












 (القانون الدولي االنسانيتطور عنوان المحاضرة )
 اعداد مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
عام كولي وتو وانتهاءًا   ر  1864ية جنيف لعام احل عديدة  دءًا من اتفاقدولي االنساااااااااني من حي  تدوين   مر مر القانون ال

 .ت اعاً  احلوسنستعرض هذه المر  1977

 ي الميدان.ى العسكريين فالمتعلقة  تحسين احوال الجرح 1864اواًل. اتفاقية جنيف لعام 

تحاد من حكومة اال ودعم ة من ق ل لجنة جنيف وذلك  دعوة  م ادرة خاصاااااااااا 22/8/1864تفاقية  تاريخ عقدت هذه اال 
تال ودعت ساااويسااارا الدول ى تحساااين حال العساااكريين في ميدان القلعقد مؤتمر حكومي ال رام اتفاقية تهدف ال الساااويساااري
من  ى من نوعها في اطار النزاعات المساالحة لحماية الضااحاياى توقيع معاهدة تعت ر االولى الى المؤتمر وقد افضاااالور ية ال

ى او االتفاقية االم نظرًا طلق عليها اتفاقية جنيف االولساااااان ااناء الحرو  وقد ااناة االنى وتخفيف حدة معى والمرضاااااالجرح
ط ي ًا من اط اء  12دول فضااااااااال عن  10وقد حضاااااااار هذا المؤتمر مندو ي .لمكانتها في ميالد القانون الدولي االنساااااااااني

ت عليها جميع الدول ما عدا دولة شاركت في المؤتمر و عد اال  سنوات صدق 16دولة من  ين  12الجيوش ووقعت عليها 
 .1882الواليات المتحدة االمريكية التي صدقت عليها عام 

ام المدنيين وأعوان الخدمات الط ية واحتر مواد وتتعلق  حياد االجهزة الط ية ووسائل النقل الط ي  10وتتضمن هذه االتفاقية 
ل في صاالي  ة تتمااصااة خحمل شااار يم المساااعدة الصااحية  دون تمييز و وتقدااة غالمتطوعين الذين يساااهمون في اعمال اال

 ى رقعة  يضاء.احمر عل

 1866تط يق م ادئ االتفاقية في الحر  النمساوية ال روسية عام  ىفقد كانت هناك حاجة ال اهمية وأار هذه االتفاقيةوفي 
 .م ان النمسا لم تكن طرفا في االتفاقيةغر ااة غاالفقد اشتركت جمعيات الصلي  االحمر في 

ى في الحر  ال حرية ى تحسين حال الجرحى من العسكريين في الميدان وال يشمل الجرحعل وكان مجال هذه االتفاقية يقتصر
  ا رمت اتفاقية لمالئمة الحر  ال حرية لم ادئ اتفاقية جنيف. 1899وفي مؤتمر الهاي لعام 

 ى العسكريين في الميدان.ى والمرضالخاصة  تحسين حال الجرح 1906اتفاقية جنيف لعام اانيًا. 

ى ولكنها  قيت تعني  الجرح 1864التفاقية جنيف لعام ومطورة تممة وكانت م 6/7/1906وقعت هذه االتفاقية  تاريخ 
 .1899 الهاي لعام والمرضى في الحر  ال رية دون ال حرية ذلك الن ضحايا الحر  ال حرية كانوا يتمتعون  حماي اتفاقية

وتعالج مادة  33عدد موادها  غايضااااااًا و لى الجرحجان  ى الى مرضااااااالوسااااااعت هذه االتفاقية من نطاق الحماية فشااااااملت 
عالم المميزة للصاالي  خالء والرموز واالااة وفرق االغومواد ومعدات االفراد ى والمسااتشاافيات واالى والجرحموضااوعات المرضاا

 ى شرط ل  قيمة قانونية وهو شرط المعاملة  المال او المشاركة الجماعية.ونصت علاالحمر 



في الحر  العالمية فم ذلك غور  ير ملزمة اذا لم يكن احد المتحار ين طرفًا فيها.غو موج  هذا الشااااااااارط فين االتفاقية تكون 
طرفا في االتفاقية لكنها خاضاااااات الحر  ونتيجة لذلك لم تعد االتفاقية ملزمة من الناحية دولة الج ل االسااااااود  لم تكنى االول

 ى سريان احكامها.ل ية الدول المتحار ة وافقت علغالقانونية اال ان ا

ط  الشاااار  1907وقد تيارت هذه االتفاقية  قانون الهاي فيما يخص شاااارط المشاااااركة الجماعية واحتفظت اتفاقية الهاي لعام 
 ى زجر االنتهاكات الموجهة ضد استخدام شارة الصلي  االحمر.النص عل 1906نفس . كما تضمنت اتفاقية 

 .1929االاًا. اتفاقيتا جنيف لعام 

ضاااااااااحايا وتوسااااااااايع الحماية التي توفرها ل 1906جنيف لعام  ى اار في ال ح  عن تطوير اتفاقيةن للحر  العالمية االولكا
يسااارية النزاعات المساااالحة فكان ان تم عقد مؤتمر د لوماسااااي  م ادرة من لجنة الصاااالي  االحمر و دعوة من الحكومة السااااو 

 ومنج عن  اتفاقيتان هما:

ذه وتعت ر ه 27/7/1929ى العسااااكريين في الميدان المؤرخة في ى والمرضااااحال الجرح.اتفاقية جنيف المتعلقة  تحسااااين 1
ت غألو دولة  56طراف فيها وكان عدد الدول االمادة  39وتضااااااااامنت  1906تفاقية مراجعة وتطوير التفاقية جنيف لعام اال 

وكذلك في حالة  ى اذا لم يكن احد اطراف النزاع طرفًا في االتفاقيةى سااارية حتشاارط المشاااركة الجماعية اي ان االتفاقية ت ق
تهاء الحر  واهتمت فان هذا التحلل ال يكون ل  اي اار قانوني اال  عد انااناء الحر  اعالن احد االطراف تحلل  من االتفاقية 

هالل االحمر الحمر هما الى جان  الصلي  اواالسعاف وأقرت هذه االتفاقية استخدام شارتين الوالصحي ايضا  الطيران الط ي 
 حمر ومراعاة لمشاااااعر المساااالمين اقرت شااااعار الهالل االحمر وكذلك اخذتى شااااعار الصاااالي  اال ساااا   اعتراض تركيا عل

 ى الصلي  الحمر.علتفاقية  شعار االسد والشمس االحمرين  س   اعتراض ايران اال 

 لالنت اه تفاقية تطورًا ملفتاً حي  تمال هذه اال  27/7/1929ى الحر  المؤرخة في علقة  معاملة اسااااااااار .اتفاقية جنيف المت2
انونية في الق د ولم يتم حساااام مختلف جوان  لتعقياالهمية وا غى  الضااااوع االساااار و في تاريخ القانون الدولي االنساااااني الن م

 اال  صورة جزئية. 1907و  1899الهاي لعام  اتفاقيتي

اتفاقات  ى من خاللفقد كانت قواعد االساار ع ارة عن قواعد عرفية ودائما كانت الدول المتحار ة تحاول حساام موضااوع االساار 
الطراف في االتفاقية ول اقد كان عدد الدو ال ًا ما يتم تط يق القوانين الداخلية في ذلك. غانائية تعقد  ين االطراف المتحار ة و 

ول المتحار ة انونية تكون ملزمة للدققواعد ى وضااع ى الدور الك ير في ظهور الحاجة الكان للحر  العالمية االولو دولة  53
ة االسير ى اهم ما يتصل  حيامادة وتطرقت ال 77ى في تفاقية موضوع االسر تناولت اال ى الحر . و  شين مسيلة معاملة اسر 

ية ايضاااا تفاقلك  خدمات لجان الصااالي  االحمر وقد نصااات اال وكفلت ل  التمتع  خدمات الدولة الحامية  واساااطة اعوانها وكذ
الت وكاوظهر دور وت ادل االخ ار مع اهلهم وذويهم  ىلجمع ما يتيسااااار من معلومات عن االسااااار ى ارساااااال وكالة ا حا  عل

  . شكل  ارز خالل الحر  العالمية الاانيةاال حا  
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لوجدنا  9191 - 9191لو القينا نظرة على النزاعات المسلحة الكبرى التي شهدها العالم قبل اندالع حرب 

بشكل صارخ ، لكن المتهم كان هو » قانون جنيف«األطراف المتنازعة متفقة على أمر واحد أال وهو خرق 

الطرف اآلخر طبعا. وباالضافة إلى انتهاك القوانين المتعارف عليها في الثالثينات لم تكن اليابان المتحارية مع 

طرفا في اتفاقية أسرى الحرب كما لم تكن أثيوبيا المتحارية مع ايطاليا طرفا فيها...  ايالصين حول منشور

وعندما اندلعت الحرب األهلية اإلسبانية لم تكن قواعد القانون الدولي تطبق على ذلك النوع من النزاعات 

عنية... ولم تي تمثل الدولة المآثار االعتراف بصفة محاربين الثوار من قبل السلطة ال ناالداخلية، إال إذا استثني«

في  ذاتها. ولئن اشرنا إلى الواقع والقانون الدولة انيک یلما له من انعكاسات عل يكن االعتراف بتلك الصفة هينا

نمونجاء لما تسببت فيه الحرب العالمية الثانية وخاصة في مجال  حروب الثالثينات فألن ماخلفته الحروب كان 

استيعاب دروس الماضي  9191عليها بين الدول. وقد حاول المؤتمرون في جنيف عام تطبيق القواعد المتفق 

، وتمخض المؤتمر الذي دعت إليه  9191 - 9191القريب أمال في تجنيب ضحايا المستقبل مثل مآسي حرب 

ت به اءالحكومة السورية عن إبراء أربع اتفاقيات هي المطبقة حاليا في النزاعات المسلحة، وسنذكر أهم ما ج

 .باختصار شديد ، وسنستعرض محتواها في األبواب الالحقة

 <قانون الهاي>و 9111مراجعة وتطوير اتفاقيتي جنيف لعام  -أ

اتصاال وثيقا بما سبقها من تصرف الهاي وجنيف، وال أدل على ذلك من  9191تتصل االتفاقيات األربع لعام  

 استرجاع قانون جنيف لما أخذه منه قانون جهة ومن من  9191واتفاقيات  91وحدة الموضوع بين اتفاقيتي 

فقد أقر المؤتمر اتفاقية ثانية لحماية ضحايا  ونعني حماية ضحايا الحرب البحرية  9191و  9911الهاي عامي 

. ومرضى، أما االتفاقية األولى فقد  9191إضافات هامة على نص  یوجرح یهذا النوع من الحروب من غرق

 9191إضافات هامة على نص  مع إدخال "حافظت على طابعها" البري

 

 اهتمام القانون اإلنساني بضحايا النزاعات الداخلية -ب

ف هذه تعرجاءت المادة الثالثة المشتركة لالتفاقيات األربع لتناول وضع ضحايا النزاعات الداخلية دون أن 

النزاعات مكتفية باإلشارة إلى صفتها غير الدولية إلى وقوعها على أرض أحد األطراف المتعاقدة. ونظرا إلى 

فإن أحكام الحرب الدولية ال تنطبق على النزاع المسلح الداخلي، لكن المادة المذكورة تنص  صوصيةتلك الخ

ع الحاالت من طرف الدول المتعاقدة، وهي تشكل على جملة من الحقوق والضمانات الواجب مراعاتها في جمي

 الداخلي بمفردها حتى توقيع مسلححدا أدني للمعاملة االنسانية. وظلت هذه المادة تحكم عالقات أطراف النزاع ال

 .االضافي التفاقيات جنيف كما سنرى الحقا الثاني البروتوكول



 حماية المدنيين تحت االحتالل وزمن الحرب - ج

جوانب محدودة من العالقة بين المحتل وسكان   9191عالج القانون الدولي في بعض مواد الئحة الهاي لعام 

األرض المحتلة وبذلك تناول قانون الحرب وضع المدنيين من زاوية اإلحتالل وفي إطار ضيق، ولم يكن هناك 

ول اتفاقية من نوعها من حيث وهنا تكمن أهمية اتفاقية جنيف الرابعة وهي أ دنيين،نص شامل حول الم

موضوعها ونطاق تطبيقها. ومع ذلك، بقيت حروب التحرير التحرير خارج نطاق القانون الوضعي رغم تأثيرها 

لة وفرضت قلي تكنالمباشر على أوضاع المدنيين والمقاتلين على حد سواء، اضافة إلى أن النزاعات الداخلية لم 

عندما أضيف بروتوكوالن  9111صيغ قانونية مقبولة إال عام  جاديى االدول إل توصلت تحديات مختلفة. ولم

 .إلى اتفاقيات جنيف
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بدعوة من الحكومة السويسرية، بروتوكولين  9111و  9119اقر المؤتمر الدبلوماسي، المنعقد في جنيف ما بين 

. وكانت اللجنة الدولية للصليب األحمر 9111/  6/  9وذلك بتاريخ  9191إضافيين إلى اتفاقيات جنيف لسنة 

وتمت مناقشتهما  9119و  9119بحثا خالل اجتماعين للخبراء من مختلف الدول عامي  اعدت مشروعين

 رف المؤتمر الدبلوماسي المذكور ولكل منهما ميدان خاصبصفتهما وثيقتي عمل رئيسيتين من ط

 

 البروتوكول األول -أ

 

، وفي  9191يتعلق هذا النص بضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو متم االتفاقيات األربع الصادرة عام 

ات حركالباب األول تضمن البروتوكول قاعدة طالما انتظرتها شعوب العالم الثالث بالخصوص ومناضلو 

التحرر وهي ترفع حروب التحرير الى درجة النزاع المسلح الدولي وما كان ذلك ممكنا لوال كثافة ذلك النوع 

 المستعمرة سابقا في عددها على -من النزاعات وانتشارها وخطورة آثارها من جهة رجم بالد العالم الثالث 

قيتين األولى والثانية وأصبحت الحماية القانونية اب الثاني  ومحتوى االتفاباألقل، من جهة أخرى، ويتطابق ال

تشمل المرسى والجرح و الغرقي ليس فقط من العسكريين بل من المدنيين أيضا، كما أن الوحدات الصحية 

واعوان الخدمات الطبية المدنية أصبحت تتمتع بالحقوق الممنوحة للوحدات واألعوان العسكريين وضبطت 

لنقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات بصورة أعمق وأشمل، و من األحكام المتعلقة بوسائل ا

المنصوص عليها نذكر حق العائالت في معرفة أخبار أفرادها المفقودين أو القتلى انا الباب  المبادئ العامة

واعد ق قانون الهاي، إذ أنه يحتوي على العديد منلى االتصال بين القانون بجنيف، والثالث فإنه أوضع مثال ع

المهم اإلشارة إلى النتيجة المنطقية  نالعمليات في ا النزاعات الحديثة ، وم ريالهاي ويتممها بما يتالءم وس

للوضع القانوني الجديد الحروب التحرير التي جاءت في البروتوكول حيث اعترف لمقاتلي حرب العصابات 

مثال بصفة المقاتل ومن ثم بصفة أسير الحرب عند الوقوع في قبضة العدو وخففت شروط الهاي التقليدية، كما 

روب التحرپر، واهتم البروتوكول بالسكان المدنيين في الباب  ، وقد حرصت ح لمقاتلي ستبين الحقا، بالنسبة

اللجنة الدولية للصليب األحمر منذ الخمسينات على توفير أكبر ما يمكن من صيانة المدنيين وتجنيبهم تبعات 

أعوام قليلة من  دالرابعة بع فاقيةالنزاع المسلح المباشرة أثناء العمليات العسكرية ألنها تفطنت إلى نقائص االت



إبرامها، وصاغت اللجنة مشروع قواعد يهدف إلى الحد من األخطار التي تحيق بالسكان المدنيين من الحرب 

واضح في المشاريع الالحقة فضال عن اهتمام  ولم يكتب لذلك المشروع أن يحظى بقبول الدول آنذاك لكن اثره

 .ل االول فراغا كبيرا عاني منه المدنيون طويال وال يزالونفقهاء القانون الدولي بما ورد فيه ويسد البروتوكو

وحددت في هذا الباب الفئات واألموال واألماكن الواجب حمايتها أثناء النزاع المسلح ويشعل ذلك المدنيين 

ق طواألموال ذات الطابع المدني والفرق بينها وبين األهداف العسكرية، واألعيان الثقافية وأماكن العبادة والمنا

ساء نوالالجئين و تعليمي الجنسية وال المحمية بصفة خاصة والحماية المدنية والمساعدة المقدمة للمدنيين

توفيرها  الضمانات األساسية، الواجب»حول  11وهناك مادة ذات شأن وهي المادة  واألطفال ووضع الصحفيين

لك االتفاقيات والبروتوكول، وتمثل ت بموجب لألشخاص الذين يقعون تحت سلطة العدو وليس لهم معاملة افضل

تقع على أطراف النزاع مسؤولية مراعاتها أثناء النزاع المسلح. واخيرا  الضمانات أدنى حد من الحقوق التي

من بين مواد الباب الخامس وتتعلق األولى باالنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني  19و  91نذكر المادتين 

ضطالع بدور المحقق في حاالت خرق أحكام ذلك القانون وستبحث ذلك في والثانية بعث جهاز جديد لال

 مالحظاتنا حول تنفيذ القانون اإلنساني

 

 البروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية -ب 

 

ة. الثالثة المشترك سبق أن ذكرنا أن النزاعات الداخلية لم يكن لها من نص في القانون اإلنساني سوى المادة

الحقوق اإلنسان المتفق عليه فإنها كانت موضوع تأويالت  یومهما كان في هذه المادة من مبادئ تمثل الحد األدن

وروحا. والنزاعات الداخلية ليست نادرة في  صامختلفة انتهت أحيانا إلى تضييق نطاقها أكثر مما تحتمله ن

وسع انتشارا من بعض النزاعات الدولية، ولذلك لم يكن من قبيل عصرنا الحاضر بل أن العديد منها أخطر وا

الصدفة أن أعد مشروع بشأنها من طرف اللجنة الدولية للصليب األحمر، وكان مشروعا طموحا بالمقارنة مع 

ه فعريتالثالثة المشتركة نذكر أوال ومن أهم مايضيفه البروتوكول الثاني إلى المادة  ماسي،ما اقره المؤتمر الدبلو

للنزاعات ذات الطابع غير الدولي وهي التي تدور على اقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة بين قوات المسلحة 

من  مهجزء من اقلي علىوقوات مسلحة منطقة أو جماعة نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة 

ا تعريف هذا البروتوكول. وهذ وتستطيع تنفيذ السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة

يعدد العناصر الموضوعية التي ال بديتنا االعتبار النزاع نزاعا مسلحا داخليا. ولما كانت طبيعة هذه النزاعات 

تمس بجوفر السيادة وكيان الدولة ذاته فإن البروتوكول نص علي مبدا عدم التدخل بوضوح ال | بداخله شك 

التي  ةنون اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية مبررا للتدخل في شؤون الدولحتى ال يكون القا

  .يدور النزاع على أراضيها 

عائم تقديم الخدمات الالزمة لمساعدة  دساسية لغير المقاتلين ووطلقد كفل البروتوكول ودعم الضمانات األ

 ء تقبع أو زجر مرتكبي الجرائم ذات العالقة بالنزاع ونص على مزيد من الحقوق القضائية أثنا المعتقلين 

يا وأولئك الذين يساعدونهم وحماية الشارة التي حصانة الضحاوالجديد في البروتوكول أنه اشتمل على قواعد 

 في البروتوكول األول (األموالنالحظ تشابها مع ما جاء  ، وبشأن بعض األحكام المتصلة بالمدنيين  .تميزهم 

 .)لحياة المدني ين، المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة، األعيان الثقافية وأماكن العبادةالزمة ال

 



وبعد أستعراض جميع نصوص قانون جنيف، منذ البداية حتى أخر مراحل تدوينه ال بد أن نشير إلى مواثيق 

عالن سان أخرى تتصل بالقانون االنساني وتحد من استخدام بعض األسلحة أو نحظرها، ويمكن ذكر إ

لحظر  9911المتعلق بحظر استخدام بعض القذائف المتفجرة واعالن الهاي لعام  9969بيترسبورغ لعام 

لمنع  9191وبروتوكول جنيف لعام ، الرصاص القابل لالنتشار أو التمدد في الجسم بسهولة )من نوع دمدم( 

بشأن حظر األسلحة  9119واتفاقية باريس لعام  ة(البكتريولوجي)استخدام الغازات السامة واألسلحة الجرثومية 

 .تخدام بعض األسلحة التقليديةحول منع استخدام او تحديد اس 9199الكيماوية وأخيرا اتفاقية األمم المتحدة لعام 

 

 

 مع امنياتنا لكم بالنجاح



 ( للقانون الدولي االنساني األساسيةالمبادئ عنوان المحاضرة )
 اعداد مدرس مساعد محمد حافظ حمزة 

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد 
 

على جملة من المبادئ نجد بعضااا يي نواوا افاقااتاو والبتواوالوفو الملةقة باا ويم ن    اإلنساانييقوم القانون الدولي 

 من العتف الدولي.ئ من ستاق النص او مبادئ مستقاة استختاج بعض هذه المباد

التي اعتبت نواوا افاقااتاو    اإلنساانتةوالمبادئ  .وخاصاة يي اانون الةت يي اتسات  القواعد القانونتة   ا  ويلعب العتف دور

اعة معتنة حتن ف على واو ي ون افسااااا  هو التجوى الى مبدط لتهبتق   اعتبت ذاو اتمة البتتة يقي بعض الةافاجسااااتدا  لاا  

 .ي ون اهبتق النووا المعقدة مم نا  

ن اانون جنتف واانون حقوق افنسااان والمبادئ وبتن المبادئ المشااتتالة بت األساااسااتةبتن المبادئ  قااءبعض الق  يتق  واد

 تو  والمبادئ الخاصة بقانون الةت .الخاصة بضةايا الة

قوم على صااتانة جوهت المقتضااتاو  المهبقة زمن النزاى المساالا انما ا  اإلنسااانتةو يي المواثتق  وان اغلب المبادئ التي جاء

ساانتناوب المبادئ المشااتتالة بتن   وطيضاااوعلت  ساانتناوب بعض المبادئ الواردة يي اانون فهاو واانون جنتف   .اإلنسااانتة

 حقوق افنسان.و اإلنسانيالقانون الدولي  

 اوف . بعض مبادئ اانون فهاو واانون جنتف:

لى اهم مقاومتن هما حتث الان يتالز عهاو يي مساتتة اانون ف  األولىيعتبت الخهوة    1868الان اعالن ساان بتتتسابورع عام  

تو  ومبدط ان هدف الةت  هو اضااعاف تف ويالو الةوالمسااتمدان من مبدط اخق  اإلنسااانتةالضااتورة العساا تية والمعاملة 

 القدراو والقواو العس تية للعدو وان مجم  ما يتناول  اانون النزاعاو المسلةة هو هذين المقاومتن.

