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تمهيد

إنسانيةألسباباملسلحةتالنزاعاآاثرمنللحددوليةقواعدتوضعفلماليوم،نعرفهالذيابلشكلاإلنساينالدويلالقانونبدايةتكنمل•
.تقريباً عام150منذإال

درجةكانتأيً –هباةخاصقواعدبدونحربتوجدملكذلكبه،خاصةقواعدبدونالتاريخَمر ً علىُُمتمعيُ ْوَجدًْملكماأنهإال•
.إدارهتاوكيفيةوانتهاءهاالعدائيةاألعمالاندالعتغطي،–وضوحها

لتبادلثنائيةمعاهداتابلتدريجظهرتمثاملسلحة،النزاعاتتنظماليتاألعرافعلىقائمةمكتوبة،غريالقواعدكانتالبدايةففي•
Lieberكودليرب“ك لقواهتاالدولتصدرهالوائحأيضاً هناككانتكماالتفضيل،منخمتلفةبدرجاتاألسرى Code”.

معركةعلىييسًركانأنهمبعىناملكان،أوالزمانحيثمنسواءحمدوداً املسلحةالنزاعاتعلىحينذاكالساريالقانونكانهكذاو•
.بعينهنزاعأوواحدة

.واحلضارةواملعنويتواملكانالزمانابختالفختتلفالقواعدهذهكانتكما•



انيالجذورًالتاريخيةًلنشأةًالقانونًالدوليًاإلنس: أولاً

نصرهتبعيأنللمنتصريسمحكانحيث(الغابقانون)تطبقكانتالقديمة،العصورأنعلية،المتفق
أسبابإلىرةالفتتلكفيالغابقانونسيادةنرجعأنالسهلمنوحدودلهاليسفظائعووحشيةبمذابح
:منهاكثيرة

.اعتقاد تميز بعض الشعوب على بعضها اآلخر•

.غياب الروح اإلنسانية للفرد والمجتمع في العصور القديمة•

.غياب فكرة التنظيم الدولي في المجتمعات القديمة•

.الميل الفطري إلى حب السيطرة و النزاع•



لعصورابتطورتاإلنساين،الدويلللقانونإرهاصاتمعرفةأووجودعدميعينالبذلكاإلقرارأنإال
:العواملمنُمموعةبفعلالوسطي،

إذاعدوهقتليأناملقاتلعلىحرمالذيالقدميةاهلنديةاحلضارةيفمانوقانونفمثال)احلضارات1.
.(املنياملسمناملقاتلنيغريأوسالحهفقدأوانئماً كانمنوكذلكاألسريفوقعأواستسلم

السماويةاإلدين2.

.اإلنساينالدويلالقانونقواعدإرساءيفالفرديةالفقهيةاحملاوالت3.



ذكر جون جاك روسو قاعدة1782يف عام 
اجتماعية يف العقد االجتماعي مؤداها 

ليست عالقة بني إنسان وإنسان، وإمنا هي عالقةأن احلرب
.عرضي فقطواألفراد فيها أعداء بشكلدولة بدولة أخرى، 



الدوليالقانونتطورلقياسالعمليةالتجاهات:ثانيا

اإلنساني

يقصداجيايباهاجتيفأخرىمرحلةإىلمرحلةمنأنتقلُمملهيفاإلنساينالدويلالقانونأن•
املرتبيةآالمًواملعاانةحجموتقليلاملسلحة،والنزاعاتاحلروبوحشيةمنالتخفيفمنه

شيئاً ويالحظجيداإلنساينالدويلالقانونلتطورالتارخييةالصريورةيفاملدققولكنعنها،
واالستقرار،اتوالثبالعموميةقواعدهبعضفقدتعندماالتطوريفالسلبيةمنيسرياً 

:يليكماابختصارعندمهانتوقفسوفاالجتاهني



انيالتجاهًاليجابيًفيًتطورًالقانونًالدوليًاإلنس

املفزعةالوحشيةورهتاصمناملسلحةالنزاعاتنقليفساهمالذياالجتاهذلكهواإلنساين،الدويلالقانونتطوريفاالجيايباالجتاه
:مظاهرهوأهمإنسانية،وأكثرهتذيباأكثرصورةإىل
اإلنساينالدويلالقانونإنالقولميكن:اجلوانبمتعددومتشعبقانونإىلموجزقانونمناإلنساينالدويلالقانونتطور•

ملسنستطيعونساين،اإلالدويلللقانوناملوضوعيالتطورمعتتناسباليتوالقانونيةالنصوصإنتاجيفالكميالتطورعرف
واإلسعافتعرابعلىاهلجومحظرعلىابألصلتعتمداليتالعدوانية،األعمالإدارةملوضوعالقانونمعاجلةخاللمنذلك

أوجارلالنفالقابلةالقذائفاستخدامحظرواملقاتلنيغريعلىاهلجومحظرو(2,1م1864جنيفاتفاقية)املستشفيات
.(1968سبورجبيرت-سانإعالن)جرام400عنوزهنايقلاليتوااللتهاب

هذهتظهرملحيثهاضحايتقليلواحلربهتذيبعلىيعملالذي:املقاتلنيغريواملقاتلنيبنيالتمييزقاعدةإقرار•
.الحقاً ذلكابلتفصيلنوضحكماعشر،التاسعابلقرنإالالقاعدة



سان"إعالنمتحيثاحلرب،هتذيبشانهمنالقتالووسائلأساليبحتديدأنحيث:القتالوسائلحتديد•
هباورداليتو1907لعامةالرابعالهايابتفاقيةامللحقةالربيةاحلربالئحةيفذلكبعدالقاعدةهذه"بيرتسبورج

يفذلككيدأتمتولهحدودالمطلقاحقاليسابلعدواإلضراروسائلاختياريفاحملاربحق"أن22املادةيف
امللحقو1977عاماملربماألولالربوتوكولمن35املادةيفواضحةبصورةمث1925لعامجنيفبروتوكول

.1949جنيفابتفاقيات
مناملقدمةريةالضرًوواللوازموالغذائيةاملوادواخلدماتتقدمي:احلربلضحااياإلنسانيةاملساعدةتنظيم•

.املسلحةالنزاعاتلضحاياخلارجوالداخل



ابملخالفةترتكباليترائماجلعلىالعقابعلىتؤكداليتدوليةتشريعاتظهور:اإلنساينالدويلالقانونانتهاكاتعلىالعقاب•
أوجانبهامناكاالنتهكانسواءاحلربوقتاالنتهاكاتهذهعنمسئولةالدولةجتعلواليتاإلنساين،الدويلالقانونإلحكام

.قواهتامنجزءايشكلونالذيناألشخاصجانبمن
عشرالتاسعالقرنقبلودةموجتكنملاإلنساينالدويلالقانونلتطبيقالدوليةاملراقبة:اإلنساينالدويلالقانونتطبيقمراقبة•

اتاتفاقيوحددت.احلاميةللقواتاملراقبةبسلطاتمنها86ابملادةتعرتفاليتو1929جنيفاتفاقيةظهورمعظهرتحيث
بزيرةملتقًوبذلكاألمحرللصليبالدوليةاللجنةاعرتفت8/8/8/9املشرتكةاملواديفاحلاميةالقواتاختصاصات1949جنيف
إجراءقيامإمكانيةإىلابإلضافة،اإلنساينالدويلالقانونأحكامتطبيقملراقبةمعتقلأيمعاحلديثواألسرأواالعتقالأماكن
الدويلالقانونكامإلحاملراقبةطرقمنكنوعالنزاعيفطرفأيطلبعلىبناءذلكواالتفاقبعدالدولبهتقومحتقيق

