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 رشكر وتقدي
على توفيقي وأجنازي هلذه  احلمد والشكر هلل عز وجل، على فضله وكرمهاحلمد هلل 

يفتح لي ابواب علمه وبركته وفضله واسأله الرضا والقبول  إنَّالرسالة، واسأل اهلل 
 والتوفيق . 

ألوسط، وآحة العلم ومنارة األشعاع، شكرًا مليئًا أتقدم بالشكر اجلزيل جلامعة الشرق ا
 باحلب والعرفان . 

كما أتقدم خبالص شكري وتقديري وأمنتناني ألستاذي ومعلمي ومشرف هذه الرسالة 
لدعمه املتواصل والالحمدود من نصح وتوجيه وأرشاد،  هّماشالدكتور عبد السالم 

 .  حيفظه وأن جيزيه عنا خري اجلزاء إنَّوأسأل اهلل 

كما أتوجه خبالص األحرتام والشكر اجلزيل ألساتذتي األفاضل يف كلية احلقوق يف جامعة 
الشرق األوسط: األستاذ الدكتور نزار العنبكي، واألستاذ الدكتور حممد اجلبور، والدكتور 
حممد الشباطات، ومجيع األساتذة الذين كان هلم بصمات رائعة على مسريتي العلمية 

الطريق  إىل وا على صقل مشواري العلمي وإيصالي، والذين عملهذه اللحظة إىل
 الصحيح القويم. 

كل من يسر لي مهمة البحث وأجناز هذا  إىلكما أشكر األخوة الزمالء واألصدقاء و
 العمل املتواضع .

 الباحث                                                                    

 أمحد ضياء عبد عبد
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 صالملخ  

ًا في ة، وخصوصاإلنسانيّ على العاملين في مجال المساعدة  اتاالعتداءفي اآلونة األخيرة  تكثر 

في  العاملة ة للفئاتالقانونيّ الحماية توفير مسألة  ،وبصورة ملحة ،لبالداخلية، مما تط المسّلحةالنزاعات 

الالزمة  ةاإلنسانيّ ، لضمان وصول المساعدات اإلنسانيّ  الدوليّ المحمية في القانون  ةاإلنسانيّ المساعدة 

 مدنيين. لل

العالقة  ة، وتطوراإلنسانيّ وهذا يتطلب من الدراسة البحث في مفهوم العاملين في مجال المساعدة 

، ومن ثم إيضاح فئات العاملين في مجال اإلنسانيّ وقواعد العمل  اإلنسانيّ  الدوليّ بين قواعد القانون 

 .المدنيّ والدفاع  اإلغاثيةو  الطبّيةالخدمات  أفرادة المختلفة، والتي تشمل اإلنسانيّ المساعدة 

ة تختلف بأطارها العام عن الحمايات اإلنسانيّ للعاملين في مجال المساعدة  المقّررةالحماية  إن  

بح ص، فهي حماية عامة لهم كمدنيين، وبعد ذلك تتطور لتاإلنسانيّ  الدوليّ األخرى المعروفة في القانون 

 .حماية خاصة لفئاتهم المختلفة
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 قّدمهتوذلك لما  ،النزاع أطرافة المستقلة عن اإلنسانيّ  المنّظماتالحديث عن  كما أصبح لزاماً 

ي المتحدة، الت األمممنظمة التابعة ل المنّظمات، وكذلك المسّلحةالنزاعات  أثناءمن مساعدات إنسانية 

 محتاجيها . إلىة اإلنسانيّ و  الطبّيةتعمل إليصال المساعدة 

ي ة الضامنة لتفعيل الحماية الخاصة للعاملين فالدوليّ  اآلليات من الضروري تحليل ن  وأخيرا، فإ

ولجنة  ،والدولة الحامية ،األحمرة للصليب الدوليّ مثل اللجنة  ،ة التقليدية منهااإلنسانيّ مجال المساعدة 

 عتداءاتإلاة في ردع الدوليّ  الجنائّيةوالمحكمة  الدوليّ  األمنتقصي الحقائق، وكذلك تحليل دور مجلس 

 ة .اإلنسانيّ العاملين في مجال المساعدة  فرادى األعل

 ة.اإلنسانيخدمات اإلنسانية، حماية المنظمات افراد العمل اإلنساني، افراد الالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

         

 

 

 

 



 ل
 

 
 

Protection of individuals working in the field of humanitarian 
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ABSTRACT 

 In the last decades, workers in humanitarian assistance have been repeatedly 

the victims of aggressions in the course of their action on the ground. This threat 

on the lives of humanitarian staff has raised the necessity of guaranteeing their 

protection. Indeed, their protection must be guaranteed in order to assure their 

capacity to assist population in need and in parallel to be sure that the relief of 

this latter would not be obstructed. The study of the protection of humanitarian 

workers requires at first to study the legal status relevant to humanitarian staff, 

and then the development of legal rules in the framework of Humanitarian Law 

Issued to ensure their protection. This problematic emphasizes on the 

multiplicity of working people who are labeled under 'humanitarian staff'. At 

the same time, the legal protection of humanitarian workers includes two 

categories of rules: the common protection prevailine in Humanitarian Law 

which concerns the protection of any civilians all time in one hand, and the 

particular rules applied specifically to the protection of humanitarian workers. 

Besides, the analysis shall put the light on the protection guaranteed to 

independent groups and the substantial and consistent role of the UN organs to 

protect this particular group. Finally, the effectiveness of legal mechanisms 



 م
 

 
 

within The frame of The International Law will be studied with the examination 

to the traditional and modern methods such as the new role played by the UN 

Security Council as well as The action of the international criminal court.         

     Key words: humanitarian workers, members of humanitarian services, 

protection of humanitarian organizations.                            
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 األولالفصل 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :أوال: تمهيد

السمة البارزة للمجتمعات  وتمثل ،(1)القدمنذ ان مــنسهرة اجتماعية وتاريخية مارسها األظاب الحر  إن          

هدف كوين هذه المجتمعات، الة خالل تاريخها الطويل، فهي ظاهرة اجتماعية قديمة مرتبطة بتاإلنسانيّ 

حيانا وتقهر أفبها يرفع الظلم ويدفع العدوان  .صعدة والميادينة على مختلف األمّ همرات ييغّ حداث تإمنها 

 ير السياسيّ حدى عناصر التغيإ. فالحرب عموما تعد خرىأحيانا أها الشعوب وتستلب حرياتها وتنزف خيرات

 .(2)الدوليّ للنظام  القانونيّ و 

ضعية و رة، فلقد عنت الشرائع السماوية والقوانين الثارها المدمّ آالحروب و  البشرّيةب وبغية تجنّ      

م تنظم الحرب ل اإلسالميةفبالنسبة للشريعة  خوضها، أوعالنها روعة إلمش اً سبابأووضعت لها  ،بالحروب

على مرحلة واحدة بل جاء تنظيمها على مراحل حسب طبيعة المرحلة وأهميتها بالنسبة للدعوة 

سابق في الكان  أذ، األسلحةشكل كبير نتيجة تطور الجماعات وتطور رت الحروب بوتطوّ  ،(3)اإلسالمية

ز المبادئ وتجاو  هاالحروب ومخلفاتهذه  ةولكن بسبب كثر  اإلنسانيّ تغليب الحروب على مسألة العمل 

ازدياد  إلى دىأسب آالضرورة العسكرية ومبدأ التناإلنسانية و  أكمبد اإلنسانيّ  الدوليّ في القانون السامية 

                                                           
 . 138الجالد، محمد وليد واحمد يوسف، الحرب، مجلة الموسوعة العربيّة، المجلد الثامن، ص   (1)
الحديدي، طلعت جياد ، مشروعية الحرب في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولّي العام، مجلة جامعة كركوك   (2)

 .  98، ص 2009للدراسات اإلنسانيّة، العدد الثاني، المجلد الرابع، السنة الرابعة، سنة 
 . 97المرجع السابق، ص   (3)
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 فرادألتظمة من امجموعات فردية غير من ظهور إلىبالنتيجة  أدتين والتي المدنيّ على  العتداءاتاحجم 

صبحت على شكل هيئات أم تطورت و عي ثالمتضررين من الحرب بشكل تطوّ يقومون بمساعدة 

      .روبالح أثناءبرياء ين األالمدنيّ ومساعدة  ،ومجموعات منتظمة تساهم في التخفيف من معاناة الحرب

د كانت الحروب فق ،لينالتفرقة بين المقاتلين وغير المقات يعرف القانون الدولي في السابق لم 

الشهيرة التي خلفت  1859عام ثر معركة سولفارينو إوعلى  يز،يهذا التم إعتماددون  طرافتدار بين األ

لسويسري هنري دونان عمال اأدى برجل األاألمر الذي  ،يجدوا من ينقذهم أنف من الضحايا دون اآلال

آنذاك  وليّ الدقناع المجتمع إ من خالل كتابه )تذكار سولفارينو( حاولف ،ما راعه ذلك المنظر المروعبعد 

اقية في عام فات أولها الحروب، فأثمرت دعوته بميالد خلفتللحد من المأساة التي  إنسانيةرساء قواعد إب

ل ووسائ طبيةال معداتعشر مواد تتعلق بحياد ال متضمنةال، (1)ىاألولتفاقية جنيف إ، والتي تعرف ب1864

وتقديم  ،اإلغاثةعمال أ في ين الذين يساهمون المدنيّ واحترام المتطوعين  طبيةوالخدمات ال لطبيالنقل ا

ضمن قسم غير  (3) 1874بروكسل  إعالنوتم تصنيفهم بعد ذلك في  ،(2)المساعدة الصحية دون تمييز

مساعدة  محايدة تعمل علىة و نشاء منظمة مستقلّ إ فيما بعد وتم، اإلنسانيّ مل ، لتفتح باب العاتلينالمق

م تأسيس منظمة تّ  إذ ،وغير المشاركين في العمليات العدائية ونالمدنيّ من الحرب وهم  كثر تضرراً الفئة األ

 جمعياتنت بعدها العديد من ال، وتكوّ مناسبةبعد مشاورات ومحاوالت بأكثر من  األحمرالصليب 

، دطباء بال حدو أومنظمة  ،اإلنسانق ومنظمة مراقبة حقو  ،ةالدوليّ ة كمنظمة العفو اإلنسانيّ  المنّظماتو 

                                                           
آب / أغسطس  12ى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرض  (1)

1864. 
 .8، ص 2010الطبعة الحادية عشر ،  ، القاهرة ،، اللجنة الدوليّة للصليب األحمردونان، هنري ، تذكار سولفرينو   (2)
وأعرافها. رغم دولة أوروبية يتطرق إلى قوانين الحرب  15وهو مشروع معاهدة من  1874إعالن بروكسل لعام   (3)

 . إنَّ المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، إال أنها شكلت األساس لعدة معاهدات دولية الحقا
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ين المدنيّ لى ع ثار الحربآعات للتخفيف من ة من خالل التدخل في تلك النزا اإلنسانيّ التي تسعى لحماية 

 اء تلك النزاعات.را من جر كثر تأثّ طفال والنساء كونها الفئة األوكذلك على األ ،لزّ الع  

 الغالبة ةالسمتعد  والتي ،دوليةالغير  المسّلحةنواعها وخاصة النزاعات أد كثرة الحروب وتعدّ  إن         

 المقاتلين، يرغ للمدنيين المعاناة من النزاعات هذه تسببه فضال عن ما المعاصرة، المسّلحة النزاعات على

 ةإلنسانيّ ا المساعدات تقديم مجال في الجهات العاملة جهتوا التي العوائق كثرة من كذلك به تتصف وما

تؤثر على هؤالء العاملين في  التي، (1)النزاعات مثل هذه في الضحايا عن المعاناة تخفيف أجل من

 داء مهامهمأأو منعهم من اعتقالهم  أواالعتداء عليهم  حاالت الطبّيةة والخدمات اإلنسانيّ  المنّظمات

 فيةدولية وعر  اتفاقياتعلى الرغم من وجود نصوص  لياتهم ومعداتهمآل تدمير أو من خالة اإلنسانيّ 

 المسّلحةلنزاعات ا أثناء اإلنسانيّ ها القيام بمهمات العمل بنيط أ  ات التي وفرت الحماية للعاملين بتلك الجه

 االعتداءاته ذفأصبحت ه الهيئات  أو المنّظماتتلك  فرادالتي شكلت حماية أل تفاقياتا يشكل خرقا لالمم

ي ف العاملين في المجاالت اإلنساّنيةدون تواجد  يضاً أة وتحول اإلنسانيّ تحول دون وصول المساعدات 

.ح ميدان النزاع المسلّ 

 سئلتهاأا : مشكلة الدراسة و ثاني

 ،حربمميزة في زمن ال لفئة مةمقدّ الحماية ال مضمونتحديد  تكمن مشكلة هذه الدراسة بأنها تتناول     

 خصوصاً  ،ةدوليّ الة وغير الدوليّ  المسّلحةالنزاعات  أثناء في ةاإلنسانيّ  ي فئة العاملين في مجال المساعدةهو 

 ضدهم .  وتعددها في ضوء كثرة االنتهاكات الممارسة

                                                           
 .  9هّماش، عبد السالم، مفهوم النزاعات المسلحة غير الدوليّة وأثره على تكيفها القانونّي، ص   (1)
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 : تيةوعليه فإن مشكلة الدراسة تظهر من خالل أسئلة الدراسة اآل

انون في الق اإلنسانيّ العمل  فراداية أللحموالمعاهدات التي وفرت ا تفاقياتما القوانين واال 

 ؟ اإلنسانيّ  الدوليّ 

من نطاق الحماية القوانين ستبعدتها الحماية وما الفئات التي اما الفئات التي شملتها  

 ؟  الفئاتهذه والمعاهدات المتعلقة بحماية  تفاقياتواال

 ؟  ةاإلنسانيّ  لمساعدةا أفرادة المتعلقة بحماية الدوليّ  تفاقياتما مدى فاعلية نصوص اال 

 ؟ الموضوع نحو هذا ةالدوليّ  الجنائّيةالمحكمة ما رؤية  

 ثالثا:أهداف الدراسة

 :إلىتهدف هذه الدراسة 

لمساعدة في مجال االعاملين  فرادأللوالمعاهدات التي وفرت الحماية  تفاقياتالقوانين واال دراسة 

  .اإلنسانيّ  الدوليّ في القانون  ةاإلنسانيّ 

 .اإلنسانيّ  لدوليّ افي القانون الحماية هذه الفئات المشمولة بالحماية والفئات التي لم تشملها  تحديد 

المساعدة  في مجال والمعاهدات التي وفرت الحماية للعاملين تفاقياتالقوانين واال قياس فعالية 

 .المسّلحةالنزاعات  أثناء ةاإلنسانيّ 

 تلك الفئات.اية ة المتعلقة بحمالقانونيّ الثغرات  إلىالتعرف  

لق بحماية والمعاهدات بما يتع تفاقياتة واالالقانونيّ بما أوجبته النصوص  مدى التزام الدول تحديد 

 على أرض الواقع؟ اإلنسانيّ العمل  أفراد
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 أهمية الدراسةرابعا: 

جال لعاملين في مل وهي الحماية الخاصة تتناولهالموضوع  أهمية هذه الدراسة من أهمية تظهر 

عمالها أ مارس ت كونهال حماية خاصة نظراً  تفاقياتها القوانين واالوجدت لأ ذيالة اإلنسانيّ عدة مساال

 .المسّلحةالنزاعات  أثناءفي 

قة تسهم بتوضيح الكثير من الجوانب المتعل هاة من الناحية النظرية بأنالدراس أهميةتظهر كما و  

عالجة قصور م إلىباإلضافة  ،المسّلحةنزاعات ال أثناءفي  اإلنسانيّ العمل  أفرادالحماية لفئة بهذه 

 .من حيث التطبيق  تفاقياتنصوص اال

ع القرار والدارسين انّ عملياً فرصاً لص   الدراسة من الناحية التطبيقية بأن الدراسة توفر أهميةوتظهر   

ة بما يتعلق ستفادة من نتائج هذه الدراسلال الدوليّ و  واإلقليميّ  والمهتمين والمتابعين للشأن المحليّ 

 .ةالدوليّ  تفاقياتك للمعاهدات واالكذلو  اإلنسانيّ  الدوليّ للقانون  بالوصف التحليليّ 

صة بمجال الدراسة للمكتبة الحقوقية تكون إضافة متخصّ من أنها سالدراسة  أهميةهر ظوت  

 .العربّية

 خامسا : حدود الدراسة

 ةحماية العاملين في مجال المساعدموضوع )سة الزمنية لة: ستكون حدود الدراالحدود الزمانيّ       

اقية جنيف اتف الدةلفترة الزمنية من وقت و ا متضمنة( اإلنسانيّ  الدوليّ القانون وفقا ألحكام ة اإلنسانيّ 

 .2016جراء هذه الدراسة في عام إوحتى وقت  1864 عام ىاألول
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رتها القوانين ة التي وفالقانونيّ الحماية الحدود المكانية: ستقتصر الحدود المكانية للدراسة حول تناول      

ات وتحديدا في وقت النزاع اإلنسانيّ العمل  أفراددراسة والمعاهدات ذات الصلة بموضوع  تفاقياتواال

 .المسّلحة

 دات الدراسة سادسا : محد  

ةســــانيّ اإلنعمالاألأفرادبأصــــنافالخاصــــةاألحكامفيالمتمثلةيةاألولالمادةوفرةمنبالرغم    

فيباحثأيعلىالســهلمنليسفإنهالصــلة،ذاتاألخرىتفاقياتواالجنيفاتفاقياتمنكلفي

هذهأهموتتمثلبحثهإتمامفيتعيقهصــــعوباتيجدإن  دونالموضــــوعلهذايتعرضإن  المجالهذا

فيالصعوبات

يتطلبالذياألمر،شملهمتيالتاألحكاموتشابه،وتعددها اإلنسانيّ عمل الأفرادأصنافتنوع 

اتفاقياتفيالمتفرقةالموادجمعفيالشــديدوالتدقيقالتركيزالموضــوعهذافيباحثأيمن

فئةبكلالخاصةاألحكامفيالتحكمذلكبعدعليهليسهلقبلهاومااألربعجنيف

أوالعربّيةباللغةسواءالرسالة،صعوبة الحصول على المراجع المتخصصة المتعلقة بموضع  

أفرادحمايةفيالواردةالنصوصكثرةفيالمتمثلةيةاألولالمادةوفرةمنبالرغمهذااألجنبية،

األممواتفاقيةجنيفاتفاقياتمنكلفيالمســــــــّلحةالنزاعاتأثناءفي ةاإلنســــــــانيّ الخدمات

ومجلسالعامةالجمعيةمنالصـــادرةالقراراتوكذلكالصـــلة، ذاتتفاقياتاالوبعضالمتحدة

 األمن
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 مصطلحات الدراسة:سابعا : 

قهاء ، فنظر بعض الفالدوليّ ظهرت العديد من التعاريف المتنوعة للقانون "  : الدولي  القانون  

ظمة نمجموعة المبادئ واألعراف واأل صلية، وعرفه بأنه: "من جهة مصادره األ الدوليّ القانون  إلى

 الدوليّ  ة " ومنهم من عرف القانونالدوليّ عد ملزمة في عالقتها تعترف بها الدول بوصفها قوا التي 

مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم " العالقة التي ينظمها هذا القانون ، فعرفه بأنه:  من جهة

 .(1)الحديث "  الدوليّ ة االخرى في المجتمع الدوليّ العالقات بين الدول المستقلة واالشخاص 

عرفت اللجنة اللدولية للصليب األحمر القانون الدولي اإلنساني على  : ني  اإلنسا الدولي  القانون  

إنه " مجموعة من القواعد الرامية الى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية، ويحمي 

ق كفوا عن المشاركة فيه، كما أنه يقيد حهذا القانون األشخاص الذين ال يشاركون في القتال أو 

ائل واألساليب المستعملة في الحرب، ويسمى القانون الدولي اإلنساني أيضًا ب اختيار الوس

مجموعة قواعد القانون " نه بأ كما عرف.  )2(" ()قانون الحرب( أو ) قانون النزاعات المسلحة

التي تستهدف حاالت النزاع المسلح وحماية االشخاص الذين يعانون ويالت هذا النزاع،  الدوليّ 

 . (3) " ع حماية االعيان التي ليس لها عالقة بالعمليات العدائيةوفي اطار اوس

 

                                                           
(1)  Gerhard Von Glahn, Law Among Nation, An Introduction to International Law, 
Published By Routledge, New York, 2016, P3. 

الخدمات اإلستشارية للقانون الدولي اإلنساني في اللجنة الدولية للصليب األحمر.  (2(

/other/what_is_ihl_ara.pdfhttps://www.icrc.org/ara/assets/files  
ستانسيالف، نهليك، عرض موجز للقانون الدولّي اإلنسانّي، ترجمة رياض القيسي، اللجنة الدوليّة للصليب األحمر،   (3)

 .  9، ص  1984القاهرة،  

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/what_is_ihl_ara.pdf
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 ،1999 في عام األحمرة للصليب الدوليّ حدى حلقات النقاش التي نظمتها اللجنة في إ الحماية : 

ح الحماية ة يشمل  اصطالالدوليّ مفهوم الحماية " ة التعريف االتي:اإلنسانيّ  المنّظماتتبنى ممثلي 

ان  االحترام ضم  جميع األنشطة  التي تهدف  إلى و بصفة عامة   نساناإلفي مجال حقوق 

 نهاأخرون بها آوقد عرف، (1) " الكامل  لهذه الحقوق وفقا  لنص وروح القوانين ذات الصلة

 للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ ما تعهدت ،دولة مازاء ة إالدوليّ  تجراءات التي تتخذها الهيئااإل

ا  ووضع هـــــــاتــــــاكــــــن  انتهـــــــف عــــــــوالكش ،اإلنسانوق  ــــة لحقالدوليّ  تفاقياتفي اال والتزمت به

 .  (2)هذه االنتهاكاتع ــــــلمن راءاتــــــجإ اذـــــاتخ أو اتــــــمقترح

 اءشخاص إز هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على األ ة:الدولي   الجنائي ةالمحكمة  

 اإلبادةوتختص المحكمة في النظر بجرائم  ،(3)الدوليّ خطورة موضع االهتمام  شد الجرائمأ

ويكون مقرها في الهاي  ،(4)ة وجرائم الحرب وجريمة العدواناإلنسانيّ الجماعية والجرائم ضد 

 .(5)ي مكان اخر عندما ترى ذلك مناسبا في أ أوبهولندا 

دت وغير متحيزة ومحايدة وقد أسن ة منظمة مستقلةالدوليّ ة اللجن :األحمرصليب لل ةالدولي  اللجنة  

 1949 األربع جنيف اتفاقياتمن خالل  ومساعدتهم ليها الدول مهمة حماية ضحايا النزاع المسلحإ

                                                           
، 2004، سنة يوسف، محمد صافي، الحماية الدوليّة للمشردين قسريا داخل دولهم، دار النهضة العربيّة، القاهرة  (1)

 . 8ص
 . 30، ص1993باسيل يوسف، حماية حقوق اإلنسان، المؤتمر الثامن عشر التحاد المحامين العرب، المغرب،   (2)
 المادة األولى من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة .   (3)
 دائمة .المادة الخامسة من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة ال  (4)
 المادة الثالثة من النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة الدائمة .  (5)
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وتعزز في الوقت ذاته  ،وتتخذ إجراءات لمواجهة حاالت الطوارئ ،1977لعام  اإلضافيةوبروتوكالتها 

دراجه في القوانين الوطني ،نسانيّ اإل الدوليّ احترام القانون   .  (1)ة وا 

 طار النظريثامنا : اإل

لدراسة، شمل التمهيد، ومشكلة امقدمة عامة، وت، وهي خلفية الدراسة بدايتهاتتناول هذه الدراسة في        

سابقة، دراسة، والدراسات الالدراسة، ومحدداتها، ومصطلحات الذلك حدود وأهدافها، وأهميتها، وأسئلتها، وك

 والمنهجية المتبعة في هذه الدراسة.

ؤالء ه ة في زمن الحرب سواء كاناإلنسانيّ  مفهوم العاملين في مجال المساعدة عن كما تم الحديث       

 غير حكومية . إنسانيةمتطوعين لدى منظمات  أومرتبطين بمنظمات دولية حكومية  فراداأل

 موضحاً  ،رادفالمطبق على هؤالء األ اإلنسانيّ  الدوليّ للقانون  يّ القانونالنظام  إلىكما تم التطرق         

 ،ة الجديدةلدوليّ االفئات  يضاً أ تعالجو ة لهم وجوانب قصور هذه الحماية، ة المتوفر القانونيّ طبيعة الحماية 

 األمم رادأفونقصد بذلك  ،نه ليس هدفها المباشربالرغم من أ اإلنسانيّ والتي تعمل في مجال العمل 

 . المرتبطين بهم فرادمتحدة واألال

دي على الجزائية في حالة التعوكذلك  ،تنفيذ هذه الحمايةلة الدوليّ ة القانونيّ  اآللياتمسألة  كذلك        

العمل  ادأفر واعتبار االعتداء على  ،ةالدوليّ  الجنائّيةونقصد بذلك المحاكم  ،ةاإلنسانيّ الخدمات  أفراد

 .لحربحدى صور جرائم اإ اإلنسانيّ 

                                                           
تعرف على اللجنة الدوليّة للصليب األحمر ، اصدارات اللجنة الدوليّة للصليب األحمر، الطبعة الثامنة، ابريل /   (1)

 .  6ص  2009نيسان ، 
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 تاسعا: الدراسات السابقة

غير  المسل حةة في النزاعات المدني  عيان ين واألالمدني  (: حماية  2001دراسة عواشرية ) -

 :ةالدولي  

حيث تناولت  ة،الدوليّ  المسّلحةالنزاعات ة في المدنيّ عيان ن واأليالمدنيّ تناولت هذه الدراسة حماية 

 المسّلحة ين في النزاعاتالمدنيّ  فرادلأل القانونيّ الوضع ة و الدوليّ غير ة و الدوليّ أشكال النزاعات 

وفر الحماية التي ت وبيان النصوص ،ين وفئاتهمالمدنيّ ود بة من خالل تعريف المقصالدوليّ غير 

وص ، اما بخصةالمدنيّ ين واألعيان المدنيّ نتقلت الدراسة لتبين ضمانات حماية ، ومن ثم الهم

 المسّلحة ة خالل النزاعاتاإلنسانيّ العاملين في مجال المساعدة فئات دراستنا فهي تتعلق بحماية 

 .  ةالدوليّ ة وغير الدوليّ 

 :المسل حةة في النزاعات اإلنساني  عيان الخدمات وأ أفراد(: حماية  2009دراسة بوغفالة )  -

 دوليّ ال القانون اتفاقياتة وأعيانهم من خالل دراسة اإلنسانيّ الخدمات  أفرادتناولت هذه الدراسة 

دراستي تنصب على بيان عجز  أن، كون الدراسة الحالية عن هذه الدراسةوما يميز ذات الشأن، 

عن توفير الحماية الكاملة للعاملين في مجال المساعدة  اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  اتفاقيات

، ّيةربالعخصوصا في ما يحدث في منطقتنا  ،ة، من خالل مقارنتها مع الواقع الحالياإلنسانيّ 

رير المتعلقة بالنزاع في سوريا وكذلك اليمن، وتقا الدوليّ  األمنتناول قرارات مجلس  إلى باإلضافة

م عوال األتي تقع على العاملين خالنتهاكات اليات لالن احصائام لألمم المتحدة التي تبيّ األمين الع

2012 – 2016 . 
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 واألشخاصالمحميين  ألشخاصا(: دراسة تحليلية لمعاير تحديد  2011)  دراسة السويجي 

 : اإلنساني   الدولي  المحرومين من الحماية في القانون 

ها والتي توسع فيغير المحميين  واألشخاصالمحميين  األشخاصتناولت هذه الدراسة معاير 

 المحرومين من الحماية .  لألشخاصوخاصة بالنسبة  ،الباحث بشكل كبير

الحماية بالمشمولة  ةاإلنسانيّ املين في مجال المساعدة العفئات وستركز دراستي على تناول كل 

رق لتطّ ا إلى باإلضافة، الملحقة بها اإلضافيةوبروتوكوالتها  1949 األربعجنيف  اتفاقياتحسب 

  .  م الئم حرب أتمثل جرا االعتداءاتاذا كانت هذه ما وتحديد  ،ةالدوليّ  الجنائّيةالمحكمة  إلى

 

 : منهجية الدراسةعاشرا  

 مناهج المستخدمة في الدراسةال -أ

وضوعيًا الذي يهتم بدراسة الظواهر ووصفها وصفاً م التحليليّ  الوصفيّ المنهج  ستعتمد هذه الدراسة

وص وتحليل نص ،وتوضيح خصائصه اإلنسانيّ  الدوليّ مبادئ القانون  دراسةدقيقًا من خالل 

وجه ى أة للوقوف علاإلنسانيّ  عدةالعاملين في مجال المسا فرادالتي قررت الحماية أل تفاقياتاال

 .القصور الذي اعتراها
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 أدوات الدراسة -ب

ارات وتطوره الفقهي والقضائي في قر  القانونيّ هذه الدراسة على تحليل مضمون النص  أعتمدت

بعاد كل أثر تاريخّ  ،ة بواسطة القانونالقانونيّ ثم تحليل النصوص  ،المحاكم لنص  ماعيّ ي واجتوا 

 القانون.

 ات الدراسةإجراء -ج

 : تيةتتحقق إجراءات الدراسة بالخطوات اآل 

 ووصفها. جمع وتحليل المعلومات 

 النتائج والتوصيات. إلىالتوصل  

 ة.تقرير نهائي للدراسالكتابة  
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 الفصل الثاني

 ةاإلنساني  مفهوم العاملين في مجال المساعدة 

 ،ي تتبعهاالجهة التبينها، وذلك حسب ما ة فياإلنسانيّ ن في مجال المساعدة تختلف فئات العاملي

ختالف نظم ة اوبالنتيج ،ختالف التعريفا ويترتب على ذلكا، تقّدمهة التي اإلنسانيّ وحسب نوع المساعدة 

ئات العمل من فكل فئة  ب على الباحث توضيح مفهوممما يترتّ  ،ة المقدمة لهذه الفئاتالدوليّ  الحماية

وكذلك تطور  ،اإلنسانيّ مقدمة تمهيدية لتاريخ العمل في ج يعرّ  إن  احث الب رتأىحدة، لذلك اعلى  اإلنسانيّ 

، والذي بدوره يبين لنا كيفية وصول مفهوم الحماية وضرورتها للعاملين في مجال اإلنسانيّ  الدوليّ القانون 

 . الدوليّ المجتمع  إلىة اإلنسانيّ المساعدة 

 :امتضمنًا لمبحثين أساسيًا هموعليه سيكون هذا الفصل 

 . اإلنسانيّ والعمل  اإلنسانيّ  الدوليّ : العالقة بين القانون األولالمبحث 

 .ةاإلنسانيّ أعمال المساعدة  لمبحث الثاني: مفهوم وتعريف موظفيا
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 األولالمبحث 

 اإلنساني  والعمل  اإلنساني   الدولي  العالقة بين القانون 

ن ، ويضم هذا القانون العديد مالدوليّ انون من الق جزء ال يتجز أ اإلنسانيّ  الدوليّ يعد القانون 

والذين ال  ،الذين ال يشاركون في العمليات العدائية لألشخاصة التي تقر الحماية القانونيّ النصوص 

يحملون السالح ما عدا القوات التابعة لألمم المتحدة، ويتضمن هذا القانون كذلك مبادئ قانونية تقيد 

 . هاووسائل الحرب طرق

 اإلنسانيّ عمل مفهوم الل، وحتى نتوصل اإلنسانيّ  الدوليّ أساسا لنشأة القانون  اإلنسانيّ العمل  دعّ عليه يو 

 -:نقوم بدراسة المبحث بالشكل األتيوالعالقة التي تربطهما معا سوف  اإلنسانيّ  الدوليّ والقانون 

 .  نشأة العمل اإلنساني:   األولالمطلب 

 . اإلنسانيّ  العمل وتأطير نسانيّ اإل الدوليّ  القانونالمطلب الثاني : 
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 األولالمطلب 

  اإلنساني  العمل  نشأة

، 1859عام  إلى المسّلحةزاعات الن أثناء في القانون الدولي اإلنساني اإلنسانيّ العمل  تاريخيرجع 

اليا عندما كان في رحلة تجارية يطإ إلى (1)عمال السويسري هنري دونان سافر الطبيب ورجل األعندما 

لسويسرية ليها في المستعمرة اجل الحصول على وثيقة كان بحاجة إمبراطور نابليون الثالث من أة اإلقابللم

، وكان قد وصل في اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران (2)سطيف في الجزائر مدينة في

وي ي النمسااطور جيش االمبر الرة بين ي وقعت فيه معركة سولفرينو الشهيالذنفسه اليوم  وهو ،1859

خلفت المعركة و  ،ت المدينة بالمصابين والجرحىصّ ، حين غيطاليافي شمال إ ردينيّ سال تحاد الفرنسيّ واال

 الطبّية الخدمات أفراد عددلم يكن ساعة فقط من القتال، و  16لف ضحية في الميدان بعد أ 40مايقارب 

م الجرحى التخفيف آيحاول بأي طريقة  إن   لسويسريعمال ابرجل األ ىأدّ ، األمر الذي ياً العسكرية كاف

ي دونان ر مسار هن غيرت هذه التجربةوقد  .يتمتع به من خبرة وتدريب والمصابين ومعاناتهم بما كان

على  وألها منع تلك المعاناة بشكل ما إيجاد وسيلة يمكن من خال إلىهتماماته تمامًا، فتحولت أنشطته وا 

 .  (3)هتماماته وأنشطته في العمل التجاري كانت ا  إن  لقادمة بعد حروب ااالقل التخفيف منها في ال

                                                           

من عائلة بروتستانتية كالفينية اتسمت بالتدين  1828/ أيار عام  ولد هنري دونان في جنيف في الثامن من مايو (1) 

. ع اللجنة الدوليّة للصليب األحمروالنزوع إلى اإلحسان . للمزيد انظر موق

/87lgmg.htmhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc  
 .5، ص مرجع سابقدونان، هنري، تذكار سولفرينو،  (2) 
 .  10-5دونان، هنري، تذكار سولفرينو، مرجع سابق، ص   (3)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/87lgmg.htm
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درة المسعفين وعدم ق ،ومعاناة المقاتلين المصابين ،عةهذه الحرب المروّ بتأثر هنري دونان ونتيجة ل

 ،س دونانفي نف اً عميق اً أثر  نتشال الجثث، تركت هذه المعركةساحات القتال ال إلىواألطباء من الدخول 

 إيجاد حل لمساعدة المتضررين والجرحى المصابين في ساحات القتال .  إلىدعته والتي 

عام  الخاص من ماله (تذكار سولفرينو)كتابه الشهير  قام بنشر سويسرا إلىوبعودة دونان 

كون يت السلم اوقأفي  غاثيةأسيس جمعيات إ ت إلىفيه  يدعو األول ندائين: ، والذي وجه فيه1862

 وعينالمتط شمول هؤالء إلىفيه  ح، واآلخر دعالمساعدة الجرحى خالل النزاع المسلّ مستعدين  هاأفراد

 .(1)التابعة للجيش وحمايتهم  الطبّيةالذين يقع على عاتقهم تأمين الخدمات و  عتراف والحمايةباال

با، و ور حاء أنسياسية وعسكرية وقيادية في كافة أشخصيات  إلىأرسل هنري دونان نسخ كتابه 

 .(2)بية وملوكها وأمراؤهاو ستقبله رؤساء البلدان األور وا عرفهل ذلك ومن خال

ونان" دلجنة ضمت كل من "موينييه" و " أول ليومن نتائج نجاح كتاب " تذكار سولفرينو" تشك

ة الدوليّ ة نطلق عليها اللج، أ" والدكتور " نيو دور مونوار"والجنرال " غيوم دوفور" والدكتور " لويس آبيه

