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 شكر وعرفان

 

 

فيعجز  ،فضله العظيم ومنحنا الصرب سبيال لنصل إىل هذا املستوىله احلمد والشكر الذي من علينا من 
قريب أو من ساهم من اللسان عن إجياد نوع العبارات اليت تستحق أن نقدمها امتناان وعرفاان منا ولكل 

 العمل.جناز هذا إمن بعيد يف 

ل علينا بنصائحه وإرشاداته ال يسعنا وحنن يف هذا املقام إال أن نتقدم بواسع الشكر والتقدير إىل من مل يبخ
 .رعبد القاداألستاذ الدكتور قاسم العيد إلكمال هذا العمل القيم األستاذ املشرف 

كما ال يفوتنا أن نتقدم جبزيل الشكر إىل األسرة اجلامعية بكلية احلقوق والسيد عميد الكلية وكل الطاقم اإلداري 
 .جبامعة سيدي بلعباس وكل األساتذة كلية احلقوق

 أطروحتنا كما أشكر أعضاء اللجنة على قبوهلم مناقشة 

 أ د قادة بن بن علي
 واري ليلىـــــــــــــــأ م أ ه

 وي خليفةالفــــــــــــــد خ
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 اإلهـــــداء

 

القيم واألخالق يف قليب ، إىل  جل تربييت  إىل من غرسأإىل رمز الكفاح يف احلياة إىل الذي تعب من 
 ."أيب"   لقبه بكل فخر واعتزازمحل أمن 

إىل اليت محلتين وهنا على وهن وسقتين من نبع حناهنا وعطفها  ،أايم حيايت إىل من رافقين دعاؤه
 إىل من كان دعاؤها ورضاها عين سر جناحي "أمي " رمحها هللا.  الفياض ،

ىل  إوجاهتم وأزواجهم و إىل من قامسوين عطف وحنان "أمي وأيب" إخويت األعزاء وأخوايت العزيزات  وز 
 كل أبنائهم بدون استثناء.

 إىل كل من علمين حرفا صرت له عبدا. بصداقتهم،إىل من أعتز 

 املناقشة.أعضاء جلنة  وأساتذة رساليتوإىل األستاذ املشرف على 

 

 هدي مثرة جهدي.أإىل كل هؤالء 
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 قائمة ألهم املختصرات 

 أوال : ابللغة العربية : 

 ص: صفحة 

 ق د إ القانون الدويل اإلنساين 

 ل د ص ح : اللجنة الدولية للصليب األمحر .

 م د ص ح : اجمللة الدولية للصيب األمحر 

 اثنيا ابللغة الفرنسية :

 A F D I annuaire français de droit international /, 

 C I C R comité international de la croix rouge  

R G D I P : revue générale de droit international  

E D : Edition 

O N G organisation non gouvernementale  

O N U : Organisation des nations unies  

P : page  

R A D I C : Revue africaine droit international comptemporain  

R B D I : Revue Belgique de droit international  
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 مقدمة : 
كان العنف وما يزال مسة تطبع احلياة البشرية يف كل زمان ويف كل مكان ورغم التقدم املذهل يف كل  

فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية واجتاه اجملتمع الدويل حنو يف اجملاالت الذي حتقق يف هذا القرن األخري وال سيما 
ت احلرب وعقابيلها إال أن احلروب والصراعات مل جيال القادمة ويالحتقيق تعايش سلمي والعمل على جتنيب األ

و قابلة لاللتهاب عند أدىن أمام بؤر ملتهبة أصبحنا أوهكذا   .ور يف منطقة حىت تثور يف أخرىيقر هلا قرار وما خت
 وملرير والواقع ا .شرارة من سوء التفاهم ال سيما يف دول العامل الثالث املتخلفة سياسيا واقتصاداي واجتماعيا وثقافيا

شد بطشا وتنكيال حبقوق أن هذا النوع من النزاعات أاليت خلفتها هذه النزاعات الداخلية تنبئنا  لكارثيةكة ارت ال
نساين كما استقرت يف الضمري اجلمعي إلهدار لكرامة االنسان واستخفافا بشرعة القانون الدويل اإعظم أنسان و إلا

 اإلضافيان.و بروتوكوالها  بعر فاقيات جنيف األاليت مجعتها اتوىل و العاملي يف مصادره األ
املدنيني استهدافا ممنهجا  اتهدفسصبح ميارس هواية القتل مأ النزاع طريفن كال أومن غريب املفارقات  

كما   املدنيني،رقام الفلكية للضحااي تذكر إبزاء األ دتكا ن نسبة القتلى من املقاتلني الأوهكذا تثبت االحصائيات 
نسانية من أجل تقدمي املساعدات غاثة وأفراد اخلدمات اإلالظواهر املالزمة للحروب تدخل هيئات اإلصبح من أ

م عرضية اليت حلقت ابلضحااي وهو نوع من احلماية اليت توفرها اتفاقيات أواملسامهة يف ختفيف املعاانة أصلية كانت 
 . 9191جنيف 

يها دائما بعني الرضا واالرتياح رغم التزام إلخاطر وال ينظر نسانية النبيلة حمفوفة ابملولكن هذه املهمة  اإل 
هم معايري التفرقة بني أنساين وال سيما منها مبدأ احلياد والذي يعترب من اهليئات واألفراد بقواعد ومبادئ العمل اإل

ة لالعتداءات وخاصة نساين يف النزاعات املسلحة عرضبح العاملون يف اجملال اإلأصاملقاتلني وغري املقاتلني ، فقد 
اجلماعات املسلحة والثائرة واليت حتل  نفسها من أي التزام قانوين وترى نفسها غري خماطبة أبحكام القانون من قبل 

 و ال تعرتف هبا أصال .ال تقيم هلا وزان  ، و لعل بعضها تنظر إليها ابستهانة و استخفاف ونساين الدويل اإل

هداف واألعيان املدنية واأل ،حاجة ماسة للتمييز بني املقاتلني وغري املقاتلنين هنالك أولعل اجلميع يدرك 
أكرب قدر من العدل  قيقسانية وحتنالدماء واآلالم اإل التقليل من حجم احلرب و ةأخلقجل أوهذا من ، العسكرية

 ولو يف ساحات احلروب.

ن جيدوا من خيفف آالمهم أون واليت خلفت اآلالف من الضحااي د 9581ومنذ معركة سولفرينو عام  
حماوال أن يلقي يف تربة  "ينوسولفري تذكار  "دوانن فكتب كتاب نريويداوي جرحاهم، األمر الذي هال وروع ه
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ل أو يالد منسانية للحد من املآسي اليت ختلفها احلروب فأمثرت دعوته هذه إترسيخ قواعد  بذرةاجملتمع الدويل 
مواد تتعلق حبياد املعدات الطبية  91  و اليت تضمنتوىلابتفاقية جنيف األواليت تعرف  9589اتفاقية يف عام 

غاثة وتقدمي املساعدة مال اإلأعيسامهون يف  نووسائل النقل الطيب واخلدمات واحرتام املتطوعني املدنيني الذي
من أجل فتح ابب   ضمن قسم غري املقاتلني9589كما مت تصنيفهم يف إعالن بروكسل   ،الصحية دون متييز

العمل اإلنساين ، و مت فيما بعد إنشاء منظمة مستقلة و حمايدة تعمل على مساعدة الفئة األكثر تضررا من احلرب 
بعد مشاورات و  محرومت  أتسيس منظمة الصليب األ ،و هم املدنيون و غري املشاركني يف العمليات العدائية 

 و حدودبال منظمة أطباء ك نسانية كثرت اجلمعيات واملنظمات اإلوهكذا تعددت و حماوالت يف أكثر من مناسبة 
اليت تسعى حلماية اإلنسانية من خالل التدخل يف تلك النزاعات للتخفيف  و غريهاأوكسفام  منظمة العفو الدولية

تلك من آاثر احلرب على املدنيني العزل، و كذلك على النساء و األطفال كوهنا الفئة األكثر أتثرا من جراء 
  .1النزاعات

أن للتغيري الذي طرأ على النزاعات أثرا على تلك العراقيل اليت تسد الطريق على األعمال اإلنسانية، وكما  
فقد فقدت النزاعات طبيعتها األوىل ) فبعد أن كان السكان ضحااي املعارك أصبحوا اآلن هدفها ( والنزاعات 

،  2) فقد تضاءلت طاعة املقاتلني للتعليمات اليت يتلقوهنا ( وأخريا فصراعات اليوم جاحمة  بنيةصارت مفككة ال
ىل تسابق مؤسف ال ينجو أحد من شره مبا يف إمل يعد قاصرا على ضحااي النزاع ، بل حتول  األمانكما أن عدم 

للجنة الدولية للصليب شخاص من موظفي اأ 18اإلنسانية ، ويف مقال عن قتل  تذلك العاملون يف النشاطا
قليمني للجنة متسائال عما إذا كانت الظروف اليت تتم كتب أحد املندوبني اإل  9118األمحر يف الشيشان عام 

النفس وإال  عن فيها النشاطات اإلنسانية الطارئة قد تغريت لدرجة قد حتتم على القائمني هبا محل السالح دفاعا
وهامها فهي أن اللجنة الدولية للصليب األمحر عليها أن تتخلى عن تعرضت حياهتم للخطر، وأضاف قائال: إ

 .3قل عرضة للخطر من أي منظمة إنسانية أخرى أليست 

وقد ورد ذكر املنظمات اإلنسانية املستقلة اليت ليست اتبعة للحركة الدولية للصليب األمحر يف اتفاقيات  
نه :" جيوز هليئة إنسانية غري متحيزة ،  أجنيف ، فمن بني تلك املواد جند املادة الثالثة املشرتكة اليت تنص على 

                                                           
1
ة الشرق أمحد ضياء عبد، احلماية القانونية للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية وفقا ألحكام القانون الدويل اإلنساين، رسالة ماجستري، جامع 

 .3-6، ص6198األوسط،

(  جنيف ، القانون الدويل اإلنساين يف زمن احلرب األهلية ) م.د.ص.خبعد _ مائة عام  بعد الهاي ومخسون عاما مستيسي متماري جوزيه دو  2
 86، ص  9111داد عام أعخمتارات من 

 89املرجع نفسه ، ص  3
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من  1/1/1/91املادة  جند ، كما "طراف النزاعن تعرض خدماهتا على أأكاللجنة الدولية للصليب األمحر ، 
اليت ميكن  نسانيةاإليف سبيل األنشطة  نه :" ال تكون أحكام هذه االتفاقية عقبةأربع تنص على ألاتفاقية جنيف ا

ة بقصد محاية األشخاص احملميني ز يحو أية هيئة إنسانية أخرى غري متأن تقوم هبا اللجنة الدولية للصليب األمحر أ
 ".تهموإغاث

اليت تقول " إذا كان كل سكان  81حكام املفصلة كاملادة كما تتضمن االتفاقية الرابعة مزيدا من األ 
ن تسمح بعمليات اإلغاثة أو قسم منهم تنقصهم املؤن الكافية، وجب على دولة االحتالل أاألراضي احملتلة 

ن تقوم أوتتكون هذه العمليات اليت ميكن ملصلحة هؤالء السكان وتوفر التسهيالت بقدر ما تسمح به وسائلها، 
نسانية غري متحيزة كاللجنة الدولية للصليب األمحر، على األخص من رساالت األغذية إو هيئة أهبا دول 

 مدادات الطبية واملالبس ".واإل

 على ما يلي:  89وتنص املادة  

شرافها وجيوز إليها يف املادة السابقة مبعاونة الدولة احلامية وحتت إتوزيع رساالت اإلغاثة املشار  ي" جير  
ىل دولة حمايدة أو إىل اللجنة الدولية للصليب إ،ابتفاق دولة االحتالل والدولة احلامية ،أيضا أن تعهد هبذا العمل 

 األمحر، أو إىل هيئة إنسانية غري متحيزة ".

اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال اجلرحى واملرضى مضافة قد ورد يف  "موظفي"كما أن ذكر كلمة  
من يف قرار جملس األ ا كذلكابلقوات املسلحة يف امليدان، يف الفصل الرابع املعنون ب " املوظفون " وورد ذكره

إذ نص القرار على ما يلي : وإذ يالحظ مع ابلغ القلق مدى حدة وانتشار  6111لسنة  9519حتت رقم 
إيصال املساعدة اإلنسانية ، وتواتر وخطورة اهلجمات اليت يتعرض هلا موظفو املساعدة  القيود املفروضة على

 . "اإلنسانية ومرافقها وما يرتتب على هذه اهلجمات من آاثر شديدة ابلنسبة للعمليات اإلنسانية

حسب هم يتنوعون وهؤالء املوظفون العاملون يف جمال املساعدة اإلنسانية ليسوا على نسق واحد، بل  
ثناء النزاعات املسلحة، أاجلهة اليت يتبعوهنا وهناك العديد من املنظمات واجلمعيات العاملة يف اجملال اإلنساين 

يف جمال اخلدمات الطبية والروحية ، وكذا أفراد الدفاع املدين وأفراد مجعيات اإلغاثة اإلنسانية ملون فهناك العا
 وهناك أيضا موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبم الذين يقومون ابألعمال اإلنسانية. 
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ات غري حكومية ذات نشاط ة يف ميدان اإلغاثة واملساعدة اإلنسانية هي منظمملوهذه املنظمات املستقلة العا
ويبدو  .مستبعدين بذلك املنظمات ذات الطابع السياسي الفتقادها طابع احلياد ،دويل يف جمال املرفق اإلنساين

التفاقيات جنيف تصرح إبمكانية قيام هذه املنظمات اإلنسانية بتقدمي املساعدات  ن النصوص السابقةأجليا 
و الذين توقفوا عن االشرتاك فيها، ومن املعلوم أعمال العدوانية كون يف األاإلنسانية اىل األشخاص الذين ال يشرت 

 ن القانون الدويل اإلنساين قد تضمن قواعد تنطبق على املنازعات املسلحة هي: أ

أوال: القواعد اليت حتمي األشخاص من عواقب األعمال العدوانية وهي ذاهتا القواعد اليت تنظم أساليب  
 ووسائل القتال.

احلماية من جتاوز السلطة وتتجلى يف القواعد اخلاصة بشروط االعتقال وحبس األشخاص احملرومني  اثنيا: 
ويف الضماانت القضائية املنطبقة على مالحقة وردع املخالفات )متعلقة  ،من احلرية ألسباب تتعلق ابلنزاع املسلح

عسكريني التزامه، مهما كانت األحوال إزاء وأخريا يف التصرف الذي جيب على املدنيني وال (ابلنزاع املسلح
دون حتت سلطتهم ومتاثل كل هذه القواعد إىل حد  جعن القتال الذين يو و العاجزين أشخاص غري احملاربني األ

 . 1كبري، من حيث حمتواها واملشكالت اليت تتناوهلا املبادئ اليت يعرب عنها القانون الدويل حلقوق اإلنسان

ىل األشخاص الذين ال يشرتكون يف إعلقة بتقدمي اخلدمات وتنظيم املساعدات املقدمة اثلثا: املبادئ املت
عمال العدوانية أو الذين توقفوا عن االشرتاك فيها، ومحاية أفراد اخلدمات الصحية واملرافق الصحية املعرتف هبم األ

 قانوان بشارة الصليب األمحر و اهلالل األمحر .

واليت تضاعفت يف  9118العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية منذ عام ونظرا لتزايد اهلجمات جتاه 
وبلغ عدد احلوادث الرئيسية    %16بزايدة  6116و 9118مقارنة ابلفرتة  6118و  6116الفرتة ما بني 

ضحية من بينها  198نتجت عن سقوط  6118و 6116يف الفرتة ما بني  915اليت تعرض هلا العاملون 
  .2حالة وفاة  939

 

                                                           
 ، 9116نوفمرب ، ديسمرب  65املسلحة غري الدولية ) م . د . ص . ح ( السنة اخلامسة العدد شخاص املهجرين يف املنازعات بالتنز، محاية األنيز د 1

 981،  991ص 
. د. كنتوش ، يف ما رواء الصليب األمحر ، محاية املنظمات اإلنسانية املستقلة وموظفيها يف ضوء القانون الدويل اإلنساين ، خمتارات من ) مما كات  2

 .18، ص  6118مارس  588ص. ح( العدد 
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ين نيكوالي " رئيسة منظمة أطباء بال حدود استنكرت فيه استهداف يففي مؤمتر صحفي لـ " م 
هجوما ضد  88سجلنا  6198راي واليمن ، إذ صرحت نيكوالي :" يف عام و املستشفيات اليت تديرها يف س

ر غري مسبوق ، و تشغلها منظمة ) أطباء بال حدود( يف سوراي واليمن ، وهذا أمأمؤسسات طبية تدعمها 
مدنيني  تستقبلواملستشفيات ابتت جزءا من ساحة املعركة ، منددة ب" اهلجمات املنهجية ضد املراكز الطبية اليت 

"، وفيما يتعلق ابلغارة يف قندوز فقد طالبت بفتح حتقيق مستقل حول الغارة على املستشفى وسيارات اإلسعاف 
نيكوالي :" مل نعد بعد إىل قندوز ولقد رحلنا من مشال اليمن كما أننا نواجه يف قندوز إال أن ذلك مل يتم ، وقال 

 صعوابت ملساعدة األشخاص يف سوراي ".

عامل إغاثة من العاملني يف منظمة العمل ضد اجلوع يف  98، مت احتجاز  6118وكذلك يف عام  
وكانوا ال يزالون  ماص على رؤوسهيقافهم بوجه حائط ومت إعدامهم عن طريق إطالق الرصإسريالنكا ، إذ مت 

 مرتدين شعار منظمة العمل ضد اجلوع .

وتكامز" لشؤون اإلغاثة اإلنسانية " أن عدد عمال أولقد كشفت دراسة نشرها مركز أحباث " هيومان  
ا على اإلطالق " . وفق هلى معدل لأعىل إصاابت حول العامل وصل إلاإلغاثة الذين قتلوا او اختطفوا او تعرضوا 

األسوأ ابلنسبة لعمال اإلغاثة فقد  6193نسانية " كان عام اإللإلغاثة  العاملي للدراسة اليت نشرت يف " اليوم
عن عام  %88آخرين يف زايدة بلغت  939عامال جبروح خطرية، واختطاف  988وإصابة  988شهد مقتل 

خطرا على عمال اإلغاثة اإلنسانية يف  وأظهرت الدراسة أن سوراي وأفغانستان تصدرات قائمة الدول األكثر 6196
   .1ىل جانب جنوب السودان وابكستان حبسب املركزإ 6193

  املوضوع:أسباب اختيار  

نتوش ابجمللة كعلى مقال لألستاذ كات ما  عيطالاكان بسبب   -ولألمانة_ ن اختيار هذا املوضوع إ 
نسانية املستقلة وموظفيها يف ضوء محاية املنظمات اإل :محريف ما رواء الصليب األ)محر بعنوان الدولية للصليب األ

 مني هذا املقال النواة أحاول أن أمر و حلت علي فوجدتين أسعى يف األأودتين الفكرة و ا، فر اإلنساين(القانون الدويل 
 مي ..ورأى النور يف هذا الرسالة املوضوعة بني يدي القارئ الكر  ،تعاهده ابلبحث والشرح حىت استوى على ساقةأو 
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 أمهية البحث:  

محاية موظفي  يإن موضوع هذه الرسالة يتناول زاوية منسية يف رحاب القانون الدويل االنساين أال وه 
طراف أاملنظمات املستقلة كموظفي منظمة أطباء بالد حدود ، وغريها من املنظمات غري احلكومية املستقلة عن 

ألي وكذلك بسبب استقالليتها وعدم تبعيتها  ،هذا الفراغ القانوينصبحت هدفا سهال ابمتياز بسبب أالنزاع واليت 
حكام اليت تكفل محاية هؤالء ألقتضاان البحث يف املوضوع والتنقيب عن النصوص وااالنزاع ، ما من أطراف  طرف

بية ومالبس عيان التابعة هلم من وسائل نقل ومواد غذائية وطاملوظفني ابعتبارهم مدنيني غري مقاتلني وابعتبار األ
عليها يصنف كجرمية من اجلرائم الدولية  عتداءاالن أللسكان املدنيني كما عنها  عياان مدنية غري عسكرية ال غىن أ

 ( 5/6نسانية ( كما يف النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للمواد )) جرمية إابدة أو حرب ، أو ضد اإل

 الدراسات السابقة:  

مل  _لسوء حظي_لكن  ،هذا املوضوع خبصوصه حول وسعين من جهد حىت أجد ما كتبلقد بذلت ما  
الكثري  يلوفر عل ،ولو وجدت، غاثياإلنساين جد ما كتب حول موضوع املنظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإلأ

فهذه الفئات قد   غاثةو العاملني يف جمال اإلأفراد اخلدمات الطبية أما ما كتب عن محاية أ ،من اجلهد والوقت
مم ن بعضها كموظفي األإها بنوعي احلماية العامة واخلاصة، بل تاطححكاما وافية و أهلا اتفاقيات جنيف  تكفل

 كرب.أشخاص املرتبطني هبا قد استفاد من اتفاقية دولية وفرت هلا تغطية قانونية املتحدة واأل

  املوضوع:إشكالية  

حتاول أن تقارب الوضعية القانونية للمنظمات اإلنسانية املستقلة، وال هنا أتتحدد إشكالية الدراسة يف  
و عدم حتيزها فتلك الصفة من ضرورايت العمل اإلنساين الدويل وإال فقدت تلك أحيادها  1نعين ابستقالليتها

ا هي نهودا وعدما، بل االستقاللية املقصودة املنظمات اإلغاثية احلماية واحلصانة اليت تدور مع احلياد وج
 . 2استقالليتهم عن أطراف النزاع

                                                           
، ص  6195وزو ي انظر قامسي يوسف ، املساعدات اإلنسانية الدولية بني ضرورة االستعجال ومتطلبات التنمية، أطروحة دكتوراه ، جامعة تيز   1

986_983 
ى على العكس من أفراد اخلدمات الطبية الذين يوكل إليهم طرف يف النزاع مهمة القيام حصراي ابألعمال اإلنسانية كالبحث عن اجلرحى واملرض 2

 (  91واملنكوبني ..... ) أنظر ، أمحد ضياء عبد عبد ، مرجع سابق ، ص 
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، جند أن املادة التاسعة يف فقرهتا الثانية )ج( 9191وعند ما نطالع نصوص اتفاقيات جنيف األربع لعام  
توكول اإلضايف األول أعطت املنظمات اإلنسانية احملايدة ) اليت تعمل يف اجملال الطيب ( فقط احلماية و من الرب 

من  68_36املادة ميها للمساعدات اإلنسانية الطبية ، بشرط تطبيق الشروط اليت نصت عليها القانونية أثناء تقد
 اتفاقية جنيف األوىل ما عدا شرط موافقة حكومتها ألهنا منظمة دولية .

من الربوتوكول األول واليت تناولت بشكل عام محاية أفراد اإلغاثة اإلنسانية 89وكذلك ابلنسبة للمادة  
مثل هؤالء العاملني ومحايتهم ( لكنها مل تنص على أفراد املنظمات اإلنسانية املستقلة عن أطراف  )جيب احرتام

 النزاع ، وابلتايل فهي محاية غري كافية .

ومن املفارقات أنه إذا أرسلت منظمة وكان العاملون فيها من رعااي الدول األطراف يف النزاع فإهنم قد  
نفسهم مشمولني حبماية أفضل من تلك املنظمات املستقلة، فاملنظمات اإلنسانية املستقلة واحملايدة ال أجيدون 

 .1حتصل على احلماية الكافية ، وذلك لعدم انضوائهم حتت إمرة أطراف النزاع 

ة اإلنسانية ومل وفيما يتعلق ابلنزاعات املسلحة غري الدولية فإن املادة الثالثة املشرتكة مل تذكر أفراد اإلغاث 
تهم ، ومن أجل ذلك عملت اللجنة الدولية للصليب األمحر على سد هذه الفجوة ففي عام يتنص على محا

املشرتكة يف جمال  3ىل استكمال املادة إللجنة الدولية للصليب األمحر قرارا يهدف  91اعتمد املؤمتر ال 9188
للجنة الدولية للصليب األمحر قرارا بعنوان " إعالن مبادئ  69اعتمد املؤمتر ال  9181اإلغاثة اإلنسانية ويف عام 

اإلغاثة اإلنسانية الدولية للسكان املدنيني يف حاالت الكوارث " والذي خرج بتوصية بعدم التمييز بني النزاعات 
 املسلحة الدولية وغري الدولية فيما يتعلق حبماية كوادر اإلغاثة اإلنسانية.

إلضايف الثاين لتطوير املادة الثالثة واستكمال نقص اتفاقيات جنيف األربع، جاءت وعندما أقر الربتوكول ا 
ا الربتوكول ابلنص على أعمال اإلغاثة اإلنسانية إال أهنا نصت على شكل مبادئ عامة ومل تقرر ذمن ه 95املادة 

ىل قلق بعض الدول من انتهاك إوالسبب يف ذلك يعود .محاية خاصة للمنظمات اإلنسانية على أطراف النزاع 
وابلتايل فقد أدى .سيادهتا والتدخل يف شؤوهنا الداخلية ابسم العمل اإلغاثي، يف حال إعطائها احلماية اخلاصة 

                                                           
1
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ن تكون ) مبوافقة أهذا القلق إىل عدم اخلوض يف تفاصيل تنفيذها والنص على أنه حىت يتم االعرتاف هبا جيب 
 . 1الطرف السامي املتعاقد(

 : يلاتوبناء على ما سبق فإن إشكالية الدراسة تنطلق من السؤال ال 
هل هنالك محاية قانونية دولية كافية ملوظفي املنظمات املستقلة أسوة بغريهم من العاملني يف اجملال  
  اإلنساين؟
 ويتفرع عن هذه اإلشكالية القاعدية إشكاليات أخرى من قبيل:  
 السند القانوين للتدخل يف العمل اإلنساين؟هل جتد املنظمات املستقلة  
 مببادئ وقواعد العمل اإلنساين؟  _سوة بغريها من املنظمات األخرىأ- ،وهل هي ملزمة 
 وهل هنالك آليات دولية من أجل ردع وقمع االعتداءات الواقعة على موظفي املنظمات املستقلة؟ 
ج الوصفي التحليلي ملناسبتها هلذا الغرض فقد وإجابة عن هذه اإلشكالية فقد اعتمدت الدراسة املنه 

عندما تعرضت للمنظمات غري احلكومية ابعتبارها اإلطار العام الذي  يف الباب األولوظفت املنهج الوصفي 
جل محايتها ، أما املنهج أمبادئ يف عملها اإلغاثي من و ليه املنظمات املستقلة وما تلتزم من قواعد إتنتمي 

ب للباب الثاين حيث فصلنا القول حول احلماية العامة ملوظفي املنظمات املستقلة ابعتبارهم التحليلي فهو مناس
عياهنم املستعملة يف اإلغاثة مع اعتماد املنهج املقارن غالبا ونفس األمر ينطبق على الفصل أمدنيني وكذا محاية 

رائم دولية، وال خيفى على القارئ الثاين حيث تعرضنا لالعتداء على موظفي املنظمات املستقلة وصنفناها كج
 الفطن أيضا ، امتزاج املنهج التارخيي هبذه البحوث حيث يستدعي ذلك ضرورة البحث والتحقيق .

 وقد جاءت اخلطة كما يلي:  
 الباب األول: اإلطار النظري العام للمنظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإلنساين  

 املستقلة الفصل األول: ماهية املنظمات 
 الفصل الثاين :مبادئ العمل احلامية للمنظمات املستقلة يف النزاعات املسلحة

 الباب الثاين :محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل 
 الفصل األول: محاية موظفي املنظمات املستقلة يف القانون الدويل اإلنساين

 .  الثاين : محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويلالفصل 

                                                           
1
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األساسية من احلق يف احلياة و الغذاء و إن احلديث عن األزمات اإلنسانية اليت متس حبقوق اإلنسان 
حيتم علينا التطرق إىل ما يفرضه القانون الدويل اإلنساين من  الصحة و املأوى واألمن وغريها من الضرورايت،

كما أن حل  التزامات على الدول ابحرتام تعهداهتا إزاء اتفاقيات جنيف األربع و بروتوكوليها اإلضافيني،
النزاعات املسلحة يستلزم التعاون و التضامن بني الدول من أجل كفالة احلماية املقررة املعضالت الناجتة عن 

 لضحااي تلك النزاعات املسلحة و ختفيف معاانهتم.
أفرز فواعل آخرين على الصعيد الدويل جتاوزوا الدول يف ميادين العمل اإلنساين و ألن العمل الدويل 

مات اإلنسانية عامة و املنظمات املستقلة خاصة اليد الطوىل و اخلربة وبذل املساعدات اإلغاثية، وأصبح للمنظ
 الكربى و القبول الواسع يف إطار هذا املرفق اإلنساين .

لزاما علينا أن نتعرض للحديث عن هذه الكياانت الدولية غري احلكومية ذات  سبق، كانوبناء على ما 
 اليت يبسط عليها القانون الدويل ظله و اهتمامه. خمتلف اجملاالت الدولية الدور الفعال و املؤثر يف

ديث عن املنظمات غري احلكومية كإطار عام احلو حتقيقا هلذه الغاية ،فقد توىل  )الفصل األول ( 
و للحديث عن املنظمات املستقلة ذات االختصاص اإلنساين ،معيدين احلديث عن أسسها القانونية  العامة 

صلناه عن املنظمات العاملة يف ميدان اإلغاثة اإلنسانية كاللجنة الدولية عن مث خصصنا القول و ف ،اخلاصة
أطباء بال حدود و منظمة أوكسفام و غريها من املنظمات العاملة يف اجملال اإلنساين ،دون أن األمحر و الصليب 

املشهود و  و غري منظمات ،هلا نشاطهاأبشيء من التفصيل إىل جهات أخرى ، منظمات كانت  نغفل اإلشارة
 يف نصوص االتفاقيات الدولية الناظمة للعمل اإلنساين.املعرتف به 

أما  )الفصل الثاين ( فقد تضمن احلديث عن قواعد العمل العامة اليت تسرتشد هبا املنظمات العاملة يف 
اص ببيان أساليب جمال اخلدمات اإلنسانية ، من أجل ضمان فعالية أكرب لتنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين اخل

وهذه املبادئ الالزمة لكل عمل إنساين و مناهج  قد تواضعت على العمل هبا املنظمات املهتمة ابلشأن اإلنساين .
، ليست من قبيل النوافل أو الثانوايت اليت لنا اخليار إزاء االلتزام هبا أو التخلي عنها , بل هي من اخلطورة و 

عنها يعرض العاملني يف اجملال اإلنساين إىل فقد احلصانة  املكفولة لألشخاص األمهية مبكان : حيث أن التخلي 
 غري املقاتلني .
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 ماهية املنظمات املستقلة  األول: الفصل
لعل تسمية "املنظمات املستقلة" تلقي يف روع القارئ  و السامع غموضا و إهباما ، فأردان أن نبني         

ابعتبارها مكوان من مكوانت املنظمات غبري احلكومية املختصة يف جمال دويل ، ا، و أن نكشف مضموهنها حقيقت
معني هو اجملال اإلنساين ، فما هذه التسمية بكيان جديد أو تفريع حديث ، فعبارة "املستقلة" مرادفة لعبارات 

سوف نتحدث عن ماهية املنظمات املستقلة ككياانت دولية   .و عليه أخرى شائعة ك"غري املتحيزة " و "احملايدة"
وإن ما ميايز بينها هو جمال النشاط الذي تتحرك فيه،  ،غري حكومية هلا نفس خصائص املنظمات األخرى

 يلي:     احلديث عن أسانيدها القانونية دولية كانت أم وطنية من خالل مايف ونسهب 
 املستقلة:ماهيه املنظمات : املبحث األول 
ال بد لنا قبل تفصيل احلديث عن املنظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإلنساين أن نتحدث عن إطارها  

 :يلي ، وذلك من خالل ما يضبطهالعام الذي ينظمها و ا
 مفهوم املنظمات املستقلة :  املطلب األول: 

حني نتحدث عن املنظمات املستقلة فنحن ال نتحدث عن كيان اثلث يضاف إىل قائمة املنظمات      
ملصطلح املنظمات غري  بل هذا املصطلح يعترب مرادفا ،وتلك اليت تعرف أبهنا منظمات غري حكومية،الدولية 

 :يلي ما من خالل غري احلكوميةتعريف هذه املنظمات  لىوعليه حناول تسليط الضوء ع،احلكومية 

 :تعريف املنظمات غري احلكومية األول:الفرع 
إن تعريف املنظمات الدولية غري احلكومية يعترب أول مشكلة تعرتض دراسة هذه املنظمات حيث أمجع           

وذلك يرجع إىل صيغة النفي اليت حتملها التسمية )  ،الباحثون على صعوبة تعريف املنظمات الدولية غري احلكومية
غري احلكومية ( ، إذ ميكن هلذه التسمية أن تشمل أنواعا كثرية من املنظمات املختلفة تبدأ من احلركات 

، وننبه أن مصطلح 1االجتماعية إىل جمموعات الضغط إىل النوادي الرايضية و أشكال أخرى من املنظمات
املصطلح الوحيد للتعبري عنها ، فهناك مصطلحات  ساحلكومية رغم ذيوعه واشتهاره لي غري الدولية املنظمات

وتعبريات أخرى جيري استخدامها لإلشارة إىل هذه األنواع من املنظمات، إذ ال يوجد اتفاق حول مصطلح واحد 
وهلذا جرى ، 2ني الدولوذلك بسبب اختالف السياقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والقانونية ب

" حيث يستخدم هذا املصطلح كثريا يف كندا  املنظمات غري الرحبيةاستخدام مصطلحات متعددة مثل مصطلح " 

                                                           
 35، ص 6113_6116سعيد سامل جويلي ، املنظمات الدولية غري احلكومية يف النظام القانوين الدويل ، دار النهضة العربية  1
 98، ص  6193دمحم جاسم دمحم احلماوي _ دور املنظمات غري احلكومية يف محاية حقوق االنسان ، دار اجلامعة اجلديدة _  2
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" الذي يكثر  املنظمات األهليةوالوالايت املتحدة االمريكية وبعض الدول األوروبية ، وهناك مصطلح " 
" حيث يستخدم من ِقبل بعض  املنظمات التطوعية" يف الدول العربية ، وهناك أخريا مصطلح  استخدامه

                                      املنظمات الدولية احلكومية لإلشارة إىل هذه األنواع من املنظمات .                                                              
" فقد تعددت واختلفت  املنظمات غري احلكومية: " لإلشارة إىل استخدمتوكما تعددت املصطلحات اليت     

ستخدم لوصف هذا القطاع انطلق من بعد معني االقطاع الذي يضمها ، وكل مصطلح  املصطلحات اليت تصف
ز " وهو مصطلح يرك Sector Voluntaryالقطاع التطوعي أو ركز على مسة معينة ،فهناك مصطلح "

القطاع " العمل فيه قائم على أساس من التطوع ، وهناك مصطلحن أعلى أهم مسات هذا القطاع ذلك 
"  والذي يركز على الدور الذي تلعبه منظمات هذا القطاع كقوة اثلثة   Sector Indipendentاملستقل

 خارج إطار احلكومة والقطاع اخلاص .
" وهذا املصطلح يؤكد على أن  Non profit  Sectorوأيضا هناك مصطلح "القطاع غري الرحبي     

 . 1منظمات هذ القطاع ال تسعى لتحقيق الربح
 وحنـــــــــــاول اآلن تعريف املنظمات الدولية غري احلكومية كما يلي :   

 أوال:  تعريف الفقة للمنظمات الدولية غري احلكومية :  
الحظ أن معظمها تتناول بعض ، لكن ي 2على املستوى الفقهي ال يوجد تعريف للمنظمة غري احلكومية
فالبعض منها يركز على طبيعة تكوين هذه  اجملاالت اليت تتصل ابملنظمات غري احلكومية وتغفل جوانب أخرى ،

املنظمات ويغفل اإلشارة إىل طبيعة نشاطها أو العكس ، وذلك من دون حتديد أسس وقواسم مشرتكة جتتمع 
 يلي ذكر لنبذة من هذه التعريفات : وفيما 3حوهلا معظم املنظمات غري احلكومية

حلكومة ما وهي تعرب عن  ياملظمات غري احلكومية: أبهنا منظمات غري وطنية وال تنتم Josef Nyeعرفها 
 ي والرأي العام العاملي حيث تقوم ابلضغط على احلكومات من أجل تغيري سياستها. الوعي العامل

جل ترقية ومحاية حقوق أتكرس مصادر كبرية من : أبهنا مجعيات خاصة Angela Hegantyها تعرفو 
اإلنسان ، فهي هيئات مستقلة عن احلكومات واجلماعات السياسية ، تسعى للوصول إىل السلطة السياسية لكن 

                                                           
_ دار الفكر اجلامعي ، تطور وظائف املنظمات الدولية غري احلكومية و أثره يف واقع اجملتمع الدويل املعاصر وسام نعمت ابراهيم السعدي  1

ومة _ هيل بني النظرية والتطور ، دار لدو ا الدولية غري احلكومية يف القانون_ انظر حول هذا التفصيل ، عمر سعد هللا ، املنظمات  99،ص6198
 66،61، ص 6111

 .8ص  ، 6193دار النهضة القاهرة ، ، يف األمم املتحدة  وائل أمحد عالم ، املركز الدويل للمنظمات غري احلكومية 2
 98وسام نعمت السعدي ، مرجع سابق ، ص  3
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ة، كما أهنا منظمات إرادية تضم أفرادا جتمعهم نفس املبادئ تيألغراضها الذا استعماهلاليس من أجل 
 واألفكار........إخل .

مشكلة بطريقة دائمة من قبل أفراد ينتمون إىل  كةكل جتمع أو مجعية أو حر ›: فيعتربها Marcel Merleأما 
 ‹.بلدان خمتلفة بغرض متابعة أهداف ال تتوخى الربح

 املنظمات غري احلكومية أبهنا: منظمات تتوفر على أربعة عناصر هي : Nicolas Politisويعرف     
 بها وهدفها، وأال تسعى إىل حتقيق الربح.كياخلاصة، دولية يف تر  ةأن تكون منبثقة عن املبادر  -

 احلكومي هدفهاري ثمن قبل مبادرة شخصية حرة من التأتؤسس ›: أبهنا Anna Karin Lindblonوعرفتها 
تطوعي ال تستعمل العنف أو تدعو إىل ترقيته، هلا وجود شكلي مع نظام وهيكل دميقراطي ومتثيلي تتمتع 

 .1‹بشخصية قانونية حتت غطاء القانون الوطين
فيعرفها البعض: أبهنا مجعيات دولية ال متثل فيها احلكومات إمنا األعضاء األفراد  الفقه العريبأما يف 
 .2من دول خمتلفة واجتماعيةميثلون هيئة أدبية 
: أبهنا منظمة ال يتم إنشاؤها ابتفاق بني "غري احلكومية املنظمة»الوفاء األستاذ أمحد أبو ويعرف 

 .3،كما أهنا تضم ممثلني وأعضاء غري حكوميني احلكومات و إمنا تنشأ ابتفاق بني أشخاص وهيئات غري حكومية
عبارة عن هيئات أو مجاعات أو احتادات شعبية ليس هلا الصفة  : أبهناالدكتورة عائشة راتبيف حني تعرفها 

بني مجاعات غري حكومية اتبعة لدول خمتلفة وقد  بطر أبن توقد يكون هلذه املنظمات الصفة الدولية  احلكومية،
 تكون هيئات وطنية غري حكومية

ت بني احلكومات وقد تكون : أبهنا منظمات ال تنشأ مبقتضى اتفاقافيعرفها عناينالدكتور إبراهيم الأما 
احنصر  اهذه املنظمات دولية مبعىن أهنا تضم هيئات غري حكومية اتبعة لدول خمتلفة وقد تكون وطنية أو أهلية إذِ 

 .  4نطاقها داخل الدولة الواحدة
        

                                                           
،  6199_6193جامعة سطيف فاطمة الزهراء صاهد ، دور املنظمات غري احلكومية الدولية يف ترقية االمن االنساين ، مذكرة ماجستري  1
 69،61ص
 939ص ، عمان قافة ثمكتبة دار ال9116 الطبعة األوىلغازي حسن صبارين ، الوجيز يف مبادئ القانون الدويل العام ،  2
 693،ص9115مصر دار النهضة العربية الطبعة اخلامسة أمحد ابو الوفا ، الوسيط يف قانون املنظمات الدولية ،  3
 98_98مرجع سابق ، ص وسام نعمت ،  4
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 اثنيا: تعريف املنظمات الدولية والوكاالت الدولية املتخصصة: 
جتمعات ألشخاص ومجعيات تنشأ حبرية مبوجب حيث جاء فيه أبهنا:  تعريف معهد القانون الدويل -2

 مبادرة خاصة، متارس نشاطا دوليا ذا مصلحة عامة دون نية الربح وهذا خارج كل انشغال ذي طابع وطين.  
أما احتاد اجلمعيات الدولية فريى أن املنظمات غري احلكومية هي مجعية مكونة من ممثلني منتمني لدول 

ومصادر متويلها، ليس هلا هدف الربح وتستفيد من مرتبة ،تركيب إدارهتا ،دولية من خالل أعماهلا خمتلفة، 
 .1استشارية لدى منظمة حكومية

 تعريف األمم املتحدة:  -1
ذلك التنسيق املنظم من اهليئات غري احلكومية أبهنا:  الدولية تعرف األمم املتحدة املنظمات

أو الصحية أو القدرات الشخصية املتبادلة  االقتصاديةواملؤسسات والربامج اليت هتدف إىل دعم أو حتسني الظروف 
 جملموع السكان.

خدمة اجلماعات، تتمتع برؤية امنائية  منظمات تستهدفويف موضع آخر عرفتها األمم املتحدة أبهنا: 
 :بتحسني أوضاع الفئات اليت تتجاوزها أو تضرها التوجيهات االمنائية، كما يتحدد عملها يف حقولحمددة، وهتتم 

افة التنمية، والدفاع عن احلقوق االقتصادية ثق، إعادة التأهيل وكذلك  الطوارئاملشروعات االمنائية ، 
 .2واالجتماعية

من امليثاق  89ري احلكومية، فّقننت املادة ولقد فعلت األمم املتحدة التعاون بينها وبني املنظمات غ    
هذه الفعالية من خالل إمكانية قيام اجمللس االقتصادي واالجتماعي ابختاذ كافة اإلجراءات الضرورية الستشارة 

 املنظمات غري احلكومية اليت هتتم مبسائل تدخل يف اختصاصه ومن بينها حقوق اإلنسان.
 9181فيفري 68( بتاريخ x) 655Bواالجتماعي فقد أصدر القرار رقم  االقتصاديأما اجمللس      

كل منظمة دولية مل يتم إنشاؤها مبوجب اتفاقات › املنظمات غري احلكومية الدولية أبهنا:مصطلح  استخدمالذي 
لذا توجب  "مليممثلة اجملتمع املدين العا" حيث تعترب االمم املتحدة املنظمات غري احلكومية الدولية  ‹بني احلكومات

 .3على الدول واملنظمات الدولية أن ترتك هلا مكاان، ألهنا إن مل تفعل ستخاطر بشرعيتها

                                                           
 66فاطمة الزهراء صاهد ، مرجع سابق ، ص  1
 91_95دمحم جاسم احلماوي ، مرجع سابق ، ص  2
 63_66املرجع ، ص نفس  فاطمة الزهراء صاهد ،  3
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الذي ينظم التعاون بينه وبني  9118لسنة  39كما عرفها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره رقم      
على النحو التايل وتتمتع  89طبقا للمادة املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تتمتع ابملركز االستشاري لديه 

ابملركز االستشاري مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي أية منظمة مل ينشئها كيان حكومي أو اتفاق حكومي، 
يف إطار تطبيق هذا القرار ويدخل يف نطاق هذه املنظمات تلك اليت  ‹غري حكومية منظمة› املنظمةوتعد مثل هذه 

تقبل يف عضويتها أعضاء تقوم السلطات احلكومية بتعيينهم بشرط أال يتدخل مثل هؤالء األعضاء يف متتع هذه 
 .1املنظمة حبرية التعبري عن آراء املنظمة

    تعريف الوكاالت الدولية املتخصصة: -3
الدويل للتنمية والتعمري املنظمات الدولية غري احلكومية أبهنا منظمات خاصة مستقلة كليا أو  يعرف البنك       

هدافا جتارية، وتسعى جزئيا عن احلكومات، وتتسم بصورة رئيسية أبن هلا أهدافا إنسانية أو تعاونية أكثر من كوهنا أ
ىل ختفيف املعاانة، أو تعزيز مصاحل الفقراء أو محاية البيئة أو توفري اخلدمات االجتماعية األساسية أو إبصورة عامة 

 .2بتنمية اجملتمعات طالعضاال
( التابعة لألمم املتحدة فقد عرفت املنظمات الدولية غري F.A.Oأما منظمة األغذية والزراعة )        

املؤمتر العاملي لإلصالح الزراعي والتنمية ملتابعة أعمال  9151عام  تيماالغوااحلكومية يف املؤمتر الذي عقد يف 
: هيئات مستقلة للتنمية وذات شخصية اعتبارية تتيح هلا الدخول يف تعاقدات ملزمة يسمح هبا الريفية أبهنا 

 .3لتحقيق أهدافها د مالية وبشرية متكنها من تنفيذ برامج عملر القانون ويكون هلا يف الغالب هياكل حمددة، وموا
أبهنا: منظمات مل تنشأ عن طريق اليونسكو كما تعرفها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة         

اتفاقيات بني احلكومات، تتسم أهدافها ووظائفها بطابع غري حكومي، وتضم نسبة هامة من اجلماعات أو األفراد  
الصعيد اإلقليمي أو الدويل وتتوفر هلا هيئة إدارية دائمة هلا تكوين كأعضاء منتظمني يف بلدان متعددة على 

 . 4دويل

                                                           
 61دمحم جاسم احلماوي ، مرجع سابق ، ص 1
2
االنسان جامعة القاهرة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، إبراهيم حسني معمر ، دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية حقوق  

 95، ص 6199_6191
 69دمحم جاسم احلماوي ، مرجع سابق ، ص  3
 91وسام نعنت السعدي ، مرجع سابق ، ص  4
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 اثلثا: التعريف القانوين:
املنظمات غري احلكومية أبهنا: املؤسسة أو اجلمعية  2902القانون الفرنسي الصادر سنة عرف     
(Association هي عبارة عن اتفاق يتم بني شخصني أو جمموعة من األشخاص للعمل بصورة دائمة من )

 غري حتقيق الربح.أجل حتقيق األهداف املشرتكة من 
أبهنا: هي املؤسسات السياسية أو الدينية أو العلمية أو  81يف املادة القانون املدين السويسري كما عرفها         

شاط آخر ال يستهدف الربح، وتكتسب هذه املؤسسات الشخصية القانونية منذ تلك الفنية أو اخلريية، أو أي ن
 .1اللحظة اليت يعرب فيها املؤسسون يف وثيقة إنشائها عن إرادهتم يف العمل بصورة جمتمعة

هناك مسات مميزة للمنظمات غري احلكومية فهي كياانت دولية جديدة تقوم عندما  القول أنوخالصة             
              وفر الشروط التالية:         تت
 على األقل أن يتكون أعضاؤها من أفراد عاديني أو هيئات خاصة من ثالث دول -أ  

 أن تتكون خارج نطاق احلكومة، وتعمل مستقلة عنها. -ب
 أن تكون حصيلتها املالية األساسية من املوارد املالية من ثالث دول. -ج
ذلك أن املنظمة  أو طوعية من أشخاص مهتمني بقضااي اإلصالح يف اجملتمع، مفاد إهنا جمموعات تطوعية -د

 .2ابعتمادها على اجملهود الشخصي لفئة معينة من األشخاص غري احلكومية تتميز

 .الفرع الثاين: األسس القانونية للمنظمات الدولية غري احلكومية
عن األسانيد القانونية اليت  وذلك ابلبحث ،وحناول أن نتعرض إىل شرعية تواجد ونشاط هذه املنظمات    
 يف النقاط التالية: ووطنيا، وذلكا على خمتلف املستوايت دوليا وإقليميا أهتأنش

 .األسس العاملية للمنظمات الدولية غري احلكوميةأوال: 
 العاملية ابلرجوع إىل أهم النصوص واملواثيق الدولية ابدئني ب:أن نعزز هذه األسس  وحناول   

 ميثاق األمم املتحدة: -9

                                                           
،  6199_6191، 9امعة اجلزائر خوين منري ، دور املنظمات غري احلكومية يف تطبيق القانون الدويل االنساين ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق ، ج 1

 91ص 
 .96، ص  ،دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية  6198دور املنظمات غري احلكومية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان،  فذنون الصوا عبد هللا 2
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ة كما تدل وهو أهم معاهدة دولية ذات طابع دستوري، أتيت يف هرم الرتتيب التفاضلي للنصوص الدولي     
أنه إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء األمم املتحدة وفقا ألحكام  "حيث منه913على ذلك املادة 

 "هذا امليثاق مع أي التزام دويل آخر يرتبطون به، فالعربة ابلتزاماهتم املرتتبة على هذا امليثاق 
صادي على وجود مثل هذه اهليئات غري احلكومة و أذن للمجلس االقت 89فقد شجع امليثاق يف املادة      

، وللمجلس أن اختصاصهواالجتماعي أن جيري الرتتيبات املناسبة للتشاور معها يف املسائل اليت تدخل يف دائرة 
جيري مثل هذه الرتتيبات مع اهليئات الدولية، كما أن له أن جيريها مع اهليئات األهلية إذا رأى ذلك مالئما، وذلك 

 بعد التشاور مع عضو األمم املتحدة ذي الشأن.
واستنادا إىل ذلك، فقد قام اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتصنيف هذه املنظمات غري احلكومية إىل    

 :1األنواع الثالثة اآلتية
 : وهي تلك اليت تعىن مبعظم أنشطة اجمللس وهيئاته الفرعية.املنظمات ذات املركز االستشاري العام -أ

النشاط حمدد يف بعض ميادين  اختصاصتلك اليت هلا  هيواملنظمات ذات املركز االستشاري اخلاص:  -ب
يغطيها اجمللس وهيئاته الفرعية، وهلذه املنظمات سلطات يف التشاور أقل من األوىل، ومن أمثلتها "العفو  اليت

 الدولية ، اجلمعية الدولية لقانون العقوابت ، اللجنة الدولية للصليب األمحر...إخل".
أحياان يف نطاق اختصاصها مسامهات جمدية  وهي تلك اليت ميكن أن تقدمائمة: املنظمات املدرجة يف الق -ج

يف أعمال اجمللس أو هيئاته الفرعية أو هيئات األمم املتحدة االخرى، وتدرج هذه املنظمات يف سجل يعرف 
 ابلقائمة.

  :9195اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  -1
واليت  61 والتعبري، واملادةحبق كل شخص يف التمتع حبرية الرأي  اعرتفتاليت  91حيث تسعفنا املادة         

 أبن : االعرتافجاءت صرحية يف 
 يف اجلمعيات واجلماعات السلمية. االشرتاكلكل شخص احلق يف حرية  -أ   

 إىل مجعية ما. االنضمامال جيوز إرغام أحد على  -ب    
 :9188العهد الدويل للحقوق السياسية لعام  -3

( وحرية تكوين اجلمعيات 69حيث جند فيه مادتني تؤكدان على حق حرية التجمع السلمي )املادة    
 (.66مع آخرين )املادة

                                                           
 91_35مرجع سابق ، ص  ،وائل امحد دمحم عالم  1
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  :2911وبروتوكوهلا اإلضايف األول لعام  2949 اتفاقيات جنيف األربع لعام -4
اإلضايف األول تؤكد على احلق يف احلصول  هناك العديد من املواد الواردة يف اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوهلا    

 على املساعدات اإلنسانية ومنها: 
............... وجيوز هليئة إنسانية املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع اليت تنص أنه:  3املادة -

  غري متحيزة كاللجنة الدولية للصليب األمحر، أن تعرض خدماهتا على أطراف النزاع. 
عقبة يف  االتفاقيةال تكون أحكام هذه من اتفاقيات جنيف األربع تقضي أبنه:  09/09/20املواد -

سبيل األنشطة اإلنسانية اليت ميكن أن تقوم هبا اللجنة الدولية للصليب االمحر أو أية هيئة إنسانية غري متحيزة 
 أخرى بقصد محاية وإغاثة اجلرحى واملرضى وأفراد اخلدمات الطبية والدينية شريطة موافقة أطراف النزاع. 

متنح أطراف النزاع كافة التسهيالت املمكنة من  من الربوتوكول األول على مايلي: 12تنص املادة -
للجنة الدولية للصليب األمحر لتمكينها من أداء املهام اإلنسانية املسندة إليها مبوجب االتفاقيات وهذا  جانبها

 1الربوتوكول..."
 :               النقطتني فيما يلياتني وسنفصل ه :اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي اثنيا: قرارات

عرب  احلكومية وذلكالدولية غري  لقد اهتمت اجلمعية العامة ابكرا ابملنظمات :قرارات اجلمعية العامة -أ
شؤون اإلعالم ومكاتبها الفرعية من أجل القيام  إلدارةالذي مشل توحيها  9198لعام  (9)د.93قرارها رقم

التعليمية واإلعالمية وشىت اهليئات احلكومية وغري احلكومية  مبايلي: تقدمي املساعدة والتشجيع الفعلي للمؤسسات
األخرى املهتمة بنشر املعلومات عن األمم املتحدة، وأنه هلذا الغرض وسواه، وكذلك قرار اجلمعية العامة رقم 

ذ الذي مينح للجنة الدولية للصليب االمحر مركز املراقب يف األمم املتحدة، إ 98/91/9111املعتمد يف  98/8
ابلشخصية القانونية الدولية هلذه اللجنة الدليل واحلجة على طابعها القانوين املتميز، هذا  االعرتافيؤدي إىل 

 .2دولية متمتعة ابلشخصية القانونيةاف القانون الدويل هبا كمنظمات الطابع الذي يتحدد بوجود اعرت 
وأتيت قراراته يف هذا الشأن جتسيدا لدوره الدستوري : واالجتماعي االقتصاديقرارات اجمللس  -ب

( 99)د.9618ابعتباره وسيطا بني املنظمات غري احلكومية واألمم املتحدة، ومن بني قراراته يف هذا الشأن القرار 

                                                           
، سبميرت ،  69، هل تتحول املساعدة االنسانية اىل تدخل انساين اجمللة الدولية الصليب االمحر ، السنة الرابعة ، العدد  لليانظر يف ذلك موريس توري 1

 وما بعدها . 918، ص 9119أكتوبر 
 .89، مرجع سابق ، ص  فعبدهللا ذنون الصوا 2
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 سكومية مركزا استشاراي لدى اجمللوالذي ينص على منح املنظمات غري احل 9185ماي  63املؤرخ يف 
 واالجتماعي، وعلى أن جتري هذه املنظمات مشاورات مع أمانة اجمللس. االقتصادي

، والذي استعرض فيه اجمللس ثالثة أعوام من 9118جويلية  39املؤرخ يف  9118/39مث القرار رقم      
رتتيبات لمات غري احلكومية، ووضع معايري التفاوض، ونقح من خالله الرتتيبات املتعلقة ابلتشاور مع املنظ

دى اجمللس، تمادها لدى مؤمترات األمم املتحدة، وبسط عملية تقدمي طلبات احلصول على املركز االستشاري لاع
ر السماح للمنظمات غري احلكومية القطرية بتقدمي طلبات العضوية، ومينح املركز العام للمنظمات غري احلكومية وقر 

فيما مينح  ،دول أعمال اجمللس االقتصادي واالجتماعيالدولية الكربى اليت تعمل يف معظم القضااي الواردة على ج
تتعلق بعمل اجمللس، أما مركز اإلدراج يف  بوضعيف املركز االستشاري اخلاص للمنظمات غري احلكومية املختصة 

القائمة، فيمنح للمنظمات غري احلكومية اليت يرى اجمللس أّن إبمكاهنا أن تقدم مسامهات مفيدة لعمله، ومنح من 
على توصية اللجنة  يف املنظمة املركز االستشاري هلذه املنظمات الذي أييت بناء يه اجمللس كجهاز رئيسخالل

 . 1عضوا وجتتمع سنواي هلذا الغرض91احلكومية الدولية املعنية ابملنظمات غري احلكومية اليت تتشكل من

 القرارات والتصرحيات العاملية األخرى: -ج
ية يف العامل ابملنظمات غري احلكومية، وقد أنشأت هذه األخرية بياناجملالس اللقد اهتمت القرارات:  -2

سبتمرب  95إىل93من كانبريا ) أسرتاليا ( هلا جملس اإلحتاد الربملاين الدويل، وقد اختذ مؤمتره التسعون املنعقد يف 
يف النزاعات املسلحة، ضمنه  القرار املتعلق ابحرتام القانون الدويل اإلنساين ومساندة العمل االنساين 9113

توصية ابختاذ الدول التدابري الضرورية بغية دعم احرتام وأمن وسالمة املنظمات غري احلكومية العاملة يف اجملال 
 االنساين.

صدرت عرب العامل تصرحيات دعت إىل إعطاء املنظمات الدولية غري احلكومية مركزا التصرحيات:  -1
) كويف اجلديدة للمنظمات الدولية، فمثال محلت دعوة اآلمني العام السابق لألمم املتحدة قانونيا فاعال يف املواثيق 

دولة، إىل اختاذ قرار على وجه السرعة بشأن إصالح  916إىل أعضاء املنظمة الدولية البالغ عددهم  عنان (
اإلصالح الشامل  إليه ،و تضمني هذاشامل لألمم املتحدة مبا يف ذلك جملس األمن وانضمام دول جديدة 

للمنظمات غري احلكومية، واعتبارها قوى جمتمعية جديدة على للمنظمة و وكاالهتا مطالبة إبعطاء دور جديد 

                                                           
 88،88ص مرجع سابق ،سعد هللا ،  رعم 1
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الساحة الدولية، هلا ثقلها ودورها يف صياغة القرارات العاملية، وهو ما سوف يعزز مشاركتها الفاعلة على الصعيد 
                                .    1الدويل

 األسس القانونية اإلقليمية للمنظمات الدولية غري احلكومية: :ثالفرع الثال 
لقد سامهت املنظمات اإلقليمية يف ترسيخ فكرة وجود املنظمات غري احلكومية وتعزيز دورها يف العديد من       

 يلي: من خالل ماال اإلنساين وهو ما حناول تفصيله اجملاجملاالت ومنها 
 األوروبية حلقوق اإلنسان: االتفاقية -2

أكثر األنظمة اإلقليمية تطورا يف ميدان حقوق اإلنسان، إذ يعتمد هذا النظام على  من يعد النظام األورويب       
حبقوق اإلنسان وحرايته األساسية منذ هناية األربعينيات وبداية  اهتمتواملواثيق اليت  االتفاقياتالعديد من 

اخلمسينيات من القرن العشرين، ومن أهم املميزات اليت حققها يف هذا اجملال أن مكن هذا النظام كال من الدولة 
إىل سلطات قضائية مهمتها مراقبة احرتام حقوق اإلنسان  االلتجاءمن  واألفراد واملنظمات الدولية غري احلكومية

 .2وعدم السماح ابنتهاك أو خمالفة هذه احلقوق
وتكوين اجلمعيات، إذ نصت املادة  االجتماعفت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ابحلق يف حرية رت عالقد        

رية اعتناق اآلراء وتلقي وتقدمي املعلومات على أنه " لكل إنسان احلق يف حرية التعبري الذي يشمل ح 91
 االتفاقيةمن  99النظر عن احلدود الدولية "كما نصت املادة  صرفالعامة وبواألفكار دون تدخل من السلطة 

السلمية وحرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، ابإلضافة إىل ذلك  االجتماعاتإنسان احلق يف حرية  لكل»أنه على 
 .3التجارية حلماية مصاحله اداتاالحتيف  االشرتاكحق 

 مصاحلهم كمااألوروبية حلقوق اإلنسان حق األفراد يف تكوين اجلمعيات من أجل محاية  االتفاقيةوقد قننت        
األوروبية حلقوق اإلنسان مبنح املنظمات الدولية غري احلكومية حق اللجوء إىل اللجنة األوروبية  االتفاقيةقامت 

أجل الدفاع عن حقوق األفراد الذين يدعون ابن حقوقهم منتهكة، وذلك بتقدمي شكوى أمام  حلقوق اإلنسان من
 .4اللجنة

                                                           
 88_88 ، ص ، رجعنفس املعمر سعد هللا ،  1
 .88، ص مرجع سابق، فعبدهللا ذنون الصوا 2
 .88عمر سعد هللا ، مرجع سابق ، ص  3
 .88، مرجع سابق ، ص  فذنون الصواعبدهللا  4
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األوروبية حلقوق اإلنسان لعام  ابالتفاقيةامللحق  9115من الربوتوكول احلادي عشر لعام  39وجند املادة        
قد اعرتف حبق األفراد واملنظمات غري احلكومية بتقدمي كل ما لديهم من شكاوى أمام احملكمة األوروبية  9181

 1.حقوقهمحلقوق اإلنسان ضد الدول اليت تنتهك 
     األمريكية حلقوق اإلنسان: االتفاقية -1

 االجتماععلى أن حق › 9181األمريكية حلقوق اإلنسان لعام  االتفاقيةمن  98لقد نصت املادة         
السلمي من دون سالح هو حق معرتف به، وال جيوز فرض قيود على ممارسة هذا احلق إال تلك املفروضة طبقا 
ألحكام القانون، ويف جمتمع دميقراطي ملصلحة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حلماية الصحة 

 االتفاقيةمن نفس  98، ابإلضافة إىل ذلك تؤكد املادة ‹لعامة أو األخالق العامة أو حقوق وحرايت اآلخرين ا
أو عمالية  اقتصاديةلغاايت دينية أو سياسية أو  ،مع آخرين حبريةالطوعية حرية التجمع وتكوين اجلمعيات › على 

رسة هذا احلق إال لتلك القيود املفروضة قانوان واليت أو اجتماعية أو ثقافية أو رايضية أو سواها، وال ختضع مما
تشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي ملصلحة األمن القومي أو السالمة العامة او النظام العام، حلماية الصحة 

من اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات  66، كما نصت املادة ‹العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين 
 احتادسان أن لكل شخص احلق يف اإلحتاد مع اآلخرين من أجل تعزيز وممارسة ومحاية املصاحل الشرعية ألي اإلن

 . 2أو ديين أو اجتماعي أو ثقايف أو مهين أو عمايل أو أي طبيعة أخرى اقتصاديسياسي أو 
م اللجنة األمريكية كما منحت االتفاقية االمريكية حلقوق اإلنسان هذه املنظمات حق تقدمي شكاوي أما     

 .3حلقوق اإلنسان، وكذلك أمام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان
    امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب: -3

احلق يف أتسيس املنظمات الدولية غري  9159لقد أعطى امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام        
 يلي: اليت ورد فيها ما 91وذلك من خالل املادة احلكومية على الصعيد اإلفريقي، 

 ابألحكام اليت حددها القانون. االلتزامحيق لكل إنسان أن يكون حبرية مجعيات مع آخرين مع  -أ
مببدأ التضامن  االلتزامإىل أية مجعية على أن ال يتعارض ذلك مع  االنضمامال جيوز إكراه شخص على  -ب

 املنصوص عليه يف امليثاق.
                                                           

1
 961_ 996، ص 6111عبدالكرمي عوض خليفة القانون الدويل حلقوق االنسان ، دار اجلامعة اجلديدة ،  

 81انظر عمر سعد هللا ، مرجع سابق ، ص  2
ـ عبدهللا ذنون الصواف ، مرجع  9185من االتفاقية االمريكية حلقوق االنسان 99املادة ، 6119من النظام الداخلي للمحكمة لعام  39املادة  3

 85سابق ، ص 
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د من ممارسة هذا  أن جيتمع حبرية مع آخرين وال حيواليت متنح احلق لكل إنسان يف 99وجند كذلك املادة        
احلق إال شرط واحد أال وهو القيود الضرورية اليت حتددها القوانني واللوائح خاصة ما تعلق منها مبصلحة االمن 

 .1ايهتمالقومي وسالمة وصحة و أخالق اآلخرين أو حقوق األشخاص وحر 
كما أن احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان أن تتلقى بالغات من األفراد ومن املنظمات الدولية غري احلكومية         

 .2املتمتعة بصفة مراقب أمام اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان

 الوطنية للمنظمات غري احلكومية: األسس الرابع:الفرع 
ليت تكفل احلق يف إنشاء مثل هذه املنظمات غري احلكومية والنصوص اسنتعرض إىل األسانيد الدستورية و        

 يلي: القانونية اليت تفصل نظامها العام يف ما
  الدساتري: -2

هذا احلق  املنظمات غري احلكومية ابعتبار لقد كفلت معظم دساتري العامل احلق يف إنشاء اجلمعيات أو       
يف  9183يندرج ضمن إطار احلقوق واحلرايت، ولقد اهتمت كل الدساتري اجلزائرية هبذا احلق بدءا من دستور 

أكتوبر  8جاء بعد أحداث  9151، ونظرا ألن دستور 88عرب املادة  9188مث دستور ، 91و99املادة 
فقد جاء ذكر هذا احلق يف  نفتاحاالهات سياسية جديدة، واجتاه حنو تكريس وما نتج عنها من توج 9155
: › 95وما طرأ عليه من تعديالت مل حتد كلها عن هذا النهج ففي املادة  9118، أما دستور 31و36املواد: 

 ‹.مضمونة للمواطن   واالجتماعمعيات، اجلحرايت التعبري و إنشاء 
 احلركة ازدهارتشجع الدولة  -6حق إنشاء اجلمعيات مضمون، -9مايلي: 89وورد أيضا يف املادة       

 . 3حيدد القانون العضوي شروط وكيفيات إنشاء اجلمعيات-3اجلمعوية، 
يضمن الدستور جلميع  : 11، يف املادة 9118جويلية  91ونفس احلق جنده يف دستور املغرب الصادر يف       

 املواطنني:
 حرية التجول واإلستقرار جبميع أرجاء اململكة. -
 .االجتماعحرية الرأي وحرية التعبري جبميع أشكاله وحرية  -

                                                           
 81عمر سعد هللا ، مرجع سابق ، ص  1
 53دمحم جاسم احلماوي ، مرجع سابق ، ص  2
املنظمات غري احلكومية ودورها يف ترقية ومحاية حقوق االنسان يف اجلزائر ، مذكرة ماجستري جامعة تلمسان للتفصيل اكثر انظر ، شريفي الشريف ،  3

 98_98، ص 6115_6118
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يف أي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم، وال ميكن أن يوضع  االخنراطحرية أتسيس اجلمعيات وحرية  -
 حد ملمارسة هذه احلرايت إالّ مبقتضى القانون.

مايلي: تضمن الدولة لكافة  91ادة يف امل 9119جويلية  96كما تضمن دستور موريتانيا الصادر يف        
، حرية إنشاء  االجتماعحرية التعبري، حرية › ... املواطنني احلرايت العمومية والفردية وعلى وجه اخلصوص: 

 ‹.يف أية منظمة سياسية ونقابية خيتاروهنا  االخنراطاجلمعيات وحرية 
 ا يقضي ب:نص   9186من الدستور األردين لعام  98كما تضمنت املادة          

 ضمن حدود القانون. االجتماعلألردنيني حق  -2
لألردنيني حق أتليف اجلمعيات واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات  -1

 نظم ال ختالف أحكام الدستور.
 .1ينظم القانون طريقة أتليف اجلمعيات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها -3

 التشريعات العادية:  أسس -1
خوهلا  تنفيذية هيئة( أو  الربملانيقصد ابلتشريعات العادية تلك القوانني الصادرة عن هيئة تشريعية )       

ما  وهو2الدستور صالحيات التشريع كرئيس اجلمهورية الذي خوله الدستور التشريع أبوامر ومبراسيم رائسية
  فيما يلي: لهسنتعرض 
لقانون املدين واألوامر اإلدارية، ويعرب عن احلالة اات غري احلكومية على تتأسس املنظم :العامةالقوانني  -أ

من هذا  56إىل 88فاملواد منمية على القانون املدين، األوىل الوضع يف سوراي، حيث تؤسس املنظمات غري احلكو 
لف الوضع يف كل من األرجنتني القانون تتضمن أحكاما خاصة ابجلمعيات واملؤسسات غري الرحبية، وال خيت

على أحكام القانون املدين، ويف  واإلكوادور وتشيلي، حيث يوضع النظام األساسي للمنظمات غري احلكومية بناء
أملانيا ميكن أن يوضع نظام أساسي وفقا للقانون املدين وكذلك احلال يف الياابن، حيث تنشأ مؤسسات املصلحة 

 سجل الشركات واليت تستهدف الربح وفقا لنصوص هذا القانون، ويف الدمنارك فقد العامة أو اجلمعيات املدرجة يف
واملؤسسات، وفيه أن فيصل التفرقة  بني املنظمات الرحبية وغري  االحتاداتاستحدث قانون خاص، مسته قانون 

                                                           
 99_91ص 6191_6111،انظر برابح السعيد ، دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف ترقية ومحاية حقوق االنسان مذكرة ماجستري  1
 98، ص  6198_6198 ،9رئي، مذكرة ماجستري جامعة اجلزائظمات غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل البيطوير كمال ، دور املن 2
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وهلذا السبب ميكن الرحبية هو النظام الداخلي للمنظمة، كما أن أعضاءها املؤسسني هم من يقررون طبيعتها، 
 .1اعتبار هذا القانون جزءا من القانون املدين الدمناركي

أما يف مصر فيشرتط القانون أن يكون هناك نظام أساسي مكتوب يقيد لدى اجلهة اإلدارية املختصة، واليت       
ولقد كانت للجمعية  االعتباريةيوما من اتريخ ثبوت الشخصية  81تقوم بنشر ملخص النظام األساسي خالل 

 .2من القانون املدين املصري تنظم األحكام اخلاصة ابجلمعيات واملؤسسات اخلاصة 51-98املواد من 
األشخاص فقد نص القانون املدين على اجلمعيات إذ نظمها يف الفصل الثاين حتت عنوان "  ،ويف اجلزائر       

 ‹.ات اجلمعيات واملؤسس: ›  91/9" حيث ورد يف املادة  االعتبارية
 لألشخاصفقد اعرتف املشرع للجمعيات ابلشخصية االعتبارية، ولقد كفل هلا كل احلقوق اليت ضمنها        

د قواألهلية يف احلدود اليت يقرها علتمتع ابلذمة املالية ابويف احلدود اليت يقرها القانون فاعرتف هلا  االعتبارية
 .3إدارهتا، وابلنائب الذي يعرب عن إرادهتا وحبقها يف التقاضي وطن وهو املكان الذي يوجد فيه مركزإنشائها ابمل

 القوانني اخلاصة: -ب
لقد تكفلت قوانني خاصة ابجلمعيات أو املنظمات غري احلكومية فصلت شؤوهنا، ففي اجلزائر هناك قانون       

الذي يقدم مبقتضاه عدة أشخاص بصفة دائمة وعلى وجه  االتفاق› الذي عرف اجلمعيات أبهنا :  89/81
 ‹. املشاركة معارفهم ونشاطاهتم ووسائلهم املادية للعمل من أجل غاية حمددة ال تدر عليهم رحبا 

جتمع أشخاص يتفقون ملدة حمددة أو غري حمددة › والذي عرف اجلمعية بدوره أبهنا:  85/98وجاء قانون       
، فقد منح هذا ‹ ارفهم ووسائلهم مشرتكة بينهم قصد حتقيق هدف معني ال يدر رحباعلى جعل أعماهلم ومع

 األمالك وحقها يف إبرام العقود. اقتناءالقانون اجلمعيات حق التمثيل أمام السلطات العمومية وحق التقاضي وحق 
يكن موجودا يف  اجلمعيات بصفة اجلمعية وهذا ماملو حتادات الحيث اعرتف ل 11/39مث جاء قانون       

 للقانون، وبذلكالقوانني السابقة للجمعيات، وأعطى للقضاة دورا واسعا يف النظر يف مدى مطابقة اجلمعيات 
قلص دور السلطات اإلدارية املختصة يف رفض اجلمعيات. وقد كرس هذا القانون حق إنشاء اجلمعيات يف خمتلف 

 .4واملهنية والرتفيهية اديةاالقتصوالثقافية،  االجتماعيةامليادين احلياتية 

                                                           
 89،88مرجع سابق ، ص  ،عمر سعد هللا  1
 98رجع السابق ، ص مطوير كمال ،  2
 98انظر شريفي الشريف ، مرجع سابق ، ص  3
 95شريف الشريفي ، مرجع سابق ، ص  4
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 6الصادر ابجلريدة الرمسية رقم  96/19/6196املؤرخ يف  96/18وحاليا هناك القانون العضوي رقم        
 ، الذي يتعلق ابجلمعيات.98/19/6196املؤرخة يف 

و الوثيقة التأسيسية ويقصد ابلقوانني اخلاصة ابجلمعيات الالئحة اليت تنشأ مبوجبها املنظمة غري احلكومية أ        
وتشتمل هذه القوانني عادة على ما يلي: هدف املنظمة غري احلكومية ، تسميتها ، مقرها ، طريقة تنظيمها ، جمال 
اختصاصها اإلقليمي حقوق أعضائها وواجباهتم وبعض املعلومات املتعلقة ابملنظمة واليت ختتلف من نظام آلخر 

 وكذا حسب طبيعة وحجم املنظمة...إخل.
الذي جيب عليه أن يتحرك يف اإلطار  االعتباريويعترب القانون األساسي مبثابة شهادة ميالد هلذا الشخص         

املرسوم له واحملدد بناء على هذا القانون الذي جيب أن يراعي مبدأ حرية أتسيس املنظمة، وهو حق أي مواطن يف 
مسبق وأال تضع إجراءات تسجيل هذه املنظمات عوائق إدارية أمام  نالتأسيس دون احلاجة إىل الرتخيص أو إذ

 التأسيس والنشاط، بل على العكس من ذلك جيب التشجيع والتعاون مع هذه املنظمات.
شروط أكثر لاملنظمات الدولية غري احلكومية وهناك ما يسمى ابلنظام التمييزي التحكمي الذي خيضع        

ا املنظمات الوطنية غري احلكومية، ومثال ذلك أن خيضع إنشاء وممارسة نشاط صعوبة من تلك اليت ختضع هل
 .1املنظمة الدولية غري احلكومية لتصريح سابق يصدر من وزارة الداخلية

وختاما ميكن أن نالحظ يف هذا الصدد أن أغلب الدول تقريبا ترتبط اليوم ابتفاقيات دولية يف جمال          
ومن مث ينبغي أن  الدول حبرية تكوين جمتمع املنظمات غري احلكومية فيها. التزامقرر مجيعا حقوق اإلنسان اليت ت

اخلاصة اليت تصدرها هلذا الغرض، كما أنه ميكن أن تؤسس  القواننياحلكومية إىل  غري يستند أتسيس املنظمات
املنظمات ويف حتديد واجبات بناء على أحكام القانون الدويل، وإذ يستند إليها يف إنشاء وتنظيم وعمل هذه 

 الدول إزاءها، وبيان حدود رسالتها.
من اإلعالن العاملي  61واملادة ،من ميثاق األمم املتحدة  89ونعين ابلقانون الدويل هنا ما تقرره املادة        

معيات اللذين يقران األفراد يف تكوين اجل 9195حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 والتجمع السلمي، فقد ذكرت يف هذا اخلصوص:

 يف اجلمعيات واجلماعات السلمية. االشرتاكلكل شخص احلق يف حرية  -أ

                                                           
دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل البيئي ، رسالة دكتوراه ، جامعة ايب بكر بلقايد ، تلمسان ، ، شعشوع قويدر 1

 81،ص 6199_6193
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من العهد الدويل اخلاص  66إىل مجعية ما، وكذلك املادة  االنضمامال جيوز إرغام أحد على  -ب
 ابحلقوق املدنية والسياسية اليت أكدت على أن :

ق يف حرية املشاركة مع آخرين يف تكوين اجلمعيات مبا يف ذلك حق إنشاء النقاابت * لكل فرد احل 
 إليها من أجل محاية مصاحله. واالنضمام

* ال جيوز أن توضع قيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل تدابري لصيانة 
العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم، وال األمن الوطين أو النظام العام أو محاية املصلحة 

 .1حتول هذه املادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات املسلحة والشرطة يف ممارسة هذا احلق

 القانون الدويل اإلنساين نفيذدور املنظمات غري احلكومية يف ت :ملطلب الثاينا   

ا طويال، عل الدويل أن للمنظمات غري احلكومية ابمما جيري يف ساحات العاملطلع على لى خيفى ع ال
وخربة واسعة يف جمال محاية ضحااي النزاعات املسلحة، سواء كانت هذه املنظمات تعىن حبقوق اإلنسان أو 

 القانون الدويل اإلنساين، وهو ما سنتوىل بيانه فيما يلي:

 : العاملة يف اجملال اإلنساينالفرع األول: املنظمات غري احلكومية 

لقد أثبتت التجارب والعمل الدويل املتواتر أن املنظمات اإلنسانية غري احلكومية املعنية ابلشؤون اإلغاثية 
حتظى بسمعة وقبول على املستوى الدويل، وأن تدخلها يف النزاعات املسلحة مشروع وال يثري أي إشكالية 

لبا يف النزاعات املسلحة غري الدولية حيث ال تعرتف الدول بوجود أي نزاع ، غااالعرتاضقانونية، وإمنا يبقى 
القانون  انتهاكاتعلى إقليمها، وال ترضى أن يدول ويصبح سببا لتدخل هذا الطرف أو ذاك بداعي ردع 

 اإلنساين أو ختفيف معاانة الضحااي، وفيما يلي نورد أهم هذه املنظمات غري احلكومية الناشطة يف اجملال
 .اإلغاثي

 

                                                           
  85_88عمر سعد هللا ، مرجع سابق ، ص  1

مجعية الدفاع طرف  ل العربية ، طبع من وانظر ايضا بومجعة  غشري ، االطار التنظيمي للجمعيات يف اجلزائر ، منشور ضمن تنظيم اجلمعيات يف الدو 
 88_89عن احلقوق واحلرايت )عدل ( بدعم من برانمج ) بنيان ( والبنك الدويل ، ص 
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 أوال: احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر:
تظهر احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر مبؤسساهتا، ويف مقدمتها اللجنة الدولية للصليب 
 األمحر. مبثابة منظمة دولية تتوىل إدارة مرفق عام دويل يتمثل يف محاية ضحااي املنازعات املسلحة والكوارث

 .1الطبيعية والبشرية، ولكن ال احلركة وال األجهزة املكونة هلا تعد شخصا من أشخاص القانون الدويل

 وعليه سنحاول أن نتعرض ألهم أجهزة احلركة املكلفة ابإلغاثة اإلنسانية:

 اللجنة الدولية للصليب األمحر:_ 1
ألهنا مل تتأسس مبقتضى إتفاقية ال تعد اللجنة الدولية للصليب األمحر من أشخاص القانون الدويل، 

للقانون املدين السويسري وهي مستقلة عن  ادولية، بل هي منظمة غري حكومية تتمتع بشخصية قانونية وفق
احلكومة السويسرية، إال أنه عهد إليها مبقتضى اتفاقيات جنيف األربعة بدور دويل، وهلذا منحها اجملتمع الدويل 

ومستقلة صفة مراقب يف منظمة األمم املتحدة مبوجب قرار وافقت عليه  كمؤسسة حمايدة  9118يف أكتوبر 
، وللجنة الدولية احلق يف إبرام اتفاقيات املقر مع الدولة 98اجلمعية العامة لألمم املتحدة ابإلمجاع يف دورهتا الــــ 

ة الدولية، وابلنظر لتسهيل عملها من خالل منحها احلصاانت واالمتيازات اليت متنح عادة للمنظمات احلكومي
وجيعلها أشبه ابملنظمات احلكومية الدولية منها إىل  ،إىل املركز القانوين الدويل الذي حتظى به اللجنة الدولية

 .2املنظمات غري احلكومية
تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر يف أداء رسالتها على سبعة مبادئ متثل مبادئ احلركة الدولية للصليب 

 –التطوع  –االستقالل  –احلياد  –عدم التحيز  -الل األمحر ككل، وهي تتمثل يف: اإلنسانيةاألمحر واهل
 .3الوحدة

واملهمة األساسية للجنة الدولية للصليب األمحر هي محاية ومساعدة الضحااي املدنيني والعسكريني يف 
انون الدويل اإلنساين، حبيث تستند النزاعات املسلحة واالضطراابت والتوترات الداخلية، وكذلك نشر وتطوير الق

الثالثة اخلاصة أبسرى  االتفاقيةمن  968اللجنة الدولية لتقدمي نشاطاهتا إىل أسس وقواعد قانونية، فمثال املادة 

                                                           
 .89. ص: 9111وزي أوصديق. مبدأ التدخل والسيادة، ملاذا؟ وكيف؟ دار الكتاب احلديث. اجلزائر. ف  1
 .6198ة أكتوبر مقال بعنوان اخللفية التارخيية، منشور على املوقع اإللكرتوين لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، اتريخ املراجع  2

https://www.icrare/ history.-we-c. orghan/ who  
ر. ابتنة. أنظر. إنصاف بن عمران. دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين، مذكرة ماجستري. جامعة احلاج خلض   3

 .85 – 86. ص: 6191 – 6111

https://www.icr/
https://www.icr/
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ملمثلي ومندويب الدول احلامية إذ حيق هلم  االتفاقيةاحلرب تنص على متتع مندويب اللجنة الدولية ابملزااي اليت ختوهلا 
 .1األماكن اليت يتواجد هبا أسرى احلرب وميكن هلم مقابلتهم دون رقيب زايرة

كما تسعى اللجنة الدولية من خالل نشاطاهتا إىل جتنيب ضحااي النزاعات املخاطر واآلالم، كما تسعى  
املساعدة للدفاع عنهم ومد يد العون هلم، فهي تقدم املساعدات الطبية والغذائية واملادية لضحااي النزاع، وأنشطة 

 .2لدى اللجنة تتخذ دائما طابع احلماية، كما تكتسي احلماية طابع املساعدة
وللجنة الدولية إسهامات على املستوى القانوين ما أدى إىل مراجعة دورية وموسعة للقانون الدويل اإلنساين 

ويتمثل ذلك يف جمموعة مرتابطة من الوظائف تقوم هبا  9188.3، 9191، 9161، 9118خاصة يف سنوات 
 .4الك احلارس ووظيفة العمل املباشر واملراقبةاللجنة كوظيفة الرصد، واحلفز، والتعزيز ووظيفة امل

 :اإلحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر_2

ية انتشارًا من حيث التواجد والنشاط هذا اإلحتاد هو أوسع املنظمات اإلنسانية الدولية غري احلكوم 
 .5اإلنساين يف كافة الدول وهو جزء من احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر

من اجلمعيات  958، واليوم يعمل على تنسيق النشاطات بني 9191وقد أتسس اإلحتاد الدويل عام  
ب األمحر واهلالل األمحر على املستوى الدويل. ويقود الوطنية للصليب واهلالل األمحر ضمن احلركة الدولية للصلي

وينظم ابلتعاون الوثيق مع اجلمعيات الوطنية مهام املساعدات واإلغاثة اليت تنجم عن حاالت الطوارئ الواسعة 
 .6النطاق

فإن دور الفدرالية هو تقدمي  9158ومبوجب املادة السادسة من النظام األساسي للحركة الدولية لسنة 
اإلغاثة لضحااي الكوارث الطبيعية أساسا وتنسيق الغوث يف حاالت الكوارث كالزالزل والفيضاانت واحلرائق 

 .7واجملاعات واألوبئة

                                                           
 .918. دار هومة. ص: 6115نورة حيياوي. بن علي. محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون الداخلي. الطبعة الثالثة   1
رير شريف ديقيد ديالبرا. اللجنة الدولية للصليب األمحر. والقانون الدويل اإلنساين. مقال منشور ضمن " حماضرات يف القانون الدويل اإلنساين، حت  2

 .989 – 981. بعثة )ل. د. ص. ح( القاهرة. ص: 6118علتم. الطبعة السادسة 
 .16. ص: 6111ز بني املقاتلني وغري املقاتلني وحتدايت النزاعات املسلحة املعاصرة. جامعة احلاج خلضر. ابتنة. العقون ساعد. مبدأ التميي  3
 .18أنظر. إنصاف بن عمران. مرجع سابق. ص:   4
 .981. ص: 6111ت. املساعدات اإلنسانية الدولية. دار النهضة العربية. الطبعة األوىل. واماهر مجيل أبو خ  5
 .368. ص: 6115دمحم أمحد عبادي. دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية حقوق اإلنسان. رسالة دكتوراه. جامعة الزقازيق. أمحد   6
احلق يف املساعدة اإلنسانية .دراسة يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين و حقوق اإلنسان. الطبعة األوىل دار الفكر بو جالل صالح الدين.   7
 .983. ص: 6115امعي .اإلسكندرية اجل
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 اثنيا: منظمة أطباء بال حدود:
تعترب منظمة "أطباء بال حدود" منظمة طبية إنسانية ذات بعد دويل، تكمن مهمتها األساسية يف تقدمي  

دات الطبية إىل الشعوب اليت تعاين من أزمات خمتلفة يف العامل بغض النظر عن العرق أو الدين أو الرعاية واملساع
السياسي، يرتكز عملها على املبادئ اإلنسانية املعنية أبخالقيات مهنة الطب، وتلتزم ابإلدالء ابلشهادة  االنتماء

ستقلة عن الدول واملؤسسات احلكومية وعن والتحدث عالنية، وتعتمد يف عملها على املتطوعني لكوهنا منظمة م
 .1أتثري القوى السياسية واالقتصادية والدينية

، وذلك خالل حرب بيافرا 9189ديسمرب  69لقد أتسست منظمة " أطباء بال حدود" يف ابريس يف 
اعدة ، حيث كان جمموعة من األطباء الفرنسيني الشباب الذين ذهبوا إىل بيافرا من أجل مس9185يف نوفمرب 

يني، وكان من هؤالء "برانر  ري اجلرحى وأتثر هؤالء الشباب ملا شاهدوه من اجملازر واجلوع املفروض على النيج
 .2كوشنري"

وأثناء هذا النزاع، نشأت فكرة احلركة بدون حدود بواسطة هؤالء األطباء الذين أرادوا أتكيد حق الضحااي يف 
 املساعدة، وذلك إبنشاء مجعية مستقلة عن الصليب األمحر.تلقي العالج وواجبهم الطيب من أجل تقدمي 

وهكذا أتسست هذه املنظمة يف فرنسا، وانتقلت بعدها إىل بلدان أوربية، وأتسست أيضا مجعيات وطنية 
، ويف 9158، ويف لوكسمبورغ سنة 9159، ويف هولندا سنة 9159، ويف سويسرا سنة 9151يف بلجيكا سنة 

 9158.3إسبانيا سنة 
يز املنظمة بسمعة طيبة نظرا الستجابتها السريعة يف هذا امليدان وتقدميها للمساعدات دون أي متييز، تتم

وتقوم كذلك بوضع برامج صحية طويلة األمد لالجئني، وعملت منظمة " أطباء بال حدود" على بناء قدرة 
ل يف أقصى بقاع األرض وأكثرها لوجيستية قوية لدعم خربهتا الطبية األمر الذي مكن املتطوعني فيها من العم

 .4اضطرااب
ويف كل ، % من جمموع تربعات هذه املنظمة من مصادر خاصة وليست من احلكومات11أتيت نسبة  

عام تصدر املنظمة تقارير مالية، فضال عن تقارير مفصلة حول أنشطتها، مبا يف ذلك احلساابت اليت تتم مراجعتها 
                                                           

فؤاد. دور املنظمات غري احلكومية يف النزاعات الدولية )منوذج منظمة أطباء بال حدود(. جامعة بسكرة. مذكرة ماجستري و جد  1
 . 919. ص: 6191 – 6111

 , 33خوين منري، مرجع سابق ،ص   2
 .33ص:  مرجع سابق،منري.  ينخو   3
 .953. ص: مرجع سابقوات، خماهر مجيل أبو   4
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أطباء بال حدود" إىل اإلنفاق قدر اإلمكان على عملياهتا، وترشيد النفقات والتصديق عليها. وتسعى منظمة " 
% من جمموع النفقات الدولية على 59، مت إنفاق 6115األخرى مثل مجع التربعات واإلدارة. وخالل عام 

 .1مشاريع اإلغاثة استفادت منه املنظمة
 كما أن ميثاق املنظمة قد حدد أهدافها فيما يلي:

 ء بال حدود" تقدم املساعدة إىل الشعوب املتضررة.منظمة " أطبا . أ
 تراعي احلياد املطلق وعدم التحيز ابسم مبادئ الطب األساسية وابسم احلق يف املساعدات اإلنسانية. -

 تصر على التمتع حبرية اتمة أثناء مزاولة عملها يف امليدان. -

واالستقاللية التامة عن مجيع السلطات يتعهد أعضاء منظمة أطباء بال حدود ابحرتام مبادئ مهنتهم  -
 السياسية واالقتصادية والدينية.

هتدف املنظمة إىل إنشاء بنية حتتية طبية يف املناطق اليت تدهور فيها النظام الصحي وانعدمت فيها  . ب
 القدرة على تلبية حاجات سكاهنم.

ير، دجراحني، وأطباء ختتتدخل املنظمة يف املنازعات املسلحة، إبرسال فرق املنظمة الطبية من  . ت
وممرضات، وخرباء لوجستيني إىل املواقع املتضررة مزودين مبعدات مصممة، ويف حالة استمرار املنازعات فإن املنظمة 
تقوم بزايدة املساعدات الطبية لتوفري الرعاية الصحية، وتعمل على إعادة أتهيل املستشفيات واملراكز الصحية يف 

من نقص املرافق الطبية، ومن بينها الربامج اليت وضعتها املنظمة مثل بناء املستشفيات  ينالعديد من الدول اليت تعا
 .2والعيادات الصحية يف العديد من دول إفريقيا وآسيا، مثل الكونغو وساحل العاج

 اثلثا: املنظمات اإلنسانية األخرى:
 الطيب مثل:إضافة إىل منظمة "أطباء بال حدود" جند بعض املنظمات ذات الطابع 

 :مجاعة أطباء العامل -2

بناء على جهود الطبيب الفرنسي "برانر كوشنري" ملواجهة  9151لقد أنشأت هذه املنظمة سنة  
االنتقادات املوجهة إىل منظمة "أطباء بل حدود" اليت كانت تعطي األمهية للمهام الطبية التقليدية يف معسكرات 

 العاجلة، وكذلك بسبب الطابع البريوقراطي والرمسي يف عملها. الالجئني على حساب املهام اإلنسانية
                                                           

 .986صاهد فاطمة الزهراء. مرجع سابق. ص:   1
 918انظر. جدو فؤاد. مرجع سابق. ص:   2
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تضم مجاعة أطباء العامل فريقا من األطباء، والصحافيني، وعلى الرغم من أن ميثاق هذه املنظمة مستمد  
 العلم والطب على التعذيب واالعتداء على الكرامة رتمن ميثاق منظمة "أطباء بال حدود" إال أنه يرفض أن يتس

 نسانية.اإل
، وقامت بتكوين جمموعة من األطباء لالشرتاك يف 9111مارس  39وقد اجتمعت هذه املنظمة يف  

إعداد ميثاق أوريب لألنشطة اإلنسانية يؤكد على أن مبدأ عدم التدخل يتوقف عندما يستدعي األمر تقدمي 
 .1املساعدات اإلنسانية العاجلة

 (:A. M. Iمنظمة املساعدة الطبية الدولية ) _1
يقع مقر هذه املنظمة يف ابريس، وكان يطلق عليها منظمة األطباء الفرنسيني، وهتدف هذه املنظمة إىل  

أشخاص للمناطق اليت تتطلب املساعدة، كما أهنا هتتم ابملناطق اليت تفتقر إىل  3أو  6إرسال فريق مكون من 
 أسس:خدمات املنظمات غري احلكومية، وتعتمد يف عملها على ثالثة 

 تقدمي املساعدات الطبية.  . أ
 تكوين فرق طبية احتياطية من بني السكان يتم تلقينهم دورات نظرية وعلمية. . ب
 .2أولوية عمليات الوقاية واملكافحة . ج
 :OXFAM. منظمة أوكسفام 3

 911شريك يف أكثر من  3111منظمة تعمل مع حنو  93منظمة أوكسفام هي ائتالف دويل يتكون من  
شخص ينتشرون يف أوراب  8111إجياد حلول دائمة للفقر يف العامل. ويعمل يف املنظمة أكثر من دولة، هبدف 

وأمريكا وكندا وأسرتاليا ونيوزيالندا وهونج كونج، واملؤسسة مشهورة برباجمها التنموية واستجابتها للكثري من 
 الكوارث الطارئة على مستوى العامل.

. حيث كان هدفها تدارك السكان oxfordيف بريطانيا حتت إسم  9196ولقد أتسست املنظمة عام  
الذين عانوا من اجملاعة يف اليوانن حتت االحتالل النازي يف ذلك الوقت، فقادت محلة آنذاك جلمع املواد الغذائية 

 وإرساهلا عن طريق دول احللفاء، إىل النساء واألطفال يف اليوانن.
تغري إسم املنظمة حيث اعتمد  9188افتتح أول فرع املنظمة يف اخلارج يف كندا، ويف عام  9183عام ويف 

 .OXFAMامسها املشتق من عنوان التلغراف اخلاص هبا أي 
                                                           

 .81خوين منري. مرجع سابق. ص:   1
 .81رجع. ص: نفس املخوين منري.  2
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واليوم مل تعد نشاطات " أوكسفام" قاصرة على حماربة اجملاعات بل على حماربة أسباب نشوء تلك 
يتمكن الناس من إعالة أنفسهم أبنفسهم، وتوفري حلول طويلة ألجل القضاء اجملاعات، وعلى إجياد السبل ل

 على الفقر.
كما تقوم املنظمة ابلعديد من النشاطات يف جماالت التعليم والدميقراطية وحقوق اإلنسان وحماربة اإليدز 

 يف بريطانيا وحدها. حمال 881واالحتباس احلراري، فضال عن افتتاحها للعديد من متاجر التجارة العادلة حوايل 
 .1حيث تباع منتجات البالد الفقرية أبسعار عادلة هبدف إفادة املنتجني الفقراء

 الفرع الثاين: دور املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين:
بشقيه  اإلنساينلقد أسفرت املمارسات الدولية عن بروز ورسوخ أساليب متبعة يف جمال القانون الدويل  

 النظري والعملي، وهذا إمعاان يف مساعدة ومحاية الضحااي الذين هم موضوع هذا الفرع من القانون الدويل.
 وسنحاول التعرض جملاالت هذا الدور عرب ما يلي:

    أوال: التعريف ونشر القانون الدويل اإلنساين:
 9188ويف بروتوكوليها اإلضافيني لسنة  9191لقد قنن نشر القانون اإلنساين يف اتفاقيات جنيف لسنة   

 .3، وقد اختذ هذا النشر مبرور السنني طابعا وقائيا2على غرار األنشطة األخرى اليت تباشرها اللجنة الدولية
لكن مسؤولية التعريف ابلقانون الدويل اإلنساين تعود يف املقام األول إىل الدول، ال سيما بني أفراد القوات 

وأفراد اخلدمات الصحية، وكذلك بني السكان ويرد هذا االلتزام بوضوح يف اتفاقيات جنيف املسلحة املقاتلة 
 .5، ويعترب عدم الوفاء بذلك مبثابة خمالفة9188وكذلك يف بروتوكوليها اإلضافيني 4 9191

ني ، أي حىت اتريخ وقوع احلادث األمين املروع يف روديسيا والذي أودى حبياة ثالثة مندوب9185وحىت سنة 
للجنة الدولية، كان النشر يرتكز أساسًا على انتهاكات القانون اإلنساين، وفقا للتوصية اليت اعتمدها املؤمتر الدويل 

                                                           
 .958 – 959. مرجع سابق. ص: أبوا خوات مجيلماهر   1
الوطنية للهالل األمحر والصليب األمحر يف تطوير ونشر القانون الدويل اإلنساين. جملة دراسات قانونية. مركز د العسيلي. دور اجلمعيات محانظر: دمحم   2

 .998 – 51. ص: 6115البصرية. اجلزائر. العدد األول. جانفي 
من أجل تفادي احلروب. )م. د. ص. ح(. شوابر. نشر القواعد اإلنسانية والتعاون مع اجلمعيات الوطنية للهالل األمحر والصليب األمحر  كجان لو   3

 .985. ص: 9118. ماي. جوان 93العدد: 
من الربوتوكول األول  53الرابعة، واملاداتن  االتفاقيةمن  999الثالثة و االتفاقيةمن  968الثانية و االتفاقيةمن  95األوىل و االتفاقيةمن  98املواد   4

 من الربوتوكول الثاين. 91و
، ماي. جوان 39ماريون هارون اتفل. اإلجراءات اليت تتخذها )ل. د. ص. ح( إزاء ارتكاب أعمال العنف داخل البالد. )م. د. ص. ح(. العدد:   5

 .981. ص: 9113
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إىل التفكري  9185بغرض "نشر املعرفة" ابلقانون الدويل اإلنساين، وقد أدت مأساة  9558للصليب األمحر سنة 
الدولية وضمان أمن العاملني فيها وتسهيل الوصول إىل الضحااي، ويف يف الفائدة امليدانية للنشر لدعم قبول اللجنة 

، أدى هذا التفكري إىل اعتماد اجمللس التنفيذي للجنة الدولية سياسية للنشر هتدف خاصة إىل 9111سنة 
هذا "اإلسهام يف حتسني أمن وفعالية العمل اإلنساين". وبناء على الظروف السائدة يف مكان اندالع النزاع، فإن 

اهلدف األمين املباشر ينزع إىل الرجحان. وجيب التأكيد يف هذا الصدد أن أغلب املندوبني املختصني ابلنشر 
 .1يوفدون إىل مناطق النزاع

كما ركزت اللجنة الدولية على الوسائط احمللية من أجل ضمان القيم اإلنسانية والتعهد بتعزيزها. وقد وافق  
على خطة عمل تستهدف دعم التقارب املنتظم من بعض  9119أكتوبر  61الدولية، يف اجمللس التنفيذي للجنة 

اجلماهري املختارة. وتؤكد الوثيقة اليت أوضحت فيها خطوات العمل )مساعدة الدول على تنفيذ التزامها االتفاقي 
أوت  31جنيف من بنشر...( ما هو منصوص عليه يف اإلعالن اخلتامي للمؤمتر الدويل حلماية ضحااي احلرب )

(. ويستدعي هذا االلتزام بذل اجلهود لضمان النشر املنتظم على الصعيد الوطين، ويف 9113سبتمرب  19إىل 
املقام األول بني أفراد القوات املسلحة واملعاهد الدراسية واملصاحل العامة والسكان عموماً. كما شرعت اللجنة 

 .2ظيم النشر بني مجيع مساعديها وأعضائها ومتطوعيهاالدولية يف مساعدة اجلمعيات الوطنية على تن
كما قامت اللجنة الدولية للصليب األمحر جبهود مضاعفة من أجل نشر املعرفة ابلقانون الدويل اإلنساين 
على أساس مؤسسي، من خالل التعاون املنظم مع املنظمات الدولية واإلقليمية. وكان ذلك، على سبيل املثال، يف 

تحدة بنيويورك ومنظمة الدول األمريكية حلقات دراسية مثل تلك اليت نظمت للدبلوماسيني يف مقر األمم امل
OAS  ويف منظمة الوحدة اإلفريقية يف 9119، ويف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف 9153يف واشنطن سنة ،

 9119.3أديس أاباب يف 
وقد أصبح النشر يراعي الثقافات احمللية، وحياول أن جيد، أرضية مشرتكة بني العادات والتقاليد احمللية من 

القانون الدويل اإلنساين من جهة أخرى، وقد بذلت جهود على قدر كبري من األمهية يف بورندي بعد جهة، و 
. وقد أدت هذه اجلهود إىل إعداد إعالن عن قواعد السلوك اإلنساين، احلد األدىن من 9113أحداث أكتوبر 

 مايت ألمناط السلوك اليت ميكناإلنسانية يف أوضاع العنف الداخلي، ويرتكز هذا اإلعالن على: التوصيف الرباغ

                                                           
 .959شوابر. مرجع سابق. ص.  كجان لو  1
 .951شوابر. مرجع سابق. ص.  كجان لو   2
القانون الدويل اإلنساين من خالل التعاون بني )ل. د. ص. ح( واإلحتاد اإلفريقي. )م. د. ص. ح(  مونونو وكارلوفون فلو. نشر -تشرشل أوميبو  3

 .351. ص: 6113خمتارات من أعداد 
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رصدها، بداًل من احلديث عن أوضاع نظرية عاملية، ويتضمن النص الكثري من األقوال املأثورة البورندية، كما مت 
 .1نشره عن طريق فيلم وأغنية

ويرى البعض أن التعريف ابلقواعد اإلنسانية األساسية أثناء حاالت العنف الداخلي يثري مشكلة القواعد 
 2واجب نشرها يف حاالت االضطراابت الداخلية اليت ال ينطبق فيها القانون الدويل اإلنساين؟ال

 وعليه فقد أصبح من املالئم نشر اإلعالانت ومدوانت قواعد السلوك ونذكر بعضا منها: 
اخلي أو حاالت إعالن توركو )فنلندا( املتعلق ابلقواعد اإلنسانية الدنيا اليت جيب مراعاهتا يف زمن النزاع الد -

 .3الطوارئ العامة
وثيقة ،وأيضا  4قام األستاذ تيودور مريون بكتابة مشروع بعنوان " إعالن منوذجي عن النزاع الداخلي" -

املبادئ التوجيهية بشأن احلق يف املساعدة اإلنسانية اليت أصدرها معهد سان رميو الدويل للقانون اإلنساين يف 
 .9116سبتمرب 

 القانون الدويل اإلنساين: انتهاكاتاثنيا: قمع 
ملقى على عاتق الدول، كما  التزامالقانون الدويل اإلنساين يف مجيع األحوال هو  احرتاموكفالة  احرتامإن  

، ورغم أن املادة وردت 9188جاء يف املادة األوىل املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوهلا اإلضايف األول 
 أن حمكمة العدل الدولية رأت أنه يتعني ذلك أيضا يف املنازعات املسلحة غري إالعات الدولية، يف سياق املناز 

 .5الدولية
ومع ذلك فإن من صميم مهام اللجنة الدولية للصليب األمحر، العمل على التطبيق الدقيق للقانون الدويل 

 .6االنتهاكات املزعومة لذلك القانوناإلنساين املنطبق يف املنازعات املسلحة، وتلقي أية شكاوى بشأن 
وهذا الدور الذي أسند إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر يلزمها أبن تتخذ اإلجراءات الالزمة إذا ما تبني هلا 
أي إخالل ابلقانون الدويل اإلنساين، وتتدخل لدى أطراف النزاع لكي تطبق وحترتم قواعد املعاهدات اإلنسانية 

                                                           
 .88. 88. ص: رجع سابقماري جوزيه دومستيسي. مت. م  1
 .951ماريون هارون اتفل. مرجع سابق. ص:   2
. 9113. ماي، جوان 39الداخلي عرض موجز للتطورات اجلديدة. )م. د. ص. ح( العدد:  هاتر. بيرت غاسر. القواعد اإلنسانية للنزاع  3
 .911ص
 .951هاتر بيرت غاسر. نفس املرجع. ص:   4
 .986. ص: مرجع سابقدنيز بالتنر.   5
 ( ج من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر.6) 8املادة   6
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، كما يتعني على اللجنة الدولية أن تستغل نفوذها لدى الدول املتعاقدة األخرى كي تتحمل اليت وافقت عليها
 احرتاممسؤولياهتا وفقا ألحكام املادة األوىل املشرتكة بني اتفاقيات جنيف، وتتدخل لدى أطراف النزاع لضمان 

 .1هذه االتفاقيات
قط على الدول أطراف النزاع بل كذلك القانون الدويل اإلنساين ال يقع ف احرتامويضيف البعض أن 

 .2هنالك واجبات ينبغي أن تفي هبا اجلماعات املسلحة املعنية
حقوق اإلنسان قد تقع يف جمال عملها أثناء  انتهاكاتواعرتفت املنظمات الدولية غري احلكومية أبن 

 النزاعات املسلحة مثل القتل واالعتقال التعسفي واملعاملة الالإنسانية.
حقوق اإلنسان إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  انتهاكاتتندت يف تقاريرها هذه حول وقد اس

والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، وبدأت ابلرجوع بصورة متزايدة إىل مبادئ القانون الدويل 
 9191أوت  96اإلنساين ال سيما املبادئ املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة يف 

 9188.3وبروتوكوليها اإلضافيني لسنة 
وقد أوردت املنظمة األمريكية ملراقبة حقوق اإلنسان ومشروع حقوق النساء يف تقريرها املعنون بــــ " 

مجاعة  انتهاكاتاإلرهاب غري املروي: أعمال العنف ضد النساء يف النزاع املسلح يف البريو" يهتم بتحليل 
ارضة وحكومة البريو ألحكام املادة الثالثة املشرتكة، واستنتج احملررون صراحة أنه: ليس الدرب الساطع، املع

هناك أي شك يف أن مجاعة "الدرب الساطع" تنتهك أحكام املادة الثالثة املشرتكة بقسوة ملحوظة وال تذعن 
ذ اإلعدام دون أي حلظرها ألعمال العنف ضد احلياة وسالمة األفراد واالغتياالت وإصدار األحكام وتنفي

 .4حماكمة سابقة أمام حمكمة مؤلفة على حنو نظامي
، فهي تلجأ االنتهاكاتوتعتمد املنظمات املعنية ابلدفاع عن حقوق اإلنسان وسائل خمتلفة بغية وقف 

 االنتهاكاتمثال إىل القيام مبساع شخصية لدى احلكومة أو هيئة معينة، وتقدم هلا الدليل على ارتكاب 

                                                           
م. د. ص. ماراي ترييزا دوتلي وكريستينا بيالنديين. اللجة الدولية للصليب األمحر وتنفيذ نظام قمع اإلخالل بقواعد القانون الدويل اإلنساين. )  1

 .919. ص: 9119. جانفي. فيفري 38ح( العدد 
. 581يل اإلنساين. خمتارات من )م. د. ص. ح( العدد: آن ماري الروزا وكارولني فورزنز. اجلماعات املسلحة والعقوابت وإنفاذ القانون الدو   2

 .81. ص: 6115جوان 
. 61تنفيذ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف املنازعات املسلحة. )م. د. ص. ح( العدد:  ديفيد فايسربوديت ،و بيغي ل هايكيس ، 3

 .51. 55. ص: 9113جانفي. فيفري 
 .11ع سابق. ص: ديفيد فايسربوديت وبيغي ل هايكس. مرج  4
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التدابري الواجبة لوضع حد لالنتهاكات، وإبمكان املنظمات أيضا أن تنشر  اختاذالسلطات إىل وتدعوها 
 حقوق اإلنسان. وترمي هذه املساعي إىل حتقيق غرضني: انتهاكاتالتقارير والبالغات الصحفية بشأن 

لى احلكومة إحاطة اجملتمع الدويل علما ابالنتهاكات املرتكبة على أمل الضغط هبذا الشكل عأوال:  -
 اليت خترق حقوق اإلنسان.

 .1االنتهاكاتوضع هذه احلكومة يف موقف حرج حبيث تقرر وقف هذه  احتمالاثنيا:  -
لكن هنج اللجنة الدولية للصليب األمحر هو أن متتنع عن التنديد والتشهري أثناء النزاعات املسلحة، وهي 

نظرها إىل التصرفات اليت  مندوبوها، وتلفتحتتج مباشرة لدى السلطات املسؤولة عن التجاوزات اليت يالحظها 
 ال جييزها القانون الدويل اإلنساين لكي تضع حداً هلا.

القانون وقمع كل من  احرتامهمة ختتلف عن مهمة رجل الشرطة أو القاضي املكلف بضمان وهذه امل
 .2ينتهكه. وخيصص القانون الدويل اإلنساين هذه املهمة للدول املتعاقدة

ونظرا للوضع القانون الدويل املتميز للجنة الدولية فإهنا متتنع عن اإلدالء بشهادة وهذا بسبب الوالية 
حة هلا مبوجب القانون الدويل اإلنساين. ومل مينح هذا االمتياز ألي منظمات أخرى، سواء كانت الدولية املمنو 

منظمات دولية حكومية، مثل املفوضية السامية لشؤون  أو حدودغري حكومية، مثل منظمة أطباء بال 
ر الدول لوضعها ية تقدالالجئني التابعة لألمم املتحدة، وتعكس املعاملة االستثنائية اليت منحت للجنة الدولي

من قواعد إجراءات وأدلة احملكمة اجلنائية الدولية هي حجز الزاوية حلصانة  83ودورها الفريد يف العامل. واملادة 
 اللجنة الدولية للصليب األمحر فيما خيص اإلدالء بشهادة يف املستقبل.

