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إهـــــداء
أهدي هذا البحث إلى:
والدتي العزيزة ،بارك الله في عمرها...
والدي العزيز ،تغمده الله بواسع الرحمة واسكنه فسيح الجنات.
زوجتي الحبيبة ،التي لم تبخل لي بخدماتها الجليلة...
اسرتي الكريمة ،حفظها الله من كل سوء.

د

شكر وتقدير
الحمد لله والصالة والسالم على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلي الله
علىة وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين.
أما بعد :فإنني أشكر الله أن وفقني وأعانني على إتمام هذا البحث وأتوجه
بوافر الشكر لسعادة الدكتور :قربى النميري جموع ،الذي تكرم بالشراف
والتوجيه والتصويب ،فلوال توجيهاته القيمة لما كان لهذا البحث أن يرى النور فله
مني كل الشكر والتقدير.
ثم الشكر لسعادة الدكتور :عبد المنعم عثمان محمد طه ،الذي بدأ بالشراف
على هذا البحث ولم يتمكن من المواصلة لظروفه الخاصة.
ً
والشكر موصوال ألعضاء لجنة المناقشة وهم :الدكتور /قربة النميري جموع،

والدكتور /عمرأبوعبيدة األمين عبد الله،
ثم الشكر لسعادة الدكتور :المكاوي خضر ،عميد كلية الشريعة والقانون الذي
قدم لى الكثير من المساعدات.

والشكر لجميع أساتذة كلية الشريعة والقانون ،وأخص بالشكر هنا أساتذة
قسم القانون العام الذين كان لهم األثر االكبر في بلوغ هذا المرام والشكر لخوتي
وأخواتي في دفعة الدبلوم العالي ودفعة الماجستير ،والشكر لدارة جامعة إفريقيا
العالمية هذا الصرح العلمي الشامخ الذي نهل من معينه كثير من طالب العلم
ً
ً
والمعرفة من شتى بقاع العالم ،نسأل الله أن يزيده علوا ورفعة والشكر لله من قبل
ومن بعد ،والحمد لله رب العالمين.
ه

مستخلص البحث:
تناول البحث "األشخاص المشمولون بالحماية أثناء النزاعات المسلحة" لكونه
يتعلق بحياة شرائح عديدة في املجتمعات من الذين ال عالقة لهم بالحرب والنزاعات،
وتتمثل مشكلة البحث في كيفية حماية الشرائح المشمولة بالحماية أثناء النزاعات وعند
إندالع الحروب .وهدف البحث يتمثل في دراسة أثر اندالع الحروب والنزاعات على حياة
المدنيين وإمكانية تفادى األضرار التي تنجم عنها.
اعتمد الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على قواعد
القانون الدولي والوطني التي تقر الحماية لغير المقاتلين في النزاعات ،وأردف ذلك بالمنهج
المقارن لعقد مقارنة بين ما يكفله الشريعة السالمية من حماية لهذه الشرائح الضعيفة،
َُ
كفله القانون الدولي النساني والوطني.
وما
توصل البحث للعديد من النتائج كان من أبرزها:
ال مكان للشرائح الضعيفة(النساء ،واألطفال ،والعجزة ،والمرض ى والغرقى واألسرى،
والمنكوبون في البحار) في االتفاقيات والبروتوكوالت عند اندالع الحرب .وخلصت البحث
ً
إلي مرونة القانون الدولي النساني وأكدت أنه أكثر شموال لحماية المتضررين من الحرب،
وشمل حتى األعيان الدينية والطبية وغيرها .واهتم بالشرائح الضعيفة من المنكوبين في
عرض البحار ،وفرق ما بين المقاتلين وغير المقاتلين اثناء الحرب .كما أن هذه القوانين
ملزمة لكافة الدول حتى لتلك التي لم تنضم إتفاقيات جنيف.
كما توصل الباحث للعديد من التوصيات كان من أهمها:
رغم الجهود المبذولة لتحقيق الحماية للذين شملتهم الحماية هنالك شرائح كبيرة لم
تدرج ضمن هذه الشرائح .أن القانون الدولي النساني ينبغي أن يتطور ليواكب
المستجدات في عالم الحروب بإضافة مالحق جديدة من البروتوكوالت في القانون الدولي
النساني .واالستفادة من االديان السماوية وخاصة الدين السالمي عند سن القوانين لما
في هذه االديان من موجهات وقيم سامية تصلح لكل زمان ومكان .وضرورة إصدار قرارات
أممية ملزمة لكافة الدول باحترام حقوق النسان بصورة تضمن مساواة الناس في القطر
الوأحد في كافة مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مما يبعد
شبح اندالع المشاكل الداخلية.
و

Abstract
The study of this research dealt with "persons
covered by protection during armed conflict" as it relates to
the lives of many segments of societies who have nothing
to do with war and conflicts, at a time when technological
development resulted in the diversity of the war machine
and its danger to civilians, which increased their suffering
and made them flee for asylum and displacement.
The aim of the research is to study the impact of the
outbreak of wars and conflicts on the lives of civilians and
the possibility of avoiding the damage they result from.
In this research, the researcher adopted the
descriptive and analytical approach to identify the rules of
international and national law that recognize protection for
non-combatants in conflicts, and he added that with a
comparative approach to make a comparison between
what Islamic law guarantees in terms of protection for these
vulnerable groups, and what international humanitarian and
national law guarantees.
The research reached several results, the most
prominent of which were:
- There is no place for vulnerable groups in
agreements and protocols when war breaks out.
The study concluded the flexibility of international
humanitarian law and emphasized that it is more
comprehensive to protect those affected by war, and it
includes even religious, medical and other objects. And he
cared about the vulnerable segments of those afflicted in
the open seas, and made a difference between combatants
and non-combatants during war.
- These laws are binding on all countries, even those
that have not joined the United Nations.
ز

The research also reached many recommend
ations, the most important of which were:
Despite the efforts made to achieve protection
for those who were covered by protection, there are large
segments that were not included in these segments.
- International humanitarian law should evolve to
keep pace with developments in the world of war, by adding
new annexes of protocols to international humanitarian law.
- Benefiting from the divine religions, especially the
Islamic religion, when enacting laws, as these religions
have high guidelines and values that are suitable for every
time and place.
- The necessity of issuing UN resolutions that are
binding on all countries to respect human rights in a way
that guarantees the equality of people in the same country
in all aspects of political, economic, social and cultural life,
thus removing the specter of the outbreak of internal
problems.
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أساسيات البحث
وبه ثالثة مباحث:
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املبحث األول
مقدمة البحث وأسباب اختيار املوضوع وأهميته وأهدافه
وبه أربعة مطالب:
املطلب األول :مقدمة البحث.
املطلب الثاني :أسباب اختيار املوضوع.
املطلب الثالث :أهمية البحث.
املطلب الرابع :أهداف البحث.
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املطلب األول :مقدمة البحث
(اكثر األخشخا

كرها للحرب هم أوالئك الذين خاضوا غمارها واكتووا بنارها وحصدوا

نتائجها فهنا يكمن الفرق بين من جرب الحرب بنفسه ومن تابع أخبارها في خشاخشات
التلفاز) حيدر قلوكما اتيم
 لقد خشهد النصف األخير من القرن العشرين وبداية القرن الحالي تزايد في عددالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية كما تزايدت ضحاياها في صفوف المدنيين وحتى
األعيان المدنية الالزمة لحمايتهما حدا بالمجتمع الدولي إلي إعادة التفكير في مفهوم
النزاعات المسلحة التي تقوم على النظرية التقليدية للحرب والتي كانت تقصى النزاعات
المسلحة الداخلية من أي تنظيم من هذه الوصفة األكبر الندالع أي نزاع في أي بلد من
البلدان ومن أهم الشرائح التي تتأثر سلبا بهذه النزاعات االطفال والنساء أثناء النزاعات
اليوم جعل المجتمع الدولي يكثف من اهتمامه بحمايتهم في هذه الظروف عن طريق
تعزيز االطر القانونية الالزمة بسن قوانين في إطار عدة فروع للقانون الدولي العام
اضافة ألحكام القانون الدولي اإلنساني قانون النزاعات المسلحة بامتياز .بالرغم الدولية
وبالرغم من الكم الهائل من القواعد واالليات المعتمدة لحماية هذه الشرائح.
 -للقانون الدولي اإلنساني أهداف عدة تنطلق من هدف رئيسي هو حماية ضحايا

النزاعات المسلحة دولية كانت أو غير دولية من هذه الفئات ومنهم السكان المدنيون أي

األخشخا

الذين ال يحملون السالح والمقاتلون ما أن يرموا السالح وهذا يشمل عمليا

األسر والجرحى والمرضى من المقاتلين وكذلك االعيان المدنية من جسور ومحطات
وكهرباء وغيرها من منشئات حيوية ليست ذات عالقة بالمنشئات العسكرية واالعيان

الثقافية واماكن العبادة واألخشخا

القائمون عليها واألخشخا

والمؤسسات التي يؤمن

لها القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة ويظهر ذلك عن طريق خشارات مميزة لهؤالء
األخشخا

أو افراد هذه المؤسسات كالصحفيين وافراد المنظمات اإلنسانية والمنشئات
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الصحية واالليات التابعة لها
-

ورغم تعدد أهداف القانون الدولي اإلنساني وتشعب مطالبه اال أن هدفه الرئيسي

يظل هو حماية المدنيين خاصة االطفال منهم والنساء سواء كانت النزاعات دولية ام

غير دولية.
المطلب الثاني :أسباب اختيار الموضوع

 )1التطور يف جمال حقوق اإلنسان حيتم للعامل تطوير منظومة القانون الدولي اإلنساني.

 )8التداخل ما بني هو عسكري ومدني معقداً خاصة يف النزاعات الدولية مما جعل من
مهمة محاية املدنيني أمراً عسرياً.

 )3كل هذه التطورات الخطيرة التي تمس حقوق اإلنسان جعلت الكثير من الكتاب

وخشراح القانون الدولي يتساءلون عن ما إذا كانت الحماية المكفولة للمدنيين
بموجب مبادئ القانون الدولي كافية ام انها تحتاج إلعادة النظر عبر أطر

قانونية جديدة.

 )4ففي اآلونة األخيرة نجد أن الصراعات العالمية والمحلية التي باتت تهدد السلم
واألمن الدوليين وضاعفت من معاناة الماليين حول العالم زادت النزاعات

المسلحة لزيادة ظاهرة النزوح الداخلي واللجوء إلي دول أخر .

 )0اضحى التداخل بين ما هو مدنى وعسكري معقدا خاصة في النزاعات الدولية
مما جعل من مهمة حماية المدنيين فيها أم ار عسيرا.

 )6بما أنني من اقليم دارفور والذ

خشهد نزاعا داخليا اهتم به العالم وتعرض فيه

المدنيون الكثير من الفظائع مما يجعلني بصفة خشخصية مهتما بهذا الموضوع.

 )2كل هذه التطورات والتحديات خشجعتني على اختيار هذا الموضوع من اجل
التعمق فيها ومحاولة اإلسهام بأفكار يمكن االستفادة منها في تطوير القانون

الدولي اإلنساني الذي بالتأكيد يحتاج إلي تطوير مستمر لمواكبة التطورات

المتسارعة في العالم.
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املطلب الثالث :أهمية البحث
 )1تكمن أهمية البحث في كونه يتعلق بحياة خشرائح عديدة في المجتمعات من الذين
ال عالقة لهم بالحرب والنزاعات المسلحة عليهم في غاية األهمية.
 )8اإلنسان الذي كرمه الله من فوق سبع سموات ال يمكن أن يكون عرضة إلزهاق
روحه وإهانة كرامته من غير مراجعة عاجلة إلجراءات حمايته المكفولة.
 )3القانون الدولي اإلنساني ما هي إال تجسيد لمبادئ األديان السماوية التي كرمت
اإلنسان وخاصة الدين اإلسالمي مما يجعلنا أكثر تمسكا بالدعوة لحماية المدنيين
والشرائح الضعيفة وغيرها من الشرائح المحمية بالقانون اإلنساني الدولي.
املطلب الرابع :أهداف البحث
 -1تتمثل في دراسة اثر اندالع الحروب (اللجوء والنزوح وفقدان الممتلكات وتفكك
األسر ،وغيرها من األضرار) والنزاعات على حياة المدنيين والبحث.
 -8تفاد األضرار التي تنجم عنها الحروب.
 -3األخشخا

المشمولون بالحماية هم المرضى والغرقى ،والجرحى ،والمنكوبون في

البحار ،والمدنيين عموما ،واألعيان المدنية مثل دور العبادة ،واألعيان الثقافية
مثل المسارح وغيرها.
 -4يهدف البحث للنظر في ال إطار القانوني الوطني لمعرفة القواعد التي كفل
المشرع لحماية المدنيين بما في ذلك حماية الالجئين والنازحين.
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املبحث الثاني
مشكلة البحث وأسئلته وفروضه ومنهجه وإجراءاته
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املطلب األول :مشكلة البحث
زاد التطور التكنولوجي من تنوع آلة الحرب وخطورتها وخشراستها واضحت الكثير
من هذه االسلحة المحفوظة في مخازن الدول عند استخدامها تقضى ال على المدنيين
فحسب ولكن على االخضر واليابس من هذه الحياة إذا ما اندلع أي نزاع مسلح ،كما أن
زيادة النزاعات المسلحة داخل حدود الوطن الوأحد زاد من معاناة المواطنين وجعلهم
يهربون للجوء والنزوح.
املطلب الثاني :أسئلة البحث
تدور أسئلة هذا البحث في اآلتي-:
 )1ومن هم األخشخا

المشمولون بالحماية.

 )8ما هو ال إطار القانوني المقرر بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني إلضفاء
الحماية على المقاتلين وغير المقاتلين في النزاعات المسلحة.
 )3وما هي آليات الحماية على المستويين الوطني والدولي.
 )4وما هي الجهات التي تقوم بعملية الحماية ؟.
 )0وما هو نطاق الحماية؟.
 )6وما هي كيفية الحماية؟.
 )2مد كفاية هذه التدابير المتخذة أن تفي بحاجة المشمولون بالحماية.
 )2بيان وجه الشبه بين ما يقدم للمحتاجين في الدين اإلسالمي وما يقدمه القانون
الدولي اإلنساني الذي يتبناه المجتمع الدولي في حماية هؤالء المحتاجين اثناء
النزاعات المسلحة.
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املطلب الثالث :فروض البحث
تتمثل فروض هذا البحث في اآلتي:
 )1ان قواعد القانون الدولي اإلنساني على المستويين الدولي والوطني تقرر
إطار ا قانونيا لحماية غير المقاتلين في النزاعات الدولية وغير الدولية
 )8ان هنالك آليات تتعدد على المستويين الدولي والوطني إلنفاذ هذه الحماية
 )3ان معاناة غير المقاتلين من المدنيين خاصة النساء واالطفال تزداد في
النزاعات الدولية وغير الدولية بالرغم من وجود األطراف القانونية وآليات
الحماية المشار اليها.
املطلب الرابع :منهج البحث وإجراءاته
اعتمد الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على قواعد القانون
الدولي والوطني التي تقر حماية المقاتلين وغير المقاتلين في النزاعات وأردف ذلك
بالمنهج المقارن لعقد مقارنة بين ما يكفله الشريعة اإلسالمية من حماية لهذه الشرائح
الضعيفة وما كفله القانون الدولي اإلنساني والوطني.
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املبحث الثالث
حدود البحث ،ووسائله وأدواته ومصطلحات البحث
وبه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حدود البحث.
املطلب الثاني :وسائل البحث وأدواته.
املطلب الثالث :مصطلحات البحث.
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املطلب األول :حدود البحث
 .1الحدود الزمانية والمكانية:
ال تقتصر هذه الدراسة على بلد بعينه بل تتعد الحدود الجغرافية والزمانية والمكانية
إلي البحث في قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تستهدف اضفاء الحماية على
فئات من الناس بالرغم من ذلك تركز الدراسة على قواعد القانون الوطني السودانى
لتحديد القواعد الوطنية الموازية لقواعد الدولي ،كل ذلك بالمقارنة مع قواعد الشريعة
ذات الصلة.
 .2الحدود الموضوعية:
موضوع هذه الدراسة دراسة القواعد القانونية التي تحدد األخشخا

المشمولون

بالحماية اثناء النزاعات المسلحة بنوعيها في اتفاقيات جنيف االربعة
والبروتوكوالت اإلضافية.
املطلب الثاني :وسائل البحث وأدواته
استخدم في هذا البحث الوسائل األتية:
 )1المصادر والمراجع .ذات الصلة بقواعد القانون اإلنساني
 )8االتفاقيات والمعاهدات الدولية واالقليمية ،خاصة اتفاقيات جنيف االربعة
والبروتوكوالت اإلضافية األول والثاني والثالث حماية االعيان الثقافية.
 )3القوانين الوطنية ذات الصلة كالدستور السوداني والقوانين الجناية وقانون القوات
المسلحة ولوائحها
 )4المكتبة االلكترونية
 )0المقاالت والدراسات ذات الصلة
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املطلب الثالث :مصطلحات البحث
تكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمامها أينما وجدت في متن هذا
البحث ما لم يقتض السياق معنى آخر،
 )1الحماية يقصد بها االجراءات الوقائية التي قررتها قواعد القانون الدولي لمنع
العالم ضرر الحرب والنزاعات المسلحة على الفئات المحمية
 )8العرف :يقصد به العرف الدولي باعتباره مصدر من مصادر القانون الدولي
اإلنساني وهي اتفاقيات جنيف االربع والبروتوكوالت اإلضافية واتفاقية حماية
االعيان الثقافية واتفاقيات أخر
 )3االتفاقيات :يقصد بها االتفاقيات الدولية المتعارف عليها في القانون الدولي
اإلنساني.
 )4األخشخا

المشمولون بالحماية :يقصد بهم األخشخا

المشمولون بالحماية وفق

مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني.
 )0األعيان :يقصد بها المرافق العامة من مستشفيات ودور العبادة والمراكز الثقافية
التي منع القانون الدولي اإلنساني من االعتداء عليها أثناء النزاعات المسلحة.
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املبحث الرابع
الدراسات السابقة ومساهمة اخلطة يف الفكر اإلنساني
وبه مطلبان:
املطلب األول :الدراسات السابقة
املطلب الثاني :مساهمة اخلطة يف الفكر اإلنساني
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املطلب األول :الدراسات السابقة
 /1الدراسة األولى :القانون الدولي اإلنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية

والواقع إعداد الطالبة :أمل يازجى ،جامعة دمشق ،كلية الحقوق ،قسم القانون الدولي،

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه – .مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد

-85العدد األول8554-م
أوجه االتفاق :

ركزت الكاتبة على حماية األعيان المدنية والمدنيين اثناء الن ازعات المسلحة وفق

منظور القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان والعرف الدولي ،واعطى اهتمام

خا

للوضع اإلنساني في االراضي الفلسطينية وما تشهده من انتهاك للقانون الدولي

أوجه االختالف-:

 -تركز هذه الدراسة على تحليل قواعد القانون الدولي اإلنساني ودور الياته في اضفاء

الحماية اثناء النزاعات المسلحة

تبرز الدراسة الفئات المحمية عموما دون التقيد بحدود معينة كفلسطين مثال.

 /2الدراسة الثانية :دور قواعد القانون الدولي اإلنساني في كفالة الحماية الخاصة

للصحفيين اثناء النزاعات المسلحة.

مقدمة في المؤتمر العلمي الرابع حول القانون واالعالم في الفترة من  83إلي 84

 ،8512تقديم الدكتور /تأمر بكر عثمان رضوان دكتوراه في القانون الدولي العام
ومنتدب للتدريس بجامعة حلوان.

أوجه االتفاق-:

 تبرز الدراسة قواعد حماية الصحفيين فئة مشمولة بالحماية اثناء النزاعاتالمسلحة وهو ما ناقش القواعد القانونية ذات الصلة.

أوجه االختالف-:

 -ان الكاتب في بحثه هذا لم يتطرق إلي األخشخا

الذن خشملهم القانون الدولي

اإلنساني بالحماية من غير الصحفيين حيث قام بالتركيز على خشريحة وأحدة وهي

خشريحة الصحفيين الذين في اعتقادنا بانهم أحد هذه الشرائح المشمولة بالحماية

ولكنها ليست الوحيدة.
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 /3الدراسة الثالثة :حماية موظفي الخدمات اإلنسانية أثناء النزاعات المسلحة.

دراسة تحليلية في القانون الدولي اإلنساني في الفترة من  8552وحتى 8511م بحث

مقدم لنيل درجة الماجستير في الدراسات النسوية اعداد الطالبة –عابدة وردانى عبد
الظاهر –جامعة افريقيا العالمية –كلية الشريعة والقانون.
أوجه االتفاق-:
 تناول الباحث ال إطار القانوني للحماية القانونية لموظفي الخدمات اإلنسانيةوحماية موظفي الخدمات الروحية والخدمات العينية في اثناء النزاعات المسلحة
فيما يخص حماية المرافق العامة و موظفو األمم المتحدة واالفراد المرتبطين به.
أوجه االختالف:
 لم يتطرق البحث لحماية االعيان الثقافية ودور العبادة وحصر أوجه الحماية فيطائفتين فقط من الفئات المحمية اثناء النزاعات المسلحة وهو مجال هذا البحث.

