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 حقوق ادلذويني أثىبء احلروة واالحتالل العسكري
 دراست يف أحكبم القبوون الذويل اإلوسبوي

 
 وسام نعمت السعدي م. م. د. محمد يونس الصائغ              

 مدرس القانون الدولي المالي           مدرس القانون الدولي المساعد
 جامعة الموصل ون/جامعة الموصل             كمية القان كمية القانون/

 
 ادلستخلص

إف القانوف الدولي اإلنساني قد نظـ بشكؿ دقيؽ مجمؿ الحقػوؽ الجورريػة لممػدنييف 
أثنػػػال الحػػػروب و ال ػػػراحات المسػػػمحة حمػػػ  اثػػػتاؼ أشػػػكالبا وأثنػػػال ا حػػػتاؿ الحربػػػي و 
تعامػػؿ مػػك تمػػؾ الحقػػوؽ بشػػكؿ يتناسػػب مػػك القػػيـ اإلنسػػانية اوساسػػية التػػي جػػالت قواحػػد  

فحرمػػت ن و ػػي جميػػك ا نتباكػػات التػػي تطػػاؿ المػػدنييف فػػي حقػػوقبـ اوساسػػية  ،حميبػػالت
الػػػػدولي تتجػػػػي نحػػػػو ت عيػػػػؿ تمػػػػؾ  كواسػػػػتمرت إرادة المجتمػػػػ ،وحػػػػدرا جػػػػرا ـ معاقػػػػب حميبػػػػا

الن وص وحر ت الكثير مف الدوؿ حم  الحد مف ا نتباكات التي ترتكب بحػؽ المػدنييف 
حػد القػانوف الػدولي اإلنسػاني المقػررة لحمايػة المػدنييف ومك ذلؾ   تػزاؿ ظػاررة اإلثػاؿ بقوا

تطغ  حم  الكثير مف ال راحات المسمحة و  يػزاؿ المجتمػك الػدولي يسػجؿ ثػروج أطػراؼ 
ال ػػراع حػػف أحكػػاـ الحمايػػة وارتكاببػػا لممارسػػات ثطيػػرة جػػدار تشػػكؿ ثرقػػار جورريػػار وانتباكػػار 

المػػػدنييف فػػػي جميػػػك الظػػػروؼ وبشػػػكؿ أساسػػػيا لجميػػػك المعػػػايير الدوليػػػة التػػػي ك مػػػت حمايػػػة 
   .ثاص أثنال ال راحات المسمحة وأثنال ا حتاؿ العسكري إلقميـ دولة مف الدوؿ

إف ا لتػػػػػزاـ الطػػػػػوحي بالمبػػػػػادئ اوساسػػػػػية التػػػػػي  ػػػػػا تبا إرادة الػػػػػدوؿ وجسػػػػػدتبا 
والبروتوكوؿ اإلضػافي اووؿ والثػاني الممحقػاف ببػا لعػاـ  4919ات اقيات جنيؼ اوربك لعاـ 

يشػػكؿ اوسػػاس الػػذي تنطمػػؽ فيػػي الػػدوؿ فػػي تعاممبػػا مػػك وجػػود إلػػزاـ قػػانوني ت رضػػي  4977
القوة التعاقدية لات اقيات الدولية وقواحد المسػؤولية الدوليػة التػي و ػمت حػدار أ ػبحت معػي 
رنػػاؾ بابػػار مسػػتقار لممسػػؤولية الجنا يػػة الدوليػػة الناجمػػة حػػف اإلثػػاؿ بلحكػػاـ القػػانوف الػػدولي 
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الػػدولي اإلنسػػاني  فرػػذا فضػػار حػػف القيمػػة اإللزاميػػة التػػي تتمتػػك ببػػا قواحػػد القػػانو  اإلنسػػاني
وتزيػد مػف حجػـ المسػؤولية الممقػاة  ،العرفي التي توسك مف نطاؽ الحماية لممدنييف مف جبػة

حم  حاتؽ الدوؿ حت  تمؾ التي لـ تكػف طرفػار فػي ا ت اقيػات الدوليػة اوساسػية فػي القػانوف 
 والتي أقرت حقوقار جوررية لممدنييف أثنال ال راحات المسمحة. الدولي اإلنساني 

وتبقػػ  المجتمعػػات اإلنسػػانية بحاجػػة إلػػ  تعزيػػز جميػػك اإلجػػرالات الك يمػػة بضػػماف 
حمايػػة المػػدنييف وتطػػوير المعػػايير القانونيػػة التػػي تتبػػك فػػي تمييػػز اوشػػثاص لمػػدنييف حػػف 

ضػػػ ال المزيػػػد مػػف ا رتمػػػاـ وا حتػػػراـ حمػػ  م جمػػػؿ الن ػػػوص التػػي ك مػػػت حقوقػػػار سػػوارـ واف
 ف اإلنسػػاف رػػو  ،كػػالحرب أو ا حػػتاؿ العسػػكري ةأساسػػية لممػػدنييف فػػي ظػػروؼ اسػػتثنا ي

البدؼ اوسم  الذي يجب أف يحمػ  واف ت ػاف حقوقػي ابتػدالر مػف حقػي فػي لحيػاة والحريػة 
واومػػػػػاف والعػػػػػيش بكرامػػػػػة والسػػػػػامة البدنيػػػػػة وحقػػػػػي فػػػػػي التممػػػػػؾ وسػػػػػا ر حقوقػػػػػي المدنيػػػػػة 

الػػدولي حػػاجزة حػػف فعػػؿ  كوينبغػػي أف   تقػػؼ إرادة المجتمػػ .وا جتماحيػػة والثقافيػػة و يررػػا
شي إزال ما يرتكب مف جرا ـ بحؽ المدنييف كما يحدث اليـو في العراؽ حيػث تنتبػؾ ابسػط 

 .الحقوؽ اإلنسانية لإلنساف العراقي
 

 ادلقذمت

القػػػانوني الػػػذي  اإلطػػػارالمثتم ػػػة  وأحكامػػػيبقواحػػػد   اإلنسػػػانييعػػػد القػػػانوف الػػػدولي 
مػػف رػػذا القػػانوف بمػػا يقػػر  وذلؾ ،تػػدور فػػي ثنايػػا  القواحػػد القانونيػػة المنظمػػة لحقػػوؽ المػػدنييف

 أساسػيار ضػامنار  فالقػانو ، ويشػكؿ رػذا ال ػراع المسػم  أطراؼالتزامات قانونية مثتم ة تحكـ 
ا حػتاؿ  أثنػال أوالحػروب  أثنػاللممدنييف  أقرتوفعا ر لمثتمؼ  ور الحماية الدولية التي 

القانوف في رذا المجػاؿ وحمػ  حم  الر ـ مف جميك المعطيات التي يقدمبا رذا و العسكري، 
 جانبػػي كالقػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ ا نسػػاف إلػػ المسػػاندة  القػػوانيفحػػدد مػػف الػػر ـ مػػف وقػػوؼ 

ت سػيررا الدوؿ تباينت في تطبيقبا لبذا القانوف واثتم ػت فػي  أف إ والقانوف الجنا ي الدولي 
 ،وحػػػدلت حػػػف  يررػػػا أحكػػػاـمػػػا يناسػػػببا مػػػف اوحيػػػاف واثتػػػارت فػػػي كثيػػػر مػػػف  وحكامػػػي

الموضػػوحات التػػي يحميبػػا رػػذا القػػانوف ومػػد  حساسػػية  أرميػػةوالثطػػورة تكمػػف فػػي مػػد  
الن وص الجوررية التي تضمنبا ونبا جالت لتحمي أرـ وأقدس الحقوؽ في ظػؿ ظػروؼ 
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تمعات بلمس الحاجة إلػ  قواحػد ضػابطة ون ػوص حاكمػة استثنا ية لمغاية تكوف فيبا المج
رػذا  تغييػبومرجعية قانونية تحميبا مف ويات وأفعاؿ مجرمة قد ترتكب بحقبا في حا ت 

 .القانوف أو استبعاد 
ذا  تلمينبػػػا بػػػد مػػػف تمػػػؾ الحقػػػوؽ الجورريػػػة التػػػي )كنػػػا نق ػػػد  بحقػػػوؽ المػػػدنيف   واف

حمػػػػا ر  اإلنسػػػػانيةلكػػػػرامتبـ  واحترامػػػػار بػػػػـ لمسػػػػكاف المػػػػدنييف فػػػػي جميػػػػك الظػػػػروؼ حمايػػػػة ل  واف
حمػػ  النظػػاـ  لمح ػػاظ اوساسػػية اإلنسػػانيةالمبػػادئ وتماشػػيار مػػك  المثتم ػػة الدوليػػةلمن ػػوص 

جانػب مػف ب دد الحديث حػف  أننافاف ذلؾ يعني  ،(تمؾ الحقوؽالقانوني السميـ الذي يك ؿ 
و  يمكػف مثال تبػا تحػت  اؿاوشػكشػكؿ مػف  بػليتثطيبػا  أو إنكاررا  يمكف  التيالحقوؽ 

فو مف قبؿ الجميك فبي أي احتبار و  يجوز تجارمبا  جػزلر مػف في جميك قواحػدرا لـ تكف  اف
العرفػػي وجػػزلر مػػف المدونػػة  اإلنسػػانيلمػػدوف تبقػػ  جػػزل مػػف القػػانوف الػػدولي االقػػانوف الػػدولي 

والتطبيػؽ  لنشػلةاالدولية لحقوؽ ا نساف واف تمؾ الحقوؽ لبا مف قواحػد الثبػات والرسػوخ فػي 
فػي القػانوف الػدولي العػػاـ  اآلمػرةمػا لبػا حمػ  نحػو يجعمبػا تحتػؿ مكانػة متقدمػػة بػيف القواحػد 

ا نتباؾ الجورري لتمؾ الحقػوؽ قػد يجعػؿ ال احػؿ مسػؤ ر حػف جػرا ـ  أفما حممنا  إذاثا ة 
 .الجنا ي لدوليالقانوف  ثناياثطيرة ذات طابك دولي مو وفة بشكؿ  ري  في 

 اوطػػراؼتنػػتع حػػف  أ ػػبحتالتػػي  يػػر المشػػروحة مجمػػؿ الممارسػػات  إطػػاروفػػي 
تمػارس مػف قبػؿ الػدوؿ المحتمػة تجػا  المػدنييف فػي  أ بحتالممارسات التي  أوالمت ارحة 

البحػػث فػػي قضػػايا جورريػػة تتعمػػؽ بحقػػوؽ  إحػػادةكػػاف لزامػػار لػػرارف االمجتمػػك الػػدولي  إطػػار
 ر منبا:نذك أسبابلعدة  ؾمعينة وذلالمدنيف في ظؿ ظروؼ 

 المنظمة لحقوؽ المدنيف. الدولية القواحد إل ا حتبار  إحادة إل الحاجة الماسة  .4

 قانونية سميمة تك ؿ ضماف تمؾ الحقوؽ في مثتمؼ الظروؼ. آلياتالبحث حف  .7

ضرورة البحث في أرـ اإلشكاليات الناجمة حف أي ممارسػات مجرمػة جػرال اإلثػاؿ  .2
 .بن وص الحماية

 لتػػي أ ػػبحت معروفػػة لممجتمػػك الػػدولياالبػػارزة ض الحػػا ت الر بػػة  فػػي دراسػػة بعػػ .1
 ومحاولة تقييـ النتا ع المترتبة حميبا. 
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لتنقػؿ لممعنػي  اإلنسػانيوؿ التنقؿ بيف ثنايا القانوف الدولي افاف رذ  الدراسة تح وأثيرار  .5
لممػػدنييف ومحاولػة تسػػميط الضػول حميبػػا وحمػػ   رتقػػأبدراسػتي جانبػػار مػف الحقػػوؽ التػي 

بواقعيػػة ومنبجيػة قانونيػة منضػػبطة  أكثػرلتقتػرب  ت التػي ينظمبػا رػػذا القػانوفالمجػا 
التطبيؽ لعممي لتمؾ الن وص في ظؿ تجميػات النظػاـ الػدولي الجديػد وتداثاتػي  إل 

    .اإلنسانيحم  القانوف الدولي  وتلثيراتباالمثتم ة 
حمػػ  بعػػة و أر  مباحػػث إلػػ قسػػمنا   ،رػػذا البحػػث إليػػيمػػا ينشػػد  إلػػ لو ػػوؿ مػػف اجػػؿ او 
 :اوتيالشكؿ 
 اإلنساني.الدولي قانوف الالسكاف المدنييف في  م بـوتحديد  -اووؿ:المبحث 
 .أثنال الحروب وال راحات المسمحةحقوؽ المدنييف  -الثاني: المبحث
 الحربي.حقوؽ السكاف المدنييف في وقت ا حتاؿ  -الثالث: المبحث

   المدنييف. ينة مفالحماية المقررة ل  ات مع -الرابك: بحثالم
 

 األول  بحثادل
 القبوون الذويل اإلوسبويحتذيذ مصطلح السكبن ادلذويني يف 

  تجػوز حيػث يقـو القانوف اإلنساني حم  أسػاس مبػدأ ح ػانة السػكاف المػدنييف. 
بلي حاؿ مف اوحواؿ مباجمة اوشثاص الذيف   يشاركوف في اوحمػاؿ العدا يػة، ويتعػيف 

والبروتوكػػػوؿ اووؿ  4919يتبـ. وتشػػمؿ ات اقيػػات جنيػػػؼ اوربػػك لعػػاـ اإلبقػػال حمػػيبـ وحمػػػا
أحكامار محددة تحمي المدنييف والممتمكات المدنيػة فػي ظػؿ النزاحػات  4977اإلضافي لعاـ 

المسػػمحة الدوليػػة. أمػػا فػػي النزاحػػات المسػػمحة  يػػر الدوليػػة، فػػ ف السػػكاف المػػدنييف يتمتعػػوف 
 الثة المشتركة بيف ات اقيات جنيؼ اوربك. بالحؽ في الحماية بموجب المادة الث

معالجػػة أوضػػاع ال  ػػة اوكثػػر  إلػػ نسػػتطيك القػػوؿ إف القػػانوف الػػدولي لػػـ يتو ػػؿ و 
ات اقيػػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػػة المتعمقػػػػة  إبػػػراـحنػػػػد  4919إ  حػػػػاـ  (تضػػػررا بػػػػالحروب )المػػػدنيوف
تكػف كافيػة  لػـ 4907بعػد أف اتضػ  أف   حػة  رػاي لسػنة  ،بحماية المدنييف زمف الحػرب

ر ػـ موادرػا التػي تناولػت جوانػب محػددة مػف العاقػة بػيف المحتػؿ  ،لضماف الحماية الازمة
 .(4)وسكاف اوراضي المحتمة
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وفي الحا ت التي تنػدرج تحػت تعريػؼ المنازحػات المسػمحة الدوليػة يتمتػك السػكاف 
ت جنيػػؼ اوربػػك. المػػدنيوف بػػالحؽ فػػي الحمايػػة بموجػػب المػػادة الثالثػػة المشػػتركة بػػيف ات اقيػػا

وفػػػي حالػػػة ا ضػػػطرابات الداثميػػػة يكػػػوف السػػػكاف المػػػدنيوف مشػػػموليف بػػػالحؽ فػػػي الحمايػػػة 
 بموجب القواحد اوساسية لمقانوف الدولي اإلنساني وجورر قانوف حقوؽ اإلنساف.

وتعػػود أرميػػة ا ت اقيػػة الرابعػػة إلػػ  تلكيػػدرا حمػػ  حػػؽ اإلنسػػاف فػػي الحيػػاة والحريػػة 
المعترؼ ببا حالميا مف حيث المبدأ وحمػ  احتػراـ رػذ  الحقػوؽ حتػ  فػي  والكرامة اإلنسانية

 قمب سعير اوحماؿ الحربية.
الممحػػػػؽ بات اقيػػػػات جنيػػػػؼ لسػػػػنة  4977و  تقػػػػؿ أرميػػػػة البروتوكػػػػوؿ اووؿ لسػػػػنة 

حف أرمية ا ت اقية الرابعة، فبو أيضا يسع  إل  توفير الحمايػة لممػدنييف فػي أثنػال  4919
 حة الدولية.المنازحات المسم

مف ا ت اقية الرابعة حمػ  مػا يمػي )تحمػي تمػؾ ا ت اقيػة أول ػؾ  1فقد ن ت المادة 
الذيف يجدوف أن سبـ في لحظة ما وبلي شكؿ، في حالة قياـ نزاع أو احػتاؿ، تحػت سػمطة 

 .(طرؼ في النزاع ليسوا مف رحايا  أو دولة احتاؿ ليسوا مف رحايارا
لمتحدة المدنييف في تقرير  الثاني حػوؿ احتػراـ حقػوؽ وحرؼ السكرتير العاـ لألمـ ا

اإلنسػػػاف فػػػي زمػػػف النزاحػػػات المسػػػمحة بقولػػػي:  السػػػكاف المػػػدنيوف رػػػـ اوشػػػثاص الػػػذيف   
يحمموف الساح ل ال  أحد طرفي النزاع المسم . وكذلؾ اوشثاص الذيف   يعمػدوف إلػ  

، والتجسػػػػس، وأحمػػػػاؿ مسػػػػاندة أحػػػػد اوطػػػػراؼ حػػػػف طريػػػػؽ القيػػػػاـ بلحمػػػػاؿ مثػػػػؿ: التثريػػػػب
التجنيد ، ثـ أضػاؼ  أف أي تعريػؼ يتعمػؽ بالسػكاف المػدنييف ينبغػي أف ينطػوي حمػ  تحديػد 

 (7)يتعمؽ بالجنسية والوضك الجغرافي . 
كما حرفتبـ المجنة الدوليػة لم ػميب اوحمػر بػلنبـ:  أول ػؾ الػذيف   يشػكموف جػزلار 

  يشػتركوف اشػتراكار مباشػرار فػي العمميػات مف القوات المسمحة أو البي ات المرتبطة ببا، أو 
 ذات الطابك العسكري، و  يسبموف بطريقة مباشرة في نشاط المجبود الحربي .

