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 المحتويات
 

 ا لموضوع

 الصفحة
 إلى من

   الممدمة

 الفصل األول 

 ماهٌة المانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان

 

  

   ماهٌة المانون الدولً اإلنسانً لمبحث األول : ا

   تعرٌف المانون الدولً اإلنسانً المطلب األول : 

   تطور المانون الدولً اإلنسانً المطلب الثانً : 

 المطلب الثالث: مصادر المانون الدولً اإلنسانً

 

  

 ماهٌة المانون الدولً لحموق اإلنسان المبحث الثانً : 

 

  

 ب األول: تعرٌف المانون الدولً لحموق اإلنسان: المطل

 

  

 المطلب الثانً: تطور المانون الدولً لحموق اإلنسان: 

 

  

 المطلب الثالث : مصادر المانون الدولً لحموق اإلنسان:

 

  

 الفصل الثانً

 نطاق تطبٌك المانونٌن

 

  

 نطاق التطبٌك المادي للمانونٌن المبحث األول : 
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 آلٌات تنفٌذ المانون الدولً اإلنسانًالمبحث األول : 

 
  

 

    

   النزاعات المسلحة الداخلٌةالمطلب الثانً: 

   المبحث الثانً : النطاق الشخصً لتطبٌك المانونٌن

   المطلب األول : أشخاص المانون الدولً اإلنسانً

   المطلب الثانً : أشخاص المانون الدولً لحموق اإلنسان

    الحموق المشموله بحماٌة المانونٌن المبحث الثالث : 

   نٌالتً ٌحمٌها المانون انواع الحموق  لب األول : المط

   نطاق الحماٌة ومداها المطلب الثانً : 

   المطلب الثالث: التداخل فً الحماٌه التً ٌوفرها المانونٌن

 الفصل الثالث

 آلٌات تنفٌذ المانونٌن
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 ممدمة

 

بٌن المانون الدولً اإلنسانً ولانون حموق االنسان على الرؼم من اختالؾ ما راً ما ٌمع الخلط كثٌ

 احكام كل منها. 

مانون الدولً لوكثٌراً ما ولعت األمم المتحدة فً هذا الخلط عندما تستخدم آلٌات وتؽٌرات خاصة با

 نسانً. لحموق االنسان فً حاالت تشكل انتهاكاً لمواعد المانون الدولً اال

وحٌث انه لٌس من المنطك تطبٌك احكام لاعدة على ولابع تخضع الحكام لاعدة اخرى لما فً ذلن 

البحث فً استماللٌة المانون الدولً من هنا جاءت ضرورة من خروج على الممتضٌات المانونٌة السلٌمة، 

 لحموق االنسان، والمانون الدولً اإلنسانً. 

حماٌة ارواح االفراد وصحتهم وكرامتهم من زاوٌتٌن مختلفتٌن، فعلى  ٌهدفان الى المانونٌن كال ان

ٌهدؾ كل منهما الى حماٌة الحٌاة اإلنسانٌة وحظر لالشخاص الخاضعٌن الجراءات لضابٌة  :سبٌل المثال

 جنابٌة، كما تضم كل منهما احكاماً تكفل حماٌة النساء واالطفال وتوفٌر الؽذاء والدواء. 

الولت الذي ٌعالج المانون الدولً اإلنسانً مواضٌع  جوانب أخرى ، ففً فً اال انهما ٌختلفان

سٌر االعمال العدابٌة والوضع المانونً للمماتلٌن  :تخرج من نطاق المانون الدولً لحموق االنسان مثل

 ٌعالج جوانب التدخل فً نطاق حماٌة المانون الدولً اإلنسانًالمانون الدولً لحموق االنسان نجد بان 

 من لبٌل حماٌة حموق االنسان فً ولت السلم كحرٌة الصحافة والحك فً االجتماع والتصوٌت. 

 

ً الحمابك صفً مناسبات عده ومن ذلن ان لجنة تمالمانونٌن  مد خلطت األمم المتحدة بٌن هذٌن ل

ممرضة المً التابعة لألمم المتحدة فً السلفادور اعتبرت حكم االعدام الذي نفذه الجٌش السلفادوري فً 

 ً ً صارخا  المبض علٌها بعد الهجوم على مستشفى لجبهة الفارابوندمارتً للتحرٌر الوطنً ٌمثل خرلا

 اعتبارالى  لمانون الدولً اإلنسانً وحموق االنسان. ذهبت األمم المتحدةاللمانون الدولً اإلنسانً وحموق 

عد انتهاكات تمدنٌون فً سراٌٌفو عرض لها الوالتً ت 99ٓٔاالحداث اإلنسانٌة فً ٌوؼسالفٌا سنة 

  (ٔ) للمانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان.

لوجود استمالل واضح بٌن مجالً هذٌن  وذلن ذ وٌجب تجاوزهبحؼٌر مهذا الخلط بان الشن 

 ؟  المانوناالمر دعانا الى رصد العاللة بٌن هذٌن الفرعٌن الحدٌثٌن نسبٌاً من خروج . هذا المانونٌٌن 

                                                 

دار  –تدخل األمم المتحدة فً النزاعات المسلحة غٌر ذات الطابع الدولً  .4002، مسعد عبد الرحمن ،  زٌدان -( 9)
 . ، مصر 294الكتب المانونٌة ،ص 
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الدولً العام وهما المانون الدولً لحموق اإلنسان الذي ٌعنى بحماٌة حموق اإلنسان فً جمٌع الظروؾ، 

اإلنسان فً  قوفً زمن السلم والحرب وثانٌهما هو المانون الدولً اإلنسانً الذي ٌُعنى بحماٌة حمو

فً جمٌع الظروؾ، وإن كان كثٌرا ظرؾ النزاع المسلح. ففً حٌن ٌبدو األول لانونا عاما شامال ٌطبك 

ما ٌتعثر تطبٌمه من الناحٌة الوالعٌة فً زمن الحرب، ٌبدو الثانً لانونا خاصا بظرؾ خاص وهو النزاع 

 المسلح.

إال أن لواعد المانون الدولً  ، هذٌن المانونٌن نسبٌا، وعلى الرؼم من حداثة ومن جهة أخرى

فمد بدأ تمنٌن لواعد هذا المانون بعد منتصؾ المرن  . ة عاماإلنسانً كانت هً األسبك بالظهور بنحو مب

. فً حٌن أن لواعد 6ٖٙٔالتاسع عشر، وعلى األخص بعد تشكٌل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر عام 

بعد ان المانون الدولً لحموق اإلنسان لم تبدأ بالظهور كمانون مكتوب إال بعد منتصؾ المرن العشرٌن 

   (ٔ)تحدة حموق اإلنسان اهتماما كبٌرا. هٌبة األمم المأولت 

فمد  عزمت على وبالنظر الهمبة التمٌٌز بٌن هذٌن الفرعٌن المهمٌن من فروع المانون الدولً 

، وفً هذا السبٌل لٌات تنفٌذهمااء الضوء علٌهما متطرلا الى مجاالت تطبٌمهما وآساعٌا الى المدراستهما 

 تفالٌات والصكون الدولٌه.تطرلنا الى آخر الدراسات الفمهٌه واال

هذه الدراسة الى ثالثة فصول نبحث فً الفصل االول منها ماهٌة المانون الدولً  لد لسمنا و

اص اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان فً حٌن نخصص الفصل الثانً للبحث فً نطاق اختص

ختمنا الدراسة بخاتمة وممترحات و ونٌنتنفٌذ المان آلٌات دراسة فً كرسمد المانونٌن اما الفصل الثالث ف

 .مل ان تنال  رضا االساتذة الكرام نؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

كلٌة  –جامعة دمشك  –العاللة بٌن المانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان  –ناجً المطاعنة  -( 9)
 .   1ص  – 4004- 4002 –الحموق 
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 الفصل األول

 الدولً لحموق اإلنسان والمانون  ماهٌة المانون الدولً اإلنسانً
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 الفصل األول

 ماهٌة المانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان

 

 

ثٌث الى حماٌة الفرد مما لد ٌتعرض له من عنؾ وتعسؾ ، لادت الىى سعً المجتمع الدولً الح 

ظهور مجموعتٌن من المواعد منها سمً بالمىانون الىدولً اإلنسىانً الىذي ظهىر كمصىطلح فىً سىبعٌنٌات 

فىىً جنٌىىؾ والتىىً انتهىىت بوضىىع  999ٔ-99ٗٔالمىىرن الماضىىً وارتىىبط بالمفاوضىىات التىىً جىىرت بىىٌن 

م ماكىىان ٌصىىطلح علٌىىه ضىى، والىىذي ٌ 9ٗ9ٌٔىىات جنٌىىؾ األربىىع لعىىام بروتوكىىولً جنٌىىؾ الملحمىىٌن باتفال

بمانون الحرب او لانون النزاعات المسلحة .والمسم الثانً من المواعد ٌطلك علٌها تسىمٌة المىانون الىدولً 

لحموق اإلنسان الذي ظهر كمصطلح أٌضا فً سبعٌنٌات المرن الماضىً علىى اثىر نفىاذ العهىدٌن الىدولٌٌن 

 ، ولهذٌن المانونٌن معانً متمٌزة نبٌنها فً هذا الجزء من الدراسه.لحموق اإلنسان 

 

 

 

 المبحث األول

 ماهٌة المانون الدولً اإلنسانً

 

الحرب والع لدٌم لدم اإلنسانٌة نفسها، حٌث ُعرفت الحرب كؤداة لتسوٌة الخالفات، منذ العهود 

ً هابلة ألعداد األولى لوجود اإلنسان، لو عدنا إلى كتب التارٌخ والمخطوطات ا لمدٌمة، لوجدنا أرلاما

 الحروب، حٌث ٌعجز العمل عن تصدٌك ذلن. 

( آالؾ سنة من التارٌخ، ٘( حرب اشتعلت خالل ) ٓٓٓٗٔحٌث تزودنا اإلحصاءات بؤن )  

( سنة األخٌرة، لم ٌعرؾ ٖٓٓٗ( ملٌارات من بنً البشر، وخالل )٘نحو ) وبلؽت الخسابر باألرواح

( مالٌٌن نسمة ٓٔام من السالم، وجاءت الحرب العالمٌة األولى على نحو )( عٕٓ٘العالم سوى )
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( ملٌون نسمة ماتوا نتٌجة األوببة التً خلفتها الحرب، وفً الحرب العالمٌة الثانٌة، ٕٔباإلضافة إلى )

 (ٔ)( ملٌون نسمة نصفهم من المدنٌٌن ٓٗوفً الحرب العالمٌة الثانٌة لتل نحو )

إلى هذه أألرلام الهابلة، كان البد من السعً إلٌجاد الحلول الولابٌة التً وهكذا من خالل النظر 

تحول دون ولوع الحروب، أو حتى التخفٌؾ منها لدر اإلمكان، ومن هنا، كانت البداٌات األولى لظهور 

ما سمً فٌما بعد ) المانون الدولً اإلنسانً ( حٌث نجد أولى لواعده فً الثمافات لبنً البشر، حٌث 

 الضعٌؾ التً كانت تسود فً المجتمعات المدٌمة.  ةلمَّس لواعده فً مبادئ الفروسٌة والمروءة ومساعدنت

ً بالدٌن المسٌحً، حٌث دعا السٌد المسٌح علٌه السالم  ثم ظهرت لواعده فً األدٌان السماوٌة بدءا

سة على ممالٌد الحكم، إلى المحبة والرحمة والتسامح، وعندما سادت المسٌحٌة فً أوروبا، وسٌطرت الكنٌ

بدأ الفمهاء بإٌجاد المبررات الدٌنٌة للحرب، فصاؼوا نظرٌة )الحرب العادلة (. بعد ذلن جاءت الشرٌعة 

اإلسالمٌة التً وضعت لواعد وأحكام محددة لتنظٌم سلون الدولة واألفراد على السواء فً زمنً السلم 

 والحرب. 

 

 نسانً المطلب األول: تعرٌف المانون الدولً اإل

وردت تعارٌؾ كثٌرة بخصوص المىانون الىدولً اإلنسىانً ، فمىد عىرؾ بؤنىه ةمجموعىة المبىادئ 

واألحكام المنظمة للوسابل والطرق الخاصة بالحرب باإلضافة إلى الحماٌة للسكان المدنٌٌن ، والمرضىى 

 .(ٕ)والمصابٌن من المماتلٌن أسرى الحرب ة

لدولٌىة الموضىوعة بممتضىى اتفالٌىات واعىراؾ دولٌىة كما عرفه البعض بؤنه ةمجموعىة المواعىد ا

مخصصة بالتحدٌد لحل المشاكل ذات الصفة اإلنسانٌة الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولٌة أو 

ؼٌر الدولٌة والتً تحد العتبارات إنسانٌة من حك أطراؾ النزاع فً اللجوء إلى ما ٌختارونه من أسالٌب 

 .(ٖ)مً األشخاص والممتلكات التً تتضرر من جراء النزاعةووسابل فً المتال ، وتح

 

المانون الدولً اإلنسانً هو أحد فروع المانون الدولً العام الحدٌثة، ٌهدؾ هذا المانون إلى حماٌة 

 اإلنسان فً ظرؾ طارئ، هو ظرؾ النزاع المسلح. 

                                                 

األسس األولٌة للمانون اإلنسانً الدولً من كتاب المانون الدولً اإلنسانً تمدٌم  –د. إسماعٌل عبد الرحمن  –(9)
 . 92ص  -4002 –الطبعة األولى  –الماهرة  –مستمل العربً دار ال –الدكتور : احمد فتحً سرور 

 ( انظر:4)
-.Ramesh Thakur, 2000. ”Global norms and int. humanitarian law” int. review of  
   red cross, icrc, Vol. 83, No. 841, , P. 19. Geneva. 

 .910، ص 4009إلنسانً" ، دار الحامد ، عمان ، ( انظر د. فٌصل شطناوي ، "حموق اإلنسان والمانون الدولً ا2)
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ً للمانون الدولً اإل نسانً، اعتبرت فٌه أن هذا لمد تبنت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، تعرٌفا

المانون ٌتكون من ) مجموعة المواعد الدولٌة المستمدة من االتفالٌات واألعراؾ، التً تهدؾ بشكل 

بصورة مباشرة، عن النزاعات المسلحة الدولٌة، أو ؼٌر  خاص، إلى تسوٌة المشكالت اإلنسانٌة الناجمة

زاع فً استخدام أسالٌب الحرب، وطرلها التً تروق الدولٌة والتً تمٌَّد ألسباب إنسانٌة، حك أطراؾ الن

        (ٔ) لها، أو تحمً األشخاص واألمالن المعرضٌن أو الذٌن ٌمكن أن ٌتعرضوا ألخطار النزاع (.

وذهب البعض الى تعرٌفه بتعبٌر آخر بؤنه ) مجموعة المبادئ والمواعد المتفك علٌها دولٌاً، والتً 

عنؾ فً ولت النزاعات المسلحة عن طرٌك حماٌة األفراد المشتركٌن فً تهدؾ إلى الحد من استخدام ال

العملٌات الحربٌة أو الذٌن تولفوا عن المشاركة فٌها، والجرحى والمصابٌن واألسرى والمدنٌٌن، وكذلن 

عن طرٌك جعل العنؾ فً المعارن العسكرٌة ممتصراً على تلن األعمال الضرورٌة لتحمٌك الهدؾ 

والمانون الدولً اإلنسانً هو جزء من المانون الدولً الذي ٌنظم العاللات بٌن الدول. . (ٕ)العسكري ( 

وٌتمثل المانون الدولً فً االتفالٌات التً ابرمتها الدول، والعرؾ الدولً التابع من ممارسات الدول 

 (   3والممبول من جانبها باعتباره الزامٌاً، فضالً عن المبادئ العامة للمانون. )

ع ابتكار مصطلح ) المانون الدولً االنسانً ( والذي تناولنا تعارٌفه فٌما تمدم، إلى المانونً وٌرج

( والذي شؽل منصب رباسة اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر سابما ولعدة  Max Huberالمعروؾ ) 

كون الٌوم سنوات ، ولم ٌلبث هذا المصطلح ان ظهر حتى تم تبنٌه من لبل العدٌد من الفمهاء ، وٌكاد ٌ

 (.4مصطلحاً رسمٌاً على الصعٌد الدولً)

ومن التعارٌؾ أعاله ومن ؼٌرها نستطٌع ان نستنتج ان المانون الدولً االنسانً ، عبارة عن 

مجموعة من المواعد الدولٌة التً تستهدؾ حماٌة شٌبٌن اساسٌٌن االول هو حماٌة شخص االنسان ، 

الموانٌن وثانٌا حماٌة األعٌان والممتلكات لهذا االنسان . ولكن أي الؽاٌة االساسٌة لهذا المانون وؼٌره من 

انسان هو المعنً بحماٌة هذا المانون ، واي من ممتلكات هذا االنسان هً التً ٌحمٌها هذا المانون ؟ هل 

 ان كل االفراد مشمولون بعناٌة هذا المانون ، وهل ان كل االعٌان مشمولة بهذه الحماٌة ؟ 

ن المانون الدولً االنسانً ٌعنى باالنسان واالعٌان فً ولت الحرب ، واالنسان فً الحمٌمة ا

مادر على مواصلة االشتران الؼٌر ؼٌر المشترن فً الحرب واالنسان المشمول بهذه العناٌة هو االنسان 

                                                 

 –بٌروت  –الطبعة الخامسة  –منشورات الحلبً الحمولٌة  –المانون الدولً العام  –نمالً عن د. دمحم المجذوب  –( 9)
 .  244ص  4002

اب دراسات فً تارٌخ المانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان من كت –د. دمحم نور فرحات  -( 4)
 –الطبعة األولى  –الماهرة  –دار المستمبل العربً  –المانون الدولً اإلنسانً تمدٌم الدكتور مفٌد شهاب 

 .   22ص  – 4000
 ص  CRC  /4004  لسم الخدمات االستشارٌة للمانون الدولً اإلنسانً . ما هو المانون الدولً اإلنسانً  –( 2)
لى المانون الدولً االنسانً ، المجلد الثانً لحموق االنسانً ، دار العلم للمالٌٌن ، ( د. زٌدان مرٌبوط ، مدخل إ2)

 . 900، ص  9122بٌروت 
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المتالٌة فً الحرب ، والمثال على الحالة االولى المدنٌون بشكل عام باستثناء الذٌن ٌشتركون فً العملٌات 

( أما بالنسبة إلى األعٌان والممتلكات المشمولة 1، والمثال على الحالة الثانٌة األسرى والجرحى )

ً عسكرٌة بالمفهوم  بالحماٌة او ما تعرؾ  باألعٌان المدنٌة ، فهً كافة األهداؾ التً ال تعتبر أهدافا

 (2ان تكون محمٌة عسكرٌاً)العسكري ، وٌشترط باألهداؾ العسكرٌة أن تكون لخدمة ؼرض عسكري و

 

 المطلب الثانً: تطور المانون الدولً اإلنسانً 

 

إذا كان تعبٌر المانون الدولً اإلنسانً تعبٌر حدٌث جداً، حٌث ٌرجعه البعض إلى السبعٌنٌات من 

المرن الماضً فإن والدة لواعده لدٌمة، حٌث نجىدها فىً كتابىات الفالسىفة، ونىادت بهىا األدٌىان السىماوٌة  

ومنها الدٌانه المسٌحٌه حٌث ساهم فً تكوٌن العرؾ الدولً الخاص بالنزاعات المسلحة عوامىل عدٌىدة ، 

منها فكرة الشرؾ العسكري الذي تحلى به المحاربون المىدامى والفرسىان فىً العصىور الوسىطى ، حٌىث 

رضىى وعىدم كانت الحروب فً نظرهم كفاحاً شرٌفاً تحكمىه لواعىد خاصىة تتعلىك بمعاملىة الجرحىى والم

التعرض لؽٌر المماتلٌن من سكان دولة العدو وكان الفضل فً إنماء هىذا االتجىاه لىدى الفرسىان الىذي عىد 

عنصراً أساسٌاً فً نظام الفروسٌة ٌعود إلى مبادئ الىدٌن المسىٌحً التىً تنىادي بالمحبىة وطٌىب المعاملىة 

ظهىر فىً االهتمىام بىالجرحى وتىؤمٌن للجمٌع سواء كانوا أعداًء أم أصدلاء وأبرز صور الفروسٌة كانىت ت

العالج لهم من لبل آباء المصور أنفسهم وبات ذلن تملٌداً شابعاً بٌن الفرسان األعداء الذٌن ؼالباً ما عمىدوا 

 (. 3الهدن لؽرض دفن موتاهم وإجراء مراسٌم الدفن المسٌحٌة ومعالجة المرضى)

عسكري التىً لامىت علىى أٌىدي فرسىان ومن األمثلة على تؤثر سلون المتحاربٌن بفكرة الشرؾ ال

 9ٗ٘ٔالعصور الوسطى ، واستمرارها فً توجٌه وحكم سلون األعداء فً الحروب ، ما حصل فً عام 

فىً معركىة فونتنىىوا البلجٌكٌىة بىىٌن كىل مىىن المىوات الفرنسىىٌة بمٌىادة لىىوٌس الخىامس عشىىر ولىوات إنكلتىىرا 

لفروسىىٌة ، فتمىىت معالجىىة جمٌىىع الجرحىىى وهولنىىدا ، حٌىىث تىىم مراعىىاة فكىىرة الشىىرؾ العسىىكري ونظىىام ا

                                                 

 .  9122( من بروتوكول جنٌف االول لعام  20( انظر : المادة )9)
 . 9122( من بروتوكول جنٌف االول لعام  24( انظر : المادة ) 4)
،  9122ون الحرب والحٌاد ، مطبعة لجنة التؤلٌف والنشر والترجمة، الماهرة ، ( انظر:د. محمود سامً جنٌنة ، لان2)

، وكذلن أٌرٌن مورٌز ، مدخل إلى التارٌخ العسكري ، تعرٌب اكرم دٌري وهٌثم األٌوبً ، المإسسة  29ص 
، و جان غلٌرمان ، إسهام أطباء الجٌوش فً نشؤة  929، ص 9121،  4العربٌة للدراسات والنشر ، ط

مانون الدولً اإلنسانً ، بحث منشور فً المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ، الناشر اللجنة الدولٌة للصلٌب ال
 . 422، ص 9121األحمر ، جنٌف ، السنة الثانٌة ، العدد الثامن ، تموز/آب/
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بواسطة خدمات طبٌة جٌدة أمنها الطرفان ، وكذلن التمدٌر المتبادل الذي ظهر فً سلون لادة تلن الحرب 

 (.1بتبادلهم التحٌة لبل بدء الحرب)

كمىىا ان الشىىرٌعة اإلسىىالمٌة وضىىعت لواعىىد كىىان لهىىا اثىىر كبٌىىر فىىً حكىىم سىىلون المسىىلمٌن أثنىىاء 

نوا ٌدخلون فٌها ، حٌث أثرت فٌهم لواعد الشرٌعة اإلسالمٌة ، واألوامر التً كان ٌتلماها الحروب التً كا

المسلمون مىن الرسىول ) ( علٌىه الصىالة والسىالم ، وكىذلن أوامىر الخلفىاء الراشىدٌن مىن بعىده ، ولىادة 

انٌة والوحشىٌة التىً الجٌوش العسكرٌة اإلسالمٌة كان لها دور فً تؽٌٌر وإزالىة العىادات والتمالٌىد الالإنسى

كانت تتبع فً الحروب لبل اإلسالم ، كما أثرت فً الممابل علىى العىدو الىداخل فىً الحىرب مىع الجٌىوش 

تحىت أٌىىدي الجٌىىوش  لواعىىد ومعاملىة ممٌىىزة مىىع اتباعىه الىىوالعٌنالتابعىة للدولىىة اإلسىالمٌة لمىىا لمسىىه مىن 

 (2اإلسالمٌة)

ره على الجٌش الذي أرسله لمحابة  ومن ذلن ما أوصى به الرسول )ص( زٌد بن حارثة عندما أمَّ

الكفار فً مإته، لابالً له: ))ال تمتلوا ولٌداً وال امرأةً وال كبٌراً وال فانٌاً وال منعزالً بصىومعة وال تعمىروا 

 بناء ((.  الً وال تمطعوا شجرةً وال تهدموانخ

وكىان لهىا  مبىادئهىذه الملىت ولىد انت . ة الحىربوهكذا نجد أّن اإلسالم وضع نظاماً صىارماً ألنسى

للتخفٌىىؾ مىىن وحشىىٌة الحىىروب، أمثىىال فٌتورٌىىا  الكثٌىىرٌن المناشىىدٌن األثىىر الكبٌىىر فىىً كتابىىات ودعىىوات

 ( .3وسوارٌز ومن بعدهم ؼروسٌوس )

من  هاالى لواعد تستمد جذور ااصولهفً  وعلى ذلن فإن مصادر المانون الدولً اإلنسانً تعود 

 (  4فالحروب خضعت دوماً لبعض الموانٌن واالعراؾ. ) الحضارات المدٌمة والدٌانات

 

والمانون الدولً االنسانً مر بعىدة مراحىل تطىور علىى الصىعٌد الىدولً ، ابتىداء بوجىود اعىراؾ 

( وكانىت االتفالٌىة 5دولٌة تتضمن مبادبه وتطورا إلى وجىود لواعىد دولٌىة اتفالٌىة تتضىمن هىذه المبىادئ )

بعىد إعىدادها مىن لبىل اللجنىة الدولٌىة للصىلٌب االحمىر والتىً  6ٙٗٔعام االولى لد تمت المصادلة علٌها 

والتً تبنت مهمة االعداد لما ٌعرؾ بالمانون الدولً االنسانً ، وعلى الرؼم مىن أن  6ٖٙٔتؤسست عام 

                                                 

فً مجلة الموات  ( انظر بحث سعد بن دمحم العتٌبً ، المانون الدولً اإلنسانً بٌن االلتزام والتجاهل ، المنشور9)
 -. اشارت الٌه الدكتوره نغم اسحك زٌا22، ص 9112،  21، العدد  29العربٌة السعودٌة المسلحة ، السنة 

جامعة الموصل –اطروحة دكتوراه  –دراسات فً المانون الدولً االنسانً و المانون الدولً لحموق االنسان 
 94ص -4002

 92-ص–المصدر السابك  -(د. نغم اسحك زٌا4)
تارٌخ المانون الدولً االنسانً وطبٌعته ضمن كتاب ، دراسات فً المانون الدولً  –د. دمحم عزٌز شكري  -( 2)

 .  94ص   4000، بٌروت ،  9االنسانً ، تمدٌم : د. مفٌد شهاب ، دار المستمبل العربً ، ط
 .  4ص  –ألحمر اللجنة الدولٌة للصلٌب ا –( الخدمات االستشارٌة للمانون الدولً اإلنسانً 2)
 . 99(د. دمحم عزٌز شكري ، المصدر السابك، ص 2)
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هذه االتفالٌة كانت تمثل نملة مهمة فً مجال هذا المانون ونمطة البداٌة للجزء االتفالً المكتوب فٌه ، فان 

و  9ٓٙٔهذه االتفالٌة كان ٌشوبها الكثٌر من النمص االمر الذي دفع إلى تعدٌلها عدة مرات فىً االعىوام 

اذ تم اعتماد اتفالٌات جنٌؾ لتحسٌن مصٌر ضحاٌا الحرب . ومن جهة اخرى فان اتفالٌات الهاي  9ٕ9ٔ

رٌىىة ، وبعىىد جعلىىت مبىىادئ جنٌىىؾ مواكبىىة للحىىرب البح 9ٓ9ٔوالتىىً تمىىت مراجعتهىىا عىىام  699ٔلسىىنة 

الحرب العالمٌة الثانٌة ونظراً للمآسً الكبٌرة التً لحمت ببنً البشر من عسكرٌٌن ومدنٌٌن من جراء تلن 

إبرام اتفالٌة جنٌؾ الرابعة وهدفها تحدٌد وضع السكان المدنٌٌن زمن الحرب  9ٗ9ٔالحرب ، تم فً عام 

اع االتفالٌىات السىابمة فىؤلرت االتفالٌىة ، وفضالً عن ما تمدم فمد كان هنان ضىرورة كبٌىرة لتحسىٌن اوضى

االولى المتعلمة بحماٌة الجرحى والمرضى العسكرٌٌن فً المٌىدان ، واالتفالٌىة الثانٌىة المتعلمىة بىالجرحى 

والمرضى والؽرلى للموات البحرٌة ، واالتفالٌىة الثالثىة الخاصىة باسىرى الحىرب ولكىن وبسىبب اسىتمرار 

تواصل البحث عن حلول جدٌدة لتفادي هذا الوالع  9ٗ9ٔشبت بعد عام الماسً االنسانٌة والحروب التً ن

، كإضىافة التفالٌىات جنٌىؾ لعىام  999ٔوتمخض عىن ذلىن اٌجىاد البروتوكىولٌن ) االول والثىانً ( لعىام 

، حٌث جاء البروتوكول االول كتدعٌم للمبادئ االنسانٌة التً جاءت بها اتفالٌات جنٌىؾ وخاصىة  9ٗ9ٔ

حى والمرضى . اما الثانً فمد حدد ودعم الحماٌة الدولٌة لضحاٌا النزاعات ؼٌر الدولٌىة للمفمودٌن والجر

. 

بشؤن بعض األسلحة التملٌدٌة وبرتوكوالتهىا األربعىة. ثىم اتفالٌىة  96ٓٔاتفالٌة عام  كما جابت   

راد بشىىىؤن االلؽىىام المضىىىادة لألفىىى 999ٔ. بشىىىؤن االسىىلحة الكٌمٌاوٌىىىة ومعاهىىدة أوتىىىاوا لعىىام 99ٖٔعىىام 

 المتصل باالتفالٌة الخاصة بحموق اطفال فً النزاعات المسلحة.  ٕٓٓٓوالبروتوكول األختٌاري لعام 

ومن الجدٌر بالذكر ان كتابات المفكرٌن وأرابهىم كانىت الىدافع األساسىً لظهىور المىانون          

فاتٌىل ة كمىا الدولً اإلنسانً الحدٌث، وخصوصىا مفكىري عصىر التنىوٌر، ة أمثىال جىان جىان روسىو و 

ذهب إلى ذلن األستاذ ة )) ستانٌسالؾ انهلٌىن (( فىً كتابىه ) عىرض مىوجز للمىانون الىدولً اإلنسىانً (  

(1 .) 

وظهرت لواعد هذا المانون أٌضا، فً مإلفات الُكتَّاب المسٌحٌن من دعاة الرحمة وتجنب المسىوة 

ة الحىروب، وأتَّبىاع الرأفىة والرفىك بمىا أمثال )) فٌتورٌا وسوارٌز ((، الذٌن دعوا إلى التخفٌؾ من وحشٌ

أدخلواه من نظم دٌنٌة على الحرب مثل ) صلح الرب ( و)هدنة الرب ( وخالل حرب الثالثىٌن عىام التىً 

( بٌن الدول الكاثولٌكٌة و الدول البروتستانتٌة، ظهر الفمٌه ؼروسٌوس. 6ٗٙٔ-6ٔٙٔاجتاحت أوروبا ) 

الم ( حٌىىث دعىىا علىىى إثىىر هىىذه الحىىرب إلىىى ضىىبط سىىلون بمإلفىىة المعىىروؾ بِىىن ) لىىانون الحىىرب والسىى

                                                 

 .  92ص  –مرجع نفسه  –( د. دمحم عزٌز شكري 9)



 14 

المتحاربٌن، حٌث دعا فٌه إلى عدم لتل المهزوم إال فً الحاالت االستثنابٌة، وأنه ال ٌجوز تىدمٌر الملكٌىة 

 (. 1إال ألسباب عسكرٌة ضرورٌة  )

 ونجىىده فىىً ممدمىىة هىىذا الكتىىاب ٌعبّىىر عىىن مىىدى الخجىىل والهلىىع الىىذي أصىىابه كمسىىٌحً إزاء تفىىالم

النزاعات المسلحة فً عصره حٌث لىال: ) لمىد الحظىت فىً كىل مكىان مىن العىالم المسىٌحً، تهىوراً، فىً 

الحرب ٌنىدى لىه جبىٌن البرابىرة، لمىد رأٌىت النىاس ٌحملىون السىالح ألسىباب تافهىة، أو دون سىبب ٌُىذكر، 

ُّ شًء ٌجري كما ووجدت أن السالح عندما ٌتكلم ال ٌعود للمانون اإللهً أو اإلنسانً أيَّ احترام، وك ّّ ّل

 ( 2لو أن الهٌجان العام ٌطلك األٌدي، بموجب مرسوم عام، الرتكاب الجرابم ( )

أوضح فٌه أن الحرب  9ٕ٘ٔأٌضاً جان جان روسو فً كتابه ة العمد االجتماعً ة الصادر عام 

ورة عىابرة، ال لٌست )) عاللة إنسان بإنسان، بل عاللة دولة بدولة، ال ٌكىون فٌهىا األفىراد أعىداء إالّ بصى

كبشر، وال حتى كمواطنٌن، بل كجنود، ال كؤفراد من الوطن، بل كمدافعٌن عنه (( وأكد بؤن نهاٌة الحرب 

تكىىون بالمضىىاء علىىى الدولىىة المعادٌىىة لىىذلن )) مىىن حمنىىا أن نمتىىل المىىدافعٌن عنهىىا طالمىىا كىىان السىىالح فىىً 

ونهم أعىداء أو أدوات للعىدو، ٌصىبحون مىن أٌدٌهم، ولكن ما أن ٌُلموا السالح وٌستسىلموا وٌتولفىوا عىن كى

د بشر ال حّك لنا فً حٌاتهم (( وهكذا نجد أن روسو وضع مبىادئ ولواعىد ثورٌىة وجدٌىدة فىً  جدٌد مجرَّ

سلون المتحاربٌن. لو اتبعتها األطراؾ المتحاربة ألدى ذلن إلى التملٌل من ضحاٌا هذه النزاعات إلى حٍد 

ٌوس إلى تىؤثٌر بمبىادئ ومفىاهٌم الىدٌن المسىٌحً، وتىؤثره أٌضىاً بمبىادئ كبٌر وإذا كان مردَّ أفكار ؼرو س

 الشرٌعة اإلسالمٌة. 

 فإن أفكار روسو تعود إلى المنطك والعمل باعتبار أحد فالسفة عصره. 

هذا وتعد معركة سولفرٌنو ) وهً مدٌنة شمال إٌطالٌا، حصلت فٌها معركة بٌن الجٌش الفرنسً  

انتتهىت إلىى انتصىار  6٘9ٔث (( والجٌش النمسىاوي بمٌىادة )) ماكسىٌملٌان (( عىام بمٌادة )) نابلٌون الثال

الجٌش الفرنسً ( تعد وهذه المعركة نمطة تحول هامىة فىً مسىٌرة الحركىة اإلنسىانٌة. فخىالل سىت عشىر 

 (  3ساعة من المتال ولع أربعٌن ألفاً من المتلى والجرحى. )

طن السوٌسً ))هنر دونىان (( ال كمماتىل بىل كمىدنً وفً ذلن الٌوم وصل إلى هذه المنطمة الموا

جاء فً زٌىارة عمىل، وهنىان شىاهد مىا خلفتىه تلىن الحىرب، مىن عىدد هابىل مىن الجرحىى والمتلىى، حٌىث 

الجنود ٌؤتون من اآلالم والجروح، وٌموتون من جراء نىزؾ دمىابهم دون منمىذ ٌنمىذهم، عنىدما وجىه نىداًء 

 اٌة الجرحى وذلن بوسابل بسٌطة وبدابٌة، للتملٌل من معاناتهم. إلى السكان المحلٌٌن لمساعدته على رع

                                                 

 .   92-94ص  –المرجع السابك –( د. دمحم عزٌز شكري 9)
 .   242ص  –مرجع سابك  –المانون الدولً العام  –د. دمحم المجذوب  –( مشار إلٌه عند 4)
 4ص  – 4002منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  –ف على اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر تعر   –( من كتٌب 2)

. 
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 6ٕٙٔوعند عودته إلى سوٌسرا، ألؾ كتابه المعروؾ بن )) تذكار سولفر ٌنو (( ونشره فً عام 

 وكان لهذا الكتاب دوره الكبٌر فً إنماء الحركة اإلنسانٌة، حٌث تمدم من خالله بالتراحٌن: 

جمعٌات إؼاثة فً ولت السلم، تضم ممرضٌن وممرضات مستعدٌن األول: ٌدعو فٌه الى تشكٌل 

 لرعاٌة الجرحى ولت الحرب. 

والثانً: ٌدعو فٌه إلى االعتراؾ بؤولبن المتطوعٌن الىذٌن ٌتعىٌن علىٌهم مسىاعدة أفىراد الخىدمات 

 الطبٌة التابعة للجٌش، وحماٌتهم بموجب اتفاق دولً. 

) جمعٌىة جنٌىؾ للمنفعىة العامىة ( وهىً لجنىة  تشكلت لجنة خٌرٌىة عرفىت باسىم 6ٖٙٔوفً عام 

مإلفىىة مىىن خمسىىة أعضىىاء مهمىىتهم تحوٌىىل أفكىىار دونىىان إلىىى والىىع ملمىىوس، وأعضىىابها هىىم )) ؼوسىىتاؾ 

إضىافة إلىى دونىان نفسىه (( أنشىؤت هىذه  –تٌىودور مونىوار  –لوي أبٌا  –ؼٌوم هنري دوفور  –موانٌٌه 

إلؼاثة الجرحى، التً تحولت فٌما بعد إلىى اللجنىة الدولٌىة اللجنة المإلفة من خمسة أعضاء اللجنة الدولٌة 

 (   1للصلٌب )

ومىىن هنىىا نجىىد أن الفضىىل فىىً تؤسىىٌس هىىذه اللجنىىة ٌعىىود إلىىى السوٌسىىري )) دونىىان (( وشىىعوره 

اإلنسانً العمٌك وهً مإسسة إنسانٌة ؼٌر متحٌزة، ومحاٌدة، ومستملة. ولدت فً خضم الحرب منذ أكثر 

كوسٌط محاٌىد بىٌن األطىراؾ المتحاربىة. و تسىعى إلىى تىؤمٌن الحماٌىة والمسىاعدة  عاماً.  تعمل ٓٗٔمن 

 (.2لضحاٌا النزاعات المسلحة، واالضطرابات الداخلٌة وؼٌرها من حاالت العنؾ الداخلً  )

أمىىا عىىن مهمتهىىا اإلنسىىانٌة فىىً اإلؼاثىىة، فإنهىىا تباشىىرها أثنىىاء النىىزاع المسىىلح الىىدولً اسىىتناداً إلىىى 

مىن  ٓٔ،ٔٔالمشتركة مىن االتفالٌىات الىثالث األولىى والمىواد  9،ٓٔ)المواد  9ٗ9ٔلعام  اتفالٌات جنٌؾ

( حٌىث تباشىر أعمىال إؼاثىة ٘االتفالٌة الرابعة ( وأٌضاً استناداً إلى البروتوكول اإلضافً األول ) المىادة 

مة تؤمٌن العسكرٌٌن الجرحى والمرضى والؽرلً، وزٌارة أسرى الحرب، ومساعدة المدنٌٌن، وبصفة عا

 الحماٌة والمساعدة لضحاٌا النزاع المسلح، شرٌطه موافمة أطراؾ النزاع. 

أما أثناء النزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌىة فتباشىر مهمتهىا اسىتناداً إلىى المىادة الثالثىة المشىتركة فىً 

محتجىزٌن ( حٌث تمىوم بؤعمىال اإلؼاثىة وزٌىارة ال6ٔاتفالٌات جنٌؾ األربع والبروتوكول الثانً ) المادة 

 ألسباب تتعلك بالنزاع. 

                                                 

 . 4مرجع سابك ص  –(  كتٌب تعّرف على اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 9)
 –منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  –إجابات على أسئلتن  –( نمالً عن كتٌب المانون الدولً اإلنسانً 4)

 . 4ص  – 4002آذار  –الطبعة الثالثة 
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وفً حاالت العنؾ التً ال تصل إلىى مسىتوى النىزاع المسىلح ) االضىطرابات الداخلٌىة ( فتباشىر 

( مىن النظىىام األساسىً للحركىىة التىً تمىىرر حىك اللجنىىة فىً المبىىادرة ٘اللجنىة مهمتهىا اسىىتناداً إلىى المىىادة )

 .   (ٔ)اإلنسانٌة 

إلؼاثة، أما دورها فً تطوٌر لواعد المانون الدولً اإلنسانً، فإن هذا بالنسبة لدورها فً أعمال ا

 لها الدور االكبر واالهم فً ذلن. 

فمنذ نشؤتها، أخذت على عاتمها تطوٌر لواعد هذا المانون، فاتفالٌة جنٌؾ األولى لتحسٌن حال 

حٌث  6ٖٙٔام تعود إلى مبادرة من )) لجنة جنٌؾ (( لع 6ٙٗٔالعسكرٌٌن الجرحى فً المٌدان لعام 

دعمتها الحكومة االتحادٌة السوٌسرٌة، ودعت إلى عمد مإتمر حكومً أدى عند انعماد إلى إبرام هذه 

 االتفالٌة التً تعتبر نمطة البداٌة فً تمنٌن لواعد هذا المانون. 

لى ونتٌجة تواجد اللجنة الدولٌة فً المٌدان، ومرالبتها األمور عن كثب، فإن ذلن أتاح لها التعّرؾ إ

ً التعرؾ إلى الثؽرات الموجودة فً لواعد  المشكالت التً تواجه ضحاٌا النزاع المسلح، أتاح لها أٌضا

 المانون الدولً اإلنسانً، مما ٌجعلها تؤخذ زمام المبادرة فً تطوٌر لواعد هذا المانون. 

ً بهدؾ سّد الثؽرات واستكم ال النمص فً وهكذا كانت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، تعمل دابما

لواعد المانون الدولً اإلنسانً، تعمل على وضع مسوّدات االتفالٌات الدولٌة وتشارن فً صٌاؼة هذه 

 . 999ٔوالبرتوكولٌن اإلضافٌٌن لعام  9ٗ9ٔاالتفالٌات، بما فٌها اتفالٌات جنٌؾ األربع لعام 

ً إلعادة تؤكٌد المانون الدولً اإلنسانً وتطوٌر  وٌستهدؾ هذا  ٕٕٓٓعام وأخٌراً أنشؤت مشروعا

المشروع فً أحد أجزاه، توفٌر إطار لكل من التفكٌر الداخلً، والمشاورات الخارجٌة حول المضاٌا 

 .   (ٕ)الراهنة والمستمبلٌة المتعلمة بالمانون الدولً اإلنسانً  

ة، حدَّدت وأٌضاً أجرت اللجنة مإخراً دراسة على المستوى العالم بؤسره حول المواعد الدولٌة العرفٌ

المواضٌع التً ٌجوز فٌها للممارسات المتعارؾ علٌها فً الولت  ٕٗٓٓالدراسة التً انتُهى منها عام 

ل الموانٌن والمعاهدات المكتوبة   الراهن، أن تكمَّ
(ٖ)   . 

ومن خالل هذا العرض الموجز، نالحظ مدى أهمٌة الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولٌة للصلٌب 

فً مجال أعمال اإلؼاثة اإلنسانٌة، أو فً مجال تطوٌر لواعد المانون الدولً اإلنسانً،  األحمر. سواءً 

 والسهر، على تنفٌذ لواعده، ونشرها من خالل المنشورات التً تصدرها والمإتمرات التً تدعو لعمدها. 

 

                                                 

 .  4المرجع السابك ص  –إجابات على أسئلتن  –(  المانون الدولً اإلنسان 9)
 
 .  94ص  –مرجع سابك  –(  كتٌب تعّرف على اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 4)
 .  94ص  –(  المرجع نفسه 2)
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 مصادر المانون الدولً اإلنسانًالمطلب الثالث :

 

ً، أحد فروع المانون الدولً العام، فإن مصادره هً نفس مصادر باعتبار المانون الدولً اإلنسان  

المبادئ العامة  –العرؾ الدولً  –هذا األخٌر، أي أن مصادره هً المعاهدات أو االتفالٌات الدولٌة 

للمانون للمانون كما ٌمكن إضافة لرارات المنظمات الدولٌة وآراء كبار الفمهاء واجتهادات المحاكم، 

 ٌة. كمصادر احتٌاط

 اوال:االتفالٌات الدولٌة: 

هو تارٌخ مٌالد أول اتفالٌة  6ٌٙٗٔمكن المول بؤن منتصؾ المرن التاسع عشر وتحدٌداً فً عام 

دولٌة لحماٌة ضحاٌا الحروب وبشكل خاص المرضى والجرحى ، متعددة األطراؾ ، واتفك الحمىاً بؤنهىا 

اتفالٌىىات دولٌىىة ولبىىل ذلىىن التىىارٌخ كانىىت هنىىان  تمثىىل تىىؤرٌخ والدة المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً الممىىنن فىىً

االتفالٌات الثنابٌىة ، منهىا ، االتفالٌىات الثنابٌىة التىً كىان المىادة األسىبان ٌعمىدونها مىع الطىرؾ اآلخىر فىً 

الحرب ، وكانت تتضمن أحكاماً تتعلك بمعالجة الجرحىى والمرضىى ومعاملىة األطبىاء والجىراحٌن الىذٌن 

تفالات هو اتفاق التسىلٌم الىذي عمىده السىندورا فىارنٌزي بعىد تسىلٌم تورنىاي عىام ٌعتنون بهم وألدم هذه اال

وتضمن منح عفو عام عن المدافعٌن مع منح المادة والضباط سواء من األجانب أو رعاٌا البلد أو  6ٔ٘ٔ

 من الحملة ، أو المصر ، إمكانٌة االنسىحاب حىاملٌن شىارات رتىبهم علىى أكتىافهم وأسىلحتهم مولىدة الفتٌىل

حاملٌن متعلما تهم التىً ٌسىتطٌعون أخىذها ، وٌتمتىع بهىذه االمتٌىازات الجرحىى والمرضىى زمالإهىم بعىد 

شىىفابهم ، ومنهىىا أٌضىىا اتفىىاق الهدنىىة المعمىىود بىىٌن المركٌىىز اإلسىىبانً دي سىىانتا كىىروز والحىىاكم الفرنسىىً 

ها للعناٌىة بهىم مىن لتوارس ، الذي نص على تحدٌد منطمة مٌرابلو لكً ٌتم إرسال الجرحى والمرضى إلٌ

الفرنسٌٌن ، ومىن األمثلىة أٌضىا االتفالٌىة الثنابٌىة المعمىودة بىٌن الوالٌىات المتحىدة األمرٌكٌىة وروسىٌا فىً 

التً اشترطت انه فً حالة الحرب ، فان الموتٌن ٌجب أن ال تحتاط فمط ألمر النساء واألطفال بل  96٘ٔ

وأصحاب المصانع ، وجمٌع األشخاص االخىرٌن ٌجب إفساح المجال للعلماء وزراع األراضً والصناع 

الىىذٌن تعىىد وظىىابفهم ضىىرورٌة لبمىىاء الجىىنس البشىىري ومنفعتىىه ، وٌجىىب إفسىىاح المجىىال لهىىم باالسىىتمرار 

بؤعمىىالهم ، والسىىماح للتجىىار بالبمىىاء لمىىدة تسىىعة اشىىهر لجمىىع دٌىىونهم وتصىىفٌة أعمىىالهم والسىىماح للسىىفن 

 (ٔ) احتٌاجاتهم. التجارٌة بالمرور لتؤمٌن حصول األفراد على

                                                 

 92ص–المصدر السابك  –-( انظر د. نغم اسحك زٌا9)
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المتعلك بتبىادل  6ٖٔٔو هنان اٌضا االتفاق المبرم بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وإنكلترا عام 

 6ٕٓٔاألسرى وكٌفٌة معاملتهم ، واتفاق تروخٌلٌو المبرم بٌن بولٌفىار الكولىومبً والمابىد اإلسىبانً عىام 

انٌا لالستمالل عن األخٌىرة تىم فٌىه التعبٌىر عىن بمناسبة الحرب التً كانت لابمة بٌن الكولومبٌٌن ضد إسب

 .(ٔ)المعاملة ؼٌر التمٌٌزٌة للجرحى من لبل الطرفٌن

 

والٌوم ٌمسم المانون الدولً اإلنسانً أو كما ٌسمٌه البعض لانون الحرب فً نطاق هذا المصدر من 

 مصادره إلى لسمٌن األول الهاي، والثانً لانون جنٌؾ. 

حٌث  9ٓ9ٔ-699ٔهذا المانون فً مإتمري الهاي للسالم فً عامً لانون الهاي: وضعت أسس 

ً الحد من حرٌة  أبُرمت عدة اتفالٌات لتحدٌد واجبات وحموق الدول، فً إدارة العملٌات الحربٌة، وأٌضا

الدول فً اختٌار وسابل إلحاق الضرر بالعدو. مع األخذ بعٌن االعتبار األجزاء التً نُملت من هذا 

إلى لانون جنٌؾ، والخاصة بالوضع المانونً ألسرى الحرب، والوضع  9ٗ9ٔ-9ٕ9ًٔ المانون فً عام

المانونً للجرحى والمرضى الؽرلى فً العملٌات الحربٌة البحرٌة، والوضع المانونً للسكان المدنٌٌن فً 

 .   (ٕ)األراضً المحتلة  

ة الهولندٌة الهاي مثل وٌدخل فً نطاق هذا المانون بعض االتفالٌات التً ال تحمل اسم العاصم

الذي ٌحظر استعمال الرصاص المتفجر، وبروتوكول جنٌؾ لعام  6ٙ6ٔإعالن سان بطرسبرغ لعام 

بشؤن حظر استعمال الؽازات الخانمة والسامة او ما شابهها والوسابل الجرثومٌة فً الحرب،  9ٕ٘ٔ

معٌنة ٌمكن اعتبارها مفرطة بشؤن حظر أو تمٌٌد استعمال أسلحة تملٌدٌة  96ٓٔواتفالٌة جنٌؾ لعام 

بشؤن الشظاٌا التً ال ٌمكن الكشؾ  96ٓٔالضرر أو عشوابٌة األثر، والبروتوكول األول )جنٌؾ( عام 

المتعلك بحظر أو تمٌٌد استعمال األلؽام واألشران الخداعٌة  99ٙٔعنها، والبروتوكول الثانً لعام 

ن حظر أو تمٌٌد استعمال األسلحة المحرلة، بشؤ 96ٓٔوالنبابط األخرى، والبروتوكول الثالث لعام 

بشؤن أسلحة اللٌزر المعمٌة، وأخٌراً اتفالٌة حطر استعمال وتخزٌن  99٘ٔوالبروتوكول الرابع لعام 

 . (ٖ)  999ٔوإنتاج ونمل األلؽام المضادة لألفراد وتدمٌرها لعام 

اللذٌن أصبحوا خارج العملٌات  لانون جنٌؾ: وهو ٌهدؾ إلى حماٌة العسكرٌٌن العاجزٌن عن المتال، أي

الحربٌة، او ألموا السالح كالجرحى والمرضى والؽرلى وأسرى الحرب، وأٌضاً حماٌة األشخاص اللذٌن 

                                                 

-  Marco Sassoli, Antoine A. Bouvier, and others, "How Does law Protect in War”, int. 
committee of  red  cross, Geneva, 1999, P. 97 and P. 105. 

  .  22و د. محمود سامً جنٌنة ، مصدر سابك ، ص
تمدٌم  –ات فً المانون الدولً اإلنسانً من كتاب دراس –تطوره ومبادئه  –المانون الدولً اإلنسانً  –(  جان بكتٌه 4)

 .  22ص  –مرجع سابك  –مفٌد شهاب 
إصدار اللجنة الدولٌة  –موسوعة اتفالٌات المانون الدولً اإلنسانً  –دمحم ماهر عبد الواحد  –(  شرٌف عتلم 2)

 22ص 4002الطبعة السادسة  –للصلٌب األحمر بالماهرة 
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ال ٌشتركون فً العملٌات الحربٌة أي المدنٌٌن كالنساء واألطفال والشٌوخ. وهو ٌتؤلؾ من اتفالٌات جنٌؾ 

والتً تم وضعها تحت رعاٌة اللجنة الدولٌة  999ٔعام وبروتوكولٌها اإلضافٌٌن ل 9ٗ9ٔاألربع لعام 

للصلٌب األحمر وجهودها المستمرة لتطوٌر لواعد المانون الدولً اإلنسانً. حٌث تم تبنً هذه االتفالٌات 

 وهً كالتالً: 

 االتفالٌة األولى: لتحسٌن حال المرضى والجرحى بالموات المسلحة فً المٌدان. 

 ن حال جرحى ومرضى وؼرلى الموات المسلحة فً البحار. االتفالٌة الثانٌة: لتحسٌ

 االتفالٌة الثالثة:: بشؤن معاملة أسرى الحرب. 

 االتفالٌة الرابعة: بشؤن حماٌة األشخاص المدنٌٌن فً ولت الحرب. 

 9ٗ9ٔلتطوٌر لواعد اتفالٌات جنٌؾ لعام  999ٔبعد ذلن تم وضع البروتوكولٌن اإلضافٌٌن لعام 

 الموجود فٌها وسد الثؽرات وهما كالتالً: واستكمال النمص

 البروتوكول األول: ٌتعلك بحماٌة ضحاٌا النزاعات المسلحة الدولٌة. 

 البروتوكول الثانً: ٌتعلك بحماٌة ضحاٌا النزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة. 

 

 ثانٌا: العرف:

مجتمع الدولً، بسبب تكرار العرؾ الدولً الملزم هو: )) مجموعة المواعد المانونٌة التً تنشؤ فً ال 

الدول لها مدة طوٌلة، وبسبب التزام الدول بها فً تصرفاتها، واعتمادها بؤن هذه المواعد تتصؾ باإللزام 

 (.1المانونً (( )

من المهم المول انه من حٌث ترتٌب ظهور المواعد الدولٌة التً تناولت الحروب ، ٌؤتً العرؾ فً 

مصادر المانون الدولً اإلنسانً إلى جانب االتفالٌات الدولٌة التً لننت  ممدمتها وٌشكل مصدراً مهماً من

المواعد التً تنظم النزاعات المسلحة ، وهو ما أكدته الماعدة الشهٌرة والمعروفة فً المانون الدولً 

 Friedrich Vo)اإلنسانً )بماعدة مارتٌنز( ، ولد وضع هذه الماعدة السٌر فردرٌن دي ماتٌنز 

Martens)  فً اتفالٌة الهاي الثانٌة الخاصة بالحرب البرٌة لعام  699ٔالروسً األصل فً عام

( من ممدمتها ، ثم أعٌد التؤكٌد علٌها فً اتفالٌة الهاي الرابعة الخاصة بالحرب البرٌة ٖفً ؾ ) 699ٔ

االتفالٌة فً الفمرة السابعة من ممدمتها التً نصت على ةفً الحاالت التً ال تشملها أحكام  9ٓ9ٔعام 

التً تم عمدها ، ٌظل السكان المدنٌون والمماتلون تحت حماٌة وسلطان مبادئ لانون األمم كما جاءت فً 

األعراؾ التً استمر علٌها الحال بٌن الشعوب المتمدنة ولوانٌن اإلنسانٌة وممتضٌات الضمٌر العامة 

هً حالة ما إذا كان أحد األطراؾ  والحاالت التً لم تكن االتفالٌة تشملها وٌنطبك علٌها حكم العرؾ

                                                 

 .  994مرجع سابك ص  –ولً العام المانون الد –(  د. دمحم المجذوب 9)
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المتحاربة لٌس طرفاً سامٌاً فً هذه االتفالٌة والحالة الثانٌة هً حالة ما إذا كانت هنان مسابل جدٌدة ؼٌر 

محكومة بمواعد االتفالٌة وتخرج عن إطارها فهنا كان حكم العرؾ هو المنطبك علٌها وسواء كان 

 (1ٌة أم ال)الطرفان المتحاربان أطرافاً فً االتفال

إذن العرؾ هو مصدر أساسً للمانون الدولً اإلنسانً ، وهو ملزم للدول سواء شاركت فً تكوٌنه أم ال 

وسواء كانت هذه الدول موجودة ولت نشوبه أم ال ، أما الطرٌمة التً ٌثبت فٌها وجود العرؾ فانه ٌكون 

زاعات المسلحة ، وبالنظر إلى مشارٌع بالنظر إلى ما تسلكه الدول فً تصرفاتها فً أثناء الحروب والن

االتفالٌات التً لم توضع موضع التنفٌذ بل حتى االتفالٌات الدولٌة النافذة ٌمكن الولوؾ على المواعد 

 (.2العرفٌة  ذلن ألن هذه االتفالٌات لد تؤتً فً بعض أو معظم لواعندها تندوٌناً العراؾ دولٌة)

تلن العرفٌة منها ملزمة حتى للدول الؽٌر األطراؾ فً االتفالٌة  وهنا تكون لواعد هذه االتفالٌات وخاصة

، والسبب فً أن لواعد هذه االتفالٌات كلها أو بعض منها هً عبارة عن تمنٌن ألعراؾ دولٌة سابدة ، 

وبالتالً التزام الدول ؼٌر األطراؾ بهذه المواعد إنما هو التزامها بمواعد عرفٌة كرستها هذه 

 (.3االتفالٌات)

 

و العرؾ الدولً شانه شان العرؾ فً المانون الداخلً ٌتكون من عنصرٌن: عنصر مادي: وهو التكرار 

والعادة، أي تكرار بعض الولابع بشكل دابم ومستمر وعام. وعنصر معنوي: وهو التناع الدول بضرورة 

ً وٌعتبر العرؾ المص در الثانً لمواعد هذا العرؾ، وإٌمانها بؤن إتباعه والسٌر بممتضاه ٌعتبر واجبا

المانون الدولً اإلنسانً، وبعد االتفالٌات والمعاهدات الدولٌة وذلن إذا علمنا أن المجتمع الدولً ما زال 

 مجتمعاً ؼٌر منظم بشكل تام حتى اآلن، لذلن ٌعتبر العرؾ مصدراً هاماً من مصادر هذا المانون.  

                                                 

 ( انظر: 9)
Shigeki Miyazaki, "The Martens clause and int. humanitarian law", Jean Pectit and 
Christophe Swinarski, studies and essays on int. humanitarian law, Martinus 

Nijhoff, Geneva, 1984, P. 433–436. 
And Dr. Ramesh Thakur, Op. Cit., P. 13. 

( و 2من ج ) 924( و م/4من ج ) 44( و م/9من اتفالٌة ج) 42ولد أعٌد تكرار النص على هذه الماعدة فً المواد 
علـــى )ال ٌكون  9121( حٌث نصت الفمرة الرابعة من هذه المواد فً االتفالٌات األربع 2من ج ) 922م/

ٌكون له أي أثر على االلتزامات التً ٌجب إن تبمى أطراف النزاع  لالنسحاب آثره إال على الدولة المنسحبة ، وال
ً لمبادئ المانون الدولً الناشئة من األعراف الدولٌة الراسخة بٌن األمـــم المتمدنة  ( ثم أعٌد …بؤدائها طبما

لعام  من ممدمة البروتوكول الثانً 2( من البروتوكول األول ، و ف 4ف ) 9التؤكٌد على هذه الماعدة فً م 
9122  . 