 /4الدراسة الرابعة :دور القانون الدولي اإلنساني في مواجهة الحروبات الحديثة (دراسة
مقارنة).

عبارة عن بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون العام – جامعة أفريقيا

العالمية كلية الشريعة والقانون ،للعام 8516م ،إعداد الطالب :عمر عبدالله محمد،
اخشراف :د .عمر أبو عبيدة األمين.

أوجه االتفاق -:

 تناول الباحث في نقاط االتفاق ما تعرض له قانون الدولي اإلنساني وبخاصةاتفاقيات جنيف في سنة  1141وبروتوكوليها اإلضافيين  1122في نظر
الالجئين.

أوجه االختالف-:

 ركز الباحث على دور الصليب االحمر الدولي في إيواء وعالج الجرحى- 14 -

والمرضى وانقاذ المنكوبون في البحار وحماية المدنيين واالعيان المدنية في
النزاعات المحلية والدولية على حد سواء.

/5الدراسة الخامسة :حماية المدنيين من كوارث النزاعات المسلحة.
دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقانون الدولي اإلنساني – بحث تكميلي لنيل

درجة الماجستير في دراسات الكوارث والالجئين ،اعداد الطالب :عبدالرحيم ادم تجاني –

فترة 8550م – جامعة أفريقيا العالمية معهد دراسات الكوارث والالجئين.

أوجه االتفاق-:

 هي نفس النقاط التي تضمنها هذا البحث المتواضع من األخشخاالتي خشملتها حامية القانون الدولي اإلنساني.

واالعيان

أوجه االختالف -:

 تركيز الباحث على حماية االثار التاريخية واماكن العبادة واألعمال الفنية والتيتمثل التراث الثقافي والروحي للشعوب.
/6الدراسية السادسة :معايير تطبيق قواعد القانون الدولي العام وأثرها في العالقات
الدولية (دراسة مقارنة.
دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتو اره في القانون العام – اعداد الطالب :عبدالله حماد
حمزه مالح – اخشراف الدكتور عبدالله حماد ادريس السودان الخرطوم – 8512-1432
جامعة أفريقيا العالمية كلية الدراسات العلىا كلية الشريعة والقانون – قسم القانون العام
أوجه االتفاق-:
 تناولت الدراسة اتفاقيات جنيف االربعة وما تضمنتها من بنودأوجه االختالف- :
 ركزت الد ارسة على اهمية سالمة العسكريين والمدنيين أو اي خشخص اخر وفقآلآلتي :القتل والتعذيب بدنيا كان ام عقليا والعقوبات البدنية والتشويه وانتهاك
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الكرامة الشخصية واخذ الرهائن والعقوبات الجماعية أو التحديد بارتكاب اي من
االفعال المذكورة.
 /7الدراسة السابعة :التطبيقات الدولية لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
دراسة حالة للمنطقة العربية (1141م8513/م) – بحث مقدم لنيل درجة الدكتورة
في القانون العام فرع :القانون الدولي اإلنساني – اعداد الطالب :كمال الدين يوسف
محمد حسين – اخشراف الدكتور :تاج السر المطلب محمد فقير – السودان الخرطوم
1432ه8512/م – جامعة أفريقيا العالمية – كلية الشريعة والقانون – قسم القانون
العام.
أوجه نقاط االتفاق -:
 تناولت الدراسة المشمولون بالحماية وفق اتفاقيات جنيف االربعة وبروتوكوليهاوهو ما يتفق مع ما اوردناه في هذا البحث المتواضع.
أوجه االختالف-:
 أورد الدراسة قانون الهاي األول عام 1211م وهو ما يتضمن منع اطالقالقذائف والمتفجرات من بالونات أو اي وسائل اخر مماثلة وكذلك اورد القانون
الهاي الثاني 1152م الذي قنن اعراف الحرب البرية.
/2الدراسة الثامنة :نطاق حماية حقوق المدنيين واثناء النزاعات المسلحة (دراسة
مقارنة) :بحث تكميلي لنيل درجة ماجستير في القانون العام – اعداد الطالبة :وفاء سيد
الريح الخضر ،إخشراف الدكتور :محمد الفاتح الجزولي محمد ،السودان الخرطوم
1432ه8512-م ،جامعة أفريقيا العالمية كلية الشريعة والقانون -قسم القانون.
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أوجه االتفاق-:
 هو اتفاقيات جنيف االربعة وما حوتها من بنود من حماية االعيان المدنيةوالدينية وغيرها وهو ما حواه بحثنا المتواضع وهو وجه االتفاق بين الدراستين.
أوجه االختالف- :
 ركزت الدراسة على حماية النساء واالطفال سواء ضد المعاملة السيئة من جانبطرفي النزاع الذي يقع تحت سلطته مثل عدم جواز تنفيذ حكم االعدام على
االمهات الحوامل وامهات صغار االطفال.
املطلب الثاني :مساهمة البحث يف الفكر اإلنساني:
الشك أن هذا البحث قد يسهم ولو قليال في اثراء الفكر اإلنساني بما يتضمنه من
قوانين وقواعد الحماية الدولية للشرائح الضعيفة في عالم يعج بالنزاعات المسلحة والتي
تستخدم فيها اكثر االسلحة تدمي ار األمر الذي يفاقم المعاناة لكثير من الشرائح وخاصة
الشرائح الضعيفة المشار اليها في هذه الدراسة ،يضيف هذا البحث نظرة ثاقبة للقوانين
الوطنية السودانية ذات الصلة في هذا المجال.
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الفصل الثاني
التعريف بالقانون الدولي اإلنساني
وعالقته بالقانــــــون الدولي العام و حقوق اإلنسان
وبه ثالثة مباحث:
املبحث األول :التعريف بالقانون الدولي اإلنااني وأساه ومبادئه وقواعده.
املبحث الثاني :أهداف القانون الدولي اإلناـــــاني ومصــــادره وتنفيــــــــــــــذه.
املبحث الثالث :عالقة القانون الدولي اإلنااني بالقانون الدولي العام وقانون حقوق اإلناان.

املبحث األول
التعريف بالقانون الدولي اإلنساني وأسسه ومبادئه وقواعده
وبه أربعة مطالب:

املطلب األول :التعريف بالقانون الدولي اإلنااني.
املطلب الثاني :أســــس القانون الدولي اإلنااني.
املطلب الثالث :مبـــادئ القانون الدولي اإلنااني.
املطلب الرابع :قواعــــد القانون الدولي اإلنااني.
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املطلب األول :التعريف بالقانون الدولي اإلنساني:
وردت تعاريف كثيرة بخصو القانون الدولي اإلنساني ،كما عرف بانه مجموعة
المبادئ واألحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب باإلضافة للحماية للسكان

المدنيين ،والمرضى والمصابين من المقاتلين أسر الحرب.

كما عرفه البعض بانه مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى اتفاقيات دولية
مخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة اإلنسانية الناجمة مباخشرة عن النزاعات

المسلحة الدولية أو غير الدولية التي تحد العتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في

اللجوء إلي ما يختارونه من أساليب ووسائل في القتال ،وتحمى األخشخا

والممتلكات

في القتال التي تتضرر من جراء النزاع القانون الدولي اإلنساني هو أحد فروع القانون

الدولي العام الحديثة ،يهدف – هذا القانون إلي حماية اإلنسان في ظرف طارئ ،هو
ظرف النزاع المسلح.

والقانون الدولي اإلنساني هو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العالقات بين

الدول .ويتمثل القانون الدولي في االتفاقيات التي ابرمتها الدول والعرف الدولي النابع
من ممارسات الدول والمقبول من جانبها باعتباره الزاميا ،فضال عن المبادئ العامة

للقانون .في الحقيقة أن القانون الدولي اإلنساني يعنى باإلنسان واالعيان في وقت

الحرب ،واإلنسان المشمول بهذه العناية هو اإلنسان غير المشترك في الحرب واإلنسان

غير القادر على مواصلة االخشتراك في الحرب والمثال على الحالة األولى المدنيون

بشكل عام باستثناء الذين يشتركون في العمليات الحربية ،والمثال على الحالة الثانية

األسر والجرحى أما بالنسبة إلي االعيان والممتلكات المشمولة بالحماية أو ما تعرف

باألعيان المدنية ،فهي كافة األهداف التي ال تعتبر أهدافا عسكرية بالمفهوم العسكري،

ويشترط باألهداف العسكرية أن تكون لخدمة غرض عسكري والتي تكون محمية
عسكريا(.)1

( )1االستاذ مولود احمد مصلح –االكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك -العالقة بين القانون الدولي اإلنساني

والقانون الدولي لحقوق االنسان-رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون العام –
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.0 :

تحد من
كما يعرف القانون اإلنساني الدولي :بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي ّ
استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من اآلثار الناجمة عن الحرب تجاه اإلنسان
عامة فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق اإلنسان غرضه حماية األخشخا

المتضررين في حالة نزاع مسّلح كحماية الممتلكات واألموال التي ليست لها عالقة
بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلي حماية السكان غير المشتركين بصورة مباخشرة أو
الذين كفوا عن االخشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسر الحرب

ويمكن القول أن القانون الدولي اإلنساني انطلق باتفاقية "جنيف" لسنة  1264وتلتها

عدة اتفاقيات وبرتوكوالت هامة.
ّ
وتأثر القانون الدولي اإلنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال
بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق اإلنسان مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخا

بالحقوق المدنية والسياسية

وذلك تأسيسا على أن اإلنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية
على قدم المساواة في زمن السلم أو زمن الحرب .وتجدر اإلخشارة أن العهد الدولي
يخول للدول في حاالت الطوارئ االستثنائية التي
الخا
بالحقوق المدنية والسياسية ّ
تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن خشريطة أن يكون ذلك في أضيق
الحدود.

()1

هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلي حماية ضحايا مختلف أنواع

النزاعات المسلحة من دولية وغير دولية ،من أخشخا

وأعيان.ما يستحق التوقف عنده

في هذا التعريف هو مصطلح" قواعد قانونية" ،فهذه القواعد ليست على اإلطالق قواعد

أخالقية ،وهي قواعد يثير عدم احترامها السخط واالستنكار الدوليين ال أكثر ،كامتناع
( )1القاضي جمال خشهلول ،القانـون الدولي اإلنساني ،الجمهورية التونسية،
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.8

دولة ما عن تقديم مساعدة لجارة لها تعرضت إلي كارثة طبيعية ،وال قواعد مجاملة دولية

وهي قواعد تسعى إلي تحسين العالقات الدولية ال أكثر ،كتقديم رقعة أرض لبناء مقر

لبعثة دبلوماسية ،بل هي قواعد ال يجوز للدول وغيرها من أخشخا

دولية مخالفتها متى

التزمت بها وأخشكال االلتزام مختلفة ،فقد تكون تعاقدية أي بموجب التصديق أو االنضمام

عالميا ،وقد تكون هذه
إلي معاهدة ما ،وقد تكون عرفية ،سواء كان العرف إقليميا أو
َ
القواعد مقننة في معاهدات بالنسبة لبعض الدول وعرفا بالنسبة للدول األخر  ،وعلى
سبيل المثال تسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر إلي جعل أحكام البروتوكول األول.

أخير ما يعد عمليات عدائية يتغلب فيها المنطق العسكري تماما على المنطق
-و ا

اإلنساني وتشكل أساس القتال ،من عمليات على اليابسة أو في األجواء أو في البحار .
ويبدو أن العدوان على العراق يظهر الحاجة الماسة إلي ضرورة هذه القواعد والتقيد بها،

ذلك أن المعتدين من أمريكيين وبريطانيين كانوا قد خرقوا كل ما ذكر أعاله من استخدام
أسلحة محرمة واستهداف المدنيين وتشجيع أعمال السلب والسرقة في كل مدن العراق
وخاصة في الدوائر الرسمية بحجة أنهم ليسوا بقوات خشرطة وأنه ال يمكن االستعانة

بالشرطة المحلية ألنها كانت تتعاون مع الحكومة السابقة ،ليشكل هذا العمل خرقا للمادة

 ٦٨من البرتوكول األول لعام  1122م.

()1

يعد قانون النزاع المسلح المعروف أيضا بالقانون اإلنساني الدولي جزئيا من القانون
الدولي الذي يقنن بوضوح المعايير الملزمة لمنع النزوح والقانون اإلنساني الدولي غير

معني بمسائلة خشرعية النزاعات المسلحة لكنه يحكم السلوك المنتهج خالل النزاع ويضع

االعتبا ارت اإلنسانية في مقابل الضرورة العسكرية.

( )1د .أمل يازجى ،قسم القانون الدولي ،كلية الحقوق ،جامعة دمشق القانون الدولي اإلنساني وقانون النزاعات
المسلحة بين النظرية والواقع ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد 85العدد االول8554
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املطلب الثاني :أسس القانون الدولي اإلنساني.

كثي ار ما تقع ابان النزاعات المسلحة انتهاكات خطير سواء من طرف المدنيين أو

العسكريين على حد سواء الن في مثل هذه الحاالت الخطيرة كثي ار ما تتولد في نفسية

كل إنسان مشاعر الخوف وحب االنتقام واالخشتراك في النزاع ومحاولة االقتراب من
مناطق النزاع والقتال من مشاهدة ما يحصل األمر كذلك بالنسبة للقوات المسلحة في

الميدان التي كثي ار ما تفقد التركيز والتعقل في معاملة العدو من القوات المسلحة أو من
المدنيين وكذلك عدم التمييز بين ما هو مشروع مهاجمته وبين ما هو غير مشروع ،أي

عدم التمييز بين الهدف المدني والهدف العسكري.

إن السبب األول والرئيسي في وقوع مثل هذه الحوادث زمن النزاعات المسلحة يمكن
ارجاعه إلي الجهل بقواعد القانون الدولي اإلنساني ،األمر الذي يترتب عنه عدم احترام

هذه القواعد وألجل هذه االسباب تم االتفاق في العديد من االتفاقيات الدولية وغيرها من
الق اررات الصادرة عن بعض الهيئات الدولية واالقليمية على ضرورة نشر أحكام هذا

القانون في أوساط المدنيين وخاصة القوات العسكرية من اجل التخفيف من المعاناة
وتحقيق اكبر قدر من اإلنسانية والسلم واالمن واقرار العدل من خالل مسائلة كل من

يخالف هذه القواعد امام ما يسمى بالمحاكم الجنائية الدولية المختصة بمعاقبة مجرمي

الحرب ،وعليه فان المقصود بنشر القانون الدولي اإلنساني كمطلب أول ،على أن نتناول
بالدراسة والتحليل االساس القانوني لاللتزام بنشر القانون الدولي اإلنساني كمطلب

ثاني.

()1

( )1األستاذ ،لعور حسان حمزة ،مذكرة لنيل خشهادة الماجستير في العلوم القانونية ،تخصص قانون دولي إنساني ،
السنة الجامعية 8551-8552م،

.118
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عادة ما يطرح المهتمون بالعالقات الدولية هذا السؤال ،خاصة في مرحلة تهيمن فيها
سياسة األقو على القانون ،وال يقتصر السؤال على القانون الدولي اإلنساني بل يتعداه
إلي جدو القانون الدولي العام ككل ،ذلك أن معظم قواعد هذا القانون تثير مشاكل في
التطبيق ،ويظهر فيها الكيل بمكاييل مختلفة .وكان الفقه الدولي قد حدد ثالثة عناصر
حتى تكون القاعدة قانونية وهذه العناصر هي -:
 )1صدورها عن سلطة تشريعية مختصة.
 )8تنفيذها من السلطة الموكل إليها هذه المهمة.
 )3وجود جهاز قضائي مسؤول عن مراقبة التنفيذ ومالحقة المنتهكين لهذه القاعدة.
فإذا عدنا إلي قواعد القانون الدولي ال نساني نرى:
 )1أن هذه القواعد ،المقنن منها (المعاهدات) والعرفي ،مصدره إرادة الدول
المصادقة على ما هو مكتوب أو على االلتزام بالقاعدة العرفية ،مما يعني أن
هذه القواعد صدرت من حيث المبدأ عن السلطة صاحبة الحق في ذلك ،مع
الفارق في الشكليات فحسب.
 )8تبدأ إخشكاليات هذا القانون من السلطات المسؤولة عن تنفيذ أحكامه ،وغالبا ما
ترتكب الدول وأحدة أو أكثر من المخالفات اآلتية:
المعنية بأحكام هذا القانون بتعديل تشريعاتها الوطنية بما
ا
أ)
نادر ما تقوم الدول ّ
يتناسب مع التزاماتها الدولية ،مما يعني إمكانية عدم معاقبة مجموعة من

االنتهاكات لعدم وجود نص قانوني لمالحقة مرتكبيها ،فكل الدول العربية
طرف في اتفاقات جنيف لعام  ٩١٩١والبروتوكول األول لعام 1122م ،ورغم
ذلك تخلو قوانين عقوباتها العادية منها والعسكرية تقريبا من نصو
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واضحة

تتعقب االنتهاكات التي عرفتها هذه االتفاقيات.
ب) ال تبذل غالبية الدول المعنية بأحكام هذا القانون الجهود الكافية لنشر قواعده
بالصورة التي تساعد القائمين المحليين في حسن التنفيذ ،خاصة فيما يتعلق
بإعداد أفراد القوات المسلحة بمختلف مراتبهم مما قد يجنب هؤالء ارتكاب
أفعال أو االمتناع عن أفعال كانت دولهم قد ارتضت اعتبارها انتهاكات
للقانون الدولي ،فقلة من الدول العربية– منها األردن ومصر -كانت قد
أنشأت لجنة وطنية لنشر وإدماج قواعد القانون الدولي اإلنساني في تشريعاتها
الوطنية
ج) غالبا ما ترتكب الدول وخاصة الكبر منها االنتهاكات األكثر فداحة لقواعد
هذا القانون دون ) (les guerres chirurgicalesحسيب أو رقيب أعماال
لمبدأ الكيل بمكاييل مختلفة ،فالحروب الجراحية كالتي حصلت في العراق
عام  ٩١١٩أو جمهورية يوغسالفية عام  ،١٠٠٩وكل ما قام به الكيان
الصهيوني فيما يسمى أراضي السلطة الفلسطينية وهي في الواقع كذلك،
أخير العدوان على العراق عام  ،١٠٠٢كانت مليئة باالنتهاكات التي يحرم
و ا
القانون الدولي اإلنساني ارتكابها ،كالقصف العشوائي ،وضرب المنشآت
المدنية والمشافي واستهداف المدنيين ،واستهداف الكهرباء والماء لقطعها عن
المدنيين ،كل هذه التصرفات’ تخل بثقة الدول الصغر بأحكام هذا القانون
ويؤكد لها ضعف قواعده وإمكانية خرقها .وال يعطي مجلس األمن الذي أوكل
إليه ميثاق األمم المتحدة دور السلطة التنفيذية في هذه المنظمة العالمي
صورة تزيد من ثقة الدول بوجود سلطة تنفيذية عادلة ،ويبرهن العدوان األخير
26

على العراق الموقف الضعيف جدا للمجلس إزاء الواليات المتحدة وحلفائها،
حيث لم تصدر عنه أي إدانة أو تعلىق أو حتى طلب بوقف إطالق النار أو
حماية المدنيين الخ....

()1

 )3أما بالنسبة للقضاء والجزاء ،فهنا تنعدم ثقة الدول الصغر بأحكام هذا القانون
وبالقانون الدولي عامة ،ذلك لقصور القضاء والتحكيم الدوليين ومحدود يتهما
كأدوات لتحقيق العدالة الدولية ،حتى بعد أن دخلت المحكمة الجنائية الدولية حيز
التنفيذ ،حيث يبقى هذا القضاء قضاء انتقائيا يحاكم الطرف األضعف ،ويؤمن
بصورة أو بأخر عدم وقوع األقو تحت سلطته ،فقد عمدت مثال الواليات
المتحدة األمريكية إلي عقد عدد من االتفاقات الثنائية التي تمنع على الطرف
اآلخر تسليم األمريكيين إلي المحكمة أن طلب ذلك منه ،وال تزال واخشنطن تسعى
في زيادة عدد هذه االتفاقات بحيث يتهمش دور المحكمة في مساءلة األمريكيين
الذين يرتكبون أحد الجرائم التي تدخل في اختصا

المحكمة.رغم صحة كل

ما ذكر سابقا ،إال أنه ال يجب أن يغيب عن البال طبيعة العالقات الدولية والتي
ال يمكن قياسها على العالقات الداخلية من حيث خضوع األفراد العاديين
واالعتبارين ألحكام القانون الداخلي ،وذلك للدور الذي تؤديه السياسة الدولية في
تقرير واستخدام قواعد القانون الدولي .أو أنه قانون ذو نسيج خا

كما يراه

األستاذ خشكري عندما تحدث في مدخل إلي القانون الدولي العام –

 ٩٩عن

الطبيعة الخاصة لكل قواعد القانون الدولي ،حيث ال يمكن تجاهل تأثير السياسة
وتجاذباتها في هذا القانون .ويظهر دور السياسة في السرعة النسبية في صياغة
( )1د .أمل يازجى ،قانون الدولي االنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع  -مرجع سابق –
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قواعد هذا القانون أي التقاء الدول على المبدأومن ثم صعوبة ومحاولة تفريغها
من مضمونها ،وحتى استحالة تطبيقها في بعض األحوال .لكن هذا ال يعني أن
تطور لم يحصل على جميع األصعدة السابقة الذكر ،ومدت بعض الدول كبلجيكا
ا
اختصاصها الجزائية لتشمل عددا من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان زمن
السلم والنزاعات المسلحة ،ودخلت المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ مما
يشكل ذراعا ولو مقيدة يمكن أن تطال أحد االنتهاكات اآلتية  -:جرائم ضد
اإلنسانية -جرائم الحرب  -جريمة إبادة الجنس .لذا وحتى يتصف هذا القانون
بالقوة المرجوة له فإن على الدول دعم الجهود الرامية إلي نشر الوعي بقواعده
والسعي إلي تعديل تشريعاتها الوطنية بصورة تضع االلتزامات التي أخذتها على
عاتقها موضع التطبيق.