ـ، فقػد ن ػت المػادة 4977أما البروتوكوؿ اإلضافي اووؿ  ت اقيػات جنيػؼ لعػاـ 
المػػػػدني: رػػػػو أي شػػػػثص   ينتمػػػػي إلػػػػ  أي ف ػػػػة مػػػػف ف ػػػػات  -4) ( منػػػػي حمػػػػ  أف:50)

المشار إليبا في البنود اووؿ والثاني والثالػث والسػادس مػف ال قػرة )أ( مػف المػادة اوشثاص 



 وف الدولي اإلنسانيدراسة في أحكاـ القان -حقوؽ المدنييف أثنال الحروب وا حتاؿ العسكري 
 د. محمد يونس ال ا غ / ـ. ـ. وساـ نعمت السعدي

 786 

( مػػػػف رػػػػذا 12الحػػػػرب والمػػػػادة ) -الثا ػػػػة بحمايػػػػة أسػػػػر  -الرابعػػػػة مػػػػف ا ت اقيػػػػة الثالثػػػػة
ذا ثػػػار الشػػػؾ حػػػوؿ مػػػا إذا كػػػاف شػػػثص مػػػا مػػػدنيار أـ  يػػػر مػػػدني فػػػ ف ذلػػػؾ  البرتوكػػػوؿ. واف

 مدنيار.الشثص يعد 
 السكاف المدنييف كافة اوشثاص المدنييف. يندرج في -7
  يجرد السكاَف المدنييف مف   تبـ المدنية وجػود  أفػراد بيػنبـ   يسػري حمػيبـ تعريػؼ  -2

 .  المدنييف(
وحمػػػ  ذلػػػؾ ف نػػػي يشػػػترط  حتبػػػار الشػػػثص مػػػدنيار ومػػػف ثػػػـ يتمتػػػك بالحمايػػػة التػػػي 

وات المسػػػمحة المشػػػاركة فػػػي تك مبػػػا لػػػي ا ت اقيػػػة شػػػرط سػػػمبي يتمثػػػؿ فػػػي حػػػدـ انتما ػػػي لمقػػػ
العمميات الحربية، وكػذلؾ حػدـ مشػاركتي فػي رػذ  العمميػات. وينػدرج فػي رػذا المعنػ  جميػك 

 السكاف المدنييف الموجوديف حم  أقاليـ الدوؿ المتحاربة.
وركػػػػػذا نجػػػػػد أف م ػػػػػطم  السػػػػػكاف المػػػػػدنييف يشػػػػػمؿ اوشػػػػػثاص المػػػػػدنييف كافػػػػػة 

المقيمػػػيف فػػػي اوراضػػػي المحتمة.فالمػػػدني رػػػو كػػػؿ المقيمػػػيف حمػػػ  أقػػػاليـ الػػػدوؿ المتحاربػػػة و 
ذا أثيػػػر الشػػؾ حػػػوؿ مػػا إذا كػػػاف شػػثص مػػػا  شػػثص   يقاتػػػؿ وي سػػبب مػػػف اوسػػباب، واف
مػػدنيا أو حسػػكريا فانػػي يعػػد مػػدنيا.و  يجػػرد السػػكاف المػػدنيوف مػػف تمػػؾ ال ػػ ة بسػػبب وجػػود 

 المدنييف.أشثاص منعزليف بينبـ   تتحقؽ فيبـ شروط تعريؼ 
النظػر  4977راد واضعو ات اقيات جنيؼ وبرتوكوليبػا الممحقػيف ببػا لسػنة إذار فقد أ

إلػػ  م بػػـو المػػدنييف حمػػ  أسػػاس الت سػػير الواسػػك. وداثػػؿ اإلطػػار العػػاـ لممػػدنييف ث ػػص 
القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني مزيػػػدا مػػػف العنايػػػة ل  ػػػات محػػػددة كالنسػػػال واوط ػػػاؿ والاج ػػػيف 

نمػػا تحسػػبا لمػػا وحػػديمي الجنسػػية وال ػػح ييف، ولػػيس ذلػػؾ  بسػػبب انت ػػال  ػػ تبـ المدنيػػة، واف
 .(2)ينالبـ مف أحماؿ وتجاوزات أثنال الحرب

وتجدر اإلشػارة إلػ  أف أحكػاـ ا ت اقيػة الرابعػة   تشػمؿ، رحايػا الػدوؿ التػي ليسػت 
أطرافػػا ببػػا، ورحايػػا الػػدوؿ المحايػػدة أو المتحاربػػة مػػا داـ لبػػا تمثيػػؿ دبموماسػػي حػػادي لػػد  

ة التػػي يوجػػدوف تحػػت سػػمطتبا أو اوشػػثاص الػػذيف تطبػػؽ حمػػيبـ ات اقيػػات الػػدوؿ المتحاربػػ
ورػػذا مػػا أكػػدت حميػػي المػػادة الرابعػػة مػػف ات اقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لعػػاـ جنيػػؼ الػػثاث اوثػػر  

4919. 
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أمػػا بالنسػػبة لألرػػداؼ المدنيػػة التػػي تتمتػػك بحمايػػة ات اقيػػة جنيػػؼ فقػػد حػػاوؿ بعػػض 
دمت المجنة الدوليػة لم ػميب اوحمػر بمشػروع يتضػمف شراح القانوف الدولي تعري با، كما تق

القواحػػد المتعمقػػة بالحػػد مػػف اوثطػػار التػػي يتكبػػدرا السػػكاف المػػدنييف فػػي زمػػف الحػػرب لعػػاـ 
ـ حرفت فيي اورداؼ العسكرية التي تقت ر حميبا العمميات العسػكرية ومػف ثػـ فػ ف 4956

تنتمي إل  ف ػات ذات أرميػة حسػكرية  ما حدارا يعد أردافار مدنية، بلنبا )تمؾ اورداؼ التي
ينػػػتع حػػػف تػػػدميررا كميػػػار أو جز يػػػار نتػػػا ع حسػػػكرية كبيػػػرة(. وحػػػاوؿ بعػػػض الشػػػراح أف يلثػػػذ 
بمعيار أكثر انضباطا في تمييز البدؼ العسكري حػف البػدؼ المػدني، فػرأ  ضػرورة اوثػذ 

داـ ال عمػػي فػػي با حبتػػار الحالػػة الحقيقيػػة الموضػػوحية فػػي البػػدؼ التػػي تتمثػػؿ فػػي ا سػػتث
 والحقيقي لي مف وجبة نظر الطرفيف.

 
 ادلبحث الثبوي

 حقوق ادلذويني أثىبء احلروة و الصراعبث ادلسلحت 
مف المبـ في رذا المقاـ التركيز حمػ  وضػك المػدنييف أثنػال النزاحػات المسػمحة مػف حيػث   

ت والمواثيػػؽ بيػػاف مػػد  الحمايػػة القانونيػػة التػػي يتمتعػػوف ببػػا والتػػي تنظمبػػا بعػػض ا ت اقيػػا
ـ والبرتوكػػػػوؿ اإلضػػػػافي اووؿ لعػػػػاـ 4919الدوليػػػػة، وأرمبػػػػا ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة لعػػػػاـ 

ـ الممحػػػؽ ببػػػا، الػػػذي قػػػرر مبػػػدأ حامػػػار يقضػػػي بحمايػػػة السػػػكاف المػػػدنييف مػػػف آثػػػار 4977
ولقػػػػد جػػػػال توقيػػػػك رػػػػذ  ا ت اقيػػػػة والبرتوكػػػػوؿ الممحػػػػؽ ببػػػػا و يررػػػػا مػػػػف  اوحمػػػػاؿ العدا يػػػػة.

دوليػػػة التػػػي تػػػنظـ اآلثػػػار المترتبػػػة حمػػػ  النػػػزاع المسػػػم  بعػػػد أف أحسػػػت الػػػدوؿ ا ت اقيػػػات ال
المتحاربة في الحربيف العالميتيف اوول  والثانية بويات الحرب وما ثم تي مػف آثػار مػدمرة، 

، إلػػ  الػػنص حميػػي فػػي ديباجػػة الميثػػاؽ 4915ممػػا دفػػك واضػػعي ميثػػاؽ اومػػـ المتحػػدة لعػػاـ 
عوب اومػػـ المتحػػدة، وقػػد آلينػػا حمػػي أن سػػنا أف ننقػػذ اوجيػػاؿ حمػػي النحػػو التػػالي:   نحػػف شػػ

المقبمػػة مػػف ويػػات الحػػرب التػػي فػػي ثػػاؿ جيػػؿ واحػػد جمبػػت حمػػ  اإلنسػػانية مػػرتيف أحزانػػار 
يعجػػػػز حنبػػػػا الو ػػػػؼ...  كمػػػػا جػػػػال وضػػػػك رػػػػذ  القواحػػػػد نتيجػػػػة منػػػػاداة بعػػػػض الم كػػػػريف 

 لنزاحات المسمحة، ومف رؤ ل:وال اس ة في دوؿ الغرب بضرورة حماية المدنييف أثنال ا
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القانوني )جروسيوس( في القرف السابك حشر الميادي و الذي نػادي بعػدد مػف اوفكػار  .4
والمبػػادئ اإلنسػػانية، منبػػا مبػػدأ احتػػراـ حيػػاة اوبريػػال مػػف النسػػال واوط ػػاؿ والػػػزراحييف 

 ورجاؿ الديف.
دحػػا إلػػ  حػػدـ  ـ4767)جػػاف جػػاؾ روسػػو( فػػي كتابػػي الشػػبير  العقػػد ا جتمػػاحي  حػػاـ  .7

جواز قتػاؿ الشػعب المػدني، وح ػر ويػات الحػرب فػي نطػاؽ القػوات المتحاربػة، وبقػال 
.  مف لـ يشترؾ في القتاؿ بمنل  حف البجـو

القانوني السويسري )فاتيؿ( ناد  بمبدأ م ػاد : )أف كػؿ ضػرر ي ػيب العػدو دوف مبػرر  .2
 مشروع،يكوف  ير مشروع(.

تبا الحكومػػة اومريكيػػة إلػػ  جيوشػػبا حػػاـ وجػػال بعػػد  ذلػػؾ التعميمػػات التػػي أ ػػدر 
ـ تضمنت مف بيف ما تضمنتي تحريمار لألحماؿ التي ترتكػب ضػد المػدنييف وفرضػت 4862

ـ حيػػػاد حربػػػات اإلسػػػعاؼ 4861العقوبػػات حمػػػ  مرتكبيبػػػا.وقررت ات اقيػػة جنيػػػؼ فػػػي حػػاـ 
ضػػ  والمستشػػ يات العسػػكرية وأوجبػػت حمايتبػػا، واحترامبػػا، كمػػا أوجبػػت ضػػرورة جمػػك المر 

والجرحػػػ  مػػػف العسػػػكرييف والعنايػػػة ببػػػـ بغػػػض النظػػػر حػػػف جنسػػػياتبـ.وحقد مػػػؤتمر السػػػاـ 
( 45ـ، حيػػػث تو ػػػؿ مػػػؤتمر  رػػػاي الثػػػاني إلػػػ  إبػػػراـ )4907و  4899بارػػػاي حػػػامي 

ات اقيػة لتنظػػيـ الحػػرب، منبػا ا ت اقيػػة الرابعػػة المتعمقػة بقػػوانيف وأحػػراؼ الحػرب البريػػة، التػػي 
لمػػػدنييف وحػػػدـ جػػػواز تػػػدمير اورػػػداؼ والمنشػػػ ت المدنية.بعػػػد ن ػػت حمػػػ  حمايػػػة السػػػكاف ا

ـ لحمايػػػة ضػػػحايا 4919الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة تػػػـ إقػػػرار ات اقيػػػات جنيػػػؼ اوربعػػػة لعػػػاـ 
ـ 4977النزاحػػات المسػػمحة، ثػػـ أقػػرت الػػدوؿ الموقعػػة حميبػػا بروتوكػػوليف إضػػافييف فػػي حػػاـ 

 بعة حماية المدنييف.يكماف رذ  ا ت اقيات وقد تناولت ا ت اقية الرا
وتتكػػػػوف قػػػػوانيف الحػػػػرب مػػػػف الضػػػػوابط التػػػػي يقررػػػػا القػػػػانوف الػػػػدولي والتػػػػي يجػػػػوز 
بمقتضػارا اسػػتثداـ القػوة بغيػػة الت ػػوؽ حمػ  العػػدو، وفقػا لممبػػادئ التػػي تحكػـ معاممػػة اوفػػراد 

 .(1)أثنال الحرب والنزاع المسم 
اولعػػاب  والغػػرض مػػف قواحػػد الحػػرب لػػيس وضػػك ضػػوابط لبػػا حمػػ  نحػػو ضػػوابط

الرياضػػػية، بػػػؿ حمػػػ  العكػػػس مػػػف ذلػػػؾ فػػػالغرض منبػػػا أف تحػػػد مػػػف معانػػػاة وآ ـ الشػػػعوب 
 المشتركة في الحرب، كما تحد مف نطاؽ الحرب. 
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وتشكؿ ا لتزامات الممقاة حمػ  حػاتؽ القػوات المتحاربػة، والتػي تبػدؼ فػي جورررػا إلػ  
تضػػمف سػػامتبـ وأمػػنبـ  حمايػػة السػػكاف المػػدنييف فػػي زمػػف الحػػرب، حقوقػػا لبػػؤ ل السػػكاف

وحػػػريتبـ وحيػػػاتبـ. و  يقبػػػؿ مػػػف أي طػػػرؼ متحػػػارب اودال بضػػػروريات الحػػػرب مػػػف أجػػػؿ 
 التبرب مف رذ  ا لتزامات، وري :

مبدأ التمييز مابيف المدنييف و يررـ: حيث يجب حم  كؿ طرؼ متحارب اتثػاذ جميػك   -4
جبػػػػة وبػػػػيف المقػػػػاتميف التػػػػدابير الممكنػػػػة لمتميػػػػز بػػػػيف المػػػػدنييف واورػػػػداؼ المدنيػػػػة مػػػػف 

مػػف البروتوكػػوؿ اووؿ حمػػ   18واورػػداؼ العسػػكرية مػػف جبػػة أثػػر . وتػػنص المػػادة 
 (القاحدة اوساسية المتعمقة بحماية المػدنييف )والتػي يشػار إليبػا  البػا باسػـ مبػدأ التمييػز

بقولبػػا   يجػػب حمػػ  جميػػك أطػػراؼ النػػزاع، كػػي تك ػػؿ احتػػراـ وحمايػػة السػػكاف المػػدنييف 
المدنيػػة، أف تميػػز بػػػيف السػػكاف المػػدنييف والمقػػػاتميف، وبػػيف اورػػداؼ المدنيػػػة  واورػػداؼ

والعسػػػكرية فػػػي جميػػػك الظػػػروؼ. وحمػػػ  رػػػذا اوسػػػاس، يجػػػب أف توجػػػي حممياتبػػػا ضػػػد 
 اورداؼ العسكرية  فقط  . 

حظر البجمػات ا نتقاميػة: يحظػر البروتوكػوؿ اووؿ  ػراحة جميػك البجمػات المباشػرة  -7
مػػف البروتوكػػوؿ  54/6. وتػػنص المػػادة (5)فيبػػا البجمػػات ا نتقاميػػةحمػػ  المػػدنييف، بمػػا 

اووؿ حمػػػػ  انػػػػي   تحظػػػػر البجمػػػػػات ضػػػػد السػػػػكاف المػػػػدنييف التػػػػػي تن ػػػػذ حمػػػػ  سػػػػػبيؿ 
 ا نتقاـ .كما يحظر البروتوكوؿ اووؿ البجمات ا نتقامية حم  اورداؼ اآلتية:

 (6)اورداؼ المدنية. 
 (7)اورداؼ الثقافية وأماكف العبادة. 

 (8)اورداؼ التي    ن  حنبا لبقال السكاف المدنييف حم  قيد الحياة. 

 (9)البي ة الطبيعية. 

 (40)اوحماؿ والمنش ت التي تحتوي حم  مواد ثطيرة  . 

مف البروتوكوؿ اووؿ حم  أف اورداؼ المدنية رػي جميػك  57/4وتنص المادة 
ن سػي اورػداؼ العسػكرية  مف البروتوكػوؿ  57/7اورداؼ  ير العسكرية وتعرؼ المادة 

بلنبا اورداؼ التي تقدـ، بحكـ طبيعتبا وموقعبا و رضبا واسػتثدامبا، مسػارمة فعالػة 
فػػػي العمػػػػؿ العسػػػكري، والتػػػػي يػػػؤدي تػػػػدميررا، كميػػػار أو جز يػػػػار، أو ا سػػػتيال حميبػػػػا أو 



 وف الدولي اإلنسانيدراسة في أحكاـ القان -حقوؽ المدنييف أثنال الحروب وا حتاؿ العسكري 
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تحييدرا في الظروؼ السا دة في ذلؾ الوقػت إلػ  جنػي فوا ػد حسػكرية مؤكدة.واورػداؼ 
وفػػي الحػػا ت التػػي   يكػػوف فيبػػا مػػف  ي   ت ػػي ببػػذ  المعػػايير تعػػد أرػػدافا مدنيػػة.التػػ

الواضػػػػ  مػػػػا إذا كػػػػاف البػػػػدؼ يسػػػػتثدـ و ػػػػراض حسػػػػكرية، ينبغػػػػي ا فتػػػػراض بلنػػػػي   
 . (44)يستثدـ لبذ  او راض

وانطاقػػا مػػف ذلػػؾ تسػػع  القػػوات العسػػكرية إلػػ  تػػدمير بعػػض المرافػػؽ المدنيػػة التػػي 
لمعمػػػػػؿ العسػػػػػكري لمطػػػػػرؼ اآلثػػػػػر، مثػػػػػؿ تػػػػػدمير محطػػػػػات اإلذاحػػػػػة  تشػػػػػكؿ دحمػػػػػا مباشػػػػػرا

. إ  أف البجمػػات التػػي تن ػػذ لغػػرض إضػػعاؼ الػػروح المعنويػػة لممػػدنييف فقػػط، (47)والتم زيػػوف
 تعد ردفا  ير مشروع.

مػػف البروتوكػػوؿ  54/1حظػػر البجمػػات العشػػوا ية و يػػر المتناسػػبة : تحظػػر المػػادة 
تمؾ البجمػات التػي تسػتثدـ أسػموبا أو وسػيمة قتاليػة،   اووؿ البجمات العشوا ية بما فيبا :

يمكػػف توجيببػػا إلػػ  رػػدؼ حسػػكري محػػدد، وتمػػؾ التػػي تسػػتثدـ أسػػموبار أو وسػػيمة قتاليػػة،   
يمكػف الحػد مػف آثاررػا بحسػب اقتضػال رػذا البروتوكوؿ.فالبجمػات العشػوا ية رػي البجمػػات 

مػػف  5/ 54ما.وتتضػػمف المػػادة التػػي تضػػرب اورػػداؼ المدنيػػة والعسػػكرية دوف تمييػػز بينب
البروتوكػػػوؿ اووؿ تعري ػػػا لمبجػػػـو العشػػػوا ي بلنػػػي  البجػػػـو الػػػذي يتوقػػػك أف يسػػػبب ثسػػػا ر 
حرضػػػية فػػػي أرواح المػػػدنييف، أو إ ػػػابة المػػػدنييف بجػػػراح أو تػػػدمير اورػػػداؼ المدنيػػػة، أو 

الممموسػة  المزيع مف رذا وذاؾ، ممػا يمكػف أف يتسػـ بػاإلفراط فيمػا يتعمػؽ بال وا ػد العسػكرية
وتقػػك البجمػػات  يػػر المتناسػػبة، باإلضػػافة إلػػ  البجمػػات العشػػوا ية  والمباشػػرة المتوقعػػة  .

بشػػػكؿ حػػػاـ، حنػػػدما تػػػزدري القػػػوات المسػػػمحة مبػػػدأ التمييػػػز وتبػػػاجـ رػػػدفار حسػػػكريا ب ػػػرؼ 
 النظر حف العواقب المحتممة حم  المدنييف. 

ب رػدؼ حسػكري بدقػة، ويمكف أف تستثدـ رذ  القوات أسػمحة  يػر قػادرة حمػ  ضػر 
كمػػا  حظنػػا ذلػػؾ فػػي حػػرب الثمػػيع الثالثػػة حنػػدما كانػػت )إمػػا بسػػبب طبيعػػة رػػذ  اوسػػمحة 

القػػػوات اومريكيػػػة تق ػػػؼ بغػػػداد بالعديػػػد القنابػػػؿ المسػػػماة بالذكيػػػة موقعػػػة حػػػددا كبيػػػرا مػػػف 
أو نتيجػػة لمظػػروؼ التػػي تسػػتثدـ فػػي ظمبػػا، أو وف تكتيكبػػا أو  (اإل ػػابات بػػيف المػػدنييف

 .(42)ببا يمكف أف يظبر استبتارا بلرواح المدنييفأسمو 
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اتثػػػاذ اإلجػػػرالات ا حترازيػػػة فػػػي البجػػػـو لتقمػػػيص الثسػػػا ر المدنيػػػة إلػػػ  أدنػػػ  حػػػد 
( حمػػ  انػي   فػػي حالػػة 57يػػنص البروتوكػوؿ اووؿ فػػي ال قػرة اوولػػ  مػػف المػادة ) ممكػف  :

نييف واورػداؼ المدنيػة شف حمميػات حسػكرية ينبغػي ايػال ارتمػاـ دا ػـ بحمايػة السػكاف المػد
 .وتتضػػػمف اإلجػػػرالات ا حترازيػػػة ضػػػرورة التحقػػػؽ مػػػف أف اورػػػداؼ ليسػػػت أرػػػدافا مدنيػػػة، 
حطػػال تحػػذير مسػػبؽ بشػػلف البجمػػات التػػي يمكػػف أف تمحػػؽ الضػػرر بالمػػدنييف مػػا لػػـ تكػػف  واف

ذا تبيف أف البجمات تمحؽ بالمدنييف ضػررار  يػر متناسػب، فانػي  الظروؼ   تسم  بذلؾ. واف
 .(41)غي وق باينب

حظػػػر الػػػدروع البشػػػرية: يحظػػػر البروتوكػػػوؿ اووؿ اسػػػتثداـ المػػػدنييف كػػػدروع بشػػػرية 
حمػػ  انػػي    يجػػوز  54/7لمنػػك وقػػوع أي رجػػـو حمػػ  اورػػداؼ العسػػكرية.إذ تػػنص المػػادة 

اسػػتثداـ السػػكاف المػػدنييف أو اوفػػراد المػػدنييف أو تػػنقمبـ لجعػػؿ بعػػض المواقػػك أو المنػػاطؽ 
ميػػػات العسػػػكرية، و سػػػيما فػػػي محاولػػػة لحمايػػػة اورػػػداؼ العسػػػكرية مػػػف فػػػي مػػػلمف مػػػف العم

البجمات، أو حماية العمميات العسكرية أو إدارتبػا أو إحاقتبػا.و  يجػوز وطػراؼ النػزاع أف 
توجػػػػي حمميػػػػة تنقػػػػؿ السػػػػكاف المػػػػدنييف مػػػػف أجػػػػؿ محاولػػػػة حمايػػػػة اورػػػػداؼ العسػػػػكرية مػػػػف 

 أف البروتوكػػوؿ يبػػيف أنػػي حتػػ  لػػو لجػػل أحػػد إ  البجمػػات أو حمايػػة العمميػػات العسػػكرية  .
فػػػاف ذلػػػؾ   يع ػػػي  أطػػػراؼ النػػػزاع إلػػػ  ا حتمػػػال بالمػػػدنييف، ورػػػو انتبػػػاؾ لمقػػػانوف الػػػدولي،

أطػػػػػراؼ النػػػػػزاع مػػػػػف التزاماتبػػػػػا القانونيػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بحمايػػػػػة السػػػػػكاف المػػػػػدنييف واوفػػػػػراد 
ووؿ تػنص حمػ  أنػي  وجػود مف البروتوكػوؿ ا 50/2المدنييف.وحاوة حم  ذلؾ، فاف المادة 

أفراد   ينطبؽ حميبـ تعريؼ المػدنييف بػيف  ػ وؼ السػكاف المػدنييف،   يحػـر السػكاف مػف 
   تبـ المدنية .  