.اإلنساين



انيالتجاهًًالسلبيًفيًتطورًالقانونًالدوليًاإلنس

السريعةواالستجابةيةاإلنسانالقضايأغلبيفاإلنساينالدويلللقانوناالجيايبالتطوريفاحلافلةاملسريةجانبإىل
يفالسليبلتطورابوصفةميكنماعندالوقوفمينتقتضياحلقيقيةفإناملسلحة،النزاعاتزمناإلنسانيةللحاجات

إىلالعموميةاحلالةمنالقواعدبعضمعالتعاملأوالدويل،التعامليفالقواعدمنعددعنالرتاجعحيثمنالقانون
.اجملالضيقتطبيق

اليتواملبادئواعدالقمنعددهنالك:عليهااالختالفإىلواالستقرارالثباتحالةمنالقواعدبعضمناالنتقال•
مواثيقيفلتدوينهاشالنقاأوللممارسةحديثاطرحتعندماولكنواالستقرار،ابلثباتمعينةاترخييةحقبيفمتتع

تسليمقاعدةيا،العلابألوامراالعتذاررفضقاعدةبينهامنزلزلتها،إىلأديماحوهلا،اآلراءاختلفتجديدةدولية
.احلربُمرمي



:مالئمةغريضيقةقواعدإىلعامةقواعدكوهنامنالقواعدببعضاالنتقال•
كانتيتالالقواعدمننوعاأظهرتاإلنساينالدويلالقانونيفالتطورمسرية

وذلكتطبيقهاُمالمنضيقةالتغيرياتبعضعليهاطرأالعموميةصفةتكتسب
هذهبنيومنقواعد،الهذهلتطبيقلالزمةوالقيودالضوابطوضعيفالتوسعنتيجة

.هلامربرالآلالماملسببةاألسلحةاستخدامحترميقاعدةالقواعد،



مفهومًالقانونًالدوليًاإلنساني: المحورًالثاني

International"اإلنساينالدويلالقانون"تعبريابتكرمنأول•
Humanitarian law"هوبرماكسالشهريالقانوين"Max

Huber"أنيلبثملًواألمحرللصليبالدوليةللجنةالسابقالرئيس
الفقهاءمعظمتبناه



التسمية

قانون الحرب
قانون النزاعات 

المسلحة
القانون الدولي 

اإلنساني

عصر الحروب عصر األمم المتحدة
هوبرماكس 1952

الصليب األحمر1971

نظرية المحارب نظرية النزاع  نظرية المدني



استقالل قانون الحرب عن قانون اللجوء إلى الحرب

قانون اللجوء إلى الحرب

Jus ad bellum

القواعد القانونية الدولية 

التي تنظم اللجوء للقوة

قانون الحرب

Jus in bello

القواعد القانونية التي تحكم

العالقة بين المتحاربين

تطبق قواعد قانون الحرب بصرف النظر عن

مدى مشروعية الحرب



تعريفًالقانونًالدوليًاإلنساني

ميدانإىلإنسانيةأخالقيةألفكارنقلهواألويلتعريفهيفاإلنساينالدويلالقانون•
احتفظتفواألهدااملبادئهذهفإنوابلتايلالعام،الدويلالقانون
أيالقانونيةةالصبغالكتساهباإضافةواإلنسايناألخالقيبطابعها

.خاصةمساتذاتدوليةقانونيةقواعدأهنا



:من أجل الوصول لتعريف ناجح

-:أساسيةقواعدثالثعلىاالرتكازجيب
.دوليةقانونيةقواعدأنه•
القانونهلذاخلالقااملصدرهيحلمايتهاالقانونهذانشأاليتاألخالقيةوالقيماإلنسانيةالدوافع•

.القانونهذاهبامراليتالتارخييةالتطوراتخاللمنحتددتواليت
تعرفماهيًومثاليةأهدافلتحقيقنشأأنهرغماإلنساينالقانونهبامتيزاليتالواقعية•

.العسكريةابملتطلبات



القانونروعفمنفرع"أبنةاإلنساينالدويلالقانونالزماىلعامرالدكتوراألستاذيعرف•
نزاعحالةيفريناملتضر األشخاصمحايةإىلواملكتوبةالعرفيةقواعدههتدفالعامالدويل
هلايتال(األعيان)األموالمحايةإىلهتدفكماآالم،منالنزاعذلكعنأجنرمبامسلح
.العسكريةابلعملياتمباشرةعالقة

يدينالعاملدويلاالقانونفروعمنمهمفرع"أبنهيليكمافيعرفهبكتيهجاناألستاذأما•
مباشرةعالقةهلاليساليتاألموالمحايةعلىويركزابإلنسانية،إلحساسبوجوده

العسكريةابلعمليات



والعرفيةتوبةاملكالدوليةالقواعدمناملكونالدويلالقانونفروعمنفرع•
غريأمتكاندوليةً املسلحةالنزاعاتأنسنةإىلهتدفاليتامللزمة،
الليتاواملمتلكاتواألعياناألشخاصومحايةآاثرهامنواحلددولية،
املستخدمةئلوالوسااألساليبوتقييدالعسكرية،ابلعملياتهلاعالقة

النزاعطبيعةتقتضيهمامعيتناسبمباالقتاليف



النتائج المترتبة على التعترف السابقة

:امالعالدويلالقانونفروعبقيةحتكماليتللقواعدأقلعلىالفرعهذاخيضعالشكلحيث1.
إالعلية،واملصادقةتوقيعهًوومناقشتهوصياغتهالقانوينالنصإبعداديتعلقفيماخيضعاإلنساينالدويلالقانونأنحيث

اإلنساينالدويلابلقانونقةاملتعلالدوليةاملواثيقبعضتتضمنهااليتاخلاصةالقواعدبعضهناكأنمنمينعالالقولهذاأن
ضافينياإلالربوتوكولنيتضمناملثالسبيلفعلى،1969لعاماملعاهداتلقانونفينااتفاقيةيفالعاماألصلعنخرجتقد

منهااهدات،للمعفيناقانونيفمثيليقابلهاالاخلاصةالقواعدبعض1949لعامجنيفابتفاقياتامللحقني1977لعام
هذااملهتمونويرجعل،األقعلىللتصديقصكنيإيداعاتريخمنشهورستةمروربعدالنفاذحيزالربوتوكولنييدخلأن

.ميكنماأبسرعتطبيقيهماوضرورةالربوتوكولني،هذينقواعدأمهيةإىلاألمر



:محايتهعلىويركزالفرد،الدولةجانبإىلبقواعدخياطباإلنساينالدويلالقانون.2
عدمعنقيلقدمارغم،دوليةقانونيةبشخصيةمانوعايتمتع-السابقةالتعاريفهديوعلى-ظلهيفالفردأصبحلقد

الدولقانونيعدملاصراملعالزمنيفالدويلالقانونأبنشكريعزيزحممدالدكتورومنهمالباحثنيبعضفريىاكتماهلا،
األزمنةيفالدويلابلقانونحلقالذيالتطورإىلاألمرهذامرجعنيالفرد،قانونأيضاغدابلفحسبالدوليةواملنظمات