()1

املطلب الثالث :مبادئ القانون الدولي اإلنساني.
جاء في اعالن سان بستراسبورغ لسنة  1262أن "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي
إلي التخفيف قدر االمكان من ويالت الحرب" باعتماد مبدأ الضرورة العسكرية
والمعاملة اإلنسانية ،مبدأ التناسب ومن أهم المبادئ التي ذكرها القانون الدولي اإلنساني
ما يلي_:
ينص المبدأ أن المدنيين ال يمكن
 )1مبدأ التفرقة بين المدنيين واألهداف العسكريةّ .
يكونوا عرضة للهجوم الذي ينبغي أن يقتصر على األهداف العسكرية أي القوات
العسكرية بما في ذلك المقاتلين المنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري
( )1د .أمل يازجى ،قانون الدولي االنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع -المرجع السابق –
.32
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وبالتالي ال يمكن مهاجمة األموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين أو
أموالهم ال تعتبر خرقا لقانون الحرب.
 )8حظر بعض أنواع االسلحة (السامة والجرثومية والكيمياوية وبعض أنواع المتفجرات)
والحد من استخدام االسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك االلغام واألفخاخ
واالسلحة الحارقة.
 )3حظر اللجوء إلي الغدر اثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة.
 )4احترام سالمة خشخص الخصم الذي يلقي السالح أو لم يعد قاد ار على القتال.
 )0االحتالل وضع واقعي ال يعطي المحتل في الملكية في االرض المحتلة ويمكن له
أن يصادر بعض االموال ويعمل على حفظ األمن.
 )6مبدأ خشرط مارتنز :وفقا لهذا الشرط يظل المدنيون والمقاتلون في الحاالت التي ال
تنص عليها النصو

المكتوبة تحت حماية المبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير

العام وقد اعتمدت محكمة "نورمبرغ" هذا المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي
الحرب العالمية الثانية.
المبادئ األساسية لقانون "جنيف":
يجب اال تتنافي مقتضيات الحرب واحترام الذات اإلنسانية:

()1

 )1حصانة الذات البشرية ليست الحرب مبر ار لالعتداء على حياة من ال يشاركون
في القتال أو الذين لم يعودوا قادرين على ذلك.
 )8منع التعذيب بشتى أنواعه ،ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو أن
يطلب منهم البيانات المتعلقة بهويتهم فقط ،دون اجبارهم على ذلك.
( )1القاضي جمال خشهلول ،من دولة تونس ،القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق،
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 )3احترام الشخصية القانونية ،فضحايا الحرب األحياء ممن يقعون من قبضة العدو
يحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من أعمال قانونية مشروعة.
 )4احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد وتكتسي االخبار العائلية اهمية
خاصة في القانون اإلنساني وهناك جهاز خا

في "جنيف" هو وكالة االبحاث

تتولى جمع االخبار ونقلها إلي من له الحق في ذلك.
 )0الملكية الفردية محمية ومضمونة.
 )6عدم التمييز ،فالمساعدة والعالج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم
للجميع دون فرق اال ما تفرضه االوضاع الصحية والسن.
 )2توفير االمان والطمأنينة وحظر األعمال االنتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز
الرهائن ،وإذا ارتكب خشخص يحميه القانون اإلنساني جريمة فانه يعاقب وفقا
للنصو

المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستو االجراءات

قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم.
 )2حظر استغالل المدنيين أو استخدامهم لحماية أهداف عسكرية.
 )1منع النهب والهجوم العشوائي واألعمال االنتقامية.
 )15منع أعمال الغش والغدر.
والمقصود من مبادئ القانون الدولي اإلنساني :مجموع األسس التي ينطلق منها

هذا القانون للوصول إلي هدفه .وير جان بكتيه أن مبدأ القانون اإلنساني يمكن أن

يلخص في المقولة اآلتية" أن احترام الفرد وسالمته يجب أن يكفال إلي أقصى حد يتفق
مع النظام العام ،وفي وقت الحرب ،مع المتطلبات العسكرية" ،وبذلك يكون أهم مبدأ هو

التناسب بين مفهومين متعارضين وهما اإلنسانية والضرورة العسكرية .وير الدكتور

عأمر الزمالي أن مبدأ التفرقة بين المدنيين والعسكريين هو وأحد من أهم مبادئ هذا
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القانون ،ويتفق فقهاء القانون الدولي اإلنساني على االعتراف بشرط كمبدأ عام للقانون

الدولي اإلنساني ،ومن مقتضيات هذا المبدأ أن  Martin ’s Clauseمارتنز "يظل
المدنيون والمقاتلون في الحاالت التي ال ينص عليها في االتفاقيات تحت حماية

وسلطان مبادئ قانون الشعوب كما استقر بها العرف ومبادئ اإلنسانية وما يمليه

الضمير العام" .وكان جان بكتيه قد ميز بين مبدأ القانون البشري الذي ينص على أن
"تظل المتطلبات العسكرية والمحافظة على النظام العام قابلة لالنسجام دائما مع احترام

الفرد اإلنساني" ،وبين ما يتفرع عنه وهو أوال مبدأ قانون جنيف" :األخشخا
عن القتال واألخشخا

العاجزون

الذين ال يشتركون مباخشرة في العمليات العدائية يجب احترامهم

ومعاملتهم معاملة إنسانية" ،وثانيا مبدأ قانون الهاي ":أن حق( .أطراف النزاع في اختيار

أساليب ووسائل الحرب ليس حقا ال حدود له" في هذا ال إطار يمكن ذكر ثالثة مبادئ
أساسية يراعيها المشرع الدولي لتحقيق غرضه:

()1

 )1المبدأ األول  -صيانة الحرمات :ينطلق هذا القانون من قاعدة المحافظة على
قادر على القتال( لمرض أو جرح أو
الحياة ،وخاصة بالنسبة للمقاتل الذي لم يعد ا
الستسالم )وتأمين الحد األدنى من الكرامة لألفراد وصيانة الحقوق العائلية وحرية
المعتقد ،كما يحظر التعذيب بأخشكاله المختلفة الجسدية والنفسية ،إضافة إلي عدم
حرمان الفرد من ممتلكاته على نحو تعسفي الخ.. .

 )8المبدأ الثاني – األمن :أي عدم تحميل الفرد مسؤولية عمل لم يرتكبه ،وحظر
أعمال االنتقام والعقوبات الجماعية والنفي( م  ٩١.من االتفاقية الرابعة) ،وأخذ
الرهائن( م  ٠٠.من االتفاقية الرابعة لعام  ، )٩١٩١إضافة إلي منع األفراد من
التنازل عن الضمانات التي كفلها لهم القانون الدولي اإلنساني.

( )1د .امل يازجي -قانون الدولي االنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع -مرجع سابق
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 )3المبدأ الثالث -مفهوم عدم التمييز :حيث أن قواعد هذا القانون تساوي بين
الضحايا وال تميز بينهم إال في حالة تأمين حماية أفضل وأكبر لفئة ما لسبب
يعود إلي طبيعة هذه الفئة ،فجاءت مثال هذه القواعد لتكفل المساواة بين الرجال
والنساء مع تأمين حماية أكبر للنساء بسبب جنسهن .ومن ثم فالقاعدة هي عدم
التمييز ال بحسب الجنس وال اللون وال الجنسية وال اللغة وال المعتقد الديني أو
السياسي الخ ...غير أن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في السنوات
األخيرة تظهر خرقا واضحا لكل المبادئ المذكورة أعاله ،سواء كان ذلك في
فلسطين أو في كوسوفو أو في روندا أو في العراق.

()1

املطلب الرابع :قواعد القانون الدولي اإلنساني.
إن تحديد هوية المدني وتمييزه عن المقاتل هو من المسائل الشائكة التي ال يمكن
حسمها بسهولة وال سيما في فترة النزاع المسلحة قد يتأثر اثبات صفة الشخص عما إذا
كان مدنيا أو عسكريا مقاتال .ورغم أن القانون الدولي يوفر بعض أنواع الحماية لكل من
المقاتل والشخص المدني وضمن خشروط معينة اال انه في حاالت معينة قد يكون من
مصلحة المدني اضفاء صفة المقاتل غليه لكى يتمتع بالحماية الدولية المقررة للمقاتلين
وقد يكون من مصلحته االدعاء بالصفة المدنية حتى ال يتعرض آلثار العمليات الحربية.
ويرجع الخلط بين المدني وبين المقاتل إلي عوامل تاريخية حيث كانت الحروب تشمل
كل مواطني الدول المتحاربة ولم يكن هناك تمييز بين المدنيين والمقاتلين وال سيما في
الحروب البحرية حيث كانت األطراف المتحاربة تهاجم حتى السفن التجارية التي تعود
ملكيتها إلي المدنيين وتحتجزهم وتعاملهم كاسري حرب.
( )1د .امل يازجي -قانون الدولي االنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع -مرجع سابق
32

41

ورغم ظهور االعراف الدولية في التمييز بين المدنيين والمقاتلين واعتبار المقاتل هو
المعنى بالعمليات الحربية وبالتالي توجه ضده األعمال العسكرية منها مقاتلته وحجزه
واسره وجرحه وتوفير حماية معينة له في حاالت الجرح واالسر أو االستسالم غير أن
هذه القاعدة ال تزال تنتهك من قبل األطراف المتحاربة حيث الحرب تشمل المدنيين
وممتلكاتهم وال تفرق بين المقاتل وغيره رغم أن العوامل اإلنسانية تقضى استثنائهم من
العمليات الحربية وتجنبهم من مخاطرها.

()1

وطبقا لقواعد القانون الدولي المتعلق بتنظيم الحرب فان مصطلح المدنية ال يقتصر على
سكان المدن وانما يشمل األخشخا

الذين ال ينتمون إلي القوات المسلحة ومنهم

كاألطفال والنساء والشيوخ وسكان المناطق المأمونة والمناطق الصحية ورؤساء الدول
االجنبية واعضاء البعثات الدبلوماسية واالجانب وموظفو الصليب والهالل الحمر
الدوليان والمراسلون والصحفيون.
وقد استقر العمل والدولي على عدم جواز والتمييز بين السكان المدنيين بسبب االصل
أو الجنس أو اللون أو الدين أو االنتماء السياسي وعلى ضرورة انشاء مناطق محايدة
لحماية المدنيين الذين ال يقومون بجهد عسكري كما ال يجوز مهاجمة المواقع التي يتوقع
منها الحاق خسارة في أرواح المدنيين أو اصابتهم بجروح أو تدمير ممتلكاتهم كما ال
يجوز استخدام وسائل العنف ضد السكان واألخشخا

المدنيين أو تهديدهم بقصد بث

والرعب في نفوسهم أو بث الرعب االخشاعات بينهم بقصد انهيار معنوياتهم وايجاد حالة
من الفوضى واالضطراب،
( )1د .كامران الصالحى ،قواعد القانون الدولي اإلنساني والتعامل الدولي ،مطبعة خاني دهوك ،الطبعة – 8552
مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر،
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إن المدنيين معرضون لفقد الحماية التي يتمتعون بها بموجب االتفاقيات الدولية في حالة
قيامهم بأعمال لها صلة باألعمال الحربية كاالخشتراك في القتال أو التصنيع الحربى أو

أعمال متعلقة بالمجهود الحربي

()1

كرست اتفاقات جنيف األربعة لعام  ٩١٩١جهودا طويلة كانت قد بدأت منذ منتصف

القرن التاسع عشر ،وقننت أهم القواعد التي يجب أن تسلكها القوات المسلحة زمن

النزاعات المسلحة الدولية بشكل خا

 ،وذلك وفق الترتيب اآلتي:

االتفاقية األولي :وتتعلق بتحسين أحوال المرضى والجرحى خالل الحرب البرية.

االتفاقية الثانية :وتتعلق بتحسين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية.
االتفاقية الثالثة :بشأن معاملة أسر الحرب.

االتفاقية الرابعة :والمتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية

ويبلغ عدد الدول األطراف في هذه االتفاقيات حتى نهاية إذار من عام ١٠٠٢ ،٩١٠

دولة .ثم أتى البروتوكوالن الملحقان بهذه االتفاقات لعام  ٩١١١ليكمال أحكامها ،ويتعلق

األول بالنزاعات المسلحة الدولية ،ويبلغ عدد الدول األطراف فيه  ٩٨١دولة ،وعدد الدول
التي أودعت تصريحات قبولها بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حسب المادة ( )١٠من هذا
الملحق( )٨٩دولة ،أما البرتوكول الثاني بالمجهود الحربى .فيتعلق بالنزاعات المسلحة
غير الدولية ويبلغ عدد الدول األطراف فيه ( )٩٠٨دولة ،هذا علما بأن عدد الدول

األعضاء في األمم المتحدة حتى هذا التاريخ ( )٩١٩دولة .ولم تكتف هذه االتفاقات

بتحديد سلوك األطراف المعنية ،بل إنها جرمت عددا من ألفعال معتبرة إياها بمنزلة

انتهاكات لقواعد هذا القانون ،مصنفة هذه االنتهاكات بين جسيم وغير جسيم .ويشكل
مجموع هذه القواعد ما يسمى بقانون جنيف .غير أن هناك العديد من االتفاقات األخر

القررات التي يمكن عدها جزءا من قانون جنيف ومنها - :اتفاقية جنيف لتحسين أحوال
و ا
( )1د .كأمران الصالحى ،قواعد القانون الدولي اإلنساني والتعامل الدولي ،مطبعة خاني دهوك ،الطبعة – 8552
مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر،
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الجرحى من العسكريين - ١١ ،٦ ،٩٦٨٩ ،اتفاقية قمع جريمة إبادة الجنس،٩١٩٦ ،
 ١ ،٩١مبادئ القانون الدولي الخاصة بميثاق محكمة نورمبرغ لعام  ،٩١٠٠الصادرة
عن الجمعية العامة  -بق ارريها رقم  ٢تاريخ  ،٩٢ ،١ ،٩١٩٨والقرار رقم  ١٠تاريخ

 - ٩٩ ،٩١ ،٩١٩٨قرار الجمعية العامة رقم  ،١٩٩٩والحترام حقوق اإلنسان زمن

النزاعات المسلحة -٩١ ،٩١ ،٩١٨٦ ،االتفاقية األوروبية حول عدم سقوط الجرائم ضد

اإلنسانية وجرائم الحرب بالتقادم- ٩٠ ،٩١ ،٩١١٨- ،اتفاقية حقوق الطفل،٩١٦١ ،

- ١٠ ،٩٩االتفاقية الدولية ضد تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والتي لم

تدخل حيز -التنفيذ بعد - ٩ ،٩١ ،٩١٦١ ،نظام روما األساسي إلنشاء المحكمة

الجنائية الدولية٩١١٦ ،

()1

( )1د .امل يازجى ،قانون الدولي االنساني وقانون النزاعات المسلحة بين النظرية والواقع  -مرجع سابق
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املبحث الثاني
أهداف القانون الدولي اإلنساني ومصادره وتنفيذه
وبه ثالثة مطالب:

املطلب األول :أهداف القانون الدولي اإلنااني.
املطلب الثاني :مصادر القانون الدولي اإلنااني.
املطلب الثالث :سريان القانون الدولي اإلنااني.
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املطلب األول أهداف القانون الدولي اإلنساني:
يوضح الدكتور فوز صديق أن القانون الدولي اإلنساني يحافظ على الفئات
الهشة في المجتمع من مدنيين ورجال دين واطفال كما يحافظ على المنشئات التي تتأثر
خالل النزاعات موضحا أن من أهداف القانون الدولي اإلنساني التمييز ما بين الهدف
العسكري والهدف المدني إلي جانب تخفيف االالم وتقييد وسائل القتال في أي نزاع.
يتألف القانون الدولي اإلنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلي الحد من آثار
النزاعات المسلحة ،ويحمى القانون الدولي اإلنساني األخشخا

الذين ال يشاركون أو

الذين يكفون عن المشاركة في األعمال العدائية .وهو يؤيد وسائل واساليب الحرب.
يرتكز القانون الدولي اإلنساني على معاهدات والسيما اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها
اإلضافية ،فضال عن سلسلة من االتفاقيات والبروتوكوالت االخر التي تعطى جوانب
معينة .وثمة مجموعة كبيرة من القواعد العرفية الملزمة لجميع الدول واألطراف المشاركة
في النزاعات.

()1

يرمى القانون الدولي اإلنساني إلي تخفيف المعاناة اإلنسانية الناجمة عن الحرب أو إلي
(أنسنة) الحرب كما يقال أحيانا وقد يعن للمرء أن يتساءل هنا اال يعد هذا الهدف
المنشود بعيدا كل البعد عن الجوهر الحرب بل وهل يمكن اعتبار هذا الهدف اصال أم ار
مرغوبا فيه؟
االجابة على النصف األول من هذا السؤال هي أن القانون الدولي اإلنساني ال يسعى
بحال من االحوال إلي تمويل الحرب إلي نشاط (انيق) يتسم بطابع إنساني اساسا ويشبه
( )1د .فوز صديق -جزائر الجنسية -خبير القانون الدولي اإلنساني -قدمها كمحاضرة فى مركز الجزيرة للحريات
العامة وحقوق االنسان فى برنامج دقيقة مع خبير
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بقدر أو آخر ،المبارزات بين الفرسان في القرون الوسطى ،ذلك أن ما يرمى اليه هو
أمر أكثر تواضعا بكثير وهو الحيلولة دون انطالق أطراف النزاعات المسلحة في القسوة
والبطش وتوفير حماية اساسية لمن يؤثر عليهم النزاع المسلح تأثي ار مباخش ار لكن الحرب
تظل مع ذلك كله ظاهرة فظيعة مثلما كانت دائما.
أما النصف الثاني من السؤال أي ما إذا كان تخفيف ويالت الحرب أم ار مرغوبا فيه
فيحتاج إلي اجابة اكثر تفصيال بعض الشيء ،فهناك الرأي القائل بان الحرب وهي
بعيدة كل البعد عن أن تكون قد اكتسبت طابعا إنسانيا يجب أن تلغى كلية ولعلنا ال
نجاوز الصواب إذا قلنا أن دعاة القانون اإلنساني يرون خشان أي إنسان اخر أن اللجوء
إلي الحرب يجب تجنبه قدر االمكان لكن السؤال هو إلي أي مد يمكن تجنبه اال يبدو
منه بل وأم ار مبر ار تماما هل يجب ادانته

اللجوء إلي القوة المسلحة احيانا أم ار ال منا

ادانة قاطعة حتى حين تكون حقوق اإلنسان األساسية معرضة للخطر وحتى حين يكون
الهدف المنشود مثال تحرير خشعب مستعبد أو االطاحة بحكومة مستبدة وهل كان علىنا
في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية أن نطالب المقاتلين الذين خشاركوا في
حروب(التحرير الوطني) في الجزائر واندونيسيا وفيتنام وموزمبيق وفي مناطق اخر إلي
القاء سالحهم الن الحرب خشيء مقيت األمر المؤكد أن هذا كان سيبدو اقتراحا مغليا في
الجسارة.

()1

( )1فريتس كالسهوفن ،وليزابيث تسغفلد ،ضوابط تحكم خوض الحرب ،مدخل للقانون الدولي اإلنساني،مرجع سابق،
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أما مؤلفا هذا الكتاب فيريان أن هذه حجة يصعب التدليل عليها ناهيك عن قبولها فهل

كان الرأي العام العالمي بعيدا تماما عن الصواب حين رفع صوته احتجاجا على الغارات

األمريكية في فيتنام حيث كان يمكن لهذه الغارات أن تساعد على التعجيل بإنهاء القتال؟

وهل كانت األمم المتحدة مخطئة كل الخطأ حين طلبت مرة بعد اخر بمعاملة المقاتلين

من أجل الحرية في المستعمرات البرتغالية وغيرها من المستعمرات كأسر حرب؟ هل
كان عليها أن تحث األطراف المتقاتلة على خوض والحرب بأقصى قدر من القسوة
والوحشية؟ أن طرح مثل هذه االسئلة حتى على الورق يبدوا أم ار مقز از وبتعبير لخر فان

القول بان القانون اإلنساني من خشأنه أن يطيل امد الحرب ومن ثم يتعين الغاؤه ال يعدوا

أن يكون اطروحة نظرية بحتة ،اطروحة مجردة ،وأنها لو ترجمت إلي واقع عملي أي
إلي سلوك فعلى للمقاتلين التضح انها متهافتة بقدر ما هي بغيضة وفضال عن ذلك فان
هذه االطروحة مجافية للتاريخ تماما ،بمعنى أنها تنكر التطور الذي حدث على مر

القرون وتحاول أن تطرحه

جانبا)1(.

