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RGDIP : Revue  Générale  du  Droit  International Public. 

RAPI : Revue  Africaine  de Politique  Internationale. 

SD : Sans date d’édition. 

T : Tome. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

:مقدمة  

 وم،و ال تزال إلى حــد تارٌـخ الٌـة، لـقـد عرفت البـشرٌة فً العصور القـدٌمـ

ج من مخاطرها و أثارهــا أٌـة فبـة بشرٌـة علـى لم ٌنات و نزاعات مسلحة،صراعــ

مختـلؾ سنها، طفالً أم شٌخاً ، و على مختلؾ جنسها رجالً أم امرأة ، و على مختلؾ 

الدور الذي تقوم به، سواء كانت فبة المقاتلٌن المشاركة فً رحب مٌدان القتال أم 

مدنٌٌن و الفبة المسعفة كانت فبة المسالمٌن بعٌدة عن مٌدان القتال بما فٌهم سكان ال

 للمقاتلٌن.

أدركت البشرٌة  ،و نتٌجة لقسوة و مرارة أثــار الصراع الحربـً على تـلك الفبـات

تهدؾ أوالً إلى إخراج  ،ضرورة تنظٌم الحرب بوضع قواعد تتضمن الجانب اإلنسانً

 عانات،فبٍة و هً فبــة المدنٌٌن بقدر المستطاع من اآلثار المباشرة من الوٌالت والم

ثانٌاً إلى تخفٌؾ نسبً لقسوة الحرب على المحاربٌن سوءاً أثنا ء العملٌات المسلحة 

 المٌدانٌة أو بعد نهاٌة العملٌات الحربٌة إذا ما تخلفوا فً قبضة العدو.

فــإن المجتمع البشري البدابً و المجتمع الدولً الحدٌث اهتم كثٌراً بهذا  ،لذلـك

ب فً إطار قانـون الدولً اإلنسانً بوضع قواعـد ول تنظٌم الحراالموضوع و ح

 سلوك علــى المحاربٌـن تقٌد حرٌتهم فً القتال.

لـذا فـإن دراسة موضوع حمـاٌـة المدنٌٌـن تستلـزم حتمـاً منا ولـو بصفـة موجـزة 

 ،التطرق و الرجوع إلى التعرٌؾ بالقانون الذي ٌنظمها و هو القانون الدولً اإلنسانً

 أدرجت فً المبحث التمهٌدي عنوان تعرٌفه و تطوره بعرض مختصٍر جداً.لذا فإننً 

و باعتبار أن أكبـر فبـة متضررة مـن دمـار و خراب و شراسـة و قسـوة الحرب 

 ة و ذلك بحكمها الفبة الضعٌ (1)هــً فبــة المدنٌٌـن على اختالؾ جنسهــم و سنهــم. 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

%80من ضحاٌا الحروب هـم من فبة المدنٌٌن المسالمٌن.        (1)  حسب إحصابٌات تجارب الحرب, فإن حوالً 



 

6 

 

التالً وب ،مـن حٌث إمكانٌـات رد وصد هجمـات و ضربـات العملٌات الحربٌة للعدو

من بـاب المنطـق و اللزوم أن تكون هً الفبة األولى األجدر  بالحماٌة، فإنً رأٌت أن 

 : أولً بحثً على هذه الفبة قصد الوصول إلى جواب عن سإالٍ 

 

فً اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة  هـل هنـاك فعالً حماٌـة نظمتها قواعـد و نصوص قانونٌـة –

ثـم إن ُوجدت  ،9977ول الملحق بها لسنة و البروتوكول اإلضافً األ 9949لسنة 

فهل لها  ضمانـات مٌدانٌـة كفٌلـة بتطبٌقهـا و تجـسٌـد تلـك النصوص و بالتـالً 

 تحـقٌـق حمـاٌة فعـلٌة حقٌقٌـة لفبـة المدنٌٌـن؟

 

شكال الذي أرٌد إثارته فً هذا البحث هو مد  وجود حماٌة للمدنٌٌن أثناء اإلولما كان 

، و لما كانـت الؽاٌـة هً الوصول إلى استنتاج حـول طبٌعة الحماٌـة النزاع المسلح 

فً فالمقررة للمدنٌٌـن إذا كانت مجرد حماٌة نظرٌة أم هً حماٌة قانونٌة وواقعٌة، 

التطرق إلى بعض العناصر و التً أراها  علً اعتقادي للوصول إلى ذلك ، ٌقتضً

 ح فً البحث. وهـذه العناصر هــً:اإلجابـة على اإلشكـال المطرو ًضرورٌة لتمكٌنـ

 

تحدٌد نطاق الحماٌة المقررة للمدنٌٌن ، بمعنى البحث عما إذا كانت حماٌة شاملة 

تتضمن قواعد كفٌلــة بحماٌـة حقـوق األشخـاص فً ذاتهـم و أعٌانهـم )أموالهـم( أم 

المقـررة قاصـرة ، لذا فإن الجزء األول مـن البحث جـاء تحـت عنوان نطـاق الحماٌـة 

للمدنٌٌـن للوصول إلى نتٌجـة و القول عما إذا كانت حماٌتهم حماٌة نظرٌة ، تقتصر 

 أم شاملة . ،فقط على وجود قواعد قانون الدولً

 

وفً الجزء الثانً ، و بعد التمكن مـن الحكـم فـً مـد  وجـود حماٌـة نظرٌة من 

عن مـد  إمكانٌة تحقٌـق تلك  زاوٌة نصوص القانـون الدولً ، فإنه ٌتعٌن علٌنا البحث

 فً الواقع المٌدانً وفـً خضم معركة الحرب، -إن وجدت طبعاً  –الحماٌة النظرٌة 

فً الفصل الثانً الذي ٌحمل  و ما هً الوسابل الكفٌلة بذلك، وهو ما تطرقت إلٌه

 عنوان آلٌات حماٌة السكان المدنٌٌن.
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 المبحث التمهٌدي:           تعرٌف القانـون الدولـً اإلنسانـً و تطـور

 

 

وفقاً لما سبق ذكره فً المقدمة ، فإن مبحث تمهٌدي لهذا البحث أكثر من ضروري 

ذلك الن ال ٌمكن مباشرة الخوض فً ذكر حماٌة المدنٌٌـن بدون ذكـر القانون الذي 

 ٌنظم هذه الحماٌة و بدون أن نعرج ولو بصفة وجٌزة على تطوره.  

هذا المبحث التمهٌدي إلـى مطلبٌن ، وكـل مطلب إلى فرعٌن ، فـً لذلك فإننـا قسمـنا 

المطلب األول من هذا المبحث نتناول فٌه تعرٌؾ القانون الدولً اإلنسانً و فً 

 المطلب الثانً نتناول فٌه تطوره .

 

 

المطلب األول:       التعرٌف بالقانون الدولً اإلنسانً و عالقته بالقانون 

 الدولً لحقوق اإلنسان

 

 

قانـون الدولـً العام و رؼـم حداثته فروع قانـون الدولـً اإلنسانـً فرع حدٌـث من 

 فإن له أهمٌة قصـو  للبشرٌـة نظراً للـدور اإلنسانـً الكبٌـر الـذي ٌضطلع فـً تنظٌـم 

فالقانـون الدولـً اإلنسانـً ذات  خروقات واسعة،و ما ٌتـرتـب عنها مـن  (1)الحرب 

 ـة ألنـه ٌتنـاول قضاٌا الحٌاة و الموت.أهمٌـة بالؽ

ثم إلى تعرٌفه  ،و فً هذا المطلب نتطرق إلى التعرٌؾ الفقهً للقانون الدولً اإلنسانً

ثـم التطـرق إلى بٌـان عالقتـه بالقانـون الدولـً لحقـوق  ،فً إطار التنظٌـم الدولـً

 اإلنســـان. 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

        الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌة، حماٌة السكان المدنٌٌن و األعٌان المدنٌة إبان النزاعات الدولٌة المسلحة (9)

  .11الصفحة  سنة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، بدون ولى،اإلسالمٌة، الطبعة األمقارنة بالشرٌعة دراسة  -    
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  الفرع األول:         تعرٌـف القانـون الدولـً اإلنسـانً

 

 

صاغ الفقه عـدة تعارٌؾ للقانون من حٌث مضمونه. و من بٌن التعرٌفات الفقهٌة ، 

 و عرفه أنـه  "جزءاً خاص مـن القانـون الدولً العـام الدكتور جـان بكتٌهتعرٌؾ 

الـذي شكلـه اإلحسـاس باإلنسـانٌة و الـذي ٌـستهـدؾ حماٌـة الفـرد اإلنسـانـً ، و 

بعـبـارة أخـر  هـو مجموعة القواعد القانونٌة العرفٌة و المكتوبة التً تإكد احترام 

  (1)اإلنسان الفرد و رفاهٌته و ازدهاره" 

 

 

مجموعة القواعـد التً بؤنـه " األستاذ الدكتور محمـد طلعـت الغنٌـمً وقد عرفه 

أمـا القانـون  ،تهدؾ إلى حماٌـة حقـوق اإلنسان وقـت الحرب و أثنـاء النزاع المسلـح

الدولـً لحـقـوق اإلنسان فهو القانون الذي ٌنظم و ٌحمً حقوق اإلنسان فً زمن 

 (2)السلم".

 

ً بؤنه " مجموعـة قواعـد القانـون الدولً التالدكتورزٌدان مرٌبوط وقد عرفه 

تستهدؾ فً حاالت النزاع المسلـح حماٌـة األشخاص أو المصابٌـن من جراء هـذا 

النـزاع, و فـً إطار واسع حماٌة األعٌان التً لٌس عالقة مباشرة بالعملٌات 

 (3)العسكرٌة." 
 

 

 

 

 

  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 .11صفحة  ،المرجع السابق ،الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌه الً عننق (9)

     نظرة عامة فً القانون الدولً اإلنسانً اإلسالمً، الندوة المصرٌة األولى  ،الدكتور محمد طلعت الؽنٌمً (2)

.15 صفحة،1761،ةالقاهر ،صرٌة للقانون الدولً اإلنسانًالجمعٌة الم ،حول القانون الدولً اإلنسانً       

     دار ،المجلد الثانً ،موسوعة حقوق اإلنسان ،مدخل إلى القانون الدولً اإلنسانً ،الدكتور زٌدان مرٌبوط  (3)

  .111، صفحة 1767العلم للمالٌٌن، بٌروت، لبنان،       
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هما نـفـس الهدؾ و همـا:  حماٌـة و ٌشمـل هـذا التعرٌؾ على عنصرٌن أساسٌٌـن ل

 الفـرد اإلنسانـً فـً كٌانه و حماٌـة األعٌـان التابعـة لـه.

 

أنه "مجموعة القواعد التً تهدؾ إلى الحد من أثار  سامح خلٌل الوادٌةوعرفه 

النزاعات المسلحة ألسباب إنسانٌة، و ٌحمً قانون الدولً اإلنسانً كل من لٌس له 

ة فٌمـا سبق باألعمال العدابٌـة كما ٌقٌـد وسابـل و أسالٌـب صلة أو كانت لـه صل

 الحرب، و ٌشمـل نطاقٌن:

  

النطاق األول ٌهدؾ إلى حماٌة األشخاص ؼٌر المشاركٌن أو الذٌن كفوا عن المشاركة 

فـً األعمال العدابٌـة، و النطاق الثـانـً ٌهـدؾ إلى تـقٌٌـم أسـالٌب ووسـابـل 

    (1)القتـال."

 

الحظ على التعرٌؾ الفقهً أنه تعرٌفاً عاماً و لٌس دقٌقاً، ٌعتمد فقط فً تعرٌفه أنه ما ٌ

قانوناً ٌهتم بحقوق اإلنسان فً كٌانه و أمواله أثناء النزاعات الدولٌة المسلحة بتقٌٌد 

 أسالٌب الحرب و بدون أٌـة دقـة.

 

نً بؤنه " مجموعـة وقد عرفت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، القانون الدولً اإلنسا

القواعـد القانونٌة الدولٌة المستمدة من االتفاقٌات أو العرؾ الدولً و التً ترمً إلى 

حل المشكـالت اإلنسانٌة الناتجة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولٌة أو ؼٌر 

الدولٌة و التً تقٌـد ألسباب إنسانٌة حق األطراؾ فً استخدام طرق و أسالٌب الحرب 

التً تروق لهم و تحمً األشخاص أو األعٌان التً تضررت أو قد تتضرر بسبب 

 (2)النزاعات المسلحة."
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                           العدد  ،الحوار المتمدن ن فً النزاعات الدولٌة المسلحة،حماٌة المدنٌٌ ،سامح خلٌل الوادٌة  (9)

 المنشور فً الموقع اإللكترونً:،14/11/1116،  1214     

www .ahewar.org / debat/ show.art.asp ? aid=149245 

 .57 صفحة ،1761 أفرٌل ،ما رس ،51 العدد ،مجلة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر (2)
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فالقانـون الدولً اإلنسانـً فً معناه الواسـع ٌنقسـم إلى قسمٌـن كبٌرٌن هما قانون 

 الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، و قانون حقوق اإلنسان.

 

فقانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة عبارة عـن مجموعة القواعـد المنظمة 

ٌؾ األضرار الناجمة عنـها إلى أقصى حد للعملٌـات الحربٌـة و التً تهـدؾ إلـى تخـف

 ممكـن نتٌجـة الضرورات العسكرٌـة.

وهو بدوره ٌنقسم إلى فرعٌن و هما قانون الحرب أو قانون الهاي و قانون جنٌؾ أو 

 قانون السلم.

 

و ٌتولى قانـون الهـاي أو قانـون الحرب تحدٌـد حقـوق المتحاربٌـن وواجباتهـم فـً 

بٌة، و ٌقٌد اختٌار وسابل اإلٌذاء، وقد نشؤت هذه القواعد بصورة إدارة العملٌات الحر

. أما القانـون الدولـً 9997المعدلة فً عام  9899ربٌسٌة من اتفاقٌات الهاي لعام 

اإلنسانً أو قانون جنٌؾ فٌستهدؾ على وجه التحدٌد حماٌـة العسكرٌٌـن الذٌـن 

ٌن الذٌن ال ٌشاركون فً عجزوا عن مباشـرة القتال، و حماٌة األشخاص اآلخر

العملٌات الحربٌة، و ٌتمثل قانـون جنٌـؾ فً اتفاقٌات جنٌؾ األربعة لحماٌـة ضحاٌـا 

و بروتوكولٌها اإلضافٌٌن اللذان تم إقرارهما فً  9949النزاعـات المسلحة لعام 

 .9977جنٌؾ عام 

عطً وقد وضعت اتفاقٌات جنٌؾ لؽرض واحد هو صالح الفرد وهً بصفة عامة ال ت

 للدول حقوقاً ضد مصالح األفراد.

 (1)ٌعطـً األولوٌـة لإلنسـان و للمبـادئ اإلنسانٌـة . ،لقـد بـدأ فـً جنٌـؾ عهـد جدٌد

 

هـو مجموعـة القواعـد القانونٌة  ،خالصة القـول لتعرٌـؾ القانـون الدولً اإلنسانً

 اع المسلح.الخاصة بحماٌة اإلنسان  الفرد و الحفاظ على حقوقه فً زمن النز

 

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  الدكتور عبد الؽانً محمود ، القانون الدولً اإلنسانً ، دراسة مقارنة بالشرٌعة اإلسالمٌة ، الطبعة األولى ،  (9)

 . 17، دار النهضة العربٌة ، الصفحة   1771      
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و مـن خالل التعرٌفات السابقـة نستنتـج أن القانـون الدولـً اإلنسانً هـو مجموعـة 

القواعد القانونٌة المكتوبة والعرفٌة التً تستهدؾ تنظٌم الحرب أو النزاعات المسلحة، 

تال بهدؾ الحـد مـن اآلثـار وذلك بوضع قٌـود على أطرافها عنـد استخدام وسابل الق

الفادحة المترتبـة مـن استخدام القوة ، و قصرها على المقاتلٌن فقـط دون ؼٌرهم   

 وعلى األهداؾ العسكرٌة فقـط دون ؼٌرهـا، و حصرها فـً أضٌـق نطـاق ممكـن.

 

لكـن القانـون الدولً اإلنسانً ال ٌقتصر على القواعد اإلنسانٌة الواردة فً اتفاقٌات 

بل ٌتجاوز  ،9977الهاي و اتفاقٌات جنٌـؾ األربعة و بروتوكولٌها اإلضافٌٌن  لعام 

ذلك لٌشمل كافة قواعد اإلنسانٌة المستمدة من أي مصدٍر سواء كانت مستمدة من اتفاق 

       دولً آخر أو كانت مستمـدة مـن مبـادئ القانـون الدولً كما استقر بهـا العـرؾ

 (1)و مبـادئ اإلنسانٌـة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.12صفحة  ،المرجع السابق ،الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌه  (1) 
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ولـً اإلنسانـً و قانـون العـالقة بٌـن القانـون الد:      الفرع الثـانً

 اإلنسـان الدولـً لحقوق

 

 

القانـون الدولـً اإلنسانً هـو مجموعة القـواعـد القانونٌة العرفٌة و المكتوبة التً 

حة، و قانـون الدولً لحقـوق ٌة اإلنسان فً زمن النزاعات المسلتهدؾ إلى حما

اٌـة حقـوق اإلنسـان فً اإلنسان هـو مجموعـة القواعـد القانونٌـة التـً تستهدؾ حم

 زمـن السلـم. 

 

إن بٌن هذٌـن الفرعٌـن من القانـون الدولـً ترابطاً و عالقة ألنهما ٌشتركان فً حماٌة 

 الفرد اإلنسانً بالمحافظة على حٌاته و حرٌاته.

ؼٌـر أن القانـون الدولً لحقـوق اإلنسان ٌتمٌـز عـن القانـون الدولً اإلنسانً فـً أن 

ؾ إلى حماٌـة اإلنسـان ضـد تعسـؾ و تجاوزات الدولـة التً ٌنتمـً إلٌها األول ٌهد

فإنه  ،أما القانون الدولً اإلنسانً،الفـرد، و بذلك ٌنظم العالقة بٌن الدولة و رعاٌاها

ٌهدؾ إلى حماٌة رعاٌا األعداء فً زمن الحرب أو النزاعات المسلحـة، و بالتالً 

لة و رعاٌا الدول األعداء فً أوقات الحرب أو النزاعات ٌهتـم بتنظٌـم العالقـة بٌن الدو

 المسلحة.

 

ومـن ناحٌـة أخر ، فإذا كان القانون الدولً اإلنسانً ال ٌطبق إالّ فً زمن النزاع  -

المسلح، فإن القانون الدولً لحقوق اإلنسان ٌطبق فً زمن السلم و لكنـه ٌنطوي على 

النـزاع المسلـح، فالـدولـة التً تكـون طرفاً أحكام استثنابٌة خاصة تنطبـق فً حاالت 

فً نزاٍع مسلـح أو فً حرب تعٌش ظروفاً استثنابٌة قد تضطرها إلى تعـلٌــق بعــض 

حــقـوق اإلنســان و لكن ذلك ال ٌتم بصورة تلقابٌة، بل ٌجب على الدولـة عـنـد اتــخاذ 

ٌتطـلبـهـا الــوضــع بدقـة، و أالّ  إجراء مـن هـذا القــبٌـل أن ٌــكـون فً الحــدود التـً

ٌنـطـوي عـلـى مــخــالفـة االلــتـزامـات األخـر  بمـــوجـــب القــانـون الدولـً، و أالّ 

ٌنطـوي عــلـى التمــٌٌـز بسبــب الجــنس أو الــلؽـة أو العــنصر أو اللـون أو الدٌانـة 

  (1)أو األصل االجتماعً.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .99الدكتور عبد الؽانً محمود، المرجع السابق،  الصفحة (  9)
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 تـطـور القانـون الدولـً اإلنسانـً :   المطلب الثانـً

 

ن الدولً اإلنسانً منـذ زمـٍن بعٌـٍد ٌعـود إلى أوابل لقـد بـدأ االهتمام بمـوضوع قانـو 

القرن التاسع عشر، وذلك فً صورة إقرار بعض الدول القواعد و العادات العرفٌـة 

لكن قبل ذلك سبق لألدٌان السماوٌة  (1)اإلنسانٌـة التً تنظم سٌر العملٌات العسكرٌة 

إلى الحرب و خاصة الدٌـن أن لعبت دوراً هاماً جداً فً إدخال الروح اإلنسانٌة 

 .(2)اإلسـالم

 

ظهور القانـون الدولـً اإلنسانً فً الدٌانـات  الج فً هذا المطلبلذلك سوؾ نع

 السماوٌة ثم نتطرق إلى تطوره فً القانون الوضعً أي القانون الدولً الحدٌث. 

 

 القانـون الدولـً اإلنسانً و اإلسـالم     الفرع األول:

 

و الحروب، و اتخـذ  ن اإلسـالم مبـادئ إنسانٌـة فً النزاعـاتلقـد تضمـن الدٌـ

مفهوم السالم و منطوقـه حقٌقـة قابمـة فً معاملة أتباعـه ألنفسهـم و لؽٌرهم اإلســـالم 

   و مظهراً من مظاهر األمان و االطمبنان، و ركٌزة تتحرك علٌهـا أعمال المسلمٌن

 و محـوراً تدور علٌه.

 

 ،دأ اإلخاء بٌن الناس جمٌعاً و دعاهم للقضاء على روح التعصبو قرر اإلسالم مب

فاإلسالم ٌستبعد النزاعات الحربٌة التً تثٌرها العصبٌة العنصرٌة، إذ ٌقّر أن الناس 

  ، و خٌر دلٌل عن ذلك اآلٌة الكرٌمة بعد بسم هللا الرحمان الرحٌم،من أصٍل واحدٍ 

و جعلناكم شعوباً و قبابل لتعاونوا إن  ٌؤٌها الناس إنا خلقناكم من ذكٍر و أنثى ))

  (3)(( إن هللا علٌم خبٌر... أكرمكم عند هللّا أتقاكم

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .16صفحة  ،مرجع السابقال ،الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌه  (9)
                                           ،الطبعة األولى،دمشق ،دار الجلٌل،مبادئ القانون الدولً العام فً السلم و الحرب ،الدكتور إحسان هندي ( 2)

 .141صفحة       
 .من سورة الحجرات 11اآلٌة (  3)
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رها المطامع و المنافـع، فـال مكـان فٌـه كذلـك ٌستبعـد اإلسـالم الحروب التً تثٌـ

 لحـروب االستعمار و االستؽالل.

 :فً ثالث حاالتٍ  (1)كما أن الدٌن اإلسالم عندما شّرع القتال فإنه قٌده و حصره  -

و قاتلـوا الذـٌن ٌقاتـلونكم وال تعــتدوا إن هللّا ال ٌحب ))رد العدوان:  أّولها

    فً حالة رد العدوان و أباحه فً حالة الدفاع،  أي أن شـرع الحرب( 2)((المعتدٌن

             و مـا لكم ال تقاتلون فـً سبٌـل هللّا  ))و ثانٌها قٌّدها بحماٌة المستضعفٌن. 

ٌن ٌقولون رّبنا أخرجنا من هذه لرجـال و الّنسـاء و الولدان الذمن او المستضعفٌـن 

              (3) ((ٌاً وجعل لنا من لدنك نصـٌراً القرٌة الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنك ول

بٌنهما فان بؽت   و إن طابفتان من المإمنٌن اقتتلوا فؤصلحوا))و ثالثتـها رد  البؽً 

 .( 4)((إحداهما على األخر  فقاتلوا التً تبؽً حتى تفا إلى أمر هللا.....

لى المسلمٌن أال ٌعتدوا و عندما سمح اإلسالم بالقتال فً تـلك الحـاالت إنما اوجب ع -

و أال ٌتجاوزوا الحد فً رد العدوان و دفع الظلم و أال ٌسرفـوا فً القتـل فـال ٌجـوز 

اإلجهاز على جرٌح أو األسٌر و ال ٌجـوز التمثٌـل بالقتلى ، و ال ٌجـوز قتـل األعداء 

وا و ال ال تؽـل ))بالتجوٌع و التعطٌش ، و ٌقول رسول هللا علٌه الصـالة و السـالم 

 .( 5) ((تؽـددوا و ال تمثلوا

ومنـع اإلسـالم استخدام الوسابل التً تتضمن اإلسراؾ فـً القتـل و التمٌٌـز إال 

لضرورة كاألسلحـة المسمومـة و حرق األعـداء ، كمـا حضر اإلفساد  فً األرض 

 ( 6)بالحرق و التدمٌر و التخرٌب كقطع األشجار و قتل الحٌوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     جاءت الشرٌعة اإلسالمٌة بقواعد إنسانٌة فً مٌدان الحرب ظهرت فً القرآن و أحادٌث الرسول صلى هللّا ( 9)

    انطلقوا باسم هللّا و  ))تال و أهم ذلك قول الرسول صلى هللّا علٌه وسلم علٌه و سلم تضع قٌودًا على سٌر الق     

    وضعوا ؼنابمكم و أصلحوا وأحسنوا إن،وال تؽلوا ،وال طفاًل وال صؽٌراً  ،وال تقتلوا شٌخًا فانٌاً  ،على بركة هللّا      

  ((هللّا ٌحب المحسنٌن      

 من سورة البقرة 171آلٌة ( ا2)

 من سورة النساء. 53اآلٌة ( 3)

 من سورة الحجرات. 17اآلٌة ( 4)

دار النهضة ،1774،الطبعة الثانٌة،مالمح التطور فً القانون الدولً اإلنسانً،الدكتور محمد مصطفى ٌونس (5)

.14صفحة ،القاهر،العربٌة           

 .المرجع نفسه،الدكتور محمد مصطفى ٌونس( 6)
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 الفرع الثانً:   تطوره فً القانون الدولً الحدٌث

 

المإثرة فً  ة و خاصة اإلسالم كانت من األسبابإن لظهور األدٌان السماوٌة المسٌحٌ

إبراز العوامل و االعتبارات اإلنسانٌة التً أدت إلى استقرار و نمو جذور األولى 

 لقانون النزاعات الدولٌة المسلحة أو القانون الدولً اإلنسانً .

   استقرار بعـض القواعـد ثم لقرن التاسـع عشر تبلـورلقـد شهـد النصؾ األول مـن ا

و العـادات العرفٌـة التً تحكم سٌـر العملٌـات الحربٌـة و تنظـم سلوك المحاربٌـن 

سواء مـا بٌنهـم و أو اتجاه المدنٌٌـن ، ثم ما لبثـت هذه القواعـد أن تحولت من مجرد 

فً النصؾ الثانً من القرن عادات و أعراؾ إلى قواعـد قانونٌة مكتوبة و ذلك 

األعراؾ فً شكل اتفاقٌـات  و ذلك من خالل تدوٌن هذه القواعـد و تلك ،التاسع عشر

   أو تصرٌحات دولٌـة.

أول وثٌقة دولٌة مكتوبة تتضمن تنظٌم  9856و ٌعـد تصرٌـح بارٌـس الصادر فً عـام

 (1)دولـً لبعـض الجوانب القانونٌـة للحرب البحرٌـة.

         اء هـذا التصرٌح مباشـرة بعـد حرب القـرم التً دخـلت فٌها فرنسـا و لقـد جـ

و انجلتـرا فـً معسكـر واحـٍد ضد روسٌـا ، و قـد تضمـن هــذا التصرٌح بعـض 

 المبـادئ التً تحكـم سٌـر الحروب و منها:

 تجرٌم القرصنة. -9

 وجوب أن ٌكون الحصر البحري فعاال حتى ٌكون ملزماً. -2

بضابع األعداء فوق سفن المحاٌدٌن و بضابع المحاٌدٌن فوق سفن األعداء  -3

 (2)محمٌة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 قواعد القانون الدولً المعاصرة ، الشركة الوطنٌة للنشر الدكتور مصطفى كامل شحاتة ، االحتالل الحربً و ( 9)

 . 11و التوزٌع ، الصفحة       

 . 15أنظر كذلك : الدكتور محمود عبد الؽانً محمود ، المرجع السابق ، الصفحة ــ      

 .11ة صفح ،1753،دار الفكر العربً،مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ،الدكتور صالح الدٌن عامر (2)
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و قـد تلـى هـذا التصرٌح مجموعـة مـن التعلٌمات التً أصدرتها حكومـة الوالٌات 

 لحكم جٌوشها فً المٌدان . 9863المتحدة األمرٌكٌة عام 

 

هً اتفاقٌة  ،أما المحاولة الثانٌة لتقنٌن عادات الحرب و أعرافها بعد تصرٌح بارٌس 

ت نتٌجة لجهود حركة الصلٌب و التً كان 9864أوت سنة  22جنٌؾ الموقعة فً 

إلى عقـد  9864األحمر الدولً ، فقـد دعـا االتحـاد الفٌدرالـً السوٌسـري سنـة 

٣ِوبٛـب أُشم٠، ٝ اُغشؽ٠ ٝهذ اُؾشة، مإتمر دولً موضوعه حول المعاملة التً 

ٝ أعلـش ٛـزا أُإرٔـش ػـٖ رٞه٤ـغ ارلبه٤ـخ د٤ُٝـخ ٓزؼِوـخ ثؾٔب٣ـخ اُغشؽ٠ ٝ أُشم٠ 

ٝ ٛـ٢ أٍٝ ارلبه٤خ د٤ُٝخ ك٢ ئهبس اُق٤ِت األؽٔش  ٔقبث٤ـٖ كـ٢ ٤ٓذإ اُؾشة،اُ

  (1)اُذ٢ُٝ ك٢ ٓغبٍ ئهشاس ٝ رذ٣ٖٝ هٞاػذ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغب٢ٗ

 

 

ٗقٞفب أًذد ثقلخ خبفخ ػ٠ِ االػزشاف  9864ٝ ُوـذ رنٔ٘ذ ارلبه٤ـخ ع٤٘ق ُؼـبّ 

   ثؾٔـب٣زٜـب ٝ اؽزـشآٜب ّالُزـضاثؾ٤بد ػشثـبد اإلعؼـبف ٝ أُغزؾل٤بد اُؼغٌش٣ـخ ٝ ا

ٝ ؽٔــــــب٣ـخ األؽخبؿ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُغزؾل٤بد ٝ ؽٔب٣خ ع٤بساد اإلعؼبف ٝ سعبٍ 

اُذ٣ٖ ٝ ػ٠ِ ٝعٞة عٔغ أُشم٠ ٝ اُغشؽ٠ اُؼغٌش٤٣ٖ ٝ اُؼ٘ب٣ـخ ثٜـْ ثذٕٝ اُ٘ظـش 

ت اُز١ ٝٝعٞة رغ٤ِْ أعشٟ اُؾشة ٝ اُغشؽ٠ ئ٠ُ اُغبٗـ ئ٠ُ اُذُٝـخ اُز٢ ٣زجؼٜٞٗـب ،

 (2.)٣٘زـٕٔٞ ئ٤ُٚ ئرا  ًبٗذ ؽبُزْٜ ال رغٔؼ ثؾَٔ اُغالػ ٓشح أخشٟ

٤ُنغ أٍٝ  9868عبء ئػالٕ عبٕ ث٤زشعجٞسؽ ُؼبّ  9864ٝ ثؼـذ ارلبه٤ـخ ع٤٘ـق ُغ٘ـخ 

هبػـذح كـ٢ اُوبٗـٕٞ اُذُٝـ٢ اإلٗغبٗــ٢ رؾنـش اعزخذاّ األعِؾخ راد ا٥صبس اُزذ٤ٓش 

ؿشاّ ئرا ًبٗـذ  499اُوزائق اُز٢ ٣وَ ٝصٜٗب ػــٖ  كوذ ؽشّ ًزاُي اعزؼٔبٍ اٌُج٤ش ،

ٝ هـذ رًش  ٓـٖ اُ٘ٞع اُز١ ٣٘لغش أٝ ًبٗـذ ٓؼجئـخ ثٔـٞاد ٓزلغـشح أٝ هـبثِـخ ُالؽزؼـبٍ ،

   ئٕ اُٜذف اُـٔؾشٝع ُِؾشة ، ُٖ ٣زؼذٟ ئمـبف اُوٟٞ اُؼغٌش٣خ ُِؼذٝ ،  اإلػـالٕ

الّ اإلٗغبٕ ٝ اُز٢ رغؼَ ٓٞرٚ ٝ ٖٓ صْ أٝعت رغ٘ت ئعزخذاّ األعِؾخ اُز٢ رُنبػق آ

 أٓشاً ٓؾزٞٓبً .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.11اُقلؾخ  ،أُشعغ اُغبثن  ،اُذًزٞس أثٞ اُخ٤ش اؽٔذ ػط٤ٚ  (9)  

.11لؾخ اُق ،ٗلظ أُشعغ  (2)  
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ٝ ًبٗذ هٞاػذ ئػالٕ عبٕ ثزشعجٞسؽ رٜذف ئ٠ُ ؽنش اعزخذاّ األعِؾخ اُز٢ ٣زشرت 

ٖٓ األػذاء أُؼبِٓخ  ٖػٜ٘ب ٓؼبٗبح ، ٝ رغ٤٘ت اُغشؽ٠ ٝ أُشم٠ ، ٝ أُقبث٤

اُٞؽؾ٤خ ٝ ًزُي ٝعٞة اُزلشهخ ث٤ٖ أُوبر٤ِٖ ٝ أُذ٤٤ٖٗ ،ٝ رغ٤٘ت أُذ٤٤ٖٗ ٣ٝالد 

 (1).اُؾشة 

ٞد اُذ٤ُٝخ ُزو٤ٖ٘ أػشاف ٝ هٞاػذ هبٕٗٞ اُؾشة ثؼذ ئػالٕ عبٕ ٝ هذ رزبثؼذ اُغٜ

اُز١ أعلش ػٖ رٞه٤غ ارلبه٤خ  9874ٓؾشٝع ئػالٕ ثشًٝغَ ُغ٘خ  ثزشعجٞسؽ ،

 (2).ثشًٝغَ ُزو٤ٖ٘ ػبداد ٝ أػشاف اُؾشة اُجش٣خ

       ئٕ اُذٍٝ أُؾبسًخ ُْ رقبدم ػ٠ِ ٓؾشٝع ارلبه٤خ ثشًٝغَ  ئ٠ُ ٝ رغذس اإلؽبسح

كاٜٗب ثبُشؿْ ٓـٖ  ٢ ُْ رذخَ ؽ٤ض اُز٘ل٤ز ٝ ُـْ رٌزغت هـٞح ئُضا٤ٓخ ٗز٤غخ رُي ،ٝ ثبُزبُ

رأص٤ـشا ًج٤شا ػ٠ِ رطـٞس ٝ ٗٔٞ  رُي كاٜٗـب اًزغجـذ ه٤ٔـخ ٓؼ٣ٞ٘ـخ ًج٤شح ٝ أصشد

كوذ اٛزذٟ ثٜب ٓؼٜذ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ ػ٘ذ ئػذادٙ ٓؾشٝع  ، اُوبٗـٕٞ اُذُٝـ٢ اإلٗغب٢ٗ

اُؾشة اُجش٣خ كـ٢ دٝسرٚ اُز٢ ػـوـذٛب كـ٢ أًغلٞسد ع٘ـخ ارلبه٤خ د٤ُٝخ ؽٍٞ هٞا٤ٖٗ 

ًٔـب ًبٕ ُٔؾشٝع ارلبه٤ـخ ثشًٝغَ أصبسا ًج٤شح ػ٠ِ ٓإرٔشاد اُغالّ ثالٛب١ . 9889

كٌبٕ ٓؾشٝع ثشًٝغَ ٛٞ ٗوطخ اُجذا٣خ ٝ االٗطالم ُٜز٣ٖ . 9899ٝ9997ع٘ز٢ 

ذسد ػٖ ٝ ٖٓ صْ كوذ ثذد أصبسٙ ٝامؾخ ػ٠ِ االرلبه٤بد اُز٢ ف ،أُإرٔش٣ٖ

  (3).أُإرٔش٣ٖ

 

أعلش  ،9899ع٤ِ٣ٞخ ع٘خ 29 ٓب١ ئ98٠ُكٔإرٔش الٛب١ األٍٝ ُِغالّ أُ٘ؼوذ ٓب ث٤ٖ  

اُضب٤ٗخ  خ٣زؼِن اُجؼل ٜٓ٘ب ثوبٕٗٞ اُؾشة ٝ ٢ٛ االرلبه٤, ػٖ رٞه٤غ ػذد ٖٓ االرلبه٤بد 

 .ٝ اُضبُضخ ٝ صالس رقش٣ؾبد ٓو٘٘خ ألػشاف اُؾشة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اُقلؾخ . أُشعغ اُغبثن ، ٗلظ  ، اُذًزٞس ٓؾٔذ ٓقطل٠ ٣ٞٗظ   (9)  

٢ُ اُؼبّ ، كبهٔخ ثِؼ٤ؼ ، ؽٔب٣خ أعشٟ اُؾشة ك٢ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغب٢ٗ ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢ اُوبٕٗٞ اُذٝ  ( 2)

                   . 11اُقلؾخ  عبٓؼخ ؽغ٤جخ ثٖ ثٞػ٢ِ، اُؾِق، ، 1116ــ  1115ع٘خ 

 أٗظش ًزُي :       

- DAVID Ruzié, droit international public, Dalloz, France,2004,page 201. 

 12اُقلؾخ  ،أُشعغ اُغبثن  ،اُذًزٞس أثٞ اُخ٤ش اؽٔذ ػط٤خ  (3)
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ٛـزٙ االرلبه٤ـخ  ٝ اعزٔذد ب٤ٗخ رزؼِن ثوٞا٤ٗـٖ ٝ أػشاف اُؾشة اُجش٣ـخ،كبالرلبه٤ـخ اُض

ٓنٜٔٞٗب ٖٓ ٓؾزٟٞ ٓؾشٝع ئػالٕ ثشًٝغَ ئ٠ُ دسعخ إٔ أُؾوذ ثٜب الئؾخ اُؾشة 

ٝ ُٗوؾذ ٛزٙ االرلبه٤خ ك٢ ٓإرٔش  9874اُجش٣خ أُغزٔذح ٖٓ ٓؾشٝع ثشًٝغَ ُؼبّ 

 .١9997 اُشاثؼخ ُغ٘خ ٝ ع٤ٔذ ثبرلبه٤ـخ الٛـب 9997الٛب١ اُضب٢ٗ ُؼبّ 

كاٜٗب رزؼِن ثوٞاػذ ؽٔب٣خ اُغشؽ٠ ٝ أُشم٠ ٝ  ، 9899أٓب ارلبه٤خ الٛب١ اُضبُضخ ُؼبّ 

 .اُـشه٠ ك٢ اُؾشة اُجؾش٣خ

كـ٤زؼِـن األٍٝ ٜٓ٘ــب ثزغش٣ـْ  ٝ أٓـب اُزقش٣ؾـبد اُضـالس اُقـبدسح ػـٖ أُإرٔـش،

٤٘ٔب ٣ؾشّ اُزقش٣ؼ اُضب٢ٗ ػ٠ِ ث اعزخـذاّ أُوزٝكبد ٖٓ اُجبُٞٗبد ُٔذح خٔظ ع٘ٞاد، 

اُذٍٝ اعزؼٔبٍ أُوزٝكبد اُز٢ ٣ٌٕٞ اُـشك اُٞؽ٤ذ ٜٓ٘ب ٗؾش ؿبصاد خبٗوـخ أٝ 

 .ٝ ٣ؾـشّ اُزقش٣ؼ اُضبُش اعزؼٔبٍ أُوزٝكبد اُز٢ ر٘لغش داخَ عغْ اإلٗغبٕ مبسح،

    كإ أػٔبُـٚ ًبٗذ رزٔخ  ،9997أٓـب ػـٖ ٓإرٔش الٛـب١ اُضب٢ٗ ُِغـالّ أُ٘ؼوـذ ع٘ـخ 

 . (1) 9899ٝ ئمبكخ ُ٘زبئظ أػٔبٍ أُإرٔش الٛب١ األٍٝ ُؼبّ 

دُٝخ ئ٠ُ رٞه٤غ  33ٝأعلش ئ٠ُ اػزٔبدٙ ٖٓ هشف اُذٍٝ أُؾبسًخ ك٤ٚ ٝ اُجبُؾ ػذدٛب 

  .(2)خٔغخ ػؾش ارلبه٤ــخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

12اُقلؾخ , أُشعغ اُغبثن, اُذًزٞس أثٞ اُخ٤ش أؽٔذ ػط٤ٚ( 1)  

:ٛزٙ االرلبه٤بد ٢ٛ( 1)  

.االرلبه٤خ اُخبفخ ثبُزغ٣ٞخ اُغ٤ِٔخ ُِ٘ضاػبد اُذ٤ُٝخ -  

.االرلبه٤خ اُخبفخ ثزؾش٣ْ اعزخذاّ اُوٞح ُزؾق٤َ اُذ٣ٕٞ اُذ٤ُٝخ -  

.ء اُؼ٤ِٔبد اُؼذائ٤خاالرلبه٤خ اُخبفخ ثجذ -  

.االرلبه٤خ اُخبفخ ثوٞا٤ٖٗ ٝ أػشاف اُؾشة اُجش٣خ -  

.االرلبه٤خ اُخبفخ ثؾوٞم أُؾب٣ذ٣ٖ ٝٝاعجبرْٜ ك٢ اُؾشة اُجش٣خ -  

.االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثٞمغ اُغلٖ اُزغبس٣خ ُِؼذٝ ػ٘ذ ثذء اُؼ٤ِٔبد اُؼذائ٤خ -  

.شث٤خاالرلبه٤خ اُخبفخ ثزؾ٣َٞ اُغلٖ اُزغبس٣خ ئ٠ُ علٖ ؽ -  

.االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثٞمغ األُـبّ رؾذ عطؼ اُجؾش -  

.1642االرلبه٤خ اُخبفخ ثزطج٤ن ٓجبدب ارلبه٤خ ع٤٘ق ُغ٘خ  -  

.االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثجؼل اُو٤ٞد ػ٠ِ ٓٔبسعخ اُؾن ك٢ األعش أص٘بء اُؾشة اُجؾش٣خ -  

.االرلبه٤خ اُخبفخ ثؾوٞم أُؾب٣ذ٣ٖ ٝٝاعجبرْٜ ك٢ اُؾشة اُجؾش٣خ -  

.إلػالٕ اُخبؿ ثزغش٣ْ ئهالم اُوزائق ٝ أُزلغشاد ٖٓ اُجبُٞٗبدا -  

 .ٓؾشٝع ارلبه٤خ خبفخ ثاٗؾبء أُؾٌٔخ اُذ٤ُٝخ ُِزؾ٤ٌْ اُونبئ٢ اُذ٢ُٝ -
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ٝ ػشكذ اُلزشح أُٔزذح ٓب ث٤ٖ اُؾشث٤ٖ اُؼب٤٤ُٖٔ األ٠ُٝ ٝ اُضب٤ٗخ عٜٞد ؽو٤و٤خ ُزو٤ٖ٘ 

 .أػشاف اُؾشة 

خ اُضب٤ٗــخ آصـبساً ك٢ خشم اُذٍٝ ؿبُج٤خ أؽٌبّ ارلبه٤بد ٝ ًـبٕ الٗذالع اُؾـشة اُؼــب٤ُٔ

، ٝ أدٟ رُي إٔ أؽذصذ اُؾشة اُؼب٤ُٔخ ؽقذ األسٝاػ  9997ٝ  9899الٛب١ ُؼب٢ٓ 

 .ثبُٔال٤٣ٖ ٖٓ األثش٣بء ٝ ثذٕٝ رلشهخ ث٤ٖ أُوبر٤ِٖ ٝ أُذ٤٤ٖٗ 

شة ثٔب ٣ٌلَ ٝ ًبٕ رُي ٝاهؼبً ُِذٍٝ ُجزٍ ٓض٣ذ ٖٓ اُغٜٞد ُزط٣ٞش ٝ رو٤ٖ٘ هٞاػذ اُؾ

 .اإلهالٍ ٝ اإلٗوبؿ ٖٓ خغبئشٛب ٝ اُؾذ ٖٓ ٣ٝالد اُؾشة 

ٝ ٣زؼ٤ٖ رًش ٖٓ مٖٔ اُغٜٞد اُذ٤ُٝخ اُــز٢ ٝهـؼـذ خــالٍ كــزشح اُؾــشة اُؼــب٤ُٔخ 

 : األ٠ُٝ ٝ اُضب٤ٗخ ٓب ٢ِ٣ 

 (1).  9922كجشا٣ش  92ــ ٓإرٔش ٝاؽ٘طٖ اُجؾش١ اُز١ اٗؼوذ ك٢ 

بؿخ ارلبه٤خ ٝ ٌُٖ ُْ رذخــَ ؽــ٤ض اُ٘ـلــبر ُؼــذّ رقذ٣ن ٝ رٞفَ ٛزا أُإرٔش ئ٠ُ ف٤

 .اُذٍٝ ػ٤ِٜب

ــ ثشٝرًٍٞٞ ع٤٘ق أُزؼِن ثؾنش اُِغـٞء ئ٠ُ ؽــشة اُـبصاد ٝ اُجٌزش٣ُٝٞٞع٤خ ، 

 . 9925اُز١ رْ ك٢ ع٘خ 

            األ٠ُٝ ثزؾـغ٤ٖ أؽٞاٍ اُغشؽ٠: أُزؼـِوـزـ٤ٖ  9929ــ ارلبه٤ز٢ ع٤٘ق ُغ٘خ 

 (2).٠ ٓـٖ أكشاد اُوٞاد أُغِؾخ ، ٝ اُضب٤ٗخ رزؼِن ثٔؼبِٓخ أعشٟ اُؾشة ٝ أُشم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.ٝهذ اُؾشة  ــ االرلبه٤خ اُخبفخ ثوزف اُو٘بثَ ثٞاعطخ اُوٞاد اُجش٣خ ك٢ =  

.االرلبه٤خ اُخبفخ ثاٗؾبء ٓؾٌٔخ د٤ُٝخ ُِـ٘بئْ  ــ      

اٗقت ؽٍٞ أُؾشٝع أُوذّ ٖٓ هشف اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ ٝ ٣زؼِن ثؾن ئعزؼٔبٍ اُـٞافبد ٝ ػـذّ (  9)

.   عٞاص اٗزٜبًٜب ُِوٞاػذ ٝ األػشاف اإلٗغب٤ٗخ           

 .22ئ٠ُ  21غ اُغبثن ، فلؾخ اُذًزٞس ٓؾٔذ ٓقطل٠ ٣ٞٗظ ، أُشع  (2)

       ــ أنظر كذلك        

George abi-Saab, les mécanismes de mise en œuvre du droit humanitaire, R.G.D.I.P, 1978, page 

103. 

ــ أٗظش ًزُي :  

٢ ( ، رشعٔخ كش٣ذ ًبُغٜٞ كٖ ٝ ئ٤ِ٣ضاث٤ذ رغـلِذ ، مٞاثو اُزؾٌْ خٞك اُؾشة ) ٓذخَ ُِوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغبٗ

.  11، اُقلؾخ  1112أؽٔذ ػجذ اُؼ٤ِْ ، اُِغ٘خ اُذ٤ُٝخ ُِق٤ِت األؽٔش ، ع٤٘ق ع٣ٞغشا ،                    
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رط٣ٞش ٝ رو٤ٖ٘ هٞاػذ ٝ ػبداد  محاوالتأٓـب أص٘ــبء اُؾــشة اُؼــب٤ُٔخ اُضـب٤ٗخ ، كإ  

٤غ هٞاػذ اُوبٕٗٞ اُؾشة ٝ أػشاكٜب هذ رٞهلذ ثغجت اٗذالع اُؾــشة اُز٢ خــشهـذ عٔ

 (1). اُذ٢ُٝ ثٔب ك٤ٜب هٞاػذ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغب٢ٗ

أٓب ثؼــذ اُؾــشة اُؼــب٤ُٔخ اُضــب٤ٗخ اصداد اٛزٔبّ أُغــزٔغ اُـذ٢ُٝ ثٔــٞمٞع رط٣ٞش 

هٞاػذ ٝ أػشاف اُؾشة ، ٝ رؾشى اُــٔغزـٔغ اُـذُٝـ٢ كـ٢ ارغـبٙ رـوـ٤ٜ٘٘ب ، ٝ عجت 

زٔغ اُذ٢ُٝ ُزوــ٤ٖ٘ هـٞاػـذ ٝ أػـشاف اُؾـشة ٣ؼـٞد ئ٠ُ رضا٣ذ ٓؾبٝالد ٝ عٜٞد أُغ

ؽـقذ اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ أُال٤٣ٖ ٖٓ األسٝاػ ، ٝ ؽـشدد ٓئبد ا٥الف ٖٓ 

 (2).األؽخبؿ ٝ أراهزْٜ ٓشاسح اُؾشة ٝ هغبٝرٜب ثؼذ اُذٓبس اُز١ خِلزٚ ك٢ أُذٕ 

ْٓ أُزؾذح اُز١ ًبٕ ٖٓ ٝ ٣ٌٖٔ خالفخ رِي اُغٜٞد ٝ أُؾبٝالد ك٢ ئٗؾبء ٤ٛئخ األ

أٛــذاف ٗؾأرٜب ؽلع اُغِْ ٝ األٖٓ اُذ٤٤ُٖٝ ، ٝ ثـزُـي رــنٖٔ ٤ٓضـبهٜـب ٓ٘غ اعزخذاّ 

اُوٞح ٝ اُزٜذ٣ذ ثبعزؼٔبُٜب ك٢ اُؼالهبد اُذ٤ُٝخ ، ٝ عـؼــِٜب خبسط ٗطــبم اُؾشػ٤خ 

 .اُذ٤ُٝخ ٝ ؽـشٓذ اُؾشة اُؼذٝا٤ٗخ 

 

ــٔش دٝساً كؼــبالً ك٢ ٓإرٔشاد ر٘بُٝذ ٓٞمٞع ٝ ًــبٕ ُِغــ٘خ اُذ٤ُٝـخ ُِق٤ِت األؽ

ؽــوٞم اإلٗغبٕ أص٘بء اُؾشة ، ئر ًــِِذ عٜٞد اُِغ٘خ اُذ٤ُٝخ ُِق٤ِت األؽٔش ثؼوذ 

، اُز١ أعـلـش ػـٖ أسثغ ارلبه٤بد ُؾٔب٣خ مؾب٣ب اُ٘ضاػبد  9949ٓإرٔش ع٤٘ق ػبّ 

ٗــغبٕ أصــ٘بء اُ٘ضاػبد ، ٝ اُز٢ رٔضَ روذٓبً ًج٤شاً ك٢ ٓٞمٞع ؽــوــٞم اإل( 3)أُغِؾخ 

أُغِؾخ ال ع٤ٔب االرلبه٤خ اُشاثؼخ اُخــبفخ ثؾٔــب٣خ اُــٔذ٤٤ٖٗ اُز٢ رــوّٞ ػ٠ِ ٓجذأ 

ٕٞ أعبع٢ ٝ ٛٞ إٔ أُذ٤٤ٖٗ ٛــْ خبسط ٗطبم اُؼ٤ِٔبد اُؼغٌش٣خ ٝ اُز٣ٖ ال ٣ــؾبسًــ

  (4).ِٓخ ئٗغب٤ٗخٝ ٓؼبِٓزْٜ ك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ ٓؼب ْـت ؽٔب٣زٜك٢ اُـوـزبٍ ، ٝ ثبُـزب٢ُ ٣غ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 22اُذًزٞس ػجذ اُؾ٤ٔذ خ٤ٔظ ، عشائْ اُؾشة ٝ اُؼوبة ػ٤ِٜب ، اُطجؼخ األ٠ُٝ ، اُوبٛشح ، اُقلؾخ ( 9)

 .     11ِؼ٤ؼ ، أُشعغ اُغبثن ، اُقلؾخ كبهٔخ ث  ( 2)

 اإلرلبه٤خ األ٠ُٝ رزؼِن ثؾٔب٣خ أُشم٠ ٝ اُغشؽ٠ ٖٓ أكشاد اُوٞاد أُغِؾخ ك٢ اُ٘ضاػبد اُجش٣خ  ــ (3)

 .ــ اإلرلبه٤خ اُضب٤ٗخ رزؼِن ثؾٔب٣خ أُشم٠ ٝ اُغشؽ٠ ٖٓ أكشاد اُوٞاد أُغِؾخ ك٢ اُجؾبس      

 .ن ثؾٔب٣خ أعشٟ اُؾشة ــ اإلرلبه٤خ اُضبُضخ رزؼِ    

 ــ اإلرلبه٤خ اُشثؼخ رزؼِن ثؾٔب٣خ أُذ٤٤ٖٗ    

 . 25اُذًزٞس ٓؾٔذ ٓقطل٠ ٣ٞٗظ ، أُشعغ اُغبثن ، اُقلؾخ ( 4)
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ر٘و٤ؾبً ثٜذف رٞك٤ش هذس ٓؼوٍٞ ٖٓ  9949ٝ ُوذ ػشكذ ئرلبه٤بد ع٤٘ق األسثؼخ ُغ٘خ 

ُزٞك٤ش اُؾٔب٣خ اٌُبك٤خ  اُؾٔب٣خ ُنؾب٣ب اُ٘ضاػبد أُغِؾخ راد اُطبثغ ؿ٤ش د٢ُٝ ، ٝ

 .ُنؾب٣ب ؽشٝة اُزؾش٣ش اُٞه٤٘خ 

 

ٝ هـذ رٞعــذ ٓزبثؼــخ عٜــٞد أُغــزٔغ اُذ٢ُٝ ثاهشاس ثشٝر٤ًُٖٞٞ ئمبك٤٤ٖ إلرلبه٤بد 

، األٍٝ  ٣زؼِــن ثنؾب٣ب اُ٘ضاػبد أُغِؾخ اُذ٤ُٝخ ، ث٤٘ٔب  9977ع٤٘ق ٝ رُي ك٢ ع٘خ 

د اُطبثــغ ؿ٤ش د٢ُٝ ٓــضَ مؾــب٣ب اُضب٢ٗ ٣زؼِن ثنؾب٣ب اُ٘ضاػبد أُغِؾخ را

اُؾـشٝة األ٤ِٛخ أٝ اُؾشٝة اُذاخ٤ِخ ٝ أهِن ػ٤ِٜٔب ثبُجشٝر٤ًُٖٞٞ اإلمبك٤٤ٖ 

 . 9949إلرلبه٤بد ع٤٘ق ُؼبّ 

 

ٝ ُوذ عبء اُجشٝرًٞٞالٕ رزٔخ إلرلبه٤بد ع٤٘ق ٝ رُــي هــقذ عــذ اُ٘وـــ اُز١ 

ػطبء رلغ٤ش فؾ٤ؼ ُِــوــٞاػــذ رنٔ٘زٚ رِي اإلرلبه٤بد ٖٓ عٜخ ، ٝ ٖٓ عٜخ أخشٟ إل

   (1).اُزـ٢ رنٔ٘زٜب رِي اإلرلبه٤بد ؽ٤٘ٔب ٣زؼزس رلغ٤شٛب 

 

ٝ أْٛ ٤ٓضح ُِجشٝر٤ًُٖٞٞ ، أٜٗٔب ٝعؼب ٗطــبم اُؾــٔب٣خ اُــز٢ رــنٔ٘زٜب ارلبه٤بد  

ع٤٘ق ، كبُجشٝرًٍٞٞ األٍٝ ٝ عغ كٌشح اُ٘ضاػبد أُغِؾخ اُذ٤ُٝخ ، ئر أفجؾذ 

ـّٞ ثٜب اُؾؼٞة اُٞاهؼخ رؾذ االؽزالٍ األع٘ج٢ أٝ اُغ٤طشح اُ٘ضاػبد اُز٢ ٣و

االعزؼٔبس٣خ ، ٝ أػــٔــبٍ أُوـبٝٓخ أُغِؾخ اُز٢ روّٞ ثٜب اُؾؼٞة مذ اُ٘ظْ 

 .اُؼ٘قش٣خ ٖٓ هج٤َ اُ٘ضاػبد اُذ٤ُٝخ أُغِؾخ 

أٓب اُجشٝرًٍٞٞ اُضب٢ٗ ٣ٔضَ ئمبكــخ الرلبه٤بد عــ٤٘ق ًــٞٗٚ ٣ـٞكـش ؽٔب٣خ ٓالئٔخ 

 .٣ب اُؾشٝة اُذاخ٤ِخ ٝ اُؾشٝة األ٤ِٛخ ُنؾب

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 11اُذًزٞس أثٞ اُخ٤ش أؽٔذ ػط٤خ ، أُشعغ اُغبثن ، اُقلؾخ ( 2)  
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 انفصم األول

 وطاق انحمايت انمقررة نهمدوييه ) األشخاص و األعيان (

 

 

ئٕ اُؾٔب٣خ اُز٢ ٣وشسٛب اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغب٢ٗ ُِٔذ٤٤ٖٗ ٣ٌٔـٖ رق٤٘لٜب ئ٠ُ ف٘ل٤ٖ ، 

ف٘ق ٖٓ اُؾٔب٣خ ٣ٜذف ئ٠ُ ؽٔب٣خ ا٤ٌُبٕ اُؾخق٢ ، أ١ ؽٔب٣خ عالٓــخ اإلٗــغبٕ ك٢ 

ُي ٝ ٢ٛ ؽٔب٣خ ٓبد٣بد ؽــخــقـٚ ، ٝ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ ٖٓ اُؾٔب٣خ ٣ٔزذ ئ٠ُ أثؼذ ٖٓ ر

اُــغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، أ١ ؽٔب٣خ أُٔزٌِبد ، ُزُي هغٔ٘ب ٛــزا اُلقَ ئ٠ُ ٓجؾض٤ٖ ، األٍٝ 

ٗزطــشم كــ٤ٚ ئُــ٠ ؽــٔب٣ـخ األؽخــبؿ اُــٔذ٤٤ٗــٖ ، ٝ ك٢ أُجؾش اُضــب٢ٗ ٗزطــشم 

األػ٤بٕ  ئ٠ُ ؽٔب٣خ أُٔزٌِبد اُزبثؼخ ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، ٝ ٛٞ ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ ؽٔب٣خ

 .أُذ٤ٗخ 

 

 انمبحث األول :   انحمايت انمقررة نألشخاص انمدوييه .

 

    ظـــُٔب ًبٕ ٛزا أُجؾش ٣ز٘بٍٝ اُؾٔب٣خ أُوشسح ُألؽخبؿ ك٢ ًــ٤بْٜٗ ، كــإ اُــٜٔ٘

ٝ اُـٔ٘طن ٣وزن٢ ػ٤ِ٘ب ؽزٔبً رؾذ٣ذ أٝالً رِي اُلئخ أُؼ٤٘خ ثبُؾٔب٣خ أ١ ٗز٘بٍٝ ك٤ٚ رؾذ٣ذ 

٤٤ٖٗ ك٢ ٓ٘ظٞس اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغب٢ٗ ، ُزُي خقق٘ــب ٓطِت أٍٝ كــ٢ ٖٓ ٛـْ أُذ

ٛــزا أُجؾش ُٔلّٜٞ أُذ٤٤ٖٗ ، صْ ك٢ أُطِت اُضب٢ٗ اُزطشم ٝ عشد اُؾوٞم أُؾُٔٞخ 

 .ثبُؾٔب٣خ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 انمطهب األول :   مفــهـــــىو انــمــدوييــــه .

ثبُشؿْ إٔ أُٞاص٤ن ٝ االرلبه٤بد اُذ٤ُٝخ أُزؼِوخ ثؾــوــٞم اإلٗــغــبٕ كــ٢ اُ٘ــضاػبد 

اُذ٤ُٝخ أُغِؾخ رؾ٤ش ئ٠ُ ؽٔب٣خ اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، ئالٌ أٜٗب ُْ رؼشف رؼش٣لبً ٝامؾبً ٝ 

ه٤ـوــبً ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، ُزُي كإ ٓغأُخ رؾذ٣ذ أُذ٤٤ٖٗ ٢ٛ ٓغأُخ ٗغج٤خ الٗؼذاّ د

 (1).ٓؼــ٤بس ٝ مبثو اُزلــشهخ أُزلن ػ٤ِٚ 

ُوذ اخزِق رؾذ٣ذ أُذ٤٤ٖٗ ثبخزالف األؽوبة ، ُــزُي ٗزطــشم ك٢ اُلشع األٍٝ ٓــٖ 

أُزؼِوخ ثؾٔب٣خ أُذ٤٤ٖٗ ،  ٛــزا أُطِت ئ٠ُ رؼش٣ق أُذ٤٤ٖٗ هجَ ارلبه٤خ ع٤٘ق اُشاثؼخ

ٝ ك٢ اُلشع اُضب٢ٗ ٗزطشم ئ٠ُ اُغذٍ اُلو٢ٜ اُوبئْ ؽٍٞ ٓؼب٤٣ش اُز٤٤ٔض ث٤ٖ أُذ٤٤ٖٗ ٝ 

ٖٓ رؼش٣ق  (2)ؿ٤ش أُذ٤٤ٖٗ ، ٝ ك٢ اُلشع اُضبُــش ٗزطشم ئ٠ُ ٓٞهق ارلبه٤خ ع٤٘ق  

 .أُذ٤٤ٖٗ 
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 انرابعت.

ُْ ٣نغ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اُٞمؼ٢ رؼش٣لبً ٝامؾبً ٝ فش٣ؾبً ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، ٝ ُوذ ًبٕ 

ُؼـذّ ٝعٞد ٛزا اُزؼش٣ق آصبساً عذ خط٤شح ُؾوذ ثبُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ٗز٤غخ اُؼ٤ِٔبد 

 (3).اُؾشث٤خ

ُْ ٣ٌٖ ك٢ اُؼقٞس اُٞعط٠ ٝ ٓب هجَ أ١  ر٤٤ٔض ث٤ٖ كئبد األؽخبؿ عٞاءاً ًبٗٞا ٖٓ 

    أُؾبسًخ ك٢ اُ٘ضاع أُغِؼ أٝ ؿ٤ش أُؾبسًخ كـلٌــشح اُزــ٤٤ٔض ث٤ٖ أُذ٤٤ٖٗاُلئبد 

 .ٝ أُؾبسث٤ٖ ك٢ اُؼقٞس اُٞعط٠ ُْ رٌٖ عبئذح ئهالهبً 

ٝ عجت ػذّ اُز٤٤ٔض ًبٕ ٣شعغ أعبعبً ئ٠ُ إٔ اٗذالع اُــ٘ضاع اُــٔغِؼ أٝ اُؾــشة 

سثخ أ٣ــبً ًــبٗذ فلــبرٜـْ ٝ ًبٕ ٣ـؼــ٘ــ٢ إٔ اُقشاع هذ ٗؾأ ث٤ٖ ٓٞاه٢٘ اُذٍٝ أُزؾب

اُغ٤ٔغ ٣ٜجٕٞ ئ٠ُ ؽَٔ اُغالػ دكبػبً ػٖ أسك اُٞهٖ ، ٝ ئالٌ رؼــشك اُغــ٤ٔغ ثٔــب 

ٝ ك٢ ػٜذ اُشٝٓبٕ ثذأ األٓش ك٢ .ك٤ٜــْ أُوــبر٤ِٖ أٝ ؿـ٤ش أُوبر٤ِٖ ألعٞء ٓق٤ش 

 .اُزـ٤٤ش ، ئر ثذأ ٣ظٜش اُز٤٤ٔض ث٤ٖ أُوبرَ ٝ ؿــ٤ش أُوبرَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  

أؽٔذ خ٤َِ اُؼج٤ذ١ ، ؽٔب٣خ أُذ٤٤ٖٗ ك٢ اُ٘ضاػبد أُغِؾخ اُذ٤ُٝخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغب٢ٗ ٝ اُؾش٣ؼخ    (9)

. ٤ِ115ٔبٗظ ، اُقلؾخ اإلعال٤ٓخ ، عبٓؼخ عبٗذ ً                

.ٗؼ٢٘ ئرلبه٤خ اُشاثؼخ اُخبفخ ثؾٔب٣خ أُذ٤٤ٖٗ ك٢ اُ٘ضاػبد اُذ٤ُٝخ أُغِؾخ  (2)  
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ٝ عجت ثذا٣خ ظٜٞس اُز٤٤ٔض ٣ؼٞد ئ٠ُ إٔ اُوبٕٗٞ اُشٝٓب٢ٗ ًبٕ ٣ؾـذد اُطٞائق اُز٢ ُٜب 

ؼــ٤٘خ ٓــٖ اُؾن ك٢ االؽزشاى ك٢ اُوزبٍ ، ٝ اهزقشد ٜٓٔخ اُوزبٍ ػ٠ِ هبئلخ ٓ

 .رٌـٕٞ ٤ٔٓضح ػٖ ثو٤خ اُغٌبٕ ؿ٤ش أُوبر٤ِٖ    (1) اُغٌــبٕ

ُوذ اصداد االٛزٔبّ ٝ مشٝسح اُزلشهخ ٝ اُز٤٤ٔض ث٤ٖ أُوبر٤ِٖ ٝ ؿ٤ش أُوبر٤ِٖ ك٢ اُوشٕ 

اُغبثغ ػؾش ، ئر ظٜشد كٌشح اُغــ٤ٞػ اُ٘ظــب٤ٓخ اُزــبثؼخ ُِذُٝخ ٝ ثذأد رظٜش ثؼل 

،  (2)أ١ كشد خبسط اُغ٤ؼ اُ٘ظب٢ٓ ك٢ أػــٔــبٍ اُؾــشة  اُوٞاػذ اُز٢ رشكل ئؽشاى

ٝ ػشكذ اُؾشة ثأٜٗب ٗضاع ث٤ٖ اُذٍٝ ًٞؽذاد ٓز٤ٔضح ػٖ اُؾؼٞة ، ٝ ًبٗذ ُزِي 

 .اُوٞاػذ ٢ٛ ثذا٣خ اُزـطٞس ُٔجذأ اُزلشهخ ث٤ٖ أُوبر٤ِٖ ٝ ؿ٤ش أُوبر٤ِٖ 

ٝ أُذ٤٤ٖٗ ، ٝ ثشٝص ٝ ك٢ اُوشٕ اُزبعغ ػؾش ثشصد أًضش كٌشح اُزلشهخ ث٤ٖ أُوبر٤ِٖ 

كــٌـشح اُزلشهخ ث٤ٖ أُوبر٤ِٖ ٝ أُذ٤٤ٖٗ ػ٘ذٓب أفجؼ ٣٘ظش ئ٠ُ اُؾشة أٜٗب هــزــبالً ث٤ٖ 

 .اُذٍٝ ٝ ٤ُظ ث٤ٖ اُؾؼٞة ثؼنْٜ اُجؼل 

ُزُي كإ أُؼ٤بس اُغبئذ ُزؾذ٣ذ أُذ٤٤ٖٗ هجَ ارلبه٤خ ع٤٘ق اُشاثؼخ ٛــٞ ٓؼــ٤بس 

 .ئخ أُوبر٤ِٖ كٜٞ ٤ُظ ٖٓ أُذ٤٤ٖٗ اُـٔؾبسًخ ك٢ اُوزبٍ ، كٖٔ ًبٕ ك٢ ك

ٝ أٍٝ ٝص٤وخ د٤ُٝخ أهبٓذ اُز٤٤ٔض ث٤ٖ أُوبر٤ِٖ ٝ أُذ٤٤ٗــٖ ٛــٞ ئػالٕ عبٕ ثزشعجٞسؽ 

، ٝ هذ هشسد د٣جبعزٚ ك٢ كوشرٜب اُضب٤ٗخ إٔ اُٜــذف اُؾــشػــ٢ ٝ اُٞؽ٤ذ  9868ع٘خ 

ثؼذّ اػزجبس ٝ هذ أػط٠ ٛزا اُزؼج٤ش . ُِؾشة ٛٞ ئمؼبف اُوٞاد أُغِؾخ ُِؼذٝ 

 . اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ  ثبُذٍٝ أُزؾبسثخ أػذاء ُجؼنْٜ أٝ ُِوٞاد أُزؾبسثخ

ئٕ كٌشح اُزلشهخ ث٤ٖ أُوبر٤ِٖ ٝ ؿ٤ش أُوبر٤ِٖ اُز٢ ارخزد ًأعبط ُزؾذ٣ذ أُذ٤٤ٖٗ ُْ 

رغِْ ٖٓ اُ٘وذ ، ٝ ٖٓ ث٤ٖ اُ٘وذ أُٞعٚ ٛٞ ٖٓ ؿ٤ش أٌُٖٔ إٔ ٗزقٞس إٔ رـٌــٕٞ آصبس 

 .٠ِ اُغ٤ٞػ اُ٘ظب٤ٓخ دٕٝ عٞاٛب اُؾشة هبفشح ػ

    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ذ٤٤ٖٗ ك٢ اُذًزٞس صًش٣ب ػض٢ٓ ، ٓجذأ ٗظش٣خ اُؾشة ئ٠ُ ٗظش٣خ اُ٘ضاع أُغِؼ ٓغ دساعخ خبفخ ثؾٔب٣خ أُ  (3)=

. 114، فلؾخ 1756اُ٘ضاع أُغِؼ ، سعبُخ ٤َٗ أُبعغز٤ش ع٘خ               

. 117اُذًزٞس صًش٣ب ػض٢ٓ ، أُشعغ اُغبثن ، فلؾخ  (9)  

، دمشق ،  1762الدكتور إحسان هندي ، مبادئ القانون الدولً العام فً السلم و الحرب ، الطبعة األولى ،   (2)

              . 141الصفحة 
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 انفرع انثاوي :  تعريف انمدوييه في إتفاقيت جىيف انرابعت و 

 ما بعدها.