مػػػف البروتوكػػػوؿ  54/1حظػػػر اسػػػتثداـ اوسػػػمحة العشػػػوا ية: لقػػػد وجػػػدنا أف المػػػادة 
ابؽ أيضػا اووؿ تحظر البجمات العشوا ية، وليس رػذا فحسػب بػؿ تضػيؼ إلػ  الحظػر السػ

تحػػػػريـ اسػػػػتثداـ اوسػػػػمحة التػػػػي   يمكػػػػف توجيببػػػػا إلػػػػ  أرػػػػداؼ محػػػػددة، ومنبػػػػا اوسػػػػمحة 
الجرثوميػػة وتسػػميـ م ػػادر ميػػا  الشػػرب.... باحتباررػػا حػػا ت واضػػحة لألسػػمحة التػػي لبػػا 

 تلثير حشوا ي بطبيعتبا. 
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بػيف ويمكف تعريؼ الساح العشوا ي بلني الساح الذي تكوف آثار  حشػوا ية   تميػز 
اورداؼ العسكرية والمدنيػة، أمػا بسػبب ث ػا ص طبيعيػة أو بسػبب الطريقػة التػي يسػتثدـ 
 ببا.وحيثمػػا تظبػػر اودلػػة أف ثمػػة احتمػػا  كبيػػرا إل ػػابة المػػدنييف إلػػ  جانػػب العسػػكرييف،

فػػاف حظػػر اسػػتثداـ رػػذا السػػاح يمكػػف أف يكػػوف الطريقػػة ال ضػػم  لمنػػك  وي سػػبب كػػاف،
  ية. وقوع رذ  اآلثار العشوا

لقػػد ح ػػمت، فػػي الواقػػك، انتباكػػات كثيػػرة لحقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي يتمتػػك ببػػا السػػكاف 
المػػدنيوف العراقيػػوف، وذلػػؾ فػػي أثنػػال الغػػزو اونجمػػو أمريكػػي حمػػ  العػػراؽ. فقػػد أشػػار تقريػػر 

إلػػػ  أف إسػػػتراتيجية    Human Rights Watchمنظمػػػة مراقبػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف 
تعتمػد حمػ  احتػراض ات ػا ت رات يػة أجرارػا كبػار القػادة است  اؿ القيادة العراقية  كانػت 

العػػػراقييف حبػػػر القمػػػر ال ػػػناحي فضػػػا حػػػف معمومػػػات اسػػػتثبارية ثبػػػت أنبػػػا  يػػػر كافيػػػة، 
ونتيجػػة لػػذلؾ لػػـ يكػػف بوسػػك الجػػيش اومريكػػي سػػو  تحديػػد أرػػداؼ فػػي أحيػػال مدنيػػة حمػػ  

 .(45)متر، مما أد  إل  سقوط الم ات مف الضحايا المدنييف 400مد  
ويعد استثداـ اولغاـ اورضػية المضػادة لألفػراد محظػورا مػف اوسػمحة ذات اآلثػار 

نتػػاج  4999فقػػد حظػػرت معارػػدة أوتػػاوا لحظػػر اولغػػاـ لسػػنة  العشػػوا ية. اسػػتثداـ وتثػػزيف واف
 ونقؿ اولغاـ المضادة لألفراد وأو ت بتدميررا.

رة بانتبػػػاؾ الحظػػػر اسػػػتثداـ اوسػػػمحة العنقودية.فبػػػذ  القنابػػػؿ تشػػػكؿ مثػػػاطرة كبيػػػ
الم ػػػروض حمػػػ  اسػػػتثداـ اوسػػػمحة العشػػػوا ية، بسػػػبب اتسػػػاع رقعػػػة المنطقػػػة التػػػي تغطيبػػػا 

% مػػػػػف رػػػػػذ  القنابػػػػػؿ   ين جػػػػػر فػػػػػور ارتطامػػػػػي  5القنابػػػػػؿ ال ػػػػػغيرة.إف مػػػػػا   يقػػػػػؿ حػػػػػف 
باورض.لذا فاف القنيبات التػي   تن جػر ت ػب  شػبيبة باولغػاـ اورضػية المضػادة لألفػراد 

ويبػػدو  تشػػكؿ ثطػػرا حمػػ  اوشػػثاص، ومػػنبـ المػػدنيوف، الػػذيف ي ػػطدموف ببػػا. ونبػػا تظػػؿ
أف رذا الحظر لػيس مػاثا فػي أذرػاف القػادة اومػريكييف وقػادة حمػؼ الشػماؿ اوطمسػي، فقػد 
ذكػػرت تقػػارير منظمػػة الع ػػو الدوليػػة ومنظمػػة مراقبػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف أف القػػادة اوثيػػريف قػػد 

نقوديػػة فػػي حمميػػات الق ػػؼ التػػي اسػػتبدفت نػػيش فػػي قنبمػػة ح 4765اسػػتثدموا مػػا يقػػارب 
.أمػػا الو يػػات المتحػػدة اومريكيػػة فقػػد اسػػتثدمت فػػي حػػرب 4999يو سػػافيا السػػابقة سػػنة 

قنبمػػػة حنقوديػػػة.وفي حػػػرب أفغانسػػػتاف  60000مػػػا يزيػػػد حمػػ    4994الثمػػيع الثانيػػػة حػػػاـ 
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ومػارس  7004كتػوبر قنبمة حنقودية فػي ال تػرة بػيف ا 4700أسقطت القوات اومريكية نحو 
.ولقػػػػد أحمنػػػػػت القيػػػػادة الوسػػػػػط  اومريكيػػػػػة فػػػػي حػػػػػرب الثمػػػػػيع الثالثػػػػة بػػػػػلف قواتبػػػػػا 7007

ا متنػػاع حػػف نقػػؿ وكػػذلؾ  مػػف الػػذثا ر العنقوديػػة حمػػ  وجػػي اإلجمػػاؿ. 40787اسػػتثدمت 
واسػػػػػتثداـ أسػػػػػمحة اليورانيػػػػػـو المنضػػػػػب نظػػػػػرا آلثاررػػػػػا الثطيػػػػػرة حمػػػػػ  ال ػػػػػحة اإلنسػػػػػانية 

 .(46)والبي ة
اسػػتثداـ اوسػػمحة النوويػػة انتباكػػا أساسػػيا لقواحػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي زمػػف  ويشػػكؿ

 .(47)الحرب ولمقانوف الدولي اإلنساني
وأمػػا اوسػػمحة الكيميا يػػة والبيولوجيػػة، فػػاف القػػانوف الػػدولي يحظػػر اسػػتثدامبا فػػي 
ر النزاحات المسمحة.فبي أسمحة، بطبيعتبا،   تميػز بػيف اورػداؼ العسػكرية والمدنيػة، و يػ

ورػػي  –قابمػػة لاسػػتثداـ مػػف دوف أف تشػػكؿ انتباكػػا لمبػػدأ التمييػػز بػػيف المػػدنييف والمقػػاتميف 
وحتػػ  لػػو كػػاف باإلمكػػاف شػػف رجمػػات  –قاحػػدة حرفيػػة مػػف قواحػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني 

باوسػػػػمحة الكيما يػػػػة والبيولوجيػػػػة حمػػػػ  المقػػػػاتميف فقط.ف نبػػػػا تظػػػػؿ محظػػػػورة، ونبػػػػا تسػػػػبب 
 ػػدا ومعانػػاة  يػػر ضػػرورية، وبػػذلؾ تشػػكؿ انتباكػػا لقاحػػدة حرفيػػة مػػف قواحػػد لممقػػاتميف أذ  زا

نتػػاج  4977وتحظػػر ات اقيػػة اوسػػمحة البيولوجيػػة لعػػاـ  القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني. تطػػوير واف
كمػػػا تحظػػػر ات اقيػػػة اوسػػػمحة  وتثػػػزيف العنا ػػػر الجرثوميػػػة والبيولوجيػػػة و ػػػراض حربيػػػة.

نتػػػػاج  4997الكيميا يػػػػة لعػػػػاـ  وتثػػػػزيف واسػػػػتثداـ اوسػػػػمحة الكيميا يػػػػة، وتقضػػػػي تطػػػػوير واف
 بتدمير مرافؽ إنتاج اوسمحة الكيميا ية باإلضافة إل  اوسمحة الكيميا ية ن سبا.

مػف ا ت اقيػػة الرابعػػة اوطػػراؼ المعنيػػة  (72وحتػػ  المػػادة  41لقػد ألزمػػت المػػواد )و 
جػزة والمسػنيف و بضرورة إنشال مناطؽ  حية ومواقك آمنػة لحمايػة الجرحػ  والمرضػ  والع

اوط ػػػاؿ دوف سػػػف الثامسػػػة حشػػػرة والحوامػػػؿ، كػػػذلؾ يمكػػػف إنشػػػال منػػػاطؽ محايػػػدة لحمايػػػة 
الجرحػػ  والمرضػػ  مػػف المقػػاتميف و يػػر المقػػاتميف، وكػػذلؾ المػػدنييف الػػذيف   يشػػتركوف فػػي 

وأكػػدت حمػػ  منػػك مباجمػػة المستشػػ يات المدنيػػة المعػػدة لتقػػديـ الرحايػػة  العمميػػات العدا يػػة.
كما يجػب احتػراـ وحمايػة المػوظ يف العػامميف فػي إدارة وتشػغيؿ المستشػ يات، بمػف ال حية.

ثػػػال الجرحػػػ  مػػػف  فػػػيبـ طػػػواقـ اإلسػػػعاؼ والممرضػػػيف والمسػػػع يف الػػػذيف يقومػػػوف بنقػػػؿ واف
أماكف العمميات ذات الطابك العسكري.وتك ؿ اوطراؼ السامية المتعاقدة حرية مرور جميػك 
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 4977وقػػػد حػػػزز البروتوكػػػوؿ اإلضػػػافي اووؿ لعػػػاـ  ة.ارسػػػات اودويػػػة والمبمػػػات الطبيػػػ
آليات حماية رجاؿ المبمات الطبية، وتسبيؿ حمميات نقػؿ الجرحػ  والم ػابيف فػي منػاطؽ 
اوحماؿ الحربية، وكرس ضرورة حمايتبـ وحدـ التعرض لبـ بليػة أحمػاؿ تسػبب لبػـ اوذ  

و  يجػػوز البجػػـو حمػػ   .ؿمػػف رػػذا البرتوكػػو  (46-42مػػا أكدتػػي المػػواد مػػف ) اوالضػرر ورػػذ
 ،وسػػا ؿ النقػػؿ البػػري أو البحػػري أو الجػػوي التػػي تسػػتثدـ لنقػػؿ الجرحػػ  والمرضػػ  المػػدنييف

حػدـ جػواز وكػذلؾ  .اإلضػافي اووؿ ؿ( مػف البرتوكػو 76-74وأشارت إل  ذلؾ المواد مػف )
البجػػـو حمػػ  المنشػػ ت التػػي تحتػػوي حمػػ  قػػو  ثطػػرة كالجسػػور ومحطػػات توليػػد الكبربػػال 

لمػػػا يترتػػػب حمػػػ  ق ػػػؼ رػػػذ  المنشػػػ ت مػػػف ثسػػػا ر فادحػػػة تمحػػػؽ بالسػػػكاف  نظرار د.والسػػػدو 
واف اسػػتبداؼ محطػػات الكبربػػال ( مػػف ن ػػس البرتوكػػوؿ.56وقضػػت بػػذلؾ المػػادة ) المػػدنييف

التػػي تقػػك فػػي أمػػاكف بعيػػدة حػػف مسػػرح القتػػاؿ رػػو حمػػؿ حػػدواني يسػػتبدؼ تػػدمير المنشػػ ت 
ررػػاببـ  والضػػغط حمػػيبـ.   يجػػوز توجيػػي البجػػـو ضػػد المدنيػػة ومعاقبػػة السػػكاف المػػدنييف واف

 وشػػبكاتبا،وميػػا  الشػػرب  الغذا يػػة،مثػػؿ المػػواد  المػػدنييف،اوشػػيال التػػي    نػػ  حنبػػا لحيػػاة 
أكػدت  وميا  الري، والمناطؽ الزراحيػة، والماشػية، وكػؿ مػا لػي قيمػة حيويػة لمسػكاف المػدنييف

لبروتوكػػوؿ تجويػػك رػػذا احظػػر  قػػدو  .اإلضػػافي اووؿ ؿ( مػػف البرتوكػػو 51حمػػ  ذلػػؾ المػػادة )
ف نكػػار المػػال حمػػ  السػػكاف المػػدنييف رػػو حمػػؿ  .(48)المػػدنييف كلسػػموب مػػف أسػػاليب الحػػرب

يجػب إطػاؽ وأثيػرار . (49) ير قانوني بقػدر مػا رػو  يػر قػانوني أيضػار إنكػار الطعػاـ حمػيبـ
راد أسػػر  الحػػرب رػػـ أفػػ .(70)سػػراح المػػدنييف بلق ػػ  سػػرحة بعػػد انتبػػال  اوحمػػاؿ العدا يػػة

القػوات المسػػمحة والميميشػيات المرافقػػة المسػػتوفية لمشػروط المحػػددة فػػي ات اقيػة جنيػػؼ الثالثػػة 
( ممػػػف يقعػػػوف فػػػي قبضػػػة العػػػدوا ورػػػـ يتمتعػػػوف بػػػالحقوؽ الممنوحػػػة فػػػي 7ألػػػؼ 1)المػػػادة 

ا ت اقيػػػػة. رػػػػذا وتحمػػػػي ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة كػػػػؿ اوشػػػػثاص اآلثػػػػريف المحتجػػػػزيف فػػػػي 
ب إطاؽ سراح أسر  الحرب والمحتجزيف مػف المػدنييف دوف تػلثير اوراضي المحتمة. ويج

فور انتبال العمميات العدا ية. إ  أنػي يجػوز اإلبقػال حمػ  حجػز المتبمػيف بجػـر ثطيػر إلػ  
( مػػػػف 449/5أف تنتبػػػػي اإلجػػػػرالات القضػػػػا ية الجنا يػػػػة أو ينتبػػػػي تن يػػػػذ العقوبػػػػة )المػػػػادة 

 ت اقيػػة الرابعػػة(. ويبقػػ  جميػػك المعتقمػػيف محميػػيف ( مػػف ا422/7)ا ت اقيػػة الثالثػػة، والمػػادة 
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لػ  أف يػتـ اإلفػراج حػنبـ  بموجب القانوف الدولي اإلنساني طالما رـ تحت سمطة المحتػؿ، واف
 ( مف ا ت اقية الرابعة.6/1( مف ات اقية جنيؼ الثالثة والمادة )4)5)المادة 

 

 ادلبحث الثبلث 
 حقوق ادلذويني أثىبء االحتالل العسكري

مػػػف أنظمػػػة  رػػػاي والتػػػي تعػػػرؼ  17د تعريػػػؼ ا حػػػتاؿ العسػػػكري فػػػي المػػػادة يػػر 
ا حتاؿ حم  النحو اوتي:  تعتبر اوراضي محتمة حندما ت وضك فعميػار تحػت سػمطة جػيش 

. و  يطػػاؿ ا حػػتاؿ إ  اوراضػػي التػػي أ سسػػت فيبػػا رػػذ  السػػمطة ويمكػػف ممارسػػتبا  معػػاد 
 فيبا. 

( ببسػػاطة إلػػ  ذلػػؾ 254)ال قػػرة  FM 27-10 ويشػػير كتيػػب الو يػػات المتحػػدة
( حذو  بالتشديد حمػ  أنػي   بػد لمقػوات 502التعريؼ. ويحذو كتيب المممكة المتحدة )ال قرة 

الغازيػػػة مػػػف أف تكػػػوف قػػػد حمػػػت محػػػؿ سػػػمطات البمػػػد فػػػي ممارسػػػة السػػػيطرة ال عميػػػة حمػػػ  
 أراضيي.

 حػتاؿ العسػكري مػف  وي ستمد المعيار الوحيد لتحديػد مػد  انطبػاؽ القػانوف حمػ  ا
 الحقا ؽ :

السيطرة ال عمية وال عالة حم  اوراضي مف جانب قوات مسمحة أجنبيػة مقرونػة ب مكانيػة  .4
 إنقاذ قراراتبا.

 والغياب ال عمي لسمطة حكومية وطنية تتمتك بسيطرة فعمية.   .7

 ف ذا تـ استي ال رذ  الشروط بالنسبة لمنطقة معينػة، ينطبػؽ حميبػا قػانوف ا حػتاؿ
العسكري. ومك أف ردؼ الحممة العسكرية قػد   يكػوف السػيطرة حمػ  اوراضػي، فػ ف مجػرد 
وجود مثؿ رذ  القوات في وضػك مسػيطر يجعػؿ قػانوف حمايػة السػكاف منطبقػار. و  تسػتطيك 
دولة ا حتاؿ التممص مف المسؤوليات المترتبة حميبا، مػا دامػت حكومػة الػباد  يػر قػادرة 

حتياديػػة. وبحسػػب مػػا ورد فػػي ات اقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة )المػػادة الرابعػػة( حمػػ  أدال مبامبػػا ا 
فػػ ف المػػدنييف فػػي اوراضػػي المحتمػػة الػػذيف يجػػدوف أن سػػبـ  تحػػت سػػمطة طػػرؼ فػػي النػػػزاع 
ليسوا مػف رحايػا  أو دولػة احػتاؿ ليسػوا مػف رحايارػا  رػـ  اوشػثاص المحميػوف  الػذيف تػرد 
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(. وأي 8مة لانتباؾ و  يمكػف التنػازؿ حنبػا )المػادة حقوقبـ في ا ت اقية. وحقوقبـ  ير قاب
تنػػازؿ مػػف رػػذا القبيػػؿ باطػػؿ و غ. ب ػػرؼ النظػػر حمػػا إذا كػػاف الشػػثص اتثػػذ ذلػػؾ القػػرار 

 بمؿل إرادتي أو تحت الضغط الذي مارستي دولة ا حتاؿ.
ويسػػري م عػػوؿ النظػػاـ القػػانوني الػػدولي الثػػاص بػػا حتاؿ العسػػكري حالمػػا تحقػػؽ 

لمسمحة لدولػة أجنبيػة السػيطرة ال عالػة حمػ  أراض  ليسػت تابعػة لبػا. وينتبػي حنػدما القوات ا
تتثمػػػ  قػػػوات ا حػػػتاؿ حػػػف سػػػيطرتبا حمػػػ  تمػػػؾ اوراضػػػي.وتنطبؽ قواحػػػد القػػػانوف الػػػدولي 

تحػت سػيطرة حػدو  -أثنػال نػزاع مسػم   -المتعمقة باوراضي المحتمػة أينمػا أ ػبحت أرض 
اورض قبػؿ النػزاع. وتنطبػؽ رػذ  القواحػد أيضػا حمػ   السمطة التي كانت تسيطر حمػ  رػذ 

كػػؿ حالػػة مػػف حػػا ت ا حػػتاؿ الحربػػي حتػػ  حنػػدما   تواجػػي بمقاومػػة مسػػمحة و  يكػػوف 
رناؾ بالتالي نزاع مسم . كما تحمي جميك المدنييف ماحدا رحايا سػمطة ا حػتاؿ مػف  يػر 

 -رػػو سػػمطة ا حػػتاؿ  الاج ػػيف. و  تػػؤدي حمميػػة ضػػـ اورض المحتمػػة مػػف جانػػب واحػػد
أو أي ات اقػات تعقػدرا  -سوال كاف شرحيا أو  ير شرحي بموجب حػؽ المجػول إلػ  الحػرب 

سػػمطة ا حػػتاؿ مػػك السػػمطات المحميػػة لػػألرض المحتمػػة إلػػ  حرمػػاف اوشػػثاص المحميػػيف 
 مف الحماية المثولة لبـ بموجب القانوف الدولي اإلنساني.