،  9122( د. محمود سامً جنٌنة ، لانون الحرب والحٌاد ، مطبعة لجنة التؤلٌف والنشر والترجمة ، الماهرة ، 4)
 .  22ص

 ومابعدها.  92( انظر د. نغم اسحك زٌا ، مصدر سابك ، ص2)
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لمكتوب أو الممتن، كانت فً البداٌة لواعد عرفٌة، تم فكما نعلم أن أكثر لواعد المانون الدولً اإلنسانً ا

ً تؤتً االتفالٌات  تبنٌها فٌما بعد، وإلرارها من لبل الدول على شكل معاهدات واتفالٌات دولٌة. وأحٌانا

ً مع تطور أسالٌب  الدولٌة بمواعد جدٌدة ؼٌر متعارؾ علٌها فً نطاق النزاعات المسلحة، خصوصا

لها إلى لانون عرفً  وفنون الحرب لكن تكرارها وإتباعها من لبل الدول األطراؾ فً االتفالٌات، ٌحوَّ

دولً، ٌطبك هذا المانون على جمٌع أعضاء المجتمع الدولً، األطراؾ وؼٌر األطراؾ فً االتفالٌات 

الدولٌة. خصوصاً إذا علمنا أن الدول لٌست جمٌعها أطراؾ فً هذه االتفالٌات فالبروتوكول األول لعام 

( دولة وخمس دول ٕٙٔاال )  ٕ٘ٓٓلم تنضم إلٌه حتى عام  9ٗ9ٔالملحك باتفالٌات جنٌؾ لعام  999ٔ

( دولة وأربع دول ولعت ولم ٔٗٔولعت ولم تصادق علٌه وكذلن البروتوكول الثانً، انضم إلٌه )

 . (ٔ)تصادق علٌه 

رجوع إلٌه، عند ولد تم االعتراؾ بالعرؾ كمصدر من مصادر المانون الدولً اإلنسانً ٌمكن ال

عدم وجود نص فً االتفالٌات الدولٌة، للحاالت التً تواجه الدول، وهذا ما نصت علٌه الفمرة و الثانٌة 

( حٌث جاء فٌها: )) ٌظل المدنٌون 999ٔمن المادة األولى من البروتوكول اإلضافً األول لعام )

كول (( أو أي اتفاق دولً آخر تحت والمماتلون فً الحاالت التً ال ٌنص علٌها هذا اللحك ))البروتو

 حماٌة وسلطان مبادئ المانون الدولً كما أستمر بها العرؾ ومبادئ اإلنسانٌة وما ٌملٌه الضمٌر العام((. 

 

 ثالثا: المبادئ العامة للمانون:

إلى جانب االتفالٌىات الدولٌىة المكونىة للمىانون الىدولً اإلنسىانً واألعىراؾ المسىتمر علٌهىا التىً  

التزامات عدٌدة على عاتك الدول ، توجد هنان جملة من المبادئ المانونٌة ٌستند إلٌها هذا المانون وضعت 

، بعض من هذه المبادئ ٌتم استنباطها من سٌاق النص المانونً ألنها تعبر عن جىوهر المىانون ، وبعىض 

 . (ٕ)الدولٌة  منها تمت صٌاؼتها بشكل صرٌح فً االتفالٌات الدولٌة، وأخرى انبثمت من األعراؾ

 

وٌراد بهذه المبادئ المواعد التً تسود فً الموانٌن الوطنٌة، وخصوصاً األنظمة الربٌسة فً العالم.  

حٌث تسود فً هذه األنظمة لواعد متشابهة تتعلك مثال استمالل الدول وعدم التدخل بشإونها، وكذلن 

 حك تمرٌر المصٌر وؼٌر ذلن من المبادئ. 

لى هذه المبادئ فً لانون جنٌؾ، حٌث نص البروتوكول اإلضافً األول لعام كما وردت االشاره ا

)) ٌظل المدنٌون والمماتلون فً الحاالت التً ال  فً الفمرة الثانٌة من المادة األولى على أنه  999ٔ

                                                 

 44(  ناجً المطاعنة المصدر السابك. ص9)
ون الدولً اإلنسانً ، الناشر وحدة الطباعة واإلنتاج الفنً فً المعهد ( انظر د. عامر الزمالً ، مدخل إلى المان4)

 . 42، ص 9112العربً لحموق اإلنسان ، تونس ، 
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ٌنص علٌها اللحك ))البروتوكول(( أو أي اتفاق دولً آخر، تحت حماٌة وسلطان مبادئ المانون الدولً 

 استمر بها العرؾ ومبادئ اإلنسانٌة، وما ٌملٌه الضمٌر العام ((.  كما

ومن الجدٌر بالذكر ان هذه المبادئ التً ٌموم علٌها المانون الدولً اإلنسانً ، تنمسم إلى لسمٌن 

 ربٌسٌن

المسم األول: تتصؾ بؤنها مبادئ لانونٌة عامة تصلح لكل األنظمة المانونٌة الداخلٌة والدولٌىة بمىا 

أمىىا المسىىم الثىىانً : فهىىً مبىىادئ لانونٌىىة خاصىىة بمىىانون النزاعىىات ( ٔ)ا نظىىام المىىانون الىىدولً اإلنسىىانًفٌهىى

المسىىلحة )المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً( تنطبىىك  أثنىىاء النزاعىىات المسىىلحة . وتظهىىر أهمٌىىة تمسىىٌم المبىىادئ 

األول مىن مبىادئ المىانون  األساسٌة للمانون الدولً اإلنسانً إلى هذٌن المسمٌن الربٌسٌن ، فىً أن الجىزء

الدولً اإلنسانً التىً هىً مىن نىوع المبىادئ المانونٌىة العامىة ، هىً وحىدها التىً سىوؾ تتصىؾ بوصىؾ 

من نظام محكمة العدل الدولٌة  6ٖالمصدر المانونً المستمل من مصادر المانون الدولً العام كما بٌنها م/

األنظمة المانونٌة ، من هىذه المبىادئ المانونٌىة العامىة  ، ألنها تتمٌز بالعمومٌة وتستند إلٌها وتمرها مختلؾ

 (ٖ)، مبىىدأ التعىىوٌض عىىن األضىىرار (ٕ)مبىىدأ حسىىن النٌىىة فىىً تنفٌىىذ االلتزامىىات ، والعمىىد شىىرٌعة المتعالىىدٌن

فالدول ٌنبؽً لها أن تنفذ التزاماتها الدولٌة بحسن نٌة ومن بٌنها االلتزامات المفروضة علٌهىا فىً المىانون 

وإذا خالفت األحكام الواردة فً لانون النزاعات المسلحة ، فإنها تلتزم بالتعوٌض كمىا سىتكون  اإلنسانً ،

مسإولة عن جمٌع األعمال التً ٌموم بها أشخاص ٌنتمون إلى لواتها المسلحة التً تشكل مخالفة وانتهان 

ومىن المبىادئ  (ٗ)لفىاتلهذا المىانون ، وال ٌحىك لهىا أن تتحلىل مىن مسىبولٌتها تجىاه هىذه االنتهاكىات والمخا

المانونٌة العامة والمستمرة داخلٌاً ودولٌاً مبدأ المساواة أمنام المىانون ، مسىاواة األفىراد أمىام المىانون وعىدم 

التمٌٌز بٌنهم فٌما ٌتعلك بسرٌان المانون علٌهم ، وهو مبدأ أكده المانون الدولً اإلنسىانً فىً إطىار تؤمٌنىه 

حة ، وممتضاه إن جمٌع األشخاص الذٌن ٌحمٌهم المانون الدولً اإلنسانً الحماٌة لضحاٌا النزاعات المسل

ٌجب أن ٌعاملوا معاملة إنسانٌة بىدون أي تمٌٌىز ، ومىن المبىادئ أٌضىاً ال جرٌمىة وال عموبىنة إال بىنص ، 

والحك فً محاكمة عادلة ، واحترام حرٌة المعتمد الدٌنً ، ومبدأ األمن الشخصً الذي مفىاده عىدم جىواز 

                                                 

1-. See: Marco Sassoli, Antoine Bouvier and others, Op. Cit., P. 112 
، األهلٌة للنشر والتوزٌع ،  ( د. شارل روسو ، المانون الدولً العام ، تعرٌب شكر هللا خلٌفة وعبد المحسن سعد4)

 .10، ص 9124بٌروت ، 
،  9( د. علً صادق أبو هٌف د. علً صادق أبو هٌف ، المانون الدولً العام ، منشؤة المعارف ، اإلسكندرٌة ، ط2)

 .44، ص 9112
من  29مواد م/وال 9102من اتفالٌة الهاي الرابعة الخاصة باحترام لوانٌن وأعراف الحرب البرٌة لعام  4( انظر م/2)

 (.2من ج ) 922( ، م/2من ج ) 929( ، م/4من ج ) 24( ، م/9ج )



 23 

ٌؾ األفراد إال على وفىك الحىاالت التىً ٌحىددها المىانون ، والمىتهم بىريء حتىى تثبىت اإلدانىة ، ومبىدأ تول

 ً  .(ٔ)احترام الملن وعدم جواز حرمان أحد من ملكِه تعسفا

ومبدأ حك الشعوب فً تمرٌر مصٌرها الذي هو أحد المبادئ المانونٌة المهمة فً المىانون الىدولً 

 لات الودٌة بٌن الدول.العام والذي ٌعد عماد العال

أما المسم الثانً من المبادئ األساسٌة للمانون الدولً اإلنسانً فهً مبادئ خاصة تسري وتنطبك 

فمط فً حالىة النزاعىات المسىلحة ، ومٌزتهىا هىً إنهىا اسىتمرت وثبتىت فىً االتفالٌىات الدولٌىة واألعىراؾ 

الدولً اإلنسانً بمدر ما تعبر عن لواعد لانونٌة الدولٌة ، لذلن ال تعد مصدراً مستمالً من مصادر المانون 

ومىىن هىىذه المبىىادئ مبىىدأ  (ٕ)اتفالٌىىة وعرفٌىىة ، وتىىؤتً الزامٌتهىىا مىىن إلزامٌىىة الىىنص المىىانونً المسىىتمرة فٌىىه

الضرورة العسكرٌة الذي ٌعنً أن استخدام وسابل المتال سواء كانت معىدات عسىكرٌة أم خططىاً أم حىٌالً 

سلحة إنما ٌكون ألجل تحمٌىك هىدؾ معىٌن وهىو دابمىاً الهىدؾ النهىابً مىن أي فً الحروب والنزاعات الم

وألجله ٌنبؽً إن ٌكىون  –فرض اإلرادة على العدو وإجباره على االستسالم والتراجع عن مولفه -حرب 

استخدام وسابل وأسالٌب المتال فىً الحىدود التىً تكفىل تحمٌىك هىذا الهىدؾ لكىً تكىون مشىروعة ومىن ثىم 

طراؾ استخدام وسابل فً المتىال تزٌىد مىن آالم اإلنسىان دون مبىرر ، إذن ٌنبؽىً أن ٌكىون ٌحرم على األ

اسىتخدام الوسىابل فىىً الحىدود التىىً تمتضىٌها الضىرورة العسىىكرٌة وٌتفىرع عىىن هىذا المبىدأ عىىدد آخىر مىىن 

ذه تملٌىىل مىىن معانىىاة البشىىر فىىً النزاعىىات المسىىلحة ، وهىىللالمبىىادئ األساسىىٌة التىىً ٌترتىىب علىىى احترامهىىا 

المبادئ هً مبدأ حظر إلحاق آالم ؼٌر ضرورٌة فالدول  عندما تخوض حروبها فهً تعتمد على نىوعٌن 

من الموارد ، موارد بشرٌة وموارد مادٌة ، وإلضعاؾ الموارد البشرٌة للعدو توجد ثالث وسابل المتىل ، 

ؾ العدو عن طرٌك اعتمال الجرح ، االعتداء ، وهً وسابل فعالة لشل لوة العدو فإذا كان باإلمكان إضعا

أفراد لواتىه المسىلحة وأسىرهم ، فهنىا ٌكىون األسىر مفضىالً علىى الجىرح والمتىل ، وهكىذا إذا كىان الجىرح 

. وهو (ٖ)ٌحمك هدؾ الدولة فً شل لدرة العدو وإجباره على االستسالم فسٌكون الجرح مفضالً على المتل

لمسلح فً اسىتخدام وسىابل وأسىالٌب المتىال لىٌس بدوره سٌمود إلً مبدأ آخر وهو أن حك أطراؾ النزاع ا

بحك مطلك بل هو ممٌد وهذا التمٌٌد لحك أطراؾ النىزاع المسىلح فىً اختٌىار مىا ٌرٌدونىه مىن وسىابل فىً 

المتال ٌنتج عنه مبدأ آخر هو مبدأ التناسب وٌعنً أن حدود األعمىال العسىكرٌة التىً ٌجىوز ألٌىة دولىة أن 

ة وسىىعة الهجىىوم المسىىلح الىىذي ٌشىىنه العىىدو وخطىىورة التهدٌىىد الىىذي تباشىىرها ضىىد العىىدو تتولىىؾ علىىى شىىد

                                                 

إلى المانون الدولً   9221( انظر بحث د. مورٌس اوبٌر بعنوان "من إعالن حموق اإلنسان والمواطن الصادر عام 9)
د.نغم اسحك زٌا ،  اإلنسانً الحالً" المنشور فً المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ، العدد الثامن ،اشارت الٌه

 . 42المصدر السابك ،ص 
   6-   Marco Sassoli, Antoin Bouvier, Op. Cit.,  P. 112        

،  9122( انظر د. جان بكتٌه ، مبادئ المانون الدولً اإلنسانً ، الناشر اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، جنٌف ، 2)
 .21وص 22ص

 .29سابك ، ص و كذلن د. عامر الزمالً ، مصدر     
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فمثالً إذا كان أحد أطراؾ النزاع ٌسىتخدم األسىلحة التملٌدٌىة فىً النىزاع المسىلح الىدابر بٌنىه وبىٌن  (ٔ)ٌمثله

 الخصم اآلخر ، فوفماً لمبدأ التناسب ال ٌمكن لألخٌر أن ٌموم باستخدام األسلحة الذرٌة أو النووٌىة لمىا فىً

ذلن أوالً من أخطار تتجاوز فً أثارها الهدؾ المراد تحمٌمه وهىو إضىعاؾ لىوة العىدو فاسىتخدامها ٌىإدي 

هنىىا إلىىً إبىىادة العىىدو ومحٌىىه مىىن الوجىىود هىىذا فضىىالً عىىن اآلثىىار الضىىارة الطوٌلىىة األمىىد التىىً سىىتنتج عىىن 

جٌة حدٌثىىة تتركىىز علىىى . لىىذلن ٌعىىد مبىىدأ التناسىىب جىىزءاً مىىن اسىىتراتٌ(ٕ)اسىىتخدام هىىذه األسىىلحة فىىً المتىىال

استعمال الحد األدنى الممكن من الوسابل فً المتىال ألن إبىادة المىدنٌٌن والعسىكرٌٌن ال ٌسىاهم فىً تحمٌىك 

 .(ٖ)النصر العسكري

 

 

 رابعا: لرارات المنظمات الدولٌة: 

ٌمكن أن نضٌؾ أٌضاً: لرارات المنظمات الدولٌة، كمصدر احتٌاطً من مصادر المانون الدولً 

 سانً وإن كان هنان اختالؾ فً مدى إلزامٌة لرارات المنظمات الدولٌة. اإلن

حٌث ٌرى البعض أن بعض المنظمات الدولٌة تملن إصدار لرارات ملزمة بهذا الشؤن، باعتباره 

الجهاز الموكل إلٌه مهمة حفظ السلم واألمن الدولٌٌن، وذلن فً نطاق نظام األمن الجماعً، بموجب 

 ع من المٌثاق. أحكام الفصل الساب

أما المرارات الصادرة عن المنظمات األخرى فؽالباً ما تكون لها صفة التوصٌات، ولكن إذا تكررت 

هذه التوصٌات فً نفس الموضوع ألكثر من مرة، فإنه من الممكن أن تتحول إلى لاعدة عرفٌة ملزمة، 

 رة عن منظمة دولٌة. ولكنها هنا تستمد إلزامٌتها من كونها لاعدة عرفٌة ولٌست توصٌة صاد

 

 خامسا: الفمه:

ً من مصادر   ٌمكن أن تشكل آراء كبار فمهاء المانون الدولً اإلنسانً، وكتاباتهم، مصدراً احتٌاطٌا

المانون الدولً اإلنسانً، وذلن عن طرٌك الكشؾ عن الثؽرات والنوالص فً االتفالٌات ذات الصلة. 

 فً اتفالٌات دولٌة.  ولفت أنظار الدول إلٌها، وحثها على تبنٌها

                                                 

 .14، ص 4009( انظر المانون الدولً المتعلك بسٌر العملٌات العدائٌة ، مطبوعات الصلٌب األحمر ، جنٌف ، 9)
،  9142( انظر د. لٌدل هارت ، نظرة جدٌدة إلى الحرب ، تعرٌب اكرم دٌري ، الدار المومٌة للطباعة ، مصر ، 4)

 . 90ص
–المصدر السابك  –. اشارت الٌه الدكتوره نغم اسحك زٌا 42مصدر سابك ، ص( انظر مطبوع االتحاد البرلمانً ، 2)

 44ص 
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ً ما ٌإثر على الرأي العام الوطنً  فدراسة الفمهاء لنصوص االتفالٌات، وتفسٌرها، وانتمادها ؼالبا

والدولً، وٌحرض الحكومات على تبنً آرابهم. ولد تعمل بهذا االتجاه دول أخرى مما ٌإدي إلى 

ٌإدي إلى تكرار، وهذا التكرار ٌنملب  التكرار على تبنً آرابهم. ولد تعمل بهذا االتجاه دول أخرى مما

 إلى عرؾ والعرؾ إلى لاعدة لانونٌة. 
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 المبحث الثانً

 المانون الدولً لحموق اإلنسانماهٌة 

 

تعود مبادئ حموق اإلنسان إلى الوراء كثٌراً، فهً لٌست ولٌدة اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان عام 

، فهً لدٌمة لدم اإلنسان نفسه، كالحك فً الحٌاة، حٌث نشؤ هذا الحك مع وجود اإلنسان على هذه 9ٗ6ٔ

 األرض. 

حٌث نجد جذورها األولى فً الثمافات المدٌمة للشعوب، متمثلة بالتراث األخاللً والدٌنً لهذه 

شرٌعة اإلسالمٌة ) منذ الشعوب، حٌث تعتبر الدٌانات السماوٌة أهم مصدر من مصادر هذه الحموق. فال

لرن ( وضعت نظاماً دلٌماً لحموق اإلنسان، سواء بصفته فرداً، كحمه فً الحٌاة، والحرٌة  ٗٔأكثر من 
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الدٌنٌة وؼٌر ذلن. أو فً عاللته مع الدولة حٌث نظمت عاللة الفرد المسلم بالدولة، كما نظمت عاللة 

 طنٌها ) الذمٌٌن (. ؼٌر المسلمٌن بالدولة اإلسالمٌة ممن ٌكونون من موا

هذا النظام المتكامل الذي وضعه اإلسالم واجب التنفٌذ استناداً إلى الوازع الدٌنً واألخاللً لدى 

 الفرد، وأٌضاً وجود أولً األمر اللذٌن ٌسهرون على تنفٌذه. 

ً هذه الحموق فً اإلعالنات الوطنٌة لحموق اإلنسان وكذلن فً دساتٌر بعض الدول.  ثم نجد أٌضا

كن لم ترتمً هذه الحموق وتؤخذ طابعا لانونٌا دولٌا. ٌلمً على عاتك الدول، أعضاء المجتمع الدولً ل

التزامات، وٌحملها المسإولٌة الدولٌة عند خرق هذه االلتزامات، إال بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، 

 (. ٔ)وخصوصاً بعد إنشاء هٌبة األمم المتحدة 

  

سان كما وصفه البعض واجىب التطبٌىك مىن حٌىث المبىدأ فىً جمٌىع ومن الجدٌر بالذكر حموق اإلن

األولات أي فً ولت السلم واثناء النزاعات المسلحة علىى السىواء ، ٌرسىً لواعىد ملزمىة للحكومىات فىً 

عاللتها باألفراد ، توجد لواعده فىً عىدد مىن الصىكون العالمٌىة واإلللٌمٌىة التىً تؽطىً نطىاق واسىع مىن 

مدنٌة والسٌاسٌة أو تركز على حموق بعٌنهىا علىى سىبٌل المثىال حضىر التعىذٌب أو المضاٌا مثل الحموق ال

تركز على فبات معٌنة من المستفٌدٌن كاألطفال والنساء كما وتوجد إلى جانىب هىذه المعاهىدات مجموعىة 

 .(ٕ)مهمة من المواعد العرفٌة ٌموم علٌها هننذا المانون

 

 

 ق اإلنسان: المطلب األول: تعرٌف المانون الدولً لحمو

المانون الدولً لحموق اإلنسان هو أحد فروع المانون الدولً العام الحدٌثة نسبٌا، حٌث ٌرجعه 

 البعض إلى ما بعد اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان. 

ٌعرفه الدكتور   نور فرحات بؤنه: )مجموعة المواعد والمبادئ المنصوص علٌها فً عدد من 

ولٌة، والتً تإمن حموق وحرٌات األفراد والشعوب فً مواجهة الدولة أساسا. اإلعالنات والمعاهدات الد

وهً حموق لصٌمة باإلنسان، وؼٌر لابلة للتنازل عنها، وتلزم الدولة بحماٌتها من االعتداء أو االنتهان ( 

(ٖ)  . 

                                                 

من كتاب دراسات فً  –تارٌخ المانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحموق الإلنسان  –( د. دمحم نور فرحات 9)
 .  22ص  –مرجع سابك  –المانون الدولً اإلنسانً 

ٌندسً ، نساء ٌواجهن الحرب ، الناشر اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمـر ، جنٌف ( انظر شارلوت لٌندسً ، شارلوت ل4)
 .42، ص 4004، 

 .  22-22ص  –مرجع سابك  –(  د. دمحم نور فرحات 2)
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رتضتها فً حٌن عرفه البعض بانه ةمجموعة المواعد المانونٌة المتصفة بالعمومٌة والتجرٌد التً ا

الجماعة الدولٌة أصدرتها فً صورة معاهدات وبروتوكوالت دولٌة ملزمىة بمصىد حماٌىة حمىوق اإلنسىان 

المحكوم بوصفه إنسانا وعضوا فً المجتمع من عدوان سلطاته الحاكمة أو تمصٌرها وتمثل الحىد األدنىى 

مىىن بعضىىها فىىً ؼٌىىر مىىن الحماٌىىة التىىً ال ٌجىىوز للىىدول األعضىىاء فٌهىىا النىىزول عنىىه مطلمىىا أو التحلىىل 

 .(ٔ)االستثناءات الممررة فٌهاة

 

وباعتمادنا مما ٌإخذ على هذاٌن التعرٌفٌن تضٌٌك نطاق هذه الحموق ولصرها على تلن المنصوص 

علٌها فً اإلعالنات والمعاهدات الدولٌة فمط، دون المصادر األخرى لحموق اإلنسان كاألعراؾ الدولٌة 

 وحتى مبادئ المانون العامة 

ٌعرفه سن الرج بؤنه: )) ذلن المانون الذي ٌتكون من مجموعة المواعد المانونٌة الدولٌة كما 

 ( . 2المكتوبة أو العرفٌة، التً تإكد احترام اإلنسان الفرد وازدهاره (( )

وهكذا نجد أن هذا المانون ٌهدؾ إلى حماٌة حموق وحرٌات األفراد فً مواجهة الدولة التً ٌنتمون 

حموق الفرد بمواجهة الدولة التً ٌنتمً إلٌها. كما ان لانون حموق اإلنسان واجب التطبٌك  إلٌها. أي ٌحدد

من حٌث المبدأ فً جمٌع األولات أي فً ولت السلم واثناء النزاعات المسلحة على السواء ، ٌرسً 

للٌمٌة التً لواعد ملزمة للحكومات فً عاللتها باألفراد ، توجد لواعده فً عدد من الصكون العالمٌة واإل

نطاق واسع من المضاٌا مثل الحموق المدنٌة والسٌاسٌة أو تركز على حموق بعٌنها على سبٌل المثال حضر  تؽطً

التعذٌب أو تركز على فئات معٌنة من المستفٌدٌن كاألطفال والنساء كما وتوجد إلى جانب هذه المعاهدات مجموعة 

 .(2)لمانونمهمة من المواعد العرفٌة ٌموم علٌها هــذا ا

 

 

 المطلب الثانً: تطور المانون الدولً لحموق اإلنسان: 

إن جذور المانون الدولً لحموق اإلنسان عمٌمة فً التارٌخ، كما أشرنا لبل للٌل، حٌث تعود إلى 

الثمافات الشعبٌة المدٌمة والدٌانات السماوٌة، لكن لم تظهر هذه الحموق بشكل لواعد لانونٌة ملزمة، إال 

حرب العالمٌة الثانٌة. حٌث أدرجت هذه الحموق فً مٌثاق األمم المتحدة. ومن بعدها سعت هذه بعد ال

المنظمة لتعزٌز حموق اإلنسان على المستوى الدولً، وذلن بإبرام عدد من االتفالٌات والمواثٌك والعهود 

                                                 

( انظر د. خٌري احمد الكباش ، "الحماٌة الجنائٌة لحموق اإلنسان دراسة ممارنة فً ضوء أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة 9)
 .441، ص 4004رٌة والمواثٌك الدولٌة" ، دار الجامعٌٌن ، الماهرة ، والمبادئ الدستو

 9111 – 9دار الكتاب المصري ط  –المانون الدولً لحموق اإلنسان  –( مشار إلٌه عند د. جعفر عبد السالم علً 4)
 .   42ص  –

 .42( انظر شارلوت لٌندسً ، مصدر سابك ، ص2)



 29 

ها الكثٌر من االتفالٌات . وتبع9ٗ6ٔبدءاً باتفالٌة منهضة جرٌمة اإلبادة الجماعٌة والمعالبة علٌها لعام 

 .والعهود

 

 أوالً: إدراج حموق اإلنسان فً المٌثاق األممً: 

جاء فً دٌباجة األمم المتحدة أن شعوب األمم المتحدة لد آلت على نفسها أن تنمذ األجٌال الممبلة من 

وأنها  وٌالت الحرب التً فً خالل جٌل واحد جلبت على األساسٌة مرتٌن أحزاناً ٌعجز عنها الوصؾ،

تإكد من جدٌد، إٌمانها بالحموق األساسٌة لإلنسان وبكرامة اإلنسان، ولدره، وبما للرجال والنساء واألمم 

صؽٌرها وكبٌرها من حموق متساوٌة، وأن تدفع بالرلً االجتماعً لدماً وأن ترفع مستوى الحٌاة فً جو 

 من الحرٌة الفسٌح. 

م المتحدة تؤخذ نفسها بالتسامح وتعٌش فً سالم وفً سبٌل تحمٌك هذه الؽاٌات فإن شعوب األم

 وحسن جوار. 

ومن هذه الدٌباجة نجد مدى التصمٌم لدى األمم المتحدة فً تجنٌب العالم وٌالت الحروب والمحافظة 

 على حموق اإلنسان وعدم انتهاكها. 

ض لهذه أما بالنسبة للمٌثاق وما حواه من نصوص تتعلك بحموق اإلنسان، فإنها كثٌرة حٌث تعرَّ 

 الحموق فً أكثر من موضع. 

ففً المادة األولى: حدد المٌثاق مماصد األمم المتحدة وعددها أربعة جعل من بٌنها تحمٌك التعاون  -

الدولً لحل المشكالت االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة واإلنسانٌة، ولتعزٌز حموق اإلنسان والحرٌات 

لا دون تمٌٌز بسبب الجنس أو الدٌن وال تفرٌك بٌن الرجال األساسٌة للناس جمٌعا وتشجٌعها إطال

 والنساء. 

( نجد  ٓٙ- ٘٘وأٌضا فً الفصل التاسع المتعلك بالتعاون الدولً االلتصادي واالجتماعً )المواد  -

( تشٌر إلى الرؼبة فً تهٌبة دواعً االستمرار والرفاهٌة الضرورٌٌن لمٌام عاللات سلٌمة ٘٘المادة )

األمم، مإسسة على احترام مبدأ المساواة فً الحموق بٌن الشعوب، وان ٌكون لكل منها تمرٌر وودٌة بٌن 

 مصٌرها. 

ومن أجل ذلن تعمل األمم المتحدة على أن ٌشٌع احترام حموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للجمٌع 

ة تلن الحموق والحرٌات بال تمٌٌز بسبب الجنس أو اللؽة أو الدٌن وال تفرٌك بٌن الرجال والنساء، ومراعا

 فعالً. 

( التً تتعهد بموجبها الدول األعضاء لٌموموا منفردٌن أو مشتركٌن بما علٌهم ٘٘وجاءت المادة )

 ( السابمة. ٘٘من عمل وذلن بالتعاون مع الهٌبة لتحمٌك المماصد التً جاءت فً المادة )
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( نجد أن الفمرة 9ٕ-ٔٙعً )المواد وأٌضاً فً الفصل العاشر المتعلك بالمجلس االلتصادي واالجتما

( تنص على أن ٌمدم توصٌات تتعلك بإشاعة احترام حموق اإلنسان والحرٌات ٕٙالثانٌة من المادة )

 األساسٌة ومراعتها. 

ً جعلت المادة ) ( من المٌثاق من بٌن اللجان التً ٌنشؤها المجلس لتساعده فً تؤدٌة 6ٙوأٌضا

 .  (ٔ)ان  وظابفهه. لجنة لتعزٌز حموق اإلنس

( نجد أن 9ٕ – ٔٙأٌضاً فً الفصل الثانً عشر المتعلك بالمجلس االلتصادي واالجتماعً )المواد 

( من المٌثاق من بٌن اللجان التً ٌنشؤها المجلس لتساعده فً تؤدٌة وظابفه. 6ٙالفمرة الثانٌة من المادة )

 . (ٕ)لجنة لتعزٌز حموق اإلنسان 

ً فً الفصل الثانً عشر وا لمتعلك بنظام الوصاٌة الدولً والذي لم ٌعد له وجود بعد تحرر أٌضا

( جعلت من األهداؾ األساسٌة لنظام الوصاٌة: التشجٌع على احترام 9ٙجمٌع الدول فإننا نجد المادة )

حموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة بدون تمٌٌز بسبب الجنس أو اللؽة أو الدٌن وال تفرٌك بٌن الرجال 

 (. ٖ)والنساء 

 

 ثانٌاً: تشكٌل لجنة حموق اإلنسان ومهمتها:     

لجنة حموق اإلنسان، هً أحد األجهزة الفرعٌة لألمم المتحدة، نص علٌها فً المٌثاق فً المادة     

ً لشإون االلتصادٌة واالجتماعٌة 6ٙ) ( التً جاء فٌها:))ٌنشىء المجلس االلتصادي واالجتماعً لجانا

نشىء ؼٌر ذلن من اللجان التً لد تحتاج إلٌها لتؤدٌة وظابفه(( وتطبٌماً لهذا ولتعزٌز حموق اإلنسان، كما ٌ

( تتكون اللجنة من 9ٗٙٔالنص، فمد أنشؤ المجلً االلتصادي واالجتماعً لجنة حموق اإلنسان عام )

( عضو، ٌجري انتخابهم لمدة ثالث سنوات، وذلن بصفتهم ممثلٌن لدولهم، مع مراعاة التمثٌل ٖ٘)

 .   (ٗ)فً اختارهم، كما تتخذ اللجنة ممراً لها فً جنٌؾالجؽرافً 

أما عن اجتماعاتها، فإنها تجتمع فً ممرها مرة واحدة فً العام، وٌدوم اجتماعها لمدة ستة أسابٌع، 

 وٌمكن أن تجتمع فً حاالت استثنابٌة، عند حصول انتهاكات لحموق اإلنسان. 

                                                 

 .  202-202مرجع سابك ص  –المانون الدولً العام  –وب (  راجع فً هذا الشؤن د. دمحم المجذ9)
 . 202-202ص  –مرجع سابك  –المانونً الدولً العام  -(  راجع فً هذأ الشؤن د. دمحم المجذوب4)
 .   24ص  –(  مٌثاق األمم المتحدة 2)
أولى  –ط  –روق الدولٌة مكتبة الش –دراسة ممارنة فً النظرٌة والتطبٌك  –حموق اإلنسان  –( د. أحمد الرشٌدي 2)

 .  442ص  – 4002 –
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زٌز احترام حموق اإلنسان، ومن هنا تكتسب هذه ( نجد أن مهمة اللجنة هً تع6ٙمن نص المادة )

ً إذا علمنا الصلة الوثٌمة بٌن المضاٌا التً تعالجها وبٌن لضاٌا حفظ السلم  اللجنة أهمٌتها، خصوصا

 .  (ٔ)واألمن الدولٌٌن 

ولد عملت اللجنة منذ إنشابها على تعزٌز احترام حموق اإلنسان وحماٌتها، وذلن من خالل 

د وصٌاؼة العدٌد من المواثٌك والعهود الدولٌة، ذات الصلة بحموق اإلنسان بدءاً المشاركة فً إعدا

ً اتفالٌة  9ٙٙٔ( ومروراً بالعهدٌن الدولٌٌن لعام 9ٗ6ٔباإلعالن العالمً لحموق اإلنسان لعام ) وأٌضا

 ، وؼٌر ذلن من العهود والمواثٌك الدولٌة. 969ٔحموق الطفل لعام 

العون للحكومات الوطنٌة بشؤن تعزٌز احترام حموق اإلنسان لدٌها، كما عملت اللجنة على مد ٌد 

 وذلن من خالل تمدٌم الخبرات الفنٌة والمساعدة لها. 

أّما عن كٌفٌة أداء اللجنة للمهام الملماة على عاتمها، فإنها استحدثت العدٌد من اآللٌات التً تمكنها 

احد ٌسمى )الممرر الخاص( مثل ) الممرر الخاص من أداء مهامها بشكل جٌد. منها ما ٌعتمد على فرد و

بالتعذٌب والممرر الخاص بالعنؾ ضد المرأة ( ومنها ما ٌعتمد على مجموعة أو فرٌك عمل مثل ) 

 (. 9ٙ9ٔمجموعة العمل الموكل إلٌها متابعة وضع حموق اإلنسان فً جنوب أفرٌمٌا المنشؤة عام 

سنوٌة عن األعمال التً ٌمومون بها ومالحظاتهم  حٌث ٌمدم الممرر الخاص وفرٌك العمل، تمارٌر

 إلى لجنة حموق اإلنسان. 

إضافة إلى هاتٌن اآللتٌن، درج العمل فً اللجنة على تشكٌل فرق من الخبراء، ٌوكل إلى كل فرٌك منها 

مهمة العمل على موضوع معٌن من مواضٌع حموق اإلنسان، مثل ) فرٌك الخبراء الحكومٌٌن المعنً 

 (.  96ٔٔالتنمٌة المنشؤ عام  بالحك فً

إضافة إلى هذه اآللٌات السابمة، فإن لجنة حموق اإلنسان، لامت بإنشاء لجان فرعٌة دابمة، مهمة كل 

لجنة متابعة موضوع محدد من مواضٌع حموق اإلنسان. مثل )اللجنة الفرعٌة الخاصة بمنع التمٌٌز 

للٌات العرلٌة والمومٌة والدٌنٌة واللؽوٌة، وتمدٌم وحماٌة األللٌات( حٌث تُعنى هذه اللجنة بحماٌة األ

 .   (ٕ)الممترحات بشؤنها إلى لجنة حموق اإلنسان 

تم تشكٌل مجلس حموق اإلنسان فً إطار األمم المتحدة والذي تم انتخابه الول مره  ٕٙٓٓوفً بداٌة عام 

 رؼم معارضة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. ٕٙٓٓ( أٌار 9فً )

 

 

 

                                                 

 .   422ص  –المرجع  –(  د. أحمد الرشٌدي 9)
 .  42ص  -المرجع السابك –(  ناجً المطاعنه 4)
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 حموق اإلنسان:ل المانون الدولً الثالث : مصادرالمطلب 

 

 .انواع مصادر المانون الدولً لحموق االنسان كما هو شان المانون الدولً االنسانً الى عدة ٌمكن تمسٌم 

 

 أوالً : االتفالٌات الدولٌة

 بعد منتصؾ لم ٌبدأ تمنٌن لواعد المانون الدولً لحموق اإلنسان، على شكل اتفالٌات ومواثٌك دولٌة، إال 

 المرن العشرٌن. حٌث أبرم عدد من المواثٌك الدولٌة منها ما هو ذو طابع أدبً ومنها ما هو إلزامً.

 

، تؤتً أهمٌة 9ٗ6ٔنبدأ باإلعالن العالمً لحموق اإلنسان لعام  اإلعالنات الدولٌة ذات الطابع األدبً: -9

ان على المستوى العالمً، وإن كان له صفة هذا اإلعالن من كونه أول وثٌمة دولٌة تُعنى بحموق اإلنس

أدبٌة فمط، حٌث استمدت معظم االتفالٌات والعهود الالحمة لواعدها من هذا اإلعالن، إضافة إلى عدد 

آخر من اإلعالنات صدرت فٌما بعد، ٌختص كل منها بحك معٌن أو بفبة معٌنة، وكلها ذات طابع أدبً، 

 9ٙٓٔن منح االستمالل للبلدان والشعوب المستعمرة لعام وإعال 9٘9ٔمثل إعالن حموق الطفل لعام 

واإلعالن الخاص بحماٌة جمٌع األشخاص من التعرض للتعذٌب والمعاملة الماسٌة أو ؼٌر اإلنسانٌة أو 

 . 96ٖٔواإلعالن الخاص بالحك فً التنمٌة لعام  99٘ٔالمهٌنة والمعالبة علٌها لعام 

 

 المواثٌك والعهود الدولٌة: -4

 إبرام عدد من العهود واالتفالٌات الدولٌة الملزمة، أهمها: تم  

 . 9ٗ6ٔاتفالٌة منع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة والمعالبة علٌها لعام  -أ

 : 9ٙ٘ٔاالتفالٌة الدولٌة للمضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري لعام  -ب

المضاء على التمٌٌز العنصري، التً  ( من هذه االتفالٌة، للجنةٗٔحٌث أجازت الفمرة األولى من المادة )

أنشؤتها االتفالٌة، استالم ودراسة الشكاوى الممدمة من لبل األفراد ضد الدول األطراؾ فٌها، إذا كانوا 

( ٓٔضحٌة انتهان من جانب هذه الدول، ألي حك من الحموق التً تمررها هذه االتفالٌة، بشرط موافمة )

  (.ٔ)96ٕٔهذه المادة حٌز التنفٌذ فً فً أواخر عام  ( ولد دخلت ٗٔدول على هذه المادة )

 : 9ٙٙٔالعهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة لعام  -جن

                                                 

من كتاب المانون الدولً اإلنسانً  –مكانة الفرد ومستمبل المانون الدولً اإلنسانً  –(  د. دمحم أمٌن المٌدانً 9)
 .  29ص  – 4002 –اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  -بعة الداووديمط –والعاللات الدولٌة 
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ٌتضمن هذا العهد حموق اإلنسان الواردة فً اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان، إضافة إلى الكثٌر من 

) الجٌل األول ( من حموق اإلنسان، ومن  الحموق والحرٌات األخرى، حٌث ٌشكل هذا العهد ما ٌسمى بنِ 

أهم الحموق المنصوص علٌها فً هذا العهد  ) الحك فً الحٌاة والحك فً المساواة وعدم التمٌٌز والحرٌة 

. وتسهر على تنفٌذ هذا العهد لجنة حموق (ٔ)الشخصٌة والسالمة البدنٌة والحك فً حرمة الحٌاة الخاصة( 

 ( منه. 6ٕدولً وفماً للمادة )اإلنسان التً أنشاها العهد ال

 : 9ٙٙٔالعهد الدولً الخاص بالحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة لعام  -د

ولد أتى بمجموعة جدٌدة من الحموق، وهً ما تسمى بنِ ) الجٌل الثانً ( من حموق اإلنسان، ومن هذه 

ت المهنٌة واالنضمام إلٌها، الحموق: )) الحك فً الحصول على فرصة عمل والحك فً تشكٌل النمابا

والحك فً اللجوء إلى اإلضراب كوسٌلة للضؽط لتحصٌل الحموق، والحك فً الضمان االجتماعً 

 .  (ٕ)والتؤمٌن االجتماعً والحك فً الثمافة وتداول المعلومات (( 

 . 9ٙٙٔالبروتوكول االختٌاري الملحك بالعهد األول والذي ٌسمح بتمدٌم الشكاوى الفردٌة لعام  -هن

 . 969ٔالبروتوكول الثانً الملحك بالعهد األول أٌضاً والخاص بإلؽاء عموبة اإلعدام لعام  -و

والبروتوكول االختٌاري الملحك بها  999ٔاتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة لعام  -ز

 . 999ٔوالذي ٌسمح بتمدٌم الشكاوى الفردٌة لعام 

ذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة أو العموبة الماسٌة أو الالإنسانٌة أو المهنٌة لعام اتفالٌة مناهضة التع -ح

ٔ96ٖ . 

 .969ٔاتفالٌة حموق الطفل لعام  -خ

  

 المواثٌك والصكون االللٌمٌة -2

 ، هنان الكثٌر من المواثٌك والصكون اإلللٌمٌة : باإلضافة إلى هذه االتفالٌات والعهود والمواثٌك الدولٌة

 

:طبمت هذه االتفالٌة التً دخلت حٌز النفاذ عام 9٘ٓٔتفالٌة األوروبٌة لحموق اإلنسان لعام اال -ٔ

فٌما ٌتعلك بحماٌة الفرد، على عدة مراحل، حٌث كان حك رفع الشكاوى أمام اللجنة األوربٌة  9ٖ٘ٔ

و المنظمات لحموق اإلنسان ممتصراً فً المرحلة األولى على الدول األطراؾ فٌها، وال ٌجوز لألفراد أ

                                                 

 .   902مرجع سابك ص  –حموق اإلنسان  –( أحمد الرشٌدي 9)
 .  992ص  –المرجع السابك  –(  أحمد الرشٌدي 4)
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ؼٌر الحكومٌة تمدٌم هذه الشكاوى إال بموافمة الدول المشتكى منها، وذلن بإعالن تمدمه إلى األمٌن العام 

 .  (ٔ)لمنظمة مجلس أوروبا 

، 99ٗٔلكن بعد دخول البروتوكول التاسع المضاؾ إلى االتفالٌة حٌز النفاذ فً تشرٌن أول عام 

مات ؼٌر الحكومٌة اللجوء إلى المحكمة األوروبٌة لحموق فإنه أصبح من الممكن، لألفراد والمنظ

، تم إنهاء دور 996ٔاإلنسان، وبعد دخول البروتوكول الحادي عشر المضاؾ لالتفالٌة حٌز النفاذ عام 

اللجنة األوربٌة لحموق اإلنسان، وتكلٌؾ المحكمة األوربٌة لحموق اإلنسان، السهر على تطبٌك نصوص 

وأصبح للفرد ولمجموعة األفراد وللمنظمات ؼٌر الحكومٌة الحك فً تمدٌم الشكاوى االتفالٌة واحترامها، 

( من االتفالٌة التً تنص: ) ٌجوز اللجوء إلى المحكمة ألي شخص ٖٗ، تطبٌماً لنص المادة ) (ٕ)للمحكمة 

طبٌعً، أو ألٌة منظمة ؼٌر حكومٌة، أو ألٌة مجموعة من األفراد تدعى أنها ضحٌة انتهان أحد 

طراؾ السامٌة المتعالدة، للحموق التً تعترؾ بها االتفالٌة وبروتوكولها. وتتعهد األطراؾ المتعالدة األ

 بؤل تعرلل بؤٌة وسٌلة الممارسة الفعلٌة لهذا الحك ((. 

 

ارتكزت أٌضا هذه االتفالٌة على اإلعالن العالمً  9ٙ9ٔاالتفالٌة األمرٌكٌة لحموق اإلنسان لعام -ٕ

، ولكنها جاءت مختلفة عن االتفالٌة األوربٌة فجوهر هذه االتفالٌة ٌمتصر  9ٗ6ٔعام لحموق اإلنسان ل

على الحموق المدنٌة والسٌاسٌة ، بٌنما االتفالٌة األمرٌكٌة كان نطالها أوسع فلم تمتصر أحكامها على 

هذه االتفالٌه  الحموق المدنٌة والسٌاسٌة بل شملت الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة. كما تتمٌز

ً االتفالٌة األوربٌة لحموق اإلنسان، هو  بالممارنة مع ؼٌرها من االتفالٌات والعهود السابمة، وخصوصا

حك الفرد أو مجموعة األفراد أو المنظمات ؼٌر الحكومٌة بتمدٌم الشكاوى إلى اللجنة األمرٌكٌة لحموق 

وتوكول إضافً حٌث ٌحك لهإالء تمدٌم اإلنسان، دون حاجة لتمدٌم إعالن خاص أو التصدٌك على بر

الشكاوى دون حاجة لمبول أو موافمة الدولة المشتكى منها، بشرط أن تكون هذه الدولة لد صادلت على 

 االتفالٌة. 

كما أعلنت اللجنة األمرٌكٌة لحموق اإلنسان، لدرتها على االستعانة بمواعد المانون الدولً اإلنسانً 

 ( . 3علٌها ) للنظر فً الشكاوى المعروضة

  

                                                 

والعاللات  من كتاب المانون الدولً اإلنسانً –مكانة الفرد ومستمبل المانون الدولً  –(  د. دمحم أمٌن المٌدانً 9)
اللجنة الدولٌة للصلٌب  4004 –ندوة تحت رعاٌة الدكتور حسان رٌشة وزٌر التعلٌم العالً بسورٌة  –الدولٌة 
 .  22ص  – 4002مطبعة الداوودي  –األحمر 

 .  22ص  –(  د. دمحم أمٌن المٌدانً المرجع السابك 4)
  29ص  -المرجع السابك –(  راجع فً هذا الشؤن ناجً المطاعنه 2)
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، ولد تضمن هذا المٌثاق الكثٌر من  96ٔٔالمٌثاق األفرٌمً لحموق اإلنسان والشعوب لعام  -ٖ

الحموق المذكورة فً اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان ، إال أنه أضاؾ أبعاداً جدٌدة لحموق اإلنسان لم 

ٌثاق بالنص اآلتً: )) ٌموم أمٌن ( من الم٘٘فمد جاءت المادة ) .ٌكن اإلعالن العالمً لد نص علٌها

 اللجنة لبل انعماد كل دورة، بوضع لابمة المراسالت الواردة من ؼٌر الدول األطراؾ فً هذا المٌثاق، 

 وٌمدمها إلى أعضاء اللجنة الذٌن ٌجوز لهم اإلطالع علٌها والنظر فٌها ((. 

لدول األطراؾ فً هذا المٌثاق (( ولد فسر الفمهاء األفارلة عبارة )) المراسالت الواردة من ؼٌر ا

بؤنها تلن التً ٌمدمها األفراد والمنظمات ؼٌر الحكومٌة تمدٌم الشكوى أثر انتهان حمولهم وذلن إلى 

 ( . 1اللجنة األفرٌمٌة لحموق اإلنسان )

 

، الذي أعادت فٌه الدول العربٌة تؤكٌد التزامها بما  99ٗٔالمٌثاق العربً لحموق اإلنسان لعام -ٗ

د من مبادئ فً مٌثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمً لحموق اإلنسان واحكام العهدٌن الدولٌٌن لألمم ور

 (.2المتحدة للحموق المدنٌة والسٌاسٌة والحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة)

 

صة نذكر والى جانب هذه االتفالٌات اإلللٌمٌة العامة وجدت مجموعة من االتفالٌات اإلللٌمٌة الخا

والموضىوعة فىً  96٘ٔمنها على سبٌل المثال االتفالٌىة األمرٌكٌىة لمنىع ومعالبىة التعىذٌب المعتمىد لعىام 

،  99ٗٔكولومبٌا ، واالتفالٌة األمرٌكٌة المتعلمة باالختفاء المسري لألشخاص المعتمدة فً البرازٌل عام 

 .999ٔالمرأة المعتمدة فً البرازٌل عام  واالتفالٌة األمرٌكٌة بشؤن منع ومعالبة المضاء على العنؾ ضد

ومن االتفالٌات األوربٌة الخاصة ، االتفاق األوربً بشؤن التنظٌم الذي ٌحكم تنمل األشخاص بٌن 

، واالتفىىاق األوربىىً بشىىؤن إلؽىىاء سىىمة الىىدخول  9٘9ٔالىىدول األعضىىاء فىىً المجلىىس األوربىىً المعتمىىد 

تسىىبورغ ، االتفالٌىىة األوربٌىىة بشىىؤن الوضىىع المىىانونً الموضىىوع فىىً سترا 9٘9ٔ)الفٌىىزا( لالجبىىٌن لعىىام 

، واالتفالٌىة األوربٌىة لمنىع التعىذٌب والمعاملىة  999ٔللعمال المهىاجرٌن المعتمىد فىً ستراتسىبورغ عىام 

والبروتوكىولٌن الملحمىٌن بهىا المعتمىدٌن فىً  969ٔالماسٌة والالإنسانٌة المعتمىدة فىً ستراتسىبورغ لعىام 

 .99ٖٔستراتسبورغ عام 

                                                 

 .   22ص  –المرجع السابك  –(  د . دمحم أمٌن المٌدانً 9)
( وتم نشر هذه االتفالٌة )المٌثاق العربً لحموق اإلنسان( بموجب لرار مجلس جامعة الدول العربٌة بمراره رلمه 4)

 ، لالطالع على بنود هذه االتفالٌة راجع مولعها على االنترنٌت: 9112سبتمبر  92( المإرخ 2242)
www1.umn.edu/humants.arabic.  
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ومىىن االتفالٌىىات اإلفرٌمٌىىة الخاصىىة ، اتفالٌىىة منظمىىة الوحىىدة اإلفرٌمٌىىة بشىىؤن مظىىاهر محىىددة مىىن 

المعتمدة فً أدٌس أبابىا ، والمٌثىاق اإلفرٌمىً لرعاٌىة حىك الطفىل  9ٙ9ٔمشاكل الالجبٌن فً أفرٌمٌا لعام 

 (.ٔالمعتمدة فً أدٌس أبابا) 99ٓٔلعام 

 

اصىىة نىىذكر منهىىا علىىى سىىبٌل المثىىال المٌثىىاق االلتصىىادي أمىىا بالنسىىبة إلىىى االتفالٌىىات العربٌىىة الخ

عولجت فٌه الحمىوق االلتصىادٌة ، والمٌثىاق االجتمىاعً  96ٓٔالمومً الصادر عن مإتمر الممة العربً 

، والمٌثاق العربً للعمىل  96ٓٔالعربً الذي أصدره المإتمر األول لوزراء العرب للشإون االجتماعٌة 

عولجىت  9ٙٔٔومٌثاق الوحدة الثمافٌة العربٌة لعىام  9ٗ٘ٔافٌة العربٌة لعام ، والمعاهدة الثم 9ٙ٘ٔلعام 

فٌها الحموق الثمافٌة ومٌثاق حموق الطفل العربً المعتمد من مجلىس وزراء الشىإون االجتماعٌىة والعمىل 

 (.ٕ)96ٖٔالعرب لعام 

 

 ثانٌا: العرف:

ٌد الىدولً، خصوصىاً إذا ٌعتبر العىرؾ مصىدراً هامىاً مىن مصىادر حمىوق اإلنسىان علىى الصىع   

علمنا أن هذا المانون حىدٌث نسىبٌاً، حٌىث لىم ٌظهىر كمىانون دولىً إال بعىد منتصىؾ المىرن العشىرٌن فهىو 

لىىانون ؼٌىىر مكتمىىل أٌضىىاً، لىىذلن ٌلعىىب العىىرؾ دوراً هامىىاً فىىً خلىىك لواعىىد هىىذا المىىانون والكشىىؾ عنهىىا، 

ة، وخصوصاً الشرٌعة اإلسالمٌة الؽراء، التً وإعطابها صفة العمومٌة مستمداً إٌاها من الدٌانات السماوٌ

تعد ألدم وأهم مصدر من مصادر حموق اإلنسان، إضافة إلى الفالسفة والمفكىرٌن، حتىى مبىادئ الثىورات 

التً وضعت اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان والمواطن، فً ولىت  969ٔالكبرى كالثورة الفرنسٌة لعام 

تعمار والعبودٌة. فكل هذه العوامل مجتمعة شكلت لواعد عرفٌىة، كانت فٌه الشعوب ترزخ تحت نٌر االس

 ألرت الكثٌر من حموق اإلنسان وما زالت. 

 

وٌعد العرؾ المصدر الرسمً الثانً من مصادر المانون الدولً العىام ، وعلىى الىرؼم مىن مزاٌىا 

بٌرة لتنظٌم العاللات الدولٌة االتفالٌات الدولٌة كمصدر للمانون الدولً ، اال ان العرؾ تبمى له األهمٌة الك

، وان الكثٌر من الفمهاء ٌرون ان للعرؾ اهمٌة على صعٌد العاللات الدولٌة تفوق أهمٌة االتفالٌات وذلن 

نظرا إلى كونه ٌىنظم العاللىات فىً مجتمىع ؼٌىر مىنظم بشىكل تىام إلىى االن ، اال وهىو المجتمىع الىدولً ، 

                                                 

( انظر فً تعداد هذه االتفالٌات ، المحامً باسٌل ٌوسف المحامً باسٌل ٌوسف ، دبلوماسٌة حموق اإلنسان 9)
 وما بعدها.  42، ص 4004المرجعٌة المانونٌة واآللٌات ، بٌت الحكمة ، بغداد ، 

فً ضوء العهد الدولً للحموق االلتصادٌة  ( انظر د. مفٌد شهاب "مشروع المٌثاق العربً لحموق اإلنسان4)
 .290، مصدر سابك ، ص 4واالجتماعٌة والثمافٌة" من مجلد حموق اإلنسان ، المجلد 
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ولىى لكونىه أوجىد معظىم لواعىد المىانون الىدولً العىام والثانٌىة وتاتً اهمٌة العرؾ الدولً من نىاحٌتٌن األ

لكونه ٌتفوق على المعاهدات بكون لواعده عامة وشاملة ، أي انها ملزمة لجمٌع الدول فً حىٌن ان المىوة 

االلزامٌة فً المعاهىدات تمتصىر علىى الىدول المتعالىدة وٌتكىون العىرؾ بىاطراد الىدول علىى اتبىاع لواعىد 

دون ان تكون ملزمة ، وبمرور الزمن واالستمرار فً اتباع هذه المواعىد ٌتولىد شىعور  معٌنة فً سلوكهم

لدى الدول بالزامٌتها وترتٌب جزاء على مخالفتها ولد كان وال ٌزال للعرؾ اهمٌة ودور كبٌر فىً اٌجىاد 

 ( .ٔوتطبٌك المانون سواء داخلٌاً او دولٌاً )

مهىم للمىانون بشىكل عىام فانهىا لىد تكىون  واذا كانت هذه االهمٌة للعرؾ واضحة كمصدر  

اكبر بالنسبة إلى حموق االنسان سواء على الصعٌد الداخلً او الدولً ، فىإن مىن المعىروؾ وكمىا تناولنىا 

فٌما تمىدم انىه لىد كانىت هنىان اهمٌىة ودور كبٌىر للعىرؾ فىً تكىوٌن لواعىد حمىوق االنسىان علىى الصىعٌد 

ا ٌتعلك بحموق االنسان كانت فً بداٌة االمر عبارة عن اعراؾ الداخلً وان اؼلب لواعد هذا المانون فٌم

، كما لد علمنا مما تمدم ان لواعد حموق االنسىان عنىدما انتملىت مىن النطىاق الىداخلً إلىى النطىاق الىدولً 

كانت لد دخلت المانون االخٌر على شكل لواعد دولٌة عرفٌة تطور االمر بها بعد ذلن واصبحت بؤشىكال 

 رى . وصٌػ دولٌة اخ

وٌعد العرؾ من ناحٌة اخرى المصدر األكثر مالءمة من مصادر المانون الدولً لتلبٌة متطلبىات 

تكىىوٌن لىىانون دولىىً لحمىىوق اإلنسىىان حٌىىث انىىه مىىن المعىىروؾ ان مبىىادئ حمىىوق االنسىىان تكونىىت بجهىىود 

ة من اصىول ونضال واسهام كبٌر للبشرٌة كلها على اختالؾ االمم والحضارات كما ان هذه المبادئ نابع

ٌرجع الكثٌر منها إلى تعالٌم االدٌان ولواعد االخالق العامىة إذ ان العىرؾ هىو الوسىٌلة الفعالىة التىً تتىٌح 

لهكذا لانون ان ٌتكون وٌتطور وٌواكب كل الحاجات البشرٌة على  اختالؾ االماكن والعصىور وٌضىاؾ 

ا اصبحت لاعدة معٌنة من لواعد حموق إلى ما تمدم ان اهمٌة العرؾ لحموق اإلنسان ٌكمن فً كون انه اذ

االنسان جزءا من لانون العرؾ الدولً، فان ذلن ٌعنً انهىا سىوؾ تكىون ملزمىة لجمٌىع الىدول االعضىاء 

فً االسرة الدولٌة عكس الحال فٌمىا ٌتعلىك باتفالٌىات محىدودة مىن اتفالٌىات حمىوق االنسىان حٌىث انهىا ال 

 تسري اال على الدول االطراؾ فٌها . 

انتمىىال لواعىىد حمىوق االنسىىان مىىن الصىىعٌد الىداخلً إلىىى الصىىعٌد الىدولً بىىرزت العدٌىىد مىىن ومنىذ 

المواعد العرفٌة لحموق االنسان والتً كون مجموعها المانون الدولً العرفً لحموق االنسان ، ومثال ذلن 

ونظرٌىة ( ٕالمواعد التً تحكم سلون المحاربٌن والمواعد التً تحمً ضحاٌا الحىرب وعىادات الفرسىان )

التىىدخل االنسىىانً والمسىىاعدة االنسىىانٌة والحىىد االدنىىى فىىً معاملىىة االجانىىب وٌضىىاؾ إلىىى ذلىىن العدٌىىد مىىن 

                                                 

اطروحة دكنوراة ممدمة الىى -المانون الدولً لحموق االنسان ودساتٌر الدول-( للمزٌد بنظر: د. سلون رشٌد السنجاري9)
 ومابعدها 21ص  4002-جامعة الموصل 

 . 21( د. جعفر عبد السالم ، مصدر سابك ، ص 4)
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المواعد التً ظهرت من خالل جهود المنظمات الدولٌة وخاصة االمم المتحدة وذلىن مىن خىالل نشىاطاتها 

 االنسانٌة.

