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 مدتخلص البحث

محة الدولية وغير ذات الظابع الدولي الى احداث العديد تؤدي الشزاعات السد
مؽ االنتياكات الجديسة سؾاء عمى الرعيد الذخري أم عمى الرعيد  السادي ، 
ومع ذلػ يتعرض البذر والسيسا السدنييؽ ليذه االنتياكات النيؼ يجدون انفديؼ في 

الرغؼ مؽ  لحغة ما في قمب الشزاع السدمح وىؼ ليس لدييؼ حؾل والقؾة ، وعمى
وجؾد العديد مؽ القؾاعد القانؾنية التي تزسؽ ليؼ الحساية في فترات الشزاع السدمح 
اال أنيا لؼ تجشبيؼ ىذه االحداث واالىؾال ، لذك كان البد مؽ اليات لحساية ىؾالء 
السدنييؽ تكفل محاسبة مؽ يتدببؾن في مخالفة ىذه القؾاعد االمرة وتؾفير الحساية 

فئة الزعيفة التي قد تتزسؽ االطفال والشداء والذيؾخ والعاجزيؽ الالزمة ليذه ال
عؽ حسل الدالح ، وتتشؾع ىذه االليات بيؽ اليات تشفيذية ورقابية وبيؽ اليات 

 قزائية .
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Abstract 
International and non-international armed conflicts lead to many 

grave violations, both on a personal and material level. However, human 

beings, especially civilians, are exposed to these violations because they 

find themselves at some point in the heart of the armed conflict and have 

little or no power. The existence of many legal rules that guarantee them 

protection in periods of armed conflict, but they did not avoid these 

events and horrors, so there was a mechanism to protect these civilians to 

ensure accountability of those who cause violation of these rules and 

provide the necessary protection for this vulnerable group that may 

Including children, women, the elderly and the disabled. These 

mechanisms range from executive and supervisory mechanisms to 

judicial mechanisms 
Keywords  : Civilians, International Armed Conflicts, International 

Criminal Court, International Committee of the Red Cross. 
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 السقدمة
شههيد التههارين انندههاني مشههذ بههدء الخميقههة ومهها زال يذههيد  ههراعات مدههمحة لههؼ 

ن العزل، ونتيجة لقدؾة ومرارة تمػ الشزاعات عمى ؾ مخاطرىا وأثارىا السدنيمؽ يشُج 
الفئههههات السدنيههههة، ادركههههس الذههههعؾ  االندههههانية  ههههرورة و ههههع قؾاعههههد تههههشغؼ طههههر  

اال ان الؾاقههع  ، لمجههؾء الههى الحههر وأسههاليب القتههال وىههذه القؾاعههد تتزههسؽ تحههريؼ ا
ع مشههع المجههؾء لمحههر  برههؾرة كميههة، العمسههي يتبههس بههان السجتسههع الههدولي لههؼ يدههتظ

،  وتهههدابير االمهههؽ الجسهههاعي ، فيشهههاك الؾسهههائل الذهههرعية وىهههي الهههدفاع عهههؽ الهههشفس
الؾسههائل غيههر الذههرعية وىههي العههدوان الههذي قههد يحههدث مههؽ دولههة معيشههة  فزههال عههؽ

مهههى الهههرغؼ مهههؽ تجهههريؼ العهههدوان اال ان السجتسهههع الهههدولي لهههؼ فع ، هههد دولهههة ا هههر  
يدتظع  الى االن مشع الدول مؽ المجؾء اليو او محاسبة الدول السعتدية، لهذا وبسها 
ان الشزاعههات السدههمحة ال مفههر مشيهها فقههد سههعى السجتسههع الههدولي الههى و ههع قؾاعههد 

لسهههدنييؽ تشغهههيؼ طهههر  واسهههاليب الحهههر  لمحهههد مهههؽ اثهههار العسميهههات العدهههكرية عمهههى ا
  .  العزل

 -مذكلة الدراسة:
) العرفية واالتفاقية ( بالرغؼ مؽ وجؾد العديد مؽ القؾاعد القانؾنية  الدولية   

الدولية وغير ذات  التي تيدف الى حساية السدنييؽ اثشاء الشزاعات السدمحة 
اال ان السجتسع اننداني يذيد العديد مؽ االنتياكات ليذه  ،الظابع الدولي

 ظار العسميات العدائية والتي ال ألن وبذكل يؾمي ؾ عد، ويتعرض السدنيالقؾا 
تدتتشي أحدا، وبالرغؼ مؽ قيام السجتسع الدولي بؾ ع اليات مشيا ما يتؾلى ميسة 
تقديؼ السداعدات لزحايا الشزاعات السدمحة وإعانتيؼ في ايجاد السأو  والسمجأ 

شيا ما تقؾم بسيام تقري تيؼ إلى أوطانيؼ والبحث عؽ السفقؾديؽ، ومدعاأ و 
الحقائق او ميام التحقيق لمبحث عؽ مرتكبي الجرائؼ الدولية ومشتيكي احكام 
وقؾاعد القانؾن الدولي اننداني ومشيا ما يتؾلى ميسة محاسبة ومعاقبة مرتكبي 
تمػ الجرائؼ اال ان ىذه االليات ما تزال قا رة وعاجزة عؽ التردي لالنتياكات 



 
 
 

 (82) العدد   دراسات إقليسية                                                    مركز الدراسات اإلقليسية           

 

[526] 
     

 

لذا سشقؾم  رتكبي أبذع الجرائؼ والتي تيؼ السجتسع الدولي ككل،الدولية ومعاقبة م
بالبحث في إطار حساية السدنييؽ اثشاء الشزاعات السدمحة الدولية لكؾن ىذه 
الحساية ىي األسبق في التشغيؼ الدولي ولفداحة االنتياكات التي تظال السدنييؽ 

 في متل ىكذا نزاعات.
 -الفرضيات:

ان افي األول لعهام  البروتؾكؾلو  1949الرابعة لعام ىل قؾاعد اتفاقية جشيف  .1
 قؾاعد شاممة ومتكاممة لحساية السدنييؽ أثشاء الشزاعات السدمحة الدولية.؟ 1977

 1949ىل استظاع السجتسع الدولي تفعيل قؾاعد اتفاقيات جشيف االربع لعهام   .2
 ان افي األول.؟ البروتؾكؾلو 

 -مشهجية البحث:
 -ية:تؼ اعتساد السشاىج اآلت

 البروتؾكهههؾلالسهههشيج التحميمهههي وذلهههػ بتحميهههل نرهههؾص اتفاقيهههة جشيهههف الرابعهههة و  .1
 .1977اال افي االول لعام 

السههشيج االسههتقرائي وذلههػ باسههتقراء الشرههؾص القانؾنيههة التههي وردت فههي اتفاقيههة  .2
والشغهههام  1977اال هههافي االول لعهههام  البروتؾكهههؾلو  1949جشيهههف االربعهههة لعهههام 

 الدولية.األساسي لمسحكسة الجشائية 
السههشيج التههاريخي وذلههػ بتتبههع القؾاعههد القانؾنيههة الدوليههة والتههي تههؼ و ههعيا مشههذ  .3

 (.19079-1899معاىدة الىاي )
 -هيكلية البحث:

تؼ تقديؼ البحث الى مبحتيؽ، قسشا بتخريص السبحث األول لمبحث في     
ني فقد قسشا ماىية حساية السدنييؽ اثشاء الشزاعات السدمحة الدولية، اما السبحث التا

بتخريرو لمبحث في االليات القزائية واالليات التشفيذية الدولية لحساية 
 ة.السدنييؽ اثشاء الشزاعات السدمحة الدولي
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 ادلبحث األول
  يفهىو اننزاعبث ادلسهحت وادلدنيني

لقد كان تؾجو القانؾن الهدولي فهي الدهابق ييهدف لحسايهة فئهة السقهاتميؽ  
تجههاه السقههاتميؽ، طههراف الستشازعههة مجسؾعههة واجبههات )السحههاربيؽ( ويفههرض عمههى اال

لحسايههة السههدنييؽ وتشغيسيهها بسؾجههب قؾاعههد دوليههة حتههى بسؾجههب  تولههؼ يههتؼ االلتفهها
، عمههى الههرغؼ مههؽ ان السههدنييؽ ىههؼ الفئههة األكتههر 1949اتفاقيههة جشيههف االولههى لعههام 

 تعر ههال لخظههر الشزاعههات السدههمحة وتزههررا مههؽ نيههران الحههرو  واالسههمحة التههي ال
تعرف التسييز بيؽ السقاتميؽ وغيهر السقهاتميؽ او بهيؽ االىهداف العدهكرية واالىهداف 
السدنيهة، وىههذا األمههر الههذي حهدا بههالسجتسع الههدولي الههى  هرورة و ههع قؾاعههد ثانؾيههة 
تحسي االفراد السدنييؽ وتؾفر ليؼ الحساية بسؾجب قؾاعد القانؾن الدولي انندهاني، 

الت الحهر  العالسيهة التانيهة واآلثهار السهدمرة  رؾ ال بعهد مها شهيده العهالؼ مهؽ ويه
، ولههؼ يكههؽ ىشههاك أي نههص قههانؾني يكفههل ليههؼ الحسايههة باسههتتشاء السههادة فتههوالتههي  م

( مؽ الئحة الىاي التي تشغؼ العالقة بهيؽ السحتهل وسهكان االرا هي السحتمهة 65)
الستعمقة و  1949الى ان تكممس الجيؾد الدولية باقرار اتفاقية جشيف الرابعة لعام  ،

وتفرض اتفاقية جشيف الرابعهة لعهام   ،بحساية السدنييؽ في زمؽ الشزاعات السدمحة 
عمههى االطههراف الستشازعههة التسييههز بهههيؽ السههدنييؽ والسقههاتميؽ وبسؾجههب ىهههذه  1949

ن بالحسايههة يجههب ان يكؾنههؾا بعيههديؽ عههؽ ؾ االتفاقيههة فههلن الدههكان السههدنيؾن السذههسؾل
لعدههكرية الدفاعيههة او اليجؾميههة مههؽ الخرههؼ فههي اال ظههار الشاجسههة عههؽ العسميههات ا

مؾاجية الظرف األ ر، وفي أي اقميؼ تذؽ مشو بسا في ذلهػ االقمهيؼ الهؾطشي الحهد 
اطههراف الشههزاع والؾاقههع تحههس سههيظرة الخرههؼ سههؾاء فههي البههر او البحههر او الجههؾ وال 
يجههؾز ان يكههؾن السههدنيؾن محههال لميجههؾم ويجههب حسههايتيؼ  ههد اليجسههات العذههؾائية 

ترههيب االشهخاص واالىههداف العدهكرية والسدنيههة دون حرهر الثارىهها. وعمههى  التهي
ىههذا االسههاس سههؾف  نبههيؽ مفيههؾم الشزاعههات السدههمحة الدوليههة والسههدنييؽ وبيههان اىههؼ 
الحقههؾ  السحسيههة والقؾاعههد الرئيدههية السقههررة طبقهها الحكههام القههانؾن الههدولي انندههاني 

ى مظمبهيؽ نتشهاول فهي السظمهب لحساية السدنييؽ مؽ  الل تقديؼ  ىهذا السبحهث عمه
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االول التعريههها بالشزاعهههات السدهههمحة الدوليهههة والسهههدنييؽ، بيشسههها نبهههيؽ فهههي السظمهههب 
 التاني الحساية الخا ة لبعض الفئات واىؼ الحقؾ  السحسية.

 انتعزيف ببننزاعبث ادلسهحت وادلدنيني: ادلطهب األول
 سؾف نقدؼ ىذا السظمب عمى فرعيؽ مؽ  الل االتي :

 انتعزيف ببننزاعبث ادلسهحت: الولانفزع ا
 -اوال: الشزاع لغة:

نزعههها فيههؾ مشهههزوع ونزيههع، وانتزعهههو نزعهها، ونزعهههو فهههانتزع اي  –يشههزع  –مههؽ نهههزع   
 (1)اقتمعو فاقتمع، وقد درج عمى لدان العامة بالقؾل، نزع الذيء أي تمف.

  -ثانيًا: ألشزاع اصظالحا:
زاعهههات السدههههمحة فههههي كقاعهههدة عامههههة ال يؾجهههد تعريهههها محهههدد لسرههههظمح الش

االتفاقيههات الدوليههة، ولههذلػ ذىههب بعههض مههؽ الفقيههاء لمقههؾل بههان الشههزاع السدههمح ىههؾ 
اسههتخدام القههؾة السدههمحة لدولههة  ههد دولههة أ ههر  وبرههرف الشغههر عسهها إذا كههان ىههذا 

فههي حههيؽ ذىههب الههبعض اال ههر الههى  (2)اليجههؾم السدههمح مذههروعال أو غيههر مذههروع.
دمحة مؽ قبل طرفيؽ متحاربيؽ عمهى األقهل، والبهد )استخدام القؾة الس -تعريفو بأنو:

أن يكههههؾن أحههههدىسا جههههيش نغههههامي، وتقههههع  ههههارج حههههدود احههههد الظههههرفيؽ تبههههدأ عههههادة 
بههاالعالن وتتؾقههف السههبا  ميدانيههة )وقههف القتههال( او إسههتراتيجية )اليدنههة( وتشتيههي 
إمههها باالستدهههالم أو باتفههها   هههمح(، فهههالشزاع السدهههمح الهههدولي ىهههؾ الهههذي تذهههتبػ فيهههو 

ان او اكتههر باالسههمحة حتههى فههي حالههة عههدم اعتههراف احههدىسا بحالههة الحههر  او دولتهه
عدم اعترافيؼ جسيعا، او تمػ التهي تكهافح فييها الذهعؾ   هد االسهتعسار او التسييهز 
العشرهههري وتخزهههع ىهههذه الشزاعهههات لعهههدد كبيهههر مهههؽ القؾاعهههد الدوليهههة بسههها فييههها تمهههػ 

االول السمحههق  البروتؾكههؾلو  1949السشرههؾص عمييهها فههي اتفاقيههات جشيههف االربههع 
 (3).1977بيا 
أمهها مهها يخههص الشههزاع السدههمح الههدولي فيههؾ ))حالههة المجههؾء الههى العشههف السدههمح     

بيؽ دولتيؽ او اكتر، سؾاء كان ذلػ بلعالن سابق لمحر  او بدونو، ويفرض عمهى 
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االطراف الستحاربة تظبيق احكام القانؾن الدولي اننداني سؾاء تهؼ االعتهراف بقيهام 
والهبعض يعرفهو  (4)ع او لؼ يعترف بو، كسا يظبق في حالة االحتالل الحربهي((.الشزا 

بأنهههو: )) هههراع بهههيؽ دولتهههيؽ أو اكتهههر يشغسهههو القهههانؾن الهههدولي ويكهههؾن ال هههرض مشهههو 
والههبعض اآل ههر يعرفههو بأنههو:  (5)الههدفاع عههؽ السرههالح الؾطشيههة لمههدول الستحاربههة((.

سهية وفقهال لمؾسهائل السشغسهة  راع مدمح بيؽ الدول بقرهد فهرض وجيهة نغهر سيا))
ولي هاااؾ الاااث  يحااادث عشااادما  لجااا  دفاااالشزاع السدااال  الااا (6)بالقهههانؾن الهههدولي((.

أشااخاا القااانؾن الاادولي الر يدااييؽ الااا اسااتخدام القااؾة السداالحة ضااد شااخص 
النه مؽ السسكؽ ان تذؽ السشغسة الدولية  ،ولؼ يعد قاصر علا الدول فقط  اخر

يرهشف اي نهزاع مدهمح بهيؽ دولهة ومشغسهة دوليهة و  ،الحرب تجاا  دولاة ماؽ الادول 
ايزال بانو نزاع مدمح دولي، كسا ترهشف حهرو  التحريهر الؾطشيهة التهي تقاتهل فييها 
الذهههعؾ   هههد الدهههيظرة االسهههتعسارية واالحهههتالل االجشبهههي و هههد الهههشغؼ العشرهههرية 

 (7))مسارسة لحقيا في تقرير السرير( بانيا نزاعات مدمحة دولية.
 -:(2)السدلحة الدولية بخرا ص عد دة مشهاوتتسيز الشزاعات 

انيهها تقههع بههيؽ اشههخاص القههانؾن الههدولي العههام ) بههيؽ دولتههيؽ او اكتههر، بههيؽ دولههة او  -1
اكتهههههر ومشغسهههههة او مشغسهههههات دوليهههههة، حهههههرو  التحريهههههر الؾطشيهههههة لؾجهههههؾد العشرهههههر 

 االجشبي(.
لنهو بسا انيا نزاع مدمح بيؽ دول وليس بيؽ أناس عادييؽ، او بيؽ طؾائف معيشهة، ف -2

يجههب لقيههام حالههة الشههزاع السدههمح ان تكههؾن الجيههؾش ىههي أطرافههو الرئيدههية فههي اغمههب 
 الحاالت .

المجؾء إلى القهؾة السدهمحة وىهذا مها يسيهز الشزاعهات السدهمحة عهؽ غيرىها مهؽ األوجهو  -3
الدوليههة لمعالقههات التشازعيههة فههي دائههرة القههانؾن الههدولي العههام. ونقرههد بههذلػ، برههفة 

قدههرية، مههؽ جانههب، واألعسههال االنتقاميههة فههي  ههؾرىا  ا ههة، كههل مههؽ األعسههال ال
 غير السدمحة مؽ جانب آ ر..
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تيهههدف الهههى تحقيهههق غهههرض معهههيؽ )كارغهههام الدولهههة عمهههى الر هههؾخ لسظالهههب الهههدول  -4
السعتديههة، او والقزههاء عمههى قههدراتيا فههي السقاومههة او احههتالل جههزء مههؽ ارا ههييا او 

 اجبارىا عمى القيام بعسل او االمتشاع عؽ عسل(.
 -ل الشزاعات السدلحة الدولية:أشكا
تتخهههذ الشزاعهههات السدهههمحة الدوليهههة أشهههكاالل قانؾنيهههة ثالثهههة، أوليسههها إمههها أن يكهههؾن  

عدوانال وىؾ ما حرمو القانؾن الدولي االتفاقي ، وثانييسا أن يكؾن دفاعا عؽ الشفس 
 ( مههههؽ ميتهههها  األمههههؼ الستحههههدة ، وا يههههرال تظبيقههههال 51فرديههههال او جساعيههههال طبقههههال لمسههههادة )

غير  ،لسفيؾم األمؽ الجساعي الذي جاء بو ميتا  األمؼ الستحدة في فرمو الدابع 
أن ىذه الترشيفات وإن لؼ تكؽ لت ير مهؽ مجريهات العسميهات القتاليهة إال انيها غايهة 
فههي األىسيههة بالشدههبة لمذههرعية الدوليههة التههي تعتبههر العههدوان مههؽ اىههؼ الجههرائؼ الدوليههة، 

ي والجسههاعي فيعتبههر أمههرال قانؾنيههال ومذههروعال، وكههان ماعههدا الههدفاع عههؽ الههشفس الفههرد
أول الؾثهههائق الدوليهههة التهههي حرمهههس المجهههؾء الهههى  1928كيمهههؾج عهههام –ميتههها  بريهههان 

الحههههر  واعتبرتيهههها وسههههيمة غيههههر مذههههروعة ، وفدههههر ىههههذا التحههههريؼ عمههههى أنههههو يخههههص 
العدوان السباشر والذي يعتبر أقدم وأ ظر  ؾر االستخدام غير السذروع لمقؾة في 

لعالقات الدولية، يتستل في قيام القؾات السدمحة الشغامية نحهد  الهدول باسهتخدام ا
القههؾة العدههكرية  ههد، دولههة أ ههر ، فههي حههيؽ يتخههذ العههدوان السدههمح غيههر السباشههر 
 ؾر استخدام الدولة لمقؾة السدمحة تجاه دولهة ا هر  مهؽ  هالل وسهيد ، قهد يكهؾن 

مهههههؽ  هههههالل القهههههؾات السدهههههمحة عرهههههابات أو مرتزقهههههة أو جساعهههههات إرىابيهههههة ولهههههيس 
أو ماااؽ خاااالل التظاااؾر التكشؾلاااؾجي عاااؽ طريااا  الذااابكة  (9)الشغاميهههة التابعهههة لهههو.