عبءد ارلبه٤خ ع٤٘ق اُشاثؼخ اُخبفخ ثؾٔب٣خ األؽخبؿ أُذ٤٤ٖٗ ك٢ ٝهذ اُؾشة ك٢ 

ثذٕٝ إٔ رؼط٢    ( 1) أُبدح اُشاثؼخ ٜٓ٘ب ثزًش األؽخبؿ اُز٣ٖ رؾ٤ْٜٔ ٛزٙ االرلبه٤خ 

 .ٝ ثذٕٝ ئػطبء ٓؼب٤٣ش ر٤٤ٔض أُذ٤٤ٖٗ ػٖ ؿ٤شْٛ    (2) رؼش٣لبً ٝامؾبً ُٜإالء أُذ٤٤ٖٗ 

 

  ًٔب ؽذدد أُبدح اُضبُضخ ػؾش ٖٓ راد االرلبه٤خ ٗطبم رطج٤ن أؽٌبّ اُجبة اُضب٢ٗ ٜٓ٘ب 

 .ُزؼش٣ق اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ  ٝ اُٜذف ٖٓ رِي األؽٌبّ دٕٝ اُزؼشك 

 

  ًج٤شاً الٗزٜبى ؽوٞهْٜ  ُوذ ًبٕ ُؼذّ اُ٘ـ ػ٠ِ رؾذ٣ذ ده٤ن ُلئخ اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ آصشاً 

ٝ رؼشمْٜ ألثؾغ فٞس أُؼبٗبح ك٢ اُ٘ضاػبد أُغِؾخ ، ٓٔب عؼَ ثبُِغ٘خ اُذ٤ُٝخ 

ُِق٤ِت األؽٔش ، فبؽجخ ٓؾشٝع ارلبه٤خ ع٤٘ق اُشاثؼخ ُؾٔب٣خ اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، ئ٠ُ 

ثزٍ عٜٞد ٖٓ ٓؾبُٝخ ٝمغ رؼش٣ق ٝامؼ ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، كوذٓذ ٓؾشٝع هٞاػذ 

ٝ رنٖٔ رُي ثبُؾذ ٖٓ األخطبس اُز٢ رق٤ت اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ك٢ ٝهذ اُؾشة أُزؼِوخ 

 : رؼش٣لبً ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ أُؾشٝع 

٣وقذ ثبُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ك٢ اُوٞاػذ اُشاٛ٘خ ع٤ٔغ األؽخبؿ اُِز٣ٖ ال ٣ٔزٕٞ ثقِخ " 

 : ئ٠ُ أ١ ٖٓ اُلئبد اُزب٤ُخ 

 

 .ظ٤ٔبد أُغبػذح أٝ أٌُِٔخ ُٜب أ ــ أكشاد اُوٞاد أُغِؾخ أٝ ر٘

ة ــ األؽخبؿ اُز٣ٖ ال ٣٘زٕٔٞ ُِوٞاد أُؾبس ئ٤ُٜب ك٢ اُلوشح اُغبثوخ ٝ ٌُْٜ٘ 

 ."٣ؾزشًٕٞ ك٢ أػٔبٍ اُوزبٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

     ٣ذخَ مٖٔ األؽخبؿ اُز٣ٖ رؾ٤ْٜٔ ٛزٙ " ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق اُخبفخ ثؾٔب٣خ أُذ٤٤ٖٗ ػ٠ِ ( 2)ر٘ـ أُبدح   (9)

االرلبه٤خ ، األؽخبؿ اُز٣ٖ ٣غذٕٝ أٗلغْٜ ك٢ ُؾظخ ٓب ، ٝ ك٢ ظشف ٤ًلٔب ًبٕ ، ػ٘ذ ه٤بّ ؽشة أٝ اؽزالٍ ،      

              "خ ٤ُغذ ٖٓ ٓٞاه٤ٜ٘ب.... ك٢ أ٣ذ١ أؽذ األهشاف أُزؾبسثخ أٝ دُٝخ ٓؾزِ

  141اُذًزٞس صًش٣ب ػض٢ٓ ، أُشعغ اُغبثن ، اُقلؾخ ( 2)
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ٝ ٓب ٣الؽع ػ٠ِ ٛزا اُزؼش٣ق أُوذّ ٖٓ هشف ُغ٘خ اُق٤ِت األؽٔش اُذ٢ُٝ ، ئٗٚ 

ٝ إٔ اعزؼٔبٍ ٛزٙ اُؼجبسح هذ ٣٘زظ ػ٘ٚ " ٣ؾزشًٕٞ ك٢ أػٔبٍ اُوزبٍ " ....اعزخذّ ػجبسح 

٤ًل٤خ ر٤٤ٔض اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ك٢ ثؼل اُؾبالد ػٖ األكشاد اُز٣ٖ فؼٞثبد ك٢ 

٣زٞاعذٕٝ ٝهز٤بً ك٢ ؽبُخ ػغٌش٣خ ، ًٔب إٔ اُؼجبسح أُغزؼِٔخ رإد١ ئ٠ُ اعزجؼبد 

أُذ٤٤ٖٗ أُشرجط٤ٖ ثبُٔغٜٞد اُؾشث٢ ٓضَ اُؼٔبٍ ك٢ أُقبٗغ ٝ اُؼِٔبء ٖٓ كئخ اُغٌبٕ 

دخبٍ ثؼل األكشاد اُؼغٌش٤٣ٖ ك٢ ٗطبم أُذ٤٤ٖٗ ، ًٔب عزإد١ أ٣نبً ئ٠ُ ٓؾبٝالد إل

 (1).كئخ اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ 

ٝ ػ٘ذ ئػذاد اُٞصبئن اُز٢ هذٓذ ُٔإرٔش اُخجشاء اُؾ٤٤ٌٖٓٞ ، اعزؾبسد اُِغ٘خ اُذ٤ُٝخ  

ُِق٤ِت األؽٔش اُخجشاء ؽٍٞ ئ٣غبد رؼش٣ق ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، ٝ هذ اخزِلذ ا٥ساء 

م٤ٖ ُلٌشح ئ٣غبد رؼش٣ق ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ؽٍٞ ٛزا أُٞمٞع كبٗوغْ اُخجشاء ئ٠ُ ٓؼبس

 .، ث٤٘ٔب اُجؼل ا٥خش أ٣ذ كٌشح ئ٣غبد رؼش٣لبً ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ 

ٌُٖ ثبُشؿْ ٖٓ ارغبٙ اُـبُج٤خ ئ٠ُ رأ٤٣ذ كٌشح رؼش٣ق أُذ٤٤ٖٗ ، ئالٌ أْٜٗ ئخزِلٞا ؽٍٞ 

ًٌَ ٗطبم ٛزا اُزؼش٣ق ، كزٛت اُجؼل ئ٠ُ اُوٍٞ أٗٚ ال ٣ٌٖٔ رؼش٣ق اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ 

، ٝ ٖٓ األكنَ االًزلبء ثزؼش٣ق ثؼل اُلئبد اُز٢ رؾٌَ عضءاً ْٜٓ٘ ، ث٤٘ٔب ػبسك 

اُجؼل ا٥خش ٛزا االرغبٙ ٝ هبُجٞا ثزؼش٣ق ؽبَٓ ٣قِؼ ُغ٤ٔغ األؽٞاٍ ٝ األٝهبد ، 

ألٕ هقش اُزؼش٣ق ػ٠ِ كئخ ٓؾذدح هذ ال ٣ٌٕٞ ده٤وبً ك٢ ؽبُخ ٓب ئرا ؿ٤شد رِي اُلئخ ٖٓ 

 .هج٤ؼزٜب 

كش٣وبً صبُضبً ٓٞهلبً ٝعط٤بً هبُت ثبألخز ثبألعِٞث٤ٖ ٓؼبً ؽز٠ ٣ٌَٔ أؽذٛٔب ٝ هذ ئرخز 

  (2)ا٥خش. 

ًٔب صبس خالف آخش ؽٍٞ أُؼ٤بس اُز١ ٣إخز ثٚ ُزؼش٣ق اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، ؽ٤ش رٛت 

كش٣ن ٖٓ اُخجشاء ئ٠ُ االػزٔبد ػ٠ِ اُؼ٘بفش أُذ٤ٗخ ٝ اُؼ٘بفش اُؼغٌش٣خ ُزؼش٣ق 

 .شاد أُوبر٤ِٖ اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ٝ األك

ؿ٤ش إٔ األخز ثٜزٙ اُؼ٘بفش ٣ز٘بعت ٓغ ٗظش٣خ اُؾشة ٝ اُز٢ ر٘ظش ئ٠ُ أُؼب٤٣ش 

     اُؼغٌش٣خ ُزؼش٣ق أُوبر٤ِٖ ، كزؼشكْٜ ثأْٜٗ اُوٞاد أُغِؾخ اُ٘ظب٤ٓخ ٝ ا٤ِ٤ُٔؾ٤بد

ٝ كشم أُزطٞػ٤ٖ ٝ عٌبٕ األسام٢ ؿ٤ش أُؾزِخ اُز٣ٖ ٣ٜجٕٞ رِوبئ٤بً ُٔٞاعٜخ اُـضٝ 

 ؽشٝه ٓؼ٤٘خ .ك٢ ظَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 141اُذًزٞس صًش٣ب ػض٢ٓ ، أُشعغ اُغبثن ، اُقلؾخ ( 9)  

1 44اُذًزٞس أثٞ اُخ٤ش أؽٔذ ػط٤خ ، أُشعغ اُغبثن ، اُقلؾخ ( 2)  
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ٝ ٌُٖ رُي اُزؼش٣ق ال ٣ز٘بعت ٓغ ٗظش٣خ اُ٘ضاع أُغِؼ اُز٢ اػزشكذ ثأؽٌبٍ ػذ٣ذح 

ٖٓ اُ٘ضاػبد أُغِؾخ ٝ ارغبع ٗطبم اُؼ٘بفش اُؼغٌش٣خ ٝ ظٜٞس كئخ ؽجٚ أُوبر٤ِٖ 

 .اُز٣ٖ ٣وٕٞٓٞ ثأٗؾطخ ٓإ٣ذح ُِؼ٤ِٔبد اُؾشث٤خ 

 

أُذ٤٤ٖٗ ، ٝ ٣زٔضَ رُي  ٝ هذ رْ ظٜٞس ٓؼ٤بس آخش ٓـب٣ش ُِٔؼ٤بس اُغبثن ُزؼش٣ق اُغٌبٕ

أُؼ٤بس ك٢ اُذٝس أٝ اُٞظ٤لخ أٝ اُؼَٔ اُز١ ٣وّٞ ثٚ اُلشد ُِٔؾبسًخ ك٢ اُؼ٤ِٔبد 

 .اُؼغٌش٣خ ٝ رُي ُزؼش٣ق أُوبرَ ، ٝ ٗل٢ رُي اُٞفق ػ٠ِ اُلشد أُذ٢ٗ 

ٛزا أُؼ٤بس ػ٘ذ  9949ُغ٘خ  األسثؼخ ع٤٘ق أُؾزشًخ الرلبه٤بد 93ٝ هذ رج٘ذ أُبدح 

األؽخبؿ اُز٣ٖ ٤ُظ " غٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ، ؽ٤ش ػشكذ اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ثأْٜٗ رؼش٣لٜب ُِ

ُْٜ دٝس ئ٣غبث٢ ك٢ األػٔبٍ اُؼذائ٤خ ثٔب ك٤ْٜ أكشاد اُوٞاد أُغِؾخ اُز٣ٖ عِٔٞا 

 (1) "ٝ اُغشػ أٝ األعش أٝ أل١ عجت آخشعالؽْٜ أٝ أثؼذٝا ػٖ اُوزبٍ ثغجت أُشك أ

ع٤٘ق ٛٞ رؼش٣ق ؿبٓل ٝ ؿ٤ش ده٤ن ، كِْ  ؿ٤ش إٔ اُزؼش٣ق اُز١ عبء ك٢ ارلبه٤بد 

 .٣زجٖ ٓؼ٤بساً ٣ض٣َ اُزأ٣َٝ ك٢ فلخ أُذ٤٤ٖٗ 

ٝ ػ٠ِ مٞء ٛزٙ أُبدح روذٓذ اُِغ٘خ اُذ٤ُٝخ ُِق٤ِت األؽٔش ثزؼش٣ق ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ 

ئ٠ُ ٓإرٔش اُخجشاء اُؾ٤٤ٌٖٓٞ ك٢ دٝسرٚ األ٠ُٝ ٝ اُضب٤ٗخ ، ٝ عبء رؼش٣لٜب ُِٔذ٤٤ٖٗ 

 : ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ 

اُغٌبٕ أُذ٤ٕٗٞ ْٛ أٝالئي اُز٣ٖ ال ٣ؾٌِٕٞ عضءاً ٖٓ اُوٞاد أُغِؾخ أٝ ا٤ُٜئبد " 

  أُشرجطخ ثٜب ، أٝ ال ٣ؾزشًٕٞ اؽزشاًب ٓجبؽشاً ك٢ اُؼ٤ِٔبد راد اُطبثغ اُؼغٌش١ ، 

 " .ٝ ال ٣غبٕٛٔٞ ثطش٣وخ ٓجبؽشح ك٢ ٗؾبه أُغٜٞد اُؾشث٢ 

غ٘خ اُذ٤ُٝخ ُِق٤ِت األؽٔش ، إٔ األؽخبؿ ٝ هذ اػزجش االهزشاػ اُضب٢ٗ أُوذّ ٖٓ اُِ

اُز٣ٖ ال ٣ؾٌِٕٞ عضءاً ٖٓ اُوٞاد أُغِؾخ اُ٘ظب٤ٓخ أٝ ا٤ُٜئبد أُشرجطخ ثٜب ٝ ال 

٣ؾزشًٕٞ اؽزشاًب ٓجبؽشاً ك٢ اُؼ٤ِٔبد اُؼغٌش٣خ أٝ راد اُطبثغ اُؼغــٌش١ ٛــْ     

 (2)ٓذ٤ٕٗٞ .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(9)  ARRASSEN Mohamed, conduite des hostilités-droits des conflits armés et                                                      

     désarmement , Edition  Brylant, BRUXELLE ,1986,page 139. 

     .143 اُذًزٞس صًش٣ب ػض٢ٓ ، أُشعغ اُغبثن ، اُقلؾخ(  2) 
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ٝ هذ هذٓذ ثؼل اُٞكٞد اُؾ٤ٌٓٞخ أُؾبسًخ رؼذ٣الد ٝ اهزشاؽبد ؽٍٞ رُي اُزؼش٣ق 

ٖٓ  59، ٝ اٗزٜذ رِي االهزشاؽبد ػ٘ذ ئهشاس رؼش٣ق ُِغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ك٢ أُبدح 

 . 9977ع٤٘ق ُؼبّ  اُجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢ األٍٝ الرلبه٤بد

اُغٌبٕ  9977ٖٓ اُجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢ األٍٝ الرلبه٤بد ع٤٘ق  59ٝ هذ ػشكذ أُبدح 

ــ أُذ٢ٗ ٛٞ أ١ ؽخـ ال ٣٘ز٢ٔ أل١ كئخ ٖٓ كئبد األؽخبؿ أُؾبس  9" أُذ٤٤ٖٗ ثــ 

ٖٓ أُبدح اُشاثؼخ ٖٓ ( أ)ئ٤ُٜب ك٢ اُج٘ٞد األٍٝ ٝ اُضب٢ٗ ٝ اُضبُش ٝ اُغبدط ٖٓ اُلوشح 

ٖٓ ٛزا اُجشٝرًٍٞٞ ، ٝ ئرا صبس ؽي ؽٍٞ ٓب ئرا ًبٕ  43رلبه٤خ اُضبُضخ ٝ أُبدح اال

 .ؽخقبً ٓب ٓذ٤ٗبً أّ ؿ٤ش ٓذ٢ٗ ، كإ رُي اُؾخـ ٣ُؼذ ٓذ٤ٗبً 

 .ــ ٣٘ذسط ك٢ اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ًبكخ األؽخبؿ أُذ٤٤ٖٗ  2                

ْ أُذ٤ٗخ ٝعٞد أكشاد ث٤ْٜ٘ ال ــ ال ٣غشد اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ٖٓ فلزٜ 3                

 (1) " .٣غش١ ػ٤ِْٜ رؼش٣ق أُذ٤٤ٖٗ 

 

ٝ ٓب ٣الؽع ػ٠ِ رؼش٣ق أُذ٤٤ٖٗ ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢ األٍٝ الرلبه٤بد ع٤٘ق أٗٚ 

 : ٣وّٞ ػ٠ِ ٓؼ٤بس٣ٖ ٛٔب 

ٛٞ ؽبُخ أٝ فلخ اُؾخـ أُشاد رؼش٣لٚ ٝ ٓب ئرا ًبٕ ػنٞاً ك٢ : أُؼ٤بس األٍٝ  

 .ّ ال اُوٞاد أُغِؾخ أ

   كٜٞ أُؼ٤بس أُٞمٞػ٢ اُٞظ٤ل٢ أٝ اُ٘ؾبه اُز١ ٣وّٞ ثٚ اُؾخـ : أُؼ٤بس اُضب٢ٗ  

 .ٝ ٓب ئرا ًبٕ ٗؾبه اُؾخـ ٣ؼزجش ٓؾبسًخ ك٢ ػ٤ِٔبد اُوزبٍ أّ ال 

 

ٖٓ اُجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢ األٍٝ الرلبه٤بد ع٤٘ق  59كزؼش٣ق أُذ٤٤ٖٗ اُٞاسد ك٢ أُبدح 

 ج٤بً ُِٔذ٤٤ٖٗ ثٔؼ٠٘ أٗٚ ًَ ؽخـ رزٞكش ك٤ٚ ٝ ر٘طجن ، ٣ؼزجش رؼش٣لبً عِ 9977ُغ٘خ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(9 )    Oji   UMOZORIKE,protection des victimes des conflits armés , population civiles, les  

       dimensions internationales des droits humanitaires, Institut HENRY Dunant,             

       Paris ,1986,  page 219. 
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ٖٓ اُجشٝرًٍٞٞ  43ٝ أُبدح9949ٖٓ ئرلبه٤خ ع٤٘ق اُضبُضخ ُغ٘خ  94ػ٤ِٚ ؽشٝه أُبدح 

ٝ ثزُي كبُٔذ٢ٗ ٛٞ ًَ . ب ػذا رُي ٣ُؼزجش ٓذ٤ٗبً ٣ُؼذ ٓوبرالً ، ٝ ٓ( 1)اإلمبك٢ األٍٝ

 (2) .ؽخـ ال ٣وبرَ ٝ ال ٣ؾزشى ك٢ اُوزبٍ 

ٖٓ اُجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢  59ٓب ٣الؽع ػ٠ِ رؼش٣ق اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ اُٞاسد ثبُٔبدح  

      ، أٗٚ ؽبٍٝ رٞع٤غ ٗطبم دائشح أٝ كئخ أُذ٤٤ٖٗ  9977األٍٝ الرلبه٤بد ع٤٘ق ُؼبّ 

أٝالً ك٢ اػزجبس ؽخقبً ٓذ٤ٗبً ًَ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ مٖٔ اُلئبد أُزًٞسح ك٢ ٝ ٣زغ٠ِ رُي 

ٖٓ راد اُجشٝرًٍٞٞ اُز٢ رؾذد اُوٞاد أُغِؾخ ، صْ صب٤ٗبً ٣ظٜش رٞع٤غ كئخ  43أُبدح 

أُذ٤٤ٖٗ ك٢ ؽبُخ ه٤بّ اُؾي ؽٍٞ فلخ اُلشد َٛ ٛٞ ٓذ٤ٗبً أّ ػغٌش٣بً ، كاٗٚ ٣ؼزجش ٓذ٤ٗبً 

صبُضبً ٣ظٜش رٞع٤غ ٗطبم كئخ أُذ٤٤ٖٗ ؽنش رغش٣ذ اُغٌبٕ  رـ٤ِجبً ُِقلخ أُذ٤ٗخ ، صْ

 (3).أُذ٤٤ٖٗ ٖٓ فلزْٜ أُذ٤ٗخ ُٞعٞد ٖٓ ث٤ْٜ٘ أؽخبفبً ؿ٤ش ٓذ٤٤ٖٗ 

ٝ ٜٓٔب ًبٕ اُزؼش٣ق اُز١ رج٘بٙ اُجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢ األٍٝ ك٢ رٞع٤غ ٗطبم ٝ كئخ 

  عشد ًبكخ أُذ٤٤ٖٗ ،  أُذ٤٤ٖٗ ، ئالٌ أٗٚ ؽغت سأ٣٘ب ٣جو٠ ٗبهقبً ثَ ؿبٓنبً ك٢ ئُٔبّ ٝ

ك٢ اُؾبُخ اُضب٤ٗخ أٗٚ ٣٘ذسط ك٢  59ٝ ٣ظٜش اُـٔٞك ؽغت سأ٣٘ب ػ٘ذ رًش أُبدح 

اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ًبكخ األؽخبؿ أُذ٤٤ٖٗ ، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ اإلؽٌبٍ أُطشٝػ ٝ ٛٞ ٖٓ ْٛ 

 (4) .ٛإالء ًبكخ أُذ٤٤ٖٗ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــ رزٌٕٞ اُوٞاد أُغِؾخ  1" ر٘ـ ػ٠ِ  1755ٖٓ اُجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢ األٍٝ الرلبه٤بد ع٤٘ق ُغ٘خ  21أُبدح   (9)

 ٕ رؾذ ه٤بدح ٓغإُٝخ ػٖ ُطشف اُ٘ضاع ٖٓ ًبكخ اُوٞاد أُغِؾخ ٝ أُغٔٞػبد ٝ اُٞؽذاد اُ٘ظب٤ٓخ اُز٢ رٌٞ       

 عِٞى ٓشؤٝع٤ٜب هجَ رُي اُطشف ؽز٠ ٝ ُٞ ًبٕ رُي اُطشف ٓٔضاًل ثؾٌٞٓخ أٝ عِطخ ال ٣ؼزشف ثٜب اُخقْ ،       

 ٝ ٣غت إٔ رخنغ ٓضَ ٛزٙ اُوٞاد أُغِؾخ ُ٘ظبّ داخ٢ِ ٣ٌلَ ك٤ٔب ٣ٌلَ ئرجبع هٞاػذ اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اُز٢ رطجن       

    ػذا أكشاد اُخذٓبد اُطج٤خ ٝ اُٞػبظ اُز٣ٖ )ــ ٣ُؼذ أكشاد اُوٞاد أُغِؾخ ُطشف اُ٘ضاع  1.ك٢ اُ٘ضاع أُغِؼ       

 ــ ئرا  1. ٓوبر٤ِٖ ثٔؼ٠٘ ُْٜ ؽن أُغبٛٔخ أُجبؽشح ك٢ األػٔبٍ اُؼذائ٤خ ( ٖٓ اإلرلبه٤خ اُضبُضخ  11رؾِْٜٔ أُبدح       

ُٝعت ػ٤ِٚ ئخطبس أهشاف مٔذ اُوٞاد أُغِؾخ ُطشف ٗضاع ٤ٛئخ ؽجٚ ػغٌش٣خ        ٌِٓلخ ثلشك ئؽزشاّ اُوبٕٗٞ 

 ." .اُ٘ضاع األخشٟ       

  ، عبٓؼخ ( سعبُخ ٤َُ٘ ؽٜبدح أُبعغز٤ش ) ٓؾٔٞد هبُت ؽنش ر٣بة ، أؽٌبّ أُذ٤٤ٖٗ ٖٓ اُؼذٝ أص٘بء اُؾشة   ( 2)

 . 71اُ٘غبػ اُٞه٤٘خ ، ٤ًِخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ، كِغط٤ٖ ، فلؾخ         

    ٓؾٔذ كزؾ٢ ، ٓوبٍ ثؼ٘ٞإ اُؾٔب٣خ اُذ٤ُٝخ ُِٔذ٤٤ٖٗ ك٢ ٓ٘ظٞس اُوبٕٗٞ اُذ٢ُٝ اإلٗغب٢ٗ ، أُ٘ؾٞس ك٢  كزؾ٢   (3) 

                                  ، دٕٝ رشه٤ْ اُقلؾبد . اُزب٢ُ أُٞهغ اإلٌُزش٢ٗٝ       

mn940.net/forum/forum32/thread10049.html 

      ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق اُشاثؼخ اُخبفخ ثؾٔب٣خ أُذ٤٤ٖٗ 21ٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ إٔ ؽز٠ أُبدح ٓب ٣الؽع ؽٍٞ رؾذ٣ذ اُغ   (4)

 ُْ ٣زطشم ئ٠ُ رق٤٘ق  1727الرلبه٤بد ع٤٘ق  1755ٖٓ اُجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢ األٍٝ ُغ٘خ  31ٝ ًزُي أُبدح       

 .األؽخبؿ أُذ٤٤ٖٗ اُز٣ٖ هذ ٣ؾزـِٕٞ ك٢ ٓقبٗغ ئٗزبط آ٤ُخ اُؾشة      
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ٖ عٜخ ، ٝ ٖٓ عٜخ أخشٟ ئٕ ئهشاس رؼش٣ق اُغٌبٕ أُذ٤٤ٖٗ ػ٠ِ ػ٘قش ٛزا ٓ

  ٓؾبسًخ أٝ ػذّ ٓؾبسًخ اُؾخـ ك٢ اُوزبٍ ٣جو٠ ٓؼ٤بساً ٗبهقبً ك٢ ظَ رطٞس أعِؾخ

رَ بٝ األعب٤ُت اُغذ٣ذح ُِؾشٝة ٝ اُوزبٍ أُغِؼ ، كل٢ ظَ اُزوذّ اُزٌُ٘ٞٞع٢ ٣ٌٖٔ ُِٔو

٣ؾبسى ػٖ ثُؼذ ثٞعبئَ رٌُ٘ٞٞع٤ب ، كٔب ٛٞ  إٔ ال ٣ؾبسى ك٢ ٤ٓذإ أُؼشًخ ، ٝ ئٗٔب

 ٓؾِٚ ٖٓ اُزق٤٘ق ٝكوبً ُِجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢ األٍٝ ؟ 

 

ٝ ٣ظٜش أ٣نبً هقٞس ٓؼ٤بس أُؾبسًخ ك٢ اُوزبٍ ُزؾذ٣ذ أُذ٤٤ٖٗ ك٢ ثؼل اُلئبد 

اُجؾش٣خ اُز٢ ال رؾبسى ك٢ ٤ٓبد٣ٖ اُوزبٍ ٝ ال رؾَٔ ئهالهبً أعِؾخ ، ٌُٖ ُٜب ػالهخ ٓغ 

ؼٜب ، كَٜ ٣ؼزجش ٜٓ٘ذع٢ ف٘بػخ األعِؾخ ٝ ػٔبٍ ٓقبٗغ األعِؾخ ٓذ٤٤ٖٗ ٓغبٍ رق٤٘

 (  ٝ ٢ٛ ؽبالد ُْ ٣ز٘بُٜٝب اُجشٝرًٍٞٞ اإلمبك٢ األٍٝ الرلبه٤بد ع٤٘ق9أّ ال ؟  )

 . 9949األسثؼخ ُغ٘خ 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   ك٢ سأ٣٘ب إٔ األكشاد أُذ٤٤ٖٗ اُز٣ٖ ال ٣ؾبسًٕٞ ك٢ ٤ٓبد٣ٖ اُوزبٍ ٝ ٣ؾزـِٕٞ كوو ك٢ ٓقبٗغ ئٗزبط األعِؾخ ال   (9)

 . ٣ؼزجشٕٝ ٓذ٤٤ٖٗ ًٕٞ ُْٜ رأص٤ش ثَ دٝس ئػبٗخ أُوبر٤ِٖ ثآذادْٛ ثبألعِؾخ أُ٘زغخ       
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 المطلب الثانً : حقوق المدنٌٌن المشمولة بالحماٌة .

 

بعد تطرقنا إلى تعرٌؾ من هم المدنٌٌن وما هً معاٌٌر تمٌٌزهم عن فبة المحاربٌن،  

ما هً الحقوق المقررة  نفسه و ٌجب التطرق إلٌه و هو : فإن ثمة سإال آخر ٌطرح 

فرع األول من هذا للمدنٌٌن أثناء النزاعات الدولٌة المسلحة ؟ و هو ما سنتناوله فً ال

المطلب ، ثم نتطرق إلى الحماٌة الخاصة المقررة لبعض من فبات من السكان 

 المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة فً الفرع الثانً لهذا المطلب . 

 

 الفرع األول :  أهم الحقوق المشمولة بالحماٌة .

 

شخصٌة المدنٌٌن نتطرق فً هذا الفرع إلى سرد أهم حقوق المدنٌٌن التً تتمتع بها 

 فً ظل النزاع المسلح الدولً ، و ٌمكن تصنٌؾ تلك الحقوق إلى : 

 ــ حقوق متعلقة بالحٌاة و الكرامة و الشرؾ .

 ــ حقوق متعلقة بالمعتقدات الدٌنٌة .

 ــ حقوق متعلقة بالتربٌة و التعلٌم .

 ــ حقوق متعلقة بالصحة .

ؼاثة .ــ حقوق متعلقة بالرفاهٌة و تلقً إمدادات اإل  

(1) ــ حقوق اإلتصال و حقوق قضابٌة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

من  21إلى  15و الباب الثالث فً المواد من  14إلى  11أهم هذه الحقوق جاءت فً الباب الثانً فً مواد من   (9)

   إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة الخاصة بحماٌة المدنٌٌن ، و تم التوسٌع فٌها فً البروتوكول اإلضافً األول فً مواد        

 الباب الرابع منه .      
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فٌما تشمل كل فبة من حقوق :  و فٌما ٌلً ذكر  

 أوالً : الحقوق متعلقة بالحٌاة و الكرامة و الشرف .)1(

 

و من أهمها حق المدنٌٌن فً الحٌاة و ٌترجم هذا الحق فً حضر إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة 

و فً  ( 2)شن هجوم على التجمعات و السكنات المدنٌة أو توجٌه لهم ضربات 

األسرٌة ، و تقٌد األطراؾ المقاتلة بسلوك إتجاه  المحافظة على شرفهم و حقوقهم

المدنٌٌن المنتمٌن لدولة الطرؾ اآلخر بمعاملة إنسانٌة و عدم تعرٌضهم ألعمال العنؾ 

 .و عدم تعرٌضهم للسب   (3)أو تهدٌدهم 

الفقرة األولى من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على أن " لألشخاص  27و نصت المادة 

   وال حق اإلحترام ألشخاصهم و شرفهم و حقوقهم العابلٌةفً جمٌع األح ،المحمٌٌن

ٌُعاملون فً كل أألوقات  و عقابدهم الدٌنٌة و ممارستها و عاداتهم و تقالٌدهم ، و 

معاملة إنسانٌة و ٌتعٌن حماٌتهم على األخص ضد أعمال العنؾ و التهدٌد بها و ضد 

 . (4)السب و التعرٌض العلنً ..." 

 

ن ٌعامل جمٌع المدنٌٌن معاملة واحدة دون أي تمٌٌز أو تفرقة بسبب و ٌلتزم المحتل بؤ

 (5)األصل أو الدٌن أو المعتقد السٌاسً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ، القواعد المقررة لحماٌة المدنٌٌن أثناء الحرب فً الشرابع السماوٌة و التنظٌم الدولً أنظر حمادة محمد سالم  ( 9)

 .  13/11/1111،  1114الحدٌث ، الحوار المتمدن ، العدد       

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=250675 

  اة و الشخص و على األخص القتل بكل المادة الثالثة من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة تحضر أعمال العنؾ ضد الحٌ  (2)

 أنواعه و بتر األعضاء و المعاملة القاسٌة و التعذٌب .       

        الدكتور عبد الكرٌم علوان حضٌر ، الوسٌط فً القانون الدولً العام ، الكتاب الثالث ، حقوق اإلنسان ،  ( 3)

 . 137، الصفحة  1775الطبعة األولى ، عمان ،        

  ترٌكً فرٌد ، الحرب فً القانون الدولً المعاصر و آثارها ، رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر فً القانون الدولً  (4)

 .111، جامعة مولود معمري ، تٌزي وزو ، الصفحة  لحقوق اإلنسان       

. 111الدكتور مصطفى كامل شحاتة ، المرجع السابق،  الصفحة ( 5)  
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، فإنه ٌنص فً المادة إلتفاقٌات جنٌؾ األربعة 9977سنة األول ل أما فً البروتوكول

منه على أن ُتحضر األعمال التالٌة و تظل محضورة فً أي زمان و مكان ،  65

 سواءاً إرتكبها أشخاص مدنٌون أو عسكرٌون : 

 

   ــ إستخدام العنؾ ضد حٌاة األشخاص أو حرمتهم أو سالمتهم الجسمٌة أو العقلٌة  أ

 (1)العمد و التعذٌب و العقاب الجسدي و التشوٌه . و السٌما القتل

 ــ القسر المادي أو المعنوي و السٌما للوصول إلى المعلومات . ب

ــ التجارب الطبٌة أو العلمٌة بما فٌها إزالة األعضاء أو زرعها مما ال تبررها  ج

 المعالجة الطبٌة و ال ٌكون إجراإها فً صالح المرٌض .

 المشٌنة و السٌما بالمعاملة . ــ إنتهاك الكرامة د

 ــ أخذ الرهابن . ه

  ( 2)ــ التهدٌد بارتكاب األعمال السالفة الذكر . و

 

من البروتوكول  67من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة و المادة  92فقرة  27كما تطرقت المادة 

اإلضافً األول إلى حق المرأة فً الحماٌة من اإلؼتصاب و البؽاء القصري أو أي 

 ن أشكال اإلعتداء المشٌن أو الجسمانً .شكل م

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    ٌمة الحرب ، عمر محمد المحمودي ، قضاٌا معاصرة فً القانون الدولً العام ، المسإولٌة الدولٌة عن جر ( 9)

 . 111، الصفحة 1767لٌبــٌا،’الدار الجماهٌرٌة للنشرو التوزٌع و اإلعالم ،مصراتة،       

عمر محمد المحمودي ، نفس المرجع ، نفس الصفحة .  (2)  
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 حقوق المدنٌٌن المتعلقة بالمعتقدات الدٌنٌة .:     ثانٌاً 

ترام القوات على وجوب إح 27دتها فً ما 9949لسنة  لقد نصت إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة

منها  58و ألزمت المادة   ( 1) معتقدات الدٌنٌة للسكان المدنٌٌنالمسلحة المتنازعة 

القوات المسلحة لإلحتالل بالسماح لرجال الدٌن بتقدٌم معاونتهم الروحٌة إلى أفراد 

 المحتلة . طوابفهم الدٌنٌة و بالسماح بتوزٌع الكتب و األدوات الدٌنٌة فً األقالٌم

 حقوق المدنٌٌن المتعلقة بالتربٌة و التعلٌم .:     ثالثاً 

من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة الدولة المحتلة بتسهٌل اإلدارة الجٌدة  59لقد ألزمت المادة 

لجمٌع المنشآت التربوٌة و المنشآت المخصصة للعناٌة باألطفال و تعلٌمهم ، و ذلك 

ة ، كما ألزمت نفس المادة المحتل ، فً حالة عدم بمعاونة السلطات المحلٌة و الوطنٌ

كفاٌة المنشآت المحلٌة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لرعاٌة و تعلٌم األطفال الذٌن تٌتموا 

أو إفترقوا عن والدٌهم بسبب الحرب و الذٌن ال ٌمكن أن تتوفر لهم العناٌة المناسبة 

بواسطة أشخاص من بواسطة قرٌب أو صدٌق ، على أن ٌكون ذلك كلما أمكن 

 (2)جنسٌتهم و لؽتهم و دٌنهم 

 حقوق المدنٌٌن المتعلقة بالصحة . :    رابعاً 

بٌل كفالة حق من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة واجباً على دولة اإلحتالل فً س 56ألقت المادة 

ح به الوسابل ــــل بؤقصى ما تسمـإذ أنها ألقت علٌها إلتزام العمالمدنٌٌن فً الصحة ،

و بمعاونة السلطات الوطنٌة و المحلٌة على تؤمٌن و حفظ    ــــهات تصرفـحالتً ت

المنشآت و الخدمات الطبٌة و المستشفٌات و شإون الصحة العامة فً األراضً 

المحتلة ، و أن تعمل بصفة خاصة على اتباع و تطبٌق العالقات و اإلجراءات الوقابٌة 

، و ٌسمح لجمٌع أفراد الهٌبة الطبٌة من لمقاومة إنتشار األمراض المعدٌة و األوببة

 (3)جمٌع الطبقات بمباشرة واجباتهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 لٌم المحتلة ،رسالة ماجستٌر، منشور بالحوار المتمدن ، سامر أحمد موسى ، الحماٌة الدولٌة للمدنٌٌن فً األقا  (9)

 بدون ترقٌم فً الصفحات .على الموقع اإللكترونً التالً: 11/15/1115،  1741العدد        

WWW.ahewar.org/debat/show.Art.asp?AID=101336 

 .31فاقٌة جنٌؾ الرابعة ، المادة ات (2)

(3) Oji UMOZURIKE, Op cit, page 229.  

http://www.ahewar.org/debat/show.Art.asp?AID=101336
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باإلضافة إلى أن اتفاقٌة جنٌؾ ألقت على دولة االحتالل واجب العمل على تحقٌق 

     الصحة العامة ، فإنها من جهة ثانٌة ألزمت دولة االحتالل التخاذ إجراءات تؤمٌن

ت و ؼٌرها مما ٌتعلق بالصحة العامة و ذلك و صٌانة المنشآت الطبٌة و المستشفٌا

 (1).بالتعاون مع السلطات المحلٌة 

 

الل حضر ـــهذا باإلضافة إلى أن ذات اإلتفاقٌة و فً ذات المادة ألقت على دولة اإلحت

 ها الزمة إلحتٌاجات السكانـما أنـالـة طــات المدنٌــازن المستشفٌــى مخـــإستٌالء عل

 . (2) المدنٌٌن

 

من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة إلتزام على دولة اإلحتالل بتوفٌر  55ضٌؾ المادة و ت

األدوٌة و المواد و األدوات الطبٌة و لو َتطلب ذلك إستٌرادها من الخارج إذ ما كانت 

 الكمٌات الموجودة بداخل اإلقلٌم ؼٌر كافٌة . 

فً مادته   9949لسنة  الملحق باتفاقٌات جنٌؾ األربعة األول و لقد جاء بروتوكول

بالتشوٌهات البدنٌة ،  القٌام على األشخاص لتكرٌس حق الصحة ، إذ حضرت 99

ولو  التجارب الطبٌة أو العلمٌة ، إزالة األنسجة أو األعضاء لزرعها فً أجسام أخر 

 باسثناء حالة واحدة و هً التبرع . (3)تمت بموافقة األشخاص المعنٌٌن 

 ل على وجوب إحترام و حماٌة الوحدات الطبٌة .كما نص البروتوكول اإلضافً األو

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

منها . 34إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة ، المادة ( 9)  

نها .م 35إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة ، المادة  (2)  

. 61ترٌكً فرٌد ، المرجع السابق ، الصفحة   (3)  
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 حقوق المدنٌٌن المتعلقة بالرفاهٌة الضرورٌة و تلقً إمدادات اإلغاثة .  :   خامساً 

من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على إلزام المحتل على توفٌر المواد  55نصت المادة 

إلى جلبها من خارج اإلقلٌم ،  الؽذابٌة ألهالً اإلقلٌم المحتل حتى و لو أد  األمر

باإلضافة إلى إلتزامه بعدم اإلستٌالء على المواد الؽذابٌة الموجودة فً اإلقلٌم إالٌ 

 لحاجة قوات اإلحتالل و بشرط أن ال ٌإثر ذلك على احتٌاجات السكان المدنٌٌن .

السكان  كما قضت نفس اإلتفاقٌة بإلزام المحتل بقبول مشارٌع اإلؼاثة التً تكون لفابدة

المدنٌٌن الذٌن ٌعانون نقصاً فً الُمإن ، و بتوفٌر كافة التسهٌالت لمثل هذه 

المساهمات اإلنسانٌة بشؤن المواد الؽذابٌة التً تقوم بإرسالها الحكومات و الدول 

    (1)المحاٌدة أو المنظمات اإلنسانٌة كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 

 

 الحقوق القضائٌة . :    سادساً 

لقد نصت إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على إحترام دولة اإلحتالل القوانٌن الجزابٌة الموجودة 

فً اإلقلٌم المحتل ، إبان نزاع مسلح و بقابها نافذة و سارٌة المفعول و العمل على 

، كما تلزم اإلتفاقٌة الطرؾ المحتل   (2)مواصلة محاكم اإلقلٌم المحتل و العمل بها 

ثاره الفورٌة و تحضر  التطبٌق الرجعً للقانون على السكان بتطبٌق القانون بآ

المدنٌٌن و تشترط كذلك أن تكون القواعد القانونٌة التً تطبقها على المدنٌٌن مطابقة 

من  67و هو ما تضمنته المادة   (3)للمبادئ العامة للقانون و تتناسب مع الجرم .

 إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 1727من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لسنة  37المادة  (9)  

ة نافذة الفقرة األولى من إتفاقٌة جنٌؾ على  " تبقى قوانٌن العقوبات الخاصة باألراضً المحتل 42تنص المادة   (2)

 إاٌل فً حالة إلؽابها أو تعطٌلها بواسطة دولة اإلحتالل إذا كان فٌها ما ٌهدد أمنها أو ٌعتبر عقبة فً تطبٌق هذه       

 اإلتفاقٌة و مع مراعاة اإلعتبار األخٌر لضرورة  ضمان سٌر اإلدارة القضابٌة الفعالة..."      

    هٌونً و القانون الدولً ، من مطبوعات األمانة العامة إلتحاد شفٌق الراشٌدات ، مقال بعنوان العدوان الص (3)

      .172 المحامٌن العرب ،مصر ،بدون ذكر التارٌخ ، صفحة      

 

 



 

37 

 

و لقد نظمت إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة إجراءات الخاصة بالمحاكمة أمام محاكم المحتل     

 (1)م الموجهة إلٌه العسكرٌة ، حٌث قضت بضرورة إخطار المتهم بتفصٌالت الته

كتابة و بلؽة ٌفهمونها ، و كذلك إخطار الدولة الحامٌة بكافة اإلجراءات القضابٌة فً 

كل الجرابم المعاقب علٌها باإلعدام أو السجن ألكثر من سنتٌن و ذلك قبل السماع 

أألول بثالثة أسابٌع على األقل ، كما قضت على ضرورة تؤمٌن دفاع عن المتهمٌن 

 ( 2) ة بمحام أو تعٌٌنه له الدولة الحامٌة.كاالستعان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 134( الدكتور عبد الكرٌم علوان حضٌر ، المرجع السابق، الصفحة 9)  

. 1727لسنة  من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة 52و  51ة ( الماد2)  
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الفرع الثانً :   الحماٌة الخاصة ببعض الفئات من السكان   

                    المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة . 

 

تناولت فً الفرع السابق الحماٌة المقررة فً إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة و البروتوكول 

للمدنٌٌن بصفة عامة سواءاً أثناء النزاعات المسلحة أو فً األقالٌم اإلضافً األول 

المحتلة . فإتفاقٌة جنٌؾ الرابعة إضافة إلى الحماٌة العامة المقررة للسكان المدنٌٌن 

      عامة ، فإنها راعت إلى جانب ذلك بعض الفبات الخاصة التً تكون أكثر جدارة

إلعتبارات  العجز و القصور و الضعؾ أو إستحقاقاً بالحماٌة نظراً لوضعها فًو 

  (1)بالؽة فً الؽوث مثل الفرق الطبٌة . أخر  لها عالقة

 

سنتطرق فً هذا الفرع إلى عرض الحماٌة المقررة لحماٌة فبة األطفال ثم الحماٌة 

 الخاصة للنساء ، ثم الحماٌة المقررة لفرق الخدمات الطبٌة .

 أوالً  :   حماٌة األطفال أثناء النزاعات المسلحة. 

  

إن فبة األطفال دابماً ما تكون فً حاجة إلى رعاٌة و عناٌة خاصة فً الظروؾ 

العادٌة ، فإن هذه الفبة تكون أكثر إحتٌاجاً إلى الحماٌة ضد آثار النزاعات المسلحة 

   ألنهم ضعفاء و ال ٌملكون وسابل الدفاع عن أنفسهم ضد وٌالت النزاعات المسلحة

 (2)و الحروب .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 111الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌة ، المرجع السابق ، الصفحة ( 9)  

   ل الحربً ، رسالة دكتوراه ، جامعة عٌن الدكتور محً الدٌن علً العشماوي ، حقوق المدنٌٌن تحت اإلحتال( 2)

 . 114الصفحة  بدون ذكر السنة،الشمس ،      

   أنظر كذلك الدكتور عبد العزٌز مخٌمر عبد الهادي ، حماٌة الطفولة فً القانون الدولً و الشرٌعة اإلسالمٌة ،  ــ

 . 173، الصفحة  1771، دار النهضة العربٌة    
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أحكام إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة بؤحكام خاصة لحماٌتهم ، و من لهذه اإلعتبارات جاءت 

من جواز إنشاء مناطق أمنٌة وأماكن آمان منظمة،  94هذه األحكام ما جاءت به المادة 

 (عاماً .95تحمً من آثار الحرب األطفال الذٌن تقل أعمارهم عن خمسة عشر)

 

طراؾ بسماح مرور ( من نفس االتفاقٌة األ97كما ألزمت المادة السابعة عشر )

التً تلقً على  23ثم تلتها المادة  (1) األطفال من المناطق المطوقة أو المحاصرة

          األطراؾ المتنازعة التزام بسماح مرور أٌة رساالت من األؼذٌة الضرورٌة

 24و المالبس و حاجٌات لألطفال دون الخامسة عشر من العمر ، ثم قررت المادة 

التزام األطراؾ المتنازعة باتخاذ اإلجراءات الفعالة لضمان عدم  من ذات االتفاقٌة

    ترك األطفال دون الخامسة عشر الذٌن تٌتموا أو افترقوا عن عابالتهم بسبب الحرب ، 

   .(2)و تٌسٌر إعانتهم و ممارسة دٌنهم و تعلٌمهم فً جمٌع األحوال 

 

دم كفاٌتها سبباً لتوفٌر حماٌة أكثر لكن هذه الحماٌة ؼٌر كافٌة اتجاه األطفال ، و كان ع

 (3). 9977فعالٌة فً البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌة جنٌؾ لعام 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على " ٌعمل أطراؾ النزاع على عقد إتفاقات محلٌة لنقل  15المادة  علٌه ما تنص( 9)

    الجرحى و المرضى و العجزة و األشخاص المسنٌن و األطفال و حاالت الوالدة من المناطق المحاصرة أو      

 مات الطبٌة إلى تلك المناطق ".لمهالمطوقة و السماح بمرور رجال جمٌع األدٌان و أفراد الهٌبة الطبٌة و ا     

  151الدكتور زكرٌا عزمً ، المرجع السابق ، الصفحة  (2)

   . 11ــ أنظر كذلك الدكتور محمود الؽنً محمود ، المرجع السابق، صفحة     

. 111الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌة ، المرجع السابق ، الصفحة  (3)  
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لتقوٌة  9977فً األول إلتفاقٌة جنٌؾ لسنة من البروتوكول اإلضا 77و جاءت المادة 

   (1): الحماٌة المقررة لألطفال أثناء النزاعات المسلحة فنصت على القواعد التالٌة 

 

ــ ٌجب أن ٌكون األطفال موضع إحترام خاص ، و أن تكفل لهم الحماٌة ضد أي  9

و العون  صورة من صور خدش الحٌاة ، و ٌجب أن ُتهٌؤ لهم أطراؾ النزاع العناٌة

 اللذٌن ٌحتاجون إلٌها سواء بسبب سنهم أم ألي سبب آخر .

 

ــ ٌجب على أطراؾ النزاع إتخاذ كافة التدابٌر المستطاعة التً تكفل عدم إشراك  2

األطفال دون الخامسة عشر فً األعمال العدابٌة بصورة مباشرة ، و على هذه 

ها المسلحة و ٌجب على األطراؾ بوجه خاص أن تمتنع عن تجنٌد هإالء فً قوات

أطراؾ النزاع فً حالة تجنٌد األطفال ممن بلؽوا الخامسة عشر و لم ٌبلؽوا بعد 

 الثامنة عشر أن تسعى إلعطاء األولوٌة لمن هم أكبر سناً .

 

ــ إذا حدث فً حاالت إستثنابٌة ، أن إشترك األطفال ممن لم ٌبلؽوا بعد سن  3

ورة مباشرة و وقعوا فً قبضة الخصم ، فإنهم الخامسة عشر فً األعمال العدابٌة بص

ٌضلون مستفدٌن من الحماٌة الخاصة التً تكفلها هذه المادة سواءاً أكانوا أم لم ٌكونوا 

 أسر  الحرب .من 

ــ ال ٌجوز تنفٌذ حكم اإلعدام لجرٌمة تتعلق بالنزاع المسلح على األشخاص الذٌن ال  4

 (  2)رهم وقت إرتكاب الجرٌمة .ٌكونون قد بلؽوا بعد الثامنة عشر من عم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌه، المرجع السابق ، نفس الصفحة .( 9)  

، المنشور فً الموقع اإللكترونً .سامر أحمد موسى ،المرجع السابق  (2)  

        ـ أنظر كذلك فً شؤن الحماٌة الصحٌة لألطفال أثناء النزاعات المسلحة ،  الدكتور محمود الؽنً محمود ، ـ   

 . 115و  11و  11السابق ، الصفحة   المرجع    
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نها من البروتوكول اإلضافً األول إلتفاقٌات جنٌؾ أ 77و ما ٌالحظ على المادة 

باإلضافة إلى توسٌع الحماٌة المقررة لألطفال فإنها من جهة أخر  جاءت بصٌاؼة 

 الوجوب و لٌس بالصٌاؼة الجوازٌة .

حماٌة األطفال ضد الترحٌل و اإلجالء ، و  78و أضاؾ البروتوكول األول فً مادته 

 (1) حةلم تسمح باإلجالء إالٌ فً حاالت إستثنابٌة ضٌقة و بشروط ذكرتها المادة صرا

 (2)الحماٌة الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة . :   ثانٌاً 

رضتها ـر عـأكثحٌث   نـم  رار فبة األطفالـؼـً على ه  اءـــفبة النس  لكون أن 

، فإن إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة و كذلك البروتوكول اإلضافً األول لها ،   (3)لالنتهاكات 

 أعطى أهمٌة لحماٌة هذه الفبة .

أحكاماً كفٌلة لحماٌتها و تتمثل تلك  94فإتفاقٌة جنٌؾ الرابعة تضمنت فً مادتها 

اء تحمى فٌها النساء من العملٌات ـاء مناطق آمان و اإلستشفــام بجواز إنشـاألحك

 لحماٌتهن من اإلعتداء على شرفهن . 27و جاءت المادة  ، الحربٌة

للنساء خاصة من ما ٌتعلق بحٌابهن  أما البروتوكول اإلضافً األول فإنه ركز حماٌته

و شرفهن ، إذ ٌحضر عملٌات اإلؼتصاب و هتك العرض و كل صور خدش بالحٌاء 

 (4). المستعملة من األطراؾ المتنازعة كوسٌلة ضؽط للحصول على المعلومات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  هً حالة قهرٌة تتعلق بصحة الطفل  56من بٌن األسباب و الحاالت اإلستثنابٌة التً تسمح اإلجالء فً المادة  (9)

 أو عالجه أو تطلب ذلك سالمته فً اإلقلٌم المحتل و بموافقة مكتوبة على إجالبه من طرؾ أولٌابه .      

 . 117و  116كذلك الدكتور محمود الؽنً محمود ، المرجع السابق ، الصفحة ــ أنظر      

           لتفاصٌل أكثر أنظر: كرٌل فراسواز،حماٌة النساء فً القانون الدولً اإلنسانً،المجلة الدولٌة للصلٌب   (2)

  . 1763األحمر،جنٌؾ،      

    ألؾ إمرة بسنٌة كن عرضة لالؼتصاب أثناء  61والً تفٌد تقارٌر صادرة من تنظٌمات دولٌة إنسانٌة أن ح  (3)

    ،  1771، أفرٌل  111حرب التطهٌر العرقً ضد مسلمً البوسنة ، حسب المجلة السٌاسٌة الدولٌة ، العدد       

 . 161صفحة        

 .11ــ انظر كذلك:   أحمد خلٌل العبٌدي ، المرجع السابق، الصفحة    

. 1755من البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات جنٌؾ لسنة  53المادة   انظر( 4)  

    



 

42 

 

ؼٌر أن ما ٌعاب من ضعؾ و نقص فً البروتوكول اإلضافً األول فً موضوع 

منه و إن كانت تحضر إصدار أحكام باإلعدام ضد  76حماٌة فبة النساء أن المادة 

ة الوجوب و إنما النساء الحوامل أو أمهات الرضع ، ؼٌر أن صٌاؼتها لم تكن بصٌاؼ

جاءت صٌاؼتها على شكل توصٌة أو التماس إلى االلتزام ، إذ جاء النص على الشكل 

و هً صٌاؼة ( 1) التالً : " تحاول أطراؾ النزاع أن تتجنب قدر المستطاع ..."

 .مما ٌفقد النص فحواه لٌست جازمة فً ترتٌب االلتزام، بل مجرد ترجً و تمنً

 الخدمات الطبٌة . حماٌة افراد :   ثالثاً 

كفلت اتفاقٌة جنٌؾ حماٌة خاصة ألفراد الخدمات الطبٌة نظراً لدورها و مهامها 

المتعلق بالجانب اإلنسانً فً مٌادٌن النزاع المسلح ، لذلك فإنهم ٌتعرضون لمخاطر 

 كبٌرة مما ٌستوجب إقرار لهم حماٌة كافٌة ضد المخاطر التً تواجههم .

ضمانات المقررة ألفراد الخدمات الطبٌة فً حق فً اإلحترام و تتمثل أهم الحقوق و ال

و لو كانت أفراد  حتىمن أحد أطراؾ المقاتلٌن  (2)و الحماٌة و ذلك بحضر مهاجمتهم 

 الخدمات الطبٌة فً عملٌة ؼوث و إسعاؾ الطرؾ العدو .

ام أفراد ـوز إرؼـ، و ال ٌج ضدهمو حضر على أٌة دولة أن تقوم بؤعمال انتقامٌة 

الخدمات الطبٌة القٌام بؤعمال تتنافى و شرؾ مهنتهم وال ٌجوز كذلك إرؼامهم لإلدالء 

 اٌتهم.ــن تحت رعـألي طرؾ من المقاتلٌن بمعلومات الجرحى و المرضى الذٌ

 (3)كما ٌتمتع أفراد الخدمات الطبٌة بالحصانة ضد األسر و حضر حجزهم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 113الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌة ، المرجع السابق ، الصفحة  (9)  

 ــ أنظر كذلك : محمد ٌوسؾ علوان ، حماٌة المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة ، مقال منشور بالموقع اإللكترونً
http ;//www.annaba.org/nbahome/index/htm 

 . 35أنظر كذلك الدكتور محمد مصطفى ٌونس ، المرجع السابق ، الصفحة  ــ   

         11و  13من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة ، و المدة  15المواد التً تضمنت حماٌة أفراد الخدمات الطبٌة هً المادة  (2)

 من البروتوكول اإلضافً الثانً . 17مادة من البروتوكول اإلضافً األول و ال     

(3 )  Yoran DINSTEIN : La Reforme de la Protection des Droits de l’Homme Pendant les Conflits Armés et                          

      les Périodes d’Urgence et de Crise, Université LAGUNA ,Bruylant ,Bruxelles,1993,page 368. 

  114انظر كذلك:  الدكتور محمود الؽنً محمود ، المرجع السابق ، الصفحة 
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 المبحث الثانً :   حماٌة األعٌان المدنٌة .

 

         لقد سبق لنا و أن عرضنا فً المبحث األول حماٌة المدنٌٌن من حٌث تعرٌفهم

ً األول و عرض البروتوكول اإلضاف ٌدهم عبر اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة وو معاٌٌر تحد

كذلك أهم الحقوق المشمولة بالحماٌة ، مع عرض الحماٌة المقررة لبعض الفبات 

 الخاصة من المدنٌٌن .

 

فحماٌة المدنٌٌن فً القانون الدولً اإلنسانً تنصب على األشخاص و ؼٌر األشخاص 

 أي األموال و الممتلكات و المنشآت و هً األعٌان المدنٌة.

 

اٌة حقوق المدنٌٌن فإنه من الضروري إضفاء قدر أكبر من و إلضفاء و تعزٌز حم

 أو لألهداؾ ؼٌر العسكرٌة .  (1)الحماٌة لألعٌان المدنٌة 

 

و لدراسة حماٌة األعٌان المدنٌة أو األهداؾ ؼٌر العسكرٌة ٌتطلب تحدٌد ما هً تلك 

داؾ األعٌان أو األهداؾ محل الحماٌة ، بمعنى آخر التطرق إلى معاٌٌر تحدٌد األه

المدنٌة و هو ما سوؾ نتطرق إلٌه فً المطلب األول ، و فً المطلب الثانً و بعد 

 معرفة كٌفٌة تحدٌد األهداؾ المدنٌة نتطرق إلى الحماٌة المقررة لها .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 157الدكتور زكرٌا عزمً ، المرجع السابق ، الصفحة  (9)  
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 المطلب األول :    معاٌٌر تحدٌد األعٌان المدنٌة .

تضاربت اآلراء حول اعتماد معاٌٌر تحدٌد األعٌان المدنٌة فظهر أنصار معٌار فكرة 

ٌة ، إلى جانب أنصار التمٌٌز بٌن األهداؾ العسكرٌة و بٌن األهداؾ ؼٌر العسكر

   (1)معٌار الوظٌفة .

و سوؾ نعرض فً هذا المطلب تحدٌد األعٌان المدنٌة حسب معٌار فكرة التمٌٌز بٌن 

األهداؾ العسكرٌة و بٌن األهداؾ ؼٌر العسكرٌة ، و ذلك فً الفرع األول ، و فً 

رع الثالث الفرع الثانً نعرض معٌار الوظٌفة فً تحدٌد األعٌان المدنٌة ، و فً الف

نتطرق إلى تعرٌؾ األعٌان المدنٌة حسب البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات 

 جنٌؾ .

 الفرع األول : تحدٌد األعٌان المدنٌة على معٌار التمٌٌز بٌن 

                األهداف العسكرٌة و غٌر العسكرٌة .    

تسمح بتوجٌه  ظهرت فً أول أألمر فكرة التمٌٌز بٌن األهداؾ العسكرٌة التً

العملٌات العسكرٌة ضدها و شن الهجمات علٌها ، و بٌن األهداؾ ؼٌر العسكرٌة ؼٌر 

المسموح بشن الهجمات علٌها و التزام أطراؾ النزاع بالتعرؾ علٌها و اتخاذ 

 (2)اإلجراءات و االحتٌاطات الحترامها و حماٌتها .

ولً تحدٌدها وتعرٌفها،وفً فلحماٌة األعٌان المدنٌة كان من الضروري للمجتمع الد

ماد على هذا المعٌار و إقامة لقد حاولت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر االعتسبٌل ذلك 

االتجاهات حول  بٌن األهداؾ العسكرٌة وؼٌر العسكرٌة،إال أنه واجهها اختالؾالتمٌٌز

ول حاعلى األهداؾ العسكرٌة ، إذ  إٌجاد تعرٌؾ طبقاً للقاعدة التً تقتصر الهجوم

و ٌكون ما عداها أهدافاً ؼٌر عسكرٌة ،  ،البعض وضع تعرٌفاً لألهداؾ العسكرٌة

بٌنما اتجه البعض اآلخر إلى أنه من أألفضل تعرٌؾ األهداؾ المدنٌة ، فً حٌن فرٌق 

  (3) آخر اتجه إلى ضرورة إدماج الرأٌٌن السابقٌن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) Marie Françoise FURET, Jean Claude MARTINEZ, Henri DORANDEU. La Guerre et le 

Droit ,Edition A-PEDONE,PARIS (SD) , page 191. 

.123الدكتور عبد الؽانً محمود، المرجع السابق، الصفحة  (2)    

. 161الدكتور زكرٌا عزمً ، المرجع السابق ، الصفحة       (3) 
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و قدمت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر تعرٌفاً لألهداؾ العسكرٌة فً مشروع القواعد 

 رب ـــــن الحــالمتعلقة بالحد األدنى من األخطار التً ٌتكبدها السكان المدنٌون فً زم

األهداؾ العسكرٌة بؤنها تلك األهداؾ ، حٌث عرفت 9956و التً صاؼها فً سنة 

التً تنتمً إلى فباٍت ذات أهمٌة عسكرٌة ٌنتج عن تسٌٌرها كلٌاً أو جزبٌاً  نتابج 

    (1) عسكرٌة كبٌرة

     الثانٌة اوذلك فً مادتهبمعٌار   9998 و قد أخذت اتفاقٌات الهاي التاسعة  لسنة 

  (2)". ما ٌقدمه استخدام الهدف لالحتٌاجات العسكرٌة" 

 و أمام االنتقادات الموجهة للمعٌار األول و هو معٌار التمٌٌز بٌن األهداؾ العسكرٌة 

و ؼٌر العسكرٌة ، ظهر معٌار ثانً ٌعتمد على أساس الوظٌفة ، الذي سنتطرق له فً 

 الفرع الموالً.

 الفرع الثانً:    تحدٌد األعٌان المدنٌة على معٌار الوظٌفة.  

 

التً وجهت لمعٌار التمٌٌز بٌن األهداؾ العسكرٌة و ؼٌر العسكرٌة  نتٌجة لالنتقادات

لتحدٌد األعٌان المدنٌة، أد  ذلك إلى االتجاه إلى معٌاٍر جدٌد لتحدٌد و تعرٌؾ بالهدؾ 

ة أو الدور الذي ٌإدٌه هذا العسكري و تمٌٌزه عن الهدؾ المدنً اعتماداً على الوظٌف

ة الموضوعٌة التً تتمثل فً استخدام الفعال الهدؾ، أو بمعنى آخر الحالة الحقٌقٌ

 للهدؾ من وجهة نظر كال طرفً النزاع.

هذا المعٌار " الوظٌفة" معٌاراً أساسٌاً فً تحدٌد الهدؾ العسكري، و انه ٌفٌد كثٌراً فً 

 حالة تؽٌٌر وظٌفة الهدؾ مثل تحول الثكنات العسكرٌة إلى مستشفٌات.

التً ٌمكن لحل مسؤلة األهداؾ المختلطة  ما ٌإخذ على هذا المعٌار أنه عاجزاً 

 ألؼراض عسكرٌة و أؼراض مدنٌة فً نفس الوقت.إسخدامها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    شموله لجمٌع األهداؾ العسكرٌة مما ٌسمح ألطراؾ النزاع بالخروج عن وجهت لهذا التعرٌؾ انتقادات لعدم   (9)

  عتداء على األهداؾ ؼٌر العسكرٌة، باإلضافة لم ٌبٌن العنصر الذي ٌكون أساسًا لتحدٌد األهداؾ نطاقه و اال      

 العسكرٌة.      