إن خشن الحرب يخضع لضوابط قانونية وهذه الضوابط يشير اليها عنوان هذا الكتاب
بعبارة مستعارة من كتاب(قانون الحرب والسالم لجروتيوس وهي عبارة (ضوابط تحكم

خوض الحرب ففي هذا الكتاب الشهير الذي كتبه جروسيوس ابان حرب االعوام

الثالثين(1642-1612م).نراه يقارن بين ممارسة خوض الحرب دون ضوابط حقيقية،

أي أن يقوم المتحاربون ،حسبما قال ،بارتكاب كل ما يستطيعونه من أعمال وحشية دون

وان يتحملوا مغبة العقاب بمقتضى القانون الوضعي الموجود في عصره وبين كيفية

اخر اجدر بالثناء لشن الحرب يحترم فيها المتحاربون قواعد الصواب ويحجمون عن

اللجوء إلي اساليب معينة في القتال منطلقين من معايير أسمى.

( )1فريتس كالسهوفن ،وليزابيث تسغفلد ،ضوابط تحكم خوض الحرب ،مدخل للقانون الدولي اإلنساني،مرجع سابق،
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املطلب الثاني :مصادر القانون الدولي اإلنساني
أوالا :المبادئ ال نسانية القديمة التي ساهمت في ايجاد مصادر القانون الدولي ال نساني-:

قننت اتفاقيات الهاي لعامي  1152 ،1211قوانين واعراف الحرب التي هي قديمة قدم
اإلنسانية ذاتها والتي استقرت عبر القرون والتي رسخت عدة مبادئ اهمها مبدأ
الفروسية ،ومبدأ الضرورة ،ومبدا اإلنسانية.
يقصد بمبدأ الفروسية انه يوصل صفة النبل في المقاتل التي تمنعه من مبارزة أو
مهاجمة االعزل أو االجهاز على جريح أو أسير أو قتل النساء واالطفال غير
المشاركين في القتال ،وقد اطلق على مبدأ الفروسية (الشرف العسكري) وهو ما يستلزم
احترام العهد المقطوع ،وتحريم استعمال السالح الذي ال يتف استعماله مع الشرف أو
القيام بعمل من أعمال الخيانة أو استغالل أو تتنافي مع مبادئ الفارس الشريف وقيم
االبطال الشجعان ،فالحرب وفقا لهذا المبدأ هي كفاح خشريف ال يجب أن يلجأ فيها
المحاربون إلي سلوك اجراء يتنافى مع خشرف الفارس.
ولكن مبدأ الفروسية كان يهيمن عليها مبدأ المعاملة بالمثل ،بمعنى إذا تمسك به طرف
يتعين على الطرف االخر التمسك به ،وإذا تخلى عنه بالتبعية الطرف االخر التمسك
به ،وإذا تخلى عنه تخلى عنه بالتبعية الطرف االخر ،فلو اساء أحد األطراف معاملة
األسر أو المدنيين ،فانه يكون للطرف االخر اساءة معاملة األسير والمدنيين الذين
يقعون في متناوله كذلك.
ونستنتج من ارساء مبدأ الفروسية الذي كان يتمسك به دائما المقاتلون الشرفاء ويعتبرونه
جزءا ال يتج أز من خشرغهم العسكري يموتون دونه ،انه كان النواة األولى ث في انشاء

قواعد القانون الدولي اإلنساني حيث ساهم في التلطيف من ويالت الحرب والحد من
آثارها.
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أما مبدأ الضرورة في إطار القانون الدولي اإلنساني تقف عند تحقيق الهدف من الحرب
الذي يتمثل في هزيمة العدو وكسر خشوكته فإذا تحقق النصر فال يجوز للطرف المنتصر
التمادي في الحرب ومن هذا اخذ مبدأ تحريم استخدام بعض االسلحة مثل االسلحة
البيولوجية والكيميائية وغيرها.
أما مبدأ اإلنسانية والتي تشكل جوهر القانون الدولي اإلنساني وهو تجنب محاصرة
المدنيين واخضاعهم لظروف معيشية قاسية .ولقد اكدت البحوث بان كل الحضارات
ساهمت بشكل من االخشكال في تكوين القانون الدولي اإلنساني ولكن يذهب بعض
الفقهاء الغربيون والعرب بان قانون ليبر يعتبر اول محاولة جادة لتقنين قوانين وعادات
الحرب والذي صدق عليها الرئيس األمريكي لنكولن في العام  1264إبان الحرب
األهلية األمريكية.
اتفاقية جنيف لعام  1264لتحسين مصير العسكريين من الجرحى والمرضى في
الميدان ويرجع الفضل إلي الفقيه هنري دونان الفقيه السويسري الذي راعه ما خشاهده من
مأساة نتجت عن معركة (سولفا رينو) في العام  1201فدعا إلي انشاء لجنة إلغاثة
ضحايا النزاعات المسلحة حيث تطور األمر إلي ما يسمى بالبعثة الدولية للصليب
األحمر الدولي عام .1264
ثم توالت بعد ذلك االتفاقيات الدولية اهمها اتفاقيات الهاي  1152 ،1211ثم اتفاقية

جنيف لعام  1181ثم انتقلت هذه القواعد جميعها فيما يتعلق منها بالقانون الدولي

اإلنساني إلي اتفاقيات جنيف االربع لعام  1141وبروتوكوليها لعام  1122والتي مازالت

تعد العصب األساسي لقانون الدولي اإلنساني.
( )1غنيم قنا

()1

المطيري ،اليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير ،قسم القانون

العام ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق االوسط ،الفصل الثاني ،8515-8551 ،د ن ،الصفحة .84
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اتفاقية جنيف لعام  1156بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان،
استم ار ار طبيعيا لتطور القانون الدولي اإلنساني وتدوينه ،وقد كان لهذه االتفاقية آثارها
اإلنسانية االيجابية خالل الفترة الالحقة ،وتحديدا خالل الحربين العالميتين األولى
والثانية .قد ساهمت هذه االتفاقية في حماية ضحايا الحرب العسكريين في الميدان
وتحسين أحوالهم.
لكن رغم أهمية هذه االتفاقية اال انها غير ملزمة لجميع أطراف النزاع بل فقط ملزمة
لألطراف المتحاربة ،وهي تعتبر بمثابة تعديل لنصو

اتفاقية عام.1264

بقيت مسألة وضع االسس القانونية لحماية المدنيين ابان النزاعات المسلحة غير مكتملة
لغاية عام  1141حينما تم اقرار اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت
الحرب.
وقد اعترفت اتفاقيات جنيف االربع بدور المنظمات اإلنسانية واوكلت اليها مهمة تقديم
الخدمات والمساعدات الالزمة للمدنيين وقت الحرب وطالبت الدول األطراف بتوفير كافة
التسهيالت الكفيلة للقيام بدورها.

()1

أما النص االكثر داللة في تجريم االفعال المنصبة على المناطق االمنة هو ما جاءت
به المادة 20من البروتوكول األول ،حيث نصت في فقرتها الثالثة أن استهداف هذه
المناطق يعد بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا الملحق(البروتوكول) ،إذا اقترفت عن عمد
ومخالفة للنصو

الخاصة بهذا الملحق.

فنص هذه الفقرة كان واضحا في تجريم فعل استهداف المناطق اآلمنة بل عدها من
( )1نزار ايوب ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان ،سلسلة تقارير قانونية( ،)38الهيئة
الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،رام الله أيار ،8553
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االنتهاكات الجسيمة فضال عن االنتهاكات السابقة ،إذا ما اقترن هذا الفعل بالتعمد وكما
سبق أن ذكرنا أن فعل التعمد في استهداف األخشخا

واالخشياء المحمية ال يمكن

االحتجاج به لدفع المسؤولية جراء االنتهاكات الحاصلة وعليه ففعل التعمد يعتبر من اهم
الحاالت التي ينتفي معها استخدام حالة الضرورة العسكرية.

()1

املطلب الثالث :تنفيذ القانون الدولي اإلنساني
إن قيام ممثلي الدول باالتفاق لي قواعد القانون الدولي اإلنساني ،بل وحتى
اقتناعهم بأنهم اخذوا في حسبانهم عندئذ حقائق الواقع بالقدر الذي يحول دون التذرع
بالضرورة العسكرية لتبرير الخروج على هذه القواعد هو أمر مختلف تماما عن كفالة
تطبيق هذه القواعد في الممارسة العملية.
وهناك عدد من العوامل التي قد تؤثر بالسلب على تنفيذ القواعد ويتمثل اهم هذه العوامل
في أن السلطة ،على أعلى مستوياتها قد تقرر عدم االلتزام بقواعد معينة ومن امثلة ذلك
الق اررات التي اتخذها كال الجانبين في الحرب العالمية الثانية بجعل السكان المدنيين
المنتمين للخصم هدفا للغارات الجوية ،والقرار الذي اتخذه رئيس الواليات المتحدة
األمريكية ترومان قرب نهاية الحرب باستخدام القنبلة الذرية ضد المدن اليابانية ،والقرار
الذي اتخذه الدكتور جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اثناء المراحل
المبكرة للمواجهة بين اسرائيل والجماعات الفلسطينية بعدم التزام الجبهة بأي قاعدة أيا
كانت وإذا كانت هذه حاالت نادرة نسبيا فان هناك عامال سلبيا اخر ،واكثر اهمية يتمثل
( )1روخشو خالد ،الضرورة العسكرية فى نطاق القانون الدولي اإلنساني ،رسالة مقدمة لنيل خشهادة الدكتوراه فى
القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ابى بكر بلقايد-تلمسان ،السنة الجامعية 8513-8518:
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في وجود وضع يسهم اكثر من المعتاد في خلق انماط السلوك القتالي مخالفة للقواعد
الواجب تطبيقها ويحدث هذا على سبيل المثال حين يكون هناك تركيز خشديد الوضوح
على الطابع األيديولوجي أو الديني المزعوم للحرب أو جين الخصم بوصفه بربريا أو
حتى يتحول تسيير األعمال القتالية إلي عملية تقنية تمارس من مسافات بعيدة (القاعدة
التي تقوم بعلىائها من ارتفاعات خشاهقة الصواريخ بعيدة المد ) أو حتى تعتمد القوات
المسلحة المشاركة أو حين تمتد القوات المسلحة المشاركة في حروب العصابات على
تركيز بالغ في قوة النيران أو تكتيكات اخر تعرض للسكان المدنيين لمخاطرة عالية.
وفضال عن ذلك فانه سيكون من قبل المعجزات أن يتحول جميع افراد القوات المسلحة
إلي مالئكة أو حتى إلي مجرد مقاتليه يلتزمون بقواعد القانون وان يظلوا كذلك على
امتداد جمع مراحل الحرب وهناك عوامل منها مثال عدم كفاية برامج التدريب أو سوء
توجيهها أو نقص االنضباط يمكن أن تلعب دو ار في هذا الصدد على أن هناك عامال
يتسبب في كثير من االنتهاكات القانون الدولي اإلنساني (ويعمل على المستويات كافة
ابتداء من على القيادات السياسية والعسكرية إلي الجندي العادي) وهو مجرد الجهل
بالقواعد.

()1

ما الذي يمكن عمله اذن في مواجهة هذه العوامل المناوئة الكثيرة كي يزداد االلتزام
بالقانون اإلنساني للنزاع المسلح أن اول ما يتعين مالحظته في هذا الصدد هو أن هذه
المسئولية تقع في المقام األول على الدول المعنية وتقع ايضا في حالة النزاعات المسلحة
الداخلية على جماعات المعارضة المسلحة على انه تبين منذ عهد طويل أن هذا وحده
ال يكفي وانه البد من مساعدة خارجية وعنا تجب االخشارة إلي اللجنة الدولية للصليب
( )1فريتس كالسهوفن وليزابيث تسغفلد-مرجع سابق
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االحمر وهي المنظمة السويسرية التي تتخذ من جنيف مق ار لها وتنشط على امتداد العالم
كله والتي كانت منذ نشأتها في عام 1163م الراعي الرئيسي لقانون جنيف في بداية
األمر ثم للقانون اإلنساني كله في المراحل األحدث عهدا وهناك ايضا ادوات وسبل
اخر نشأت سواء باتفاق بين الدول في إطار منظمات دولية تسهم في دعم القانون
الدولي اإلنساني وانفاذه إذا اقتضت الضرورة وسوف نتناول هذه االدوات والسبل
المختلفة حيث ما اصبح ذلك مناسبا في الفصول التالية.

()1

القانون الدولي اإلنساني مثله في ذلك مثل اي وقانون آخر يبقى حب ار على ورق
أن لم تتخذ الدول األطراف التدابير القانونية والعملية الالزمة لضمان تنفيذ ابان النزاعات
المسلحة ،وهناك م يدعو إلي الحر

على تطبيق القانون الدولي اإلنساني أكثر من

غيره من القانون ،حيث تكون حياة البشر عرضة للخطر بصورة كبيرة ،كما هو معروف
إذا اخطاء الطبيب تسبب في وفاة خشخص هو (المريض) ،أما إذا أخطأ القاعد العسكري
ربما يسبب قتل المئات بل االالف من البشر.

()2

( )1فريتس كالسهوفن وليزابيث تسغفلد-مرجع سابق

.11

( )2حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي االنساني والشريعة االسالمية – تقدم بها الطالب:
اللوء الركن الحقوقي ،خليل أحمد خليل العبيدي – الي جامعة سانت كلمنتس العالمية – من متطلبات نيل خشهادة
الدكتوراه فلسفة في القانون الدولي االنساني – اخشراف د .عبدالغفور كريم علي 8552-1481-م –
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.181

املبحث الثالث:
عالقة القانون الدولي اإلنساني بالقانون الدولي العام وقانون حقوق اإلنسان
وبه ثالثة مطالب:
املطلب األول :عالقة القانون الدولي اإلنساني بالقانون الدولي العام من حيث النشأة واملوضوعات.
املطلب الثاني :عالقة القانون الدولي اإلنساني بالقانون الدولي العام من حيث املصادر.

املطلب الثالث :عالقة القانون الدولي اإلنساني بقانون حقوق اإلنسان.
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املطلب األول :عالقة القانون الدولي اإلنساني بالدولي العام من حيث النشأة واملوضوعات

يرتبط القانون الدولي اإلنساني بعالقة وطيدة بالقانون الدولي ،ويتأتى ذلك كونه

القانون الدولي اإلنساني ،يعتبر فرع من فروع القانون الدولي ،مما منح القانون الدولي
اإلنساني االستقالل عن القانون الدولي ،في إطار متكامل بغرض تحقيق الهدف
المتوخى منهما ،وهذا االستقالل لم يمنع من استمرار العالقات والمساحات المشتركة بين

القانونين ،حتى مع اختالف المخاطب بأحكامها ،ولبيان هذه العالقات المتشابكة ،ينظر

بشكل عام للقانون الدولي ،باعتبار مجموعة المبادئ والقواعد واالجراءات التي تنظم
اساليب االقناع واالخضاع في العالقات الدولية ،وإذا كان القانون الدولي ينظم العالقات
بين الدول ووجود هذا القانون اساسا لصيانة قدسية سيادة الدول على اراضيها على

رعاياها كذلك ،اال أن التطور الذي لحق بالجمعة الدولية  65وانعكس على القانون

الدولي بشكل اساسي في انه طال بعض القواعد التي كانت تعتبر خشأنا داخليا لم يعد

يخاطب الدول فقط بل تطور في قواعده الي مخاطبة األفراد وخاصة في مجال القواعد

المنظمة للمنازعات المسلحة.

إن القانون الدولي لم يعد مركز اهتمام الدولة والحفاظ على قدسية سيادتها ،بل أخذ يوجه
اهتمامه الي الفرد وهو مركز الدولة وأساس تكوينها ،فأخذ هذا االهتمام جانبين أساسين،

أولهما أخذ القانون الدولي في مخاطبة األفراد مباخشرة بل ومعاقبة إال في حال اخاللهم
بهذه االلتزامات (القواعد المتعلقة بتنظيم المعارك) سواء ذلك في النزاعات الدولية وغير

الدولية وما حدث في محاكمات (نورم برج) عن جرائم الحرب العالمية الثانية وكذلك

المحاكم الدولية لجرائم الحرب في معارك البوسنة والهرسك.

()1

( )1د .فليج غزاالن واألستاذ .سأمر موسي ،الوجيز في القانون الدولي االنساني  8511طبعة تحت التنقيح،
36
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.

املطلب الثاني :عالقة القانون الدولي اإلنساني بالقانون الدولي العام من حيث املصادر
يلتقى القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي العام بحكم النشأة والتطور عبر التأريخ
البشر  ،حيث نشأ القانون الدولي اإلنساني وتطوره عبر قواعد القانون العام ،فالمصدر
األساسي لقواعده هي االعراف الدولية منذ االزل وهي قديمة قدم اإلنسان وحضارته،
تعارفت عليها الشعوب في عالقاتها المتبادلة اثناء الحروب والمعارك وذلك بالحفاظ على
حيز من االعتبارات اإلنسانية اثناء المعارك.
وفي منتصف القرن التاسع بدأت حملة لتقنين قواعد القانون اإلنساني وتشكيل خطوطه
مصورة ملموسة وواضحة وكانت اولى هذه الخطوات في العام  1264واستمرت هذه
الحملة لتقنين هذه القواعد حثيثة ،المعاهدات التي تشكل المصدر الخالق األساسي في
العصر الحديث للقانون الدولي اإلنساني.
فمصادر القانون اإلنساني هي نفسها مصادر القانون الدولي العام وهنا يثور التساؤل
حول مد

استقاللية القانون اإلنساني عن القانون الدولي العام ،باعتبار أن روافد وادلة

القانون وأحدة ،مع الفارق وبين القانون الداخلي والقانون الدولي في عالقاته ومصادره،
نجد هناك تشابه بين عالقة القانون الداخلي بفروعه في أن كل من هذه القوانين ينظم
عالقات تختلف عن الفروع االخر كالقانون الدستوري واإلداري أو الجنائي أو المدني
اال أن مصادر هذه القوانين وأحدة .وهي مصادر القانون الداخلي ولم يشكل هذا ضعفا
في استقاللية كل فرع من هذه الفروع.

()1

فنالحظ في هذا النطاق وبشكل وعام أن فروع القانون الداخلي اهم ما يميز بعضها عن
بعض في العالقات في العالقات التي تنظمها هذه القوانين فالعالقات ينظمها القانون
الدستوري تختلف عن العالقات التي ينظمها القانون اإلداري عن عالقات القانون
( )1د .فليج غزاالن ،استاذ .سأمر موسى ،المرجع السابق ،ص.33
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الجنائي ولكن لم ينتقص من استقاللية هذه القوانين بعضها عن بعض انها تعود إلي
مصدر وأحد وهي مصدر القانون الداخلي وليس هناك مصادر ألي فرع تختلف عن
مصادر فرع اخر ولكنها تنتمى في تشخيصها العام لعالم القانون الداخلي أي أن

استقالليتها في نطاق هذا القانون ولكل منها خصوصية في نظرياتها وعالقاتها التي

تنظمها .وهذا هو األمر إلي حد كبير بالنسبة للقانون الدولي اإلنساني فهو فرع من فروع
القانون الدولي العام ،كذلك فإنه يستمد مصادره من نفس مصادر القانون الدولي وهذا

ليس انتقاصا من استقاللية وخصوصية أي من فروع القانون المختلفة سواء في القانون

الدولي أو القانون الداخلي فالعبرة بالعالقات التي ينظمها القانون.

ومن ثم فان القانون الدولي اإلنساني يختلف في عالقاته التي ينظمها عن القانون الدولي
العام ويشكل استقاللية لها خصوصية في تناوله من التطبيق والتفسير لهذه القواعد فمن

حيث التطبيق نجد بعض التمايز بين القانون اإلنساني والقانون الدولي فالقانون الدولي
العام يقوم وعلى اساس العالقات التبادلية أو التطبيق المتبادل لقواعد القانون الدولي

العام ولكن ال مكان لقاعدة التبادل في القانون الدولي اإلنساني فكل طرف ملزم بتطبيق

هذه القواعد واحترامها بغض النظر عن تطبيق الطرف االخر لهذه القواعد أم ال.

()1

إذا كانت القاعدة العامة هي أن مصادر القانون الدولي العام تتمثل في المعاهداتوالعرف والمبادئ العامة للقانون وق اررات المنظمات الدولية فإن مصادر القانون الدولي

اإلنساني باعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام المعاصر ،ال تخرج عن هذه

القاعدة ،ومن ثم فإن مصادر القانون الدولي اإلنساني هي المعاهدات والعرف والمبادئ
العامة للقانون والق اررات المنظمات الدولية.