جويلية  68بقة، يف قرارها بتاريخ كما قررت غرفة حماكمة ابحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السا
يف قضية املدعي العام ضد سيفيتش وآخرين، أنه بناء على القانون الدويل العريف، تتمتع اللجنة الدولية  9111

 .3بسرية معلوماهتا االحتفاظللصليب األمحر حبق مطلق يف 
القانون  انتهاكاتمث إن احلياد الذي جيب أن تلتزم به اللجنة الدولية ال مينعها من اإلعراب عن قلقها إزاء 

أو التوترات الداخلية، فإنه  االضطراابتالدويل اإلنساين املنطبق يف املنازعات املسلحة الدولية. أما يف حاالت 
ها يف تلك احلاالت يقوم فقط على نظامها األساسي يتعني على اللجنة الدولية أن تكون أكثر حذراً. فتدخل

                                                           
 .911رجع. ص: نفس امل ديفيد فايسربوديت وبيغي ل هايكس.   1
 .919ماراي ترييزا دوتلي وكريستينا بيالنديين. مرجع سابق. ص:   2
ص: . 6116السرية يف العمل. )م. د. ص. ح( خمتارات من أعداد :غابور روان. حق اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عدم اإلدالء بشهادة   3
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والنظام األساسي للحركة، فهي غري مقبولة لدى الدول إال بناء على موافقتها، وليست هلا سوى حرية واحدة 
يف العمل، هي وقف أنشطتها إذا مل حتقق توصياهتا أي نتائج، وعندئذ ترتك األشخاص الذين حاولت 

 .1مساعدهتم بدون محاية
را لوجود عيوب تتولد عن أسلوب التنديد ابالنتهاكات بسبب الطبيعة اجلدلية لالهتامات، وما قد ونظ

يشوهبا من حتيز لطرف ضد آخر، فقد ظهرت دعوة إىل ضرورة إخالء هذا اجملال )أي حاالت النزاعات 
 .2يةاملسلحة والتوتر واالضطراابت إىل اللجنة الدولية فقط دون غريها من املنظمات اإلنسان

 محاية الضحااي  من أجل العاملة يف اجملال اإلنساينتدخل املنظمات  أساليبالفرع الثالث: 
من وراء القانون الدويل اإلنساين البد من وجود آليات تضمن جتسيد  جىحىت تتحقق األهداف اليت تر 

 كما يلي:  ساليباحلد األدىن املضمون من هذه األهداف، وسوف نتناول هذه األ

 :ملبادرة اإلنسانيةأوال: ا

، أي معظم الدول إىل اللجنة الدولية 9191لقد عهدت الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف لسنة 
مبهمة ضمان محاية ومساعدة ضحااي النزاعات املسلحة العسكريني واملدنيني. وقد شدد النظام األساسي 

االضطراابت  للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر على هذه املهمة ومددها أيضا إىل حاالت
واملهمات احملددة للجنة الدولية، مثل زايرة  االختصاصاتالداخلية، ومنحت اتفاقيات جنيف عددا من 

. وبناء 4أو االضطالع مبسؤوليات الدولة احلامية إذا مل تكن هذه الدولة حمددة 3األسرى واحملتجزين املدنيني
. أما الدور الذي تؤديه اللجنة 5مببادرات إنسانيةعلى هذه االتفاقيات، جيوز للجنة الدولية أيضا أن تقوم 

الدولية كوسيط حمايد ومستقل بني احملاربني، فإنه غالبا ما يغلب عليه الطابع التنفيذي، إذا أن مهمتها األوىل 
هي محاية ومساعدة الضحااي ابسم اإلنسانية. عندما تنشب األعمال العدائية، والسهر قدر اإلمكان على 

 .6حتسني مصريهم

                                                           
 91ماريون هاروف اتفل. احلياد وعدم التحيز. أمهية وصعوبة اسرتشاد احلركة الدولية للصليب األمحر هبذين املبدأين. )م. د. ص. ح( العدد:   1

 .995. 998. ص: 9151نوفمرب. ديسمرب 
 .11ديفيد فايسربودت وبيفي ل هايكس. مرجع سابق. ص:   2
 (.رابعةال االتفاقية) 993الثانية( واملادة  االتفاقية) 968املادة   3
 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع. 3الفقرة  99، 91، 91، 91املواد   4
 ( من النظام األساسي للحركة.3) 8. املشرتكة بني االتفاقيات، واملادة 6ف  3واملادة  91، 1، 1، 1املواد   5
 .918ماراي ترييزا دوتلي وكريستينا بيالنديين. مرجع سابق. ص:   6
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وترى اللجنة الدولية أن القانون اإلنساين مينحها تفويضا خاصا ابلتدخل لتقدمي احلماية لضحااي النزاعات 
وتفهم اللجنة الدولية احلماية أبهنا املساعدة اليت ميكن تقدميها  . املسلحة كما متنحها النظم األساسية األخرى

 ر الذي يهددهم، ويتفرع عن هذا املعىن اجلوانب اآلتية:لغرض احليلولة بني األشخاص املشمولني ابحلماية واخلط
 وضع األشخاص املشمولني ابحلماية مبنأى عن اهلجوم واملعاملة السيئة واألخطار األخرى. . أ

 منع التصرفات اليت تؤدي إىل فقدان هؤالء األشخاص أو موهتم. . ب
 .1يتعرضون هلاتوفري األمن هلؤالء األشخاص والدفاع عنهم جتاه املعاملة السيئة اليت  . ج

 احرتاموال تعين عبارة احلماية واملساعدة حسب مفهوم اللجنة الدولية التدخل لدى احملاربني لضمان 
وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين فحسب، بل تعين أيضا وجودها يف احلرب، ويتمثل ذلك خاصة يف 
زايرة األسرى، والبحث عن األشخاص املفقودين، وإعادة االتصاالت بني أفراد العائالت اليت فرقتها احلرب ومل 

ع األغذية واملالبس وغريها من املواد الضرورية لبقاء مشلهم، وتقدمي العناية الطبية للجرحى واملرضى، ونقل وتوزي
 .2السكان املنكوبني على قيد احلياة

وهكذا تكون املساعدة كإجراء إضايف اتبع للحماية ومكمل هلا. فوضع الالجئني مبنأى عن اهلجوم ال 
ت الطبية ملخيم الالجئني يعد كافيا إذا ترك هؤالء الالجئون عرضة لألمراض أو اجلوع، كما ال قيمة لتقدمي اخلدما

إذا كان هؤالء عرضة للهجمات احلربية، وال قيمة ملعاجلة املرضى إذا كان اجلريح عرضة للتعذيب من قبل سلطات 
 .3االحتالل

وقد دأبت املؤمترات الدولية للصليب األمحر ودورات اهليئة العامة للرابطة على التذكري ابلدور الذي يتعني 
أن تتمسك به يف النضال من أجل تنمية روح السلم. وأشار املؤمتر الدويل احلادي عشر  على احلركة اإلنسانية

 وجه خاص إىل أن عمل الصليب األمحر من أجل السلم يستمد مصدره من أصوله التارخيية.ب( 9163)جنيف 
للسلم،  يعرب املؤمتر )...( عن رغبته يف أن يرى الصليب األمحر وهو يثبت يف مجيع املناسبات أنه رمز

ابعتبار أن هذا املفهوم ال ينفصل عن فكرة مؤسسي الصليب األمحر، ولكنه يتفق متامًا مع روح وتقاليد املؤسسة، 
 .4الدولية التالية اتوجند موضوع السلم يف عديد املؤمتر  (القرار السابع)

                                                           
 .383ص:  9116أكتوبر -،سبتمرب68فعالية القانون الدويل اإلنساين )م،د،ص،ح( السنة اخلامسة، العدد:.  زهري احلسيبين  1
 .918ماراي ترييزا دوتلي وكريستينا بيالنديين. مرجع سابق. ص:   2
 .383سابق. ص: زهري احلسيبين. مرجع   3
أندريه ديوران. الصليب األمحر واهلالل األمحر وحقوق اإلنسان. فكرة حقوق اإلنسان عند مؤسسي الصليب األمحر )م. د. ص. ح( العدد   4

 .638. 638. ص: 9155األول. ماي. جوان 
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األساسية، أال وهي محاية ومع هذا االهتمام البالغ مبوضوع السلم، إال أن اللجنة الدولية مل هتمل رسالتها 
ى بشأن معاملة أسرى احلرب األسر  9161جويلية  68تفاقية جنيف املؤرخة يف االضحااي، وهكذا، منحت 

يف العمل،  ابحلق أحكام تتعلق االتفاقيةمحاية تنتمي يف بعض جوانبها إىل جمال حقوق اإلنسان. كما يظهر يف 
 .االلتماسوبقدر حمدود حق معني يف الشكوى أو 

وإىل جانب ذلك، عملت اللجنة الدولية على إبرام اتفاقيات دولية يف جماالت ال حتميها اتفاقيات الهاي 
ابلقدر الكايف: تقييد احلرب اجلوية، ومحاية السكان املدنيني من الغارات اجلوية، ومحاية األماكن اجملردة من 

بشأن وضع ومحاية  اتفاقيةاألوىل التوصل إىل وضع وسائل الدفاع، واملناطق الصحية واملناطق املأمونة، وابلدرجة 
اللجنة مل  تالسكان املدنيني املوجودين يف أراضي العدو أو يف أراضي حيتلها العدو )مشروع طوكيو( لكن صو 

 .1يلق آذاان صاغية
د اليت وميكن التمييز بني ثالث فئات من القواعد املنطبقة يف املنازعات املسلحة غري الدولية، أواًل القواع

حتمي األشخاص من عواقب األعمال العدوانية، واثنيًا القواعد اليت حتميهم من جتاوز احملاربني السلطة حبقهم، 
واثلثًا القواعد اليت تنص على تقدمي اخلدمات إىل األشخاص الذين ال يشرتكون يف القتال أو الذين توقفوا عن 

 .2فيه االشرتاك

 اثنياً: املساعي احلميدة:
للقانون اإلنساين  انتهاكجيوز للجنة الدولية القيام ابملساعي لدى السلطات إذا رأت أن من احملتمل وقوع 

أو من املمكن تالفيه، وهي تقوم مبدئيا هبذه املساعي دون اإلعالن عنها، إذ أن مهمتها الرئيسية هي مساعدة 
عن أي جدل  االبتعادسر، رغبة منها يف ضحااي املنازعات املسلحة فتقوم إببالغ مشاغلها للسلطات يف ال

 .3علين من شأنه أن يعرقل مساعدهتا ومحايتها للضحااي
كما أن الدور الذي جيوز للجنة الدولية أن تؤديه يف أي نزاع مسلح غري دويل لتسهيل إبرام اتفاقيات 

رى، فقد جاء يف نص املادة إنسانية بني األطراف ال يعرفه إال القليل، ولو أنه ال يقل أمهية عن األنشطة األخ
الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف أنه، على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقيات خاصة، 

 أو بعضها، وأجاز للجنة الدولية أن تعرض خدماهتا. االتفاقيةعلى تنفيذ كل األحكام األخرى من هذه 

                                                           
 . 638. ص: سابق جعمر أندريه ديوران.   1
 .991. ص: مرجع سابقيز بالتنر. ند  2
 .18ديفيد فايسربودت وبيغي هايكس. مرجع سابق. ص:   3
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يدة أو حتكيمها إلبرام اتفاقيات تسمح إبجالء اجلرحى أو وعليه، فإنه جيوز هلا أن تقرتح مساعيها احلم
 .1املدنيني )بعد االتفاق على اهلدنة أو وقف إطالق النار( إبنشاء مناطق صحية آمنة

رمسي ملباشرة األنشطة اليت  اتفاقومن جهة أخرى، جيوز للجنة الدولية أن تعرض خدماهتا، دون إبرام أي 
ن اجلثث يف منطقة حمل النزاع، أو إصالح خزان للمياه يف منطقة نزع تتطلب موافقة الطرفني )كالبحث ع

املهيمنون عليها األلغام بصورة مؤقتة( أو لتبادل رسائل إنسانية حمضة بني املسؤولني عن أعمال العنف الذين ال 
 يتبادلون احلديث )كما هو احلال مثال عند اختطاف الرهائن يف حالة نشوب االضطراابت الداخلية(.

واللجنة الدولية على استعداد لفحص أي طلب تتقدم به الطراف املعنية اليت تدعوها بصفتها مؤسسة 
مستقلة وحمايدة إىل أتدية تفويضها الذي ميثل تنفيذه على أحسن وجه إسهامًا مباشرًا وملموسًا يف تسوية 

 .2اخلالف

 موظفو اخلدمات اإلنسانية املبحث الثاين:
على مجيع األعمال اإلنسانية اليت يستفيد منها األشخاص احملميون  –اإلنسانية اخلدمات -يطلق تعبري 

طبقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين، ومنها ما هو معنوي ومنها ما هو مادي. وقد تعددت تلك اخلدمات 
بل يتبعون منظمات وتنوعت، ابإلضافة إىل أن القائمني هبا أو املشرفني عليها ال ميثلون فريقا واحًدا متجاِنسا، 

 .3وهيئات خمتلفة، مع ما حيمل ذلك من تشعب وخلط أحياان

وسنتعرض إىل موظفي هذه األعمال اإلنسانية حسب اإلطار احملدد يف مواثيق القانون الدويل اإلنساين، 
 ضمن املطلبني التاليني:

 طوعية:املطلب األول: موظفو اخلدمات الطبية والروحية أو أفراد مجعيات اإلغاثة الت
سوف نتعرض يف هذا املطلب إىل تفصيل القول يف: موظفي اخلدمات الطبية والروحية )الفرع األول( 

 وأفراد مجعيات اإلغاثة التطوعية )الفرع الثاين( من خالل مايلي:

                                                           
 .959ماريون هاروف اتفل. مرجع سابق. ص:   1
 .959ماريون هاروف اتفل. نفس املرجع. ص:   2
ية عامر الزمايل، الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين، منشور ضمن "حماضرات يف القانون الدويل اإلنساين" اللجنة الدول  3

 .18، ص: 6118للصليب األمحر. القاهرة. الطبعة السادسة 
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 الفرع األول: موظفو اخلدمات الطبية والروحية:
ج أفراد اخلدمات الطبية والروحية يف لقد درجت العادة يف كتب القانون الدويل اإلنساين أن يتم دم

. 1مصطلح واحد، ويكون أفراد اخلدمات الروحية اتبعني ألفراد اخلدمات الطبية وتطبق عليهم ذات احلماية
 وسوف نتناوهلا عرب ما يلي:

 أواًل: التطور التارخيي ملوظفي اخلدمات الطبية والروحية:     -
يعد رجل األعمال والطبيب السويسري )هنري دوانن( هو املنادي األول لتأسيس متطوعني مدنيني 
أطباء، وهيئات طبية، ومنظمات تقدم خدمات طبية للمصابني اجلرحى يف ميادين القتال، ونتيجة للجهود اليت 

بشأن حتسني حال اجلرحى العسكريني يف امليدان،  9589جنيف لعام  اتفاقيةبذهلا " هنري دودان " جاءت 
ونصت على أفراد اخلدمات الطبية، وحددت مركزهم القانوين، وأيضا فيما يتعلق حبياد سيارات اإلسعاف 

 واملستشفيات العسكرية.

صادقت بروسيا  ، وقد9588بعد سنتني من إبرامها إابن احلرب النمساوية الربوسية عام  االتفاقيةوطبقت   
إذ شكلت القوات الربوسية ضمن قواهتا العسكرية أفراداً يعملون يف الوحدات الطبية ملعاجلة جرحاها  االتفاقيةعلى 

، خصوصًا عندما بقي اجلرحى االتفاقيةمن العسكريني الذين شاركوا يف املعركة، األمر الذي أعطى أمهية هلذه 
دون عناية، نتيجة لعدم تشكل أفراد يعملون يف اخلدمات اإلنسانية  العسكريون النمساويون يف ساحات القتال

 . 2االتفاقيةضمن اجليش النمساوي بسبب عدم تصديق النمسا على 

جنيف اخلاصة بتحسني حال اجلرحى واملرضى العسكريني يف امليدان، وقد  اتفاقيةجاءت  9118ويف عام 
ملحقة هبا، وقد أقرت املادة السابعة محاية الوحدات  مادة، وختلو من أي بروتوكوالت أو لوائح 33تضمنت 

الطبية التابعة جلمعيات املتطوعني املعرتف هبا واملصرح هلا من جانب احلكومات، كما وسعت املادة التاسعة من 
نطاق تطبيق محاية الضحااي، فقد أصبحت تشمل محاية األشخاص الذين يعهد إليهم مبهمة البحث عن اجلرحى 

عهم ونقلهم ومعاجلتهم، وكذلك محاية أفراد القوات املسلحة املدربني خصيصا كممرضني أو كحاملي واملرضى ومج
جنيف األوىل لعام  اتفاقية، وقد جاءت 3نقاالت، كما ضمنت أيضا محاية اإلداريني العاملني يف الوحدات الطبية

لذين يستفيدون من احلماية أثناء ( منها األشخاص ا91مادة، وورد يف املادة ) 61متكونة من ديباجة و 9161
                                                           

 .39. ص: مرجع سابقأمحد ضياء عبد عبد.   1
 .38، 38: أمحد ضياء عبد عبد. نفس املرجع. ص  2
 .85، 88دار الغرب اإلسالمي. ص:  .9118الطبعة األوىل  عمر سعد هللا. تطور تدوين القانون الدويل اإلنساين.  3
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احلرب كأفراد الوحدات الطبية التابعة للجمعيات الطوعية، وكاألفراد املسؤولني عن املستشفيات واملركبات الطبية، 
 .1لكنها مل تطور هذه احلماية مبا يكفي، إذ أهنا اكتفت ابلتعبري عن املهام اليت حتقق هلم ذلك

لتعاجل مشاكل احلروب الدولية اليت حدثت يف احلربني العامليتني  9191وجاءت اتفاقيات جنيف األربع   
تسد وتعاجل  اتفاقيةوأغفلت ذكر أنواع جديدة من احلروب والنزاعات، مثل النزاعات غري الدولية، فكان البد من 

إلضايف ، حيث ورد يف الربوتوكول ا9188ص، فظهر الربوتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف األربع قهذا الن
حتديد مفهوم أفراد اخلدمات الطبية، وجاء الربوتوكول الثاين ألول مرة متناواًل محاية أفراد  5األول يف املادة 

 91.2و 1اخلدمات الطبية أثناء النزاعات املسلحة غري الدولية يف املادتني 

 اثنيا: تعريف األفراد القائمني ابخلدمات الطبية والروحية:
 أفراد اخلدمات الروحية. -6أفراد اخلدمات الطبية.  -9كل من حيث سنقوم بتعريف  

 عرب ما يلي:

 تعريف األفراد القائمني ابخلدمات الطبية: _2
 التعريف القانوين ألفراد اخلدمات الطبية:أ _ 

وقد مت تدارك  9191مل يرد تعريف األفراد اخلدمات الطبية بشكل صريح يف اتفاقيات جنيف األربع لعام   
/ ج( من الربوتوكول األول 5حيث عرفتهم املادة ) 39188هذا التقصري عند إقرار الربوتوكول اإلضايف األول لعام 

ض الطبية دون غريها املذكورة يف الفقرة أبهنم: " هم األشخاص الذين خيصصهم أحد أطراف النزاع إما لألغرا
)ه(، وإما إلدارة الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطيب، وميكن أن يكون مثل هذا 

 التخصيص دائما أو وقتيا ويشمل التعبري:
األفراد أفراد اخلدمات الطبية، عسكريني كانوا أو مدنيني اتبعني ألحد أطراف النزاع مبن فيهم من    .9

 املذكورين يف االتفاقيتني األوىل والثانية، أولئك املخصصني ألجهزة الدفاع املدين.

                                                           
 .18، ص: سابق رجعمعمر سعد هللا،   1
 .38، 38أمحد ضياء عبد عبد. مرجع سابق. ص:   2
زاعات املسلحة، جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية. العدد الثاين. السنة . احلماية الدولية اخلاصة للفرق الطبية أثناء النمها دمحم أيوب  3

 http //www.iasj>iasjدون ترقيم للصفحات يوجد على املوقع : . 6198الثامنة 



 اإلطار النظري العام للمنظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإلنساينالباب األول                                

43 
 

ن جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر الوطنية واألسد والشمس و أفراد اخلدمات الطبية التابع  .6
أطراف النزاع وفقا  األمحرين( وغريها من مجعيات اإلسعاف الوطنية الطوعية اليت يعرتف هبا ويرخص هلا أحد

 لألصول املرعية.
أفراد اخلدمات الطبية التابعني للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطيب املشار إليها يف الفقرة الثانية من  .3

 املادة التاسعة.

 التعريف الفقهي ألفراد اخلدمات الطبية:ب _ 
لقد أدىل فقهاء القانون الدويل مبحاوالت لتعريف أفراد اخلدمات الطبية، فنجد الفقهيني جون ماري 

وزوالديك يعرفاهنم أبهنم: " األشخاص الذين يوكل إليهم طرف يف النزاع مهمة القيام حصراي دهنكرتس ولويز 
هم وتشخيص حاالهتم أو ابلبحث عن اجلرحى، واملرضى، واملنكوبني يف البحار، من خالل مجعهم ونقل

بتشغيل أو  أو معاجلتهم مبا يف ذلك خدمات اإلسعاف األولية، والوقاية من األمراض، إبدارة الوحدات الطبية
 .1إدارة النقل الطيب، وتكون هذه املهمة إّما دائمة أو مؤقتة "

 نييه فقد عرف أفراد اخلدمات الطبية حسب وظائفهم: لأما فرنسواز بوشيه سو 
 املون يف األمور اآلتية من أفراد اخلدمات الطبية:يعد الع

األشخاص الذين يقومون ابلبحث عن اجلرحى واملرضى والغرقى، أو مجعهم أو نقلهم، أو تشخيص  -
 حالتهم، أو معاجلتهم مبا يف ذلك اإلسعافات األولية.

 الوقاية من املرض. -
 إدارة الوحدات أو وسائط النقل الطبية وتشغيلها. -

املصطلح كذلك األشخاص املعينني يف وحدات طبية مثل املستشفيات ووحدات مماثلة أخرى  ويشمل
مكرسة لألهداف الطبية املذكورة أعاله. ويغطي كذلك املوظفني الطبيني العسكريني واملدنيني التابعني لطرف 

حد أجهزة الدفاع من أطراف النزاع، واملوظفني الطبيني ملنظمات اإلغاثة الدولية، وأولئك املخصصني أل
 .2املدين

بينما أشار الدكتور عامر الزمايل ود. عبد علي دمحم سوادي إىل تعريف أفراد اخلدمات الطبية معتمدين 
 على حتديد فئاهتا إىل:

                                                           
. 6111للصليب األمحر. القاهرة،  جون ماري هنكرتس، لويز دوزوالديك، القانون الدويل اإلنساين العريف. اجمللد األول القواعد، اللجنة الدولية  1

 .83ص:
 .988. ص: مرجع سابق فرانسواز بوشيه سولنييه.   2
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 املتفرغون متاما إلدارة املؤسسات والوحدات الطبية. . أ
ساعدين للنقاالت والقيام العسكريون املدربون خصيًصا للعمل، عند احلاجة، كممرضني أو حاملني م -

 ابلبحث عن اجلرحى والغرقى واملرضى أو نقلهم أو معاجلتهم.
 املتفرغون متاًما للبحث عن الفئات احملمية )اجلرحى والغرقى واملرضى( ونقلهم أو معاجلتهم. -ب

 وقد رأى جانب آخر من املختصني ومنهم )د. نزار العنبكي( أبن املقصود هبذه الفئة هم جمموعة من
األفراد خيصصهم أحد أطراف النزاع املسلح لألغراض الطبية دون غريها، أو إلدارة وتشغيل الوحدات الطبية أو 
لتشغيل وإدارة وسائط النقل الطيب، وهذا التخصيص من جانب أحد أطراف النزاع املسلح إما أن يكون دائما 

 .1أو وقتيا
و)د. خالد غازي( أبهنم أولئك األشخاص الذين وقد أشار هلم خمتصون آخرون ومنهم )د. شريف عتلم( 

يوكل إليهم طرف ما يف النزاع مهمة القيام حصراي ابلبحث عن اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار ومجعهم 
ونقلهم وتشخيص حالتهم أو معاجلتهم مبا يف ذلك خدمات اإلسعافات األولية والوقاية من األمراض، وإبدارة 

 .2بتشغيل وإدارة النقل الطيب وتكون املهمة إما دائمة أو مؤقتةالوحدات الطبية أو 
وبناء على التعاريف السابقة، فإن اجلهات اليت حيق هلا ممارسة العمل الطيب خالل النزاعات املسلحة هي 
جهات حمددة، إذ أنه ال حيق ألي جهة ممارسة هذا العمل إال بعد احلصول على ترخيص رمسي يسمح هلم مبمارسة 

 امهم، نظرا ملا يرتتب على ذلك من آاثر مرتبطة حبماية أفراد اخلدمات الطبية وأعياهنم.مه
، ودراسة املادة التاسعة  5يف الفقرة ج من املادة  9188وابلرجوع إىل الربوتوكول اإلضايف األول لعام  

 خالل النزاع املسلح وهم: كذلك، جند أن الربوتوكول قد حدد اجلهات اليت حيق هلا ممارسة أعمال اخلدمات الطبية
 اتفاقيةمن  91( املادة 9188/ ه من الربوتوكول األول 5التابعون ألحد أطراف النزاع )املادة   .9

 جنيف األوىل(.
الدولة احملايدة: وهي الدولة اليت ال تكون طرفا يف النزاع، وحىت حيق هلذه الدولة احملايدة أن متارس   .6

خذ اإلذن من طرف النزاع الذي ستقدم له اخلدمات الطبية اإلنسانية )املادة أعمال اخلدمات الطبية جيب عليها أ
 جنيف األوىل(. اتفاقيةمن  68

 اجلمعيات الوطنية للهالل األمحر والصليب األمحر واهليئات األخرى.  .3

                                                           
 . مرجع سابق. مها دمحمايوب   1
 . نفس املرجع. مها دمحم ايوب   2
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 .1منظمة إنسانية دولية حمايدة  .9
 . تعريف أفراد اخلدمات الروحية:6

أفراد اخلدمات »على أنَّ:  5يف الفقرة " د " من املادة  9188لعام لقد نص الربوتوكول اإلضايف األول 
 الدينية هم أشخاص عسكريون أو مدنيون، كالوعاظ املكلفني أبداء شعائرهم دون غريها وامللحقني:

 ابلقوات املسلحة ألحد أطراف النزاع.  .9
 النزاع.أو ابلوحدات الطبية والروحية أو وسائل النقل الطيب التابعة ألحد أطراف   .6
 أو ابلوحدات الطبية والروحية أو وسائل النقل املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة التاسعة.  .3
 أو أجهزة الدفاع املدين لطرف يف النزاع. .9

وميكن أن يكون إحلاق أفراد اهليئات الدينية إما بصفة دائمة، وإما بصفة مؤقتة، وتنطبق عليهم األحكام 
 «.كاملناسبة من الفقرة 

ونفهم من نص املادة السابق أن مصطلح " أفراد اخلدمات الدينية " يعد ملحقا أبفراد اخلدمات الطبية، 
 ويشمل األشخاص العسكريني أو املدنيني املكلفني ابملهمة امللقاة على عاتقهم دون غريها.

بية " بشكل أكثر كما يرى البعض أن كلمة )الوعاظ( تفسح اجملال لتفسري مصطلح " أفراد اخلدمات الط
 يؤدي إىل مشول أفراد آخرين يقدمون مساعدة روحية ليس هلا طابع ديين اًل مرونة من قبل، فذكر الوعاظ مث

 .2ابملفهوم الدقيق
وموظفو اخلدمات الروحية هؤالء ملحقون ابلقوات املسلحة وال يشرتط فيم أن يكونوا متفرغني متاًما أو 

يا. ألن عملهم كتابعني للقوات املسلحة يشمل أفرادها كافة، والبد من رابطة جزئيا ملساعدة اجلرحى واملرضى روح
قانونية مع اجليش، كما جيب أن تكون العالقة رمسية بني املتطوعني الروحيني والقوات املسلحة حىت تتوفر هلم محاية 

 .3االتفاقيات

 اثلثا: احلماية اخلاصة ألفراد اخلدمات الطبية والروحية: -
، جيد الباحث أبن هذه 9188، وبروتوكوليها اإلضافيني لعام 9191إىل اتفاقيات جنيف األربع  ابلرجوع  

الفئات، ابإلضافة إىل احلماية العامة اليت يتمتعون هبا، فإهنم يدخلون ضمن احلماية اخلاصة، إذ أعطت هذه 

                                                           
 .98. 93أنظر: أمحد ضياء عبد عبد. مرجع سابق. ص:   1
 .91. 95أنظر: أمحد ضياء عبد عبد. نفس املرجع. ص:   2
 .15عامر الزمايل. مرجع سابق. ص:   3
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جمال املساعدة اإلنسانية، فهي ال حتل االتفاقيات احلماية اخلاصة لتعزيز احلماية العامة جلميع الفئات العاملة يف 
حمل احلماية العامة. وإمنا تؤدي إىل ارتباطها ابحلماية العامة وذلك ألمهية املهام اليت يقوم هبا العاملون يف جمال 

 .1املساعدة اإلنسانية يف النزاعات املسلحة وخطورهتا، وحىت متكنهم من أداء واجباهتم اإلنسانية على أكمل وجه
أن كانت احلماية اخلاصة للهيئات الطبية ليست مبغنية عن احلماية العامة، وإمنا تعززها وتؤكدها،  ووال غر 

فال ميكن حتت أي ظرف من الظروف أن تعفى هذه اهليئات من احلماية العامة، بذريعة متتعها ابحلماية اخلاصة، 
ت هلم بناء على األعمال اإلنسانية اليت فمنح احلماية العامة هلم بوصفهم بشرًا، أما احلماية اخلاصة فقد منح

 .2يقومون هبا زمن النزاعات املسلحة
 وسوف نتطرق إىل تفصيل احلماية اخلاصة كما يلي:

 احلماية اخلاصة املقررة لألعوان الطبيني التابعني ألطراف النزاع:_2
اخلاصة حبماية أفراد اخلدمات الطبية العسكريني واليت  69جنيف األوىل يف مادهتا  اتفاقيةلقد نصت 
ومحاية أفراد اخلدمات الطبية املشتغلني بصفة كلية يف البحث  احرتامجيب يف مجيع األحوال »نصت على ما يلي: 

 عن اجلرحى واملرضى أو مجعهم أو نقلهم أو معاجلتهم.
على عدم جواز أسر أو اعتقال عمال اهليئات الطبية  38يف مادهتا جنيف الثانية  اتفاقيةكما نصت 

املتواجدين على ظهر السفن املستشفى يف البحار، واستمرار احلماية املمنوحة هلم طول بقائهم على ظهر السفينة 
ن ن األعواعاملستشفى، كما ال يرتتب على خلو السفينة املستشفى من اجلرحى واملرضى نزع احلماية اخلاصة 

 الطبيني ألن السفينة املستشفى تتمتع حبرية احلركة حىت وإن كانت خالية من املرضى واجلرحى.
جنيف األوىل( متييز اهليئات الطبية عن غريهم من املقاتلني بوضع شارة الصليب  اتفاقية) 91املادة  -

 تزويد أفراد اخلدمات الطبية ببطاقات خاصة. 96و 99األمحر، وأضافت املاداتن 
 جنيف األوىل( حول أسر أفراد اخلدمات الطبية. اتفاقية) 65املادة  -

 احلماية اخلاصة املقررة لألعوان الطبيني التابعني لغري أطراف النزاع: _1
جنيف األوىل بني أعضاء اخلدمات الطبية التابعة للجنة الدولية  اتفاقيةمن  68لقد ساوت املادة 

،  االتفاقيةمن نفس  69عرتف هبا مع املوظفني املنصوص عليهم يف املادة للصليب األمحر واجلمعيات الطوعية امل

                                                           
 .86أمحد ضياء عبد عبد. مرجع سابق. ص:     1
 .955دار الثقافة، عمان. ص: . 6118سهيل حسني الفتالوي وعماد دمحم ربيع. القانون الدويل اإلنساين.   2
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كما يتمتع ابحلماية اخلاصة، أفراد اخلدمات الطبية التابعة لدولة حمايدة، وال تعد املساعدات املقدمة من هذه 
 .1الدولة احملايدة للدول املتنازعة تدخال يف النزاع الدائر بينهم

 جنيف األوىل: اتفاقيةمن  68لكن هنالك شروطا لعملهم وردت يف املادة 
 احلصول على ترخيص من أطراف النزاع.  .9
 أن يوضع املوظفون حتت إشراف طرف النزاع الذي يقبل املساعدة.  .6

مبواد موسعة، إذ مشلت حق املنظمات اإلنسانية احملايدة يف  9188وقد جاء الربوتوكول األول لسنة 
من  68القانونية أثناء تقدميها املساعدات اإلنسانية الطبية بشرط تطبيق الشروط املنصوص عليها يف املادة  احلماية
جنيف األوىل، ما عدا شرط موافقة دولتها ألهنا منظمة دواية، وأدرجت احلماية واحلقوق ألفراد اخلدمات  اتفاقية

 .98الطبية املدنية دون اخلدمات الطبية العسكرية يف املادة 
من الربوتوكول األول على أن تكون الوحدات الطبية حممية وغري معرضة للهجوم  96لقد ركزت املادة 

سواء أكانت تنتمي ألحد أطراف النزاع أو هليئة تكون مرخصة هلذا العمل، حبيث جيب أن يعمل أطراف النزاع 
 رط حىت تكون حممية.على إخطار بعضهم مبواقع وحداهتم الطبية الثابتة، وهذا ال يعين أنه ش

جنيف األوىل،  اتفاقيةمن  69املادة  9188من الربوتوكول اإلضايف األول  93كما طورت املادة 
وأوردت حاالت وقف احلماية عن الوحدات الطبية املدنية، ويف حال مت استخدام أي وحدة طبية ألغراض غري 

ستشفى كملجأ للمقاتلني القادرين على العمل طبية، أو قامت أبي أعمال ميكن أن تضر العدو، مثل استخدام م
أو اهلاربني، أو مستودع أسلحة أو ذخائر، أو نقطة مراقبة عسكرية، وحالة أخرى يكون متعمًدا وضع وحدات 
طبية يف مواقع من شأهنا أن تعرقل هجوم العدو، يف هذه احلالة ستفقد مكانتها كوهنا وحدة طبية، وتوقف احلماية 

 .2تبني فيه املخالفة وحالة اإليقافبعد توجيه إنذار 
إال أن هنالك شرطني جيب أن يتحققا معا فيما يتعلق ابألفعال اليت توقف احلماية، األول أن يكون الفعل    

ضارا ابلعدو، والثاين أن يكون الفعل خارج املهام اإلنسانية، ألن هنالك بعض األفعال اليت تضر ابلعدو قد تكون 
اإلنسانية، وعلى هذا النحو ميكن أن ترتكب بشكل قانوين، فمثال اإلشعاع املنبعث من أجهزة متوافقة مع الوظيفة 

                                                           
 .88أمحد ضياء عبد عبد. مرجع سابق. ص:   1
 .59، 51أمحد ضياء عبد عبد. نفس املرجع. ص:   2
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األشعة السينية اليت ميكن أن تتداخل مع إرسال واستقبال الرسائل الالسلكية يف املوقع العسكري، أو مع عمل 
 .1للوظيفة اإلنسانية والطبية اوحدة الرادار، هو عمل ضار للعدو ولكنه مت وفق

 الفرع الثاين: أفراد مجعيات اإلغاثة الطوعية
اإلضافيان تعريفا ألفراد اإلغاثة الطوعية، لكنها  نمل تتضمن اتفاقيات جنيف األربعة، وال الربوتوكوال

تضمنت شروطا، ومبادئ عامة حلمايتهم واحرتامهم، إذ كان تركيز هذه النصوص فقط على وصول هذه 
املساعدات إىل املدنيني، وقد توىل فقهاء القانون الدويل القيام بتعريف هذا النوع من العاملني يف اجملال اإلغاثي 

 .2اإلنساين

 أوال: تعريف أفراد اإلغاثة الطوعية:
 :القد عرف األستاذ الدكتور نزار العنبكي مجعيات اإلغاثة اإلنسانية التطوعية أبهن

أولئك املوظفون الذين حتشدهم مجعيات اإلغاثة اإلنسانية التطوعية للقيام إبغاثة األشخاص املتأثرين من »
التابعون هلا معرتفا هبا، ومرخًصا هلا وفق األصول القانونية  أوضاع النزاعات املسلحة، شريطة أن تكون اجلمعية

للعمل أثناء النزاعات املسلحة من قبل الدولة اليت تتبعها تلك اجلمعية، وقامت هذه الدولة يف وقت السلم، أو عند 
 .3«جلمعيةبدء األعمال العدائية أو خالهلا وقبل االستخدام الفعلي هلا إببالغ األطراف املعنيني ابسم تلك ا

أما الدكتور عامر الزمايل فريى أن " يف مقدمة هؤالء أفراد اجلمعيات الوطنية للهالل األمحر والصليب 
األمحر العاملني وفق الشروط القانونية، وننوه ابحلماية اليت خصصت هبا الشارة اليت حيملوهنا. ويضاف إليهم أفراد 

ون ابخلدمات اإلنسانية لفائدة أحد أطراف النزاع، ويتمتعون مجعيات اإلغاثة التابعة لبلد حمايد الذين يقوم
ابلضماانت املمنوحة لزمالئهم التابعني لذلك الطرف، على أن تتوفر هلم الشروط املطلوبة ومنها: إبالغ الطرف 

 .4اآلخر مبشاركتهم يف أعمال اإلغاثة التطوعية

 اثنيا: تصنيف أفراد اإلغاثة التطوعية:
 إلغاثة التطوعية إىل ما يلي:ميكن تصنيف أفراد ا
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األفراد التابعون للهيئات واملؤسسات التابعة لألمم املتحدة كمنظمة الصحة العاملية، ومفوضية األمم   .9
 املتحدة لشؤون الالجئني.

أفراد مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر املعرتف هبا واملرخص هلا من حكوماهتا بتقدمي املساعدة   .6
 اإلنسانية، ومجعيات اإلغاثة التطوعية األخرى.

 األفراد التابعون للجنة الدولية للصليب األمحر.  .3
محر واهلالل األمحر  األفراد التابعون هليئات ومنظمات إنسانية غري حكومية من خارج الصليب األ  .9

 كمنظمة أطباء بال حدود، يف حال السماح هلا من أحد أطراف النزاع.
 األفراد التابعون للدفاع املدين.  .8
أفراد اإلغاثة التابعون للدول احملايدة، بشرط حصوهلا على موافقة دولتها وترخيص من الطرف   .8

 .1املعين
والروحية واإلغاثة التطوعية، فنالحظ أن أفراد اخلدمات أما عن الوضع القانوين ألفراد اخلدمات الصحية 

الطبية املتفرغني متاًما للخدمات أو اإلدارة الصحية وأفراد الفئتني األخريني ال يعتربون أسرى حرب إذا وقعوا يف قبضة 
ملني يف العدو، وميكن استبقاؤهم لديه للقيام مبساعدة أسرى احلرب صحيا وروحيا. وخيتلف وضع العسكريني العا

اخلدمات الصحية بصورة مؤقتة، إذ يعتربون أسرى حرب عند وقوعهم يف قبضة العدو حىت وإن قاموا بوظائف 
صحية عند احلاجة، وخبصوص أفراد مجعيات اإلغاثة التابعني لدولة حمايدة، فال ميكن استبقاؤهم لدى طرف يف 

يات خاصة ال إىل قوات بالدهم. وأضاف الربوتوكول النزاع يقعون يف قبضته ألهنم حمايدون أصال وينتمون إىل مجع
األول إىل موظفي اخلدمات واإلدارة الطبية العاملني يف تشغيل وسائل النقل الطيب أو إدارهتا بصورة دائمة أو مؤقتة، 

ة ومجيع األصناف املذكورة تشملها احلماية القانونية مهما كانت صفتهم مدنيني أو عسكريني، وكذلك األمر ابلنسب
 إىل أفراد اخلدمات الروحية.

وتستند حصانة العاملني يف اجملال اإلنساين أثناء النزاعات املسلحة إىل حيادهم املطلق أي امتناعهم عن 
األوىل  االتفاقيةمن  68القيام أبي عمل عدائي، وال يعترب عملهم تدخال يف النزاع أبي حال كما ذكرت املادة 

 صراحة.  
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ملسلحة الداخلية، تضمن الربوتوكول الثاين النص على احرتام اجلرحى واملرضى ويف نطاق النزاعات ا
والغرقى ورعايتهم. وطبعا فإن ذلك ال يتم إال حبماية القائمني ابخلدمات الدينية والطبية والوسائل املستخدمة ألداء 

 .1مهماهتم

 اثنيا: محاية أفراد مجعيات اإلغاثة التطوعية:    -
 نقطتني هامتني تتعلقان أبفراد اإلغاثة التطوعية. حيث سنتوىل مناقشة

 اإلغاثة التطوعية.مجعيات  الوضع القانوين ألفراد  .9
لقد نوقش موضوع احلماية لعمال اإلغاثة اإلنسانية ألول مرة يف املؤمتر الدبلوماسي يف الدورة الرابعة منه، 
عندما رأى أحد املندوبني ضرورة وضع حكم خاص أبفراد اإلغاثة اإلنسانية، والنص على محاية أفراد اإلغاثة عندما 

 اتفاقيةمن  86 -88األعمال املنصوص عليها يف املواد يقومون بتأدية املهام اليت تقع على عاتقهم، مبا فيها 
 .2جنيف الرابعة

ويقع على عاتق أطراف النزاع أو دولة االحتالل احرتام أمن وسالمة العاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية 
إلضايف من الربوتوكول ا 89، وقد نصت على هذا االلتزام املادة 3ومساعدهتم على أداء مهمتهم املتعلقة ابلغوث

جيوز عند الضرورة، أن يشكل العاملون على الغوث جزءا من املساعدة املبذولة يف  -9»األول حيث ورد فيها: 
أي من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث، وختضع مشاركة مثل هؤالء العاملني ملوافقة الطرف 

يساعد كل طرف يتلقى  -3ء العاملني ومحايتهم. جيب احرتام مثل هؤال -6الذي يؤدون واجباهتم على إقليمه. 
إرساليات الغوث أبقصى ما يف وسعه العاملني على الغوث املشار إليهم يف الفقرة األوىل يف أداء مهمتهم املتعلقة 
ابلغوث. وجيوز يف حالة الضرورة العسكرية امللحة فحسب احلد من أوجه نشاط العاملني على الغوث أو تقييد 

ال جيوز أبي حال للعاملني على الغوث جتاوز حدود مهامهم وفقا هلذا الربوتوكول،  -9صفة وقتية. حتركاهتم ب
وجيب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباهتم على إقليمه، وميكن إهناء مهمة أي 

 فرد من العاملني على الغوث ال حيرتم هذه الشروط.
ملني يف جمال اإلغاثة إىل حتريك املسؤولية القانونية يف حق الطرف القائم به، على العا داءتعاالويؤدي 

ففي حالة قتل أو جرح أحد العاملني يف فرق اإلغاثة التابعة للمنظمات الدولية أو هيئات اإلغاثة اإلنسانية التابعة 
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ولية القانونية للدولة املعنية للمنظمات اإلقليمية، فإن ذلك يعد اعتداء على موظف دويل من شأنه أن يرتب املسؤ 
 .1االعتداءوللجهة أو الفرد الذي قام هبذا 

كما جيب على األطراف السامية املتعاقدة السماح وتسهيل مرور إمدادات وموظفي اإلغاثة بسرعة ودون 
املادة  إعاقة، حىت ولو كانت مثل هذه املساعدة مقدمة إىل السكان املدنيني للطرف املعادي )الربوتوكول األول

81.) 
وحيث يكون ضروراي، يشكل موظفو اإلغاثة ومعداهتا جزءا من املساعدة املقدمة يف أعمال اإلغاثة    

ابإلضافة إىل جتهيزات اإلغاثة الفعلية. ويتحمل مثل هؤالء األشخاص مسؤولية نقل هذه اإلمدادات وتوزيعها، 
 . 2الواجبات وختضع مشاركتهم ملوافقة الطرف الذي جتري على أراضيه هذه

وبفضل الشارة تكون الوحدات واملنشآت الطبية الثابتة واملتحركة، والسفن واملستشفيات ووسائط النقل    
حممية من أي هجوم سواء كانت اتبعة جلمعيات اإلغاثة التطوعية أو لبلد حمايد. أما األشخاص الذين حيملون 

التطوعية ألطراف النزاع  اإلغاثة والدينية واجليش ومجعيات الشارة بوصفها عالمة مميزة هم موظفو اخلدمات الطبية
أو لدولة حمايدة، والعاملون يف اجملال الصحي ويف السفن ويف املستشفيات وأطقمها ومجيع موظفي اخلدمات 

من  38 – 38جنيف األوىل. واملاداتن  اتفاقيةمن  65+  69الصحية والدينية واملدنيني والعسكريني )املواد 
 جنيف الثانية(. ةاتفاقي

يسمح لألجهزة الدولية للصليب األمحر »جنيف األوىل على أنه:  اتفاقيةمن  3/ 99ونصت املادة 
كما أكد «. وموظفيها املعتمدين حسب األحوال ابستخدام شارة الصليب األمحر على أرضية بيضاء يف أي وقت

المات يعرف هبا العاملون يف اجملال وضع ع»أن:  6198/ 18/ 13الصادر يف  6658جملس األمن يف قراره 
الطيب والعاملون يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية الذين يزاولون حصراي مهام طبية، وتعرف هبا وسائل نقلهم 
ومعداهتم، وكذلك املستشفيات وسائر املرافق الطبية، من شأنه أن يزيد من محاية أولئك األفراد وتلك الوسائل 

 .3ت واملرافقواملعدات واملستشفيا
 وال جيوز استخدام الشارة يف أي وقت إال اباللتزام ابلشروط اآلتية:

 أن يتماشى هذا االستخدام مع التشريع الوطين. -
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 أن يشمل فقط أنشطة تتفق ومبادئ الصليب األمحر. -
الل من الئحة استخدام شارة الصليب األمحر أو اهل 98أن حتمل الشارة يف وقت العمل فقط. )املادة  -

 األمحر بواسطة اجلمعيات(.
وجيب أن يكون مستخدمو الشارة مرخصا هلم ابلعمل، وجيب وضعهم حتت إشراف مباشر من الدولة 

 اليت عليها أن تتأكد من أن الشارة تستخدم بطريقة صحيحة، وأهنا سوف تعد مسؤولة عن سوء االستخدام.
لحماية بدون ترخيص من الدولة، ففي احلالة األوىل إال أنه توجد حالتان جيوز استخدام الشارة فيهما ل   

عندما يتسبب نزاع معقد وحاد يف زعزعة فعالية اإلدارة احلكومية حبيث ال يستطيع حبال من األحوال تطبيق 
القرارات اليت تتكفل هبا عادة، واحلالة الثانية خالل نزاعات داخلية شديدة جتعل يف حكم املستحيل التعرف إىل 

ليت تسيطر بشكل فعلي على جزء من األراضي كما يف احلالة السورية، وتتمكن بذلك أي مجعية وطنية السلطات ا
 1أن تباشر العمل دون احلصول على الرتخيص الالزم عادة.

 املطلب الثاين :موظفو الدفاع املدين وموظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبم. 
سوف نتحدث يف هذا املطلب عن موظفي الدفاع املدين )الفرع األول( وموظفي األمم املتحدة واألفراد     

 املرتبطني هبم )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: موظفو الدفاع املدين: -
حجم يعد الدفاع املدين مرفقا من املرافق اهلامة اليت هتتم به الدول، وتنفق عليه وختصص له ميزانية تتناسب و 

 :الرسالة اإلنسانية السامية اليت تعمل من أجل اإلنسان وممتلكاته. وعليه سنحاول الرتكيز على النقاط التالية

 أواًل: تعريف موظفي الدفاع املدين:
دون أن نتوقف كثريا عند الفرق الظاهر بني االصطالحني الفرنسي واإلجنليزي وانعكاسه على االصطالح 

 Civil de( وهو يطابق االصطالح اإلجنليزي )9188الرتمجة العربية للربوتوكول األول )العريب املعتمد يف 
fence(( فإننا نعرف الدفاع املدين ،)Civil defence ،أبنه جمموعة تدابري الدفاع الوطين غري العسكرية )

 لتصنيع احلريب.ومنها تدابري احلفاظ على السلطات والنظام واملرافق العامة والدفاع املعنوي ومحاية ا
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( فهي جزء من الدفاع املدين، ويناط هبا أساًسا إنقاذ Protection civileأما احلماية املدنية )
 .1األرواح واحلد من اخلسائر

ال يعد الدفاع املدين من بني اهليئات والوحدات اليت هلا طابع عسكري، رغم وضوح ضرورة توفر أجهزة 
مل تتطرق  9191، إال أن اتفاقيات جنيف األربع 9198 -9131ية الثانية الدفاع املدين من خالل احلرب العامل

جنيف الرابعة  اتفاقيةإىل أفراد وأجهزة الدفاع املدين كما تطرقت إىل أفراد اهليئات الطبية والروحية، فقد حملت 
ألخرى من القيام إىل متكني مجعيات اهلالل األمحر والصليب األمحر ومجعيات اإلغاثة ا 83يف نص مادهتا  9191

أبنشطتها اإلنسانية يف األراضي احملتلة، وقد نصت فقرهتا الثانية أن تطبق " املبادئ ذاهتا على نشاط وموظفي 
اهليئات اخلاصة اليت ليس هلا طابع عسكري، القائمة من قبل أو اليت تنشأ لتأمني وسائل املعيشة للسكان املدنيني 

األساسية، وتوزيع مواد اإلغاثة وتنظيم اإلنقاذ "، وعكس الربوتوكول األول من خالل دعم خدمات املنفعة العامة 
 دور الدفاع املتزايد يف مساعدة املدنيني أثناء احلروب، فوضع له إطارًا خاًصا.

األشخاص الذين »)ج( من الربوتوكول األول موظفي الدفاع املدين أبهنم:  89وقد عرفت املادة 
أدية املهّمات اإلنسانية الرامية إىل محاية السكان املدنيني من أخطار العمليات خيصصهم أحد أطراف النزاع لت

العدائية أو الكوارث وتساعدهم على جتاوز آاثرها املباشرة وتوفر هلم الظروف الالزمة للبقاء، دون غريها من املهام، 
 ومن بينهم األفراد العاملون يف إدارة أجهزة الدفاع املدين فقط.

اية أفراد الدفاع املدين إىل أرض أطراف النزاع واألرض احملتلة وإىل املدنيني الذين يستجيبون كما متتد مح
 .2لطلب السلطات ويشاركون حتت إشرافها يف أعمال الدفاع املدين دون أن يكونوا جزًءا من أجهزهتا

أبن أفراد الدفاع املدين ينقسمون إىل  املدين يتبنيومن خالل تعريف الربوتوكول اإلضايف األول ألفراد الدفاع ا
 ثالثة أقسام:
 األفراد املدنيون املخصصون ألجهزة الدفاع املدين بصفة دائمة.  .9
 األفراد العسكريون الذين خيصصون على الرغم من صفتهم العسكرية للعمل هبذه األجهزة.  .6
فاع املدين ملساعدة السكان األفراد املدنيون الذين يستجيبون لنداءات االلتحاق، ويؤدون مهام الد  .3

 املدنيني لفرتة معينة.

                                                           
. ص: 6118دين طبقا ألحكام القانون الدويل اإلنساين. جامعة انيف العربية للعلوم األمنية. الرايض. عامر الزمايل. الوضع القانوين للدفاع امل  1

19. 
 .919، 911عامر الزمايل. الفئات احملمية مبوجب "ق. د. إ". . ص:   2
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أولئك األشخاص الذين يقومون إبنقاذ اجلرحى »وحسب الدكتور العسيلي، فإن أفراد الدفاع املدين هم:      
املدنيني من حتت األنقاض ونقلهم إىل مراكز اإلسعاف أو املستشفيات، واألفراد الذين يكافحون احلرائق ويقدمون 

العاجلة واملساعدة االجتماعية للنازحني، ويتخذون االحتياجات الالزمة مجيعها من أجل محاية السكان اإلغاثة 
 .1املدنيني

 اثنيا: مهام الدفاع املدين:
لقد تدارك واضعو الربوتوكول اإلضايف األول إغفال اتفاقيات جنيف موضوع احلماية املدنية، وليس يف     

لقوانني الوطنية ذات الصلة اليت تبقى أساس تنظيم احلماية املدنية وتكوينها وأداء أحكام هذا الربوتوكول مساس اب
وسوف نوجز يف الفقرات التالية مضمون املواد اجلديدة اليت نص عليها الربوتوكول األول بشأن احلماية  ،مهامها

دنية " القيام ابملهام الواردة أدانه (، ومبقتضى الربوتوكول األول، تشمل عبارة " احلماية امل88 – 89املدنية )املواد 
أو ببعضها، واليت تستهدف محاية السكان املدنيني من أخطار العمليات احلربية أو الكوارث ومساعدهتم على 

 :2جتاوز آاثرها املباشرة، وكذلك على ضمان الشروط الالزمة لبقاء السكان على قيد احلياة
 اإلنذار.  .9
 اإلجالء.  .6
 هتيئة املخابئ.  .3
 هتيئة تدابري التعتيم.  .9
 اإلنقاذ.  .8
 اخلدمات الطبية ومن ضمنها اإلسعافات األولية واخلدمات الدينية.  .8
 مكافحة احلرائق.  .8
 رصد املناطق اخلطرة وومسها بعالمات.  .5
 مكافحة األوبئة والتدابري الوقائية املماثلة.  .1

 توفري املأوى واملؤن يف حاالت الطوارئ. .91
 إلعادة النظام واحلفاظ عليه يف املناطق املنكوبة. املساعدة يف حاالت الطوارئ .99
 اإلصالحات العاجلة للمرافق العامة اليت ال غىن عنها. .96
 خدمات الدفن الطارئة. .93

                                                           
 .85. 88أمحد ضياء عبد عبد. مرجع سابق. ص:   1
 .18 – 19عامر الزمايل. الوضع القانوين للدفاع املدين. مرجع سابق. ص:   2
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 املساعدة يف احلفاظ على األشياء اليت ال غىن عنها للحياة. .99
النشاطات املكملة الالزمة لالضطالع أبي من املهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط  .98

 والتنظيم على سبيل املثال ال احلصر.

 اثلثا: محاية موظفي الدفاع املدين:
متتد احلماية العامة طبقا ألحكام القانون الدويل اإلنساين إىل موظفي احلماية املدنية ووسائل عملهم، وال 

ألشخاص املدنيني، حتول دون أداء مهامهم سوى الضرورة العسكرية امللحة. وتنطبق احلماية اليت يتمتعون هبا على ا
دون أن يكونوا من عناصر احلماية املدنية الذين يستجيبون لنداء السلطات املختصة ويؤدون مهام احلماية املدنية 

 .1حتت إشراف تلك السلطات
ويطبق املبدأ العام حلماية املدنيني الذي يشرتط االمتناع عن القيام أبعمال عدائية على موظفي الدفاع     

ئل عملهم، وال تعترب أعماهلم املدنية ضارة ابلعدو، حىت إذا متت حتت إشراف أو إدارة سلطة عسكرية، املدين ووسا
وال التعاون بينهم وبني العسكريني يف أعمال احلماية املدنية أو إحلاق عسكريني أبجهزهتا أو انتفاع بعض الضحااي 

جزين عن القتال، وجيوز ملوظفي احلماية املدنية العسكريني خبدمات الدفاع املدين، عرضيا، خاصة إذا أصبحوا عا
محل أسلحة شخصية خفيفة حىت ال يقع اخللط بينهم وبني املقاتلني. وإذا كان تنظيمهم على النمط العسكري أو  

 كان عملهم إجباراي، فإن ذلك ال يفقدهم حقهم يف احلماية القانونية.
وحيتفظون بصفتهم تلك، أما العسكريون امللحقون هبم، فإن يعترب موظفو الدفاع املدين أشخاًصا مدنيني 

هلم احلق يف احلماية املنصوص عليها وفق شروط حمددة منها القيام أبعمال الدفاع املدين دون سواه ويف الرتاب 
الوطين لطرف النزاع. وإذا وقعوا يف قبضة العدو يصبحون أسرى حرب. وإذا احتلت األرض اليت يعملون هبا، 

أن يقوموا أبعمال الدفاع املدين لفائدة السكان فقط، مع احتفاظهم بصفة أسرى احلرب، ابعتبار صفتهم  فيمكن
 .2العسكرية األصلية. وللدفاع املدين شارة محاية دولية تضمنها الربوتوكول األول أيضا

 موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبم.الفرع الثاين: 
لقد أدرك اجملتمع الدويل، قبل اهنيار عصبة األمم املتحدة، احلاجة إىل إنشاء منظمة دولية قادرة على حل 
املشاكل الدولية بداًل من العصبة، وتاليف العيوب اليت اكتنفت عهدها فعقدت العديد من االجتماعات اليت 

جديدة وهامة يف حياة اجلماعة الدولية، تتميز  انتهت إىل قيام األمم املتحدة. وبقيام األمم املتحدة تبدأ مرحلة
                                                           

 .18عامر الزمايل. مرجع سابق. ص:   1
 .916. 919عامر الزمايل. الفئات احملمية مبوجب أحكام )ق. د. ا(. مرجع سابق. ص:   2
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ابتساع نطاق املنظمات الدولية املتخصصة يف جماالت عدة، فلم تقتصر مهمتها على احملافظة على السلم واألمن 
والثقافية  واالجتماعيةالدوليني وحل املنازعات الدولية ابلطرق السلمية، بل جتاوزت ذلك إىل اجملاالت االقتصادية 

 .1سانيةواإلن
 وسوف نفصل القول يف هذا الفرع عرب النقاط التالية:

 أواًل: التطور التارخيي للعاملني يف األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا: -
لقد قامت األمم املتحدة منذ هناية احلرب الباردة ابلعديد من عمليات التدخل يف النزاعات املسلحة 

ينها عمليات حفظ السالم الدولية، حيث قامت املنظمة الدولية إبدارة مناطق الدولية منها وغري الدولية، ومن ب
النزاع بصورة مباشرة وإخضاعها لإلشراف األممي املباشر، وقد ظهر التوسع امللحوظ لعدد املشاركني يف 
عمليات حفظ السالم الدولية من عسكريني ورجال أمن ومدنيني، وبدأت تتبلور مشاكل ومصاعب جديدة 

 .2م املتحدة من النواحي اإلدارية واملالية والقانونيةلألم
وقد نشر جملس األمن العديد من قوات حفظ السالم يف خمتلف أحناء العامل يف الصومال، لبنان، الكونغو 

 .3الدميقراطية، ليبرياي، سرياليون، كوسوفو، هايييت، تيمور، دارفور، والصحراء الغربية وغريها من دول العامل
من موظفي  691، إذ قتل ما يزيد عن 9116ت العديد من التهديدات واالعتداءات منذ عام وقد ظهر 

من موظفيها أثناء أتديتهم واجباهتم يف عمليات األمم املتحدة يف  688األمم املتحدة، واعتقل ما يزيد عن 
 6119.4موظفني مدنيني لقوا مصرعهم سنة  8خمتلف أحناء العامل، ومنهم   

 9116مني العام لألمم املتحدة السابق بطرس بطرس غايل يف وثيقة خطة السالم عام وقد تناول األ
مسألة سالمة موظفي األمم املتحدة، وقال أبن املنظمة عندما تفكر يف زايدة دور املنظمة الدبلوماسي 

املخاطر اليت أبغراض إنسانية، جيب يف املقابل أن تفكر يف يام والقضائي ووضع السالم وحفظ السالم، أو الق
 ميكن أن هتدد حياة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا.

                                                           
 .38. ص: 6199األوسط. رسالة ماجستري هبة مجال انصر عبد هللا علي. املركز القانوين للموظف الدويل. جامعة الشرق   1
نائية. عبد السالم أمحد مهاش وآخرون. القانون الواجب التطبيق على أفراد البعثات الدولية يف عمليات حفظ السالم بني احلصانة واملسؤولية اجل  2

 .818. ص: 6198 ، 6العدد  93دراسات، علوم الشريعة والقانون، اجمللد: 
ة محري حيي القهايل. الوضع القانوين لرجال الشرطة الدوليني التابعني لألمم املتحدة يف عمليات بناء السالم. جامعة الشرق األوسط. رسال  3

 .68ماجستري. دون سنة. ص: 
 .86أمحد ضياء عبد عبد. مرجع سابق. ص:   4
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أن اخلربة تدل على أن وجود عملية لألمم املتحدة قد ال يكون كافيا على الدوام لردع »وذكر أيضا: 
و األمم األعمال العدائية، فاخلدمة يف مناطق اخلطر ال ميكن أن ختلو قط من املخاطر، وجيب أن يتوقع موظف

املتحدة التعرض لألذى أحياان، كما ينبغي مقابل ما يبديه موظفو األمم املتحدة من شجاعة والتزام ومثالية 
ابالحرتام من اجملتمع الدويل أبسره، فهؤالء النساء والرجال جديرون أبن ينالوا التقدير واملكافأة مبا يتناسب 

 «.عاة ومحاية مصاحلهم ومصاحل أسرهم على النحو الواجبواملهام اخلطرة اليت يضطلعون هبا، والبد من مرا
وبسبب زايدة عدد اهلجمات على موظفي األمم املتحدة، وخصوًصا بعد احلرب الباردة، وكذلك بعد 

من موظفي األمم املتحدة، الذين قتلوا يف عمليات دعم السالم التابعة لألمم املتحدة خالل عام  616مقتل 
ة موظفي األمم املتحدة واألفراد التابعني هلا من أولوايت األمني العام السابق . أصبحت مسألة محاي9113

بطرس بطرس غايل، إذ كان األمني العام قلقا للغاية إزاء العدد الكبري من اإلصاابت والوفيات املرتتبة على 
ن خطة السالم إىل عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، األمر الذي دعاه إىل ختصيص القسم الثامن م

 موضوع )سالمة املوظفني(.
 اعتمادحلماية موظفي األمم املتحدة أدت إىل  اتفاقيةصياغة  9113مث اقرتحت أوكرانيا ونيوزيلندا عام   
صدر قرار اجلمعية العامة  9119/ 96/ 11سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا. ويف  اتفاقية

 .1سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا اتفاقية( ابعتماد 91/81لألمم املتحدة )

 اثنيا: التعريف مبوظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا. -
 سنتعرض لتعريف موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا فيما يلي:

 تعريف موظفي األمم املتحدة: _2
إطالق صفة املوظف الدويل على كافة العاملني أو املنتمني لألمم املتحدة، جيمع أغلب الفقه على صعوبة 

وذلك نظرا لتعدد طبيعة الوظائف اليت يتطلبها العمل الدويل داخل املنظمة وهو ما يستتبع ابلضرورة تعدد 
عىن العام للوظيفة العالقات اليت تربط بني األخرية وبني املوظف أو العامل الدويل واملنتمي إليها، وذلك يف ضوء امل

. فاملوظف الدويل هو كل شخص طبيعي متارس 2الدولية وليس بتطبيق املعايري السائدة يف القانون اإلداري الداخلي

                                                           
 .83 -89رجع . ص: نفس املأمحد ضياء عبد عبد.   1
 .88يل. مرجع سابق. ص: محري حيي القها  2
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ختصاصات املنوطة هبا من خالل عمله حلساهبا وفقا لتعليمات أجهزهتا املختصة، سواء أنقدته أجرا الاملنظمة ا
 .1وبصرف النظر عن توقيت أو استمرار مهمته على نشاطه أو تربع هلا هبذا النشاط،

يف املادة األوىل الفقرة )أ(  9119سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا  اتفاقيةوقد أوردت 
األشخاص الذين يستخدمهم  -9يقصد بعبارة موظفي األمم املتحدة: »تعريف موظف األمم املتحدة أبنه: 

ر الشرطة، أو العنصر األمني العام لألمم املتحدة أو يقوم بوضعهم بوصفهم أفراًدا يف العنصر العسكري، أو عنص
 املدين لعملية تضطلع هبا األمم املتحدة.

املوظفون واخلرباء اآلخرون املوفدون يف بعثات لألمم املتحدة أو وكاالهتا املختصة، أو الوكالة الدولية  -6
 «.للطاقة الذرية، واملوجودون بصفة رمسية يف منطقة جيري االضطالع فيها بعملية لألمم املتحدة

 متع موظفو األمم املتحدة ابلصفة الدولية، وذلك بتوفر معيارين مها:وهكذا يت
 أن تتم إجراءات تعيينهم يف إطار وظيفي ومايل خاضع لألمم املتحدة. - أ

 .2أن خيضعوا يف ممارسة وظائفهم للرقابة واإلشراف املباشر من قبل األمم املتحدة - ب

 تعريف األفراد املرتبطني ابألمم املتحدة: _1
 السابقة فاملقصود هبم هم: االتفاقيةلقد ورد يف املادة األوىل الفقرة ب من 

مع اجلهاز املختص يف منظمة األمم  ابالتفاقاألشخاص الذين تكلفهم حكومة أو منظمة حكومية   .9
 املتحدة.
للطاقة األشخاص الذين يستخدمهم األمني العام لألمم املتحدة أو وكالة متخصصة أو الوكالة الدولية  .6
 الذرية.

مع األمني  اتفاقاألشخاص الذين تقوم بتوزيعهم منظمة غري حكومية إنسانية أو وكالة إنسانية مبوجب _  3
 العام لألمم املتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 .9119األمم املتحدة  اتفاقيةمضمون احلماية اخلاصة اليت كفلتها اثنيا: 
نطاق تطبيقها يف الفقرة األوىل  9119سالمة موظفي األمم املتحدة  اتفاقيةلقد بينت املادة الثانية من     

وأحالت إىل الفقرة "ج" يف املادة األوىل اليت تعرف "عملية لألمم املتحدة" وهي عملية ينشئها اجلهاز املختص يف 
 حتت سلطة ومراقبة األمم املتحدة، وذلك:األمم املتحدة وفقا مليثاق األمم املتحدة ويضطلع هبا 

                                                           
 .361ص:  6198دمحم سامي عبد احلميد، أصول القانون الدويل العام. التنظيم الدويل. دار اجلامعة اجلديدة. اإلسكندرية.  1
 .88محري حيي القهايل. مرجع سابق. ص:   2
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 حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحالل السلم واألمن الدوليني.  .9
، أن هناك خطرًا غري عادي االتفاقيةأو حينما يعلن جملس األمن أو اجلمعية العامة ألغراض هذه   .6

 يهدد سالمة األفراد املشرتكني يف العملية.
على أي عملية لألمم  االتفاقيةانية من املادة الثانية فقد نصت على عدم انطباق هذه أما الفقرة الث

املتحدة أيذن هبا جملس األمن كإجراء من إجراءات اإلنفاذ مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 
 عات املسلحة الدولية.ويشارك فيها أي من األفراد كمقاتلني ضد قوات مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون املناز 

أما فيما خيص واجب ضمان سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا فقد ورد يف املادة     
ن عملهم هدفا لالعتداء أو ألي إجراء كما مينع جعل املوظفني واألفراد املرتبطني ابألمم املتحدة ومعداهتم وأما  8

 (9هبم. )ف مينعهم من أداء الوالية املنوطة
وطلبت من الدول األطراف أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة    

واألفراد املرتبطني هبا، وبوجه خاص، تتخذ الدول األطراف مجيع اخلطوات املناسبة حلماية موظفي األمم املتحدة 
 (6. )ف11ها، من اجلرائم املبينة يف املادة واألفراد املرتبطني هبا، الذين يتم وضعهم يف إقليم

وطلبت أيضا من الدول األطراف أن تتعاون مع األمم املتحدة والدول األطراف األخرى، حسب    
التدابري املطلوبة  اختاذ، وخباصة يف أي حالة تعجز فيها الدولة املضيفة نفسها عن االتفاقيةاالقتضاء، يف تنفيذ هذه 

 (.3)ف
فقد طالبت إبطالق سراح موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا على الفور، عند  5أما املادة 

احتجازهم أثناء أدائهم لواجباهتم، ومنعت من استجواهبم، وأكدت على معاملتهم، وفقا ملعايري حقوق اإلنسان 
 .9191املعرتف هبا عامليا وملبادئ وروح اتفاقيات جنيف 

 اجلرائم املرتكبة ضد موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا كما يلي: فقد استعرضت  1أما املادة 
 بشكل آخر على شخصه أو حريته. االعتداءالقتل أو االختطاف أو  . أ

 العنيف على أماكن العمل الرمسية أو السكن اخلاص، أو وسائل التنقل. االعتداء . ب
ومن هذا القبيل هبدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري على  اعتداءالتهديد ابرتكاب أي   . ج

 عنه. االمتناعالقيام بعمل ما أو 
 من هذا القبيل. اعتداءالشروع يف ارتكاب أي  . د
من  اعتداءمن هذا القبيل، أو يف الشروع يف ارتكاب  اعتداءأي عمل يشكل اشرتاكا يف جرمية ه _               

 من هذا القبيل أو إصدار األمر إليهم للقيام بذلك. اعتداءهذا القبيل، أو تنظيم آخرين الرتكاب 
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ويف مقابل هذه احلقوق هنالك التزامات قانونية على هؤالء املوظفني هي مناط احلماية وسببها ذكرهتا  
 كما يلي:  9فقرة  8املادة 
 ور العابر وقوانينها.أنظمة الدولة املضيفة ودولة املر  احرتاموجوب  . أ

 االمتناع عن أي فعل أو نشاط ال يتفق مع الطبيعة احملايدة والدولية لواجباهتم. . ب
 . يتخذ األمني العام لألمم املتحدة التدابري املناسبة مجيعها لكفالة مراعاة هذه االلتزامات.6

إلثبات اهلوية، وكذلك يف وسائل النقل وقد ألزمت املادة الثالثة موظفي األمم املتحدة محل العالمة املميزة    
 اخلاصة هبم كافة، ابإلضافة إىل محل واثئق مناسبة إلثبات اهلوية.

وننبه أن فريق العمل امليداين العامل يف خمتلف وكاالت األمم املتحدة اإلنسانية هو يف معظمه يتألف من   
حسب معاهدة فيينا اخلاصة ابلعالقات  موظفني ال يستفيدون من الوضع واحلصانة اليت توفر للدبلوماسيني

. كما أهنم ال يستفيدون كذلك بصورة عامة من احلصانة اليت توفر ملوظفي 95/19/9189الدبلوماسية يف 
. وهتدف 93/16/9198األمم املتحدة وحصاانهتا يف  امتيازات اتفاقيةوخرباء األمم املتحدة املنصوص عليها يف 

"الشخصية الدولية  احرتامألمم املتحدة من الضغوط الوطنية، وابلتايل تعزيز إىل محاية موظفي ا 9198معاهدة 
من ميثاق األمم املتحدة، إال أهنا ال توفر أي وسيلة لضمان حاجة  911اخلاصة" لبعثة املنظمة، مبوجب املادة 

 هبا. وأمن هؤالء املوظفني من املخاطر اليت قد يتعرضون هلا يف مسار أعمال اإلغاثة اليت يقومون
( 81/91وقد تبنت اجلمعية العامة نص معاهدة سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا )  

 6119.1دولة حىت شهر ماي  89ووقعت عليها  98/19/9111ودخلت حيز التنفيذ يف 
ولقد ظهرت يف هذه اإلتفاقية أوجه قصور عدة بعد سنوات من دخوهلا حيز النفاذ، ومن أهم هذه األوجه،  

مل تتضمن أي أثر رادع، ابإلضافة إىل ذلك فإن العديد من الدول مل تكن جمربة على التقيد  9119عام  اتفاقيةأن 
ملتحدة على الدول مجيعها، وهذا يؤدي إىل ، مما يرتتب على ذلك عدم تنفيذ عمليات األمم ااالتفاقيةأبحكام 

 .االتفاقيةعدم محاية أفراد األمم املتحدة يف هذه الدولة غري املوقعة على 
موظف،  96111كذلك بعد وقوع كثري من االعتداءات على موظفي األمم املتحدة إذ قتل ما يقارب   

الدول إىل إجياد حلول هلذه املشاكل،  موظفا مدنيا وعسكراي، مما دفع بعض 59فقط قتل  9111ففي سبتمرب 
يف الدولة املضيفة لعمليات األمم املتحدة  االتفاقيةوقد مت حتديد ثالثة مشاكل وهي: أوال: كيفية تطبيق أحكام 

                                                           
 .898فرانسواز بوشيه سولنييه. مرجع سابق. ص:   1
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، واثلثا: كيفية االتفاقيةاليت ليست طرفا فيها، واثنيا: كيفية حتديد األفراد املرتبطني ابألمم املتحدة واملشمولني هبذه 
 .1وسيع نطاق العمليات اليت ال تستلزم إعالن جملس األمن أو اجلمعية العامة عن وجود خطرت

( ثالث توصيات مهمة، فأوصت بضرورة قيام األمني العام 65/88وقد أقرت اجلمعية العامة يف قرارها )  
تلك املتعلقة مبنع االعتداءات  إبدراج األحكام الرئيسية لالتفاقية يف االتفاقات اليت ستربم يف املستقبل مبا يف ذلك

على أفراد العمليات، واعتبار هذه االعتداءات جرائم يعاقب عليها القانون، وحياكم مرتكبيها، وأوصت أيضا، أبن 
إلعالن عن خطر غري ايقدم األمني العام املشورة إىل جملس األمن أو اجلمعية العامة حسب الظروف، ويف حال 

 .االتفاقيةمن  6رة )ج( الفق 9عادي ألغراض املادة 
جاء الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة املتعلقة بسالمة موظفيها واألفراد  6118ويف عام    

 مل تردع اهلجمات اليت تقع على موظفي األمم املتحدة. االتفاقية، بسبب أن 9119املرتبطني هبا 
عقد مؤمتر القمة العاملي، وذلك لتوسيع احلماية القانونية ملوظفي األمم املتحدة  6118ويف ديسمرب      

واألفراد املرتبطني هبا، وقد أيد عدد كاف من الدول هذه اخلطوة، إال أن بعض الدول النامية ظلت معرتضة على 
، ولن يتأثر به إال االتفاقيةوتوكول لن ميس مسألة توسيع احلماية، وحلل هذا اخلالف مت االتفاق على أن هذا الرب 

 .2اليت تقرر أن تصبح طرفا يف الربوتوكول االختياري االتفاقيةاألطراف يف 
لتشمل العمليات التالية  االتفاقيةلقد وسعت املادة الثانية من الربوتوكول االختياري من نطاق احلماية يف   

 دون اإلعالن عن وجود خطر:
 نسانية أو السياسية أو اإلمنائية يف جمال بناء السالم.تقدمي املساعدة اإل . أ

 تقدمي املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ. . ب
كما اعرتف الربوتوكول اإلضايف يف الفقرة الثالثة من الديباجة "أبن عمليات األمم املتحدة املضطلع هبا 
ألغراض تقدمي املساعدة اإلنسانية أو السياسية أو اإلمنائية يف جمال بناء السالم وتقدمي املساعدة اإلنسانية يف 

املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، تقتضي توسيع نطاق  حاالت الطوارئ اليت تنطوي على خماطر معينة ملوظفي األمم
 .3هلؤالء املوظفني واألفراد االتفاقيةاحلماية القانونية مبوجب 

                                                           
 .998أمحد ضياء عبد عبد. مرجع سابق. ص:   1
 .998 -998نفس املرجع. ص:   2
 .998رجع. ص: نفس املأمحد ضياء عبد عبد.   3
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 الفرع الثالث: قوات األمم املتحدة حلفظ السالم
 سوف نتعرض هلذه املسألة من خالل النقاط التالية:

 .السالمأوال: األساس القانوين لتشكيل قوات األمم املتحدة حلفظ 
لقد اختلف فقهاء القانون الدويل يف األساس القانوين لتشكيل قوات األمم املتحدة حلفظ السالم، فذهب 
قسم إىل القول أبن هذه القوات تعترب مبثابة هيئات فرعية ينشئها كل من اجلمعية العامة وجملس األمن كي 

القول أبن تشكيل قوات حفظ السالم يتم خارج تساعدمها على أداء املهام املنوطة هبما، وذهب رأي اثٍن إىل 
نطاق اإلجراءات والتدابري اليت يقررها ميثاق األمم املتحدة، وأنه من العبث إدراجها حتت مادة أو فصل ما من 

 .1امليثاق، وهي إن جاز التعبري، تندرج يف إطار فصل جديد وسيط بني الفصلني السادس والسابع من امليثاق
يف الفقه فيسند األساس القانوين لتشكيل قوات حفظ السالم إىل نصوص امليثاق  أما الرأي الراجح

املتعلقة ابلتدابري السلمية حلفظ السلم واألمن الدوليني، وقد أبدت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري عام 
والكونغو، حيث  حني تعرضت لنفقات قوات األمم املتحدة املرسلة إىل الشرق األوسط االجتاههذا  9186

أوضحت أنه يوجد فرق بني إنشاء القوة الدولية من أجل ضمان وقف األعمال العدائية وانسحاب القوات 
املتحاربة، وبني إنشاء مثل هذه القوة من أجل فرض االنسحاب، واعتربت احملكمة أن التقرير املقدم من األمني 

لعام  9119قت عليه اجلمعية العامة ابإلمجاع يف قرارها رقم العام املتعلق بوظائف قوات األمم املتحدة والذي واف
ينطوي على قدر كبري من األمهية. فقد جاء فيه: )أن وظائف األمم املتحدة تتمثل يف الدخول إىل  9188

األراضي املصرية بعد التوصل إىل وقف إطالق النار مبوافقة احلكومة املصرية كي تساعد يف حفظ اهلدوء أثناء وبعد 
 سحاب القوات األجنبية(.ان

وقد درج العرف السائد يف عمل جملس األمن أن األصل يف صدور قراراته هو استنادها إىل التدابري 
، وأن االستثناء هو صدورها استنادا إىل التدابري القمعية أو الزجرية حلفظ السلم السلمية حلفظ السلم واألمن الدويل

 .2ذه احلالة ذكر السند القانوين لصدورهاواألمن الدويل. حيث يتطلب األمر يف ه

                                                           
ة. العدد: رمزي نسيم حسونة، النظام القانوين الدويل حلماية قوات األمم املتحدة حلفظ السالم. جملة الشريعة والقانون، اإلمارات العربية املتحد  1

 .681 – 685. ص: 6193. جويلية 88
 .686 – 681رمزي نسيم حسونة، مرجع سابق. ص:   2
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 اثنيا: تطبيق القانون الدويل اإلنساين على قوات حفظ السالم: -
مل ترتبط األمم املتحدة يف بداية نشأهتا ابتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني، وذلك لعدة أسباب 

 قانونية وسياسية وعملية:
إن بعض معايري االتفاقيات ال جيوز أن تنطبق على منظمة األمم املتحدة أو ال فعلى الصعيد القانوين:   .9

الرابعة( وكذلك القواعد  االتفاقيةمن  85إىل  68جيوز هلا أن تطبقها مثل القواعد املتعلقة ابالحتالل )املواد من 
ات جنيف األربع، واملادة املشرتكة بني اتفاقي 998، 961، 81، 91املتعلقة بقمع االنتهاكات اخلطرية )املواد 

( من الربوتوكول األول ...( من جهة اثنية ال يوجد أي تعريف أو إشارة إىل "قوات صيانة السلم " يف 9) 58
صكوك القانون الدويل اإلنساين، فمن احملتمل أن تظهر هذه القوات كقوات "حماربة " وينبغي معرفة ما إذا كان 

دولة حيق هلا االنضمام إىل االتفاقيات، وهناك أخريا مشكلة قد تثور إذا ما ميكن اعتبار منظمة األمم املتحدة ك
. كما أن 1تكونت قوة واحدة ابلذات من جيوش اتبعة لدول أطراف يف الربوتوكول األول ودول غري أطراف فيه

الذي يتمتع  تطبيق القانون اإلنساين على قوات السالم الدولية يعين أهنا ستخرج عن دورها احملايد واملوضوعي
 .2ابحلصاانت واالمتيازات لتصبح طرفا ميكن مهامجته

فإن طلب انضمام منظمة األمم املتحدة إىل معاهدات القانون الدويل وعلى الصعيد السياسي:   .6
اإلنساين، أو حىت اإلعالن بشأن قابلية تطبيق القانون اإلنساين على قوات األمم املتحدة لصيانة السلم، حيتمل أن 

قاشا حساسا حول الربوتوكولني، كما أن طلب االنضمام إىل االتفاقيات يلحق الضرر بتعزيز القانون يثري ن
 .3اإلنساين يف جممله

فإنه ال يتصور أن تطبق بعض نصوص اتفاقيات جنيف على األمم أما على الصعيد العملي:   .3
 .4املتحدة، وبوجه خاص العقاب اجلنائي على خمالفتها

 منظمة األمم املتحدة إىل مجلة من الواثئق الرمسية:وقد استند موقف 
إىل قادة  9185ماي  69يف  MM. Guper et Urquhartاملذكرة الداخلية اليت أرسلها  -   

قوات األمم املتحدة يف ذلك احلني، واملذكرة اليت أرسلها رئيس قادة قوات األمم املتحدة إىل قادة هذه القوات يف 
، وقد أوضحت هذه املذكرة أنه إذا تعني على هذه القوات أن تستخدم أسلحتها وفقا 9185أكتوبر  31

                                                           
جوان  –. ماي 39أوميش ابلفانكر. قابلية تطبيق القانون الدويل اإلنساين على قوات األمم املتحدة لصيانة السلم. )م. د. ص. ح( العدد:   1

 .915. ص: 9113
 .995. ص: انللنشر. عمدار وائل  6111الطبعة األوىل  الدولية.غسان اجلندي. عمليات حفظ السالم   2
 .915أوميش ابلفانكر. مرجع سابق. ص:   3
 .19. ص: 9111آن رينيكر. احرتام قوات األمم املتحدة للقانون الدويل اإلنساين. )م. د. ص. ح( خمتار من أعداد   4
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ون الدويل اإلنساين كما ترد )على األخص( يف اتفاقيات جنيف سنة لتفويضها، فإن مبادئ وروح قواعد القان
 تنطبق. 9188ويف بروتوكوليها اإلضافيني لسنة  9191
إىل رئيس اللجنة الدولية للصليب  9185أكتوبر  63والرسالة اليت وجهها األمني العام لألمم املتحدة يف  -
مبادئ القانون اإلنساين.. جيب عند »يت أكد فيها أن: وال 9185أفريل  91على رسالته املؤرخة يف  ردا األمحر

 «.الضرورة تطبيقها يف مضمار عمليات قوات األمم املتحدة
والرسالة اليت وجهها أيضا األمني العام إىل املمثلني الدائمني للحكومات اليت اشرتكت يف قوة األمم  -

ها أنه جيب تطبيق مبادئ وروح قواعد القانون الدويل ، واليت ورد في9185أكتوبر  63املتحدة املؤقتة يف لبنان، يف 
، يف احلاالت 9188جوان  5اإلنساين، كما وردت على األخص يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها املؤرخني يف 

 .1اليت ينبغي فيها لقوة األمم املتحدة أن تستخدم أسلحتها الدفاعية وفقا للتوجيهات والتعليمات
االلتزام مببادئ وروح اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين  9119م املتحدة منذ سنة كما أدرجت منظمة األم  

يف االتفاقيات اليت أبرمتها مع الدول حني تزويدها بوحدات حفظ السالم برعاية األمم املتحدة، وتتضمن هذه 
دولية وهي اتفاقيات جنيف قوات السالم الدولية ابحرتام مبادئ وروح االتفاقيات ال التزاماالتفاقيات بندا يؤكد 

 .2اليونسكو حلماية املمتلكات الثقافية واتفاقيةاألربعة، والربوتوكولني الالحقني 
ولكن مع توسع مهام عمليات حفظ السالم، وزايدة أعدادها ال سيما يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة،   

نود من قوات حفظ السالم، وبوجه خاص مع أدى ذلك إىل إاثرة هذه املسألة بسبب بعض اجلرائم اليت ارتكبها ج
أعماال ختالف قواعد القانون  9116ارتكاب بعض اجملموعات التابعة لقوات األمم املتحدة يف الصومال سنة 

الدويل اإلنساين، حيث اعتدوا على األطفال والشيوخ ابلقتل أو التعذيب، وقد ثبت ذلك عند حماكمة بعض 
البلجيكي، حيث قاموا أبعمال ذات طابع عنصري ما شكل انتهاكا للقانون  اجلنود البلجيكيني أمام القضاء

إدانة لبعض  9115ماي  8، حيث صدر عن احملكمة يف 9191الدويل اإلنساين خاصة اتفاقيات جنيف 
 العسكريني العاملني حتت مظلة األمم املتحدة.

فظ السالم، كما ظهرت وقد ترتب على ذلك نقاشات حاولت إصالح آليات وفعاليات عمل قوات ح 
، واليت اختارت حاًل عمليا يتجلى يف نص 9119سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا لسنة  اتفاقية
أي نص يؤثر يف انطباق القانون الدويل اإلنساين على النحو الوارد يف الصكوك  االتفاقية: "ليس يف هذه 61املادة 

                                                           
 .911أوميش ابلفانكر. مرجع سابق. ص:   1
 .995غسان اجلندي. مرجع سابق. ص:   2



 اإلطار النظري العام للمنظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإلنساينالباب األول                                

65 
 

مليات األمم املتحدة وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، أو مبسؤولية هؤالء الدولية فيما يتعلق حبماية ع
املوظفني يف احرتام هذا القانون وهذه املعايري". وهذا نص صريح يف انطباق القانون الدويل اإلنساين على القوات 

 .1التابعة لألمم املتحدة
أفراد وممتلكات قوات حفظ السالم تعترب مبوجب ولكن مع التطورات الالحقة، فإن شن هجمات على  
 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جرمية حرب يف فقرهتا الثالثة: "تعين جرائم احلرب: 5املادة 

. تعمد شن هجمات ضد موظفني، مستخدمني، أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات 3
نية أو حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدة ما داموا يستحقون مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسا

 .2احلماية اليت توفر للمدنيني أو املواقع املدنية مبوجب قانون النزاعات املسلحة..."
أورد يف املادة اخلامسة  6118كما أن الربوتوكول الثالث املتعلق ابعتماد شارة مميزة إضافية والصادر سنة    

)مهام حتت إشراف األمم املتحدة( حبق أفراد اهليئات الطبية والدينية ابملشاركة يف عمليات تكون حتت  واليت بعنوان
 إشراف األمم املتحدة أن حتمل إحدى الشارات املشار إليها يف املادة األوىل وذلك ابإلتفاق مع الدول املشاركة.

ه القوات األممية لو شاركت يف اشتباكات ، أن هذ6113وقد قال اخلرباء يف اجتماع الصليب األمحر عام   
مسلحة، فإن القانون الدويل اإلنساين ال يطبق إال يف حال إختاذ القوات موقفا ضد أحد األطراف على وجه 
اخلصوص، ويف حالة الدفاع عن النفس، فال تتحول هذه القوات إىل مقاتلني، فبالتايل ال يطبق عليهم القانون 

 الدويل اإلنساين.
ثور حول هذه املسألة نزاع يف أي القانونني يطبق على النزاع؟ هل هو قانون النزاعات املسلحة ولكن ي

 الدولية أم القانون املتعلق ابلنزاعات املسلحة غري الدولية؟
لقد حدث انقسام يف الرأي بني اخلرباء فرأى بعضهم أن هذه العمليات تدول النزاع أبكمله بينما رأى 

 . 3صيف األخري للنزاع يعتمد على وضع األطراف األخرى فيهبعضهم اآلخر أن التو 
 

                                                           
 .818وآخرون. مرجع سابق. ص:  مهاش عبد السالم  1
 .51. ص: مرجع سابقزروال عبد السالم.   2
 .963 -966أنظر. أمحد ضياء عبد عبد. مرجع سابق. ص:   3
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، سانية واليت ترتكز يف موضوعنا هناابألزمات اإلن املتأثرينإن تدخل منظمات اإلغاثة ملساعدة الضحااي 
 تكاالضطراابحول نطاق مادي حمدد وهو النزاعات املسلحة بشقيها الدويل وغري الدويل وما قد يلحق هبما  

ضافيان ، ونظرا  لربوز مبدأ جديد نسبيا على اإل هاتغطيها اتفاقيات جنيف وبرتوكوالال اليت  اخليةالد والتوترات
نته فقد ياثره من لغط وجدال مل أتدخل اإلنساين وما الساحة الدولية وهو مبدأ مسؤولية احلماية كبديل ملبدأ ال

 تعرضنا للحديث عن هذا ملناسبته يف جمال احلماية الدولية ) املبحث االول (.

نسانية يف التدخل من أجل القيام ابخلدمات اإلنسانية فذلك ال حيلها من وإذا كنا قرران حق املنظمات اإل
والقانون الدويل  ،نسان عامةاليت يفرضها القانون الدويل حلقوق اإل ةواألخالقيالتقيد جبملة من االلتزامات القانونية 

ادة الدولة ، وذلك من سي كاحرتام، فال بد من توفر الشروط القانونية املطلوبة يف القانون الدويل  نساين خاصةاإل
من حياد وإنسانية وعدم نساين األخرى ىل قيود العمل اإلإضافة إعلى موافقتها الصرحية للتدخل  خالل احلصول

 (  ثاينمتييز ) املبحث ال

 لية احلماية يف النزاعات املسلحة.املبحث األول : املنظمات املستقلة ومسؤو 
لعل أبرز نتائج النزاعات املسلحة هو أتثر املدنيني وتعرضهم ملختلف االضطهاد واالنتهاكات على خمتلف   

مبدأ املسؤولية عن احلماية والذي ومن هنا يدخل على اخلط مباشرة  األصعدة واجلوانب النفسية والصحية والبدنية
 سنسلط عليه الضوء فيما يلي : 

 املطلب األول : تدخل املنظمات املستقلة ومبدأ مسؤولية احلماية 
لقد أدى تطور احلاصل على مستوى الدويل من خالل نظرايت الفقهاء والقانونني وما اقرتن به أو اتبعه 
من ممارسات دولية يف جمال التدخل اإلنساين ، كرها أو طوعا إىل إعادة النظر ومساءلة الرتاث املرتاكم تنظريا و 

ىل تبين تدابري أكثر فعالية ومن شأهنا كفالة واحرتام ممارسة ، حبثا عن الفعالية و اجلدوى مما أدى يف آخر املطاف إ
حقوق الضحااي يف الدول اليت تعاين من أزمات إنسانية وذلك من خالل توعية الدول بضرورة اختاذ كافة 

 وسوف نتناول املوضوع من خالل ما يلي: 1االحتياطات الالزمة ، وحتمل مسؤولياهتا يف محاية مواطنيها 

 ة مبدأ املسؤولية عن احلماية : الفرع األول : ماهي
 سنتطرق إىل النقاط التالية : 

                                                           
 399قاسة عبدالرمحان ، مرجع سابق ن ص  1
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 أوال : تعريف مبدأ املسؤولية عن احلماية : 
لقد أثبت التقرير الذي قدمه األخضر اإلبراهيمي " لألمني العام "كويف عنان والذي أعده الفريق املعين 

إخفاق مهمات هذه األخرية يف التصدي لألزمات بعمليات السالم ، غداة انعقاد مؤمتر األلفية لألمم املتحدة 
اإلنسانية اليت تدخلت فيها مبوجب الفصل السابع من امليثاق ال سيما كل من روندا حيث مل تتمكن من منع 
ارتكاب جرائم اإلابدة وهو ما فشلت كذلك يف حتقيقه يف تسريب ينشأ رغم إعالهنا منطقة آمنة من قبل األمم 

 املتحدة .

هذه االنتقادات وجه األمني كويف عنان يف تقريره "حنن الشعوب" سؤاال ألعضاء األمم  وعلى خليفة
املتحدة كالتايل :" إذا كان التدخل اإلنساين ميثل حقا تعداي غري مقبول على السيادة فعلى أي حنو ينبغي علينا أن 

قوق االنسان اليت ميثل تعداي على  نستجيب حلاالت شبيهة بروندا وسريرينتشا واالنتهاكات اجلسيمة واملنتظمة حل
 كل مبدأ من مبادئ انسانيتنا املشرتكة" .

إنشاء اللجنة املعنية ابلتدخل والسيادة الدول 6111واستجابة هلذا التحدي أعلنت حكومة كندا سنة 
كار لتويل مهمة البحث عن كيفية رد اجملتمع الدويل على انتهاكات حقوق االنسان واليت صاغت جمموعة من األف

 .1برائسة كل من "جاريث ايفنز ودمحم سحنون "  6119يف شكل تقرير عنون ب" مسؤولية احلماية " نشر سنة 

مسؤولية احلماية على أهنا :" سلسلة   CIISEوقد عرفت تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول 
ة دون حدوث أوضاع هتدد األمن البشرى عريضة من األعمال والتدابري طويلة وقصرية األجل املساعدة على احليلول

أو دون تفاقمها أو انتشارها أو بقائها ويف احلاالت ابلغة الشدة تنطوي على تدخل عسكري حلماية املدنيني 
 .2املعرضني للخطر من األذى

كما يعرف" كينسي هاماساكي "مبدأ مسؤولية احلماية أبنه :" مبدأ مستجد يتمثل يف إعمال املسؤولية 
ة اجلماعية عن احلماية عندها تكون احلكومات ذات السيادة غري راغبة أو غري قادرة على محاية مواطنيها الدولي

والرتويع والتجويع املعتمد  اإلكراهمن كوارث القتل اجلماعي ، االغتصاب اجلماعي التطهري العرقي عن طريق 
 .3البناء( والتعريض لألمراض وهلذا املبدأ ثالثة جوانب: )املنع ،االرتكاس، 

                                                           
 393_396قاسة عبدالرمحان ، نفس املرجع ، ص  1
مبادئ وأحكام القانون الدويل العام ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة أيب بكر بلقايد قزران مصطفى ، مبدأ مسؤولية احلماية وتطبيقاته يف ظل  2

 56، ص  6198_ 6199تلمسان 
 58قزران مصطفى ، نفس املرجع ، ص  3
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سينغهام فيعرف مسؤولية احلماية أبهنا:" هنج جديد حلماية السكان من الفظائع اجلماعية ما أما إيف
أن  6118وميلي هذا املبدأ النامي ، ابإلشارة إىل ما تضمتنه الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لألمم املتحدة عام 

األخرى خيضع ملسؤولية احلماية الدولية عندما تكون دولة غري راغبة مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
يف محاية مواطنيها أو غري قادرة على محايتهم من خسائر يف األرواح فعليه أو مرتقبة على نطاق واسع ) مع نية 

ة املنع ، إابدة مجاعية أو بدوهنا ( أو تطهري عرقي واسع النطاق وتشمل هذه املسؤولية ثالثة عناصر : مسؤولي
 .1ومسؤولية رد الفعل ، مسؤولية إعادة البناء 

وتقوم نظرية مسؤولية احلماية على إدراك أن احلفاظ على النظام الدويل يتم بصورة أفضل من خالل عدم 
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ومع ذلك فمسؤولية احلماية تشكك يف هذا املبدأ بقدر ما تقر أبن 

 .2يادة ، دائما ينطوي على جمازفة املشاركة أحياان يف املآسي اإلنسانية احرتام الس

أما الدكتور دمحم عوض فريي :" أنه عندما يصاب سكان دولة ما من نتائج حرب أهلية أو ثورة من القمع 
هناية  املطبق من الدولة أو من فشل سياستها وعندما ال تكون الدولة صاحبة العالقة مستعدة أو قادرة على وضع

هلذه اآلالم أو جتنبنها فإن املسؤولية الدولية عن احلماية تتجاوز مبدأ عدم التدخل ومبعىن آخر أن الدولة إذا 
عجزت عن توفري احلماية الواجبة حلقوق االنسان داخل إقليميها فإن مبدأ السيادة ينعدم أثره ويكون واجب 

 .3التدخل الدويل الزما لفرض هذه احلماية 

األستاذ دمحم علوان أن جوهر مفهوم مسؤولية احلماية واحد يف مجيع الصكوك السابقة الذكر وقد ويرى 
الذي صدر عقب مؤمتر القمة العاملي عام  81/9جاء أوضح صوغ له يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

وميكن القول  6111ة " الصادر عام ويف تقرير األمني العام لألمم املتحدة :" تنفيذ املسؤولية عن احلماي 6118
 أن هذا املفهوم يقوم على الركائز الثالث اآلتية :

محاية السكان  مسؤولية الدولة عن احلماية : تتمثل هذه الركيزة يف مسؤولية الدولة يف املقام األول ،عن 
 والتطهري العرقي . من اجلرائم األشد خطورة وهي اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية

                                                           
إنسانية ) م د ص ح ( ايف ما سينغهام ، التدخل العسكري ألغراض إنسانية : هل تعزز عقيدة مسؤولية احلماية مشروعية استخدام القوة ألغراض  1

 985، ص  6111ديسمرب  588خمتارات العدد 
 985ايف ما سينغهام ، نفس املرجع ، ص  2
،  6118هرة ، دمحم عوض الغمري، مبدأ السيادة ونظام احلماية الدولية حلقوق االنسان ، رسالة دكتوراه يف القانون العام ، كلية احلقوق ، جامعة القا 3

 388ص 
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املساعدة الدولية وبناء القدرات : تتلخص هذه الركيزة يف مسؤولية اجملتمع الدويل يف الدرجة الثانية  – 6
، عن املساعدة الدول غري القادرة على محاية سكاهنا املدنيني من اجلرائم الفظيعة األربع اليت متثل إهانة الالإنسانية 

يم من أجل وفق هذه اجلرائم وضمان عدم تكرارها إىل مد يد العون هلا من الدول الغري مجعاء وقد حتتاج دولة اإلقل
 ومن املنظمات الدولية ومكوانت اجملتمع الدويل األخرى .

_ الرد احلازم يف الوقت املالئم : وتعهد هذه الركيزة األخرية إىل اجملتمع الدويل ابملسؤولية عن االستجابة  3
عندما يتجلى إخفاق الدولة يف أتمني هذه   timely and decisiveكل حازم يف الوقت املناسب وبش

 .1احلماية 

ومن الواضح أن مسؤولية احلماية تدور أساسا حول الوقاية اليت تعد خطوة ضرورية للتقليل من احلاجة إىل 
 أن هذه املسؤولية التدخل العسكري ،وال جيوز بتاات أن ينظر إليها بوصفها مرادفة هلذا النوع من التدخل غري

تشتمل كذلك على مسؤولية الرد عن طريق التدابري املالئمة مبا فيها التدخل العسكري ومسؤولية إعادة بناء السالم 
 .2بعد انتهاء الصراع 

ويرى :برونوبومييه" أن املسؤولية عن توفري احلماية تعين أن كل دولة تتحمل املسؤولية األساسية عن محاية 
واليتها القضائية من أعمال اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد السكان داخل 

اإلنسانية ومع ذلك إذا كانت الدولة املعنية عاجزة أو عازفة عن وقف هذه اجلرائم يتحمل اجملتمع الدويل أبسره 
محاية السكان املدنيني الذين يعتربون ضحااي جرائم املسؤولية اجلماعية والفرعية الختاذ التدابري املالئمة من أجل 

احلرب أو جرائم ضد اإلنسانية او اإلابدة اجلماعية أو التطهري العرقي وحتديدا ترتكز املسؤولية عن توفري احلماية عن 
 ثالث دعائم:

معينة يف ممارسة الدعامة األوىل : مسؤولية كل دولة ، الدعامة الثانية :مسؤولية اجملتمع الدويل لدعم دولة  
مسؤوليتها حلماية شعبها، وأخريا ، يف احلاالت حيثما تفشل دولة يف أداء واجبها ، تقع املسؤولية على اجملتمع 
الدويل الختاذ إجراءات دبلوماسية وإنسانية أو وسائل أخرى لوقف هذه االنتهاكات، وبينما تعترب هذه التدابري 

كن توسيع نطاق هذه التدابري اإلضافية لتشمل وسائل إلزامية مسلحة أو غري اإلضافية غري عنيفة يف ابدئ األمر مي
 .3مسلحة على النحو املأذون به يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 

                                                           
  65، ص  6198نوفمرب  63مسؤولية احلماية ، إعادة إحياء التدخل اإلنساين ، جملة سياسات عربية ، العدد  دمحم علوان ، 1
 65دمحم علوان ، نفس املرجع ، ص  2
  19برونومييه ، مرجع سابق  ص  3
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 الفرع الثاين : ركائز مبدأ مسؤولية احلماية : 
تشمل ثالثة   R2Pلقد نص اجلزء الثالث من القسم األول من التقرير على أن مسؤولية احلماية 

التزامات رئيسية ، يتعني الوفاء هبا سواء كانت مسؤولية احلماية ما زالت أبيدي الدولة الوطنية أو خرجت من 
حدود مبدأ السيادة وأضحت مسؤولية اجملتمع الدويل قائمة ممثال بصفة أساسية يف منظمة األمم املتحدة ال سيما 

  1ية وهذه االلتزامات الثالث هي:جملس األمن خاصة فيما يتعلق ابألعمال القسر 

 مسؤولية الوقاية  -9
  مسؤولية الرد -6
 مسؤولية إعادة البناء  -3

 وسنتوىل تفصيل هذه الركائز الثالث كما يلي : 

 الركيزة األوىل: مسؤولية الوقاية : 

اعتقادا جازما أبن مسؤولية احلماية تنطوي على مسؤولية مصاحبة هلا هي مسؤولية  icissتعتقد اللجنة   
الوقاية وأن احلاجة إىل الفعل الوقائي واستنفاد خيارات الوقاية قبل االندفاع إىل خيارات التدخل ميثل أجنع 

 األساليب وأقلها تكلفة.

هي من صنع اإلنسان شأنه يف ذلك  وترى اللجنة أن منع وقوع قتال وغريه من أشكال الكوارث اليت
شأن كل جوانب مسؤولية احلماية هو أوال وأخريا مسؤولية الدول ذات السيادة واملؤسسات الوطنية املوجودة فيها 
لكن يف الوقت نفسه منع وقوع صراع ليس جمرد شأن وطين حملي فعدم املنع ميكن أن تكون له عواقب وتكاليف 

يان ما يكون دعم اجملتمع الدويل ال زما إلجناح هذا املنع وال غىن عنه يف حاالت دولية ابهظة بل يف غالب األح
 . 2أخرى

كما أن مبدأ املسؤولية عن احلماية يستند إىل أساس صلب يتمثل يف إعالن رؤساء الدول واحلكومات   
فيه :" حنن نوافق على  الذي جاء 6118من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لسنة  935الواردة يف القفرة 

حتمل تلك املسؤولية وسنعمل مبقتضاها وقد أكدوا أن مفهوم املسؤولية تقع أوال وقبل كل شيء على عاتق الدولة 
، وهذه املسؤولية انبعة من طبيعة مفهوم سيادة الدول ومن التزامات قانونية كانت تقع على عاتق الدول من قبل 

 .3جرى يف وقت حديث نسبيا من رفع لشعار املسؤولية عن احلماية والقبول به وال تزال أي أهنا ليست وليدة ما 
                                                           

 911قزران مصطفى ، مرجع سابق ، ص  1
2
 101قزران مصطفي، مرجع سابق ، ص  

 . 638_639الفجوات يف نظام احلماية الدولية لالجئيني والنازحيني يف اطار نظرية مسؤولية احلماية ، ص سرمد عامر عباس ، معاجلة  3
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وينبغي لتحقيق منع نشوب الصراع على مجيع املستوايت مفاهيميا واسرتاتيجيا وتنفيذاي توافر ثالثة شروط    
 أساسية وهي : 

 أ_ توفر املعرفة هبشاشة الوضع واملخاطر املرتبطة به " اإلنذار املبكر "   

 ب _ توفر املعرفة للتدابري املتاحة اليت ميكن أن حتدث فرقا يف معاجلة الوضع "العدة الوقائية ".  

 .1ج _ توفر اإلرادة السياسية على إمكانية تطبيق وتنفيذ مثل هذه التدابري " تدابري العدة الوقائية "   

 لرد :االركيزة الثانية: مسؤولية   

يف الوقت املناسب يف إطار استجابة مجاعية حامسة عندما يتجلى  وذلك يعين حترك الدول األعضاء  
إخفاق إحدى الدول يف توفري هذه احلماية ومع أن هذه الركيزة تناقش على نطاق واسع ، فإهنا بوجه عام مفهومه 

ا لتجنب إراقة بصورة أضيق مما ينبغي .وكما برهنت عليه اجلهود "الثنائية واإلقليمية والعاملية الناجحة اليت اضطلع هب
 .2 6115مزيد من الدماء يف أعقاب االنتخاابت املتنازع عليها يف كينيا يف أوائل عام 

على ضرورة استجابة  6118من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام  931وقد أكدت الفقرة   
اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي اجملتمع الدويل يف حالة عجز الدول أو تعنتها يف محاية السكان من اإلابدة 

واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، إن تطلب األمر عن طريق استخدام القوة من طرف جملس األمن وفقا للفصل 
 .3السابع من امليثاق 

ستة عناوين ل " معايري صنع القرار من أجل التدخل العسكري ، كما ترى    icissوتستخدم اللجنة   
املعايري الستة اليت اقرتحتها ميكن أن تكون وسيلة لسد الفجوة بني البالغة والواقع عندما يتعلق األمر اللجنة أن 

 مبسؤولية رد الفعل .

وأول هذه املعايري هو القضية العادلة ومتلي مسؤولية احلماية أن التدخل العسكري جيب ان يقتصر على   
 احلاالت التالية : 

نطاق واسع ، فعلية أو مرتقبة مع نية إابدة مجاعية أو بدوهنا وهي نتيجة إما  أ_ خسائر يف األرواح على  
 عمل متعمد من الدولة واإما إمهال منها أو عدم قدرة على العمل أو حالة دولة مفككة .

                                                           
 916قزران مصطفى ، مرجع سابق ، ص  1
 638سرمد عامر عباس ، مرجع سابق ، ص  2
 363قاسة عبدالرمحان ، مرجع سابق ، ص  3
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ب _ تطهري عرقي واسع النطاق فعلي أو مرتقب سواء نفذ عن طريق القتل أو اإلبعاد القسري أو أعمال   
 .1االغتصاب  الرتهيب أو

واملعيار الثاين هو السلطة املناسبة وهي اهليئة اليت أتذن ابلتدخل ، وقد مت اقرتاح جملس األمن واجلمعية   
 العامة واملنظمات اإلقليمية .

واملعيار الثالث هو النية السليمة فيجب أن يكون الغرض األساسي من التدخل هو وفق املعاانة اإلنسانية   
 إسقاط النظام ليس سببا مشروعا لوضع العقيدة موضع التنفيذ.أو منعها وأن 

املعيار الرابع هو املالذ األخري حبيث يكون اللجوء إىل القوة هو آخر احللول بعد استنفاذ كل الوسائل   
 الدبلوماسية وغري العسكرية .

 jus adالوسائل املتناسبة والتناسب مبدأ أساسي من مبادئ قانون اللجوء اإىل القوة  واملعيار اخلامس هو  
bellum . وإدراجه يف القائمة أمر مسلم به 

 .2املعيار السادس هو احتماالت جناح معقولة   

 الركيزة الثالثة : مسؤولية إعادة البناء :   

العاملي على أنه :" ينبغي على اجملتمع الدويل أن يقوم  من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة 935تؤكد الفقرة   
حسب االقتضاء بتشجيع ومساعدة الدول على االضطالع ابملسؤولية عن احلماية )......( حيب تتخذ هذه 

 املساعدة إحدى األشكال األربعة التالية :

 زة األوىل ._ تشجيع الدول على الوفاء ابملسؤوليات اليت يقع على عاتقها يف إطار الركي  

 _ مساعدهتا على ممارسة هذه املسؤولية .  

 _ مساعدهتا على بناء قدراهتا على احلماية .  

 .3مساعدة الدول اليت تشهد توترات قبل ان تنشب فيها أزمات ونزاعات   

 وأهم القضااي الرئيسية ملمارسة مسؤولية إعادة البناء كما حددهتا اللجنة هي :   

                                                           
 989ايف ماسينغهام ، مرجع سابق ، ص  1
 986مرجع ، ص نفس ،  ايف ما سينغهام2

  363قاسة عبدالرمحان ، مرجع سابق ، ص 3
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أن بناء  9115م حيث أكد األمني العام  السابق كويف عنان يف تقريره الصادر يف _ االمن والسال9  
السالم يتطلب تشجيع حقوق اإلنسان ومرصد االنتخاابت وهتيئة الفرص الالزمة الستئناف التنمية والتكفل 

 بربامج إعادة االندماج واالنعاش .

 _ العدول واملصاحلة .6  

 . 1_ التنمية3  

ولية إعادة البناء ميكن للمنظمات اإلنسانية اأن تتدخل وتعرض خدماهتا على هذه الدول ويف اطار مسؤ   
اإلغاثة الضحااي استنادا إىل حق املبادرة املكرس يف نص املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف :" جيوز هليئة 

 ى أطراف النزاع "إنسانية غري متحيزة كاللجنة الدولية للصليب األمحر أن تعرض خدماهتا عل

عادة ما  98/911و 93/939كما أن فعالية تنفيذ العمل اإلنساين حسب قراري اجلمعية العامة   
تتوقف على تعاون وتضافر جهود اجملتمع الدويل يف سبيل إغاثة ضحااي الكوارث اإلنسانية والذي يصل التعاون يف 

لعسكرية اليت من شأهنا تسهيل مهمات تنفيذ العمل بعض األحيان إىل حد إمداد الدول العاجزة ابإلمكانيات ا
اإلنساين خاصة إذا تعلق األمر ابلنزاعات الداخلية حيث يكون الطرف اآلخر يف النزاع اجلماعات املسلحة املنظمة 
اليت قد تعمد إىل عرقلة سري عمليات اإلغاثة ، ما يستوجب تدخل الدول حلماية قوافل املساعدات بطلب وموافقة 

 .2ة املركزية وهو ما يعد يف جتسيد فعليا ملبدأ مسؤولية احلماية السلط

 الفرع الثالث : األساس القانوين ملسؤولية احلماية :  
رغم أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي ال متثل حبد ذاهتا مصدرا من مصادر القانون الدويل العام لكن   

منه إىل حقيقة كون املبدأ الوارد فيها يشكل إعادة أتكيد  931_935ميكن التوصل من خالل مراجعة الفقرتني 
 .3ملبادئ قانونية مستقرة يف القانون الدويل وانبعة من خمتلف املصادر القانونية امللزمة 

على أن املسؤولية عن محاية السكان من اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب  9354حيث تنص الفقرة   
والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة وتستلزم هذه املسؤولية منع 

ن نوافق على حتمل وقوع تلك اجلرائم مبا يف ذلك التحريض على ارتكاهبا عن طريق الوسائل املالئمة والضرورية وحن

                                                           
1
 . 121_121قزران مصطفى، مرجع سابق ، ص  

 363_366قاسة عبدالرمحان ، مرجع سابق ، ص  2
 88، ص 6118نرباس إبراهيم مسلم ، املسؤولية عن احلماية يف القانون الدويل ، كلية احلقوق ، جامعة النهرين ، أطروحة دكتوراه  3
4
 "6118سبتمرب 98"81/9-من قرار اجلمعية العامة رقم: 
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تلك املسؤولية وسنعمل مبقتضاها وينبغي للمجتمع الدويل أن يقوم حسب االقتضاء بتشجيع ومساعدة الدول 
 على االضطالع هبذه املسؤولية ودعم األمم املتحدة يف إنشاء قدرة على اإلنذار املبكر ".

ار القانون الدويل وهي تلخيص قد أكدت على قواعد قانونية ملزمة وانفذة يف إط 935فهذه الفقرة   
 9195لقواعد قانونية ميكن أن جندها يف عدة واثئق قانونية دولية منها اتفاقية منع ومعاقبة جرمية اإلابدة اجلماعية 

والقواعد القانونية العرفية املتعلقة ابجلرائم  9188وبروتوكوالها االضافيان  9191واتفاقيات جنيف األربع لعام 
ملستقاة من فقه القانون الدويل وأحكام احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة مثل احملكمة الدولية ضد اإلنسانية ا

 .1ليوغسالفيا السابقة والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

على أنه :" يقع على عاتق اجملتمع الدويل أيضا من خالل األمم املتحدة اإللتزام  931كما نصت الفقرة   
ما هو مالئم من الوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغريها من الوسائل السلمية وفقا للفصلني السادس  ابستخدام

والثامن من امليثاق للمساعدة يف محاية السكان من اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة 
إجراء مجاعي يف الوقت املناسب وبطريقة حامسة عن  ضد اإلنسانية ويف هذا السياق نعرب عن استعدادان الختاذ

طريق جملس األمن ، وفقا للميثاق مبا يف ذلك الفصل السابع منه ،على أساس كل حالة على حدى وابلتعاون مع  
املنظمات اإلقليمية ذات الصلة حسب االقتضاء يف حالة قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البني 

 هنا من اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.عن محاية سكا

ونؤكد احلاجة إىل أن تواصل اجلمعية العامة النظر يف مفهوم املسؤولية عن محاية السكان من اإلابدة   
تب على هذه املسؤولية مع مراعاة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وما يرت 

مبادئ امليثاق والقانون الدويل ونعتزم أيضا االلتزام حسب الضرورة واالقتضاء مبساعدة الدول يف بناء القدرة على 
محاية سكاهنا من اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية ومساعدة الدول اليت 

 أن تنشب فيها أزمات وصراعات ".تشهد تواترت قبل 

فقرة  6118أفريل  65الصادر بتاريخ  res/s/9889يف قراره رقم  2ومن جانبه فقد تبىن جملس األمن   
من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي  931و935املتعلق حبماية املدنيني يف النزاع املسلح ، أحكام الفقرتني  9

بشأن املسؤولية عن محاية السكان من اإلابدة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم ضد  6118
 اإلنسانية .
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ا أشار جمللس األمن اىل أنه قد أكد تلك األحكام من جديد يف وقت ال حق وذلك يف الفقرة الثانية كم  
 بشأن أزمة دارفور . 9818/ 6118من ديباجة القرار رقم 

املقدم للجمعية   a/88/83كما قال األمني العام السابق لألمم املتحدة ابن كي مون يف تقريره رقم   
ثة والستني حول تنفيذ املسؤولية عن احلماية :" ال تغيري املسؤولية عن احلماية ما يقع على العامة يف دورهتا الثال

عاتق الدول األعضاء يف األمم املتحدة من النزاعات قانونية ابالمتناع عن استخدام القوة إال وفق للميثاق بل أهنا 
 تعزز هذه االلتزامات ".