. 161الدكتور زكرٌا عزمً، المرجع السابق ،الصفحة  (2)  

125.-124د، المرجع السابق، الصفحة الدكتور محمود الؽنً محموـ انظر كذلك ــ  
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و لقد اتخذ مجمع القانون الدولً اتجاهاً معتدال عندما نص القرار الذي صدر بعد 

الذي  ،فً مادته الثانٌة على تعرٌؾ األهداؾ العسكرٌة 9969مناقشات إٌدنبرج سنة 

كمعٌار لتعرٌؾ  ،ن أجلهباإلضافة إلى الؽرض الذي خصص م ،الهدؾ طبٌعة تبنى

الهدؾ العسكري، ثم أشار القرار فً مادته الثالثة إلى فكرة األهداؾ المدنٌة عندما 

ذكر الوسابل التً ال ؼنى عنها لبقاء السكان المدنٌٌن و األهداؾ التً بطبٌعتها تخدم 

 األؼراض اإلنسانٌة.

 

 الفرع الثالث:   جهود اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر

                  لصٌاغة تعرٌف لألهداف غٌر العسكرٌة.

 

  9979جاءت أراء الخبراء الذٌن استشارتهم اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً سنة 

        و هً بصدد إعداد الوثابق التً ستقدمها إلى مإتمر الخبراء الحكومٌٌن إلنماء

ة، مإٌدة لذلك االتجاه و تطوٌر القانون الدولً اإلنسانً فً زمن النزاعات المسلح

الذي ٌهدؾ إلى تعرٌؾ األهداؾ ؼٌر العسكرٌة ،  واستجابًة لتلك الرؼبة اقترحت 

اللجنة تعرٌفاً لألهداؾ ؼٌر العسكرٌة.و قد جاء االقتراح فً فقرته األولى بتعرٌؾ 

" هً تلك األهداف المخصصة بصفة عام لألهداؾ ؼٌر العسكرٌة ٌصفها بؤنها 

و أضاؾ االقتراح فً فقرته الثانٌة بعض للسكان المدنٌٌن" و ضرورٌة  أساسٌة 

األمثلة التً تعد أهدافاً ؼٌر عسكرٌة مثل المنازل و المنشآت التً تؤوي السكان 

 أو  تحتوي على مواردهم الؽذابٌة.          المدنٌٌن

 

دام معٌار االستخ باإلضافة إلىطابع الهدؾ  وما ٌالحظ أن هدا االقتراح قد اتخذ معٌار

أي وضع تعرٌؾ إٌجابً لألهداؾ ( 1)المخصص من أجله الهدؾ.) الوظٌفة ( 

 المدنٌة، بمعنى حصر تلك األهداؾ.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.57د عطٌه، المرجع السابق، الصفحة الدكتور أبو الخٌر أحم (9)  
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قدمت له اللجنة  9979و فً مإتمر الخبراء الحكومٌٌن المنعقد فً دورته األولى سنة 

الدولٌة للصلٌب األحمر تعرٌفاً عاماً لألهداؾ ؼٌر العسكرٌة و أعربت أنها ترؼب فً 

ٌة حتى الوقوؾ على أراء الخبراء فً تعرٌؾ مجمع القانون الدولً لألهداؾ العسكر

ٌتمكن الوصول إلى أفضل تعرٌؾ و بالتالً تحقٌق أكبر حماٌة لألهداؾ ؼٌر 

 العسكرٌة.

 و قام المإتمر بمناقشة اقتراح اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر و قدمت عدة اقتراحاٍت 

 و تعدٌالٍت علٌه.

و على ضوء االقتراحات التً قدمت للجنة الدولٌة  للصلٌب األحمر، قامت هذه 

الذي قامت بإعداده فً سنة  ،رة بتضمٌن مشروع  البروتوكول اإلضافً األولاألخٌ

تعرٌفاً لألهداؾ ذات الصفة المدنٌة و أخذ هذا التعرٌؾ بمعٌار طابع الهدؾ ،  9972

        " تلك األهداف التً بطبٌعتها و استعماله، حٌث عرفت األهداؾ المدنٌة بؤنها 

 .المدنٌٌن" و استخدامها تحقق احتٌاجات السكان

" تتضمن األهداف التً ال غنى عنها لبقاء و أضافت فً فقرتها الثانٌة بؤنها 

 .المدنٌٌن"

وجاءت الفقرة الثالثة بذكر أمثلة لتلك األهداؾ التً ٌجب أن تبقى دابماً أهدافاً مدنٌة 

 حتى فً حالة الشك فً طبٌعة استخدامها.

 43اً لألهداؾ العسكرٌة، فجاءت المادة تعرٌف الدولٌة للصلٌب األحمر و أضافت اللجنة

تلك األهداف التً تساهم من مشروع البروتوكول األول موضحة إٌاها ، بؤنها " 

 بطبٌعتها أو استعمالها إسهاما فعاالً و مباشراً فً المجهود الحربً للخصم. "

ثة و عند مناقشة مسؤلة تعرٌؾ األهداؾ المدنٌة و األهداؾ العسكرٌة فً اللجنة الثال

من المإتمر، فإن معظم الخبراء انتقدوا االزدواج الذي أتت به اللجنة الدولٌة للصلٌب 

األحمر الذي ٌنتج عنه بعض المخاطر نتٌجة تداخل األهداؾ لعدم الدقة فً التمٌٌز بٌن 

 الفبات المشار إلٌها فً التعرٌفٌن مما ٌستوجب حذؾ أحدهما. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وجاء مشروع البروتوكول اإلضافً األول فً صورته النهابٌة و الذي قدمته اللجنة 

الدولٌة للصلٌب األحمر إلى المإتمر الدبلوماسً فً دورته األولى، فً الفقرة األولى 

و التً كانت تحت عنوان  الحماٌة العامة لألؼراض المدنٌة" بتعرٌؾ  48ة من الماد

لألهداؾ العسكرٌة، و قد اتخذ هذا النص معٌار طبٌعة الهدؾ و الؽرض منه 

واستعماله ، باإلضافة إلى المصلحة العسكرٌة التً تتحقق من تدمٌره كؤساس قام علٌه 

لك األهداف التً تساهم بسبب " تالتعرٌؾ عندما عرؾ األهداؾ العسكرٌة بؤنها 

طبٌعتها أو الغرض منها و استعمالها ، إسهاماً فعاالً فً العمل العسكري و التً 

 ٌحقق تدمٌرها الكلً أو الجزئً فً الظروف  المحٌطة ، مصلحة عسكرٌة محددة ".

 

من مشروع البروتوكول اإلضافً األول  48و جاءت الفقرة الثانٌة من نص المادة 

الهجوم على األهداؾ المخصصة لالستخدام المدنٌٌن، و أوردت بعض لتحرم شن 

األمثلة  لتلك األهداؾ مثل المنازل و المنشآت ووسابل النقل و التً عدتها أهدافاً ؼٌر 

 عسكرٌة طالما لم تستخدم فً تدعٌم المجهود الحربً.

   

الالزمة من مشروع البروتوكول اإلضافً األول إلى األشٌاء  48و أشارت المادة 

لحٌاة السكان المدنٌٌن دون تعرٌفها، بل عددتها بؤنها المواد الؽذابٌة و مناطق إنتاجها 

و المحاصٌل الزراعٌة و الماشٌة و مصادر اإلمداد بالمٌاه و أعمال الري، و حرمت 

 (1)شن الهجوم علٌها أو تدمٌرها أو أن تكون محالً ألعمال االنتقام أو الثؤر.

 

 

    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.111إلى  111الدكتور زكرٌا عزمً ، المرجع السابق، الصفحة( 9)  
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ٌب و بذلك فإنه تبٌن من مشروع البروتوكول اإلضافً األول، أن اللجنة الدولٌة للصل

األحمر أخذت االتجاه الذي كان ٌطالب فً مإتمر الدبلوماسٌٌن فً دورته الثانٌة ، 

أن اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  أٌضاً  تبٌن، وكما بإٌجاد تعرٌف لألهداف العسكرٌة

           قد تبنت فً مشروع البروتوكول اإلضافً معٌار طبٌعة الهدؾ و استعماله 

 ً تتحقق من تدمٌره  معٌاراً لهذا التعرٌؾ .و المصلحة العسكرٌة الت

 

و فً المقابل فإن اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لم تدرج فً ضمن البروتوكول 

على األهداؾ  لمدنٌة و اكتفت فقط بتحرٌم الهجوماإلضافً األول تعرٌفاً لألهداؾ ا

األهداؾ المخصصة الستعمال السكان المدنٌٌن، و أوردت أمثلة لها باإلشارة إلى 

 الالزمة لحٌاة السكان المدنٌٌن.  

 

لإلشارة أن اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر عندما ذكرت األهداؾ التً تستعمل 

بواسطة السكان المدنٌٌن أو الالزمة لحٌاتهم، كان ذكراً لبعض األمثلة فقط، و كان من 

على سبٌل األحسن بؤن تضمن النص صراحة أن اإلشارة إلى األهداؾ المدنٌة جاءت 

 .ولٌس الحصر المثال

من مشروع البروتوكول اإلضافً األول فً الدورة الثانٌة  48و قد تم مناقشة المادة 

و فً نهاٌة المناقشات بالرؼم من وجود معارضة من  9975للمإتمر الدبلوماسً سنة 

بعض الوفود فً إٌجاد تعرٌؾ لألهداؾ العسكرٌة إالّ أن فً نهاٌة المناقشات أقرت 

 جاءت بتعرٌف لألهداف العسكرٌة و فً الوقت نفسه التً 48لجنة الثالثة المادة ال

   (1) .بتعرٌف سلبً  لألهداف المدنٌة

    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 من مشروع البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات جنٌؾ نصت على: " األؼراض المدنٌة هً كل  26المادة   (9)

       األؼراض التً ال تعد أهدافاً عسكرٌة وفقًا للتعرٌؾ الوارد فً الفقرة الثانٌة." وجاءت الفقرة الثانٌة تحدد       

عتها أو مكانها أو الؽرض منها أو من استعمالها إسهامًا تسهم بسبب طبٌ التً األهداؾ العسكرٌة بؤنها ".....تلك      

      فعااًل فً العمل العسكري و التً ٌحقق تدمٌرها كلًٌا أو جزبًٌا أو االستٌالء علٌها أو تحٌٌدها فً الظروؾ       

    المحٌطة مصلحة عسكرٌة محددة ".      
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سكرٌة فً الدورة الرابعة و قد تمت صٌاؼة بصفة نهابٌة التعرٌؾ باألهداؾ الع

من  48بنفس المضمون الذي كانت علٌه المادة   9977لمإتمر الدبلوماسٌٌن  فً سنة 

و تم تضمٌن البروتوكول اإلضافً األول بالمادة األول مشروع البروتوكول اإلضافً 

 " الحماٌة العامة لألعٌان المدنٌة " . التً جاءت تحت عنوان  52

 و تنص المادة على :"

ــ ال تكون األعٌان المدنٌة محالً للهجوم و لهجمات الردع. و األعٌان المدنٌة هً 9   

 كافة األعٌان التً لٌست أهدافاً عسكرٌة وفقاً لما حددته الفقرة الثانٌة.

ــ تقتصر الهجمات على األهداؾ العسكرٌة فحسب، و تنحصر األهداؾ العسكرٌة 2   

تسهم مساهمة فعالة فً العمل العسكري سواء كان فٌما ٌتعلق باألعٌان على تلك التً 

ذلك بطبٌعتها أم بموقعها، أم بؽاٌتها أم باستخدامها، و التً ٌحقق تدمٌرها التام أو 

 الجزبً أو االستٌالء علٌها أو تعطٌلها فً الظروؾ السابدة حٌنبٍذ مٌزة عسكرٌة أكٌدة.

راض المدنٌة مثل مكان ــ إذا ثار شك ما إذا كانت عٌن ما تكرس عادة األؼ3   

العبادة أو أي مسكٍن أخر أو مدرسة، إنما تستخدم فً تقدٌم مساهمة فعالة للعمل 

    (1)العسكري، فإنه ٌفترض أنها ال تستخدم كذلك".

          و بهذا فالمالحظ أن التعرٌؾ وجه لألهداؾ العسكرٌة دون األهداؾ المدنٌة،

تمثل فً كل ما ٌخرج عن تعرٌؾ األهداؾ و تحدٌد األهداؾ و األعٌان المدنٌة ت

العسكرٌة، و هذه الطرٌقة فً تحدٌد األعٌان المدنٌة نعتقد أنها تكفل نطاق أوسع 

للحماٌة ال ٌمكن حصرها حصراً جامعاً لألهداؾ المدنٌة عن طرٌق إٌجاد تعرٌٍؾ ولو 

 تبنى عدة معاٌٌر.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

من البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات جنٌؾ الذي ٌعرؾ األهداؾ المدنٌة اعتمادًا  31النص الكامل للمادة   (9)

لة او هدؾ مدنًٌا حتى فً حعلى تعرٌؾ اإلٌجابً لألهداؾ العسكرٌة و  جعل كل ما هو لٌس هدؾ عسكري ه      

 .    الشك      

.124ــ انظر الدكتور عبد الؽنً محمود، المرجع السابق، الصفحة   
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 المطلب الثانً:  القواعد المقررة لحماٌة األعٌان المدنٌة.

 

لقد سبق لً و أن تناولت فً السابق القواعد الخاصة بحماٌة المدنٌٌن فً النزاعات 

تند إلى مبدأ عدم جواز توجٌه الهجمات العسكرٌة ضد السكان المسلحة، و التً تس

المدنٌٌن طالما أنهم ال ٌشتركون فً القتال، إضافة إلى استعراض جملة من الحقوق 

 التً ٌتمتع بها المدنٌٌن إزاء دولة االحتالل.

ؼٌر أن الحقوق التً ٌقرها القانون الدولً اإلنسانً للمدنٌٌن ال تكتمل إالّ إذا تقررت 

 حماٌة خاصة لألهداؾ و المنشآت المدنٌة  التً ال ؼنى عنها لبقاء السكان المدنٌٌن.

و تستند هذه الحماٌة على مبدأ أال و هو تعتبر الهجمات العسكرٌة مشروعة عندما ٌتم 

  (1).توجٌهها فقط ضد األهداؾ العسكرٌة

قررة و تصبح ؼٌر مشروعة إذا وجهت ضد األهداؾ المدنٌة، و إن الحماٌة الم

ن األهداؾ أللألهداؾ المدنٌة هً مقررة فً الحقٌقة لحماٌة السكان المدنٌٌن أٌضاً، و 

 (2).المدنٌة تكون ضرورٌة لبقاء السكان المدنٌٌن و الستمرار حٌاتهم

 

 68 25و لقد ظهرت أحكام حماٌة األهداؾ المدنٌة على وجه الخصوص فً المادتٌن 

 منت تجرٌم تدمٌر بعض األهداؾ المدنٌة.التً تض 9997من لوابح الهاي لسنة و 

إالّ أن التطور فً أسالٌب الحرب و اختراع األسلحة الحدٌثة أدت إلى الحاجة الماسة 

 إلى تعدٌلها و تطوٌرها.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(9)  Marie  Françoise FURET et autres, Op cit , page 188. 

.131الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌه، المرجع السابق، الصفحة  (2)  

 . 125إلى  123ـــ انظر كذلك الدكتور عبد الؽنً محمود ، المرجع السابق، الصفحة      
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تدمٌر األهداؾ ؼٌر العسكرٌة إالّ  لتحرم 9949و جاءت اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لسنة 

  (1)أنها لم تستطع مواجهة صور و إشكال النزاعات المسلحة الحدٌثة.

لقد تطرق البروتوكول اإلضافً األول إلى حماٌة األعٌان المدنٌة فً الفصل الثالث 

، ولقد مٌز البروتوكول اإلضافً األول بٌن 56إلى المادة  52منه فً المواد من 

 حماٌة: حماٌة عامة و حماٌة خاصة.نوعٌن من ال

و تختلؾ تلك الحماٌة حسب اختالؾ طبٌعة األعٌان أو األهداؾ المدنٌة. فتلك التً لها 

عالقة باستمرارٌة حٌاة المدنٌٌن تكون أوسع نطاق و هً الحماٌة الخاصة، بٌنما إذا 

 و هً حماٌة عامة.  (2)كانت األهداؾ من ؼٌر ذلك فإن حماٌتها أقل نطاقاً 

سنخصص فرعٌن الستعراض الحماٌة المقررة لألعٌان المدنٌة فً األول نستعرض  

فٌه قواعد الحماٌة العامة لألهداؾ و فً الفرع الثانً نستعرض قواعد الحماٌة 

 الخاصة لألهداؾ المدنٌة.

 الفرع األول:  قواعد الحماٌة العامة لألهداف المدنٌة.

 

اعدة التً تحضر العملٌات العسكرٌة ضد إن قبل اتفاقٌة الهاي لم ٌكن وجود للق

نقطة  9949، و تعتبر قواعد الهاي و اتفاقٌة جنٌؾ األربعة لسنة  (3)األهداؾ المدنٌة 

  (4)انطالق نحو تطوٌر قواعد حماٌة األهداؾ المدنٌة.

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.171الدكتور زكرٌا عزمً، المرجع السابق ، الصفحة ( 9)  

(2)  Marie  Françoise FURET et autres, Op cit , page 202.     

  مل فقط ـــ الحماٌة الخاصة لألهداؾ المدنٌة نطاق أوسع من الحماٌة العامة لألعٌان المدنٌة ففً الثانٌة الحماٌة تش

 على حضر الهجوم، بٌنما فً األولى الحماٌة تشمل حضر الهجوم، تدمٌر ، الحرق أي كل احتماالت االعتداء.    

        لكن ٌبقى هذا صحٌحًا فٌما ٌتعلق بالقانون الدولً الوضعً، ألن األدٌان السماوٌة و أخص بالذكر القرآن  (3)

 ن و أقر فقط الحرب الدفاعٌة. الكرٌم، حضر الحرب على فبة المدنٌٌ      

.137الدكتور عبد الكرٌم علوان حضٌر،المرجع السابق، الصفحة ( 4)  
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و كان للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر دوراً فعاالً فً دفع وتٌرة تطوٌر قواعد حماٌة 

 األهداؾ المدنٌة انطالقاً من اتفاقٌات جنٌؾ.

رة الخبراء المختصٌن و ذلك بهدؾ لقد قامت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر باستشا

إمكانٌة وضع قواعد جدٌدة للحماٌة العامة لألهداؾ المدنٌة، تتالءم مع جمٌع صور 

 النزاعات المسلحة و تطوٌر األسلحة و أسالٌب القتال.

و بالرؼم من أن األهداؾ المدنٌة تتعرض لخطر الهجوم المباشر علٌها ، فقد اعترض 

العامة لألهداؾ المدنٌة على األسس و االعتبارات نفسها بعض الخبراء قٌام الحماٌة 

التً قامت علٌها قواعد حماٌة السكان المدنٌٌن، و على رؼم ذلك االتجاه فقد قدمت 

اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر اقتراحا لمإتمر الخبراء الحكومٌٌن فً دورته األولى 

من  25و 23و تطوٌراً للمواد  لتؤكٌد الحماٌة العامة لألهداؾ ؼٌر العسكرٌة امتداداً 

    ( 1.)9949من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لسنة  35و  33قواعد الهاي و المواد  

و كان هذا االقتراح ٌنص على أن األهداؾ ؼٌر العسكرٌة التً لها عالقة ضرورٌة 

الستخدام السكان المدنٌٌن ٌجب أن تتمتع بحماٌة عامة ضد أٌة أخطار قد تنجم عن 

العسكرٌة، و أن ال تكون تلك األهداؾ أو تصبح هدفاً لألعمال االنتقامٌة التً  العملٌات

   (2) من شؤنها تهدٌد السكان المدنٌٌن.

من مشروع البروتوكول اإلضافً األول الذي أعدته اللجنة الدولٌة  48و جاءت المادة 

حماٌة لجمٌع للصلٌب األحمر لتقدٌمه إلى الخبراء الحكومٌٌن.و جاء هذا النص لٌكفل ال

ٌُشر إلى تحرٌم أشكال أعمال االعتداء األهداؾ ذات الطبٌعة المدنٌة بوجه عام و  لم 

 مثل االنتقام .
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.171عزمً، المرجع السابق، الصفحة الدكتور زكرٌا ( 9)  

   فً المادة السادسة الفقرة الثانٌة: " ٌحظر مهاجمة المساكن و المنشآت أو  1734لقد أنشؤت قواعد الهاي لسنة ــ 

 وسابل النقل المخصصة كلٌة للسكان المدنٌٌن."    

  (2)   Marie  Françoise FURET et autres, Op cit, page 202-203 
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توكول اإلضافً األول تعدٌالً بعد من مشروع البرو 48لقً نص المادة و لقد 

مناقشته، و أُضٌؾ له حظر أعمال الثؤر و االنتقام ضد األهداؾ المدنٌة ، أقرت اللجنة 

، بعد إدخال علٌه التعدٌالت السابقة    (1) 9975فٌفري  25فً  48الدولٌة نص المادة 

  عة ــدورة الرابـر الدبلوماسً بكامل هٌبته فً الإتمــو هً نص المادة التً أقرها الم

بعنوان الحماٌة  52و جاءت فً البروتوكول اإلضافً األول ، تحت رقم المادة  

 (2.)العامة لألعٌان المدنٌة 

 الفرع الثانً :    قواعد الحماٌة الخاصة لبعض األهداف    

                       المدنٌة .

من  27ببعض أحكام الحماٌة الخاصة عندما ألزمت المادة لقد جاءت قواعد الهاي 

البحة قوانٌن و أعراؾ الحرب البرٌة أطراؾ النزاع من اتخاذ كافة الخطوات 

الضرورٌة فً حالة الحصار و القصؾ الجوي لحماٌة المبانً المخصصة لألؼراض 

ٌات و أماكن الدٌنٌة و الفنون و العلوم و أؼراض البر و اآلثار التارٌخٌة و المستشف

 تجمٌع الجرحى بشرط أن ال ُتستخدم هذه األهداؾ لألؼراض العسكرٌة .

كما حرمت اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة توجٌه الهجوم ضد المستشفٌات المدنٌة و التً ٌجب 

 أن تكون فً جمٌع األوقات محالً لالحترام و الحماٌة .
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. 176الدكتور عزمً زكرٌا ، المرجع السابق ، الصفحة  ( 9)  

من البروتوكول اإلضافً األول على: 31تنص المادة ( 2)   

    مدنٌة هً كافة األعٌان التً لٌست ــ ال تكون األعٌان المدنٌة محاًل للهجوم أو لهجمات الردع ، و األعٌان ال1" 

 أهدافًا عسكرٌة وفقًا لما حددته الفقرة الثانٌة.         

 ــ تقتصر الهجمات على األهداؾ العسكرٌة فحسب و تنحصر األهداؾ العسكرٌة فٌما ٌتعلق باألعٌان التً تسهم 1

  عها أم بؽاٌتها أم باستخدامها، و التً ٌحقق مساهمة فعالة فً العمل العسكري،سواء كان ذلك بطبٌعتها أم بموق     

 تدمٌرها التام أو الجزبً أو االستٌالء علٌها أو تعطٌلها فً الظروؾ السابدة حٌنذاك مٌزة عسكرٌة أكٌدة.     

      ــ إذا ثارت الشك حول ما إذا كانت عٌن ما تكرس عادة لألؼراض المدنٌة مثل مكان العبادة أو منزل أو أيٍ 1

         مسكن آخر أو مدرسة ،انها تستخدم فً تقدٌم مساهمة فعالة للعمل العسكري،فإنه ٌفترض أنها ال تستخدم      

 كذلك."       
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و لقد جاءت هذه االتفاقٌة بؤحكام الحماٌة تلزم أطراؾ النزاع باتخاذ اإلجراءات 

 ( 1).الضرورٌة لحماٌة األعٌان الدٌنٌة و الثقافٌة 

لتؤكٌد الحماٌة  التفاقٌة جنٌؾالملحق  9977لسنة إلضافً األول كول او جاء البروتو

حماٌة األعٌان و المواد التً ال ؼنى عنها   (2) على األعٌان الثقافٌة و أماكن العبادة

      و حماٌة األشؽال الهندسٌة  (4)، حماٌة البٌبة الطبٌعٌة   (3)لبقاء السكان المدنٌٌن 

 ( .5)و  خطرة و المنشآت المحتوٌة على ق

 

 أوالً  :    حماٌة المنشآت و األهداف الالزمة لبقاء السكان المدنٌٌن .

كانت األطراؾ المتحاربة فً الماضً تستخدم أسالٌب التجوٌع كوسٌلة للضؽط على 

العدو و إجباره على االستسالم ، و كان هذا األسلوب ٌترك آثاراً ضارة فً المدنٌٌن ، 

          ه و العمل الدولً لوضع قواعد خاصة لحماٌة األشٌاءو لهذا السبب اتجه الفق

و المنشآت الالزمة لبقاء السكان المدنٌٌن و الستمرار حٌاتهم الطبٌعٌة ، و تهدؾ هذه 

الحماٌة إلى استكمال جوانب حماٌة السكان المدنٌٌن و المحافظة على حٌاتهم و بقابهم 

 و منع نزوحهم إلى أماكن أخر  .

الجهود الدولٌة إلى إقرار نصوص دولٌة تلزم األطراؾ المتحاربة بعدم  لذلك اتجهت

توجٌه الهجمات ضد األعٌان و المنشآت و األشٌاء الالزمة لبقاء المدنٌٌن ، و عدم 

توجٌه الهجمات االنتقامٌة أو هجمات الردع ضدها ، وهذا العتبارات الكرامة 

  (6).اإلنسانٌة و ال تتطلبه الضرورة العسكرٌة 
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. 211الدكتور عزمً زكرٌا ، المرجع السابق ، الصفحة ( 9)  

من البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات جنٌؾ . 31المادة ( 2)  

من البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات جنٌؾ . 32المادة ( 3)  

من البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات جنٌؾ . 33المادة ( 4)  

من البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات جنٌؾ . 34المادة  (5)  

. 116و  115الدكتور عبد الؽنً محمود ، المرجع السابق ، الصفحة ( 6)  
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لصلٌب أألحمر بإعداد مادة لحماٌة المنشآت التً ال ؼنى لذلك قامت اللجنة الدولٌة ل

عنها لبقاء السكان المدنٌٌن ، و قدمته إلى مإتمر جنٌؾ الدبلوماسً فً دورته أألولى 

، و تم إقراره و صٌؽت تلك المادة فً أحكام نص  9975و الثانٌة عام  9974عام 

ٌؾ ، و جاءت المادة جن التفاقٌات 9977اإلضافً األول لعام من البروتوكول  54

 (1)تحت عنوان حماٌة األعٌان و المواد التً ال ؼنى عنها لبقاء السكان المدنٌٌن. 

إن الحماٌة المقررة لهذه الفبة من األهداؾ المدنٌة تتضمن كل من حظر تجوٌع 

، و بذلك فإن هذه األهداؾ لها   (2)المدنٌٌن ، الهجوم ، تدمٌر ، نقل أو تعطٌل األعٌان

 د جمٌع صور االعتداء .حصانة ض

و لقد ذكر نص المادة أمثلة لبعض األشٌاء الالزمة لبقاء السكان المدنٌٌن مثل المناطق 

 ، و الماشٌة و مرافق المٌاه .الزراعٌةالزراعٌة ، و المواد الؽذابٌة ، و المحاصٌل 

قاء ؼٌر أن إذا كان نص المادة ٌمنح حماٌة شبه مطلقة للمنشآت و األهداؾ الالزمة لب

ٌُضعؾ الحصانة التً ذكرتها الفقرتٌن  السكان المدنٌٌن إالٌ أنه أورد علٌها إستثناءاً 

األولى و الثانٌة عندما أجازت الفقرة الثالثة من ذات المادة لطرؾ النزاع الذي تقع 

هذه األعٌان فً نطاق اإلقلٌم الخاضع لسٌطرته بؤن ال ٌرعى الحماٌة المقررة لها إذا 

 رة عسكرٌة من أجل الدفاع عن إقلٌمه.تطلبت ذلك ضرو
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. 131و  131الدكتور أبو الخٌر أحمد عطٌة ، المرجع السابق ، الصفحة ( 9)  

ــ ٌحضر مهاجمة أو  1ــ ٌحضر تجوٌع المدنٌٌن كؤسلوب من أسالٌب الحرب. 1التالً: ــ و صٌؽت هذه المادة ك

تدمٌر أو نقل أو تعطٌل األعٌان و المواد التً ال ؼنى عنها لبقاء السكان المدنٌٌن و مثالها المواد الؽذابٌة و المناطق 

تها و أشؽال الري إذا تحدد القصد من الزراعٌة التً  تنتجها و المحاصٌل و الماشٌة و مرافق مٌاه الشرب و شبك

ذاك فً منعها عن السكان المدنٌٌن أو الخصم لقٌمتها الحٌوٌة مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجوٌع المدنٌٌن أم 

ــ ال ٌطبق الحضر الوارد فً الفقرة الثانٌة على ما ٌستخدمه الخصم من  1لحملهم على النزوح أم ألي باعٍث آخر. 

أــ  زادًا لقواته المساحة وحدهم  ــ ب ــ أوان لم ٌكن زادا فدعمًا  مواد التً تشملها تلك الفقرة، ــاألعٌان و ال

مباشرًا للعمل العسكري شرٌطة أاّل تتخذ مع ذلك حٌال هذه األعٌان و المواد فً أي حال من األحوال إجراءات قد 

ى نحو ٌسبب مجاعتهم أو ٌضرهم ، فال تكون هذه ٌتوقع أن تدع السكان المدنٌٌن بما الٌؽنى من أكل و مشرب عل

 األعٌان و المواد محاًل لهجمات الردع......"      

(2) Marie  Françoise FURET et autres, Op cit, page 202.   
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 ثانٌاً  :    حماٌة أألعٌان الثقافٌة و دور العبادة .

خاصة بالمنشآت الالزمة إلشباع  إذا كان القانون الدولً أإلنسانً قد اقر حماٌة قانونٌة

  الحاجات المادٌة لإلنسان لبقابه على قٌد الحٌاة ، فإنه قد إعتنى كذلك بحماٌة األعٌان

 و المنشآت الالزمة إلشباع حاجاته الروحٌة .

 

لذلك فقد حرصت قواعد القانون الدولً على إقرار حماٌة خاصة لألعٌان و المنشآت 

  الهجمات العسكرٌة نظراً لما تمثله من قٌمة ثقافٌة   د آثارالثقافٌة و أماكن العبادة ض

 ، و لما تشكله تراثاً مشتركاً لإلنسانٌة .(1)و روحٌة للسكان المدنٌٌن 

 

لقد جاءت اتفاقٌة الهاي ببعض األحكام الخاصة بالحرب البرٌة بحماٌة األعٌان الثقافٌة 

خاذ كافة اإلجراءات الضرورٌة و دور العبادة إذ تنص على التزام أطراؾ النزاع بات

 (  2) فً حاالت الحصار و القصؾ الجوي بشرط أالٌ تستخدم فً األؼراض العسكرٌة

 

 53التفاقٌممات جنٌممؾ نممص المممادة  9977و تضمممن البروتوكممول اإلضممافً األول سممنة 

     التممً تحظممر ارتكمماب أي عمممل مممن األعمممال العدابٌممة الموجهممة ضممد اآلثممار التارٌخٌممة 

         ال الفنٌممة أو أممماكن العبممادة التممً تشممكل التممراث الثقممافً أو الروحممً للشممعوبأو األعممم

و تحظممر اسممتعمال تلممك األعٌممان فممً المجهممود الحربممً و تحظممر كممذلك اتخاذهمما محممالً 

  (3)لهجمات الردع .
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. 141الدكتور عبد الكرٌم علوان خضٌر ، المرجع السابق ، الصفحة ( 9)  

(2)  Charle ROUSSEAU , le droit des conflits armés, Edition A.PEDONE ,Paris 1983, page 132.    

- Edward NAHLIK-Protection des Bien Culturel, Les Dimensions Internationales du  Droit     

  Humanitaire, Edition A.Pedone  Paris 1986,page 238. 

. 131و  131الدكتور عبد الؽنً محمود ، المرجع السابق ، الصفحة  (3)  
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 ثالثاً  :    حماٌة المنشآت و األهداف التً تحتوي قوى خطٌرة .

 

           ت قرار حماٌة خاصة بالمنشآنً على إحرصت قواعد القانون الدولً اإلنسا

رة  أثناء النزاعات المسلحة ، و الهدؾ من إقرار ٌو األهداؾ التً تحتوي قو  خط

حماٌة لها هً حماٌة المدنٌٌن و تجنٌبهم من اآلثار الخطٌرة التً تترتب على تدمٌر 

 مثل هذه المنشآت .

 

ٌُلحقه االعتداء على المنش رة ٌآت التً تحتوي قو  خطؼٌر أن رؼم ما قد ٌمكن أن 

     لم تهتم بتوفٌر 9949على السكان المدنٌٌن ، إالٌ أن اتفاقٌات جنٌؾ األربعة لعام 

 (1)أو إقرار لها  حماٌة مالبمة تتماشى و أهمٌتها

، قامت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  النقص و السهو و كمحاولة الستدراك هذا 

ماٌة السكان المدنٌٌن ضد آثار العملٌات من مشروع ح 98بصٌاؼة نص المادة 

  و تقدمت به إلى مإتمر الخبراء الحكومٌٌن للعمل على إنماء  9956العسكرٌة لسنة 

، و أدخلت علٌه بعض التعدٌالت إلى أن تم  ( 2)و تطوٌر القانون الدولً اإلنسانً 

ٌؾ التفاقٌات جن من مشروع البروتوكول اإلضافً األول  49إقرار نص المادة 

 رة .ٌالتً قررت حماٌة المنشآت و األهداؾ التً تحتوي على قو  خط (3)األربعة

لقد حظرت هذه المادة شن هجوم أو تدمٌر السدود أو الجسور أو المحطات النووٌة 

المستعملة فً تولٌد الطاقة الكهربابٌة و حرمت توجٌه أعمال القمع و االنتقام ضد هذه 

إلى تجنب إقامة منشآت عسكرٌة بالقرب من تلك  المنشآت ، و دعت أطراؾ النزاع

األهداؾ ، كما دعت األطراؾ إلى تمٌٌزها بعالمات خاصة حتى ٌسهل التعرؾ علٌها 

 و تجنب الهجوم علٌها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(9 )  Bassouf BAHANAG, Les Insuffisances des Conventions de Genève du 12 aout 1949,et 

     de leurs Protocoles Additionnels de 1977,Revue Africaine de Politique                      

     Internationales n 27/28 avril 1997.   

. 132و  131ً محمود ، المرجع السابق ، الصفحة الدكتور عبد  الؽن (2)  

 من مشروع البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌات جنٌؾ فً البروتوكول اإلضافً  27و تمت صٌاؼة المادة  (3)

  . 34األول تحت رقم المادة      
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و فً الدورة الثانٌة لمإتمر الخبراء الحكومٌٌن قدم الوفد المصري جهوداً حثٌثة لدعم 

ماٌة هذه المنشآت نظراً لوجود السد العالً و خزان أسوان و أهمٌتهما الكبٌرة ح

من البروتوكول  56لالقتصاد المصري ، أسفرت جهودهم عن إقرار نص المادة 

 الملحق باتفاقٌات جنٌؾ األربعة . 9977اإلضافً األول لسنة 

 

، حظر  و تضمن هذا النص حماٌة المنشآت و األهداؾ التً تحتوي قو  خطرة

الهجوم علٌها حتى و لو كانت أهدافاً عسكرٌة ، إذا كان من شؤن هذا الهجوم أن ٌسبب 

فً إطالق قو  خطرة ترتب خسابر بشرٌة ، كما حظرت الهجوم حتى على األهداؾ 

العسكرٌة التً تتموقع بجوار المنشآت الهندسٌة إذا كان من شؤن الهجوم أن ٌتسبب فً 

 لمنشآت الهندسٌة .رة من تلك اٌإطالق قو  خط

 

 9977من البروتوكول اإلضافً األول لسنة  56ؼٌر أن الفقرة الثانٌة من نص المادة 

الملحق التفاقٌات جنٌؾ األربعة قٌدت تلك الحماٌة بشرط عدم استعمال تلك المنشآت 

  ( 1)ألؼراض عسكرٌة 

 

 رابعاً  :    حماٌة البٌئة الطبٌعٌة . )2(

 

المقدم  ،9949لسنة  التفاقٌات جنٌؾ األربعةاألول ضافً إن مشروع البروتوكول اإل

من طرؾ اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لم ٌكن ٌتضمن فً صٌاؼته األولى أي نص 

  (3).ذات عالقة بحماٌة البٌبة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 152المرجع السابق ، الصفحة   الدكتور عبد  الؽنً محمود، (9)  

      إلى هذا الحق، لذلك كان البروتوكول اإلضافً األول لسنة  1727لم تتطرق إتفاقٌات جنٌؾ األربعة لسنة  (2)

 .الملحق باإلتفاقٌات السابقة ٌشكل إستدراكًا لسهوها 1755      

. 132المرجع السابق ، الصفحة ( 3)  
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بتقدٌم مشروع مادة جدٌدة ، أملت  ة الثانٌة للمإتمر بادرت أسترالٌالكن و فً الدور

التفاقٌات جنٌؾ ، و كانت تلك  األول تضمٌنها فً مشروع البروتوكول اإلضافً

 (1).المادة تتضمن أحكاماً لحماٌة البٌبة الطبٌعٌة 

رحٌباً من أعضاء المإتمر ، ألن الؽرض منه هو حماٌة و لقد لقً اقتراح أسترالٌا ت

و هً مسؤلة فً بالػ األهمٌة و ال جدال فٌها فً التؤثٌر على ،البٌبة ضد أثر العدوان 

 حق اإلنسان فً الصحة .

 

لذلك قامت مجموعة العمل المنبثقة من اللجنة الثالثة بتحضٌر مشروع مادة و كان ذلك 

  (2)ذي قدمته الدولة المبادرة أي أسترالٌا .بإدخال تعدٌالت على النص ال

 

قبول جل الوفود المشاركة فكرة تضمٌن مشروع البروتوكول  من لكن بالرؼم

اإلضافً مادة تتعلق بحماٌة البٌبة ، إالٌ أنه نشؤ خالؾ حول تفاصٌل و نطاق الحماٌة 

هناك حاالت السٌما حول تحدٌد الدرجة التً ٌحرم عندها المساس بتوازن البٌبة ، ألن 

ثانوٌة تتؤثر فٌها البٌبة تؤُثراً واهٌاً ، فقنابل المدفعٌة مثالً ٌمكن أن ُتإثر على توازن 

 (3)البٌبة 

بؤن ٌكون  ،لذلك إتجهت وفود الدول المشاركة إلى تحدٌد وصؾ التؤثٌر الذي سٌحرم

 (4)واسع اإلنتشار و بعٌد المد  و خطٌر اآلثار .

فً مشروع البروتوكول اإلضافً  48المادة  9975ل أفرٌ 99لقد أقرت اللجنة فً 

 األول ، و أهم ما تضمنته هو الحث ببذل عناٌة أثناء الحرب لحماٌة البٌبة ضد التدمٌر

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

     و قد أٌدت بعض الدول الشرقٌة فكرة أسترالٌا الرامٌة إلى حماٌة البٌبة و دافعت بشدة من أجل تضمٌن فً  ( 9)

 صٌؽة مشروع البروتوكول اإلضافً مادة بخصوص ذلك .       

161الدكتورمحمد مصطفى ٌونس ، المرجع السابق، الصفحة ( 2)  

. 121الصفحة  الدكتور زكرٌا عزمً ، المرجع السابق ،( 3)   

   الدكتور أبو الخٌرأحمد عطٌة ، اإللتزام الدولً بحماٌة البٌبة البحرٌة من التلوث ، رسالة  دكتوراه ، جامعة   (4)

 .  23، صفحة  1773عٌن الشمس ،       
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الواسع االنتشار بعٌد المد  ، خطٌر اآلثار ، و تضمنت كذلك تحرٌم إستخدام أسالٌب 

ستخدامها أن تإدي أضراراً للبٌبة ، و حرمت توجٌه أعمال الثؤر الحرب التً ٌتوقع ا

 ضد البٌبة .

 

من البروتوكول اإلضافً  55فً دورته الرابعة المادة  و أقر المإتمر الدبلوماسً 

لمشروع البروتوكول  48األول بعنوان حماٌة البٌبة ، المستوحاة من أحكام المادة 

 اإلضافً األول .

 

من البروتوكول اإلضافً األول لٌست كفٌلة لوقاٌة البٌبة  55مادة و نر  أن صٌاؼة ال

من تجاوزات أسالٌب القتال الحربً و ؼٌر قادرة لتحقٌق الهدؾ المرجو منها ، إذ أنها 

 صٌؽت مجردة من الحظر و اإللزام بل توصً فقط بؤن تراعى حماٌة البٌبة .

 

    جارب السابقة فً الحروب ،هً الت 55و أحسن دلٌل على عدم كفاٌة أحكام المادة 

و من بٌنها تلوث مٌاه بحر الخلٌج أثناء حرب العراق األولى ضد الكوٌت ، إذ أدت 

كمٌات البترول سربت فً المٌاه إلى أخطار بلٌؽة ، دون ترتٌب أي جزاء دولً على 

 ذلك .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 الفصل الثانً

الوسائل و اآللٌات الدولٌة لحماٌة حقوق المدنٌٌن فً 

 النزاعات الدولٌة المسلحة .

 

لما كانت إشكالٌة البحث هو الوصول لإلجابة عن السإال التالً ، هل اتفاقٌة جنٌؾ 

            بحماٌة المدنٌٌن فً النزاعات الدولٌة المسلحةالمتعلقة  9949الرابعة لسنة 

من تحقٌق  ،الملحق بها كفٌالن بما احتوٌاه 9977و البروتوكول اإلضافً األول لسنة 

 حماٌة شاملة من التجاوزات المرتكبة فً النزاعات الدولٌة المسلحة ؟ .

ق بها أحاطا و ألما و هل اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة و البروتوكول اإلضافً األول الملح

ضمانات لتجسٌد  او هل تضمن مضمونهما بكل الحقوق المحقة للمدنٌٌنمن حٌث 

 الحقوق المدرجة نظرٌاً فً وثٌقة االتفاقٌة و البروتوكول ؟ .

 

     فإن اإلجابة على كل ذلك ال ٌمكن الوصول إلٌها إالٌ بعد تفحص محتو  االتفاقٌة 

      جهة و بعد التطرق كذلك إلى تحدٌد ق منو البروتوكول من حٌث محتو  الحقو

و سابل ضمان تنفٌذها ــ إن وجدت طبعاً ــ سواءاً كانت تلك الوسابل موجودة 

باالتفاقٌة أو فً البروتوكول أو سواءاً كانت بوسابل عامة خارج نطاق االتفاقٌة ، 

 ٌملكها المجتمع الدولً .

إلى الوسابل و اآللٌات الدولٌة لحماٌة  فً اعتقادي التطرق فً هذا البحث و لهذا فإن

حقوق المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة أكثر من ضروري ، بل حتمٌة على كل باحث 

ٌُنتظر منه إعطاء تقٌٌم عن مد  نجاعة االتفاقٌة و البروتوكول اإلضافً الملحق بها 

 .فً تقدٌم حماٌة للمدنٌٌن

 

فٌن ،سواءاً كانت منظمة فً  و ٌمكن تصنٌؾ ضمانات ووسابل الحماٌة إلى صن

ة فً القانون نظماإلضافً األول الملحق بها أو متاتفاقٌة جنٌؾ الرابعة و البروتوكول 

 : الدولً بصفة عامة 
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: له دور رقابً و إشرافً لتنفٌذ قواعد الحماٌة المقررة فً اتفاقٌة الصنف األول 

شراؾ و الرقابة من منظمة جنٌؾ و البروتوكول الملحق ، و قد ٌكون إماٌ بوسٌلة اإل

دولٌة محاٌدة و قد ٌكون إما عن طرٌق دولة ؼٌر محاٌدة كذلك أو إما عن طرٌق لجان 

 لتقصً الحقابق .

 

: ذات صفة ردعٌة ٌتعلق بتوقٌع الجزاء عن مخالفة قواعد القانون أما الصنف الثانً 

 الدولً اإلنسانً .

 

المبحث األول سوؾ نتناول الوسابل لذلك فإننا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثٌن ، فً 

انً ـ، و فً المبحث الث  الرقابٌة لضمان تنفٌذ و تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً

  ،  اإلنسـانـً ان تطبٌق القانون الدولًـلة لضمـٌة كوسٌـل الردعـاول فٌه الوسابـسنتن

 و تتمثل هذه الوسٌلة الردعٌة فً المسإولٌة الجزابٌة الدولٌة .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 المبحث األول :   آلٌات الرقابة لضمان تطبٌق القانون الدولً 

                     اإلنسانً على المدنٌٌن .

 

كان له وجود منذ  اإلنسانً ابة لضمان تطبٌق قواعد القانون الدولًإن أسلوب الرق

الذي كان ٌعهد مهمة اإلشراؾ على تطبٌق القانون الدولً  9929اتفاقٌة جنٌؾ 

اإلنسانً للدولة الحامٌة ، أو إلى منظمة دولٌة إنسانٌة مثل اللجنة الدولٌة للصلٌب 

 األحمر .

الملحق باتفاقٌات جنٌؾ أألربعة  9977سنة و قد أضاؾ البروتوكول اإلضافً األول ل

   (1)أسلوباً آخر و هو لجان تقصً الحقابق 

فما دور هذه الوسابل و اآللٌات الثالث فً توفٌر الحماٌة الفعلٌة للمدنٌٌن ، إلى أي 

 مد  تعتبر اآللٌات السابقة ضمانة الحترام تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً .

المبحث الذي ٌقتضً وفقاً للمنهج السابق طرحه أعاله ، ــ سوؾ نعالج ذلك فً هذا 

 ما ٌرد أدناه .وفقاً لتقسٌمه إلى ثالث مطالب 

 

 

 

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (1)  Marie  Françoise FURET  et autres, Op cit, page 23 .     

        ، دار  1767أنظر كذلك الدكتورة منى محمود مصطفى ، القانون الدولً لحقوق اإلنسان ، الطبعة األولى ــ 

 . 166النهضة العربٌة ، القاهرة ، الصفحة    
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لقانونالمطلب األول : اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر وسٌلة الرقابة على تنفٌذ ا  

الدولً اإلنسانً .                       

المطلب الثانً : الرقابة بواسطة الدولة الحامٌة .   

.المطلب الثالث : اللجنة الدولٌة لتقصً الحقابق   

 

 المطلب األول : اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً وسٌلة 

                    الرقابة على تنفٌذ القانون الدولً اإلنسانً .

 

ال تزال المراقبة أصعب المشكالت فً مجال القانون الدولً العام عامة و خصوصاً 

فٌما ٌتعلق بالقانون الدولً الذي ٌطبق فً حالة النزاعات المسلحة بالرؼم من النظام 

 و البروتوكوالن اإلضافٌان لها 9949لسنة  الحماٌة الذي تنص علٌه اتفاقٌات جنٌؾ

لعدم وجود سلطة دولٌة تفوق سلطات الدول ، فإنه كثٌرا ما  ، و نظراً  9977لسنة 

 ترتكب انتهاكات خطٌرة و تمر بدون أٌة عقوبة .

 

و لتحدٌد الدور الذي تلعبه اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر كضمانة لتطبٌق القانون 

  الدولً اإلنسانً عن طرٌق دورها الرقابً، ٌتعٌن علٌنا أن نتطرق إلى النقاط التالٌة:

 

ــ كٌؾ نشؤت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً و مبادئ عملها . 9  

ــ األساس القانونً الذي تتحرك بموجبه اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر . 2  

ــ كٌفٌة تدخلها و اإلجراءات التً تتخذها  . 3  
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 و سوؾ نعالج النقاط الثالثة أدناه : 

 الفرع األول :   نشؤة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً 

                      و مبادئ عملها . 

هنري ٌرجع الفضل فً تؤسٌس اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر إلى النداء الذي وجهه 

احتو  على  (1) " نداء سولفارٌنو"بواسطة كتابه المعنون  9862فً سنة  دونان

فرنسً و الجٌش النمساوي فً الوقابع و المناظر األلٌمة من الحرب بٌن الجٌش ال

و التً خلقت فً ظرؾ زمنً قصٌر ال ٌتجاوز ستة عشر  9859معارك مسلحة سنة 

ضحٌة بٌن قتٌل و جرٌح ، باإلضافة إلى تسعة آالؾ  (490999)ساعة أربعون ألؾ 

 جرٌح عسكري قد تركوا بدون عناٌة بهم ، حٌث كان باإلمكان إنقاذهم .

هنري دونان ، اجتمع معه خمسة من الرجال و على إثر النداء الذي وجهه 

و هو ربٌس جمعٌة خٌرٌة بسوٌسرا  جوستاف موانٌٌهالسوٌسرٌٌن و كان من بٌنهم 

تدعى " جمعٌة جنٌؾ للمنفعة العامة " هذا األخٌر دعا هذه األخٌرة لالنعقاد سنة 

 (2)لمناقشة اقتراحات دونان و تطبٌقها على أرض الواقع . 9863

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ق ، منشور فً الموقع اإللكترونً .سامر أحمد موسى ، المرجع الساب( 9)

  المرجع السابق.ــ أنظر كذلك : سامح خلٌل الوادٌة ، ،     

      الدكتور سعد فهٌم خلٌل ، الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان فً الظروؾ اإلستثنابٌة ، دراسة فً  :                

 .311، صفحة  1776ضوء أحكام القانون الدولً لحقوق اإلنسان ــ                       

Maurice TORRELLI – Le Droit Internationale Humanitaire, collection –que sais je-presse 

universitaire de France, sans année, page 07. 

(2 )  Yves SANDOZ, le Comité International de la Croix Rouge, ( gardien du droit              

     international humanitaire) ICRC, Genève,1998 page 03. 
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لجنة تتكون من خمسة  و من أجل بلوغ هذا الهدؾ قرر جوستاؾ مونٌٌه ، تشكٌل

أشخاص ، و هذه اللجنة قررت مواصلة عملها كلجنة دولٌة دابمة باسم اللجنة الدولٌة 

إلؼاثة الجرحى ، و التً سمٌت فٌما بعد باللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، و التً 

  (1). وضعت من أجل بلوغ هدفها مبادئ عامة نتطرق إلٌها أدناه

علٌها اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً ، فقد حددها  أما مبادئ العمل التً تقوم

، و هً  9965المإتمر الدولً العشرون للصلٌب األحمر الذي انعقد فً فٌنا سنة 

 سبعة مبادئ ، لكن فقه القانون الدولً حددها فً ثالثة فبات و نذكرها أدناه : 

لفبة األولى تتعلق بالمبادئ األساسٌة : و تشمل مبدأ اإلنسانٌة ، مبدأ عدم التحٌز . ا

فاإلنسانٌة من حٌث الجوهر هً مد العون و إؼاثة لكل ضحٌة بدون إقصاء ، من 

خالل نشر االتفاق و التفاهم و الصداقة بٌن جمٌع الشعوب ، أما مبدأ عدم التحٌز فٌقوم 

اته اتجاه جمٌع األطراؾ دون تمٌٌز أٌاً كان أساسه مع على اتخاذ اللجنة الموقؾ ذ

 . (2)إعطاء األولوٌة ألشد الحاالت عوزاً لإلؼاثة 

أما الفبة الثانٌة فهً مبادئ مشتقة : و ٌقصد بها مبدأ الحٌاد و االستقالل و هما وسٌلة 

جمٌع  لتطبٌق المبادئ األساسٌة العامة ، كما تكفل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ثقة

األطراؾ ، فقد نصت دٌباجة النظام األساسً لحركة الصلٌب و الهالل األحمر الدولً 

 على هذٌن المبدأٌن . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(9)  Jean PICTET ,une institution unique de son genre – le Comité International de  

      la Croix Rouge ,Institut Henry DUNAN, Edition A.PEDONE ,Paris 1985, page de 08    

      a 13.  

 أنظر كذلك سامر أحمد موسى ، منشور على موقع إلكترونً  .

      مواطنًا سوٌسرًٌا ٌتم اختٌارهم تبعًا لكفاءتهم و  13مما ال ٌزٌد عن ــ إن اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر تتشكل 

قدراتهم الذاتٌة و نزعتهم اإلنسانٌة لمدة أربع سنوات باالقتراع السري و بؤؼلبٌة ثلثً األعضاء ، مما ٌضمن لهم    

  تفادي الضؽوطات الخارجٌة و ٌجعلهم أحرارًا فً وظابفهم .   

(2) Hans HANG, Humanité pour tous, les principes fondamentaux du mouvement international  

     De la croix rouge et du croissant rouge, Institut  Henry  DUNANT , (SD), Haupt, page 449 et  

     463. 
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ها ال أما الفبة الثالثة فهً مبادئ تنظٌمٌة : و تشمل مبدأ التطوع ، بمعنى أن أعمال

تكتسً طابع الربح المادي ، و تشمل مبدأ الوحدة الذي نصت علٌه دٌباجة النظام 

  جمعٌة واحدة للهالل أو األساسً على أنه " ال ٌمكن أن توجد فً أي بلد سو

األحمر ..." ألن وجود أكثر من جمعٌة وطنٌة ٌإدي إلى االرتباك فً  الصلٌب 

ه و نشاطاته عالمٌة النطاق تتمتع فٌها كل و مبدأ العالمٌة بمعنى أن حركات ،العمل

الجمعٌات بحقوق متساوٌة ، و تقع علٌها مسإولٌات و واجبات متساوٌة فً مساعدة  

و علٌه فإن العمل وفقاً  (1)األفراد و هو ما احتوته دٌباجة النظام األساسً للحركة .

من  هدؾ التخفٌؾنون الدولً اإلنسانً ٌستلمبادبه السابقة الذكر لتنفٌذ قواعد القا

 وٌالت و آالم الحرب و ما ٌترتب علٌها .

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.سامر أحمد موسى ، المرجع السابق ، المنشور بالموقع اإللكترونً  (  9)  
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 الفرع الثانً : األساس القانونً الذي تتدخل بموجبه اللجنة

                     الدولٌة للصلٌب األحمر  .

تستمد اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر مشروعٌة عملٌات التدخل و المبادرة التً تقوم 

ة من منطلق بها لصالح الضحاٌا المدنٌٌن فً النزاعات المسلحة و فً األقالٌم المحتل

عملها التقلٌدي و تواجدها المٌدانً من خالل شبكة مندوبٌها ، ، فشؽلها الشاؼل هو 

رعاٌة و دراسة تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً ، فهً بهذا ضامنة لتنفٌذ هذا القانون 

  (1)ألنها تإكد دابماً طابعها اإلنسانً.

 

 9977لسنة توكوالن اإلضافٌان و البرو 9949لسنة  لقد أقرت اتفاقٌات جنٌؾ األربعة

. (2)الملحقان بها ، بالدور األساسً للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً حماٌة المدنٌٌن 

( من االتفاقٌة األولى و الثانٌة و الثالثة ، و المادة 99و هذا ما تضمنته المادة التاسعة )

تتضمن تلك المواد  ( من االتفاقٌة الرابعة الخاصة بحماٌة المدنٌٌن ، و99العاشرة )

دور اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر من كونها بدٌالً محتمالً للدولة الحامٌة ، و هذا ما 

،إذ نصت " ..  (3) ( منه95ٌإكده البروتوكول اإلضافً األول فً المادة الخامسة )

 ق الدقٌق للقانوناإلطالع بالمهام التً تسند إلٌها اتفاقٌات جنٌؾ و العمل على التطبٌ

 الدولً .

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

المرجع السابق ، المنشور على الموقع اإللكترونً ،  ،سامر أحمد موسى  (9)  

     ، 1771، سبتمبر/أكتوبر 15ة الدولٌة للصلٌب األحمر، العدد زهٌر حسٌنً،القانون الدولً اإلنسانً،المجل ( 2)

 .151الصفحة       

: أعاله كما ٌلً  95 من البروتوكول اإلضافً المترجم إلى المادة 13و قد جاء النص الفرنسً للمادة  (3)  

« 2- selon les statuts, le comité internationale a notamment pour rôle…d’assurer les      

      taches qui lui sont reconnues par les conventions de Geneve.de travailler à             

      l’application fidèle du droit international humanitaire applicable dans des conflits  
    armés et de recevoir toute plainte au sujet des violations alléguées de ce droit… »   
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الواجب التطبٌق أثناء النزاعات المسلحة و تلقً أٌة شكو  بشؤن ما ٌزعم اإلنسانً 

 (1) وقوعه من انتهاكات لذلك القانون ..." 

فبموجب هذه المادة فإن دور اللجنة ٌتمثل فً تذكٌر األطراؾ بالقواعد األساسٌة 

لى قٌامها بدور الوسٌط المحاٌد من خالل إضافة إ  (2) للقانون الدولً اإلنسانً

 ، إضافة إلى تلقً الشكاو  و هو ما سنتناوله أدناه .(3)مساعٌها الحمٌدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    األساسً لحركة الصلٌب األحمر الدولً و الهالل األحمر المصادق علٌه من طرؾ المإتمر الدولً النظام  ( 9)

 . 1764الخامس عشر للصلٌب بجنٌؾ فً أكتوبر       

(2) Youcef BRAHIMI, le conflit IRAKIEN, le droit humanitaire à l’épreuve des guerres         

    modernes, Edition ANDALOUSES ,1993, Alger, page 54. 

   مورٌس تورٌلٌلً ، هل تتحول المساعدة اإلنسانٌة إلى تدخل إنسانً، دراسات فً القانون الدولً اإلنسانً،  ( 3)

 .242، الصفحة 1111الطبعة األولى، دار المستقبل العربً، القاهرة، مصر ،       
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 الفرع الثالث :   كٌفٌة تدخل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 

                       و اإلجراءات التً تتخذها .

و قبل التطرق إلى طبٌعة دور اللجنة الدولٌة و إلى طبٌعة تدخلها ، نتطرق إلى كٌفٌة 

 تدخلها .

فٌكون تدخلها بإحد  اإلجراءات التالٌة : بمبادرة منها أو بناءاً على شكو  ، أو بناء 

ٌقة ، و فً الحاالت الثالث جمٌعها ٌتحدد موقؾ اللجنة على طلب الستقصاء الحق

الدولٌة للصلٌب األحمر أساساً على ضوء معٌار واحد ، و هو مصلحة الضحاٌا الذي 

تها أن تحمٌهم و تساعدهم . كما أن الدور اٌجب على اللجنة الدولٌة بحكم صالحٌ

ُتعامل كافة ضحاٌا  المحدد للجنة الدولٌة كوسٌط محاٌد بٌن أطراؾ النزاع ٌقضً بؤن

ٌتطلب من اللجنة الدولٌة عندما تواجه انتهاكات دون تفرقة ، والنزاعات المسلحة ب

فعلٌة أو مزعومة للقانون الدولً اإلنسانً أن ال تتدخل إالٌ بعد أن تزن بدقة كل 

 العواقب التً قد تمس الضحاٌا نتٌجة تدخلها .

 و فٌما ٌلً نتناول إجراءات تدخلها : 

 :  إجراءات تتخذها اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر بمبادرة منها:    أوالً 

 إن اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً تظل على اتصال مستمر بمندوبٌها

، فمن الطبٌعً أن ُتبلػ بؤٌة أعمال ترتكبها الدول  العالمبلدان  المتواجدٌن عبر

سانً ، فٌصل إلى علمها تلك المتنازعة و تكون متناقضة مع القانون الدولً اإلن

المخالفة عن طرٌق تبلٌؽات و بؤشكال مختلفة أما عن اإلجراءات التً تتخذها ، 

تتراوح ما بٌن مالحظة شفوٌة من أحد المندوبٌن إلى مدٌر أحد السجون مثالً و بٌن 

و كقاعدة عامة ،   (1).  عن اإلنتهاك السابد تقرٌر مفصل من ربٌس اللجنةتحرٌر 

 االنتهاكات ؼٌر خطٌرة ، سرٌة اإلجراء الذي تتخذه هذا فً حالة ما إذا كانتب ٌُحتفظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ك القانون الدولً اإلنسانً ، المجلة الدولٌة للصلٌب إجراءات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً حاالت إنتها  (9)

 . 12، الصفحة  1761األحمر ، مارس ــ أفرٌل        

أنظر كذلك :  ــ  

Jean Luc  MATHIEU-la défense internationale des droits de l’homme, collection : que 

sais je , presse universitaire de France, page 67.  
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إذا كانت خطٌرة و متكررة و رأت اللجنة الدولٌة أنه من الضروري إعالن  أما

الحقابق على المأل ، فإنها تبدي رأٌها علناً ، و تطلب من  الطرؾ المنتهك إنهاء حالة 

االنتهاك أو تحذر األطراؾ المعنٌة من األخطار أو المعاناة التً تنتج من الخطوات 

  .( 1) التً تهدد تلك األطراؾ باتخاذها

ــ و ال تلجؤ اللجنة الدولٌة إلى إعالن اإلجراءات المتخذة على المأل إالٌ بتوفر ثالث 

 شروط و هً : 

 ٌجب أن تكون االنتهاكات خطٌرة للقانون الدولً اإلنسانً ،  أوالً 

 أن ٌكون من اإلعالن مصلحة للمجتمع أو لألفراد المتضررٌن ،  ثانٌاً 

ة الدولٌة قد شاهدوا االنتهاكات بؤعٌنهم أو أن تكون هذه أن ٌكون مندوبوا اللجن ثالثاً 

 االنتهاكات معروفة للجمٌع .

 

بٌنما فً ؼٌر ذلك تضل اللجنة الدولٌة على التزامها بتحفظها التقلٌدي و بسرٌة 

اإلجراء الذي تتخذه باإلضافة إلى إصدارها نداءات عامة ألطراؾ النزاع حتى 

سمحوا لها بتقدٌم مساعداتها للضحاٌا ، فإن من حق و ٌ (2)ٌحترموا القانون الدولً 

اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أن تعلن الخطوات المحددة التً تتخذها فً حالة حدوث 

انتهاكات خطٌرة و متكررة لذلك القانون . كما أن من حق اللجنة الدولٌة أن تصدر 

مال سالح ٌإدي إلى خلق بٌانات علنٌة إذا ما اعتبرت مجرد استعمال أو التهدٌد باستع

  .(3)موقؾ شدٌد الخطورة 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(9)  Jean Philippe LAVOYER-Le CICR et le conflit du golf-quelque aspects juridiques          

      centre de droit international-page 200.  

. 311الدكتور سعد فهٌم خلٌل ، المرجع السابق ، الصفحة ( 2)  

 (3)   Yousef BRAHIMI- Op cit -page 55.      
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 ثانٌاً  :    إجراءات تتخذها اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر بناءاً على تلقً و نقل

             الشكاوى  .

 

فً النقطة ج من النظام األساسً للصلٌب األحمر و الهالل  92الفقرة  95تنص المادة 

األحمر الدولً على اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر " ... تؤخذ علماً بالشكاو  المتعلقة 

بانتهاكات مزعومة لالتفاقٌات اإلنسانٌة ..." ، فؤساس تدخل اللجنة الدولٌة بناءاً على 

 الفقرة الثانٌة من النظام األساسً للصلٌب األحمر . 95او  هو نص المادة الشك

 ــ فالشكاو  التً تتلقاها اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر هً على نوعٌن : 

 

: من الشكاو  فتشمل الرسابل التً تتعلق بعدم تطبٌق أو سوء تطبٌق النوع األول 

بواسطة السلطة المسإولة فٌما ٌتعلق  ،احد أو أكثر من األحكام االتفاقٌات األربعةو

باألفراد الذٌن تحمٌهم تلك االتفاقٌات ، فً ظروؾ تستطٌع اللجنة الدولٌة فٌها أن تتخذ 

 إجراء مباشر لصالح هإالء األفراد .

ــ و ترسل تلك الشكاو  إلى الجمعٌات الوطنٌة ، وهذه األخٌرة تحٌلها إلى مندوبٌها 

 تهاك.فً البلد الذي وقع فٌه االن

و بمقدور مندوبً اللجنة الدولٌة المتواجدٌن فً المكان الذي حصل فٌه االنتهاك 

المزعوم، تكوٌن فكرة عن مد  صحة الشكاو  األمر الذي ٌإدي بهم إلى تكثٌؾ 

جهودهم ، و عند اتخاذ الخطوات المناسبة كزٌارة معتقالت المدنٌٌن ، فإن اللجنة 

إولٌن إلقناعهم بتصوٌب أٌة أخطاء أو نقابص الدولٌة للصلٌب األحمر تتصل بالمس

   (1). ٌُبلػ عنها مندوبوها

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    لقانون الدولً اإلنسانً ، مقال منشور فً المجلة إجراءات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر فً حالة انتهاك ا(  9)

 ، بدون اإلشارة إلى المإلؾ . 1761الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً ، أفرٌل        
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: من الشكاو  فتشمل االحتجاجات عن االنتهاكات الخطٌرة للقانون النوع الثانً 

الدولٌة فٌها أن تتخذ الدولً اإلنسانً ، التً ترتكب فً ظروؾ ال تستطٌع اللجنة 

 إجراءاً مباشراً لمساعدة الضحاٌا مثل تلك التً ترتكب فً مسرح العملٌات العسكرٌة .

لقد وضعت المإتمرات الدولٌة للصلٌب األحمر فٌما بٌن الحربٌن إجراءات التصرؾ 

مع هذه الفبة من الشكاو  ، فكانت اللجنة الدولٌة تنقل االحتجاج إلى الطرؾ المتهم 

اك و تطالب منه إجراء تحقٌق فً األمر و ُتبدي النتابج التً توصلت إلٌها  إلى بانته

 (1)الطرؾ اآلخر.

 

مواصلة  ،طلب المإتمر الدولً السابع للصلٌب األحمر،و بعد الحرب العالمٌة الثانٌة 

نقل الشكاو  و لكنه أوصى الجمعٌات الوطنٌة بقوة " أن تعمل كل ما فً العمل ب

اء حكوماتها تحرٌات شاملة و أن ُتبلػ نتابجها دون إبطاء أو إمهال وسعها لضمان إجر

  .( 2)إلى اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر "

 

تقرر  9965و فً المإتمر الدولً العشرٌن للصلٌب األحمر الدولً المنعقد فً فٌٌنا 

ندما عدم المواصلة بإجراء نقل الشكاو  " إالٌ إذا لم توجد أٌة قناة نظامٌة أخر  و ع

 تكون هناك حاجة إلى وسٌط محاٌد بٌن البلدٌن معنٌٌن بصورة مباشرة " .

