المحور األول
نشأة القانون الدولي اإلنساني واالتجاهات
العلمية لقياس تطوره
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تمهيد
• مل تكن بداية القانون الدويل اإلنساين ابلشكل الذي نعرفه اليوم ،فلم توضع ق واعد دولية للحد من آاثر النزاعات املسلحة ألسباب إنسانية
إال منذ  150عام تقريباً.
• إال أنه كما مل يُ ْو َج ًْد ُُمتمع على َمرً التاريخ بدون قواعد خاصة به ،كذلك مل توجد حرب بدون قواعد خاصة هبا – أيً كانت درجة
وضوحها –  ،تغطي اندالع األعمال العدائية وانتهاءها وكيفية إدارهتا.

• ففي البداية كانت القواعد غري مكتوبة ،قائمة على األعراف اليت تنظم النزاعات املسلحة ،مث ظهرت ابلتدريج معاهدات ثنائية لتبادل
األسرى بدرجات خمتلفة من التفضيل ،كما كانت هناك أيضاً لوائح تصدرها الدول لقواهتا ك “ليرب كود .”Lieber Code
يسري على معركة
• و هكذا كان القانون الساري حينذاك على النزاعات املسلحة حمدوداً سواء من حيث الزمان أو املكان ،مبعىن أنه كان ً
واحدة أو نزاع بعينه.
• كما كانت هذه القواعد ختتلف ابختالف الزمان واملكان واملعنويت واحلضارة.

أو ًل ا :الجذورًالتاريخيةًلنشأةًالقانونًالدوليًاإلنساني
المتفق علية ،أن العصور القديمة ،كانت تطبق (قانون الغاب) حيث كان يسمح للمنتصر أن يتبع نصره
بمذابح وحشية و فظائع ليس لها حدود و من السهل أن نرجع سيادة قانون الغاب في تلك الفترة إلى أسباب
كثيرة منها:

•
•
•
•

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.

إال أن اإلقرار بذلك ال يعين عدم وجود أو معرفة إرهاصات للقانون الدويل اإلنساين ،تطورت ابلعصور
الوسطي ،بفعل ُمموعة من العوامل:
 .1احلضارات ( فمثال قانون مانو يف احلضارة اهلندية القدمية الذي حرم على املقاتل أن يقتل عدوه إذا
استسلم أو وقع يف األسر وكذلك من كان انئماً أو فقد سالحه أو غري املقاتلني من املساملني).
 .2اإلدين السماوية

 .3احملاوالت الفقهية الفردية يف إرساء قواعد القانون الدويل اإلنساين.

يف عام  1782ذكر جون جاك روسو قاعدة
اجتماعية يف العقد االجتماعي مؤداها
أن احلرب ليست عالقة بني إنسان وإنسان ،وإمنا هي عالقة
دولة بدولة أخرى ،واألفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط.

ثانيا :التجاهات العملية لقياس تطور القانون الدولي
اإلنساني
• أن القانون الدويل اإلنساين يف ُممله أنتقل من مرحلة إىل مرحلة أخرى يف اجتاه اجيايب يقصد
منه التخفيف من وحشية احلروب والنزاعات املسلحة ،وتقليل حجم املعاانة ًوآالم املرتبية
عنها ،ولكن املدقق يف الصريورة التارخيية لتطور القانون الدويل اإلنساين جيد ويالحظ شيئاً
يسرياً من السلبية يف التطور عندما فقدت بعض قواعده العمومية والثبات واالستقرار،
االجتاهني سوف نتوقف عندمها ابختصار كما يلي :

التجاهًاليجابيًفيًتطورًالقانونًالدوليًاإلنساني
االجتاه االجيايب يف تطور القانون الدويل اإلنساين ،هو ذلك االجتاه الذي ساهم يف نقل النزاعات املسلحة من صورهتا الوحشية املفزعة
إىل صورة أكثر هتذيبا وأكثر إنسانية ،وأهم مظاهره :

• تطور القانون الدويل اإلنساين من قانون موجز إىل قانون متشعب و متعدد اجلوانب  :ميكن القول إن القانون الدويل اإلنساين
عرف التطور الكمي يف إنتاج النصوص القانونية و اليت تتناسب مع التطور املوضوعي للقانون الدويل اإلنساين ،و نستطيع ملس
ذلك من خالل معاجلة القانون ملوضوع إدارة األعمال العدوانية ،اليت تعتمد ابألصل على حظر اهلجوم على عرابت اإلسعاف و
املستشفيات (اتفاقية جنيف  1864م  ) 2,1و حظر اهلجوم على غري املقاتلني و حظر استخدام القذائف القابلة لالنفجار أو
االلتهاب و اليت يقل وزهنا عن  400جرام (إعالن سان -بيرت سبورج .) 1968
• إقرار قاعدة التمييز بني املقاتلني و غري املقاتلني  :الذي يعمل على هتذيب احلرب و تقليل ضحايها حيث مل تظهر هذه
القاعدة إال ابلقرن التاسع عشر ،كما نوضح ابلتفصيل ذلك الحقاً.

• حتديد وسائل القتال :حيث أن حتديد أساليب ووسائل القتال من شانه هتذيب احلرب ،حيث مت إعالن "سان
بيرتسبورج" هذه القاعدة بعد ذلك يف الئحة احلرب الربية امللحقة ابتفاقية الهاي الرابعة لعام  1907و اليت ورد هبا
يف املادة  22أن " حق احملارب يف اختيار وسائل اإلضرار ابلعدو ليس حقا مطلقا ال حدود له و مت أتكيد ذلك يف
بروتوكول جنيف لعام  1925مث بصورة واضحة يف املادة  35من الربوتوكول األول املربم عام  1977و امللحق
ابتفاقيات جنيف .1949
• تنظيم املساعدة اإلنسانية لضحااي احلرب  :تقدمي اخلدمات و املواد الغذائية و واللوازم الضرًورية املقدمة من
الداخل و اخلارج لضحاي النزاعات املسلحة .

• العقاب على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين  :ظهور تشريعات دولية اليت تؤكد على العقاب على اجلرائم اليت ترتكب ابملخالفة
إلحكام القانون الدويل اإلنساين ،واليت جتعل الدولة مسئولة عن هذه االنتهاكات وقت احلرب سواء كان االنتهاك من جانبها أو
من جانب األشخاص الذين يشكلون جزءا من قواهتا.
• مراقبة تطبيق القانون الدويل اإلنساين :املراقبة الدولية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين مل تكن موجودة قبل القرن التاسع عشر
حيث ظهرت مع ظهور اتفاقية جنيف  1929و اليت تعرتف ابملادة  86منها بسلطات املراقبة للقوات احلامية .وحددت اتفاقيات
جنيف  1949اختصاصات القوات احلامية يف املواد املشرتكة  8/8/8/9اعرتفت اللجنة الدولية للصليب األمحر بذلك لتق ًوم بزيرة
أماكن االعتقال أو األسر و احلديث مع أي معتقل ملراقبة تطبيق أحكام القانون الدويل اإلنساين  ،ابإلضافة إىل إمكانية قيام إجراء
حتقيق تقوم به الدول بعد االتفاق و ذلك بناء على طلب أي طرف يف النزاع كنوع من طرق املراقبة إلحكام القانون الدويل
اإلنساين .