فإناثنيةجهةومنجهة،منهذامعينةوواجباتحبقوقمباشرةاإلنسانخياطباحلاالتبعضيفأصبححبيثاحلديثة
القانونواعدقتشملفإهناإطالقهاعلىاإلنساينالدويلالقانونمصطلحأوعبارةأخذتلو-الباحثنيأي–عندهم
ومحايتهابإلنساناخلاص



:العامالدويلالقانونفروعمنفرعهواإلنساينالدويلالقانون.3
العناصركافةتضمنيألنهوذلك(فرع)أنهعلىأكدوااإلنساينالدويلللقانونخمتلفةبتعاريفتقدمواالذيناالختصاصأهلأن

:يليكماعكاوىديبالربوفسورحيددهاواليتالفرع،تكوناليتالضرورية
.الفرعهذاتشكلاليتالدوليةالقانونيةالقواعدتعاجلهخاصموضوعوجود•
.الفرعداخلملزمةعامةقانونيةقواعدتوفر•
.الدويلللقانوناجلديدالفرعتشكيلتنظمخاصةمبادئوجود•
.الدويلللقانونجديدفرعإفرازيفالدويلاجملتمعرغبة•
.الفرعهذاقواعدتثبتواحدةقانونيةوثيقةاألقلعلىوجود•



قانون الهاي وقانون جنيف

املتحاربنيقوقحوكذلكفيها،املستخدمةواألسلحةاحلربلتنظيميتدخلونفسه،احلربقانونأوالهاي،قانون•
القواعدُمموعةعنارةعبهوالهايوقانونواإليذاء،القتالووسائلاختياروتقيداحلربيةالعملياتإدارةيفوواجباهتم
ياتالعملإدارةيفاحملاربنيوواجباتحقوقتنظماليت،1899،1907لعاميالهاياتفاقياتأقرهتااليتالقانونية

.لعسكريةاالضرورةتطلبهماتتجاوزالحبيثواخلداعالعنفااثرمناحلدإىلوهتدفواحلربيةالعسكرية
الذينالعسكرينيةمحايذلكيفمباعموما ،اإلنسانحلمايةويتدخلاإلنساين،الدويلالقانونأوجنيف،قانونبينما،•

جنيفقانونويتمثلة،احلربيالعملياتيفيشرتكونالالذيناألشخاصكلواملدنينيومحايةالقتال،مباشرةعنعجزوا
.1977اإلضافينيوبرتوكوليها،1949األربعةجنيفاتفاقياتيف



المحور الثالث 

خصائصًالقانونًالدوليًاإلنساني

دويلطابعذاتقانونيةقواعد•
إنسانيةطبيعةذاتقواعد•
وأثناءسيأسابشكلاملسلحةالنزاعاتأثناءتطبققانونيةقواعد•

استثنائيبشكلالسلمحالة



قواعدًقانونيةًذاتًطابعًدولي

قانوني ةًدولي ة،ًأيًاخلاصيةًاألوىلًاليتًتتميزًهباًقواعدًالقانونًاإلنس اينًأهن اًقواع د•
لق   انونًوه   ذاًم   اًمييزه   اًع   نًقواع   دًا)أهن   اًتنتم   يًإىلًقواع   دًالق   انونًال   دويلًالع   امً

(. دانيةالداخليًوماًميكنًأنًيصدرًمنًلوائحًوتعليماتًداخليةًللجيوشًاملي
اليتًتعملًعلىًتنظيمًالعالقاتًبنيًأشخاصًال• قانونًالدويلًالعامًًالقواعدًالقانونيًة

ًكانًذلكًيفًوقتًاحل ربًأوًأثن اءًا لنزاع اتًوهيًالدولًواملنظماتًالدوليةًوسواء
.املسلحةً



قواعدًذاتًطبيعةًإنسانية

تعىنإنسانيةطبيعةذاتقواعدأهناوهيحتديداً أكثرنطاقيفاإلنساينالقانونقواعدحتصرالثانيةخاصيتهان•
.إنسانيةمعاملةمعاملتهمًوالحرتامهمالوسائلكافةوهتيئةمحايةكليستحقونأفرادبصفتهمالبشريابجلنس

هبذهمباشرةتتصفأنميكنأهناإماقواعدهأنجندالقانونهلذااخلالقاملصدرهواإلنسانيةمبدأأنوحيث•
منأنهجندقواعدالهذهمنبعتناولنافإذاوالنظمالقواعدهذهإجيادوراءكانتاإلنسانيةالدوافعأنأوالصفة
.العرفيةالقواعدأواملكتوبةالدوليةاالتفاقياتإماالعامالدويلالقانونمصادرهيالشكليةالناحية

وصاحلبكيانتعىناليتوالديناألخالقمبادئأهناجنداملوضوعيةالناحيةمنالقواعدهذهومصدرمنبعأما•
.يةعاملوقواعدلإلنسانيةمشرتكاً ترااثً متثلاملبادئوهذهاإلنسانية،وخريمجعاءالبشرية



قواعدًقانونيةًتطبقًأثناءًالنزاعاتًالمسلحةًبشكلً

أساسيًوأثناءًحالةًالسلمًبشكلًاستثنائي

أكثرفاً وصاإلنساينالقانونلقواعدتعطياليتهياخلاصيةهذهإن•
أوقاتيفلتطبقوجدتاليتالقواعدهذهوطبيعةيتسمحتديداً 

.املسلحةالنزاعات



المحورًالرابعً

مصادرًالقانونًالدوليًاإلنساني

:نعرفأنيجباالنطالققبل

السالممعاهدةمثلسياسي،طابعوذاتخاصةأهميةذاتموضوعا ًالقانونيبالتنظيميتناولالذيالدولياالتفاقعلىعادةتطلق:معاهدة•
.المتحالفةالدولبين1919يونيه28فيبفرسايالمنعقدة

.ألطرافهاملزمةقانونيةقواعدوضعبهيقصدالدولياالتفاقعلىيطلقاصطالح:اتفاقية•

لهاضعتبحيثاألطرافالدولتهممعينةمسألةأومعينوضعموضوعهاويكونأكثرأودولتانبينثنائيةتكون:عقديةاتفاقية•
.بينهملقائمةااألوليةللقواعدبالتطبيقأطرافهاعاتقعلىالتزاماتخلقمجردمنهاالهدفويكونمعينا ،حال ًأوتنظيما ًاالتفاقية

اماتالتزمجردوليسقانونيةقواعدخلقأوموضوعيةدوليةقواعدإنشاءموضوعهاويكوناألطرافمتعددةتكون:شارعهاتفاقية•
االتفاقية،أتهاأنشالتيالقانونيةالقواعدوقيمةموضوعهاوحدةإلىراجعوذلكواحدةتكونالدولياالتفاقأطرافإرادةفإنللدولمتقابلة
أوطرافاألمتعددةالدوليةاالتفاقياتتكونأنوالغالب.بينهمالعالقاتتنظمجديدةدوليةقواعدسنإبرامهاوراءمنأطرافهاويهدف

لاللتزامات،ا ًمصدرتكونالعقديةواالتفاقيات.المتحدةاألمموميثاقاإلنسانحقوقاتفاقياتمثلشارعهدوليةاتفاقياتهيالجماعية
القانونيةللقواعدمصدرا ًتكونالشارعةواالتفاقيات