مااؽ خااالل تفجياار مفاااعالت  ،الدولياة وهااؾ مااا يعاار  اليااؾم بالهجسااات الداابرانية 
نؾوية او محظات السياا  وضارب محظاات الكهر ااء .... الاخ عاؽ طريا  اإليعااز 

 .لي السرتبط بالذبكة الدوليةلها مؽ خالل برامج الحاسؾب اال 
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 انتعزيف ببدلدنيني: انفزع انثبني
عمههى الههرغؼ مههؽ أن العديههد مههؽ االتفاقيههات الدوليههة الستعمقههة بالشزاعههات السدههمحة  

اال انيا لؼ تزع تعريفهال وا هحال ودقيقهال ليهذه الفئهة،  ،اشارت الى مرظمح السدنييؽ 
جههؾد معيههار و ههابد دقيههق يسكههؽ فسدههألة تحديههد السههدنييؽ ىههي مدههألة ندههبية لعههدم و 

االتفا  عميو في تحديد ىذه الفئة، لذا فقد ا تمف تحديد السدنييؽ با تالف الحقب، 
االول السمحهق  البروتؾكهؾلعميو سشقؾم ببيان السدنييؽ قبل اعتسهاد اتفاقيهات جشيهف و 

بيهههها والههههى تعريهههها السههههدنييؽ بعههههد اعتسادىهههها، ثههههؼ نقههههؾم بعههههد ذلههههػ بههههالتظر  لمفئههههات 
 بالحساية.السذسؾلة 

 -:0323اوال/تعريف السدنييؽ في االتفاقيات الدابقة علا أتفاقيات جشيف لعام 
لقد برز االىتسهام حهؾل  هرورة التفرقهة بهيؽ السقهاتميؽ وغيهر السقهاتميؽ فهي القهرن  

الدههابع عذههر عشههدما عيههرت فكههرة الجيههؾش الشغاميههة التابعههة لمدولههة وبههدأت تغيههر 
فرد  ارج الجيش الشغامي في اعسهال الحهر  بعض القؾاعد التي ترفض اشراك أي 

، وفي القرن التاسع عذر برزت بذكل أو ح فقرة التفرقة بهيؽ السقهاتميؽ والسهدنييؽ 
بيؽ الدول وليس بيؽ الذعؾ  بعزيؼ البعض  عشدما بات يشغر لمحر  بأنيا قتال

، فالسعيههار قبههل اتفاقيههة جشيههف ىههؾ معيههار السذههاركة فههي القتههال فسههؽ كههان مههؽ فئههة 
لسقاتميؽ فيهؾ لهيس مهدنيال، وأول وثيقهة دوليهة قامهس بشهؾع مهؽ التسييهز بهيؽ السقهاتميؽ ا

والهههذي جهههاء فهههي ديباجتهههو ان  1868والسهههدنييؽ ىهههؾ اعهههالن سهههان بظرسهههبؾر  عهههام 
اليدف الذرعي في الدول الستحاربة ىؾ أ عاف القهؾة السدهمحة لمعهدو، وقهد أعظهى 

لستحاربههة اعههداء لبعزههيؼ او لمقههؾات ىههذا التعبيههر بعههدم اعتبههار السههدنييؽ فههي الههدول ا
 (10)الستحاربة.

االول  البروتؾكاااؾلو  0323ثانياااًا/ تعرياااف السااادنييؽ فاااي اتفاقياااات جشياااف لعاااام 
 -:0311السلح  بها لعام 

أمهها تعريهها السههدنييؽ بعههد اقههرار اتفاقيههات جشيههف، فقههد عرفههس السههادة الرابعههة مههؽ  
))االشهخاص  -تفاقيهة بهالقؾل:االتفاقية الرابعة االشخاص السحسييؽ بسؾجب ىذه اال
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الههذيؽ تحسههييؼ ىههذه االتفاقيههة ىههؼ اولئههػ الههذيؽ يجههدون انفدههيؼ فههي لحغههة مهها وبههاي 
شكل كان، في حالة قيام نهزاع او احهتالل، تحهس سهمظة طهرف فهي الشهزاع ليدهؾا مهؽ 

وال تحسههي االتفاقيههة رعايهها الههدول  (11)رعايههاه او دولههة احههتالل ليدههؾا مههؽ رعايههاىؼ((.
بيا، اما رعايا الدولة السحايدة السؾجؾديؽ في ارا هي دولهة محاربهة  غير السرتبظيؽ

ورعايا الدولة التي تتعهاون مهع الدولهة السحاربهة فهلنيؼ ال يعتبهرون اشخا هال محسهيؽ 
مهها دامههس الدولههة التههي يشتسههؾن الييهها مستمههة تسههتال دبمؾماسههيا عاديهها فههي الدولههة التههي 

  التاني نظاقهال أوسهع فهي التظبيهق عمى ان الحكام البا (12)يقعؾن تحس سمظتيا((.
( والتههههي قههههررت حسايههههة عامههههة لسجسههههؾع الدههههكان دون أي تسييههههز 13تبيشههههو السههههادة )

مجحهههف يرجهههع بذهههكل  هههاص العشرهههر او الجشدهههية او الهههديؽ او اآلراء الدياسهههية، 
 (13)رغبة في تخفيف السعاناة الشاجسة عؽ الحر ((.

شيف الرابعة الخا ة بحساية مؽ  الل نرؾص ىذه السؾاد الؾاردة في اتفاقية ج 
االشخاص السدنييؽ وقس الحهر  نجهد بأنيها لهؼ تقهؼ بلعظهاء تعريفهال محهددال ووا هحال 

ىذا مها حهدا بالمجشهة  ،لمسدنييؽ، ولؼ تعظي أي معيار لمتسييز بيؽ السدنييؽ وغيرىؼ 
الدوليهههة لمرهههميب االحسهههر  هههاحبة مذهههروع اتفاقيهههة جشيهههف الرابعهههة الهههى بهههذل جيهههؾد 

و ع تعريا وا ح لمسدنييؽ، فقدمس مذروع القؾاعهد الستعمقهة بالحهد  محاولة بذلػ
وقهد تزهسؽ  1956مؽ اال ظار التهي ترهيب الدهكان السهدنييؽ وقهس الحهر  لعهام 

))يقرهد بالدههكان السههدنييؽ فههي  -ىهذا السذههروع تعريفههال لمسهدنييؽ عمههى الشحههؾ التههالي:
ي مهؽ الفئههات التاليههة القؾاعهد الراىشههة جسيهع االشههخاص الهذيؽ ال يستههؾن لرهمة الههى أ

 افراد القؾات السدمحة او التشغيسات السداعدة او السسمكة ليا -أ
االشهههخاص الهههذيؽ ال يشتسهههؾن لمقهههؾات السذهههار الييههها فهههي الفقهههرة الدهههابقة ولكهههشيؼ  - 

يذهههتركؾن فههههي أعسههههال القتههههال((  ويالحههههن عمههههى ىههههذا التعريهههها انههههو اسههههتخدم عبههههارة 
ىههذه العبههارة قههد يشههتج عشههو  ههعؾبات فههي يذههتركؾن فههي اعسههال القتههال وان اسههتعسال 

كيفية تسييز الدكان السدنييؽ في بعض الحاالت عهؽ االفهراد الهذيؽ يتؾاجهدون وقتيهال 
فهههي حالهههة عدهههكرية، كسههها ان ىهههذه العبهههارة تهههؤدي الهههى اسهههتبعاد السهههدنييؽ السهههرتبظيؽ 
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بالجيهههد الحربهههي وسهههتؤدي أيزهههال الهههى اد هههال بعهههض ا هههشاف العدهههكرييؽ فهههي فئهههة 
السيسا لجؾء العديد مؽ السقاتميؽ الى ارتهداء الهزي السهدني مهؽ اجهل  (14)السدنييؽ((.

وىهههذا مهههايتؼ المجهههؾء اليهههو السهههيسا فهههي  ،مخادعهههة الظهههرف اال هههر وعهههدم اسهههتيدافيؼ 
 الشزاعات السدمحة الدا مية .

كسهها ان السههادة التالتههة السذههتركة مههؽ اتفاقههات جشيههف االربعههة قههد اسههتخدمس 
ؽ وغيهههرىؼ أيزهههال عمهههى اسهههاس االشهههتراك فهههي األعسهههال معيهههارال لمتسييهههز بهههيؽ السهههدنيي
 -العدائية حيث نرس عمى:

))االشخاص الذيؽ ال يذتركؾن مباشرة في االعسال العدائية بسؽ فييؼ افراد القهؾات 
السدهههمحة الهههذيؽ القهههؾا عهههشيؼ اسهههمحتيؼ، واالشهههخاص العهههاجزون عهههؽ القتهههال بدهههبب 

االحهؾال معاممهة اندهانية  السرض او الجرح او الي سهبب ا هر، يعهاممؾن فهي جسيهع
دون أي تسييههز  ههار يقههؾم عمههى العشرههر او المههؾن او الههديؽ او السعتقههد او الجههشس 

 ىؾ وعميو فأن السدني :  (15)او السؾلد او التروة او أي معيار مساثل ا ر((.
السهههدني ىهههؾ أي شهههخص ال يشتسهههي إلهههى فئهههة مهههؽ فئهههات )أ( مهههؽ السهههادة الرابعهههة مهههؽ  -1

 . وإذا ثههار الذههػ حههؾل البروتؾكههؾل( مههؽ ىههذا السمحهق  43دة )االتفاقيهة التالتههة والسهها
 ما إذا كان شخص ما مدنيال أم غير مدني فلن ذلػ الذخص يعد مدنيال.

 يشدرج في الدكان السدنييؽ كافة األشخاص السدنييؽ. -2
ال يجههرد الدههكان السههدنيؾن مههؽ  ههفتيؼ السدنيههة وجههؾد أفههراد بيههشيؼ ال يدههري عمههييؼ  -3

قد عرف السهدني  البروتؾكؾلنجد مؽ  الل ىذا التعريا ان و ( 16)تعريا السدنييؽ.
استشادال الى مفيؾم القتال، فستى ما انكرت  فة السقاتل عمى شخص معيؽ ا بح 

ذلػ الذهخص  هفة السهدني، ومهؽ  هالل الرجهؾع الهى مها سهبق ذكهره فهلن السقهاتميؽ ل
كان السقرههؾديؽ بيههذا الؾ ههف ىههؼ افههراد القههؾات السدههمحة الشغاميههة والستظؾعههة وسهه

االرا ي غير السحتمة، دون السدنييؽ الذيؽ يرافقؾن القؾات السدمحة الن ىؤالء ليؼ 
 هههفتيؼ السدنيهههة، ولرهههعؾبة حرهههر فئهههات السهههدنييؽ و هههعؾبة إيجهههاد تعريههها مهههانع 

تؾكهههؾل قهههام بؾ ههع تعريههها سهههمبي لمسههدنييؽ يدهههتشد الهههى و جههامع ليهههذه الفئهههة فههلن البر 
التشغيسات الدا مية لمهدول فهي تحديهد مفيؾم السقاتل وا زع ىذا التعريا لالوامر و 
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كسا يالحهن عمهى ىهذا  ( 17)مؽ ىؾ السدني عمى غرار تحديد فئات القؾات السدمحة.
التعريا أنو حاول تؾسيع نظا  فئهة السهدنييؽ ويتجمهى ذلهػ فهي اعتبهار السهدني كهل 

أي تحديد  البروتؾكؾل( مؽ ذات 43مؽ لؼ يكؽ  سؽ الفئات السذكؾرة في السادة )
لسدمحة ايزهال فهي حالهة الذهػ حهؾل  هفة الفهرد ىهل ىهؾ مهدني ام عدهكري القؾات ا

فيههتؼ ت ميههب الرههفة السدنيههة ويعتبههر الذههخص مههدنيال فههي حالههة الذههػ، ا ههافة لحغههر 
تجريههد الدههكان السههدنييؽ مههؽ  ههفتيؼ السدنيههة لسجههرد وجههؾد عدههكري بيههشيؼ ىههذا مههؽ 

ييؽ ىهههؾ جانهههب ومهههؽ جانهههب أ هههر يسكهههؽ القهههؾل أن عهههدم وجهههؾد تعريههها محهههدد لمسهههدن
الدبب في انتياك حقؾقيؼ وتعريزيؼ البذع  ؾر السعاناة اثشاء الشزاعات السدمحة 

عمى أنو ))  يجهب  1977االول لعام  البروتؾكؾلمؽ  48ولقد جاء نص السادة  ،
أن تعسههل االطههراف الستحاربههة عمههى التسييههز بههيؽ السههدنييؽ والسقههاتميؽ وبههيؽ االعيههان 

ثؼ تؾجيو عسمياتيا  د االىداف العدكرية دون  ومؽ ،السدنية واالىداف العدكرية 
ىهههل أن ايهههراد تعريههها  ،والدهههؤال الهههذي يظهههرح فهههي ىهههذا السقهههام  ( 18) غيرىههها .... ((

لمسهدنييؽ كهاف لتهؾفير الحسايههة ليهؼ و ا هة فهي عههل انتذهار االسهمحة الحديتههة ذات 
 تعرف التفرقة بيؽ السدني وغيره ؟  االثار التدميرية الذاممة والتي ال

 انقىاعد االتفبقيت ادلقزرة حلًبيت انسكبٌ ادلدنيني : طهب انثبنيادل 
الههى احكههام الحسايههة التههي يقههدميا القههانؾن الههدولي انندههاني، نالحههن ان  بههالشغر 

ىشاك نؾعيؽ مؽ الحساية، حساية عامة يقررىا لمسدنييؽ بكافة فئاتيؼ العسريهة وعمهى 
تالفات السؾجؾدة فيسا بيهشيؼ ا تالف اجشاسيؼ رجاالل ونداء وب ض الشغر عؽ اال 

وحساية  ا ة حيث اوجب القانؾن الدولي اننداني ا هفاء حسايهة  ا هة لهبعض 
الفئات، وذلػ بدبب و عيؼ الخاص الستعمق بالحالة الرحية او الزعف الشدبي 
او الؾ هههع السيشهههي، كسههها أن ىشهههاك طائفهههة مهههؽ الحقهههؾ  التهههي ال يسكهههؽ تجاوزىههها او 

ف عمييا باي حال مؽ األحهؾال، عميهو ولبيهان ذلهػ سهشقؾم االنتقاص مشيا او االلتفا
بتقدهههيؼ ىهههذا السظمهههب عمهههى فهههرعيؽ، نخرهههص الفهههرع األول لمقؾاعهههد السقهههررة لحسايهههة 
الدكان السدنييؽ ونخرص الفرع التاني لمفئات السذسؾلة بالحسايهة، بيشسها نبهيؽ فهي 

 ؾال.الفرع التالث أىؼ الحقؾ  التي يجب احتراميا ومراعاتيا في كل األح
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  احلًبيت انعبيت نهسكبٌ ادلدنيني: انفزع االول
 -تتستل اىؼ القؾاعد التي تخص السدنييؽ اثشاء الشزاع السدمح الدولي في اآلتي:

عمى السقاتل ان ال يؾجهو سهالحو الهى  -التسييز بيؽ السقاتليؽ وغير السقاتليؽ: .0
دهيؼ، وىهذا يتجهافى غير السقاتميؽ، فالسدنييؽ ال يسمكؾن سالحال يهدافعؾن بهو عهؽ أنف

مهههع انندهههانية،  ا هههة وان الذهههريحة الكبهههر  مهههؽ السهههدنييؽ اساسهههال ىهههؼ مهههؽ الشدهههاء 
 (19)واالطفال والذيؾخ والبد مؽ حسايتيؼ مؽ أىؾال الحر .

وتعهرف اليجسهات بأنيها ))كهل عشهف  -عدم جؾاز جعل السدنييؽ محال للهجؾم: .5
او كانهههس ىهههذه اليجسهههات تقهههؾم بهههو القهههؾات السدهههمحة سهههؾاء كهههان دفاعيهههال أو ىجؾميهههال 

بق معشهى اليجسهات ظمشظمقة مؽ اقميؼ الدولة او مؽ اقميؼ الؾاقع تحس سيظرتيا ويش
 (20)ىذا عمى كل عسمية حربية سؾاء كانس برية او بحرية او جؾية((.

واليجسهات العذهؾائية ىهي تمهػ التهي ال تؾجهو الهى  -حغر الهجسات العذؾا ية:  .8
قههة او وسههيمة لمقتههال ال يسكههؽ ان تؾجههو ىههدف عدههكري محههدد، او التههي تدههتخدم طري

الهى ىهدف عدهكري محهدد، او تمهػ التهي تدهتخدم وسهيمة او طريقهة ال يسكهؽ حرهر 
 (21)اثارىا ومؽ ثؼ فلن مؽ شأنيا ا ابة العدكرييؽ والسدنييؽ عمى حد سؾاء.

سهؾاء عشهد التخظهيد لهو او  -ضرورة اتخاذ االحتياطات الالزماة عشاد الهجاؾم:  .2
يتؼ تجشيب الدكان السدنييؽ آثهار اليجهؾم السهدمرة، كسها ال يجهؾز اثشاء تشفيذه بحيث 

تجؾيع الدكان السهدنييؽ كدهالح فهي الحهر ، وال يجهؾز اسهتخداميؼ كهدروع لسشهع او 
 (22)درء اليجؾم عمى أىداف عدكرية.

فالسقرؾد ىشا ليس اليجهؾم السباشهر  -خظر بث الثعر بيؽ الدكان السدنييؽ:  .2
الههذي يدههتيدف نذههر الرعههب والفههزع بههيؽ الدههكان  فحدههب بههل اليجههؾم غيههر السباشههر

السهههدنييؽ والسؾجهههو  هههد القهههؾات السدهههمحة أساسهههال والهههذي ال يرجهههي مشهههو سهههؾ  نذهههر 
الرعههب بههيؽ السههدنييؽ دون فائههدة عدههكرية، كسهها ان التيديههد بيههذه األعسههال محغههؾر 

 (23)أيزال.
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وتعههرف ىههذه الجسههات بانيهها: )) مجسؾعههة مههؽ  -حغاار هجسااات الاادفاع الاارادع:  .6
جراءات اليادفة الى ايقاف تسادي الخرؼ وىي تتستل بالرد ىجؾمال بيجؾم، وىي اال

نؾعان أوليسا إيجابي يقزي التركيز عمى ايقاف اعسال الخرؼ االسهتفزازية ومشعهو 
مؽ الهد ؾل فييها واجبهاره عمهى الهد ؾل فهي اليجهؾم السباشهر وىهؾ مها يدهسى بهالردع 

رد عمهههههى ىجهههههؾم مساثهههههل وبرهههههؾرة االسهههههتراتيجي، والتهههههاني الهههههردع الدهههههمبي وىهههههؾ الههههه
 (24)فؾرية((.

 احلًبيت اخلبصت نبعض انفئبث : انفزع انثبني
 -اواًل/ الشداء:

تعتبههر اتفاقيههات جشيههف األربههع وبروتؾكؾالتيهها ان ههافية الرههكؾك الرئيدههية الستعمقههة 
بحساية الشداء بسؾجب ىذه الركؾك مؽ نؾعيؽ مؽ قؾاعد الحساية، الحساية العامة 

السههدنييؽ، والحسايههة الخا ههة التههي تخههص الشدههاء دون الرجههال، حيههث  السقههررة لكافههة
( مهؽ اتفاقيهة جشيهف الرابعهة )) لالشهخاص السحسهيؽ فهي جسيهع 27جاء في السادة )

األحههههؾال حههههق االحتههههرام الشخا ههههيؼ وشههههرفيؼ وحقههههؾقيؼ العائميههههة وعقائههههدىؼ الديشيههههة 
عتههداء عمههى وعههاداتيؼ وتقاليههدىؼ... ويجههب حسايههة الشدههاء برههفة  ا ههة  ههد اي ا 

 (25)شرفيؼ وال سيسا  د االغترا  واالكراه عمى الدعارة واي ىتػ لحرمتيؽ((.
 -نسيز بيؽ فئتيؽ مؽ الشداء في زمؽ الشزاعات السدلحة: ويسكؽ ان

 الشداء جزء مؽ االشخاص السدنييؽ. .1
الشدهههاء السحاربهههات سهههؾاء فهههي الشزاعهههات السدهههمحة الدوليهههة وو هههعيؽ كسقهههاتالت   .2

فههههي الشزاعههههات غيههههر الدوليههههة وو ههههعيؽ كسحاربههههات وو ههههع وكاسههههيرات حههههر ، أو 
 االعتقال عشد حدوثو.