األمني العام لألمم املتحدة ال يعين أبدا استباحة سيادة الدول فمسؤولية احلماية إذن واستنادا التأكيد   
بقدر ما تعززها وتربز ما إذا كانت تتمتع فعال سيادهتا ، بل وما إذا كانت تعد دولة حقا ، فالقدرة على محاية 

ذا العامل السكان املدنيني تعد يف القرن الواحد والعشرين أبرز السمات اليت تعكس قوة الدول ذات السيادة يف ه
 .1الذي أصبح يتسم بتزايد االعتماد املتبادل بني دوله 

قرار يشري فيها بوضوح إىل املسؤولية عن احلماية مبا يف  93كما اعتمد جملس حقوق االنسان بدوره   
 ذلك ثالثة قرارات تتعلق حباالت خاصة ببلدان معينة .

را وقد بدا جملس األمن هذا التقليد مع قراره قرا 98كما كرس جملس األمن مبادئ مسؤولية احلماية يف   
( 6199)9183( و6199)9181بشأن بورندي مرورا ابلقرارين  6118جانفي  68بتاريخ  9883رقم 

( 6198) 6685( و6198) 6691( بشأن اليمني والقرارين 6198) 6698اخلاصني بليبيا والقرار رقم 
العناية الصحية يف النزاعات املسلحة الذي خيتص ابلوضع  ( بشأن6198)6658اخلاصني بسوراي وانتهاء ابلقرار 

 الصحي املأساوي يف مدينة حلب السورية الذي جنم عن استهداف مستشفى القدس فيها .

وختتص هذه القرارات مبواضيع معينة مثل محاية السكان املدنيني أثناء النزاعات املسلحة واألسلحة اخلفيفة   
لدوليني ، أما القرارات من النوع الثاين فتعاجل فظائع مجاعية يف عدة دول ومن بينها واحلفاظ على السلم واألمن ا

السودان ) دافور( وليبيا وساحل العاج وجنوب السودان واليمن ومايل والصومال ومجهوريه افريقيا الوسطى وسورية 
من الوثيقة  931و935الفقرتني ومجهورية الكونغو الدميقراطية وقد أشار اجمللس مرارا إشارة ال لبس فيها إىل 

 .2 6118اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 
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وقد لقيت الفكرة قبوال واسعا على الصعيد اإلقليمي أيضا فقد سبق للقانون التأسيسي لالحتاد االفريقي   
)ج(  9ادة هذه الفكرة فامل 6118أن أخذ مبسؤولية احلماية قبل مخس سنوات من اعتماد مؤمتر القمة العاملي 

تنص صراحة على حق االحتاد يف التدخل يف إحدى دولة أعضاء عمال بقرار من اجلمعية العامة ، يف ظروف 
خطرية وحتديدا يف جرائم احلرب واالابدة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ومييز القانون األساسي بني الدول 

ز ( واالحتاد الذي ميكنه التدخل  9داخلية لدولة أخرى ) املادة األعضاء اليت حيظر عليها التدخل يف الشؤون ال
 ملواجهة الظروف اخلطرية الثالثة سابقة الذكر .

وقد اعتمدت املفوضة األفريقية املعنية حبقوق االنسان والشعوب قرارا بشأن تعزيز املسؤولية عن احلماية يف   
 .1ريب ابلتنفيذ الكامل ملبدأ املسؤولية عن احلماية إفريقيا وأوصى الربملان األوريب بدوره االحتاد األو 

 الفرع الرابع : الطبيعة القانونية ملبدأ مسؤولية احلماية :  
يشري موضوع املسؤولية عن احلماية تساؤالت عدة ، نظرا إىل الطريقة اليت طرح هبا واجلهة اليت أضفت   

( كما هو احلال يف emerging normعدة انشئة ) عليه الصيغة الرمسية حيث أشري إىل املوضوع ابعتباره قا
وهناك من أشار إىل املسؤولية ابعتبارها مبدأ من ضمن مبادئ القانون  UNHLPتقرير الفرق رفيق املستوى 

يف حني ان هنالك من اكتفى   icissالدويل كما هو احلال يف تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول 
 .2مفهوما دوليا  ابإلشارة اليه ابعتباره

كما أن معظم احلكومات تشري إليه عادة ابعتباره جمرد مفهوم فقد وصف مستشار األمن العام لألمم   
املتحدة حول املسائل املتعلقة ابملسؤولية عن احلماية إىل أنه جمرد مفهوم وال يوجد اتفاق على تطوره اىل قاعدة 

ويراد مبصطلح ) املفهوم ( الفكرة اجملردة أو هو جمرد رأي _فكرة أو مقرتح القاعدة حمتملة _ما يعين أنه  3دولية 
حيتاج إىل تطوير وحتليل واتفاقات قبل أن يتحول إىل قاعدة أو خطة عمل دولية. كما أشار إىل ذلك ممثل الصني 

وابلتايل فمن غري املالئم أن يشري إليه جملس  6118يف نقاشات جملس األمن حول احلماية السكان املدنيني عام 
األمن أو أيه هيئة أخرى من هيئات األمم املتحدة يف إعالهنا أو قرارهتا لكونه جمرد فكرة حتتاج إىل نقاشات 

 .4وحتليالت وال تعد مبدأ متفقا عليه أو قاعدة قانونية
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قاعدة قانونية جديدة ومل يكن يدور يف ذهن كما يرى آخرون أن مسؤولية احلماية مل تنشئ ابملعىن الواسع   
 التزاماللجنة اليت جاءت هبذا املصطلح خلق هذه القاعدة وكل ما كانت تطمح إليه هو توليد الشعور بوجود 

أخالقي وسياسي بتطبيق القواعد املوجودة فعال وال يرقي هذه الفكرة إىل مصاف القواعد القانونية الدولية االتفاقية 
رفية وال تنشئ حقوقا وال ترتب التزامات قانونية جديدة تضاف إىل احلقوق وااللتزامات اليت كان منها أو الع

القانون الدويل يقرها يف حينه وال يزال حينما يتعلق األمر جبرائم اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
 احلرب والتطهري العرقي .

حتد من مسؤولية احلماية فهي ال تشري إىل التزام بل إىل استعداد الختاذ ويالحظ أيضا أن الوثيقة اخلتامية   
إجراء مجاعي على أساس كل حالة على حدة وابلتعاون مع املنظمات اإلقليمية ذات الصلة ويعد هذا اجلزء من 

ىل مستوى مسؤولية احلماية إعالان عن االستعداد للعمل ومفهوما سياسيا يف املقام األول ولكنه مل يرق بعد إ
القاعدة القانونية الدولية بغض النظر عن كونه مستمدا من معايري دولية مثل أحكام القانون الدويل اإلنساين 

 .1ويصوف أبنه معيار انشئ عن املسؤولية اجلماعية للحماية 

تستند وميكن القول ابختصار أن مفهوم مسؤولية احلماية ال يعد كونه قاعدة قانونية أخالقية أو سياسية   
إىل القانون الدويل النافذ وهو ال ميثل استثناء على كل من مبدأ سيادة الدولة ومبدأ حظر استخدام القوة أو مبدأ 
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول وهي مبادئ راسخة يف ميثاق األمم املتحدة وال خيول هذا املفهوم صالحيات 

ام القوة العسكرية لغاية محاية السكان املدنيني شريطة موافقة جديدة جمللس األمن ومعه أو من دونه ميكن استخد
 .2جملس األمن 

 .لتدخل املنظمات املستقلة النطاق املادي : ثاين الاملطلب 
تدخل لالقانونية الطبيعة ( الفرع األولحيث سنتطرق إىل احلديث عن تعريف النزاعات املسلحة الدولية )   

تعريف االضطراابت  )الفرع الثالث(تعريف النزاعات املسلحة غري الدولية ( الثاينرع فالاملنظمات املستقلة )
 .والتوترات الداخلية ) الفرع الرابع ( 

 الفرع األول: تعريف النزاع املسلح الدويل
لقد ختلى القانون الدويل عن استعمال مصطلح "احلرب" واختار مصطلح "النزاع املسلح" وأطلقه على   

 من استخدام القوة، وهو ما سنحاول بسط احلديث عنه فيما يلي:حاالت معينة 
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 أواًل: تعريف النزاع املسلح الدويل
كقاعدة عامة ال يوجد تعريف حمدد ملصطلح النزاعات املسلحة يف االتفاقيات الدولية، ولذلك ذهب    

لة أخرى وبصرف النظر عما إذا  الفقه الدويل إىل القول أبن النزاع املسلح هو تدخل القوة املسلحة لدولة ضد دو 
كان هذا اهلجوم املسلح مشروعًا أو غري مشروع، على حني ذهب البعض اآلخر إىل أنه ال يوجد تعريف حمدد 

وذلك نظرا ألن الظروف اليت قد تشكل أو ال تشكل أي نزاع مسلح عديدة وخمتلفة بعض  ،نزاع املسلحلدوليا ل
ائع احلالة وعادة ما تشري إىل ما إذا كان احلدث يشكل نزاعا مسلحًا أم الشيء، ولتقييم ذلك جيب الرجوع إىل وق

 ال؟

حنو استخدام مصطلح النزاع املسلح حيث أنه أكثر مشوال حلاالت ال  االجتاهولعل الراجح فقها وعمال   
يستغرقها مصطلح احلرب مثل األحوال اليت تكون فيها الدولة أو الدول طرفا من طريف النزاع املسلح حال عدم 
اتصاف الطرف اآلخر بوصف الدولة رغم اتصافه بوصف املنظمة الدولية أو احتمال اتصافه مستقبال بوصف 

 .1ولةالد

 ونورد فيما يلي تعريفات لبعض فقهاء القانون الدويل للنزاعات املسلحة:

فصادق أبو هيف يعرفه أبنه: " نضال بني القوات املسلحة لكل من الفريقني املتنازعني يرمي كل منهما    
 إىل صيانة حقوقه ومصاحله يف مواجهة الطرف اآلخر" 

أكثر ينظمه القانون الدويل ويكون الغرض منه الدفاع عن املصاحل  صراع بني دولتني أو»ويعرفه غامن أبنه    
 .«الوطنية للدول املتحاربة

صراع مسلح بني الدول بقصد فرض وجهة نظر سياسية وفقا للوسائل املنظمة »كما يعرفه الشافعي أبنه 
 .«ابلقانون الدويل

ملسلحة بني الدول هبدف تغلب بعضها صراع أو نضال ابستعمال القوة ا»أما بدرية العوضي فتعرفه أبنه   
 .2«على بعض لتحقيق مصلحة مادية أو معنوية
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وجيب أن ننبه إىل أن القانون الدويل التقليدي كان يستلزم شرط اإلعالن املسبق عن قيام احلرب فيما بني 
املعاصر فإن مفهوم  الدول لكي تعترب احلرب قائمة فعليا من الناحية القانونية، لكن يف ظل أحكام القانون الدويل

احلرب أصبح ال يتطلب هذا الشرط الشكلي، بل يكفي لتطبيق القواعد املتعلقة ابحلرب قيام حالة نزاع مسلح، 
أي النزاع الذي يتم فيه جمرد استخدام للقوة املسلحة ويطلق الفقه على هذا التطور بتطور احلرب من املفهوم 

هذا املعىن املادة الثانية املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع، حني  الشكلي إىل املفهوم املادي، كما أكدت على
اعتربت أن أحكام القانون الدويل اإلنساين "تطبق يف حالة احلرب املعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بني طرفني 

ف إحدامها حبالة حرب..."، " وإذا مل تكن إحدامها دول رت أو أكثر من األطراف السامية املتعاقدة، حىت وإن مل تع
فإن الدول األطراف فيها تبقى ملتزمة هبا يف عالقتها املتبادلة، كما تلتزم ابالتفاقية  االتفاقيةالنزاع طرفا يف هذه 

النزاعات ع وطبقتها. وهكذا أصبحت "احلرب املعلنة" نوعا من أنوا  االتفاقيةاملذكورة إذا قبلت تلك الدول أحكام 
أن النزاع املسلح هو احلالة اليت تكيف  –دون حاجة إىل حتديد مفهوم النزاع املسلح قانوان  –املسلحة، واألهم 

هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع، أو مل يعلن عن نشوبه، وهو هنج انتهجته  نبصورة موضوعية، سواء أعل
األمر إىل تفادي إنكار واقع النزاع املسلح على الضحااي ، يهدف يف حقيقة 9191ات جنيف األربع لعام ياتفاق

ودرء العواقب الوخيمة يف حاالت املواجهات املسلحة وما ختلفه يف ساحات املعارك وخارجها، يف وقت أصبحت 
 .1وسائل الدمار ابلغة اخلطورة

أو أي نزاع  قد عرفت النزاع املسلح الدويل أبنه: "كل حرب معلنة 9191وجند اتفاقيات جنيف لعام 
مسلح آخر ينشب بني اثنني أو أكثر من األطراف السامية املتعاقدة حىت ولو كانت حالة احلرب مل يعرتف هبا 

املنازعات املسلحة اليت »: 9ف9إىل ذلك يف املادة 9188أحدهم" وقد أضاف الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
ل األجنيب ضد األنظمة العنصرية ممارسة حلق الشعوب يف حتارب فيها الشعوب ضد السيطرة االستعمارية واالحتال

تقرير مصريها واليت أكدها ميثاق األمم املتحدة واإلعالن اخلاص ابملبادئ اخلاصة ابلعالقات الودية والتعاون بني 
لقانون النزاعات املسلحة الدولية أبهنا صراع بني دولتني أو أكثر ينظمه ا. ويعرف بعض الفقه «الدول طبقا للميثاق

الدويل ويكون وراء هذا الصراع حماولة من جانب أطرافه أبن يسعى كل منهم للمحافظة على مصاحله الوطنية من 
 .2قوم هبا املستعمراتتخالهلا، وهي ختتلف عن االضطراابت الداخلية أو التوترات اليت 

                                                           
 .33عامر الزمايل. مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين. ص   1
. 6113مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم. تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل. دار اجلامعة للنشر، اإلسكندرية.   2

 .68ص: 
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ات يفرغم تعدد الواثئق واالتفاقوفيما يتعلق ابلقانون الواجب التطبيق يف زمن النزاعات املسلحة الدولية   
قد استغرقا كقاعدة عامة.  9188والربوتوكول اإلضايف األول لعام  9191الدولية إال أن اتفاقيات جنيف لعام 

إىل حد بعيد أحكام تلك االتفاقيات الدولية املتناثرة، ابستثناء البعض اليسري منها الذي قد جاء إيراده  ابل وجتاوز 
 .1ي وما حلقه من معاهدات دولية خاصةفحسب يف قانون الها

حيث جند املادة الثانية املشرتكة بني االتفاقيات األربع تنص على ما يلي: "عالوة على األحكام اليت تنفذ   
يف مجيع حاالت إعالن احلرب أو يف حالة أي اشتباك مسلح آخر، ميكن أن  االتفاقيةوقت السلم، تطبق هذه 

األطراف السامني املتعاقدين، حىت إذا مل يكن أحد األطراف قد اعرتف حبالة قيام  ينشب بني طرفني أو أكثر من
 احلرب ".

أيضا يف مجيع حاالت االحتالل  االتفاقيةتطبق هذه »ويف حالة االحتالل احلريب تنص هذه املادة على أن   
اجلزئي أو الكلي ألراضي أحد األطراف السامني املتعاقدين حىت إذا كان هذا االحتالل ال يواجه مقاومة 

 .«مسلحة

 يفالنزاع املسلح الدويل أيخذ أشكاال قانونية ثالثة، فإّما أن يكون عدواان، وهو حمرم ويرى البعض أن 
من ميثاق األمم املتحدة(  89هما أن يكون دفاًعا عن النفس فرداي أو مجاعيا )املادة القانون الدويل الوضعي، واثني

 .2وأخريا النزاع املسلح الذي أييت تطبيقا للفصل السابع للميثاق تطبيقا ملفهوم األمن اجلماعي

 اثنيا: أطراف النزاع املسلح الدويل
واملتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية وامللحق التابع هلا  9511الهاي الثانية لعام  اتفاقيةحددت       

 أطراف النزاع وهي:

 اجليوش النظامية التابعة ألحد األطراف املتحاربة.  .9
 جمموع امليليشيات واملتطوعني إذا توفرت فيهم الشروط اآلتية:  .6
 أن يكون على رأس اجملموعة شخص مسؤول عن عناصره. 
 يكون لدى اجملموعة شارة مميزة. أن 
 محل السالح بصورة مفتوحة. 

                                                           
 .995. دار النهضة العربية. القاهرة. ص: 6116ق الزمين، الطبعة الثانيةحازم دمحم عتلم. قانون النزاعات املسلحة الدولية، املدخل، النطا  1
 .99بن عيسى زايد. مرجع سابق. ص:   2
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 التقيد أثناء العمليات القتالية بقواعد وأعراف احلرب. 
سكان األقاليم غري احملتلة واليت ابقرتاب العدو حتمل السالح عفواي ملواجهة الغزو ودون أن يكون   .3

رة السابقة، وشرط أن حترتم قوانني احلرب وأعرافها، لديها مسبقا الوقت الكايف لتنظيم ذاهتا وفق ما جاء يف الفق
ويعد هؤالء األشخاص عند استسالمهم أو أسرهم أسرى حرب، هلم ما  levé en masseوهو ما يعرف ب: 

 (.9191جنيف الثالثة لعام  اتفاقيةمن  9ادة املألسرى احلرب من حقوق وما عليهم من واجبات )
 ألوىل قد أضافت إىل الفئات املذكورة أعاله الفئات اآلتية:جنيف ا اتفاقيةمن  93وكانت املادة 

 أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم حلكومة أو سلطة ال تعرتف هبا الدولة احلاجزة.  .9
األشخاص الذين يرافقون القوات املسلحة دون أن يكونوا جزًءا منها مثل املدنيني املوجودين ضمن   .6

 أطقم الطائرات احلربية واملراسلني احلربيني.
أفراد األطقم املالحية للسفن والطائرات املدنية التابعة ألحد أطراف النزاع والذين ال يتمتعون حبماية   .3

 الدويل.أفضل مبوجب أحكام القانون 
، واقتصارها 9191املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام  3ورغم عدم كفاية احلماية اليت قررهتا املادة    

على أتمني املعاملة اإلنسانية، دون أي متييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو املعتقد أو اجلنس أو 
لتبين املادة  9188ن قد دفع ابألطراف املتعاقدة يف امللحق األول لعام املولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر، كا

لتخفف من الشروط الواجب توافرها يف امليليشيات املقاتلة مبا يف ذلك أعضاء حركات املقاومة،  3فقرة  99
ا يف مثل لتفرض عليهم فقط أن مييزوا أنفسهم عن املدنيني وإن مل يكن ذلك مبستطاع، فالبد من محل السالح علنً 

 .1هذه املواقف

 : الطبيعة القانونية لتدخل املنظمات املستقلة:ينالفرع الثا
إن احلديث عن طبيعة تدخل املنظمات املستقلة يف النزاعات املسلحة ليس من أجل نصرة طرف ضد 

 .اإلنسانيةآخر بل من أجل ختفيف املعاانة عن ضحااي هذه النزاعات، وذلك ال يكون إال بتقدمي املساعدات 
 وعليه سنحاول أن نعرف طبيعة هذا التدخل من خالل ما يلي:

                                                           
العدد األول.  أمل ايزجي، القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسلحة بني النظرية والواقع. جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية.  1

 .995 – 998. ص: 6119
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 أواًل: احلق يف العمل اإلنساين: -
، والبالغ 9188وبروتوكوليها اإلضافيني  9191يعترب األستاذ "إيف ساندوز" أن مواد اتفاقيات جنيف   
انون الدويل اإلنساين، تعبري قانوين عن مادة، ابإلضافة إىل مواد االتفاقيات األخرى املتعلقة ابلق 811عددها 

 .1مفهوم احلق يف املساعدة مبعناه الواسع
كما أن األستاذ موريس توريللي يرى أن احلق يف املساعدة اإلنسانية يف فرتة النزاعات املسلحة حق 

عن ، وهبذا تزول الصفة السياسية 9191دولة من الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف منذ  985تعرتف به 
 .2اجلدل
أن املساعدة اإلنسانية يف إطار النزاعات املسلحة، قد نظمت  R. Kolbويرى األستاذ روابر كولب.    

 .3بوضوح كاف بواسطة اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني
النزاعات أما األستاذ زهري احلسني فيؤكد أن حق املساعدة واإلغاثة هو أول احلقوق اليت ميلكها ضحااي     

املسلحة والكوارث يف احلماية العالجية، كما قررها قانون جنيف والقرارات الصادرة عن املؤمترات الدبلوماسية اليت 
 .4تنظمها اللجنة الدولية والرابطة الدولية

وعند الرجوع إىل النصوص القانونية يف اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها اإلضافيني يتبني أهنا تتضمن 
ى اخلصوص لثالثة أنواع من احلقوق املرتبطة ابملساعدة اإلنسانية، وهي: احلق يف املعونة الغذائية، واحلق يف عل

 .5تلقي اإلمدادات الطبية، واحلق يف امللبس
وما هذه املواد إال تكريس اتفاقي للحق يف املساعدة اإلنسانية، وقد أشارت األستاذة "رقية عواشرية" إىل 

 9581اعدة اإلنسانية ظهر أول مرة يف املنازعات املسلحة الدولية منذ معركة "سولفريينو" عام أن احلق يف املس
 6مببادرة من "هنري دوانن" أما احلق يف املساعدة اإلنسانية يف املنازعات املسلحة غري الدولية فهو أكثر حداثة.

                                                           
. 9119أكتوبر  –، سبتمرب 69كلم؟ )م. د. ص. ح( العدد: نتإيف ساندوز، احلق يف التدخل أو واجب التدخل، واحلق يف املساعدة: عم   1

 .916ص: 
 .918. ص: مرجع سابقموريس توريللي.   2

3 Robert Kolb, la résolution sur l’assistance humanitaire adoptée par l’institut de droit 
international 2003. (R. I. C. R) Vol : 86 Décembre 2004. P : 856. 

 .389. ص: مرجع سابقزهري احلسيين،    4
 .93بوجالل صالح الدين. مرجع سابق. ص:   5
 .98. 99ص:  ،رجعنفس مبوجالل صالح الدين.   6
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جنيف األوىل لسنة  اتفاقيةنسانية مت يف ويعتقد األستاذ زهري احلسيين أن النص على احلق يف املساعدة اإل    
فيما يتعلق ابجلرحى العسكريني يف امليدان، حيث يتم إلزام الدول األطراف يف النزاعات املسلحة ابلسماح  9589

بتقدمي اخلدمات الطبية والعالجية ملن يستحقها من ضحااي تلك النزاعات، مث جاءت اتفاقيات الهاي لسنة 
، أما األسرى فقد 9118و 9118اعدة إىل ضحااي احلرب الربية، وتدعم  ذلك يف لتوسيع نطاق املس 9511

يف الوقت الذي بقي ضحااي آخرون دون  9161جنيف لسنة  اتفاقيةأصبحوا يتمتعون حبماية خاصة مبوجب 
 اتفاقية ، ومت إقرار احلق يف احلماية هلؤالء يفاالعتقالمحاية، وهم املسجونون املدنيون واحملتجزون يف معسكرات 

، فقد اشتملت هذه االتفاقيات على محاية الضحااي الضعفاء من العجزة والنساء 9191جنيف الرابعة لعام 
واألطفال خاصة يف حالة احلصار، ابلرغم من الصعوابت اليت تقع يف طريق املساعدة واإلغاثة اليت تقدم إىل 

 63الرابعة وكذلك املادة  االتفاقيةمن  98- 93واد ضحااي العدو يف األراضي احملتلة أو يف بلدهم، وقد نصت امل
منها اليت أوجبت على الدول كفالة حرية مرور األدوية والبعثات الطبية ومستلزمات العبادة، وكذلك الرتخيص حبرية 
مرور أية إرساليات من األغذية الضرورية واملالبس واملقوايت املخصصة لألطفال دون اخلامسة عشر والنساء 

 مل والنفساء.احلوا
وقد اعتربت هذه اخلدمات غري شاملة فهي تقتصر على املواد الطبية، ولذا فإن املواد الغذائية اليت يسمح   

وإىل النساء احلوامل ال يسمح بتقدميها إىل بقية املدنيني يف حالة احلصار،  98بتقدميها إىل األطفال دون سن الــــ 
يسعى إلضعاف خصمه مبنع تقدمي هذه اخلدمات جلميع املدنيني، وقد عاجل ألهنا ختضع ملراقبة طرف النزاع الذي 

( مبا يف ذلك سكان 85الربوتوكول اإلضايف األول هذه الثغرة ابلسماح بتقدمي املواد الغذائية جلميع املدنيني )املادة 
 (.81األراضي احملتلة )املادة 

 9191ملادة الثالثة املشرتكة لالتفاقيات األربع سنة أما فيما يتعلق بضحااي النزاعات الداخلية املشمولني اب
فإهنم يتمتعون ابحلماية سواء املدنيني أو اجلنود اجلرحى واملرضى، ومل يتمكن الربوتوكول الثاين من توسيع هذه 

ة،  اخلدمات وإنشاء نظام خاص هبا، وهلذا فإن تقدير هذه اخلدمات يرجع لسلطة احلكومة املركزية أو للسلطة احملارب
 .1(95كل فيما يتعلق ابألراضي اليت يسيطر عليها )املادة 

                                                           
 .389زهري احلسيين، مرجع سابق. ص:   1
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 اثنيا: حق أو واجب تدخل املنظمات املستقلة: -
خيتلف هذا السؤال كل االختالف عن السؤال املطروح أعاله، ألنه يست ِنُد إىل معطيات ال ميكن تفاديها، 

 .1للمنظمات اإلنسانيةتتلخص يف أنه ال تتوفر أي قوة مسلحة أو أي وسيلة قمعية أخرى 
وهذا هو جوهر العمل اإلنساين الذي تقوم به املنظمات اإلنسانية املستقلة فهي ال تتذرع ابلقوة من أجل 
فرض املساعدات اإلنسانية، وإال أصبحت هدفا مشروعًا للقوى املعادية، وقد اكتسى تدخل هذه املنظمات 

قررانه سابقا، من حق أو واجب املساعدة اإلنسانية نظراً اإلنسانية صفة احلق أو "الواجب" استنادا إىل ما 
 للنصوص الكثرية املفصلة حول هذا املوضوع.

وعليه فإننا نرى أن حق املنظمات اإلنسانية املستقلة يف التدخل هو ابلنسبة للحق يف املساعدة اإلنسانية    
وى، ففضال عن النصوص اليت كالوسائل ابلنسبة للمقاصد، فبدوهنا تصبح النصوص عقيمة وغري ذات جد

تتحدث عن أنه: "... جيوز هليئة إنسانية غري متحيزة كاللجنة الدولية للصليب األمحر، أن تعرض خدماهتا على 
من اتفاقيات جنيف األربع  1/1/1/91املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع، وكذا املواد  3أطراف النزاع. املادة 

ال تكون عقبة يف سبيل األنشطة اإلنسانية اليت ميكن أن تقوم هبا اللجنة  فاقيةاالتاليت تقضي أبن أحكام هذه 
الدولية للصليب األمحر أو أية هيئة إنسانية غري متحيزة أخرى بقصد محاية وإغاثة اجلرحى واملرضى وأفراد اخلدمات 

خته املمارسات الدولية، وأصبح من الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع املعنية"، فإن هنالك عرفا دوليا رس
 .2املعرتف به على نطاق واسع أن املنظمات غري احلكومية هي أداة أساسية للمساعدة اإلنسانية العاجلة

وعلى الرغم من أن املقرر يف القانون الدويل أن القانون الدويل العريف ينجم عن ممارسات الدول، إال أن 
الدويل العريف" يعرتف للهيئات العاملة اليت ليست ابلدول، مثل املنظمات هنالك "مفهوما أكثر حداثة للقانون 

الدولية، وبعض املنظمات غري احلكومية اليت هلا أتثري خاص وحمسوب على الشؤون الدولية، أبن هلا أيضا "القدرة 
ول، . ذلك أن تكوين العرف يستند إىل جمموع تطبيقات أشخاص القانون الدويل )الد3على خلق العرف"

املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، القضاء الدويل وحىت بعض األشخاص اخلاصة يف حدود معينة( أما 

                                                           
 .919إيف ساندوز. مرجع سابق. ص:   1
 .859. ص: مرجع سابقروهان هارد كاسل وأدراين شوا،   2
 .853روهان هارد كاسل وزميله. نفس املرجع. ص:   3
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ابلنسبة للدول فإهنا تشمل التصرفات الصادرة عن أجهزهتا أساًسا اليت تظهر على مستوى العالقات الدولية )وزراء 
 .1أعمال أجهزهتا التشريعية والتنفيذية اخلارجية، الدبلوماسيني...( كما أهنا تشمل إىل حد ما

" ميكنها أن تشكل سوابق هبذا اخلصوص مثل االتفاقات Interétatiqueكما أن التصرفات الدولية "     
، ولكنها واقعيا ميكن أن االتفاقيةاليت تضم عدًدا من الدول، فإهنا يف األصل ال تلزم سوى الدول األعضاء يف 

 تكريس قاعدة عرفية عاملية.تشكل نقطة انطالق حنو 
وابإلضافة إىل الدول، فإن املنظمات الدولية تشارك أيضا يف تشكيل قواعد القانون الدويل العام عن طريق 
القرارات اليت تصدرها، أو عن طريق االتفاقيات الدولية اليت تشارك فيها، أو عن طريق جممل عالقاهتا اليت تنشأ مع 

األخرى، فالسوابق الصادرة عن املنظمات الدولية تتمتع بقدر كبري من األمهية ابعتبارها أشخاص القانون الدويل 
 .2معروفة لدى اجلميع وتُراعي إرادات عدد كبري من الدول، وإبمكاهنا التعجيل يف نشر القاعدة العرفية

ات...( وفيما يتعلق أبشخاص القانون الدويل األخرى )منظمات حكومية، شركات متعددة القومي   
فاملمارسة الدولية احلالية تؤيد ذلك، فاللجنة الدولية للصليب األمحر تتمتع بشخصية قانونية دولية، وتعترب ممارسة 

تطبيق األمني للقانون الاملنظمة مناسبة بصورة خاصة، ألهنا تلقت تفويضًا رمسيا من الدول يقضي ابلعمل على 
لحة الدولية... وإعداد أي تطوير له " كما أن اللجنة انشطة جًدا يف الدويل اإلنساين املنطبق على النزاعات املس

الرتويج لتطوير، وتنفيذ، ونشر القانون الدويل اإلنساين، مبا فيه نشوء القواعد العرفية بشأن النزاع املسلح الداخلي، 
القانون  احرتامن أجل فقد قامت اللجنة الدولية مبسامهة مميزة بتوجيه نداءات لألطراف يف النزاعات املسلحة م

 الدويل اإلنساين.
كما أن ردود أفعال الدول على مذكرات أو نداءات اللجنة الدولية تشكل مصدر إثبات أكثر يف تكوين     

القانون الدويل العريف من قبل هيئة االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا، ويف االستئناف 
 9118.3" عام Tadic caseيف قضية اتديتش. "التمهيدي بشأن احلكم 

                                                           
. 611منشأة املعارف. اإلسكندرية. . ص: 6111انظر: مصطفى أمحد فؤاد. النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن اإلرادة املنفردة.   1

698. 
 .91بوجالل صالح الدين. مرجع سابق. ص:   2
، العدد: 51جان، ماري هنكرتس، القانون الدويل اإلنساين العريف: إجابة على تعليقات الوالايت املتحدة. خمتارات )م. د. ص. ح( اجمللد   3

 .938. ص: 6118. جوان 588
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وقد اعتمدت اللجنة الدولية للصليب األمحر من أجل إبراز قواعد القانون الدويل اإلنساين العريف على 
املصادر الدولية مثل استنتاجات املعاهد املتخصصة وأعمال اجلامعات اليت تعترب حجة )خاصة األعمال 

 .1قها املنظمات غري احلكومية واليت استعملت كمؤشر على الرأي العام العاملياجلماعية(، والتصرحيات اليت تطل
وقد عزز هذا احلق املمنوح للمنظمات املستقلة ابلتدخل يف تنفيذ احلق يف املساعدة اإلنسانية صدور عدة     

نزاعات يف قرارات عن جملس األمن يف تسعينيات القرن املاضي تطالب بوصول املساعدات إىل ضحااي تلك ال
، حيث يرى األستاذ 18/19/9119الصادر يف  855البوسنة واهلرسك والصومال والعراق وال سيما القرار 

يكشف عن ظهور حق أو واجب التدخل لصاحل األفراد  855" أن القرار Hadas. Lobel"هاداس لوابل" "
 .2قمع األنظمة احلاكمة يف بالدهملالذين يقعون ضحية 

 تعريف النزاعات املسلحة غري الدولية:: ثالثالفرع ال
يتم حتديد املنازعات املسلحة غري الدولية ابملفهوم السليب للمنازعات الدولية املسلحة، وقد لعبت دول 
العامل الثالث دورًا كبريًا للحيلولة دون التوسع يف مفهوم املنازعات املسلحة غري الدولية وذلك ابلتأكيد على مبدأ 

ية الذي حيول دون تدخل الغري لالعرتاف ابلنزاعات الداخلية على أهنا نزاعات دولية، وغرض ذلك السيادة اإلقليم
هو مواجهة حاالت التمرد والنزاعات االنفصالية داخل العامل الثالث ألسباب عرقية أو طائفية أو اقتصادية 

 .3وغريها

الدويل اليت تثور داخل إقليم الدولة وقد ذهب البعض إىل أن مصطلح النزاعات املسلحة غري ذات الطابع   
بني السلطة القائمة من جانب، والثوار واملتمردين من جانب آخر تعترب من صميم املسائل املدرجة يف إطار 

 .4السلطان الداخلي للدول

                                                           
. 6115يف تطوير القانون الدويل اإلنساين. جامعة اجلزائر. كلية احلقوق. مذكرة ماجستري بريين عبد الرمحن، دور اللجنة الدولية للصليب األمحر   1

 .88ص: 
 9118.9118 حسام أمحد دمحم هنداوي، التدخل الدويل اإلنساين، دراسة فقهية وتطبيقية يف ضوء قواعد القانون الدويل. دار النهضة العربية  2

 .695القاهرة . ص: 
  .319سابق. ص:  زهري احلسيين. مرجع 3

. 6116مسعد عبد الرمحن قاسم. تدخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل. دار اجلامعة اجلديدة للنشر. اإلسكندرية.   4
 .68، 68ص: 
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فالدول النامية ترفض تطبيق أحكام الربوتوكول اإلضايف األول على النزاعات املسلحة الداخلية وذلك    
ولة دون تدويل هذه النزاعات، كما أهنا تعارض تطبيق الربوتوكول اإلضايف الثاين على حاالت التوتر الداخلية للحيل

 .1واالضطراابت احمللية وأعمال العنف املتفرقة واليت ال ميكن أن تعترب نزاًعا مسلًحا

القانون الداخلي  والواقع يؤيد أن القانون الواجب التطبيق يف حق تلك النزاعات، كقاعدة عامة، هو
للدولة املعنية ابلتمرد، فقانون الدولة اإلقليمية هو املطبق يف مواجهة تلك األفعال، وما يستتبع ذلك من إخضاع 

 .2املتمردين، كقاعدة عامة، للعقوابت اجلنائية الوضعية اليت تقررها تلك الدولة حال فشل التمرد

  الدولية من خالل ما يلي:وعليه سنحاول إعطاء تعريف للنزاعات املسلحة غري

 :2949أوال: املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف لعام 
لقد خضع مفهوم النزاعات املسلحة غري الدولية لتطور ملحوظ، فقد بدأ يف اتفاقيات جنيف لعام 

الداخلي ولتصبح  )املادة الثالثة املشرتكة(، مث تطور مع مرور الزمن لتخرج جمموعة من النزاعات من إطارها 9191
، وتبلور هذا 9188من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  9فقرة  93نزاعات مسلحة دولية وفق ما جاء يف املادة 

 .3اخلاص ابلنزاعات املسلحة غري الدولية 9188املفهوم يف الربوتوكول الثاين لعام 

اقرتاحا  9195لقد قدم مؤمتر الصليب األمحر الدويل للصليب األمحر الذي كان قد عقد يف ستوكهومل عام   
، مفاده ضرورة تطبيق أحكام هذه االتفاقيات على احلروب 9191لتبين مشروع اتفاقيات جنيف األربعة عام 

املشرتكة بني االتفاقيات  3واحلروب الدينية، لكن االقرتاح رفض، ومت تبين املادة  االستعماراألهلية واحلروب ضد 
 .4األربعة

وأطراف النزاع فالتعبري األول يشمل الدول، والثاين يشمل الدول  االتفاقيةبني أطراف  3لقد فرقت املادة 
كة أن يضطلع املتخاصمون هنا، مبناسبة والفئات الثائرة أو املنشقة أو املتمردة، وكان مؤدى املادة الثالثة املشرت 

 .5نزاعهم املسلح غري الدويل، ابحلد األدىن من مقتضيات اإلنسانية

                                                           
 .319زهري احلسيين، مرجع سابق. ص:   1
 .86. ص: 6191علي أبو هاين، عبد العزيز العشاوي. القانون الدويل اإلنساين. دار اخللدونية   2
 .938أمل اليازجي. مرجع سابق. ص:   3
 .938نفس املرجع. ص: أمل اليازجي ،  4
 .88. 89علي أبو هاين وزميله. مرجع سابق. ص:   5
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تقدمي بعض املالمح اخلاصة ابلنزاع غري الدويل وإدراجها  9191ولقد حاول مندوبو عدد من الدول عام 
ع من النزاعات، ولكن الصيغة النهائية يف تعريف ميكن قبواه، وقدم آخرون عدة معايري لبلورة تعريف هلذا النو 

 .1جاءت كما يف املادة الثالثة خالية من كل ذلك

ومع ذلك، فإن هناك جمموعة من املعايري غري امللزمة كانت قد حددت يف املؤمتر حبيث ميكن، يف حال    
 :توافر بعضها أو كلها، تصنيف النزاع على أنه نزاع مسلح غري دويل وليس جمرد عصيان، وهي

أن ميلك الطرف املتمرد قوة عسكرية منظمة وسلطة مسؤولة عن أعماهلا، تعمل على بقعة من إقليم   .9
 أحكام اتفاقيات جنيف األربعة وإجبار عناصرها على ذلك. احرتاممعني، ولديها القدرة على 

 أن تكون احلكومة الشرعية مضطرة الستدعاء اجليش النظامي حملاربة املتمردين.  .6
احلكومة قد اعرتفت هلم بصفة احملاربني أو أن يدعي هؤالء أهنم حماربون، أو أن تعرتف هلم أن تكون    .3

احلكومة هبذه الصفة، فيما يتعلق فقط بتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين، أو إذا كان النزاع قد رفع إىل جملس 
 من الدوليني أو يشكل حالة عدوان.األمن أو اجلمعية العامة لألمم املتحدة على أنه نزاع يهدد السلم واأل

أن يكون للمتمردين نظام ميثل خصائص الدولة، وأن ميارس املتمردون السلطة على جزء من املواطنني   .9
يف بقعة معينة من األرض، وأن تكون قواهتم املسلحة منظمة حتت إمرة سلطة منظمة وقادرة على التقيد أبعراف 

 سلطة أبهنا مرتبطة ابألحكام الواردة يف هذه االتفاقيات.احلروب وقوانينها وأن تعرتف هذه ال
املشرتكة ال تشمل إال الفرد واملعاملة اجلسدية بوصفه كائنا بشراي  3ولكن هذه احلماية اليت توفرها املادة    

 .2لصفاته اإلنسانية األخرى اعتبارودون أي 

 .2911اثنيا: الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف لعام 
يعترب هذا الربوتوكول متمما للمادة الثالثة املشرتكة، وتطبق مواده يف احلاالت اليت ال تشملها املادة الثانية 
من االتفاقيات واملادة األوىل من الربوتوكول األول املتعلق ابلنزاعات املسلحة الدولية، وقد عرفت املادة األوىل من 

حة غري الدولية أبهنا النزاعات اليت تدور على إقليم أحد األطراف السامية هذا الربوتوكول األول النزاعات املسل
املتعاقدة بني قواته املسلحة وقوات مسلحة منشقة أو مجاعات نظامية مسلحة أخرى متارس حتت قيادة مسؤولة 

ع بتنفيذ على جزء من إقليمه من السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة ومن االضطال
 هذا الربوتوكول.

                                                           
 .88علي أبو هاين وزميله. مرجع سابق. ص:   1
 .938، 938ازجي. مرجع سابق. ص: أمل الي  2
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والتوتر الداخلي مثل الشغب وأعمال العنف العرضية  االضطراابتوقد استثنت الفقرة الثانية حاالت    
 .1وغريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة اليت ال تعد منازعات مسلحة من نطاق سراين الربوتوكول

ادة األوىل كثري من الغموض، تكفلت بتبديده التعليقات ويظهر من القراءة الدقيقة للفقرة األوىل من امل
 ( واليت تبني ما أييت:81الواردة على النص )

البد أن يكون النزاع القائم على درجة معينة من احلدة حبيث ميكن عده نزاًعا مسلًحا غري دويل    .9
 لنزاعات األخف حدة.املشرتكة على ا 3تطبق عليه أحكام هذا الربوتوكول، على أن تطبق أحكام املادة 

حاول النص أن حيافظ على ما جاء يف املادة الثالثة املشرتكة من حقوق، وأن يعدها القاعدة اليت   .6
 ينطلق منها ويزيد عليها.

أطراف النزاع املسلح غري الدويل هم الدولة املعنية ابلنزاع من جهة، ومن جهة أخرى املتمردون وهم   .3
 جزء من السكان.

 :2تنفيذ أحكام هذا الربوتوكول إذا ما حتققت الشروط املوضوعية التاليةيلزم األطراف ب  .9
 عمومية حجم التمرد.  
 استيفاؤه ملقتضيات التنظيم، وقد ورد هذان العنصران أيضا يف املادة الثالثة املشرتكة.  
 3اضطالعه مبقتضيات الرقابة اإلقليمية، اهلادئة واملستقرة، على جزء من إقليم الدولة  

 والتوترات الداخلية. االضطراابت: ماهية الرابع الفرع
 سنتناول هذه النقطة من جوانب عديدة أمهها: 

 والتوترات الداخلية: االضطراابتأواًل: تعريف 
 Troublesالداخلية االضطراابتلقد ذهبت اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل التمييز بني 

intérieures  والتوترات الداخليةTensions intérieures  فعرفت كال منها على حدة، مما يعين أن
 .4لكل منهما معىن متميزا

                                                           
. ص: 6116أنظر: حازم دمحم عثلم. قانون النزاعات املسلحة الدولية. املدخل، النطاق الزمين، الطبعة الثانية. دار النهضة العربية. القاهرة.   1

986. 
 .935أمل اليازجي. مرجع سابق. ص:   2
 .985حازم دمحم عتلم. مرجع سابق. ص:   3
 .98ص:  مرجع سابق،ة. بركاين خدجي  4
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فاالضطراابت الداخلية تعرف أبهنا " هي املواقف اليت تشتمل على مواجهات داخلية خطرية أو مستمرة. 
ة كبرية ويف مثل هذه املواقف، واليت قد ال تتصاعد ابلضرورة إىل نزاع مفتوح، قد تستخدم السلطات قوات شرطي

وحىت القوات املسلحة الستعادة النظام داخل البالد. وقد تتبىن إجراءات تشريعية استثنائية متنح مزيدا من 
 .1السلطات للشرطة أو القوات املسلحة

وعرضته على خرباء احلكومات يف  9181وحسب تقرير وضعته اللجنة الدولية للصليب األمحر عام   
الداخلية هي تلك  االضطراابتلنزاعات غري الدولية وحرب العصاابت، فإن حول ا 9189مؤمترهم جبنيف عام 

اليت متيز احلاالت اليت دون أن تسمى نزاعا مسلحا غري دويل أبمت معىن الكلمة، توجد فيها على املستوى الداخلي 
بدءا ابنطالق مواجهة على درجة من اخلطورة أو االستمرار، وتنطوي على أعمال عنف قد تكتسي أشكااًل خمتلفة 

أعمال ثورة تلقائيا حىت الصراع بني جمموعات منظمة شيئا ما. والسلطات احلاكمة. ويف هذه احلاالت اليت ال 
تؤدي ابلضرورة إىل صراع مفتوح، تدعو السلطات احلاكمة قوات شرطة كبرية، ورمبا قوات مسلحة حىت تعيد 

 .2النظام الداخلي إىل نصابه

كما اهتم املؤمتر الدبلوماسي بشأن أتكيد وتطوير القانون الدويل اإلنساين املطبق يف النزاعات املسلحة 
والتوترات الداخلية اليت مل يعرفها، وإمنا أورد أمثلة هلا، ويشتمل شرح  االضطراابت( حباالت 9188 – 9189)

ياج الشعيب كاملظاهرات اليت ليس هلا ابدئ ذي بدء الربوتوكول الثاين على بعض هذه األمثلة على النحو اآليت: "اهل
أي خمطط مدبر، وأعمال العنف املنعزلة واملتفرقة على عكس العمليات العسكرية اليت تباشرها القوات أو 
اجملموعات املسلحة، واألعمال املماثلة األخرى اليت تشمل خاصة االعتقاالت اجلماعية لألشخاص بسبب أعماهلم 

 .3وآرائهم"

، مبناسبة لقاء اخلرباء احلكوميني، تعريفا حلالة 9189اقرتحت اللجنة الدولية للصليب األمحر سنة  وقد
 –عدد كبري من املوقوفني.  -الداخلية والتوترات الداخلية، معتربة إايها تلك احلاالت اليت تتميز بـــ:  االضطراابت
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بروز ظاهرة  –إعالن حالة الطوارئ.  –وسني. املعاملة السيئة للمحب –عدد كبري من املساجني السياسيني. 
 .1املفقودين

وال أن نورد هنا بعض التعريفات لالضطراابت الداخلية حيث يعرفها زهري احلسيين "أبهنا احلاالت اليت وإن     
واملنشقني كانت ال ترقى إىل النزاع املسلح غري الدويل إال أهنا تتضمن قيام حالة من اجملاهبة بني السلطة احلاكمة 

تشتمل على درجة من اخلطورة والدميومة واليت تتضمن استخدام العنف خالهلا، وتتخذ هذه احلاالت أشكااًل 
متنوعة مبا فيها استخدام أعمال العنف والتمرد والنزاع بني مجاعات شبه منظمة والسلطة احلاكمة، وابلرغم من 

منية تصل أحياان إىل استخدام القوات املسلحة ألجل عدم ذيوع هذا الصراع فإن هذه السلطة تقوم بعمليات أ
 .2إعادة النظام

الداخلية أبهنا: تتميز ابختالل جذري للنظام  االضطراابتوقد ذكر األستاذ ماريون هارون مميزات 
يف  االضطراابتالداخلي نتيجة ألعمال العنف اليت ال تتسم مع ذلك خبصائص النزاع املسلح. وتتمثل أحياان هذه 

ال الشغب اليت يعرب فيها بعض األفراد أو اجملموعات علنا عن معارضتهم أو استيائهم أو مطالبهم. كما أعم
 تتمثل أحياان أخرى يف أعمال العنف املنعزلة واملتفرقة، أو يف صراع بني الفصائل أو ضد السلطة احمللية.

ناك أي قمع من جانب الدولة، أو وال يهم لوصف حالة ما ابالضطراابت الداخلية أن يكون أو ال يكون ه  
مزمنة أو قصرية األمد ومصحوبة آباثر دائمة أو متقطعة، أو متُس كامل األراضي الوطنية أو  االضطراابتتكون 

 .3جزًءا منها، أو تكون ذات جذور دينية أو إثنية أو سياسية أو خالف ذلك

 ضطراابت الداخلية:تدخل املنظمات املستقلة يف اال. 6

( 9/6من جمال تطبيقه املادي وذلك يف )املادة  9188لقد استبعد الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 
والتوترات الداخلية، ورغم هذا الوضوح يف نص املادة فقد حاول بعضهم أن مينح اللجنة الدولية  االضطراابت

قيات جنيف وبروتوكوالها اإلضافيان، إمكانية القيام مبهام املساعدة واحلماية يف الظروف اليت ال تغطيها اتفا
والتوترات الداخلية حيث زار  االضطراابتمستندين إىل تدخل اللجنة الدولية للصليب األمحر لصاحل ضحااي 

 9138، وأملانيا 9139، والنمسا 9139، وإيطاليا 9169، وبولونيا 9163مندوبوها احملتجزين يف إيرلندا 
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 االستعمارالتدخل بعد احلرب العاملية الثانية، وخاصة فيما يتعلق بتصفية  ، وأتكد هذا9138، وليتوانيا 9135و
بلًدا، وقد ادعت اللجنة الدولية هذا  18والنزاعات العرقية والسياسية حيث زارت اللجنة مليون ونصف حمتجزة يف 

 99متر، والقرار الصادر عن هذا املؤ  68، ومبوجب القرار 9169احلق يف احلماية يف مؤمترها العاشر يف جنيف 
( 8)املادة  9186، كما قننت ذلك يف نظامها األساسي املعدل يف 9159يف مانيال  69الصادر عن املؤمتر 

املنعقد يف جنيف يف  68والنظام األساسي حلركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الذي مت تبنيه خالل املؤمتر 
 9158.1أكتوبر 

( )د( 6) 8الداخلية على املادة  االضطراابتلصليب األمحر خالل وترتكز أسس تدخل اللجنة الدولية ل
من النظام األساسي للحركة حيث تؤكد تفويض اللجنة الدولية الناجم عن القانون الدويل اإلنساين، إذ ورد يف هذا 

ا احلكم أنه يتعني على اللجنة الدولية بوجه خاص "السعي يف مجيع األوقات. كمؤسسة حمايدة متارس نشاطه
إىل أتمني  –الداخلية  االضطراابتأو  –الدولية أو غريها  –اإلنساين بصفة خاصة يف وقت املنازعات املسلحة 

 .2احلماية واملساعدة للعسكريني واملدنيني من ضحااي هذه األحداث ونتائجها املباشرة

للمؤمتر العاشر  99كما يرتكز أيضا على بعض قرارات املؤمترات الدولية للصليب األمحر خاصة القرار 
للمؤمتر السابع عشر )استوكهومل  61( والقرار 9135للمؤمتر السادس )لندن  99( والقرار 9169)جنيف 
( 9188للمؤمتر العشرين )فيينا  39( والقرار 9188للمؤمترات التاسع عشر )نيودهلي  91( والقرار 9195
 .3(9159للمؤمتر الرابع والعشرين )مانيال  8والقرار 

ز كذلك على املمارسات التقليدية للجنة الدولية اليت أقرها عدد كبري من الدول، وقد جرت ويرتك
(. 9191( ويف هنغاراي )سنة 9195الزايرات األوىل للجنة الدولية للمعتقلني ألسباب أمنية يف روسيا )سنة 

 .4بلدان اليت هم من مواطنيهاوتطورت عقب احلرب العاملية الثانية خاصة زايرات اللجنة الدولية للمعتقلني يف ال

والبعض يذهب أبعد من ذلك إذ يرى أن تدخل املنظمات املستقلة من خالل تقدمي املساعدات 
الداخلية من خالل املادة الثالثة، الفقرة الثانية، املشرتكة بني اتفاقيات  االضطراابتأثناء  التماسهاإلنسانية ميكن 

هليئة إنسانية غري متحيزة كاللجنة الدولية للصليب األمحر، أن تعرض  جنيف األربع اليت نصت على أنه: " جيوز
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خدماهتا على أطراف النزاع، فهذه املادة الثالثة املشرتكة مل تعد حمصورة يف أثناء النزاعات املسلحة فقط بل ميكن أن 
ات الداخلية أو أو التوتر  االضطراابتحسب تعبري يف كل الظروف الوارد ضمنها، أبسط حاالت  –متتدَّ إىل 

 االعتباراتوقد اعتربت حمكمة العدل الدولية املادة الثالثة املشرتكة متثل تعبريًا عن  –محالت السلم عموًما 
 .1اإلنسانية الدنيا، وأن ضرورة احرتامها تتجسد خالل فرتات السلم أكثر من احلروب

بوجود حق يف املساعدة اإلنسانية يف حاالت السلم،  2لكن رغم كل هذه احلجج والدالئل، فإن القول
الداخلية والتوتر الداخلي، وإذا كانت هناك مثة تدخالت من جانب اللجنة الدولية  االضطراابت... أو حاالت 

للصليب األمحر لتقدمي مساعدهتا، فإن ذلك يعزى إىل خصائص اللجنة الدولية ابعتبارها هيئة إنسانية غري متحيزة 
حمايد، وليس مردًّ ذلك وجود قواعد ملزمة هبذا اخلصوص وتفرض على الدول، وال نتيجة ملمارسات دائمة ووسيط 

ومستقرة تولد عنها شعور إبلزامية تقدمي املساعدة خالل هذه احلاالت، بديل تنديد الدول يف أكثر من مرَّة 
ية. وقد أتكد ذلك من خالل استبعاد ابلتدخل سواء من جانب اللجنة الدولية أو غريها من املنظمات اإلنسان

( 9188 – 9189املؤمتر الدبلوماسي بشأن أتكيد وتطوير القانون الدويل اإلنساين املطبَّق يف النزاعات املسلحة )
الداخلية والتوترات الداخلية اخلاص ابملنازعات املسلحة  االضطراابتمن نطاق تطبيق الربوتوكول الثاين صراحة 

 .3الداخلية

 تدخل املنظمات املستقلة أثناء التوترات الداخلية اثنيا:
 وسنتاول فيه :

 تعريف التوترات الداخلية: _2
الدولية وتتسم مثل هذه املواقف مبستوايت توتر  االضطراابتتعترب "التوترات الداخلية" أقل خطورة من 
( وتسبق مثل هذه املواقف أو تلي واالقتصادية، واالجتماعيةعالية )مثل السياسة، والدينية، والعرقية، والعنصرية، 

 فرتات النزاع. 
ويف أوقات التوتر الداخلي، جيب أن تكون أي قوة تستخدمها السلطات قوة ذات طبيعة وقائية. وقد تتسم 

 مثل هذه األوقات مبا يلي:

 .االعتقالارتفاع عدد حاالت   
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 ارتفاع عدد السجناء السياسيني. 
 األشخاص احملتجزين.ل سوء معاملة مااحت 
 عن حاالت اختفاء. ادعاءات 
 إعالن حالة الطوارئ. 

الداخلية، اندرًا ما تكون القوة املعارضة للنظام منظمة  االضطراابتويف مواقف كهذه، وعلى عكس 
 .1بطريقة ملحوظة

ت ولألستاذ زهري احلسيين تعريف جامع للتوترات الداخلية نورده هنا ألمهيته حيث يقول: وهي حاال
أو اليت تعترب  اقتصاديةأو  اجتماعيةالتوتر الشديدة النامجة عن مشاكل سياسية أو دينية أو عرقية أو عنصرية أو 

ة  امتدادا لنزاع مسلح أو الضطراابت داخلية، وتعترب من قبيل هذه احلاالت االعتقاالت اجلماعية وطول مدَّ
ض هلا احملتجزون كاستخدام التعذيب واألساليب ومع استمرار االحتجاز ألسباب أمنية أو إدارية واملعاملة اليت يتعر 

هذه احلاالت املأسوية، فإن عمليات املساعدة اإلنسانية تصبح أكثر من ضرورية، وتتخذ العمليات اإلنسانية هبذا 
الصدد صورة حتسني ظروف احملتجزين، البحث عن حاالت املفقودين، تقدمي املساعدات الطبية، إرسال مندوبني 

 .2تقدمي خمتلف املساعدات الضروريةل
عوائل هؤالء د املادية واملعنوية اليت تلحق أضرارًا ابلسالمة البدنية أو العقلية وإجراءات القمع املتخذة ض 

األفراد ابستمرار حالة الطوارئ قانونيا أو  داحملتجزين، ويضاف إىل ذلك تعطيل الضماانت القانونية األساسية ض
إجراءات احلد من احلرايت الشخصية كاإلبعاد والنفي واإلقامة اجلربية والتهجري وحىت حاالت  فعليا واللجوء إىل

 .3فقدان األشخاص دون معرفة مصريهم واحتجاز الرهائن وإاثرة الرعب بني السكان املدنيني

 تدخل املنظمات املستقلة يف التوترات الداخلية: _1
كما سبق واستعرضنا األسانيد القانونية اليت تتيح للمنظمات اإلنسانية التدخل يف ظروف كتلك السائدة 

الداخلية، حيث حيتج أنصار التدخل أبحكام املادة الثالثة، الفقرة الثانية، املشرتكة بني اتفاقيات  االضطراابتيف 
ألساسي للحركة الدولية للصليب األمحر، وعلى /د من النظام ا6جنيف األربع، وكذلك املادة اخلامسة، فقرة 
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أساس بعض قرارات بعض املؤمترات الدولية للصليب األمحر. إضافة إىل املمارسات التقليدية للجنة الدولية اليت 
 .1أقرهتا العديد من الدول، وكزايرة مندويب اللجنة الدولية للمحتجزين يف بعض الدول

ضايف الثاين صريح يف حتديد نطاقه املادي حيث وضع مجلة من لكن كما مر بنا فإن الربوتوكول اإل
وجود قيادة مسؤولة  -الشروط جيب توافرها يف النزاع املسلح حىت تنطبق عليه أحكامه، ومن بني هذه الشروط: 

وإمكانية القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة... ومها شرطان يصعب حتققهما يف حاالت االضطراب 
أن اهليجان الشعيب قد ال ينضوي حتت لواء مسؤول موحد، خصوصا إذا كان دافعه رفض األوضاع  الداخلي. إذ
مثال، ما يعين انعدام "اهليكلة" و" التنسيق" ألعمال العتق الصادرة عن املتظاهرين  واالقتصاديةاالجتماعية 

خيضع لشروط الربوتوكول الثاين واحملتجني، وقد يكون ضحااي القمع احلكومي أحياان أكثر من ضحااي نزاع مسلح 
 .2)معتقلون، مفقودون، قتلى...( بيد أهنم ال يستفيدون من أحكامه

 االضطراابتمث إن املادة األوىل، الفقرة الثانية، من الربوتوكول اإلضايف الثاين صرحية يف استبعاد حاالت 
والتوترات  االضطراابتلى حاالت والتوترات الداخلية من نطاق تطبيقه: "ال يسري هذا )...( الربوتوكول ع

تعد منازعات  ال وغريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة اليت ةالداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضي
 مسلحة.

أما عن املادة الثالثة املشرتكة واليت تقتضي "وجود نزاع مسلح" فإن كثرياً من الفقهاء يستبعد تطبيقها أيضا 
 .3لتوترات واالضطراابت الداخلية ال ترقى إىل درجة نزاع مسلحيف هذه احلاالت. فا

والتوترات الداخلية، ال جيوز التمسك بقواعد القانون الدويل اإلنساين  االضطراابتإذن يف حاالت اندالع 
كذلك إال بطريق القياس. وعلى العكس، فإنه يتعني على الدول مراعاة بعض املبادئ اإلنسانية املعرتف هبا عامليا، و 

صكوك حقوق اإلنسان اليت هي أطراف فيها، ال سيما احلقوق اليت ال جيوز اإلخالل هبا على اإلطالق حىت لو 
، وهي حقوق غري قابلة 4هدد خطر استثنائي عام حياة األمة، وهي تعترب مبثابة معايري عاملية ذات طابع عريف

قيات الدولية حلقوق اإلنسان، كما أكدت ذلك للتعليق، وجيب على الدول تطبيقها وإن مل تصادق على االتفا
 لقانون االتفاقيات. 9181فيينا  اتفاقيةمن  83املادة 
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من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية: "ليس يف هذا  9وقد ورد تعداد هذه احلقوق املقدسة يف املادة 
)حظر التعذيب والعقوابت  8)احلق يف احلياة(،  8العهد ما جييز التحلل من االلتزامات املنصوص عليها يف املواد 

)السجن  99)حظر االسرتقاق واالجتار ابلرقيق، حظر االستبعاد(،  5واملعاملة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة(، 
)حق اجلميع يف  98)شرعية اجلرمية والعقوبة وحظر رجعية القوانني اجلنائية(،  98لعدم الوفاء ابلتزام تعاقدي(، 

 .1)حرية الفكر واملعتقد والداينة( 95تع ابلشخصية القانونية(، التم

 املبحث الثاين : القواعد املنظمة لعمل املنظمات املستقلة يف النزاعات املسلحة .   
إن االعرتاف ابلدور الرايدي الذي تقوم به املنظمات اإلنسانية املستقلة وابلثقة اليت حتظى هبا لدى اجملتمع 

لنزاعات املسلحة من خالل تقدمي املساعدات اإلنسانية وبذل اإلغاثة لضحااي تلك النزاعات ،ال الدويل أثناء ا
يعين أهنا يف حل من االلتزام جبملة من الشروط واملبادئ ،لكي يكون تدخلها إنسانيا ال يتأثر ابحلساابت السياسية 

ف اآلخر ، بل كان لزاما عليها تلقى قبول وال يساهم يف دعم اجملهود احلريب ألحد أطراف النزاع على حساب الطر 
الدولة املعنية ابملساعدة اإلنسانية ،وهذا احرتاما لسيادهتا وأن تلتزم مببادئ العمل االنساين كاحلياد وعدم التمييز 

 وهو ما نسعى لتفصيله يف ما يلي : 

 املطلب األول: قواعد عمل املنظمات املستقلة : 
وإن أهم شروط نصت عليه اتفاقيات جنيف االربع وبروتوكوالت االضافيان هو ضرورة حصول أي طرف 
يريد القيام أبعمال اإلغاثة اإلنسانية على موافقة الدولة املعنية هبذا العمل اإلنساين، وإال عد عمله غري شرعي ورمبا 

ة وانتقامية، وجردهم من احلماية اليت ساهم يف أتجيج األوضاع وعرض موظفي تلك املنظمات ألعمال عدائي
 يفرتض أن يستفيدوا منها، ونظرا ألمهية هذا الشرط اجلوهري سنتصدى لتفصيله كما يلي: 

 الفرع األول: ضرورة احلصول على موافقة الدولة املعنية ابملساعدة اإلنسانية:
الشأن، حىت ولو كانت أراضي هذه إن الدولة ال تقبل بتاات املساس بسيادهتا وهلا حساسية مفرطة يف هذا 

ولو طالت ،وهي ال متس حبق الدولة يف  الدولة مستباحة ومل تعدهلا أي سيادة واقعية ميدانية ألهنا حالة عرضية،
 بسط سيادهتا على كل شرب من تراهبا، وسنحاول التفصيل يف هذه النقطة عرب ما يلي : 
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 أوال : احرتام سيادة الدولة : 
أي حق تقدمي اخلدمات ،هو حق اعرتف به للجنة الدولية للصليب األمحر ، وكذلك ، 1حق املبادرة 

لكل هيئة إنسانية غري متحيزة يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ، لكن بشرط احلصول على موافقة 
ن أحكام من اتفافيات جنيف األربع :" ال تكو  91_1_1_1أطراف النزاع املعنية وهو ما نصت عليه املواد 

هذه االتفاقية عقبة يف سبيل االنشطة اإلنسانية اليت ميكن أن تقوم هبا اللجنة الدولية للصليب األمحر أو أية هيئة 
إنسانية غري متحيزة بقصد محاية واغاثة اجلرحى واملرضى وأفراد اخلدمات الطبية و الدينية شريطة موافقة أطراف 

 النزاع املعنية . 

" جيري القيام أبعمال الغوث ذات الصبغة اإلنسانية  األول:ن الربتوكول اإلضايف م 81وورد يف املادة 
يف النزاع من غري األقاليم احملتلة إذا مل  لسيطرة طرفاحملايدة وبدون متييز جمحف للسكان املدنيني إلقليم خاضع 

 شريطة موافقة األطراف املعنية هبذه األعمال ". 81يزودوا مبا يكفي من املدد املشار اليها يف املادة 

" تبذل أعمال الغوث ذات الطابع اإلنساين أنه:من الربوتوكول اإلضايف الثاين  6فقرة  95وتقضي املادة 
ائمة على أي متييز جمحف لصاحل السكان املدنيني مبوافقة الطرف السامي املتعاقد املعين واحليادي البحت وغري الق

 ..... 

وتعبري )شريطة موافقة األطراف( ال يعطي هذه األطراف سلطة مطلقة لرفض أعمال اإلغاثة، وقد مت توضيح هذا 
الطرف الذي يرفض  حيث نص على أنه ينبغي أن يكون لدى 9188_ 9189عام  ييف املؤمتر الدبلوماس

 .2املوافقة أسباب وجيهة لذلك 

أن السيادة الوطنية   93/939وقد ورد يف ديباجة القرار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم ملتحدة رقم 
كأولوية تسمو على املبادئ والقيم اإلنسانيةـ وجيب األخذ ابالعتبار قبل أي شيء آخر سيادة الدولة وسالمتها 

ا الوطنية ، وتضيف الديباجة : أن املسؤولية تقع على كل دولة يف املقام األول يف أن تعىن اإلقليمية ووحدهت
بضحااي الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة اليت حتدث يف أراضيها ، أما املادة الثانية من نفس القرار 

نية ابختاذ املبادرة والتنظيم والتنسيق فتؤكد على مبدأ سيادة الدول ووقوع الدور األساسي على عاتق الدولة املع
 والقيام ابملساعدة اإلنسانية على أراضيها .
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بدوره، على وجوب احرتام سيادة الدولة املتضررة  98/911ويؤكد أيضا القرار اجلمعية العامة رقم 
ملتضررة واحلكومات ويشرتط القرار إجياد ممرات مؤقتة للمساعدة اإلنسانية العاجلة وذلك ابالتفاق ما بني الدول ا

 او املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية.

مرة أخرى أن السيادة والسالمة اإلقليمية والوحدة الوطنية  98/956ويرسخ قرار اجلمعية العامة رقم 
 للدول جيب أن تكون هلا األولوية، وفقا مليثاق األمم املتحدة، ويف هذا اإلطار، فإن املساعدة مشروطة مبوافقة

 1الدول املعنية، وبناء على طلب من هذه األخرية 

 احرتامإىل أن  11/19/9191وقد ذهبت حمكمة العدل الدولية يف حكم هلا خبصوص قضية مضيق كوفور يف 
 السيادة اإلقليمية فيها بني الدول يعد أساسا جوهراي من األسس اليت تقوم عليها العالقات الدولية. 

 لسيادهتا يف قبول أو رفض تدخل املنظمات املستقلة: اثنيا: حدود ممارسة الدولة
إن موافقة الدولة على تدخل املنظمات املستقلة لتقدمي املساعدات اإلنسانية خيضع ملبدأ حسن النية 
واملوافقة مشروطة ابحرتام احلقوق اليت اعرتفت هبا الدولة ملواطنيها من بني ضحااي النزاع على أساس املواد 

رضى والغرقى وكذلك أفراد اخلدمات من االتفاقيات األربع اليت تنص أنه:" ال جيوز للجرحى وامل 5_8_8_8
الطبية والدينية التنازل يف أي حال من األحوال جزئيا أو كليا عن احلقوق املمنوحة هلم مبقتضى هذه االتفاقية او 

 مبقتضى االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف املادة السابقة إن وجدت. 

الربوتوكول الثاين فإنه)حيظر جتويع املدنيني   من 99من الربوتوكول األول واملادة  89وبناء على املادة 
كأسلوب من أساليب احلرب (، وهذه املوافقة مشروطة أيضا تبعا لطابع املساعدة اإلنسانية وظروفها وهذا هو ما 

من االتفاقية الرابعة اليت تلزم كل دولة طرف يف اتفاقيات جنيف أبن تسهر  63تنص عليه ،على األخص، املادة 
ور املواد الصحية ومستلزمات العبادة واملواد الضرورية لألطفال والنساء احلوامل أو النفاس. وابملثل على حرية مر 
من االتفاقية الرابعة على كل أرض حمتلة، وتلزم دولة االحتالل بقبول أعمال اإلغاثة إذا كانت  81تنطبق املادة 

من الربوتوكول األول فإهنا  81أما املادة  آمرة، 81االمدادات ال تكفي لسد حاجة السكان، وصياغة املادة 
_ على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل املرور السريع وبدون عرقلة  6تقضي مبا أييت :" 
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جلميع إرساليات وجتهيزات الغوث والعاملني عليها واليت يتم التزويد هبا وفقا ألحكام هذا القسم ، حىت ولو كانت 
 .1معدة للسكان املدنيني التابعني للخصم هذه املساعدة 

ومما يعترب أيضا انبعا من سيادة الدولة هو أن متنح موافقتها ،شرط احرتام شروط معينة، فيجب أن تتسم 
أعمال اإلغاثة ابلطابع اإلنساين غري املتحيز وغري التمييزي ،على أن يكون الغرض منها مساعدة الضحااي فقط 

ا للحاجة وتقدم بصفة أولية يف حالة النكبات األكثر إحلاحا ، كما جيب مباشرة أعمال وشرط أن توزع نسبيا تبع
اإلغاثة مع مراعاة قوانني البلد املعين،  ودون إعاقة العمليات العسكرية ، وهكذا متتلك الدولة سلطة املراقبة اليت 

ليت جيري العمل يف أراضيها فحسب، بل جيوز أن ختتلف اشرتاطاهتا تبعا لألحوال ،وال يتعلق األمر هنا ابلدولة ا
يتعلق أيضا ابلدولة اليت تسمح ابملرور. وجيوز عندئذ أن تباشر املراقبة دولة حمايدة أو اللجنة الدولية للصليب 

من االتفاقية الرابعة ،  89و  63األمحر او أي هيئة إنسانية غري متحيزة أخرى ) الدولة احلامية وفقا للمادتني 
 .2( )ب( من الربوتوكول ( 13) 81واملادة 

وقد جاء يف املبدأ الثاين عشر من مبادئ املساعدة االنسانية سان رميو أنه :" جيوز للسلطات املعنية أن 
متارس الرقابة الضرورية للتأكد من متشي عملية اإلغاثة أو املساعدة املقدمة مع القواعد املناسبة واألغراض املعلنة 

 ة، دون أي حق ،وصول املساعدة اإلنسانية "شرط أال تؤخر هذه الرقاب

عن عمليات املساعدة اإلنسانية أن ينسقوا جهود  وكذا يف املبدأ الثالث عشر جند أن على املسؤولني الرئيسيني
 .3خمتلف املشرتكني يف هذه العمليات من أجل حتسني فعاليتها وتفادي ازدواجية العمل وتبديد اجلهود 

 الت الضرورية للمنظمات اإلنسانية: اثلثا: واجب منح التسهي
وإمنا خيضع لقيد أساسي وهو ضرورة  إن مبدأ احتفاظ الدولة املتضررة مبمارسة السيطرة ليس مطلقا،

تسهيل عمل املنظمات اإلنسانية، وهو قيد عام يلزم الدولة املعنية ابملساعدة سواء يف حاالت النزاع املسلح أو 
ن توفر للمنظمات اإلنسانية التسهيالت الالزمة اليت متكنها من أداء مهامها الكوارث أو غريها من األزمات أب

 .4اإلنسانية 
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:" متنح أطراف النزاع كافة  9188الفقرة األوىل من الربوتوكول اإلضايف األول  59فقد ورد يف املادة 
ام اإلنسانية املسندة إليها التسهيالت املمكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب األمحر لتمكينها من أداء امله

......." كما أشارت الفقراتن الثانية والثالثة إىل : التسهيالت الالزمة ملنظمات الصليب األمحر التابعة ألطراف 
النزاع أو تيسري، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه منظمات الصليب األمحر األخرى " أما الفقرة الرابعة فقد 

يف االستفادة من هذه  التسهيالت املنظمات اإلنسانية األخرى حيث ورد فيها :" توفر وسعت النطاق وأدخلت 
األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع قدر اإلمكان تسهيالت مماثلة ملا ورد يف الفقرتني الثانية والثالثة 

_ على كل أطراف النزاع 6" من الربوتوكول األول فجاء فيها :  81للمنظمات اإلنسانية األخرى " اما املادة 
 .1وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل املرور السريع وبدون عرقلة جلميع إرساليات وجتهيزات الغوث..... 

الدول اليت حيتاج سكاهنا إىل املساعدة اإلنسانية أبن تسهل عمل  98/956كما دعا القرار رقم 
الغذاء واألدوية واملالجئ واإلمدادات الطبية واليت يكون من املنظمات اإلنسانية املقدمة للمساعدة وخاصة تسليم 

 اجلها الوصول إىل الضحااي أمرا ضروراي.

 ويشمل تسهيل دخول أفراد اإلغاثة أمورا هامة منها: 

 9119_ أتشريات الدخول حيث تنص اتفاقية البلدان االمريكية لتسهيل املساعدة يف حاالت الكوارث لعام 9
دولة طرف افراد االغاثة مبا يلزم من واثئق اهلجرة وتسهيالهتا وفقا لقوانينها: " كما جاء يف قرار على ان تزود كل 

تعفي مجيع احلكومات  9188املؤمتر الدويل للصليب األمحر واهلالل األمحر بشأن تدابري التعجيل ابإلغاثة لعام 
ممثلني لوكاالت اإلغاثة  ملرمسية ابعتبارهمن شروط أتشريات العبور والدخول واخلروج أفراد اإلغاثة بصفتهم ا

 املعرتف هبا دوليا " 

على أنه: تبلغ الدولة املتضررة الوزرات وهياكل اإلدارة  6118كما تنص مبادئ اوسلوا التوجيهية لعام 
احمللية املختصة ابلوصول الوشيك ملوظفي املساعدة اإلنسانية وتسهل انتشارهم بضمان اإلعفاء من شروط 

 ات "التأشري 
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وقد أعفت هولندا وبلجيكا يف معاهدة بينهما أفراد وحدة الطوارئ من شرط محل وثيقة صاحلة لعبور 
 .1احلدود 

 _ رخصة أو أتشرية العمل :  6

تطالب بعض املواثيق الدولية الدولة املتلقية للمساعدة أبن توفر تراخيص العمل ألفراد اإلغاثة يف حالة 
للتعجيل يف تسليم املساعدة يف حاالت الطوارئ، حيث يفرض على  9159قية الكوارث  ومن ذلك مشروع اتفا

الدولة املتلقية للمساعدة أن : تتنازل عن مجيع أذون العمل اليت تتطلبها مبوجب قوانينها ، وتنص االتفاقية اإلطارية 
نح يف حدود قوانينها على أنه :" على الدولة املستفيدة أن مت 6111للمساعدة يف جمال احلماية املدنية لعام 

 .2الوطنية كل االمتيازات واحلصاانت والتسهيالت الالزمة إلجناز مهمة املساعدة 

كما تنص أيضا توصية جملس أوراب على أن يرخص للموظفني الطبيني ومستخدمي سيارات اإلسعاف 
 بتقدمي العالج يف حاالت الطوارئ يف الدولة الطالبة للمساعدة .

 املنظمات املستقلة يف القيام ابلعمل اإلنساين : الفرع الثاين : حق 
إن القيام بتقدمي مواد اإلغاثة إىل من هم حباجة اليها بسبب النزاعات املسلحة أو غريها من كوارث 
طبيعية أو نووية صورة من صور التضامن بني الدول والشعوب ومتثل عمال إنسانيا تقتضيه الفطرة البشرية و تتطلبه 

فهي ترتبط مبا جيب أن تكون عليه  الدويل، وهي تشكل يف وقتنا احلايل ضرورة أكثر إحلاحا، مقتضيات العمل
اجملموعة الدولية .وحسب األستاذ هيكتورغروس ايسبيل فإن اإلنسانية تعد حقيقة مؤسسية وأخالقية وقانونية 

 .3وثقافية ،كل ذلك بناء على قاعدة التضامن بني كل األفراد وكل الدول والشعوب 

وقد اقرتح البعض إدراج احلق يف املساعدة اإلنسانية يف حقوق اإلنسان حتت بند اجليل الثالث للحقوق 
ابلرتاث املشرتك لإلنسانية   االنتفاعالنامجة عن التضامن ، ابإلضافة إىل احلق يف التنمية واحلق يف السلم واحلق يف 

ر واهلالل األمحر واملنظمات غري احلكومية أثناء كما أن مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب األمح

                                                           
 11ماهر مجيل ابو خوات ، مرجع سابق ، ص  1
 19رجع ، ص نفس امل ماهر مجيل او خوات ،  2
 36بوجالل صالح الدين ، مرجع سابق ، ص  3



 املستقلة العاملة يف اجملال اإلنسايناإلطار النظري العام للمنظمات الباب األول                                

103 
 

عمليات االغاثة يف حاالت الكوارث تنص على أن : " احلق يف اإلنتفاع مبساعدة إنسانية وتقدميها هو مبدأ 
 .1إنساين أساسي ينبغي أن يستفيد منه مجيع املواطنني يف كل البلدان 

شاريع املواد املتعلقة حبماية األشخاص يف حاالت من م 8وقد أقرت جلنة القانون الدويل مبوجب املادة 
الكوارث على أن : " ... تتعاون الدول كما هو مناسب فيما بينهما مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات 
احلكومية الدولية املختصة واإلحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر واللجنة الدولية للصليب األمحر 

 .2ظمات غري احلكومية املعنية واملن

من امليثاق ما يؤكد أن :" حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل ذات الصبغة  3كما ورد يف املادة األوىل فقرة 
 ....... واإلنسانية وعلى تعزيز إحرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للناس مجيعا.......

يتعهد مجيع األعضاء أبن يقوموا منفردين أو جمتمعني مبا جيب من امليثاق أن  88وقد تضمنت املادة 
 . 88عليهم من عمل ابلتعاون مع اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف املادة 

وعليه يعترب اإلمتناع ،بصفة تعسفية ،عن تنفيذ االلتزامات وفقا ملقاصد االمم املتحدة مبا يف ذلك تقدمي 
 .3لة مهام املنظمات االنسانية املساعدة اإلنسانية او عرق

أن التعاون الدويل من املبادئ امللزمة اليت تعرض هلا   Antonio kassasseوقد اعترب انطونيو كاساس
 88وأن الدول ملزمة ضمنيا أبن تتعاون مع املنظمة من أجل بلوغ األهداف احملددة يف املادة  88امليثاق يف املادة 

يت ترفض التعاون أو متتنع عن تقدمي مساعدة أو عون ،دون أن تقدم تربيرات  و مع ترتب مسؤولية على الدول ال
 .4أسبااب معقولة أمام أجهزة األمم املتحدة 

وهنالك من ينفي كالفقيهني كلسن و الغنيمي أي قوة إلزامية ملبدأ التعاون الدويل، فحسب هؤالء، فإن 
زام الدول األعضاء ابختاذ تلك التدابري املنصوص عليها، من امليثاق ال تعين على اإلطالق إل 88و 88املادتني 

 .5القانوين  االلتزامسياسية مل ترق إىل مرتبة  تفهي جمرد التزاما

                                                           
  856روهان هارد كاسل وزميله ، مرجع سابق ، ص 1
  96، ص  6115كلية احلقوق   وزو، زيعبدالرمحان ، العمل االنساين بني النص واملمارسة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة تي ةقاس2

 93عبدالرمحان ، مرجع سابق ، ص ة قاس 3
 86_ص 9119زائر سي ، مبدأ التعاون يف القانون الدويل املعاصر ، رسالة ماجستري معهد العلوم القانونية واالدارية ، جامعة اجليرضا مه 4
 88رجع  ، ص نفس املرضا مهيسي ،  5
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وقد أدرج مبدأ التعاون الدويل يف إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة ابلعالقات الودية والتعاون بني 
حيث ورد يف الفقرة )أ( تعزيز  9181أكتوبر  69عامة يف ( الصادر عن اجلمعية ال68)د_ 6868الدول رقم 

 العالقات الودية والتعاون بني الدول .

وميثاق األمم املتحدة يتميز بطبيعة قانونية مزدوجة: فهو اتفاقية دولية مجاعية كما أنه يف نفس الوقت 
خيرج من حيزه األخالقي إىل احليز ما يرجح كفة من يعتربون التعاون الدويل  1يعترب دستور منظمة األمم املتحدة 

 القانوين اإللزامي .

التعاون الدويل يف إعالن طهران الصادر عن املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان بتاريخ  كما مت أيضا إيراد مبدأ
حيث جاء يف ديباجته أن :" ارهتان البشر بعضهم ببعض واحلاجة إىل التضامن فيما بينهم يف  9185ماي  93

 .2التنازع والعنف يف كثري من أرجاء العامل اصبح أمرا واضحا أكثر من أي وقت مضي عصر يسوده 

ومع أمهية مبدأ التعاون على مستوى اجملتمع الدويل فال ميكننا إغفال مبدأ الكرامة اإلنسانية ذات الصلة 
املعنون ب  15/96/9155الصادر يف  93/939احلميمة ابلعمل اإلنساين فقد تضمن قرار اجلمعية العامة رقم 

:" تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ضحااي الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة: أن ترك ضحااي الكوارث 
 الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة  بال مساعدة إنسانية ميثل خطرا على احلياة اإلنسانية وإهانة لكرامة اإلنسان . 

نظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإلنساين يف القيام أبعمال وبناء على ما سبق نرى بوضوح حق امل
من اتفاقية جنيف الرابعة  6/ 81اإلغاثة ،وتقدمي املساعدات اإلنسانية وايصاهلا إىل الضحااي .وقد نصت املادة 

الدولية  على ما يلي :) تتكون هذه العمليات اليت ميكن أن تقوم هبا دول أو هيئة إنسانية غري متحيزة كاللجنة
 1/1/1/91للصليب األمحر على األخص من رساالت األغذية واإلمدادات الطبية واملالبس (، فضال عن املواد 

 من اتفاقيات جنيف االربع واملادة الثالثة املشرتكة .

وجيب التنويه أن تقدمي الدول واملنظمات اإلنسانية ملواد اإلغاثة ال يعترب عمال عدائيا ،أو تدخال يف 
ون الداخلية ألية دولة ،وال يف النزاع املسلح الدائر يف اإلقليم احملتل طاملا قدمت هذه املساعدات يف إطار الشؤ 

الضوابط واحلدود املفروضة مبوجب القانون الدويل اإلنساين، وقد أكدت حمكمة العدل الدولية يف حكمها الشهري 
                                                           

اجلزائر ، ص ، 9158،انظر عمر سعد هللا ، تقرير املصري السياسي للشعوب يف القانون الدويل العام املعاصر ، املؤسسة الوطنية للكتاب  1
981_958 

 http://halibrary: un.edularalboob.htmiانظر املوقع االلكرتوين : 2 

http://halibrary/
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اإلنسانية لألشخاص أو اجملموعات أاي كانت  حيث قررت أن تقدمي املساعدة 9158يف قضية نيكاراغوا عام 
 .1أو أغراضهم السياسية ، ال ميكن اعتباره تدخال غري مشروع، أو يتعارض مع القانون الدويل  مانتماءاهت

يف تسهيل مهام املنظمات اإلنسانية املستقلة حيث ورد فيه ما  93/939وقد رغب القرار 
تقوم به احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية كثريا ما تتوقف سرعة يلي:"...تدرك أنه إىل جانب العمل الذي 

وفعالية هذه املساعدة على تعاون ومعاونة املنظمات احمللية واملنظمات غري احلكومية ذات الدوافع اإلنسانية 
نسانية عند اخلالصة ، ورغب مجيع الدول ان تقدم مساندهتا اىل هذه املنظمات اليت تعمل على تقدمي املساعدة اإل

 احلاجة إىل ضحااي الكوارث الطبيعية ، وحاالت الطوارئ املماثلة .

كما صدر عن جملس األمن يف سياق النزاعات املسلحة قرارات تدعوا إىل وصول املنظمات اإلنسانية إىل 
نية الدولية أنه :" يلح على أن يسمح العراق ابلوصول الفوري للمنظمات اإلنسا 855الضحااي فقد جاء يف القرار 

إىل كل هؤالء الذين هم حباجة إىل املساعدة يف كل أحناء العراق ، وأن يضع حتت تصرفهم كل الوسائل الضرورية 
حول النزاع يف الصومال ما يلي :"  63/19/9116الصادر يف  833( ، وجاء يف القرار رقم 3لعملهم" ) الفقرة

ذه الغاية وأن تسهل للمؤسسات املختصة واملنظمات يطلب من كل األطراف أن تتعاون مع األمني العام هل
 ( .8اإلنسانية األخرى وصول املساعدة إىل كل من هو حباجة إليها ") الفقرة 

حول أزمة البوسنة واهلرسك وما يتعرض له السكان  9116الصادر يف جوان  885وقد جاء يف القرار 
نيني اآلخرين أن يوجدوا فورا ، الشروط الالزمة لتوزيع املدنيون من حرمان وحصار :" يطلب من كل األطراف واملع

 ( .5اإلنسانية دون عائق يف سراييفو ويف البلدات األخرى من البوسنة واهلرسك ") الفقرة تالتموينا

طالب جملس األمن بوصول اللجنة الدولية للصليب  9116أوت  93الصادر يف  881ويف القرار 
 ( .3ومراكز االعتقال ) الفقرة األمحر إىل املخيمات والسجون 

وما يالحظ على هذه القرارات أهنا أكدت على حق املنظمات اإلنسانية يف الوصول إىل الضحااي دون 
وإن كان معهد سان رميو قد نص يف املبدأ السادس على متكني املنظمات الوطنية والدولية  2أن تذكر الدول 

 الوصول إىل الضحااي فور قبول عرض مساعدهتا " املختصة والدول واجلهات الواهبة األخرى من

                                                           
 98_98خوات ، مرجع سابق ، ص  أبوماهر مجيل  1
 951_981انظر بوجالل صالح الدين ، مرجع سابق ، ص  2
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وورد ضمن معايري موهونك لتوفري املساعدة اإلنسانية يف حالة الطوارئ املعقدة أنه من الضروري االعرتاف 
حبق املنظمات اإلنسانية يف الوصول إىل السكان الذين يتعرضون للخطر يف حاالت الطوارئ املعقدة وكفالة هذا 

 .1احلق 

ما أسلفنا من القول نؤكد مرة أخرى أن االهتمام بضحااي النزاعات املسلحة يعود يف املقام األول ومع كل 
وكذلك حلساسية الوضع على  اإلقليمية،إىل الدولة اليت جيري على إقليمها النزاع املسلح احرتاما لسيادهتا وسالمتها 

 لكل متدخل متذرعا بدوافع إنسانية . الصعيد امليداين حيث ال تقبل الدول عادة  أن تصبح هنبا مباحا

وعليه فإن تدخل املنظمات اإلنسانية وابقي الدول ال يكون إال إذا مل تبادر الدولة املعنية أبي مساعدة 
وهذا بسبب الكارثة ذاهتا اليت حلت هبا ،وهذا عندما تتخرب أجهزة االتصال لديها مثال أو عندما تصبح معدات 

 فعالة ، أو إذا كانت إمكانية الوصول إىل الضحااي غري متوفرة لدى الدولة املعنية، أو الدعم واإلسناد معطلة وغري
أيضا إذا كانت اإلمكانيات التقنية واالقتصادية واالحتياجات الغذائية والصحية هي من الضخامة حبيث تعجز 

لة املعنية متلك كل الوسائل املادية والتقنية الدولة املتضررة عن الوفاء هبا مبفردها ، أو يف احلالة املقابلة إذا كانت الدو 
للتكفل ابلضحااي ولكنها ترفض بطريقة تعسفية تزويد الضحااي ابملساعدة اإلنسانية العاجلة ،ومن هنا ميكن أن 

 . 2املناوبة " يطرأ مبدأ

 الفرع الثالث : تسهيل دخول مواد وأفراد املساعدة اإلنسانية .
املستقبلة للمساعدات اإلنسانية أن تساهم يف تيسري اإلجراءات القانونية على إن من أهم واجبات الدول 

 حدودها ،وأن تعامل أفراد املنظمات اإلنسانية معاملة تفضيلية تبعا لطابع مهمتهم الفورية والظرفية .

تفتش  وللدولة اليت تسمح حبرية مرور قوافل اإلغاثة عرب أراضيها إىل أراض حيتلها طرف خصم احلق يف أن
 .3هذه القوافل، وأن تنظم النقل حسب جدول زمين معني أو خط سري حمدد

من اتفاقية جنيف الرابعة من أنه :" على مجيع الدول  81وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة 
اليت تسمح املتعاقدة أن تسمح حبرية مرور هذه الرساالت  البحرية وأن تكفل هلا احلماية على أنه جيوز للدول  

                                                           
مرب ديس86أدراين شوا ،املساعدة اإلنسانية :يف سبيل االعرتاف حبق الوصول إىل ضحااي الكوارث الطبيعية)م،د،ص،ح(العدد:روهان هارد كاسل و  1

 858، ص  9115
2 Mario Bettati .un droit d’ingérence (R . G.D.I P) N 03 Editions pedone paris 1991.P :656 

 .98مرجع سابق ، ص  ،و خوات مجيل أب انظر ماهر  3
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حبرية مرور رساالت فيها إىل أراضي حيتلها طرف خصم يف النزاع أن تفتش الرساالت وتنظم مرورها طبقا ملواعيد 
وخطوط سري حمددة ،وأن حتصل من الدولة احلماية على ضمان كاف أبن هذه الرساالت خمصصة إلغاثة 

 احملتاجني وأهنا لن تستخدم لفائدة دولة االحتالل "

وتوكول اإلضايف األول الشروط اليت مبقتضاها حيق ألطراف النزاع والدول األخرى غري األطراف وحيدد الرب 
 أبن تسمح مبرور إرساليات وجتهيزات عمليات اإلغاثة وذلك أبن هلذه الدول : 

 أ_ احلق يف وضع الرتتيبات الفنية مبا فيها املراقبة اليت يؤذن مبقتضاها مبثل هذه املرور .

 تعليق مثل هذا اإلذن على شرط أن جيري توزيع هذه املعوانت حتت الرقابة احمللية للدولة احلامية.  ب_ جيوز هلا

ج_ ال جيوز هلا أن حتول أبي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ،وال أن تؤخر تسيريها إال يف حاالت 
 الضرورة القصوى ولصاحل السكان املدنيني املعنيني .

 ع اإلرساليات وتسهل توزيعها السريع .د _ حتمي أطراف النزا 

من الربوتوكول اإلضايف األول يف فقرهتا االوىل تنص على أنه :" متنح أطراف النزاع كافة  59كما جند املادة 
من أداء مهامها اإلنسانية وتشري الفقراتن  االتسهيالت املمكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب األمحر لتمكينه

ثة إىل التسهيالت الالزمة ملنظمات الصليب األمحر التابعة ألطراف النزاع أو تيسر بكل وسيلة ممكنة الثانية والثال
العون الذي تقدمه منظمات الصليب األمحر األخرى ، أما الفقرة الرابعة فقد طلبت من األطراف السامية املتعاقدة 

يف الفقرتني الثانية والثالثة للمنظمات االنسانية  وأطراف النزاع أن توفر ، قدر اإلمكان، تسهيالت مماثلة ملا ورد
 .1األخرى 

يف فقرته السادسة الدول القريبة وال سيما يف املناطق اليت  93/939وقد طالب قرار اجلمعية العامة رقم 
نقل  يصعب الوصول إليها إىل االشرتاك اشرتاكا وثيقا يف اجلهود الدولية للتعاون مع البلدان املتضررة بقصد تسهيل

 املساعدة اإلنسانية عربها إىل احلد املمكن .

الذي يدعو إىل إنشاء ممرات إنسانية سريعة ابلتنسيق ما بني  98/911كما جند أيضا قرار اجلمعية رقم 
 غري احلكومية اليت تقوم بتقدمي املساعدة اإلنسانية.و  الدول املعنية والدول اجملاورة واملنظمات الدولية احلكومية
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 مظاهر هلذه التسهيالت نوردها فيما يلي : وهناك 

 _ تسهيل التخليص اجلمركي : 9

اتفاقية كيوتو املنقحة والين  9111لقد نصت االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق االجراءات اجلمركية لسنة 
 دها.تشرتط القيام على سبيل األولوية بتخليص شحنات اإلغاثة لتصديرها ومرورها ودخوهلا املؤقت واستريا

لرابطة أمم جنوب آسيا املتعلق إبدارة الكوارث واالستجابة حلاالت الطوارئ ، أن يقوم  6118كما يقضي اتفاق 
الطرف املتلقي للمساعدة اإلنسانية بتسهيل دخول ماله صلة ابملساعدة أو ما يستخدم فيها من أفراد ومعدات 

 .   1ومرافق ومواد

 : ةاإلنسانيوضة على مواد اإلغاثة _ اإلعفاء من الرسوم والضرائب املفر 6

إىل  9111الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية بصيغتها املنقحة يف  9183لقد أشارت اتفاقية 
شحنات اإلغاثة اليت تتلقاها املنظمات املعتمدة على سبيل اهلبة لكي تستخدمها بنفسها أو يتم استخدامها من 

حتت إشرافها ومراقبتها ،ينبغي أن يسمح بدخوهلا معفاة من رسوم وضرائب قبل الغري أو توزع جماان، ولكن 
 االسترياد االقتصادية وغري االقتصادية .

وقد أدرجت بعض الدول يف قوانينها الوطنية أحكاما تتعلق إبعفاء سلع ومواد اإلغاثة اإلنسانية املستوردة 
للهيئات  9118من الرسوم والضرائب، وجند يف مقدمتها أندونيسيا حيث أاتح مرسوم وزير املالية الصادر عام 

د تتمثل يف السلع الالزمة لبناء وترميم املباين اخلريية واالجتماعية والثقافية اليت حصلت على رخصة استرياد موا
الدينية واملدارس واملستشفيات ،وكذا معدات اجلراحة واألدوية الطبية واألغذية واملالبس املعدة للتوزيع جماان 

 .2ألغراض املساعدة اإلنسانية 

للصليب  68ال  _ واجب تسهيل مرور مواد اإلغاثة يف ظل نظام العقوابت :لقد اعتمد املؤمتر الدويل3
مجعية وطنية واللجنة الدولية للصليب  988دولة و 935= الذي حضرته 9118األمحر واهلالل األمحر ) جنيف 

األمحر واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر بتوافق اآلراء قرارا يتناول العقوابت ، وقد أوصى 
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ثة ذات الطابع اإلنساين احملض ملصلحة الفئات األكثر ضعفا من أبن يطلب إىل الدول التصريح بعمليات اإلغا
 .1بني السكان املدنيني 

وقد عرفت املمارسات الدولية صدور عدة قرارات عن جملس األمن يف قضية حصار العراق فقد صدرت 
 نتناوهلا كما يلي :  تعدة قرارا

 خصصة حصرا لألغراض الطبية والغذائية .( الذي ينص على استثناء وحيد خيص التجهيزات امل889_ القرار )

حيث سلم ابحتمالية نشوء ظروف يتعني من خالهلا تزويد  93/11/9111( الصادر يف  888_ القرار ) 
 السكان املدنيني ابملواد الغذائية .

( من اللجنة الدولية أن تبقى قيد االستعراض املستمر للنظر يف نشوء تلك 888/9كما طلب القرار )
أن يبحث مع الوكاالت سواء التابعة لألمم املتحدة  3اإلنسانية ،كما طلب من األمني العام يف الفقرة الظروف 

ذات الصلة أو غريها من املنظمات اإلنسانية عن مدى توفر األغذية يف العراق والكويت آنذاك، وينقل هذه 
 من أجل إيصال املواد الغذائية وتوزيعها.طلب منه استخدام مساعيه احلميدة  8املعلومات إىل اللجنة ،ويف الفقرة 

منه على فكرة تزويد  61( استثناءات يف جمال الظروف اإلنسانية فقد ابقت الفقرة 858وقد تضمن القرار رقم )
 ( وغريه .889العراق ابملواد الغذائية املذكورة يف القرار رقم ) 

طريق األمم املتحدة ووضعها يف صندوق ( إنشاء آلية لبيع النفط العراقي عن 818كما تضمن القرار ) 
 خاص أو حساب ضمان تشرف عليه األمم املتحدة .

( على أن األموال اآلتية من مصادر أخرى ميكن أن تودع يف حساب الضمان بوصفها 896وأكد القرار رقم )
 .2حسااب فرعيا فتصبح متاحة لتلبية احتياجات العراق اإلنسانية 

 االغاثة اإلنسانية :  _ تسهيل حرية تنقل أفراد 9

ويشمل إجراء تسهيل تنقل إرساليات اإلغاثة ومعداهتا وموظفي الدول واملنظمات اإلنسانية من أهم 
 اخلطوات العملية لتسهيل احلصول على املساعدة اإلنسانية أمرين اثنني : 
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 أ_ العبور عرب دول العبور : 

اإلنسانية حدودها الوطنية ومياهها االقليمية يقصد بدولة العبور تلك الدول اليت جتتاز املساعدات 
 وفضاءها اجلوي، وهي تتنقل إىل الدولة املتضررة ومنها.

الدول الواقعة ابلقرب من مناطق الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ  93/939فقد طالب القرار 
أن تشرتك اشرتاكا وثيقا مع البلدان املتضررة يف اجلهود  إليهااملماثلة وال سيما يف املناطق اليت يصعب الوصول 

 الدولية بقصد تسهيل نقل املساعدة اإلنسانية عربها إىل احلد املمكن .

الدول القريبة يف حاالت الطوارئ املشاركة عن كثب مع  98/956كما طالب قرار اجلمعية العامة 
 .1ور العابر للمساعدة اإلنسانية اىل أقصى حد ممكنالبلدان املتضررة يف اجلهود الدولية بغية تسهيل املر 

ويف حاالت النزاع املسلح فقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب أن يسمح كل طرف مبرور 
رساالت اإلغاثة عرب أراضيه، وأن يكفل حرية مرور مجيع رساالت األدوية واملهمات الطبية ومستلزمات العبادة 

 9188( كما أكد الربوتوكول األول لعام 63ف آخر حىت ولو كان خصما ) املادة املرسلة حصرا إىل سكان طر 
على واجب أطراف النزاع وكل طرف متعاقد أبن يسمح ويسهل املرور السريع وبدون عرقلة ألعمال اإلغاثة املعدة 

  ( 81/6للسكان املدنيني حىت ولو كانوا اتبعني للخصم ) املادة 

 لة املتلقية للمساعدة: ب _ حرية التنقل داخل الدو 

تلتزم الدولة املتلقية للمساعدة اإلنسانية ابلتزام اجيايب متنح مبوجبه التسهيالت الضرورية من أجل ضمان 
وصول املنظمات اإلنسانية إىل املناطق املنكوبة أو السكان املتضررين، كما ذكر ذلك قرار اجلمعية العامة 

يف حاالت الطوارئ يتوىل مسؤولية القيام على حنو نشط من خالل حيث يشري إىل أن منسق االغاثة  98/956
أمور تشتمل على التفاوض إذا اقتضى األمر بتيسري وصول املنظمات اإلنسانية إىل املناطق اليت تواجه حاالت 

 الطوارئ من أجل اإلسراع بتقدمي املساعدة الطارئة، وذلك ابحلصول على موافقة مجيع األطراف املعنية.

صت مبادئ قواعد الصليب األمحر واهلالل األمحر املتعلقة ابإلغاثة يف حاالت الكوارث واملعتمدة كما ن
على أن تبذل اجلمعيات الوطنية كل اجلهد للحصول على تسهيالت من دوائر النقل احلكومية أو  9118سنة 
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ك ممكنا إلمدادات اإلغاثة مبا فيها اخلاصة يف بلداهنا من أجل النقل السريع ابجملان أو أبسعار خمففة، كلما كان ذل
 السلع العابرة املوجهة لضحااي الكوارث . 

أما االلتزام السليب فيفرض مبوجبه على الدول املتلقية للمساعدة بعدم منع أو تقييد الوصول إىل املناطق 
اثة يف حاالت من قواعد اليونيتار النموذجية لعمليات اإلغ 98املنكوبة دون أي مربر كما جاء يف القاعدة 

و اليت أوجبت على الدولة املتلقية للمساعدة أن تسمح ألفراد اإلغاثة حبرية تنقلهم 9156الكوارث الصادرة عام 
 .1داخل أراضيها من أجل أداء مهامهم املتفق عليها حتديدا 

منه :"  8يف املادة  6113كما ورد أيضا يف قرار معهد القانون الدويل بشأن املساعدة اإلنسانية لعام 
جيب على الدول أن تسهل تنظيم وتوريد وتوزيع املساعدة اإلنسانية املمنوحة من طرف دول ومنظمات أخرى 
وجيب عليها أن متنح هذه األخرية خصوصا حقوق التحليق واهلبوط ووسائل..... وجيب إعفاء بعثات املساعدة 

ادرات والعبور وجيب إعفاؤها من حقوق اإلنسانية من كل إجراء يستهدف مصادرة أو تقييد الواردات والص
 اجلمارك ........

   املطلب الثاين: املبادئ اليت حتكم تداخل املنظمات املستقلة يف النزاعات املسلحة
كما مر بنا سابقًا من أن الدولة املعنية بتدخل املنظمات اإلنسانية هلا أن تتأكد أن تدخلها ينسجم مع 

وجوب كونه إنسانيا جمّرداً، وحمايدا ال حيايب طرفا دون آخر. كما أنه غري متييزي، مبادئ العمل اإلنساين من حيث 
وإذا فقد شرط من هذه الشروط حق الدولة أن ترفض أو توقف نشاطها إلخالهلا ابلتزاماهتا يف جمال املساعدة 

 اإلنسانية، وهو ما سنفصله عرب النقاط التالية:

 ية:الفرع األول: التقيد مببدأ اإلنسان -
القانونية  القواعد إن مبدأ اإلنسانية جيد جذوره يف فكرة الكرامة اإلنسانية اليت جيب مراعاهتا عند وضع

 :وأثناء تفسريها وتطبيقها وهو ما سنتطرق إليه عرب النقاط التالية

 أوال: مفهوم مبدأ اإلنسانية:
حقوق اإلنسان وحرايته األساسية أثناء يعترب مبدأ اإلنسانية الضمانة القانونية األساسية الحرتام ومحاية 

سري العمليات احلربية، وتربز أمهية هذا املبدأ يف إلزام األطراف املتنازعة ابألخذ به، وهو التزام قانوين دويل حىت يف 
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غياب النصوص واالتفاقيات الدولية اليت ال تعاجل بعضا من احلاالت. فمبدأ اإلنسانية إذن هو جمموعة من القواعد 
امية إىل احلد من آاثر النزاعات املسلحة لدوافع إنسانية من خالل تقييد حق اختيار الوسائل واألساليب الر 

 .1املستعملة يف احلرب

إن مبدأ اإلنسانية يعرتف ابحلرب كحقيقة واقعة، ويسعى يف الوقت نفسه، إىل وضع حدود الحرتام الفرد 
يف حسباهنا كال من الضرورة العسكرية والضرورة اإلنسانية اإلنساين، وذلك بوضع قواعد وسلوكيات للحرب أتخذ 

 .2اليت تصون كرامة البشر

ويرى ماكس هوبر أن اإلنسانية هي االعرتاف غري املشروط بقيمة كل إنسان، وخاصة الضعفاء، املرضى، 
برشيش تعريف  األسرى، أو أولئك الذين هم يف خطر، أو احملرومني من حقوقهم، والفقراء، ولألستاذ عبد احلميد

يرى أن اإلنسانية هي منح االعتبار لشخص اإلنسان من أجل محايته، وهذا دون األخذ بعني االعتبار االعتبارات 
 .3السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الدينية والعسكرية أو أية اعتبارات من هذا النوع

العسكرية يف نيكاراغوا ضد الوالايت وقد قررت حمكمة العدل الدولية يف قضية األنشطة العسكرية وشبه 
املتحدة األمريكية: "أن الوالايت املتحدة ملزمة مبوجب املبادئ العامة للقانون اإلنساين ابالمتناع عن تشجيع 

من اتفاقيات  3األشخاص أو اجلماعات املشرتكة يف النزاع الدائر يف نيكاراغوا على ارتكاب انتهاكات للمادة 
 جنيف".

حملكمة يف حكمها على قواعد القانون العريف، وذلك بسبب حتفظ الوالايت املتحدة وقد اعتمدت ا
القاضي بعدم اختصاص احملكمة يف اخلالفات الناجتة من االتفاقيات املتعددة األطراف لذا اعتربت احملكمة أن 

فال ميكن للوالايت املتحدة جنيف قواعد آمرة يف القانون الدويل إزاء مجيع الدول،  املشرتكة بني اتفاقيات 3املادة 
األمريكية أن تتذرع بنسبية آاثر املعاهدات الدولية للتهرب من االلتزام أبحكامها فهناك التزام على عاتق الوالايت 

من اتفاقيات جنيف بشأن احرتام االتفاقيات وحىت "كفالة االحرتام" لالتفاقيات يف مجيع  9املتحدة مبوجب املادة 

                                                           
. ص: 6111بق على النزاعات املسلحة ذات الطابع الدويل. مذكرة ماجستري. جامعة مولود معمري. تيزي وزو. جعفور إسالم. مبدأ اإلنسانية املط 1
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 .18. ص: سابق رجعمجعفور إسالم.   2

3 Voir Berchich Abdelhamid. les Forces armées à l’épreuve du droit international humanitaire 
Revue Algérienne des sciences juridiques , économiques et politiques, Vol 41, N° 302, P : 5. 
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هذا االلتزام ال يستمد فحسب من االتفاقيات نفسها ،وإمنا من مبادئ القانون اإلنساين  األحوال ما دام مثل
 العامة اليت متنحها االتفاقيات تعبريا خاصا فحسب.

وعلى الرغم من أن احملكمة ركزت يف حكمها على مادتني معينتني من اتفاقيات جنيف بوصفهما 
رتكتني( فإن عمومية الصياغة اليت أوردانها أعاله تسلم ابلطبيعة املش 3و 9تعكسان القانون العريف )أي املادتني 

العرفية التفاقيات جنيف على هذا النحو، أو على األقل لألغلبية العظمى من أحكامها، وكما أقر القاضي 
نفسها للقانون الدويل، أقرت احملكمة أبن االتفاقيات  اإلنسانيةابإلشارة إىل املبادئ »"كوروما" بعد عشرة أعوام 

 .1«تعد انعكاساً للقانون العريف، وعلى هذا النحو هي ملزمة عامليا

حول قانونية التهديد ابستخدام  9118جويلية  5وعادت احملكمة وأكدت يف رأيها االستشاري الصادر يف 
األسلحة النووية أو استخدامها، حيث ذكرت أبنه ما من شك يف أن العديد من قواعد القانون اإلنساين املطبقة 

 على النزاعات املسلحة تعد أساسية ابلنسبة إىل احرتام الشخص اإلنساين و العتبارات األولية لإلنسانية.

كمة أكدت الطابع العريف للمبادئ العامة للقانون الدويل اإلنساين اليت تضمن سالمة كما ينبغي التنويه إىل أن احمل
 ضحااي احلروب ومنها على سبيل املثال:

 معاملة األسرى معاملة إنسانية. -

 فرض التزام األطراف املتحاربة يقضي حبماية األشخاص غري املشاركني يف النزاع املسلح. -

 يار وسائل وأساليب خوض العمليات احلربية.تقييد حرية األطراف يف اخت -

 .2حظر توجيه العمليات العسكرية ضد املدنيني-

 اثنيا: مبدأ اإلنسانية يف نطاق العمل اإلنساين:
يعين االلتزام مببدأ اإلنسانية السعي الدائم حنو تدارك وختفيف معاانة الضحااي، ومبدأ اإلنسانية كما حيدد 

ر يعين تدارك معاانة البشر وختفيفها يف مجيع األحوال ويستهدف محاية احلياة النظام األساسي للصليب األمح
 والصحة وضمان احرتام اإلنسان.

                                                           
 .981. ص: 6113) م د ص ح ( خمتارات من أعداد مسامهة حمكمة العدل الدولية يف القانون الدويل االنساين ن شيتاي.نسافا   1
. ص: 9155. 89مجشيد ممتاز. القواعد اإلنسانية الدنيا املطبقة يف فرتة االضطراابت والتوترات الداخلية اجمللة الدولية للصليب األمحر، العدد:   2

996. 
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 ويف نفس السياق، ذهب اإلحتاد الدويل حلركة الصليب األمحر واهلالل األمحر، إىل اعتبار مبدأ اإلنسانية،
املنظمات غري احلكومية، واليت جيب أن يكون حافزها أو األولوية اإلنسانية املبدأ األول الذي متشي على هديه 

 .1دائما وأبداً هو العمل على تدارك وختفيف معاانة الضحااي األقل قدرة على مواجهة األهوال الناجتة عن الكوارث

، توضيح معىن كلمة 9188، وبروتوكوليها اإلضافيني لعام 9191وتتيح قراءة اتفاقيات جنيف لعام 
ذا القانون فكلمة " إنساين"  يف حد ذاهتا ال تظهر إال بشكل اندر يف االتفاقيات إال أن املواد إنساين يف إطار ه

القليلة اليت ترد فيها توضح مفهومها، فاملادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف تقتضي أن يعامل إبنسانية كل 
ل من اخلطر حصر العناصر اليت تشكل شخص ال يشرتك يف القتال، ويذكر يف شرح هذه املادة أنه يستحيل ب

املعاملة اإلنسانية، وجيب فهم هذا اخليار ابلروح اليت صيغت هبا االتفاقيات، ويبني شرح االتفاقيات هذه الروح 
"حياة اإلنسان والسلم بني البشر" فالشرح ينظر إىل ضحااي أي نزاع بصفتهم الفردية؛ إذا كان  1لدى تفسري املادة 
بني اهلوية الوطنية للجندي، فإن اجلندي إذا كان جرحيًا أو أسريًا جيب أن ال يعترب إال يف بعده  الزي العسكري ي

كإنسان، وتعطي القواعد القانونية الواردة يف االتفاقيات على هذا النحو شكال للحكمة األخالقية لتقدمي 
املنظمة اإلنسانية ابعتبارها مؤسسة املعوانت للمحرومني واجلرحى واملرضى، وبنفس الروح يعرف شرح االتفاقيات 

 هتتم حبالة اإلنسان بوصفه إنساان ال بسبب القيمة اليت ميثلها كعنصر عسكري أو سياسي أو مهين أو غري ذلك.

وميكن القول أن القانون الدويل اإلنساين يقتصر على حد أدىن من املتطلبات فالقصد منه أن يتيح 
للسكان املدنيني أن يعيشوا ويبقوا على احلياة على األقل، وتشري األحكام لألشخاص غري املشرتكني يف القتال و 

، واالتفاقية الرابعة: املواد 68، واالتفاقية الثانية: املادة 68املتعلقة ابجلمعيات الوطنية )االتفاقية األوىل: املادة 
 .2(95، والربوتوكول الثاين املادة: 59، والربوتوكول األول: املادة 996، 83، 31

ومبدأ اإلنسانية أثناء النزاعات املسلحة يشمل عنصريني أساسيني: األول يقتضي أال تشتمل املساعدة 
اإلنسانية على أي عنصر يدعم اجلهد العسكري، والثاين يقتضي أن توزيع املساعدة جيب أن يتم وفقا ملعيار 

 .3دة اإلنسانية، ويفقدها معناها ومربرهااحلاجة فقط، ويتناىف مبدأ اإلنسانية مع استعمال القوة لفرض املساع

                                                           
 .999 – 993ماهر مجيل أبو خوات. مرجع سابق. ص:   1
مدلول كلية إنساين يف سياق املبادئ األساسية للصليب األمحر واهلالل األمحر. اجمللة الدولية للصليب األمحر. السنة الثانية، جون لوك بلوندال.   2

 .995. ص: 9151، نوفمرب، ديسمرب 91العدد: 
 .58بو جالل صالح الدين. مرجع سابق. ص:   3



 املستقلة العاملة يف اجملال اإلنسايناإلطار النظري العام للمنظمات الباب األول                                

115 
 

وقد أكدت حمكمة العدل الدولية على أن "مبدأ اإلنسانية" الذي ينادي به الصليب األمحر يعد شرطا أساسيا 
 لكل عمل إنساين.