 .(3)األحمرة للصليب الدوليّ اللجنة د سمها في ما بعلجرحى والتي أصبح اإلغاثة ا

ع م وبخاصة ،اإلنسانيّ مفهوم العمل  إلى يمنع الدراسة من التطرق آل أنوهذا التقديم يجب 

المسلمين و  ،ي، فهو يشمل الفرد والجماعةاإلسالممن مقاصد ديننا  اإلنسانيّ اذ يعد العمل  .اإلسالمظهور 

                                                           
 .  2003اللجنة الدوليّة بإيجاز نشأتها وتأريخها ، مقال منشور على موقع اللجنة الدوليّة للصليب األحمر،   (1)
 .10-5، مرجع سابق، ص ، هنري، تذكار سولفرينودونان  )2(

تأسيس اللجنة الدوليّة من معركة سولفرينو إلى عشية الحرب العالمية األولى ، مقال منشور على موقع اللجنة   (3)

 .  2004الدوليّة للصليب األحمر 
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ن عظيم دي ياإلسالمويثاب عليه، فالدين  ،الخيري اإلنسانيّ لمين، وتحث الشريعة على العمل وغير المس

ل ق د  "  إلىقال تععلى سائر الخلق، ف فقد كّرم هللا اإلنسان ،اإلنسان إنسانيةحترام يوجب ا ن ا ب نيي آد م  و   ك ر م 

ق ن اه م  مين   ز  ري و ر  ل ن اه م  فيي ال ب رّي و ال ب ح  م  ل ٰى ك ثيير   و ح  ل ن اه م  ع  ف ض  ياًل مي  الط يّيب اتي و  ل ق ن ا ت ف ضي  . (1)"  م ن  خ 

فقد  سالماإلبأنه عمل يدخل في باب فعل الخير في  اإلنسانيّ وبذلك يمكننا الحديث عن العمل 

مين   ع ن   ن ف س   م ن  " - صلى هللا عليه وسلم   - يم  قال رسولنا الكر  ب ةً  م ؤ   ع ن ه   اَلل    ن ف س   دُّن ي اال ر بي ك   مين   ك ر 

ب ةً  مي  ك ر بي  مين   ك ر  م ن   ال قيي ام ةي، ي و  ر   و  ل ى ي س  ر   ع  ر   م ع سي ل ي هي  اَلل    ي س  ر ةي، ن ي االدُّ  فيي ع  خي م ن   و اآل  ت ر   و  ليًما س  ت ر ه   م س   س 

ر ةي، الدُّن ي ا فيي اَلل    خي ني  فيي و اَلل    و اآل  ا ال ع ب دي  ع و  ني  فيي ال ع ب د   ك ان   م  يهي  ع و   .(2)"  ...  أ خي

كان  ذإغير المسلم كما ذكرنا سابقا، لللمسلم و  ،لجماعةم للفرد وليقدّ  اإلغاثي اإلنسانيّ العمل  إن  

المسلمون المجاهدون يعاملون جرحى ومرضى عدوهم بأحسن معاملة، فلم يفرقوا في مداواتهم للجريح 

بسبب  نسان أصابه ضررلكل إ اإلنسانيّ يقدم العمل دين الرحمة  اإلسالمصديق، ف أوعدو  والمريض بين

أي ضرر  وأ ،المذهب أوالدين  أوتمييز بسبب العرق  أو ،حنزاع مسلّ  أوغير طبيعية،  أوكارثة طبيعية 

 .(3)معنوية أومساعدة طبية  إلىيصيبه يجعله بحاجة 

                                                           
 .  70سورة اإلسراء، األية   (1)
 .2074، ص 4، ج 2699على تالوة القرآن، حديث رقم صحيح مسلم، باب فضل االجتماع   (2)

عنوان ب ،القانونكلية الشريعة و ،المؤتمر الدولّي الثالثالعمري، محمد علي، اإلغاثة اإلنسانيّة ومقاصد الشريعة،   (3)

 . 12، جامعة ال البيت ، ص اإلغاثة اإلنسانيّة بين اإلسالم القانون الدولّي واقع وتطلعات
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سنة مضت، تهدف لحفظ كرامة  1400سليمة قبل  سانيةإنقد قررت مبادئ  يةاإلسالمفالشريعة 

  .(1)من الحرب  البشرّيةوحماية ممتلكاته، والتخفيف من معاناة  اإلنسان

ن  و   رحىفي العمليات الحربية هو تحسين حال الج اإلنسانيّ ة والعمل اإلنسانيّ ما تتطلبه الرحمة و  ا 

سول غير المقاتلين والجرحى والمرضى، وأمر الر الحنيف عن قتال  اإلسالموالمصابين، فقد نهى  والمرضى

وا ال  " قادة جنده ورجالهم بأن  - صلى هللا عليه وسلم -الكريم  ه ز  ل ى ي ج  رييح   ع  بيًرا ت ب ع واي   و ال   ،ج   و ال   ،م د 

وا و ال   ،سيراً أ ي ق ت ل وا اه   ي ع قير  ر ة   ي ق ط ع وا و ال   ،ش  جي  . (2)"  ش 

ل ينبع من دوافع فردية أخالقية دينية من أجل التقلي اإلنسانيّ العمل  إن  على وبذلك يؤكد الباحث 

ه ة تصبح حياتاإلنسانيّ وخصوصا في وقت الحرب، والعامل في مجال المساعدة  البشرّية اةمن معان

 ان هناكنه كالحظ الدراسة أت اإلنسانيّ  الدوليّ معرضة للخطر المتعمد وغير المتعمد، ومع نشأة القانون 

 .ديدة في تطوير هذا العمل وتأطيره وتقنينهرغبة ش

 إلغاثةاتقديم المساعدة و  إلىذلك النشاط الهادف  " هو اإلنساني  وأخيرا، يمكن القول بأن العمل 

اضه ذات أغر و  ،الذين يواجهون خطر يهدد حياتهم، وهو عمل ال تحكمه عوامل المصلحة السياسية فرادلأل

النزاهة، ة، و اإلنسانيّ على مجموعة من المثل والمبادئ المتثملة في مبدأ  خالصة، ويقوم إنسانيةطبيعة 

 .(3) " والحيادية، واالستقاللية

                                                           
ريعة والقانون الدولّي اإلنسانّي، مقال منشور في كتاب القانون األنور، أحمد علي، حماية ضحايا الحرب بين الش  (1)

، 2007الدولّي اإلنسانّي واإلسالم للدكتور عامر الزاملي ، منشورات اللجنة الدولة للصليب األحمر، الطبعة الثانية، 

 .  132ص 
لّي اإلنسانّي والشريعة اإلسالمية ، محمود، عبد الغني عبد الحميد، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدو  (2)

 .  20، ص الدوليّة للصليب األحمر، القاهرةاللجنة 
    بارنيت، مايكل ، العمل اإلنسانّي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، عرض سعيد طه، دراسة منشورة في موقع  (3)

press.comhttps://tsaidali.word ،2013  . 

https://tsaidali.wordpress.com/
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رب، السلم والح في وقتي   اإلنسانيّ نه شمل العمل ، أاإلنسانيّ هذا المفهوم للعمل يالحظ من و 

ي القانون ة الواردة فاإلنسانيّ ئ المباد المفهومالذين يواجهون األخطار، وتحكم هذا  فراداأل إغاثةوركز على 

 ة، كما سنبينها الحقًا.اإلنسانيّ مثل الحياد، و  اإلنسانيّ  الدوليّ 

 المطلب الثاني

 اإلنساني  وتأطير العمل  اإلنساني   الدولي  القانون 

 شخاصاألحماية  تعمل علىالتي  الدوليّ مجموعة قواعد القانون هو  اإلنسانيّ  الدوليّ القانون أن 

 (1) ةعالقة مباشرة بالعمليات العسكريحماية األعيان التي ليس لها و نون من ويالت هذا النزاع، الذين يعا

صة بالتحديد لحل خصّ تم ،أعراف أومعاهدات ، وهو عبارة عن جزء مهم من قواعد قانون الحرب وهو

والتي تحد  ،ةالدوليّ غير  أوة الدوليّ  ةالمسّلحة الناجمة مباشرة عن النزاعات اإلنسانيّ المشاكل ذات الصفة 

 ،لقتالوسائل ل أوما يختارونه من أساليب  إلىالنزاع في اللجوء  أطرافمن حق  – إنسانيةعتبارات ال –

 . (2)لممتلكات التي تصاب بسبب النزاعوا األشخاصوتحمي 

ق ا ال تطبلكنه إنسانيةهي قواعد  اإلنسانيّ  الدوليّ قواعد القانون  إن  نستنتج خالل ما تقدم ومن 

نزاعات تطبق في ال اإلنسانيّ  الدوليّ قواعد القانون ف، دولي او غير دوليال في حالة وجود نزاع مسلح إ

 تطبق في وقت السلم .  اإلنسانوأن قواعد حقوق  ةالمسّلح

                                                           
 .  9، ص 1984نهليك، ستانيسالف، عرض موجز للقانون الدولّي اإلنسانّي، اللجنة الدوليّة للصليب األحمر،   (1)
المخزومي، عمر، القانون الدولّي اإلنسانّي في ضوء المحكمة الجنائية الدوليّة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة   (2)

 . 24، ص 2009ثاني، األولى، اإلصدار ال
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( نيّ اإلنسا الدوليّ ( و )القانون ةالمسّلح)قانون الحرب( و )قانون النزاعات  :وتعد المصطلحات

حدة هو متال األممميثاق  إبرامالمصطلح التقليدي الذي كان يستخدم حتى  أن إال مترادفة في المعنى،

 المتحدة، جاء تعبير )استخدام األمميثاق . وعندما أصبحت الحرب غير مشروعة وفقا لم(1)(قانون الحرب)

 ة. وفي نهاية الستينيات وخاصة خالل فتر نهعوضا م (ةالمسّلح)قانون النزاعات  ثم مصطلح ،القوة(

 وظهر مصطلح القانون ،الدوليّ على الصعيد  اإلنسان، تأثر هذا القانون بحركة حقوق (2)مؤتمر طهران

 . )3( اإلنسانيّ  الدوليّ 

نفه البعض ، وقد صاإلنسانيّ  الدوليّ تعبير القانون  الدوليّ ستخدم العديد من فقهاء القانون لقد ا

د بأنه أقدم بكثير قستاذ الدكتور محمد عزيز شكري يعتاأل أن إالبداية السبعينيات،  إلىبأنه تعبير يرجع 

، وكذلك أقدم من اتفاقية جنيف 1863مريكي المشهور حول قواعد الحرب البرية لعام من البالغ األ

 ،1859عام  األحمركرة الصليب وحتى من والدة ف ،1864الخاصة بتحسين أحوال جرحى الحرب لعام 

الذي ينسب  اإلنسانيّ  الدوليّ في كتابه عرض موجز للقانون  (نهليك ستانيسالف)ستاذ قدم من فكرة األأو 

 .(4)مفكري عصر التنوير مثل جان جاك روسو وفاتيل  إلىحكام هذا القانون والدة أ

                                                           
شار الميثاق إلى انقاذ " أوكان ذلك في الديباجة عندما  ،وردت كلمة " الحرب " في ميثاق األمم المتحدة مرة واحدة  (1)

 دليل على أن الحرب أمر غير مقبول في المجتمع الدولّي.جيال المقبلة من ويالت الحرب " األ
 1968أيار/مايو  13بريل إلي إنيسان/ 22في طهران في الفترة الممتدة من  المؤتمر الدولّي لحقوق اإلنسان،عقد "  )2 )

الستعراض التقدم الذي تم تحقيقه خالل األعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
تعزيز  لمتحدة من أجلوقد نظر في المشكالت المتصلة باألنشطة التي تضطلع بها األمم ا، ولصياغة برنامج للمستقبل

  http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html، انظر " حقوق اإلنسان وحرياته
الطراونة، محمد و شريف علتم، ومعين قسيس، القانون الدولّي اإلنسانّي ، تطبيقاته على الصعيد الوطني في انظر:   )3(

 .9و ص 8، ص2005األردن، اصدار اللجنة الدوليّة للصليب األحمر عمان األردن، 

شكري، محمد عزيز، تاريخ القانون الدولّي اإلنسانّي وطبيعته، دراسات في القانون الدولّي اإلنسانّي، تقديم االستاذ   (4)

، 2000مستقبل العربي للنشر، الطبعة األولى، الدكتور مفيد شهاب، بعثة اللجنة الدوليّة للصليب األحمر بالقاهرة، دار ال

 . 13ص

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html
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ذا كانت هنالك ضرورة إ إالي مثال، نجد بأن الحرب ال تعلن اإلسالمالفكر  إلىرجعنا  لوو 

د عيترك الحرب دون قيود تقيدها، حيث وضع لهذه الحرب قوا ي لم اإلسالمالدين  فإنضة، ومع هذا و مفر 

 إلىفيقول تع ،يقاتل المحاربين ردا للظلم ولنصرة المظلومين إن  ، فللمسلم إنسانيةتضبطها وتجعلها أكثر 

م ا " :في سورة النساء بييلي  فيي ت ق اتيل ون   ال   ل ك م   و  ع فيين   اَلل ي  س  ت ض  الي ال مين   و ال م س  اءي  رّيج  ل د اني  و النّيس  ين   و ال وي  ال ذي

ب ن ا ي ق ول ون   ن ا ر  ريج  هي  مين   أ خ  ي ةي  هٰ ذي ع ل أ ه ل ه ا الظ اليمي  ال ق ر  ليي   ل د نك   مين ل ن ا و اج  ع ل او  يًرا ل د نك   مين ل ن ا و اج   . (1) " ن صي

وذرية  فرادأير المحاربين من نهى فيه عن قتال غ - صلى هللا عليه وسلم -وفي حديث للرسول 

ي ة   ت ق ت ل وا و ال  " :العدو فقال نهزمت قريش في ا أنبعد  - صلى هللا عليه وسلم -، وقد أمر "عسيفاً  و ال   ذ رّي

 . (2)غير مسلم  أوميتًا مسلمًا  أوغزوة بدر بدفن موتاهم أحتراما لألنسان حيًا 

أسست نظاما قائمًا على األخالق والفضيلة  يةماإلسالالشريعة  إن  من خالل ما سبق يتبين لنا 

ن ة في الحرب والسلم، فضاًل عاإلنسانيّ تضمنت كافة األحكام والضوابط  إذة، اإلنسانيّ وعلى األعمال 

ة إلنسانيّ االتعاليم الدينية واألخالقية لمعاملة األسرى، في وقت لم يكن هنالك قانون يقنن هذه المبادئ 

  يعترف الفقه الغربي والتشريعات الغربية بهذه السابقة ؟السامية. ولكن لماذا ال

ن خالل م اإلنسانيّ  الدوليّ أواسط القرن التاسع عشر، بدأ تدوين القانون  وفي مرحلة متقدمة من

، 1864اتفاقية جنيف لعام بعدة مراحل بدأت من  اإلنسانيّ  الدوليّ مر القانون  إذ، (3)ة الدوليّ المعاهدات 

                                                           
 .  75سورة النساء، االية   (1)
 .  14شكري، محمد عزيز، مرجع سابق، ص   (2)
األمم  نَّ اال إ،  وخصوصا في ما يتعلق بتبادل االسرىتعود المعاهدات الدوليّة الثنائية إلى ما قبل الميالد بكثير،  (3)

المخزومي، عمر الحرب وضحايا النزاعات المسلحة، أنظر: تعددة األطراف تناول مسألة كانت بحاجة إلى معاهدات م

 .  36محمود ، مرجع سابق، ص 
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ة في تحول نقطة مهم االتفاقيةعلقة بتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان، وكانت هذه المت االتفاقية

 أول إلىة جتهادات الفقهيواألعراف والقوانين الداخلية واالمن الشرائع السماوية  اإلنسانيّ  الدوليّ القانون 

 .1906معاهدة جنيف ، والتي عدلت الحقًا في (1)تقنين في معاهدة دولية ألول مرة 

 إالللحرب حدودا يجب  إن  وجاء في مقدمته "  1868سان بترسبورغ عام  إعالنمن ثم جاء و 

 .  (2) ة "اإلنسانيّ ها الدول حتى ال تخرج على المبادئ ا تتعد

يا بعد وسور  جاء مشروع مؤتمر بروكسل نتيجة االتهامات المتبادلة بين فرنسا 1874عام وفي 

قوة قانونية ملزمة بسبب االضطرابات التي كانت  شروعالم لم يكتسبو  ،1871و  1870عامي  حرب

ي اهأنه كان سببًا النطالق مؤتمرات السالم في ال إال.  (3)وبسبب عدم تعاون بريطانيا  ،قائمة آنذلك

 .(4)"التي صدرت عنهما تفاقياتضحة على االت بصماته وابدفقد ومن ثم "، 1907، 8991عامي 

والمأسي بالنسبة لضحايا الحرب جاءت  ،ىاألوللعالمية وبسبب الدمار الذي خلفته الحرب ا

ن م وتقرير مزيد   ،بحماية ضحايا الحرب عادة النظر في القواعد المتعلقةأل 1929تفاقيتا جنيف لعام ا

ي لقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين فالمتعّ  االتفاقيةوهي  ،قواعد الحماية لهؤالء الضحايا

 . (5) الحرب أسرىتتعلق بمعاملة التي الثانية تفاقية األو  الميدان،

                                                           
 .  19شكري، محمد عزيز، مرجع سابق، ص   (1)
 .  29، 28، ص 1991محمود، عبد الغني، القانون الدولّي اإلنسانّي، دار النهظة العربيّة ،   (2)
 .  34، 33ن، ص غالن، جيرهارد فا  (3)
 .  32الشاللدة، مرجع سابق، ص   (4)
 . 37المخزومي، مرجع سابق، ص   (5)
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 ألممانشاء منظمة عاني من ويالت الحرب وآثارها المدمرة، على الرغم من إة تاإلنسانيّ ستمرت وا

 ،1949عقد مؤتمر جنيف في آب  إلى األحمرة للصليب الدوليّ باللجنة  أدى، األمر الذي (1)المتحدة

 دوليّ الكبيرًا في تدوين وتطوير القانون  شكلت تقدماً  والتي (2) األربعجنيف  اتفاقياتسفر عن والذي أ

 ةالمسّلحبالنزاعات  األولويتعلق البروتوكول  1977ن لعام ياالضافي بالبروتوكولينوتبعتها ، (3) اإلنسانيّ 

وب الحر  أوة، أي ضحايا الحروب األهلية الدوليّ غير  ةالمسّلحة، ويتعلق الثاني بالنزاعات الدوليّ 

 . (4)خليةالدا

أن تحاول التخفيف من معاناة الحرب، و  اإلنسانيّ  الدوليّ قواعد القانون  إن  وبذلك يظهر بوضوح 

ن كان في زمن الحرب، و المسيطرة، فاإلنسان إ أوة فيها هي األقوى اإلنسانيّ كانت فكرة  لم نسان حتى وا 

ي العمل مفتوحًا لكل من يرغب ف رادة الدول، بل ترك البابنصوصه بإ اإلنسانيّ  الدوليّ يحصر القانون 

 ين . الدوليّ  األحمروالهالل  األحمرمثل منظمة الصليب  اإلنسانيّ 

 ذات العالقة بالفئات المحمية  اإلنساني   الدولي  مبادئ القانون  -

ات لتزامحقوق وااعد التي توثق بعبارات محددة ة مجموعة من القو الدوليّ تتضمن المعاهدات 

ن ستخالصها ضمنا مذه المبادئ في المعاهدة وقد يتم ام النص صراحة على ه، وقد يتطرافالدول األ

                                                           
بسج، نوال أحمد، القانون الدولّي اإلنسانّي وحماية المدنيين واألعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، تقديم   (1)

 .  38، ص 2010الدكتور محمد المجذوب، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى 
االتفاقية األولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، وهي تعديل وتنقيح  )2( 

االتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة ، 1929التفاقية جنيف األولى لعام 

االتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، وهي تعديل ، 1907هاي لعام ة الفي البحارـ وهي تعديل التفاقي

شخاص المدنيين وقت االتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية األ، 1929وتطوير ألحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

 .الحرب
 .  37الشاللدة، مرجع سابق، ص   (3)
د ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولّي اإلنسانّي، منشورات اللجنة الدوليّة عتلم، شريف ومحم  (4)

 . 264، ص2010للصليب األحمر، الطبعة العاشرة، 
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ستخراجها من العرف وما يمليه الضمير العام، وتعمل هذه المبادئ والنصوص قد يتم ا أوالنصوص، 

 . (1)اإلنسانيّ على تشجيع العمل 

 إن  لى فكرة "والذي يقوم ع ،ما يعرف بشرط مارتنز إلى 1907هاي لعام ال اتفاقيةوقد تضمنت 

 الذي خرج نتيجة العادات المتبعة في الشعوب األممالسكان والمحاربين يبقون تحت حماية مبادئ قانون 

 . (2)المتحضرة"

النزاع يجب  أطرافكل طرف من أن  إلىحدى موادها في إ 1949جنيف لعام  اتفاقيةكما تشير 

بما يتفق مع  ةاالتفاقيالتي لم تنص عليها ، وأن يعالج الحاالت االتفاقيةيضمن تطبيق كل نصوص  إن  

متعلق ال األولى من البروتوكول األول، كما نصت الفقرة الثانية من المادة (3) االتفاقيةالمبادئ العامة لهذه 

الحاالت  ون والمقاتلون فيالمدنيّ " يظل  أنهعلى  األربعجنيف  اتفاقياتوالملحق ب ةالمسّلحبالنزاعات 

 وليّ الدأي اتفاق دولي آخر تحت حماية وسلطان مبادئ القانون  أوفي الملحق التي ال ينص عليها 

 . (4)ة وما يمليه الضمير العام " اإلنسانيّ ستقر بها العرف والمبادئ كما ا اإلنسانيّ 

  سانّية" األسس  اإلن -بأنها : ولقد عرف الدكتور سعيد جويلي مبادئ القانون الدولّي اإلنسانيّ 

 تفاقياتف في اال، حتى بالنسبة للدول غير الطر ، وفي كل الظروفكل مكان وزماني تنطبق ف التي

                                                           
بكتيه، جان، القانون الدولّي اإلنسانّي، تطوره ومبادئه، دراسات في القانون الدولّي اإلنسانّي، تقديم الدكتور مفيد   (1)

 .  45، ص 2000اللجنة الدوليّة للصليب األحمر في القاهرة، شهاب، بعثة 
 .  60الشاللدة، مرجع سابق، ص   (2)
 .  45، المادة 1949اتفاقية جنيف األولى   (3)
، 2010إلنسانّي، مرجع سابق، عتلم، شريف ومحمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدولّي ا  (4)

 . 1977حق باالتفاقيات جنيف األربع فقرة الثانية من البروتوكول األول الملالمادة األولى، ال ،266ص
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ها ممتدة جذور  أن إالهذه األسس منصوص عليها في القانون المكتوب،  إن  ورغم  ،ة لهذا القانونالدوليّ 

 . (1)"أعراف الشعوب إلى

 فروع:  ةثالث إلى اإلنسانيّ  الدوليّ ويمكن تقسيم مبادئ القانون 

  ةة العامة لحماية الفئات المحميّ الدوليّ المبادئ  :أوال

خالقية المبادئ المستمدة من العادات اإل يقوم على عدد من اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  إن  

د كانت مجرد قواع أنبعد  ة، ومع مرور الزمن تطورت هذه المبادئ وأصبحت مبادئ أساسيةً اإلنسانيّ و 

، وكذلك (2) اإلنسانيّ  الدوليّ شكلت األساس الذي يقوم عليه القانون  نأنها اآل إالأخالقية غير ملزمة، 

لضرورة ا :وهما ،مفهومين تقليديين مالزمين للحروب تتضّمنوقانون جنيف  الهايمبادئ قانون  فإن

 وهذه المبادئ هي: . (3)ة اإلنسانيّ العسكرية والمعاملة 

 ة: اإلنسانيّ مبدأ  -1

أن يتلقى بما في ذلك وقت الحرب، و  بحماية كرامته في جميع األوقات يعني هذا المبدأ إن  يتمتع الفرد

  المميزة ألتفاقية جنيف تنظيمها مات معاملة إنسانية على أنه فرد، ولقد كانت من الس شخص كل

 . (4)معاملة اإلنسان لإلنسان  لمسألة

                                                           
 . 133، ص 2002جويلي، سعيد سالم، المدخل لدراسة القانون الدولّي اإلنسانّي، دار النهظة العربيّة، القاهرة،   (1)
، 2015رات الحلبي الحقوقية، شعبان،أحمد خضر، الحماية الدوليّة والشرعية لضحايا النزاعات المسلحة، منشو  (2)

 . 190ص 
 . 32، جنيف ، ص  1975بكتيه، جان، مبادئ القانون الدولّي اإلنسانّي، اللجنة الدوليّة للصليب األحمر،   (3)
 .  138جويلي، مدخل إلى القانون الدولّي اإلنسانّي، مرجع سابق، ص   (4)
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ام فرض حماية واحتر ويعد هذا المبدأ من المبادئ األساسية في القانون الدولّي اإلنسانّي، إذ ي

لقانـــون ا حقوق اإلنســـــــان في النزاعات المســـــــّلحة، وينتمي هذا المبدأ إلى مجموعة المبادئ العرفية في

المتعاقدة وغير المتعاقدة في معاهدات  طرافلجميع األ اً العرفي، بحيث يكون ملزم اإلنسانيّ  الدوليّ 

 . (1)اإلنسانيّ  الدوليّ القانون 

لى يفضل االعتقال على الجرح، والجرح ع إن  ة كما يقول الفقيه جان بكتيه " تقرر انيّ اإلنسف

رح قل خطورة ممكنة، ويكون الج، وأن يكون الجرح أالقتل، وتفرض تجنب إيذاء غير المقاتلين ما أمكن

 .  (2)مكان" ، وأن يكون األسر قابال لالهتمام بقدر اإلقابل للمعالجة والشفاء

تهم حترامهم وحمايتهم ومعاملة واجبات تجاه ضحايا الحرب وهي ادأ جنيف يوجب ثالثمب إن  كما 

 رىأسجنيف الثالثة بشأن معاملة  اتفاقية، وتشير (3)بإنسانية، ويحظر إخضاعهم ألعمال العنف والقسوة 

ويحظر  ،في جميع االوقات إنسانيةالحرب معاملة  أسرىيجب معاملة  " أنه إلى ،1949الحرب لعام 

نتهاكا ا دهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعإ  أوتقترف الدولة الحاجزة أي فعل  إن  

 .  (4) "الحرب  أسرىقتصاص من ... و تحظر تدابير اال االتفاقيةجسيما لهذه 

 

                                                           
، 2016اإلنسانّي، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  الطراونة، مخلد إرخيص، الوسيط في القانون الدوليّ   (1)

 .  122ص 
 .49بكتية، جان، القانون الدولّي اإلنسانّي تطوره ومبادئه، دراسات في القانون الدولّي اإلنسانّي، مرجع سابق، ص   (2)
 . 138جويلي، مرجع سابق، ص  (3)
، موسوعة اتفاقيات القانون الدولّي اإلنسانّي، مرجع 1949حرب ، اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى ال13مادة   (4)

 .  128سابق، ص 
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 مبدأ الضرورة العسكرية -2

لقسوة تقف العنف وا ساليبستعمال أا إن  فكرة، وهي  الىيستند مبدأ الضرورة العسكرية  إن        

، أمتنع ذا ما تحقق الهدف من الحرب، وا  حد شل قوة الخصم وتحقيق االنتصار عليه دعن

 .  (1)العمليات العدائية ضد الطرف اآلخرفي توجيه األستمرار 

 ة إعالنديباج فيف، مبدأ الضرورة العسكرية اإلنسانيّ  الدوليّ مواثيق القانون  تناولت

قف أمام تتو  إن  ضرورات الحرب التي يجب "  :طلح ضرورات الحربورد مص( سان بيترسبورغ)

 إلى 1907الرابعة لسنة  الهاي اتفاقيةمن ديباجة  الخامسةالفقرة  وتشير ،ة "اإلنسانيّ مقتضيات 

نيف ج اتفاقياتلعسكرية " . ونجد في الحرب حسب ما تسمح به الضرورات ا" الحد من آالم 

بارة ما يرادفها مثل ع أود ورد فيها ذكر " الضرورات الحربية " موا األول اإلضافيوبروتوكولها 

" الضرورات العسكرية الحتمية " . وفي مادة واحدة فقط من  أو" المقتضيات العسكرية الحتمية " 

مادة ة( وهي الالدوليّ غير  ةالمسّلحالثاني )حماية ضحايا النزاعات  اإلضافيمواد البروتوكول 

ين لمدنيّ انقل السكان  ،ئياً تثنااس تبرر إن  عسكرية الملحة " التي يمكن ، ذكرت " األسباب ال17

 .  (2)ما اقتضت الظروف ذلك  إذا نزاع مسلح داخلي أثناء

                                                           
حجازي، رنا أحمد، القانون الدولّي اإلنسانّي ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، دار المنهل اللبناني،  (1 )  

 .  2009الطبعة األولى، 
سانّي، حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية، كتاب مقاالت في الزاملي، عامر، اإلسالم والقانون الدولّي اإلن (2)  

.  165، ص 2007القانون الدولّي اإلنسانّي واإلسالم، عامر الزاملي،اللجة الدوليّة للصليب األحمر،الطبعة الثانية، 

 . 362انظر أيضا موسوعة اتفاقيات القانون الدولّي اإلنسانّي، مرجع سابق، ص 
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ين، لمدنيّ اضد  سالح  على أنه استخدام التجويع  أووبموجب هذا المبدأ تحظر الهجمات العشوائية 

 .(1)ضرار في البيئة وكذلك عدم اإل

 ، واألهداف العسكرية.ةالمدنيّ واألعيان  ،بين المقاتلين وغير المقاتلينمبدأ التفرقة  -3

ّدة ة معكن الخصومات الحربيشر وبدايات القرن التاسع عشر لم تفي نهايات القرن الثامن ع 

القرن  بين سلطات الدول، ويقول بورتاليس في بداية قتاالً نما ين بعضهم البعض وا  المدنيّ بين  قتاالً 

الحرب عالقة دولة بدولة ال فرد بفرد،  إن   " 1801في محكمة الغنائم الفرنسية سنة التاسع عشر، 

فة عرضية، بص إالأعداء  األممالذين تتكون منهم تلك  فرادتين متحاربتين، وال يكون األوأنه بين أمّ 

نما فقط بوصفهم  أو رجاالً ليس بوصفهم   .  (2) " اً جنودمواطنين، وا 

 1949جنيف لسنة  اتفاقيات إلى اإلضافي األولالبروتوكول   من 48نصت المادة لقد و 

ن يالمدنيّ ز بين السكان النزاع على التميي أطرافتعمل  "على هذا المبدأ : ،1977والصادر عام 

لعسكرية ا ضد األهداف اة واألهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتهالمدنيّ وبين األعيان  ،نوالمقاتلي

تمت صياغتها في ما بعد  لكنو  ،في األصل قاعدة عرفية كانتالقاعدة  . وهذه(3) " دون غيرها

دراجها  ، )4(ينيّ المدنهي فئة أشمل من فئة " أن فئة "غير المقاتلينو  ألهميتها، معاهدة دولية ضمنوا 

                                                           
 . 67نون الدولّي اإلنسانّي، مرجع سابق، ص شاللدة، القا )1  (

)2( Hall. William Edward, A Treatise on International Law Fourth edition 1895, Oxford, 
London, p. 68-69.    

 .  292، موسوعة اتفاقيات القانون الدولّي اإلنسانّي، ص 1977، البروتوكول اإلضافي األول 48مادة   (3)
االشخاص غير المشاركين في العمليات العدائية، وغير المنظمين للقوات النظامية، أو هم "فظ المدني هنا، لبويقصد  (4(

الممتلكات ". أما األعيان المدنية فتعني "ال يحملون السالح وغير المشاركين في القتال خر غير المقاتلين الذينآبمعنى 
كيدة أي فائدة أو ميزة عسكرية أوال يحقق استهدافها جزئيا أو كليا  التي ال تعد ممتلكات عسكرية بطبيعتها أو بموقعها

 . 126الطراونة، مخلد إرخيص، مرجع سابق، ص "، انظر: خرللطرف اآل
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والشؤون  لطبّيةاالخدمات  أفرادمثل غير مقاتلين  أفرادمقاتلين و  أفرادتتكون من  ةالمسّلحالقوات  إن   إذ

 .(1) الدينية

كالتها جنيف وبروتو  اتفاقياتمن خالل  اً ضوابط وقيود اإلنسانيّ  الدوليّ وضع القانون كما 

و أضعاف الحرب ه أثناءتحقيقه  إلىتسعى الدول  إن  قرر بأن الهدف الوحيد الذي ينبغي  إذ، األربع

يق ما تحمله بأض (كريةهداف العساأل)النزاع التركيز فقط على  أطرافعلى فالقوة العسكرية للعدو، 

ع قطمن خالل  األسلحةالكلمة من معنى مثل المنشآت العسكرية، والعمل على منع العدو لحيازة 

 .(2) مثالً المواد الخام الالزمة ألنتاجها  أومدادات العسكرية اال

 يزيمبدأ عدم التم -4

 وألعنصر ساس از يقوم على أيدون اي تمي األشخاصيعني مبدأ عدم التمييز بأن " يعامل 

معيار آخر  أي أوالخلقية  أواآلراء السياسية  أوالثروة  أوالطبقة االجتماعية  أواللغة  أوالجنس 

 . (3)مشابه"

 إلىدف نشطة التي ته، وكذلك األاإلنسانيّ ساسًا للعمل يز يشكل أيمبدا عدم التم أنوبشكل عام 

، يعد األول اإلضافيمن البروتوكول  70الذين بحاجة اليها. وبموجب المادة  لألشخاصتقديم المساعدة 

                                                           
الزاملي، عامر، اإلسالم والقانون الدولّي اإلنسانّي، حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية، مرجع سابق،   (1)

 .162ص
ليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم الحرب، مدخل إلى القانون الدولّي اإلنسانّي، ترجمة، أحمد  كالسهوفن، فريتس و  (2)

 .  52، ص 2004عبد العليم، اصدارات اللجنة الدوليّة للصليب األحمر، 
، جامعة 1982بكتيه، جان، القانون الدولّي اإلنسانّي،تطوره ومبادئه، محاضرات ألقيت في شهر يوليو/ تموز   (3)

 . 70، ص 1984بورج في إطارة دورة تعليمية نظمها المعهد الدولّي لحقوق االنسان، ستراس
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تكون  أنة د هذه الماد، وتحدالمسّلحالتي تتم في حالة النزاع  غاثةاإلألعمال  اً ساسيأ اً ييز شرطعدم التم

 .  (1) متحيزة وتجرى من دون تمييز مجحف " وغير إنسانيةاألعمال " 

صورة مطلقة بالمبدأ ال يمكن تطبيقه هذا  إن   إالز، يدون تمي اإلنسانيّ يتم العمل  إن  بحيث يجب 

القائم  ، مثال: التمييز اإلنسانيّ  الدوليّ حدث تفرقة مشروعة في إطار القانون ت إن  نه من المتصور أل

 . (2)طفال والنساء على الرجال في االهتمام والرعاية يقدم األ إذ ،الضعف أوعلى القوة 

 ثانيا: المبادئ الدوليّ ة الخاصة لحماية ضحايا النزاعات المسّلحة

ة مبادئ فرعية وهي مبدأ الحياد ومبدأ الحيا ةثالث ةالمسّلحخاصة بضحايا النزاعات تتضمن المبادئ ال

 السوية ومبدأ الحماية . 