و منذ ذلك أصبح للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الحق فً أن ترفض نقل الشكاو  

   (.3)المقدمة من أطراؾ ثالثة 
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(9)  Marie Françoise FURET et autres ,Op cit, page 250.    

 إن المادة الخامسة من النظام األساسً للصلٌب األحمر الدولً و كذلك البروتوكول اإلضافً األول لم ٌتطرقا   (2)

 الدولة المنتهكة للقانون الدولً اإلنسانً ، و هنا ٌكمن الضعؾ  إلى مد  إلزامٌة الرد على الشكو  من طرؾ       

 اعتقادي ، ألن الثؽرة تبقى قابمة ، السإال  ٌبقى مطروح ما هو آثار عدم الرد على الشكو  ؟  فً        

 ،  1761إجراءات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً ، منشور فً المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ، أفرٌل  ( 3)

 ، دون ذكر المإلؾ . 15الصفحة       
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 ثالثا:     تدخل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر بناءاً على طلب تحقٌق .

 

أسلوب التحقٌق كوسٌلة لضمان تطبٌق قواعد القانون الدولً اإلنسانً كان موجوداً 

راإه فً قبل اتفاقٌات جنٌؾ األربعة ، بدلٌل سبق و أن ُطلب من الصلٌب األحمر إج

عند  9936عدة مناسبات قبل صدور اتفاقٌات جنٌؾ األربعة ، فقد ُطلب منه ذلك سنة 

فً  9952لك فً عام و كذ 9943سنة وقوع نزاع بٌن إٌطالٌا و إثٌوبٌا و كذلك فً 

 موضوع استخدام األسلحة الجرثومٌة أثناء الحرب الكورٌة .

 

ة لضمان تطبٌق القانون الدولً و اتفاقٌات جنٌؾ األربعة استمرت العمل به كوسٌل

من االتفاقٌة  53من االتفاقٌة األولى و المادة  52اإلنسانً ، إذ ُتشٌر كل من المادة 

من االتفاقٌة الرابعة  949من االتفاقٌة الثالثة ، و المادة  932الثانٌة ، و المادة 

ٌُجر  تحقٌق بالطرٌقة التً تتقرر بٌن ا ألطراؾ ذوي الخاصة بحماٌة المدنٌٌن إلى " 

الشؤن بصدد أي إدعاء بخرق االتفاقٌة و ذلك لد  طلب أحد أطراؾ النزاع ، فإذا لم 

ٌكن قد وقع اتفاق بشؤن إجراء التحقٌق ، ٌتفق أطراؾ النزاع على انتخاب حكم ٌتولى 

تقرٌر اإلجراءات التً تتبع ، و بمجرد أن ٌثبت خرق االتفاقٌة ٌتعٌن على الدول 

 ع له حداً و أن تعمل على إزالته فً أسرع وقت ممكن ....." .أطراؾ النزاع أن تض

إن تحلٌل نص المادة ٌبٌن بكل وضوح مد  هشاشة هذا األسلوب ، فؤول نقطة ضعؾ 

لهذا النص أنه وضع قٌداً إلجراء التحقٌق ، فالتحقٌق ال ٌمكن إجراإه حسب صٌاؼة 

 إالٌ باتفاق الطرفٌن . 949نص المادة 
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أحد الطرفٌن فإنه لن تتم إجراإه ، و من آثار ذلك أنه من البدٌهً جداً أن  هفإن رفض

 ترفض الدولة التً انتهكت القانون الدولً اإلنسانً إجرابه .

بإرادة الطرؾ  استعمالها مرهون ،لعٌب األكبر أن وسٌلة الضمان ) التحقٌق (فا

المعتدي أو المنتهك للقانون الدولً اإلنسانً و هذا أمر ؼٌر منطقً إطالقاً ، و طبٌعة 

 .   (1) وسٌلة الضمان

المتعلق بإجراء التحقٌق ، أنه فرضاً  949أما العٌب الثانً الذي ساد نص المادة 

ل الطرفٌن حول إجراء التحقٌق و حصول فً الوقت ذاته اختالفا حول بوجود قبو

شكلٌات و طرٌقة إجرابه ،فإنه ٌتعٌن انتخاب حكماً لٌتولى تحدٌد اإلجراءات التً تتبع، 

و هنا ٌبدو ضعفاً آخر من جهة ، و فراؼاً من جهة أخر  ، إذ أن قد ال ٌتفق الطرفان 

اً النقص و السإال ٌبقى مطروحاً حول الحل فً على اختٌار حكماً معٌناً، و ٌبقى دابم

 هذه الحالة.

و فً اعتقادي الخاص أن  وسٌلة التحقٌق التً قررتها اتفاقٌات جنٌؾ كضمانة لتطبٌق 

القانون الدولً اإلنسانً ، وسٌلة ؼٌر فعالة ، ألن فعالٌتها متوقفاً على موافقة 

سانً ، و هذا ال ٌتماشى مع األطراؾ السٌما الطرؾ المنتهك للقانون الدولً اإلن

 المنطق .

و ما ٌإكد عدم نجاعة و فعالٌة هذا األسلوب للصلٌب األحمر الدولً أن نص المادة لم 

ٌمنح اختصاصا تلقابٌاً أو بمبادرة انفرادٌة للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر النتهاج 

 التحقٌق .
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: أنظر بصدد موضوع عٌوب هذا اإلجراء( 9)  

 Marie Françoise FURET et autres ,Op cit , pages 250-252 
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 المطلب الثانً : الدولة الحامٌة آلٌة من آلٌات تطبٌق القانون 

                      الدولً اإلنسانً . 

 

، 9949لسنة  األربعة لم ٌكن نظام الدولة الحامٌة نظاماً جدٌداً عند سن اتفاقٌات جنٌؾ

و إنما ٌعود وجوده إلى العرؾ الدولً الذي كان سابداً منذ القرن السادس عشر ، و قد 

 مادة التً احتوتها . 86ضمن   (1) 9929تم تقنٌن هذا النظام فً اتفاقٌة جنٌؾ سنة 

و عرؾ هذا النظام دوراً فً الحرب العالمٌة الثانٌة ، حٌث أن سوٌسرا كانت دولة 

 دولة . 35حامٌة لخمسة و ثالثٌن 

و البروتوكول اإلضافً  9949األربعة لسنة و ُطور هذا النظام فً اتفاقٌات جنٌؾ 

، لكن السإال المطروح ــ هل أن هذا النظام بتطوره الملحق بها 9977لسنة األول 

صبح وسٌلة مناسبة و فعالة للرقابة و اإلشراؾ على تطبٌق األطراؾ المتنازعة أ

هل أن هذا النظام ٌخلو من عٌوب ( ، 2) القانون الدولً اإلنسانً على المدنٌٌن أم ال ؟

 ؟السابق اإلشارة إلٌه و نقابص أسلوب التحقٌق

لحامٌة ثم البحث السإال متوقفاً على عرض أوالً التعرٌؾ بالدولة ا اإلجابة عن هذا

 عن واجبات و مهام الدولة الحامٌة .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(9 )  Charle ROUSSEAU ,le droit des conflits armés,Op cit, page 94.     

  أنظر كذلك : ــ  

Youcef BRAHIMI,Op cit ,page 50.  -  

. 993ــ أنظر كذلك الدكتور مصطفى كامل شحاتة ، المرجع السابق ، الصفحة   

            رمضان على نجً العاتً ، الحماٌة الدولٌة للمدنٌٌن فً األقالٌم المحتلة ، مرجع  منشور فً الموقع  ( 2)

 الصفحاتاإللكترونً، بدون ترقٌم        

www.ac.ly/vb/showthread.php?t=910 
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 الفرع األول :    تعرٌف الدولة الحامٌة .

 

الدولة الحامٌة حسب تعرٌؾ الدكتور محً الدٌن العشماوي هً " دولة محاٌدة 

تختارها الدولة المحتلة لتتولى حماٌة مصالحها و رعاٌاها فً األراضً المحتلة و كذا 

طبٌق أحكام االتفاقٌة الرابعة فٌما ٌتعلق بحماٌة األشخاص للمعاونة و اإلشراؾ على ت

 المدنٌٌن المقٌمٌن فً األراضً المحتلة " .

فٌعرفها كما ٌلً : " هً دولة تكلفها دولة أخر  ) ُتعرؾ باسم إٌؾ ساندو   أما األستاذ

دولة المنشؤ ( برعاٌة مصالحها و مصالح مواطنٌها حٌال دولة ثالثة ُتعرؾ باسم دولة 

 .  (1) لمقرا

ٌُعرؾ الدكتور مصطفى كامل شحاتة نظام الدولة الحامٌة ، هو قبول دولة ما رعاٌة  و 

مصالح دولة أخر  و مصالح رعاٌاها لد  دولة ثالثة ، تسمى الدولة األولى الحامٌة ، 

و تسمى الدولة الثانٌة الدولة األصلٌة و تسمى الدولة األخٌرة دولة اإلقامة أو الدولة 

 . (2) الحاجزة

 

لذا فإن الدول األطراؾ فً النزاع تقوم بتعٌٌن الدولة الحامٌة عن طرٌق إتفاق مزدوج  

حٌث تطلب الدولة األصلٌة التً ترؼب فً حماٌة مصالحها من دولة محاٌدة قبول 

 القٌام بهذه المهمة لد  الدولة الحاجزة الموافقة على ذلك .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

        ، 1111-1111سعٌد سالم جوٌلً، تنفٌذ القانون الدولً اإلنسانً، دار النهضة العربٌة، القاهرة، مصر،   (9)

 .15الصفحة       

 أنظر كذلك:     

ً ، المرجع السابق ، بدون ترقٌم الصفحات .رمضان علً ناجً العات ــ      

. 172الدكتور كامل مصطفى شحاتة ، المرجع السابق ، الصفحة ( 2)  

                      :أنظر كذلك      

- Joel RIDEAU , problème du respect des droits de l’homme dans les territoires occupés  

   par Israël -A.F.D.I -1970-page 206. 
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و لقد كان الؽرض فً البداٌة من استخدام نظام الدولة الحامٌة فً مجال قانون الحرب 

هو تؤمٌن حماٌة أسر  الحرب ، لكن نشاط الدولة الحامٌة إتسع نطاقه خالل الحرب 

العالمٌة الثانٌة و أصبح ٌشمل المدنٌٌن باإلضافة إلى أسر  الحرب ، و من ذلك 

لرابعة لتؤخذ بنظام الدولة الحامٌة من أجل المساعدة على تطبٌق جاءت اتفاقٌة جنٌؾ ا

أحكامها ، حٌث نصت المادة التاسعة من االتفاقٌة على أن " ُتطبق هذه االتفاقٌة 

بمعاونة و إشراؾ الدولة الحامٌة التً ٌكون من واجبها ضمان مصالح أطراؾ النزاع 

وبً الدولة الحامٌة إلى أقصى حد ... و على أطراؾ النزاع تسهٌل مهمة ممثلً أو مند

 . (1)ممكن ...." 

 

ٌتبٌن مما سبق أن لتعٌٌن الدولة الحامٌة ٌجب موافقة األطراؾ الثالثة و هً : الدولة 

الحامٌة و الدولة المحتلة أراضٌها ، و دولة االحتالل التً ٌجب أن توافق على قٌام 

محتلة ، و بمعنى آخر لقٌام الدولة الدولة الحامٌة بمباشرة نشاطها فً داخل األقالٌم ال

 الحامٌة ال بد من اتفاق بٌن الدولة المحتلة و دولة االحتالل .

حقٌق، ألنه تال أسلوب و من هنا فإن نظام الدولة الحامٌة لم ٌتجرد من العٌب السابد فً

 ٌبقى دابماً مرهوناً و حبٌس إرادة و اتفاق دولة االحتالل. 

على ضرورة  1949الحامٌة أكد المإتمر الدبلوماسً لسنة نظراً ألهمٌة نظام الدولة 

ُشمول جمٌع االتفاقٌات على دور الدولة الحامٌة فً اإلشراؾ اإلجباري على تطبٌق 

أحكامها ، مع النص على ضرورة وجود بدٌل ٌقوم بؤعمال الدولة الحامٌة فً حالة 

 ؼٌابها .

ؤخذ بنظام الدولة الحامٌة من أجل و جاءت المادة التاسعة من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لت

   (2)المساعدة على تطبٌق أحكامها و مراقبة ذلك التطبٌق .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 167و  166سابق ، الصفحة الدكتور عبد الؽنً محمود ، المرجع ال( 9)  

 . 167و  166ُأنظر كذلك الدكتورة منى محمود مصطفى ، المرجع السابق ، الصفحة      

اللواء سٌد هاشم ، حماٌة المدنٌٌن فً األراضً المحتلة ، مقال منشور بمجلة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر .( 2)  

 . 17سابق، الصفحة انظر كذلك:  سعٌد سالم الجوٌلً، المرجع ال      
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 الفرع الثانً :     مهام الدولة الحامٌة .

 

تقوم الدولة الحامٌة طبقاً التفاقٌة جنٌؾ الرابعة بعدة مهام تدور جمٌعها حول هدؾ 

 (1)واحد و هو دعم و مراقبة تنفٌذ االلتزامات المترتبة على أحكام االتفاقٌة المذكورة 

 الثانٌة عشر، من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة هو : و من بٌن أدوارها ما نصت علٌه المادة 

ــ المساعدة فً تسوٌة أي خالؾ ٌثور بٌن أطراؾ النزاع بصدد تطبٌق أو  9    

 تفسٌر أحكام االتفاقٌة .

ــ بذل المعاونة لتسهٌل إنشاء المستشفٌات و إنشاء مناطق األمن حسب ما تنص  2    

 جنٌؾ الرابعة .الفقرة األخٌرة من اتفاقٌة  94علٌه المادة 

ــ مراقبة توزٌع المواد الطبٌة و المواد الؽذابٌة و المالبس التً ترد فً رسابل  3    

اإلؼاثة و ضمان عدم استخدامها لمصلحة سلطات االحتالل ، و التؤكد من كفاٌة المواد 

التموٌنٌة و الطبٌة لسد احتٌاجات األهالً فً األقالٌم المحتلة حسب ما تنص علٌه 

 الفقرة األخٌرة من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة . 55ة الماد

ــ تلقً طلبات األشخاص المحمٌٌن و التدخل عند الطلب بخصوص معرفة  4   

  99الفقرة  39أسباب منع أي  شخص من مؽادرة اإلقلٌم المحتل حسب أحكام المادة 

 من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة . 93فقرة  35و المادة 

النقل و اإلجالء التً ٌقوم بها المحتل لألشخاص المحمٌٌن و ــ مراقبة عملٌات  5    

و كذلك مراقبة  ،49التً تتم كاستثناء و بشروط معٌنة ٌنبؽً توفرها طبقاً لنص المادة 

 .(2)أحكام االتفاقٌة الخاصة بنقل األشخاص المحمٌٌن إلى خارج األقالٌم المحتلة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  . 172الدكتور مصطفى كامل شحاتة ، المرجع السابق ، الصفحة  (9)

. 1727من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لسنة  11الفقرة  23المادة ( 2)  

 انظر كذلك:     

  المصري   المكتب الدولً اإلنسانً، الطبعة األولى،انون الحرب و القانون الدكتور محمد عبد الجواد الشرٌؾ، ق 

  . 252، الصفحة 1111الحدٌث، مصر،   
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    ــ تلقً شكاو  عمال األقالٌم المحتلة الذٌن تقوم سلطات االحتالل بتشؽٌلهم 6     

كذلك  .(1)و المساعدة فً عملٌة تسلٌم اإلعانات المالٌة لؽٌر القادرٌن على الكسب 

تقوم الدولة الحامٌة بالسهر على احترام دولة االحتالل للحقوق القضابٌة المتعلقة 

باألشخاص المدنٌٌن المعتقلٌن ، و مساعدتهم فً تعٌٌن الدفاع عنهم ، و حضور 

المحاكمات و تلقً إخطارات من سلطات االحتالل باألحكام التً ُتصدر باإلعدام أو 

، و ٌقوم مندوبو الدولة الحامٌة (2)و بحٌثٌات تلك األحكام السجن لمدة سنتٌن أو أكثر 

بزٌارة المعتقلٌن فً المعتقالت و سجون األقالٌم المحتلة للتؤكد من توافر الشروط 

 (3) الالزمة.

فبالرؼم من الدور المنوط بالدولة الحامٌة و بالرؼم من أهمٌته فً مساعدة تطبٌق 

أن تجارب الحرب العالمٌة الثانٌة أثبتت قصور  قواعد القانون الدولً اإلنسانً ، إالٌ 

هذا النظام و خاصة من زاوٌة عدم اعتراؾ الدولة الحاجزة بالدولة الحامٌة هذا من 

و هذا  ،جهة ، و من جهة أخر  عدم رؼبة أؼلب الدول المحاٌدة قبول هذا الدور

كان ال بد من  راجع إلى التخوؾ فً وقوعها فً المشاكل السٌاسٌة و القانونٌة ، لهذا

 إٌجاد بدابل لهذه الدولة الحامٌة فً حال رفضها قبول نظام الحماٌة .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 1727لسنة من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة  11فقرة  17المادة ( 9)  

    عبد الواحد محمد  الفار، أسر  الحرب ، دراسة فقهٌة و تطبٌقٌة فً نطاق القانون الدولً العام و الشرٌعة  ( 2)

  .212، الصفحة 1753اإلسالمٌة، عالم الكتب، القاهرة، مصر        

. 174الدكتور مصطفى كمال شحاتة ، المرجع السابق ن الصفحة (  3)  

 كذلك :  ــ أنظر       

 ـ رمضان علً نجً الؽانً ، المرجع السابق ، منشور بالموقع اإللكترونً  .

 :ــ أنظر كذلك       

          .سامر أحمد موسى ، المرجع السابق ، منشور فً الموقع اإللكترونً   ـ
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 الفرع الثالث :    بدائل الدولة الحامٌة .

قمص دور الدولة الحامٌة، بسبب احتمال نتٌجة عدم قبول أؼلبٌة الدول المحاٌدة ت

وقوعها فً مشاكل سٌاسٌة و قانونٌة مع دولة االحتالل، كان البد من إٌجاد حالً لذلك، 

   (1) مما أد  إلى البحث عن بدابل للدولة الحامٌة.

لقد ثارت مشكلة بخصوص كٌفٌة إٌجاد البدٌل عن الدولة الحامٌة فً حالة عدم وجود 

حالة عدم قدرتها على القٌام بمهامها ، و كان هناك إتجاه لجعل  هذه الدولة أو فً

اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر هً البدٌل التلقابً للدولة الحامٌة ، لكن تم التخلى عن 

  هذا لكون اللجنة الدولٌة ال تستطٌع القٌام إالٌ ببعض المهام المعهودة بالدولة الحامٌة 

 و من زاوٌة محاٌدة فقط .

و أثناء  9949هر إتجاه آخر أثناء مداوالت المإتمر الدبلوماسً لجنٌؾ سنة كما ظ

لتكوٌن هٌبة حٌادٌة ٌمكن تفوٌضها  9947مإتمر الخبراء الحكومٌٌن المنعقد فً عام 

 بالمهام التً تقوم بها الدولة الحامٌة .

ٌُختارون من 39و اقترح الوفد الفرنسً أن تتكون هذه الهٌبة من ثالثٌن  بٌن  عضواً 

الشخصٌات القٌادٌة فً المجاالت السٌاسٌة الدٌنٌة و الدولٌة بؽض النظر عن جنسٌاتهم 

ٌُإخذ بهذا  ٌشترط أن ٌكون معترؾ لهم بالكفاءة و آداء الخدمات اإلنسانٌة ،ؼٌر أنه لم 

 االقتراح . 

و انتهت اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة إلى وضع حل فً هذا الموضوع ، حٌث قضت أنه فً 

ذر استفادة األشخاص المحمٌٌن من جهود الدولة الحامٌة ألي سبب كان ، فإن حالة تع

على الدولة الحاجزة أن تتطلب من دولة محاٌدة أو من منظمة إنسانٌة أن تقوم بالمهام 

التً تقوم بها الدولة الحامٌة التً تعٌٌن بواسطة أطراؾ النزاع ، و إن تعذر األخذ 

لة الحاجزة أن تطلب أو تقبل خدمات منظمة إنسانٌة بهذا الحل أٌضاً ، فإن على الدو

 (2)كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر للقٌام مقام الدولة الحامٌة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      حماٌة أسر  الحرب فً القانون الدولً اإلنسانً، مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر فً القانون فاطمة بلعٌش،   (1)

 .123، الصفحة 2008-2007العام، جامعة حسٌبة بن بوعلً الشلؾ،       

.166منى محمود مصطفى، المرجع السابق، الصفحة  ( الدكتورة 2)  

 .111صفحة انظر كذلك:  فاطمة بلعٌش، المرجع السابق، ال     
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ٌُالحظ  أن قبول تولً منظمة إنسانٌة القٌام مقام الدولة الحامٌة هو أمراً  ،هذامن و 

  ( 1).إلزامً على الدولة الحاجزة عندما ٌتعذر إٌجاد دولة حامٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 175و  174الدكتور مصطفى كمال شحاتة ، المرجع السابق ، الصفحة ( 9)  

 انظر كذلك: 

جان س بكتٌه، القانون الدولً اإلنسانً ، تطوره و مبادبه : دراسات فً القانون الدولً اإلنسانً، الطبعة األولى، 

.52، الصفحة 1111دار المستقبل العربً، القاهرة مصر   
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 المطلب الثالث :    اللجنة الدولٌة لتقصً الحقائق .

الدول و تطبٌق وسٌلة أخر  لضمان احترام  9949ُتتٌح اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لسنة 

. و نظام تقصً 949للقانون الدولً اإلنسانً و ذلك بموجب أحكام المادة  ،المتحاربة

اإلجراءات السلمٌة التً أخذت بها مجموعة الحقابق نظام قدٌم سبق أن ورد ضمن 

، حٌث أشارت تلك االتفاقٌة فً  9899الدول الموقعة على اتفاقٌة الهاي األولى لعام 

على أنه من المفٌد و المرؼوب فٌه فً حالة  36إلى  99الباب الثالث من المواد 

أن تعٌن  الخالؾ على وقابع نزاع دولً ال ٌمس شرؾ الدولة أو مصالحها األساسٌة ،

ٌُعهد إلٌها بفحص وقابع النزاع    ،التحقٌق فٌهاوالدولتان المتنازعتان لجنة تحقٌق دولٌة 

ٌُبٌن  و ٌكون تكوٌن لجنة التحقٌق بمقتضى اتفاق خاص بٌن الدولتٌن المتنازعتٌن و 

هذا االتفاق الوقابع المطلوب التحقٌق فٌها و السلطة المخولة للجنة فً ذلك و بمكان 

، تم  9949. و لما صٌؽت اتفاقٌات جنٌؾ  ( 1)و اإلجراءات التً تتبعها  اجتماعها

فقد نصت االتفاقٌة الرابعة الخاصة بحماٌة المدنٌٌن على   .تضمٌنها بهذا األسلوب 

حق أي طرؾ من أطراؾ النزاع فً طلب التحقٌق فٌما تزعمه من انتهاكات الطرؾ 

  نها.م 949،وذلك فً المادة اآلخر لحقوق المدنٌٌن 

من البروتوكول اإلضافً األول الخاص بحماٌة المدنٌٌن لسنة  99و لقد أرست المادة 

 (2).إنشاء لجنة دولٌة دابمة لتقصً الحقابقاقٌات جنٌؾ األربعة،و الملحق باتف 9977

و إلبراز دور اللجنة الدولٌة لتقصً الحقابق ، ٌتعٌن علٌنا أن نتطرق إلى النقاط التالٌة 

ً ذكر دواعً إنشاء اللجنة الدولٌة لتقصً الحقابق ، السٌما أن هناك نظام و المتمثلة ف

التحقٌق عن طرٌق الدولة أوعن طرٌق منظمة دولٌة إنسانٌة ، و ٌتعٌن علٌنا كذلك 

التطرق إلى تركٌبة هذه اللجنة و كٌفٌة تشكٌلها كما ٌتعٌن كذلك التطرق إلى طبٌعتها 

من البروتوكول اإلضافً  99ها بموجب المادة القانونٌة و إلى االختصاص الُمخول ل

 .9949الملحق باتفاقٌات جنٌؾ األربعة لعام  9977لسنة األول 

و من أجل طرح النقاط السابقة الذكر أعاله ، فإن قسمنا هذا المطلب إلى ثالث فروع 

 وفقاً لما ٌلً : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 167و  166الدكتورة منى محمود مصطفى ، المرجع السابق ، الصفحة ( 9)  

.121فاطمة بلعٌش، المرجع السابق، الصفحة   ( 2)  

 . 261انظر كذلك: الدكتور محمد عبد الجواد الشرٌؾ، المرجع السابق، الصفحة        
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لفرع األول، دواعً إنشاء اللجنة الدولٌة لتقصً الحقابق.الفرع الثانً، تشكٌل اللجنة ا

الدولٌة لتقصً الحقابق ، الفرع الثالث، الطبٌعة القانونٌة للجنة الدولٌة لتقصً الحقابق 

 و اختصاصها.

  

 الفرع األول :  دواعً إنشاء اللجنة الدولٌة لتقصً الحقائق

 

الٌب األخر  التً تضمنتها اتفاقٌات جنٌؾ األربعة لضمان لقد سبق أن عرضنا األس

تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً ، مثل الدور الرقابً للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 

الدولً و نظام الدولة الحامٌة التً من الصالحٌات المخولة لها إجراء التحقٌق 

 949و  932و  53و  52د المنصوص علٌه فً االتفاقٌات األربعة بالتوالً فً الموا

 و التً جاءت صٌاؼتها على الشكل التالً :

" ..... ٌجري بناءاً على طلب أي طرؾ فً النزاع ، بطرٌقة تتقرر فٌما بٌن 

األطراؾ المعنٌة تحقٌق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه االتفاقٌة ، و فً حالة عدم 

رهم حكم ٌقرر اإلجراءات االتفاق على إجراءات التحقٌق ، ٌتفق األطراؾ على اختٌا

 التً تتبع ." 

فإن عملٌة التحقٌق بكاملها تخضع   (1)من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة  949وفقاً لنص المادة 

لموافقة األطراؾ المتحاربة ، و هذا السبب شكل أهم األسباب التً ٌرجع إلٌها عدم 

ٌُذكر ع المسلح ال ٌالءم ، إضافة إلى أن واقع النزا  (2) ُبلوغ هذا اإلجراء أي نجاح 

لم ٌكن لهذا النظام ، أي نظام  التحقٌق بطلب من الخصم ، فلهذا إمكانٌة إجراء 

 أثراً ملموساً رؼم كثرة النزاعات المسلحة و ما أفرزته من انتهاكات . ،التحقٌق

ٌُضاؾ إلى هذا القصور عامالً آخر و هو تحفُظ اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  ،و 

المحقق فً انتهاكات حقوق المدنٌٌن فً النزاعات الدولٌة بخصوص لعب دور 

 (  3) المسلحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      31بالنسبة لالتفاقٌة األولى و المادة  31د فً الموا 1727لسنة  األربعة جنٌؾ اتفاقٌاتورد هذا النص فً ( 9)

 بالنسبة لالتفاقٌة الثالثة . 111بالنسبة لالتفاقٌة الثانٌة ، و المادة       

(2) Marie Françoise FURET et autres ,Op cit, page   239 .  
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حاول ،فحرصاً على سد نقابص أسلوب التحقٌق الذي تضمنته اتفاقٌات جنٌؾ األربعة 

إعادة تفعٌل أسلوب التحقٌق من جدٌد و  9977إتمر الدبلوماسً المنعقد فً سنة الم

ذلك بإعادة صٌاؼته القانونٌة ، و فعالً تم إدراج نص ٌتعلق بذلك و تم إقرار أحكامه 

الملحق باتفاقٌات  9977لسنة  من البروتوكول اإلضافً األول 99فً نص المادة 

 .( 1) دولٌة لتقصً الحقابقعن اللجنة ال نصجنٌؾ األربعة، الذي 

 

فدواعً إنشاء اللجنة الدولٌة لتقصً الحقابق ٌعود أساساً إلى ضعؾ و نقابص آلٌات 

التطبٌق السابد قبل إحداثه ، فمن أسباب استخدام لجنة تقصً الحقابق هو ضعؾ 

أسلوب التحقٌق المنتهج فً اتفاقٌات جنٌؾ سواءا فً إطار إجرابه من طرؾ منظمة 

انٌة مثل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً أو فً إطار إجرابه من دولٌة إنس

مما أد  إلى تفكٌر فً سد ثؽراته و نقابصه باستحداث نظام (2)طرؾ الدولة الحامٌة 

أو أسلوب آخر ، و كان ذلك باستحداث أسلوب تقصً الحقابق بموجب أحكام المادة 

 من البروتوكول اإلضافً األول . 99

ٌُطرح علٌنا و هو :  بعد معرفة دواعً إنشاء هذا األسلوب ، فإنؼٌر أن و  ثمة سإال 

ما هً ممٌزات هذا األسلوب عن أسلوب التحقٌق المذكور فً اتفاقٌات جنٌؾ ، و 

لإلجابة عن ذلك سٌكون عند التطرق الحقاً أدناه إلى تشكٌل و الصٌؽة القانونٌة للجنة 

 الدولٌة لتقصً الحقابق و اختصاصاتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (3)  رمضان علً نجً العانً ، المرجع السابق ، المنشور بالموقع اإللكترونً  .    

 من اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة، أنها لم تحدد الهٌبة  127المادة  ــ ما ٌإخذ على أسلوب التحقٌق المنصوص ؼلٌه فً     

  تقوم به، كما أنها لم تتضمن إشكالٌة اتفاق الطرفان على مبدأ اللجوء إلى التحقٌق و اختالفهما فً ذات   التً       

     .   الحكم الذي ٌقوم به وهو ما أد  إلى تعطٌل وضع هذا النص موقع التنفٌذ  الوقت على       

المرجع السابق ، منشور على الموقع اإللكترونً. رمضان علً نجً العانً،   (9)  

.122فاطمة بلعٌش، المرجع السابق، الصفحة  ( 2)  
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 الفرع الثانً :   تشكٌل اللجنة الدولٌة لتقصً الحقائق .

 

من البروتوكول اإلضافً األول المتضمن إحداث  99إن الفضل فً وجود نص المادة 

  (1)للجنة الدولٌة لتقصً الحقابق ٌعود وجوده إلى مبادرة وفد زلندة ا

السالفة الذكر إالٌ بعد نقاش حاد بٌن  99و لم ٌتم الوصول إلى صٌاؼة نص المادة 

فرٌقٌن ، األول كان ٌرٌد أن ٌكون طابع اللجنة دابمة ، و اآلخر كان ٌؤمل بؤن تكون 

 .ووقتٌةظرفٌة 

بة متوقفاً على نوعٌة تركٌبها البشري ، و لبلوغ اللجنة الدولٌة و لما كانت فعالٌة أٌة هٌ

لتقصً الحقابق الهدؾ الذي أُنشؤت من أجله و قٌامها بؤحسن وجه بمهامها ، فإن 

عضواً موزعٌن لهذا الؽرض توزٌعاً جؽرافٌاً عادالً و  95تشكٌلتها تتكون من 

حٌاد و النزاهة و قادرٌن على متمتعٌن بدرجة عالٌة من الخلق الحمٌد و مشهود لهم بال

و البروتوكول  األربعة البت فً األفعال التً تشكل انتهاكات جسٌمة التفاقٌات جنٌؾ

اإلضافً األول الملحق بتلك االتفاقٌات ، لذلك فإن أعضاإها هم من بٌن القانونٌٌن 

ٌُنتخب هإالء  الدولٌٌن المإهلٌن فً المجاالت العلمٌة و الطبٌة و العسكرٌة ، و 

و تجتمع اللجنة    (2) ،سنوات عن طرٌق االقتراع السري 95األعضاء لمدة خمس 

 98مرة كل سنة على األقل و ذلك بتوفر النصاب القانونً بحضور على األقل ثمانٌة 

 (3). أعضاء من اللجنة و تكون جلساتها و مداوالتها سرٌة

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(9) Marie Françoise FURET et autres ,Op cit, page 117.  

     بن شعٌرة ولٌد، الترحٌل و اإلبعاد القسري للمدنٌٌن فً ضوء القانون الدولً اإلنسانً، مذكرة لنٌل شهادة  ( 2)

 .112، الصفحة 1111جامعة باتنة، الماجستٌر،       

.261الدكتور محمد عبد الجواد الشرٌؾ، المرجع السابق، الصفحة ( 3)  

 .سامر أحمد موسى ، المرجع السابق  ، ُنشر على الموقع اإللكترونً  انظر كذلك:     
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 الفرع الثالث : الطبٌعة القانونٌة للجنة الدولٌة لتقصً 

                     الحقائق و إختصاصها .

 

تعتبر اللجنة الدولٌة لتقصً الحقابق آلٌة جدٌدة لإلشراؾ على تنفٌذ القانون الدولً 

اإلنسانً فً النزاعات الدولٌة المسلحة فقط ، فلم تكن اتفاقٌات جنٌؾ تنص سو  على 

ٌُطبق مٌدانٌاً .  مفهوم التحقٌق الذي لم 

تحقٌق الذي بقً قابماً ) من و رؼم هذا فإن إجراء تقصً الحقابق لم ٌحل محل ال

 زاوٌة النظرٌة فقط ( بل أنه أسلوب مكمالً له .

و تقصً الحقابق هو  اتخاذ قرار ٌقوم أساسه على الوقابع التً تقدمها األطراؾ 

هناك و إلجراء تحقٌق المتنازعة ، و فً هذه الحالة ال تنتقل اللجنة إلى أماكن النزاع 

دخل هٌبة استقصاءات و تذهب إلى األماكن و هو ت صورة أخر  لتقصً الحقابق

المعٌنة إلجراء التحقٌق ، و من أمثلة عن ذلك التحقٌقات التً أجراها ممثلو األمم 

 .  (1)المتحدة بشؤن استخدام الؽازات السامة فً نزاع إٌران و العراق 

و لما كان من دواعً إنشاء هذا األسلوب هو سد ضعؾ أسلوب التحقٌق الذي تضمنته 

فاقٌات جنٌؾ ، فإن تقصً الحقابق ــ بخالؾ أسلوب التحقٌق السابد فً اتفاقٌات ات

جنٌؾ ــ ال ٌتطلب شرط القبول من الطرؾ المعتد  ، و إنما القبول فً هذا اإلجراء 

، فً حٌن أن فً أسلوب التحقٌق لمباشرته ٌتعٌن إعالن موافقة (2)مفترضاً مسبقاً 

إالٌ أنه ٌمكن للطرؾ الثانً المزعوم أنه معتدٌاً  الطرؾ الثانً فً ظل اتفاقٌة جنٌؾ.

بؤن ٌرفض تقصً الحقابق ، ، و فً هذه الحالة ال ٌترتب عنه رفض التقصً و إنما 

ٌترتب عنه فقط عدم التنقل إلى مكان االعتداء للتقصً ، و تقوم اللجنة الدولٌة للتقصً 

   ( 3) شهود .فً هذه الحالة بالتحقٌق بناءاً على األدلة الكتابٌة و ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

رمضان على نجً الؽاتً ، المرجع السابق ، منشور بموقع إلٌكترونً .( 9)  

 قابق، أداة أم وسٌلة فعالة لتطبٌق القانون الدولً اإلنسانً،المجلة لوٌجً كوندورٌلً: اللجنة الدولٌة لتقصً الح ( 2)

 .111، الصفحة 1111الدولٌة للصلٌب األحمر، مختارات من أعداد       

   (3) Marie Françoise FURET et autres ,Op cit, page     .121  
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 قضابً ، فاللجنة الدولٌة لتقصً الحقابق هً جهاز دابم محاٌد و ؼٌر سٌاسً و ال

، تتولى التحقٌق فً الوقابع المتعلقة بؤي إدعاء (  1) فهً مفتوحة أمام الدول فقط

ٌتصل بانتهاك جسٌم الوارد على أحكام االتفاقٌات األربعة و البروتوكول اإلضافً 

 (2) األول

ُترسل أمانتها هذا  ،أما عن كٌفٌة سٌر عملٌة التقصً ، فإن بعد رفع طلب التحقٌق إلٌها

لب للطرؾ اآلخر لبٌان موقفه ، و بعد ذلك تقوم اللجنة بفحص الطلب و تخطر الط

تتكون من سبعة  (3) أطراؾ النزاع بفتح التحقٌق و ُتسند مهمة التحقٌق إلى ؼرفة ،

أعضاء و خمسة منهم من أعضاء اللجنة ، و كل دولة تعٌن واحداً و إذا لم ٌتم  97

جنة تعٌٌن عضو أو عضوان الستكمال تعٌٌن أحدهما أو كالهما ٌتولى ربٌس الل

 التشكٌلة .

و لكل طرؾ تقدٌم األدلة الالزمة ، و ٌجوز للجنة البحث عن أدلة أخر  و القٌام 

و ٌجوز للؽرفة أن تستعٌن بخبٌر أو أكثر إلقامة  (4)بالتحقٌق فً مكان االعتداء 

 .(5)األدلة، و لألطراؾ حق التعلٌق و االعتراض على األدلة  

 ،دا إلى تحقٌق الؽرفة تحرر اللجنة تقرٌراً إلى األطراؾ المعنٌة ٌتضمن نتابجهو استنا

و تكون على شكل توصٌات.أما إذا عجزت اللجنة عن الحصول على أدلة كافٌة 

 (6.)ٌدة ، على اللجنة إعالن أسباب العجزصل إلى نتابج، فبحكم الواقع و الحللتو

     الً ٌشكل خطوة أمامٌة فً سد نسبً و فً تقٌٌمً الخاص لهذا األسلوب ، فإنه فع

و لٌس الكلً لنقابص أسلوب التحقٌق الذي جاء على أنقاضه أسلوب التقصً فً 

 الوقابع.

 ففعالً ٌشكل خطوة إٌجابٌة من حٌث لم ٌعد انعقاد التقصً موقوفاً على شرط قبول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

     بخالؾ أسلوب التحقٌق الذي ٌمكن أن ٌتم بناءًا على شكو  من المدنٌٌن موجهة إلى الدولة الحامٌة أو إلى   (9)

 .اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر       

بموقع إلٌكترونً  . رمضان على نجً الؽانً ، المرجع السابق ، منشور ( 2)  

. 264الدكتور عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، الصفحة ( 3)  

من النظام األساسً للجنة الدولٌة لتقصً الحقابق . 15حسب أحكام المادة ( 4)  

 ر و عمر محمود المخزومً، القانون الدولً اإلنسانً، فً ضوء المحكمة الجنابٌة الدولٌة، دار الثقافة و النش ( 5)

 .56الصفحة  1116التوزٌع،عمان األردن، الطبعة األولى،       

 . 112انظر كذاك:   بن شعٌرة ولٌد، المرجع السابق، الصفحة      
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الطرؾ المشكو منه كما كان علٌه الواقع فً أسلوب التحقٌق فً اتفاقٌات جنٌؾ 

ٌُعد ناقصاً بالنظر إلى طبٌعة  و آثار النتابج ، فنتابج األربعة ، إالٌ أن رؼم ذلك فإنه 

اللجنة الدولٌة لتقصً الحقابق فً حالة ثبوت االنتهاكات محل طلب التقصً ، تصدر 

 توصٌات ، مما ٌفقد الطابع اإللزامً لنتابجها، وهو ضعؾ ٌؤخذ على هذا األسلوب.

ٌُفقد هذا األسلوب         ضؾ إلى ذلك أن الطابع الؽٌر العلنً للنتابج المتوصل إلٌها 

 ( 1)نجاعة ال

 

و فً نظري الخاص ، و بعد أن انتهٌت من عرض اآللٌات اإلشرافٌة أو الرقابٌة 

فً احترام تطبٌق القانون الدولً نسبٌة  بؤنواعها الثالث السابقة ، فإنها تساهم مساهمة

اإلنسانً ال سٌما إذا كانت نٌة الطرؾ المشكو منه حسنة بقبوله اإلجراء و انتقال 

ً مكان وقوع االنتهاك المزعوم. ، بمعنى أنها ال ُتشكل ضمانة فعلٌة اللجنة للتقصً ف

و ناجعة ، لذا فإن األمر ٌستدعً البحث إما فً وسابل أخر  مؽاٌرة تماماً لألسالٌب 

        السابقة أو على األقل ٌتعٌن تعدٌل أحكامها بصفة ٌجعل آراء الهٌبات المشرفة 

، وترتٌب جزاء عند مخالفة تطبٌق ة على الطرفٌنو المراقبة ذات آثار قانونٌة إلزامٌ

 . قرار لجنة تقصً الحقابق

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                    انون الدولً اإلنسانً، دار الجامعة الجدٌدة إبراهٌم أحمد خلٌفة، الرقابة الدولٌة على تطبٌق الق  (6) 

  .111، الصفحة 1115اإلسكندرٌة،       

 ،  1727الملحق باتفاقٌات جنٌؾ  1755من البروتوكول اإلضافً األول سنة  71المبدأ الذي تضمنته المادة   (9)

          نٌة إاٌل استثناءا و هو عندما ٌطلب الطرفان ٌنص على أن نتابج التحقٌق ال ٌجوز نشرها : أي ؼٌر عال      

 تفاقهما  .اب      

 ــ ما ٌإكد عدم نجاعة هذا األسلوب ، هو ندرة اللجوء إلٌه.
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 المبحث الثانً : مجلس األمن و القضاء الدولً الجزائً 

                   آلٌتان لتطبٌق القانون الدولً اإلنسانً على  

 المدنٌٌن .

 

سبق لنا و أن عرضنا فً المبحث األول آلٌات الرقابة كضمانة أو وسٌلة من وسابل 

تطبٌق قواعد القانون الدولً اإلنسانً على السكان المدنٌٌن أثناء النزاعات  ضمان

الدولٌة المسلحة ، و لقد عرضنا ما هً تلك الوسابل مع تقدٌم مالحظاتنا على مد  

 اط الضعؾ التً بدت لنا .نجاعتها مبٌنٌن النقابص أو نق

و خلصت من خالل المبحث األول أن تلك الوسابل و إن كانت تساهم فً إحترام و 

تطبٌق قواعد القانون الدولً ، إالٌ أنها ؼٌر كفٌلة و ؼٌر كافٌة ، فمن البدٌهً إذن 

 البحث عن وسابل أخر  إن كانت موجودة .

وسابل رقابٌة إشرافٌة لكونها ال فباإلضافة إلى الوسابل السابقة العرض التً هً  

ُترتب أي آثار قانونً مادي ملموس حٌال الدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولً 

اإلنسانً ، فإن هناك وسابل أخر  تختلؾ طبٌعتها من األولى و هً ردعٌة ، و هو 

، الذي ٌمكن اتخاذه فً إطار هٌبة األمم المتحدة عبر مجلس األمن توقٌع جزاء دولً 

 الدولً . ء الجنابًكما ٌمكن اتخاذه كذلك بواسطة القضا

األول  نتناول مجلس األمن كآلٌة  ك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبٌن ، فً المطلبو لذل

من آلٌات تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً فً النزاعات الدولٌة المسلحة ، و فً الجزء 

من وسابل ضمان تطبٌق القانون  كوسٌلة الدولً الثانً منه نتناول القضاء الجنابً

 . الدولً اإلنسانً على المدنٌٌن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 المطلب األول : دور مجلس األمن فً تطبٌق القانون 

                    الدولً اإلنسانً .

 

لقد نشؤت منظمة األمم المتحدة على أنقاض منظمة عصبة األمم التً فشلت فً تحقٌق 

السلم و األمن الدولً ، و جاء إنشاء منظمة األمم المتحدة بعدما ضاقت البشرٌة مرارة 

الحروب و أبشع االنتهاكات ، لذلك كان من البدٌهً جداً بل من الحتمٌة أن تتضمن 

ٌُناط بها مهمة تحقٌق السلم و األمن الدولً األ مم المتحدة فً هٌاكلها جهازاً أو هٌبة 

 عبر فرض احترام تطبٌق القانون الدولً .

، الذي تتمتع فٌه دول كبر  بالعضوٌة  بمجلس أمن األمم المتحدة هذا الجهاز ُسمً

قرار  الدابمة و بنظام تصوٌت من شؤن تمكٌن كل منها الحٌلولة دون إصدار أي

إلى درجة أن أصبح البعض ٌر  أن مجلس األمن هو  (1)ٌتعارض مع مصالحها 

 (2). بنادي الكبار

 

لكن مهما كانت االنتقادات التً ُوجهت لهذا الجهاز أو التً ُتوجه له ، فإنه ٌلعب دوراً 

ٌُستهان فً تنفٌذ القانون الدولً و القانون الدولً اإلنسانً ، و ذلك باعتباره جهاز اً ال 

 . (3) له صالحٌات توقٌع الجزاء الدولً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ر ، كلٌة الحقوق ، حسام لعنانً ، دور المنظمات الفاعلة فً تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً ، رسالة ماجستٌ ( 9)

  عنابة ، منشور على الموقع اإللكترونً التالً :      

www.startimes.com/f.aspx?t=21967704 

.  السابق رمضان علً نجً العاتً ، المرجع السابق ، منشور فً الموقع اإللكترونً ( 2)  

 

 ـ أنظر كذلك فً االنتقادات الموجهة لمجلس األمن :  ـ     

                      Pierre Marie DUPUY ,après la guerre du golf, Revue Générale de Droit    ــ

     International Public, 1991, T II , page 627 .  

حسام لعنانً ، المرجع السابق . (3)  



 

93 

 

 

وضع حد لجزاء الدولً كآلٌة ضؽط و إكراه للذلك سؤتطرق فً هذا المطلب إلى ا

 انون الدولً اإلنسانً ، و من ثم سٌشكل ضمانة لتطبٌقه .النتهاكات الق

ٌُشكل الجزاء لحماٌة حقوق المدنٌٌن فً النزاعات ضمانة  الدولً و قبل بٌان كٌؾ 

       ، فإنه ٌتعٌن التطرق فً الفرع األول إلى مفهوم الجزاء الدولً الدولٌة المسلحة

 تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً .و أشكاله ، و فً الفرع الثانً إلى مد  فعالٌته فً 

 

 الفرع األول :   مفهوم الجزاء الدولً و أشكاله .

 

ُوجدت عدة تعرٌفات للجزاء الدولً فً الفقه و االتفاقٌات الدولٌة تدور جمٌعها حول 

ٌترتب من فعل ؼٌر مشروع دولٌاً ، و من  ،فكرة واحدة مفادها أنه ذو طبٌعة عقابٌة

 العرفٌة و التعاقدٌة .( 1)انتهاكا ألحكام القانون الدولً  أي تصرؾ ٌشكل خرقاً أو

ٌُعرفه  ٌُتخــذ لتحقــٌق احترام القانــون ولمنــع و  جورج سل "هو كـــل إجـراء 

 (2)انتهاكاته"

فً كتابه الدكتور رشاد عارف ٌوسف السٌد ٌر  و فً تحدٌد معنى الجزاء ، 

اإلسرابٌلٌة ، أن " المقصود من المسإولٌة الدولٌة عن أضرار الحروب العربٌة 

نظامه  من المجتمع الدولً ضد إنتهاكالجزاء هو رد الفعل المحدد الذي ٌصدر 

      القانونً ، و تتمثل هذه الجزاءات بالوقوؾ و الطرد و الجزاءات ؼٌر العسكرٌة

  (3). و العسكرٌة "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                عابشة زمورة ، مد  مشروعٌة العقوبات اإلقتصادٌة ، العراق نموذجًا ، محاضرة ؼٌر منشورة ُألقٌت خالل  ( 9)

 ت عنوان العقوبات اإلقتصادٌة و تؤثٌرها على حقوق ٌوم دراسً وطنً ، نظمته كلٌة حقوق جامعة باتنة ، تح      

 .14/11/1115اإلنسان       

 رمضان علً نجً الؽاتً ، المرجع السابق . (2)

الدكتور رشاد عارؾ ٌوسؾ ، المسإولٌة الدولٌة عن أضرار الحروب العربٌة اإلسرابٌلٌة ، القسم األول ، دار ( 3)

 . 151، الصفحة 1762الفرقان  ،عمان، الطبعة األولى ،     
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فالجزاء الدولً محله هو إخالل بقاعدة قانونٌة دولٌة ، و هو إجراء ذات طابع قسري 

فالجزاء فً مفهومه الواسع هو مجموعة اإلجراءات و الوسابل التً تستهدؾ ردعً 

فجمٌع التعرٌفات تجمع فٌما بٌنها عناصر  .أثار التصرؾ ؼٌر المشروعإزالة 

إجراء  -3إخالل بؤحكام تلك القاعدة ، -2عدة قانونٌة دولٌة، قا -1 مشتركة وهً:

 . ردعً ٌوقع على المخل بهذه األحكام

 و المعاهدات و اإلتفاقٌات الدولٌة الشارعة والثنابٌة قد أكدت المفهوم الردعً للجزاء ،

 ،      05فقرة  02مٌثاق األمم المتحدة نص على الطابع الردعً للجزاء فً المادة ف

لك فً الفصل السابع منه ، و أخذت إتفاقٌة منع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة بنفس و كذ

، و كذلك (1)1984فً دٌسمبر  210فً قرار الجمعٌة العامة الطابع أي الردعً 

ٌُإكد هذا الطابع الردعً للجزاء ، و بهذا المفهوم قضت محكمتا  القضاء الدولً 

لمٌة الثانٌة من العقوبات الردعٌة نورمبورغ و طوكٌو لمحاكمة مجرمً الحرب العا

، .....إلخ ، و أكدت محكمة العدل الدولٌة على األخذ بهذا (2)مثل اإلعدام ، السجن 

المفهوم العقابً عند تصدٌها لمشكلة لوكٌربً فً حكمها الصادر بتارٌخ 

14/04/1992 . 

 (3)ولً ٌتضح مما سبق أن الطابع الردعً هو الطابع المستقر فً مفهوم الجزاء الد

 أما فٌما ٌخص أشكال الجزاء الدولً فإنه ٌمكن تقسٌمه إلى ثالث فبات : 

 ــ جزاءات أو عقوبات إقتصادٌة .

 ــ جزاءات دبلوماسٌة .

 ــ جزاءات عسكرٌة .

 موضحٌن كل فبة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.سامر أحمد موسى ، المرجع السابق، نفس الموقع اإللكترونً، دون ترقٌم الصفحات (1)  

الدكتور أحمد عبد الحمٌد محمد الرفاعً، النظرٌة العامة للمسإولٌة الجنابٌة الدولٌة، مإسسة الطوبجً للتجارة ( 2)

 .49، الصفحة 2005و الطباعة و النشر،القاهرة      

،  2000فاتنة عبد العالً أحمد ، العقوبات الدولٌة االقتصادٌة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، الطبعة األولى ( 3)

 . 25الصفحة      
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 أوالً  : الجزاءات االقتصادٌة . 

 

       تؤخذ شكل الحضر أو الحصار االقتصادي ، عدم المساهمة االقتصادٌة ،....إلخ

ٌُعر ؾ الفقه الدولً هذه الفبة من الجزاءات ، بؤنها " إجراء قسري دولً تتخذه و 

المنظمات الدولٌة أو مجموعة من الدول أو دولة فً مجال العالقات الدولٌة 

     االقتصادٌة ضد دولة ما لمنعها من ارتكاب عمل مخالؾ ألحكام القانون الدولً 

ك ُبؽٌة الحفاظ على السلم و األمن أو لحملها على إٌقافه إذا كانت قد بدأت و ذل

هدفه التؤثٌر على إرادة الدولة فً ممارسة حقوقها لحملها على احترام ( 1)الدولٌٌن"

  التزاماتها الدولٌة ، بحٌث ُتصبح قراراتها مطابقة لما ٌفرضه علٌها القانون الدولً ،

  (2)ع المسلح و ٌمكن فرضها على الدولة فً زمن السلم و كما ُتفرض فً أوقات النزا

من مٌثاق  41و ٌفرضها المجتمع الدولً عن طرٌق مجلس األمن بمقتضى المادة 

 أحدهما وقابً ٌضع حداً الستمرارٌة المخالفة ،ولهذا الجزاء دوران،(3)األمم المتحدة 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سامر أحمد موسى ، المرجع السابق ، منشور على الموقع اإللكترونً   (1)  

 أنظر كذلك  :      

رمضان علً نجً العاتً ، المرجع السابق ، منشور على الموقع اإللكترونً                                     .   

  ؤن مقال :أنظر كذلك فً هذا الش    

- Jihad Youssef ABDEL RAHMAN, les sanctions économiques et les droits de   

   l’homme.in www.amanjordan.org/aman-studies/wmprint.php?artLd=609 

 

           لجنة الدولٌة آنا سٌؽال ، العقوبات االقتصادٌة ، القٌود القانونٌة و السٌاسٌة ، المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ، ال (2)

  193، الصفحة  1999للصلٌب األحمر ، مختارات من أعداد      

117بن شعٌرة ولٌد ، المرجع السابق ، الصفحة ( 3)  
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 ( 1.)أما الدور الثانً فهو عقابً ٌهدؾ إلى إٌقاع الضرر بالدولة لردعها المرتكبة ،

 الجزاءات الدبلوماسٌة .: ثانٌاً 

اء و االستنكار و االحتجاج أو تعلٌق العالقات الدبلوماسٌة و إٌقافها تتخذ صورة االستٌ

مإقتاً أو بصورة نهابٌة ، و ٌمكن تعرٌفها هو األثر السٌاسً الذي ٌوقعه أحد أشخاص 

   انون ـد القـد قواعـاألخٌر بؤحهذا الل ـبب إخـص دولً بسـالقانون الدولً على شخ

 (2) .الدولً

ستٌاء و االستنكار و االحتجاج و تعلٌق العالقات و من صور هذا الجزاء اال

الدبلوماسٌة أو إٌقافها مإقتاً أو قطعها بصورة نهابٌة ، و ُتتخذ من طرؾ منظمات 

دولٌة إقلٌمٌة أو مجموعة من الدول أو دولة واحدة نتٌجة لعدم رضاها على وضع ما 

 ارتكبته دولة أخر  .

 1958الدول التً اعترفت بالجزابر سنة و من تطبٌقاتها ما قامت به فرنسا اتجاه 

 بتعلٌق عالقاتها الدبلوماسٌة معها .

 الجزاءات العسكرٌة .:     ثالثاً 

و هو االستخدام المشروع للقوة المسلحة ضد شخص من أشخاص القانون الدولً 

النتهاكه للقواعد المتعلقة باألمن و السلم الدولٌٌن ، شرٌطة إخفاق سابر الجزاءات 

 .  (3)األخر  ؼٌر العسكرٌة  الدولٌة

من  50إلى  42فً المواد    (4)و قد أقر مٌثاق األمم المتحدة الجزاءات العسكرٌة 

الفصل السابع ، و بموجب هذه المواد ٌمكن له اللجوء إلى توقٌع جزاءات عسكرٌة 

بشرط توفر شرطٌن : األول هو االنتهاك الجسٌم الذي ال ٌمكن إعادة السالم و األمن 

 دولٌٌن معه إلى نصابهما بدون اللجوء إلى الجزاءات العسكرٌة .ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(1) Djihad Youssef, ABDEL RAHMAN,Op cit ,même site internet. 

: الدكتورة رقٌة عواشرٌة ، حماٌة المدنٌٌن و األعٌان المدنٌة فً النزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة ، انظر كذلك 

. 382، الصفحة  2001رسالة دكتوراه ،جامعة  عٌن الشمس، القاهرة،   

    إخالص بن عبٌد ، آلٌات مجلس األمن فً تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً ، رسالة ماجستٌر ، جامعة  ( 2)

 . 09، الصفحة  2009ــ  2008باتنة ، سنة       

سامر أحمد موسى ، المرجع السابق . ( 3)  

 اإلطالع على حاالت أجازت استخدام القوة العسكرٌة فً مٌثاق األمم المتحدة ، أنظر الدكتور مصطفى كمال   (4)

  .36 المرجع السابق ، الصفحة ترٌكً فرٌد ، ، و كذلك  98و  97ق ، الصفحة شحاتة ، المرجع الساب      
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زاءات األخر  ؼٌر العسكرٌة فً درئ اإلنتهاك ولكن و الشرط الثانً هو استنفاذ الج

 بدون جدو  .

و تجدر اإلشارة إلى أن اللجوء إلى استخدام القوة العسكرٌة أمر متروك للسلطة 

مة التقدٌرٌة لمجلس األمن الذي ٌقرر ما ٌشاء من الجزاءات حسب معٌار جسا

 االنتهاك .

   و من أبرز التطبٌقات الجزابٌة التً اتخذها مجلس األمن فً سبٌل الحفاظ على أمن

و السلم الدولً و منه تجسٌد تطبٌق قواعد القانون الدولً ، هً حالة حرب الخلٌج 

و ذلك بموجب قرار مجلس األمن رقم  1990بسبب ؼزو العراق للكوٌت فً سنة 

حالفة مع الكوٌت بؤن تستخدم جمٌع الوسابل لتنفٌذ الذي رخص للدول المت 678

 قرارات مجلس األمن الدولً الناصة بإنسحاب العراق من الكوٌت .

و من بٌن التطبٌقات األخر  لفرض مجلس األمن الدولً جزاءات ، إصداره للقرار 

  المتضمن عقوبات إقتصادٌة شاملة على ٌوؼوسالفٌا سابقاً ،  1992سنة  757رقم 

ه كذلك على هاٌتً حظراً محدوداً ٌشمل األسلحة و البترول و تجمٌد األرصدة و فرض

 1994لسنة  917، و بموجب قراره  1993لسنة  873و  741بموجب قراره 

سع من نطاق الحظر لٌشمل كل السلع و المنتوجات و إستثنى فقط اإلمدادات الطبٌة و

 ة اإلنسانٌة .و المواد الؽذابٌة و ؼٌرها من السلع الضرورٌة للحٌا

هذا باإلضافة إلى إسهاماته فً تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً من خالل قراراته على 

  إنشاء المحاكم الجنابٌة الدولٌة لمحاكمة مجرمً الحرب الذٌن إرتكبوا جرابم الحرب

  (1).و جرابم ضد اإلنسانٌة 

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

حسام لعنانً ، المرجع السابق، المنشور بالموقع اإللكترونً   (1)  

 ــ لكن ما ٌإخذ على مجلس األمن الدولً ازدواجٌة المواقؾ قد ٌتدخل فً حاالت انتهاك معٌنة و ال ٌتدخل فً    

كون متشابهة مع تلك التً تدخل فٌها ، بل قد تكون أكثر جسامة و ال ٌتدخل ، فٌكفً إعطاء مثال حاالت انتهاك ت   

 ؼزة .   قطاع حً كما جر  و ال ٌزال ٌجري فً األراضً الفلسطٌنٌة و بالضبط فً قصؾ   
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 الفرع الثانً :   مدى فعالٌة الجزاءات الدولٌة فً تطبٌق 

                      القانون الدولً اإلنسانً .

 ق القانون الدولً اإلنسانً ،إن الحكم على مد  فعالٌة الجزاءات الدولٌة فً تطبٌ 
ٌتعٌن أخذ أمثلة حٌة ما ٌجري من االنتهاكات و تطبٌق علٌها الدور الذي لعبه مجلس 
األمن الدولً باعتباره آلٌة من آلٌات األمم المتحدة للحفاظ على األمن و السلم الدولً ، 

من توقٌعها  الستنتاج اآلثار المترتبة تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً ، و آلٌة من آلٌات
هم التطبٌقات الحدٌثة للجزاءات أل بمد  فعالٌتها ، فلتكون العٌنة و من ثم الحكم 

الدولٌة و هو تدخل األمم المتحدة عن طرٌق مجلس األمن فً العراق ، فؤصدر ضده 
قرار بعد انتهاء الحرب  20منها قبل الحرب ، و قرابة  12قراراً ،  30أكثر من 

  (1)فٌفري من نفس العام 28وانتهت فً 17/01/1991التً بدأت فً 

المتمثلة فً شن  (2) فخالل مدة شهرٌن استطاع مجلس األمن بجزاءات عسكرٌة
عملٌات هجومٌة على العراق ، و فً جزاءات أخر  اقتصادٌة بعد الحرب من 

 إلى الحالة التً كان علٌها قبل ؼزو الكوٌت .إرجاع الوضع 

كذلك تمكن مجلس األمن من خالل تطبٌق العقوبات االقتصادٌة على حكومة برطورٌا 

 الم النظام العنصري .سفً جنوب إفرٌقٌا من است

ؼٌر أنه فشل تحقٌق ضمان تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً على واقع أراضً فلسطٌن 

تشهد أبشع اإلنتهاكات على المدنٌٌن،و التً تعرؾ  ال تزالو، التً شهدت المحتلة 

 .    أجسم إنتهاك على أؼلى الحقوق المتمثل فً حق الحٌاة

فمجلس األمن الذي ٌعمل حالٌاً فً ظل ما ٌسمى بالنظام العالمً الجدٌد بزعامة 

لى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و التً تمارس فٌه التسلط الدولً من خالل هٌمنتها ع

، أخفق و تطوٌع و توجٌه قراراته لتحقٌق المصالح األمرٌكٌة و حلفابها ،مجلس األمن

فً ضمان احترام القانون الدولً اإلنسانً و أخفق فً حماٌة المدنٌٌن من تجاوزات، 

 إلى الهٌمنة السابدة فٌه من طرؾ بعض الدول الكبر . إخفاقه ٌرجع وسبب 

مرٌكٌة على مجلس األمن و إلثبات أنه وسٌلة فً فإلثبات هٌمنة الوالٌات المتحدة األ

ٌدها لتحقٌق مصالحها و مصالح حلفابها لٌس إالٌ ، هً حالة فلسطٌن المحتلة من 

 طرؾ إسرابٌل حلٌؾ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1 )  Les sanctions économiques sur l’IRAK, rapport de mission d’enquête arabe des      

     droits humain effectuée par violette Daguerre et Issam edine :                                   

                                                 www.achr.nu/RCP63htm 
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 06إن مجلس األمن لم ٌستؽرق لٌلزم العراق على االنسحاب من الكوٌت إالٌ ستة 

إالٌ بعض األشهر للتدخل فً  لحماٌة وضع المدنٌٌن أشهر ، و لم ٌستؽرق تدخله

كوسوفو ، بٌنما المجلس الدولً أحجم إلى حد اآلن لتنفٌذ قرارات مضى على 

 1947لعام  181ا عقود من السنٌن ، و من أهمها قرار تقسٌم فلسطٌن رقم صدوره

 1967لعام  242، و قرار  1948لسنة  194قرار عودة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن رقم 

المتضمن إجالء قوات االحتالل اإلسرابٌلً عن الضفة الؽربٌة و القدس و الجوالن ، 

  إسرابٌل إلى تؤمٌن ا فٌه حكومة، دع 1967جوان  14المإرخ فً  237 و قرار رقم

سالمة و أمن سكان األقالٌم التً جرت فٌها العملٌات العسكرٌة و تسهٌل عودة أوالبك 

فً  242الذٌن فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال ، كما أصدر قرار رقم 

،  (1) الذي نص فً دٌباجته على شجب االستٌالء على األقالٌم بالقوة 22/11/1967

ؼٌر ذلك من القرارات ، فهذه القرارات وثٌقة الصلة بتمكٌن الشعب الفلسطٌنً إلى 

 من تقرٌر مصٌره بنفسه و هً أكبر ضمانة لحماٌة المدنٌٌن و ذلك بإنهاء االحتالل .

    كذلك لم ٌنجح المجتمع الدولً حتى فً إؼاثة المدنٌٌن فً ؼزة إثر القصؾ علٌها 

كن المجلس الدولً حتى وقؾ القصؾ اإلسرابٌلً و تدمٌر كافة منشآتها ، و لم ٌتم

الذي استهدؾ منشؤة صناعة األؼذٌة مثل حلٌب الرضع بل أكثر من ذلك لم ٌدٌن حتى 

 تلك االنتهاكات .

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الذي  678رقم  29/11/1990تم شن هجومات عسكرٌة من طرؾ مجلس األمن تنفٌذًا لقراره الصادر فً ( 2) =

 . 15/01/1991تضمن إستخدام الخٌار العسكري ما لم تنسحب العراق من األراضً الكوٌتٌة بحلول أجل        

         و عقوبات حرب الخلٌج ضد العراق ، مجلة ــ أنظر فً هذا الصدد دٌنٌس هولٌداي ، الوالٌات المتحدة     

   102و  101، صفحة  2000، سبتمبر  259، العدد  23العربً ، السنة  المستقبل     

. 359الدكتور مصطفى كامل شحاتة ، المرجع السابق ، الصفحة (  1)  

  لسكان المدنٌٌن ، الدكتور ــ أنظر كذلك فً شؤن قرارات مجلس األمن الصادرة فً موضوع طرد و تشرٌد ا    

 .  226عارؾ ٌوسؾ السٌد ، المرجع السابق ، الصفحة  رشاد      

 

 

 



 

100 

 

ل العدوان بشكل شبه فإسرابٌل التً تُشن الحروب و تحتل أراضً الؽٌر و تقوم بؤعما

د مالٌٌن الالجبٌن ، لم َتُجر ٌوماً مجلس األمن م مذابح جماعٌة ، و تشرٌومً ، و تنظ

كؤن ٌقوم بالعملٌات العسكرٌة التً هً  ااستعمال الجزاء الدولً ضدهالدولً إلى 

وسٌلة من الوسابل المخولة له إلٌقاؾ االنتهاكات و إلخضاعها لنفس معاٌٌر المحاسبة 

التً ٌطبقها على بقٌة دول العالم ؼٌر الحلٌفة ألمرٌكا خصوصاً العربٌة و اإلسالمٌة 

 منها.

جزاء الدولً فً تحقٌق ضمان تطبٌق القانون الدولً فمن هنا ٌمكن استنتاج أن عجز ال

اإلنسانً على فلسطٌن ، ال ٌرجع سببه إلى عدم نجاعة الجزاء و إنما إلى ؼٌاب 

 اإلرادة الحسنة فً مجلس األمن ، و إلى آفة الكٌل بمكٌالٌن .

ــ انطالقا من مبدأ مساواة الشعوب ال بد على مجلس األمن بموجب الفصل السابع من 

 ٌثاق أن ٌتحمل كافة مسإولٌاته للتصدي لجرابم الحرب اإلسرابٌلٌة .الم

       إن الوضع الحالً فً فلسطٌن ٌدعو مجلس األمن أن ٌفرض العقوبات السٌاسٌة

    و الدبلوماسٌة و االقتصادٌة الالزمة إلجبار إسرابٌل على احترام اتفاقٌات جنٌؾ ،

ٌلً وفق ما أتبعه مع النظام العنصري و أن ٌقوم بتصفٌة النظام العنصري اإلسراب

  (1)السابق فً جنوب إفرٌقٌا .