سػػػػيادة حمػػػػ  اورض،وا حػػػػتاؿ حالػػػػة مؤقتػػػػة بحكػػػػـ   تكتسػػػػب قػػػػوة ا حػػػػتاؿ أيػػػػة       
التعريؼا وتعد حقوؽ قوة ا حتاؿ في اورض مجرد حقوؽ انتقالية ي ػاحببا التػزاـ يطغػ  

 حم  ما حدا  باحتراـ القوانيف القا مة وقواحد اإلدارة. 
ويتعػػػػػيف حمػػػػػ  قػػػػػوة ا حػػػػػتاؿ فػػػػػي ممارسػػػػػة سػػػػػمطاتبا أف تضػػػػػك فػػػػػي ا حتبػػػػػار 

 يف ا تيتبف: الم محتيف المتعارضت
   أ( الضرورة العسكرية 
 ب( م ال  السكاف. 

ويتعػػيف حمػػ  سػػمطة ا حػػتاؿ أ  تمػػارس سػػمطتبا لثدمػػة م ػػالحبا الثا ػػة، أو 
الوفال بحاجة سكانبا. و  يجوز لبا بلي حػاؿ مػف اوحػواؿ اسػتغاؿ سػكاف اورض الواقعػة 

سػػػكانبا رػػػي. ويػػػرتبط  تحػػػت سػػػيطرتبا أو مواردرػػػا أو أ ػػػولبا اوثػػػر  ل ػػػال  أرضػػػبا أو
حمػ   -بسػكانبا ومواردرػا  -بذلؾ مبدأ أني حم  سمطة ا حتاؿ أ  تجبر اورض المحتمػة 
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المسػػارمة فػػي جبػػود الحػػرب التػػي يقػػـو ببػػا ا حػػتاؿ ضػػد الحكومػػة المعزولػػة وحم ا بػػا أو 
 المساحدة في ذلؾ بلي وسيمة. 

ف الطريقػػػػػة العاديػػػػػػة  نتبػػػػػػال ا حػػػػػتاؿ رػػػػػػي أف تنسػػػػػػحب ال قػػػػػوة المحتمػػػػػػة مػػػػػػف واف
اوراضي، أو تدفك إل  الثروج منبا.إ  أف استمرار تواجػد قػوات أجنبيػة   يعنػي بالضػرورة 
أف ا حػػتاؿ مسػػتمر.إذا كػػاف نقػػؿ السػػمطة إلػػ  حكومػػة محميػػة نقػػار فعميػػار، يػػؤدي حػػادة إلػػ  

تغيػػر انتبػػال ا حػػتاؿ. إ  أف قػػانوف ا حػػتاؿ قػػد ي ػػب  قػػابار لمتطبيػػؽ مػػف جديػػد إذا مػػا 
الوضك حم  اورض أي إذا حادت اوراضي مف جديد  تحت السمطة ال عميػة لجػيش العػدو  

أي بكممات أثػر  تحػت سػيطرة قػوات أجنبيػة بػدوف موافقػة  -مف   حة  راي( 17)المادة 
 السمطات المحمية.

 :(74)ولقد ميز القانوف الدولي بيف نوحيف مف ا حتاؿ، رما
الػػػذي اسػػػتتب اومػػػر فيػػػي لمسػػػمطات المحتمػػػة  (Occupationا حػػػتاؿ الكامػػػؿ ) -4

 دوف أي مقاومة نظامية أو شعبية.
( الػػػذي مػػػا زالػػػت معػػػي سػػػمطات ا حػػػتاؿ Invasionا حػػػتاؿ  يػػػر المسػػػتقر ) -7

 . (77)تواجي المقاومة في اإلقميـ المحتؿ، سوال أكانت رذ  المقاومة نظامية أو شعبية 

ية لممػػػػدنييف المقػػػػاوميف فػػػػي المنػػػػاطؽ وتبعػػػػا لػػػػذلؾ قننػػػػت الحقػػػػوؽ الدوليػػػػة حقوقػػػػا إضػػػػاف
المحتمة.فلضػػ ت حمػػيبـ  ػػ ة المحػػاربيف، وقضػػت بتمػػتعبـ بكػػؿ الحقػػوؽ المترتبػػة حمػػ  رػػذا 

 .(72)الوضك القا ـ
وتمشػػيار مػػك القػػانوف اإلنسػػاني الػػدولي، فػػ ف كػػؿ دولػػة احػػتاؿ ممزمػػة أيضػػار بػػاحتراـ 

راضػػيبا جز يػػار أو كميػػار ن ػػوص معارػػدات حقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي تشػػكؿ الدولػػة التػػي احتمػػت أ
طرفار فيبا، وبثا ة كمػا رػو شػلف العػراؽ، حنػدما ت ػدمع رػذ  المعارػدات رسػميار فػي النظػاـ 

كػذلؾ أكػدت لجنػة حقػوؽ اإلنسػاف، التػي تراقػب  4997القانوني لمدولة المحتمػة. وفػي العػاـ 
أف  ،4966تن يػػػذ العبػػػد الػػػدولي الثػػػاص بػػػالحقوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية ال ػػػادر فػػػي العػػػاـ 

 الحقػػػوؽ المكرسػػػػة فػػػي العبػػػػد تعػػػود إلػػػػ  أشػػػثاص يعيشػػػػوف فػػػي أراضػػػػي الدولػػػة الطػػػػرؼ  
 (.1، استمرارية الواجبات، ال قرة 76)التعميؽ العاـ رقـ 
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وحاوة حم  ذلؾ، ف ف لجنة حقوؽ اإلنساف وسوارا مػف البي ػات التػي تراقػب تن يػذ 
جػػػػب المعارػػػػدات التػػػػي الػػػػدوؿ لمواجبػػػػات المترتبػػػػة حميبػػػػا حمػػػػ   ػػػػعيد حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف بمو 

 ػػػادقت حميبػػػا، شػػػددت بثبػػػات حمػػػ  أف رػػػذ  الواجبػػػات تمتػػػد إلػػػ  أيػػػة أراض  تمػػػارس فيبػػػا 
إحػد  الػػدوؿ الو يػػة القضػػا ية أو تبسػط حميبػػا سػػيطرتبا، بمػػا فيبػا اوراضػػي المحتمػػة نتيجػػة 
ة حمؿ حسكري. ولذا ف ني في إدارة العراؽ، يتعػيف حمػ  الو يػات المتحػدة اومريكيػة والمممكػ

المتحدة احتراـ ا لتزامػات الدوليػة المترتبػة حميبمػا بالنسػبة لحقػوؽ اإلنسػاف إضػافة إلػ  تمػؾ 
 المترتبة حميبما بموجب القانوف اإلنساني الدولي. 

ولقػد طػور القػانوف الػػدولي حمػ  مػر السػػنيف إطػارار ر ػـ أنػػي يمػن  سػمطة ا حػػتاؿ  
طر حميبػػػا، إ  أنػػػي فػػػي الوقػػػت ذاتػػػي ال ػػػاحيات التػػػي تحتاجبػػػا إلدارة اوراضػػػي التػػػي ت سػػػي

يقػػػنف حقػػػوؽ سػػػكاف اوراضػػػي المحتمػػػة. ومػػػف اورػػػداؼ الر يسػػػية لمقواحػػػد الدوليػػػة الثا ػػػة 
بػػػا حتاؿ العسػػػكري تمكػػػيف سػػػكاف اوراضػػػي المحتمػػػة مػػػف العػػػيش بطريقػػػة  طبيعيػػػة  قػػػدر 

 اإلمكاف في مثؿ رذ  الظروؼ.
تاؿ الحربػي )كواقعػة ماديػة مؤقتػة ذات ولقد احترفت أحكاـ القانوف الدولي العاـ با ح   

. ولكنبا في الوقت ن سػي رتبػت حمػ  (71)في نطاؽ قواحدرا العامة واوساسية  (آثار قانونية
 ا حتاؿ ثاؿ فترتي المؤقتة، واجبات محددة تجا  المناطؽ المحتمة وسكانبا المدنييف.

الواقعيػة، فعمػ  اوثيػر وحيث أف سػمطة الحكػـ قػد انتقمػت إلػ  المحتػؿ مػف الناحيػة       
اتثػػاذ كػػػؿ التػػػدابير الممكنػػػة  سػػػتعادة وضػػػماف السػػامة والنظػػػاـ العػػػاـ مػػػك ضػػػرورة احتػػػراـ 
القانوف الساري في البمد المحتؿ، كؿ ذلؾ ما لـ توجد ظروؼ تمنعي مػف الو ػوؿ إلػ  ذلػؾ 

 .  (75)منعا كميار و مطمقا
انيف الحػػرب أو ن ػػوص القػػانوف الثػػاص بػػا حتاؿ العسػػكري، المعػػروؼ بقػػو  إف

قوانيف النػزاع المسم ، تلثذ بعيف ا حتبار بواحػث القمػؽ العسػكرية واومنيػة لدولػة ا حػتاؿ 
وتػػػوازف بينبػػػا وبػػػيف حقػػػوؽ اوشػػػثاص الػػػذيف يجػػػدوف أن سػػػبـ ثاضػػػعيف لسػػػمطتبا. وتوجػػػد 
الم ػػػادر المتعمقػػػة بالواجبػػػات المترتبػػػة بموجػػػب القػػػانوف اإلنسػػػاني الػػػدولي المنطبقػػػة حمػػػ  

 تاؿ العسكري في: ا ح
 .4880قوانيف الحرب البرية التي تبنارا مجمك القانوف الدولي حاـ  .4
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ات اقية  راي بشلف قوانيف وحادات الحرب البرية )ات اقية  رػاي( واونظمػة الممحقػة   .7
 48ببػػػػػػا بشػػػػػػلف قػػػػػػوانيف وحػػػػػػادات الحػػػػػػرب البريػػػػػػة )أنظمػػػػػػة  رػػػػػػاي( ال ػػػػػػادرة فػػػػػػي 

 .4907أكتوبر/تشريف اووؿ 

ة جنيػػؼ الرابعػػة بشػػلف حمايػػة اوشػػثاص المػػدنييف فػػي وقػػت الحػػرب )ات اقيػػة ات اقيػػ  .2
 .4919أ سطس/آب  47جنيؼ الرابعة( المؤرثة في 

الممحػػؽ بات اقيػػات جنيػػؼ  4977مػػف البروتوكػػوؿ اإلضػػافي اووؿ لمعػػاـ  75المػػادة   .1
والمتعمػػؽ بحمايػػة ضػػحايا المنازحػػات المسػػمحة الدوليػػة  4919/آب  47المؤرثػػة فػػي 

 وتوكوؿ اووؿ(.)البر 

قواحػػػد القػػػانوف الػػػدولي العرفي.وفػػػي الحقيقػػػة، فػػػ ف معظػػػـ القواحػػػد اوساسػػػية الثا ػػػة  .5
بػػا حتاؿ رػػي ذات طػػابك قػػانوني حرفػػي، وممزمػػة لمجميػػك. و  يسػػم  أي منبػػا بػػلي 

 انتقاص.
 : (76)ويمكف إيجاز أرـ الحقوؽ التي أقرتبا تمؾ ا ت اقيات بما يلتي بما يمي

ييػػػز فػػػي المعاممػػػة : حمػػػ  سػػػمطات  ا حػػػتاؿ احتػػػراـ حيػػػاة اوشػػػثاص مبػػػدأ حػػػدـ التم -4
المػػػدنييف ومعػػػاممتبـ معاممػػػة إنسػػػانية دوف أي تمييػػػز حمػػػ  أسػػػاس الجػػػنس أو المػػػوف أو 
العن ػػػػر أو العقيػػػػدة أو اآلرال السياسػػػػية أو  يررػػػػا مػػػػف اآلرال، أو ا نتمػػػػال القػػػػومي أو 

و حمػػ  أسػػاس أيػػة معػػايير أثػػػر  ا جتمػػاحي أو الثػػروة أو المولػػد أو أي وضػػك آثػػػر أ
ويجػػػب فػػػي جميػػػك اوحػػػواؿ تػػػوفير ا حتػػػراـ وشثا ػػػبـ وشػػػرفبـ وأماكبػػػـ  (77)مماثمػػػة

وحقػػوقبـ العا ميػػة، وحقا ػػػدرـ الدينيػػة وممارسػػػتبا، وحػػاداتبـ وتقاليػػػدرـ، وأف يعػػامموا فػػػي 
 .(78) جميك اووقات واومكنة معاممة إنسانية

يحظػػر حمػػ  سػػمطات ا حػػتاؿ  المحتػػؿ:إلقمػػيـ حظػػر إحمػػاؿ السػػمب والنبػػب فػػي ا مبػػدأ -7
أف تقػػـو بػػلي حمػػؿ مػػف أحمػػاؿ السػػمب أو النبػػب أو ا نتقػػاـ ضػػد السػػكاف المػػدنييف أو 

 .(79)ضد أموالبـ أو ممتمكاتبـ 
يحظػػر حمػػ  دولػػة  )مػػف ات اقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة بقولبػػا  52وتػػنص فػػي ذلػػؾ المػػادة 

ولػػػة تتعمػػػؽ بػػػلفراد أو جماحػػػػات، أو ا حػػػتاؿ أف تػػػدمر أي ممتمكػػػات ثا ػػػة ثابتػػػة أو منق
بالدولة أو السمطات العامة، أو المنظمات ا جتماحيػة أو التعاونيػة، إ  إذا كانػت العمميػات 
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أمػػاؾ البمػػديات  (. وتعامػػؿ )باحتباررػػا أماكػػار ثا ػػة(الحربيػػة تقتضػػي حتمػػار رػػذا التػػدمير
، حتػػػ  ولػػػو كانػػػت والمؤسسػػػات الموقوفػػػة حمػػػ  الػػػديف واإلحسػػػاف والتعمػػػيـ وال نػػػوف وال عمػػػـو

ممموكة لمدولة ويحظر كؿ استيال حم  مؤسسػات مػف رػذا النػوع أو حمػ  آثػار تاريثيػة أو 
أحمػػاؿ فنيػػة وحمميػػة أو تػػدمير رػػذ  اوشػػيال أو إتافبػػا حمػػدار، وينبغػػي احتبػػار رػػذ  اوحمػػاؿ 

 .(20)موضوع دحو  قضا ية
ميػار انتباكػات منظمػة ومف الجدير بالذكر إف قػوات ا حػتاؿ اإلسػرا يمي ترتكػب يو 

لحقوؽ اإلنساف في اوراضي ال مسطينية المحتمة، تتمثؿ رذ  ا نتباكػات فػي أحمػاؿ رػدـ و 
تجريؼ المنازؿ السػكنية، دوف سػابؽ إنػذار، ودوف أف يػتمكف السػكاف مػف إثػراج مقتنيػاتبـ. 
وكػػػذلؾ رنػػػاؾ سمسػػػة أحمػػػاؿ تػػػدمير وتثريػػػب وسػػػرقة الممتمكػػػات واوراضػػػي الزراحيػػػة مػػػف 

ار فواكػػػػي وثضػػػػراوات و يررػػػػا لممػػػػواطنيف ال مسػػػػطينييف حمػػػػ  أيػػػػدي جػػػػيش ا حػػػػتاؿ أشػػػػج
 اإلسرا يمي. 

ويقػػؼ المجتمػػك الػػدولي، ب لياتػػي المثتم ػػة وتنظيماتػػي المتعػػددة، حػػاجزا حػػف حمايػػة 
 .(24)المدنييف ال مسطينييف وممتمكاتبـ

ير الحاجػػػات مبػػػدأ تػػػلميف ا حتياجػػػات اوساسػػػية لممػػػدنييف: حمػػػ  سػػػمطة ا حػػػتاؿ تػػػوف -2
فػػي اإلقمػػيـ المحتػػؿ، ودوف تمييػػز  (اوساسػػية )كالغػػذال والكسػػال والػػدوال وال ػػراش واإليػػوال

مػػف اإلحػػاف  75/4. ويتلكػػد رػػذا الحػػؽ بمػػا تضػػمنتي المػػادة (27)ضػػد السػػكاف المػػدنييف
التي تقػوؿ )لكػؿ شػثص  4918كانوف اووؿ  40العالمي لحقوؽ اإلنساف ال ادر في 

ك ػػي لضػػماف ال ػػحة والرفاريػػة لػػي ووسػػرتي، وثا ػػة حمػػ  حػػؽ فػػي مسػػتو  معيشػػة ي
 ػػػػػعيد الملكػػػػػؿ والممػػػػػبس والمسػػػػػكف والعنايػػػػػة الطبيػػػػػة و ػػػػػعيد الثػػػػػدمات ا جتماحيػػػػػة 

 الضرورية(. 
ويجب حم  سمطات ا حتاؿ ضماف توفير اوشيال الضرورية لمعبادة، وتسبيؿ أحمػاؿ 

لغػػوث ذات ال ػػ ة المدنيػػة . كمػػا يجػػب القيػػاـ بلحمػػاؿ ا(22)الغػػوث وحمايػػة القػػا ميف ببػػا
المحايدة ودوف تمييز مجحؼ لمسكاف المدنييف إلقميـ ثاضك لسػيطرة طػرؼ فػي النػزاع، 
مػػف  يػػر اوقػػاليـ المحتمػػة، إذا لػػـ يػػزودوا بػػالمؤف واإلمػػدادات الازمػػة لحيػػاتبـ مػػف إيػػوال 

 .(21)وكسال و ذال وفراش ومواد طبية و ير  مما رو ضروري لبـ
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التعػػػذيب وسػػػا ر الممارسػػػات  يػػػر اإلنسػػػانية : ويحظػػػر فػػػي جميػػػك مبػػػدأ تحػػػريـ أحمػػػاؿ  -1
الحػػػا ت حمػػػ  سػػػمطات ا حػػػتاؿ القيػػػاـ بلحمػػػاؿ اإلكػػػرا  والتعػػػذيب والعقػػػاب الجمػػػاحي 

 وا نتقاـ واحتجاز الررا ف وترحيؿ السكاف المدنييف.
ويسػػع  القػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف إلػػ  حمايػػة السػػكاف المػػدنييف ضػػد جميػػك 

نؼ أو التبديػد وبوجػي ثػاص القتػؿ والتعػذيب البػدني أو العقمػي والعقوبػات البدنيػة أحماؿ الع
والتشويي، التي قد تمارس حميبـ مف قبؿ القػوات العسػكرية المعاديػة. ولػيس رػذا فحسػب بػؿ 
يح ف رؤ ل السكاف ضد السباب والشتا ـ أيضار ر وا حتدال حم  الكرامة الشث ػية وحمػ  

 . (25)والمحطة لمكرامة اوثص المعاممة المبينة
ويحظػػػػر فػػػػرض العقوبػػػػات الجماحيػػػػة حمػػػػ  السػػػػكاف، باحتبػػػػاررـ مسػػػػ وليف بطريػػػػؽ 

  .(26)التضامف حف اوحماؿ ال ردية، سوال أكانت رذ  العقوبة مالية أـ جسمية
لقد بينت ات اقية جنيؼ الرابعة أف مسؤولية السكاف فردية وليست جماحيػة لػذلؾ   

اس لـ يشاركوا في أحماؿ حدا ية ضد القػوات العسػكرية. كمػا يجوز فرض العقوبات حم  أن
 يجب أ  يتـ المجول إل  رد ال عؿ العسكري ك جرال انتقامي.