  -الفئة األولا/ فئة الشداء كجزء مؽ االشخاا السدنييؽ:
تدتفيد الشداء مؽ كل ما جاء مؽ  هسانات وحسايهة مقهررة لمسهدنييؽ برهفتيؽ غيهر 

ذلػ،  فزال عؽمذاركات في العسميات العدائية وحقؾقيؽ زمؽ الشزاعات السدمحة، 
تقررت ليؽ حساية  ا ة نغرال لتحسميؽ العهبء األكبهر أثشهاء الحهر ، حيهث تهشص 
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( مههؽ اتفاقيههة جشيهههف 14( مههؽ اتفاقيههة جشيههف األولههى و )السههادة 12السههادة )السههادة 
 عتبار الخاص الؾاجب إزاء جشديؽ((.التالتة عمى أن ))تعامل الشداء بكل اال
ؽ اتفاقيهة جشيهف الرابعهة ))يجهب حسايهة ( مه27وجاء في الفقهرة التانيهة لمسهادة )

الشدهههاء برهههفة  ا هههة  هههد أي اعتهههداء عمهههى شهههرفيؽ، وال سهههيسا  هههد االغترههها ، 
وانكههراه عمههى الههدعارة وأي ىتههػ لحههرمتيؽ((، كسهها ورد وجههؾ  تههؾفير حسايههة  ا ههة 
لمشداء في البروتؾكؾل ان افي األول التفاقيات جشيف حيهث نهص عمهى ))وجهؾ  

احتهههههرام  هههههاص وأن يتسهههههتعؽ بالحسايهههههة وال سهههههيسا  هههههد  أن تكهههههؾن الشدهههههاء مؾ هههههؾع
 (26)االغترهها  وانكههراه عمههى الههدعارة و ههد أي  ههؾرة مههؽ  ههؾر  ههدش الحيههاء((.

وميزة ىذه القؾاعد الخا ة انيا ان ترشف الى ثهالث فئهات حدهب السؾ هؾع الهذي 
تشغسههو، فيشههاك بعههض القؾاعههد التههي تتعمههق باحتجههاز السعههتقالت مههؽ الشدههاء ب ههض 

و ههعيؽ الجدههساني أي الشدههاء والفتيههات بذههكل عههام دون أن يكههؽ مههؽ الشغههر عههؽ 
االميههات او اوالت االحسههال او فههي حالههة نفههاس، وىههذه القؾاعههد ُتفههرض عمههى القههائؼ 
باالحتجهاز )سههؾاء كههان مههؽ احههد اطههراف الشههزاع او دولههة االحههتالل( فيجههب ان يكههؾن 

الرجههال اال فههي احتجههاز الشدههاء السعههتقالت فههي امههاكؽ مشفرههمة عههؽ امههاكؽ اعتقههال 
احههد  الحههالتيؽ وىسهها اذا كههان الرجههال والشدههاء يشتسههؾن الههى عائمههة واحههدة او كانههس 
ىشهههاك  هههرورة اسهههتتشائية ومؤقتهههة فر هههس عمهههى الدولهههة الحهههاجزة ان تقهههؾم باعتقهههال 
 –الشدههاء فههي معههتقالت الرجههال، وفههي ىههذه الحالههة يجههب عمههى الدولههة أن تخرههص 

شفرهمة ليهؽ و ا هة بيهؽ وال يجهؾز ان امهاكؽ نهؾم ومرافهق  هحية م –بذكل ممزم 
 (27)يتؼ تفتيش معتقالت الشداء اال مؽ قبل الشداء.

أما الفئة التانية مؽ القؾاعد فلنيا مؾجية لحساية نداء محددات وىؽ الشدهاء      
فههههي حالههههة الر ههههع والسر ههههعات واميههههات  هههه ار االطفههههال، فقههههد تقههههرر فههههي نظهههها  

الرابعة لمجرحهى والسر هى ان يكهؾن ليهؽ  الحساية العامة التي تقدميا اتفاقية جشيف
رعاية متسيزة تراعي االعتبارات انندانية الخا ة بيؽ فهي متهل ىهذه الحهاالت كهان 
ترهههرف ليهههؽ أغذيهههة ا هههافية تتشاسهههب مهههع احتياجهههاتيؽ الفيزيؾلؾجيهههة فتؾجهههو الهههييؽ 
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عشايهههة أكتهههر مهههؽ عسهههؾم الدهههكان السهههدنييؽ، وتعظهههي ليهههؽ االولؾيهههة فهههي الشغهههر فهههي 
حالههههة القههههبض عمههههييؽ او احتجههههازىؽ او اعتقههههاليؽ السههههبا  تتعمههههق قزههههاياىؽ فههههي 

 (28)بالشزاع.
 -الفئة الثانية/ الشداء السقاتالت:

تعؾد مذهاركة الشدهاء فهي الحهر  إلهى مها قبهل انسهالم حتهى وقتشها ىهذا ويهؤدي      
الجيل بحقؾقيؽ في زمؽ الحر  سؾاء مؽ قبل الشداء أنفديؽ أو مؽ قبل اآل ريؽ 

سعاممههة الدههيئة وشههتى أنههؾاع السعانههاة لههذلػ يجههب التعريهها بههالحقؾ  إلههى تعر ههيؽ لم
. فقهد (29)التي كفميا القانؾن الدولي انندهاني لمسهرأة السذهاركة فهي العسميهات العدائيهة

فههي مادتيهها  1949عههددت اتفاقيههة جشيههف التالتههة بذههأن معاممههة أسههر  الحههر  لعههام 
، لكشيها لههؼ تسيهز بههيؽ الشدههاء الرابعهة فئههات االشهخاص الههذيؽ يسكهؽ اعتبههارىؼ مقههاتميؽ

رجههال بههالرغؼ مههؽ ذلههػ، فههي المحغههة التههي تقههع فييهها السههرأة فههي األسههر فههلن ىشههاك لوا
مجسؾعة مؽ القؾاعد التفريمية التي قررت لرالح الشداء حيهث تدهتفيد الشدهاء إلهى 

 (30)جانب الحساية العامة مؽ حساية  ا ة تشدرج تحس السبادئ التالية:
( عمهى أنهو ))يجهب أن تعامهل الشدهاء بكهل االعتبهار 2ة فقهر  14في )السهادة  جاء . أ

 الؾاجب لجشديؽ((.
 ( )) رورة تخريص مياجع  ا ة ألسيرات الحر ((.25جاء في )السادة 

( مؽ االتفاقية عمى  رورة تخريص مرافق  هحية لمشدهاء 29نرس )السادة  .  
 األسيرات ويراعي أن يكؾن العدد كافيال ويراعى مؾ ؾع الشغافة.

( مؽ االتفاقية عمهى إمكانيهة تذه يل 49يتعمق بالعسل، فشرس )السادة  أما فيسا . ت
 لالئقيؽ لمعسل، مع مراعاة اعسارىؽ وجشديؽ.ااألسر  

أن يحكههؼ عمههى األسههيرات  3و 2( مههؽ االتفاقيههة فههي فقرتيهها 88حرمههس )السههادة  . ث
 بعقؾبات أشد مسا يحكؼ بو عمى الرجال.
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فيسهها يتعمههق بتشفيههذ العقؾبههات  ( مههؽ انتفاقيههة108( و )السههادة 97نرههس )السههادة  . ج
أنو ))تحتجز أسيرات الحر  الالتي يقزيؽ عقؾبة تأديبيهة فهي أمهاكؽ مشفرهمة 

 عؽ أماكؽ الرجال ويؾكل انشراف السباشر عمييؽ الى نداء((.
الستعمهق بالشزاعهات السدهمحة الدوليهة  1977جاء البروتؾكؾل األول لعام فيسا 

( التأكيهههد عمههى  هههرورة 75)لمسههادة  5قههرة بحسايههة  ا ههة لمشدهههاء عشههدما أعهههادت الف
( مشهو فتهشص عمهى 76احتجاز الشداء في أماكؽ مشفرمة عهؽ الرجهال، أمها )السهادة 

 (31)ي:اتما ي
( األوليههة القرههؾ  لمشدههاء الحؾامههل وأميههات األطفههال الرههه ار 2تعظههي الفقههرة ) - أ

 السقبؾض عمييؽ أو السحتجزات او السعتقالت ألسبا  تتعمق بالشزاع السدمح.
تههشص الفقههرة التالتههة عمههى أن تحههاول أطههراف الشههزاع أن تتجشههب قههدر السدههتظاع  - 

إ دار حكؼ بانعدام عمى الشداء الحؾامل وأميات األطفال الر ار بدبب جريسة 
 تتعمق بالشزاع السدمح.

 -ثالثًا/ األطفال:
إن تههههأثير الشزاعههههات السدههههمحة عمههههى األطفههههال قههههد يكههههؾن مباشههههرال عشههههد انههههدالع       

العسميههههات  ، ومههههؽ ثههههؼ يجههههب اعسههههال كافههههة القؾاعههههد التههههي تحسههههييؼ مههههؽ  ظههههرالقتههههال
احتساليهههة كسههها فهههي بقهههاء األسهههمحة )السخمفهههات  مؤكهههدة وآثهههار الحربيهههة، فممحهههر  آثهههار

غيههر  ال الحربيههة( واألل ههام التههي تحرههد الزههحايا لدههشيؽ طؾيمههة، كسهها أن لمحههر  تههأثير 
سهههؾ الظبيعهههي لالطفهههال مباشهههر عمهههى األطفهههال فهههالحر  تقمهههل الهههى حهههد كبيهههر مهههؽ الش

وتؤدي بيؼ الى فقدان التقهة بهالشفس نتيجهة لمخهؾف والرعهب الهذي يتعر هؾن لهو فهي 
زمههههؽ الحههههر ، كسهههها ان مذههههاركة االطفههههال فههههي الشزاعههههات السدههههمحة ىههههي مههههؽ أكتههههر 

، وفئهههة األطفهههال كفئهههة (32)الغهههؾاىر انتذهههارال والتهههي باتهههس تتيهههر قمهههق السجتسهههع الهههدولي
الحساية العامة السقررة لمسهدنييؽ، والحسايهة الخا هة  الشداء ليؼ نؾعيؽ مؽ الحساية،

لكؾنيؼ أطفال وبسا انشا تظرقشا سابقال لمحساية العامة لمسدنييؽ فلنشا سشقرر الحديث 
 -ي:أتعمى الحساية الخا ة لفئة االطفال وكسا ي
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ان اتفاقية جشيف الرابعة وبرتؾكؾليا ان افي األول لؼ يزعا تعريفا لمظفهل      
سؾجههب االحكههام الخا ههة الههؾاردة فييهها، ىههذا مههؽ جيههة ومههؽ جيههة أ ههر  السحسههي ب

ا تمفس مديات العسر التهي ا هذ بيها االثشهان فهي حهاالت متشؾعهة باالطفهال، فهبعض 
 15حيان في نرؾص معيشة استخدم تعبير االطفال الذيؽ ال تقل اعسهارىؼ عهؽ األ

الت أ ههر  سههشة، وفههي مؾ ههؾع آ ههر اسههتخدم تعبيههر اطفههال حههديتي الههؾالدة وفههي حهها
سههشة  18تقههرر عههدم تشفيههذ عقؾبههات محههددة عمههى األطفههال الههذي ال تتجههاوز اعسههارىؼ 

والههى جانههب ىههذه االحكههام كانههس ىشههاك نرههؾص تذههير الههى مههشح الحسايههة لالطفههال 
دون ان تذههههير الههههى اعسههههارىؼ كسهههها فههههي الههههشص الههههذي يفههههرض عمههههى عههههاتق سههههمظة 

 يل السشذههههههه ت االحهههههههتالل أن تكفهههههههل باالسهههههههتعانة بالدهههههههمظات السحميهههههههة حدهههههههؽ تذههههههه
 (33)السخررة لرعاية األطفال.

وقهههد جهههاءت اتفاقيهههة جشيهههف الرابعهههة باحكهههام  ا هههة لالطفهههال، فشرهههس فهههي      
( عمى أنو ))ال يجؾز أن يترك األطفال دون سؽ الخامدهة عذهرة الهذيؽ 24السادة )

ديؼ، وانهو يشب هي تدهييل اعاشهتيؼ فرمؾا عؽ عائالتيؼ بدبب الحر  النتيتسؾا او ف
كسهههههها ا ههههههفى  (34)عقائههههههدىؼ الديشيههههههة وتعمههههههيسيؼ فههههههي جسيههههههع األحههههههؾال((.ومسارسههههههة 
حسايهههههة  ا هههههة لاطفهههههال فهههههي حهههههاالت الشزاعهههههات  1977األول لعهههههام  البروتؾكهههههؾل

ان يكؾن األطفال مؾ ؾع احتهرام  هاص، وان تكفهل ))  ؾ جو السدمحة فشص عمى 
ييه  ليهؼ اطهراف تليؼ الحساية  د أي  ؾرة مهؽ  هؾر  هدش الحيهاء، ويجهب أن 

العشاية والعؾن الذيؽ يحتاجؾن الييسا سؾاء بدبب   ر سهشيؼ او الي سهبب الشزاع 
 (35)آ ر((.

  -رابعًا/ السدشؾن:
مهههؽ الحسايهههة الخا هههة التهههي يقررىههها القهههانؾن الهههدولي  لمسدهههشيؽ أيزهههال نرهههيب

انندههههاني فههههللى جانههههب الحسايههههة العامههههة السقههههررة لمسههههدنييؽ تؾجههههد الحسايههههة الخا ههههة 
ة جشيهههف أربعهههة نرهههؾص  ا هههة بحسايهههة السدهههشيؽ لمسدهههشيؽ، فقهههد جهههاء فهههي اتفاقيههه

  -:(36)ىي
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الفقرة األولى( أنو إذا قامس أطراف الشزاع وقس الدهمؼ  – 14فقد ورد في )السادة  . أ
او بعههههد نذههههؾ  األعسههههال العدائيههههة بلنذههههاء مشههههاطق ومؾاقههههع استذههههفاء أو امههههان 
مشغسة في ارا ييا او االرا ي السحتمهة، فهان السدهشيؽ والعجهزة سهيكؾنؾن مهؽ 

 ىذه األماكؽ وتقدم ليؼ الحساية. يؼيؽ االشخاص الذيؽ تدتقبمب
( ورد بأنهههو يكهههؾن العجهههزة الهههى جانهههب فئهههات أ هههر  حهههددتيا 16وفهههي )السهههادة   .  

االتفاقيهههة الرابعهههة وىهههؼ كهههل مهههؽ الجرحهههى والسر هههى والحؾامهههل مؾ هههع حسايهههة 
 واحترام  ا تيؽ.

قبل اطراف  ( فلنو إذا كان ىشاك مشاطق محا رة ومظؾقة مؽ17وفي )السادة  . ت
الشزاع فلن االتفاقية الرابعة بيشس ان مؽ واجب اطراف الشهزاع العسهل عمهى اقهرار 
ترتيبهههات محميهههة لشقهههل الجرحهههى والسر هههى والعجهههزة السدهههشيؽ وغيهههرىؼ وا هههراجيؼ  

 مؽ ىذه السشاطق، فاألولؾية عشد القيام باال الع مقررة لسرمحة ىؤالء.
شههههاك معتقمههههؾن ويههههراد نقميههههؼ مههههؽ ( اذا كههههان ى127مههههؽ )السههههادة  3وفههههي الفقههههرة  . ث

السعتقالت السؾجؾديؽ فييا الى معتقالت ا هر  فيراعهي فهي عسميهة الشقهل ان ال 
يههتؼ نقههل كههل مههؽ الجرحههى والسر ههى أو العجههزة ... اذا كانههس الرحمههة سههتعرض 

  حتيؼ لمخظر.
لتؾ هيح العسهر الهذي  ال ولكهؽ مها يالحهن عمهى ىهذه السهؾاد انيها لهؼ تحهدد معيهار 

ص مدشال مؽ عدمو، كسا أنيا لؼ تؾرد أي معيار لبيان العجهز الهذي يكؾن فيو الذخ
يسكههؽ أن يذههسل الذههخص بحسايههة القههانؾن الههدولي انندههاني وربسهها يختمههف التحديههد 

 مؽ دولة الى أ ر  .
 

 
 
 



 
 
 

 (82) العدد   دراسات إقليسية                                                    مركز الدراسات اإلقليسية           

 

[565] 
     

 

 حلقىق واجبت احلًبيت يف ظم اننزاعبث ادلسهحت  : انفزع انثبنث
سؾلة بحسايههة القههانؾن الههدولي سههشقؾم فههي ىههذا الفههرع بههالتظر  ألىههؼ الحقههؾ  السذهه 

انندههاني والتههي ال يجههؾز االنتقههاص مشيهها او تقييههدىا ميسهها كانههس الغههروف، وكسهها 
 -ي:أتي

  -اواًل/ الح  في الحياة والكرامة والذر :
حسايههة ىههذا الحههق فههي حغههر اتفاقيههة جشيههف الرابعههة شههؽ اليجههؾم عمههى  سترجسهه     

زههربات عمههييؼ، كسهها تتههرجؼ الدههكان السههدنييؽ والتجسعههات السدنيههة وحغههر تؾجيههو ال
الحسايهههة مهههؽ  هههالل الهههشص فهههي السحافغهههة عمهههى الذهههرف والحقهههؾ  االسهههرية وتقييهههد 
االطهههراف السقاتمهههة بدهههمؾك معهههيؽ تجهههاه السهههدنييؽ لدولهههة الظهههرف اآل هههر، ومعهههاممتيؼ 
معاممة إندانية وعهدم تعريزهيؼ العسهال العشهف او تيديهدىؼ بهو، فقهد نرهس اتفاقيهة 

))لاشهخاص السحسهيؽ فهي جسيهع األحهؾال  أن ( عمهى27جشيف الرابعة مؽ )السادة 
ويجهب معهاممتيؼ فهي جسيهع   يؼ وشرفيؼ وحقؾقيؼ العائمية ...حق االحترام ألشخا

االوقهههات معاممهههة إندهههانية، وحسهههايتيؼ بذهههكل  هههاص  هههد جسيهههع أعسهههال العشهههف او 
 (37)التيديد بو و د الدبا ((.

يحغر  -عمى )) أ 1977االول لعام  البروتؾكؾل( مؽ 54كسا نرس )السادة   
يحغههر مياجسههة او تههدمير أو  -تجؾيههع السههدنييؽ كأسههمؾ  مههؽ أسههاليب الحههر .،  

نقههل أو تعظيههل االعيههان والسههؾاد التههي ال غشههى عشيهها لبقههاء الدههكان السههدنييؽ ومتاليهها 
السههؾاد ال ذائيههة والسشههاطق الزراعيههة التههي تشتجيهها والسحا ههيل والساشههية ومرافههق ميههاه 

ل الههري، إذا تحههدد القرههد مههؽ ذلههػ فههي مشعيهها عههؽ الدههكان الذههر  وشههبكاتيا وأشهه ا
السههدنييؽ أو الخرههؼ لقيستيهها الحيؾيههة معيهها كههان الباعههث سههؾاء كههان بقرههد تجؾيههع 

 (38)السدنييؽ أم لحسميؼ عمى الشزوح أم ألي باعث آ ر((.
  -ثانيًا/ الح  في حرية السعتقدات الد شية:
بههالقؾل  1949ف لعههام ( مههؽ اتفاقيههة جشيهه27نرههس عمههى ىههذا الحههق السههادة )

))لاشخاص السحسيؽ في جسيع األحهؾال حهق االحتهرام لذهرفيؼ وحقهؾقيؼ وعقائهدىؼ 
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( مهؽ ذات االتفاقيهة عمههى 56كسها نرهس )السههادة  (39)الديشيهة وعهاداتيؼ وتقاليههدىؼ((.
))تدهههسح دولهههة االحهههتالل لرجهههال الهههديؽ بتقهههديؼ السدهههاعدة الروحيهههة ألفهههراد طهههؾائفيؼ 

الحهههههتالل كهههههذلػ رسهههههاالت الكتهههههب واألدوات الالزمهههههة لتمبيهههههة الديشيهههههة، وتقبهههههل دولهههههة ا
 (40)االحتياجات الديشية((.