جىاءت بىه االمىم المتحىدة عىام  وهنان رأي ٌذهب إلى ان االعالن العالمً لحمىوق االنسىان الىذي 

اذا لم ٌكن ٌحضى بىالموة االلزامٌىة للمعاهىدات فىان لبولىه وعىدم معارضىته مىن لبىل الىدول سىواء  9ٗ6ٔ

االعضاء او ؼٌر االعضاء فً االمىم المتحىدة لىد كىون مجموعىة مىن المواعىد العرفٌىة التىً كىان لهىا دور 

 ( ٔكبٌر فً إعمال حموق االنسان على الصعٌد الدولً. )

 

 

 

 ثالثا: المبادئ العامة للمانون:

وهً مجموعة من المبادئ والمواعد المشتركة بٌن معظم األنظمة المانونٌة الربٌسٌة فً العالم، ممثلة  

 .  (ٕ)بالنظام اإلسالمً والنظام الالتٌنً والنظام االنكلوسكونً والنظام الجرمانً 

ً ما  حٌث توجد فً هذه النظم مجموعة من المبادئ والمواعد ً متشابهة، خصوصا تعطً اإلنسان حمولا

تنص علٌه فً هذا المجال، الدساتٌر الوطنٌة للدول، باعتبارها المانون األعلى للدولة والذي ٌحدد العاللة 

الفرد بالدولة وجملة الحموق الممنوحة له، حٌث تنص معظم دستاتٌر الدول على مجموعة من الحموق 

المساواة وعدم التمٌٌز والعدالة والحرٌات الفردٌة: الحرٌة الشخصٌة التً ٌتمتع بها الفرد، مثل حك 

 وحرٌة الرأي والتعبٌر والعمٌدة وحرمة الحٌاة الخاصة وؼٌر ذلن. 

هذا و تتصؾ المبادئ التً ٌموم علٌها المانون الدولً لحموق اإلنسان ، بؤنها تعبر عن المبادئ العامة 

من نظام محكمة العدل  6ٖمتمدنة على وفك ما أشارت إلٌه م/للمانون التً ألرتها الشعوب واألمم ال

الدولٌة فً ؾ )ج( ، وبالتالً تعد مصدراً مستمالً من مصادر المانون الدولً العام إذا خال العرؾ أو 

االتفالٌات من األحكام الالزمة لحكم الموضوع محل الخالؾ والسبب فً أن المبادئ التً ٌموم علٌها 

موق اإلنسان ، هً من المبادئ العامة للمانون ، ٌعود إلى إن ما ٌتردد من مفاهٌم المانون الدولً لح

وأفكار حول حموق اإلنسان وحرٌاته ، ما هو إال حمٌمة لدٌمة ولدت مع اإلنسان عبر تطور فلسفً 

                                                 

 ( انظر كل من : 9)
؛ ود. دمحم سىلٌم  902، ص  9112د. دمحم ٌوسف علوان ، حموق اإلنسىان ، منشىورات جامعىة الٌرمىون ، عمىان ،      

د ؛ وكىذلن د. عبى 42، ص  9112الطراونة ، حموق اإلنسان وضماناتها ، مركز جعفر للطباعة والنشىر ، عمىان ، 
 . 42الكرٌم علوان ، مصدر سابك ، ص 

 
 .      20(  د. جعفر عبد السالم علً ، المصدر نفسه ، ص 4)
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وسٌاسً واجتماعً طوٌل ، والمٌم التً تتضمنها حموق اإلنسان تجد أصولها فً جمٌع المذاهب السٌاسٌة 

 (1االجتماعٌة والدٌنٌة ، فهً نتاج لكل الحضارات والدٌانات)و

فهذه المواعد والمبادئ نظراً لوجودها فً معظم الموانٌن الوطنٌة للدول، وشٌوعها لدى جمٌع األفراد 

باختالؾ جنسٌاتهم، أدى إلى االنتمال بها إلى نطاق المانون الدولً لحموق اإلنسان لتصبح مصدراً من 

 مصادره. 

 

 عا: لرارات المنظمات الدولٌة: راب

بٌنا إن لرارات المنظمات الدولٌة لٌست كلها إلزامٌة، وإنما بعضها تصدر لراراتها على شكل    

توصٌات ذات صفة أدبٌة فمط وكما للنا حٌنها، أن تكرار هذه التوصٌات فً نفس الموضوع والظروؾ، 

لها لاعدة عرفٌة ملزمة.   من الممكن أن ٌحوَّ

رارات الصادرة عن المنظمات الدولٌة تتعلك بحماٌة حموق اإلنسان، كالمرارات الصادرة فبعض الم

ً عندما ٌكون من شؤن انتهاكات حموق اإلنسان، تعرٌض السلم واألمن  عن مجلس األمن، خصوصا

( 6ٕٕالدولٌٌن للخطر، ومنها لراراته تجاه سٌاسة الفصل العنصري فً جنوب أفرٌمٌا. كالمرار رلم )

الذي اعترؾ بشرعٌة كفاح شعب جنوب أفرٌمٌا من أجل الحصول على حمولهم اإلنسانٌة  99ٓٔلعام 

 . (ٕ)الممررة بمٌثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمً لحموق اإلنسان 

ومن هنا ٌمكن اعتبار لرارات المنظمات الدولٌة مصدرا من مصادر حموق اإلنسان وان كان له 

 صفة احتٌاطٌة. 

رابع من مٌثاق األمم المتحدة، نجد أنه فٌما ٌتعلك بوظابؾ وسلطات الجمعٌة العامة، ففً الفصل ال

( الفمرة ٖٔأن من وظابفها إصدار التوصٌات لإلعانة على تحمٌك حموق اإلنسان، حٌث تنص المادة )

 )) تنشى الجمعٌة العامة دراسات وتشٌر بتوصٌات بمصد((:  -األولى على أنه: أ

الدولً فً المٌادٌن االلتصادٌة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة والصحٌة واإلعانة على تحمٌك ))إنما التعاون  -ب

حموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للناس كافة بال تمٌٌز بٌنهم فً الجنس أو اللؽة أو الدٌن وال تفرٌك بٌن 

 .     (ٖ)الرجال والنساء (( 

                                                 

( انظر د. عزت سعد السٌد البرعً ، حماٌة حموق اإلنسان فً ظل التنظٌم اإلللٌمً ، مطبعة العاصمة ، الماهرة ، 9)
 .4و ص 9، ص 9122

ق اإلنسان بٌن المجتمع الدولً والمجتمعات المومٌة" بحث منشور فً و كذلن أ. إبراهٌم علً بدوي الشٌخ "حمو     
 . 442، ص 9122،  22المجلة المصرٌة للمانون الدولً ، المجلد 

دار الكتب المانونٌة  –تطور دور مجلس األمن فً حفظ السالم واألمن الدولٌٌن  –(  د. أحمد عبد اله علً أبو العال 4)
 .  922ص  4002مصر 

 .  92( ص  92/9األمم المتحدة المادة )  ( مٌثاق2)
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توصٌات، لها صفة أدبٌة فمط، إال أن ورؼم أن ما تصدره الجمعٌة العامة فً هذا الخصوص من 

لها إلى لاعدة عرفٌة ملزمة.   بؤؼلبٌة كبٌرة، ٌمكن أن ٌحوَّ
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 الفصل الثانً  

 نطاق تطبٌك المانونٌٌن
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 الفصل الثانً

 نطاق تطبٌك المانونٌن

 

 

ٌىك المىادي للمىانونٌٌن ، أي الفتىرات التىً ٌسىري خاللهىا وٌمصد بمجاالت تطبٌك المانونٌٌن ، نطىاق التطب

المانونان ، والنطاق الشخصً لتطبٌك المانونٌن اي المبحىث فىً تحدٌىد األشىخاص المسىتفٌدٌن مىن أحكىام 

كل من المانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان الذي مىن خاللىه سىنبٌن االخىتالؾ المىابم 

 احٌة األشخاص المحمٌٌن بمواعدهما واخٌرا  الحموق المشموله بحماٌة المانونٌن.بٌن المانونٌن من ن

 

 المبحث االول

 نطاق التطبٌك المادي للمانونٌن

 

ٌلتمً المانون الدولً لحموق االنسان مع المانون الدولً االنسانً فً العدٌد من نمىاط االلتمىاء والتىً ٌىاتً 

المىىانونٌن ٌتمثىىل فىىً حماٌىىة االنسىىان ، أي ان الشىىعور  علىىى راسىىها كىىون ان الهىىدؾ االساسىىً لكىىل مىىن

بالمسىىإولٌة تجىىاه هىىذا االنسىىان لكونىىه إنسىىاناً ولىىٌس الي ؼىىرض اخىىر هىىو الىىذي دفىىع إلىىى وجىىود كىىل مىىن 

المانونٌن ، اما من حٌث نطاق وجود وعمل كل من المانونٌن فهو نطاق وحٌز مشترن حٌث ٌوجد كل من 

 المانونٌن وٌفعالن فً نطاق دولً .

عدنا إلى تعرٌؾ المانون الدولً اإلنسانً، نجدهُ لانونىاً ال ٌطبىك إالّ ولىت النزاعىات المسىلحة  ؼٌر اننا اذا

الدولٌة أو ؼٌر الدولٌة، فهو ٌبمى فىً حالىة سىكون فىً ولىت السىلم، وبمجىرد حصىول نىزاع مسىلح، تىّدب 

 الحٌوٌة فً لواعده، لتطبك على هذا النزاع وتحكمة: 

 حموق اإلنسان فً ظرؾ النزاع المسلح، أي حماٌة اإلنسان من وٌالت الحروب. فهو ًٌعنً بحماٌة 

 

من جهة ثانٌة، فإن المانون الدولً اإلنسانً، هو عاللىة مىواطنً دولىة فىً حالىة نىزاع مسىلح مىع المىوات 

 ٌعىد المىانون الىدولً اإلنسىانً لانونىا خاصىاومن ثىم  (.1المسلحة للدولة األخرى الطرؾ فً هذا النزاع )

                                                 

من كتاب المانون الدولً اإلنسانً تمدٌم  –األسس األولٌة للمانون اإلنسانً الدولً  –(  د . اسماعٌل عبد الرحمن 9)
 .   42ص  –مرجع سابك   –أحمد فتحً سرور 
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بسبب انه ٌرتكز على لواعد خاصة وٌنطبك فً فترة النزاعات المسلحة ولٌس بعدها وٌتمحور فً حماٌة 

 الشخص فً أثناء الحرب فً حٌن حموق اإلنسان تسري على كل األوضاع الجل حماٌة األفراد 

فىً ولىت السىلم أّما المانون الدولً لحموق اإلنسان فهو لانون شامل، ٌُعنً بحماٌْة حموق اإلنسان سىواء  ،

(. وإن كىىان دوره الربٌسىىً حماٌىىة حمىىوق اإلنسىىان ولىىت السىىلم، فكثٌىىراً مىىا ٌعرلىىل. ظىىرؾ 1أو الحىىرب )

وتظهر بذلن شروط تطبٌك كال المانونٌن التً تكون  النزاع المسلح تطبٌك هذا المانون فً ولت الحرب . 

ما ٌعدان بنظامٌن لانونٌٌن متمٌزٌن ال مستملة عن بعضها البعض فبالرؼم من التشابه بٌن المانونٌن إال انه

 ا .ٌمكن الدمج بٌنهما حتى إن كان هنان آثار متبادلة بٌنهم

 

إال إن لهذه االستماللٌة فً التطبٌك لها الكثٌر من الفابده من حٌىث ان االسىتماللٌة فىً تطبٌىك كىال  

ٌترتب على ذلن تمتىع الشىخص المانونٌٌن تسمح بالتدخل التلمابً للنظامٌن المانونٌٌن فً نفس األوضاع و

لواعد المانون الدولً لحمىوق  نطاق تطبٌكمد  االتجاة الٌوم ٌسٌر نحو مع ان بحماٌة مضاعفة ومزدوجة.

سىتمر حٌىث ٌفترة الحرب والنزاعات المسلحة إلى جانىب سىرٌانها فىً فتىرة السىلم . فً تطبٌمها االنسان ل

لمتحىىدة باالهتمىىام بحمىىوق االنسىىان فىىً ولىىت الحىىرب العمىىل الىىدولً فىىً هىىذا االتجىىاه وذلىىن بمٌىىام االمىىم ا

كانت فً البداٌة تعنى بحموق االنسىان فىً زمىن السىلم فً الولت الذي والنزاعات المسلحة بشكل عام فً 

فحسب واتضح ذلن فً العدٌد من التمارٌر السنوٌة لالمٌن العام وبٌانات الجمعٌة العامة ولراراتها اضافة 

 9ٙ6ٔ( لعىىام ٕٗٗٗوعلىىى سىىبٌل المثىىال لىىرار الجمعٌىىة العامىىة ذي الىىرلم )إلىىى لىىرارات مجلىىس االمىىن، 

والذي اكد فٌه على احترام حمىوق االنسىان فىً ولىت النزاعىات المسىلحة وكىذلن التمرٌىر السىنوي لالمىٌن 

وبالنسىىبة لمىىرارات مجلىىس االمىىن فمىىد تضىىمنت سلسىىلة المىىرارات التىىً  9ٙ6ٔالعىىام لالمىىم المتحىىدة لعىىام 

بشان النزاع فً ٌوؼسالفٌا الكثٌر مىن النصىوص بشىان احتىرام حمىوق  99ٕٔلس عام اصدرها هذا المج

االنسان فً النزاعات المسلحة . وجانب اخر للعمل الىدولً فىً مجىال حمىوق االنسىان ٌفٌىد بالتىداخل بىٌن 

فً المانونٌن واالتجاه نحو تعمٌم المانون الدولً لحموق االنسان فً زمن الحرب والسلم ، ولد اتضح ذلن 

والتً تضم إلى سلسلة اتفالٌات حموق االنسان والتً اختصت بحظر  999ٔنصوص اتفالٌة اوتاوا لسنة 

استعمال األلؽام المضادة لالشخاص وتخزٌنها وانتاجها ونملها وتدمٌرها ، حٌث ان هذه االتفالٌىة اسىتندت 

لتىً تحىرم اسىتخدام االسىلحة فً مبادبها ونصوصها على المواعد العرفٌة فً المىانون الىدولً االنسىانً وا

التً ال تمٌز بطبٌعتها بٌن المدنٌٌن والمماتلٌن والتً تسبب معاناة ال مبرر لها وانتهاكىا للحمىوق االنسىانٌة 

 (.2فً الحٌاة والسالمة واالمان)

                                                 

 .  22ص  –المرجع السابك  –(  د .دمحم نور فرحان 9)
 ة بٌن المانون الدولً لحموق االنسان والمانون الدولً االنسانً انظر : ( للمزٌد حول العالل4)
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ونىىرى ان مىىن المناسىىب التطىىرق الىىى الممصىىود بىىالنزاع المسىىلح الىىدولً والنىىزاع المسىىلح ؼٌىىر الىىدولً  

 المجال المادي النطباق المانون الدولً االنسانً.باعتبارهما 

 

 

 المطلب االول: تعرٌف النزاعات المسلحه الدولٌه

 

ٌمصد بىالنزاع الىدولً المسىلح الحىرب التىً تنىدلع بىٌن دولتىٌن مسىتملتٌن وجٌشىٌٌن نظىامٌٌن وتخضىع     

 .9ٗ9ٔالحرب الى لانون أو اتفالٌة جنٌؾ الرابعة لعام 

كىىان ٌسىىمى لىىانون الحىىرب وٌسىىري فمىىط علىىى حىىاالت  9ٗ9ٔلىىذكر انىىه لبىىل عىىام ومىىن الجىىدٌر با       

التىً أعٌىد الىنص علٌهىا عىام  699ٔالحروب المعلنىة والتىً نظمتهىا وبٌنىت أحكامهىا اتفالٌىة الهىاي لعىام 

منها على ةتعترؾ جمٌع  ٔفً اتفالٌة الهاي الثالثة الخاصة ببدء العملٌات العدابٌة حٌث نصت م/ 9ٓ9ٔ

تعالدة بعدم جواز بدء العملٌات العدابٌة دون إنذار مسبك وصرٌح ، إمىا فىً شىكل إعىالن حىرب الدول الم

مع بٌان لألسباب ، أو إنذار أخٌر مع إعالن مشىروط للحىربة وهىو ٌعنىً أن سىرٌان المىانون الىذي كىان 

بك حربهىا ٌهتم بتنظٌم األعمال العدابٌىة كىان مشىروطا بمٌىام الىدول األطىراؾ فىً هىذه االتفالٌىات بىان تسى

بإنذار على شكل إعالن تبىٌن فٌىه أسىباب الحىرب ، أو بشىكل إنىذار ٌتضىمن إعطىاء مهلىة أخٌىرة للطىرؾ 

،  9ٓ9ٔاألخر مع إعالن مشروط للحرب ، ولد أظهرت التجارب السابمة والالحمة التفالٌة الهىاي لعىام 

ا التفالٌة الهاي نفسىها ، أو إن الدول باشرت العدٌد من الحروب دون أن تعلن عنها مسبما إما مخالفة منه

ألنها باشرت هذه الحروب مع دول لٌست أطرافاً فً اتفالٌات الهاي ومن ضمنها اتفالٌىة الهىاي الثالثىة ، 

التً كانت تنص على أن هذه االتفالٌة تسري فمط على حاالت الحرب المعلنة بٌن أطرافها ، مما ٌعنً إن 

فً االتفالٌة وبٌن الدول ؼٌر األطراؾ فٌها ، لم ٌكن ملزما اإلعالن عن بدء الحرب بٌن الدول األطراؾ 

، لذلن كانت أؼلبٌة الحروب تبدأ دون إعالن مسبما عنها ، نظراً إلىى أن عىدد الىدول األطىراؾ فٌهىا كىان 

محددا وعلٌه خرج عدد من النزاعات المسلحة الدولٌة التً كانت تموم بٌن الدول من نطاق لانون الحرب 

على الرؼم من أن ؼالبٌتها توافرت فٌها سىمات الحىرب إال إنهىا بوشىرت  9ٗ9ٔا لبل عام الذي كان نافذ

دون إنذار مسبك ، كما أن بعض الدول لم تكن تعترؾ بوجود حالة حرب لابمة بٌنهىا وبىٌن ؼٌرهىا حتىى 

الٌابىانً علىى  –فىً النىزاع الصىٌنً  9ٖٕٔ–9ٖٔٔتبعد تطبٌك أحكام لانون الحنرب علٌهىا ، ففىً عىام 

                                                                                                                                                         

    Sane as bard , The Interrelation Ship Between Human Tarian – Laws and the Law 
of Human Rights , Revuedre Droits Penel Iditaire et de Droit de la Guerre Sumer 
1970. 

ور فرحىىات ، تىىارٌخ المىىانون الىىدولً االنسىىانً والمىىانون الىىدولً لحمىىوق االنسىىان ، )جوانىىب الوحىىدة وكىىذلن : د. دمحم نىى   
 .22والتمٌز( ، ضمن كتاب دراسات فً المانون الدولً االنسانً ، مصدر سابك ، ص
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لرؼم من أن المتال بٌنهما كان واسع النطاق ، إال أن الجانبان أنكرا لٌام حالىة حىرب بٌنهمىا ، ولىم تعتبىر ا

لابلىىة للتطبٌىك علىىى حالىىة  9ٓ9ٔوالهىاي لعىىام  9ٕ٘ٔكىل مىىن الصىٌن والٌابىىان إن اتفالٌىىات جنٌىؾ لعىىام 

التً كانت لابمة لتنظٌم )الالحرب( هذه ، ولذلن أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فً نصوص االتفالٌات 

خالل المإتمر الخامس عشر الذي عمدته اللجنة  9ٖ6ٔحاالت الحروب ، وتم طرح الحاجة إلى ذلن عام 

 الدولٌة للصلٌب األحمر.

وتم بالفعل بعد الجهود التً بذلت العادة النظر فً لوانٌن الحرب ، وضع نصوص جدٌدة توسىع  

بعىد  9ٗ9ٔ، ففىً عىام  9ٕ٘ٔالهىاي ولواعىد جنٌىؾ لعىام من نطاق الحروب التً تسىري علٌهىا لواعىد 

المشتركة لهذه االتفالٌات ، لٌشمل سرٌان هذه  ٕوضع اتفالٌات جنٌؾ األربع وضع نص فٌها هو نص م/

االتفالٌات حاالت الحىروب المعلنىة واالشىتباكات المسىلحة أٌىا كانىت حتىى إن كىان أحىد األطىراؾ فٌهىا ال 

ن لطع نص هذه المادة الطرٌك علىى الىدول للتمسىن بالىذرابع واالدعىاءات ٌعترؾ بمٌام حالة الحرب وبذل

التً لد تضعها هذه الدول الجل التملص من أداء التزاماتها فلم ٌعد هنان أٌة حاجة إلى أي إعالن رسىمً 

للحرب أو االعتراؾ بحالة الحرب حتى ٌبدأ سرٌان هىذه االتفالٌىات بىل إن حصىول األعمىال العدابٌىة أٌىاً 

كافٌة بذاتها لسرٌان لانون الحرب الذي سمً بعدها بالمانون الدولً اإلنسانً نظراً إلىى أنىه لىم ٌعىد  كانت

لاصرا على الحروب بمعناها التملٌىدي الىذي كىان واردا فىً اتفالٌىات الهىاي ، بىل بىات ٌشىمل كىل أنىواع 

األطىراؾ المتحاربىة  النزاعات المسلحة الدولٌة ، وسٌسري على النزاعىات المسىلحة الدولٌىة سىواء كانىت

كلها طرفا فً االتفالٌىات أم ال فىااللتزام ٌبمىى لابمىا فىً مواجهىة الىدول األطىراؾ تجىاه عىددها أٌىا كىان ، 

فلىم ٌعىد ؼٌىاب  9ٓ9ٔوبذلن تاللت اتفالٌات جنٌؾ األربع اآلثار التً كانت ترتبها اتفالٌىات الهىاي لعىام 

تمسىن بهىا الىدول لعىدم تنفٌىذ التزاماتهىا التىً ٌفرضىها بعض الشروط الشكلٌة سببا لعدم االلتزام وذرٌعىة ت

 (.1علٌها لانون تنظٌم وادارة العملٌات العدابٌة)

التً ؼطت بؤحكامها كل أنواع النزاعات المسىلحة الدولٌىة  9ٗ9ٔولم ٌتولؾ األمر عند اتفالٌات  

جعل من هذا المىانون ت 999ٔ، فمد تم إضافة نصوص جدٌدة إلى لواعد المانون الدولً اإلنسانً فً عام 

ٌسري بكامل لواعده على نوع جدٌد من النزاعات المسلحة وهً النزاعات المسلحة التً تمودها حركات 

التحرٌر الوطنٌة ضد االستعمار والسٌطرة األجنبٌىة وضىد االحىتالل األجنبىً أو ضىد الكٌانىات واألنظمىة 

باتفالٌىات جنٌىؾ األربىع نصىا ٌىدرج الملحىك  999ٔالعنصرٌة فمد تضمن بروتوكىول جنٌىؾ األول لعىام 

(إال انىه ٌحىدد بىان ٗؾ ) ٔبموجبه هذا النوع من النزاعات ضمن فترة النزاعات المسلحة ، وهو نص م/

النزاعات الممصودة بهذه المادة هىً حصىرا النزاعىات التىً ٌمودهىا الشىعب بالحركىات التىً ٌشىكلها ضىد 

ت التىً تمىوم علىى سٌاسىة التمٌٌىز العنصىري بحٌىث أن االستعمار االحتالل األجنبً ، واألنظمىة والكٌانىا

                                                 

 .24د. عامر الزمالً ، مصدر سابك ، ص -9
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ٌشمل النزاعات المسلحة التً لد تموم بها الشعوب ضد األنظمة الممعٌة أو تلن التً تستهدؾ تمسىٌم دولىة 

 .( ٗؾ ) ٔما والتً تموم على أسس اجتماعٌة أو سٌاسٌة فهذه الحاالت ال تدخل ضمن نطاق م/

 

 

 حة الداخلٌةالنزاعات المسل : المطلب الثانً

 

وٌمصد بها النزاعات المسلحة التً تدور فً أراضً دولة بعٌنها ، دون أن تدخل ضمن المفهىوم  

 السابك الذي ذكرناه بصدد نزاعات حركات التحرٌر الوطنٌة.

وفٌما ٌتعلك باهتمام المانون الدولً اإلنسانً لهىذا النىوع مىن النزاعىات ، نجىده لىد مىر بمىرحلتٌن  

، وتتمٌز بىؤن كىل المواعىد التىً نظمىت الحىروب لىم تكىن لىد نظمىت أو  9ٗ9ٔى لبل عام مهمتٌن ، االول

تناولت مسؤلة النزاعات المسلحة الداخلٌة بمفهومها الواسع أو حتى الحروب األهلٌة التً هً صىورة مىن 

 ، شإونا داخلٌة محظىة تعىالج وفمىا لألنظمىة والمىوانٌن 9ٗ9ٔصورها ، بل بمٌت هذه الحاالت حتى عام 

الداخلٌة ، فالنسبة إلىى الحكومىات المابمىة فالمىابمون ضىدها أو المتمىردون هىم مجرمىون ٌخرلىون واجىب 

الىىوالء والسىىالح الىىذي تسىىتخدمه ضىىدهم هىىو لىىانون الجىىزاء الىىداخلً ، وهىىو سىىالح لىىدٌم فكىىل التشىىرٌعات 

، ولتؤكٌىد سىلطتها  الوطنٌة تعالب على الجرابم التً ترتكب ضد أمن الدولة أو الدعوة إلى الحرب األهلٌة

تمىىوم بمواجهتىىه بموانٌنهىىا الداخلٌىىة العادٌىىة )لىىوانٌن العموبىىات العادٌىىة( وتطبٌمهىىا ٌسىىمح عىىادة بتىىدارن هىىذه 

الحروب ومكافحتها، فً بعض األحٌان لد ال تكون هذه الموانٌن العادٌة كافٌة ، فتلجؤ إلى استخدام لوانٌن 

 (.1وإجراءات استثنابٌة)

ون الدولً تهىتم بمسىؤلة هىذا النىوع مىن النزعىات المسىلحة أو المىابمٌن بهىا أو ولم تكن لواعد المان 

اآلثار التً ترتب علٌها ، إال فً حالة واحدة هً عندما كانت حكومات الدول التً تظهر على أراضٌها ، 

تعتىىرؾ بىىالمتمردٌن أو الثىىوار كمحىىاربٌن ، فكىىانوا ٌتمتعىىون بموجىىب هىىذا االعتىىراؾ بىىبعض الحمىىوق فىىً 

ة حكومتهم ، وهً أن ٌتم معاملتهم فً حال المبض علٌهم أسرى ولىٌس كخونىة مجىرمٌن ، وعىادة مواجه

ما كانت الدول تلجؤ إلى االعتراؾ من هذا النوع حتىى تعفىً نفسىها مىن تحمىل المسىإولٌة عىن األضىرار 

رب التً تلحك باألجانب المتواجدٌن على أراضٌها أو التىً تلحىك بىدول أخىرى مجىاورة ، مىن جىراء الحى

( وفٌما عدا هذه الحالة كان وضع النزاع المسلح الداخلً ٌعالج استناداً إلى مىا تتخىذه الدولىة مىن 2األهلٌة)

                                                 

 .92د . عامر الزمالً ، مصدر سابك ، ص -9
 
 .22، ص9129الحرب األهلٌة ، تعرٌب احمد برو، منشورات عوٌدات ، بٌروت،  شارل زور غبٌب ، -4
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تدابٌر إجراءات داخلٌة والتً عبرت فً الؽالب عن لسوة بالؽة وآثار سىلبٌة فىً حمىوق اإلنسىان ، فضىالً 

الصراع المسىلح ضىد حكومىاتهم ، عن عدم وجود ضوابط على سلون المتمردٌن أو الثوار الذٌن ٌمودون 

 أو حتى بالنسبة النزاعات التً تمع بٌن أفراد الدولة ذاتها دون أن تكون موجهة إلى الحكومة. 

، عنىدما تىم  9ٗ9ٔفمد ظلت هذه المسابل بعٌدة عن تنظٌم لواعد المانون الىدولً العىام حتىى عىام  

ص المىادة الثالثىة المشىتركة ، جعلىت وضع اتفالٌات جنٌؾ األربىع ، فمىد وضىع فٌهىا نىص مشىترن هىو نى

باإلمكان تطبٌك الحد األدنى من لواعد المانون الدولً الخاص بالنزاعات الدولٌة على النزاعات المسىلحة 

الداخلٌة ، ولد أثارت هذه المادة لبل وبعد صٌاؼتها جدال كبٌرا ألنها تتعلك بشىؤن داخلىً ممىا ٌنبؽىً معىه 

واعد اإلنسانً تنطبك على حاالت محددة ، حتى ٌمطىع الطرٌىك علىى مراعاة مصالح الدول وذلن بجعل ل

المجرمٌن العادٌٌن من االستفادة مىن بنىود هىذه المىادة الىذٌن سىٌحاولون جعىل جىرابمهم علىى إنهىا أعمىال 

الحرب كً ٌتخلصوا من العماب ، ومنع بعض األشخاص الذٌن ال ٌشكلون سوى مجموعة من المتمردٌن 

فادة منهىا والحصىول علىى صىفة طىرؾ فىً نىزاع ، بىل اكثىر مىن ذلىن إذا دخلىوا أو العصابات مىن االسىت

ضمن إطار هذه المادة ٌجب علىى الدولىة الطىرؾ أن تمىوم بىإخالء سىبٌلهم بعىد إعىادة النظىام إلىى وضىعه 

السابك ، كما تضعهم هذه المادة بنفس درجة األسىرى لىذلن ٌنبؽىً التحدٌىد ، فبؽٌىر هىذا التحدٌىد ٌعنىً أن 

تمردٌن صفة لانونٌة تعرلل دور وعمل الحكومة فً المٌام بواجباتها عن طرٌك إجراءات الممىع ٌكون للم

 (.1المشروعة)

 

ولكن لد ٌكون النزاع المسلح الداخلً بٌن فصابل مختلفة داخل الدولة ولٌس بالضرورة ضد لوات الدولة 

لعام والسٌطرة علىى األوضىاع ، وفً ظل هكذا حاالت لد تكون الدولة عاجزة عن إعادة األمن ونظامها ا

، أو لد تكون هنان حالة من التفكن الداخلً بانهٌىار أجهىزة الدولىة وفىً معظىم الحىاالت التىً تنهىار فٌهىا 

هٌاكل الدولة فان المحافظة على النظىام وكىذلن األشىكال األخىرى للسىلطة تمىع بىٌن أٌىدي فصىابل مختلفىة 

ها ٌإدي بها إلىى أن تفمىد لىدرتها علىى إنجىاز وظابفهىا فالدول تظل لابمة وال تختفً ولكن الذي ٌحصل فٌ

االعتٌادٌة وتفكن هٌاكل الدولة ٌكون على مستوٌات مختلفة ففىً بعىض الحىاالت تبمىى الحكومىة محتفظىة 

بسٌطرتها على فبة للٌلة من السكان وجزء صؽٌر مىن األراضىً وفىً درجىة متمدمىة لىد تبمىى بحكومتهىا 

لداخلٌة تتكون من فصىابل عىدة متفككىة ، والصىورة األخٌىرة هىً تفكىن تمثل فً الخارج لكن فً حٌاتها ا

هٌاكل الدولة على المستوى الداخلً والخارجً بحٌىث ال ٌكىون هنىان وجىود لهٌبىة معٌنىة شىرعٌة تمثلهىا 

أمام المجتمع الدولً أما من الداخل فالفوضى والجىرابم واسىعة النطىاق ولىم تعىد الفصىابل الموجىودة فٌهىا 
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سٌطرة على أفرادها ولٌس هنان بالتالً لٌادات على شىكل متسلسىل وممثلىٌن حمٌمٌىٌن ٌمكىن لادرة على ال

أن تتحدث معهم المنظمات اإلنسانٌة والجله تسمى هذه النزاعات المسلحة الداخلٌة بالنزاعىات الفوضىوٌة 

صىول وٌترتب علٌها مجموعة من اآلثار السلبٌة وهً خاصة وان هدؾ كل فبىة أو طابفىة ٌتركىز فىً الح

على مجال حً له ٌختص به مما ٌزٌد معه تمسٌم لألراضً بسبب المتال بٌن هذه الجماعىات وٌتبعىه ذلىن 

للىىة التمٌٌىىز بىىٌن المىىدنٌٌن والمحىىاربٌن وخاصىىة إذا كىىان المىىدنٌون ٌتبعىىون طابفىىة أخىىرى ممىىا ٌىىدفعهم إلىىى 

 . اللجوء أو التشرد وٌمل الضبط بٌن المطعات وتكثر معه أعمال العنؾ والجرابم

ال تحىدد مىن هىً الجهىة التىً ( 9ٗ9ٔمىن اتفالٌىت جنٌىؾ  ٖ)مومن جهة ٌالحظ على هذه المادة  

تمرر توافر الشروط التً تتطلبهىا فىً الجماعىات المسىلحة مىن حٌىث أن تكىون الجماعىات المسىلحة تحىت 

تمرة لٌادة شخص مسإول ومسٌطرة على جزء من إللٌم الدولة ، أن العملٌات التً تموم بها مخططة ومس

، وهذا كان وجه االعتراض الذي تمدم به الوفد الكولومبً مشىٌراً إلىى أن الىنمص أصىاب هىذه المىادة فىً 

تحدٌد الجهة التً تختص بتمرٌر توافر هذه الشروط وعلى أساسها تمدم بممترح وهو إن ٌعود إلىى الدولىة 

 (.1حبة السٌادة على إللٌمها)التً ٌجري على أرضها النزاع تحدٌد الشروط المذكورة آنفاً ألنها هً صا

واالنتماد األخر الذي وجه إلٌها هو أن أحكامها تشكل تدخال فىً الشىإون الداخلٌىة للىدول صىاحبة  

 السٌادة وٌجب أن تعالج وفما الحكام لانونها الداخلً وهو ما تمدمت به وفود كل من الهند ،كٌنٌا ، الفلبٌن.

عات المسلحة المنشىمة آو الفصىابل المنظمىة مسىٌطرة بل أكثر من ذلن إن اشتراط أن تكون الجما 

على جزء من إللٌم الدولة ٌشكل تهدٌدا وخطرا كبٌرا علىى حٌىاة المىدنٌٌن إذ بممتضىى هىذا الشىرط سىوؾ 

تعمل هذه الجماعات المسلحة الجىل االسىتفادة مىن أحكىام البروتوكىول الثىانً وحماٌتىه علىى اسىتخدام كىل 

فعلٌىة علىى جىزء مىن إللىٌم الدولىة ومثىل هىذا الشىرط ٌىإدي إلىى تفىالم وسٌلة ممكنة للوصول إلى سٌطرة 

 (  .2األخطار التً تهدد وتصٌب السكان المدنٌٌن ، وهو ما تمدم به وفد جمهورٌة الكامٌرون)

( بل ألجله جىاء تعلٌىك ٔ( من م)ٔوهنا نكون أمام مجموعة كبٌرة من المصاعب ولدها نص ؾ) 

ولى ومشٌراً إلى أن نص هذه المادة ممتضباً ال ٌضٌؾ شٌبا جدٌدا إلىى مىا وفد النروٌج معارضاً للمادة األ

هو موجود فً المٌثاق الدولً لحموق اإلنسان المدنٌة والسٌاسىٌة بىل وان مىا ورد فىً البروتوكىول الثىانً 

هىو وارد بمعظمىه فىً هىذا المٌثىاق الىدولً الىذي ال ٌىرد علٌىه اسىتثناء حتىى فىً حالىة الطىوارئ والسىىٌما 

                                                 

، اشارت الٌها د.  222رأي الوفد الكولومبً، ص 9122–9122( انظر وثائك المإتمر الدبلوماسً المنعمد بٌن 9)
 22نغم اسحك ، مصدر سابك.ص

 22ر نفسه .ص(د. نغم اسحك ، المصد4)
. 
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عات المسلحة الداخلٌة ، لذلن كان األجدر بالمإتمر الدبلوماسً أن ٌتخذ لراراً ٌطلىب فٌىه مىن جمٌىع النزا

 ( .1الدول تصدٌك المٌثاق الدولً لحموق اإلنسان المدنٌة والسٌاسٌة عوضا عن إلرار البروتوكول الثانً)

زاع( الىىذي ومىىن المالحظىىات أٌضىىا علىىى هىىذه المىىادة هىىً إنهىىا لىىم تسىىتخدم تعبٌىىر )أطىىراؾ النىى 

المشتركة التفالٌات جنٌؾ األربع والسبب ٌعود إلى رؼبة الدول فً الحفاظ علىى سىٌاداتها  ٖاستخدمته م/

، وهو ما أدى إلى رفض أٌراد هىذا المصىطلح لكىً ال ٌكىون هنىان اعتىراؾ صىرع مىن جانبهىا فىً ظىل 

( علىى أراضىٌها وثانٌىا ٔ)( مٔاتفالٌة دولٌة بالمتمردٌن إذا نشب نىزاع مسىلح مىن النىوع الىوارد فىً ؾ )

لمطع الطرٌك على الثابرٌن ضدها فً أن ٌموموا باستؽالل هذا المصطلح لتبرٌر الجرابم التىً ٌرتكبونهىا 

( وبىىالرؼم مىىن المصىىاعب التىىً ٌولىىدها تطبٌىىك 2علىىى أنهىىا كانىىت أعمىىال نضىىال ضىىد الحكومىىة المابمىىة)

ألطراؾ فً النزاع المسلح الداخلً بالمواعد البروتوكول الثانً وبخاصة فً أن مداه ضٌك إال أن التزام ا

الواردة فٌه لٌس بؤمر مستحٌل فمد تمرر الدولة والطرؾ األخر فً النزاع تنفٌذ بنود البروتوكول وهو مىا 

فصل فً النزاع المسلح الداخلً فً السلفادور حٌث برز فٌه نوعان من التعهىدات وااللتزامىات الصىادرة 

بىىه المتمىىردون واألخىىر التزمىىت بىىه الحكومىىة وذلىىن مىىن اجىىل االمتثىىال إلىىى بىىإرادة منفىىردة احىىدهما التىىزم 

، كمىا لىد ٌبىرم الطرفىان الحكومىة  999ٔالمشتركة التفالٌات جنٌؾ األربع وبروتوكولها الثانً لعىام ٖم/

والطرؾ فً النزاع اتفالا من اجىل تطبٌىك المواعىد اإلنسىانٌة بمىا ٌزٌىد أو ٌخىرج عىن نطىاق تلىن المواعىد 

 99ٗٔالمشىتركة والبروتوكىول الثىانً كمىا هىو الحىال بالنسىبة إلىى اتفىاق عىام  ٖعلٌها فً م/المنصوص 

الذي عمد بٌن ؼواتٌماال والمتمردٌن لتطبٌك الملحك الثانً على الرؼم من عدم إمكان تطبٌمه لانونٌا على 

 ً  . النزاع المسلح الذي كان لابما

ظهر سإال مهم أخر هو ما هىً المواعىد التىً وفً مجال البحث فً النزاعات المسلحة الداخلٌة ٌ 

ستنطبك على نزاع داخلً لد ٌتحول إلى نزاع مسلح دولً بسبب تدخل أطراؾ أجنبٌة فٌىه ، كىؤن تتىدخل 

المشىىتركة  ٕدولىىة ثالثىىة فىىً النىىزاع المسىىلح إلىىى جانىىب المتمىىردٌن وهىىذا التىىدخل سىىٌعمل علىىى إثىىارة م/

المشىتركة لهىذه االتفالٌىات علىى  ٖموات بٌنما ٌسىتمر سىرٌان م/التفالٌات جنٌؾ األربع بالنسبة إلى هذه ال

( ، أو تطىىىور النىىىزاع المسىىلح الىىىداخلً إلىىىى دولىىىً ، حٌىىىث ٌصىىىبح 3النىىزاع بىىىٌن الحكومىىىة والمتمىىىردٌن)

المتحاربون ٌحملون جنسٌات مختلفة واعمالهم تنسب إلى اكثر من دولة ، وهو مىا حصىل مىع ٌوؼسىالفٌا 

إلىىىى خمىىىس دول )كرواتٌىىىا ، سىىىلوفٌنٌا ، ممىىىدونٌا ، البوسىىىنة  99ٕٔ-99ٔٔالسىىىابمة التىىىً انمسىىىمت عىىىام 

والهرسىىن ، ٌوؼسىىالفٌا االتحادٌىىة( فالنزاعىىات المسىىلحة الداخلٌىىة فٌهىىا وبخاصىىة فىىً البوسىىنة والهرسىىن ، 

                                                 

 .24(المصدر نفسه ، ص 9)
 . 21(د. عامر الزمالً ، مصدر سابك ، ص4)

21) See: G. I. A. D. Draper, The relationship between the human rights regime and 
the law of armed conflict, icrc, Geneva,1971, P. 203.  
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شهدت عاللات وثٌمة ومستمرة بٌن الجٌوش المنشمة وبٌن دول أخرى كالدعم الىذي كانىت تمدمىه كرواتٌىا 

راؾ المنشمة فً البوسنة والهرسن ، إلى جانب النزاع المسىلح الىدولً الىذي كىان لابمىا وصربٌا إلى األط

من جهة بٌن صربٌا والجبل األسود من جهة والبوسنة والهرسن من جهة أخرى فعد نزاعىاً مسىلحاً دولٌىاً 

بٌىة وانمىا أو ٌكون تدوٌل النزاع ال ٌعىود إلىى تىدخل دولىة أجن ،على أساس أنه لابم بٌن دولتٌن ذات سٌادة

إلى تدخل لوات منظمة دولٌىة كىاألمم المتحىدة أو منظمىة إللٌمٌىة لىررت التىدخل السىباب إنسىانٌة بإرسىال 

لواتها الدولٌة لحل النزاع المسلح الداخلً مع وضع الحلول أو تسوٌة ٌتم التفاوض بشؤنها كل النزاع كمىا 

 (.1بارٌس) حصل مع كمبودٌا الذي انتهى النزاع المسلح فٌها بوضع اتفالٌة

وٌترتب على ذلن سرٌان أحكام المانون الدولً اإلنسانً الخاصة بالنزاعات المسلحة الداخلٌة من  

الممررة التفالٌات جنٌؾ وهً ذات طابع عرفً ، والمواعد الخاصىة بالنزاعىات  ٖجهة وخاصة أحكام م/

 المسلحة الدولٌة.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ( انظر:9)
- Philippe Breton,”Actualite du droit int. humanitaire applicable dans les conflect 
armes”, hubert thierry “ Levolution du droit, Melangs offerts,A. Pedone, Paris, 

1998, P.59. 
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 المبحث الثانً

 المانونٌن النطاق الشخصً لتطبٌك

 

ونمصد بهىذا المبحىث تحدٌىد األشىخاص المسىتفٌدٌن مىن أحكىام كىل مىن المىانون الىدولً اإلنسىانً   

والمانون الدولً لحموق اإلنسان الذي من خالله سنبٌن االختالؾ المابم بٌن المانونٌن من ناحٌة األشخاص 

وضىىٌح ذلىىن سىىوؾ نبحىىث المحمٌىىٌن بمواعىىدهما واآلثىىار التىىً سىىتترتب علىىى هىىذا االخىىتالؾ وألجىىل ت

الموضوع فً مطلبٌن ، المطلىب األول سىٌكون عىن أشىخاص المىانون الىدولً اإلنسىانً والمطلىب الثىانً 

 سٌكون عن أشخاص المانون الدولً لحموق اإلنسان.

 

 

 المانون الدولً اإلنسانً المطلب االول : اشخاص 

 

ن الحماٌىة التىً تمىدمها لواعىده ٌموم المانون الدولً علىى تمسىٌم أساسىً ألشخاصىه المسىتفٌدٌن مى 

 وهو تمسٌم إلى فبتٌن ربٌستٌن المماتلٌن وؼٌر المماتلٌن.

وٌمصد بالمماتلٌن : األشخاص الذٌن ٌحك لهم وفما لمواعد المانون الدولً مباشرة األعمال المتالٌة  

سىموح لىتلهم لىو وبالتالً هم وحدهم الذٌن ٌجوز توجٌه األعمال العدابٌة ضدهم مما ٌجعلهىم الوحٌىدٌن الم

 (.1جرحهم أو أسرهم وذلن وفما للمٌود التً ٌضعها المانون الذي ٌحكم العملٌات المتالٌة)

أما ؼٌر المماتلٌن : فهم األشىخاص الىذٌن ال ٌحىك لهىم مباشىرة األعمىال المتالٌىة ، والجلىه ٌحظىر  

ما داموا من جىانبهم ٌمفىون  على العدو مباشرة األعمال العدابٌة ضدهم وٌلتزم باحترام حٌاتهم وممتلكاتهم

مولفىىا سىىلبٌا وال ٌىىؤتون ضىىد لىىوات العىىدو عمىىال مىىن األعمىىال المتالٌىىة التىىً تضىىر بىىؤفراد المىىوات المسىىلحة 

 (.2المعادٌة أو بمجهودها الحربً)

ولهذا التمسٌم الذي ٌعتمده المانون الىدولً اإلنسىانً ؼىرض أساسىً وهىو الفصىل بىٌن األشىخاص  

ء أحكام وشروط خاصة بهم وبٌن األشخاص الذٌن ال ٌجىوز لتىالهم وهىإالء هىم الذٌن ٌجوز لتالهم فلهإال

                                                 

91) See: J. G. Strake, An introduction to international law, Butt Erworths, 
London,1977, P.  

 579. 
،  9121،  2 بشٌر ، المانون الدولً العام فً السلم والحرب ، دار الفكر الجامعً ، الماهرة ، ط(الشافعً دمحم4)

 .242. و د. علً صادق أبو هٌف ، مصدر سابك ، ص422ص
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وهم أشخاص ال ٌحملون السالح فً وجه العدو وال ٌساهمون فً األعمال المتالٌة مما ٌمنحهم  –المدنٌون 

 حماٌة خاصة تختلؾ عن الحماٌة الممنوحة للمماتلٌن.

اتلٌن ومىىدنٌٌن مجموعىىة متنوعىىة مىىن وٌنىىدرج تحىىت هىىذا التمسىىٌم الربٌسىىً لألشىىخاص إلىىى ممىى 

األشخاص منهم من ٌدخل ضمن فبة األشخاص الىذٌن توجىه ضىدهم األعمىال المتالٌىة ممىا ٌسىتتبعه ولىوع 

ضحاٌا بٌن لىوات األطىراؾ المتحاربىة مىن جرحىى ومرضىى وؼرلىى ، أسىرى ولهىإالء شىروط خاصىة 

فىىً المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً ، ومىىن ٌنبؽىىً أن تتىىوافر فىىٌهم حتىىى ٌتمكنىىوا مىىن التمتىىع بالحماٌىىة الممىىررة 

األشخاص أٌضا هنان المتلىى والمفمىودون الىذٌن خصصىت لهىم أحكامىاً خاصىة بهىم ٌنبؽىً مراعاتهىا مىن 

الطرفٌن ، والى جانبهم ٌوجد أٌضا فبة الجواسٌس والمرتزلة والخونة الذٌن لهم وضعهم الخىاص ممارنىة 

 لٌهم الحماٌة الممدمة لهم.ببمٌة المماتلٌن من ناحٌة األحكام التً تنطبك ع

أما من جانب األشخاص ؼٌر المماتلٌن )المدنٌٌن( فان المانون الدولً اإلنسانً ٌتمٌز بالنظر إلىى  

وضع هإالء بؤنه من جهة وضع أحكاما عامة تطبك على المدنٌٌن ، ومن جهة أخرى توجه باهتمامه إلى 

المسنٌن أفراد الخدمات اإلنسانٌة ، الصحفٌٌن ،  فبات خاصة من المدنٌٌن وهم كل من النساء ، األطفال ،

هذا ولم تكن أحكامه لاصرة على  حماٌة األشخاص من ضحاٌا النزاعات المسلحة الدولٌة بل وجدت فٌىه 

األحكىىام التىىً تتوجىىه لحماٌىىة ضىىحاٌا النزاعىىات المسىىلحة الداخلٌىىة ، وبىىذلن سىىنبحث فىىً هىىذا المطلىىب فىىً 

ن ضىىحاٌا النزاعىىات المسىىلحة الدولٌىىة وفىىً أشخاصىىه مىىن ضىىحاٌا أشىىخاص المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً مىى

 النزاعات المسلحة الداخلٌة .

 

 

 

 اوال : ضحاٌا النزاعات المسلحة الدولٌة

 

فبىات الممىاتلٌن الىذٌن ٌمعىون فىً لبضىة الخصىم والشىروط التىً ٌنبؽىً أن التطرق الى وٌتضمن  

ٌٌن المتؤثرٌن بؤوضىاع النزعىات المسىلحة الدولٌىة ، تتوافر فٌهم ، كما ٌبٌن األحكام العامة والخاصة للمدن

 وهو ما سٌمودنا إلى بحث النمطتٌن بشكل مستمل.

 

 : المماتلون من ضحاٌا النزاعات المسلحة 9

 

 وهم كل من :الجرحى والمرضى والؽرلى أسرى الحرب و المتلى والمفمودٌن.
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 الجرحى والمرضى والغرلى وأسرى الحرب: -أ

، إن هنىان أشخاصىاً معنٌىٌن ٌجىب أن ٌىتم احتىرامهم  9ٗ9ٌٔىؾ الىثالث لعىام ذكرت اتفالٌىات جن 

وحماٌتهم نظراً إلى األوضاع والظروؾ الخاصة التً ٌعانون منهىا ، كمىا ٌمىع علىى عىاتك األطىراؾ فىً 

النزاع المسىلح الىدولً ، إذا ولىع هىإالء األشىخاص فىً لبضىتهم أن ٌعىاملونهم معاملىة إنسىانٌة ، وان ٌىتم 

بهىىم دون أي تمٌٌىىز ضىىار وألي سىبب كىىان ، واالمتنىىاع عىىن االعتىداء علىىى حٌىىاتهم أو اسىىتعمال االعتنىاء 

( ، جرحىىى 1وهىىإالء األشىىخاص هىىم جرحىىى ومرضىىى الحىىرب البرٌىىة)…( العنىىؾ ضىىدهم أو إهىىانتهم 

 (.3( وأسرى الحرب)2ومرضى وؼرلى الحرب البحرٌة)

ضىىحاٌا الحىىروب البرٌىىة وٌمصىىد بجرحىىى ومرضىىى الحىىرب ، وهىىو ٌنصىىرؾ إلىىى الممىىاتلٌن مىىن  

والبحرٌة على حد سواء كل شخص ٌحتاج إلى مساعدة أو رعاٌة طبٌة بسبب الصدمة أو المىرض أو أي 

 (.ٗاضطراب بدنٌا كان أم عملٌا ، والذي ٌحجم عن أي عمل عدابً)

 

أما الؽرلى : فٌمصد بهم األشخاص الذٌن ٌتعرضون للخطر فً البحار أو أٌىة مٌىاه أخىرى نتٌجىة  

صىٌبهم أو ٌصىٌب السىفٌنة أو الطىابرة التىً تملهىم مىن نكبىات ، أي ٌنصىرؾ تعبٌىر الؽرلىى إلىى كىىل لمىا ٌ

األشخاص الذٌن ٌتعرضون للؽرق أٌا كانت أسبابه والظروؾ التً حصل فٌها بما فً ذلن حاالت الهبوط 

 (.5االضطراري للطابرات على الماء ، وحاالت سموطها فً البحر)

 (.6شارن فً األعمال العدابٌة وولع نتٌجة لذلن فً لبضة الخصم) أما األسٌر : فهو كل شخص 

وبهذا التعبٌر ٌنصرؾ وصؾ أسٌر الحرب إلى كل مماتل شارن فً األعمال العدابٌة وولىع ألي  

سبب كان فً لبضة الخصم ، سواء كان السبب هو تمكن العدو من دحر المطعات التً كان ٌنتمً إلٌها ، 

ً لبضة الخصىم بسىبب مرضىه أو الجىروح التىً أصىٌب بهىا ، أو ؼىرق السىفٌنة أو استسالمه ، أو ولع ف

التً كان على متنها أو بسبب إصابة الطابرة التً كان على متنها بالعطب أو أصىابتها بنٌىران العىدو ممىا 

اجبرها ذلن على الهبوط أو السموط فً الماء وهو ما أوضحه وأكدته اتفالٌة جنٌؾ االولىى عنىدما نصىت 

الجرحى والمرضى التابعٌن لدولة محاربة الذٌن ولعوا فىً أٌىدي العىدو ، ٌعىدون أسىرى الحىرب  على إن

                                                 

 .9121( من اتفالٌة جنٌف االولى لعام 4( و ف)9ف ) 94( انظر م/9)
 .9121( من اتفالٌة جنٌف الثانٌة لعام 4( و ف)9ف ) 94( انظر م/4)
 .9121( من اتفالٌة جنٌف الثالثة لعام 9ف ) 92( انظر م/2)
 ، كما ٌشمل المدنٌٌن. 9122ف )أ( من بروتوكول جنٌف األول لعام  2( انظر م/2)
 . 9121( لعام 4( من ج)9ف ) 94( انظر م/2)
 ( من بروتوكول األول.9ف) 22( انظر م/4)
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تنطبىك علىٌهم أحكىام المىانون الىدولً المتعلمىة بؤسىرى الحىرب إلىى جانىب األحكىام المنصىوص علٌهىا فىً 

 (.1منها)ٕٔاالتفالٌة وبخاصة م/

ى وؼرلىى الممىاتلٌن فىً الحىرب كما نصت اتفالٌة جنٌؾ الثانٌة المتعلمىة بحماٌىة جرحىى ومرضى 

البحرٌىىة علىىى ذات الحكىىم ، بىىان كىىل جىىرٌح أو مىىرٌض أو ؼرٌىىك تىىابع لدولىىة محاربىىة ، وولىىع فىىً أٌىىدي 

الخصم ٌعد أسٌر حرب وتنطبك علٌه أحكام المانون الىدولً المتعلمىة بؤسىرى الحىرب ، إلىى جانىب أحكىام 

 (.2من االتفالٌة) ٕٔم/

مٌدا فً مباشرته لألعمال العدابٌة ضىدهم ، حٌىث حىك العىدو وبثبوت هذه الحاالت ٌصبح العدو م 

فً مهاجمة مماتلً الطرؾ األخر فً الحرب ولتلهم أو جرحهم ٌستمر لابما فمط ما داموا حاملٌن للسالح 

ولادرٌن على المتال ، أما إذا الموا سالحهم باستسالمهم أو ولوعهم فً األسر ، أو اصىبحوا ؼٌىر لىادرٌن 

ً المتال بسبب سموطهم جرحى أو مرضى، لم ٌعد للعدو أن ٌستمر فً االعتىداء علىٌهم على االستمرار ف

( ولكىن مراعىاة 3وانما تترتب لبلهم واجبات تمضً بها اإلنسىانٌة وٌإكىدها العىرؾ وتفرضىها االتفالٌىات)

هذه األحكام مرتبطة ومشروطة بان ال ٌموم هذه الشخص الذي ٌوصؾ بؤنه عاجز عن المتال وهو السبب 

الذي وصفت الجله أحكام الحماٌة ، بؤن ال ٌموم بؤي عمل عدابً وأال ٌحاول الفرار حتى ٌستفٌد من عدم 

جواز الهجوم علٌه وحماٌته وتمدٌم المساعدة له إال إن ولوع هذا الشخص جرٌحاً أو مرٌضاً أو ؼرٌماً أو 

كىىون متمتعىىا بوصىىؾ المماتىىل ( مىىن أحكىىام اتفالٌىىات جنٌىىؾ الثالثىىة ، أن 4ٌأسىىٌراً ٌسىىتلزمه لكىىً ٌسىىتفٌد)

النظامً وفىً بعىض األحٌىان ٌطلىك الكتىاب علٌىه وصىؾ المماتىل المىانونً أي بمعنىى أن ٌكىون مىن بىٌن 

األشخاص من الذٌن حددهم المانون الدولً اإلنسانً وبٌن شروطهم، لذلن ٌجب أن ٌكون من بىٌن الفبىات 

 اآلتٌة:

 الفبه االولى: أفراد الموات المسلحة:  

تع الشخص بوصؾ المماتل البد له من أن ٌكون فردا فً المىوات المسىلحة التابعىة الحىد فلكً ٌتم 

أطىىراؾ النىىزاع ، أو أن ٌكىىون أحىىد أفىىراد المٌلٌشىىٌا أو المىىوات المتطوعىىة التىىً تشىىكل جىىزءا مىىن هىىذه 

                                                 

 .9121( لعام 9من اتفالٌة ج) 92( انظر م/9)
 .9121( لعام 4( ج)9ف) 94انظر م/( 4)
 .292( انظر د. علً صادق أبو هٌف ، مصدر سابك ، ص2)
، وهً بعنوان حماٌة العدو العاجز عن المتال ، فمد نصت الفمرة  9122من البروتوكول األول لعام  29( انظر م/2)

ذلن لما ٌحٌط به من ظروف ( منها على "ال ٌجوز أن ٌكون الشخص العاجز عن المتال أي الذي ٌعترف بؤنه ك9)
 ( "إن الشخص ٌعد عاجزا عن المتال إذا:4محالً للهجوم" وبنٌت فً الفمرة )

 ولع فً لبضة الخصم.  -أ
 أفصح بوضوح عن نٌته باالستسالم. –ب
أو إذا فمد الوعً أو أصبح عاجزاً على نحو أخر بسبب الجرح أو المرض ومن ثم اصبح غٌر لادر عن الدفاع عن  -ج

 شرٌطة أن ٌحجم فً أي من الحاالت هذه عن أي عمل عدائً وإال ٌحاول الفرار.نفسه 
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ة ( وٌنصرؾ معنى الموات المسلحة إلى الجٌوش التً تشكلها بمطعاتها المختلفىة البرٌىة والبحرٌى1الموات)

والجوٌة كما ٌدخل ضمنها أٌة تشكٌالت أو لوات نظامٌة لد تمرر الدولة تشكٌلها وتجعلها جزءاً من لواتها 

المسلحة إلى جانب جٌشها فٌكون الفرد المنتمً إلى هذه الموات مستحما التمتع بوصؾ المماتل وأٌا كانىت 

ات االحتٌاط التً لد تشكلها الدولىة طبٌعة عمل هذه الموات سواء كانت من الموات العاملة أم كانت من لو

إلى جانب لواتها العاملة والتً لد تدعوها إلى المتال فً أٌة لحظة تمىرر فٌهىا الدولىة اشىتراكها فىً المتىال 

إلى جانب لواتها االولىوال ٌمتصىر انطبىاق وصىؾ المماتىل النظىامً علىى أفىراد المىوات المسىلحة بىل هىو 

وحىىدات المماومىىة التىىً تشىىكل جىىزءاً مىىن هىىذه المىىوات ، ففىىً بعىىض ٌشىىمل أٌضىىاً أفىىراد لىىوات المٌلٌشىىٌا و

الحاالت لد تعمل إلى جانب الموات المسلحة الرسمٌة للدولة وحدات ولطعىات أخىرى تسىاعد هىذه المىوات 

المسلحة فً مهماتها مما ٌعرضها الن تمع فً أٌدي العدو ، فٌكون لهذه المىوات المتطوعىة أو المٌلٌشىٌات 

عاملة أفرادها أسرى حرب إذا ولعوا فً لبضة الخصم ، وهىذا الحكىم الىذي جىاءت فٌىه الحك فً أن ٌتم م

لىد  9ٓ9ٔ( لم ٌكن بجدٌد ، بل كانىت اتفالٌىة الهىاي الرابعىة لعىام ٗ( من م)ٔاتفالٌة جنٌؾ الثالثة فً ؾ)

علىى أن لواعىد الحىرب ال تنطبىك علىى الجىٌش فمىط بىل تشىمل أٌضىا أفىراد  ٔنصت علٌه ، وبٌنت فً م/

 مٌلشٌا والموات المتطوعة التً تتوافر فٌها الشروط اآلتٌة:ال

 أن تكون تحت إمرة شخص مسإول عن مروإسٌها.