وتحظػػػػر ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة النقػػػػؿ الجبػػػػري الجمػػػػاحي أو ال ػػػػردي لألشػػػػثاص 
المحميػػيف أو ن ػػيبـ مػػف اوراضػػي المحتمػػة إلػػ  أراضػػي دولػػة ا حػػتاؿ أو إلػػ  أراضػػي أيػػة 

لة أثر  محتمة أو  ير محتمة أيػا كانػت دواحيػي. و  يجػوز لدولػة ا حػتاؿ أف ترحػؿ أو دو 
(. ونجػد أف الكيػاف 19تحتمبػا )المػادة تنقؿ جزلار مػف سػكانبا المػدنييف حمػ  اوراضػي التػي 

اإلسػرا يمي منػذ ا ت ػابي فمسػطيف وحتػ  اآلف ورػػو يمػارس سياسػة ترحيػؿ ال مسػطينييف مػػف 
قامػػػػة مسػػػػت عمرات يبوديػػػػة حميبػػػػا، وم ػػػػادرة الممتمكػػػػات العربيػػػػة فػػػػي اوراضػػػػي أراضػػػػيبـ واف

المحتمة ونزع ممكيتبا وجميك المحاو ت اوثر  الراميػة حمػ  اسػتحواذ حمػ  اوراضػي، ممػا 
 .(27)يشكؿ مثال ة  ريحة  ت اقية جنيؼ الرابعة

ة ب ػ ة ويحـر حم  سمطات ا حتاؿ تحريمار مطمقار احتجاز المدنييف فػي المنػاطؽ المحتمػ 
 .(29)، أو احتقالبـ احتقا   ير قضا ي(28)ررا ف

مبدأ حظر حمؿ اوط اؿ أو إجبار المواطنيف حم  الثدمة في قواتبا :   يجػوز لدولػة  -5
ا حػتاؿ أف تػر ـ اوشػثاص المحميػيف حمػ  العمػؿ إ  إذا كػانوا فػوؽ الثامنػة حشػرة 
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  الثدمػػػة فػػػي قواتبػػػا مػػػف العمػػػر. كمػػػا   يجػػػوز لبػػػا أف تػػػر ـ رػػػؤ ل اوشػػػثاص حمػػػ
 .(10)المسمحة أو المعاونة فيبا، كما يحظر أي ضغط أو دحاية بغرض تطوحبـ

ويقت ػػر حمػػؿ سػػكاف اوراضػػي المحتمػػة حمػػ  مػػا رػػو ضػػروري لتػػوفير احتياجػػات 
جيش ا حتاؿ أو لثدمة الم محة العامة أو لتوفير الغػذال أو المػلو  أو الممػبس أو النقػؿ 

 .(14)محتؿأو ال حة لسكاف البمد ال
و  يجػوز إر ػػاـ اوشػثاص المحميػػيف حمػ  القيػػاـ بػلي حمػػؿ يترتػب حميػػي التػػزامبـ 
با شػػتراؾ فػػي حمميػػات حربيػػة ضػػد وطػػنبـ. و  يجػػري تن يػػذ العمػػؿ اإل فػػي داثػػؿ اوراضػػي 
المحتمة التي يوجد ببا اوشثاص المعنيوف، ويبق  كؿ شثص بقػدر ا سػتطاحة فػي مكػاف 

العمػؿ أجػرار من ػ ار ويكػوف العمػؿ متناسػبار مػك قػدرات الشػثص حممي المعتػاد، ويعطػ  حػف 
 البدنية والعقمية. 

مبػػدأ تػػاميف تػػوفير قواحػػد العدالػػة الجنا يػػة أثنػػال المحاكمػػة وبعػػدرا: وتتضػػمف ا ت اقيػػة  -6
مة المحاكمات التي تجريبا سمطة ا حػتاؿ، الرابعة حددار مف الن وص لضماف سا

بحيث تتوافر لممتبـ الضمانات القانونية لمحاكمة حادلػة، مػف ا لتػزاـ بمبػدأ المواجبػة 
ث و ار بالنسبة لمجرا ـ المقػرر لعقوبتبػا سػنتاف فػلكثر، فضػار حػف ضػمانات تتعمػؽ 

 .  (17)باإلثبات، وحقوؽ الدفاع، بما في ذلؾ الحؽ في ا ست ناؼ
ضػمف أيضػػار ضػػمانات حديػػدة ضػد فػػرض حقوبػػة اإلحػػداـ حمػ  السػػكاف المػػدنييف، بحيػػث وتت

  ت ػػػرض إ  فػػػي حالػػػة اإلدانػػػة بالجاسوسػػػية أو أحمػػػاؿ التثريػػػب الثطيػػػرة ضػػػد المنشػػػ ت 
العسكرية التابعة لدولة ا حتاؿ أو بمثال ات متعمدة سببت وفاة شػثص أو أكثػر، وبشػرط 

جػرا ـ بمقتضػػ  التشػريك الػػذي كػاف سػػاريار فػي اوراضػػي أف يكػوف اإلحػداـ رػػو حقوبػة رػػذ  ال
 .(12)المحتمة قبؿ ا حتاؿ

و  يجوز إ دار حكـ ب حداـ شثص محمي إ  بعػد توجيػي نظػر المحكمػة ب ػ ة 
ثا ػػة إلػػ  أف المػػتبـ لػػيس مػػف رحايػػا دولػػة ا حػػتاؿ، ورػػو لػػذلؾ  يػػر ممػػـز بػػلي واجػػب 

ب حػػداـ شػػثص محمػػي تقػػؿ سػػني حػػف  . و  يجػػوز بػػلي حػػاؿ إ ػػدار حكػػـ(11)لمػػو ل نحورػػا
 .  (15)ثمانية حشر حامار وقت اقتراؼ المثال ة
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ويمنػػك حمػػ  دولػػة ا حػػتاؿ أف تقػػبض حمػػ  اوشػػثاص المحميػػيف أو تحػػاكمبـ أو 
تػػدينبـ بسػػػبب أفعػػػاؿ اقترفورػػا أو آرال أحربػػػوا حنبػػػا قبػػػؿ ا حػػتاؿ أو أثنػػػال انقطػػػاع مؤقػػػت 

  .(16)ؼ الحربلاحتاؿ باستثنال مثال ات قوانيف وأحرا

ويتـ حجز اوشثاص المحمييف المتبميف فػي البمػد المحتػؿ ويقضػوف فيػي حقػوبتبـ 
ويثضػػػعوف لنظػػػاـ  ػػػذا ي  ػػػحي  المحتجػػػزيف،وي  ػػػموف إذا أمكػػػف حػػػف بػػػاقي  أدينػػػوا.إذا 

 .  (17)يك ؿ المحافظة حم   حتبـ، وتقدـ لبـ الرحاية الطبية التي تتطمببا حالتػػبـ ال حية
 حػتاؿ تسػميـ اوشػثاص المحميػيف الػذيف اتبمػوا أو أدانػتبـ وينبغي حم  سػمطة ا

المحاكـ في اوراضي المحتمػة مػك المم ػات المتعمقػة ببػـ حنػد انتبػال ا حػتاؿ إلػ  سػمطات 
 .(18)اوراضي المحررة

وقػػد  حظنػػا أف ا حػػتاؿ اومريكػػي لمعػػراؽ قػػد احػػت ظ بلحػػداد را مػػة مػػف العػػراقييف 
د حػػاممبـ بطريقػػة مناقضػػة تمامػػا لمػػا ن ػػت حميػػي المػػادة فػػي سػػجني أبػػو  ريػػب و بوكػػا وقػػ

 مف ا ت اقية الرابعة ورذا ما شاردنا  و تحت ما سمي ب ضا   أبو  ريب.  76
كمػػا أف رػػذ  القػػوات لػػـ تسػػمـ رػػؤ ل السػػكاف العػػراقييف إلػػ  السػػمطات العراقيػػة بعػػد 

 العراقييف.والتي ادحت فيبا قوات ا حتاؿ إنبا سممت السيادة إل   78/6/7001
ونجػػػد أف إسػػػرا يؿ قػػػد ثال ػػػت رػػػذا الحػػػؽ مػػػف حقػػػوؽ السػػػكاف المػػػدنييف ال مسػػػطينييف، وذلػػػؾ 
بامتناحبػا حػف تسػػميـ جميػك المعتقمػػيف فػي السػجوف اإلسػػرا يمية لمسػمطة ال مسػػطينية بعػد حقػػد 

، ولمسمطة ال مسطينية الحػؽ فػي إطػاؽ سػراحبـ أو 4992ات اقية الساـ بيف الجانبيف حاـ 
 .(19)ـ في سجوف لديباإبقا ب

واف بقال المعتقميف أو نقمبـ إل  سػجوف داثػؿ الثػط اوثضػر بعػد حقػد ات اقيػة السػاـ أمػر 
مػػػف ا ت اقيػػػة الرابعػػػة يجػػػب وضػػػك المعتقمػػػيف فػػػي سػػػجوف  76 يػػػر قػػػانوني وحسػػػب المػػػادة 

داثػػػؿ المنػػػاطؽ المحػػػررة أي المنػػػاطؽ التػػػي تسػػػيطر حميبػػػا السػػػمطة ال مسػػػطينية، حتػػػ  ولػػػو 
 .(50)لسجوف تحت إدارة إسرا يميةكانت ا

وبعػػد رػػذا العػػرض وحكػػاـ الحمايػػة القانونيػػة لممػػدنييف أثنػػال ا حػػتاؿ الحربػػي أو 
الحػػروب يكػػوف مػػف المناسػػب أف نشػػير رنػػا إلػػ  أننػػا لػػو ت ح ػػنا رػػذ  القواحػػد الػػواردة فػػي 

جػدنا أف ات اقيات جنيؼ وفي البروتوكوليف الممحقػيف ببػا ومػا ورد فػي الشػريعة اإلسػامية لو 
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الشريعة اإلسامية قد وضعت أحكامار منذ أكثر مف أربعة حشر قرنار مػف الزمػاف ت ػوؽ رػذ  
الحقػػوؽ مػػف حيػػث مضػػمونبا ومػػف حيػػث ك الػػة ا لتػػزاـ بتطبيقبػػا نظػػرار  رتبػػاط ذلػػؾ بعقيػػدة 
المسػػػمـ، فقػػػد فرضػػػت الشػػػريعة قيػػػودار  ػػػارمة حمػػػ  اسػػػتثداـ القػػػوة أثنػػػال العمميػػػات القتاليػػػة، 

النص حميبا في القرآف الكريـ وفي السنة النبوية المطبرة، فيقوؿ تعال  فػي سػورة  حيث ورد
( فالقتػاؿ لػرد 49البقرة: )وقاتموا الذيف يقػاتمونكـ و  تعتػدوا إف اال   يحػب المعتػديف( )اآليػة 

ا حتدال ثـ نب  اإلساـ حف المثمة بالقتم ، فقاؿ  م  اال حميي وسمـ:  إياكـ والمثمػة  ولػـ 
يلمرنػا اإلسػاـ بقتػػاؿ الػذيف يثال وننػا فػػي الػديف ولػـ يعتػػدوا حمينػا ب ثراجنػا مػػف ديارنػا، فقػػاؿ 

  ينباكـ اال حف الذيف لـ يقاتموكـ في الديف ولػـ يثرجػوكـ مػف )تعال  في سورة الممتحنة: 
ديػػػػاركـ أف تبػػػػرورـ وتقسػػػػطوا إلػػػػيبـ إف اال يحػػػػب المقسػػػػطيف، إنمػػػػا ينبػػػػاكـ اال حػػػػف الػػػػذيف 

وكـ فػػي الػػديف وأثرجػػوكـ مػػف ديػػاركـ وظػػارروا حمػػ  إثػػراجكـ أف تولػػورـ، ومػػف يتػػولبـ قػػاتم
 (.9و 8فلول ؾ رـ الظالموف( )اآليتاف 

ووضعت الشريعة اإلسامية أحكامار تك ؿ حماية لممػدنييف، وورد الػنص حميبػا فػي 
جيػػوش السػػنة النبويػػة المطبػػرة. ومػػف ذلػػؾ و ػػية الرسػػوؿ  ػػم  اال حميػػي وسػػمـ لقا ػػد أحػػد ال

التػػي أرسػػمبا حيػػث قػػاؿ لػػي:  انطمقػػوا باسػػـ اال وبػػاال وحمػػ  بركػػة رسػػوؿ اال،   تقتمػػوا شػػيثار 
نيػػػار، و   ػػػغيرار و  امػػػرأة، و  تغماػػػوا، وضػػػعوا  نػػػا مكـ، وأ ػػػمحوا وأحسػػػنوا إف اال يحػػػب اف

 المحسنيف . وقاؿ  م  اال حميي وسمـ في و ية أثر  لثالد بف الوليػد حنػدما أرسػمي حمػ 
 رأس جيش المسمميف:    تقتمف ذرية و  حسي ار .

وأو ػ  أبػػو بكػػر ال ػػديؽ رضػػي اال حنػػي زيػػد بػػف أبػػي سػػ ياف حنػػدما أرسػػمي حمػػ  
رأس جيش إل  الشاـ بقولي:  إني مو ػيؾ بعشػر:  تقػتمف امػرأة، و   ػبيار و  كبيػرار ررمػار، 

مرار و  تعقػػرف شػػاة و  بقػػرة إ  و  تقطعػػف شػػجرار مثمػػرار و  نثػػار و  تحرقبػػا، و  تثػػربف حػػا
 (54)لملكمي و  تجبف و  تغمؿ .

وأثيرار ياحظ أف قواحػد الحمايػة المقػررة لممػدنييف فػي  البيتبػا   ت ػرض التزامػات 
حمػػػ  الػػػدوؿ المتحاربػػػة بػػػؿ تجعػػػؿ اومػػػر جوازيػػػار يثضػػػك  ت ػػػاؽ اوطػػػراؼ المتحاربػػػة ممػػػا 

قانونيػػة المطموبػػة، ومػػف ناحيػػة أثػػر  فػػ ف يضػػعؼ مػػف قيمتػػي العمميػػة فػػي تحقيػػؽ الحمايػػة ال
رػػذ  القواحػػد تركػػز ب ػػ ة أساسػػية حمػػ  المػػدنييف فػػي اوراضػػي المحتمػػة ومػػف ثػػـ فػػا تمتػػد 
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الحماية المقررة إل  كافة السكاف المدنييف أثنال النزاحات المسمحة، مما يجعػؿ رػذ  الحمايػة 
ة المحايػدة أو إلػ  مػواطني قا رة مف حيث المد  فا تمتد رذ  الحماية إل  مػواطني الدولػ

الدولة المعادية إلحد  الدوؿ المتحاربة في الحالة التي يكوف فيبا لدولتبـ تمثيػؿ دبموماسػي 
مك الدولة التي يوجدوف حم  إقميمبا، فضار حػف احتػراـ الػدوؿ المتحاربػة لبػذ  القواحػد أمػر 

قبػا وتوقيعبػا مػف جانػب يثضك لمشي تبا وات اقبا فا توجد جزالات فعمية واقعية يمكف تطبي
المجتمػػك الػػدولي حمػػ  الػػدوؿ التػػي   تحتػػـر رػػذ  القواحػػد، بػػؿ إف اومػػر قػػد ي ػػؿ فقػػط إلػػ  

 مجرد استبجاف السموؾ ال ادر حنبا واستنكار .
 ادلبحث الرابع

 احلمبيت ادلقررة لفئبث معيىت مه ادلذويني
اومػر بنػزاع مسػم  مف أجؿ توفير أنجك حماية ممكنة لكافة ضحايا الحرب، سػوال تعمػؽ 

دولي أو  ير دولي، ف ف القانوف الدولي اإلنساني   يميز أي ف ػة مػف اوفػراد حمػ  حسػاب 
 يررا مف ال  ات كمبدأ حاـ. مف رنا كاف رناؾ نػص ر يسػي فػي القػانوف اإلنسػاني الػدولي 
يػػوجز واجبػػات احتػػراـ الحقػػوؽ اوساسػػية لألشػػثاص الػػرازحيف تحػػت وطػػلة ا حػػتاؿ، مثػػؿ 

( مػػػف ات اقيػػػة 77فػػػي أف يعػػػامموا معاممػػػة إنسػػػانية وبػػػا تمييز،رػػػذا مػػػا أقرتػػػي المػػػادة ) الحػػػؽ
جنيػػؼ الرابعػػة بقولبػػا : لألشػػثاص المحميػػيف فػػي جميػػك اوحػػواؿ حػػؽ ا حتػػراـ وشثا ػػبـ 
وشرفبـ وحقوقبـ العا ميػة وحقا ػدرـ الدينيػة وحػاداتبـ وتقاليػدرـ. ويجػب معػاممتبـ فػي جميػك 

ية، وحمػػػايتبـ بشػػػكؿ ثػػػاص ضػػػد جميػػػك أحمػػػاؿ العنػػػؼ أو التبديػػػد، اووقػػػات معاممػػػة إنسػػػان
وضد السباب وفضػوؿ الجمػارير .ومك ذلػؾ لقػد ث ػص القػانوف الػدولي اإلنسػاني والقػانوف 

ل  ػات محػددة،  –داثػؿ اإلطػار العػاـ لممػدنييف  –الدولي لحقوؽ اإلنسػاف مزيػدار مػف العنايػة 
  شػػػػػرفبف، و سػػػػػيما ضػػػػػد ويجػػػػػب حمايػػػػػة النسػػػػػال ب ػػػػػ ة ثا ػػػػػة ضػػػػػد أي احتػػػػػدال حمػػػػػ

ا  ت اب، واإلكرا  حم  الدحارة وأي رتؾ لحرمتبف.ومك مراحاة اوحكػاـ المتعمقػة بالحالػة 
ال ػػحية والسػػف والجػػنس، يعامػػؿ جميػػك اوشػػثاص المحميػػيف بواسػػطة طػػرؼ النػػػزاع الػػذي 
يثضعوف لسمطتي، بن س ا حتبػار دوف أي تمييػز ضػار حمػ  أسػاس العن ػر أو الػديف أو 

السياسية.حم  أف وطػراؼ النػػزاع أف تتثػذ إزال اوشػثاص المحميػيف تػدابير المراقبػة  اآلرال
 أو اومف التي تكوف ضرورية بسبب الحرب. 
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 حقوؽ النسال : -4

تتسػػـ الحػػرب الحديثػػة باسػػتثداـ أسػػػاليب حػػرب تسػػ ر حػػف قتػػػؿ وجػػرح أحػػداد را مػػة مػػػف 
ؿ متعمػد، و يسػقطوف الضػحايا المدنييف. وفي العديػد مػف النػػزاحات ي سػتبدؼ المػدنيوف بشػك

بسػػػػبب حػػػػدـ بػػػػذؿ أي جبػػػػود لمتمييػػػػز بػػػػيف المقػػػػاتميف والمػػػػدنييف. وتشػػػػكؿ النسػػػػال واوط ػػػػاؿ 
والمسػػػنوف أ مبيػػػة السػػػكاف المػػػدنييف الػػػذيف يكونػػػوف حرضػػػة لمبجمػػػات، ولػػػذا فػػػ نبـ يتػػػلثروف 

 بمثؿ رذ  البجمات بشكؿ  ير متناسب في حا ت حدة. 
الحرب كمدنيات في او مػب اوحػـ، وكثيػرار مػا يتعرضػف وتثوض النسال وال تيات تجربة 