... يف حالة »على مبدأ اإلنسانية، حيث ينص على أنه:  939/ 93ويؤكد قرار اجلمعية العامة رقم 
... فوق كل اعتبار لدى مجيع من  اإلنسانيةالكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة، جيب أن تكون مبادئ 

 .«يقدمون مساعدة إنسانية

اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املعقدة كما تنص مبادئ أوسلو التوجيهية، ومعايري موهونك للمساعدة 
لفكرة القائلة بوجوب معاجلة املعاانة اإلنسانية أينما وجدت، مع إيالء عناية على أن "مبدأ اإلنسانية" جيسد ا

خاصة للشرائح األشد ضعفا من السكان من قبيل األطفال والنساء واملسنني، والبد من احرتام كافة الضحااي 
 .1وحقوقهم

محر، وقد ورد أيضا يف وثيقة ومبدأ اإلنسانية من أهم املبادئ اليت تسرتشد هبا احلركة الدولية للصليب األ    
" سان رميو" يف ديباجتها الفقرة اخلامسة: "إذ يؤكد أن املساعدة اإلنسانية، سواء تعلق األمر مبن مينحها أو 
يستلمها جيب أن تتمشى دائما مع املبادئ املرتبطة بكافة األنشطة اإلنسانية )أي مببادئ اإلنسانية...( وجيب أال 

 سية على هذه املبادئ.تتغلب االعتبارات السيا

مببادرة من  9158وقد انتهى املؤمتر الدويل للحقوق واألخالق اإلنسانية، الذي عقد بباريس يف جانفي 
أطباء العامل وكلية حقوق ابريس اجلنوبية، إىل تبين مشروع جاء يف الفقرة األخرية من مقدمته أن "... املبادئ 

ارات أخرى، وتفرض نفسها على كل قادر على تقدمي املساعدة اإلنسانية )...( جيب أن تسمو على أي اعتب
 .2اإلنسانية

 اثلثا: مبدأ اإلنسانية واستعمال القوة:
كثريا ما يثار هذا اإلشكال وحبدة، إذ هل إبمكان املنظمات اإلنسانية استعمال القوة العسكرية، وما 

 ويتسق مع مبدأ اإلنسانية؟يتبعه من قتل لألفراد وجرحهم إلنقاذ الضحااي؟ وهل يتفق هذا 

                                                           
 .998 – 999انظر. ماهر مجيل أبو خوات. مرجع سابق. ص:   1
 .58بو جالل صالح الدين. مرجع سابق. ص:   2
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ميكن أن نقول أن فكرة استخدام احلراسة العسكرية للقوافل اإلنسانية للمفوضية السامية لشؤون 
الالجئني، قد أاتحت تقدمي املساعدة حيثما كان ويف الوقت نفسه ساومت املفوضية السامية على صورهتا 

من الصعب فصل االهتمامات اإلنسانية عن املفاوضات اإلنسانية املتميزة، وقد حّد هذا من استقالهلا، وجعل 
السياسية والعسكرية، كما أنه أاثر أيضا كثرياً من االنتقاد من جانب املراقبني الذين اعتربوا ذلك إضعافا لعدم حتيز 

 .1العمل اإلنساين

اهم يف تشويه ويبقى دائما االحتماء ابلقوات املسلحة ملرافقة املساعدات اإلنسانية والدفاع عنها قد س
 العمل اإلنساين وإساءة الظن به. 

كما أن املفاوضات مع احلكومات أو احلركات املنسقة اليت تقوم هبا املنظمات اإلنسانية ال تعد هدفا من 
األهداف، وإمنا هي وسيلة ضرورية حملاولة حتقيق الغرض املنشود من مبدأ اإلنسانية يف املنازعات املسلحة أبكرب 

 2الفعالية قدر ممكن من

 الفرع الثاين: التقيد مببدأ احلياد:
وهذا املبدأ من أوجب املبادئ اليت تلتزم هبا املنظمات املستقلة العاملة يف جمال اإلغاثة حىت تضمن 

 لنفسها احلماية الالزمة فما أمهية احلياد؟ وما هي اإلشكاليات اليت تثار بشأنه يف جمال العمل اإلنساين؟

 احلياد  أوال: أمهية مبدأ 
يطلق مصطلح احلياد على موقف الدول اليت ال تشارك يف حرب قائمة أو االحنياز إىل أي من األطراف 
املتحاربة أما احلياد يف جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية فإنه يقوم على التمييز بني األنشطة املرتبطة بتوزيع 

ن تقوم هبا املنظمات العاملة يف جمال املساعدات املساعدات اإلنسانية، وأشكال العمل األخرى اليت ميكن أ
 .3الغذائية والطبية

 تعترب املساعدة واإلغاثة عمليتني حمايدتني فهي:

                                                           
خمتارات عن  كريستني يونغ. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب األمحر يف يوغوسالفيا السابقة. )م. د. ص. ح(  1

 .661. ص: 6119أعداد 
 .919إيف ساندوز. مرجع سابق. ص:   2
. 95نة الدولية للصليب األمحر وحياد املساعدات اإلنسانية. اجمللة الدولية للصليب األمحر. السنة التاسعة. العدد: . حياد اللجتنردنيز بال  3

 .958. ص: 9118مارس/أبريل 
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تقدم إىل كل من يستحق املساعدة واإلغاثة من أي طرف من أطراف النزاع فاحلماية اإلنسانية ال  .9
 اجملهود احلريب هلذه األطراف.تعترب تدخال يف النزاع جتاه أي طرف من أطرافه ألهنا ال تزيد 

املواد املقدمة للمساعدة واإلغاثة هي مواد حمايدة ألهنا ال تزيد يف القدرة احلربية ألي طرف من  .6
أطراف النزاع وألهنا تشمل اخلدمات الطبية والعالجية واملواد الغذائية والصحية واملالبس واألغطية وغريها اليت من 

 . 1على البقاء أحياء وعلى التمتع ابلكرامة اإلنسانية اليت هي حق كل فردشأهنا أن تساعد ضحااي النزاع 
فلكي حتتفظ احلركة  ومبدأ احلياد هو الضمانة احلقيقية، وصمام األمان للمنظمات املستقلة اإلنسانية، 

أي وقت، يف  الدولية للصليب األمحر بثقة اجلميع، فإهنا متتنع عن االشرتاك يف األعمال العدائية وعن التورط يف
 اجملادالت ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديين أو الذهيب، وينشأ عن هذا مطلبان:

هو االمتناع عن االشرتاك يف األعمال العدائية، أي االمتناع عن القيام أبي أفعال من شأهنا األول:   
أيضا يف مجيع جماالت نشاط  خدمة أحد األطراف أو اإلضرار به، وال يقتصر ذلك على ميدان املعركة ولكن

الصليب األمحر أو اهلالل األمحر املتصلة ابحلرب وهكذا جيب على اجلمعية الوطنية أن متتنع عن تقدمي سيارات 
اإلسعاف الستخدامها يف نقل جنود أصحاء، وأال تقبل أن تستخدم املعوانت اليت توزعها على املدنيني يف إطعام 

 املقاتلني.
حفظ الكامل يف مجيع األوقات يف اجملادالت ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديين أو هو التوالثاين:   

 .2اإليديولوجي
ويستوجب احلياد االمتناع عن أي فعل ميكن يف ظروف أي نزاع مهما كان تفسريه على أنه خيدم مصاحل  

موقف حتفظ إزاء األطراف  أحد أطراف النزاع أو يضر مصاحل الطرف اآلخر، وهناك من يقول أن احلياد هو
املتنازعة أو اإليديولوجيات، وذلك هبدف االحتفاظ بثقة اجلميع، أي أنه وسيلة تسمح ابلعمل وليس غاية يف حد 

 .3ذاته
إن مبدأ احلياد يتطلب وقبل كل شيء التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني )املدنيني( حيث حيق للمدنيني  

ت اإلنسانية، وعليه فمن الضروري أن تبذل املنظمات اإلنسانية والعاملون معها وحدهم احلصول على املساعدا
أقصى اجلهود للتمييز بني املقاتلني واملدنيني، ومع ذلك، تبقى املساعدات اإلنسانية حممية قانوان حىت عندما ينجح 

                                                           
 .381. ص: مرجع سابقزهري احلسيين.   1
محر واهلالل األمحر هبذين املبدأين. اجمللة الدولية للصليب اريون هارون اتفل. احلياد وعدم التحيز. أمهية وصعوبة اسرتشاد احلركة الدولية للصليب األم  2

 .993. ص: 9151. نوفمرب. ديسمرب 91األمحر. السنة الثانية. العدد: 
 .999رجع . ص: نفس امل ماريون هارون اتفل.   3
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تطبيقا هلذا املبدأ حيظر على املقاتلون يف االختالط  ابملدنيني واالستفادة من املساعدات اليت يتم تقدميها، و 
املنظمات اإلنسانية املشاركة يف األعمال العدائية والقيام أبنشطة موازية دعما ألحد األطراف املتحاربة أو تقدمي 

 . 1املساعدة
وقد رسخ هذا املبدأ يف جمال العمل اإلنساين، وأكدت عليه قرارات اجلمعية العامة ومنها القرار رقم  

ي جاء فيه: "... جيب أن تكون مبادئ... واحليدة... فوق كل اعتبار لدى مجيع من الذ 93/939/9155
يف  98/956/9119يقدمون مساعدة إنسانية" كما نصت املبادئ التوجيهية امللحقة بقرار اجلمعية العامة رقم 
والنزاهة، كما أشري إىل  الفقرة الثانية على أنه: "جيب أن تقدم املساعدة اإلنسانية وفقا ملبادئ اإلنسانية واحلياد

مبدأ احلياد يف املبادئ اإلنسانية أثناء العمليات اليت تنفذ يف مناطق املنازعات املسلحة الصادرة عن برانمج األمم 
( للمساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ Mohonk Titratedاملتحدة اإلمنائي، وكذلك معايري موهونك )

للقانون الدويل اإلنساين يف مبادئه التوجيهية بشأن احلق يف املساعدة  كما نص معهد "سان رميو"  2املعقدة
 (.8اإلنسانية على أمهية االسرتشاد ابحلياد، )الديباجة. ف 

كما أن التعريف التقليدي للحياد أبنه موقف الدول اليت ال تشارك يف حرب قائمة بني الدول، أو بعبارة أخرى 
تتخذه األطراف الثالثة جتاه احملاربني، وهو موقف يلزمها بواجبات معينة،  احلياد هو املوقف غري املنحاز الذي

 يعزز ما ذهبنا إليه.3ويعطيها حقوقا أخرى إزاء هؤالء احملاربني

 اثنيا: احلياد واالنتهاكات:
هل جيب على املنظمات اإلنسانية أن تلتزم ابحلياد املطلق من أجل كسب ثقة األطراف واحلفاظ عليها؟  

يلزمها هذا احلياد ابلصمت؟ أم جيب عليها أن تتفاوض لتسهيل عملية الوصول إىل الضحااي، حىت ال يتحول وهل 
 احلياد إىل فكرة سلبية و مفهوم امتناع.

لقد تعرض مبدأ احلياد إىل هجمات تشكيك يف حمتواه وجدواه، فالبعض يرى احلياد وحده فكرة سلبية 
خر مبدأ مل يعد له أي قصد يف عامل يدفع الفرد إىل املشاركة فيه مشاركة ومفهوم امتناع، وهو يف نظر البعض اآل

                                                           
عدد الثالث/ حيدر كاظم عبد علي. املساعدات اإلنسانية دراسة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين. جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية. ال  1

 .88. ص: 6198السنة الثامنة 
 .388حيدر كاظم عبد علي. نفس املرجع. ص:   2
 .966. نقال عن ماهر مجيل أبو خوات. مرجع سابق. ص: 556. ص: 9118لطبعة الرابعة جعفر عبد السالم. مبادئ القانون الدويل العام. ا  3
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فعلية اباللتزام الشخصي، وإذا أخذان ابحلياد يف املنازعات املسلحة أو االضطراابت الداخلية فإنه إن أسيء فهمه، 
 .1متنع أخطأ" من استطاع واLoyselيزيد من حجج أعدائه الذين هم على استعداد الرتديد عبارة لويزل "

إذن هل جيب على املنظمات اإلنسانية أن تلتزم ابحلياد املطلق، والصمت املطبق، إزاء االنتهاكات املستمرة 
 واجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين؟

لإلجابة عن هذا التساؤل نذكر على سبيل املثال ما قام به "جون جنج" مدير الوكالة الدولية إلغاثة  
فلسطينيني )األونروا( ابنتقاد إسرائيل علنا لقتلها النساء واألطفال وضرب األهداف املدنية وتشغيل الالجئني ال

، فكان رد 69/19/6111إىل  68/96/6115أثناء حرهبا على قطاع غزة اليت استمرت أكثر من شهر من 
وا( اليت كان فعل اجليش اإلسرائيلي هو ضرب خمازن ومستودعات الوكالة يف قطاع غزة، وقصف مدارس )األونر 

 حيتمي هبا املدنيون.
وعليه فلكي تستطيع املنظمات املستقلة أن تقوم بعملها اإلنساين بطريقة انجعة وفعالة، وأن تكسب ثقة  

األطراف وحتافظ عليها، فيجب على هذه املنظمات أن تبتعد عن اختاذ أي موقف بشأن أسباب النزاع، وعن 
ه قضااي مرتوكة لألجهزة واآلليات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان وكذلك التنديد ابنتهاكات حقوق اإلنسان، فهذ

املنظمات احلقوقية الدولية وغري الدولية، كمنظمة العفو الدولية، وجملس حقوق اإلنسان، ومنظمة صحفيون بال 
 حدود...

ها يف أسباب النزاع أو دعم ويف هذا املعىن تشري "روث ابريل ستوفالز إىل أن قيام املنظمات اإلنسانية إبعالن رأي
قضية أحد األطراف أو استغالل القضااي اإلنسانية يف كسب التأييد لصاحل أحد األطراف يعد انتهاكا ملبدأ "احلياد 

 .2العقائدي"
واحلياد ال يعين دائما السكوت، ولكن معرفة مىت جيب السكوت عندما يؤدي الكالم إىل إاثرة املشاعر  

فائدة حقيقية للضحااي الذين هتب احلركة ملساعدهتم فهي مسألة حسن تقدير، وليس هناك وإيقاظ الدعاايت دون 
وصفة عاملية لتعيني ما جيب أن يقال وما جيب أال يقال، فكل حالة ووضع خيتلف عما سبقه من حاالت 

 .3وأوضاع
ندوبيها مقبوال يف وفيما خيص اللجنة الدولية للصليب األمحر والتزامها مببدأ التكتم الذي جيعل وجود م

الدول اليت لن تفتح هلم أبواهبا، لو أهنا خشيت أن يفشوا معلومات قد تكون مفيدة خلصومها، وهكذا فإن اللجنة 
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الدولية تعترب أن التقارير اليت تكتب عن زايرهتا ألماكن االحتجاز، والتوصيات اليت تتضمنها هذه التقارير سرية، 
لإلحاطة، وحتتفظ اللجنة الدولية، حبقها يف نشر مجيع التقارير املتعلقة ابلبلد  وموجهة للسلطات اليت تقدم إليها

املعين أو إرساهلا لألشخاص الذين يطلبوهنا من اللجنة، أو الرتخيص هلؤالء األشخاص ابإلحاطة هبا يف حالة 
ة أو غري كاملة أو واحدة فقط، هي إذا نشرت الدولة املعنية تقارير اللجنة بدون ترخيص منها أي بصورة جزئي

 .1خمتصرة
كما ال جيوز للجنة أن تساعد يف أي حتقيقات بشأن ادعاءات اإلخالل ابلقانون الدويل اإلنساين، وأن  

تشارك يف أي جدال سياسي الطابع أو يرتبط ابألعمال العدائية، كما ال جيوز هلا أن تشارك يف أتليف جلنة حتقيق 
طلب إليها ذلك صراحة كل األطراف املعنية، بل تكتفي بعرض مساعيها إال مبوجب اتفاقية سابقة، أو إذا 

 .2احلميدة
وهذا ال مينع اللجنة من أن تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املنطبق يف املنازعات 

ن تكون أكثر حذراً، املسلحة الدولية أما يف حاالت االضطراابت أو التوترات الداخلية، فإنه يتعني على اللجنة أ
فتدخلها يف تلك احلاالت يقوم فقط على نظامها األساسي والنظام األساسي للحركة، فهي غري مقبولة لدى 
الدول إال بناء على موافقتها، وليست هلا سوى حرية واحدة يف العمل، هي وقف أنشطتها إذا مل حتقق توصياهتا 

 .3ساعدهتم دون محايةأي نتائج، وعندئذ ترتك األشخاص الذين حاولت م
وجيب أن ننبه إىل أمر هام ميس احلياد، ويكون مربرا وذريعة لتقاعس املنظمات اإلنسانية عن القيام  

ابملبادرات أو التفاوض مع أطراف النزاع هبدف تسهيل وصول املساعدات للضحااي، فهذا ليس من احلياد وليس 
 مقبوال أن يؤدي إىل اجلمود والسلبية.

ولية أن تقوم بطرح مبادرات تتعلق بوقف إطالق النار مؤقتا إلجالء اجلرحى، وإعادة أسرى احلرب فللجنة الد
 .4اجلرحى إىل أوطاهنم، وخلق مناطق صحية ومناطق آمنة، وتنظيم قوافل اإلغاثة عرب ساحات القتال
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 اثلثا: احلياد والقوة املسلحة:
ء يف ميثاق األمم املتحدة ال يكون سوى يف حالة يف بداية حديثنا هنا، نقرر أن استعمال القوة كما جا

الدفاع الشرعي، فرداي كان أو مجاعيا، إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدويل )املادة 
(، ويف حالة جلوء جملس األمن إىل ذلك وفقا ملقتضيات الفصل السابع إذا وقع هتديد للسلم أو إخالل به أو 89
( وإزاء وجود حاالت عديدة ملدنيني يستغيثون يف مناطق النزاعات املسلحة 31ل من أعمال العدوان )املادة عم

 ،9119وكذلك وقوع اعتداءات على مواد وعمال اإلغاثة. لقد اهتم اجمللس منذ هناية احلرب الباردة بدءا من 
عديد من النزاعات املسلحة هبدف ضمان وصول ولعب دورا أساسيا يف جمال إنفاذ اإلغاثة اإلنسانية، وتدخل يف ال

مواد اإلغاثة وأتمينها، ومن مث فقد أصدر اجمللس العديد من القرارات، وفيها أقر عدة وسائل لتأمني اإلغاثة تتدرج 
من مطالبة الدول ابلسماح أبعمال اإلغاثة إىل الرتخيص ابلقيام بعمل عسكري من أجل إيصال اإلغاثة اإلنسانية 

 ، وميكن حصر هذه الوسائل فيما يلي:للمدنيني
 (.9119أفريل  8) 855مطالبة الدول ابلسماح أبعمال اإلغاثة، وخري مثال على هذا القرار  .9
إدانة العنف ضد أعمال اإلغاثة اإلنسانية واملطالبة مبحاكمة املسؤولني، فقد أعرب جملس األمن يف  .6

كل أعمال العنف والرتهيب املوجهة عمدا إىل العاملني عن إدانته   98( الفقرة 6111نوفمرب  99) 9159قراره 
يف جمال املساعدات اإلنسانية، ودعا أطراف النزاع إىل إحرتام ومحاية العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية، وقبل 

ية ( العرقلة املتعمدة لتسليم اإلمدادات الغذائية والطب9116نوفمرب  98) 858ذلك أدان اجمللس يف القرار رقم 
 للمدنيني يف البوسنة واهلرسك.

( ويف القرار 9116أفريل  69) 889مطالبة أطراف النزاع بوقف إطالق النار، كما يف القرار  .3
( فرض اجمللس حظرا على حتليق الطائرات يف اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك لتأمني 9116أكتوبر  1) 859

 سالمة املساعدات اإلنسانية. 
 رات آمنة:                                                                      إنشاء مناطق آمنة ومم .9

( منطقة آمنة بــــ "سرييرينتسا" واملناطق احمليطة 9113أبريل  98) 591أنشأ جملس األمن مبوجب القرار        
هبا، وقرر وجوب أن تكون خالية من أي هجمات مسلحة أو أي أعمال عدوانية وذلك لتأمني إيصال 

يفو واملناطق األخرى املعرضة ( اعتبار سراي9113)ماي  569املساعدات اإلنسانية، وقرر اجمللس أيضا يف القرار 
 للتهديد كمناطق آمنة.

 إنشاء بعثة لألمم املتحدة يف منطقة النزاع: .8
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لقد أنشأ جملس األمن "بعثة لألمم املتحدة" يف منطقة النزاع على أن يكون من مهامها أتمني _ 8
ان املدنيني وكذلك توصيل اإلغاثة اإلنسانية، ولقد كان لبعثات حفظ السالم أتثري واضح خبصوص محاية السك

، 9189، وقد قامت قوات حفظ السالم بتقدمي املساعدات اإلنسانية يف قربص 1احلد من حاالت رفض اإلغاثة
وهذه املساعدات  9113،2، سرياليون 9113، جورجيا 9113، رواندا 9119، الصحراء الغربية 9185لبنان 

 فظ السالم بعد تلك األعمال التقليدية املتمثلة يف: تندرج يف مهام اجليل الثاين اليت أصبحت تقوم هبا قوات ح

 السهر على احرتام وتطبيق اتفاقية اهلدنة بني اخلصمني.  .9
 إيقاف إطالق النار.  .6
 .3عدم االحنياز وعدم استعمال القوة  .3

ن أن وال يفوتنا أن ننبه أن قوات األمم املتحدة لصيانة السلم ختتلف عن القوات املسلحة اليت جيوز جمللس األم
من امليثاق، كما أهنا ختتلف عن القوات املسلحة اليت تنظمها الدول األعضاء  98و 93ينشئها مبوجب املادتني 

( أو على أساس تصريح منه )كما يف اخلليج 9181على أساس دعوة يف جملس األمن )كما يف حالة كوراي 
ألخرية أن تستعمل التدابري اإلكراهية (، نظرا إىل أنه جيوز هلذه القوات املسلحة ا9116، والصومال 9111

 .4إلحالل السلم الدويل واألمن يف اإلقليم املعين
، كما أن إرسال قوات 5تدخل لقوات حفظ السالم 89هنالك  6111إىل غاية  9155ومنذ سنة 

موافقة حكومة األمم املتحدة للقيام أبي مهام )واليت من بينها أعمال اإلغاثة اإلنسانية( جيب أن يكون بناء على 
إال أنه يف بعض احلاالت يقف هذا الشرط سدا  6الدولة املزمع إرسال قوات األمم املتحدة إليها احرتاما لسيادهتا

منيعا دون حتقيقها لغاايهتا ودون قيامها بعملها ابلصورة املرجوة، وذلك يف حالة اهنيار النظام وسلطة الدولة، األمر 
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 .919. ص: 9113جوان 
. 6191. 6111عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. جامعة منتوري. قسنطينة. مذكرة ماجستري. السنة اجلامعية زروال عبد السالم.  5

 .19ص:
 .916مرجع. ص: نفس وائل أمحد عالم.   6



 املستقلة العاملة يف اجملال اإلنسايناإلطار النظري العام للمنظمات الباب األول                                

123 
 

ل على هذه املوافقة، إذ أن مهمة هذه العمليات هي إعادة سلطة الدولة الذي يرتتب عليه استحالة احلصو 
 .1واسرتجاع النظام فيها على غرار ما حدث يف الصومال

وقد اختلف الفقه الدويل حول استخدام القوة املسلحة لفرض إرسال املساعدات من جانب جملس  
 األمن، وأثر ذلك على حياد املساعدات اإلنسانية.

أن جملس األمن حني يتخذ اإلجراءات الضرورية وفقا ملقتضيات الفصل السابع من امليثاق، فإنه ال  يعترب البعض
 .2ميكن أن يعترب طرفا حمايدا، ابعتباره كياان سياسيا للغاية

ويرى البعض اآلخر أن املرافقة العسكرية بغرض محاية املساعدات اليت يقدمها أحد عناصر   
محر واهلالل األمحر ال تفقد هذه املساعدات طابعها احملايد، مادام الطرف )أو السلطة( احلركة الدولية للصليب األ

الذي يسيطر على األراضي اليت يتعني مرور القافلة فيها أو اليت تقدم فيها املساعدة اإلنسانية موافقا متاما على 
اد اإلغاثة من قطاع الطرق وجمرمي مبادئ وأساليب املرافقة العسكرية، وما دام هدف هذه املرافقة هو محاية مو 

 .3القانون العام
كما يعترب فريق آخر أن أي مساعدة مفروضة من جانب القوات املسلحة يف إطار عملية من    

طرف واحد هي تدخل وابلتايل ال تستويف معيار احلياد، ويرى أ. كورتن وب. كالين: أن تنفيذ عملية إنسانية غري 
من جانب الدولة، مقابل رد فعل مسلح من طرف واحد يعترب حمظورا مبوجب مسلحة عقب الرفض التعسفي 

 .4القانون الدويل
ولكي تضمن اللجنة الدولية، واجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر وغريها من اهليئات اإلنسانية 

 إلطار؟ مزيدا من املصداقية واحلماية، فهل هلا أن تتعاون مع القوات املسلحة يف هذا ا
أن اإلجابة سلبية...، فبغض النظر عن األسباب اليت تربر مثل هذه األعمال، فإهنا تؤدي  5يقرر بعضهم 

إىل مواجهات مسلحة، ويرتتب عليها ابلتايل العديد من اجلرحى واألسرى، ولو اشرتكت اللجنة الدولية مع إحدى 
ة كوسيط حمايد، و لفقدت ابلتايل كل الفرص املتاحة القوات املسلحة املعارضة أو احلامية هلا لفقدت كل مصداقي

                                                           
 .19زروال عبد السالم. مرجع سابق. ص:   1
 .16بو جالل صالح الدين. مرجع سابق. ص:   2
 .951ص: ر. مرجع سابق. تندنيز بال  3
 .955رجع . ص: نفس امل ر. تندنيز بال  4
. انظر. مقاال لألستاذ برونو بومييه. استخدام القوة حلماية املدنيني والعمل اإلنساين: حالة ليبيا وما بعدها. 951إيف ساندوز. مرجع سابق. ص:   5

 .6199. سبتمرب 559اجمللة الدولية للصليب األمحر. العدد: 
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هلا ألداء مهمتها هبذه الصفة ومن الناحية النظرية، يف إمكان اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر أن 
تتعاون مع الوحدات الصحية للقوات املسلحة التابعة لبلداهنا، بل حىت مع الوحدات الصحية لبلد اثلث شرط 

ول على موافقة بلداهنا، بيد أنه ال جيوز التفكري يف مثل هذا التعاون إال ملباشرة املهمات املخصصة ألفراد احلص
الوحدات الصحية، كما هي حمددة يف اتفاقيات جنيف ومن جهة أخرى، ينبغي إجراء هذا التعاون حتت مسؤولية 

 الوحدات الصحية للقوات املسلحة.

 الفرع الثالث: عدم التمييز:  
يفرض مبدأ عدم التمييز تناوله من جهة مفهومه أو ضرورته يف زمن السلم ويف زمن النزاعات املسلحة وما  

 يرتتب على ذلك من آاثر قانونية.

 أوال: ماهية التقيد مببدأ عدم التمييز:
العنصر أو  يراد مببدأ عدم التمييز يف جمال العمل اإلنساين، أن تقدم املساعدة اإلنسانية بدون متييز بسبب 

اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء، أو األصل القومي أو االجتماعي أو 
 .1امللكية أو املولد أو العمر أو اإلعاقة، أو أي وضع آخر

 وعدم التمييز يتضمن قاعديت عمل حمددتني مها:
 سواء يف زمن السلم أو املنازعات أو االضطراابت.عدم التفرقة يف توزيع املعونة اليت تقدم  .9
 .2مالءمة اإلغاثة لالحتياجات، ما يتطلب تقدمي اإلغاثة لألشد حاجة .6

على احرتام هذا املبدأ يف حالة الكوارث الطبيعية  98/911و 93/939وقد أكد قرار اجلمعية العامة رقم 
التمييز فوق كل اعتبار من قبل من يستطيعون تقدمي  واحلاالت املستعجلة املماثلة جيب أن تكون مبادئ... وعدم

 املساعدة اإلنسانية.
كما رسخت حمكمة العدل الدولية يف حكمها يف قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا،  

يف  مبدأ عدم التمييز يف جمال املساعدات اإلنسانية، فقررت ما يلي: ... حىت ال تتخذ املساعدة طابع التدخل
الشؤون الداخلية لدولة ما، ال جيب فقط أن تكون املساعدة مطابقة ملا كرسته ممارسات الصليب األمحر يف سبيل 
التخفيف من معاانة البشر واحلفاظ على احلياة والصحة وضمان احرتام الشخصية اإلنسانية، ولكن جيب أن متنح 

 دون متييز لكل من هو يف حاجة إليها...
                                                           

 .998خوات. مرجع سابق. ص: ماهر مجيل أبو   1
 .683. ص: 6119يلينا بيجيتش. عدم التمييز والنزاعات املسلحة. اجمللة الدولية للصليب األمحر. خمتارات من أعداد عام.   2
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، املتعلقة ابملعونة اإلنسانية، على أنه: 9118إلقليمي، تنص الئحة اإلحتاد األوريب لعام وعلى املستوى ا 
" تشمل املعونة اإلنسانية املقدمة من اجلماعة األوربية، عمليات املساعدة واإلغاثة واحلماية دون متييز ملساعدة 

أولئك الذين هم يف البلدان النامية، من الناس يف البلدان األخرى، وال سيما أشدهم ضعفا، وعلى سبيل  األولوية 
ضحااي الكوارث الطبيعية، واألزمات النامجة عن األنشطة البشرية، من قبيل احلروب واندالع أعمال القتال، أو 

 .1احلاالت أو الظروف االستثنائية املماثلة للكوارث الطبيعية أو الكوارث النامجة عن األنشطة البشرية
بني مبدأ النزاهة ومبدأ عدم التمييز، فالنزاهة يف السياق اإلنساين جيب أن تدار مبعيار وهنالك تقارب وارتباط 

موضوعي، أي أن املساعدة تقدم على أساس املعايري املوضوعية للحاجة بدون أي اعتبارات أخرى، وقد ال يعين 
ن املساعدة، بدليل تركيز هذا أن كل األطراف املتنازعة، أثناء النزاعات املسلحة، سوف تتلقى نفس الكمية م

نشاطات املنظمات اإلنسانية، يف حالة النزاع بيوغوسالفيا سابقا، على السكان البوسنيني املسلمني الذين كانوا 
 دائما حتت التهديد واهلجمات املستمرة من صرب البوسنة.

مسألة  9158سنة كما تناول املؤمتر الدويل اخلامس والعشرون حلركة الصليب األمحر واهلالل األمحر  
النزاهة واعتربها تعين االبتعاد عن أي متييز سواء ابلنسبة للجنس، اجلنسية، املعتقد الديين أو الرأي السياسي، وأهنا 
كمبدأ عمل تسعى للتخفيف من معاانة األشخاص وفقا ملعيار احلاجة، مع إعطاء األولوية للحاالت األكثر 

 .2استعجاال
نزاهة على أهنا تتطابق مع عدم التمييز، لكن الفرق بينهما يكمن يف أن مبدأ فنالحظ من هذا التعريف لل 

عدم التمييز يتعلق ابلغرض احلقيقي من املساعدة، أي األشخاص الذين يعانون، يف حني أن مفهوم النزاهة يتعلق 
 العمل ملصلحة أولئك ابلقائم ابلعمل، فهو صفة أخالقية يتعني أن تكون موجودة يف الفرد، أو املؤسسة املدعوة إىل

الذين يعانون، وبعبارة أخرى ،فإن مبدأ عدم التمييز يزيل الفوارق املوضوعية بني األفراد املتلقني للمساعدة، يف 
حني أن النزاهة تزيل الفوارق الذاتية فتقدم املساعدة حسب معاانة األشخاص مع إعطاء األولوية للحاالت األكثر 

 .3استعجاال
ين ابلضرورة املساواة احلسابية، ففي الواقع العملي يكون من النادر حدوث ذلك، فعلى فالنزاهة ال تع 

سبيل املثال، إذا مل تكن لدى عامل إنقاذ إال عشر ضمادات لتوزيعها على مائة جريح، فإن شرط النزاهة ال يعين 
                                                           

 .995ماهر مجيل أبو خوات. مرجع سابق. ص:   1
. وانظر أيضا أندريه ابسكييه. العمل اإلنساين: شرعية مشكوك فيها، اجمللة الدولية للصليب األمحر. 58بوجالل صالح الدين. مرجع سابق. ص:   2

 .88. ص: 6119خمتارات من أعداد 
 .991مرجع. ص: نفس ماهر مجيل أبو خوات.   3
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عها خمافة اإلجحاف، بل قطعا أنه جيب عليه أن يشطر كل ضمادة إىل عشرة أجزاء متساوية، أو ميتنع عن توزي
يعين أن عليه أن خيتار من يوزعها عليهم بدون حتيز أو اعتبار متعلق بشخص أولئك الذين يقدم إليهم املساعدة، 
فيعتمد يف اختياره على اخلطورة الظاهرية للجراح، دون أن مييز بني األصدقاء واحللفاء واألعداء وحبسب 

 . 1االحتياجات الفعلية
ضروري التفريق بني التمييز السليب )التفرقة السلبية( الذي هو غري قانوين، واألشكال كما أنه من ال 

اإلجيابية للتمييز أو التفرقة، واليت هتدف إىل حتسني ظروف جمموعة واحدة من األشخاص أو تعويضهم عن عدم 
مح هبا، وهي تلك اليت ، فهنالك أوجه للتمييز يس2املساواة، بدال من ممارسة اجلور والتعسف ضد جمموعة أخرى

تقوم على أساس املعاانة، أو الضعف الطبيعي لألشخاص الذين تشملهم العناية، كالنساء واألطفال واملسنني، كما 
من اتفاقية  96يوجب القانون الدويل اإلنساين، عدم املساواة يف التوقيت عند تقدمي املساعدة لذلك نرى املادة 

عبري موفق على أن " األولوية يف تقدمي العالج حتددها الدواعي الطبية تنص يف ت 9191جنيف األوىل لعام 
 العاجلة وحدها.

فلنفرتض كما يقول جون بيكتيه أن قسم اخلدمات الطبية قد واجه جمموعة كبرية من اجلرحى يف مكان  
اجلرحى ما، وتطلب املوقف عالجهم، عندئذ يكون من واجب األطباء أن يبادروا، دون النظر إىل جنسيات 

ابالهتمام أوال ابألفراد الذين يعترب التأخري يف العالج مميتا ابلنسبة هلم، أو تكون له مضاعفات خطرية، مث بعد 
 ذلك يتوجهون ابلرعاية إىل أولئك األقل حاجة إىل اإلسعاف.

 عن محاية اجلرحى واملرضى 9188وأتكيدا هلذا املعىن، وعندما حتدث الربوتوكول اإلضايف الثاين  
واملنكوبني يف البحار، قرر أبنه جيب معاملة هؤالء يف مجيع األحوال معاملة إنسانية، وأن يتلقوا  ، جهد اإلمكان ، 
ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية اليت تقتضيها حالتهم، وجيب عدم التمييز بينهم ألي اعتبار، سوى االعتبارات 

 الطبية.
من الربوتوكول اإلضايف الثاين أيضا على أفراد اخلدمات الطبية، لدى  1وحتظر الفقرة الثانية من املادة  

 .3أدائهم لواجباهتم " إيثار أي شخص ابألولوية إال إذا كان ذلك ألسباب طبية"

                                                           
 .961. 991ماهر مجيل أبو خوات. نفس املرجع. ص:   1
 .698. ص: مرجع سابقاز بوشيه سولنييه. فرنسو   2
 .969. 961ماهر مجيل أبو خوات. مرجع سابق. ص:   3
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 اثنيا: التمييز يف أوقات السلم:
تشكل العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتعلق بذلك من تعصب مشكلة عانت منها  

اإلنسانية قدميا وحديثا، لذلك تطلب األمر جترمي مثل هذا الفعل األثيم، القائم على اعتقاد متخلف يؤمن إىل حد 
اجلنون أن هنالك عرقا أفضل من عرق، وأن هنالك أمة أنقى من كل األمم. لذلك وجدت نصوص دولية جترم 

 التمييز والعنصرية يف زمن السلم من أمثلتها:
( املتعلقة ابملساواة بني العمال والعامالت يف األجر عن العمل املتساوي يف القيمة، واليت 911اإلتفاقية رقم ) -

 .9189جوان  61أقرهتا منظمة العمل الدولية يف جلستها الرابعة والثالثني بتاريخ 
 .9185إتفاقية التمييز يف جمال االستخدام واملهنة سنة  -
جمال التعليم اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم  اإلتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف -

 .99/96/9181والثقافة يف 
إعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  -

61/99/9183. 
ال التمييز العنصري واليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها املؤرخ يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشك -

69/96/9188. 
وذلك يف املادة  98/96/9188العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املؤرخ يف  -

 الثانية منه.
 يف املادة الثانية منه. 98/96/9188العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية املؤرخ يف  -
  93/18/9185إعالن طهران الصادر عن املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان بتاريخ  -
االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها واليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف  -

31/99/9183. 
عالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل وتعزيز حقوق إعالن بشأن املبادئ األساسية اخلاصة إبسهام وسائل اإل -

اإلنسان، ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري والتحريض على احلرب الصادر عن املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو 
 .65/99/9185يف 
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عن  إعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد الصادر -
 68/99/9159.1اجلمعية العامة يف 

من اإلتفاقية الدولية للحد من كافة أشكال التمييز  5وقد أتسست جلنة القضاء على التمييز العنصري وفقا للمادة 
إذا اعتربت دولة عضو أن دولة  99. ومبوجب املادة 6119دولة لغاية سبتمرب  981العنصري اليت وقعت عليها 

 ية ال تطبق أحكام االتفاقية بشكل صحيح، فيجوز هلا طرح هذا املوضوع على اللجنة.أخرى عضوا يف االتفاق
من االتفاقية على إجراء اختياري ميكن لدولة عضو مبوجب اإلقرار ابختصاص اللجنة  99وتنص املادة  

االتفاقية من قبل بشأن استالم خماطبات من األفراد أو جمموعات من األشخاص الذين يدعون أبهنم ضحااي خلرق 
 .2الدولة اليت ينتمون إليها

 اثلثا: التمييز يف أوقات النزاعات املسلحة: 
( على ضرورة حصول اجلرحى واملرضى والغرقى من أفراد 96تنص اتفاقيات جنيف األوىل والثانية )املادة  

نب طرف النزاع الذي القوات املسلحة، وغريهم من األشخاص احملميني، على معاملة إنسانية ورعاية من جا
يكونون حتت سلطته دون أي متييز ضار على أساس اجلنس أو العنصر أو اجلنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو 

أن األولوية يف نظام العالج تقرر على أساس الدواعي الطبية العاجلة  االتفاقيةأي معايري أخرى. كما حتدد 
 االعتبار اخلاص الواجب جلنسهن.وحدها، وتؤكد ضرورة معاملة النساء بكل 

إن مفهوم التمييز غري الضار ـ، وهو الذي ميكن أن جند ما يوازيه يف املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان،  
ميكن تطبيقه سواء يف النزاعات املسلحة الدولية أو غري الدولية. وهو األمر الذي يعين أنه يف ظروف معينة، وبناء 

عات معينة من الضحااي، جيوز بل ينبغي منحهم معاملة تفضيلية، ويضم القانون على احتياجات خاصة جملمو 
الدويل اإلنساين العديد من األحكام املصممة، على سبيل املثال لتوفري محاية خاصة للنساء واألطفال الذين ميكن 

 أن يكونوا قد أتثروا ابلنزاع املسلح.
منها على أنه" "مع مراعاة أحكام هذه االتفاقية فيما يتعلق برتب  98أما االتفاقية الثانية، فنصت املادة  

األسرى وجنسهم، ورهنا أبية معاملة مميزة ميكن أن متنح هلم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهالهتم 

                                                           
. ص: 9116انظر يف ذلك: عبد هللا سليمان. املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي. ديوان املطبوعات اجلامعية بنب عكنون. اجلزائر.   1
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ملساواة دون أي متييز ضار على أساس العنصر أو املهنية يتعني على الدولة احلاجزة أن تعاملهم مجيعا على قدم ا
 اجلنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو أي معايري مماثلة أخرى.

من االتفاقية الرابعة على ضرورة اختاذ تدابري احلماية العامة للسكان املدنيني ضد  93كما تنص املادة  
االستشفاء واألمان ومناطق حميدة، ومحاية املستشفيات آاثر معينة ترتتب على احلرب )مثال: إنشاء مناطق ومواقع 

املدنية والعاملني فيها، فمثال عن حرية مرور مجيع إمدادات اإلغاثة...( على أن تشمل هذه التدابري جمموع سكان 
البلدان املشاركة يف النزاع، دون أي متييز جمحف يرجع بشكل خاص إىل العنصر أو اجلنسية أو الدين أو اآلراء 

 .1لسياسية"ا
من تلك االتفاقية: "يتمتع األشخاص احملميون يف مجيع األحوال، حبق االحرتام  68ومبوجب املادة  

ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية...، ومع مراعاة األحكام املتعلقة ابحلالة الصحية والسن واجلنس، يعامل 
لسلطته، وبنفس االعتبار دون أي متييز ضار على مجيع األشخاص احملميني، بواسطة طرف النزاع الذي خيضعون 

واملتعلق  9188أساس العنصر أو الدين أو اآلراء السياسية. كما يشتمل أيضا الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
، بعنوان 88حبماية ضحااي النزاعات املسلحة الدولية على أحكام مهمة بشأن عدم التمييز. هتدف املادة 

إىل توفري معايري احلد األدىن ملعاملة األشخاص الذين يف قبضة أحد أطراف النزاع وال  "الضماانت األساسية
يتمتعون مبعاملة أفضل مبوجب أحكام أخرى، وحتدد تلك املادة معاملة مجيع أولئك األشخاص معاملة إنسانية 

على أساس العنصر أو اللون ويتمتعون كحد أدىن، ابحلماية اليت تكفلها هلم تلك املادة دون أي متييز جمحف يقوم 
أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو غريها من اآلراء أو االنتماء القومي أو االجتماعي أو 

من  6/9من فقرة  58الثروة أو املولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايري أخرى مماثلة، كما ورد يف املادة 
قائمة األفعال اليت تعترب انتهاكات جسيمة للربوتوكول ومن بني تلك األفعال: "ممارسة التفرقة الربوتوكول األول 

العنصرية )األابرهتيد( وغريها من األساليب املبنية على التمييز العنصري واملنافية لإلنسانية واملهينة، واليت من شأهنا 
 النيل من الكرامة الشخصية".

ري الدولية فإن املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف ترسي القواعد اليت أما يف املنازعات املسلحة غ 
جيري تطبيقها عليها، وهي أكثر أشكال النزاعات انتشارا اليوم، وتنص هذه املادة على أن املعاملة اإلنسانية وعدم 

اجهة األشخاص الذين ال التمييز مها املبدآن األساسيان اللذان يتعني أن يوجها سلوك أطراف النزاع يف مو 
يشاركون يف ذلك النزاع، كما تقدم تلك املادة قائمة من القواعد اليت تعترب، وفقا حملكمة العدل الدولية، تعبريا عن 

                                                           
 . 681_688_ يلينا بيجيتش ، ص  1



 املستقلة العاملة يف اجملال اإلنسايناإلطار النظري العام للمنظمات الباب األول                                

130 
 

" االعتبارات اإلنسانية األولية" وابلتايل فهذه املادة ليست ملزمة كقانون  معاهدة فحسب، وإمنا أيضا كجزء من 
الذي ينتمي إىل فئة القواعد اآلمرة، وهذا هو نص املادة الثالثة: "يف حالة قيام نزاع مسلح  القانون الدويل العريف

ليس له طابع دويل يف أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة، يلزم كل طرف يف النزاع أبن يطبق كحد أدىن 
 :1األحكام التالية

. يعاملون يف مجيع األحوال معاملة األشخاص الذين ال يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية..  .9
إنسانية، دون أي متييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو املعتقد أو اجلنس أو املولد أو الثروة أو أي 

 معيار مماثل آخر.
واملتعلق حبماية ضحااي النزاعات املسلحة غري الدولية  9188وجاء يف الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  

ير واستكمال املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف، وهو ميلك عتبة للتطبيق أعلى مما تطرحه املادة الثالثة لتطو 
منه تؤكد على أمهية مبدأ عدم التمييز، حتت عنوان "اجملال الشخصي للتطبيق" حيت تنص  6املشرتكة، فإن املادة 

رون بنزاع مسلح، وذلك دون أي متييز جمحف ينبين على أن الربوتوكول يسري على كافة األشخاص الذين يتأث
على العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اآلراء السياسية أو غريها، أو االنتماء القومي أو 

 االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر أو أية معايري أخرى مماثلة.
ماانت األساسية" واليت ترد حتت عنوان: "املعاملة اإلنسانية" ينص ويف أحكام الربوتوكول حول " الض 

الربوتوكول على ما يلي: يكون جلميع األشخاص الذين ال يشاركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن املشاركة 
ارستهم يف األعمال العدائية. سواء قيدت حريتهم أو مل تقيد. احلق يف أن حيرتم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداهتم ومم

 .           2لشعائرهم الدينية وجيب أن يعاملوا يف مجيع األحوال معاملة إنسانية
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 املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل محاية موظفي :الباب الثاين 
لقد أغفلت نصوص اتفاقيات جنيف التعرض لذكر فئة هامة من فئات العاملني يف جمال اخلدمات اإلنسانية     

اثي ،وكان أال وهي: فئة املنظمات اإلنسانية املستقلة اليت متأل و تستبد ابلنصيب األكرب يف ساحة العمل اإلغ
الربوتوكولني اإلضافيني لسنة األمل معقودا على مؤمترات دولية الحقة حىت تنصف هذه الفئة املنسية ، لكن 

حبماية هذه الفئة .وبقيت تستفيد من محاية عامة فقط ابعتبارها تندرج  أي جديد فيما يتعلق مل يضيفا  9188
يف إطار فئة أخرى أكرب هي فئة املدنيني .وعليه فقد حاولنا يف هذا الباب الثاين تسليط الضوء على املبادئ العامة 

 و غري مشاركني يف أي املستقرة يف القانون الدويل اإلنساين اليت تكفل احلماية للمدنيني ابعتبارهم غري مقاتلني
و أتسيسا على مبدأ التمييز بني  املقاتلني و غري املقاتلني ،فقد جمهود حريب و ملتزمني ابحلياد إزاء طريف النزاع ،

استكمل املبدأ آبخر و هو مبدأ التمييز بني األهداف املدنية و األهداف العسكرية ما يزيد يف ضماانت و 
فقد   و سدا لتلك الثغرة اليت شابت اتفاقات جنيف و بروتوكوليها اإلضافيني أتكيدات احلماية )الفصل األول(

كانت هنالك مبادرات تولت مسؤولية محاية األفراد العاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانية ،دون متييز، وأدانت 
غري دولية ،حيث كما يف قرارات جملس األمن ذات الصلة ابلنزاعات دولية كانت أو االعتداءات اليت وقعت عليهم  

دعا إىل توفري احلماية و حرية التنقل ألفراد اإلغاثة اإلنسانية، كما كان للمحكمة اجلنائية الدولية دور ابرز و 
مفصلي يف جترمي االعتداءات اليت يكون هدفها موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات 

  ة ........)الفصل الثاين(مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنساني
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  .الفصل األول: محاية موظفي املنظمات املستقلة يف القانون الدويل اإلنساين
نظـــرا للفـــراغ القـــانوين الـــذي حيـــول دون تـــوفري محايـــة خاصـــة ملـــوظفي هـــذه املنظمـــات املســـتقلة، فقـــد حاولنـــا 
التمـــاس وإدراج هـــذه الفئـــة حتـــت فئـــة أكـــرب وهـــي فئـــة املـــدنيني، حيـــث يتمتـــع موظفـــو املنظمـــات املســـتقلة ومنشـــآهتا 

يت تسـري خـالل النزاعـات الدوليـة وغـري الدوليـة، ابحلماية العامة املكفولة للمدنيني ولألعيان املدنية من اهلجمات وال
ومــن املهــم التــذكري أن انتهــاك هــذه احلمايــة يشــكل جرميــة حــرب تقــع ضــمن نطــاق القــانون اجلنــائي الــدويل، كمــا أن 

وســنحاول ،هــذه احلمايــة املكفولــة للعــاملني يف اجملــال اإلنســاين تــرد يف النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
 قول يف قضية محاية املنظمات ومنشآهتا من خالل املبحثني التاليني:تفصيل ال

 محاية موظفي املنظمات املستقلة ابعتبارهم مدنيني يف القانون الدويل اإلنساين. األول:املبحث 
 املبحث الثاين: محاية األعيان املدنية التابعة ملوظفي املنظمات املستقلة

 مدنيني يف القانون الدويل اإلنساينابعتبارهم املستقلة  املبحث األول: محاية موظفي املنظمات

 سنتناول محاية موظفي املنظمات املستقلة ابعتبارهم مدنيني خالل هذين املطلبني:   

 التعريف القانوين لألشخاص املدنيني. املطلب األول:

 املطلب الثاين: القواعد املقررة حلماية املدنيني.

 التعريف القانوين لألشخاص املدنيني.املطلب األول:            
املــدنيون اهتمامــا كبــريا يف إطــار القــانون الــدويل اإلنســاين لكــوهنم دائمــا ضــحااي لتلــك األشــخاص لقــد انل 

النزاعـات رغــم عــدم مشـاركتهم فيهــا، وكــذا بسـبب تطــور األســلحة وتنوعهـا وماهلــا مــن قـدرة تدمرييــة هائلــة ال تقتصــر 
 إىل غري املقاتلني.  على املقاتلني بل تتعداهم 

   خالل: وهو ما نسعى إليه من املدنينيوعليه كان البد من االستقرار على تعريف جامع مانع لألشخاص 



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

134 
 

 تعريف املدنيني يف القانون الدويل اإلنساين:     :األولالفرع 
 1بتحديــد فئـات املقــاتلني 9191لقـد اهتمـت قواعــد القـانون الــدويل السـابقة علــى اتفاقيـات جنيــف لعـام  

الذين حيق هلم التمتع حبماية قانون احلرب دون التعـرض لتحديـد قـانوين للسـكان املـدنيني ولكـن مل يـرد هنـاك تعريـف 
موحد لألشخاص املدنيني، وغالبا ما يعتمد يف حتديد من ينتمي هلذه الفئة علـى معيـار املشـاركة أو عـدمها يف تنفيـذ 

وهــو مــا .2نصــوص القــانون املعنيــة حبمــايتهم أثنــاء النزاعــات املســلحةالعمليــات العدائيــة، ســواء يف آراء الفقهــاء أو يف 
 سنتوىل توضيحه من خالل ما يلي :

 أوال: موقف الفقه الدويل من تعريف األشخاص املدنيني:
يعرف الفقه الدويل املدنيني أبهنم األشخاص الذين يواجهون أخطارا تنجم عـن العمليـات العسـكرية الـدائرة 

وال يشـــاركون يف األعمـــال العدائيـــة، وتوقفـــوا عـــن املشـــاركة فيهـــا، أضـــف إىل ذلـــك األشـــخاص  بـــني أطـــراف النـــزاع،
ويـدخلون يف عـداد  3املشاركني يف األعمـال احلربيـة مـن غـري احملـاربني أي غـري املشـاركني مباشـرة يف العمليـات العدائيـة

ــــة واملمــــولني واملراســــلني القــــوات املســــلحة والــــذين يقــــدمون املســــاعدات املختلفــــة لتحقيــــق النصــــر مثــــل الفــــ رق الطبي
 والصحفيني ورجال الدين.

 .2911و بروتوكوليها اإلضافيني 2949تفاقيات جنيف األربع املدنيني يف ا اثنيا: تعريف
والربوتوكــولني اإلضــافيني  9191سـوف نتــوىل تفصــيل القـول يف ماهيــة املــدنيني يف اتفاقيــات جنيـف األربــع 

 من خالل ما يلي: 9188

 .2949املدنيني يف املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيفتعريف -2
للسكان املدنيني، وإمنا  ااملتعلقة حبماية األشخاص املدنيني، تعريف 9191مل تضع اتفاقية جنيف الرابعة 

 ذيناكتفت بتحديد األشخاص احملميني مبوجبها، فقد ورد يف املادة الرابعة من تلك االتفاقية أّن "" األشخاص ال
حتميهم االتفاقية هم أولئك الذين جيدون أنفسهم يف حلظة ما و أبي شكل كان، يف حالة نزاع أو احتالل حتت 

، وقد ساهم غياب النص القانوين 4من رعاايها واسلطة طرف يف النزاع ليسوا من رعاايه، أو دولة احتالل ليس

                                                           
الوطنية ، انبلس ، جامعة النجاح 6196نساين ، رسالة ماجستري الفئات يف القانون الدويل اإل لبعضور، احلماية اخلاصة بز أنظر يف ذلك : عمر فايز ال1

 99_1، فلسطني ، ص 
  916وزو، ص ي ، جامعة تيز 6198زريول سعدية ، محاية ضحااي النزاعات املسلحة ، رسالة دكتوراه ،  2
 988،ص9118دار الغرب االسالمي ، الطبعة األوىل،  نساين ، عمر سعد هللا ، تطور تدوين القانون الدويل اإل 3
 61،ص6198املدنيني يف اثناء النزاعات املسلحة يف ضوء القانون الدويل االنساين ، رسالة ماجستري ، جامعة دمشق  منار امساعيل ، محاية السكان 4



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

135 
 

هم ألبشع صور املعاانة واجلرائم واإلابدة اجلماعية، الذي حيدد املفهوم القانوين للمدنيني، يف انتهاك حقوقهم وتعرض
وهو ما دفع اللجنة الدولية للصليب األمحر للتقدم مبشروع القواعد املتعلقة ابحلد من األخطار اليت يتكبدها 
السكان املدنيون يف وقت احلرب، حيث مت تعريف السكان املدنيني على النحو اآليت: ""يقصد ابلسكان املدنيني 

 قواعد الراهنة مجيع األشخاص الذين ال ميتون بصلة إىل الفئات التالية:يف ال

 أفراد القوات املسلحة أو التنظيمات املساعدة أو املكملة هلا -أ

 .1"األشخاص الذين ال ينتمون للقوات املشار إليها يف الفقرة السابقة، ولكنهم يشرتكون يف القتال -ب

لــى عبــارة يشــرتكون يف أعمــال القتــال، ممــا قــد يثــري الغمــوض يف كيفيــة متييــز يالحــظ أن التعريــف قــد اشــتمل ع       
االت عــن األفــراد الــذين يتواجــدون وقتيــا يف حالــة عســكرية، كمــا أنّــه قــد يــؤدي إىل الســكان املــدنيني يف بعــض احلــ

يني كمـــا ســـيؤدي إىل اســـتبعاد املـــدنيني املـــرتبطني ابجلهـــود احلربيـــة، مثـــل العمـــال يف املصـــانع والعلمـــاء مـــن عـــداد املـــدن
 .2حماوالت إلدخال بعض األفراد العسكريني يف عداد املدنيني

كمـا قــدم األمــني العـام لألمــم املتحــدة يف تقريــره الثـاين، حــول احــرتام حقـوق اإلنســان يف النزاعــات املســلحة 
حـد طـريف الصـراع، تعريفا للسكان املـدنيني علـى النحـو التـايل: املـدنيون هـم األشـخاص الـذين ال حيملـون السـالح أل

وكــــذلك األشــــخاص الــــذين ال يعمــــدون إىل مســــاندة أحــــد األطــــراف، عــــن طريــــق القيــــام أبعمــــال مثــــل التخريــــب، 
يتعـني أال ينطـوي علـى حتديـد  املـدنينيوالتجسس، وأعمال التجنيد، والدعايـة، كمـا أضـاف أّن أي تعريـف للسـكان 

 .3يتعلق ابجلنسية، أو الوضع اجلغرايف

خلرباء معيار الوظيفة أو العمل، والذي يتمثل يف الـدور الـذي يقـوم بـه األشـخاص ومـدى كما اقرتح بعض ا
املشــاركة يف العمليــات العســكرية، وعلــى ضــوء هــذا املعيــار جــاءت املــادة الثالثــة املشــرتكة يف اتفاقيــات جنيــف األربعــة 

األعمـــال العدائيـــة، مبـــن فـــيهم األشـــخاص الـــذين ال يشـــرتكون مباشـــرة يف  "، بتعريـــف املـــدنيني أهنـــم :9191يف عـــام 
القــوات املســلحة الــذين ألقــوا عــنهم أســلحتهم، واألشــخاص العــاجزون عــن القتــال بســبب املــرض أو اجلــرح، أو أفــراد 

                                                           
 989،ص6118دمحم فهاد الشاللدة ، القانون الدويل االنساين ، منشأة املعارف االسكندرية  1
 686، ص 9185اه، جامعة القاهرة ، كلية احلقوق زكراي عزمي ، من نظرية احلرب اىل نظرية النزاع املسلح ، رسالة دكتور  2
 989مرجع سابق ، ص  الشاللدة،دمحم فهاد  3
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االحتجـــاز، أو ألي ســـبب آخـــر يعـــاملون يف مجيـــع األحـــوال معاملـــة إنســـانية، دون متييـــز ضـــار، يقـــوم علـــى أســـاس 
 .  1"أو املولد، أو الثروة، أو معيار مماثل آخر العنصر أو اللون، أو الدين، أو اجلنس،

 .2911: تعريف املدنيني وفقا للمادة الثالثة عشر من الربوتوكولني اإلضافيني-1

، وقصـــدت 9188لقـــد تقـــدمت اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب األمحـــر مبشـــروع لتعريـــف الســـكان املـــدنيني عـــام 
إىل أفـــراد القـــوات املســـلحة أو التنظيمـــات املســـاعدة، أو ابلســـكان املـــدنيني مجيـــع األشـــخاص الـــذين ال ميتـــون بصـــلة 

 املكملة هلا وكذلك األشخاص الذين ال ينتمون إىل الفئة املشار إليها سابقا، ولكنهم يشرتكون يف القتال.

كيفية متييز السكان املدنيني يف بعض احلاالت عـن األفـراد الـذين   يفلكن هذا التعريف يثري بعض الغموض 
يتواجــدون وقتيــا يف حالــة عســكرية، كمــا أنّــه يــؤدي إىل اســتبعاد املــدنيني املــرتبطني ابجملهــود احلــريب مثــل: العمــال يف 

 .2ينياملصانع، والعلماء من عداد املدنيني، وسيؤدي إىل إدخال بعض األفراد العسكريني يف عداد املدن

مـــن  81وقـــد قـــدمت بعـــض الوفـــود تعـــديالت واقرتاحـــات حـــول تعريـــف الســـكان املـــدنيني تضـــمنته املـــادة 
املـــدين هـــو أي شـــخص ال  -"أ، وقـــد ورد فيـــه:9188 مالربوتوكـــول اإلضـــايف األول التفاقيـــات جنيـــف األربعـــة لعـــا

والثالــث والســادس مــن الفقــرة األوىل مــن األول والثــاين  مــن فئــات األشــخاص املشــار إليهــا يف البنــود ىل فئــةينتمــي إ
الربوتوكــول، وإذا اثر الشــك  امــن هــذ 93املــادة الرابعــة، مــن االتفاقيــة الثالثــة اخلاصــة حبمايــة أســرى احلــرب، واملــادة 

 .حول ما إذا كان الشخص مدنيا أم غري مدين فإن ذلك الشخص يعد مدنيا

 .يندرج يف السكان املدنيني األشخاص املدنيون كافة -ب

ال جيرد السكان املدنيون من صـفتهم املدنيـة عنـد وجـود أفـراد بيـنهم ال يسـري علـيهم تعريـف السـكان  -ت
 ."املدنيني

وجـــود عـــدد كبـــري مـــن هـــؤالء غـــري لولكـــن التســـاؤل يبقـــى، فيمـــا يتعلـــق ابلفقـــرة ت، عمـــا ميكـــن أن يكـــون 
 املدنيني، من أثر على محاية السكان املدنيني.

                                                           
، 6198ناء النزاعات املسلحة ، رسالة ماجستري ، جامعة األقصى ، فلسطني، أثنساين يف محاية املدنيني دور القانون الدويل اإل ،دمحم خليل معروف 1

 88ص 
 88رجع ، ص نفس امل دمحم خليل دمحم معروف ،  2
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ة أخــرى إىل األســباب الــيت اقتضــت التمييــز بــني املقــاتلني واملــدنيني، يف حــني حيــق هــذا التســاؤل يعيــدان مــر 
للمقــاتلني أن يشــاركوا مشــاركة مباشــرة يف القتــال، ومــن مث جيــوز أن يصــبحوا هــدفا حملــاوالت العــدول جلعلهــم عــاجزين 

قـت نفسـه، حسـبما تـذكر الفقـرة عـن القتـال، فإنـه ال حيـق للمـدنيني املشـاركة املباشـرة يف القتـال، بـل ويتمتعـون يف الو 
حبمايـــة عامـــة ضـــد األخطـــار النامجـــة عـــن العمليـــات العســـكرية، ومـــن البـــديهي أن حتقيـــق فكـــرة  "،89مـــن املـــادة  9

 ."احلماية العامة هذه يزداد صعوبة كلما قلت املسافة اليت تفصل املدنيني عن العسكريني

يشـــاركون فيـــه مشـــاركة مباشـــرة يف األعمـــال  ويفقـــد املـــدنيون حقهـــم يف احلمايـــة " علـــى مـــدى الوقـــت الـــذي
ذلك أنه جيوز جعل أولئك املدنيني هدفا للهجـوم، طيلـة الوقـت الـذي يشـاركون فيـه هـذه املشـاركة  دىالقتالية". ومؤ 

املباشــــرة، وإذا ارتكــــب هــــؤالء األشــــخاص مثــــل هــــذه األعمــــال، فإنــــه جيــــوز عندئــــذ حمــــاكمتهم وعقــــاهبم علــــى هــــذه 
 .1م احلق يف احلماية كأسرى حرب أو حىت يف محاية مماثلةاألنشطة، دون أن يكون هل

 ومن هذا االستعراض السابق، يالحظ أن التعريف السليب هو الذي مت اعتماده للسكان املدنيني. 

والــذي يعتمــد علــى عــدم املشــاركة يف القتــال، وممــا ال شــك فيــه أن إقــرار هــذا التعريــف ســيوفر محايــة عامــة 
 .2للسكان املدنيني

ومــن خــالل مــا تقــدم ، جيــد الباحــث أبن املشــرع الــدويل قــد أعطــى تعريفــا واســعا للمــدين ، األمــر وابلنتيجــة 
الــذ أدى اىل مشولـــه لفئـــات العـــاملني يف جمـــال املســـاعدة اإلنســانية ، فهـــم غـــري مقـــاتلني ، وال يشـــاركون يف العمليـــات 

مــن  6فقــرة  39الســابقة ، وقــد نصــت املــادة  العدائيــة ، ومل يــرد ذكــرهم ضــمن فئــات القــوات املســلحة يف النصــوص
امللحـق اإلضـايف األول علـى أنـه " يعـد أفـراد القـوات املســلحة ) مـا عـدا أفـراد اخلـدمات الطبيـة والوعـاظ ( مقــاتلني ، 
مبعــىن أن هلــم حــق املســامهة املباشــرة يف العمليــات العدائيــة ،وهــذا يعــين أبن املفهــوم الواســع يــدخل الفئــات العاملــة يف 

ومــن خــالل دراســة هــذه املــادة  89ة للمــدنيني املقــرر يف نــص املــادة مــل املســاعدة اإلنســانية يف إطــار احلمايــة العاجمــا
جيد الباحث أبن احلماية جاءت ضد مجيـع األخطـار النامجـة عـن العمليـات العسـكرية سـواء أكانـت تلـك العمليـات 

 جوية أو حبرية أو برية .

                                                           
منشورات احلليب احلقوقية ،  ، الطبعة األوىل ،عيان املدينة يف زمن النزاعات املسلحة نساين ومحاية املدنيني واألنوال أمحد بسج ، القانون الدويل اإل 1

 81-85، بريوت ، ص  6191
 89-81رجع  ، ص نفس امل محد بسج ،أنوال  2
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مل يــتم االهتمــام حبمايـة غــري املقــاتلني ، وخصوصــا يف فــرتة دوليــة فإنــه أمـا خبصــوص النزاعــات املســلحة غـري ال
نـه شـأن داخلـي ، فـال جيـوز التـدخل يف أما بعد احلرب العاملية الثانية ، إذا كان ينظـر هلكـذا نـوع مـن النزاعـات علـى 

ثـاق األمـم املتحـدة يف مي 8فقـرة  6شؤون الدولة مبا يف ذلك النزاع الداخلي ، وأتكيدا على ذلك فقـد نصـت املـادة 
ه :" ال حيـق لألمـم املتحـدة أو ألي دولـة عضـو  التـدخل يف الشـؤون الداخليـة لدولـة مـا ، مـا مل أنـعلى  9198عام 

 . "لسلمابيكن هنالك هتديد لألمن أو إخالل 

وكــان االهتمــام األول بشــأن محايــة املــدنيني يف النزاعــات املســلحة غــري الدوليــة يف اتفاقيــات جنيــف األربــع 
 وابلتحديد يف املادة الثالثة املشرتكة وكذلك الربتوكول اإلضايف الثاين .

فاملــادة الثالثــة املشــرتكة جــاءت عــن طريــق مشــروع املــادة الثالثــة املقــدم مــن اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر 
 ة ( .هبدف تعميم املبادئ الواردة يف االتفاقية على مجيع أنواع النزاعات املسلحة ) داخلية ، خارجي

دنيــة وأخــذ الرهــائن وحرمــت كــذلك االعتــداء علــى بوحظــرت هــذه املــادة االعتــداء علــى احليــاة والســالمة ال
الكرامــة الشخصــية إال أهنــا مل تــنص صــراحة علــى محايــة العــاملني يف جمــال مســاعدة املــدنيني إنســانيا واقتصــرت فقــط 

 على عبارة جيمع اجلرحى واملرضى ويعتىن هبم.

انتباه املؤمتر الدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر التاسـع عشـر يف نيـودهلي  ىل لفتإوهذا أدى 
ثنــــاء عملهــــم وكــــذلك فقــــد أكــــدت جلنــــة اخلــــرباء يف أ، إذ خــــرج بتوصــــيات أبال يتعــــرض األطبــــاء إىل ضــــرر 9188
 أن روح املادة الثالثة تفرتض احرتام حياد األطباء. 9186

ثــرت ســلبا علــى أز النفــاذ حــىت ظهــرت مجلــة مــن النقــائص والعــوارض والــيت ادة الثالثــة حيــاملــن دخلــت إومــا 
أتمــني احلمايــة املطلوبــة لضــحااي النزاعــات وخيبــت معهــا آمــال اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر يف حتقيــق املزيــد مــن 

 احلماية لضحااي النزاعات املسلحة.

ظهرهتــا أفجــاء الربتوكــول اإلضــايف الثــاين بعــد مفاوضــات وجهــود دوليــة لســد الفــراغ ومعاجلــة املشــاكل الــيت 
وقـد تضـمن الربتوكـول اإلضـايف الثـاين قواعـد عامـة حلمايـة السـكان املـدنيني وغـري املشـاركني يف  ،املادة الثالثة املشـرتكة

 1ر العسكرية العمليات العدائية تتمثل يف احلماية العامة من األخطا
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 مفهوم املشاركة املباشرة يف العمليات العدائية: - 3
لقــد اعتمــد معيــار " املشــاركة املباشــرة يف العمليــات العدائيــة" كمعيــار لتمييــز املــدنيني املتمتعــني ابحلمايــة عــن 

فهــــومني غـــريهم مـــن املقــــاتلني، كمـــا أن هنــــاك مفهومـــا آخــــر هـــو مفهـــوم " املشــــاركة الفعالـــة "، فبعضــــهم يـــرى أن امل
تعتـــرب  TPIRخمتلفـــان، لكـــن التعليـــق بشـــأن الربوتوكـــول اإلضـــايف األول وكـــذا األحكـــام القضـــائية حملكمـــة روانـــدا 

 ية.مل كمرتادفني ألسباب عنياللفظني القانوني

وقد حاولت اللجنة الدولية للصليب األمحر ضبط هذا املفهوم من خالل مؤمترين غري رمسيني للخـرباء عقـدا 
، فكـان TMS ASSER، ابملشـاركة مـع معهـد 6119أكتـوبر  68-68و  6113جـوان  16يف الهـاي يف 

ال: مهامجـة أو حماولـة هناك إمجـاع مـن اخلـرباء بشـأن بعـض األفعـال الـيت اعتـربت مشـاركة مباشـرة حبتـة، ومـن ذلـك مـث
القـــــبض علـــــى أفـــــراد مـــــن القـــــوات املســـــلحة للعـــــدو أو أســـــلحتهم وعتـــــادهم، كـــــذلك زرع األلغـــــام وختريـــــب خطـــــوط 

 االتصاالت العسكرية.

كمـا اعتــرب مجــع املعلومـات ألغــراض عســكرية يف ظـل ظــروف معينــة مشـاركة مباشــرة يف العمليــات العدائيــة،  
العـاملني يف خمـازن ومطـاعم لتوزيـع الغـذاء واأللبسـة للقـوات املسـلحة أبهنـم ال  كما كـان اإلمجـاع علـى اعتبـار املـدنيني
 يشرتكون مباشرة يف العمليات العدائية.

لكن بعض احلاالت أاثرت جدال كبريا، من ذلـك " حيـازة األسـلحة " فلـم يعتربهـا الـبعض اشـرتاكا مباشـرا، 
ة يف منطقـــة املعـــارك، وأثـــريت أيضـــا مســـألة قنبلـــة وكـــذلك حالـــة ســـائق الشـــاحنة املـــدين الـــذي يقـــود شـــاحنة للـــذخري 

حمطــات اإلذاعــة والتلفزيــون ابعتبــار أن هلــا مــن القيمــة اإلســرتاتيجية، وكــذلك خبــري اإلعــالم اآليل املــدين املتواجــد يف 
مكــان بعيــد،  ويســاهم غــي العمليــة العســكرية مــن خــالل جتميــع وترمجــة املعلومــات، أو مــن خــالل هجــوم مــن نــوع 

Computer Network Attac CNA  والــذي يهــدف إىل عرقلــة أو تشــويش أو إفســاد أو ختريــب
 معلومات كامنة يف حواسيب أو شبكات معلوماتية.

 لة ميكن تعريف املشاركة املباشرة كما يلي: مثومن خالل هذه األ

د القـــوات " ارتكـــاب أفعـــال حربيـــة والـــيت بطبيعتهـــا أو بســـبب الغـــرض منهـــا هتـــدف إىل ضـــرب مـــادي لألفـــراد أو عتـــا
 املسلحة للخصم".
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كــان الفعــل   ىتإذن مصـطلح " مباشــرة " ميثــل مهـزة الوصــل واالرتبــاط بــني اخلسـائر الناجتــة وبــني املشـاركة، فمــ
املرتكب سيؤدي إىل إصابة اخلصم إصابة مادية يف أفـراده وعتـاده، اعتـرب الفاعـل مقـاتال، ومـن مث جيـوز مهامجتـه، أمـا 

 .1لفاعلابة قل صفة مدين لصيظل هذه اخلسارة املادية، تإذا كان الفعل ال يؤدي إىل مث

ومـن خـالل هـذا التعريـف الواضـح يتبـني لنـا أفـراد اخلـدمات اإلنسـانية عمومـا و مـوظفي املنظمـات املسـتقلة 
يســتفيدون مــن احلمايــة العامــة املقــررة للمــدنيني ابعتبــارهم يقومــون  و ابلتــايل ، خصوصــا ينــدرجون يف فئــة املــدنيني،

بــل هــم يســامهون يف مســاعدة الضــحااي مــدنيني كــانوا أم عســكريني  .رســلمية حمايــدة ال تؤيــد طرفــا ضــد آخــ أبعمــال
 من جرحى و مرضى و أسرى.

 : التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني الفرع الثاين
لتحقيــق  يعــد التمييــز بــني املقــاتلني وغــري املقــاتلني أســاس القــانون الــدويل اإلنســاين، وهــو الــذي مهــد الطريــق

العدالــة ابلنســبة ملــن يقاتــل أو ال يقاتــل، وقــد كانــت الشــريعة اإلســالمية ســباقة علــى القــوانني الوضــعية ابعتمــاد هــذا 
 .2قتل األطفال والنساء والشيوخ الذين ال يسامهون يف تسيري القتال متاملبدأ، حيث حر 

 وسنحاول تفصيل هذا املبدأ عرب النقاط التالية:

 ني التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني.أوال: مفهوم مبدأ ب
لقد نشأ مبدأ التمييـز بـني املقـاتلني وغـري املقـاتلني نشـأة عرفيـة، وقـد رأت اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر        

ـــدأ العـــريف وتقني ـــق هلـــذا املب ـــه ضـــرورة وضـــع مفهـــوم دقي ـــة ن ـــة، وقـــد قـــدمت اللجن صـــراحة مـــن خـــالل الصـــكوك الدولي
والــذي جــاء فيــه: " يف  9189-9189للمــؤمترات الدبلوماســية لتطــوير القــانون الــدويل اإلنســاين مشــروعها األويل 

إدارة العمليــات العســكرية، ينبغــي التمييــز يف مجيــع األوقــات بــني األشــخاص املشــاركني يف العمليــات العســكرية مــن 
ؤالء يف مــــأمن قــــدر جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى، األشــــخاص الــــذين ينتمــــون إىل الســــكان املــــدنيني، بشــــكل جيعــــل هــــ

يف إطـــار املـــؤمترات الدبلوماســـية احملضـــرة  9186، و9189، وبعـــد دورتـــني ملـــؤمتر اخلـــرباء احلكـــوميني ســـنة "اإلمكـــان
والــيت تــنص  93إلقــرار الربوتوكــولني اإلضــافيني عرضــت اللجنــة الدوليــة مشــروعها النهــائي الــذي أقــر املبــدأ يف املــادة 

املــدنيني، علــى أطــراف النــزاع أن تقتصــر عملياهتــا علــى تــدمري أو إضــعاف أنــه: " مــن أجــل ضــمان احــرتام الســكان 
 ."املوارد العسكرية للعدو، وعليها التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني، واألعيان املدنية واألهداف العسكرية
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بــني الســكان بصــيغتها احلاليــة: " تعمــل أطــراف النــزاع علــى التمييــز  95وقــد مت بعــد مناقشــات إقــرار املــادة 
املدنيني واملقاتلني، وبني األعيان املدنية واألهداف العسـكرية، ومـن مث توجـه عملياهتـا ضـد األهـداف العسـكرية دون 

 ."و األعيان املدنية غريها، وذلك من أجل أتمني احرتام ومحاية السكان املدنيني

م للضــحااي وصــيانتهم مــن االعتــداء ويقصــد ابحلمايــة كــل األعمــال االجيابيــة كتقــدمي العــون واملســاعدة والــدع
وضــرورة معــاملتهم بطريقــة إنســانية: وعــدم تعريضــهم لألخطــار إىل غايــة حتديــد مصــريهم، أمــا االحــرتام فهــو مفهــوم 
سليب يقوم على عدم إيذاء الضحااي أو هتديد حياهتم واالمتناع عن استهدافهم أو استهداف ما يلزم حليـاهتم، وعـدم 

 .1متهم اجلسدية واملعنويةاملساس بكرامتهم أو سال

ـــدأ التمييـــزي، وذلـــك للحـــد مـــن  وقـــد اهتمـــت األمـــم املتحـــدة يف ســـنوات الثمانينـــات والتســـعينات هبـــذا املب
صـــدرت اتفاقيـــة بشـــأن حتـــرمي  9159اســـتخدام األســـلحة العشـــوائية الـــيت ال يســـلم مـــن أضـــرارها غـــري املقـــاتلني ففـــي 

درت اتفاقيـة بشــأن حتـرمي األسـلحة الكيميائيــة، كـذا اتفاقيــة صــ 9113اسـتخدام بعـض األســلحة التقليديـة ويف سـنة 
 .2بشأن حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام 9118أواتوا 

، بـدأت فـرتة جديـدة عرفـت صـدور قـرارات هامـة عـن جملـس األمـن، 9151وبعد هناية احلرب البـاردة عـام 
ات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان والقــانون الــدويل اإلنســاين علــى املســتوى الــداخلي للــدول، هتديــدا والــيت تعتــرب االنتهاكــ

( بشـأن الصــومال، 9116)819يـؤدي إىل تطبيـق الفصـل السـابع مــن ميثـاق األمـم املتحـدة : القـرار  للسـلم الـدويل
( 9111)9699ار ( بشــأن البوســنة واهلرســك، والقــر 9116)889( بشــأن روانــدا، والقــرار 9119)161والقــرار
تضم أتكيدات صرحية أو ضمنية، على ضرورة احرتام أهم مبادئ القانون الـدويل اإلنسـاين يف  اكوسوفو. وكلهبشأن  

 .3النزاعات املسلحة غري الدولية، وعلى رأسها مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني

إن مبــــدأ التمييــــز بــــني املقــــاتلني و غــــري املقــــاتلني، علــــى مــــا ســــبق تفصــــيله، يشــــكل محايــــة إضــــافية ملــــوظفي 
املنظمــات املســتقلة ذات الطــابع اإلنســاين الــيت تقــوم ابألعمــال اإلنســانية أثنــاء النزاعــات املســلحة ، يف ضــوء غيــاب 

 نصوص القانون الدويل اإلنساين اليت أغفلت احلديث عنها . 
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 الطبيعة القانونية ملبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني. اثنيا:
إن املبدأ األساسي الذي تقوم عليه قوانني وأعراف احلـرب، مبـا تشـتمل عليـه مـن قواعـد السـلوك أو التصـرف         

الجتمــاعي " أو أثنــاء القتــال، ويف قواعــد اإلنســانية هــو مبــدأ التمييــز، وقــد عــرب جــان جــاك روســو يف كتابــه " العقــد ا
عــن هــذا املبــدأ، عنــدما أقــر أن احلــرب عالقــة بــني الــدول ولــيس  9886مبــادئ القــانون األساســي الــذي صــدر ســنة 

 .1"عداء بني املواطنني املدنيني إال بصفة عرضية بوصفهم جنودا

 وعليه سنحاول أن نربز الطبيعة القانونية هلذا املبدأ فيما يلي: 

 الطابع العريف ملبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني:  -9
حـول عـدم مشـروعية اسـتخدام األسـلحة النوويـة أو  9118لقد ذكرت حمكمة العدل الدوليـة يف فتواهـا لسـنة    

ذين للقـانون اإلنسـاين مهـا كالتـايل: أول هـ ةالتهديد هبا أن "" املبـدآن األساسـيان اللـذان تتضـمنهما النصـوص املكونـ
 بني املقاتلني وغري املقاتلني.....". ااملبدأين يستهدف محاية املدنيني واألهداف املدنية، ويقيم متييز 

وقد أعدت اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر دراسـة موسـعة حتـت عنـوان " القـانون الـدويل اإلنسـاين العـريف " 
يني واملقـــاتلني" ووردت ابلصـــيغة التاليـــة " مييـــز وأول قاعـــدة وردت يف هـــذه الدراســـة هـــي " قاعـــدة التمييـــز بـــني املـــدن

أطراف النزاع يف مجيع األوقات بني املدنيني واملقاتلني، وتوجه اهلجمات إىل املقاتلني فحسب وال جيـوز أن توجـه إىل 
القــانون الــدويل، وذلــك مــن خــالل العنصــرين األساســيني يف تكــوين  فوهــو مــا يؤكــد اســتقرار املبــدأ يف عــر "املــدنيني 

 عرف الدويل: ال

املمارســة الدوليــة ملبــدأ التمييــز بــني املقــاتلني وغــري املقــاتلني: وقــد ظهــرت مالمــح هــذا املبــدأ يف كثــري مــن -أ
األنظمة السياسية والقانونيـة عـرب التـاريخ بدرجـة متفاوتـة، لكـن معظمهـا كـان يقـيم جانبـا مـن التمييـز يف املعاملـة بـني 

رى الــيت تــدل علــى الطــابع العــريف اآلمــر للمبــدأ، خــمــن بــني املؤشــرات األو فيــه، املشــاركني يف القتــال وغــري املشــاركني 
جنـــد الكثـــري مـــن الكتيبـــات العســـكرية الـــيت أقامـــت هـــذا التمييـــز حـــىت يف دول مل تكـــن أطرافـــا يف الربوتوكـــول اإلضـــايف 

يد، فرنســـا، مثـــل الســـو  لـــدول نن هـــذا املبـــدأ، ومـــن بـــني هـــذه الـــدول، جنـــد الـــدليل العســـكريقـــالـــذي  9188األول 
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اندونيسيا، كينيا، اململكة املتحدة، والوالايت املتحدة األمريكية، كمـا أشـارت الكثـري مـن الـدول إىل مبـدأ التمييـز يف 
 .1مرافعاهتا أمام حمكمة العدول الدولية يف قضية األسلحة النووية

 االعتقاد القانوين إبلزامية مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني: -ب

، غــري الدوليــةو  ال يضــر هبــذا الــركن املعنــوي للقاعــدة العرفيــة تعرضــها لالنتهــاك يف النزاعــات املســلحة الدوليــة    
ألن االنتهــاك كممارســة مناقضــة للســلوك الــدويل ال حيــول دون قيــام العــرف الــدويل، ألن االنتهــاك ال حيمــل عناصــر 

يف أقصـى احلـاالت إىل إضـعاف القاعـدة العرفيـة دون إلغائهـا،  اإللزام والتبادلية يف كل احلاالت، وقد يؤدي االنتهـاك
 .  2العلين هبا دوهذا إذا مل يتم التندي

مــــن  95لقـــد مت إقـــرار املبــــدأ يف املـــادة  :الطـــابع التعاهـــدي ملبــــدأ التمييـــز بـــني املقــــاتلني وغـــري املقــــاتلني -6
بيـــــنهم وبـــــني  تالـــــيت عرفـــــت الســـــكان املـــــدنيني، وفرقـــــ 81، إضـــــافة إىل املـــــادة 9188الربوتوكـــــول اإلضـــــايف األول 

قــــد نصــــت علــــى حصــــانة الســــكان املــــدنيني مــــن اهلجمــــات واألخطــــار النامجــــة عــــن  89املقــــاتلني، كمــــا أن املــــادة 
عــد تعــد انجتــة عــن مبــدأ التمييــز، ممــا دعــم القيمــة القانونيــة لــه، وعمليــة التقنــني  العمليــات العســكرية، وكــل هــذه القوا

 .  3هذه موجودة يف القانون الدويل اإلنساين العريفالتمييز كشفت عن القاعدة الدولية ومل تنشئها، ألن قاعدة 

 .اثلثا: الصعوابت اليت تعرتض تطبيق مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني
أصــبحت احلــروب ظــاهرة اجتماعيــة بشــرية، تصــيب الشــعوب أبهواهلــا، دون التفرقــة بــني املقــاتلني وغــري لقــد 

 .4املقاتلني، بعد أن جتاوزت آاثر احلروب والنزاعات املسلحة الدول، لتشمل املدنيني وغري املقاتلني

لني وغــري املقــاتلني، وذهــب أمريكــي رفـض يف مجلتــه التســليم مببــدأ التمييــز بـني املقــات-كمـا أن الفقــه األجنلــو 
إىل تقرير حقيقة أن عالقـة العـداء بـني احملـاربني متتـد أيضـا إىل مـواطنيهم املـدنيني، مـع التسـليم أبن العمـل جيـري علـى 

، وســــنحاول فيمــــا يلــــي، اســــتعراض أهــــم 5تــــوفري احلمايــــة هلــــم طاملــــا أهنــــم ال يســــامهون يف العمليــــات العدائيــــة الــــدائرة
 اهنيار مبدأ التفرقة بني املقاتلني وغري املقاتلني، أو غموضه:األسباب اليت أدت إىل 
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حت اجليـــوش املعاصـــرة تشـــمل مجيــــع املـــواطنني القـــادرين علـــى محــــل بازدايد أعـــداد املقـــاتلني: لقـــد أصــــ_9
الســــالح بعــــد أن أخــــذت الــــدول بنظــــام التجنيــــد اإلجبــــاري، واجتهــــت التشــــريعات الداخليــــة إىل غايــــة وضــــع مجيــــع 

 واء مباشرة أو عن طريق غري مباشر، حىت ساهم يف هذه األعمال النساء واألطفال.ساملواطنني يف خدمة احلرب، 
 أساليب احلرب وفنوهنا: تطور _6

املنشـآت  –رغـم مـا فيهـا مـن قيـود  –من قانون الهاي، مبشروعية قـذف  68لقد سلم الفقه يف ظل املادة 
واملبــاين العامــة واخلاصــة علــى حــد ســواء، ابلقنابــل وتــدمريها للوصــول إىل استســالم املدينــة، وقهــر إرادة اخلصــم، كمــا 

رب املــدن احملصــنة، هبــدف إصــابة األهــداف احلربيــة، بغــض النظــر عــن مسحــت قواعــد قــانون احلــرب البحريــة، أن تضــ
األضرار اليت ميكن أن تلحق غري املقاتلني أو ملكيتهم اخلاصة، كما أن احلـرب اجلويـة هـي أكثـر وسـائل القتـال أتثـريا 

 على غري املقاتلني.

كـل أمـل للمحافظـة علـى مبــدأ إن اكتشـاف األسـلحة النوويـة اهليدروجينيـة ذات التـدمري الشـامل، قــد أطـاح ب   
التفرقـة بـني املقـاتلني وغــري املقـاتلني، ويكفينـا أن نشـري هنــا، إىل التقـديرات الـيت تـذهب إىل أنــه يف حالـة وقـوع حــرب 
تستخدم فيها األسلحة النووية، فإن عدد القتلى يف الدقائق العشر األوىل من احلـرب يصـل يف الـوالايت املتحـدة إىل 

 االحتاد الروسي إىل سبعني مليوان.تسعني مليوان، ويف 

 اللجوء إىل استخدام أساليب احلرب االقتصادية:_3

ينطوي أسلوب احلرب االقتصادية عنـد اسـتخدامه يف النزاعـات املسـلحة يف بعـض مظـاهره علـى شـكل مـن 
دنيني علـى واء دون متييـز، وذلـك مـن أجـل محـل املـسـأشكال العقاب اجلماعي للسكان املدنيني واملقاتلني على حد 

الضــغط علــى حكومــاهتم نتيجــة للســخط العــام مــن تــدهور األوضــاع املعيشــية الــيت يتحملهــا املــدنيون بدرجــة أكــري، 
وحـــىت يف النزاعـــات املســـلحة غـــري الدوليـــة، تلجـــأ األطـــراف إىل اســـتخدام كـــل وســـائل الضـــغط والقهـــر االقتصـــادي، 

 .1فتوجه احلكومات ميزانياهتا إىل التسلح ومواجهة التمرد

 األسلحة التقليدية:_9

هذه األسلحة تشكل خطرا على فئـات غـري املقـاتلني واألعيـان املدنيـة، ألهنـا أصـبحت ال تقتصـر يف قـدرهتا      
التدمرييـة علــى األهــداف العســكرية إمــا بطبيعتهــا أو لســوء اســتخدامها، فقــد أصــبحت أهــم التحــدايت ابلنســبة ملبــدأ 
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أثنــاء النزاعــات املســلحة، وكــذا الــيت تعتــرب األكثــر اســتخداما وانتشــارا بــني فئــات  التمييــز بــني املقــاتلني وغــري املقــاتلني
 األسلحة التقليدية يف النزاعات املسلحة املعاصرة.

 ومن بني هذه األسلحة جند:  

األلغــام األرضــية املضــادة لألفــراد: مــن أجــل مواجهــة األخطــار الواســعة هلــذه األســلحة، فقــد اجتــه اجملتمــع أ_ 
الدويل حنو حترمي استخدام وإنتاج األلغام األرضـية بدايـة مـن الربوتوكـول الثـاين املتعلـق حبظـر أو تقييـد اسـتعمال املدين 

، والـــذي دخـــل حيـــز النفـــاذ 9118، واملعـــدل يف ســـنة 9151األلغـــام واألشـــراك اخلداعيـــة والنبـــائط األخـــرى لســـنة 
 .9115ديسمرب  13بتاريخ 

الـيت تتعلـق حبظـر اسـتعمال وختـزين وإنتـاج ونقـل األلغـام املضـادة  9118كما اعتمـدت أيضـا اتفاقيـة أواتوا 
 .1لألفراد وتدمريها

خملفات احلرب القابلة لالنفجار: وقد عاجل هذا املوضوع الربوتوكول اخلامس املتعلق مبخلفات احلـرب  ب_
، وقــد دخــل حيــز 6113نــوفمرب  65، والــذي مت اعتمــاده يف 9151القابلــة لالنفجــار ابتفاقيــة األســلحة التقليديــة 

 .6118نوفمرب  96النفاذ يف 

الــــذخائر العنقوديــــة: وقــــد اعتمــــدت يف " دبلــــن " ابيرلنــــدا اتفاقيــــة خبصــــوص حظــــر إنتــــاج واســــتخدام ج _
ديســــمرب  13ســـلو " يف و وتطـــوير وختـــزين ونقــــل الـــذخائر العنقوديـــة، وقــــد فـــتح ابب التوقيـــع علــــى االتفاقيـــة ب " أ

26115. 

 احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين.الفرع الثالث: الفئات 
فقـــد قـــرر القـــانون الـــدويل اإلنســـاين مبـــادئ راســـخة حلمايـــة املـــدنيني، وأحـــاط فئـــات أخـــرى  ،كمـــا مـــر بنـــا  

 سنحاول بياهنا فيما يلي:  ت ذات أحكام مفصلة .حبماية خاصة هبم مبوجب معاهدا

 أوال: اجلرحى واملرضى والغرقى:
لقــد اكتفــت أول معاهــدة متعــددة األطــراف مــن أجــل حتســني حــال " العســكريني اجلرحــى يف جيــوش امليــدان       

، 9161، أضــيف املرضــى إىل عنواهنــا وهــو مــا احتفظــت بــه معاهــدة 9118)القــوات الربيــة (، وإثــر مراجعتهــا عــام 
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مـــــن  15مضــــمون املــــادة  ورا ملحوظـــــا نلمســــه يفطــــ، وقــــد تطــــورت أحكـــــام اجلرحــــى واملرضــــى ت9191ومعاهــــدة 
حيــث نصــت فقرهتــا )أ( علــى أن اجلرحــى واملرضــى هــم األشــخاص العســكريون أو  9188الربوتوكــول األول لســنة 

املدنيون الذين حيتـاجون إىل مسـاعدة أو رعايـة طبيـة بسـبب الصـدمة أو املـرض أو أي اضـطراب أو عجـز بـدين كـان 
ظتـــان أيضـــا حـــاالت الرضـــع واألطفـــال حـــديثي الـــوالدة أو عقلـــي، الـــذين حيجمـــون أي عمـــل عـــدائي، وتشـــمل اللف

ـــة عاجلـــة، مثـــل ذوي العاهـــات وأوالت األمحـــال  ـــذين حيتـــاجون إىل مســـاعدة أو رعايـــة طبي واألشـــخاص اآلخـــرين ال
 .1الذين حيجمون عن أي عمل عدائي

وات البحريـة رحى واملرضى والغرقـى التـابعني للقـاجلكما أقرت االتفاقية الثانية جلنيف اخلاصة بتحسني حال 
، فاملقصود ابلغرقى أو املنكـوبني يف البحـار 9188توكول األول و من الرب  5، مبوجب الفقرة )ب( من املادة 9191

هــم األشــخاص العســكريون أو املــدنيون الــذين يتعرضــون للخطــر يف البحــار أو أيــة ميــاه أخــرى نتيجــة ملــا يصــيبهم أو 
جمــون عـن أي عمــل عـدائي، ويســتمر اعتبـار هــؤالء األشــخاص يصـيب الســفينة الـيت تقلهــم مـن نكبــات، والـذين حي

علـى وضـع آخـر مبقتضـى االتفاقيـات أو الربوتوكـول، وذلـك بشـرط  امنكوبني يف البحار أثنـاء إنقـاذهم إىل أن حيصـلو 
 .2حجام عن أي عمل عدائياستمرارهم يف اإل

 اثنيا: أسرى احلرب:
ة ألســـرى احلــرب، ويقصــد أبســـرى احلــرب: كـــل الثالثــة، معاملـــة خاصــ 9191لقــد أفــردت اتفاقيـــة جنيــف 

مقاتــل يقــع يف قبضــة العــدو أو ويف أيــدي اخلصــم، ويراعــى أن أســرى احلــرب يكونــون حتــت ســلطة دولــة العــدو، ال 
( لــذلك تعتــرب الدولــة احلــاجزة مســؤولة عــن كيفيــة 96حتــت ســلطة األفــراد أو الوحــدة العســكرية الــيت أســرهتم )املــادة 

سـرى احلـرب يف أقــرب وقـت ممكـن بعــد أسـرهم، إىل معسـكرات تقــع يف منطقـة تبعـد بعــدا  معـاملتهم، وجيـب ترحيــل أ
 (.91كافيا عن منطقة القتال حىت يكونوا يف مأمن من اخلطر )املادة 

وينتهي األسر ألسباب عديدة، منها: الوفاة، وإعادة األسرى إىل أوطاهنم أثنـاء العمليـات العدائيـة، )يكـون 
ـــذ ـــة أو أولئـــك الـــذين ذلـــك ابلنســـبة للجرحـــى ال ين ال يرجـــى شـــفاؤهم أو ذوي العاهـــات أو املصـــابني أبمـــراض عقلي
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عمال العدائية )عمليات تبـادل األسـرى(، علـى حيتاجون إىل فرتة عالج طويلة(، واإلفراج عن األسرى بعد انتهاء األ
 .1لة اليت يتبعها األسرىون إبطاء ومع اقتسام املصاريف بطريقة عادلة بني الدولة احلاجزة والدو دأن يكون ذلك 

أن تكون املعسكرات الـيت يقـيم فيهـا وكـذلك املالبـس واألغذيـة الـيت : ويتمتع األسري ابلعديد من املزااي منها
تقــدم لــه كافيــة ومناســبة وجيــب تــوفري العنايــة الصــحية والطبيــة لــه ، ولــه حــق ممارســة الشــعائر والواجبــات الدينيــة، مــع 

العامل اخلارجي )استالم اخلطـاابت وإرسـاهلا واسـتالم الطـرود والربقيـات.....(، كـذلك ميكـن توفري االتصال بينه وبني 
 .2تكليفه ببعض األعمال) كالزراعة أو النقل أو اخلدمات( مقابل أجر مينح له

 اثلثا: موظفو اخلدمات اإلنسانية.
تفيد منهــا األشــخاص احملميــون تعبــري "اخلــدمات اإلنســانية" علــى مجيــع األعمــال اإلنســانية الــيت يســ يطلــق      

وقـد تعـددت تلـك اخلـدمات وتنوعـت،  هـو معنـوي ومـا هـو مـادي، طبقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين، ومنهـا مـا
إضافة إىل أن القائمني هبا ال ميثلون فريقا واحدا متجانسا، بل يتبعون هيئات ومنظمـات خمتلفـة، مـع مـا حيمـل ذلـك 

 : 3إلطار احملدد يف مواثيق القانون الدويل اإلنساين، سنتعرض إىل الفئات التاليةمن تشعب وخلط أحياان، وحسب ا

 موظفو اخلدمات الطبية والروحية:  _2
 موظفو اخلدمات الطبية: ينقسم موظفو اخلدمات الطبية وأفرادها إىل ثالثة أقسام: - أ

 معاجلتهم.املتفرغون متاما للبحث عن اجلرحى واملرضى والغرقى أو نقلهم أو -
 املتفرغون متاما إلدارة الوحدات واملنشآت الطبية.-
ون خصيصــا للعمــل عنــد احلاجــة كممرضــني أو مســاعدي حــاملي النــاقالت، والقيــام وبدنــالعســكريون امل-

 ابلبحث عن اجلرحى واملرضى والغرقى أو نقلهم أو معاجلتهم.
 يشـرتط فيـه أن يكونـوا متفـرغني متامـا موظفو اخلدمات الروحيـة: وهـم ملحقـون ابلقـوات املسـلحة، وال -ب

أو جزئيــا ملســاعدة اجلرحــى واملرضــى روحيــا، ألن عملهــم كتــابعني للقــوات املســلحة يشــمل أفرادهــا كافــة، والبــد مــن 

                                                           
نساين ، دليل للتطبيق على الصعيد منشور ضمن القانون الدويل اإلالطبعة األوىل ،نساين ، بو الوفا ، الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلأأمحد  1

 983_986، ص 6113الوطين _ دار املستقبل العريب ، القاهرة  _ 
 983فا ، مرجع سابق _ ص أمحد ابو الو  2
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رابطة قانونية مع اجليش، كما جيب أن تكون العالقة رمسية بني املتطوعني الروحيني والقوات املسلحة حـىت تتـوفر هلـم 
 .1ياتمحاية االتفاق

 أفراد مجعيات اإلغاثة التطوعية: -1
مقدمــــة هــــؤالء أفــــراد اجلمعيــــات الوطنيــــة للهـــالل األمحــــر والصــــليب األمحــــر العــــاملني وفــــق الشــــروط  يف نـــذكر       

القانونيـة، وننـوه ابحلمايـة الــيت خصصـت هبـا الشــارة الـيت حيملوهنـا، ويضــاف إلـيهم أفـراد مجعيــات اإلغاثـة التابعـة لبلــد 
ويتمتعـــون ابلضـــماانت املمنوحـــة لـــزمالئهم حمايـــد الـــذين يقومـــون ابخلـــدمات اإلنســـانية لفائـــدة أحـــد أطـــراف النـــزاع، 

التابعني لذلك الطرف على أن تتوفر هلم الشروط املطلوبة، ومنها إبالغ الطرف اآلخـر مبشـاركتهم يف أعمـال اإلغاثـة 
 التطوعية.