( )1د .فليج غزاالن ،استاذ .سأمر موسى ،مرجع سابق،

()2

.33

( )2قضية األسر في ضوع قواعد القانون الدولي االنساني – دكتور :رياض صالح او العطا – استاذ القانون الدولي
العام المساعد –كلية الحقوق جامعة طنطا دار الجامعة الجديدة  32،45 – 8551-خشارع سوتير اال ازريطة –
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املطلب الثالث :عالقة القانون الدولي اإلنساني بقانون حقوق اإلنسان
القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني هما فرعان مختلفان
ومتميزان من فروع القانون الدولي المعاصر .يعنى األول بتوفير الحماية لحقوق االفراد
والجماعات ولحرياتهم األساسية من االنتهاكات التي قد يتعرضون لها من قبل الدول
والسلطات المختلفة ،في يعنى الثاني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المحلية والدولية،
سواء المشاركين في األعمال الحربية ممن القوا أسلحتهم وكفوا عن القتال بسبب المرض
أو الجرح أو الوقوع في االسر ،أو غير المشاركين في األعمال الحربية من المدنيين.
لقد بدأ تدوين القانون الدولي اإلنساني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتحديدا
في العام  ،1264وهو تأريخ ابرام اول اتفاقية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية
تتعلق بتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان .وبفضل الجهود المتواصلة للجنة
الدولية للصليب االحمر ،استمر تطور القانون اإلنساني ليشمل كافة ضحايا النزاعات
المسلحة الدولية والمحلية ،ممن اصبحوا غير قادرين على القتال وغير المشاركين في
األعمال الحربية واصبح منذ سبعينات القرن الماضي يعرف بالقانون الدولي اإلنساني،
بدال من قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.

()1

من جهة ثانية حازت مسألة

حقوق اإلنسان بين الحربين العالمية الثانية على اهتمام المجتمع الدولي ،فأخذت بعدا
دوليا من خالل منظمة األمم المتحدة ،تمثل بإقرار عشرات االعالنات واالتفاقيات الدولية
كاإلعالن الدولي أو العالمي لحقوق اإلنسان عام  ،1142العهد الخا

بالحقوق

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المدنية والسياسية لعام  ،1166العهد الخا

لعام  ،1166اتفاقية القضاء على كافة اخشكال التمييز العنصري لعام  ،1160اتفاقية
( )1نزار أيوب ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن
رام الله –ايار 8553م ،سلسلة تقارير قانونية ()38

.02
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مناهضة التعذيب لعام  ،1124واتفاقية حقوق الطفل لعام  ،1121وغيرها .كما تم
استحداث اآلليات الدولية الكفيلة بمراقبة حالة حقوق اإلنسان ،ومواجهة االنتهاكات التي
تتعرض لها .لقد اصبح من المسلم به لد

غالبية فقهاء القانون الدولي انطباق القانون

الدولي بفرعيه المذكورين ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،في
اوقات السلم والحرب على حد سواء.

()1

على الرغم من تباين الجذور التاريخية والفقهية

لكل من القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ،فانهما يشتركان في
هدف حماية جميع األخشخا

ويستندان إلي مبادئ احترام حياة األخشخا

ورفاههم

وكرامتهم ،ومن وجهة نظر قانونية يستمد كل من القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
اإلنساني الدولي مصدرهما من سلسلة من المعاهدات الدولية التي عززها وكملها القانون
الدولي العرفي ،وإذا أخذنا في االعتبار أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يطبق فقط في
سياق النزاعات المسلحة ،ينبغي تطبيق كلتا المجموعتين من القوانين بصورة متكاملة
ومعز از أحدهما اآلخر في سياق النزاع المسلح.
وعالوة على ذلك ،فان بعض انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي ،ولذلك يمكن ايضا تطبيق
مجموعات القوانين األخر مثل نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .فالقانون
الجنائي الدولي والعدالة الجنائية بشأن جرائم الحرب يطبقان القانون اإلنساني الدولي،
ولكنهما يوضحان أيضا قواعده ويطورانها .وبالمثل فان مجموعات القوانين األخر  ،مثل
القانون الدولي لالجئين والقانون المحلى دائما ما تكون قابلة للتطبيق ويمكن أن تؤثر في

( )1نزار أيوب ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان ،مرجع سابق،
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.02

نوع التدابير المتاحة لحماية حقوق اإلنسان.

()1

ينعكس القانون الدولي لحقوق اإلنسان في جملة صكوك منها االعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،وكذلك في عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وفي القانون
الدولي العرفي .ومن المعاهدات الدولية األساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان اضافة إلي ما
ذكر سابقا منها االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ،واتفاقية
حقوق األخشخا

ذو االعاقة والبروتوكول االختياري الملحق بها ،واالتفاقية الدولية

لحماية جميع األخشخا

من االختفاء القسري وهكذا.

()2

( )1نزار أيوب ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان ،مرجع سابق،

.02

( )2األمم المتحدة ،حقوق االنسان ،مكتب المفوض السامي ،الحماية الدولية لحقوق االنسان فى النزاع المسلح،
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.18

الفصل الثالث
االتفاقيات اخلاصة باألشخاص املشمولون باحلماية وأطراف تنفيذ احلماية
وبه ثالثة مباحث:

املبحث األول :اتفاقيات جنيف االربعة.
املبحث الثاني :الربوتوكولني امللحقني باتفاقيات جنيف األربعة.
املبحث الثالث :أطراف تنفيذ احلمـــــاية الدوليـــــة.
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املبحث األول
اتفاقيات جنيـــف األربعــــة
وبه أربعة مطالب:

املطلب األول :اتفاقيـة جنيـف األوىل
املطلب الثاني :اتفاقية جنيف الثانية
املطلب الثالث :اتفاقية جنيف الثالثة
املطلب الرابع :اتفاقية جنيف الرابعة
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املطلب األول :اتفاقية جنيف األوىل
توجب المادة  18على طرف الن ازع الذي يوجد تحت ،سلطته ،جرحي أو مرضي أن يقوم

بعالجهم ورعايتهم ،وتضيف أن "األولوية في تلقي العالج تقرر على اساس الدواعي
الطبية وحدها "وتحظر المادة أي محاولة "لالعتداء على حياتهم أو استعمال العنف

معهم" وبوجه خا

قتل الجرحى والمرضى أو ابادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب

بيولوجية ،أو تركهم عمدا دون عالج أو رعاية طبية ،أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر
العدو أو تلوث الجروح.

ويلزم االتفاقية أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة " للبحث عن الجرحى
والمرضى وجمعهم" ،وباألخذ بعد االخشتباك في القتال ( المادة  )10وتوجب على كل

طرف من أطراف النزاع أن يسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي من خشأنها

المساعدة على التحقق من هوية اي خشخص جريح أو مريض أو متوفي وان يبلغ هذه
المعلومات الي مكتب االستعالمات الوطني الذي يتعين على طرف من أطراف النزاع

(في موجب المادة 188من االتفاقية الثالثة ) أن يقوم بإنشائه فور نشوب األعمال

الحربية وعلى هذا المكتب أن يقوم بدوره ،بنقل هذه المعلومات الي السلطة التي يتبعها
اولئك األخشخا

وذلك من خالل الوكالة المركزية ألسر الحرب (المادة  )16وتقضي

المادة 183من االتفاقية الثالثة بإنشاء هذه الوكالة في بلد " محايد" وفي الممارسة

العلمية ،تضطلع بهذه الوظيفة الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة

الدولية لصليب االحمر.

كذلك تلزم االتفاقية أطراف النزاع بان تبذل قصاراها للبحث عن جثث الموتى وتعيين

هويتهم ،وجمع وصاياهم أو أي اخشباء اخر ذات قيمة فعلية أو معنوية ،ودفنهم باحترام

الواجب ،وعدم حرق الجثث" اال ألسباب صحية قهرية أو ألسباب تتعلق بديانة
"(المواد.)12-10

()1
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ويجب على كل طرف من أطراف النزاع أن يقوم فور نشوب القتال بإنشاء إدارة رسمية
لتسجيل المقابر (المادة  ،)12والعمل الذي تتواله هذه االدارة هو تسجيل المقابـر (أو
رماد الجثث حسب مقتضى الحال) وصيانتها وتميزها وذلك بغية تيسير االستدالل عليها
فيما بعد والتحقق من هوية الجثث أيا كان موقع المقابر ونقل الجثث الي بلد المنشأ.
والي جانب السلطات الرسمية يمكن لألفراد أيضا أن يعتنوا بمصير الجرحى والمرضى
وبأن يحملوهم الي بيوتهم لتوفير الرعاية لهم ومنذ ابرام اتفاقية عام 1264م ترسخ المبدأ
الذين يقومون بهذه األنشطة بل ويجب

الذي ال يجيز ألطراف النزاع مضايقة األخشخا

على السلطات أن تقوم بتشجيعهم .وتؤكد المادة  12من االتفاقية األولى صراحة هذا
الدور المنوط بالسكان وتشدد في الوقت نفسه على ضرورة احترام السكان المدنيين
الجرحى والمرضى ووجوب امتناعهم عن اقتراف الي أعمال عنف ضدهم.
ويبقى بعد ذلك أن رعاية الجرحى والمرضى هي مسؤولية تتحملها في المقام األول
الخدمات الطبية العسكرية ووظيفتها ،في واقع األمر ،وظيفة مزدوجة ،فهي تسهم من
ناحية في الحفاظ على القوة العددية والقتالية للقوات المسلحة التي تنتمي اليها ،أو
االعداء ،ممن هم بحاجة للرعاية نتيجة للنزاع المسلح وتكون األولوية في تلقى العالج،
كما سيق أن ذكرنا ،على اساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها وليس على اساس انتماء
المقاتل إلي الطرف الذي يقوم بالعالج.

()1
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نصت هذه االتفاقية في الفصل التاسع منها على المخالفات الجسيمة وهي تتضمن أحد
االفعال التالية -:
إذا اغترفت ضد أخشخا

محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية وهي القتل العمد،

التعذيب المعاملة اإلنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة وتعمد أحداث االم
خشديدة أو أحداث اضرار خطيرة بالسالمة البدنية أو الصحة وتدمير الممتلكات على
نطاق واسع ال تبرره الضرورات الحربية.

()1

املطلب الثاني :اتفاقية جنيف الثانية
انطالقا من هذه المبادئ ذاتها نورد االتفاقية الثانية قواعد لحماية جرحى ومرضى وغرقى
القوات المسلحة في البحار وتحدد المادة ( )18المقصود من تعبير الغرقى بأنه الغرقى
بأي اسباب بما في ذلك حاالت الهبوط االضطراري للطائرات على الماء أو السقوط
منها إلي البحر.
واألحداث التي تقع في البحر يمكن أن تؤد
على األرض ،فاألخشخا

إلي اوضاع مختلفة أكثر تباينا مما يقع

المعرضون للغرق يمكن أن تنتشلهم سفن حربية أو سفن

مستشفيات أو سفن تجارية أو يخوت أو أي سفن أخر  ،ترفع أعالم دول محاربة أو
محايدة ،كما قد ترسو هذه السفن في ميناء لدولة محاربة أو محايدة وسوف نقتصر هنا
على ذكر حكم وأحد من األحكام الخاصة الكثيرة الناخشئة عن تلك األوضاع ،وهي
القاعدة التي توردها المادة  14التي يحق بمقتضاها ألي بارجة حربية تابعة لطرف
( )1التطبيقات الدولية لقواعد القانون الدولي االنساني – دراسة حالة للمنطقة العربية (1141م -)8513/بحث مقدم
لنيل درجة الدكتورة في القانون الدولي العام فرع :القانون الدولي االنساني – اعداد الطالب :كمال الدين يوسف محمد
حسين – اخشراف الدكتور :تاج السر المطلب محمد الفقير – جامعة افريقيا العالمية – كلية الشريعة والقانون – قسم
القانون – السودان –الخرطوم 1432ه8512-م،
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محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى والموجودين على ظهر السفن
المستشفيات العسكرية أو غيرها من السفن المستشفيات وكذلك السفن التجارية واليخوت
وسائر السفن األخر  ،أيا كانت جنسياتهم ،وذلك بشرطين هما "أن تسمح حالة الجرحى
والمرضى المعنيين بنقلهم وأن تتوفر على البارجة الحربية التسهيالت المناسبة لتأمين
الرعاية الطبية الكافية لهم"-كما يجوز للبارجة الحربية التي تقوم بهذا العمل تأسر من
تجدهم على ظهر السفينة األخر من المقاتلين ينتمون إلي العدو ،وأن تجعل منهم
أسر حرب.
وتحتل السفن المستشفيات ،موقعا مهما في االتفاقية الثانية .وتعرفها المادة  88بأنها
سفن بنيت أو جهزت خصيصا لغرض وأحد هو اعانة الجرحى والمرضي والغرقى
ومعالجتهم ونقلهم ،وهي على هذا النحو تجمع بين وظيفة المستشفى ووظيفة الوسيلة
النقل الطبي.

()1

وتتميز االتفاقية بين السفن المستشفيات "العسكرية" (وهي ليست بوارج حربية) والسفن
المستشفيات التي تستخدمها الجمعيات الوطنية للصليب االحمر أو الهالل األحمر أو

مؤسسات اخري أو افراد .وهذه السفن جميعا "ال يجوز في اي حال مهاجمتها أو اسرها،

بل يجب احترامها وحمايتها في جميع االوقات ،خشرطية أن تستوفي عددا من الشروط

أهمها "ان تكون اسمائها واوصافها قد ابلغت الي أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة

أيام" .ويجب أن تتضمن االوصاف "الحمولة االجمالية المسجلة ،والطول من مقدم
السفينة الي مؤخرها ،وعدد الصواري والمداخن " وهنالك خشرط اضافي يسري على السفن
المستشفيات غير العسكرية ،وهو أن يكون طرف النزاع التي تتبعه قد كلفها بمهمة

رسمية " ،أو أن تكون "قد وضعت نفسها تحت أخشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة
من حكومة بلدها وتفويض من الطرف النزاع المعني ،وذلك بالنسبة للسفن المستشفيات
( )1فريتس كالسوهوفن ،ليزابث تسغفلد – .مرجع سابق ،ص33 ،
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التي ترفع أعالم بلدان محايدة (المواد  .)80-88وتقضي المادة  43بطالء السفن

المستشفيات باللون االبيض ،مع وضع المشارة المميزة (الصليب االحمر أو الهالل

االحمر) بلون أحمر قاتم بأكبر حجم ممكن "ويكفيه تتيح أفضل رؤية لها من الجو أو
البحر ،وعلى هذا النحو يمكن ،أثناء النهار والظروف المناخية الطبية ،تمييز السفن
المستشفيات بوضوح كاف في نطاق المدي البصري للسفن .أما الظروف التي تنخفض

فيها الرؤية فتفتضي استعمال وسائل لتسهيل التعرف على هويتها.

وعلى خالف الطائرات الطبية ،تتمتع السفن المستشفيات ،من حيث المبدأ ،بحرية القيام

بمهامها في اي مكان وفي جميع االوقات ،على أال تعوق أإثناء ذلك تحركات المقاتلين
بأي طريقة " ،وان تتحمل مغبة أي عمل نقوم به أثناء أي اخشتباك أو بعده مباخشرة

(المادة  .)35وفضال عن ذلك ،يحق ألطراف النزاع أن تحد بقدر كبير من حرية العمل
المفترض أن تتمتع بها السفن المستشفيات ،وذلك بعدد من الطرق :فالمادة  31تقرر
حق أطراف النزاع "في مراقبة هذه السفن وتفتيشها ،وفي "رفض المعاونة من هذه السفن،
وان تأمرها باالبتعاد ،وان تفرض عليها مسا ار معينا ،وأن تراقب استخدام أجهزة الالسلكي
وغيرها من وسائل االتصال الموجدة بها ،بل وان تحتجزها لمدة اقصاها سبعة أيام من

وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.
وتنص المادة  82على "احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات االنقاذ

الساحلي بواسطة الدولة أو مؤسسات االغاثة البحرية المعترف بها رسميا ،وذلك بنفس
الشروط المطبقة على السفن المستشفيات و"بقدر االستطاعة ،على المنشأ الساحلية

الثابتة التي يقتصر استخدامها على هذه الزوار ق ألداء مهامها اإلنسانية.

وتحظر االتفاقية الثانية ،خشأنها في ذلك خشأن االتفاقية األولي ،تدابير االقتصا

األخشخا

واالعيان المشمولة بحمايتها (المادة .)42

( )1فريتس كالسوهوفن ،ليزابث تسغفلد – .مرجع سابق،
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()1

من

املطلب الثالث :اتفاقية جنيف الثالثة
يعتبر المقاتلون الذين يقعون في قبضة العدو أسري حرب منذ لحظة وقوعهم في
األسر .فمن الذي يتحمل المسؤولية عن معاملتهم ؟ تورد المادة  18من االتفاقية الثالثة
المبدأ الذي يقرر أن " أسري الحرب يقعون تحت سلطة الدولة المعادية ،ال تحت سلطة
االفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم" .ومعني هذا أن الدولة الحاجزة تتحمل
المسؤولية عن كل ما يحدث لهم .على أن هذه المسؤولية التي تتحملها الدولة ال تعفي
اي افراد من المسؤولية التي قد تترتب على انتهاكهم ألحكام االتفاقية.
وتوجب الجملة االستهاللية في المادة " 13معاملة أسري الحرب معاملة إنسانية في
جميع االوقات .،وال يجوز بداهة ،قتلهم تعسفا ،وهو ما تورده هذه المادة صراحة حين
تحظر اقتراف "أي فعل أو اهمال غير مشروع .بسبب موت أسير حرب أو يهدد صحته
من أسري الحرب .وفضال عن ذلك تكفل

على نحو خطير ،كذلك تدابير االقتصا

االتفاقية ألسري الحرب توجب المادة ذاتها ،حماية أسري الحرب ،وعلى االخص من
أعمال العنف أو التهديد ومن الشباب وفضول الجماهير ،كما تحظر " الحق في احترام
أخشخاصهم وخشرفهم في جميع االحوال( ،المادة  .)14وبالنسبة للسلطات الدولة العاجزة
تتمثل اهمية أسير الحرب في المقام األول كونه مصد ار يمكن الحصول على هذه
المعلومات .ويجوز لهذه السلطات سعيا للحصول على هذه المعلومات ،أن تستوجب
األسير ،وأن تستخدم كلمات رقيقة الستعماالته ،وأن تسترق المسمع على ما يجربه من
مناقشات ته وهكذا .على أنه ال يجوز لها ممارسة ،أي تعذيب بدني أو معنوي ،أو "أي
خشكل آخر من أخشكال اإلكراه ،على أسري الحرب .وال يلتزم أي أسري عند استجوابه إال
اإلدالء باسمه بالكامل ،ورتبته العسكرية ،وتاريخ ميالده ،ورقمه بالجيش أو الفرقة أو
رقمه الشخصي أو المسلسل ،فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة( ،المادة  .)12ويجب
60

إجالء أسري الحرب الذين يقبض عليهم في مناطق بأسرع ما يمكن بعد أسرهم إذا ما
سمحت حالتهم بذلك ،ونقلهم إلي معسكرات تقع خارج منطقة القتال ،وتتكفل الدولة
الحاجزة عندئذ بإعاخشتهم (المواد  10و 11و .)81ويوضع كل معسكر ألسر الحرب
’تحت سلطة المباخشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية الدولة الحاجزة.،
وعلى هذا الضابط ،الذي يتحمل تحت إخشراف حكومته المسؤولية عن تطبيق االتفاقية
داخل المعسكر ،أن يحتفظ بنسخة من االتفاقية وأن يتأكد أيضا من معرفة موظفي
المعسكر والحراس بأحكامها( ،المادة  .)31كما يجب أن تعقب في كل معسكر لوحات
تحمل نص هذه االتفاقية ،بلغة أسري الحرب ،في أماكن تتيح لجميع أسري الحرب
االطالع عليها( ،المادة .)41

()1

تهدف هذه االتفاقية الي تقنين سبل معاملة أسر الحرب من قبل الدول اآلسرة فهي

تسعي الي حماية افراد القوات المسلحة الذين سقطوا في االسر ،كما تحدد قواعد

معاملتهم وحقوق واجبات السلطات التي تحتجز األسر فالمادة الرابعة من الفصل األول

تعرف من يحق له التمتع بصفة أسير حرب كوحدات الجيش النظامية والمليشيات

الطابعة والوحدات المتطوعة خشريطة أن تتوفر لديهم اربعة خشروط هي:
 )1وجود خشخص مسؤول عن مرؤوسيه.

 )8تكون لهم خشارة مميزة وحدود يمكن تميزها عن بعد.
 )3أن يحترموا قوانين الحرب.
جهار.
ا
 )4أن يحملوا السالح

كما يتمتع بصفة أسير الحرب كل من افراد القوات المسلحة الذين يؤدون والئهم لدولة
غير معترف من قبل الدولة الحاجزة .كذلك يتمتع بصفة أسير الحرب كل من األخشخا

( )1فريتس كالسهوفين ،ليزابث تسغفلد ،مرجع سابق،
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المرافقين للقوات المسلحة ،دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها كالمراسلين الحربيين

ومتعهدي التموين ،وافراد االطقم المالحية في السفن التجارية واطقم الطائرات المدنية

طابعة لألطراف النزاع والذين ال يتمتعون بمعاملة افضل بمقتضى اي أحكام اخر من

القانون الدولي كما يتمتع بصفة أسير حرب سكان االراضي غير المحتلة الذين يحملون

السالح من تلقاء أنفسهم بمقاومة العدو.