 حم  رذا النحو إل  أحماؿ حنؼ تشمؿ ما يمي : 
 القتؿ واإل ابة مف جرال البجمات العسكرية العشوا ية وانتشار اولغاـ. - أ
 ا فتقار إل  سبؿ البقال اوساسية والرحاية ال حية.  - ب

حالة أسررف. -ج  الحد مف سبمبف لكسب العيش واف
 ثت ال، واثذ الررا ف، والتعذيب، والسجف، والتجنيد اإلجباري فػي القػوات المسػمحة، ا -د

 والتشريد. وتتعرض النسال وال تيات إل  ذلؾ كمي، وكذلؾ الرجاؿ وال تياف.
ـ ا  ت ػػاب و يػػر  مػػف أشػػكاؿ العنػػؼ  الجنسػػي:العنػػؼ  -رػػػ دا منػػذ بػػدل الحػػروب اسػػت ثت

ثضػاحي. وتعػد انتباكػات مثػؿ ا  ت ػاب الجنسي كوسيمة لمقتاؿ ترمي إلػ  إذ ؿ  العػدو واف
واإلكػػػػرا  حمػػػػ  البغػػػػال والعبوديػػػػة الجنسػػػػية والحمػػػػؿ القسػػػػري أو اإلجبػػػػاض القسػػػػري بمثابػػػػة 
احتدالات شا نة حم  حياة الشثص وسامتي البدنية والن سية، وي عتتػرؼ ببػا بو ػ با كػذلؾ 

ا حػػتاؿ اومريكػػي فػػي  بموجػػب القػػانوف اإلنسػػاني. وقػػد شػػاردنا وسػػمعنا مػػا مارسػػتي قػػوات
ضد فتػاة مػف أحمػاؿ ا ت ػاب أحقببػا إحراقبػا مػك أفػراد  7005منطقة المحمودية في أيار 

 أسرتبا داثؿ داررا.
وأكػػد إحػػاف وبرنػػامع حمػػؿ فيينػػا المػػذاف احتمػػدرما المػػؤتمر العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي 

ا ت النػػزاع المسػػم  انتباكػػات الحقػػوؽ اوساسػية لمنسػػال فػػي حػػ(فػػي فيينػػا أف 4992حزيػراف 
تثػػالؼ المبػػادئ المؤسسػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف والقػػانوف اإلنسػػاني( وأف رػػذ  ا نتباكػػات تقضػػي 

 (57)باتثاذ تدابير فعالة ب ورة ثا ة
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لمػػػا تقػػػدـ تتمتػػػك النسػػػال بػػػالحقوؽ المقػػػررة لممػػػدنييف حمومػػػار مػػػف زمػػػف الحػػػرب وا حػػػتاؿ 
ذا كف يشكمف جزلار مف القوات المسمحة ل مطػرؼ المعػادي فػ نبف يتمػتعف بمعاممػة الحربي، واف

   .(52)مساوية لمرجاؿ
 4977وفضػػار حػػػف ذلػػػؾ، تتضػػمف ا ت اقيػػػة الرابعػػػة والبروتوكػػوؿ اإلضػػػافي اووؿ لعػػػاـ 

 :   (51)حناية ثا ة بالنسال مثؿ
حمػايتبف مػف كػؿ  ػور اإلرانػة الشث ػية، بمػا فػي ذلػؾ  ا  ت ػاب أو أي حمػػؿ  -

 فيي ثدش لمحيال.
 منسال الحوامؿ والاتي يرضعف. الحماية المقررة ل -

حنػػػد )ضػػػرورة احتجػػػاز النسػػػال فػػػي أمػػػاكف من  ػػػمة حػػػف تمػػػؾ المث  ػػػة لمرجػػػاؿ  -
 .(احتجازرف كلسر  حرب أو كمدنييف

 حقوؽ اوط اؿ : -7

ومف حيث كػونبـ أفػرادار   يشػاركوف مباشػرة فػي اوحمػاؿ العدا يػة يحظػ  اوط ػاؿ 
ذلؾ مثػؿ كافػة المػدنييف اآلثػريف فػ نبـ  بحماية حامة تمنحبـ ضمانات أساسية. ومثمبـ في

ظػػػر أحمػػػاؿ اإلكػػػرا   يتمتعػػػوف بػػػالحؽ فػػػي احتػػػراـ حيػػػاتبـ وسػػػامتبـ البدنيػػػة والمعنويػػػة. وت حت
واإليذال ألبدني والتعذيب والعقوبات الجماحية وا قت اص إزال اوط ػاؿ أو إزال  يػررـ مػف 

 المدنييف. 
 ػػػة لألط ػػػاؿ مػػػف حيػػػث كػػػونبـ ويك ػػػؿ القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني كػػػذلؾ حمايػػػة ثا

مػػادة فػػي ات اقيػػات جنيػػؼ اوربػػك  75اشثا ػػار بػػالغي التعػػرض لمثطػػر. وت عتنػػ  أكثػػر مػػف 
 وبروتوكوليبا اإلضافييف باوط اؿ تحديدار.

مف الثابت أف بدايػة ا رتمػاـ بحمايػة اوط ػاؿ ثا ػة، كػاف حقػب الحػرب العالميػة 
يكػا الشػمالية فػي البحػث حػف سػبؿ تجنػب اوولي، حيث بػدأ حػدد مػف الػدوؿ فػي أوروبػا وأمر 

تكػػػرار ال ظػػػا ك التػػػي جػػػرت فػػػي الحػػػرب، وكػػػاف أحػػػد ا سػػػتنتاجات التػػػي تو ػػػموا إليبػػػا رػػػو 
إحطال حنايػة أكبػر باوط ػاؿ يمكػف أف تػؤدي إلػي تنشػ ة مجتمعػات أقػؿ اسػتعدادا لانثػراط 

وبعػد انتبػال في أحماؿ حنؼ وحروب بالضراوة التي انطوت حميبا الحرب العالمية اوولي. 
الحػػػرب العالميػػػة اوولػػػي، قػػػدمت المجنػػػة الدوليػػػة لم ػػػميب اوحمػػػر تقريػػػرا لممػػػؤتمر العاشػػػر 
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، وسػػجمت فيي: وجػػد المػػدنيوف أن سػػبـ 4974لم ػػميب اوحمػػر الػػذي انعقػػد فػػي جنيػػؼ حػػاـ 
فجلة يعامموف كمجرميف، فاقتيدوا إلي معسكرات ا حتقاؿ أو إلي مراكز أقيمػت سػريعا حمػي 

لسول. وحـر جميك النسال واوط اؿ والرجاؿ مف كافة أسػباب الراحػة واسػتمر رػذا نحو بالغ ا
العنػػػال حامػػػا بعػػػد حػػػاـ ورػػػـ يتحممػػػوف وطػػػلة اإلرمػػػاؿ وحػػػدـ ا كتػػػراث، فػػػ ف لػػػـ يكػػػف فمػػػرارة 
الػػػػبغض والتبديػػػػدات ال ػػػػريحة. وسػػػػرحاف مػػػػا تحولػػػػت تمػػػػؾ التػػػػدابير إلػػػػي وسػػػػيمة لألحمػػػػاؿ 

. وركػذا أ ػب  المػدنيوف المعتقمػوف مجػرد لعبػة فػي أيػدي ا نتقامية ولمرد حمي العدو بالمثػؿ
الدولة التي تحتجػزرـ. وبػات واضػحا أف الػدوؿ ن سػبا لػـ يكػف لػديبا أيػة قواحػد تنطبػؽ حمػي 
محنة المدنييف الذيف يعتقموف في أراضيبا.وكذلؾ حند قيػاـ الحػرب العالميػة الثانيػة، لػـ تكػف 

ـ آ ؼ اوط ػػاؿ. لػػذلؾ، وبعػػد انتبػػال الحػػرب، رنػػاؾ أيػػة حمايػػة قانونيػػة لممػػدنييف، ومػػف بيػػنب
، 4919أقػػػرت فيػػػي ات اقيػػػات جنيػػػؼ اوربػػػك لعػػػاـ  4919حقػػػد مػػػؤتمر دبموماسػػػي فػػػي حػػػاـ 

وتضػػػمنت ات اقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة لحمايػػػة اوشػػػثاص المػػػدنييف وقػػػت الحػػػرب وبروتوكولبػػػا 
ازحػػػات أحكامػػػا تقضػػػي بالحمايػػػة القانونيػػػة لألط ػػػاؿ أثنػػػال المن 4977اإلضػػػافي فػػػي حػػػاـ 

المسمحة الدولية و ير الدوليػة، وقسػمت ا ت اقيػة اوط ػاؿ إلػي ثاثػة أنػواع تتػدرج فػي السػف 
( 89، 71، 72( إلػػػي الثامسػػػة حشػػػرة )ـ71( إلػػػي الثانيػػػة حشػػػرة )ـ85/5مػػػف السػػػابعة )ـ

طبقػػػا لنػػػوع الرحايػػػة والحمايػػػة التػػػي تقتضػػػيبا ا ت اقيػػػة لكػػػؿ نػػػوع مػػػف رػػػؤ ل اوط ػػػاؿ. كمػػػا 
 ية الحماية والرحاية لمنسال الحوامؿ واومبات.تتضمف ا ت اق

وفػػي السػػتينيات، شػػعرت المجنػػة الدوليػػة لم ػػميب اوحمػػر بػػلف الحمايػػة التػػي يك مبػػا 
القانوف الدولي اإلنساني يجب أف توسك مرة أثري. ولكف بد  مف تعديؿ ا ت اقيػات القا مػة 

قػرر تعزيػز ا ت اقيػات ببروتوكػوليف والمثاطرة ب قداف الحماية المك ولة فعا بحكـ القانوف، ت
، ويغطػي 4977إلػي حػاـ  4971إضافييف، وكاف ذلؾ في مؤتمر دبموماسي حقد مف حػاـ 

البروتوكػػػػػوؿ اووؿ المنازحػػػػػات المسػػػػػمحة الدوليػػػػػة، فػػػػػي حػػػػػيف يغطػػػػػي البروتوكػػػػػوؿ الثػػػػػاني 
 المنازحات المسمحة  ير الدولية. 

ـ والعمػؿ لػد  المجتمػك الػدولي ومك ذلؾ، ظمت حماية اوط اؿ محؿ ا رتماـ الػدا 
طػػػواؿ القػػػرف العشػػػريف، لكػػػف تزايػػػد رػػػذا ا رتمػػػاـ العػػػالمي ببػػػذ  القضػػػية ثا ػػػة منػػػذ حػػػاـ 

نػدوة فػي اسػتوكبولـ  4994حاـ الط ؿ. وحمي  عيد آثر، نظـ ثاثة أطراؼ حػاـ  4979
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حػػػػوؿ اوط ػػػػاؿ فػػػػي الحػػػػرب ورػػػػذ  اوطػػػػراؼ، رػػػػي: ال ػػػػميب اوحمػػػػر السػػػػويدي، مؤسسػػػػة 
) ػػػػػوث اوط ػػػػػاؿ السػػػػػويدي(، ومعبػػػػػد راؤوؿ ولمبػػػػػرغ لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف والحػػػػػؽ رادابػػػػػارنف 

اإلنساني. وقد ثمص المجتمعػوف فػي رػذ  النػدوة إلػي أنػي   يجػوز بػلي شػكؿ مػف اوشػكاؿ 
أف تكوف سف الط ؿ المشارؾ في النزاحات المسمحة أقؿ مف الثامنػة حشػرة، كمػا يجػب منػك 

 تطوع اوط اؿ الذيف لـ يتموا رذ  السف.
، تبنػػػػػت لجنػػػػػة اومػػػػػـ المتحػػػػدة لحقػػػػػوؽ الط ػػػػػؿ تو ػػػػػية لوضػػػػػك 4992فػػػػي حػػػػػاـ و 

بروتوكػػوؿ اثتيػػاري ممحػػؽ بات اقيػػة حقػػوؽ الط ػػؿ، ببػػدؼ رفػػك الحػػد اودنػػ  لسػػف مشػػاركة 
اوط اؿ في النزاحات المسمحة إلي الثامنة حشرة، وكػذلؾ قػاـ الممثػؿ الثػاص لألمػيف العػاـ 

، بػػدور حاسػػـ 4992لمسػػم  منػػذ تعيينػػي فػػي حػػاـ لألمػػـ المتحػػدة المعنػػي باوط ػػاؿ والنػػزاع ا
 في ك الة إحطال جميك اوطراؼ المعنية بقدر أكبر مف ا رتماـ بالمسللة. 

، شػػكمت م وضػػية اومػػـ المتحػػدة لحقػػوؽ اإلنسػػاف مجموحػػة حمػػؿ 4995وفػػي حػػاـ 
م توحة لتضطمك بتمؾ المبمة، حيث تولي م وضػية اومػـ المتحػدة لحقػوؽ اإلنسػاف ارتمامػا 

ا باوط ػػاؿ المتػػلثريف بال ػػراع المسػػم ، وذلػػؾ فػػي سػػياؽ التزامبػػا ب دمػػاج بعػػد حقػػوؽ ثا ػػ
اإلنسػػاف فػػي كػػؿ جانػػب مػػف جوانػػب حمػػؿ الم وضػػية، مػػف ناحيػػة أولػػي، وكػػذلؾ مػػف ثػػاؿ 
اونشػػطة المحػػددة التػػي تركػػز حمػػي حمايػػة حقػػوؽ اوط ػػاؿ فػػي حػػا ت ال ػػراع مػػف ناحيػػة 

 81/754العػػاـ، المقػػدـ وفقػػا لقػػرار الجمعيػػة العامػػة ثانيػػة. ولقػػد كػػاف لتقريػػر ثبيػػرة اومػػيف 
، أثػػر كبيػػر فػػي حمايػػة حقػػوؽ 4996الػػوارد فػػي  تػػلثير النػػزاع المسػػم  حمػػي اوط ػػاؿ  فػػي 

 اوط اؿ في النزاحات المسمحة.
إف اوط ػػػػاؿ ليسػػػػوا فقػػػػط ضػػػػحايا لممنازحػػػػات المسػػػػمحة، ولكػػػػنبـ أ ػػػػبحوا يحممػػػػوف 

حػات التػي تقػك فػي كثيػر مػف منػاطؽ العػالـ. ويحتػاج الساح ويمعبوف دورا إيجابيا في المناز 
اوط ػاؿ إلػػي حمايػة ثا ػػة فػػي حػا ت النػػزاع المسػم ، فػػي حػػالـ   يػزاؿ العنػػؼ والحػػروب 
فيػػي مػػف الوسػػا ؿ المعتمػػدة لحػػؿ الثافػػات والمنازحػػات، و شػػؾ فػػي أرميػػة تػػوفير الحمايػػة 

لو يػػػات المتحػػػدة فػػػي ظػػػؿ مػػػا تقػػػـو بػػػي ا 7004سػػػبتمبر  44لألط ػػػاؿ ثا ػػػة بعػػػد أحػػػداث 
اومريكية مف إجرالات ثا ػة و يػر مسػبوقة فػي تػاريال العاقػات الدوليػة والشػرحية الدوليػة 
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لحقػػوؽ اإلنسػػاف بػػدحوي محاربػػة مػػا تسػػميي  اإلررػػاب  أو البحػػث حمػػا تدحيػػي بوجػػود أسػػمحة 
 دمار شامؿ وتحرير الشعوب كما حدث في العرؽ وأفغانستاف.

حمػػػ  الػػػدوؿ  7000 اقيػػػة حقػػػوؽ الط ػػػؿ لسػػػنة ويشػػػترط البروتوكػػػوؿ اإلضػػػافي  ت
اوطراؼ أف تتثذ جميك التدابير الممكنة لضماف حدـ اشتراؾ أفراد قواتبا المسمحة ممػف لػـ 
يبمغوا سف الثامنة حشرة بعػد فػي اوحمػاؿ الحربيػة ب ػورة مباشػرة.ويحظر البروتوكػوؿ حمػ  

 .(55)حاما 48حف  الدوؿ فرض التجنيد اإلجباري حم  اوشثاص الذيف تقؿ أحماررـ
لقػػد أ ػػب  ا رتمػػاـ باوط ػػاؿ فػػي زمػػف النزاحػػات المسػػمحة يمقػػ  قبػػو  متزايػػدار لػػد  

 .  (56)السنة الدولية لمط ؿ() 4979المجتمك الدولي وتحديدار منذ حاـ 
ف القػػػػػػانوف الػػػػػػدولي اإلنسػػػػػػاني يك ػػػػػػؿ لألط ػػػػػػاؿ باحتبػػػػػػاررـ أشثا ػػػػػػار محميػػػػػػيف  واف

 : (57)ك ؿ معاممتبـ معاممة إنسانية. ومف رذ  الحقوؽبا ت اقيات الدولية حقوقار متعددة ت
 معاممة اوط اؿ حديثي الو دة بن س المعاممة المقررة لمجرح . - أ
بالنسػػبة لألط ػػاؿ تحػػت سػػف الثامسػػة حشػػرة : يجػػب اسػػتقبالبـ فػػي المنػػاطؽ اآلمنػػة   - ب

 والمستش يات، و  يجوز تجنيدرـ في القوات المسمحة.

 ان  موا حف آبا بـ. حماية اويتاـ أول ؾ الذيف -ج
 .(إجال اوط اؿ مؤقتار مف أجؿ حمايتبـ )في حالة اوراضي المحا رة -د
 ضرورة تعميـ اوط اؿ. -رػ
 حدـ جواز تطبيؽ حقوبة اإلحداـ حم  مف لـ يبمغ سف الثامنة حشر مف العمر. -و
ر حماية حياة اوط اؿ وسامتبـ البدنية وكرامتبـ و ونبـ ضػد أيػة  ػورة مػف  ػو  -ز

 ثدش الحيال.
 ينبغي توفير الرحاية والمعونة لألط اؿ بالقدر الذي يحتاجوف إليي. -ح
 حقوؽ الاج يف وحديمي الجنسية: -2
سػػوال حبػػر الحػػدود  لممػػدنييف،كثيػػرار مػػا يسػػ ر النػػزاع المسػػم  حػػف تشػػريد واسػػك النطػػاؽ  

ر رػؤ ل يضػط الحػا ت،وفػي أ مػب  الحػرب.الدولية أو داثؿ حػدود البمػداف المتضػررة مػف 
ويقطعػػوف مسػػافات بعيػػدة،  البػػار حمػػ   ورالرػػـ.النػػاس إلػػ  تػػرؾ جميػػك مػػا يممكونػػي تقريبػػار 

 أقدامبـ، سعيار إل  ماذ آمف بعيدار حف القتاؿ.
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ومػػف ثػػـ  الػػدثؿ،وي قػػد الاج ػػوف والنػػازحوف داثػػؿ بمػػدانبـ سػػبؿ كسػػب العػػيش وتح ػػيؿ 
دة مضػػػػي بـ الوديػػػػة وحمػػػػؿ حمػػػػ  اوقػػػػؿ فػػػػي مرحمػػػػة أولػػػػ ، حمػػػػ  حسػػػػف إرا بقػػػػاؤرـ،يعتمػػػد 

 الوكا ت اإلنسانية.
 : (58)ويتمتك، حم  رذا النحو، الاج وف والنازحوف بمجموحة مف الحقوؽ منبا

  يجوز لمدولة الحاجزة أف تعامؿ الاج ػيف، الػذيف   يتمتعػوف فػي الواقػك بحمايػة أيػة  - أ
 حكومة، كلجانب أحدال لمجرد تبعيتبـ القانونية لدولة معادية. 

جػػػػوز القػػػػبض حمػػػػ  رحايػػػػا دولػػػػة ا حػػػػتاؿ الػػػػذيف لج ػػػػوا قبػػػػؿ بػػػػدل النػػػػزاع إلػػػػ    ي  - ب
اوراضػػي المحتمػػة، أو محػػاكمتبـ أو إدانػػتبـ أو إبعػػادرـ حػػف اوراضػػي المحتمػػة، إ  بسػػبب 
مثال ػػات ارتكبورػػا بعػػد بػػدل اوحمػػاؿ العدا يػػة، أمػػا تمػػؾ التػػي ارتكبورػػا قبػػؿ بػػدل العمميػػات 

مثال ػات لمقػانوف العػاـ تبػرر تسػميـ المتبمػيف إلػ  حكػومتبـ العدا ية فيشػترط فيبػا أف تكػوف 
 في وقت السمـ.