 األذىدو هو اضااااعاف القدراو العساااا تية ل ن ف ي ون ذلا على حسااااا  الةاق  الازيمة بالع إللةاقان من الضااااتورو   طو

المدنتتن ومن ف يةملون الساال  او حتى من اصابا غتت اادر على حم  الساال . وعلت  يم ن اجماب اهم المبادئ بل    الالمبتر

 التي جاءو باا هااتن افاقااتتتن وهي:

 ذو يجبالمدنتتن يجب ان ف ا ون عتضاة للاجوم ال طو األولىهداف العسا تية. يالقةة  مبدط التقتاة بتن المدنتتن واف .1

 العسا تية والتي اشام  المقاالتن والمنشاوو والمعداو التي اسااهم يي اةقتق هدف عسا تو األهدافقتوات على ان ي

 ممتل او مدنتة.وبالتالي ف يجوز ان يتم استاداف 

ةة ول ن يجب متاعاة وطن الخسائت العتضتة التي اةو  بتن المدنتتن وطموالام ف اعتبت ختاا لقانون النزاعاو المسل

قتضت  الادف المنشود مناا وهو ز العملتاو العس تية ما يو ان ف اتجابمعنى االثت وضوحا    طوااعدة التناسب يي ذلا  

الذين ف   األشخاامبدط وجو  احتتام الذاو البشتية وحماية    اانون جنتف  اضعاف ادراو العدو العس تية. واد اناوب

 .إنسانتةف يستهتعون حم  السال  وضتورة معاملتام معاملة  طصبةوااب او حتى الذين تيشارالون يي الق

 األلغامالمتقجتاو والةد من اسااااتخدام  طنواىوية وبعض السااااامة والجتثومتة وال تمتا  األساااالةة طنواىحظت بعض  .2

 .الةاراة واألسلةةوافيخاخ 

 حظت اللجوء الى الغدر اثناء القتاب وهو يختلف عن الةتلة الةتبتة المشتوعة. .3

 الخوم الذو يلقي السال  او لم يعد اادر على القتاب.م سالمة شخص احتتا .4

 المةتلة. األرضة على افحتالب وضع وااعي ف يعهي المةت  حق ستاد .5

 

 



 واانون حقوق افنسان. اإلنسانيلي المبادئ المشتتالة بتن القانون الدوثانتا. 

 وحقوق افنسان ويم ن اجمالاا بما يلي: اإلنسانيهناك مجموعة من المبادئ التي ا ون مشتتالة بتن القانونتن الدولي  

الون يي القتاب او الذين ف يشار األشخااحوانة الذاو البشتية: اذ ان الةت  ف اعتبت سبب يبتر افعتداء على حتاة  .1

 م يعودوا اادرين علت .ل

منع التعاذياب بشااااتى انواعا : يجاب على من يقوم بااحتجااز رعااياا العادو ان ف يهلاب منام سااااوى البتاانااو التعتيقتاة   .2

 .ويااام من دون االتاهام على افدفء بأو معلوماوالخاصة با

بشاخواتتام القانونتة وما يتتاب علتاا من اعماب   عتنافحتاء يبقون متمتيا الةت  ااحتتام الشاخواتة القانونتة: يضاة .3

 مشتوعة.

  األوبمن البتواوالوب    75ولت هذا المعتقد وطورا  المادة  لةقوق العائلتة والمعتقد والتقالتد واد انااحتتام الشااتف وا .4

 .ر العائلتة الى الشخص المعتق ويتمث  ذلا بنق  افخبا الملةق بااقااتاو جنتف

عدم يجب   طموال حتى  األساااتتممتل او شاااخواااتة من   طوف يجب مواااادرة    طوالمل تة القتدية مةمتة ومواااونة   .5

اف ما   األسااتتمن اب  الشااخص المسااعوب عن  موااادرااا اف من اب  الضااابم المختص واثبت بمةضاات خاا مواع  

 .لقتابالمعدة ل الاألسلةةاب تيتعلق بالق

فعتباراو الوةتة عدم التمتتز بوورة مهلقة يي العالج واو خدماو يةتاجاا من يقع يي ابضة العدو اف ما اقتضت  ا .6

 .سنوال

 .اويتت افمن والهمأنتنة وحظت افعماب افنتقامتة والعقوباو الجماعتة واحتجاز التهائن .7

 اب  التةقتق وبعده واثناء المةاالمة وانقتذ افح ام. اإلجتاءاوتاعاة الضماناو القضائتة بخووا م .8

ن يي الةافو غتت المنواااوا علتاا يي  توالمقاال  تنالى ال  ذلا نشاااتت الى شاااتط مارانز القاضاااي بتمتع المدنت  وباإلضااااية

  .عام  الضمتت الوما يملت اإلنسانتةافاقااتاو بةماية المبادئ 

 



 1ج   عنوان المحاضرة )نطاق تطبيق القانون الدولي االنساني(
 اعداد مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد
يمتد نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساااني ع ن نطانيه اما النطاق المادي وملاامن النزاعام المساا ح  

الليه ال يلااااركون في القتاو او لع يألودوا والنطاق اللااا ااااي اللي يلااامن ف ام مألين  مه ا  ااا ا  
 .نادرمه ع يه

 أوال. النطاق المادي لتطبيق القانون الدولي اإلنساني:

في الا النطاق يتع التمييز بيه النزاعام المساا ح  الدولي  والنزاعام رير الدولي  حيي يتع تطبيق نواعد 
المسااااااااا ح  يال انه ال يتع تطبيق نواعد الا القاانون الدولي اإلنسااااااااااني في اليه النوعيه مه النزاعام 

القاانون ع ن النزاعاام ا ىرا التي تنون ال طورة في اا متتااوت  وررع ااااااااااات داو السااااااااا   في ا واي 
 التوترام واالضطرابام الداى ي .

   . النزاعام المس ح  الدولي :1

   أ. القانون التق يدي:

 .ع ن عن ا مسااا قا وان تنون ل ا مبررام أو ينلاريلاااترا نانون الااي أن ال تنلاااب الحرع يال بألد اإل
المتأل قا  بقوانيه الحرع وأعراف ا نااااااااااح ع ن ين أح ام ا تطبق في حال   1911اتتااييا  الاااي لألااو 

لع تتضااااااااامه اإل اااااااااارة يلن ال  ع ن اعت ار ين ا  1191الحرع في حيه ين اتتايي  الااي الرابأل  لألاو 
لع تنص ع ن ال  وإنما اكتتح  1191اتتانيتي جنيف لألع  وضاااااااااألح لتطبق في زمه الحرع وكلل  فان
وأدرك واضااااااألوا ملااااااروق أح او اتتاييام جنيف الا ال  ن  .باإل ااااااارة يلن ا  اااااا ا  الواجب حمايت ع

فااانترحوا أن تنص االتتااانااام العاادياادة ع ن وجوع تطبيق ااا في جميي الحاااالم التي تحااد  في ااا أعماااو 
وا ااارنا ااااابقا يلن الحاالم التي ال يطبق في ا نانون الااي  .لحرععدائي  حتن في حال  غياع يع ن ا

واي حال  ياا لع تنه الدول  عضااااااااوا في ما واو  اااااااارا الملااااااااارك   1191وكلل  اتتايي  جنيف لألاو 
 العماعي  واللي يقضي بان ي ون جميي أطراف النزاق طرا في مألاادام الااي أو اتتايي  جنيف.

 



  :1191ع. اتتاييام جنيف لألاو 

تنص االتتاايياام ا ر ي في ماادت اا الةاني  الملاااااااااترك  ع ن ين ا )تطبق في حال  الحرع المأل ن  أو أي 
نزاق مسااااااا ب ينلاااااااب بيه ا طراف الساااااااامي  المتألاندة حتن وان لع يألترف احد أطراف ا بحال  الحرع(. 

ا طراف الساااااااااامياا  وتطبق أيضاااااااااا االتتاااييااام )في جميي حاااالم االحت و العزئي أو الن ي إلن يع احااد 
وكلل  ياا لع تنه يحدا دوو النزاق طرفا ) .المتألاندة حتن وان لع ي قن الا االحت و مقاوم  مسااااااااا ح (

في ااالا االتتااايياا  فااان الاادوو ا طراف في ااا ت قن م تزماا  ب ااا في ع نااات ااا المت ااادلاا  كمااا ين ااا ت تزو 
وا لا نرا أن الحرع المأل ن  اي  .(االتتااييا  وط قت ابااالتتااييا  المالكورة ياا نب اح ت ا  الادولا  أح ااو 

صااورة مه صااور النزاعام المساا ح  واااواا اع ه ااك الطرف او لع يأل ه عه نلااوع النزاق المساا ب فان 
الاا  ال يألتي الطرف الاالي لع يأل ه عه نلاااااااااوع النزاق بااالوفاااا بمااا يعااب ع يااه أن ي تزو بااه بموجااب 

ج عه ال  النزاق مه اثار وما ي  ته النزاق في ميدان القتاو أو االتتااناام الادوليا  وال  بسااااااااابب ما ينت
وفي حال  يننار احد ا طراف النزاق أو وجود حال  الحرع فان ال   .ىارجه و ساااابب تألدد واااااائن الدمار

وأيضاااا تلاااير التقرة الةاني  مه المادة الةاني  يلن  .اإلننار ال يألفيه مه تطبيق نواعد القانون اإلنسااااني
الحت و واللي يدىن في يطار النزاق المسااااااااا ب الدولي ااااااااااواا كان الا االحت و لنامن ين يع احد حال  ا

ا طراف المتألاندة أو لعزا منه واااااواا كانح اناك مقاوم  مساااا ح  أو ال فان الا االتتاييام تطبق في 
دنح و االتتاييام التي صاااوالتقرة الةالة  مه المادة الةاني  ت زو جميي أطراف النزاق باحترا .حال  االحت و

ع ي اا حتن وان كاان احداا رير مرت ب باالتتايي . حيي أن اتتاييام جنيف ال يتويف تنتيلاا ع ن مبدأ 
 المألام   بالمةن وكلل  أنرم نبل ا عماو االنتقامي .

 

   التتاييام جنيف: 1111ج. البروتوكوو اإلضافي ا وو لألاو 

 ولن مه البروتوكوو او امتادادااا يلن الحاالم التي أ اااااااااارم يلي ا جااا في التقرة الةاانيا  مه الماادة ا
لنه التقر الرابأل  مه المادة ا ولن أ ااااااااارم يلن النزاعام المساااااااا ح  التي  1191اتتاييام جنيف لألاو 

تناضاااان في ا اللااااألوع ضااااد االاااااتألمار واالحت و ا جنبي وال  في ممارااااا  اللااااألوع في حق تقرمر 
ونتيع  للل  كان ع ن الدول   .التحرمر ارتقح يلن مسااتوا النزاعام المساا ح  مااايراا و لل  فان حروع

الطرف في البروتوكوو والتي تواجه نضااو حرك  تحرمر أن ت تزو بتطبيق نواعد القانون الدولي اإلنساني 
بلارا أن تتأل د السا ط  الممة   ل لاألب أو حرك  النضاو بتطبيق االتتاييام والا البروتوكوو وال  عه 



ومترتب ع ن تساااااااا ع أمان  اإليداق الا اإلع ن  .طرمق توجيه يع ن انترادي يلن أمان  ييداق االتتاييام
 :آثار اي

تدىن االتتاييام والا البروتوكوو في حيز التطبيق بالنسااا   ل سااا ط  الممة   ل لاااألب أو حرك    .1
 النضالز

ف قي ع ن عاتق الدول  الطر تمارس الا الساا ط  نتا الحقوق وت تزو بااللتزامام نتساا ا التي ت .9
 في ا.

 ت زو االتتاييام والبروتوكوو أطراف النزاق جميألا ع ن حد اواا. .3
 



 2ج  عنوان المحاضرة )نطاق تطبيق القانون الدولي االنساني(
 اعداد مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

 
 .النزاعات المسلحة غير الدولية .2

 :النظرية التقليدية أ.

النزاعات المسلللللللللحة غير الدولية تي التي تقل علد لةليا دولة واحدة وكانت ةديما ت الن تعا النزاعات  
وفقلا للطرق والقواني  اللدايليلة للدولة ولا  السلللللللللقا  تو ما عاةة القانون الدولي والحرا الدايلية ما 

تجاوز اإلطار الدايلي وةد ال أن للحرا األتلية آثار وان كاسللات ت .دامت تجري علد ارض الدولة الواحدة
تقف الدو  األجنبية موقف الحياد منها فقد تقف ب ضها للد جانب الدولة التي يدور النزاع علد أرضها 
وةد تقف ب ضللها للد جانب الاوار واوجب القانون الدولي علد الدو  األجنبية مراعاة الحكومة العللر ية 

متنازعة االعتراف للاوار بصلللللللللبة المحاراي  وت ا اعترفت لها وللدولة ال .بلاعتاارتا المما  الوحيد للدولة
بهعا الصلبة ال يحق لها االحتجاج علد اعتراف دولة ثالاة لها بصبة المحاراي  لا  اعتراف الدولة األ  

وت ا اعترف للمحاراي  بهعا  .لها بهعا الصلللللللبة ال يلز  الدو  األجنبية االعتراف لها بصلللللللبة المحاراي 
وعلد مسلللللللتوو المسلللللللقولية  .ها االلتزا  بقواعد الحرا وتقاليدتا والتزا  أفرادتا بعلكالصلللللللبة يجب علي

اللدوليلة فلان اللدوللة األ  ال تاون مسلللللللللقولة ع  أعما  تعا الب ة وااأليأل تجاا الطرف األجنبي العي 
الدولي لا وم   لك نرو أن القانون  .اعترف لها بصللللللللبة المحاراي  وال يقثر  لك علد حياد الدولة األ 

 يهم  الحرا األتلية علد الرغا م  أن ةواعدا ال تطبق سوو علد النزاعات المسلحة الدولية

 

 

 

 



 :القانون اإلنساني والنزاعات الدايليةا. 

عالن المعرع الدولي موضوع النزاعات المسلحة غير الدولية في مناسبتي  تما المادة الاالاة المعتركة  
 .9111والبروتوكو  الااني ل ا   9191التباقيات جنيف ل ا  

تعا المادة لا ت رف النزاع المسللللي غير : 9191المادة الاالاة المعلللتركة التباقيات جنيف ل ا   .9
الدولي وتنما اكتبت باإلشللللللارة للد انا النزاع العي ليا لا طابل دولي والدا ر علد أراضللللللي أحد 

الللدو  األعضللللللللللا ( وتوجللب علد كلل  طرف في النزاع تطبيق أحكللا   األطراف السللللللللللاميللة )احللد
ويمك  القو  أن النزاع المسللللللي ير الدولي أو الدايلي تو تلك النزاعات التي ت وض  .االتباقية

السللللقا  تو  .فيها القوات المسلللللحة لدولة ما مواجهات مل ب ف الب ات داي  أراضلللليها الوطنية
ا  بلححكا  المادة الاالاة  م  البديهي أن اإلجابة تاون بالنبي تل  أن للاوار الحق في علد  االلتز 

الن لنالار تطبيق تللك األحكلا  يضلللللللللر بها أي بلالاوار ةب  غيرتا وغالاا ما يسللللللللل د الاوار للد 
أما بالنساة للدو  السامية المت اةدة فحن االلتزا  بححكا   .تحسلي  وورتها تجاا المجتمل الدولي

 .ا دون أن ي ضل للم املة بالما المادة الاالاة يكون آلي
جللا  تللعا البروتوكو  متممللا للمللادة الاللالاللة المعلللللللللتركللة في : 9111 البروتوكو  الاللاني ل للا  .2

وتطبق موادا في الحاالت التي ال يعلللللللللملها نأل المادة الاانية م   9191اتباقيات جنيف ل ا  
مسللللللللللحلة اللدولية( أي تطبق اتبلاقيلات جنيف والملادة األولد م  البروتوكو  األو  )النزاعلات ال

موادا علد النزاعات التي تقل داي  أراضللللي لحدو الدو  األطراف السللللامية المت اةدة بي  ةواتها 
الحكومية وةوات مسللحة منعلقة أو جماعات نظامية مسلحة أيرو وتمارس تحت قيادة مسقولة 

وةد  .ومنسللقة علد جز  م  لةليا الدولة بحيث يمكنها  لك م  شلل  عمليات عسللكرية متواولللة
جللا  البروتوكو  لضللللللللللافي التبللاقيللات جنيف األرال رغا اتصللللللللللالللا الوثيق بللالمللادة الاللالاللة م  
االتباقيات ولا  السلللللللقا  تو ت  يجب تطبيق النصلللللللي  م ا أو ك  منهما علد حدة  ل ا وجدت 
شلللللللللرول تطبيق البروتوكو  الاللاني فللانللا يطبق في آن واحللد مل المللادة الاللالاللة التي ال تللعكر 

اولللللبات محددة لتاييف النزاع المسللللللي الدايلي فهي أوسلللللل مجاال م  البروتوكو  وكعلك ال مو 
يمك  تطبيق البروتوكو  الاللللاني ل ا لا تا  الللللدولللللة الطرف في النزاع الللللدايلي طرفللللا في 

في اليم  طبق البروتوكو  لضلللللافة للد  9119فبي النزاع العي حدث عا   .البروتوكو  نبسلللللا
علللللللللتركلة م  اتبلاقيات جنيف علد اعتاار أن اليم  كان طرفا في البروتوكو  الملادة الالالالة الم

أما ل ا لا تتوفر شللرول البروتوكو   .واالتباقيات حيث تمت مسللاعدة الضللحايا علد أسللاس  لك



ويعكر البروتوكو  نوعي  م   .الالاني فلحن الملادة الالالاة م  االتباقيات تاون سلللللللللارية لوحدتا
لحالة التي تعللللتاك فيها القوات الحكومية مل ةوات مسلللللحة منعللللقة المواجهة المسلللللحة وتما ا

والحالة التي تواجا فيها القوات المسللللللللللحة الحكومية التاب ة للدولة مجموعات مسللللللللللحة تاب ة 
اسلللتاند البروتوكو  الااني  :القسلللا الاالث: حاالت ال يعلللملها القانون الدولي اإلنسلللاني .للاوار

الدايلية ما  العغب والمظاترات وأعما  ال نف ال رضية ويرتا م  حاالت االضلطرابات والتوترات 
األعما  المماثلة التي ال ت د نزاعات مسلللللللللحة وأشللللللللار في البقرة الاانية م  المادة األولد عد  

غير أن اسللللتانا  تعا الحاالت م  مجا  تطبيق القانون  .سللللريان البروتوكو  علد تعا الحاالت
ك أن القانون الدولي يتجاتلها ب  ج   حقوق اإلنسلللللللان تي التي الدولي اإلنسلللللللاني ال ي ني  ل

ت تأل بها وت الن آثارتا وتضللللم  الم املة اإلنسللللانية للموةوفي  والم تقلي  بسللللبب األوضللللاع 
الناجمة ع  التوترات واالضلللللللللطرابات الدايلية لضلللللللللافة للد ما موجود في القواني  الدايلية م  

 .حقوق وضمانات لألفراد

 

 
 



 (النطاق الشخصي لتطبيق القانون الدولي االنسانيعنوان المحاضرة )

 اعداد: مدرس مساعد محمد حافظ حمزة

 مدرس مساعد فوزي كركان حميد

 
 :ثانيا. النطاق الشخصي لتطبيق القانون الدولي اإلنساني

وهو النطاق المادي لتطبيق هذا تناولنا في المحاضرررررة السرررراعقا النون اطوق مط نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنسرررراني  
القانون وفي هذه المحاضرررة نتناوق النطاق الناني لتطبيق القانون الدولي اإلنسرراني وهو النطاق الشررخصرري والذي  نقسرر  

 • .ضرررحااا النزاعال المسررر حا في مياد ط القتاق • :نطاق التطبيق الشرررخصررري لقذا القانون قلم تنقسررر  قلم  سرررميط هما
حدد القانون الدولي أربع  9191وفقا التفاقيال جنيف اطربع لعام  :وق. ضرررررحااا النزاعال المسررررر حاالمدنييط القسررررر  اط 

 فئال كفل لقا حقوق وحمااا اجب ع م أطراف النزان مراعاتقا اثنا النزاعال وهذه الفئال هي

 الجرحم والمرضم مط القوال المس حا في الميدان. 9

 المس حا في البحار الغر م والجرحم والمرضم مط القوال. 2

 أسرى الحرب. 3

 المدنييط. 9

  :الفقرة اطولم الجرحم والمرضم والغر م

فأن المقصررررود عالجرحم والمرضررررم ه   9111مط البروتوكوق اطوق لعام  8عموجب التعريفال التي نصرررري ع يقا المادة 
الصرردما أو االضررطراب أو أي عجز  اطشررخاا العسررنرييط أو المدنييط الذ ط احتاجون قلم مسرراعدة ورعااا طبيا عسرربب

بدني أو عق ي والذ ط احجمون عط أي عمل عدائي ويشررررمل التعريف أااررررا حاالل الوضررررع واططفاق حد ني الوالدة وأي 
عالرعااا المنكوبون في البحار أو الغر م وه   8وكذلك شرررررررررم ي الفقرة ب مط المادة  .شرررررررررخل احتراة قلم رعرااا طبيا