 مبدأ الحياد  -1

ة ال اإلنسانيّ المساعدات  إن  هذا يعني ، و اإلنسانيّ هم شروط تقديم العمل هذا المبدأ أحد أ  يعد

 27في المادة  9491من عام  االولى جنيف اتفاقيةولقد تناولت  .(3) في النزاع حال تدخال ةتشكل بأي

الذي يقدم يظل دائما عمال مشروعًا وال يشكل عماًل عدائيًا  اإلنسانيّ العمل  أنوهي  ،رائعة إنسانيةفكرة 

                                                           
 .  308-307، من البروتوكول اإلضافي األول، اتفاقيات القانون الدولّي اإلنسانّي، مرجع سابق، ص  70المادة   (1)

PEIIC ELENA, Non-discrimination and armed conflict, International Review of the Red 
Cross, MARS & MARCH VOLUME 83 N 841, 2001, P192. 

 .134 الطراونة، مخلد إرخيص، مرجع سابق، ص (2)

 من البروتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف .  78-76انظر أيضا نصوص المواد من 
.أنظر أيضا:  210سابق، ص  شعبان، أحمد خضر، الحماية الدوليّة والشرعية لضحايا النزاعات المسلحة، مرجع  (3)

 .1949، اتفاقية جنيف األولى 2، الفقرة 27المادة 
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ا المبدأ في مساعدة ، ويساهم هذ(1)العدو إلى اً ممقدّ  اإلنسانيّ ن كان هذا العمل ، وا  بالحياد مخالً  عمالً  أو

 . (2)اإلنسانيّ حكومية على القيام بوظيفتها في مجال العمل الغير  المنّظمات

 مبدأ الحياة السوية -2

أالسر ف ،يعيشوا حياة سوية بقدر اإلمكان إن  المحميين من  األشخاصتمكين عني هذا المبدأ ي  

ق قاص من حقو تال يجوز اإلن هأنذى، كما رد وسيلة لمنع الخصم من إلحاق األمج هوليس عقوبة بل 

 يجوز ال فقط. وعليه األمنلحفظ  إالكراه األسير بقدر ما تتطلبه حالة األسر، وال يجوز إ إالاألسير 

 .  (3)ألسباب أمنية ضرورية إالاعتقالهم  أوين المدنيّ حجز 

 (4)مبدأ الحماية  -3

.  )5(االواقعين تحت حمايته خاصلألشة الدوليّ يقضي هذا المبدأ بأن تكفل الدولة الحماية الوطنية و 

 ادئ التطبيقية لهذا المبدأ:ومن المب

. ذه القواتة الدولة التي تتبعها هولكنه تحت سلط ،سير ليس تحت سلطات القوات التي أسرتهاأل -1

، تحت سلطة القوة التي أسرتهالمبدأ، وغالبا ما يكون األسير  األ انه في الواقع ال يطبق هذا

 يته.وغالبا ما تنتهك حر 

                                                           
 .61 – 60بكتيه، جان، مبادئ القانون الدولّي اإلنسانّي، ص   (1)
 .  144جويلي، مرجع سابق، ص   2)
 .136الطراونة، مخلد إرخيص، مرجع سابق، ص   (3)
 .  66، 65، ص بكتية، جان، مبادئ القانون الدولّي اإلنسانيّ   (4)
 .212ص مرجع سابق، شعبان، أحمد خضر،  (5(
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 . (1)، وعن رعايتهماالذين في حوزته األشخاصحوال الدولة المعادية هي المسؤولة عن أ -2

 . (2)الذين يفقدون مصدر الحماية الطبيعيّ من للحماية  اً دولي اً ن للضحايا مصدر يؤم   إن  يجب  -3

ام ن والقييالمدنيّ مساعدة تشجع على  اإلنسانيّ  الدوليّ مبادئ القانون  أنا سبق يتبين ممّ و  

 تفاقيات، بدأت االةاإلنسانيّ ذله موظفو أعمال المساعدة الذي يب ة، وتثمينا للدوراإلنسانيّ عمال باأل

 . اإلنسانيّ هتمام بفئات العمل باالو  هذه المبادئ تقننة الدوليّ 

 لىإ، ستتطرق هذه الدراسة في مبحثها الثاني، اإلنسانيّ وبعد توضيح المبادئ العامة للعمل 

 المختلفة. نسانيّ اإلفئات العمل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .66، 65بكتية، جان، مبادئ القانون الدولّي اإلنسانّي، ص   (1
إنَّ مصدر الحماية الطبيعي هو الدولة ، أما المصدر الدولّي للحماية فهو الدولة الحامية أو في المقام التالي اللجنة   (2)

ي تتولى الرقابة المحايدة لتنفيذ القانون الدولّي اإلنسانّي . أنظر، بكتيه، جان، مبادئ القانون الدوليّة للصليب األحمر، الت

 . 66الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص
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 المبحث الثاني

 ةاإلنساني  عمال المساعدة أموظفو 

ة التي الجه حيثمن  اً كبير  اً ن عليها تنوعو المشرف أوة اإلنسانيّ  المساعدة مالأع (1) موظفويتنوع 

فة مختلوالهيئات ال المنّظماتمنظمة واحدة، بل هنالك العديد من  أوال يتبعون هيئة واحدة  إذيتبعونها، 

ا عرفها ة حسب ماإلنسانيّ عمال مصطلح األ وي عرفالتي كرست أعمالها في سبيل حماية ضحايا الحرب. 

ا هذه تقّدمهة التي اإلنسانيّ عمال والخدمات يطلق على جميع األ"  هاألستاذ الدكتور عامر الزاملي بأـن

أعمال المساعدة اإلنسانية  أما موظفو، (2) " غير حكومية أوسواء أكانت حكومية  المنّظماتالهيئات و 

فهم العاملين في مجال الخدمات الطبية والدينية وكذلك العاملين في مجال الدفاع المدني والعاملي في 

مجال اإلغاثة اإلنسانية وكذلك موظفو االمم المتحدة واألفراد المرتبطين بهم الذين يقومون باألعمال 

 ،إلنسانيّ االفئات التي تندرج وظيفتها تحت مسمى العمل  هذههذا المبحث جميع  في اإلنسانية، وسنتناول

 : تيوسيتناولها الباحث بالشكل اآل

 .الروحّيةو  الطبّية الخدمات أفراد و: موظفاألولالمطلب  -

 ة.اإلنسانيّ  غاثةاإلجمعيات  أفرادالمطلب الثاني:  -

                                                           
إنَّ مصطلح موظفي وارد في اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،  (1 )

، 2009لسنة  1894نون بـِ )الموظفون(، وورد ذكره كذلك في قرار مجلس األمن المرقم في الفصل الرابع منها، المع

وإذ يالحظ مع بالغ القلق مدى حدة وانتشار القيود المفروضة على إيصال المساعدة اإلنسانيّة، إذ نص القرار على " 
وما يترتب على هذه الهجمات من وتواتر وخطورة الهجمات التي يتعرض لها موظفو المساعدة اإلنسانيّة ومرافقها، 

 " . آثار شديدة بالنسبة للعمليات اإلنسانيّة
، 1997سان، الطبعة الثانية، الزاملي، عامر، مدخل إلى القانون الدولّي اإلنسانّي، المعهد العربي لحقوق االن  (2)

 .60ص
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 .المدنيّ الدفاع  أفرادالمطلب الثالث:  -

 دة.المتح األمم والمطلب الرابع: موظف -

 األولالمطلب 

 الروحي ةو  الطبي ةالخدمات  أفرادمفهوم 

في  روحّيةالو  الطبّيةالخدمات  أفراديتم دمج  إن   اإلنسانيّ  الدوليّ درجت العادة في كتب القانون 

 .(1)حمايةوتطبق عليهم ذات ال الطبّيةالخدمات  فرادتابعين أل الروحّيةالخدمات  أفرادمصطلح واحد ويكون 

 دوليّ الوالنص عليهم في مراحل تطور القانون  الروحّيةو  الطبّيةالخدمات  أفراد وقد تم ذكر

 الطبّيةالخدمات  فرادأل اً واضح اً مفهوم لكن هذا التطور لم يعطي ، )2(1864منذ عام  هوتدوين اإلنسانيّ 

قص في لنلسد ا اإلضافي األولكول و عندما جاء البروت إالوال حتى أحكام واضحة لحمايتهم،  ،الروحّيةو 

 .في الفقرة ج من المادة الثامنة الطبّيةالخدمات  أفرادد من هم حدّ  إذ، 1977عام  األربعجنيف  اتفاقيات

 والجيوش في الفقرة د من المادة نفسها، والذي الطبّيةعلى رجال الدين التابعين للخدمات  أيضاونص 

جال الدين ر مفهوم ر تطوّ  األول ودراسةع في الفر  الطبّيةالخدمات  أفراددعا الباحث لتناول تطور مفهوم 

 في الفرع الثاني.  ةالمسّلحلذين يلحقون بالقوات ا

                                                           
 .279العسبلي، محمد حمد، المركز القانونّي ألسرى الحرب، ص   (1)

(2)  Article2, Geneva agreement 1864, Hospital and ambulance personnel, including the 
quarter-master's staff, the medical, administrative and transport services, and the 
chaplains, shall have the benefit of the same neutrality when on duty, and while there 
remain any wounded to be brought in or assisted. 



35 
 

 
 

 األولالفرع 

 الروحي ةو  الطبي ةالخدمات  فرادالتطور التأريخي أل

لتأسيس متطوعين  األولهو المنادي  (هنري دونان)عمال والطبيب السويسري رجل األ ديعّ 

 . (1)ظمات تقدم خدمات طبية للمصابين الجرحى في ميادين القتال ومن ،وهيئات طبية ،طباءأمدنيين 

بشأن تحسين حال  1864جنيف لعام  اتفاقيةت اءللجهود التي بذلها هنري دونان جنتيجة و 

 أيضا، و القانونيّ  موحددت مركزه ،الطبّيةالخدمات  أفراد ونصت علىالجرحى العسكريين في الميدان، 

 . )2(سعاف والمستشفيات العسكريةفيما يتعلق بحياد سيارات اإل

، ةالطبيّ تنص على العاملين في الخدمات  اتفاقية أول 1864ى األولجنيف  اتفاقيةوبذلك تكون 

 . (3)تحمي الفرد في ساحات القتال  إنسانيةوعلى قواعد 

وقد ، (4) 1866بعد سنتين من إبرامها أبان الحرب النمساوية البروسية عام  االتفاقيةطبقت و 

عملون في ي اً أفرادشكلت القوات البروسية ضمن قواتها العسكرية  إذ االتفاقيةدقت بروسيا على صا

 هميةأ عطى أ مر الذي لمعالجة جرحاها من العسكريين الذين شاركوا في المعركة، األ الطبّيةالوحدات 

ن عناية، نتيجة و عندما بقي الجرحى العسكريين النمساويين في ساحات القتال د ، خصوصاً االتفاقيةلهذه 

                                                           
 .  7تذكار سولفرينو، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Article 1, Geneva agreement 1864, Ambulances and military hospitals shall be 
recognized as neutral, and as such, protected and respected by the belligerents as long as 
they accommodate wounded and sick. 

 .  50الطراونة، مخلد، مرجع سابق ص   (3)
 .165، مرجع سابق، ص العنبكي  (4)
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نمسا ، بسبب عدم تصديق الة ضمن الجيش النمساوياإلنسانيّ يعملون في الخدمات  أفرادلعدم تشكيل 

 .(1)االتفاقيةعلى 

ين في يجنيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكر  اتفاقيةت ءجا 1906 وفي عام

تتعلق بحظر  اً نصوص شملت إذ، مادة 33والتي أصبحت تضم  ،1864الميدان معدلة ألتفاقية 

وكذلك ، (2) اأيض اإلسعافوأصبحت تشمل عربات  ،األحمرالشارة المميزة للصليب بالمتعلقة  االنتهاكات

إعادة  يوجب ذيستثناء النص الا، بالطبّيةلخدمات ا أفراداألحكام الخاصة ب الدول المتنازعة حترمتا

 حتفظوا في معسكرات األسر بعدد كبير منالمحاربون و إذ خالفه ا اوطانهم إلىة اإلنسانيّ الخدمات  أفراد

ة في الحرب العالمي االتفاقيةالذين وقعوا في األسر وطبقت هذه  باء والممرضين ليعتنوا بمواطنيهماألط

 . (3) ىاألول

كتفت بالنص ا إذ، 1929في معاهدة جنيف  العاملين في المجال الطبيّ  فرادر حال األولم يتطوّ 

 . (4)التابعين للجمعيات التطوعية  ،العاملين في المجال الطبيّ  فرادى ضرورة حماية األعل 10في المادة 

 نية التي حدثت في الحربالدوليّ لتعالج المشاكل والحروب  1949 األربعجنيف  اتفاقياتوجاءت 

ثل معلى العكس ظهرت أنواع جديدة من الحروب والنزاعات،  بل تتوقف،الحروب لم  إن   إالالعالميتين، 

لج هذا النقص في تسد وتعا اتفاقيةجنيف، فكان البد من  اتفاقياتفها رّ ، التي لم تع  غير الدوليةالنزاعات 

ورد في البروتوكول  إذ، 1977 األربعجنيف  تفاقياتن الاضافين اإل، فظهر البروتوكوالاألربع تفاقياتاال

                                                           
 .   35 – 34، مرجع سابق ص 1984بكتية، جان، القانون الدولّي اإلنسانّي، تطوره ومبادئه،  (1)
 .  165العنبكي، مرجع سابق،   (2)
 .  35ص ، مرجع سابق،1984،بادئهطوره ومتسانّي، بكتية، جان، القانون الدولّي اإلن  (3)
 .  96 -95ص  القانون الدولي اإلنساني، سعد هللا ، عمر،  (4)
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ة ول مر ، وجاء البروتوكول الثاني ألةالطبيّ الخدمات  أفرادتحديد مفهوم  8في المادة  األول اإلضافي

 . (1) 10و  9في المادتين  غير الدولية ةالمسّلحالنزاعات  أثناء الطبّيةالخدمات  أفرادحماية ليتناول 

 الفرع الثاني

 الروحي ةو  الطبي ةالخدمات  أفرادتعريف مصطلح 

لتي تتمثل ا الطبّيةحدات حماية للعاملين في المجال الطبي والو  اإلنسانيّ  الدوليّ يوفر القانون 

حكام أش قاتلين على حد سواء. وحتى نناقرواح وتوفير الرعاية الصحية للمدنيين والممهمتها في إنقاذ األ

 .  الطبّيةالخدمات  أفراد إلىللعاملين في المجال الطبي البد من التعرف  المقّررةالحماية 

لطبية ا محدد ألفراد الخدمات والوحدات أو حتى فقهيّ  في البداية تعريف قانونيّ  هنالك لم يكن

 الطبّية لباألعمايقومون  أفرادفي ذلك الوقت على وجود  تفاقياتكان تركيز اال إذ ،الروحّيةالخدمات  أو

 1859م دونان عامنذ تحرك لمعالجة وتطبيب الجنود العسكرين، وهذه الفترة  ةالمسّلحخالل النزاعات 

 األربع جنيف اتفاقياتالملحق ب اإلضافيمرة في البروتوكول  ولوضع تعريف أل إذ، 1977عام  إلى

ي الفقرة ف الروحّيةالخدمات  أفراد، و في الفقرة )ج( منها الطبّيةالخدمات  أفرادعرف  إذفي المادة الثامنة، 

 . (2))د( منها 

دمات الخ فرادأتعريف  إلى ومن ثم الطبّيةالخدمات  أفرادتعريف  إلى البدايةلهذا سنتطرق في 

  الروحّية.

                                                           
 .  من البروتكول اإلضافي الثاني  10و  9من البروتكول اإلضافي األول والمواد  8انظر المادة   (1)
 /د من البروتوكول اإلضافي األول . 8ادة /ج والم8، أنظر أيضا نص المادة 1949اتفاقيات جنيف األربع   (2)



38 
 

 
 

 الطبي ةالخدمات  أفرادتعريف أوال: 

  الطبي ةالخدمات  فرادأل القانوني  التعريف  -

العديد من  1977 األربعجنيف  تفاقياتال األول اإلضافيتناولت المادة الثامنة من الملحق 

من ضص للجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار، وكان من المصطلحات في الباب الثاني المخصّ 

الذين  األشخاص" بأنهم ع رف  إذفي الفقرة ج  (1)الطبّيةالخدمات  أفرادهذه المصطلحات، تعريف 

ارة ما إلدا  ورة في الفقرة ه و دون غيرها المذك الطبّيةلألغراض  أماالنزاع،  أطرافيخصصهم أحد 

خصيص هذا الت يكون مثل إن  استخدام وسائط النقل الطبي، ويمكن  أولتشغيل  أو، الطبّيةالوحدات 

 ويشمل التعبير:  وقتيا أودائما 

 فرادن األالنزاع بمن فيهم م أطرافمدنيين تابعين ألحد  أو ا، عسكريين كانو الطبّيةالخدمات  أفراد -1

 . نيّ المدن ألجهزة الدفاع يصى والثانية، وأولئك المخصّ األولتفاقيتين الالمذكورين في ا

األسد و  الوطنية رــــــــاألحموالهالل  رــــــاألحمت الصليب التابعين لجمعيا الطبّيةالخدمات  أفراد -2

 .والشمس

التي يعترف بها ويرخص لها أحد  الطوّعيةوغيرها من جمعيات اإلسعافات الوطنية  (2)يناألحمر 

 النزاع وفقا لألصول المرعية.  أطراف

                                                           
 ، الفقرة ج، البروتوكول اإلضافي األول .8المادة   (1)
، فقد أبلغت  1978بشارة األسد والشمس اإليرانية بعد قيام الجمهورية اإلسالمية في إيران سنة  لم يعد معموالا   (2)

 . شارة والعمل بشارة الهالل األحمرة بتجميد العمل بهذه الالسلطات اإليرانية اللجنة الدوليّة للصليب األحمر مذكرة خاص
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ي الفقرة لمشار إليها فوسائط النقل الطبي ا أو الطبّيةالتابعين للوحدات  الطبّيةالخدمات  أفراد -3

 . "الثانية من المادة التاسعة 

 ئاتففي الفقرة ج من المادة الثامنة بشكل واسع وشامل لكافة  الطبّيةالخدمات  أفرادجاء تعريف 

لطبي، وسائط النقل او  الطبّيةالعاملين في الوحدات  إلى، فقد أشارت المادة كذلك الطبّيةالخدمات  أفراد

 .ص كل جهةختصااوصنفتهم حسب 

، مختصيين في عالج الجرحى أييكونوا فنيين  أن أما الطبّيةالخدمات  أفرادويمكن القول بأن 

 . تشغيل وسائط النقل الطبي أو الطبّيةإدارة الوحدات ب يقومون إداريين أو

لمنتسبين ا الطبّيةالخدمات  أفراد " إلىالعسكريين فأنه يشير  الطبّيةالخدمات  أفرادمصطلح  أما

 أون ممرضين خصيصا الستخدامهم عند الحاجة يالمدرب ةالمسّلحالقوات  أفرادو  الطبّيةالخدمات  إلى

 .(1)"تهممعالج أونقلهم  أوجمعهم  أوحاملين مساعدين لنقاالت المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى 

  

                                                           
، القانون الدولّي اإلنسانّي العرفي، المجلد األول القواعد، منشورات اللجنة جون ماري هنكرس ولويز دوزوالد بك  (1)

دار رسالن  ،قانون الحرب ،الهيتي، نعمان عطا هللا، انظر أيضا  74، ص 2009الدولّية للصليب األحمر، القاهرة، 

 جنيف األولى .  25، مادة  70، ص 2008الطبعة األولى،  للطباعة والنشر،
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 الطبي ةالخدمات  فرادالتعريف الفقهي أل -

الخدمات  أفرادمصطلح  ف  ر  ع   إذ، الطبّيةالخدمات  فرادأتناول عدد من فقهاء القانون تعريف 

 طرف   إليهموكل الذين ي األشخاص"  مبأنه (1) الفقيهان جون ماري هنكرس ولويز دوزوالد بك الطبّية

القيام حصريا بالبحث عن الجرحى، والمرضى، والمنكوبين في البحار، من خالل  في النزاع مهمة  

اية من ية، والوقاألولمعالجتهم بما في ذلك خدمات اإلسعافات  أوم جمعهم ونقلهم وتشخيص حاالته

 أوئمة دا أمادارة النقل الطبي، وتكون هذه المهمة إ أوبتشغيل  أو الطبّيةاألمراض، بإدارة الوحدات 

 على :  الطبّيةالخدمات  أفرادمؤقتة، وتشمل عبارة 

 األشخاصهم بمن في ،م مدنيينأين كانوا التابعين لطرف في النزاع، عسكري الطبّيةالخدمات  أفراد -1

 . المدنيّ لدفاع جهزة األن يالتابع واألشخاصى وجنيف الثانية، األولتفاقيتي جنيف االمذكورين في 

ات الوطنية وجمعي األحمرالهالل  أو األحمرالتابعين لجمعيات الصليب  الطبّيةالخدمات  أفراد -2

في  ، من قبل طرفةا لألصول المرعيلها، وفق صاألخرى المعترف بها والمرخّ  الطوّعيةالغوث 

  األحمر.ة للصليب الدوليّ النزاع، بما في ذلك اللجنة 

الذين  وأدولة اخرى ليست طرف في النزاع،  أوالذين تضعهم دولة محايدة  الطبّيةالخدمات  أفراد -3

 دولة أخرى ليست طرفا في أوتضعهم جمعية غوث معترف بها ومرخص لها من دولة محايدة 

                                                           
جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك ، القانون الدولّي اإلنسانّي العرفي، المجلد األول القواعد، اللجنة الدوليّة   (1)

 . 73، ص  2009للصليب األحمر، القاهرة، 
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دولية وغير منحازة بتصرف طرف فيه، وألغراض  إنسانيةالذين تضعهم منظمة  أوالنزاع، 

 . (1)"إنسانية

طرف ب الطبّيةالخدمات  أفرادن حصرا مصطلح فقيهيبأن ال ومن خالل التعريف السابق نرى

مكلفين من الير غ فراداأل الطبّيةالخدمات  أفرادمن بين  دال يعّ ف، طبيةً  اً مهام إليهمالنزاع الذي يوكل 

 دولة محايدة. أو األحمرة للصليب الدوليّ اللجنة  أوالنزاع  أطراف

 لدوليّ افي كتابه القاموس العلمي للقانون  الطبّيةالخدمات  أفرادفرنسواز بوشيه سولنيه فقد عرف  أما

 ، من خالل بيان وظائفهم:(2) اإلنسانيّ 

 : الطبّيةات الخدم أفرادمن  تيةن في األمور اآلو العامل ديعّ " 

يص تشخ أونقلهم،  أوجمعهم،  أوالذين يقومون بالبحث عن الجرحى والمرضى والغرقى،  األشخاص ▪

 .يةاألولمعالجتهم بما في ذلك اإلسعافات  أوحالتهم، 

 .الوقاية من المرض ▪

 .هاوتشغيل الطبّيةوسائط النقل  أوإدارة الوحدات  ▪

ي وحدات طبية مثل المستشفيات ووحدات مماثلة أخرى ينين فالمعّ  األشخاصويشمل المصطلح كذلك 

ي كذلك الموظفين الطبيين العسكريين و  الطبّيةمكرسة لألهداف  ين التابعين نيّ المدالمذكورة أعاله. وي غطّي

                                                           
 . 73، القانون الدولّي اإلنسانّي العرفي، مرجع سابق، ص دوزوالد بك جون ماري هنكرس ولويز  (1)
ترجمة: أحمد مسعود. مراجعة: عامر الزمالي، مديحة  ، القاموس الدولّي اإلنسانّي،فرانسوز بوشيه سولنييه  (2)

 .  156، ص 2005، لبنان، مسعود
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حد صين ألمخصّ ة، وأولئك الالدوليّ  غاثةاإلين الطبيين لمنظمات النزاع، والموظفّ  أطرافلطرف من 

 . "المدنيّ أجهزة الدفاع 

لمهمات التي حسب ا الطبّيةالخدمات  أفرادعلى تصنيف  بوشيه سولنيهيركز تعريف الفقيه و 

 المنتمين له . أوالنزاع  أطرافالمكلفين من أحد  فراديقومون بها، ولم يحصر التعريف باأل

 :(1)بأنهم الطبّيةالخدمات  يف موظفالدكتور عامر الزاملي، فقد عرّ  أما

 معالجتهم .  أونقلهم  أوعن الجرحى والمرضى والغرقى  المتفرغون تماما للبحث -

 . الطبّيةالمتفرغون تماما إلدارة الوحدات والمنشآت  -

 القياممساعدين للنقاالت و  للعمل عند الحاجة كممرضين أو حاملين خصّيصاً العسكريون المدربون  -

 معالجتهم .  أونقلهم  أوبالبحث عن الجرحى والغرقى والمرضى 

 ت من خالل تحديد مهامهم وفئاتهم، فالفقيهء، جاالطبّيةالخدمات  فرادت الفقهاء ألتعريفا إن  

م حسب حاول تصنيفهم والتعريف به إذمن خالل وظائفهم،  الطبّيةالخدمات  أفرادفرانسواز بوشيه عرف 

تحديد  لمن خال الطبّيةالخدمات  أفرادد مفهوم ، بينما الدكتور عامر الزاملي حدّ إليهملة و المهام الموك

من خالل بيان  عو ضفقد  الطبّيةالخدمات  فرادن هنكرس ولويز دوزوالد بك أليتعريف الفقيه أمافئاتهم ، 

من  8وفئاتهم معا، ويكاد يكون التعريف األقرب لنص الفقرة ج من المادة  إليهملة و المهام الموك

 جنيف .  اتفاقياتالملحق ب اإلضافيالبروتوكول 

                                                           
 .   60سابق ، ص  الزاملي، عامر، مدخل إلى القانون الدولّي اإلنسانّي، مرجع  (1)
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 يّ الجهات التي يحق لها ممارسة العمل الطب فإن   ،لى التعاريف الواردة سابقاع وبالتالي، وبناءً 

ل بعد الحصو  إالال يحق ألي جهة ممارسة هذا العمل  نهإ إذدة، هي جهات محدّ  ةالمسّلحخالل النزاعات 

حماية آثار مرتبطة ب من لما يترتب على ذلك ، نظراً مهامهم يسمح لهم  بممارسة على ترخيص رسميّ 

 وأعيانهم.  الطبّيةالخدمات  رادأف

في الفقرة ج من المادة الثامنة، ودراسة  1977لعام  األول اإلضافيالبروتوكول  إلىبالرجوع و 

 بّيةالطالخدمات  أعمالالبروتوكل قد حدد الجهات التي يحق لها ممارسة  أنالمادة التاسعة كذلك نجد 

 وهم: المسّلحخالل النزاع 

 لنزاع ا أطرافحد التابعون أل -1

النزاع تشكيل الخدمات الطبّية التي تكون ملحقة بقواتها العسكرية،  أطرافيحق ألي طرف من 

دول الحق بتشكيل الوحدات الطبّية التي تضم أفراد الخدمات الطبّية للوتابعة لنظامها العسكري، ف

مادة الثامنة من ال ه وهذا ما أكدته الفقرة وكذلك الملحقين في الدفاع المدنّي، ،والمدنّيةالعسكرية 

 . (1) 8من المادة 

 تعمل في إن  تعطي هذا الحق ألي جهة خارجية أرادت  إن  طرف في النزاع الويمكن للدولة 

تحت إشراف طرف النزاع المذكور، شريطة التقيد بنص  فرادهؤالء األ يكون   إذ، الطبّيةمجال الخدمات 

 .  (2)ة اإلنسانيّ الخدمات  أفرادوية ه  ى المتعلقة باألولجنيف  اتفاقيةمن  40المادة 

                                                           
(1)  Yves Sandoz, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977to the Geneva 
Conventionsof 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva 1987, 
P168 . /ج البروتوكول األول8انظر أيضا نص المادة   

 .اتفاقية جنيف األولى  04و 27انظر المواد   (2)
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ن ريو العسك الطبّيةالخدمات  أفرادالنزاع هم  أطرافالتابعون ألحد  الطبّيةالخدمات  أفرادو 

 لعسكريونا الطبّيةالخدمات  أفرادصون للعمل في المجال الطبي بصفة دائمة، و )الدائمون( الذين يخصّ 

ن كحاملي أوحاجة فقط لمعالجة المرضى والجرحى )المؤقتون(  الذين يدربون ألستخداهم عند ال

ن الذين يعملون بأداء يالمدنيّ  الطبّيةالخدمات  أفراد أيضا، وتشمل (1)اإلسعافمساعديين لنقاالت 

ن تابعين ويكونو  ،العسكريين الطبّيةالخدمات  أفرادجانب  إلىووسائط النقل الطبي  الطبّيةالمهام 

 . (2)األحمروالصليب  األحمرل لجمعيات الهال أوللسلطات العامة 

  الدولة المحايدة -2

 فالدولة المحايدة هي الدولة التي ال تكون طرفا،(3)الحياد حالة قانونية لدولة ال تشارك في الحرب 

 بّيةتمارس أعمال الخدمات الط أنوحتى يحق للدولة المحايدة ر، بين دولتين أو اكثفي النزاع القائم 

 . (4)ةاإلنسانيّ  الطبّيةله الخدمات  ت قّدمرف النزاع الذي سذن من طاإل أخذ عليهايجب 

 .والهيئات األخرى  األحمروالصليب  األحمرالجمعيات الوطنية للهالل  -3

ة، إلنسانيّ ا عمالفي مجال األ األحمرة للصليب الدوليّ الدور المهم الذي تلعبه اللجنة  إلىبالنظر 

وذلك عن  ،الطبّية عمالاأل أفرادجانب  إلىهذه الهيئة ل اإلنسانيّ العمل  الدوليّ فقد أناط المجتمع 

 .  (5)طريق المؤتمر الدبلوماسي

                                                           
 من اتفاقية جنيف األولى .   25و  24انظر المادة   (1)
 .1977( من البروتوكول اإلضافي األول 3)ج/ 8أنظر المادة  (2(
  .ency.kacemb.com،  2016الدولة المحايدة، الموسوعة المعرفية الشاملة، مقال منشور في   (3)
 .جنيف األولى 27مادة   (4)
 – 1974تمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي اإلنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، جنيف المؤ )5(

1977. 
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 .دولية محايدة إنسانيةمنظمة  -4

 المسّلحاع النز  أثناء ة المحايدة في المساهمة في حماية الجرحى والمرضىاإلنسانيّ يجوز للمنظمات 
، بخالف ىاألولجنيف  تفاقيةامن  27تخضع للشروط المذكورة في المادة  أنلكنها يجب  ،(1)

 . (2)شرط موافقة حكومة بالدها، فهي غير مطلوبة هنا ألنها غير تابعة لها

 الطبي ةالخدمات  أفرادمهام  -

 ،ب الرابع منهاى في البااألولجنيف  اتفاقيةة مثل الدوليّ  تفاقياتفي اال الطبّيةالخدمات  أفرادوردت مهام 

يمكن تصنيفها  إذ، 1949 األربعجنيف  اتفاقياتالملحق ب 1977 ولاأل اإلضافيوكذلك في البروتوكول 

 : صنفين إلى

 :عوانهمأ دون غيرها و  الطبّيةالمخصصون لألغراض  فراداأل -1

 دنيينم أومخصصون لعالج الجرحى والمرضى والغرقى من عسكريين  األشخاصهؤالء  إن   

والتي  ،10في نص المادة  1977 ولاأل اإلضافيذلك في البروتوكول  إلىشارة وتم اإل، دون تمييز

مون كان الطرف الذي ينت مهماوحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار  احترام ت علىنصّ 

 ليه. إ

                                                           
 األول. اإلضافي /ج  بروتوكول 9المادة   (1)
 ى.من اتفاقية جنيف األول 27المادة  )2 (
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 أيعير والتي ال ت ،إنسانيةيتم معاملتهم معاملة  ها أنجميعحوال يجب في األ أنهوهذا يعني 

التي  الطبّيةن يتلقوا الرعاية أ، و (1)ت السياسية حتى المعتقدا أوالدين  أواللون  أوهتمام للجنس ا 

 . (2) الطبّيةات عتبار التميز بينهم ألي اعتبار سوى اال تتطلبها حالتهم وبالسرعة الممكنة، ويجب عدم

لية ن الذين يشتغلون بصفة كو واإلداري األطباء، فهم الطبّيةعوان العاملين في الخدمات أ  أما

 . (3)نو ن التقنيو دارياإل أو ،عالجهم أووالغرقى وجمعهم ومعالجتهم في البحث عن الجرحى والمرضى 

  الطبّيةالمخصصون ألدارة الوحدات  فراداأل -2

 وقد نصت المادة .مهمة نقل الجرحى والمرضى والغرقى إليهمالذين توكل  األشخاصوهم    

 لمهام النقل الطبيمخصصين ين الالمدنيّ العسكرين دون  فرادعلى األ 1949ى األول االتفاقيةمن  25

 أونقلهم  أوجمعهم  أوفي البحث عن الجرحى والمرضى  همومساعدينقاالت المرضى  وحاملي

 ، وشملت كلاألول اإلضافيمن المادة الثامنة من البروتوكول  (ج)، ومن ثم طورت الفقرة (4)معالجتهم

ائقي سيارات وكذلك س ،افهمسعا  ين والعسكريين الذين يقومون بعالج الجرحى والمرضى و المدنيّ  األشخاص

 . (5)رات المخصصة لنقل المرضى والغرقىوأطقم السفن والطائ اإلسعاف

                                                           
)1(  The 1949 Geneva Conventions: A Commentary (Oxford Commentaries on International 
Law), Edited By Andrew Clapham, Paola Gaeta, Marco Sassoli, Oxford University Press, 
2015, UK, London, p810. 