أّمـــا عـــن الوضـــع القـــانوين ألفـــراد اخلـــدمات الصـــحية والروحيـــة واإلغاثـــة التطوعيـــة، فـــنالحظ أن أفـــراد اخلـــدمات       
لطبيــة املتفــرغني متامــا للخـــدمات أو اإلدارة الصــحية وأفــراد الفئتــني األخـــريني ال يعتــربون أســرى حــرب إذا وقعـــوا يف ا

مــن اتفاقيــة جنيــف األول(، وميكــن اســتبقاؤهم لديــه للقيــام مبســاعدة أســرى احلــرب صــحيا  65قبضــة العــدو )املــادة 
ـــة، إذ يعتـــربون أســـرى حـــرب عنـــد يف اخلـــدمات الصـــحالعـــاملني وروحيـــا، وخيتلـــف وضـــع العســـكريني  ية بصـــورة مؤقت

(وخبصـوص األوىل من اتفاقيـة جنيـف 61وإن قاموا بوظائف صحية عند احلاجة)املادة حىت وقوعهم يف قبضة العدو 
أفــراد مجعيــات اإلغاثــة التــابعني لدولــة حمايــدة، فــال ميكــن اســتبقاؤهم لــدى طــرف يف النــزاع يقعــون يف قبضــته، ألهنــم 

مـن اتفاقيـة جنيـف األوىل(، وأضـاف  36وينتمـون إىل مجعيـات خاصـة ال إىل قـوات بالدهـم )املـادة حمايدون أصال، 
توكـــول األول إىل مـــوظفي اخلـــدمات واإلدارة الطبيـــة العـــاملني يف تشـــغيل وســـائل النقـــل الطـــيب أو إدارهتـــا بصـــورة و الرب 

ا كانـــت صـــفتهم مـــدنيني أو عســـكريني، دائمـــة أو مؤقتـــة، ومجيـــع األصـــناف املـــذكورة تشـــملها احلمايـــة القانونيـــة مهمـــ
 )ج و د(الربوتوكول األول(. 5وكذلك األمر ابلنسبة إىل أفراد اخلدمات الروحية )املادة 

وجممــل القــول: إن حصــانة العــاملني يف اجملــال اإلنســاين أثنــاء النزاعــات املســلحة تســتند إىل حيــادهم املطلــق 
مـن  68 عملهـم تـدخال يف النـزاع أبي حـال كمـا ذكـرت املـادة أي امتناعهم عن القيـام أبي عمـل عـدائي، وال يعتـرب

 .2االتفاقية األوىل صراحة
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 ة املدنية )الدفاع املدين(.مايموظفو احل -3
لدفاع املدين هم: األشخاص الـذين خيصصـهم أحـد وظفي ام)ج( من الربوتوكول األول فإن  89مبقتضى املادة      

ــــة أو أطــــراف النــــزاع لتأديــــة املهمــــات اإلنســــاني ــــة الســــكان املــــدنيني مــــن أخطــــار العمليــــات العدائي ة الراميــــة إىل محاي
الكــوارث، وتســاعدهم علــى جتــاوز آاثرهــا املباشــرة، وتــوفر هلــم الظــروف الالزمــة للبقــاء دون غريهــا مــن املهــام، ومــن 

 بينهم األفراد العاملون يف إدارة أجهزة الدفاع املدين فقط.
إىل أرض أطراف النزاع واألرض احملتلة وإىل املدنيني الذين يسـتجيبون لطلـب  ومتتد محاية أفراد الدفاع املدين

سـتفادة المـن أجهزهتـا، ويشـرتط  االسلطات، ويشاركون حتت إشـرافهم يف أعمـال الـدفاع املـدين دون أن يكونـوا جـزء
 دنيـة، وال تعتـرب أعمـاهلم املموظفي الدفاع املدين من احلماية املقررة للمدنيني أن ميتنعوا عن القيـام أبي أعمـال عدائيـة

ن هلـم احلـق إطاملا أهنم أشخاص مدنيون،  وحيتفظون بصفتهم تلك، أما العسكريون امللحقون هبم فـ ضارة ابلعدو، و
يف احلمايــة املنصـــوص عليهـــا وفـــق شـــروط حمـــددة، منهـــا القيــام أبعمـــال الـــدفاع املـــدين دون ســـواه ويف الـــرتاب الـــوطين 

 قبضـة العـدو يصـبحون أسـرى حـرب، وإذا احتلـت األرض الـيت يعملـون هبـا، فـيمكن أن لطرف النزاع، وإذا وقعـوا يف
العســكرية  ميقومــوا أبعمــال الــدفاع املــدين لفائــدة الســكان فقــط، مــع احتفــاظهم بصــفة أســرى احلــرب ابعتبــار صــفته

 .1(9188.الربوتوكول األول 88األصلية، ) املادة 

 املرتبطون هبا: موظفو األمم املتحدة واألفراد  -4
اتفاقيـة بشـأن مـوظفي األمـم  11/96/9119بتـاريخ  91لقد أقرت اجلمعيـة  العامـة لألمـم املتحـدة يف دورهتـا      

أيذن هبــا جملــس األمــن   وال تنطبــق هــذه املعاهــدة علــى :"أيــة عمليــة لألمــم املتحــدة  و األفــراد املــرتبطني هبــا، املتحــدة
ميثــاق األمــم املتحـدة ويشــارك فيهــا أي مــن األفــراد كمقــاتلني ضــد قــوات  مبوجــب الفصــل الســابع مــن متخــذكـإجراء 

 .2( من االتفاقية3/6مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون النزاعات املسلحة الدولية) املادة

 رابعا: محاية الصحافيني ) رجال اإلعالم(.
يف املــواد املكتوبــة  لقــد اختلــف فقهــاء القــانون حــول تعريــف الصــحفي، بــني مضــيق حيصــر مــدلول الصــحافة

فقـــط، مركــــزا علــــى املــــادة دون أشخاصــــها، وبــــني اجتــــاه يوســــع مــــدلول الصــــحافة ليشــــمل التلفــــاز واإلذاعــــة واملســــرح 
 .3والسينما وغري ذلك من وسائل اإلعالم املختلفة

                                                           
 956_959مرجع سابق ، ص ميلود بن عبدالعزيز ،  1
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، وقــد رجــح التعريــف الــوارد يف مشــروع ةوقــد انتقــد الــبعض هــذين االجتــاهني وأورد عليهمــا انتقــادات عديــد
فاقيــة األمــم املتحــدة  الــذي كــان قــد أعــد بنــاء علــى توصــية اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لتقدميــه إىل مــؤمتر اخلــرباء ات

احلكــــوميني، مث إىل املــــؤمتر الدبلوماســــي الــــذي أســــس لتأكيــــد وتطــــوير القــــانون الــــدويل اإلنســــاين يف الفــــرتة مــــا بــــني: 
منــه والــيت نصــت علــى أن: مصــطلح الصــحفي يشــري /أ( 6) ، االجتــاه املوســع، حيــث ورد يف املــادة9189-9188

ـــو ويف التليفزيـــون، والـــذين  إىل كـــل مراســـل أو خمـــرب أو حمقـــق أو مصـــور ومســـاعديهم الفنيـــني يف الصـــحف ويف الرادي
 .1ميارسون طبيعيا هذا النشاط كعمل أصلي

قـوات املسـلحة أسـرى وحسب أحكام الئحة الهاي واتفاقية جنيف الثالثة يعتـرب مراسـلو احلـرب التـابعون لل
ــــة العامــــة يف دورهتــــا اخلامســــة والعشــــر  ( وضــــع 68ن )يحــــرب عنــــد وقــــوعهم يف قبضــــة العــــدو، وقــــد تناولــــت اجلمعي

ـــــى املـــــؤمتر عـــــاألمـــــني ال 16/99/9183الصـــــحفيني، ودعـــــت يف قرارهـــــا بتـــــاريخ  ام لألمـــــم املتحـــــدة إىل عرضـــــه عل
 81أن الصـــحايف مـــدين علـــى معـــىن املـــادة  "ل األول:الربوتوكـــو مـــن  81قـــب جبنيـــف، وتعتـــرب املـــادة تالدبلوماســـي املر 

الفقــرة "أ" وعليــه محــل بطاقــة هويــة مســلمة مــن الدولــة الــيت هــو مــن رعاايهــا، أو الــيت يقــع فيهــا جهــاز األنبــاء الــذي 
يستخدمه وتشهد على صفته كصحايف، واحلماية اليت يتمتع هبا الصحفي هي حصـانة مـن األعمـال احلربيـة ابعتبـاره 

 .2" ملدنيون ليسوا أهدافا عسكريةمدنيا، وا
وهكــذا يتمتــع الصــحفيون ابحلمايــة الــيت يوفرهــا هلــم القــانون الــدويل اإلنســاين، مبقتضــى الفقــرة الثانيــة مــن املــادة     
مــن الربوتوكــول األول، وملــا كانــت احلمايــة القانونيــة الدوليــة للصــحفيني ومراســلي  89، والفقــرة الثالثــة مــن املــادة 81

 يغت ملالءمة الطابع اخلاص ملهنة الصحافة اليت تتطلب جماهبة خماطر مجة تصل إىل حد القتل.احلرب قد ص
مـــن الربوتوكـــول األول، فقـــد ذكـــر شـــرط أال يشـــارك الصـــحفي  89وفقـــا للتعليـــق علـــى الفقـــرة الثالثـــة مـــن املـــادة     

ال العدائيـة: األعمـال احلربيـة الـيت مـن مباشرة يف األعمال العدائية، كي يستفيد من احلماية القانونية، ويقصد ابألعم
فمشـاركة الصـحفي  و،و الغرض منها، ضررا فعليا ألفراد ومعدات القوات املسلحة للعدأاحملتمل أن تسبب بطبيعتها 

 يف الدعاية ال ميكن اعتباره مشاركة مباشرة وابلتايل ال يفقد الصحفي حصانته.
لـــــزي العســـــكري أو يقـــــرتب منـــــه بشـــــدة، أو الزم وتتبـــــع وحـــــدة يفقـــــد الصـــــحفي احلمايـــــة إذا لـــــبس زاي يشـــــابه ا     

عسكرية، وكذلك إذا تواجد الصحفي يف مناطق جيوز استهدافها، ويسـمح القـانون بـذلك، ولكـن بروتوكـول جنيـف 
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ـــــع تعـــــرض املـــــدنيني، ومـــــن ضـــــمنهم  9188األول  ـــــة بـــــذل جهـــــد كـــــاف ملن أوجـــــب علـــــى كافـــــة األطـــــراف املتحارب
 .1لقيام ابلعمليات العسكريةالصحفيون، ألي هجوم أثناء ا

 املدنيني:القواعد العامة حلماية السكان  الثاين:املطلب 
التعرض إىل  من بد لنا أيضا ابحلماية فالاملشمولة  والفئاتبعد أن استعرضنا فيما سبق مفهوم املدنيني 

تعد معايري هامة لتجرمي االنتهاكات اجلسيمة اليت  املسلحة، واليتالقواعد العامة اليت جيب مراعاهتا يف النزاعات 
      يلي:عرب ما  تطاهلا. وذلك

 احلماية العامة للسكان املدنيني  ول:األالفرع 
نساين يندرجون ضمن فئة املدنيني فال ريب اهنم ابعتبار موظفي املنظمات املستقلة العاملني يف اجملال اإل

هو كل شخص ال يقاتل  ،سبق القول فاملدين، كما نساين،اإليستفيدون من احلماية اليت يوفرها القانون الدويل 
، وهو ما سنتوىل تفصيله فيما 2وإذا ما اثر الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا او عسكراي فانه يعترب مدنيا 

 يلي :

 :2949قواعد احلماية العامة للمدنيني يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ال:أو 
ربعة ابهتمام خاص من الفقهاء ، وخاصة فقهاء القانون الدويل العام لقد حظيت اتفاقيات جنيف األ

يل كما عدها فقهاء القانون اجلنائي الدو .ساس هلذا القانون وذلك عند تعرضهم لقواعد قانون احلرب ابعتبارها األ
ثناء احلرب ، وعول عليها دعاة القانون الدويل االنساين أ ة اليت ترتكبيمساسية لتجرمي االنتهاكات اجلسأقواعد 

هم ما مييز اتفاقيات جنيف أن أثناء العمليات احلربية ، غري أن تسود أيه من مبادئ الرمحة اليت جيب إلمبا خلصت 
مر الذي مل تسبق معاجلته يف اتفاقية منفردة حىت هو األهو استحداث اتفاقية خاصة ابملدنيني و  9191سنة 

 صدور هذه االتفاقية.
وقد كان االهتمام األكرب يف التقنني السابق على اتفاقية جنيف اخلاصة حبماية املدنيني ينصب على  

 . 3كثر من املدنيني أاملقاتلني وحدهم 

                                                           
، ص 6198رسالة ماجستري، جامعة الشرق األوسط _ األردن  نساين،اإلمحاية الصحفيني يف القانون الدويل  ،عبدالكرمي عبدالستار سجى 1

81_89 
2
القانون اإلنساين و الشريعة اإلسالمية ، الطبعة األوىل ،دراسات يف القانون الدويل عبد الغين عبد احلميد حممود ،محاية ضحااي النزاعات املسلحة يف  

 .658،ص: 6111اإلنساين ،دار املستقبل العريب ،
ة سامح جابر البلتاجي ،محاية املدنيني يف زمن النزاعات املسلحة )اجلرمية ،آليات احلماية (الطبعة األوىل دار الفكر اجلامعي اإلسكندري 3

 81-85،ص:6118
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العمليات احلربية فال بد من الوفاء اباللتزامات اليت ولكي يتمتع السكان املدنيون ابحلماية العامة من آاثر 
وعدم القيام بدور فعال يف اجملهود احلريب  سكرية ،عتقع على عاتقهم وهي: عدم االشرتاك مباشرة يف العمليات ال

و ابلقرب منها حىت ال يتسبب ذلك يف أهداف العسكرية مكان وعدم البقاء يف نطاق دائرة األواالبتعاد قدر اإل
 .1اق أخطار غري مباشرة هبم حلإ

ولئك الذين جيدون أهنم :"شخاص الذين حتميهم أبوقد حددت املادة الرابعة من االتفاقية الرابعة األ
و احتالل حتت سلطة طرف يف النزاع ليسوا من أيف حال قيام نزاع مسلح  ،ي شكل كانيف حلظة ما وأب،أنفسهم 

ما رعااي الدولة احملايدة أحتمي االتفاقية رعااي الدولة غري املرتبطة هبا ،  ال. أو دولة احتالل ليسوا من رعاايها رعاايه
هنم ال يعدون أشخاصا حمميني ، ما دامت الدولة اليت فإراضي دولة حمارية ورعااي الدولة احملاربة أاملوجودون يف 

قررت محاية عامة  93ن املادة أينتمون اليها ممثلة متثيال دبلوماسيا عاداي يف الدولة اليت يقعون حتت سلطتها على 
عاانة و اآلراء السياسية رغبة يف ختفيف املأو الدين أو اجلنسية أىل العنصر إي متييز يستند أجملموع السكان دون 

  "النامجة عن النزاع املسلح ......
شخاص احملميني يف مجيع رست االتفاقية املبدأ العام حلماية السكان املدنيني الذي قرر حق األأوقد 

شخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداهتم وتقاليدهم وجيب معاملتهم يف أوقات يف احرتام األ
سباب أو التهديد وضد أعمال العنف أنسانية ومحايتهم بشكل خاص ضد مجيع إمعاملة  وقاتحوال واألمجيع األ

ي اعتداء على شرفهن وال سيما ضد االغتـــــصاب أوفضول اجلماهري وجيب محاية النساء بصفة خاصة ضد 
 .2من االتفاقية الرابعة [  99ي هتك حلرمتهن ] املادة أ كراه على الدعارة وواإل 

 املبادئ اليت ختص الفئات احملمية : اثنيا: 
 نساين العديد من املبادئ اليت ميكن تلخيصها يف ما يلي: حيكم الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإل

 حكام احلماية املقررة للفئات احملمية : أأ ـ مبدأ عدم جواز اخلروج على 
 حيكم هذا املبدأ قواعد ثالثة هي: 

طراف ار ابحلقوق املمنوحة للفئات احملمية عن طريق عقد اتفاقات خاصة بني األضر ـ قاعدة عدم اإل 9
 املتحاربة .
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من االتفاقية الثالثة [ ، أما  8ـ قاعدة عدم التنازل عن احلقوق بواسطة الفئات احملمية نفسها ] املادة  6
ر ، ال يدخل ضمن احلظر كثر من وضع فإن اسقاطه حلق ما واختياره آلخأإذا كان للشخص حق االختيار بني 

 املقرر وفقا هلذه القاعدة وال يعد تنازال عن حق حتظره احلماية املقررة له .
 ـ قاعدة أن متتع الفئات احملمية ابحلماية الواجبة، جيب مراعاته يف مجيع األحوال . 3

احلماية ب ـ مبدأ استمرار احلماية املقررة للفئات احملمية حىت يزول سبب منحها : وتتوقف هذه 
نذار أية استجابة رغم ن يلقى هذا اإلأنذارهم دون إط رت أبعمال ضارة ابلعدو ويش اشخاص احملميني إذا قامو لأل

 مرور فرتة معقولة .
من  9/ 81من االتفاقية الثالثة وتنص املادة  8/6ج ـ مبدأ الشك يفسر لصاحل الشخص احملمي : املادة 

م غري مدين فإن ذلك الشخص أشخص ما مدنيا كان ر شك حول ما إذا  نه : " وإذا اثأتوكول األول على و الرب 
 يعد مدنيا "

رب عالقة دولة بدولة وليست عالقة د ـ مبدأ خضوع الشخص احملمي لسلطان الدولة املعينة : ألن احل
لألشخاص  ن تكون الدولة الطرف يف النزاع هي املسؤولة عن كل ما حيدث أبني أفراد عاديني لذا من الطبيعي 

 من االتفاقية الثالثة . 96احملميني التابعيني للطرف اآلخر كما توضحه املادة 
 هـ ـ شرط مارتينز

خبصوص قوانني   9118و9511لقد مت إدراج هذا الشرط ابإلمجاع يف مقدمة اتفاقيات الهاي لعامي 
وىل يف الفقرة الثانية من  املادة األضا يفأيدراجه إ، كما مت  9191ات جنيف لعام يعراف احلرب الربية ويف اتفاقأو 

حيث ورد فيها : " يظل املدنيون واملقاتلون يف احلاالت اليت ال ينص عليها  9188ول لعام ضايف األتوكول اإلو الرب 
أو أي اتفاق دويل آخر، حتت محاية وسلطان مبادئ القانون الدويل كما استقر هبا  (توكولو الرب )يف هذا امللحق 
 .1"نسانية وما ميليه الضمري العام اإلالعرف ومبادئ 
 و االحتياطي .أيضا اسم املبدأ البديل أهذا الشرط على  ويطلق 

شخاص احملميني هذه املبادئ كثرية جل محاية األأـ مبادئ جيب مراعاهتا اثناء النزاعات املسلحة من  و
 جيازها فيما يلي : إميكن 

 صاابت غري مفيدة إساليب القتال اليت حتدث أـ حترمي  9
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ن : "حتظر تدابري أمن االتفاقية الرابعة على  33/3عمال االنتقامية : حيث تنص املادة ـ حظر األ 6
 شخاص احملميني وممتلكاهتم "االقتصاص من األ

  .ي نزاع يف استخدام الوسائل اليت تضري ابلعدو ليس حقا مطلقاأـ املبدأ الذي يقرر أن حق أطراف  3
 لذي يقرر حظر شن هجوم على السكان املدنيني بصفتهم هذه .ـ املبدأ ا 9
يف القتال والسكان  شخاص الذي يشرتكونوقات بني األـ املبدأ القاضي بضرورة التمييز يف مجيع األ 8

 املدنيني مبا يرتب ضرورة جتنيب هؤالء األخريين بقدر االمكان ويالت النزاع املسلح 
 ييز بني األهداف العسكرية وغري العسكرية ـ املبدأ الذي يقرر ضرورة التم 8
 نسانية ـ مبدأ املعاملة اإل 8
 بقاء أحد على قيد احلياة إمر بعدم ـ مبدأ حظر األ 5
 مبدأ إجالء األشخاص احملتجزين من مناطق القتال .-1

 ىل حيل احلرب ، مع حظر الغدر إح ـ مبدأ اللجوء 
 فعال قواهتا املسلحة اليت تنتهك حقوق الفئات احملمية أط ـ مبدأ مسؤولية الدولة عن 

 ي ـ مبادئ حتكم انتهاكات حقوق الفئات احملمية 
 تتمثل أهم هذه املبادئ يف اآليت : 

 ـ عدم قابلية جرائم احلرب للتقادم . 9
نسانية و اجلرائم ضد اإلأني ابرتكاب جرائم احلرب تهمفراد املـ التعاون الدويل خبصوص البحث عن األ 6

 والقبض عليهم وتسليمهم ومعاقبتهم 
 ـ املسؤولية الفردية لألشخاص .  3
 ارتباط الدولة بنص اتفاقي مكتوب .لى ـ إن املسؤولية عن ارتكاب جرائم احلرب ال تتوقف ابلضرورة ع 9
 على جرائم احلرب مزدوج فهو يتمثل يف مالحقة ومعاقبة مرتكيب تلكالعقاب ـ إن الغرض من توقيع  8

 تسول له نفسه ارتكاب تلك اجلرائم مستقبال  من  اجلرائم وردع كل
 ة اليت تقع على الفئات احملميةيمـ مبدأ قمع االنتهاكات اجلس 8
 اجلسدية للفئات احملمية. مبدأ احملافظة على السالمة-ك
 1ـ مبدأ عدم التمييز بني الفئات احملمية  ل
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 للفئات احملمية :  اثلثا : نظم ووسائل كفالة احلماية املقررة
 سوف نتعرض هلذه النظم والوسائل اليت قررت للفئات احملمية كما يلي : 

 تتضمن هذه النظم ما يلي: :أ _ نظم كفالة محاية األشخاص احملميني
 _ نظام السلطة احلامية : 2

يقصد ابلدولة احلامية هنا : تلك الدولة اليت تتوىل يف العادة رعاية مصاحل دولة ما ، ومصاحل رعاايها لدى 
خرى مبوافقة ورضا هاتني الدولتني ، يف حال قطع العالقات الدبلوماسية العادية بينهما ودخوهلما يف األالدولة 

طراف يف النزاع بتنفيذ واحرتام نية ، ومراقبة التزام األنساحالة نزاع مسلح ، وذلك عن طريق االضطالع ابملهام اإل
دولة تتوىل محاية مصاحل أطراف النزاع ورعاايها :"هنا ، كما يعرفها ] بييرتوفريي[ أب 1نساينالقانون الدويل اإل

 . 2 "رض اخلصمأاملوجودين يف 

 _ تدخل املنظمات املستقلة :  1
نشطة : " ال تكون أحكام هذه االتفاقية عقبة يف سبيل األ من االتفاقية الرابعة 91حيث تقضي املادة 

بقصد محاية   ةنسانية أخرى غري متحيز إية هيئة أو أن تقوم هبا اللجنة الدولية للصليب األمحر أنسانية اليت ميكن اإل
 ".ة نيطراف النزاع املعأشخاص املدنيني شريطة موافقة األ

 واملساعي احلميدة :  فيق_ إجراءات التو  3
 واملساعي احلميدة وفقا للقواعد اآلتية :  فيقىل إجراءات التو إيتم اللجوء 

طراف النزاع أخالف بني هناك ىل ذلك مصلحة األشخاص احملميني خصوصا إذا كان إ_ أن تدعو 
 و تفسري نصوص االتفاقية .أخبصوص تطبيق 

 3الف .ن تتدخل مبساعيها احلميدة لتسوية مثل هذا اخلأ_على السلطات احلامية 

 _ اللجنة الدولية لتقصي احلقائق : 4
 :مرين أووظيفتها تتمثل يف  11املادة  9188ضايف األول وكول اإلوتأنشأ هذه اللجنة الرب 

و الربوتوكول أ 9191_ التحقيق يف أية ادعاءات تتعلق ابنتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعام 
 ول .ضايف األاإل
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توكول و و ذلك الرب أعادة احرتام تلك االتفاقيات إىل إ_ تسهيل التوصل من خالل مساعيها احلميدة 
 .1وجيب موافقة أطراف النزاع على القيام بوظيفتها 

 : _ وسائل كفالة محاية األشخاص احملمينيب
 _ إنشاء مناطق للمستشفيات يف أراضي أطراف النزاع أو يف األراضي احملتلة : 9

شخاص احملميني ] كاجلرحى ، واملرضى [ واألشخاص القائمني على كفالة تلك احلماية محاية األ من أجل
 وىل [ .االتفاقية األ 63] املادة 

 _ عدم التعرض لوسائل نقل األشخاص احملميني :  6
[  ىلمن االتفاقية األو  38فال جيوز مثال التعرض للطائرات الطبية اليت تنقل اجلرحى واملرضى ] املادة 

 ليم العدو ومامل يتم االتفاق على خالف ذلك .إقبشرط عدم طرياهنا يف 
_التزام األطراف املتحاربة وكذلك الدول احملايدة ، بتوفري احلماية الواجبة لألشخاص احملميني، حيث  3

نسانية وعدم التمييز وتوفري احلاجيات ة اإلملجيب على أطراف النزاع توفري احلماية الواجبة للفئات احملمية ] كاملعا
 الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ورعاية طبية ........[ 

 ول [ إلضايف األامن الربوتوكول  91وكذلك الدول احملايدة عليها التزام يف هذا اخلصوص ] املادة 
 نشر قواعد القانون الدويل اإلنساين خصوصا تلك املتعلقة ابلفئات احملمية -9

] املادة  لو األتوكول و [وكذلك الرب 995_968_ 95_ 98نصت االتفاقيات األربع ] املواد حيث 
 [ على نشر نصوصها .53

 نساين اخلاصة ابلفئات احملمية :_ توقيع العقاب على منتهكي قواعد القانون الدويل اإل 8
ة وحماكمتهم يمت اجلسومن وسائل الزجر واملنع إصدار التشريعات الالزمة والبحث عن مرتكيب االنتهاكا

 ة [ يمخرى ] غري االنتهاكات اجلسوإزالة االنتهاكات األ
من  89من االتفاقية الرابعة [ و ]املادة  68_ منع أعمال العنف جتاه األشخاص احملمني ] املادة  8

 ول [.وكول األوتالرب 
 _ منع تعذيب الفئات احملمية :  8

من  96م عقليا ، كما تنص املادة أالتعذيب بدنيا كان من االتفاقية األوىل  96حيث حتظر املادة 
 االتفاقية األوىل على حظر االعتداء والعنف .
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 _ إجراء حتقيق يف انتهاكات قانون النزاعات املسلحة خبصوص الفئات احملمية: 5
 إذا ثبت االنتهاك فعلى أطراف النزاع: 

 أوال : وضع هناية سريعة له . 
 1زم أبسرع ما ميكن اثنيا : توقيع العقاب الال

  االحتالل احلريب ت: محاية املدنيني حت اينالفرع الث
ىل انتصار إضي هذه احلروب يف النهاية فيعترب االحتالل أحد مآالت ومظاهر النزاعات املسلحة حيث ت

احتالال جزئيا أو  ىل احتالل تلك الدولة املنتصرة للدولة املنهزمة إآلخر ، وقد يؤدي ذلك اأحد طريف النزاع وهزمية 
 طارها القانوين وهو ما سنفصله فيما يلي : إنساين حالة االحتالل هذه وأوضح كليا ، وقد نظم القانون الدويل اإل

 أوال : االحتالل يف القانون الدويل االنساين : 
 حيث سنتناول موضوع االحتالل من خالل هذه العناصر التالية : 

 ـ تعريف االحتالل :  2
على تعريف حالة االحتالل  9118من الئحة احلرب الربية املرفقة ابتفاقية الهاي لعام  96املادة نصت 

تلة حيث تكون حتت السلطة الفعلية جليش العدو ، وال يشمل االحتالل سوى حملة دو أبهنا : " تعترب أرض ال
شارة يف الرابعة ، فقد جاءت دون اإل، أما اتفاقية جن"ن متارس فيها هذه السلطة بعد قيامها أاألراضي اليت ميكن 

شخاص ، بل تضمنت تنظيم حالة االحتالل يف القسم الثالث منها بشأن وضع األ لالحتاللىل تعريف آخر إ
 [ .85_98احملميني ومعاملتهم ] املواد 

الغزو من وبنهامي أبنه : " ما يفوق أورد الفقه العديد من التعاريف حلالة االحتالل احلريب ، فقد عرفه أوقد 
قامة إويبني الفرق بني الغزو واالحتالل من واقعة  ،قليم العدو بقصد االستحواذ عليه بصفة مؤقتةإاالستيالء على 

 . "دارة األمر الذي ال يقوم به الغازياحملتل نوعا من اإل
أبنه " مرحلة من مراحل العمليات العدائية احلربية اليت توجدها قوات غازية يف  HAYDوعرفه هايد 

رض العدو وعندما تتمكن من التغلب على املقاومة غري املؤقتة للعدو وتنشأ مبقتضاها سلطات عسكرية أجزء من 
 2راضي احملتلة "للدولة الغازية على األ
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 ـ عناصر االحتالل :  1
 ن نستنبط عناصر االحتالل كما يلي : أمن خالل التعاريف السابقة نستطيع 

حد الطرفني املتنازعني من غزو أراضي أو نزاع مسلح بني قوات الدولتني يتمكن فيه أـ قيام حالة حرب -أ
جنبية على و جزئيا وبذلك خيتلف االحتالل عن حالة وجود احلاميات والقواعد األأالدولة األخرى واحتالهلا كليا 

 .1خرى يف وقت السلم أقليم دولة إ
أخرى وتضعها حتت  دولة جنبية أراضيأـ قيام حالة احتالل فعلية مؤقتة حتتل فيها قوات مسلحة  ب

 احلرب ابعتبارها واقعة مادية وما ينتج عنها من احتالل حريب يعد إىلسيطرهتا وقد أصبح القانون الدويل ينظر 
بسبب وجود القوات املسلحة األجنبية يف األراضي احملتلة بعد  القوة القاهرة وفعلية أوجدهتاابلتبعية حالة مادية 

 .2للقوات املعادية  هزميتها
ـ أن يكون االحتالل فعاال ومؤثرا حبيث تبسط الدولة الغازية سيطرهتا على األراضي اليت احتلتها  ج

ن تنتشر هذه أم يف تلك األراضي احملتلة وليس مشروطا من والنظاوتوقف املقاومة املسلحة فيها وتقوم حبفظ األ
القوات الغازية يف كل األراضي احملتلة بل يكفي سيطرهتا على معظم هذه األراضي وما بقي فهو خارج عن نطاق 

 إىل األقاليم اليت تقوم إالأبنه ال ميتد االحتالل  9118من الئحة الهاي  96االحتالل الفعلي كما تؤكده املادة 
 . 3ها هذه السلطة وتكون قادرة على تدعيم نفوذها في

 اثنيا: الطبيعة القانونية لالحتالل: 
 _ آاثر االحتالل  6_ مشروعية االحتالل ،  9سنفصل فيما يلي نقطتني مها : 

 _ مشروعية االحتالل : 2
قاليم والسيطرة على سلواب مشروعا الكتساب ملكية األألقد كان االحتالل االستعماري يف املاضي البعيد 

 .4ضافة جلعلها سوقا ملنتجاهتا الصناعية إمواد اخلام وكنوزها وثرواهتا الزراعية ، 
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 89مساعيل ، مرجع سابق ، ص إمنار  2
 6تاب، القاهرة ،ج، اهليئة املصرية العامة للك أتصيليةاعيل عبدالرمحان دمحم ، احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة ، دراسة حتليلية إمس 3

 .891،ص: 6115
فاق وحتدايت ، منشورات آدمحم رفعت عبدالوهاب ، الوضع القانوين والدستوري يف ظل االحتالل احلريب ، منشور ضمن القانون الدويل االنساين :  4

 368،ص6118احلليب احلقوقية ـ اجلزء االول 
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و التهديد أأما اآلن ومع تطور القانون الدويل العام واستقرار القواعد الدولية اليت حتظر استعمال القوة 
صبح االحتالل يوسم مبيسم عدم أاملتحدة ، فقد  مم[ من ميثاق األ6/9ابستعماهلا يف العالقات الدولية ] املادة 

 ىل مجلة أسس ومبادئ قانونية منها : إاملشروعية استنادا 
 ارتباط االحتالل ابحلرب وما دامت احلرب غري مشروعة فبالتايل فإن االحتالل غري مشروع  أأ ـ مبد

 ب  القاعدة القانونية اليت تقضي أبن اخلطأ ال يرتب حقا . 
 ن ما بين على ابطل فهو ابطل ألبطالن املعروفة يف التشريعات الوطنية والدولية واليت تقرر ج ـ قاعدة ا

 ار للعدوان. مثحقوقا وأبنه ال  قد ـ هناك قاعدة يف العرف الدويل تقضي أبن النصر ال خيل
احلريب حالة واقعية مادية وليس حالة  لالقانونية اعتبار الفقهاء أن االحتال سه ـ أييت يف خامتة هذه األس

ضفاء املشروعية على هذه احلالة أما إذا اجته القانون لتنظيم هذه احلالة فإنه جلوء إوهذا يعين عدم ،قانونية 
 .1اضطراري ، والتعامل معها هنا من انحية الواقع فقط 

 ـ آاثر االحتالل :  1
 تفسريها و حتليلها من خالل ما يلي : القانون الدويل ىل ينتج االحتالل آاثرا هامة تو 

 أ ـ االحتالل ال ينقل السيادة: 
و املدنية اليت أن احلكومة العسكرية أقليم احملتل مبجرد قيام االحتالل و فاالحتالل ال ينقل السيادة على اإل
صاحبة السيادة احلقيقية اليت كانت  ةثرها على منع السلطة األصليأيقيمها احملتل متارس السلطة الفعلية ويقتصر 

 .2تتوالها من ممارستها وهو ال ميحو وال ينقل هذه السيادة بل وال يعطيها حق السيادة 
  قليم:اإلب ـ االحتالل ال جييز ضم 
ي حنو ما دامت أالتصرف فيه على  أوقليم احملتل ن تقوم بضم جزء من اإلأفال حيق لدولة االحتالل 

، ألن سيطرة احملتل وحتويله لبعض االختصاصات هو حالة فعلية مؤقتة وال تعطي هذه 3احلرب مستمرة 
 قليم.اإلي حق إبجراء أي تغيريات يف وضع أاالختصاصات 

قليمية واالستقالل منه على تعهد األعضاء ابحرتام وحفظ السالمة اإل 91وقد نص عهد العصبة املادة 
مم املتحدة الذي حيرم استخدام القوة ضد كيلوج [ وميثاق األ-اين السياسي للدول األعضاء ومثله ميثاق ] بر 

 االستقالل السياسي ألية دولة . أوراضي سالمة األ
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منها اخلاصة بعدم املساس ابحلقوق اليت يتمتع هبا  98أما اتفاقية جنيف الرابعة فقد ورد يف املادة 
جزء من  أوع املساس ابحلقوق ومنها قيام هذه الدولة بضم كل نشارت لألسباب اليت متأشخاص احملميون و األ
 .1راضي احملتلة األ

 اثلثا: التزامات سلطة االحتالل جتاه املدنيني : 
مرا واقعا ال مناص من التعامل ألقد اهتم القانون الدويل بتنظيم حالة االحتالل رغم عدم شرعيته ابعتباره 

فسهم يف أراضي دولة أنسواء وجد هؤالء  ،لمواطننيللة من احلقوق معه فنجد اتفاقيات جنيف قد نصت على مج
احلقوق متثل احلد األدىن الذي جيب أتمينه للسكان املدنيني حتت  همعادية أو يف أراضي وطنية حيتلها اخلصم، وهذ

 وأهم هذه احلقوق هي :  2االحتالل احلريب 
 ـ احلقوق العامة للمدنيني وفق أحكام القانون الدويل :  9

نسان واليت ال جيوز املساس هبا م احلقوق اليت تعترب النواة الصلبة حلقوق اإلأهسوف نقوم بتفصيل 
 واالعتداء عليها حىت يف زمن احلرب وفق ما يلي : 

 نسانية : راه والتعذيب واملعاملة غري اإلكـ احلق يف احلياة والنهي عن اإل  9
زمان فعال احملظورة يف مجيع األربع على مجلة من األاألاتفاقيات جنيف  بنياملشرتكة  13لقد نصت املادة 

 ماكن وهي : واأل
 واملعاملة القاسية والتعذيب  هويششكاله والتأأ ـ االعتداء على احلياة والسالمة البدنية وخباصة القتل جبميع 

 ب ـ أخذ الرهائن : 
 ة ابلكرامة .صاواخلخص املعاملة املهينة اء على الكرامة الشخصية وعلى األج ـ االعتد

مام حمكمة مشكلة تشكيال قانونيا أحكام وتنفيذ العقوابت دون إجراء حماكمة سابقة د _ إصدار اال
 وتكفل مجيع الضماانت القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة.

ي إكراه بدين أو معنوي إزاء أ[ من اتفاقية جنيف الرابعة أنه:" حيظر ممارسة 39وقد قررت املادة ]
[ صراحة مجيع التدابري اليت من شأهنا أن تسبب معاانة بدنية 36األشخاص احملميني ....." وقد حظرت املادة ]

 يقتصر هذا احلظر على القتل والتعذيب طراف املتعاقدة والشخاص احملميني املوجودين حتت سلطة األدة لألإابو أ
 عمال وحشية أخرى ....أي أيضا أوالعقوابت البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية .... ولكنه يشمل 
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 ـ حق االحرتام لألشخاص وشرفهم وحقوقهم العائلية :  16
و يهددهم بذلك وكذا أنف سانية أبال يعرضهم ألعمال العإنهايل معاملة جيب على االحتالل معاملة األ

عدم تعريضهم للسب والتشهري كما جيب عليه احرتام النساء بصفة خاصة ومحايتهن من االعتداء على شرفهن ال 
 ي نوع من االعتداء املشني .أسيما هتك العرض واالغتصاب أو 

صل و تفرقة بسبب األأقليم احملتل معاملة واحدة دون أي متييز شخاص يف اإلويلتزم احملتل مبعاملة مجيع األ
من اتفاقية  68خذ بعني االعتبار الظروف املادية والسن واجلنس ] املادة و املعتقد السياسي مع األأو الدين أ

 .1جنيف الرابعة [ 

 _ حق الرعاية الطبية وتوفري املؤن الغذائية :  03
نسانية املساعدات اإل لقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة على متكني السكان املدنيني من احلصول على

إابن فرتة النزاع املسلح وجاءت بعدة نصوص تبني االهتمام الشديد ابلرعاية الطبية وتوفري التموين للسكان وجند 
 [ .86_81_88_88_88ذلك يف املواد ]

أنه من واجب دولة االحتالل أن تعمل أبقصى ما تسمح به وسائلها تزويد السكان  88فقد قررت املادة 
غذية واملهمات الطبية وغريها ، إذا  ن تستورد ما يلزم من األأمدادات الطبية ، بل يتوجب عليها الغذائية واإلابملؤن 

 راضي احملتلة غري كافية .كانت موارد األ
أن :" من واجب دولة االحتالل أن تعمل أبقصى ما تسمح به وسائلها ومبعاونة  88كما قررت املادة 
على صيانة املنشآت واخلدمات الطبية واملستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط السلطات الوطنية واحمللية 

راضي احملتلة وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابري الوقائية الالزمة ملكافحة انتشار الصحية يف األ
 "م ......فراد اخلدمات الطبية بكل فئاهتم أبداء مهامهأوبئة ويسمح جلميع مراض املعدية واألاأل

على عدم حواز استيالء دولة االحتالل على  88وزايدة يف أتكيد احلماية الصحية نصت املادة 
بشرط ، ال بصفة مؤقتة ويف حاالت الضرورة العاجلة للعناية ابجلرحى واملرضى العسكريني إاملستشفيات املدنية 

ستيالء على خمازن املستشفيات املدنية مادامت اختاذ االجراءات املناسبة لتدبري حاجات السكان املدنيني وعدم اال
غاثة الفردية [ تنظيم عمليات اإل86_89_81حتياجات السكان املدنيني وقد حددت املواد ]ال يةضرور 

 واجلماعية وطريقة تعامل سلطات االحتالل معها .
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ن تؤمن أعلى سلطة االحتالل  9188ضايف األول لعام توكول اإلو من الرب  81/9جبت املادة أو وقد 
ي متييز جمحف ، توفري الكساء والفراش ووسائل أمكانيات وبدون إبشأن املدد الغذائي والطيب بغاية ما متلك من 

 يواء وغريها من املدد جلوهري لبقاء سكان األقاليم احملتلة املدنيني على احلياة وكذلك ما يلزم للعبادة.اإل
إىل 915[ و]86 إىل81قاليم احملتلة للمواد ]كان األمال غوث سأعع ختضأن "وقررت يف فقرهتا الثانية 

عمال الغوث _ أفراد املشاركني يف توكول _ اخلاصة ابألو من هذا الرب  89[ من االتفاقية الرابعة ، واملادة 999
 .1طاء إبعمال بدون هذه األ ىوتؤد

ألهنا تشملها أحكام املادة سانية املستقلة ننسانية يستلزم اإلذن للمنظمات اإلغاثة اإلوالقيام أبعمال اإل
محر ، وال بد من ىل اللجنة الدولية للصليب األإضافة إ ة نسانية غري متحيز إمن االتفاقية الرابعة ابعتبارها هيئة  91

 عمال العدائية .محايتهم ابعتبارهم من املدنيني الذين ال يشاركون يف األ
ومحاية األفراد املشاركني يف مال الغوث أعىل أمهية وآلية إشار أضايف األول قد توكول اإلو وننبه أن الرب 

عمال الغوث ويف حالة الضرورة ان يشكل العاملون على الغوث جزءا من املساعدة املبذولة يف اعمال الغوث مثل ا
ز يف نقل وتوزيع هذه االرساليات وجيب احرتام ومحاية هؤالء العاملني وان تقدم هلم املساعدة من كل األطراف وجيو 

 .2وبشكل مؤقت  مو التقييد لتحركاهتأحالة الضرورة احلد 

 : محاية االعيان املدنية التابعة للمنظمات املستقلةلثايناملبحث ا
لقد بني الواقع امليداين للعمليات احلربية أنه ال ميكن تطبيق مبدأ التمييز بني املقاتلني و غري املقاتلني و 
جتسيد احلماية املثالية و املطلوبة لفئة املدنيني غري املقاتلني ، إال بتحديد واضح و صارم ملسرح العمليات العسكرية 

فيه العمليات المة املدنيني ، فليس كل مكان ميكن أن تباشر يف نطاق جغرايف و مكاين يكرس دائما أمن و س
العدائية ، و ليس كل موقع مسموح مبهامجته . وعليه. فيجب التمييز بني ما هو عسكري وما هو مدين يستوي يف 

نالك ذلك أن يكون اهلدف متعلقا ابألشخاص أو ابألماكن. إضافة إىل مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني، ه
 مبدأ آخر هو التمييز بني األعيان املدنية واألعيان العسكرية. وهو ما سنتكفل بتوضيحه فيما يلي:

 ول : األساس القانوين حلماية األعيان املدنية التابعة للمنظمات املستقلة ._ املطلب األ 
غاثي ال تقتصر عليهم اإل نساينإن احلماية اليت قررانها ملوظفي املنظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإل

نسانية وحدهم ، بل تشمل أيضا مركباهتم وكل ما يستعينون به يف عملهم الذي يتضمن تقدمي املساعدات اإل
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نسانية وهو ما سنحاول عياهنم املدينة اليت تشكل جزءا من العملية اإلأحيث ال ميكن الفصل بينهم كمدنيني وبني 
 توضيحه فيما يلي : 

 ساين : ناتفاقيات القانون الدويل اإلالفرع األول : 
نساين يف النصف الثاين من القرن التاسع لقد احتلت االتفاقيات الدولية مكاان مهما يف القانون الدويل اإل

ن إابنسان عراف واالتفاقات الدولية ذات الصلة ابحرتام ومراعاة حقوق اإلن اعتمدت على تواتر األأعشر بعد 
اخلاص ابحلرب البحرية وتصريح سان بطر  9588حة ، بدءا يف ذلك إبعالن ابريس احلروب والنزاعات املسل

اخلاص بتدوين قانون  9589عالن بروكسل لعام إسلحة و واع من األأناخلاص حبظر استخدام  9585سربغ لعام 
بشأن حترمي  9168وبروتوكول جنيف لعام  9118واتفاقيات الهاي  9551احلرب ومدونة اكسفورد لعام 

حلماية ضحااي احلرب  9191رب الكيميائية واستخدام الغازات السامة ومرورا ابتفاقيات جنيف األربع لعام احل
وانتهاء ابلعديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبظر استخدام وسائل  9188لعام  وكولني اإلضافينيوتوالرب 

سلحة تقليدية معينة ميكن أتقييد استعمال  وأثناء احلروب والنزاعات املسلحة كاتفاقية حظر أساليب معينة أو 
وختزين  إنتاجواتفاقية حظر استخدام  9151الثالثة لعام  اروتوكوالهتب ر وثو عشوائية األأاعتبارها مفرطة الضرر 

 .91131سلحة الكيميائية وتدمريها لعام واستعمال األ

األعيان التابعة للمنظمات املستقلة واليت يف محاية نساين وسوف نتعرض لدور اتفاقيات القانون الدويل اإل
 تبذل لضحااي النزاعات املسلحة من خالل ما يلي : 

 .أوال : احلق يف الغذاء يف النزاعات املسلحة 
سان بشأن محاية احلق يف احلياة واحلق يف نعراف حقوق اإلأنساين يستكمل إن القانون الدويل اإل

لقانون لان تزويد السكان املدنيني ابإلمدادات الطبية، إال أن احلصول على غذاء مناسب وملبس مالئم وضم
سلوبه اخلاص لضمان تلك احلماية نظرا الختالف ظروف تطبيقه عن تلك الظروف السلمية اليت يطبق أالدويل 

 .2فيها القانون الدويل حلقوق االنسان 
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ول التفاقيات ضايف األإلوكول اوت[ من الرب 6و89/9وتتجسد هذه احلماية فيما نصت عليه املادة ] 
 من أنه :"  9191جنيف لعام 

 _ حيظر جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب .9

عيان واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني و تعطيل األأو نقل أو تدمري أ_ حيظر مهامجة 6
شغال الري ، أواملاشية ومرافق مياه الشرب وشبكاهتا و ومثاهلا املواد الغذائية واملناطق الزراعية اليت تنتجها واحملاصيل 

و اخلصم لقيمتها احليوية مهما كان الباعث سواء كان أإذ حتدد القصد من ذلك يف منعها عن السكان املدنيني 
 . "ألي ابعث آخر أمم حلملهم على النزوح أبقصد جتويع املدنيني 

ماية عن هذه املمتلكات إذا استخدمت لتموين رفعت احل 89من املادة  3وعلى الرغم من أن الفقرة 
ه " أنعلى  تذاهتا نص 3و لدعم عمل عسكري إال أن البند ] ب [ من القفرة أأفراد القوات املسلحة وحدهم 

حوال إجراءات قد يتوقع أن تدع ي حال من األأيان واملواد يف ع... شريطة أال تتخذ مع ذلك حيال هذه األ
 .1 "يضطرهم اىل النزوحأو يغين عن مأكل ومشرب على حنو يسبب جماعتهم السكان املدنيني مبا ال 

أوجبت على املتحاربني االمتناع عن  89من املادة  3ويف ضوء ما تقدم يتضح أن البند] ب [ من الفقرة 
 يد احلياة و حرماهنم من املياه اليت الغىن عنها لبقائهم على قأعمال من شاهنا جتويع السكان املدنيني أمباشرة أية 

على املتحاربني االمتناع عن  9188من الربتوكول األول لعام  89من املادة  9كما أوجبت الفقرة 
املواد حمال و عيان :" ال تكون هذه األ أنهنتقامية إذ نصت على امهامجة املمتلكات اليت ال غىن عنها ، ألسباب 

 هلجمات الردع " 

ان :" محاية األعيان واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان قد وردت حتت عنو  89كما ننبه أن املادة 
 . 2 "املدنيني

ومبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فإن :" تعمد جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب 
مدادات الغوثية على النحو احلرب حبرماهنم من املواد اليت ال غىن عنها لبقائهم ، مبا يف ذلك تعمد عرقلة اإل

 [ 8/5املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف ، يعترب جرمية حرب عند اقرتافه يف حاالت النزاع املسلح الدويل ] املادة 
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ي نزاع أاحلرب ليس حقا غري مقيد يف  و أساليب نزاع مسلح يف اختيار وسائلأي كما أن حق أطراف 
ضرار البالغة ة من األيناء القتال محاية البيئة الطبيعأث ىاعر تساين أبن نمسلح وابلتايل يقضي القانون الدويل اإل

التفرقة بني املقاتلني وغري  أ، كما أن محاية البيئة من الضرورايت اليت يستلزمها مبد1مد واسعة االنتشار وطويلة األ
 نساين برمته .املقاتلني أحد أهم القواعد اليت يقوم عليها القانون الدويل اإل

ىل املدنيني العزل إضرار ال تقتصر آاثره على املقاتلني ، وإمنا تنصرف أما يلحق البيئة من  أنالبديهي  ومن
 .2القانون الدويل االنساين  عليه ،زاليوال  ،مما يعين هدم البنيان الذي قام

مهمني واللذين يعدان سندين  حسن اجلوار والتعسف يف استعمال احلق يشارة اىل مبدأوأخريا ميكن اإل
 .3لتأسيس مسؤولية الدول يف هذا اجملال 

ساليب للقتال أ أو:" حيظر استخدام وسائل  9188توكول األول و من الرب  3الفقرة  38فبموجب املادة 
، كما يكرس  "مدضرارا ابلغة واسعة االنتشار وطويلة األأقد يتوقع منها أن تلحق ابلبيئة الطبيعية  أويقصد هبا 

هذه املرة على احلفاظ على صحة وبقاء السكان فطبقا للمادة  التأكيدتوكول مادة أخرى حلماية البيئة بغرض و الرب 
مد وتتضمن هذه ضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األناء القتال محاية البيئة الطبيعية من األأث ىاعير :"  88

تسبب مثل هذه األضرار ابلبيئة  أنيتوقع منها  أوهبا وسائل القتال اليت يقصد  أو ساليبأاحلماية حظر استخدام 
 .4 "قاء السكانبة ومن مث تضر بصحة أو يالطبيع

جرائم احلرب تعمد شن هجوم مع العلم أبن هذا اهلجوم  [ أنه:" تعين9الفقرة ب ] 5كما تنص املادة 
حداث ضرر إو أضرار مدنية أحلاق إعن  أوصاابت بني املدنيني إعن  أورواح سيسفر عن خسائر عرضية يف األ

ىل جممل املكاسب العسكرية إفراطه واضحا ابلقياس إة يكون يواسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيع
 ."املتوقعة امللموسة املباشرة 

                                                           
 633يلنا بيجيتش ، مرجع سابق ، ص  1
 63_66، ص 6113أفريل  11عواشرية رقية ، احلماية الدولية للبيئة زمن النزاعات املسلحة ، دراسات قانونية ، العدد  2
 63مرجع ، ص  نفس عواشرية رقية ، 3
بعثة ،6115ة األوىل عهامات جزائرية حول القانون الدويل االنساين ، الطبإسع املسلح ، منشور ضمن بطاهر بوجالل ، محاية البيئة يف زمن النزا  4

 968ص  اللجنة الدولية للصليب األمحر ،اجلزائر،



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

166 
 

ة السليمة ، وإال فإن تدهور البيئة وتضررها بفعل يوتبدو العالقة واضحة بني احلق يف الغذاء والبيئة الطبيع
تاج إنسان على ناإلة نسان فإنه يؤثر على قدر سلحة الكيمياوية والنووية فضال عن ضرره املباشر على اإلاأل

 واستهالك الغذاء .

ساسيا يسهم يف اجلوع واملوت جوعا يف فرتات النزاع املسلح ويكمن أوكما أن ترحيل السكان ميثل عامال 
كني املدنيني من البقاء يف دايرهم مما يكفل تلبية احتياجاهتم نساين يف متغراض الرئيسية للقانون الدويل اإلاألأحد 

حكام اليت حتظر ترحيل املدنيني من بني القواعد املطبقة سواء يف وتربز األ ،مبا فيها االحتياجات املتعلقة ابلغذاء
 غري الدولية . أوالنزاعات املسلحة الدولية 

راضي أ إىلراضي احملتلة الفردي للمدنيني من األ أوي وحتظر اتفاقية جنيف الرابعة النقل اجلربي اجلماع
من السكان أو ألسباب عسكرية قهرية أ، وإذا اقتضى دواعيهدولة االحتالل أو إىل أراضي دولة أخرى أاي كانت 

االنتقاالت  أنخرى أشياء أتكفل من بني  أنكليا ، يتعني على قوات االحتالل   أوخالء منطقة معينة جزئيا إ
تقوم دولة االحتالل بنقل  أننساين جتري يف ظروف مرضية من ] .....[ التغذية وابملثل حيظر القانون الدويل اإل

ي نزاع دويل مسلح ابلنقل غري املشروع أطراف أاضي اليت حتتلها ، ويعترب قيام ر ىل األإجزء من سكاهنا املدنيني 
ول ، كما يعترب جرمية حرب مبوجب القانون ضايف األتوكول اإلو والرب  للمدنيني انتهاكا جسيما التفاقيات جنيف

 .1األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 أون املدنيني أمترحيل السكان املدنيني مامل يتطلب ذلك ،صراحة ،ضايف الثاين توكول اإلو وابملثل حيظر الرب 
راف النزاع مجيع أطن تتخذ أحيل ينبغي جراء مثل هذا الرت إما اقتضت الظروف  ملحة، وإذاسباب عسكرية أ

كما يشكل   والتغذية،جراءات املمكنة لكفالة انتقال السكان املدنيني يف ظروف مرضية من حيث ]....[ اإل
الرتحيل غري الشرعي للمدنيني يف النزاعات املسلحة غري الدولية جرمية حرب ، مبوجب النظام األساسي للمحكمة 

 .2اجلنائية الدولية 
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 السكان:ىل إنسانية اثنيا: القواعد املتعلقة بتقدمي املساعدة اإل
يف جمال  هلسكان املدنيني جيد مصاديقلعيان املدنية اليت ال غىن عنها التأكيد على محاية األ إن

نسانية اليت تبذهلا املنظمات املستقلة من مواد غذائية وطبية ومالبس وأغطية وخيام حتفظ على املساعدات اإل
 احلرب.املدنيني حقهم يف احلياة والصحة والعيش الكرمي رغم ظروف 

غاثة وطلب املساعدة شخاص احملميني يف االتصال مبنظمات اإلحكام املتعلقة حبق األاأل أنوهكذا جند 
جنيف الرابعة الدول  اتفاقيةاكن خمصصة ، كما تلزم أمو موجودين يف أمعتقلني  أوو حمتجزين أا حرار أسواء كانوا 

ىل إواع معينة من السلع اليت تستهدف فئات معينة من السكان املدنيني املنتمني أنطراف بكفالة حرية مرور األ
نسانية يف إلساسا املساعدة اأ وقد جرى تصميم القاعدة حبيث تتناول .دولة طرف أخرى حىت ولو كانت خصما 

رساالت من األغذية الضرورية   أيثر ختصصا ، كفالة حرية مرور أكوحتدد القاعدة على حنو  ،حاالت احلصار
 .1كانوا يف ظروف شديدة القسوة   إنالنفاس حىت و  أولألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر والنساء احلوامل 

عمال  أولن يعترب تدخال يف النزاع املسلح  املساعدة اإلنسانيةقدمي ت أنول ضايف األتوكول اإلو حيدد الرب 
عرقلة جلميع  يسمح ويسهل املرور السريع وبدون أنوكول وتطراف النزاع وكل طرف يف الرب أويتعني على ،معاداي 

طراف يف طراف النزاع وغريها من الدول األأطاء وال جيوز أن تعمل إبغاثة وتيسري توزيعها دون رساليات اإلإ
هلا احلق يف وضع  و. تؤخر تسيريها أنرساليات الغوث عن مقصدها أبي شكل كان وال إتوكول على حتويل و الرب 

ري جين أذن على شرط الرتتيبات الفنية مبا فيها املراقبة اليت يؤذن مبقتضاها مبثل هذا املرور وجيوز هلا تعليق هذا اإل
تعمل الدول السالفة الذكر على تشجيع  أنضا أيلدولة حامية ، كما ينبغي توزيع هذه املعوانت حتت الرقابة احمللية 

 عمليات الغوث .لجراء تنسيق دويل فعال إوتسهيل 

ول سلسلة تتعلق ابملساعدة الغوثية اجلماعية ضايف األتوكول اإلو كما ورد يف اتفاقية جنيف الرابعة والرب 
نه أيها اتفاقية جنيف الرابعة على سساسية اليت تر وتنص القاعدة األاضي احملتلة ، ر والفردية املقدمة للمدنيني يف األ

ن تستورد أومن واجبها  ،مدادات الطبيةن تعمل على تزويد السكان ابملؤن الغذائية واإلأمن واجب دولة االحتالل 
غري كافية ] املادة غذية واملهمات الطبية الضرورية وغريها من املواد إذا كانت موارد األرض احملتلة ما يلزم من األ

ن تكون هذه أراضي احملتلة على من اتفاقية جنيف الرابعة [ وجيوز مصادرة املواد الغذائية املتاحة يف األ 65
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أن تكفل سداد قيمة عادلة ألي سلع االحتالل ضيق احلدود، ويف هذه احلالة يتعني على دولة أاملصادرة يف 
 1صادرهتا 

 ظل اتفاقيات القانون الدويل حلقوق االنسان : الفرع الثاين : نطاق احلماية يف
إن املبدأ الذي استقر يف القانون الدويل االنساين حول وضع القيود على حرية أطراف النزاع يف اختيار 

عيان اليت ال غىن عنها لبقاء وسائل وأساليب احلرب وما تفرع عنه من املبادرة كذلك الذي حيظر مهامجة األ
بطريقة تناسب كل واحد من فرعي القانون  ننسان لكريا يف القانون الدويل حلقوق اإلنظله  السكان املدنيني جيد

سلوب الذي يتبعه كل و اجملموعات لكن األأمتفقان على محاية حياة وصحة وكرامة األفراد  نالعام ، فالقانوان
 .2هما منهما لضمان تلك احلماية خيتلف اختالفا كبريا نظرا الختالف ظروف تطبيق كل من

يحيا لجمموعة  أونسان فردا عيان اليت حيتاجها اإلنسان فإن احلفاظ على األفمن وجهة نظر حقوق اإل
 وهذا ما سنفصله فيما يلي : ،السامية  هادافها ومقاصدأهعيان حكم ب ويعيش بكرامة ، فإن هلذه األبويتط

 أوال : احلق يف احلياة : 
لى ما أغي ظرف فهو أنسان وال ميكن االنتقاص منه حتت احلق يف احلياة هو جوهر قانون حقوق اإل

يف مادته  9195نسان عالن العاملي حلقوق اإلميت ال وجود له ، وهلذا نص اإل سان وهو من غريهنميلكه اإل
 شخصه " . لىان عم:" لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األ أنالثالثة على 

:"احلق يف احلياة حق مالزم  أنمن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على  8كما نصت املادة 
 .3حيمي هذا احلق وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا "  أنسان ، وعلى القانون إنلكل 

و أطبية  أو عيان التابعة هلم من مواد غذائيةو األأوعليه فإن االعتداء على موظفي املنظمات املستقلة 
 انتهاك احلق يف احلياة ، وقد أكدت ذلك حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري إىلمركبات سيؤدي حتما 

عندما قالت : " تالحظ احملكمة أن  9118جويلية 15يف،واستخدامها  النوويةحول مشروعية التهديد ابألسلحة 
والسياسية ال تتوقف وقت احلرب واالستثناء على ذلك يكون  احلماية املقررة مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية

عمال املادة الرابعة من العهد واليت ميكن استنادا هلا االنتقاص من بعض النصوص يف حالة الطوارئ الوطنية ، إعند 
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ق إن احل املبدأومع ذلك فإن احلق يف احلياة ال يقع ضمن هذه النصوص اليت ميكن االنتقاص منها ، فمن حيث 
يضا على العمليات العدائية ، وإن معيار االنتقاص أية يطبق ميف عدم االنتقاص من حياة الفرد بصورة حتك

التحكمي من احلق يف احلياة يقرر من خالل تطبيق القانون الذي حيكم النزاعات املسلحة املصمم لتنظيم سري 
نة جراء استخدام سالح معني وقت احلرب على إذا كانت خسارة حياة معي ما العمليات العدائية وعليه فإن تقرير

ىل قانون النزاعات إ ابلرجوع إال همن العهد ال ميكن تقرير  8حنو يشكل انتقاصا حتكميا للحياة خالفا للمادة 
 .1 " املسلحة وال يتم استنتاجه من مصطلحات العهد نفسه

صيال يف أن لكل طفل حقا " تعرتف الدول األطراف أبأنه: 9151كما ورد يف اتفاقية حقوق الطفل 
صى أق إىلطراف ن تكفل الدول األأاحلياة " ومل تكتف االتفاقية بتأكيد حق الطفل يف احلياة فقط بل نصت على 

ن حق الطفل يف احلياة ال يتمثل فقط يف عدم االعتداء على هذا احلق بل أحد ممكن بقاء الطفل ومنوه وهذا يعين 
 ومنوه".يف توفري الظروف املالئمة لضمان بقاء الطفل 

يف 9189طفال والنساء يف حاالت الطوارئ والنزاعات املسلحة ن اخلاص حبماية األعالكد اإلأكذلك 
ناء النزاعات املسلحة الواردة يف القانون أثطفال تعلقة حبماية األمنه :" الوفاء الكامل لاللتزامات الدولية امل 3الفقرة 

 .91912الدويل حلقوق االنسان وكذلك اتفاقيات جنيف 

 يف مقدمة احلقوق اليت تلتزم الدول بتأمينها ومحايتها يف ظل الظروف االستثنائية فهو أييتواحلق يف احلياة 
جواز املساس هبا إابن إعالن حالة الطوارئ وأاي كانت خطورة من احلقوق ذات احلصانة اليت نص العهد على عدم 

من العهد اخلاص ابحلقوق املدينة  9ة حيث تشري املادة أمة أيو حياة أو مقدار هتديدها ألمن أالظروف الطارئة 
 " أنه:ىل إوالسياسية 

واليت تعلن عن  مةقات الطوارئ العامة اليت هتدد األأو _ جيوز للدول األطراف يف العهد احلايل يف 9
ضيه تىل املدى الذي تقإجراءات ما حيلها من التزاماهتا طبقا للعهد احلايل وجودها بصفة رمسية، أن تتخذ من اإل

 الوضع ..... اتبدقة متطلب

                                                           
 18، ص  سابق  رجعامل  ، فراس زهري احلسيين 1
 15رجع ، ص نفس امل،  فراس زهري احلسيين 2
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[ 6و9] فقرة  5و8و8_ ليس يف هذا النص ما جييز التحلل من االلتزامات املنصوص عليها يف املواد 6
 .1و95و98و98و99و

من العهد اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية  8ويف التعقيب العام االول للجنة حقوق االنسان على املادة 
" تالحظ اللجنة أن احلق يف  تقول:أن اللجنة ال توافق على هذه النظرة احملدودة ملعىن عبارة احلق يف احلياة حيث 

يفهم  أنال ميكن  8األصيل يف احلياة [ الوارد يف املادة  ] احلق برياحلياة غالبا ما يفسر بصورة ضيقة، ذلك أن تع
 2 إجيابية "تتبىن الدول تدابري  أنبصورة صحيحة من خالل تفسري ضيق ويتطلب محاية هذا احلق 

حتمي ما ميكن وصفه أبنه :" احلق  9195ديسمرب  11ابدة اجلنس الصادرة يف إاتفاقية  أنكما 
و عنصرية أو دينية إذا ما ارتكب أعرقية  أوجويع عمدا ألي مجاعة قومية اجلماعي يف احلياة _ وهي حتظر الت

دة اجلنس يف وقت السلم إابحظر طبق ن[ وي3دة اجلنس ] املادة إاببقصد تدمري هذه اجلماعة كما يرد يف تعريف 
 .3ويف وقت احلرب على السواء 

 .اثنيا : احلق يف الغذاء 
 العديد منجل ذلك حفلت أنسان حي حيفظ به حياته وكرامته من إإن الغذاء حق طبيعي لكل 

وقد عرف البنك الدويل ،غري مباشرة بذكر احلق يف الغذاء  أوالنصوص القانونية الدولية والوطنية بصورة مباشرة 
يف غذية الصحية واملغذية اليت هم راد ابحلصول يف كل وقت على األألفمن الغذائي أبنه :" السماح جلميع ااأل

 .4 "حاجة اليها للحياة حياة صحية ونشيطة

عالن العاملي حلقوق االنسان لعام ت على ذكر احلق يف الغذاء جند اإلأتومن النصوص الدولية اليت 
يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على  قن:" لكل شخص احلأمنه على  68إذ نصت املادة  9195

ومت التأكيد على هذا احلق يف العهد "ك التغذية وامللبس واملسكن الصحة والرفاهية له " وألسرته ويتضمن  ذل
 الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث :" تقر الدول األطراف يف العهد العاملي

                                                           
 899، ص 6113،شركة انس للطباعة ،قوق املدنية والسياسية عبدالرحيم دمحم الكاشف ، الرقابة الدولية على تطبيق العهد اخلاص ابحل 1
 611:ص،مرجع سابق ،سيغال آان   2
 619سيغال ، نفس املرجع ، ص  آان  3
 819، ص 9118نوفمرب ـ ديسميرب  86األمن الغذائي يف النزاعات املسلحة ، هنج وجتربة اللجنة الدولية ] م.د.ص.ح[ العدد  4
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_ حبق كل فرد يف مستوى معيشي مناسب لنفسه ولعائلته مبا يف ذلك الغذاء املناسب وامللبس واملسكن  9
 أحواله املعيشية بصفة مستمرة .كذلك يف حتسني 

و من أن يكون متحررا من اجلوع منفردة أمنها ابحلق األساسي لكل فرد يف  ا_ وعلى قيام الدول إقرار  6
جل أتمني أغذية ومن نتاج وحفظ وتوزيع األجل حتسني وسائل اإلأخالل التعاون الدويل ابختاذ االجراءات من 

 . "و املصدرة هلاأقطار املستوردة لألغذية  حسب احلاجة مع مراعاة مشاكل األن الغذائية يف العاملؤ توزيع عادل للم

[ 99] د. 9158الن حقوق الطفل الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم إعكما يقر املبدأ الرابع من 
 إىلنسان ولقد توجهت جلنة حقوق اإل"لطفل احلق يف قدر كاف من الغذاء لأبن " 9181نوفمرب  61بتاريخ 

 1توسيع مفهوم احلق يف احلياة ليشمل التدابري اخلاصة ابلقضاء على سوء التغذية وانتشار االوبئة .

 ضحااي إىلنسانية اليت تبذهلا املنظمات املستقلة وعليه نقول إن احلق يف احلصول على املساعدات اإل
عيان املنظمات املستقلة أراد و أفن االعتداء على إو ،النزاعات املسلحة تعزيز حلق احلصول على الغذاء والوصول اليه 

ن احلق يف املساعدة أا مهانة لكرامة االنسان كإتعريض حياهتم للخطر و  ،وابلتايل،يعترب اعتداء على هذا احلق 
صورة تقتيل يف وذلك ،كاره إنال يف مواجهة إاالنسانية هو امتداد طبيعي للحق يف احلياة والذي ال أيخذ معناه 

غذية والعناية الطبية ويف نقص األ أويف صورة اعتداء على السالمة اجلسدية بسبب الظواهر الطبيعية يضا أو 
دىن من حق مواجهة هذه التهديدات تعترب املساعدة االنسانية إجراء لضمان احلق يف احلياة بل واحلق يف احلد األ

 2التمتع ابللحظات األخرية من احلياة يف ظروف مقبولة 

ق يف احلصول على املساعدات االنسانية هو حق متفرع عن احلق يف الغذاء واحلق يف احلياة احل أنكما 
لذا فإن انتهاك الدول املتحاربة هلذا احلق ،ثناء النزاعات املسلحة أن ينتهك أهلذا احلق و ميكن .واحلق يف الصحة 

يعد انتهاكا لواجباهتا يف أتمني احلق يف الغذاء للمدنيني واملتمثلة يف واجب احرتام حق الشعوب يف ممارسة السيادة 
الدائمة على مواردها الطبيعية لتستطيع تلبية احتياجاهتا وواجب محاية احلق يف الغذاء من خالل مسؤولية الدولة 

                                                           
 91مرجع سابق ، ص بوجالل صالح الدين ،  1

2 MARIE JOSE DOMESTICI_MET ASPECTS JUIDIQUES  RECENTS  DE 
L’ASSISTANCE HUMANTAIRE  A F D I 1989 PARIS P 122 
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عمال احلق يف الغذاء من خالل تقدمي إمن الغذائي وواجب اثر سلبية يف األآشطة اليت هلا نتحاربة يف منع األامل
 .1ناء النزاعات املسلحة أثعداد املباشر للمؤن الغذائية مبا فيها املاء النظيف لفئات حمرومة املساعدات واإل

إذ نصت املادة ،ظاهر محاية احلق يف الغذاء متثل أحد م 9195ابدة اجلماعية لذلك جند اتفاقية حظر اإل
فناء فعال التالية يرتكب بقصد اإلي فعل من األأمنها على أنه :" يقصد إبابدة األجناس يف هذه االتفاقية  6/1

 دينية بوصفها هذا :  أوعرقية  أواثنية  أوية مجاعة قومية و اجلزئي ألأالكلي 

 اجلزئي  وأنائها املادي الكلي إف إىلن تؤدي أي فيها ج _ إخضاع اجلماعة عمدا لظروف معيشية روع

القواعد اآلمرة وكذلك النطباق خصائص بصبغة ن احلق يف الغذاء يصطبغ أمع كل ما سبق ميكننا القول 
 .2على هذا احلق   JUSGOGENSالقواعد اآلمرة

 اثلثا: احلق يف الصحة : 
" حالة من اكتمال العاملية:رز نتائج احلق يف الغذاء هو الصحة اليت تعين حسب منظمة الصحة أبلعل من 

 و العجز "أالسالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا ال جمرد اخللو من املرض 

 احلديثة.عالانت احلقوق واملواثيق الدولية والدساتري إوقد كرست هذا احلق نصوص عديدة وردت يف 

عالن العاملي حلقوق االنسان أن:" لكل شخص احلق يف مستوى من من اإل 68 فقد جاء يف املادة
من العهد الدويل اخلاص 96كما تتناول املادة   "املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته .....

يف التمتع أبعلى  سانإنتقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل  "ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إذ
 مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه "

على محاية  36يف املادة  9195وقد دسرتت بعض الدول هذا احلق حيث ينص الدستور االيطايل لسنة 
 98حيث ورد يف ديباجته ذكر الصحة والدستور القطري يف املادة  9198الدولة للصحة والدستور الفرنسي لعام 

 .913والدستور االمارايت يف املادة  68/6والدستور السوري يف املادة  98املصري يف املادة والدستور 

                                                           
 911، مرجع سابق ، ص  فراس زهري احلسيين 1
 83، ص6116اجلزائر طار القانون الدويل املعاصر ، أطروحة دكتوراه جامعة إانظر أمحد بن انصر ، احلق يف الغذاء يف  2
مارات العربية املتحدة ، جملة األمن والقانون انظر هاشم دمحم فريد رستم ، احلق يف الصحة ومدى محايته جنائيا يف التشريعات االحتادية لدولة اإل 3

 369 :، ص 6113أكادميية شرطة ديب ، العدد األول جانفي 
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:" أن الرعاية الصحية حق للمواطنني تتكفل الدولة ابلوقاية 9118وقد تضمن الدستور اجلزائري لسنة 
 .88املادة  "من األمراض الوابئية واملعدية ومكافحتها

 ملبادئ العامة للقانون العرف الدويل وا الثاين:الفرع 
من النظام األساسي  35يعد العرف الدويل املصدر الثاين من مصادر القانون الدويل حسب املادة 

شخاص ىل األإ حملكمة العدل الدولية وتشكل القاعدة الدولية العرفية أمرا ضمنيا صادرا من اجلماعة الدولية
ا الشارعة هترادإية من وسائل تعبري اجلماعة الدولية عن ال وسيلة ضمنإاملكونني هلا وهو كمصدر شكلي ما هو 

نساين هو جمموعة األعراف نساين واضحة ذلك أن القانون الدويل اإل.ومكانة العرف الدويل يف القانون الدويل اإل1
املسلحة ثناء الصراعات أي هجمات قد يتعرضون هلا أفراد واملمتلكات حترم اليت توفر احلماية لفئات معينة من األ

و أقانون جنيف "ليهما ابلرتتيب ب إعراف مستمدة من القانون االتفاقي والقانون الدويل العريف ويشار وهذه األ
بادئ مل.كما أن 2 " قانون الهاي او القانون العريف للصراعات املسلحة" و "القانون االتفاقي للصراعات املسلحة

 ضا . أيامة يف هذا اجملال /ج مكانة ه 35املادة  )القانون الدويل العام 

 أوال: العرف الدويل:
قواعد  أننسانية  ومن املتفق عليه حكام اإلنساين هي مدى االلتزام بتطبيق األهم قضية يف القانون اإلأإن 
و مل أو أهنا حتفظت أمل تصادق عليها  أمن الدولة صادقت أنساين العرفية تنطبق بغض النظر عن القانون اإل

نساين عندما  الطابع العريف للقانون اإلإىلشارت حمكمة العدل الدولية أتتحفظ عليها ، ففي قضية مضيق كورفو 
ليمية لدولة ما إلقغام يف املياه األنذار بوجود اإل وتتضمن التزاما ه 9118ن اتفاقية الهاي الثامنة لعام أوجدت 

نذار السابق وهو التزام غري تعاهدي وذلك عندما إلابااللتزام وانقشت الطابع العريف وما يرتتب عنه من ضرورة 
اليت تنطبق يف زمن احلرب  9118هذه االلتزامات ال تقوم ابلضرورة على اتفاقية الهاي الثامنة لعام  أنعلنت أ
دئ العامة ن املباأإلنسانية ويرى كثري من الفقه لولية عتبارات األا على مبادئ عامة مقرة ومعرتف هبا وهي االإمنو 

 املقرة واملعرتف هبا تعين هنا القواعد العرفية .

 6119عليها استنتاجاهتا فيما يتعلق آباثر بناء اجلدار يف فتواها لعام  ناء تناوهلا للقواعد اليت ستبينأثويف 
غري أهنا تالحظ يف صياغة  9118سرائيل ليست طرفا يف اتفاقية الهاي الرابعة لعام إال حظت احملكمة أن 

                                                           
 .695، القاعدة العامة ، املقدمة واملصادر ، الدار اجلامعية ، دون اتريخ ، ص  صول القانون الدويل العامأدمحم سامي عبداحلميد،  1
نساين ، دليل التطبيق ات والغموض ، مطبوع ضمن القانون الدويل اإلغر نساين الدويل ، التدخالت والثطار العريف للقانون اإلاإل،حممود شريف بسيوين  2

 53 :ار املستقبل العريب ، صد،  6113الطبعة األوىل  على الصعيد الوطين ، 
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عراف احلرب العامة القائمة يف ذلك الوقت وأنه ينظر إليها بوصفها تفسريية أ االتفاقية أهنا أعدت لتنقيح قوانني و
من  اصبحت جزءأالقول أبن أحكام قواعد الهاي قد  إىلة يالنهايف  مث ختلص احملكمة ، "قوانني وأعراف احلربل

سرائيل ملزمة بتلك القواعد ابعتبارها قواعد عرفية دون النظر لكوهنا طرفا فيها أم ال ،  إولذلك فإن ،القانون العريف 
ي نوع من النزاع بغض النظر عن تلك املعايري أكما أن االعرتاف لقاعدة ما ابلطابع العريف ميكن من تطبيقها على 

 1املصطنعة 

  املدنية:_ القواعد الدولية العرفية اخلاصة حبماية األعيان 6

عيان الطبية نسانية مثل األتدور القواعد العرفية اخلاصة حبماية األعيان املدنية اليت تشكل املساعدات اإل
توجد جمموعة من  إذمن بينها قواعد محاية املدنيني  وطار قوانني احلرب إغذية وصهاريج املياه وغريها يف واأل

 القواعد االسرتشادية اليت تعترب قواعد عرفية : 

 البعض._ احلروب السابقة وموقف الدول احملاربة من مواجهة بعضها  9

 احلروب.ناء أث_ التعليمات اليت تصدرها الدول جليوشها لتطبقها 6

 املتحاربة._ تبادل املذكرات بني قادة اجليوش 3

_ احملاكمات اليت متت جملرمي احلرب وقرارات هيئات التحكيم والقضاء الدويل بشأن التجاوزات 9
 .2ثناء النزاعات املسلحة أاحلاصلة 

ن اصبحت عرفا مقبوال املعاهدات الثنائية اليت كانت تعقد أ إىلكما أن من أوائل العادات اليت تطورت 
عمال العدائية رادهتا تتمثل يف عدم ممارسة األإبني اجليوش املتحاربة واليت تضمنت قواعد تلتزم هبا الدول مبحض 

 الرمحة.لتحلي بصفات عياهنم واأضد املدنيني و 

اتفاقا وقع بني قادة اجليوش املتحاربة منذ عام  619ىل وجود ما ال يقل عن إحصائيات وتشري اإل
قواعد تتمثل مجيعها يف حسن  احملاربني على اتباع  ثتتضمن تعليمات لقادة اجليوش حت 9581إىل  9895

دريش " قواته ير به " فر أماالتفاقيات االتفاق الذي هذه معاملة املدنيني و األسرى و اجلرحى أثناء القتال و من 
                                                           

العدد الرابع ـ   ISSN 9996ـ1688مسري شوقي ، جرائم االحتالل الفرنسي يف اجلزائر على ضوء األعراف االنسانية ، جملة العلوم االنسانية  1
 93_96، ص 6198ديسمرب 

 998فراس زهري احلسيين ، مرجع سابق ، ص  2
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و االعتداء على املنازل واحلقول وخمازن أي سلوك جامح مثل تدمري الغاابت أتيان إعوام السبعة بعدم يف حرب األ
 عال تتسم بعدم الرمحة .أفهنا احلبوب واملمتلكات العامة واخلاصة ووصفها أب

ساسية حلياة أشياء اليت تعد تيان على األاإل بعدم ر قواتهأمكسيميليان الثاين أنه ما وكذلك جاء يف إعالن 
 .1سان بصفة عامةناإل

لذا فهي  .رمت بشأهناأبطريف املعاهدة وعلى احلرب اليت  تنيوملا كانت هذه املعاهدات تقتصر على الدول 
العريف احلقيقي الذي اهتم بتنظيم موضوعات ار العادة اليت ترتب على تكرارها نشوء نوع من القانون إطتدخل يف 

ىل معاهدات دولية شارعة تتعلق بكفالة نوع من احلماية للمقاتلني وغري املقاتلني من السكان إترمجت بعد ذلك 
 .2ضفاء احلصانة عليهم من جراء العمليات العسكرية إعياهنم و أاملدنيني و 

ه يوجد اآلن جزء رئيسي واضح متاما من قواعد القانون الدويل يتمثل يف قواعد القانون الدويل أنوال شك 
وال شك أيضا أن هذا اجلزء الرئيسي من القانون الدويل ملزم بصفة ،العريف يغطي تقريبا كل جماالت احلياة الدولية 

و أنون العريف يتسم أبنه ذو طبيعة معيارية ي استثناء ألن اجلزء الكبري من قواعد القاأساسية لكل الدول بدون أ
 .قاعدية 

ومن مث  و إذا أقرران بعدم وجود نصوص قانونية مكتوبة تغطي كل املوضوعات اليت تتعلق بقوانني احلرب ،
فإن العرف هو املرجع يف حالة عدم وجود اتفاقية حتكم املوضوع بل إن القانون العريف يبقى منطبقا حىت بعد 

 .3تعاقدية فيما خيص الدول غري املوقعة عليها  اعتماد قاعدة

 اثنيا : املبادئ العامة للقانون : 
ساسي حملكمة العدل الدولية يف الفقرة ج إىل مبتدئ القانون العامة من النظام األ 35شارت املادة ألقد 
 مم املتمدنة وسوف نتناوهلا فيما يلي : اليت أقرهتا األ

 _ ما هية املبادئ العامة للقانون : 9
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يقصد ابملبادئ العامة للقانون جمموعة املبادئ اليت ترتكز عليها وتقرها معظم األنظمة القانونية ملختلف 
ن يقوم إبصالح هذا الضرر ويظهر من أمم املتمدنة كاملبدأ الذي يقضي ابلتزام كل من تسبب يف ضرر للغري األ

 .1مجاعا بني الفقهاء إمر الذي لقي صوال داخلية وهو األأن للمبادئ العامة أخالل التعريف 

ي نظام قانوين عند أشخاص أكما يقصد ابملبادئ العامة ضوابط السلوك الواجب رعايتها من قبل 
على  9156مم املتحدة لقانون البحار و وفائهم ابلتزاماهتم وقد نصت اتفاقية األأو استعماهلم حلقوقهم أممارستهم 

 .2....... 319_311بعض تلك املبادئ يف املواد 

 ة : نيعيان املد_ دور املبادئ العامة للقانون الدويل العام يف محاية األ6

 مثلة هلذه املبادئ العامة منها : ونذكر بعض األ

 أ_ مبدأ عدم التعسف يف استعمال احلق 

 ستوبل .اإلا يعرف مببدأ و مأعدم جواز التمسك ابدعاء خيالف سلوكا سابقا  أب _ مبد

 ج_ مبدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات الدولية .

 نساين : _ املبادئ العامة اخلاصة ابلقانون الدويل اإل3

تتألف االتفاقيات الدولية من عدد وفري من القواعد اليت تعرض بعبارات دقيقة التزامات الدول وهنالك 
حياان جند املبادئ مصوغة بوضوح يف أئ ينبثق منها جممل القانون و حكام احملددة عدد من املبادفوق هذه األ

حيان وقد االتفاقيات وأخرى نتحراها عبثا يف النص فتكون ضمنية وتعرب عن جوهر القانون بل نراها يف بعض األ
 ، ومن بني هذه املبادئ األساسية جند : 3استمدت جذورها من العرف 

ن تظل املتطلبات العسكرية واحملافظة على النظام العام قابلة ا_ مبدأ القانون البشري الذي يعين 
 نساين .النسجام دائما مع احرتام الفرد اإلل
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و قانون املنازعات املسلحة أنه : ال يلحق أطراف النزاع خبصمهم أنساين _ كما ينشأ من مبدأ القانون اإل
 سكرية للعدو .ضعاف الطاقة العإو أآالما ال تتناسب مع غاية احلرب وهي حتطيم 

عمال العدائية جيب شخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األ_ األشخاص العاجزون عن القتال واأل
 نسانية . إاحرتامهم ومحايتهم ومعاملتهم معاملة 

 _ إن حق أطراف النزاع يف اختيار أساليب ووسائل احلرب ليس حقا ال حدود له . 

 عيان املدنية نعدد ما يلي : تتعلق حبماية املدنيني واأل ومن املبادئ اخلاصة بقانون احلرب واليت

شخاص املدنيون حبماية عامة ضد _ مبدأ تقييد حرية مهامجة األشخاص : يتمتع السكان املدنيون واأل
 األخطار النامجة عن العمليات العسكرية ويتفرع عن هذا املبدأ العام عدة مبادئ تطبيقية : 

ذاء إييع األوقات على التمييز بني املدنيني واملقاتلني بشكل ميتنع معه _ تعمل أطراف النزاع يف مج 9
 املدنية .  ابألعيان واإلضرارالسكان املدنيني 

شخاص املدنيون حمال للهجوم حىت ولو  ن يكون السكان املدنيون بصفتهم هذه وكذلك األأ_ ال جيوز  6
 عمال االنتقامية .كان ذلك من قبيل األ

  بث الذعر بني السكان املدنيني .إىلاسا أسلعنف والتهديد الرامية عمال اأ_ حتظر 3

خفيف تقل لطراف النزاع مجيع االحتياطات الالزمة ملنع األذى عن السكان املدنيني وعلى األأ_ يتخذ 9
  حد أدىن .إىلضرار اليت قد تصيبهم عرضا اخلسائر واأل

هداف العسكرية وحدها . قصر اهلجمات على األحرية مهامجة األماكن : جيب  وأييت دور مبدأ تقييد
 ونستخلص منه ستة مبادئ تطبيقية :

 ماكن اجملردة من وسائل الدفاع . _ حيظر العدوان على األ9

و أاثر التارخيية ىل اآلإعمال اخلريية او ىل املباين املخصصة للعلوم واألإي عمل عدائي أ_ ال يوجه  6
 اليت تشكل الرتاث الثقايف والروحي للشعوب . اكن العبادة أمو أعمال الفنية األ

 ا إطالق قوى خطرة ابلنسبة للسكان .أهنشغال اهلندسية واملنشآت اليت من ش_ حتظر مهامجة األ3
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 من اهلجوم  مأمن_ حيظر استخدام السكان جلعل األهداف العسكرية يف 9

و انتزاع أو للهجمات االنتقامية وحيظر ختريب أعيان ذات الطابع املدين حمال للهجوم _ ال تكون األ8
 .1عيان الضرورية لبقاء السكان اال

عيان املدنية اليت حبوزة املنظمات املستقلة واليت تشكل جزءا من محاية األ أومن املبادئ اهلامة اليت تعزز مبد
قاءهم على قيد احلياة إبو جل ختفيف معاانهتم انسانية واليت ال غىن عنها للسكان املدنيني من املساعدات اإل

 ي تتفرع عنه مبادئ تطبيقية مثل : لذهنالك مبدأ السلب حمظور وا

 حتظر اهلجمات العشوائية  - 9

مفرطة قياسا على امليزة العسكرية  اضرار أساليب اليت توقع ابملدنيني وممتلكاهتم سلحة واأل_ حتظر األ6
 املنتظرة امللموسة واملباشرة 

 احرتام البيئة الطبيعة ._ ينبغي احلرص على 3

 .2_ حيظر استخدام سالح التجويع ضد املدنيني كوسيلة من وسائل احلرب 9

نسانية يعترب إوال ريب أن اهلجمات املقصودة أو العشوائية على املنظمات املستقلة اليت تقدم مساعدات 
ضافة إ، 9188ول لعام ضايف األتوكول اإلو من الرب  6/9. 89من قبيل أعمال التجويع اليت حتظرها صراحة املادة 

 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .النظام األ من 6_5اىل املادة ب 

 .املطلب الثاين :قواعد محاية األعيان املدنية يف القانون الدويل اإلنساين 
تسعى قواعد القانون الدويل اإلنساين إىل محاية املدنيني و األعيان املدنية أثناء النزاعات          

املسلحة، و من أجل أتكيد و حتقيق هذه احلماية الدولية  اليت تنصب على األعيان املدنية على أرض الواقع  يلزم 
 لفروع التالية:متييزها عن األعيان العسكرية ،و هو ما سنتوىل توضيحه عرب ا
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 الفرع األول : مبدأ التمييز بني األعيان املدنية واالهداف العسكرية :
فقد اجتهت العزائم  و الثانية للحرب العاملية األوىلالتدمريية اثر بعد ما عاىن اجملتمع الدويل من اآل

نيني الذين ال يستغنون عنها واإلرادات حنو محاية عامة لألعيان املدنية ، وذلك من أجل مزيد محاية للسكان املد
 وهو ما سنفصله عرب ما يلي : .جراء تدمريها 

 أوال : التمييز بني األهداف العسكرية واألعيان املدنية :
حاول الفقه وضع تعريف لألهداف العسكرية وطالب بقصر اهلجمات ضدها، وما عداها يعد هدفا 

 مدنيا ومن مث حيرم توجيه اهلجمات العسكرية ضدها .
ىل سببني مياثالن متاما السببني اللذين أوجبا التمييز بني املدنيني املقاتلني ، فاألهداف إويرجع التمييز 

عيان املدنية فليس هلا مثل العسكرية تسهم مسامهة فعلية يف العمل العسكري ومن مث جتوز مهامجتهما ، أما األ
 .1ومن هنا كان عدم جواز مهامجتهما ،هذه املسامهة الفعلية 

 ـ تعريف األهداف العسكرية :  2
لقد تقدمت اللجنة الدولية للصليب األمحر بتعريف األهداف العسكرية وذلك يف مشروع القواعد املتعلقة 

حيث عرفت األهداف العسكرية  9188ابحلد من األخطار اليت يتكبدها السكان املدنيون يف زمن احلرب سنة 
و جزئيا نتائج عسكرية  أية عسكرية ينتج عن تدمريها كليا أمهىل فئات ذات إأبهنا : " تلك األهداف اليت تنتمي 

 كبرية " 
ولقد انتقد هذا التعريف ألنه تعريف شامل وغري حمدد ألنه أيخذ مبعيار امليزة العسكرية من تدمري اهلدف  

ألهداف ذات دخال بعض اإوصف اهلدف أبنه عسكري وبذلك يرتك احلرية للطرف القائم ابهلجوم يف لكمعيار 
 الطبيعة املدنية يف عداد األهداف العسكرية اليت حيق هلا توجيه اهلجمات العسكرية ضدها.

خذت قواعد الهاي أفقد ،فاملشكلة تكمن يف املعايري اليت اعتمدت يف تعريف هذه األهداف وحتديدها 
ىل األخذ إخر العسكرية بينما اجته البعض اآل تمبعيار ما يقدمه اهلدف من مسامهات يف االحتياجا 9118لعام 

ىل إ اهذا املعيار تعرض لالنتقاد ما حد . لكنداف العسكريةهمبعيار الطابع العسكري للهدف كمعيار لتعريف األ
 خذ مبعيار امليزة العسكرية من تدمري اهلدف و هذا املعيار جيعل تكييف اهلدف خاضعا لتقدير املهاجم .األ

ي أالدور الذي يؤديه اهلدف يف العمليات العسكرية  أوىل األخذ مبعيار وظيفة إعا للفقه كل هذا كان داف
استخدامه احلقيقي من وجهة نظر كال الطرفني ليحقق التوازن بني مصاحلهم ، مصلحة الطرف املهاجم من تدمري 
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يف تعريف اهلدف وتبدو صبح هذا املعيار هو املعتمد أاهلدف ومصلحة الطرف اخلاضع للهجوم من استخدامه ، و 
صبح استخدامه عسكراي عد هدفا عسكراي وإن وضع افائدته بشكل أكرب يف حالة تغيري اهلدف فإن 

 .1املدنية عد مدنيا ووجبت محايته  تلالستخداما

 _ تعريف األهداف املدنية :  1
نساين املطبق يف الدويل اإلاء وتطوير القانون إهنلقد اختلفت اآلراء يف مؤمتر اخلرباء احلكوميني للعمل على 

خذ مبعيار  األإىله البعض جتهداف املدنية فاساسا لتعريف األأوقات النزاعات املسلحة حول املعيار الذي يتخذ أ
وبناء .البعض اآلخر األخذ مبعيار الغرض املخصص من أجله اهلدف ومعيار استخدامه  ىطبيعة اهلدف بينما رأ

و تلك أمت تعريف األهداف املدنية أبهنا تلك اليت ال تنتج مباشرة األسلحة واملواد العسكرية ووسائل القتال .عليه 
خر يف املؤمتر ، يعرف األهداف آاليت ال تستخدم مباشرة  ويف احلال بواسطة القوات املسلحة ، كما قدم اقرتاح 

هداف تلك األ أنورة ابرزة الستخدام السكان املدنيني و ساسية واملعدة بصهداف اهلامة واألاملدنية أبهنا تلك األ
وقد أخذت اتفاقية  .غراض العسكريةو استخدمت يف األأراد عسكريون أفتصبح أهدافا عسكرية إذا احتلها 

ابملعيارين معا ، ويف سبيل ذلك تقدمت اللجنة الدولية للصليب  9189الهاي حلماية األعيان الثقافية لعام 
لألهداف املدنية ، يعتمد على وظيفة اهلدف ، وقد جاء على النحو التايل : األهداف املدينة ، األمحر بتعريف 

ىل ذلك بعض إضاف التعريف أ هي تلك األهداف املخصصة بصفة أساسية وضرورية للسكان املدنيني و
على مواردهم الغذائية  هداف اليت تعد مدنية ، مثل املساكن واملنشآت اليت تؤوي السكان املدنيني واليت حتتوياأل

ضافت اللجنة تعريفا لألهداف العسكرية فوصفتها أبهنا : " األهداف اليت بطبيعتها أومصادر املياه ، كما 
سهاما فعاال ومباشرا يف اجملهود احلريب للخصم ، ويتضح من هذا التعريف أنه اعتمد على إواستعماهلا تسهم 

قرار إ، ولكن مت أخريا  2ك معيار استخدامه وقدمت بعض االقرتاحات املعيارين معا :  معيار طبيعة اهلدف وكذل
 واليت ورد فيها : 9188ضايف األول لعام وتوكول اإلمن الرب  86نص املادة 
هلجمات الردع واألعيان املدينة هي كافة األعيان اليت  أوعيان املدينة حمال للهجوم _ ال تكون األ 9

 هدافا عسكرية وفقا ملا حددته الفقرة الثانية . أليست 
هداف العسكرية فيما يتعلق هداف العسكرية فحسب وتنحصر األ_ تقتصر اهلجمات على األ6

م مبوقعها أم بغايتها أابألعيان على تلك اليت تسهم مسامهة فعالة يف العمل العسكري ، سواء كان ذلك بطبيعتها 
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و تعطيلها يف الظروف السائدة حينذاك أو اجلزئي أو  االستيالء عليها أمريها التام م ابستخدامها ، واليت حيقق تدأ
 ميزة عسكرية أكيدة .

و أو منزل أ_ إذا اثر الشك حول ما إذا كانت عني ما تكرس عادة ألغراض مدينة مثل مكان العبادة 3
ري فإنه يفرتض أهنا ال تستخدم  و مدرسة ، إمنا تستخدم يف تقدمي مسامهة فعالة للعمل العسكأي مسكن آخر ا

 كذلك . 
جيايب توكول قد وضع تعريفا سلبيا لألعيان املدينة ، وهذا ملا يرتتب على التعريف اإلو وهبذا يتضح أن الرب 

ة من عداد هذه األهداف جملرد عدم ذكرها ولو عن غري قصد ، يف ذلك التعريف نيمن إخراج بعض األهداف املد
1. 

 بني األهداف العسكرية واألعيان املدينة :  اثنيا : مبدأ التمييز
استعراض النصوص القانونية الدولية الواردة يف تعزيز مبدأ التمييز بني األهداف  سوف حناول هنا

 العسكرية واألعيان املدينة من خالل ما أييت : 

 :  2901_ مبدأ التمييز يف اتفاقية الهاي التاسعة لعام  2
و بشأن عمليات القصف اليت تقوم هبا القوات البحرية  9118لقد نصت اتفاقية الهاي التاسعة لعام 

ال "أول وثيقة دولية حاولت حتديد املقصود ابألهداف العسكرية ، حيث نصت املادة الثانية منها على أن هي 
املوارد البحرية والورش  أو ةألسلحو البحرية ومستودعات اأشغال العسكرية واملؤسسات العسكرية يشمل احلظر األ

وواضح أن معيار الوظيفة واضح يف " و جيش العدو .....أن تستخدم الحتياجات أسطول أو املصانع اليت ميكن أ
ىل ثكنة فإهنا تساعد يف إو العكس حتولت مدرسة أ مستشفى إىلهذه املادة فلو حتولت الثكنة العسكرية 

 .2ح توجيه العمليات العدائية حنوها أمرا مباحا االحتياطات العسكرية وابلتايل يصب

 _ املشروعات اخلاصة : 1
 بشأن احلرب اجلوية :  9163_ مشروع قواعد الهاي لعام أ

من هذا املشروع ب معيار امليزة العسكرية اليت تتحقق من جراء تدمري اهلدف يف  69لقد أخذت املادة 
ضرار به ميزة و اإلأواليت تعترب القصف اجلوي مشروعا عندما يصوب ضد هدف عسكري يعترب تدمريه  9الفقرة 

وردت الفقرة الثانية من أذلك حينما عسكرية واضحة ، أما املعيار الثاين فهو معيار التعداد على سبيل احلصر و 

                                                           
 51 :ري أمحد عطية ، مرجع سابق ، صو اخلأب 1
 615_618ميلود بن عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص  2



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

182 
 

املؤسسات او املستودعات و شغال العسكرية املادة قائمة األهداف اليت جيوز قصفها مثل القوات العسكرية واأل
و النقل املستعملة أمدادات العسكرية املتميزة خطوط االتصال و اإلأو الذخرية أ ةالعسكرية ومصانع األسلح

 .1ألغراض عسكرية 
خطار اليت بشأن القواعد املتعلقة ابحلد من األ 9188محر لعام اللجنة الدولية للصليب األ مشروع-ب

 يتعرض هلا املدينون يف زمن احلرب .
ون جيب نيخطار اليت يتعرض هلا السكان املدعلى أنه : " من أجل احلد من األ 18حيث نصت املادة 

اليت تنتمي حبسب اىل فئات ذات أمهية عسكرية هداف العسكرية وأن األهداف توجيه اهلجمات فقط ضد األ
و اجلزئي هلا وفقا للظروف أاليت تعترب أهدافا إذا كان التدمري الكلي  على ضوء ما هلا من خصائص ضرورية خاصة

 .2السائدة آنذاك ال يقدم ميزة عسكرية 
كرية واألعيان املدينة هداف العسج ـ مشروع معهد القانون الدويل يف أدنربة بشأن مسألة التمييز بني األ

وقد أخذت املاداتن الثانية والثالثة منه مبعيار مزدوج يف حتديد اهلدف العسكري ومها معيار طبيعة اهلدف من 
 جانب ، ومعيار الغرض املخصص من أجله اهلدف من جانب آخر 

لسكان املدنيني يف ساسية حلماية ابشأن املبادئ األ 9181د ـ توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام 
[ وقد حددت األعيان املدينة املشمولة ابحلماية على أن يعترب ما عداها 68] 6888النزاعات املسلحة حتت رقم 

 .3هدافا عسكرية يباح توجيه العمليات ضدها أ
 9191_ مبدأ التمييز يف اتفاقيات جنيف  6

  9191أ _ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
قد أوردت مصطلح األهداف العسكرية إال أهنا مل حتدد  9191رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

ن تتعرض هلا املستشفيات نتيجة أخطار اليت ميكن نه : " وابلنظر لألأعلى  95املقصود منه حيث نصت املادة 
 هذه األهداف "  مكن عنأن تكون بعيدة ما أهداف العسكرية فإنه جيدر احلرص على لقرهبا من األ

على إنشاء مناطق استشفاء ومواقع مأمونة حلماية اجلرحى واملرضى واملسنني  99/9كما نصت املادة 
ن تكون موضوع أوالعجزة واألطفال واحلوامل وأمهات األطفال دون السابعة من العمر من آاثر القتال واليت يتعني 

                                                           
 611_615، ص السابقميلود عبدالعزيز ،  املرجع  1
راه ، جامعة عبدالكرمي دمحم الداحول ، محاية ضحااي النزاعات املسلحة ، دراسة مقارنة بني قواعد القانون الدويل والشريعة االسالمية ، رسالة دكتو  2

 899، ص 9115القاهرة ، كلية احلقوق 
 696_699ميلود بن عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص  3



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

183 
 

نشاء مناطق حمايدة حلماية إمن االتفاقية الرابعة  98زت املادة محاية واحرتام من قبل األطراف املتنازعة ، كما أجا
 املرضى واجلرحى من املقاتلني وغري املقاتلني من جانب واملدنيني من جانب آخر . 

ة الالزمة لبقاء السكان على قيد احلياة كان نيعيان املدهذا النقص الواضح فيما خيص حتديد األ موأما
 .91881ول ضايف األتوكول اإلو من الرب  86ما حتقق فعال من خالل املادة  ن يسد هذا النقص وهوألزاما 

  9188توكول االضايف األول لعام و ب _ الرب 
 نه: أعلى  86لقد نصت املادة 

عيان اليت ة هي كافة األنيعيان املدو هلجمات الردع واألأ_ ال تكون األعيان املدينة حمال للهجوم 9
 هدافا عسكرية، وفقا ملا حددته الفقرة الثانية . أليست 

هداف العسكرية فيما يتعلق هداف العسكرية فحسب وتنحصر األصر اهلجمات على األت_ تق6
م بغايتها أم مبوقعها أابألعيان على تلكم اليت تسهم مسامهة فعالة يف العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها 

و تعطيلها يف الظروف السائدة حينذاك أو االستيالء عليها أو اجلزئي أريها التام ابستخدامها واليت حيقق تدم أم
 ميزة عسكرية أكيدة.

و منزل أو أة مثل مكان العبادة نيذا اثر الشك حول ما إذا كانت عني ما تكرس عادة ألغراض مدإ_  3
إنه يفرتض أهنا ال تستخدم  و مدرسة إمنا تستخدم يف تقدمي مسامهة فعالة للعمل العسكري فأأي مسكن آخر 

 كذلك .
وابستقراء املادة املذكورة يتضح أهنا كرست احلصانة العامة لألعيان املدينة وانتهجت يف تعريف السكان 

أال وهو التعريف السليب وقد بررت وحبق هذه الطريقة يف تعريف  81سلوب الذي سلكته املادة املدنيني نفس األ
هداف العسكرية ، وبذلك فمن األفضل ة أكثر بكثري من األنيا أن هناك أعياان مدعيان املدينة حبقيقة مؤداهاأل

ضمانة  86وىل من املادة ن يعد ما عداها أعياان مدينة ، وعليه فقد تضمنت الفقرة األأاألخرية على  هذهتعريف 
انية من نفس املادة ة ، وتولت الفقرة الثنيعيان املدمهمة للسكان املدنيني عندما حظرت هجمات الردع ضد األ

 تعريف األهداف العسكرية معتمدة يف ذلك على معيارين هامني مها : 
موقعه، أو من  أو_ معيار املسامهة الفعلية للهدف يف العمليات العسكرية سواء من حيث طبيعته 9

 و استخدامه وهو ما حيل مشكلة األهداف املختلطة .أحيث وظيفته 
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و أو اجلزئي أو الفائدة العسكرية مبعىن أن التدمري الكلي أثل يف قرينة امليزة ـ_ أما املعيار الثاين فيتم 6
االستيالء على اهلدف ال يكون مشروعا إال إذا كان يقدم ميزة حمتملة ، األمر الذي حيتم على اخلصوم التحري قبل 
القيام ابهلجمات وهو ما يصعب فعال حتققه يف ظل غياب مفهوم موحد للميزة العسكرية ، كما نصت الفقرة 

هنا تستخدم يف أة _ نيتكرس عادة ألغراض مد ه يف حالة قيام الشك حول ما إذا كانت عني ماأنالثالثة على 
 .1تقدمي مسامهة فعالة للعمل العسكري فإن هذا االدعاء ال يرفع عنها احلصانة 

 الفرع الثاين : محاية األعيان زمن النزاعات املسلحة غري الدولية : 
لعل تسميتها توحي  لقد عرف العامل بعد احلرب العاملية الثانية كثرة النزاعات املسلحة غري الدولية و 

واثنوية االهتمام هبا وهو ما يتطلب تسليط الضوء على هذا النوع من النزاعات ورصد الثغرات اليت  هبامشيتها
 ة يف ذلك النطاق املادي من النزاعات عرب ما يلي : نيعيان املداكتنفت محاية األ

 أوال : تواضع التمييز قبل اعتماد الربوتوكول اإلضايف الثاين : 
 هداف العسكرية يف الئحة ليرب عيان املدينة واأل_ التمييز بني األ 9

يف  9583ناء حرب االنفصال سنة أثمريكية ت األىل جيوش الوالايإلقد احتوت الئحة ليرب اليت وجهت 
و أهداف تقع يف مدارس أعلى مبادئ وقواعد حتظر على اجليش االستيالء على  38ىل إ 39موادها من 

عيان الكالسيكية الفنية .... حيث حظرت مراصد ، متاحف كما أكدت ضرورة محاية األ ،كادميياتأ ،جامعات
و تدمريها ، كما أعادها عن موطنها إب أوىل التلف كما ال جتوز سرقتها إا أن تؤدي هبا هنعمال اليت من شأمجيع األ

 من الئحة ليرب تسميم اآلابر . 93حظرت املادة 
 سبانية : اإل ةهداف العسكرية يف احلرب األهلين املدينة واألعيا_ التمييز بني األ6

[ إذ أرسلت 9131_9138سبانية ] إلن احلرب األهلية اإابعيان املدينة لقد ظهرت بوادر محاية األ
سبانيا نداء انشدت فيه إاحلكومات السبعة عشر اليت كانت تؤلف اللجنة الدولية لتطبيق اتفاق عدم التدخل يف 

لغام كما قام سالح اجلو التابع لقوات فرانكو يف عيان عن طريق األحلاح أن ميتنعا عن تدمري هذه األاخلصمني إب
ايهتم وذلك يف يوم حر  بوحشية وهي مدينة الباسك املقدسة ورمز GUERNICAبريل بقصف جرنيكا أ 68
على املقاتلني واملدنيني امتألت املدينة بفالحي املناطق اجملاورة ، وال شك أن هذا القصف قد أتى حيث  قسو 

ى حد سواء كما قصفت الطائرات دوراجنو حيث تويف القسيس حتت لهداف العسكرية ععيان املدينة واألوعلى األ
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ماكن الدينية وقد استمر حىت األ لتن العمليات العدائية قد طاأمما يدل على  ،أنقاض الكنيسة وهو يقيم القداس
 . الوضع يف هذه احلقبة على هذه احلال

 هداف العسكرية يف ظل املادة الثالثة املشرتكة : عيان املدينة واأل_ التمييز بني األ3
وىل إلخضاع ربعة واليت تعد مبثابة النواة األىل املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األإابلرجوع 

من أي نص صريح يقر حرمة  االنزاعات املسلحة غري الدولية لقدر من التنظيم الدويل جندها قد جاءت خلو 
شخاص الذين ليس هلم دور ولئك األألاألعيان املدينة إذا اقتصرت على احلد األدىن من احلماية اليت تضمنها 

 من األسباب ي سببعمال العدائية مبا فيهم أفراد القوات املسلحة الذين أخرجوا من ساحة القتال ألجيايب يف األإ
 مكانية العصف هبا ؟ إذا السكوت، هل يعين ذلك وبذلك يثور التساؤل حول مضمون ه

وإن كانت املادة الثالثة املشرتكة مل تنص صراحة على ، جابة على هذا السؤال ابلنفي حيثن اإلأال شك 
سانية نة إال أن تقرير هذه احلماية يفرضها روحها كنتيجة طبيعية وحتمية لكفالة املعاملة اإلنيعيان املدحرمة األ

فرغ نص هذه املادة من مضمونه جلمعه بني أاص الذين حرصت هذه املادة على تعزيز محايتهم وإال شخك األئألول
 1ة اليت تؤويهم من جانب آخر نيمتناقضني ال جيتمعان محاية املدنيني من جانب والعصف ابألعيان املد

  .2911اإلضايف الثاين اثنيا : التمييز بني األعيان املدينة واألهداف العسكرية يف ظل الربتوكول 
 86ة على غرار نص املادة نيي نص يقرر محاية عامة لألعيان املدأتوكول الثاين خلوا من و لقد جاء الرب 

ضايف األول ، وذلك رغم تبين املؤمتر الدبلوماسي يف دورته الثانية للمبادرة اليت تقدمت هبا كل توكول اإلو من الرب 
النزاعات املسلحة غري الدولية حيث  إابنة نيعيان املدرير ذات احلماية املكفولة لألىل تقإمن فنلندا والسويد والرامية 

 تكون هدفا أالطابع املدين يتعني المكررا اليت تقضي أبن :" األعيان ذات  68أقرت اللجنة الثالثة مشروع املادة 
 , 9188ابريل  19صوات وذلك يف أ 5صوات مقابل  38ب"للهجوم 

حكام الربتوكول الثاين يف هذا الشأن على كفالة محاية خاصة ألعيان حمددة بذاهتا أوعليه فقد اقتصرت 
 مها : 

 _ األعيان املدنية املضمونة ابحلماية : 2
حيث أنه ال  (99املادة  )عيان اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة وهي تلك األ

ن األدوات األساسية الالزمة حلياهتا  رهنهنا أألي ممارسات يكون من شو أخضاع السكان املدنيني للمجاعة إجيوز 
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احلماية اخلاصة لألشغال  98كما قررت املادة   ،وأدوات الري،املاشية  ،كاملواد الغذائية ، املياه الصاحلة للشرب
 اهلندسية واملنشآت احملتوية على قوى خطرة .

 ماية : _ مآل األعيان املدنية غري املضمونة صراحة ابحل1
ة إابن النزاعات املسلحة غري الدولية يف ظل غياب نيحيق هنا التساؤل عن واقع احلماية العامة لألعيان املد

 ضايف الثاين ، فهل يعين ذلك إمكانية العصف به ؟ توكول اإلو نص يقر هذه احلماية يف الرب 
 وإذ كان اجلواب ابلسلب فما هو أساس ذلك ؟ 

يف احلاالت اليت تشملها  "ضايف الثاين واليت تقضيتوكول اإلو نذكر ابلفقرة الرابعة من ديباجته الرب  أنال بد 
ىل إشارة واضحة إوهي "نسانية وما ميليه الضمري العام نسان يف محى املبادئ اإلالقوانني السارية يظل شخص اإل

ضايف الثاين جاءت على سبيل ة يف الربوتوكول  اإلما يؤكد أن احلماية الدولية املقرر .الشهري " دي مارتينز "مبدأ 
نسانية ة كفله مبدأ اإلنيعيان املدومن جانب آخر فإن مبدأ التمييز بني األهداف العسكرية واأل .املثال ال احلصر

نون ىل شرط دي مارتينز فإن القاإفكار الثورة الفرنسية اليت استقرت يف ضمري القانون الدويل العريف واستنادا أوليد 
الدويل العريف يظل منطبقا حىت بعد اعتماد االتفاقية ملواجهة الثغرات اليت قد تعرتيها مما يربهن أن مبدأ التمييز بني 

 عيان املدينة يظل قائما مبناسبة النزاعات املسلحة غري الدولية ولو يف غياب نص يقره .االهداف العسكرية واأل
ة مبناسبة النزاعات املسلحة نيعيان املدهداف العسكرية واأل األسس فإن مبدأ التمييز بنيويف ضوء هذه األ

الذي  "دي مارتينز"وإىل شرط  9191ىل روح املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف إغري الدولية يستند اترة 
 .91881ضايف الثاين لعام توكول اإلو تضمنته ديباجة الرب 

  .اثلثا: محاية األعيان املدنية يف إطار الربوتوكول اإلضايف الثاين 
التمييز بني  آخر وهو أكما سبق وعرفنا مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني فإن ما يعززه هو مبد

دولية عرب ما املسلحة غري ال حلماية املقررة له يف النزاعاتا لنظمعيان املدنية واألهداف العسكرية وسنتعرض األ
 : يلي

 _ احلماية اخلاصة املقررة ألعيان حمددة ابلذات :  9
ضايف الثاين أن بعض الفئات توكول اإلو ثناء إعداد مشروع الرب أال حظت اللجنة الدولية للصليب األمحر 

اس و وظيفتها ، إذ قد يرتتب عن اهلجوم عليها مسأعيان املدينة تتطلب محاية خاصة نظرا لطبيعتها من األ
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لحماية اخلاصة تتعلق ل موجزة حكاماأوتوكول الثاين و الروحية للسكان املدنيني وقد تضمن الرب أابحلماية البدنية 
 نواع ثالث من األعيان وهي : أب

 غىن عنها لبقاء السكان املدنيني :  أ _ محاية األعيان اليت ال
لبقاء السكان املدنيني حبماية قوية مقارنة ضايف الثاين األعيان اليت الغىن عنها كول اإلو تو لقد خص الرب 
وحلظر  ،توكول بصفة عامةو من الرب  93قرهتا املادة أعيان وذلك تدعيما حلماية املدنيني اليت ابألنواع األخرى من األ

توكول و من مشروع الرب  68يف نص املادة  نعيااألوقد وردت محاية هذه  ،التجويع والرتحيل القسري بصفة خاصة
وكل هذا  9189/9188محر اىل املؤمتر الدبلوماسي لثاين الذي تقدمت به اللجنة الدولية للصليب األضايف ااإل

ىل النص النهائي الذي أصبح إضيف أوبعد الدورات املختلفة هلذا املؤمتر .النص ال حيظر سوى اهلجوم والتدمري 
ل أبنه : " حيظر جتويع املدنيني  عيان وقد جاء النص الكامي من هذه األأو تعطيل أحظر نقل  99حيمل رقم 

عيان واملواد اليت ال و تعطيل األأو نقل أو تدمري أساليب القتال ومن مث حيظر توصال لذلك مهامجة أكأسلوب من 
ومثلها املواد الغذائية واملناطق الزراعية اليت تنتجها واحملاصيل  ،عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة غىن

عيان فعال احملتمل توجيهها حنو هذه األشغال الري وبذلك غطت مجيع األأواملاشية ومرافق مياه الشرب وشبكاهتا و 
 يعد عمل تدمري ولكن ال ميكن اعتباره كهجوم .  DEFALIONTS، فعلى سبيل املثال 

عاله قد خصت ابلذكر املواد الغذائية واملناطق الزراعية اليت تنتجها واحملاصيل واملاشية أورغم أن املادة 
ن املواد اليت قد تظهر يف أال يقصد به التقليل البتة من ش اشغال الري إال أن هذأومرافق مياه الشرب وشبكاهتا و 

ك ألن هذه احلماية وردت على سبيل املثال املستقبل وتكون من املواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني ذل
عياان أخرى ظهرت أمبعىن أنه ال يوجد ما مينع من توسيع هذه احلماية لتشمل "ومثاهلا "وهو ما يستشف من كلمة 

عيان على قدر كبري من ن تكون هذه األأمر كل ما يف األ.ضايف الثاين توكول اإلو ستظهر بعد اعتماد الرب  أو
وهذا ما يستفاد من التعبري عن هذه األعيان ابألعيان الضرورية وراي لبقاء السكان املدنيني مهية ووجودها ضر األ

وبذلك تفادي واضعو هذا النص سلبيات التحديد احلصري ، خاصة وأن ضرورايت مثل هذه حلياة املدنيني، 
 آخر وبذلك كان ىلإبل ومن زمن  ،ليم آلخر ومن دولة ألخرىإقعيان لبقاء السكان املدنيني ختتلف من األ

 .1مشل هلذه املواد أالغرض من عمومية هذا النص جعله مران ميكن تطبيقه على احلاالت املماثلة لتوفري محاية 
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ي استثناء أضايف الثاين مطلقا حبيث مل يرد عليه وكول اإلوتمن الرب  99وقد جاء احلظر الوارد يف املادة 
ن هذا مل اليت أجازت اخلروج و ضايف األكول اإلوتو من الرب  89/8للمادة يبيح اخلروج عليه كما هو الشأن ابلنسبة 

 .1احلظر إذا اقتضته الضرورة العسكرية امللحة 
 شغال اهلندسية واملنشآت احملتوية على قوى خطرة : ب _ محاية األ

ملنشآت و اأشغال اهلندسية ضايف الثاين على أن :" ال تكون األتوكول اإلو من الرب  98حيث نصت املادة 
اليت حتوي قوى خطرة أال وهي السدود واجلسور واحملطات النووية لتوليد الطاقة الكهرابئية حمال للهجوم حىت ولو  

ن يتسبب يف انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بني أكانت أهدافا عسكرية إذا كان من شأن هذا اهلجوم 
 . "السكان املدنيني 

 عيان املدنية : األ _ أوجه القصور يف شأن نظم محاية6
قد أحرز تقدما ملموسا يف شأن كفالة احلماية الدولية  9188ضايف الثاين لعام توكول اإلو رغم أن الرب 

لألعيان املدينة اليت اختفت كلية يف ظل املادة الثالثة املشرتكة إال أن ذلك ال مينع من تسجيل ثغرات يف جوانب 
 ليها فيما يلي : إخمتلفة نشري 

 ة : نيم احلماية العامة لألعيان املدأ_ انعدا
ة ، على حنو ما قرره نيعيان املدضايف الثاين املبدأ العام خبصوص محاية األتوكول اإلو مل يتضمن الرب 

و هلجمات أعيان حمال للهجوم بقوله : " ال تكون األ 68/9يف املادة  9188ول لعام األضايف توكول اإلو الرب 
قرار ضايف الثاين عند اإلتوكول اإلو كان ضحية االختزال الذي تعرض له مشروع الرب الردع " حيث أن هذا املبدأ  

 النهائي له .
 ب_ األعيان اليت ال غىن هنها لبقاء السكان املدنيني : 

 ن ما يقلل من أمهيتها هو عدمأضايف الثاين حتظر أسلوب التجويع اال من الربتوكول اإل 99رغم أن املادة 
 ول ضايف األتوكول اإلو من الرب  89/9عيان خالفا للمادة أعمال االنتقام املوجهة ضد هذه األي نص حيظر أورود 

 ج _ األشغال واملنشآت اليت حتوي قوة خطرة : 
ى شغال واملنشآت اليت حتوي قو األعلى ضايف الثاين توكول اإلو من الرب  98يها املادة ضفرغم احلماية اليت ت

هو جعل احلماية الدولية هلذه املنشآت مشروطة مبدى اخلسائر اليت تلحق مهيتها ألكن ما يقلل من ، خطرة 
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شغال واملنشآت ميكن أن ابلفادحة مبعىن أن هذه األ 98ابملدنيني من جراء اهلجوم عليها واليت وصفتها املادة 
 1 .تكون هدفا للهجوم إذا كان ال يرتتب عليه خسائر فادحة يف صفوف املدنيني 

 . ضوء القانون الدويل الفصل الثاين : محاية موظفي املنظمات املستقلة يف 
بعد أن قرران سابقا أن موظفي املنظمات املستقلة ال يستفيدون كما ينبغي من وضعية قانونية خاصة ومن 

لت ن نلتمس أسانيد أخرى تضفي عليهم مزيدا من احلماية سدا لتلك الثغرات اليت ظأمحاية خاصة ، حاولنا 
طار املنظمات املستقلة يشكون من هشاشة وضعهم ومن كوهنم هدفا إمعها العاملون يف  تمفتوحة ، واب

وهنا برز دور جملس األمن كآلية من آليات تنفيذ القانون .للمضايقات والتحرشات وحىت التصفيات اجلسدية 
واألمن الدويل ، كما يربز أيضا دور مسى مهامه حفظ السلم أا من يفضال عن كونه جهازا رئيس،الدويل اإلنساين 

وذلك .احملكمة اجلنائية الدولية كآلية رادعة للجرائم اليت ترتكب ضد األعيان الطبية وموظفي املنظمات املستقلة 
 وفق ما يلي: 

 طار جملس األمن الدويل : إاملبحث األول : محاية موظفي املنظمات املستقلة يف 
من من أجل محاية ن نفصل على وجه العموم واخلصوص تدخل جملس األأحناول يف هذا املبحث          

 ناء النزاعات املسلحة من خالل النقاط اآلتية:أثالعاملني يف اجملال اإلنساين 

 من يف محاية موظفي املنظمات املستقلة : املطلب األول: دور جملس األ
 من يف جمال احلماية من خالل النقاط اآلتية: سنفصل القول يف دور جملس األ  

 نساين .من يف تنفيذ القانون الدويل اإلـ دور جملس األ 9

 من يف محاية املدنيني ـ دور جملس األ 6

 من يف جمال محاية موظفي املنظمات املستقلة.جملس األ قراراتـ  3

 . نساينمن يف تنفيذ القانون الدويل اإلالفرع األول: دور جملس األ
 نواع : أىل ثالثة إنساين تنقسم وسائل تنفيذ القانون الدويل اإل

                                                           
 985_989:، ص السابقانظر رقية عواشرية ، املرجع  1



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

190 
 

جل ضمان أنساين من و الوقاية وهي اليت يلجأ اليها قبل تطبيق القانون الدويل اإلأوال : وسائل املنع أ
 شخاص مؤهلنيأنساين وتدريب حكام هذا القانون تطبيقا سليما مثل القيام بنشر القانون  الدويل اإلأتطبيق 

 وتعيني مستشارين قانونيني يف القوات املسلحة وغريها 

نساين ومن ليها طيلة فرتة النزاع للتحقق من تنفيذ القانون الدويل اإلإاثنيا : وسائل الرقابة : ويتم اللجوء 
 مثلة ذلك : نظام الدولة احلامية واللجنة الدولية للصليب األمحر أ

: ن ارتكاب املخالفات و من أمثلتهاطراف النزاع على الكف عإجبار أاثلثا : وسائل القمع : وتستهدف 
مام احملاكم الوطنية والدولية وجلان تقصي احلقائق والتعاون مع أاجلنائية ومالحقة مرتكيب املخالفات املسؤولية 

 .1منظمة األمم املتحدة 

تعهد تعلى أن  9188والربوتوكول األول  9191تنص املادة األوىل املشرتكة بني اتفاقيات جنيف  
ن التزام الدول بتنفيذ أحوال و األطراف السامية املتعاقدة أبن حترتم هذه االتفاقية وتكفل احرتامها يف مجيع األ

ينا لقانون املعاهدات املؤرخة يواتفاقية ف تعهداهتا الدولية هو شرط ضمين يف كل معاهدة كما يقتضيه العرف الدويل
ن أعلى  9185الذي اختذه املؤمتر الدويل حلقوق االنساين يف طهران  63وقد أكد القرار  63/18/9181يف 

 .2وض حىت على الدول اليت ال تشرتك بصورة مباشرة يف أي نزاع مسلح ر ر مفأمااللتزام بضمان احرتام االتفاقيات 

توكوليها و أغلب دول العامل على اتفاقيات جنيف وتزايد عدد الدول األطراف يف بر ىل تصديق إوابلنظر 
ومن مث طابع االلتزام ابحرتامها الذي حيتج به على اجلميع فإنه حيق لكل  ةإنسانيالالضافيني وتفوق املبادئ اإل

توكول و الصرحية لالتفاقيات والرب حكام إلنساين بناء على األان تضمن احرتام الدول األخرى للقانون العريف أالدول 
 .3األول إزاء أي دولة طرف يف هذه الصكوك 

ن تتعهد األطراف السامية املتعاقدة أبن أتنص على  لو األضايف توكول اإلو من الرب  51كما أن املادة 
مم املتحدة ألابلتعاون مع ا (توكولو الرب )و منفردة يف حاالت اخلرق اجلسيم لالتفاقيات وهذا امللحق أتعمل جمتمعة 

نساين وقدمت أتكيد هذا التوجه يف االجتماع الدوري األول للخرباء بشأن القانون الدويل اإل قها،ومبا يتالءم مع ميثا
                                                           

 .91ـ  1 :، ص 6113انظر سعيد سامل جويلي ، تنفيذ القانون الدويل االنساين ، دار النهضة العربية  1
جانفي ،  38، العدد  )م.د,ص,ح( اإلنساين،ن تتخذها للوفاء ابلتزامها بضمان احرتام القانون الدويل ألتدابري اليت جيوز للدول ،اميش ابلفانكر أو  2

 .66 :، ص 9119فيفريي 
 .91:وميش ابلفانكر ، نفس املرجع ، ص أ 3



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

191 
 

ضمن احللول املمكنة الذي نص فيه على ما يلي :  9115فيفري من سنة  املنعقد جبنيف يف شهري جانفي  و
قليمية إلدارة النزاعات املسلحة ذات الطابع املتحدة واملنظمات اإل مساندة اجلهود اليت تبذهلا األمم........."