كما يتوجب على االسرة دفع رواتب اجور نظير تشغيلها لألسر اما الباب الرابع في
المعاهدة فهو يرتب حاالت انتهاء االسر وخشروط وطرق اعادة أسر الحرب الي بلدانهم

على سبيل المثال تلزم هذه االتفاقية بضرورة اعادة األسر الجرحى والمرضى بصورة

تدهور
ا
خطرة أو األسر الذين قد خلفت لديهم حالة المرض أو االصابة بعض خشفائهم

عقليا أو بدنيا مستديما.

()1

( )1المبادئ االساسية في القانون الدولي االنساني – اعداد والتأليف :تأمر مصالحة – تحرير خليل حداد ،خشربل عبود
– جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ومركز مساواة الطبعة االولى – 8551-
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املطلب الرابع :اتفاقية جنيف الرابعة
حددت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1141م الخاصة بتحسين أحوال المدنيين ورعايتهم
وقت الحرب ،والبروتوكول اإلضافي األول لعام 1122م الملحق بها ،األحكام العامة
لحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة ،حيث حظرت جميع حاالت اإلكراه والتعذيب
والعقاب الجماعي ،واالنتقام والترحيل ،كما أعطتهم حق المغادرة ،وتلقى المواد الغذائية
والعالج ،وممارسة األعمال المسموح بها.

()1

تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة قواعد معينة لحماية السكان المدنيين كما وردت قواعد
أخر في بروتوكولي جنيف لعام 1122م بخصوصهم :أما عن القواعد الواردة في
االتفاقية الرابعة فهي:
المحميين في جميع األوقات في احترام

قررت المادة 82من االتفاقية حق األخشخا

أخشخاصهم وخشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ،ويجب
معاملتهم في جميع األحوال واألوقات معاملة إنسانية ،وحمايتهم بشكل خا

ضد أعمال

العنف أو التهديد وضد السباب ،ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على
خشرفهن ،والسيما ضد االغتصاب واإلكراه على الدعارة وأي هتك لحرماتهن.
أجازت المادة  14من االتفاقية ألطراف النزاع االتفاق على إنشاء مناطق أمان خاصة
ومناطق استشفاء خاصة ،وذلك بعد نشوب القتال ،لكى تسمح بحماية ورعاية الجرحى
والمرضى والمسنين واألطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات األطفال دون
السابعة.

( )1أ .محمد سليمان الف ار-القانون الدولي اإلنساني فى الشريعة والقانون،
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قررت المادتان  16 ،12من االتفاقية حماية خاصة للجرحى والمرضى والعجزة
والحوامل ،حيث ألزمت أطراف النزاع بحمايتهم من السلب وسوء المعاملة ،وتسهل مرور
أفراد الخدمات الطبية ورجال الدين إلي المناطق المحاصرة أو المطوقة.
ألزمت المادتان ( )12( ،)11األطراف المتحاربة بعدم مهاجمة المستشفيات المدنية التي
تقوم على رعاية المرضي والجرحى والعجزة والمسنين.
نصف المواد ( )85و ( )81و( )88من االتفاقية على ضرورة حماية األفراد الذين
يقومون على خدمة المستشفيات وتشغيلها ومن يقومون بالبحث عن الجرحى والمرضى
المدنيين والعجزة والنساء والنفاس.
الزمت المادة ( )83من االتفاقية األطراف المتحاربة بضرورة السماح بمرور خشاحنات
األغذية واألدوية والمساهمات الطبية ومستلزمات العيادات المسلة إلي السكان المدنيين
لطرف آخر حتى ولو كان خصما.
فرضت المادة  84على األطراف المتحاربة التزاما بحماية األطفال دون الخامسة عشرة
من العمر الذين تيتموا أو فقدوا عائلتهم بسبب الحرب ،فأوجبت تيسير إعالتهم وممارسة
دينهم وتعليمهم في جميع األحوال ،وأن يعد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أخشخا

ينتمون

إلى نفس تقاليدهم الثقافية.
ألزمت المادتان ( 80و )86األطراف المتحاربة العمل على جمع خشمل األسر التي خشتت
نتيجة للحرب وتسهيل االتصال بين أفراد األسرة الوأحدة وتسهيل األخبار ذات الطابع
الشخصي بينها.

()1

( )1د .مايا الدباس ،جاسم ذكريا-القانون الدولي اإلنساني ،الجامعة االفتراضية السورية-من منشورات الجامعة
االفتراضية السورية-الجمهورية العربية السورية 8512.هذا الكتاب منشور تحت رخصة المشاع المبدع،
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املبحث الثاني
الربوتوكولني امللحقني باتفاقيات جنيف االربعة
وبه مطلبان:

املطلب األول :الربوتوكول اإلضايف امللحق األول.
املطلب الثاني :الربوتوكول اإلضايف امللحق الثاني.
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املطلب األول :امللحق األول
إن موضوع تحديد فئة المدنيين وتمييزها عن المقاتلين ظل قائما للمناقشة طيلة الدراسات
السابقة إلعداد البروتوكول اإلضافي األول ،إذ يعد من المواضيع التي طرحت جدال
كبي ار ،إلي أن تكللت هذه المناقشات المستفيضة على مدار الدورات األربعة إلعداد
مشروع البروتوكول اإلضافي لعام 1122م في مجال تحييد فئة المدنيين وغيرهم عن
المقاتلين بإقرار المادة  05منه ،التي سوف ندرسها كما يلى:
أوالا :قراءة تحليلية للمادة  55من البروتوكول الضافي األول.

()1

نصت المادة  05من البروتوكول اإلضافي األول على أن:
 )1المدني هو أي خشخص ال ينتمى إلي أي فئة من فئات األخشخا

المشار إليها في

البنود األول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة  45في أالتفاقية
الثالثة والمادة  43من هذا الملحق وإذا أثار الشك حول ما إذا كان خشخص مدنيا أو
غير مدنى فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
المدنيين

 )8يندرج في السكان المدنيين كافة األخشخا

 )3ال يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية بوجود أفراد بينهم ال يسر عليهم
تعريف المدنيين أن كان هذا النص يقتضي منا الرجوع إلى المادة  45من أالتفاقية
الثالثة المعنية بحماية أسر الحرب فتنص هذه المادة على أن:
 )4أسر الحرب بالمعنى المقصود في هذه أالتفاقية هم األخشخا

الذين ينتمون إلي

أحد الفئات التالية ويقعون في قبضة العدو:
أ) أفراد القوات المسلحة ألحد أفراد النزاع والميليشيات أو الوحدات المتطوعة التي
( )1د .فليج غزاالن ،األستاذ .سأمر موسى ،الوجيز في القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق
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تشكل جزء من القوات
ب) أفراد الميليشيات أألخر والوحدات المتطوعة بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة
المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم
حتى ولوكان هذا اإلقليم محتال ،على أن تتوافر الشروط التالية منهم-:
 أن يقودهم خشخص مسؤول عن مرؤوسيه. أن تكون لها خشارة مميزة محددة. أن تحمل األسلحة جه ار. أن تلتزم في عمليتها بقانون الحرب وعاداتها.ج) أفراد القوات المسلحة النظامية الذي يعلنون وألهم لحكومة أو سلطة ال تعترف
بها الدولة الحاجزة... .
د) سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب
العدو لمقاومة القوات الغازية...
وعلى نفس المنوال جاءت المادة  43من هذا الملحق البرتوكول لتضع تحت عنوان
القوات المسلحة تحديدا يتشابه لحد بعيد مع محتو المادة  4من االتفاقية الرابعة.
ثانيا :المعيار الذي احتكم إليه البرتوكول الضافي األول في تعريف المدنيين.

()1

اعتمد هذا البرتوكول في تعريف المدنيين معيار المشاركة المباخشرة ،فاألخشخا

الذين ال

يشاركون بصورة مباخشرة في النزاع أو مقاومة االحتالل ينسحب عليهم وصف المدني.

ويؤكد البرتوكول أيضا وبصورة واضحة على أن األساس الوحيد لوقف الحماية القانونية

الدولية لألخشخا

المدنيين هو المشاركة لهؤالء األخشخا

في العمليات الحربية ،وعلى

لك يفقد حق منح الحماية القانونية الدولية ليس كافة السكان المدنيين فقط أولئك
( )1د .فليج غزاالن ،األستاذ .سأمر موسى ،الوجيز في القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق
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األخشخا

الذين يشاركون في األعمال الحربية فقط خالل فترة استمرار اخشتراكهم في

تلك األعمال.

وخالصة القول ،إذا كان معيار المشاركة المباخشرة أو االنتماء إلي القوات المسلحة
للتمييز بين المقاتلين والمدنيين قد وفق في مبتغاة بالنزاعات المسلحة الدولية ،حيث

تعريف اعضاء القوات المسلحة بوضوح ال يقبل الجدل حاليا ،فإن األمر ليس كذلك في
ظل الحركة الوطنية التحريرية التي تعتبر نزاع مسلح دولي حتي من اعتراف هذا

البرتوكول بوجوب تطبيقه على الشعوب التي تناضل ضد االحتالل األجنبي ،بمقتضى

المادة  54/51منه فإن قرينة االنتماء إلي األجنحة العسكرية للحركات الوطنية التحررية

يصعب إثباتها فعل ألن االنتماء لهذه األجنحة يكون دائما أم ار ساريا.

()1

يتضمن البروتوكول األول مادتين تعالجان على وجه التحديد مسألة حماية البيئة في فترة
النزاع المسلح.

وتجدر اإلخشارة إلي أن هذه المسألة لم تظهر في مشروعي البروتوكولين اللذين قدمتهما

اللجنة الدولية إلي المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وطوير القانون الدولي اإلنساني المنطبق

في النزاعات المسلحة.

من هنا فإن هاتين المادتين هما ثمرة جهود المؤتمر الدبلوماسي نفسه ،ويشهد وجودهما

على إدراك أهمية احترام البيئة الذي اتسمت به بداية السبعينات.

()2

( )1د .فليج غزاالن ،األستاذ .سأمر موسى ،الوجيز في القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق
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()2إعداد عمر مكى ،المنسق اإلقليمي للقانون الدولي اإلنساني بالشرق األوسط وخشمال أفريقيا -I c r c -القانون
الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة،

.20
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تنص الفقرة  3من المادة  30على انه يحظر استخدام وسائل أو اساليب للقتال ،يقصد
بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أض ار ار بالغة واسعة االنتشار وطويلة
األمد .وتنص المادة  00على ما يلى :تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من
األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد.
لذلك فإن هذه المادة ليست مجرد تكرار للفقرة  3من المادة  ،30ألنها تتضمن التزاما
عاما باالهتمام بحماية البيئة الطبيعية أثناء القتال لكن هذا االلتزام يعتمد على حماية
السكان المدنيين ،بينما الفقرة  3من المادة  30تستهدف حماية البيئة في حد ذاتها.

()1

من خالل السرد المختصر الذي ذكرناه نجد أن البروتوكول األول لم يخصص سو
عدد قليل من األحكام لحماية المدنيين من سوء استعمال السلطة ضدهم ،لكننا نجد
أيضا أن المادة  20التي فصلنا فيها نوع ما مثابة اتفاقية مصغرة قائمة بذاتها تعدد الحد
األدنى من المعاملة الواجب مراعاتها تجاه األخشخا

المتضررين بالحرب والذين ال

تحميهم االتفاقيات صراحة ،ونذكر منهم على سبيل المثال :رعايا الدول المحايدة والدول
التي لم ترتبط باالتفاقيات ،والجواسيس والمرتزقة.

()2

( )1إعداد عمر مكى ،المنسق اإلقليمي للقانون الدولي اإلنساني بالشرق األوسط وخشمال أفريقيا -I c r c -القانون
الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة،

.20

( )2التطبيقات الدولية لقواعد القانون الدولي االنساني (دراسة حالة للمنطقة العربية  – )8513-1141بحث مقدم لنيل
درجة الدكتورة في القانون العام فرع القانون الدولي االنساني – اعداد الطالب :يوسف محمد حسين –اخشراف الدكتور:
تاج السر المطلب محمد فقير – جامعة افريقيا العالمية كلية الشريعة والقانون – قسم القانون العام – السودان
الخرطوم 1432ه 8512-م –
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املطلب الثاني :الربوتوكول اإلضايف امللحق الثاني
أما البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1122م والمتعلق بالنزاعات المحلية فقد خص
األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بحماية قوية مقارنة باألنواع األخر
من األعيان وذلك تدعيما لحماية المدنيين التي أقرتها المادة ( )13من البروتوكول
الثاني بصفة عامة ،ولحظر التجويع والترحيل القسري بصفة خاصة.
وقد جاءت المادة ( )14من البروتوكول الثاني لتنص على أنه يحظر تجويع المدنيين
كأسلوب من أساليب القتال ومن ثم يحظر توصال لذلك مهاجمة أو تدمير أو نقل أو
تعطيل األعيان ،والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة ومثالها المواد
الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماخشية ومرافق مياه الشرب
وخشبكاتها وأخشغال الري وبذلك تكون هذه المادة قد غطت جميع األفعال التي يحتمل
توجيهها نحو هذه األعيان.
ونالحظ أن هذه المادة وإن خصت بالذكر بعض األعيان كالمواد الغذائية والمناطق
الزراعية والماخشية وغيرها فإن هذا التعداد قد جاء على سبيل المثال وليس الحصر إذ ال
يوجد ما يمنع من توسيع هذه الحماية لتشمل أعيانا أخر ستظهر بعد اعتماد البروتوكول
الثاني ولكن جاء الذكر ألهمية وجود هذه األعيان لبقاء السكان المدنيين.
وبالتالي فإن البروتوكول الثاني قد تفاد

سلبيات التحديد الحصري وخاصة ألن فقرة

ضرورة هذه األعيان تختلف من إقليم إلي آخر ومن دولة إلي أخر  ،وبالتالي فإن
عمومية هذا النص جعلته أكثر مرونة للتطبيق على الحاالت المماثلة لتوفير حماية
أخشمل لهذه المواد.

()1

( )1قصى مصطفى عبد الكريم تيم ،مدى فاعلية القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير
الدولية ،جامعة النجاح الوطنية –كلية الدراسات العليا ،ص.18
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كما أن الحظر في نص هذه المادة كان مطلقا أي أنه ال يوجد استثناء يبيح الخروج
عنه ،وليس كما ورد في المادة ( )04فقرة( )0من البروتوكول األول الذي اجاز الخروج
عن الحظر إذا اقتضت الضرورة العسكرية الملحة لذلك ،وبالتالي فإن من خشأن هذا
االستثناء أن يقلل من فعالية هذه الحماية ،إذ أن ممارسات الدول تبين مد تسترها وراء
هذا المبدأ لتبرير انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
ولكن ما يعاب على المادة ( )14من البروتوكول الثاني خلوها من أي نص يحظر
أعمال االنتقام الموجهة ضد األعيان الواردة فيها وذلك على خالف المادة ( )04الفقرة
( )4من البروتوكول األول.
لذلك فإنه في حال قيام أحد األفراد بانتهاك األحكام الواردة لهذه االعيان فإنه ال يوجد ما
يمنع الطرف اآلخر من توجيه عملياته العدائية إلي األعيان التي ال غنى عنها لبقاء
السكان المدنيين الموجودة تحت سيطرة الطرف المعادي.
هذا باإلضافة إلي أن هنالك مسوغا للقيام بمثل هذه الهجمات ضد االعيان المدنية أثناء
النزاع المسلح غير الدولي ،إذ ال يوجد نص محدد يسبغ الحماية لألعيان المدنية إذ أن
النزاعات المسلحة غير الدولية والتي قامت في النصف الثاني من القرن العشرين أبرزت
هذه الثغرة القوية في نصو اتفاقيات جنيف الخاصة بالنزاعات غير الدولية.
كما أن عمليات القصف المكثف لألعيان المدنية دون تمييز بينها وبين األعيان
القانون الدولي المتعلقة
العسكرية لفت األنظار إلي وجود هذ النقص في نصو
()1
بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
كما أن المادة  10من البروتوكول اإلضافي الثاني قامت باستحداث نص خا بحماية
المنشآت واالخشغال التي تضم عناصر عسكرية خطرة حيث تقرر المادة االتي( -:ان
االخشغال والمشآة التي تضم عناصر أو مواد عسكرية خطرة ال تصح هدفا بالهجوم حتي
()2
لو كانت من األهداف العسكرية ).
( )1قصى مصطفى عبد الكريم تيم ،مد
مرجع سابق،

فاعلية القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،

.21

( )2اعداد الطالب :يوسف محمد حسين – مرجع سابق –

.114
71

املبحث الثالث
أطراف تنفيذ احلماية الدولية
وبه ثالثة مطالب:
املطلب األول :الدول األعضاء يف األمم املتحدة.
املطلب الثاني :حمكمة اجلنايات الدولية.

املطلب الثالث :الصليب األمحر واهلالل األمحر.
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املطلب األول :الدول األعضاء يف األمم املتحدة

يتم تطبيق اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني كغيرها من االتفاقيات ودخولها حيز

التنفيذ في القانون الداخلي للدول بوسيلتين هما:

الموافقة على االتفاقية :تتميز اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني بانها اتفاقيات دولية

جماعية متعددة األطراف بمعنى انها تشترك فيها الجماعة الدولية التي تدعو إلي
صياغة واعداد نصوصها والتوقيع عليها في مؤتمر دولي يتم الدعوة اليه وتحضره جميع

الدول التي تلبى الدعوة لوضع قواعد قانونية خشارعة أي تشرع قواعد القانون الدولي ولذلك
هي تسمى باالتفاقيات الدولية الشارعة.

ويتم الموافقة أو التصديق عليها من قبل السلطات الدستورية المختصة بالتصديق

والموافقة غلى المعاهدات ،وهي سلطات يتكفل القانون الداخلي بتحديدها والتي قد تكون
بتوقيع وموافقة ممثل السلطة التنفيذية في الدولة (كرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو

وزير الخارجية) ،وقد تكون بموافقة السلطة التشريعية أو موافقة البرلمان عليها وقد تكون

بموافقة كلتا السلطتين أو التوقيع عليها من ممثل السلطة التنفيذية ثم عرضها على

البرلمان للموافقة عليها ثم اصدارها من رئيس الدولة.

ثنيا :االنضمام لالتفاقية :قد ال يشترك عدد من الدول في المؤتمر العام الذي يتقرر
للتوقيع عليها ولكنها تنضم الحقا إلنفاذها وسريانها حيث تقوم باتخاذ االجراءات الالزمة
لالنضمام اليها وحينئذ تكون ملزمة بها وتتعهد باحترامها وتنفيذها كباقي الدول حيث
تسر بشأنها ذات الحقوق وااللتزامات حيث ال فارق في ذلك بين الدول المؤسسة

للمعاهدة أو المنضمة اليها.

()1

النشر في وسائل االعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة ويحقق ذلك علم كافة االفراد

حيث أن تلك الوسائل اوسع انتشا ار واكثرها رغبة في تقبل االفراد لها اما االطالع على
الجريدة الرسمية فهو أجراء قانوني واجب أكثر منه وسيلة للعلم والنشر والذ يتحقق
أكثر عبر وسائل االعالم ،وفي كلتا الحالتين يحقق النشر الغاية من ورائه وهو علم

( )1قصى مصطفى عبد الكريم تيم ،مد فاعلية القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،
جامعة النجاح الوطنية –كلية الدراسات العليا،
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الكافة باتفاقيات القانون الدولي اإلنساني وهو ما يحقق مبدأ اساسيا من المبادئ للقانون

الدولي اإلنساني المتعارف عليها بين األمم المتمدنة وهو مبدأ ال يعذر أحدا لجهله
بالقانون.

االلتزام بإدراج قواعد القانون الدولي اإلنساني في المناهج الدراسية :ينبثق هذا االلتزام
عن االلتزام السابق الخا

بها ،وقد أوضحت النصو

بضرورة نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني وتحقيق العلم
السابقة مد

اقتران االلتزام بنشر قواعد هذا القانون مع

االلتزام بإدراج قواعد القانون الدولي اإلنساني في المناهج الدراسية خاصة الكليات
العسكرية سواء كانت مؤهلة لرجال الجيش أو الشرطة واالدراج في المناهج الدراسية

ينبغي أن يمتد الكليات والمناهج الدراسية العادية لتحقق علم الناس والسكان والمدنيين
بها.

وال ينبغي أن يقتصر األمر على مجرد االدراج بل يجب أن يشمل ذلك ضرورة تدريسها
بالفعل وضرورة تخصيص ساعات تدريبية لها وجعل علوم القانون الدولي اإلنساني مادة

اساسية في العلوم العسكرية لكى تصبح قواعد القانون الدولي اإلنساني جزءا أساسيا من

عقيدة المقاتل الذي عليه أن يدرك أن مهمته األساسية فقط تنفيذ لألوامر العسكرية

وطاعة أوامر وقادته ورؤسائه وأداء واجبه القتالي ،بل تطبيق قواعد القانون الدولي

اإلنساني في وسلوكه القتالي ،حيث أن أسلوبه سيقيم ويخضع للمسؤولية الجنائية

الوطنية أو الدولية إذا تجاوز قواعد اإلنسانية .وتدريس القانون الدولي اإلنساني ال ينبغي

أن يقتصر على المناهج الدراسية للكليات العسكرية والطلبة الجدد الملتحقين بها ،بل

ينبغي أن يمتد ذلك إلي القادة والضباط الكبار وذلك في صورة دورات الترقية التي

يتقدمون لها مثل دورة أركان الحرب والقادة التي يتم تنظيمها في غالبية الدول العربية أو

مستو مماثل لها.
( )1غنيم قنا

()1

المطيري-اليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني – قدمت هذه الرسالة لمتطلبات الحصول علي درجة

الماجستير في قسم القانون العام – كلية الحقوق -كلية الحقوق جامعة الشرق االوسط-8515-8551-
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املطلب الثاني :اللجنة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر.
أثناء النزاعات المسلحة تتعرض اعداد كبيرة من األخشخا

غير المنخرطين في األعمال

العسكرية لكثير من المخاطر ويكونون في حاجة كبيرة الي المساعدة والحماية وقد

منحت اتفاقيات جنيف االربع لعام 1141وبروتوكوالها اإلضافيان لعام  1122للجنة
الدولية االقتصا

بالعمل على حماية ومساعدة المقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن

حمل السالح لمرض جرح ،وغير المشاركين في األعمال العسكرية من المدنيين فضال

عن أسر الحرب.