 .  87 – 85الشاللدة، مرجع سابق، ص   (2)
 . 230العنبكي، مرجع سابق، ص (3)
 نيف األولى . ج، 25مادة  (4)

(5) Yves Sandoz, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977to the Geneva 

Conventionsof 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva 1987, P 

166-167. 
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 الروحي ةالخدمات  أفرادثانيا : 

لديانة ا في تطوير مبادئ القانون الدولّي اإلنسانّي بظهور اً كبير  لعبت الديانات السماوية دوراً 

يس ول ،رجال الدين عامة إلىقساوسة لإلشارة  كلمة تاستخدم إذ، اإلسالمومن ثم ظهور ، المسيحية

 . (1)ةالمسيحي مفهومها بالديانةالمقصود بها فقط 

رجال و  ،الهيئات الدينية أفرادمثل  الروحّيةالخدمات  أفرادهنالك مصطلحات مرادفة لمصطلح و 

قد ذكر ، فجميع  مسميات الديانات األخرى الدينية إلىمصطلح رجال الدين كذلك يشير  إن   إذالدين، 

، وكذلك ةالمسّلحجنيف لتحسين حال المرضى والجرحى في القوات  اتفاقيةمصطلح رجال الدين في 

ات الدينية الخدم أفرادلم تعرف المقصود ب تفاقياتاال إن   إال.  ةالمسّلحرجال الدين الملحقين بالقوات 

 أفرادرف   ع  فجنيف،  اتفاقيات يرتطو ل األول اإلضافي، عندما جاء البروتوكول 1977عام  حتى الروحّيةو 

 في المادة الثامنة منه .  الروحّيةالخدمات 

  

                                                           
(1) Sylvie-So JUNOD, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977to the 

Geneva Conventionsof 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva 

1987, P1423. 
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 روحيةالخدمات ال أفرادتعريف  -

في الفقرة د  1949 األربعجنيف  اتفاقياتالملحق ب 1977 األول اإلضافينص البروتوكول 

، ظمدنيين، كالوعا ن أمو عسكري أشخاصة هم يالخدمات الدين أفراد: (1) إن  من المادة الثامنة على 

 المكلفين بأداء شعائرهم دون غيرها والملحقين: 

 النزاع أطرافألحد  ةالمسّلحبالقوات  -1

 النزاع.  أطرافوسائل النقل الطبي التابعة ألحد  أو الروحّيةو  الطبّيةبالوحدات  أو -2

 .(2)ادة التاسعةالموسائل النقل المشار إليها في الفقرة الثانية من  أو الروحّيةو  الطبّيةبالوحدات  أو -3

 .لطرف في النزاع  المدنيّ أجهزة الدفاع  أو -4

ما بصفة مؤقتة ،بصفة دائمة أماالهيئات الدينية  أفراديكون إلحاق  إن  ويمكن  يهم األحكام وتنطبق عل ،وا 

 .  (3)المناسبة من الفقرة ك 

 ،طبّيةالالخدمات  أفرادب اً ملحق دالخدمات الدينية" يع أفرادطلح "مص أننفهم من نص المادة السابق و 

 على عاتقهم دون غيرها .  ةفين بالمهمة الملقاين المكلّ المدنيّ  أوالعسكريين  األشخاصويشمل 

                                                           
 .  1949التفاقيات جنيف األربع  1977من المادة الثامنة من الملحق اإلضافي األول د نص الفقرة   (1)
ألولى على من اإلتفاقية ا 32و  27على أنه : تطبق األحكام المالئمة من المادتين  9من المادة  2نصت الفقرة   (2)

الوحدات الطبيّة الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها ألحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية 
جمعية إسعاف معترف بها ومرخص لها  -دولة محايدة أو أي دولة أخرى ليست طرفا في ذلك النزاع ، ب -أ -اي من :

 دولية محايدة . في تلك الدولة، ج منظمة إنسانية
الفقرة ك ، أفراد الخدمات الطبيّة الدائمون والوحدات الطبيّة الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائمة هم المخصصون   (3)

لألغراض الطبيّة دون غيرها لمدة غير محدودة، وأفراد الخدمات الطبيّة الوقتيون والخدمات الطبيّة الوقتية ووسائط النقل 
بيرات ل تعمالمكرسون لألغراض الطبيّة دون غيرها لمدة محددة خالل المدة اإلجمالية للتخصيص: وتشالطبي الوقتي هم 

فها على نحو وص أفراد الخدمات الطبيّة والوحدات الطبيّة ووسائط النقل الطبي كال من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجرِ 
 آخر . 
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صنيف عتمد على تا ل كو البروت إن  يجد  الباحث النظر في التعريف السابق عندما يمعنلكن و 

عائرهم داء شأنصت المادة على "  ى عاتقهم، فقطولم يحدد المهام التي تقع عل ،الخدمات الدينية أفراد

مور االخرى التي تقع على عاتق رجال الدين مثل غرس القيم األخالقية، وعدم األ الدينية " متناسياً 

 .عريفعادة النظر في هذا التيرى الباحث ضرورة إ ، ولهذا وغيرهاالتمثيل بالجثث  أوسراف بالقتل اإل

 (اظعّ الو ) إلىالخدمات الدينية  أفرادفي تعريف  األولشار البروتوكول أخرى أومن جهة ، من جهةهذا 

 إن  سغفلد يقول الفقيهان فريتس كالسهوفن وليزابيث ت إذالخدمات الدينية،  أفرادالذين يشكلون  مثااًل على

 ر  ك  ذي ف، كثر مرونة من قبلأالخدمات الدينية بشكل  أفرادتفسح المجال لتفسير مصطلح  (اظالوعّ )كلمة 

ت لها طابع ديني بالمفهوم آخرين يقدمون مساعدة روحية ليس أفرادشمل  إلىيؤدي  مثاالً الوعاظ 

 .(1)الدقيق

ين في "المستشار  إن  حية بشأن التصديق على البروتوكولين، أيضاوذكرت هولندا في مذكرة 

ة الخاصة يهؤالء سيتمتعون بالحما فإنالخدمات الدينية، وبالنتيجة  أفراد إلىمون تنة" ياإلنسانيّ الشؤون 

 .  (2)العدائية  عمالماداموا ال يشاركون بدور مباشر في األ الروحّيةو  الطبّيةالخدمات  فرادأل المقّررة

كول الثاني البروتو و الخدمات الدينية في المادة الثالثة المشتركة،  فرادلم يرد تعريف أل وأخيرًا،

في  أيضا يطبق األولفي البروتوكول يفهم من ذلك بأن التعريف الوارد و جنيف،  اتفاقياتالملحق ب

 .  (3)ةالدوليّ غير  ةالمسّلحالنزاعات 

                                                           
 .  142ص  ،مرجع سابقالحرب، فريتس كالسهوفن وليزابيث، ضوابط تحكم خوض  (1)
 .  81ص مرجع سابق، جون ماري هنكرس ولويز دوزوالد بك، القانون الدولّي اإلنسانّي العرفي،   (2)
 . 81المرجع نفسه، ص   (3)
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الخدمات  فرادمصطلح مرافق أل الروحّيةالخدمات  أفرادمصطلح  إن   من خالل ما تقدم، نجد

 أفرادح فت مصطلوثيقة دولية عرّ  أولهو  األول اإلضافيفي ساحات القتال، وأن البروتوكول  الطبّية

مهام التي لم يبين ال أنه إال، الطبّيةالخدمات  أفراد، بشكل مشابه لما كان في تعريف ّيةالروحالخدمات 

  النزاع. أطرافمن  إليهمتوكل 

في  غاثةاإل فرادأ مفهوم ، ننتقل لتوضيحالروحّيةو  الطبّية أفرادوبعد االنتهاء من توضيح مفهوم 

 المطلب الثاني.

 المطلب الثاني

 ةاإلنساني   غاثةاإلوجمعيات  ع يةالطو  غاثةاإل أفرادمفهوم 

فقد ين، يّ المدنمدادات للسكان توفير اإل طريقة هي ةالمسّلحالمشكلة األساسية خالل النزاعات  إن  

طرف  وأاألحكام المتعلقة بالسلطة المحتلة على يف الرابعة في العديد من النصوص جن اتفاقيةنصت 

 غاثةإلاتسهيل مرور شحنات على و  ،الطبّيةمدادات ية واإلالنزاع المتعلقة بتزويد السكان بالمؤن الغذائ

 . (1)ينالمدنيّ السكان  إلىة اإلنسانيّ 

 غاثةإلاتغيير في تكوين جمعيات  أوجراء أ أيب قومت أنطرف النزاع  أوحتالل ال يجوز لدولة االو 

 .  (2)ين لمدنيّ اها في مساعدة أعمالتمام إتحول دون  أوتؤثر سلبا على عملها  إن  والتي من شأنها 

                                                           
(1)   Yves Sandoz, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977to the Geneva 
Conventionsof 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva 1987, 
P 805. 

 ، من اتفاقية جنيف الرابعة.55أنظر أيضا، المادة 
  .جنيف الرابعة ، اتفاقية63مادة   (2)
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 ينالمدنيّ السكان  إغاثةنهما نصا على ضرورة أنجد  1977 اإلضافيينالبروتوكولين  إلىالنظر وب

لى قيد بقائهم عإجل أدولة االحتالل بتزويد السكان بالمواد األساسية من  أوالنزاع  أطراففي حالة عجز 

على الشروط الواجب توفرها ألعمال  األولمن البروتوكول  71 والمادة 70 نصت المادةفقد الحياة، 

 18المادة  كذلك نصتو  و الدولة المحتلةاع أالغوث اإلنساني فيما يتعلق بأفراد الغوث وكذلك أطراف النز 

واد والتي جاءت مشابه ألحكام المتهم، وحماي اإلنسانيّ الغوث  أفراد احتراممن البروتوكول الثاني على 

 .سابقة الذكر 71و 70

ن البروتوكولين لم يتضمنا تعريفًا ألفراد اإلغاثة اإلنسانية، فقد المواد نجد أخالل هذه ومن 

لى وصول عفقط تضمنت المواد شروطًا، ومبادئ عامة لحمايتهم وأحترامهم، إذ كان تركيز هذه النصوص 

هذه المساعدات الى المدنيين. إال أنه ومن وجهة نظر الباحث كان من الضروري إيراد تعريف ألفراد 

 لغوث اإلنساني ضمن قائمة المصطلحات في نص المادة الثامنة من البروتوكول األول. ا

 الطوع ية غاثةاإل أفراد: تعريف األولالفرع 

 هلم يجد الباحث من خالل اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني تعريفًا قانونيًا ألفراد الغوث اإلنساني، إال أن

عيات عرف األستاذ الدكتور نزار العنبكي جمنون الدولي، فقد اء القامن خالل فقه هؤالء األفراد تم تعريف

تطوعية للقيام ة الاإلنسانيّ  غاثةاإلن الذين تحشدهم جمعيات يئك الموظفبأول" ة التطوعية،اإلنسانيّ  غاثةاإل

 اً فتر تكون الجمعية التابعين لها مع أن، شريطة ةالمسّلحالمتأثرين من أوضاع النزاعات  األشخاص إغاثةب

عها تلك من قبل الدولة التي تتب ةالمسّلحالنزاعات  أثناءة بالعمل القانونيّ بها ومرخصا لها وفق األصول 
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دام ستخخاللها وقبل اال أوالعدائية  عمالاأل ءعند بد أو ،وقامت هذه الدولة في وقت السلم ،الجمعية

 .  (1)"  سم تلك الجمعيةاالمعنيين ب طرافالفعلي لها بإبالغ األ

دمتهم الذين يكون في مق األشخاص" بأنهم  ةاإلنسانيّ  غاثةاإل أفرادويعرف الدكتور عامر الزاملي 

 إلى اإلضافةب ،ةاإلنسانيّ العاملين وفق الشروط  األحمروالصليب  األحمرالجمعيات الوطنية للهالل  أفراد

زاع ويتمتعون الن أطرافحد ألفائدة ة اإلنسانيّ والذين يقومون بالخدمات  ،التابعة لبلد محايد غاثةاإلجمعيات 

بالغ إها منو  ،تستوفي الشروط المطلوبة أنعلى  ،بالضمانات الممنوحة لزمالئهم التابعين لذلك الطرف

 . (2)"  الطوّعية غاثةاإل أعمالخر بمشاركتهم في الطرف اآل

يف األربع ننجد من خالل تعاريف الفقهاء السابقة، أنها شملت الشروط التي حددتها أتفاقيات ج

والبروتوكوالت األضافية الملحقة بها، وتمت صياغتها بشكل تعريف يوضح مفهوم أفراد اإلغاثة اإلنسانية. 

 وحتى نصل الى مفهوم اقرب الى الدقة، سنحاول تصنيف أفراد الغوث اإلنساني في الفرع الثاني. 

 الطوع ية غاثةاإل أفرادالفرع الثاني: تصنيف 

 :(3)مايلي  إلى الطوّعية غاثةاإل أفراديمكن تصنيف 

ية ضومفو  ،المتحدة كمنظمة الصحة العالمية لألمم ةاألفراد التابعين للهيئات والمؤسسات التابع -1

 جئين . الالمتحدة لشؤون ال األمم

                                                           
 .  241العنبكي، مرجع سابق، ص   (1)
 .  125الزاملي، عامر، دراسات في القانون الدولّي اإلنسانّي، مرجع سابق ص   (2)
، بوعيشة، حماية أفراد وأعيان الخدمات اإلنسانيّة في النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير، جامعة الحاج بوغفالة  (3)

 . 29، ص2009لخضر، الجزائر، 
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قديم من حكوماتها بت لهاالمعترف بها والمرخص  األحمروالهالل  األحمرجمعيات الصليب  أفراد -2

 .  (1)خرى األ الطوّعية غاثةاإلوجمعيات ة، اإلنسانيّ المساعدة 

 .األحمرة للصليب الدوليّ التابعين للجنة  فراداأل -3

ل والهال األحمرغير حكومية من خارج الصليب  إنسانيةالتابعين لهيئات ومنظمات  فراداأل -4

 النزاع .  أطرافحد أبال حدود، في حال السماح لها من طباء أكمنظمة  األحمر

 . (2) المدنيّ لدفاع التابعين ل فراداأل -5

لطرف اعلى موافقة دولتها وترخيص من التابعين للدول المحايدة، بشرط حصولها  غاثةاإل أفراد  -6

 .  (3)يالمعن

، األحمرالل واله األحمرة للصليب الدوليّ ة تتمثل بشكل عام باللجنة اإلنسانيّ  غاثةاإل أفراد فإن لذلك

 يضاأ استيفاء الشروط المطلوبة من طرف النزاع، ويّعد طولكن بشر  ،غاثةاإلوتشمل كذلك باقي جمعيات 

 ص له مطلب مستقل كونه جهازالباحث خصّ  أن إال، المدنيّ الدفاع  أفرادة، اإلنسانيّ  غاثةاإل أفرادمن 

الملحق بأتفاقيات  1977البروتوكل األضافي األول في  باألضافة الى ذكرهمستقل وله منظمة دولية، 

 التطوعية. غاثةاإل أفرادل عن بشكل منفص األربعجنيف 

  

                                                           
 . 241العنبكي، مرجع سابق، ص   (1)
 األول./ بروتوكول  61المادة   (2)
 .241العنبكي، مرجع سابق، ص   (3)
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 المطلب الثالث

 ةالمدني  والحماية  المدني  الدفاع  أفرادمفهوم 

زدهاره وحمايته، ابناء الوطن وتطويره و  يمن أجهزة الدولة المختلفة التي تهتم ف المدنيّ يعد الدفاع 

كذلك  لكاته من المخاطر،وممت اإلنساننبيلة تتمثل في حماية  إنسانيةهذا الجهاز يحمل رسالة  إن  كون 

 ب والنزاعاتالحرو  أثناءفي حالة وقوع الكوارث  اً كبير  اً دور  المدنيّ للدفاع  إن  م بها، من األمور المسلّ  فإن

المسّلحة أو في حاالت السلم، ويدخل أفراد الدفاع المدنّي ضمن الحماية القانونّية المقّررة للعاملين في 

 المجال اإلنسانّي . 

إلشارة ضرورة االباحث يرى  فإنووقت الحرب،  في وقت السلم المدنيّ هاز الدفاع وألهمية ج

مهام  إلىرق وأخيرا التط المدنيّ الدفاع  أفرادتعريف  إلىومن ثم  ،المدنيّ ريخية للدفاع االنشأة التإلى 

  .  المدنيّ الدفاع 

 والحماية المدينة المدني  : نشأة الدفاع األولع الفر 

 منذ تحرك الطبيب الفرنسي جورج سان بول،دوليا ع المدنّي أو الحماية المدنّية ة الدفاأتعود نش 

 .  (1)إذ شمل بعد ذلك اوقات السلم  ،هتمام بموضوع الدفاع المدنيّ ه االاتجاوضعت أولى الخطوات ب إذ

                                                           
 إذ ،ميالدية 64سنة  إلى وقت وقوع حريق روما الشهيرقديما لدفاع المدنّي أو الحماية المدنيّة ا بدت الحاجة الى (1)

 64كان حريقا كبيرا دمر نحو ثلثي مدينة روما وذلك في سنة روما وجلس ينظر اليها وهي تحترق،  حرق نيرون

فيما لم تتضرر أربعة فقط من أحياء  ميالدية. انتشر الحريق سريعا واستمرت النيران مندلعة لمدة خمسة أيام ونصف
الحماية المدنية لوالية موقع روما األربع عشر، حيث دمرت ثالثة أحياء تماما فيما تضررت سبعة أحياء ضررا بالغا

  http://himaya30.com/historique1.html، الجزائر، ورقلة

http://himaya30.com/historique1.html
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 مدينة فينشاء جمعية " مشارف جنيف " إم الطبيب الفرنسي جورج سان بول بقا 1931في عام ف

صدره مجلس النواب ، ودعمت بقرار أفيما بعد (1)ةالمدنيّ ة للحماية الدوليّ المنظمة  ومن ثم ظهرت باريس،

 نع نشاء مواقع آمنة في كل دولة تكون بعيدةإ إمكانية إلى األممفيه عصبة  دعا 1935الفرنسي عام 

 . (2)، وكان ذلك بإيعاز من جمعية مشارف جنيف ةالمسّلحالنزاعات  وقتالعمليات الحربية 

عتمدت ا و  أصبحت المنظمة الدولّية للحماية المدنّية منظمة غير حكومية، 1958ثم في عام 

األعضاء في  وبدأ سريان العمل به من الدول ،1972ودخل حيز النفاذ عام  ،1966دستورها عام 

 .(3) المنظمة

                                                           
لدفاع المدني جميع اإلجراءات غير العسكرية للدفاع الوطني، بينما الحماية المدنية تهدف إلى إنقاذ األرواح يعني ا  (1)

والحد من الخسائر، وهي أقل شموال من الدفاع الوطني، ومع هذا فإن المصطلحين يستعمالن مترادفين. إذ يستعمل 
 مل تعبير الدفاع المدني في دول المشرق العربي . مصطلح الحماية المدنية في دول المغرب العربي، بينما يستع

 .  63ظر: عامر الزاملي، مدخل إلى القانون الدولّي اإلنسانّي، ص ان
، موقع الحماية المدنية التابع لوالية غليزان في الجزائر، نبدة تاريخية للحماية المدنية  (2)

imaya48.wordpress.comhttps://h/  
)3(  History Of ICDO، http://www.icdo.org/en/about-icdo/history . 

https://himaya48.wordpress.com/
http://www.icdo.org/en/about-icdo/history
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  المدني  الدفاع  أفرادالفرع الثاني: تعريف 

، على الرغم من (1)هيئات والوحدات التي ليس لها طابع عسكري من بين ال المدنيّ الدفاع  ديعّ 

 أن إال ،1945-1939من خالل الحرب العالمية الثانية  المدنيّ وضوح ضرورة توفر أجهزة الدفاع 

يئات اله أفراد إلىكما تطرقت  المدنيّ وأجهزة الدفاع  أفراد إلىلم تتطرق  1949 األربعجنيف  اتفاقيات

في نص  المدنيّ الدفاع  إلىحت قد لمّ  1949جنيف الرابعة  اتفاقية إن  يمكن القول و  ،الروحّيةو  الطبّية

األخرى من القيام  غاثةاإلوجمعيات  األحمروالصليب  األحمرعلى تمكين جمعيات الهالل  63مادتها 

ا على ذاته تطبق المبادئ إن   إلىة في األراضي المحتلة، وقد نصت فقرتها الثانية اإلنسانيّ بأنشطتها 

لتي تنشأ ا الهيئات أو من قبلالقائمة ، هاوموظفينشاط الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري 

 ة العامة األساسية وتوزيع موادفعين من خالل دعم خدمات المنالمدنيّ للسكان  لتأمين وسائل المعيشة

 .(2)اإلنقاذ  اإلغاثة وتنظيم عمليات

 بارةذكر ععن طريق  المدنيّ الدفاع  أفراد إلىونه أشار النص السابق ك أهميةوعلى الرغم من 

الداخلية،  الدول أعمالعتبارها من يكون ذلك ال ، وربمانها غير كافيةأ إال"التي ليس لها طابع عسكري" 

  .لحماية التي يتمتعون بهاا إلى باإلضافةفكان البد من وجود تفصيل وتوضيح أكثر من ذلك، 

التي تقع على  ةاإلنسانيّ وفقا للمهمات  المدنيّ الدفاع  صّنفي  اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  فإنولهذا 

 لمنّظماتااألجهزة  التي تؤديها، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الهيئات و  إلىشارة لإل وفقاً  وليس ،عاتقه

                                                           
 .  226ص  مرجع سابق، شاللدة،  (1)
 . 315، مرجع سابق، ص جويلي   (2)

  .رابعةجنيف الأتفاقية /  63نص المادة  أنظر أيضا، 
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ت اين من مخلفالمدنيّ ألن الهدف من هذه المهام هو حماية السكان  ؛ةاإلنسانيّ  باألعمالالتي تقوم 

حت فيما ببقائهم على قيد الحياة، وأصغيرها من الكوارث، ولتأمين ظروف و  هاونتائج ةالمسّلحالنزاعات 

 فإن، وعليه (1)جنيف وبروتوكوالتها الملحقة بها  اتفاقياتجهزة تتمتع بالحماية التي توفرها بعد هذه األ

 بحسبفي وقت متأخر و اضح د هذه الحماية بشكل و هو الذي حدّ  1977 األول اإلضافيالبروتوكول 

 . رأي الباحث

 ألشخاصا" بأنهم  (ب)في الفقرة  المدنيّ الدفاع  أفراد األولمن البروتوكول  61عرفت المادة ولقد 

من ضمنهم و  ،دون غيرها من المهام (أ)النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة  أطرافحد أالذين يخصصهم 

 . (2) " ة المختصة للطرف تعيينهم على إدارة هذه األجهزة فحسبالعاملون الذين تقصر السلط فراداأل

هزة الدفاع مخصصين ألجالعسكريين ال أو منهم مدنيينال المدنيّ الدفاع  أفرادوهذه الفقرة تعرف 

 ون للنداء عن حاجتهم . يبين الذين يستجالمدنيّ من السكان  أو المدنيّ 

 المدنيّ اع الدف أفراديتبين بأن  المدنيّ دفاع ال فرادأل اإلضافيمن خالل تعريف البروتوكول و 

 ثالثة أقسام :  إلى ونينقسم

 بصفة دائمة .  المدنيّ يون المخصصون ألجهزة الدفاع المدن فراداأل -1

 العسكريون الذين يخصصون على الرغم من صفتهم العسكرية للعمل بهذه األجهزة .  فراداأل -2

                                                           
(1) Civil Defense In IHL ( ICRC ), Advisory Service On IHL , International Committee of the 
Red Cross, 2001. 

 اإلضافي األول.  / بروتوكول 61المادة   (2)
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مساعدة ل المدنيّ ويؤدون مهام الدفاع  ،لتحاقاال ون الذين يتستجيبون لنداءاتالمدنيّ  فراداأل  -3

 ين لفترة معينة . المدنيّ السكان 

نقاذ إب الذين يقومون األشخاصولئك أ" بأنهم  المدنيّ الدفاع  أفرادعرف الدكتور العسبلي، لقد 

افحون لذين يكا فرادواأل ،المستشفيات أو اإلسعافمراكز  إلىنقلهم و  ،نقاضين من تحت األالمدنيّ الجرحى 

 جميعها مةز الاالحتياجات ال ألجتماعية للنازحين، ويتخذونالعاجلة والمساعدة ا غاثةاإلون الحرائق ويقدمّ 

 . (1) " ينالمدنيّ من أجل حماية السكان 

من  61بأنه يختلف عن تعريف المادة  ث من خالل تعريف الدكتور العسبلييالحظ الباحو 

ي من خالل مهامهم ف المدنيّ الدفاع  أفرادف مصطلح ي عرّ ، وكأن الدكتور العسبلاألولالبروتوكول 

النزاع  أطرافالذين يخصصهم أحد  األشخاص" ــــي شترطت بالتي ا 61السلم، على عكس المادة  وقت

 ...". لتأدية المهام المذكورة بالفقرة أ

  المدني  الفرع الثالث: مهام الدفاع  

 وهي:  المدنيّ مهام الدفاع  إلىفي الفقرة أ  1977 األول اإلضافيمن البروتوكول  61نصت المادة 

 .اإلنذار .1

 .اإلجالء .2  

   .تهيئة المخابئ .3  

                                                           
 .351ص مرجع سابق، سرى الحرب،المركز القانونّي ألالعسبلي،    (1)
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   .تهيئة إجراءات التعتيم .4  

 .اإلنقاذ .5  

   .ية والعون في المجال الدينياألولومن ضمنها اإلسعافات  ،الطبّيةالخدمات  .6  

 .مكافحة الحرائق .7  

  .الخطرة ووسمها بالعالماتتقصي المناطق  .8  

 .مكافحة األوبئة والتدابير الوقائية المماثلة .9  

    .توفير المأوى والمؤن في حاالت الطوارئ .10  

   .المساعدة في حاالت الطوارئ إلعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة .11  

 .نهااإلصالحات العاجلة للمرافق العامة التي ال غنى ع .12  

 .مواراة الموتى في حاالت الطوارئ .13  

   .المساعدة في الحفاظ على األعيان الالزمة للبقاء على قيد الحياة .14  

أوجه النشاط المكملة الالزمة لالضطالع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط  .15  
   .والتنظيم على سبيل المثال ال الحصر

أن  الإترد على سبيل الحصر،  المدنيّ ه القائمة المتعلقة بمهام الدفاع هذ أنعلى الرغم من 
 تكون إن  ستيعاب مهام أخرى لم ترد في القائمة، شريطة لمجال الا 15البروتوكول ترك في المهمة رقم 

 .   (1)"  15-1ضطالع بأي من المهام المذكورة من هذه المهام " الزمة لال

  

                                                           
 .  136ص مرجع سابق،  ،فريتس كالسهوفن،ليزابيث تسغفلد  (1)
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 المطلب الرابع

 المرتبطون بهم فرادالمتحدة واأل األمم موظفو

 
 ندالع الحرباها بالتي أثبتت فشل األممخلفا لعصبة  1945المتحدة عام  األممظهرت منظمة 

لسلم وا األمنوهو تحقيق  الأ ،المتحدة لتحقيق هدفها األساسي األممالعالمية الثانية فجاءت منظمة 

امها صبحت مهامها أكثر تشعبا وزيادة، ونتيجة لزيادة مهوأ ،كبيراً  المتحدة تطوراً  األممين، وتطورت الدوليّ 

 عملت على تهيئة موظفين يقومون بتلك المهام. 

 : تيةالفروع اآل إلىمن األفضل تقسيم هذا المطلب  أنهولهذا يجد الباحث 

 المرتبطين بها .  فرادالمتحدة واأل األممين في لمللعا التاريخي: التطور األولالفرع 

 المرتبطين بها .  فرادمتحدة واألال األمم: تعريف الفرع الثاني

 األولالفرع 

 المرتبطين بها فرادالمتحدة واأل األممين في لللعام التاريخيالتطور 

 األمنبتحقيق  اً ملتزم اً بلد 51ها ئنشإ شارك في ، وقد1945أكتوبر  24المتحدة في  األممت أأنش

يجة لفشل المتحدة نت األممنشأت و كل دول العالم تقريبا.  إلىالمتحدة اليوم  األمم، وتنتمي الدوليّ والسلم 

وذلك بعد الحرب العالمية الثانية عندما شعر المجتمع  ،ينالدوليّ والسلم  األمنحالل إفي  األممعصبة 

 .  (1)ين الدوليّ السلم و  األمنمنظمة دولية تقوم بحماية  إلىبأنه بحاجة  الدوليّ 

                                                           
 .  507، ص 2010الفتالوي، سهيل حسين، القانون الدولّي العام في السلم، دار الثقافة،   (1)
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حترام حق ،ها سوف تحقق رؤيتها التاريخية في الحريةالمتحدة بأن األممتوقعت لقد و  ، اإلنسانوق وا 

المتحدة لم تكن مستعدة لهذا النوع الجديد من الحروب التي  األممن أنه و واين بأن هذا الكالم سابق ألتب إذ

كذلك و (1) المتحدة في رواندا األمموفشل  ،في يوغسالفيا ، مثل الحرب األهليةحدثت بعد الحرب الباردة

 .)2(مذبحة سربرنيتشا

نزاعات ين في الالمدنيّ المتحدة بعد هذه األحداث تعالج بصورة منتظمة مسألة حماية  األممبدأت و 

ظهرت العديد من التهديدات  أنه إال.  األمنمجلس  أعمالمنفصال في جدول  اً صبح بندأ إذ ةالمسّلح

عتقل ما يزيد ا ، و المتحدة األممفي من موظ 210د عن قتل ما يزي إذ، )3(1992منذ عام  االعتداءاتو 

 ومنهمم، نحاء العالأمتحدة في مختلف ال األممواجباتهم في عمليات تأديتهم  أثناءا يهمن موظف 265عن 

 .  (4) 2001موظفين مدنيين لقوا مصرعهم سنة  5

                                                           
(1) Hertie school of governance working papers, United Nations Peacekeeping Forces and 
the Protection of Civilians in Armed Conflict, No 47, November 2009, www.hertie-
school.org. 

 بوسنة والهرسكال شهدتها إبادة جماعيةمذبحة سربرنيتسا تعرف أيضا باسم اإلبادة الجماعية في سربرنيتسا البوسنية،  )2(

 اسربرنيتس مدينةآالف شخص من المسلمين أغلبهم من الرجال والصبيان في  8وراح ضحيتها حوالي  1995 يوليوفي 
 وحدات المجزرة. وقد ارتكبت المنطقةمن  المسلمينونزح عشرات اآلالف من المدنيين  حرب البوسنة والهرسكخالل 

 على أنها المجزرةهذه  األمين العام لألمم المتحدة. وقد صف راتكو مالديتشتحت قيادة الجنرال  الصربي الجيشمن 
 .الحرب العالمية الثانيةمنذ  االوروبيةعلى األراضي  جريمةأسوأ 

اا"، هجوما مسلح 12من موظفي األمم المتحدة، كما تعرضت المنظمة لـ  7تم في أفغانستان أختطاف  2007"ففي عام  (3(

 . 2009من تقرير األمين العام عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، 
(4) .Bouvier, Antoine، 'Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel:  
Presentation and Analysis' in International Review of the Red Cross, Number 309, 1 
November 1995، P640 

 www.un.org/ar .أنظر أيضا، كل ما تود معرفته 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%88_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%88_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.un.org/ar
http://www.un.org/ar
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 مالدكتور بطرس بطرس غالي في وثيقة خطة السالالسابق المتحدة  لألمماألمين العام  تناولوقد 

زيادة دور المنظمة  المنظمة عندما تفكر في إن  ب موظفي األمم المتحدة، وقالمسألة سالمة  1992عام 

ن تفكر ل أيجب في المقاب وضع السالم وحفظ السالم، أو القيام بأغراض إنسانية،الدبلوماسي والقضائي و 

 .(1)تبطين المر  فرادالمتحدة واأل األممتهدد حياة موظفي  يمكن أن المخاطر التي في

ردع ل ًا على الدوامكافي قد ال يكونالمتحدة  مملألوجود عملية  على أن الخبرة تدل“ أيضاً وقال 

 أن يتوقعالمخاطر؛ ويجب  أن تخلو قط منال يمكن  خطرمناطق ال فالخدمة في ،العدائية عمالاأل

جاعة فو األمم المتحدة من شمقابل ما يبديه موظ ينبغيكما ، اً نأحيالألذى  التعرضالمتحدة  األممموظفي 

المجتمع الدولي بأسره. فهؤالء الرجال والنساء جديرون بأن ينالوا التقدير وألتزام ومثالية باألحترام من 

والمكافأة بما يتناسب والمهام الخطرة التي يضطلعون بها، وال بد من مراعاة وحماية مصالحهم ومصالح 

 . (2)" أسرهم على النحو الواجب 

كذلك و  وخصوصا ما بعد الحرب الباردة، ،يادة عدد الهجمات على موظفي األمم المتحدةوبسبب ز 

ة المتحد لألممالذين قتلوا في عمليات دعم السالم التابعة  ،المتحدة األمممن موظفي  202مقتل بعد 

                                                           
خطة السالم، الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم، تقرير األمين العام، عمال بالبيان الذي أُصدره اجتماع القمة لمجلس   (1)

 م المتحدة التأريخية،، مركز وثائق األم1992كانون الثاني  31األمن في 
  . http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/47/277 
 ه اجتماع القمةصدرأخطة السالم، الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم، تقرير األمين العام، عمال بالبيان الذي   (2)

، مركز وثائق األمم المتحدة التأريخية، 1992كانون الثاني  31لمجلس األمن في 

.http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/47/277 
 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/47/277
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/47/277
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/47/277
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ت االتابعين لها من أولوي فرادالمتحدة واأل األممصبحت مسألة حماية موظفي أ .(1) 1993خالل عام 

ات للغاية إزاء العدد الكبير من اإلصاب اً كان األمين العام قلق إذاألمين العام السابق، بطرس بطرس غالي، 

يص القسم تخص إلىالمتحدة، األمر الذي دعاه  لألمموالوفيات المترتبة على عمليات حفظ السالم التابعة 

 .(2) (سالمة الموظفين)موضوع  إلىلسالم االثامن من خطة 

 إلى أدتالمتحدة  األمملحماية موظفي  اتفاقيةصياغة  1993ترحت أوكرانيا ونيوزلندا عام ثم اق

 .  (3)المرتبطين بها  فرادالمتحدة واأل األممسالمة موظفي  اتفاقيةاعتماد 

 اتفاقيةماد تع( ال49/59المتحدة ) لألممصدر قرار الجمعية العامة  1994ديسمبر عام  9وفي 

 .(4)انونيمحاولة سريعة لسد فراغ ق االتفاقيةكانت  إذالمرتبطين بها،  فرادلمتحدة واألا األممسالمة موظفي 

 المرتبطين بها  فرادالمتحدة واأل األممالفرع الثاني : التعريف ب

 المتحدة األممأوال: تعريف موظفي 

 رادفألالمتحدة وا األممسالمة موظفي  اتفاقيةالمتحدة الذي ورد في  األممتناول تعريف موظفي 

 المتحدة : األمم ي( الفقرة )أ( : يقصد بعبارة موظف1بها من المادة ) المرتبطين

                                                           
(1) Bouvier, Antoine, 'Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel:  Presentation and Analysis' in International Review of the Red Cross, Number 
309، 1 November 1995, P640. 
 

لس ي اصدره اجتماع القمة لمجخطة السالم، الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم، تقرير األمين العام، عمال بالبيان الذ (2)

، مركز وثائق األمم المتحدة التأريخية، 1992كانون الثاني  31األمن في 

 .http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/47/277 
(3)  Noelle Higgins,The Protection of United Nations & Associated Personnel, Journal of 
Humanitarian Assistance, available at http://www.jha.ac/articles/a116.htm, and available 
at http://doras.dcu.ie/, (April 2003), P18، P19 . 
(4) http://hrlibrary.umn.edu/arabic/subdoc.html.  

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/47/277
http://www.jha.ac/articles/a116.htm
http://doras.dcu.ie/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/subdoc.html
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في  اً أفراديقوم بوضعهم بوصفهم  أوالمتحدة  لألممالذين يستخدمهم األمين العام  األشخاص -1

 متحدة. ال األمملعملية تضطلع بها  المدنيّ العنصر  أو ،عنصر الشرطة أو ،العسكري رالعنص

الوكالة  وأ ،وكاالتها المختصة أوالمتحدة  لألمموالخبراء اآلخرون الموفدون في بعثات  الموظفون -2

 ألمملة للطاقة الذرية، والموجودون بصفة رسمية في منطقة يجري االضطالع فيها بعملية الدوليّ 

 .المتحدة

موظفون هم ال :األول، الصنف (1)صنفين  إلىالمتحدة  األممصنفت الفقرة السابقة موظفين لقد 

كانوا أالمتحدة للعمل بصفة رسمية سواء  األمملحاقهم بإالمتحدة والذين يتم  األممالدائمون في 

 . عسكرين أو، شرطة أو ،مدنيين

من يكونوا ض أنالمتحدة بشرط  األممالصنف اآلخر فهم الموظفون الموفدون ضمن بعثات  أما

 ة للطاقة الذرية . الدوليّ لوكالة ا أووكاالتها المتخصصة  أوية، األممالوفود في البعثات 

 المتحدة األممالمرتبطين ب فراداأل ثانيا: تعريفه 

نجدها قد  1993المرتبطين بها  فرادالمتحدة واأل األممسالمة موظفي  اتفاقية إلىبالرجوع 

جاء  ذإ االتفاقيةى من األولالمتحدة في الفقرة ب من نص المادة  األممالمرتبطين ب فرادعرفت األ

 :)2(ن بهايالمرتبط فرادباأل لمقصود  ا

                                                           
 .34بوغفالة بوعيشة، مرجع سابق، ص   (1)
 .1993 بها المرتبطين واألفراد المتحدة األمم موظفي سالمة اتفاقيةانظر، نص المادة األولى، فقرة ب ، ( 2(
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 منظمة منظمة حكومية باألتفاق مع الجهاز المختص في أوكومة حالذين تكلفهم  األشخاص -1

 المتحدة.  األمم

ة يّ الدولالوكالة  أووكالة متخصصة  أوالمتحدة  لألممالذين يستخدمهم األمين العام  األشخاص -2

 للطاقة الذرية . 