التجاهًًالسلبيًفيًتطورًالقانونًالدوليًاإلنساني
إىل جانب املسرية احلافلة يف التطور االجيايب للقانون الدويل اإلنساين يف أغلب القضاي اإلنسانية واالستجابة السريعة
للحاجات اإلنسانية زمن النزاعات املسلحة ،فإن احلقيقية تقتضي مين الوقوف عند ما ميكن وصفة ابلتطور السليب يف
القانون من حيث الرتاجع عن عدد من القواعد يف التعامل الدويل ،أو التعامل مع بعض القواعد من احلالة العمومية إىل
تطبيق ضيق اجملال.
• االنتقال من بعض القواعد من حالة الثبات واالستقرار إىل االختالف عليها  :هنالك عدد من القواعد واملبادئ اليت
متتع يف حقب اترخيية معينة ابلثبات واالستقرار ،ولكن عندما طرحت حديثا للممارسة أو النقاش لتدوينها يف مواثيق
دولية جديدة اختلفت اآلراء حوهلا ،ما أدي إىل زلزلتها ،من بينها قاعدة رفض االعتذار ابألوامر العليا ،قاعدة تسليم
ُمرمي احلرب.

• االنتقال ببعض القواعد من كوهنا قواعد عامة إىل قواعد ضيقة غري مالئمة :
مسرية التطور يف القانون الدويل اإلنساين أظهرت نوعا من القواعد اليت كانت
تكتسب صفة العمومية طرأ عليها بعض التغيريات ضيقة من ُمال تطبيقها وذلك
نتيجة التوسع يف وضع الضوابط والقيود لالزمة لتطبيق هذه القواعد ،ومن بني هذه
القواعد ،قاعدة حترمي استخدام األسلحة املسببة آلالم ال مربر هلا.

المحورًالثاني :مفهومًالقانونًالدوليًاإلنساني
• أول من ابتكر تعبري "القانون الدويل اإلنساين" International
 " Humanitarian lawالقانوين الشهري ماكس هوبر " Max
 " Huberالرئيس السابق للجنة الدولية للصليب األمحر ًومل يلبث أن
تبناه معظم الفقهاء

التسمية
القانون الدولي
اإلنساني
 1952ماكس هوبر
 1971الصليب األحمر
نظرية المدني

قانون النزاعات
المسلحة

قانون الحرب

عصر األمم المتحدة

عصر الحروب

نظرية النزاع

نظرية المحارب

استقالل قانون الحرب عن قانون اللجوء إلى الحرب

قانون اللجوء إلى الحرب
Jus ad bellum

قانون الحرب
Jus in bello

القواعد القانونية الدولية
التي تنظم اللجوء للقوة

القواعد القانونية التي تحكم
العالقة بين المتحاربين

تطبق قواعد قانون الحرب بصرف النظر عن
مدى مشروعية الحرب

تعريفًالقانونًالدوليًاإلنساني
•

القانون الدويل اإلنساين يف تعريفه األويل هو نقل ألفكار أخالقية إنسانية إىل ميدان
القانون الدويل العام ،وابلتايل فإن هذه املبادئ واألهداف احتفظت
بطابعها األخالقي واإلنساين إضافة الكتساهبا الصبغة القانونية أي
أهنا قواعد قانونية دولية ذات مسات خاصة.

من أجل الوصول لتعريف ناجح:
جيب االرتكاز على ثالث قواعد أساسية-:
• أنه قواعد قانونية دولية.

• الدوافع اإلنسانية والقيم األخالقية اليت نشأ هذا القانون حلمايتها هي املصدر اخلالق هلذا القانون
واليت حتددت من خالل التطورات التارخيية اليت مر هبا هذا القانون.
• الواقعية اليت متيز هبا القانون اإلنساين رغم أنه نشأ لتحقيق أهداف مثالية ًوهي ما تعرف
ابملتطلبات العسكرية.

• يعرف األستاذ الدكتور عامر الزماىل القانون الدويل اإلنساين أبنة " فرع من فروع القانون
الدويل العام هتدف قواعده العرفية واملكتوبة إىل محاية األشخاص املتضررين يف حالة نزاع
مسلح مبا أجنر عن ذلك النزاع من آالم ،كما هتدف إىل محاية األموال (األعيان) اليت هلا
عالقة مباشرة ابلعمليات العسكرية.
• أما األستاذ جان بكتيه فيعرفه كما يلي أبنه " فرع مهم من فروع القانون الدويل العام يدين
بوجوده إلحساس ابإلنسانية ،ويركز على محاية األموال اليت ليس هلا عالقة مباشرة
ابلعمليات العسكرية

• فرع من فروع القانون الدويل املكون من القواعد الدولية املكتوبة والعرفية
امللزمة ،اليت هتدف إىل أنسنة النزاعات املسلحة دوليةً كانت أم غري
دولية ،واحلد من آاثرها ومحاية األشخاص واألعيان واملمتلكات اليت ال
عالقة هلا ابلعمليات العسكرية ،وتقييد األساليب والوسائل املستخدمة
يف القتال مبا يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة النزاع

النتائج المترتبة على التعترف السابقة
 .1حيث الشكل خيضع هذا الفرع على أقل للقواعد اليت حتكم بقية فروع القانون الدويل العام:
حيث أن القانون الدويل اإلنساين خيضع فيما يتعلق إبعداد النص القانوين وصياغته ومناقشته ًوتوقيعه واملصادقة علية ،إال
أن هذا القول ال مينع من أن هناك بعض القواعد اخلاصة اليت تتضمنها بعض املواثيق الدولية املتعلقة ابلقانون الدويل اإلنساين
قد خرجت عن األصل العام يف اتفاقية فينا لقانون املعاهدات لعام ، 1969فعلى سبيل املثال تضمن الربوتوكولني اإلضافيني
لعام  1977امللحقني ابتفاقيات جنيف لعام  1949بعض القواعد اخلاصة ال يقابلها مثيل يف قانون فينا للمعاهدات ،منها
أن يدخل الربوتوكولني حيز النفاذ بعد مرور ستة شهور من اتريخ إيداع صكني للتصديق على األقل ،ويرجع املهتمون هذا
األمر إىل أمهية قواعد هذين الربوتوكولني ،وضرورة تطبيقيهما أبسرع ما ميكن.