مثلإقليمية،أودوليةملنظماتمنشأةتكونعادةوهىموضوعهاعلىاجلاللإضفاءيراداليتالدوليةاالتفاقياتعلىيطلقإصطالح:ميثاق•
.1945يونيه26يفاملوقعاملتحدةاألممميثاق

يفرومايفعليهوقعاملالدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيالنظاممثلاإلنشائية،الصيغةذاتاجلمعيةاملعاهداتعلىيطلقاصطالح:نظام•
.1998عاميونيه

.اديةاالقتصالصبغةعليهاتغلباليتاملسائللتنظيمأوالسياسية،الصبغةذاتاملسائللتنظيميستعمل:اتفاق•
وضعبشأن1815مربنوفتصريحمثلمشرتكةوسياسيةقانونيةمبادئأتكيدموضوعهايكوناليتاالتفاقاتعلىعادةيطلق:تصريح•

.دائمحيادحالةيفسويسرا
املنعقدةاالتفاقيةيفعليهفاقاالتسبقملاتبعيةمسائلعلىالدولإراداتتوافقلتسجيلتكميليةكوسيلةيستعملقانوينإجراء:بروتوكول•

اليتاملراحلجلميعوخيضعهبا،حقامللاالتفاقيةمنالقانونيةقوتهيستمدوالربوتوكول.الدوليةاملؤمتراتيفحدثماتسجيليتناولوقدبينهم،
.تصديقتوقيع،صياغة،حترير،مفاوضة،:مناالتفاقيةهبامتر



االتفاقيات الدولية 
المصدرًاألولً



جنيفجلنةقامتحيامنم1864أ غسطس22يفاملؤرخةاالتفاقيةهذهتعود•

الاحتاديةةاحلكومبدعوة"دواننهرني"مبادرةعىلبناءتشكيلهامتاليت

ىلالسويرسية وروبيةاحلكوماتبدعوةاملبادرةا  برامال  ا ىلتريميةاتفاقال 
اكنموادرشع االتفاقيةتضمنتوقد.امليدانيفالعسكرينيحالحتسني

:املبدأ  أ ساسها

.واملرىضاجلرىحاجلنودوصيانةحرمة-1

صحيةال اخلدماتوأ عوانالعسكريةواملستشفياتاال سعافعرابتحامية-2

.احلربيةال عاملضدوالروحية

غاثةأ عامليفيسامهوناذليناملدنينياملتطوعنياحرتام-3 املساعدةقدميوتاال 

متيزيدونالصحية

ممزيةشارةك السويرسيالعملعكسعىلبيضاءرقعةعىلأ محرصليبشارة-4

(7مادة)الصحيةواملؤسساتالعرابتهذهوحصانةحلياد

اتفاقية جنيف 

األولى لعام 

:م1864



إعالنًسانً

بورجبترسً

عامً

م1868

,"الثاينرأ لكس ند"روس ياقيرصدعوةعىلبناء  عقد•

رحظاذلياال عالنهذاعناملؤمترهذامتخضوقد

400نعوزهنايقلاليتاملقذوفاتبعضاس تعامل

ذا,جرام شوةم اكنتأ ويتفجراذليالنوعمناكنتا 

.لالش تعالقابةلمبواد



يوليو29,مايو18بنيالواقعةالفرتةيفللسالمال ولالهايمؤمترعنمتخضت
أ نمارتزنرشطعرفماالهاياتفاقيةديباجةيفوردوقدم1899س نة

التوصليمتملا ذاباملكتو غريادلويلالقانونحاميةيفيظلونواحملاربنياملواطنني
.الربيةاحلربوأ عرافالقواعداكمللتقنني

تطبيقنطاقيفتطويرا  مجيعهاتعتربترصحياتثالثالهايمؤمترعنوصدر

نسانيةالقواعد نسانيةاعتباراتو ل س باباملعاركيفاملس متدةالوسائلوحتديداال  .ا 

لقاءس نواتمخسملدةادلولعىلحيرم:ال ولالترصحي• مناملقذوفاتا 
.البالوانت

مهناالغرضكونياليتاملقذوفاتاس تعاملادلولعىلحيرم:الثاينالترصحيأ ما•
.ضارةأ وخانقةغازاتنرش

داخلتنفجراليتاملقذوفاتاس تعاملادلولعىلحيرم:الثالثالترصحيفامي•
نسانجسم ."ادلمدم,الرصاص"اال 

اتفاقية الهاي

م1899عام 



سالملل الثاينالهايمؤمترعنمتخضت•

وضعت,م1907عامأ كتوبريف

رية،البحاحلربوأ عرافلقواننيقواعد-1

االتفاقيةيفالربيةاحلربالحئةاس تكامل-2

.الرابعة

ي اتفاقية الها

:  م1907عام 



بينالعالقةفيم1864سنةاتفاقيةمحلتحل•

.فاقيةاالتهذهوتطويربتحسيناملتعاقدةاألطراف

وشملتسابقتهانطاقم1906اتفاقيةووسعت•

ًاملرض ى
 
يدلمماوثالثينثالثموادهاعددوبلغأيضا

.الجديدةاإلضافاتأهميةعلى

لعامجنيفاتفاقية

بتحسينالخاصةم1906

واملرض ىالجرحىحال

:امليدانفيالعسكريين



مناالتجاههذافيأساسيةخطوةاألممعصبةخطت•
.املتبادلةاملعونةمعاهدةمشروعخالل

حرباعتبارعلىم1923عامفياملشروعهذانص•
يهعلاملوقعةالدوًلتعهدوعلىدوليةجريمةاالعتداء
.عنهاباالمتناع

واناالعتداءحربماهيةاملشروعهذايعرفلمولكن•
ولةالدباإلجماعيحددأنالعصبةملجلسذلكفيأحال