  -ثالثًا/ الح  في الرحة:

( مؽ اتفاقية جشيهف الرابعهة بسجسؾعهة واجبهات القتيها عمهى 55جاءت )السادة       
عاتق دولة االحتالل حيث نرس ))مؽ واجب دولة االحتالل ان تعسل بأقرى مها 

، عمههى تزويههد الدههكان بههالسؤن ال ذائيههة وانمههدادات الظبيههة، ومههؽ تدههسح بههو وسههائميا
واجبيهها عمههى األ ههص أن تدههتؾرد مهها يمههزم مههؽ األغذيههة والسههؾاد الظبيههة وغيرىهها إذا 
كانههس مههؾارد األرا ههي السحتمههة غيههر كافيههة، ال يجههؾز لدولههة االحههتالل ان تدههتؾلي 

ا هي السحتمهة إال عمى أغذية أو إمدادات أو ميسات طيبة مسها ىهؾ مؾجهؾد فهي األر 
لحاجة قؾات االحتالل وافراد اندارة، وعمييا أن تراعي احتياجات الدكان السهدنييؽ. 
ومع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية األ هر  تتخهذ دولهة االحهتالل االجهراءات التهي 

كسهههها ان البروتؾكههههؾل  (41)تكفههههل سههههداد قيسههههة عادلههههة عههههؽ كههههل مهههها تدههههتؾلي عميههههو((.
(( مشههو 11زههسؽ الحههق فههي الرههحة فههي السههادة ))ياقيههة جشيههف التفان ههافي األول 

))يجهههب أال يسهههس أي عسهههل أو أحجهههام ال مبهههرر ليسههها  نهههص عمهههى أنهههو حيهههث نهههص
بالرحة والدهالمة البدنيهة والعقميهة لاشهخاص الهذيؽ ىهؼ فهي قبزهة الخرهؼ أو يهتؼ 
احتجهههازىؼ او اعتقهههاليؼ او حرمهههانيؼ بأيهههة  هههؾرة أ هههر  مهههؽ حريهههاتيؼ نتيجهههة ألحهههد 

إلييهها فههي السههادة مههؽ ىههذا السمحههق )البروتؾكههؾل(، ومههؽ ثههؼ يحغههر السذههار  عاألو هها
تقتزيو الحالة  تعؾيض األشخاص السذار الييؼ في ىذه السادة ألي إجراء طبي ال

الرحية لمذخص السعشي وال يتفق السعايير الظبية السرعبة التي قد يظبقيا الظرف 
ي الغهههروف الظبيهههة الهههذي يقهههؾم بهههانجراء عمهههى رعايهههاه الستستعهههيؽ بكامهههل حهههريتيؼ فههه

السساثمههة، ويحغههر برههفة  ا ههة أن يجههري ليههؤالء األشههخاص ولههؾ بسههؾافقتيؼ، أي 
 ي:تأمسا ي
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استئرههال األندههجة أو  -التجههار  الظبيههة أو العسميههة، ج -عسميههات البتههر،   -) أ
األعزهههاء ب يهههة اسهههتزراعيا، وذلهههػ إال حيتسههها يكهههؾن ليهههذه األعسهههال مههها يبررىههها وفقهههال 

فههي الفقههرة األولههى مههؽ ىههذه السههادة(، ال يجههؾز االسههتتشاء  لمذههروا السشرههؾص عمييهها
مههؽ الحغههر الههؾراد فههي الفقههرة التانيههة )ج( إال فههي حالههة التبههرع بالههدم لشقمههو أو التبههرع 
باألندههجة الجمديههة السههتزراعيا شههريظة أن يههتؼ ذلههػ بظريقههة طؾعيههة وبههدون قيههر أو 

عهايير والزهؾابد غؾاية. وأن يجري ألغهراض عالجيهة فقهد وبذهرا أن تتفهق مهع الس
الظبية السرعية عادة وبالرؾرة التي تكفل  الح كهل مهؽ الستبهرع والستبهرع لهو، يعهد 
انتياكههال جدههيسال ليههذا السمحههق ))البروتؾكههؾل(( كههل عسههل عسههدي أو إحجههام مقرههؾد 
يسهههس بدرجهههة بال هههة بالرهههحة أو بالدهههالمة البدنيهههة أو العقميهههة ألي مهههؽ األشهههخاص 

ظههرف الههذي يشتسههؾن إليههو ويخههالف السحغههؾرات الههذيؽ ىههؼ فههي قبزههة طههرف غيههر ال
السشرهههؾص عمييههها فهههي الفقهههرتيؽ األولهههى والتانيهههة أو ال يتفهههق مهههع متظمبهههات الفقهههرة 
التالتههة، يحههق لاشههخاص السذههار إلههييؼ فههي الفقههرة األولههى رفههض اجههراء أيههة عسميههة 
جراحية ليؼ، ويدهعى أفهراد الخهدمات الظبيهة فهي حالهة الهرفض، الهى الحرهؾل عمهى 

تابي بو يؾقعو السريض أو يجيزه، يعد كل طرف في الشزاع سهجالل طبيهال لكهل إقرار ك
تبرع بالدم ب ية نقمو أو تبرع باالندجة الجمدية ب ية اسهتزراعيا مهؽ قبهل األشهخاص 
السذهههار إلهههييؼ فهههي الفقهههرة األولهههى إذا تهههؼ ذلهههػ التبهههرع عمهههى مدهههئؾلية ىهههذا الظهههرف. 

ى إعهداد سهجل بكافهة انجهراءات ويدعى كل طرف في الشهزاع، فزهالل عمهى ذلهػ، إله
الظبية التي تؼ اتخاذىا بذأن أي شخص احتجز او اعتقل او حرم مهؽ حريتهو بأيهة 
 ههؾرة أ ههر  نتيجههة و ههع مههؽ األو ههاع السذههار إلييهها فههي السههادة االولههى مههؽ ىههذا 
السمحق ))البروتؾكؾل((، ويجب أن تؾ ع ىذه الدجالت في جسيع االوقهات تحهس 

 (42)متدقيق.تررف الدولة الحامية ل
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 ادلطهب األول
 اآلنيبث انتنفيذيت حلًبيت ادلدنيني أثنبء 

 اننزاعبث ادلسهحت اندونيت
كؾنيههها تقهههؾم بهههدور سهههابق او  آليهههات انشهههراف والرقابهههة ذات أىسيهههة بال هههة دتعههه

حههد مههؽ آثههار ىههذا الشههزاع، وتختمههف المتههزامؽ مههع وقههؾع الشههزاع السدههمح، وتدههعى الههى 
المجشههة الدوليههة لمرههميب األحسههر، والدولههة الحاميههة فههي  وتتشههؾع ىههذه الييئههات فتعههد

مقدمة الييئات التي تزهظمع بهدور الحسايهة الدوليهة وذلهػ مهؽ  هالل مها تهؼ الهشص 
يؽ ان افييؽ بيا، واللقاء الزؾء عمهى عسهل البروتؾكؾلعميو في اتفاقيات جشيف و 

تشهاول فهي ثالثة أفرع، ن عمىكل ىيئة مؽ ىذه الييئات سشقؾم بتقديؼ ىذا السظمب 
الفهههرع األول دور المجشهههة الدوليهههة لمرهههميب األحسهههر، بيشسههها نخرهههص الفهههرع التهههاني 

 .االليات الرقابيةلمدولة الحامية، ونبيؽ في الفرع التالث 
 انهجنت اندونيت نهصهيب األمحز : انفزع األول

لسقترحات ))ىشري  تشفيذال  1863نذأت المجشة الدولية لمرميب األحسر سشة 
لتي اوردىا في كتابو )تذكار سؾلفريشؾ( عمى  مفية مأساة معركة دونان(( ا

ولكؽ عسميا ذو وىي مشغسة غير حكؾمية سؾيدرية  .(43))سؾلفريشؾ الذييرة(
، وىي مشغسة غير متحيزة، ومحايدة ومدتقمة، ليا و ع  اص (44)طابع دولي

الييا  يسيزىا عؽ السشغسات الحكؾمية الدولية والسشغسات غير الحكؾمية، اسشدت
ميسة حساية ومداعدة  حايا الشزاع السدمح استشادال الى اتفاقيات القانؾن الدولي 
اننداني، وتتستع بامتيازات وحرانات ال تسشح عادة إال لمسشغسات الحكؾمية 

 (45)الدولية.
ومشهههذ نذهههأتيا ارتبظهههس المجشهههة الدوليهههة لمرهههميب االحسهههر عمهههى نحهههؾ وثيهههق 

ؾاقهع أن المجشهة الدوليهة لمرهميب األحسهر كانهس ىهي بالقانؾن الدولي اننداني ، وال
والخا هة بتحدههيؽ  1864 هاحبة السبهادرة فهي اقتهراح اتفاقيهة جشيهف االولهى لعهام 
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أحههؾال الجرحههى والسر ههى بههالجيؾش فههي السيههدان ومشههذ ذلههػ الؾقههس كرسههس المجشههة 
نهو الدولية جيؾدىا بتؾفير الحساية والسداعدة لزحايا الشزاعات السدهمحة، والؾاقهع أ

يجهههب عمييههها اال هههظالع بالسيهههام السؾكمهههة الييههها بسؾجهههب اتفاقيهههات جشيهههف والعسهههل 
عمهههى تظبيهههق أحكهههام القهههانؾن الهههدولي انندهههاني فهههي الشزاعهههات السدهههمحة وتمقهههي أيهههة 

 (46)شكؾ  بذأن االنتياكات السزعؾمة لذلػ القانؾن.
ويههشص الشغههام االساسههي لحركههة الرههميب االحسههر واليههالل االحسههر الدوليههة   
ان السيسهههة االساسهههية التهههي تتبشاىههها ىهههي العسهههل عمهههى تظبيهههق القهههانؾن الهههدول  عمهههى

اننداني بأمانة ومداعدة الزحايا مؽ السدنييؽ والعدكريؽ في الشزاعات السدهمحة 
 (47)عمى اساس الحياد وعدم التحيز.

وتقههؾم المجشههة الدوليههة لمرههميب األحسههر بههدور  ههاص وحيههؾي اثشههاء مباشههرتيا  
لزههحايا، والحسايههة القانؾنيههة النيهها تكههؾن عمههى اترههال دائههؼ مياميهها فههي مدههاعدة ا

بالزحايا واطراف الشزاع، وكذلػ تقؾم المجشة بدور حيؾي نحؾ العسل عمهى تظبيهق 
تيهها السيدانيهة لسؾاقههع االحهداث التههي يسكههؽ ر القهانؾن الههدولي انندهاني مههؽ  هالل زيا

بسبههادرة مشيهها او  ان يحههدث بيهها انتياكههات ليههذا القههانؾن وىههي تقههؾم بيههذا الههدور امهها
، ففهي  هؾء (48)بشاء عمى شكؾ  او بشاء عمهى طمهب التحقيهق )استقرهاء الحقيقهة(

وجؾد المجشة فهي مشهاطق الشزاعهات السدهمحة، يمفهس مشهدوبؾىا انغهار الدهمظات الهى 
ما يرونو مخالفال لمقانؾن الدولي اننداني سؾاء اتخهذ شهكالل ايجابيهال بالقيهام باعسهال 

يال باالمتشههاع عههؽ افعههال يؾجبيهها القههانؾن، ويكههؾن ذلههػ عههؽ محغههؾرة او عسههالل سههمب
طريههق تبمي ههات مههؽ المجشههة الدوليههة لمرههميب األحسههر الههى الدههمظات أو الحكؾمههات 
السعشيههة ويختمههف مدههتؾ  تمههػ التبمي ههات بهها تالف اىسيههة مزههسؾنيا إذ تتههراوح تمههػ 

ؾن وبهيؽ االجراءات بيؽ مالحغة شفؾية يبدييا أحد السشهدوبيؽ او مهدير احهد الدهج
تقرير مفرل مؽ رئيس المجشة مؽ  هدمات وعشدئهذ يكهؾن االسهاس القهانؾني لعسهل 

 (49)المجشة االتفا  بيؽ المجشة والدول السعشية.
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أمهها الشههؾع التههاني مههؽ اجههراءات المجشههة الدوليههة لمرههميب االحسههر فيههؾ تمقههي   
 الذههههكاو  عههههؽ االنتياكههههات الخظيههههرة لمقههههانؾن الههههدولي انندههههاني التههههي ترتكههههب فههههي
عروف ال تدهتظيع المجشهة فييها ان تتخهذ اجهراءات مباشهرة لسدهاعدة الزهحايا متهل 
تمهههػ التهههي ترتكهههب فهههي مشهههاطق العسميهههات العدهههكرية، والشهههؾع التالهههث مهههؽ اجهههراءات 
المجشة الدولية لمرميب األحسر ىؾ التحقيق، وإن اسمؾ  التحقيق كؾسيمة لزهسان 

ال قبههل اتفاقيههات جشيههف األربعههة تظبيههق قؾاعههد القههانؾن الههدولي انندههاني كههان مؾجههؾد
بههدليل  ذلههػ عشههدما طمههب مههؽ المجشههة الدوليههة لمرههميب االحسههر اجههراء التحقيههق فههي 

عشد وقؾع نزاع  1936عدة مشاسبات قبل ابرام اتفاقيات جشيف، فقد طمب في عام 
بههههيؽ ايظاليهههها واثيؾبيهههها، وقههههد اسههههتسر العسههههل بههههو لزههههسان تظبيههههق القههههانؾن الههههدولي 

 (50)اننداني.
( 53( مهؽ اتفاقيهة جشيهف األولهى، والسهادة )52أشارت الى ذلػ السادة )وقد  

( مههههؽ اتفاقيههههة جشيههههف التالتههههة، والسههههادة 132مههههؽ اتفاقيههههة جشيههههف التالتههههة، والسههههادة )
( مههؽ االتفاقيههة الرابعههة حيههث جههاءت جسيههع ىههذه السههؾاد برههي ة واحههدة ىههي 149)

فيسها بهيؽ األطهراف ))يجر ، بشاءل عمى طمب أي طرف في الشزاع، وبظريقة تتقهرر 
السعشيهة، تحقيههق برهدد أي ادعههاء بانتيههاك ىهذه االتفاقيههة، وفههي حالهة عههدم االتفهها  
عمههى اجههراءات التحقيههق، يتفههق األطههراف عمههى ا تيههار حكههؼ يقههرر انجههراءات التههي 
تتبهههع، ومههها أن يتبهههيؽ انتيهههاك االتفاقيهههة، يتعهههيؽ عمهههى اطهههراف الشهههزاع و هههع حهههد لهههو 

ان انذهههظة المجشهههة الدوليهههة لمرهههميب األحسهههر فهههي و  (51)وقسعهههو بأسهههرع مههها يسكهههؽ((.
 -:(52)حساية ومداعدة السدنييؽ والعدكرييؽ لمشزاعات السدمحة تتستل بسا يأتي

 حساية ضحايا الشزاعات السدلحة: .0
ان الحساية السكفؾلة بسؾجب القانؾن الدولي اننداني تعد إحد  الدعامات        

السحتجهههزيؽ والسهههدنييؽ واعهههادة االساسهههية ألنذهههظة المجشهههة الدوليهههة، وتذهههسل احتهههرام 
الههههروابد والبحههههث عههههؽ السفقههههؾديؽ ويدههههتفيد مههههؽ ىههههذا الشذههههاا السههههدنيؾن السقيسههههؾن 
والسحتجهزيؽ السهبا  امشيهة وكههذلػ مهؽ فهرقتيؼ الشزاعههات عهؽ عهائالتيؼ والسفقههؾديؽ 
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واسههرىؼ، وان مرهههظمح الحسايههة يعشهههي حسايهههة الذههخص مهههؽ تعر ههو لمخظهههر كسههها 
 نية أيزال.يسكؽ ان يذسل الحساية القانؾ 

 وسيط محا د: .5
حيهههث تدهههسح الرهههمة بالدهههمظات لمجشهههة الدوليهههة لمرهههميب االحسهههر بهههان تمعهههب      

دورىههها كؾسهههيد محايهههد فهههي الذهههؤون انندهههانية، وىهههؾ مههها يقتزهههي مفاو هههات بهههيؽ 
اطههراف الشههزاع، وييههدف دور الؾسههيد السحايههد الههى معالجههة بعههض اآلثههار انندههانية 

 (53)الفعمية او السحتسمة لمشزاع.
  دة ضحايا الشزاعات السدلحة:مداع  .8

ان مرظمح السداعدة أكتهر و هؾحال مهؽ مرهظمح الحسايهة فيهؾ ال يحتهاج        
الههى شههرح وتفدههير ويقرههد بالسدههاعدة تزويههد الزههحايا بلمههدادات انغاثههة الالزمههة 
الحتياجههاتيؼ االساسههية مههؽ قبيههل ال ههذاء والرعايههة الرههحية السههأو  والسمههبس...الن، 

دههاني شههروطال لمسدههاعدة مههؽ أىسيهها  ههرورة التفههاوض ويزههع القههانؾن الههدولي انن
السدبق مع اطهراف الشهزاع حهؾل عسميهات السدهاعدة لمسؾافقهة عمييها وتتدهؼ بظابعيها 

 -:(54)اننداني السحايد، ويسكؽ إجسال مغاىر السداعدة بسا يأتي
 الرحة العامة:  .أ 

سهس ممشزاعات السدمحة تأثيرال كبيرال عمى الرحة العامهة فهي مجسميها فيهي تف       
الشغؼ الرحية مؽ حيث تشغيسيا وأدائيها لؾعائفيها فهال تقرهر السدهاعدات الظبيهة 
عمهههى العشايهههة الظبيهههة لرهههالح الجرحهههى بهههل تستهههد لتذهههسل السحافغهههة عمهههى الرهههحة 

 العامة.
  السداعدات الغثا ية والسادية: .ب 

تتشههههؾع ىههههذه السدههههاعدات وتههههزداد فههههي  ههههؾء االحتياجههههات فههههي الشزاعههههات السدههههمحة 
مجشة مع الجسعيهات الؾطشيهة لمرهميب االحسهر واليهالل األحسهر فهي وتتعاون ىذه ال

 الدول التي تذيد ىذه الشزاعات.
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 الساء والدكؽ:  .ج 
بدههبب شههحة السيههاه الستؾا ههمة نتيجههة العسميههات العدههكرية ونههزوح أعههداد ىائمههة 
مهههؽ الدهههكان وتهههدىؾر البشهههى التحتيهههة نتيجهههة لهههشقص أعسهههال الرهههيانة، فقهههد وا هههمس 

ي معغههههؼ السشههههاطق الستههههأثرة بههههالشزاع السدههههمح جيؾدىهههها اسههههتجابة المجشههههة الدوليههههة وفهههه
 لحاجات الستزرريؽ مؽ سكان تمػ السشاطق والشازحيؽ أيزال.

 عسليات البحث ولؼ شسل العا الت: .د 
الؾكالة السركزية لمبحث عؽ السفقهؾديؽ التابعهة لمجشهة الدوليهة لمرهميب  تديؼ 

حايا الذيؽ تعتشي بيؼ السؤسدة األحسر في تؾفير السداعدة السعشؾية والشفدية لمز
ن والالجئؾن واالطفال ؾ ون والشازحوالسعتقمؾن وذوي السؾتى والسفقؾدوىؼ )الجرحى 

الذيؽ ال عائل ليؼ واسهر الزهحايا( وتهتؼ ىهذه االنذهظة مهؽ  هالل التعهاون الؾثيهق 
 .(55)مع الجسعيات الؾطشية لمرميب األحسر واليالل األحسر.