 . 2القانون الدويل اإلنساين خياطب بقواعد إىل جانب الدولة الفرد ،ويركز على محايته:
لقد أصبح الفرد يف ظله -وعلى هدي التعاريف السابقة -يتمتع نوعا ما بشخصية قانونية دولية ،رغم ما قد قيل عن عدم
اكتماهلا ،فريى بعض الباحثني ومنهم الدكتور حممد عزيز شكري أبن القانون الدويل يف الزمن املعاصر مل يعد قانون الدول
واملنظمات الدولية فحسب بل غدا أيضا قانون الفرد ،مرجعني هذا األمر إىل التطور الذي حلق ابلقانون الدويل يف األزمنة
احلديثة حبيث أصبح يف بعض احلاالت خياطب اإلنسان مباشرة حبقوق وواجبات معينة هذا من جهة ،ومن جهة اثنية فإن
عندهم – أي الباحثني -لو أخذت عبارة أو مصطلح القانون الدويل اإلنساين على إطالقها فإهنا تشمل قواعد القانون
اخلاص ابإلنسان ومحايته

 . 3القانون الدويل اإلنساين هو فرع من فروع القانون الدويل العام:
أن أهل االختصاص الذين تقدموا بتعاريف خمتلفة للقانون الدويل اإلنساين أكدوا على أنه (فرع ) وذلك ألنه يتضمن كافة العناصر
الضرورية اليت تكون الفرع ،واليت حيددها الربوفسور ديب عكاوى كما يلي:
• وجود موضوع خاص تعاجله القواعد القانونية الدولية اليت تشكل هذا الفرع.
• توفر قواعد قانونية عامة ملزمة داخل الفرع.
• وجود مبادئ خاصة تنظم تشكيل الفرع اجلديد للقانون الدويل.
• رغبة اجملتمع الدويل يف إفراز فرع جديد للقانون الدويل.
• وجود على األقل وثيقة قانونية واحدة تثبت قواعد هذا الفرع.

قانون الهاي وقانون جنيف
• قانون الهاي ،أو قانون احلرب نفسه ،و يتدخل لتنظيم احلرب واألسلحة املستخدمة فيها ،وكذلك حقوق املتحاربني
وواجباهتم يف إدارة العمليات احلربية وتقيد اختيار ووسائل القتال واإليذاء ،وقانون الهاي هو عبارة عن ُمموعة القواعد
القانونية اليت أقرهتا اتفاقيات الهاي لعامي  ،1907 ،1899اليت تنظم حقوق وواجبات احملاربني يف إدارة العمليات
العسكرية واحلربية وهتدف إىل احلد من ااثر العنف واخلداع حبيث ال تتجاوز ما تطلبه الضرورة العسكرية.
• بينما ،قانون جنيف ،أو القانون الدويل اإلنساين ،ويتدخل حلماية اإلنسان عموما ،مبا يف ذلك محاية العسكريني الذين
عجزوا عن مباشرة القتال ،ومحاية املدنيني و كل األشخاص الذين ال يشرتكون يف العمليات احلربية ،ويتمثل قانون جنيف
يف اتفاقيات جنيف األربعة  ، 1949وبرتوكوليها اإلضافيني . 1977

المحور الثالث
خصائصًالقانونًالدوليًاإلنساني

• قواعد قانونية ذات طابع دويل
• قواعد ذات طبيعة إنسانية

• قواعد قانونية تطبق أثناء النزاعات املسلحة بشكل أساسي وأثناء
حالة السلم بشكل استثنائي

قواعدًقانونيةًذاتًطابعًدولي
• اخلاصيةًاألوىلًاليتًتتميزًهباًقواعدًالقانونًاإلنس اينًأهن اًقواع د قانوني ةًدولي ةً،أيً
أهن اًتنتم يًإىلًقواع دًالق انونًال دويلًالع امً(وه ذاًم اًمييزه اًع نًقواع دًالق انونً
الداخليًوماًميكنًأنًيصدرًمنًلوائحًوتعليماتًداخليةًللجيوشًامليدانية).
• القواعدًالقانونيةًاليتًتعملًعلىًتنظيمًالعالقاتًبنيًأشخاصًالقانونًالدويلًالعامًً
وهيًالدولًواملنظماتًالدوليةًوسواءًكانًذلكًيفًوقتًاحل ربًأوًأثن اءًالنزاع اتً
املسلحةً.

قواعدًذاتًطبيعةًإنسانية
• ان خاصيته الثانية حتصر قواعد القانون اإلنساين يف نطاق أكثر حتديداً وهي أهنا قواعد ذات طبيعة إنسانية تعىن
ابجلنس البشري بصفتهم أفراد يستحقون كل محاية وهتيئة كافة الوسائل الحرتامهم ًومعاملتهم معاملة إنسانية.
• وحيث أن مبدأ اإلنسانية هو املصدر اخلالق هلذا القانون جند أن قواعده إما أهنا ميكن أن تتصف مباشرة هبذه
الصفة أو أن الدوافع اإلنسانية كانت وراء إجياد هذه القواعد والنظم فإذا تناولنا منبع هذه القواعد جند أنه من
الناحية الشكلية هي مصادر القانون الدويل العام إما االتفاقيات الدولية املكتوبة أو القواعد العرفية.
• أما منبع ومصدر هذه القواعد من الناحية املوضوعية جند أهنا مبادئ األخالق والدين اليت تعىن بكيان وصاحل
كا لإلنسانية وقواعد عاملية.
البشرية مجعاء وخري اإلنسانية ،وهذه املبادئ متثل ترااثً مشرت ً

قواعدًقانونيةًتطبقًأثناءًالنزاعاتًالمسلحةًبشكلً
أساسيًوأثناءًحالةًالسلمًبشكلًاستثنائي

• إن هذه اخلاصية هي اليت تعطي لقواعد القانون اإلنساين وصفاً أكثر
حتديداً يتسم وطبيعة هذه القواعد اليت وجدت لتطبق يف أوقات
النزاعات املسلحة.

المحورًالرابعً
مصادرًالقانونًالدوليًاإلنساني
قبل االنطالق يجب أن نعرف:
• معاهدة :تطلق عادة على االتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعاً ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي ،مثل معاهدة السالم
المنعقدة بفرساي في  28يونيه  1919بين الدول المتحالفة .
• اتفاقية  :اصطالح يطلق على االتفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة ألطرافها.
• اتفاقية عقدية :تكون ثنائية بين دولتان أو أكثر ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول األطراف بحيث تضع لها
االتفاقية تنظيماً أو حالً معينا ،ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد األولية القائمة بينهم.
• اتفاقية شارعه :تكون متعددة األطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات
متقابلة للدول فإن إرادة أطراف االتفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها االتفاقية،
ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العالقات بينهم .والغالب أن تكون االتفاقيات الدولية متعددة األطراف أو
الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق اإلنسان وميثاق األمم المتحدة  .واالتفاقيات العقدية تكون مصدراً لاللتزامات،
واالتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعد القانونية