.عليهااملعتدى

.النجاحاملشروعلهذايكتبلم•

عصبةعهد

عاماألمم

م1919



بحًرإلىااللتجاءبتحريمخاصالبروتوكوًلهذا•

قبلنمتوقيعهثمالبكتربولوجيةوالحربالغازات

يالذاألممعصبةفياألعضاءالدوًلمنكبيرعدد

ىإلحروبهافيااللتجاءبعدمبمقتضاهتعهدت

الحربإلىأوالخانقةأوالسامةالغازاتاستخدام

.امليكروباتحربأوالبكتربولوجية

بروتوكول 

:م1925سنة



علىاألولىمادتهفيامليثاقنص•

يفتعلناملتعاقدةاألطرافأن

يهاإلواللجوءالحروبنبذصراحة

.الدوليةالخالفاتلتشويه

لعامباريسميثاق

م1928



وانهتى م1929عامالسويرسيةاحلكومةمنبدعوةادلبلومايسجنيفمؤمترمبوجب

برام :وهاماتفاقيتني،اب 

امليدانيفينيالعسكر املرىضاجلرىححالبتحسنياملتعلقةجنيفاتفاقية•

أ وم1906التفاقيةمراجعةاالتفاقيةهذهتعد,م1929يوليو27يفاملؤرخة

رشطأ لغتهناأ  والثالثنيالتسعموادهايفواجلديد,لهاجديدةصيغةابل حرى

بعضاكننوا  حىتاملفعولساريةتبق االتفاقيةأ نأ يامجلاعيةاملشاركة

.فهياأ طرافغرياملتحاربني

متثل,م1929يوليو27يفاملؤرخةاحلربأ رسىمبعامةلاملتعلقةجنيفاتفاقية•

أ رسىمسأ ةلل ننسايناال  القانوناترخييفلالنتباهملفتا  تطورا  االتفاقيةهذه

يفجزئيةصورةبا الالقانونيةجوانهباخمتلفحسميمتوملجدا  دقيقةاحلرب

,م1907لعاموالرابعةم1899لعامالثانيةابالتفاقيةامللحقةالهايالحئة

جنيفاتفاقيات

:م1929لعام



القوةماستخداتحريميتمالبشرًيالتاريخفيمرةألوًل•
ًبهاالتهديدأو

 
ًتحريما

 
شرعيةالخارجواعتبارهامطلقا

حربللتحريمهوباريسميثاقفيوردماأنإذالدولية
.التقليديباملفهوم

وضعبهاالتهديدأوالقوةاستخدامحظرجانبإلى•
ًاملتحدةاألممميثاق

 
ًنظاما

 
اتالنزاعلحلمتكامال

سادسالالفصلفيوذلك,السلميةبالوسائلالدولية
,املتحدةاألممميثاقمن

فيواإلجراءاتاآللياتبعضامليثاقوضعوكذلك•
يألوقفاتخاذهااألمنمجلسحقمنالسابعالفصل
.الدوليينواألمنللسلمتهديد

األممميثاق

املتحدة



:لتشملم1949لعاماألربعجنيفاتفاقياتصيغت

فيحةاملسلالقواتوجرحىمرض ى:األولىاالتفاقية•

.البر

فيلحةاملسالقواتوجرحىمرض ى:الثانيةاالتفاقية•

.البحر

.الحربأسرًىمعاملة:الثالثةاالتفاقية•

.الحربزمناملدنيينحماية:الرابعةاالتفاقية•

اتفاقيات

لعامجنيف

م1949



جنيفةباتفاقيامللحقاألوًلاإلضافيالبروتوكوًل•

.املدنيينلحمايةالرابعة

الثالثةادةاملبنصامللحقالثانياإلضافيالبروتوكوًل•

.األربعةجنيفاتفاقياتمناملشتركة

"البروتوكوالن"اللحقان

جنيفالتفاقياتاإلضافيان

:م1977لعام



ًاملتعاقدةالساميةاألطرافاعتمدت•
 
ًإضافبروتوكوال

 
بشأنيا

تمتيالتالشاراتإلىتضافوهي,إضافيةمميزةشارةاعتماد
وفيم1949لعاماألربعجنيفاتفاقياتفيإليهااإلشارة

.م1977لعاماإلضافيينالبروتوكولين

ًعنعبارةهيالشارةوهذه•
 
ًمربعا

 
ًأحمرا

 
بيضاءرقعةعلىقائما

."الثالثالبروتوكوًلشارة"الشارةهذهوتسمى

ًمنهالثالثةاملادةأضافت•
 
وًلللديجوًزبأنهجديدُبعدا

يةالوطنشارتهاأوالدوليةالشاراتإحدىتضعأناألطراف
.الشارةهذهداخل

•

افياإلضالبروتوكول 

:م2005لعامالثالث



يالعرفًالدوليًكمصدرًللقانونًالدوليًاإلنسان

تكونتةاملكتوبغريالدويلالسلوكقواعدمنُمموعة"هوالدويلالعرف•
املخاطبنيلدىتثبتقواعدبوصفهاإتباعهاعلىالدولاعتبارخاللمن

"القانوينااللتزامصفةأبحكامها



يفاملتمثلاألولالركنومها،ركننيتوافرمنبدفالتعريفمنتقدمملاوفقاً •
.القانويناباللتزامالشعوريفواملتمثلاملعنويوالركن,السلوكتكرار

وذلك,الدويلالعرفخاللمناإلنساينالدويلالقانونقواعدتشكلتوقد•
ابلدمويةاتسمتالقدميةفاحلروب,القواعدهذهطالتاليتالتقننيحركةقبل
.املنتصرقانونهوفالقانونالرمحةتعرفومل



الدوليالقانونلقواعدالدوليالعرفأهمية
:اإلنساني

:  تكمن يف 
أمًال• ًكانتًأطرافًيفًاملعاهداتًالدوليًة ىلًاتساعًتطبيقًوهذاًيؤديًإ, انطباقًالقواعدًالعرفيةًعلىًمجيعًالدولًسواء

.قواعدًالقانونًالدويلًاإلنساينًعلىًمجيعًدولًالعامل
ويفًذلكًحتقيقًهدفًأساسيًوهوًت• وفريًاحلمايةًأثناءًتلكًانطباقًالقواعدًالعرفيةًعلىًالنزاعاتًاملسلحةًغريًالدوليًة

.النزاعاتًوتطبيقًقواعدًالقانونًالدويلًاإلنساين
يةًمعًاألخذًبعنيًتساعدًقواعدًالقانونًالدويلًاإلنساينًعلىًتفسريًاملعاهداتًالقائمةًوذلكًبتفسريهاًعنًحسنًن•

ًكافةًالقواعدًذاتًالصلة .االعتبار



مصادرمنكمصدرالدوليوالقضاءالفقه
اإلنسانيالدوليالقانون

الدويلالقضاء
ميكناليتواملبادئالقواعدُمموعالقانونمصادرمناملصدرهبذايقصد•

أيالدوليةالعاديةاحملاكمسواءالدوليةاحملاكمأحكاممناستخالصها
أيالدوليةائيةاجلناحملاكمأواملدنيةاحلقوقيةالدولنزاعاتبنظراملتخصصة

.الدوليةاجلرائممرتكيبوعقابمبساءلةاملتخصصةاحملاكم



الدويلالفقه
املتخصصنيالشراحًوالفقهاءكبارأراءمناستخالصهاميكناليتاملبادئُمموعالدويلابلفقهيقصد•

وقيامهاوجودهابالفضلكانقدالقانونونظريتقواعدمنالكثريأنحيثالدويل،القانونُماليف
وتطبيقرتاماحوجوبعلىالدائموأتكيدهاملناداهتاكاناليتالنخبة،هذهوحتليالتالجتهادات

كماهبا،والعملكاراألفهلذهبعدفيماالدولتبينيفالواضحأثرهوااللتزاماتالقواعدلبعضالدول
.نيةحبسناماهتااللتًزالدولوتنفيذاملعاملةيفواملساواةالتمييزلعدمالداعيةاألفكارمعاحلالهو



المحور األخير

مبادئ القانون الدولي اإلنساني 

اإلنسانيةنزعةالمناألدىناحلداإلنساينالدويلالقانونيفاملبادئمتثل•
حتظىيتوالوالظروف،األماكنمجيعويفزمانكلعلىتنطبقاليت

أهناوذلكاقياتاالتفيفأطرافاً تكونالاليتالدوليفحىتابلقبول
.الشعوبلدىالسائدالعرفعنتعرب



متعارضني،مفهومنيبنيتوازنحصيلةاإلنساينالدويلللقانوناألساسيةاملبادئ•
والضرورة،اإلنسانية،

،1907-1899لعامالهاياتفاقياتيفأبخرأوبشكلمثبتةاملبادئوهذه•
الهايواتفاقية،1949لعاماحلربضحايحبمايةاخلاصةاألربعجنيفواتفاقيات

لعاماإلضافينيوالربوتوكولني،1954لعاماحلضاريةالقيمةذاتاألماكنحبمايةاخلاصة
االتفاقياتمنوغريها1977