 أن تكون لها شارة ممٌزة ثابتة.

 أن تحمل االسلحة علناً.

أن تلتزم بمواعد الحرب وأعرافها ، ولكن الشرط فً هذه االتفالٌة ، وفً الحكم الوارد فىً اتفالٌىة جنٌىؾ 

فمرتها السابعة المشار إلٌها هً أن تكون هىذه الوحىدات والمطعىات التىً تسىتوفً هىذه الشىروط الثالثة فً 

تعمل مع أحد أطراؾ النزاع وتحدٌدا تشكل جزءا من لواته المسلحة أي تندرج فىً فبىة الجىٌش ، أو كمىا 

أو المٌلٌشىٌات بٌنت اتفالٌة الهاي الرابعة فً عجز المادة االولى أن تكون فٌهىا هىذه الوحىدات المتطوعىة 

لابمىىة ممىىام الجىىٌش أي أن جىىٌش الدولىىة هىىو فىىً األسىىاس لىىٌس إال مجموعىىة مىىن المٌلٌشىىٌات أو المىىوات 

المتطوعة تتبع حكومة هذه الدولة وسٌمٌزها استناداً إلى عملها إلى جانب الموات المسلحة للدولة ، أو أنها 

لمتال ، بان لتالها ٌكون خارج اإلللٌم المحتل تمثل أصال الموات التً تعتمد علٌها الدولة تشكٌالت وحٌدة ل

وبالتالً ستتمٌز عن األفراد التابعٌن لمىوات المماومىة التىً تعمىل داخىل اإلللىٌم المحتىل الىذي لىم تكىن بعىد 

 (.2)9ٓ9ٔالدولة المولعة على اتفالٌة الهاي الرابعة ، مستعدة للمبول به ولتها أي فً عام 

                                                 

 .9121من اتفالٌة ج الثالثة لعام  2( من ف)أ( من م/9( انظر ما أوردته الفمرة الفرعٌة )9)
 .229، ص 4004(د. دمحم المجذوب ، المانون الدولً العام ، منشورات الحلبً الحمولٌة ، بٌروت 4)
. 
 



 56 

 

 والموات المتطوعة:  الفبه الثانٌه: أفراد المٌلشٌا

أما فٌما ٌتعلك بالملشٌات والمتطوعٌن من لوات التحرٌر فمد عالجت امرهم المادة االولى من       

والتى تمنح افراد هذه الملشٌات صفة المحىارب النظىامً ،  9ٓ9ٔالالبحة الملحمة باالتفالٌة الرابعة للعام 

 اذا توافرت فٌة الشروط االربعة التالٌة :

 ونوا تحت أمرة شخص مسإول .ا.ان ٌك

 ب.ان ٌحملوا عالمه ممٌزة ثابتة ٌمكن تبٌنها عن بعد .

 ج. ان ٌحملوا السالح علنؤ 

 د. ان ٌراعوا فً عملٌاتهم لوانٌن الحرب واعرافها .

 

 

 الفبه الثالثه : أفراد حركات المماومة: 

 

ؼٌر ان بعض الفمهاء سعى  من الصعب وضع تعرٌؾ جامع لمفهوم  المماومه وحركات التحرر الوطنً 

فً هذا المجال فمد ذهب الدكتور صالح الدٌن عامر الى المول بىؤن اعمىال المماومىة الشىعبٌة المسىلحة )) 

عملٌات المتال التى تموم بها عناصر وطنٌة من ؼٌر افراد الموات المسلحة النظامٌىة دفاعىا عىن المصىالح 

لىن العناصىر تعمىل فىً اطىار تنظىٌم ٌخضىع الشىراؾ الوطنٌة أو المومٌة ضد لىوى اجنبٌىة سىواء كانىت ت

وتوجٌه سلطة لانونٌة أو والعٌة أو كانت تعمل بناءةعلى مبادرتها الخاصة سواء باشرت هذا النشاط فوق 

 1االللٌم الوطنً أو من لواعد خارج هذا االللٌم (( .

ؼٌرها من الحركات  ؼٌر ان من الفمهاء من وضع عناصر معٌنة ممٌزة لحركات التحرر الوطنً من    

 االنفصالٌة او اإلرهابٌة ،ومن هذه العناصر:

 ان الهدؾ من حركات التحرٌر الوطنً هو تحمٌك  التحرر .-ٔ

وجود االراضً الداخلٌة او الخارجٌة التىً تسىمح للحركىات ان تباشىر عملٌاتهىا العسىكرٌة بمعنىى ان  -ٕ

 2لٌمٌة والعسكرٌة . توجد مناطك محررة تمٌم علٌها مإسساتها االدارٌة والتع

 ان ٌتعاطؾ الشعب مع حركات التحرٌر والمماومة وتلمى دعما وتؤٌدا واسعا من المواطنٌن . -ٖ

                                                 

-20ح الدٌن عامر ، المماومة الشعبٌة المسلحة فً المانون الدولً العام ، دار الفكر العربً ، الماهرة.ص د. صال - 9
29 
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ٌجىىب ان تتسىىم اهىىداؾ حركىىات التحرٌىىر بىىدافع وطنىىً ٌتجىىاوب وٌىىتالبم مىىع المصىىلحة الوطنٌىىة العلٌىىا  -ٗ

الفبات من المىواطنٌن أو وهوما ٌمٌز حركات التحرٌر عن االعمال التً تستهدؾ مصلحة خاصة لبعض 

تنافس أو تناحر للسٌطرة على السلطة أو فرض فلسفة معٌنة . أو الحرب من اجل انفصال اللىٌم معىٌن أو 

ٌبىٌح لرجىال المماومىة اللجىوء الىى كىل الوسىابل  جزء من الدولة ،ومىن الجىدٌر بالىذكر ان المىانون الىدولً

الحك فً استخدام العنؾ كما ٌمكن ان تكون المماومة الممكنه النهان لوات االحتالل ومنها بطبٌعة الحال 

 مدنٌة العسكرٌة .

 

أن المماومىة الشىعبٌة لالحىتالل ظىاهرة حفىل بهىا التىارٌخ ومٌىزة تتباهىا بهىا الشىعوب ومن الجدٌر بالذكر  

العرٌمة . ولد احترم المجتمع الدولً هىذا الحىك فىً اكثىر مىن مناسىبة . فمىد اكىدت اتفالٌىة الهىاي وجىوب 

 ٔ.  لة اعضاء حركات المماومة المنظمة كؤسرى حرب فً حال اعتمالهممعام

اصىدرت الجمعٌىة العامىه لالمىم المتحىدة لرارهىا المىرلم  99ٓٔوفً الثالثٌن مىن تشىرٌن الثىانً عىام     

 والذي شجب انكار حك تمرٌر المصٌر ، والسٌما على شعبً جنوب افرٌمٌا وفلسطٌن ((. 9ٕٕٙ

ر الول مىىرة احتىىرم شىىرعٌة كفىىاح شىىعوب الرازحىىة تحىىت الهٌمنىىة الكولونٌالٌىىة ولىىد تضىىمن هىىذا المىىرا    

فً التاسع مىن كىانون   واالجنبٌة ، والمعترؾ بحمها فً تمرٌر السترداد هذا الحك باي وسٌلة فً حوزتها

االول اكدت  الجمعٌة العامة لالمم المتحدة على وجوب  معاملة المشاركٌن فً حركات المماومة كؤسىرى 

 .  9ٗ9ٔواتفالٌة جنٌؾ  9ٓ9ٔعند الماء المبض علٌهم ، وفمؤ لمبادىء اتفالٌة الهاي لعام حرب 

عىىام 969ٕكمىىا اكتسىىب هىىذا االعتىىراؾ بعىىدا جدٌىىدا عنىىدما دعىىت الجمعٌىىة العامىىة فىىً لرارهىىا المىىرلم     

ٌاسىٌة جمٌع الدول المخلصه لمثل الحرٌة والسالم ان تمدم الى هىذه الشىعوب جمٌىع مسىاعداتها الس 99ٔٔ

 والمعنوٌة والمادٌة . 

اعتبىىرت الجمعٌىىة العامىىة النزاعىىات المسىىلحة التىىى  96ٖٔوفىىً الثىىامن عشىىر مىىن كىىانون االول عىىام     

تنطىوي علىى كفىىاح تشىنه الشىىعوب علىى الهٌمنىه االسىىتعمارٌة واالنظمىة العنصىىرٌة   )) نزاعىات مسىىلحة 

ً ٌنطبىىك وصىىؾ المتحىىاربٌن وفمىىؤ لهىىذه دولٌىىة (( ضىىمن االطىىار الىىذي تحىىدده اتفالٌىىات جنٌىىؾ ، وبالتىىال

 االتفالٌات على االفراد المشاركٌن فً النظال المسلح ضد الهٌمنه .

ازاء ذلن اٌد المجتمىع الىدولً هىذا االتجىاه واللىى ترحٌبىؤ فىً مختلىؾ الىدول بحكىم انىه الواجىب ومىن     

رة فىً تشىرٌعاتها علىى ثىورات الدول التً اٌدته ببرٌطانٌا واللوالٌات المتحىدة األمرٌكٌىة لىد نصىت األخٌى

فمد ورد فً المادة العاشرة مىن لىانون الحىرب البرٌىة  WarRebellions الهروب أو انتفاضات الحروب

االمرٌكٌة )) لٌس لمحارب الحك فىً ان ٌعلىن انىه سىٌعامل كىل مىن ٌمىبض علٌىه ضىمن المىوات المسىلحة 
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لصوص أو معاملىة اللىص المسىلح (( . لجماعات الشعب الثابر فً وجه العدو معملة الشرٌن فً عصابة 

ٔ 

 

 

  

الملحىىك باتفالٌىىة جنٌىىؾ لعىىام  999ٔولىىد نصىىت المىىادة الرابعىىة الفمىىرة الثانٌىىة مىىن البروتكىىول الثىىانً لعىىام 

والمتعلىك بضىحاٌا النزاعىات ؼٌىىر الدولٌىة الوالعىة بىىٌن المىوات المسىلحة التابعىىة لدولىة مىا ولىىوات  9ٗ9ٔ

مٌة تحىت لٌىادة مسىإولة عىن جىزء مىن الللىٌم ،علىى منىع اعمىال مسلحة منشمه عنهىا ، أو جماعىات نضىا

 .االرهاب ضد الذٌن الٌشركون مباشرة فً العملٌات العدابٌة

ولد عد المانون الدولً المشتركٌن فً مثل هذه النزاعات محاربٌن ٌنطبك علٌهم وصؾ اسرى حىرب     

لىذٌن الٌشىتركون مباشىرة أو الىذٌن ؼٌر انه اعتبر االعمال التً ٌمارسىها احىد الطىرفٌن ضىد االشىخاص ا

 ٕ ارهابٌة . ٌكفون عن االشتران فً العملٌات الحربٌة اعماآل

ومن ثم تكون حركات التحرر والمماومه  تحت حماٌة وسلطات المانون الدولً وٌسري علٌها ما ٌسىري  

وهنا البد من ٓدولٌة على النزاعات المسلحة من احكام شرٌطة التمٌد باحكام المانون الدولً واالتفالٌات ال

المول بؤن المواعد التملٌدٌة لمانون الحرب كانت تمٌز بٌن فبتٌن مىن النىاس المحىاربٌن الىذٌن تتكىون مىنهم 

الموات المسلحة، وؼٌر المحاربٌن الذٌن ٌمثلون السكان المدنٌن واثٌر النماش حىول السىكان المىدنٌٌن ومىا 

الج المانون الىدولً هىذه لمسىؤلة مىن خىالل تمسىٌم هىإالء اذا كان ٌمكن االعتراؾ لهم بصفة المحاربٌن. ع

 الى فبتٌن :

/ تتعلىىك بهبىىة الشىىعب فىىً وجىىه العىىدو بنىىاءا علىىى دعىىوة حكىىومتهم وانظمىىامهم الىىى التنظٌمىىات األولىىى  

العسكرٌة النظامٌة التً تنشبها الدولة للدفاع عىن الىوطن أو انظمىامهم طوعىؤ بنىاءا علىى شىعوره الىوطنً 

 للتصدي للؽازي .وحملهم للسالح 

والثانٌة  /    تتعلك بفصابل المتطوعٌن أو لوات التحرٌر وهً التً تتكون من افراد ٌشتركون طوعؤ فً 

العملٌىىىات الحربٌىىىة دون ان ٌكونىىىوا مىىىن وحىىىدات الجىىىٌش النظىىىامً وفٌمىىىا ٌلىىىً نبىىىٌن وجىىىة نظرالوثىىىابك 

 2 واالتفالٌات والمواثٌك لهاتٌن الفبتٌن المماومتٌن .
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بصىفة المحىاربٌن للسىكان  9ٓ9ٔترفت المادة الثانٌة مىن الالبحىة الملحمىة بؤتفالٌىة الهىاي لعىام ولد اع    

المدنٌن الذٌن ٌندفعون فً مماومة المعتدي دون ان ٌكون لهم الولت فً تنظٌم صفوفهم . وعرفت الشعب 

ٌن ٌحملىىون المىىابم أو المنىىتفض فىىً وجىىه العىىدو )) مجموعىىة المىىواطنٌن مىىن سىىكان االراضىىً المحتلىىة الىىذ

السالح وٌتمدمون لمتال العدو ، سواء كان ذلن بؤمر من حكىومتهم أو بىدافع مىن وطنٌىتهم أو واجىبهم (( . 

ومن ثم اعترت هذه التفالٌة هإالء المىواطنٌن مىن لبٌىل المىوات النظامٌىة تنطبىك علىٌهم صىفة المحىاربٌن 

 شرٌطة ان ٌتوافر فٌهم الشروط التالٌه :

 ي ٌدافعون عنه محتال.أن ال ٌكون اإلللٌم الذ

 . حمل السالح علناةٕ

 التمٌد بموانٌن الحرب واعرافها .2

  

فً حٌن اصرت الىدول االسىتعمارٌة عنىد وضىع اتفالٌىات جنٌىؾ علىى اٌىراد عبىارة حركىات المماومىة    

مىىن  ٗٗالمنظمىة بؽٌىىة تضىٌٌك الخنىىاق علىىى الثىورات المسىىلحة ضىىد سىلطات االحىىتالل ولىىد اكىدت المىىادة 

علىى ضىرورة توافرشىرطً وضىع اشىارة 9ٗ9ٔالملحىك باتفالٌىات جنٌىؾ  999ٔل االول لعىام البروتكو

 ممٌزة وحمل السالح علناةلالستفادة مما ٌمره المانون الدولً من حماٌة . 

وال ٌخفى ما فٌى هذه الشروط من اجحاؾ بحك المماومىة والتىً ٌتسىم نشىاطها ؼالبىا بالسىرٌة كمىا ان     

 عد امراةمعموال فً عملٌات الحروب الحدٌثة .حمل السالح علناة لم ٌ

لذلن وجد الكثٌرون ان الشرطٌن المتعلمٌن بالشارة الممٌز وحمىل السىلح علنىاة لىم ٌعىد ٌشىكالن لٌىدٌن     

واجبً االحترام ولد تفهمت المحاكم المنشؤة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة هذه الصعوبات فؤتخذت مولفؤ لٌنؤ 

 التً لم تلتزم كلٌؤ بهذه الشروط .  تجاه حركات المماومة 

ومن ثم فمد شملت  هذه االتفالٌات بالحماٌة عناصر المماومة المنظمة المنتمون إلى أحد أطراؾ النىزاع   

( إال أن ما ٌمٌزها أٌضىا هىو أنهىا 1سواء كانوا خارج أم داخل أرضهم وسواء كانت أرضهم محتلة أم ال)

عٌن الحىىد أطىىراؾ النىىزاع ، ممىىا ٌعنىىً اسىىتبعاد عناصىىر المماومىىة اشىىترطت أن ٌكىىون أفىىراد المماومىىة تىىاب

الفردٌة التً ال تتبع أحد وانما تباشر أعمالها بشكل مستمل داخىل اإلللىٌم المحتىل ، كمىا أنهىا اشىترطت أن 

تتوافر فً األشخاص المماومٌن التابعٌن الحد أطراؾ النزاع أن تتىوافر فىٌهم الشىروط السىابمة مجتمعىة ، 

هذه الشروط ٌعنً الحكم بالفشل على أعمالهم ، فإذا كان المتىال سىٌجري بشىكل علنىً مىع ارتىداء والتمٌد ب

زي ممٌز وفً لتال مفتوح مع العدو المتفوق من الناحٌتٌن العددٌة والفنٌىة ، فىان ذلىن حتمىا سىٌإدي إلىى 

                                                 

 جنٌف الثالثة.من اتفالٌة  2( من ف )أ( من م/4( انظر ف فرعٌة )9)
 من اتفالٌة جنٌف األولى والثانٌة. 92من م/ 4و كذلن ف     
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فٌدٌن من الحماٌىة المضاء على أفراد المماومة ، وبذلن سٌفضلون العمل فً الخفاء مما سٌجعلهم ؼٌر مست

 (، 1والخاصة بالمماتلٌن) 9ٗ9ٔالتً تمررها اتفالٌات جنٌؾ الثالثة لعام 

 

 د. األفراد المرافمون للموات المسلحة: 

وهإالء هم مجموعة األشخاص الذٌن ٌرافمىون المىوات المسىلحة عنىد لٌامهىا بعملٌاتهىا الحربٌىة ،   

بٌىىون ، ومتعهىىدوا التمىىوٌن وأفىىراد وحىىدات العمىىال دون أن ٌتىىدخلوا فىىً المتىىال ، وهىىم المراسىىلون الحر

والخىىدمات المختصىىة بالترفٌىىه مىىن أفىىراد المىىوات المسىىلحة ، أطبىىاء الجىىٌش ، والممرضىىون ، والنمىىالون ، 

والمرشدون المدنٌون ، ورجال الدٌن الملحمون بالوحندات العسكرٌة ، والمستشارون المانونٌون والماعىدة 

ٌحىىك لهىىم مباشىىرة المتىىال إال اسىىتثناءا فىىً حالىىة الىىدفاع عىىن الىىنفس ، وعىىدم  العامىىة المتعلمىىة بهىىم انهىىم ال

اشتراكهم فً المتال هو الذي ٌجعل الطرؾ األخر فً النزاع المسلح ملتزما بعدم توجٌىه األعمىال المتالٌىة 

ضدهم ومعاملتهم معاملىة إنسىانٌة الن لىٌس فىً لىتلهم أو االعتىداء علىٌهم أٌىة فابىدة أي مٌىزة عسىكرٌة لىد 

( والشىىرط الوحٌىىد الىىذي ٌنبؽىىً تىىوافره فىىٌهم هىىو أن ٌكونىىوا 2ٌحممهىىا أحىىد األطىىراؾ فىىً النىىزاع المسىىلح)

حاصىىلٌن علىىى تصىىرٌح مىىن المىىوات المسىىلحة التىىً ٌرافمونهىىا ، لكىىً ٌسىىتطٌع الطىىرؾ األخىىر التثبىىت مىىن 

 (.3هوٌتهم ودورهم فً األعمال المتالٌة عند ولوعهم فً لبضته)

 . فبات أخرى: ر

نىىب هىىذه الفبىىات هنىىان فبىىات أخىىرى ، تىىم منحهىىا الحماٌىىة الممىىررة فىىً المىىانون الىىدولً والىىى جا  

اإلنسانً ، الذي أشار إلٌهم بؤنهم أفراد األطمم المالحٌة بضمنهم المادة والمالحون ومساعدوهم فً السىفن 

 (.4التجارٌة وأطمم الطابرات المدنٌة التابعة الحد أطراؾ النزاع)

الثالثة من نطاق األشخاص المحمٌٌن ، بحٌىث شىملت األشىخاص الىذٌن  كما وسعت اتفالٌة جنٌؾ 

ٌتبعون أو كانوا تابعٌن للموات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة االحتالل ضرورة اعتمالهم بسىبب هىذا 

االنتماء حتى لو كانت لد تركتهم أحرارا فً بادئ األمر فً أثناء سٌر األعمىال المتالٌىة خىارج األراضىً 

تحتلها ، وعلى األخص فً الحالة التً ٌموم فٌها هإالء األشخاص بمحاولة فاشلة فً االنضىمام إلىى  التً

الموات التً ٌتبعونها والمشتركة فً المتال ، أو فً حال عدم امتثالهم إلنذار ٌوجه إلٌهم بمصد االعتمال ، 

                                                 

 .220و ص 242( انظر د. صالح الدٌن عامر ، مصدر سابك ، ص9)
،  4004( انظر د. سهٌل حسٌن الفتالوي ، الوسٌط فً المانون الدولً العام ، دار الفكر العربً ، بٌروت ، 4)

 .222ص
جواد الشرٌف ، لانون الحرب : المانون الدولً اإلنسانً ، المكتب المصـري الحدٌث ، الماهرة ، و اللواء دمحم عبد ال     

 .222، ص 4002،  9ط
 .9121( من اتفالٌة جنٌف الثالثة لعام 2ف )أ( ف الفرعٌة ) 2( انظر م/2)
نٌف االولى وجنٌف من اتفالٌتٌن ج 92من م/ 2اعاله وما ٌمابلها ف  2( من ف)أ( من م/2( انظر ف الفرعٌة )2)

 .9121الثانٌة لعام 
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مىىالهم مىىن جانىىب دولىىة فهىىإالء سٌسىىتفٌدون مىىن المعاملىىة الممىىررة ألسىىرى الحىىرب فىىً حىىال إذا تىىم اعت

 (.1االحتالل)

كما لررت هذه االتفالٌة شمولها لألشىخاص الىذٌن ٌنتمىون إلىى كىل الفبىات السىابمة المىذكورة فىً  

أعمىىال التىىً ٌىىتم اسىىتمبالهم مىىن لبىىل دولىىة محاٌىىدة أو ؼٌىىر محاربىىة وتلتىىزم باعتمىىالهم بممتضىىى المىىانون 

 (.2الدولً)

 المتلى والمفمودون: -ب 

لمانون الدولً اإلنسانً لحماٌىة فبىات أخىرى مىن الممىاتلٌن ، وهىم كىل مىن المتلىى توجهت أحكام ا 

 والمفمودٌن وكانت أحكامه الواردة لحماٌة المتلى منهم هً األسبك فً الظهور .

، ثم أعٌد ذكر موضوع  9ٓٙٔحٌث جاء أول اهتمام بموضوع المتلى فً ظل اتفالٌة جنٌؾ لعام  

( 3الخاصة بتحسٌن حال الجرحى والمرضى العسكرٌٌن فً المٌىدان) 9ٕ9ٔالمتلى فً ظل اتفالٌة جنٌؾ 

علىىى موضىىوع المتلىىى وأفىىردت لهىىم مجموعىىة مىىن  9ٗ9ٔثىىم أكىىدت اتفالٌىىات جنٌىىؾ الىىثالث االولىىى لعىىام 

األحكىىام وهىىً لٌىىام أطىىراؾ النىىزاع بالبحىىث عىىن جثىىث المتلىىى ، وتسىىجٌل هوٌىىاتهم ، واحتىىرام جثىىثهم مىىع 

م عند دفنهم ، كما بٌنت انه ال ٌجوز الحد أطراؾ النزاع أن ٌحرق جثث عىدوه مراعاة الشعابر الدٌنٌة له

إال إذا كانت طموس دٌىانتهم تمضىً بىذلن، أو كانىت هنىان أسىباب صىحٌة وضىرورٌة تسىتدعً الحىرق ، 

وأوجبىت االتفالٌىىات علىى أطىىراؾ النىىزاع أن ٌمومىوا بىىدفن الجثىث أو رمادهىىا فىىً ممىابر خاصىىة واضىىحة 

ن االسىتدالل علٌهىا ، ولىذلن ٌتعىٌن علىى كىل طىرؾ عنىد بىدء االعمىال المتالٌىة أن ٌمىوم المعالم بحٌث ٌمك

بتعٌٌن إدارة تشرؾ على هذه األمور وبخاصة التسجٌل الرسمً للممابر ، حتى ٌتسىنى مىن معرفىة مكىان 

أن الدفن فٌما بعد والتحمك من شخصٌة الجثث ثم نمل الجثث إلى بلد المنشؤ ، وٌنبؽً إلى جانىب كىل ذلىن 

ٌتم ولبل إجراء عملٌة الدفن أو الحك ، المٌام بإجراء فحص طبً للجثث ووضىع تمرٌىر بىذلن مىع اإلبمىاء 

 (.4على أحد نصفً لوحة تحمٌك الهوٌة مع الجثة إذا كانت اللوحة مزدوجة أو نصفها إذا كانت مفردة)

ل حالىة علىى حىدة أما فً الحرب البحرٌة فٌجب التؤكد من إن إلماء الجثىث إلىى البحىر  ٌجىري لكى 

بمدر ما تسمح الظروؾ ، وإذا نملت الجثة إلى البىر تطبىك بشىؤنها األحكىام الخاصىة بالىدفن والممىابر التىً 

تتبع مع لتلى الموات البرٌة ، وفً جمٌع األحوال ٌنبؽً التثبت من هوٌىة المتىوفى ووضىع تمرٌىر بىذلن ، 

أما فً الحالة التً ٌكون فٌها المماتل أسٌرا ( 5ووضع نصؾ لوحة التحمك من الهوٌة مع الجثة لبل دفنها)

                                                 

 .9121من اتفالٌة جنٌف الثالثة لعام  2( من ف)ب( من م/9( انظر ف الفرعٌة )9)
 ( من ف)ب( من المادة أعاله.4( انظر ف الفرعٌة )4)
 .429( انظر د. محمود سامً جنٌنة ، مصدر سابك ، ص2)
 حسٌن وضع الجرحى والمرضى حتى العسكرٌٌن فً المٌدان. من اتفالٌة جنٌف االولى الخاصة بت 92و 94( انظر م/2)
 من اتفالٌة جنٌف الثانٌة الخاصة بتحسٌن حال الجرحى والمرضى والغرلى . 91( انظر م/2)
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وتوفً وهو فً لبضة الخصم ٌلتزم هذا الطرؾ بان ٌمىوم بىإبالغ مكتىب اسىتعالمات أسىرى الحىرب ببلىد 

المنشىىؤ ، بشىىهادات الوفىىاة ، أو لىىوابم معتمىىدة مىىن ضىىابط مسىىإول بؤسىىماء جمٌىىع األسىىرى الىىذٌن توفىىوا ، 

ة وتارٌخهىىا وسىىبب الوفىىاة ومكىىان الىىدفن وتارٌخىىه وجمٌىىع توضىىٌح فٌهىىا هوٌىىة المتىىوفى ، ومكىىان الوفىىا

المعلومات لتمٌٌز الممابر ، وٌجب كذلن أن ٌسبك الدفن أو الحرق أجراء فحص طبىً بمصىد إثبىات حالىة 

الوفاة واثبات هوٌىة المتىوفى عنىد اللىزوم مىع التىزام السىلطات الحىاجزة بىاحترام جثىث المتىوفٌن ، والمٌىام 

لدٌنٌة إذا امكن ذلن ، وان ٌتم دفنهم فً ممابر ٌسهل تمٌٌزها وكلما امكىن أن ٌىدفن بدفنهم وفما لشعابرهم ا

المتوفون الذٌن ٌتبعون دولة واحدة فً مكان واحىد ، وان ٌىدفن كىل متىوٍؾ علىى حىدة إال إذا كانىت هنىان 

 (.1ظروؾ تستدعً الدفن فً ممابر جماعٌة)

ل عودة رفاة الموتى وامتعىتهم الشخصىٌة لٌإكد على تسهٌ 999ٔثم جاء البروتوكول األول لعام  

إلى أوطانهم ومسىاعدة اسىر المىوتى وممثلىً الىدوابر الرسىمٌة المعنٌىة بتسىجٌل المبىول فىً الوصىول إلىى 

الممابر ، وحظر علىى الطىرؾ الىذي تمىع فىً أرضىه المىدافن أن ٌمىوم بىإخراج رفىاة المىوتى إال إذا كانىت 

ذلن ممتضىٌات الصىحة أو ممتضىٌات التحمٌىك بشىرط أن  هنان ضرورات تتعلك بالمصلحة العامة بما فً

 (.2ٌتم إبالغ دولة المتوفى بنٌته فً إخراج الجثة ، والمكان الذي سٌعاد دفنها فٌه)

أما بالنسبة إلى المفمودٌن فمد كان االهتمام بوضعهم لد ظهر فىً أثنىاء وضىع أحكىام بروتوكىولً  

صا خاصىا ٌعىالج موضىوع المفمىودٌن فاوجىب علىى ، ولد تضمن البروتوكول األول ن 999ٔجنٌؾ لعام 

أطىىراؾ النىىزاع بمىىدر مىىا تسىىمح لهىىم الظىىروؾ أن ٌمومىىوا بالبحىىث عىىن المفمىىودٌن مىىن ضىىحاٌا النزاعىىات 

المسىىلحة الدولٌىىة ، بمجىىرد تلمىىً إخطىىاٍر بفمىىدانهم مىىن جانىىب الطىىرؾ األخىىر فىىً النىىزاع ، وان ٌىىتم إبىىالغ 

 (.3)الخصم بكل ما سٌتوفر من معلومات ذات الصلة

 

 : المدنٌون ) غٌر المماتلٌن (4

 

وسنبحث فٌه عن األحكام العامة للمىدنٌٌن مىن جهىة ، ومىن جهىة أخىرى سىنبٌن األحكىام الخاصىة  

 لبعض طوابؾ المدنٌٌن وهم كل من النساء ، األطفال ، المسنٌن ، أفراد الخدمات اإلنسانٌة ، الصحفٌٌن.

 المدنٌون : -ٔ

ذٌن ال ٌشتركون فىً العملٌىات العدابٌىة ، أي الىذٌن ال ٌنتمىون إلىى ٌمصد بالمدنٌٌن : األشخاص ال 

الفبات التً تموم بمباشرة االعمال المتالٌة وهم كل من أفراد الموات المسلحة التابعة الحد أطىراؾ النىزاع 
                                                 

 من اتفالٌة جنٌف الثالثة الخاصة بتحسٌن أسرى الحرب. 940( انظر م/9)
  9122من البروتوكول جنٌف األول لعام  22( انظر م/4)
 من البروتوكول اعاله. 22م/( انظر 2)
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داخل ، وأفراد المٌلٌشٌا والموات المتطوعة ، وأفراد المماومة المنظمة التابعة الحد أطراؾ النزاع العاملة 

 (.1اإلللٌم المحتل أو خارجه ، وكل األراضً ؼٌر المحتلة المابمٌن فً وجه العدو)

وبالنظر إلى وضع المدنٌٌن خالل فترة النزاعات المسلحة ، ٌمكن مالحظة لواعد االتفالٌات التً  

لثانٌىىة كونىىت المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً تمٌىىزت بؤنهىىا فىىً الفتىىرة السىىابمة علىىى أحىىدا ث الحىىرب العالمٌىىة ا

وبخاصة لواعد اتفالٌات جنٌؾ لم تكن تستهدؾ سوى حماٌة العسكرٌٌن، وكان ذلن بتؤثٌر من فكرة كانت 

سابدة آنذان وهو إن الحرب تمتصر على المتال بىٌن المىوات المسىلحة ، ومىن ثىم فىإن أفرادهىا وحىدهم هىم 

تكىن االتفالٌىات لىد نظمىت المعرضون للخطر ، فً حٌن ٌظل المدنٌون بعٌدٌن عن أي تهدٌد ، وبىذلن لىم 

،  9ٓ9ٔالمنمحىة فىً  699ٔوضع المدنٌٌن ، أما من جانب اتفالٌات الهاي وبخاصة البحة الهىاي لعىام 

الخاصة بمواعد الحرب البرٌة ، فمد كانت هنان بعض األحكام التً تناولت موضوع المدنٌٌن لكنها كانت 

واستمر وضع المدنٌٌن الذٌن ٌجدون  االحتاللتتعلك بشكل موجز فمط بحالة المدنٌٌن وهم تحت ٌد سلطة 

أنفسهم تحت سلطة أحد األطراؾ النزاع المسلح الذٌن هم لٌسوا من رعاٌاه متروكا دون تنظٌم من جانب 

، حٌث تم فٌه وضع اتفالٌة خاصة لحماٌىة األشىخاص المىدنٌٌن  9ٗ9ٔلانون النزاعات المسلحة إلى عام 

الٌىة األشىخاص المىدنٌٌن الىذٌن مسىتفٌدون مىن أحكامهىا وهىم كمىا فً ولت الحرب ، ولد حددت هىذه االتف

 منها: ٗبٌنهم م /

أولبن الذٌن ٌجدون أنفسهم فً لحظة وبؤي شكل كان فً حال لٌىام نىزاع أو احىتالل تحىت سىلطة  

طرؾ فً النزاع أنهىم لٌسىوا مىن رعاٌىاه أو دولىة احىتالل لٌسىوا مىن رعاٌاهىا ثىم بٌنىت هىذه المىادة فبىات 

لمدنٌٌن المشمولٌن بحماٌتها ، وؼٌر المشمولٌن حٌث ستحمً من جهة المدنٌٌن األجانب الذٌن األشخاص ا

هم من رعاٌا أحد أطراؾ النزاع المسلح ووجىدوا أنفسىهم فىً إللىٌم الدولىة التىً هىً فىً حالىة حىرب مىع 

 (.2دولتهم)

تٌىة ،رعاٌىا أٌىة دولىة ثم بٌنت هذه المادة من اتفالٌة جنٌؾ الرابعة ولن تشىمل بحماٌتهىا الفبىات اآل 

وجدوا على اللٌم دولة طرؾ فً نزاع مسلح ولم تكن دولتهم طرفا فً هذه االتفالٌة ، وٌتوجه هذا الحكىم 

إلى رعاٌا دولة هً لٌست طرفا فىً نىزاع مسىلح ولٌسىت فىً ذات الولىت طرفىاً فىً هىذه االتفالٌىة ووجىد 

 رعاٌاها على ارض أحد أطراؾ النزاع المسلح.

ل بحماٌة هذه االتفالٌة رعاٌا دولة محاٌىدة موجىودٌن فىً أراضىً دولىة محاربىة ، وكذلن لن ٌشم 

وكذلن رعاٌا دولة تتعاون مع الدولة المحاربة فهإالء ال ٌعىدون أشخاصىا محمٌىٌن مىا دامىت الدولىة التىً 

                                                 

المدنً بؤنه "أي شخص ال ٌنتمً إلى فئة من فئات  9122من بروتوكول  جنٌف األول لعام  20( فمد عرفت م/9)
من اتفالٌة جنٌف الثالثة الخاصة  2( من م/4،  2،  4، 9"األشخاص المشار إلٌهم فً الفمرات الفرعٌة )

 ….".من هذا البروتوكول  22بؤسرى الحرب ، و م/
 . 9121من اتفالٌة جنٌف الرابعة لعام  2( من م/9( انظر ف )4)
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ٌىة ( كمىا ال ٌشىمل بحما1ٌنتمون إلٌها لدٌها تمثٌل دبلوماسً عادي لدى الدولة التً ٌمعىون تحىت سىلطتها)

االتفالٌة األشخاص المدنٌون الذٌن ٌرافمون الموات المسلحة، وأفراد األطمم المالحٌة والسفن التجارٌة الن 

 (. 2)9ٗ9ٔهإالء ٌكونون محمٌٌن باتفالٌات جنٌؾ االولى ، والثانٌة ، والثالثة لعام 

خىىرى مىىن ثىىم أضىىٌفت إلىىى فبىىات المىىدنٌٌن المشىىمولٌن بحماٌىىة اتفالٌىىة جنٌىىؾ الرابعىىة مجموعىىة أ 

علىى ةأن تكفىل الحماٌىة وفمىا لمىدلول  999ٔالمدنٌٌن ، وذلىن عنىدما نىص بروتوكىول جنٌىؾ األول لعىام 

الباب األول والثالث من االتفالٌة الرابعىة ، وذلىن فىً جمٌىع الظىروؾ ودونمىا تمٌٌىز مجحىؾ لألشىخاص 

من الالجبٌن بمفهوم المواثٌك ممن ال ٌنتمون إلى أٌة دولة، أو –لبل بدء العملٌات العدابٌة  –الذٌن ٌعدون 

الدولٌة المتعلمة بالموضوع والتً لبلتها األطراؾ المعنٌة أو بمفهوم التشىرٌع الىوطنً للدولىة المضىٌفة أو 

 (.3لدولة اإللامةة)

وكانت اتفالٌة جنٌؾ الرابعة لد سبمت البروتوكول فً إشارتها إلىى الالجبىٌن حىٌن فرضىت علىى  

التىً تمتضىٌها المحافظىة علىى أمنهىا عجىز المىدنٌٌن، أن ال تعامىل الالجبىٌن  الدولة التً تموم فً الحىاالت

( ، وفىً 4الذٌن ال ٌتمتعون بحماٌة أٌة حكومة كؤجانب أعداء لمجرد انهم ٌحملون جنسٌة الدولة المعادٌىة)

حكم أخر فرضت على دولة االحتالل واجب االمتناع من إلماء المىبض علىى رعاٌىا دولىة االحىتالل الىذٌن 

نوا لد لجؤوا لبل بدء النزاع إلى األراضً المحتلة ، أو محاكمتهم أو إدانىتهم أو إبعىادهم عىن األراضىً كا

المحتلىىة ، إال إذا وجىىدت مخالفىىات الترفوهىىا بعىىد بىىدء العملٌىىات العدابٌىىة ، أو كىىانوا لىىد ارتكبىىوا مخالفىىات 

همٌن بارتكابها إلى حكومىاتهم ، ولكىن للمانون العام لبل بدء االعمال العدابٌة مما سٌبرر تسلٌم هإالء المت

بشروط أٌضا وهً أن تكون من المخالفات التىً ٌجىوز التسىلٌم بسىببها فىً ولىت السىلم وان لكىون لىانون 

بىىات  999ٔ( وبعىىد إعىىادة الىىنص فىىً البروتوكىىول األول لعىىام 5األراضىىً المحتلىىة ٌجٌىىز التسىىلٌم عنهىىا)

اردٌن فً اتفالٌة جنٌؾ الرابعة بل من الحماٌة العامىة الالجبون ٌستفٌدون لٌس فمط من هذٌن الحكمٌن الو

 التً تمررها هذه االتفالٌة والبروتوكول للمدنٌٌن أٌضاً.

 

 

 

                                                 

اعاله بٌان هإالء األشخاص الذٌن سوف لن تشملهم االتفالٌة بحماٌتها ، عدا حالة واحدة  2( من م/4( ولد تولت ف)9)
العامة من الباب الثانً من االتفالٌة الذي هو خاص بمنح الحماٌة  92نصت علٌها وهً شمولهم بؤحكام م/

 للسكان المدنٌٌن من بعض عوالب الحرب.
 اعاله. 2( من م/2( انظر ف )4)
 .9122من بروتوكول جنٌف األول لعام  22( انظر م/2)
 .9121من اتفالٌة جنٌف الرابعة لعام  22( انظر م/2)
 من االتفالٌة اعاله. 2( من م/4( انظر ف )2)
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 النساء: -ٕ

بىىالنظر إلىىى أحكىىام الحماٌىىة التىىً ٌمىىدمها المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً ٌالحىىظ أن هنىىان نىىوعٌن مىىن  

للمىىدنٌٌن بكىىل فبىىاتهم العمرٌىىة ، وعلىىى اخىىتالؾ  الحماٌىىة ٌمىىدمها للمىىدنٌٌن فهنىىان الحماٌىىة العامىىة وٌمىىدمها

أجناسىىهم سىىواء كىىانوا مىىن الرجىىال أو النسىىاء ، وسىىواء كىىانوا ٌنتمىىون إلىىى عىىرق واحىىد أم ال وسىىواء كىىان 

ٌتكلمون لؽة واحدة أم عىدة لؽىات ، وسىواء كىان ٌىدٌنون بدٌانىة واحىدة ، أم ال ، إال انىه إلىى جانىب أحكىام 

دنٌٌن بؽىىض النظىىر عىن االختالفىىات المابمىىة بٌىىنهم وأٌىاً كىىان منشىىإها التىىً الحماٌىة العامىىة التىىً لىدمها للمىى

تفرض على أطراؾ النزاع المسلح معاملة ضحاٌاه من المدنٌٌن معاملة إنسانٌة ، وحظىر ارتكىاب أعمىال 

العنؾ ضىدهم ، أو فىرض عموبىات جماعٌىة ضىدهم ، أو لىتلهم ، أو تعىذٌبهم ، أو معىالبتهم دون محاكمىة 

هنان حماٌة خاصة ٌمدمها لفبة أو جنس معٌن من المدنٌٌن وهىم النسىاء ، حٌىث ٌسىتفدن مىن مسبمة ، فان 

نىىوعٌن مىىن المواعىىد ، لواعىىد عامىىة تحمىىً جمٌىىع المىىدنٌٌن ولواعىىد خاصىىة ٌسىىتفدن منهىىا وحىىدهن دون 

 (.1الرجال)

ومٌزة هذه المواعد الخاصة إنها ٌمكن أن تصنؾ إلى ثالث فبات حسب الموضوع الذي تنظمه ،  

فهنان بعض المواعد التً تتعلك باحتجاز المعتمالت من النساء بؽض النظر عن وضعهن الجسمانً ، أي 

النساء والفتٌات بشىكل عىام دون أن ٌكىّن مىن األمهىات أو اوالت األحمىال أو فىً حالىة فىً نفىاس ، وهىذه 

احىتالل ، أن تمىوم  المواعد تفرض على المابم باحتجاز المعتمالت سواء كان أحىد أطىراؾ النىزاع أو دولىة

باحتجاز النساء المعتمالت فً أماكن منفصلة عن أمىاكن اعتمىال الرجىال ، كمىا ٌجىب أن ٌوكىل اإلشىراؾ 

المباشر علٌهن إلى نساء ، وال ٌجوز إٌواء النساء فىً معىتمالت الرجىال إال فىً إحىدى الحىالتٌن وهمىا إذا 

نىان ضىرورة اسىتثنابٌة ومإلتىة فرضىت علىى كان النساء والرجال ٌنتمون إلى عابلة واحىدة ، أو كانىت ه

الدولة الحاجزة أن تموم باعتمال النساء فً معتمالت الرجال ، وفً هذه الحالة ٌسىتلزم مىن هىذه الدولىة أن 

( وال ٌجوز أن ٌموم بتفتىٌش 2تخصص بشكل ملزم أماكن نوم ومرافك صحٌة منفصلة لهن وخاصة بهن)

 (.3النساء المعتمالت إال النساء)

لفبة الثانٌة من المواعد فإنها ، موجهة لحماٌة نساء محددات وهن النساء األمهات، والحوامل أما ا 

، وأمهات الرضع ، والنفاس ، لذلن تمٌزت هذه الفبة بؤن لٌس كل النساء ٌمكن أن تستفٌد من حماٌتها إال 

تمدمها اتفالٌة جنٌىؾ الرابعىة إذا كن أمهات أو حوامل ، أو نُفّساً ، فمد تمرر فً نطاق الحماٌة العامة التً 

لكل من الجرحى والمرضى من المدنٌٌن أن ٌكون هنىان حماٌىة واحتىرام خاصىان بالحوامىل علىى النسىاء 

                                                 

انون الدولً اإلنسانً" ، المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ، الناشر ( انظر فرانسواز كرٌل ، "حماٌة النساء فً الم9)
 .2، ص 9122اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، جنٌف ، 

 من اتفالٌة جنٌف الرابعة. 22( من م /2وف) 24( من م ، 2( انظر ف)4)
 .9121من اتفالٌة جنٌف الرابعة لعام  12( من م/2( انظر ف )2)
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( وفً حكم أخر جاءت به اتفالٌىة جنٌىؾ الرابعىة ، فرضىت التزامىاً علىى عىاتك 1وذلن مراعاة لوضعهن)

لمالبس والمموٌات التً تكىون مخصصىة أطراؾ النزاع أن ٌرخصوا لمرور أي ارساالت من األؼذٌة وا

 (.2للحوامل والنساء فً حالة النفاس)

وفً حالة االحتالل ، فإن هنان التزاماً ٌمع على عاتك دولة االحتالل وهو التزامها بعدم منىع أٌىة  

إجراءات تفضٌلٌة متعلمة بالؽذاء أو العناٌة الطبٌة والحماٌة من آثار الحىرب ، ممىا تكىون لىد طبمىت فعىال 

 (.3بالنسبة إلى أمهات األطفال الذٌن تمل أعمارهم عن سبع سنوات والنساء الحوامل)

أمىىا فىىً حالىىة إذا كانىىت النسىىاء المعىىتمالت مىىن األمهىىات المرضىىعات أو الحوامىىل ، فهنىىان التىىزام  

فرض على عاتك الدولة الحاجزة وهو أن تموم بصرؾ كمٌات إضافٌة من األؼذٌىة لهىن بمىا ٌتناسىب مىع 

 (.4ت أجسامهن)احتٌاجا

كما أدرجت فبىة النسىاء الحوامىل وأمهىات الرضىع وأمهىات األطفىال صىؽار السىن اللىواتً ٌعتمىد  

علٌهن أطفالهن ضمن الفبات التً ٌتعٌن على أطراؾ النزاع أن ٌموموا بعمد اتفالات بشؤنهم فً أثناء لٌام 

عىنهن، أو إعىادتهن إلىى أوطىانهن أو  العملٌات العدابٌة ، واللواتً هن من المعتملىٌن ، وذلىن إمىا لإلفىراج

 (.5إٌوابهن فً بلد محاٌد)

والفبة الثالثة من المواعد كانت موجهة بشكل خاص لحماٌة النسىاء عامىة مىن اعتىداءات محىددة ،  

وهو ما أشارت الٌه اتفالٌة جنٌؾ الرابعة ، حٌث أوجبت حماٌة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على 

( بىل أصىبح ذلىن مىن 6تصىاب واإلكىراه علىى الىدعارة ،أو أي هتىن لحىرمتهن)شرفهن والسٌما ضىد االؼ

األمىىور التىىً ترافىىك النزاعىىات المسىىلحة ، بىىان ٌمىىوم أحىىد أطىىراؾ النىىزاع المسىىلح ألجىىل إذالل خصىىمه 

باالعتداء على النساء الالتً ٌنتمٌن إلىى الخصىم بصىور مختلفىة ، علمىا منىه لمىا تمثلىه المىرأة مىن شىرؾ 

شكله االعتداء علٌهىا مىن عىار وفمىا للمفىاهٌم االجتماعٌىة ومىا تشىكله مىن مخالفىة للمواعىد للمجتمع ، وما ٌ

الدٌنٌة ، وبخاصة إذا كان الطرؾ األخر ال ٌدٌن بدٌن الخصىم األخىر لىذلن فهىو ٌتخىذ مىن االعتىداء علىى 

رب النسىىاء وسىىٌلة فىىً الحىىرب ، شىىكلت وتشىىكل نظىىراً إلىىى مىىا سىىبك أداة تدمٌرٌىىة ووسىىٌلة فعالىىة فىىً الحىى

                                                 

امل حماٌةً واحتراماً خاصٌن إلى جانب بعض األشخاص وهم كل من كبار السن واألطفال ، ( حٌث منحت المرأة الح9)
وذلن فً إطار الحماٌة الممدمة للجرحى والمرضى الذٌن ٌنبغً على أطراف النزاع تمدٌم الحماٌة لهم نظراً إلى 

 االتفالٌة اعاله. 94( من م/9العجز الذي ٌشكون منه بسبب وضعهم ، انظر ف )
 من االتفالٌة اعاله. 42( من م/9ظر ف )( ان4)
 من المصدر اعاله. 20( من م/2( انظر ف )2)
 من المصدر اعاله. 21( من م/2( انظر ف )2)
من اتفالٌة جنٌف الرابعة "تعمل أطراف النزاع أثناء لٌام االعمال العدائٌة على عمد  924( من م/4( حٌث نصت ف )2)

المعتملٌن أو أعادتهم إلى الوطن ، أو إٌوائهم فً بلد محاٌد ، وبخاصة اتفالات لإلفراج عن فئات معٌنة من 
األطفال ، والحوامل وأمهات الرضع واألطفال صغار السن ، والجرحى والمرضى أو المعتملٌن الذٌن لضوا فترة 

 طوٌلة فً االعتمال.
 من اتفالٌة جنٌف الرابعة. 42( من م/4( انظر ف )4)
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وخاصة أنها لم تكن من األمور التً عولب علٌها فً أثناء النزاعات المسلحة والحروب ، لذلن كثٌرا مىا 

تعرضن النساء لالؼتصاب ، واإلكراه والدعارة واالستعباد الجنسً ، والتعمٌم المسري ، والحمل المسري 

بالتىىؤثٌر فىىً النسىىل ،  ، وؼٌىىره مىىن صىىور العنىىؾ الجنسىىً كوسىىٌلة للتىىؤثٌر علىىى تركٌبىىة مجتمىىع الخصىىم

وامتهان شرؾ وحرمات نسابه كما استخدمت هذه الوسابل شكالً من أشكال التعذٌب ، لجرح كبرٌىابهن ، 

والنتىىزاع المعلومىىات مىىنهن وتخىىوٌفهن ، وعمابىىاً علىىى أفعىىال حمٌمٌىىة أو مزعومىىة كمىىا اسىىتخدمت وسىىٌلةً 

النىاس علىى الرحٌىل منهىا للمضىاء علىى  للتطهٌر العرلً أٌضاً ، ولنشر الرعىب فىً منطمىة معٌنىة الجبىار

( 1هوٌة جماعات اثنٌة مىن خىالل الممارسىات الواسىعة والمطىردة بخاصىة لالؼتصىاب والحمىل المسىري)

لذلن كان اهتمام المانون الدولً اإلنسانً لحماٌة المرأة مىن هىذه األفعىال إال انىه لىم ٌكىن موفمىا كثٌىرا فىً 

عتداءات ، النه إن كان لد أشار إلى حظىر هىذه األفعىال ضىد تؤمٌن حماٌة فعالة وبشكل خاص من هذه اال

النساء فً فترات النزاعات المسلحة ، إال انه لم ٌدرجها ضمن فبة االنتهاكات الجسمٌة التىً ترتكىب ضىد 

أحكام المانون الىدولً اإلنسىانً بىالرؼم مىن فىداحتها حتىى بعىد أن تىم وضىع البروتوكىول األول وبإضىافة 

المرأة إال انه لم ٌدرج هذه األفعال ضمن فبة االنتهاكات الجسٌمة التً تلزم الىدول نصوص جدٌدة لحماٌة 

بمعالبة مرتكبٌها واتخاذ اإلجراءات الجزابٌة ضدهم ، بل جاء بؤحكام تتعلك فمط بحماٌىة النسىاء الحوامىل 

أطراؾ النزاع وأمهات الصؽار اللواتً ٌعتمد علٌهن أطفالهن من تنفٌذ عموبة االعدام علٌهن ، حٌث ألزم 

 9ٙبعدم تنفٌذ عموبة االعىدام علىٌهن فهىذه كانىت إضىافته الجدٌىدة ، مىع التؤكٌىد فىً حكىم عىام هىو حكىم م/

بحظر ارتكىاب االؼتصىاب علىى وجىه التحدٌىد ضىد النسىاء مىن دون إدراجىه ضىمن االنتهاكىات الجسىٌمة 

لواعد المانون الدولً اإلنسىانً  للمانون الدولً اإلنسانً ، إال إن بحث مشكلة النساء لم تكن بماصرة على

، بل كان هنان اتجاه من جانب منظمات حموق والمعنٌة بمواعد حموق اإلنسان ، أي بحث مشكلة النسىاء 

، الىذي تىم فٌىه بحىث  99ٖٔفً فترة النزاعات المسلحة ، وهو ما عكسه إعالن وبرنامج عمىل فٌنىا لعىام 

ت النزاع المسلح بما ٌخالؾ المبادئ األساسٌة لحموق موضوع انتهاكات الحموق األساسٌة للنساء فً حاال

اإلنسان والمانون اإلنسانً ، كمىا صىدر فىً العىام نفسىه إعىالن مىن جانىب الجمعٌىة العامىة لألمىم المتحىدة 

موضوعة المضاء على اعمال العنؾ ضد المرأة ، ومن ضمنها اعمال العنؾ التً تتعرض لها النساء فً 

تطور أخر وهو تعٌٌن ممررة خاصة تشمل والٌتهما بعض  99ٗٔعها فً عام حاالت النزاع المسلح ، تب

جوانب أوضاع النساء فً فترة النزاعات المسلحة هً رزٌما كومارسوامً كممررة خاصىة مكلفىة مسىؤلة 

تم تعٌٌن ممررة أخرى هً لنىدا  99٘ٔالعنؾ ضد النساء وتشمل والٌتها حالة النزاع المسلح ، وفً عام 

                                                 

 . 22ٌندسً ، مصدر السابك ، ص( للمزٌد ٌنظر: شارلوت ل9)
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والٌتها حاالت االؼتصاب النظامً والىرق الجنسىً والممارسىات الشىبٌهة بىالرق فىً فتىرة شافٌز وتشمل 

 (.1النزاعات المسلحة)

كل هذه التطورات كان لها االثر فىً إدراج أفعىال االعتىداء علىى النسىاء وضىمن فبىة االنتهاكىات  

محكمىة رومىا الجنابٌىة  الجسٌمة المرتكبة ضد النساء فىً فتىرة النزاعىات المسىلحة الدولٌىة فمىد جىاء نظىام

لٌجعىل مىن االؼتصىاب والتعمىىٌم المسىري ، والحمىل المسىري واإلكىىراه علىى الىدعارة واالسىتعباد الجنسىىً 

وؼٌره من صور العنؾ الجنسً جرابم حرب ٌعالب علٌها نظام المحكمة الجنابٌة الدولٌة كجرٌمة مستملة 

 (.2بذاتها)

 

 األطفال: -ٖ

لنزاعىات المسىلحة ، نصىٌب مىن الحماٌىة ، وهىً أٌضىا لألطفال كشىخص متضىرر مىن أوضىاع ا 

،  999ٔعلى نىوعٌن حماٌىة عامىة للمىدنٌٌن تكفلهىا اتفالٌىة جنٌىؾ الرابعىة بروتوكىول جنٌىؾ األول لعىام 

فٌستفٌد منها الطفل لكونه من المدنٌٌن ، وحماٌة خاصة أمنتهىا لىه االتفالٌىة بروتوكىول جنٌىؾ األول ، لىه 

 (.3ضعفه) للطفل من وضع خاص ٌعود إلى

إال إن تخصٌص هذه الحماٌة لألطفال وردت علٌها عدة مالحظات منها إن اتفالٌة جنٌؾ الرابعىة  

، لم ٌضىعا تعرٌفىاً للطفىل المحمىً بموجىب األحكىام الخاصىة  999ٔوكذلن بروتوكول جنٌؾ األول لعام 

الثنان فً حاالت متنوعة الواردة فٌها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى اختلفت مدٌات العمر التً اخذ بها ا

 ٘ٔتتعلك باالطفال ، فبعض االحٌان فً نصوص معٌنة استخدم تعبٌر األطفال الذٌن التمل أعمارهم عن 

سنة ، وفً موضع أخر استخدم تعبٌر أطفال حدٌثً الىوالدة وفىً حىاالت أخىر تمىرر عىدم تنفٌىذ عموبىات 

ن اختلفت المدٌات العمرٌة بحسىب الحىاالت سنة ، وبذل 6ٔمحددة على األطفال الذٌن التتجاوز أعمارهم 

التً تولى عالجها ومن أمثلة الحماٌة التً لدمها المانون الدولً اإلنسانً ، أن تعمل أطراؾ النزاع علىى 

 ٘ٔالسماح بمرور ارساالت األؼذٌة الضرورٌة والمالبس والعموبىات لألطفىال الىذٌن تمىل أعمىارهم عىن 

زاع على اتخاذ التدابٌر الضرورٌة لضمان عدم إهمال األطفال دون ( ، وكذلن أن تعمل أطراؾ الن4سنة)

الخامسىىة عشىىرة مىىن العمىىر مىىن الىىذٌن تٌتمىىوا أو تفرلىىوا عىىن عىىابالتهم وتٌسىىٌر أعىىالتهم وممارسىىة دٌىىنهم 

وتعلىىٌمهم فىىً جمٌىىع األحىىوال ، وتسىىهٌل إٌىىوابهم فىىً بلىىد محاٌىىد طىىوال مىىدة النىىزاع مىىع التؤكىىد مىىن تىىوافر 

                                                 

( انظر د. جودٌت ج . غردام ، النساء وحموق اإلنسان والمانون الدولً اإلنسانً ، المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر ، 9)
 .294، ص 9112،  49، العدد  99الناشر اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، السنة 

 . 9112ة روما الجنائٌة لعام ( من نظام محكم44ف )أ( ف الفرعٌة ) 2( انظر م/4)
( انظر األستاذة ساندرا سنجر ، "حماٌة األطفال فً حاالت النزاع المسلح" ضمن كتاب دراسات فً المانون الدولً 2)

 .922اإلنسانً ، إعداد نخبة من المتخصصٌن ، تمدٌم دكتور مفٌد محمود شهاب ، مصدر سابك ، ص
 ٌة جنٌف الرابعة.( منها من اتفال4الفمرة ) 42( انظر م/2)
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( وإذا كان األطفال من األجانب الذٌن ٌوجدون على أراضً أحد أطراؾ النزاع 1اله)الشروط الممررة أع

سىنة مىن  ٘ٔفمد اكد المانون الدولً اإلنسانً على وجوب انتفاع هإالء األطفال الذٌن تمل أعمىارهم عىن 

نىاطك ( وإذا لىررت الىدول أطىراؾ النىزاع إنشىاء م2أي معادلة تفضٌلٌة ٌعامل بها رعاٌىا الدولىة المعنٌىة)

وموالع استشفاء وأمان منظمة فً أثناء لٌام األعمال العدابٌة ، أو التً أنشؤتها فً ولت السلم فان من بٌن 

األشخاص التً ٌستفاد من الحماٌة التً تإمن لهذه المناطك هم األطفال دون الخامسة عشرة مىن العمىر ، 

بصرؾ أؼذٌة إضافٌة للمعتملٌن فبىات ( وكذلن الحكم الذي ٌمضً 3حٌث ٌمكن إدخالهم إلى هذه المناطك)

(  والىى جانىب هىذه األحكىام ، كانىت هنىان 4محددة ومن بٌىنهم األطفىال دون الخامسىة عشىرة مىن العمىر)

نصوص تشٌر إلى منح الحماٌة لألطفىال دون أن تشىٌر إلىى أعمىارهم كمىا فىً الىنص الىذي ٌفىرض علىى 

لٌىة حسىن تشىؽٌل المنشىآت المخصصىة لرعاٌىة عاتك سلطة االحتالل أن تكفىل باالسىتعانة بالسىلطات المح

األطفال واتخاذ التدابٌر الالزمة لتسٌٌر التحمك من هوٌتهم وتسجٌل نسبهم ، وعدم جىواز تؽٌٌىر جنسىٌتهم 

أو أن تلحمهم بتشكٌالت أو منظمات تابعة لهىا وان تمىوم باتخىاذ اإلجىراءات الالزمىة لتىؤمٌن إعالىة وتعلىٌم 

لىوا عىن عىابالتهم بسىبب الحىرب إذا كانىت المإسسىات المحلٌىة عىاجزة عىن األطفال الىذٌن تٌتمىوا أو افتر