•
•
•
•
•

ميثاق :إصطالح يطلق على االتفاقيات الدولية اليت يراد إضفاء اجلالل على موضوعها وهى عادة تكون منشأة ملنظمات دولية أو إقليمية ،مثل
ميثاق األمم املتحدة املوقع يف  26يونيه . 1945
نظام :اصطالح يطلق على املعاهدات اجلمعية ذات الصيغة اإلنشائية ،مثل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املوقع عليه يف روما يف
يونيه عام . 1998
اتفاق :يستعمل لتنظيم املسائل ذات الصبغة السياسية ،أو لتنظيم املسائل اليت تغلب عليها الصبغة االقتصادية.
تصريح :يطلق عادة على االتفاقات اليت يكون موضوعها أتكيد مبادئ قانونية وسياسية مشرتكة مثل تصريح نوفمرب  1815بشأن وضع
سويسرا يف حالة حياد دائم.
بروتوكول :إجراء قانوين يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية ملا سبق االتفاق عليه يف االتفاقية املنعقدة
بينهم ،وقد يتناول تسجيل ما حدث يف املؤمترات الدولية .والربوتوكول يستمد قوته القانونية من االتفاقية امللحق هبا ،وخيضع جلميع املراحل اليت
متر هبا االتفاقية من :مفاوضة ،حترير ،صياغة ،توقيع ،تصديق.

االتفاقيات الدولية
المصدرًاألولً

• تعود هذه االتفاقية املؤرخة يف  22أغسطس 1864م حيامن قامت جلنة جنيف
اليت مت تشكيلها بناء عىل مبادرة "هرني دوانن" بدعوة احلكومة الاحتادية
السويرسية اىل املبادرة بدعوة احلكومات الوروبية البرام اتفاقية تريم اىل
حتسني حال العسكريني يف امليدان .وقد تضمنت االتفاقية عرش مواد اكن
أساسها املبدأ:
 - 1حرمة وصيانة اجلنود اجلرىح واملرىض.
 - 2حامية عرابت االسعاف واملستشفيات العسكرية وأعوان اخلدمات الصحية
والروحية ضد العامل احلربية.
 - 3احرتام املتطوعني املدنيني اذلين يسامهون يف أعامل االغاثة وتقدمي املساعدة
الصحية دون متيزي
 - 4شارة صليب أمحر عىل رقعة بيضاء عىل عكس العمل السوي رسي كشارة ممزية
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اتفاقية جنيف
األولى لعام
1864م:

إعالنًسانً
بترسً بورج
عامً
 1868م

• عقد بناء عىل دعوة قيرص روس يا " ألكس ندر الثاين",
وقد متخض هذا املؤمتر عن هذا االعالن اذلي حظر
اس تعامل بعض املقذوفات اليت يقل وزهنا عن 400
جرام ,اذا اكنت من النوع اذلي يتفجر أو اكنت مشوة
مبواد قابةل لالش تعال.

اتفاقية الهاي
عام 1899م

متخضت عن مؤمتر الهاي الول للسالم يف الفرتة الواقعة بني  18مايو 29 ,يوليو
س نة 1899م وقد ورد يف ديباجة اتفاقية الهاي ما عرف رشط مارتزن أن
املواطنني واحملاربني يظلون يف حامية القانون ادلويل غري املكتوب اذا مل يمت التوصل
لتقنني اكمل القواعد وأعراف احلرب الربية.
وصدر عن مؤمتر الهاي ثالث ترصحيات تعترب مجيعها تطويرا يف نطاق تطبيق
القواعد االنسانية وحتديد الوسائل املس متدة يف املعارك لس باب واعتبارات انسانية.
• الترصحي الول :حيرم عىل ادلول ملدة مخس س نوات القاء املقذوفات من
البالوانت.
• أما الترصحي الثاين :حيرم عىل ادلول اس تعامل املقذوفات اليت يكون الغرض مهنا
نرش غازات خانقة أو ضارة.
• فامي الترصحي الثالث :حيرم عىل ادلول اس تعامل املقذوفات اليت تنفجر داخل
جسم االنسان " الرصاص ,ادلمدم".

اتفاقية الهاي
عام 1907م:

• متخضت عن مؤمتر الهاي الثاين للسالم
يف أكتوبر عام 1907م ,وضعت
 -1قواعد لقوانني وأعراف احلرب البحرية،
 -2اس تكامل الحئة احلرب الربية يف االتفاقية
الرابعة .

اتفاقية جنيف لعام
1906م الخاصة بتحسين
حال الجرحى واملرض ى
العسكريين في امليدان:

• تحل محل اتفاقية سنة 1864م في العالقة بين
األطراف املتعاقدة بتحسين وتطوير هذه االتفاقية.
• ووسعت اتفاقية 1906م نطاق سابقتها وشملت
املرض ى أيضاً وبلغ عدد موادها ثالث وثالثين مما يدل
على أهمية اإلضافات الجديدة.

عهد
األمم
1919م

عصبة
عام

• خطت عصبة األمم خطوة أساسية في هذا االتجاه من
خالل مشروع معاهدة املعونة املتبادلة.
• نص هذا املشروع في عام  1923م على اعتبار حرب
االعتداء جريمة دولية وعلى تعهد الدولً املوقعة عليه
باالمتناع عنها.
• ولكن لم يعرف هذا املشروع ماهية حرب االعتداء وان
أحال في ذلك ملجلس العصبة أن يحدد باإلجماع الدولة
املعتدى عليها.
• لم يكتب لهذا املشروع النجاح.

بروتوكول
سنة 1925م:

حرب
• هذا البروتوكو ًل خاص بتحريم االلتجاء إلى ً
الغازات والحرب البكتربولوجية ثم توقيعه من قبل
عدد كبير من الدو ًل األعضاء في عصبة األمم الذي
تعهدت بمقتضاه بعدم االلتجاء في حروبها إلى
استخدام الغازات السامة أو الخانقة أو إلى الحرب
البكتربولوجية أو حرب امليكروبات.

ميثاق
1928م

باريس

لعام

• نص امليثاق في مادته األولى على
أن األطراف املتعاقدة تعلن في
صراحة نبذ الحروب واللجوء إليها
لتشويه الخالفات الدولية.