اإلنسانيالدوليللقانونالعامةالمبادئ
(التمييزعدممبدأ–األمنمبدأ–الفردحرمةصيانةمبدأ)

عنفصلهكنميالماوكلواملعنويةاجلسديةوسالمتهحياتهاحرتاموحقالفرد،حرمةصيانةمبدأ:األولاملبدأ
-:يليكمامنهااملنبثقةالتطبيقيةاملبادئمنُمموعةعنهوينبثق:شخصيته

.االعداءمنيستسلممنحياةعلىواحملافظةالقتال،يفيسقطمنحرمةصيانة•
.حمظورةأعمالاإلنسانيةغريواملعاملةواالهانةالتعذيب•
.وعاداتهومعتقداتهالعائليةوحقوقهشرفهاحرتاميفاحلقإنسانلكل•
.حالتهتتطلبهااليتالعنايةعلىوحصولهإيوائهيفاحلقيتأملمنلكل•
.الغوثطرودتلقيويفأسرتهأفرادمصريمعرفةيفاحلقإنسانلكل•



"عدم التمييز"مبدأ : المبدأ الثاني 

االجتماعيةطبقةالأواللغةأواجلنسيةأواجلنسأوالعنصرأساسعلىيقوممتييزأيدوناألشخاصيعامل":أبنيقضي•
."مشابهمعيارأيأوالدينيةأوالفلسفيةأوالسياسيةاآلراءأوالثروةأو

مناسبة،متييزأوجهاكهنألنتصحيحاً يستوجبفهومطلقة،بصورةتطبيقهميكنالاملبدأهذافإناإلنصافقبلومن•
أوالضيقأواملعاانةرجةدعلىالقائمالتمييزيعترباإلنساين،القانونإطارففيضروري،بلمشروعإليهااللجوءأنحيث

.جلنسهنالواجبةابملراعاةالنساءتعاملأنجيبوهكذامشروعا ،متيزاً الطبيعي،الضعف
جيب"واملرضىابجلرحىلقيتعمافيهاوجاءواألطفال،للنساءخاصةمحايةمتنحاليتالتدابريمنُمموعةالربوتوكوالنويضم•

."الطبيةاالعتباراتسوىاعتبارأليبينهمالتمييزعدم



:وبموجبهاألمنمبدأهوالثالثالعامالمبدأ
لشخصهاألمنفيحقإنسانلكل

املبدأهذامضمونعلىالتعرفوميكنالشخصية،السالمةحقإنسانلكليكوناملبدأهذاومبوجب
-:وهيعليهاملنطبقةالتطبيقيةاملبادئمنالعام

.يرتكبهملعملمسؤوليةشخصحتميلجيوزال•
.حمظوروالنفيالرهائنوأخذاجلماعيةوالعقوابتاالنتقامأعمال•
.املعتادةالقانونيةابلضماانتاالنتفاعحقإنسانلكل•
.اإلنسانيةاالتفاقياتلهختوهلااليتاحلقوقعنيتنازلأنلإلنسانحيقال•



يةالمبادئًالتيًتحكمًسيرًالعملياتًالعدائ

اإلنسانيةمبدأ:أوالا 
أوكانعسكريً انلإلنسخاصةمحايةتوفريهودولية،وأعرافمواثيقمنتالهاوماجنيفالتفاقياتاألساسياهلدفإن•

النزاعاتحايضمنيكونعندماإليهااحلاجةأشديفهواليتالرعايةوتقدميآالمهوختفيفاحلرب،زمنيفمدنياً 
.بشريةكدروعهاستخدامأوممتلكاتهعلىاالستيالءوحظرالشخصيةوكرامتهاإلنسانيةذاتهاحرتاموكذلكاملسلحة،

إيذاءبعدمااللتزامينيعفاالحرتام.متكامالنمفهومانجنيفاتفاقياتعليهماتنصاللذان(احلماية)و(فاالحرتام)وعليه•
األذى،ومنعخطاراألدرءوجوبتعينفإهنااحلمايةأما،(سليبعنصر)وهوللمعاانة،تعريضهأوابحلمايةمشمولشخص

جوانبمجيعحيكمأنجيبالذيابملوقففيتعلقاإلنسانيةاملعاملةعنصراملفهومانهذانيليمث.(اجيايبعنصر)وهو
.ابحلمايةاملشمولنياألشخاصمعاملة



اً مبدأًالضرورةًالعسكرية: ثانيا

الدولنيبعالقةاحلربكانتوملاإلرادهتا،ال  دولةتلكإلخضاعأخرىدولةحيالم ادولةأماموسيلةآخرهياحلرب•
نوداً جكوهنمحبكمبلم واطننيأوبشراً كوهنمحبكمليسعارضحنوعلىإالأعداءاألفرادفيهايصبح

أيفانلذايجة،النتهذهعلىللحصولالالزماإلكراهابستعمالوذلكاملعاديةال دولةتدمريه ياحلربم نالغايةكانت•
.ابحلمقسميتغامشاً عنفاً يصبحعندئذأنهأيله،حملالعنفهوالغايةهذهإىلللوصولضروريغريعنف

العدوتصيباليتكتلأوالتدمريوسائلأوالقتالوسائلاستخداميفاملتحاربةاألطرافحريةأنيقرراألساسيفاملبدأ•
اليتاألسلحةداماستخحظر)مبدأوهواالنساينالدويلالقانونمبادئمنأساسيملبدأانعكاساً ذلكويعدمطلقةليست

.(هلامربرالآالمأومقيدةغريمعاانةأوجهيفتتسببأنشاهنام  ن



استخدامأواخلاطئة،املعلوماتترويجأوواإليهام،والتظليلالتمويهأساليبكاستخدام،احلربخدعاستعمالاملتحاربةللدولتبيحاحلربقواننيكانتفإذا
من37املادةليهعنصتوقدممقوت،الغدرفإنالعدو،إقليميفلتهبطاملعاديةللطائراتصحيحةغريإشاراتإصدارأوالكمائن،أواملفاجأةعنصر

.الغدرعلىأمثلةاآلتيةاألفعالوتعتربالغدرإىلابللجوءأسرهأوإصابتهأواخلصمقتلحيظر"الالحقاألولالربوتوكول
.االستسالمأواهلدنةعلمحتتالتفاوضبنيةالتظاهر•
.مرضأوجروحمنبعجزالتظاهر•
.املقاتلغرياملدينبوضعالتظاهر•
الدولمنغريهابأواحلاميةالدولإبحدىأواملتحدةابألممخاصةحمايدة،أزيءأوعالماتأوإشاراتابستخداموذلكاحلماية،يكفلبوضعالتظاهر•

(الالحقالربوتوكولمن39/1املادة)النزاعيفطرفاً ليستاليت



وماهلجهذاأنالعلممععمداً اهلجومشن)احلربجرائممنأنالدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيالنظاممن8املادةقررتفقدذلكمنواألبعد•
واضحةبطريقةزائداً يكونالذيًوالطبيعةابلبيئةوجسيمزمنياً وممتدواسعإضرارأواملدنيةابألشياءإضرارأوللمدنينيإصاابتأوللحياةفقداً سيحدث

.(ومباشرةفعالً املتوقعةالعسكريةامليزةعن
والتطبيقالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيللنظاموفقاً حربجرميةارتكابإىليؤديالضرورةمبدأجتاوزأناملادةهذهمنيفهممافانوعليه•