 ( مهما كانت اإلشارة إلى الطفل دون إشارة إلى عمره.5ذلن)

ثم جاء بروتوكول جنٌؾ األول ، لٌضٌؾ أحكام جدٌدة تإمن حماٌة اكثىر لألطفىال الىذٌن ٌعىانون  

طفال موضع احترام خىاص وان تكفىل من ظروؾ النزاعات المسلحة ، فمد نص على ةٌجب أن ٌكون األ

لهم الحماٌة ضد أٌة صورة من صور خدش الحٌاء ، وٌجب أن تهٌىؤ لهىم أطىراؾ النىزاع العناٌىة والعىون 

( فهنىا أٌضىا الىنص عىام ال ٌعىرؾ األطفىال 6اللذٌن ٌحتاجون إلٌها سواء بسبب سنهم أم ألي سبب أخىرة)

بىىاحترام أشخاصىىهم وصىىٌانة كىىرامتهم ، ثىىم عمبهىىا وال ٌمىىدم تحدٌىىد لعمىىر الطفىىل بىىل ٌلىىزم أطىىراؾ النىىزاع 

نصوص أخرى تكفل الحماٌة للطفل من أفعال معٌنة ، وهً حظر تجنٌد األطفال الذٌن تمل أعمارهم عىن 

سنة وبوجه خاص حظر إشراكهم فً العملٌىات العدابٌىة بصىورة مباشىرة حٌىث فىرض علىى أطىراؾ  ٘ٔ

ذلن أن تمتنع هذه األطراؾ عن تجنٌد هىإالء األطفىال فىً النزاع اتخاذ ما ٌلزم من تدابٌر تكفل ذلن ، وك

( وفً مولع أخر ورد ذكر األطفال دون أن ٌتم تحدٌد عمرهم ، وإذا لبض على األطفال 7لواتها المسلحة)

األطفال وتم احتجازهم أو اعتمالهم السباب تتعلك بالنزاع المسلح ، فٌنبؽً على أطراؾ النزاع أن ٌموموا 

                                                 

 من اتفالٌة جنٌف الرابعة. 42( انظر م/9)
 من اتفالٌة جنٌف الرابعة. 22( من م/2( انظر ف )4)
 من اتفالٌة جنٌف الرابعة. 92( من م/9( انظر ف )2)
 من اتفالٌة جنٌف الرابعة. 21( من م/2( انظر ف )2)
 من اتفالٌة جنٌف الرابعة. 20( من م/2( )4( )9( انظر ف )2)
 .9122من البروتوكول األول لعام  22( من م/9( انظر ف )4)
 ( من المادة اعاله من البروتوكول األول.4( انظر ف )2)
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عن تلن التً تخصص للبالؽٌن ، باستثناء الحاالت التً ٌتم فٌها إعداد أماكن بوضعهم فً أماكن منفصلة 

سىنة فمىرر حظىر  6ٔ( ثم صعد البروتوكىول بعمىر الطفىل إلىى أن وصىل بىه إلىى 1اللامة وحدات عابلٌة)

تنفٌذ عموبة االعىدام علىى األشىخاص الىذٌن لىم ٌبلؽىوا بعىد سىن الثامنىة عشىرة مىن عمىرهم ولىت ارتكىاب 

وفً حكم أخر جعل البروتوكول األطفال حدٌثً الوالدة ٌدخلون ضمن ما أورده مىن إٌضىاح ( 2الجرٌمة)

حول مصطلح الجرحى والمرضى ، حٌث نص على أن ٌشمل تعبٌر الجرحى والمرضى الذٌن ٌحتاجون 

إلىى مسىاعدة ورعاٌىىة طبٌىة ألطفىىال حىدٌثً الىوالدة ممىىا مىنحهم الحىىك فىً أن ٌسىتفادوا مىىن األحكىام التىىً 

(وفً إطار حماٌتىه لألطفىال 3شؤن تمدٌم العالج والمساعدة والحماٌة الممررة للجرحى والمرضى)لررها ب

أٌضىىا تمىىرر أن ٌمتنىىع األطىىراؾ فىىً النىىزاع مىىن أن ٌمومىىوا بتنفٌىىذ عموبىىات االعىىدام علىىى أمهىىات صىىؽار 

ر المىادرٌن األطفال اللواتً ٌعتمد علٌهن صؽارهن وذلن الجل توفٌر العناٌة الالزمة لهىإالء األطفىال ؼٌى

( كما نص البروتوكول على التدابٌر المحددة التً ٌنبؽً التمٌد بها عندما ٌتم  إجالء 4على العناٌة بؤنفسهم)

إجالء األطفال الذٌن ال ٌكونوا من رعاٌا الدول أطراؾ النزاع أو دولة االحتالل ، من دون أن تشٌر إلىى 

طفال عند المٌىام بىإجالء األطفىال إلىى بلىد عمر الطفل الذي سٌستفٌد من هذه الشروط الممررة لمصلحة األ

( ومىىن مالحظىىة كىىل هىىذه النصىىوص ، كانىىت اإلشىىارة دابمىىا إلىىى األطفىىال دون أن تتىىولى هىىذه 5أجنبىىً)

النصوص تعرٌؾ من هو الطفل ، كما إن النصوص هذه كانت عاجزة عن اإلحاطة بحموق كثٌرة للطفىل 

ن بٌنهىا ظىرؾ النىزاع المسىلح ، وعلىى هىذا األسىاس ٌنبؽً تؤمٌنها له أٌا كان الظرؾ الذي ٌعٌش فٌىه ومى

استمرت الجهود الدولٌة فىً دراسىة موضىوع حمىوق الطفىل التىً ٌنبؽىً حماٌتهىا فىً كىل األولىات والتىً 

انتهت إلى وضع اتفالٌة حموق الطفل التً تولت من جهة تعرٌؾ من هو الطفل ، ومن جهة بٌان األحكام 

جهون ظروؾ نزاعات مسلحة ولكنها هنا لم تىؤت بجدٌىد وهىو مىا الخاصة بموضوع األطفال الذٌن لد ٌوا

سنبٌنه فمد عرفت اتفالٌة حموق الطفل التً هً جزء من المانون الدولً لحموق اإلنسان الطفىل ةبؤنىه كىل 

( وهىذه 6إنسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة ، مالم ٌبلػ سن الرشد لبل ذلىن بموجىب المىانون المنطبىك علٌىهة)

إلحاطة كذلن بالحاالت التً تمرر فٌها لوانٌن الدول وصول اإلنسان سن الرشد حتى لبل اإلشارة جاءت ل

من العمىر ثىم بٌنىت فىً مىواد الحمىة لضىمان الحماٌىة المانونٌىة وتفاصىٌلها التىً تتعلىك بحمىوق  6ٔبلوؼه 

نسىانً لىد الطفل فً زمن السلم ، أما فً زمن النزاع المسلح فمد عادت وأكدت ما كان المىانون الىدولً اإل

لرره بشؤن األطفال فىً فتىرة النزاعىات المسىلحة ، فمىد بٌنىت إن علىى الىدول أن تتخىذ كافىة التىدابٌر التىً 
                                                 

 ( من المادة الثامنة من بروتوكول جنٌف األول.2( انظر ف )9)
 ( من المادة الثامنة من بروتوكول جنٌف األول.2( انظر ف )4)
 ٌف األول.من بروتوكول جن 2( من م/2( انظر ف )2)
 من بروتوكول جنٌف األول. 24( من م/2( انظر ف )2)
 الخاصة بإجالء األطفال الواردة فً البروتوكول اعاله. 22( انظر م/2)
 . 9110والنافذة عام  9121( من اتفالٌة حموق الطفل لعام 9( انظر م)4)
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تضمن عدم اشتران األطفال الذٌن لم ٌبلؽوا الخامسة عشرة من العمىر فىً االعمىال العدابٌىة ، وان تمتنىع 

واتها المسلحة ، كما أكدت على واجب بوجه خاص من تجنٌد األطفال الذٌن لم ٌبلؽوا الخامسة عشرة فً ل

الدول األطراؾ االلتزام بؤحكام المانون الدولً اإلنسانً بكافىة المواعىد الخاصىة بحماٌىة األطفىال وباتخىاذ 

 (.1كل التدابٌر الممكنة عملٌا كحماٌة األطفال المتؤثرٌن بحالة النزاع المسلح)

الدول األطراؾ إلى ما سبك وتعهدت به من  ولكن بالنظر إلى هذا الحكم الذي ٌحٌل بدوره التزام 

التزامات بموجب لواعد المانون الدولً اإلنسانً الخاصة بحماٌة األطفىال وتؤكٌىد الحكىم الىذي ٌمىرر عىدم 

إشران أو تجنٌد األطفال الذٌن تمل أعمارهم عن الخامسة عشرة، لوحظ عدم كفاٌتها ، مما دفع إلى وضع 

موضوع اشتران األطفال فً النزاعات المسلحة ، الذي أعلنت فٌه  بروتوكول خاص بحموق الطفل ٌعالج

الدول عن ادراكها لمدى أهمٌة توفٌر حماٌة خاصة لحموق األطفال واالسىتمرار فىً تحسىٌن حىالهم ، فىً 

حاالت النزاعات المسلحة وذلن لما تخلفه هذه األخٌرة مىن آثىار ضىارة علىى األطفىال والتىً لهىا عوالىب 

السلم واألمن والتنمٌة ، لىذلن أعلنىت أدانتهىا لكىل الهجمىات التىً تطىال األطفىال وكىذلن طوٌلة األمد على 

الهجمات المباشرة التً توجه إلى أماكن محمٌة بموجب لواعىد المىانون الىدولً بمىا فٌهىا مىن أمىاكن تمسىم 

المعتىرؾ  بتواجد األطفال بؤعداد كبٌرة والمدارس والمستشفٌات كما أكدت أن مواصلة إنفاذ حموق الطفل

( وبسىىبب مىىن ذلىىن لىىررت 2بهىىا ٌتطلىىب زٌىىادة حماٌىىة األطفىىال مىىن االشىىتران فىىً المنازعىىات المسىىلحة)

 ٕٕٓٓالنافىذ عىام  ٕٓٓٓمجموعة من األحكام فً البروتوكول االختٌاري الملحك باتفالٌة حمىوق الطفىل 

 هذه األحكام هً :

لؽىوا الثامنىة عشىرة وهىم أفىراد فىً لواتهىا أن تتخذ الدول جمٌع التدابٌر لضمان عدم اشىتران أطفىال لىم ٌب

 (.3المسلحة اشتراكا مباشرا فً االعمال الحربٌة)

 (.4تكفل الدول األطراؾ عدم خضوع األشخاص الذٌن لم ٌبلؽوا الثامنة عشرة للتجنٌد اإلجباري)

 6ٖم/ ترفع الدول األطراؾ الحد األدنى لسن التطوع فً لواتها المسلحة الوطنٌىة عىن السىن المحىددة فىً

( مىىن اتفالٌىىة حمىىوق الطفىىل أخىىذة فىىً االعتبىىار المبىىادئ الىىواردة فىىً تلىىن المىىادة ومعترفىىة بحىىك ٖؾ )

األشخاص دون الثامنة عشرة فً حماٌة خاصة بموجب االتفالٌة، وان تموم كل دولىة بإٌىداع إعىالن تبىٌن 

لىدول التىً تسىمح بىالتطوع فٌه الحد األدنى الذي تسمح عنده بالتطوع فً لواتها المسلحة ، على أن تموم ا

 لهإالء األطفال الذٌن لم ٌبلؽوا الثامنة عشرة فً لواتها المسلحة الوطنٌة بالتؤكد من أن ٌكون :

                                                 

 ( من اتفالٌة حموق الطفل اعاله.2( و)2( و)4( و)9( انظر ف )9)
الممدمة من البروتوكول االختٌاري التفالٌة حموق الطفل المتعلك باشتران األطفال فً المنازعات المسلحة ، ( انظر 4)

والنافذ فً  4000/أٌار/42فً  22( فً دورتها 442الذي اعتمد بموجب لرار صادر عن الجمعٌة العامة رلم )
 .4004عام 

 من البروتوكول اعاله. 9( انظر م/2)
 مصدر نفسه.من ال 4( انظر م/2)
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 أن ٌكون التجنٌد تطوعا حمٌمٌا. -ٔ

 بموافمة األباء واألوصٌاء المانونٌٌن. -ٕ

 دمة.أن ٌحصل هإالء على المعلومات الدالة على الواجبات التً تنطوي على الخ -ٖ

 (.ٔالتؤكد من إن عمر الطفل المتمدم للتطوع هو حمٌمً ، إلى جانب أحكام أخرى) -ٗ

وبذلن ٌنهض االختالؾ بٌن أحكام هىذا البروتوكىول واحكىام المىانون الىدولً اإلنسىانً ، وحمىوق   

خاصىة اإلنسان المتعلمة بالطفل فً حالة النزاعات المسىلحة ، حٌىث إن أحكىام المىانون الىدولً اإلنسىانً و

تلن تحدد عمر الطفل الذي ٌجوز أوال ٌجوز إشراكه فً عملٌات عدابٌة بصورة مباشرة والتً أحال إلٌها 

أشىارت فمىط إلىى انىه ال ٌجىوز تجنٌىد األطفىال  969ٔلانون حموق اإلنسان فً اتفالٌة حموق الطفل لعىام 

ٌىة تجنٌىدهم مىن جانىب أطىراؾ سنة تاركة بعدها الذٌن بلؽوا هذا السىن المكان ٘ٔالذٌن تمل أعمارهم عن 

النزاع المسلح دونما فرق بٌن مىا اذا كىانوا هىم الىذٌن أرادوا التطىوع أم اجبىروا علىى الخدمىة فىً المىوات 

المسىىلحة لسىىراً ، فىىً حىىٌن جىىاء البروتوكىىول لٌمٌىىز بىىٌن حىىالتٌن وهىىً حالىىة التطىىوع فهىىو األمىىر الوحٌىىد 

، وحالة التجنٌد المسري أو اإلجباري الذي هو سنة  ٘ٔالمسموح به وشرط أن ال ٌمل عمر المتطوع عن 

سىنة فىال ٌجىوزان ٌكىون التجنٌىد  ٘ٔمحظور على الدول األطراؾ المٌام به حتى وان كان الطفىل لىد بلىػ 

سنة ، كما لررت أن تتخذ الدول األطراؾ اإلجراءات الكفٌلىة لمنىع 6ٔإجبارٌا إال اذا كان اإلنسان لد بلػ 

سىنة ، بمعنىى أنهىا  6ٔهىا المسىلحة فىً االعمىال الحربٌىة والىذٌن لىم ٌبلؽىوا إشران أطفال وهىم أفىراد لوات

رفعىىت سىىن الطفىىل إلىىى الحىىد الىىذي لىىم ٌبلىىػ الثامنىىة بعىىد أن كانىىت هىىذه المسىىؤلة متروكىىة لتمىىدٌر الىىدول فىىً 

إشراكهم أو عدم إشراكهم كما طلبت من الدول أن ترفع من السن الذي ٌجوز عنده لألطفال التطىوع دون 

بتحدٌىىده تاركىىة األمىىر لتمىىدٌر الىىدول ، واشىىترطت فىىً كىىل األحىىوال أن ٌكىىون تجنٌىىد الطفىىل أي  أن تمىىوم

بتطوعه لد  تم بموافمة األباء أو األوصٌاء علٌهم وان ٌكون تجنٌدهم تطوعا حمٌمٌاً ، أي وجود رؼبة فً 

فاعلٌىة فىً التطوع ولٌس عن طرٌك اإلكراه بؤي صورة كانت ، ومن هنا كانىت هىذه األحكىام اكثىر منهىا 

حماٌة األطفال فً إشراكهم فعال فً المنازعات كجنود ٌماتلون أو ٌشاركون فً العملٌات العدابٌة ، وبهذا 

االهتمام من جانب المانون الدولً لحموق اإلنسان بحموق الطفل فً أثناء النزاعات المسلحة ٌبرز التكامل 

ولً ، الذي سٌكمل بمواعىده مىا أصىاب األول مىن بٌن المانون الدولً اإلنسانً ولانون حموق اإلنسانً الد

 نمص وتصور فً الحماٌة.

 

 

 

                                                 

 من المصدر نفسه. 2( انظر م/9)
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 موظفوا الخدمات اإلنسانٌة : -ٗ

وٌمصد بهم أولبن األفراد الذٌن ٌمومون بتمدٌم المساعدة والعون إلى ضحاٌا النزاعات المسلحة ،  

لتسهٌل تمدٌم هذه المساعدة  وٌتم تخصصٌهم من جانب أطراؾ النزاع المسلح لتمدٌم المساعدة المادٌة ، أو

إلى األشخاص المتضررٌن من لٌام النزاع المسىلح ، كمىا ٌشىمل وصىؾ األفىراد الىذٌن ٌمىدمون الخىدمات 

 (.1اإلنسانٌة أفراد الهٌبات الدٌنٌة الذٌن ٌمدمون الدعم المعنوي لضحاٌا النزاعات المسلحة)

مىن لٌىامهم بمباشىرة مهىام معٌنىة فىً فهإالء األشخاص ٌعدون من فبة السكان المدنٌٌن ، بالرؼم  

فترة النزاعات المسلحة الدولٌة إال أنها تخرج عن إطىار مباشىرة اعمىال لتالٌىة وعلىى هىذا األسىاس تمىرر 

 (.2منح الحماٌة العامة لهم من أثار االعمال المتالٌة ، وإدراجهم مع السكان المدنٌٌن)

مسٌمها فً إطار التمتع بالحماٌة التىً تمنحهىا أما بالنسبة إلى هذه الفبة من األشخاص فانه ٌمكن ت 

إلى لسمٌن أو فبتٌن ، فبىة ؼٌىر مشىمولة بحماٌىة اتفالٌىة جنٌىؾ الرابعىة  9ٗ9ٔاتفالٌة جنٌؾ الرابعة لعام 

وهىم أفىىراد الخىدمات والوحىىدات الطبٌىىة وأفىراد الهٌبىىات الدٌنٌىة الملتحمىىٌن بىىالموات المسىلحة التابعىىة الحىىد 

عنىىدما ٌمعىىون فىىً لبضىىة الخصىىم فىىانهم سىىوؾ ٌسىىتفاد ون مىىن أحكىىام األسىىر أطىىراؾ النىىزاع ، فهىىإالء 

( والفبىة الثانٌىة هىً الفبىة التىً ال تىرتبط بىالموات 3المنصوص علٌها فىً اتفالٌىات جنٌىؾ الثالثىة االولىى)

المسلحة التً تمدم خدماتها الطبٌة أو خدمات الدفاع المدنً أو تمىدٌم الخىدمات الروحٌىة النصىح واإلرشىاد 

 نً فهذه الفبة تستند من األحكام المدرجة فً اتفالٌة جنٌؾ الرابعة.الدٌ

 ولد منح البروتوكول األول الحماٌة لهاتٌن الفبتٌن ، اذا كانوا من بٌن األشخاص اآلتٌة: 

: وهىم األشىخاص الىذٌن ٌخصصىهم أحىد أطىراؾ النىزاع أمىا ألؼىراض الطبٌىة  الطبٌة الخدمات أفراد .ٔ

حىىدات الطبٌىىة أو لتشىىؽٌل أو إدارة وسىىابط النمىىل الطبىىً سىىواء كىىان هىىذا دون ؼٌرهىىا ، أو الدارة الو

 التخصٌص دابما أم ولتٌا وهإالء األشخاص هم :

أفراد الخدمات الطبٌة عسكرٌٌن كانوا أم مدنٌٌن التابعٌن الحد أطراؾ النزاع بمن فٌهم األشخاص  .أ 

 جهزة الدفاع المدنً.المذكورٌن فً اتفالٌة جنٌؾ االولى والثانٌة واألفراد المخصصٌن أل

أفراد الخدمات الطبٌة التىابعٌن لجمعٌىات الصىلٌب األحمىر والهىالل األحمىر الوطنٌىة وؼٌرهىا مىن  .ب 

 جمعٌات اإلسعاؾ الوطنٌة التً ٌعترؾ بها وٌرخص لها أحد أطراؾ النزاع.

                                                 

 .9122من بروتوكول جنٌف األول لعام  49( و ف ج من م/2( انظر ف ج و ف إعادة الهٌكلة من م)9)
من البروتوكول اعاله على "ٌندرج فً السكان المدنٌٌن كافة ألشخاص المدنٌٌن"  20( من م/4( فمد نصت ف )4)

ة األشخاص الذٌن ٌمدمون خدمات إنسانٌة ، بؤحكام المدنٌٌن الخاصة ولصد هذه الفمرة كان هو شمول كاف
 بحماٌتهم من أثار االعمال المتالٌة.

من اتفالٌة جنٌف الرابعة التً لررت استبعاد األشخاص المرافمٌن للموات المسلحة والمائمٌن  2( من م/2( انظر ف )2)
م من العسكرٌٌن المخصصٌن لتمدٌم هكذا خدمات فهم بتمدٌم خدمات طبٌة أو دٌنٌة وسواء كانوا من المدنٌٌن أ

 .9121من جنٌف الثانٌة لعام  22و 24من اتفالٌة ج االولى ، و م/ 44و م/ 42و م/ 442مشمولون بؤحكام م/
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 أفراد الخدمات الطبٌة التىابعٌن للوحىدات الطبٌىة أو وسىابط النمىل الطبىً التىً توفرهىا وألؼىراض .ج 

إنسانٌة إلحدى األطراؾ المتنازعىة ، أمىا دولىة محاٌىدة أو أٌىة دولىة أخىري لٌسىت طرفىا فىً ذلىن 

النزاع المسلح ، أو جمعٌة إسعاؾ معترؾ بها ومرخص لهىا فىً تلىن الدولىة ، أو منظمىة إنسىانٌة 

 دولٌة محاٌدة.

كالوعاظ سواء كانوا أفراد الهٌبات الدٌنٌة : لصد بهم األشخاص المكلفون بؤداء شعابرهم الدٌنٌة ،  .د 

من العسكرٌٌن أم المدنٌٌن والملحمٌن بالموات المسلحة الحىد أطىراؾ النىزاع أو بالوحىدات الطبٌىة 

 (.1وسابل النمل الطبً المذكورة أعاله ، أو بؤجهزة الدفاع المدنً)

أفراد أجهزة الدفاع المىدنً وهىم األشىخاص الىذٌن ٌخصصىهم أحىد أطىراؾ النىزاع لتؤدٌىة مهمىات  .ه 

ٌة ، كالمٌام باإلنذار ، واإلجالء ، تهٌبة المخابا ، إجىراءات التعتىٌم ، اإلنمىاذ تمىدٌم الخىدمات إنسان

الطبٌة واإلسعافات األولٌة ، مكافحىة الحرابىك ، تحدٌىد المنىاطك الخطىرة ووضىع العالمىات الدالىة 

عاجىىل علٌهىىا ، مكافحىىة األوببىىة ، المسىىاعدة علىىى إعىىادة النظىىام فىىً حىىاالت الطىىوارئ اإلصىىالح ال

للمرافك العامة التً ال ؼنى عنها ،دفىن المىوتى فىً حىاالت الطىوارئ ، تىوفٌر المىؤوى ، المىإن ، 

ومكافحىىة األوببىىة ، وؼٌرهىىا مىىن األنشىىطة المكملىىة والالزمىىة للمٌىىام بالمهىىام السىىابمة ، أو الىىذٌن 

 ٌخصصىىون الدارة هىىذه األجهىىزة ، وكىىذلن األفىىراد الىىذٌن ٌسىىتجٌبون لنىىداء السىىلطات المختصىىة

 (.2وٌإدون مهام الدفاع المدنً تحت إشرافها)

وهإالء جمٌعهم سٌستفٌدون مىن أحكىام الحماٌىة التىً تمررهىا اتفالٌىات جنٌىؾ األربىع إلىى جانىب   .و 

 أحكام الحماٌة التً لررها بروتوكول جنٌؾ األول الذي نص على:

 

 . بهوٌات وتزوٌدهم الطبٌة الخدمات أفراد وحماٌة احترام .ٔ

 المدنٌة الطبٌة الخدمات فٌها تعطلت منطمة فً العاملٌن الطبٌة الخدمات ألفراد مكنةم مساعدة كل إسداء .ٕ

 المتال. بسبب

 إجىراءات مراعىاة مىع فٌىه خىدماتهم عىن ٌسىتؽنى ال مكىان أي إلىى التوجىه الطبٌىة الخىدمات ألفىراد ٌحك .2

 النزاع. أطراؾ ٌمررها لد التً واألمن الرلابة

                                                 

من بروتوكول  2(من ف) د( من م/ 2،  2،  4،  9(من ف )ج( ، والفمرات ) 2و 4و 9( انظر الفمرات الفرعٌة )9)
 جنٌف األول.

 من البروتوكول السابك. 44( من م/4وف ) 49انظر ف ) أ ، ب( من م /( 4)
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 ، المىدنٌٌن الطبٌىة الخىدمات ألفىراد ممكنة مساعدة كل بتمدٌم حتاللاال دولة تموم المحتلة األراضً وفً .ٗ

 لمهىىامهم أدابهىىم إطىىار فىىً مىىنهم تطلىىب أن االحىىتالل لدولىىة ٌحىىك وال ، اإلنسىىانٌة بمهىىامهم المٌىىام لتمكىىنهم

 .(ٔ)ذلن تمتضً العالج اعتبارات كانت اذا إال لألشخاص الطبٌة المساعدة تمدٌم فً التمٌٌز

 .(ٕ)وأفرادها المدنً للدفاع المدنٌة ألجهزةا وحماٌة احترام .٘

 

 

 

 الصحفٌون: -٘

 ترافك ما األمور من هنان إن إال ، الصحفٌون هم اإلنسانً المانون ٌحمٌهم الذٌن األشخاص بٌن من 

 بحماٌة الخاصة المواعد اإلنسانً المانون ادرج كٌؾ وهً ، لواعد بموجب حماٌتهم وكٌفٌة الصحفٌٌن وضع

 لم 9ٗ9ٔ لعام األربع جنٌؾ اتفالٌات وبخاصة لواعده إن ٌالحظ المانون هذا لواعد إلى النظرفب ، الصحفٌٌن

 الثالث جنٌؾ اتفالٌات فً الوارد هو واحد نص إال ، المسلح النزاع فً الصحفٌٌن وضع إلى أشارت لد تكن

 مىن المسىلحة للمىوات للمرافمٌن الحماٌة ٌإمن الذي النص وهو عمومٌته من انطاللا الصحفٌون منه وٌستفٌد

 المٌام أو معٌنة خدمات بتمدٌم ٌمومون الذٌن المدنٌون وهم العدابٌة العملٌات فً ٌشتركون ال الذٌن األشخاص

 الصىىحفٌون ٌسىىتفٌد وبىىذلن (3العسىىكرٌة) العملٌىىات فىىً االشىىتران مفهىىوم عىىن تخىىرج أن دون معٌنىىة بؤعمىىال

 المعركىة ارض خىارج مىن المسىلح النىزاع وولىابع بىاراألخ بنمىل ٌمومىون الىذٌن المسىلحة للمىوات المرافمون

 التىً المسىلحة المىوات مىن بذلن تصرٌح على حصلوا لد ٌكونوا أن وهو الفمرة هذه علٌه نصت بشرط ولكن

 ٌرافمونها.

 العملٌىات منىاطك فىً مسىتمل بشىكل ٌعملىون الىذٌن بالصحفٌٌن ٌتعلك فٌما لابما السإال سٌظل ولكن 

 العالمٌىة أو المحلٌىة اإلعىالم وكىاالت لحسىاب ٌعملون بل المسلحة للموات مرافمٌن ٌكونوا أن دون العسكرٌة

 الحاصىلٌن المسىلحة المىوات بمرافمىً خاص هو أعاله النص حٌث ، النزاع أطراؾ أحد ٌتبعون ال الذٌن من

 منها. ترخٌص على

 ، 999ٔ لعىىام جنٌىىؾ بروتوكىىولً أحكىىام وضىىعت التىىً المنالشىىات أثنىىاء فىىً وردت المسىىؤلة هىىذه 

 المتحدة لألمم العام الجمعٌة لبل من الصحفٌٌن موضوع بحث تولت التً ، المتحدة األمم جانب من وبتوجٌه

 وفىً ، 9ٗ9ٔ لعىام جنٌىؾ اتفالٌىات فىً الممىررة الحماٌىة تشىملهم ال الصىحفٌٌن فبىات بعىض أن والحظت ،

                                                 

 من البروتوكول اعاله. 92( انظر م/9)
 من البروتوكول اعاله. 44( من م/9( انظر ف )4)
 ( من اتفالٌات جنٌف الثالثة 9( من م )4ف ) 2من اتفالٌتً جنٌف االولى والثانٌة ، وف  92( من م/2( انظر ف )2)
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 الىذٌن للصىحفٌٌن الحماٌىة فىلٌك دولىً اتفىاق مشروع وضع مهمة اإلنسان حموق لجنة إلى أحالت ذلن ضوء

 مىن انتهىت وبعىدما ، المسىلحة النزاعات مناطك فً خطٌرة مهمات ٌباشرون الذٌن خطٌرة مهمات ٌباشرون

 فىً المنعمىد األحمىر للصىلٌب الدولٌىة للجنىة الدبلوماسىً المىإتمر إلىى بإحالتىه لامىت االتفىاق مشىروع وضع

 فىً الصىحفٌٌن هىإالء موضىوع معالجىة االتفىاق مشىروع على باالعتماد فٌه وتم ، 999ٔ–99ٗٔ األعوام

ً  تورد لم التً (1)999ٔ لعام البروتوكول من 99م/  : بٌنت وإنما للصحفٌٌن تعرٌفا

 أشخاصىا ٌعىدون المسىلحة النزاعىات منىاطك فىً خطٌىرة مهنٌة مهمات ٌباشرون الذٌن الصحفٌٌن إن .ٔ

 مدنٌٌن.

ً  وانه .ٕ  وهىذا األربىع جنٌىؾ اتفالٌات أحكام بممتضى مررةالم الحماٌة من ٌستفٌدون الصفة هذه من انطاللا

 مدنٌٌن. كؤشخاص وضعهم إلى ٌسًء عمل بؤي ٌموموا ال إن بشرط الملحك

ٌجوز لهم الحصول على بطالة هوٌة تثبت صفته كصىحفً وتصىدر هىذه البطالىة مىن حكومىة الدولىة  .ٖ

 از األنبىاء الموجىود كىادرهالطرؾ فً النزاع التً ٌكون إما من رعاٌاها ، أو ٌمٌم فٌها ، أو ٌمثل جهى

( وبىىذلن ٌىىنهض التمٌٌىىز بىىٌن فبتىىٌن مىىن الصىىحفٌٌن الفبىىة االولىىى هىىً ٕفىىً اراضىىً هىىذه الدولىىة )

المراسلون الحربٌون وهم الصحفٌون المرافمون للموات المسلحة فً حال ولوعهم فً لبضىة الخصىم 

بىىة الثانٌىىة فهىىم المراسىىلون ٌعىىاملون معاملىىة أسىىرى الحىىرب المبٌنىىة فىىً اتفالٌىىة جنٌىىؾ الثالثىىة أمىىا الف

الصحفٌون ، وهإالء ٌعاملون معاملة المدنٌٌن فً حال المبض علٌهم ألنهم ٌعدون أشخاصا مىدنٌٌن ، 

وهإالء ال ٌجوز التعرض لهم وفما ، التفالٌات جنٌؾ وال ٌجوز أسرهم ، إال اذا لاموا بؤعمال مخالفة 

 اتفالٌة جنٌؾ الرابعة. وفً هذه الحالة ٌسري علٌهم نظام االعتمال المبٌن فً

 

 

 المسنون: -4

 النزاعىات بؤوضىاع المتىؤثرٌن إلىى اإلنسانً الدولً المانون ٌمدمها التً الحماٌة من نصٌب للمسنٌن 

 فٌها ٌكونون التً الحال فً المدنٌٌن إلى ٌمدمها التً العامة الحماٌة من أوال ٌستفٌدون فهم ، الدولٌة المسلحة

 كمىا ، النىزاع أطىراؾ مواجهىة فىً عىدابً عمىل بىؤي المٌىام عن ٌحجبون المتالٌة االعمال فً مشتركٌن ؼٌر

 المىانون فٌهىا أشىار تحدٌىدا اكثىر بمواعىد خاصىة حماٌىة لهىم تمىدم التىً الخاصىة األحكىام بعض من ٌستفٌدون

 جنٌىؾ اتفالٌىة فٌهىا خاصىة حماٌىة معٌنىة ظىروؾ فىً لهىم ولىرر المىدنٌٌن مىن المسىنٌن إلى اإلنسانً الدولً

 : هً الخاصة األحكام وهذه نصوص أربعة فً رابعةال

                                                 

 .992كمال حماد ، مصدر سابك ، ص ( انظر د.9)
 .9122من بروتوكول جنٌف األول لعام  21من م/ 2، 4، 9( انظر الفمرات 4)
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 أو استشفاء وموالع مناطك بإنشاء العدابٌة االعمال نشوب بعد أو السلم ولت فً النزاع أطراؾ لامت إذا .ٔ

 األشىخاص بىٌن مىن سىٌكونون والعجىزة المسىنٌن فىان ، المحتلىة األراضىً أو أراضٌها فً منظمة أمان

 .(ٔ)الحماٌة لهم دموتم األماكن هذه تستمبلهم الذٌن

 والحوامل والمرضى الجرحى من كل وهم الرابعة االتفالٌة حددتها أخرى فبات جانب إلى العجزة ٌكون .ٕ

 .(ٕ)خاصٌن واحترام حماٌة موضع

 مىن أن بٌنىت الرابعىة االتفالٌىة فىإذا ، النىزاع أطىراؾ لبىل مىن ومطولة محاصرة مناطك هنان كان وإذا .ٖ

 والمسىنٌن والعجىزة والمرضىى الجرحىى لنمىل محلٌىة ترتٌبىات إلىرار علىى العمل النزاع أطراؾ واجب

 .(ٖ)هإالء لمصلحة ممررة باإلخالء المٌام عند فاألولوٌة ، المناطك هذه من وإخراجهم وؼٌرهم

 فىً فٌراعىى أخىرى معىتمالت إلىى فٌها الموجودٌن المعتمالت من نملهم وٌراد معتملون هنان كان اذا أما .ٗ

 سىىتعرض الرحلىىة كانىىت إذا … أو العجىىزة أو المرضىىى أو الجرحىىى مىىن كىىل نمىىل الٌىىتم إن النمىىل عملٌىىة

 سىالمتهم وتىىؤمٌن علىٌهم الحفىاظ األصىل فىً ٌحمىىك النمىل كىان اذا إال للخطىر صىحتهم
 ٌمكىىن مىا ولكىن(ٗ)

 الذي للعمر تحدٌد ٌمدم ال انه هو المسنٌن إلى اإلنسانً  المانون فٌها أشار التً المواد هذه على مالحظته

 أثنىاء فىً النماشىات دارت عنىدما حتىى بىل ، فٌىه الىواردة األحكىام من وٌستفٌد مسنا الشخص ٌكون عنده

 بالشخص ٌمصد كان اذا فٌما هو الوارد السإال كان ، األربع باالتفالٌات الخاصة جنٌؾ مإتمرات انعماد

 إن إال ، سىىتوكهولم مشىىروع ذلىىن لىىرر كمىىا والسىىتٌن الخامسىىة عمىىره تجىىاوز الىىذي الشىىخص هىىو المسىىن

 هىو ، السىابك السىإال عىن اإلجابة ٌمثل والذي الموضوع هذا حول النماشات أثناء فً ؼلب الذي االتجاه

 لحكومىات متىرون هىو السن هذه تمدٌر أن بل مسنا، الشخص عندها ٌكون معٌنة سن تحدٌد من االمتناع

 .(٘)تمرره التً فهً الدول

 

 الدولٌة غٌر المسلحة النزاعات :ضحاٌا ثانٌا

 

 وكانىت الداخلٌىة، المسىلحة النزاعىات ضىحاٌا لحماٌىة خاصىة نصوصىا اإلنسىانً الدولً المانون فً 

 م نصىت عنىدما األربىع جنٌىؾ اتفالٌىات فىً أوال وردت ولىد النزاعىات هىذه لضحاٌا حماٌة منح إلى اإلشارة

 حد فهنان ألطراؾا أحد ارض على دولٌة صفة له لٌس نزاع نشوب حال فً انه على بٌنها المشتركة /الثالثة

                                                 

 من اتفالٌة الرابعة .92( من م/9( انظر ف)9)
 من االتفالٌة اعاله. 94( انظر م/4)
 من االتفالٌة اعاله . 92( انظر م/2)
 من االتفالٌة اعاله. 942( من م/2( انظر ف)2)
 انظر بحث المسنٌن فً حاالت النزاعات المسلحة على المولع :( 2)

http://www.icrc.org/wep/ara/siteara o.nsf/iwplist 246. 
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 العملٌىات فً مباشرة ٌشتركون ال الذٌن األشخاص لكل الحماٌة تإمن التً مراعاتها ٌنبؽً المواعد من أدنى

 بسىبب المتىال عىن عىاجزٌن اصىبحوا مىن أو أسىلحتهم المىوا الىذٌن المسىلحة المىوات أفىراد كل وكذلن العدابٌة

 إنسانٌة. معاملة جمٌعهم معاملتهم ٌنبؽً ، أخر سبب ألي أو االحتجاز أو الجرح أو المرض

 ، الحماٌىة نطىاق مىن لٌزٌىد جنٌىؾ باتفالٌىات الملحىك 999ٔ لعىام الثىانً جنٌىؾ بروتوكىول جىاء ثم 

 المتالٌىة االعمال مباشرة عند محددة لواعد مراعاة النزاع أطراؾ تلزم التً النصوص من مجموعة بوصعه

 إنسىىانٌة معاملىىة الىىداخلً المسىىلح بىىالنزاع المتىىؤثرٌن األشىىخاص جمٌىىع معاملىىة تؤكٌىىد إعادتىىه جانىىب إلىىى هىىذا

 العدابٌىة االعمىال فً ٌشاركوا لم الذٌن األشخاص من كانوا سواء ضدهم معٌنة أفعال ارتكاب عن واالمتناع

(،ٔ)المشىتركة ٖم/ بٌنتىه مىا وفىك علىى فٌهىا المشىاركة عن كفوا الذٌن من أم
 المشىتركة ٖم/ بىٌن الجمىع ومىن 

 لضىحاٌا ٌمررهىا التىً الحماٌىة مضمون توضح التً الثانً جنٌؾ بروتوكول ومواد ألربعا جنٌؾ التفالٌات

 : وهً المحمٌة األشخاص فبات تظهر نزاعات، هكذا

 .(ٕ)المماتلٌن أم المدنٌٌن من والمتلى والؽرلى والجرحى المرضى .ٔ

 .(ٖ)المسلح للنزاع نتٌجة حرٌتهم فمدوا الذٌن األشخاص .ٕ

 هىو وما هو من بٌن التمٌٌز بضرورة عام التزام هنان حٌث ، السابمة الفبات خارج من المدنٌون السكان .ٖ

(ٗ)عسكري هو وما هو من وبٌن مدنً
 العسكرٌة واألهداؾ العسكرٌٌن على العسكرٌة العملٌات وحصر 

 المدنٌة. واالماكن المدنٌٌن دون

 .(٘)األطفال .ٗ

 .(ٙ)النساء .٘

 .(9)المدنٌة الهٌبات وأفراد الطبٌة الخدمات أفراد .ٙ

 

 

 

 

                                                 

د. عبد الغنً عبد الحمٌد محمود ، "حماٌة ضحاٌا النزاعات المسلحة فً المانون الدولً اإلنسانً والشرٌعة  :( انظر 9)
ن الدولً اإلنسانً إعداد نخبة من المتخصصٌن والخبراء تمدٌم د. اإلسالمٌة" ضمن كتاب دراسات فً المانو

 .412مفٌد شهاب ، المصدر سابك ، ص
 .9122من بروتوكول جنٌف الثانً لعام  2و م/ 2المشتركة و م/ 2( من م/9( انظر ف )4)
،  2( والفمرات 4من ف)(المشتركة التفالٌات جنٌف االربع ، والفمرات الفرعٌة) ب ، جـ ، د ، هـ( 2(م/)9( انظر ف)2)

 من بروتوكول جنٌف الثانً اعاله. 2من م/ 2
 من البروتوكول اعاله. 92( انظر م/2)
 من البروتوكول اعاله. 2( من م/2( انظر ف )2)
 من البروتوكول اعاله. 2( من م/4( انظر ف )أ( من ف)4)
 من البروتوكول اعاله. 1( انظر م/2)
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 واالجئٌن  المشردٌن ثالثا:

 مسلح نزاع فً طرؾ دولهم تكون الذٌن األشخاص من معٌنة فبات حماٌة على ٌموم اإلنسانً الدولً المانون

 واالجبٌن. ، داخلٌا المشردٌن وهم ،

ً  المشردٌن : ٔ  داخلٌا

 أو العادٌىة متهمإلىا أمىاكن أو منازلهم ترن على أو الهرب على اكرهوا الذٌن األشخاص بهم وٌمصد 

 حاالت أو المعمم العنؾ حاالت أو المسلحة النزاعات أثار لتفادي سعٌا أو نتٌجة سٌما وال ذلن إلى اضطروا

 حىداً  ٌعبىروا لىم والىذٌن اإلنسىان صىنع مىن هً التً الكوارث أو الطبٌعٌة الكوارث أو اإلنسان حموق انتهان

 ً ً  دولٌا  (.ٔدولة) حدود من به معترفا

 الوضىع بحسىب تختلىؾ اإلنسىانً الدولً المانون لواعد بموجب لهإالء الممررة الدولٌة ةالحماٌ فان 

 اعمىال أو داخلٌىة واضىطرابات توترات عبارة هو الدولة شهدته الذي الوضع كان فإذا ، تشردهم سبب الذي

 هىذه ظىل فىً األفىراد حموق سٌحمً الذي للتطبٌك المابل المانون فان اإلنسان حموق انتهاكات أو معمم عنؾ

 هىم النىازحٌن مىن العظمىى األؼلبٌىة إن ذلن ، اإلنسان لحموق الدولً والمانون الوطنً المانون هو األوضاع

 وبىىالحموق ، الىىوطنً للمىىانون الكاملىىة بالحماٌىىة ٌتمتعىىون وبىىذلن فٌهىىا أنفسىىهم وجىىدوا التىىً الىىدول رعاٌىىا مىىن

 الحماٌىىة أٌضىىا ٌىىوفر فانىىه اإلنسىىان حمىىوق لىىانون أمىىا . مجحىىؾ تمٌٌىىز دون الدولىىة هىىذه لمىىواطنً المكفولىىة

 ٌإدي جهة من فهو سواء حد على المسلحة النزاعات وولت السلم ولت فً ٌسري وهو بلدهم داخل للنازحٌن

 األساسىٌة الحموق كفالة على ٌموم فانه النزوح حصل اذا أخرى جهة ومن ، والتشرد النزوح منع إلى تطبٌمه

 والحىك الماسىٌة العموبىة أو المعاملة وحظر ، ارتكابه بحظر للتعذٌب ضالتعر عدم فً حمهم ومنها للنازحٌن

 الؽىذاء فىً والحىك الشخصىٌة السىالمة فىً والحىك ، األسىرٌة والحٌىاة بالسىكن والتمتىع بالممتلكات التمتع فً

 إن كمىا ، النىزوح أثنىاء فىً لألفىراد جوهرٌىة حماٌىة تمىدم كلها ، والعمل التعلٌم فً والحك ، وطن فً والحك

 بالنسىبة أمىا منهىا نزحىوا أن سىبك التً األماكن إلى العودة فً الحك بمسؤلة لوٌة صلة الحموق هذه من للعدٌد

 فىً ٌسىري هىو بىل ، األوضىاع هىذه ظىل فىً تسىري ال األسىاس فً لواعده فان ًاإلنسان الدولً المانون إلى

 أنظمىة ثالثة هنان إن المرء ٌجد سوؾ المسلحة النزاعات أوضاع فً وباإلمعان المسلحة النزاعات أوضاع

 لحمىوق الىدولً والمىانون ، الىوطنً المىانون مىن كىل وهىً الحماٌىة وتمىدم األوضىاع هذه على تسري لانونٌة

 اإلنسانً. الدولً المانون و ناإلنسا

   

                                                 

التوجٌهٌة بشؤن المشردٌن داخلٌا ، التً لام بتجمٌعها وصٌاغتها فرٌك مشترن ( من ممدمة المبادئ 4( انظر ف/)9)
التً أخذت بها لجنة األمم المتحدة لحموق  9112من الخبراء التابعٌن لألمم المتحدة والصلٌب األحمر فً 

 (ONUE/CN4/1998/53/Add2)الوثٌمة  9112( فً 22( فً الدورة )20اإلنسان بمرارها رلم )
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 الالجبٌن : ٕ

 نتٌجىة ٌوجىد شىخص ةكىل بؤنىه الالجىا 9٘ٔٔ لعىام بالالجبٌن الخاصة المتحدة األمم اتفالٌة عرفت 

 أو عرلىه بسىبب لالضىطهاد التعىرض مىن ٌبىرره مىا له خوؾ وبسبب 9٘ٔٔ/ٔ/ٔ تارٌخ لبل ولعت أحداث

 ٌرٌىد ال أو ٌسىتطٌع وال جنسىٌته بلىد خىارج ، السٌاسىٌة أراءه أو ةاجتماعٌى فبىة إلى انتمابه أو جنسٌته أو دٌنه

 إلامتىه بلىد خىارج وٌوجىد جنسىٌة ٌملىن ال شىخص كىل أو ، البلىد ذلىن بحماٌىة ٌسىتظل أن الخىوؾ ذلىن بسبب

(ٔ)البلىدة ذلىن إلىى ٌعود أن الخوؾ ذلن بسبب ٌرٌد ال أو ٌستطٌع وال األحداث تلن مثل نتٌجة السابك المعتاد
 

 رعاٌا وعلى 9٘ٔٔ عام لبل الوالعة األحداث على باللجوء المتعلمة أحكامها لصرت لد االتفالٌة ذهه وكانت

 منظمىة عىن وصىادرة عالمٌىة األصىل فىً هىً التىً االتفالٌىة هىذه تكىون أن إلى أدى ما وهو األوربٌة الدول

 ذلن أفضى مما ، 9٘ٔٔ عام بعد ظهرت التً والكثٌرة الجدٌدة اللجوء حاالت استٌعاب عن لاصرة ، عالمٌة

 لتشىىمل االتفالٌىىة هىذه تطبٌىىك نطىاق مىىن وسىىع االتفالٌىة بهىىذه ملحىك بىىالالجبٌن خىىاص بروتوكىول وضىىع إلىى

 االتفالٌىة وكانىت زمنىً أو جؽرافىً حصر أي خارج االشخاص جمٌع وشمول اخرى لجوء حاالت أحكامها

 التعرٌىؾ هىذا ومىن (ٕ)بهىا لحىكالم الالجبىٌن بوضىع الخاص 9ٙ9ٔ عام بروتوكول صدور لبل به أخذت لد

 هىم الالجبىٌن إن ٌتبٌن ، نطاله توسٌع مع 9ٙ9ٔ بروتوكول ذكره أعاد والذي 9٘ٔٔ اتفالٌة به جاءت الذي

 الحدود عبروا أي أخرى دول إلى فٌها ممٌمٌن كانوا التً أو جنسٌتها ٌحملون التً بالدهم من فروا أشخاص

 داخلٌىا النىازحٌن أو المشىردٌن عىن ٌختلفىون هىم الوصىؾ وبهىذا أخرى دوال إلى وصوال الدولة لتلن الدولٌة

 فٌها. الموجودٌن الدولة اراضً ضمن نزوحهم ٌكون الذٌن

 فٌىه كانوا الذي البلد من الفرار إلى باألشخاص تدفع محددة ظروفا هنان إن التعرٌؾ من ٌتضح كما 

 كىىان اذا فٌمىىا البحىىث سىىٌثار وهنىىا ، افٌهىى والحماٌىىة األمىىان علىىى وٌحصىىلوا إلٌهىىا لٌلجىىؤوا أخىىرى بلىىدان إلىىى

 الىىدولً المىىانون أحكىىام مىىن وكىىذلن االتفالٌىىة هىىذه أحكىىام مىىن سىىٌفٌدون بالدهىىم مىىن ٌفىىرون الىىذٌن األشىىخاص

 مسلحة. نزاعات فً داخلة فٌها موجودٌن كانوا التً الدول كانت إذا اإلنسانً

 فبىة ، الالجبىٌن مىن فبتٌن وجود لىإ سٌإدي البحث إن ، المذكورة بالنمطة ٌتعلك فٌما اإلشارة تجدر 

 تتمثىىل الفبىىة وهىىذه ، اإلنسىىانً الىىدولً والمىىانون ، الالجبىىٌن بحماٌىىة الخاصىىة األحكىىام مىىن كىىل بحماٌىىة تتمتىىع

 إلىى ودخلىوا ، اضىطهاد مىن اللىوه مىا وبسىبب فٌهىا كىانوا التً الدول من هربوا أن لهم سبك الذٌن بالالجبٌن

 الممىىررة األحكىىام مىىن سىىٌفٌدون فهىىإالء دولىىً مسىىلح نىىزاع فىىً ةالدولىى هىىذه دخلىىت أن وحصىىل أخىىرى دولىىة

 أو دٌنٌىة والسىباب االضىطهاد اعمىال وهىً الجبىٌن لمبىولهم الممىررة الظىروؾ معهم توافرت الذٌن لالجبٌن

                                                 

 الخاصة بوضع الالجئٌن. 9129( من اتفالٌة األمم المتحدة لعام 9( من ف)أ( من المادة )4ف )( انظر 9)
،  9( انظر د. أمٌر موسى ، حموق اإلنسان مدخل إلى وعً حمولً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت ، ط4)

 .999وص 990، ص 9112
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 لمصىلحة الممىررة اإلنسىانً الىدولً المىانون بمواعىد تمتعهم جانب إلى ، الجنسٌة بسبب أو سٌاسٌة أو عرلٌة

 .(ٔ)األول والبروتوكول الرابعة جنٌؾ اتفالٌة بٌنها التً الدولٌة المسلحة النزاعات رةفت فً الالجبٌن

 النزاع ظروؾ بسبب فٌه كانوا الذي البلد خارج إلى هربوا الذٌن األشخاص فبة فهً الثانٌة الفبة أما 

 الىدولً مىانونال نطىاق فىً األشىخاص هىإالء ٌحمً نص أي نجد لن فهنا ، المتالٌة االعمال ومخاطر المسلح

  المىانون ٌظهىر الىذي المسىلح النىزاع أوضىاع عن بعٌدٌن اصبحوا ألنهم دولهم من خرجوا أن بعد ، اإلنسانً

 المىىانونً الوضىع حىىول اإلنسىان لحمىوق الىىدولً المىانون إلىىى السىإال احلنىا مىىا فىإذا ، علٌىىه لٌنطبىك اإلنسىانً

 تبٌن التً المواعد وبخاصة المانون هذا لواعد إن تبٌنل ، فٌها كانوا التً الدولة حدود خارج النازحٌن لهإالء

 أخرى دولة إلى دولته من شخص فر ما اذا أساسها على التً الظروؾ حددت لد ، لالجبٌن المانونً المركز

 لالضىطهاد الشىخص ٌتعىرض التىً الظروؾ وهذه لالجبٌن الممررة بالحموق التمتع ثم اللجوء منحه ٌمكن ،

 ومخىاطره النىزاع ظىروؾ مىن ٌهىرب الذي الشخص ٌستطٌع لن التحدٌد لهذا ووفما ماساب المذكورة لألسباب

 فىً الىواردة األحكىام بموجىب لالجبىٌن الممىررة الحماٌىة مىن ٌسىتفٌد أن االحىتالل أوضىاع من هرب الذي أو

 إال للجوء سببا االحتالل وظروؾ المسلحة النزاعات مخاطر من تجعل لم ألنها ، 9ٙ9ٔ ، 9٘ٔٔ الوثٌمتٌن

 النزاعىىات بسىىبب دولهىىم داخىىل الجماعىىات أو األفىىراد بعىىض عانىىاه والىىذي االضىىطهاد سىىببه اللجىىوء كىىان إذا

 هنىا لالضىطهاد وتعرضىوا مجىدد عىرق أو مختلفىة لجنسىٌة انتمابهم وبسبب فٌها، دولهم دخلت التً المسلحة

 فٌهىا ٌتعىرض التىً خلٌىةالدا المسىلحة النزاعىات فىً أكبىر بشىكل الحىاالت هىذه وتظهر االستفادة فمط ٌمكنهم

 وعندها السٌاسٌة آراءهم أو لؽتهم أو عرلهم أو دٌنهم اختالؾ بسبب واالعتداء لالضطهاد األشخاص بعض

 ولكىن المتالٌىة االعمىال بمخاطر تتعلك السباب ولٌس اللجوء لطلب االضطهاد بؤعمال االحتجاج لهم سٌكون

 الحال فان ، اللجوء إلى تدفع لد التً الظروؾ بكل حاطةاإل عن لاصر ، العالمٌة االتفالٌات حال هذا كان اذا

 األفرٌمٌة الوحدة منظمة اتفالٌة وسعت حٌث مختلفا كان اللجوء موضوع تناولت التً اإلللٌمٌة االتفالٌات مع

 مىىن سىىٌفٌدون الىىذٌن األشىىخاص نطىىاق مىىن الالجبىىٌن بمشىىاكل خاصىىة جوانىىب بدراسىىة المتعلمىىة 9ٙ9ٔ لعىىام

 أجنبً احتالل أو خارجً عدوان بسبب ، شخص كل ةبؤنه الالجا عرفت عندما ، للجوءبا الخاصة أحكامها

ً  أو أجنبٌة سٌطرة أو ً  تسبب أحداثا ً  جنسٌته بلد أو األصلً لبلده العام للنظام اضطرابا ً  أو جزبٌا  ٌضىطر ، كلٌىا

 بلىىد أو ألصىىلًا بلىىده خىىارج أخىىر مكىىان فىىً ملجىىؤ عىىن البحىىث اجىىل مىىن االعتٌادٌىىة ألامتىىه مكىىان مؽىىادرة إلىىى

 .(ٕ)اللجوء لمٌام الوحٌد السبب هو االضطهاد ٌعد لم وبذلن جنسٌتهة

 

                                                 

 .9122بروتوكول جنٌف األول لعام من  22من اتفالٌة جنٌف الرابعة وم/ 20وم/ 22( انظر م/9)
( انظر د. جون. اس. جٌبسون ، معجم لانون حموق اإلنسان العالمً ، ترجمة سمٌر عزت نصار ، دار النسر للنشر 4)

 .920، ص 9111والتوزٌع ، عمان ، 
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 اإلنسان لحموق الدولً المانون أشخاص الثانً: المطلب

 

 

 األزمنة كل فً البشر جمٌع إن هً اإلنسان لحموق الدولً المانون إلٌها ٌستند التً األساسٌة الماعدة 

 الفرد ٌشؽله الذي المولع ٌكن ولم المانون هذا نظمها التً الحموق بكافة لمساواةا لدم على ٌتمتعون واالماكن

 ً  الدول بٌن العاللات ٌنظم الذي التملٌدي فالمانون واحدة، دفعة علٌه حصل لد الدولً المانونً النظام فً حالٌا

 المىرن بىداٌات مىع كىذلن تعىد لىم المسىالة ان إال بنٌانىه فىً محىدودة كانت ولو مساحة بؤٌة للفرد ٌسمح ٌكن لم

 مىع التعامىل مجىال فىً دوراً  لعبت التً األمم عصبة انشاء بعد التؽٌٌر هذا مالمح أولى تجلت ولد العشرٌن،

 النظىام ظىل فً الفرد به ٌتمتع الذي المانونً للوضع المبحث هذا فً سنتعرض ثم ومن اإلنسانٌة، الشخصٌة

 األمم. عصبة عهد فً ثتحد التً والتطورات التملٌدي الدولً المانونً

 السىىالم تحمٌىىك بهىىدؾ دولىىً نظىىام إلامىىة علىىى العمىىل إلىىى الثانٌىىة العالمٌىىة الحىىرب بعىىد البشىىرٌة اتجهىىت كمىىا 

 دولىً منىاخ خلىك طرٌىك عىن واألهىداؾ المبىادئ هىذه تحمٌك على المتحدة األمم مٌثاق عمل ولد والرفاهٌة،

 المساواة احترام خالل من ٌتحمك ان ٌمكن ما وهذا ،السلم على مبنٌة دولٌة لعاللات مالبمة وظروؾ مناسب

 تمٌٌز بدون وحرٌاته اإلنسان حموق وتعزٌز مصٌرها، تمرٌر منها لكل ٌكون وان الشعوب، بٌن الحموق فً

 بهىذا المتحىدة األمىم عملىت ولىد والنسىاء، الرجىال بىٌن تفرلىة دون الىدٌن أو اللؽة أو الجنس أو األصل بسبب

 اإلنسان. لحموق الدولً بالمانون الٌوم ٌعرؾ عاد ما الجهود لهذه نتٌجة وتكون االتجاه

 

 كالهما مادة إلى بالنظر اإلنسانً الدولً والمانون اإلنسان لحموق الدولً المانون بٌن الممارنة وعند 

 ، المانونٌن بٌن االختالؾ نمطة تظهر ، فٌها الواردة الحموق من والمستفٌدٌن المحمٌٌن األشخاص ناحٌة من

 زمىان كىل وفىً البشىر جمٌىع على تنطبك عامة معاٌٌر وضع بؤنه اإلنسان لحموق الدولً المانون تمٌز حٌث

 أحكامه. من ٌستفٌدون الذٌن األشخاص ٌصنؾ أو ٌحدد إن دونما ومكان
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 البشىر مىن خاصىة مجىامٌع حمىوق بحماٌىة تعلمىه هىً ، اإلنسانً الدولً المانون مٌزة كانت حٌن فً 

 فىً أي خاصىة ظىروؾ وفىً والمىدنٌٌن ، الحىرب وأسىرى والؽرلىى والجرحىى لمرضىىا أساسٌة وبصورة

 . المسلحة النزاعات فترة أثناء

 اإلنسان لحموق الدولً المانون ٌمدمها التً الحماٌة مدى بٌان فً فوابدها هذه االختالؾ لنمطة ولكن 

 بعىىض فٌهىىا تظهىىر تىىًال الحىىاالت فىىً وبخاصىىة ، المسىىلحة النزاعىىات دابىىرة فىىً الموجىىودٌن لألشىىخاص

 لضىىحاٌا ٌمىىدمها التىىً الحماٌىىة فىىً أساسىىٌة وبصىىورة اإلنسىىانً الىىدولً المىىانون بتطبٌىىك المتعلمىىة اإلشىىكالٌات

 ٌختص ، الدولٌة المسلحة النزاعات فترة وفً اإلنسانً الدولً المانون إن بٌنا كنا حٌث ، المسلحة النزاعات

 وبشىكل تسىتفٌد ال األشىخاص مىن مجموعىة ظهىرت هاشىروط وتحدٌىد بتحدٌدها أو ، معٌنة أشخاص بحماٌة

 األجانىب مىن فبىات ثالث ، بمواعده المحمٌٌن المدنٌٌن نطاق من اخرج فمثال ، ٌمدمها التً الحماٌة من كامل

ً  لٌست دولة ٌتبعون الذٌن األجانب وهم ً  ولٌسىت المسىلح النىزاع فً طرفا  علىى موجىودٌن االتفالٌىة فىً طرفىا

 دولىة ٌتبعىون الىذٌن واألجانىب ، محاٌىدة دولىة ٌتبعىون الذٌن واألجانب ، المسلح عالنزا أطراؾ أحد أراضً

 تحىت ٌمعىون التىً الدولة فً عادٌا دبلوماسٌا تمثٌال ممثلة دولتهم كانت طالما النزاع أطراؾ أحد مع تتعاون

 بالمىدر إال المىدنٌٌنب الخاصىة المواعد من االستفادة لها ٌكون ال الثالث الفبات فهذه ، األجانب هإالء سلطتها

 مجمىوع إلىى ٌمدمها التً الحرب عوالب بعض من بالحماٌة شمولهم وهو اإلنسانً الدولً المانون بٌنه الذي

 هىذه إطىار وخىارج الرابعىة، جنٌىؾ اتفالٌىة مىن (ٕٙ–ٖٔ) المىواد فىً بٌانهىا تىم التً المتحاربة الدول سكان

 حماٌتىه بظىل ٌلمىً الىذي اإلنسىان لحمىوق الىدولً المىانون لٌظهر اإلنسانً الدولً المانون دور ٌتولؾ المواد

 إلىى بؤوضىاعهم نعىود وعلٌىه ، المىادة هىذه حماٌىة من سٌحرمون فهنا ، األول البروتوكول البشر جمٌع على

 ارتضتها  التً االلتزامات وفك على حمولهم واحترام حماٌتهم لضمان اإلنسان لحموق الدولً المانون أحكام

ً  اإلنسان حموق اتفالٌات فً فاطر بدخولها الدول  الحمىوق بعىض بصدد استمرت التً الدولٌة لألعراؾ ووفما

 ، للتعىذٌب التعرض عدم فً الحك الحٌاة، فً الحك وهً بدونها ٌعٌش أن لإلنسان والٌمكن أساسٌة هً التً

 لىه االعتىراؾ فىً والحىك ، والىدٌن المعتمىد حرٌة فً والحك ، الرق من والحماٌة االسترلاق عدم فً والحك

 تجىىز لىىم .كمىىا جرٌمىىة ٌشىىكل ارتكابىىه ولىىت ٌكىىن لىىم امتناعىىه أو فعىىل عىىن إدانتىىه وعىىدم ، المانونٌىىة بشخصىىٌته

 مىن التزاماتهىا المتعلمىة بهىذه الحمىوق بحجىة ان مىا تمىوم بىه ٌعىد مىن التحلىل المتحىده االمم مٌثاق نصوص

 الداخلً. اختصاصها

  9ٙ، 6ٙ، ٕٙ، ٙ٘، ٘٘، ٖٔ، ٔفىً الدٌباجىة وفىً المىواد  فمدعالج مٌثاق األمم المتحدة حموق اإلنسان 

( تجعىىل مىىن حمىىوق اإلنسىىان احىىدى أهىىداؾ األم المتحىىدة فضىىالً عىىن ان الىىدول ٔهىىذا الموضىىوع فالمىىادة )

األعضاء تلتزم بالتعاون مع المنظمة الدولٌة لتحمٌك الهدؾ المشار إلٌه، واحترام االلتزامىات الىواردة فىً 

وهكىذا فىان المٌثىاق ٌلىزم الىدول األعضىاء  ،اق حول االحترام العىالمً لهىذه الحمىوق( من المٌث٘٘المادة )
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وال تستطٌع أٌة دولة ان تتحلل من التزاماتها المتعلمىة  ،والمنظمة بالعمل على احترام حموق اإلنسان كافة

سىتوى بهذه الحموق بحجة ان ما تموم به ٌعد مىن مسىابل االختصىاص الىداخلً للىدول التىً تىنظم علىى الم

 الوطنً فمط من الناحٌة التشرٌعٌة والمضابٌة.