اتفاقيات
لعام 1929م:

جنيف

مبوجب مؤمتر جنيف ادلبلومايس بدعوة من احلكومة السويرسية عام  1929م وانهتى
اببرام اتفاقيتني ،وهام:
• اتفاقية جنيف املتعلقة بتحسني حال اجلرىح املرىض العسكريني يف امليدان
املؤرخة يف  27يوليو 1929م ,تعد هذه االتفاقية مراجعة التفاقية  1906م أو
ابلحرى صيغة جديدة لها ,واجلديد يف موادها التسع والثالثني أهنا ألغت رشط
املشاركة امجلاعية أي أن االتفاقية تبق سارية املفعول حىت وان اكن بعض
املتحاربني غري أطراف فهيا.
• اتفاقية جنيف املتعلقة مبعامةل أرسى احلرب املؤرخة يف  27يوليو 1929م ,متثل
هذه االتفاقية تطورا ملفتا لالنتباه يف اترخي القانون االنساين لن مسأةل أرسى
احلرب دقيقة جدا ومل يمت حسم خمتلف جوانهبا القانونية اال بصورة جزئية يف
الحئة الهاي امللحقة ابالتفاقية الثانية لعام 1899م والرابعة لعام 1907م,

ميثاق
املتحدة

األمم

ي يتم تحريم استخدام القوة
• ألو ًل مرة في التاريخ البشر ً
أو التهديد بها تحريماً مطلقاً واعتبارها خارج الشرعية
الدولية إذ أن ما ورد في ميثاق باريس هو تحريم للحرب
باملفهوم التقليدي.
• إلى جانب حظر استخدام القوة أو التهديد بها وضع
ميثاق األمم املتحدة نظاماً متكامالً لحل النزاعات
الدولية بالوسائل السلمية ,وذلك في الفصل السادس
من ميثاق األمم املتحدة,
• وكذلك وضع امليثاق بعض اآلليات واإلجراءات في
الفصل السابع من حق مجلس األمن اتخاذها لوقف أي
تهديد للسلم واألمن الدوليين.

اتفاقيات
جنيف لعام
1949م

صيغت اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م لتشمل:
• االتفاقية األولى :مرض ى وجرحى القوات املسلحة في
البر.
• االتفاقية الثانية :مرض ى وجرحى القوات املسلحة في
البحر.
• االتفاقية الثالثة :معاملة أسرىً الحرب.
• االتفاقية الرابعة  :حماية املدنيين زمن الحرب.

"البروتوكوالن"
اللحقان
اإلضافيان التفاقيات جنيف
لعام 1977م:

• البروتوكو ًل اإلضافي األو ًل امللحق باتفاقية جنيف
الرابعة لحماية املدنيين.
• البروتوكولً اإلضافي الثاني امللحق بنص املادة الثالثة
املشتركة من اتفاقيات جنيف األربعة.

البروتوكول اإلضافي
الثالث لعام  2005م:

• اعتمدت األطراف السامية املتعاقدة بروتوكوالً إضافياً بشأن
اعتماد شارة مميزة إضافية ,وهي تضاف إلى الشارات التي تمت
اإلشارة إليها في اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949م وفي
البروتوكولين اإلضافيين لعام  1977م.
• وهذه الشارة هي عبارة عن مربعاً أحمراً قائماً على رقعة بيضاء
وتسمى هذه الشارة "شارة البروتوكولً الثالث".
• أضافت املادة الثالثة منه ُبعداً جديد بأنه يجوزً للدولً
األطراف أن تضع إحدى الشارات الدولية أو شارتها الوطنية
داخل هذه الشارة.
•

العرفًالدوليًكمصدرًللقانونًالدوليًاإلنسان ي
• العرف الدويل هو "ُمموعة من قواعد السلوك الدويل غري املكتوبة تكونت
من خالل اعتبار الدول على إتباعها بوصفها قواعد تثبت لدى املخاطبني
أبحكامها صفة االلتزام القانوين"

• وفقاً ملا تقدم من تعريف فال بد من توافر ركنني ومها ،الركن األول املتمثل يف
تكرار السلوك ,والركن املعنوي واملتمثل يف الشعور اباللتزام القانوين.

• وقد تشكلت قواعد القانون الدويل اإلنساين من خالل العرف الدويل ,وذلك
قبل حركة التقنني اليت طالت هذه القواعد ,فاحلروب القدمية اتسمت ابلدموية
ومل تعرف الرمحة فالقانون هو قانون املنتصر.

أهمية العرف الدولي لقواعد القانون الدولي
اإلنساني :
تكمن يف :
• انطباقًالقواعدًالعرفيةًعلىًمجيعًالدولًسواءًكانتًأطرافًيفًاملعاهداتًالدوليةًأمًال ,وهذاًيؤديًإىلًاتساعًتطبيقً
قواعدًالقانونًالدويلًاإلنساينًعلىًمجيعًدولًالعامل.
• انطباقًالقواعدًالعرفيةًعلىًالنزاعاتًاملسلحةًغريًالدوليةًويفًذلكًحتقيقًهدفًأساسيًوهوًتوفريًاحلمايةًأثناءًتلكً
النزاعاتًوتطبيقًقواعدًالقانونًالدويلًاإلنساين.

• تساعدًقواعدًالقانونًالدويلًاإلنساينًعلىًتفسريًاملعاهداتًالقائمةًوذلكًبتفسريهاًعنًحسنًنيةًمعًاألخذًبعنيً
االعتبارًكافةًالقواعدًذاتًالصلة.

الفقه والقضاء الدولي كمصدر من مصادر
القانون الدولي اإلنساني
القضاء الدويل
• يقصد هبذا املصدر من مصادر القانون ُمموع القواعد واملبادئ اليت ميكن
استخالصها من أحكام احملاكم الدولية سواء احملاكم العادية الدولية أي
املتخصصة بنظر نزاعات الدول احلقوقية املدنية أو احملاكم اجلنائية الدولية أي
احملاكم املتخصصة مبساءلة وعقاب مرتكيب اجلرائم الدولية.

الفقه الدويل

• يقصد ابلفقه الدويل ُمموع املبادئ اليت ميكن استخالصها من أراء كبار الفقهاء ًوالشراح املتخصصني
يف ُمال القانون الدويل ،حيث أن الكثري من قواعد ونظريت القانون قد كان الفضل بوجودها وقيامها
الجتهادات وحتليالت هذه النخبة ،اليت كان ملناداهتا وأتكيدها الدائم على وجوب احرتام وتطبيق
الدول لبعض القواعد وااللتزامات أثره الواضح يف تبين الدول فيما بعد هلذه األفكار والعمل هبا ،كما
اللتزاماهتا حبسن نية.
هو احلال مع األفكار الداعية لعدم التمييز واملساواة يف املعاملة وتنفيذ الدول ً

المحور األخير
مبادئ القانون الدولي اإلنساني

• متثل املبادئ يف القانون الدويل اإلنساين احلد األدىن من النزعة اإلنسانية
اليت تنطبق على كل زمان ويف مجيع األماكن والظروف ،واليت حتظى
ابلقبول حىت يف الدول اليت ال تكون أطرافاً يف االتفاقيات وذلك أهنا
تعرب عن العرف السائد لدى الشعوب.

• املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين حصيلة توازن بني مفهومني متعارضني،
اإلنسانية ،والضرورة،
• وهذه املبادئ مثبتة بشكل أو أبخر يف اتفاقيات الهاي لعام ،1907-1899
واتفاقيات جنيف األربع اخلاصة حبماية ضحاي احلرب لعام  ،1949واتفاقية الهاي
اخلاصة حبماية األماكن ذات القيمة احلضارية لعام  ،1954والربوتوكولني اإلضافيني لعام
 1977وغريها من االتفاقيات

المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني

( مبدأ صيانة حرمة الفرد – مبدأ األمن – مبدأ عدم التمييز )

املبدأ األول  :مبدأ صيانة حرمة الفرد ،وحق احرتام حياته وسالمته اجلسدية واملعنوية وكل ما ال ميكن فصله عن
شخصيته :وينبثق عنه ُمموعة من املبادئ التطبيقية املنبثقة منها كما يلي-:
• صيانة حرمة من يسقط يف القتال ،واحملافظة على حياة من يستسلم من االعداء.
• التعذيب واالهانة واملعاملة غري اإلنسانية أعمال حمظورة.
• لكل إنسان احلق يف احرتام شرفه وحقوقه العائلية ومعتقداته وعاداته.
• لكل من يتأمل احلق يف إيوائه وحصوله على العناية اليت تتطلبها حالته.

• لكل إنسان احلق يف معرفة مصري أفراد أسرته ويف تلقي طرود الغوث.

المبدأ الثاني  :مبدأ " عدم التمييز "
• يقضي أبن" :يعامل األشخاص دون أي متييز يقوم على أساس العنصر أو اجلنس أو اجلنسية أو اللغة أو الطبقة االجتماعية
أو الثروة أو اآلراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو أي معيار مشابه".
• ومن قبل اإلنصاف فإن هذا املبدأ ال ميكن تطبيقه بصورة مطلقة ،فهو يستوجب تصحيحاً ألن هناك أوجه متييز مناسبة،
حيث أن اللجوء إليها مشروع بل ضروري ،ففي إطار القانون اإلنساين ،يعترب التمييز القائم على درجة املعاانة أو الضيق أو
الضعف الطبيعي ،متيزاً مشروعا ،وهكذا جيب أن تعامل النساء ابملراعاة الواجبة جلنسهن.
• ويضم الربوتوكوالن ُمموعة من التدابري اليت متنح محاية خاصة للنساء واألطفال ،وجاء فيها ما يتعلق ابجلرحى واملرضى "جيب
عدم التمييز بينهم ألي اعتبار سوى االعتبارات الطبية".

المبدأ العام الثالث هو مبدأ األمن وبموجبه :
لكل إنسان حق في األمن لشخصه
ومبوجب هذا املبدأ يكون لكل إنسان حق السالمة الشخصية ،وميكن التعرف على مضمون هذا املبدأ
العام من املبادئ التطبيقية املنطبقة عليه وهي-:

• ال جيوز حتميل شخص مسؤولية عمل مل يرتكبه.
• أعمال االنتقام والعقوابت اجلماعية وأخذ الرهائن والنفي حمظور.
• لكل إنسان حق االنتفاع ابلضماانت القانونية املعتادة.

• ال حيق لإلنسان أن يتنازل عن احلقوق اليت ختوهلا له االتفاقيات اإلنسانية.

المبادئًالتيًتحكمًسيرًالعملياتًالعدائ ية
أوالا :مبدأ اإلنسانية

• إن اهلدف األساسي التفاقيات جنيف وما تالها من مواثيق وأعراف دولية ،هو توفري محاية خاصة لإلنسان عسكريً كان أو
مدنياً يف زمن احلرب ،وختفيف آالمه وتقدمي الرعاية اليت هو يف أشد احلاجة إليها عندما يكون من ضحاي النزاعات
املسلحة ،وكذلك احرتام ذاته اإلنسانية وكرامته الشخصية وحظر االستيالء على ممتلكاته أو استخدامه كدروع بشرية.

• وعليه (فاالحرتام) و(احلماية) اللذان تنص عليهما اتفاقيات جنيف مفهومان متكامالن .فاالحرتام يعين االلتزام بعدم إيذاء
شخص مشمول ابحلماية أو تعريضه للمعاانة ،وهو (عنصر سليب) ،أما احلماية فإهنا تعين وجوب درء األخطار ومنع األذى،
وهو (عنصر اجيايب) .مث يلي هذان املفهومان عنصر املعاملة اإلنسانية فيتعلق ابملوقف الذي جيب أن حيكم مجيع جوانب
معاملة األشخاص املشمولني ابحلماية.

ثانياً ا :مبدأًالضرورةًالعسكرية
• احلرب هي آخر وسيلة أمام دولة م ا حيال دولة أخرى إلخضاع تلك ال دولة إلرادهتا ،وملا كانت احلرب عالقة بني دول ال
يصبح فيها األفراد أعداء إال على حنو عارض ليس حبكم كوهنم بشراً أو م واطنني بل حبكم كوهنم جنوداً
• كانت الغاية م ن احلرب ه ي تدمري ال دولة املعادية وذلك ابستعمال اإلكراه الالزم للحصول على هذه النتيجة ،لذا فان أي
عنف غري ضروري للوصول إىل هذه الغاية هو عنف ال حمل له ،أي أنه عندئذ يصبح عنفاً غامشاً يتسم ابحلمق.
• فاملبدأ األساسي يقرر أن حرية األطراف املتحاربة يف استخدام وسائل القتال أو وسائل التدمري أو تلك اليت تصيب العدو
ليست مطلقة ويعد ذلك انعكاساً ملبدأ أساسي من مبادئ القانون الدويل االنساين وهو مبدأ (حظر استخدام األسلحة اليت
م ن شاهنا أن تتسبب يف أوجه معاانة غري مقيدة أو آالم ال مربر هلا).

فإذا كانت قوانني احلرب تبيح للدول املتحاربة استعمال خدع احلرب ،كاستخدام أساليب التمويه والتظليل واإليهام ،أو ترويج املعلومات اخلاطئة ،أو استخدام
عنصر املفاجأة أو الكمائن ،أو إصدار إشارات غري صحيحة للطائرات املعادية لتهبط يف إقليم العدو ،فإن الغدر ممقوت ،وقد نصت عليه املادة  37من
الربوتوكول األول الالحق "حيظر قتل اخلصم أو إصابته أو أسره ابللجوء إىل الغدر وتعترب األفعال اآلتية أمثلة على الغدر.
• التظاهر بنية التفاوض حتت علم اهلدنة أو االستسالم.
• التظاهر بعجز من جروح أو مرض.
• التظاهر بوضع املدين غري املقاتل.