 بييـــتانــدونت احل: انفزع انثبني
ان نغههام الدولههة الحاميههة لههيس جديههدال ولههؼ تدههتحدثو اتفاقيههات جشيههف االربعههة 

بل كان مؾجؾدال مؽ قبل وسبق تظبيقو  الل الحر  العالسية االولهى  1949لعام 
، حيههث كانههس الدولههة الحاميههة تراقههب تظبيههق القؾاعههد الخا ههة بأسههر  1939عههام 

ذا الشغههام ال يدههتشد آنههذاك الههى وكههان ىهه 1907الحههر  السمحقههة باتفاقيههات الىههاي 
قؾاعد تعاقدية بل كهان يقهؾم عمهى مجهرد قاعهدة عرفيهة قهشؽ فهي اتفاقيهة جشيهف لعهام 

وتعههرف الدولههة الحاميههة بأنيهها )) دولههة تكمفيهها  (56)الخا ههة بأسههر  الحههر . 1929
دولة أ ر  )تعرف باسؼ دولة السشذأ( برعايهة مرهالحيا ومرهالح مؾاطشييها حيهال 

 (57)باسؼ دولة السقر((. دولة ثالتة تعرف
وتعرف أيزال بأنيا )) دولة محايدة تعيد الييا دولة طرف في الشزاع حساية        

 (58)مرالحيا لد  دولة أ ر  طرف في الشزاع((.
فعمههههههههههى الههههههههههرغؼ مههههههههههؽ عههههههههههدد   1949وفي اتفاقيات جشيف االربعة لعام        

ت الههى دور الدولههة الحاميههة اال انيهها لههؼ تههؾرد تعريفههال مفرههالل الشرههؾص التههي اشههار 
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ان هههافي فقهههد عرفيههها بذهههكل اكتهههر تفرهههيالل فقهههد نرهههس  البروتؾكهههؾلومباشهههرال، امههها 
))الدولة الحاميهة: دولهة محايهدة أو دولهة أ هر   أن السادة التانية الفقرة ج مشو عمى

رهؼ وتؾافهق عمهى أداء ليدس طرفال في الشزاع يعيشيها أحهد أطهراف الشهزاع ويقبميها الخ
 ((البروتؾكههؾلالسيههام السدههشدة إلههى الدولههة الحاميههة وفقههال لالتفاقيههات وىههذا السمحههق )

(59). 
وتسهههارس الدولهههة الحاميهههة مياميههها انندهههانية بؾاسهههظة مستمييههها الدبمؾماسهههييؽ        

والقشرمييؽ او مشدوبيؽ مؽ رعاياىا او رعايا دولة محايدة أ ر  مع التزام اطهراف 
 -ي:أتمياميا فيسا يتعمق بحساية السدنييؽ والسستمة فيسا ي الشزاع بتدييل

  -أواًل/ السجال الظبي والغثا ي والسعؾنة:
ويههتؼ ذلههػ بلنذههاء مؤسدههات طبيههة وارسههال األدويههة والسدههتمزمات الرههحية،        

وتؾزيهههههع السهههههؾاد ال ذائيهههههة والتحقهههههق مهههههؽ تهههههؾفر األمهههههؽ ال هههههذائي لمسهههههدنييؽ وتدهههههميؼ 
يهههر القهههادريؽ عمهههى الكدهههب و هههسان اسهههتفادة السهههدنييؽ مهههؽ السدهههاعدات الساليهههة ل 

ة الهههييؼ وعهههدم اسهههت الليا مهههؽ دولهههة االحهههتالل، كسههها يهههجسيهههع رسهههائل االغاثهههة السؾج
 (60)تتمقى طمبات العسل مؽ السدنييؽ الذيؽ يرغبؾن في الؾعائف ليشالؾا مشو أجرال.

  -ثانيًا/ إنذاء مؾاقع االستذفاء واألمان:
فيهههة تدهههسح بحسايهههة الجرحهههى والسر هههى والعجهههزة والسدهههشيؽ والتهههي تهههشغؼ بكي       

واألطفهههههال دون الخامدهههههة عذهههههر والحؾامهههههل واميهههههات االطفهههههال دون سهههههؽ الدهههههابعة 
واالعتهراف بيهذه السشههاطق، وليها السؾافقهة عمههى ايهؾاء االطفهال الههذيؽ تيتسهؾا وافترقههؾا 

 (61)عؽ عؾائميؼ في بمد محايد طؾال مدة الشزاع.
  -الشقل واإلجالء:ثالثًا/ مراقبة عسليات 

والتي مؽ السسكؽ ان تكؾن ىذه العسمية مؽ قبل احهد اطهراف الشهزاع او مهؽ        
قبل السحتل والتي تتؼ كاستتشاء وبذروا معيشة يجب تؾفرىا، وكذلػ مراقبة احكهام 

 .(62)االتفاقية الخا ة بشقل االشخاص السحسيؽ الى  ارج االقاليؼ السحتمة.
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  -ال واالحتجاز:رابعًا/ مجال االعتق
تتعههرف الدولههة الحاميههة عمههى اسههساء االشههخاص السحتجههزيؽ مههؽ السعتقمههيؽ        

والسهههدنييؽ وتقهههؾم بتبميههه  الحكؾمهههة التهههي يشتسهههؾن الييههها بهههذلػ، فالدولهههة الحاميهههة ليههها 
وعيفههة مزدوجههة، تههارة تتههد ل لتشفيههذ قؾاعههد القههانؾن الههدولي انندههاني، وتههارة تتههد ل 

اقبههة نقههل السههدنييؽ، وفههي حالههة غيهها  الههدول الحاميههة تقههؾم لتقههديؼ السدههاعدات ومر 
او المجشهههة الدوليهههة لمرهههميب األحسهههر او مشغسهههة بديمهههة  ةبيهههذه السيهههام الدولهههة البديمههه

 (63)أ ر .
وكسهها ذكرنهها سههابقال فههلن نغههام الههدول الحاميههة مشرههؾص عميههو فههي اتفاقيههات        

ن االتفاقيات االربعة وان لهؼ ؽ ان افييؽ، واجشيف األربعة وايزال في البروتؾكؾلي
تؾرد تعريفال لمدولهة الحاميهة اال انيها اوردت العديهد مهؽ السيهام فهي مهؾاد متفرقهة مهؽ 

ية ))يكؾن ت( مشو االحكام اآل5فقد بيشس السادة ) البروتؾكؾلاما  نرؾص االتفاقية
 مؽ واجب أطراف الشزاع أن تعسل، مؽ بداية ذلػ الشزاع، عمى تأميؽ احترام وتشفيذ
االتفاقيهههات وىهههذا )البروتؾكهههؾل( وذلهههػ بتظبيهههق نغهههام الهههدول الحاميهههة  ا هههة فيسههها 

وتكمهههف الهههدول  ،يتعمهههق بتعيهههيؽ وقبهههؾل ىهههذه الهههدول الحاميهههة طبقهههال لمفقهههرات التاليهههة
الحامية برعايهة مرهالح أطهراف الشهزاع ، ويعهيؽ كهل طهرف مهؽ أطهراف الشهزاع دون 

و فههي السههادة األولههى وذلههػ ب يههة إبظههاء دولههة حاميههة مشههذ بدايههة الؾ ههع السذههار إليهه
( ويدههههسح أيزههههال، دون إبظههههاء ومههههؽ أجههههل البروتؾكههههؾلتظبيههههق االتفاقيههههات وىههههذا )

األغههراض ذاتيهها بشذههاا الدولههة الحاميههة التههي عيشيهها الخرههؼ والتههي يكههؾن قههد قبميهها 
الظهههرف نفدهههو برهههفتيا ىهههذه وإذا لهههؼ يهههتؼ تعيهههيؽ أو قبهههؾل دولهههة حاميهههة مهههؽ بدايهههة 

لسهههادة األولهههى تعهههرض المجشهههة الدوليهههة لمرهههميب األحسهههر الؾ ههع السذهههار اليهههو فهههي ا
مدهههاعييا الحسيهههدة عمهههى أطهههراف الشهههزاع مهههؽ أجهههل تعيهههيؽ دولهههة حاميهههة دون إبظهههاء 
يؾافق عمييا أطراف الشزاع ، وذلػ دون السدهاس بحهق أيهة مشغسهة إندهانية محايهدة 
أ ههر  فههي القيههام بالسيسههة ذاتيهها ج ويسكههؽ لمجشههة فههي سههبيل ذلههػ أن تظمههب برههفة 

 ة إلى كل طرف أن يقدم إلييا قائسة تزؼ  سهس دول عمهى األقهل يقهدر ىهذا  ا
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كدولة حامية لد  الخرؼ، وتظمب مهؽ كهل  باسسوالظرف أنو يسكؽ قبؾليا لمعسل 
األطراف الستخا سة أن يقدم قائسة تزؼ  سس دول عمهى األقهل يرتزهييا كدولهة 

الل االسهههبؾعيؽ حاميهههة لمظهههرف اآل هههر، ويجهههب تقهههديؼ ىهههذه القهههؾائؼ إلهههى المجشهههة  ههه
التالييؽ لتدميؼ الظمب وتقؾم المجشة بسقارنة القائستيؽ وتعسل لمحرؾل عمى مؾافقة 
أية دولة ورد اسسيا في كال القائستيؽ ويجب عمى أطراف الشزاع  إذا لؼ يهتؼ تعيهيؽ 
دولهههة حاميهههة رغهههؼ مههها تقهههدم، أن تقبهههل دون إبظهههاء العهههرض الهههذي قهههد تقدمهههو المجشهههة 

ر أو أيههة مشغسههة أ ههر  تتههؾفر فييهها كافههة  ههسانات الحيههاد الدوليههة لمرههميب األحسهه
والفاعمية بأن تعسل كبديل بعد إجراء السذاورات الالزمة مع ىذه األطراف ومراعاة 
نتائج ىذه السذاورات. ويخزع قيام متل ىذا البديل بسيامو لسؾافقة أطراف الشزاع. 

ام بسيستههو طبقههال ويبههذل ىههؤالء األطههراف كههل جيههدىؼ لتدههييل عسههل البههديل فههي القيهه
( ال يهؤثر عمهى تعيهيؽ وقبهؾل الدولهة الحاميهة البروتؾكهؾللالتفاقيات وىهذا السمحهق )

( ال يههههؤثر أيزههههال عمههههى البروتؾكههههؾلألغههههراض تظبيههههق االتفاقيههههات وىههههذا السمحههههق )
الؾ ههع القههانؾني الطههراف الشههزاع أو عمههى الؾ ههع القههانؾني ألي اقمههيؼ أيههال كههان بسهها 

ػ وفقال لمسادة الرابعة، وال يحؾل انبقاء عمى العالقات في ذلػ انقميؼ السحتل، وذل
الدبمؾماسية ببهيؽ أطهراف الشهزاع الخا هة بالعالقهات الدبمؾماسهية دون تعيهيؽ الهدول 

 (64)(.البروتؾكؾلالحامية مؽ اجل تظبيق االتفاقيات وىذا السمحق )
 -:ومؽ خالل تحليل نص هث  السادة  تز  لشا ما ي تي

 ع تعييؽ الدولة الحامية مشث بداية الشزاع.مؽ واجب إطرا  الشزا .0
إذا لااؼ  ااتؼ تعيااايؽ دولااة حامياااة، تعااري اللجشااة الدولياااة للرااليب األحسااار  .5

مداااعيها الحسياادة، ويجااب علااا أطاارا  الشاازاع أن تقباال بعااري اللجشااة الدوليااة 
 للرليب األحسر دون إبظاء.

ع او علاا ال  ؤثر تعييؽ الدولة الحامية علا الؾضع القاانؾني الطارا  الشازا .8
 الؾضع القانؾني أل  إقليؼ بسا في ذلػ اإلقليؼ السحتل.
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ال يحااؾل اإلبقاااء علااا العالقااات الدبلؾماسااية باايؽ أطاارا  الشاازاع أو تكليااف  .2
دولة ثالثة برعاياة مراال  احاد األطارا  ومراال  رعاياا  طبقاًا لقؾاعاد القاانؾن 

 .البروتؾكؾلالدولي وقؾاعد هثا 
حساية اطراف الشزاع والسدنييؽ في البمدان التي تذيد والدولة الحامية نغام ل     

نزاعههات مدههمحة، ويتستههل دورىهها فههي القيههام بأعسههال االغاثههة وعسميههات الحسايههة فههي 
معاونة الزحايا وانشراف عمهى األمهؽ واالمتتهال لمقهانؾن الهدولي انندهاني والقيهام 

لعسمههي الههى ان ، ويذههير التظبيههق ا(65)بزيههارات ألسههر  الحههر  والسعتقمههيؽ السههدنييؽ
–جؾبها  –نغام الدولة الحامية لؼ يفعل اال فهي عهدد قميهل مهؽ الشزاعهات )الدهؾيس 

بشكالدش( وحتهى فهي ىهذه الشزاعهات لهؼ يهتؼ تفعيهل دور الدولهة الحاميهة عمهى الشحهؾ 
السرجههؾ مشههو، وان عهههدم االقههدام عمهههى تفعيههل نغهههام الدولههة الحاميهههة يعههؾد لاسهههبا  

 -:(66)يةتاآل
ؾم فهههي بعهههض السشازعهههات الهههى االتفاقيهههات السشغسهههة ليهههذه عهههدم انزهههسام الخرههه .1

 اآللية.
 ههعؾبة العتههؾر عمههى دولههة محايههدة تحغههى بقبههؾل كههال الظههرفيؽ وتكههؾن قههادرة   .2

 وراغبة لمعسل بيذه الرفة.
 السحافغة عمى العالقات الدبمؾماسية ببؽ االطراف الستحاربة.  .3
ولهههي او بهههان ثسهههة عهههدم رغبهههة احهههد االطهههراف أو كمييسههها االقهههرار بؾجهههؾد نهههزاع د  .4

  الفات في الراي تتخذ شكل الشزاع.
 ا ظالع المجشة الدولية لمرميب األحسر باغمب ميام الدولة الحامية.  .5
الخذية مؽ ان يعد تعييؽ الدولة الحامية اعترافهال بتمهػ الدولهة مهؽ قبهل الظهرف   .6

 اآل ر في حالة ما إذا لؼ يكؽ قد تؼ االعتراف بيا مؽ قبل جسيع الدول.
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  اآلنيبث انزقببيت : فزع انثبنثان
فزهههال عهههؽ اآلليهههات الدوليهههة سهههابقة الهههذكر فهههان ىشهههاك آليهههات دوليهههة أ هههر       

يؽ السمحقهههيؽ بيههها وىهههي البروتؾكهههؾلمشرهههؾص عمييههها فهههي اتفاقيهههات جشيهههف األربهههع و 
)بهدائل الدولههة الحاميهة والمجشههة الدوليههة لتقرهي الحقههائق( وسههشقؾم بهالتظر  لكههل مههؽ 

 يء مؽ االيجاز.ىاتيؽ اآلليتيؽ بذ
  -أواًل/ بدا ل الدولة الحامية:

يقرد ببهدائل الدولهة الحاميهة )أي ىيئهة محايهدة او دولهة محايهدة تؾكهل الييها 
 (67)الدولة الحاجزة ميسة اال ظالع بؾعائف الدولة الحامية وفقال لمذروا ذاتيا(.

بأنيا  الفقرة د( – 2في السادة ) 1977ان افي األول لعام  البروتؾكؾلوعرفيا  
 فالسذاارع (68)))البههديل: مشغسههة تحههل محههل الدولههة الحاميههة طبقههال لمسههادة الخامدههة((.

كان علا وعي كبير بالرعؾ ات العسلياة التاي ماؽ السسكاؽ أن تغهار فاي  الدولي
وان  ناص علاا امكانياة تعيايؽ ماؽ يحال محلهااإطار تعيايؽ دولاة حامياة، ولهاثا 

ني فههي اتفاقيههات جشيههف االربههع فههي السههادة بههدائل الدولههة الحاميههة تجههد اساسههيا القههانؾ 
( فههي اتفاقيههة 11( فههي االتفاقيههة األولههى والتانيههة والتالتههة عمههى التههؾالي والسههادة )10)

جشيههف الرابعههة وان ىههذه السههؾاد مذههتركة فههي اتفاقيههات جشيههف االربعههة ونرههس عمههى 
فر لالطراف الدامية الستعاقدة ان تتفق في اي وقس عمهى ان تعيهد الهى ىيئهة تتهؾ ))

والكفههاءة بالسيههام التههي تمقييهها ىههذه االتفاقيههة عمههى عههاتق  دافييهها كههل  ههسانات الحيهه
ان ههافي االول نههص عمييهها فههي السههادة  البروتؾكههؾل، كسهها ان (69)الدولههة الحاميههة((

(2)(70). 
، 01ومااؽ السالحاان بااان السااؾاد السذااتركة فااي اتفاقيااات جشيااف االر عااة )

لااة الحاميااة باال طرحاا  مجسؾعااة ( لااؼ تحاادد بااد ل واحااد فقااط للدو 00، 01، 01
متكاملة مؽ الخيارات والبدا ل، مثل تعيايؽ االطارا  لسشغساة بد لاة مفزالة اياهاا 
علا الدولة الحامية بذرط ان تتؾفر فيها كافة ضسانات الحياد والكفااءة، وكاثلػ 
يسكااؽ تعياايؽ هيئااة اندااانية بااداًل مااؽ الدولااة الحاميااة، فااوذا لااؼ  ااتؼ تعياايؽ دولااة 
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لجؾء الا البدا ل األخرى، وتقؾم هث  البدا ل بالسهام السؾكلة للدولاة حامية  تؼ ال
 الحامية و ثات الذروط السقررة للدولة الحامية.

ان مؽ اىؼ بدائل الدولة الحامية ىي المجشة الدولية لمرميب األحسر والتي       
لههة تقههؾم بههدور الؾسههاطة بههيؽ اطههراف الشههزاع لتدههييل الؾ ههؾل الههى اتفهها  لتعيههيؽ الدو 

الحامية وبامكانيا عرض نفديا كبديل عؽ الدولهة الحاميهة إذا لهؼ يهتؼ االتفها  عمهى 
تعيههيؽ ىههذه الدولههة، فههيسكؽ لمجشههة ان تعسههل بسؾجههب نغههام الدولههة الحاميههة برههفتيا 
البديمههة او برههفتيا  ههارج حههدود ىههذا الشغههام، والجههدير ذكههره ان اي مشغسههة اندههانية 

لهة الحاميهة اذا مها تهؾفر فييها الحيهاد والكفهاءة يسكشيا ان تسارس دور البديل عؽ الدو 
 (71)والفعالية بذرا ان تكؾن قادرة عمى تحسل السدؤولية.

امهها مههؽ الشاحيههة العسميههة فمههؼ يحههدث قههد ان اسههتخدمس رسههسيال تمههػ األحكههام      
( 11، 10، 10، 10التي تسيل لمتعقيد والؾاردة في السؾاد السذتركة عمى الترتيب )

ف االربعة، فعمى الرعيد العسمي تباشهر ىهذا الهدور المجشهة الدوليهة في اتفاقيات جشي
 (72)لمرميب األحسر.

  -ثانيًا/ اللجشة الدولية لتقري الحقا  :
تعهههد المجشهههة الدوليهههة لتقرهههي الحقهههائق )االداة الجديهههدة( التهههي أمكهههؽ ايجادىههها      

يهة السهدنييؽ فهي لتظبيق قؾاعد القانؾن الدولي اننداني ومشيها القؾاعهد الستعمقهة بحسا
الشزاعههههات السدههههمحة الدوليههههة، فيههههي جههههاءت حر ههههال عمههههى تالفههههي نقههههائص الؾسههههائل 
السهههذكؾرة فهههي االتفاقيهههات االربعهههة  ا هههة بعهههد تجهههار  واقهههع العالقهههات بهههيؽ اطهههراف 

يؽ البروتؾكههؾل، الههذي اقههر 1977 – 1974الشههزاع وذلههػ ابههان السههؤتسر الدبمؾماسههي 
، والمجشههة الدوليههة (73)1949ابرمههس عههام  اال ههافييؽ التفاقيههات جشيههف األربههع التههي

ت أة قزهههائية وانسههها ىيئهههة دائسهههة محايهههدة ومدهههتقمة انذهههئهههلتقرهههي الحقهههائق ليدهههس ىي
، وىهههي ىيئهههة غيهههر 1977اال هههافي األول  روتؾكهههؾلالب( مهههؽ 90بسؾجهههب السهههادة )

سياسههية تتههألف مههؽ  سدههة عذههر عزههؾال ال يستمههؾن اي طههرف بههل يعسمههؾن برههفتيؼ 
ل مباشرة عسمو ان يبيؽ أنو سيؤدي عسمو بكهل تجهرد الذخرية وعمى كل عزؾ قب
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اال هههافي األول والشغهههام الهههدا مي بسههها فهههي ذلهههػ  البروتؾكهههؾلونزاىهههة وفقهههال الحكهههام 
االحكههام الستعمقههة بدههرعة العسههل، ويجههري انتخهها  أعزههاء المجشههة مههؽ قبههل مستمههي 
االطههههراف الدههههامية بههههاالقتراع الدههههري باغمبيههههة ا ههههؾات الحا ههههريؽ مههههؽ بههههيؽ قائسههههة 

شخاص تتزهسؽ مرشهحال واحهدال لكهل دولهة مهؽ الهدول االطهراف الستعاقهدة ويراعهي اال
ويقرد بالتحقيق ))اتخاذ قرار يقؾم عمى  (74)في انتخابيؼ التستيل الج رافي العادل.