أي ان مٌثاق األمم المتحدة لم ٌعتبر المشاكل ذات الصلة بحموق اإلنسان من األمور الداخلة فً صمٌم       

االختصاص الداخلً للدول األعضاء فً المنظمة بىل علىى العكىس مىن ذلىن حٌىث ٌكفىً ان ٌكىون األمىر 

اماً دولٌاً لٌثبت اختصاصىها، ولمىد اعتبىرت األمىم المتحىدة جمٌىع المسىابل التىً معروضاً علٌها لٌثٌر اهتم

تعرض علٌها ذات الصلة بحموق اإلنسان حتى ولو تعلك األمر بمعاملة دولة لرعاٌاها من المسابل الدولٌة 

( 9( فمىرة )ٕوتستطٌع بحثها دون ان ٌمنعها ذلن لٌد االختصاص الىداخلً المنصىوص علٌىه فىً المىادة )

التً نصت على )لٌس فىً هىذا المٌثىاق مىا ٌسىوغ لألمىم المتحىدة ان تتىدخل فىً الشىإون التىً  من المٌثاق

تكون من صمٌم السلطان الداخلً لدولة ما، ولٌس فٌه ما ٌمتضً األعضاء ان ٌعرضوا مثل هذه المسابل 

 ردة فً الفصل السابع(.ألن تحل بحكم هذا المٌثاق، على ان هذا المبدأ ال ٌخل بتطبٌك تدابٌر الممع الوا

 

 ٌتعلىك فٌمىا اإلنسىانً الىدولً المىانون وضىعها التىً الشىروط فىان الداخلٌىة المسىلحة النزاعىات إطىار فً أما 

 تعامىل عنىدما التحدٌد بذات تكن لم ، والعسكرٌٌن المدنٌٌن من المسلح النزاع بؤوضاع المتؤثرٌن باألشخاص

 المشىىتركة ٖم/ فىىً إشىىارته كانىىت فمىىد الداخلٌىىة لمسىىلحةا النزاعىىات بؤوضىىاع متىىؤثرٌن أشىىخاص أوضىىاع مىىع

 )وهىم العدابٌىة االعمىال فىً ٌشتركون ال الذٌن األشخاص حالة ذكر على ممتصرة ، األربع جنٌؾ التفالٌات

 الممىاتلون( )وهم االستسالم أو المرض أو بالعجز تتعلك السباب فٌها المشاركة عن كفوا الذٌن أو المدنٌون(

 أحكامها من مستفٌدٌن المادة هذه فً ذكروا ممن الجمٌع ٌجعل مما ، الفبتٌن من كل شروط ٌسرد أن من دون

 لواعىد بموجىب عنهىا ٌسىتؽنى ال حمولىا الولىت ذات فىً هىً التىً األساسىٌة الحموق من مجموعة تمرر التً

 الشخصىً كالتضىٌٌ نطىاق تحدٌىد عنىد المىانونٌٌن بىٌن الكبٌىر التداخل معه ٌظهر مما ، اإلنسان حموق لانون

 . لهما

 المحصىلة فً تدخل اإلنسانً الدولً المانون ٌحمٌها التً الفبات جمٌع إن النهاٌة فً نذكر أن وٌبمى 

بشىىكل عىىام ،  ومىىن ذلىىن ان  اإلنسىىان لحمىىوق الىىدولً المىىانون ٌحمٌىىه الىىذي الشىىخص مفهىىوم ضىىمن النهابٌىىة

جىاء فىً نصوصىه لٌإكىد 9ٗ6ٔألول كىانون ا ٓٔاإلعالن العالمً لحموق اإلنسان الذي تم إصىداره ٌىوم 

 ،جنسىهوعالمٌة حموق االنسان فنصوصه موجهة إلى اإلنسان أٌنما وجد بؽىض النظىر عىن دٌانتىه ولونىه 

طالمىا انىه أو الخصابص الممٌزة ألمىة معٌنىة وجنسٌته أي انه إعالن ال ٌحمل السمة الوطنٌة لدولة معٌنة 

 النزاعىات ظىروؾ وهىً خاصىا تنظٌمىا تتطلىب خاصىة ظروفىا هنىان أن إالٌتجاوز نطاق الدولىة الواحىدة. 
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 معالجة فً المانونٌن بٌن التكامل ٌظهر معه والذي لٌتوالها اإلنسانً الدولً المانون دور ٌؤتً وهنا المسلحة

 حدده. ما إطار فً كل تمٌٌز وبدون األشخاص جمٌع أوضاع

 

 

 المبحث الثالث

 الحموق المشموله بحماٌة المانونٌن

 

 

 ناحٌة من اإلنسان لحموق الدولً والمانون اإلنسانً الدولً المانون من كل بٌن اآلخر الؾاالخت ٌظهر

 من بالعدٌد منهما كل نطاق تكون التً اإلنسان حموق تتسم حٌث ، حماٌتها المانونان  ٌتولى التً الحموق

 هذه لنطاق العامة الصورة فتعطً المانونٌن لبل من المحمٌة للحموق عامة مٌزات تمثل ما منها المٌزات

 التً تلن أي المانونٌن بٌن المشتركة بالحموق خاص بشكل تتعلك خاصة مٌزات تمثل ما ومنها الحموق

 النوعٌن هذٌن فً البحث على باالعتماد االختالؾ هذا ولبٌان الولت ذات فً حماٌتها المانونٌن كال ٌتولى

  المٌزات من

 

 المانونٌن ٌحمٌها التً  الحموق :انواع األول المطلب

 

 

 فً إال ٌسري ال واستثنابً خاص لانون انه وهً ، أساسٌة بمٌزة اإلنسانً الدولً المانون ٌتصؾ 

 من شًء وإضفاء الحروب وٌالت بتخفٌؾ البشر معاناة من التخفٌؾ وهدفه المسلحة النزاعات فترة

 فً اإلنسان حموق لانون وهرج ٌكمن حٌن فً العدو رعاٌا مع تعاملهم فً المتحاربٌن سلون على اإلنسانٌة

 فً حموله ترعى جٌدة حكومة لضمان فٌه ٌعٌش الذي المجتمع إطار فً مستواه وتحسٌن الفرد ازدهار كفالة

 الحموق نطاق سعة ناحٌة من المانونٌن بٌن أساسٌة فوارق لٌام إلى ٌإدي الذي األمر وهو ، الظروؾ مختلؾ

 ٌحمٌانها التً

اإلنسانً إلى حماٌة فبة معٌّنة، فً ظرؾ معٌن، فهو ٌحمً اولبن  ومن ثم ٌهدؾ المانون الدولً

الذٌن ال ٌشاركون فً المتال كالمدنٌٌن وافراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة وٌحمً كذلن االشخاص الذٌن كفو 

 عن المشاركة فً المتال كالمماتلٌن الجرحى أو المرضى أو الؽرلى فضالً عن اسرى الحرب. 
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ام حٌاتهم وسالمتهم البدنٌة والمعنوٌة وبالضمانات المضابٌة، وتجب حماٌتهم فلهإالء الحك احتر

 ومعاملتهم معاملة انسانٌة فً جمٌع االحوال دون أي تمٌٌز مجحؾ. 

أما المانون الدولً لحموق اإلنسان، فإنه ٌحمً حموق اإلنسان بصفة عامة، فهو ٌشمل بحماٌته الناس 

 جمٌعاً، ولٌس خاص بفبة معٌنة. 

 ا ما استعرضنا بعض الحموق التً ٌحمٌها كل من المانونٌٌن، نستطٌع أن نتلمس الفرق بٌنهما. وإذ

 فالمانون الدولً لحموق اإلنسان ٌحمً على سبٌل المثال ال الحصر الحموق التالٌة: 

 أوالً: الحك فً الحٌاة والحرٌة وفً أمان الفرد على نفسه

التً ٌجب ان تضمن لكل إنسان، وحماٌة هذا الحك ال ٌمتصر ٌعد الحك فً الحٌاة أحد الحموق الطبٌعٌة 

على عدم المساس به من لبل الدولة وسلطاتها العامة، بل هو حك ٌتطلب ضمانهُ التزام الدولة بمنع 

حدوث االعتداء علٌه من جانب األفراد، والهٌبات، والجماعات، ووضع الموانٌن التً تحمك هذه الحماٌة 

 لجزاء على من ٌعتدي على هذا الحك بؤي شكل من األشكال.بصورة فعلٌة، وتولع ا

فمد نصت المادة السادسة من اتفالٌة الحموق المدنٌة والسٌاسٌة على تفاصٌل تتضمن مجموعة من 

لكل إنسان الحك الطبٌعً فً الحٌاة، وٌحمً المانون  -ٔالضمانات لهذا الحك إذ تشٌر هذه المادة إلى ))

 ن أي فرد من حٌاته بشكل تعسفً(هذا الحك، وال ٌجوز حرما

 ثانٌاً: حرٌة التنمل )الغدو والرواح(

بموجب هذا الحك ٌصبح لكل انسان ممٌم بصفة لانونٌة داخل اللٌم دولة معٌنة الحك فً حرٌة 

االنتمال من مكان إلى آخر، وفً اختٌار مكان الامته ضمن ذلن االللٌم وله الحرٌة فً مؽادرة أي بلد بما 

ه، وال ٌجوز حرمان أحد من حك الدخول إلى بالده، وٌذكر هنا ان الحموق المشار إلٌها أعاله فً ذلن بلد

ٌمكن ان تخضع لمٌود ٌنص علٌها المانون إذا كانت هذه المٌود المانونٌة ضرورٌة لحماٌة األمن الوطنً 

 أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق أو حموق وحرٌات اآلخرٌن،  . 

 الحموق األسرٌة ثالثا:

تعد العابلة الوحدة االجتماعٌة الطبٌعٌة واألساسٌة لكل مجتمع وبهذه الصفة ٌمع على كاهل الدولة 

والمجتمع حماٌتها، وإذا كانت النصوص المانونٌة تمر بهذه الحمٌمة فمد تم االعتراؾ كذلن للرجال والنساء 

ة االجتماعٌة األساسٌة فً جمٌع المجتمعات الذٌن هم فً سن الزواج بتكوٌن األسرة باعتبارها الخلٌ

البشرٌة وهً تتشكل نتٌجة الرضا الكامل ألطراؾ العاللة وٌمع على كاهل الدولة اتخاذ االجراءات 

الالزمة لتؤمٌن المساواة فً كافة الحموق والمسإولٌات فً المراحل المختلفة للزواج كما ٌجب حماٌة 

زام األخٌر على األسرة والدولة والمجتمع وٌجب تسجٌل كل طفل األطفال باعتبارهم لاصرٌن وٌمع االلت

 فور والدته وٌكون له اسم.
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 رابعاً: مبدأ المساواة المدنٌة 

ٌطؽى على نظرٌات الحرٌات مبدأ أساسً فً كل ما تمرره من حموق وحرٌات لمصلحة األفراد 

ٌات الفردٌة دون أي تفرلة أو تمٌٌز وهو مبدأ المساواة وٌعنً ان جمٌع األفراد متساوٌن فً التمتع بالحر

بسبب الجنس أو اللون أو الدٌن، ولذلن فان الدٌممراطٌات التملٌدٌة ترى فً الرار هذا المبدأ ضمانة 

 أساسٌة من ضمانات الحرٌات الفردٌة وهو ٌتضمن:

 المساواة أمام المانون. -أ

 المساواة أمام المضاء. -ب

 المساواة أمام الوظابؾ العامة. -ج

 . المساواة أمام التكالٌؾ العامة، كؤداء الضرابب أو أداء الخدمة العسكرٌة.د

 خامسا: الحموق السٌاسٌة

ٌمع تحت هذا العنوان مجموعة من الحموق والحرٌات التً توصؾ بانها ذات مضمون سٌاسً 

وتشكٌل  بشكل أو بآخر، منها حك المواطنة )الجنسٌة( وحك المشاركة فً الشإون العامة وحك االجتماع

 الجمعٌات والعضوٌة فٌها والحك فً حرٌة الرأي والعمٌدة والدٌن .

 سادسا :الحموق والحرٌات ذات المضمون االلتصادي واالجتماعً والثمافً )الجٌل الثانً(

وتتضمن الحموق والحرٌات ذات المضمون االلتصادي واالجتماعً والثمافً لابمة من المضامٌن 

الحموق والحرٌات، فمع مطلع المرن العشرٌن اهتزت أركان المذهب الفردي  التً تعد الجٌل الثانً من

نتٌجة للتؤثٌر المتزاٌد الناتج عن توسع دور الطبمة العاملة على المستوى السٌاسً، فضالً عن انتشار 

لى المذاهب االشتراكٌة التً نادت بالعدالة االجتماعٌة مما لاد إلى اعتناق فكرة التدخل من جانب الدول ع

درجات مختلفة ترتبط بالظروؾ االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة فً كل دولة ون هذه الحموق الحك 

 فً العمل والضمان االجتماعً وحك الملكٌه.

 سابعا: الجٌل الثالث من الحموق

اتسعت مجاالت حموق اإلنسان مع مرور الزمن وتطورت فؤصبحت هنان مجموعة من الحموق 

اون الجمٌع سواء على المستوٌٌن الداخلً أو الدولً لكون هذه الحموق ذات بعد انسانً التً تحتاج إلى تع

عام كالحك فً التنمٌة، والحك فً السالم، والحك فً التضامن، والحك فً بٌبة نظٌفة، والحك فً الثروة 

 الموجودة فً لاع البحار، والحك فً اإلؼاثة عند الكوارث الكبرى.

 

التً ٌحمٌها المانون الدولً لحموق اإلنسان، إضافة إلى حموق خاصة،  تلن هً جملة من الحموق

 مثل حموق الطفل، وحموق المرأة وؼٌر ذلن. 



 88 

 

 9ٗ9ٔأما الحموق التً ٌحمٌها المانون الدولً اإلنسانً، فنجدها فً االتفالٌات جنٌؾ لعام 

 . 999ٔوالبروتوكولٌن اإلضافٌٌن للعام 

سٌن حال الجرحى والمرضى فً المٌدان، نجدها توجب معاملتهم فاالتفالٌة األولى المتعلمة بتح

 معاملة إنسانٌة دون تمٌٌز بسبب الجنس أو العنصر أو المعتمد أو اللون أو أٌة معاٌٌر أخرى مماثلة. 

وتحظر بشدة أي اعتداء على حٌاتهم، أو استعمال العنؾ ضدهم، ٌجب على األخص عدم لتلهم أو 

ذٌب أو تجارب خاصة بعلم الحٌاة، أو تركهم عمداً دون عالج، او رعاٌة طبٌة، إبادتهم، أو تعرٌضهم للتع

 (. ٕٔأو خلك ظروؾ تعرضهم للمخاطر العدوى باألمراض أو تلوٌث الجروح. ) م/

أما االتفالٌة الثانٌة لتحسٌن الجرحى أو الؽرلى فً البحار، فتوجب نفس الحماٌة الممررة فً 

 التً تحمٌها. االتفالٌة األولى، لهذه الفبة 

أما االتفالٌة الثالثة المتعلمة بحماٌة أسرى الحرب: فتوجب معاملتهم معاملة إنسانٌة، بحٌث ال ٌجوز 

تعرٌض أسٌر الحرب للتشوٌه البدنً، أو التجارب الطبٌة أو العلمٌة ما لم تبّرٌر حالته الصحٌة ذلن، 

ر االلتصاص من أسرى الحرب، ولهم وٌجب حماٌتهم ضد جمٌع أشكال العنك أو تعذٌب، وتحّظر تدابٌ

الحك فً احترام أشخاصهم وشرفهم فً جمٌع األحوال، واالحتفاظ بؤهلٌتهم المدنٌة، وال ٌجوز استخالص 

المعلومات منهم بالتعذٌب البدنً أو المعنوي. وؼٌر ذلن الكثٌر من الحموق المتعلمة بالتعامل معهم 

 إطالق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم. ورعاٌتهم ونملهم، والحرٌات الممنوحة لهم، و

أما االتفالٌة الرابعة المتعلمة بحموق المدنٌٌن: فهً األلرب من حٌث موضوع الحماٌة، إلى المانون 

الدولً لحموق اإلنسان، ؼهً تتولى األلرب من حٌث موضوع الحماٌة حموق السكان المدنٌٌن ولت 

 النزاع المسلح. 

ٌٌن من كال طرفً النزاع دون تمٌٌز بسبب الجنس أو اللون أو فهً توجب حماٌة السكان المدن

 العنصر أو الدٌن أو أٌة معاٌٌر أخرى مماثلة. 

ً للهجمات العسكرٌة، وعدم الهجوم على المستشفٌات المدنٌة التً  وكذلن عدم جعل المدنٌٌن هدفا

سن الخامسة عشرة الذٌن  تمدم الرعاٌة والمرضى والعجزة واألطفال والمسنٌن. والعناٌة باألطفال دون

تٌتموا أو افترلوا عن عابالتهم وإعالتهم وتعلٌمهم، والسماح بتبادل المراسالت العابلٌة وؼٌر ذلن الكثٌر 

 من األحكام الهامة. 

ولد جاء البروتوكول األول لتطوٌر هذه الحموق وتنمٌحها، واستكمال النمص الموجود فً اتفالٌات 

 جنٌؾ السابمة. 
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ا ٌتعلك بالنزاع المسلح الدولً. أما النزاع المسلح ؼٌر الدولً فتحكمه المادة الثالثة هذا كله فٌم

المشتركة من اتفالٌات جنٌؾ. التً توجب معاملة أفراد الموات المسلحة الذٌن ألموا السالح أو العاجزٌن 

ون تمٌٌز بسبب عن المشاركة فً المتال كالمرضى والجرحى والؽرلى وكذلن المدنٌٌن، معاملة إنسانٌة د

 الجنس أو العنصر أو اللون أو الدٌن أو ؼٌر ذلن من المعاٌٌر األخرى، وتحظر األفعال التالٌة: 

االعتداء على الحٌاة والسالمة البدنٌة وبخاصة المتل بجمٌع أشكاله والتشوٌه والمعاملة الماسٌة  -

 والتعذٌب. 

ار األحكام وتنفٌذ العموبات دون محاكمة سابمة. إصد –االعتداء على الكرامة الشخصٌة  –أخذ الرهابن  -

 ولد أضاؾ البروتوكول الثانً المتعلك بالنزاعات الداخلٌة أو ؼٌر الدولٌة. 

أعمال اإلرهاب والرق وتجارة الرلٌك بكافة صورها والسلب والنهب، والتهدٌد بارتكاب أي من األفعال 

 حكام التً جاء بها هذا البروتوكول. المذكورة. وتوفٌر الحماٌة لألطفال وؼٌر ذلن من األ

وهكذا، من خالل هذا العرض لبعض الحموق المحمٌة من جانب المانونٌن، نجد أنه، وإن كان 

الهدؾ من المانونٌن، تؤمٌن احترام حموق اإلنسان، إالّ أن تطبٌك المانون الدولً اإلنسانً فً ظرؾ 

حددة، كالجرحى والؽرلى واألسرى، ال تشملهم النزاع المسلح فمط. أدَّى إلى تخصصه بحماٌة فبات م

 حماٌة المانون الدولً لحموق اإلنسان. 

فمرر لهذه الفبات حموق خاصة ال تدخل بطبٌعتها فً نطاق الحموق التً ٌتضمنها المانون الدولً 

 . مما ٌجعل لكل منهما نطاله الخاص. (ٔ)لحموق اإلنسان 

          ً حتى فً التعامل مع الحموق المتشابهة المحمٌة بموجب  من جهة أخرى نجد هنالن اختالفا

الحك فً الحٌاة فنجدة فً المانون الدولً لحموق اإلنسان،  –المانونٌن، فلو أخذنا، على سبٌل المثال 

 مصان فً مختلؾ الظروؾ، وال ٌجوز التفرٌط به، أو التنازل عنه، باستثناء عموبة ة اإلعدام ة. 

، أو  (ٕ)لبل المنظمات الدولٌة المهتمة بحموق اإلنسان، إللؽاء هذه العموبة وهنان توجهاً عالمٌاً من 

 حظر اللجوء إلٌها إالّ فً أضٌك الحدود. 

وبالفعل، فمد تم إبرام بروتوكول اختٌاري ملحك بالعهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة 

 . 969ٔخاص بإلؽاء عموبة اإلعدام  9ٙٙٔلعام 

، فنجد أن حٌاة  (ٖ)ٌة الحك فً الحٌاة، فً المانون الدولً اإلنسانً، هً محل نظر فً حٌن أن حما

المرضى والجرحى والؽرلى واألسرى، أي الذٌن تولفوا عن المشاركة فً العملٌات الحربٌة، وكذلن 

                                                 

ص  –جع السابك المر –تارٌخ المانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحموق اإلنسان  –(  د . دمحم نور فرحات 9)
22  . 

 –من كتاب المانون الدولً اإلنسانً تمدٌم  –األسس األولٌة للمانون اإلنسانً الدولً  –(  د . اسماعٌل عبد الرحمن 4)
 .   44ص  –مرجع سابك  –أحمد فتحً سرور 

 .   44ص  –المرجع السابك  –(  د . اسماعٌل عبد الرحمن 2)
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الذٌن ال ٌشاركون فً أعمال المتال أي المدنٌٌن كالنساء وأطفال والمسنٌن. حٌاتهم مصانة وال ٌجوز 

 إهدارها. 

فً حٌن أن حٌاة المماتل فً المٌدان، نجد أن المانون الدولً اإلنسانً، لم ٌتعرض لها، فمتله مشروع 

 .  (ٔ)وجابز، وإن لم ٌصرح المانون بذلن بشكل صرٌح 

ً فً بعض الحموق التً ٌحمٌها كل من المانونٌن، بسبب  ومن ذلن نجد، أنه وإن كان هنان تشابها

وهو حماٌة حموق اإلنسان. إالَّ أّن هنان اختالفاً فً مضمون هذٌن المانونٌن، بسبب وحدة الهدؾ منهما، 

 اختالؾ الظروؾ التً ٌطبك فٌها كل منهما. 

فكون المانون الدولً اإلنسانً. شّرع أصالّ لٌطبك فً ظرؾ النزاع المسلح، فهو لانون خاص 

 بظرؾ خاص، وٌتضمن حموق خاصة بفبة معٌنة. 

ولً لحموق اإلنسان، فهو لانون عام ٌُعنى بحموق اإلنسان فً الظروؾ العادٌة، ومن أما المانون الد

 هنا، جاء االختالؾ بٌن المانونٌٌن، حتى فً مجال الحموق المتشابهة التً ٌحمٌانها. 

 

 المطلب الثانً: نطاق الحماٌة ومداها

 

 

دولً لحموق اإلنسان، فإذا ما ٌختلؾ نطاق الحماٌة فً المانون الدولً اإلنسانً عنه فً المانون ال

عدنا إلى العهد الدولً للحموق المدنٌة والسٌاسٌة وكذلن العهد الدولً للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة 

والثمافٌة، لوجدنا المادة الرابعة فً كل منهما، تعطً الدول الحك فً التحلُّل من االلتزامات المفروضة 

رة فً هذٌن العهدٌن، أولات الطوارئ العامة، التً تهدَّد حٌاة األمة، علٌها، باحترام حموق اإلنسان الممرَّ 

 وذلن ضمن شروط وأوضاع محددة. 

مع أنَّ هذه المادة لم تذكر صراحة أنَّ الحرب تعتبر من حاالت الطوارئ العامة. كما فعلت االتفالٌة 

( التً ذكرت زمن ٔ/9ٕ)م/ ( واالتفالٌة األمرٌكٌة لحموق اإلنسانٔ/٘األوروبٌة للحموق اإلنسان )م 

 الحرب، أو الخطر العام، أو أي طوارئ أخرى. 

رة فً العهدٌن  ً ٌجٌز للدول التحلُّل من التزاماتها الممرَّ ً استثنابٌا إالّ أن حالة الحرب تعتبر ظرفا

. حٌث كان هنان نص على (ٕ)الدولٌٌن، وهذا ٌستفاد من مراجعة األعمال التحضٌرٌة للمادة الرابعة  

لة الحرب، كظرؾ استثنابً فً المشرع الممترح لها فً إعداد االتفالٌة، لكن عند صٌاؼة هذه المادة حا

                                                 

 .    42-44ص  –رجع السابك الم –(  د . اسماعٌل عبد الرحمن 9)
 .  22ص  –مرجع سابك  –(  د . دمحم نور فرحات 4)
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من جهة  –بشكلها النهابً، ُحذفت اإلشارة الصرٌحة للّحرب من هذه المادة، على اعتبار أّن حالة الحرب 

من ؼٌر المستحسن  هً من حاالت الطوارئ العامة وذلن بحكم الوالع، ومن جهة أخرى، أنّه –أولى 

اإلشارة صراحة إلى حالة الحرب، خاصةً وأنَّ مٌثاق األمم المتحدة، ٌحظر اللجوء إلى الموة أو التهدٌد 

 (. ٗ/ٕباستخدامها )م/

لكن، مما ٌجدر اإلشارة إلٌه، أّن هذه المادة ال تجٌز للدول التحلُّل من التزاماتها بموجب هذٌن 

ً تضع بعض الشروط والمٌود على حك التحلُّل. ومن بٌنها شرطٌن العهدٌن بشكل مطلك ودون لٌود. فه

هامٌن،هما عدم جواز التحلُّل من طابفة معٌنة من الحموق، حٌث تلتزم الدولة بعدم إهدارها حتى فً 

 حاالت الطوارئ العامة. 

 والثانً هو عدم جواز اإلخالل بااللتزامات الدولٌة األخرى التً ترتبط بها الدولة . 

مٌد األول: إن حك الدول فً تعلٌك الحموق ال ٌمتد إلى جمٌع الحموق الواردة فً هذه االتفالٌات ال -

، حٌث أن هنان مجموعة من الحموق ال ٌجوز المساس بها بل ٌمع واجب على الدول هو االلتزام بها 

 واحترامها فً فترات السلم والحرب على حد سواء ومن هذه الحموق: 

لدولً للحموق المدنٌة والسٌاسٌة من عدم المساس بسبع حموق أساسٌة وهً ما نص علٌه العهد ا

ةحك اإلنسان فً الحٌاة ، فً عدم التعرض للتعذٌب أو المعاملة الماسٌة أو المهٌنة أو الحاطة بالكرامة أو 

إجراء تجارب طبٌة أو علمٌة علٌه دون رضاه ، حمه فً عدم االسترلاق ، أو اإلخضاع للعبودٌة ، حمه 

عدم سجنه لعدم لدرته على الوفاء بالتزاماته العمدٌة ، حمه فً عدم سرٌان المانون الجنابً علٌه بؤثر 

( أما االتفالٌة 1رجعً حمه فً االعتراؾ له بشخصٌته المانونٌة ، حمه فً حرٌة فكره ووجدانه ودٌنهة)

ة ، فً عدم التعرض األوربٌة فمد نصت على أربعة حموق ال ٌجوز المساس بها هً ةالحك فً الحٌا

للتعذٌب والمعاملة الماسٌة أو المهٌنة ، الحك فً عدم االسترلاق ، فً عدم سرٌان المانون الجنابً بؤثر 

( فً حٌن اضافت االتفالٌة األمرٌكٌة لحموق اإلنسان إلى هذه المجموعة من الحموق، الحك فً 2رجعًة)

 (. 3، والحموق السٌاسٌة )االسم، وحموق األسر، وحموق الطفل، والحك فً الجنسٌة

المٌد الثانً: هو عدم جواز اإلخالل باإللتزامات الدولٌة األخرى التً ترتبط بها الدولة. فإذا الدولة  -

مرتبطة بمعاهدات واتفالٌات دولٌة أخرى، كاتفالٌات جنٌؾ وبروتوكولٌها اإلضافٌٌن فإنها هنا ال تستطٌع 

إلنسان الممررة فً العهدٌن الدولٌٌن، استناداً إلى رخصة التحلًّل التحلُّل من التزاماتها باحترام حموق ا

                                                 

من العهد الدولً للحموق المدنٌة  92، م/ 94، م/ 92، م/ 99( م/2( م)4( و )9ف ) 2،  4( انظر المواد 9)
 والسٌاسٌة أعاله.

 سان.، من االتفالٌة األوربٌة لحموق اإلن 2، م 2( م9( ، ف)4،2( انظر المواد )4)
 .  21ص  –رجع سابك  –(  د . دمحم نور فرحات 2)
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بموجب المادة الرابعة منهما، إذا ما كانت هذه الحموق التً ٌجوز التحلُّل منها، منصوص علٌها فً 

 االتفالٌات األخرى المرتبطة بها هذه الدولة إذا كانت فً حالة من حاالت الطوارئ العامة.

كان للدولة التحلُّل من بعض التزاماتها الممررة فً العهدٌن الدولٌٌن، بموجب  أي بتعبٌر آخر: إذا

لل من التزاماتها بموجب أحكام المانونً الدولً  المادة الرابعة منهما، فلٌس لها فً جمٌع األحوال، التحُّ

لٌات حموق اإلنسانً . ، وبموجب هذا المٌد سٌكون على الدول إن تحترم من جهة التزاماتها بموجب اتفا

اإلنسان أي أن تلتزم بعدم المساس بالحموق ذات الحصانة من إمكانٌة التعلٌك ، من جهة أن تحترم لواعد 

المانون الدولً وتلتزم بها ومن بٌنها لواعد المانون الدولً اإلنسانً التً تمنح مجموعة من الحماٌة 

بها وضمان تمتع األفراد بها خالل لمجموعة من حموق اإلنسان من خالل النص على عدم جواز المساس 

فترة النزاعات المسلحة ، التً من مٌزاتها األساسٌة إنها ؼٌر لابلة للتعلٌك ، وإنها اكثر من تلن التً  

أشٌر إلٌها فً لانون حموق اإلنسان بؤنها ال تمبل التعلٌك ، فمد منح المانون الدولً اإلنسانً حمولا أخرى 

المسلحة ال تمبل التعلٌك وهً حك اإلنسان فً ملكٌته حمه فً الضمانات لألفراد فً فترات النزاعات 

المضابٌة فً أحوال المبض علٌه أو اعتماله أو محاكمته ولهذا االختالؾ فوابده فً انه ٌجعل الدول تلتزم 

 باحترام كل حموق اإلنسان الواردة فً المانون الدولً اإلنسانً حتى إن كان بعضها ٌمبل التعلٌك بموجب

اتفالٌات حموق اإلنسان التً هً اشمل وأوسع فً تعدادها للحموق المحمٌة ، وبذلن ٌكون المانون الدولً 

اإلنسانً اكثر شموالً واطراداً فً التطبٌك وتوفٌرا للحماٌة من لانون حمنوق اإلنسان ، ألن الحماٌة 

ة ألنها باألصل أي لواعده ولد الممررة فٌه لم ٌرد بشؤنها رخصة للتحلل منها فً فترات وظروؾ استثنابٌ

 شرعت لتؤمٌن حموق اإلنسان خالل ألسى الظروؾ الممثلة بفترات النزاعات المسلحة .

 

وهنا ٌمكن المول، أنَّ الحموق المحمٌة بموجب اتفالٌات جنٌؾ األربع وبروتوكولٌها اإلضافٌٌن، 

دة الرابعة من العهدٌن الدولٌٌن ة النواة تتجاور بكثٌر الحموق التً ال ٌجوز المساس بها، إستناداً إلى الما

 الصلبة ة 

فهً تمرر مجموعة كبٌرة من الحموق، إضافة إلى هذه الحموق التً ال ٌجوز المساس بها، إذ تحمً 

ن لهم الكثٌر من الحموق، مما أشرنا إلٌه  الجرحى والؽرلى والمرضى واألسرى والمعتملٌن والمدنٌٌن تإمَّ

 فً الفمرة السابمة. 

ن نرى هنا، أنَّ الحماٌة الممررة فً المانون الدولً اإلنسانً، ممثالً باتفالٌات جنٌؾ لذل

وبروتوكولٌها، ال تتضّمن أي استثناء، كما ورد فً المادة الرابعة من العهدٌن الدولٌٌن، وؼٌرها من 

 رئ العامة. المواثٌك المتعلمة بحموق اإلنسان، وذلن بجوار التحلُّل من االلتزامات فً أولات الطوا
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رة بموجب أحكام المانون الدولً اإلنسانً، هً حماٌة عامة شاملة ألحكام المانون  فالحماٌة الممرَّ

الدولً اإلنسانً، ألنه ًشّرع أصالً لحماٌة حموق اإلنسان، فً أشد الظروؾ لساوة، وهو ظرؾ النزاع 

، (ٔ)على تطبٌك وتنفٌذ أحكام هذا المانون  المسلح، وبالتالً، كان من الطبٌعً أالّ ٌشكَّل هذا الظرؾ، لٌداً 

فً الولت الذي تُعلَّك فٌه الحموق التً جاء بها المانون الدولً اإلنسان، فً ظرؾ النزاع المسلح، استناداً 

رة بموجب  إلى رخصة التحلُّل التً جاءت بها المادة الرابعة من العهدٌن الدولٌٌن مما ٌجعل الحماٌة الممرَّ

 .(ٕ)اإلنسانً، هً أكثر شموالً من تلن التً جاء بها المانون الدولً لحموق اإلنسان   المانون الدولً

 

 

 المطلب الثالث: التداخل فً الحماٌه التً ٌوفرها المانونٌن

 

فالبرؼم من وجود بعض وجوه االختالؾ والتماٌز بٌن المانونٌن، كما أشرنا إلى ذلن سابماً، إال أن 

ً بعض جوانب الت مارب والتداخل بٌنهما، حتى ٌترابى من البحث فً الحموق التً ٌحمٌها هنالن أٌضا

المانونٌن ان ما ٌجمعهما أكثر مما ٌفرلهما ، وفً ذلن ٌمول جان بكتٌة. : ان لانون الحرب ) المانون 

ً واحداً ٌطلك علٌه )) المانون اإلنسانً (( بالمعنى  الدولً اإلنسانً (( وحموق اإلنسان، ٌشكالن لانونا

لواسع لهذه التسمٌة، وٌإكد ))بكتٌة (( أن هذٌن المانونٌٌن متداخالن رؼم أنهما متماٌزان، وٌجب أن ا

 . (ٖ)ٌظال كذلن  

كما  ٌظهر التؤثٌر الواضح لحموق اإلنسان على المانون الدولً اإلنسانً ، خاصة بعد إنشاء هٌبة 

لحموق اإلنسان، من لبل الجمعٌة العامة األمم المتحدة، ففً الولت الذي تم فٌه وضع اإلعالن العالمً 

، كانت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، تضع اللمسات األخٌرة على مسودات اتفالٌات جنٌؾ، 9ٗ6ٔعام 

(، حٌث جاءت متضمنة الكثٌر من الحموق التً جاءت فً  9ٗ9ٔالتً تم تبنٌها فً العام التالً ) 

عزٌز حماٌة حموق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، حٌث كما عملت األمم المتحدة،على ت (ٗ)اإلعالن  

( الذي أدانت فٌه افتماد  ٕٗ/969ٔاتخذت اللجنة الفرعٌة لمنع التمٌٌز وحماٌة األللٌات، لرارها رلم ) 

ً اتخذ مجلس  احترام المانون الدولً اإلنسانً، ولانون حموق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، وأٌضا

                                                 

 14ص -المرجع نفسه  –(  د . دمحم نور فرحات 9)
تمدٌم مفٌد  –من كتاب دراسات فً المانون الدولً اإلنسانً  –نحو انفاذ المانون الدولً اإلنسانً  –(  اٌف ساندو 4)

 .   201ص  –مرجع سابك  –شهاب 
 .    40ص  –مرجع سابك  –عٌل عبد الرحمن ( مشار إلٌه عند د. إسما2)
من كتاب المانون الدولً اإلنسانً  –تحلٌل لدور حموق اإلنسان  –نسانً االدولً المانونً النظام ال –(  د.دمحم جمعة 2)

 991ص  – 4004-ندوة تحت رعاٌة الدكتور حسان رٌشه وزٌر التعلٌم العالً بسورٌا  –والعاللات الدولٌة 
 ومابعدها.   42ص –المصدر السابك –جً لطاعنة اشار الٌه نا
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الذي أكد فٌه ضرورة احترام حموق اإلنسان، من لبل كافة  999ٔ( لعام  9ٖٕ)  األمن لراره رلم

 .(ٔ)أطراؾ النزاع المسلح، وضرورة التزامها بؤحكام اتفالٌات جنٌؾ  

تحت عنوان )) احترام  9ٙ6ٔثم جاء بعد ذلن المإتمر الدولً لحموق االنسان فً طهران عام 

( الذي طالب فٌه الجمعٌة  ٖٕاتخذ المإتمر المرار رلم )  حموق اإلنسان فً النزاعات المسلحة (( حٌث

 العامة لألمم المتحدة، بدعوة األمٌن العام لدراسة: 

الخطوات التً ٌمكن أن تتخذ لضمان تطبٌك أفضل التفالٌات المانون الدولً اإلنسانً، ولواعده فً  –)أ( 

 كل النزاعات المسلحة. 

لٌة، او إلى مراجعة لالتفالٌات الموجودة لضمان حماٌة أفضل الحاجة إلى اتفالٌات إنسانٌة دو -)ب(

للمدنٌٌن واألسرى والمحاربٌن فً كل النزاعات المسلحة والحد من وحظر استعمال وسابل حربٌة معٌنة 

 ))(ٕ             . ) 

ا فً ومن هنا بدأ اهتمام األمٌن العام لألمم المتحدة، بحموق اإلنسان فً النزاعات المسلحة، وذكره

ض لمسؤلة تطبٌك اتفالٌات حموق اإلنسان  99ٓٔتمارٌره السنوٌة، حٌث نجد فً تمرٌره لعام   تعرُّ

 . ( ٖ)وخاصة العهد الدولً للحموق المدنٌة والسٌاسٌة فً النزاعات المسلحة الدولٌة وؼٌر الدولٌة  

نون الدولً اإلنسانً منها  عدداً من المرارات ذات الصلة بالما 99ٓٔولد اتخذت الجمعٌة العامة فً عام 

(ٗ: )  

 إن حموق اإلنسان كما وردت فً المانون الدولً، والمواثٌك الدولٌة واجبة النفاذ فً النزاعات المسلحة.  -

إن المناضلٌن فً حركات التحرر، والمماتلٌن من أجل الحرٌة ٌجب أن ٌعاملوا كؤسرى حرب عند  -

 المبض علٌهم. 

 ن أو استخدام األسلحة الكٌماوٌة والبكتربولوجٌة. حظر لصؾ السكان المدنٌٌ -

إن المرضى وذوي اإلصابات الخطرة، من أسرى الحرب، ٌجب إعادتهم إلى أوطانهم أو تسلٌمهم إلى  -

 دولة محاٌدة، وكذلن من لضوا فً األسر مدداً طوٌلة. 

ة، وأهمٌة التفتٌش الدولً على ضرورة المعاملة اإلنسانٌة لألسرى المتمتعٌن بحماٌة اتفالٌة جنٌؾ الثالث -

 أماكن احتجازهم، بواسطة المنظمات اإلنسانٌة، كاللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر. 

 ٌجب أالّ تكون أماكن اإلٌواء واللجوء والمستشفٌات، وؼٌرها هدفاً ألٌة عملٌات عسكرٌة.  -

                                                 

 .  12ص  –مرجع سابك  –(  د. دمحم نور فرحات 9)
 .  42ص–المصدر السابك –(  ناجً لطاعنة 4)
 .  12ص  –المرجع السابك  –(  د.دمحم نور فرحات 2)
 .  12-12ص  –مرجع سابك  –(  نمال عن د. دمحم نور فرحات 2)
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نسانً، المطبك فً النزاع وبعد ذلن عمد المإتمر الدبلوماسً حول تؤكٌد وتطوٌر المانون الدولً اإل

، وانتهى بعمد البروتوكولٌن اإلضافٌٌن التفالٌات جنٌؾ وذلن فً عام 999ٔإلى  99ٗٔالمسلح من عام 

ً الحموق المدنٌة والسٌاسٌة، مثل حظر 999ٔ ، واللذٌن احتوٌا الكثٌر من حموق اإلنسان، خصوصا

 التعذٌب والمعامالت الالإنسانٌة والماسٌة وؼٌرها. 

مجال النزاعات المسلحة الداخلٌة، والتً نظمها البروتوكول الثانً، نجد تشابهاً فً الحموق  حتى فً

 التً ٌتضمنها كل من البروتوكول والعهد الدولً للحموق المدنٌة والسٌاسٌة. 

فهذا البرتوكول ٌسري على جمٌع األشخاص دون تمٌٌز مجحؾ بسبب اللون أو العنصر أو الجنس 

البروتوكول (. وهذا ما جاء به العهد الدولً فً المادة  ٔ/ٕأو أٌة معاٌٌر أخرى، ) م  أو اللؽة أو الدٌن

 الثانٌة، الفمرة األولى، التً تعبر عن مبدأ عدم التمٌٌز، والمعاملة المتساوٌة لألفراد. 

وهنان مواد أخرى متشابهة بٌن البروتوكول الثانً، والعهد الدولً األول، مثل المادة الرابعة من 

البروتوكول التً تحظر انتهان الحٌاة والصحة والسالمة العملٌة والجسدٌة، فهً مشابهة لما جاء فً 

العهد الدولً األول وأٌضاً المادة السادسة من البروتوكول التً تتكلم عن عدم جواز تنفٌذ األحكام وفرض 

ٌتعلك بالمحاكمة. أٌضاً جاءت العموبات دون محاكمة سابمة، وعدم رجعٌة الموانٌن الجنابٌة، وؼٌرها مما 

 . (ٔ)( منه   ٘ٔمشابهة لما ورد فً العهد الدولً األول، خصوصاً المادة ) 

ومن هنا تتبٌن تؤثٌر العهد الدولً للحموق المدنٌة والسٌاسٌة على البروتوكولٌن اإلضافٌٌن، وبالتالً 

 تؤثٌر حموق اإلنسان على المانون الدولً اإلنسانً. 

األمم المتحدة لحماٌة المدنٌٌن أثناء النزاعات المسلحة، وخاصة الفبات الضعٌفة، ولد تتابع دور 

انعمد مجلس األمن آنذان بمبادرة من ربٌس المجلس عندها وهو  999ٔكاألطفال والنساء. ففً عام 

وزٌر خارجٌة كندا، تحت عنوان )) حماٌة المدنٌٌن فً النزاعات المسلحة (( وعندما انتهى المجلس من 

لمداوالت، أصدر ربٌس المجلس بٌناً نٌابة عن المجلس، عبّر فٌه الملك الكبٌر حٌال ارتفاع عدد الضحاٌا ا

من المدنٌٌن فً النزاعات المسلحة، وأنهم أصبحوا ٌشكلون الؽالبٌة من الضحاٌا، ولد عبَّر عن للك 

 خاص، فٌما ٌتعلك باألثر الضار للنزاعات المسلحة على األطفال. 

 9ٗ9ٔلمجلس جمٌع األطراؾ، للتنفٌذ الصارم اللتزاماتها بموجب اتفالٌات جنٌؾ لعام ولد دعا ا

، وأدان المجلس االستهداؾ المتعمد من لبل المتحاربٌن للمدنٌٌن فً 999ٔوبروتوكولٌها اإلضافٌٌن لعام 

انون الدولً أثناء النزاعات المسلحة، وأٌضاً بؤن ٌضع جمٌع األطراؾ حداً لالنتهاكات التً تمع على الم

حتى فً مجال المحاكمات التً أجرٌت بعد انتهاء الحروب، كما كان   .اإلنسانً، ولانون حموق اإلنسان

تؤثٌره، ففً حٌن كانت محاكمات )) نورمبرغ ((     و)) طوكٌو ((  –للمانون الدولً لحموق اإلنسان 

                                                 

 42ص–السابك  المصدر–(  ناجً لطاعنة 9)
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سً، وال ٌجوز استبناؾ الحكم بعد عبارة عن عدالة المنتصر، والتً كانت بنودها لوانٌن حرب بشكل أسا

و )) راوندا (( لعام  99ٖٔصدوره، حٌث كان لطعٌاً، نجد أن محاكم )) ٌوؼسالفٌا (( السابمة لعام 

( ٘، وكذلن المحكمة الجنابٌة الدولٌة، تمر )) حك االستبناؾ (( وبذلن تؤتً منسجمة مع الفمرة )99ٗٔ

لمدنٌة والسٌاسٌة، والتً تنص على أّن )) كل شخص ٌدان ( من العهد الدولً للحموق اٗٔمن المادة ( ) 

ً للمانون (( وهنا ٌتبٌن لنا تؤثٌر المانون  بجرٌمة له الحك بؤن ٌنظر فً حكمه من لبل محكمة أعلى طبما

 .  الدولً لحموق اإلنسان ومدى اإلنجاز الذي حممه فً هذا المجال 

ولً لحموق اإلنسان، لٌشمل المنازعات من خالل هذا العرض، نالحظ اتساع نطاق المانون الد

المسلحة، وإنَّ كل من المانونٌن ٌسٌران بشكٍل جدي وسرٌع نحو االنصهار فً لانون واحد، مع وجود 

 بعض جوانب التمٌز بٌنهما.  
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 الفصل الثالث

 نٌنآلٌات تنفٌذ المانو
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 الفصل الثالث

 مانونٌنآلٌات تنفٌذ ال

 

للولوؾ على نماط االختالفات بٌن آلٌات تنفٌذ كل من المانونٌن، البُّد من استعراض هذه اآللٌات 

 بشًء من اإلٌجاز. وهذا ما سؤعرض له هنا. مبتدءاً بآلٌات تنفٌذ المانون الدولً اإلنسانً. 

 

 المبحث االول

 آلٌات تنفٌذ المانون الدولً اإلنسانً

 

ده لكفالة احترام المانون الدولً اإلنسانً. وٌمكن أن نمسم هذه اآللٌات بحسب ٌتعٌن اتخاذ تدابٌر ع

وظٌفتها، وولت اتخاذها إلى ثالثة وسابل :األولى ٌمكن أن نسمٌها آلٌات الولاٌة، وتكون لبل ولوع 

ان نطلك  النزاع المسلح. والثانٌة آلٌات اإلشراؾ والرلابة، وتكون أثناء النزاع المسلح. اما الثالثة فٌمكن

علٌها آلٌات الممع وترتٌب المسإولٌة على خرق أحكام المانون الدولً اإلنسانً، وتكون أثناء وبعد ولوع 

 النزاع المسلح. 

 

 

 المطلب االول: آلٌات الولاٌة

 

 

 وهً تشمل عدة آلٌات تباشر مهمتها ولت السلم ولبل حدوث النزاع المسلح، أهمها: 

فهذا الواجب، هو من أهم اإللتزامات المفروضة  ام المانون الدولً اإلنسانً:التزام الدول جمٌعاً باحتر -أ

على عاتك الدول األطراؾ، حٌث تنص المادة األولى المشتركة من اتفالٌات جنٌؾ والفمرة األولى من 

المادة األولى من البروتوكول األول على أن ة تتعهد األطراؾ السامٌة المتعالدة.، بؤن تحترم هذه 

 فالٌة، وتكفل احترامها فً جمٌع األحوال ة. االت
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فهنان التزام عام على عاتك جمٌع الدول باتخاذ جمٌع التدابٌر واإلجراءات الالزمة لتؤمٌن احترام 

، فنجد أن  999ٔأحكام هذه االتفالٌات. ، كما أكد هذا االتجاه البروتوكول ) اللحك ( اإلضافً األول لعام 

 كول تنص بوجه عام على ما ٌلً : من هذا البروتو 6ٓالمادة 

 إجراءات التنفٌذ 

تتخذ األطراؾ السامٌة المتعالدة وأطراؾ النزاع دون إبطاء، كافة اإلجراءات الالزمة لتنفٌذ  -ٔ

 التزامها بممتضى االتفالٌات وهذا اللحك ة البروتوكول ة، 

ات الكفٌلة بتؤمٌن احترام تصدر األطراؾ السامٌة المتعالدة وأطراؾ النزاع األوامر والتعلٌم -ٕ

 االتفالٌات وهذا اللحك ة البروتوكول، كما تًشرؾ على تنفٌذها ة. 

 

وٌتم ذلن من خالل نشر أحكام هذا المانون، حٌث  التعرٌف بؤحكام المانون الدولً اإلنسانً: -ب

(  ٗٗٔ و 9ٕٔو  6ٗو  9ٗتوجد مادة متطابمة بصفة أساسٌة فً كل من االتفالٌات األربع ) المواد 

تنص على أن تتعهد األطراؾ السامٌة المتعالدة ة بؤن تنشر نص هذه االتفالٌة على أوسع نطاق ممكن فً 

 بلدانها، فً ولت السلم كما فً ولت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها ضمن برامج التعلٌم

جمٌع السكان، وعلى األخص العسكري، والمدنً إذا أمكن، بحٌث تصبح المبادئ التً تتضمنها معروفة ل

 للموات المماتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبٌة والدٌنٌة ة. 

 التً تنص على أن :  6ٖمن المادة  ٔوٌتناول البروتوكول األول نفس الفكرة 

ة تتعهد األطراؾ السامٌة المتعالدة بالمٌام فً زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر  -ٔ

ت ونص هذا اللحك ة البروتوكول ة، على أوسع نطاق ممكن فً بالدها، وبإدراج نصوص االتفالٌا

دراستها بصفة خاصة ضمن التعلٌم العسكري، وتشجع السكان المدنٌٌن على دراستها حتى تصبح هذه 

 المواثٌك معروفة للموات المسلحة وللسكان المدنٌٌن ة. 

العام التزام أساسً. وٌفرض المانون الدولً  ومن الواضح بجالء أن هذا االلتزام بالنشر على نطاق

اإلنسانً التزامات على كل فرد ٌنتمً إلى طرؾ من أطراؾ النزاع، ومع ذلن البد لكل فرد من ان 

ً تستدعً تطبٌمه. إن المماتلٌن  ً على العمل بما ٌتفك وأحكام هذا المانون إذا هو واجه أحداثا ٌكون مدربا

ر من أن ٌعرفوا النصوص الخاصة التً ٌمكن أن تعنٌهم بشكل مباشر، والجمهور العام ال ٌحتاجون أكث

ال أن ٌلموا بمجموعة األحكام والمواعد التً ٌتؤبؾ منها المانون. كما ٌتوجب التركٌز على أن االتفالٌات 

األربع والبروتوكولٌن ) اللحمٌن ( اإلضافٌٌن ٌنصون على ضرروة أداء مهمة النشر فً ولت السلم 

بد أن ٌشكل أداء هذه المهمة جزءاً من استعداد كل فرد لمواجهة نشوب الحرب. إذ ال ٌتعٌن أٌضاً. فال

االنتظار إلى أن ٌشتعل النزاع المسلح للشروع فً تنظٌم تدرٌب عسكري أو بناء مراكز لإلٌواء. وٌجب 
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لة إال فً ولت أن ٌنطبك نفس الشًء على نشر المانون اإلنسانً، األمر الذي ال ٌمكن تحمٌمه بصورة كام

 ٔالسلم. وال ٌزال أمام ؼالبٌة الدول طرٌك طوٌل علٌها أن تجتازه فً هذا االتجاه. 

وهنان إلتزام متبادل ٌمع على عاتك الدول، وذلن بتبادل التشرٌعات الوطنٌة، التً سنَّتها الحتواء المانون 

من  6ٗاالتفالٌات / م ، من ٘ٗٔ/6ٕٔ/9ٗ/6ٗالدولً اإلنسانً فً نظامها المانون الوطنً. ) م/

 البروتوكول ( وأٌضاً علٌها إلتزام بتبادل التراجم لإلتفالٌات والبروتوكول األول. 

المىىادة أو المسىىإولون ملزمىىون بىىالتعرٌؾ بالمىىانون الىىدولً اإلنسىىانً، ونشىىر  واجبىىات المىىادة: -ج

و ٌحظرهىا المىانون الىدولً لذلن ٌجب عدم تجاوز أٌة حدود ال ٌمرهىا ألواعده بٌن أفراد الموات المسلحة. 

من الملحك  9٘اإلنسانً وعلى كل لابد عسكرى أن ٌتخذ االحتٌاطات االزمة المنصوص علٌها فً المادة 

 )البروتوكول ( األول التفالٌات جنٌؾ . 

إن من أبجدٌات العسىكرٌة أن أٌىة معركىة التبىدأ إال إذا تىوافرت التمىارٌر االسىتخبارتٌة وهىى جمىع 

ة العدو العسكرٌة وااللتصادٌة ومراكز تجمعاته كما أن الخرابط تلعب دورا أساسٌا فً المعلومات عن لو

المعركة لذلن على جمٌع العاملٌن العسكرٌٌن فً مراكز العملٌىات بىذل رعاٌىة متواصىلة مىن أجىل تفىادى 

 (ٕالسكان المدنٌٌن واألشخاص واألعٌان المدنٌة وفما للمعلومات المتوفرة . )

المابد فً المٌدان لىٌس فمىط االمتنىاع عىن ارتكىاب االنتهاكىات الجسىٌمة بىل علٌىه لذلن ٌجب على   

 من الملحك ) البروتوكول األول ( .  69الواجبات التالٌة وفما للمادة 

 منع االنتهاكات الواردة فً اتفالٌات جنٌؾ األربع ولهذا الملحك ) البروتوكول ( .   - أ

لىىى السىىلطات المختصىىة وهىىً الشىىرطة العسىىكرٌة والمضىىاء لمىىع هىىذه االنتهاكىىات وإبالؼهىىا إ-ب        

العسكري فٌما ٌتعلك بؤفراد المىوات المسىلحة الىذٌن ٌعملىون تحىت إمرتىه وؼٌىرهم ممىن ٌعملىون تحىت 

 إشرافه . 

التؤكد من أن أفىراد المىوات الىذٌن ٌعملىون تحىت إمرتىه علىى بٌنىة مىن التزامىاتهم كمىا تىنص علٌهىا  -ج

 البروتوكول( وذلن بؽٌة منع ولمع االنتهاكات .  االتفالٌات وهذا الملحك )

أن ٌكون على بٌنة أن بعض مرءوسٌه أو أي أشخاص آخرٌن خاضعٌن لسلطته على وشن أن ٌمترفوا  -د

انتهاكات لالتفالٌات أو لهذا الملحك ) البروتوكول ( وأن ٌطبك اإلجراءات الالزمة لٌمنع مثل هذا الخرق 

 ) البروتوكول ( .  لالتفالٌات أو لهذا الملحك  

                                                 

 –من كتاب دراسات فً المانون الدولً اإلنسانً تمدٌم  –نحو إنماذ المانون الدولً اإلنسانً  –االستاذ اٌف ساندو   - 9
 ومابعدها 241ص –مرجع سابك  –د. مفٌد شهاب 

بحث  –وامر العلٌا مسئولٌة المادة والرإساء والدفع باطاعة اال-حسٌن عٌسى مال هللا  -العمٌد حسٌن عٌسى مال هللا -4
 204ص - 4004منشورفً كتاب المانون الدولى االنسانً منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر 
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أن ٌتخىىذ عنىىدما ٌكىىون ذلىىن مناسىىبا إجىىراءات تؤدٌبٌىىة أو جنابٌىىة ضىىد هىىذه االنتهاكىىات . إن اخىىذ  -هىىن

االحتٌاطات الالزمة أثناء الهجوم واتخاذ اإلجراء الالزم وفما لواجبات المادة فً المٌدان نابع من كىون أن 

جراءات الدستورٌة وإصدارها من لبل ربىٌس الدولىة، االتفالٌات تصبح لانوناً بعد التصدٌك علٌها وفما لإل

وإن ربٌس الدولة فً جمٌع األنظمة السٌاسٌة ٌعتبر المابد األعلى للموات المسلحة لذلن ٌجب تضمٌن هذه 

الواجبات فً أوامر العملٌات العسكرٌة وتكون طاعتهىا ملزمىة ومخالفتهىا جرٌمىة تسىتوجب العمىاب، وإن 

( ، ووفما لما نصت علٌىه المىادة ٔفمط على المرإوسٌن بل على الرإساء أٌضا) المسإولٌة الجنابٌة ال تمع

 من الملحك ) البروتوكول ( األول وهً :  6ٙ

تعمىىىل األطىىىراؾ السىىىامٌة المتعالىىىدة أطىىىراؾ النىىىزاع علىىىى لمىىىع االنتهاكىىىات الجسىىىٌمة واتخىىىاذ  -أ

ملحىك ) البروتوكىول ( التىى تىنم عىن اإلجراءات اللزمة لمنع كافة االنتهاكات األخرى لالتفالٌات ولهىذا ال

 التمصٌر . 