ويتمتػػػك، فػػػي جميػػػك الظػػػروؼ، بكػػػؿ الحقػػػوؽ التػػػي ن ػػػت حميبػػػا ا ت اقيػػػة الرابعػػػة،  -ج
ودونمػا أي تمييػز مجحػؼ، اوشػثاص الػذيف يعػدوف قبػؿ بػدل العمميػات العدا يػة  ج ػيف أو 

 بػـو المواثيػؽ الدوليػة المتعمقػة بالموضػوع والتػي  ير منتميف ويػة دولػة أو مػف الاج ػيف بم
 قبمتبا اوطراؼ المعنية أو بم بـو التشريك الوطني لمدولة المضي ة أو الدولة اإلقامة.

 حقوؽ اوسرة :  -1
يبتـ القانوف الدولي اإلنساني باوسرة بو  با نواة أي مجتمك حمرانػي. واوسػرة   يمكػف 

تكػف موحػدة، وبمػا أف الحػروب و يررػا مػف ال ػراحات أف تكوف فاحمة في أي مجتمك مػالـ 
تشتت اوسر وت رؽ بػيف أفرادرػا، لػذلؾ يعػد الح ػاظ حمػ  الوحػدة اوسػرية حقػار حالميػار تك مػي 

 : (59)المواثيؽ وا ت اقيات الدولية. وتتمتك اوسرة بالحقوؽ التالية
 ضرورة معرفة اوسرة م ير أقارببا. - أ
   .(60)تةالعمؿ حم  لـ شمؿ اوسر المشت  - ب

 السماح بتبادؿ اوثبار اوسرية. -ج
 ضرورة المحافظة حم  تجميك اوسرة في حا ت اإلجال أو ا حتجاز أو ا حتقاؿ.  -د
 حقوؽ الم قوديف والموت :  -5
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رؿ   يزالػػػوف المػػػدافك.تطػػػارد الحػػػرب اسػػػر اوشػػػثاص الم قػػػوديف حتػػػ  بعػػػد أف تسػػػكت 
  قوديف أف تعرؼ الحقيقة.أحيال؟ رؿ أ يبوا أو أسروا ؟ يحؽ وسر الم

سػػػوال فيمػػػا يثػػػص  والم قػػػوديف،لػػػذلؾ   يغ ػػػؿ القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني شػػػلف اومػػػوات 
تسجيمبـ وتبادؿ المعمومات حنبـ أو فيما يت ؿ بالبحث حنبـ وتمكيف اورؿ واوقارب مػف 

أو  وسوال تحدثنا حف المقاتميف أو المدنييف، أو حف أراضػي أطػراؼ النػزاع م يررـ.معرفة 
اوراضػػػي المحتمػػػة، فػػػاف التسػػػجيؿ والبحػػػث يجػػػب أف يتمػػػا بلق ػػػ  مػػػا يمكػػػف مػػػف السػػػرحة 

   .(64)والشجاحة
 اخلبمتت

ا حػتاؿ  أثنػالرسمت رذ  الدراسة معالـ واضحة لمحقوؽ الجوررية لممدنييف  أفبعد 
 بػػاف اإلنسػػانييبػػدوا مبمػػار لجميػػك المثت ػػيف فػػي ميػػداف دراسػػات القػػانوف الػػدولي والحػػروب 

 فػي أدالالمعنيػة بحمايػة المػدنييف  اوطػرؼقانية سميمة تمكػف  آلياتالبحث حف  كوا بافيدر 
ا نتباكات التي تناؿ تمػؾ الحقػوؽ  و ؿ حجـ أفحتميار بعد  أمرار  أ ب  دوررـ بشكؿ فعاؿ
 إنبػػال إلػػ تبػػدد مجمػػؿ المسػػاحي الدوليػػة الراميػػة  تمػػؾ ا نتباكػػات  ػػدتو إلػػ  ابعػػد مدياتي،
العسػكرية  اوحمػاؿ امحدقػة تتركبػ أثطػارحػف أي   بمنػلوحمايتبـ وجعمبـ معاناة المدنييف 

 .ظاررة ا حتا ت العسكرية السافرة أوالمسمحة 
القانونيػػػة المنطقيػػػة لمعالجػػػة  اآلليػػػاتولػػـ تعػػػد المشػػػكمة تقػػػؼ حنػػػد حػػػد البحػػث حػػػف  

يعػػػاد النظػػػر فػػػي الكثيػػػر مػػػف ا لتزامػػػات  أف الضػػػروريمػػػف  أ ػػػب ا نتباكػػػات فحسػػػب بػػػؿ 
الدوليػػة التػػي تػػنجـ حػػف  ةالمسػػؤوليفػػي مسػػتو  ال ػػراع المسػػم   أطػػراؼ يكػػوفبػػاف لدوليػػة ا

القػػػانوف ف .القػػػانوف الػػػدولي لحقػػػوؽ ا نسػػػاف أو اإلنسػػػانيالقػػػانوف الػػػدولي  بلحكػػػاـ اإلثػػػاؿ
حمػػػ  مبػػػدأ  التلكيػػػدالػػػدولي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف والقػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني يبػػػدفاف أساسػػػار إلػػػ  

اني واحتػػراـ كرامتػػي ومنحػػي الحػػؽ فػػي الحيػػاة دوف ألػػـ أو حػػذاب وفػػي احتػػراـ الشػػثص اإلنسػػ
ذا كانػػت رػػذ  الحقػػوؽ تثبػػت  جيػػد،مسػػتو  معيشػػي  وذلػػؾ فػػي مثتمػػؼ الظػػروؼ واووقػػات.واف
 ف رػذا الظػرؼ الػذي يمػر بػي  الحػرب،فبػي أكثػر ثباتػار فػي وقػت  السػمـ،لإلنساف في وقت 

لػذلؾ  بػد مػف  المثػاطر.ود  بلشػد اإلنساف ورو ظػرؼ اسػتثنا ي يع ػؼ بحياتػي ويبػدد وجػ
من  اإلنساف في فترات الحروب واوزمات حقوقار توفر لي حمايػة أفضػؿ ضػد شػدا د الحػرب 
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ولقد أفرد القػانوف الػدولي اإلنسػاني ات اقػار وممحقػيف لموضػوع جرا با.وتث ؼ مف معاناتي مف 
لدوليػة و يػر ورػو مػا يطبػؽ فػي حػاؿ الحػرب ا الحرب،حماية اوشثاص المدنييف في وقت 

وتقـو حماية السػكاف المػدنييف أثنػال النػزاع حمػ  مبػدأ أساسػي فػي الحربي.الدولية وا حتاؿ 
   يشػاركوف فػي اوحمػاؿ العدا يػة يكػوف المػدنيوف الػذيف آ القانوف الػدولي اإلنسػاني، ورػو 

ويتضػمف م ػطم  الحمايػة رنػا .، ويجب الح اظ حميبـ وحمػايتبـردفار وي رجـو بلي حاؿ
كػػؿ اونشػػطة التػػي ترمػػي إلػػ  ضػػماف احتػػراـ الحقػػوؽ اوساسػػية لم ػػرد كمػػا رػػو محػػدد فػػي 

وقػػانوف الاج ػػيف  اإلنسػػاني،وبثا ػػة القػػانوف الػػدولي  الدوليػػة،ال ػػكوؾ والمواثيػػؽ القانونيػػة 
الحػؽ فػي  ،وتتضمف رذ  القواحد احتراـ حقوؽ أساسية لإلنسػاف مثػؿاإلنساف.وقانوف حقوؽ 

وحظػػػػر أحمػػػػاؿ  ،وحظػػػػر التعػػػػذيب وسػػػػول المعاممػػػػة ،لكرامػػػػة اإلنسػػػػانيةواومػػػػاف، وا ،الحيػػػػاة
والحمايػػػة  ،اإلررػػػاب والعنػػػؼ  يػػػر التمييػػػزي، واحتػػػراـ الجرحػػػ  وحمػػػؿ أفػػػراد ال ػػػرؽ الطبيػػػة

 .الثا ة الواجبة لمنسال واوط اؿ
 

 اذلوامش
                                                 

ب أحكػاـ القػانوف الػدولي اإلنسػاني بحػث انظر : د. حػامر الزمػالي : ال  ػات المحميػة بموجػ: ( 4)
ضمف دراسات فػي القػانوف الػدولي اإلنسػاني، إ ػدار دار المسػتقبؿ العربػي، القػاررة، والمجنػة 

 .474، ص7000الدولية لم ميب اوحمر.الطبعة اوول  
، المؤسسػػػػة الجامعيػػػػة 4د. كمػػػػاؿ حمػػػػاد:  النػػػػزاع المسػػػػم  والقػػػػانوف الػػػػدولي العػػػػاـ  طانظػػػػر: ( 7)

 .27ـ، ص4997ات النشر والتوزيك،  بيروت، لمدراس
 .477: انظر د. حامر الزمالي، م در سابؽ، ص ( 2)
(1 ): J. G. Starke, An Introduction to International Law 8th ed 

1977.p585. 
: تعرؼ البجمات ا نتقامية بلنبا أحماؿ مثال ػة لقواحػد قػانوف الحػرب تتثػذرا قػوات متحاربػة ( 5)

أحماؿ  ير مشروحة ترتكببا ضدرا قوات الطرؼ المتحارب اآلثر. وتجدر اإلشارة حم  أثر 
إل  أف بعض الدوؿ التي  ادقت حم  البروتوكوؿ اإلضافي اووؿ، ومنبا المممكة المتحػدة، 
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قد أدثمت تح ظات حم  رذ  النقطة بالتحديػد تسػم  لبػا بشػف رجمػات حمػ  المػدنييف انتقامػا 
 .رؼ اآلثرمف رجمات محظورة شنبا الط

مػف البرتوكػوؿ اإلضػافي اووؿ. ومػف الجػدير بالػذكر أف التحػالؼ الػذي  57/4: راجك المػادة ( 6)
قادتي الو يات المتحػدة اومريكيػة فػي حػدوانبا حمػ  العػراؽ أبػاف حػرب الثمػيع الثانيػة كػاف قػد 

 72/7/4994ارتكػػب مجػػزرة بحػػؽ المػػدنييف العػػراقييف مػػف ثػػاؿ ق ػػؼ ممجػػل العامريػػة يػػـو 
 .حراقي جمبـ مف النسال واوط اؿ والشيوخ 7000والذي أود  بحياة أكثر مف 

 ./ج مف البرتوكوؿ اإلضافي اووؿ57: راجك المادة ( 7)
 .مف البرتوكوؿ اإلضافي اووؿ 51/1: راجك المادة ( 8)
 .مف البرتوكوؿ اإلضافي اووؿ 55/7: راجك المادة ( 9)
 .ؿ اإلضافي اووؿمف البرتوكو  56/1: راجك المادة ( 40)
 .مف البروتوكوؿ اإلضافي اووؿ 57/2: راجك المادة ( 44)
: تػر   منظمػة الع ػو الدوليػػة أف تبريػر أي رجػـو حمػػ  مرفػؽ مػدني حمػػ  رػذا اوسػاس رػػو ( 47)

توسػػيك لمعنػػ  المسػػارمة ال عالػػة فػػي العمػػؿ العسػػكري وال وا ػػد العسػػكرية المؤكػػدة إلػػ  مػػا رػػو 
 .EUR  70/48بولة.راجك تقرير المنظمة أبعد مف حدود الت سير المق

: ورػػو مػػا شػػاردنا  تمامػػا فػػي العػػدواف اومريكػػي البريطػػاني حمػػ  العػػراؽ فػػي الحػػرب اوثيػػرة ( 42)
 .ـ7002حم  العراؽ حاـ 

ناحظ اني لـ تتثذ أي مف رذ  اإلجرالات ا حتياطية مف أجؿ حماية السكاف المػدنييف فػي ( 41)
نجمو أمريكية ضػد العراؽ.لػذلؾ سػقط حػدد كبيػر مػف الضػحايا البجمات التي شنتبا القوات او

في   وؼ المدنييف اوبريال. وكذلؾ لـ تتثػذ مثػؿ رػذ  اإلجػرالات فػي رجمػات حمػؼ شػماؿ 
اوطمسػػػػي فػػػػي كوسػػػػوفو والتػػػػي أسػػػػ رت حػػػػف سػػػػقوط اكبػػػػر حػػػػدد مػػػػف الثسػػػػا ر فػػػػي  ػػػػ وؼ 

مسػي جمبوريػة يو سػافيا المدنييف.راجك تقرير منظمػة الع ػو الدوليػة بعنػواف حمػؼ شػماؿ اوط
أضرار جانبية أـ حمميات قتؿ  ير قانونيػة ؟ انتباكػات قػوانيف حػرب حمػ  أيػدي  –ا تحادية 

 .EUR  70/48حمؼ الشماؿ اوطمسي ثاؿ حممية القوات المتحال ة 
 ػ حة، وال ػادر تحػت  417الػذي يقػك فػي   Human right watch: تقريػر منظمػة ( 45)

 .ؼ :إدارة الحرب والثسا ر بيف المدنييف في العراؽحنواف ا نحراؼ حف البد
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: ثمػػػة الكثيػػػر مػػػف الجػػػدؿ بشػػػلف آثػػػار اليورانيػػػـو المنضػػػب حمػػػ   ػػػحة اإلنسػػػاف إذ تشػػػير ( 46)
الدراسات إل  أف  بار اليورانيـو المنضػب يبقػ  بجػوار اورػداؼ التػي تضػرب ببػذ  اوسػمحة 

 .ويشكؿ ثطرا  حيا كبيرا في حالة استنشاقي وابتاحي
: راجك الرأي ا ستشاري لمحكمة العدؿ الدولية حوؿ مشروحية استثداـ اوسمحة النووية أو ( 47)

 في  4996التبديد باستثدامبا الذي أ درتي في الثامف مف يوليو 
International court of justice Report 1996 , Legality of the threat or 

use of nuclear weapons. 

ة لبػػذا الحكػػـ فػػي د. حػػاـز حػػتمـ : مشػػروحية اوسػػمحة النوويػػة حمػػ  ضػػول الػػرأي راجػػك أيضػػار دراسػػ
ورقػػة حمػػؿ قػػدمت إلػػ   4996يوليػػو  8ا ستشػػاري ال ػػادر حػػف محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي 

بمناسػػبة ا حت ػػاؿ  4999نػػوفمبر  46-41المػػؤتمر اإلقميمػػي العربػػي الػػذي انعقػػد فػػي ال تػػرة 
 .باليوبيؿ الذربي  ت اقيات جنيؼ

مػػف البروتوكػػوؿ اإلضػػافي  41مػػف البروتوكػػوؿ اإلضػػافي اووؿ والمػػادة  51: راجػػك المػػادة ( 48)
 .الثاني

: لقد كاف الح ػوؿ حمػ  المػال واحػدة مػف أكثػر المبمػات ثطػرا وتثبيطػا لمبمػـ فػي سػرايي و ( 49)
.فكثيػػػػػرا مػػػػػا قطعػػػػػت قػػػػػوات ال ػػػػػرب 4996وشػػػػػبر كػػػػػانوف اووؿ  4997بػػػػيف شػػػػػبر نيسػػػػػاف 
مدينػػة مػػػف المػػال والغػػػاز والكبربػػال وحتػػػ  حػػيف سػػػمحوا بتػػدفؽ المػػػال قػػػاموا ا ن  ػػالية مػػػدد ال

ب طاؽ النار حم  اوشثاص الذيف جالوا محاوليف الح ػوؿ حميػي.راجك بشػلف حمايػة المػال 
 في النزاحات المسمحة 

تػػػاريال  208مػػػالي :المػػػال والنزاحػػػات المسػػػمحة.المجمة الدوليػػػة لم ػػػميب اوحمػػػر العػػػدد ز د.حػػػامر ال
 .561-550ص  24/40/4995

 .مف ا ت اقية الرابعة 422و  16: راجك المادتيف ( 70)
: شػػ يؽ رشػػػيدات :العػػػدواف ال ػػػبيوني والقػػػانوف الػػدولي، اومانػػػة العامػػػة  تحػػػاد المحػػػامييف ( 74)

 .486ص  4968العرب 
 :   يترتب لمغازي حقوؽ المحتؿ طالما اني لـ يتو ؿ لمسيطرة تمامػا حمػ  اإلقمػيـ والقضػال( 77)

 .حم  كؿ مقاومة فيي
قػػػد أسػػػبغت الحمايػػػة القانونيػػػة حمػػػ  طػػػا  تيف مػػػف أفػػػراد  4919: إف ات اقيػػػات جنيػػػؼ لعػػػاـ ( 72)

المقاومة في مرحمة الغػزو  –أفراد حركة المقاومة في باد لـ تحتؿ بعد -4حركات المقاومة :
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بـ القتاليػػػة بشػػػرط أف يمتػػػـز رػػػؤ ل اوفػػػراد بحمػػػؿ أسػػػمحتبـ حانيػػػة.. واف يراحػػػوا فػػػي أحمػػػال –
أفراد حركة المقاومة في اورض المحتمة.. بشرط ا لتزاـ بالشروط  -7قوانيف وأحراؼ الحرب.

أف يقودرػػا شػػثص مسػػؤوؿ حػػف مرؤوسػػيي.أف تكػػوف لبػػا شػػارة مميػػزة محػػددة يمكػػف  -التاليػػة :
أف تمتػـز فػي حممياتبػا بقػوانيف الحػرب وحاداتبػا، –أف تحمؿ اوسػمحة جبػرا -تمييزرا حف بعد.

لمػػادة الرابعػػة مػػف ا ت اقيػػة الثالثػػة مػػف ات اقيػػات جنيػػؼ الثا ػػة بمعاممػػة أسػػر ..لممزيد مػػف ا
الت ا يؿ انظر : د. ريثـ موس  أحسف : الت رقة بيف اإلرراب الدولي ومقاومة ا حػتاؿ فػي 

 .وما بعدرا 777العاقات الدولية، ص 
القػانوف الػدولي العػاـ.دار النبضػة : راجك رذ  القواحد في : د.حبد العزيز سرحاف : مبادئ ( 71)

ومػػا بعػدرا. و د.حمػػي  ػادؽ أبػو ريػػؼ : القػانوف الػػدولي  516، ص4980العربيػة، القػاررة،
وما بعػدرا و د.محمػود  675، ص4954، 7العاـ  مطبعة دار نشر الثقافة، اإلسكندرية، ط 

 4991مرشػػػػحة :الػػػػوجيز فػػػػي القػػػػانوف الػػػػدولي العاـ.منشػػػػورات جامعػػػػة حمػػػػب، كميػػػػة الحقػػػػوؽ 
وما بعدرا و د. ريثـ موس  حسف : الت رقة بيف اإلرراب الدولي ومقاومة ا حػتاؿ  284ص

ومػا  729ص  4999جامعة حيف شػمس  في العاقات الدولية رسالة دكتورا ، كمية الحقوؽ،
 .بعدرا

 .4907مف   حة  راي المتعمقة بقوانيف وأحراؼ الحرب البرية لسنة  12: راجك المادة ( 75)
: وحمػػ  ال ػػػعيد المحمػػي، ت رجمػػػت مبػػػادئ القػػانوف اإلنسػػػاني الػػػدولي ببػػذا الث ػػػوص إلػػػ   (76)

تعميمػػات موجبػػة وفػػراد القػػوات المسػػمحة لمدولػػة فػػي الكتيبػػات العسػػكرية. ورػػي تشػػمؿ كتيبػػات 
( والو يػػػات 4958القػػػوات المسػػػمحة لممممكػػػة المتحػػػدة )قػػػانوف الحػػػرب البريػػػة، الجػػػزل الثالػػػث، 

دا ػػػرة الكتيػػػب الميػػػداني  FM 27-10)قػػػانوف العمميػػػات الحربيػػػة البريػػػة،  المتحػػػدة اومريكيػػػة
 ( .4956لمجيش، 

مف البروتوكوؿ اإلضافي اووؿ لعػاـ  75/4مف ا ت اقية الرابعة، والمادة  77: راجك المادة ( 77)
4977. 