ظروف مالئمة للمساعدة االنسانية ويدعم ذلك  حاللالفوضوي ، وال سيما التدابري اليت يتخذها جملس األمن إل
 يف سانية للمدنينينمن اتفاقية جنيف الرابعة اليت تقضي بوجوب مراقبة توزيع املساعدات اإل 89نص املادة 

و من ظرف جهاز إنساين حمايد مما أو اللجنة الدولية للصليب األمحر أراضي احملتلة ، سواء من طرف بلد حمايد األ
 . 1يسمح ألحد أجهزة األمم املتحدة القيام بذلك

التدابري اليت  حالسابقة أن صياغتها جاءت عامة وغري حمددة ، فهي مل توض 51يالحظ على املادة  نلك
فقد جاء نظام االلتزام ابحرتام  اإلنساين.مة للقانون الدويل يالنتهاكات اجلسلينبغي أن تتخذها الدول لوضع هناية 

 .2وكفالة احرتام هذا القانون عاما 

يثاق األمم املتحدة بشأن ممن ابختاذ التدابري املنصوص عليها يف الفصل السابع من وقد قام جملس األ
نساين املكيفة من قبل جملس األمن أبهنا تشكل هتديدا للسم واالمن ة للقانون الدويل اإليمكات اجلساالنتها 

 من امليثاق . 31ىل املادة إالدوليني مستندا يف ذلك 

 إليه ذهب ماساين نالقانون الدويل اإل ن نقدم كمثال عملي تطبيقي ملبدأ احرتام وكفالة احرتامأوميكن 
نسانية يعد هتديدا للسلم ن حرمان الضحااي من املساعدات اإلأعلى  التأكيد إىل قراراتهمن يف كثري من جملس األ

 يف 833 رقم القرار أمهها ومن الصومال يف ابألزمة تتعلق اليت القرارات يف كما ـ واألمن الدوليني
 لزايدة الالزمة ابإلجراءات فورا يضطلع أبن املتحدة ألممل العام األمني القرار يطالب حيث 63/19/9116

 69/19/9116 يف 889 رقم القرار وكذا ، املتخصصة ووكاالهتا املتحدة األمم تقدمها اليت سانيةناإل املساعدة
 حراسة القوة هذه وظائف بني ومنONUSOM املتحدة لألمم اتبعة أمن قوة مبوجبه األمن جملس شأأن حيث
[ وسلسلة القرارات الصادرة يف حرب 9116]  819والقرار رقم  ثانيةوحرب اخلليج ال، نسانيةاإل اإلغاثة مواد

نشأ قوة محاية األمم املتحدة يف يوغسالفيا سابقا ] أ[ الذي 69/16/9116] 896البوسنة واهلرسك كالقرار 
FORPROUNU  [ الذي وسع والية وحجم هذه القوة وكلفها 15/18/9116] 885[ والقرار رقم
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ىل ضرورة استخدام إالذي يشري و  93/15/9116يف صادر ال 881نسانية ، والقرار رقم إبدارة املساعدة اإل
ىل السكان املدنيني يف البوسنة واهلرسك إنسانية املرسلة القوة العسكرية من أجل محاية قوافل املساعدات اإل

يف الصادر  538ر شأ يف البوسنة واهلرسك مناطق آمنة ، والقراأنالذي  18/18/9113يف  569والقرار رقم ،
ليصبح إبمكاهنا الرد على االعتداءات اليت   FORPRONU مهمةالذي وسع  13/18/9113

 تستهدف تلك املناطق اآلمنة .

مجاع على إقامة جسر جوي لنقل ومت فيه املوافقة ابإل 68/18/9116يف  888وكذلك القرار رقم 
ىل تدابري أخرى ، مل حيددها لتوصيل إجلوء جملس األمن  ىل الصومال ، كما مل يستبعد القرارإاملساعدات الغذائية 

يف  819مم املتحدة ، والقرار رقم ىل الصومال يف حالة عدم تعاون األطراف مع األإنسانية املساعدات اإل
نسانية غاثة اإلعمليات اإللا القرار ابستخدام كل الوسائل الكفيلة بتهيئة بيئة آمنة ذويسمح ه 13/96/9116

، وتضمن  9116مارس 68يف  599امليثاق  وكذا القرار رقم  نىل الفصل السابع مإوذلك استنادا ،يف الصومال 
 .ONUSOM 1مم املتحدة الثانية يف الصومال عملية اإل

 نسانية فيما يلي : من يف جمال املساعدات اإلوتتمثل إجراءات جملس األ

 [  6113]  9918ما بتنفيذ التزاماهتا القرار  ىل حدإطراف أبسلوب حاسم ـ مطالبة األ 9

سانية من قبل املنظمات  نـ منع صالحيات لعمليات حفظ السالم من أجل تسهيل توفري املساعدات اإل 6
 اإلنسانية.نسانية تسهل عملية توفري املساعدات إطراف على خلق مساحة نسانية ، ومساعدة التوسط بني األاإل

اإلغاثة اإلنسانية و العاملني يف اجملال اإلنساين و قوافلها و مبانيها و يتم السماح ابستخدام محاية و مرافقة -3
القوة من أجل الدفاع عن النفس ضد هجمات أطراف النزاع أو عناصر القوات املتحاربة اليت ال ميكن السيطرة 

 عليها أو اجملرمني أو اللصوص أو األشخاص الذين يتضورون جوعا .

الحرتام احلق يف احلصول ساعدات اإلنسانية و السماح للدول و قوات حفظ السالم ابستخدام القوة فرض امل-9
 على املساعدات اإلنسانية .
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كما أكدت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري حول فتوى اجلدار العازل أين اعرتفت ابلدور 
املتحدة عندما رأت أنه:) ينبغي على األمم املتحدة و ال  من خالل األمم األساسي لكفالة احرتام القانون اإلنساين

سيما اجلمعية العامة و جملس األمن النظر يف اختاذ أي إجراء آخر مطلوب إلهناء الوضع غري القانوين الناتج عن 
لك إنشاء اجلدار و النظام املرتبط به ، مع ضرورة وضع هذه الفتوى يف االعتبار على النحو الواجب ( وقد كان ذ

األمن أن ينظر يف  ينبغي جمللس "أنهاستجابة للمالحظات اليت أبداها بعض املشاركني يف فتوى اجلدار اليت مؤداها 
انتهاكات إسرائيل السافرة و املستمرة لقواعد و مبادئ القانون الدويل و خباصة القانون الدويل اإلنساين ، و أن 

 تهاكات ....."يتخذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد لتلك الن

وقد خلصت حمكمة العدل الدولية إىل أن على اجلمعية العامة و جملس األمن دراسة التدابري اجلديدة 
 به. الواجب اختاذها لوضع حد للوضع غري املشروع الناجم عن بناء اجلدار و عن النظام املرتبط

النظام العام الدويل احلايل ، إذ أن  كما أن االلتزام بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين يعترب صورة من صور
التزام الدول يكون اجتاه اجملتمع الدويل  كله ،ألن املصاحل احملمية مبوجب هذا القانون مصاحل عليا مشرتكة 

 لإلنسانية، و هو ما انتهت إليه حمكمة العدل الدولية يف العديد من قضاايها .

صراحة الطابع اآلمر  9181عاهدات الدولية لعام من اتفاقية فيينا لقانون امل81/8كما أكدت املادة 
لقواعد القانون الدويل اإلنساين ، و هو ما يدل على أن نظام االلتزام بتنفيذ هذا القانون مكمل للنظام العام 

ع قالعاملي الذي تتكفل به األمم املتحدة ، و على رأسها جملس األمن بوضعه حيز التنفيذ ، و هذا ما يرتمجه وا
ع الدويل احلايل الذي أصبحت الدول فيه تطلب من جملس األمن التدخل يف املواقع اليت حتدث فبها اجملتم

والقرار رقم  39/91/9153 بتاريخ 895القرار رقم انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين ومن قبل ذلك 
من الدولتني على س األران والعراق اللذين حيث فيهما جملإيبشأن احلرب بني  61/18/9158بتاريخ  815

الذي حيث فيه  13/19/9119بتاريخ  858ذلك القرار رقم و كنساين بينهما احرتام قواعد القانون الدويل اإل
نساين يف شأن معامالهتا  لألقليات العرقية داخل العراق ويفرض مبوجبه العراق على احرتام قواعد القانون الدويل اإل

 .1لى احرتام القانون الدويل اإلنساين عقوابت اقتصادية عليه إلرغامه ع
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من أن يذكر األطراف املعنية ابلنزاع ابلتزاماهتا الدولية القاضية ابحرتام القانون الدويل كما اعتاد جملس األ
ن أطراف النزاع احرتام املبادئ منساين والعمل على احرتامه من خالل النداءات اليت يصدرها متضمنة طلبه اإل
مثلة أنساين ومن التصرفات اليت تشكل انتهاكا للقانون الدويل اإل قفو طلب و أنساين للقانون الدويل اإلساسية األ

،  9118لسنة 9181، 9118 لسنة9199، 9118لسنة  9161 ، 9113لسنة  593ذلك  القرارات  
لب جملس وتتعلق كل هذه القرارات ابحلالة يف ليبرياي واليت طا 9118لسنة  9135،  9118لسنة  9189

 .1نساين من من خالهلا ابحرتام القانون الدويل اإلاأل

 نساين قدطراف ابلتزاماهتا املتعلقة ابحرتام وتطبيق القانون الدويل اإلمن بتذكري األوعندما يقوم جملس األ
حتديد جل أوذلك من  ؟التكييف القانوين للنزاع املسلح ، هل هو نزاع مسلح دويل أم غري دويلإىل يؤدي به  هذا 

سرائيل أبن إمن يف مناسبات عديدة القانون الواجب التطبيق على النزاع املسلح القائم ، فقد ذكر جملس األ
يشكل احتالال عسكراي حتكمه  9188طق األخرى اخلاضعة لسيطرهتا منذ عام اوجودها يف مرتفعات اجلوالن واملن

ائل أبن اتفاقيات جنيف ال تنطبق على مثل هذا الوجود سرائيلي القاتفاقية جنيف الرابعة مناقضا بذلك املوقف اإل
طلب من حكومة الكيان االسرائيلي أن تطبق اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة  9111لعام  859ويف قراره رقم 

 ورنس بواسونلفحسب الفقيه  9188قاليم العربية احملتلة منذ عام حبماية املدنيني يف حالة احلرب ويف كل األ
 توصيف احلالة يف إىلتطبيق االتفاقية الرابعة جلنيف يؤدي ابلتأكيد على من حلاح جملس األإن "إ  دوشازورن

من قد وسع جمال احلماية اليت ربعة ويكون جملس األراضي العربية احملتلة كنزاع دويل حسب اتفاقيات جنيف األاأل
ربعة مع اع الدويل تطبق اتفاقيات جنيف األشخاص املتأثرون ابلنزاع ألنه يف حالة النز يستفيد منها األ أنميكن 

أبن العراق قام بضم  9111غسطس أول وابملثل ففي رفضه الدعاء العراق يف شهر ضايف األتوكول اإلو الرب 
أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق انطباقا اتما على  9111لسنة  881من يف قراره رقم الكويت ذكر جملس األ

على العمليات  9191من مرة أخرى انطباق اتفاقيات جنيف لسنة كد جملس األأاالحتالل العراقي للكويت كما 
 .2رض يوغسالفيا السابقة أالقتالية اليت كانت جتري على 
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 ثناء النزاعات املسلحة : أيف محاية املدنيني من الفرع الثاين : دور جملس األ
يتمتع املدنيون ابحلماية العامة من آاثر العمليات احلربية، لقاء التزامات تقع على عاتقهم هي : عدم 

مكان وعدم مباشرة يف العمليات العسكرية ، وعدم القيام بدور فعال يف اجملهود احلريب واالبتعاد قدر اإل كاالشرتا
 .1خطار غري مباشرة هبمأحلاق إذلك يف  بسبتو ابلقرب منها حىت ال يأهداف العسكرية طاق دائرة األالبقاء يف ن

نساين املتعلقة ابحرتام السكان املدنيني كموظفي املنظمات ونظرا لعدم احرتام قواعد القانون الدويل اإل
مما يعد انتهاكا جسيما لقواعد القانون نسانية ق يف احلصول على املساعدات اإلاحلمام أنسانية ووضع العراقيل اإل

من الدوليني وهو ما شكل هتديدا للسلم واألت هنا أنأمن شدولية نساين ووقوعا يف ارتكاب جرائم الدويل اإل
 تية: سنحاول تفصيله يف النقاط اآل

 أوال : محاية األطفال : 
ول ضحااي تلك أسلحة ، فهم املباشرة للنزاعات امل اثركثر الفئات عرضة لآلأطفال فئة من يشكل األ

هنم هدف سهل للتجنيد أصاابت اليت تلحقهم كما هنم ال يتحملون اجملاعات وسوء التغذية واإلأالنزاعات حيث 
صدار جمموعة من القرارات اليت تتعلق حبماية إمن اىل وهو ما دعا جملس األ 2نواعه أواالستغالل الوحشي بشىت 

الصادر سنة  9399والقرار  9111 يف الصادر 9689ثناء الصراعات املسلحة ، كمثل القرار أطفال األ
الصادر سنة  9831، القرار  6113الصادر سنة  9981، القرار  6119الصادر سنة 9381والقرار  6111
جمللس ىل جمموعة من البياانت الرائسية الصادرة عن اإابإلضافة  6118الصادر سنة  9896، القرار  6119

من ذ يعد قرار جملس األإرين ابحلرب ، تأثطفال املحكاما وتدابري حلماية األأفكل هذه القرارات والبياانت تضمنت 
شاغال من  هول قرار يكرس للطفل والنزاع املسلح حيث أكد على املوضوع ابعتبار أ[ 9111]  9689رقم 

 طفال بصفة عامة : جل محاية األأواجراءات من من وقد اشتملت هذه القرارات على تدابري شواغل السالم واأل

ىل إحكام وتشريعات العفو ويدعو أطفال من ألعضاء على استبعاد اجلرائم اخلطرية ضد األاـ حث الدول 
 اليت تؤجج احلرب . ابألسلحةاختاذ تدابري ضد االجتار غري املشروع 

طفال يف ألشراك موظفي محاية اإنشاء وحدات حلماية الطفل و إقليمية على ـ تشجيع املنظمات اإل
 طفال .جتنيد األ ومنع عملياهتم امليدانية 
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ابدة اجلماعية فالت من العقاب وحماكمة املسؤولني عن جرائم اإلىل وضع حد لظاهرة اإلإـ دعوة الدول 
 طفال .نسانية وجرائم احلرب وغريها من اجلرائم الفظيعة املرتكبة ضد األواجلرائم املرتكبة ضد اإل

 من الدوليني . طفال واألخطار اليت هتدد السلم واألمن ابلصلة بني انتهاكات حقوق األـ إقرار جملس األ       

من ىل جملس األإطفال يف االعتبار ويف خطط السالمة املقدمة ضع محاية األتو ن أمني العام ـ كما طلب األ       
طفال يف ملوظفني العاملني يف جمال محاية األا -ساس كل حالة على حدة أوعلى  -أمورأبن يشرك يف مجلة 

ن يدرج يف تقريره قائمة أعمليات حفظ السالم وحسب االقتضاء يف عمليات بناء السالم كما طلب منه 
عليها ، وذلك  يطفال انتهاكا لاللتزامات الدولية اليت تسر يف الصراعات املسلحة اليت تلجأ اىل جتنيد األ ابألطراف

ليها وفقا للمادة إمني العام انتباهه يوجه األ أنمن او اليت ميكن عمال جملس األأة يف جدول يف احلاالت املدرج
 .1من الدوليني للخطر ن تعرض صون السلم واألأمن امليثاق وهي حاالت ميكن  11

بالغ بشأن ن ينفذ آلية للرصد واإلأمني العام [ من األ6118] 9896من يف قراره كما طلب جملس األ
لية وتقوم اآللية ابلرصد يف االنتهاكات ير تلك اآلر والنزاع املسلح وأن ينشئ فريقا عامال الستعراض تقاطفال األ

 اخلطرية الستة التالية : 

  و تشويههمأطفال أـ قتل األ

 طفال اجلنود طفال او استخدام األب ـ جتنيد األ

 و املستشفيات أاهلجوم على املدارس  -ج 
 طفال شكال العنف اجلنسي اخلطرية األخرى ضد األأ ذلك من ريد ـ االغتصاب وغ

 طفال اختطاف األ -ه 
 .2طفال ىل األإنسانية ل املساعدة اإلو و ـ منع وص
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 اثنيا: محاية املرأة 
الفئات تعرضا لالعتداء يف النزاعات املسلحة بسبب جنسهن ويرتاوح االعتداء عليهن أكثر تعد النساء 

خالق واآلداب وقد جعلت بعض واالغتصاب والقتل واالكراه على ممارسة االفعال املنافية لألبني هتك العرض 
 .  1النزاعات احلديثة من االغتصاب واحلمل القسري وسيلة من وسائل احلرب دولية كانت ام غري دولية 

ادر يف الص 5/9113نسانية يف تقريرها رقم نسان ذلك أبنه جرمية ضد اإلوقد وصفت جلنة حقوق اإل
قليم يوغسالفيا السابقة واعتربت إاغتصاب النساء وامتهاهنن يف "عن احلالة يف يوغسالفيا ب  63/16/9113

ساليب احلرب كما وصفته أمن  سلوابأو  قيسياسة التطهري العر  قيقمدا للحرب يستخدم يف حتتعذلك سالحا م
أبنه ممارسة لسياسة التطهري العرقي وأبنه  95/96/9113الصادرة يف 95/9992اجلمعية العامة يف توصيتها رقم 

للسلم  انساين هتديدجناس وقد شكلت هذه اخلروقات اخلطرية للقانون الدويل اإلدة األإابشكال أشكل من 
الذي ندد فيه ابنتهاكات  18/91/9116 بتاريخ 851من يف القرار رقم من الدوليني كما عرب عنه جملس األواأل

شاء إننساين اخلطرية يف املنطقة جراء تطبيق سياسة التطهري العرقي ابالغتصاب وحث فيه على قانون الدويل اإلال
الصادر يف  515ضا يف القرار رقم أيجلنة خرباء مهمتها التحقيق يف هذه االنتهاكات كما فعل ذلك 

يا ملعاقبة مرتكيب هذه االنتهاكات القاضي بتأسيس احملكمة اجلنائية الدولية املؤقتة بيوغسالف 66/16/9113
 .3من الدوليني ذلك ابنه هتديد للسلم واألواصفا 

من وهو والسالم واأل ابملرأةاملتعلق  39/91/6111الصادر يف  9368من يف قراره كد جملس األألقد 
ن أفتيات على وخاصة العنف اجلنسي على النساء وال اعاتنز الآباثر  امن اليت تعرتف حتديدول قرارات جملس األأ

طراف يف الصراعات املسلحة احرتاما كامال القانون الدويل املنطبق على حقوق النساء والفتيات حترتم مجيع األ
ومحايتهن خاصة ابعتبارهم مدنيني ال سيما االلتزامات املنطبقة على هذه االطراف مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 

واتفاقية  9188لعام  اتوكوهلو وبر  9189لعام  الالجئنياقية واتف 9188توكوليها االضافيني لعام و وبر  9191
ويدعو مجيع  9111 لعام توكوهلا االختياريو وبر  9188شكال التمييز ضد املرأة لعام أالقضاء على مجيع 
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ساس أن تتخذ تدابري خاصة حتمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أطراف يف الصراعات املسلحة األ
 .1اجلنس يف حاالت الصراع املسلح 

عاملة مماثلة لرصد حالة املدنيني واملرأة يف النزاعات املسلحة بيد أن جملس االمن طلب يف  فرقومل تنشأ 
ن يصوغ مقرتحات حمددة بشكل عاجل أمني العام من اىل األوالسالم واأل املرأة[ بشأن 6111]  9555قراره 

كثر فعالية أبالغ بطريقة شهر عن سبل ضمان االضطالع ابلرصد واإلأالثة يكون ذلك يف غضون ث أنويفضل 
شكال العنف أة والطفل من االغتصاب و أمم املتحدة املتعلق حبماية املر وكفاءة على صعيد النظام القائم حاليا يف األ

مم املتحدة منظومة األاجلنسي األخرى يف حاالت النزاع املسلح وما بعد النزاع ابالستعانة ابخلرية املكتسبة يف 
هات واسهامات احلكومة الوطنية واملنظمات االقليمية واملنظمات غري احلكومية بصفتها االستشارية وخمتلف اجل

 الفاعلة يف اجملتمع املدين .

 نساين الفرع الثالث : وسائل جملس األمن يف تنفيذ القانون الدويل اإل
جل كفالة أمن استعماهلا واللجوء اليها من جملس األ إبمكانليات اليت عن الوسائل واآل سوف نتحدث

] عقوابت 2لياتمن مطلق الصالحية يف اختيار ما يراه مناسبا من اآلوجمللس األ نسايناحرتام القانون الدويل اإل
 ىل حماكم جنائية ذات صبغة دولية دون االلتزام هبذا الرتتيب .إحالة و اإلأنشاء إ ،نساين إتدخل  اقتصادية،

 وال : العقوابت االقتصادية : أ
جراءات القسرية غري العسكرية اليت تطبع العالقات  اجلزاءات االقتصادية مظهرا من مظاهر اإلربتعت

عمال ن كان هذا املصطلح قد ورد يف األإمم املتحدة مل يستخدم مصطلح جزاء و الدولية منذ القدم لكن ميثاق األ
عدة مصطلحات للداللة على فكرة اجلزاء مثل إجراءات القمع واملنع  واستخدم امليثاق 3التحضريية للميثاق 

جهزة املنظمة خاصة قرار ألة الروسية من قبل أوقد استخدم مصطلح اجلزاء ابتداء قي املس،جراءات اجلماعية واإل
 : ما يليوسوف نفصل احلديث عنها في 4 688/9181من رقم جملس األ
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 ـ تعريف العقوابت الدولية:  2
مم املتحدة يف حق بلد جراءات تتخذها األو جمموعة من اإلأجراءات إتعرف اجلزاءات الدولية عامة أبهنا 

و االجتماعي وقد جاء أو العسكري أو االقتصادي أجل الضغط عليها لتغري سلوكها السياسي أو عدة بلدان من أ
ن توقع العقوابت السابقة بغية أاليت ميكن مم املتحدة هداف األأتعريف العقوابت الدولية هبذا الشكل لتشمل كل 

سلحة حتقيقها إذ ال يقتصر هدف فرض العقوابت الدولية على رد العدوان العسكري او املعاقبة على امتالك األ
و االجتار يف املخدرات ، بل قد تستهدف حىت تغيري السلوك االجتماعي والثقايف يف البالد املستهدفة أو أاحملظورة 

 1التشريعات واملواثيق الدولية تغيري التشريعات الوطنية لتتالءم مع 

جراءات تعتمد على الوسائل إىل تعريف العقوابت االقتصادية أبهنا إكما ذهب جانب من الفقه 
قليمية ضد إو أو دولية أطار منظمة عاملية إو يف أو مجاعية أاليت تتبناها احلكومات يف صورة منفردة االقتصادية 

و دول ذات سيادة جتاوزت حدود التزاماهتا املقررة دوليا ويكون جتاوز حدود االلتزامات يف ثالث حاالت أدولة 
من و هتديد األأملعاهدات وااللتزامات الدولية و اأهي: العدوان املسلح على دولة أخرى ، أو خرق القانون الدويل 

 2والسلم الدوليني 

 ـ شروط فرض العقوابت االقتصادية:  1
ن هناك أمن امليثاق على  99ىل فرض العقوابت اجلماعية مبقتضى املادة إن يدعو أمن ميكن جمللس األ
نساين عندما يفرض الدويل اإل و القانونأنسان من غري ملزم بتنفيذ قانون حقوق اإلمن يقول أبن جملس األ
نساين نسان والقانون اإلن جملس االمن ملزم مبراعاة مبادئ حقوق اإلألكن الظاهر  99عقوابت مبقتضى املادة 

نسان هداف امليثاق ومبادئه اليت تعزز حقوق اإلأعند تصميم نظم العقوابت ورصدها ومراجعتها لتتسق مع 
حكام القانون الدويل أصادية يف زمن النزاع املسلح ال بد من مراعاة والقانون الدويل وعند فرض عقوابت اقت

ا إذا فرضت يف زمن السلم فال بد من النظر أمالنتقاص يف قانون حقوق االنسان لحكام غري القابلة نساين واألاإل
ولية عتبارات األنساين ، وإىل االنسان والقانون الدويل اإلىل قانون حقوق اإلإنسان واستنادا ىل قانون حقوق اإلإ

ال ينزل مبستوى معيشة شرحية كبرية من أن نظام العقوابت ينبغي أىل إنسانية حيث ذهب كثري من الكتاب اإل
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ن حترم الناس من حقوق أه ال جيوز للعقوابت أنىل ما دون مستوى الكفاف بينما ذهب آخرون اىل إالسكان 
 .1ساسية يف احلياة والبقاء نسان األاإل

نسانية على تقدمي املساعدة الدول والوكاالت اإل ةن يعرتف بقدر أكما أنه ينبغي لنظام العقوابت 
نساين وإذا كان هناك احتمال أبن تؤدي وقات النزاع املسلح حيثما يسمح بذلك القانون الدويل اإلأنسانية يف اإل

سانية كافية إنيتضمن تقدمي مساعدة ىل مصاعب مجة للسكان املدنيني فال بد لقرار العقوابت أن إالعقوابت 
من االتفاقية  81و 88حيث تلزم املادة  2و صحتهم للخطر أال يعرض نظام العقوابت حياة السكان ألضمان 

ن أن تسمح حبرية املرور هلذه الشحنات و أ رافطاألول الدول ضايف األوكول اإلتو من الرب  81/19 ةالرابعة واملاد
فإن حرمان السكان من الدواء  ،نسانمن وجهة نظر القانون الدويل حلقوق اإل ،كذلك األمرو  تضمن محايتها 

ن لكل أنسان واملواطن اليت نصت على عالن العاملي حلقوق اإلمن اإل 3حكامه ، ففي املادة أعارض مع يتوالغذاء 
اليت نصت على  9113عام نا ليمن وكذا توصية املؤمتر العاملي حلقوق االنسان بفياألفرد احلق يف احلياة ، احلرية و 

من االتفاقية الدولية اخلاصة مبسؤولية  96نه ال ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي ، كما تنص املادة أ
حوال ال ه يف مجيع األأنعداداها على إالدول اليت تعمل منذ سنوات جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة على 

 .3عويض حرمان السكان من وسائلهم اخلاصة للحياة ن تكون نتيجة التأجيب 

ىل ممارسة الضغوط ابلوسائل إجراءات اليت هتدف ي من اإلأن استخدام أجتدر املالحظة و هذا 
خري هم السكان املدنيون دون تضرر ول واألاألكثر للشعب فاملتضرر فقار األنتج عنها اإلياالقتصادية قد 

 .4السلطة

ساسية للسكان من ذلك س العقوابت االقتصادية تلك املوارد األمتمن أبال جملس األضا التزام أيونالحظ 
زمة يف الصومال وكذلك القرار حول األ 63/19/9116الصادر يف  833كما نص كذلك القرار  ،احلصار
من حصارا اقتصاداي على زمة البوسنة واهلرسك فرض جملس األأويف  98/13/9116الصادر يف  888

الصادر بتاريخ  888غىن للسكان عنها وذلك يف القرار  ساسية واليت الولكنه استثىن االحتياجات األيوغسالفيا 
 نسانية مستثناة من احلصار االقتصادي .ن املساعدة اإلأحل على أوالذي  13/18/9116

                                                           
 918 :، ص 6119العقوابت االقتصادية القيود القانونية والسياسية )م د ص ح( خمتارات من أعداد يغال ، س  آان 1
 918: سيغال ، نفس املرجع ، صآان 2
 99 :خالص بن عبيد ، مرجع سابق ، صإ 3
 38 :، ص ـ6118نساين ، مذكرة ماجستري ، جامعة الشلفم ، التنفيذ الدويل للقانون الدويل اإليدغنية بن كرو  4



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

201 
 

 15العام رقم مم املتحدة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعقيبها وقد ركزت جلنة األ
ة أن الدول واملنظمات اليت تطبق عقوابت اقتصادية ينبغي دائما أن أتخذ قعلى حقي 19/96/9118الصادر يف 

يضا يف تعقيبها أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأكدت أحكام العهد الدويل بشأيف كامل اعتبارها 
و أينبغي مطلقا استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي  على أنه ال 18/18/9111الصادر يف  96العام رقم 

 61/96/9118نسانية للعقوابت بتاريخ االقتصادي ويف بيان اللجنة الدائمة فيما بني الوكاالت املعنية ابآلاثر اإل
نساين بعني االعتبار عند تصميم نظم نسان والقانون الدويل اإلخذ قانون حقوق اإلأىل إأكدت فيه احلاجة 

نسانية اليت تقدم ن العقوابت ينبغي أال تعوق عمل املنظمات اإلكدت جمددا وجهة نظرها أبأوابت كما العق
 .1نسانية للسكان املدنيني يف الدول املستهدفة إمساعدة 

 نساين : اثنيا : التدخل اإل
عدم التدخل من املبادئ اهلامة يف القانون الدويل العام ، فهو من القواعد العامة واآلمرة يف أ إن مبد

و اخلارجية لدولة أو جمموعة من الدول يف الشؤون الداخلية أالقانون الدويل العام ويقصد به ] عدم تدخل الدولة 
و أتتمثل يف اجملال احملفوظ و جمموعة أخرى من الدول [ ويطلق على هذا املبدأ أيضا عدة مصطلحات أ

 و االختصاص املانع .أاالختصاص الوطين 

ي مرتتب عليه ونتيجة أر من آاثرها أثالتدخل ارتباطا وثيقا بفكرة سيادة الدولة بل هو  أكما يرتبط مبد
و عاملية أقليمية إدولة من الدول أو حىت منظمة ية صل العام ، فليس ألهذا األ 16/18كدت املادة أله ، وقد 

 .2حق التدخل يف الشؤون الداخلية ألية دولة 

نسانية أكثر من  صبح يشرع وتسبغ عليه صفة اإلأطار التحوالت املفاهيمية واهليكلية إلكن هذا املبدأ ويف 
 .3و ايكولوجيا ويرتاوح بني كونه واجبا أو حقا أكونه دميقراطيا 
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ب يف هذا املوضوع بني تري من احلرب وجتند هلا كثري ممن كسالت الكثأنساين قد ة التدخل اإلـألونظرا لكون مس
يراد ما احتج به كل فريق بل سنركز على موقف القانون الدويل إمؤيد ومعارض فال نرى حاجة للتفصيل فيها و 

 من يف هذا اجملال : نساين والسوابق اليت كرسها جملس األاإل

  اإلنساين:ـ موقف القانون الدويل  2
فإننا جند أنه ورد فيها ما يلي : " إن األطراف السامية   األولضايفاإلتوكول و ىل ديباجة الرب إعند الرجوع 

واجب كل دولة من ن ترى السالم سائدا بني الشعوب وإذ تذكر أبنه أاملتعاقدة ، إذ تعلن عن رغبتها احلارة يف 
ية أو استخدامها ضد سيادة أىل التهديد ابلقوة إن متتنع يف عالقاهتا الدولية عن اللجوء أمم املتحدة وفقا مليثاق األ

مم املتحدة .... وإذ ي حنو مناف ألهداف األأن تتصرف على أو أاضيها او استقالهلا السياسي أر و سالمة أدولة 
على  9191فسر أي نص ورد يف هذا امللحق أو يف اتفاقيات جنيف لعام يتعرب عن اقتناعها أبنه ال جيوز أن 

مم عمال العدوان أو أي استخدام آخر للقوة يتعارض مع ميثاق األأي عمل من أي الشرعية على و يضفأأنه جييز 
 . "املتحدة 

مم املتحدة وقد حاولت الوفود احلاضرة فالنص ظاهر يف حترميه أي استخدام للقوة مبا يتعارض مع ميثاق األ      
نساين املطبق يف النزاعات املسلحة املنعقدة يف دويل اإليف مؤمتر اخلرباء احلكوميني لتأكيد وتطوير قواعد القانون ال

املشرتكة بني اتفاقيات جنيف لعام  3استغالل هذا املؤمتر لتجاوز خلو املادة  9186و 9189جنيف بني 
توكول و قرار مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ، حيث اقرتحت أن تتضمن ديباجة الرب إمن  9191

توكول كما و عدم التدخل كشرط مبدئي لتطبيق نصوص الرب  أالسيادة الوطنية للدول ومراعاة مبدالتزاما ابحرتام 
وذلك أبن يفهم منها ضرورة املوازنة بني السيادة  وكولوتالرب ذلك حىت يف صياغة  ىن يراعأاقرتحت الوفود 

من مشروع  19املادة  نسانية وهو ما حصل فعال حيث حرصت اللجنة الدولية للصليب األمحر يفحكام اإلواأل
ن تتضمن هذه املادة صراحة مبدأ عدم أعلى  9189/9188ىل املؤمتر الدبلوماسي إتوكول الثاين املقدم و الرب 

ن يتخذ كذريعة لتدخل الدول يف أوكول ال ميكن وتن هذا الرب أىل إالتدخل كما أشارت يف التعليق على هذه املادة 
نه يضيق أطراف السامية املتعاقدة كما ال ميكن تفسريه يف نفس الوقت على قليم األإالنزاع املسلح الذي يدور على 

حق الدولة يف الدفاع عن نفسها ضد التخريب والتدمري كما أنه ال يؤثر يف حق  حماكمة األشخاص واحلكم عليهم 
 ومعاقبتهم وفقا للقانون.
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قرار حمتوى إتوكول الثاين ، مت و هائي للرب ويف اجللسة اخلتامية للمؤمتر الدبلوماسي اليت اعتمد فيها النص الن
جيوز االحتجاج أبي من أحكام هذا امللحق كمسوغ  نه : " الأحيث نصت على  35/6املادة السابقة يف املادة 

و اخلارجية للطرف أو يف الشؤون الداخلية أو غري مباشرة يف النزاع املسلح ألتدخل بصورة مباشرة لسبب كان  يأل
 "قليمه إالذي جيري هذا النزاع على السامي املتعاقد 

ناء املناقشة قدمت بعض أثه أنال إطراف يف النزاع ال تدخل الدول غري األإومل مينع مشروع املادة السابقة 
طراف يف النزاع كاملنظمات الدولية ، حبجة أن الدول اقرتاحا مبنع تدخل جهات أخرى زايدة عن الدول غري األ

ن هذا االقرتاح مت أنسانية غري نشطة اإلارتكبت بعض االنتهاكات حتت غطاء األبعضا من هذه املنظمات قد 
من يف رفضه من وفود املؤمتر تفاداي إلعادة طرح مناقشة اختصاص منظمة األمم املتحدة وبصفة خاصة جملس األ

ىل إشارة حىت لغاء اإلإ من الدوليني ويف النهاية متاختاذ االجراءات الالزمة عندما يهدد النزاع الداخلي السلم واأل
 . 1الدول ليبقى احلظر عاما فيشمل الدول وغريها 

فهو يعرب عن احلق يف  9188ضافيني لعام وبروتوكوليها اإل 9191وحىت ما ورد يف اتفاقيات جنيف لعام 
 .2املساعدة مبعناه الواسع وليس التدخل العسكري 

ي أبيتايت " فإن تعبري حق التدخل دون وضوح كبري فهو خال من  ي األستاذ العميد " ماريوأويف ر 
ورجل . humanitaireساين إن  l’adjectifحمتوى قانوين وال حيتوي منها شيئا إال إذا كان متبوعا ابلصفة 

قل شحنا ابملواجهة الشخصية أوالذي يتضمن غائية أكرب و  اإلنسانية"حق املساعدة "القانون يفضل تعبري 
  l’anticolonialisme 3 رلالستعمامع القواعد املعادية   والضمنية

واليت  redoutablesة يفنساين فإن من بني املشاكل القانونية املخوإذا سلمنا أن هناك حقا للتدخل اإل
نساين هو مشكل التنفيذ ، فمن الذي يثري مسار ني حق التدخل اإلقنجيب حلها من قبل الدول املنخرطة يف ت

 ي معايري ميكن أن يثار التدخل ؟ أي وقت وحسب أالتدخل ؟ ويف 

                                                           
 19-13 :إخالص بن عبيد ، مرجع سابق ، ص  1
 911 :نفس املرجع ، صإخالص بن عبيد ،   2

3
 MARIO BETTATI, UN DROIT D’ingerence R G D I P ,pp :644 
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من يبني أن حق التدخل قد مت تنفيذه وفقا لطلب ليس الضحااي وال إن فحص التاريخ احلديث جمللس األ
 . 1دائمني من الحىت املنظمات غري احلكومية ولكن وفقا لطلب بعض أعضاء جملس األ

 اإلنساين:ـ جملس األمن والتدخل  1
قرر أن هنالك  امن وحده واليت تتعلق ابستخدام القوة إذنظرا للصالحيات املركزية واليت هي بيد جملس األ

مال العدوان فقد جرى تربير عدة تدخالت عسكرية منذ أعخالال به أو أن ما جرى عمل من إهتديدا للسلم أو 
نسانية هتتم بتربير التدخل الدويل يف إبداية التسعينات ويف سياق النظام الدويل اجلديد آنذاك أبهنا تدخالت 

 أوو اقليمية أساين سواء جاء مثل هذا التدخل من جانب منظمة دولية إنساس أالشؤون الداخلية لدولة ما على 
 .2و حىت من جانب دولة واحدة أالف جيمع بني عدد من الدول حت خذ شكلأ

 mandat humanitaireالت عمليات منحت صراحة صفة والية ثب9116سنة  مم املتحدة قامت األ   
يف يوغسالفيا FORPRONU  مر بوىل يف اتريخ عمليات حفظ السالم ويتعلق األوهذا للمرة األ إنسانية

 وهو ما نستعرضه فيما يلي :  3يف املوزمبيق  L’ONUMOZيف الصومال  l’ONUSOMسابقا و

 أ ـ التدخل االنساين يف الصومال : 

الصادر يف  833زمة يف الصومال فمن بينها جند القرار رقم لقد صدرت العديد من القرارات حول األ
ووصفها أبهنا تنطوي على هتديد ضاع اليت شهدها الصومال و زاء األإ قهوالذي عرب فيه عن قل 63/19/9116

الصادر يف  888نسانية ، ويف القرار رقم من ، فطالب حبظر تصدير السالح وزايدة املساعدات اإلللسلم واأل
من الوضع يف الصومال مم املتحدة اعترب جملس األىل الفصل السابع من ميثاق األإواستنادا  68/18/9116

قامة جسر جوي لنقل إومتت فيه املوافقة على  ابإلمجاعذا القرار من والسلم الدوليني وقد صدر هيهدد األ
راضي أغاثة تغطي كل ربع مناطق لعمليات اإلأامة إقىل الصومال كما متت املوافقة على إاملساعدات الغذائية 
 نساين .ىل تسهيل عملية الغوث اإلإوالذي سعى  65/15/9116الصادر يف  888الصومال ، أما القرار 

                                                           
1 Djiena Wembou Michel Cyr le droit d’ingérence humanitaire un droit aux fondements 
incertains au contenu imprécis et géométrie variable R A D I C 1992 P 584 

 989-981ص: 6113ردن ، وائل ، األالطبعة األوىل ،دار القومي العريب ،من واأل األقلياتدهام دمحم العزاوي ،  2
3 Olivier Corten et Pierre Klein Action humanitaire et chapitre  7 la redéfinition du mandat et 
des moyens d’action des forces des nation unies )A F D I( xxx1993 EDITIONS DU C N R S 
PARIS P 109 ; 
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من التدخل العسكري ابإلمجاع وقرر من خالله جملس األ 819صدر القرار  13/96/9116وبتاريخ 
ن جسامة املأساة اليت سببها النزاع يف الصومال واليت زادت حدهتا نتيجة أ إىلشار اجمللس أنسانية وقد إألغراض 

رمت الفقراتن جمن الدوليني كما مام توزيع املساعدة اإلنسانية تشكل هتديدا للسلم واألأالعقبات اليت توضع 
نسانية من توزيع ساين خاصة ما تعلق منها ابملساعدات اإلنالرابعة واخلامسة انتهاكات قواعد القانون الدويل اإل

 غذية واالمدادات الطبية الضرورية للمحافظة على حياة السكان املدنيني .األ

 الفصل السابع إىلمن فيه جملس األ وقد استند 68/13/9113يف  599وبعد ذلك صدر القرار رقم 
طالق النار ، منع وقوع أعمال إمجلة من املهام منها : مراقبة وقف  ONUSOM 6 وأانط فيه ابلقوة اجلديدة

مم غاثة وكذا مستخدمي األمحاية ممرات اإل ،طالق النارإي خرق لوقف أالعنف واختاذ التدابري الالزمة ضد 
 .1ىل وطنهم إئني يف العودة ومساعدة الالج املدنينياملتحدة 

 يوغسالفيا : يف نساين ب ـ التدخل اإل

ت الالحقة بقي الوضع دائما يهدد اسلحة ويف القرار مقررا حظرا على األ 9116يف  893صدر القرار 
عضاء ابختاذ كل االجراءات مسح اجمللس للدول األ 9116لسنة  881فعن طريق القرار  ،من الدوليني السلم واأل

نسانية يف نسانية من قبل الوكاالت اإلمم املتحدة وصول املساعدات اإلالضرورية من أجل تسهيل وابلتنسيق مع األ
فو وغريها يف البوسنة واهلرسك ، ويف نفس القرار يعلن اجمللس أن هذه املساعدات عنصر هام يف مساعي يسراي

ذ يعرب عن التصميم على هتيئة الشروط والظروف إمن الدوليني يف املنطقة ، اجمللس الرامية إىل اعادة السالم واأل
بعد أن أدان جملس االمن جمددا  13/18/9113يف 538سرع وقت ممكن ويف القرار أالالزمة لتوفريها يف 

نسانية وسع صالحية التطهري العرقي وكل احلواجز اليت تعرقل وصول املساعدة اإل ممارسات
لسنة  569قيمت مبوجب القرار أتيح هلا قمع اهلجمات ضد املناطق اآلمنة اليت ي حيت  FORPRONUال

 .2سانية نهداف اإلرابطا مرة أخرى استخدام القوة العسكرية بتحقيق األ 9113

 

 

                                                           
 999ـ911مرجع سابق ـ ص  ،بن عبيد  خالصإانظر  1

2 Voir Maurice Torrelli  les zones de sécurité R G D I P :Tome  99/1995 
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 ندا : انساين يف رو ج ـ التدخل اإل

لسنة  195القرار من صدر جملس األأندا ، اسانية اخلطرية النامجة عن الصراع يف رو ناثر اإلإزاء اآل
فراد البعثة التابعة أذات آمنة هلم وزايدة عدد مالقامة إوالذي طالب فيه بتوفري محاية للنازحني والالجئني و  9115

 سلحة .لألمم املتحدة وحظر توريد األ

نها مل لكستة عشر قرارا و  9118فرباير  68و  9113مارس  96من ما بني صدر جملس األأوقد 
حمكمة دولية  إبنشاءاخلاص  9119لسنة  188تستطع وقف الصراع واحلد منه ورغم هذا العجز إال أن القرار 

تطبيقا  9119ندا بعد أبريل  انساين يف رو عماال خمالفة للقانون الدويل اإلأشخاص الذين ارتكبوا ملعاقبة األ
 .1جدال فقهيا وانقسم الفقه حوله بني مؤيد ومعارض اثر هذا القرار أألحكام الفصل السابع من امليثاق ولقد ا

 يف موزمبيق :  اإلنساينالتدخل -د

ن إنساين املمنوح لعمليات حفظ السالم ، يؤكد التوجه اإل ONUMOZشاء وتعريف والية إنن إ
مم طلبت مساعدة األ 19/91/9116برمت يف روما أاملوقعني على االتفاقات العامة للسالم يف موزمبيق واليت 

طالق النار فقط بل متتد لتشمل إوقف  و جل مراقبة وتنفيذ االتفاقات ومراقبة االنتخاابتأاملتحدة  ليس من 
ربعة جوانب أتشمل  ONUMOZالعام فإن والية  نيماألوحسب تعريف .نسانية مال اإلعتنسيق ومراقبة األ

وية واملساعدة الغذائية وضمان دتوزيع املؤن واألسانية ، وهذا األخري يتضمن إن: سياسية ، عسكرية ، انتخابية ، و 
 .2سانية اليت تسلكها وذلك ابلوسائل العسكرية نسالمة املمرات والطرق األساسية من أجل محاية القوافل اإل

 نساين. من اليت اختذها يف جمال تنفيذ القانون الدويل اإلاملطلب الثاين : حتليل قرارات جملس األ
من الدوليني ] ر حفظ السلم واألأمليه ابلتبعات الرئيسية يف إمن يعترب اجلهاز الرئيسي املعهود إن جملس األ

داء وظائفه موضحة أجل أمن من من امليثاق [ وعليه فإننا جند تلك السلطات اليت يتمتع هبا جملس األ 69املادة 
عمال ألاب الفصل السابع فيما يتعلق  ا ويفميابلتفصيل يف الفصل السادس من امليثاق يف حل املنازعات حال سل

                                                           
 683ـ  689 :، ص مرجع سابقمسعد عبدالرمحان زيدان قاسم ،  1

2 VOIR OLIVIER CORTEN ET PIERRE KLEIN OP CIT PP114_115 
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من ليست مذكورة مهام جملس األ أنخالل به ووقوع العدوان ويرى بعض الباحثني يف حاالت هتديد السلم واإل
 .1ضرورة ذلك  رأىمنا هناك مهام أخرى يقوم هبا اجمللس كلما إعلى سبيل احلصر و 

ق ميس املدنيني بقتلهم وهتجريهم وجتويعهم وألن النزاعات املسلحة وما ختلفه من دمار واسع النطا
ىل بلدان اجلوار وهذا اللجوء بدوره يثقل كاهل الدولة املستضيفة إىل اللجوء إو أىل النزوح داخل البلد إواضطرارهم 

جديدة فتزداد احلاجة إىل  ىل تفاقم النزاع وظهور بؤر توترإحيان ضافية قد يؤدي يف بعض األإأبعباء اقتصادية 
ري تدخله ثمن يتدخل ويهنا جند جملس األ.هتم وكرامتهم ياحتزويد املدنيني ابملساعدات اإلنسانية و ما حيفظ عليهم 

 شكاليات قانونية نناقشها فيما يلي :  إهذا 

  لتدخل جملس األمن: ساس القانوينول : األالفرع األ
و أخالل به و اإلأحوال هتديد السلم أمن اختصاصات واسعة يف من امليثاق جملس األ 31تعطي املادة 
ويتمتع جملس ،ىل نصابه إعادته إو أمن الدويل صدار قرارات ملزمة هبدف حتقيق السلم واألإوقوع العدوان ختوله 

تواتر يحوال تدخله ولذلك أن يضع ما يشاء من املعايري لتحديد أمن بسلطة تقديرية مطلقة يف تقرير ذلك وله األ
ن تكييف ما يعرض عليه من أمن ضوابط معينة بشالعمل على النظر يف كل حالة على حدة ومل يضع جملس األ

و أيصدر ما يراه مالئما من توصيات  أنو عدواان كان له أخالال به إو أن هنالك هتديدا للسلم ـوقائع فإذا ما قرر 
 .2ره جراءات قمعية وال متلك الدولة عندئذ حق الطعن يف قراإ

لنظرية  أتكيدها لمن من خالكما اعرتفت حمكمة العدل الدولية ابلسلطات الواسعة جمللس األ
االختصاصات الضمنية للمجلس واليت تقوم على االعرتاف للمنظمات الدولية مبباشرة اختصاصات مل ترد صراحة 

ف املنظمة وممارسة وظائفها على يف امليثاق املؤسس للمنظمة واستخالصها ضمنا ابعتبارها ضرورية لتحقيق أهدا
منا قررت هلا يف نفس الوقت كل ما يالزم من اختصاصات إشاء املنظمة إنا قررت مالدول عند أنساس افرتاض أ

خذت هبا احملكمة أمريكي ىل القضاء األإصوهلا أوهي نظرية قدمية تعود  ،هدافها بصورة فعالةأمن حتقيق  متكنها
يضا يف أكما أخذت هبا حمكمة العدل الدولية   96/15/9166ها الصادر يف أيالدائمة للعدل الدويل يف ر 

أن الصالحيات جتد مربرها يف ضرورهتا "قليم جنوب غرب افريقيا حيث جاء فيه إحكمها الصادر يف قضية  
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تكون  ن تقوم بتفسري نصوص امليثاق املتعلقة مبجال اختصاصها واليتأنه ميكن ألجهزة األمم املتحدة أقرت أعندما 
 ."هدافها عمال مببدأ اختصاص االختصاص أضرورية ملمارسة نشاطها وحتقيق 

ىل جانب ذلك فقد أكدت غرفة االستئناف ابحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا يف قضية اتديتش إ
DUSKO TADIC من سلطة لس األجملن أمن بسلطة تقديرية واسعة عندما قالت : " على متتع جملس األ

ن هذه السلطة غري حمددة لكن أع العدوان كما و و وقأخالل به إو أتقديرية واسعة يف حتديد وجود هتديد للسلم 
 .1 "مم املتحدةن تبقى يف احلدود اليت رمسها ميثاق األأجيب 

من كما جاء خاليا   31عطاء تعاريف حمددة للحاالت الواردة يف املادة إمم املتحدة وقد جتنب ميثاق األ
سكوت نصوص م ماأمن يف حتديد وقوع هذه احلاالت و و معيار يعتمد عليه جملس األأي ضابط أالتنصيص على 

سنحاول حبثها من خالل ما أكدته املمارسة العملية جمللس  31امليثاق عن وضع تعريف للحاالت الواردة يف املادة 
 2من وما كتبه الفقهاء املتخصصون يف هذا اجملال .األ

 ة هتديد السلم : ـ حال 2
من يف تكييف الشروط اليت من جانب واضعيه حىت يرتك احلرية جمللس األ اهذا التعبري العام كان مقصود

للسلم  اتربر استخدامه لسلطاته مبوجب الفصل السابع لتشمل وقائع وحاالت جد خمتلفة ابعتبارها تشكل هتديد
ابلتايل ميكن القول أبن هتديد السلم و لكننا جند بعض االجتهادات الفقهية اليت حاولت حتديد هذه املصطلحات 

و القيام ابلتدخل يف أمن امليثاق يتحقق عندما هتدد دولة ابلدخول يف حرب مع دولة أخرى  31الوارد يف املادة 
ن يعد هتديدا للسلم ولو مل يتبع ذلك استخدام أميكن . و التهديد ابستخدام العنف ضدهاأة يشؤوهنا الداخل

ن حدوثه أالدولة املهددة بوجود خطر حال من ش سن يدخل الروع يف نفأالعنف ابلفعل ألن من شأن ما سبق 
 فعليا حبالة السلم . اللخاإل

كبري من ن هذا الصدام على قدر  و يضا بوقوع صدام داخل حدود دولة ما وكأكما يتحقق هتديد السلم 
العنف والقسوة حبيث يعرض مصاحل وجتارة الدولة األخرى للخطر أما إذا حازت األطراف املتصارعة صفة احملاربني 

 خالال فعليا به . إمر ينتقل من مرحلة هتديد السلم ليشكل فإن األ
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و عداد معسكرات لتدريب كوادرها وذلك لغز إحدى الدول و إكما يشمل تكوين اجلماعات املسلحة يف 
الدولة اليت يوجد على إقليمها  قليم دولة أخرى صورة من صور هتديد السلم ويتحقق ذات الوصف إذا ما رفضتإ

شطة هذه أنمنية املناسبة لوقف بضرورة اختاذ االجراءات األ مثل هذه اجلماعات االستجابة ملطالب الدولة املهددة
 .1اجلماعات

عن تنفيذ حكم  ما يل التمثيل فحىت تقاعس دولةسبعلى وصور هتديد السلم ليس هلا حصر بل هي 
عمال التحضريية إلعداد امليثاق عمد مندوبو نه هتديد للسلم فخالل األأن يفسر على أحمكمة العدل الدولية ميكن 

من التصرف حبرية يف لس األجمل ىنسحىت يت 31غفال حتديد مفهوم السلم طبقا لنص املادة إىل إالدول الكربى 
من ع اليت ختوله استعمال سلطاته املقررة يف الفصل السابع ، كما أن السلطة التقديرية  جمللس األوضا تكييف األ

 31كثر غموضا ومرونة بني املفاهيم الثالثة الواردة يف املادة كثر ابلنسبة لتهديد السلم الذي يعد املفهوم األأتتسع 
منا يعد  إالقول أبن هتديد السلم ليس له مفهوم معني و  إىل JEAN COMBACOUستاذ وهو ما دفع األ

 2من التصرف فيها كما يريد كعلبة فارغة تسمح جمللس األ

من يالحظ ميال حنو التوسع يف مفهوم هتديد السلم ففي اجللسة مارسات جملس األإال أن املتابع مل
عرب ملك املغرب  9116يناير39ت يف من على مستوى رؤساء الدول واحلكومااالستثنائية اليت عقدها جملس األ

ن أخضر من يف العامل وذكر رئيس وزراء الرأس األكرب هتديد للسلم واألأن حالة التخلف تشكل أعن اعتقاده يف 
هلية ، كما عرب رئيس وزراء أسباب هتديد السلم وجود تيار جارف من الالجئني عقب اندالع حرب أمن بني 

وضاع غري مقبولة تشكل هتديدا مباشرا للسلم أنسان ووجود االنتهاكات العامة حلقوق اإلن أيه يف أبلجيكا عن ر 
  3سباب املؤدية لتهديد السلم حد األأرهاب الدويل ابعتباره مريكي فقد ركز على اإلمن الدوليني أما الرئيس األواأل

و املعايري اليت أط الشروط ن نستنبأللسلم ميكننا  امثلة للحاالت اليت تعترب هتديدوعلى ضوء تلك األ
 تنطبق على حاالت هتديد السلم وهي كما يلي : 

و عمل خمالف ألحكام القانون الدويل أو ميثاق األمم املتحدة كالتهديد ابستخدام القوة أـ وجود فعل  9
 و التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة ما أو االستعداد خلوض حرب ضد دولة أخرى أ
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خالال ابلسلم إو العمل االستخدام الفعلي للقوة ابلشكل الذي ميثل أهذا الفعل ـ أال يرتتب على  6
عماال للمجرى إيقع  أنيقاع الرعب يف نفس الدول املهددة أبن استخدام القوة ال بد إنه أا يكون من شإمنالدويل و 

 .1العادي لألمور 

 :  خالل ابلسلماثنيا : اإل

عمال العدوان فاإلخالل ابلسلم هو أتوسط هتديد السلم ووقوع عمل من تخالل ابلسلم مرحلة يعد اإل
ن هناك أحدااث قد وقعت وأدت ابلفعل أل خطورة من وقوع العدوان ومعىن أقأخطر من جمرد هتديد السلم ولكنه 

خالل طار اإلإي استخدام للقوة املسلحة يدخل يف أن أىل التأثري سلبا يف حالة السلم واالستقرار ومن املتفق عليه إ
 . 2من امليثاق  31املنصوص عليه يف املادة 

خالل ابلسلم أبنه " ستاذ عمر سعد هللا حني عرف اإلليه األإويكاد يتطابق هذا التعريف مع ما ذهب 
تعبري عن حالة وسط تقع بني هتديد السلم ووقوع العدوان وهو ما يعين قيام حالة يعترب فيها سلوك دولة ما 

 .3 "صف أبنه هتديد للسلم دون أن يشكل هذا السلوك عدواانمتجاوزا ملا يو 

مال أعمن امليثاق هو  31خالل ابلسلم الوارد ذكره يف املادة فريى أن اإل "كوينسي  يتار "ستاذ أما األ
 4و واقعية وراء حدود معرتف هبا دوليا أالعنف اليت تقع بني قوات اتبعة حلكومة شرعية 

من امليثاق يقوم  31خالل ابلسلم يف مفهوم املادة لتعريف كوينسي يعترب أن اإللكن الفقه الدويل خالفا 
ن أ هقليم دولة من شأن استمرار إعمال العنف ضد دولة معينة ، أو وقوع صدام مسلح داخل أعند وقوع عمل من 

للطرفني بصفة ن احلروب األهلية اليت يعرتف فيها أىل خلق حالة شديدة أشد من حالة هتديد السلم كما إيؤدي 
قليم دولة أخرى واليت مل إعمال العنف اليت يرتكبها ثوار داخل أخالال ابلسلم وتعد كذلك إاحملاربني فإهنا تعترب 

 .5تدخل يف تعريف العدوان مثل العدوان االقتصادي 
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 9195جويلية  98يف  89م وذلك يف قراره رقم لمن حتديد املقصود ابإلخالل ابلستيح جمللس األأوقد 
طالق النار يف فلسطني ميثل مظهرا من مظاهر إذعان لقرار وقف لة الفلسطينية حيث قرر أن عدم اإلأبشأن املس

الصادرة يف  59، 53، 56من امليثاق كما اعترب اجمللس يف القرارات رقم 31خالل ابلسلم طبقا للمادة اإل
شكال أجلنوبية ميثل شكال من أن غزو كوراي الشمالية ألراضي كوراي ا 9181جويلية  8جوان و 68،68
 .1خالل ابلسلم الدويل اإل

املتعلق ابلنزاع بني بريطانيا واألرجنتني حول جزر  9158جويلية  61الصادر يف  815ويف القرار 
 .2نه ميثل إخالال ابلسلم الدويل أمن الوضع على حيث كيف جملس األ الفوكالند

من الغزو العراقي للكويت حيث جاء فيه أن جملس األإثر  9111أوت 16الصادر يف  881وكذا القرار 
من لغزو الكويت من قبل القوات املسلحة العراقية مقررا وجود انتهاك للسلم واأل يشعر ابالنزعاج الشديد

 .3الدوليني

و أمرا ينطوي على هتديد للسلم أمن من اعتبار الفعل الذي وقع ن ما يقرره جملس األأشارة وجتدر اإل
ن يكون للدول احلق أمنا يقرره بكل حرية دون إ[  31عمال العدوان ] املادة أه يعد عمال من أن أوخالل به اإل

 .4يف الطعن يف قراراته

إن هتديد السلم هو كل ما يقرر جملس " :عندما يقول Akehursوهبذا نفهم وجهة نظر الفقيه الغريب 
 .5 "من أنه كذلكاأل

 : أعمال العدوان: -3
من يف مباشرته الختصاصاته اليت كرب العقبات اليت تعرتض جملس األألة تعريف العدوان تعترب من أإن مس

ىل تعريف حمدد ألعمال العدوان كما فشل اخلمسة إمنحها له الفصل السابع وقد بذلت حماوالت عديدة للوصول 
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ىل مؤمتر يف ذلك الوقت وعارضت بشدة الدول الداعية ا  DUMBARTON OXSالكبار يف مؤمتر 
 .1ابستثناء فرموزاـ وضع الضوابط يف هذال اجملال  9198سان فرانسيسكو 

تحدث عن السلطة التقديرية الفضفاضة ت 31من تعريف العدوان فاملادة  ايثاق خلو املجاء  وعليه فقد
التوايل عن تدابري فقد حتدثتا على  96و 99و ال ، أما املادة أمن يف تقرير ما إذا كان قد وقع عدوان جمللس األ

 من . القمع غري العسكرية والعسكرية اليت يتخذها جملس األ

حيث طرح االحتاد  9181مم املتحدة ابتداء من طار األإوقد جرت عدة حماوالت لتعريف العدوان يف 
نت مم املتحدة وكو ولكنه مل ينجح وعادت األ 9133السوفيايت مشروعا لتعريف العدوان سبق وأن طرحه يف لندن 

ولكن اجلمعية العامة رأت ضرورة  9188وقدمت تقريرها سنة  9189عضوا سنة  91جلنة خاصة جديدة من 
 . 9188وسنة  9186ىل سنة إجاء البت إر مث تكرر  9181رجاء البت يف هذا املوضوع حىت إ

ف مندواب وبدورها فشلت نظرا للخال 38كونت اجلمعية العامة جلنة خاصة مؤلفة من   9188ويف سنة 
 عضائها.أبني 

وتناولت عشرات املشاريع  9189حىت سنة  9185وبعد مناقشات عسرية وطويلة استمرت من 
مهية  أوقد اكتسب هذا التعريف  2قرار تعريف للعدوان إىل إ 9189ديسمرب  99مم املتحدة أخريا يف توصلت األ

ه يتعلق بتوضيح أنىل إمهية وترجع هذه األ طار النظام القانوين الدويل ابلرغم من صدوره يف صورة توصيةإكبرية يف 
من الدوليني األساسية لألمم املتحدة وهي احملافظة على السلم واأل ابألهدافوتفسري بعض أحكام امليثاق املتعلقة 

من جراءات الضرورية لقمعه وكذلك نظام األمن وسلطاته يف حتديد حاالت العدوان واختاذ اإلوبوظائف جملس األ
 .3جل منع العدوان ورده أنشأه امليثاق من أاجلماعي الذي 
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العدوان ابنه استخدام القوة املسلحة من قبل  99/96/9189الصادر يف  3399وقد عرف القرار 
وميثاق  ىشاية طريقة أخرى ال تتمأو أو استقالهلا السياسي أقليمية و سالمتها اإلأخرى أضد سيادة دولة  ما دولة

 : 2عماال عدوانية وهي أعمال اعتربهتا اجلمعية العامة ورد القرار جمموعة من األأوقد  1دة مم املتحاأل

و اهلجوم عليه ، أو أي احتالل عسكري ولو  أقليم دولة أخرى إـ قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو  9
 منه ابستعمال القوة .و جلزء أدولة أخرى  إلقليمو أي ضم أو اهلجوم أالغزو هذا كان مؤقتا ينجم عن مثل 

سلحة ضد أية أو استعمال دولة ما أليم دولة أخرى ابلقنابل إقـ قيام القوات املسلحة لدولة ما بقصف  6
 خرى .أقليم دولة إ

 خرى .أو على سواحلها من جانب القوات املسلحة لدولة أـ ضرب حصار على موانئ دولة ما  3

سطولني األ أوو اجلوية أو البحرية أـ قيام القوات املسلحة لدولة ما مبهامجة القوات املسلحة الربية  9
 البحري واجلوي لدولة أخرى.

خرى مبوافقة الدولة املضيفة على وجه أقليم دولة إـ قيام دولة ابستعمال قواهتا املسلحة املوجودة داخل  8
 ىل ما بعد هناية االتفاق.إقليم املذكور اإل ي متديد لوجودها يفأو أيتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاق 

حتت تصرف دولة أخرى أبن تستخدمه هذه الدولة األخرى الرتكاب  ليمهاقإـ مساح دولة ما وضعت  8
 عمل عدواين ضد دولة اثلثة . 

و ابمسها أما و مرتزقة من جانب دولة أو قوات غري نظامية أو مجاعات مسلحة أرسال عصاابت إـ  8
و أعاله أ ةداملعدعمال ث تعادل األيعمال القوة املسلحة تكون من اخلطورة حبأخرى أبعمال من أتقوم ضد دولة 

 اشرتاك الدولة بدور ملموس يف ذلك .

أخرى مل تدخل قائمة احلاالت النموذجية للعدوان األشد خطورة وشدة من  أفعال ومع ذلك بقيت هناك
رى اليت ليست األخفعال من هو الذي ميكنه حتديد األشكال استعمال القوة غري القانوين وعليه فإن جملس األأ

 ضمن القائمة واليت تشكل العدوان يف ضوء نصوص امليثاق وذلك بسبب أنه : 

                                                           
 918ـ51، ص  9153د محدي ، العدوان يف ضوء القانون الدويل ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر أمحانظر صالح الدين  1
 669ـ 666بو العالء ، مرجع سابق ، ص أأمحد عبدهللا علي :انظر لقد شابت التعريف بعض النقائص ،  2



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

214 
 

 تعدادها يف قائمة احلاالت النموذجية ليست شاملة فعال اليت مت وال : األأ

 واعناألمم املتحدة وهو وجوب قمع مجيع اثنيا: إن مثل هذه االجراءات تتفق متاما مع أحد أهداف األ
فعال اخلاصة فإذا كان أحد األ 1مم املتحدة من ميثاق األ 96ـ99ـ31ـ69ـ96ـ99فعال العدوان وفق املواد أمن 

من الذي يقوم بتقدير تتضمنه قائمة احلاالت النموذجية يكون عندئذ من صالحيات جملس األمن العدوان مما ال 
  فعال وفق التصنيف التايل : املوقف وحتديد ذلك ، وقد تكون تلك األ

 أ ـ أفعال من استعمال القوة ضد دولة جديدة .

 فعال من استعمال القوة ضد الشعوب املستعمرة أب ـ 

 ىل النزاع إالقوة اليت تؤدي  فعال من استعمالأ -ج 

 فعال من استعمال القوة يف ظروف صعبة . أد ـ 

 .2فعال من استعمال القوة ابألسلحة التقليدية أهـ ـ 

من مل يلتزم عمليا بقرار اجلمعية العامة يف تعريف العدوان إال يف حاالت اندرة وذلك لعدم متتعه ونؤكد أن جملس األ
 احلاالت النادرة اليت استخدم فيها اجمللس هذا الوصف : أبية قوة قانونية ملزمة ومن

 [ 9188جوان  999ا اجلنوبية ضد موزمبيق ] القرار يـ عدوان روديس 9

،  9188مارس  39- 358نغوال وزامبيا وليستو ] القرار أعمال العدوانية اليت اقرتفتها جنوب افريقيا ضد ـ األ 6
 [  9186ديسمرب  868، القرار  9181جويلية  313القرار 

 [ 9188أبريل  918ـ االعتداءات العسكرية اليت قامت هبا مجاعات املرتزقة ضد مجهورية البنني ] القرار  3

ه ـ قيام العراق إبغالق مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية يف الكويت وسحب حصاانت وامتيازات هذ 9
 .3البعثات وأفرادها 
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 نسانية الفرع الثاين : احلجج اإل
خالل ابلسلم وهتديده وارتكاب من يف قمع اإلساس القانوين لتدخل جملس األال يقتصر األمر يف تتبع األ

من يف النزاعات نصار تدخل جملس األأرها هضافية يشإبل هناك حجج وأسانيد . عمال العدوان على ما سبقأ
وهو ما ـنسانية وختفيف آالم ضحااي تلك النزاعات منها الدولية والداخلية من أجل احتواء آاثرها اإلاملسلحة سواء 

 سنفصله فيما يلي : 

 سانية : ناآلاثر العابرة للحدود لألزمات اإل -
من أتثري ابلغ األمهية يف ميدان هلما مثلة الكثرية وهذا ملا كان نربز هنا مثالني من مجلة األ أنسنحاول  

أزمة العراق وأزمة   إىل:، و سنتعرض هذه امنايأىل إجدل فقهي وسياسي امتد  اثره منأالقانون الدويل املعاصر وما 
 .كوسوفو

 ـ األزمة العراقية:  2
الفرصة بعد اهلزمية اليت حلقت ابلعراق أمام قوات التحالف وجد األكراد يف الشمال والشيعة يف اجلنوب 

ويف سبيل فرض النظام واالستقرار ارتكبت  ،معارك طاحنة  تمواتية للتمرد على احلكومة املركزية يف بغداد ، فنشب
وخوفا من االضطهاد .نسان يف هذه املناطق ة واملتكررة على حقوق اإليمالقوات العراقية كثريا من االعتداءات اجلس

ىل الدول اجملاورة ، فخالل فرتة وجيزة قدر عدد العراقيني الشيعة إود ىل الفرار عرب احلدإسرع السكان املدنيون أ
ىل تركيا مخسمئة ألف  ، ولكن قدرة هاتني إاألكراد الفارين  يف حني بلغ عدد،يران مبليون نسمة إالفارين إىل 

مال القمعية عالدولتني على استيعاب املزيد من الالجئني سرعان ما توقفت يف ذات الوقت الذي تزايدت فيه األ
 . منىل جملس األإىل التقدم مبشروع قرار إحداث بفرنسا وقد دفعت هذه األ.ىل حدود الدول اجملاورة إضد الفارين 

حتت رقم  9119أبريل  18ن تبناه بعدما أدخلت عليه العديد من التعديالت يف أخري ما لبث هذا األ
855/91191. 

كراد من قبل نظام نسانية اليت ميثلها قمع األعلى الكارثة اإليسبغ بوضوح عنصر الدولية  855إن القرار 
قمع الذي يتعرض له لمن اذ يساوره شديد القلق إزاء احيث جاء يف نص القرار : " إن جملس األ 2صدام حسني

دفق ىل تإجزاء كثرية من العراق والذي مشل مؤخرا املناطق السكانية الكردية وأدى أالسكان املدنيون العراقيون يف 
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من والسلم الدوليني يف الالجئني على نطاق واسع عرب احلدود الدولية وإىل حدوث غارات عرب احلدود مبا يهدد األ
نها البشر هناك ، فإنه يدين القمع عاين موإذ يشعر ابنزعاج ابلغ ملا ينطوي عليه ذلك من آالم مربحة ي .املنطقة

زاء كثرية من العراق والذي مشل مؤخرا املناطق السكانية الكردية جأالذي يتعرض له السكان املدنيون العراقيون يف 
زالة اخلطر إسهام منه يف إن يقوم العراق على الفور وكويطالب أب،من الدوليني يف املنطقة وهتدد نتائجه السلم واأل
ة حوار مفتوح قامإويعرب يف السياق نفسه عن ،من الدوليني يف املنطقة بوقف هذا القمع الذي يتهدد السلم واأل

ن يسمح العراق بوصول أساسية جلميع املواطنني العراقيني على نسان واحلقوق األلكفالة احرتام حقوق اإل
اء العراق ويوفر مجيع أحن ىل املساعدة يف مجيع إىل مجيع من حيتاجون إنسانية على الفور املنظمات الدولية اإل

ن يقدم على أنسانية يف العراق و ن يواصل بذل جهوده اإلام أبمني العالتسهيالت الالزمة لعملياهتا ويطالب األ
كراد السكان املدنيني وخاصة األ ةىل املنطقة تقريرا عن حمنإأخرى  ةيفاد بعثإساس أعلى  ،مرذا اقتضى األإو  ،الفور

مني العام شكال القمع الذي متارسه السلطات العراقية كما يطالب العراق ابلتعاون مع األأالذين يعانون من مجيع 
 . "جل حتقيق هذه الغاايتأمن 

لسيادته ووحدة أراضيه فحاول  اتدخال يف شؤونه الداخلية وهتديده وعد 855وقد رفض العراق القرار
احتواء هذا القرار واحليلولة دون تنفيذ نظام املناطق اآلمنة يف ابقي أجزاء العراق من خالل توقيعه على اتفاق مع 

  1.عانة الالجئني مشال العراق وجنوبهإنسانية و غاثة اإلنشاء مراكز اإلا إبمم املتحدة يسمح هلاأل

و واجب التدخل لصاحل األفراد أابعتباره يكشف عن ظهور حق  855ىل هذا القرار إلقد نظر البعض 
الذي يقعون ضحية لقمع األنظمة احلاكمة يف بالدهم ، فقد أكد وزير اخلارجية الفرنسي " روالن دمياس " يف 

ن أأمام جلنة الشؤون اخلارجية ابجلمعية الوطنية الفرنسية أن القانون الدويل جيب  855معرض تعليقه على القرار 
 يتسع لفكرة واجب التدخل .

مم نسانية ويضيف أن األيرسخ احلق يف املساعدة اإل 855أما السيد برانرد كوشنري فريى أن القرار 
نسان على يقدم حق اإل 855دة العراق وحق احلكومات ، فإن القرار ن كانت ال تزال تؤكد على سياإاملتحدة و 

نساين يف النصوص ىل القول أبن القرار ميثل املدخل الطبيعي لالعرتاف حبق التدخل اإلإحق الدول وخيلص 
 .2الدولية
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 أوال أنه يف جممله ، قام بدمج االنشغاالت"ماري دوبوي  اربي "وما يالحظ على هذا القرار كما يقول
 jusاهتمامها على كفالة احرتام القانون  رمم املتحدة مل تعد تقصن األأمم املتحدة ويظهر نسانية يف قانون األاإل

contra bellum   يضا ألكنjus in bello  1 ، ن الفقرة الثالثة من القرار أكما ذكر نصر الدين غزايل
 تثري ثالث مالحظات وهي: 855

دبية ألهنا صادرة كيد عبارات غري ملزمة رغم داللتها املعنوية واألأي ابلتو يدعو هأن عبارات مثل يصر إـ 
 .من عن جملس األ

 انسانية الدولية فوفقـ املالحظة الثانية متعلقة ابملكانة اليت رصدت للسيادة العراقية يف تنفيذ املساعدة اإل
نسانية للرتاب العراقي يعتمد على ترخيص ، إن دخول املنظمات الدولية اإل (الفقرة الثالثة )للعبارات الواردة يف

من على العراق فيما خيص تسهيل عمل السلطات العراقية فهي من تسمح بذلك على الرغم من ضغوط جملس األ
هذه املنظمات وما يؤكد ذلك ما ورد يف ديباجة القرار وإذ يعيد أتكيد التزام مجيع الدول األعضاء اجتاه سيادة 

 .(الفقرة السادسة)قليمية واستقالهلا السياسي طقة وسالمتها اإلالعراق ومجيع دول املن

غري  ن عبارات هذا القرار أنسانية الدولية فبالرغم من طار العام للمساعدة اإلاملالحظة الثالثة تتعلق ابإل
ىل املنظمات الدولية إمن شوش األمر كثريا فهو يشري من جهة ة ، حيث أن جملس األنقطواضحة يف هذه ال

 8تحدة فقرة [ وإىل الوكاالت املتخصصة لألمم امل 8عضاء ] فقرة ىل الدول األإ[ و  8و  3نسانية ] فقرة اإل
نسانية ولكن التحليل الدقيق للقرار وجوهر القرار يؤكد أبن غاثة اإلويناشد مرة اجلميع للمشاركة يف جهود اإل

[ بكيفية يتم  8و 8و  9نسانية ] فقرة املساعدة اإل األمني العام لألمم املتحدة هو القائد والراعي لتنفيذ عملية
 . 2نسانية برعاية األمم املتحدة وابلتعاون مع حكومة بغداد فيها تنفيذ املساعدة اإل

من مل يبتدع شيئا يف أن جملس األ Chantal Carpentierستاذة رى األتيضا أويف هذا السياق 
جل املشاركة يف أنسانية من الدول واملنظمات غري احلكومية اإلىل كل إنسانية وقد وجه نداء جمال املساعدة اإل

يضا أرضه معرتفا أجل أن جيعلها العراق ممكنة على أنسانية وقد استعمل اجمللس عبارة يصر من املساعدة اإل
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 ومل 15/96/9155بتاريخ  93/939كدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها أبسيادة هذه الدولة طبقا ملا 
 .1احلصول على موافقته  نلتزام دويل مفروض على العراق لكنه كان يبحث فقط عاي أيطلب احرتام 

 ـ التدخل يف كوسوفو :  1
 خالقية سيدة املوقف ومل يكن هناكنسانية واألعتبارات اإلن كانت االأيتعترب حالة كوسوفو جد معقدة، 

من اجلماعي سارعت جد واضحة وعدم فعالية نظام األفحالة االستعجال كانت ‘ خيار آخر غري العمل املسلح 
هم أنسانية واألخالقية كانت كافية للقيام مبثل هذا التدخل املسلح و وابلتايل فإن االعتبارات اإل .مبثل هذا التدخل

 ما يلي:  االعتباراتهذه 

العسكري وهو ما جاء على كوسوفو تعترب مربرا كافيا للقيام ابلعمل يف   نسانية املتدهورة أ ـ إن الوضعية اإل
ويضيف أحياان تكون الشدة واحلزم مطلوبة ومن  9115أكتوبر 18لسان الرئيس الفرنسي جاك شرياك بتاريخ 

ىل من يستطيعون إن فرنسا ال ميكنها رفض االنضمام أن الوضعية يف كوسوفو تربر مثل هذا التدخل و أالظاهر 
 التدخل ملساعدة من هم يف خطر .

داعما 18/19/9111 العام لألمم املتحدة بتاريخ نيمطار اإلعالن الصادر عن األاإلويدخل يف هذا 
يقرن وقف العمل العسكري ملنظمة حلف مشال األطلسي مبدى للمربر االنساين هلذا التدخل املسلح حينما 

م وضمان ىل مساكنهإتواجد قوة عسكرية دولية تعمل من أجل ضمان عودة الالجئني استجابة يوغسالفيا ملطلب 
  .ىل االلتزامات األخرى املفروضة على يوغوسالفياإضافة إنسانية حرية توزيع املساعدة اإل

نسانية وشيكة ، وتقرير إمني العام لألمم املتحدة واحملذرة من وقوع كارثة كما تعد التقارير الصادرة عن األ
بدون مأوى  81111جئ من ضمنهم ال 681111ه يوجد حوايل أنين يثبت أة العليا لشؤون الالجئني ياملفوض

نساين لتدخل منظمة سانية كلها داعمة للمربر اإلإنمن من وقوع كارثة وحتذير جملس األ ، ضرورايت العيشدىنوال أ
 حلف مشال األطلسي .

ن عودة ألبانيا ومقدونيا يؤكدون أوقد كان الزعماء الغربيون خالل زايرهتم ملخيمات الالجئني يف كل من 
 طلسي .كانت هي اهلدف الرئيسي للحملة العسكرية اجلوية ملنظمة حلف مشال األالالجئني  

                                                           
1 Chantal Carpentier  la résolution 688 ( 1991) du conseil de sécurite quel devoir d’ingérence  p 
259 
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عمال العدوان ضد السكان أورويب فإنه كان ينبغي وقف ليميار عضو الربملان األ وحسب كاترين ال
رافرا اب إىلوابلنسبة .لبان بكوسوفو ألن تعبري ال نستطيع فعل أي شيء هو مرادف للتواطؤ يف مثل هذه اجلرائم األ

 . "فإن القوة يف غياب القانون مهجية ولكن القانون بدون قوة عاجز "ابسكال

لبان يعد حتداي صارخا جملموع الدول ومن ضمنها روسيا وهو يف نفس ج ، إن العدوان على السكان األ
ل ويف غياب رد فعل صارم فإن ذلك سوف يكون دافعا لدو  . الوقت يهدد سبب وجود منظمة األمم املتحدة

 .1أخرى يف استخدام القوة حلل املشاكل اليت تثور داخلها وال سيما تلك املتعلقة ابألقليات 

قليم كوسوفا بعد مرور عام  إومن أجل هذه االعتبارات جاء تدخل حلف مشال األطلسي العسكري يف 
غلبية األلبانية فيه ، قليم وشروع القوات الصربية يف تنفيذ سياسة تطهري عرقي ضد األكامل من تفجر الوضع يف اإل

التوقيع على  "فيتشو سلوبودان ميلوز "وعقب فشل الوساطة الدولية يف " رامبواييه " بعد رفض الرئيس اليوغساليف 
قليم حكما ذاتيا ونشر قوات حفظ لبان اإلأاتفاق السالم الذي قدمته جمموعة االتصال الدولية والذي يقضي مبنح 

اإلقليم عضاء احللف على رفض انفصال أوكان هناك اتفاق كامل بني ، االتفاق سالم دولية لإلشراف على تنفيذ 
ىل تغيري احلدود السياسية القائمة يف منطقة البلقان أو يتكرر هذا إعن االحتاد اليوغساليف حىت ال يؤدي ذلك 

ثنيات صادية بني اإلإبعادة توزيع القيم السياسية واالقتطالب قليات أخرى تطالب ابالنفصال لكنه أالنمط بقيام 
 .2املختلفة داخل االحتاد اليوغساليف مبا يتيح الفرصة للعيش املشرتك

والذي  9115مارس  39الصادر يف  9981زمة عدة قرارات من بينها القرار رقم ن األإابوقد صدرت 
ىل تسوية سليمة وأدان إمن والتعاون األوروبية وجمموعة االتصال الدولية يف التوصل أيد اجلهود اليت تبذهلا منظمة األ

عمال اليت يقوم هبا جيش قليم واألعمال العدائية كافة اليت متارسها القوات اليوغسالفية ضد املدنيني يف اإلفيه األ
ىل إة يف حال فشل التوصل ضافيإحترير كوسوفا.... وفرض حظر عسكري ضد يوغسالفيا وهدد ابختاذ إجراءات 

من الدوليني رغم اختاذ هذا القرار شكل هتديدا للسلم واأليحل سلمي للموقف يف كوسوفا إال أنه مل ير أن املوقف 
 وفقا للفصل السابع من امليثاق .

 9911ن يف قراره معاد جملس األأوروبية عداد الالجئني يف الدول األأوبعد تصاعد أعمال العنف وزايدة 
نساين كما عمال العنف كافة للحد من تدهور الوضع اإلأالتأكيد على قراره السابق مع ضرورة وقف  9115م لعا

                                                           
 381ـ 395 :بوجالل صالح الدين ، مرجع سابق ، ص 1
 631سابق ، ص  دمحم يعقوب عبدالرمحان ، مرجع 2
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ة من خالل الدخول يف حوار مباشر ودون شروط مسبقة بني اجلانبني واعترب ميىل تسوية سلإأكد على التوصل 
 من يف املنطقة .املوقف يف كوسوفا يشكل هتديدا للسلم واأل

م لن استمرار الوضع يف كوسوفو دون حل سلمي يشكل هتديدا للسأعلى  9613قرار كما أكد ال
من مبقتضاه تنفيذ االتفاقات املعقودة بني يوغسالفيا من جهة ومنظمة من الدويل يف املنطقة وطلب جملس األواأل
 خرى .أطلسي من جهة ورويب وحلف مشال األمن والتعاون األاأل

ثة مجيعها سندا للفصل السابع من امليثاق ، لكن هل ميكن االستدالل ت الثالاوقد صدرت هذه القرار 
 من ؟ ىل تفويض ضمين صادر عن جملس األإن استخدام القوة يف كوسوفو يستند أت لكي ندعي اهبذه القرار 

هنا مل تتنب مواقف أعند حتليل مواقف الدول الغربية املشاركة يف التدخل العسكري يف كوسوفو نتبني 
من وليس مرتبطا به وأهنا فقد متسكت دول أبن التدخل يف كوسوفو ال يستند ألي تفويض من جملس األواحدة 

ملانيا أخرى مثل اململكة املتحدة و أوقد كان هذا موقف الوالايت املتحدة ، أما دول ،ليست حباجة اىل أي تفويض 
ن تدخلها أام حمكمة العدل الدولية مأنساين وقد أوضحت بلجيكا ىل نظرية التدخل اإلإوبلجيكا فقد استندت 

خرى املرفوع نساين بينما مل تبد أغلب الدول األىل نظرية التدخل اإلإمن و ىل قرارات جملس األإالعسكري استند  
ضدها قضااي مماثلة مربراهتا اخلاصة ابستعمال القوة يف كوسوفو ودول أخرى متسكت بنظرية التفويض الضمين 

 .1ذ قرارات جملس األمن املتصلة ابألزمة فاكوسوفو إلن  وأبهنا استخدمت القوة يف

عن قلقها الشديد الستخدام القوة، وأن هذا االستخدام يف الظروف  ةكما عربت حمكمة العدل الدولي
 .2احلالية يثري مشاكل خطرية جدا يف القانون الدويل 

 وقد أدلت هذه الدول اليت شاركت يف العملية ابحلجج القانونية التالية : 

ت الوضع يف كوسوفو أبنه : " صفواليت و  9981،9911،9613ـ عدم احرتام يوغسالفيا للقرارات  9
 "هتديد للسلم 

                                                           
 685-688، ص:6119دار وائل للنشر ،  الطبعة األوىل ،انظر دمحم خليل املوسى ، استخدام القوة يف القانون الدويل املعاصر ،  1

2 Marcelo  G kohen l’emploi de la force et la crise du Kosovo vers un nouveau désordre 
juridique international  R B D I 1999l1 Edition Bruylant  Bruxelles  p 132 
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سي أو قليمية ليوغسالفيا وال ضد استقالهلا السياـ إن استعمال القوة مل يكن موجها ضد السالمة اإل 6
 مم املتحدة أبي طريقة تتعارض مع مبادئ ومقاصد األ

ـ إن هدف العملية هو مساعدة السكان ضحااي االنتهاكات اخلطرية حلقوق االنسان والقانون الدويل  3
 نساين اإل

والذي يدين عمل حلف مشال  9111مارس  68من مل يتنب مشروع القرار املقدم يف ـ إن جملس األ 9
 األطلسي 

 1ود حالة ضرورة ـ وج 8

ميثل دليال واضحا  9111الصادر يف جوان  9699من التدخل أن قرار جملس األ وكما أوضح مؤيد
على تفويض ضمين الحق من شأنه أن يضفي على هذه العملية العسكرية الطابع القانوين الذي كانت تفتقده 

ليه بني األطراف إاالتفاق الذي جرى التوصل  9699من يف القرار العملية عند البدء هبا وقد أدمج جملس األ
 .2برام هذا االتفاق إىل إن يدين التدخل العسكري الذي أدى أاملتحاربة دون 

كدوا تطابق عمل و أ  ؤواقلة من القانونيني الذين جتر  فإننا جند، واحلق يقال ـ كما قال مارسيلوكوهني 
 . 3دويل حلف مشال األطلسي مع القانون ال

هذا لكن يبقى تدخل احللف يف كوسوفو انتهاكا مليثاق األمم املتحدة و قواعد القانون الدويل ، فقد أ ضعف 
و يف غري حالة الدفاع أمن التدخل قاعدة القانون الدويل اليت حتظر استخدام القوة دون تفويض من جملس األ

ىل تصعيد العنف وزايدة إوشكل سابقة خطرية قد يساء استخدامها بسهولة وهو ما يؤدي  ،الشرعي عن النفس
وهذا يتطلب وضع قواعد ومؤسسات  ،نسان عاملياالفوضى الدولية والتقليل يف الوقت نفسه من محاية حقوق اإل

ليات احللف ال يضفي الشرعية على عم 9699من رقم كما أن قرار جملس األ،جديدة لتفادي هذه املشكالت 
يضاف ـ يف يوغسالفيا للمحافظة على السلم القائم  الجنبية مستقبأمكانية تدخل دول إر رجعي ولكنه جييز ثأب
[ ويناقض اهلدف 6/9راضيها ويتناىف مع العبارات احلرفية للمادة ] أن استخدام القوة ينتهك سالمة أىل ذلك إ

                                                           
1 OPCIT ; P 132 

 685دمحم خليل املوسى، مرجع سابق ، ص  2
3 OPCIT,P132 
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نسان اتبعة هلدف احلد من استخدام القوة محاية حقوق اإلولذلك تعد .األول للميثاق ابحلد من ويالت احلرب 
 .1يف امليثاق  نساين استثناء من مبدأ حظر استخدام القوة الوارداألمر الذي ال جيعل التدخل اإل

جازة ضمنية ال حقة هلذا ساسا إلأ[ أبنه يشكل 9111]9699مكانية تفسري القرار إومما يدعم عدم 
عمال التحضريية املتعلقة به فلم تبد أي دولة من الدول سواء ثناء األأواقف الدول التدخل العسكري املناقشات وم

م ال أبن هذا القرار يصلح  كأساس إلسباغ صفة املشروعية أطلسي عضاء يف حلف مشال األكانت من الدول األأ
ن اعرتاضها على تدخل حلف مشال االطلسي يف كوسوفو كما انربت بعض الدول مثل روسيا والصني ، لتعلن ع

على هذا التدخل ووصفته أبنه يؤلف سابقة خطرية يف اتريخ القانون الدويل املعاصر ، فهو خيرق القواعد الدولية 
 .2من الدويل من يف جمال حفظ السلم واألت على دور جملس األاويفت ،جهة نظرهاو النافذة واملعمول هبا ، من 

من والذي جيد إطاره يف الفصل الثامن من امليثاق جملس األىل التفويض الصريح من إويفتقر هذا التصرف 
عمال أقليمية يف ن يستخدم  تلك التنظيمات والوكاالت اإلأمن جمللس األ 83[ وقد رخصت املادة 89ـ86] 

عمال أي عمل من شرافه وال جيوز هلذه التنظيمات والوكاالت القيام أبإالقمع ويكون عملها حينئذ حتت مراقبته و 
 .3بغري إذن اجمللس القمع 

ن قضية كوسوفا تعد جزءا من مشكلة يوغسالفيا الكثرية أطلسي يعترب ن حلف مشال األأ فومن الطري
، 9911، 9981من يثين على جهود احللف يف حل مشاكلها وال سيما ابلقراراتوجملس األ 9116ومنذ عام 

ن خيول املنظمات الدولية حق التدخل حلل مكما حيتج احللف أبنه منذ انتهاء احلرب الباردة وجملس األ9613
فريقية كواس اإلفريقيا اإل إفريقية ومنظمة اجملموعة االقتصادية لدول غرب زمات ، فقد أعطى منظمة الوحدة اإلاأل

مم املتحدة كما حدث يف ليبرياي وسرياليون ويف ىل األإقليمية دون الرجوع زمات اإلنفسيهما حق التدخل يف األ
قليمية يعد تدخل احللف يف كوسوفا متالئما مع التطورات يوجد هبا أكرب عدد من املنظمات اإلورواب اليت أ

 .4الدولية

                                                           
 633 ، نقال عن دمحم يعقوب عبدالرمحان ، مرجع سابق ، ص ينجواناثن تشار  1
 681-681:وسي ، مرجع سابق ، ص دمحم خليل امل 2
 81ـ83 :، ص9116من اجلماعي ـ ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر يمية ونظام األقلانظر ـ بوزاندة معمر ، املنظمات اإل 3
 638 :دمحم يعقوب عبدالرمحان ، مرجع سابق ، ص 4
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 من حول محاية املنظمات املستقلة الفرع الثالث : قرارات جملس األ
وكفالة احرتامه  هنساين وذلك ابحرتاممن يف تنفيذ القانون الدويل اإلن استعرضنا جهود جملس األأسبق و 

  :نديد ابنتهاكه وارتكاب املخالفات اجلسيمة واآلن نفصل ذكر تلك القراراتوالت

 من املتعلقة حبماية املدنيني يف وقت النزاع املسلح أوال : قرارات جملس األ
 اللذان يتعلقان ابلوضع يف يوغسالفيا  [9118]9139[ 9118]9191ـ القرارات  9

نساين والقانون الدويل حلقوق أبشد العبارات املمكنة انتهاكات القانون الدويل اإل ينمن يف القرار أدان جملس األ
عمال يتحملون املسؤولية الفردية عن هذه االنتهاكات وجاء يف القرار ن مجيع من يقومون هبذه األأنسان و اإل

التابعة لألمم املتحدة واليت تفيد نسانية ابلغ القلق إزاء التقارير املقدمة من الوكاالت اإل رهوإذ يساو  " 9191
نسان يف القطاعات الغربية والشمالية واجلنوبية نساين وحلقوق اإلحبدوث انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإل

حرق املنازل وهنب املمتلكات وقتل املدنيني ويدين االنتهاكات اليت قامت هبا  تالسابقة يف مجهورية كرواتيا مشل
دان عمليات القتل و أوبنيالوكا وسربرينشا ،  يبالقوات شبه العسكرية البوسنية يف مناطق ز قوات صرب البوسنة وا

 . " عداماجلماعي واإل

 :[ محاية املدنيني يف الصراع املسلح 6111]  9618ـ القرار  6

 ألعمالنتيجة  9618القرار رقم  6111 لافري 91املنعقدة يف  9931من يف جلسته اختذ جملس األ
صاابت يف النزاعات املسلحة صبحوا يشكلون الغالبية العظمى من اإلأىل املدنيني حبيث إالعنف املتزايدة واملوجهة 

دانته الشديدة لتعمد استهداف املدنيني إويؤكد من جديد " ىل املدنيني إمن اهلجمات املوجهة دان جملس األأولقد 
مجيعها لوضع حد هلذه  ألطرافابت النزاع املسلح ويهيب شخاص املشمولني ابحلماية يف حاالو غريهم من األأ

شخاص املشمولني ابحلماية و غريهم من األأأن تعمد استهداف السكان املدنيني  "وينص القرار على"املمارسات 
نسان يف حاالت نساين وقانون حقوق اإلوارتكاب انتهاكات منظمة وصارخة وواسعة النطاق للقانون الدويل اإل

طراف النزاع اىل أمن يف قراره هذا وبذلك دعا جملس األ" من الدوليني للسلم واأل اسلح قد يشكل هتديدالصراع امل
 من ذات الصلة .نسان وتنفيذ قرارات جملس األنساين وقانون حقوق اإلااللتزام مببادئ القانون الدويل اإل

 من الدوليني [ صون السلم واأل6118] 9835ـ القرار  3
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ناء النزاعات املسلحة الصادر سنة أثالذي يتعلق حبماية املدنيني  9835من يف القرار رقم دعا جملس األ
رب وقت أقتصبح طرفا فيها يف  أنضافية طرافا يف اتفاقيات جنيف والربتوكوالت اإلأالدول اليت ليست  6118

ني والقيام ابنتهاكات منتظمة شخاص احملمين االستهداف املتعمد للمدنيني وغريهم من األأ "ىلإشار القرار أولقد 
منا يشكل هتديدا إنسان يف النزاع املسلح نساين وقانون حقوق اإلوصارخة على نطاق واسع للقانون الدويل اإل

 "مر الختاذ اجراءات مناسبةلألمن والسلم الدوليني ويؤكد جمددا استعداده للنظر يف هذه احلاالت حيثما اقتضى األ
 نسانية إال أن القرار يشملهم ابحلماية العامة كوهنم من املدنيني .طرق ألفراد املساعدة اإلمن مل يتن جملس األأورغم 

 [ محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة 6118]  9889ـ القرار  9

طراف النزاعات املسلحة هي املسؤولة عن اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة ان أمن على كد جملس األألقد 
شخاص املشمولني ن االستهداف املتعمد للمدنيني وغريهم من األأىل إشار القرار احلماية املدنيني املتضررين ولقد 

 يدانته بكل شدة ألإساين ويكرر أتكيد نابحلماية يف حاالت الصراع املسلح ميثل انتهاكا سافرا للقانون الدويل اإل
عمال أمن دان جملس األأطراف بوضع حد هلذه املمارسات فورا كما ممارسات من هذا النوع ويطالب مجيع األ

نسانية ويدين مجيع راد املساعدة اإلأفىل إشار صراحة أالعنف املرتكبة ضد املدنيني يف النزاعات املسلحة مجيعها و 
سانية فضال عن إنفراد املرتبطني هبا املشاركني يف بعثات املتحدة واألمم اهلجمات املوجهة عمدا ضد موظفي األ

 . اإلنسانية "خرين يف جمال املساعدة العاملني اآل

  6111نوفمرب  99الصادر يف  9519ـ القرار  8

ة محاية املدنيني يف النزاعات ألمن املتوايل يف مسالذكرى السنوية العاشرة لنظر جملس األ 6111متثل سنة 
عضاء بزايدة تعزيز محاية األمن والدول  قيام جملس األإىلسلحة كمسألة موضوعية وهو يقر ابحلاجة املاسة امل

 ......................املدنيني يف النزاعات املسلحة .

ساسية عن اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة طراف النزاعات املسلحة تتحمل املسؤولية األأن أأتكيد  يعيدو 
 .لكفالة محاية املدنيني 

ن محاية أبش 6118حكام ذات الصلة الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام عيد أتكيد األيو 
اية السكان املتعلقتني ابملسؤولية عن مح تنيمن الوثيق 931و 935املدنيني يف النزاعات املسلحة مبا فيها الفقراتن 

  ..................ابدة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانيةمن اإل
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نسانية وتواتر املساعدة اإل الصإيمع ابلغ القلق مدى حدة وانتشار القيود املفروضة على  ،ويالحظ
مرافقها وما يرتتب على هذه اهلجمات من آاثر نسانية و وخطورة اهلجمات اليت يتعرض هلا موظفو املساعدة اإل

 .....................نسانية شديدة ابلنسبة للعمليات اإل

ىل االمتثال لاللتزامات املنطبقة عليهم مبوجب القانون إمن أطراف النزاع املسلح وقد دعا جملس األ
غاثة مرور شحنات ومعدات وموظفي اإل سريينساين الدويل واختاذ مجيع اخلطوات املطلوبة حلماية املدنيني وتاإل

 بسرعة .

 نسانية من املتعلقة حبماية العاملني يف جمال املساعدة اإلاثنيا : قرارات جملس األ
فراد املرتبطني هبا والعاملني يف جمال ألمم املتحدة وا[ محاية موظفي األ6113] 9816القرار  _ 9

 .1نسانية يف مناطق الصراعاملساعدة اإل

من يف هذا القرار على فئة القرار املتعلق حبماية املدنيني يف النزاعات املسلحة وقد ركز جملس األوهو 
كد اجمللس على محاية أمم املتحدة واملرتبطني هبم وقد نسانية وكذلك موظفي األالعاملني يف جمال املساعدة اإل

نسانية إعمال أملسلحة من خالل ما تقوم به من نسانية وأمهيتها يف مساعدة املدنيني خالل النزاعات ااملنظمات اإل
سانية وكذلك استهداف القوافل إلنويدين اجمللس يف هذا القرار اهلجمات اليت تقع على العاملني يف املساعدة ا

 نساين ال سيما تلك املتعلقةطراف اىل االلتزام مببادئ القانون الدويل اإلنسانية إبتالف ممتلكاهتا وهنبها ويدعو األاإل
من التابع فراد املرتبطني هبم ودعا جملس األمم املتحدة واألنسانية وكذلك موظفي األحبماية موظفي املساعدة اإل

لألمم املتحدة األمني العام أبن يقوم وفقا لصالحياته إبعالم اجمللس ابحلاالت اليت مينع فيها وصول املساعدات 
مم فراد األأنسانية و من وموظفي املساعدة اإلأة بشأن سالمة ل يف تقاريره احلاالت املتعلقو نسانية وأن يتنااإل

 خذ ابلتدابري العالجية ملنع وقوع مثل هذه احلوادث .فراد املرتبطني هبا واألاملتحدة واأل

  6199أوت 61الصادر يف  6988القرار  _6

الدوليني وضرورة تعزيز مبادئ من ساسية عن صون السالم واألمن أتكيد مسؤوليته األيف هذا القرار يكرر جملس األ
[ بشأن 6113[ ]9816ىل قراره ]إ يشرينساين الدويل وقواعده وكفالة احرتامها يف هذا السياق و القانون اإل

ىل قرارات إنسانية وبعض القرارات بشأن محاية املدنيني يف النزاع املسلح و محاية العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإل

                                                           
 995ـ998 :عبد، مرجع سابق ، ص محد ضياء عبدأانظر  1
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مم املتحدة ذات صلة ابملوضوع تناولت محاية املدنيني يف النزاع املسلح ومحاية موظفي األت رائسية أخرى ياانوب
 نسانية يف مناطق النزاع .فراد املرتبطني هبا والعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلواأل

 مثل : نسانية فراد املساعدة اإلأىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة حبماية إكما يشري اجمللس 

من أاملعنون " سالمة و  93/96/6193[ الذي اختذته اجلمعية العامة يف 6193]85/919القرار _ 9
عربت فيه اجلمعية عن استنكار أمم املتحدة وقد نسانية ومحاية موظفي األالعاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإل

 مد .نسانية وما ختلفه من آاثر طويلة األسبب االعتداءات الواقعة على العاملني يف تقدمي املساعدة اإل

ن العاملني يف أموالذي يتعلق بسالمة و  93/96/6196[ الصادر بتاريخ 6196]88/58ب ـ القرار 
زاء تعرض العاملني يف اجملال إها قعربت فيه عن قلأمم املتحدة و نسانية ومحاية موظفي األجمال تقدمي املساعدة اإل

ال يفلت من العقاب مرتكبو اهلجمات يف أن تضمن الدول أضرورة  "نتهاكات وتؤكدىل االعتداءات واالإنساين اإل
فراد املرتبطني هبا كما دعت اجلمعية يف هذا مم املتحدة واألنساين وموظفي األاإلراضيها ضد العامليني يف اجملال أ

ت النزاع املسلح ويف حاالت نسانية معقدة وال سيما يف حاالإطراف اليت متر بطوارئ القرار مجيع احلكومات واأل
ن تتعاون تعاوان اتما وفقا أنسانية تقدمي املساعدة اإل موظفوما بعد انتهاء النزاع يف البلدان اليت يعمل فيها 

مم املتحدة وغريها من الوكاالت واملنظمات لألحكام ذات الصلة من القانون الدويل والقوانني الوطنية مع األ
مدادات واملعدات بصورة آمنة صال اإلإيىل مقاصدهم و إنساين العاملني يف اجملال اإلن تكفل وصول أنسانية و اإل

ودون معوقات كي يتسىن هلم االضطالع بكفاءة مبهمتهم املتمثلة يف مساعدة السكان املدنيني املتضررين مبن فيهم 
 ." الالجئون واملشردون داخليا

نسانية املتمثلة يف مراعاة االعتبارات املسلح املبادئ اإل طراف النزاعأن حترتم مجيع أكد اجمللس ضرورة أوقد 
 ننسانية وضمان سالمة املدنيني الذيجل كفالة توفري املساعدة اإلأنسانية واحلياد والتجرد واالستقاللية من اإل

املرتبطني هبا  فرادمم املتحدة واألنسانية وموظفي األمن العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلأيتلقون هذه املساعدة و 
و بعثات أنسانية حدى بعثات تقدمي املساعدة اإلإفراد املشاركني يف ن اهلجمات اليت تستهدف عمدا األأشار أو 

فراد ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية هلؤالء األحفظ السالم قد أدرجت ابعتبارها جرائم حرب يف نظام روما األ
ىل إيضا أار شأهداف املدنية للقانون الدويل للنزاعات املسلحة و أللو أدنيني للمحق التمتع ابحلماية اليت يكفلها 

فراد مم املتحدة واألنسانية وموظفي األمن ومحاية العاملني يف جمال تقدمي املساعدة اإلأن املسؤولية الرئيسية عن أ
 املرتبطني هبا تقع وفق القانون الدويل على عاتق احلكومة املضيفة .
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 [احلالة يف سوراي 6198]6685[،6198] 6689 ـ القراران

بسبب  همن عن قلقمن يف هذين القرارين احلالة يف سوراي حيث عرب جملس األاأل سوقد تناول جمل
نسانية بسبب استمرار الصراع الدائر والعنف ويطلب الة اإلاستمرار معاانة الشعب السوري وما يتعلق بتدهور احل

طراف عمال العنف ويطلب كذلك من األأات املناسبة حلماية املدنيني من طراف اختيار اخلطو من من األجملس األ
حناء سوراي أىل مجيع إنسانية نسانية الوصول السريع للمساعدات اإلأبن تسمح فورا للمنظمات واهليئات اإل

ن توقف فورا طراف أبطفال ويطالب مجيع األي حمتجزين بطريق تعسفي وبشكل خاص النساء واألأفراج  عن واإل
ىل إ 6685شار اجمللس يف القرار أنسانية وقد فراد الطواقم الطبية واإلأي هجمات تستهدف املدنيني مبا يف ذلك أ

من أنساين وكذلك اتفاقية احرتام وكفالة احرتام نصوص اتفاقيات جنيف املتعلقة حبماية فئات العمل الطيب واإل
 .ذه الفئات حبمل العالمة املميزةتبطني هبا ويذكر هفراد املر ألمم املتحدة واوسالمة موظفي األ
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 املبحث الثاين : محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القضاء اجلنائي الدويل .
لقد كان للمحكمة اجلنائية الدولية كآلية جزاء دولية ، دور كبري يف تفعيل وجتسيد قواعد القانون الدويل  

ابجلرائم الدولية ) اجلرائم ضد االنسانية ، جرائم احلرب ، جرائم اإلابدة (  اجلنائي ، وذلك من خالل اختصاصها
وحماكمة مقرتيف االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين ،كما ظهر جليا يف تعامل احملكمة مع 

 . و سنوضح ذلك من خالل ما يلي:6116القضااي احملالة إليها منذ دخوهلا حيز النفاذ عام 

 دولية . املستقلة جرائماملنظمات  وظفيماملطلب األول: اعتبار االعتداء على 
أن نسقط أركان اجلرائم الدولية املادية على وقائع االعتداءات اليت متس موظفي سنحاول يف هذا البحث 

ت املسلحة من حقهم املنظمات املستقلة، وآاثرها اليت تتعدى هؤالء املوظفني إىل حرمان املدنيني املتأثرين ابلنزاعا
يف الغذاء والدواء واللباس واملأوى، وذلك بتكييفها على أهنا إحدى اجلرائم اليت ينعقد االختصاص املوضوعي فيها 

 للمحكمة. وفق ما يلي: 

 اإلنسانية  ضد ةمير اعتبار االعتداء على موظفي املنظمات املستقلة جالفرع األول : 
خصوصا يعترب جرمية  املستقلةنظمات املنسانية عموما وموظفي فراد اخلدمات اإلأإن االعتداء على 

وانتهاكا حلق املدنيني يف احلصول على املساعدات االنسانية. وهو ما نساين اجملال اإل  يف عاملنيالمزدوجة يف حق 
 سنفصله يف ما يلي : 

 أوال ـ اجلرائم ضد اإلنسانية يف احملاكم الدولية اخلاصة .
مما  ، ويف بعض القوانني الوطنية1 لدويلنسانية حديثة العهد نسبيا على صعيد القانون اتعد اجلرائم ضد اإل

حيول دون تعريفها ابلدقة املطلوبة ، حيث مل يكن هلذه اجلرائم مصطلح مستقل عن جرائم احلرب ، إال بعد احلرب 
غ واليت نصت على اجلرائم ضد مرب فقرة ج من النظام االساسي حملكمة نور  18العاملية الثانية عندما تطرقت املادة 

نسانية املرتكبة ضد أي إاالسرتقاق واالبعاد وغريها من األفعال الالاإلنسانية وهي أفعال القتل املقصودة واالابدة و 
دينية سواء كانت  وأو عرقية أو بعد احلرب ، وكذلك االضطهادات املبنية على أسباب سياسية أشعب مدين قبل 

ية جلرمية عتبو االضطهادات خمالفة للقانون الداخلي للدولة اليت وقعت فيها ، مىت كانت مرتكبة ابلأتلك األفعال 
ساسي وقد ورد يف النظام األ 2رب [ حمرتبطة هبا ] جرمية ضد السلم أو جرمية  أمداخلة يف اختصاص احملكمة 

وهي ] القتل ،  18تعداد للجرائم املناهضة لإلنسانية يف املادة  9113للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سنة 
                                                           

 .995منشورات احلليب احلقوقية لبنان ،  ص 6118، يب محد حملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية ، جندا يانظر يف هذا : ق 1
 88عبدالقادر البقريات ، اجلرائم ضد االنسانية ، رسالة دكتوراه ، جامعة اجلزائر ، دون اتريخ ، ص  2
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ذيب ، االغتصاب ، االضطهاد ، وألسباب سياسية أو عرقية أو اإلابدة ، االسرتقاق ، النفي ، السجن ، التع
نسانية [ والفرق بني هذا النص واملادة السادسة من نورنربغ واضح  فلم يذكر إلك من األفعال الالذدينية وغري 

 وزاد على نظام نورنربغ جترمي النفي والسجن والتعذيب واالغتصاب . ،بعادنظام يوغسالفيا اإل

. نظام يوغسالفيا و 9119ا بني النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا عام كما جند تطابق
ورغم التطور احلاصل مل يقع التخلي عن نظام احملكمة العسكرية الدولية ] نورنربغ [ الذي يعد األساس التشريعي 

ق القضائية يف جمال اجلرائم ضد اإلنسانية يوغسالفيا ، فهو مبثابة السواب أوللمحاكم الدولية اجلنائية اخلاصة برواندا 
 .1من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية  35ضافة اىل مصادر القانون الدويل اليت تنص عليها املادة إ، 

من نظام احملكمة رواندا  3شارت اليه املادة أومن خالل املقارنة بني تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية الذي 
 3والتعريف الذي ورد يف نظام يوغسالفيا السابقة جند أن االختالف يتمثل يف عدم ذكر النزاع املسلح يف املادة 

 .2هلذا اهلجوم الذي ورد يف النظام تعريفا واضحا دنه مل حيدأبل إنه اشرتط وجود هجوم واسع النطاق إال 

 م ضد اإلنسانية يف املواثيق واملعاهدات الدولية : اثنيا : اجلرائ
معية العامة لألمم املتحدة عددا من اخلطوات للتأكيد على عدم ضياع الدروس املستفادة اجللقد اختذت 

 69/99/9195الصادر يف  955 جلنة القانون الدويل مبوجب القرار إىلوعليه فقد عهدت .من نورمربغ 
ابلعديد من املهام ،ومن أبرزها صياغة مبادئ القانون الدويل املعرتف هبا يف ميثاق نورمربغ وحمكمتها ابإلضافة اىل 

 .3إعداد مشروع تقنني عام عن اجلرائم املوجهة ضد السلم واألمن الدوليني 

صياغة ملبادئ القانون  9181وقدمت يف سنة ،نيط هبا أ انة القانون الدويل مبوابلفعل فقد قامت جل
الدويل املعرتف هبا يف ميثاق نورمربغ وحمكمتها ، كما وضعت مسودة اجلرائم املخلة بسلم البشرية وأمنها سنة 

 4فيها اجلرائم ضد اإلنسانية  توعرف 9118و 9189

                                                           
 88عبدالقادر البقريات ، نفس املرجع ، ص  1
،  6118مقارنة تطبيقية ، رسالة ماجستري ، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية  أتصيليةنسانية ، دراسة اجلرائم ضد اإل عبد الواحد عثمان إمساعيل، 2

  61،31ص 
 69، ص 6196،  ي وزوديلمي ملياء ، اجلرائم ضد االنسانية واملسؤولية اجلنائية الدولية للفرد ، مذكرة ماجستري ، جامعة مولود معمري ، تيز  3
 66رجع ، ص نفس امل ديلمي ملياء ،  4
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كما أن هنالك العديد من املعاهدات واملواثيق الدولية اليت أتت على ذكر صور للجرائم ضد االنسانية 
 ونذكر منها : 

جاء فيه : " إن إابدة اجلنس  وقد 99/96/9198[ الصادر يف  9] د ـ  -18ـ قرار األمم املتحدة رقم 
 هدافها ويدينها العامل املتمدن " أو  هي جرمية من جرائم قانون الشعوب تتعارض مع روح األمم املتحدة

دته الثانية ما يلي : " ماوالذي جاء يف  91/96/9195نسان الصادر يف عالن العاملي حلقوق اإلـ اإل
عالن دومنا متييز من أي نوع وال سيما التمييز لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلرايت املذكورة يف هذا اإل

الرأي سياسيا وغري سياسي أو األصل الوطين أو  أوالدين  أوو اللغة أاجلنس و أو اللون أبسبب العنصر 
 االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر .

[  3] د ـ  681ـ اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها الصادرة عن اجلمعية العامة بقرار رقم 
االوىل : " تصادق األطراف املتعاقدة على أن اإلابدة اجلماعية  وقد جاء يف مادهتا 96/9195/  11بتاريخ 

 ثناء احلرب هي جرمية مبقتضى القانون الدويل وتتعهد مبنعها واملعاقبة عليها " أم السلم أو أايسواء ارتكبت يف 

مم املتحدة يف عن األ درمم املتحدة اخلاص بتجرمي كافة صور التفرقة العنصرية الصاـ إعالن األ
على يقوم [ ومما جاء يف ديباجته ما يلي : " إن أي مذهب  95] د ـ  9119بقرار رقم  31/99/9183

ال يوجد أي  وب أدبيا وظامل وخطر اجتماعيا وأنهجو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشأالتفرقة العنصرية 
 مربر نظري أو علمي للتمييز العنصري .

أشكال التمييز العنصري الصادرة عن اجلمعية العامة بقرارها رقم  ـ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع
وقد جاء يف ديباجتها أبن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل  96/9188/ 69[ بتاريخ  61] د ـ  6918

 1نساين إجمتمع  ألي العليا

ة ] نظام روما [ عقب نسانية يف ظل احملكمة اجلنائية الدولية الدائماثلثا: اتساع مفهوم اجلرائم ضد اإل
د من املؤمترات الدولية واللجان املختصة وعدد معترب من املعاهدات يسنوات من االجتهاد الفقهي ، وبعد العد

كمرجع دويل موحد جاء نظام احملكمة اجلنائية  يعد  ت الدولية من أجل تعريف شامل ومستوعب اواملواثيق والقرار 
والذي عرف اجلرائم ضد  9115جويلية  98جوان اىل  98ملنعقد من قر يف مؤمتر روما اأالدولية ، والذي 

                                                           
 653، 656 سليمان ، مرجع سابق ، ص عبدهللا 1
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ساسي : " لغرض هذا النظام األساسي يشكل أي فعل من األفعال من النظام األ 18نسانية من خالل املادة اإل
و منهجي موجه ضد أية جمموعة من أطار هجوم واسع النطاق إالتالية : جرمية ضد االنسانية مىت ارتكب يف 

 املدنيني ، وعن علم ابهلجوم :  السكان

 أ ـ القتل العمدي 

 ب ـ اإلابدة 

 ج ـ االسرتقاق 

 لسكان لو النقل القسري أدـ ترحيل السكان 

 و احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد األساسية للقانون الدويل أه ـ السجن 

 و ـ التعذيب 

احلمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر  أوكراه على البغاء و اإل أاد اجلنسي عبو االستأز ـ االغتصاب 
 ه الدرجة من اخلطورة ذشكال العنف اجلنسي على مثل هأمن 

ثقافية  أونية إثو قومية أو أو عرقية أجمموع حمدد من السكان ألسباب سياسية  أو ـ اضطهاد أية مجاعة حمددةح 
من املسلم عامليا أبن القانون  ىأو ألسباب أخر  13بنوع اجلنس على النحو املعرف يف الفقرة  و متعلقةأدينية ا أو

  يف هذه الفقرة أو أبية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة ي فعل مشار إليهالدويل ال جييزها ، وذلك فيما يتصل أب

 ط ـ االختفاء القسري لألشخاص 

 ي ر ي ـ جرمية الفصل العنص

األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمدا يف معاانة شديدة أو يف أذى خطري يلحق  ةالالإنسانيك ـ األفعال 
 و البدنية أو ابلصحة العقلية أابجلسم 

 :  9ـ لغرض الفقرة  6



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

232 
 

رتكاب املتكرر أ ـ تعين عبارة : هجوم موجه ضد أية جمموعة من السكان املدنيني هنجا سلوكيا يتضمن اال
منظمة تقضي أو ة جمموعة من السكان املدنيني عمال بسياسة دولة أيضد  19ليها يف الفقرة إر لألفعال املشا

  .ذه السياسةا هلتعزيز  أوابرتكاب هذا اهلجوم 

ب ـ تشمل اإلابدة تعمد فرض أحوال معيشية من بينها احلرمان من احلصول على الطعام والدواء بقصد 
 إهالك جزء من السكان .