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  سامر أحمد موسى ، المرجع السابق . ( 1)
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 المطلب الثانً:    القضاء الدولً الجنائً كآلٌة من آلٌات

                       تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً.

 

إن همجٌة الحروب المتكررة و آثار االنتهاكات الجسٌمة التً تكبدتها اإلنسانٌة بعد 

الحرب العالمٌة الثانٌة، دفعت المجتمع الدولً إلى حتمٌة اٌجاد وسابل الردع ٌسؤل بها 

منتهكٌن للقانون الدولً اإلنسانً.و أد  تطور الفكر القانونً بفرض القضاء على ال

الجرابم الدولٌة إلى تثبٌت فكرة المسإولٌة الجنابٌة الدولٌة الفردٌة  لتقرٌرها على 

 ( 1) مرتكبً الجرابم و ذلك عن طرٌق إنشاء محاكم.

لة مجرمً الحرب، و لقد تم إنشاء محاكم قصد مساء لذا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة،

   تم إنشاء أربع محاكم بعد الحرب العالمٌة الثانٌة و هً كل من محكمة نورنبورغ   

و طوكٌو و محكمة ٌوؼوسالفٌا و محكمة رواندا، و هً محاكم خاصة ظرفٌة ؼٌر 

 دابمة باإلضافة إلى المحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة. 

، فً الفرع األول تخصصه لكل من محكمة  و سنقسم هذا المطلب إلى ثالثة فروع

  نورنبورغ   ومحكمة  طوكٌو، أما الفرع الثانً سوؾ نخصه لمحكمتً ٌوؼوسالفٌا

 و رواندا ، و الفرع الثالث للمحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة.

و أشٌر انه لما كانت دراسة البحث هذا ال تتعلق أساساً بالقضاء الجنابً الدولً و إنما 

ة جانباً منه فً حماٌة و فً تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً ، فإننا لم نفصل فٌه بدراس

عند التطرق إلى النشؤة و التشكٌل و األمور المتعلقة بتنظٌمها، بل أشرنا إلٌها بصفة 

 موجزة فقط.

 الفرع األول:   محكمتً نورمبورغ و طوكٌو

عسكرٌٌن إلى المإسسة الجنابٌة تعتبر هذه المحكمتان أول محاولة إلحالة المجرمٌن ال

 بسبب انتهاك قواعد و مبادئ القانون الدولً اإلنسانً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   ، الصفحة 2001ً، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، لبنان،عبد القادر القهوجً، القانون الدولً الجناب ( 1)

      225.                                
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وقد جرت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة و تعتبر األساس فً وضع نظام ألٌة محكمة 

جنابٌة دولٌة، و هو ما تم فعالً حٌث اعتبرت نموذجاً عند إقامة محكمتً ٌوؼوسالفٌا 

  (1)دا بل حتى عند التفكٌر فً إنشاء محكمة دولٌة جنابٌة.و رون

 محكمة على حد . كل و سوؾ أتطرق إلى نشؤة و تشكٌل و مهام و سلطات

 

 محكمة نورمبورغ. أوالً:

فٌما ٌخص محكمة نورمبورغ، فؤنشؤت من طرؾ الدول المتحالفة المتضررة فً 

سابقاٌ، رٌكٌة،اإلتحاد السوفٌاتً وهً الوالٌات المتحدة األم الحرب العالمٌة الثانٌة

 (2) 08/08/1945، و ذلك بموجب اتفاقٌة لندن المبرمة فً فرنسا و برٌطانٌا

 (3)لؽرض محاكمة مجرمً الحرب النازٌٌن الذٌن لٌس لجرابمهم موقع جؽرافً معٌن

البحة المحكمة العسكرٌة و التً  فؤنشؤت بموجب البند الثانً من اتفاقٌة لندن المتضمن

أبواٍب تخص تشكٌلها و اختصاصها  07لى سبع ( مادة مقسمة إ30ثالثٌن) علىوٌحتت

 (4)و كل ما ٌتعلق بؤحكامها.

تتشكل المحكمة من أربع قضاة أصلٌٌن، ٌمثل كل واحٍد منهم دولة من دول الحلفاء 

 األربعة، و لكل قاٍض من هإالء مستخلؾ ٌحل محله فً حالة ما تعذر قٌامه بالعمل.

اء هذه المحكمة من بٌنهم ربٌساً للمحكمة باالنتخاب ، و تصدر قرارات و ٌختار أعض

المحكمة بؤؼلبٌة األصوات و فً حالة تعادلها ترجح الجهة التً معها صوت ربٌس 

 (5)المحكمة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  255 علً عبد القادر القهوجً، المرجع السابق، الصفحة (  1)  

 . 138ــ انظر كذلك ،  إخالص بن عبٌد ، المرجع لسابق ، الصفحة      

. و تضمنت الدول التالٌة : الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، اإلتحاد السوفٌاتً سابقًا ، فرنسا و برٌطانٌا( 2)  

     امر الزمالً، مدخل إلى القانون الدولً اإلنسانً، وحدة الطباعة و اإلنتاج الفنً بالمعهد العربً لحقوق ع ( 3)

 .  95،الصفحة 1997اإلنسان، تونس،الطبعة الثانٌة       

سامر أحمد موسى، المرجع السابق.( 4)  

، 2005معٌة، الجزابر، الطبعة الثالثة عمر سعد هللا ،حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب، دٌوان المطبوعات الجا( 5)

 . 305الصفحة      
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أما من حٌث االختصاص ، فؤنها أنشؤت لمعاقبة كبار مجرمً الحرب من دول 

بصفتهم الفردٌة أو كؤعضاء فً منظماٍت دول  ،المحور األوروبً الذٌن ارتكبوا

مة أحد األفعال المنصوص علٌها فً النظام القانونً األساسً لمحك ،المحور

 : (2)، و هده األفعال هً(1)نورمبورغ

و هً عبارة عن كل فعل أو مساهمة فٌه قصد التخطٌط أو   ــ الجرائم ضد السالم:1

 فٌها جرٌمة العدوان. بماالتدبٌر أو متابعة حرب اعتداء أو حرب مخالفة للمعاهدات،

المثال  و هً مخالفة قوانٌن و عادات الحرب و تشمل على سبٌل   ــ جرائم الحرب:2

القتل و المعامالت السٌبة كترحٌل السكان المدنٌٌن باألراضً المحتلة و إجبارهم على 

      القٌام باألعمال الشاقة ، و قتل أسر  الحرب أو نهب األموال العامة أو الخاصة

 و هدم القر  بدون مبرر تقتضٌه الضرورة العسكرٌة.

إلنسانٌة التً ترتكب ضد المدنٌٌن قبل و هً األعمال ؼٌر ا   ــ الجرائم اإلنسانٌة:3

 (3)ألسباب سٌاسٌة أو عرفٌة أو دٌنٌة. و أثناء الحرب ، و االضطهاد  

األساسً لمحكمة نورمبورغ فً مادته الثامنة ظرؾ مخفؾ للعقاب   و تضمن النظام

 فً حالة ثبوت أن االنتهاك كان ناتجاً من تنفٌذ الفاعل ألوامر الربٌس العسكري.

من النظام األساسً للمحكمة  15ٌبة اإلدعاء العام و التحقٌق ، فإن المادة أما عن ه

دولة  أعضاء ، واحداً من كل 04تحقٌق متكونة من  تنص على وجوب تعٌٌن لجنة

معها و تقدٌمها و إعداد من مهامها البحث عن أدلة و جوالموقعة على اتفاقٌة لندن ، 

 الشهود. ستجواب المتهمٌن و سماعتقرٌر اإلتهام و إ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

     هانً فتحً جورجً"، الخبرة التارٌخٌة إلنشاء نظام دابم للعدالة الدولٌة"، قضاٌا حقوق اإلنسان،المنظمة  ( 1)

 113.الصفحة 1999سبتمبر -05ٌة لحقوق اإلنسان، دارا لمستقبل العربً،القاهرة  العدد العرب     

       من النظام األساسً لمحكمة نورمبورغ هً التً حددت األفعال المستوجبة للمسإولٌة  07و  06المادة   (2)

 الجزابٌة.     

 ، الجزاءات الدولٌة،دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، ــ انظر كذلك: الطاهر مختار علً السعد، القانون الدولً الجنابً

 .  129، الصفحة 1999بٌروت، لبنان،    

 .141إخالص بن عبٌد، المرجع السابق، الصفحة ( 3)

 هانً فتحً جورجً، نفس المرجع، .نفس الصفحة (4)
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 و للمحكمة سلطة واسعة فٌما بعد فً فحص األدلة و مد  قبولها أو رفضها.  

 1946-08-31إلى ؼاٌة  1945-10-20محاكمات محكمة نورمبورغ فً و قد بدأت 

متهماً ، أصدرت كذلك أحكاماً  12أشهٍر ، و أصدرت أحكاماً باإلعدام ضد  10لمدة 

أخر  بالسجن المإبد و المإقت ، الحبس فً بقٌة المتهمٌن.و لم تمنح البراءة إالّ 

الطبٌعٌة اإلجرامٌة على أربع  بؤحكامها الصفة و لمتهمٌن ، باإلضافة إلى تقرٌرها

 منظماٍت كانت قد قدمت للمحاكمة.

 

 من بٌنها:  (1)و لقد وجهت محكمة نورمبورغ العسكرٌة عّدة انتقادات  

ــ مخالفة مبدأ الشرعٌة إذ أن الجرابم و األفعال اإلجرامٌة التً من أجلها أصدرت 1   

 ت المنشؤة للمحكمة.     لم تكن موجودة قبل إبرام اتفاقٌة لند ،أحكام اإلدانة

خرق مبدأ عدم رجعٌة القوانٌن، إذ أن المحكمة استندت على قواعد وضعت بعد ــ 2  

 ارتكاب الجرابم.

ألن الدول المتضررة لعبت دور الضحٌة و الحكم فً نفس الوقت،  ،انعدام الحٌاد ــ3  

 (2)إذ أن قضاة المحكمة مشكلٌن من دول خصوم المتهمٌن.

ادات السابقة االّ أنه ٌمكن القول أن أحكام محكمة نورمبورغ قد ساهمت و رؼم االنتق

فً تطبٌق فكرة القضاء  الجزابً الدولً، و رسخت سابقة هامة فً مجال المسإولٌة 

الجنابٌة الفردٌة، و كانت أساساً و نموذجاً على صٌاؼة العدٌد من المبادئ األساسٌة  

ة العامة لألمم المتحدة أبدت فً قرارها الصادر كما أن الجمعٌ (3)الحاكمة لهذا المجال

مبادئ القانون األساسً لمحكمة نورمبورغ ، و تبنت أٌضاً  11/12/1946بتارٌخ 

      قرار ٌتضمن عدم سقوط جرابم الحرب  26/11/1968الجمعٌة العامة بتارٌخ 

 و الجرابم ضد اإلنسانٌة بالتقادم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 أحمد أبو الوفا، المالمح األساسٌة للمحكمة الجنابٌة الدولٌة، أصدارات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، الطبعة   (1)

 .  2006الرابعة، سنة       

 .  362، الصفحة 2005لقانون الدولً اإلنسانً، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة،محمد فهاد شاللدة، ا (  2)

.142إخالص بن عبٌد، المرجع السابق، الصفحة ( 3)  
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 ثانٌاً : محكمة طوكٌو

رب العالمٌة الثانٌة و بعد أنشؤت محكمة طوكٌو العسكرٌة ؼداة هزٌمة الٌابان  فً الح

و ذلك بعد إلقاء  (1) 02/09/1945ً االستسالم ف إمضاء إمبراطور الٌابان وثٌقة

قنبلتٌن نووٌتٌن على مدٌنتً هٌروشٌما و نكازاكً ، و إخضاع سلطة إمبراطور 

 الٌابان و الحكومة لهٌمنة القٌادة العلٌا لقوات الحلفاء .

الجنرال دوغالس و إنشاإها كان بمبادرة القابد األعلى للسلطات المتحالفة فً الٌابان ، 

تضمن إنشاء محكمة عسكرٌة  19/01/1946أصدر إعالناً فً الذي أرثر   ماك

م التصدٌق مجرمً الحرب فً الشرق األقصى،و ت دولٌة فً طوكٌو بهدؾ محاكمة

فً نفس الٌوم على البحة التنظٌم اإلجرابً لتلك المحكمة، و التً تم تعدٌلها فٌما بعد 

   (2) .بناءاً على أمره

حاربت الٌابان و دولة  10دولة منها  11ون قاصٌاً ٌمثل 11و تشكلت المحكمة من 

   (3)أخر  حٌادٌة و هً الهند.

طوكٌو من  بحة محكمة نورمبورغ و البحة محكمةو ال ٌوجد اختالؾ جوهري بٌن ال

حٌث االختصاص و ال من حٌث المبادئ التً قامت علٌها و ال من حٌث اإلجراءات 

 إالّ فً بعض النقاط.

ن المحكمتٌن هو من حٌث االختصاص بحٌث أن محكمة و أن االختالؾ الذي كان بٌ

طوكٌو بخالؾ ما هو علٌه فً محكمة نورمبورغ، تختص بمالحقة األشخاص 

من حٌث الظروؾ المخففة ، فإن محكمة طوكٌو لم تؤخذ  اختالؾ أخرالطبٌعٌة ، و

ً تهاك ناتج عن تنفٌذ أوامر سلطوٌة، بخالؾ ما هو علٌه فبتخفٌؾ العقاب إذا كان االن

    البحة محكمة نورمبورغ.

أي دامت  12/11/1948إلى  19/04/1946و استمرت محاكمات طوكٌو من  

متهماً من العسكرٌٌن و المدنٌٌن ، أدٌنوا بعقوباٍت  26سنتٌن و نصؾ، و انتهت بإدانة 

       أحكام باإلعدام  07قرٌبة من تلك الصادرة من محكمة نورمبورغ، و تضمنت 

   (4)آخرون و حبس البقٌة لفتراٍت مختلفة. 16المإبد ل و الحكم بالسجن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ، الصفحة 1996عربٌة، القاهرة عبد الواحد محمد الفار ، الجرابم الدولٌة وسلطة العقاب علٌها، دار النهضة ال( 1)

     112. 

.26هانً فتحً، المرجع السابق، الصفحة  (2)  

165محمد فهاد الشاللدة ،القانون الدولً اإلنسانً ، المرجع السابق  ، الصفحة  ( 3)  
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و لكون هناك تقارب شبه تام بٌن البحتً محكمتً نورمبورغ و محكمة طوكٌو، فإن  

لألولى وجهت كذلك لمحكمة طوكٌو، و أهم انتقاد أنها  نفس االنتقادات التً وجهت

ن القانون الدولً نها ؼٌر مختصة لمحاكمة األفراد ألمحاكم المنتصر للمنهزم، و أ

العام فً تلك الفترة كان ٌرتكز على فكرة مبدأ أساسً و هو أن الدول هً صاحبة 

ٌة الفرد تثور فقط السٌادة و من ثمة هً وحدها المسإولة و لٌس الفرد، و ان مسإول

   ( 1).فً مواجهة دولهم فقط

التالٌة للحرب و لكن رؼم االنتقادات السابقة ، ٌمكن القول أن تجربة المحاكمات 

العالمٌة األولى أرست قواعد القانون الجنابً الدولً فً أرض الواقع، وأقامت عدالة 

بٌنت إلى  م الدولٌة، كماجنابٌة دولٌة انبثق منها المسإولٌة الجنابٌة للفرد عن الجراب

أي حد ٌمكن أن تتعرض العدالة الدولٌة للتؤثٌرات و الدوافع السٌاسٌة ، فً حٌن أن 

تجربة المحاكمات التالٌة للحرب العالمٌة الثانٌة ، قد كشفت إلى أي حد ٌمكن للعدالة 

التً  الدولٌة أن تكون فعالة بوجود اإلرادة السٌاسٌة التً تحمٌها و الوسابل الضرورٌة

ضمن اآلثار الهامة التً ترتبت على هذه المحاكمات أن شهد (  2)ُتمكن من تحقٌقها 

ٌُشكل  المجتمع الدولً نشؤة محاكم جنابٌة أخر  ، كان مجلس األمن الدولً ُمنشؤها ، ل

األمر بذلك ُخطوة جدٌدة فً مسٌرة عمل مجلس األمن و سعٌه من أجل تنفٌذ قواعد 

 ً .القانون الدولً اإلنسان

 ٌوغوسالفٌا و رواندا محكمتا:  الفرع الثانً 

الصادر بتارٌخ  808تنم إنشاء محكمة ٌوؼوسالفٌا بموجب قرار مجلس األمن رقم 

نتٌجة األعمال الوحشٌة التً ارتكبت فً ٌوؼوسالفٌا، و تم االعتماد  22/02/1993

رٌخ الصادر بتا 827ؼلى البحة تنظٌم المحكمة بموجب قرار مجلس األمن رقم 

 لتنشؤ  بذلك ألول مرة فً تارٌخ مجلس األمن محكمة جنابٌة دولٌة. 27/05/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لعام،المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ة التوزٌع،الطبعة كمال حماد، النزاع المسلح و القانون الدولً ا ( 4)=  

 76األولى، الصفحة           

.144خالص بن عبٌد ، المرجع السابق، الصفحة  انظر كذلك:إ    

.265علً عبد القادر القهوجً، المرجع السابق، الصفحة  ( 1)  

(2)  Cherif BASSIOUNI ,Introduction au droit pénal international, Edition              

      Bruyant, Bruxelles,2002,  page 189.  

. 145ــ انظر كذلك: إ خالص بن عبٌد ، المرجع السابق، الصفحة   
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أما رواندا فإنها أنشؤت كذلك ألسباٍب تتعلق بنفس الظروؾ ، و كان ذلك بموجب 

 .08/11/1994بتارٌخ  995قراره رقم 

لتان عن بعضهما ، إالّ أن المالحظ رؼم ذلك أن الثانٌة و تعتبر المحكمتان مستق

متشابهة إلى أبعد حٍد مع محكمة ٌوؼوسالفٌا ،لذلك فإننا سوؾ تركز على هذه 

 األخٌرة.

  المحكمة الجنائٌة الخاصة بٌوغوسالفٌا.: أوالا 

  و نتطرق فً هذه النقطة إلى نشؤة المحكمة و تشكٌلها واختصاصها.  

فٌا فً الخرٌطة السٌاسٌة ألوروبا بعد الحرب العالمٌة األولى ، لقد ظهرت ٌوؼوسال 

باسم مملكة صربٌا و لٌحتلها فٌما بعد األلمان و إٌطالٌا .  و بعد هزٌمة األلمان فً 

الحرب العالمٌة الثانٌة ، عادت و استقلت فً جمهورٌة ُتسمى الجمهورٌة 

ؾ تٌتو ، و كانت تتشكل من الٌوؼوسالفٌا االشتراكٌة االتحادٌة ، تحت زعامة جوزٌ

جمهورٌات ) كرواتٌا ، مقدونٌا ، البوسنة و الهرسك ، سلوفٌنٌا ، الجبل األسود ،  06

صربٌا ( . و بعد وفاة تٌتو ظهرت حركات انفصالٌة للجمهورٌات السابقة ، فاستقلت 

قوات كل من جمهورٌة سلوفٌنٌا و كرواتٌا ، لتشهد فٌما بعد نزاعاً مسلحاً عنٌفاً بٌن ال

الٌوؼوسالفٌة االتحادٌة تحت سٌطرة الصرب من جهة ، و بٌن القوات السلوفٌنٌة و 

الكرواتٌة من جهة أخر  . انتهى الصراع باعتراؾ الدول األوروبٌة و الوالٌات 

المتحدة األمرٌكٌة بسلوفٌنٌا و كرواتٌا ، و بعدها استقلت مقدونٌا ، و لم تبقى إالٌ 

تنل استقاللها كدولة ، و أجرت استفتاءا الستقاللها انتهى البوسنة و الهرسك التً لم 

باالعتراؾ بها كدولة من طرؾ اإلتحاد األوروبً و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، 

لٌبدأ النزاع المسلح بٌن الصرب و الكروات من ناحٌة ، و كروات البوسنة و مسلمً 

ات صربٌا و أخر  مسلمة البوسنة من ناحٌة أخر  ، حٌث دارت المعارك بٌن مٌلٌشٌ

لٌتخذ النزاع شكل نزاع مسلح ؼٌر دولً . إالٌ أنه تؽٌر هذا النزاع إلى نزاع ذات 

 طابع دولً بعد تدخل دول أخر  حلٌفة مثل الجبل األسود و صرب البوسنة و روسٌا 

، و أمام الوضع اإلنسانً الكارثً تدخل مجلس األمن و اتخذ جملة (1)لتدعٌم الصرب 

رقم  بموجب قرار مجلس األمنشاء محكمة جنابٌة دولٌة أهمها إن (2)رات من القرا

 .22/02/1993الصادر فً  808

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.271بق ، الصفحة عبد القادر القهوجً، المرجع السا ( 1)  

(2)    Jean Paul GETTI, Karine LESCURE, les tribunaux ad hoc pour l’ex Yougoslavie et le          

       Rwanda- problèmes politiques et sociaux, la justice pénale , la documentation Française,    

       France n 826, 27 aout 1999, page 35. 
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و الفرع    تتشكل محكمة ٌوؼوسالفٌا من ثالث فروع : فرع قضابً ، فرع التحقٌق،

 اإلداري.

نٌة قاضٌاً ٌتكون من ثالث دوابر، الدابرة األولى و الثا 11فالفرع القضابً ٌضم 

بثالثة قضاة لكل دابرة ، أما الدابرة الثالثة فتتكون من  تمثالن محكمة الدرجة األولى

ثل محكمة االستبناؾ، أما ربٌس المحكمة فٌتم انتخابه من طرؾ قضاة و تم 05خمسة 

 قضاة و ٌكون منهم.

 

أما بالنسبة لفرع التحقٌق فٌتكون من المدعً العام الذي ٌتم تعٌٌنه من طرؾ مجلس 

 سنوات. 04األمن بناءاً على اقتراح األمٌن العام لمدة 

ن بواسطة األمٌن العام بعد أما بالنسبة للفرع اإلداري فٌتكون من قلم الكتاب ، ٌعٌ

 استشارة ربٌس المحكمة.

من النظام األساسً ،  05إلى  02أما اختصاص هذه المحكمة ن فقد حددته مواد 

وتجدر اإلشارة أن المحكمة تختص بموجب المواد السالفة الذكر باالنتهاكات الجسٌمة 

ن البحة محكمة ( م06المستمدة من المادة السادسة ) التً ٌكون تكٌٌفها جرابم حرب

إبادة أو ضد اإلنسانٌة ، أي أن المحكمة ال تختص بالنظر فً كل  جرابمأونورمبورغ، 

الجرابم التً وقعت فً ٌوؼوسالفٌا، فباقً الجرابم تختص بها المحاكم الوطنٌة.أما عن 

موضوع تحدٌد األشخاص محل المتابعة و المحاكمة  من هذه المحكمة ، فان 

األشخاص الطبٌعٌٌن دون  األشخاص االعتبارٌة و ذلك  اختصاصها ٌقع فقط على

من نظام المحكمة، و علٌه فتكون قد أرست مبدأ المسإولٌة  07وفقاً للمادة السابعة 

هم المسإولون وحدهم مهما كانت  كون األشخاص الطبٌعٌٌن (1)الجنابٌة الفردٌة.

  مسإولٌتهم فً الدولة.

 

من النظام األساسً  29ارها فً المادة و أهم تطور أحدثته هده المحكمة ، إقر

للمحكمة التزام تعاون القضاء الدولً الذي بموجبه ٌقع على كل دولٍة التزاما دولٌاً 

 لالستجابة لطلبات  المساعدة فً جمع األدلة فً كل مراحل إجراءات سٌر الدعو  . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سامر أحمد موسى، المرجع السابق. ( 1)  
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متهما بسبب إنتهاكات  161و من حٌث عمل هذه المحكمة فإنها قامت بمحاكمة 
جسٌمة لقواعد القانون الدولً اإلنسانً المرتكبة على إقلٌم ٌوؼوسالفٌا سابقا، و 

شخصا، و أصدرت أحكاما بالبراءة فً حق سبعة  52ضٌة أدانت ق 108نظرت فً 
 شخصا من المتهمٌن. 36( أشخاص، و توفً 7)

و تضمنت قابمة المتهمٌن أفرادا من القوات المسلحة التابعة لكل الدول المتورطة فً 
و ، مهما كانت صفة المتهم 1991النزاع الذي دار فً إقلٌم ٌوؼوسالفٌا سابقا منذ 

 لسلم التسلسلً فً القوات المسلحة.موقعه فً ا
" دارقومٌر هو للمحاكمة أمام هذه المحكمة او من بٌن المتهمٌن الذٌن قدمو

جرٌمة  وجهت له تهم إرتكاب   Dargomir MILOSEVIC   مٌلوزوفٌتش"
، وتم  1995إلى نوفمبر  1994الحرب فً سراٌٌفو فً الفترة الممتدة بٌن أوت 

 سنة. 33، بإدانته و الحكم علٌه بالسجن لمدة 2007-12-12النطق بحكمها فً 
أتهما بانتهاكات اللذان  ، TARCULOVSKIو    BOSKOSKIكذلك المتهمان 

 2008-04-16،وبدأت محاكمتهما ف2001ًجسٌمة لقوانٌن الحرب وأعرافها فً أوت 
 12، بحكم براءة المتهم األول و إدانة الثانً بسجن لمدة 2008-07-10و انتهت فً 

 ة.سن
  

برز المتهمٌن كان على المحكمة محاكمتهم، هو الربٌس الصربً السابق و من أ
تهمة من بٌنها: جرابم إنسانٌة و جرابم حرب و إبادة الجماعٌة  66مٌلوزوفٌتش بـ 

أثناء الصراع الدموي الذي دار فً البوسنة و كرواتٌا و كوسوفو، و كان ٌواجه 
بالهاي ة، ؼٌر أن عثر علٌه مٌتا فً زنزانته احتمال الحكم بعقوبة السجن مد  الحٌا

 (1) محاكمته.قبل نهاٌة 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   د القانون الدولً اإلنسانً ، مذكرة لنٌل أنظر: ناصري مرٌم، فعالٌة العقاب على اإلنتهاكات الجسٌمة لقواع  (1)

   ، 2009-2008شهادة الماجستٌر فً العلوم القانونٌة، تخصص قانون دولً، جامعة باتنة، السنة الجامعٌة      
  ,202إلى  201الصفحة      
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 ثانٌاً  :    المحكمة الجنائٌة الخاصة برواندا .

اخلً الذي نشب فً رواندا بٌن قبٌلة الهوتو التً كان تعود نشؤها إلى النزاع المسلح الد

الحكم فً ٌدها و قبٌلة التوتسً التً إرُتكب فً حقها مذابح شنٌعة راح ضحٌتها ما 

شخص ، كما حدثت مجازر أخر  على نطاق واسع ، إنتهت  3000و  2000بٌن 

استمر مسلسل من الزعماء السٌاسٌٌن الذٌن ٌنتمون إلى قبابل التوتسً ، و  20بإعدام 

المذابح فً طول البالد و عرضها ضد أبناء قبٌلة التوتسً دون تمٌٌز بٌن النساء و 

األطفال و الشٌوخ ، و خاصة ما حدث فً مدٌنة كٌجالً و إقلٌم بوطار و جٌكونجورو 

، و أمام هذا الوضع إتخذ مجلس  ( 1)من طرؾ مٌلٌشٌات الجبهة الوطنٌة الرواندٌة 

 08/11/1994الصادر فً  955قرارات أهمها القرار رقم األمن مجموعة من ال

 (  2) .المتعلق بإنشاء المحكمة الجنابٌة الخاصة برواندا

مادة ، و أن لها نفس التركٌبة مع محكمة ٌوؼوسالفٌا و  32تنظمها البحة تتكون من 

 نفس التنظٌم المعمول به .

ختصاصها بمحاكمة أما من حٌث االختصاص فإن المادة األولى منها تنص على ا

األشخاص المتهمٌن بارتكاب أفعال تنتهك القانون الدولً اإلنسانً ، و على األخص 

المادة الثالثة المشتركة من اتفاقٌات جنٌؾ و البروتوكول اإلضافً الثانً ، التً 

ارتكبت على اإلقلٌم الرواندي و كذلك المواطنٌن الرواندٌٌن المتواجدٌن فً الدول 

تكبوا هذه األفعال . و تختص المحكمة أٌضاً فً محاكمة األشخاص المجاورة و ار

الطبٌعٌٌن متى ارتكبت هذه األفعال دون أي اعتبار لصفة المتهم كربٌس دولة أو 

ربٌس حكومة أو إطار سامً و أن الصفة الرسمٌة ال تعفٌه من المسإولٌة الجنابٌة و 

 ال ُتخفؾ علٌه العقوبة المقررة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.174عبد القادر القهوجً، المرجع السابق، الصفحة  ( 9)  

(2)  BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, « les résolutions des Organes des  

     nation unies et en particulier celles  du Conseil de sécurité en tant que          

    source de droit international humanitaire (politique étrangère),3/93 page 167. 

 انظر كذلك:

LATTI KAMA ,le tribunal international pour le Rwanda, problèmes politiques et 

sociaux, la justice pénale internationale, La Documentation Française, France, 

n 826,27 aout 1999, page 44.  
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، قامت 2997دٌسمبر  39عن حصٌلة عمل هذه المحكمة ، فمنذ إنشابها إلى ؼاٌة  أما

شخصا، و أصدرت مجموعة أحكام تتضمن عقوبات متفاوتة ، منها  35بمحاكمة 

            علٌهم بهذه العقوبة " جون كمبادة "  بٌن المحكوم  السجن لمد  الحٌاة، و من

   Jean  KAMBADA .و هو الوزٌر األول السابق فً رواندا ، 

 ربٌس مدٌنة كٌؽالً. باإلضافة ، Francois KARERA و كذلك " فرانسوا كرٌرا "  

نوات، مع س 99سنة إلى  32إلى عقوبة السجن متفاوتة المدة لعدة متهمٌن تتراوح بٌن 

 (1) ( متهمٌن.5اإلشارة إلى أن المحكمة نطقت بالبراءة اتجاه خمسة )

ٌُالحظ مما سبق التشابه التام بٌن محكمتً ٌوؼوسالفٌا و رواندا من حٌث  و ما 

االختصاص الشخصً . أما من حٌث االختصاص النوعً أو الموضوعً ، فإن 

جرابم اإلبادة و جرابم الحرب محكمة رواندا تختص فقط فً الجرابم ضد اإلنسانٌة و 

و البروتوكول  األربعة المشتركة من اتفاقٌات جنٌؾ 93التً ُتمثل انتهاكا للمادة 

و هذا ال ٌتطابق مع محكمة ٌوؼوسالفٌا الجنابٌة  ، هناك كذلك  لها، اإلضافً الثانً

اختالؾ من حٌث االختصاص المكانً ، بحٌث أن محكمة رواندا تختص بالجرابم 

 .  (2)ة فً اإلقلٌم الرواندي و الدول المجاورة الواقع

أما عن تقٌٌم مد  مساهمة المحكمتٌن فً ضمان تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً ، 

نهما أثرتا إٌجابٌاً نحو إرساء قضاء جنابً دولً ، بفضل اإلٌجابٌات التً جاءت بها إف

 و هً : 
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.112ناصري مرٌم، المرجع السابق، صفحة  (9)  

سامر أحمد موسى ، المرجع السابق .  ( 2)  
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ــ تقرٌر االختصاص المشترك لهذه المحاكم مع المحاكم الوطنٌة فً مقاضاة  9

 (1)واً و أولوٌة للمحاكم الجنابٌة الدولٌة .األشخاص مع إعطاء سم

ــ تراجع الحصانة التً كانت ُتعٌق توقٌع المسإولٌة الجزابٌة على األفراد الذٌن لهم  2

الصفة الرسمٌة ، إذ أصبح كل فرد ٌنتهك القانون الدولً اإلنسانً محالً للمتابعة 

 الجزابٌة الدولٌة .

 . (2)لفردٌة  ــ تقرٌر مبدأ المسإولٌة الجنابٌة ا 3

و رؼم اإلٌجابٌات السالفة الذكر أعاله ، فإن للمحاكم الجنابٌة الدولٌة المإقتة 

 لٌوؼوسالفٌا و رواندا كانتا لهما سلبٌات أهمها : 

ــ استبعاد عقوبة اإلعدام فً المحكمتٌن ، و بذلك تكون فً أكثر الحاالت العقوبة  9

دم تحقٌق الهدؾ من المسإولٌة الجزابٌة ؼٌر مالبمة و جسامة االنتهاك ، و من ثمة ع

 .(3) و هو إصالح الضرر الواقع

ــ أنها محاكم ظرفٌة و مإقتة اختصاصها مقٌد زمنٌاً و من ثمة ال تصح أن ٌكون  2

 لها طابع الوقاٌة المستمرة .
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   عبد القادر البقٌرات  ، العدالة الجنابٌة الدولٌة ، معاقبة مرتكبً الجرابم ضد اإلنسانٌة ، دٌوان المطبوعات  ( 9) 

    161، الصفحة  1113الجامعٌة ، الجزابر ،        

. 146إ خالص بن عبٌد ، المرجع السابق ، الصفحة ( 2)  

من النظام األساسً لمحكمة رواندا. 11من النظام األساسً لمحكمة ٌوؼوسالفٌا و  12المادة ( 3)  
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ــ أنها محاكم ذات طابع سٌاسً كونها من صنع مجلس األمن الذي ٌخضع حالٌاً  3

ٌُبقً قرار إنشاء مثل هذه المحاكم فً انتهاكات  للهٌمنة األمرٌكٌة ، و هو األمر الذي 

أكثر جسامة عن تلك التً حدثت فً ٌوؼوسالفٌا سابقاً أو رواندا أمراً مماثلة أو 

لقة على مصالحها المادٌة و مصالح ة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة المطمرهوناً بإراد

حلفابها ، و الدلٌل فً ذلك لم تتخذ إجراءات مماثلة فً عدة قضاٌا و انتهاكات أشد 

سرابٌلٌة التً ارتكبت فً ؼزة ، التً كانت بشاعة و فزعاً و ظلماً مثل المجازر اإل

 مجزرة حقٌقٌة ضد األطفال األبرٌاء .

فاالنتهاكات المرتكبة من طرؾ إسرابٌل ال ٌوجد أكثر جسامة منها إالٌ أنها بقٌت بدون 

أٌة مساءلة رؼم كل النداءات الموجهة إلى معاقبتها ، نذكر على سبٌل المثال مإتمر 

بالقاهرة ، أٌن طالب العرب بتشكٌل محكمة  2999ٌة لسنة القمة العربٌة ؼٌر العاد

أُنتهج فً  جنابٌة دولٌة خاصة لمحاكمة مجرمً حرب إسرابٌل على ؼرار ما

 ٌوؼوسالفٌا و رواندا، وهو الطلب الذي لم ٌجد ترحاب من طرؾ مجلس األمن.
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 الفرع الثالث : المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة .

 

بسبب االنتقادات التً ُوجهت إلى المحاكم الجنابٌة الدولٌة الخاصة ، و أمام إستمرار 

دولٌة المسلحة ، كان على االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان أثناء النزاعات ال

المجتمع الدولً أن ٌجد آلٌة قضابٌة ٌكون لها دور إسهام فً تطبٌق القانون الدولً 

 اإلنسانً ، و كان ذلك عن طرٌق إنشاء محكمة جنابٌة دولٌة دابمة .

لذلك سوؾ نتطرق إلٌها فً هذا البحث ، إالٌ أنه تجدر اإلشارة أنه لما كانت الؽاٌة من 

تبٌان مد  إسهام المحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة فً إرساء و تطبٌق هذا البحث و 

 القانون الدولً اإلنسانً ، فإن فً اعتقادنا التطرق إلى اللمحة التارٌخٌة إلنشابها 

 كذلك تركٌبها و تشكٌلتها البشرٌة لن ٌزٌد شٌباً فً إظهار دورها .و

اإلنسانً ٌكمن فً دراسة المحكمة فدورها فً مد  إسهامها فً تطبٌق القانون الدولً 

من حٌث طبٌعتها القانونٌة و اختصاصاتها لننتهً فٌما بعد ذلك إلى إعطاء تقٌٌماً حول 

 دورها .

لذلك فإنه عن النشؤة ٌكفً القول أنها نشؤت بموجب اتفاقٌة روما إثر إقرار نظامها 

منظمة  97و    (1)دولة  968فً مإتمر حضرته  97/97/9998األساسً بتارٌخ 

 منظمة ؼٌر حكومٌة . 238حكومٌة و 

جوان  99مادة ، و دخل حٌز التنفٌذ فً  928ٌحتوي نظامها األساسً على دٌباجة و 

 دولة .  69بعد التصدٌق علٌه من أكثر من   (2) 2992

فما هً إذن الطبٌعة القانونٌة لهذه المحكمة و ما هً اختصاصاتها ؟ و هو ما سنحاول 

 ه : الجواب علٌه أدنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 لإلشارة ، فإن الجزابر حضرت المإتمر و امتنعت عن التصوٌت على إقرار النظام األساسً للمحكمة الدولٌة   (9)

 دولة أخر  و منها كوبا ، إٌران ، المكسٌك ، الباكستان و السودان . 11مة ، رفقة الجنابٌة الداب      

(2)  Michel BERANGER, le droit international humanitaire, Gualino Editeur, Paris, 2003,   

     page 131 et 132.  
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 أوالً  :   الطبٌعة القانونٌة للمحكمة الجنائٌة الدولٌة .

 

حكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة جهازاً قضابٌاً مستقالً و دابماً ، فهً لٌست تعتبر الم

و ال تخضع   (1)جهازاً من أجهزة األمم المتحدة ، لكنها ترتبط بموجب اتفاقٌة خاصة 

لمجلس األمن الذي لٌس له صالحٌات معها إالٌ فً مسؤلتٌن : األولى هً حق تقدٌم 

، و الثانٌة حالة طلب إرجاء النظر إذا ما كان هو    (2)حالة إلى المحكمة للنظر فٌها 

 (3) ٌنظر فً موضوع له مساس بالسلم و األمن الدولٌٌن

إمكانٌة مجلس األمن طلب من المحكمة إرجاء النظر فً قضٌة ما ، من الممكن أن إن 

ٌُإثر سلباً ، ألنه قد ٌمكن أن ٌكون من زاوٌة تعطٌل عمل المحكمة لٌس إالٌ ، خاصة 

كانت القضٌة التً ٌطلب فٌها مجلس األمن إرجاء الفصل تخص أحد حلفاء الدول  إذا

 الكبر  فً مجلس األمن .

 MAURO Politi  و لقد وجه فقه القانون الدولً و من بٌنهم األستاذ مورو بولٌتً

من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة التً تخول لمجلس األمن  16إنتقاداً للمادة 

رجاء النظر ، ألنها منحت له قدرة و إمكانٌة التؤثٌر السلبً على حق طلب إ

 (4).مهامها
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حسب المادة الثانٌة من نظامها األساسً .( 9)  

من نظامها األساسً . 11المادة حسب  (2)  

أنظر فً موضوع تقدٌم حالة ، عادل عبد هللا المسدي ، المحكمة الجنابٌة الدولٌة ) اإلختصاص و قواعد اإلحالة ( 

. 112، الصفحة  1111، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، الطبعة األولى ،   

الجنابٌة الدولٌة ، أنظر اخالص بن عبٌد ، المرجع اإلحالة من مجلس األمن إلى المحكمة  لإلطالع على تفاصٌل

. 177السابق ، الصفحة   

من اإلتفاق المنظم لعالقة بٌن مجلس األمن و المحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة . 15/11أنظر كذلك المادة   

    من القانون األساسً للمحكمة .  14حسب المادة  (3)

.سامر أحمد موسى ، المرجع السابق  ( 4)    
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الدولً إذ اعتبروها فرصة ؼٌر مسبوقة  فقهاء القانونو ٌشاطره فً هذا النقد عدة 

ٌُإكد خطورة هذا   (1) لمجلس األمن للتدخل فً شإون هٌبة قضابٌة مستقلة ، و ما 

الدولٌة تنص أنه " ال ٌجوز  من النظام األساسً للمحكمة الجنابٌة 16الحق أن المادة 

ق أو المقاضاة .... " بمعنى أن صٌاؼة المادة لم تمنح أو المضً فً التحقٌ البدء

    المحكمة سلطة رفض طلب إرجاء النظر ،بل ما علٌها إالٌ الخضوع  لوقؾ النظر 

ٌُشكل ال محالة الحد من صالحٌات المحكمة و اقتصار اختصاصها على  و هو ما 

  ( 2) .اصلة فٌهافً التحقٌق فٌها أو المو البدءالقضاٌا التً لم ٌعترض المجلس على 

ٌُعتبر آلٌة فً ٌد الدول الدابمة فً مجلس األمن من بسط حصانة     كما أن هذا الحق 

   (3) و منع المسإولٌة الجزابٌة لحلفابها و رعاٌاها

فبالرؼم من إمكانٌة مجلس األمن التؤثٌر على المحكمة الجنابٌة الدولٌة وفقاً لما سبق 

بً الموجود بٌن مجلس األمن و المحكمة ، فإن شرحه ، و رؼم عالقة العمل القضا

   و األهلٌة القانونٌة للتحرك (4)هذه األخٌرة لها الشخصٌة المعنوٌة القانونٌة الدولٌة 

 و صالحٌة القٌام بمهامها .

و السإال الذي ٌثور هنا : هل تحرك المحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة لممارسة 

أم بناءا على شكو  شخص من أشخاص القانون صالحٌاتها ٌكون من تلقاء نفسها 

 (5)الدولً؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

لحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ، لبنان ، حمد قٌدا نجٌب ، المحكمة الجنابٌة الدولٌة نحو العدالة الدولٌة ، منشورات ا (1) 

 .104، الصفحة  2006الطبعة األولى  ،      

 . 207أنظر كذلك إخالص بن عبٌد ، المرجع السابق ، الصفحة 

 .  362عمر محمود المخزومً ، المرجع السابق ، الصفحة  ( 2)

     لدولٌة وفقًا التفاقٌة روما لعام مدوس فالح الرشٌدي ، آلٌة تحدٌد االختصاص و انعقاده فً نظر الجرابم ا ( 3)

 ، مجلس األمن الدولً ، المحكمة الجنابٌة الدولٌة و المحاكم الوطنٌة ، مجلة الحقوق الكوٌتٌة ، السنة  1998     

 64، الصفحة  2003، جوان  02العدد       27 

 و ذلك وفقًا للمادة الرابعة الفقرة األولى من نظامها األساسً . (4)

  النظام األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة حٌز التنفٌذ،تلقت أربع حاالت ، ثالثة منها تمثل إحاالت منذ دخول   (5)

  من طرؾ الدول األطراؾ فً النظام األساسً،و هً إحالة من قبل جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة،و أخر       

   و إحالة واحدة من طرؾ مجلس األمن و الوسطى.من قبل جمهورٌة أوؼندا،و أخر  من جمهورٌة إفرٌقٌا      

 المتعلقة بإقلٌم دارفور فً السودان.     

  .206و  205المرجع السابق،صفحة أنظر بصدد هذه الحاالت ناصري مرٌم،     
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حسب نص المادة الرابعة من النظام األساسً للمحكمة ، ٌمكن أن تتحرك من تلقاء 

ٌِإخذ بعٌن  ،ن و لصحة هذا التحركاالتفاقٌة ، لك أٌة دولة طرؾ فً نفسها فً إقلٌم
من النظام األساسً للمحكمة ، حٌث ٌرمً  األولى اإلعتبار ما جاء فً المادة

مضمونها إلى إعتبار أن المحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة لٌست بدٌالً للقضاء الوطنً ، 

تعلقة باالنتهاكات الجسٌمة على أن األولوٌة فً النظر فً الجرابم الم ،و إنما مكملة له

للقانون الدولً اإلنسانً و العقاب علٌها ٌكون من اختصاص القضاء الوطنً صاحب 

، (1) األولوٌة،فإن لم ٌقم هذا األخٌر بواجبه،انتقل االختصاص للمحكمة الجنابٌة الدولٌة

الوطنً و بالتالً فإن طبٌعة العالقة بٌن المحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة و القضاء 

 ُتكرس سمو القضاء الجزابً الوطنً على المحكمة الجنابٌة الدولٌة .

 إختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة .:    ثانٌاً 

ٌُقصد باختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة النطاق القانونً لعمل هذه الهٌبة سواءاً من 

المبادئ القانونٌة لعمل الناحٌة الموضوعٌة ، الزمنٌة أو الشخصٌة ، و كذلك أهم 

    (2)المحكمة . و لذلك سوؾ نتطرق إلٌها. 

 ــ فٌما ٌخص اإلختصاص النوعً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة . 1

من النظام األساسً قد حدد على سبٌل الحصر الجرابم التً تدخل فً  05فإن المادة 

 إختصاص المحكمة و هذه الجرابم هً : 

من النظام األساسً  06: تطرقت إلى تعرٌفها المادة  *  جرٌمة اإلبادة الجماعٌة

، أو للمحكمة ، بؤنها تتمثل فً إرتكاب أفعال بقصد إهالك جماعة قومٌة أو إثنٌة 

هالكاً كلٌاً أو جزبٌاً ، عن طرٌق القتل أو إحداث أذ  عرقٌة أو دٌنٌة بصفتها هذه 

اسلها أو نقل أطفال جسمانً أو عقلً ألعضاء المجموعة أو إتخاذ إجراءات منع تن

حتى و لو وقعت فً داخل الدولة من سلطات    ،(3)المجموعة إلى مجموعة أخر  

  (4) .نفس الدولة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، المرجع السابق .    سامر أحمد موسى  ( 1)   

. 187اخالص بن عبٌد ، المرجع السابق ، الصفحة ( 2)  

 من إتفاقٌة منع و قمع  02اعتمدت محكمة الجناٌات الدولٌة نفس التعرٌؾ الذي تبنته األمم المتحدة فً المادة   (3)

 . 1948جرٌمة إبادة الجنس البشري لعام      

 ، الصفحة 2004ة الجنابٌة الدولٌة ، دار الفكر الجامعً ، اإلسكندرٌة ، عبد الفتاح بٌومً حجازي ، المحكم ( 4)

     131 



 

118 

 

 ،من النظام األساسً ، و اعتبرتها كذلك 07: عددتها المادة * جرائم ضد اإلنسانٌة 

متى ارتكبت فً إطار هجوم واسع النطاق أو منهجً موجه ضد أٌة مجموعة من 

ها فً زمن الحرب مما ٌعنً إقرار لم ٌشترط شرط وقوع .السكان المدنٌٌن 

 (1)اختصاص  النظر فٌها سواءاً اقترفت فً زمن الحرب أو السلم 

من النظام األساسً للمحكمة ، و الملفت فً  08: تضمنتها المادة * جرٌمة الحرب 

ٌُفرق بٌن تلك التً تقع فً نزاع  النص أنه وسع فً مفهوم جرابم الحرب ، بحٌث لم 

كما ٌلً:  08لتً تقع فً نزاع مسلح ؼٌر دولً . و عددتها المادة مسلح دولً و تلك ا

 . 1949ــ االنتهاكات الجسٌمة التفاقٌات جنٌؾ األربعة لسنة 

ــ االنتهاكات الخطٌرة األخر  للقوانٌن و األعراؾ السارٌة على النزاعات المسلحة 

 الدولٌة .

 .1949األربعة لسنة نٌؾ المشتركة التفاقٌات ج 03ــ االنتهاكات الجسٌمة للمادة 

ــ االنتهاكات الخطٌرة األخر  للقوانٌن و األعراؾ السارٌة على النزاعات المسلحة 

 (2.)ؼٌر الدولٌة 

: نظراً للمناقشات الحادة التً دارت بشؤن جرٌمة العدوان ، فإنه * جرٌمة العدوان 

مة ، لكن لم أُدرجت هذه األخٌرة كجرٌمة من الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحك

من النظام األساسً للمحكمة و  121/05ُتعرؾ هذه الجرٌمة ، بل وضع نص المادة 

 07قضى بؤن تعرٌفها سٌؤتً الحقاً فً مإتمر لمراجعة هذا الموضوع بعد سبع 

ٌُعلق تطبٌق هذه الجرٌمة خالل  سنوات من دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ ، و بذلك س

اإلشارة أنه سبق تعرٌؾ هذه الجرٌمة فً المواثٌق  المدة إلى حٌن تعرٌفها ، و مع

الصادر من األمم المتحدة فً شكل إعالن بتارٌخ  3314الدولٌة السٌما قرار 

14/12/1974 (3). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  441الدكتورة رقٌة عواشرٌة ، المرجع السابق ، الصفحة ( 1)  

المرجع السابق ، نفس الصفحة .  (2)  

سامر أحمد موسى ، المرجع السابق . ( 3)  
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 ــ فٌما ٌخص اإلختصاص الشخصً . 2

من النظام األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة ، أن اختصاصها ٌقع  25نصت المادة 

كمة األشخاص الطبٌعٌة ، و استبعدت بذلك اختصاصها الجزابً على فقط على محا

، كما (  1)الدولة كشخص اعتباري ، ألن الدولة ال زالت مسإولٌتها مسإولٌة مدنٌة 

كما  ( 2)عاماً  18ال تختص المحكمة  فً مالحقة األشخاص الذٌن تقل أعمارهم عن 

متهم كسبب مخففاً أو سبباً معفٌاً نصت أٌضاً بعدم االعتداد بالصفة الرسمٌة للشخص ال

   (3). من العقوبة

 ــ فٌما ٌخص اإلختصاص الزمنً . 3

أخذت المحكمة بالسرٌان الفوري للنصوص الجنابٌة إذ أنها ال تختص إالٌ النظر فً 

الذي ٌكون وفقاً  ، (4)الجرابم التً ترتكب بعد بدأ سرٌان النظام األساسً للمحكمة 

ٌوماً من إٌداع صك المصادقة . أما بالنسبة للدولة  60ستٌن بعد  ،منه 126للمادة 

التً تصادق على النظام األساسً أو تقبله أو توافق علٌه أو تنظم إلٌه بعد إٌداع الصك 

سنتٌن ، فإن نفاذ النظام األساسً فً مواجهتها ٌبدأ فً الٌوم األول من الشهر الذي 

دولة صك تصدٌقها أو قبولها أو موافقتها من تارٌخ إٌداع تلك ال 60ٌلً الٌوم الستٌن 

   (5).أو انضمامها 

 ــ فٌما ٌخص اإلختصاص المكانً . 4

فالمحكمة تختص فً النظر فً الجرابم الواقعة فً إقلٌم إحد  الدول األطراؾ . أما 

إذا كانت الدولة التً حدثت فً إقلٌمها الجرٌمة لٌست طرفاً فً إتفاقٌة روما ، فالقاعدة 

كمة ال تختص فً النظر فٌها إالٌ إذا قبلت تلك الدولة ، و ذلك تطبٌقاً لمبدأ أن المح

 (6)نسبٌة المعاهدات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  379السابق ، الصفحة محمد فهاد الشاللدة ، المرجع  ( 1)

      ، 2005نبٌل إبراهٌم خلٌل، آلٌات الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان،دار النهضة العربٌة، القاهرة، مصر،  ( 2)

 . 316الصفحة       

من النظام األساسً للمحكمة . 26انظر كذلك:  نص المادة    

من النظام األساسً للمحكمة . 27حسب نص المادة ( 3)  

من النظام األساسً للمحكمة . 11نص المادة  حسب( 4)  

. 189إ خالص بن عبٌد ، المرجع السابق ، الصفحة  (5)  

.   329علً عبد القادر القهوجً ، المرجع السابق ، الصفحة  ( 6)  
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 ثالثاً  :  تقٌٌم دور المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة فً تطبٌق القانون الدولً  

          اإلنسانً . 

إن التقٌٌم الذي نقدمه حول دور المحكمة الجنابٌة الدولٌة ال ٌكون من خالل تطبٌقات ــ 

المحكمة ، و إنما من خالل دراسة محتو  نظامها األساسً . فلبد أن للنظام األساسً 

للمحكمة الجنابٌة الدولٌة جانباً إٌجابٌاً فً تطبٌق قواعد القانون الدولً اإلنسانً ، لكن 

 نب سلبً .له بالمقابل جا

فً تكرٌسه لمبدأ القضاء الدولً الجنابً الدابم و  ،ٌكمن أوالً  ،فالجانب اإلٌجابً له

لٌس قضاءاً دولٌاً مإقتاً رهٌن ظروؾ و مصالح سٌاسٌة معٌنة ، هذا من جهة ، و من 

جهة أخر  ٌظهر الجانب اإلٌجابً كذلك فً تكرٌسه للنصوص المتعلقة بالجرابم 

ٌُعط لها تعرٌفاً  ،مة العدوانالدولٌة بإستثناء جرٌ و لم ٌتبن حتى التعرٌؾ  ،الذي لم 

الصادر من األمم المتحدة  3314السابد فً المواثٌق الدولٌة السٌما القرار رقم 

 المتعلق بتعرٌؾ العدوان . 14/12/1974الصادر فً شكل إعالن بتارٌخ 

بتقدٌم حالة من خالل اختصاص مجلس األمن كما أن هناك وجهاً إٌجابٌاً،و ذلك 

فبالرؼم من السلبٌات التً ُوجهت لمجلس األمن بصفته  .للمحكمة الجنابٌة الدولٌة 

الدولٌة ، فإن لهذا  بٌةصاحب اختصاص لتقدٌم حالة للمدعً العام لمحكمة الجنا

األسلوب وجهاً إٌجابٌاً من شؤنه أن ٌضع حداً إلفالت بعض مجرمً الحروب من 

ن التصدٌق على النظام األساسً للمحكمة الجنابٌة العقاب بحجة امتناع دولهم ع

 الدولٌة .

و إذا كان لمجلس األمن فً سلطة تقدٌمه حالة للمحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة 

فٌمكن أن تخدم العدالة الجنابٌة الدولٌة ، و بالتالً الحرص على تطبٌق  ،إٌجابٌات

 قواعد القانون الدولً اإلنسانً .    

ٌجابٌات هناك سلبٌات فً سلطة مجلس األمن لتقدٌم حالة ، إذ ٌمكن أن و بمقابل اإل

ٌستعمل سلطته فً اإلحالة استعماال سلبٌاً ، فٌتؽاضى النظر عن الجرابم البشعة ، 

فقرار اإلحالة الذي ٌتخذه مجلس األمن لتقدٌم حالة للمحكمة الجنابٌة بموجب أحكام 

شترط موافقة الدول التسع الدابمة العضوٌة ، الفصل السابع من مٌثاق األمم المتحدة ، ٌ

و على فرض أن حالة االنتهاك كانت مرتكبة من طرؾ رعاٌا أحد الدول الدابمة 

العضوٌة فً مجلس األمن ، أو من رعاٌا أحد الدول الحلٌفة لها ، فإنها تلجؤ إلى 

استعمال حق االعتراض لمنع صدور قرار اإلحالة و من ثمة صد إمكانٌة تحرٌك 

 المحكمة الجنابٌة الدولٌة . 
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فمجلس األمن ٌمكن أن ٌلعب عبر أحد الدول الدابمة العضوٌة دوراً سلبٌاً و عابقاً فً 

تطبٌق المسإولٌة الجنابٌة الدولٌة ، و بالتالً عابقاً فً تطبٌق قواعد القانون الدولً 

ور داإلنسانً ، و ذلك من خالل استعمال إحد  الدول األعضاء االعتراض على ص

 قرار تقدٌم حالة للمحكمة الجنابٌة الدولٌة .

هذا من جهة ، و من جهة أخر  باعتبار أن مجلس األمن هو جهاز سٌاسً ، فإنه ال  

ٌمكن أن ٌتجرد من عامل التحٌز فً اتخاذ قرار تقدٌم اإلحالة للمحكمة الجنابٌة     

ته إلحالة على و أحسن دلٌل عن التحٌز تؽاضٌه عن إستخدام سلط  ،(1)الدولٌة 

جرابم إسرابٌل المرتكبة فً فلسطٌن ، فرؼم أن القانون  ،المحكمة الجنابٌة الدولٌة

     الدولً اإلنسانً ٌفرض على إسرابٌل إلتزاماً باتخاذ جمٌع اإلجراءات التشرٌعٌة 

و القضابٌة الالزمة لضمان قمع و توقٌع العقاب على مجرمً الحرب اإلسرابٌلٌٌن ، 

الملزمة إلسرابٌل باعتبارها طرفاً  ،من إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة 146للمادة  و ذلك وفقاً 

. لكن رؼم عدم إلتزامها بذلك فإن مجلس األمن  (2)فٌها و باعتبارها سلطة اإلحتالل 

صمت عنها و لم ٌتحرك إلستعمال سلطته المخولة له فً الفصل السابع من مٌثاق 

 للمحكمة الجنابٌة الدولٌة .األمم المتحدة إلتخاذ قرار تقدٌم حالة 

ضؾ إلى ذلك من سلبٌات و عٌوب المحكمة الجنابٌة الدولٌة التً تظهر عبر محتو  

من النظام  12نظامها األساسً ، هً تضٌق طرق تحرٌكها ، فمثالً نص المادة 

األساسً للمحكمة تشترط إلمكانٌة إحالة حالة إلى المحكمة من طرؾ دولة طرفاً فً 

 من طرؾ المدعً العام ، أن تكون الدولة التً ٌنتمً إلٌها المتهم    نظام روما أو

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  لؾ تحت عنوان ،مؤخوذ من المقال المنشور بالموقع اإللكترونً ، دون ذكر المإ (1)

Les relations entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité de 

l’ONU, 

www.ircrc.org/web/fré/sitefréo.nsf/htmal 

صالح الدٌن عامر ، إختصاص المحكمة الجنابٌة الدولٌة بمالحقة مجرمً الحرب ، القانون الدولً اإلنسانً :   ( 2)

 .477،   الصفحة  2003للتطبٌق على الصعٌد الوطنً ، دار الكتب المصرٌة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة  دلٌل     
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أو الدولة التً ٌقع على إقلٌمها االنتهاك طرفاً فً نظام روما ، أو قبلت اختصاص 

 . (1) المحكمة

بعض  و بهذه الشروط الثالث ٌستحٌل للمحكمة الجنابٌة الدولٌة مثالً أن تنظر فً

ٌُعترؾ بها  الجرابم البشعة و منها الجرابم اإلسرابٌلٌة فً فلسطٌن ، ألن فلسطٌن لم 

كدولة ، أما إسرابٌل لسٌت طرفاً فً نظام روما و ال هً قابلة باختصاص المحكمة 

 الجنابٌة للنظر فً جرابمها .

 هذا فٌما ٌخص السلبٌات المترتبة عن نظام تقدٌم حالة.

من نظام  16رجاء الممنوح لمجلس األمن بموجب المادة أما فٌما ٌخص طلب اإل

روما ، و الذي بموجبه ٌحق لمجلس األمن تقدٌم طلب للمحكمة من أجل وقفها فً 

النظر أو عدم االستمرارٌة فً نظر حالة من حاالت االنتهاكات ، و ذلك بداعً 

قٌقٌة لعمل اختصاصه فً كل ما ٌتعلق بالسلم و األمن الدولٌٌن ، هو كذلك عرقلة ح

أنه على فرض وقؾ  ،المحكمة و ٌإدي إلى تؤثٌر سلبً . و لتؤكٌد اآلثار السلبٌة

بداٍع من مجلس  وذلك المحكمة فً استمرارٌة النظر فً حالة كانت معروضة علٌها

أكٌد أن هذا األخٌر قد ٌتخذ قراره فً شؤنها ، و من ثم فإن فإنه األمن أنه ٌنظر فٌها، 

 ٌكون له تؤثٌراً سلبٌاً عند مواصلة المحكمة النظر فً تلك الحالة .للقرار الذي ٌصدره 

 

 كما أن لطلبات تجدٌد وقؾ النظر المتكررة ُتإدي إلى شل قدرة المحكمة فً التحقٌق 

    و المالحقة نظراً لما ٌترتب من إتالؾ البراهٌن و إخفاء األدلة أو ترهٌب للشهود

 أو الضحاٌا .

لى جهود و دور القضاء الدولً الجنابً فً تطبٌق القانون و بهذا نكون قد وقفنا ع

الدولً اإلنسانً من خالل المحاكم الجنابٌة الدولٌة الخاصة التً تم إنشاإها من طرؾ 

دول الحلفاء ) محكمة نورمبورغ و طوكٌو ( و التً تم إنشاإها كذلك بمبادرة من 

ا ( باإلضافة إلى المحكمة مجلس األمن لألمم المتحدة ) محكمة ٌوؼوسالفٌا و رواند

 الجنابٌة الدولٌة الدابمة . 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 225إخالص بن عبٌد ، المرجع السابق ، الصفحة  ( 1)  
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 ةـمـاتــخ

 

ا فً الفصل األول الحماٌة المقررة للمدنٌٌن ، و فً الفصل الثانً آلٌات بعد أن عرضن

 الحماٌة ، فإن أهم النتابج التً توصلت إلٌها هً : 

متعلقة بحماٌة حقوق المدنٌٌن فً النزاعات ال 1949ــ إن إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لسنة 

بعد الحرب العالمٌة الدولٌة المسلحة ، تعتبر أول تجربة فً القانون الدولً المعاصر 

الثانٌة لتقنٌن قواعد القانون الدولً اإلنسانً ، و بهذه الصفة تكون قد حققت نقطة 

 إٌجابٌة فً مجال حقوق اإلنسان فً النزاعات المسلحة .

ــ أما النقطة اإلٌجابٌة الثانٌة ، تكمن فً شمولٌة مضمونها ، فنصت على جملة كبٌرة 

 لٌب القتال .اة و أسمن الحقوق للمدنٌٌن و ضٌقت حرٌ

و رؼم النقاط اإلٌجابٌة السالفة الذكر ، فإنها لم تخل من بعض القصور و النقابص و 

 العٌوب : 

فإتفاقٌة جنٌؾ الرابعة بالرؼم من أنها نصت على جملة كبٌرة من الحقوق للمدنٌٌن ، 

حماٌة من فقد شابها قصوراً لعدم تضمٌنها بعض الحقوق ، إذ أنها لم ُتسند للمدنٌٌن ال

إستخدام األسلحة الخطٌرة و الحدٌثة و عدم نصها على حظر الهجوم الجوي على 

عدم تضمٌنها نصاً ٌتضمن تمتع المدنٌٌن بكل الحرٌات العامة ى لإالمدنٌٌن ، باإلضافة 

 التً كانوا ٌتمتعون بها قبل حدوث اإلحتالل العسكري .

األعٌان المدنٌة ، مما ٌإثر سلباً كما جاءت قاصرة من حٌث التحدٌد الدقٌق للسكان و 

على حماٌة المدنٌٌن فمهما كانت الحماٌة التً تقررها فإنها لن تكون فعالة طالما أن 

ؼٌر محددٌن تحدٌداً دقٌقاً ، فؽموض  ،و هم السكان و األعٌان المدنٌة ،محل الحماٌة

ٌُمكن للقوات المسل حة و العسكرٌة تعرٌؾ السكان المدنٌٌن و األعٌان المدنٌة هو تحفظ 

 توسٌع نطاق توجٌه ضرباتها .

هذا باإلضافة إلى نقابص أخر  ذات الجانب العملً ، فكان على إتفاقٌة جنٌؾ التً 

شملت جملة من الحقوق أن تتضمن بالموازاة آلٌات و وسابل كفٌلة لتطبٌق تلك 

 الحقوق .

        ق الحقوق فإتفاقٌة جنٌؾ الرابعة لم تضع أٌة وسٌلة فعالة لوضع موضع التطبٌ

و الحرٌات ، سو  وسٌلة الدولة الحامٌة و وسٌلة التحقٌق ، لكن تبٌن لنا من خالل 

أنهما ؼٌر ناجعتان لتعلٌق الوسٌلتٌن على إرادة الدول المتنازعة ، خاصة  استنارد
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إرادة الدولة المنتهكة ، فالعٌب الكبٌر الذي تضمنته إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة أنها قررت 

للضمان من جهة ، و من جهة أخر  قٌدتها و جعلتها حبٌسة و رهٌنة إرادة وسابل 

 الطرؾ المنتهك .

هذا باإلضافة إلى الطابع الؽٌر اإللزامً آلراء الدولة الحامٌة و نتابج التحقٌق  . و من 

العٌوب األخر  لإلتفاقٌة المبالؽة بالنص على " الضرورة الحربٌة " كتحفظ خطٌر 

الل تبرٌر الضربات المدنٌة ، باإلضافة إلى الصٌاؼة ؼٌر اإللزامٌة ٌسمح لقوات اإلحت

لنصوصها التً جاءت فً بعض األحٌان على شكل الترجً و آمال و التوسل ، مما 

 ٌُفقدها الطابع اآلمر و من ثم الطابع اإللزامً لها .

 الملحق بإتفاقٌات جنٌؾ األربعة لسنة 1977إن البروتوكول اإلضافً األول لسنة 

تدارك ُجزءاً من العٌوب و النقابص السابقة ، ُتحسب كإٌجابٌات له . و أول  1949

نقص سده هو إقامة تعرٌؾ واضح للمدنٌٌن و األعٌان المدنٌة عندما إعتمد فً المادة 

منه تعرٌفاً سلبٌاً بإعطاء تعرٌؾ المقاتلٌن و األعٌان العسكرٌة و جعل كل ما هو  50

أعٌان مدنٌة ، هذا باإلضافة إلى توسعه فً الحماٌة إذ خارج من ذلك هم مدنٌٌن و 

حظر كل أشكال القصؾ الجوي ضد المدنٌٌن و إقراره حماٌة خاصة لبعض الفبات 

من المدنٌٌن ، و أضاؾ آلٌة جدٌدة للحماٌة بإقراره وسٌلة تقصً الحقابق ، أٌن أصبح 

 إجراءه ؼٌر معلقاً على موافقة الطرؾ المنتهك .

ٌُدرج نصاً إالٌ أن ما ٌُ  إخذ علٌه أنه لم ٌُسد كافة نقابص إتفاقٌة جنٌؾ الرابعة ، إذ لم 

 ٌضمن الحرٌات العامة ، إضافة إلى أن قواعده ال تتمتع بالصفة اآلمرة .