ويختلف الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية في هذا المجال باختالف طبية النزاع

المسلح.

()1

يعني السكان المدنيون اخشد المعاناة من ويالت الحروب التي تغير من طبيعة حياتهم
وتحولها الي معاناة خشديدة تترتب على نقص المؤن وتدمير المنازل والتعرض لإلصابات

وعادة ما تدفع الحروب هؤالء السكان الي ترك منازلهم والنزوح الي اماكن اخر داخل

حدود الدولة أو اللجوء الي دول مجاورة.

وقد خصص الباب الثاني من اتفاقية جنيف الرابعة لبيان قواعد الحماية العامة للسكان
من بعض عواقب الحرب وفقآ لنص اول مادة من هذا الباب يتمتع بالحماية التي

تضفيها هذه القواعد مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع دون اي تمييز مجحف

يرجع الي العنصر أو الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية .وفي ظل هذا النص اختلفت

اآلراء حول تعريف مفهوم السكان وكانت جميع هذه التعريفات غير محكمة وظهرت

الحاجة الي وضع تعريف يتسم بالدقة ويشمل كافة فئات السكان ،حتي جاء البروتوكول

اإلضافي األول التفاقية جنيف بهذا التعريف.

فعرف نص المادة  05من هذا البروتوكول السكان المدنيين بأنهم األخشخا

الذين ال

( )1دور اللجنة الدولية للصليب االحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي االنساني – المستشار الدكتور خشريف
.131

عتلم – المستشار االقليمي للجنة الدولية للصليب االحمر
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يشكلون جزاء من القوات المسلحة وال يشتركون في العمليات الحربية بشكل مباخشر وال
يجرد السكان المدنيين من صفتهم المدنية وجود افراد بينهم ال يسري عليهم تعريف
المدنيين وإذا ثار الشك حول ما إذا كان خشخص ما مدنيا ام غير مدني فإنه يعد
مدنيا.

()1

سعت اللجنة الدولية منذ البداية الي تحقيق هدف مزدوج :توفير الغوث الي ضحايا
النزاح المسلحة كمنظمة إنسانية محايدة ومستقلة ،وتعزيز الجهود الرامية الي تأكيد
وتطوير قوانين واعراف الحرب بهدف تعزيز حماية األخشخا

الذين ال يشتركون في

العمليات العسكرية أو كفوا عن المشاركة فيها .ركزت اللجنة الدولية في البداية على
حماية افراد الخدمات الطبية والجرحى والمرضى أو المنكوبين في البحار من المقاتلين
في النزاعات المسلحة الدولية ،ولكن مع تطور وسائل واساليب القتال وسعت المنظمة
نطاق انشطتها تدريجيا ليشمل فئات اخر من األخشخا

مثل أسر الحرب والسكان

المدنيين ،وبعد الحرب العالمية الثانية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.
وتصف اللجنة الدولية للصليب االحمر مهمتها اليوم على النحو التالي:
اللجنة الدولية للصليب االحمر منظمة إنسانية محايدة ومستقلة وغير متحيزة تتمثل
مهمتها اإلنسانية البحتة في حماية ارواح وكرامة ضحايا النزاع المسلح وحاالت العنف
األخر وتقديم المساعدة اليهم وتسعى اللجنة الدولية جاهدة ايض الي تفادي المعانة
بنشر أحكام القانون الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية وتعزيزها .تأسست
اللجنة الدولية في عام  1263وهي االصلي الذي انبثقت عنه اتفاقيات جنيف والحركة
الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر .وهي تتولي توجيه وتنسيق االنشطة الدولية
( )1المرجع السابق

.182
76

التي تنفذها الحركة في النزاعات المسلحة وحاالت العنف االخر .
نشأت الحركة الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر نتاج رغبة في تقديم المساعدة
للجرحى في ميدان المعركة دون تمييز ،والحيلولة دون وقوع اي مآس إنسانية في اي
مكان طبقا للقدرات الدولية والوطنية للحركة .أن الهدف منها هو حماية االرواح والصحة
لضمان احترام اإلنسان .انها تشجع وتعزز التفاهم والصداقة والتعاون المتبادل ،والسالم
الدائم بين الشعوب كلها.

()1

( )1القانون الدولي االنساني – نيلس مليزر – مرجع سابق
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الفصل الرابع
األطراف املشمولة باحلماية وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني
وبه ثالثة مباحث:
املبحث األول :ضحايا احلرب من املدنيني واألسرى.
املبحث الثاني :اجلرحى واملرضى والغرقى املنشآت العائمة يف البحر.
املبحث الثالث :األطقم الطبية واألعيان املدنية والدينية.
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املبحث األول
ضحايـــا احلـــرب من املدنييـــن
وبه مطلبان:
املطلب األول :ضحايا احلرب من املدنيني.
املطلب الثاني :األســـــــــــــــــــــرى.
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املطلب األول :ضحايا احلرب من املدنيني
إن الحرب صراع بين القوات المقاتلة لكل من طرفيها وانه ال يتصف بصفة العدو
في مواجه كل منهما سوي افراد هذه القوات القادرين على القتال ،ومن ثم تجوز
مهاجمتهم وقتلهم واخذهم كأسر الحرب بحسب احوال.
اما االفراد المدنيين من رعايا دولة العدو فال يجوز للقوات المعادية المتقدمة في اقليمهم
أن تقوم ضدهم بأي أعمال عدائية .ويجب عليها أن تحترم حياتهم وحرياتهم ما داموا من
جانبهم يقفون منها موقفا سلبيا وال يعطون ضدها عمال من أعمال التي تضر بأفرادها أو
بمجهودها الحربي.
انما ال لوم على الدولة المحاربة إذا اصيب االفراد المدنيين بأفراد في أخشخاصهم أو في
اموالهم نتيجة األعمال الحربية القائمة .مادامت هذه األعمال لم توجه ضدهم مباخشرة ولم
يتعمد فيها ايذائهم وضرب أحياء المدن أو القر لحملها على التسليم .كذلك ال لوم على
الدولة المحاربة إذا هي قامت باعتقال بعض سكان االقليم ممن تر في بقائهم أح ار ار
خط ار على قواتها أو على مصالحها ،كما انمه يجوز لها أن تعتقل من يصادفها من
كبار موظفي دولة العدو كالوزراء ومن في حكمهم من اصحاب السلطة بل ورئيس
الدولة ذاته إذا وقع في ايديها وان تأخذهم كأسر حرب لحرمان دولتهم من نشاطهم
وللتأثير في روحها المعنوية.

()1

( )1القانون الدولي العام – النظريات والمبادئ العامة – أخشخا

القانون الدولي – النطاق الدولي –العالقات الدولية –

التنظيم الدولي – المنازعات الدولية – الحرب والحياد – دكتور علي صادق ابو هيف رئيس قسم القانون الدولي
وعميد كلية الحقوق بجامعة االسكندرية سابقا – رئيس قسم القانون الدولي بجامعة الكويت سابقا  – 1110الناخشر
منشأة المعارف با االسكندرية – جالل حزي وخشركاه
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يستفيد النساء من الحماية المقررة لضحايا النزاعات في االتفاقية الرابعة لعام 1141م
كذلك من كل ما جاء من ضمانات للمدنيين وحقوقهم زمن النزاعات المسلحة الدولية في
البروتوكول األول لعام 1122م غير انه اضافة الي الحماية التي يستفيد منها كل
المدنيين فقد قررت هذه االتفاقيات حماية اضافية للنساء بسبب جنسهن:
كفلت المادة ( )32من االتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1141م لألخشخا
المحميين في جميع االحوال حق االحترام ألخشخاصهم وخشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم
الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ،ثم جاءت الفقرة الثانية لتخص النساء بحماية (بصفة خاصة
ضد اي اعتداء على خشرفهن وال سيما ضد االغتصاب واالكراه على الدعارة واي هتك
لحرمتهن).
وفي هذا العطار ال بد من االخشارة الي أن بض النزاعات الحديثة جعلت من االغتصاب
والترحيل القصري وسيلة من وسائل الحرب دولية كانت ام غير ذات طابع دولي.

()1

( )1حماية المرأة اثناء النزاعات المسلحة – في ضوء أحكام القانون الدولي العام -دراسة مقارنة –بفرين عبدالصمد
صالح ماجستير في قانون – دار الفكر الجامعي امام كليه الحقوق االسكندرية ت 4243138
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املطلب الثاني :األسرى
يعد كل مقاتل ممن وضعتهم المادة  43أسير حرب إذا ما وقع في قبضة
الخصم يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة
بيد أن مخالفة هذه األحكام ال يحرم المقاتل حقه في أن بعد مقاتال أو أن بعد أسير
حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة
من هذه المادة .يلتزم المقاتلون ازكاء لحسابة المدنيين اثنا اخشتباكاتهم في هجوم أو في
عملية عسكرية يجهز للهجوم.

()1

اما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ماال يملك فيها المقاتل المسلح أن يمز نفسه
على النحو المرغوب فأنه يبقي عندئذ محتفظا وضعه لمقاتل خشريطة أن يحمل سالحه
علنا في مثل هذه الظروف.
أ) اثناء أي اخشتباك عسكري.
ب) طوال ذلك القوت الذي يبقي خالله مرئيا للخصم على مر البصر اثنا انتقاله
توزيع القوات تعتبر االفعال التي تطابق خشروط هذه الفقرة من قبيل القدر في
معنى الفقرة األولي.
ج) من المادة  32يحل لمقاتل الذي يقع في قبضة الخصم دون أن يكون قد استوفي
المتطلبات المنصو

عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثانية بحقه في أن يعد

أسير حرب وكأنه يمنح رغم ذلك حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي

تصنفها االتفاقية الثالثة وهذا الملحق (البرتوكول) على األسر الحرب وتشمل
( )1موسوعة القانون الدولي االنساني ( مع نصو

القانون االسمي في هذا المجال ) -وائل انور بندق – ماجستير

في القانون – عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي – عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء
والتشريع – الطبعة االولي 8513م  -الناخشر مكتبة الوفا القانونية تيليفاكس 0454425اإلسكندرية.
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تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تصنفها االتفاقية الثالثة على أسير

الحرب عند محاكمة هذا األسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها.

ال يظهر اي مقاتل يقع في قبضة الخصم دون أن يكون مشتبكا في هجوم أو في عملية
عسكرية تجهز للهجوم حقه في أن يعد مقاتال أو أسير حرب استنادا الي ما سبق أن قام
به في نشاط.
يفترض في الشخص الذي يشارك في األعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم انه أسير
حرب ومن ثم فانه يتمتع بحرية االتفاقية الثالثة إذا ادعى انه يستحق وضع أسير الحرب
أو إذا تبين انه يستحق مثل هذه الوضع أو إذا ما ادعى الطرق الذي يتبعه هذا الشخص
نيابة عنه باستحقاق مثل هذا الوضع وذلك عن طريق ابقاء الدولة التي تحتجزه أو الدولة
الحامية ونقل هذا الشخص بوضع أسير الحرب.
يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم إذا ما رأي هذا الخصم وجوب محاكمته عن
جريمة ناجمة عن األعمال العدائية أن يثبت حقة في وضع أسير الحرب امام محكمة
قضائية وان يطلب البت في هذه المسألة وذلك إذا لم يعامل كأسير للحرب ويجب أن
يكون هذه البت قبل اجراء المحاكمة على الجريمة ويكون لممثلي الدولة الخاصة الحق
في حضور االجراءات التي يجري اثناء ها البت في هذا الموضوع مالم يتطلب دواعي
امن الدولة اتخاذ هذه االجراءات استثناء بصفه سرية.

()1

يقع أسري الحرب تحت سلطة الدولة المعادية ال تحت سلطة االفراد أو الوحدات
العسكرية التي اسرتهم وبخالف المسؤوليات الفردية التي قد توجد ،تكون الدولة الحاجزة
مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها األسر  .ال يجوز للدولة الحاجزة نقل أسر الحرب اال
( )1موسوعة القانون الدولي االنساني ( مع نصو

القانون االسمي في هذا المجال ) -وائل انور بندق – ماجستير

في القانون ،المرجع السابق.
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الي دولة طرف في االتفاقية ،وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في
تطبيق االتفاقية وقدرتها على ذلك .وفي حالة نقل أسر الحرب عي هذا النحو تقع
مسؤولية تطبيق االتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
غير انه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام االتفاقية بشأن اي نقطة
هامة فعلى الدولة التي نقلت أسر الحرب عن تتخذ بمجرد اخطارها منقبل الدولة
الحامية تدابير فعالة لتصحيح الوضع ،أو أن تطلب إعادة األسر اليها .ويجب تلبيه
مثل هذه الطلبات.
ونصت المادة  13على انه يجب معاملة أسر الحرب معاملة إنسانية في جميع
االوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة اي فعل أو اهمال غير مشروع يسبب موت
أسير في عهدتها ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه االتفاقية.

()1

( )1معاهدة جنيف بشأن أسر الحرب – اعداد وائل انور بندق – ماجستير في القانون عضو الجمعية المصرية
للقانون الدولي –عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع –
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اجلرحى واملرضى والغرقى املنشآت العائمة يف البحر أثناء احلرب
وبه مطلبان:
املطلب األول :اجلرحى واملرضى والغرقى.
املطلب الثاني :املنشآت العائمة يف البحر أثناء احلرب.
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املطلب األول :اجلرحى واملرضى والغرقى
يجب في جميع االحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في
البحر من افراد القوات المسلحة وغيرهم من األخشخا

المشار إليهم في المادة التالية

على أن يكون مفهوما أن تعبير الغرقى يقصد به الغرقى بأي اسباب بما في ذلك حاالت
الهبوط االضطراري للطائرات على الماء أو السقوط في البحر.
وعلى طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وان يعنى بهم
دون أي تمييز ضار على اساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو اآلراء
السياسية أو أي معايير مماثلة اخر ويحظر بشدة أي اعتداء على حياتهم أو استعمال
العنف معهم ويجب على االخص عدم قتلهم أو ابادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب
خاصة بعلم الحياة أو تركهم عمدا دون عالج أو رعاية طبية أو خلق ظروف تعرضهم
لمخاطر العدو باألم ارض أو تلوث الجروح.
وتقرر األولوية في نظام العالج على اساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها وتعامل
النساء بكل االعتبار الخا

الواجب ازاء جنسهن.

تنطبق هذه االتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلي الفئات
التالية:

()1

 )1افراد القوات المسلحة التابعين ألحد افراد النزاع ،وكذلك افراد الميليشيات والوحدات
المتطوعة التي تشكل جزاء من القوات المسلحة.
 )8أفراد الميليشيات االخر والوحدات المتطوعة االخر بمن فيهم اعضاء حركات

المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج
االقليم الذي ينتمون اليه حتى لو كان هذا االقليم محتال ،على أن تتوفر الشروط

( )1موسوعة قانون الدولي االنساني – وائل انور بندق – مرجع سابق
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التالية في هذه الميليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها الحركات المقاومة

المنظمة المشار اليها:

أ) ان يقودها خشخص مسئول عن مرؤوسيه.
ب) أن تكون لها إخشارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
ج) أن تحمل االسلحة جه ار.
د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
ه) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والئهم لحكومة أو لسلطة ال تعترف
بها الدولة الحاجزة.
 )3األخشخا
كاألخشخا

الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزاء منها
المدنيين الموجودين ضمن اطقم الطائرات الحربية والمراسلين

الحربيين ومتعهدي التموين وافراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه
على العسكريين خشريطة أن يكونوا لديهم تصريح من القوات المسلحة التي
يرافقونها.
 )4أفراد االطقم المالحية بمن فيهم القادة والمالحون ومساعدوهم في السفن التجارية
واطقم الطائرات المدنية التابعة ألطراف النزاع الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل
بمقتضى أي أحكام اخر من القانون الدولي.
 )0سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب
العدو ،لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة
نظامية ،خشريطة أن يحملوا السالح جه ار وان يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

( )1موسوعة قانون الدولي االنساني – وائل انور بندق – مرجع سابق
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()1

املطلب الثاني :املنشآت العائمة يف البحر
ال يجوز في أي حال مهاجمة أو اسر السفن المستشفيات العسكرية أي السفن التي

انشاتها الدول أو جهزتها خصيصا ولغرض وأحد هو اغاثة الجرحى والمرضى والغرقى

ومعالجتهم ونقلهم بل يجب احترامها وحمايتها في جميع االوقات خشريطة أن تكون

اسماؤها واوصافها قد ابلغت إلي أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام.

()1

تتضمن االوصاف التي يجب أن تبين في االخطار الحمولة االجتماعية المسجلة
والطول من مقدمة السفينة إلي مؤخرها وعدد الصواري والمداخن.

ال يجوز الهجوم أو القاء القنابل من البحر على المنشآت الواقعة على الساحل والتي

تكفل حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة
في الميدان المؤرخة في  18آب/اغسطس1141م.

تتمتع السفن المنشآت التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب االحمر أو جمعيات
االغاثة المعترف بها رسميا أو يستعملها افراد بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن

المنشآت العسكرية ،وتستثنى من االسر وذلك إذا كان طرف النزاع الذي تتبعه قد كلفها
بمهمة رسمية وما دامت تراعى أحكام المادة  88المتعلقة باألخطار عنها.

ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بان هذه السفن كانت
تخضع ألخشرافها اثناء تجهيزها وعند ابحارها.

تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب االحمر لبلدان

محايدة أو جمعيات االغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسميا أو يستعملها افراد منها
بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية وتستثنى من االسر خشريطة

أن تكون قد وضعت نفسها تحت اخشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة
بلدها وتفويض من طرف النزاع المعنى وما دامت تراعى أحكام المادة  88بشأن

االخطار عنها.
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ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بان هذه السفن كانت
تخضع إلخشرافها اثناء تجهيزها وعند ابحارها.
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب االحمر لبلدان
محايدة أو جمعيات االغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسميا أو يستعملها افراد منها
بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية ،يجب كذلك احترام وحماية
الزوارق التي تستخدم في عمليات االنقاذ الساحلية بواسطة الدولة أو جمعيات االغاثة
المعترف بها رسميا وينطبق الشيء نفسه على المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر
استخدامها على هذه الزوارق ألداء مهامها اإلنسانية .ويجب اال تعوق هذه السفن
والزوارق تحركات المقاتلين بأي طريقة ،وهي تعمل تحت مسؤوليتها اثناء االخشتباك
وبعده .يحق ألطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار اليها.
ال يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلي سفن مستشفيات في غرض اخر طوال
مدة العمليات الحربية.