و هذه السلطات مجيعها على أقاق ممارسة أي من السلطات املرتتبة على حق امللكية ج ـ يعين االسرت 
 وال سيما النساء واألطفال  ابألشخاصشخص ما  مبا يف ذلك ممارسة هذه السلطات يف سبيل االجتار 

دون و النقل القسري للسكان ، نقل األشخاص املعنيني قسرا من املنطقة اليت يوجأد ـ يعين إبعاد السكان 
 آخر ، دون مربرات يسمح هبا القانون الدويل . يو ابي فعل قسر أفيها بصفة مشروعة  ابلطرد 

و عقليا بشخص موجود حتت أو معاانة شديدة سواء بدنيا أ شديد أملهـ يعين التعذيب تعمد احلاق 
و أو سيطرته ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاانة ينجمان فحسب عن عقوابت قانونية أشراف املتهم إ

 و نتيجة هلا .أيكوانن جزءا منها 

على  التأثريو ـ ويعين احلمل القسري إكراه املرأة على احلمل قسرا وعلى الوالدة غري املشروعة بقصد 
جيوز أبي حال  انتهاكات خطرية أخرى للقانون الدويل . والو ارتكاب أية جمموعة من السكان التكوين العرقي أل

 تفسري هذا التعريف على حنو ميس القوانني الوطنية املتعلقة ابحلمل .

احلقوق من و شديدا أو جمموع السكان حرماان متعمدا أز ـ يعين االضطهاد حرمان مجاعة من السكان 
 اجملموع . أواجلماعة  ساسية مبا خيالف القانون الدويل وذلك بسبب هويةاأل

 9ة أفعال ال إنسانية متاثل يف طابعها األفعال املشار إليها يف الفقرة أبح ـ تعين جرمية الفصل العنصري 
زاء إوترتكب يف سياق نظام مؤسسي قوامه  االضطهاد املنهجي والسيطرة املنهجية من جانب مجاعة عرقية واحدة 

 تكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام .ة مجاعة او مجاعات عرقية أخرى ، وتر أب

من ط ـ يعين االختفاء القسري لألشخاص إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم 
و بسكوهتا عليه مث رفضها اإلقرار حبرمان هؤالء أو دعم منها هلذا الفعل أو منظمة سياسية ، أو إبذن أقبل دولة 
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و عن أماكن وجودهم ، هبدف حرماهنم من محاية أت عن مصريهم و إعطاء معلوماأاألشخاص من حريتهم 
 القانون لفرتة زمنية طويلة .

نثى يف ىل اجلنسني الذكر واألإمن املفهوم أن تعبري نوع اجلنس يشري  ،ـ لغرض هذا النظام األساسي 3
 .1ىل أي معىن آخر خيالف ذلك إطار اجملتمع وال يشري تعبري نوع اجلنس إ

 نسانية : اجلرائم ضد اإل أركان_ رابعا 
 األساسية اليت يتطلبها القانون لقيام اجلرمية وهي على نوعني :  هايقصد أبركان اجلرمية عناصر 

و طبيعتها حىت إذا انتفى أركان الواجب توافرها يف كل جرمية أاي كان نوعها ركان العامة : وهي األـ األ 9
 طالق .أحدها فال جرمية على اإل

اخلاصة : وهي األركان اليت ينص عليها املشرع بصدد كل جرمية على حدة وتظهر اختالف كل ركان ـ األ
 .2كان العامة لتحدد نوع اجلرمية ومثاهلار األ إىل ركان خرى ، وتضاف هذه األجرمية عن األ

نفصل  أنوبناء على ما سبق يف املادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية سنحاول 
 نسانية:اإليف اجلرائم ضد  توافرها األركان الواجب

 أ ـ الركن املادي : 
نسانية على جمموعة من األفعال اخلطرية اليت تصيب إحدى املصاحل يقوم الركن املادي للجرمية ضد اإل

ي أو اثين أو و عرقي أو ديين أو ثقايف أو قومأاجلوهرية لإلنسان أو جمموعة من البشر جيمعهم رابط سياسي واحد 
هم الذين ينتمون اىل عقيدة دينية ،عليهم يف هذه اجلرمية  اجملين أونثى " فاجملين عليه أمتعلق بنوع اجلنس " ذكر أو 

فعال األ ، وانثو من اإلأبناء عرق واحد ، أو من الذكور أ و قومية واحدة أوأواحدة ، أو مذهب سياسي واحد 
ية جمموعة أو منهجي ضد أطار هجوم واسع النطاق ، إترتكب يف  أناليت يقوم هبا الركن املادي هلذه اجلرمية جيب 

ويقصد ابهلجوم املوجه ضد جمموعة من السكان .من نظام روما الساسي  18/19من السكان املدنيني املادة 
اليت ا هذه اجلرمية ضد أية جمموعة من السكان املدنيني يتضمن تكرار ارتكاب األعمال تقع هباملدنيني هنجا سلوكيا 

هلذه  او تعزيز أو منظمة تقضي ابرتكاب هذا اهلجوم أسياسة دولة لىل إحدى الروابط السابقة تنفيذا إتنتمي 

                                                           
 68، 99دار الشروق ، ص 6118الطبعة األوىل ، واثئق احملكمة اجلنائية الدولية ،  شريف بسيوين حممود 1
 85، ص 9115عبدهللا سليمان ، شرح قانون العقوابت اجلزائري ، القسم العام ، اجلزء األول " اجلرمية " الديوان املطبوعات اجلامعية  2
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ط لقيام اجلرمية أن تتمثل يف مظهر مادي ملموس يعد رت من نظام روما األساسي [ ويش 8/6السياسة] املادة 
ىل إو السليب الذي يؤدي أجيايب نسان هو الفاعل للجرمية وهذا يتمثل يف السلوك اإلواإل،ا يف الواقع انعكاسا هل

هلذا الركن تنطبق على اجلرمية كما هو احلال يف القانون الداخلي وهي  ألساسيةفالعناصر ا.نتيجة جيرمها القانون 
ويتخذ الركن املادي يف ،و يعرضها للخطر أة بضرر السلوك أو العمل أو الفعل احملظور الذي يصيب املصاحل الدولي

به  أيمريتمثل يف القيام بفعل إجرامي وإما سلوكا سلبيا يتمثل يف االمتناع عن القيام بفعل  إجيابيااجلرمية إما سلوكا 
 .1القانون 

مفهوم ات الدولية وبعض التشريعات الوطنية حول يفعال اليت عددهتا االتفاقورغم ذلك فإن هذه األ
جهاض والتعذيب نسانية تعد جرائم حق عام يف القوانني الداخلية ، فجرمية القتل واالغتصاب واإلاجلرائم ضد اإل

مفهوم  فعال احملرمة من قبل التشريعات الوطنية قبل ظهورواالعتداء على احلرمة اجلسدية والعقلية وغريها من األ
اجلرائم نسخة مطابقة جلرائم احلق العام ، ويتضح ذلك من خالل نسانية ، فالركن املادي يف هذه اجلرائم ضد اإل

[ من النظام األساسي حملكمة 8/6نسانية سواء يف املادة] فعال املكونة للجرائم ضد اإلالنصوص اليت حتدد األ
يف هذه وهذا التشابه بني القانون الداخلي والقانون اجلنائي يف تكي.ساسي من نظام روما األ 8املادة  أونورمربغ 

فعال رساء هذا النوع من اجلرائم واالكتفاء هبذه األإىل القول بعدم وجود فائدة من إاجلرائم هو الذي دفع البعض 
 . 2و غري مباشرة أنسانية بطريقة مباشرة ا حق عام ميس اإلأهنعلى 

 ب الركن املعنوي :
و النفسي الذي يتكون من جمموعة أميثل ذلك اجلانب املعنوي  ،بصفة عامة ،إن الركن املعنوي يف اجلرمية

اقعة املادية اإلجرامية فهو ميثل االجتاه غري و الشخصية ذات املضمون اإلنساين واليت ترتبط ابل أوالعناصر الداخلية 
قصد به كافة الصور اليت تتخذها اإلرادة يف يمبعىن آخر  أواملشروع لإلدراك واإلرادة احلرة حنو الواقعة اإلجرامية 

 .3ن عمد أو خطأ غري عمدي عاجلرمية 

 ساسني مها : أىل عنصرين إنسانية جرمية مقصودة يتفرع الركن املعنوي فيها فاجلرمية ضد اإل

                                                           
  995، ص 6119قهوجي ، القانون الدويل اجلنائي ، منشورات احلليب ، لبنان  علي عبدالقادر 1
منشورات احلليب احلقوقية 6118الطبعة األوىل نسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، سوسن مترخان بكة ، اجلرائم ضد اإل2

  915، بريوت ، لبنان ، ص 
 998، ص 9181صول قانون العقوابت ، القسم العام ، النظرية العامة للجرمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أ ،حي سرورأمحد فت 3
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فهي اليت توجه ،رادة : وهي اليت حترك السلوك وتسيطر عليه يف مجيع مراحله وكافة أجزائه أ ـ عنصر اإل
نسان ، أين توجه  إلوة نفسية كياهنا يف اجلهاز النفسي العصيب لوبذلك فإن اإلرادة  ق،جرامية اجلاين حنو النتيجة اإل

حيميها القانون   و مصلحةأو بعضها حنو حتقيق غرض غري مشروع أي حنو املساس حبق أعضاء اجلسم أكل 
 .1اجلنائي 

 من نظام روما األساسي واليت تتحدث عن الركن املعنوي جند ما يلي :  31ويف املادة 

ل الشخص جنائيا عن ارتكاب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة أال يس .غري ذلك ـ ما مل ينص على 9
 وال يكون عرضة للعقاب على هذه اجلرمية إال إذا حتققت األركان املادية مع توافر القصد والعلم .

 ـ ألغراض هذه املادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما :  6

 ارتكاب هذه السلوك .أ ـ يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بسلوكه، 

طار إا ستحدث يف أهنو يدرك أالشخص فيما يتعلق ابلنتيجة التسبب يف تلك النتيجة  اب ـ يقصد هذ
 املسار العادي لألحداث "

ه يف خمتلف اجلرائم ضد اإلنسانية وابعتبار أن الشخص يعاقب على الشروع يف ارتكاهبا ولو ألنىل إوننبه 
ادته إر رب قرينة على تكما أن إرادة اجلاين يف املشاركة يف ارتكاب السلوك اإلجرامي تع ،جراميةمل تتحقق النتيجة اإل

 .2فال أمهية بذلك إلراداته يف حتقيق النتيجة االجرامية  .يف حتقيق النتيجة

مبعىن آخر العلم  أوىل كل واقعة يقوم عليها البنيان القانوين للجرمية إ: ينصرف العلم  ب عنصر العلم
من نظام  31، وقد عرف العلم يف املادة 3ابلوقائع اليت تستلزم العلم هبا لدى املتهم لتوافر القصد اجلنائي لديه 

و ستحدث نتائج يف أروما : " ألغراض هذه املادة ، تعين لفظة العلم أن يكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف 
ن فعله أن يعلم اجلاين أيعلم " أو " عن علم " تبعا لذلك ، وعليه جيب املسار العادي لألحداث وتفسر لفظتا " 

هدار كلي هلا وإما يف صورة احلط من إنسان األساسية إما يف صورة ينطوي على اعتداء جسيم على حقوق اإل
 ادته اىل هذا الفعل ، كما جيب أن تكون غايته من هذا الفعل وهذا القصدإر تتجه  أن قيمتها ، وجيب أيضا
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فرادها وحدة معينة دينية عرقية سياسية ثقافية ، أىل النيل من احلقوق األساسية جلماعة بعينها تربط بني إاخلاص 
فإذا انتفت هذه الغاية ينتفي الركن املعنوي ، وال تقع اجلرمية ضد اإلنسانية وإن كان ميكن أن تتوافر جرمية دولية 

 .1ة أخرى مثل جرائم احلرب ، أو جمرد جرمية داخلي

 ج ـ الركن الدويل : 
وهو ما مييز ،و قيم اجملتمع الدويل أو مرافقه احليوية أيتحقق الركن الدويل يف اجلرمية إذا كانت متس مصاحل 

اجلرمية الدولية عن اجلرمية الداخلية ، ويقصد ابلركن الدويل قيام اجلرمية الدولية بناء على ختطيط مدبر من دولة أو 
جمموعة من الدول ، وتنفذ الدولة اجلرمية الدولية ابالعتماد على قوهتا وقدراهتا ووسائلها اخلاصة ، وهي قدرات ال 

ا وقد ينفذ اجلرمية بعض األفراد ، ومع ذلك يتوافر للجرمية الدولية ركنها الدويل ، تتوافر لألشخاص العاديني حتم
 .2االستعانة مبقدراهتا وتسخري وسائلها و و كوكالء عنها أإذا ما تصرف هؤالء ابسم الدولة 

ىل الركن الدويل الذي يتمثل يف إ األساسين نظام روما م 6و  9يف الفقرة  18أشارت املادة  وقد
 اصر األربعة التالية : العن

 ـ اهلجوم الواسع النطاق املنهجي  9

 ـ اهلجوم املوجه ضد جمموعة من السكان املدنيني  6

 ـ كون اهلجوم قد مت تبعا لسياسة دولة منظمة  3

 .3ـ العلم ابهلجوم  9

  ـ االرتباط بني اجلرائم ضد اإلنسانية وفعل االنتهاك للحق يف املساعدة اإلنسانية :خامسا 
ن يوفر القانون اجلنائي الدويل املزيد من احلماية بشكل غري مباشر عندما يكون اهلدف الفعلي أكن مي 
 .4سوء معاملة العاملني يف اجملال اإلنساين والسكان الذين يسعى هؤالء ملساعدهتم لو أللهجوم 
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من نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية واليت تتحدث عن اجلرائم ضد اإلنسانية جند  18وعند الرجوع اىل املادة 
تشمل اإلابدة " تعمد فرض أحوال معيشية من بينها احلرمان من احلصول على  هأن/ب واليت تنص على 6الفقرة 

 هالك جزء من السكان " إالطعام والدواء بقصد 

وردت هذه الفقرة يف سياق املادة السابعة واليت حددت صورا للجرائم ضد اإلنسانية ومن بينها جرمية وقد         
 اإلابدة اجلماعية "

  : يلويتطلب قيام جرمية اإلابدة توافر الركن املادي من قب

أ ـ أن يفرض مرتكب اجلرمية أحواال معيشية معينة على شخص أو أكثر وأن يكون الشخص أو 
و دينية معينة وأن ينوي مرتكب اجلرمية إهالك تلك اجلماعة أو عرقية أاثنية  أوىل مجاعة قومية إنتمني األشخاص م

و جزئيا بصفتها تلك ، وال يقصد ابهلالك املوت ، بل أن يؤدي أأ القومية أو اإلثنية أو العرقية أو الدينية ، كليا
 ياة  .ىل املرض والتعطيل وعدم القدرة على ممارسة شؤون احلإذلك 

د ـ أن يقصد ابألحوال املعيشية اإلهالك املادي لتلك اجلماعة ، كليا أو جزئيا ، ومصطلح "األحوال 
املعيشية " قد يتضمن على سبيل املثال ال احلصر ، تعمد احلرمان من املوارد اليت ال غىن عنها للبقاء ، مثل األغذية 

أما إذا فرض اجلوع على جمموعة معينة من األشخاص وكانت  أو اخلدمات الطبية أو الطرد املنهجي من املنازل ،
 لديهم الكميات الكافية والتمويل الذايت للغذاء فال تتحقق جرمية اإلابدة ابجلوع .

ه ـ أن يصدر هذا السلوك يف سياق منط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك اجلماعة أو يكون من شأن 
ا يعين أن فرض اجلوع على عدد كبري من األشخاص بسبب هالك وهذالسلوك أن حيدث حبد ذاته ذلك اإل

د لقيام هذه اجلرمية أن يكون فرض اجلوع ض باحتكار الغذاء أو الدواء ال يعد جرمية إابدة مجاعية ، إمنا جي
 .1نية بقصد هالكهم إثو دينية او أجمموعة من الناس هلا صفة قومية 

ا وواسع االنتشار ويستند اىل سياسة موجهة معينة ممنظملساعدة اإلنسانية انع من يكون فعل أكما جيب 
و أو عسكريني أ ني، وعليه فال تعد األعمال العشوائية لنهب خمزن حيتوي على سلع اإلغاثة من قبل مدني

                                                           
ـ 958 :دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن ، ص، 6199الطبعة األوىل نسانية ، ابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلرائم اإلسهيل حسني الفتالوي ، ج 1

958 



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

238 
 

ناء أثعمال املعوقة للمساعدة و األأارى كهلجمات العشوائية على قوافل اإلغاثة من جمموعة من العسكريني السا
 .1القانون واهنيار النظام مبثابة جرائم ضد اإلنسانية فرتات غياب 

و استهداف موظفي املنظمات أكما ميكننا اعتبار عرقلة وصول املساعدات اإلنسانية بواسطة االعتداء 
 18اإلنسانية املستقلة وغريها جرمية ضد اإلنسانية اعتمادا على مفهوم االضطهاد حسب ما نصت عليه املادة 

و جمموع ألنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي يعين حرمان مجاعة من السكان من از  – 6فقرة 
 أوو شديدا من احلقوق األساسية مبا خيالف القانون الدويل وذلك بسبب هوية اجلماعة أالسكان حرماان متعمدا 

 .اجملموع 

معينة ومن بني هذه اجلرائم ، حتصر يف جرائم  أنوجرمية احلرمان من احلقوق األساسية طويلة وال ميكن 
املساعدات اإلنسانية اليت يقدمها  إناحلرمان من الغذاء الذي يستتبع ابلضرورة ، احلرمان من احلق يف احلياة ، بل 

و هي الوجه اآلخر هلذا احلق ، فاحلق يف احلياة أللحق يف احلياة  يعياملنظمات اإلنسانية تعترب االمتداد الطب موظفو
هتديد السالمة  وأو املساس به يف صورة تقتيل فعلي أو انكاره أال يف مواجهة رفضه إال أيخذ معناه كامال 

 .2نقص يف التغذية أو انعدام وسائل العناية الصحية  أوء بعض الظواهر الطبيعية راج اجلسدية

ن اعتربت أن بعض اإلجراءات االقتصادية أيلدولية ليوغسالفيا يف قضية اتديتش وقد حكمت احملكمة اجلنائية ا
 . ةاضطهاديفعاال أشكل ت أنذات الطابع االنفرادي ومثاهلا احلرمان من الغذاء ميكن 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واليت تعترب  9فقرة  18ىل املادة إكما ميكن االستناد 
و يف أذى خطر يلحق أاألفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل اليت تتسبب عمدا يف معاانة شديدة 

 البدنية مبثابة جرائم ضد اإلنسانية . أوابلصحة العقلية  أوابجلسم 

مد للمساعدة اإلنسانية مبثابة أحد تلك األفعال الالإنسانية هو ما ورد يف مذكرة تعملودليل اعتبار املنع ا
اهتام نيكوليك املدعى عليه يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا حيث جاء فيها : " نيكوليك ... ارتكب جرمية 

للخطر  ينتعريض صحة احملتجز مدين ..... ب 811نسانية ضد أكثر من إضد اإلنسانية ابالشرتاك يف اعمال ال 
 ...."الكايف.لعدم تزويدهم ابلغذاء 
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اعترب حرمان جزء من السكان  أحكام نورمربغ حني أحدكما علق األمني العام لألمم املتحدة على 
 .1اآلخر  نساينإعيشهم قد يكون مثاال للفعل الال لاملدنيني من وسائ

من جرائم اإلابدة اجلماعية كجرمية لفرع الثاين :انتهاك احلق يف املساعدة اإلنسانية  ا   

 : ضية ابلتفصيل عرب النقاط التاليةذه القف نتناول هو وس

 ابدة اجلماعية أوال : ماهية جرمية اإل
لفة خمتابدة اجلماعية أو جرائم إابدة اجلنس البشري أو جرائم إابدة اجلنس تسميات تعد تعبريات جرائم اإل

و أىل القضاء على اجلنس البشري واستئصاله من بقعة معينة إفعال اليت هتدف ملسمى واحد يتمثل يف جمموعة األ
 .2و شعب من الشعوب ألصنف معني من البشر 

ه من خالل الفقي 9199يف عام  نساينن الدويل والفكر اإلابدة اجلماعية يف القانو لقد ظهر مصطلح اإل
الذي كان مستشارا لوزارة احلرب التابعة للوالايت املتحدة "رافاييل ملكني "صل األمريكي اجلنسية  األينالبولو 

وصف  ثناء احلرب العاملية الثانية ، وقد اقرتحأمريكية ، من أجل توضيح خصوصية اجلرائم املرتكبة من النازيني األ
و الدينية أبهنا جرمية من جرائم قانون الشعوب ، وقام أية أو االجتماعية قاألفعال اهلادئة لتدمري اجلماعات العر 

وإىل أفعال موجهة ضد القيم  ،ىل أفعال موجهة للقضاء على الوجود املادي للجماعاتإفعال بتصنيف هذه األ
تأكيد على الاء على هذه اجلرمية واملعاقبة عليها ، وجرى للجماعات ، واقرتح وضع اتفاقية دولية للقض قافيةثال

ىل االقرتاح إالذي أضاف   pellaمن قبل األستاذ  Lemkinعامني من اقرتاح  وضع االتفاقية املقرتحة بعد
 اابدة اجلماعية يف موسوف نفصل مفهوم اإل . 3السابق فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية حلماية حقوق االنسان 

 يلي : 

 مام احملاكم اجلنائية املؤقتة :أابدة ـ جرمية اإل2
وىل إنشاء حمكمة خاصة حملاكمة بعد احلرب العاملية األ 9191يف  سايلقد تضمنت معاهدة الصلح بفر 

مرباطور غليوم الثاين وقادته العسكريني الذين خرقو قوانني احلرب جمرمي احلرب وكان القصد إلقاء املسؤولية على اإل
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[ وتنشأ حمكمة خاصة  668املعاهدات ] املادة  يةخالق الدولية وقدسابرتكابه اجلرمية العظمى ضد األ، وذلك 
من  668وقد اعرتضت السلطات اهلولندية على املادة  631ـ  668حملاكمة املتهم وهذا ما نصت عليه املواد من 

والقوانني اهلولندية ال تعرف مثل هذه ،املعاهدة واحتجت أبن دستورها ال يسمح ابلتسليم يف اجلرائم السياسية 
 اجلرائم الدولية . 

مت توقيع اتفاقية لندن املتعلقة إبنشاء أول حمكمة عسكرية دولية يف التاريخ وهي  15/15/9198ويف 
حمكمة نورمربغ  واليت اختصت ابلفصل يف اجلرائم ضد السالم ، جرائم احلرب ، اجلرائم ضد االنسانية واليت يندرج 

 اجلنس البشري .إابدة جرمية فيها 

من  18، حيث نصت املادة  91/19/9198قصى يف نشاء حمكمة عسكرية دولية للشرق األإولقد مت 
ئحة احملكمة على اجلرائم اليت ختتص حمكمة طوكيو ابلفصل فيها وهي جرائم احلرب ، اجلرائم ضد السالم ، ال

 .1س البشري يف دائرهتا  نسانية واليت تدخل جرمية إابدة اجلناجلرائم ضد اإل

والذي  568صدر جملس األمن القرار رقم أ 68/18/9113ويف تسعينيات القرن املاضي وابلتحديد يف 
والذي يهمنا يف هذا  . مادة 39تضمن املوافقة على النظام الداخلي حملكمة يوغسالفيا سابقا ، والذي يضم 

يث ختتص مبحاكمة املسؤولني عن ارتكاب االنتهاكات السياق هو حتديد نطاق اختصاص احملكمة املوضوعي ، ح
 يوغسالفيا وتشمل هذه االنتهاكات ما يلي :  اإلنساين يفة للقانون الدويل يماجلس

  16املادة  9191فاقيات جنيف لعام الت ةيمـ االنتهاكات اجلس 9

  13ـ خمالفة قوانني وأعراف احلرب املادة 6

ابدة اجلماعية واملعاقبة عليها وردت التعريف الوارد يف اتفاقية منع اإلأواليت  19ابدة اجلماعية املادة ـ جرائم اإل 3
  9195لعام

  18نسانية املادة ـ اجلرائم ضد اإل9
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، والذي  15/99/9119بتاريخ  188رقم  همن  قرار وفيما خيص األزمة الرواندية فقد أصدر جملس األ
دة األجناس وغري ذلك من االنتهاكات إابشخاص املسؤولني عن ة حملاكمة األنشاء حمكمة دوليإينص على 

 . 9119ديسمرب39و 9119جانفي  19نساين بني ة للقانون الدويل اإليماجلس

 وقد حدد النظام األساسي حملكمة رواندا نطاق اختصاصها املوضوعي يف اجلرائم التالية:

  9195ابدة فس التعريف الوارد يف اتفاقية منع اإل، أوردت ن 16ابدة األجناس املادة إـ جرمية 9

 . 13نسانية املادة ـ اجلرائم املرتكبة يف حق اإل6

 19ضايف الثاين املادة جنيف وانتهاكات الربوتوكول اإل اتفاقياتاملشرتكة بني  13ـ انتهاكات املادة  3
ن التصرفات التالية تقع ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة أة الثالثة من املادة الثانية قر ضافت الفأوقد 

 "وختضع للعقاب وهي : 

 ابدة اجلماعية .ـ التآمر على ارتكاب اإل

 ابدة اجلماعية .العلين على ارتكاب اإل ـ التحريض املباشر و

 ابدة اجلماعية ـ الشروع يف ارتكاب اإل

 “ابدة اجلماعية ـ االشرتاك يف اإل

 يف الفقه والواثئق الدولية :  ابدةـ جرمية اإل1
 أبهنا جرمية ضد اإلنسانية وتظهر يف ثالثة مظاهر خمتلفة هي :  "دو فابر"قد عرفها ل

 ـ اإلابدة اجلسدية : وتتمثل يف االعتداء على احلياة والصحة والسالمة اجلسدية . 9
 قيم الرجال .عجهاض النساء وتإالبشرية بواسطة  ةابدة البيداغوجية : وتتمثل يف االعتداء على منو اجلماعـ اإل6
 .1ـ اإلابدة الثقافية : وتتمثل يف حترمي اللغة الوطنية واالعتداء على الثقافة القومية 3

جملموعات البشرية يف الوجود وهي اأبهنا إنكار حق  GRAVENستاذ السويسري كما عرفها األ
 .2كار حق الفرد يف البقاء ، وهو تعريف يقرتب من القانون الدويل حلقوق االنسان إنتقابل القتل الذي هو 
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ر يفيشري البعض إىل أن أول مرة مت فيها رمسيا ذكر جرمية إابدة اجلنس البشري كانت من خالل معاهدة س
Sèvres   منها على أن :  631حيث نصت املادة  9161برمت بني دول احللفاء والدولة العثمانية سنة أاليت

ن تسلم السلطات احلليفة األشخاص الذين تطلبهم منها ، الرتكاهبم مذابح يف أ" تتعهد احلكومة العثمانية 
ة وحتتفظ الدول احلليفة جزءا من أراضي اإلمرباطورية العثماني 9191وت أول أراضي اليت كانت تشكل بتاريخ األ

 .1."م..........حبق تشكيل حمكمة حملاكمته
عمال يف األمم املتحدة بعد قيامها مؤكدة نبذ هذه األ ا عاجلتهيتأهم املواضيع الوقد كان موضوع اإلابدة 

 11/96/9195الصادر يف  9681/3، مث يف قرارها رقم 2 19-18رقم 99/96/9198قرارها الصادر يف 
صبحت انفذة املفعول ابتداء من أتفاقية " منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها واليت واملتضمن ا

وكان النص على .لجنس لابدة إيف املادة الثانية منها حتديدا األعمال اليت تعد جرمية  ءوقد جا 96/96/9189
 النحو التايل : 

و اجلزئي أفعال التالية املرتكبة قصد التدمري الكلي اي من األأابدة اجلماعية يف هذه االتفاقية ، تعين اإل
 تها هذه : فو دينية بصأو اثنية او عنصرية أجلماعة قومية 

 عضاء من اجلماعة أـ قتل  9
 و روحي خطري أبعضاء من هذه اجلماعة أى جسدي ذـ إحلاق أ6
 يا .و جزئأـ إخضاع اجلماعة عمدا ، لظروف معيشة يراد هبا تدمريها املادي كليا 3
 اجلماعة.طفال داخل جناب األإـ فرض تدابري تستهدف احلؤول دون 9
 أخرى. مجاعة إىلطفال من اجلماعة عنوة أـ نقل 8

ة نفس ابدة اجلماعيوقد ورد يف املادة السادسة من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية حول اإل
  التعريف السابق.

عاما  81مرور فرتة  أنما يعين  9195ابدة اجلماعية لعام اتفاقية منع اإلوردهتا أوهذه احلاالت ذاهتا اليت 
ابدة مجاعية وهذه إابدة اجلماعية، وال يف احلاالت اليت تعد بني االتفاقيتني مل حيصل خالهلا أي تغيري يف تعريف اإل

يها إلفعال اليت تعد إابدة مجاعية على سبيل احلصر، فال جيوز إضافة أي فعل احلاالت ليست أمثلة وإمنا أوردت األ

                                                           
 38 :زايد أمحد العبادي ، مرجع سابق ، ص  1
 . 658 :، املرجع السابق ، صعبد هللا سليمان  2



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

243 
 

ابدة إ، فال جرمية وال عقوبة إال بنص ، أي ليس للقاضي أو ألي جهة أخرى تبتكر جرمية تصفها أبهنا جرمية 
 .1مجاعية غري اجلرائم الواردة يف النظام األساسي للمحكمة 

  اإلابدة:أركان جرمية  -اثنيا
نا أنكان تقوم عليها حيث ر أالدويل فال بد هلا من  أول جرمية ترتكب سواء يف اطار القانوين الداخلي كك

 حناول دراستها فيما يلي: 

 الركن املادي:-2
يشمل الركن املادي للجرمية الدولية كل ما يدخل يف تكوينها وتكون له طبيعة مادية فليست اجلرمية كياان 

والركن املادي للجرمية الدولية هو املظهر امللموس الذي جيعل اجلرمية  .مادية كذلك معنواي فحسب، بل هي ظاهرة
 و الدويل جرائم غري ذات ركن مادي .أحتدث االضطراب يف اجملتمع وال يعرف القانون اجلنائي الوطين 

ابلتصرف السليب و أويتحقق العنصر املادي للجرمية يف التشريعات الوطنية يف صورتني: ابلتصرف اإلجيايب 
ذلك أن اجلرمية تتحقق يف التصرف اإلجيايب نتيجة المتزاج إرادة االنسان حبركاته العضوية منتجة بذلك  ومعىن

جناز حركات عضوية أيمر القانون إرادة يف التصرف السليب هو االمتناع عن اإل عمال حيظره القانون فيأيت مظهر
 .2أبدائها

من النظام األساسي للمحكمة  18اإلابدة كما يف املادة جلرمية املادي  فعال اليت يتحقق هبا الركنواأل
 اجلنائية الدولية .

 ـ قتل أعضاء من مجاعة معينة 
 ـ إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم أبفراد اجلماعة .

 و جزئيا .أـ إخضاع مجاعة معينة ألحوال معيشية يقصد هبا إهالكها الفعلي كليا 
 ع اإلجناب داخل اجلماعة .ـ فرض تدابري تستهدف من
 .ىل مجاعة أخرى إـ نقل أطفال اجلماعة قهرا 

ىل أن ما يعاقب عليه من إمن اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها  13املادة  تكما أشار 
باشر والعلين على األفعال التالية : أ ـ اإلابدة اجلماعية ب ـ التآمر على ارتكاب اإلابدة اجلماعية ج ـ التحريض امل

 اجلماعية د ـ حماولة ارتكاب اإلابدة اجلماعية هـ ـ االشرتاك يف اإلابدة اجلماعية "اإلابدة ارتكاب 
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 ـ الركن املعنوي :  1
وهو عالقة تربط بني مادايت اجلرمية وشخصية اجلاين وهذه العالقة حمل لوم القانون وتتمثل فيها سيطرة 

 اجلاين على الفعل وآاثره . 
جزاء الفعل يف نفسية اجلاين ولذلك كان الركن أويقرتن الركن املعنوي بفعل معني ويفرتض انعكاسا لكل 

املعنوي الذي يتطلبه القانون ابلنسبة جلرمية معينة مفرتضا عناصر خاصة ، ومتميزا عن الركن املعنوي الذي يتطلبه 
 .1خرى أالقانون يف جرمية 

تظهر يف شكل ه صور ك و هالاملتمثل يف اإل غريها من اجلرائم بقصدها اخلاصابدة اجلماعية عن وتتميز اإل
هالك للقضاء يف ضوء إعالانت حقوق االنسان على أن يرتك توصيف صورة اإل،قايف ثإهالك جسدي وبيولوجي و 

ل يف كونه اضي عنه على األقغساسية مع استبعاد واضح لإلهالك الثقايف الذي ال جيوز االستمرار يف التوحرايته األ
 ىل نية ضمنية يف ارتكاب إهالك جسدي .إمؤشرا 

ابدة و القصد إلأن يكون قد توافر لدى مرتكب اجلرمية النية أوعليه يشرتط لقيام جرمية اإلابدة اجلماعية 
ا ميكن التأكيد أنه دون توافر ذمن النظام األساسي وعلى ه 8وهذا ما أكدته املادة ،و جزئيا أمجاعة معينة كليا 

كون نو اجلزئي جلماعة معينة بصفتها هذه ال أالنية لإلابدة أو اإلهالك الكلي  اجتاه القصد اخلاص املتمثل يف
 .2بصدد جرمية إابدة مجاعية 

من البشرية أنه ال أوقد ذكرت جلنة القانون الدويل يف تعليقها على مشروع مدونتها للجرائم ضد السلم و 
آلاثر احملتملة ابعلم و ال دراك اإلصد العام الرتكاب أحد األفعال املعددة ، مع يكفي جلرمية اإلابدة اجلماعية الق

ملثل هذا الفعل على الضحية أو الضحااي املباشرين فتعريف هذه اجلرمية يتطلب قصدا خاصا ابلنسبة لآلاثر العامة 
ف ألن قتل أيف حني ،دة مجاعية وابلتايل فإن قتل فرد واحد مع توافر هذه القصد هو جرمية إاب، لألفعال احملظورة 

 .3شخص دون هذا القصد ليس سوى جرمية قتل 
ن يكون أومعىن ذلك ، اإلرادة ساسني مها العلم وأوالقصد اجلنائي يف هذه احلالة ينطوي على عنصرين 

اء اجلسيم االعتد أوو دينية أثنية إن سلوكه ينطوي على قتل أفراد مجاعة قومية أو عرقية أو أمرتكب اجلرمية يعلم 
ىل ظروف معيشية قاسية أو إعاقة التناسل داخل هذه اجلماعة إخضاعهم إ أوو العقلية أعلى سالمتهم اجلسدية 
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ن من شأن أن يعلم كذلك أ أخرى، و ةىل مجاعإألي من هذه اجلماعات  سنة املنتمني 95و نقل األطفال دون أ
 . 1و اجلزئي هلذه اجلماعةأهالك الكلي و اإلأدها وهي اإلابدة يىل نتيجة ير إسلوكه هذا أن يؤدي 

كان أر ز ويالحظ أن اجلرمية الدولية تكون عمدية دائما وهو ما يدل على خطورة اجلرمية الدولية اليت هت
 تهنه وهتدد سالمأماجملتمع الدويل يف 

 ـ الركن الدويل:  3
ى عليها من انحية ومن انحية يتجلى الركن الدويل للجرمية الدولية بصفة عامة يف طبيعة املصاحل املعتد

أخرى يف صفة اجلاين أو مرتكب تلك اجلرمية ، أما عن طبيعة املصاحل املعتدى عليها ، فيشرتط لتحقق الصفة 
احليوية  هو مرافقأو قيم اجملتمع الدويل أمصاحل  سالدولية يف اجلرمية ، أن يكون الفعل أو االمتناع املؤدي إليها مي

ىل إن يكون اجلناة منتمني جبنسياهتم أ.وفيما يتعلق بصفة اجلناة فيشرتط لتحقق الصفة الدولية يف اجلرمية املرتكبة 
ت فيها اجلرمية أو إذا وقعت اجلرمية على كبىل دولة أخرى غري اليت ارتإكثر من دولة ، أو إذا هرب مرتكبو اجلرمية أ

، بناء على خطة مدبرة من دولة ضد دولة وهو ما مييز اجلرمية الدولية عن أشخاص يتمتعون ابحلماية الدولية 
 .2اجلرمية الداخلية 

عليه ، أو احلث على العقاب عليه مقررا  اويتبلور الركن الدويل انطالقا من كون الفعل جمرما ومعاقب
ويرى جانب من الفقه أبن ،خلي ىل كونه جمرما يف التشريع الداإمبقتضى أحكام وقواعد القانون الدويل دون النظر 

و برضاها مع املساس ابملصاحل الدولية احملمية أو تشجيعها أجلرائم وقوعها بناء على طلب دولة امعيار دولية 
 بقواعد القانون الدويل .

ىل انطواء إن معيار دولية اجلرائم يعود ابلدرجة األوىل أي ويرى ألكن جانبا آخر من الفقه ينتقد هذا الر 
كانه والعقاب عليه أو احلث على العقاب يف أر على املساس ابملصاحل الدولية األساسية مع ورود جترميه وبيان  الفعل

 القانون الدويل اجلنائي 
ومن مث ال يشرتط لتحقق صفة الدولية أن يكون الفعل صادرا من دولة ضد دولة أخرى أو أن دولة أخرى 

رتكبها بعض املنظمات أو األفراد تعد مبثابة تجرامية اليت اإل فاألفعالقامت ابلتدبري والتحريض على ارتكابه، 
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و على األشخاص أو املرافق الدولية أو تضمنت اعتداء على املصاحل أجرائم دولية إذا كانت موجهة ضد دولة ما 
 . 1ة دولية ياملتمتعني حبما

  .بني جرمية اإلابدة اجلماعية وفعل انتهاك احلق يف املساعدة اإلنسانية  االرتباطاثنيا : 
من النظام األساسي واليت عددت األفعال اليت يندرج ارتكاهبا يف اطار اإلابدة اجلماعية  18حبسب املادة 

فعلي كليا خضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد هبا إهالكها الإوكان منها الفقرة ] ج [ واليت نصت على 
 أو جزئيا " 

رض أحوال معيشية تعين اإلابدة عن طريق اجلوع ومنع الدواء والغذاء عن جمموعة من فابدة بواإل
هالكهم ومن واجبات الدولة اإلنسانية محاية مواطنيها من اجلوع ، كما تلتزم الدول املتحاربة إاألشخاص بقصد 

 .91882من الربوتوكول اإلضايف  األول  89ة بعدم استخدام اجلوع كوسيلة من وسائل احلرب املاد
كما أن مصطلح األحوال املعيشية قد يتضمن على سبيل املثال ال احلصر تعمد احلرمان من املوارد اليت ال 

و اخلدمات الطبية أو الطرد املنهجي من املنازل ، أما إذا فرض اجلوع على جمموعة أغىن عنها للبقاء مثل األغذية 
 .3جلوعاباص وكانت لديهم الكميات الكافية والتمويل الذايت للغذاء فال تتحقق جرمية اإلابدة معينة من األشخ

يذاء البدين و اإلأخضاع ألحوال معيشية على اإلابدة البطيئة فهي ال تتخذ صورة القتل وينطوي هذا اإل
 4خضاع أفراد اجلماعة لظروف معيشية قاسية إمنا تقف عند جمرد إو 

] ج [ وكان موجها ضد إحدى اجملموعات املذكورة بنية  8وابلتايل إذا ما مت هذا الفعل كما حتدده املادة 
مىت توافرت  نكارا للمساعدة اإلنسانية إجزئيا عد جرمية إابدة مجاعية ، وال شك أن الفعل املعد  أوهالكها كليا إ

 .5فيه الشروط السالف ذكرها يعد كذلك جرمية إابدة مجاعية 
عياهنا بقصد أو على أ موظفيهان االعتداء على املنظمات اإلنسانية املستقلة سواء على أن نقول أوميكننا 
 و اجلزئي فإن ذلك يعد جرمية إابدة مجاعية .أهالك الكلي إلنسانية وعرقلتها بنية اإلامنع املساعدات 

ماعة عمدا لظروف معيشية يراد هبا ولقد بينت غرفة التحقيق حملكمة يوغسالفيا السابقة معىن إخضاع اجل
حيث أفادت احملكمة أن من  TADICتدمريها املادي كليا أو جزئيا " وذلك أثناء مقاضاة املتهم الصريب 

                                                           
دار الطبعة األوىل  حباث يف القانون الدويل اجلنائي ، اجلزء الثاين ، أ ، وانظر أيضا عبدالعزيز العشاوي ، 88بدرالدين دمحم شبل ، مرجع سابق ، ص  1

   691-695 :، ص 6118هومة  
 981 :الوي ، مرجع سابق صسهل حسني الفت 2
 958 :سهيل حني الفتالوي ، نفس املرجع ، ص 3
 983 :، ص9111أبو اخلري أمحد عطية ، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، دار النهضة العربية مصر  4
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مد ابلظروف املعيشية للجماعة ،تعريض اجلماعة لظروف غذائية صعبة ، والطرد تعوسائل إحداث األذى امل
ناء أثقل من احلد األدىن " كما اعتربت حمكمة رواندا أاملنهجي من منازهلم ، وإنقاص اخلدمات الطبية املقدمة هلم 

تدمري ال  ا وسائلأهنالظروف املعيشية اليت يراد هبا تدمري اجلماعة  RUTAGANDAنظر قضية املتهم 
 .1جل حمدد أىل تصفيتهم يف إيقصد فاعلها من خالهلا القتل الفوري ألعضاء اجلماعة ولكنه يهدف 

دعوى جنائية معنا، و ما من ومبا أن جرمية االابدة تتطلب لقيامها توافر القصد اجلنائي اخلاص كما سبق 
تثبت و القول بتخلفه ، فالقاضي اجلنائي أوذلك للتأكد من توافره ،عن مشكلة القصد اجلنائي و يبحث فيها  الإ

صعب العناصر اليت أساسها وهو القصد اجلنائي اخلاص وتنتفي لديه ابنتفائه ، وهو من أوت بابدة بثلديه هتمة اإل
 ثباهتا .إيتصور 

نسانية املستقلة وقع عمدا وبنية إهالك تلك ن االعتداء على موظفي املنظمات اإلأثبات إ فكيف ميكننا
 و جزئيا ؟أعة كليا اجلما

ن نثبت أن هذا االعتداء على املوظفني كان قد مت بعلم وختطيط وتشجيع من سلطات أوكيف ميكننا 
 الدولة ؟ 

نسانية املستقلة والنتيجة كما يصعب حتديد عالقة السببية يف فعل االعتداء على موظفي املنظمات اإل
ن نتيجة االعتداء على املوظفني وابلتايل منع املساعدة و عدة أفراد من اجلماعة كاأفهل موت فرد  )اإلابدة(

 ؟نسانية اإل
 .2ىل شخص بذاتهإصعوبة نسبة فعل معني ـ 

اجلنائيتني  احملكمتنيابدة وذلك وفقا لقضاء ثبات القصد اخلاص يف جرمية اإلإلكن ميكن تناول كيفية 
 الدوليتني ليوغسالفيا السابقة وروندا وذلك من خالل ما يلي : 

واملتهم الصريب اآلخر اجلنرال  KARADICـ لقد ذكرت احملكمة يف قضية املتهم الصريب 9
MELADIC  تستنتج من عدد معني من الوقائع  أنأن النية احملددة الرتكاب جرمية اإلابدة اجلماعية ميكن 

يشملها التعريف الوارد يف املادة الرابعة من النظام  أناملذهب السياسي العام الذي ولد األفعال اليت ميكن مثل 
األساسي للمحكمة ، وترتكب هذه األفعال كجزء من منط السلوك ذاته ، كما بينت احملكمة يف قضية املتهم 

JELISIC  حدثت ثبات القصد املميز جلرمية اإلابدة اجلماعية من خالل السياق العام الذي إأنه ميكن حتديد

                                                           
 88 :دمحم نصر دمحم ، مرجع سابق ، ص 1
 696، 699 :، مرجع سابق ، صبوجالل صالح الدين  2
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ن احتاد هذه العوامل ميكن أوأضافت احملكمة ، عمال الصادرة من املتهم ة ومن التصرحيات واأليدابإلفيه األفعال ا
 ن املتهم اختار ضحاايه متييزا .أن يدلل على أ

 .لدمار الالحق ابجلماعة املستهدفةكما ميكن االستدالل من نسبة ا
قوق االنسان حقائق عدة تدلل على أما حمكمة روندا فقد حدد املقرر اخلاص للجنة األمم املتحدة حل

عالم واملنشورات إىل التحريض يف وسائل االإ، حيث أشار  9119ابدي يف جرائم رواندا عام توافر القصد اإل
سي وأيضا التجهيزات والتحضريات للمذابح وأعداد الضحااي وممارسات اجليش وامليليشيات تالداعية إلابدة التو 

 الطرق .لفصل وذبح التونسي عند مفارق 
لة توافر القصد اجلنائي اخلاص يف إابدة أا التقرير وذلك حلسم مسذوقد اسرتشدت احملكمة اجلنائية هب

 .1 9119سي عامتالتو 

 الفرع الثالث : اعتبار االعتداء على موظفي املنظمات اإلنسانية املستقلة كجرمية حرب.
االرتباط بينها وبني االعتداء على موظفي سنحاول هنا تفصيل القول يف تعريف جرائم احلرب وتوضيح 

 ية املستقلة فيما يلي: نساناملنظمات اإل

 أوال: تعريف جرائم احلرب:
ه ذها كانت هامسدم اجلناايت الدولية اليت نظمها القانون الدويل العام ، ومن أقتعد جرائم احلرب من 

ن تطور القانون الدويل قد أضاف أ يف احلرب بني الدول ، هلذا أطلق عليها جرائم احلرب ، غري إالاجلرائم ال تقع 
وإطالق اسم جرائم احلرب يفرتض  2إليها احلروب اليت ليست هلا صفة دولية ، واليت يطلق عليها احلروب األهلية 

اربني ، وتضع قيودا على حرايهتم يف أن هنالك قواعد وأعرافا حتكم سري العمليات احلربية وتنظم سلوكات احمل
 قواعد قانونية مكتوبة من خالل تدوينها إىلبعد ذلك هذه العادات واألعراف  توسائل وأساليب القتال ، مث حتول

 .3يف شكل اتفاقيات وتصرحيات دولية 

                                                           
 51-55:دمحم نصر دمحم ، مرجع سابق ، ص  1
 98صدار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن ، 6199الطبعة األوىل ، 6سهيل حسني الفتالوي ، جرائم احلرب وجرائم العدوان ج  2
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 11 :، ص6196وزو ، ي جامعة تيز 
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 ـ تعريف جرائم احلرب يف الفقه الدويل:2
ام احلرب ال يعين خروج العالقة بني طرفيها عن نطاق من املسلم به يف فقه القانون الدويل العام ، أن قي

العالقات اليت تنظمها قواعد القانون الدويل العام ، فاحلرب ليست ابلوضع اخلارج عن دائرة اهتمام القانون الدويل 
وحالة .رب و جمموعة من العالقات يهتم القانون الدويل بتنظيمها مبا يعرف ابسم قانون احلأوضع  أوولكنها حالة 

 .1احلرب هذه تبدأ مع بدء احلرب وتنتهي بنهايتها 

 وعليه سنحاول تعريف جرائم احلرب من جانب الفقهاء حيث تراوحت عباراهتم بني : 

جرائم احلرب أبهنا:" تلك اجلرائم اليت ترتكب ضد قوانني وعادات  DE VABRESابرفـ يعرف دو  9
 .2 "احلرب

عداء اليت يقوم هبا اجلنود أو غريهم من أفراد العدو مىت كان من املمكن أعمال ال "وبنهامي أبهنا:أيعرفها و 
أنه ينبغي القبض على جنود العدو من احملاربني ومعاقبتهم  حالتعريف يوض اذو القبض عليه ، ويضيف أن هأعقابه 

 . "عما ارتكبوه من انتهاكات لقواعد القتال املتعارف عليها

انتهاكات قانون احلرب بواسطة أي شخص عسكراي  "ىل تعريف جرائم احلرب أبهنا : إهب البعض ذوي
 .3 "انتهاك لقانون احلرب يشكل جرمية حربكل كان أو مدنيا ، وأن  

هنا :" األعمال املخالفة لقانون احلرب اليت يرتكبها جنود أما يف الفقه العريب فتعرف جرائم احلرب أب
 اربني " حماربون أو أفراد من غري احمل

ت احلرب اليت ترتكب األفعال املخالفة لقوانني وعادا :"4جرائم احلرب هي  أن إىلخر آويذهب اجتاه 
 ."و حالة حرب من وطنيني يف دولة حماربة ضد التابعني لدولة األعداء إذا كان إخالل ابلقانون الدويلأثناء حرب أ

و أويعرفها اجتاه اثلث أبهنا:" كل خمالفة لقوانني وعادات احلروب ، سواء كانت صادرة عن املتحاربني 
 هناء العالقات الودية بني الدولتني املتحاربتني " إغريهم وذلك بقصد 

                                                           
 38 :، ص6199دمحم سامي عبداحلميد ، قانون احلرب ، دار اجلامعة اجلديدة ، مصر 1
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و أفراد القوات املسلحة لطرف حمارب أحد أىل القول أبهنا : "كل فعل عمدي يرتكبه إويذهب اجتاه رابع 
 .1حد املدنيني انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدويل اإلنساين الواجبة االحرتام أ

شخاص طبيعيني وتشكل انتهاكا أكما يعرفها البعض أبهنا عبارة عن:" أفعال غري مشروعة تصدر عن 
ا بقواعد حلرب لصاحل دولة ما ، أو برضائها ، أو بتشجيعها بشكل يسبب ضررا جسيماعراف أجسيما لقوانني أو 

 .2القانون الدويل اإلنساين وابلعالقات الودية بني الدول "

هنا:" كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفراد القوات املسلحة لطرف صالح الدين عامر أب ذويعرفها األستا
 .3"حمارب أو أحد املدنيني انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدويل اإلنساين الواجبة االحرتام 

حاول حتديد جرائم احلرب أبهنا:" تلك األفعال اليت تقع أثناء احلرب ابملخالفة مليثاق احلرب ،  وهناك من 
جمموعة األفعال "ي ه "كما حددته قوانني احلرب وعاداهتا واملعاهدات الدولية ، كما تعرف أبهنا :" جرائم احلرب

 .4 "على قوانني وأعراف احلرب اليت تنطوي على خروج متعمد

 جرائم احلرب يف االتفاقيات الدولية:ـ تعريف  1
 :2901ـ2199أ ـ على مستوى اتفاقيات الهاي 

كثر اجلرائم املتعارف عليها دوليا منذ القدم ، سواء يف القانون التعاقدي او العريف أجرائم احلرب هي من 
ومع احلرب العاملية األوىل ، قبلت بعض الدول اعتبار انتهاكات معينة لقوانني احلرب جرائم قنن معظمها يف 

 .5 9118و9511اتفاقيات الهاي لسنة 

عراف احلرب األسلوب التعدادي يف تناوهلا جلرائم وقد استخدمت هذه االتفاقيات اخلاصة بقوانني وأ
ىل ذكر أفعال وممارسات معينة مقررة أهنا حمصورة إاحلرب ، حيث جتنبت ذكر تعريف حمدد ومنضبط وإمنا جلأت 

عراف احلرب وابلتايل تعد أ قوانني وليشكل خروجا وانتهاكا  ،من ابب أوىل،يف احلرب ، ومن مث فإن ارتكاهبا 
                                                           

 689-683:عمر حممود املخزومي ، مرجع سابق ، ص 1
  696،ص6115ناء النزاعات املسلحة ، دار اجلامعة اجلديدة ، الطبعة األوىل أثنسان اإل منتصر سعيد محودة ، حقوق 2
تطبيق صالح الدين عامر ، اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبالحقة جمرمي احلرب ، دراسة منشورة ضمن كتاب القانون الدويل اإلنساين دليل لل 3

  988 :ص 6113الطبعة األوىل على الصعيد الوطين ، دار املستقبل العريب ، 
سهامات جزائرية حول القانون الدويل إمروك نصر الدين ، التعريف ابجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، دراسة منشورة ضمن  4

 681 :، ص 6115وىل اإلنساين " اللجنة الدولية للصليب األمحر الطبعة األ
 611:، ص 6111نائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي ، منشورات احلليب احلقوقية ، الطبعة األوىل  ، احملكمة اجليناتزايد عي 5
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وقتل وجرح من ألقى سالحه ،مة ، االستخدام الغادر لشارات دولة العدو ساستخدام أسلحة جرمية حرب كا
 .1وتدمري ممتلكات العدو بدون ضرورة عسكرية .....

 :2949ب ـ على مستوى اتفاقيات جنيف 

جرائم اخلطرية ، حيث ألزمت الدول املوقعة على سن لللقد اشتملت هذه االتفاقيات على تعداد جيد 
وقد .تشريع عقايب هلا ، كما أوجبت العقاب على جرائم القانون الدويل األخرى ، ولو مل يرد ذكرها يف هذا التعداد 

من  89و 99وىل واملادتني من االتفاقية األ 83و 81كرها يف املادتني ذ جرمية ، ورد  93هذه اجلرائم  تبلغ
 من االتفاقية الرابعة وتتمثل يف :  998واملادة ،من االتفاقية الثالثة  931قية الثانية واملادة االتفا

 ـ القتل العمد 9

 ـ التعذيب 6

 ـ التجارب البيولوجية 3

 ـ إحداث آالم كبرية مقصودة 9

 يذاءات خطرية ضد السالمة اجلسدية والصحية إـ 8

 نسانية اإل غري ـ املعاملة8

 على نطاق واسع غري مشروع وتعسفي  ذوال ومتلكها بصورة ال تربرها الضرورات العسكرية واليت تنفـ ختريب األم8

 ـ إكراه شخص على اخلدمة يف القوات العسكرية لدولة األعداء .5

 ـ حرمان شخص حممي من حقه يف حماكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه االتفاقيات الدولية .1

 ماكن تواجدهم بصورة غري مشروعة أـ إقصاء األشخاص ونقلهم من  91

 ـ االعتقال غري املشروع 99

 ـ أخذ الرهائن .96
                                                           

 99 :، ص6118جامعة قسنطينة  ،ذكرة ماجستري مخلف هللا صربينة ، جرائم احلرب أمام احملاكم الدولية اجلنائية ،  1
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 .1ـ سوء استعمال علم الصليب األمحر أو شارته واألعالم املماثلة 93

 ج ـ على مستوى األنظمة األساسية للمحاكم اجلنائية الدولية : 

 وسنحاول تتبع تعريف جرائم احلرب من خالل احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة والدائمة من خالل ما يلي : 

 : 2941ـ حمكمة نورمربغ  2

هنا: اجلرائم اليت ترتكب /ب واملبدأ السادس من مبادئ نورمربغ جرائم احلرب أب8لقد عرفت املادة 
بعاد لإلكراه على العمل ملثال أعمال القتل وسوء املعاملة واإلاوتشمل على سبيل  ،ابملخالفة لقوانني احلرب وعاداهتا

عمال القتل وسوء املعاملة الواقعة أيضا أوتشمل ،قاليم احملتلة ة يف األنيأو ألي غرض آخر الواقعة على الشعوب املد
و اخلاصة والتخريب أعامة موال الوكذلك قتل الرهائن وهنب األ ،شخاص يف البحرو على األأاحلرب  ىسر أعلى 

 .2و القرى والتدمري الذي ال تربره املقتضيات العسكرية أالتعسفي للمدن 

 : 2941ـ حمكمة طوكيو  1

/ب من نظامها أبهنا:" اجلرائم ضد اتفاقيات احلرب 8تناولت حمكمة طوكيو جرائم احلرب يف املادة 
 .3"هنا جرائم احلرب ا أعال تكيف علىأفقائمة  أو عراف احلرب ، ومل تعط أمثلة أواالنتهاكات لقوانني و 

 :2993ـ حمكمة يوغسالفيا سابقا 3

نظامها من  18ىل إ 16فيما يتعلق ابجلرائم اليت تقرر أن تنظر فيها احملكمة فقد نصت املواد من 
 فصل يف : تهنا أاألساسي على 

شرتكة بني االتفاقيات األربع واليت ملاواملادة الثالثة  9191تفاقيات جنيف لعام الـ االنتهاكات اخلطرية 
 تنص على القواعد الدنيا املطبقة يف حالة نزاع مسلح داخلي .

 . 9118عراف احلرب املنصوص عليها يف اتفاقية الهاي أـ انتهاك قوانني و 

 . 9195ابدة اجلنس البشري الواردة يف اتفاقية إـ جرمية          
                                                           

 98-99:عبدالفتاح بيومي حجازي ، نقال عن خلق هللا صربينة ، مرجع سابق ص  1
  698، :699محد عطية ، مرجع سابق ، ص أبو اخلري أ 2
 91:، ص 6118بلخريي حسينة ، املسؤولية الدولية اجلنائية لرئيس الدولة ، دار اهلدى ، اجلزائر  3
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 .1نسانية ـ اجلرائم ضد اإل    

 : 2994ـ حمكمة رواندا 4

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية لرواندا عن خمالفة املادة الثالثة املشرتكة  19لقد حتدثت املادة 
ضايف توكول اإلو احلرب والرب  قتاملتعلقة حبماية الضحااي املدنيني و  96/15/9191التفاقيات جنيف املؤرخة يف 

 كما يلي : ،بدون حتديد  ،نتهاكاتتضم اال"  15/18/9188الثاين املؤرخ يف 

صاابت اجلسدية ، العقلية لألشخاص وعلى اخلصوص القتل ، وكذا ـ األذى الذي يلحق ابحلياة ، الصحة ، اإل9
 شكال العقوابت اجلسدية .أاملعامالت القاسية مثل التعذيب ، برت األعضاء أو أي شكل من 

 ـ العقوابت اجلماعية 6

 ـ احتجاز الرهائن . 3

 رهابية عمال اإلـ األ 9

 كراه املادي ، املعنوي ، البدين . ذالل ، االغتصاب ، اإل نسان وخاصة معامالت اإلـ املساس بكرامة اإل8

 ـ النهب  8

 عدام بدون حماكمة .ة وتنفيذ اإلفـ األحكام املتطر 8

 .2فعال الواردة السابقة ألـ التهديد ابرتكاب ا 5

 :ـ على مستوى احملكمة اجلنائية الدولية  5

 :للمحكمة اجلنائية الدولية جرائم احلرب يف  النظام األساسيمن  15/16لقد حددت املادة 

فعال التالية يرتكب أي من األ" 9191 /96/15ـ االنتهاكات اجلسمية التفاقيات جنيف املؤرخة يف 
فعال اليت تشكل جرائم جنيف ذات الصلة ، مث عدد النص األو املمتلكات الذين حتميهم اتفاقية أشخاص ضد األ

 طار .حرب حتت هذا اإل
                                                           

 969، 963، ص  6118، دار هومة كوسة فضيل ، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا  1
 936،933كوسة فضيل ، نفس املرجع ، ص  2
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عراف السارية على املنازعات الدولية املسلحة يف النطاق ـ االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واأل
 الثابت للقانون الدويل .

 حالة النزاعات املسلحة غري املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع يف 13االنتهاكات اجلسمية للمادة .
عمال احلربية ، شرتكني اشرتاكا فعليا يف األاملشخاص غري فعال املرتكبة ضد األات الطابع الدويل وهي أي من األذ

صبحوا عاجزين عن القتال بسبب املرض أولئك الذين أو ألقوا سالحهم ألحة الذين سمبا يف ذلك أفراد القوات امل
  .ي سبب آخرأل و االحتجازأو االصابة أ

عراف السارية على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل ـ االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واأل
 يف النطاق الثابت للقانون الدويل .

ومن مث ختتص احملكمة اجلنائية بنظر اجلرائم الدولية النامجة عن االنتهاكات اجلسمية للقوانني والقواعد 
م نزاعا أا صفة دولية ذو عرفية وسواء كان النزاع املسلح أ العمليات احلربية سواء كانت مكتوبة املنظمة لسري
من النظام األساسي قد وضع حتديدا واسعا جلرائم  15ي طابع دويل ، ومن مث يكون نص املادة ذمسلحا غري 

و اجلرائم اليت ترتكب خالل النزاعات املسلحة غري ذات الطابع أاحلرب ، وذلك إبضافة االنتهاكات اجلسمية 
 .1الدويل 

 اثنيا : أركان جرائم احلرب : 
نسانية نا فيما سبق ابلنسبة للجرائم ضد اإلأبسنقوم بتفصيل األركان املشكلة لبنيان جرائم احلرب كما د

 ابدة اجلماعية وذلك  يف النقاط التالية : وجرمية اإل

 الشرعي : ـ الركن 2
وهذا يفرتض وجوده قبل ارتكاب ، نييقصد ابلركن الشرعي السند القانوين الذي جيرم ذلك الفعل املع

 ال بنص .إالشرعية ، حيث ال جرمية وال عقوبة  أضا مبدأيالفعل اجملرم ويسمى 

                                                           
 988، 988 :مرجع سابق ، ص،بدرالدين دمحم شبل   1
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املكتوب وهو  ومبدأ الشرعية يف جمال القانون اجلزائي يقصد به أن هلذا القانون مصدرا واحدا هو القانون
ىل نص القانون مصادر أخرى كالعرف والشريعة االسالمية ] إبذلك خيتلف عن فروع القانون األخرى اليت تضيف 

 .1املادة األوىل من القانون املدين [

 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .  5/6والركن الشرعي ابلنسبة جلرائم احلرب جنده يف املادة 

  ملادي : الركن ا-1
له مظهر حمسوس يف العامل ،رادي نساين اإلو السلوك اإلأي جرمية هو النشاط يعترب الركن املادي أل

والتحضري هلا مث د عدان اجلرمية تبدأ أوال كفكرة ، مث يعزم الشخص على ارتكاهبا ويتبع ذلك اإلأاخلارجي ، ذلك 
امها وقد ينجح فيتمها ، فعنصر التجرمي ينصب إمتو يتوقف عن أيبدأ الفاعل يف تنفيذها ، وقد يفشل بعد ذلك 

 . 2على املظاهر اخلارجية املادية للسلوك 

 . 3السلوك ، النتيجة والسببية  رائم احلرب يتكون من ثالثة عناصر هي:جلوالركن املادي 

 :  سلوكأ ـ ال

رادية تصدر عن شخص بعد إيرادهم ملصطلح السلوك أبنه : حركة عضوية إعند يقصد علماء القانون 
 .4جيايب وسلوك سليب إىل قسمني : سلوك إية معربة عما بداخله ، وينقسم هذا السلوك و فكر ور 

عضاء أنسان أبن استخدمت بعض جيايب فيتمثل يف حركات عضوية صادرة عن جسم اإلأما السلوك اإل
، ضرب املستشفيات ودور و اجلرحىجيايب يف جرائم احلرب ] قتل األسرى مثلة السلوك اإلأومن ،تيانه إاجلسم يف 

جيايب قد يكون بسيطا كاالغتصاب وقد يكون مركبا  العبادة ابلقنابل ، التعذيب واالغتصاب [ ، والسلوك اإل
هو ليس مقصورا على العمل املادي التنفيذي فقط بل االتفاق والتحريض يعد سلوكا و سرى كسوء معاملة األ

 5جيابيا إ

                                                           
  81:، ص 6115ومة ، الطبعة السادسة هبوسقيعة أحسن ، الوجيز يف القانون اجلزائري العام ، دار  1
  653 :سابق ، صدمحم حمي الدين عوض ، نقال عن عمر املخزومي ، مرجع  2
  89 :، ص 6118سالمي والقانون الدويل ، اطروحة دكتوراه ، اجلامعة األردنية زايعة ، جرائم احلرب يف الفقه اإلبخالد رمزي ال 3
  86 :زايعة ، نفس املرجع ، صبخالد رمزي ال 4
 658-659ابق ،ص:سع عمر املخزومي ، مرج 5
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تيانه مما يرتتب عليه عدم حتقق إيان عمل معني يفرض القانون إتحجام عن وأما السوك السليب فيعين اإل
نتيجة يستلزم القانون حتققها ، ومن أمثلة السلوك السليب يف جرائم احلرب : امتناع الرئيس األعلى للقوات املسلحة 

 مه بذلك .منع حدوث ارتكاب جرائم احلرب مع علعن املقاتلة 

لنتيجة لبل  ،لذات السلوك ال فيه ينظر،جيايب ابالمتناع وهنالك شكل آخر للسلوك يعرف ابلسلوك اإل
ساسي يف الركن املادي لتلك اجلرمية ، ألن املنهي عنه هو عدم أإذ أن النتيجة عنصر ،املرتتبة على ذلك السلوك 

ىل تلك النتيجة ومثال هذا : جرمية إجيابيا يفضي إلوكا حتقق النتيجة فيعمل اجلاين على خمالفة احملذور ويتخذ س
 . 1سري من خالل حرمانه من الطعام مع التيقن أن هذا احلرمان ال حمالة يؤدي ملوته قتل األ

 ـ النتيجة :  6

ي أبهنا: كل تغيري حيدث يف العامل اخلارجي كأثر الرتكاب السلوك لتعرف النتيجة يف القانون اجلنائي الداخ
وقد تظهر النتيجة منفصلة عن السلوك الذي أفضى اليها ، كما هو شأن اجلرمية املادية ] كالوفاة [ ،اإلجرامي 

ىل حتققها وقد تظهر متجسدة هبذا السلوك وغري منفصلة عنه وهو شأن إفهي منفصلة عن السلوك الذي أفضى 
جرد وضع النار دون النظر ملا يعقبه من مباجلرمية الشكلية ، كما هو احلال ابلنسبة للحريق ، حيث جيرم الشارع 

 .2ختريب وإتالف 

ومن مث فجرائم احلرب هي من اجلرائم ذات النتيجة ] القتل والتعذيب واالغتصاب وسوء معاملة األسرى 
فعال قد تكون النتيجة فيها مقرتنة ولكن بعض هذه األ، القانونواجلرحى [ فالسلوك املادي مقرتن بنتيجة جيرمها 

سرى واجلرحى ، فالسلوك والنتيجة هنا متالزمان مكانيا وزمانيا وكذلك التعذيب ، ابلنشاط ] كسوء معاملة األ
رب ، فعال األخرى يف جرائم احل، يف حني أن بعض األ3فأفعال التعذيب متالزمة مع النتيجة مكانيا وزمانيا أيضا 

 املستشفيات ودور العبادة .ضد  و الصواريخ أيفصل فيها بني النتيجة وبني النشاط فاصل زمين كإطالق القنابل 

كان الصاروخ لو  فقد يطلق صاروخ من مكان وتتحقق النتيجة يف مكان آخر وبعد فاصل زمين كما 
 .4خرى أىل قارة إو من قارة أطلق من دولة ضد دولة أخرى أ

                                                           
  83 ،86 :زايعة ، مرجع سابق ، صبخالد رمزي ال 1
 658 :أمحد فتحي سرور نقال عن املخزومي ، مرجع سابق ، ص 2
  :658حسام الشيخة ، نقال عن املخزومي ، نفس املرجع ، ص  3
 655 :دمحم حمي الدين عوض ، نقال عن املخزومي ، نفس املرجع ، ص 4
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 ـ رابطة السببية " صلة املسبب ابلسبب "  3

ن يكون فعل اجلاين أل اجلاين عن النتيجة اليت يعتد هبا القانون لقيام الركن املادي للجرمية ال بد ألكي يس
وانجتة عنه ، وعلى ذلك فإن رابطة السببية هي  هن تكون النتيجة مرتبطة بفعلأحداثها ، مبعىن إقد تسبب يف 

 .1الصلة اليت تربط بني الفعل ] السلوك [ والنتيجة 

ثناء قيام حالة احلرب أي أقع أن يجرامي الذي يعترب جرمية حرب ال بد ن السلوك اإلأىل إوننبه أخريا 
و قتال متبادل أومها الواقعي نزاع مسلح أثناء نشوهبا ، فال تقع قبل بدء احلرب وال بعد انتهائها ، فاحلرب يف مفه

عالن رمسي أم مل يصدر إة ، سواء صدر هبا يبني القوات املسلحة ألكثر من دولة ينهي ما بينها من عالقات سلم
حدى الدول املتحاربة قبل إللحرب فهو يستلزم ضرورة صدور إعالن رمسي هبا من جانب  ملفهوم القانويناما أ، 

وال يشرتط بعد ذلك توافر ،هو األخذ ابلتعريف الواقعي للحرب  حواالجتاه الراج.ية العسكرية بدء العمليات القتال
 .2عسكراي  أويكون مدنيا  أنذ يستوي إصفة معينة يف اجلاين لكي تقع جرائم احلرب ، 

 اثلثا: الركن املعنوي: 
و الشخصية أميثل الركن املعنوي يف اجلرمية اجلانب النفسي الذي يتكون من جمموعة من العناصر الداخلية 

رادة احلرة جرامية ، فهو يعترب االجتاه غري املشروع لإلدراك واإلنساين واليت ترتبط ابلواقعة املادية اإلذات املضمون اإل
و خطأ غري أرادة يف اجلرمية عن عمد إلفة الصور اليت تتخذها امبعىن آخر يقصد به كا أوجرامية حنو الواقعة اإل

 .3عمدي 

فراد كأشخاص املسؤولية اجلنائية الدولية ومنيز يف القانون الدويل اجلنائي املعاصر وجود جمموعتني من األ
ئية كإعطاء جراجرامية واإلعماهلم اإلأحيث تتمثل األوىل يف القادة العسكريني املسؤولني عن ،عن جرائم احلرب 

، أما  الثانية فتتمثل يف املشاركني الفعليني  الدبلوماسيني ، احملامني، جرامية من رجال الدولة العسكريني األوامر اإل
اعتربوا  أوارتكبوا اجلرائم مببادرهتم الشخصية  أوجرامية إلوامر األشخاص الذين نفذوا األكايف اجلرمية الدولية  

 .4مشاركني فعليني يف هكذا جرائم 

                                                           
 986:عبد هللا سليمان ، مرجع سابق ، ص  1
 .56، 59 :علي عبدالقادر قهوجي ، مصدر سابق ، ص 2
 619 :ص ،نقال عن املخزومي ، مرجع سابق  ،أمحد فتحي سرور 3
   83 :ص ،كمال محاد ، نقال عن خلق هللا صربينة ، مرجع سابق  4
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و ما يسمى ب القصد اجلنائي " دورا ابرزا يف قيام املسؤولية اجلنائية من أرادة وتلعب قضية العلم واإل
 وهو ما سنفصله فيما يلي : "عدمها 

 ـ القصد اجلنائي :  2
يعلم أن ل يف العلم والقصد ، أي يلزم لقيام جرائم احلرب ومساءلة مرتكبها توافر الركن املعنوي املتمث

ضا أييكون على علم  أنو  ،حيدث النتيجة اليت يريدها من ورائه أنه أنمرتكب اجلرمية بطبيعة سلوكه الذي من ش
و أن أ ،كثر من اتفاقيات جنيفأو أفاقية تشخاص احملميني ابشخاص املعتدى عليهم من األو األأأبن الشخص 

يكون  ،أوعراف السارية على املنازعات املسلحة الدولية وغري الدولية للقوانني واألسلوكه يشكل انتهاكا خطريا 
غري الدويل ، حسب الظروف اليت يرتكب فيها  أوعاملا ابلظروف الواقعية املثبتة لوجود هذا النزاع املسلح الدويل 

 سلوكه هذا . 

جرمية من جرائم  أي الشخص جنائيا عن لأرادة ليسالعلم واإل ي بتوافر عنصر إالوال يقوم الركن املعنوي 
 .1احلرب الواردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 جرائم احلرب :  لىر موانع املسؤولية عأثـ  1
ىل تفريغ مفهوم املسؤولية اجلنائية إيؤدي ختلف شرطي القصد اجلنائي ] العلم واالرادة [ يف جرائم احلرب 

 .2ىل عدم توافر اخلطأ إختلف هذين الشرطني يقود ى ؤدمىل امتناعها ألن إوابلتايل  ا،الدولية من حمتواه

وال يقدم على ارتكاهبا جمنون أو حدث نظرا ،وملا كانت اجلرمية الدولية من اجلرائم اليت ال ترتكب يف حلظة 
سباب انتفاء أوعليه فإن ، الختيار لدى اجلاينيف ارية و حا يز عداد وجتهيز سابقني يفرتضان متيإملا تستوجبه من 

كراه املسؤولية اجلنائية يف القانون الداخلي مثل : اجلنون، العاهة العقلية ، صغر السن ، السكر االختياري ، اإل 
 .3سباب ال ميكن االعتداد هبا يف القانون اجلنائي الدويل لعدم اتفاقها مع اجلرمية الدولية وغريها من األ

كراه كراه املادي واإل اجلهل ، ولإلكراه صوراتن : اإل  أوكراه حتت ضغط اإل ولكن ميكن تصور ارتكاهبا 
 املعنوي .
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مر كراه املعنوي فيتخذ غالبا صورة األكراه املادي : يعدم الركن للجرمية كما يقول "جالسري " أما اإل اإل 
إىل كاألمر الصادر من القائد ،ىل شل حرية املسؤول يف العمل إمر ذ قد تصل قوة األإعلى الصادر من الرئيس األ

مر الصادر بضرب املنشآت املدنية كاملستشفيات ودور العبادة ، و األأ اجلرحى و سرى جلنود ابإلجهاز على األا
و اجلانب السليب يف املعرفة ، أما الغلط هفكالمها ينفي العلم حبقيقة الواقعة فاجلهل  قائعو الغلط يف الو أأما اجلهل 
جمرمي احلرب وخاصة حمكمة  وقد استقر قضاء احملاكم العسكرية يف قضااي.للمعرفة يغاير الواقع  جيايبإفهو اجتاه 

واعتربت أن كل عقاب جنائي ،ن العنصر املعنوي من عناصر تكوين اجلرمية الدولية أبنورمربغ  على املبدأ اخلاص 
ع اجلوهرية للجرمية ينفي القصد قائالو الغلط يف  وأيقاس مبقدار خطأ اجلاين كما أقرت تلك احملاكم أبن اجلهل 

 .1اجلنائي 

  .االعتداء على موظفي املنظمات املستقلة وجرائم احلرب  رابعا :
هناء العالقات الودية بني إهناك من يقول أبن جرائم احلرب تتطلب توافر قصد جنائي خاص أال وهو نية 

قذف املدن واملنشآت املدنية واالعتداء على كرامة  حيث أن أخذ الرهائن وقتلهم واالستمرار يف حبسهم أو،الدول 
ي ينطبق على النزاعات املسلحة الدولية ، أما فيما خيص أولكن هذا الر .سري ومعاملته بطريقة غري انسانية األ

ليم دولة واحدة يكون فيها إقالنزاعات املسلحة غري الدولية فال ميكن تقبل هذا الرأي ألن هذه النزاعات تقع على 
مكانية فيها لقطع إأو فيما بني هذه اجلماعات فال ،نزاع بني السلطات احلكومية واجلماعات املسلحة املنظمة ال

 .2هنائها إو أالعالقات الودية 

احلق يف احلصول على  كوعالقة ذلك ابنتها، يه سنحاول التطرق جلرائم احلرب يف كال النزاعني لوع
 من خالل ما يلي :نسانية املستقلة املنظمات اإل نسانية اليت يبذهلا موظفواملساعدات اإل

  :ـ االعتداء على موظفي املنظمات االنسانية املستقلة كجرمية حرب خالل النزاعات املسلحة الدولية_2
 أنه: " 9188ول ضايف األتوكول اإلو من الرب  89ورد يف املادة لقد         

 ساليب احلرب أـ حيظر جتويع املدنيني كأسلوب من  9       
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عيان واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني و تعطيل األأنقل  أوو تدمري أـ حيظر مهامجة  6
ألي  أمحلملهم على النزوح  أوصد جتويع املدنيني بقشرب احليوية مهما كان الباعث سواء كان الومثاهلا مرافق مياه 

 ."ابعث آخر

ول مل يعد ضايف األتوكول اإلو من اتفاقية جنيف الرابعة فإن الرب  81شأن ابلنسبة للمادة الوكما هو 
وابلتبعية اتصافه بوصف ، و جسيما أمنه على أنه يشكل انتهاكا خطريا  89نص املادة  يقع على االنتهاك الذي
 جرمية حرب .

ساسي للمحكمة اجلنائية [ من النظام األ 68الفقرة الثانية ] ب ـ  15وتداركا هلذا القصور جاءت املادة 
نه يعد جرمية حرب االنتهاكات اخلطرية األخرى ] خارج االنتهاكات أالدولية تغطي هذا النقص ابلتنصيص على 

عراف السارية على املنازعات املسلحة الدولية يف النطاق الثابت اجلسيمة التفاقيات جنيف االربعة [ للقوانني واأل
ها رب حبرماهنم من املواد اليت ال غىن عناحليع املدنيني كأسلوب من أساليب ... تعمد جتو  "للقانون الدويل :

 . 1جنيف  ياتتفاقامدادات الغوثية على النحو املنصوص عليه يف لبقائهم مبا يف ذلك تعمد عرقلة اإل

ت شخاص املدنيني يف وقالفقراتن واحد واثنان من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األ 81وتنص املادة 
الكافية وجب على دولة  نو قسم منه تنقصهم املؤ أراضي احملتلة ه : " إذا كان كل سكان األأناحلرب على 

غاثة ملصلحة هؤالء السكان وتوفر هلم التسهيالت بقدر ما تسمح به وسائلها ن تسمح بعمليات اإلأاالحتالل 
محر غري متحيزة كاللجنة الدولية للصليب األ سانيةإنهيئة  أوتقوم هبا دول أن اليت ميكن ،وتتكون هذه العمليات 

محر ويشري تعليق اللجنة الدولية للصليب األ " .مدادات الطبية واملالبسغذية واإلمن رساالت األ األخص،على 
غاثة للسكان املدنيني هو أبن االلتزام املفروض على دولة االحتالل لتمكني وصول مثل هذه اإل 81على املادة 

هذه مل يرد ضمن االنتهاكات اخلطرية الواردة  81التزام غري مشروط ومع هذا فإن االنتهاك الذي يرد يف املادة 
وقد مت ،االنتهاك صفة التجرمي  افقد مثل هذيمن ذات االتفاقية مما  998على االتفاقية الرابعة اليت حددهتا املادة 

واليت عدت ضمن جرائم احلرب اليت ختضع ،ل نظام احملكمة اجلنائية الدولية تدارك هذا القصور من خال
[ مبا يف ذلك تعمد عرقلة االمدادات الغوثية على  68الفقرة الثانية ] ب ـ  15الختصاصها والواردة يف املادة 
  "جنيف اتالنحو املنصوص عليه يف اتفاقي

                                                           
  18،  19:، ص مرجع سابقانظر سهيل حسني الفتالوي ،  1



  محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل               الباب الثاين

261 
 

عة يشكل جرمية حرب ختضع الختصاص احملكمة جنيف الراب ةمن اتفاقي 81ق املادة ر خأن ما يعين 
عمال اليت كيفت على تعد األ:"ه أنول على ضايف األتوكول اإلو من الرب  6ف58اجلنائية الدولية كما تنص املادة 

[ أو اقرتفت ضد ..ا انتهاكات جسيمة يف االتفاقيات مبثابة انتهاكات جسيمة كذلك ابلنسبة هلذا امللحق ] ـ أهن
و وسائل النقل الطيب اليت يسيطر عليها اخلصم أو ضد الوحدات الطبية أهليئات الدينية او أالطبية فراد اخلدمات أ

تفاقيات وهلذا التعد االنتهاكات اجلسيمة ل :"نهأوحيميها هذا امللحق وجاء يف الفقرة اخلامسة من نفس املادة على 
 .1"ذه املواثيق خالل هبمبثابة جرائم حرب وذلك مع عدم اإل (توكولو الرب )امللحق 

سانية مستقلة وغريها كما سبق يف إننسانية والعاملني عليها من منظمات ومن أجل محاية املساعدات اإل
من  89[ جاءت املادة 69ـ و 3] ب ـ  6فقرة  5ول و املادة ضايف األتوكول اإلو من الرب  6/  58املادة 

.... يشكل العاملون على الغوث جزءا من املساعدة املبذولة يف أي  "ول لتعزز تلك احلمايةضايف األتوكول اإلو الرب 
وجيب احرتام مثل هؤالء العاملني  19[ فقرة .. . ...رساليات الغوث ]إعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزيع أمن 

 (. 16فقرة )ومحايتهم 

ب على أي شخص ع العقايحوال توقه : "ال جيوز أبي حال من األأناليت تنص على  98ومثلها املادة 
ملهنة الطبية بغض النظر عن الشخص املستفيد من هذا النشاط القيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف 

 .2 ( 19فقرة )

[ واليت تعترب نصا قاطعا يف موضوع محاية موظفي املنظمات  3] ب ـ  6فقرة  5وقد جاءت املادة 
و أتعمد توجيه هجمات ضد موظفني مستخدمني : "  عدت ضمن جرائم احلرب نسانية املستقلة ، حيثاإل

حفظ السالم عمال  أونسانية و مركبات مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلأوحدات  أوو مواد أمنشآت 
و للمواقع املدنية مبوجب قانون املنازعات أمم املتحدة ما داموا يستحقون احلماية اليت توفر للمدنيني مبيثاق األ
 . "املسلحة 

تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد  "[ جرمية حرب  69] ب ـ  16فقرة  15كما اعتربت املادة 
يف طبقا للقانون جنة يف اتفاقيات ينفراد من مستعملي الشعارات املميزة املبوالوحدات الطبية ووسائل النقل واأل

 . "الدويل
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غري ة حرب خالل النزاعات املسلحة نسانية املستقلة كجرميـ االعتداء على موظفي املنظمات اإل1
 الدولية:

:" االنتهاكات اخلطرية ليمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ما ي 15لقد ورد يف املادة 
فعال من األ فعلاألخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل، أو أي 

  ....التالية

توجيه هجمات ضد املباين والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات ـ تعمد 6
 ة يف اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدويل . يناملميزة املب

و مركبات مستخدمة أوحدات  أومواد  أوو منشآت أـ تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني  3
حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدة ما داموا يستحقون احلماية اليت و أنسانية يف مهمة من مهام املساعدة اإل

 .1 ....."للمواقع املدنية مبوجب القانون الدويل للمنازعات املسلحة أوتوفر للمدنيني 

[ تنسجم أكثر مع فكرة املساعدة واحلماية ابعتبارمها 3و6] د [ ]  6املادة الثامنة فقرة أن وال شك 
ضايف الثاين من الربوتوكول اإل 99، و 91،  1جنب ، فمن جهة جاءت داعمة ملقتضيات املواد  يسريان جنبا اىل

راد اخلدمات الطبية واحلماية العامة للمهام الطبية ومحاية وحدات ووسائط النقل الطيب على أفواليت تتعلق حبماية 
      .التوايل 

ول اليت حتظر مهامجة ضايف األتوكول اإلو الرب من  99ىل حد ما تقرتب من املادة إومن جهة أخرى فهي 
 .2عيان واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة تعطيل األ أوو نقل أتدمري  أو

]ج[ على حاالت االضطراابت والتوترات الداخلية 6على استبعاد انطباق الفقرة  5/6وقد نصت املادة 
 عمال ذات الطبيعة املماثلة .و املنقطعة وغريها من األألعنف املنفردة مثل أعمال الشغب أو أعمال ا
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 املطلب الثاين : املسؤولية الدولية عن االعتداء على موظفي املنظمات اإلنسانية املستقلة .
من .تشكل املسؤولية الدولية ضمانة هامة وأساسية يف جمال حفظ احلقوق والتصدي حملاوالت النيل منها 

أجل ذلك كان لزاما علينا التعرض للمسؤولية الدولية عن اجلرائم اليت ترتكب ضد موظفي املنظمات اإلنسانية 
 عموما عرب الفروع التالية : 

 الفرع األول : القواعد العامة للمسؤولية الدولية : 
ويل كإجراء الك إخالل ابلتزام دهني يربز كلما كان ذسوف نتحدث عن ماهية النظام القانوين ال 
 و جربه .أك إبصالح الضرر ذلعالجي و 

 :  أوال : تعريف املسؤولية الدولية

ريف اة تعريف جامع ومانع للمسؤولية الدولية ، كما أن التعغيف صيا الدويللقد اختلف فقهاء القانون 
أتثرا منهم ابملفهوم اليت وردت بشأهنا اقتصرت يف ابدئ األمر على اعتبار الدولة الشخص الوحيد للقانون الدويل 

وابلتايل فإن قواعد املسؤولية الدولية ونطاق تطبيقها كان يشمل الدول فقط دون غريها من .ا القانون ذالتقليدي هل
 أشخاص القانون الدويل األخرى .

يرتتب مبقتضاه  ف املسؤولية الدولية أبهنا نظام قانوينيعر   BASDEVANTوعليه فإننا جند األستاذ 
 ضرار اليت حلقت بدولة أخرى معتدى عليها .األاليت اقرتفت فعال خمالفا للقانون الدويل التعويض عن  على الدولة

ه دولة تي ينشئ التزاما إبصالح أي انتهاك للقانون الدويل ارتكبذن أبهنا " املبدأ السكما عرفها الفقيه كل
ملبدأ الذي ينشئ االلتزام اب"فقد عرفها  EAGELTON، أما األستاذ ايكيلتون   "مسؤولة ويرتب ضررا

م األستاذ حممود سامي جنينه د، وقد ق"ابلتعويض عن كل خرق للقانون الدويل تقرتفه دولة مسؤولة ويسبب ضررا 
كثر من مقتضاها التزام أو أأن املسؤولية يف القانون الدويل هي عالقة قانونية خاصة تربط دولتني "تعريفا مقتضاه 

مشروع دوليا غري و الدول األخرى عما أصاهبا من ضرر نتيجة عمل ألة بتعويض الدولة و الدول املسؤو أالدولة 
 .1منسوب لألوىل 

                                                           
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن6111الطبعة األوىل عبدامللك يونس دمحم ، مسؤولية املنظمات الدولية عن أعماهلا والقضاء املختص مبنازعاهتا ،  1

 938، 938ص 
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املسؤولية الدولية : " أبهنا الوسيلة اليت مبوجبها ينبغي على الدولة املقصرة ROSIEكما عرف الفقيه 
ىل الدولة الضحية بسبب ارتكاب تصرف خمالف للقانون الدويل العام واالمتناع عن القيام بتصرف إتقدمي تعويض 

 .1"ورد يف هذا القانون 

وقد طرأ تغيري يف تعريف املسؤولية الدولية ، إذ عد قصر املسؤولية الدولية على الدول منطقا حتكميا يعيق 
ه فقد اعتربت املسؤولية الدولية عالقة ترتبط أبشخاص القانون وعلي.حركة القانون الدويل املتجهة حنو عامل أمشل 

الدويل من دون حتديدها بصفة حصرية أو قصرها على الدول ، فنجد األستاذ حافظ غامن قد عرفها أبهنا : "  
لعمل القانون الدويل ولذلك فهي ترتبط بفكرة الشخصية الدولية والعالقة القانونية اليت ينشئها ا عالقاتعالقة من 

 .2"ن يكون أحد أطرافها من غريهم أشخاص القانون الدويل وال ميكن أال بني إاملولد للمسؤولية الدولية ال تنشأ 

ضرر ما لصاحل  إبصالح"االلتزام الذي يفرضه القانون الدويل على شخص دويل  أبهنا:وقد عرفها الغنيمي 
 .3 "املخالفة و حتمل العقاب جزاء على هذهأمن كان ضحية عمل او امتناع 

يف حني عرفها الدكتور دمحم سرحان أبهنا : " اجلزاء القانوين الذي يرتبه القانون الدويل على عدم احرتام 
أحد أشخاص هذا القانون اللتزاماته الدولية " كما عرفها إبراهيم العناين أبهنا : " ما تنشأ نتيجة عمل خمالف 

لشخص دويل آخر وأن غايتها تعويض ما  اانون الدويل وسبب ضرر شخاص القأحد أاللتزام قانوين دويل ارتكبه 
.وخنتم بتعريف الدكتور جابر الراوي الذي يرى املسؤولية الدولية أبهنا : " 4 "يرتتب على هذا العمل من ضرر

القانوين املفروض مبوجب النظام القانوين الدويل على أي شخص من أشخاص القانون الدويل العام  االلتزام
 .5 "و االمتناع عن عملأيض الشخص الدويل اآلخر ، الذي أصابه الضرر نتيجة للقيام بعمل بتعو 

هذه التعاريف الفقهية ، تقصر املسؤولية الدولية على املسؤولية املدنية وحدها  أنىل إنشري هنا  أنوال بد 
التعويض  أوت ابلدول األخرى ضرار اليت حلقاأل إبصالح، وهي إلزام الدول اليت انتهكت قواعد القانون الدويل 

را مدنية آاثعنها ،وهي بذلك ختتلف عن مفهوم املسؤولية الدولية يف نطاق القانون الدويل اإلنساين واليت ترتب 
ابنتهاكات جسيمة لقواعد  اقامو فراد الذين وجنائية ، تتمثل يف فرض عقوابت جنائية خمتلفة على الدول وعلى األ

                                                           
 15دار الثقافة ، األردن ،ص 6191الطبعة األوىل ،  أمحد خالد الناصر ، املسؤولية املدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية ، 1

 39،38منشورات دحلب ،ص 9118ى الطبعة األوىل .،بن عامر تونسي ، أساس املسؤولية الدولية يف ضوء القانون الدويل املعاصر ، 2
 885، ص  ندريةاإلسك، دار الفكر اجلامعي ،  6115منتصر سعيد محودة ، القانون الدويل املعاصر ، الطبعة االوىل  3
 938عبدامللك يونس دمحم ، مرجع سابق ، ص  4
 15امحد خالد الناصر ، مرجع سابق ، ص  5
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أو ارتكبوا جرائم حرب ابإلضافة اىل اجلزاء املدين كالتعويض عن األضرار اليت حلقت ،القانون الدويل اإلنساين 
 ابلغري .

العناصر اليت  أوريف الفقهية السابقة تدور يف جمملها حول شروط انعقاد املسؤولية الدولية اكما أن التع
شخاص لفة هذه القاعدة من قبل األتشكل املسؤولية الدولية يف حال توافرها وهي وجود قاعدة قانونية دولية وخما

 .1وهذه شروط انعقاد املسؤولية الدولية  األخرى،جدية تلحق ابلدول  اضرار أالدوليني املخاطبني أبحكامها وترتب 

كما قد يكون مصدر االلتزام   الدولية،مصادر االلتزام يف القانون الدويل أساسا يف املعاهدات  وتتمثل
اجلماعة الدولية ، كما ميكن أن يكون مبدأ من املبادئ القانونية العامة ] املادة  استقرت يف ضمري عرفية،قاعدة 

رادة املنفردة لشخص القانون الدويل من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية [ وقد يكون مصدر االلتزام اإل 35
 .2قرارا صادرا عن منظمة دولية  أو

 اثنيا : شروط  املسؤولية الدولية . 
تنتج   ها حىترأينا يف تعاريف املسؤولية الدولية السابقة ، أهنا حتتوي على ثالثة عناصر ال بد من توافر لقد 

 تلك املسؤولية آاثرها وهي :

 القيام بعمل غري مشروع دوليا : _أوال
يكون هذا التصرف خمالفا ألحكام وقواعد القانون  أنحىت تعترب الدولة مسؤولة عن تصرفها دوليا ، البد 

الدويل ، وقد اثر خالف يف الفقه حول استخدام مصطلح خمالفة االلتزامات الدولية " أو مصطلح : خمالفة 
تتولد بعض  أنعم وأمشل ، ألنه من املتصور أأحكام القانون الدويل " وغالب الفقه يستخدم املصطلح األول  ألنه 

 لدولية عن قرارات املنظمات الدولية أو احملاكم الدولية أو عن بعض العالقات القانونية اخلاصة .  االلتزامات ا

 ويشرتط يف الفعل غري املشروع دوليا توافر عنصرين : 

 و االمتناع اللتزام دويل .أا العمل ذأ ـ عنصر مادي : ويتمثل يف خمالفة ه

                                                           
، دار وائل  6111ضرار البيئية اتناء النزاعات املسلحة ، الطبعة األوىل كرمية عبدالرحيم الطائي ، حسني على الدريدي ، املسؤولية الدولية عن األ 1

 69،  61للنشر ، األردن ، ص 
 18مصطفى أمحد أبو اخلري ، مرجع سابق ، ص  2
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 .1شخص دويل لاالمتناع  وأب ـ عنصر معنوي : ويتمثل يف نسبة هذا العمل 

وقد يكون التصرف الدويل غري املشروع الذي تقوم به الدولة والذي يرتب مسؤوليتها القانونية تصرفا 
فقد  9195ابيا، وقد يكون تصرفا سلبيا، وهذا ما قررته حمكمة العدل الدولية يف قضية مضيق كورفو عام إجي

جيايب بنزع األلغام من املياه اإلقليمية أللبانيا ، ومسؤولية ألبانيا اإل قررت هذه احملكمة مسؤولية بريطانيا عن تصرفها
 2يق بوجود تلك األلغام يف مياهها اإلقليمية ضعن تصرفها السليب بعدم تبليغ الدول اليت تعرب هذا امل

حيث ال عربة مطلقا  ،و عدم شرعيته هو املعيار الدويلأمعيار شرعية العمل  أنىل إكما نلفت النظر 
بقوانني الدولة الداخلية فيه ، ومن مث ساد مبدأ هام يف القانون الدويل وهو أن الدولة ال تستطيع التحلل من تنفيذ 

 .3اخلاص  أوو قانوهنا الداخلي أ دستورها إىلالتزاماهتا الدولية استنادا 

 شخص دويل : لاثنيا : نسبة العمل غري املشروع دوليا 
ىل دولة حسب إن يكون العمل غري املشروع دوليا منسواب أتقوم املسؤولية الدولية ، ال بد ن أمن أجل 

شخاص القانون الدويل كاملنظمات الدولية اليت اعرتف هلا ابلشخصية أ شخص من إىلاالجتاه التقليدي أو 
يتعلق بقضية التعويضات اليت فتائي الذي اإل القانونية الدولية ، كما قررت ذلك حمكمة العدل الدولية يف رأيها

 . 9191حلقت مبوظفي األمم املتحدة 

تصرف ابسم هذه الدولة سواء  به يىل الدولة كلما كان من يقوم إوهذا العمل غري املشروع دوليا يسند 
وسواء متثل يف السلطات املركزية أو الالمركزية ألن الدولة  ،حمكوما أوع حاكما و كان القائم ابلعمل غري املشر 

عمال غري والدولة مسؤولة دائما عن األ ،خص معنوي ، فهي تتصرف بواسطة أجهزة مكونة من موظفنيش
 .4املشروعة اليت يقرتفها األفراد واألجهزة دوليا ، طاملا أن هذه األعمال ليست جمردة من كل عالقة بوظائفهم 

تنسبها قواعد القانون الدويل  فما يصدر عن السلطات املختلفة يف الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية
والذي  9188، وهو ما قررته جلنة القانون الدويل يف مشروعها حول املسؤولية الدولية عام 5ىل الدولة مباشرة إ

                                                           
 .859منتصر سعيد محودة ، مرجع سابق ، ص  1
 66،63كرمية الطائي وحسني الدريدي ، مرجع سابق ، ص  2
 858منتصر سعيد محودة ، مرجع سابق ، ص  3
 981، ص دحلبمنشورات ، 9118مسؤولية الدولة الدولية ، للبن عامر تونسي ، املسؤولية الدولية ، العمل غري املشروع كأساس  4
 335، ص  مرجع سابقغازي حسني صبارين ،  5
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جيابية او سلبية منافية لاللتزامات إجاء فيه : " تلتزم الدولة إبصالح الضرر الذي يصيب األجانب نتيجة أفعال 
ن املسؤولية الدولية الناجتة مص تخلو موظفوها ، وال جيوز التذرع بنصوص قوانينها الداخلية للأاليت اختذهتا سلطاهتا 

 . "هعدم تنفيذ أوخالل ابلتزام دويل عن اإل

 اثلثا: إحداث العمل غري املشروع دوليا ضررا لشخص دويل آخر . 
 نتيجةحىت يكتمل البناء القانوين لنظام املسؤولية الدولية ال بد من ترتب ضرر يلحق بشخص دويل آخر 

شخاص أكل مساس حبق او مبصلحة مشروعة ألحد "ذلك العمل غري املشروع ، والضرر يف القانون الدويل هو : 
 .1 "القانون الدويل

ة ، فاملسؤولية الدولية تدور مع الضرر وجودا وعدما ن الضرر هو مناط املسؤولية الدوليأوميكننا أن نقول 
ن فتشتها دورية تركية ، رافضا احلكم أبعد  9185، حيث جاء احلكم التحكيمي يف قضية السفينة االيطالية سنة 

يطاليا وفنزويال ، إبني  9131سنة  ينابلتعويض مربرا ذلك أبن الشركة مل يلحقها أي ضرر وكذلك يف قضية مارتي
 9168خذت احملكمة الدائمة للعدل الدويل بوجهة النظر هذه سنة أوقد ،ض التعويض لعدم وجود الضرر فقد رف

 أنذ قالت احملكمة إاالمتياز املمنوحة له يف فلسطني  بني بريطانيا واليوانن يف شأن عقود "مافروماتيس"يف قضية 
 .2من مث فليس له احلق يف التعويض و مل يصبه أي ضرر  "ما فروماتيس "املدعى

 ره يف قيام املسؤولية الدولية وهي : آاثويشرتط يف الضرر عدة شروط حىت ينتج 

أ ـ أن يكون الضرر حمققا وهذا الشرط حمل اتفاق بني الفقه والقضاء الدوليني حيث ال تعويض عن الضرر 
 االحتمايل غري حمقق الوقوع .

 لعمل غري املشروع دوليا .ب ـ عالقة سببية بني الضرر وا
 يصح القضاء بتعويضني عن عمل واحد غري ال يكون الضرر قد سبق جربه من قبل : حيث أالج ـ 
التعويض النقدي يف حالة تعذر  أوواجلرب يكون عن طريق التعويض العيين : إعادة الشيء ألصله  ،مشروع دوليا

 .3التعويض العيين 
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 أوبيا يلحق بسمعة الشخص أد أويكون معنواي  أناي وهو الغالب و يكون الضرر ماد أنويستوي يف ذلك 
 شرفه واعتباره.

 : أساس املسؤولية الدولية :  ااثلث 
جله يضع القانون عبء تعويض الضرر الذي وقع أيقصد أبساس املسؤولية الدولية " السبب الذي من 

ساس واحد أحد أشخاص القانون الدويل مل يعد قاصرا على أوقيام املسؤولية الدولية اجتاه  1 "على شخص معني
ضرارا أقت أحلساليب صناعية حديثة أتقليدي ، وذلك بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي واستخدام وسائل و 

ى أدخمالفة قواعد القانون الدويل ، ما  أوبات اخلطأ إثصعوبة لبيئية فادحة ابلدول األخرى ، ومل تطالب ابلتعويض 
 .2ساس جديد للمسؤولية الدولية ألبحث عن ىل اإ

 هم النظرايت الفقهية يف أتسيس املسؤولية الدولية: أوعليه سنحاول تفصيل 

 : نظرية اخلطأ :  2
اليت  دولةتكون مسؤولة ما مل ختطئ، إذ أن على ال أنالدولة ال ميكن  أنساس أتقوم نظرية اخلطأ على 

ومن مث ال تقوم املسؤولية الدولية ما مل يصدر عن  .الدولة املسؤولة عن الضررن تثبت خطأ أثبات ادعائها إتريد 
 و غري متعمد .أالدولة فعل خاطئ يضر بغريها من الدول ، وهذا الفعل اخلاطئ إما أن يكون متعمدا 

قام اهلولندي جروسيوس بنقل نظرية اخلطأ يف القانون  ماعند 95وقد ظهرت هذه النظرية يف القرن 
 ساس توافر اخلطأ من جانب األمري يف حالتني: أمسؤولية الدولة على   جمال القانون الدويل، حيث بىنإىللي الداخ

 صبح شريكا فيها .أعمال وبذلك ـ مل يتخذ األمري اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون وقوع هذه األ أ
عمال ، وبذلك يكون لتصرف بعد وقوع األعدم اختاذ األمري اإلجراءات الكفيلة مبعاقبة من قاموا اب ب.         

 قد أجاز تصرفهم .
نا تشبه نظرية اخلطأ يف القوانني الداخلية ] املسؤولية أيونظرية اخلطأ يف جمال القانون الدويل كما ر 

 . 3التقصريية [ 

                                                           
  911أمحد خالد الناصر ، مرجع سابق ، ص  1
  61ني الدريدي ، مرجع سابق ، ص كرمية الطائي وحس 2
  916ن،919أمحد خالد الناصر ، مرجع سابق ، ص  3
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 : نظرية املخاطر :  1
واجهة التطورات التكنولوجية احلديثة اليت سامهت بشكل ملحوظ يف مللقد ابتدع الفقه الدويل هذه النظرية 

وارتياد الفضاء ،راض ودخول اجملتمع عصر التنافس النووي موبئة واألوانتشار األ،زايدة نسبة تلوث البيئة البشرية 
خمالفة قواعد  )اخلطأ وجه التقدم العلمي ، حبيث مل تعد قواعد املسؤولية التقليدية  القائمة على أاخلارجي وغريه من 

احللول للمشاكل النامجة  إجياد وأوضاع املستجدة قادرة على االستجابة هلذه األ (وأحكام القانون الدويل العام 
نشطة وغريها متارسها الدول بشكل مطابق ألحكام وقواعد القانون الدويل ، عن مثل هذه الظروف ، فهذه األ

ساس جديد أضرار بيئية واسعة االنتشار وطويلة األمد ، ما أدى اىل البحث عن أاثر و آومع ذلك تنجم عنها 
نشطتها املختلفة ، رغم أضرار النامجة عن مسؤولة عن األ ولتبار مثل هذه الدعللمسؤولية الدولية ، حبيث ميكن ا

ه النظرية تكتفي هذ أنحكام وقواعد القانون الدويل ، مبعىن أخروجا على  أونشطة ال تشكل خرقا تلك األ أن
تكون األخرية هي السبب من الناحية املوضوعية يف وقوع ضرر ابلغري إذ يكفي  أنالعتبار الدولة مسؤولة قانونيا 

خمالفة  أوتقوم عالقة السببية بني سلوك الدولة والضرر الواقع لتقرير مسؤوليتها الدولية ولو مل ترتكب خطأ  أن
 . 1حكام وقواعد القانون الدويل أل

وال مسؤولية أساس نظرية املخاطر هي أوحسب هذا املفهوم اجلديد فإن املسؤولية الدولية القائمة على 
قوامها العالقة السببية بني املخاطر املستحدثة والنشاط املشروع للشخص الدويل املصدر  ،مبدئية ذات طابع وقائي

ضرار املتحققة والنشاط اخلطر سببية بني األيضا ذات طابع عالجي قوامها رابطة الأ، واثنيا مسؤولية مفرتضة 
 2املشروع للشخص الدويل املصدر 

ضرار اليت تلحق بدول أخرى املتعلق ابلبيئة ومسؤولية الدولة عن األ 9186ولقد ذهب املؤمتر الدويل عام 
لسيادهتا او سيطرهتا  نشطة املقامة يف املناطق اخلاضعةوبيئتها واملناطق اليت تقع خارج السيادة الوطنية من جراء األ

 املسؤولية تتجلى يف ثالثة ميادين :  أن اىل اعتبار
 ـ االستعمال السلمي للطاقة الذرية من صناعية وجتارية وزراعية . 9
 ـ حتلية مياه البحر وتنقيتها من التلوث البحري  9
 القانون الدويل خطاء الدولة ومل ختالف قواعد أعلمية وغريها ختلق خماطر شديدة متجردة عن  نشطةأـ  6

                                                           
  39،  31كرمية الطائي وحسني الدريدي ، مرجع سابق ، ص  1
 916عبداملاك يونس دمحم ، مرجع سابق ، ص  2
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 أوهبوطها وتلحق ضررا ابألشخاص  أوانطالقها  أوثناء حتليقها أوكذا ابلنسبة للمركبات الفضائية 
دت ذلك أكاملركبة املسؤولية، كما  مستثمرليات الفضائية نفسها فيتحمل سقوط اآل أوجنبية أموال لدولة األ

 .1 9188اتفاقية 
يخ نظرية املسؤولية املطلقة يف نطاق القانون الدويل ، فهي ليست وقد كان للتشريعات الوطنية دور يف ترس

ضرار الناجتة عن استعمال اآلالت اخلطرة قرار املسؤولية عن األإجديدة يف القوانني الداخلية اليت اجته معظمها اىل 
ار يف املادة شأ 9189سنة  91دون حاجة إلثبات وقوع خطأ من املسؤول ، فالقانون املدين العراقي احلايل رقم 

شياء خطرية ، كما جاء يف أ أو هذه النظرية صراحة خبصوص من كان حتت تصرفه آالت ميكانيكية إىل 639
شياء او حارس اآلالت امليكانيكية ، من القانون املدين املصري اليت تتحدث عن مسؤولية حارس األ 985املادة 

ابملسؤولية املطلقة للشخص احلائز لآلالت اخلطرة إذا  935 وجند القانون املدين اجلزائري اعرتف صراحة يف املادة
 .2ما أحدثت ضررا ابلغري 

حكام القضائية يف قضااي املسؤولية عن التلوث البيئي كالقرار التحكيمي وقد صدرت العديد من األ
ملسؤولية فرنسا ا فقد محلت 9183الشهري حول قضية مصهر ] ترايل [ وقضية التجارب اليت أجرهتا فرنسا عام 

[ للحكم  املخاطروقد استندت احملكمة اىل املسؤولية املطلقة ] نظرية  ،نظرا لآلاثر النامجة عن مثل هذه التجارب
 مبسؤولية فرنسا.