الؾقائع التي تقدميا االطراف الستشازعة وفي ىذه الحالة ال تشتقل المجشهة الهى أمهاكؽ 
لجشة أ ر  وىهي )ىيئهة استقرهائية( تهذىب عز الى الشزاع الجراء التحقيق، وانسا تؾ 

إلههى امهههاكؽ الشهههزاع الجهههراء التحقيههق، وىهههي تقهههؾم بسياميههها فههي التحقيهههق بهههأي انتيهههاك 
جدههيؼ يقههع ب ههض الشغههر عههؽ مؾافقههة الظههرف السؾجههو لههو االتيههام او رفزههو اال ان 

بقبؾل  االطراف الستعاقدة ليدس ممزمة باتباع ىذا االجراء مالؼ تردر اعالنال رسسيال 
ا ترهههاص المجشهههة فهههي التحقيهههق فهههي السهههزاعؼ السؾجهههؾدة، فالمجشهههة ىهههي ىيئهههة تحقيهههق 
وليدس ىيئة قزائية، رغؼ ان الجيات القزائية الدولية تدتشد الى التحقيقهات التهي 

 (75)تجرييا.
ان وجااؾد اللجشااة الدوليااة لتقرااي الحقااا   وان كااان يذااكل خظااؾة وناارى      

مرهؾنااًا بذاارط قبااؾل   ااي، اال ان انعقادهاااقص ولااؾ بذااكل جز إيجابيااة لدااد الااش
الظر  السذكؾ مشه، كسا ان نتا ج اللجشة في حاال ثباؾت االنتهااق تقترار علاا 
اصدار تؾصيات غير الزامية، اضافة الا ان الشتا ج غير علشية مسا يزعف هثا 
األسلؾب أيزًا، وان عدم انتقال اللجشة الدولية لتقري الحقاا   الاا مكاان وقاؾع 

اق يعظااي انظباااع بانهاا ال تذااكل ضااسانة فعلياة وناجحااة لحسايااة الساادنييؽ االنتها
 اثشاء الشزاعات السدلحة.
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 اآلنيبث انقضبئيت حلًبيت ادلدنيني أثنبء اننزاعبث ادلسهحت: ادلطهب انثبني
الشههػ ان تظههؾر السجتسههع الههدولي أد  الههى تظههؾر آلياتههو سههؾاء عمههى مدههتؾ      

  القؾاعههد القانؾنيههة الدوليههة، ولعههل السدههؤولية الدوليههة التشغههيؼ الههدولي أو عمههى مدههتؾ 
كشغام قانؾني ييدف الى جبر  رر الذخص السزرور عؽ طريق معاقبة مرتكبي 
انتياكههههات ذلههههػ القههههانؾن او عههههؽ طريههههق التعههههؾيض، وفيسهههها يتعمههههق بسؾ ههههؾع بحتشهههها 

ائية والستعمق بحساية السدنييؽ أثشاء الشزاعات السدمحة، حيهث ان اآلليهات غيهر القزه
يها لسياميها وان ىهذا الهشقص ال يسكهؽ ئمؽ السسكؽ أن تتدؼ بالشقص والعجهز عشهد أدا

بهههأي حهههال مهههؽ األحهههؾال ان يكهههؾن مدهههؾغال لمدهههكؾت عمهههى انتياكهههات القهههانؾن الهههدولي 
انندههاني الستعمقههة بحسايههة السههدنييؽ، ولجدههامة االنتياكههات التههي قههد تظههال السههدنييؽ 

عمههى اآلليههات غيههر القزههائية  ع الههدولي لههؼ يبههقاثشههاء الشزاعههات السدههمحة فههلن السجتسهه
فقد بل سعى اليجاد آليات قزائية واقرار السدؤولية الجشائية لمفرد عؽ الجرائؼ التي 
قههد ترتكههب اثشههاء الشزاعههات السدههمحة، وفههي تههأرين السجتسههع الههدولي ىشههاك نههؾعيؽ مههؽ 

زاعهات السدهمحة اآلليات القزائية تؼ انذائيا لسؾاجية االنتياكات التي تحدث فهي الش
السحكسههة الجشائيههة الدوليههة  فزههال عههؽوىههي السحههاكؼ الجشائيههة الخا ههة أو السؤقتههة، 

 الدائسة وعميو سشقؾم بالبحث في كمتا اآلليتيؽ في فرعيؽ مدتقميؽ.
 انفزع االول: احملبكى اجلنبئيت اخلبصت أو ادلؤقتت

والحههرو  التههي  شهيد العقههد األ يههر مههؽ القههرن السشرهرم العديههد مههؽ الرههراعات    
كانس في بادئ األمر تترف بكؾنيا نزاعهات ذات طهابع دا مهي اال انيها سهرعان مها 
تحؾلهههس الهههى نزاعهههات دوليهههة نتيجهههة تهههد ل دولهههة او مجسؾعهههة دول الهههى جانهههب احهههد 
اطههراف الشههزاع ، او نتيجههة آلثارىهها التههي لههؼ تشحرههر فههي إطههار الدولههة الؾاحههدة، وقههد 

أبذههههع الجههههرائؼ الدوليههههة مشيهههها جريسههههة انبههههادة ارتكبههههس فههههي ىههههذه الشزاعههههات السدههههمحة 
الجساعية والجرائؼ  د انندانية مسا حدا بسجمس األمؽ الى ا هدار قهرارات بلنذهاء 
محاكؼ جشائية دولية  ا ة لمشغر في الجرائؼ السرتكبة في تمهػ االقهاليؼ اسهتشادال الهى 

 لح دولة ما.اقرار السدؤولية الجشائية الفردية عؽ الجرائؼ السرتكبة باسؼ ولرا
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ت بسؾجههب قههرارات مههؽ أوالسحههاكؼ الجشائيههة الخا ههة ىههي ىيئههات قزههائية أنذهه      
مجمههس األمههؽ لسعاقبههة مرتكبههي انتياكههات القههانؾن الههدولي انندههاني ويشحرههر نظهها  
ا ترا يا باقميؼ دولة معيشة ولفترة زمشية محددة، وقد تؼ انذاء العديد مؽ السحاكؼ 

سهههة الجشائيهههة الدوليهههة الخا هههة بيؾغدهههالفيا والسحكسهههة الجشائيهههة الخا هههة مشيههها السحك
الجشائية الدوليهة لروانهدا، وذلهػ قبهل إنذهاء السحكسهة الجشائيهة الدوليهة الدائسهة بسؾجهب 

، فيههاتيؽ السحكستههيؽ السهههؤقتتيؽ كانههس تعبيههرال عههؽ ارادة السجتسهههع 1998نغههام رومهها 
إرادة السشترهههر فهههي  الهههدولي فهههي معاقبهههة مرتكبهههي الجهههرائؼ الدوليهههة وليدهههس تعبيهههرال عهههؽ

 الحر  كسا ىؾ الحال في محاكسات نؾرمبر  وطؾكيؾ ابان الحر  العالسية التانية.
ولتدههميد الزههؾء عمههى دور ىههاتيؽ السحكستههيؽ فههي حسايههة السههدنييؽ اثشههاء الشزاعههات  

السدههمحة سههشبحث فههي انذههاء كههل مشيسهها واىسيتيسهها دون الههد ؾل فههي تفا ههيل الههشغؼ 
 عسميا. الدا مية لمسحكسة وطريقة

  -أواًل/ السحكسة الجشا ية الدولية ليؾغدالفيا:
كانههس جسيؾريههة يؾغدههالفيا الدههابقة تتههألف مههؽ عههدة جسيؾريههات ويعههد تفكههػ      

سعس كل الجسيؾريات لالسهتقالل وكهان ذلهػ بخهالف  1991االتحاد الدؾفيتي عام 
ة بهيؽ احالم الرهر  فهي اقامهة  هريبا الكبهر  ومها لبهث ان نذهبس الشزاعهات السدهمح

الرههر  والكههروات والسدههمسيؽ فههي البؾسههشة واليرسههػ، فههالشزاع فههي بدايتههو كههان نزاعههال 
دا ميال وما لبث ان تحؾل إلى نهزاع دولهي عمهى أثهر تهد ل  هربيا الهى جانهب  هر  
البؾسشة، وارتكبس في ىذه الشزاعات أبذع الجرائؼ الدولية مشيا جرائؼ التظيير العرقي 

( مههههائتيؽ ألههههف مههههؽ 200.000مهههها يقههههار  )  ههههد السدههههمسيؽ حيههههث قتمههههس الرههههر 
السدهمسيؽ، كسهها قامههس القههؾات الرههربية باالعتههداء عمههى الفئههات الرهه ار واغترههابيؽ 
امههههام ذوييههههؽ عمشهههها، واسههههتخدمس القههههؾات الرههههربية األسههههمحة الكيساويههههة  ههههد بعههههض 
السشههاطق وغيرىهها مههؽ الجههرائؼ الفغيعههة اال ههر ، وامههام ىههذه االنتياكههات التههي ارتكبيهها 

السدهههمسيؽ فهههي البؾسهههشة واليرسهههػ تهههد ل السجتسهههع الهههدولي عهههؽ طريهههق  الرهههر   هههد
تحهههرك مجمههههس األمهههؽ الههههدولي لمترهههدي لمس سههههي السترتبهههة عمههههى الشهههزاع السدههههمح فههههي 
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، كههان مههؽ بيشيهها ال ( قههرار 50السشظقههة فأ ههدر جسمههة مههؽ القههرارات و ههمس الههى نحههؾ )
( فهههي 780انذههاء السحكسههة الدوليهههة الخا ههة بيؾغدههالفيا )الدهههابقة( بسؾجههب القههرار )

1992.(76) 
ىذه السحكسة تختص بسحاكسة االشخاص عهؽ االنتياكهات الجدهيسة لمقهانؾن      

الههدولي انندههاني والتههي ارتكبههس فههي ارا ههي يؾغدههالفيا الدههابقة، حيههث حههدد الشغههام 
 –انبههادة الجساعيههة  –االساسههي لمسحكسههة ا ترا ههيا السؾ ههؾعي )جههرائؼ الحههر  

الذخرههي ) محاكسههة االشههخاص السدههؤوليؽ  الجههرائؼ  ههد انندههانية( واال ترههاص
، وانتيههاك قههؾانيؽ واعههراف الحههر ( 1949عههؽ انتيههاك اتفاقيههات جشيههف األربعههة لعههام 

ن ايهههال كانهههس درجهههة مدهههاىستيؼ فهههي ؾ حيهههث يحهههال لتمهههػ السحكسهههة االشهههخاص الظبيعيههه
تؾجيههو وقههد اسههتظاعس السحكسههة  ههالل فتههرة عسميهها  (77)الجههرائؼ الستيسههيؽ بارتكابيهها.

( شخرههال، كسهها تسكشههس مههؽ القههبض عمههى العديههد مههؽ 50ام الههى مهها يزيههد عمههى )االتيهه
مههؽ الجههرائؼ الدا ميههة  ال كبههار السدههؤوليؽ فههي يؾغدههالفيا الدههابقة مسههؽ ثبههس اقتههرافيؼ أيهه

 (78)في ا ترا يا، وا درت احكامال باندانة عمى العديد مؽ الستيسيؽ.
ي حساية السدنييؽ اثشاء وعمى ذلػ فلن السحكسة قد أسيسس بذكل أو ب  ر ف       

الشزاعههات السدههمحة وذلههػ بههاقرار السدههؤولية الجشائيههة الفرديههة، وعههدم الدههساح لسرتكبههي 
الجرائؼ الدولية باالفالت مؽ العقا ، ومهع ذلهػ فقهد تهؼ تؾجيهو العديهد مهؽ االنتقهادات 
ليههذه السحكسههة، مسهها حههدا بههالسجتسع الههدولي بالدههعي الههى اقههرار محكسههة جشائيههة دوليههة 

ة لتكؾن  ير رادع لكل مؽ تدهؾل لهو نفدهو ارتكها  جهرائؼ بحهق السهدنييؽ العهزل دائس
 تعؾيض العديد مؽ الزحايا. فزال عؽفي أي نزاع مدمح، 

  -ثانيًا/ السحكسة الجشا ية الدولية الخاصة برواندا:
شيدت رواندا واحدة مهؽ ابذهع الجهرائؼ انندهانية فهي التهارين السعا هر، ففهي      

وقعس مهذابح وانتياكهات لحقهؾ  انندهانية مهؽ حكؾمهة االغمبيهة  1994شير نيدان 
)اليؾتؾ( والذيؽ يذهكمؾن األغمبيهة مهؽ سهكان روانهدا  هد االقميهة ) التؾتدهي ( ، وقهد 

يؽ الجهرائؼ السرتكبهة فهي روانهدا بلنيها و هسة عهار فهي يو ف عدد كبير مهؽ الدياسه
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رتبههس عمهى الشههزاع فههي السشظقههة جبهيؽ البذههرية، وآزاء اآلثههار انندهانية الخظيههرة التههي ت
عسههل مجمهههس األمههؽ عمهههى الترههدي ليهههذا الشهههزاع وا ههدر العديهههد مههؽ القهههرارات بم هههس 

والخهههاص بلنذهههاء  1994( فهههي عههام 955( سههتة عذهههر قههرارال مشيههها القهههرار رقههؼ )16)
 (79)السحكسة الجشائية الدولية الخا ة برواندا.

نغاميهها االساسههي يعتبههر ىههذه السحكسههة مذههابية لسحكسههة يؾغدههالفيا، كسهها ان      
مقتبدهههال مهههؽ محكسهههة يؾغدهههالفيا الدهههابقة، واال ترهههاص السؾ هههؾعي لمسحكسهههة ىهههؾ 

جههرائؼ حههر (، وىههي  –الجههرائؼ  ههد انندههانية  -الشغههر فههي جههرائؼ )انبههادة الجساعيههة
بههههههذلػ تختمههههههف عههههههؽ الشغههههههام األساسههههههي لسحكسههههههة يؾغدههههههالفيا الدههههههابقة مههههههؽ حيههههههث 

اص محكسهة روانهدا بهالشغر فهي بعهض اال تراص بجرائؼ الحر  اذ يقترهر ا تره
افعهههال جهههرائؼ الحهههر  فقهههد وىهههي عمهههى وجهههو التحديهههد االنتياكهههات التهههي نرهههس عمييههها 

الخا هة بحسايهة السجشهي  1949السادة التالتة السذتركة في اتفاقيات جشيف األربعة 
، وقد نرس 1977ان افي التاني لدشة  البروتؾكؾلعمييؼ في زمؽ الحر  وأيزال 

ال عمههى سههبيل الستههال السههادة الرابعههة مههؽ نغههام السحكسههة وىههي افعههال عمههى ىههذه االفعهه
تقهع عمههى االشههخاص فقههد عمههى عكههس محكسههة يؾغدههالفيا الدههابقة التههي تخههتص فههي 
الشغههر فههي الجههرائؼ التههي تقههع عمههى االشههخاص واألمههؾال والتههي تقههع بالسخالفههة لقههؾانيؽ 

 (80)1949واعراف الحر  او التفاقيات جشيف االربعة 
اال ترهههاص الذخرهههي فيهههي تخهههتص بسحاكسهههة االشهههخاص الظبيعيهههيؽ امههها      

وبههدون الخههؾض بالتفا ههيل  (81)الستيسههيؽ بارتكهها  الجههرائؼ الدا مههة فههي ا ترا ههيا.
فههلن السحكسههة الجشائيههة الدوليههة فههي روانههدا وبههالرغؼ مههؽ كتههرة االنتقههادات التههي وجيههس 

لجشائيهههة الفرديهههة الييههها فلنيههها سهههاىسس متهههل محكسهههة يؾغدهههالفيا فهههي اقهههرار السدهههؤولية ا
وا هههدار االحكهههام بحهههق مرتكبهههي جهههرائؼ انبهههادة الجساعيهههة والجهههرائؼ  هههد االندهههانية، 
والحكؼ لمزحايا بتعهؾيض عهادل ومشاسهب عهؽ االنتياكهات التهي وقعهس عمهييؼ جهراء 

 الشزاع السدمح.
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 احملكًت اجلنبئيت اندونيت اندائًت: انفزع انثبني
حكسههة جساعيههة دوليههة لسحاكسههة مجرمههي بههذلس جيههؾد دوليههة حتيتههة ننذههاء م     

 1948في عهام  260الحر  إذ طمبس الجسعية العامة لالمؼ الستحدة بقرارىا السرقؼ 
مهههؽ لجشهههة القهههانؾن الهههدولي دراسهههة امكانيهههة انذهههاء محكسهههة دوليهههة لسحاكسهههة الستيسهههيؽ 

امكانيههة انذههاء ىههذه  1950بارتكها  جههرائؼ حههر ، واقههرت المجشههة فههي اجتساعيهها عههام 
ليذا ال رض وبقيس السحكسة محهل الدراسهة  1951وقدمس مدؾدة في عام  السحكة،

وبذلس العديد مؽ الجيؾد الدولية ننذائيا، اال ان تمهػ الجيهؾد لهؼ تتسهر اال فهي عهام 
عشههدما عقههد مههؤتسر دولههي فههي رومهها تسخههض عههؽ اقههرار اتفاقيههة رومهها النذههاء  1998

( دولهة و 160وفهؾد تستهل ) وقد شارك في اعسهال السهؤتسر (82)محكسة جشائية دولية.
( مشغسهههة غيهههر حكؾميهههة برهههفة مهههراقبيؽ، وقهههد ايهههدت 238( مشغسهههة دوليهههة و )17)
( دول عههههههؽ 7( دولههههههة وامتشعههههههس )21( دولههههههة انذههههههاء السحكسههههههة وعار ههههههس )130)

د اكتههر مههؽ نرههف قههرن مههؽ الههزمؽ، ايههد ىههذا العههدد الكبيههر مههؽ الههدور بعههالترههؾيس، ف
لعهههالؼ تؤيهههد انذهههاء قزهههاء جشهههائي دولهههي انذهههاء السحكسهههة مسههها يعشهههي ان اكتهههر دول ا

بعهههههدة  تيههههة الدوليهههههة جيهههههاز قزههههائي دولهههههي تسيهههههز والسحكسهههههة الجشائ (83)وترحههههب بهههههو.
 رههائص مشيهها أنيهها ىيئههة قزههائية دوليههة دائسههة وىههذا أىههؼ مهها يسيزىهها عههؽ السحههاكؼ 
الجشائيهة الدوليههة األ هر ، بههل ان ىهذه السيههزة ىههي محهؾر الجههدل مشهذ الحههر  العالسيههة 

حيؽ عيؾرىا الى حيز الؾجؾد، وىي مشذأه بسؾجب معاىدة دولية فممدول التانية الى 
الحريههة التامههة فههي قبههؾل االنزههسام الييهها مههؽ عدمههو، كسهها انيهها ليدههس بههديال لمقزههاء 
الهؾطشي، وأنذهأت لسحاكسهة االشهخاص الهذيؽ يرتكبهؾن جهرائؼ دوليهة  ظيهرة وقهد حهدد 

 (84)ة.نغاميا االساسي اال ترا يؽ الذخري والسؾ ؾعي لمسحكس
اما فيسا  تعل  بدور السحكسة في حساية السدنييؽ اثشاء الشزاعات الدولياة،      

فون نغام روما االساسي  ومؽ خالل اقرار  بالسدؤولية الجشا ياة الفردياة لسرتكباي 
الجرا ؼ الدولية، ومؽ خاالل شاسؾله الجارا ؼ األ ثار خظاؾرة علاا حقاؾق اإلنداان، 

 في حساية السدنييؽ في الشزاعات السدلحة. فون السحكسة يكؾن لها دور كبير



 
 
 

 (82) العدد   دراسات إقليسية                                                    مركز الدراسات اإلقليسية           

 

[525] 
     

 

فالسحكسههة الجشائيههة تحسههي األفههراد مههؽ جههرائؼ انبههادة الجساعيههة والتههي نرههس      
عمييا السادة الدادسة مؽ الشغام االساسي والتهي قهد ترتكهب اثشهاء الشزاعهات السدهمحة 

بقرههد  ))أي فعههل مههؽ االفعههال التاليههة يرتكههب -يههة:تآلوالتههي ىههي فعههل مههؽ االفعههال ا
اىالك جساعة قؾمية او اثشيهة او عرقيهة او ديشيهة برهفتيا ىهذه اىالكها كميهال او جزئيهال 
مههههؽ قتههههل افههههراد الجساعههههة او ا زههههاع الجساعههههة عسههههدال الحههههؾال معيذههههية يقرههههد بيهههها 
اىالكيهها الفعمههي كميههال او جزئيهها مههؽ قتههل افههراد الجساعههة او الحهها   ههرر جدههدي او 

ع الجساعهههة عسهههدال الحهههؾال معيذهههية بقرهههد عقمهههي جدهههيؼ بهههافراد الجساعهههة او ا زههها
 (85)اىالكيا كميال او جزئيال((.