أما عن اإلستنتاجات المتعلقة بآلٌات الحماٌة ، فإن نظام الدولة الحامٌة ال ٌمكن أن 

شؤنها شؤن التحقٌق كذلك . فالعقبة التً تقؾ  ،لٌُشكل ضمانة إالٌ بموافقة دولة اإلحتال

ضد نجاعة نظام الدولة الحامٌة و نظام التحقٌق ٌكمن فً ترك قٌامهما على إرادة 

ٌخص نظام تقصً الحقابق  مااألطراؾ ، و على األخص الطرؾ المعتدي . أما فٌ

لى إرادة فإذا كان من إٌجابٌاته أنه نظام دابم و مستمر ، و إجرابه ؼٌر متوقفاً ع

ٌُعاب علٌه الطبٌعة الؽٌر اإللزامٌة لنتابجه .  الطرؾ المعتدي ، فإن ما 

         أما فٌما ٌخص آلٌات مجلس األمن فً ضمان تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً 

و المتمثلة فً توقٌع الجزاءات الدولٌة ، فٌمكن القول أنها ناجعة ، السٌما الجزاءات 

عملٌات العسكرٌة ، و أحسن دلٌل عن ذلك النتابج المٌدانٌة فً اإلقتصادٌة إلى جانب ال

ٌُإخذ على دور مجلس األمن ــ بإعتباره  جنوب إفرٌقٌا و الخلٌج العربً . ؼٌر أن ما 

ٌُده فً سٌاسته الجزابٌة و العقابٌة  صاحب السلطة فً توقٌع الجزاءات ــ هو عدم تق

لمدنٌٌن فً النزاعات الدولٌة المسلحة بمعاٌٌر ثابتة ، إذ تفاوتت إهتماماته بحقوق ا
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بإختالؾ حجم الدولة المخالفة و حسب مصالح الدول األعضاء الدابمٌن فٌه إتجاه 

الدولة المخالفة ، فقد إستخدم مجلس األمن جزاءات جد قاسٌة فً بعض حاالت 

اإلنتهاكات ، بٌنما إمتنع عن أداء دوره و بقً متفرجاً فً بعض اإلنتهاكات األخر  

شد خطورة و أشد جسامة و بشاعة عن تلك التً تدخل فٌها . ففً العراق بالػ مجلس أ

األمن فً توقٌع الجزاءات السٌما اإلقتصادٌة ، بٌنما فً اإلنتهاكات اإلسرابٌلٌة فً 

فلسطٌن لم ٌتخذ أي إجراء عسكري كان أم إقتصادي أو سٌاسً ضدها ، و هذا 

     لذي ٌوجه مجلس األمن إلتخاذ الجزاء الموقؾ السلبً راجع إلى تسلط أمرٌكً ا

 أو اإلمتناع عن إتخاذه حسب ما تقتضٌه مصالحه السٌاسٌة و اإلقتصادٌة .

 

ــ أما فٌما ٌخص اآللٌات القضابٌة فهً تعتبر خطوة هامة فً تشكٌل ضمان حماٌة 

حقوق المدنٌٌن فً النزاعات الدولٌة المسلحة و ذلك بإرسابها المسإولٌة الجزابٌة 

للفرد و ما تلعبه من الدور الردعً و الوقابً فً تطبٌق القانون الدولً الجنابً ، 

فالقضاء الجنابً الدولً رسخ فكرة العقاب الفردي ، و من ثم إرساء فً نفوس 

    العسكرٌٌن و الرإساء عدم إمكانٌة إفالت مرتكبً الجرابم اإلنسانٌة من العقاب ، 

اإلنتهاك و إحترام القانون الدولً اإلنسانً بتفادي  و هو ما ٌدفعهم مسبقاً إلى توقً

 الجرابم اإلنسانٌة و عدم الوقوع فٌها بهدؾ تفادي المالحقات و الجزاءات الدولٌة

 . الحقا

فالمحكمة الجنابٌة الدولٌة هً ضمانة كفٌلة لتطبٌق القانون الدولً اإلنسانً عبر الدور 

ابم . ؼٌر أنه بالرؼم من كل ذلك فإنه ٌتبٌن الوقابً الذي ستلعبه السٌما أن لها طابع د

من نظامها األساسً السٌما فٌما ٌتعلق بعالقاتها بمجلس األمن ، أن لهذا أألخٌر تؤثٌر 

على المحكمة الجنابٌة الدولٌة و ذلك عن طرٌق اإلحالة و عن طرٌق حق طلب  شكال

 اإلرجاء .

سلطة تقدٌم حالة للمحكمة ،إال التً تنشؤ من تمتع مجلس األمن بٌجابٌات اإلفبرؼم من 

الدول الدابمة العضوٌة فٌه  رفضٌمكن أن ٌترتب عنها جانب سلبً و ذلك عند  أنه

قرار إحالة ، خاصة إذا تعلق األمر بإنتهاكات من رعاٌا تلك الدول أو من أحد  إتخاذ

الدول الحلٌفة لها ، مثل ما هو الحال فً اإلنتاهاكات اإلسرابٌلٌة فً األراضً 

 فلسطٌنٌة المحتلة ، إذ وقؾ فٌها مجلس األمن موقؾ المتفرج .ال

 و ٌظهر الوجه السلبً اآلخر للمحكمة الجنابٌة الدولٌة فً منح نظامها األساسً

حق اإلرجاء فً النظر أو عدم اإلستمرارٌة فٌه ، هذا الحق الذي أنشؤ  لمجلس األمن

حكمة الجنابٌة فً حاالت لمجلس األمن سلطة التدخل فً سٌر و إستمرارٌة نظر الم
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ٌُإثر سلباً فً التحقٌق بضٌاع األدلة          اإلنتهاكات ، و هً عقبة فً عملها ألنه س

 و البراهٌن و اإلكراه المحتمل على الشهود و الضحاٌا .

ٌُإخذ كذلك على المحكمة الجنابٌة الدولٌة هو عدم إتاحتها حق اإلحالة للمنظمات  و ما 

ة ، مما ٌجعل أن تكون ؼٌر مختصة للنظر إن لم نقل ٌستحٌل الدولٌة ؼٌر الحكومٌ

علٌها أن تنظر فً بعض اإلنتهاكات البشعة مثل تلك اإلنتهاكات المقترفة من طرؾ 

إسرابٌل. إذ أنه ال ٌمكن أن تتحرك المحكمة الجنابٌة الدولٌة ضد هذه اإلنتهاكات نظراً 

من مجلس األمن أو من أحد الدول إلشتراط النظام األساسً أن ٌكون تقدٌم حالة إما 

التً ٌنتمً إلٌها المتهم أو من طرؾ الدولة التً وقع فً إقلٌمها اإلنتهاك . ففلسطٌن لم 

و إسرابٌل من ؼٌر  ،ٌُعترؾ لها بصفة الدولة و من ثم ٌستحٌل علٌها تقدٌم حالة

قبل و من المستحٌل كذلك أن ت ،المعقول أن تتقدم للمحكمة بشكو  إلحالة رعاٌاها

إختصاص المحكمة . و بسبب ذلك تفلت بعض اإلنتهاكات من إختصاص المحكمة 

 الجنابٌة الدولٌة الدابمة .

لتفعٌل الحماٌة و على ضوء النقابص و العٌوب السابقة للقضاء الجنابً الدولً فإن 

 رح:ـــتــالمقررة للمدنٌٌن فً النزاعات الدولٌة المسلحة، أق

      ول ـــروتوكــو الب 1949ة ـة لسنــة جنٌؾ الرابعــلى إتفاقٌإدخال تعدٌالت ع :  أوالً  

بشكل ٌجعــل محتــو  نصوصهما ذات القٌمة  ،1977اإلضافً األول لسنة           

اإللزامٌة، و الحد من المبالؽة فً استعمال الضرورة الحربٌة لتبرٌر توجٌــه             

 الهجمات العسكرٌة.          

ضرورة إدخال تعدٌل فً مٌثاق األمم المتحدة بصورة ٌجعل إتخاذ القرارات      :ثانٌاً 

المتعلقة بانتهاكات القانون الدولً اإلنسانً، تتخذ بؤؼلبٌة دول أعضاء مجلس           

 األمن و لٌس بموافقة كل الدول الدابمة العضوٌة.          

  محكمة الجنابٌة الدولٌة بشكل ٌجعل  على النظام األساسً لل إدخال تعدٌالت    ثالثاً:

  إمكانٌة بسط اختصاصها فً المتابعة على كافة اإلنتهاكات، و ذلك بتوسٌع           

 حق تقدٌم حالة إلى المنظمات الدولٌة اإلنسانٌة.          

 االت ـــــ تضٌٌـق حـق مجلس األمن فً طلب إرجـاء النظـر فً حالـة مـن حـ         

  مقتصراً فقـط على حاالت اإلنتهاك التً ٌقدمها فً ذلك اإلنتهاك، بجعل حقه          

     هو.          

هذه التعدٌالت المقترحة من شؤنها أن تضع حداً آلفة الدول الدابمة العضوٌة فً 

 .ٌالٌن و ازدواجٌة التعامل الدولًمجلس األمن و المتمثلة فً الكٌل بمك
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مرده ضمان تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً على المدنٌٌن ،  نسبٌةفخالصة القول أن 

انعدام اإلرادة و النٌة الحسنة من  نسبٌةنجاعة  اآللٌات الموجودة ، و إنما لٌس عدم 

المحكمة الجنابٌة فمصدر القرار الدولً ، مجلس األمن  باعتباره الدول المهٌمنة على 

القانون الدولً اإلنسانً على السكان  باعتبارها آلٌة من آلٌات ضمان تطبٌق الدولٌة

لوحدها لضمان تطبٌق القانون الدولً متى تحققت المساواة فً التعامل  المدنٌٌن،كفٌلة

 الدولً إتجاه اإلنتهاكات .

 

 و هللا ولً التوفٌق        



لحـــقـــمـال  

 

 
تفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في إ

.9191أوت  المؤرخة في  وقت الحرب  
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 اتفاقٌة جنٌف بشأن حماٌة األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب

 :2:5آب/أؼسطس  23المؤرخة فً 

اعتمدت وعرضت للتوقٌع والتصدٌق واالنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسً لوضع اتفاقٌات دولٌة 
 لحماٌة ضحاٌا الحروب

 :2:5آب/أؼسطس  23نٌسان/أبرٌل  إلى  32المعقود فً جنٌؾ خالل الفترة من 

 64وفقا ألحكام المادة  2:61تشرٌن األول/أكتوبر  32تارٌخ بدء النفاذ: 

 

 الباب األول :أحكام عامة

  1المادة 

  تتعهد األطراؾ السامٌة المتعاقدة بأن تحترم هذه االتفاقٌة وتكفل احترامها فً جمٌع األحوال.

  2المادة  

التفاقٌة فيً حالية الحيرب المعلنية أو أي على األحكام التً تسري فً وقت السلم، تنطبق هذه ا عالوة
اشتباك مسلح آخر ٌنشب بيٌن طيرفٌن أو أك ير مين األطيراؾ السيامٌة المتعاقيدة، حتيى ليو ليم ٌعتيرؾ 
أحدها بحالة الحرب.تنطبق االتفاقٌية أٌضيا فيً جمٌيع حياالت االحيتالل الج ايً أو الكليً دقليٌم أحيد 

ا االحيتالل مقاومية مسيلحة.وإذا ليم تكين إحيد  دول األطراؾ السامٌة المتعاقدة، حتى لو لم ٌواجه هذ
الن اع طرفا فً هذه االتفاقٌة، فإن دول الن اع األطراؾ فٌها تبقً مع ذلك ملت مة بهيا فيً عالقاتهيا 
المتبادليية. كمييا أنهييا تلتيي م باالتفاقٌيية إ اء الدوليية المييذكورة إذا قبلييت هييذه األخٌييرة أحكييام االتفاقٌيية 

  وطبقتها.

  3المادة   

ً حالة قٌام ن اع مسلح لٌس له طابع دولً فً أراضً أحد األطراؾ السامٌة المتعاقيدة، ٌلتي م كيل ف
 طرؾ فً الن اع بأن ٌطبق كحد أدنً األحكام التالٌة: 

األشخاص الذٌن ال ٌشتركون مباشرة فً األعمال العدااٌة، بمن فٌهم أفراد القوات المسلحة اليذٌن  -2
اص العاج ون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجا  أو ألي ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخ

عليى العنصير أو  سبب آخر، ٌعاملون فً جمٌع األحوال معاملية إنسيانٌة، دون أي تمٌٌي  ضيار ٌقيوم
اللون، أو الدٌن أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو ال يروة أو أي معٌيار مما يل آخر.ولهيذا الؽيرض، 

لٌة فٌما ٌتعلق باألشيخاص الميذكورٌن أعياله، وتبقيً محظيورة فيً جمٌيع األوقيات تحظر األفعال التا
 واألماكن: 

علييى الحٌيياة والسييالمة البدنٌيية، وبخاصيية القتييل بجمٌييع أشييكاله، والتشييوٌه، والمعامليية  )أ( االعتييداء
 القاسٌة، والتعذٌب، 

 )ب( أخذ الرهاان، 

 عاملة المهٌنة والحاطة بالكرامة، على الكرامة الشخصٌة، وعلى األخص الم )ج( االعتداء

)د( إصدار األحكام وتنفٌذ العقوبات دون إجراء محاكمية سيابقة أميام محكمية مشيكلة تشيكٌال قانونٌيا، 
 وتكفل جمٌع الضمانات القضااٌة الال مة فً نظر الشعوب المتمدنة. 
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نيية الدولٌيية ٌجمييع الجرحييى والمرضييى وٌعتنييً بهم.وٌجييو  لهٌايية إنسييانٌة ؼٌيير متحٌيي ة، كاللج -3
على أطراؾ الن اع.وعلى أطراؾ الن اع أن تعمل فيوق ذليك،  للصلٌب األحمر، أن تعرض خدماتها

عليى تنفٌيذ كيل األحكيام األخير  مين هيذه االتفاقٌية أو بعضيها.ولٌس فيً  عن طرٌق اتفاقات خاصة،
  على الوضع القانونً ألطراؾ الن اع. تطبٌق األحكام المتقدمة ما ٌؤ ر

  4المادة   

األشخاص الذٌن تحمٌهم االتفاقٌة هم أولاك الذٌن ٌجدون أنفسهم فيً لحظية ميا وبيأي شيكل كيان، فيً 
حالة قٌام ن اع أو احتالل، تحت سلطة طرؾ فً الن اع لٌسوا من رعاٌاه أو دولة احتالل لٌسوا مين 

دة الموجودون فيً رعاٌاها.ال تحمً االتفاقٌة رعاٌا الدولة ؼٌر المرتبطة بها. أما رعاٌا الدولة المحاٌ
أراضً دولة محاربة ورعاٌا الدولية المحاربية فيإنهم ال ٌعتبيرون أشخاصيا محمٌيٌن ميا داميت الدولية 
التً ٌنتمون إلٌها مم لة تم ٌال دبلوماسٌا عادٌا فً الدولية التيً ٌقعيون تحيت سيلطتها.على أن ألحكيام 

من األشخاص المحمٌيٌن بمفهيوم هيذه  .ال ٌعتبر24الباب ال انً نطاقا أوسع فً التطبٌق، تبٌنه المادة 
االتفاقٌة األشخاص الذٌن تحمٌهم اتفاقٌة جنٌيؾ لتحسيٌن حيال الجرحيى والمرضيى بيالقوات المسيلحة 

، أو اتفاقٌة جنٌؾ لتحسٌن حال جرحيى ومرضيى :2:5آب/أؼسطس  23فً المٌدان، المؤرخة فً 

، أو اتفاقٌية جنٌيؾ بشيأن :2:5آب/أؼسيطس  23وؼرقً القوات المسلحة فً البحار، المؤرخة فً 

  .:2:5آب/أؼسطس  23معاملة أسر  الحرب المؤرخة فً 

  5المادة   

إذا اقتنع أحد أطراؾ الن اع بوجود شبهات قاطعة بشأن قٌام شخص تحمٌه االتفاقٌة فً أراضً هيذا 
مين الطرؾ بنشاط ٌضر بأمن الدولة، أو إذا  بت أنه ٌقوم بهذا النشاط، فإن م ل هيذا الشيخص ٌحيرم 

االنتفاع بالحقوق والم اٌا التيً تمنحهيا هيذه االتفاقٌية، والتيً قيد تضير بيأمن الدولية ليو منحيت ليه.إذا 
اعتقييل شييخص تحمٌييه االتفاقٌيية فييً أراض محتليية بتهميية الجاسوسييٌة أو التخرٌييب أو لوجييود شييبهات 

التيً  قاطعة بشأن قٌامه بنشاط ٌضر بأمن دولية االحيتالل، أمكين حرميان هيذا الشيخص فيً الحياالت
علٌهيا فيً هيذه االتفاقٌية.وفً كيل مين  ٌقتضٌها األمن الحربً حتما مين حقيوق االتصيال المنصيوص

هاتٌن الحالتٌن، ٌعامل األشخاص المشار إلٌهم فً الفقرتٌن السابقتٌن، مع ذليك، بإنسيانٌة، وفيً حالية 
هذه   علٌه نصتعلى النحو الذي  مالحقتهم قضااٌا، ال ٌحرمون من حقهم فً محاكمة عادلة قانونٌة

االتفاقٌة. وٌجب أٌضا أن ٌستعٌدوا االنتفاع بجمٌع الحقوق والم اٌا التً ٌتمتع بهيا الشيخص المحميً 
بمفهييوم هييذه االتفاقٌيية فييً أقييرب وقييت ممكيين مييع مراعيياة أميين الدوليية الطييرؾ فييً النيي اع أو دوليية 

  االحتالل، حسب الحالة.

  6المادة   

.ٌوقؾ تطبٌيق هيذه 2 اع أو احتالل وردت ادشارة إلٌه فً المادة تطبق هذه االتفاقٌة بمجر بدء أي ن
االتفاقٌة فً أراضً أي طرؾ فً الن اع عند انتهاء العملٌات الحربٌة بوجيه عيام.ٌوقؾ تطبٌيق هيذه 
االتفاقٌة فً األراضً المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العملٌات الحربٌة بوجه عام، ومع ذلك، تلت م 

 47و  34 إليى  22ومين  27و  12 إليى  1أحكام المواد التالٌة من هذه االتفاقٌة: من دولة االحتالل ب
، وذلك طوال مدة االحتالل ميا داميت هيذه 143و  77 إلى  61ومن  52و  53و  52و  51و  42و 

الدوليية تمييارس وظييااؾ الحكوميية فييً األراضييً المحتلة.األشييخاص المحمٌييون الييذٌن ٌفييرج عيينهم أو 
طن أو ٌعياد تيوطٌنهم بعيد هيذه التيوارٌخ ٌسيتمرون فيً االنتفياع باالتفاقٌية فيً هيذه اليو إليى  ٌعيادون
  األ ناء.

  7المادة        

و  47و  28و  26و  25و  22على االتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة فً المواد  عالوة
ت خاصية ، ٌجو  لألطراؾ السيامٌة المتعاقيدة أن تعقيد اتفاقيا:25و  244و  243و  :21و  219

أخر  بشأن أٌة مساال تري من المناسيب تسيوٌتها بكٌفٌية خاصية. وال ٌيؤ ر أي اتفياق خياص تيأ ٌرا 
علييى وضييع األشييخاص المحمٌييٌن كمييا نظمتييه هييذه االتفاقٌيية، أو ٌقٌييد الحقييوق الممنوحيية لهييم  ضييارا
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ٌهم، إال إذا علي بمقتضاها.وٌستمر انتفاع األشخاص المحمٌٌن بهذه االتفاقات ما دامت االتفاقٌة سيارٌة
كانت هناك أحكام صرٌحة تقضً بخالؾ ذلك فً االتفاقات سيالفة اليذكر أو فيً اتفاقيات الحقية لهيا، 

  أو إذا كان هذا الطرؾ أو ذاك من أطراؾ الن اع قد اتخذ تدابٌر أك ر فاادة لهم.

  8المادة   

عين الحقيوق الممنوحية ال ٌجو  لألشخاص المحمٌٌن التنا ل فً أي حال من األحوال ج اٌا أو كلٌة 
  لهم بمقتضى هذه االتفاقٌة، أو بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إلٌها فً المادة السابقة، إن وجدت.

  9المادة   

تطبق هذه االتفاقٌة بمعاونة وتحت إشراؾ الدول الحامٌة التً تكلؾ برعاٌة مصالح أطراؾ الني اع. 
تعييٌن، بخييالؾ موظفٌهييا الدبلوماسييٌٌن والقنصييلٌٌن، وطلبييا لهييذه الؽاٌيية، ٌجييو  للييدول الحامٌيية أن 

مندوبٌن من رعاٌاها أو رعاٌا دول أخير  محاٌيدة. وٌخضيع تعٌيٌن هيؤالء المنيدوبٌن لموافقية اليدول 
  التً سٌؤدون واجباتهم لدٌها.وعلى أطراؾ الن اع تسهٌل مهمة مم ليً أو منيدوبً اليدول الحامٌية،

 لو الدول الحامٌية أو منيدوبوها فيً أي حيال مين األحيول أقصى قدر ممكن.وٌجب أال ٌتجاو  مم إلى
حييدود مهمييتهم بمقتضييى هييذه االتفاقٌيية، وعلييٌهم بصييفة خاصيية مراعيياة مقتضييٌات أميين الدوليية التييً 

  ٌقومون فٌها بواجباتهم.

  11المادة   

الدولٌية  ال تكون أحكام هذه االتفاقٌة عقبة فً سبٌل األنشطة ادنسانٌة التً ٌمكين أن تقيوم بهيا اللجنية
للصلٌب األحمر أو أٌة هٌاة إنسانٌة أخر  ؼٌر متحٌ ة، بقصد حماٌة األشخاص المدنٌٌن وإؼيا تهم، 

  شرٌطة موافقة أطراؾ الن اع المعنٌة.

  11المادة   

هٌاية تتيوفر فٌهيا كيل ضيمانات  إليى  عليى أن تعهيد لألطراؾ السامٌة المتعاقدة أن تتفق فً أي وقت
عليى عياتق اليدول الحامٌية.وإذا ليم ٌنتفيع األشيخاص  التيً تلقٌهيا هيذه االتفاقٌية الحٌدة والكفيأة بالمهيام

المحمٌون أو توقيؾ انتفياعهم ألي سيبب كيان بجهيود دولية حامٌية أو هٌاية معنٌية وفقيا للفقيرة األوليً 
هٌاية مين هيذا القٌبيل أن تضيطلع  إليى  دولية محاٌيدة أو إليى  أعاله، فعلى الدولية الحياج ة أن تطليب

التً تنٌطها هذه االتفاقٌة باليدول الحامٌية التيً تعٌنهيا أطيراؾ الن اع.فيإذا ليم ٌمكين تيوفٌر  بالوظااؾ
هٌاية إنسيانٌة، كاللجنية الدولٌية للصيلٌب  إلى  على هذا النحو، فعلى الدول الحاج ة أن تطلب الحماٌة

قٌية، أو أن تقبيل، األحمر، االضطالع بالمهام ادنسانٌة التً تؤدٌها الدول الحامٌة بمقتضى هيذه االتفا
رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه م ل هذه الهٌاة.وعلى أٌة دولية محاٌيدة أو هٌاية 
طلبييت إلٌهييا الدوليية صيياحبة الشييأن تحقٌييق األؼييراض المييذكورة أعيياله، أو قييدمت هييً عرضييا للقٌييام 

اه طيرؾ الني اع اليذي ٌنتميً علٌهيا تجي بذلك، أن تقدر طوال مدة قٌامها بنشاطها المسؤولٌة التً تقيع
عليى  إلٌه األشيخاص المحمٌيون بمقتضيى هيذه االتفاقٌية، وأن تقيدم الضيمانات الكافٌية د بيات قيدرتها

علييى األحكييام المتقدميية فييً أي اتفيياق  تنفٌييذ المهييام المطلوبيية وأدااهييا دون تحٌيي .وال ٌجييو  الخييروج
الدولية األخير  أو حلفااهيا بسيبب  خاص ٌعقد بٌن دول تكون إحداها مقٌيدة الحرٌية فيً التفياوض ميع

أحييداا الحييرب، ولييو بصييفة مؤقتيية، وعلييى األخييص فييً حاليية احييتالل كييل أراضييٌها أو جيي ء هييام 
عليى الهٌايات  منها.وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامٌة فيً هيذه االتفاقٌية، فيإن ميدلولها ٌنسيحب أٌضيا

عليى حياالت رعاٌيا  لميادة وتعيدل لتنطبيقالبدٌلة لها بالمعنً المفهوم من هذه المادة.تمتد أحكيام هيذه ا
أٌيية دوليية محاٌييدة ٌكونييون فييً أراضييً دوليية محتليية أو أراضييً دوليية محاربيية ال ٌكييون لييدولتهم فٌهييا 

  تم ٌل دبلوماسً عادي.

  12المادة   

تقدم الدول الحامٌة مساعٌها الحمٌدة من أجل تسوٌة الخالفات فً جمٌيع الحياالت التيً تيري فٌهيا أن 
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عليى  ة األشيخاص المحمٌيٌن، وعليى األخيص فيً حياالت عيدم اتفياق أطيراؾ الني اعذلك فً مصلح
تطبٌق أو تفسٌر أحكام هذه االتفاقٌة.ولهذا الؽرض، ٌجو  لكل دولة حامٌة أن تقدم ألطيراؾ الني اع، 

على دعوة أحد األطيراؾ أو مين تلقياء ذاتهيا، اقتراحيا باجتمياع مم لٌهيا، وعليى األخيص مم ليً  بناء
علييى أرض محاٌييدة تختييار بطرٌقيية  سييؤولة عيين األشييخاص المحمٌييٌن، عنييد االقتضيياءالسييلطات الم

مناسبة. وتلت م أطراؾ الن اع بتنفٌذ المقترحات التً تقدم لهيا تحقٌقيا لهيذا الؽيرض. ولليدول الحامٌية 
 إليى  أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا ٌخضع لموافقة أطراؾ الن اع بدعوة شيخص ٌنتميً

 أو تفوضه اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لالشتراك فً هذا االجتماع.  دولة محاٌدة

 

 الباب الثانً: الحماٌة العامة للسكان من بعض عواقب الحرب

  13المادة 

تشمل أحكام الباب ال انً مجموع سكان البلدان المشتركة فيً الني اع، دون أي تمٌٌي  مجحيؾ ٌرجيع 
لدٌن، أو اآلراء السٌاسٌة، والمقصود بها تخفٌيؾ المعانياة العنصر، أو الجنسٌة أو ا إلى  بشكل خاص

  الناجمة عن الحرب.

  14المادة   

ٌجو  لألطراؾ السامٌة المتعاقدة فً وقت السلم، وألطراؾ الني اع بعيد نشيوب األعميال العدااٌية أن 
 تنشييف فييً أراضييٌها، أو فييً األراضييً المحتليية إذا دعييت الحاجيية، منيياطق ومواقييع استشييفاء وأمييان
منظمة بكٌفٌة تسمح بحماٌة الجرحيى والمرضيى والعجي ة والمسينٌن واألطفيال دون الخامسية عشيرة 
ميين العميير، والحوامييل وأمهييات األطفييال دون السييابعة.ٌجو  لألطييراؾ المعنٌيية أن تعقييد عنييد نشييوب 

ولهيا أن  ن اع وخالله اتفاقات فٌما بٌنها لالعتراؾ المتبادل بالمناطق والمواقع التً تكون قد أنشأتها.
تطبييق لهييذا الؽييرض مشييروع االتفيياق الملحييق بهييذه االتفاقٌيية مييع إدخييال التعييدٌالت التييً قييد تراهييا 

تقدٌم مسياعٌها الحمٌيدة  إلى  .والدول الحامٌة واللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر مدعوة علٌه ضرورٌة
  لتسهٌل إنشاء مناطق ومواقع االستشفاء واألمان واالعتراؾ بها.

  15المادة   

علييى الطييرؾ المعييادي، إمييا مباشييرة أو عيين طرٌييق دوليية  ٌجييو  ألي طييرؾ فييً النيي اع، أن ٌقتييرح
محاٌييدة أو هٌايية إنسييانٌة، إنشيياء منيياطق محٌييدة فييً األقييالٌم التييً ٌجييري فٌهييا القتييال بقصييد حماٌيية 

 األشخاص المذكورٌن أدناه من أخطار القتال دون أي تمٌٌ : 

 ؼٌر المقاتلٌن، )أ( الجرحى والمرضى من المقاتلٌن و

)ب( األشييخاص المييدنٌٌن الييذٌن ال ٌشييتركون فييً األعمييال العدااٌيية وال ٌقومييون بييأي عمييل لييه طييابع 
على الموقع الجؽرافيً للمنطقية  عسكري أ ناء إقامتهم فً هذه المناطق.وبمجرد اتفاق أطراؾ الن اع

قعييه مم لييو أطييراؾ النيي اع. المحٌييدة المقترحيية وإدارتهييا وتموٌنهييا ومراقبتهييا، ٌعقييد اتفيياق كتييابً وٌو
  وٌحدد االتفاق بدء تحٌٌد المنطقة ومدته.

  16المادة   

ٌكون الجرحى المرضى وكذلك العج ة والحوامل موضيع حماٌية واحتيرام خاصيٌن.وبقدر ميا تسيمح 
به المقتضيٌات العسيكرٌة، ٌسيهل كيل طيرؾ مين أطيراؾ الني اع ادجيراءات التيً تتخيذ للبحيا عين 

لمعاونة الؽرقى وؼٌرهم من األشخاص المعرضٌن لخطر كبٌير ولحمياٌتهم مين القتلى أو الجرحى، و
  السلب وسوء المعاملة.
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  17المادة   

علييى إقييرار ترتٌبييات محلٌيية لنقييل الجرحييى والمرضييى والعجيي ة والمسيينٌن  ٌعمييل أطييراؾ النيي اع
ٌيان، وأفيراد واألطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جمٌيع األد

  هذه المناطق. إلى  الخدمات الطبٌة والمهمات الطبٌة

  18المادة   

ال ٌجييو  بييأي حييال الهجييوم علييى المستشييفٌات المدنٌيية المنظميية لتقييدٌم الرعاٌيية للجرحييى والمرضييى 
والعج ة والنساء النفاس، وعليى أطيراؾ الني اع احترامهيا وحماٌتهيا فيً جمٌيع األوقيات.على اليدول 

أي ن اع أن تسلم جمٌع المستشفٌات المدنٌية شيهادات ت بيت أنهيا مستشيفٌات ذات طيابع األطراؾ فً 
مدنً وتبٌن أن المبانً التً تشؽلها ال تستخدم فً أي ؼرض ٌمكين أن ٌحرمهيا مين الحماٌية بمفهيوم 

علٌهيا  .تمٌ  المستشفٌات المدنٌة، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص:2المادة 

ميين اتفاقٌيية جنٌييؾ لتحسييٌن حييال الجرحييى والمرضييى بييالقوات المسييلحة فييً المٌييدان،  49مييادة فييً ال

.تتخيييذ أطيييراؾ النييي اع، بقيييدر ميييا تسيييمح بيييه المقتضيييٌات :2:5آب/أؼسيييطس  23المؤرخييية فيييً 
العسكرٌة، التدابٌر الضرورٌة لجعل الشارات التً تمٌي  المستشيفٌات المدنٌية واضيحة بجيالء لقيوات 

علٌها.وبييالنظر  وٌيية والبحرٌيية، وذلييك لتالفييً إمكانٌيية وقييوع أي عمييل عييدوانًالعييدو البرٌيية والج
لألخطار التً ٌمكين أن تتعيرض لهيا المستشيفٌات نتٌجية لقربهيا مين األهيداؾ العسيكرٌة، فإنيه ٌجيدر 

  على أن تكون بعٌدة ما أمكن عن هذه األهداؾ. الحرص

  19المادة   

مدنٌييية إال إذا اسيييتخدمت، خروجيييا عليييى واجباتهيييا ال ٌجيييو  وقيييؾ الحماٌييية الواجبييية للمستشيييفٌات ال
ادنسانٌة، فً القٌام بأعمال تضر بالعدو. ؼٌر أنه ال ٌجو  وقيؾ الحماٌية عنهيا إال بعيد توجٌيه إنيذار 
لها ٌحدد فيً جمٌيع األحيوال المناسيبة مهلية  منٌية معقولية دون أن ٌلتفيت إلٌيه.ال ٌعتبير عميل ضيارا 

تحييت العييالج فييً هييذه المستشييفٌات، أو وجييود أسييلحة بالعييدو وجييود عسييكرٌٌن جرحييى أو مرضييى 
 صؽٌرة وذخٌرة أخذت من هؤالء العسكرٌٌن ولم تسلم بعد  إلى اددارة المختصة. 

  21المادة   

ٌجييب احتييرام وحماٌيية المييوظفٌن المخصصييٌن كلٌيية بصييورة منتظميية لتشييؽٌل وإدارة المستشييفٌات 
جرحيى والمرضيى الميدنٌٌن والعجي ة والنسياء المدنٌة، بمن فٌهم األشيخاص المكلفيون بالبحيا عين ال

النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.وٌمٌ  هؤالء الموظفون فيً األراضيً المحتلية ومنياطق العملٌيات 
الحربٌيية ببطاقيية لتحقٌييق الهوٌيية تبييٌن صييفة حاملهييا، وعلٌهييا صييورته الشمسييٌة، تحمييل خيياتم السييلطة 

على الذراع  ختومة من نوع ال ٌتأ ر بالماء توضعالمسؤولة، كما ٌمٌ ون أ ناء العمل بعالمة ذراع م

ميين  49األٌسيير. وتسييلم عالميية الييذراع بواسييطة الدوليية وتحمييل الشييارة المنصييوص عنهييا فييً المييادة 

 23اتفاقٌيية جنٌييؾ لتحسييٌن حييال الجرحييى والمرضييى بييالقوات المسييلحة فييً المٌييدان، المؤرخيية فييً 
آلخيرٌن المخصصيٌن لتشيؽٌل أو إدارة .ٌجب احتيرام وحماٌية جمٌيع الميوظفٌن ا:2:5آب/أؼسطس 

المستشفٌات المدنٌة، ولهم حق حمل شارة الذراع كميا هيو ميذكور أعياله وبالشيروط المبٌنية فيً هيذه 
المييادة، وذلييك أ نيياء أدااهييم هييذه الوظييااؾ. وتبييٌن المهييام المناطيية بهييم فييً بطاقيية تحقٌييق الهوٌيية التييً 

سماء موظفٌها مستوفاة أوال بأول وتكون تحت تصرؾ لهم.وتحتفظ إدارة كل مستشفً مدنً بقاامة بأ
  تصرؾ السلطات الوطنٌة أو سلطات االحتالل المختصة فً جمٌع األوقات.

  21المادة   

ٌجب احترام وحماٌة عملٌات نقل الجرحى والمرضى المدنٌٌن والعج ة والنساء النفياس التيً تجيري 
ً البحير بواسيطة سيفن مخصصية لهيذا فً البر بواسيطة قوافيل المركبيات وقطيارات المستشيفى أو في

، وتمٌي ، بتيرخٌص مين 29على قدم المسياواة ميع المستشيفٌات المشيار إلٌهيا فيً الميادة  النقل، وذلك

ميين اتفاقٌيية جنٌييؾ لتحسييٌن حييال  49علٌهييا فييً المييادة  الدوليية، بوضييع الشييارة الممٌيي ة المنصييوص



6 

 

  .:2:5آب/أؼسطس  23الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فً المٌدان، المؤرخة فً 

  22المادة   

علييى نقييل الجرحييى والمرضييى المييدنٌٌن  علييى الطيياارات التييً ٌقصيير اسييتخدامها ال ٌجييو  الهجييوم
والعجيي ة والنسيياء والنفيياس، أو نقييل المييوظفٌن الطبٌييٌن والمهمييات الطبٌيية، بييل ٌجييب احترامهييا عنييد 

ٌن أطييراؾ النيي اع علٌهييا بصييفة خاصيية بيي علييى ارتفاعييات وفييً أوقييات ومسييارات ٌتفييق طٌرانهييا

ميين اتفاقٌيية جنٌييؾ  49المعنٌيية.وٌجو  تمٌٌ هييا بوضييع الشييارة الممٌيي ة المنصييوص عنهييا فييً المييادة 

آب/أؼسييطس  23لتحسييٌن حييال الجرحييى والمرضييى بييالقوات المسييلحة فييً المٌييدان، المؤرخيية فييً 

علييى خييالؾ  .ٌحظيير الطٌييران فييوق أراضييً العييدو أو أرض ٌحتلهييا العييدو، مييا لييم ٌتفييق:2:5
تمت ييل هييذه الطيياارات ألي أميير ٌصييدر إلٌهييا بييالهبوط. وفييً حاليية الهبييوط بهييذه الكٌفٌيية، ٌمكيين ذلك.

  للطاارة ومستقلٌها مواصلة طٌرانها بعد أي تفتٌش قد ٌحدا.

  23المادة   

علييى كييل طييرؾ ميين األطييراؾ السييامٌة المتعاقييدة أن ٌكفييل حرٌيية مييرور جمٌييع رسيياالت األدوٌيية 
سكان طرؾ متعاقد آخر المدنٌٌن، حتى   إلى   لعبادة المرسلة حصراوالمهمات الطبٌة ومستل مات ا

ليييو كيييان خصيييما. وعلٌيييه كيييذلك التيييرخٌص بحرٌييية ميييرور أي رسييياالت مييين األؼذٌييية الضيييرورٌة، 
والمالبيييس، والمقوٌيييات المخصصييية لألطفيييال دون الخامسييية عشيييرة مييين العمييير، والنسييياء الحواميييل 

ٌية ميرور الرسياالت الميذكورة فيً الفقيرة المتقدمية والنفاس.ٌخضع الت ام الطيرؾ المتعاقيد بمينح حر
التخيوؾ مين االحتمياالت  إليى  لشرط تأكد هيذا الطيرؾ مين أنيه لٌسيت هنياك أي أسيباب قوٌية تيدعو

 التالٌة: 

 )أ( أن تحول الرساالت عن وجهتها األصلٌة، أو 

 )ب( أن تكون الرقابة ؼٌر فعالة، أو 

ربٌيية أو اقتصيياده، عيين طرٌييق تبييدٌل هييذه الرسيياالت )ج( أن ٌحقييق العييدو فااييدة واضييحة لجهييوده الح
أن ٌوردها أو ٌنتجها بوسٌلة أخر ، أو عن طرٌيق االسيتؽناء عين ميواد أو منتجيات   علٌه بسلع كان

أو خدمات كان ال بد من تخصٌصها دنتاج هذه السلع.وللدولة التً ترخص بمرور الرساالت المبٌنة 
عليى المسيتفٌدٌن تحيت  رط لمينح التيرخٌص أن ٌيتم التو ٌيعفً الفقرة األولً مين هيذه الميادة أن تشيت

إشراؾ محلً من قبل الدولة الحامٌة.ٌجب أن ترسل هذه الرساالت بأسرع ميا ٌمكين، وٌكيون للدولية 
  التً ترخص بحرٌة مرورها حق وضع الشروط الفنٌة التً ٌسمح بالمرور بمقتضاها.

  24المادة   

الضيرورٌة لضيمان عيدم إهميال األطفيال دون الخامسية عشيرة على أطراؾ الن اع أن تتخذ التيدابٌر 
ميين العميير الييذٌن تٌتمييوا أو افترقييوا عيين عييااالتهم بسييبب الحييرب، وتٌسييٌر إعييالتهم وممارسيية دٌيينهم 

التقالٌد ال قافٌة  إلى  أشخاص ٌنتمون إلى  وتعلٌمهم فً جمٌع األحوال. وٌعهد بأمر تعلٌمهم إذا أمكن
ن تسهل إٌواء هؤالء األطفال فً بلد محاٌيد طيوال ميدة الني اع، بموافقية ذاتها.وعلى أطراؾ الن اع أ

الدولة الحامٌة، إذا وجدت، وبشرط االستٌ اق مين مراعياة المبيادل المبٌنية فيً الفقيرة األولً.وعلٌهيا 
على اتخاذ التدابٌر الال مية دمكيان التحقيق مين هوٌية جمٌيع األطفيال دون ال انٌية  فوق ذلك أن تعمل

  لعمر، عن طرٌق حمل لوحة لتحقٌق الهوٌة أو بأي وسٌلة أخر .عشرة من ا

  25المادة   

ٌسييمح ألي شييخص مقييٌم فييً أراضييً أحييد أطييراؾ النيي اع أو فييً أراض ٌحتلهييا طييرؾ فييً النيي اع 
بإبالغ أفراد عاالتيه أٌنميا كيانوا األخبيار ذات الطيابع العياالً المحيض، وبتلقيً أخبيارهم. وتنقيل هيذه 

ون إبطاء ال مبرر ليه.إذا تعيذر أو اسيتحال نتٌجية للظيروؾ تبيادل المراسيالت المراسالت بسرعة ود
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وسيٌط محاٌيد، مين  إليى  على أطيراؾ الني اع المعنٌية أن تلجيأ العاالٌة بواسطة البرٌد العادي، وجب

 ، لتحيدد معيه وسياال تيأمٌن تنفٌيذ الت اماتهيا251قبٌل الوكالة المرك ٌة المنصوص عنها فً الميادة 
ه، وعلى األخص باالستعانة بالجمعٌات الوطنٌة للصلٌب األحمير )أو الهيالل األحمير على أفضل وج

 أو األسد والشمس األحمرٌن(.وإذا رأت أطراؾ الن اع ضرورة لتقٌٌد المراسالت العاالٌة، فيإن لهيا
على األك ر أن تفرض استخدام النماذج القٌاسيٌة التيً تتضيمن خمسيا وعشيرٌن كلمية تختيار بحرٌية، 

  عدد الطرود بواقع طرد واحد عن كل شهر.وتحدٌد 

  26المادة   

على كل طيرؾ مين أطيراؾ الني اع أن ٌسيهل أعميال البحيا التيً ٌقيوم بهيا أفيراد العيااالت المشيتتة 
بسبب الحرب من أجل تجدٌد االتصال بٌنهم وإذا أمكن جمع شملهم. وعلٌه ان ٌسهل بصورة خاصية 

ة أن ٌكيون قيد اعتميدها وأن تراعيً التيدابٌر األمنٌية التيً عمل الهٌاات المكرسة لهذه المهمة، شرٌط
 اتخذها.الباب ال الا: وضع األشخاص المحمٌٌن ومعاملتهم 

 على أراضً أطراف النزاع واألراضً المحتلة  القسم األول: أحكام عامة تنطبق  

  27المادة   

وقهم العاالٌييية لألشيييخاص المحمٌيييٌن فيييً جمٌيييع األحيييوال حيييق االحتيييرام ألشخاصيييهم وشيييرفهم وحقييي
وعقاادهم الدٌنٌة وعاداتهم وتقالٌدهم. وٌجب معاملتهم فيً جمٌيع األوقيات معاملية إنسيانٌة، وحمياٌتهم 
بشييكل خيياص ضييد جمٌييع أعمييال العنييؾ أو التهدٌييد، وضييد السييباب وفضييول الجماهٌر.وٌجييب حماٌيية 

على اليدعارة  على شرفهن، وال سٌما ضد االؼتصاب، وادكراه النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء
وأي هتييك لحرمتهن.ومييع مراعيياة األحكييام المتعلقيية بالحاليية الصييحٌة والسيين والجيينس، ٌعامييل جمٌييع 
األشخاص المحمٌٌن بواسطة طرؾ الن اع اليذي ٌخضيعون لسيلطته، بينفس االعتبيار دون أي تمٌٌي  

 اء علييى أسيياس العنصيير أو الييدٌن أو اآلراء السٌاسييٌة.على أن ألطييراؾ النيي اع أن تتخييذ إ ضييار
  األشخاص المحمٌٌن تدابٌر المراقبة أو األمن التً تكون ضرورٌة بسبب الحرب.

  28المادة   

ال ٌجييو  اسييتؽالل أي شييخص محمييً بحٌييا ٌجعييل وجييوده بعييض اليينقط أو المنيياطق بمنييأ  عيين 
  العملٌات الحربٌة.

  29المادة   

التييً ٌلقونهييا ميين  طييرؾ النيي اع الييذي ٌكييون تحييت سييلطته أشييخاص محمٌييون مسييؤول عيين المعامليية
  وكالاه، دون المساس بالمسؤولٌات الفردٌة التً ٌمكن التعرض لها.

  31المادة   

الدول الحامٌة وإلً اللجنة الدولٌة  إلى   تقدم جمٌع التسهٌالت لألشخاص المحمٌٌن لٌتقدموا بطلباتهم
سيييد أو الشيييمس للصيييلٌب األحمييير، والجمعٌييية الوطنٌييية للصيييلٌب األحمييير )أو الهيييالل األحمييير أو األ

أٌة هٌاة ٌمكنها معاونتهم.وتمنح هيذه الهٌايات  إلى  األحمرٌن( التابعة للبلد الذي ٌوجدون فٌه، وكذلك
المختلفة جمٌع التسهٌالت لهذا الؽرض من جانيب السيلطات، وذليك فيً نطياق الحيدود التيً تفرضيها 

واللجنية الدولٌية للصييلٌب  المقتضيٌات العسيكرٌة أو األمنٌية.وبخالؾ  ٌيارات منيدوبً اليدول الحامٌية

، تسيهل اليدول الحياج ة أو دول االحيتالل بقيدر ادمكيان 254األحمر، والمنصوص عنها فيً الميادة 
ال ٌارات التً ٌرؼب مم لو المؤسسات األخر  القٌام بهيا لألشيخاص المحمٌيٌن بهيدؾ تقيدٌم معونية 

  روحٌة أو مادٌة لهؤالء األشخاص.

  31المادة   



8 

 

عليى  كراه بدنً أو معنوي إ اء األشخاص المحمٌٌن، خصوصا بهدؾ الحصولتحظر ممارسة أي إ
  معلومات منهم أو من ؼٌرهم.

  32المادة   

تحظر األطراؾ السامٌة المتعاقدة صيراحة جمٌيع التيدابٌر التيً مين شيأنها أن تسيبب معانياة بدنٌية أو 
عليى القتيل والتعيذٌب  رإبادة لألشيخاص المحمٌيٌن الموجيودٌن تحيت سيلطتها. وال ٌقتصير هيذا الحظي

والعقوبييات البدنٌيية والتشييوٌه والتجييارب الطبٌيية العلمٌيية التييً ال تقتضييٌها المعالجيية الطبٌيية للشييخص 
المحمً وحسب، ولكنه ٌشمل أٌضا أي أعمال وحشٌة أخر ، سواء قام بها وكالء مدنٌون أو وكيالء 

  عسكرٌون.

  33المادة   

م ٌقترفهيا هيو شخصيٌا. تحظير العقوبيات الجماعٌية ال ٌجو  معاقبة أي شخص محميً عين مخالفية لي
وبالم ل جمٌيع تيدابٌر التهدٌيد أو ادرهاب.السيلب محظيور.تحظر تيدابٌر االقتصياص مين األشيخاص 

  المحمٌٌن وممتلكاتهم.

  34المادة   

 أخذ الرهاان محظور. 

 القسم الثانً: األجانب فً أراضً أطراف النزاع

  35المادة        

رؼب فً مؽادرة البلد فً بداٌة الن اع أو خالله ٌحق له ذلك، إال إذا كيان رحٌليه أي شخص محمً ٌ
ٌضر بالمصالح الوطنٌة للدولة.وٌبت فً طلبه لمؽادرة البلد طبقا دجيراءات قانونٌية وٌصيدر القيرار 
بأسرع ما ٌمكن. وٌجو  للشخص الذي ٌصرح له بمؽادرة البلد أن ٌت ود بالمبلػ اليال م لرحلتيه وأن 

مل معه قدرا معقوال مين الليوا م والمتعلقيات الشخصٌة.ولألشيخاص اليذٌن رفيض طليبهم لمؽيادرة ٌح
البلد الحق فً طليب إعيادة النظير فيً هيذا اليرفض فيً أقيرب وقيت بواسيطة محكمية أو لجنية إدارٌية 
 مختصة تنشاها الدولة الحياج ة لهيذا الؽرض.ولمم ليً الدولية الحامٌية أن ٌحصيلوا، إذا طلبيوا ذليك،

عليى أسيماء جمٌيع  أسباب رفض طلب أي شخص لمؽادرة البلد، وأن ٌحصلوا بأسرع ما ٌمكين على
األشيخاص   علٌيه األشخاص الذٌن رفضت طلباتهم إال إذا حالت دون ذلك دواعً األمن أو اعترض

  المعنٌون.

  36المادة   

مين حٌيا األمين، تنفذ عملٌات المؽادرة التً ٌصرح بها بمقتضى المادة السيابقة فيً ظيروؾ مالامية 
والشروط الصحٌة، والسالمة والتؽذٌة. وٌتحمل بلد الوصيول، أو الدولية التيً ٌكيون المسيتفٌدون مين 
رعاٌاها فً حالة ادٌواء فً بلد محاٌد، جمٌع التكالٌؾ المتكبدة من بدء الخيروج مين أراضيً الدولية 

طرٌيق اتفاقيات خاصية تعقيد بيٌن الحاج ة. وتحدد الطرااق العملٌة لهذه االنتقاالت، عند الحاجة، عن 
الدول المعنٌة.وال ٌخل ما تقدم باالتفاقات الخاصية التيً قيد تكيون معقيودة بيٌن أطيراؾ الني اع بشيأن 

  أوطانهم. إلى   تبادل رعاٌها الذٌن سقطوا فً قبضة العدو وإعادتهم

  37المادة   

أو ٌقضيون عقوبية سيالبة ٌجب أن ٌعامل األشخاص المحمٌون الذٌن ٌكونيون فيً الحيبس االحتٌياطً 
للحرٌة معاملة إنسانٌة إ ناء مدة احتجيا هم.ولهم أن ٌطلبيوا بمجيرد ادفيراج عينهم مؽيادرة البليد طبقيا 
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  للمادتٌن السابقتٌن.

  38المادة   

 48باست ناء بعض ادجراءات الخاصة التً قد تتخذ بمقتضى هذه االتفاقٌة. وال سيٌما منهيا الميادتٌن 

ا المبييدأ تنظييٌم وضييع األشييخاص المحمٌييٌن طبقييا لألحكييام المتعلقيية بمعامليية ، ٌسييتمر ميين حٌيي52و 
 على أي حال الحقوق التالٌة:  األجانب فً وقت السلم. وتمنح لهم

 لهم أن ٌتلقوا إمدادات ادؼا ة الفردٌة أو الجماعٌة التً ترسل إلٌهم،  -2

ا لما تقتضيٌه حيالتهم الصيحٌة، على العالج الطبً والرعاٌة فً المستشفى، وفق ٌجب أن ٌحصلوا -3
 وذلك بقدر مما ل لما ٌقدم لرعاٌا الدولة المعنٌة، 

 على المعاونة الروحٌة من رجال دٌنهم،  ٌسمح لهم بممارسة عقاادهم الدٌنٌة والحصول -4

ٌسمح لهم إذا كانوا ٌقٌمون فً منطقة معرضة بصورة خاصة ألخطار الحرب باالنتقال مين تليك  -5
 الكٌفٌة التً ٌعامل بها رعاٌا الدولة المعنٌة، المنطقة بنفس 

ٌجب أن ٌنتفع األطفال دون الخامسة عشرة مين العمير والحواميل وأمهيات األطفيال دون السيابعة  -6
  من العمر من أي معاملة تفضٌلٌة ٌعامل بها رعاٌا الدولة المعنٌة.

  39المادة   

الحيرب عملهيم اليذي ٌتكسيبون منيه، فرصية  توفر لألشخاص المحمٌٌن الذٌن ٌكونون قد فقدوا بسيبب
إٌجاد عمل مكسب، وٌتمتعون لهذا الؽرض بنفس الم اٌا التً ٌتمتع بهيا رعاٌيا الدولية التيً ٌوجيدون 

.إذا فيرض أحيد أطيراؾ الني اع عليى 51فً أراضيٌها، ميع مراعياة اعتبيارات األمين وأحكيام الميادة 
ر عليى إعالية نفسيه، وبخاصية إذا كيان هيذا شخص محمً تدابٌر مراقبة من شأنها أن تجعله ؼٌر قاد

الشخص ؼٌر قادر ألسباب أمنٌة على إٌجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طيرؾ الني اع 
المذكور أن ٌتكفل باحتٌاجاته واحتٌاجيات األشيخاص اليذٌن ٌعولهم.ولألشيخاص المحمٌيٌن فيً جمٌيع 

لية الحامٌية، أو جمٌعيات ادؼا ية المشيار الحاالت أن ٌتلقيوا ادعانيات مين بليدان منشياهم، أو مين الدو

 . 41إلٌها فً المادة 

  41المادة   

على العمل إال بكٌفٌة مما لية لميا ٌتبيع ميع رعاٌيا طيرؾ الني اع  ال ٌجو  إرؼام األشخاص المحمٌٌن
 الذي ٌوجدون فً أراضٌه. ال ٌجو  إرؼام األشخاص المحمٌيٌن، إذا كيانوا مين جنسيٌة الخصيم، إال

الال مة عادة لتأمٌن تؽذٌة البشر، وإٌوااهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن تكون لها على األعمال 
عالقة مباشرة بسٌر العملٌات الحربٌة.فً الحاالت المذكورة فً الفقرتٌن السابقتٌن، ٌنتفع األشيخاص 

علييى العمييل بيينفس شييروط العمييل وتييدابٌر الحماٌيية التييً تكفييل للعمييال  المحمٌييون الييذٌن ٌرؼمييون
طنٌٌن، وبخاصية فٌميا ٌتعليق بالراتيب، وسياعات العميل، والمليبس وتجهٌي ات الوقاٌية، والتيدرٌب الو

السابق، والتعوٌض عن حوادا العمل واألمراض المهنٌة.ٌسمح لألشخاص المحمٌٌن بمباشرة حقهيم 

  فً حالة انتهاك التعلٌمات المذكورة أعاله. 41فً الشكو  طبقا للمادة 

  41المادة   

لدولة التً ٌوجد األشخاص المحمٌون تحت سيلطتها أن تيدابٌر المراقبية األخير  الميذكورة إذا رأت ا
فً هذه االتفاقٌة ؼٌر كافٌة، فإن أشد تدابٌر رقابة ٌجو  لها اللجوء إلٌهيا هيو فيرض ادقامية الجبرٌية 

علييى  :4.عنيد تطبٌيق أحكيام الفقيرة ال انٌية مين الميادة 54و  53أو االعتقيال وفقيا ألحكيام الميادتٌن 
عليٌهم ادقامية  تيرك محيال إقيامتهم العادٌية بموجيب قيرار ٌفيرض إليى  األشيخاص اليذٌن اضيطروا

الجبرٌة فً مكان آخر، تسترشد الدولة الحاج ة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلٌن، 
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  المبٌنة فً القسم الرابع من الباب ال الا من هذه االتفاقٌة.

  42المادة   

عليٌهم إال إذا اقتضيى ذليك   ٌجيو  األمير باعتقيال األشيخاص المحمٌيٌن أو فيرض ادقامية الجبرٌيةال
بصييورة مطلقيية أميين الدوليية التييً ٌوجييد األشييخاص المحمٌييون تحييت سييلطتها.وإذا طلييب أي شييخص 
اعتقاله بمحض إرادته عين طرٌيق مم ليً الدولية الحامٌية وكيان وضيعه الخياص ٌسيتدعً ذليك، فإنيه 

  الدولة التً ٌوجد تحت سلطتها. ٌعتقل بواسطة

  43المادة   

إقامة جبرٌة ليه الحيق فيً إعيادة النظير فيً القيرار المتخيذ   علٌه أي شخص محمً ٌعتقل أو تفرض
بشأنه فً أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارٌة مختصة تنشياها الدولية الحياج ة لهيذا الؽيرض. 

علييى المحكميية أو اللجنيية اددارٌيية بحييا حاليية هييذا  بفييإذا اسييتمر االعتقييال أو ادقاميية الجبرٌيية، وجيي
على األقل فً السينة، بهيدؾ تعيدٌل القيرار لمصيلحته إذا كانيت  الشخص بصفة دورٌة، بواقع مرتٌن
على ذلك األشيخاص المحمٌيون المعنٌيون، تقيدم الدولية الحياج ة  الظروؾ تسمح بذلك.ما لم ٌعترض

عليٌهم  ألشيخاص المحمٌيٌن اليذٌن اعتقليوا أو فرضيتالدولية الحامٌية أسيماء ا إليى  بأسيرع ميا ٌمكين
ادقامة الجبرٌة وأسماء الذٌن أفرج عنهم من االعتقال أو ادقامة الجبرٌة. ورهنا بالشرط نفسه، تبليػ 

 إليى  أٌضا قرارات المحاكم واللجيان الميذكورة فيً الفقيرة األوليً مين هيذه الميادة بأسيرع ميا ٌمكين
  الدولة الحامٌة.

  44المادة \  

عند تطبٌق تدابٌر المراقبة المنصيوص عنهيا فيً هيذه االتفاقٌية، ال تعاميل الدولية الحياج ة الالجايٌن، 
  الذٌن ال ٌتمتعون فً الواقع بحماٌة أٌة حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعٌتهم القانونٌة لدولة معادٌة.

  45المادة   

ه االتفاقٌية.وال ٌجيو  أن ٌشيكل هيذا دولة لٌست طرفا فيً هيذ إلى  ال ٌجو  نقل األشخاص المحمٌٌن
بليدان إقيامتهم  إليى  أوطيانهم أو عيودتهم إليى  الحكم بأي حال عقبة أمام إعيادة األشيخاص المحمٌيٌن

دولية طيرؾ  إليى  بعد انتهاء األعمال العدااٌة.ال ٌجو  أن تنقل الدولة الحاج ة األشيخاص المحمٌيٌن
عليى  لية الميذكورة راؼبية فيً تطبٌيق االتفاقٌية وقيادرةفً هيذه االتفاقٌية إال بعيد أن تتأكيد مين أن الدو

عليى  على هذا النحيو، أصيبحت مسيؤولٌة تطبٌيق االتفاقٌية تقيع ذلك. فإذا تم نقل األشخاص المحمٌٌن
الدولة التً قبلتهم طوال المدة التً ٌعهد بهم إلٌها. ومع ذلك، ففً حالة تقصٌر هذه الدولة فً تطبٌيق 

على الدولية التيً نقليت األشيخاص المحمٌيٌن أن تتخيذ، بعيد  هامة، ٌتعٌن أحكام االتفاقٌة فً أي نقطة
إشعار الدولة الحامٌة بذلك، تدابٌر فعالة لتصيحٌح الوضيع، أو أن تطليب إعيادة األشيخاص المحمٌيٌن 

بليد ٌخشيى فٌيه  إليى  إلٌهيا. وٌجيب تلبٌية هيذا الطليب.ال ٌجيو  نقيل أي شيخص محميً فيً أي حيال
اسييٌة أو عقااييده الدٌنٌيية.ال تشييكل أحكييام هييذه المييادة عقبيية أمييام تسييلم االضييطهاد بسييبب آرااييه السٌ

األشخاص المحمٌٌن المتهمٌن بجراام ضد القانون العام طبقا لمعاهيدات تسيلٌم المجيرمٌن التيً تكيون 
  مبرمة قبل نشوب األعمال العدااٌة.

  46المادة   

بأسيرع ميا ٌمكين بعيد انتهياء األعميال تلؽً التدابٌر التقٌٌدٌية التيً اتخيذت إ اء األشيخاص المحمٌيٌن 
العدااٌة، ما لم تكن قد ألؽٌت قبل ذلك.وتبطل التدابٌر التقٌٌدٌة التً اتخذت إ اء ممتلكاتهم بأسيرع ميا 

 ٌمكن بعد انتهاء العملٌات العدااٌة طبقا لتشرٌع الدولة الحاج ة. 

 

 القسم الثالث: األراضً المحتلة
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  47المادة 

ٌون الذٌن ٌوجدون فً أي إقلٌم محتل بأي حال وال بأٌة كٌفٌة مين االنتفياع ال ٌحرم األشخاص المحم
عليى مؤسسيات ادقليٌم الميذكور  بهذه االتفاقٌة، سواء بسبب أي تؽٌٌر ٌطرأ نتٌجة الحتالل األراضً

أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق ٌعقد بٌن سلطات ادقلٌم المحتل ودولة االحتالل، أو كذلك بسبب قٌيام 
  دولة بضم كل أو ج ء من األراضً المحتلة.هذه ال

  48المادة   

ٌجو  لألشخاص المحمٌٌن من ؼٌر رعاٌا الدولة التً احتلت أراضٌها أن ٌنتفعوا بحيق مؽيادرة البليد 

، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا للنظام اليذي 46مع مراعاة الشروط المنصوص عنها فً المادة 
  للمادة المذكورة. تقرره دولة االحتالل وفقا

  49المادة   

 إليى  ٌحظر النقل الجبري الجماعً أو الفردي لألشخاص المحمٌٌن أو نفٌهم من األراضيً المحتلية
أراضييً أي دوليية أخيير ، محتليية أو ؼٌيير محتليية، أٌييا كانييت  إلييى  أراضييً دوليية االحييتالل أو

ً لمنطقيية محتليية معٌنيية، إذا دواعٌييه.ومع ذلييك، ٌجييو  لدوليية االحييتالل أن تقييوم بييإخالء كلييً أو ج ايي
عليى عملٌيات ادخيالء  اقتضيى ذليك أمين السيكان أو ألسيباب عسيكرٌة قهرٌية. وال ٌجيو  أن ٌترتيب

نيي وح األشييخاص المحمٌييٌن إال فييً إطييار حييدود األراضييً المحتليية، مييا لييم ٌتعييذر ذلييك ميين الناحٌيية 
مجرد توقؾ األعميال العدااٌية مواطنهم ب إلى  على هذا النحو المادٌة. وٌجب إعادة السكان المنقولٌن

أقصيى  إليى  فً هذا القطاع.وعلى دولة االحتالل التً تقوم بعملٌات النقل أو ادخالء هيذه أن تتحقيق
حد ممكن من توفٌر أماكن ادقامة المناسبة الستقبال األشخاص المحمٌٌن، ومن أن االنتقاالت تجري 

من والتؽذٌية، ومين عيدم تفرٌيق أفيراد فً ظروؾ مرضٌة من وجهة السالمة والشروط الصحٌة واأل
العاالة الواحدة.وٌجب إخطار الدولة الحامٌة بعملٌات النقل وادخيالء بمجيرد حيدو ها.ال ٌجيو  لدولية 
االحتالل أن تحج  األشخاص المحمٌيٌن فيً منطقية معرضية بشيكل خياص ألخطيار الحيرب، إال إذا 

  لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جي ءا اقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرٌة قهرٌة.ال ٌجو
  األراضً التً تحتلها. إلى  من سكانها المدنٌٌن

  51المادة   

تكفييل دوليية االحييتالل، باالسييتعانة بالسييلطات الوطنٌيية والمحلٌيية، حسيين تشييؽٌل المنشيي ت المخصصيية 
مين هوٌية األطفيال لرعاٌة األطفال وتعلٌمهم.وعلٌها أن تتخيذ جمٌيع التيدابٌر الال مية لتٌسيٌر التحقيق 

وتسييجٌل نسييبهم. وال ٌجييو  لهييا بييأي حييال أن تؽٌيير حييالتهم الشخصييٌة أو أن تلحقهييم بتشييكٌالت أو 
منظمات تابعة لها.إذا كانت المؤسسات المحلٌة عاج ة، وجب على دولة االحتالل أن تتخذ إجيراءات 

لحيرب فيً حالية عيدم وجيود لتأمٌن إعالة وتعلٌم األطفال الذٌن تٌتموا أو افترقوا عن والدٌهم بسيبب ا
عليى أن ٌكيون ذليك كلميا أمكين بواسيطة أشيخاص مين جنسيٌتهم  قرٌب أو صيدٌق ٌسيتطٌع رعياٌتهم،

باتخاذ جمٌع التدابٌر  247ولؽتهم ودٌنهم.ٌكلؾ قسم خاص من المكتب الذي ٌنشأ طبقا ألحكام المادة 
أن تسيجل المعلوميات التيً  الال مة لتحقٌق هوٌة األطفال الذٌن ٌوجد شك حول هوٌتهم. وٌجب دااما

تتوفر عن واليدٌهم أو أي أقيارب لهم.عليى دولية االحيتالل أال تعطيل تطبٌيق أي تيدابٌر تفضيٌلٌة فٌميا 
ٌتعلق بالتؽذٌة والرعاٌة الطبٌة والوقاٌة من آ ار الحرب تكون قد اتخذت قبل االحتالل لفاادة األطفال 

  سابعة.دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات األطفال دون ال

  51المادة   

على الخدمة فً قواتهيا المسيلحة أو المعاونية.  ال ٌجو  لدولة االحتالل أن ترؼم األشخاص المحمٌٌن
عليى  كما ٌحظر أي ضؽط أو دعاٌة بؽرض تطيوعهم.وال ٌجيو  لهيا أن تيرؼم األشيخاص المحمٌيٌن

عليى األعميال  ر الخدميةالعميل إال إذا كيانوا فيوق ال امنية عشيرة مين العمير، وفيً هيذه الحالية تقتصي
الال مة لتوفٌر احتٌاجات جٌش االحتالل أو فً خدمة المصلحة العامية، أو لتيوفٌر الؽيذاء أو الميأوي 
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عليى القٌيام  أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. وال ٌجو  إرؼام األشخاص المحمٌيٌن
ة. وال ٌجيو  لدولية االحيتالل أن تيرؼم الت امهم باالشتراك فً علمٌات حربٌي  علٌه بأي عمل ٌترتب

علييى اسييتعمال القييوة لتييأمٌن أميين المنشيي ت التييً ٌقومييون فٌهييا بتأدٌيية عمييل  األشييخاص المحمٌييٌن
إجباري.وال ٌجري تنفٌذ العمل إال فً داخل األراضً المحتلة التيً ٌوجيد بهيا األشيخاص المعنٌيون. 