فاق مع بموجب إت إنسانيةوكالة  أو إنسانيةعهم منظمة غير حكومية الذين تقوم بتوزي األشخاص -3

 للطاقة الذرية .  ةالدوليّ مع الوكالة  أوكالة متخصصة مع و  أوالمتحدة  لألمم ماألمين العا

لمعنى الدقيق، موظفين با االمتحدة هم ليسو  لألممالتابعين  فراداأل إن  التعريف السابق،  يتبين من

د االتفاق المتحدة بع األممة في ايفادهم للعمل تحت مظلة الدوليّ  المنّظماتقوم الحكومات و ت أفرادوانما هم 

 . المتحدة لألمممع الجهاز المختص 
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 الفصل الثالث

 اإلنساني  العاملين في المجال  فرادلأل الخاصة ةالقانوني  الحماية مفهوم 

جنيف  اقياتاتفحسب  اإلنسانيّ المجال لعاملين في السابق فئات ا فصلفي ال دراسةال تلقد بين

 فرادا واألهالمتحدة الخاصة بسالمة موظفي األمم اتفاقيةكذلك و  ،وبروتوكوالتها الملحقة بها 1949 األربع

 الدوليّ ي القانون لهذه الفئات ف المقّررةة القانونيّ الحماية  فصلفي هذا ال لدراسةتناول اوست، المرتبطين بها

 .اإلنسانيّ 

ن في العاملي فرادبأن األنجد ، اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  اتفاقياتتحليل نصوص  ومن خالل

فئة  ىإلكونهم ينتمون  )الحماية العامة المخصصة للمدنيين( عامةيتمتعون بحماية  اإلنسانيّ ال المج

 .ال يشاركون في العمليات الحربيةو  غير مقاتلينين، فهم المدنيّ أكبر وهي فئة 

في الباب الثاني  1949ين لعام المدنيّ جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان  اتفاقيةولت تنا فقد        

على  االتفاقيةمن هذه  (1)(13نصت المادة ) إذين(، مسألة عدم التمييز، المدنيّ )السكان  ــي منها والمعنون ب

يتعلق  تميز أيودون  ،ةالدوليّ  ةالمسّلحز بين سكان البلدان المشتركة في النزاعات يمبدأ عدم التمي

 . (2)جل تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرباآلراء السياسية وذلك أل أوالدين  أوالجنسية  أوبالعنصر 

                                                           
 .1949، اتفاقية جنيف الرابعة  13 مادة   (1)
 . 3جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد بك، مرجع سابق، ص   (2)
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النزاع على  أطرافتعمل  ": إن   على األول اإلضافيمن البروتوكول  (48)نصت المادة كذلك و 

ل تأمين جة واألهداف العسكرية وذلك من أنيّ المدعيان قاتلين وبين األين والمالمدنيّ التمييز بين السكان 

 . (1)" ة المدنيّ عيان ين واألالمدنيّ وحماية السكان  احترام

د السكان ض مد توجيه هجماتتعّ  " إن  ة على الدوليّ  الجنائّيةكما نص النظام األساسي للمحكمة و 

ريمة في لحربية يشكل جالمدنّيين بصفتهم هذه، أو أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في العمليات ا

 . (2)"  ةالدوليّ  النزاعات المسّلحة

 ةالمسّلحات ين في النزاعالمدنيّ التي تتناول قواعد حماية  المواد السابقةمن خالل  للباحث يتبينو 

نزاع بأن يجعلوا ال أطراف، تتمثل في التزام إنسانيةى األولفالدعامة  الى دعامتين: بأن هذه القواعد تستند

النزاع  طرافألثانية عسكرية، تتمثل في التزام ين خارج نطاق العمليات العدائية، والدعامة المدنيّ االسكان 

كثر من ، وأن ال تتعدى أضعاف القوة العسكرية للخصملياتهم نحو هدف واحد وهو تدمير وا  بتركيز عم

 ذلك . 

جاءت  ذا، ولهنزاعال أطرافوالمقاتل أمر واجب على  المدنيّ ن يز بييصبح التمبالتالي فقد أو 

 " :  (3)في الباب الرابع بتعريف قانوني للمدني فقد عرفته  األولمن البروتوكول  50المادة 

                                                           
 .1977من البروتوكول اإلضافي الملحق  48مادة   (1)
 .  2فقرة  8نظام روما مادة   (2)
 .  1977لحق باتفاقيات جنيف ل اإلضافي األول المومن البروتوك 50المادة   (3)
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ثاني وال األولفي البند  إليهمالمشار  األشخاصفئة من  إلىشخص ال ينتمي  أي: هو المدنيّ  -1

ذامن هذا البروتوكول، ( 43ة )، والماد(1) الثالثة االتفاقيةوالثالث من الفقرة أ من المادة الرابعة من   وا 

 ذلك الشك يفسر مدنيا . فإنم غير مدني كان شخص ما مدنيا أ إذاما دار الشك حول ما 

 ين. المدنيّ  األشخاصين كافة المدنيّ يندرج في السكان  -2

   . ينالمدنيّ يف هم ال يسري عليهم تعر بين أفراد   د  ة وجو المدنيّ ن من صفتهم يالمدنيّ السكان  د  ري ج  ال ي   -3

 ليها المادةالمواد التي أحالتنا إ إلى، يجب علينا الرجوع المدنيّ نفهم من هو  إن  ومن أجل 

عليهم  لف(، ذكرت الفئات الذين يطلقفي فقرتها )أ ةجنيف الثالث اتفاقيةالسابقة، فالمادة الرابعة من 

المليشيات  رادأفالنزاع و  رافطأل ةالمسّلحالقوات  أفرادالحرب في حال وقوعهم في قبضة العدو، وهم  أسرى

ية هذه الفئات، فئات عسكر  إن   إذالقوات النظامية،  أفرادوكذلك  ،والوحدات المتطوعة وحركات المقاومة

                                                           
ن ) أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه االتفاقية هم أمن اتفاقية جنيف الثالثة تنص على  (الف)/  4المادة   (1)

  -حدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:إشخاص الذين ينتمون إلى األ
من هذه القوات  الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاا  أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع، والمليشيات أو -1

 المسلحة . 
عضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون أخرى ، بمن فيهم خرى والوحدات المتطوعة األأفراد المليشيات األ -2

ط ر الشروقليم محتال، على إنَّ تتوفقليمهم، حتى لو كان هذا اإلإإلى احد أطراف  النزاع ويعملون داخل أو خارج 
 التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة بمن فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة : 

 .يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه أن -أ
  .تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تميزها من بعد أن -ب
  .تحمل األسلحة جهرا أن -ت
 .تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها  أن -ث
 .لقوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والئهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزةأفراد ا -3

  1949من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف عام  43المادة 
تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت  -1

قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثال لحكومة أو لسلطة ال يعترف 
تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولّي  أنالخصم بها، ويجب 

 .التي تطبق في النزاع المسلح
من االتفاقية  33الذين تشملهم  ماعدا أفراد الخدمات الطبيّة والوعاظالنزاع )  يعد أفراد القوات المسلحة لطرف -2

  .الثالثة( مقاتلين بمعنى إنَّ لهم حق المساهمة المباشرة في العمليات العدائية
خطار إ ب عليهجذا ضمت القوات المسلحة لطرف في النزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وإ -3

 خرى بذلك. اع األأطراف النز
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من  43المادة  فإنيحملون السالح ويشاركون في العمليات العسكرية وهم غير مدنيين، وكذلك 

 ين. المدنيّ لتمييزهم عن  ةّلحالمسصناف القوات تناولت أ األول اإلضافيالبروتوكول 

ني، قد أعطى تعريفًا واسعًا للمد الدوليّ وبالنتيجة ومن خالل ما تقدم، يجد الباحث بأن المشرع 

وال يشاركون  ،ة، فهم غير مقاتليناإلنسانيّ شموله لفئات العاملين في مجال المساعدة  إلى أدىاألمر الذي 

صت النصوص السابقة، وقد ن في ةالمسّلحفئات القوات في العمليات العدائية، ولم يرد ذكرهم ضمن 

 دماتالخ أفراد)ما عدا  ةالمسّلحالقوات  أفراديعد  " أنهعلى  األول اإلضافيحق من المل 2فقرة  34 المادة

ذا يعني بأن ، وه" لهم حق المساهمة المباشرة في العمليات العدائية أن ، بمعنىوالوعاظ( مقاتلين الطبّية

لمدنين لة في إطار الحماية العامة اإلنسانيّ الواسع يدخل الفئات العاملة في مجال المساعدة  هذا المفهوم

احث بأن الحماية جاءت ضد جميع ، ومن خالل دراسة هذه المادة يجد الب51 المقرر في نص المادة

 . برية أوبحرية  أوكانت تلك العمليات جوية ن العمليات العسكرية سواء أخطار الناجمة عاأل

 ،هتمام بحماية غير المقاتلينة، فإنه لم يتم االالدوليّ غير  ةالمسّلحبخصوص النزاعات  أما

شأن  نهأكان ينظر لهكذا نوع من النزاعات على  إذوخصوصا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 

صت ى ذلك فقد نعل ال يجوز التدخل في شؤون الدولة بما في ذلك النزاع الداخلي، وتأكيداً ف ،داخلي

الي دولة  أوالمتحدة  لألممال يحق "  على أنه 1945المتحدة عام  األممفي ميثاق  7فقرة  2المادة 

 . (1)" خالل للسلمإ أولم يكن هنالك تهديد لألمن ل في الشؤون الداخلية لدولة ما، ما عضو في التدخ

                                                           
 .  1945من ميثاق األمم المتحدة  2فقرة  2المادة   (1)



70 
 

 
 

جنيف  اقياتاتفة في الدوليّ غير  ةحالمسلّ ين في النزاعات المدنيّ بشأن حماية  األولوكان االهتمام 

 الثاني.  اإلضافيالبروتوكول المادة الثالثة المشتركة، وكذلك وبالتحديد في  األربع

ة للصليب الدوليّ طريق مشروع المادة الثالثة المقدم من اللجنة  عنفالمادة الثالثة المشتركة جاءت 

 .(1)، دولية() داخلية ةالمسّلحنواع النزاعات جميع أعلى  االتفاقيةبهدف تعميم المبادئ الواردة في  األحمر

داء كذلك االعت متخذ الرهائن، وحرّ ة وأالمدنيّ المة رت هذه المادة االعتداء على الحياة والسوحظ

 ينالمدنيّ نها لم تنص صراحة على حماية العاملين في مجال مساعدة أ إال، (2)على الكرامة الشخصية 

 .(3)" عتنى بهم جمع الجرحى والمرضى وي  ي   "عبارة واقتصرت فقط على  نسانياً إ

اسع الت األحمروالهالل  األحمرلجمعيات الصليب  الدوليّ لفت انتباه المؤتمر  إلى أدىوهذا 

قد هم وكذلك فعمل أثناءضرر  إلى األطباءيتعرض  الّ خرج بتوصيات بأ إذ ،1957عشر في نيودلهي 

 .(4) األطباءحياد  احترامدة الثالثة تفترض روح الما أن 1962كدت لجنة الخبراء في أ

ت رّ ثملة من النقائض والعوارض، والتي أدخلت المادة الثالثة حيز النفاذ حتى ظهرت ج أنما و 

 األحمرليب ة للصالدوليّ بت معها آمال اللجنة وخيّ  ،سلبا على تأمين الحماية المطلوبة لضحايا النزاعات

 .(5) ةالمسّلحالنزاعات  في تحقيق المزيد من الحماية لضحايا

                                                           
عواشرية، رقية، حماية المدنيين واألعيان المدنية، في النزاعات المسلحة غير الدوليّة، رسالة دكتوراه، جامعة عين   (1)

 .  90، ص 2001شمس، 
 المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيف  (2)
 . 2فقرة  المشتركة 3المادة   (3)
 165-164عواشرية، رقية، مرجع سابق، ص   (4)
 .  94-93عواشرية، رقية، المرجع السابق، ص   (5)
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الثاني بعد مفاوضات وجهود دولية لسد الفراغ ومعالجة المشاكل التي  اإلضافيفجاء البروتوكول 

ان الثاني قواعد عامة لحماية السك اإلضافيأظهرتها المادة الثالثة المشتركة، وقد تضمن البروتوكول 

 .(1)في الحماية العامة من األخطار العسكرية  ين وغير المشاركين في العمليات العدائية  تتمثلالمدنيّ 

ت مركزة  في المبادئ التي ذكرت سابقا، والواردة في الحماية العامة جاء إن  مكن القول، وأخيرا ي

ة، إلنسانيّ االهيئات  أفرادين الوارد ذكره، الذي قد شمل المدنيّ ، وكذلك تعريف 1949 األربعجنيف  اتفاقيات

 باإلضافة فرادتشارك في العمليات العدائية، وعالوة على هذه الحماية يتمتع هؤالء األ هذه الفئة ال إن  كون 

 ،ةّلحالمسخالل النزاعات  إنسانية أعمالحماية خاصة نتيجة لما يقومون به من  إلىالحماية العامة،  إلى

، مبحثين ىلإومن هنا ستنطلق الدراسة، بحيث سنقسم هذا الفصل  ر.ونتيجة لما يتعرضون له من مخاط

 تي: وبالشكل اآل

 النزاع. أطرافة والمنتمين ألحد اإلنسانيّ : الحماية الخاصة للعاملين في مجال المساعدة األولالمبحث 

 طرافأغير المنتمين ألحد  ةاإلنسانيّ  المساعدة مجال في للعاملين الخاصة الحمايةالمبحث الثاني: 

 النزاع. 

 

 

  

                                                           
 . 143-142، ص 2011، دراسات في القانون الدولّي اإلنسانّي، دار االكادمية، الطبعة األولى، علي، أحمد سي  (1)



72 
 

 
 

 األولالمبحث 

 اعالنز  أطراف ألحد والمنتمينة اإلنساني  المساعدة  مجال املين فيالحماية الخاصة للع

ن ة على نوعياإلنسانيّ جاءت حماية العاملين في مجال المساعدة  ،كما ورد سابقا، وكقاعدة عامة

عنها  م الباحثوالتي تكلّ  ،وهي حماية غير المشاركين في العمليات العدائية ،حماية عامة من الحماية:

ي طور ة والتي نحن فاإلنسانيّ الفصل، وكذلك حماية خاصة لهذه الفئة للقيام بمهامهم هذا في مقدمة 

 دراستها. 

، يجد الباحث 1977الملحقة بها  وبروتوكوالتها ،1949 األربعجنيف  اتفاقيات إلىوبالرجوع 

الخاصة،  ةيدخلون ضمن الحماي فأنهم التي يتمتعون بها، الحماية العامة إلى باإلضافةبان هذه الفئات، 

الحماية الخاصة لتعزيز الحماية العامة لجميع الفئات العاملة في مجال المساعدة  تفاقياتعطت هذا االإذ أ 

نما تؤدي  ،ة، فهي ال تحل محل الحماية العامةاإلنسانيّ  لحماية العامة وذلك ألهمية رتباطها باا إلىوا 

وحتى  ،وخطورتها ةالمسّلحة في النزاعات نيّ اإلنساالمهام التي يقوم بها العاملين في مجال المساعدة 

 . (1)كمل وجهة على أاإلنسانيّ داء وجباتهم تمكنهم من أ

لذلك  ،نتيجة لتعدد هذه الفئات وتشعبها خرىأ إلىن هذه الحماية الخاصة تختلف من فئة وا  

 لطبّيةاالخدمات  أفرادالنزاع وهم  أطرافهذا المبحث الفئات التي تنتمي ألحد في سيدرس الباحث 

 فرادأ، فكل فئة من الفئتين السابقتين لها هيئة مستقلة بها في الدولة، فالمدنيّ الدفاع  أفرادو  الروحّيةو 

                                                           
 . 227ص  ة، رقية، مرجع سابق،عواشري  (1)
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يان فهم في غالب األح الطبّيةالخدمات  أفراد أمالهم هيئة خاصة وموجودة في كل دولة،  المدنيّ الدفاع 

 ملحقون بالجيش.

 :نذا المبحث من خالل مطلبيبالتالي سندرس ه

 .الروحّيةو  الطبّيةالخدمات  فراد: الحماية الخاصة ألاألولالمطلب  -

  .المدنيّ الدفاع  فرادالمطلب الثاني: الحماية الخاصة أل -

 

 األولالمطلب 

 الروحي ةو  الطبي ةالخدمات  فرادالحماية الخاصة أل

ن هذه ، يتبين بأاإلضافيةوالبروتوكوالت  1949 األربعجنيف  اتفاقياتمن خالل استقراء 

جنيف  اقيةاتفمنذ  الروحّيةو  الطبّيةالخدمات  فرادأولت اهتمامها بالحماية الخاصة المقدمة أل تفاقياتاال

 ى، وكذلك شمولهم بالحماية العامة كما بينا ذلك سابقا . األول

 لعملا رتباطأل وذلك، المطبقة الحماية ناحية منرتبط المصطلحان )الطبي والروحي( معًا لقد ا

 .(1) النبيل عملهم جراء من يقصدونها التي ةاإلنسانيّ  هدافاأل وكذلك بينهما كالمشتر 

                                                           
أبو الوفا، أحمد، الفئات المشمولة بحماية القانون الدولّي اإلنسانّي، كتاب القانون الدولّي اإلنسانّي، دليل للتطبيق   (1)

على الصعيد الوطني، بعثة اللجنة الدوليّة للصليب األحمر في القاهرة، تقديم، أحمد فتحي سرور، الطبعة الرابعة، 

 .  165، ص 2010
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الفرع  في ميدان القتال في الروحّيةو  الطبّيةالخدمات  فرادوسيتناول الباحث الحماية الخاصة أل

 الدولة دىل الروحّيةو  الطبّية الخدمات من المستبقين حقوق، وفي الفرع الثاني سيدرس الباحث األول

 . لحاجزةا

 األول الفرع

 القتال ميدان في الروحي ةو  الطبي ة الخدمات فرادأل الخاصة الحماية

 بحياتهم، حيةالتض إلى بها القائمين تعرض قد التي الفئة هذه إلى لةو الموك المهام لخطورة نظراً  

لحماية ضافة لإ ةخاص بحماية الفئة هذه وملحقاتها جنيف اتفاقيات في اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون خص فقد

 .(1)صال العامة التي يتمتعون بها أ

ى لتحسين حالة الجرحى والمرضى في الميدان األولجنيف  اتفاقيةمن  24المادة  منويتبين 

 الخدمات أفراد احتراميجب في جميع االحوال "  أنهقد نصت على  1949أغسطس لعام  12الصادرة في 

عالجتهم، م أونقلهم ،  أوجمعهم،  أوعن الجرحى والمرضى، المشتغلين بصفة كلية في البحث  الطبّية

 ،لطبّيةادارة الوحدات والمنشآت لموظفين المشتغلين بصفة كلية في إمراض، وافي الوقاية من األ أو

تأكيد على وجوب ، ويالحظ من النص السابق ال(2)"  ةالمسّلحوكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات 

بتقديم  النزاع والذين يقومون أطرافحد ورجال الدين التي تخدم أ الطبّيةالخدمات  دفرااالحترام والحماية أل

 لطبّيةاالموظفين الدائمين الذين يؤدون مهام الخدمات  بصفة دائمة ويشمل ذلك الروحّيةو  الطبّيةالخدمات 

د الروحّيةو   . جميعهم الطبّيةة الوحدات ر اوا 

                                                           
 . 206-205، مرجع سابق، ص مد فهادالشاللدة، مح  (1)
 ، اتفاقية جنيف األولى.24مادة   (2)
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وهذا  (وحماية احترامة مقرونة باالحترام )اإلنسانيّ  عمالشخاص األالحماية الخاصة أللقد جاءت 

اعتداء، يجب التعامل معهم بود  أيعدم جواز مهاجمتهم ووجوب حمايتهم من  إلى باإلضافة أنهيعني 

 جليلة .  إنسانيةواحترام وذلك لما يقدموه من خدمات 

الء من هؤ  أيمة القيام باي فعل يهدد حياة وسالالمتنازعة  طرافحظر على جميع األوبذلك ي

 ،الجنس أو ،نالدي أو ،، كما ال يجوز التمييز بينهم بسبب اللونالروحّيةو  الطبّيةالذين يقدمون الخدمات 

 . (1)ألي أسباب أخرى  أو ،العرقي أو ،االنتماء السياسي أو ،العقيدة أو

 أفرادو  ،الوقتيين الطبّيةالخدمات  فرادالحماية أل 1949 األربعجنيف  اتفاقياتكذلك شملت 

ى، وهم الذين يدربون األولجنيف  اتفاقيةمن  25في المادة  (2) ةالمسّلحالتابعين للقوات  الطبّيةالخدمات 

ن لنقاالت المرضى في حاملون مساعدو  أو الستخدامهم عند الحاجة على أنهم ممّرضون خصيصاً 

 ةلمسّلحاالتابعين للقوات  دفراالبحث عن الجرحى والمرضى، واشترطت هذه المادة بأن يمارس هؤالء األ

 . (3) إليهموالذين تم تدريبهم عليها في حال الحاجة  ،الطبّية عمالاأل

                                                           
حمودة، منتصر سعيد، الحماية الدوليّة ألعضاء الهيئات الطبيّة أثناء النزاعات المسلحة، دار الفكر الجامعي، الطبعة   (1)

 .121، ص2013األولى، 
ين أو المدنيين، اال أن القانون الدولّي اإلنسانّي ال يغطي ممكن أن يكون أفراد الخدمات الطبيّة أو الروحيّة من العسكري  (2)

أفراد الخدمات الطبيّة والروحيّة المدنيين بصفتهم هذه، إال إذا خصصهم أطراف النزاع التابعين له ، أو كانوا ضمن 
ته( وبدون ي عيادمؤسسة انسانية معترف بها، وبالتالي فأن الطبيب المدني الذي يعمل خالل النزاع المسلح )كأن يكون ف

تكليف رسمي من دولته، ال يعد مشموالا بالحماية الخاصة بأفراد الخدمات الطبيّة الذين نتكلم عنهم، وانما يكون مشموالا 
بالحماية العامة الواردة في اتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية المدنين اثناء النزاع المسلح ، وكذلك الحال بالنسبة لرجال 

 الدين. 
  . 122مرجع سابق،ص المسلحة، النزاعات أثناء الطبيّة الهيئات ألعضاء الدوليّة الحمايةمودة، ح  (3)
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، كما (1)تينومؤق ،نيدائمي :على نوعين أيضاالهيئات الدينية فهم  فرادوكذلك الحال بالنسبة أل

الهيئات  أفرادالحاق  يكون أنيمكن  " 8من المادة  (د)بشكل صريح في الفقرة  األولنها البروتوكول بيّ 

يرى مندوب ، و " حكام المناسبة من الفقرة ك، وتنطبق عليهم األبصفة وقتية بصفة دائمة أو ماإالدينية 

 يّ القانونليس له تأثير على نوع المركز  أنه " 1976الفاتيكان في اللجنة الثانية للمؤتمر الدبلوماسي عام 

 أومرض  أوبآخرين ممن قتل ة ألولئك الذين يستبدلون ية مؤقتولهذا يجب ضمان حما ،فرادلهؤالء األ

 " ةلمسّلحابالقوات  الطبّيةخدمتهم في الوحدات  أثناءالطبيب  أو ،الممرضة :مثل ،رهق بالعمل مثلهمأ

 .(2)فترة تأدية الواجبات الدينية فقط  أثناءرجال الدين المؤقتين يتمتعون بالحماية  فإنولهذا 

ة دوليّ الالتابعة للجنة  الطبّيةعضاء الخدمات نفسها فقد ساوت أ  قيةاالتفامن  26المادة  أما

 (3)24ن المنصوص عليهم في المادة ظفيالمعترف بها مع المو  الطوّعيةوالجمعيات  األحمرللصليب 

 . (4)االتفاقيةمن نفس 

لمساعدات ا دالتابعة لدولة محايدة، وال تعّ  الطبّيةالخدمات  أفراديتمتع بالحماية الخاصة،  أيضاو 

 . (5)المقدمة من هذه الدولة المحايدة للدول المتنازعة تدخال في النزاع الدائر بينهم 

جب على ي إذالمحايدة،  الطبّيةى لعمل الخدمات األولجنيف  اتفاقيةولكن هنالك شروط نظمتها 

يدان مالنزاع للعمل في ال أطرافتحصل على موافقة من دولتها وعلى ترخيص من  أنهذه الجمعيات 

                                                           
لم تتطرق اتفاقية جنيف األولى والثانية عن هذين الصنفين من رجال الدين، على عكس االتفاقية الثالثة فقد تناولتها   (1)

فقد بينها في  1977اما البروتوكول االضافي األول  ، ولكن تناولتها من زاوية حقوقهم كأسرى حرب،37و 36المادة 

 /د.8المادة 
 .  282العسبلي، المركز القانونّي السرى الحرب، المرجع السابق، ص   (2)
 وهم أفراد الخدمات الطبيّة الدائمون .   (3)
 من اتفاقية جنيف األولى  26انظر المادة   (4)
 ى . من اتفاقية جنيف األول 27انظر المادة   (5)
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ذلك يجب على هؤالء  إلىضافة أن يكون هذا اإلخطار سابقا على عمل هذه الجمعيات، وباإلويجب 

ة وييكونوا حاملين لبطاقة تحقيق اله   أن (1)( 27، 26، 24في المواد  إليهمن المشار األعضاء )الموظفي

من على باللغة الوطنية، وتتض روتحر  ،وعليها الشارة المميزة ،على الذراع األيسر، عالمة ال تتأثر بالماء

الموظفون  أما .(2)قل لقب حاملها، واسمه بالكامل، وتاريخ ميالده، ورتبته، وتختم من السلطة الحربية األ

ن( ، فهم يضعون عالمة ذراع بيضاء العسكريون المؤقتو  الطبّيةالخدمات  أفراد) 25المبينون في المادة 

معرفة السلطة ب صرففقط خالل قيامهم بالمهام طبية، وت  رة مصغّ  في وسطها العالمة المميزة ولكن بأبعاد

 . (3)تمها الحربية وتختم بخ

عون طبية عند الحاجة، يض أعمالالقوات العسكرية المدربين للقيام ب أفراد أنويالحظ مما سبق 

بيض، على اع باللون األيكون الذر  أن 41ت المادة طر تشوأ هم  أعمالمميزة فقط عند القيام بالعالمة ال

ز فئة العمل ي، كل ذلك جاء لتميذلك 40لم تشترط المادة  إذعكس شارة باقي فئات العمل الطبي، 

، األول اإلضافي، فجاء البروتوكول هكذا ، ولكن الحال لم يبق(4)ن يدائميالالطبي الدائمين عن غير 

 .(5)/ ك  8ادة وذلك وفقا للمجميعهم، عاملين في المجال الطبي لتوحيد الشارة المميزة لل

 ي البحارف ةالمسّلحتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى القوات وكذلك فيما يتعلق با

لخدمات ا أفراد احترامى، فيما يتضمن األولجنيف  اتفاقية، فقد أكدت ما جاء في ومرضاهم وغرقاهم

                                                           
وهم أفراد الخدمات الطبيّة الدائمون، وأفراد الخدمات الطبيّة التابعون للجنة الدوليّة للصليب األحمر، وأفراد   (1)

 الخدمات الطبيّة التابعون لدولة محايدة.
 من اتفاقية جنيف األولى.  40انظر المادة   (2)
 من اتفاقية جنيف األولى .  41مادة   (3)

(4) Jean S. Pictet, The Geneva Conventions Of 12 August 1949, Geneva, International 

Committee Of The  Red Cross, 1952, P 317-318. 

 .  1949الملحق باتفاقيات جنيف األربع  1977/ك من البروتوكل اإلضافي األول 8مادة   (5)
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سفن طقم الطبي في أال في الميدان ومن ثم شملت العاملين في المجالوحمايتهم  الروحّيةو  الطبّية

مرضى  أوكان على ظهر السفينة جرحى أومستشفيات السفن، ومنعت أسرهم خالل وقت عملهم سواء 

  .(1)ام لم يكن 

ت كما منع الروحّيةو  الطبّيةخدمات ال أفرادحترام ورة حماية وأكدت هذه المادة على ضر فقد أ

، فلم توضح اً امع اً ي هذه المادة، بأنها تتضمن كالمما يلفت االنتباه ف أن إالهم، أعمالالقيام ب أثناءأسرهم 

 المادة ال تحتوي على أنمامهم، كما النزاع أ أطرافيلتزم بها  أننوعية االحترام والحماية التي يجب 

 . يبصابة لهؤالء الواعظين والعاملين في المجال الطاإل أوتعويضات في حال االسر  أوعقوبات رادعة 

، نجد أنها قد 1949ين في وقت الحرب لعام المدنيّ جنيف الرابعة لحماية  ةاتفاقي إلىوباالنتقال 

"  نّ أالمحميين، فالمادة الرابعة نصت على  األشخاصة لحماية اإلنسانيّ وردت العديد من المبادئ أ

ن، في وبأي شكل كا ،هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما االتفاقيةالذين تحميهم  األشخاص

 دولة احتالل ليسوا من أواحتالل، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه  أونزاع حالة قيام 

رعايا الدولة المحايدة الموجودون في  أمارعايا الدولة غير المرتبطة بها.  االتفاقيةال تحمي و  .رعاياها

لتي الدولة ا أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم ال يعتبرون أشخاصًا محميين مادامت

ألحكام الباب  أنعلى .ينتمون إليها ممثلة تمثياًل دبلوماسيًا عاديًا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها

 .(3)" (2)13الثاني نطاقًا أوسع في التطبيق، تبينه المادة 

  

                                                           
 قى القوات المسلحة في البحار . من اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغر 36مادة   (1)
 من اتفاقية جنيف الرابعة. 13انظر المادة   (2)
 ، المرجع نفسه. 4انظر المادة  (3)
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، بعةيف الرانج اتفاقيةيتمتعون بالحماية في ظل الذين  األشخاصومن خالل المادة السابقة يتبين بأن 

 وهم:

 المعادية.  لدولة النزاع الواقعين في قبضة الدولة ةالمسّلحالقوات  أفرادالذين ليسوا من  األشخاص -1

 .راضي دولة متحاربةلذين يتبعون دولة محايدة ويجدون أنفسهم في أيون االمدنيّ  األشخاص -2

 لطبّيةاوحدات نصت على حماية ال ، لكنهاالطبّيةالخدمات  أفرادعلى حماية  االتفاقيةلم تنص  -3

 اتفاقياتسوة بأ ،الطبّيةالخدمات  أفراد( والعاملين فيها ولم تتناول بقية فئات ةالمدنيّ المستشفيات )

الخدمات  ادأفر ن الرابعة، أل االتفاقيةنهم يتمتعون في الحماية التي توفرها أ إال، (1)جنيف السابقة لها

 فإنس عسكرية بل على العك أعمالهم ليست لأعما، و ن بطبيعتهم وليسوا مقاتلينمدنيو  هم الطبّية

دم النص وأن ع ين والتخفيف من معاناة الحروبالمدنيّ حماية  إلىجليلة تهدف  إنسانية أعمالهم أعمال

 أني من الضرور  أنهلذلك يرى الباحث  ة اليها،حد العيوب واالنتقادات الموجهعليهم صراحة يعد أ

في  ةمسّلحالللمدنيين خالل النزاعات المجال الطبي المقدمة حماية العاملين في  إلى االتفاقيةتسير 

املين ( والعةالمدنيّ )المستشفيات  الطبّيةنصت على حماية الوحدات  ، لكنها(2)جنيف الرابعة  اتفاقية

 جنيف السابقة لها . اتفاقياتسوة بأ الطبّيةالخدمات  أفرادفيها ولم تتناول بقية فئات 

، فقد جاءت نصوص مواده موسعة 1977لسنة  األول ضافياإلبخصوص البروتوكول  أما

ة القانونيّ ة المحايدة بالحماية اإلنسانيّ  المنّظماتشملت حق  إذ ،األربع تفاقياتعلى خالف ماجاء في اال

 اتفاقيةمن  27بشرط تطبيق الشروط التي نصت عليها المادة  الطبّيةة اإلنسانيّ تقديمها للمساعدات  أثناء

                                                           
 ، من اتفاقية جنيف الرابعة . 20، 19، 18انظر النصوص   (1)
 .152-151،  سابق مرجع المسلحة، النزاعات أثناء الطبيّة الهيئات ألعضاء الدوليّة الحماية حمودة،  (2)
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 فراددرجت الحماية والحقوق أل، و أ(1)نها منظمة دولية ماعدا شرط موافقة حكومتها أل، ىاألولجنيف 

 فرادأل ول مرة تعريفاً وأل د  وري ، كما أ  15العسكرية في المادة  الطبّيةة دون الخدمات المدنيّ  الطبّيةالخدمات 

التي وردت  ا، وتبقى الموادكما بينا ذلك سابق (ه)و  (ج)في الفقرتين  الطبّيةوالوحدات  الطبّيةالخدمات 

رية على أنها العسك الطبّيةالخدمات  فرادحكام الحماية ألالتي تناولت أ األربعجنيف  اتفاقياتفي كل من 

 . (2)مواد اساسية تحكم هذه الفئة 

ة ضمحمية وغير معرّ  الطبّيةتكون الوحدات  أنعلى  األولمن البروتوكول  12وركزت المادة 

يعمل  نألهيئة تكون مرخصة لهذا العمل، بحيث يجب  أوالنزاع  أطرافحد تنتمي ألللهجوم سواء أكانت 

ى تكون شرط حت أنهالثابتة، وهذا ال يعني  الطبّيةبمواقع وحداتهم ع على إخطار بعضهم النزا  أطراف

م خر لأن طرف النزاع اآلبحجة  الطبّيةانتهاك الوحدات النزاع  أطرافال يجوز ألحد  أنه أيمحمية، 

 .  (3) الطبّيةبمواقع وحداتهم  م  ه  م  علي ي  

جنيف  اتفاقيةمن  21المادة  1977 األول اإلضافيمن البروتوكول  13ولقد طورت المادة 

 محمية بحكم الطبّيةة، فالوحدات المدنيّ  الطبّيةوأوردت حاالت وقف الحماية عن الوحدات  ،(4)ىاألول

غراض غير وحدة طبية أل أيوفي حال تم استخدام  وطبية، إنسانيةتقدم خدمات  تهذه المادة مادام

 على ينالقادر  للمقاتلين كملجأ مستشفى استخدامتضر العدو، مثل  أنممكن  أعمالقامت بأي  أوطبية 

                                                           
(1) Yves Sandoz, Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The Geneva 
Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross، Geneva 1987, 
P142. 

 .141-140فريتس كالسهفن، وليزابيث تسغلفد، مرجع سابق، ص   (2)
 .، البروتوكول األول12ة الماد  (3)
 .،  اتفاقية جنيف األولى 21المادة   (4)
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 عمدامت يكون أخرى وحالة عسكرية؛ مراقبة نقطة أو ذخائر، أو أسلحة مستودع أو ،الهاربين أو العمل

، في هذه الحالة ستفقد مكانتها كونها العدو هجوم عرقلت أن اشأنه من وضع وحدات طبية في مواقع

 .(1)يقافماية بعد توجيه إنذار تبين فيه المخالفة وحالة اإلتوقف الح، و وحدة طبية

 أن ألولافعال التي توقف الحماية، يتحققا معا فيما يتعلق باأل أنهنالك شرطين يجب  أن إال

 التي ألفعالا بعض ة، الن هنالكاإلنسانيّ ون الفعل خارج المهام يك أنوالثاني  ،يكون الفعل ضارا بالعدو

، قانوني لبشك ترتكب أن يمكن النحو هذا وعلى ة،اإلنسانيّ  وظيفةال مع متوافقة تكون قد العدو تضر

 الرسائل لاستقبا أو إرسال مع تتداخل أن يمكن التي السينية األشعةجهزة أ من المنبعث اإلشعاعفمثال 

هو عمل ضار للعدو لكنه تم وفقا للوظيفة  ،الرادار وحدة عمل مع أو العسكري، الموقع يف الالسلكية

 .(2) الطبّيةة و اإلنسانيّ 

 : (3)ضارة بالخصم  أعماالً  دال تع اآلتية عمالاأل فإنوكذلك 

 الجرحى أولئك عن أو ،أنفسهم عن للدفاع خفيفة شخصية ألسلحة الوحدة أفراد حيازة -1

 .بهم الموكولين والمرضى

 .خفراء أو دورية أو مفرزة بواسطة الوحدة تلك حراسة -2

 تكن لمو  ،منها والمرضى الجرحى تجريد تم قد يكون الوحدة في وذخائر خفيفة أسلحة وجود -3

 .المختصة للجهة بعد سلمت قد

                                                           
 ، من البروتوكول األول. 13المادة   (1)

(2) Yves Sandoz, Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The Geneva 
Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross, Geneva 1987, 
P 174-175.  