 كما أخذت بعض املعاهدات الدولية ابملسؤولية املطلقة ومن أمهها : 
 [6/9املادة بشأن مسؤولية مشغل السفن النووية ]  9186ـ اتفاقية بروكسل  9
  3/9ضرار الناجتة عن تلوث البيئة املدة حول املسؤولية املدنية عن األ 9181ـ اتفاقية بروكسل  6
 / 6383املادة  9156ـ اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  3

 الفرع الثاين : املسؤولية اجلنائية الدولية 
ولنا فيما سبق املسؤولية املدنية الدولية ، وسنفصل احلديث عن املسؤولية الدولية اجلنائية اليت مل يتصد القد تن

نه ال ميكن توقيع عقوابت جنائية على الدولة ، أكر وجودها أصال ، حبجة أنهلا القانون الدويل التقليدي ، ألنه 
 وسنحاول تفصيل الكالم فيها من خالل ما أييت : 

                                                           
  63، 66دار هومة ، ، ص 6118عبد العزيز العشاوي ، حماضرات يف املسؤولية الدولية ،  1
 919عبدامللك يونس دمحم ، مرجع سابق ، ص  2
 993،998أمحد خالد الناصر ، مرجع سابق ، ص  3
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 ملسؤولية اجلنائية الدولية للدولة : أوال : ا
املسؤولية الدولية اجلنائية عن االنتهاكات اجلسمية لقواعد القانون الدويل  أنيرى االجتاه الفقهي األول 

اإلنساين بصفة خاصة وعن اجلرائم الدولية بصفة عامة ، تتقرر للدولة وحدها وهذا ألهنا الشخص القانوين الوحيد 
وابلتايل فال وجود للمسؤولية الدولية اجلنائية للفرد حىت ولو كان هذا ،  1كام القانون الدويل املخاطب بقواعد وأح

 .2األخري هو من ارتكب الفعل غري املشروع 
 ىل جمموعة من احلجج : إويستند أصحاب هذا االجتاه لتربير موقفهم 

تحمل االلتزامات الدولية إذا ما ـ الدولة هي الشخص القانوين الدويل الذي ميكن مساءلته ، فهي من ت 9
ند هلا املسؤولية الدولية سانتهكت هذه االلتزامات بطريقة ينتج عنها جرمية دولية ، مبا فيها جرائم احلرب ، فت

اجلنائية ، أما الفرد فليس من املخاطبني بقواعد القانون الدويل وال يتمتع ابلشخصية الدولية ، ومن مث ال يتصور 
عمال غري املشروعة اليت يرتكبها الفرد ، عاله ، فالدولة هي اليت تتحمل املسؤولية عن األأفلية عن وجود مسؤولية دو 

ذ ال إتوقع العقوبة اجلنائية املناسبة على هذا الفرد من خالل نظامها القانوين الداخلي ،  أنلدولة بعد ذلك لو 
ما يقضي املنطق مبحاسبة الفرد عن جرميته إ والدويل ون يقع الفرد حتت طائلة قانونني مها القانون الداخلي أيتصور 

 من قبل القانون الداخلي وحده .
ـ عدم تعارض فكرة السيادة مع تقرير املسؤولية الدولية اجلنائية للدولة وحدها ألن ما ترتكبه الدولة من  6

 .3جيب العقاب عليها أفعال غري مشروعة تضر ابلنظام والصاحل العام للمجتمع الدويل تعترب جرائم دولية 
تقرر حىت مسؤوليتها اجلنائية وذلك  أنوميكن ،ل عن أفعال أجهزهتا أالدولة تس أنـ يرى البعض  3

جناايت الدول تشكل جزءا من جمموعة القوانني  أنىل اجتهاد حمكمة العدل الدولية كدليل على إابالستناد 
قية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها ] البوسنة انطباق اتفا أنفاملرافعات والقرار األويل بش،الدولية 

اجلماعية كجرمية دولية ،  ابإلابدةن االعرتاف يف املادة األوىل من االتفاقية أواهلرسك ضد يوغسالفيا [ تدل على 
الدويل أن الفعل جلنة القانون  تال يعين أن اجلرائم اليت يرتكبها أعوان الدول هي وحدها اجلرائم املشمولة ، وقد رأ

                                                           
 969سليمان ، مرجع سابق ، ص ن عبد هللا سليما 1
، ، جامعة احلاج خلضر  6111، 6115نساين ، مذكرة ماجستري ة لقواعد القانون الدويل اإليمانصري مرمي ، فعالية العقاب على االنتهاكات اجلس 2

 81ابتنة ، كلية احلقوق ، ص 
 51ص سابق ، انصري مرمي ، مرجع  3
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الذي يتعلق جبرمية اإلابدة اجلماعية والذي اقرتفه حكام أو موظفون عموميون يف املادة الرابعة ال يستبعد مسؤولية 
 1شكال مسؤولية الدولة مبا يف ذلك املسؤولية اجلنائية أعن أفعال أجهزهتا ، ومل تستبعد املادة أي شكل من  ةالدول

ملسؤولية اجلنائية للدولة، أبن الدولة شخص ذو وجود حقيقي ومن مث فعليه ـ لقد احتج مناصرو فكرة ا 9
 .2قواعد القانون الدويل  تالتحمل بكافة الواجبات وااللتزامات عالوة على العقوابت اجلنائية إذا انتهك

سناد املسؤولية اجلنائية للدولة يف حالة انتهاكها اجلسيم إقهاء القانون الدويل إمكانية فالعديد من  ـ تبين 8
 بنهامي .أو ىل ذلك األستاذ إملبادئ وقواعد القانون الدويل، كما ذهب 

 جبملة حجج منها: أنصاره يديل فرض لفكرة املسؤولية اجلنائية للدولة ااالجتاه املع أما       
 أ ـ سيادة الدولة: 

ن أ رفض التسليم بفكرة املسؤولية اجلنائية للدولة على اعتبار إىلدي حيث ذهب جانب من الفقه التقلي
 أوتلك تتعارض مع مبدأ السيادة ، فإقرار املسؤولية اجلنائية للدولة يستتبع اإلقرار بوجود سلطة عليا  فوق الدول 

د مسؤولية جنائية يف حق ا قلنا بوجو إذو توقيع العقاب على الدولة املسؤولة، أالتسليم حبق الدول املتضررة يف فرض 
فهي ليست قاصرة على ، الدولة فذلك يستتبع وجود جزاءات توقع عليها ، وهذه اجلزاءات تتسم بصفة العقوبة 

 ال ىل حد الزجر والردع ، وهو ماإضرار النامجة عن فعل الدولة غري املشروع وإمنا تتعدى ذلك جمرد التعويض عن األ
سيادة الدولة وطبيعتها فضال عن عدم وجود سلطة عليا ميكنها مساءلة الدولة  يتحقق عمليا لتعارضه مع أنميكن 

 .3وفرض عقوابت جنائية عليها 
 ب ـ الدولة وفكرة الشخص املعنوي : 

فهي تفتقر اىل اإلرادة اليت ،ومن مث .و اعتباراي ألشخاص طبيعيني أالدولة متثل كياان معنواي  أنمن الثابت 
 على األشخاص الطبيعيني الذين يتمتعون ابإلرادة اليت توجه سلوكهم إالهي مناط املسؤولية اجلنائية اليت ال تقع 

سنادها اليهم معنواي يف صورة قصد جنائي أو مادي يف صورة البنيان املادي إحنو ارتكاب جرمية معينة  ميكن 
 .4ن يف قيام املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي ساسياأللجرمية ومها شرطان 

                                                           
 989دمحم انصر دمحم ، مرجع سابق ، ص  1
 981ر دمحم ، نفس املرجع ، ص صدمحم ان 2
 981سامي جاد عبدالرمحان واصل ، مرجع سابق ، ص  3
حكام القانون الدويل االنساين ، رسالة دكتوراه ، جامعة تلمسان أيف ظل  امساعيل عبدالرمحان ، نقال عن بلخري الطيب النظام القانوين ملسؤولية الدول 4
 339،333،ص: 6198،6198،
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كما أن إسناد املسؤولية اجلنائية الدولية للدولة على أساس فكرة املماثلة بني الدولة يف نطاق القانوين الدويل 
، وبني الفرد يف نطاق القانون الوطين ابعتبارمها كائنات متطابقة من حيث الطبيعة ] أشخاص القانون [ فإن 

فاملسؤولية اجلنائية فكرة لصيقة ابلكائن الطبيعي ،ليها إسسا تستند أاملسؤولية اجلنائية لكل منهما ال جتد هلا سناد إ
 .1ألنه وحده من ميلك التفكري واإلرادة اآلمثة وهو من يتحمل نتائج جرائمه 

 ج ـ مسؤولية الدولة وفكرة العقوبة : 
 2كعائق حيول دون مسؤولية الدولة اجلنائية من جانبني : العقوبة انقش الفقهاء الذين استندوا اىل فكرة 

اإلعدام والسجن واحلبس ورغم أن جل فقهاء  :ـ ال تصلح الدولة ألن توقع عليها بعض العقوابت 9
القانون هلم قناعة بعدم إمكانية توقيع العقوابت السالبة للحرية أبنواعها على الدولة ، ألن طبيعتها تستعصي على 

ميكن تطبيق عقوابت تتفق وطبيعة الدولة ، مثل الغرامة اليت تتعدى جمرد التعويض وكذا حرمان الدولة ذلك ، لكن 
تكون هذه العقوبة صادرة عن القضاء  أنمن ممارسة نشاط معني على املستوى الدويل كنزع السالح مثال بشرط 

 من .اجلنائي الدويل، وليس عن جهة ذات طابع سياسي مثل جملس األ
تنال مرتكب اجلرمية فقط ، وال تنصرف  أنـ إن مبدأ شخصية العقوبة والذي يقضي أبن العقوبة جيب  6

األمر .ىل شعب هذه الدولة إففي حالة تطبيق عقوبة على الدولة فإن آاثرها سوف تنصرف ،  غريه إىلآاثرها 
ورة على املستوى الدويل ويبدو أن االجتاه  القول بقيام املسؤولية اجلنائية اجلماعية ، وهي فكرة مهجإىلالذي يؤدي 

 األشخاص إىلسنادها إ الدولة و إىلسناد املسؤولية اجلنائية إالسائد اآلن يف فقه القانون اجلنائي الدويل هو عدم 
فقد نصت اتفاقية فرساي عقب احلرب العاملية األوىل ، وقد أتكد ذلك من خالل السوابق  .الطبيعيني فقط 

شخاص يف حكمها أن األ 9198انيا كما قررت حمكمة نورمربغ لعام أملغليوم الثاين ملك  على حماكمة 9191
 انيا كدولة .أملعيني وحدهم هم الذين يرتكبون اجلرائم وليس الكياانت النظرية ومل حتاكم يالطب

 .فراد وحدهم اثنيا : املسؤولية عن اجلرائم واالنتهاكات الصادرة عن األ
 حتميل املسؤولية الدولية اجلنائية املرتتبة عن اجلرائم الدولية مبا فيها االنتهاكات إىلنصار هذا االجتاه أيذهب 

يه إل هؤالء حبجج تؤيد ما ذهبوا ىل األشخاص الطبعيني وحدهم وقد أدإىللقواعد القانون الدويل اإلنساين  ةمياجلس
 (.سؤولية اجلنائية لألفراد امل )

                                                           
 631،ص  دار املطبوعات اجلامعية ، مصر 6116عباس هاشم السعدي ، مسؤولية الفرد اجلنائية عن اجلرمية الدولية ، 1
 938،938بلخري الطيب ، مرجع سابق ، ص  2
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سوة ابلقانون الداخلي املعاصر الذي أيخذ ابملسؤولية األخالقية وقوامها أة اجلنائية لألفراد ـ تسند املسؤولي أ
يكون مدركا ملا يقوم به من جرائم وله القدرة على التمييز بني  أنحرية اإلرادة فلكي يكون الشخص مسؤوال جيب 

ولية اجلرمية الدولية الشخص الطبيعي فيتحمل مسؤ  ،اخلري والشر ، وهو ما ال يتوافر للشخص املعنوي أي الدولة
 .1حتققت أهلية الفرد الكتساب احلقوق وحتمل الواجبات  ىتمبفرده م

فقد أصبح الفرد هو حمور حركة اجملتمع الدويل بشىت ، ب ـ لقد تغري الوضع عقب احلرب العاملية الثانية
بعه حتمله تن يأتنظيماته ومؤسساته ، فالسماح للفرد ابكتساب احلقوق يف ظل النظام القانوين الدويل كان ال بد 

فراد يف التأثري  على السلم وارتكاهبم وقد كشفت حوادث احلربني العامليتني خطورة تصرفات بعض األ،لاللتزامات 
 جانب مسؤولية الدولة إىلPELLAوقد أكد العالمة بيال ،رائم الدولية كانتهاك قوانني وعادات احلرب اجل
 . 2دية وهيئاهتا العامة فهنالك مسؤولية جنائية لألفراد العاديني عتامل

 افرتاضات قانونية أي كائنات مصطنعة ابتدعها الفقه إالج ـ إن األشخاص املعنوية ليست يف احلقيقة 
وابلتايل فعوامل  ،نفسية أووليس هلا يف الواقع حياة عضوية  ،لضرورات احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 .3الشخص الطبيعي يف  إاليتوفر  أنسناد املعنوي ال ميكن املسؤولية مبعناها احلقيقي وكذلك اإل
عيني وذلك مثل ب على األشخاص الطإالها إن غالبية العقوابت اليت يقررها املشرع اجلنائي ال ميكن توقيع د.

ومن  ،ال تلك العقوابت ابلشخص املعنويإنز ذ أنه من غري املتصور إحرية لعقوبة اإلعدام والعقوابت السالبة ل
ن العقوابت اليت ميكن فرضها على الشخص املعنوي هي يف الواقع عدمية اجلدوى ألهنا ال حتقق أهم إجهة أخرى ف

صالحه وأتهيله اجتماعيا ألن تلك األغراض ال تتحقق اال ابلنسبة إتقومي احملكوم عليه و  أغراضها املتمثلة يف
 .4للشخص الطبيعي الذي يتمتع ابلتمييز واإلرادة 

 13وهو الذي كرسته السوابق القضائية والنصوص القانونية املادة ، زبدة القول أن هذا االجتاه هو الغالب
ونظام حمكميت نورمربغ وطوكيو  668يف مادهتا  9191ومعاهدة فرساي  9118من اتفاقية الهاي الرابعة لعام 

 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.من النظام األ 68 املادة إىل
 رائم الدولية: فراد معا عن اجلألمسؤولية الدولة وا -اثلثا 

                                                           
 59مرمي ، مرجع سابق ، ص  يانصر  1
نساين يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ، رسالة ماجستري ، جامعة النجاح قصي مصطفى عبدالكرمي تيم ، مدى فعالية القانون الدويل اإل 2

 968،968الوطنية ، انبلس ، ص 
  59، ص  مرجعنفس انصري مرمي ،  3
 933سامي جاد واصل ، مرجع سابق ، ص  4
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نصار املسؤولية املزدوجة اليت تتقرر للفرد والدولة معا ومن أن نسرد حجج كل طرف من أسوف حناول  
 يعارض هذه الفكرة من خالل: 

االجتاه أن املسؤولية اجلنائية ا فراد معا: يرى أنصار هذـ االجتاه املؤيد للمسؤولية الدولية اجلنائية للدولة واأل 9
فالدولة هي الشخص املخاطب دوليا بقواعد القانون  ،رم دوليا تقع على عاتق الدولة والفرد معاعن الفعل اجمل

جرامي والفرد هو وإال حتملت املسؤولية اجلنائية املرتتبة على فعلها اإل ، اوعليها احرتامها وعدم اخلروج عليه ،الدويل
 .1خلطورته االجرامية  هتمرتكب اجلرمية ابسم الدولة وحلساهبا وابلتايل يتعني معاقب

ادة إر ليس هلا  أنأنه إذا كان هناك اعرتاض على مسؤولية الدولة جنائيا حبجة  PELLAويرى الفقيه بيال 
ومن مث تكون شخصيتها مبنية على جمرد ، ممثليههي شخص معنوي يباشر عمله من خالل و إمنا خاصة متميزة 

فراد احلقيقني فإنه جيب األخذ يف تقع إال على األ أناملسؤولية اجلنائية ال ميكن  أنيف حني ،االفرتاض واحليلة 
ال تتحمل أومن غري املمكن ، مهمة القانون الدويل هي محاية الدول ضد االعتداءات اليت تتعرض هلا  أناالعتبار 

ف هلا ابلشخصية القانونية الدولية ، دانة ابجلرائم الدولية ، ألن االعرتاإالدول اجلزاءات اجلنائية عندما تكون حمل 
ضا أيعيني يتحملون يأن األشخاص الطب  pellaيقرر  ،ومن جهة أخرى،يستلزم حتملها املسؤولية اجلنائية 

وهي مسؤولية مجاعية للدولة ومسؤولية فردية ،فعال االجرامية اليت يرتكبوهنا ابسم الدولة مسؤوليتهم مبناسبة األ
 2للشخص الطبيعي 

سناد املعنوي بل يرى أبن مسؤولية الدولة ليست مسؤولية أدبية قائمة على اإل Gravenاألستاذ  كما أن
يتالءم مع تلك  أنوابلتايل فإن تسليط العقاب عليها جيب ،هي مسؤولية تتفق وطبيعة الدولة كشخص معنوي 

حكام القانون الدويل تعين عددا من أىل القول أبن فكرة اخلروج عن إ lauterpachtهب الفقيه ذالطبيعة ، وي
ىل إالتصرفات املمنوعة اليت تتدرج من املخالفة العادية للواجبات التعاقدية واليت يرتتب عليها فقط التعويض املايل 

ين يعملون ذفراد الة وهي اجلرائم الدولية واليت ترتب املسؤولية اجلنائية لكل من الدولة واأليماملخالفات اجلس
 .3حلساهبا 
واتفاقية جنيف لعام  9195ذا كان من املمكن يف ضوء حماكمات طوكيو ونورمربغ واتفاقية إابدة اجلنس إو 
ترتيب املسؤولية اجلنائية لألفراد الذين ثبت ارتكاهبم جلرمية دولية  9188 لعام نيضافيتوكولني اإلو والرب  9191

التابع هلا هؤالء اجملرمون اختاذ كافة الوسائل فإنه يتعني على الدولة ،و يف وقت احلرب أسواء يف وقت السلم 
                                                           

 988ابراهيم العناين ، نقال عن سامي جاد واصل ، مرجع سابق ، ص  1
 958دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، مصر ، ص 6118  دمحم عبداملنعم عبدالغين ، اجلرائم الدولية ، دراسة يف القانون الدويل اجلنائي ،  2
 911دمحم عبداملنعم عبدالغين ، نفس املرجع ، ص  3
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ومن بني إجراءات العناية املتطلبة من ،واالحتياطات الالزمة لضمان حماكمتهم وتطبيق العقوبة املناسبة عليهم 
طراف بوضع التشريعات من التزام الدول األ 9191الدولة يف هذا اخلصوص ما نصت عليه اتفاقيات جنيف لعام 

زمة لتحديد العقوابت الفعالة اليت توقع على األشخاص املرتكبني لالنتهاكات اخلطرية الواردة يف هذه الداخلية الال
طراف مبالحقة وكذلك ما نصت عليه االتفاقيات املذكورة من التزام الدول األ،اآلمرين ابرتكاهبا  أواالتفاقيات 

ة دولة أخرى أيام حماكم أم أوحماكمها الوطنية  مامأاملتهمني ابرتكاب هذه االنتهاكات وتقدميهم للمحاكمة سواء 
 وأ اهلامهإثبت  اذإومن مث تنعقد مسؤوليتها الدولية ،أن الدولة تعد مرتكبة لفعل غري مشروع دوليا  ك، ومؤدى ذل

صالح  إهذا فضال عن حتميل الدولة املسؤولية الدولية املدنية عن .تقصريها يف بذل العناية الواجبة يف هذا الشأن 
 .1فراد التابعني هلا يف هذا الشأنضرار واخلسائر املرتتبة على أفعال األكافة األ

 الدولة والذي يعترب جرمية مبقتضى القانون الدويل إىلالفعل املنسوب  أنكما يرى األستاذ إبراهيم العناين 
ولية القانونية على غرار ذلك الدولة من املسؤ  ييعف أنيتحمل املسؤولية عنه الشخص الطبيعي ممثل الدولة ، دون 

ولكن تبقى هذه املسؤولية يف ظل الوضع احلايل للنظام .عمال التابع يف القانون الداخلي أمسؤولية املتبوع عن 
وحىت تتحقق .....املادي  أورها يف التعويض العيين أثطار املسؤولية املدنية اليت يتمثل إسة يالقانوين الدويل حب

مامها حماكمات موضوعية حمايدة يف مواجهة أ ير بد من وجود حمكمة جنائية دولية جت مساءلة الدولة جنائيا فال
حكام بتدابري على غرار التدابري االحرتازية يف أوتصدر عنها ،عاال جيرمها القانون الدويل أفالدولة اليت اقرتفت 

عيني الذين يمع معاقبة األشخاص الطبالقوانني الداخلية هدفها احليلولة دون تكرار األفعال اخلطرية اجملرمة دوليا 
 .2ارتكبوا هذه األفعال االجرامية 

 االجتاه املعارض للقول ابملسؤولية اجلنائية للدولة واألفراد معا: -6
 3لقد تعرض هذا الرأي النتقادات شديدة من قبل فقهاء القانون الدويل مستندين للمربرات التالية:

 مدنية . ىع على الدولة ليست يف حقيقتها عقوابت جزائية، إمنا تبقأ ـ إن العقوابت اجلنائية اليت توق
] الدولة والفرد [ عن جرمية واحدة ال يتماشى مع  ب ـ إن القول ابملسؤولية الدولية اجلنائية لشخصني

 املبادئ العامة للقانون طاملا مل يكن بينهما رابطة املسامهة اجلنائية . 

                                                           
 96،93، ص 9111، العام  98مسؤولية العراق عن احتالله لدولة الكويت ، اجمللة املصرية للقانون الدويل العدد رقم  أمحد عبدالونيس شتا، 1
  991،961، ص  املطبعة العربية احلديثة ، القاهرة 9118النظام الدويل  األمين ،  ،ابراهيم العناين  2
 58،59:انصري مرمي ، مرجع سابق ، ص  3
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ومن مث فهذا  ،عييرد حيلة قانونية واملعرب احلقيقي عنه هو الشخص الطب جمإالج ـ الشخص املعنوي ما هو 
فراد هم األ يمصدر اخلطر احلقيق أنيكون حمال للمساءلة اجلنائية الدولية خصوصا و  أنخري هو الذي جيب األ

 الذين يعربون عن سلطات الدولة ومن مث جيب توقيع القصاص عليهم.
أخذان بفكرة املسؤولية اجلماعية أي  وإذا،ن يتم دون إرادة أعضائها أميكن  للدولة الد ـ التصور اإلجرامي 

اكم ممثل الشعب الذي تصرف ابسم الدولة فقط، ألنه هو املدبر حن أنسر يالدولة فمن األ إلدانةإرادة الشعب كله 
  .واملنفذ الوحيد للجرمية

  .الثالثةية سناد املسؤولية اجلنائية الدولإالرتجيح بني اجتاهات  رابعا:
اخلالف الفقهي يتماشى مع اخلالف احلاصل يف املعاهدات واملواثيق الدولية اليت مل تبت يف هذه أن يالحظ 

 إذ ال يزال اجملتمع الدويل مرتددا يف تبىن أحد املذاهب املذكورة وبصورة هنائية واتمة . هنائي،على حنو  ألةاملس
و يف املعاهدات أفراد اجتاه ضعيف ال جيد قبوال واسعا لدى الفقه األفحصر املسؤولية اجلنائية يف الدولة دون 

قاذ هذا االجتاه ما ذهبت اليه مسودة مشروع أعدته اللجنة الدولية للقانون الدويل يف إنالدولية وال يفيد يف 
لها " أن قيام الدولة بعمل دويل خاطئ حيم األوىل:حول مسؤولية الدولة وقد جاء يف مادته  68/18/9151

  ". الدولةاملسؤولية الدولية فهذا املشروع ال يتحدث عن نوع املسؤولية الدولية اليت ترتتب عن خطأ 
ليه بعض إشارت أحيث  . وفر حظا من املذهب األولأفراد فهو أما القول ابملسؤولية املزدوجة للدولة واأل

 أوحد أعضاء هيئة أعند حماكمة  "جاء فيها :املعاهدات الدولية مثل املادة التاسعة من الئحة نورمربغ واليت 
و أن اهليئة " إ يعترب هذا الشخص ابلنسبة له مداانأن ن تقرر مبناسبة أي فعل ميكن أمنظمة أاي كانت فللمحكمة 

من االتفاقية اخلاصة جبرمية التمييز  19/16شارت املادة أا هي منظمة إجرامية كما إمناملنظمة اليت ينتمي اليها 
ىل ما يلي : " تعلن الدول األطراف يف هذه االتفاقية إ 31/99/9183الصادرة عن األمم املتحدة يف  العنصري

 جترمي املنظمات واملؤسسات واألشخاص الذين يرتكبون جرمية الفصل العنصري " .
فراد وحدهم جنائيا دون الدولة االجتاه األقوى وصاحب احلظ وكان املذهب الثالث القائل مبسؤولية األ

عمال التحضريية اليت عمال الدولية املتعددة ، فقد كانت حماكمات نورمربغ واألوفر من التأييد يف الفقه ويف األاأل
اليت نصت على وجوب  9191سبقتها مبثابة أتكيد واقعي وجتسيد عملي ملا سبق وأكدته معاهدة فرساي 

ىل حماكمة إتشري تلك املعاهدة  أنان دون ملحماكمة غليوم الثاين وبعض كبار املسؤولني عن جرائم احلرب من األ
ثناء احلرب املسؤولية أوالتصرحيات األخرى اليت صدرت  9193وقد حصر تصريح موسكو  ،الدولة األملانية نفسها

الشعوب وهوما نصت عليه الئحة نورمربغ يف مادهتا األوىل : " إن  أو الدول إىلفراد دون اإلشارة اجلنائية يف األ
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ناء أثو بصفتهم أعضاء يف منظمات أاحملكمة ختتص مبحاكمة وعقاب كل األشخاص الذين ارتكبوا شخصيا 
 حدى اجلرائم التالية ....." إعملهم حلساب دول احملور 

على معاقبة األشخاص املسؤولني  9189من البشرية لعام أع اخلاص ابجلرائم ضد سالم و و قد نص املشر و 
على عقاب مرتكيب  9195عة من اتفاقية منع جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام ونصت املادة الراب،عنها 

وورد نفس الشيء يف املادة الثالثة من .فرادا أ أوموظفني عامني  أواإلابدة اجلماعية سواء كانوا حكاما دستوريني 
 .91831اتفاقية قمع جرمية  الفصل العنصري لعام 

 سؤولية الدولية.الفرع الثالث: آاثر امل
لقد سبق وذكران كقاعدة عامة أن املسؤولية بشقيها املدين واجلنائي تقوم وتتحقق بتوفر ثالثة عناصر وهي 

وسنناقش آاثر املسؤولية الدولية  .ذا ختلف شرط منهما انتفت املسؤوليةإاخلطأ والضرر والعالقة السببية بينهما ف
ضرار الناجتة عن خرق قواعد القانون الدويل اإلنساين من خالل ما األ صالح األخطاء وجربإاجلنائية اليت تتضمن 

 أييت :

 أوال : التعويض : 
ـ تعريف التعويض : يقصد ابلتعويض املال الذي حيكم به على من أوقع ضررا على غريه يف نفس ، أو  9

بة اليت يقصد هبا جمازاة وهو يف ذلك خيتلف عن العقو ،مال أو شرف كما يقصد به جرب الضرر الذي حلق املصاب 
التعويض يقدر بقدر الضرر بينما  أنوهلذه التفرقة أمهيتها حيث يرتتب عنها ،اجلاين على تصرفاته وردع غريه 

 .2العقوبة تقدر خبطأ اجلاين ودرجة خطورته 
عقاب حرب بتقدمي تعويضات كافية عن أكما يقصد به أيضا مضمون التزام يلقى على عاتق دولة يف 

وقد استخدم اللفظ هبذا املعىن يف معاهدة فرساي لعام  ،رعاايها بسبب احلرب أوصابت دولة أخرى أار اليت ضر األ
9191. 

لضرورة تعويض اخلسائر النامجة عن ابكما يقصد بتعويضات احلرب ] الغرامات [ املبالغ املالية اليت يراد هبا 
 . 3 حالة السلمإىلناءها واليت يفرضها املنتصر على املهزوم كشرط للعودة أثاليت حدثت  أواحلرب 

                                                           
 931ـ968سليمان ، مرجع سابق ص عبدهللا سليمان  1
 .88ص  ،6191/6199جامعة اجلزائر، بن عكنون  ،تعويض الضرر يف القانون الدويل االنساين ، مذكرة ماجستري  ،بشريي طارق  2
 939عمر سعد هللا ، مرجع سابق ، ص  3
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كما يعرفه األستاذ دمحم سامي عبداحلميد أبنه إصالح الضرر على شكل دفع مبالغ نقدية وعينية وعادة ما 
حلجم  يكون مماثال أن ما كانت عليه ، ويشرتط يف التعويض إىلىل التعويض إذا ما تعذر إعادة احلال إيلجأ 

  1الضرر.
 ـ الطبيعة القانونية للتعويض يف القانون الدويل اإلنساين:  6 

وهو  9191خالل اباللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف تقوم املسؤولية الدولية اجلنائية عند اإل
ويف قرارها  9168ملعا  chorzowما نصت عليه حمكمة العدل الدولية الدائمة يف قضية مصنع شورزو 

كد على أحيث أكدت : " أن أي خرق للتعهدات يستوجب التعويض وكما  9165سبتمرب  93الصادر بتاريخ 
يف قضية املطالب  9168يف ماي  M  Huberصدره السيد ماكس هوبر أمي الذي يهذا االلتزام القرار التحك

النتيجة اليت  إنش حيث ورد فيه ما يلي : " سبانية من مراكضرار اليت حصلت يف املنطقة اإلالربيطانية بصدد األ
 . "ا مل يكن هذا املوجب قد نفذإذتعويض  حتؤدي اليها املسؤولية هي االلتزام مبن

ففي مشروع املسؤولية الدولية الذي قدمته اللجنة ، حكام املسؤولية الدولية أوقد ساهم الفقه بدوره يف بلورة 
ضرار النامجة عن عدم صالح األإحيث نصت املادة الثالثة منه على  9131مؤمتر الهاي للتقنني سنة  إىلالثالثة 

عدته جلنة القانون أفعال اخلاطئة دوليا الذي الوفاء اباللتزام الدويل ، ويف مشروع اتفاقية مسؤولية الدول عن األ
د يف املبدأ نفس ما ور  ، وهو 6116وصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ابعتماده سنة أو  6119الدويل لعام 

ساسية واخلطوط املرشدة حول احلق يف االنتصاف واملتعلق ابملبادئ األ 6111الثالث والعشرين من مشروع عام 
نساين حيث مت النص على ضرار لضحااي انتهاكات القانون الدويل حلقوق االنسان والقانون الدويل اإلوجرب األ

 اداي .تعويض عند حدوث أي ضرر ميكن تقديره اقتص حوجوب من
عن التعويض  88قد حتدث يف املادة  9115ننا جند نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أكما 

ضرار اجملين أشكال جرب أشكاال مالئمة من أرا مباشرا ضد شخص مدان حتدد فيه أمتصدر  أن" ... للمحكمة 
مر حيثما كان مناسبا بتنفيذ ن أتأفيما خيصهم مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار وللمحكمة  أوعليهم 

 .2".... 81 املنصوص عليه يف املادة ينتمائقرار اجلرب عن طريق الصندوق اال
لفقهاء سباغ الصفة اجلزائية والعقابية على التعويض، وذهب بعض اإلقد انقسم فقهاء القانون الدويل حول 

واملبدأ األساسي  .بل هي إصالح مادي ،فكرة التعويض ال أتخذ مفهوم العقوبة اجلنائية يف القانون الدويلإىل أن 

                                                           
 956، ص  6115املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي ، دار مؤسسة رسالن ، سوراي  ييت ،راهيم حاجم اهلإب هرينقال عن س 1
 81ـ88طارق ، مرجع سابق ، ص  يبشري  2
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إرجاع األمور اىل احلال اليت يكون عليها لو مل يتم  مكان، وزالة آاثر الفعل غري املشروع قدر اإلإصالح هو هلذا اإل
 إذا مل يكن ذلك ممكنا دفع مبلغ مايل يعادل قيمة الرد ابملثل ".تلف مبثله و أارتكاب ذلك الفعل ورد ما 

حكام الواردة يف التعويض تطرح بعض املشاكل القانونية املختلفة متاما عن األ أوصالح مث إن فكرة اإل
الوارد  ل يف القانون الدويل ابستثناء التنظيميففلسفة العقاب حلماية مصلحة اجملتمع ليس هلا مث .املنظومة الوطنية 

اتباعها يف النزاع  مت والذي تواجهه عدة انتقادات خاصة ابلطريقة اليت،مم املتحدة يف الفصل السابع من ميثاق األ
ولذلك فالعقاب يف جمتمع الدول يقع غالبا حتت مفهوم املعاملة ابملثل اليت ال ميكن ممارستها خارج ، اخلليجي 

 .1حدود معينة 
ومن ذلك قرار  ،] تعويضية [ وليست عقابية ةإرضائيللتعويض صفة  أنوقد استقر القضاء الدويل على 

انية ـ األمريكية مليف قضية قرطاجة وقرار جلنة املطالب األ 9193ماي 18حمكمة التحكيم الدائمة الصادر يف 
 .2حول قضية لوزيتانيا 9163نوفمرب  19املختلطة الصادر يف 

  .ع التعويضاثنيا : أنوا 
رها ابلنسبة للدولة املدعى عليها خبرق قواعد آاثتنتج أن إذا اجتمعت شروط املسؤولية الدولية فال بد 

ـ التعويض العيين  9والذي أيخذ بدوره ثالث صور هي : ،وأهم آاثر هذه املسؤولية هو التعويض  ،القانون الدويل 
 3فيما يلي :ـ الرتضية واليت سنناقشها  3ـ التعويض املايل  6

 Restitutionىل ما كان عليه ] التعويض العيين [ إعادة احلال إـ  9
صلها أوضاع اىل قرب للوسائل التقديرية للتعويض الكامل ويعين ذلك إعادة األذه الوسيلة هي األتعترب ه

وتعد ،ممكنا  و جائزا تهإن كان بطبيع،حلق ضررا ابلغري أالذي كانت عليه قبل ارتكاب العمل غري املشروع الذي 
وقد أتكدت ، عند تعذر ذلك إالىل غريها من الوسائل األخرى إلضرر ال جيوز الرجوع عنها ل صالح عيينإمبثابة 

من أن املبدأ األساسي الذي استقر  "رزومصنع شو "سبقية يف حكم حمكمة العدل الدولية الدائمة يف قضية هذه األ
ينبغي وبقدر الضرر صالح إقرارات حماكم التحكيم اليت تقضي أبن عليه العمل الدويل وعلى وجه اخلصوص 

احلال اليت كان من  ،مىت كان ذلك ممكنا،يعيد أن اثر املرتتبة على العمل غري املشروع و ن يغطي كافة اآلأمكان اإل

                                                           
 993،999، ص 6116للنشر والتوزيع  الغرببوسلطان دمحم ، مبادئ القانون الدويل العام ، اجلزء األول ، دار  1
 59ـ51طارق ، مرجع سابق ، ص ي بشري  2
 833ة العربية ، القاهرة ، ص ضدار النه6118انظر أمحد ابو الوفا ، القانون الدويل والعالقات الدولية ،  3
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بدفع مبلغ يعادل  أووذلك ابلتعويض العيين ،توجد لو مل يرتكب مسبب الضرر العمل غري املشروع  أناملرجح 
  1عادة العينية ممكنة ن مل تكن اإلإالتعويض العيين 
شياء اليت مت عادة األإوالمها: مادية وتتمثل يف أ ما كانت عليه إبحدى وسيلتني إىلعادة احلال إوتتحقق 
جانب درهتا من األوال اليت متت مصاماليم اليت مت احتالهلا ورد األقاأل كإعادةبطريقة غري قانونية   ااالستيالء عليه

الطائرات اليت مت اختطافها يف عمليات ارهابية وكذلك  أوعادة السفن إعادة املمتلكات اليت نزعت ملكيتها و إو 
 بشكل غري قانوين . ينشخاص احملتجز األ أوفراج عن الرهائن اإل

حكام قضائية مبا أو أدارية إقرارات  أو غاء قوانني معينة إلو أو تعديل أصدار إواثنيتهما : قانونية وتتمثل يف 
 .2 ما كانت عليه ل إىلعادة احلاإازالة االنتهاك و  إىليؤدي 

ه أنحول اجلدار وفيه اعتربت احملكمة  6119وقد ورد يف الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية سنة 
ق النار األخضر ] وهو خط وفق اطال طمين املبين خلف اخلجزاء احلاجز األأسرائيل تفكيك إجيب على 

 .3شييده ت[ وأن توقف متابعة 9191
  COMPENSATIONالتعويض املايل : 

ليه سواء كان ذلك راجعا عىل ما كان إعادة احلال إصالح الضرر عندما يتعذر إىل التعويض املايل يف إيلجأ 
شياء املستوىل عليها بدون وجه و هالك األأغري املشروعة  نفعمال العأألسباب مادية كوفاة األشخاص نتيجة 

و القانون املخالف لقواعد القانون من الناحية أغاء احلكم القضائي إلسباب قانونية كصعوبة كان راجعا أل  أمحق 
ضرار اليت جنمت عن دولة املسؤولة بدفع مبلغ من املال كتعويض عن األالويقصد ابلتعويض املايل قيام 4الدستورية 

 .5ابلغري  اضرار أقت أحلواليت  فعاهلا غري املشروعةأ
من خالل هيئة حتكيم  أوطراف املعنية ويتمثل التعويض املايل يف دفع مقدار من املال حيدد ابالتفاق بني األ

ومع ذلك فإن ، ىل هذا االتفاق إليه فيما إذا تعذر الوصول إو خمتار يلجأ أو حملي أقليمي إ أوقضاء دويل  أو
ذ تدفع تعويضا إالقواعد العامة لاللتزامات  ،عند عدم وجود اتفاق بينها بشأنه،التعويض  املنظمة تتبع يف تقرير هذا

                                                           
 988،985عبد امللك يونس دمحم ، مرجع سابق ، ص  1
 963سامي جاد عبدالرمحان واصل ، مرجع سابق ، ص   2

3 David Ruzier Droit international  public. DALLOZ : 2006 P: 103 , 
  38الونيس شتا ، مرجع سابق ، ص  أمحد عبد 4
 693، ص 9158اجلزائر ،مساعدي عمار ، املسؤولية الدولية لالستعمار األوريب ، ماجستري معهد العلوم القانونية واالدارية  5
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و يتم أو استشارية او خربات فنية أو على هيئة تقدمي خدمات أشياء عينية أو يف صورة أيف شكل مبالغ نقدية 
 ذلك من الصور األخرى . ىل غريإتسوية التعويض املايل عن طريق املقاصة بني ما يستحق كل طرف لدى اآلخر 

وقد يكون ،ن يكون التعويض املايل التزاما أصليا يلجأ اليه عند استحالة التعويض العيين أوعلى هذا ميكن 
ضرار املادية سواء ويشمل التعويض املايل مجيع األ ،األضرار اليت مل تغطها الصورة العينية للتعويضلتغطية تكميليا 

ضرار املعنوية اليت اليت تلحق موظفيها والعاملني لديها وكذلك تشمل األ أوشرة اليت تلحق املنظمة بصورة مبا
 . 1يتعرض هلا هؤالء املوظفون 

 Satisfactionـ الرتضية : 3
حوال اليت يصيب الدولة فيها ضرر غري مادي ] ضرر معنوي أو ىل الرتضية غالبا يف تلك األإيتم اللجوء 

أكثر من  أوصالح خطئها عن طريق وسيلة إليها الفعل غري املشروع إأديب [ فتحاول الدولة األخرى اليت نسب 
واط ] أومسة [ أن حمبن أوسال مذكرات دبلوماسية تعرتف فيها خبطئها إر و أتية : تقدمي اعتذار رمسي الوسائل اآل

 السلطة اليت حتملت الضرر . أو الشخص إىلالشجاعة  أوالشرف 
قيام  أنحينما قررت  9191و رفكو   قبل إن حمكمة العدل الدولية طبقت وسيلة الرتضية يف قضية مضي

الهنا عن عدم مشروعية هذه إعوأن  ،بانياألقليمية يعد انتهاكا لسيادة لبانيا اإلأغام يف مياه لاأل إبزالةبريطانيا 
 .2بانية لترضية مناسبة للحكومة األ فعال يعداأل

 
رقت يف ميناء أغواليت  RAINBOW WARIORويف اجملال الدبلوماسي نذكر حادثة السفينة 

ارا رمسيا ذيوزيالندا من قبل عمالء اتبعيني للمخابرات الفرنسية وقد طالبت نيوزيلندا أبن تقدم فرنسا اعتنكالندا بأو 
 .3إضافة اىل دفع عشرة ماليني دوالر على سبيل التعويض 

  .اثلثا: التعويض يف النزاعات املسلحة
وهذا من خالل ذكر حاالت معينة يف  ،ة التعويض من جانبها العمليألنتعرض ملس أنوسنحاول هنا 

 خالهلا انتهاك القانون الدويل اإلنساين من خالل ما أييت : مت النزاعات املسلحة 

                                                           
 958_958عبدامللك يونس حممود ، مرجع سابق ، ص  1
 838و الوفا ، مرجع سابق ، ص أبأمحد  2
 968واصل ، مرجع سابق ، ص سامي جاد  3
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 ـ التعويض يف النزاعات املسلحة الدولية  2
وىل واليت ر احلرب العاملية األإثلقد انطوى العمل الدويل على مناذج كثرية للتعويضات كتلك اليت كانت 

واليت دخلت حيز النفاذ يف  9191انيا حيث التزمت ابلتعويض املنصوص عليه يف اتفاقية فرساي أملحتملت عبئها 
 . 1 جانب عدة مالحقإىلمادة  991واليت احتوت على  91/19/9161

ضرار بدفع التعويضات للكويت عن كل األ قزم العراتلت اليت امن العديد من القرار صدر جملس األأولقد 
 16] املادة  16/13/9119بتاريخ  858والقرار رقم  61/91/9111بتاريخ  889ومن ذلك القرار رقم 

والذي  61/18/9119بتاريخ  816وهنالك القرار رقم  18/19/9119بتاريخ  858/ب [ والقرار رقم 
واليت  858من القرار رقم  95شارت اليهما الفقرة أوقد  ته،دار إلدفع التعويضات وجلنة ل اتضمن انشاء صندوق

 .U N C C  2اليها اختصارا ب  يشار

 التعويض يف النزاعات املسلحة غري الدولية : .1
من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه : " ليس يف هذه املادة  88/8لقد نصت املادة 

 الدويل " . أوما يفسر على أنه ينطوي على مساس حبقوق اجملين عليهم مبقتضى  القانون الوطين 
من الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية واليت تنص صراحة على واجب  35واملادة 

 الدول يف تقدمي تعويضات تطبق يف أي نزاع مسلح .
 مثلة على التعويضات اليت دفعت يف النزاعات املسلحة غري الدولية وهي : وسنذكر بعض األ

: فقد نص االتفاق بشأن األشخاص الالجئني والنازحني امللحق ابتفاقيات  ما كان عليه إىلل اعادة احلإـ 
دايتون والذي أنشأ اللجنة اخلاصة ابالدعاءات بشأن عقارات األشخاص النازحني يف البوسنة واهلرسك على أن : 

ئية منذ  عام " لألشخاص الالجئني والنازحني احلق يف اسرتداد املمتلكات اليت حرموا منها خالل العمليات العدا
9119 . 

نساين يف نسان والقانون الدويل اإلبشأن احرتام حقوق اإل 9115عام ليضا االتفاق الشامل أوهنالك 
 شكال جرب الضرر .أالفلبني والذي ينص على الرد كشكل ممكن من 

 مثلة منها : ب ـ التعويض: ونذكر بعض األ

                                                           
 966بشريي طارق ، مرجع سابق ، ص  1
 999، 991رجع ، ص نفس امل طارق ،  يبشري  2
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رت فيه الدول أن التعويض ومساعدة أقالذي نسان يف غواتيماال و ن حقوق اإلأـ االتفاق الشامل بش
 ساين .إننسان واجب ضحااي انتهاكات حقوق اإل

نساين يف الفلبني والذي أقرت الدول ون الدويل اإلنن احرتام حقوق االنسان والقاأـ االتفاق الشامل بش
وقرار  ،التعويض املناسبنسان، مبا يف ذلك فيه حبق الضحااي وعائالهتم يف طلب العدالة النتهاكات حقوق اإل

روسيا بشأن التعويض عن تدمري ممتلكات املواطنني الذين عانوا من تسوية األزمة يف الشيشان وتركوا الشيشان 
 هنائيا .

 ج ـ الرتضية : ونذكر يف سياق الرتضية أمثلة منها : 
عود مبعاقبة األشخاص سبانية التقدم ابعتذارات وضماانت بعدم التكرار وو ـ جرى منذ احلرب األهلية اإل

 املسؤولني عن انتهاكات معينة .
ادة إعاحرتام حقوق االنسان والقانون الدويل االنساين يف الفلبني على بشأن ـ لقد نص االتفاق الشامل 

 . 1كشكل من أشكال جرب الضرر  réhabilitationاالعتبار 
تقدم جربا مناسبا للضرر  أنمر على الدول فقط، بل طلب من جمموعات املعارضة املسلحة ومل يقتصر األ

 عن األذى الناجم عن انتهاكات القانون الدويل االنساين منها : 
ه يتعني أنـ االتفاق الشامل بشأن احرتام حقوق االنسان والقانون الدويل االنساين يف الفلبني الذي يذكر 

 مبادئ ومعايري القانون الدويل االنساين املقبولة عموما وااللتزام هبا ، وينص إىلسلح االنضمام طراف النزاع املأعلى 
 على التعويض لضحااي انتهاكات القانون الدويل االنساين .

وبشكل علين عن ، يف كولومبيا FLN قليمية من جيش التحرير الوطينإشعبة  ، اعتذرت6119ـ سنة 
وعربت عن رغبتها يف التعاون  (عمل حريب)م مسلح، وتدمري بيوت مدنية خالل طفال نتيجة هجو أموت ثالثة 

 .2من أجل استعادة األشياء املتبقية 
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 خامتة : 
نساين من خالل فلسفته وعرب كل املراحل اليت مر يف ختام هذه األطروحة ال بد أن نسجل أن القانون الدويل اإل

ىل توفري احلماية من عواقب إيف النصف الثاين من القرن العشرين ، قد سعى  التسمية إال ر هذه هبا ، وإن مل تستق
ىل إىل توفري وتنظيم املساعدات املقدمة إكما سعى ،بتنظيم أساليب ووسائل القتال  كاألعمال العدوانية وذل

ومحاية أفراد اخلدمات  ،و الذين توقفوا عن االشرتاك فيهاأعمال العدوانية شخاص الذين ال يشرتكون يف األاأل
 .محر الصحية واملرافق الصحية املعرتف هبم قانوان بشارة الصليب األمحر واهلالل األ

ضافيني قد استوعبت الكثري من القواعد اليت تفرقت يف ليها اإلكو تو و وال ريب أن اتفاقيات جنيف وبر  
مرة بعد مرة نوازل وقضااي مستجدة ال جند هلا جوااب ال تفتأ تظهر  نومع ذلك ،فاقيات والنصوص السابقة هلاالتا

ااب ، وإن موضوع إجيو أما ورد فيها سلبا مقنعا وال موقفا واضحا ، لذلك حياول الباحث أن يتحرى ويستقصي 
ثراء واجتهاد من أجل تدارك النقص إىل إنساين من املوضوعات اليت حتتاج املنظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإل

هذه الفئة من العاملني يف اجملال اإلنساين ، فهذه املنظمات غري احلكومية مثل" أطباء بال حدود"  كتنفالذي ي
وهذا ال يعين أهنا ال  ،ألطراف النزاع  تها"وأطباء العامل " وأوكسفام وغريها تتمتع ابستقاللية من حيث عدم تبعي

ألن  استقالليتها،فهذا ال ينفي عنها  ،ط فيهاختضع لقوانني الدولة اليت نشأت يف ظلها ومبوجبها أو اليت تنش
طابع سياسي ما  ت ذاتليس اكما أهن،غون من ورائه رحبا وال فائدة بتنساين ال يإتشكلها من أفراد هلم غرض 

غاثة التطوعية دفاع املدين ومجعيات اإلاليبعد عنها هتمة التحيز والتبعية، عكس أفراد اخلدمات الطبية والروحية و 
هبا املشمولون حبماية اتفاقية ألطراف النزاع ويضاف إليهم موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون التابعني 
9119. 

من اتفاقية جنيف األوىل  69إن هذه الفئات األخرية تستفيد من محاية مؤكدة واثبتة ، فقد ورد يف املادة  
األحوال احرتام ومحاية أفراد اخلدمات الطبية اخلاصة حبماية أفراد اخلدمات الطبية ما يلي : " جيب يف مجيع 

من  91و معاجلتهم " كما نصت املادة أو نقلهم أو مجعهم أاملشتغلني بصفة كلية يف البحث عن اجلرحى واملرضى 
تزويد أفراد  96و 99ضافت املاداتن أاتفاقية جنيف األوىل على متيز اهليئات الطبية بشارة الصليب األمحر و 

من اتفاقية جنيف األوىل بني أعضاء اخلدمات الطبية  68ببطاقات خاصة .وقد ساوت املادة  اخلدمات الطبية
 69التابعة للجنة الدولية للصليب األمحر واجلمعيات الطوعية املعرتف هبا مع املوظفني املنصوص عليهم يف املادة 

وال تعد املساعدات  ،ابعة لدولة حمايدةمن نفس االتفاقية ، كما يتمتع ابحلماية اخلاصة أفراد اخلدمات الطبية الت
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من الربتوكول  89املقدمة من هذه الدولة احملايدة للدول املتنازعة تدخال يف النزاع الدائر بينهم ، كما نصت املادة 
 ال اإلغاثة اإلنسانية ومحايتهم .جمضايف األول يف فقرهتا الثانية على واجب احرتام العاملني يف اإل

يف شريعة العمل اإلغاثي اإلنساين قواعد تشكل ضمانة ومحاية للموظفني واملتطوعني يف فقد استقر أيضا  
جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية ، وهي مبادئ عامة وجمردة تعترب فيصال بني املقاتلني واملدنيني غري املقاتلني ، 

فهوم التقليدي للحياد يفرتض على األطراف الثالثة سواء  امل نس هذه املبادئ " مبدأ احلياد " حيث أأوأييت على ر 
و منظمات دولية حكومية أو غري حكومية أو أفرادا أال ينحازوا اجتاه املتحاربني حيث حيظر على أكانت دوال 
مي نسانية املشاركة يف األعمال العدائية والقيام أبنشطة موازية دعما ألحد األطراف املتحاربة أو تقداملنظمات اإل

صرحيات ذات الطابع السياسي أو التنديد ابنتهاكات  القانون الدويل اإلنساين ليست من التاملساعدة .وحىت 
وذلك حىت ال ،لعناية منظمات أخرى مثل العفو الدولية وغريها اختصاص تلك املنظمات اإلنسانية بل هو مرتوك 

دالء أبي طة بني الفائدة املبتغاة من التنديد واإلتفقد رصيدها ومكانتها لدى أطراف النزاع ، مث إن موازنة بسي
وبني آاثر هذه التصرفات اليت تتمثل يف وقف نشاطاهتا وابلتايل ترتك ،أو املساعدة يف أي حتقيق ،شهادة 

     األشخاص احملتاجني إليها دون مساعدة وعناية ، ترجح كفة أنصار احلياد املطلق ابلنسبة للمنظمات اإلنسانية 
والعالقة بينهما عالقة ،أال نغفل أيضا مبدأي اإلنسانية وعدم التمييز حيث أهنما وجهان حلقيقة واحدة وينبغي 

صلهم واحد وإحساسهم واحد أتالزم حيث أن اإلنسانية تقتضي أن البشر ، وإن افرتقوا شعواب وقبائل ، إال أن 
زمن السلم ويف زمن احلرب على أساس العرق وهنا يدخل على اخلط مباشرة مبدأ عدم التمييز بني بين اإلنسان يف 

 أو الدين أو اجلنس أو الثروة أو املولد .

وينبغي أال يغيب عن حساب أي دارس أو مهتم ابجملال املساعدات اإلنسانية أن االعتبارات اليت حتيط  
تقوم على أسس التضامن  اليتإىل رتبة احلقوق اليت تندرج يف إطار اجليل الثالث نسانية وترقى هبا إلابملساعدات ا

صبحت املواقف السلبية والالمباة إزاء املعاانة والعذاابت اليت تسببها النزاعات املسلحة أوالتعاون الدويل . وعليه 
 ءنوعا من املسامهة والتواطؤ يف انتهاك القانون الدويل اإلنساين وذلك بتعريض حياة املئات واآلالف للموت البطي

ت واالستقطاابت ظهرت ذابع عن تقدمي املساعدات اإلنسانية. ويف هذا اخلضم املوار ابلتجاواجلماعي جراء االمتنا 
نظرايت تنادي حبق أو واجب التدخل اإلنساين ، وذلك رغم أنف الدول ، وقد عزز هذا االجتاه املنادي ألولوية 

نسانية حيث حول املساعدات اإل مم املتحدةألاإلنساين على السيادي الزخم الذي أحدثته قرارات اجلمعية العامة ل
،  99/96/9111الصادر يف  98/911، والقرار رقم  15/96/9155صادر يف  93/939قرار الجند 
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، كما كان لقرارات جملس األمن يف تسعينيات القرن املاضي  91/96/9119الصادر يف  98/956والقرار 
وما  18/19/9119الصادر يف  855ا القرار  أتثريها يف شرعنة مثل هذا التدخل ووضعه حيز التنفيذ ال سيم

 الضحااي ، وربط عرقلتها ومنع وصوهلا إىلتاله من قرارات بدا فيها جليا التأكيد على وصول املنظمات االنسانية 
من حيث تكرر هذا يف أزمة الصومال والبوسنة واهلرسك وأخريا قرارات جملس األ،إلخالل ابلسلم إىل الضحااي اب
راي واليت جاءت يف نفس املسار من أجل إعمال احلق يف املساعدة اإلنسانية وحترير املنظمات حول ليبيا وسو 

 اإلنسانية من أي عراقيل أو قيود غري قانونية .

نسانية وحق اإلنسان يف احلياة ويف الغذاء ويف الصحة ويف املأوى ويف رتباط بني املساعدات اإلالونظرا ل 
خنلص إليها من أجل أتكيد جتسيد تلك احلقوق هو أن محاية موظفي اخلدمات حفظ كرامته فإن النتيجة اليت 

اإلنسانية عموما وموظفي منظمات املستقلة خصوصا يعترب واجبا واقعا على كاهل أطراف النزاع امللزمني ابحرتام 
 التزاماهتم يف جمال القانون الدويل اإلنساين. 

من العاملني يف اجملال اإلنساين بسبب ختوف بعض  وأمام هذا الفراغ الذي يسكت عن هذه الطائفة 
صوص اليت تسعفنا يف تلمس احلماية النالدول من تدخل املنظمات اإلنسانية يف شؤوهنا الداخلية ، جند بعض 

عمال العدائية كما يف املادة الثالثة املشرتكة بني ملوظفي هذه املنظمات ابعتبارهم مدنيني ال يشرتكون يف األ
، وهؤالء األشخاص هبذا التعريف السليب يعاملون يف مجيع األحوال معاملة  9191نيف األربعة لعام ج اتاتفاقي

و الدين أو اجلنس أو املولد أو الثروة أو أي معيار مماثل أو اللون أإنسانية دون متييز ضار يقوم على أساس العنصر 
فإنه يعد مدنيا . ويعترب مبدأ التمييز بني  آخر ، وإذا اثر الشك حول ما إذا كان الشخص مدنيا أو غري مدين

توكول اإلضايف األول هذا و من الرب  95املقاتلني وغري املقاتلني أساس القانون الدويل اإلنساين ، وقد صاغت املادة 
املبدأ خري صياغة حيث نصت أن :" تعمل أطراف النزاع على التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني وبني األعيان 

دنية واألهداف العسكرية ومن مث توجه عملياهتا ضد األهداف العسكرية دون غريها وذلك من أجل أتمني امل
كتقدمي العون واملساعدة   ةواملقصود ابحلماية كل األعمال اإلجيابياحرتام ومحاية السكان املدنيني واألعيان املدنية " 

سانية ، وال تقتصر احلماية على األشخاص إنبطريقة ضحااي وصيانتهم من االعتداء وضرورة معاملتهم لوالدعم ل
العاملني يف اجملال اإلنساين بل تتعداها إىل أعياهنم املدنية من مركبات وأغذية وأعيان طبية وغريها مما يشكل جزءا 
من املساعدة اإلنسانية ، وهي اليت ينطبق عليها تعريف األهداف املدنية وهي تلك املخصصة بصفة أساسية 

ية للسكان املدنيني ، ويف املقابل عرفت األهداف العسكرية أبهنا تلك األهداف اليت بطبيعتها واستعماهلا وضرور 
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توكول اإلضايف األول لعام و من الرب  86سهاما فعاال ومباشرا يف اجملهود احلريب للخصم ، وقد ورد يف املادة إتسهم 
 ما يلي :"  9188

األعيان املدنية حمال للهجوم أو هلجمات الردع واألعيان املدنية هي كافة األعيان اليت ليست أهدافا  نال تكو _  9
 عسكرية .......

_ تقتصر اهلجمات على األهداف العسكرية فحسب وتنحصر األهداف العسكرية يف ما يتعلق ابألعيان يف 6
ها أم يتذلك بطبيعتها أم مبوقعها أم بغا تلك اليت تساهم مسامهة فعالة يف العمل العسكري ، سواء كان
تعطيلها يف الظروف السائدة حينذاك ميزة  وابستخدامها واليت حيقق تدمريها التام أو اجلزئي أو االستيالء عليها أ

 عسكرية أكيدة .

 ا تستخدمأهن_ إذا اثر الشك حول ما إذا كانت عني ما تكرس عادة ألغراض مدنية مثل مكان العبادة ......3
 يف تقدمي مسامهة فعالة للعمل العسكري فإنه يفرتض أهنا ال تستخدم كذلك "

وجند خارج إطار القانون الدويل اإلنساين دورا تنفيذاي جمللس األمن وذلك ابختاذ التدابري الواردة يف الفصل  
يكيفها أبهنا تشكل  السابع من ميثاق األمم املتحدة بشأن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل االنساين واليت

فقد صدرت عدة قرارات عن جملس األمن يف من امليثاق . 31من الدوليني استنادا إىل املادة هتديدا للسلم واأل
 جمال محاية املدنيني والعاملني يف جمال العمل اإلنساين مثل : 

 ( اللذان يتعلقان ابلوضع يف يوغسالفيا .9118) 9139( و9118) 9191القراران 

 ( والذي يؤكد على محاية املدنيني يف الصراع املسلح .6111) 9618 قرارال

 ( والذي يتعلق حبماية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة .6118) 9835القرار 

( الذي يتعلق حبماية موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا والعاملني يف جمال 6113) 9816القرار 
 اطق الصراع املساعدة اإلنسانية يف من

  61/15/6199الصادر يف  6988القرار 
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( اللذان يتعلقان ابلوضع يف سوراي حيث طالبا مجيع األطراف 6198)6685( و 6198)6689القراران 
فقد دعا إىل  6685بوقف اهلجمات اليت تستهدف املدنيني مبا يف ذلك أفراد الطواقم الطبية واإلنسانية، أما القرار 

ام نصوص اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية فئات العمل الطيب واالنساين وكذا اتفاقية أمن وسالمة احرتام وكفالة احرت 
 موظفي االمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا .

وذلك  اإلنسانية،سهامه يف جترمي االعتداء على موظفي املنظمات إكما كان للقضاء الدويل اجلنائي  
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  18املادة "حوال معيشية أبطريق غري مباشر حيث اعترب " تعمد فرض 

نهج مميف سياق ابدة اجلماعية إذا صدرت نسانية ومن بينها جرمية اإلاليت حددت صورا للجرائم ضد اإلالدولية 
 .يا هالكا كليا أو جزئإهالك املادي جلماعة معينة بقصد اإل

من النظام روما األساسي  18وقد تعد عرقلة العاملني يف اجملال اإلنساين جرمية إابدة حسب املادة 
قد يتضمن مثال تعمد احلرمان من املوارد اليت ال غىن عنها للبقاء مثل األغذية أو ومصطلح األحوال املعيشية 

من النظام  15ائم احلرب فقد ورد يف املادة اخلدمات الطبية أو الطرد املنهجي من املنازل. أما فيما خيص جر 
_ االنتهاكات اخلطرية األخرى 9األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اليت حتدثت عن جرائم احلرب ما يلي: " 

 للقوانني واألعراف السارية على املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل أو أي فعل من األفعال التالية .......

جيه هجمات ضد املباين والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات املميزة _ تعمد تو 6
 املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدويل. 

_ تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني او منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة يف مهمة 3
يستحقون احلماية اليت توفر  والسلم عمال مبيثاق األمم املتحدة ما داممن مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ 

 "للمدنيني او للمواقع املدنية مبوجب القانون الدويل للمنازعات املسلحة 

هم أن جنمل أوظفي املنظمات املستقلة ال بد ممحاية  موضوعيف ختام هذا البحث الذي حتدثنا فيه عن و 
  يلي:النتائج اليت وصلنا اليها كما 

يف النزاعات املسلحة سواء كانت دولية أو  املستقلة  لسيت هنالك محاية خاصة للمنظمات اإلنسانية_9
 غري دولية .
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هناك محاية عامة تكفل ملوظفي املنظمات املستقلة بصفتهم مدنيني يف ظل غياب احلماية اخلاصة _  6
 ظفني بصفتهم املستقلة .اليت تتحدث عن هؤالء املو 

إن استقالل هذه املنظمات عن أطراف النزاع املتحاربة قد أدى إىل حرماهنم من إمكانية استخدام _3
 9119شارات احلماية وهي الصليب األمحر واهلالل األمحر كما ال تشملهم اتفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة 

مرتبطني هبا وال يستفيدون من احلماية اليت تكفلها تلك االتفاقية إال بذلك و كانوا يعملون يف إطارها إال إذا  
 االعتبار.

غاثي تلزم كل املنظمات العاملة يف جمال اخلدمات مبادئ عمل انظمة للعمل اإلو هنالك قواعد _9
احلياد ، اإلنسانية و اتبعة ألي طرف من أطراف النزاع، وإن االلتزام هبذه املبادئ ) أاإلنسانية سواء كانت مستقلة 

 ، عدم التمييز ( يوفر احلماية املمكنة يف حدودها الدنيا .

ن يتيح للعاملني وموظفي أإن مبدأ مسؤولية احلماية كآلية جديدة بديلة عن التدخل اإلنساين ميكن _ 8
 ىل ضحااي النزاعات املسلحة والتخفيف من آالمهم .إاملنظمات املستقلة هامشا واسعا للوصول 

كفل محاية عامة ت ن(ضافيااإل هافاقيات جنيف وبروتوكوالتإن نصوص القانون الدويل اإلنساين ) ا_ 8
عمال و مشاركني يف األأملوظفي املنظمات املستقلة وألعياهنم املستعملة يف جمهودات اإلغاثة ابعتبارهم غري مقاتلني 

عياان مدنية ال غىن عنها للسكان أوية ....( لبسة ، أدأالعدائية وابعتبار ما يقدمونه من مساعدات ) أغذية ، 
  .نياملدني

يف محاية موظفي املنظمات املستقلة خاصة ،  و مؤثردور هام  لقد كان لقرارات جملس األمن الدويل_  8
صدر قرارات عديدة فيما يتعلق ابلنزاعات اليت جرت يف البوسنة واهلرسك والصومال والعراق وكوسوفو أحيث 

، كما أدانت منظمات دولية  راد العاملني يف جمال اإلغاثة اإلنسانيةاألفىل احرتام ومحاية إيدعو فيها وسوراي واليمن 
من يف قرار اعتمد عام األ سم غري دويل ، فقد طلب جملأاليت تقع عليهم سواء كان النزاع دوليا  االعتداءاتأخرى 

توفري احلماية وحرية التنقل ألفراد اإلغاثة  من أطراف النزاع كافة وكذلك األطراف اليت ليست بدول ، 6111
 اإلنسانية .

موظفي املنظمات املستقلة ، فقد كان للوضع القانوين محاية من دور ابرز يف كما كان جمللس األ_ 5
حملكمة اجلنائية الدولية ابعتبارها هيئة قضائية دولية دائمة وليست مؤقتة كما هو الشأن مع اباخلاص 
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قد نص على اجلرائم الدولية اليت  9115نظام روما األساسي أن  إذ ،بيوغسالفيا وروندااحملاكم اخلاصة 
على أن أي اعتداء ضد أفراد املنظمات  5/6ينعقد فيها االختصاص للمحكمة ونص صراحة يف املادة 

اقع و للمو أوا يستخدمون احلماية اليت توفر للمدنيني ماإلنسانية أو حفظ السالم يشكل جرمية حرب ما د
  املدنية مبوجب قانون املنازعات املسلحة .

 

 

 

 



 

293 
 

 

 

 

 

 

 قائمة املصادر واملراجع
 

  

 

 

 

 

 

Toshiba
Textbox



 قائمة املصادر واملراجع 

294 
 

 املراجع  قائمة
 العربية الكتب قائمة  أوال_
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9181 
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ناء النزاعات أثضرار البيئية كرمية عبدالرحيم الطائي ، حسني على الدريدي ، املسؤولية الدولية عن األ _64

 .، 6111الطبعة األوىل ، املسلحة ، دار وائل للنشر ، األردن 
 . 6118كوسة فضيل ، احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ، دار هومة  _65
ات. املساعدات اإلنسانية الدولية. دراسة حتليلية وتطبيقية معاصرة يف ضوء قواعد القانون و ماهر مجيل أبو خ_ 66

 . 6111الدويل العام. دار النهضة العربية. القاهرة. الطبعة األوىل 
  .6199مبطوش احلاج ، محاية الصحفيني اثناء النزاعات املسلحة ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية ،  _67
 يف النزاعات غري ذات الطابع الدويل ، دار املستقبل العريب ، الطبعة األوىل لنيالطروانة ، محاية غري املقات دمحم _68

6113. 
 ،نسان ، دار اجلامعة اجلديدةدمحم جاسم دمحم احلماوي _ دور املنظمات غري احلكومية يف محاية حقوق اإل _69

6193 . 
 .6199دار اجلامعة اجلديدة ، مصر  احلميد ، قانون احلرب ، دمحم سامي عبد_70
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مام القضاء اجلنائي الدويل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة األوىل أدمحم حنفي حممود ، جرائم احلرب  _71
6118.  

 6119دمحم خليل املوسى ، استخدام القوة يف القانون الدويل املعاصر ، دار وائل للنشر ، الطبعة األوىل  _72
دمحم رفعت عبدالوهاب ، الوضع القانوين والدستوري يف ظل االحتالل احلريب ، منشور ضمن القانون الدويل  _73
 .6118ول فاق وحتدايت ، منشورات احلليب احلقوقية ـ اجلزء األآنساين : اإل

لدار اجلامعية ، صول القانون الدويل العام ، القاعدة العامة ، املقدمة واملصادر ، اأدمحم سامي عبداحلميد،  _74
 .دون اتريخ 

دمحم عبداملنعم عبدالغين ، اجلرائم الدولية ، دراسة يف القانون الدويل اجلنائي ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،  _75
 .6118مصر 
 .6118دمحم فهاد الشاللدة ، القانون الدويل االنساين ، منشأة املعارف االسكندرية  _76
رتاك للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ياملبادئ العامة يف القانون الدويل املعاصر ، ا بو اخلري ،أمحد أمصطفى  _77

 . 6118وىل الطبعة األ
نساين الدويل ، التدخالت والثغرات والغموض ، مطبوع طار العريف للقانون اإلاإل،حممود شريف بسيوين  _78

    6113وىل ، دار املستقبل العريب ، الطبعة األ نساين ، دليل التطبيق على الصعيد الوطينضمن القانون الدويل اإل
 .6118وىل ، الطبعة األ ،، واثئق احملكمة اجلنائية الدولية ، دار الشروق حممودشريف بسيوين _79
مروك نصر الدين ، التعريف ابجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، دراسة منشورة  _80

  . 6115وىل حول القانون الدويل اإلنساين " اللجنة الدولية للصليب األمحر الطبعة األسهامات جزائرية إضمن 
دار  ،مم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويلمسعد عبدالرمحان زيدان قاسم ، تدخل األ _81

 . 6113اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية 
مصطفى أمحد فؤاد. النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن اإلرادة املنفردة. منشأة املعارف.  _82

 .6111اإلسكندرية. 
وىل التزامات الدولة احملتلة اجتاه البلد احملتل ، منشورات احلليب احلقوقية ، الطبعة األ ،معتز فيصل العباسي _83

6111. 
من الدوليني ، املركز العاملي من يف تسوية املنازعات وحفظ السلم واألاأل مفتاح عمر درابش ، دور جملس _84

 .6118وىل ، خضر ، الطبعة األاث الكتاب األأحبلدراسات و 
ثناء النزاعات املسلحة ، دار اجلامعة اجلديدة ، الطبعة األوىل أمنتصر سعيد محدودة ، حقوق االنسان  _85

6115. 
 اإلسكندريةوىل ، دار الفكر اجلامعي ، ن الدويل املعاصر ، الطبعة األمنتصر سعيد محودة ، القانو  _86

،6115. 
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نساين ، سالمي الدويل والقانون الدويل اإلميلود بن عبدالعزيز محاية ضحااي النزاعات املسلحة يف الفقه اإل _87
 .6111دار هومة ، اجلزائر ، 

 .نساين ، دار قنديل األردن للمدنيني يف القانون الدويل اإلانصر عوض فرحان العبيدي ، احلماية القانونية  _88
نبيل أمحد حلمي، اإلرهاب الدويل وفقا لقواعد القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، مصر، دون اتريخ  _89

 .النشر
منشأة املعارف  نساين،براهيم، املسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلإجناة أمحد أمحد  _90
 6118سكندرية اإل

نورة حيياوي. بن علي. محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والقانون الداخلي. الطبعة الثالثة. دار _ 91
  .6115،هومة
تطور وظائف املنظمات الدولية غري احلكومية و أثره يف واقع اجملتمع الدويل  براهيم السعديإوسام نعمت  _92

 .6198دار الفكر اجلامعي ،  املعاصر
 

 اثنيا: املقاالت :

أمحد عبدالونيس شتا، مسؤولية العراق عن احتالله لدولة الكويت ، اجمللة املصرية للقانون الدويل العدد رقم  _01
 .9111، العام 98
للصليب األمحر ، آدام روبرتس ، دور القضااي االنسانية يف السياسة الدولية يف التسعينات اجمللة الدولية  _02

 991، ص  9111خمتارات من أعداد 
أمل ايزجي، القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسلحة بني النظرية والواقع. جملة جامعة دمشق   _03

 . 6119للعلوم االقتصادية والقانونية. العدد األول. 
لة الدولية للصليب األمحر. خمتارات من أعداد أندريه ابسكييه. العمل اإلنساين: شرعية مشكوك فيها، اجمل  _04

6119 . 
آن رينيكر. احرتام قوات األمم املتحدة للقانون الدويل اإلنساين. )م. د. ص. ح( خمتار من أعداد   _05

9111 . 
آن ماري الروزا وكارولني فورزنز. اجلماعات املسلحة والعقوابت وإنفاذ القانون الدويل اإلنساين. خمتارات   _06

 . 6115. جوان 581من )م. د. ص. ح( العدد: 
  . 6119انسيغال ، العقوابت االقتصادية ، القيود القانونية والسياسية ] م د ص ح [ خمتارت من اعداد آ _07
ن تتخذها للوفاء ابلتزامها بضمان احرتام القانون الدويل أالتدابري اليت جيوز للدول ،وميش ابلفانكر أ _08
  9189جانفي ، فيفريي  38نساين اجمللة الدولية للصليب األمحر ، العدد اإل
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لم. )م. د. أوميش ابلفانكر. قابلية تطبيق القانون الدويل اإلنساين على قوات األمم املتحدة لصيانة الس  _09
 .9113جوان  –. ماي 39ص. ح( العدد: 

أندريه ديوران. الصليب األمحر واهلالل األمحر وحقوق اإلنسان. فكرة حقوق اإلنسان عند مؤسسي   _10
 . 9155الصليب األمحر )م. د. ص. ح( العدد األول. ماي. جوان 

إيف ساندوز، احلق يف التدخل أو واجب التدخل، واحلق يف املساعدة: عم تتكلم؟ )م. د. ص. ح(   _11
 .9119أكتوبر  –، سبتمرب 69العدد: 

يف ما سينغهام ، التدخل العسكري ألغراض إنسانية : هل تعزز عقيدة مسؤولية احلماية مشروعية إ_12
 985، ص  6111ديسمرب  588خمتارات العدد استخدام القوة ألغراض إنسانية ) م د ص ح ( 

اخللفية التارخيية، منشور على املوقع اإللكرتوين لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر،  _13
 .6198اتريخ املراجعة أكتوبر 

نوفمرب ـ ديسميرب  86األمن الغذائي يف النزاعات املسلحة ، هنج وجتربة اللجنة الدولية ] م.د.ص.ح[ العدد  _14
9118. 

برونو بومييه. استخدام القوة حلماية املدنيني والعمل اإلنساين: حالة ليبيا وما بعدها. اجمللة الدولية    _15
 .6199. سبتمرب 559للصليب األمحر. العدد: 

ل. د. ص. مونونو وكارلوفون فلو. نشر القانون الدويل اإلنساين من خالل التعاون بني ) -تشرشل أوميبو _16
 . 6113ح( واإلحتاد اإلفريقي. )م. د. ص. ح( خمتارات من أعداد 

آليات وهنج خمتلفة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين ومحاية ومساعدة ضحااي احلرب ، خمتارات من ،توين ابفنر _17
 . 6111جوان  589) م د ص ح( العدد 

حيدر كاظم عبد علي. املساعدات اإلنسانية دراسة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين. جملة احملقق احللي   _18
 . 6198للعلوم القانونية والسياسية. العدد الثالث/ السنة الثامنة 

شوابر. نشر القواعد اإلنسانية والتعاون مع اجلمعيات الوطنية للهالل األمحر والصليب األمحر  كجان لو   _19
 .9118. ماي. جوان 93من أجل تفادي احلروب. )م. د. ص. ح(. العدد: 

جون لوك بلوندال. مدلول كلية إنساين يف سياق املبادئ األساسية للصليب األمحر واهلالل األمحر. اجمللة   _ 20
 . 9151، نوفمرب، ديسمرب 91ولية للصليب األمحر. السنة الثانية، العدد: الد

جان، ماري هنكرتس، القانون الدويل اإلنساين العريف: إجابة على تعليقات الوالايت املتحدة. خمتارات )م.  21_
 .6118. جوان 588، العدد: 51د. ص. ح( اجمللد 

مجشيد ممتاز. القواعد اإلنسانية الدنيا املطبقة يف فرتة االضطراابت والتوترات الداخلية اجمللة الدولية   _22
 . 9155. 89للصليب األمحر، العدد: 
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دنيز بالتنر. محاية األشخاص املهجرين يف املنازعات املسلحة غري الدولية. )م. د. ص. ح( العدد:   _23
 . 9116. نوفمرب. ديسمرب 655

ر. حياد اللجنة الدولية للصليب األمحر وحياد املساعدات اإلنسانية. اجمللة الدولية للصليب تندنيز بال  _24
 . 9118. مارس/أبريل 95األمحر. السنة التاسعة. العدد: 

اإلنساين يف املنازعات الدويل تنفيذ حقوق اإلنسان والقانون  ديفيد فايسربوديت وبيغي ل هايكس. _25
 . 9113. جانفي. فيفري 61املسلحة )م. د. ص. ح( العدد: 

رمزي نسيم حسونة، النظام القانوين الدويل حلماية قوات األمم املتحدة حلفظ السالم. جملة الشريعة   _26
 . 6193. جويلية 88والقانون، اإلمارات العربية املتحدة. العدد: 

حبق الوصول إىل ضحااي الكوارث  االعرتافراين شوا، املساعدة اإلنسانية: يف سبيل روهان هارد كاسل وأد  _27
 . 9115. ديسمرب 86الطبيعية. )م. د. ص. ح(. العدد: 

زهري احلسيين. القانون الدويل اإلنساين. تطوره وفعاليته. اجمللة الدولية للصليب األمحر. السنة اخلامسة.   _28
 .9116سبتمرب. أكتوبر  68العدد 

عبد السالم أمحد مهاش وآخرون. القانون الواجب التطبيق على أفراد البعثات الدولية يف عمليات حفظ   _29
 . 6198 6العدد  93السالم بني احلصانة واملسؤولية اجلنائية. دراسات، علوم الشريعة والقانون، اجمللد: 

فراد االغاثة االنسانية يف حاالت الكوارث الطبيعية ، ألدخول مواد و عبدهللا بن جداه التسهيالت القانونية  _30
 . 6198جملة الباحث للدراسات األكادميية ، العدد اخلامس ، مارس 

 . 6113أفريل  11عواشرية رقية ، احلماية الدولية للبيئة زمن النزاعات املسلحة ، دراسات قانونية ، العدد  _31
السرية يف العمل. )م. د. ص.  ،غابور روان. حق اللجنة الدولية للصليب األمحر يف عدم اإلدالء بشهادة  _32

 . 6116ح( خمتارات من أعداد 
 فادية حافظ جاسم. دور املنظمات غري احلكومية يف احلد من انتهاكات مبدأ احملايدة الطبية.   _33
هاي ومخسون بعد جنيف. القانون الدويل اإلنساين يف زمن ماري جوزيه دومستيسي. مت. مئة عام بعد ال  _34

 . 9111ب األهلية. )م. د. ص. ح( خمتارات من أعداد ر احل
ماراي ترييزا دوتلي وكريستينا بيالنديين. اللجة الدولية للصليب األمحر وتنفيذ نظام قمع اإلخالل بقواعد   _35

 9119جانفي. فيفري  .38القانون الدويل اإلنساين. )م. د. ص. ح( العدد 
ماريون هاروف اتفل. احلياد وعدم التحيز. أمهية وصعوبة اسرتشاد احلركة الدولية للصليب األمحر هبذين   _36

 . 9151نوفمرب. ديسمرب  91املبدأين. )م. د. ص. ح( العدد: 
ماريون هارون اتفل. اإلجراءات اليت تتخذها اللجنة الدولية للصليب األمحر إزاء ارتكاب أعمال العنف يف   _37

 .958. ص: 9113. جويلية. أوت. 36البالد. اجمللة الدولية للصليب األمحر. العدد: 
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ونشر القانون الدويل  دمحم دمحم العسيلي. دور اجلمعيات الوطنية للهالل األمحر والصليب األمحر يف تطوير  _38
 .6115اإلنساين. جملة دراسات قانونية. مركز البصرية. اجلزائر. العدد األول. جانفي 

موريس توراييل ، هل تتحول املساعدة االنسانية اىل تدخل انساين اجمللة الدولية الصليب االمحر ، السنة  _39
 .9119، سبميرت ، أكتوبر  69الرابعة، العدد 

مسري شوقي ، جرائم االحتالل الفرنسي يف اجلزائر على ضوء األعراف االنسانية ، جملة العلوم االنسانية  _40
 .6198العدد الرابع ـ ديسمرب   ISSN 9996ـ1688

يف اطار نظرية مسؤولية  والنازحني لالجئنيسرمد عامر عباس ، معاجلة الفجوات يف نظام احلماية الدولية _41
  .احلماية

فيفري  ،جانفي  98محر ) م د ص ح ( العددمحر واهلالل األللصليب األ 68قرارات املؤمتر الدويل ل  _42
9118.  

كريستني يونغ. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب األمحر يف   _43
 . 6119يوغوسالفيا السابقة. )م. د. ص. ح( خمتارات عن أعداد 

نوفمرب  63دمحم علوان، مسؤولية احلماية، إعادة إحياء التدخل اإلنساين، جملة سياسات عربية ، العدد _ 44
6198 . 

هاشم دمحم فريد رستم ، احلق يف الصحة ومدى محايته جنائيا يف التشريعات االحتادية لدولة االمارات العربية  _45
  6113العدد األول جانفي املتحدة ، جملة األمن والقانون أكادميية شرطة ديب ، 

هاتر. بيرت غاسر. القواعد اإلنسانية للنزاع الداخلي عرض موجز للتطورات اجلديدة. )م. د. ص. ح(  _46
 . 9113. ماي، جوان 39العدد: 

وائل أمحد عالم. التنظيم القانوين ألعمال اإلغاثة اإلنسانية يف النزاعات املسلحة. جملة الشريعة والقانون،  _47
 . 6196، أكتوبر 86جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العدد: 

ألمحر. يلينا بيجيتش. احلق يف الغذاء يف حاالت النزاع املسلح اإلطار القانوين. اجمللة الدولية للصليب ا  _48
 . 6119خمتارات من أعداد 

اجمللة الدولية للصليب األمحر. خمتارات من أعداد  ،يلينا بيجيتش، عدم التمييز والنزاعات املسلحة  _49
6119 . 

 الرسائل  اثلثا_

 _ أطروحة دكتوراه 9
 .6116أمحد بن انصر ، احلق يف الغذاء يف اطار القانون الدويل املعاصر ، أطروحة دكتوراه جامعة اجلزائر  _01 
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أمحد دمحم أمحد عبادي. دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية حقوق اإلنسان. رسالة دكتوراه.  _02
 .6115جامعة الزقازيق. 

نساين، رسالة دكتوراه ، حكام القانون الدويل اإلأالنظام القانوين ملسؤولية الدول يف ظل  ،بلخري الطيب _03
 .6198،6198جامعة تلمسان ، 

بن عيسى زايد، التمييز بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة دمحم خيضر. _ 04
 . 6198 – 6198بسكرة. 

زايعة، جرائم احلرب يف الفقه االسالمي والقانون الدويل ، اطروحة دكتوراه ، اجلامعة األردنية بخالد رمزي ال _05
6118 .  

ىل نظرية النزاع املسلح ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، كلية احلقوق إزكراي عزمي ، من نظرية احلرب  _06
9185. 

القانون الدويل البيئي ، رسالة دكتوراه ، جامعة ايب شعشوع قويدر، دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير  _07
 .6199_6193بكر بلقايد ، تلمسان ، 

 .عبدالقادر البقريات ، اجلرائم ضد االنسانية ، رسالة دكتوراه ، جامعة اجلزائر ، دون اتريخ  _08
عبدالكرمي دمحم الداحول ، محاية ضحااي النزاعات املسلحة ، دراسة مقارنة بني قواعد القانون الدويل  _09

 .9115االسالمية ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية احلقوق والشريعة 
 .من اإلنساين يف ظل املسؤولية عن احلماية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة دمحم خضري بسكرة عبيدي دمحم ، األ_ 10
زو كلية احلقوق زي و قاسة عبدالرمحان، العمل االنساين بني النص واملمارسة ، اطروحة دكتوراه ، جامعة تي_11

6115. 
قزران مصطفى ، مبدأ مسؤولية احلماية وتطبيقاته يف ظل مبادئ وأحكام القانون الدويل العام ، رسالة _ 12

 . 6198_ 6199دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان 
قامسي يوسف، املساعدات اإلنسانية الدولية بني ضرورة االستعجال ومتطلبات التنمية، أطروحة دكتوراه،  _13

 . 6195وزو ي جامعة تيز 
رسالة دكتوراه يف القانون العام ،   نسان،اإلدمحم عوض الغمري، مبدأ السيادة ونظام احلماية الدولية حلقوق _14

 . 6118كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، 
، أطروحة نرباس إبراهيم مسلم ، املسؤولية عن احلماية يف القانون الدويل ، كلية احلقوق ، جامعة النهرين _ 15

 .6118دكتوراه 
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 رسائل املاجستري  1
أحسن كمال ، آليات تنفيذ القانون الدويل االنساين يف ضوء التغريات الدولية للقانون الدويل املعاصر ،  _01

 . 13/99/6199وزو ، ي مذكرة ماجستري ، جامعة مولود معمري ، تيز 
إنصاف بن عمران. دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين، مذكرة  _02

 . 6191 – 6111ماجستري. جامعة احلاج خلضر. ابتنة. 
أمحد ضياء عبد عبد. احلماية القانونية للعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية وفقا ألحكام القانون الدويل   _03

 . 6198اإلنساين. رسالة ماجستري. جامعة الشرق األوسط. 
اج العقون ساعد. مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني وحتدايت النزاعات املسلحة املعاصرة. جامعة احل  _04

 . 6111خلضر. ابتنة. 
بركاين خدجية ، محاية املدنيني يف النزاعات املسلحة غري الدولية ، مذكرة ماجستري ، جامعة قسنطينة ، _05

6118_6115. 
جامعة اجلزائر، بن عكنون  ،نساين ، مذكرة ماجستري تعويض الضرر يف القانون الدويل اإل ،بشريي طارق  _06

6191/6199. 
  .6196، ووز ي كرة ماجستري ، جامعة تيز ذ خملوف ، اإلابدة يف القانون الدويل حلقوق االنسان ، مبوجرد  _07
بريين عبد الرمحن، دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تطوير القانون الدويل اإلنساين. جامعة اجلزائر.    _08

 . 6115كلية احلقوق. مذكرة ماجستري 
برابح السعيد، دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف ترقية ومحاية حقوق االنسان مذكرة ماجستري  _09

6111_6191 . 
فؤاد. دور املنظمات غري احلكومية يف النزاعات الدولية )منوذج منظمة أطباء بال حدود(. جامعة  جدو  _10

 . 6191 – 6111بسكرة. مذكرة ماجستري 
اإلنسانية املطبق على النزاعات املسلحة ذات الطابع الدويل. مذكرة ماجستري. جامعة  جعفور إسالم. مبدأ _11

 . 6111مولود معمري. تيزي وزو. 
من الدويل ، مذكرة ماجستري ، كلية احلقوق حساين خالد ـ حدود السلطة التقديرية جمللس األ _12

 ـ 6111ـ6115
محري حيي القهايل. الوضع القانوين لرجال الشرطة الدوليني التابعني لألمم املتحدة يف عمليات بناء السالم.   _13

 جامعة الشرق األوسط. رسالة ماجستري. دون سنة.
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منري. دور املنظمات غري احلكومية يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين. مذكرة ماجستري. جامعة  ينخو   _14
 .6199 – 6191احلقوق.  اجلزائر. كلية

  .6118خلف هللا صربينة ، جرائم احلرب أمام احملاكم الدولية اجلنائية ، ذكرة ماجستري ن جامعة قسنطينة  _15
ديلمي ملياء ، اجلرائم ضد االنسانية واملسؤولية اجلنائية الدولية للفرد ، مذكرة ماجستري ، جامعة مولود  _16

 .6196،  ووز ي معمري ، تيز 
ثناء النزاعات املسلحة يف البحار ـ رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر أالبحرية البيئة رضا بن سامل ، محاية  _17

6119. 
رضا مهسي ، مبدأ التعاون يف القانون الدويل املعاصر ، رسالة ماجستري معهد العلوم القانونية واالدارية ،  _18

 .9119جامعة اجلزائر 
عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة. جامعة منتوري. قسنطينة. مذكرة زروال عبد السالم.  _19

  .6191. 6111ماجستري. السنة اجلامعية 
ابدة اجلماعية واملعاقبة عليها زايد أمحد دمحم العبادي ، دور احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة يف حتديد جرمية اإل _20

 6198، نوفمرب  ، رسالة ماجستري ، جامعة الشرق االوسط
طوير كمال ، دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير القانون الدويل البيئي، مذكرة ماجستري جامعة اجلزائر  _21

9 6198_6198  
نسان يف اجلزائر ، مذكرة شريفي الشريف ، املنظمات غري احلكومية ودورها يف ترقية ومحاية حقوق اإل _22

 .6115_6118ماجستري جامعة تلمسان 
من االنساين ، مذكرة ماجستري فاطمة الزهراء ، دور املنظمات غري احلكومية الدولية يف ترقية األ _صاهد 23

 .6199_6193جامعة سطيف 
، رسالة ماجستري ،  تطبيقية،مقارنة  أتصيليةدراسة  االنسانية،اجلرائم ضد  ،مساعيلإعبدالواحد عثمان  _24

  . 6118جامعة انيف العربية 
جامعة ،رسالة ماجستري  نساين،اإلور، احلماية اخلاصة ببعض الفئات يف القانون الدويل ز عمر فايز الب _25

 6196النجاح الوطنية ، انبلس ، فلسطني 
 ـ6118غنية بن كروم ، التنفيذ الدويل للقانون الدويل االنساين ، مذكرة ماجستري ، جامعة الشلف _26
نساين يف النزاعات املسلحة الدولية وغري مدى فعالية القانون الدويل اإلقصي مصطفى عبدالكرمي تيم ،  _27

 .الدولية، رسالة ماجستري ، جامعة النجاح الوطنية ، انبلس 
من الدويل يف تنفيذ قواعد القانون الدويل االنساين ، مذكرة ماجستري ، جامعة لعمامرة ليندة، دور جملس األ _28

 . 96/18/6196مولود معمري ، تيزوزو ، 
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نساين يف محاية املدنيني اثناء النزاعات املسلحة، رسالة ماجستري ، دمحم خليل معروف دور القانون الدويل اإل _29
 ..6198جامعة األقصى ، فلسطني، 

معهد العلوم القانونية واالدارية اجلزائر  ،عمار، املسؤولية الدولية لالستعمار األوريب، ماجستريمساعدي  _30
9158. 

نساين ، مذكرة ثناء النزاعات املسلحة يف ضوء القانون الدويل اإلأمنار امساعيل ، محاية السكان املدنيني يف  _31
 . 6198ـ 6199ماجستري ، جامعة دمشق ، 

انصري مرمي ، فعالية العقاب على االنتهاكات اجلسمية لقواعد القانون الدويل االنساين ، مذكرة ماجستري  _32
 6111، 6115 .، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، كلية احلقوق 

هبة مجال انصر عبد هللا علي. املركز القانوين للموظف الدويل. جامعة الشرق األوسط. رسالة ماجستري   _ 33
6199 . 

نسان ابلعراق ، مذكرة ماجستري ، رها على حالة حقوق اإلأثهشام مشالوي ، اجلزاءات االقتصادية الدولية و  _34
 . 6116جامعة اجلزائر ، 

 النصوص القانونية : 
 .9198جوان 68_ ميثاق األمم املتحدة املؤرخ يف : 01
 9198جوان  68_ النظام األساسي حملكمة العدل الدولية املؤرخ يف 02
  9195ديسمرب  91_ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف : 03
  9191أوت  96_ اتفاقيات جنيف األربعة 04
 9188ديسمرب  98واالجتماعية والثقافية الصادر يف  االقتصادية_ العهد الدويل املتعلق ابحلقوق 05
  9188ديسمرب  98_ العهد الدويل املتعلق ابحلقوق املدنية والسياسية الصادر يف : 06
  9188_ الربتوكوالن االضافيان التفافية جنيف األربع لعام 07
 .9115جويلية  98_ النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف روما يف 08
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 9 _____________________________________________ مقدمة :

 5 ______________ الباب األول: اإلطار النظري العام للمنظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإلنساين
 5 _________________________________ الفصل األول: ماهية املنظمات املستقلة

 5 ______________ الفصل الثاين :مبادئ العمل احلامية للمنظمات املستقلة يف النزاعات املسلحة

 5 ______ نظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويلالباب الثاين :محاية موظفي امل
 5 _______________ الفصل الثاين : محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل  .

 1 _______________________________________________ الباب األول:

 1 _____________________ اإلطار النظري العام للمنظمات املستقلة العاملة يف اجملال اإلنساين
 99 ________________________________ الفصل األول: ماهية املنظمات املستقلة

 99 _________________________ الفرع األول: تعريف املنظمات غري احلكومية:
 99 _______________ اثنيا: تعريف املنظمات الدولية والوكاالت الدولية املتخصصة:

 98 __________________________________ اثلثا: التعريف القانوين:
 98 ________________ الفرع الثاين: األسس القانونية للمنظمات الدولية غري احلكومية.

 98 ___________________ .أوال: األسس العاملية للمنظمات الدولية غري احلكومية
 95 _______________ االجتماعي:اثنيا: قرارات اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي و 

 95 ________________________________ قرارات اجلمعية العامة -أ
 95 ______________________ قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي -ب
 91 _______________________ القرارات والتصرحيات العاملية األخرى: -ج

 61 __________ الفرع الثالث: األسس القانونية اإلقليمية للمنظمات الدولية غري احلكومية:
 66 ____________________ الفرع الرابع: األسس الوطنية للمنظمات غري احلكومية:

 63 _______________________________ أسس التشريعات العادية: -6
 63 ____________________________________ القوانني العامة -أ

 69 _________________________________ القوانني اخلاصة: -ب
 68 ___________ دور املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين املطلب الثاين:
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 68 ________________ الفرع األول: املنظمات غري احلكومية العاملة يف اجملال اإلنساين
 68 ____________________ أوال: احلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر:

 68 __________________________ _اللجنة الدولية للصليب األمحر: 1
 65 _______________ _اإلحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر:6

 61 _______________________________اثنيا: منظمة أطباء بال حدود:
 31 ____________________________ اثلثا: املنظمات اإلنسانية األخرى:

 31 _________________________________ مجاعة أطباء العامل: -9
 39 ___________________ (:A. M. I_ منظمة املساعدة الطبية الدولية )6

 36 __________ الفرع الثاين: دور املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين:
 36 _______________________ أوال: التعريف ونشر القانون الدويل اإلنساين:

 39 _______________________ اثنيا: قمع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين:
 38 ___ الفرع الثالث: أساليب تدخل املنظمات العاملة يف اجملال اإلنساين من أجل محاية الضحااي

 38 __________________________________ إلنسانية:أوال: املبادرة ا
 31 __________________________________ اثنياً: املساعي احلميدة:

 91 _____________________________ موظفو اخلدمات اإلنسانية املبحث الثاين:
 91 _______ املطلب األول: موظفو اخلدمات الطبية والروحية أو أفراد مجعيات اإلغاثة التطوعية:

 99 ________________________ دمات الطبية والروحية:الفرع األول: موظفو اخل
 99 _________________ أواًل: التطور التارخيي ملوظفي اخلدمات الطبية والروحية: -

 96 __________________ اثنيا: تعريف األفراد القائمني ابخلدمات الطبية والروحية:
 96 _______________________ _ تعريف األفراد القائمني ابخلدمات الطبية:9

 96 ______________________ أ _ التعريف القانوين ألفراد اخلدمات الطبية:
 93 _____________________ ب _ التعريف الفقهي ألفراد اخلدمات الطبية:

 98 __________________ اثلثا: احلماية اخلاصة ألفراد اخلدمات الطبية والروحية: -
 98 ____________ _احلماية اخلاصة املقررة لألعوان الطبيني التابعني ألطراف النزاع:9
 98 __________ لطبيني التابعني لغري أطراف النزاع:_احلماية اخلاصة املقررة لألعوان ا6
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 95 __________________________ الفرع الثاين: أفراد مجعيات اإلغاثة الطوعية
 95 _____________________________أوال: تعريف أفراد اإلغاثة الطوعية:

 95 ___________________________ اثنيا: تصنيف أفراد اإلغاثة التطوعية:
 81 _______________________ اثنيا: محاية أفراد مجعيات اإلغاثة التطوعية: -

 86 ________ املطلب الثاين :موظفو الدفاع املدين وموظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبم.
 86 ____________________________ الفرع األول: موظفو الدفاع املدين: -

 86 ____________________________ أواًل: تعريف موظفي الدفاع املدين:
 89 _________________________________ اثنيا: مهام الدفاع املدين:

 88 _____________________________ اثلثا: محاية موظفي الدفاع املدين:
 88 ___________________ الفرع الثاين: موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبم.

 88 ___________أواًل: التطور التارخيي للعاملني يف األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا: -
 88 ________________ األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا.اثنيا: التعريف مبوظفي  -

 88 ___________________________ _ تعريف موظفي األمم املتحدة:9
 85 _______________________ _ تعريف األفراد املرتبطني ابألمم املتحدة:6

 86 _______________________ الفرع الثالث: قوات األمم املتحدة حلفظ السالم
 86 _____________ لسالم.أوال: األساس القانوين لتشكيل قوات األمم املتحدة حلفظ ا

 83 _____________ اثنيا: تطبيق القانون الدويل اإلنساين على قوات حفظ السالم: -
 88 _____________________________________________ الفصل الثاين

 88 ____________________ للمنظمات املستقلة يف النزاعات املسلحةمبادئ العمل احلامية 
 88 _____________ املبحث األول : املنظمات املستقلة ومسؤولية احلماية يف النزاعات املسلحة.

 88 ________________ املطلب األول : تدخل املنظمات املستقلة ومبدأ مسؤولية احلماية
 88 _______________________ الفرع األول : ماهية مبدأ املسؤولية عن احلماية :

 85 _________________________ أوال : تعريف مبدأ املسؤولية عن احلماية :
 89 __________________________ الفرع الثاين : ركائز مبدأ مسؤولية احلماية :

 89 ______________________ الفرع الثالث : األساس القانوين ملسؤولية احلماية :
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 88 _____________________ الفرع الرابع : الطبيعة القانونية ملبدأ مسؤولية احلماية :
 85 ___________________ املطلب الثاين : النطاق املادي لتدخل املنظمات املستقلة .

 85 ___________________________ الفرع األول: تعريف النزاع املسلح الدويل
 81 ______________________________ أواًل: تعريف النزاع املسلح الدويل
 59 _____________________________ اثنيا: أطراف النزاع املسلح الدويل

 56 ___________________ الفرع الثاين: الطبيعة القانونية لتدخل املنظمات املستقلة:
 53 _____________________________ أواًل: احلق يف العمل اإلنساين: -
 58 _____________________ اثنيا: حق أو واجب تدخل املنظمات املستقلة: -

 58 _____________________ الفرع الثالث: تعريف النزاعات املسلحة غري الدولية:
 55 _________________ :9191أوال: املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف لعام 

 51 ______________ .9188نيف لعام اثنيا: الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات ج
 11 _____________________ الفرع الرابع: ماهية االضطراابت والتوترات الداخلية.

 11 _______________________ أواًل: تعريف االضطراابت والتوترات الداخلية:
 19 ___________________ اثنيا: تدخل املنظمات املستقلة أثناء التوترات الداخلية

 19 _____________________________ _ تعريف التوترات الداخلية:9
 18 __________________ _ تدخل املنظمات املستقلة يف التوترات الداخلية:6

 18 __________ املبحث الثاين : القواعد املنظمة لعمل املنظمات املستقلة يف النزاعات املسلحة .
 18 _________________________ املطلب األول: قواعد عمل املنظمات املستقلة :

 18 __________ الفرع األول: ضرورة احلصول على موافقة الدولة املعنية ابملساعدة اإلنسانية:
 15 ________________________________ أوال : احرتام سيادة الدولة :

 11 ______ اثنيا: حدود ممارسة الدولة لسيادهتا يف قبول أو رفض تدخل املنظمات املستقلة:
 911 ______________ اثلثا: واجب منح التسهيالت الضرورية للمنظمات اإلنسانية:

 916 ______________ الفرع الثاين : حق املنظمات املستقلة يف القيام ابلعمل اإلنساين :
 918 _______________ الفرع الثالث : تسهيل دخول مواد وأفراد املساعدة اإلنسانية .

 999 ________ املطلب الثاين: املبادئ اليت حتكم تداخل املنظمات املستقلة يف النزاعات املسلحة



 الفهرس 

314 
 

 999 ___________________________ الفرع األول: التقيد مببدأ اإلنسانية: -
 999 _______________________________ أوال: مفهوم مبدأ اإلنسانية:

 993 ______________________ اثنيا: مبدأ اإلنسانية يف نطاق العمل اإلنساين:
 998 __________________________ اثلثا: مبدأ اإلنسانية واستعمال القوة:

 998 _______________________________الفرع الثاين: التقيد مببدأ احلياد:
 998 __________________________________ أوال: أمهية مبدأ احلياد

 995 ________________________________ احلياد واالنتهاكات:اثنيا: 
 969 _______________________________ اثلثا: احلياد والقوة املسلحة:

 969 _________________________________ الفرع الثالث: عدم التمييز:
 969 ___________________________ أوال: ماهية التقيد مببدأ عدم التمييز:

 968 ______________________________ اثنيا: التمييز يف أوقات السلم:
 965 ________________________ اثلثا: التمييز يف أوقات النزاعات املسلحة:

 936 ____ الباب الثاين :محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل
 933 _____________ الفصل األول: محاية موظفي املنظمات املستقلة يف القانون الدويل اإلنساين.

 933 __ محاية موظفي املنظمات املستقلة ابعتبارهم مدنيني يف القانون الدويل اإلنساين. املبحث األول:
 933 _____________________ املطلب األول: التعريف القانوين لألشخاص املدنيني.

 939 __________________ الفرع األول: تعريف املدنيني يف القانون الدويل اإلنساين:
 939 _________________ملدنيني:أوال: موقف الفقه الدويل من تعريف األشخاص ا
 939 .9188و بروتوكوليها اإلضافيني 9191اثنيا: تعريف املدنيني يف اتفاقيات جنيف األربع 

 939 _________ .9191تعريف املدنيني يف املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف-9
 938 ____ 9188: تعريف املدنيني وفقا للمادة الثالثة عشر من الربوتوكولني اإلضافيني-6
 931 __________________ شرة يف العمليات العدائية:مفهوم املشاركة املبا - 3

 991 _______________________ الفرع الثاين : التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني
 991 _________________ أوال: مفهوم مبدأ بني التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني.

 996 ______________ اثنيا: الطبيعة القانونية ملبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني.
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 993 _______ يق مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني.اثلثا: الصعوابت اليت تعرتض تطب
 998 ____________ الفرع الثالث: الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين.

 998 _____________________________ أوال: اجلرحى واملرضى والغرقى:
 998 ___________________________________ اثنيا: أسرى احلرب:

 998 ____________________________ اثلثا: موظفو اخلدمات اإلنسانية.
 998 ________________________ _ موظفو اخلدمات الطبية والروحية:9
 995 _________________________ أفراد مجعيات اإلغاثة التطوعية: -6
 991 ______________________ موظفو احلماية املدنية )الدفاع املدين(. -3
 991 ____________________ موظفو األمم املتحدة واألفراد املرتبطون هبا: -9

 991 ________________________ رابعا: محاية الصحافيني ) رجال اإلعالم(.
 989 _____________________ املطلب الثاين: القواعد العامة حلماية السكان املدنيني:

 989 ________________________ الفرع األول: احلماية العامة للسكان املدنيني
 989 ________ :9191رابعة لعام أوال: قواعد احلماية العامة للمدنيني يف اتفاقية جنيف ال

 986 _________________________ اثنيا: املبادئ اليت ختص الفئات احملمية :
 988 _________________ اثلثا : نظم ووسائل كفالة احلماية املقررة للفئات احملمية :

 988 _________________________ أ _ نظم كفالة محاية األشخاص احملميني
 988 ______________________________ _ نظام السلطة احلامية :9
 988 ___________________________ _ تدخل املنظمات املستقلة : 6
 988 ______________________ _ إجراءات التوفيق واملساعي احلميدة : 3
 988 _________________________ _ اللجنة الدولية لتقصي احلقائق : 9

 988 _______________________ ب_ وسائل كفالة محاية األشخاص احملميني
 988 _____________________ الفرع الثاين : محاية املدنيني حتت االحتالل احلريب

 988 ______________________ أوال : االحتالل يف القانون الدويل االنساين :
 988 ________________________________ ـ تعريف االحتالل : 9
 985 ________________________________ ـ عناصر االحتالل : 6
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 985 ____________________________ اثنيا: الطبيعة القانونية لالحتالل:
 985 ______________________________ _ مشروعية االحتالل :9
 981 _________________________________ االحتالل :ـ آاثر  6

 981 ______________________ اثلثا: التزامات سلطة االحتالل جتاه املدنيني :
 989 ___________________ _ حق الرعاية الطبية وتوفري املؤن الغذائية : 13

 986 __________________ املبحث الثاين: محاية االعيان املدنية التابعة للمنظمات املستقلة
 986 ____ _ املطلب األول : األساس القانوين حلماية األعيان املدنية التابعة للمنظمات املستقلة .

 983 ______________________ اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين :الفرع األول : 
 983 _______________________ أوال : احلق يف الغذاء يف النزاعات املسلحة .

 988 _______________اثنيا: القواعد املتعلقة بتقدمي املساعدة اإلنسانية إىل السكان:
 985 ________ الفرع الثاين : نطاق احلماية يف ظل اتفاقيات القانون الدويل حلقوق االنسان :

 985 __________________________________أوال : احلق يف احلياة :
 981 _________________________________ احلق يف الغذاء .اثنيا : 

 986 _________________________________ اثلثا: احلق يف الصحة :
 983 _____________________ الفرع الثاين: العرف الدويل واملبادئ العامة للقانون

 983 ___________________________________ أوال: العرف الدويل:
 988 _____________________________ املبادئ العامة للقانون :اثنيا : 

 985 ____________ املطلب الثاين :قواعد محاية األعيان املدنية يف القانون الدويل اإلنساين .
 981 ____________ الفرع األول : مبدأ التمييز بني األعيان املدنية واالهداف العسكرية :

 981 _________________ أوال : التمييز بني األهداف العسكرية واألعيان املدنية :
 981 ___________________________ ـ تعريف األهداف العسكرية : 9
 951 ____________________________ _ تعريف األهداف املدنية : 6

 959 ______________ اثنيا : مبدأ التمييز بني األهداف العسكرية واألعيان املدينة :
 959 ______________ : 9118_ مبدأ التمييز يف اتفاقية الهاي التاسعة لعام  9
 959 ______________________________ _ املشروعات اخلاصة :6
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 956 ____________________ 9191_ مبدأ التمييز يف اتفاقيات جنيف  6
 959 ______________ الفرع الثاين : محاية األعيان زمن النزاعات املسلحة غري الدولية :

 959 _______________ أوال : تواضع التمييز قبل اعتماد الربوتوكول اإلضايف الثاين :
.9188اثنيا : التمييز بني األعيان املدينة واألهداف العسكرية يف ظل الربتوكول اإلضايف الثاين 

 _____________________________________________ 958 
 958 ________________________ ان املدنية املضمونة ابحلماية :_ األعي9
 958 _______________ _ مآل األعيان املدنية غري املضمونة صراحة ابحلماية :6

 958 ______________ اثلثا: محاية األعيان املدنية يف إطار الربوتوكول اإلضايف الثاين .
 951 _____________ الفصل الثاين : محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القانون الدويل  .

 951 _________ املبحث األول : محاية موظفي املنظمات املستقلة يف إطار جملس األمن الدويل :
 951 ____________ املطلب األول: دور جملس األمن يف محاية موظفي املنظمات املستقلة :

 951 ______________ الفرع األول: دور جملس األمن يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين .
 918 __________ الفرع الثاين : دور جملس األمن يف محاية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة :

 918 _________________________________ أوال : محاية األطفال :
 918 _____________________________________ اثنيا: محاية املرأة

 915 ____________ الفرع الثالث : وسائل جملس األمن يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين
 915 ______________________________ أوال : العقوابت االقتصادية :

 911 _____________________________ ـ تعريف العقوابت الدولية: 9
 911 ________________________ ـ شروط فرض العقوابت االقتصادية: 6

 619 ________________________________ اثنيا : التدخل اإلنساين :
 616 __________________________ موقف القانون الدويل اإلنساين:ـ  9
 619 _________________________ ـ جملس األمن والتدخل اإلنساين: 6

 618 _ املطلب الثاين : حتليل قرارات جملس األمن اليت اختذها يف جمال تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.
 618 ____________________ الفرع األول : األساس القانوين لتدخل جملس األمن:

 615 _______________________________ ـ حالة هتديد السلم : 9
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 691 ________________________________ اثنيا : اإلخالل ابلسلم
 699 ________________________________ : أعمال العدوان:-3

 698 _______________________________ الفرع الثاين : احلجج اإلنسانية
 698 __________________________________ ـ األزمة العراقية: 9
 695 _______________________________ ـ التدخل يف كوسوفو : 6

 663 ______________ الفرع الثالث : قرارات جملس األمن حول محاية املنظمات املستقلة
 663 _________ أوال : قرارات جملس األمن املتعلقة حبماية املدنيني يف وقت النزاع املسلح

 668 ______ اثنيا : قرارات جملس األمن املتعلقة حبماية العاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية
 665 ________ املبحث الثاين : محاية موظفي املنظمات املستقلة يف ضوء القضاء اجلنائي الدويل .

 665 _________ املطلب األول: اعتبار االعتداء على موظفي املنظمات املستقلة جرائم دولية .
 665 _____ الفرع األول : اعتبار االعتداء على موظفي املنظمات املستقلة جرمية ضد اإلنسانية

 665 __________________ أوال ـ اجلرائم ضد اإلنسانية يف احملاكم الدولية اخلاصة .
 661 _______________ اثنيا : اجلرائم ضد اإلنسانية يف املواثيق واملعاهدات الدولية :

 633 __________________________ رابعا _ أركان اجلرائم ضد اإلنسانية :
 633 ___________________________________ أ ـ الركن املادي :

 639 __________________________________ ب الركن املعنوي :
 638 __________________________________ ج ـ الركن الدويل :

 638 _ االرتباط بني اجلرائم ضد اإلنسانية وفعل االنتهاك للحق يف املساعدة اإلنسانية :خامسا ـ 
 631 ___________________________ أوال : ماهية جرمية اإلابدة اجلماعية

 631 _____________________ ـ جرمية اإلابدة أمام احملاكم اجلنائية املؤقتة :9
 699 ______________________ ـ جرمية اإلابدة يف الفقه والواثئق الدولية :6
 693 _______________________________ أركان جرمية اإلابدة: -اثنيا

 693 ___________________________________ الركن املادي:-9
 699 __________________________________ ـ الركن املعنوي : 6
 698 ___________________________________ ـ الركن الدويل: 3
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 698 ___ االرتباط بني جرمية اإلابدة اجلماعية وفعل انتهاك احلق يف املساعدة اإلنسانية .اثنيا : 
 695 ___ نسانية املستقلة كجرمية حرب.الفرع الثالث : اعتبار االعتداء على موظفي املنظمات اإل

 695 _______________________________ أوال: تعريف جرائم احلرب:
 691 _______________________ ـ تعريف جرائم احلرب يف الفقه الدويل:9
 681 ____________________ ـ تعريف جرائم احلرب يف االتفاقيات الدولية: 6

 689 _______________________________ اثنيا : أركان جرائم احلرب :
 689 __________________________________ ـ الركن الشرعي :9
 688 __________________________________ الركن املادي :-6

 688 ___________________________________ املعنوي:اثلثا: الركن 
 685 _________________________________ ـ القصد اجلنائي : 9
 685 ______________________ ـ أثر موانع املسؤولية على جرائم احلرب : 6

 681 _____________ ب .رابعا : االعتداء على موظفي املنظمات املستقلة وجرائم احلر 
_ـ االعتداء على موظفي املنظمات االنسانية املستقلة كجرمية حرب خالل النزاعات املسلحة 9

 681 _______________________________________ الدولية:
ـ االعتداء على موظفي املنظمات اإلنسانية املستقلة كجرمية حرب خالل النزاعات املسلحة 6

 686 _________________________________________ غري
 683 ___ املطلب الثاين : املسؤولية الدولية عن االعتداء على موظفي املنظمات اإلنسانية املستقلة .

 683 ______________________ الفرع األول : القواعد العامة للمسؤولية الدولية :
 683 ______________________________ أوال : تعريف املسؤولية الدولية

 688 ____________________________ اثنيا : شروط  املسؤولية الدولية .
 688 __________________________ أوال_ القيام بعمل غري مشروع دوليا :

 688 _________________ اثنيا : نسبة العمل غري املشروع دوليا لشخص دويل :
 688 __________ اثلثا: إحداث العمل غري املشروع دوليا ضررا لشخص دويل آخر .

 685 _____________________________ اثلثا : أساس املسؤولية الدولية :
 685 __________________________________ : نظرية اخلطأ : 9
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 681 _________________________________ : نظرية املخاطر : 6
 681 ___________________________ الفرع الثاين : املسؤولية اجلنائية الدولية

 689 _________________________ أوال : املسؤولية اجلنائية الدولية للدولة :
 683 __________ اثنيا : املسؤولية عن اجلرائم واالنتهاكات الصادرة عن األفراد وحدهم .

 688 ____________ اد املسؤولية اجلنائية الدولية الثالثة.رابعا: الرتجيح بني اجتاهات إسن
 685 ____________________________ الفرع الثالث: آاثر املسؤولية الدولية.

 685 ____________________________________ أوال : التعويض :
 651 __________________________________ التعويض.اثنيا : أنواع 

 656 __________________________ اثلثا: التعويض يف النزاعات املسلحة.
 653 _______________________ ـ التعويض يف النزاعات املسلحة الدولية 9
 653 ____________________ .التعويض يف النزاعات املسلحة غري الدولية :6

 658 ______________________________________ خامتة :
 619 ____________________________________ املراجع قائمة
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 ملخص

تعترب قضية العمل اإلنساين من أهم حماور القانون الدويل اإلنساين وذلك إلسهامه يف ختفيف معاانة 
التزامهم ضحااي النزاعات املسلحة ، وكثريا ما يلقى العاملون يف جمال اإلغاثة التضييق واالعتداء عليهم ، رغم 

مببادئ العمل اإلنساين السيما منها مبدأ احلياد الذي يفرض جترد العاملني عن أي تصرف يساهم يف اجملهود 
 احلريب لصاحل طرف يف النزاع ضد طرف آخر.

وهو األمر الذي دعا إىل البحث يف األسانيد القانونية اليت توفر احلماية لفئة من املوظفني التابعني 
نية املستقلة عن أطراف النزاع حيث أن ما ورد يف محاية هذه الفئة يعد غري كاف مقارنة ابلفئات للمنظمات اإلنسا

األخرى كأفراد الفرق الطبة والروحية والدفاع املدين وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبم ، فهؤالء 
خاصة وردت يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها  يستفيدون من محاية مزدوجة: أوالمها عامة ابعتبارهم مدنيني والثانية

، على عكس موظفي املنظمات املستقلة الذين يستفيدون من محاية  9119اإلضافيني  ويف اتفاقية األمم املتحدة 
عامة بصفتهم املدنية فقط وهو ما دعاان إىل التماس  األدلة على محاية هذه الفئة يف نصوص القانون الدويل 

 اجلنائي الدويل وقرارات جملس األمن . اإلنساين والقضاء

 الكلمات الدالة : العمل اإلنساين ، موظفو املنظمات املستقلة ، احلماية 

 Abstract

The topic of humanitarian activism is one of the most important 
pillars of international humanitarian law today, for its contribution to 
reduce the suffering of victims of armed conflicts , usually aid workers 
are often subjected to harassment and abuse, despite their commitment 
to humanitarian principles action. Especially including the principle of 
neutrality, where employees are prohibited of any act of contribute to 
the war effort in favor of a party to the conflict against another party. 

This is what called for research in the various legal researches, 
which relate to providing protection for a category of staff belonging to 
independent humanitarian organizations from the parties to the conflict, 
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as what was stated in the protection of this category is insufficient 
compared to other categories such as medical, civil defense, United 
Nations and associated personnel.  

 They benefit from dual protection: the first is public as 
civilians and the second is private in the Geneva Conventions 
and their Additional Protocols and in the United Nations 
Convention 1994, unlike employees of independent 
organizations who benefit from general protection in their civil 
capacity only, which called us to seek evidence for the 
protection of this category in texts International humanitarian 
law, international criminal jurisdiction, and Security Council 
resolutions. 
Keywords: humanitarian work, personnel of independent organizations, 
protection. 

 
 
 
 
 
 
 