ٌعطيً عين العميل أجير منصيؾ وٌكيون وٌبقً كل شخص بقدر االستطاعة فً مكان عمله المعتاد. و
علييى األشييخاص المحمٌييٌن المكلفييٌن  العمييل متناسييبا مييع قييدرات العمييال البدنٌيية والعقلٌيية. وٌطبييق

باألعمال المشيار إلٌهيا فيً هيذه الميادة التشيرٌع السياري فيً البليد المحتيل فٌميا ٌتعليق بشيروط العميل 
العمييل، وتجهٌيي ات الوقاٌيية، والتييدرٌب والتييدابٌر الوقااٌيية، وبخاصيية فٌمييا ٌتصييل بالراتييب، وسيياعات 

المسبق، والتعوٌض عن حوادا العمل واألميراض المهنٌية.ال ٌجيو  بيأي حيال أن ٌيؤدي حشيد القيوة 
  تعباة العمال فً تنظٌم ذي صبؽة عسكرٌة أو شبه عسكرٌة. إلى  العاملة

  52المادة   

سيواء كيان متطوعيا أم ال، أٌنميا ال ٌجو  أن ٌمس أي عقد أو اتفاق أو الاحة تنظٌمٌة حق أي عامل، 
مم لً الدولة الحامٌة لطلب تدخل تلك الدولية.تحظر جمٌيع التيدابٌر التيً مين  إلى  ٌوجد، فً أن ٌلجأ
عليى  بطالية العياملٌن فيً البليد المحتيل أو تقٌٌيد إمكانٌيات عملهيم بقصيد حملهيم إليى  شأنها أن تيؤدي

  العمل فً خدمة دولة االحتالل.

  53المادة   

على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة  ابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو  ٌحظر
بالدوليية أو السييلطات العاميية، أو المنظمييات االجتماعٌيية أو التعاونٌيية، إال إذا كانييت العملٌييات الحربٌيية 

  تقتضً حتما هذا التدمٌر.

  54المادة   

 وظفٌن أو القضياة فيً األراضيً المحتلية أو أن توقيععلى دولة االحيتالل أن تؽٌير وضيع المي ٌحظر
علٌهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابٌر تعسفٌة أو تمٌٌ ٌة إذا امتنعوا عن تأدٌية وظياافهم بيدافع مين 

على حيق دولية  . وال ٌؤ ر62ضماارهم.على أن هذا الحظر ال ٌعوق تطبٌق الفقرة ال انٌة من المادة 
  عمومٌٌن من مناصبهم.االحتالل فً إقصاء الموظفٌن ال

  55المادة   

على ت وٌد السكان بالمؤن الؽذااٌية  من واجب دولة االحتالل أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وساالها،
عليى األخيص أن تسيتورد ميا ٌلي م مين األؼذٌية والمهميات الطبٌية  وادميدادات الطبٌية، ومين واجبهيا

عليى  .وال ٌجيو  لدولية االحيتالل أن تسيتولًوؼٌرها إذا كانيت ميوارد األراضيً المحتلية ؼٌير كافٌية
أؼذٌة أو إمدادات أو مهمات طبٌة مما هو موجيود فيً األراضيً المحتلية إال لحاجية قيوات االحيتالل 
وأفراد اددارة، وعلٌها أن تراعً احتٌاجات السكان المدنٌٌن. ومع مراعياة أحكيام االتفاقٌيات الدولٌية 

 علٌيه ت التيً تكفيل سيداد قٌمية عادلية عين كيل ميا تسيتولًاألخر ، وتتخذ دولة االحيتالل ادجيراءا
.وللدوليية الحامٌيية أن تتحقييق دون أي عييااق فييً أي وقييت ميين حاليية إمييدادات األؼذٌيية واألدوٌيية فييً 

  األراضً المحتلة، إال إذا فرضت قٌود مؤقتة تستدعٌها ضرورات حربٌة قهرٌة.

  56المادة   

تسييمح بييه وسيياالها، وبمعاونيية السييلطات الوطنٌيية  ميين واجييب دوليية االحييتالل أن تعمييل، بأقصييى مييا
عليى صيٌانة المنشي ت والخيدمات الطبٌية والمستشيفٌات وكيذلك الصيحة العامية والشيروط  والمحلٌية،

الصييحٌة فييً األراضييً المحتليية، وذلييك بوجييه خيياص عيين طرٌييق اعتميياد وتطبٌييق التييدابٌر الوقااٌيية 
وٌسمح لجمٌع أفراد الخدمات الطبٌة بكل فاياتهم الال مة لمكافحة انتشار األمراض المعدٌة واألوباة. 

بييأداء مهييامهم.إذا أنشييات مستشييفٌات جدٌييدة فييً األراضييً المحتليية حٌييا لييم تعييد األجهيي ة المختصيية 
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عليى  على سلطات االحتالل أن تعترؾ بهذه المستشفٌات عند االقتضياء للدولة تؤدي وظٌفتها، وجب

ابهة، تعتييرؾ سييلطات االحييتالل كييذلك بمييوظفً . وفييً الظييروؾ المشيي29النحييو الييوارد فييً المييادة 

.ليدي اعتمياد وتطبٌيق تيدابٌر الصيحة 32و  31المستشفٌات ومركبات النقل بموجب أحكيام الميادتٌن 
  والشروط الصحٌة، تراعً دولة االحتالل االعتبارات المعنوٌة واألدبٌة لسكان األراضً المحتلة.

  57المادة   

على المستشفٌات المدنٌة إال بصفة مؤقتة وفً حاالت الضيرورة  لًال ٌجو  لدولة االحتالل أن تستو
العاجليية للعناٌيية بييالجرحى والمرضييى العسييكرٌٌن، وشييرٌطة أن تتخييذ التييدابٌر المناسييبة وفييً الوقييت 
المالام لرعاٌة وعيالج األشيخاص اليذٌن ٌعيالجون فٌهيا وتيدبٌر احتٌاجيات السيكان الميدنٌٌن.ال ٌجيو  

  ا ن المستشفٌات المدنٌة ما دامت ضرورٌة الحتٌاجات السكان المدنٌٌن.على مهمات ومخ االستٌالء

  58المادة   

تسييمح دوليية االحييتالل لرجييال الييدٌن بتقييدٌم المسيياعدة الروحٌيية ألفييراد طييواافهم الدٌنٌيية.وتقبل دوليية 
االحييتالل كييذلك رسيياالت الكتييب واألدوات الال ميية لتلبٌيية االحتٌاجييات الدٌنٌيية وتسييهل تو ٌعهييا فييً 

  ألراضً المحتلة.ا

  59المادة   

عليى دولية االحيتالل  إذا كان كل سكان األراضً المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافٌية، وجيب
أن تسيييمح بعملٌيييات ادؼا ييية لمصيييلحة هيييؤالء السيييكان وتيييوفر لهيييا التسيييهٌالت بقيييدر ميييا تسيييمح بيييه 

ٌايية إنسييانٌة ؼٌيير متحٌيي ة كاللجنيية وسيياالها.وتتكون هييذه العملٌييات التييً ٌمكيين أن تقييوم بهييا دول أو ه
عليى األخيص مين رسياالت األؼذٌية وادميدادات الطبٌية والمالبس.وعليى  الدولٌية للصيلٌب األحمير،

جمٌع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرساالت بحرٌة وأن تكفل لها الحماٌة.على أنيه ٌجيو  
لها طرؾ خصم فيً الني اع أن تفيتش أراضً ٌحت إلى  للدولة التً تسمح بحرٌة مرور رساالت فٌها

عليى  الرساالت وتنظم مرورها طبقا لمواعٌد وخطوط سٌر محدود، وأن تحصيل مين الدولية الحامٌية
ضمان كاؾ بأن هذه الرسياالت مخصصية دؼا ية السيكان المحتياجٌن وأنهيا لين تسيتخدم لفاايدة دولية 

  االحتالل.

  61المادة   

و  66علٌهيا الميواد  االحتالل من المسؤولٌات التً تفرضيها ال تخلً رساالت ادؼا ة بأي حال دولة
. وال ٌجو  لها بأي حيال أن تحيول رسياالت ادؼا ية عين الؽيرض المخصصية ليه إال فيً :6و  67

  حاالت الضرورة الملحة لمصلحة سكان األراضً المحتلة وبموافقة الدولة الحامٌة.

  61لمادة ا  

لٌها فً المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامٌة وتحت إشيرافها. ٌجري تو ٌع رساالت ادؼا ة المشار إ
 إليى  دولية محاٌيدة أو إليى  وٌجو  أٌضا أن ٌعهد بهذا العمل باتفاق دولة االحتالل والدولية الحامٌية

أٌة هٌاة إنسيانٌة ؼٌير متحٌي ة.ال تحصيل عين هيذه الرسياالت  إلى  اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أو
رااب أو رسييوم فييً األراضييً المحتليية، إال إذا كانييت هييذه الجباٌيية ضييرورٌة أٌيية مصييارٌؾ أو ضيي

لمصلحة اقتصاد ادقلٌم. وعليى دولية االحيتالل أن تسيهل تو ٌيع هيذه الرسياالت بسيرعة.تعمل جمٌيع 
 إلى  على السماح بمرور رساالت ادؼا ة عبر أراضٌها ونقلها مجانا فً طرٌقها األطراؾ المتعاقدة
  األراضً المحتلة.

  62المادة   

ٌسمح لألشخاص المحمٌٌن الموجودٌن فً األراضيً المحتلية بتلقيً طيرود ادؼا ية الفردٌية المرسيلة 
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  إلٌهم مع مراعاة اعتبارات األمن القهرٌة.

  63المادة   

 مع مراعاة التدابٌر المؤقتة واالست نااٌة التً تفرضها االعتبارات القهرٌة ألمن دولة االحتالل: 

للجمعٌيييات الوطنٌييية للصيييلٌب األحمييير )والهيييالل األحمييير واألسيييد والشيييمس األحميييرٌن( )أ( ٌجيييو  
المعتييرؾ بهييا، أن تباشيير األنشييطة التييً تتفييق مييع مبييادل الصييلٌب األحميير التييً حييددتها المييؤتمرات 
الدولٌة للصلٌب األحمر. وٌجب تمكٌن جمعٌات ادؼا ة األخير  مين مباشيرة أنشيطتها ادنسيانٌة فيً 

 ظروؾ مما لة، 

)ب( ال ٌجو  لدولة االحتالل أن تقتضً إجراء أي تؽٌٌر فً ميوظفً أو تكيوٌن هيذه الجمعٌيات مميا 
عليى نشياط وميوظفً الهٌايات الخاصية التيً  قد ٌضر بالجهود المذكورة أعاله.وتطبق المبيادل ذاتهيا

نٌٌن مين لٌس لها طابع عسكري، القاامة من قبل أو التً قد تنشأ لتأمٌن وسياال المعٌشية للسيكان الميد
  خالل دعم خدمات المنفعة العامة األساسٌة، وتو ٌع مواد ادؼا ة وتنظٌم عملٌات ادنقاذ.

  64المادة   

تبقً التشرٌعات الج ااٌة الخاصة باألراضً المحتلة نافذة، ما لم تلؽها دولية االحيتالل أو تعطلهيا إذا 
ٌيية. ومييع مراعيياة االعتبييار األخٌيير، كييان فٌهييا مييا ٌهييدد أمنهييا أو ٌم ييل عقبيية فييً تطبٌييق هييذه االتفاق

على نحو فعال، تواصل محاكم األراضً المحتلة عملها فٌما ٌتعليق  ولضرورة ضمان تطبٌق العدالة
بجمٌع المخالفات المنصوص عنها فً هذه التشرٌعات.على أنه ٌجو  لدولة االحتالل إخضياع سيكان 

الوفياء بالت اماتهيا بمقتضيى هيذه االتفاقٌية،  األراضً المحتلة للقوانٌن التً تراها ال مة لتمكٌنهيا مين
وتأمٌن اددارة المنتظمة لإلقليٌم وضيمان أمين دولية االحيتالل وأمين أفيراد وممتلكيات قيوات أو إدارة 

  االحتالل وكذلك المنش ت وخطوط المواصالت التً تستخدمها.

  65المادة 

إال بعد نشرها وإبالؼها للسكان بلؽتهم، ال تصبح القوانٌن الج ااٌة التً تفرضها دولة االحتالل نافذة 
  وال ٌكون لهذه األحكام أ ر رجعً.

  66المادة   

، 75فً حالة مخالفة القيوانٌن الج ااٌية التيً تصيدرها دولية االحيتالل وفقيا للفقيرة ال انٌية مين الميادة 
شيكٌال قانونٌيا، ٌجو  لدولة االحتالل أن تقدم المتهمٌن لمحاكمها العسكرٌة ؼٌر السٌاسٌة، والمشكلة ت

  شرٌطة أن تعقد المحاكم فً البلد المحتل. وٌفضل عقد محاكم االستاناؾ فً البلد المحتل.

  67المادة   

ال تطبييق المحيياكم إال القييوانٌن التييً كانييت سييارٌة قبييل وقييوع المخالفيية والتييً تكييون مطابقيية للمبييادل 
لعقوبية متناسيبة ميع اليذنب. وٌجيب أن القانونٌة العامة، وعلى األخص المبدأ الذي ٌقضً بأن تكيون ا
  تضع فً االعتبار أن المتهم لٌس من رعاٌا دولة االحتالل.

  68المادة   

علييى  إذا اقتييرؾ شييخص محمييً مخالفيية ٌقصييد بهييا ادضييرار بدوليية االحييتالل، ولكنهييا ال تنطييوي
ى خطير جمياعً علي عليى سيالمتهم البدنٌية، أو على حٌاة أفراد قيوات أو إدارة االحيتالل أو االعتداء
علييى المنشيي ت التييً  علييى ممتلكييات قييوات أو إدارة االحييتالل أو علييى اعتييداء خطٌيير كبٌيير، أو

عليى أن تكيون ميدة االعتقيال أو الحيبس متناسيبة ميع  تستخدمها، جا  اعتقاله أو حبسه حبسيا بسيٌطا،
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خالفيات هيو عليى ذليك، ٌكيون االعتقيال أو الحيبس فيً حالية هيذه الم المخالفية التيً اقترفهيا. وعيالوة
ادجراء الوحٌد السالب للحرٌة الذي ٌمكن اتخاذه ضد األشخاص المحمٌيٌن. وٌجيو  للمحياكم المبٌنية 

اعتقيال للميدة نفسيها.ال  إليى  من هذه االتفاقٌة، إذا رأت ذلك، أن تحيول عقوبية السيجن 77فً المادة 

بعقوبيية  76و  75دتٌن ٌجييو  أن تقضييً القييوانٌن الج ااٌيية التييً تصييدرها دوليية االحييتالل وفقييا للمييا
عليى أشيخاص محمٌيٌن إال فيً الحياالت التيً ٌيدانون فٌهيا بالجاسوسيٌة أو أعميال التخرٌيب  ادعيدام

الخطٌرة للمنش ت العسكرٌة التابعة لدولة االحتالل أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شيخص أو أك ير، 
ي كيان سيارٌا فيً األراضيً وبشرط أن ٌكون ادعدام هو عقوبة هذه الحياالت بمقتضيى التشيرٌع اليذ

المحتلة قبل بدء االحتالل.ال ٌجو  إصدار حكم بإعيدام شيخص محميً إال بعيد توجٌيه نظير المحكمية 
أن المتهم لٌس من رعاٌا دولة االحتالل، وهو لذلك ؼٌر مل م بيأي واجيب لليوالء  إلى  بصفة خاصة

انٌية عشير عاميا وقيت نحوها.ال ٌجو  بأي حال إصدار حكم بإعيدام شيخص محميً تقيل سينه عين  م
  اقتراؾ المخالفة.

  69المادة   

فً جمٌع األحوال تخصم ميدة الحيبس االحتٌياطً التيً ٌقضيٌها شيخص محميً ميتهم مين أي عقوبية 
  بالحبس ٌحكم بها علٌه.

  71المادة   

علييى األشييخاص المحمٌييٌن أو تحيياكمهم أو تييدٌنهم بسييبب أفعييال  ال ٌجيو  لدوليية االحييتالل أن تقييبض
أو آراء أعربييوا عنهييا قبييل االحييتالل أو أ نيياء انقطيياع مؤقييت لالحييتالل، باسييت ناء مخالفييات  اقترفوهييا

 إليى  على رعاٌا دولة االحتالل الذٌن لجاوا قبل بدء الن اع قوانٌن وعادات الحرب.ال ٌجو  القبض
فييات األراضييً المحتليية، أو محيياكمتهم أو إدانييتهم أو إبعييادهم عيين األراضييً المحتليية، إال بسييبب مخال

اقترفوهييا بعييد بييدء األعمييال العدااٌيية، أو بسييبب مخالفييات للقييانون العييام اقترفوهييا قبييل بييدء األعمييال 
  حكومتهم فً وقت السلم طبقا لقانون الدولة المحتلة أراضٌها. إلى  العدااٌة وتبرر تسلٌم المتهمٌن

  71المادة   

حكيم إال إذا سيبقته محاكمية قانونٌية.ٌتم ال ٌجو  للمحاكم المختصة التابعة لدولة االحتالل إصيدار أي 
دون إبطاء إبالغ أي متهم تحاكميه دولية االحيتالل كتابية وبلؽية ٌفهمهيا بتفاصيٌل االتهاميات الموجهية 
إلٌييه، وٌنظيير فييً الييدعو  بأسييرع مييا ٌمكيين. وٌييتم إبييالغ الدوليية الحامٌيية بأٌيية محاكميية تجرٌهييا دوليية 

دعييدام أو السييجن لمييدة سيينتٌن أو أك يير، ولهييا فييً االحيتالل ألشييخاص محمٌييٌن بييتهم تكييون عقوبتهييا ا
على ذلك، ٌحق للدولة الحامٌة  على معلومات عن سٌر ادجراءات. وعالوة جمٌع األوقات الحصول

على جمٌع المعلومات المتعلقية بهيذه ادجيراءات وبيأي محاكمية أخير   على طلبها، أن تحصل، بناء
لػ ادخطار المشار إلٌه بيالفقرة ال انٌية مين هيذه الميادة تقوم بها دولة االحتالل لألشخاص المحمٌٌن.ٌب

عليى أي حيال قبيل تيارٌخ أول جلسية للمحكمية ب ال ية أسيابٌع.  للدولة الحامٌة فورا، وٌجب أن ٌصلها
على أن أحكام هذه المادة قد روعٌت بالكامل.  وال تبدأ المحاكمة ما لم ٌقدم الدلٌل عند بدء المرافعات

 على وجه الخصوص:  ار العناصر التالٌةوٌجب أن ٌتضمن ادخط

 )أ( بٌانات هوٌة المتهم، 

 )ب( مكان ادقامة أو االحتجا ، 

 )ج( تفاصٌل التهمة أو التهم )مع ذكر القوانٌن الجنااٌة التً ستجري المحاكمة بمقتضاها(، 

 )د( اسم المحكمة التً ستنظر فً الدعو ، 

  محاكمة.)هـ( مكان وتارٌخ انعقاد الجلسة األولً لل



16 

 

  72المادة   

أي ميتهم ليه الحيق فيً تقيدٌم األدلية الال مية لدفاعيه، وعليى األخيص اسيتدعاء الشيهود. وليه حيق فييً 
االستعانة بمحام مؤهل ٌختاره ٌستطٌع  ٌارته بحرٌة وتوفر له التسهٌالت الال مة دعيداد دفاعيه.إذا 

امٌيا. وفيً حالية مواجهية الميتهم بتهمية على اختٌار محيام، تعيٌن ليه الدولية الحامٌية مح لم ٌقدم المتهم
عليى دولية االحيتالل أن تنتيدب ليه محامٌيا شيرٌطة موافقية  خطٌيرة وعيدم وجيود دولية حامٌية، ٌتعيٌن

المتهم.ٌحق ألي متهم، إال إذا تخلً بمحض إرادته عين هيذا الحيق، أن ٌسيتعٌن بمتيرجم، سيواء أ نياء 
  على المترجم أو ٌطلب تؽٌٌره. التحقٌق أو جلسات المحكمة. وله فً أي وقت أن ٌعترض

  73المادة   

حق استخدام وساال االستاناؾ التً ٌقررها التشيرٌع اليذي تطبقيه المحكمية.   علٌه للشخص المحكوم
وٌبلػ بكامل حقوقه فً االستاناؾ والمهلة المقررة لممارسية هيذه الحقوق.تطبيق ادجيراءات الجنااٌية 

بطرٌقة القٌاس. وفً حالة عدم النص فً التشيرٌع اليذي  على االستاناؾ المنصوص عنها بهذا القسم
حيق الطعين فيً الحكيم   علٌيه عليى إمكانٌية االسيتاناؾ، ٌكيون للشيخص المحكيوم تطبقيه المحكمية

  والعقوبة أمام السلطة المختصة فً دولة االحتالل.

  74المادة   

ا، إال إذا جييرت ٌكييون لمم لييً الدوليية الحامٌيية حييق حضييور جلسييات أي محكميية تحيياكم شخصييا محمٌيي
علٌهيا فيً هيذه  المحاكمة، بصيفة اسيت نااٌة، بطرٌقية سيرٌة مراعياة ألمين دولية االحيتالل التيً ٌتعيٌن

الدوليية الحامٌيية إخطييار بمكييان وتييارٌخ بييدء  إلييى  الحاليية أن تخطيير الدوليية الحامٌيية بييذلك. وٌرسييل
تطبٌيق عقوبية ادعيدام أو المحاكمة.وتبلػ للدولة الحامٌة بأسرع ما ٌمكن جمٌع األحكام التيً تصيدر ب
ادخطيار المرسيل  إليى  السيجن لميدة سينتٌن أو أك ير ميع بٌيان حٌ ٌاتهيا، وٌتضيمن ادخطيار إشيارة

، وفً حالة الحكم بتطبٌق عقوبة سالبة للحرٌة ٌبٌن المكان الذي تنفذ فٌه العقوبة. 82بمقتضى المادة 
لية الحامٌية الرجيوع إلٌهيا. ال تبيدأ وتحفظ األحكام األخر  فً محاضر المحكمية وٌجيو  لمم ليً الدو

مهلة االستاناؾ فً حالة الحكم بادعدام أو بعقوبة سالبة للحرٌة لمدة سينتٌن أو أك ير إال بعيد وصيول 
  الدولة الحامٌة. إلى  إخطار بالحكم

  75المادة   

علييٌهم بادعييدام بييأي حييال ميين حييق رفييع التميياس بييالعفو أو بإرجيياء  ال ٌحييرم األشييخاص المحكييوم
لعقوبة.ال ٌنفذ حكم بادعدام قبل مضً مدة ال تقل عن ستة شهور مين تيارٌخ اسيتالم الدولية الحامٌية ا

لإلخطار المتعلق بالحكم النهااً الذي ٌؤٌد عقوبة ادعيدام، أو بقيرار رفيض التمياس العفيو أو إرجياء 
ظيروؾ  عليى وجيود العقوبة.ٌجو  خفض مهلة الستة شهور فً حاالت معٌنة محددة، عنيدما ٌترتيب

خطٌرة وحرجة تهدٌد منظم ألمن دولة االحتالل أو قواتها المسلحة، وٌجيب أن تتلقيى الدولية الحامٌية 
دااما إخطار بخفض المهلة، وتعطً لها الفرصة دااما درسال مالحظاتها فً الوقيت المناسيب بشيأن 

  سلطات االحتالل المختصة. إلى  أحكام ادعدام هذه

  76المادة   

ص المحمٌون المتهمون فً البلد المحتل، وٌقضون فٌه عقيوبتهم إذا أدٌنيوا. وٌفصيلون ٌحتج  األشخا
علييى صييحتهم  إذا أمكيين عيين بقٌيية المحتجيي ٌن، وٌخضييعون لنظييام ؼييذااً وصييحً ٌكفييل المحافظيية

عليى األقيل النظيام المتبيع فيً سيجون البليد المحتل.وتقيدم لهيم الرعاٌية الطبٌية التيً تتطلبهيا  وٌنياظر
.وٌكون لهييم الحييق أٌضييا فييً تلقييً المعاونيية الروحٌيية التييً قييد ٌحتيياجون إلٌهييا.تحج  حييالتهم الصييحٌة

نسياء.ٌؤخذ فيً االعتبيار  إليى علٌهن النساء فً أماكن منفصلة عن الرجال وٌوكل ادشراؾ المباشر
النظييام الخيياص الواجييب للصؽار.لألشييخاص المحمٌييٌن الحييق فييً أن ٌيي ورهم منييدبو الدوليية الحامٌيية 

على ذلك، ٌحق لهم تلقً طرد  .عالوة254الدولٌة للصلٌب األحمر وفقا ألحكام المادة  ومندبو اللجنة
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  على األقل شهرٌا. إؼا ة واحد

  77المادة   

ٌسييلم األشييخاص المحمٌييون الييذٌن اتهمييوا أو أدانييتهم المحيياكم فييً األراضييً المحتليية، مييع الملفييات 
  ً المحررة.سلطات األراض إلى  المتعلقة بهم، عند انتهاء االحتالل

  78المادة   

عليى  إذا رأت دولة االحتالل ألسباب أمنٌة قهرٌة أن تتخذ تدابٌر أمنٌية إ اء أشيخاص محمٌيٌن، فلهيا
علييٌهم إقاميية جبرٌيية أو تعتقلهم.تتخييذ قييرارات ادقاميية الجبرٌيية أو االعتقييال طبقييا  األك يير أن تفييرض

ه االتفاقٌيية. وتكفييل هييذه ادجييراءات حييق دجييراءات قانونٌيية تحييددها دوليية االحييتالل وفقييا ألحكييام هييذ
األشخاص المعنٌٌن فً االستاناؾ. وٌبت بشأن هذا االستاناؾ فً أقرب وقت ممكن. وفً حالة تأٌٌد 
القرارات، ٌعاد النظر فٌها بصفة دورٌة، وإذا أمكن كيل سيتة شيهور، بواسيطة جهيا  مخيتص تشيكله 

عليٌهم ادقامية الجبرٌية وٌضيطرون بسيبب  ضالدولة المذكورة.ٌنتفع األشخاص المحمٌون الذٌن تفير

 من هذه االتفاقٌة دون أي قٌود.  :4ترك منا لهم، بأحكام المادة  إلى  ذلك

 

 

 

 

 القسم الرابع: قواعد معاملة المعتقلٌن

 الفصل األول: أحكام عامة

  79المادة   

  .89 و 79و  54و  53و  52ال تعتقل أطراؾ الن اع أشخاصا محمٌٌن إال طبقا للمواد 

  81المادة   

على ذليك بقيدر ميا تسيمح بيه حالية  ٌحتفظ المدنٌون بكامل أهلٌتهم المدنٌة وٌمارسون الحقوق المرتبة
  االعتقال.

  81المادة   

تلت م أطراؾ الن اع التً تعتقل أشخاصا محمٌٌن بإعالتهم مجانا وكذلك بتوفٌر الرعاٌية الطبٌية التيً 
أي شييف لسييداد هييذه المصييارٌؾ ميين مخصصييات المعتقلييٌن أو تتطلبهييا حييالتهم الصييحٌة.وال ٌخصييم 

رواتبهم أو مستحقاتهم.وعلى الدولة الحاج ة أن تعول األشخاص الذٌن ٌعيولهم المعتقليون إذا ليم تكين 
  على التكسب. لدٌهم وساال معٌشة كافٌة أو كانوا ؼٌر قادرٌن

  82المادة   

تبعييا لجنسييٌتهم ولؽييتهم وعيياداتهم. وال ٌفصييل تجمييع الدوليية الحيياج ة بقييدر ادمكييان المعتقلييٌن معييا 
المعتقلييون ميين رعاٌييا البلييد الواحييد لمجييرد اخييتالؾ لؽيياتهم.ٌجمع أفييراد العااليية الواحييدة، وبخاصيية 
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الوالييدان واألطفييال، معييا فييً معتقييل واحييد طييوال مييدة االعتقييال، إال فييً الحيياالت التييً تقتضييً فٌهييا 
حكييام الييواردة فييً الفصييل التاسييع ميين هييذا القسييم احتٌاجييات العمييل، أو أسييباب صييحٌة أو تطبٌييق األ

فصيييلهم بصيييفة مؤقتييية. وللمعتقليييٌن أن ٌطلبيييوا أن ٌعتقيييل معهيييم أطفيييالهم المتروكيييون دون رعاٌييية 
عاالٌة.وٌجمع أفراد العاالة الواحدة المعتقلون كلما أمكن فً المبنً نفسه، وٌخصص لهم مكيان إقامية 

 ٌالت الال مة لهم للمعٌشة فً حٌاة عاالٌة. منفصل عن بقٌة المعتقلٌن، وٌجب توفٌر التسه

 

 

 الفصل الثانً: المعتقالت

  83المادة   

ال ٌجور للدولة الحاج ة أن تقٌم المعتقالت فيً منياطق معرضية بشيكل خياص ألخطيار الحرب.تقيدم 
اليدول المعادٌية عين  إليى  الدولة الحاج ة جمٌع المعلومات المفٌيدة عين الموقيع الجؽرافيً للمعيتقالت

ٌييق الييدول الحامٌيية.تمٌ  معسييكرات االعتقييال كلمييا سييمحت االعتبييارات الحربٌيية بييذلك، بييالحرفٌن طر

IC.عليى أنيه ٌجيو  للدولية  ، اللذٌن ٌوضيعان بكٌفٌية تجعلهميا واضيحٌن بجيالء فيً النهيار مين الجيو
على وسيٌلة أخير  للتمٌٌي . وال ٌمٌي  أي مكيان آخير خيالؾ معسيكر االعتقيال بهيذه  المعنٌة أن تتفق

  كٌفٌة.ال

  84المادة 

ٌجب فصل المعتقلٌن من جهة ادقامة واددارة عن أسر  الحرب وعن األشخاص المسلوبة حيرٌتهم 
  ألي سبب آخر.

  85المادة   

ميين واجييب الدوليية الحيياج ة أن تتخييذ جمٌييع التييدابٌر الال ميية والممكنيية لضييمان إٌييواء األشييخاص 
تيوفر فٌهيا كيل الشيروط الصيحٌة وضيمانات السيالمة المحمٌٌن منذ بدء اعتقالهم فً مبيان أو أمياكن ت

وتكفل الحماٌية الفعالية مين قسيوة المنياا وآ يار الحيرب. وال ٌجيو  بيأي حيال وضيع أمياكن االعتقيال 
الداام فً مناطق ؼٌر صحٌة أو أن ٌكون مناخها ضيار بيالمعتقلٌن. وفيً جمٌيع الحياالت التيً ٌعتقيل 

ٌر صحٌة أو ٌكون مناخها ضيار بالصيحة، ٌتعيٌن فٌها أشخاص محمٌون بصورة مؤقتة فً منطقة ؼ
معتقيل ال ٌخشيى فٌيه مين هيذه المخاطر.وٌجيب أن تكيون  إليى  نقلهيم بأسيرع ميا تسيمح بيه الظيروؾ

المبانً محمٌة تماما من الرطوبة، وكافٌية التدفاية وادضياءة، وبخاصية بيٌن الفسيق وإطفياء األنيوار. 
وٌييية، وأن ٌييي ود المعتقليييون بيييالفراش المناسيييب وٌجيييب أن تكيييون أمييياكن النيييوم كافٌييية االتسييياع والته

واألؼطٌة الكافٌة، مع مراعياة المنياا وأعميال المعتقليٌن وجنسيهم وحيالتهم الصيحٌة.وتوفر للمعتقليٌن 
السييتعمالهم الخيياص نهييارا ولييٌال مرافييق صييحٌة مطابقيية للشييروط الصييحٌة وفييً حاليية نظافيية دااميية. 

عمالهم الٌومً ونظافتهم وؼسيل مالبسيهم الخاصية، وٌ ودون بكمٌات من الماء والصابون كافٌة الست
وتييوفر لهييم المرافييق والتسييهٌالت الال ميية لهييذا الؽييرض. كمييا تييوفر لهييم المرشييات )األدشيياش( أو 
الحمامات. وٌتاح لهم الوقت الال م لالؼتسال وأعمال النظافة.وعندما تقتضً الضرورة فً الحياالت 

وحيدة أسيرٌة فيً المعتقيل نفسيه اليذي ٌعتقيل  إلى  ال ٌنتمٌناالست نااٌة والمؤقتة إٌواء نساء معتقالت 
  فٌه الرجال، ٌتعٌن بشكل مل م تخصٌص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحٌة خاصة لهن.

  86المادة   

تضع الدولة الحاج ة تحت تصرؾ المعتقلٌن، أٌا كانت عقٌيدتهم، األمياكن المناسيبة دقامية شيعاارهم 
  الدٌنٌة.
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  87المادة   

م تتوفر للمعتقلٌن تسهٌالت أخر  مناسبة، تقام مقاصؾ )كنتٌنات( فً كيل معتقيل، لتمكٌينهم مين ما ل
عليى األؼذٌية والمسيتل مات الٌومٌية،  الحصول بأسعار ال ت ٌد بأي حال عين أسيعار السيوق المحلٌية

بمييييا فٌهييييا الصييييابون والتبييييػ، التييييً ميييين شييييأنها أن تييييوفر لهييييم شييييعورا مت اٌييييدا بالحٌيييياة والراحيييية 
صيٌة.تودع أربيياح المقاصييؾ فيً صييندوق خيياص للمسياعدة ٌنشييأ فييً كيل معتقييل وٌييدار لصييالح الشخ

حيق  213علٌهيا فيً الميادة  المعتقلٌن الموجودٌن فً المعتقيل المعنيً. وللجنية المعتقليٌن المنصيوص
علييى إدارة المقاصييؾ وإدارة هييذا الصييندوق.وفً حاليية تصييفٌة أحييد المعييتقالت، ٌحييول  ادشييراؾ

صيندوق المسياعدة الخياص بمعتقيل آخير ٌوجيد بيه معتقليون مين نفيس  إليى  لصندوقالرصٌد الداان ل
صيندوق مركي ي للمسياعدة ٌيدار لصيالح  إليى  الجنسٌة أو، فيً حالية عيدم وجيود م يل هيذا المعتقيل،

جمٌع المعتقلٌن الذٌن ال ٌ الون خاضعٌن لسيلطة الدولية الحياج ة. وفيً حالية ادفيراج العيام، تحيتفظ 
 الدولة الحاج ة، ما لم ٌتم اتفاق ٌقضً بخالؾ ذلك بٌن الدول المعنٌة. هذه األرباح لدي 

  88المادة   

تنشأ فً جمٌع المعتقالت المعرضة للؽارات الجوٌة وأخطار الحرب األخر ، مخابف مناسيبة وبعيدد 
ع كاؾ لتأمٌن الحماٌة الال مة. وفً حاالت ادنذار بالؽيارات، ٌسيمح للمعتقليٌن بياللجوء إلٌهميا بأسير

عليٌهم  ميا ٌمكين، باسيت ناء المعتقليٌن اليذٌن ٌشيتركون فيً حماٌية أمياكنهم مين هيذه األخطيار. وتطبيق
أٌضيا أي إجيراءات وقااٌية تتخيذ لمصيلحة السيكان.ٌجب أن تتخيذ االحتٌاطيات الكافٌية فيً المعييتقالت 

 لمنع أخطار الحرٌق. 

   

 

 

 

 الفصل الثالث: الغذاء والملبس

  89المادة   

الؽذااٌيية الٌومٌيية للمعتقلييٌن كافٌيية ميين حٌييا كمٌتهييا ونوعٌتهييا وتنوعهييا بحٌييا تكفييل تكييون الجراٌيية 
التوا ن الصحً الطبٌعً وتمنع اضطرابات النقص الؽيذااً، وٌراعيً كيذلك النظيام الؽيذااً المعتياد 
للمعتقلٌن.تعطً للمعتقلٌن الوساال التيً تمكينهم مين أن ٌعيدوا ألنفسيهم أي أطعمية إضيافٌة تكيون فيً 

.وٌ ودون بكمٌات كافٌة من ماء الشرب. وٌرخص لهيم باسيتعمال التبػ.تصيرؾ للعميال مين حو تهم
المعتقلييٌن أؼذٌيية إضييافٌة تتناسييب مييع طبٌعيية العمييل الييذي ٌؤدونه.تصييرؾ للحوامييل والمرضييعات 

  ولألطفال دون الخامسة عشرة أؼذٌة إضافٌة تتناسب مع احتٌاجات أجسامهم.

  91المادة   

عليٌهم جمٌيع التسيهٌالت للتي ود بيالمالبس واألحذٌية وؼٌيارات المالبيس،  القبضتوفر للمعتقلٌن عند 
علييى هييذه األشييٌاء عنييد الحاجيية. وإذا كييان المعتقلييون ال ٌملكييون مالبييس كافٌيية  وللحصييول فٌمييا بعييد

علييى الدوليية الحيياج ة أن تيي ودهم بهييا  علٌهييا، وجييب مالاميية للمنيياا وال ٌسييتطٌعون الحصييول
بييس التييً تصييرفها الدوليية الحيياج ة للمعتقلييٌن والعالمييات الخارجٌيية التييً مجانا.ٌجييب أال تكييون المال

عليى مالبسيهم مخ ٌية أو تعرضيهم للسخرٌة.ٌصيرؾ للعميال  ي للعميل، ٌشيمل  ٌجيو  لهيا وضيعها
 مالبس الوقاٌة المناسبة، كلما تطلبت طبٌعة العمل ذلك. 
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 الفصل الرابع: الشروط الصحٌة والرعاٌة الطبٌة

  91المادة  

عليى ميا  علٌهيا طبٌيب مؤهيل وٌحصيل فٌهيا المعتقليون فيً كيل معتقيل عٌيادة مناسيبة، ٌشيرؾ تيوفر
علييى نظييام ؼييذااً مناسييب. وتخصييص عنييابر لعيي ل المصييابٌن  ٌحتاجونييه ميين رعاٌيية طبٌيية وكييذلك

بييأمراض معدٌيية أو عقلٌة.ٌعهييد بحيياالت الييوالدة والمعتقلييٌن المصييابٌن بييأمراض خطٌييرة أو الييذٌن 
أي منشأة ٌتوفر فٌها  إلى  ت خاصة، أو عملٌة جراحٌة أو عالجا بالمستشفى،تستدعً حالتهم عالجا

 العالج المناسب وتقدم لهم فٌها رعاٌة ال تقل عن الرعاٌة التيً تقيدم لعامية السكان.وٌفضيل أن ٌقيوم
عليى  على عالج المعتقلٌن موظفون طبٌون من جنسٌتهم.ال ٌجو  منيع المعتقليٌن مين عيرض أنفسيهم

عليى  ة للفحص. وتصرؾ السلطات الطبٌة بالدولة الحاج ة لكيل شيخص معتقيل، بنياءالسلطات الطبٌ
طلبييه، شييهادة رسييمٌة تبييٌن فٌهييا طبٌعيية مرضييه أو إصييابته، ومييدة العييالج والرعاٌيية التييً قييدمت لييه. 

.تكيون 251علٌهيا فيً الميادة  الوكالية المرك ٌية المنصيوص إليى  وترسيل صيورة مين هيذه الشيهادة
علييى صييحتهم فييً حاليية جٌييدة،  ذلك تركٌييب أي أجهيي ة ضييرورٌة للمحافظييةمعالجيية المعتقلييٌن، وكيي

  وبخاصة تركٌبات األسنان وؼٌرها من التركٌبات، والنظارات الطبٌة، مجانٌة.

  92المادة   

على األقل شهرٌا. والؽرض منهيا بصيورة خاصية مراقبية  تجري فحوص طبٌة للمعتقلٌن مرة واحدة
والنظافيية، وكييذلك اكتشيياؾ األمييراض المعدٌيية، وبخاصيية التييدرن  الحاليية الصييحٌة والتؽذوٌيية العاميية،

واألمراض التناسلٌة والمالرٌا )البرداء(. وٌتضمن الفحص بوجيه خياص مراجعية و ن كيل شيخص 
 على األقل سنوٌا.  معتقل، وفحصا بالتصوٌر باألشعة مرة واحدة

 الفصل الخامس: األنشطة الدٌنٌة والذهنٌة والبدنٌة

  93المادة   

رك الحرٌة الدٌنٌة التامة للمعتقلٌن فً ممارسة عقاادهم الدٌنٌة، بما فً ذلك االشتراك فً الشعاار، تت
شرٌطة مراعاة تيدابٌر النظيام السيارٌة التيً وضيعتها السيلطات الحاج ة.ٌسيمح للمعتقليٌن مين رجيال 

الدولية الحياج ة الدٌن بممارسة شعاار دٌنهم بكامل الحرٌة بٌن أفراد طاافتهم. ولهذا الؽرض تراعيً 
أن ٌكون تو ٌعهم متناسيبا بيٌن مختليؾ المعيتقالت التيً ٌوجيد بهيا معتقليون ٌتكلميون لؽيتهم وٌتبعيون 

على الدولة الحاج ة أن تيوفر لهيم التسيهٌالت الال مية، بميا  دٌنهم. فإذا كانوا بأعداد ؼٌر كافٌة وجب
 ٌيارة المعتقليٌن الموجيودٌن آخير، وٌسيمح لهيم ب إليى  فيً ذليك وسياال االنتقيال، للتحيرك مين معتقيل

بالمستشفٌات. وٌكون لرجال الدٌن حرٌة المراسلة بشأن مسياال دٌينهم ميع السيلطات الدٌنٌية فيً البليد 
اليذي ٌحتجيي ون فٌييه وبقييدر ادمكيان مييع المنظمييات الدٌنٌيية الدولٌية المختصيية بييدٌنهم. وال تعتبيير هييذه 

.وفيً 223نهيا تخضيع ألحكيام الميادة ، ولك218المراسالت ج ءا مين الحصية الميذكورة فيً الميادة 
حالة عدم توفر المعاونة الدٌنٌة للمعتقلٌن من قبيل رجيل دٌين مين أتبياع عقٌيدتهم، أو عيدم كفاٌية عيدد 
رجييال الييدٌن، فإنييه ٌجييو  للسييلطات الدٌنٌيية المحلٌيية ميين العقٌييدة ذاتهييا أن تعييٌن، باالتفيياق مييع الدوليية 

قليٌن، أو أحيد رجيال اليدٌن مين ميذهب مشيابه أو أحيد الحاج ة أحد رجال الدٌن من أتبياع عقٌيدة المعت
العلمييانٌٌن المييؤهلٌن إذا كييان ذلييك ممكنييا ميين وجهيية النظيير الدٌنٌيية، وٌتمتييع هييذا األخٌيير بالتسييهٌالت 
المرتبطة بالمهمة التً ٌضطلع بها. وعلى األشخاص الذٌن ٌعٌنون بهذه الكٌفٌة مراعاة جمٌع اللوااح 

  لحة النظام واألمن.التً تضعها الدولة الحاج ة لمص

  94المادة   

عليى الدولية الحيياج ة أن تشيجع األنشييطة الذهنٌية والتعلٌمٌيية، والترفٌهٌية، والرٌاضييٌة للمعتقليٌن، مييع 
تييرك الحرٌيية لهييم فييً االشييتراك أو عييدم االشييتراك فٌهييا. وتتخييذ جمٌييع التييدابٌر الممكنيية التييً تكفييل 

لذلك.وتمنح للمعتقلٌن جمٌيع التسيهٌالت الممكنية  على األخص األماكن المناسبة ممارستها وتوفر لهم
لمواصييلة دراسييتهم أو عمييل دراسييات جدٌييدة. وٌكفييل تعلييٌم األطفييال والشييباب، وٌجييو  لهييم االنتظييام 
بالمييدارس، سييواء داخييل أميياكن االعتقييال أو خارجها.وٌجييب تمكييٌن المعتقلييٌن ميين ممارسيية التمييارٌن 
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الهيواء الطليق. وتخصيص أمياكن فضياء كافٌية لهيذا  البدنٌة واالشيتراك فيً الرٌاضيات واأللعياب فيً
  االستعمال فً جمٌع المعتقالت. وتخصص أماكن خاصة أللعاب األطفال والشباب.

  95المادة   

على رؼبيتهم. وٌحظير فيً جمٌيع األحيوال:  ال ٌجو  للدولة الحاج ة تشؽٌل المعتقلٌن كعمال إال بناء

ميين هييذه  62أو  51ل ٌشييكل مخالفيية للمييادة تشييؽٌل أي شييخص محمييً ؼٌيير معتقييل إذا كييان العميي
االتفاقٌة، وكذلك تشؽٌله فً أعمال مهٌنة أو حاطة بالكرامة.للمعتقلٌن الحق فً التخلً عن العمل فً 
أي وقت إذا كانوا قد قضوا فٌيه سيتة أسيابٌع وذليك بإخطيار سيابق ب مانٌية أٌيام.ال تكيون هيذه األحكيام 

المعتقلٌن من األطباء وأطباء األسنان وؼٌرهم مين الميوظفٌن  عقبة أمام حق الدولة الحاج ة فً إل ام
الطبٌٌن بممارسة مهنتهم لمصلحة  مالاهم المعتقلٌن، وفً تشؽٌل المعتقلٌن فً أعمال إدارة وصٌانة 
المعتقالت، وفً تكلٌؾ هؤالء األشخاص بأعمال المطبخ أو ؼٌر ذلك من األعمال المن لٌية، وأخٌيرا 

ة المعتقليٌن مين الؽيارات الجوٌية أو األخطيار األخير  الناجمية مين الحيرب. تشؽٌلهم فً أعميال وقاٌي
على تأدٌة أعمال ٌعلن أحد أطباء اددارة أنه ؼٌر الاق لها  ؼٌر أنه ال ٌجو  إكراه أي شخص معتقل

بييدنٌا.تتحمل الدوليية الحيياج ة المسييؤولٌة كامليية عيين جمٌييع شييروط العمييل، والرعاٌيية الطبٌيية، ودفييع 
وٌض عن حوادا العمل واألميراض المهنٌية. وتكيون شيروط العميل والتعيوٌض عين الرواتب، والتع

حوادا العمل واألمراض المهنٌية متفقية ميع التشيرٌع اليوطنً والعيرؾ السيااد، وال تكيون بيأي حيال 
على العمل المما ل فً طبٌعته فيً المنطقية نفسيها. وتحيدد الرواتيب بطرٌقية منصيفة  أدنً مما ٌطبق

ة الحاج ة والمعتقلٌن، وعنيد االقتضياء ميع أربياب العميل بخيالؾ الدولية الحياج ة، باالتفاق بٌن الدول
مع مراعاة الت ام الدولة الحاج ة بإعالة المعتقلٌن مجانا وتقدٌم الرعاٌة الطبٌية التيً تقتضيٌها حيالتهم 

  يةعلٌها الفقيرة ال ال الصحٌة. وٌحصل المعتقلون الذٌن ٌوظفون بصفة داامة فً األعمال التً تنص
علييى رواتييب مناسييبة ميين الدوليية الحيياج ة، وال تكييون شييروط العمييل والتعييوٌض عيين حييوادا العمييل 

  على العمل المما ل فً المنطقة نفسها. واألمراض المهنٌة أدنً مما ٌطبق

  96لمادة ا  

ٌجب أن تكون كل فصٌلة عميل تابعية ألحيد المعيتقالت. وتكيون السيلطات المسيؤولة للدولية الحياج ة 
مع قااد المعتقل عن تطبٌق أحكام هيذه االتفاقٌية فيً فصياال العميل. وٌسيتوفً القاايد بانتظيام مسؤولة 

منيدوبً الدولية الحامٌية، ومنيدوبً اللجنية الدولٌية  إليى  قاامة بفصاال العمل التً تتبعه وٌبلػ القاامية
 للصلٌب األحمر أو أي منظمات إنسانٌة أخر  ت ور المعتقالت. 

 كات الخاصة والموارد المالٌةالفصل السادس: الممتل

  97المادة   

ٌرخص للمعتقلٌن باالحتفياظ باألشيٌاء والمتعلقيات الخاصية باالسيتعمال الشخصيً. وال ٌجيو  سيحب 
ذليك، وكيذلك األشيٌاء القٌمية التيً  إليى  المبيالػ النقدٌية والشيٌكات المصيرفٌة واألوراق المالٌية، وميا

لهيم عنهيا إٌصيال مفصيل.تودع المبيالػ النقدٌية فيً حسياب ٌحملونها إال طبقا للنظم المقررة. وٌعطيً 

 عملة أخر  ما ليم ٌينص إلى  ، وال ٌجو  تحوٌلها9:المادة   علٌه الشخص المعتقل طبقا لما تنص
عليى موافقتيه.ال ٌجيو  سيحب  على ذلك التشرٌع الساري فً ادقلٌم الذي ٌعتقل فٌه صاحبها، أو بناء

شخصييٌة أو عاطفٌيية ميين المعتقلييٌن.ال ٌجييو  أن تفييتش المييرأة األشييٌاء التييً لهييا فييوق كييل شييف قٌميية 
اليوطن األرصيدة النقدٌية  إلى  المعتقلة إال بواسطة امرأة.ترد للمعتقلٌن لد  ادفراج عنهم أو إعادتهم

، وكيييذلك جمٌيييع األشيييٌاء والمبيييالػ والشيييٌكات 9:المتبقٌييية فيييً حسييياباتهم المفتوحييية بموجيييب الميييادة 
ذليك، التيً سيحبت مينهم أ نياء االعتقيال، باسيت ناء األشيٌاء أو  إليى  وميا المصيرفٌة واألوراق المالٌية
عليى الدولية الحياج ة أن تحيتفظ بهيا طبقيا لتشيرٌعها السياري. وفيً حالية  المقتنٌات القٌمة التً ٌتعٌن

حجيي  أشييٌاء خاصيية بأحييد المعتقلييٌن بسييبب هييذا التشييرٌع، ٌعطييً للشييخص المعنييً شييهادة مفصييلة 
ستندات العاالٌة أو مستندات إ بات الهوٌة التيً ٌحملهيا المعتقليون إال مقابيل بذلك.وال ٌجو  سحب الم

إٌصال. وال ٌجو  أن ٌبقً المعتقلون بدون مستندات إ بات هوٌتهم فً أي لحظة. فيإذا ليم تكين ليدٌهم 
م ل هذه المستندات، وجب أن تصيرؾ لهيم مسيتندات خاصية تصيدرها السيلطات الحياج ة وتسيتعمل 
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الهوٌة لؽاٌة انتهاء االعتقال.وللمعتقلٌن أن ٌحتفظوا معهيم بمبليػ نقيدي أو فيً شيكل كمستندات تحقٌق 
  أذون شراء لٌتمكنوا من القٌام بمشترٌاتهم.

   

  98المادة 

ٌتسلم جمٌع المعتقلٌن بانتظام مخصصيات لليتمكن مين شيراء أؼذٌية وأشيٌاء مين قبٌيل التبيػ، وأدوات 
 هذه المخصصات شكل حساب داان أو أذون شيراء.وعالوةذلك. وٌمكن أن تأخذ  إلى   ال ٌنة، وما

علييى ذلييك، ٌجييو  للمعتقلييٌن أن ٌتلقييوا إعانييات ميين الدوليية التييً ٌكونييون ميين رعاٌاهييا، أو ميين الدوليية 
الحامٌيية، أو ميين أي هٌايية تسيياعدهم، أو ميين عييااالتهم، وكييذلك إٌييراد ممتلكيياتهم طبقييا لتشييرٌع الدوليية 

تييً تخصصييها دوليية المنشييأ واحييدة لكييل فايية ميين فاييات المعتقلييٌن الحيياج ة. وتكييون مبييالػ ادعانييات ال
 )العج ة، المرضى، الحواميل، اليخ(، وال ٌجيو  أن تحيددها هيذه الدولية أو تو عهيا الدولية الحياج ة

ميين هييذه االتفاقٌيية.وتفتح الدوليية  38علييى أسيياس ضييرب ميين ضييروب التمٌٌيي  التييً تحظرهييا المييادة 
تودع فٌيه المخصصيات المبٌنية فيً هيذه الميادة، واألجيور  الحاج ة حسابا منتظما لكل شخص معتقل

التً ٌتقاضها، وكذلك المبالػ التً ترسل إلٌيه. كميا تيودع فيً حسيابه أٌضيا المبيالػ التيً سيحبت منيه 
والتً ٌمكنه التصرؾ فٌها طبقا للتشرٌع الساري فً ادقلٌم الذي ٌوجد فٌه الشخص المعتقيل. وتيوفر 

عاالتيه  إليى  مع التشيرٌع السياري فيً ادقليٌم المعنيً درسيال إعانيات له جمٌع التسهٌالت التً تتفق
اقتصيادٌا وليه أن ٌسيحب مين هيذا الحسياب المبيالػ الال مية   علٌيه وإليً األشيخاص اليذٌن ٌعتميدون

لمصارٌفه الشخصٌة فً الحدود التً تعٌنها الدولة الحاج ة. وتيوفر ليه فيً جمٌيع األوقيات تسيهٌالت 
الدولية الحامٌية،  إليى  على صورة منيه. وٌبليػ هيذا الحسياب ابه والحصولحس إلى  معقولة للرجوع

 على طلبها، وٌال م الشخص المعتقل فً حالة نقله.  بناء

 

 الفصل السابع: اإلدارة والنظام

  99المادة 

ٌوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظؾ مسؤول ٌختار من القيوات المسيلحة النظامٌية أو مين 
دنٌيية النظامٌيية بالدوليية الحيياج ة. وٌكييون لييد  الضييابط أو الموظييؾ الييذي ٌييرأس كييوادر اددارة الم

المعتقييل نييص هييذه االتفاقٌيية باللؽيية الرسييمٌة أو بإحييد  اللؽييات الرسييمٌة لبلييده، وٌكييون مسييؤوال عيين 
  تطبٌقها. وٌلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل أحكام هيذه االتفاقٌية والتعلٌميات التيً تهيدؾ

ا.ٌعلن نييص هيذه االتفاقٌيية ونصيوص االتفاقييات الخاصيية التيً تعقييد وفقيا لالتفاقٌيية داخييل تطبٌقهي إليى
المعتقل بلؽة رسمٌة ٌفهمهيا المعتقليون، أو تيودع هيذه الصيكوك ليد  لجنية المعتقلٌن.وتبليػ للمعتقليٌن 
بلػ اللوااح واألوامر وادعانات والبالؼات بجمٌيع أنواعهيا وتعلين داخيل المعيتقالت بلؽية ٌفهمونهيا.وٌ

  معتقلٌن بلؽة ٌفهمونها كذلك. إلى  جمٌع األوامر والتنبٌهات الموجهة بصورة فردٌة

  111المادة   

عليى  ٌجب أن ٌتمشً النظام فً المعتقالت مع مبادل ادنسانٌة، وأال ٌتضمن بأي حال لوااح تفرض
لوشييم أو وضييع علييى صييحتهم أو إ عاجييا بييدنٌا أو معنوٌييا. وٌحظيير ا المعتقلييٌن إجهييادا بييدنٌا خطٌييرا

علييى وجييه الخصييوص إطاليية الوقييوؾ أو النييداءات،  عالمييات أو إشييارات بدنٌيية للتمٌٌ .وتحظيير
  والتمارٌن البدنٌة العقابٌة، وتدارٌب المناورات العسكرٌة وخفض جراٌات األؼذٌة.

  111المادة   

تقيال.ولهم حيق السيلطة التيً ٌخضيعون لهيا بشيأن نظيام االع إليى  للمعتقلٌن الحق فً تقدٌم التماسات
مم لً الدولية الحامٌية، سيواء عين طرٌيق لجنية المعتقليٌن أو مباشيرة،  إلى مطلق أٌضا فً أن ٌلجاوا

النقاط التً لهم شكاوي بشأنها فٌما ٌتعلق بنظيام االعتقال.وٌجيب أن تحيول هيذه  إلى  بؽرض تنبٌههم
لٌها أٌة عقوبة حتى إذا ع االلتماسات والشكاوي بصورة عاجلة دون أي تحوٌر. وال ٌجو  أن تترتب
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مم ليً الدولية الحامٌية تقيارٌر دورٌية عين  إليى  اعتبر أنهيا بيدون أسياس.وللجنة المعتقليٌن أن ترسيل
  الحالة فً المعتقالت وعن احتٌاجات المعتقلٌن.

  112المادة 

فً كل معتقل، ٌنتخب المعتقلون بحرٌة كل ستة شهور، باالقتراع السيري أعضياء لجنية تمي لهم ليد  
طات الدولية الحيياج ة واليدول الحامٌية واللجنيية الدولٌية للصيلٌب األحميير وجمٌيع الهٌايات األخيير  سيل

التييً تسيياعدهم. وٌجييو  إعييادة انتخيياب أعضيياء هييذه اللجنة.ٌباشيير المعتقلييون المنتخبييون مهييامهم بعييد 
لية اليرفض على انتخابهم. وٌتم إبالغ الدولة الحامٌة المعنٌة باألسيباب فيً حا موافقة السلطة الحاج ة
  أو ادعفاء من المهمة.

  113المادة   

ٌجب أن تسهم لجنة المعتقلٌن فً رعاٌة المعتقلٌن بدنٌا ومعنوٌا وفكرٌا.وبصفة خاصة، فيً حالية ميا 
  إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، ٌكون هذا التنظٌم من اختصاص لجنة المعتقلٌن،

  وكل إلٌها بموجب األحكام األخر  فً هذه االتفاقٌة.جانب المهام الخاصة التً ت إلى

  114المادة   

علييى تأدٌيية عمييل آخيير، إذا كييان ذلييك ٌ ٌييد ميين صييعوبة أداء  ال ٌجبيير أعضيياء لجييان المعتقلييٌن
مهامهم.ٌجو  ألعضاء اللجان أن ٌعٌنوا المساعدٌن الال مٌن لهم من بٌن المعتقلٌن. وتوفر لهم جمٌع 

ة االنتقييال بالقييدر الييال م لتنفٌييذ مهييامهم ) ٌييادة فصيياال العمييل، اسييتالم التسييهٌالت، وبخاصيية حرٌيي
ادميييدادات، الخ(.تقيييدم جمٌيييع التسيييهٌالت كيييذلك ألعضييياء اللجيييان لالتصيييال بالبرٌيييد أو بيييالبرق ميييع 
السييلطات الحيياج ة، ومييع الييدول الحامٌيية، واللجنيية الدولٌيية للصييلٌب األحميير ومنييدوبٌها، وكييذلك مييع 

لمعتقلييٌن. وتييوفر ألعضيياء اللجييان الموجييودٌن فييً الفصيياال تسييهٌالت مما ليية الهٌاييات التييً تعيياون ا
لالتصال مع لجنتهم فً المعتقل الراٌسً. وال ٌوضع حد لعدد هذه المراسالت، وال تعتبير جي ءا مين 

.ال ٌجييو  نقييل أي عضييو لجنيية المعتقلييٌن دون أن ٌعطييً لييه الوقييت 218الحصيية المبٌنيية فييً المييادة 
 على سٌر األمور.  ع خلٌفتهالمعقول الال م دطال

   

 الفصل الثامن: العالقات مع الخارج

  115المادة 

على الدولة الحاج ة أن تقوم بمجرد اعتقيال أشيخاص محمٌيٌن بيإبالؼهم وإبيالغ الدولية التيً هيم مين 
 رعاٌاها والدولة الحامٌة لهم بالتدابٌر المقررة لتنفٌذ أحكام هذا الفصيل، وتيبلؽهم كيذلك بيأي تعيدٌالت

  على هذه التدابٌر. تطرأ

  116المادة   

أحيد  إليى  عليى األك ير مين وصيوله ٌسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خالل أسبوع واحيد
عاالتيه  إليى  معتقيل آخير أو مستشيفً، بيأن ٌرسيل إليى  المعتقالت، وكذلك فً حالية مرضيه أو نقليه

، بطاقية 251المنصوص عنها فيً الميادة الوكالة المرك ٌة  إلى  مباشرة من جهة، ومن جهة أخر 
اعتقييال مما ليية إن أمكيين للنمييوذج الملحييق بهييذه االتفاقٌيية، دخطارهييا عيين اعتقالييه وعنوانييه وحالتييه 

  الصحٌة. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما ٌمكن وال ٌجو  تعطٌلها بأي حال.

   

  117المادة 
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رأت الدولية الحياج ة مين الضيروري تحدٌيد  ٌسمح للمعتقلٌن بإرسال وتلقً الرساال والبطاقات. وإذا
عدد الرساال والبطاقات التً ٌرسلها كل شخص معتقل، وجب أال ٌقل هذا العدد عن رسالتٌن وأربيع 
بطاقات شهرٌا، تكون مطابقة قدر ادمكان للنماذج المحلقة بهيذه االتفاقٌية. وإذا كيان ال بيد مين تحدٌيد 

على طليب  وجب أال ٌقرر ذلك إال دولة المنشأ، وربما بناءالمعتقلٌن،  إلى  عدد المراسالت الموجهة
الدولة الحاج ة. وٌجب أن ترسل هيذه الرسياال والبطاقيات فيً وقيت معقيول، وال ٌجيو  تأخٌرهيا أو 
 حج ها لدواع تأدٌبٌة.ٌسمح للمعتقلٌن الذٌن لم تصلهم أخبار عااالتهم من مدة طوٌلة أو الذٌن ٌتعذر

إرسييال أخبييارهم إلٌهييا بييالطرٌق العييادي، والييذٌن ٌبعييدون عيين عييااالتهم علييٌهم تلقييً أخبييار منهييا أو 
بمسافات شاسعة، بإرسال برقٌات تسدد رسومها من المبالػ التً تحت تصرفهم. ٌنتفعون أٌضيا بهيذا 
ادجراء فً الحاالت التً تعتبر عاجلة.وكقاعدة عامية، تحيرر مراسيالت المعتقليٌن بلؽيتهم األصيلٌة، 

  ع أن تسمح بالمراسالت بلؽات أخر .وٌجو  ألطراؾ الن ا

  118المادة   

ٌسمح للمعتقلٌن بأن ٌتلقوا بالبرٌد أو بأي وسٌلة أخر ، الطرود الفردٌة أو الرساالت الجماعٌية التيً 
تحتوي بصفة خاصة األؼذٌة والمالبس واألدوٌة وكيذلك الكتيب واألدوات الال مية لتلبٌية احتٌاجياتهم 

ترفٌهٌييية. وال تخليييً م يييل هيييذه الرسييياالت الدولييية الحييياج ة بيييأي حيييال مييين الدٌنٌييية أو الدراسيييٌة أو ال
علٌها بموجب هذه االتفاقٌة.وفً الحاالت التً ٌتعٌن فٌها ألسباب عسكرٌة تقٌٌيد  االلت امات التً تقع

الدولية الحامٌية، واللجنية الدولٌية  إليى  عليى النحيو الواجيب كمٌية هيذه الرسياالت، ٌلي م إبيالغ ذليك
، وإلً جمٌع الهٌاات األخر  التً تساعد المعتقلٌن والتً ترسل هذه الطرود.وتكون للصلٌب األحمر

أسالٌب إرسال الطرود الفردٌة أو الجماعٌة، إذا دعت الضرورة، موضع اتفاقيات خاصية بيٌن اليدول 
المعتقليٌن. وٌجيب أال  إليى  المعنٌية التيً ال ٌجيو  لهيا بيأي حيال أن تيؤخر وصيول طيرود ادؼا ية

األؼذٌيية والمالبييس أي كتييب، وعمومييا، ترسييل إمييدادات ادؼا يية الطبٌيية فييً طييرود  تتضييمن طييرود
  جماعٌة.

  119المادة   

فً حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بيٌن أطيراؾ الني اع عين أسيالٌب اسيتالم وتو ٌيع طيرود ادؼا ية 
ة.ال ٌجيو  أن تقٌيد الجماعٌة، تطبق الالاحة المتعلقة برساالت ادؼا ة الجماعٌة، الملحقة بهذه االتفاقٌ

عليى رسياالت ادؼا ية  االتفاقات الخاصة المبٌنة أعاله بيأي حيال حيق لجيان المعتقليٌن فيً االسيتٌالء
المعتقلٌن، وتو ٌعها والتصرؾ فٌها لمصلحة األشخاص الموجهية إلٌهم.كميا  إلى  الجماعٌة الموجهة

الدولٌية للصيلٌب األحمير أو أي هٌاية ال تقٌد هذه االتفاقات حق مم لً الدولة الحامٌة، ومم لً اللجنية 
عليى األشيخاص  أخر  تساعد المعتقلٌن، والتً ترسيل هيذه الطيرود الجماعٌية، فيً مراقبية تو ٌعهيا

  الموجة إلٌهم.

  111المادة   

المعتقلييٌن ميين جمٌييع رسييوم االسييتٌراد والجمييارك  إلييى  تعفييً جمٌييع طييرود ادؼا يية المرسييلة
ٌها طرود ادؼا ة بالبرٌد والحواالت المالٌة، اليواردة مين بليدان وؼٌرها.تعفً جمٌع الرساالت، بما ف

المعتقليٌن أو التيً ٌرسيلها المعتقليون بالبرٌيد، سيواء مباشيرة أو عين طرٌيق  إليى  أخير ، والموجهية

والوكالية المرك ٌية لالسيتعالمات المنصيوص  247مكاتب االستعالمات المنصوص عنها فً الميادة 

ٌع رسوم البرٌد، سواء فً بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو فً البلدان ، من جم251عنها فً المادة 
المتوسييطة. ولهييذا الؽييرض، بوجييه خيياص، ٌوسييع نطيياق ادعفيياءات المنصييوص عنهييا فييً االتفاقٌيية 

وفييً ترتٌبييات االتحيياد البرٌييدي العييالمً لصييالح المييدنٌٌن ميين الجنسييٌات  2:58البرٌدٌيية العالمٌيية 
كرات أو سجون مدنٌة، لٌشمل األشخاص المحمٌيٌن اآلخيرٌن المعتقليٌن المعادٌة المحتج ٌن فً معس

علييٌهم نظييام هييذه االتفاقٌيية. وتلتيي م البلييدان ؼٌيير المشييتركة فييً هييذه الترتٌبييات بميينح  الييذٌن ٌنطبييق
المعتقليٌن،  إليى  ادعفاءات المذكورة فً الظروؾ نفسها.تقع مصارٌؾ نقل طيرود ادؼا ية المرسيلة

عليى عياتق الدولية الحياج ة فيً جمٌيع  البرٌيد بسيبب و نهيا أو ألي سيبب آخير،التً ال ٌمكين نقلهيا ب
األراضً التً تخضع لسلطتها، وتتحمل الدول األخر  األطيراؾ فيً االتفاقٌية مصيارٌؾ النقيل فيً 

عليى  أراضً كل منها.وتقع مصارٌؾ نقل هذه الطرود، التً ال تؽطً طبقيا ألحكيام الفقيرة السيابقة،
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عليى أن تخفيض بقيدر ادمكيان الرسيوم التيً  تعمل األطراؾ السيامٌة المتعاقيدةعاتق الجهة المرسلة.
  على البرقٌات التً ٌرسلها المعتقلون أو توجه إلٌهم. تحصل

  111المادة   

علٌهيا مين  فً الحاالت التً تحول فٌها العملٌات الحربٌة دون تنفٌذ الدول المعنٌية لاللتي ام اليذي ٌقيع

. ٌجيو  لليدول 224و  219و  218و  217علٌهيا فيً الميواد  نصيوصحٌا تأمٌن نقل الطرود الم
علٌهيا أطيراؾ الني اع،  الحامٌة المعنٌة، واللجنية الدولٌية للصيلٌب األحمير أو أي هٌاية أخير  توافيق

  تأمٌن نقل هذه الطرود بالوساال المناسبة )السكك الحدٌدٌة، والشاحنات، والسفن، والطياارات، وميا
عليى تيدبٌر وسياال النقيل هيذه والسيماح  ، تعمل األطيراؾ السيامٌة المتعاقيدةذلك(. ولهذا الؽرض إلى

على األخص بمنحها تصارٌح المرور الال مة.وٌجو  استخدام وساال النقل هذه أٌضا فً  بمرورها،
 نقل ما ٌلً: 

فيً علٌهيا  )أ( المراسالت، القواام والتقارٌر المتبادلة بٌن الوكالة المرك ٌة لالستعالمات المنصيوص

 ، 247علٌها فً المادة  والمكاتب الوطنٌة المنصوص 251المادة 

)ب( المراسالت والتقارٌر المتعلقة بالمعتقلٌن، التً تتبادلها الدول الحامٌية، واللجنية الدولٌية للصيلٌب 
األحمير أو أي هٌايية أخيير  تسيياعد المعتقليٌن، أمييا مييع منييدوبٌها أو ميع أطييراؾ النيي اع،وال تقٌييد هييذه 

ي حييال حيق أي طييرؾ فيً النيي اع فيً أن ٌينظم، إذا فضييل ذليك، وسيياال نقيل أخيير  وأن األحكيام بيأ
عليى اسيتخدام  علٌها.وتو ع المصارٌؾ المترتبية ٌعطً تصارٌح مرور بالشروط التً ٌمكن االتفاق
عليى أطيراؾ النيي اع التيً ٌفٌيد رعاٌاهيا مين هييذه  وسياال النقيل هيذه بالتناسيب حسيب حجييم الطيرود

  الخدمات.