• التظاهر بوضع يكفل احلماية ،وذلك ابستخدام إشارات أو عالمات أو أزيء حمايدة ،خاصة ابألمم املتحدة أو إبحدى الدول احلامية أو بغريها من الدول
اليت ليست طرفاً يف النزاع (املادة  39/1من الربوتوكول الالحق)

• واألبعد من ذلك فقد قررت املادة  8من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن من جرائم احلرب (شن اهلجوم عمداً مع العلم أن هذا اهلجوم
سيحدث فقداً للحياة أو إصاابت للمدنيني أو إضرار ابألشياء املدنية أو إضرار واسع وممتد زمنياً وجسيم ابلبيئة الطبيعة ًوالذي يكون زائداً بطريقة واضحة
عن امليزة العسكرية املتوقعة فعالً ومباشرة).
• وعليه فان ما يفهم من هذه املادة أن جتاوز مبدأ الضرورة يؤدي إىل ارتكاب جرمية حرب وفقاً للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،والتطبيق
األحدث للمبدأ العريف الذي يقضي حبظر استعمال األسلحة اليت من شأهنا أن تتسبب يف إحداث آالم ال مربر هلا يكمن يف املادة  3ف  1من النظام
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعنية مبحاكمة األشخاص الذين يعتربون مسئولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ،املقرتفة يف
أراضي يوغسالفيا السابقة منذ سنة  ، 1991والذي اعتمد مبوجب القرار  827الذي اختذه ُملس األمن يف  25اير  ،1993ومن بني خمالفات قوانني
وأعراف احلرب اليت وردت يف رأس القائمة واليت ختص هبا احملكمة ورد يف املادة ( 3استعمال األسلحة السامة أو األسلحة األخرى املعدة إلحداث آالم ال
طائل منها

ثالثاً ا :مبدأًالتناسب
احلربية ،وبني عدم
• يرمي إىل حتقيق املوازنة بني اهلدف العسكري املرجو من العمليات ً
إحلاق أضراراً مفرطة ابخلصم .
• لذلك فقد مت إقرار هذا املبدأ يف شكل قاعدة يف إعالن سان بطرسبريج  1868بشأن
حظر استعمال بعض القذائف يف وقت احلرب مفادها( :أن اهلدف املشروع الوحيد
الذي جيب أن تسعى إليه الدول أثناء احلرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية).

عليهًفإنًحتقيقًهذهًاملعادلةًصعبةًودقيقةًوخاصةًأثناءًسريًالعملياتًاحلربيةً،فاألمرًحيتاجًإىلًقائدًماهرًشديدًاملراسًيكرسًكلًجهدهًوعلمهًلكيًيستويً
ميزانًهذهًاملعادلةً،وميكنًأنًيتحققًذلكًمباًيلي:
• السيطرةًالتامةًعلىًمرؤوسيهًوعلىًمصادرًالنريانًملنعًاالنتهاكاتًاجلسيمةًلقانونًاحلرب.
• االقتصارًعلىًالعملياتًالالزمةًلقهرًالعدوًوهزميته.

• عدمًجوازًإصدارًاألوامرًأوًالتخطيطًاملسبقًلعدمًإبقاءًأحدًمنًالعدوًعلىًقيدًاحلياة.
• االمتناعًعنًالعملياتًاحلربيةًأوًاستخدامًاألسلحةًاليتًتسببًآالمًأوًأضراراًالًمربرًهلاًواحملظورًاستخدامهاًدولياً.
• عدمًاستخدامًاهلجماتًالعشوائيةًوهيًاليتًالًتوجهًإىلًهدفًعسكريًحمدد.
• عدمًالقيامًهبجماتًردعًضدًالسكانًاملدنينيًأوًاألعيانًاملدنية.
• احلرصًالتامًعنًتوجيهًكلًعملياتًومصادرًالنريانًلألهدافًوعدمًإصابةًغريهاًمنًاألهدافًإالًعرضاًوبشكلًغريًمباشر.

رابعاً ا :مبدأ التمييز بين األهداف العسك رية
واألعيان المدنية
• تعرف املنشآت العسكرية وفقاً للبند ( ) 40من دليل سان رميو املطبق يف النزاعات املسلحة يف البحار لعام  1994أبهنا:
(هي تلك املنشآت اليت تسهم م ن حيث طابعها أو موقعها أو الغاية منها أو استعماهلا إسهاما فعلياً يف العمل العسكري
ويوفر تدمريها الكلي أو اجلزئي أو االستيالء عليها أو حتديدها يف هذه احلالة فائدة عسكرية أكيدة).
• فاملنشات الثابتة أو الوحدات الثابتة أو املتحركة التابعة للخدم ات الطبية جيب أن حترتم وحتمى يف مجيع األوقات بواسطة
أطراف النزاع ،وذلك وفقاً ل ما ذهبت إليه إتفاقية جنيف األوىل لعام  1949املتعلقة ابجلرحى واملرضى ابلقوات املسلحة يف
امليدان ،وعلى أن تكون هذه املنشآت والوحدات مبنآي عن أي خطر قد تسببه اهلجمات على األهداف العسكرية،
وضرورة أن ترفع هذه املنشآت العلم املميز هلا إىل جانب العلم الوطين ،تالفياً الحتمال وقوع أي اعتداء عليها.

• أما األعيان املدنية أو املنشآت املدنية ،فهي تشمل املساكن واملباين املستشفيات املدنية واألعيان املدنية
واملصانع وغريها ،وكذلك أي شيء ال يستخدم ألغراض عسكرية ،فإنه أيخذ مفهوم املنشآت املدنية اليت ال
جيوز اعتبارها أهداف عسكرية وابلتايل ال جيوز مهامجتها.

المبادئًالتيًتطبقًعلىًضحاياًالحرب
أوالا :مبدأ احلياد
• يعد مبدأ احلياد أوىل املبادئ اليت تطبق على ضحاي احلرب ،حيث جند أن اتفاقية جنيف األوىل جتسد فكرة إنسانية سامية تتجاوز كثرياً أحكامها اخلاصة
حبماية اجلرحى ،وهذه الفكرة هي أن تقدمي العون حىت إىل اخلصوم هو عمل قانوين يف مجيع األحوال ال يشكل فقط عمالً عدائياً أو إخالالً ابحلياد.
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.
• ال يرغم أي إنسان على اإلدالء مبعلومات عن اجلرحى أو املرضى الذي يعتين هبم إذا بدا أن من شأهنا إحلاق الضرر هبم.

مبدأًصونًالحياة
• يقضي أبنه" :جيب متكني األشخاص احملميني من أن يعيشوا حياة سوية بقدر اإلمكان".
• ويستمد هذا املفهوم أيضاً من الفكرة السامية الكربى القائلة إبجياد توازن معقول بني
املثل اإلنسانية ومقتضيات احلرب ،ويتفرع من هذا املفهوم مبدأ تطبيقي هو أنه "ليس
األسر عقوبة ،بل هو ُمرد وسيلة ملنع اخلصم من إحلاق األذى" ،وكل إجراء صارم
يتجاوز هذا اهلدف ال نفع له وال جدوى منه ويستحق اإلدانة.

