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المستقلةالدوليالقانونجمعية

المستقلةالدوليالقانونجمعيةتقييم

وعلى7/4/2013االحديومفيوذلكنقاشيةحلقة

سعيدليلىالدكتورةالشهيدةقاعة



العالقة التاكملية 

نسان بني القانون ادلويل حلقوق الا

والقانون ادلويل الانساين

2



((اإلنسانحقوقعالمية)) 
األرضسكانعلىيطبقاإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنإنحقيقةهل

أوالجنسعنالنظربغضالكراماتوصونوااللتزاماتالحقوقفيبالتساوي

فيداخالاًتوحمايتهاإلنسانبحقوقالتذرعيشكلآال؟السياسياالنتماءأواللون

ظماتمنلبعضيكنالم؟الدوليةامالوطنيةالمنظماتمنسواءالداخليةالشؤون

؟الوطنيةالسلطةمنأكثرللخارجالوالءاإلنسانحقوق

:خاللمناإلنسانلحقوقالمحليةللجانتتوجهمشروعةالتساؤالتهذه

.األجنبيالتمويلعنوشائعاتاتهامات-

.بالخارجاالستقواء-

.األخرىحقوقالوإغفال(السياسيةالحقوقعلىالتركيز)التأثيرفياالنتقائية-

.االجتماعيةوالتقاليدالدينيةالقيماختراق-

.الدوليةالمنظماتعندالحقوقعنوالبحثالمحليةالتقاليدتجاوز-
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المتحدةاألممجهودحيثمنااللتقاء
الدوليونالقانتطبيقومراقبةبتطويرالقائمالحارستعتبرالمتحدةاألمم

انياإلنسالدوليالقانوندعمتوقد–الدوليةاآللياتعبراإلنسانلحقوق

ومجلسةالعامالجمعيةعنالصادرةوالقراراتالدوليةاالتفاقياتمنبالعديد

.لقيامهاتحسباأمالمسلحةالنزاعاتقيامإثناءسواءاألمن

هاعليوالمعاقبةالجماعيةاإلبادةجريمةمنعاتفاقية.1أهمهاومن

.3ولوجيةوالبيوالكيماويةالنوويةاألسلحةاستعمالمنعاتفاقيات.19482

تدخل.4اإلنسانيةضدالمرتكبةوالجرائمالحربجرائمتقادمعدماعتماد

بتاريخ808قرارخاللمنالدوليةغيرالمسلحةالنزاعاتفياألمنمجلس

للسلمدتهديبشكلسابقابيوغسالفياالوضعاعتبرالذي1993شباط22

.الدوليينواألمن
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الخاصةالدوليةالجنائيةالمحكمةإنشاءتمعليهوتأسيا

تشرينفي955قرارعبراألمنتدخلالشأنوكذلكبيوغسالفيا

.اندابروخاصةدوليةجنائيةمحكمةبإنشاءالقاضي1994الثاني

استنتاجاتمن24المادةنصتريموسانفي1994سنةوفي

جاحبالنتتكلللنالحربمنعإلىالراميةالجهودإن))المؤتمر

اإلنسانيالدوليللقانونالفعليالكاملاالحترامسادإذاإال

صدر((اإلنسانلحقوقالدوليالقانون.لالجئينالدوليوالقانون

نالقانوعالقةعن(اإلنسانحقوقمراقبةلمنظمة)عامتقرير

األولتشرين16بتاريخاإلنسانحقوقبقانوناإلنسانيالدولي

كةالمشارللحكوماتيجوزالانهخلصحيثبنيويورك2001

غيرووسائلطرقاستخدامالدولياإلرهابضدالحملةفي

.الحربخوضفيمحددة
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عنييحيثاألخريكملمنهاكلانالقوانينبينالتقاربيجمع

هماموالكرامةوالمعنويةالبدنيةالسالمةفيإنسانكلبحق

منيحداإلنسانيالدوليالقانونإنغير.الظروفكانت

منديدتحأكثرإحكامايظمفهوالمسلحةالنزاعاتإثناءالمعاناة

.نهمابيتكاملفهناكالتمايزورغم.اإلنسانحقوقفيالواردة

:إلىالحاجةمننشامنهاكلالنالمصدرحيثمنااللتقاء

الفردحماية1.

.المشتركةالماديبعضحيثمن2.

.اإلنسانيةالنفسحماية3.

.شكلهكانمهماالتعذيبمنع4.

الحربلضحاياالقانونيةالشخصيةاحترام5.
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.والتقاليدوالمعتقدوالدينيةالشخصيةالحقوقاحترام. 6

.الفرديةالملكيةحرية. 7

حيثنوعهاكانمهماالخدماتفياإلفرادبينالتمييزعدم. 8

تمييزدونللمجتمعتقدم

اعيةاالجتموالعقوباترهائنواحتجازاالنتقاميةاإلعمالحظر. 9

.