 ، الملحق باتفاقيات جنيف. 1977، البروتوكول اإلضافي األول  2الفقرة  13المادة   (3)
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 .طبية ألسباب الوحدة في المقاتلين من سواهم من أو ةالمسّلح القوات من أفراد وجود -4

من وجهة نظر الباحث  ، تعد(1) األول اإلضافيمن البروتوكل  16، 15 دالموا فإنخيرا، وأ

ك قد اكدت االحترام والحماية بأنه أمر واجب، كذل، فالطبّيةللطواقم  المقّررةللحماية  المواد االكثر توسعاً 

وجيه ت، وال يجوز كذلك الطبّيةتقدم كل المساعدة الممكنة للقيام بمهامهم  أنوجبت على دولة االحتالل أ

شخص  أيرغام وال يجوز إ، الطبّيةي شخص لمجرد قيامهم بعمل طبي يتفق مع شرف المهنة العقاب أل

ر د تضن مثل هذه المعلومات قء بمعلومات عن الجرحى والمرضى ألداليمارس نشاطا طبيا على اإل

 . (2)ما عدا الحاالت التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه ، وذلك فيبالجرحى والمرضى

قد كرر النصوص ف األولل و على البروتوك ل الثاني فأنه لم يزد شيئاً و فيما يتعلق بالبروتوك أما

ات كي تكون الحماية مطبقة في حالة النزاع الطبّيةوالوحدات  الطبّيةبالحماية العاملة للطواقم  ةالمتعلق

 . (3)ة الدوليّ غير 

 الثاني الفرع

 الحاجزة الدولة لدى الروحي ةو  الطبي ة الخدمات من المستبقين حقوق

 روحّيةالو  الطبّيةوقوانين جنيف قد منعت أسر أعضاء الخدمات  اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  ن  إ

لم يأتوا  فرادن هؤالء األ، ألفرادة التي تقع على عاتق هؤالء األاإلنسانيّ  عمالتى ال يعيق هذا األسر األح

نما جاؤو محاربين القوات  أفرادبية وهي معالجة المرضى والجرحى والغرقى من وط إنسانيةا في مهمة ، وا 

                                                           
 .من البروتوكول األول  16، 15انظر المواد  (1)
 .من البروتوكول األول 16، 15أنظر المواج   (2)
 .من البروتوكول الثاني  10،  9انظر المواد   (3)
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 لطبّيةاقل وحشية، فال يجوز استبقاء موظفي الخدمات لجعل الحروب أكثر رحمة وأ ، وهذا كلهةالمسّلح

 الطبّيةخدمات ال أفرادوكذلك  ،في معالجة المرضى والجرحى الذين يشتغلون بصفة دائمة وكلية الروحّيةو 

ها المعترف ب الطوّعية غاثةاإلوغيرها من جمعيات  األحمرات الوطنية للصليب التابعين للجمعي

 بقدر ما تحتاجه إال، وقعوا في قبضة الخصم إذاحكوماتها، من ص بها على النحو الواجب والمرخّ 

لدى  ّيةالطببحيث يواصلون مهامهم الحرب في هذه المعسكرات،  ألسرىوالصحية  الطبّيةالضرورة 

 . (1)عسكرين الذين يتبعون دولتهمسرى ال، وذلك لخدمة األالدولة الخصم

في  هم يتمتعون بالمبادئ الواردةنحرب، ومع هذا فإ أسرى دونحال استبقائهم فأنهم ال يعّ وفي 

الحق  الروحّيةو  الطبّيةالخدمات  فراد، وهذا يعني بأن أل(2)الحرب أسرىقة بمعاملة يف المتعلّ جن اتفاقية

صحية  كونمقامة على سطح االرض ت في مبان   إالحبسهم  أوفال يجوز حجزهم في الحرية الشخصية 

مناطق خطرة يتعرضون فيها لنيران القتال، ويجب  أي إلى فرادمن هؤالء األ أير نقل ، وكذلك حظنةموآ

 . (3)خرىالمالجئ لحمايتهم من الغارات الجوية وكافة األخطار األتوفير 

الخدمات  ادأفر ى بعض التسهيالت لهؤالء الفئتين من األوليف جن اتفاقيةمن  28وردت المادة وأ

 " :وهي الطبّيةجل ممارسة مهامهم من أ الطبّية

فيات المستش أوالحرب الموجودين في فصائل العمل  ألسرىيرخص لهم بعمل زيارات دورية  -أ

 لهذا زمةالالواقعة خارج المعسكر، وتضع السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل النقل ال

  الغرض.

                                                           
رضى بالقوات المسلحة في ، من اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والم28، 26، 24المواد انظر   (1)

 . الميدان
 .الثالثة االتفاقية من 37 المادة وكذلكمن اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة األسرى  33مادة   (2)
 من اتفاقية جنيف الثالثة .  25، 24، 33،22،21المواد   (3)
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ت مام سلطاأ على رتبة موجودة هو المسؤولفي كل معسكر، يكون أقدم ضابط طبيب في أ  -ب

المعسكر الحربية عن كل ما يتعلق بأنشطة الموظفين الطبيين المستبقين، ولهذا الغرض، تتفق 

الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها  عمالالنزاع عند بدء األ أطراف

، ويكون لهذا الطبيب ورجال 26في المادة  إليهمبمن فيهم موظفو الجمعيات المشار  الطبيين،

تهم االمسائل الخاصة بواجبمباشر بسلطات المعسكر المختصة في الدين حق االتصال ال

 هذه المسائلب المتعلقةالتسهيالت الضرورية بشأن المراسالت  جميعها، وتقدم لهم هذه السلطات

 . كافة

ال  ن لنظامه الداخلي، فأنهالموظفين المستبقين في معسكر يخضعو  أنن على الرغم م -ج

 الدينية .  أو الطبّيةعمل يخرج عن نطاق مهامهم  أيلزامهم بتأدية يجوز إ

ال وأن . وتحديد إجراءاته ،العدائية بشأن إمكان اإلفراج عن الموظفين عمالاأل أثناءالنزاع  أطرافتتفق 

رب في الح أسرىمتقدمة الدولة الحاجزة من االلتزامات التي تقع عليها إزاء لم من األحكام احك أيخلي ي  

 .(1)" والروحي ،الطبي :المجالين

عهم في وقو  جميعها، حالل الدين الثالثة التسهيالت الالزمة لرجا االتفاقيةمن  35عطت المادة وأ 

الحرب  سرىأالدينة بحرية بين تسمح لهم المادة بممارسة الشعائر  إذ، حال كونهم مستبقين أويد الخصم 

 .   (2)تقديم المساعدة الدينية إلى باإلضافةووفقا لعقيدتهم،  ،من نفس ديانتهم

                                                           
 من اتفاقية جنيف األولى. 28المادة انظر   (1)
 من االتفاقية الثالثة . 35انظر المادة   (2)
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ك سرة، وكذلهذه المادة عقوبات على الدولة اآلتتضمن  أنمن المفترض  ويرى الباحث بأنه

 أن هنا من شانهف، من اعتقالهم اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  ع  ن  والتي م   ،تعويضات للفئات المشمولة بالحماية

 . هم بحرية كاملةأعماليدعم الحماية ويجعلهم يمارسون 

يرى القائد الذي يكونون تحت سلطته ذلك ممكنا،  أننه يجب إعادتهم فيما بعد بمجرد وكذلك فإ

دو، الع على ظهر سفينة أوعند مغادرتهم لمقر االعتقال في الميدان  الطبّيةالوحدات  فرادويحق كذلك أل

نما هم رجال خدمة طبية ، وا  حرب أسرىصل ليسوا ا متعلقاتهم الخاصة معهم، ألنهم في األيأخذو  أن

 . (1)وقعوا في قبضة العدو

لممرضين ا أعمال :مثل ،طبية أعمالالذين يتم تدريبهم على القيام ب ةالمسّلحالقوات  أفراد أن إال

الهيئات  أفرادالخاصة بالمرضى والجرحى والموتى، و  الحاملين للنقاالت أعمالعند الحاجة )الوقتيين(، و 

 ألشخاصاوأنه يجوز تكليف هؤالء ، حرب أسرى دونوقعوا في قبضة العدو فأنهم يعّ  إذاالدينية المؤقتين، 

 . (2)كانت هناك ضرورة لذلك  إذا الطبّية باألعمالبالقيام حال أسرهم 

هما كالف الدائمين والوقتيين؟  الطبّيةالخدمات  أفرادقة بين لماذا هذه التفر  :الباحث وهنا يسأل

 ين العزل.المدنيّ نساني لخدمة سامية وعمل إ إنسانيةرسالة  يقّدم

ن ال يمكن مقارنتهم الخدمات المؤقتي أفرادبأن  1949لعام المؤتمر الدبلوماسي أجتماع رد يو  

نما جمع الدائمين، ألن االصل في هؤالء هو أنهم عسكريون مقاتلو   اء تكليفهم بمهام طبية عندن، وا 

صلية تهم األوظيف إلىالحاجة كأستثناء من االصل، فبمجرد االنتهاء من هذه المهام المؤقتة فأنهم يعودون 

                                                           
 من اتفاقية جنيف الثانية. 37المادة   (1)
 من اتفاقية جنيف األولى . 29المادة   (2)
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لحرب في ا أسرىبحكم  المؤقتون الطبّيةالخدمات  أفرادوهي القتال لخدمة البلد الذي يتبعه، لذلك يعد 

 أفرادو حال ه وطانهم مثلماأ إلىمن حكم االستبقاء والعودة حال وقوعهم في قبضة العدو، وال يستفيدون 

  .(1)الدائمين  الطبّيةالخدمات 

النسبة حرب، وسواء ب أسرى بالنسبة لرجال الدين الوقتيين، فإنهم لألسف يّعدونوكذلك الحال 

لفئات، ية هذه افي حما اً قانوني هذا خلالً  دالباحث يع فإن، الطبّيةالخدمات  أو الروحّيةالخدمات  فرادأل

ي المواد عادة النظر ف، يجب إ اإلنسانيّ من جانبه والذي يخلو  ،غير المنصف القانونيّ وبسبب هذا الخلل 

 . (2)رستيين والدائمين عند الوقوع في األالوق الروحّية أو الطبّيةالخدمات  أفرادالتي تفرق بين 

بروتوكوالتها و  األربعجنيف  اتفاقياتوفرتها ة التي القانونيّ وعلى الرغم من هذه النصوص وهذه الحماية 

النقل  والمستشفيات ووسائل الطبّيةستمرار الهجمات التي تستهدف الكوادر ، يجد الباحث ااإلضافية

 الطبي: 

 ،لطبّيةا الطواقم بحق االنتهاكات من سلسلة سرائيلياإل ت قوات االحتاللرتكبا 2014 عام في"ف -

 رضىوالم الجرحى سعافإ في المتمثلة ةاإلنسانيّ  مهماتها أداء أثناء لها، التابعة والمركبات

 لصحيةا األوضاع في سلبا وأثر ،اإلنسانيّ  المجال في الجمعية أنشطة تدابير أعاق امم. ونقلهم

 سيارة االحتالل قوات استهدفت ،11/7/2014 بتاريخ، ففي سواء حد على والجرحى للمرضى

 الطاقم من مسعفين 3 صابةإ إلى أدى مما نعيم بني قةمنط في غاز بقنبلة مباشر بشكل سعافإ

                                                           
(1) Final Record Of The Diplomatic Conference Of Geneva Of 1949, Vol. Ii, Section A, 
Minutes Of Plenary Meetings, P 68-70. 

من االتفاقية الثالثة بأن رجال الدين الوقتيين هم أسرى حرب اذا وقعوا في قبضة العدو، وفي  36وصفت المادة   (2)

 المادة نفسها تساوي معاملة رجال الدين المستبقيين ومع رجال الدين الوقتيين . 
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 في سرائيلياإل االحتالل قوات قامت ،2014\7\21 وبتاريخ، الغاز استنشاق جراء باالختناق

 ملع وتأخير عرقلة إلى أدى ماو  للجمعية، تابعة اسعاف سيارة على باالعتداء الجلزون مخيم

 المسعف استشهد 25/7/2014 تاريخفي و  المنطقة في للمواجهات تغطيته أثناء اإلنسانيّ  طاقمها

 تعرضهم عند متوسطة بجروح سعافإ ضباط 3 صيبوأ( عاماً  27) البرعي عائد المتطوع

 نقلل التوجه أثناء حانون بيت منطقة في سرائيلياإل االحتالل قوات من مباشر ستهدافال

 ،مسعفال جثة انتشال حاول ذيال الطاقم على النيران بإطالق االحتالل قوات قامت كما. مصابين

 األحمر ببللصلي ةالدوليّ  اللجنة عبر االخضر الضوء على حصولهم من بالرغم المصابين جالءا  و 

 الذي ليالتا اليوم صباح في إال المكان من الشهيد جثة نتشالبا يسمح ولم. االحتالل قوات من

 تجاههبا مباشرة النيران طالقإ نتيجة (عاماً  28) العبادلة محمد المسعف استشهدو  ،فيه استشهد

 ةالدوليّ  اللجنة عبر ابالغه تم أنه علماً  خزاعة، منطقة في اإلسعاف سيارة من ترجل عندما

 صابينالم مع للتعامل السيارة من الخروج بإمكانه إنه االحتالل قوات قبل من األحمر للصليب

 .(1)"  المكان في الموجودين

 الطواقم الطبية في سوريا مرارا وتكرارا: وفي اآلونة األخيرة، يتم أستهداف

 المخابرو  الطبّية والمراكز المستشفيات ستهدافا من والحلفاء الروس سوريكثف النظام ال إذ"   -

 هامتطبي، وقامت منظمات دولية عديدة باال المجال في والعاملين البسيطة، األدوية ومصانع

 ضمن يأتي التدمير هذا أن وقالت سورية، يف المشافي( إبادة) بمحاولة وروسيا السوري النظام

 أجل من طباءأ منظمة ووثقت القوات، تلك تعتمدها عسكرًيا، مبرمجة م سبقة، منهجية ستراتيجيةإ

                                                           
الفلسطيني.  األحمر الهالل للجمعية  اإلنسانيّة والخدمات الطبيّة الطواقم بحق لالنتهاكات السنوي التقرير  (1)

https://www.palestinercs.org/ar/reports.php?cid=2  

https://www.palestinercs.org/ar/reports.php?cid=2
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 فيما. فيها العاملين من 750 مقتل إلى أدت ،الطبّية المنشآت على هجوًما 373 اإلنسان حقوق

 نصف وخروج سورية، مستشفيات من بالمئة 60 دمار عن العالمية الصحة منظمة أعلنت

 هو 2015 العام أن أعلنت قد حدود، بال أطباء منظمة وكانت ،الخدمة من الصحية المنشآت

 على هجوًما 12 تسجيل تم أن بعد سورية، في الصحة لقطاع بالنسبة دموية، األكثر العام

 .(1)" سابقه من دموية أكثر 2016 العام كان الحقيقة، في لكن ،الطبّية المرافق

يعها جم المستشفيات تتوقف حلب في سوريا صحة مديرية أعلنت 19/11/2016 تاريخفي و "  -

 سببب أنه بيان في وقالت العنيف، الجوي القصف بسبب العمل عن المحاصرة المدينة في

مقتل  رقية، ت م  عنالش حلب مدينة أحياء ستهدفا الذي الممنهج الروسي والقصف النظام هجمات

 .(2)كانوا في المستشفيات "  اً شخص 180كثر من خاص وجرح أثمانية أش

 المطلب الثاني

 المدني  الدفاع  فرادالحماية الخاصة أل

اناة ، من خالل التخفيف من معاإلنسانيّ  الدوليّ مهما في القانون  دوراً  المدنيّ الدفاع  أفراديلعب 

 يعانوه من وسائل الحرب، وعند النظر وكل ما ،ةالمدنيّ ضرار ، وتخفيف الخسائر واألينالمدنيّ السكان 

ين في وقت لمدنيّ ا األشخاصجنيف الرابعة بشأن حماية  اتفاقية أنروتوكوالتها نجد جنيف وب اتفاقيات إلى

 هم في ظل دولةأعمالها حق ممارسة أفرادو  المدنيّ جهزة الدفاع قد كفلت بالفعل أل 1949الحرب عام 

                                                           
(1) http://www.geroun.net/archives/66785 . 
(2) http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/11/19   . 

http://www.geroun.net/archives/66785
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/11/19
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 ةلمسّلحاجهزة لتشمل النزاعات لهذه األ المقّررةالحماية  األول فياإلضا. ويوسع البروتوكول (1)االحتالل

ه ولكن ،مباشرة المدنيّ الدفاع  إلىنه لم يشير فإ 1977الثاني لعام  اإلضافيالبروتوكل  أما. الدولية كافةً 

الحماية  طارة وذلك في إالدوليّ غير  ةالمسّلحخالل النزاعات  المدنيّ القواعد المتعلقة بالدفاع  احتراموجب ي

 العامة للمدنيين . 

الحماية  نتناول فيه األول :فرعين إلىنفهم هذه الحماية سنقسم هذا المطلب  أنوحتى نستطيع 

ي قبضة عند الوقوع ف القانونيّ والثاني نتناول فيه الوضع  ،في الميدان المدنيّ الدفاع  فرادالخاصة أل

 . العدو

 األولالفرع 

 الميدان في المدني   الدفاع فرادأل الخاصة الحماية

جنيف  اتفاقيةمن  63دراسة مفادها بأن المادة  1954عام  األحمرة للصليب الدوليّ أجرت اللجنة 

 اإلضافي، فجاء البروتوكول (2)في نظر العديد من الخبراء  المدنيّ غير كافية لحماية أجهزة الدفاع  الرابعة

 63دة والما ،جنيف بشكل عام اتفاقياتموجود بوعالج النقص ال ،من خالل المؤتمر الدبلوماسي ،األول

وعملت على تصنيفهم في الحماية على  المدنيّ الدفاع  أفرادبعدة مواد نصت على حماية  ،بشكل خاص

 حسب انتمائهم. 

                                                           
 من االتفاقية الرابعة . 63انظر المادة   (1)
 .  338العسبلي، المركز القانونّي ألسرى الحرب، مرجع سابق ص   (2)
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بشكل صريح على  1977جنيف  تفاقياتال األول اإلضافيمن البروتوكول  62فنصت المادة 

 فرادوضع عالمة مميزة أل إلى الحاجةسرعان ماظهرت  أنه إال، (1)ينالمدنيّ  المدنيّ الدفاع  أفرادحماية 

 في عاملينالب يتعلق فيما البداية منذ واضحا كان كما تماما ،وذلك لتمييزهم وحمايتهم ،المدنيّ الدفاع 

 ةاصخ عالمة بشأن مقترحات لتقديم أنشأ الذي ،نشاء مؤتمر الخبراء الحكوميين، فتم إالطبي المجال

 إلى زةالممي عالمةال ؤديت إالّ  ينبغي عدة استنتاجات، منها: إلىوتم التوصل  ،المدنيّ  لدفاعا منظمةل

 داتمعتق أي مع تتعارض الّ أكون من السهل التعرف عليها، و ، وأن ياألخرى الشعارات مع االلتباس

 على رفالتع يكون أن يجب "من نفس البروتوكول  66من المادة  3، فنصت على ذلك الفقرة (2)دينية

 فيها يجري أن يحتمل أو فيها يجري التي المناطق وفي المحتلة األراضي في ينالمدنيّ  المدنيّ  الدفاع أفراد

لعالمة ا أما، " بوضعهم تشهد هوية وبطاقة المدنيّ  للدفاع المميزة ةالدوليّ  العالمة طريق عن القتال،

 ةالدوليّ  العالمة تتكون"   أنهنصت على التي  هانفسالمادة من  4المميزة قد تم توضيحها في الفقرة 

 الدفاع أجهزة ةلحماي تستخدم برتقالية أرضية على األضالع متساوي أزرق مثلث من المدنيّ  للدفاع المميزة

مائية ، وبذلك تكون لهذه الشارة القيمة الح"  ةالمدنيّ  المخابئ لحماية أو ولوازمها هاأفرادو  ومبانيها المدنيّ 

 .األحمروالهالل  األحمريب الصلنفسها لشارة 

ين حماية يّ المدن المدنيّ الدفاع  أفرادعطى د أ ق األول اإلضافييتبين مما سبق بأن البروتوكول و 

في  إال. .."وردت عبارة المادة السابقة أ أن إال، 62ى من المادة األولخاصة وبينها من خالل الفقرة 

                                                           
 بروتوكول األول.،  62انظر المادة  (1)

(2)  Yves Sandoz, Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The Geneva 
Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross، Geneva 1987, 
P783 
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 تشكل خطرا على حياة أنهذه العبارة ممكن  أنحث يجد البا إذ، ". حالة الضرورة العسكرية الملحة ..

ون هدف عسكرية مشروعة قد يكسويغ الهجمات على أ ، وقد وضعت هذه العبارة لتالمدنيّ الدفاع  أفراد

  .(1)ة بصفة عامة المدنيّ عيان ين واألالمدنيّ لها نتائج معاكسة على 

 دأفرا احتراماعات من عدم النز  طرافعطي الحق ألهذه الضرورة العسكرية الملحة ت   أنكما 

الملحة  وضع لهذه الضرورة العسكريةي   أنكان يجب ف، لهم المقّررة، ومما يضر في الحماية المدنيّ الدفاع 

الدفاع  فرادأل رةالمقرّ وحتى ال يستخدمها ذريعة في انتهاك الحماية  ،النزاع أطرافقيود وضوابط يلتزم بها 

ماية عادة النظر في هذه النقطة لتوفير حين العاديين، لذلك يجب إ نيّ المدغيرهم من  أوين المدنيّ  المدنيّ 

 قيود غير منطقية .  أيمتكاملة خالية من  المدنيّ الدفاع  فرادقانونية أل

 ين،المدنيّ  " :موه المدنيّ الدفاع  أفرادالفقرة الثانية من المادة السابقة تناولت الفئة الثانية من  أما

 ،لمختصةا السلطات لنداء –المدنيّ  للدفاع ةالمدنيّ  األجهزة أفراد من كونهم معد رغم – يستجيبون الذين

 أفراد حتى يكون اً النص السابق يضع شروط فإنولذلك  " إشرافها تحت المدنيّ  الدفاع مهام ويؤدون

 ين محميين، وهذه الشروط هي:المدنيّ ن من المدنيّ الدفاع 

 االستجابة لنداء السلطات المختصة .  -1

ظى األفراد المدنّيون الذين يؤدون مهام أفراد الدفاع المدنّي بالحماية الخاصة، فيجب حتى يح

أما النداء غير الصادر عن  عليهم أن يستجيبوا لنداء االستغاثة الصادر من السلطة المختصة،

 فسها.ن  مهام أفراد الدفاع المدنيّ  يعد ضمانا لحماية المدنّيين الذين يؤدون السلطة المختصة فإنه ال

                                                           
(1) Françoise Hampson، Military Necessity، http://www.crimesofwar.org/a-z-
guide/military-necessity/ .  

http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/military-necessity/
http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/military-necessity/
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 العمل تحت اشراف السلطة المختصة .  -2

تحمل  تلك السلطات على بعد االستجابة لنداء اإلغاثة الصادر من السلطة المختصة، فإنه يترتب

 61لمادة المنصوص عليها في ا المدنيّ وذلك للقيام بمهام الدفاع  ،ليهاظمين إين المنّ المدنيّ  مسؤولية

شراف السلطة المختصة باعتبارها الجهة لعمل تحت إ، ويجب ااألول اإلضافيمن البروتوكول 

 ن .والتي تنظم المتطوعي ،ع المهامتوزّ الرسمية التي 

ية الخاصة المؤقتين بالحما المدنيّ الدفاع  أفراد، يحظى وبالتالي وبإستكمال الشرطين السابقين

الحق  لم تعطي  األول اإلضافيمن البروتوكول  66المادة  أن إالن، الدائمي المدنيّ الدفاع  فرادأل المقّررة

 االتفاقيةعلت مثلما ف ،المدنيّ ة المميزة للدفاع الدوليّ ستخدام العالمة المؤقتين في أ المدنيّ الدفاع  فرادأل

ممارستهم  ناءأثعطائهم الحق بحمل العالمة المميزة فقط المؤقتين بإ الطبّيةالخدمات  أفرادى لصالح األول

 إال، لفئةاقد اكتفى بالشرطين السابقين لحماية هذه  األولول بأن البروتوكول الواقع يقف، الطبّية عمالألا

ن هم عيز لتمي ةالمسّلحفي النزاعات  مهم جداً حمل العالمة المميزة  فإنومن وجهة نظر الباحث  أنه

لسماح وا ،النظر في هذه المادة إعادةالمقاتلين والمشاركين في العمليات العدائية، وبالتالي يجب  فراداأل

تى ل بطاقة الهوية حوكذلك حم ،المدنيّ المؤقتين بحمل العالمة المميزة للدفاع  المدنيّ الدفاع  فرادأل

 . (1)النزاع أثناءليهم وعدم استهدافهم يسهل التعرف إ

ة لدوليّ اوصت اللجنة العسكريين فقد أ المدنيّ الدفاع  فرادما يتعلق بالحماية الخاصة ألفي أما

 اتفاقيةمن  29و  25حكام المادتين أ إلىبالحماية استنادا  المدنيّ الدفاع  أفرادمن بشمول العسكريين 

                                                           
(1)    Yves Sandoz, Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The Geneva 
Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross, Geneva 1987, 
P781. 
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 :إلى 1977-1974عوام الثانية من المؤتمر الدبلوماسي لألء في اللجنة ، وانقسمت االرآىاألولجنيف 

 وحجج معارضة :  ،العسكريين المدنيّ الدفاع  أفرادحجج مؤيدة لحماية 

 الحجج المؤيدة: -

 يعهمالمهام جم لحماية التي يجب منحها لمهام الدفاع المدنّي الى الذين يؤدون هذهتستند ا -1

 .  (1)ةالمدنيّ  أوصفتهم العسكرية  إلىال  ،()حماية وظيفية           

 وعدم وجود مدنيين مؤهلين ،في العديد من البلدان النامية المدنيّ عدم وجود تنظيم للدفاع  -2

 .  (2)المدنيّ الدفاع  أعمالالعسكريين للقيام ب فرادألتوجب االستعانة باسي فيها مما

 الطبّيةئات الهي فرادن والممنوحة أليالعسكري المدنيّ  الدفاع أفرادال يوجد سبب لرفض حماية  -3

 .(3)العسكرية

رغب في ان ال ت، وهذه البلدفي بعض البلدان على أسس عسكرية المدنيّ يتم تكوين الدفاع  -4

لم يتمتع  إذا للطرف المعادي المدنيّ الدفاع  أفرادترغمها على حماية  تفاقيةتغيير ترتيباتها با

 .  (4)ها بحماية مماثلةموظفو 

 

 

                                                           
(1)   Yves Sandoz, Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The Geneva 
Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross, Geneva 1987, 
P793 
(2)  Ibid. P793 
(3) Ibid P793 
(4) Ibid. P793 
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 (1) :معارضةالالحجج  -

ع تمت إذامر كذلك ، ولن يكون األين واضحةالمدنيّ حماية السكان  أحكامتكون  أنيجب  -1

 نفسها من هذه الحماية. ن الدرجةالعسكريو  فراداأل

 كريونالعس فرادعن األ المدنيّ دفاع المخصصين لل العسكريون رادفصعوبة تمييز األ -2

 . يسبب ارباكا مما أسلحةكانوا يحملون  ما إذاخرين خاصة اآل

االشتراك  نوا عيتخلّ  أن ذلك يعني ضمنياً  فإنبحماية خاصة  العسكريون فرادتمتع األ إذا -3

 اإلضافةبواجبات عسكرية ن البلدان قد تعطي في العمليات العدائية، وهذا يصعب قبوله أل

العسكريين الذين يؤدون مهام الدفاع  فراد، لذلك يجب حرمان األالمدنيّ واجبات الدفاع  إلى

 حماية خاصة. أيمن  المدنيّ 

، ووضع مبشكل دائ المدنيّ صعوبة التمييز بين وضع العسكريين المخصصين للدفاع  -4

 ولئك المخصصين بشكل مؤقت . أ

 فرادج الطرفين، تم اقتراح إضافة مادة مستقلة تتعلق بحماية األوحتى يتم التوفيق بين حج

لندا السيد ، كما قال مندوب هو ، ولكنهم يعفون منها بشكل نهائيالعسكرين الذين يؤدون الخدمة العسكرية

استحداث  إلىؤدي ذلك ي أن 1977 -1974في اللجنة الثانية للمؤتمر الدبلوماسي لألعوام  غونسالفيس

                                                           
(1) Ibid. P794 
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الذين اوقف عنهم اداء الخدمة العسكرية بصفة واضحة  فرادين المحميين وهم " األالمدنيّ ن فئة جديدة م

 (1)ونهائية " 

 المدنيّ الدفاع  أفرادموضوع حماية  إلىنجده قد تطرق  األولالبروتوكول  إلىوبالرجوع  

لتوفير هذه  المادة شروطا أوردت إذ، 1977 األول اإلضافيمن البروتوكول  67العسكريين في المادة 

ة دائمة في اداء العسكريين بصف المدنيّ الدفاع  أفرادى بأنه يجب تخصيص األولالحماية، فتناولت الفقرة 

موا بأي واجبات عسكرية و يق الّ أمن نفس البروتوكول، كما يجب عليهم  61المهام الواردة في المادة 

ن من العسكريين يعدو  أن، وبما الكوارثين من المدنيّ وتكون مهمتهم حماية السكان  ،اخرى خالل النزاع

العسكريين من ما يميز العسكريين المقاتلين  فإن، (2)ينالمدنيّ بين االهداف العسكرية على عكس 

على  67وجبت المادة ة وبطاقة الهوية، لذلك أالدوليّ هي العالمة المميزة  المدنيّ المخصصين للدفاع 

للجنة ة، وقد حددت االدوليّ وضع العالمة  المدنيّ للدفاع العسكريين المخصصين  المدنيّ الدفاع  أفراد

( توضع على الظهر سم X 30 30) وماسي حجم العالمة بما ال يقل عنالثانية في المؤتمر الدبل

لمادة جازت لهم ا، كما أالمدنيّ حمل بطاقة الهوية التي تمنح له من طرف منظمة الدفاع  إلىوباالضافة 

 يضاأللدفاع عن النفس ، وتطبق  أوالخفيفة، وذلك بغرض حفظ النظام  األسلحةحمل  (د)في الفقرة 

                                                           
(1) Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of 
International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva, 1974-1977, P110, 
“Mr. GONSALVES (Netherlands)s referring to paragraph 2 of the Danish proposal for a riew 
article 57 bis (CDDH/II/325/Rev.I), said that it established a new category of protected 
civilians (persons whose liability to military service had definitely and finally ceased). But 
anyone not belonging to the armed forces was necessarily a civilian، so that such a 
provision was superfluous. Moreover, to state that such persons were protected civilians 
"unless and for such time as they take a direct part in hostilities" and that "if they carry 
out civil defense tasks they shall be covered by this Chapter' was also superfluous” 

 .  365العسبلي، المركز القانونّي ألسرى الحرب، مرجع سابق، ص   (2)
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مندوبين في المؤتمر الدبلوماسي )مندوبي بعض ال أن إال،  65الفقرة الثالثة من المادة  أحكامهذه الحالة 

ة تحديد صعوب إلىبالنظر  فرادتسليح هؤالء األ عبروا عن عدم رضاهم من (  قدالنمسا والسويد ومصر

 .  (1) المدنيّ المخصصة لمهام الدفاع  ةالمسّلحالوحدات العسكرية والقوات  ويةه  

العدائية  عمالفي األ فراد، مشاركة هؤالء األنفسها من المادة( 1لفقرة )ه( من الفقرة )ومنعت ا

ال ن، وفي حيسكريالع المدنيّ الدفاع  أفرادلتحييد  ت هذه المادة، وجاءضارة بالخصم أعماالً  ايرتكبو  الّ وأ

نهم أ إالم سوف يفقدون الحق في الحماية الخاصة الممنوحة لهم فإنهالقتالية،  باألعمالمشاركتهم 

 . (2)الحرب أسرىيحتفظون بصفة 

 وهذه فراداأل هؤالء يؤدي أن"  نفسها فقد نصت علىمن المادة  1الفقرة )و( من الفقرة  أما

هذا  ويّعد " غيره دون له التابعين للطرف لوطنيا اإلقليم نطاق في المدنيّ  الدفاع في مهامهم الوحدات

 المدنيّ اع يتم ارسالهم لتقوية الدف أن المدنيّ العسكريين المخصصين للدفاع  فراداألإذ يمنع  النص مهماً 

ف يتم وضعهم من قبل الطر  أن أو ،ذلك الطرف في االراضي المحتلة استخدامهم من أو ،حليفة طرافأل

 .  (3)ف غير داخل في النزاع الذي يتبعونه تحت تصرف طر 

وال المادة  يالثان اإلضافي، فلم يتطرق البروتوكل غير الدولية ةالمسّلحبالنسبة للنزاعات  أما

توكول و ي البر ف النظر إعادة إلى، لذلك يدعو الباحث المدنيّ الدفاع  أفرادلموضوع حماية  الثالثة المشتركة،

 كل فئاته. ب المدنيّ الدفاع  فرادة ألالقانونيّ قر الحماية مواد ت   ضافة، وا  والمادة الثالثة المشتركة الثاني

                                                           
(1) Ibid. P794 & P797  & P798. 