دنيون الذ ط  تعرضررون قلم المخاطر في البحار نتيجا لما اصرريبق  مط أطر أو ما اصرريب اطشررخاا العسررنريون أو الم
ونالحظ مط التعريفيط قنقما اشرررررمالن المدنييط والعسرررررنرييط  .سرررررفينتق  التي تق ق  والذ ط احجمون عط أي عمل عدائي

ا دم ع م صرفتق  العسنريا أو المدنيالذ ط ه  عحاجا قلم الرعااا الطبيا وان الحالا الصرحيا أو الوضرع الذي ه  هيي  تق
وبالتالي  توجب تقدا  الرعااا لق  عغض النظر عط الصرررفا التي احم ونقا ما داموا ال اقومون عأي عمل عدائي وال اجوز 

 التفريق بينق  في تقدا  الرعااا والحمااا حسب الجنس أو ال ون أو ال غا أو الد ط



 :  الفقرة النانيا. أسرى الحرب

الوضرررع القانوني طسرررير الحرب عالوضرررع القانوني ل مقاتل نفسررري الن هذا اطأير اجب أن تتوفر هيي شررررو  معينا  رتبط 
حتم اسرررتطيع أن اشرررارل في العم يال الحربيا ويعامل كأسرررير حرب عند و وعي في قبارررا العدو وبالتالي سرررنتطرق قلم 

حسررب  انون الهاي كاني  :وال. الوضررع القانوني ل مقاتلأ .الوضررع القانوني ل مقاتل  بل الخوف في معام ا أسررير الحرب
الدوق الكبيرة تحاوق حصرر صرفا المقاتل عأفراد القوال المس حا النظاميا وكاني الدوق الصغيرة تحاوق قلم توسيع النطاق 

ام البريا عالقانوني ليشررررمل جميع أفراد المقاوما وأدى هذا التعارف قلم فشررررل محاوالل تدويط الئحا الهاي حوق الحرب 
وسررررنتناوق المقات ون حسررررب اتفاقيا  .وذهب  انون جنيف قلم اععد مما نصرررري ع يي الالئحا المذكورة 9191و  9811

المقات ون حسرررررررب الئحا  .أ .الهاي ومط ث  المقات ون حسرررررررب  انون جنيف وأأيرا مقات و النزاعال المسررررررر حا الداأ يا
 • .النظاميا جميع أفراد الجيش واالحتيا  لق  الحق عصرررررررررفا مقاتلتقاررررررررري الئحرا الهراي عان أفراد القوال  • :الهراي

أن  .2 .قيادة شررخل مسررعوق عط مرهوسرريي .1 :الم يشرريال والوحدال المتطوعا أااررا  تمتعون عصررفا المقاتل عشررر 
 سررررررنان • .احترام  وانيط الحرب وأعرافقا .4 .حمل السررررررال  عشررررررنل  اهر .3 .توجد عالما مميزة ثابتا تعرف عط ععد

احم وا السررررال  عشررررنل  .1 :اطراضرررري اير المحت ا ععد الذ ط اقومون في وجي العدو المداه  لق  صررررفا المقاتل عشررررر 
أما اير المقات يط والذ ط  نتمون قلم القوال المسرررررر حا منل مراسرررررر ي الحرب  .احترموا  واعد الحرب وأعرافقا .2 . اهر

فأنق  اعتبرون أسرررررى حرب عشررررر  أن تكون لق  عطا ا شررررخصرررريا والقائميط عالتمويط والذ ط اقعون في قباررررا الخصرررر  
 :9121اتفاقيا جنيف النانيا لعام  .1 :المقات ون حسب  انون جنيف .ب .مسر ما مط السر طا العسنريا التي  تبعونقا

 لمقات يطهيما  تع ق بنطاق تطبيق القانون الدولي وهيما اخل ا 9191هرذه االتفراقيا جا ل متمما التفاقيا الهاي لعام 
 .2 .وأضررررافي لقا أشررررخاا القوال المسرررر حا الذ ط اقعون في قباررررا الخصرررر  أثنا  العم يال الحربيا البحريا والجويا

سررعي هذه االتفاقيا قلم توسرريع مفقوم أسررير الحرب  :والخاصررا عمعام ا أسرررى الحرب 9191اتفاقيا جنيف النالنا لعام 
ك عسرررررررربب ما شررررررررقدتي ت ك الفترة مط تجاوزال أطيرة في ح با حروب ععد أن  ب ي الدوق بتوسرررررررريع مفقوم المقاتل وذل

النالثينيال والحرب العالميا النانيا ونتيجا لذلك وسرعي هذه االتفاقيا لتشرمل أشخاا ل  انونوا معتبريط أسرى حرب في 
أرى والتي تشنل جز ا أفراد القوال المسر حا والم يشريال أو الوحدال المتطوعا اط • : ل القانون القدا  وهذه الفئال هي

أفراد الم يشريال والوحدال المتطوعا اطأرى وعناصرر المقاوما المنظما التي تنتمي قلم أطراف النزان سوا  كانوا  • .منقا
داأل أراضريق  وسوا  كاني أرضق  محت ا أم ال عشر  أن تتوفر فيق  الشرو  التق يداا وهي أن تكون لق  قيادة مسعولا 

 • .مميزة وان انون سرررررررالحق   اهرا وأأيرا اجب ع يق  احترام  وانيط الحروب وأعرافقا وااللتزام بقا وان احم ون عالما
العناصرررررر التي تتبع القوال المسرررررر حا لكنقا ال  • .أفراد القوال النظاميا لحنوما أو سررررر طا ال تعترف الدولا الحاجزة بقا

 • .أطق  الطيران الحربي ومراسرر ي الحرب والقائميط عالتمويطتكون جز ا منقا عصررورة مباشرررة منل المدنييط العام يط في 
عناصرررررررررر أطق  البحريا التجاريا والطيران المدني ططراف النزان ما ل  توجد  وانيط دوليا أأرى توفر لق  حمااا ومعام ا 

ط هما أن انون أهالي اطرف التي ل  اقع احتاللقا ععد والذ ط  نورون في وجي العدو ع م أن  راعوا شرررررررطي • .أفاررررررل
هذه هي الفئال التي اصرردق ع يقا صررم المقات يط وبالتالي اخولقا  .سررالحق   اهرا وأااررا احترام  وانيط الحرب وأعرافقا

القانون الدولي المشرررررررراركا في أعماق القتاق وأذا و ع أي منق  في قباررررررررا العدو انون م زم عمعام تي وفق مقتارررررررريال 
وتاررررريف  .9191أن اا ب هذه الفئال سررررربق أن أشرررررارل قليقا اتفاقيا الهاي لعام وأاارررررا نشرررررير قلم  .اطحنام الدوليا



اطشررررخاا الذ ط  • .فئتيط تتمتعان عمعام ا أسرررررى الحرب وليس بنظام أسرررررى الحرب وهما 9191االتفاقيا النالنا لعام 
لعود حربيا عسررربب محاولتق  اأعادل سررر طا االحتالق اعتقالق  ععد أن اعتق تق  سررراعقا وأفرجي عنق  في فترة العم يال ال

اطشرررررررررخاا المذكورون سررررررررراعقا والذ ط   تحقون عأرف طرف محا د أو  ر محارب ويت   • .لاللتحراق عالقوال المحاربا
وأذا  ب تق  الدولا المحا دة ع م أرضررررررررقا فع يقا أن تتركق  أحرارا مع قمنانيا تحد د  .ق وائق  وفقا لقواعد القانون الدولي

وكذلك البد مط اإلشررارة  .ما امنط ق وا  أسرررى الحرب الذ ط تسررتوجب حالتق  الصررحيا ذلك في ب د محا دأماكط ق امتق  ك
قلم أن المتطوعيط  د انونون مط رعااا الدولا التي  نارررررررمون قلم  واتقا المسررررررر حا أثنا  الحرب و د انونون مط رعااا 

أما عالنسررررررربا ل ذ ط احاربون ضرررررررد بالده  قلم جانب  .ق دولا محا دة وفي ك تا الحالتيط اجب توفير الرعااا لق  وحما ت
 9111البروتوكوق اطوق لعام  .3 .. وال العدو فأنق  اعا بون وفق القانون الجنائي لب ده  اطص ي قذا و عوا في قباتي

وعناصررررر   نا سرررراعقا أن حروب التحرير وأفراد الم يشرررريال والوحدال المتطوعا  :9191اإلضررررافي التفاقيال جنيف لعام 
المقاوما لكي امنط وصررفق  عالمقات يط اجب توفر أربع شررررو  فيق  وهي أن توجد قيادة مسررعولا وعالما مميزة وسرررال  
 اهر واحترام  وانيط وأعراف الحرب وجا  هذا البروتوكوق لكي اخفم مط هذه الشررو  التي اصعب توفرها في هذه الفئا 

وال المسرررر حا وهما شرررررطا ال يادة المسررررعولا واحترام  وانيط الحرب وتوفر فاشررررتر  توفر الشرررررطيط اطوق والراعع في الق
شررطيط أااا عالنسبا لششخاا المشاركيط في القتاق وهما شر  اإلشارة المميزة وشر  حمل السال  عشنل  اهر وأفم 

لا التي تكون في مط شرررر  حمل السرررال  عشرررنل  اهر واال تصرررار ع م شرررر  العالما المميزة لق  وبالتالي فأن ع م الدو 
حالا نزان مسرررر   مع مقات ي حرب تحرير اعتبار مط اقع في قباررررتقا أسرررررى حرب وأذا كاني هنالك شررررنول حوق صررررفا 

ة. مقات و  .أسرير الحرب مط عدمي فان الصرفا التي اأأذ بقا هي صرفا أسرير حرب قلم أن المحنما المختصرا عغير ذلك
ن المادة النالنا المشرررتركا مط اتفاقيال جنيف اطربع تارررمني مبدأ المعام ا الحظنا سررراعقا أ :النزاعال المسررر حا الداأ يا

اإلنسررررررررانيا لجميع اطشررررررررخاا الذ ط ال اشرررررررراركون في القتاق أو الذ ط ل  اعودوا  ادريط ع م حمل السررررررررال  والمعام ا 
ق ع م المقات يط وصررررم ولكط عالنسرررربا ل نزاعال المسرررر حا الداأ يا ال اطب .اإلنسررررانيا هي اطسرررراس في التعامل الدولي

أسرير الحرب وأنما امنط لدولق  محاكمتق  وفقا لقوانينقا الجزائيا ولكط اجب ع يقا مراعاة الارمانال القاائيا في توفير 
وأذا  .المحاكما العادلا والمعام ا اإلنسرررررانيا ومراعاة حقوق اإلنسررررران وكذلك توفير الارررررمانال التي كف قا الدسرررررتور لق 

اف ع م منحق  ضرررررمانال أكنر كان اعامل مقات و النزاعال المسرررررر حا الداأ يا معام ا مقات و النزاعال وافقي الدوق اططر 
 .الدوليا فاني في هذه الحالا معام ا اطسرى تمتد لق 



 النطاق الشخصي لتطبيق القانون الدولي

 اعداد: م.م محمد حافظ  م.م فوزي كركان

 

  ثانيا : معاملة أسرى الحرب

إن مبدأ المعاملة اإلنسانية الذي يقوم عليه القانون الدولي اإلنساني يهدف إلى صيانة العرض والمال والدم أثناء 

احترام شخص األسير معنويا وماديا منذ لحظة وقوعه في النزاعات المسلحة أيضا وعلى الدولة الحاجزة إذن 

 .عودته إلى وطنه قبضتها وحتى

 

  :الحقوق المعنوية لألسير .أ

يوجب مبدأ المعاملة اإلنسانية المذكورة على الدولة الحاجزة اال تجرد األسير من األهلية القانونية حتى ال يحول 

وعليها تطبيق  اب الدولة الحاجزة أو خارجهسواء داخل ترذلك دون ممارسة الحقوق التي تتالءم وحالة األسر 

على جميع أسراها إال إذا اقتضى األمر منح معاملة خاصة بسبب الدين أو الرتبة العسكرية أو الجنس  المساواة

عند و ،مثال  یاسيأساس عقائدي أو عرقي أو س یأو الكفاءة المهنية، لكن ال مجال للتمييز بين األسر علن

ثال تتعلق بالوضع المحياني م إضافيةاستجواب األسير لإلدالء بهويته ورتبته ال يكره على إعطاء معلومات 

 .دته ما عدا السالح فهو غنيمة حربوتحفظ األشياء التي أخذت منه عند وقوعه في األسر وتعاد إليه عند عو

جميع االحتياطات عند نقلهم واالمتناع عن ويجب نقل األسرى إلى أماكن بعيدة عن مسرح العمليات والحان 

التفاقية وتوجب ا ، تعريض حياتهم للخطر بوضعهم في مواقع ومناطق معينة لتحصينها من العمليات الحربية 

 .روحية على أطراف النزاع توفير ما يحتاجه األسرى من دواء وعالج ورياضة وخدمات لثةالثا

 

  :الحقوق المادية لألسير  ب.

وغذاء ولباس ونظافة وصيانة  ی( من ماو 04الدولة الحاجزة بالقيام بشؤون األسرى بدون مقابل ) تتكفل 

وتراعي في ذلك الحاجة الملحة من الناحيتين األمنية )أمن األسرى والغذائية مثال إلى جانب احترام عادات 

 .األسرى وتقاليدهم

 

  عمل أسرى الحرب :ج.  

رب من غير الضباط، أما هؤالء فيمكنهم العمل باختيارهم، وتحظر األعمال للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الح

الخطرة أو المهينة إال إذا تطوع األسير للقيام بذلك. وتراعي فترات الراحة اليومية واألسبوعية واألجور المالئمة 

 والمراقبة الطبية



 

  األسرى والخارج : د. 

األسر، بالرغم من وجودهم في أماكن  المعسكرات جيمع المحيط الخار یتتحدث هنا عن عالقات األسر

وظروف خاصة نتيجة أوضاع األسر فإنهم على اتصال بالخارج وخاصة أهلهم وذويهم أو بعض الجهات 

األخرى كالمنظمات اإلنسانية، ويتم ذلك عبر الرسائل التي يتلقونها أو يرسلونها وكذلك الطريه البريدية الفردية 

تحويالت النقدية منهم أو بالي وتعفي المراسالت والطرود والتحويالت من أو ال يهمأو الجماعية الموجهة إل

رسوم البريد والنقل ، وتشف للمراقبة العادية فقط دون المساس بحقوق األسرى، وتمنح الدولة الحاجزة 

 .یالتسهيالت الالزمة إلرسال أو استالم مستندات قانونية محددة من قبل األسر

 

  :ولة الحاجزةاألسري وسلطات الد هــ. 

لما كان األسرى يخضعون للسلطة المؤقتة للدولة الحاجزة فإنهم في الحقيقة على عالقة مستمرة بها، وهي 

مسؤولة عن حياتهم ومعاملتهم، وال يحق لها أن تنقلهم خارج أرضها إال إذا اقتضت مصلحتهم ذلك وشرط أن 

 .الثالثة وقادرة على احترام أحكامهاتكون الدولة التي ينقلون إليها طرفا في االتفاقية 

 

  :شکاوي األسرى ومطالبهم .1

يمكنهم توجيهها مباشرة إلى السلطة المعنية إذا لوحظ إخالل بأحكام االتفاقية. ولألسرى ممثلون منتخبون من 

 . طرفهم ينوبونهم أمام سلطات الدولة الحاجزة، والدولة الحامية إن وجدت، واللجنة الدولية للصليب األحمر

م هوأي منظمة إنسانية أخرى، ويتمتع هؤالء الممثلون بامتيازات وظيفية تساعدهم على االهتمام شؤون زمالئ

 .في إطار ما تسمح به االتفاقية

 

 التأديب والجزاء :   .2

رأينا حتى اآلن معاملة األسرى من زاوية الحقوق ويمكن أيضا أن نذكر بعض واجبات األسرى. فهم يخضعون 

لقوانين ولوائح وأوامر الدولة الحاجزة المطبقة على قواتها المسلحة. وإذا ارتكب األسير ما يخالف ذلك فإنه 

 إذا التخفيف، وال تبيح عقاب األسير إال يتعرض التأديب أوالجزاء وفقا ألحكام االتفاقية التي تراعي وظروف

قام بعمل يعاقب عليه أحد أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة وتفضل التأديب على الجزاء، وتقضي 

باختصاص المحاكم العسكرية فقط إال إذا كانت قوانين الدولة الحاجزة تنص على اختصاص القضاء المدني 

ظر في مثل األفعال التي اقترفها األسير. ومن المبادئ التي کرستها اإلتفاقية بالنسبة إلى . قواتها المسلحة للن

الثالثة في هذا المضمار أيضا عدم معاقبة األسير أكثر من مرة واحدة على كل فعل، وامكانية تتبعه بسبب جرائم 

الحبس  قد يصل إلىما قبل األسر مع التقيد بالضمانات القضائية، وحظر العقاب الجماعي. والعقاب التأديبي 

يوما على أقصي تقدير. وفي حاالت الهروب، إذا نجح األسير في الهرب ثم أسر من جديد فال عقوبة  04مدة 

بحقه من أجل ذلك، وإذا فشلت محاولته فإنه يعاقب تأديبيا فقط مثلما هو الشأن بالنسبة إلى من يساعد على 



يوما أما التتبعات  10قيد الحبس االحتياطي فال يتعدى ذلك محاولة الهروب أو الهروب نفسه. وإذا وضع األسير 

القضائية فقد تفضي في بعض الحاالت إلى الحكم باإلعدام وقد وضعت االتفاقية شروطا دقيقة للتحقيق والمحاكمة 

 الحبس.ب  والتنفيذ. وإذا حبس األسيراحتياطيا فال يمكن أن يتجاوز ذلك الثالثة أشهر وتخصم المدة من أي حكم

وإلى جانب حق الدفاع المنصوص عليه يمكن الطعن عن طريق االستئناف في الحكم الصادر بحقه أو االتماس 

 إعادة النظر فيه. وفي حالة صدور حكم باإلعدام فإنه ال ينفذ قبل ستة أشهر من تاريخ تسلم الدولة الحامية

 اإلشعار بذلك.

 

  :ثالثا : انتهاء األسر

 

أو الهرب الناجح، الذي أشرنا إليه منذ حين ، أو إعادة األسرى إلى أوطانهم أو  اة تنتهي  حالة األسر بالوف

كبار الجرحي والمرضى من األسرى( وهذه حاالت قد تطرأ )إيوائهم في بلد محايد بسبب ظروفهم الصحية 

عودة )أو  وليس موضوع أثناء األسر، وأخيرا إعادتهم إلى أوطانهم مباشرة بعد انتهاء العمليات العسكرية 

باألمر الهين من الناحيتين النظرية والعملية ذلك أن العودة بعد إنتهاء العمليات العسكرية رهن  ىاألسر( إعادة

بإرادة الدول الحاجزة ورغبتها في الوفاء بالتزام واضح. وال تتناول االتفاقية موضوع اكراه األسرى على العودة 

ل المتحارية في القديم والحديث. فإثر أو البقاء أو ذهابهم إلى طرف ثالث، وهذه ظواهر شهدتها أغلب الدو

سببا من أسباب تأخير الواليات المتحدة المصادقة على اتفاقيات  یالحرب الكورية كان موضوع إعادة األسر

وفي نزاعات مسلحة  ، وقد رفض عدد كبير من أسرى أطراف النزاع العودة إلى بالدهم،  1400جنيف لعام 

أطراف  وجميع هذه الدول -إثيوبيا والصومال وإيران والعراق وليبيا وتشاد الحقة مثل نزاعات الصين وفيتنام و

موضوع إعادة األسرى بانتهاء العمليات الحربية مع ما يثيره ذلك من صعوبات  حسم لم ينته -في اتفاقيات جنيف 

 .كان من الضروري تفاديها



 النطاق الشخصي لتطبيق القانون الدولي اإلنساني

 اعداد: م.م محمد حافظ  م.م فوزي كركان

 

 رابعا : الوضع الخاص لقوات منظمة دولية

 

إّن األحالف التي قامت إثر الحرب العالمية الثانية فرضت تساؤالت عدة وأثارت نقاشات طويلة 

بين رجال القانون، ومنها ما يتصل مباشرة بتعريف المقاتل ونظام أسير الحرب، فماذا لو شارك 

 ةتحالف ما في حرب ؟ فمن هو المسؤول عن األسرى ؟ أمجموع الدول المتحالفة أم الدولة الحاجز

بمفردها ؟ طبعا إذا كانت القوات المشاركة تستجيب لشروط القانون الدولي التي تعرف المقاتل، 

فإن القانون اإلنساني يطبق عليها وفق ما ذكرناه، ومن ثم فإن القوات التابعة ألحد أطراف النزاع 

 والتي يقع أفرادها في قبضة الطرف اآلخر يكون لها وضع أسرى الحرب.

وإذا اضطرت  هو احتجازهم أثناء استمرار العمليات من طرف الدولة التي أسرتهموالحل األمثل 

إلى نقلهم فيجب أن يتم ذلك تحت إشرافها ورعايتها، وال يمكن نقلهم إلى أرض دولة طرف في 

 .االتفاقية الثالثة غير قادرة على تطبيقها

 وماذا عن القوات المنضوية تحت لواء األمم المتحدة مثال ؟

 ليست أطرافا في اتفاقيات جنيف بل الدول التي تضمها واإلقليميةاإن المنظمات الدولية العالمية 

هي األطراف المتعاقدة. وفي نزاع كوريا في بداية الخمسينات سلمت األمم المتحدة زمام األمور 

عد صادقت بالى الواليات المتحدة األمريكية وهذه األخيرة مثل سائر أطراف النزاع آنذاك لم تكن 

بمبادئ  لتزاماالعلى اتفاقيات جنيف، وثالثتها هي التي تعنينا هنا، لكن تلك األطراف وافقت على 

اتفاقية جنيف المذكورة. وفي نزاع السويس أجاب أمين عام األمم المتحدة اللجنة الدولية للصليب 

نيف، إذا ما دعت األحمر بأن القوات الموضوعة في خدمة المنظمة األممية ستطبق اتفاقيات ج

وفي حالة كهذه، أي إذا أدت األمم المتحدة مهامها باسمها وبواسطة قوات وضعت في  . الحاجة 

خدمتها فإن مسؤولية معاملة األسرى تقع جماعيا على عاتق الدول التي أرسلت قوات ، أما إذا 

 ها بالدرجة األولىقادت دولة الحملة وخاضت النزاع باسم األمم المتحدة فإن المسؤولية تقع علي

وبديهي أن الدول أو الدولة التي تواجه قوات منظمة   وال يعفي ذلك المنظمة من مسؤولية ثانوية 

 .الثالثة باالتفاقية االلتزامدولية حكومية عليها 

 

 



فظ وح» ومع تزايد دور موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها في عمليات صنع السلم

لى إ بادرت بعض الدول ن،يوغيرها منذ مطلع العقد األخير من القرن العشر« لمالسلم، وبناء الس

بحمايتهم، وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  یتبني فكرة ابرام معاهدة تعن

اد لمتحدة واألفرواألربعين قرارا اعتمدت بموجبه اتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم ا تاسعةال

 المرتبطين بهاء.