النظاممن1ف3ادةامليفيكمنهلامربرالآالمإحداثيفتتسببأنشأهنامناليتاألسلحةاستعمالحبظريقضيالذيالعريفللمبدأاألحدث
يفاملقرتفةاإلنساين،الدويلللقانوناجلسيمةاالنتهاكاتعنمسئولنييعتربونالذيناألشخاصمبحاكمةاملعنيةالدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسي

قواننيخمالفاتبنيومن،1993اير25يفاألمنُملساختذهالذي827القرارمبوجباعتمدوالذي،1991سنةمنذالسابقةيوغسالفياأراضي
الآالمإلحداثاملعدةاألخرىاألسلحةأوالسامةاألسلحةاستعمال)3املادةيفورداحملكمةهباختصواليتالقائمةرأسيفوردتاليتاحلربوأعراف

منهاطائل



اً مبدأًالتناسب: ثالثا

عدموبنيبية،احلًرالعملياتمناملرجوالعسكرياهلدفبنياملوازنةحتقيقإىليرمي•
.ابخلصممفرطةأضراراً إحلاق

بشأن1868بطرسبريجسانإعالنيفقاعدةشكليفاملبدأهذاإقرارمتفقدلذلك•
لوحيدااملشروعاهلدفأن):مفادهااحلربوقتيفالقذائفبعضاستعمالحظر
.(كريةالعسالعدوقواتإضعافهواحلربأثناءالدولإليهتسعىأنجيبالذي



فاألمرًحيتاجًإىلًقائدًماهرًشديدًاملراسًيك سريًالعملياتًاحلربيةً، صعبةًودقيقةًوخاصةًأثناًء لمهًلكيًيستويًرسًكلًجهدهًوععليهًفإنًحتقيقًهذهًاملعادلًة
وميكنًأنًيتحققًذلكًمباًيلي :  ميزانًهذهًاملعادلةً،

النريانًملنعًاالنتهاكاتًاجلسيمةًلقانونًاحلرب• علىًمرؤوسيهًوعلىًمصادًر .  السيطرةًالتامًة
لقهرًالعدوًوهزميته• . االقتصارًعلىًالعملياتًالالزمًة
أحدًمنًالعدوًعلىًقيدًاحلياة• األوامرًأوًالتخطيطًاملسبقًلعدمًإبقاًء .  عدمًجوازًإصداًر
الًمربرًهلاًواحملظورًاستخدامهاًدولياً • .  االمتناعًعنًالعملياتًاحلربيةًأوًاستخدامًاألسلحةًاليتًتسببًآالمًأوًأضراراً 
. عدمًاستخدامًاهلجماتًالعشوائيةًوهيًاليتًالًتوجهًإىلًهدفًعسكريًحمدد•
.  عدمًالقيامًهبجماتًردعًضدًالسكانًاملدنينيًأوًاألعيانًاملدنية•
وبشكلًغريًمباشر• غريهاًمنًاألهدافًإالًعرضاً  عنًتوجيهًكلًعملياتًومصادرًالنريانًلألهدافًوعدمًإصابًة .احلرصًالتاًم



اً ريةالعسكاألهدافبينالتمييزمبدأ:رابعا
المدنيةواألعيان

:أبهنا1994لعامالبحاريفاملسلحةالنزاعاتيفاملطبقرميوساندليلمن(40)للبندوفقاً العسكريةاملنشآتتعرف•
العسكريالعمليففعلياً إسهامااستعماهلاأومنهاالغايةأوموقعهاأوطابعهاحيثم نتسهماليتاملنشآتتلكهي)

.(ةأكيدعسكريةفائدةاحلالةهذهيفحتديدهاأوعليهااالستيالءأواجلزئيأوالكليتدمريهاويوفر
بواسطةاألوقاتمجيعيفىوحتمحترتمأنجيبالطبيةللخدم  اتالتابعةاملتحركةأوالثابتةالوحداتأوالثابتةفاملنشات•

يفةاملسلحابلقواتواملرضىابجلرحىاملتعلقة1949لعاماألوىلجنيفإتفاقيةإليهذهبتل ماوفقاً وذلكالنزاع،أطراف
سكرية،العاألهدافعلىاهلجماتتسببهقدخطرأيعنمبنآيوالوحداتاملنشآتهذهتكونأنوعلىامليدان،
.عليهاتداءاعأيوقوعالحتمالتالفياً الوطين،العلمجانبإىلهلااملميزالعلماملنشآتهذهترفعأنوضرورة



املدنيةواألعياناملدنيةاملستشفياتواملبايناملساكنتشملفهياملدنية،املنشآتأواملدنيةاألعيانأما•
الاليتملدنيةااملنشآتمفهومأيخذفإنهعسكرية،ألغراضيستخدمالشيءأيوكذلكوغريها،واملصانع

.مهامجتهاجيوزالوابلتايلعسكريةأهدافاعتبارهاجيوز



المبادئًالتيًتطبقًعلىًضحاياًالحرب

احليادمبدأ:أوالا 
اخلاصةأحكامهاكثرياً تتجاوزةساميإنسانيةفكرةجتسداألوىلجنيفاتفاقيةأنجندحيثاحلرب،ضحايعلىتطبقاليتاملبادئأوىلاحليادمبدأيعد•

.ابحليادإخالالً أوياً عدائعمالً فقطيشكلالاألحوالمجيعيفقانوينعملهواخلصومإىلحىتالعونتقدميأنهيالفكرةوهذهاجلرحى،حبماية
-:وميكن أن نورد هنا بعض القواعد اليت تطبق على ضحااي النزاعات املسلحة يف التايل

.على أفراد اخلدمات الطبية أن ميتنعوا عن أي عمل عدائي يف مقابل احلصانة املمنوحة هلم•
.متنح احلماية ألفراد اخلدمات الطبية بوصفهم معاجلني•
.ال يضار أو يدان أي شخص بسبب معاجلة اجلرحى أو املرضى•
.هبمالضررإحلاقشأهنامنأنبداإذاهبميعتينالذياملرضىأواجلرحىعنمبعلوماتاإلدالءعلىإنسانأييرغمال•



مبدأًصونًالحياة

."اإلمكانبقدرةسويحياةيعيشواأنمناحملمينياألشخاصمتكنيجيب":أبنهيقضي•
بنيمعقولوازنتإبجيادالقائلةالكربىالساميةالفكرةمنأيضاً املفهومهذاويستمد•

ليس"أنههويقيتطبمبدأاملفهومهذامنويتفرعاحلرب،ومقتضياتاإلنسانيةاملثل
ارمصإجراءوكل،"األذىإحلاقمناخلصمملنعوسيلةُمردهوبلعقوبة،األسر

.اإلدانةويستحقمنهجدوىواللهنفعالاهلدفهذايتجاوز



مبدأًالحماية

حتتنيالواقعلألشخاصوالدوليةالوطنيةاحلمايةتكفلأنالدولةعلى"أناملبدأهذايقضي•
-:هياملبدأهلذاالتطبيقيةوالقواعد،"سلطتها

.القواتهذاعهاتتباليتالدولةسلطةحتتولكنهأسرتهاليتالقواتسلطةحتتليساألسري1.

مسئولةأهناكمام،رعايتهوعنحفظهايفاملوجوديناألشخاصمصريعنمسئولةالعدودولةتعترب2.
العامةواخلدماتالنظامحفظعناحملتلةالبلدانيف

.طبيعيةمحايةباليصبحونحاملادوليةمحايةمصدرالنزاعلضحاييؤمنأنجيب3.