 الملحق باتفاقيات جنيف األربع . 1977من البروتوكول اإلضافي األول  67( من المادة  1أنظر: الفقرة ) هـ/  (2)

 .  367 – 366ر أيضا: العسبلي، المركز القانونّي ألسرى الحرب، مرجع سابق، ص أنظ   
 .  367العسبلي، المرجع السابق، ص   (3)
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 الثانيالفرع 

 ة العدوعند الوقوع في قبض المدني  العسكريين المخصصين للدفاع  فرادلأل القانوني   المركز

ل و من البروتوك 67سر، فقد عالجته الفقرة الثانية من المادة عند األ القانونيّ فيما يتعلق بالوضع 

 فراداأل يصبح " أنه، ونصت على 1949 األربعجنيف  اتفاقياتالملحق ب 1977 األول ضافياإل

 في ويجوز الخصم، قبضة في وقعوا إذا حرب أسرى المدنيّ  الدفاع أجهزة في العاملون العسكريون

 اعالدف أعمال يف فراداأل هؤالء يوظف أن فحسب فيها ينالمدنيّ  السكان صالح سبيل في المحتلة األراضي

 ذهه أداؤهم يكون أن خطراً  العمل هذا مثل كان إذا يشترط ذلك ومع ،الحاجة تدعو ما قدر على المدنيّ 

 أسرىر سالعسكرين عند وقوعهم في األ المدنيّ الدفاع  أفرادت هذه المادة ، أذن لقد أّعد" تطوعاً  عمالاأل

؟ ولم حرب أسرىبلوماسي هذه الفئة المؤتمر الد إلى السؤال التالي: لماذا أّعد، األمر الذي يؤدي حرب

د قال مندوب لق ؛نحرب ؟ وتم ّعدهم مستبقي أسرى الطبّية عمالن لألون المخصصو العسكري فراداأل يّعد

 العسكريين فرادينظر لأل إالهذه المادة بأنه " كان يفضل  حول 1977را في الجلسة العامة عام سويس

( من هذا 43( من المادة )2مسلحة وفقا للفقرة ) قوات أفراد، كالمدنيّ ون للدفاع الذين يخصصّ 

كأسرى  يهمإلالعسكريين الطبيين الدائمين وال ينظر  فرادنما يجب معاملتهم معاملة األ، وا  البروتوكول

الدفاع  أفرادين و المدنيّ  المدنيّ الدفاع  أفرادحرب كنوع من التسوية بين  أسرىهم تم ّعد أنه إال، (1)حرب " 

 .ينالعسكري المدنيّ 

                                                           
 .  369أشار إليه الدكتور العسبلي، المركز القانونّي ألسرى الحرب، مرجع سابق، ص  (1)



98 
 

 
 

مازالوا  المدنيّ الدفاع  أفراد أن إال اإلنسانيّ  الدوليّ وعلى الرغم من الحماية التي وفرها القانون 

نتهاك للحماية:ا  إلىيتعرضون   عتداءات وا 

 غارات في آخرون وجرح ،المدنيّ  الدفاع عناصر من خمسة قتل 26/4/2016 تاريخ ففي  -

 شديد صفلق تتعرض التي حلب غربي ألتاربا بمدينة المدنيّ  للدفاع مركزا أستهدفت روسية

 .(1)وحلفائه النظام من

 الجينة بلدة في المدنيّ  الدفاع مركز الروسية الطائرات استهدفت 18/7/2016 تاريخوفي  -

 خروجو  الجرحى من وعدد قتيل بسقوط تسبب مام الغربي، حلب بريف األتارب مدينة شمالي

 .(2)الخدمة من كامل بشكل المدنيّ  الدفاع مركز

 حي في المدنيّ  لدفاعل اً مركز  النظام طائرات ستهدفا 19/11/2016 تاريخوفي  -

 .(3)األنصاري

  

                                                           
(1) http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/4 . 
(2) http://aranews.org/2016/07 . 
(3) http://aranews.org/2016/11 . 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/4
http://aranews.org/2016/07
http://aranews.org/2016/11
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، المتكون (1)(أصحاب الخوذ البيضاء) الدفاع المدني السوريبذله أخيرًا أن نشير الى الدور الذي يونود 

لمستجيبون الباً ما يكونوا ان، الذين غيمسيارات أجرة، وطالب، ومعل وسائقي ،وبنائين ،من خبازين سابقين

لخطر، ل قد تعرضواعندما يكون المدنيون السوريون  الوحيدون المتواجدون في مناطق النزاع في سوريا،

وقد عملوا  ،دمرها القصف الجويواإلصابة، أو الدفن تحت أنقاض المنازل والمدارس والمستشفيات التي 

 .(2)من تحت أنقاض القصف الجوي أنقاذ عدد كبير من أرواح المدنيين واألطفال على

ونتيجة لهذه الجهود اإلنسانية ألصحاب الخوذ البيضاء، تم ترشيحهم لنيل جائزة نوبل للسالم في عام 

، ومع ذلك لم تسعفهم النصوص القانونية التي توفر الحماية ألفراد الدفاع المدني وأجهزتها، (3)2016

 ءات المستمرة.إذ مازالوا يتعرضون للمخاطر الحرب واإلعتدا

  

                                                           
ا ا 2013تأسست منظمة الخوذ البيضاء السورية سنة  )1(  لدفاع المدني السوري.وتسمى رسميا

)2) http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8 . 
 . https://nobelpeaceprize.whitehelmets.org/arالخوذ البيضاء  )3(

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8
https://nobelpeaceprize.whitehelmets.org/ar
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 المبحث الثاني 

 نزاعال أطراف ألحد المنتمينغير  ةاإلنساني   المساعدةمجال  في للعاملين الخاصة الحماية

صين لذلك، المخص فرادة وحماية األاإلنسانيّ  غاثةاإل أعمالجنيف وبروتوكوالتها  اتفاقياتتناولت 

حملون ي المنّظمات، وأن كان العاملون في هذه النزاع ومحايدة أطرافوغالبا ما تكون منظمات مستقلة عن 

 جانبه.  إلىجنسية طرف النزاع الذي يقفون 

ة صالمخصّ  أو غاثةاإل عمالالمتحدة المخصصة أل لألممة التابعة اإلنسانيّ  المنّظماتوكذلك 

 اإلنسانيّ  لدوليّ انطباق القانون ة مع بعض الفوارق التي تتعلق باالستقاللية وقابلية ااإلنسانيّ  عماللأل

 .  ةالمسّلحالنزاعات  أثناءعليهم في 

 :مطلبين وهما إلىيقسم هذه المبحث  أن لذلك ارتأى الباحث

 .دةة المحاياإلنسانيّ  المنّظماتو  الطوّعية غاثةاإل فراد: الحماية الخاصة ألاألولالمطلب  -

 المتحدة. األممالمطلب الثاني: الحماية الخاصة لموظفي  -
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 األولالمطلب 

 ة التطوعيةاإلنساني   غاثةاإلجمعيات  أفرادة حماي

، (1)(األحمرة للصليب الدوليّ هو )الحركة  غاثةاإلعنى الواسع لجمعيات الم أننذكر  أنيجب 

، وكذلك ألحمراوالصليب  األحمرالجمعيات الوطنية للهالل  أفرادمقدمة هذه الفئة في  يكون فإنوبالتالي 

وال لنزاع. ا أطرافة لخدمة احد اإلنسانيّ محايد الذين يقومون بالخدمات  التابعة لبلد غاثةاإلجمعيات  أفراد

 هم على الوجه المطلوب ما لم يتم توفير الحماية والضماناتأعمالالقيام ب فرادهذه الجمعيات واألتستطيع 

 .(2)ة االخرى اإلنسانيّ  المنّظماتية لهم والهيئات و األمن

ي الميدان ف ةالمسّلححال الجرحى والمرضى بالقوات ى لتحسين األولجنيف  اتفاقيةولقد نصت 

 تىح، غاثةاإل وجمعيات للسكان العسكرية السلطات وتسمح..." أنهعلى  18في الفقرة الثانية من المادة 

 بأنو  جنسيتهم كانت أياً  المرضى أو الجرحى طوعاً  يجمعوا بأن ،احتلت أو غزيت التي المناطق في

 اقتراف عن ايمتنعو  أن األخص وعلى، والمرضى الجرحى هؤالء احترام يندنيّ الم السكان وعلى ،بهم يعتنوا

قرت حماية خاصة للسكان المتطوعين والجمعيات هذه المادة قد أ فإن، وبالتالي (3)"ضدهم عنف أعمال أي

 ين . المدنيّ لمساعدة  غاثةاإل أعمالة الذين يقومون باإلنسانيّ 

                                                           
(1)Sylvie-So Junod , Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The 
Geneva Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross, 
Geneva 1987, P 1477 . 

دراسات في القانون الدولّي اإلنسانّي، تقديم  الزاملي، عامر، الفئات المحّمية بموجب أحكام القانون الدولّي اإلنسانّي،  (2)

 . 126 – 125،ص  2000مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، الطبعة األولى، القاهرة، 
 .من اتفاقية جنيف األولى  18انظر المادة   (3)
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 ،عرفاً  اً واجب اً مر ة أاإلنسانيّ  غاثةاإل أفرادحماية  ترفي أصبحالع اإلنسانيّ  الدوليّ وبحسب القانون 

لتسليم  اً ومهم اً ضروري اً ة امر اإلنسانيّ  غاثةاإل أفرادحماية  فإنين، المدنيّ قية لتجويع وذلك كونه نتيجة منط

 .  (1)للمدنيين المحتاجين والمحافظة على حياتهم الغوث أعمال

وكل ة في البروتاإلنسانيّ  غاثةاإل أفرادالنص على حماية  تم إذ، هالحال كما هو علي ولم يبق  

 غاثةاإل أفرادوذلك للدور العظيم الذي يقوم به  ، 1949 األربعجنيف  اتفاقياتالملحق ب 1977 األول

 لهذه الفئة وكذلك شروط حمايتهم القانونيّ مر الذي يتطلب من الباحث تناول الوضع األ ة،اإلنسانيّ 

 وتقسيماتهم . 

 األول الفرع

 الطوع ية غاثةاإلجمعيات  فرادأل القانوني  الوضع 

دورة ال ول مرة في المؤتمر الدبلوماسي فية ألاإلنسانيّ  غاثةاإلعمال نوقش موضوع الحماية ل

على  ة، والنصاإلنسانيّ  غاثةاإل أفرادحد المندوبين ضرورة وضع حكم خاص بالرابعة منه، عندما رأى أ

صوص المن عماليقومون بتأدية المهام التي تقع على عاتقهم، بما فيها األ عندما غاثةاإل أفرادحماية 

من البروتوكول  71، وبذلك فقد نصت المادة (2)جنيف الرابعة  اتفاقيةمن  62-55عليها في المواد 

 من جزءاً  الغوث على العاملون يشكل أن الضرورة، عنديجوز  -1" على مايلي:  األول اإلضافي

 مثل كةمشار  وتخضع. الغوث إرساليات وتوزيع لنقل وخاصة الغوث أعمال من أي في لةالمبذو  المساعدة

                                                           
 .94جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك، مرجع سابق، ص   (1)
وطنية للهالل الحمر و الصليب األحمر وخدمات المحمية في القانون الدولّي العسبلي، محمد حمد، الجمعيات ال  (2)

 .  282، ص1992اإلنسانّي، رسالة ماجستير، جامعة قاريونس، بنغازي، 
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 العاملين هؤالء مثل احترام يجب -2.إقليمه على واجباتهم يؤدون الذي الطرف لموافقة العاملين هؤالء

 رالمشا وثالغ على العاملين وسعه في ما بأقصى الغوث إرساليات يتلقى طرف كل يساعد -3 .وحمايتهم

 الملحة يةالعسكر  الضرورة حالة في ويجوز بالغوث، المتعلقة مهمتهم أداء في ىاألول الفقرة في إليهم

 حال بأي يجوز ال -4 .وقتية بصفة تحركاتهم تقييد أو الغوث على العاملين نشاط أوجه من الحد فحسب

 اعاةمر  خاص بوجه عليهم ويجب. البروتوكول لهذا وفقاً  مهامهم حدود تجاوز الغوث على للعاملين

 لىع العاملين من فرد أي مهمة إنهاء ويمكن إقليمه، على واجباتهم يؤدون الذي الطرف أمن متطلبات

 . " الشروط هذه يحترم ال الغوث

هالل وال األحمرالصليب  فرادجاء مطلقا ولم يحدد الحماية فقط أل أنهنجد من النص السابق و 

 رافأطالغوث ليدل على فئات  أفراداستخدم مصطلح  إذماية، نهم يدخلون ضمن هذه الحأ إال، األحمر

النزاع الذين يتطلب منهم إعطاء تعليمات  أطرافمخاطبة ل، وجاءت هذا المادة جميعها اإلنساني الغوث

 .  (1) غاثةاإل أعمالقيامهم ب أثناء فرادبعدم استهداف مثل هؤالء األ ةالمسّلحقواتهم  أفراد إلى

مساعدة ًا من الالغوث يشكلون جزء أفراد أنتتضمن قاعدة جديدة وهي ) لسابقةالمادة ا فإنوكذلك 

 إالالبًا غما تتم  غاثةاإل أعمال أن، كون غاثةاإل أعمالو  غاثةاإل أفرادتعني هنالك ارتباط بين المبذولة(، و 

ذه المهام ه، مما يقتضي ضرورة العمل على تأهيلهم بالشكل المناسب لتأدية مثل غاثةاإل أفرادعن طريق 

قط ف قد ال يكون عبارة عن مواد مادية وعينية غاثةإلالمفهوم الحديث ل أن، كما تمييز مجحف أيبدون 

                                                           
(1) Yves Sandoz, Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The Geneva 
Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross, Geneva 1987, 
P832. 
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 ،يّ اإلنسانالغوث  أعمالمن  أيالمؤهلين للمساعدة في  فرادمجموعة من األ غاثةاإلتكون  أننما يمكن وا  

 .(1)مادة السابقة كما هو منصوص عليه في الوتوزيعها، رساليات الغوث إ ،نقل :مثل

 نأراضي المحتلة، وجب على دولة االحتالل ل نقص المؤن الكافية لدى سكان األوكذلك في حا

ة لدوليّ اين، وتقدم لهم الحماية، كالسماح للجنة المدنيّ ة لمساعدة السكان اإلنسانيّ  غاثةاإلتسمح بعمليات 

تفتيش هذه تقوم ب أنويمكن لدولة االحتالل  ،الطبّيةمدادات رساالت األغذية واإلأبتوفير  األحمرللصليب 

 غاثةإلارسلت الدولة الحامية التي أ أوة الدوليّ رساليات وان تحصل على ضمان من اللجنة اآلليات واإل

 . (2)لنزاع ا أطراف أوولن تستخدم لفائدة دولة االحتالل  ،ينالمدنيّ رساليات مخصصة للسكان بأن هذه اإل

 والهالل األحمريجب على جمعيات الصليب  إذتتوفر شروط،  أنوحتى تتم الحماية يجب 

جازت ة، وأيّ الدول تفاقياتووفق اال ةالمسّلحتواجدهم خالل النزاعات  أثناءيحملوا الشارة المميزة  أن األحمر

تكون الشارة صغيرة  أن، ويجب (3)ز والحماية يى حمل الشارة وذلك للتمياألول االتفاقيةمن  44المادة 

رجال  إلىحداث التي تتطلب سرعة التعرف حمل شارة كبيرة خصوصا في األ يجوز أنهلى ، عالحجم

 . (4) غاثةاإلو  اإلسعاف

  

                                                           
 .  283العسبيلي، الجمعيات الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر، مرجع سابق،   (1)
 .من اتفاقية جنيف الرابعة  59أنظر المادة   (2)
الهالل األحمر، وحمل الشارة في حمل الشارة في وقت السلم لتميز هؤالء األفراد بأنهم تابعين للصليب األحمر و  (3)

 وقت الحرب وذلك لتمتعهم بالحماية الخاصة المقّررة لهم . 
 للصليب الدوليّة المجلة مقال،انطوان بوفية، جوانب خاصة الستخدام شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر،   (4)

  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjff.htm، 272 العدد األحمر،

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjff.htm
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 : تزام بالشروط اآلتيةباألل إالوقت  أيوعلى العموم، ال يجوز أستخدام الشارة في 

 يتماشى هذا االستخدام مع التشريع الوطني .  أن -

 .  األحمرليب نشطة تتفق ومبادئ الصيشمل فقط أ أن -

 (1)تحمل الشارة في وقت العمل فقط  أن -

ر شراف مباشًا لهم بالعمل، ويجب وضعهم تحت إالشارة مرخص يكون مستخدمو أنويجب 

سؤولة م ، وأنها سوف تعذدالشارة تستخدم بطريقة صحيحة أنتتأكد من  أنمن الدولة التي عليها 

 عن سوء االستخدام . 

استخدام الشارة للحماية بدون ترخيص من الدولة، ففي الحالة توجد حالتان  يجوز  أنه إال

ل من كومية بحيث ال يستطيع بحادراة الحاع معقد وحاد في زعزعة فعالية اإلى عندما يتسبب نز األول

 ، والحالة الثانية خالل نزاعات داخلية شديدة تجعل فيالقرارات التي تتكفل بها عادةحوال تطبيق األ

ما في الحالة ك راضيي تسيطر بشكل فعلي على جزء من األالسلطات الت إلىرف حكم المستحيل التع

 . (2)زم عادةالترخيص الالتباشر بالعمل دون الحصول على  أن، وتتمكن بذلك جمعية وطنية السورية

 المعنية طرافباألتفاق بين األ يتقرر -قوة مسلحة من قبل  غاثةاإلوكذلك يجوز مرافقة قوافل 

ا ال هفإنحال وجود هذه القوات  ، وفيتغيير وجهتها أومن السلب،  غاثةاإللى مواد للمحافظة ع -

                                                           
 من الئحة استخدام شارة الصليب األحمر أو الهالل األحمر بواسطة الجمعيات .  17المادة   (1)
جع سابق، موقع اللجنة الدولية األحمر، مر الهالل أو األحمر الصليب شارة الستخدام خاصة جوانبانطوان بوفيه،  (2)

 للصليب االحمر.
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 طرافأع بالحماية الخاصة بهم طالما هنالك موافقة مسبقة من متّ من الت غاثةاإل أفرادثر في حق تؤ 

 . (1)النزاع على مهمتهم

 الفرع الثاني

 ة المستقلةاإلنساني  للمنظمات  القانوني  الوضع 

ن و المدنيّ يها لة التي يحتاج إاإلنسانيّ ة المستقلة تقديم المساعدة اإلنسانيّ للمنظمات  أيضاويحق 

 األربعجنيف  اقياتاتفة التي كفلتها القانونيّ ة تحظى بالحماية اإلنسانيّ  المنّظماتوقت الحرب، ولذلك فهذه 

 مكانيةإيعني حرمانهم من  المتحاربة طرافعن األ المنّظماتاستقالل هذه  أن إذ ،اإلضافيةالت و والبروتوك

وظفي سالمة م اتفاقية، وكذلك ال تشملهم األحمروالهالل  األحمراستخدام شارات الحماية وهي الصليب 

ثغرة قانونية  د، وهذه تعّ (2)النزاع أطرافي طرف من ة كونها منظمة مستقلة، غير منتمية ألالمتحد األمم

 ة المستقلة . اإلنسانيّ  ماتالمنظّ  فرادتحول دون توفير الحماية الخاصة أل

 فقرتها في التاسعة المادة أن ، نجد1949لعام  األربعجنيف  اتفاقياتوعند التأمل في نصوص 

جال )التي تعمل في الم المحايدة ةاإلنسانيّ  المنّظمات عطتأ  األول اإلضافي البروتوكول من( ج/)(3)الثانية

                                                           
 .  285العسبلي، محمد حمد ، الجمعيات الوطنية ، مرجع سابق، ص   (1)
 .  6كات ماكنتوش ، ما وراء الصليب األحمر، مرجع سابق، ص   (2)
 وظفيهام خدمات محايدة دولةل التابعة بها المعترف الجمعية تقدم المن اتفاقية جنيف األولى على أنه ) 27تنص المادة   (3)

 لجمعيةا تتبعها التي الحكومة من مسبقة موافقة على حصولها بعد إال النزاع أطراف أحد إلى الطبيّة ووحداتها الطبيين

 .المذكور النزاع طرف إشراف تحت الوحدات وهذه الموظفون هؤالء ويوضع. المعني النزاع طرف من ترخيص وعلى
 هذه قبلي الذي النزاع طرف ويلتزم. المساعدة تقبل التي للدولة الخصم الطرف إلى الموافقة ذهه المحايدة الحكومة وتبلغ

 .النزاع في تدخالا  حال بأي المساعدة هذه تعد وال.لها استخدام أي قبل الخصم الطرف بإبالغ المساعدة

 قبل وذلك، 40 المادة في عنها لمنصوصا الهوية تحقيق ببطاقات األولى الفقرة في إليلهم المشار الموظفين تزويد ويتعين

 وقعوا إذا 27 المادة في إليلهم المشار األشخاص استبقاء يجوز )ال 32نص المادة  .يتبعونه( الذي المحايد البلد مغادرتهم
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 التي الشروط تطبيق بشرط ،الطبّية ةاإلنسانيّ  مساعداتلل تقديمها أثناء ةالقانونيّ  الحماية فقطالطبي( 

 .(1)دولية منظمة نهاأل حكومتها موافقة شرط ماعدا ىاألول جنيف اتفاقية من 23،27  المادة عليها نصت

 غاثةاإل أفراد حماية عام بشكل تناولت والتي األول البروتوكول من 71 بالنسبة للمادةوكذلك 

 ةإلنسانيّ ا المنّظمات أفراد على تنص لم لكنها( وحمايتهم العاملين هؤالء لمث حتراما يجب) ةاإلنسانيّ 

 على جماتاله عدد زيادة منها سباب،أ لعدة كافية غير حماية فهي وبالتالي ،النزاع أطراف عن المستقلة

 همياتح تهدد التي خطارواأل النزاع مناطق في عملهم طبيعة بحكم يتواجدون وكونهم ،(2)العاملين هؤالء

 . عملهم تمامإل ضمانا لهم تكون التي الحماية تحسين إلى تدعو التي سباباأل من وغيرها

ج تتمتع بالحماية العامة فقط لكونها تندر ة المحايدة اإلنسانيّ  المنّظمات فإنحال،  ةأيولكن على  

مان هم في أاممه تكون كافية لهم في مباشرة ين، والحماية العامة الالمدنيّ كبر وهي فئة تحت فئة أخرى أ

ن فيها من ، وكان العاملو رسلت منظمةأ إذا هأنالنزاع، ومن المؤسف  أطرافهجمات قد يطرأ من  أيمن 

                                                           

 زاعالن طرف إقليم إلى – ذلك تعذر إذا – أو بلدهم إلي بالعودة لهم يصرح ذلك، خالف على يتفق لم وما.العدو قبضة في

 .الحربية المقتضيات بذلك وتسمح لعودتهم طريق يفتح إنَّ  بمجرد، خدمته في كانوا الذي

 ومرضى بجرحى للعناية تخصيصهم ويفضل، الخصم الطرف إمرة تحت مهامهم تأدية يواصلون، عودتهم حين وإلى

، القيمة ذات األشياءو الخاصة ومهماتهم متعلقاتهم رحيلهم عند معهم ويحملون.خدمته في كانوا الذي النزاع طرف

 .تخصهم التي المواصالت وسائل أمكن وإذا، واألسلحة واألدوات

 تيال والرواتب والمخصصات والمأوى الغذاء نفس سلطتها تحت وجودهم أثناء الموظفين لهؤالء النزاع أطرف وتوفر
ا  حال أية على الغذاء يكون إنَّ  ويجب. جيوشها في لهم المناظرين للموظفين تعطى  التنوعو والجودة الكمية حيث من كافيا
 .المعنيين للموظفين طبيعي صحي توازن لتأمين

(1) Yves Sandoz, Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The Geneva 
Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross, Geneva 1987, 
P143. 

تشير أحدى الدراسات إلى وجود ارتفاع حاد في أعداد حاالت العنف تجاه العاملين في مجال المساعدات اإلنسانيّة   (2)

، وبلغ عدد %92بزيادة  2002و 1997مقارنة بالفترة  2005و  2002، وقد تضاعفت في الفترة ما بين 1997منذ عام 

ضحية من  947نتجت عن سقوط  2005و 2002ما بين  في الفترة 408الحوادث الرئيسة التي تعرض لها العاملون 

 . 5حالة وفاة. انظر ماكنتشوش، كات، مرجع سابق ص  434بينها 
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 ّظماتالمنفضل من تلك م قد يجدون أنفسهم مشمولين بحماية أفإنهفي النزاع  طرافرعايا الدول األ

وائهم د انطوذلك لع ،لى الحماية الكافيةة المستقلة والمحايدة ال تحصل عاإلنسانيّ  المنّظماتالمستقلة، ف

 . (1)النزاع  أطراف تحت أمرة

ة يشكل جريمة حرب، وذلك لكونهم متمتعين اإلنسانيّ  المنّظمات فرادانتهاك أل أي فإنوعموما 

 شن عمدت "ة الذي يحظر صراحة الدوليّ  الجنائّيةساسي للمحكمة ة العامة، فقد وردت في النظام األبالحماي

 مهام من مهمة في مستخدمة مركبات أو وحدات أو مواد أو منشآت أو مستخدمين موظفين ضد هجمات

 وفرت التي الحماية يستخدمون ماداموا المتحدة األمم بميثاق عمالً  السالم حفظ أو ةاإلنسانيّ  المساعدة

 . (2) " ةالمسّلح المنازعات قانون بموجب ةالمدنيّ  للمواقع أو للمدنيين

المتحدة  األممسالمة موظفي  اتفاقيةالمتحدة  لألممتمدت الجمعية العامة اع 1996وفي عام 

حماية موظفي  االتفاقيةكفلت هذه  إذ، 1999المرتبطين بها والتي دخلت حيز النفاذ عام  فرادواأل

ت عملهم سيكون تح أن أي ،(مرتبطين بمنظمة األمم المتحدة أفرادة ولكن بّعدهم )اإلنسانيّ  المنّظمات

 . (3)المتحدة وبهذا ال يكونوا مستقلين األممسيطرة 

 غاثةاإل أفراد رذكت لم المشتركة الثالثة لمادةا فإنة الدوليّ غير  ةالمسّلحفيما يتعلق بالنزاعات  أما

اعات في النز  ةواضح األحيان من كثير في الفجوة هذه وكانت ،ولم تنص على حمايتهم ،ةاإلنسانيّ 

 اعتمد 1957 عام فيف على سد هذه الفجوة، األحمرللصليب  ةالدوليّ  ةاللجن لذلك فقد عملت ،ةالمسّلح

                                                           
 .11ص  األحمر، مرجع سابق، الصليب وراء ما ، ماكنتوش كات  (1)
 من النظام األساسي. 2/ 8انظر المادة  (2)
 . 16اإلنسانيّة، ص كات ماكنتوش، ما وراء الصليب األحمر، حماية المنظمات   (3)
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 المشتركة 3 المادة استكمال إلى يهدف قرار بالفعل األحمر للصليب ةالدوليّ  للجنة عشر التاسع المؤتمر

 للصليب ةالدوليّ  للجنة والعشرون الواحد المؤتمر اعتمد 1969 عام وفية.اإلنسانيّ  غاثةاإل مجال في

، والذي "ارثالكو  حاالت في ينالمدنيّ  للسكان ةالدوليّ  ةاإلنسانيّ  غاثةاإل مبادئ إعالن" بعنوان قرارا األحمر

 غاثةاإلة كوادر ة في ما يتعلق بحمايالدوليّ ة وغير الدوليّ  ةالمسّلحالتمييز بين النزاعات  بعدمخرج بتوصية 

 ة.اإلنسانيّ 

جنيف  ياتاتفاقستكمال نقص ثة والمادة الثالالثاني لتطوير ا اإلضافيقر البروتوكول وعندما أ

 نها نصت علىأ إالة اإلنسانيّ  غاثةاإل أعمالمن هذا البروتوكول، بالنص على  18، جاءت المادة األربع

في  النزاع، والسبب أطرافة المستقلة عن اإلنسانيّ ولم تقرر حماية خاصة للمنظمات  ،شكل مبادئ عامة

وانما يقوم على قلق بعض الدول من  ،همال من قبل المؤتمر الدبلوماسياإل أوالنسيان  إلىذلك ال يعود 

 ، في حال اعطائها الحماية الخاصة،اإلغاثيسم العمل ها والتدخل في شؤونها الداخلية باانتهاك سيادت

تم االعتراف حتى ي أنها، والنص على تنفيذه تفاصيل في الخوض دون إلى القلق هذا أدىوبالتالي فقد 

 .(1)( موافقة الطرف السامي المتقاعدبتكون ) أن بها يجب

ك، التي جرت في البوسنة والهرس ما يتعلق بالنزاعاتبقرارات عديدة في األمنولقد حث مجلس 

 احترامعلى  ،ليبيريا، وراوندا، والصومال، واآلن في سوريا واليمنفغانستان، وكوسوفو، و وأنغوال، وفي أ

ع التي تق االعتداءاتدانت منظمات دولية ة، كما أاإلنسانيّ  غاثةاإل العاملين في مجال فرادوحماية األ

                                                           
(1)  Sylvie-So Junod , Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The 
Geneva Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross, 
Geneva 1987, P 1476-1477. 
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، 2000في قرار اعتمد عام  األمن، وكذلك فقد طلب مجلس م غير دوليّ أ اً م، سواء أكان النزاع دوليعليه

 غاثةاإل رادف، توفير الحماية وحرية التنقل ألدول  بالتي ليست  طرافوكذلك األ كافة النزاعات أطراف من

 . (1) ةنسانيّ اإل

 تتعرض ةاإلنسانيّ  المنّظمات أن إالّ  مرة، ألول ةاإلنسانيّ  للمنظمات الحماية توفير من الرغم وعلى

 النزاع مناطق يف ةالمدنيّ  والمستشفيات اإلنسانيّ و  الطبي الكادر تستهدف التي الهجمات بشعأ إلى اليوم

 :المسّلح

 تهدافسا فيه ستنكرتا حدود بال طباءأ منظمة رئيسة"  نيكوالي ميني"لــ  (2)صحفي مؤتمر ففي -

 77 سجلنا 2015 عام في"  :نيكوالي صرحت إذ واليمن، سوريا في تديرها التي المستشفيات

 وهذا ،واليمن سوريا في( حدود بال أطباء) منظمة تشغلها أو تدعمها طبية مؤسسات ضد هجوما

 ةالمنهجي الهجمات" بـي  منددة". ةالمعرك ساحة من جزءا باتت المستشفياتو  ،مسبوق غير أمر

 فقد قندوز في بالغارة يتعلق ، وفيما"اإلسعاف وسيارات مدنيين تستقبل التي الطبّية المراكز ضد

 وقالت. ميت لم ذلك أن إال قندوز في المستشفى على الغارة حول مستقل تحقيق بفتح طالبت

 مساعدةل صعوبات نواجه أننا كما يمنال شمال من رحلنا ولقد ،قندوز إلى بعد نعد لم ": نيكوالي

 .(3)"سوريا في األشخاص

                                                           
 .   97،  96بق، ص بك ، مرجع سا –هنكرتس، جون ، ولويز دوزوالد   (1)
 شمال) قندوز في المستشفى على األميركية للغارة األولى السنوية الذكرى في  كابول مدينة فيأقيم المؤتمر   (2)

 الطبي. الطاقم من شخصا 14 بينهم من قتيال 42 أوقعت والتي 2015 أكتوبر/األول تشرين من الثالث في( أفغانستان
   world/2016/10/03/-and-http://www.alarabiya.net/ar/arab-قناة العربيّة الحدث   (3)

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/10/03/-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-.html
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 الجوع ضد العمل منظمة العاملين في من إغاثة   عامل 17حتجاز تم ا ،2006 عام وكذلك في -

. ؤوسهمر  على الرصاص إطالق طريق إعدامهم عن وتم حائط، بوجه إيقافهم تم إذسريالنكا،  في

 .(1)الجوع  ضد عملال منظمة شعار مرتدين يزالون ال واوكان

 ددع أن"  ةاإلنسانيّ  غاثةاإل لشؤون" أوتكامز هيومان" أبحاث مركز نشرها دراسة ولقد كشفت -

 عدلم أعلى إلى وصل العالم حول إلصابات تعرضوا أو اختطفوا أو قتلوا الذين غاثةاإل عمال

 عام كان (2)"ةسانيّ اإلن غاثةإلل العالمي اليوم" في نشرت التي للدراسة " ووفقا.اإلطالق على له

صابة ،155شهد مقتل   فقد غاثةاإل لعمال بالنسبة األسوأ 2013  بجروح عامال 171 وا 

 أن الدراسة وأظهرت ،2012عام  عن %66 بلغت زيادة في آخرين 134 واختطاف ،خطيرة

 ،2013 في ةاإلنسانيّ  غاثةاإل عمال على خطرا األكثر الدول قائمة تصدرتا أفغانستان سوريا و

 .(3)المركز بحسب وباكستان السودان جانب جنوب لىإ

 لثانيالمطلب ا

 المرتبطين بها فرادالمتحدة واأل األممالحماية الخاصة لموظفي 

المرتبطين  رادفالمتحدة واأل لألمم التاريخيتناول الباحث في الفصل الثاني من هذا البحث التطور 

 مادعتإل ( 59/  49 المتحدة رقم ) لألممالعامة  عندما صدر قرار الجمعية 1994عام  إلىبها، وصوال 

                                                           
اإلغاثة،  عمال لحماية جديدة فكرة اإلنسانّي، للعمل العالمي اليوم في دايك، جو تقرير  (1)

http://www.irinnews.org/ar/report/4995/  . 
 في المتحدة األمم مقر ستهدفا الذي للهجوم 11الـ الذكري مع اإلنسانيّة لإلغاثة العالمي باليوم االحتفال يتزامن  (2)

 الدوليّة المنظمة موظفي من 22 فيه وقتل 2003 عام بغداد
(3) http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/08/140818_un_aid_workers_day 

 

http://www.irinnews.org/ar/report/4995/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/08/140818_un_aid_workers_day
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نتيجة لتصاعد التهديدات والهجمات التي  (1)بها المرتبطين فرادواأل المتحدة األمم موظفي سالمة اتفاقية

المذكورين في المادة  لألشخاصحماية  االتفاقية، بحيث توفر هذا (2)ية م  مي األ  كانت تستهدف القوات 

عمليات  ستثناءالمتحدة با األمم، وذلك لمشاركتهم في العمليات التي تضطلع بها (3) االتفاقيةى من األول

، (4)دةالمتح األممكإجراء من اجراءات الفصل السابع من ميثاق  األمنالمتحدة التي يأذن بها مجلس  األمم

ذلك من و  المرتبطين بهم واألشخاصوظفيها حماية م إلىالمتحدة  األممتسعى  االتفاقيةومن خالل هذه 

 .  اإلنسانيّ  الدوليّ خالل القانون 

 األولالفرع 

 1994المتحدة  األمم اتفاقيةالحماية الخاصة التي وفرتها 

األولى التي نصت على حماية الموظفين الدوليين، إذ جاءت قبلها  1994لم تكن اتفاقية عام 

 الممثلين يهمف بما الدولية مايةبالح المشمولين األشخاص ضد ترتكب التي الجرائم ومعاقبة منع اتفاقية

(، وقد حظرت االتفاقية في المادة الثانية قتل اي شخص يتمتع بحماية نيويورك اتفاقية) الدبلوماسيين

 دولية او االعتداء على شخصه، وحظرت كذلك أخذ الموظفيين الدوليين كرهائن.