والمالحظ أن هذه االتفاقية ال تنطبق على أي عملية لألمم المتحدة يأذن بها مجلس األمن كاجراء 

من اجراءات االنفاذ بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ويشارك فيها أي من األفراد 

ء في اكمقاتلين ضد قوات مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون النزاعات المسلحة الدولية، كما ج

الفقرة الثانية من مادتها الثالثة، وتضمنت مادتها العشرون شروطا وقائية يتعلق أولها بعدم المس 

 بها عالميا. المعترف حقوق اإلنسان رييبتطبيق القانون الدولي االنساني و معا



 ن ليست لهم صفة أسرى الحربألشخاص الذيا

 اعداد: م.م حسن صادق  م.م فوزي كركان

مشاركتهم في العمليات رغم من نظام المقاتل ووضع اسير الحرب  األشخاصيستثنى بعض 

 والمرتزقة الجواسيس:  تين وهمائالبروتوكول األول فالعسكرية وقد حدد 

 

 الجواسيس .1

ع المسلح. وقد حددت الئحة الهاي لعام في هذا المقام على تعامل القانون الدولي مع التجدد أثناء النزا قتصرن

وكان لها المتعلقة بالتجسس  7011وضع من يقومون به ومنها استمدت أحكام البروتوكول األول لعام  7091

 أعمال التجسس دتعدلمختلف الدول فقد  وطنيةفي آراء الفقهاء وقرارات القضاء. أما التشريعات ال هاصدا

 ووضعت عقوبتها.

 ؟ المسلحة سوس في نظر قانون النزاعاتفمن هو الجا

الشخص الذي يعمل خفية أو في مظهر زائف لجمع أو محاولة جمع معلومات في منطقة األعمال الحربية  هو)

وال يعاقب الجاسوس، كما جاء في . (ألحد األطراف المتحاربة بنية إيصال تلك المعلومات إلى الطرف العدو

بالجيش الذي ينتمي إليه ووقع بعد ذلك  االلتحاقوإذا نجح في  اكمته من طرف الخصم هذا التعريف، إال بعد مح

من  64وحسب المادة  .في قبضة العدو فإنه يكون أسير حرب وال مسؤولية له عن أعمال التجسس السابقة 

 .أسير الحربالبروتوكول التي ال تمنح فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع يقترف التجسس وضع 

 

 : ال يعتبر جاسوسا فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع

يجمع أو يحاول جمع معلومات لفائدة ذلك الطرف وهو يرتدي الزي العسكري للقوات التي يتبعها ويقوم  الذي-

 العمل في إقليم يسيطر عليه الخصمبذلك 

الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم ويعمل لفائدة الطرف الذي يتبعه بجع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة  -

ستر زائف أو تعمد التخفي، وإذا تعمد ذلك فال يكون جاسوسا إال إذا قبض عليه ت ونعسكرية داخل ذلك اإلقليم د

 .وهو متلبس بالجرم المشهود

الذي ال يقيم في اإلقليم الذي يحتله الخصم ويقوم بأعمال تجسس في ذلك اإلقليم ما لم يقبض عليه قبل التحاقه  -

 القوات المسلحة التي ينتمي إليهاب

والمظليين الذين يعملون وراء خطوط الطرف اآلخر وتتوفر فيهم  (الكومندوس)مثل  أما أفراد قوات العدو

الهم الحق في وضع أسير الحرب وال يجوز عقابهم ألنهم إنما قاموا  لقواتهم فإن يشروط المقاتل كالزي العسكر

 .مسلحةقوانين النزاعات ال بأعمال تبيحها

 



 المرتزقة  .2

 

 : مقدمة .1

إن اإلرتزاق في الحروب ظاهرة قديمة حديثة وقد تناولها الكثير من الخبراء والباحثين بالدرس والتحليل 

خصوصا في األعوام األخيرة، وإذا تأملنا موضوع المرتزقة في العصر الحديث فإننا نالحظ أن القارة اإلفريقية 

ا بآثار مشاركة المرتزقة في العديد من النزاعات التي شهدتها بعض دولها وال تزال. تضررت أكثر من غيره

بهدف  7011/1/3بتاريخ « وال غرو أن يسارع أعضاء منظمة الوحدة األفريقية إلى إبرام اتفاقية في ليبرفيل

لف السيناتور . وفي األمم المتحدة، ك7091القضاء على اإلرتزاق في إفريقياء، ودخلت حيز التطبيق عام 

بمتابعة موضوع المرتزقة باعتبار أن استخدامهم يمثل وسيلة تخرق حقوق اإلنسان وتحول  (البيرو)  بليستيروس

دون ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأعد بعض التقارير بهذا الشأن، وأفضت التوصيات والقرارات 

ية ضد انتداب واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة الصادرة عن الجمعية العامة إلى صياغة االتفاقية الدول

 61ومن الواضح أن لألعمال التحضيرية للبروتوكول األول وأحكام المادة  . 7090/  71/  6بتاريخ 

المتحدة حول المرتزقة، ومن هنا نرى أهمية بيان  بالخصوص أثرا بينا في االتفاقية االفريقية واتفاقية األمم

 .ول في هذا المجالمحتوى البروتوك

 الوضع الحالي ل لمرتزق على ضوء أحكام القانون اإلنساني: .2

انية وتحدد الث أسير الحرب،  أو من فقرتين، تقضي أوالهما بعدم منح المرتزق صفة المقاتل 61تتكون المادة  

 :شروط تعريف المرتزق وهي ستة

 التجنيد محليا أو بالخارج للقتال في نزاع مسلح  -أ

 .المشاركة الفعلية المباشرة في األعمال القتالية - ب

 ى مغنم شخصي مقابل تلك المشاركة.الرغبة في الحصول عل -ج 

 يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. حمل جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع، وعدم االقامة بإقليم -د

 .عدم االنتماء إلى القوات المسلحة لدولة ألحد أطراف النزاع - هـ

 في النزاع. عدم القيام بمهمة رسمية كعضو في القوات المسلحة لدولة غير طرف ـو

الصفة  تلك من هانمرح تهاالمقاتل أو السر الحرب عن المرتزق تعني ان الدولة التي يقع في قبض فاء صفة وانت

 . لكنها ليست ملزمة بذلك

رة، شبهة جائ وعبذلك موض رتزق يشارك في القتال، وهمايقوم بأعمال عدائية، فإن الم ذياسوس. الومثل الج

وقد سبق أن قلنا إن قرينة صفة األسير هي أولى بالقبول في حال الشك في انتظار قرار محكمة مختصة، فإن 

ته تبع المتهم لمشاركهي حكمت باإلبقاء على تلك الصفة زالت الشبهة وإن هي حکمت بعكس ذلك، وتقرر ت

من البروتوكول األول،  1غير المشروعة في القتال، وجب توفير الضمانات القانونية المنصوص عليها بالمادة 

 .كفلتها مواثيق حقوق اإلنسان أيضاوقد 



 :المرتزقويجب ان تكون الشروط المذكورة مجتمعة حتى تطلق على شخص ما صفة 

يوضح أن تجنيده يقع خصوصا، للمشاركة في نزاع معين، بخالف أولئك الذين يختارون العمل  فالشرط األول 

اشرة في بالمشاركة الفعلية المب نيويتعلق الشرط الثافي جيش أو قوات أجنبية باستمرار للقتال في أي نزاع. 

اء العسكريين األجانب حتى وإن كانوا يتقاضون أمواال من القتال وهذا يختلف عن دور المستشارين والخبر

ن هو أبرز ما يميز المرتزق إذ ال بد أن يكو الثالثوالشرط سلطات القوات التي يساهمون في تكوينها وتدريبها، 

في وعد من الدولة التي يعمل لحسابها منحه مقابال ماديا أرفع مما هو  تمثالالمغنم المادي الذي يبحث عنه م

د أو مدفوع لمقاتل من قواتها المسلحة، يتساوى والمرتزق في الرتبة والوظيفة. فإذا لم يكن ما يتقاضاه موعو

مرتزقا حسب  برعتالمرتزق أرفع بكثير مما يتقاضاه نظيره في القوات المسلحة للدولة التي يعمل لحسابها فال ي

 . 61المادة 

لحسابها وال هو من األجانب المقيمين الدولة التي يعمل يقضي باال يكون المرتزق من رعايا  الرابع والشرط

بها، وهذا نص يستجيب لحاالت من الواقع إذ أن قوانين بعض الدول قد تلزم األجانب المقيمين بحمل السالح 

الجنسية، لكن ذلك ال يطبق على أسرى  يعند الحاجة فضال عن القيام بالخدمة العسكرية بالنسبة الى مزدوج

 .بالمعني المتعارف للكلمة( غير مقيمين)المدنيين الموجودين تحت سلطة الخصم باعتبارهم الحرب وال 

حول عدم اإلنتماء إلى القوات المسلحة للدولة التي يعمل المرتزق لحسابها فإنه يذكرنا بما  الشرط الخامس أما

لقوات المسلحة مقاتلون أي أن من البروتوكول األول في فقرتها الثانية وهو أن أفراد ا 63نصت عليه المادة 

لهم حق المشاركة المباشرة في األعمال الحربية... ولما كان المرتزق ليس له ذلك الحق فإنه ال يعد فردا من 

 .المرتزق أفراد القوات المسلحة. وللتذكير، يكفي انتفاء أحد الشروط الستة النتفاء صفة

إلى التفرقة بين من تكلفه دولته بمهمة لدى دولة أخرى، مثل أداء مهمة عسكرية  السادس يهدف الشرطوأخيرا، 

وبين الشخص الذي يعمل بدافع شخصي بحثا عن المكسب المادي، ويختلف المرتزقة في هذا المضمار عن 

 أعمالب قومتتقاضى مبالغ هامة، وت تطوعةالقوات التي ترسلها دولها إلى مكان ما في العالم، حتى وإن كانت م

 عسكرية.



 المفقودون والقتلى

 اعداد: م.م حسن صادق م.م فوزي كركان

 

ن مأنباء العديد  يوتختف المسلحة كثيرا ما يختلط الحابل بالنابل اثناء النزاعات

 .بسبب االعمال العدائية واثارها قرب مناطق العمليات او بعيدا عنها األشخاص

 نوأيباها قر االسر مصير ذوي واهتم القانون الدولي بهذه الناحية سعيا الى معرفة 

 .رتبة على الموت او الغيابانتهى بهم المطاف بعد النزاع، وضمانا للحقوق المت

 

 ىالقتل -ا

على جميع أطراف النزاع تسجيل هوية المتوفي بدقة إرسال البيانات المتعلقة به  يتعين

حمر وذلك عن طريق مكتب إلى وكالة األبحاث التابعة للجنة الدولية للصليب األ

المعلومات الوطني، وبواسطته يتم أيضا تبادل شهادات الوفاة وقوائم أسماء الموتى 

رسل حتى ت یذات القيمة التي توجد مع الموت شياءوجميع المستندات ذات الصلة واأل

 .إلى أقاربهم 

الدفن  ويتم فيوال يجوز حرق الجثث إال ألسباب صحية ضروية أو مراعاة لديانة المتو

وفي مقابر خاصة بهم تكون واضحة المعالم حتى يسهل  یوفقا للشعائر الدينية للموت

نقل الجثث أو رمادها إلى بلد المنشا الحقا، وتشرف على ذلك إدارة مقابر ينشؤها 

  .طرف النزاع المعني باألمر 

في معرفة  سرةكل أإن حق »وأضاف البروتوكول األول إلى ذلك مبدأ عاما هذا نصه : 

مصير أفرادها هو الحافز األساسي لنشاط كل من األطراف السامية المتعاقدة وأطراف 

في  البروتوكول النزاع والمنظمات اإلنسانية الدولية الوارد ذكرها في االتفاقيات وهذا

 .«تنفيذ هذا القسم

قوق األسر في ح ملدع من البروتوكول األول 43جاءت المادة  أواستنادا إلى هذا المبد

وأوجبت على الدول تعهد تلك المقابر بالصيانة والعمل على إعادة  ،زيارة مقابر موتاها

 .األصلية الرفات إلى البالد



 :المفقودون -ب 

 

منه  44من البروتوكول حددت المادة  43المذكور الذي تضمنته المادة  أوفقا للمبد

بالتفصيل أحكام البحث عن المفقودين من قبل أطراف النزاع وتبادل المعلومات أو 

مل ذلك ير، ويشتزويد الطرف اآلخر بها إثر انتهاء العمليات العسكرية على أقصى تقد

 .األشخاص الذين ال تطبق عليهم أحكام االتفاقيات والبروتوكول األول

األشخاص الذين يتعين على أحد أطراف النزاع تقديم بيانات عنهم  44وال تذكر المادة 

للطرف اآلخر بناء على طلب هذا األخير، لكن من البديهي أن األشخاص المعنيين هم 

 ن تحت االحتالل أو في أرضصاحب الطلب أو من المدنيي المقاتلون التابعون للطرف

 الخصم.

كما أن المادة المذكورة ال تعرف المفقود. لكن يبدو من قراءة الفقرة األولى على ضوء 

األعمال التحضيرية أن إبالغ أحد أطراف النزاع طلب البحث عن مفقود إلى الخصم 

ين. وإذا كان من واجب الطرف يكفي العتبار الشخص موضوع البحث في عداد المفقود

الموجه إليه الطلب القيام باألبحاث الالزمة فإن على صاحب الطلب أن يوافيه 

 841بالمعلومات الالزمة للمساعدة على البحث. ويجب تسجيل المعلومات طبقا للمادة 

على األقل، وتضطلع الوكالة المركزية للبحث عن  8131من االتفاقية الرابعة لعام 

ين التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر بدور كبير في جمع المعلومات ونقلها المفقود

إلى من لهم الحق في د ذلك، وهو دور تقليدي متمم لعمل اللجنة الميداني المتمثل في 

زيارة مندوبيها ألسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، ويشكل مقر اللجنة ووكالتها في 

حايا النزاعات ونقلها، هذا فضال عن الدور المنوط جنيف محور جمع المعلومات عن ض

 .الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر بعهدة الجمعيات

 

 والمفقودون في النزاعات الداخليةج( القتلى 

عات النزا ببحياء دون الموتى أو المفقودين بساهتمت المادة الثالثة المشتركة باأل

وكول الثاني في مادته الثامنة بالنص على اتخاذ المسلحة غير الدولية، واكتفى البروت

ى الجرحللبحث عن  ،كافة اإلجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك)



والمرضي والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم 

لموت من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن ا

 (والحيلولة دون انتهاك حرمانهم وأداء المراسم األخيرة لهم بطريقة كريمة

ولئن كانت قاعدة هذه المادة مستمدة من أحكام االتفاقيات والبروتوكول األول، فال مجال 

 ن في نطاق النزاع المسلح الدولي.كام الموتى والمفقوديللمقارنة مع أح

 ورغم كثرة ضحايا النزاعات الداخلية وآثارها المباشرة على أسر مقاتلي تلك

النزاعات، فإن واضعي البروتوكول الثاني لم يوافقوا سوى على الصيغة التي ذكرناها 

 وهي غير كافية من الناحيتين القانونية واإلنسانية.



 : المدنيونالقسم الثاني

 )السكان المدنيون والوضع الخاص للصحفيين( الجزء األول:

 اعداد: م.م حسن صادق  م.م فوزي كركان

 

ن والصحافيين ان المدنيينتعرض في هذا القسم لبيان مدى الحماية التي يكفلها القانون اإلنساني للسك

 المدنيةن بالخدمات اإلنسانية وأفراد الحماية والقائمي

 الفقرة األولى : السكان المدنيون

محتل بعض العالقات بين ال باستثناء بعض القواعد التي تضمنتها الئحة الهاي وتتعلق باحكام

وسكان األرض المحتلة ، لم يكن قانون النزاعات المسلحة يشمل وضع المدنيين من الحرب أو 

تحت االحتالل، وظهرت عيوب ذلك بالخصوص في الحربين العالميتين، فكان ال بد من سد ثغرة 

هذا القانون جديدا لتضيف إلى  9191، وجاءت االتفاقية الرابعة لعام «قانون جنيف«كبيرة في 

أي حماية المدنيين بمقتضى اتفاقية خاصة، وعلى غرار االضافات التي أدخلها البروتوكول األول 

 .على االتفاقيات الثالثة األخرى فإن الباب الرابع منه يتمم أحكام االتفاقية الرابعة

 من هم األشخاص الذين تنطبق عليهم اإلتفاقية الرابعة؟ .أ

أولئك الذين يجدون أنفسهم في »تها األولى على أن هذه اإلتفاقية تحمي في فقر 9تنص المادة 

لحظة ما وباي شكل كان، في حالة قيام نزاع مسلح أو حالة أحتالل، تحت سلطة طرف في النزاع 

ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها، وبذلك فإن الجنسية هي العنصر الحاسم في 

؟ لما كان » تحت سلطة طرف في النزاع»ا لو وجد أشخاص بدون جنسية هذا المجال. لكن ماذ

هؤالء من غير رعايا طرف النزاع، فإن االتفاقية تطبق عليهم أيضا وهناك نوع آخر من و 

ى بلد لجأوا إل  األشخاص تطبق عليهم االتفاقية رغم انتمائهم إلى دولة االحتالل وهم أولئك الذين

وهذا الوضع يختلف عن وضع الالجئين من رعايا العدو لدى  ،ها قبل أن يصبح محتال من طرف

 .الدولة الحاجزة حيث ال يجب معاملتهم کاجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية، 

 

 من هم األشخاص الذين ال تشملهم حماية اإلتفاقية الرابعة ؟   .ب

في حالتي النزاع المسلح واالحتالل ال تطبق االتفاقية على: رعايا دولة غير طرف فيها. رعايا 

دولة محايدة أو متحاربة ما دام لها تمثيل دبلوماسي عادي لدى الدولة المتحارية التي يوجدون 

 .األشخاص الذين تطبق عليهم اتفاقيات جنيف الثالث األخرى -تحت سلطتها۔ 



 ة المدنيين من طرف الخصممعامل ج.      

في جميع الحاالت تحظر أعمال اإلكراه والتعذيب والعقاب الجماعي واإلنتقام واحتجاز الرهائن 

وترحيل السكان. وحددت االتفاقية أحكام معاملة األجانب الموجودين في أراضي أطراف النزاع 

عمال المسمو  بها واالقامة، ومنحتهم في مغادرة أرض العدو، وتلقي فواد اإلغاثة ، وممارسة األ ،

كما بينت شروط اإلعتقال وظروفه ونقل األشخاص إلى أراضي دولة أخرى. وفي ما يتعلق 

باألوضاع في األراضي المحتلة حددت ادنت ميه بالتفصيل حقوق السكان التي ال يمكن النيل 

 دايته إلى نهايته معوتتشابه األحكام المتعلقة باإلعتقال من ب .منها، وواجبات دولة االحتالل 

 وتخول اإلتفاقية طرق النزاع إيقاف .مقتضيات اإلتفاقية الثالثة من حيث المعاملة بصورة عامة 

وتتبع ومحاكمة الشخص الذي يكون محل شبهة جائزة بسبب نشاط يمس أمن ذلك الطرف، كما 

ن حتالل يمكأن من يقترف التجسس أو التخريب في أرض محتلة أو يقوم بما يمس أمن دولة اال

 یراعالموقوف بإنسانية وت أن يفقد الحقوق المنصوص عليها. وفي كلتا الحالتين يجب أن يعامل

ة وإذا الحظنا الكثير من التشابه بين االتفاقيتين الثالث. في ذلك ضمانات العدالة طبقا لالتفاقية 

 يين أساسا فال تجد مثالوالرابعة فإن لكل منهما مجاال خاصا كما بينا وهناك أمور تتعلق بالمدن

مواد تتصل بالرتب العسكرية، وتقتضي ظروف معيشة السكان المدنيين تحت االحتالل أو خارجه 

نظاما قانونيا يختلف بطبيعته عن األحكام المتعلقة بحياة األسرى وادارة شؤون معسكراتهم. ولم 

 والنساء واألطفال تغب عن واضعي االتفاقية بعض الحاالت الخاصة كالالجئين كما ذكرنا،

 

 إضافات البروتوكول األول . د    

(  91 - 94مادة )  19يدل عدد المواد المخصصة للسكان المدنيين في البروتوكول األول وهو 

على اهتمام أغلبية المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي بمصير اكبر فئة من الفئات غير المقاتلة. 