مبدأًالحماية
• يقضي هذا املبدأ أن "على الدولة أن تكفل احلماية الوطنية والدولية لألشخاص الواقعني حتت
سلطتها" ،والقواعد التطبيقية هلذا املبدأ هي-:

 .1األسري ليس حتت سلطة القوات اليت أسرته ولكنه حتت سلطة الدولة اليت تتبعها هذا القوات.
 .2تعترب دولة العدو مسئولة عن مصري األشخاص املوجودين يف حفظها وعن رعايتهم ،كما أهنا مسئولة
يف البلدان احملتلة عن حفظ النظام واخلدمات العامة
 .3جيب أن يؤمن لضحاي النزاع مصدر محاية دولية حاملا يصبحون بال محاية طبيعية.

نطاقًتطبيقًالقانونًالدوليًاإلنساني
• النطاق النوعي :نوع النزاع الذي ينطبق عليه القانون الدولي
اإلنساني هل هو نزاع مسلح دولي أم نزاع مسلح غير دولي.

• النطاق الشخص ي :تحديد األشخاص والفئات املشمولة
بالحماية.
• النطاق املادي :املمتلكات واألعيان واألماكن واألشياء التي تعد
محل لحماية القانون الدولي اإلنساني.

النطاقًالنوعي

ال يطبق القانون الدولي اإلنساني إال في حالة النزاع املسلح

نزاع مسلح دولي

نزاع مسلح غيردولي

تعريفًالنزاعًالمسلحًالدولي

دولة (ب)

الدولة (أ)

الحتــالل

دولة (أ)

دولة (ب)

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

النزاعاتًالمسلحةًغيرًالدولية

منطقة
الثوار

النزاعات املسلحة التي تدور على إقليم إحدى الدول بين قواتها املسلحة وقوات
مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تعمل تحت قيادة مسئولة
وتسيطر على جزء من اإلقليم

ال تسري أحكام القانون الدولي اإلنساني على حاالت االضطرابات والتوترات
الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية

القوانينًالمنطبقةًعلىًحالتًالنزاعً
النزاعات املسلحة
الدولية

النزاعات املسلحة
غيرالدولية

اتفاقيات جنيف

املادة  3املشتركة

البروتوكول اإلضافي األول

البروتوكول اإلضافي الثاني

االضطرابات والتوترات
الداخلية:

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

اتفاقيات الهاي
اتفاقيات األسلحة

اتفاقيات األسلحة

العرف الدولي

العرف الدولي

القوانين الوطنية

النطاقًالشخصيًللقانونًالدوليًاإلنسان ي
إن هذا القانون يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات املسلحة
ممن ال يشترك فيها ،أو لم يعد يشترك فيها ،أي أن حمايته
األساسية تنصرف إلى:
• حماية املدنيين بالدرجة األولى،
• ومن ثم كل من لم يعد يشترك في هذه النزاعات من جرحى
ومرض ى ،سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين،
• كما تشمل الحماية أسرى الحرب
• وإضافة إلى وجود حماية خاصة لبعض الفئات كالنساء
واألطفال واملسنين و أفراد الخدمات اإلنسانية والصحفيين
واللجئين وعمال االغاثة وغيرهم،
وأساس هذه الحماية يرتكز على مبدأ التمييز بين املقاتلين
واملدنيين ،الذي رسخته أعراف الحرب وقوانينها.

النطاقًالماديًللقانونًالدوليًاإلنساني
ا
• يقصد بالنطاق املادي ،املمتلكات واألعيان واألماكن واألشياء التي تعد محل لحماية القانون الدولي اإلنساني،
• وتستند الحماية املقررة لهذه املمتلكات واألعيان واألماكن واألشياء إلى مبدأين أساسيين:
.1

األول التمييز بين املدنيين والعسكريين من جهة وبين األعيان املدنية واألهداف العسكرية من جهة ثانية،
أي قصر الهجمات ضد األهداف العسكرية فقط دون غيرها ،والتي يراد منها تدمير أو إضعاف القوة
العسكرية للعدو،

.2

أما املبدأ الثاني فهو تحريم توجيه العمليات العسكرية ضد املدنيين واألعيان املدنية ،طاملا أنها ال تشارك
في العمليات العسكري
ذلك أن حماية السكان املدنيين تستتبع حماية ممتلكاتهم واألماكن التي يقيمون ويعملون فيها ،وما
يستعملون من أعيان مدنية ،لذلك فإن االعتداء على هذه املمتلكات واألماكن واألعيان يعني اع ا
تداء
ا
مباشرا على السكان املدنيين،

أنواعًالحمايةًالمقررةًللممتلكاتًواألعيانًالمدنية
• الحماية العامة للممتلكات واألعيان املدنية :وهي
الحماية املنصوص عليه في املادة ( )52من
البروتوكول األول اإلضافي (1977م) ،وتشمل
األموال واملمتلكات التي ال يكون لها أي دور فعال
في العمليات العسكرية ،وترتبط بحياة السكان
املدنيين ،فكل ما ال يدخل ضمن مفهوم الهدف
ا
العسكري يكون محميا بموجب هذه املادة،
وبالتالي يجب تجنب املساس بها عند شن
العمليات الحربية ،ويجب أن يتخذ األطراف
إجراءات وقائية تتمثل في مراعاة كافة
االحتياطات أثناء الهجوم وضد آثاره

أنواعًالحمايةًالمقررةًللممتلكاتًواألعيانًالمدنية
• الحماية الخاصة لبعض املمتلكات واألعيان املدنية :يضفي القانون الدولي
اإلنساني حماية خاصة لبعض املمتلكات واألعيان املدنية أثناء النزاعات املسلحة،
ملا لها من أهمية خاصة لحياة السكان املدنيين« ،وترتكز فكرة الحماية الخاصة
لبعض األهداف غير العسكرية على حماية السكان املدنيين ،ذلك أن الحماية ال
تمنح لتلك األهداف بصفتها هذه ،و إنما يكون الهدف األساس ي منها هو توفير أكبر
قدر ممكن من الحماية للسكان املدنيين») ،وتشمل الحماية الخاصة ،األعيان
واملواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين ،واألعيان الطبية ،واألشغال
الهندسية واملنشآت التي تحوي على مواد وقوى وطاقات خطرة ،والبيئة الطبيعية،
واألعيان الثقافية وأماكن العبادة

التمييز بين االنتهاكات واالنتهاكات ال جسيمة
ُعنيت اتفاقيات جنيف بالتمييز ما بين " االنتهاكات " و " االنتهاكات
الجسيمة ” :
– يشمل النوع ّ
األول من "االنتهاكات" كل األفعال املنافية
للتفاقيات أو البروتوكول اإلضافي ّ
األول ويجب على األطراف
املتعاقدة اتخاذ اإلجراءات اإلدارية أو التأديبية  ،أو الجزائية
بشأنها .
– ّأما "االنتهاكات الجسيمة " فقد تم النص عليها بصورة واضحة
ودقيقة وتم ترتيب أثر معين يتعين على الدول املعنية اتخاذه في
حال ارتكاب أي منها.
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