كسههها تحسهههي السحكسهههة االشهههخاص مهههؽ الجهههرائؼ  هههد انندهههانية، حيهههث جهههاءت     
( مهههؽ الشغهههام األساسهههي لمسحكسهههة الجشائيهههة الدوليهههة بهههالشص الجهههرائؼ  ههههد 7السهههادة )

انية متى ارتكبهس فهي االندانية ))يذكل اي فعل مؽ األفعال التالية جرائؼ  د االند
اطار ىجؾم مشيجي واسع الشظا  مؾجو  د جساعة مؽ الدكان السدنييؽ وعؽ عمؼ 
بهههاليجؾم )القتهههل العسهههد وانبهههادة واالسهههترقا  او ابعهههاد الدهههكان او الشقهههل القدهههري مهههؽ 
السكهان او الدهجؽ او الحرمهان الذهديد عمهى اي نحههؾ مهؽ الحريهة البدنيهة بسها يخههالف 

ي او التعههههذيب  او االغترهههها  او اسههههتعباد الجههههشس او الحسههههل قؾاعههههد القههههانؾن الههههدول
القدري او التعقيؼ او اي شكل كؽ اشكال العشف الجشدي عمى متل ىذه الدرجة مؽ 

 (86)الخظؾرة(((.
ونرههس السحكسههة عمههى جههرائؼ ال تقههل  ظههؾرة عههؽ الجههرائؼ آنفههة الههذكر وىههي        

شغههههام االساسههههي لمسحكسههههة ( مههههؽ ال8جههههرائؼ الحههههر  والتههههي جههههاء ذكرىهههها فههههي السههههادة )
))يكههؾن لمسحكسهة ا ترههاص فيسهها يتعمههق بجههرائؼ  ى أنالجشائيهة الدوليههة اذ نرههس عمهه

الحر ، وال سيسا عشدما ترتكب في إطار  ظة أو سياسة عامة أو في إطار عسميهة 
ارتكههها  واسهههعة الشظههها  ليهههذه الجهههرائؼ ل هههرض ىهههذا الشغهههام االساسهههي، تعشهههي  جهههرائؼ 

، أي فعههل 1949آ   12تفاقيههات جشيههف السؤر ههة الحههر   االنتياكههات الجدههسية ال
مؽ األفعال التالية  د األشخاص او السستمكات الذيؽ تحسييؼ أحكام اتفاقية جشيهف 
ذات الرمة القتل العسد التعذيب او السعاممهة الالإندهانية بسها فهي ذلهػ إجهراء تجهار  

الرههحة، سههد إحههداث معانههاة شههديدة أو الحهها  أذ   ظيههر بالجدههؼ أو بتبيؾلؾجيههة، تع
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إلحهههها  تههههدمير واسههههع الشظهههها  بالسستمكههههات واالسههههتيالء عمييهههها دون ان تكههههؾن ىشههههاك 
 هههرورة عدهههكرية تبهههرر ذلهههػ وبالسخالفهههة لمقهههانؾن وبظريقهههة عابتهههة ، إرغهههام أي اسهههير 
حههر  أو أي شههخص آ ههر مذههسؾل بالحسايههة عمههى الخدمههة فههي  ههفؾف قههؾات دول 

ؾل بالحساية مؽ حقو معادية، تعسد حرمان أي اسير حر  او أي شخص آ ر مذس
في ان يحاكؼ محاكسة عادلة ونغامية، انبعاد او الشقل غير السذهروعيؽ او الحهبس 

  (87)ي السذروع، او ا ذ رىائؽ((.ف
واالنتياكهههات الخظيهههرة اال هههر  لمقهههؾانيؽ واألعهههراف الدهههارية عمهههى السشازعهههات        

مههؽ األفعههال اآلتيههة:  الدوليههة السدههمحة، فههي الشظهها  التابههس لمقههانؾن الههدولي، أي فعههل
)تعسههد تؾجيههو ىجسههات  ههد الدههكان السههدنييؽ برههفتيؼ ىههذه أو  ههد أفههراد مههدنييؽ ال 
يذاركؾن مباشرة فهي االعسهال الحربيهة، تعسهد تؾجيهو ىجسهات  هد مؾاقهع مدنيهة، أي 
السؾاقع التي ال تذكل أىدافال عدهكرية، تعسهد شهؽ ىجسهات  هد مهؾعفيؽ مدهتخدميؽ 

او مركبهههههات مدهههههتخدمة فهههههي ميسهههههة مهههههؽ ميسهههههات  او مشذههههه ت أو مهههههؾاد او وحهههههدات
السداعدة انندانية او حفهن الدهالم عسهال بسيتها  األمهؼ الستحهدة مها دامهؾا يدهتحقؾن 
الحسايههة التههي تههؾفر لمسههدنييؽ أو السؾاقههع السدنيههة بسؾجههب القههانؾن الههدولي لمسشازعههات 
فهي السدمحة، تعسد شؽ ىجؾم مع العمؼ بهأن ىهذا اليجهؾم سيدهفر عهؽ  دهائر تبعيهة 

األرواح أو عؽ إ ابات بيؽ السدنييؽ أو عؽ إلحا  أ رار مدنية أو احداث  رر 
واسههع الشظهها  وطؾيههل األجههل وشههديد لمبيئههة الظبيعيههة يكههؾن افراطههو وا ههحال بالقيههاس 
الهههى مجسهههل السكاسهههب العدهههكرية الستؾقعهههة السمسؾسهههة السباشهههرة، مياجسهههة او قرهههف 

الء التهي ال تكههؾن أىهدافال عدهكرية، بأيههة السهدن او القهر  او السدهاكؽ او السبههاني العهز 
وسيمة كانس، قتهل او جهرح مقاتهل استدهمؼ مختهارال، يكهؾن قهد ألقهى سهالحو او لهؼ تعهد 
لديههو وسههيمة لمههدفاع، إسههاءة اسههتعسال عمههؼ اليدنههة او عمههؼ العههدو او شههارتو العدههكرية 

الذعارات  وزيو العدكري او عمؼ األمؼ الستحدة او شاراتيا وازيائيا العدكرية، وكذلػ
السسيههزة التفاقههات جشيههف مهها يدههفر عههؽ مههؾت األفههراد او الحهها  إ ههابات بال ههة بيههؼ، 
قيهههام دولهههة االحهههتالل، عمهههى نحهههؾ مباشهههر أو غيهههر مباشهههر، يشقهههل اجهههزاء مهههؽ سهههكانيا 
السدنييؽ الى األرض التي تحتميا، او إبعاد او نقل سهكان االرض السحتمهة او اجهزاء 
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سهههد تؾجيهههو ىجسهههات  هههد السبهههاني السخررهههة مهههشيؼ دا هههل االرض او  ارجيههها، تع
لاغههراض الديشيههة أو التعميسيههة او الفشيههة او العمسيههة او الخيريههة، واآلثههار التاريخيههة، 
والسدتذههفيات وأمههاكؽ تجسههع السر ههى والجرحههى، شههريظة أال تكههؾن أىههدافال عدههكرية، 
إ زاع األشخاص السؾجؾديؽ تحس سمظة طرف معاد لمتذؾيو البهدني او الي نهؾع 

التجار  الظبية او العمسيهة التهي ال تبررىها السعالجهة الظبيهة او معالجهة االسهشان  مؽ
او السعالجههة فههي السدتذههفى لمذههخص السعشههي والتههي ال تجههري لرههالحو وتتدههبب فههي 
وفاة ذلػ الذخص او اولئػ االشهخاص او فهي تعهريض  هحتيؼ لخظهر شهديد، قتهل 

 بتيؼ غهدرال، إعهالن أنهو لهؽ يبهقافراد مشتسيؽ الى دولة معادية او جيش معهاد او ا ها
احهههد عمهههى قيهههد الحيهههاة، تهههدمير مستمكهههات العهههدو او االسهههتيالء عمييههها مهههالؼ يكهههؽ ىهههذا 
التدمير او االستيالء مسا تحتسو  رورات الحهر ، إعهالن أن حقهؾ  ودعهاو  رعايها 
الظههرف السعههادي مم ههاة او معمقههة او لههؽ تكههؽ مقبؾلههة فههي أيههة محكسههة، اجبههار رعايهها 

ادي عمى االشتراك في عسميات حربية مؾجية  د بمدىؼ، حتهى وان تهؼ الظرف السع
االسههههتيالء عميههههو عشههههؾة اسههههتخدام الدههههسؾم او االسههههمحة السدههههسسة، اسههههتخدام ال ههههازات 
الخانقههة او الدههامة أو غيرىهها مههؽ ال ههازات الخانقههة او الدههامة او غيرىهها مههؽ ال ههازات 

، اسهتخدام الر ا هات التهي وجسيع ما في حكسيا مؽ الدؾائل او السهؾاد او االجيهزة
تتسدد او تتدظح بديؾلة في الجدؼ البذري، متل الر ا ات ذات االغمفة الرهمبة 
التههي ال ت ظههي كامههل جدههؼ الر ا ههة او الر ا ههات السحههززة ال ههالف، اسههتخدام 
أسمحة أو قذائف او مؾاد أ واساليب حربية تدبب بظبيعتيا أ رارال زائهدة او آالمهال ال 

ن عذؾائية بظبيعتيها بالسخالفهة لمقهانؾن الهدولي لمسشازعهات السدهمحة، لزوم ليا او تكؾ 
تجشيد االطفال دون الخامدة عذرة مؽ العسر إلزاميال او طؾعيال فهي القهؾات السدهمحة 
الؾطشيههة او اسههتخداميؼ لمسذههاركة فعميههال فههي األعسههال الحربيههة، االعتههداء عمههى كرامههة 

الكرامههة، االغترهها  او االسهههتعباد الذههخص، وبخا ههة السعاممههة السييشهههة والحاطههة ب
الجشدههههي، اسهههههت الل وجهههههؾد شههههخص مهههههدني أو اشهههههخاص آ ههههريؽ متستعهههههيؽ بحسايهههههة 
ن ههفاء الحرههانة مههؽ العسميههات العدههكرية عمههى نقههاا او مشههاطق او قههؾات عدههكرية 
معيشههة، تعسههد تؾجيههو ىجسههات  ههد السبههاني والسههؾاد والؾحههدات الظبيههة ووسههائل الشقههل 

ارات السسيههزة السبيشههة فههي اتفاقيههات جشيههف طبقههال لمقههانؾن واألفههراد مههؽ مدههتعسمي الذههع
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الدولي، تعسد تجؾيع السدنييؽ كأسمؾ  مؽ أساليب الحر  بحرمانيؼ مؽ السؾاد التي 
ال غشهههى عشيههها لبقهههائيؼ، بسههها فهههي ذلهههػ تعسهههد عرقمهههة انمهههدادات ال ؾثيهههة عمهههى الشحهههؾ 

 (88)السشرؾص عميو في اتفاقيات جشيف(.
سب  ذكر  نجد بان للسحكسة دور ر يدي في حساية مؽ خالل كل ما         

السدنييؽ خالل الشزاعات السدلحة مؽ خالل تجريؼ أ  فعل قد يعرضهؼ للخظر او 
فون ا  شخص  عؽال زفمؽ السسكؽ ان تريبهؼ اثار العسليات العدكرية، 

 رتكب احد األفعال الداب  ذكرها فونه يخزع لسد لة القزاء الجشا ي الدولي 
 ن األعتداد برفته الرسسية او التحجج بكؾن االوامر صادرة مؽ جهة عليا.دو
ضسانة  خالصة القؾل ان اآللية القزا ية تعتبر خظؾة هامة في تذكيل     

لحساية حقؾق السدنييؽ في الشزاعات السدلحة الدولية وذلػ بارسا ها السدؤولية 
في تظبي  القانؾن الدولي  الجزا ية للفرد وما تلعبه مؽ الدور الردعي والقزا ي

الجشا ي، فالقزاء الجشا ي الدولي رسخ فكرة العقاب الفرد  ومؽ ثؼ ارسا في 
نفؾس العدكرييؽ والقادة عدم امكانية افالت مرتكبي الجرا ؼ اإلندانية مؽ 
العقاب وهؾ ما  دفعهؼ مدبقًا لتؾخي الحثر وتفاد  ارتكاب الجرا ؼ اإلندانية 

شا ية الدولية، اال انه ومع ذلػ فان دور السحكسة الجشا ية لتفاد   السالحقة الج
ان  اذالدولية في حساية السدنييؽ ال  زال متؾاضعًا وليس بالسدتؾى السظلؾب 

هشاق العد د مؽ الدول والتي  شدب اليها ارتكاب الكثير مؽ الجرا ؼ ضد السدنييؽ 
فزال لجشا ية الدولية، مثل )اسرا يل وامريكا( اال انها ليد  طرفًا في السحكسة ا

استشادًا الا  هان الدور الؾاسع الث  اعظي لسجلس االمؽ وسلظته في ت جيل عؽ
( قابلة للتجد د يعظل دور السحكسة شهراً  05نغر الدعؾى لسدة ) 06السادة 

مجلس االمؽ تديظر عليه الدول الخسس ويخزعها العتبارات سياسية كؾن 
ؽ ان تدتخدم ح  الشقض الفيتؾ لسشع تسرير أ  دا سة العزؾية والتي مؽ السسك

 قرار.
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 اخلبتــًــــــت
، أول تجربهههة فههي القههانؾن الهههدولي 1949اتفاقيههة جشيهههف الرابعههة لعههام  دتعهه  

السعا ههر بعههد الحههر  العالسيههة التانيههة نقههرار قؾاعههد دوليههة لحسايههة السههدنييؽ اثشههاء 
لمقهانؾن الهدولي انندهاني، وىهي الشزاعات السدمحة الدوليهة وتقشهيؽ القؾاعهد العرفيهة 

بهههذلػ تكهههؾن قهههد حققهههس نقظهههة ايجابيهههة فهههي مجهههال حقهههؾ  انندهههان فهههي الشزاعهههات 
السدمحة الدولية، كسا انيا نرس عمى جسمة كبيرة مؽ الحقؾ  لمسدنييؽ و هيقس 
مؽ طر  وأسهاليب القتهال، اال انيها مهع ذلهػ جهاءت محتؾيهة عمهى عهدد كبيهر مهؽ 

ليتهدارك جهزءل مهؽ  1977األول لعهام  البروتؾكهؾل العيؾ  والشقائص لذا تهؼ و هع
لمسههدنييؽ  ال وا ههح ال تعريفهه  ههعىههذه العيههؾ  والشقههائض وأول نقههص قههام بدههده ىههؾ و 

وذلػ بالرؾرة الدمبية لتعريا السقاتل، كسا أنو وسهع مهؽ حسايهة السهدنييؽ واقهرار 
حسايهههة  ا هههة لهههبعض الفئهههات كالشدهههاء واالطفهههال، وا هههافة آليهههة جديهههدة لمحسايهههة 

 ة تقري الحقائق.وىي آلي
ومهههع ذلهههػ فهههلن قؾاعههههد وأعهههراف القهههانؾن الههههدولي انندهههاني التهههي و ههههعس   

لحسايههة السههدنييؽ اثشههاء الشزاعههات السدههمحة الدوليههة لههؼ يههتؼ مراعاتيهها فههي الشزاعههات 
ولحههد  1949السدههمحة الدوليههة التههي حههدثس لمفتههرة مشههذ و ههع اتفاقيههة جشيههف عههام 

رة جههدال ومشيهها الحههر  عمههى العههرا  عههام اآلن، والذههؾاىد التاريخيههة عمههى ذلههػ كتيهه
والحرهههار االقترهههادي الهههذي فهههرض عمهههى الذهههعب العراقهههي لتالثهههة عذهههر  1991

ن فهههي العهههرا  السهههؾا الغهههروف السعيذهههية والرهههحية ؾ عامههها تعهههرض  الليههها السهههدني
وتؾفي عمى اثر ذلػ اآلالف االطفال وكبار الدؽ وىذا ما يتشهافى مهع قاعهدة فهي 

بحغهههر تجؾيهههع الدهههكان السهههدنييؽ، ايزهههال الحهههر  عمهههى  القهههانؾن الهههدولي انندهههاني
واالحهههتالل االمريكهههي ومههها رافقهههو مهههؽ انتياكهههات عديهههدة  2003العهههرا  فهههي العهههام 

لحقهههؾ  السهههدنييؽ والتهههي كانهههس انتياكهههال  هههار ال لقؾاعهههد ثابتهههة فهههي القهههانؾن الهههدولي 
انندهههاني، وا يهههرال الحهههر  عمهههى داعهههش والتهههي تعهههرض  الليههها لخظهههر العسميهههات 

ن يتعر هههؾن لمقرهههف الجهههؾي ؾ رية فعمهههى مهههد  ثالثهههة سهههشؾات كهههان السهههدنيالعدهههك
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العشيهههف بحجهههة وجهههؾد عشا هههر لهههداعش بهههيؽ السهههدنييؽ وىهههذا مههها يتشهههافى مهههع مبهههدأ 
مبههدأ حغههر اليجسههات العذههؾائية عمههى السههدنييؽ،  فزههال عههؽالزههرورة العدههكرية، 

ؼ مهؽ ا افة الى قرهف البيهؾت السأىؾلهة بالسهدنييؽ وتيجيهر وتذهريد اآلالف مهشي
ديههارىؼ، واسههتخدام االسههمحة الفتاكههة والسحرمههة دوليههال  ههد السههدنييؽ، وبههذلػ لمعديههد 

 مؽ االنتياكات اال ر  التي التزال تمقي بغالليا عمى السدنييؽ لحد اليؾم.
كسهها ان الحههر  عمههى سههؾريا أيزههال تعههرض الساليههيؽ مههؽ السههدنييؽ العههزل    

حة الفتاكههة والبراميههل الستفجههرة لخظههر العسميههات العدههكرية، ا ههافة لمقرههف باالسههم
ا ال حهد ليها، وتجؾيهع السهدنييؽ وتيجيهرىؼ وغيرىها مهؽ االنتياكهات التي تحدث اثار 

اال ههر  التههي يشههد  ليهها الجبههيؽ، وكههل ذلههػ نههر  بههلن الؾاليههات الستحههدة االمريكيههة 
ترتكب ابذع  الجرائؼ الدولية لؼ  يوروسيا واسرائيل وغيرىا مؽ الدول العغسى الت

حاسههبتيا مسهها يعشههي  ههعف آليههات القههانؾن الههدولي انندههاني وعجزىهها عههؽ يههتؼ م
جههههة فههههي محاسههههبة ومعاقبههههة و حسايههههة السههههدنييؽ، ا ههههافة لالنتقائيههههة والسعههههايير السزد