توجب التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين  94والقاعدة األساسية التي نصت عليها المادة 

لمدنيين كافة األشخاص يندرج في السكان ا 05األعيان المدنية واألهداف العسكرية وطبقا للمادة 

 .المدنيين وتفترض صفة المدني في حالة الشك

وتمتد الحماية إلى المرضى والجرحي  .واألطفال  ويولي البروتوكول اهتماما خاصا بالنساء 

بينت و والغرقي العسكريين والمدنيين على حد سواء ولم تعد مقتصرة على العسكريين فحسب 

ة الرابعة على الالجئين وعديمي الجنسية. وأخيرا نشير إلى بوضو  تطبيق اإلتفاقي 91المادة 

المتعلقة بالضمانات األساسية الواجب توفيرها لألشخاص الذين يوجدون تحت  90أهمية المادة 

سلطة أحد أطراف النزاع وال يتمتعون بالحماية المنصوص عليها باالتفاقية أو مواد البروتوكول 

 .ة في المجال القضائياألخرى، وهي ضمانات ذات شأن خاص

 



 الفقرة الثانية : الوضع الخاص للصحافيين

ذكرنا أن مراسل الحرب التابعين للقوات المسلحة يعتبرون أسرى حرب عند وقوعهم في قبضة 

العدو وفقا ألحكام الئحة الهاي واتفاقية جنيف الثالثة واالهتمام بوضع الصحافيين أثناء الحروب 

ة يليس جديدا نظرا إلى طبيعة عملهم وظروفه في حاالت النزاع. وعلى سبيل المثال، تناولت الجمع

العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين وضعهم، ودعت الجمعية العامة في قرارها 

األمين العام لألمم المتحدة إلى عرضه على المؤتمر الدبلوماسي المرتقب  9191/99/2بتاريخ 

يه وعل ، 05من البروتوكول األول أن الصحافي مدني على معنى المادة  91بجنيف. وتعتبر المادة 

حمل بطاقة هوية مسلمة من الدولة التي هو من رعاياها أو التي يقيم بها أو التي يقع فيها جهاز 

  على صفته كصحافي األنباء الذي يستخدمه، وتشهد

والحماية التي يتمتع بها الصحافي هي حصانته من األعمال الحربية باعتباره مدنيا والمدنيون       

ليسوا أهدافا عسكرية. وال تعرف المادة المذكورة الصحافي لكن يجب اعتماد التاويل الواسع. 

رغم وونالحظ أن الحماية القانونية للصحافيين تحكمها أحكام االتفاقيات والبروتوكول األول فقط. 

المهام الصحافية في النزاعات الداخلية فال اشارة في البروتوكول الثاني إلى ذلك، لكن  خطورة

المعاملة اإلنسانية المنصوص عليها بالمادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الثاني والحماية العامة 

أدنى  ة من األشخاصالواردة في هذا البروتوكول توفران لهذه الفئ –والصحافيون منهم  -للمدنيين 

 حد من الضمانات التي ال غنى عنها في الحروب الداخلية.



 موظفو الخدمات اإلنسانية

 ادق  م.م فوزي كركاناعداد: م.م حسن ص

نطلق تعبير الخدمات اإلنسانية على جميع األعمال اإلنسانية التي يستفيد منها األشخاص المحميون طبقا     

لقواعد قانون النزاعات المسلحة، ومنها المادي ومنها المعنوي، وقد تحددت اشكال ان الخدمات وتنوعت 

أن القائمين بها ال يشكلون فريقا واحدا متجانسا بل يتبعون مؤسسات وتنظيمات مختلفة مما ينجر  باإلضافة إلي .

عنه تشعب وخلط في بعض األحيان، ويجب إذن تحديد اإلطار القانوني األولئك األشخاص، ويمكن أن نقسمهم 

 .يات اإلغاثة التطوعيةوموظفي جمع -موظفي الخدمات الروحية  -إلى ثالث فئات : موظفي الخدمات الطبية 

 

 :موظفو الخدمات الطبية، وهم -ا

 المتفرغون تماما للبحث عن الجرحي والمرضى والغرقي أو نقلهم او معالجتهم (1

 المتفرغون تماما إلدارة الوحدات والمنشآت الطبية. (2

 مالعسكريون المدربون بالخصوص للعمل عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين للتقاالت والقيا  (3

 .بالبحث عن الجرحي والمرضي والغرقي أو نقلهم أو معالجتهم

 

 موظفو الخدمات الروحية أو الدينية، وهم: -ب 

يكونوا متفرغين كليا أو جزئيا  موظفو الخدمات الدينية الملحقون بالقوات المسلحة وال يشترط فيهم أن    

سلحة يشمل كافة أفرادها. وال بد من رابطة لمساعدة الجرحى والمرضى روحيا ألن عملهم كتابعين للقوات الم

إال إذا كانت عالقتهم  1191قانونية مع الجيش، فالمتطوعون من هذا النوع ال تحميهم اتفاقيات جنيف لعام 

 .بالجيش رسمية

 : موظفو جمعيات االغاثة التطوعية، وهم -ج

ط : اعتراف الحكومة الوطنية موظفو جمعيات الهالل والصليب األحمر، على سبيل المثال، وذلك بشرو( 1

بالجمعية التي يتبعونها، واالذن الحكومي لها بالعمل أثناء الحرب كمساعدة لمصالح الصحة التابعة للجيش، 

واعالم تلك الحكومة زمن السلم بقية األطراف المتعاقدة بذلك واعالمها الخصم أثناء الحروب، وخضوع أولئك 

 .ارات العسكرية زمن الحرب، والعمل تحت مسؤولية الدولةالموظفين المتطوعين للقوانين والقر

موظفو جمعيات االغاثة التابعة لبلد محايد الذين يقومون بخدماتهم االنسانية إلى جانب أحد أطراف النزاع، ( 2

ويتمتعون بالحصانات التي يتمتع بها زمالئهم التابعون لذلك الطرف، وبشروط : اعتراف حكومة الدولة المحايدة 

تلك الجمعية التابعة لها، وموافقة طرف النزاع الذي تسعى الجمعية لمساعدته في الخدمات الصحية، وقيام ب

حكومته باعالم طرف او أطراف النزاع االخرى بذلك ، وابالغ الدولة المحايدة طرف النزاع اآلخر بموافقتها 

لدول المحايدة العمل مثل زمالئهم من على قيام جمعيتها بخدمات األغاثة. وعند ذلك يمكن لموظفي جمعيات ا

جمعيات أطراف النزاع. فال بد أذن من توفر عمليتي ابالغ احداهما تقوم بها الدولة المستفيدة واألخرى تقوم بها 

 الدولة المحايدة الحاطة طرف النزاع اآلخر علما بمشاركة جمعية تابعة للدولة المحايدة بأعمال األغاثة التطوعية



 قانوني لموظفي الخدمات الصحية والروحية واالغاثة التطوعية:الوضع ال -د

 

( موظفو الخدمات الطبية المتفرغون تماما للخدمات أو اإلدارة الصحية وموظفوا جمعيات االغاثة وموظفو  1 

 :الخدمات الروحية

يا الحرب صحال يعتبرون أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو، ويمكن استبقاؤهم لديه لمساعدة أسرى     

وروحيا، ويتمتعون على األقل بالمعاملة التي تكفلها االتفاقية الثالثة مع خضوعهم للقوانين واألوامر العسكرية 

للدولة الحاجزة والعمل تحت اشراف اجهزتها المختصة وفق ضميرهم المهني ومن األفضل أن يساعدوا 

يقومون بأي عمل اخر وتسهل الدولة الحاجزة مهامهم  األسرى المنتمين إلى القوات المسلحة التي يتبعونها، وال

وتتفق أثناء النزاع مع الطرف االخر أن امكن على استبدالهم. والخدمات التي يقومون بها ال تعفي الدولة 

 الحاجزة من التزاماتها بالقيام بشؤون اسراها.

 

 : العسكريون العاملون في الخدمات الصحية بصورة مؤقتة( 2

لهم في حرب لكن يمكن تشغي یهم العسكرية فإنهم عندما يقعون في قبضة العدو يعتبرون أسرنظرا إلى صفت

حرب فإنهم يبقون في األسر حتى انتهاء الحرب، بينما كانت  یوظائف صحية عند الحاجة ، وبصفتهم أسر

 .تمنحهم حق العودة المباشرة 1121اتفاقية 

 محايدة :  موظفو جمعيات االغاثة لدول( 3

اذا وقع هوالء في قبضة العدو فال يمكنه استبقاؤهم لديه ألنهم محايدون أوال وينتمون إلى جمعيات خاصة ال 

الى قوات بالدهم ثانيا وليسوا )متطوعين( في قوات الطرف الذي جاؤوا المساعدة أجهزته الصحية ثالثا، وال 

ممنوع. ويجب أن يعودوا إلى بالدهم وإذا  حرب، ألن مجرد استبقائهم دون ارادتهم رىيمكن اذن أن يكونوا أس

تعذر ذلك إلى البلد الذي ساعدوا أجهزته الصحية مباشرة، إال إذا تم االتفاق على خالف ذلك. وفي انتظار ذلك 

حسن ومن المست قبضتهتوكل إليهم المهام التي جاؤوا من أجلها اصال ولكن تحت اشراف الطرف الذي وقعوا في 

لفائدة األشخاص التابعين للدولة التي اراد المتطوعون المحايدون مساعدتها. وتختلف معاملتهم القيام بتلك المهام 

شيئا ما عن معاملة موظفي طرف النزاع المستبقين أو األسرى، إذ باعتبار حيادهم يتمتعون بما تمنحه الدولة 

  .راتبمن حيث المأكل والملبس والسكن وال مسلحةالتي يوجدون بها لموظفي قواتها ال

 الحماية رهن بعدم االشتراك في القتال( 9

وتبقى الصيانة الواجبة لحقوق موظفي جميع الخدمات اإلنسانية رهينة بامتناعهم عن أي اشتراك في القتال،      

من االتفاقية األولى نصت صراحة على أن عمل المتطوعين المحايدين ال يمكن اعتباره  22علما بان المادة 

 . في النزاعباي حال تدخال

حالة أخرى نشير إليها في هذا السياق وتتعلق باسرى الحرب الذين يمارسون وظائف دينية قبل وقوعهم  وهناك

في األسر. فهؤالء كانوا مقاتلين قبل أن يكونوا أسرى وال شأن لوظيفة المقاتل المدنية في تحديد وضعه كمقاتل 

 دون القيام بعمل أخر ويعاملون مثل زمالئهم الذين مأبناء عقيدته أو كاسير حرب، ويمكنهم القيام بخدماتهم لفائدة

 . تم استبقاؤهم، لكنهم يبقون أسرى حرب



البروتوكول األول إلى موظفي الخدمات واإلدارة الطبية العاملين في تشغيل او ادارة وسائل النقل  وأضاف

تشملها الحماية القانونية مهما كانت صفتهم، مدنيين  المذكورة الطبي بصورة دائمة أو مؤقتة. وجميع األصناف

 أو عسكريين، وكذلك األمر بالنسبة إلى موظفي الخدمات الدينية.

 ىلى احترام الجرحى والمرضى والغرقوفي نطاق النزاعات الداخلية تضمن البروتوكول الثاني النص ع

 ورعايتهم وال يتم ذلك بحماية القائمين بالخدمات الدينية والطبية والوسائل التي يستخدمونها ألداء مهامهم.



 موظفو الحماية المدنية

 اعداد: م.م حسن صادق  م.م فوزي كركان

 

 يشمل جميع فالدفاع المدنيو)الدفاع المدني(.  ال بد من التفرقة بين )الحماية المدنية(      

تهدف إلى انقاذ األرواح والحد  بينما الحماية المدنيةاالجراءات غير العسكرية للدفاع الوطني 

من الدفاع المدني. ومع ذلك كثيرا ما يستعمل المصطلحان  شموالمن الخسائر، وهي اقل 

كمترادفين، وهو ما يعكسه النصان الفرنسي )االصطالح األول( واإلنكليزي )االصطالح الثاني( 

للبروتوكول األول، واعتمدت الترجمة الحرفية لهذا األخير في النص العربي للبروتوكول ذاته. 

ما بأنه مستعمل في بلدان المغرب العربي بينما يستعمل ونحن نميل إلى االصطالح األول، عل

 .تعبير الدفاع المدني في بلدان المشرق العربي

 36وذكرت )الحماية المدنية( بصورة غير مباشرة في االتفاقية الرابعة حيث نصت المادة     

م ة األخرى من القياثمر والصليب األحمر وجمعيات االغاعلى تمكين جمعيات الهالل األح

بأنشطتها االنسانية في األراضي المحتلة، واقتضت فقرتها الثانية أن )تطبق المبادئ ذاتها على 

نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ 

يع زلتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خالل دعم خدمات المنفعة العامة األساسية، وتو

 (اإلنقاذمواد االغاثة وتنظيم 

ويمكن أن تكون )الحماية المدنية(، من بين الهيئات التي ليس لها طابع عسكري، لكن األحكام      

الواردة باالتفاقية الرابعة غير كافية في هذا المجال وقد نص البروتوكول على أحكام جديدة تتعلق 

د األخيرة، واهتمام القانون اإلنساني بموظفي بالحماية المدنية التي تطورت كثيرا في العقو

)الحماية المدنية( وخدماتها يعود في اساسه إلى أهمية دورها في مساعدة المدنيين أثناء النزاع 

 .المسلح وال يمس جوهر القوانين الوطنية ذات الصلة

 

 الحماية المدنية ؟ وأ( من هم موظف

هم األشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع )ج( من البروتوكول األول بأن 36تجيب المادة 

اإلنسانية التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين  لتأدية المهام المذكورة بالفقرة ) أ ( )أي المهام

من أخطار العمليات العدائية في الكوارث وتساعدهم على تجاوز آثارها المباشرة وتوفر لهم 

مهام ومن ضمنهم األفراد العاملون الذين تقصر السلطة الظروف الالزمة للبقاء( دون غيرها من ال

 .المختصة لذلك الطرف تعيينهم على ادارة أجهزة الحماية المدنية فحسب



ولهؤالء األشخاص وأجهزتهم المدنية الحق في أداء مهامهم على الوجه المطلوب إال عند      

لطلب  لى المدنيين الذين يستجيبونالضرورة العسكرية الملحة، والحماية التي يتمتعون بها تمتد إ

السلطة المختصة ويشاركون تحت اشرافها في أعمال الحماية المدنية دون أن يكونوا جزءا من 

 .أجهزتها

حقوق األجهزة المدنية للحماية المدنية في األراضي المحتلة وواجبات دولة  36وتحدد المادة      

فإن هذه األخيرة تحترم تلك األجهزة وال تجبر أفرادها على القيام  المبدأاالحتالل. ومن حيث 

بأعمال تضر بمصلحة المدنيين، وبإمكانها مصادرة أو تحويل غرض تلك األجهزة إذا كان ذلك 

ضروريا لتلبية حاجات أخرى للسكان المدنيين، وتزول تلك المصادرة أو التحويل بزوال حالة 

ية انتزاع سالح موظفي الحماية المدنية. أما المخابيء الضرورة ويجوز لها ألسباب أمن

الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين أو الالزمة لحاجاتهم فال يجوز لها مصادرتها أو تحويل 

غرضها وتطبق األحكام المنصوص عليها بالبروتوكول المتعلقة بالحماية المدنية على األجهزة 

محايدة أو دول أخرى غير األطراف في النزاع أثناء القيام المدنية وموظفي الحماية المدنية لدول 

باألعمال اإلنسانية المذكورة أنفا على أرض أحد أطراف النزاع بموافقته وتحت اشرافه ويجب 

اعالم الخصم بذلك مع اعتبار مقتضيات أمن األطراف المعنية ودون اعتبار عمل االغاثة 

لنزاع تسهيل التنسيق الدولي ألعمال الحماية المدنية، والمساعدة تدخال في النزاع. وعلى أطراف ا

ما أمكن ذلك، وتطبق األحكام ذاتها على الهيئات الدولية المختصة. وفي األرض المحتلة ال يمكن 

لدولة االحتالل رفض أو تحديد أنشطة الهيئات المدنية للدول المحايدة أو غير األطراف في النزاع 

ذا كانت تلك الدولة قادرة على أداء المهام المناسبة للحماية المدنية وهيئات التنسيق الدولي إال إ

 ة في األرض المحتلة.بوسائلها أو بالوسائل المتوفر

وفي المجال الدولي هناك منظمة تعمل انطالقا من مقرها بجنيف وهي )المنظمة الدولية للحماية 

ن األحكام اآلنفة الذكر تطبق المدنية(. وفي حال وجود منظمات مدنية أخرى من هذا النوع فإ

 .هيئات تنسيق دولية( في مجال الحماية المدنية) عليها ألن المادة تنص على

والمبدأ العام للحماية القانونية للمدنيين )شرط االمتناع عن كل ما يتصل بالعمليات العسكرية(      

لة ن تكون منطلقا أو وسييطبق أيضا على موظفي الحماية المدنية واجهزتها ومنشآتها فال يمكن أ

حت تللقيام بأعمال ضارة بالعدو. وال تعتبر أعماال عمارة بالعدو تلك التي تقوم بها الحماية المدنية 

، وال التعاون بين موظفي الحماية المدنية والعسكريين في أعمال اشراف أو إدارة سلطات عسكرية

بعض الضحايا من العسكريين خدمات  الحماية البنية أو الحاق عسكريين بأجهزتها وال انتفاع

 .الحماية المدنية، عرضيا، خاصة إذا أصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال

ويجوز لموظفي الحماية المدنية حمل أسلحة شخصية خفيفة على أن تعلم أطراف النزاع في  

م وبين همواقع القتال على أن تكون تلك األسلحة اسلحة يدوية كالمسدسات حتى يسهل التمييز بين



المقاتلين. وال يفقدون حقهم في الحماية المنصوص عليها بسبب تنظيمهم على النمط العسكري أو 

 .الطابع االجباري لمهامهم

 :ب( الوضع القانوني لموظفي الحماية المدنية

 .موظفو الحماية المدنية أشخاص مدنيون ويحتفظون بتلك الصفة(   6

 .فاع المدنيالعسكريون الملحقون باجهزة الد(   2

يتمتع هؤالء بالحماية القانونية المنصوص عليها وفق شروط محدودة أهمها القيام باعمال       

الحماية المدنية فقط وفي التراب الوطني لطرف النزاع. وعند وقوعهم في قبضة العدو يصبحون 

ل الحماية أسرى حرب، أما إذا أصبحت األرض التي يعملون بها محتلة فيمكن أن يقوموا بأعما

وافقتهم، لكنهم يحتفظون بوضعهم المدنية لفائدة سكانها فقط، وإذا كان العمل خطرا فال بد من م

 .حرب ىاسرك

موظفي الخدمات الطبية المؤقتين لكن تختلف عنها الن هؤالء  حالة خاصة تتشابه مع  حالة وهذه

أسرى حرب في أرض الدولة الحاجزة. وفي كلتا الحالتين فإن الصفة العسكرية األصلية هي التي 

 .تكمن وراء اعتبارهم أسرى حرب

التفاقية اأما الوسائل العسكرية للحماية المدنية قان البروتوكول األول يتشابه بشأنها مع أحكام      

بأن مصيرها إذا وقعت بيد العتال يتحدد وفق )قانون  36األولى  وتقضي الفقرة الرابعة من المادة 

التربية( وهذا القانون التقليدي کما جاء في الئحة الهاي يعتبر أموال العدو المنقولة غنائم حرب 

النتفاع عليها إال حق ا ال تعويض عنها بينما خالفا للملكية العقارية، فليس للطرف الذي يسيطر

 .فقط

وطالما أن وسائل الحماية المدنية ضرورية لمساعدة السكان فال يجوز العدو التصرف فيها كما  

 يشاء إال إذا اقتضت الضرورة العسكرية ذلك.



 الباب الرابع : الشارة المميزة

 اعداد: م.م حسن صادق  م.م فوزي كركان

  :مقدمـة

 

دور كبير ب« للحـركة الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر»تضطلع الهيئات االنسانية المكونة 

في مساعدة ضحايا النزاعات المسلحـة والـكـوارث الطبيعية. وما يستوقفنا في تسمية هذه الحركة 

 : هو

فما هو مدلولهـما وإلى ماذا ترمزان وما دورهما وهل لهما احكام خاصة  «الهالل»و« الصليب» 

  في قانون النزاعات المسلحة؟

شارة  کرست 4681لإلجـابة على هذه االسـئلـة البد من التـذكـيـر بأن اتـفـاقـيـة جنيف لـعـام 

كعالمـة مميزة للمصالح الطبية لجمـيع الجيوش البرية، « الصليب االحمـر على رقعة بيضاء»

طلبت تركيـا التي كانت تخوض انذاك حروب الشـرق ضد صربيا وروسيا،  4688ومنذ العام 

من الحكومة السـويسرية، بصفتها الدولة المودعة لديها اتفاقية جنيف ، ابالغ أطراف االتفاقية 

مكان الصليب األحـمر وبالشـروط ذاتها في وحداتهـا « الهالل األحمر»رارها باستخدام شارة ق

الصحية التابعة للجيش ، مراعاة لمشاعر الجنود المسلمين. وكانت تركيا انضمت إلى االتفاقية 

بشارة الصليب مضيفة انها تمثل لوني علم  4098، واحتفظت اتفاقيـة  4681المذكورة خالل 

، وتحفظت تركيـا  4098و  4681را معكوسين عـرفانا لدورها في التوصل الى اتفاقيتي سـويس

وإيران على اسـتـخـدام شارة الصليب وقررت األولى استخدام الهالل والثانية استخـدام األسد 

. وعندمـا انـضـمـت مـصـر  4098والشمس األحـمرين رغم ان ايران لم تصـادق على اتفـاقـية 

« . الهالل االحـمر»أعلنت تحفظها واسـتعمال شارة  4011/  41/  48االتفاقية في الـى هذه 

المتعلقة  4098وجددت تركيـا وإيران تحفظهـما عند الـتوقيع علـى اتفاقيـة الهاي العاشـرة لسنة 

 بتطبيق مـبادىء اتفـاقية جـنيف على الحرب البـحرية، لكن أيا منهـما لم تصادق على اتفاقية الهاي

( قـبول استخدام شارتي تركيا وإيران على أساس  4098هذه  ، وأقـر مؤتمر الهاي للسالم ) 

المعاملة بالمثل وهو ما أيدته بعض الدول األخرى. لكن الـقانون الدولي لم يعترف بذلك الواقع اال 

لجرحى ( من االتفـاقـية المتعلقة بتـحـسين حال ا 1)الفقرة  40عنـدما نصت المادة  4010عام 

والمرضى العسكريين فـي الميدان على انه في البلدان التي تستخدم فـعال الهالل األحـمر او االسد 

والشمس االحمرين على رقعة بيضاء مكان الصليب االحمر كشارة مميزة، يقع قبول هاتين 

 ء على مواقع تركيا ومصـر وإيران.وتم ذلك بنا .«الشارتين أيضا على معنى هذه االتفاقية



على الشارات الثالث. اال ان حكومة الجـمهـورية  4088وبروتوكوال  4010وأبقت اتـفـاقـيـات 

قـرارها بالتخلي عن شـارة  4069االسالمية االيرانية أبلغـت الحكومة السـويـسـرية في اكـتـوبر 

ددة متع األحمرين واستعمال الهالل األحمر وبذلك توجد اآلن شارتان لهما وظائف األسـد والشـمس

 في المحاضرة القادمة. نونية واقية نستعرض أهمها بإيجازوأحكام قا

 



 عنوان المحاضرة )استعمال الشارة المميزة(

 

 اعداد: م.م حسن صادق  م.م فوزي كركان  

 

  

 القسم األول : استعمال الشارة بهدف الحماية

 

 الفقرة األولى : استعمال الشارة زمن الحرب

ن تحـمي الضـحـايا والقائمي ألنهاالنزاع المسلح بالخـصوص  تكتسي الشارة أهمـية بالغـة أثناء

بالخدمات االنسـانية والمنشآت الطبيـة والتجهيزات والمعدات الالزمـة للمسـاعدة واالغـاثة. 