نطاقًتطبيقًالقانونًالدوليًاإلنساني

دوليالالقانون عليهينطبقالذيالنزاعنوع:النوعيالنطاق•

.دوليغير مسلحنزاعأمدوليمسلحنزاعهو هلاإلنساني

املشمولةوالفئاتاألشخاصتحديد:الشخص يالنطاق•

.بالحماية

تعديالتواألشياءواألماكنواألعياناملمتلكات:املاديالنطاق•

.اإلنسانيالدوليالقانون لحمايةمحل 



النطاقًالنوعي

ال يطبق القانون الدولي اإلنساني إال في حالة النزاع املسلح

نزاع مسلح غير دولينزاع مسلح دولي



تعريفًالنزاعًالمسلحًالدولي

(أ)الدولة 
(ب)دولة 



الحتــالل

(ب)دولة 
(أ)دولة 

زاعات تعد حاالت االحتالل الكلي أو الجزئي إلقليم دولة ما من قبيل الن
المسلحة الدولية حتى ولو لم يواجه االحتالل أية مقاومة مسلحة



دولية ل لمسلحةًغيرًا لنزاعاتًا ا

منطقة

الثوار

وقواتحةاملسلقواتهابينالدول إحدىإقليمعلىتدور التياملسلحةالنزاعات
مسئولةقيادةتحتتعملأخرى مسلحةنظاميةجماعاتأو منشقةمسلحة

اإلقليممنجزءعلىوتسيطر 



وتراتوالتاالضطراباتحاالتعلىاإلنسانيالدوليالقانون أحكامتسري ال 

العرضيةالعنفوأعمالالشغبمثلالداخلية



القوانينًالمنطبقةًعلىًحالتًالنزاعً

النزاعات املسلحة
الدولية

النزاعات املسلحة
غير الدولية

االضطرابات والتوترات
:الداخلية

اتفاقيات جنيف

البروتوكول اإلضافي األول 

اتفاقيات الهاي

اتفاقيات األسلحة

العرف الدولي

املشتركة3املادة 

اتفاقيات األسلحة

يالبروتوكول اإلضافي الثان

العرف الدولي

انالقانون الدولي لحقوق اإلنس

القوانين الوطنية



يالنطاقًالشخصيًللقانونًالدوليًاإلنسان

ةاملسلحالنزاعاتضحاياحمايةإلىيهدفالقانون هذاإن

تهحمايأنأيفيها،يشتركيعدلمأو فيها،يشتركال ممن

:إلىتنصرفاألساسية

األولى،بالدرجةاملدنيينحماية•

جرحىمنالنزاعاتهذهفييشتركيعدلممنكلثمومن•

مدنيين،أو مقاتلينكانواسواءومرض ى،

الحربأسرى الحمايةتشملكما•

كالنساءالفئاتلبعضخاصةحمايةوجودإلىوإضافة•

أفرادواملسنينواألطفال يينوالصحفاإلنسانيةالخدماتو

،وغيرهماالغاثةوعمالواللجئين

ليناملقاتبينالتمييز مبدأعلىيرتكز الحمايةهذهوأساس

.وقوانينهاالحربأعرافرسختهالذيواملدنيين،



النطاقًالماديًللقانونًالدوليًاإلنساني

 تعدالتيواألشياءواألماكنواألعياناملمتلكاتاملادي،بالنطاقيقصد•
ا
اإلنساني،لدولياالقانون لحمايةمحل

:أساسيينمبدأينإلىواألشياءواألماكنواألعياناملمتلكاتلهذهاملقررةالحمايةوتستند•

ثانية،جهةمنةالعسكريواألهدافاملدنيةاألعيانوبينجهةمنوالعسكرييناملدنيينبينالتمييز األول 1.

وةالقإضعافأو تدمير منهايرادوالتيغيرها،دون فقطالعسكريةاألهدافضدالهجماتقصر أي

للعدو،العسكرية

تشاركال أنهااملاطاملدنية،واألعياناملدنيينضدالعسكريةالعملياتتوجيهتحريمفهوالثانياملبدأأما2.

العسكري العملياتفي

ومافيها،ويعملون يقيمون التيواألماكنممتلكاتهمحمايةتستتبعاملدنيينالسكانحمايةأنذلك

تداءا اعيعنيواألعيانواألماكناملمتلكاتهذهعلىاالعتداءفإنلذلكمدنية،أعيانمنيستعملون 

 
ا
املدنيين،السكانعلىمباشرا



أنواعًالحمايةًالمقررةًللممتلكاتًواألعيانًالمدنية

وهي:ةاملدنيواألعيانللممتلكاتالعامةالحماية•
من(52)املادةفيعليهاملنصوصالحماية

وتشمل،(م1977)اإلضافياألول البروتوكول 
فعالر دو أيلهايكون ال التيواملمتلكاتاألموال

سكانالبحياةوترتبطالعسكرية،العملياتفي
دفالهمفهومضمنيدخلال مافكلاملدنيين،
 يكون العسكري 

ا
املادة،هذهبموجبمحميا

شنعندبهااملساستجنبيجبوبالتالي
األطرافيتخذأنويجبالحربية،العمليات
كافةمراعاةفيتتمثلوقائيةإجراءات

آثارهوضدالهجومأثناءاالحتياطات



أنواعًالحمايةًالمقررةًللممتلكاتًواألعيانًالمدنية

ليالدو القانون يضفي:املدنيةواألعياناملمتلكاتلبعضالخاصةالحماية•

املسلحة،النزاعاتأثناءاملدنيةواألعياناملمتلكاتلبعضخاصةحمايةاإلنساني

خاصةالالحمايةفكرةوترتكز »،املدنيينالسكانلحياةخاصةأهميةمنلهاملا

ال يةالحماأنذلكاملدنيين،السكانحمايةعلىالعسكريةغير األهدافلبعض

أكبر وفير تهو منهااألساس يالهدفيكون وإنماهذه،بصفتهااألهدافلتلكتمنح

اناألعيالخاصة،الحمايةوتشمل،(«املدنيينللسكانالحمايةمنممكنقدر 

شغالواأل الطبية،واألعياناملدنيين،السكانلبقاءعنهاغنىال التيواملواد

طبيعية،الوالبيئةخطرة،وطاقاتوقوى موادعلىتحوي التيواملنشآتالهندسية

العبادةوأماكنالثقافيةواألعيان



جسيمةالتمييز بين االنتهاكات واالنتهاكات ال

76

االنتهاكات"و"االنتهاكات"بينمابالتمييز جنيفاتفاقياتعنيت ُ

:”الجسيمة

ةاملنافياألفعالكل"االنتهاكات"مناألّول النوعيشمل–

ألطرافاعلىويجباألّول اإلضافيالبروتوكول أو للتفاقيات

يةالجزائأو ،التأديبيةأو اإلداريةاإلجراءاتاتخاذاملتعاقدة

.بشأنها

واضحةبصورةعليهاالنصتمفقد"الجسيمةاالنتهاكات"أّما–

فيتخاذهااملعنيةالدول علىيتعينمعينأثر ترتيبوتمودقيقة

.منهاأيارتكابحال

ة جرائم حرب بمثاب" البروتوكول "وتعد االنتهاكات الجسيمة للتفاقيات 