  112المادة   

المعتقلٌن أو التيً ٌرسيلونها بأسيرع ميا  إلى  على المراسالت الموجهة ٌجب إجراء المراقبة البرٌدٌة
المعتقليٌن فيً ظيروؾ تعيرض محتوٌاتهيا مين  إليى  ٌمكن.وٌجب أال ٌجري فحص الطرود الموجهية

ر األؼذٌة للتلؾ. وٌجري الفحص فً حضور المرسل إلٌه أو  مٌل له مفيوض منيه. وال ٌجيو  تيأخٌ
تسيييلٌم الطيييرود الفردٌييية أو الجماعٌييية للمعتقليييٌن بحجييية صيييعوبات المراقبييية.وال ٌكيييون أي حظييير 
للمراسييالت تفرضييه أطييراؾ النيي اع ألسييباب عسييكرٌة أو سٌاسييٌة إال بصييورة مؤقتيية وألقصيير مييدة 

  ممكنة.

  113المادة   

أو أي مسييتندات  تقييدم الييدول الحيياج ة جمٌييع التسييهٌالت المعقوليية لنقييل الوصيياٌا أو رسيياال التوكٌييل
المعتقليٌن أو تصيدر عينهم، وذليك عين طرٌيق اليدول الحامٌية أو الوكالية المرك ٌية  إليى  أخر  توجه

أو بييأي وسيياال أخيير  متاحيية.وفً جمٌييع الحيياالت، تسييهل الييدول  141المنصييوص عنهييا فييً المييادة 
ح لهييم بوجييه علٌهييا بييالطرق القانونٌيية، وتسييم الحيياج ة للمعتقلييٌن إصييدار هييذه المسييتندات والتصييدٌق

  خاص استشارة محام.

  114المادة 

تقييدم الييدول الحيياج ة للمعتقلييٌن جمٌييع التسييهٌالت التييً تتفييق مييع نظييام االعتقييال والتشييرٌع السيياري 
لٌتمكنييوا ميين إدارة أمييوالهم. ولهييذا الؽييرض ٌجييو  لهييا أن تصييرح لهييم بييالخروج ميين المعتقييل، فييً 

  الحاالت العاجلة، إذا سمحت الظروؾ بذلك.

   

  115لمادة ا
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عليى  فً جمٌع الحاالت التً ٌكون فٌها أحد المعتقلٌن طرفا فً دعو  أمام أي محكمة كانت، ٌتعيٌن
على طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعلٌهيا أن تتحقيق، فيً  الدولة الحاج ة بناء

لحيق بيه أي ضيرر بسيبب نطاق الحدود القانونٌة، من أن جمٌع التدابٌر الال مة قد اتخذت بحٌيا ال ٌ
  اعتقاله فٌما ٌتعلق بإعداد وسٌر دعواه أو بتنفٌذ أي حكم تصدره المحكمة.

  116المادة   

عليى فتيرات منتظمية، وبقيدر ميا  ٌسمح لكل شخص معتقل باستقبال  اارٌه، وعليى األخيص أقاربيه،
ر االسيتطاعة، وبخاصية ٌمكن من التواتر.وٌسمح للمعتقلٌن ب ٌارة عااالتهم فً الحاالت العاجلة، بقد

 فً حاالت وفاة أحد األقارب أو مرضه بمرض خطٌر. 

   

 الفصل التاسع: العقوبات الجنائٌة والتأدٌبٌة

 117المادة 

عليى المعتقليٌن اليذٌن ٌقترفيون مخالفيات أ نياء االعتقيال  ميع مراعياة أحكيام هيذا الفصيل، تظيل تطبيق
ذا كانيت القيوانٌن أو الليوااح أو األوامير العامية التشرٌعات السارٌة فً األراضً التيً ٌوجيدون بهيا.إ

علييى أعمييال تسييتوجب العقوبيية إذا اقترفهييا المعتقلييون بٌنمييا ال تسييتوجب عقوبيية إذا اقترفهييا  تيينص
عليى هيذه األعميال إال عقوبيات تأدٌبٌية.ال ٌعاقيب شيخص  أشيخاص ؼٌير معتقليٌن، وجيب أال ٌترتيب

  ة الواحدة.معتقل إال مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهم

  118المادة   

تراعً المحاكم أو السلطات بقدر االستطاعة عنيد إصيدار األحكيام أن الميتهم ليٌس مين رعاٌيا الدولية 
الحاج ة. ولها أن تخفؾ العقوبة المقررة للمخالفة المتهم بهيا الشيخص المعتقيل، ولهيذا الؽيرض فهيً 

ان ال ٌتخللهيا ضيوء النهيار، وبصيورة ؼٌر مل مة بتطبٌق الحد األدنيى للعقوبية.ٌحظر السيجن فيً مبي
عامة أي شكل كان من أشكال القسيوة.ال ٌجيو  معاملية المعتقليٌن المعياقبٌن معاملية تختليؾ عين بقٌية 

علٌهم بها تأدٌبٌا أو قضااٌا.تخصم ميدة الحيبس االحتٌياطً التيً  المعتقلٌن بعد تنفٌذ العقوبة التً حكم
بها تأدٌبٌا أو قضااٌا.ٌتعٌن إخطيار   علٌه لحرٌة ٌحكمٌقضٌها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة ل

لجييان المعتقلييٌن بجمٌييع ادجييراءات القضييااٌة التييً تتخييذ ضييد المعتقلييٌن الييذٌن تميي لهم، ونتيياا  هييذه 
  ادجراءات.

  119المادة   

 على المعتقلٌن تكون كالتالً:  العقوبات التأدٌبٌة التً تطبق

، وذليك خيالل فتيرة ال 6:لراتيب المنصيوص عنيه فيً الميادة بالمااة من ا 61 إلى  ؼرامة تصل -2
 على  ال ٌن ٌوما،  ت ٌد

 على المعاملة المنصوص عنها فً هذه االتفاقٌة،  وقؾ الم اٌا الممنوحة بصفة إضافٌة -3

 على ساعتٌن ٌومٌا تنفذ بؽرض صٌانة المعتقل،  أعمال مرهقة لمدة ال ت ٌد -4

 الحبس.  -5

علييى صييحة  أدٌبٌيية بييأي حييال بعٌييدة عيين ادنسييانٌة، أو وحشييٌة، أو خطييرةال تكييون العقوبييات الت
 المعتقلٌن، وٌجب أن ٌراعً فٌها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحٌة.وال ت ٌد مدة العقوبة الواحدة مطلقا
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على حد أقصى ؼاٌته  ال ون ٌوما متوالٌة، حتيى ليو كيان الشيخص المعتقيل مسيؤوال عنيد النظير فيً 
  ت تأدٌبٌة، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم ال.حالته عن عدة مخالفا

  121المادة   

علٌهم بعيد هيروبهم أو أ نياء محياولتهم الهيروب إال عقوبية  على المعتقلٌن الذٌن ٌعاد القبض ال تطبق

، ٌجيو  229تأدٌبٌة فٌما ٌتعليق بهيذا اليذنب حتيى ليو عياودوا ذليك. اسيت ناء للفقيرة ال ال ية مين الميادة 
بيية خاصييةعلى المعتقلييٌن الييذي عوقبييوا بسييبب الهييروب أو محاوليية الهييروب، بشييرط أال فييرض مراق

 على حيالتهم الصيحٌة، وأن تجيري فيً أحيد المعيتقالت، وأال ٌترتيب ٌكون لهذه المراقبة تأ ٌر ضار
علٌها إلؽاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه االتفاقٌة.ال ٌعيرض المعتقليون اليذٌن عياونوا فيً هيروب أو 

  هروب إال لعقوبة تأدٌبٌة عن هذا الفعل. فً محاولة

  121المادة   

ال ٌعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى فً حالة التكرار، ظرفا مشددا، فً الحياالت التيً ٌحياكم 
على أطراؾ الن اع أن تتحقق مين  فٌها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أ ناء الهروب.ٌتعٌن

الرأفيية عنييد تقرٌيير مييا إذا ٌجييب أن تكييون عقوبيية المخالفيية المقترفيية  أن السييلطات المختصيية تسييتعمل
  تأدٌبٌة أو قضااٌة،على األخص فٌما ٌتعلق باألفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.

  122المادة   

ٌجري التحقٌق فورا فً األفعال التً تم ل مخالفة للنظيام. وٌكيون الوضيع كيذلك بالنسيبة للهيروب أو 
السيلطات المختصية بأسيرع ميا  إلى علٌه لهروب، وٌسلم الشخص المعتقل الذي ٌعاد القبضمحاولة ا

ٌمكن.وبالنسبة لجمٌع المعتقلٌن، تخفض مدة الحبس االحتٌاطً فً حالة المخالفة التأدٌبٌة لتكيون أقيل 
تيً ما ٌمكن، وال تتجاو  أربعة عشر ٌوما، وتخصم فً جمٌع الحاالت من العقوبية السيالبة للحرٌية ال

علييى المعتقلييٌن الييذٌن ٌكونييون فييً الحييبس  236و  235علٌهم.تطبييق أحكييام المييادتٌن  ٌحكييم بهييا
  االحتٌاطً القتراؾ مخالفة تأدٌبٌة.

  123المادة   

مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العلٌا، ال تصدر أوامر بعقوبات تأدٌبٌية إال مين قاايد 
ضه سلطاته التأدٌبٌة.ٌبلػ المعتقل الميتهم بدقية قبيل صيدور المعتقل، أو ضابط أو موظؾ مسؤول ٌفو

أي حكم تأدٌبً ضده باألفعال المتهم بها. وٌسمح له بتبرٌر تصرفه، وبالدفاع عين نفسيه، وباسيتدعاء 
شهود، واالستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. وٌعلن الحكم فً حضور المتهم وأحد أعضياء 

عليى  تنفٌيذه إليى  د المدة التً تنقضً مين وقيت صيدور الحكيم التيأدٌبًلجنة المعتقلٌن.وٌجب أال ت ٌ
على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة ال تقيل عين  ال ية  شهر واحد.وإذا حكم بعقوبة تأدٌبٌة جدٌدة

أٌييام بييٌن تنفٌييذ العقييوبتٌن إذا كانييت مييدة إحييداهما عشييرة أٌييام أو أك يير.وٌحتفظ قااييد المعتقييل بسييجل 
  الصادرة ٌوضع تحت تصرؾ مم لً الدولة الحامٌة.العقوبات التأدٌبٌة 

  124المادة   

مؤسسات إصيالحٌة )سيجون، إصيالحٌات، لٌمانٌيات، اليخ(،  إلى  ال ٌجو ، بأي حال، نقل المعتقلٌن
لقضيياء عقوبيية تأدٌبٌيية فٌها.ٌجييب أن تسييتوفً المبييانً التييً تنفييذ فٌهييا العقوبييات التأدٌبٌيية الشييروط 

 األخص بمسيتل مات كافٌية للنيوم، وتيوفر للمعتقليٌن إمكانٌية المحافظيةعلى  الصحٌة، وتكون م ودة
على نظافتهم.تحج  النسياء المعيتقالت الالايى ٌقضيٌن عقوبية تأدٌبٌية فيً أمياكن منفصيلة عين أمياكن 

  نساء. إلى  علٌهن الرجال، وٌوكل ادشراؾ المباشر

  125المادة   
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 التروٌض وبالبقاء فيً الهيواء الطليق لميدة سياعتٌنٌسمح للمعتقلٌن المحكوم علٌهم بعقوبات تأدٌبٌة ب
على األقل ٌومٌا.وٌسمح لهم، بناء عليى طليبهم، بالتقيدم للفحيص الطبيً الٌيومً، وتيوفر لهيم الرعاٌية 
الطبٌييية التييييً تتطلبهييييا حييييالتهم الصييييحٌة، وٌصييييٌر نقلهييييم عنييييد االقتضيييياء إلييييى عٌييييادة المعتقييييل أو 

وتلقً الرساال. ؼٌير أنيه ٌجيو  عيدم تسيلٌمهم الطيرود مستشفً.وٌسمح لهم بالقراء والكتابة وإرسال 
لجنية المعتقليٌن التيً تقيوم  والحواالت المالٌة إال بعد انتهاء العقوبة، وٌعهد بهيا حتيى ذليك الحيٌن إليى

عٌادة المعتقيل.ال ٌجيو  حرميان أي شيخص  إلى  بتسلٌم األؼذٌة القابلة للتلؾ الموجودة بهذه الطرود

  .254و  218ٌة من االنتفاع بأحكام المادتٌن بعقوبة تأدٌب  علٌه محكوم

  126المادة   

علييى ادجييراءات القضييااٌة التييً تتخييذ ضييد المعتقلييٌن  بالقٌيياس 87 إلييى  82تطبييق المييواد ميين 
 الموجودٌن فً األراضً الوطنٌة للدولة الحاج ة. 

   

 الفصل العاشر: نقل المعتقلٌن

  127المادة   

سانٌة. وكقاعدة عامة ٌجيري النقيل بطرٌيق السيكك الحدٌدٌية أو بوسياال ٌجري نقل المعتقلٌن بكٌفٌة إن
على قيوات الدولية الحياج ة  على األقل الظروؾ التً تطبق النقل األخر  وفً الظروؾ التً تعادل

على األقدام، وجب أال ٌحيدا ذليك إال  فً انتقاالتها. وإذا كان ال بد من االنتقال بصفة است نااٌة سٌرا
علييٌهم إرهاقييا  ااييدا.ت ود الدوليية الحيياج ة  ح بييه حاليية المعتقلييٌن البدنٌيية، وأال ٌفييرضإذا كانييت تسييم

عليى صيحتهم فيً  المعتقلٌن أ ناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعٌة وتنوع وكمٌات تكفيً للمحافظية
حالة جٌدة، وبما ٌل م من مالبس ومالجف ورعاٌة طبٌة. وعلٌها أن تتخذ جمٌع االحتٌاطات المناسبة 
لتييأمٌن سييالمتهم أ نيياء النقييل وأن تعييد قبييل نقلهييم قااميية كامليية بأسييماء المعتقلييٌن المنقييولٌن.ال ٌنقييل 
المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجي ة وكيذلك حياالت اليوالدة ماداميت الرحلية تعيرض صيحتهم 

ب أال ٌنقيل للخطر، إال إذا كانت سالمتهم تحتم النقل.إذا اقتربت جبهة القتال من أحيد المعيتقالت، وجي
المعتقلون الموجودٌن فٌه إال إذا أمكن نقلهم فً ظروؾ أمن كافٌة، أو إذا كانوا ٌتعرضيون فيً حالية 
بقااهم لخطر أكبير مميا ٌتعرضيون ليه فيً حالية النقيل.على الدولية الحياج ة أن تأخيذ عنيد تقرٌير نقيل 

اليوطن أو  إليى  تهمعلى األخص بهدؾ عدم  ٌادة صيعوبات إعياد المعتقلٌن مصالحهم فً االعتبار،
 منا لهم.  إلى  عودتهم

  128المادة   

فً حالة النقل، ٌخطر المعتقلون رسمٌا بانتقالهم وبعنوانهم البرٌدي الجدٌيد، وٌبليػ لهيم هيذا ادخطيار 
قبييل النقييل بوقييت كيياؾ لٌتمكنييوا ميين حيي م أمتعييتهم وإبييالغ عااالتهم.وٌسييمح لهييم بحمييل متعلقيياتهم 

رود التيً وصيلتهم، وٌجيو  خفيض و ن هيذه األمتعية إذا اقتضيت ذليك الشخصٌة، ومراسالتهم والط
ظيييروؾ النقيييل، ولكنيييه ال ٌخفيييض بيييأي حيييال عييين خمسييية وعشيييرٌن كٌليييو ؼراميييا لكيييل شيييخص 

على عنيوان معيتقلهم السيابق.ٌتخذ قاايد  معتقل.وتحول إلٌهم دون إبطاء المراسالت والطرود المرسلة
ر الال مة لنقل مهمات المعتقلٌن المشتركة واألمتعة التً لم المعتقل باالتفاق مع لجنة المعتقلٌن التدابٌ

 ٌمكنهم حملها معهم بسبب تحدٌد تم فرضه وفقا للفقرة ال انٌة من هذه المادة. 

 

 الفصل الحادي عشر: الوفاة

  129المادة   

قليٌن ٌجو  للمعتقلٌن تسلٌم وصاٌاهم للسلطات المسؤولة التً تكفل حفظها. وفً حالية وفياة أحيد المعت
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الشخص الذي ٌكون قد عٌنه.ت بت وفاة أي معتقل بإقرار من طبٌيب،  إلى  ترسل وصٌته دون تأخٌر
وتحرر شهادة وفاة تبٌن بها أسباب الوفاة والظروؾ التً حصلت فٌهيا.تحرر شيهادة رسيمٌة بالوفياة، 

تقييل، تسييجل علييى النحييو الواجييب طبقييا لإلجييراءات المعمييول بهييا فييً األراضييً التييً ٌوجييد بهييا المع
الوكالة المرك ٌة المنصوص  إلى  الدولة الحامٌة دون تأخٌر وكذلك إلى  وترسل صورة مو قة منها

  .251عنها فً المادة 

  131المادة   

على السلطات الحاج ة أن تتحقق من أن المعتقلٌن الذٌن ٌتوفون أ ناء االعتقال ٌدفنون بياحترام، وإذا 
م تحتييرم، وتصييان بشييكل مناسييب، وتمٌيي  بطرٌقيية تمكيين ميين أمكيين طبقييا لشييعاار دٌيينهم، وأن مقييابره

علٌهييا دااما.ٌييدفن المعتقلييون المتوفييون فييً مقييابر فردٌيية، إال إذا اقتضييت ظييروؾ قهرٌيية  االسييتدالل
استخدام مقابر جماعٌة. وال ٌجو  حرق الج ا إال ألسباب صحٌة حتمٌة أو إذا اقتضى دٌن المتوفى 

حالية الحيرق ٌبيٌن ذليك ميع ذكير األسيباب التيً دعيت إلٌيه فيً  ذلك أو تنفٌذا لرؼبته الصرٌحة. وفيً
 إليى  شهادة وفاة الشيخص المعتقيل. وتحيتفظ السيلطات الحياج ة بالرمياد، وترسيله بأسيرع ميا ٌمكين

أقييارب المتيييوفى إذا طلبييوا ذليييك.وبمجرد أن تسييمح الظيييروؾ، وبحييد أقصيييى لييد  انتهييياء األعميييال 

  ،247علٌها فيً الميادة  مكاتب االستعالمات المنصوصالعدااٌة، تقدم الدولة الحاج ة، عن طرٌق 
الدول التً ٌتبعها المعتقلون المتوفون، قواام تبٌن المقيابر التيً دفنيوا فٌهيا. وتوضيح هيذه القيواام  إلى

  جمٌع التفاصٌل الال مة للتحقق من هوٌة المعتقلٌن المتوفٌن ومواقع المقابر بدقة.

  131المادة   

تحقٌقا عاجال بشأن أي وفاة أو إصابة خطٌرة تقع لشخص معتقل أو ٌشتبه فً تجري الدولة الحاج ة 
وقوعهيييا بفعيييل حيييارس أو شيييخص معتقيييل آخييير أو أي شيييخص آخييير، وكيييذلك كيييل وفييياة ال ٌعيييرؾ 

الدولية الحامٌية. وتؤخيذ أقيوال الشيهود، وٌحيرر  إليى  سببها.ٌرسل إخطار عين هيذا الموضيوع فيورا
الدولة الحامٌة.إذا أ بت التحقٌق إدانة شخص أو أك ير، تتخيذ  ىإل  تقرٌر ٌتضمن هذه األقوال وٌرسل

 الدولة الحاج ة جمٌع ادجراءات القضااٌة لمحاكمة المسؤول أو المسؤولٌن. 

   

 الوطن، واإلٌواء فً بلد محاٌد إلى  الفصل الثانً عشر: اإلفراج، واإلعادة

  132المادة 

على  وال األسباب التً اقتضت اعتقاله.وعالوةتفرج الدولة الحاج ة عن أي شخص معتقل بمجرد  
على عقد اتفاقات لإلفراج عن فايات معٌنية مين  ذلك، تعمل أطراؾ الن اع أ ناء قٌام األعمال العدااٌة

منيا لهم أو إٌيوااهم فيً بليد محاٌيد، وبخاصية  إليى  اليوطن، أو عيودتهم إليى  المعتقليٌن أو إعيادتهم
ألطفييال صييؽار السيين، والجرحييى والمرضييى، أو المعتقلييٌن األطفييال، والحوامييل، وأمهييات الرضييع وا

  الذٌن قضوا فً االعتقال مدة طوٌلة.

  133المادة   

ٌنتهييً االعتقييال بأسييرع مييا ٌمكيين بعييد انتهيياء األعمييال العدااٌيية.على أنييه ٌجييو  احتجييا  المعتقلييٌن 
هم بسييبب الموجييودٌن فييً أراضييً أحييد أطييراؾ النيي اع، الييذٌن ٌنتظيير اتخيياذ إجييراءات جنااٌيية ضييد

على وجه التخصٌص. حتى تنتهً المحاكمة، أو عند االقتضاء  مخالفات ال تستوجب عقوبات تأدٌبٌة
علييٌهم بعقوبيية سييالبة  علييى المعتقلييٌن الييذٌن حكييم حتييى انتهيياء العقوبيية. وٌطبييق ادجييراء نفسييه

ن المفقودٌن بعد للحرٌة.تشكل، باالتفاق بٌن الدولة الحاج ة والدولة المعنٌة، لجان للبحا عن المعتقلٌ
  انتهاء األعمال العدااٌة أو االحتالل.

  134المادة   
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عليى تيأمٌن عيودة  على األطراؾ السامٌة المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء األعمال العدااٌة أو االحيتالل
  أوطانهم. إلى  آخر محل إقامة لهم أو تسهل عودتهم إلى  جمٌع المعتقلٌن

  135المادة   

األماكن التيً كيانوا ٌقٌميون فٌهيا  إلى  الحاج ة نفقات عودة المعتقلٌن الذٌن أفرج عنهمتتحمل الدولة 
نقطة الرحٌل إذا كانت قد اعتقليتهم  إلى  وقت اعتقالهم، أو النفقات الال مة دتمام رحلتهم أو عودتهم

أ ناء سفرهم أو فً عرض البحر.وفً حالية رفيض الدولية الحياج ة التصيرٌح لشيخص معتقيل أفيرج 
علٌها أن تتحمل نفقيات  عنه بادقامة فً أراضٌها بعد أن كان مقٌما بها قبال إقامة قانونٌة، فإنه ٌتعٌن

بلده تحت مسياولٌته الخاصية، أو  إلى  على أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة وطنه. إلى  عودته
بييدفع هييذه النفقييات بعييد إطاعيية لحكوميية الدوليية التييً ٌييدٌن لهييا بييالوالء، فييإن الدوليية الحيياج ة ال تلتيي م 

اليوطن للمعتقيل اليذي كيان قيد  إليى  مؽادرته حدودها، وال تلت م الدولة الحياج ة بيدفع نفقيات ادعيادة

، تتفق الدولية التيً تينقلهم والدولية التيً 56على طلبه.وفً حالة نقل المعتقلٌن وفقا للمادة  اعتقل بناء
حكيام الميذكورة بالترتٌبيات الخاصية التيً على حصية كيل منهميا مين النفقيات.وال تخيل األ تستضٌفهم

 إليى  ٌجو  عقدها بٌن أطراؾ الن اع بشأن تبادل رعاٌاها الذٌن فً قبضية طيرؾ خصيم وإعيادتهم
 أوطانهم. 

   

 القسم الخامس: مكاتب االستعالمات والوكالة المركزٌة لالستعالمات

   

  136المادة 

كيل طيرؾ مين أطيراؾ الني اع مكتبيا رسيمٌا  منذ بدء أي ن اع، وفً جمٌع حياالت االحيتالل، ٌنشيف
لالستعالمات ٌتلقيى وٌنقيل المعلوميات المتعلقية باألشيخاص اليذٌن ٌوجيدون تحيت سيلطته.وفً أقيرب 

هيذا المكتيب معلوميات عين التيدابٌر التيً اتخيذها هيذا  إليى  وقت ممكن، ٌنقل كيل طيرؾ فيً الني اع
جبرٌية أو اعتقيل منيذ أك ير مين إقامية   علٌه ، أو فرضت علٌه الطرؾ ضد أي شخص محمً قبض

على ذلك، أن ٌكلؾ إدارته المختلفة المعنٌة بسرعة إبيالغ المكتيب الميذكور  أسبوعٌن. وعلٌه، عالوة
على حالة هؤالء األشخاص المحمٌٌن، مين قبٌيل النقيل، أو  بالمعلومات المتعلقة بالتؽٌرات التً تطرأ

  بالمستشفى، أو الوالدة، أو الوفاة.ادفراج، أو ادعادة للوطن، أو الهروب، أو العالج 

  137المادة   

عليى وجيه االسيتعجال، وبأسيرع الوسياال، وعين طرٌيق اليدول  ٌتولى المكتب اليوطنً لالسيتعالمات

ميين جهيية أخيير ، نقييل  251علٌهييا فييً المييادة  الحامٌيية ميين جهيية، والوكاليية المرك ٌيية المنصييوص
لة التً ٌكون األشخاص المذكورون مين رعاٌاهيا إلى الدو  المعلومات المتعلقة باألشخاص المحمٌٌن

أو الدولة التً كانوا ٌقٌمون فً أراضٌها. وترد المكاتب أٌضيا عليى جمٌيع االستفسيارات التيً توجيه 
إلٌها بشأن األشخاص المحمٌٌن.وتنقيل مكاتيب االسيتعالمات المعلوميات المتعلقية بالشيخص المحميً، 

المعلومات الضيرر بالشيخص المعنيً أو بعاالتيه. وحتيى فيً باست ناء الحاالت التً قد ٌلحق فٌها نقل 
هييذه الحاليية، فإنييه ال ٌجييو  منييع المعلومييات عيين الوكاليية المرك ٌيية التييً تتخييذ االحتٌاطييات الال ميية 

عليى جمٌيع االتصياالت المكتوبية الصيادرة  الظروؾ.ٌصدق إلى  بعد تنبٌهها 251المبٌنة فً المادة 
  تب.عن أي مكتب بتوقٌع أو بخاتم المك

  138المادة   

تكون المعلوميات التيً ٌتلقاهيا المكتيب اليوطنً لالسيتعالمات وٌنقلهيا ذات طيابع ٌسيمح بتعٌيٌن هوٌية 
على األقل بالنسبة لكيل شيخص: لقبيه واسيمه  الشخص المحمً بدقة وبإبالغ عاالته بسرعة.وتتضمن
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لعالميات الممٌي ة ليه، واسيم األول، ومحل وتارٌخ مٌالده بالكامل، وجنسٌته، وآخر محل إقامة ليه، وا
والده ولقب والدته، وتارٌخ وطبٌعة ادجراء الذي اتخذ إ اءه، والمكان اليذي اتخيذ فٌيه هيذا ادجيراء، 

، وكييذلك اسيم وعنيوان الشيخص اليذي ٌتعيٌن إبالؼييه  علٌيه والعنيوان اليذي ٌمكين توجٌيه مراسيالته
معلومييات عيين الحاليية الصييحٌة  بالمعلومات.وبالم ييل، تنقييل بصييورة منتظميية، وإن أمكيين أسييبوعٌا،

  للمعتقلٌن المرضى أو الجرحى من ذوي الحاالت الخطٌرة.

  139المادة   

ٌتولى المكتب الوطنً لالستعالمات كذلك استالم جمٌع المتعلقات الشخصٌة ذات القٌمية التيً ٌتركهيا 

، أو ادفيراج اليوطن إلى  ، وعلى األخص عند ادعادة247األشخاص المحمٌون المبٌنون فً المادة 
المعنٌٌن إما مباشيرة أو، إذا لي م األمير، عين طرٌيق  إلى  أو الهروب أو الوفاة، وٌنقل هذه المتعلقات

الوكالة المرك ٌة. وترسل هذه األشٌاء فً طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بٌانات 
حتوٌيات كيل طيرد. وٌحيتفظ توضح بدقة هوٌة األشخاص الذٌن تخصهم هيذه األشيٌاء وبٌيان كاميل بم
  بسجالت تفصٌلٌة عن استالم وإرسال جمٌع األشٌاء القٌمة من هذا النوع.

  141المادة   

تنشأ فيً بليد محاٌيد وكالية مرك ٌية لالسيتعالم عين األشيخاص المحمٌيٌن، وبخاصية بشيأن المعتقليٌن. 
تنظيٌم هيذه الوكالية التيً عليى اليدول المعنٌية، إذا رأت ذليك،  وتقترح اللجنة الدولٌة للصيلٌب األحمير

من اتفاقٌة جنٌيؾ بشيأن معاملية أسير   234علٌها بالمادة  ٌمكن أن تكون مما لة للوكالة المنصوص

.تتولى هذه الوكالة تجمٌع كافة المعلومات ذات الطيابع :2:5آب/أؼسطس  23الحرب المؤرخة فً 

القنيوات الرسيمٌة أو  علٌهيا مين خيالل ، والتيً تيتمكن مين الحصيول247المنصوص عنه فً المادة 
بلد منشأ أو إقامية األشيخاص المعنٌيٌن، إال فيً الحياالت التيً  إلى  الخاصة، وتنقلها بأسرع ما ٌمكن

 إليى  إلحياق الضيرر باألشيخاص اليذٌن تتعليق بهيم هيذه المعلوميات أو إليى  قد ٌؤدي فٌها هذا النقل
التسييهٌالت المعقوليية للييتمكن ميين ادضييرار بعييااالتهم. وعلييى أطييراؾ النيي اع أن تقييدم للوكاليية جمٌييع 

القٌام بنقل المعلومات.واألطراؾ السامٌة المتعاقدة، وبخاصة األطراؾ التيً ٌنتفيع رعاٌاهيا بخيدمات 
تقدٌم الدعم المالً الذي تحتاج إلٌيه الوكالية.وٌنبؽً أال تفسير األحكيام  إلى  الوكالة المرك ٌة، مدعوة

لجنة الدولٌة للصلٌب األحمر وجمعٌات ادؼا ة المشار إلٌهيا على أنها تقٌد النشاط ادنسانً ل المتقدمة

  .253فً المادة 

  141المادة   

تتمتييع المكاتييب الوطنٌيية لالسييتعالمات بادعفيياء ميين الرسييوم البرٌدٌيية جمٌعهييا، وكييذلك بادعفيياءات 

ات عليى األقيل بتخفٌضي ، وبقدر ادمكان بادعفاء من رسوم البرق أو221علٌها بالمادة  المنصوص
 كبٌرة فً هذه الرسوم. 

   

 

 

 

 

 الباب الرابع: تنفٌذ االتفاقٌة
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 القسم األول: أحكام عامة                              

  142المادة  

مع مراعاة التدابٌر التً تراها الدول الحاج ة حتمٌة لضيمان أمنهيا أو لمواجهية أي ضيرورة معقولية 
ميات الدٌنٌية، أو جمعٌيات ادؼا ية، أو أي هٌاية أخير  أخر ، تقدم هذه الدول أفضيل ترحٌيب بالمنظ

عليى النحيو  تعاون األشخاص المحمٌٌن. وتوفر جمٌع التسيهٌالت الال مية لهيا ولمنيدوبٌها المعتميدٌن
الواجييب، ل ٌييارة األشييخاص المحمٌييٌن، ولتو ٌييع مييواد ادؼا يية وادمييدادات الييواردة ميين أي مصييدر 

لييٌهم، أو لمسيياعداتهم فييً تنظييٌم أوقييات فييراؼهم داخييل ع ألؼييراض تعلٌمٌيية أو ترفٌهٌيية أو دٌنٌيية
المعتقالت. وٌجو  أن تنشأ الجمعٌات أو الهٌاات المشار إلٌها فً أراضً الدولة الحياج ة أو فيً بليد 
آخيير، أو أن ٌكييون لهييا طييابع دولً.ٌجييو  للدوليية الحيياج ة أن تحييدد عييدد الجمعٌييات والهٌاييات التييً 

أراضيٌها وتحيت إشيرافها، وٌشيترط ميع ذليك أال ٌعيوق هيذا  ٌرخص لمندوبٌها بممارسة نشاطهم فيً
التحدٌد تقدٌم عون فعال وكاؾ لجمٌع األشخاص المحمٌٌن.وٌجب االعتراؾ بالوضع الخياص للجنية 

  الدولٌة للصلٌب األحمر فً هذا المجال واحترامه فً جمٌع األوقات.

  143المادة   

جمٌيع األمياكن التيً ٌوجيد بهيا أشيخاص  إليى  ٌصيرح لمم ليً أو منيدوبً اليدول الحامٌية باليذهاب
محمٌون، وعلى األخص أماكن االعتقال والحج  والعمل.وٌكون لهم حق الدخول فً جمٌيع المرافيق 
التً ٌسيتعملها األشيخاص المحمٌيون، ولهيم أن ٌتحيد وا معهيم بيدون رقٌيب، باالسيتعانة بمتيرجم عنيد 

ضرورات عسكرٌة قهرٌة، وال ٌكون ذلك إال الضرورة.وال تمنع هذه ال ٌارات إال ألسباب تقتضٌها 
بصفة است نااٌة ومؤقتية. وال ٌجيو  تحدٌيد تيواتر وميدة هيذه ال ٌيارات.تعطً الحرٌية الكاملية لمم ليً 
ومندوبً الدول الحامٌة فٌما ٌتعلق باختٌار األماكن التً ٌرؼبون  ٌارتها. وللدولية الحياج ة أو دولية 

 وعند االقتضاء مع دولية منشيأ األشيخاص المتيوخً  ٌيارتهم، االحتالل أن تتفق مع الدولة الحامٌة،
على السماح لمواطنً المعتقلٌن باالشتراك فً ال ٌارات.ٌنتفع مندوبو اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 
باالمتٌا ات نفسها. وٌخضع تعٌٌن هؤالء المندوبٌن لموافقة الدول التً تقيع تحيت سيلطتها األراضيً 

  سة أنشطتهم فٌها.التً ٌتعٌن علٌهم ممار

  144المادة   

على أوسع نطاق ممكن فً بلدانها، فً  تتعهد األطراؾ السامٌة المتعاقدة بأن تنشر نص هذه االتفاقٌة
وقييت السييلم كمييا فييً وقييت الحييرب، وتتعهييد بصييفة خاصيية بييأن تييدرج دراسييتها ضييمن بييرام  التعلييٌم 

 ضيمنها معروفية لمجميوع السيكان.ٌتعٌنالعسكري، والمدنً إذا أمكن، بحٌا تصبح المبادل التيً تت
علييى السييلطات المدنٌيية والعسييكرٌة والشييرطة أو السييلطات األخيير  التييً تضييطلع فييً وقييت الحييرب 
بمسييؤولٌات إ اء األشييخاص المحمٌييٌن، أن تكييون حيياا ة ليينص االتفاقٌيية، وأن تلقيين بصييفة خاصيية 

  أحكامها.

  145المادة   

ٌق مجلس االتحاد السوٌسيري، ومين خيالل اليدول الحامٌية تتبادل األطراؾ السامٌة المتعاقدة عن طر
أ نيياء األعمييال العدااٌيية، التييراجم الرسييمٌة لهييذه االتفاقٌيية، وكييذلك القييوانٌن واللييوااح التييً قييد تعتمييدها 

  لكفالة تطبٌقها.

  146المادة   

 فعالية تتعهد األطراؾ السامٌة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشيرٌعً ٌلي م لفيرض عقوبيات ج ااٌية
على األشخاص الذٌن ٌقترفون أو ٌأمرون باقتراؾ إحد  المخالفات الجسيٌمة لهيذه االتفاقٌية، المبٌنية 
فً المادة التالٌة.ٌلت م كل طرؾ متعاقد بمالحقة المتهميٌن بياقتراؾ م يل هيذه المخالفيات الجسيٌمة أو 

ا، إذا فضيل ذليك، وطبقيا محاكمية، أٌيا كانيت جنسيٌتهم. وليه أٌضي إليى  بياألمر باقترافهيا، وبتقيدٌمهم
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طرؾ متعاقد معنً آخير لمحياكمتهم ميا داميت تتيوفر ليد  الطيرؾ  إلى  ألحكام تشرٌعه، أن ٌسلمهم
المذكور أدلة اتهام كافٌة ضد هؤالء األشخاص.على كل طرؾ متعاقيد اتخياذ التيدابٌر الال مية لوقيؾ 

ت الجسيٌمة المبٌنية فيً الميادة جمٌع األفعال التً تتعيارض ميع أحكيام هيذه االتفاقٌية بخيالؾ المخالفيا
التالٌيية.وٌنتفع المتهمييون فييً جمٌييع األحييوال بضييمانات للمحاكميية والييدفاع الحيير ال تقييل مالءميية عيين 

وما بعدها من اتفاقٌة جنٌؾ بشيأن معاملية أسير  الحيرب،  216الضمانات المنصوص عنها بالمواد 

  .:2:5آب/أؼسطس  23المؤرخة فً 

  147المادة   

سٌمة التً تشٌر إلٌهيا الميادة السيابقة هيً التيً تتضيمن أحيد األفعيال التالٌية إذا اقترفيت المخالفات الج
ضد أشخاص محمٌٌن أو ممتلكات محمٌة باالتفاقٌية: القتيل العميد، والتعيذٌب أو المعاملية الالإنسيانٌة، 

سيالمة بما فً ذلك التجارب الخاصة بعليم الحٌياة، وتعميد إحيداا آالم شيدٌدة أو ادضيرار الخطٌير بال
 البدنٌة أو الصحة، والنفً أو النقل ؼٌر المشروع، والحج  ؼٌر المشروع، وإكراه الشخص المحمً
على الخدمة فً القوات المسلحة بالدولة المعادٌة، أو حرمانه من حقه فيً أن ٌحياكم بصيورة قانونٌية 

 واؼتصاب الممتلكات وؼٌر متحٌ ة وفقا للتعلٌمات الواردة فً هذه االتفاقٌة، وأخذ الرهاان، وتدمٌر
 على نحو ال تبرره ضرورات حربٌة وعلى نطاق كبٌر بطرٌقة ؼٌر مشروعة وتعسفٌة. 

  148المادة  

ال ٌجو  ألي طرؾ متعاقد أن ٌتحلل أو ٌحل طرؾ متعاقد آخر مين المسيؤولٌات التيً تقيع علٌيه  أو 
 لسابقة. على طرؾ متعاقد آخر فٌما ٌتعلق بالمخالفات المشار إلٌها فً المادة ا

  149المادة   

ٌجييري، بنيياء علييى طلييب أي طييرؾ فييً النيي اع، بطرٌقيية تتقييرر فٌمييا بييٌن األطييراؾ المعنٌيية، تحقٌييق 
 على إجراءات التحقٌق، ٌتفق األطراؾ بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه االتفاقٌة.وفً حالة عدم االتفاق

علييى أطييراؾ  االتفاقٌيية، ٌتعييٌنعليى اختٌييار حكيم ٌقييرر ادجييراءات التيً تتبع.ومييا أن ٌتبييٌن انتهياك 
 الن اع وضع حد له وقمعه بأسرع ما ٌمكن.

 القسم الثانً: أحكام ختامٌة

  151المادة   

وضييعت هييذه االتفاقٌيية بيياللؽتٌن ادنكلٌ ٌيية والفرنسييٌة. وكييال النصييٌن متسيياوٌان فييً الحجٌة.وسييٌقوم 
  سٌة واألسبانٌة.مجلس االتحاد السوٌسري بوضع تراجم رسمٌة لالتفاقٌة باللؽتٌن الرو

  151المادة   

، باسييم الييدول 2:61شيباط/فبراٌر  23تعيرض هييذه االتفاقٌيية التيً تحمييل تييارٌخ الٌيوم للتوقٌييع لؽاٌيية 

  .:2:5نٌسان/أبرٌل  32المم لة فً المؤتمر الذي افتتح فً جنٌؾ فً 

  152المادة   

ٌحيرر محضير بإٌيداع كيل تصدق هذه االتفاقٌة بأسرع ما ٌمكن، وتودع صكوك التصيدٌق فيً بيرن .
صك من صكوك التصدٌق، وٌرسل مجلس االتحاد السوٌسري صيورا مو قية مين هيذا المحضير إليى 

  جمٌع الدول التً تم باسمها توقٌع االتفاقٌة أو ادبالغ عن االنضمام إلٌها.

  153المادة   
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قل.وبعيد ذليك، ٌبيدأ ٌبدأ نفاذ هذه االتفاقٌة بعد ستة شيهور مين تيارٌخ إٌيداع صيكٌن للتصيدٌق عليى األ
  نفاذها إ اء أي طرؾ سام متعاقد بعد ستة شهور من تارٌخ إٌداع صك تصدٌقه.

  154المادة   

بالنسبة للعالقات القاامة بٌن الدول المرتبطة باتفاقٌة الهاي المتعلقة بقوانٌن وعادات الحيرب البرٌية، 

، والتيً 2:18ٌن األول/أكتيوبر تشر 29أو المعقودة فً  ::29تمو /ٌونٌه  :3سواء المعقودة فً 
تشترك فً هذه االتفاقٌة، تكميل هيذه االتفاقٌية القسيمٌن ال يانً وال اليا مين الالاحية الملحقية باتفياقٌتً 

  الهاي المذكورتٌن.

  155المادة   

تعرض هذه االتفاقٌة ابتداء من تارٌخ نفاذهيا النضيمام جمٌيع اليدول التيً ليم تكين االتفاقٌية قيد وقعيت 
  باسمها.

  156المادة   

مجليس االتحياد السوٌسيري كتابية، وٌعتبير سيارٌا بعيد مضيً سيتة شيهور مين  إليى  ٌبلػ كل انضيمام
جمٌع الدول التيً تيم باسيمها توقٌيع  إلى  تارٌخ استالمه.وٌبلػ مجلس االتحاد السوٌسري كل انضمام

 االتفاقٌة أو ادبالغ عن االنضمام إلٌها. 

  157المادة   

النفياذ الفيوري للتصيدٌقات التيً تودعهيا  4و  3ت المنصيوص عنهيا فيً الميادتٌن على الحاال ٌترتب
أطييراؾ النيي اع واالنضييمامات التييً تبلؽهييا قبييل أو بعييد وقييوع األعمييال الحربٌيية أو االحييتالل. وٌبلييػ 

  مجلس االتحاد السوٌسري بأسرع وسٌلة أي تصدٌقات أو انضمامات ٌتلقاها من أطراؾ الن اع.

  158المادة   

  ل طرؾ من األطراؾ السامٌة المتعاقدة حق االنسحاب من هيذه االتفاقٌية.وٌبلػ االنسيحاب كتابيةلك
حكومييات جمٌييع األطييراؾ السييامٌة  إلييى  مجلييس االتحيياد السوٌسييري الييذي ٌتييولى إبالؼييه إلييى

عليى  المتعاقدة.وٌعتبر االنسحاب سارٌا بعد مضً عام من تارٌخ إبالؼه لمجلس االتحاد السوٌسري.
نسحاب الذي ٌبلػ فً وقت تكيون فٌيه الدولية المنسيحبة مشيتركة فيً ني اع، ال ٌعتبير سيارٌا إال أن اال

بعييد توقٌييع عقييد الصييلح، وعلييى أي حييال بعييد انتهيياء عملٌييات ادفييراج عيين األشييخاص الييذٌن تحمييٌهم 
ة أوطيانهم أو إعيادة تيوطٌنهم.وال ٌكيون لالنسيحاب أ يره إال بالنسيبة للدولي إليى  االتفاقٌية وإعيادتهم

عليى االلت اميات التيً ٌجيب أن تبقيً أطيراؾ الني اع ملت مية بأدااهيا  المنسحبة. وال ٌكون له أي أ ر
طبقييا لمبييادل القييانون الييدولً الناشيياة ميين األعييراؾ الراسييخة بييٌن األمييم المتمدنيية، وميين القييوانٌن 

  ادنسانٌة، وما ٌملٌه الضمٌر العام.

  159المادة   

ذه االتفاقٌيية ليدي األمانيية العاميية لألميم المتحييدة، وٌخطيير مجلييس ٌسيجل مجلييس االتحيياد السوٌسيري هيي
االتحيياد السوٌسييري األمانيية العاميية لألمييم المتحييدة كييذلك بييأي تصييدٌقات أو انضييمامات أو انسييحابات 
ٌتلقاها بصدد هذه االتفاقٌة.إ باتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذٌن أودعوا و ااق تفوٌضهم، بتوقٌع هذه 

 االتفاقٌة. 

بياللؽتٌن ادنكلٌ ٌية والفرنسيٌة،  :2:5حرر فً جنٌؾ، فً هذا الٌوم ال انً عشر مين آب/أؼسيطس 
وٌودع األصل فً محفوظات االتحاد السوٌسري. وٌرسل مجلس االتحاد السوٌسري صيورا مصيدقة 

 االتفاقٌة. إلى  الدول التً تنضم إلى  من االتفاقٌة إلى جمٌع الدول الموقعة، وكذلك
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.1997الثالث، عمان ،                                           

قضاٌا معاصرة فً القانون الدولً العام،                     ــ  عمر محمد المحمودي:  19

                 المسؤولٌة الدولٌة عن جرٌمة الحرب، الدار                                    

         ، مصراتة ،   الجماهٌرٌة للنشر و التوزٌع و اإلعالم                                  

         .     1989لٌبٌا ،                                   

حماٌة الطفولة فً القانون الدولً و              ــ د/ عبد العزٌز مخٌمر عبد الهادي:  20 

الشرٌعة اإلسالمٌة، دار النهضة العربٌة                                                         

                                             1991.  

أسرى الحرب ) دراسة فقهٌة و تطبٌقٌة فً                   الفار:  ــ عبد الواحد محمد 21

نطاق القانون الدولً  العام و الشرٌعة                                                            

.    1975اإلسالمٌة (عالم الكتب ، القاهرة،                                     

القانون الدولً اإلنسانً فً ضوء المحكمة الجنائٌة         ــ عمر محمود المخزومً:  22

الدولٌة، دار الثقافة و النشر و التوزٌع، األردن،                                                 

                                   2008.  

القانون الدولً الجنائً، منشورات الحلبً الحقوقٌة،            ــ عبد القادر القهوجً:  23

. 2001بٌروت                                   

مدخل إلى القانون الدولً اإلنسانً، الطبعة الثانٌة، تونس،            الً: ــ عامر الزم 24

.1997منشورات المعهد العربً لحقوق اإلنسان ،                          

 

حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،       ــ عمر سعد هللا :  25

.2005الطبعة الثالثة، الجزائر،                           

العدالة الجنائٌة الدولٌة، معاقبة مرتكبً الجرائم  ضد           ــ عبد القادر البقٌرات :  26

اإلنسانٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر،                                                

                                 2005 .  

المحكمة الجنائٌة الدولٌة ، دار الفكر الجامعً ،        ــ  عبد الفتاح بٌومً حجازي :  27

.  2004اإلسكندرٌة ،                                          

 



العقوبات الدولٌة االقتصادٌة ، دار النهضة العربٌة،             ــ فاتنة عبد العالً أحمد:28

.2000القاهرة ،                                    

ضوابط التحكم خوض الحرب ) مدخل           :إلٌزابت تسغفلد ن،ــ قرٌتس كالسهوف 29

للقانون الدولً اإلنسانً ( ترجمة أحمد عبد                                                      

اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر،         العلٌم ،                                                  

.2004جنٌف، سوٌسرا،                                                     

النزاع المسلح و القانون الدولً العام، المؤسسة الجامعٌة                ــ كمال حماد :   30

. 1997للدراسات و النشر و التوزٌع ، بٌروت ،                          

القانون الدولً اإلنسانً ، منشأة المعارف ، اإلسكندرٌة،        ــ محمد فهاد شاللدة :  31

                              2005.  

هل تتحول المساعدة اإلنسانٌة إلى تدخل إنسانً، دراسات         ــ مورٌس تورٌلٌلً:  32

فً القانون الدولً اإلنسانً،دار المستقبل العربً، القاهرة،                                     

                             2000.  

القانون الدولً لحقوق اإلنسان، دار النهضة                 ــ د/ منى محمود مصطفى:  33

. 1989العربٌة، القاهرة ،                                      

مالمح التطور فً القانون الدولً اإلنسانً،  ــ د/ محمد مصطفى ٌونس: 34  

الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة،                                                              

.1996القاهرة ،                                      

قانون الحرب و القانون الدولً اإلنسانً،              حمد عبد الجواد الشرٌف: ــ د/ م 35

.2003المكتب المصري الحدٌث، مصر،                                           

االحتالل الحربً و قواعد القانون الدولً ــ د/ مصطفى كامل شحاتة:  36  

المعاصرة، الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع ،                                                  

.                      1981الجزائر ،                                      

آلٌات الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان ، دار             ــ نبٌل مصطفى إبراهٌم خلٌل :  37

.2005النهضة العربٌة ، القاهرة ،                                          

 

 



  II -الرسائل الجامعٌة:  

رسائل الدكتوراه. -أوالً   

االلتزام الدولً بحماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث،            ــ د/ أبو الخٌر احمد عطٌه :  1

.1995دكتوراه ، جامعة عٌن الشمس ، رسالة                                      

حماٌة المدنٌٌن و األعٌان المدنٌة فً النزاعات المسلحة            ــ د/ رقٌة عواشرٌة :  2

غٌر الدولٌة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عٌن الشمس ،                                           

                           2001             .   

مبدأ نظرٌة الحرب إلى نظرٌة النزاع المسلح مع دراسة              ــ د/ زكرٌا عزمً :  3

خاصة بحماٌة المدنٌٌن فً النزاع المسلح ، رسالة دكتوراه ،                                   

.1978جامعة القاهرة ، سنة                             

حقوق المدنٌٌن تحت االحتالل الحربً ،               ــ د/ محً الدٌن علً العشماوي :  4

رسالة دكتوراه ، جامعة عٌن الشمس ،                                                           

.     1972القاهرة،                                           

تٌر.مذكرات الماجس – ثانٌاً   

آلٌات مجلس األمن فً تنفٌذ قواعد القانون الدولً اإلنسانً ، رسالة إخالص بن عبٌد : ــ  1

. 2009ــ  2008ماجستٌر ، جامعة باتنة ، سنة                              

الترحٌل و اإلبعاد القسري للمدنٌٌن فً ضوء القانون الدولً         ــ  بن شعٌرة ولٌد :  2

            – 2009اإلنسانً ، رسالة ماجستٌر ، جامعة باتنة ، سنة                          

                          2010 .  

ل شهادة       الحرب فً القانون الدولً المعاصر و آثارها ، رسالة لنٌــ  ترٌكً فرٌد :  3

، جامعة مولود معمري ،  لحقوق اإلنسانالماجستٌر فً القانون الدولً                       

. 2002 - 2001تٌزي وزو، سنة                               

دور المنظمات الفاعلة فً تطبٌق القانون الدولً اإلنسانً ،            ــ  حسام لعنانً :  4

رسالة ماجستٌر، كلٌة الحقوق ، عنابة ، منشورة على الموقع                                  

اإللكترونً :                         

www.startimes.com/f.asp?t=21967704 

http://www.startimes.com/f.asp?t=21967704


اإلنسانً ، رسالة                حماٌة أسرى الحرب فً القانون الدولًــ فاطمة بلعٌش : 5

ماجستٌر فً القانون العام ، كلٌة الحقوق ، جامعة حسٌبة بن                                   

.  2008 - 2007بوعلً ، الشلف ، سنة                          

       أحكام المدنٌٌن من العدو أثناء الحرب ، رسالة لنٌلــ  محمود طالب خضر ذٌاب :  6

الماجستٌر، جامعة النجاح الوطنٌة ، كلٌة الدراسات                                             

.2009العلٌا ، فلسطٌن ، سنة                                       

           فعالٌة العقاب على اإلنتهاكات الجسٌمة لقواعد القانون الدولً  ناصري مرٌم:  -7

   مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم القانونٌة، تخصص ،اإلنسانً                      

.2009-2008قانون دولً، جامعة باتنة، السنة الجامعٌة                         

 

مـقــاالت: - III  

 

حماٌة المدنٌٌن فً األراضً المحتلة ، مقال منشور                  ــ اللواء سٌد هاشم : 1

بمنشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، جنٌف، دون ذكر                                   

العدد ،  و السنة .                                        

لقانونٌة و السٌاسٌة ، المجلة الدولٌة        العقوبات االقتصادٌة و القٌود اــ  آنا سٌغال :  2

للصلٌب األحمر، اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، مختارات من                                

.1999أعداد                      

المالمح األساسٌة للمحكمة الجنائٌة الدولٌة ، فً المحكمة              ــ أحمد أبو الوفا :  3

الجنائٌة الدولٌة ، ) المواء مات الدستورٌة و التشرٌعٌة ( ،                                     

إعداد  شرٌف عتلم، إصدار اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر،                                    

.   2006سنة  4الطبعة                          

المقررة لحماٌة المدنٌٌن أثناء الحرب فً الشرائع          القواعد ــ حمادة محمد سالم :  4

السماوٌة و تنظٌم الدولً الحدٌث ، الحوار المتمدن ، العدد                                     

                           3306 ،15/03/2001.  

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=250675 



القانون الدولً اإلنسانً ، المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ، عدد         ــ زهٌر حسنً :  5

.1992أكتوبر  –سبتمبر  27                        

 

حماٌة المدنٌٌن فً النزاعات الدولٌة المسلحة ، الحوار           ــ سامح خلٌل الوادٌة :  6

.06/10/2008 ، 2426المتمدن ، العدد                                 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=149245 

الحماٌة الدولٌة للمدنٌٌن فً األقالٌم المحتلة منشور                 ــ سامر أحمد موسى :  7

بالحوار المتمدن ، منشور بالموقع اإللكترونً :                        

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101336 

مقال بعنوان العدوان الصهٌونً و القانون الدولً ، من             ــ شفٌق الراشٌدات :  8

حامٌن العرب ، مطبعة          مطبوعات األمانة العامة التحاد الم                           

عبدو أنور أحمد ، مصر ) ب ت ( .                             

مدى مشروعٌة العقوبات االقتصادٌة ، العراق نموذجاً،                ــ عائشة زمورة :  9

محاضرة غٌر منشورة ، ألقٌت خالل ٌوم دراسً وطنً نظمته                                

كلٌة الحقوق ، جامعة باتنة ، تحت عنوان العقوبات االقتصادٌة                                

. 16/01/2007و تأثٌرها على حقوق اإلنسان ، بتارٌخ                           

الحماٌة الدولٌة للمدنٌٌن فً منظور القانون                         ــ فتحً محمد فتحً : 10

الدولً اإلنسانً ، منشور فً الموقع اإللكترونً التالً                                         

دون ترقٌم الصفحات .                                    

Mn940.net/forum/forum32/thread10049.html 

           حماٌة النساء فً القانون الدولً اإلنسانً ، الترجمة لمقال ــ كرٌل فرانسوا :  11

منشور فً المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ، نوفمبر/ دٌسمبر                                   

                         1985.  

اللجنة الدولٌة لتقصً الحقائق ، أداة مجدٌة أم وسٌلة فعالة       ــ لوٌجً كوندورلً :  12

القانون الدولً اإلنسانً ، المجلة الدولٌة للصلٌب         لتطبٌق                               

.2001األحمر، مختارات من أعداد                                

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101336


حماٌة المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة ،منشور                محمد ٌوسف علوان : ــ  13

بالموقع اإللكترونً :                                    

www.annaba.org/nbahome/index/htm 

 

نظرة عامة فـً القانون الــدولً اإلنسـانً و               محـمـد طلعـت الغـنٌــمً :  ــ 14

ا     إلسالمً ، الندوة المصرٌة األولى حول                                                    

القانون الدولً اإلنسانً ، الجمعٌة المصرٌة                                                     

. 1982للقانون الدولً اإلنسانً ، القاهرة ،                                      

 

الخبرة التارٌخٌة اإلنشاء نظام دائم للعدالة الجنائٌة          " ــ هانً فتحً جورجً :  15

الدولٌة" ، قضاٌا حقوق اإلنسان، المنظمة العربٌة                                               

لحقوق اإلنسان ، دار المستقبل العربً ، القاهرة ،                                              

.1999، سبتمبر  05العدد                                   

إجراءات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر الدولً ، حاالت        ــ بدون اسم المؤلف :  16

إنتهاك القانون الدولً اإلنسانً ، الترجمة العربٌة ، دون                                       

ذكر اسم المترجم ، مقال منشور فً المجلة الدولٌة                                              

.1981للصلٌب األحمر ، جنٌف ، مارس ــ أفرٌل ،                                 

 

قوانٌن.االتفاقٌات الدولٌة و ال - VI 

 

لتحسٌن حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة فً           : ــ إتفاقٌة جنٌف األولى 1

. 12/08/1949المٌدان ، الموقع علٌها فً                                  

لتحسٌن حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة فً           : ــ إتفاقٌة جنٌف الثانٌة 2

. 08/1949الموقع علٌها فً /12البحار ،                                 

الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقع علٌها فً                 :  ــ إتفاقٌة جنٌف الثالثة 3

                              12/08/1949 .  

http://www.annaba.org/nbahome/index/htm


بشأن حماٌة األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب                : إتفاقٌة جنٌف الرابعة  ــ 4

. 12/08/1949الموقع علٌها فً                                  

، الملحق باتفاقٌات      08/07/1977الموقع علٌه فً  : ــ البروتوكول اإلضافً األول 5

نٌف األربعة.ج                                    

 

و الهالل األحمر.ــ النظام األساسً لحركة الصلٌب األحمر الدولً  6  

المصادق علٌه  من طرف المؤتمر                                                               

( للصلٌب   15الدولً الخامس عشر )                                                          

.1986األحمر ، بجنٌف فً أكتوبر                                                              

. ــ النظام األساسً لمحكمة الجناٌات الدولٌة 7  

 ثانٌاً: باللغة الفرنسٌة.

1 – ARRASSEN mohamed :Conduite des hostilités, droits                               

                                               des conflits armés et                      

                                               désarmement, Edition                    

                                               Bruylant, Bruxelles,1986.  

2 – BASSIOUNI Cherif : Introduction au droit pénal                         

                                         international ,Edition Bruylant,             

                                          Bruxelles, 2002. 

3– Charles ROUSSEAU : Le droit des conflits armés ,               

                                            Edition A.pedone, Paris ,                                                    

                                           1983. 

4 - David RUZIE : Droit international public, Dalloz , France,   

                           2004.                                                                                                                                                                                            

5 – Edward NAHLIK : Protection des biens culturel, les             

                                     dimensions internationales du droit         

                                      humanitaire, Edition A.pedone, Paris     

                                      1986. 



6 – Hans HANG : Humanité pour tous, les principes                   

                              fondamentaux du mouvement                        

                              international de la croix rouge et du               

                              croissant rouge, Institut Henry                        

                              Dunant,Haupt, Genève (Sans date). 

7 – Jean PICTET : Une institution unique de son genre, le         

                                comité international de la croix rouge,          

                                institut Henry Dunant, Genève, Edition        

                                A.pedone, Paris,1985.  

8 – Jean MATHIEU : la défense international des droits de        

                                   l’homme, collection : que sais je,               

                                   presse universitaire de France. 

                                   (Sans date).  

9 – Jean Phillipe LAVOYER : Le CICR et le conflit du golf ,       

                                                 quelque aspects juridiques,         

                                                 centre de droit international.  

10 – Maurice TORRILLI : Le droit international humanitaire,      

                                           collection , que sais je, presse           

                                           universitaire de France.(Sans date) 

11 – Marie Françoise FURET, Jean Claude MARTINEZ,         

        Henri DORANDEU :  la guerre et le droit, Edition               

                                           A- pedone, Paris, (sans date). 

12– Oji UMOZORIKE :Protection des victimes des conflits         

                                     armés , populations civiles, les                

                                     dimensions internationales des droits     

                                     humanitaires , Institut HANRY Dunant,   

                                     Edition A.pedone, Paris,1986 

13 – Joel RIDEAU  : problèmes du respect des droits de            

                                 l’homme dans les territoires occupés par    



                                 Israël ,annuaire française du droit               

                                   international 1970.  

 

14 – Yoram DINSTEIN: la reforme de la protection des droits    

                                      de l’homme pendant les conflits             

                                      armés et les périodes de crise,               

                                      l’université LAGUNA, Bruylant,               

                                      Bruxelles, 1993.  

15 – Youcef BRAHIMI : le conflit IRAKIEN, le droit                     

                                       humanitaire a l’épreuve des guerres     

                                       modernes, Edition ANDALOUSES,       

                                      1993. 

II – Articles. 

1 – BAHANAG Bassouf: les insuffisances des conventions       

                                        de Genève du 12 aout 1949 et             

                                        leurs protocoles additionnels de           

                                        1977, revue africaine de politique         

                                        international, n 27/28, Avril   1997. 

2 – BOISSON DE CHAZOURNES   Laurance :  

                               des organes des unies et en  particulier        

                               celle du conseil de sécurité en tant  que       

                               source de droit international humanitaire      

                               (politique étrangère)  3/93. 

3 – George ABI-SAAB: les mécanismes de mise en œuvre       

                                        du droit humanitaire,                             

                                        Revue.Générale du Droit International 

                                        Public, 1978. 

 



4 – Jihad Youcef ABDEL-RAHMANE : les sanctions                 

                            économiques et les droits de l’homme, in  

www.amanjordan.org/aman.studies/wmprint.php?artld=609 

5 – Jean Paul GETTI ,Karine LESCURE : les tribunaux ad hoc 

                                           pour l’ex Yougoslavie et le Rwanda,  

                                           problèmes politiques et sociaux , la   

                                           justice pénale internationales, la       

                                           documentation française, France, n  

                                           826, 27 Aout 1999. 

6 – Laiti KAMA : le tribunal pénal international pour le               

                            Rwanda, problème politique et sociaux, la       

                            justice pénale internationale, la                        

                           documentation française, France, 

                            27 Aout 1999. 

7 – Pierre Marie DUPNY : «  après la guerre du                         

                                           golf »,revue générale de droit            

                                           de international public,1991, T.II 

8 – Yves SANDOZ :le comité international de la croix rouge      

                                 ( gardien des droits international                 

                                 humanitaire) ICRC, Genève,1998. 

9 – ( Sans auteur) : la relation entre la cour pénale                    

                                 internationale de et le conseil de                 

                                 sécurité de l’ONU : 

www.ircrc.org/web/fre/sitefreo.nsf/html 

10 –Des sanctions économiques sur l’Irak rapport de mission     

       d’enquête arabe des droit humaines effectuée par :                    

       Violette DAGUERRE et Issam  EDINE.                                 

                            www.achr.nu/rcp63htm 

http://www.amanjordan.org/aman.studies/wmprint.php?artld=609
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     يتناول البحث إشكالية حماية المدنيين أثناء النزاعات الدولية المسلحة  :ملخص

تفاقية جنيف الرابعة لسنة وآليات ضمان تطبيقها ، التي احتوتها إ

الملحق بها . تطرقُت 9111البروتوكول اإلضافي األول لسنة و 9191

م ـعرضُت أههوم المدنيين و األعيان المدنية ، ثم ــمف ة إلىــبداي

والتي احتوتها اإلتفاقية و البروتوكول السالفين الذكر ،  المكفولة قوقـالح

ة ، و ذلك بسرد ــان تلك الحمايـــــوسائل ضم ثم ثانياً استعرضتُ 

الوسائل ، النوع األول ذات طابع رقابي وقائي ، بينما  ن ـين مـنوع

تمة احتوت و أنهيُت البحث بخا ،جزائي و ردعي الثاني ذات طابع 

 .على إشكالية البحث استنتاجات و جواب

 

 

 

 

Résumé :        Cette recherche  porte sur la problématique de  la   

                       protection des   civiles en temps de conflits armés  

                       internationaux et les  mécanismes  de sa garantie,  

                       contenus   dans  la 4
ème

 convention de  Genève de    

                       1949 et   le  1
e     

protocole    additionnel   de  1977.  

                       Nous avons  soulever en premier la  notion  de  la  

                       population   et   les  biens    civiles,   puis    on   a  

                       exposer   les droits fondamentaux  contenus  dans     

                       la   convention  et  le   protocole   sus- cité,  et   en   

                       deuxième, on a exposer les moyens  de  garantis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                       de cette  protection,  en   relatant  deux  genres de  

                       moyens , le  1
er 

 à  caractère   de   surveillance   et  

                       préventif quant  au deuxième à caractère répressif, 

                       et on a terminer la recherche  par  une  conclusion 

                       qui porte des raisonnements  déductifs et réponses 

                       à la problématique.                                                                                                      
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