 وتوفر بالتـالـي حـصانة ال غنى عنهـا لألشخـاص واألشياء على حد سـواء وهي تخدم اغراضا

انسانية محـضة، ال أهدافا عسكرية، واال فقدت قيمتها ووظيفتها. وتقع على أطراف النزاع 

 .مسؤولية مراعاة ذلك، سواء كان النزاع دوليا ام داخليا

ويحمـل موظفو الـهـيـئـات االنسانيـة المعتـرف بها الشارة حـسـب االحكام المنصوص عليها 

 : يئات هيوهذه الهباالتفاقيات والبروتوكولين. 

 مصالح الصحة التابعة للجيش -

جمعيات االغاثة التطوعيـة المعترف بها والمرخص لها من طرف حكوماتها في مساعدة مصالح  -

الصحة التابعة للجيش أي : جمعيات الهالل االحمر والصليب االحمـر او جمـعيات اغـاثة تطوعيـة 

اثنـاء النزاع وبالنسبة لالشخاص والوسائل  مماثلة وذلك عند مسـاعدة مصالح الصـحة العسكرية

 .المستعمـلة وفق القوانين واألوامر العسكرية بموافقة السلطة العسكرية

 .المستشفيات المدنية التي تعترف لها الحكومة بتلك الصفة وتسمح لها بأعمال االغاثة -

ن طرف السلطات حسب جمـيع الوحدات الصحـية المدنية المعترف بها والمرخص لهـا بالعمل م -

 .البروتوكول االول

 الفقرة الثانية : نطاق الحماية التي توفرها الشارة

لمستشفيات ا -بفضل الشـارة المميزة تكون الوحـدات والمنشآت الطبية الثابتة او المنقولة والسفن 

االغاثة التطوعية ألطراف النزاع او لبلد   محـمية من أي هـجـوم وسـراء كانت تابعة لجمعيات



محايد، وكذلك المسـتشفيات المدنية المعترف بها ووسـائـل نقل الـجـرحـى والمرضى المـدنـيـة 

عن طريق البـر، ويـشـمل ذلك القطارات، او البحـر بواسطة السفن المخصصـة لذلك ، وجميع 

مدنية الثابتة او المنقولة دائمة كـانت ام مؤقتة والتـي تسـتـخـدم الوحدات الصحية العـسـكـرية أو ال

 .ألغراض صحية

ويضاف الى ذلك التجهيزات الصحية ووسائل النقل كالعـربات والطيران الصحي للجيش 

وجمعيات االغاثـة التطوعية والمستشفيات المدنية المعترف بها كما ذكرنا وجميع وسائل النقل 

 .ية المستعملة ألغراض صحـية فقط )البروتوكول األول(المدنية أو العسكر

أمـا األشخـاص الذين تميـزهـم الشارة فـهـم مـوظـفـو الـخـدمـات الطبيـة والدينية في الجيش او 

 -جمعيات االغاثة ألطراف النزاع او جمعيات دول محايدة، والعاملون في هذا المجال في السفن 

لصحة ومن ضمنهم أعـضاء ادارة المستشفيات المدنية المعترف المستشفيـات وأطقمها وموظفو ا

 .بها وجميع موظفي الخدمات الصحية والدينية من المدنيين او العسكريين

 

 القسم الثاني : استعمال الشارة للتعريف

 

ان التعريف المشار اليه هنا وهو ذلك الذي يهدف الى بيان ارتباط شخص او ممتلكات ما بمؤسسة 

 .ألحمر أو الصليب االحمـر. وهو أمر البد منه زمن السلم أو زمن الحربالهالل ا

 

 الفقرة األولى: استعمال الشارة للتعريف زمن السلم

ان الجمعيات الوطنية للهالل االحمر والصليب االحـمـر معنيـة بالدرجة االولى بذلك التـعـريـف  

انين الوطنية وللقيام بمهـامـهـا حـسب مقتضيات أو التـمييز وعليـهـا اسـتـخـدام الشـارة طبـق القـو

مبادىء حـركـة الصليب والهـالل االحمر. وبصـورة استثنائية تستعمل عربات االسعاف ومراكز 

االغاثة الشـارة بشروط مـنها مراعـاة القوانين الوطنية وترخيـص الجمعية الوطنيـة للـهـالل او 

أن يكـون ذلك زمن السلم فـقـط. فـالـشـارة ملـك الصليب االحـمـر والـعـالج المجـانـي و

 الـجـمـعـيـة وانما تـدل في هـذه الحاالت على القيام بأعـمـال اغـائة ووجود مراكز معيـنة.

( تـذكر الجـمـعـيـات ذات احـدى الشارات الثالث  2)فـقرة  44وتجـدر االشارة الى ان المادة 

من االتفاقية االولى ال  22المشار اليها في المادة « جمعيات االغاثة األخرى» فقط. وبذلك فإن

 .يحق لها استخدام الشارة زمن السلم

 



 الفقرة الثانية : استعمال الشارة للتعريف زمن الحرب

يحق للجمعيات الوطنية للهالل والصليب االحمـر استعمال الشارة للتعريف وتكون ذات حجم 

تعمل للحـماية حتى يقع التمييز بين الحالتين وال توضع على عالمات الذراع أصغـر مما هو مس

 .أو فوق المباني

وضع نظاما بشأن  5621ونالحظ أن المؤتمر العشرين للصليب االحمر المنعقد بفينا عام    

استخدام الجمعية الوطنية للهالل األحمر أو الصليب االحمر ووقع تعديله اثر قرار أصدره مـؤتمر 

ونظر مجلس المندوبين )وهو يمثل اعضـاء حركة الهالل االحمر والصليب  5695مانيـال عام 

وفي مسألة مراجـعته قبل عرضه على الدول األطراف في  5665و  5691االحمـر( عامي 

 .5662اتفاقيات جنيف، ودخل حيز التنفيذ في 

 

يب االحمر واالتحاد الدولي استعمال الشارة من طرف اللجنة الدولية للصل  :م الثالـثسالقـ

 لجمعيات الصليب االحمر والهالل األحمر

 

نظرا لدور هاتين المؤسستين الدوليتين في الحركة عموما والعمل االنساني خصوصا فإن لهما 

، من االتفاقية األولى. ويمكن  3فقرة  44الحق في استعمال الشارة في جميع الحاالت، طبقا للمادة 

لشـارة من طرفهما زمن السلم هو للتعريف، وزمن الحرب يكون للتعريف القول أن استعمال ا

والحماية. وال قيود على ذلك طالما ان الوظائف المنوطة بعهدة المؤسستين تندرج في إطار تطبيق 

 .أحكام االتفاقية أو النظم األساسية

لهالل االحمر، وقد ذكرنا في مـقدمـة هذا الباب ظـروف اقرار شـارتي الصليب االحمر وا    

تين من الشار« االتحاد الدولي»بينما أحـدت تسمية « الصليب»وتحمل اللجنة الدولية أسم شارة 

معا، وكانت تسمي انفا )رابطة ( جمعيات الصليب االحـمـر والـهـالل االحـمـر وأقـر مـجلس 

ادس والعشرون واعتمدها المؤتمر الدولي السـ 29/  55/  5665المندوبين التسمية الجديدة في 

 .( في قراره السابع 5661لحـركة الصليب األحمر والهالل األحمر )جنيف، ديسمبر 







 1طرق الحرب ووسائلها ج

 اعداد: م.م حسن صادق  م.م فوزي كركان

 

 مقدمة

وستذكر حسبـما يسمح به المقام هنا بعض القواعد األساسية التي كرسها القانون الدولي في هذا المجال، وذلك 

رحب مما أباالعتماد على االتفاقيات المتقدم ذكرها، مع التنويه بأن التصدي لتحليل أحكامها يقتضي حيزا 

 .حددناه، ويستوجب مؤلفات مطولة تشمل بالدرس قواعد الحروب البرية والبحرية والجوية

 الفصل االول

 المبادىء والقواعد األساسية لقانون النزاعات المسلحة بشـأن وسائل القتـال وطرقه

قة بالخصم، تهدف األحكام المتعلبناء على مـبدا تقـيـيـد حرية المتحاربين في اخـتـيـار وسائل الحـاق األذى  

بوسائل القتال وطرقه الى وضع قيود على سلوك أطراف النزاع أثناء العمليات القتالية ويجب حصر هذه 

 .العمليات في دائرة القوات المقاتلة من جهة والعتاد والمواقع الحربية من جهة أخرى

  :ةالقسم االول : اقتصار االعمال الحربية على القوات المقاتل

تراوح قـانـون النزاعات المسلحة منذ نشـأته بين مبدأين أسـاسيين هما : الضرورة العسكرية، التي ال يخلو منها 

نزاع، واالنسانية التي يجب أال تغيب عن أذهان المتحاربين. وانطالقا من المبدأ األول، فـإن على أطراف النزاع 

شل قوة الخصم واالنتصـار عليه ، فإذا ما تم له ذلك يصبح  استخدام القوة الضرورية لتحقيق هدف القتال وهو

ما عداه دون مبرر من مبـررات الضرورة ويوجب مبدأ االنسانية على أطراف النزاع الكف عـن كل ما هو 

دون الضـرورة العـسكرية، واال اعـتـبـرت أعمالهـا محظورة. ومبدأ االنسانيـة هو الذي يميز قانون حماية 

عات المسلحة اذ ال يمكن ان تبرر الـضرورة القضاء على من لم يعد قادرا على القتال أو من ال ضحايا النزا

 .يشارك فيه أصال

قوانين الحـرب وأعرافـها،  انيوقد تقدم الكالم عن وجوب التفرقة بين المدني والمقاتل التي هي أ اساس بن

، من البـروتوكول االول  2، فقرة  15وتقتضي هذه القـاعدة حمـاية السكان المدنيين كـافة، وحظرت المادة 

المعركـة نفسه يتعين احتـرام من لم يعد  ميداناالعـمـال الـهـادفـة الى بـث الرعب بين السكان المدنيين. وفي 

دخل في ذلك الشخص الـهـابط بمظلة اثر اصابة طائرته ، ويحظر اعتماد طريقة قادرا على مواصلة القتال.  وي

 افناء الخصم أو التهديد بها .

ويفـرق القـانون الدولي االنسـانـي بـيـن الـغـدر والحـيـل الـحـربـيـة فـاألول محظور  والثانية مشروعـة، كما 

 .ذكرنا في معرض حديثنا عن التـعسف في استعمال الشارة

وبموجب القانون نفـسه، ال يحق لطرف في النزاع ان يهتبل ضـعف موقف من في أيديه من أفراد الخصم 

 .ليرغمهم على الخدمة في قواته



 

ولم يكتف المشـرع الدولي بوضع قواعـد مانعة بل اعـتـبـر من قبـيل جرائم الحرب استهداف المدنيين، أفرادا 

ان المدنيين ومـهـاجـمـة الـعـاجز عن القـتـال واسـتـخـدام الشارة بنيـة وسكانا، بالهجوم وشن الهجمات على السك

الغـدر ، وإرغـام أسرى الحـرب أو المدنيين على الخدمة في القوات المسلحـة للخصم الذي يحتجزهم . ومن 

 .البـديهي أال توجه أعـمـال القـتـال ضـد القائمين بالمساعدات واالغاثـة

 

  :د تتعلق بضرب االهداف العسكريةالقسم الثاني : قواع

كمـا يفرق القـانون الدولي االنساني بين المدنيين والمقاتلين فـانـه يفرق بين االهداف العسكرية األخرى 

والممتلكات المدنية. والمبدأ العـام يقضي بتوجيه األعمال الحـربـيـة ضـد االهـداف العسكرية ال غير، بموجـب 

بروتوكول األول التي تعرف األهداف العسكرية العينية بأنها األشياء التي تساهم مساهمة من ال 2فقرة  12المادة 

فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها او بموقعها ام بغايتها ام باسـتـخـدامـها، والتي يحـقـق تدميرها 

  .«ينذاك )فائدة( عسكرية )محددة(التام أو الجـزئي أو االستيالء عليـها او تعطيلها في الظروف السائدة ح

وتلزم االحكام الدولية أطراف النزاع باالمتناع عن شن الهجمات العشوائية ضد الممتلكات المدنيـة ايضا وباتخاذ 

االحـتـيـاطات الالزمة قـبل تنفيـذ عمليـاتها وبمراعاة قاعدة التناسب أثناء القيام بعمليات عسكرية ضـد العدو، 

المدنية المنصوص عليـها في البروتوكولين االول والثاني األعيان التي ال غنى عنها لحياة ومن الممتلكات 

السكان المدنيين والمنشـآت التي تحتوي على قوى خطرة والممتلكات الثقافية وأماكن العبادة، ويكفل البروتوكول 

السالح، ويلحق بجـرائم الحـرب  االول حـماية خـاصـة للمـواقـع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة

الـهـجـمـات العشوائية ضد الممتلكات المدنية والهجوم الذي يستهدف المنشآت التي تحتوى على توى خطرة أو 

المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو منزوعة السالح او اآلثار الفنية والتـاريخيـة وأماكن العـبادة شريطة أال 

ألغراض عسكرية أو في موقع قريب بصـورة مباشـرة من أهداف  ـن مسـتـخـدمةتكون هذه اآلثار واألماك

، أي جرائم حرب ، تدمير « االنتهاكات الجسيمـة»عسكرية، وكانت اتفـاقيات جنيف قـد اعتبرت في عـداد 

 الممتلكات او االستيالء عليها على نطاق واسع ال تبـرره الضرورات العسكرية،

واهتم القـانون االنساني ايضـا بـحـمـايـة البـيـئـة الطبـيـعـيـة أثناء النزاعـات المسلحة، وبموجـبه يحظر استخـدام 

أساليب أو وسائل القتال التي تلحق بالبيئة أضـرارا بالغـة، واسـعـة االنتشار وطـويلـة األمـد، ويترتب عليـهـا 

وهـذه اضـافـة هـامـة الى القـانـون الدولي الذي كان يـفـتقـر، حتى  االضـرار بصـحـة السـكـان او بقـائـهـم،

عـهـد قريب ، الى أحكـام خاصة بالبـيـئـة زمـن الـحـرب. وقـبـيـل ابرام البـروتوكول األول أقـرت الـجـمـعـيـة 

 فـي البـيـئـة ألغراض حظر اسـتـخـدام تقنيات التـغيـير»اتفاقية  5791/  52/  51الـعـامـة لألمم المتـحـدة في 

عسكرية أو ألي أغـراض عدائيـة أخرى، وهي اتفاقية تندرج في اطار جهود ألغراض عسكرية أو في موقع 

االنتهاكات »قريب بصـورة مباشرة من أهداف عسكرية، وكانت اتفـاقيات جنيف قـد اعتبرت في عـداد 

عليها على نطاق واسع ال تبـرره الضرورات  ، أي جرائم حرب، تدمير الممتلكات او االستيالء« الجسيمـة

 .العسكرية، الحد من األسلحة

، من البروتوكول االول، فـإن حظر استهداف البيئة بعمليات عسكريـة  5. فـقـرة  11وكما يتـضـح من المادة 

، من  5، فقـرة  51يـهدف في نهايـة المطـاف الى تجنيب السكان المدنيين آثار مثل تلك العـمـليات، لكن المـادة 

ل أو استخدام وسائ»البروتوكول األول ذاته قصدت حماية البيئة الطبيعية مباشرة من خالل النص على حظر 



،  «أسـاليب قتال يقصـد بها أو قد يتوقع منها أن تلحـق بالبيـئـة أضرارا بالغة، واسـعة االنتشار وطويلة األمد

اتفاقيـة حظر او تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن »ى هي وهو ماتضمنتـه ديباجـة مـعـاهـدة دولية أخر

ووسط االهتمام العالمي المتـزايد بحمايـة البيئة زمن الحرب ، « . اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائيـة األثر

عقدت عـدة ندوات ومؤتمرات منذ مطلـع التسعينات، وأدرجت األمم المتحـدة الموضوع في جـدول أعمـال 

مما مكن اللجنة الدولية للصليب االحمـر  –أي العـقـد األخير من القـرن العشـرين  –« شريـة القانون الدوليع»

يهـات حول توج»، بصـفتها مراقـبا في الجمعية العامـة وساهرة على تنفيذ القانون الدولي االنساني، من تقديمـ 

، بعـد دراسات ومشـاورات نظمتـها «لنزاع المسلـحكتيبات التعليمات العسكرية بشـأن حمايـة البيـئة زمن ا

بمشاركـة فريق من الخبراء الدوليين، وفي دورتها التاسعة واالربعين، دعت الجمعيـة العامة الدول الى بحث 

 امكانـيـة ادراج التوجـيـهـات المذكورة في الـتـعـلـيـمـات الـعسكرية الموجـهـة الى القوات المسلحة.



 2ووسائلها ج طرق الحرب

 حظر او تقييد استخدام بعض أنواع األسلحة:  الفصل الثاني

 اعداد: م.م حسن صادق  م.م فوزي كركان

 

 

يتبين من خالل استعراض االتفاقيات الدولية ذات الصلة ، أن أنواعا محددة من األسلحة ال يمكن ان تستعمل 

 .اأيضبعض الحاالت ليشمل االنتاج  بصورة مطلقة ، بينما تخضع أسلحة أخرى للحظر الذي تطور في

 

 القسم االول : تقييد استخدام بعض االسلحة

 

متعلقة ببعض األسلحة التقليدية ، ونود االشارة هنا الى بروتوكوليـها الثاني والثالث، ال 0891ذكرنا أنفـا اتفاقيـة 

استعمال األلغام واألشـراك والنبائط األخرى بينمـا يتضمن البروتوكول  دييوينظم البروتوكول الثاني حظر او تق

 بعض التعديالت التي أضيفت. ومن المفيد اسـتـعراض حـرقةالثالث حظر او تـقييـد اسـتعـمال األسلحة الم

 .مؤخرا الى البروتوكول الثاني

جـهـود عالمية مكثفة، علـى الصعيدين الحكومي وغير الحكومي، ومشـاورات بين الدول األطراف في  بعـد

اثر مـؤتمر اسـتـعـراض تلك االتفـاقـيـة المنـعـقـد  3/  5/  0881تم تعديل البروتوكول الثاني في 0891اتفاقيـة 

وعكست التعديالت الجديدة االهتمام باأللغام المضادة لألفراد، وأصـبح 0881/  5/  3/ الى  4/  22نيف من بج

وأسند البروتوكول المعـدل مسؤولية نزع األلغام  ـامال للنزاعات غير الدولية ايضانطاق البروتوكول الثاني ش

لغام ونزعها من أفراد الهياات االنسانية الى الطرف الذي يزرعـها، وكفل حماية من يتولون الكشف عن األ

 ضافةباإلكاللجنة الدولية للصليب األحـمر وجمعيـات الهالل االحمر والصليب االحمر او اتحاد هذه الجمعيات ، 

الى قوات وبعثـات حفظ السالم وغيرها من القوات والبعثات المعنيـة التابعة لألمم المتحدة . وأخيرا، نالحظ ان 

جديدة دعمت أليـة تنفيـذ البروتوكول المذكور من الناحيتين الوقائية )اتخاذ االجراءات االحتياطية( الصيغة ال

  والعقابية )تتبع انتهاكات االحكام الواردة فيه(

 

، التزال قضيـة األلغام شائكة 2110والمتوقع عقده عام 0891اتفاقية  ضستعراانتظار المؤتمر القادم ال وفي

 .تـها اكثر من فرض قيود قـانونية على اسـتـخـدامـهـا، ويمثل حظرها الشـامل أفضل الحلولوقـد تتطلب معالج

لم تحظ حـتى اآلن اال بمصادقة ستين دولة ونيف، ومنها من لم يوافق على  فإنها،  0891ورغم حـدود اتفاقية  

 .البروتوكول الثاني تحديدا

 



 الثاني : حظر بعض االسلحة القسم

، أ( ،  23، في المادة )  0811األسلحة السامة بموجب العرف الدولي والئحة الهاي لعام  جانب تحريم الى

بشأن حظر  0919نذكر بالمعـاهدات التي تحظر استـخدام أسلحة معينة وأولها اعالن سان بيترسبورغ لعام 

ن متفجرة أو غـرام وتكو 411بعض القذائف زمن الحرب وتحـديدا القذائف التي يقل وزنها عن  استعمال

اعالنا لحظر  0988مشحونة بمواد قابلة لالنفجار أو لالشتعال. وأصـدر مؤتمر الهاي األول للسالم عام 

 .«(دمدم»استعمال الرصـاص القابل لالنتشار أو التمدد في الجسم بسهولة )المعروفة بقنابل 

 

قصف بالقـذائف والمتفجرات ، ال0988ظهور الحرب الجـوية، حظر اعـالن آخر، صادر عن مـؤتمر  وقبـل

. اما االسلحة الكيماوية 0811بواسطة المناطيد، وكانت مدته خـمس سنوات فتم تجديده في مؤتمر الهاي لسنـة 

استعمالهـا.  0825جنيف لسنة  وتوكولالتي ظهـرت  آفاتها خـالل معـارك الحرب العـالميـة األولى فقـد حظر بر