ال ٌعفى أى مرإوس بانتهان االتفالٌات أو هذا الملحك ) البروتوكول ( رإساءه من المسإولٌة  -ب

الجنابٌة أو التؤدٌبٌىة حسىب األحىوال إذا علمىوا أو كانىت لىدٌهم  معلومىات تتىٌح لهىم فىً تلىن الظىروؾ أو 

فى سبٌله الرتكاب مثل هذا االنتهان ولم ٌتخذوا كل ما فى وسعهم من ٌخلصوا إلى أنه كان ٌرتكب أو أنه 

 إجراءات مستطاعة لمنع أو لمع هذا االنتهان.

 

األطراؾ السامٌة  ٙمن المادة  ٌٔدعو البروتوكول األول فً الفمرة  تدرٌب عاملٌن مإهلٌن: -د

بؽٌة تسهٌل تطبٌك االتفالٌات وهذا المتعالدة إلى أن تسعى فً زمن السلم أٌضاً ة إلعداد عاملٌن مإهلٌن 

 اللحك ) البروتوكول ( وخاصة فٌما ٌتعلك بنشاط الدول الحامٌة ة. 

حٌث تستعٌن الدول بالجمعٌات الوطنٌة للهالل والصلٌب األحمر، لمساعدتها فً إعداد هإالء    

الدول الحامٌة من .وإفادة (ٕ)األشخاص المإهلٌن، المادرٌن على إعطاء المشورة للسلطات فً بالدهم  

 خبراتهم. 

المستشارون المانونٌون فً الموات المسلحة: نظراً لتشعب أحكام المانون الدولً اإلنسانً وتطورها  -هن

م الموات المسلحة باللجوء  فإن ذلن ٌستوجب الكثٌر من الخبرة والتخصص لدى فبات معٌنة. وهذا ما ٌُلزَّ

 . (ٖ)إلى استشارة الخبراء وطلب معونتهم  

                                                 

 202ص –المصدر نفسه  -العمٌد حسٌن عٌسى مال هللا-9
 
فتحً تمدٌم أحمد  –من كتاب المانون الدولً اإلنسانً  –آلٌات المانون الدولً اإلنسانً  –(  د . عامر الزّمالً 4)

 .  92-422ص  –مرجع سابك  –سرور 
 .  440ص  –المرجع السابك  –(  د . عامر الزّمالً 2)
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( من البروتوكول اإلضافً األول على أن: )) تعمل األطراؾ السامٌة المتعالدة 6ٕحٌث نصت المادة )

دوماً، وتعمل أطراؾ النزاع أثناء النزاع المسلح، على تؤمٌن توفر المستشارٌن المانونٌٌن، عند 

تفالٌات وهذا اللحك ) األلتضاء، لتمدٌم المشورة للمادة العسكرٌٌن على المستوى المناسب، بشؤن تطبٌك اال

 بؽٌةالبروتوكول ( وبِشؤن التعلٌمات المناسبة التً تُعطى للموات المسلحة فٌما ٌتعلك بهذا الموضوع ة. 

عرض كل خطة عسكرٌة تتطلب الهجوم على موالع العدو على المستشار المانونى العسكرى وبٌان 

ع السالح المستخدم وكذلن الذخٌرة لبٌان الهدؾ من الهجوم والموالع المراد مهاجمهتها أو لصفها ونو

فٌما إذا كانت تلن اإلجراءات المتخذة للهجوم متوافمة وؼٌر مخالفة لمانون الحرب، كما أن للمادة واجبات 

 بمنع االنتهاكات الجسٌمة ومنها . 

 

 

 :آلٌات اإلشراف والرلابة المطلب الثانً

 

احترام االتفالٌات التً وافمت علٌها وولعتها، فإن الضىرورة بما أن األطراؾ السامٌة تلتزم التزاماً دابماً ب

الواضحة بجالء تمتضى أن تتخذ تلن األطراؾ التدابٌر الالزمة لتؤمٌن احتىرام المىانون. السىٌما فىً حالىة 

النزاع. وإزاء النظام العالمً الراهن، البد ألي نظام من آلٌات للرلابىة أو إشىراؾ لوضىع حىدالي انتهىان 

 الٌات .لهذه االتف

لكن عند حصول انتهاكات إلحدى لواعد هذه االتفالٌات فمن واجب الدول عندبٍذ، وضع حد لهذه 

/  9ٕٔ، ٖ/  ٓ٘، ٖ/  9ٗاالنتهاكات، وهذا ما نصت علٌه االتفالٌات األربع البروتوكول األول: ) م: 

 من االتفالٌات األربع والبروتوكول األول (.  ٖ/  ٙٗٔ، ٖ

 

 

 ة العسكرٌٌن:إلتزامات الماد-أ

( من البروتوكول اإلضافً األول على إلتزامات المادة  69من المادة )  ٖو  ٔتنص الفمرتٌن  

 العسكرٌٌن بصورة واضحة وعلى النحو التالً : 

ة ٌتعٌن على األطراؾ السامٌة المتعالدة وعلى أطراؾ النزاع أن تكلؾ المادة العسكرٌٌن بمنع  -ٔ

ا اللحك ) البروتوكول (، وإذا لزم األمر بممع هذه االنتهاكات وإبالؼها إلى االنتهاكات لالتفالٌات ولهذ

السلطات المختصة، وذلن فٌما ٌتعلك بؤفراد الموات المسلحة الذٌن ٌعملون تحت أمرتهم وؼٌرهم ممن 

 ٌعملون تحت إشرافهم ة. 
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بد ٌكون على بٌنة من ة ٌجب على األطراؾ السامٌة المتعالدة وأفراد النزاع أن ٌطلبوا من كل لا -ٕ

أن بعض مرإوسٌه، أو أي أشخاص آخرٌن خاضعٌن لسلطته، على وشن أن ٌمترفوا انتهاكات لالتفالٌات 

أو لهذا اللحك ) البروتوكول (. وأن ٌتخذ، عندما ٌكون ذلن مناسباً، إجراءات تؤدٌبٌة أو جنابٌة ضد 

 مرتكبى هذه االنتهاكات ة. 

دة العسكرٌٌن مسإولٌات كبٌرة، بمنع ولوع االنتهاكات، ولمعها فالبروتوكول ٌضع على عاتك الما

عند ولوعها، وذلن باعتبارهم على إطالع لما ٌجري على أرض الوالع، بحسب مولعهم ومناصبهم التً 

 ٌشؽلونها. 

 الدول الحامٌة: - ب

ها ة الدولة الحامٌة ة هً ة دولة تكفلها دول أخرى ) تعرؾ باسم دولة المنشؤ ( برعاٌة مصالح 

 (. ٔومصالح مواطنٌها حٌال دولة ثالثة ) تعرؾ باسم دولة الممر ( ة )

 

بحٌث تعٌّن الدولة الحامٌة من ؼٌر موظفٌها الدبلوماسٌٌن، لدى الدولة الطرؾ فً النزاع، مبعوثٌن 

من رعاٌاها أو من رعاٌا دولة محاٌدة أخرى، بشرط موافمة الدولة التً سٌإدون واجباتهم لدٌها، وتلتزم 

طراؾ النزاع بتسهٌل مهمتهم إلى ألصى حد ممكن، بشرط أالّ ٌتجاوزوا حدود مهمتهم، وعلٌهم مراعاة أ

أمن الدولة التً ٌمومون بواجباتهم لدٌها، ولٌس لهذه الدولة تمٌٌد نشاطهم، إالَّ إذا استدعت ذلن الضرورة 

من البروتوكول األول (  ٔ/٘م من االتفالٌات و  9، 6، 6، 6الحربٌة، ولفترة مإلتة واستثنابٌة. ) م: 

فالدول الحامٌة تسهر على تطبٌك أحكام المانون الدولً اإلنسانً، فٌما ٌتعلك برعاٌا الدولة التً انتدبتها 

 لهذه المهمة، وخاصة فٌما ٌتعلك باألسرى، والمعتملٌن والمدنٌٌن الموجودٌن على أرض الدولة المعادٌة. 

لبدٌل فً حال عدم توافك أطراؾ النزاع على دولة حامٌة، ففً أٌضاً ٌشمل نظام الدول الحامٌة، ا

هذه الحالة، ٌمكن ألطراؾ النزاع أن ٌتعهدوا إلى دولة محاٌدة، أو هٌبة محاٌدة، المٌام بمهام الدولة 

الحامٌة، وإذا لم ٌتوفر ذلن، فعلى أطراؾ النزاع أن ٌطلبوا إلى هٌبة إنسانٌة كاللجنة الدولٌة للصلٌب 

مٌام بالمهام اإلنسانٌة التً تإدٌها الدول الحامٌة، أو أن تمبل الدول أطراؾ النزاع بهذه الهٌبة إذا األحمر ال

 من البرتوكول األول (.  ٗ/٘( من االتفالٌات و م  ٔٔ، ٓٔ، ٓٔ، ٓٔهً عرضت خدماتها. ) /: 

 ج( اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر:

                                                 

 Commentary to the.  9121أغسطس / آب  94( چان بكتٌة ) تعمٌب على اتفالٌات جنٌف الصادرة فً 9)
Genuva conventions of 12 August 1949  لجرحى ، المجلد األول . اتفالٌة جنٌف لتحسٌن حال ا

. اشار الٌه  24، ص  9124والمرضى بالموات المسلحة فً المٌدان . جنٌف ، اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، 
  222ص –مرجع سابك  ––نحو إنماذ المانون الدولً اإلنسانً  –االستاذ اٌف ساندو 
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بت أساساً لمساعدة ضحاٌا المسلحة، فإنها وثٌمة الصلة باعتبار اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، أُنش 

بالمانون الدولً اإلنسانً، تعمل على تؤمٌن تطبٌك أحكامه، فً ظرؾ النزاع المسلح الدولً أو ؼٌر 

 ٖمن االتفالٌات و م  ٓٔ، 9، 9، 9الدولً، ولد اعترفت لها بذلن اتفالٌات جنٌؾ وبروتوكولٌها: ) م 

 من البروتوكول الثانً (.  6ٔمن البرتوكول األول و م  6و م / المشتركة من االتفالٌات 

وتموم اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر بلفت انتباه أطراؾ النزاع، إلى أي انتهان لمواعد المانون 

الدولً اإلنسانً، خصصواً إذا علمنا، أنها تستطٌع مباشرة مهامها لدى كل طرؾ واحد، وتكون أٌضاً 

 ا واألسرى المعتملٌن والمدنٌٌن الوالعٌن تحت االحتالل. على اتصال بالضحاٌ

وال ٌمتصر عمل اللجنة على ولت الحرب، وإنما تعمل على نشر أحكام هذا المانون فً ولت السلم 

والحرب معاً، سواء من خالل المنشورات المتخصصة التً تصدرها أو الندوات التً تعمدها أو الدورات 

 (ٔ)المإتمرات التً تدعو لعمدها بالتعاون مع جمٌعات الهالل والصلٌب األحمر التدرٌبٌة التً تجرٌها أو 

       . 

ٌمكن للجنة الدولٌة للصلٌب األحمر أن تعمل بموجب نظام الدول الحامٌة، بصفتها البدٌل أو ة شبه 

 البدٌل ة، أو ان تعمل بصفتها الشخصٌة خارج حدود هذا النظام. 

الٌات جنٌؾ، لم ٌحدث أن تم تعٌٌن أٌة منظمة لكً تعمل كبدٌل ؛ وأن والوالع أنه منذ اعتماد اتف

اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر لد برهنت فٌه الكفاٌة على عدم تحٌزها وفعالٌتها وكفاءتها؛ وأنه فً عام 

، سالها الذٌن صاؼوا البروتوكول )اللحك( اإلضافً األول كمثال لمنظمة ة تتوفر فٌها كل 999ٔ

(، األمر الذي ٌبٌن بوضوح أنه بممدور اللجنة الدولٌة ٘من المادة  ٌٗاد والفعالٌة ة ) الفمرة ضمانات الح

  . (ٕ) للصلٌب األحمر أن تعرض خدماتها لكً تضطلع بمثل هذا الدور

ومن المهم المول انه ُطرحت فً مناسبات مختلفة فكرة إنشاء جهاز لؽرض واحد فمط هو المرالبة 

ون الدولً اإلنسانً فً زمن النزاعات المسلحة ، أو أن ٌُعهد بهذه المهمة إلى جهاز ومتابعة تطبٌك المان

موجود بالفعل. ولكن لم ٌحدث لط أن خلص هذا التناول إلى شًء حتى انتهى المإتمر الدبلوماسً للفترة 

 (ٖإلى رفض الفكرة تماماً. ) 999ٔإلى  99ٗٔمن 

 

 

                                                 

 .  444 –المرجع سابك ص  –(  د. عامر الزمالً 9)
 –من كتاب دراسات فً المانون الدولً اإلنسانً تمدٌم  –نماذ المانون الدولً اإلنسانً نحو إ –(  االستاذ اٌف ساندو 4)

 .  241ص  –مرجع سابك  –د. مفٌد شهاب 
)مرالبة    ” Control of the application of humanitarian convention “  ( انظر بصفة خاصة . 2)

 تطبٌك المواثٌك اإلنسانٌة(. 
Patsnogic, Joirca Revue de droit penal et de la guerre .   ًمجلة المانون الجنائً الحرب (

  222ص–المصدر السابك -وما ٌلٌها .اشار الٌها اٌف ساندو 202، ص  9144،  4(،)بروكسل( المجلد رلم 
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 دولً االنسانًلمع انتهاكات المانون الالمطلب الثالث : 

 

 

إذا لم تكن الدول األطراؾ فً اتفالٌات جنٌؾ ملزمة بوضع حد النتهاكات االتفالٌة، فإنها ملزمة 

 بالرد على تلن االنتهاكات التً تعرؾ بؤنها مخالفات جسٌمة وتدرج ضمن جرابم الحرب. 

مول المؤثور الذي وبعبارة أدق، فإنه فً حالة ولوع مخالفة جسٌمة ٌكون من المطلوب تطبٌك ذلن ال

ٌدعو إلى ة التساٌم أو المحاكمة ة، على أن ٌختار الطرؾ المتعالد بٌن مالحمة ممترفى هذه المخالفات 

ً باألمر،  الجسٌمة إلى محاكمهم أو تسلٌمهم ة لكً ٌتولى محاكمتهم طرؾ سام متعالد آخر ٌكون معنٌا

الء األشخاص ة )المادة المشتركة شرٌطة أن تتوفر لدى الطرؾ المذكور أدلة تهام كافٌة ضد هإ

 ، على الترتٌب، من اتفالٌات جنٌؾ األربع (. ٙٗٔو9ٕٔوٓ٘و9ٗ

وتورد كل اتفالٌة من اتفالٌات جنٌؾ األربع لابمة بالمخالفات الجسٌمة )فً المواد 

من المادة  ٗ، على الترتٌب، من اتفالٌات جنٌؾ األربع. وتكمل هذه المابمة الفمرة 9ٗٔوٖٓٔؤ٘وٓ٘

 ، من البروتوكول ) اللحك( اإلضافً األول. 6٘من المادة  ٗوٖ، والفمرتان ٔٔ

كما ٌرد نص صرٌح بؤن صرٌح التمصٌر فً أداء عمل واجب األداء ٌمكن أن ٌشكل مخالفة جسٌمة 

من البروتوكول (. وتتحمل األطراؾ المتعالدة مسإولٌة إدراج تلن األحكام السارٌة المفعول  6ٙ) المادة 

 الراهن ضمن تشرٌعها الوطنً، سواء عن طرٌك سن لوانٌن بها، أو بإدراجها كما هً.  فً الولت

ً ٌنبؽً أال ٌإثر علٌها شًء، وال  ً مطلما وٌعد االلتزام بممع االنتهاكات والمخالفات الجسٌمة التزاما

، من ، على الترتٌب6ٗٔؤٖٔوٕ٘ؤ٘حتى اتفاق ٌبرم بٌن األطراؾ المعنٌة ) انظر المادة المشتركة 

 اتفالٌات جنٌؾ األربع (. 

 

 اوال: اآللٌات الدولٌه فً لمع انتهاكات المانون الدولً االنسانً : 

 

نبحث فً هذا الجزء من الدراسه لمع انتهاكات المانون الدولً االنسانً فً ظل اتفالٌات جنٌؾ 

 ً. والبروتوكوالت الملحمه بها ولمع هذه االنتهاكات فً ظل المانون الدولً الجناب

 

 فً ظل اتفالٌات جنٌف والروتوكوالت الملحمه بها -9 

م الرإساء والماده مسإولٌن بوصفهم فاعلٌن اصلًٌٌن اذا كانوا لد 9ٗ9ٔاعتبرت اتفالٌات جنٌؾ لعام 

اصدروا  امراً بارتكاب احدى الجرابم الجسٌمة، خالفاً لما تمضً به المواعد العامة، التً تمضً باعتبار 
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 ً من البروتوكول  6ٙمن المادة  ٕتنص الفمرة فً الجرٌمة التً ٌرتكبها المرإوس كما الربٌس شرٌكا

 األول على ما ٌلً : 

ة ال ٌعفى لٌام أي مرإوس بانتهان االتفالٌات أو هذا اللحك ة البروتوكول ة رإساءه من المسبولٌة 

تتٌح لهم فً تلن الظروؾ، أن الجنابٌة أو التؤدٌبٌة، حسب األحوال، إذا علموا، أو كانت لدٌهم معلومات 

ٌخلصوا إلى أنه كان ٌرتكب، أو أنه فً سبٌله الرتكاب مثل هذا االنتهان، ولن ٌتخذوا كل ما فً وسعهم 

 من إجراءات مستطاعة لمنع أو لمع هذا االنتهان. 

 وهذه المادة لها أهمٌتها حٌث تطرح موضوع المسإولٌة الجنابٌة الفردٌة. ومع ذلن، فال ٌمكنها أن

تفرض عموبات فً مجال تكون فٌه األطراؾ المتعالدة هً وحدها صاحبة االختصاص فً أن تفعل 

ذلن، وهو حاالت االنتهاكات والمخالفات ؼٌر الجسٌمة، لالتفالٌات أو للبرتوكول األول. أما فً حاالت 

ً ٌنبؽً تناولها االنتهاكات والمخالفات الجسٌمة، فإن تلن التً تشكل فٌها النٌة أو الؽرض عامالَ مكو نا

 بالفحص الدلٌك، وال ٌمكن اعتبار المسإول الكبٌر مذنباً فً هذا السٌاق ما لم ٌتوفر دلٌل إثبات على ذلن. 

من البروتوكول األول بؤن ٌُكلؾ المادة العسكرٌون  69من المادة  ٖؤوأخٌراً، تطالب الفمرتان 

ات وإبالغ السلطات المختصة بؤنهم لم ٌتمكنوا من بمنع االنتهاكات، وإذا لزم األمر، بممع هذه االنتهاك

 منع مرإوسهم من التراب هذه االنتهاكات. 

كما تم التركٌز على الدور األساسً للمادة العسكرٌٌن. ومع ذلن، البد أن ٌكون من الواضح أن دور 

ور المنع، وأن المادة العسكرٌٌن فً مواجهة االنتهاكات ال ٌمكن أن ٌتجاوز حدود الدور التؤدٌبً، أو د

 فرض العموبات الجزابٌة مسؤلة من اختصاص السلطات وفماً لما ٌمضً به التشرٌع الوطنً. 

وفضالً عن ذلن، وفٌما ٌتصل بؤسرى الحرب، والمعتملٌن المدنٌٌن أو سكان األراضً المحتلة، ال 

نات المانونٌة وؼٌرها ٌركز المانون اإلنسانً بطبٌعة الحال على العماب، لكنه ٌركز باألحرى على الضما

من الضمانات التً ٌتعٌن تمدٌمها ؛ والخطر الواجب الواجب تفادٌه فً مثل هذه الحاالت، هو التجاوزات 

 ضد األشخاص ؼٌر المحمٌٌن ولٌس التساهل مع مرتكبى االنتهاكات والمخالفات. 

ٌن لسلطة الربٌس وٌشترط لمسإولٌة الربٌس او المابد عن افعال مرإوسه ان ٌكون االخٌرٌن خاضع

أو سٌطرته الفعلٌة، وان تمع الجرٌمة الدولٌة بسبب عدم ممارسىة الىربٌس سىلطته وسىٌطرته علىى هىإالء 

 المرإوسٌن. 

 ومسإولٌة الماده والرإساء عن هذه االنتهاكات انما تتمرر من خالل وسابل متعدده منها:

ٌن فتح تحمٌك حول أي انتهان التحمٌك: وٌتم بناًء على طلب أحد أطراؾ النزاع، فإنه ٌتع -أ

لالتفالٌات، وفً حال عدم التوصل إلى اتفاق حول إجراءات التحمٌك، فإنه ٌتعٌن على األطراؾ االتفاق 

 على تعٌٌن محكم، تكون مهمته وضع اإلجراءات التً ٌجب أن تتبع من لبل أطراؾ النزاع فمط. 
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على أطراؾ النزاع وضع حد لهذا االنتهان  وإذا ما تبٌَّن أنَّ هنالن خرق االتفالٌات، فإنه ٌتعٌن

 من االتفالٌات (.  9ٗٔ، ٕٖٔ، ٖ٘، ٕ٘ولمعه بؤسرع ولت ممكن. ) م: 

( من البروتوكول األول، بتشكٌل لجنة تمصً حمابك  9ٓلجنة تمصً الحمابك: تمضً المادة )  -ب

 تكون مهمتها: 

 ورد فً االتفالٌات والبرتوكول. التحمٌك فً أي عمل ٌوصؾ بؤنه خرق أو انتهان جسٌم حسب ما  -

 تسهٌل العودة إلى االلتزام بؤحكام االتفالٌات والبرتوكول بفضل ما تبذله من مساعٍ حمٌدة.  -

وهً تتؤلؾ من خمسة عشر عضواً، ٌكونون من أصحاب االختصاص والخبرة، وٌكون مشهوداً 

 مراعاة التمثٌل الجؽرافً:  لهم بالحٌاد، ٌجري انتخابهم بااللتراع السري لمدة خمس سنوات مع

تُشكَّل اللجنة ؼرفة تحمٌك مإلفة من سبعة أعضاء، حٌث تطلب الؽرفة من األطراؾ تمدٌم المساعدة 

ً بالنتابج التً  لها، وتمدٌم األدلة، ولها أن تبحث عن األدلَّة من تلماء ذاتها، ثم تعرض اللجنة تمرٌرا

تراها مناسبة، وٌكون التمرٌر سرٌَّاً إال إذا طلب أطراؾ  توصلت إلٌها ؼرفة التحمٌك، مع التوصٌات التً

ل اللجنة من اشتراكات األطراؾ المتعالدة، أما النفمات الالزمة لتؽطٌة التحمٌك  النزاع نشرة، وتموَّ

 فتتحملها أطراؾ النزاع. 

لً عام ولد ُشكلت اللجنة فعالً، بعد موافمة عشرٌن دولة على لبول اختصاصها، وألرت النظام الداخ

 .  (ٔ) ( من البرتوكول األول 9ٓوفماً ألحكام المادة )  99ٕٔ

لذلن ٌجب عدم تجاوز أٌة حدود ال ٌمرها أو ٌحظرها المانون الدولً اإلنسانً وعلى كل لابد عسكرى أن 

من الملحك )البروتوكول ( األول التفالٌات  9ٌ٘تخذ االحتٌاطات االزمة المنصوص علٌها فً المادة 

اخٌرا فانه فً حال انتهان أحكام المانون الدولً اإلنسانً من لبل أحد أطراؾ النزاع، فإن ذلن جنٌؾ . و

غ للطرؾ اآلخر، المعاملة بالمثل، والمٌام بؤعمال انتمامٌة  المشتركة  ٖٖ، ٖٔ، 9ٗ، ٙٗ) م:  .(ٕ) ال ٌسوَّ

كول الثانً ( ولد فرلت من البرتو 9ٔإلى  ٗمن البروتوكول األول والمواد  ٙ٘إلى  ٔ٘و  ٕٓوالمواد 

اتفالٌات جنٌؾ بٌن ة المخالفات البسٌطة ة و ة المخالفات الجسٌمة ة فالمخالفات البسٌطة تتخذ بشؤنها 

  .(ٖ) الدول األطراؾ اإلجراءات اإلدارٌة أو التؤدٌبٌة أو الجزابٌة 

ؾ فً النزاع أما المخالفات الخطٌرة، فمد عّددتها اتفالٌات جنٌؾ بشكل حصري، وٌجب على كل طر

مالحمة المتهمٌن بالتراب مثل هذه المخالفات الجسٌمة، وتمدٌمهم للمحاكمة، أو تسلٌمهم إلى طرؾ متعالد 

من االتفالٌات  ٙٗٔ، 9ٕٔ، ٓ٘، 9ٗآخر معنً لمحاكمتهم، إذا توفرت لدٌه اتهامات كافٌة ضدهم. ) م: 

 من البرتوكول (.  66و م 

                                                 

 .  444ص   -المرجع سابك –(  د. عامر الزمالً 9)
 .  444 –المرجع سابك ص  -اإلنسانً ألٌات تنفٌذ المانون الدولً  –(  د. عامر الزمالً 4)
 .  444المرجع سابك ص  –(  د. عامر الزّمالً 2)
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 ئٌهفً ظل المحكمه الدولٌه الجنا -4

اما فً المانون الدولً الجنابً فمد تشكلت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة محكمتً ة نورمبرغ وة 

ً محكمتً ة  طوكٌو ة لمحاكمة مجرمً الحرب، وفً التسعٌنات من المرن الماضً ُشكَّلت أٌضا

محاكة بناء على لرارات مجلس األمن، ل 99ٗٔ، و ة راوندا ة لعام 99ٌٖٔوؼسالفٌا السابمة ة لعام 

مرتكبً جرابم الحرب، والجرابم ضد اإلنسانٌة أثناء النزاعات المسلحة التً شهدها البلدان. الذان مهدتا 

ولد افترض المشرع الدولً فً المحكمه الدولٌه الجنابٌه  996ٔلظهور المحكمه الدولٌه الجنابٌه لعام 

( من النظام االساسً 6ٕها فً المادة )المسإولٌة الجنابٌة للرإساء والمادة فً عدة حاالت ورد النص علٌ

للمحكمة الدولٌة الجنابٌة حٌث ورد فً النص )) باالضافة الى ما هو منصوص علٌه فً هذا النظام 

 االساسً من اسباب أخرى للمسإولٌة عن الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة: 

العسىكري مسىإوالً مسىإولٌة جنابٌىة عىن ٌكون المابد العسكري أو الشخص المىابم فعىالً بؤعمىال المابىد  -ٔ

الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب لوات تخضع المرته وسٌطرته الفعلٌتٌن، 

 أو تخضع لسلطته وسٌطرته على هذه الموات ممارسة سلٌمة. 

السىابدة فىً  اذا كان المابد العسكري أو الشخص لد علم، او ٌفترض ان ٌكون لد علم، بسىبب الظىروؾ -أ

 ذلن الحٌن، بان الموات ترتكب أو تكون على وشن ارتكاب هذه الجرابم. 

اذا لم ٌتخذ ذلن المابد العسكري أو الشخص جمٌع التدابٌر الالزمة والمعمولىة فىً حىدود سىلطته لمنىع  -ب

 او لمع ارتكاب هذه الجرابم أو لعرض المسؤلة على السلطات المختصة للتحمٌك والمماضاة. 

، ٌسىؤل الىربٌس جنابٌىاً عىن ٔفٌما ٌتصل بعاللة الىربٌس والمىرإوس ؼٌىر الىوارد وصىفها فىً الفمىرة  -ٕ

الجرابم التً تدخل فً اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرإوسىٌن ٌخضىعون لسىلطته وسىٌطرته 

 الفعلٌتٌن نتٌجة لعدم ممارسته على هإالء المرإوسٌن ممارسة سلٌمة. 

لم أو تجاهل عن وعً أي معلومات تبٌن بوضوح ان مرإوسٌة ٌرتكبون أو على اذا كان الربٌس لد ع -أ

 وشن ان ٌرتكبوا هذه الجرابم. 

 إذا تعلمت الجرابم بؤنشطة تندرج فً اطار المسإولٌة والسٌطرة الفعلٌتٌن للربٌس.  -ب

ارتكىىاب هىىذه اذا لىىم ٌتخىىذ الىىربٌس جمٌىىع التىىدابٌر الالزمىىة والمعمولىىة فىىً حىىدود سىىلطته لمنىىع أو لمىىع  -ج

 الجرابم أو لعرض المسؤلة على السلطات المختصة للتحمٌك والمماضاة. 
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وعلىىى ذلىىن فانىىه والىىى جانىىب مسىىإولٌة المىىرإوس أو الشىىخص الىىذي ارتكىىب الجرٌمىىة الدولٌىىة، فىىؤن 

ربٌس الدولة، أو المابد العسكري أو المابم باعمالهم ٌكون مسإوالً جنابٌاً عن الجرابم التً تدخل فً نطاق 

اختصاص المحكمة الدولٌة الجنابٌة، والمرتكبة من جانب المىوات التىً تخضىع المىرة هىإالء وسىٌطرتهم 

 فً حالتٌن. 

الحالىة االولىى: تتعلىك بمسىابله الرإسىاء أو المىادة عىن افعىال مرإوسىٌهم الخاضىعٌن المىرتهم وسىٌطرتهم 

أو المىادة. والتىً تشىكل جىرابم دولٌىة الفعلٌتٌن عن االعمال المرتكبة نتٌجة تنفٌذهم أوامر هإالء الرإساء 

تدخل فً اختصاص المحكمة الدولٌة الجنابٌىة وكىان الىربٌس لىد علىم بالفعىل أو ٌفتىرض علمىه أو تجاهىل 

بارادته معلومات تإكد ان مرإوسٌة ارتكبوا أو على وشن ان ٌرتكبو هذه الجرابم. ولم ٌتخىذ االجىراءات 

 المناسبة لمنع ولوع هذه الجرابم. 

هض مسإولٌة الربٌس حتى لبل ارتكاب مرإوسٌة الجرابم الدولٌة، فالنص ٌفترض مسإولٌة وهنا تن

 عندما توشن لواته على ارتكاب هذه الجرابم وال ٌتخذ من االجراءات ما ٌمنعها من ذلن. 

الحالة الثانٌة: هنا ٌسؤل الربٌس جنابٌىاً عىن افعىال مرإوسىٌة علىى اسىاس االشىراؾ والسىٌطرة السىلٌمتٌن 

 اعمال المرإوسٌن. على 

حٌث تتضمن هذه الحالة مسإولٌة المادة أو الرإساء جنابٌىاً عىن الجىرابم التىً تىدخل فىً اختصىاص 

المحكمة والمرتكبة من مرإوسٌن ٌخضعون لسلطة وسٌطرة الرإساء الفعلٌتٌن، نتٌجة لعدم ممارسة هىذه 

 السٌطرة ممارسة سلٌمة. 

مة لم ٌعتد بالصفة الرسمٌة لمرتكب الجىرابم الدولٌىة كمىا ومن المهم المول ان النظام االساسً للمحك

ان الحصانة التً ٌتمتع بها بعض االشخاص فً الدولة ال تمؾ حابالً دون اتخىاذ االجىراءات ضىدهم كمىا 

 ال تعفٌهم من المسإولٌة. 

ٌطبىك هىذا  -ٔمن النظام االساسً للمحكمة التىً نصىت علىى ))  9ٕولد بٌنت ذلن بصراحة المادة 

ظام االساسً على جمٌع االشىخاص بصىورة متسىاوٌة دون أي تمٌٌىز بسىبب الصىفة الرسىمٌة، وبوجىه الن

خاص، فان الصفة الرسمٌة للشخص، سواء كان ربٌساً لدولة أو حكومة أو عضواً فً حكومة أو برلمىان 

ة بموجىب هىذا أو ممثالً منتخباً أو موظفاً حكومٌاً، ال تعفٌه باي حىال مىن االحىوال مىن المسىإولٌة الجنابٌى

 النظام االساسً، كما انه ال ٌشكل فً حد ذاته سبباً لتخفٌؾ العموبة. 

ال تحول الحصانات أو المواعد االجرابٌة الخاصة التً لد ترتبط بالصفة الرسمٌة للشخص سواء كان  -ٕ

 فً اطار المانون الوطنً أو الدولً دون ممارسه المحكمة اختصاصها على هذا الشخص ((. 

( مىن النظىام األساسىً ان هىإالء  المىادة والرإسىاء 6ٕومن الجدٌر بالذكر انه ٌإخذ على المادة )         

 ٌمكىىىىىىىىنهم التهىىىىىىىىرب مىىىىىىىىن المسىىىىىىىىإولٌة بإتخىىىىىىىىاذ جمٌىىىىىىىىع الوسىىىىىىىىابل التىىىىىىىىً تمكىىىىىىىىنهم مىىىىىىىىن نفىىىىىىىىً 
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َّ عىىن عىىدم تحدٌىىد      العلىىم أو التجاهىىل أو بتمىىدٌمهم ماٌفٌىىد إتخىىاذ اإلجىىراءات الالزمىىة والمعمولىىة فضىىالَ

َّ لذلن فإن النظام األساسً لم ٌحدد لنا الجهة الكٌف ٌة التً تكون اإلجراءات فٌها الزمة والمعمولة . إضافةَ

التً تمرر هذا األمر .أهً الدول والحكومىات أم المحكمىة الدولٌىة الجنابٌىة  ؟ فهىذا  خلىل فىً نظىام رومىا 

َّ تعٌك تطبٌك مبدا عدم االعتدادبحصانةالرإساءا  مام المحكمة.األساسً ٌثٌر إشكالٌةَ

( من نظام روما األساسً التىً لىررت مسىإولٌة المىادة والرإسىاء  6ٕونمترح بهذا الشان تعدٌل المادة )  

بإٌراد نص ٌمضً بؤن المحكمىة الجنابٌىة الدولٌىة هىً المختصىة فىً تحدٌىد ان اإلجىراءات  كانىت الزمىة 

كىول( االول  التفالٌىات جنٌىؾ ومعمولة ،  فىً ضىوء االحتٌاطىات المنصىوص علٌهىا فىً الملحىك )البروت

.فإذا ترن األمر للدول والحكومات فال  نضمن عدم إنحٌازها السٌما وأن هإالء المسإولٌن لد ٌكونوا فً 

موالع لٌادٌة عالٌة  المستوى ، ومن ثم فمن الممكن أن ٌإثروا فً دولهم وحكوماتهم فً إتخىاذ المىرارات 

 والموالؾ بهذا الشؤن .

 

 ء الجنائً الوطنً فً لمع انتهاكات المانون الدولً االنسانً:ثانٌا: دور المضا

 

على المستوى الوطنً ٌجب على كل طرؾ متعالد، مالحمة مجرمً الحرب لمحاكمتهم أمام المضىاء، أو 

تسلٌمهم إلى دولىة معنٌىة لمحىاكمتهم. ونىرى ان مىن الضىروري ان ٌتضىمٌن المىانون الىوطنً العرالىً ) 

( النص على الجىرابم المنصىوص علٌهىا فىً نظىام رومىا 9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔرلم  لانون العموبات العرالً

األساسىً ، ذلىىن ان هىذا النظىىام نمَّىىح المىانون الجنىىابً الىىدولً خاصىه فٌمىىا ٌتعلىىك بتعرٌىؾ جرٌمىىة اإلبىىادة  

(( دولىة شىاركت فىً ٕٓٔالجماعٌة وجرابم الحرب والجرابم ضد األنسانٌة ، فمد تبنت هذه التعرٌفات ))

 روما .مإتمر 

لذلن فؤنها تمثل وجهات نظر ؼالبٌة الدول فٌما ٌتصل بالحالة الراهنة للمانون الجنابً الدولً ،      

ن لوانٌنها العمابٌة تعرٌؾ الجرابم  الدولٌة كما نص علٌها نظام روما تظهر  كما ان الدول التً تُضّمِ

عن ذلن كله  َّ َّ ألنعماد دعمها وتمسكها باألعراؾ والمعاٌٌر الدولٌة وفضالَ َ فإنه ٌشكل ضمانا

األختصاص المضابً للدولة على ما ٌرتكب  فوق اللٌمها من جرابم دولٌة وذلن سواء أَصدلت تلن 

 الدولة على اتفالٌة انشاء المحكمة الدولٌة الجنابٌة أم لم  تصدق .
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 المبحث الثانً

 آلٌات تنفٌذ المانون الدولً لحموق اإلنسان

 

وانٌن الداخلٌة لد اهتمت بحموق اإلنسان بمصد توفٌر وسابل حماٌة فعالة لها، فان النظام إذا كانت الم

المانونً الدولً لد فعل الشًء نفسه بعد ان تكونت المناعة لدى دول العالم المختلفة ونظراً لما عاناه 

ء اهتمام المانون اإلنسان فً المرن العشرٌن تحدٌداً من وٌالت وآالم نتجت عن حربٌن عالمٌتٌن فمد بد

الدولً بالفرد من خالل صٌػ وأشكال مختلفة منها االهتمام بتفاصٌل الحموق والحرٌات التً نادى بها 

المفكرون والفالسفة وتبنتها الدساتٌر واعالنات الحموق فضالً عن خلك آلٌات للحماٌة ممررة لمصلحة 

بماً للوسابل الدولٌة، أي األسالٌب التً ٌعبر الفرد فً مواجهة الدولة، والحمٌمة ان كل هذا العمل لدٌم ط

بها النظام المانونً الدولً عن أفكار واتجاهات أشخاصه وهم الدول والمنظمات الدولٌة فكانت المعاهدات 

 واألعراؾ والمبادئ العامة للمانون التً ألرتها األمم المتمدنة.ٌمكن أن نمسم هذه اآللٌات إلى صور عده.

 

 

 يلات  ايلطنيا اآلاملطلب االول: 

تلتزم جمٌع الدول باحترام حموق اإلنسان حٌث ٌجب على الدولة االلتزام بعدم انتهان حموق اإلنسان 

ومعالبة من ٌموم بانتهان هذه الحموق من مواطنٌها، بتمدٌمه للمضاء أو تسلٌمه إلحدى الدول التً لام 

المبادئ المسلم بها فً النظم  بانتهان حموق اإلنسان على أراضٌها إذا كانت مختصة بذلن. فمن

الدٌممراطٌة إن ٌمثل الدستور الوثٌمة المانونٌة العلٌا واجبة االحترام من السلطات األساسٌة الثالث فً 
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الدولة. بحكم إن الدستور ٌتضمن المبادئ المانونٌة التً تتعلك بشكل الدولة ونظام الحكم فٌها وعاللته 

ً الدولة وحموق وحرٌات األفراد وٌعد الدستور أعلى التشرٌعات فً بالمواطنٌن وٌنظم السلطات العامة ف

الدولة وٌمع فً لمة الهرم المانونً وٌسمو على المواعد المانونٌة األخرى جمٌعا. مما ٌنبؽً إن تلتزم 

 سلطات الدولة جمٌعها بالتمٌد بؤحكامه وإال عدت تصرفاتها ؼٌر مشروعة. 

ن نإكد انه لٌس المهم إن ٌسجل الدسىتور المبىادئ العامىة التىً تحكىم ومن الجدٌر بالذكر فً هذا المجال إ

السلطات األساسٌة فً الدولة. إنما ٌجب العمىل علىى كفالىة احتىرام الدسىتور وتمىدٌر الضىمانات التىً إلىى 

 تعزٌز هذا االحترام.

و  نشىر هىذه  ومن هنا ٌجب على الدول األطراؾ فً اتفالٌات المانون الدولً لحموق اإلنسان، العمىل بهىا

االتفالٌات فً دساتٌرها والتعرٌؾ بها، وخصوصاً من خالل تبنٌها على شكل لىوانٌن وتشىرٌعات داخلٌىة 

للدول. فالمادة األولى من اتفالٌىة منىع جرٌمىة اإلبىادة الجماعٌىة، توجىب علىى الىدول األطىراؾ المصىادلة 

 على االتفالٌة، وأن تتعهد بمنع هذه الجرٌمة والمعالبة علٌها.

 

فالمادة الخامسة من اتفالٌة منع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة تنص على أنه ة ٌتعهد األطىراؾ المتعالىدون بىؤن 

ٌتخىىذوا، كىىّل طبمىىاً لدسىىتور، التىىدابٌر التشىىرٌعٌة الالزمىىة لضىىمان نفىىاذ أحكىىام هىىذه االتفالٌىىة، وعلىىى وجىىه 

أو أي من األفعال األخىرى  الخصوص النص على عموبات جنابٌة ناجعة تنزل بمرتكبً اإلبادة الجماعٌة

 المذكورة فً المادة الثالثة (.

ومن التزامات الدول اٌضا انشاء أجهزة متخصصة، لالضطالع بمهام المرالبة واإلشراؾ على 

المؽرب، أو إنشاء  و تطبٌك حموق اإلنسان، كإنشاء وزارة خاصة مستملة لهذا الؽرض، كما فً العراق

   . (ٔ) إلحدى الوزارات، كوزارة الخارجٌة، كما فً مصر إدارة خاصة بحموق اإلنسان تابعة

ً أن تلعب الحماٌة الدبلوماسٌة دوراً فً تنفٌذ أحكام المانون الدولً لحموق اإلنسان  ٌمكن أٌضا

ن الدولة دعوى المسإولٌة فً مواجهة دولة أخرى، لامت هً أو  واحترام لواعده، وذلن بؤن تحرَّ

الدولة األولى، ولم ٌستطٌعوا إصالح الضرر الوالع علٌهم، وفك لواعد رعاٌاها بانتهان حموق مواطنً 

المانون الداخلً للدولة الصادر عنها الفعل الضار، سواء أكان الضرر مادٌاً أو معنوٌاً، وذلن بتوافر ثالثة 

 . (ٕ) شروط: أوالً شرط الجنسٌة وثانٌاً استنفاذ طرق التماضً الداخلٌة وثالثاً شرط األٌدي النظٌفة

                                                 

 .  921 – 922ص  –مرجع سابك  –دراسة ممارنة فً النظرٌة والتطبٌك  –(  د. أحمد الرشٌدي حموق اإلنسان 9)
نها الضرر ، فإذا شاب مسلن ( ٌعنً شرط األٌدي النظٌفة ، احترام المضرور للمانون المائم فً الدول التً صدر ع4)

 الشخص األجنبً المضررو فً الدولة شًء ٌعٌبه لانوناً ، فال ٌجوز لدولته بسط الحماٌة علٌه . 
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الوطنٌة  فالمادة الثامنة من اإلعالن العالمً تنص على أنه: ة لكل شخص حك اللجوء إلى المحاكم

المختصة إلنصافه الفعلً من أٌة أعمال تنتهن الحموق األساسٌة لإلنسان، التً ٌمنحها إٌاه الدستور أو 

 المانون ة.

 

 

 

 اآللٌات الدولٌة على المستوى اإلللٌمًالثانً:المطلب  

 

البوادر األولى لوجود نوع من الحماٌة لحموق اإلنسان دولٌاً محددة األهداؾ وذات فكرة واضحة ان 

لد ظهرت بعد الحرب العالمٌة األولى، وهذا أمر ارتبط حتى لبل هذا التارٌخ بتحدٌد مركز الفرد فً 

 المانون الدولً. الحماٌة اإلللٌمٌة لحموق اإلنسان

ً إذ توجد وثابك  ال تمتصر الحماٌة الدولٌة لحموق اإلنسان على الوثابك العالمٌة المشار إلٌها آنفا

إللٌمٌة سعت طبماً لها مجموعة من الدول إلى تكرٌس تنظٌم دولً إللٌمً لحموق اإلنسان مما ٌعنً وجود 

نصوص ولواعد لانونٌة إللٌمٌة تتناول هذا الجانب، وهً على وجه العموم تستهدؾ االستجابة للثمافات 

 مٌز بها هذه المجموعة اإلللٌمٌة عن طرٌك إضافة لمسات تمٌزها عن الوثابك العالمٌة.التً تت

ومن الجدٌر بالذكر ان هنان أساس لانونً لهذا التنظٌم اإلللٌمً لحموق اإلنسان الذي لامت والزالت 

ٌحول دون  ( من المٌثاق على )لٌس فً هذا المٌثاق مإ٘تموم به منظمات دولٌة إللٌمٌة إذ تنص المادة )

لٌام تنظٌمات أو وكاالت إللٌمٌة تعالج من األمور المتعلمة بحفظ األمن والسلم الدولً ما ٌكون العمل 

اإلللٌمً صالحاً فٌها ومناسباً مادامت هذه التنظٌمات أو الوكاالت اإلللٌمٌة ونشاطها متالبمة مع مماصد 

نشاء أنظمة إللٌمٌة لحموق اإلنسان تساعد على األمم المتحدة ومبادبها(، كما دعت الجمعٌة العامة إلى ا

توفٌر الحماٌة لها، ومن أهم الوثابك اإلللٌمٌة أو مظاهر الحماٌة اإلللٌمٌة لحموق اإلنسان ٌمكن اإلشارة 

 إلى:

 

 

 الحماٌة األوربٌة لحموق اإلنسان-اوال

مٌىك وحىدة من لبىل مجموعىة مىن الىدول األوربٌىة بهىدؾ تح 9ٗ9ٔأنشؤت منظمة مجلس أوربا عام 

هذه الىدول بصىورة أوثىك والعمىل علىى تىوفٌر حماٌىة للمبىادئ والمىٌم المشىتركة، ودفىع التمىدم االلتصىادي 

 واالجتماعً إلى األمام، وهو ما ٌمكن أن ٌتحمك عن طرٌك تطوٌر مفاهٌم حموق اإلنسان وحماٌتها.
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ٌجىة لجهىود منظمىة مجلىس وتم التولٌع على االتفالٌة األوربٌة لحموق اإلنسىان وحرٌاتىه األساسىٌة نت

، وتحتىوي االتفالٌىة 9ٖ٘ٔأٌلىول  ٖودخلت حٌز النفاذ ٌوم  9٘ٓٔأٌلول  ٗأوربا فً مدٌنة روما بتارٌخ 

 ( مادة.ٙٙاألوربٌة لحموق اإلنسان على دٌباجة، وخمسة أبواب، موزعة على )

مٌراث مشترن من تإكد الدٌباجة على )ان حكومات الدول األوربٌة، التً تتماثل فً التفكٌر، وذات 

لىررت ان تتخىذ الخطىوات األولىى للتنفٌىذ  ……التمالٌد السٌاسٌة، والمثل العلٌا، والحرٌة وسٌادة المانون 

الجماعً لحموق معٌنة ممررة فً اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان( واشتملت االتفالٌىة علىى أهىم الحمىوق 

فهً لىم تتضىمن لابمىة متكاملىة للحمىوق لكىن  والحرٌات التً وردت فً اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان،

هىىذا الىىنمص تىىم تفادٌىىه بموجىىب مجموعىىة مىىن البروتوكىىوالت التىىً أُلحمىىت باالتفالٌىىة فىىً مراحىىل الحمىىة 

وانتهىاءاً  9ٕ٘ٔابتداءاً من البروتوكىول األول التفالٌىة حماٌىة حمىوق اإلنسىان والحرٌىات األساسىٌة لسىنة 

 .ٕٓٓٓا لعام ( لالتفالٌة ذاتهٕٔبالبروتوكول رلم )

ومع ان االتفالٌة األوربٌة لحموق اإلنسان تركز بشىكل أكبىر علىى الحمىوق المدنٌىة والسٌاسىٌة إال ان 

( منهىا علىى ضىرورة ٓٔ-ٕهنان مجاالً كذلن للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة إذ تإكىد المىواد )

لحىك فىً محاكمىة عادلىة فضىالً عىن تمتع كل إنسان بالحموق والحرٌىات الشخصىٌة كىالحك فىً الحٌىاة، وا

حرٌة الفكر والعمٌدة والدٌن، وحرٌة الرأي، وحرٌة االجتماع، وحمولاً أخرى كحظر التعىذٌب والعموبىات 

والمعامالت الوحشٌة أو الحاطىة بالكرامىة، وحظىر الىرق والعمىل الجبىري، والحىك فىً الحرٌىة واألمىان، 

مسىىكن الشىىخص ومراسىىالته، والحىىك فىىً تكىىوٌن  والحىىك فىىً الحٌىىاة الخاصىىة والحٌىىاة العابلٌىىة وحرمىىة

الجمعٌات بما فٌها االشتران فً النمابات، والحك فً الزواج وتؤسىٌس أسىرة وعىدم التمٌٌىز، ولىد أضىافت 

البروتوكوالت اإلضافٌة عدداً من الحموق األخرى، كالحك فً احترام الملكٌة، والحك فً التعلٌم، والحىك 

ب العجز عن الوفاء بالتزام تعالدي، وحرٌة االنتمال، وحظىر ابعىاد فً انتخابات حرة، وحظر الحبس بسب

 رعاٌا الدولة، وحظر االبعاد الجماعً لألجانب، وتحرٌم عموبة اإلعدام.

كذلن تضمنت االتفالٌة إنشاء جهازٌن لضمان احترام التعهدات هما اللجنة األوربٌة لحموق اإلنسان، 

واضحاً ان هذه االتفالٌة لد تولت الكشؾ عىن حمىوق موجىودة  والمحكمة األوربٌة لحموق اإلنسان، وٌبدو

سىىبك االعتىىراؾ بهىىا علىىى مسىىتوى المىىوانٌن الداخلٌىىة واإلعىىالن العىىالمً لحمىىوق اإلنسىىان فضىىالً عىىن ان 

واضعً هىذه االتفالٌىة لىد فضىلوا تخصىٌص وثٌمىة منفصىلة للحمىوق االجتماعٌىة هىً المٌثىاق االجتمىاعً 

وال تمتصىر الحمىوق المثبتىة فىً  9ٙ٘ٔشباط عام  ٕٙل حٌز النفاذ ٌوم ودخ 9ٙٔٔاألوربً المولع عام 

االتفالٌة األوربٌة لحموق اإلنسان على اإلنسان األوربً وإنمىا هىً ممىررة لمصىلحة كىل البشىر، وهىو مىا 

تشٌر إلٌه المادة األولى من االتفالٌة كما ان لكل دولة طرؾ فً االتفالٌىة الحىك بمطالبىة الىدول األطىراؾ 

ى أو احداها باحترام الحموق الواردة فٌها سواء أكان ذلىن لمصىلحة مواطنٌهىا أو ؼٌىرهم حتىى وان األخر
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كان ال ٌحمل جنسٌة أٌة دولة، وهذا ٌشمل الزابرٌن للدول األطراؾ فً المعاهدة فً حالة انتهان حمولهم 

ة لاللتزامىات التىً تطبمهىا طبماً لما تمرره المعاهدة واالتفالٌة تسمح للىدول األعضىاء باتخىاذ تىدابٌر مخالفى

داخل اللٌمها فً حالة الطوارئ وحالة الحىرب أو أي ظىرؾ آخىر ٌهىدد حٌىاة األمىة بىالخطر كمىا سىمحت 

( منها بالحد من حرٌة التجمع واالجتماع، وعندما اعتبرت ممارسة هذه الحرٌة مضرة بالنظام ٔٔالمادة )

باتخاذ تدابٌر مخالفة للمٌثاق األوربً فً حاالت  ( لكل دولة طرؾ فً االتفالٌة٘ٔالعام واجازت المادة )

الحىرب أو األخطىىار األخىىرى المهىددة لحٌىىاة األمىىة مىىع عىدم المسىىاس بىىالحك فىىً الحٌىاة، والحىىك فىىً عىىدم 

 التعرض للتعذٌب، والحك فً عدم االسترلاق والعبودٌة، والحك فً محاكمة عادلة.

علىىى عىىدة وثىىابك أو اتفالٌىىات أولهىىا االتفالٌىىة ان النظىىام المىىانونً األوربىىً ٌشىىتمل فىىً حمٌمىىة األمىىر 

اثنىا عشىر بروتوكىوالً، واالتفالٌىة  ٕٓٓٓالتً أُلحىك بهىا حتىى عىام  9٘ٓٔاألوربٌة لحموق اإلنسان لعام 

التىىً أُلحىىك بهىىا  969ٔاألوربٌىىة لمنىىع التعىىذٌب والمعاملىىة أو العموبىىة ؼٌىىر اإلنسىىانٌة أو المهٌنىىة لعىىام 

واالتفىىاق األوربىىً  99ٌٙٔىىة األوربٌىىة بشىىؤن ممارسىىة حمىىوق األطفىىال واالتفال 99ٖٔبروتوكىىوالن عىىام 

والمعاهىدة  99ٙٔالمتعلك باألشخاص المشاركٌن فىً إجىراءات المحكمىة األوربٌىة لحمىوق اإلنسىان لعىام 

ومٌثىىاق   99ٙٔوالمٌثىىاق االجتمىىاعً األوربىىً )المعىىدل(  999ٔالمنشىىبة للمجتمىىع األوربىىً )المعدلىىة( 

 (ٔ.) ٕٓٓٓحاد األوربً لسنة الحموق األساسٌة لالت

 حماٌة حموق اإلنسان فً المارة اآلسٌوٌة-ثانٌا

ان تطور التنظىٌم  المىانونً االللٌمىً لفكىرة حمىوق اإلنسىان فىً أوربىا وأمرٌكىا خاصىة فىً ألسىامها 

الشمالٌة ال ٌعنً ان كل أجزاء العالم تتمتع بنفس المدر من الحماٌة فٌما ٌخص حموق اإلنسىان فٌهىا، ومىع 

ود بداٌات تنظٌم دولً للحموق والحرٌات فً المارة األفرٌمٌة فان المارة اآلسٌوٌة تعد من أكثىر لىارات وج

العالم افتماداً لمثل هذا التنظٌم وربما كان ذلن بسبب سعة المارة اآلسٌوٌة جؽرافٌاً وكثافة عدد السكان فٌها 

الكثٌىرة حٌىث هنىان شىعوب وأجنىاس ولؽىات مما لىاد إلىى اخىتالؾ الثمافىات والىنظم المانونٌىة بىٌن بلىدانها 

ولومٌات وأدٌان وعادات وتمالٌد وأعراق متباٌنة إلى حٍد كبٌر، كما ٌوجد رفض نسبً للعمل على تطوٌر 

أفكار حول حموق اإلنسان بٌن حكومات الدول اآلسىٌوٌة، ومىع ذلىن فمىد اتخىذت خطىوات محىدودة باتجىاه 

نظىم مىن  96٘ٔن عنىدما عمىد اجتمىاع فىً هىاواي عىام تكوٌن لجنة فرعٌة تؽطىً منطمىة جنىوب الباسىفٌ

لحموق اإلنسىان، فضىالً عىن وجىود محىاوالت باتجىاه عمىد معاهىدة تشىمل منطمىة  Law Asiaجانب لجنة 

 جنوب الباسفٌن.

كما توجد منظمات وطنٌة تعمل فً مجىال حماٌىة حمىوق اإلنسىان فىً المىارة اآلسىٌوٌة، وهىً تركىز 

مواضٌع كتلىن المتعلمىة بصىابدي األسىمان والفالحىٌن وعمىال الرٌىؾ عملها على مجموعات محددة من ال

                                                 

دار لندٌل –المدخل لدراسة حموق االنسان  –استاذنا الدكتور مازن لٌلو راضً و الدكتور حٌدر ادهم عبد الهادي  - 9
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واالتحاد اآلسٌوي لحموق اإلنسان، والمجلس اإلللٌمً لحموق  Law Asiaوالسكان االصلٌٌن منها منظمة 

 .Asiawatchاإلنسان فً آسٌا، ولجنة حموق اإلنسان اآٍلسٌوٌة ومنظمة 

لمىول ان فكىرة حمىوق اإلنسىان ال تعىد اكتشىافاً ؼربٌىاً وٌذهب جانب من الفمه المانونً فً آسىٌا إلىى ا

فهىىً ترجىىع فىىً جىىذورها إلىىى تىىارٌخ وجىىود الجىىنس البشىىري فكىىل المجتمعىىات لىىدٌها أفكىىار حىىول حمىىوق 

اإلنسان، وان كل الفلسفات البشرٌة مع تنوعها عممت فكىرة اإلٌمىان بحمىوق اإلنسىان لكىن االخىتالؾ بىٌن 

 (ٔنوع التفسٌر الممدم للحموق األساسٌة.)هذه الفلسفات أو األفكار لاد إلى ت

 الحماٌة العربٌة لحموق اإلنسان على المستوى اإلللٌمً -ثالثا

إشارة إلى حموق اإلنسىان وحرٌاتىه  9ٗ٘ٔلم ٌتضمن مٌثاق جامعة الدول العربٌة التً تؤسست عام 

سىىمٌت )باللجنىىة األساسىىٌة واسىىتمر المولىىؾ هكىىذا حتىىى وافمىىت جامعىىة الىىدول العربٌىىة علىىى إنشىىاء لجنىىة 

اإلللٌمٌة العربٌىة الدابمىة لحمىوق اإلنسىان( وهىً فىً حمٌمتهىا لجنىة مداولىة تركىز فىً عملهىا علىى حمىوق 

اإلنسان فً األراضً العربٌة المحتلة ولم تهتم بموضوع حموق اإلنسان فىً البلىدان العربٌىة كمىا ان هىذه 

وافىك مجلىس  999ٔامعىة. وفىً عىام اللجنة هً هٌبة سٌاسٌة تتكون مىن ممثلىً الىدول األعضىاء فىً الج

جامعة الدول العربٌة على مشروع إعالن سمً بإعالن حموق المواطن فً الدول والبالد العربٌة وٌتكون 

( مىىادة تكلمىىت عىىن مجموعىىة مىىن الحمىىوق المدنٌىىة والسٌاسىىٌة وااللتصىىادٌة ٖٔاإلعىىالن مىىن ممدمىىة و )

 واالجتماعٌة والثمافٌة.

 

عربٌة هً المنظمة االللٌمٌة الوحٌدة التً تؤخرت فً الوصول إلى إلرار والحمٌمة ان جامعة الدول ال

عندما صدر المٌثاق العربً لحموق اإلنسىان الىذي اعتمىده  999ٔصٌؽة لحماٌة حموق اإلنسان حتى عام 

وهىىو ٌمىىع فىىً دٌباجىىة وأربىىع ألسىىام إذ تشىىٌر  999ٔعىىام  9ٕٗ٘مجلىىس الجامعىىة بموجىىب لىىراره المىىرلم 

ن األمة العربٌة بكرامة اإلنسان من خالل تارٌخهىا الطوٌىل وتؤكٌىداً لمبىادئ مٌثىاق األمىم الدٌباجة إلى إٌما

المتحدة واإلعالن العالمً لحموق اإلنسان وأحكام العهدٌن الدولٌٌن وإعالن الماهرة حىول حمىوق اإلنسىان 

 فً اإلسالم فمد تم إلرار هذا المٌثاق.