.اإلحكامتنفيذوعندالمحاكماتفيالعدلأسسمراعاة. 10

.والنساءلألطفالالخاصةالحقوقتكريس. 11
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الهدفحيثمن

ساناإلنحمايةبمعنىمشتركهدفتحقيقإلىيهدفمنهماكلإن

مللسلواألخرالحربإلىيتوجهاحدهماإنمعوكرامتهواحترامه

ونظامهاختصاصاتهلهمنهافكل–

لقواعدهاالدوليةالصيغة

التقرياريسولااألماربطاابعتتمتعالقانونينلهذينالقانونيةالقواعد

تمنحاحياثالمعاهاداتلقاانونفيناااتفاقياةمان60المادةوجاءت

اإلنسانبحمايةالمتعلقةالقواعدلكلاإلمرةالصفة
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مفهوميهاتباينحيثمن

اناااتمعماانبااالتخفي يقااوم-اإلنسااانيالاادوليالقااانون

لااقالمنطبااينيجمااع-المساالحةالنزاعاااتإثناااءاإلنسااان

والقانونياألخالقي

اتالتزامااعاانتعبياار-اإلنسااانلحقااوقالاادوليالقااانون

والشعوباإلفرادقانونباحترامالدوليةالقانونية
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التطبيقنطاقحيثمناالختالف

:االنسانيالدوليالقانون: اوال

المسلحةالنزاعاتبدايةعندالزمانحيثمنينطبق.1

زاعالنوص تأخذحالةكلعلىالمكانحيثمنينطبق.2

الشخصحيثمنينطبقدولياوغيردولياكانالمسلح

-المسلحةالنزاعاتضحايا-معينةلفئاتحمايةيمنح.3

والمدنيين
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:االنسانلحقوقالدوليالقانونثانيا ُ
للدولالطبيعيةاألوضاععلىأساساالسلمزمنفيينطبق.1

لدوللاالستثنائيةالظروففيإحكامهببعضالعملويوقف.

للحقوقالدوليالعهدمن–الرابعةالمادةبمقتضىوذلك

ةحال–فقراتهاضمنتحددلموالتي–والسياسيةالمدنية

للدولتجيزالعامةالطوارئحالة.2استثنائيةكحالة–حرب

.3اإلنسانلحقوقالحاميةالدوليةالتزاماتهامنالتحلل
المادةمنالمكرساإلنسانيةالمعاملةمناألعلىالحدضمان

التي1949األربعةجنيفاتفاقياتبينالمشتركةالثالثة

وصفهاحدإلىالداخليةالمشاكلدرجةتصلحينتطبق
الدوليةغيرالمسلحةبالنزاعات
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المحميةالحقوقبعضحيثمناالختالف

:االنسانيالدوليالقانون: اوالاً

لالقتوإيقاعالنارإطالقفيالمقاتلينبحقيعترف.1

محاربينالاحتجازفيالحقلهم-سابقإنذاربدونبالمقاتلين

.حربكاسرىمحاكمتهمدون

فيومحاكمتهمالمدنيناعتقالسلطةاالحتاللدولةيعطي.2

شريدتمنعبصراحةيحظر-سياسيةوغيرعسكريةمحاكم

ورةالضرتحققبغيرالمسلحةالنزاعاتإثناءالمدنيين

الحربية
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:االنسانلحقوقالدوليالقانون: ثانيا ُ
مكانلويمثلالنتقاصقابلغيريعتبرالحياةفيالحق.  1

فيللحقيخضعماماعدااإلنسانحقوقفيالصدارة

(.  الشرعيالدفاعحالةاواإلعدام)القانونتنفيذ
انالحرميجوزالواالعتقالبالمحاكمةالمتعلقةالحقوق. 2

عادلةمحاكمةاألبعدالحريةمن
والتنقلالسفرحريةفيالحق. 3
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بأحكامهماالمخاطبينحيثمناالختالف
:االنسانيالدوليالقانون:اوال

كريةالعساالدارةفيفعالدورلهموالسياسيونالعسكريون

وامنظماتاولدولوانتمائهمموقعهمكاناينماوالحربية

.الممتدةاالقاليمفيثواراومتمردين

:االنسانلحقوقالدوليالقانونثانيا ُ
كلبإدارةالمعنيةوأجهزتهابسلطاتهاالمخاطبهيالدولة

شؤونها
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التنفيذالياتمراقبةحيثمناالختالف
:االنسانلحقوقالدوليالقانون:اوال

بجانبدوليةالياتاقرارعلىالدوليالمجتمعحرص1.

.الداخليةالقوانين

المجلسيلعببان68المادةفيالمتحدةاالممميثاقنص2.

فيااًدورالفرعيةهيئاتهومختل واالجتماعياالقتصادي

.االنسانحقوقحمايةمجال

يةالفرعاللجنة/المرأةوضعلجنة/االنسانحقوقلجنة3.

.االقلياتوحمايةالتمييزلمنع
.االنسانلحقوقالدوليالمجلس4.
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التنفيذالياتمراقبةحيثمناالختالف
:االنسانيالدوليالقانون:اوال

ماتالمنظتملكهاالتيالخاصةالدوليةااللياتعبرتتم1.

.الحكوميةوغيرالحكوميةالدولية

فاعلدورلهااالحمرللصليبالدوليةاللجنة2.

اتباالنتهاكبالتحقيقاوالحاميةكالدولةخاصةاليات3.

بشأن90المادة/ االولاالضافيالبرتوكولفيالواردة

الحقائقتقصي

حيز2001رومانظامدخولبعدالدوليةالجنائيةالمحكمة4.
. التنفيذ
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وشكراً حلسن اإلصغاء 
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