لخانقة والسامة يشمل الحظر الذي نص عليـه وسـائل الحـرب الجرثومـيـة. الى استعمال الغازات ا وباإلضافة

لتقنين تحريم االسلحة الكيماوية بـصـورة شاملة أي منع  03/  0/  0883وجـاءت اتفـاقيـة باريس الموقـعـة في 

كوين منظمة ى تكمـا نصت االتفاقية على االلتزام بتدمير تلك االسلحة، وعل عمـالـها،تصنيعها وتخزينهـا واست

يكون مقرها بالهاي، وعضـويتها مفتوحة لجـميع االطراف المتعاقدة، وهي ال تلغي « لحظر األسلحة الكيماوية

د يتعلق األول بالموا قبشأن األسلحـة البيولوجيـة. ولالتفاقية ثالثة مـالح 0812او اتفاقية  0825بروتوكول 

 .معلومات، وجميعها جزء ال يتجزء من االتفاقيةالكيماوية والثاني بالتفتيش والثالث بسرية ال

 

نصت على التزام االطراف المتعاقدة بمالءمة  31االول، نالحظ ان مادته  0811على احكام بروتوكول  وعودا

األسلحة او األساليب الجديدة لمقتضيات القانون الدولي ومن ضمنهـا طبعا المحظورات الواردة في البروتوكـول 

استعمال أي سالح يكون اثره الرئيسي » 0891مع هذا التوجه حظر البروتوكول األول التفاقـية  نفسه. وانسجاما

احـداث جـراج في جسـم االنسان بشظايا ال يمكن الكشف عنهـا باالشعة السينية، ، وهذا هو النص الفريد الذي 

 .يشكل البروتوكول المذكور

، في دورته 0885/  01/  03/ الي 25/  8قد بفيينا من المنع 0891الى أن مؤتمر استعراض اتفاقية  ونشير

ذا أسلحة الالزر المعميـة ، وبذلك فان ه»األولى، أقـر بروتوكوال رابعـا أضـيف الى تلك االتفاقية، ويتعلق بـ 

 النوع الجـديد من

فانه  نص الجـديد،الفتاكة التي تسبب العمى الدائم قد منع استخدامه قبل اللجوء اليه، ورغم اهمية ال األسلحة

يحظر استخدام االسلحة الالزرية المصـمـمـة »يعكس نظرة ضيقة تلوح من مـادته األولى التي صيغت كما يلي : 

احداث عمى دائم للرؤية غير المعززة، أي  قتاليةخصوصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو احدى وظائفها ال

مصححة للنظر. وعـلى األطراف السامية المتعاقدة اال تنقل تلك للعين المجردة، أو للعين المجهـزة بأجهزة 

 . «األسلحة الى أي دولة أو كيان ليست له صفة دولة

 

 



هذا الباب بمالحظة حول االسلحة النووية، وهي مدار جدل كبير في االوساط القانونيـة وخارجها. وكما  ونختتم

إن استخدامـها يخضع للمبادىء العامة المتعلقة بسير أسلفنا، فـإن القانون الدولي ال يحظرها، وفي رأينا ف

العمليات الحربية أي اذا كان الهدف منه القيـام بعمل عشوائي يصيب المقاتلين وغيرهم وال يفرق بين ما هو 

 .مدني وما هو عسكري فـهو يتعارض والقيود القانونية الدولية المتعارف عليهاويشكل خرقا لها

 

مة ، اكتفت المحك« حول تهديد األسلحة النووية او استخدامـها»محكمة العدل الدولية وفي الرأي االستشاري ل 

بإظهار الموقف الحالي للقانون الدولي من المسألة التي طرحـتها على نظرها الجمعية العامة لألمم المتحدة 

تخدام التحـديد تهديد او اس يبيحان على وجـه تفاقيمؤكدة أنه )ال القانون الدولي العرفي وال القانون الدولي اال

ينـضـمن الحظر الكامل الشامل لتهديد األسلحة النووية أو استخدامـها »االسلحـة النووية وان ليس فـيـهـمـا مـا 

 .«(في حد ذاتها

غير مشروع التهديد »اعتبرت  – باألجماع –أبقت المحكمة الباب مفتوحا أمام كل التأويالت ، اال انها  وهكذا

، من ميثاق األمم المتحـدة وقد 4، فقرة 2ام القوة بواسطة األسلحة النووية والذي قد يكون مخالفا للمادة أو استخد

او اسـتـخـدام االسلحـة النووية يجب  تهديد»، وأضافت ان «50ال يستجيب لجميع مقتضـيات مادتها 

)افـتـراضـا( أن يكون مطابقـا لمقتضيات القانون الدولي المطبق في النزاعـات المسلحة، وخصـوصـا 

وقواعد القانون الدولي االنساني، وكذلك لاللتزامات الخـاصـة بموجب المعاهدات  مبادئمقـتـضـيات 

ورجح صوت رئيس المحكمة )وهو الجزائري «. باألسلحة النووية صراحةواالرتبـاطات األخرى التي تتـصـل 

يتبين »محمد البجاوي( الكفة لصالح مؤيدي الفقرة ما قبل االخيرة من منطوق الرأي االستشاري، وجـاء فيه انه 

خـالفـا مـ ةـمن المقتضيات المشار اليها أعـاله ان تهديد او استخدام االسلحة النووية يكون )افـتـراضا( بصفة عام

 .«وقواعد القانون االنساني لمبادئلقـواعد القانون الـدولي المطبق في النزاعات المسلحـة، وخصـوصا 

 

بالنظر الى الوضع الحالي للقانون الدولي وكـذلك »الجزء الثاني من الفقرة ذاتها ذهبت المحكمة الى انه  وفي

ع المحكمة ان تستنتج بصورة نهائية ان تهديد او الى العناصر الموضوعية المتوفرة لديها، فانه ليس في وس

قصوى للدفاع الشرعي قد يكون فيها بقاء  لةاستخدام األسلحة النووية قد يكون مشروعا او غير مشروع في حـا

 . «الدولة ذاته مستهدفا

مى أو ما كـان يسفان هذا الرأي، ذا الجوانب واألبعـاد المتشعبة، قد مزج بين القانون الدولي االنساني ) وهكذا،

من خـالل تأكيد مقتـضـيات مبـادئه وأحكامـه وبين مشـروعيـة اللجوء الى القـوة ، عبـر «( قانون الحرب»

علمـا بأن القانون الدولي « حق الحرب»بـ  صلاالشارة الى )الدفاع الشرعي( تلميحا وتصريحـا )وهو ما يت

 .الحالي يحظر الحرب من حيث المبـدأ(

 

محكمة العـدل العليا دلوها في هذا الخضم ، فـان رأيها قد يثير جدال لم ينته مـنذ قصف  أن أدلت وبعد

، وما يهمنا هو التقيـد باألحكام التي تكفل حقوق غيـر المقاتلين والممتلكات المدنية «نجازاكي»و« هيروشيما»

لية تكمن قيمة تنفيذ التعهدات الدو وهنا سائلها،وتحظر حظرا صـريحا األعـمال الحـربية العـشـوائية أيـا كانت و

 .ومـراعاة تطبيقـها على الوجه المطلوب في جميع الحاالت



 اإلنساني(تطبيق القانون الدولي محاضرة )

 اعداد: م.م حسن صادق  م.م فوزي كركان

 

 : مقـدومـة

 نقـصـد بتطبيق القانون االنسـاني تلك العملية الشـاملة وقت السلم وزمن النزاعات المسلحة التي تهدف الى وض

ع جميع الوسائل المنصـوص عليها في ذلك القانون، بهدف تطبيقه واحترامه، مـوضـع التنفيذ، في جميع 

الحاالت. وهي عملية تتجاوز مجرد التنفيذ البـحت. وسنبحث في هذا االطار وسائل التطبيق والمسؤولية المترتبة 

 .على خرق القانون االنساني

 

 االنسانيوسائل تطبيق القانون األول : الفصل 

قبل التعرض الى جديد  7711سنبحث تلك الوسـائل على ضوء نصـوص اتفاقيات جنيف وتطويرها عام 

 .البروتوكول األول

 .7711القسم االول : نصوص اتفاقيات جنيف وتطويرها نام 

 

 لعمل على احترامه من طرف اآلخرينالفقرة األولى: االلتزام باحترام القانون االنساني وا

إن هذه القاعدة التزام عام تضمنته المادة االولى المشتركة االتفاقيات األربع وكذلك المادة األولى من البروتوكول 

االول. ويشمل ذلك إلتزام جـميع االطراف المتعاقدة طوال ارتباطها بنصـوص القانون االنساني كافة كمـا ينطبق 

ا، ويتعين على جـميع الهيئات واألفراد من مدنيين على كافة أحكام هذه النصوص. واالحترام يكون ذاتي

وعسكريين تنفيذ ما جاء في نصـوص القانون االنساني وعلى األطراف المتعاقدة وضع القواعـد المناسبة 

للتطبيق. وبموجب االلتزام بالعمل على احترام القانون االنسـاني يحق لدولة مـتـعـاقـدة أن تطالب طرفا آخر 

لقـانون االنساني . ومن الوجـاهة أن نتساءل عن مـدى ما يمكن لدولة ما أن تتخذ من تدابير بالكف عـن خرق ا

لحمل طرف على احترام القانون الدولي االنساني، وقد تتراوح التدابير بين الوسائل اللينـة والوسائل الصـارمـة، 

ورها ن يكون مبررا للقيام بأعمال تؤول بدوفي اعتقـادنا ان العمل على تطبيق القانون الدولي االنساني ال يمكن أ

الى انتهاكات للقانون نفسه أو توفر ذريعـة لطرف ما حتى يـحقق غايات هي أبعـد ما تكون عن غايات القانون 

 االنساني. ونالحظ ان االطراف المتعاقدة لم تلجأ في كثير من حاالت

تـرام قواعده، ولو فعلت لكان باالمكان تفادي خرق القانون الدولي االنسـاني حتى الى أيسر السبل لفرض اح

 .تكرار أعمال تنفي جوهر القواعد القانونية ذاتها

 

 



 الفقرة الثانية : التعريف بالقانون االنساني أو نشره

كـما تقول القـاعدة التي تضمنتها جـميع األنظمة القانونية )أو الجاهل ال « ال عذر ألحـد في جهل القانون» 

، ومع ذلك نصت اتفاقيات جنيف في مادة مشتركة على نشر أحكامها على نطاق واسع في السلـم يعـذر بجهله(

كما في الحرب, وتلعب القوانين والقرارات والتـراتيب واللوائح الداخلية دورا كبيرا في تقبل مواد القانون 

لديها االتفاقيات أو الدولة االنساني، وعلى األطراف تبادل ما سنته من احكام سواء عن طريق الدولة المودع 

الحـاميـة وهو ما أعيـد تأكيده في البـروتوكول االول بينما اكـتـفـى البروتوكول الثاني باشارة مقـتـضـبة الى 

 .نشـر احكامه على نطاق واسع

، «الحاالت غير المنصوص عليهـا»و« تفـاصيل التنفيذ»وخـصـت القـيادة العـسكرية بدور بارز خـاصـة في 

ضيف البروتوكول االول الى ذلك االجراءات الضرورية لتنفيذ االلتزامات واألوامر والتعليمات الالزمة وي

 .القانون االنساني لضمان احترام نصوص

وإذا كانت المسـؤولية تقع بالدرجـة األولى على عاتق الـدول في هذا المجال فإن للمؤسسات االنسانية دورا ال 

النظام األساسي لحركة الصليب االحـمر والهـالل االحمـر والنظام األساسي للجنة يستهان به، من ذلك ان 

سعى وعلى هذا األساس ت«. تطبيق القانون االنساني بأمانة»الدوليـة يضـعـان على عاتقها مسؤولية العـمل على 

طبيق القـانون االجراءات الوطنيـة لت»اللجنة لجـمـع أكثر ما يمكن من المعلومـات عما تحقق في مجال 

 .، ويبقى علـى الدول انجاز الكثـيـر في هذه الناحية«االنساني

 

 الفقرة الثالثة : نظام الدول الحامية

 

 : أ( تعريفها ووظيفتها 

الدولة الحامية هي عـموما تلك التي تتولى رعاية مصـالح دولة ما ومصالح رعايا دولة ما لدى دولة أخرى 

قضي االتفاقيات االربع بان احكامهـا تطبق بمساعدة الدول الحامية المكلفة برعاية بموافقة هاتين الدولتين. وت

 مصالح أطراف النزاع وتحت مراقـبة تلك الدول الحـاميـة. ويتسنى لهـا االضطالع بذلك الدور بواسطة

روتوكول وجاء البممثليها. والدول الحامـية مهام واسعة النطاق بموجب االتفاقيتين الثالثة والرابعة بالخصوص، 

االول في مادته الخامسة مدعما لها كما انه أعطى اللجنة الدولية دور القيام بالمساعي الحميدة لدى أطراف 

 .النزاع بهدف تعيين الدولة الحامية دون ابطاء

يقوم على حياد الطرف الذي يؤدي دور الوسيط بين أطراف النزاع، « الدولة الحامية»ومن الواضح ان نظام 

ونظرا الى ما طرأ على مفهـوم الحياد من تغييرات او تفسيـرات شتى، فإن الدول التي ليست طرفـا في النزاع 

في النزاعـات « الدول الحامـية»من ندرة  ال تحبذ اداء ذلك الدور ومـا يتبـعه من أعـباء، وال أدل على ذلـك

 فـي لم يعمل به اال« الدولة الحامية»العديدة التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ونذكر ان نظام 

حـاالت محدودة وللقيام بأعبـاء أقل مما نصت عليه مواثيق القـانون الدولي االنسـاني، وكـان ذلك فـي نزاعـات 

 .( وجزر المالوين / فالكالند7717( وبنغالديش )7717)بين الهند والبـرتغال عام « غوا»( و7791ويس )السـ

(7791) 



 : ب( البديل عن الدولة الحامية

في صورة عـدم التوصل الى اختيار دولة حاميـة كما هو الشـأن في غالب االحيان، هناك بدائل أخرى نصت 

عليهـا االتفاقيات والبروتوكول االول، ومن بينها اللجنة الدولية دون المساس بالمهام االخرى الموكلة اليها على 

ذاتها، ووجـدت اللجنة الدوليـة للصليب االحمر حدة. وتقوم البـدائل بوظائف الدولة الحـاميـة وفق الشـروط 

 .نفسها، واقعيا، مضطلعة بوظائف الدول الحامية

 الفقرة الرابعة : دور اللجنة الدولية للصليب االحمر

ذكرنا دور اللجنة الدوليـة في السهر على تطبيق القانـون االنساني بأمانة، وعمل اللجنة في هذا المجال ال يقتصر 

دول معينة وال على فترة محددة من الزمن بل هو عمل دؤوب سواء من خالل النشريات المختصة على دولة او 

أو الندوات العلمية او استقبال المتدربين وتكوينهم او التعـاون مع الجمعيات الوطنية والمؤسسات العلمـية او 

ساعدة المادية والحماية القانونية النها المشـاورات مع الخـبراء... الخ. وللجنة دور خـاص اثناء القيام بمهـام الم

على اتصـال بالضحايا وبأطراف النزاع، وعبـر مندوبيهـا تلفت نظر السلطات المختصة الى أي انتهاك يقع 

وتقـوم بالدور الوقائي الالزم حتى ال تتكرر االنتهاكات. ولما كـان نظامـها االساسي والنظام االساسي للحركة 

 الل االحمر يسمحان لها بتلقي اي شكوىالدولية للصليب واله

حول انتـهـاكـات القانون االنسـاني، فانها تقـوم بالمساعي الالزمـة لدى السلطات المعنية، وهـي مـسـاع سرية 

 .مبـدئيـا، لكـن قـد تخـرج الـى حـيـز الـعـلن وفق شروط محددة

ور صعب المهام، اذ كثيرا ما تقع انتهاكات بحضوتعتبر مراقبة التطبيق الفعلي للقانون الدولي االنساني من أ

مندوبي اللجنة الدولية ان لم يكونوا هم انفسهم من ضـحاياها، وللجنة، بمـقـتـضى نظامهـا االساسي تلقي أي 

شكوى بشـان خـرق القواعد القانونيـة، وتتوخى السـرية في مسـاعيـهـا كمـا هو معلوم، وقـد أثبتت التجـارب 

ية هذا األسلوب ، لكن اللجنة قـد تلجأ الى العلـن في حاالت معينة وحسب شـروط محددة : اذا الطويلة فـاعل

كانت االنتهاكات خطيرة ومتكررة، وإذا فشلت الخطوات السرية في وضع حد لالنتهـاكات، ويجب أن يكون 

تهاكات او اذا ثبتت االعـالن في صالح المتضررين أو المهددين وان يكون المندوبون شـهود عيـان على االن

 . هذه االنتهاكات من خالل مصادر موثوق بها

 

 الفقرة الخامسة : التحقيق

نصت االتفاقيـات على اجراء تحقيق بطلب من احـد اطراف النزاع بسبب أي انتهاك. واذا لم يتم التوصل الى 

فإن العملية بكاملها تخضع  اتفـاق بشأن االجـراءات الواجب اتباعهـا، على االطراف تعيين حكم . وكمـا نرى

لموافقة األطراف المتحاربة قبل تحديد االنتهاكات واتخاذ التدابير الالزمة بشـأنها. وليس للدولة الحـاميـة او 

البـديل أي دور في هذا المجال، وال بد من التفرقة بين هذا النوع من التحقيق وذلك التحقيق اآلخر المنصوص 

من االتفاقية الرابعة والذي تقوم به الدولة الحاجزة اثر مقتل او  737تفاقيـة الثالثة و من اال 717عليه بالمادتين 

 .جرح أسرى حرب أو معتقلين مدنيين في ظروف خاصة

والحقيقة ان واقع النزاع المسلح ال يالئم امكانيـة اجراء تحقيق بطلب من الخصم، ولهـذا لم يكن لهذه الطريقة 

 .أثر ملموس رغم كثرة النزاعات المسلحة وما أفرزته من انتهاكات من طرق فض المنازعـات، من



 2ج  اإلنسانيوسائل تطبيق القانون الدولي 

 م.م حسن صادق  م.م فوزي كركاناعداد: 

 

 األولالقسم الثاني : االجهزة الجديدة بمقتضى البروتوكول 

 

 الفقرة االولى : االشخاص المؤهلون

ان هذا الصنف الجديد من االشخاص الذين نص عليهم البـروتوكول االول انما الغاية منه تسهـيل تطبيق  

االتفاقيـات والبروتوكول وخاصة مـا يتعلق بنشاط الدولة الـحـامـيـة. ويجب اعـداد أولئك األشـخـاص وقت 

حـتى يكونوا على أهبة لتقديم المشورة  الجمعيات الوطنية للهالل االحمر والصليب االحمر، السلم ، بمسـاعـدة

للسلطات واعالمـها بجوانب تطبيق قانون النزاعات المسلحة، كما يمكنهم االسهـام فـي عـمل الدول الحامـية ان 

وجـدت. واذا تم لدولة ما تكوين مـثل أولئك األشخـاص فان عليها ارسـال قائمة األسماء الى اللجنـة الدولية حتى 

 .طراف المتعاقدة األخرى الستعمالها عند الحاجة واالستفادة من خبرتهمتزود بها اال

 

 الفقرة الثانية : المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة

من البروتوكول األول فان مهمة المستشارين المنصوص عليهم هي تقـديم المشورة للقادة  28طبقا للمـادة 

تطبيق أحكام االتفاقيات والبروتوكول والتعليم المناسب الذي يلقن  العسكريين حسب الدرجة المالئمة بشـأن

للقوات المسلحة في هذا المجال. وطبيعي أن تشعب قـانون النزاعات المسلحـة واتصاله بحقـول أخرى من 

 هالمعرفة والعلوم يحتـمان االستعانة بآراء أهل الذكر عند الحـاجة وهو اتجاه سلكته عـدة دول قبل النص عليـ

فـي البروتوكول ألن في ذلك تسـهـال لـعـمل القيـادة العسكرية التي من واجبها ايضـا مـعرفة تلك األحكام، وال 

 .شك ان اختصاص المستشارين القانونيين مفيد لهم في هذا الشأن

 

 الفقرة الثالثة : اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

تفاقيات األربع، خاصة بعـد تـجـارب واقع العالقات بين حرصا على تالفي نقائص الوسائل المذكورة في اال

أطراف النـزاع، حاول المؤتمر الدبـلـومـاسـي بعـث جـهـاز تـحـقـيـق بمـوجب نص قـانوني، وتـم لـه اقـرار 

 .المادة المتـعـلقـة باللجنة المذكـورة ، فحـددت تركيـبها ووظـائفها وســر عـملها على النحو الذي سنوجزه اآلن

من البروتوكول االول، تتولى لجنة تقصي الحقائق التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعـاء  09بمقتضى المادة 

يتصل بانتهاك جسيم على المعنى الوارد في االتفاقيات والبروتوكول األول، والعمل على اعادة احترام هذه 

 .المواثيق من خالل مساعيها الحميدة



مام الدول فـحسب، وهي جـهـاز دائم ، محـايد وغيـر سياسي، لكنهـا ليست هيئة قضائيـة. واللجنة مـفـتـوحـة ا

وتتكون من خمسة عشر عـضـوا على درجة عالية من الخلق ومشهود لهم بالنزاهة، ويراعى في ذلك التمثيل 

، فإن التحـقيق وما لم يتفق االطراف على أمر آخر  .الجغرافي العادل، وينتخب االعضاء لفترة خمس سنوات

يسند الى غرفة من سبعة أعضاء من غير رعايا أطـراف النزاع، خـمـسة منهم من أعضـاء اللجنة وعضوان 

يتم تعـيـيـن كـل مـنـهـمـا مـن قـبـل كـل مـن طـرفـي النـزاع. واذا لـم يـتـم تـعـيين احـدهما أو كـليـهـمـا، يتـولى 

 .ـويـن حـتى يكتمل العـدد المطلوبرئيـس اللجـنـة تـعـيـين عـضـو أو عض

ولكل طرف تقـديم االدلة الالزمـة ، لكن يجوز للجـنة البحث عن أدلة أخـرى والقـيام بتـحـقـيـق على عين 

المكان، وتعـرض األدلة على األطراف التي من حـقـهـا التعليق أو االعتـراض عليها. واستنادا الى تحقيق 

الى االطراف المعنية يتـضمن نتائج التحقيق والتـوصيات التي تراها مناسبة. واذا  الغـرفة، ترفع اللجنة تقريرا

لم تتوفـر االدلة الكافية للغرفـة مما يتعذر معه التوصل الى نتـائج ، فان اللجنة تعلم االطراف المعنية باألسباب. 