 مرتكبي الجرائؼ الدولية ومشتيكي القانؾن الدولي اننداني.
 -الشتا ج:
فعالية ان تظبيق قؾاعد القانؾن الدولي اننداني يتدؼ بالقرؾر وعدم ال .1

 دولية مشرؾص عمييا في اتفاقيات دولية شارعة. ال رغؼ كؾنيا نرؾ 
عمههههى الههههرغؼ مههههؽ وجههههؾد االتفاقيههههات الدوليههههة وإقرارىهههها الحسايههههة لههههبعض  .2

الفئههههات الخا ههههة كالشدههههاء واالطفههههال، اال ان نرههههؾص ىههههذه االتفاقيههههات ال تههههؾفر 
دوليهههة وانسههها الحسايهههة الكافيهههة ليهههذه الفئهههات، كسههها ان الهههدول ال تمتهههزم باالتفاقيهههات ال

 تعتسد عمى مؾازيؽ القؾ  دون اي اعتبار لقؾاعد القانؾن الدولي اننداني.
ان انتياكات قؾاعد القانؾن الدولي اننداني تذكل جرائؼ دولية تخزع  .3

ال ترهههاص السحكسهههة الجشائيهههة الدوليهههة والتهههي يجهههب عمييههها ان تزهههظمع بهههدورىا 
 ئسة ال تدقد بالتقادم.لسحاسبة ومعاقبة مرتكبييا، وىذه الجرائؼ تبقى قا



 
 
 

 (82) العدد   دراسات إقليسية                                                    مركز الدراسات اإلقليسية           

 

[522] 
     

 

ان دور االمهههههؼ الستحهههههدة ومجمهههههس االمهههههؽ والسحكسهههههة الجشائيهههههة الدوليهههههة  .4
 هههعيفال او مشعهههدمال ازاء العديهههد مهههؽ االنتياكهههات الدوليهههة التهههي اقترفيههها االمريكهههان 

ن وغيههرىؼ مههؽ الههدول الكبههر ، فههرغؼ كههل تمههػ االنتياكههات ال نجههد اي ؾ وانسههرائيمي
ؼ الحههر  والجههرائؼ  ههد انندههانية، فيشههاك انتقائيههة رتكبههي جههرائعاقبههة لسممحاسههبة و 

 وازدواجية في محاسبة ومعاقبة مشتيكي احكام ىذا القانؾن.
 -التؾصيات:
 رورة اد ال تعديالت عمهى قؾاعهد القهانؾن الهدولي انندهاني الستعمقهة  .1

 1949بحسايههة السههدنييؽ اثشههاء الشزاعههات السدههمحة الدوليههة )اتفاقيههة جشيههف الرابعههة 
( بذكل يجعل نرؾ يا اكتر الزاميهة والحهد 1977اال افي االول  البروتؾكؾلو 

 مؽ السبال ة في استخدام الزرورة العدكرية لتبرير قرف السدنييؽ.
اد ال تعديالت عمى الشغام االسهاس لمسحكسهة الجشائيهة الدوليهة بذهكل  .2

يعظييا انمكانية لبدد ا ترا يا عمى كافة االنتياكات، وتزييق دور مجمس 
في طمب التأجيل لمشغر في حالهة مهؽ حهاالت االنتيهاك، وجعهل ىهذا الحهق األمؽ 

 يقترر عمى الحاالت التي يقدميا مجمس األمؽ فقد.
اعتساد برتؾكهؾل جديهد لذهسؾل الحهاالت التهي لهؼ تذهسميا اتفاقيهة جشيهف  .3

فهههالتظؾر اليائهههل  1977اال هههافي األول لعهههام  البروتؾكهههؾلو  1949الرابعهههة لعهههام 
روز انتياكات جديدة لحقؾ  انندان، ايزال اعظاء االولؾية في االسمحة وكذلػ ب

لظائفة مؽ الحقؾ  وايهالء العشايهة لفئهات ا هر  تزهاف لمحسايهة الخا هة السقهررة 
 لبعض الفئات في اتفاقيات جشيف االربعة والبروتؾكؾالت السمحقة.

تؾسههيع دور السشغسههات الدوليههة الحكؾميههة وغيههر الحكؾميههة فيسهها يتعمههق  .4
سدههاعدات اثشههاء الشزاعههات السدههمحة ور ههد االنتياكههات التههي يتعههرض ليهها بتقههديؼ ال
 .ن ؾ السدني
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 والهىامش الهىامش

                                                 
 

العالمة ابي الفزل جسال الد ؽ دمحم باؽ مكارم باؽ مشغاؾر االفريقاي، لداان العارب، السجلاد  (0) 
 .823، ا5112الثامؽ، دار صادر، بيروت، 

اعات السدلحة الدولية وغير الدولية، اطروحاة دكتاؾرا  مقدماة عيدا زا د، التسييز بيؽ الشز  (5) 
، 5101قداؼ الحقاؾق، جامعاة دمحم خيزار بداكرة،  –الا كلية الحقؾق والعلؾم الدياساية 

 .6ا
خلياال احسااد خلياال العبيااد ، حسايااة الساادنييؽ فااي الشزاعااات السداالحة الدوليااة فااي القااانؾن  (8) 

طروحاة دكتاؾرا  مقدماة الاا كلياة الحقاؾق، جامعاة الدولي اإلنداني والذريعة االسالمية، ا
 .32، ا5112سان  كلسشتس العالسي، 

د. هذام بذاير و أ. اباراهيؼ عباد ر اه اباراهيؼ، السادخل لدراساة القاانؾن الادولي اإلندااني،  (2) 
 .052، ا5105الظبعة األولا، السركز القؾمي لالصدرات القانؾنية، القاهرة، 

 .2ساب ، ابؽ عيدا زا د، مردر  (2) 
د. مسدوح بؽ دمحم الذسر  و د. دمحم جسال مغلؾم، حقؾق السدنييؽ فاي الشزاعاات السدالحة  (6) 

)اشاااااخاا واعياااااان(، بحاااااث مشذاااااؾر علاااااا شااااابكة االنترنيااااا  علاااااا العشاااااؾان التاااااالي 
repository.nauss.edu.sa:  06/8/5102تاريخ الزيارة. 

، 5102اللجشاة الدولياة للراليب االحسار،  اجابة علاا اسائلتػ، –القانؾن الدولي اإلنداني  (1)
 .02ا

 شغاار: د. احسااد ابااؾ الؾفااا، الشغريااة العامااة للقااانؾن الاادولي اإلنداااني، الظبعااة االولااا، دار  (2)
 .08، ا5116الشهزة العر ية، القاهرة، 

 .08- 05بؽ عيدا زا د، مردر ساب ، ا (3)
السدلحة، رسالة ماجدتير مقدمة الا  بؾ بكر مختار، حساية السدنييؽ في الشزاعات الدولية (01)

 .52، ا5105 لية الحقؾق والعلؾم الدياسية، جامعة مؾلؾد معسر ، 
 .0323(، اتفاقية جشيف الرابعة بذ ن حساية االشخاا السدنييؽ وق  الحرب، 2السادة ) (00)
 .0323(، اتفاقية جشيف الرابعة بذ ن حساية االشخاا السدنييؽ وق  الحرب، 2السادة ) (05)
(، اتفاقياااة جشياااف الرابعاااة بذااا ن حساياااة األشاااخاا السااادنييؽ وقااا  الحااارب، 08الساااادة ) (08)

0323. 
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 .56بؾكر مختار، مردر ساب ، ا (02)
 .0323السادة الثالثة مذتركة التفاقيات جشيف االر عة،  (02)
(، البرتؾكاااؾل االختياااار  االول الستعلااا  بحساياااة ضاااحايا الشزاعاااات السدااالحة 21الساااادة ) (06)

 .0311دولية، ال
مهااااد  صااااال  خزاااار حداااايؽ الاااادليسي، تشغاااايؼ طاااارق ووسااااا ل الحاااارب فااااي اللحقاااايؽ  (01)

، رسااالة ماجدااتير مقدمااة الااا كليااة 0323)البروتؾكااؾليؽ( اإلضااافييؽ التفاقااات جشيااف 
 .06، ا5115جامعة السؾصل،  -القانؾن 

 . 0311(مؽ البرتؾكؾل االول لعام  21,  22للسزيد مؽ التفريل  شغر السادة )  (02)
فزيل عبد هللا طالفحة، حساية األطفال في القانؾن الدولي اإلنداني، الظبعة األولاا، دار  (03)

 .26 – 22، ا5100الثقافة، عسان، 
 .55مهد  صال  خزير الدليسي، مردر ساب ، ا (51)
د. مراااظفا احساااد كساااال وآخااارون، القاااانؾن الااادولي اإلندااااني أفااااق وتحاااديات، الظبعاااة ( 50)

 .280 -281، ا5112ؾرات الحلبي الحقؾقية، بيروت، األولا، مشذ
 .26د. احسد ابؾ الؾفا، مردر ساب ، ا (55)
 .58مهد  صال  خزير الدليسي، السردر الداب ، ا (58)
 .53مهد  صال  خزير الدليسي، السردر نفده، ا (52)
( مااؽ اتفاقيااة جشيااف الرابعااة بذاا ن حسايااة االشااخاا الساادنييؽ ضااد الحاارب 51السااادة ) (52)

0323. 
مااؽ اتفاقياااة جشيااف الثالثاااة .  02ماااؽ اتفاقيااة جشيااف االولاااا والسااادة  05 شغاار السااادة  (56)

وللسزيااد مااؽ التفاصاايل  شغاار : حسايااة الشداااء واالطفااال فااي القااانؾن الاادولي اإلنداااني، 
سلدلة القانؾن الدولي اإلندااني، مجسؾعاة بحاؾث ماؽ مشذاؾرات اللجشاة الدولياة للراليب 

 .2، ا5112األحسر، 
د.  ؾسااف حدااؽ  ؾسااف، حقااؾق الساارأة فااي القااانؾن الاادولي والذااريعة، الظبعااة األولااا،  (51)

 .010 – 011، ا5108السركز القؾمي لالصدارات القانؾنية، القاهرة، 
 شغااار: د. نااازار العشبكاااي، القاااانؾن الااادولي اإلندااااني، الظبعاااة األولاااا، دار وا ااال للشذااار،  (52)

 .802، ا5101عسان، 
 .2واالطفال في القانؾن الدولي اإلنداني، مردر ساب ، ا حساية الشداء (53)
 .0323 شغر السادة الر عة مؽ اتفاقية جشيف الثالثة الخاصة باسرى الحرب،  (81)
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مااااؽ البرتؾكااااؾل اإلضااااافي األول الستعلاااا  بحسايااااة ضااااحايا الشزاعااااات  12/2 شغرالسااااادة  (80)
 .0311السدلحة الدولية، 

 .0311ستعل  بحساية ضحايا الشزاعات السدلحة الدولية، البرتؾكؾل اإلضافي االول ال (85)
 .  016د.  ؾسف حدؽ  ؾسف، مردر ساب ، ا( 88)
 .0323( مؽ اتفاقية جشيف الرابعة بذان األشخاا السدنييؽ وق  الحرب، 52السادة ) (82)
 .0311البرتؾكؾل اإلضافي االول الستعل  بحساية ضحايا الشزاعات السدلحة الدولية،  (82)
. كسااا ان 0323اتفاقيااة جشيااف الرابعااة بذاا ن حسايااة االشااخاا الساادنييؽ وقاا  الحاارب،  (86)

هشاق العد د مؽ الفئات األخرى السذاسؾلة بالحساياة، لكششاا قرارنا البحاث فاي الحاد ث عاؽ 
الفئات األ ثر ضعفًا في السجتسع، فساؽ الفئاات األخارى السذاسؾلة بحساياة القاانؾن الادولي 

دمات الظبيااة , الرااحفيؾن , العاااملؾن السحليااؾن , مؾعفااؾ مؾعفااؾ الخاا -اإلنداااني هااي:
الاادفاع الساادني , رجااال الااد ؽ ... الااخ , تجاادر االشااارة الااا أن هشاااق فئااات غياار مذااسؾلة 

 بهث  الحساية ) السرتزفة _ الجؾاسيس ( 
(، اتفاقياااة جشياااف الرابعاااة بذااا ن حساياااة االشاااخاا السااادنييؽ وقااا  الحااارب، 51الساااادة ) (81)

0323. 
( مااؽ البرتؾكااؾل اإلضااافي االول الستعلاا  بحسايااة ضااحايا الشزاعااات السداالحة 22سااادة )ال (82)

 .0311الدولية، 
(، اتفاقياااة جشياااف الرابعاااة بذااا ن حساياااة االشاااخاا السااادنييؽ وقااا  الحااارب، 51الساااادة ) (83)

0323. 
(، اتفاقياااة جشياااف الرابعاااة بذااا ن حساياااة االشاااخاا السااادنييؽ وقااا  الحااارب، 26الساااادة ) (21)

0323. 
(، اتفاقياااة جشياااف الرابعاااة بذااا ن حساياااة االشاااخاا السااادنييؽ وقااا  الحااارب، 22الساااادة ) (20)

0323. 
(، البروتؾكاااؾل اإلضاااافي االول الستعلااا  بحساياااة ضاااحايا الشزاعاااات السدااالحة 00الساااادة ) (25)

 .0311الدولي، 
لي أحدااؽ كسااال، آليااات تشفيااث القااانؾن الاادولي فااي ضااؾء الستغياارات الدوليااة للقااانؾن الاادو  (28)

، 5100 –تياز  وزو  –السعاصر، رسالة ماجدتير، كلية الحقؾق، جامعاة مؾلاؾد معسار  
. وللسزيد مؽ التفريل عؽ نذؾء اللجشة الدولية للرليب االحسر  شغر : د. شاريف 83ا
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عااتلؼ ، دور اللجشااة الدوليااة للرااليب األحساار فااي انساااء وتظااؾير قؾاعااد القااانؾن الاادولي 
 ومابعدها 02، ا  5101الدولية للرليب األحسر ، اإلنداني ، مشذؾرات اللجشة 

د. سااالؼ سااعيد جااؾيلي، تشفيااث القااانؾن الاادولي اإلنداااني، دار الشهزااة العر يااة، القاااهرة،  (22)
 .86، ا5118

د. علاااي زعاااالن نعساااة وآخااارون، القاااانؾن الااادولي اإلندااااني، الظبعاااة الثانياااة، مكتباااة  (22)
 .513 – 512، ا5101الديدبان، بغداد، 

د. مفيااد شااهاب، دراسااات فااي القااانؾن الاادولي اإلنداااني، الظبعااة الثانيااة، دار السدااتقبل  (26)
 .835 – 830، ا 5113العر ي، القاهرة، 

 .21أحدؽ كسال، مردر ساب ، ا (21)
دمحم خليل دمحم معرو ، دور القانؾن الدولي اإلنداني في حساياة السادنييؽ اثشااء الشزاعاات  (22)

انسؾذجاًا(، رساالة ماجداتير فاي  5102ل ضاد قظااع غازة ساشة السدلحة )انتها ات اسرا ي
 .052، ا5106الدبلؾماسية والعالقات الدولية، جامعة األقرا، فلدظيؽ، 

 .523د. علي زعالن نعسة وآخرون، مردر ساب ، ا (23)
 .12بؾ بكر مختار، مردر ساب، ا (21)
 .0323حرب، اتفاقيات جشيف األر عة بذ ن حساية األشخاا السدنييؽ وق  ال (20)
 .530د. علي زعالن نعسة وآخرون، مردر ساب ، ا (25)
 .211د. مفيد شهاب، مردر ساب ، ا (28)
 شغاار: سلداالة نذاارات اللجشااة الدوليااة للرااليب األحساار، السؾقااع الرسااسي للجشااة الدوليااة  (22)

 (.ICRCللرليب األحسر )
 .210د. مفيد شهاب، مردر ساب ، ا (22)
 .86اأحدؽ كسال، مردر ساب ،  (26)
 . 51د. سعيد سالؼ جؾيلي، مردر ساب ، ا (21)
 538د. علي زعالن نعسة وآخرون، مردر ساب ، ا (22)
 . 0311البروتؾكؾل االضافي االول لعام  (23)
 . 82احدؽ كسال، مردر ساب ، ا (61)
 .531د. علي زعالن نعسة وآخرون، مردر ساب ، ا (60)
 .13بؾ بكر مختار، مردر ساب ، ا (65)
 .83ال، مردر ساب ، ااحدؽ كس(68)
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 .0311(، البرتؾكؾل اإلضافي االول، 2السادة ) (62)
 .26اجابة علا اسئلتػ، مردر ساب ، ا –القانؾن الدولي اإلنداني  (62)
 .533 – 532د. علي زعالن نعسة وآخرون، مردر ساب ، ا (66)
ني، رساالة وسيؼ جابر الذشظي، مدى فعالياة آلياات تظبيا  قؾاعاد القاانؾن الادولي اإلنداا (61)

 .31، ا5106ماجدتير مقدمة الا كلية الذريعة والقانؾن، جامعة غزة، فلدظيؽ، 
( البرتؾكاؾل االضاافي االول الستعلا  بحساياة السادنييؽ اثشااء الشزاعاات السدالحة 2السادة ) (62)

 .0311الدولية، 
 .0323 شغر: اتفاقيات جشيف األولا والثانية والرابعة، (63)
تؾكاؾل االضاافي االول الستعلا  بحساياة السادنييؽ اثشااء الشزاعاات السدالحة ( البر 5السادة ) (11)

 .0311الدولية، 
 .35وسيؼ جابر الذشظي، مردر نفده، ا (10)
 .253د. مفيد شهاب، مردر ساب ، ا (15)
 ز21احدؽ كسال، مردر ساب ، ا (18)
 .815د. علي زعالن نعسة وآخرون، مردر ساب ، ا (12)
 .32ردر ساب ، اوسيؼ جابر الذشظي، م (12)
 شغار: د. معسار فيراال خاؾلي، األمااؼ الستحادة والتاادخل الادولي اإلنداااني، العر اي للشذاار،  (16)

 .018 – 011ا
دمحم ناعؼ داؤود، العالقة بيؽ مجلاس األماؽ والشغاام االساساي للسحكساة الجشا ياة الدولياة،  (11)

 .28 – 20، ا 5101رسالة ماجدتير، كلية الحقؾق، جامعة السؾصل، 
باااؾهرارة رفيااا ، اخترااااا السحكساااة الجشا ياااة الدولياااة الدا ساااة، رساااالة ماجداااتير، كلياااة  (12)

 . 50، ا5101قدشظية،  –الحقؾق والعلؾم الدياسية، جامعة األخؾة مشتؾر  
 .030 – 031د. معسر فيرل خؾلي، مردر ساب ، ا (13)
 .20دمحم ناعؼ داؤود ، مردر ساب ، ا (21)
 .55ا بؾهرارة رفي ، مردر ساب ، (20)
د. ساااهيل حدااايؽ الفاااتالو  ود. عسااااد دمحم ر ياااع، القاااانؾن الااادولي اإلندااااني، مؾساااؾعة  (25)

، 5113(، الظبعاااة األولاااا، االصااادار الثااااني، دار الثقافاااة، عساااان، 2القاااانؾن الااادولي )
 .855ا
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د. محسااؾد سااالؼ الدااامرا ي، القااانؾن الاادولي اإلنداااني، الظبعااة األولااا، دار ابااؽ االثياار،  (28)
 .002، ا5112السؾصل،  جامعة

 .81 – 53بؾهرارة رفي ، مردر ساب ، ا (22)
 .0332( مؽ الشغام االساسي للسحكسة الجشا ية الدولية، 6السادة )(22)
 .0332( مؽ الشغام االساسي للسحكسة الجشا ية الدولية، 1السادة )(26)
الحقؾق، جامعة غظاس لظيفة، الحساية الجشا ية لحقؾق اإلندان، رسالة ماجدتير، كلية  (21)

مااؽ الشغااام االساسااي للسحكسااة  2. ويشغاار السااادة 82، ا5102قاصااد  مر اااح ورقلااة، 
 0332الجشا ية الدولية لعام 

 .0332( ، الشغام االساسي للسحكسة الجشا ية الدولية، 2، 1، 6 شغر السؾاد ) (22)
 
 
 