 .4907مف   حة  راي المتعمقة بقوانيف وأحراؼ الحرب البرية لسنة  16: راجك المادة ( 78)
، 4907مػف   حػة  رػاي المتعمقػة بقػوانيف وأحػراؼ الحػرب البريػة لسػنة  16: راجك المادة ( 79)

المتػػيف ت رقػػاف بػػيف اومػػواؿ العقاريػػة العا ػػدة لمدولػػة الثاضػػعة لاحػػتاؿ،  55و  52والمػػادتيف 
فتبقػػػ  فػػػي ممكيتبػػػا و  يكػػػوف لسػػػمطات ا حػػػتاؿ سػػػو  حػػػؽ إدارتبػػػا واسػػػتغالبا مػػػك التزامبػػػا 
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حافظػػػة حميبػػػا. وأمػػػا اومػػػواؿ المنقولػػػة التػػػي تممكبػػػا حكومػػػة الدولػػػة الثاضػػػعة لاحػػػتاؿ، بالم
 .فممدولة المحتمة أف تستولي حميبا

 .4907مف   حة  راي المتعمقة بقوانيف وأحراؼ الحرب البرية لسنة   56:  راجك المادة ( 20)
> الجنػػػود اومريكيػػػوف  : لقػػػد كتبػػػت  ػػػحي ة ا ندبنػػػدنت أوف  ػػػنداي تقريػػػرار تحػػػت حنػػػواف( 24)

يػػػػػدمروف محا ػػػػػيؿ المػػػػػزارحيف   وتقػػػػػوؿ ال ػػػػػحي ة إف جنػػػػػودار أمػػػػػريكييف يقػػػػػودوف جرافػػػػػات 
ويستمعوف حم  موسيق  الجاز ال اثبة قاموا باقتاع أشجار نثيؿ قديمػة يرجػك حمررػا إلػ  

 44/40/7002حامػػػػػػار باإلضػػػػػػافة وشػػػػػػجار الميمػػػػػػوف والبرتقػػػػػػاؿ وسػػػػػػط العػػػػػػراؽ. اوحػػػػػػد  70
http://news.bbc.co.uk/low/arabic/press/newwsid   رذا وكما يعمـ الجميك

قػد سػبمت سػرقة  9/1/7002إف قوات ا حتاؿ اونجمو أمريكيػة حنػدما دثمػت بغػداد بتػاريال 
فيمػػا بػػػيف النبػػريف والتػػػي المتحػػؼ الػػػوطني العراقػػي الػػػذي يضػػـ آثػػػار تعبػػر حػػػف قػػدـ حضػػػارة 

 .شكمت الـ في ن س كؿ العراقييف والعرب
 .مف ا ت اقية الرابعة 55/4:  راجك المادة ( 27)
 .4977مف البروتوكوؿ اإلضافي اووؿ لعاـ  74و  69: راجك المادتيف ( 22)
 .4977مف البروتوكوؿ اإلضافي اووؿ لعاـ  70/4:  راجك المادة ( 21)
 27و  77، والمػػادتيف 4977مػػف البروتوكػػوؿ اإلضػػافي اووؿ لعػػاـ  75/7:  راجػػك المػػادة ( 25)

 .مف ا ت اقية الرابعة
، 4907مػف   حػة  رػاي المتعمقػة بقػوانيف وأحػراؼ الحػرب البريػة لسػنة  50: راجك المادة ( 26)

 .مف ا ت اقية الرابعة 22والمادة 
أو نقمبػػـ بػػالقوة، راجػػك تقريػػر  : ومػػف بػػيف الجػػرا ـ ضػػد اإلنسػػانية طػػرد السػػكاف مػػف أراضػػيبـ( 27)

 15وما بعدرا. وتجػدر اإلشػارة إلػ  أف المػادة  475، ال قرة 4989لجنة القانوف الدولي لعاـ 
ن ت حم  اني يحظر إجبار سكاف اإلقميـ المحتؿ حم  حمؿ  4907مف ات اقية  راي لعاـ 

 .جنسية دولة العدو
المشػتركة  2الحػرب. راجػك فػي ذلػؾ المػادة  : يعد أثذ الررا ف أو اإلجباز حميبـ مػف جػرا ـ( 28)

مػف  75مػف ا ت اقيػة الرابعػة والمػادة  417و  21والمادتيف  4919بيف ات اقيات جنيؼ لعاـ 
مػػػف ا ت اقيػػػة الدوليػػػة لمنارضػػػة أثػػػذ  47والمػػػادة  4977البروتوكػػػوؿ اإلضػػػافي اووؿ لعػػػاـ 

 .4979الررا ف لعاـ 

http://news.bbc.co.uk/low/arabic/press/newwsid
http://news.bbc.co.uk/low/arabic/press/newwsid
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 .ابعةمف ا ت اقية الر  21:  راجك المادة ( 29)
 .مف ا ت اقية الرابعة 54: راجك المادة ( 10)
 .: المرجك ن سي( 14)
 .مف ا ت اقية الرابعة  75وحت   61والمواد مف  5: راجك المادة ( 17)
 .مف ا ت اقية الرابعة 68: راجك المادة ( 12)
حػػة مػػف    15:   يجػػوز لسػػمطة ا حػػتاؿ إجبػػار المػػدنييف حمػػ  قسػػـ الػػو ل لبػػا. المػػادة ( 11)

 .4907 راي لعاـ 
 .: المرجك ن سي( 15)
 .مف ا ت اقية الرابعة 70: راجك المادة ( 16)
 .مف ا ت اقية الرابعة 76: راجك المادة ( 17)
 .مف ا ت اقية الرابعة 77: راجك المادة ( 18)
مف ا ت اقية الرابعػة التػي تػنص حمػ  : )   يحػـر اوشػثاص المحميػوف  17: راجك المادة ( 19)

ف يوجدوف في أي إقميـ محتؿ بػلي حػاؿ و  بليػة كي يػة مػف ا نت ػاع ببػذ  ا ت اقيػة، سػوال الذي
بسبب أي تغييػر يطػرأ نتيجػة  حػتاؿ اوراضػي حمػ  مؤسسػات اإلقمػيـ المػذكور أو حكومتػي، 
أو بسػػبب أي ات ػػاؽ يعقػػد بػػيف سػػمطات اإلقمػػيـ المحتػػؿ ودولػػة ا حػػتاؿ، أو كػػذلؾ بسػػبب قيػػاـ 

 .كؿ أو جزل مف اوراضي المحتمة(  رذ  الدولة بضـ
: بموجب ات اقية الساـ الموقعة بػيف منظمػة التحريػر ال مسػطينية وحكومػة ا حػتاؿ ا راجػك ( 50)

.اإلسػرا يمي 4907مف   حة  راي المتعمقة بقوانيف وأحراؼ الحرب البريػة لسػنة   56المادة 
اوراضػػي المحتمػػة، لتثػػرج مػػف  )ات اقيػػة أوسػػمو( أحػػادت اوثيػػرة نشػػر قواتبػػا فػػي 4992حػػاـ 

مراكز المدف والمناطؽ المكتظػة بالسػكاف )كالمثيمػات( وتبقػ  سػيطرتبا الكاممػة حمػ  الحػدود 
 .والمعابر واوجوال ال مسطينية

:انظػػػر : د. جع ػػػر حبػػػد السػػػاـ:  قواحػػػد العاقػػػات الدوليػػػة فػػػي القػػػانوف الػػػدولي العػػػاـ وفػػػي ( 54)
 .87، ص4984، ـ العالمية، القاررة، مكتبة السا4الشريعة اإلسامية  ط

: د. جوديث ج  ػرداـ : النسػال وحقػوؽ اإلنسػاف والقػانوف الػدولي اإلنسػاني. المجمػة الدوليػة ( 57)
 .4988، سبتمبر / أيموؿ 64لم ميب اوحمر، العدد 
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: انظػػر : د. احمػػػد أبػػو ألوفػػػا : ال  ػػػات المشػػمولة بحمايػػػة القػػػانوف الػػدولي اإلنسػػػاني. بحػػػث ( 52)
دليؿ التطبيؽ حم  ال عيد الوطني، إ ػدار دار المسػتقبؿ  –لقانوف الدولي اإلنساني ضمف ا

 .464ص  ،7002العربي، القاررة، والمجنة الدولية لم ميب اوحمر. الطبعة اوول  
مػػػػػف  76و  75مػػػػػف ا ت اقيػػػػػة الرابعػػػػػة، والمػػػػػادتيف  76 -54- 77- 74: راجػػػػػك المػػػػػواد ( 51)

 .البروتوكوؿ اإلضافي اووؿ
مػػػػف البروتوكػػػوؿ ا ثتيػػػػاري  ت اقيػػػػة حقػػػوؽ الط ػػػػؿ بشػػػػلف اشػػػػتراؾ  1-2: راجػػػك المػػػػادتيف  (55)

اوط اؿ في المنازحات المسمحة، الػذي احتمػد وحػرض لمتوقيػك والت ػديؽ وا نضػماـ بموجػب 
ودثؿ حيز الن اذ  7000أيار  75تاريال  51الدورة  762قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

مػف ات اقيػة حقػوؽ الط ػؿ التػي احتمػدت وحرضػت  28ك أيضا المادة وراج 48/4/7007في 
 70تػاريال  11/75لمتوقيك والت ديؽ وا نضماـ بموجب قرار الجمعية العامػة لألمػـ المتحػدة 

ومف الحػري بالػذكر أف إيػراف أبػاف حػرب  7/9/4990ودثمت حيز الن اذ في  4989نوفمبر 
حمػػ  القػػوات العراقيػػة المرابطػػة حمػػ  الحػػدود الثمػػيع اوولػػ  كانػػت تبتػػدئ أي تعػػرض تقػػـو بػػي 

بانػدفاع كتمػة بشػرية بشػكؿ أط ػاؿ ا مػب أفرادرػا مػػف أجػؿ فػت  طريػؽ فػي منطقػة ممغمػة لكػػي 
 .تستطيك القوات اوثر  ذات الجارزية العالية مف الدثوؿ في المعركة

ايػة النسػال : وحم  ضول ذلػؾ فقػد احتمػدت الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة إحانػار بشػلف حم( 56)
 41تػاريال  79دورة  2248واوط اؿ في حا ت الطوارئ والنزاع المسػم  بموجػب قراررػا رقػـ 

واحتبػػػػرت فيػػػػي جميػػػػك اوحمػػػػاؿ التػػػػي تؤلػػػػؼ أشػػػػكا  مػػػػف القمػػػػك  4971كػػػػانوف اووؿ / حػػػػاـ 
طػاؽ الر ػاص والعقػاب  والمعاممة القاسية وأ  إنسػانية لمنسػال واوط ػاؿ بمػا فيبػا التعػذيب واف

حي وتػػدمير المسػػاكف والطػػرد قسػػرار أحمػػا  إجراميػػة. راجػػك دراسػػة لبػػذا الموضػػوع فػػي : الجمػػا
ديػػػنس بػػػا تنيػػػر : حمايػػػة اوط ػػػاؿ فػػػي القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني. المجمػػػة الدوليػػػة لم ػػػميب 

. وسػػػاندرا سػػػنجر : حمايػػػة اوط ػػػاؿ فػػػي 4981اوحمػػػر، حػػػدد أيػػػار / مػػػايو وحزيػػػراف /يونيػػػو 
 .4986مجمة الدولية لم ميب اوحمر، أيار / مايو حزيراف / يونيو حا ت النزاع المسم . ال

 و 84 و 76 و 68 و 54 و 50 و 28 و 77 و 75 و 72 و 47 و 41: راجػػك المػػواد ( 57)
مػػػػػػف  78و71و70و8مػػػػػػف ا ت اقيػػػػػػة الرابعػػػػػػة، والمػػػػػػواد  426 و 7 42 و 91 و 89 و 87

 .وؿ اإلضافي الثانيمف البروتوك 6و 1البروتوكوؿ اإلضافي اووؿ، والمادتيف 
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مف البروتوكػوؿ اووؿ. وراجػك  72مف ا ت اقية الرابعة، والمادة  70و 11:  راجك المادتيف ( 58)
 .462في ذلؾ : د. أحمد أبو ألوفا، مرجك سابؽ، ص 

مف ات اقية جنيػؼ  27و  26مف ات اقية جنيؼ اوول ، والمادتيف  27و  71: راجك المواد ( 59)
مػػػف ات اقيػػػػة  76و  75مػػػف ات اقيػػػة جنيػػػػؼ الثالثػػػة، والمػػػادتيف  22و  27الثانيػػػة، والمػػػادتيف 

مػػػػػف البروتوكػػػػػوؿ اإلضػػػػػافي اووؿ،  71و  48و  46و  45و  8جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة، والمػػػػػواد  
 .مف البروتوكوؿ اإلضافي الثاني 1والمادة 

تبػػػذؿ المجنػػػة الدوليػػػة لم ػػػميب الحمػػػر ق ػػػار  جبػػػدرا مػػػف أجػػػؿ إحػػػادة الػػػروابط السػػػرية   :( 60)
وذلػػؾ حػػف طريػػؽ أحمػػاؿ البحػػث الراميػػة إلػػ  التعػػرؼ إلػػ   النػػزاع،لألشػػثاص الػػذيف شػػتتبـ 

 .أسررـأماكف وجودرـ وجمك شممبـ مك 
مػػػػف ات اقيػػػػة  449والمػػػػادة  اووؿ،مػػػػف البروتوكػػػػوؿ اإلضػػػػافي  21و  22راجػػػػك المػػػػادتيف  :( 64)

حػػث حػػف الم قػػوديف وتقػػـو وكالػػة الب الرابعػػة.مػػف ات اقيػػة جنيػػؼ  422والمػػادة  الثالثػػة،جنيػػؼ 
التابعػػة لمجنػػة الدوليػػة لم ػػميب اوحمػػر بػػدور كبيػػر فػػي جمػػك المعمومػػات ونقمبػػا إلػػ  مػػف لبػػـ 

 راجك في ذلؾ : ذلؾ.الحؽ في 
د. حػامر الزمػالي : ال  ػػات المحميػة بموجػب أحكػػاـ القػانوف الػدولي اإلنسػػاني. م ػدر سػػابؽ، ص 

471. 
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د. جع ر حبد الساـ:  قواحد العاقات الدولية في القانوف الدولي العػاـ وفػي الشػريعة  .4

 .4984، مكتبة الساـ العالمية، القاررة،4اإلسامية  ط
د. حػػامر الزمػػالي، ال  ػػات المحميػػة بموجػػب أحكػػاـ القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني، بحػػث  .7

مسػتقبؿ العربػي و المجنػة ضمف دراسػات فػي القػانوف الػدولي اإلنسػاني، إ ػدار دار ال
 .7000الدولية لم ميب اوحمر، القاررة، الطبعة اوول ،
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د. حمي  ادؽ أبو ريؼ، القانوف الدولي العاـ، مطبعة دار نشر الثقافة،  .2
 . 4954اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 

، بيػػػػروت: المؤسسػػػػة 4د. كمػػػػاؿ حمػػػػاد:  النػػػػزاع المسػػػػم  والقػػػػانوف الػػػػدولي العػػػػاـ  ط .1
 ـ.4997لمدراسات النشر والتوزيك،  الجامعية 

د. محمػػد مرشػػحة، الػػوجيز فػػي القػػانوف الػػدولي العػػاـ، منشػػورات جامعػػة حمػػب، كميػػة  .5
 .4991الحقوؽ،

 
 الرسائل واألطاريح والبحوث  -ب
حػػاـز حػػتمـ، مشػػروحية اوسػػمحة النوويػػة حمػػ  ضػػول الػػرأي ا ستشػػاري ال ػػادر حػػف  .4

مػػػؿ مقدمػػػة إلػػػ  المػػػؤتمر اإلقميمػػػي وثيقػػػة ح 8/6/4996محكمػػػة العػػػدؿ الدوليػػػة فػػػي 
بمناسػػػػبة ا حت ػػػػػاؿ  4999نػػػػػوفمبر  46-41العربػػػػي الػػػػذي  انعقػػػػػد فػػػػي ال تػػػػػرة مػػػػف 

 باليوبيؿ الذربي  ت اقية جنيؼ.
د. احمػػد أبػػو ألوفػػا، ال  ػػات المشػػمولة بحمايػػة القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني، بحػػث ضػػمف  .7

ني، إ ػػػػػدار دار القػػػػػانوف الػػػػػدولي اإلنسػػػػػاني، دليػػػػػؿ الت ػػػػػنيؼ حمػػػػػ  ال ػػػػػعيد الػػػػػوط
 .  7002المستقبؿ العربي، القاررة، الطبعة اوول ،

د. جع ػػر حبػػد السػػاـ، القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني فػػي اإلسػػاـ، بحػػث ضػػمف القػػانوف  .2
دار المسػػػتقبؿ العربػػػي  –دليػػػؿ الت ػػػنيؼ حمػػ  ال ػػػعيد الػػػوطني  –الػػدولي اإلنسػػػاني 

 .  7002 ، والمجنة الدولية لم ميب اوحمر، القاررة، الطبعة اوول
ديػػػػنس بػػػػا تنيػػػػر، حمايػػػػة اوط ػػػػاؿ فػػػػي القػػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػػاني، الممثمػػػػة الدوليػػػػة  .1

 .4981حزيراف،  –لم ميب اوحمر، أيار 
سػػاندرا سػػػنجر، حمايػػة اوط ػػػاؿ فػػػي حػػا ت النػػػزاع والسػػػمـ، المجمػػة الدوليػػػة لم ػػػميب  .5

   4986اوحمر، أيار حزيراف 
ومقاومػػة ا حػػتاؿ فػػي العاقػػات الدوليػػة، الت رقػػة بػػيف اإلررػػاب الػػدولي  موسػػ ،ريػػثـ  .6

 .4999رسالة دكتورا  مقدمة إل  كمية الحقوؽ جامعة حيف شمس،
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 : تثبويًب : ادلصبدر األجىبي

1- International court of justice Report 1996, Legality of the 
threat or use of nuclear weapons. 

2- J.G.Starke,An Introduction to International Law 8th ed 
1977. 

 

Abstract 
The International Humanitarian Law has precisely organized 

all essential rights of civilians during various types of wars and 

armed struggles and military occupation. It dealt with those rights in 

a form that matches with the basic Humanitarian values protected 

by its rules. Its clauses have prohibited all violations against 

civilians' basic rights. It considered those violations punished 

crimes. International society determination continued in activating 

those clauses. Many states desired in putting an end to the violations 

committed against civilians. Nevertheless, breach of International 

Humanitarian Law's rules decided to protect civilians is still 

preponderant over many armed struggles. International society still 

records struggle parties' violations of protection rules and their 

commission of very serious exercises, which represent an essential 

breach and basic violation of all international criteria that protect 

civilians in all conditions especially in armed struggles and during 

the military occupation of any territory.  

Free observance of essential principles, [created by states 

determination and incorporated by the four Geneva conventions 

1949 and their annexes, the first and second additional protocols 

1977], represents the basis of states treatment with the legal 

obligation imposed by contractual force of international agreements 

and international responsibility principals,  whose extent led to 

create an independent field of international criminal responsibility 

resulted from breach of rules of international Humanitarian law. 

Additionally, obligatory value of principals of martial international 

Humanitarian law expands the protection range of civilians and 
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increases the responsibility range undertaken by the states. This also 

included the states that they were not party in the essential 

international agreements in international Humanitarian law, which 

endorsed essential rights of civilians during the armed struggles.  

Human societies are still in need of consolidating all 

procedures that guarantee protection of civilians and developing 

legal criteria adopted in distinguishing civilians as well as paying 

more attention and respect to all clauses that secured essential rights 

of civilians in the exceptional conditions such as war and military 

occupation, because Humanitarian is the superior aim that must be 

protected and his rights must be defended starting his right in life, 

freedom, peace, honored living and physical soundness, as well as 

his right in possession and other civil, social and educational rights. 

International society determination must not be unable to do 

any thing with regard to crimes committed against civilians like 

what happening in Iraq, whereas simplest Human rights of the Iraqi 

Humanitarian are violated.  
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