()1

( )1موسوعة القانون الدولي االنساني – وائل انور بندق – مرجع سابق –
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املبحث الثالث
االطقم الطبية واالعيان املدنية والدينية
وبه مطلبان:
املطلب األول :األطقم الطبية
املطلب الثاني :األعيان املدنية والدينية.
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املطلب األول :األطقم الطبية
ال يجوز بأي حال الهجوم على المنشئات الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات
الطبية ،بل تحترم وتحمي في جميع األوقات بواسطة أطراف النزاع .وفي حالة سقوطها
في ايدي الطرف الخصم و يمكن ألفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة المغيرة ال
تقدم من جانبها العناية االزمة للجرحى والمرضي والموجودين في هذه المنشآت
والوحدات.
ال يجوز الهجوم من البر على السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضي اتفاقية
جنيف لتحسين حال جرحي والمرضى وغرقي في قوات المسلة في البحـ ـار المؤرخة 18
اب/اغسطس .1141
ال يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة
للخدمات الطبية إال إذا استخدمت ،خروجا على واجباتها اإلنسانية ،في أعمال تضر
بالعدو .غير أنه ال يجوز وقف الحماية عنها إال بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع
االحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

()1

 )1حماية الوحدات الطبية:
تعريف الوحدات الطبية – في

إطار

حماية المهام الطبية لصالح الجرحى

والمرضي والمنكوبون في البحار ،ال يحمي قانون الدولي اإلنساني أفراد الخدمات الطبية
والدينية فحسب ،بل يحمي أيضا المنشآت الطبية ووسائل النقل الطبي والمعدات
واالمدادات المستخدمة ألغراض طبية .وكانت الوحدات في األصل غير محمية إال إذا
كانت ملحقة بالخدمات العسكرية للقوات المسلحة أو إذا كانت مصنفة كمستشفيات
مدنية

.301

ووسع البرتوكول اإلضافي الثاني بعد ذلك النطاق مصطلح " الوحدات

( )1موسوعة القانون الدولي االنساني – وائل انور بندق –مرجع سابق
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الطبية " ليشمل جميع المنشآت والوحدات االخر  ،عسكرية كانت ام مدنية ،الثابتة أو
المتنقلة ،الدائمة أو المؤقتة ،التي تقي بمعيارين:
 يجب أن تكون منظمة ألغراض الطبية أي البحث الجرحى والمرضى والمنكوبون فيالبحار أو انتشالهم أو تشخيص حاالتهم أو عالجهم أو الوقاية من األم ارض.
 يجب أن تكون مكلفة حص ار بأداء هذه المهام من جانب اتحد أطراف النزاع.ويشمل هذا التعريف على سبيل المثال المستشفيات والوحدات األخر المماثلة ومراكز
نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والدوائية
التابعة لهذه الوحدات.
 )2نطاق الحماية:
يجب في جميع االحوال احترام وحماية الوحدات الطبية العسكرية المعترف بها
والمرخصة من أحد أطراف النزاع .وال يجوز أن تكون محال للهجوم المباخشر ،وال أن
تستخدم لدرء الهجمات عن األهداف العسكرية ومن أجل تجنب وقو ع اضرار عرضية
بالوحدات الطبية ،يجب على أطراف النزاع بذل ما في وسعهم في وضع اللوحات علس
مسافة آمنة من األهداف العسكرية واخطار بعضهم البعض بموقعها .غير أن تقصير
في اداء هذا األمر ال يعفي الطرف المعادي من واجبه باحترام الطرف المعادي يجب أن
يسمح ألفرادها باالستمرار في ادا مهامهم الي أن يكلف الطرف اآلسر ذاته بالعناية
الالزمة بالعناية الالزمة للجرحى والمرضي الموجودين في هذه المنشآت والوحدات كذلك
ال يجوز تحويل مبانيها ومهماتها ومخازنها عن الغرض الذي تستخدم من اجله مادامت
هناك حاجة اليها لرعاية الجرحى والمرضى بغض النظر عن والئهم وفي حالة وقوع
الوحدات المدنية في قبضة العدو وهو أمر متوقع خاصة في حاالت االحتالل الحربي ال
92

يجوز لسلطة االحتالل أن تستولي على مواردها مادامت هنالك حاجة اليها للسكان
المدنيون والجرحى والمرضى الخاضعين بالفعل لعالجها ،وحتي إذا لم يكن هذا هو
الوضع الموجود وال يسمح بهذا االستيالء ال بالقدر الالزم وعلى الوقت الضروري للعالج
الطبي الفوري للجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة بما في ذلك أسر الحرب
وتظل سلطة االحتالل في جميع االحوال مسؤولة عن ضمان استمرار تلبية االحتجاجات
الطبية للسكان المدنيين.

()1

املطلب الثاني :األعيان املدنية والدينية
األعيان المدنية كما عرفتها اللجنة الدولية للصليب األحمر هي المنشئات المدنية التي
ال تساهم بطبيعتها أو موقعها أو اغراضها أو استخدامها في العمليات العسكرية وقد
ظهرت قواعد عرفية مع بداية استقرار قواعد القانون الدولي اإلنساني تدعوا إلي التفرقة
بين األهداف العسكرية والتي يسمح بتوجيه الهجمات العسكرية ضدها وبين األهداف
المدنية التي يحظر تعرضها للهجمات العسكرية وقد اوجبت تلك القواعد العرفية على
األطراف المتحاربة بذل الجهود للتعرف على تلك األهداف المدنية واتخاذ االحتياطات
الواجبة للعمل على تجنب اصابة تلك األهداف المدنية ألي عمل عسكري.
وقد اد

خطورة الوضع على اعيان المدنية ،الي تقدم اللجنة الدولية للصليب االحمر

يتعرف لألهداف العسكرية ،وذلك في مشروع القواعد المتعلقة بالحد من االخطار التي
يتكبدها السكان المدنيون في زمن الحرب لعام 1106م ،حيث عرف األهداف العسكرية
بأنها :تلك األهداف التي تنتمي الي فئات ذات أهمية عسكرية ينتج عن تدميرها كليا أو
( )1القانون الدولي اإلنساني – مقدمة خشاملة -نيلس مليزر –تنسيق إتيان كوستر – اللجنة الدولية للصليب االحمر –
حقوق الطبع محفوظة للجنة الدولية للصليب االحمر ،أب/اغسطس 8516
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جزئيا نتائج عسكرية كبيرة ،وقد واجه هذا التعريف نقدا خشديدا واعتب انه تعريفا خشامال
وغير محدد .ألنه يأخذ بمعيار الميزة العسكرية كمعيار لوصف الهدف العسكري الذي
يجوز مهاجمته .ويترتب على هذا التعريف انه يترك الحرية للطرف المهاجم في أن
يدخل بعض األهداف ذات الطبيعة المدنية في عداد األهداف العسكرية التي يجوز
مهاجمتها .يراجع في هذا الشأن :تعريف االعيان المدنية في مشروع اللجنة الدولية
للصليب األحمر المقدم في المؤتمر الدبلوماسي (1122/24م) .د .أبو الخير أحمد
عطية ،حماية السكان المدنيين واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة .وقد تعددت
المعايير واختلفت االتجاهات واالقتراحات حول المعيار الذي يتخذ أساسا للتعريف
األهداف المدنية في مؤتمر الخبراء العسكريون للعمل على إنماء وتطوير القانون الدولي
اإلنساني المطبق على النزاعات المسلحة ،والذي اتعهد اربع دورات متعاقبة في أعوام
(1126-1122-1120-1124م) ،وقد تقدمت اللجنة الدولية للصليب االحمر في هذا
المؤتمر لألهداف المدنية معتمدة على المعيارين التاليين:

()1

المعيار األول :طبيعة الهدف
المعيار الثاني :استخدام الهدف.
وقد نص المشروع المقدم من اللجنة الدولية للصليب األحمر على النحو التالي:
األهداف غير العسكرية هي تلك األهداف المخصصة بصفة اساسية و ضرورية للسكان
المدنيين ،كما اضافت اللجنة الدولية للصليب االحمر تعريفا لألهداف العسكرية بأنها
هي :األهداف التي بطبيعتها واستعمالها منهم اسهما فعاال ومباخش ار في المجهود الحربي
( )1الحماية القانونية المقررة لغير المشاركين في النزاعات المسلحة غير الدولية ،الدكتور ،راخشد فهيد المري ،مرجع
سابق
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للخصم ( ،)1وقد انتهت االقتراحات المقدمة لمؤتمر الخبراء الحكوميين للعمل على إنماء
وتطوير القانون الدولي اإلنساني المطبق في اوقات النزاعات المسلحة ،إلي إقرار
بخصو

المادة ( )08من البروتكول (الملحق ) األول 1122م الخا

للنزاعات

المسلحة الدولية ،والذي عرف كل من االعيان المدنية واألهداف العسكرية على النحو
التالي :
االعيان المدنية هي كافة االعيان التي ليست أهدافا عسكرية باستثناء االعيان المدنية
التي تستخدم حسب موقعها استخداما عسكريا وفي حالة الشك بين كونها مدنية أو
عسكرية فانه يظل اعتبارها مدنية.
أهداف العسكرية :هي تلك األهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء
كان بطبيعتها أو بموقعها أو باستخدامها والتي يحقق تدمي ار التام أو الجزئي أو االستيالء
عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة كما قررت
المادة 8/08كما قررت المادة 3/08التأكيد على حماية األهداف بنصها على أنه :في
حلة الشك حول ما إذا كان الهدف من األهداف العسكرية من األهداف المدنية ،فإنه
يجب تغليب الطبيعة المدنية للهدف(.)1
يشير مصطلح أفراد الهيئات الدينية ،حسب برتوكول اإلضافي األول ،الي األخشخا
العسكريين أو المدنيين ،كانوا الوعاظ المكلفين بأداء خشعائرهم دونم غيرها والملحقين
بشكل دائم أو مؤت بالقوات المسلحة أو أجهزة الدفاع المدني أو الوحدات الطبية أو
( )1الحماية القانونية المقررة لغير المشاركين في النزاعات المسلحة غير الدولية – الدكتور –راخشد فهيد المري –
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية – الكويت – دار النهضة العربية –  88خشارع عبدالخالق ثروت – القاهرة
8511
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وسائل النقل الطبي التابعة ألحد أطراف النزاع أو للوحدات الطبية أو وسائل النقل الطبي
التي يصدر لها تكليف بالعمل لدي أحد أطراف النزاع من الدول محايدة أو منظمات
إنسانية .وبالتالي فإن األخشخا

المعنيين يجب أن يكلفوا بأداء خشعائرهم دون غيرها لكي

يصنفوا ضمنة أفراد الهيئات الدينية وال يجوز لهم أداء أي مهما اخر  ،بغض النظر عن
الديانة ينتسبون بها إليها .وال يشترط بالضرورة اندماجهم في القوات المسلحة ،ويمكن
بالتالي أن يحتفظوا بوضعهم المدني ،لكن يجب بالضرورة إلحاقهم بخدمة تابعة للقوات
المسلحة أو الدفاع المدني أو خدمة طبية معترف بها ومرخصة رسميا من أحد أطراف
النزاع

()1

( )1القانون الدولي االنساني  -نيلس ميلزر – مرجع سابق
96

.132

اخلاتـــــمة:
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على إخشرف خلق الله سيدنا محمد ين
عبد الله وعلى أله وصحبه أجمعين .أما بعد :فقد وفقني الله لكتابة هذا البحث الذي
حو قضية في غاية األهمية ألنها تتعلق بحياة أخشخا

واعيان ومنشآت مدنية خشملها

القانون الدولي بالحماية اثناء النزاعات المسلحة وقد اخشتملت الخاتمة على اهم النتائج
والتوصيات باإلضافة إلي قائمة بمصادر ومراجع البحث.
أوال :النتائج
 )1ان العالم قبل صدور هذه االتفاقيات والبروتوكوالت كان يعيش حياة ال مكان فيه
لحق الشرائح الضعيفة عند ما تندلع الحروب.
 )8القانون الدولي اإلنساني أكثر خشموال ألنه كفل الحماية حتى لوالئك الذين خاضوا
المعارك واصيبوا فيها مثل الجرحى وللذين تعرضوا لالعتقال مثل األسر .
 )3إن القانون اإلنساني لم يكتف باالهتمام بالبشر فقط بل خشمل حتى لالعيان
المدنية والثقافية والدينية والطبية وغيرها
 )4ان القانون الدولي اهتم كذلك بشرائح ضعيفة من المنكوبين في عرض البحار
 )0ان القانون الدولي اإلنساني يفرق ما بين المقاتلين وغير المقاتلين اثناء الحرب
 )6هذه القوانين ملزمة لكافة الدول حتى لتلك التي لم تنضم إلي إتفاقيات جنيف
 )2مرونة القانون الدولي اإلنساني يجعله دائما قابل للتطور نحو االفضل.
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ثانيا :التوصيات

 )1رغم الجهود المبذولة لتحقيق الحماية للذين خشملتهم الحماية هنالك خشرائح كبيرة لم

تدرج ضمن هذه الشرائح المشمولة بالحماية اثناء الحرب منها المنشآت

االقتصادية وغيرها التي يسبب التفريط فيها إلي كوارث طبيعية كثيرة كالمجاعات

 )8ان القانون الدولي اإلنساني ينبغي أن يتطور ليواكب المستجدات في عالم
الحروب والمشاكل وذلك بإضافة مالحق جديدة من البروتوكوالت في القانون

الدولي اإلنساني

 )3على قادة العالم السعي إليجاد وسائل أكثر فاعلية تضمن عدم اندالع المشاكل
من االساس سواء على المستو العالمي أو االقليمي أو المحلي وذلك بتحقيق
العدالة وسط المجتمعات وتفعيل اجهزة العدالة الدولية ووسائل انفاذها.

 )4االستفادة من االديان السماوية وخاصة الدين اإلسالمي عند سن القوانين لما في
هذه االديان من موجهات وقيم سامية تصلح لكل زمان ومكان ولكافة البشرية

وفي كل ما يتعلق بحياة اإلنسان بصورة خشاملة.

 )0ولما كانت المصالح تعتبر المحفز االكبر الندالع الحروب على األمم المتحدة
سن تشريعات اكثر صرامة تضمن مصالح كل دولة لتجني اندالع الحروب

 )6ضرورة إصدار ق اررات أممية ملزمة لكافة الدول باحترام حقوق اإلنسان بصورة
تضمن مساواة الناس في القطر الوأحد في كافة مناحي الحياة السياسية

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مما يبعد خشبح اندالع المشاكل الداخلية.

 )2تفعيل واصالح

اليات انفاذ القانون الدولي اإلنساني وخاصة مجلس االمن

الدولي وذلك بتجاوز معايير الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والغاء
الفيتو الذي تتمتع به دول محدودة.
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قائمة الفهارس
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أوالً :فهرس اآليــــــــــات:
م
.1

السورة

طرف اآلية

ﱡﭐ ﳉﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐ ﳑ...ﭐﱠ األنفال ،اآلية)61( :
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الصفحة
ب

ثانياً :فهرس األحاديث:
م

طرف احلديث

الراوي

الصفحة

.1

ِ ِ
ِ
ﻪﻠﻟ وﻋ ﻠَﻰ ِﻣﻠﱠ ِﺔ َر ُﺳ ِ
ﻮل ﷲ
َ
اﻧْﻄَﻠ ُﻘﻮا ِﺎﺑ ْﺳ ِﻢ ﷲ َو ِﺎﺑ َ

البيهقي ِ

ب
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ثالثاً :قائمة املصادر واملراجع
 )1أمل يازجي ،قسم القانون الدولي ،كلية الحقوق ،جامعة دمشق القانون الدولي

اإلنساني وقانون الن ازعات المسلحة بين النظرية والواقع ،جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية-المجلد 85العدد األول.8554

 )8األمم المتحدة ،حقوق اإلنسان ،مكتب المفوض السامي ،الحماية الدولية لحقوق
اإلنسان في النزاع المسلح.

 )3إيمان عبد الستار محمد أبوزيد ،ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية،
إيمان عبد الستار محمد أبوزيد ،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

 )4تاج السر المطلب محمد فقير – جامعة افريقيا العالمية كلية الشريعة والقانون
– قسم القانون العام – السودان الخرطوم 1432ه 8512-م.

 )0تامر مصالحة ،تحرير خليل حداد ،خشربل عبود ،المبادئ األساسية في القانون
الدولي اإلنساني ،جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ومركز مساواة الطبعة األولى،
.8551
 )6حماية المرأة اثناء النزاعات المسلحة ،في ضوء أحكام القانون الدولي العام،
دراسة مقارنة ،بفرين عبدالصمد صالح ماجستير في قانون – دار الفكر

الجامعي امام كليه الحقوق االسكندرية ت .4243138

 )2خليل أحمد خليل العبيدي حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في

القانون الدولي اإلنساني والشريعة االسالمية – الي جامعة سانت كلمنتس

العالمية – من متطلبات نيل خشهادة الدكتوراه فلسفة في القانون الدولي اإلنساني
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– اخشراف الدكتور عبد الغفور كريم على 8552-1481-م.
 )2راخشد فهيد المري الحماية القانونية المقررة لغير المشاركين في النزاعات
المسلحة غير الدولية ،أكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية ،الكويت – دار

النهضة العربية –  88خشارع عبدالخالق ثروت – القاهرة .8511

 )1روخشو خالد ،الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي اإلنساني ،رسالة

مقدمة لنيل خشهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة ابى بكر بلقايد-تلمسان ،السنة الجامعية .8513-8518:

 )15خشريف عتلم ،دور اللجنة الدولية للصليب االحمر في إنماء وتطوير قواعد
القانون الدولي اإلنساني ،المستشار االقليمي للجنة الدولية للصليب األحمر.

 )11عبد الرحمن بن عمرو ،مداخل اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان ،محكمة
الجنايات الدولية نموذجا -مداخلة للنقيب عبد الرحمن بن عمرو.

 )18على صادق ابو هيف ،القانون الدولي العام ،النظريات والمبادئ العامة،
أخشخا

القانون الدولي ،النطاق الدولي ،العالقات الدولية ،التنظيم الدولي،

المنازعات الدولية ،الحرب والحياد ،رئيس قسم القانون الدولي وعميد كلية
الحقوق بجامعة االسكندرية سابقا ،رئيس قسم القانون الدولي بجامعة الكويت
سابقا  – 1110الناخشر منشأة المعارف باإلسكندرية ،جالل حزي وخشركاه.

 )13عمر مكى ،المنسق اإلقليمي للقانون الدولي اإلنساني بالشرق األوسط وخشمال
أفريقيا -I c r c -القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة.

 )14غنيم قنا

المطيري ،اليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،بحث تكميلي

لنيل درجة الماجستير ،قسم القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق االوسط،
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الفصل الثاني ،8515-8551 ،د ن.
 )10غنيم قنا

المطيري ،اليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،قدمت هذه

الرسالة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم القانون العام – كلية

الحقوق -كلية الحقوق جامعة الشرق االوسط.8515-8551-

 )16فريتس كالسهوفن وليزابيث تسغفلد -ضوابط تحكم خوض الحرب –مدخل

للقانون الدولي اإلنساني-من االنجليزية إلي العربية ترجمة احمد عبد العلىم-
اللجنة الدولية للصليب االحمر  I c r cيونيو.8554

 )12فليج غزاالن واالستاذ .سأمر موسي ،الوجيز في القانون الدولي اإلنساني
 8511طبعة تحت التنقيح.

 )12فوز اوصديق -جزائري الجنسية -خبير القانون الدولي اإلنساني -قدمها
كمحاضرة في مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق اإلنسان في برنامج دقيقة

مع خبير.

 )11القاضي جمال خشهلول ،من دولة تونس ،القانون الدولي اإلنساني.
 )85قصي مصطفي عبد الكريم تيم-مد

فاعلية القانون الدولي اإلنساني في

النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية-جامعة النجاح الوطنية –كلية الدراسات

العلىا-

.21

 )81قضية األسر في ضوع قواعد القانون الدولي اإلنساني – د .رياض صالح أو
العطا – استاذ القانون الدولي العام المساعد –كلية الحقوق جامعة طنطا دار

الجامعة الجديدة  32،45 – 8551-خشارع سوتير اال ازريطة.

 )88كأم ارن الصالحي-قواعد القانون الدولي اإلنساني والتعامل الدولي -مطبعة
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خاني دهوك – الطبعة  – 8552مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر.
 )83كمال الدين يوسف محمد حسين ،التطبيقات الدولية لقواعد القانون الدولي
اإلنساني ،دراسة حالة للمطقة العربية (1141م -)8513/بحث مقدم لنيل

درجة الدكتورة في القانون الدولي العام فرع :القانون الدولي اإلنساني – اعداد

الطالب –:اخشراف الدكتور :تاج السر المطلب محمد الفقير ،جامعة أفريقيا

العالمية ،كلية الشريعة والقانون ،قسم القانون السودان –الخرطوم 1432ه-
8512م.

 )84لعور حسان حمزة ،مذكرة لنيل خشهادة الماجستير في العلوم القانونية-تخصص
قانون دولي إنساني –السنة الجامعية 8551-8552م.

 )80مايا الدباس ،جاسم ذكريا-القانون الدولي اإلنساني ،الجامعة االفتراضية

السورية-من منشورات الجامعة االفتراضية السورية-الجمهورية العربية

السورية 8512.هذا الكتاب منشور تحت رخصة المشاع المبدع.

 )86محمد سليمان الف ار-القانون الدولي اإلنساني في الشريعة والقانون.
 )82المفوضية السامية لشؤن الالجئين بدمشق –تعريف القانون الدولي اإلنساني –
موجز باألحكام ترجمة الزميلة وداد معطي – اعداد الدكتور باسم الجعفري.

 )82موسعة الفانون الدولي اإلنساني (مع نصو

القانون االسمي في هذا

المجال) ،وائل انور بندق ،ماجستير في القانون ،عضو الجمعية المصرية

للقانون الدولي ،عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء

والتشريع ،الطبعة األولي 8513م ،الناخشر مكتبة الوفا القانونية تيليفاكس
0454425اإلسكندرية.
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 )81مولود احمد مصلح –االكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك -العالقة بين
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان-رسالة لنيل درجة

الماجستير في القانون العام – القاضي جمال خشهلول ،القانـون الدولي

اإلنساني ،الجمهورية التونسية.

 )35نزار ايوب ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،سلسلة

تقارير قانونية( ،)38الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،رام الله أيار

.8553

 )31نزار أيوب ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،الهيئة
الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن رام الله –ايار 8553م ،سلسلة تقارير

قانونية (.)38
 )38نيلس مليزر ،القانون الدولي اإلنساني ،مقدمة خشاملة ،تنسيق إتيان كوستر،

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،حقوق الطبع محفوظة للجنة الدولية للصليب

االحمر ،أب/اغسطس .8516

 )33وائل انور بندق معاهدة جنيف بشأن أسر الحرب ،ماجستير في القانون عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي –عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي

واالحصاء والتشريع.
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