 .ع أطراف النزاعوال يجوز لها اعالن نتائج التحقيق اال اذا طلب منها ذلك صراحة من قبل جمي

وتسـدد المصاريف االدارية للـجنة من اشـتـراكـات الدول التي اعـتـرفت باختصـاصـها ومن المساهمـات 

الطوعية. ويتحـمل طالب او طالبو التحقـيق نفقات عمل غـرفـة التـحقـيق على أن يسدد الطرف المدعى علـيه 

ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة يسدد كل طرف لو االطراف المدعى عليـها نصف هذه النفقات، واذا 

نصف المبلغ المطلوب، وبذلك يكون السـداد مـسـتـحـقـا عـلى الطرف الذي يقـبل اختـصاص اللجنة بمجـرد 

 .االدعاء عليه، سـواء ثبتت هذه االدعـاءات او االدعاءاتالمضادة أو لم تثبت

وهو موافقة عشرين دولة من الدول االطراف في البروتوكول وتم تشكيل اللجنة بعد تحقق الشرط المطلوب، 

األول على اختصاصـهـا. ودعت سويسرا، بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف والبروتوكوالن 

، وبعـد سنة انعقـد 6/  1001/ 82االضـافيان ، الى عقد اجـتماع النتخاب االعـضـاء الـخـمـسـة عشـر وذلك في 

 .تأسيسي للجنة : العاصمة السويسرية )برن(، وتم إثره إقرار النظام الداخلياالجتماع ال

واللجنة مفتوحة لجميع الدول اي حتى التي لم تنضم الى البروتوكول االول او التي لم تصدر اعـالن قبول 

ة لهيئة الجديداخـتصـاصـها. ورغم ان انشاء اللجنة جاء في اطار قانون التزاعـات المسلحة الدولية ، فإن هذه ا

عـبرت عن رغبتـها في توسيع نطاق اختصـاصـهـا الى النزاعات المسلحـة غير الدولية، اذا وافق أطراف 

 .النزاع على ذلك طبعا

جديد لتنفيذ القانون الدولي االنساني ارادت الدول  ومن السابق ألوانه الحكم عـلى فاعلية عمـل اللجنة، فهي اطار

من خالل انشائه ان تدعم اآلليات التي نصت عليهـا اتفـاقـيات جنيف. اال اننا نالحظ ان حـركة قبـول اختصـاص 

اللجنة ال تزال بطيئة ) موافقة تسع وأربعين دولة حتى كتابة هذه السطور( والتوجه اليها من قبل أي طرف لم 

بعـد . علما بأن االنتهاكات الصـارخة التي أفرزتهـا الحروب الحديثـة تتطلب اجراء أكثـر من تحقيـق، يحصل 

 .وقد بذلت بعض المحاوالت التـخـاذ سبل أخرى غير سبيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق كما سنذكر ذلك الحقا



 اإلنسانيالمسؤولية المترتبة على خرق القانون الدولي 

 اعداد: م.م حسن صادق  م.م فوزي كركان

 

 القسم االول : الجزاء المترتب على خرق أحكام القانون االنساني

تتيح اآلليات التي أشرنا اليهـا معرفة مدى التـزام أطراف النزاع،  فضال عن المهام األخرى المنوطة بها ،

واألطراف األخرى بتطبيق القانون الواجب العمل به ومدى ما لـحـقه من خرق، وهذا ما يقـودنا الى التطرق 

 دوليالى مسألة من أعقـد مسائل القانون الدولي، أال وهي المسؤوليـة كمـا يتضح من أعـمال لجنة القانون ال

التابعـة لألمم المتحدة ومن جـدل فقهـاء القانون. ونظرا لآلثار المترتبة على خرق القانون الدولي االنساني، 

بالنسبة الى الضحايا على األقل، فإن المسؤولية تكتسي اهمية خاصة، وسنورد أهم مـا تضمنته أحكام القـانون 

به  ب ليس في آلية التنفيذ بل يكمن في عدم التقيد بما تعهدتالدولي االنساني في هذا المجال ليتبين لنا أن العي

 .الدول

 الفقرة االولى : بعض الحلول المستبعدة : األعمال االنتقامية

هي اجراءات اكراه مـخالفة للقواعد العـادية للقانون الدولي تتخذها دولة مـا اثر أعمال غير  تعريفها : -أ  

مشـروعة ارتكبتها ضـدها دولة اخرى وتهدف الى اجبـار هذه األخيرة، بواسطة االضـرار بها، على احـترام 

لممارسـة الدولية في هذا المضمار، يعكس ا 4391الذي أقـره مـعـهـد القـانون الدولي عام  القانون. وهذا التعريف

وحدد  4391الشهيرة بين ألمانيا والبرتغال وكانت موضوع قرار تحكيم صدر عام « نوليال»وأتى بعد قضية 

 : شرط اللجوء الى األعمال االنتقامية وهي

 عمل سابق غير مشروع -

 استحالة حصول الدولة المضارة على ما تريد بوسائل أخرى -

 ن نتيجةانذار بقي دو -

 9292تناسـب االعمـال االنتـقامـية مع الفـعل غير المشـروع الذي اتخذت للرد عليـه . وفـي قـرارهـا رقم  -

اعتبرت الجمعية العامة لألمم المتحدة انه يقع على الدول واجب  4391/  44/ 1( الصـادر في 92)الدورة 

 .قوةدام الختضمن استاالنتقامية التي ت االمتناع عن االعمال

  :حظر االعمال االنتقامية بمقتضى احكام القانون االنساني –ب  

ان االعمال االنتقامية ضـد االشخـاص المدنيين واألموال ذات الطابع المدني وكل الفئات التي يحميها القانون 

، 9والبروتوكول االول. وتعود قاعدة الحظر االتفاقية الى المادة  4313االنساني غير جائزة بموجب اتفاقيات 

فـقـد حـظـرت جـميـع  4313امـا اتـفـاقـيات بشـأن أسرى الحـرب،  4393، من اتفاقية جنيف لسنة  9فقرة 

االعمـال االنتـقامـية . وخـالفا للبـروتوكول الثاني الذي لم يرد فـيـه ذكـر األعمـال االنتقامية، حظر البروتوكول 

 : االول هذه االعمال في سبعة مواضع تتعلق بـ



وكول أي الجـرحى والمرضى والمنكوبين االشخاص واالعيان المحمية وفقا ألحكام الباب الثاني من البروت -

 .في البـحـار وأفراد الـخـدمـات الطبـيـة بـوحداتهـا ومعداتها ووسائل نقلها

 .السكان المدنيين أو االشخاص المدنيين -

 .األعيان المدنية -

 .الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة -

 .مدنيينالممتلكات الثقافية التي ال غنى عنها لبقاء السكان ال -

 .البيئة الطبيعية -

 .االشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة -

وتكثر االعمال االنتقامية ، مهمـا اختلفت المسميات والتعالت، ويتعرض لها، مثال، أسرى الحـرب وغيرهم من 

ا ذا السلوك يشكل انتـهـاكـاالشخاص العـزل الذين وضع القانون االنساني لـحـمـايـتـهم، ومن الواضح ان مـثل ه

 لألحكام الصريحة ولروح االتفاقيات المذكورة.

 

 اإلنسانيالفقرة الثانية : الجزاء والعقاب في حالة خرق القانون 

 

 سابقتا نورمبرغ وطوكيو (أ

بشـان النظام االساسي للمحكمة العسكرية الدولية، نظم  1/  1/  4312استنادا الى ميثاق لندن الصادر في 

الحلفاء )الواليات المتحدة االمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة واالتحاد السوفياتي( في نورمبرغ محاكمة كـبار 

صـادر عن القيادة العليـا  43/  4/  4312ـاريخ مجرمي الحرب من دول المحور األوروبية. وتال ذلك اعـالن بت

الى الهند والفلبين ، محـاكمة في  باإلضافة قصى، أقامت بموجـبه الدول ذاتـهالقوات الحلفـاء في الشرق األ

طوكيو لمجرمي الحـرب من رعايا هذه المنطقة ، كـما أنشئت محـاكم عسكرية وطنية )أمريكية وبريطانية 

 .ق المحتلة من ألمانياوفرنسية( في المناط

القانون الدولي التي أقـرها  مبادئ»المتحدة  لألممأيدت الجـمـعـيـة العـامة  4312/  49/  44وفي قـرار بتاريخ 

)فـقـرة  2ومـا يعنينـا هنا هو المادة «. النظام األساسـي لمحكمة نورمبرغ والحكم الذي أصـدرته هذه المحكمـة

ة نورمبرغ المتعلقـة بجرائم الحرب، اما الفقرتان )أ( و)ج( من تلك المادة ب( من النظام األساسي لمحكم

فتتعلقان بالجرائم ضد السلم والجرائم ضد االنسانية. فجرائم الحرب حسب تلك المادة هي انتهاكات قوانين 

ي االراضي فالحرب وأعرافـها، وتشمل على سبيل المثال، القتل والمعامالت الـسيئة كتـرحيل السكان المدنيين 

المحتلة واجـبارهم على القيام باألعمال الشـاقة او اي هدف آخر، وقـتل أسرى الحرب أو االشخاص في البحار 

او معاملتهم معاملة سيئة، واعدام الرهائن ونهب األموال العامة أو الخاصة وهدم المدن والقرى دون مـبرر 

 44/  92د تبنت الجـمعيـة العامة لألمم المتحـدة بتاريخ وق«. المقتضيات العسكرية»والتخريب الذي ال تبـرره 

قرارا يتضمن اتفاقية حول عدم سقوط جرائم الحـرب والجرائم ضد االنسانية بالتقادم كما نص عليها  4321/ 

 .النظام األساسي لمحكمة نورمبرغ واالنتهاكات الجسيمة المنصـوص عليها باتفاقيات جنيف



  ة ورواندامحكمنا يوغوسالفيا السابق (ب

 

اثر تفاقم االنتهـاكـات الصارخـة ألبسط القواعـد االنسانية في نزاعـات يوغوسالفيا السابقة ونزاع رواندا قـرر 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة انشاء محكمتين خاصتين سبق كال منهـما تشكيل لجـنة خبراء لتقصي الحقائق 

( في مـا يخص 4331) 392ة الى يوغـوسـالفـيـا وقـراره رقم ( بالنسب4339) 911قرار مجلس االمن  بموجب

( أنـشـئـت مـحـكمـة يوغوسـالفيـا السـابقـة وتـاله 4339) 111رواندا. وبمقتـضـى قـرار المجلس ذاته رقم 

، وبه النظام األساسي للمحكة الدولية لمحاكمة األشخاص 92/  2/  4339المـؤرخ في  199الـقـرار رقـم 

المرتكبة في تراب يوغوسالفيا السابقـة منذ  اإلنسانين عن االنتهاكات الجـسـيمـة للقانون الدولي المسؤولي

/ 1المؤرخ في  322. وأصدر مجلس األمن النظام األسـاسي لمحكمة رواندا الدولية ملحقا بقراره رقم 4334

44 /4331. 

لقد استند مجلس األمن، في انشاء المحكمـتين، الى الفصل السابع من ميثاق ألمم المتحدة، وال مـجال هنا للخوض 

قرار تشكيل هيئة قـضـائية دولية، وإن كانت خاصة في كلتا الحالتين، وال في ممارسة « دستـورية»في 

نزاع اختالف الحالتين بـاختالف طبيـعة الصالحيات المجلس في اطار الفصل السـابع، لكن علينا ان نشيـر الى 

المسلح في كل منهما. فلئن كان النظامان األساسيان متشابهين الى حد بعيد، فإن الصـالحية الزمنية لمحكمة 

. وهي مختصـة بمحاكمة األشخاص 94/  49/  4331 -الى  4/  4رواندا تقتصر على الـفترة الممتدة من 

سيمة للقانون الدولي االنسانـي في تراب رواندا والرعايا الروانديين المتهمين المتهمين بارتكاب انتهاكات ج

بارتكاب مثل تلك االنتهاكات في تراب دول مجاورة، خالل الفتـرة المذكورة. ولما كان النزاع في رواندا ذا 

ي ترتكب طابع غيـر دولي، فإن اختصاص المحكمة الموضـوعي كما حدده مجلس االمن شمل االنتهاكات الت

في النزاعات الدولية وغير الدولية کاالبادة وسائر الجرائم ضد االنسانية كـما شمل االنتهاكات التي تقع خالل 

والبروتوكول الثاني  4313النزاع المسلح غير الدولي على معنى مـا تضمنته المادة الثالثة المشتركـة التفاقيات 

كمـا سنرى بعد حين، وردت بموجب « االنتهاكات الجسيمة»ان . وهذا تطور ملفت لالنتباه ، اذ 4399لعـام 

 .القانون الدولي االنسـاني ضمن احكام النزاعات المسلحة الدولية فحسب

بتاريخ « شتاديت» وفي الحكم الذي اصـدرته غرفة البـداية في محكمـة الهاي ليوغـوسـالفـيا السابقة في قـضية 

تجاه الجديد. وأيا كانت النتائ  التي سـتـفضـي اليـها األحكام الصـادرة تبنت هيئة الغـرفة اال 4332 أكتوبر 9

تنزانيا( فإن اخـتصـاصـهمـا ال يلغي االختصـاص الجنائي الوطني وال « ) أروشا» و« الهاي»عن محكمـتي 

محكمة  ءاالختصاص الجنائي العالمي الذي نصت عليـه اتفاقيات جنيف، كما ان المحكمتين ليستا بديال عن انشا

جزائية دولية دائمة ذات صالحيات تشمل جرائم الحرب أيضـا، وهو موضوع بحث ومتابعة من قبل لجنة 

ـي نظـام أسـاس» لألمـم المـتـحـدة بعـد ان تـوصـلـت لـجـنـة القـانـون الـدولـي الـى صياغة  تحضيرية تابعة

( ، وطلبت من الجـمـعـيـة 4331ـة واالربعين ) واعـتـمـدته في دورتهـا السـادس« لمحـكـمـة جنائيـة دوليـة

الـعـامـة لألمم المتحـدة عـقـد مـؤتمـر دولـي للـمـفـوضين الحكومـيـين لدراسـة وابـرام اتفـاقـيـة بشـأن المحكـمـة 

. وفي انتظار ذلك، فإن الـنـزاعـات المسلحة التزال 4331المذكورة ، وقـد يعقـد هذا المؤتمـر فـي غـضـون 

حمل في طياتـهـا االنتهاكات المتكررة ألحكام القـانـون الـدولي االنـسـاني، وهي تـتـعـدى اطـار يوغوسالفيـا ت

 .السـابقـة وروانـدا زمانا ومكانا

 



 األولزجر االنتهاكات بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول   ج (

 (االنتهاكات الجسيمة)و (االنتهاكات)الفرق بين   .1

هي كل االعمال المنافيـة لالتفاقيات والبروتوكول ويمكن أن تتخذ بشـأنها اجراءات ادارية أو  :االنتهاكـات

 تأديبية أو جزائية من طرف الدول المتعاقدة،

 فـهي مذكـورة بصورة مـحددة. وما يميزها هو االجراءات التي تتخذها الدول اليقاع اما االنتهاكات الجـسـيـمـة

 حسب« جرائم حرب»العقـاب من جهة وااللتزام بعـقاب او تسليم الجاني أو شريكه من جهة أخرى  وهي ايضا 

( من البروتـوكـول االول الـذي مد نطاق االتفاقيات في هـذا الشأن الى المواد الجديدة التي 2)فقـرة  12المادة 

 .المادة المذكورةأضـافها ثم نص على قـائمة االنتهاكات الجسيمـة األخرى في 

 وسائل إيقاف ومحاكمة مرتكب االنتهاكات.   2    

منع مرؤوسيهم من االتيان بما يخـالف القانون االنـساني ومعاقبتهم أو رفع االمر الى السلطة   دور القادة: -

 .المختصة عند االقتضاء

وهو التـزام تتـحـمله األطراف المتـعاقـدة وليس فقط أطراف النزاع  التـعـاون القضـائي وتسليم المجـرمين : -

 .، مع مراعاة أحكام القانون الدولي األخـرى خاصة فيما يتعلق بمسألة تسليم المجرمين

وتلتزم الدول المتعاقدة بالتعاون مع األمم  من البروتوكول االول، 98التعاون مع األمم المتحدة طبقا للمادة  -

 لضمان احتـرام القانون االنساني ومنع االنتهاكاتالمتحدة 

 

 القسم الثاني : جبر الضرر او التعويض

ان مبدأ التعويض عن األضرار الناجمة عن مخالفة قوانين الحرب وأعرافها ورد في قانون الهاي بوضوح، 

ال يعفي أي طرف مـتـعـاقـد نفـسه وال يعـفـي » وقـد أقرت اتفاقيات جنيف مبدأ مـسؤولية الطرف المتـعـاقـد :

طرفا مـتـعـاقـدا أخـر من المسؤوليات الـتـي تـقـع علـيـه أو على طـرف مـتـعـاقـد آخر بسـبب االنتـهـاكـات 

  .«الجسيمة

صيغة المبدأ الذي نصت عليه اتفاقية الهاي الرابعة وهو مبدأ جـبر  34وتضمن البروتوكول االول في مادته 

الضرر او التعويض نتيجة خرق األحكام ذات الصلة. والمالحظ ان جميع المتحاربين بصفتـهم متساوين امام 

قانون النزاعات المسلحة يخضعون لمراعاة هذا المبدأ ايضا، فخرق القـانون االنساني قد يصدر عن الغالب او 

األمر ضحايا من أطراف محايدة أو أجانب المغلوب، والجناة أو الضـحايا قد يتبعون كال الطرفين، وقـد يطال 

 .مقيمين لدى أطراف النزاع

ومسؤوليـة الدولة تترتب على خرق التـزامـاتـها الدوليـة. ومن مبـاديء المسؤولية الدوليـة ان الدولة تتحمل  

هي سلحة، وتبـعـات أعـمـال األشـخـاص الذين يقومـون بوظائفهم كممـثلين لها، ومن ضـمنهم أفراد القـوات الم

 .تتحمل وزر أعمالهم المخالفة للقانون الدولي فضال عن المسؤولية الجزائية لألشخاص

وعمـوما فإن مسؤولية التعويض عن االضرار الـتي تقع نتيبـة االخالل بقواعد القانـون االنساني تتصل اتصاال 

حمل مؤشرات عالقات جديدة أيا كان وثيقا بنتـائ  النزاع المسلح المباشرة وهي متشعبـة متعـددة الجوانب وت



نوعـها بين أطراف النزاع، من ذلك بعـض الحلول التي أعـقبت الحـربين العـالميـتين، في اطار معاهدات 

 .السالم

أما التعويضـات التي فرضها مجلس أمن األمم المتحـد على العراق اثر حرب الخلي  الثانية فـقد نص عليها 

العراق مسـؤوال طبقا » في فقرته السادسة عشرة التي اعتبرت  4334/  1/  9 المؤرخ في 219قـراره رقم 

للقانون الدولي، عن جـميع الخسائر واألضرار ومن بينها ما لحق بالبيئـة وهدر الثروات الطبيعية عمدا وكذلك 

ح عن االجتيا عن جـميع األضـرار التي لحقت دوال أخـرى واألشـخـاص والشركـات األجنبيـة، الناجمة مباشرة

 .«واالحتالل غير المشروعين للكويت من قبل العراق

منه قدم األمـين  43من منطوق القرار عـلى انشاء صندوق ولجنة تعويضات وطبـقـا للفقـرة  41ونصت الفقرة 

العام لألمم المتحدة تقـريرا وتوصيـات الى المجلس تضمنت بالخـصـوص كيفيـة تنظيم اللجنة وطرق عملها 

القاضي بإنشاء  4334/ 2/ 91المؤرخ في  239(، وأصدر مجلس األمن قراره 92العراق ) مويل من قبلوالت

يستند برمته الى الفصل السابع من ميثاق  219لجنة التعويضات ومقرها جنيف. وكما هو معلـوم فإن القرار 

« االجتياح واالحتـالل»عن من القرار المذكور، ناجـمة  42األمم المتحدة، ومسؤولية العراق، حسب الفقرة 

« يـةهيئة سيـاس»وليس عن خرق القانون الدولي االنساني ، والجهاز الذي يتولى حسم مـسائل التعويضات هو 

كما جـاء في تقرير االمين العـام، وال يعال  اال مـا يتصل بالمسـؤولية المدنية، وحـدد مجلس ادارة لجنة 

 : مقدمة من االشخاص وهيالتـعويضات أربع فـئات من المطالب ال

 

 .المطالبات على أساس مغادرة العراق او الكويتأ_ 

 .أضرار بدنية خطيرة أو وفاة -ب 

 .دوالر 411,111أضرار شخصية قيمتها اقل من  –ج 

 دوالر 411,111أضرار شخصية تزيد على  -د 

 

ة. ومن القـواعـد االجرائيـة التي وتتعلق الفئة )ه( بمطالبات الشركـات والفئة )و( بالدول والمنظمات الدولي

 .أقـرتـهـا اللجنة تقـديم المطالب مـجـتـمـعـة مـن قـبل الحكومات

ومن الواضح ان االطار القانوني للتعويضات المفروضة على العراق يختلف عن القواعـد التي أقرها القانون 

ـة الدولية التقليدية، ومن المبادىء الثابتالدولي االنسـاني، وينأى في كثير من جـوانبه عن قواعد المسؤوليـة 

للقانون الدولي االنساني قاعدة المساواة في المعاملة , تشـمل أيضـا المساواة في التعويض عن خـرق األحكام 

الدولية ذات الصلة أيا كـان الطرف الذي تنتمي إليه الضـحية ومهـما كان مصير المعارك، اذ ان االنتهاكات قد 

 طرفي النزاع على حد سواء. ترتكب من قبل