فىىً تمرٌىىر المصىىٌر والسىىٌطرة علىىى ثرواتهىىا ( مىىن المٌثىىاق إلىىى حىىك الشىىعوب ٔوتشىىٌر المىىادة )

ومواردهىىا الطبٌعٌىىة، فضىىالً عىىن حمهىىا فىىً ان تمىىرر نمىىط كٌانهىىا السٌاسىىً وان تواصىىل بحرٌىىة تنمٌتهىىا 

( علىىى رفىىض العنصىىرٌة والصىىهٌونٌة واالحىىتالل ٕااللتصىىادٌة واالجتماعٌىىة والثمافٌىىة، وتإكىىد الفمىىرة )

ه ان تكفىل لكىل إنسىان موجىود علىى أراضىٌها وخاضىع وٌفرض المٌثاق التزاماً علىى الىدول األطىراؾ فٌى

 (.ٕلسلطتها حك التمتع بكافة الحموق والحرٌات الواردة فٌه دون تمٌٌز )م 
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وال ٌجٌز المٌثاق العربً فرض لٌىود علىى الحمىوق والحرٌىات المكفولىة بموجبىه إال مىا ٌىنص علٌىه 

النظام العام أو الصىحة العامىة أو االخىالق المانون وٌعتبر ضرورٌاً لحماٌة األمن وااللتصاد الوطنٌٌن أو 

أو حموق وحرٌات اآلخرٌن، وٌجوز للدول األطراؾ فً أولات الطوارئ ان تتخىذ اإلجىراءات التىً تمٌىد 

فٌها من هذه الحموق مع مراعاة التناسب على ان ال تمس فً كىل األحىوال الضىمانات والحمىوق الخاصىة 

ن واللجوء السٌاسً وشرعٌة الجرابم والعموبات والمحاكمىة )م بحظر التعذٌب واإلهانة والعودة إلى الوط

(، ثم تتولى بمٌة المواد الواردة فً المٌثاق ذكر مجموعة من الحموق المختلفة منها ما أكدت علٌه المادة ٗ

( ومضمونها )ال تكون عموبة اإلعدام إال فً الجناٌات البالؽة الخطورة ولكل محكىوم علٌىه باإلعىدام ٓٔ)

( التىً نصىت علىى )ال ٌجىوز فىً جمٌىع األحىوال ٔٔطلب العفو أو تخفٌض العموبة(، والمادة ) الحك فً

 الحكم بعموبة اإلعدام فً جرٌمة سٌاسٌة(.

 

( فهىً تشىٌر إلىى ان )الشىعب مصىدر السىلطات واألهلٌىة السٌاسىٌة حىك لكىل مىواطن 9ٔأما المادة )

 رشٌد ٌمارسه طبماً للمانون(.

للمواطن الحك فً الحٌاة فً مناخ فكىري وثمىافً ٌعتىز بالمومٌىة العربٌىة، ( إلى ان )ٖ٘بٌنما تشٌر )

وٌمدس حك اإلنسان وٌىرفض العنصىرٌة والدٌنٌىة وؼٌىر ذلىن مىن أنىواع التفرلىة وٌىدعم التعىاون ولضىٌة 

 السالم العالمً(.

م ( علىى )ال ٌجىوز حرمىان االللٌىات مىىن حمهىا فىً التمتىع بثمافتهىا أو اتبىاع تعىىال9ٌٖوتىنص المىادة )

 دٌاناتها(.

وإذا أردنا تمٌٌم والع حموق اإلنسان فً البلدان العربٌة فان الحمٌمة تفىرض علٌنىا ان نمىول انىه والىع 

مرٌر على المستوى العملً، أما علىى المسىتوى المىانونً الىداخلً فهىو وان كىان لىم ٌبلىػ مىا بلؽتىه الىدول 

حتىرام هىذه الحمىوق موجىودة لكنهىا تصىطدم األوربٌة فً هذا المجىال إال ان األسىس المانونٌىة والفكرٌىة ال

بوالع ؼٌاب الدٌممراطٌة وسىٌطرة الحىزب الواحىد أو األنظمىة الشىمولٌة علىى معظىم البلىدان العربٌىة ممىا 

 ٌفرغ النصوص الدستورٌة المنظمة لحموق اإلنسان من أٌة لٌمة فعلٌة.

 

 ر األمم المتحدةآلٌات تنفٌذ المانون الدولً لحموق االنسان فً إطاالمطلب الثالث : 

 

ان دٌباجة المٌثاق لد تطرلت لحموق اإلنسان متضىمنة العبىارات اآلتٌىة )نحىن شىعوب األمىم المتحىدة ولىد 

آلٌنا على أنفسنا ان ننمذ األجٌال الممبلة من وٌالت الحرب التً فً خالل جٌل واحد جلبت على اإلنسانٌة 

ماننا بالحموق األساسٌة لإلنسىان وبكرامىة الفىرد مرتٌن أحزاناً ٌعجز عنها الوصؾ، وان نإكد من جدٌد اٌ
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وان نىىدفع بىىالرلً   ……ولىىدره وبمىىا للرجىىال والنسىىاء واألمىىم كبٌرهىىا وصىىؽٌرها مىىن حمىىوق متسىىاوٌة 

. وان نسىتخدم األداة الدولٌىة فىً …االجتماعً لدماً، وان نرفع مستوى الحٌاة فً جىو مىن الحرٌىة أفسىح 

 .(. …للشعوب جمٌعها ترلٌة الشإون االلتصادٌة واالجتماعٌة

 

 االلٌات المنشاة وفما للمٌثاق )أجهزة األمم المتحدة المعنٌة بحموق اإلنسان( -اوال

 

ولعل  9ٙ، 6ٙ، ٕٙ، ٙ٘، ٘٘، ٖٔ، ٔعالج مٌثاق األمم المتحدة حموق اإلنسان فً الدٌباجة وفً المواد 

 .ٙ٘، ٘٘، ٔأهم هذه المواد هً 

حىدى أهىداؾ األمىم المتحىدة فضىالً عىن ان الىدول األعضىاء تلتىزم ( تجعل من حموق اإلنسىان أفالمادة )

( مىن ٘٘بالتعاون مع المنظمة الدولٌة لتحمٌك الهدؾ المشار إلٌه، واحترام االلتزامات الواردة فً المادة )

المٌثاق حول االحترام العالمً لهذه الحموق، وهكذا فىان المٌثىاق ٌلىزم الىدول األعضىاء والمنظمىة بالعمىل 

ترام حمىوق اإلنسىان كافىة، وال تسىتطٌع أٌىة دولىة ان تتحلىل مىن التزاماتهىا المتعلمىة بهىذه الحمىوق على اح

بحجة ان ما تموم به ٌعد من مسابل االختصاص الداخلً للدول التً تنظم على المستوى الوطنً فمط مىن 

 الناحٌة التشرٌعٌة والمضابٌة. 

 

بحموق اإلنسان إلى الجمعٌة العامة والمجلس االلتصادي أناط المٌثاق الجزء األكبر من المسابل المتعلمة 

 واالجتماعً إال ان ذلن لم ٌلػِ دور األجهزة األخرى، وهو ما سٌتوضح طبماً للتفصٌل اآلتً:

 الجمعٌة العامة والمجلس االلتصادي واالجتماعً -9

جهاز للمداولة  تعد الجمعٌة العامة ثانً أهم جهاز بعد مجلس األمن الدولً وهً بالدرجة األساس

واإلشراؾ واالستعراض ألعمال األجهزة األخرى، وبمدر تعلك األمر بحموق اإلنسان فان المادة الثالثة 

عشرة من المٌثاق تنص على لٌام األمم المتحدة بإنشاء دراسات وعمل توصٌات بمصد )إنماء التعاون 

مٌة والصحٌة، واإلعانة على تحمٌك حموق الدولً فً المٌادٌن االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والتعلٌ

اإلنسان والحرٌات األساسٌة للناس كافة بال تمٌٌز بٌنهم فً الجنس أو اللؽة أو الدٌن وال تفرٌك بٌن 

ً للمادة ) ً من األجهزة ٕٕالرجال والنساء( وتنشؤ الجمعٌة العامة طبما ( من المٌثاق ما تراه ضرورٌا

األجهزة لجنة المانون الدولً، واللجنة الخاصة لمناهضة التمٌٌز  الفرعٌة للمٌام بوظابفها، ومن هذه

 العنصري، واللجنة المعنٌة بممارسة الشعب الفلسطٌنً لحموله ؼٌر المابلة للتصرؾ وؼٌرها .



 119 

أما المجلس االلتصادي واالجتماعً وهو جهاز متخصص فً المسابل االلتصادٌة واالجتماعٌة، فهو 

ً للمادة الستون ٌعمل  تحت إشراؾ الجمعٌة العامة، وهً جهاز سٌاسً بالدرجة األساس، وطبماً طبما

( من المٌثاق فان للمجلس ان ٌمدم توصٌات فٌما ٌتعلك بإشاعة ونشر واحترام حموق ٕ/ٕٙللمادة )

اإلنسان والحرٌات األساسٌة ومراعاتها فضالً عن تمدٌم دراسات فً مجاالت االلتصاد واالجتماع 

والصحة وتمدٌم توصٌات إلى الجمعٌة العامة وأعضاء األمم المتحدة وإلى الوكاالت ذات والثمافة والتعلٌم 

( من 6ٙالشؤن وإعداد مشارٌع الموانٌن فً المواضٌع التً تدخل تحت اختصاصه ومنحت المادة )

المٌثاق المجلس االلتصادي واالجتماعً الحك بإنشاء لجان تعنى بالمسابل االلتصادٌة واالجتماعٌة 

زٌز حموق اإلنسان وؼٌرها من اللجان التً لد ٌحتاج إلٌها لتؤدٌة وظابفه، وهو ما لام به المجلس وتع

بصورة فعلٌة فؤنشؤ عدداً كبٌراً من األجهزة الفرعٌة التابعة له لتعمل ضمن وظابفه، وهذا ما دعا الجمعٌة 

هم اللجان التً أنشؤت من لبل العامة إلنشاء لجنة خاصة لتنسٌك العمل بٌن هذه األجهزة الفرعٌة. ومن أ

المجلس االلتصادي واالجتماعً التً تهتم بهذا الموضوع هً لجنة حموق اإلنسان التً تتمتع بنظام 

( )ٌنشا المجلس 6ٙلانونً خاص بها إذ انها الوحٌدة التً خصها المٌثاق بحكم تضمنته المادة )

ر حموق اإلنسان كما ٌنشا ؼٌر ذلن من اللجان االلتصادي لجاناً للشإون االلتصادٌة واالجتماعٌة ولتمرٌ

التً لد ٌحتاج إلٌها لتؤدٌة وظابفه( والحمٌمة ان هذه اللجنة لد تم إنشابها طبماً لمرارٌن أصدرهما المجلس 

وبموجبه تم إنشاء لجنة حموق  9ٗٙٔالصادر فً نٌسان  ٔ/٘االلتصادي واالجتماعً أولهما المرار رلم 

لتموم بتمدٌم التمارٌر إلى المجلس المذكور كما تمدم له الممترحات والتوصٌات اإلنسان من تسعة أعضاء 

فً مسابل حموق اإلنسان وحماٌة الحرٌات األساسٌة فً صورة إعالنات أو مشروعات معاهدات، أما 

( وبموجبه حدد كٌفٌة تشكٌل هذه اللجنة 9والذي ٌحمل الرلم ) 9ٌٗٙٔونٌو  ٕٔثانٌهما فهو الصادر فً 

اصاتها التً لم تكن شاملة فً جمٌع مسابل حموق اإلنسان، وفً مواجهة كافة أجهزة األمم واختص

المتحدة وإنما تحدد اختصاصها على تمدٌم ممترحات وتوصٌات إلى المجلس االلتصادي واالجتماعً، 

ٌع سنوات على أساس التوزٌع الجؽرافً العادل، وتستط ٖ( عضواً ٌنتخبون لمدة ٖٗوتتكون حالٌاً من )

اللجنة ان تنشا أجهزة فرعٌة تابعة لها إذا كان ذلن ضرورٌاً ألداء وظابفها، ولامت بذلن فعالً وأنشؤت 

هً اللجنة الفرعٌة لحرٌة اإلعالم، واللجنة الفرعٌة لحماٌة األللٌات،  9ٗٙٔثالثة أجهزة فرعٌة لها عام 

 ( عضواً.ٕٙواللجنة الفرعٌة للمضاء على التمٌٌز العنصري، واختصرت هذه من )

ولد ساهمت لجنة حموق االنسان خالل الستٌن عاما الماضٌه من عمرها بانجازات كبٌره فً مجال 

احترام حموق االنسان اال ان الكثٌر من السلبٌات رافمت عملها، مما استدعى الى تاسٌس جهاز اخر لٌحل 

 محلها هو مجلس حموق االنسان .

 مجلس حموق االنسان -4
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التً رافمت عمل لجنة حموق االنسان بسبب تسٌٌسها واالنتمابٌه واالزدواجٌه فً  لتجاوز السلبٌات 

تمارٌرها وطرٌمة اختٌار اعضابها ، وفً ضوء السعً المتزاٌد الصالح االمم المتحده ومإسساتها 

تاسٌس  ٕٙٓٓ/ٖ/٘ٔولتفعٌل احترام مبادئ حموق االنسان ، الرت الجمعٌه العامه لالمم المتحده فً 

دوله لصالح المرار من  9ٓٔموق االنسان لٌحل محل لجنة حموق االنسان ، ولد صوتت مجلس ح

دوله بٌنما عارضته اربعة دول هً الوالٌات المتحده االمرٌكٌه واسرابٌل وجزر مارشال  9ٔٔمجموع 

 وباالو ، وامتنعت ثالثة دول اخرى عن التصوٌت هً اٌران وبٌلوروسٌا وفنزوٌال .

بع هذا المجلس الجمعٌه العامه مباشره مما ٌعطٌه منزله رفٌعه تتناسب مع اهمٌة ومن الممرر ان ٌت  

الوظٌفه الموكله به وٌتجاوز مشكلة االرتباط بالمجلس االلتصادي واالجتماعً التً طالما عانت منها 

 اللجنه سابما .

تراع الفردي عضوا باالل 9ٗولد نص المرار على ان ٌتم اختٌار اعضاء المجلس البالػ عددهم     

صوتا . وٌشترط فً اختٌار  9ٙالسري وباالؼلبٌه المطلمه العضاء الجمعٌه العامه ، اي حوالً 

االعضاء ان ٌلتزمو ا باحترام المعاٌٌر الدولٌه لحموق االنسان ،مع امكانٌة اسماط العضوٌه باؼلبٌة ثلثً 

 عدد اعضاء الجمعٌه العامه فً حالة انتهان هذه المعاٌٌر .

الجدٌر بالذكر ان مدة عضوٌة المجلس هً ثالثة سنوات لابله للتجدٌد مره واحده فمط ، وٌتم ومن   

ممعدا آلسٌا وستة  ٖٔممعدا الفرٌفٌا و ٖٔاختٌار االعضاء على اساس التوزٌع الجؽرافً العادل بوالع 

المرٌكٌه وكندا مماعد الوربا الشرلٌه وسبعة مماعد لدول اوربا الؽربٌه بما فٌها الوالٌات المتحده ا

 ونٌوزلندا و استرالٌا وثمانٌة مماعد لدول امرٌكا االتٌنٌه والكارٌبً .

وٌعمد المجلس اجتماعاته فً ممره الدابم فً جنٌؾ ومن الممرر ان  ٌعمد ثالثة اجتماعات  فً السنه    

كما ٌملن المجلس على االلل ولمدة عشرة اسابٌع ولٌس ستة اسابٌع كما كان علٌه االمر فً عهد اللجنه،  

 االجتماع فً اي ولت آخر للنصدي لالزمات الطاربه فً مجال حموق االنسان . 

ومن المنتظر ان ٌساهم المجلس فً تعزٌز االحترام الدولً لحموق االنسان وٌساهم فً تجاوز االنتمابٌه   

ل لجنة حموق فً التعامل مع انتهاكات بعض الدول لمعاٌٌر حموق االنسان التً كانت سابده فً ظ

 االنسان .

كما سٌساهم فً تمدٌم التوصٌات الى الجمعٌه العامه بما ٌإدي الى مواصلة تطوٌر المانون الدولً  فً   

مجال حموق االنسان، وسٌستعرض بشكل دوري شامل وموثك مدى وفاء كل من الدول االعضاء 

 والعداله .بالتزاماته وتعهداته فً مجال حموق االنسان على نحو من المساواة 
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 األجهزة األخرى -2

ٌعد مجلس األمن الدولً الجهاز الربٌسً فً المنظمة الدولٌة الذي عهد إلٌه بمهمة حفظ األمن والسلم 

( من المٌثاق، ومجلس األمن الدولً مطالب فً المادة المذكورة ان ٕٗالدولٌٌن طبماً لما ورد فً المادة )

( هو )تحمٌك التعاون الدولً على حل ٖ/ٔالمتحدة وواحداً منها )مٌعمل باالنسجام مع مبادئ األمم 

المسابل الدولٌة ذات الصبؽة االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة واإلنسانٌة، وعلى تعزٌز احترام حموق 

اإلنسان والحرٌات األساسٌة للناس جمٌعاً، والتشجٌع على ذلن إطاللاً بال تمٌٌز بٌنهم بسبب العنصر أو 

أو اللؽة أو الدٌن( ولد بحث المجلس الكثٌر من المشاكل ذات المساس بحموق اإلنسان منها تمارٌر  الجنس

عن تعذٌب المسجونٌن السٌاسٌن ووفاة عدد من المحتجزٌن وتصاعد موجات الممع ضد األفراد 

حماٌة ( وعدم توفٌر إسرابٌل ال999ٔلسنة  9ٔٗوالمنظمات ووسابل اإلعالم فً جنوب أفرٌمٌا )المرار 

 (.96ٓٔلسنة  9ٔٗالمالبمة للسكان المدنٌٌن فً األراضً المحتلة )المرار 

الماضً بتشكٌل محكمة جنابٌة دولٌة  99ٖٔ/ٕ/ٕٕبتارٌخ  6ٓ6كما أصدر مجلس األمن لراره المرلم 

لمحاكمة المتهمٌن المسإولٌن عن االنتهاكات الخطٌرة للمانون الدولً اإلنسانً المرتكبة فً أراضً 

ومن أخطر هذه الجرابم جرابم التطهٌر العرلً التً تعد شكالً من  99ٔٔالفٌا السابمة منذ عام ٌوؼس

الماضً بتشكٌل محكمة  99ٗٔ/ٔٔ/6فً  9٘٘أشكال اإلبادة الجماعٌة ثم أصدر المجلس لراره المرلم 

 (ٔ جنابٌة دولٌة لمحاكمة المتهمٌن بارتكاب جرابم اإلبادة فً رواندا.)

عامة فلها مركز ٌسمى مركز حموق اإلنسان ٌشكل حلمة الوصل بٌن أعمال األمم المتحدة فً أما األمانة ال

مٌدان حموق اإلنسان وفّر هذا المركز مجموعة من الخدمات التً تمدمها األمانة العامة ألجهزة األمم 

 المتحدة المهتمة بحموق اإلنسان.

ضالً عن الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم كذلن تلعب محكمة العدل الدولٌة دوراً فً هذا المجال ف

( التً تستهدؾ بصورة أساسٌة ضمان حك اإلنسان فً التربٌة والتعلٌم 9ٗ٘ٔالمتحدة كمنظمة الٌونسكو )

( التً تسعى إلى ضمان حك كل إنسان فً الصحة، ومنظمة 9ٗٙٔوالثمافة، ومنظمة الصحة العالمٌة )

نسان من الجوع، واالتحاد الدولً للمواصالت السلكٌة التؽذٌة والزراعة التً تستهدؾ تحرٌر اإل

والالسلكٌة الذي ٌعمل على تنظٌم حرٌة المراسلة بجمٌع أشكالها، والمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة التً 

 تسعى إلى ضمان الحك فً الملكٌة الفكرٌة.

ً ان هنان دور معٌن تلعبه منظمة األمم المتحدة فً م جال حماٌة حموق اإلنسان مما تمدم ٌبدو واضحا

وبؤشكال مختلفة من خالل أجهزة المنظمة وبالتعاون مع الدول األعضاء فٌها إال ان هذا الدور ٌبمى فً 

                                                 

ضاري خلٌل محمود، باسٌل ٌوسف، المحكمة الجنائٌة الدولٌة، هٌمنة المانون أم لانون الهٌمنة، الطبعة األولى،  - 9
 22-22، ص4002بٌت الحكمة، بغداد، 
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إطار تشجٌع وتطوٌر لضٌة حموق اإلنسان فهً ال تتدخل لحماٌة هذه الحموق إال فً حالة وجود انتهان 

 لها من شؤنه تعرٌض السلم واألمن الدولٌٌن للخطر.

 

 اآللٌات المنشؤة بموجب اتفالٌات دولٌة خاصة:  -ثانٌا

وهً تشمل اللجان والهٌبات التً أنشؤتها االتفالٌات والعهود الدولٌة، لمتابعة تنفٌذ أحكام هذه 

 االتفالٌات، واإلشراؾ على حسن تطبٌمها، ومنها: 

من االتفالٌه الدولٌة ٔ (6اللجنة الخاصة بإلؽاء التمٌٌز العنصري وانشؤت استنادا الى الماده ) -ٔ

للمضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري وافمت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة على هذه االتفالٌة عام 

وهً تهدؾ إلى تمنٌن فكرة المساواة بٌن األجناس البشرٌة  9ٙ9ٔوبدأت فً السرٌان عام  9ٙ٘ٔ

 المتنوعة.

عبارة تمٌٌز عنصري تعنً كل شكل من أشكال منها التمٌٌز العنصري بانه ) ٔ/ٔوتعرؾ المادة 

التفرلة أو االستثناء أو التمٌٌد أو التفضٌل بسبب الجنس أو اللون أو النسب أو األصل الوطنً أو العرلً، 

ٌكون من أؼراضه أو آثاره تموٌض أو تهدٌد االعتراؾ أو التمتع بحموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة أو 

لمساواة فً المجاالت السٌاسٌة أو االلتصادٌة أو االجتماعٌة أو الثمافٌة أو ممارستها فً ظروؾ لوامها ا

 فً أي مجال آخر من مجاالت الحٌاة العامة(.

  

من االتفالٌة الدولٌىة بشىؤن إلؽىاء كافىة أشىكال  التمٌٌىز  9اللجنة الخاصة بإلؽاء التمٌٌز ضد المرأة ) م  -ٕ

والتىً دخلىت حٌىز  999ٔكىانون األول  6ٔعٌة العامة فىً (. التً اعتمدتها الجم 999ٔضد المرأة لعام 

( مىن 9ٔحٌث تم انشاء لجنة المضاء على التمٌٌز ضد المرأة طبماً للمىادة ) 96ٔٔأٌلول  ٖالتنفٌذ بتارٌخ 

وهً تختص بالنظر فً تمارٌر الىدول األطىراؾ عىن التىدابٌر التىً لامىت بهىا لتنفٌىذ  96ٕٔاالتفالٌة عام 

 عن إعداد ممترحات وتوصٌات ورفع تمرٌر سنوي إلى الجمعٌة العامة، وهً تتؤلؾ أحكام االتفالٌة فضالً 

                                                 

( من العهد الدولً الخاص 4/2مادة )( من االتفالٌة فمد أكدت على المبدأ الذي نصت علٌه ال2تنص المادة ) - 9
بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة والمتمثل بمٌام النظم المانونٌة الوطنٌة أو المحلٌة بتؤمٌن حك رفع الدعوى ضد أي 
خرق لحموق اإلنسان، كما تنص االتفالٌة على إنشاء لجنة من أجل المضاء على التمٌٌز العنصري تتكون من 

عدم التحٌز والخلك العالً تختارهم الدول األطراف من بٌن رعاٌاها تموم باألعمال ( خبٌراً مشهوداً لهم ب92)
 اآلتٌة:

 فحص التمارٌر التً تتسلمها من الحكومات وتمدٌم التوصٌات وااللتراحات بصددها. -أ
 التوصل إلى تسوٌات بصدد بعض المنازعات الدولٌة المتعلمة بتطبٌك االتفالٌة. -ب
غات الصادرة عن أشخاص أو مجموعات من األشخاص ٌشكون من اعتداء ولع علٌهم من استالم وفحص البال -ج

 ( من االتفالٌة.92جانب دولة طرف اشتركت فً اإلعالن المنصوص علٌه فً المادة )
التعاون مع أجهزة األمم المتحدة المختصة فٌما ٌتعلك بالتظلمات الصادرة عن سكان األلالٌم غٌر المتمتعة بالحكم  -د

 ذاتً.ال
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( عضواً تنتخبهم الدول األطراؾ لمدة أربع سنوات، وتجتمع فً فٌٌنا لمدة أسبوعٌن مىرة واحىدة ٖٕمن )

 فً السنة.

لرجل فً مجىاالت ( على ان الدول األطراؾ تتعهد بكفالة المساواة مع ا9وتنص هذه االتفالٌة فً المادة )

متعددة منها التصوٌت فً جمٌع االنتخابات واالستفتاءات العامة واألهلٌىة لالنتخىاب لجمٌىع الهٌبىات التىً 

ٌنتخب أعضاإها بىااللتراع العىام فضىالً عىن المشىاركة فىً صىنع سٌاسىة الحكومىة وتنفٌىذها، وفىً شىؽل 

ة كافىة كمىا تلتىزم الىدول طبمىاً لالتفالٌىىة الوظىابؾ العامىة، وتؤدٌىة المهىام العامىة علىى المسىتوٌات الحكومٌى

بمشاركة النسىاء علىى لىدم المسىاواة مىع الرجىال فىً أٌىة منظمىات وجمعٌىات ؼٌىر حكومٌىة تعنىى بالحٌىاة 

العامة السٌاسٌة للبلد، وتكفىل الحكومىة مشىاركة المىرأة فىً عملٌىة اتخىاذ المىرارات علىى الصىعٌد الىوطنً 

ٌة وإدارٌىة كمىا ٌنبؽىً المٌىام بؤنشىطة خاصىة لزٌىادة توظٌىىؾ والحكىومً والمحلىً بواسىطة تىدابٌر تشىرٌع

 وتعٌٌن وترلٌة المرأة وعلى وجه الخصوص فً مناصب اتخاذ المرارات وتمرٌر السٌاسات.

 

ً انص خاص  -ٖ اللجنة الخاصة بالحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة، وهذه اللجنة لٌست تطبٌما

وذلن بهدؾ  96٘ٔمرار من المجلس االلتصادي واالجتماعً عام بالعهد الدولً، لكن جاء إنشاإها ب

 تعزٌز آلٌات تنفٌذ ومتابعة العهد الدولً الخاص بالحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة. 

 (. 969ٔوما بعدها من اتفالٌة حموق الطفل لعام  ٖٗاللجنة الخاصة بحموق الطفل ) المادة  -ٗ

األول  ٕٓٓٓبها إعالن حموق الطفل وصدر لهذه االتفالٌة ملحمان عام والتً فصلت الحموق التً جاء 

ٌخص المٌود التً ٌجب أن تفرض على اشتران األطفال فً األعمال المسلحة، والثانً ٌخص لمع 

الممارسات التً تستهدؾ استؽالل األطفال فً أعمال ؼٌر أخاللٌة أو فً أعمال اباحٌة والحمٌمة ان 

 دولة. 9ٔٔدلت علٌها جمٌع الدول األعضاء فً األمم المتحدة أي اتفالٌة حموق الطفل ص

 

 نظام المسإولٌة الجنائٌة كآلٌة لتنفٌذ المانون الدولً لحموق اإلنسانالمطلب الرابع :  

 

من المعلوم أن المسإولٌة لم تعد عاللة بٌن الدول وحدها، أي مسإولٌة دولة تجاه دولة أخرى، وإنما 

لمسإولٌة، منها المسإولٌة الجنابٌة الفردٌة على المستوى الدولً عن الجرابم ظهرت هنان صور أخرى ل

الدولٌة المرتبطة بحموق اإلنسان ومن هنا ٌساهم نظام المسإولٌة الجنابٌة الدولٌة فً تعزٌز احترام حموق 

ة الموجهة اإلنسان، وتنفٌذ أحكام المانون الدولً لحموق اإلنسان، من خالل لمع ومنع االنتهاكات الخطٌر

 ضد هذه الحموق. 
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ولد ساهم الترابط بٌن الجهود الساعٌة إلى تدوٌل المسإولٌة الجزابٌة، وإٌجاد نوع من الحماٌة 

لحموق اإلنسان على المستوى الدولً، وعدم إفالت المسإولٌن عن انتهاكات حموق اإلنسان من العماب 

ولٌة فمد ذكرت حموق اإلنسان فً المٌثاق أو إلى إٌجاد جرابم ذات طابع دولً نظمت بموجب اتفالٌات د

الدٌباجة ثمانً مرات والسعً إلى حماٌة حموق اإلنسان من مماصد األمم المتحدة، ومن ثم ظهرت جرابم 

دولٌة مرتبطة بهذا الموضوع تعمل المحاكم الجنابٌة الدولٌة على لمع ومنع ارتكابها ، حٌث تعالب كل 

ً عدم تركهم دون عماب، وكذلن ردع من تسول له نفسه حموق من ٌنتهن حموق اإلنسان، وبالتال

. ومن اهم  اتفالٌات تجرٌم هذه  (ٔ)اإلنسان، وبذلن ٌتحمك األثر المانع لالعتداء على تلن الحموق 

 االنتهاكات او الجرابم:

 

 أوالً: اتفالٌة منع جرٌمة إبادة الجنس البشري

 9٘ٔٔودخلت حٌز النفاذ سنة  9ٗ6ٔألمم المتحدة عام ألرت هذه االتفالٌة من جانب الجمعٌة العامة ل

وكان سبب إٌجاد هذه االتفالٌة سٌاسة اإلبادة التً اتبعتها بعض الدول لبل الحرب العالمٌة الثانٌة وأثنابها 

وأكدت محكمة العدل الدولٌة المعنى المتمدم فً الرأي االستشاري الصادر عنها والمتعلك بالتحفظات 

منع إبادة الجنس البشري إذ ذكرت )من الواضح ان االتفالٌة اعتمدت على ؼرض  الخاصة باتفالٌة

إنسانً وحضاري بحت، بل ال ٌمكن تصور اتفالٌة لها هذا الطابع المزدوج بدرجة أعلى من هذه 

االتفالٌة إذ ترمً من ناحٌة إلى ضمان الوجود ذاته لبعض الجماعات البشرٌة، ومن ناحٌة أخرى إلى 

ك مبادئ األخالق األولٌة. ولٌس للدول المتعالدة فً مثل هذه االتفالٌة مآرب خاصة، وإنما لها تؤكٌد وتوثٌ

ولكل منها مصلحة مشتركة وهً الحفاظ على المماصد العلٌا التً من أجلها خرجت هذه االتفالٌة إلى 

الخطٌر على السالمة االعتداء  -لتل أفراد الجماعة. ب -عالم الوجود(. وٌشمل مفهوم اإلبادة الجماعٌة: أ

إخضاع الجماعة عمداً إلى ظروؾ معٌشٌة من شؤنها أن تإدي  -الجسدٌة أو النفسٌة ألعضاء الجماعة. ج

عرللة أو منع الوالدات الجماعٌة )التعمٌم المسري( أي  -إلى هالكها الجسدي  )العملً( كلٌاً أو جزبٌاً. د

 نمل األطفال باإلكراه من جماعة إلى أخرى. -فرض تدابٌر تستهدؾ منع االنجاب داخل الجماعة. هن

ولد نص نظام روما األساسً الخاص بالمحكمة الجنابٌة الدولٌة كذلن على هذه الجرٌمة واورد األشكال  

 الخاصة بجرٌمة اإلبادة الجماعٌة للجنس البشري فً المادة السادسة منه. 9ٗ6ٔالمذكورة فً اتفالٌة 

 ثانٌاً: الجرائم ضد اإلنسانٌة

                                                 

 –من كتاب المحكمة الجنائٌة الدولٌة  –المالمح األساسٌة للمحكمة الجنائٌة الدولٌة  –(  د.أحمد أبو الوفاء 9)
 – 2ط  –اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  –إعداد المستشار شرٌف عتلم  –المواءمات الدستورٌة والتشرٌعٌة 

 .   91ص  – 4002
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رفت األشكال الخاصة بهذه الجرٌمة فً مٌثاق نورمبرغ، ونظام محكمة طوكٌو، وأن كان هنان من ع

ٌمول انه لد عرفت لبل هذا التارٌخ وردوها إلى جروشٌوس الذي فرق بٌن الحرب العادلة والحرب ؼٌر 

 العادلة وبخصوصها ثبتت محكمتً نورمبرغ وطوكٌو مبدبٌٌن أساسٌٌن هما:

 الحصانة الممررة ألعضاء الحكومة فٌما ٌتعلك بؤعمال السٌادة.(عدم االعتداد بٔ

( عدم جواز الدفع الذي ٌتمدم به الموظؾ العام ومضمونه انه كان ٌنفذ األوامر الصادرة عن ربٌسه ٕ

 (ٔاألعلى فً حالة لٌامه بتنفٌذ أعمال ؼٌر مشروعة طبماً للمانون الدولً العام.)

على األشكال المكونة  996ٔساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة لعام ( من نظام روما األ9ونصت المادة )

لهذه الجرٌمة إذا ما أرتكب أحد هذه األشكال فً إطار هجوم واسع النطاق أو منهجً موجه ضد أٌة 

 (ٕمجموعة من السكان المدنٌٌن وعن علم بالهجوم.)

كٌو بمٌت المالمح العامة لالتجاهات وبعد انتهاء الفترة الزمنٌة التً استؽرلتها محاكمات نورمبرغ وطو

المانونٌة الدولٌة تدٌن الجرابم ضد اإلنسانٌة دون ان نشهد تطبٌمات عملٌة حتى صدر لرار مجلس األمن 

الماضً بتشكٌل محكمة جنابٌة لمحاكمة المسإولٌن  99ٔٔ/9/ٕ٘بتارٌخ  6ٓ6الدولً المرلم 

حٌث شهدت  99ٗٔ/ٔٔ/6الصادر بتارٌخ  9٘٘ الٌوؼسالؾ عن انتهاكات وجرابم مختلفة، والمرار رلم

هذه المحاكم إضافة صور جرمٌة جدٌدة للجرابم ضد اإلنسانٌة، كاالختفاء المسري، والعنؾ الجنسً، 

واالستعباد الجنسً، والحمل المسري، والبؽاء، ولد شهد نظام روما األساسً تطوراً آخر فٌما ٌتعلك 

ً من نطاق جرابم الحرب إذ كان بمولفه من الجرابم ضد اإلنسانٌة حٌث أخر جت هذه الجرابم تماما

ٌشترط لتحمٌمها ارتكابها أثناء الحرب أو تكون مرتبطة بجرٌمة من الجرابم ضد السالم إلى صٌؽة وشكل 

 جدٌد حٌث ال ٌشترط ارتكابها أثناء الحرب.

مة ان الفصل وتعد جرٌمة الفصل العنصري احدى األشكال المكونة للجرابم ضد اإلنسانٌة، والحمٌ

العنصري ٌعد جرٌمة بموجب االتفالٌة الدولٌة لممع جرٌمة الفصل العنصري والمعالبة علٌها المعتمدة 

 .99ٙٔوالتً دخلت حٌز النفاذ عام  99ٖٔعام 

 ثالثاً: جرائم الحرب

وصفت فٌه حرب  9ٖ9ٔاهتمت الجمعٌة العامة لعصبة األمم بهذه الجرٌمة وأصدرت لراراً عام 

بؤنها جرٌمة دولٌة وهً جرٌمة تنتهن حك اإلنسان فً الحٌاة ونص علٌها نظام روما األساسً االعتداء 

( منه إذ أكدت الفمرة األولى منها على )ٌكون للمحكمة اختصاص فٌما ٌتعلك بجرابم 6كذلن فً المادة )

                                                 

 .22-22السابك، ص باسٌل ٌوسف، ضاري خلٌل، المصدر - 9
 
 .14-10المصدر نفسه، ص - 4
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النطاق  الحرب، والسٌما عندما ترتكب فً إطار خطة سٌاسٌة عامة أو فً إطار عملٌة ارتكاب واسعة

( من المادة ذاتها إٌراد الصور المكونة لها، ومن أبرزها االنتهاكات ٕلهذه الجرابم(، بٌنما تولت الفمرة )

والتً ترتكب ضد األشخاص أو الممتلكات  9ٗ9ٔ/6/ٕٔالجسٌمة التفالٌات جنٌؾ المإرخة فً 

 موضوع الحماٌة ألحكام اتفالٌة جنٌؾ ذات الصلة.

اتفالٌة دولٌة تمضً بعدم تمادم  9ٙ6ٔعٌة العامة لألمم المتحدة اعتمدت عام أخٌراً نشٌر إلى أن الجم

تشرٌن الثانً  ٔٔجرابم الحرب، والجرابم المرتكبة ضد اإلنسانٌة، والتً دخلت حٌز النفاذ بتارٌخ 

ٔ99ٓ. 

 رابعاً: جرٌمة العدوان

لى عدم جواز اللجوء إلى كانت الحروب تشن تحت مختلؾ الذرابع حتى بدأت وثابك دولٌة معٌنة تشٌر إ

( ومٌثاق عصبة األمم 9ٕٕومعاهدة فرساي )م 9ٓ9ٔالحرب لفحص المنازعات كاتفالٌة الهاي الثانٌة 

، والحمٌمة ان  9ٕ6ٔومٌثاق برٌان كٌلوج  9ٕ٘ٔواتفاق لوكارنو  9ٕٗٔوبروتوكول جنٌؾ  9ٕٓٔ

وانٌة لد نظمت بموجب وثابك أولى الخطوات الجادة التً بدأت لمحاسبة ومعالبة مجرمً الحرب العد

دولٌة منها االتفاق المتعلك بمحاكمة ومعالبة مجرمً الحرب الربٌسٌٌن فً جانب المحور، وهو مٌثاق 

، فضالً عن لرارات الجمعٌة 9ٗٙٔومٌثاق طوكٌو لسنة  9ٗ٘ٔآب  6نورمبرغ المولع فً لندن بتارٌخ 

وهذا األخٌر صدر  99ٗٔ( لسنة ٖٖٗٔ)و  99ٓٔ( لسنة ٕٕ٘ٙو ) 9ٗٙٔ( لسنة ٘ٙالعامة المرلمة )

 تحت عنوان تعرٌؾ العدوان.

أخٌراً من المفٌد اإلشارة إلى ان اتفالٌات دولٌة مختلفة، لد نصت على جرابم ذات طابع دولً تضمن 

 (ٔبعض أشكالها نظام روما األساسً منها جرٌمتا المرصنة، واالتجار بالرلٌك.)

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

أنظر بحث د.دمحم السعٌد الدلاق الموسوم التشرٌع الدولً فً مجال حموق اإلنسان المنشور فً دمحم شرٌف بسٌونً،  - 9
، 9121دمحم السعٌد الدلاق، عبد العظٌم وزٌر، دراسات حول الوثائك العالمٌة واالللٌمٌة، الطبعة األولى، بٌروت، 

 . 242-244ص
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 الخـاتمـة

 

 من رسالتنا المتواضعه هذه خلصنا الى بعض النتابج والممترحات نوجزها بما ٌلً:بعد ان انتهٌنا 

 اوال: النتابج

إذا كان المانون الدولً اإلنسانً، ٌطبك على النزاعات المسلحة، لحماٌة ضحاٌاها، والمانون الدولً  -ٔ

عموماً، فإن الماسم لحموق اإلنسان، ٌطبك فً زمنً السلم والحرب على السواء، لحماٌة حموق اإلنسان 

 المشترن بٌنهما هو صٌانة حرمة حموق اإلنسان فً جمٌع الظروؾ. 

ان نطاق االختالؾ فً مجال تطبٌك المانونٌن والخصابص التً تمٌز احدهما عن االخر انما تساهم  -ٕ

ً مجال فً سند النمص الذي ٌتركه تطبٌك احد المانونٌن دون االخر ، وبالتالً فان احدهما ٌكمل االخر ف

س لحماٌة  احترام حموق االنسان . فاإلنسان، هو محور الحماٌة، ومحلها فً كال المانونٌن، فكالهما مكرَّ

 .اإلنسان

وإن كان المانون الدولً اإلنسانً، ال ٌمتصر فمط على حماٌة اإلنسان فً ظرؾ النزاع المسلح، وإنما  -ٖ

هجوم على األعٌان الثمافٌة، وأماكن العبادة، والبٌبة ٌدعو أٌضاً إلى حماٌة األعٌان المدنٌة، حٌث ٌحظر ال

الطبٌعٌة، واألماكن التً ال ؼنى عنها لبماء السكان المدنٌٌن، واألشؽال الهندسٌة، والمنشآت المحتوٌة 

ً اتفالٌة الهاي لعام  ٙ٘إلى  ٕ٘على لوى خطرة ) م  لحماٌة  9٘ٗٔمن البرتوكول األول ( وأٌضا

 الممتلكات الثمافٌة (. 

ً المانون الدولً لحموق اإلنسان، ال ٌمتصر حماٌته على اإلنسان بصفته الشخصٌة الفردٌة،  وأٌضا

وإنما ٌوفر له مجموعة من الحموق التً تهمه كجماعة، وهً ما تسمى بن ة الحموق الجماعٌة ة وهً 

 تمثل ة الجٌل الثالث ة من حموق اإلنسان، والتً أشرنا إلٌها سابماً. 

 

ن الدولً لحموق اإلنسان، ٌجٌز للدول األطراؾ التحلّل من بعض التزاماتها بممتضى هذا أن المانو  -ٗ

من العهد الدولً األول والثانً (  ٗالمانون، فً حاالت الطوارئ العامة ومن بٌنها النزاع المسلح. ) م 

الحموق التً تشكل )  لكن بالممابل، هنالن لٌود على هذا التجلُّل، ومن بٌنها أنه ال ٌجوز التحلُّل من بعض

النواة الصلبة ( للمانون الدولً لحموق اإلنسان، وتشمل هذه الحموق بصفة خاصة: الحك فً الحٌاة، 

وحظر التعذٌب، والعموبات الالإنسانٌة أو المهٌنة، وحظر العبودٌة واالسترلاق، ومبدأ الشرعٌة وعدم 

 رجعٌة المانون. 
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امها فً جمٌع الظروؾ، حتى فً ظرؾ النزاع المسلح فهذه الحموق تلتزم الدول األطراؾ باحتر

 الدولً أو ؼٌر الدولً. 

ولّما كان المانون الدولً أإلنسانً، ٌطبَّك ولت النزاع المسلح، فإن هذه المجموعة من الحموق التً 

ٌتعٌن على الدول األطراؾ االلتزام بها فً جمٌع الظروؾ ) النواة الصلبة (، تتفك إلى حٍد بعٌد مع 

ض الحموق التً ٌكلفها المانون الدولً اإلنسانً، مثل الحك فً الحٌاة وحظر التعذٌب، والعموبات أو بع

المعاملة الالإنسانٌة أو الحاطة بالكرامة، ومبدأ الشرعٌة، وحظر اإلعدام دون محاكمة وؼٌر ذلن من 

 بروتوكول ثانً ( ٌكفلها.  9٘بروتوكول أول و م  9٘الحموق المشتركة. ) م 

 

باعتبار المانون الدولً لحموق اإلنسان، ٌُعنى بحموق اإلنسان زمنً السلم والحرب، وإن كان تطبٌمه  -٘

فً ولت السلم بشكل أشمل، فهو لانون عام شامل، أي أنه صاحب االختصاص األصٌل بحماٌة حموق 

نسان زمن النزاع اإلنسان وحرٌاته األساسٌة، على عكس المانون الدولً اإلنسانً، الذي ٌُعنى بحموق اإل

المسلح فمط، مما ٌجعله لانون خاص بظرًؾ خاص، وهو ظرؾ النزاع المسلح، لذلن ٌمكن المول أنه 

لانون احتٌاطً أو بدٌل بالنسبة لحموق اإلنسان، ال ٌطبك إالّ فً حالة النزاعات المسلحة، عندها فمط، 

م بمهمته فً حماٌة حموق اإلنسان، إلى تدب الحٌوٌة فً لواعد هذا المانون، لٌحكم النزاع المسلح، وٌمو

جانب المانون الدولً لحموق اإلنسان ) النواة الصلبة ( صاحب االختصاص األصٌل والذي ازداد دورة 

 فً اآلونة األخٌرة فً حماٌة حموق اإلنسان فً النزاع المسلح بشكل ملحوظ. 

  

نامٌاً فً الفمه ٌنظر إلٌهما على أنهما ٌسٌران بالرؼم من التكامل بٌن المانونٌن، إال أن هنان اتجاهاً مت -ٙ

بخطى حثٌثة نحو االندماج واالنصهار فً لانون واحد، تحت مسمى )) المانون اإلنسانً (( كما ٌذهب 

إلى ذلن جان بكتٌة. حٌث ٌمول، بؤن لانون الحرب ) المانون الدولً اإلنسانً (( وحموق اإلنسان، 

)) المانون اإلنسانً (( بالمعنى الواسع لهذه التسمٌة، وٌإكد ))بكتٌة (( ٌشكالن لانوناً واحداً ٌطلك علٌه 

 أن هذٌن المانونٌٌن متداخالن رؼم أنهما متماٌزان، وٌجب أن ٌظال كذلن  . 

 

 

 

 

 

 



 129 

 ثانٌاً : الممترحات

 

نمترح  إدخال األفعال التً تشكل اعتداًء على الشرؾ وباألخص االؼتصاب والحمل المسري  -ٔ 

ض المسري والتعمٌم المسري واإلكراه على الدعارة واالستعباد الجنسً ضمن االنتهاكات واإلجها

الجسٌمة المنصوص علٌها فً اتفالٌات جنٌؾ األربع التً تمثل جرابم حرب تحمل مرتكبٌها المسإولٌة 

نفة الجنابٌة وتستوجب فرض العماب علٌه ، وذلن تماشٌاً مع التطورات التً لحمت نطاق الجرابم المص

كجرابم حرب ترتكب خالل فترة النزاعات المسلحة الدولٌة والوارد تعدادها فً نظام محكمة روما 

 .996ٔالجنابٌة لعام 

نمترح إدخال تدرٌس مادة المانون الدولً اإلنسانً باتفالٌاته األربع)اتفالٌات جنٌؾ األربع( ضمن -ٕ

ر وعدم االكتفاء بتدرٌس اتفالٌة جنٌؾ الثالثة  مناهج الكلٌات العسكرٌة العرالٌة وبرامج التدرٌب العسك

 فمط كما كان معمول به سابما فً الكلٌات والمدارس العسكرٌة العرالٌة .

،  9٘ٔٔالملحك باتفالٌة األمم المتحدة الخاصة بالالجبٌن لعام  9ٙ9ٔنمترح توسٌع نطاق بروتوكول -ٖ

الذي ٌتعرض له بسبب دٌنه أو عرله أو بحٌث ٌشمل كل شخص ٌفر من بالده إما خوفاً من االضطهاد 

جنسٌته أو انتمابه إلى فبة اجتماعٌة أو آرابه السٌاسٌة ، أو ٌفر من بالده بسبب عدوان خارجً أو سٌطرة 

أجنبٌة أو أحداث تسبب اضطراباً للنظام العام لبلده األصلً أو بلد جنسٌته أو للبلد الممٌم فٌه جزبٌاً أو كلٌاً 

 لجوء التً تظهر مع لٌام حاالت النزاعات المسلحة الدولٌة.، لٌستوعب حاالت ال

( من نظام روما األساسً التً لررت مسإولٌة المادة والرإساء عن 6ٕنمترح تعدٌل المادة ) -ٗ

انتهاكات المانون الدولً االنسانً والمانون الدولً لحموق االنسان بإٌراد نص ٌمضً بؤن المحكمة 

ة فً تحدٌد ان اإلجراءات  كانت الزمة ومعمولة ،   التً ٌلزم انخاذها لمنع الجنابٌة الدولٌة هً المختص

ارتكاب جرابم او انتهاكات فً ضوء االحتٌاطات المنصوص علٌها فً الملحك )البروتكول( االول  

التفالٌات جنٌؾ .فإذا ترن األمر للدول والحكومات فال  نضمن عدم إنحٌازها السٌما وأن هإالء 

ٌكونوا فً موالع لٌادٌة عالٌة  المستوى ، ومن ثم فمن الممكن أن ٌإثروا فً دولهم  المسإولٌن لد

 وحكوماتهم فً إتخاذ المرارات والموالؾ بهذا الشؤن .

النص على  9ٙ9ٔلسنة  ٔٔٔونرى ان من الضروري ان ٌتضمٌن لانون العموبات العرالً رلم  -

ن ان هذا النظام نمَّح المانون الجنابً الدولً الجرابم المنصوص علٌها فً نظام روما األساسً ، ذل

 خاصه فٌما ٌتعلك بتعرٌؾ جرٌمة اإلبادة  الجماعٌة وجرابم الحرب والجرابم ضد األنسانٌة .
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 المصـــادر

 

 * المصادر العربٌة :
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دار  –تطور دور مجلس األمن فً حفىظ السىالم واألمىن الىدولٌٌن  –د. أحمد عبد اله علً أبو العال  .4
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، الناشىر مطبعىة الىداإدي ،  4000نً ، تشىرٌن الثىا 2/2العالً ، المعمودة فً دمشىك ، سىورٌا ، 

 . 4009دمشك ، 
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د. أمٌر موسى ، حموق اإلنسان مدخل إلى وعً حمولً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت ،  .1
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 . 9112المعهد العربً لحموق اإلنسان ، تونس ، 

د. عبد الكرٌم علوان ، الوسٌط فً المانون الدولً العام ، الكتاب الثالث ، حمـوق اإلنسان ، مكتبة  .20

 . 9112،  9دار الثمافة للنشر والتوزٌع ، عمان ، ط

د. عبىىد الغنىىً عبىىد الحمٌىىد محمىىود ، "حماٌىىة ضىىحاٌا النزاعىىات المسىىلحة فىىً المىىانون الىىدولً  .29

اإلنسانً والشرٌعة اإلسالمٌة" ضمن كتاب دراسات فً المانون الدولً اإلنسانً إعداد نخبىة مىن 

 المتخصصٌن والخبراء تمدٌم د. مفٌد شهاب.

 .9122رب ، عالم الكتب ، الماهرة ، د. عبد الواحد دمحم ٌوسف الفار ، أسرى الح .24

د. عزت سعد السٌد البرعً ، حماٌة حموق اإلنسان فً ظل التنظٌم اإلللٌمً ، مطبعة العاصىمة ،  .22

 9122الماهرة ، 

 . 9112،  9د. علً صادق أبو هٌف ، المانون الدولً العام ، منشؤة المعارف ، اإلسكندرٌة ، ط .22

،  4نون الىىدولً اإلنسىىانً ، دار الحامىىد ، عمىىان ، طد. فٌصىىل شىىطناوي ، حمىىوق اإلنسىىان والمىىا .22

4009 . 

د. لٌدل هارت ، نظرة جدٌدة إلى الحرب ، تعرٌب اكىرم دٌىري ، الىدار المومٌىة للطباعىة ، مصىر ،  .24

9142 
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مىىن كتىىاب المىىانون  –مكانىىة الفىىرد ومسىىتمبل المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً  –د. دمحم أمىىٌن المٌىىدانً    .22

 4002 –اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  -مطبعة الداوودي –ات الدولٌة الدولً اإلنسانً والعالل

 . 4004د. دمحم سعٌد المجذوب ، المانون الدولً العام ، منشورات الحلبً ، الحمولٌة ، بٌروت،  .22

 .9112المسإلٌه الدولٌه من منظور عصري  –. د. دمحم طلعت الغنٌمً  .21

رب : المىانون الىدولً اإلنسىانً ، المكتىب المصىـري اللواء دمحم عبد الجىواد الشىرٌف ، لىانون الحى .20

  4002،  9الحدٌث ، الماهرة ، ط

تارٌخ المانون الدولً االنسانً وطبٌعته ضمن كتاب ، دراسات فً المانون  –د. دمحم عزٌز شكري  .29

 4000، بٌروت ،  9الدولً االنسانً ، تمدٌم : د. مفٌد شهاب ، دار المستمبل العربً ، ط

تارٌخ المانون الدولً اإلنسانً والمانون الدولً لحمىوق اإلنسىان مىن كتىاب  –فرحات د. دمحم نور  .24

 –دار المسىىتمبل العربىىً  –دراسىىات فىىً المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً تمىىدٌم الىىدكتور مفٌىىد شىىهاب 

 .4000 –الطبعة األولى  –الماهرة 

  9112،  د. دمحم ٌوسف علوان ، حموق اإلنسان ، منشورات جامعة الٌرمون ، عمان   .22

د. دمحم سىىلٌم الطراونىىة ، حمىىوق اإلنسىىان وضىىماناتها ، مركىىز جعفىىر للطباعىىة والنشىىر ، عمىىان ،  .22

9112 

د. محمود سامً جنٌنة ، لانون الحرب والحٌاد ، مطبعة لجنة التؤلٌف والنشر والترجمة، الماهرة  .22

 ،9122  

وسف الجدٌدة ، المىاهرة ، د. محمود شرٌف بسٌونً ، المحكمة الجنائٌة الدولٌة ، مطابع روز الٌ .24

4009 . 

د. محمىىود شىىرٌف بسىىٌونً ود. دمحم السىىعٌد الىىدلاق ود. عبىىد العظىىٌم الىىوزٌر ، حمىىوق اإلنسىىان ،  .22

،  4( ، ط4دراسىىات حىىول الوثىىائك العالمٌىىة واإلللٌمٌىىة ، دار العلىىم للمالٌىىٌن ، بٌىىروت ، المجلىىد )

9112 . 

دار –المدخل لدراسىة حمىوق االنسىان  –ادي . د. مازن لٌلو راضً و الدكتور حٌدر ادهم عبد اله .22

 4004لندٌل االردن 

تىىدخل األمىىم المتحىىدة فىىً النزاعىىات المسىىلحة غٌىىر ذات الطىىابع  –د. مسىىعد عبىىد الىىرحمن زٌىىدان  .21

 4002 –دار الكتب المانونٌة ، مصر  –الدولً 

، المىىاهرة ، د. نعىىٌم عطٌىىة ، النظرٌىىة العامىىة للحرٌىىات الفردٌىىة ، الىىدار المومٌىىة للطباعىىة والنشىىر  .20

9142 . 
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 ثانٌاً : البحوث:

أ. إبراهٌم علً بدوي الشٌخ ، حموق اإلنسان بٌن المجتمع الدولً والمجتمعـات المومٌة ، المجلة  .9

 . 9122( ، 22المصرٌة للمانون الدولً ،المجلد )

مىىن كتىىاب دراسىىات فىىً المىىانون الىىدولً  –نحىىو انفىىاذ المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً  –اٌىىف سىىاندو  .4

 تمدٌم مفٌد شهاب. –سانً اإلن

تمدٌم  –من كتاب المانون الدولً اإلنسانً  –آلٌات المانون الدولً اإلنسانً  –د . عامر الزّمالً  .2

 أحمد فتحً سرور.

إجىىراءات اللجنىىة الدولٌىىة للصىىلٌب األحمىىر فىىً حىىاالت انتهىىان المىىانون الىىدولً اإلنسىىانً ، المجلىىة  .2

حزٌىران ، -الدولٌىة للصىلٌب األحمىر ، جنٌىف ، عىدد آذارالدولٌة للصلٌب األحمر ، الناشىر اللجنىة 

9129 . 

مسىئولٌة المىادة والرإسىاء والىدفع باطاعىة -حسٌن عٌسىى مىال هللا  -العمٌد حسٌن عٌسى مال هللا .2

بحث منشورفً كتاب المانون الدولى االنسانً منشورات اللجنة الدولٌىة للصىلٌب  –االوامر العلٌا 

 4004االحمر 

 

 ت النزاعات المسلحة ، بحث منشور على المولع :المسنٌن فً حاال .4

http://www.icrc.org/wep/ara/siteara o.nsf/iwp list 246. 

 دمحم المجذوب ، المماومة الشعبٌة المسلحة فً المانون الدولً العام على المولع : .2

www.almoqawama.org/arabic/rt-resis 

 

 

 ثالثاً : الرسائل الجامعٌة:

اطروحة دكنوراة ممدمىة -المانون الدولً لحموق االنسان ودساتٌر الدول-لسنجاريد. سلون رشٌد ا .9

 4002-جامعة الموصل -الى كلٌة المانون 

جامعىة  –العاللة بٌن المانون الدولً اإلنسانً والمانون الىدولً لحمىوق اإلنسىان  –ناجً المطاعنة  .4

 4004- 4002 –كلٌة الحموق  –دمشك 

المانون الدولً االنسانً والمىانون الىدولً لحمىوق االنسىان، اطروحىة د.نغم اسحك زٌا، دراسة فً  .2

 4002جامعة الموصل –دكتوراة ممدمة الى كلٌة المانون 
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 رابعا: االتفالٌات الدولٌة:

 .مٌثاق األمم المتحدة .9

 . 9129.اتفالٌة األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئٌن لعام 4

 . 9144االجتماعٌة والثمافٌة لعام .العهد الدولً للحموق االلتصادٌة و2

 . 9144.العهد الدولً للحموق المدنٌة والسٌاسٌة لعام 2

 . 9121.اتفالٌة جنٌف األولى لتحسٌن حال الجرحى والمرضى بالموات المسلحة فً المٌدان لعام 2

 . 9121.اتفالٌة جنٌف الثالثة المتعلمة بمعاملة أسرى الحرب لعام 4

  9121ة لتحسٌن حال جرحى ومرضى وغرلى الموات المسلحة فً البحار لعام .اتفالٌة جنٌف الثان2ٌ

  9121.اتفالٌة جنٌف الرابعة المتعلمة بحماٌة المدنٌٌن فً الحرب لعام 2

 . 9102.اتفالٌة الهاي الرابعة الخاصة باحترام لوانٌن وأعراف الحرب البرٌة لعام 1

 . 9141عن منظمة الدول األمرٌكٌة لعام  .االتفالٌة األمرٌكٌة لحموق اإلنسان الصادرة90

 . 9120.االتفالٌة األوربٌة لحموق اإلنسان الصادرة عن المجلس األوربً لعام 99

 . 9112.االتفالٌة العربٌة لحموق اإلنسان المعتمد فً مجلس جامعة الدول العربٌة لعام 94

والمتعلىك بحماٌىة ضىحاٌا  9121 .البروتوكول اإلضافً األول الملحك باتفالٌات جنٌىف األربىع لعىام92

 . 9122النزاعات المسلحة الدولٌة والمعتمد فً 

والمتعلىك بحماٌىة ضىحاٌا  9121.البروتوكول اإلضافً الثانً الملحك باتفالٌات جنٌف األربىع لعىام 92

 . 9122النزاعات المسلحة الداخلٌة والمعتمد فً 

 . 9144مدنٌة والسٌاسٌة والمعتمد فً .البروتوكول االختٌاري الملحك باتفالٌة الحموق ال92

 . 9112.نظام محكمة روما الجنائٌة لعام 94
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