 اد المرتبطين بهم وأوردتواالفر المتحدة  األممسالمة موظفي ب الخاصة تفاقيةومن ثم جاءت اال

المرتبطين بها، وجعلت لتحقيق تلك الحماية مجموعة من التدابير  فرادجملة من المواد لحماية موظفيها واأل

                                                           
 . http://hrlibrary.umn.edu/arabic/subdoc.htmlاالنسان، موقع جامعة منيوستا  مكتبة حقوق  (1)
ارسنجاني، ماهنوش، بحث حول اتفاقية األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، بحث منشور على اإلنترنت   (2)

http://legal.un.org/avl/ha/csunap/csunap.html  
 أنظر: المادة األولى من اتفاقية سالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها .   (3)
 المادة الثانية ، المرجع نفسه .  (4)

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/subdoc.html
http://legal.un.org/avl/ha/csunap/csunap.html
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دولة المتحدة وال األممتبرم كل من  أنولى التدابير هي ومن أ ن األخطار،الوقائية الكفيلة لحمايتهم م

 امتيازات بشأن اً أحكامالمتحدة يتضمن  األممبمركز عمليات  يفة في اتفاق يسمى اتفاق المقر يتعلقالمض

 .(1)العملية في الشرطة وعنصر العسكري العنصر وحصانات

ت جبر اعتداء، فقد أ أيالمتحدة من  األمموكذلك وفرت المادة السابعة حماية رصينة لموظفي 

عمليات يجاد مركز ليتم إ إذن، يياألممالدول المستضيفة بأخذ التدابير الالزمة لضمان سالمة الموظفين 

 .  (2)داء واجباتهمألي إجراء يمنعهم من أ أوعتداء المتحدة بحيث ال يكون هدفا لال األمم

عضاء سن قوانين وطنية تجرم الجرائم المرتكبة ضد موظفي من الدول األ االتفاقيةكما طلبت 

ة بمجموعة القانونيّ رحب بها لتدعيم الحماية ، وهذه من الخطوات الممتحدة الواردة في المادة التاسعةال األمم

 يأ، وهي منع االتفاقيةمن التدابير االحترازية التي نصت عليها  أيضا. و (3)نصوص قانونية عقابية 

الدولة المستظيفة بكافة  خارجها، كما تقوم أوقليم الدولة المستظيفة اب جرائم داخل إتمهد الرتك أعمال

 . (4)اب الجرائم االجراءات الوطنية لمنع ارتك

                                                           
 .المادة الرابعة، المرجع نفسه  (1)
 (، المرجع نفسه . 7ة )الماد  (2)
أ( قتل أو اختطاف أحد موظفي األمم )( ، المرجع نفسه، لقد أوردت المادة التاسعة العديد من الجرائم وهي 9المادة )  (3)

المتحدة أو األفراد المرتبطين بها، أو االعتداء بشكل آخر على شخصه أو حريته؛)ب( أي اعتداء عنيف على أماكن العمل 

ظف من موظفي األمم المتحدة أو فرد من األفراد المرتبطين بها أو على سكنه الخاص، أو وسائل تنقله، الرسمية ألي مو

قد يعرض شخصه أو حريته للخطر؛)ج( التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل بهدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري 

اعتداء من هذا القبيل؛)هـ( أي عمل يشكل اشتراكا في على القيام بعمل ما أو االمتناع عنه؛)د( الشروع في ارتكاب أي 

جريمة اعتداء من هذا القبيل، أو في الشروع في ارتكاب اعتداء من هذا القبيل، أو تنظيم آخرين، الرتكاب اعتداء من هذا 

 القبيل أو إصدار األمر إليلهم للقيام بذلك.
 بها. المرتبطين واألفراد المتحدة األمم موظفي سالمة اتفاقية من(، 11المادة )  (4)
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ائهم اد أثناءن بها المرتبطي فرادالمتحدة واأل األمم احتجاز موظفي أوفيما يتعلق بأسر  أما

تجواب، المتحدة، فال يجوز تعريضهم لالس لألممويتهم بأنهم ينتمون لواجباتهم، وفي حال تم التأكد من ه  

السلطات المختصة، وفي حال استمرار  أوالمتحدة  األمم إلىعادتهم ويجب إطالق سراحهم في الحال وا  

جنيف لعام  تاتفاقياالمعترف بها عالميا ولمبادئ وروح  اإلنساناعتقالهم، فيعاملون وفقا لمعايير حقوق 

( 2الفقرة ) أنفي المادة السابقة، في حين  1949جنيف لعام  اتفاقيات إلىكذلك شارت أو  .(1) 1949

 جلسم بها يأذن المتحدة لألمم عملية أي على االتفاقية هذه تنطبق ال " أنه( نصت على 2من المادة )

 من يأ فيها ويشارك ،المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب نفاذاإل إجراءات من كإجراء األمن

نها أ أي، (2) "ةالدوليّ  ةالمسّلح المنازعات قانون عليها وينطبق ،منظمة مسلحة قوات ضد كمقاتلين فراداأل

 . (3) اإلنسانيّ  الدوليّ ديدا انطباقها على العمليات التي يسري عليها القانون استثنت تح

ال رفعت وا   ،ولكن في المقابل هنالك التزامات وواجبات قانونية يجب على الموظفين االلتزام بها

 : (4) ( على1( في الفقرة )6في المادة )الحماية عنهم، وهو ما جاء 

 ها.قوانينو  العابر المرور ودولة لمضيفةا الدولة أنظمة احتراموجوب ( أ)

 .جباتهمالو  ةالدوليّ و  المحايدة الطبيعة مع يتفق ال نشاط أو فعل أي عن االمتناع( ب)

 .زاماتااللت هذه مراعاة لكفالة هاجميع المناسبة التدابير المتحدة لألمم العام األمين يتخذ -2

                                                           
 (، المرجع نفسه.8المادة )  (1)
 (، المرجع نفسه.2( فقرة )2المادة )  (2)
 .5أرسنجاني، ماهنوش، مرجع سابق، ص   (3)
 بها. المرتبطين واألفراد المتحدة األمم موظفي سالمة اتفاقية ( من6المادة )  (4)
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، ويةله  ثبات االمتحدة حمل العالمة المميزة إل مماألموظفي  االتفاقيةوجبت المادة الثالثة من كما أ  

 .  (1)ةويثبات اله  حمل وثائق مناسبة إل إلى باإلضافة كافة ، وسائل النقل الخاصة بهموكذلك في 

 نوات من دخولها حيز النفاذ، ومن أهم هذهوجه قصور عدة بعد سأ االتفاقيةولقد ظهرت في هذه 

العديد من الدول لم تكن  فإنذلك  إلى باإلضافةاثر رادع،  أيمن لم تتض 1994عام  اتفاقية أن، األوجه

 لى الدولالمتحدة ع األمممما يترتب على ذلك عدم تنفيذ عمليات  ،االتفاقية أحكاممجبرة على التقيد ب

، (2) ةاالتفاقيموقعة على الغير المتحدة في هذه الدولة  األمم أفرادعدم حماية إلى ، وهذا يؤدي جميعها

 12000قتل ما يقارب عن  إذالمتحدة  األممعلى موظفي  االعتداءاتبعد وقوع الكثير من  وكذلك

ايجاد  إلى، مما دفع بعض الدول  (3)موظفا مدنيا وعسكريا  84فقط قتل  1999، ففي سبتمبر موظف

ة ولي الدف االتفاقية أحكامتطبيق  كيفية وهي: أوال، اكلمش ة، وقد تم تحديد ثالثحلول لهذه المشاكل

 األممتبطين بالمر  فرادالمتحدة التي ليست طرفا فيها، وثانيا: كيفية تحديد األ األممالمضيفة لعمليات 

مجلس  عالنإ ع نطاق العمليات التي ال تستلزم ، وثالثا: كيفية توسي االتفاقيةالمتحدة والمشمولين بهذه 

 . (4)الجمعية العامة عن وجود خطر  أو األمن

ة، فأوصت بضرورة قيام مّ مهتوصيات  ة(  ثالث57/ 28لعامة في قرارها )قرت الجمعية اوقد أ

 تلك ذلك، في مابتبرم في المستقبل سة لالتفاقية في االتفاقات التي الرئيس حكامدراج األاألمين العام بإ

                                                           
 (، المرجع نفسه.3المادة)  (1)
 .6سابق،ص مرجع اهنوش،مارستنجاني،   (2)
انظر رسالة رئيسة لجنة التنسيق للنقابات والرابطات الدوليّة لموظفي منظومة األمم المتحدة ورئيس اتحاد رابطات   (3)

.  S/2000/1133،  2000الموظفين الدوليّين نيابة عن رئيس مجلس األمن الجمعية العامة لالمم المتحدة ، أكتوبر، 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2000/1133  
 .7سابق،ص مرجع ماهنوش،ارستنجاني،   (4)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2000/1133
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 ،ونالقان عليها يعاقب جرائم االعتداءات هذه عتبارا و  ،)1(العمليات أفراد على االعتداءات بمنع المتعلقة

 الجمعية العامة أو األمنمجلس  إلىالعام المشورة  األمينبأن يقدم  أيضا، وأوصت مرتكبيها ومحاكمة

( من 2( الفقرة )ج( )1غراض المادة )غير عادي أل عالن عن خطر، وفي حال اإلحسب الظروف

 . (2) االتفاقية

 تعمد" ( 2/3) الفقرة في الحرب، لجرائم تعريفها عند األساسي، روما نظام من 8 المادةثم جاءت 

 من مهمة في مستخدمة مركبات أو وحدات أو مواد أو منشآت أو مستخدمين موظفين ضد هجمات شن

 توفر تيال الحماية يستحقون داموا ما المتحدة األمم بميثاق عمال السالم حفظ أو ةاإلنسانيّ  المساعدة مهام

 . (3)الحرب ائمجر  من ذلك بوصف " ةالمسّلح للمنازعات الدوليّ  القانون بموجب ةالمدنيّ  للمواقع أو للمدنيين

المتحدة المتعلقة بسالمة موظفيها  األممل االختياري ألتفاقية و جاء البروتوك 2005وفي عام 

 . لمتحدةا األمملم تردع الهجمات التي تقع على موظفي  االتفاقية أن، بسبب 1994المرتبطين بها  فرادواأل

 مماألة لموظفي القانونيّ وذلك لتوسيع الحماية  ،ؤتمر القمة العاليعقد م 2005وفي ديسمبر 

 بعض الدول النامية أن إال ،يد عدد كاف من الدول هذه الخطوةالمرتبطين بها، وقد أ فرادالمتحدة واأل

ن هذا البروتوكول ل أنتم االتفاق على  معترضة على مسألة توسيع الحماية، ولحل هذا الخالف ظلت

                                                           
الذي هو  األمم المتحدةوأستهدف مقر  2003من عام  أغسطس 19قام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة ظهيرة يوم  )1(

أخرىن،  100شخصا وجرح  22وقتل في التفجير ما ال يقل عن . بغدادشرق  قناة الجيشأو  القناةالقناة في منطقة  فندق

مبعوثها الخاص إلى بغداد سيرجيو فييرا دي ميلو من جراء  وأعلنت األمم المتحدة مقتلومن بينهم عراقيون وأجانب، 
 حادث.ال االنفجار. ونكست األعالم في مقر األمم المتحدة في نيويورك حدادا على وفاة دي ميلو والضحايا اآلخرين في

 . 2003فبراير  3، المؤرخ في (57/ 28)انظر قرار الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين،   (2)
 ، نظام روما األساسي . 8المادة   (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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روتوكول بح طرفا في البتص أنالتي تقرر  االتفاقيةفي  طرافاأل إال، ولن يتأثر به يةاالتفاقيمس 

 .(1)االختياري

العمليات  لتشمل االتفاقيةثانية من البروتوكول االختياري من نطاق الحماية في الووسعت المادة 

 : (2)عالن عن وجود خطرالتالية دون اإل

 السالم. بناء مجال في اإلنمائية أو اسيةالسي أو ةاإلنسانيّ  المساعدة تقديم (أ)

 .الطوارئ حاالت في ةاإلنسانيّ  المساعدة تقديم (ب)

كذلك في الفقرة الثالثة من الديباجة، بأن هذه العمليات تنطوي  اإلضافيلقد اعترف البروتوكول 

 بها المضطلع المتحدة األمم عمليات أن" نص على  إذالمتحدة  األممعلى مخاطر معينة لموظفي 

 ساعدةالم وتقديم السالم بناء مجال في اإلنمائية أو السياسية أو ةاإلنسانيّ  المساعدة تقديم ألغراض

 لمرتبطينا فرادواأل المتحدة األمم لموظفي معينة مخاطر على تنطوي التي الطوارئ حاالت في ةاإلنسانيّ 

 . (3)"فرادواأل الموظفين لهؤالء االتفاقية بموجب ةالقانونيّ  الحماية نطاق توسيع تقتضي بها

المرتبطين بها عند القيام  فرادالمتحدة واأل األمم أفرادالهجمات مازالت مستمرة على  أن إال

 من خمسة مقتلعلن أ  2016ة ففي اإلنسانيّ  عمالالمتحدة ومنها األ األممبالعمليات التي تضطلع بها 

 نار طالقإل واتعرض ثم بلغم، قافلتهم طدمتصا بعدما مالي، شمال في يةمي م  األ   السالم حفظ قوات جنود

                                                           
 .8ارستنجاني، ماهنوش، مرجع سابق،ص  (1)
 ( من البروتوكول االختياري. 1انظر المادة )  (2)
 تياري.انظر ديباجة البروتوكول االخ  (3)
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 لمتحدةا األمم بعثة موظفي من ثالثة تلق  نفسها السنة  ، وكذلك في(1) مجهولة مسلحة مجموعة جانب من

 متحدةال لألمم العام األمين اعلن ما حسب كابول في مطعما استهدف الذي االعتداء في فغانستانأ في

 .(2)مون كي بان

 سنوات 5 خالل فقدت المتحدة األمم بأن ةاإلنسانيّ  الشؤون لتنسيق المتحدة مماأل مكتب أفادكما 

 .(3)المفقودين عداد في أو ومعتقل قتيل بين موظفا، 50 من أكثر سوريا، في النزاع من

 الفرع الثاني

 المتحدة األممعلى موظفي  اإلنساني   الدولي  تطبيق القانون  إمكانية

، وذلك لعدة يناإلضافيجنيف وبروتوكوليها  اتفاقياتالمتحدة في بداية نشأتها ب األمملم ترتبط 

 : (4)سبابأ

لقد أستبعدت األمم المتحدة من اإلنضمام الى اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني كون   -1

 إلى مامنضأن المنظمة تنبذ الحرب، وتهدف الى عدم تشريع الحرب وبالتالي ال ترغب باإل

 . اإلنسانيّ  الدوليّ قانون ال اتفاقيات

                                                           
)1(  http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/30  
)2(  http://www.alayam.com/online/international/260224/News.html  
)3(  www.alahednews.com  

 .117غسان الجندي، ص   (4)

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/30
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/30
http://www.alayam.com/online/international/260224/News.html
http://www.alayam.com/online/international/260224/News.html
http://www.alahednews.com/
http://www.alahednews.com/
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ق على تطب أنة والتي ال يجوز اإلنسانيّ جنيف  اتفاقياتهنالك بعض النصوص في  -2

والقواعد  (1)جنيف اتفاقياتتطبقها، كقواعد االحتالل الواردة في  أنال يجوز  أوالمتحدة  األمم

من  85لمادة وا األربع تفاقياتالخطيرة المنصوص عليها في اال االنتهاكاتالمتعلقة بقمع 

 . (2)جنيف  اتفاقياتالملحق ب اإلضافيالبروتوكول 

ال هنالك مشكلة في ح فتكون، األول اإلضافيالبروتوكول  إلىة مّ هنالك دول غير منض -3

 خرى غير منظمة . ودول أ اإلضافيالبروتوكول  إلىتشكلت قوات حفظ سالم من دول منظمة 

ستصبح ا أنههذا يعني  فإنية، مي م  األ  وات على هذه الق اإلنسانيّ في حال تطبيق القانون  -4

 . زاتوفقدانها للحصانات واالمتيا ،طرفا يمكن محاربته وبذلك تكون قد خرجت من دورها الحيادي

الدول رفضت فكرة معاقبة  نإ إذالمتحدة،  األمملضمان مشاركة الدول في عمليات  -5

 .(3)سوا طرفا فيها مواطنيها المشاركين في عمليات حفظ السالم وفي نزاعات هم لي

كثر من مناسبة بأنها غير ملزمة بمعاهدات جنيف المتحدة في أ األممكدت أ 1991ومنذ عام 

في  اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  اتفاقياتكدت بأنها تحترم فقط مبادىء وروح ا أنهأ إال 1949 األربع

 . (4) ةالدوليّ م المتحدة حين تزود الدول بقوات السال األممالتي ابرمتها  تفاقياتاال

                                                           
 .1949من اتفاقيات جنيف األربع  79-72انظر المواد   (1)

(2) Umesh Palwankar: Applicability Of International Humanitarian Law To United Nations 
Peace-Keeping Forces, The International Review Of The Red Cross, No. 294, MAY-JUNE 
1993, P231. 

 م بينالسال حفظ عمليات في الدوليّة البعثات أفراد على التطبيق الواجب أحمد وآخرون، القانون السالم عبد هّماش،  (3)

 . 796، ص 2016، 2 العدد ، 43 المجلّد والقانون، يعةالشر مجلة علوم الجنائية، دراسات، والمسؤولية الحصانة
اتفاق نموذجي بين األمم المتحدة والدول األعضاء المساهمة بأفراد ومعدات في عمليات صيانة السلم التي تضطلع   (4)

لعامة، بها األمم المتحدة، دراسة شاملة لكامل مسألة عمليات صيانة السلم من جميع نواحي هذه العمليات، الجمعية ا

 .  A/46/185  ،1991الدورة السادس واألربعون، 
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ها على موظفي اإلنسانيّ  الدوليّ المتحدة بتطبيق القانون  األممكانت المحاوالت العتراف و 

 البعثات دأفرا حمايةالتي تنص على  األمنونجد ذلك في بعض قرارات مجلس  ومتفرقة، خجولةمحاوالت 

( لسنة 25) األحمرة للصليب الدوليّ حفظ السالم، وكذلك قرار اللجنة  عمليات في المشاركين ةالدوليّ 

1965(1). 

حدة المت األممالمتحدة وتشعب موظفيها وبسبب قيام بعض موظفي  األمموبتوسع عمليات 

 األمم أفراد عندما اعتدى 1992حصل في الصومال ين، كما المدنيّ رتكاب الجرائم واعتداءات على با

 لبعض محاكمة في ذلك ثبت وقد لتعذيب،ا أو بالقتل سواء الصوماليين المتحدة على االطفال والشيوخ

 للقانون انتهاكاً  شكل مما عنصري طابع ذات أعمالب قاموا إذ البلجيكي، القضاء أمام البلجيكيين الجنود

والتي جاءت في الفقرة  ،1994المتحدة  األمم اتفاقيةظهور  إلى أدى، االمر الذي (2)اإلنسانيّ  الدوليّ 

 األمن جلسم بها يأذن المتحدة لألمم عملية أي على االتفاقية هذه قتنطب ال"  على أنه الثانية ونصت

 فرادألا من أي فيها ويشارك المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب نقاذاإل اجراءات من كأجراء

، وهذه المادة (3)"  ةالدوليّ  ةالمسّلح المنازعات قانون عليها وينطبق ،منظمة مسلحة قوات ضد كمقاتلين

صل فوبموجب ال األمنالمتحدة طرفا في النزاع في حال قيامها بعمليات بقرار من مجلس  األمم دتعّ 

ز استهدافهم مقاتلين ويجو ن في هذه العمليات المتحدة المشاركو  األمم السابع، وفي هذه الحالة يعد موظفي

صراحة على  تنص اتفاقيةد لغاية االن ال توج أنه إال.  اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  اتفاقياتحسب وأسرهم 

                                                           
 .797هّماش، عبد السالم، مرجع سابق، ص   (1)
  .797هّماش، عبد السالم، مرجع سابق، ص  (2)
  .1994اتفاقية األمم المتحدة  2المادة  2الفقرة   (3)
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في العمليات التي تقوم بها خارج  (1)المتحدة لألممعلى القوات التابعة  اإلنسانيّ  الدوليّ تطبيق القانون 

 الفصل السابع .

والدول  األحمرة للصليب الدوليّ المتحدة واللجنة  لألممالعام  األميناجتمع  1999وفي عام 

 األمم العام بشأن قوات األمينلمتحدة وأصدروا نشرة سميت بنشرة ا لألممالمشاركة في القوات التابعة 

لى القوات ع اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  اتفاقياتوالتي قررت سريان  اإلنسانيّ  الدوليّ المتحدة بالقانون 

ملة ساليبه وكيفية معاالمتعلقة بوسائل القتال وأ نسانيةاإلكذلك جملة من المبادئ  أوردتو  ،يةاألمم

 طبّيةال الخدمات في العاملين فريقاحترام وحماية و  والمرضى الجرحى حمايةالمحتجزين و  اصاألشخ

عام  راألحمة للصليب الدوليّ عدته اللجنة في االجتماع الذي أ  الخبراء تبادللقد و ، (2) غاثةاإل أعمالو 

 المتحدة األممب ةاصخ داخلية وثيقة أنها" على واتفقوا النشرةهذه  بفحوى يتعلق فيما النظر وجهات 2003

شرافها المتحدة األمم إمرة تحت تعمل التي للقوات ملزمة ذاتها حد في وهي  أية تفرض ال أنها إال وا 

حتى  ذكرت بأنه األحمرللصليب  أيضاوفي بيان  ". (3)"الضيق بالمعنى الدول على قانونية التزامات

 أرض دهاتشه التي للحقائق وفقاً  يحدد نأ ية يجباألممعلى القوات  اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون يطبق

 .(4)ناألموبغض النظر عن الوالية التي يوفرها مجلس  ،النزاع أطرافطرف من  أي، حالها حال الواقع

                                                           
 هّماش، عبد السالم، مرجع سابق.  (1)
 35-25، ص2002اعات المسلحة، اللجنة الدوليّة للصليب األحمر،دليل تعليمي لمعلمي قانون النز  (2)

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/intro_ara.pdf  
 تقرير حدة،المت لألمم التابعة القوات على اإلنسان قبحقو المتعلق الدوليّ  والقانون اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون تطبيق  (3)

 ،إلنسانيّ ا الدوليّ  للقانون الجامعي المركز مع بالتعاون األحمر للصليب الدوليّة اللجنة   نظمته الذي الخبراء اجتماع حول

 ،2004مقال منشور في موقع اللجنة،  األحمر، للصليب الدوليّة
،  2015األحمر،  للصليب الدوليّة نةاللج بيان: السالم حفظ عمليات  (4)

-whole-review-comprehensive-debate-https://www.icrc.org/ar/document/general
their-all-operations-keepingpeace-question  

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/intro_ara.pdf
https://www.icrc.org/ar/document/general-debate-comprehensive-review-whole-question-peacekeeping-operations-all-their
https://www.icrc.org/ar/document/general-debate-comprehensive-review-whole-question-peacekeeping-operations-all-their
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الصادر  و  إضافية مميزة شارة اعتماد بشأنالبروتوكول الثالث المتعلق  أنومن الجدير بالذكر، 

ات الهيئ أفراد( بحق المتحدة األمم إشراف تحت مهام) ورد في المادة الخامسة والتي بعنوان، أ2005

مشار حد الشارات الحمل أت أنالمتحدة  األممشراف ة بالمشاركة في عمليات تكون تحت إوالدين الطبّية

 .(2)وذلك باالتفاق مع الدول المشاركة  (1)ىاألولاليها في المادة 

 في شاركتلو  يةاألمم ذه القواتأن ه، 2003عام  األحمرالخبراء في اجتماع الصليب  وقال

 أحد دض موقفاً  القوات اتخاذ حال في إال ال يطّبق اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون فأن مسلحة، اشتباكات

، ينمقاتل إلى هذه القوات لحوّ تت الف ،النفس عن لدفاع، وفي حالة االخصوص وجه على طرافاأل

 . اإلنسانيّ  الدوليّ بالتالي ال يطبق عليهم القانون ف

ن بأ يمكن القول األحمراذن من خالل ما سبق ومن خالل اجتماع لجنة الخبراء في الصليب 

عن  ث هناالباح يتساءل المتحدة، و األممعلى موظفي  اإلنسانيّ  الدوليّ بيق القانون لتط إمكانيةهنالك 

م القانون ة أالدوليّ  ةالمسّلح، هل هو قانون النزاعات ةالمسّلحالقانون الواجب التطبيق في حالة النزاعات 

  ة؟الدوليّ غير  ةالمسّلحالمتعلق بالنزاعات 

                                                           
 )الشارات المميزة(،  بعنوان، 1949الملحق باتفاقيات جنيف  2005الثانية من البروتوكل الثالث  لمادةا  (1)

 مثلها موتخد جنيف اتفاقيات في الواردة المميزة الشارات على عالوة إضافية مميزة بشارة البروتوكول هذا يعترف -1

ا  اإلضافية المميزة الشارة هذه تكون -2.القانوني وضعها حيث من متساوية الشارات نوتكو. نفسها األغراض  أحمر مربعا

ا  بيضاء وأرضيته حده على قائما  ذاه في المميزة الشارة هذه وتسمى. البروتوكول هذا ملحق في الوارد للرسم طبقا

 الشروط عن واحترامها الثالث البروتوكول شارة استعمال شروط تختلف ال -3".الثالث البروتوكول شارة" البروتوكول

 ،١٩٧٧ عام في المؤرخان إليها اإلضافيان والبروتوكوالن جنيف اتفاقيات أقرتها التي المميزة الشارات على تطبق التي

 ملستعت أن المتعاقدة السامية لألطراف التابعة المسلحة بالقوات الدينية والهيئات الطبية للخدمات يجوز -4.طُبقا حيثما

ا  مميزة شارة أي الحالية، بشاراتها المساس ودون مؤقتة بصورة  كان متى المادة، هذه من ١ الفقرة في عليها منصوصا
 .يعززحمايتها أن االستعمال هذا شأن من

(2) J . Francois Quequiner, « Commentaire Du Protocole Additionnel Aux Conventions De 
Genève Du 12 Août 1949 Relatif À L’adoption D’un Signe Distinctif Additionnel (Protocole 
Iii), Revue International De La Croix- Rouge،2006, P 334-335. 
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 خالل القوة يهاف تستخدم التي بالحاالت يتعلق فيما وذلك المسألة هذه حول الخبراء اختلفلقد  "

 للقوات عةتاب غير منظمة مسلحة مجموعات ضد المتحدة األمم من تفويض على بناء تنفذ التي العمليات

 ت دو ل ملياتالع هذه أن همبعض رأىف الخبراء بين الرأي في انقسام حدث فقد، ما لدولة اصةالخ ةالمسّلح

 األخرى رافطاأل وضع على يعتمد للنزاع األخير التوصيف أن اآلخر همبعض رأى بينما بأكمله ،النزاع

 حل بشأن هذه المسألة.  إلىانهم لم يتوصلوا  أي، (1)" فيه

ى الطبيعة اآلمرة لنصوص القانون الدولي اإلنساني، فضال عن وبالنظر ال خيرة،وكمحصلة أ

 صبحتأ جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر التي عملت على جعل أغلب مواد هذه القانون مواد عرفية،

من  ذلكك يتبينمر ممكن، وهذا المتحدة أ األممعلى موظفي  اإلنسانيّ  الدوليّ تطبيق القانون  إمكانية

التابعين  اإلنسانيّ ومن خالل كفالة القانون نفسه لحماية العاملين في المجال  ،لسابقةخالل التقارير ا

 ألممابفرض السالم من خالل الفصل السابع من ميثاق  األمنية والتي يفوضها مجلس األممللقوات 

 النزاع، بحيث تطبق القواعد الخاصة بحماية أطرافالمتحدة، بحيث تشارك هذه القوات مشاركة بقية 

 تفاقياتاوحسب ما جاءت به  ،هم في النزاعات كافةأعمالممارسة  أثناء ةاإلغاثيو  الطبّيةموظفي الخدمات 

 .   1990مر الذي لم يكن قبل عام جنيف والبروتوكوالت اإلضافية، األ

  

                                                           
 تقرير حدة،المت لألمم التابعة القوات على اإلنسان بحقوق المتعلق الدوليّ  والقانون اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون تطبيق  (1)

 الدوليّ  للقانون الجامعي المركز مع بالتعاون األحمر للصليب الدوليّة اللجنة   نظمته الذي براءالخ اجتماع حول

 .2004 اللجنة، موقع في منشور مقال األحمر، للصليب الدوليّة اإلنسانّي،



124 
 

 
 

 الفصل الرابع

 ةاإلنساني  ة للعاملين في مجال المساعدة القانوني  الحماية  تفعيلة لالدولي   اآلليات

نه بآليات ويتم تضمي ،النفاذ حيز قواعده وضع يتم لم إذا عملية قيمة دون قانوني نظام أي بقىي

 للهدف نظرا ،اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون بالخصوص و ،عقوبات في حال مخالفته إلى باإلضافةلتنفيذه 

 ةالدوليّ  ئاتالهي من العديد تسعى القانون، هذا أحكام تنفيذ ولغرض إليه، يسعى الذيالسامي  اإلنسانيّ 

، ألمنا ومجلس ،األحمر للصليب ةالدوليّ  اللجنة مثل ،الهدف المنشود إلىللوصول  آلياتها خالل من

 .ةالدوليّ  الجنائّية المحكمةو 

ية الممنوحة ة لتنفيذ تلك الحماالدوليّ ، على الوسائل اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  اتفاقياتلقد نصت 

، وان اإلنسانيّ  الدوليّ هم الضمانات لتنفيذ القانون ة من أ الدوليّ  اآللياتة، فتنفيذ اإلنسانيّ  عمالاأل فرادأل

وتوكوالت والبر  األربعجنيف  اتفاقياتلنصوص  انتهاكاتهو ضمان لعدم حدوث  اآللياتالهدف من هذه 

 يجب المعاقبة عليها . االنتهاكاتالملحقة بها، وفي حال حدوث هذه 

وذلك  إلنسانيّ ا الدوليّ ة لتنفيذ القانون الدوليّ  اآلليات إلىا الفصل تطرق الباحث في هذيسلذلك 

 :من خالل التقسيم اآلتي

 .وبروتوكوالتها األربعجنيف  اتفاقياتالمنصوص عليها في  اآلليات :األولالمبحث 

 .هاوبروتوكوالت األربع جنيف اتفاقياتة األخرى غير الواردة في الدوليّ  اآلليات: المبحث الثاني
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 األول المبحث

 وبروتوكوالتها  األربع جنيف اتفاقيات في عليها المنصوص اآلليات

 لىإجنيف والبروتوكوالت الملحقة بها  اتفاقياتمن خالل  اإلنسانيّ  الدوليّ يسعى القانون 

لى، و ةالمسّلحواألعيان في النزاعات  األشخاصحماية فئات معينة من  تقليل المعاناة الناتجة عن  ا 

 لك من خالل تقديم المساعدات الالزمة.الحروب وذ

ة الدوليّ  لياتاآلعلى مجموعة من جنيف وبروتوكوالتها  اتفاقياتوحتى يتحقق ذلك، فقد نصت 

 الباحث في هذا المبحث. سيتطرق اليها، والتي اإلنسانيّ  الدوليّ لتنفيذ نصوص القانون 

 األولالمطلب 

 الدولة الحامية 

مصالح مصالح دولة ما و  ولى في العادة رعايةلك الدولة التي تتيقصد بالدولة الحامية هنا " ت

رعاياها لدى دولة أخرى بموافقة ورضا هاتين الدولتين في حال قطع العالقات الدبلوماسية العادية بينهما 

في  طرافة ومراقبة التزام األاإلنسانيّ ضطالع بالمهام خولهما في حالة نزاع مسلح، وذلك من طريق االود

 لىتتو  دولة" انهبأ )بييترو فيري( األستاذ يعرفها كما (1)" اإلنسانيّ  الدوليّ حترام القانون بتنفيذ وا النزاع

 . (2)الخصم أرض في الموجودين رعاياها و اعالنز  أطراف مصالح حماية

                                                           
 . لمزيد من التفصيل انظر كالسهوفن وتسغلفد، مرجع سابق، ص328الطراونة، مخلد إرخيص، مرجع سابق، ص   (1)

83 – 84 . 
، 2004رضا، بن سالم، حماية البيئة البجرية اثناء النزاعات المسلحة في البحار، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،   (2)

 .  123ص 
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 أسرىالمتعلقة بمعاملة  1929جنيف الثانية  اتفاقيةنشوء نظام الدولة الحامية مع  بدأ

ى عندما كانت سويسرا والسويد تراقبان األولم تطبيق هذا النظام في الحرب العالمية ، وقد ت(1)الحرب

نظام الدولة الحامية  أن إال، (2) 1907 الهايتطبيق القواعد الخاصة بأسرى الحرب الملحقة بأتفاقية 

طلح الدولة مص نن يستند لمجرد قواعد عرفية، وا  نما كاوا   اتفاقيةقواعد  إلىك الوقت لم يكن يستند في ذل

في  1929 يةاتفاقما بعد في قنن في أنه إال، الهاي اتفاقيةية لم يكن مذكورًا بالنص في نصوص الحام

 . (3)منها  8المادة 

 1949 األربعجنيف  اتفاقياتالدور الذي تقوم به الدولة الحامية في  إلىم التطرق وقد ت  

 الحامية الدول فإشرا وتحت بمعاونة االتفاقية هذه تطبقطبقا للمادة الثامنة المشتركة والتي تنص على " 

 خالفب تعين، أن الحامية للدول يجوز الغاية، لهذه وطبقا. النزاع أطراف مصالح برعاية تكلف التي

 تعيين عويخض. محايدة أخرى دول رعايا أو رعاياها من مندوبين والقنصليين، الدبلوماسيين موظفيها

 أو يممثل مهمة تسهيل النزاع أطراف وعلي .لديها واجباتهم سيؤدون التي ةالدول لموافقة المندوبين هؤالء

 يف مندوبوها أو الحامية الدول ممثلو يتجاوز إال ويجب، ممكن حد أقصي إلي الحامية الدول مندوبي

 أمن اتمقتضي مراعاة خاصة بصفة وعليهم ،االتفاقية هذه بمقتضى مهمتهم حدود األحوال من حال أي

 الحربية الضرورات ذلك استدعت إذا إال نشاطهم تقييد يجوز وال. بواجباتهم فيها يقومون يالت الدولة

 . "ومؤقتة استثنائية بصفة ذلك ويكون وحدها،

                                                           
 الدوليّة ةاللجنعتلم، شريف، دور اللجنة الدوليّة للصليب األحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولّي اإلنسانّي،   (1)

 .  196، ص 2015حمر، األ للصليب
 . 83كالسهوفن، فريتس، و ليزابيث تسغفلد، مرجع سابق ص   (2)
ساندو، ايف، نحو إنفاذ القانون الدولّي اإلنسانّي، دراسات في القانون الدولّي اإلنسانّي، تقديم األستاذ الدكتور مفيد   (3)

 .520، ص 2000شهاب، دار المستقبل العربي، 
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، وأضافت  1929عام  اتفاقيةمن  86المادة السابقة قد ضمت ما تضمنت به المادة  نإ

 ، وكذلك قد تضمنت اضافة 1929 يةاتفاقلم يكن منصوصا عليه في  أنه إذ، شرافعليها وظيفة اإل

 . (1)بمعاونة "  تفاقيات" تطبق هذه اال عبارة

ل و من البروتوك 5/4، وكذلك المادة األربعجنيف  اتفاقياتونصت المادة العاشرة المشتركة من 

مثل  إنسانيةمنظمة  أويمكن لهيئة  إذخذ بالبديل عن الدولة الحامية، األ إمكانية، على األول اإلضافي

لنزاع ا أطراف، ففي حال عدم تعين دولة حامية يجب على أخذ مكانها األحمرة للصليب الدوليّ للجنة ا

راء جتعمل بديال للدولة الحامية بعد إ منظمة اخرى بأن أي أو األحمرة للصليب الدوليّ تقبل اللجنة  أن

 . (2) طرافالمشاورات الالزمة مع األ

( نجد 2، 1وخصوصا الفقرتين ) األول اإلضافيتوكول وعند استقراء المادة الخامسة من البرو 

 اتفاقياتي ف ادة الثامنة المشتركةاختياريا في الم حامية أصبح إلزاميا بعد ما كانين الدولة اليأن آلية تع

 .(3)األربع جنيف

، ا وقبوله لية تعين الدولة الحاميةن آيجراءات تبينفسها إ( من المادة 3، 2وتناولت الفقرتان )

ذ ( لتعين بديل الدولة 4الفقرة ) إلىتعيين الدولة الحامية يتم االنتقال في لم تنجح هذه االجراءات  اوا 

 . (4)الحامية 

                                                           
، الحماية الدوليّة للمدنيين خالل النزاعات المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، عبد الرضا، بلقيس  (1)

 . 192، ص 2016
 .  192المرجع نفسه، ص   (2)
 .179شريف، مرجع سابق،  عتلم،  (3)
 . 166كالسهوفن، فريتس، زليزابيث تسغفلد، مرجع سابق، ص   (4)
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 حكامأوتطبيق  احترامقد منح للدولة الحامية مسؤولية كفالة  أنه، يتبين من خالل ما سبق

شراف طة اإلوسل ،، سلطة الوسيط، وبذلك تكون الحماية سلطة مزدوجةاإلنسانيّ  الدوليّ القانون  اتفاقيات

الوقت  النزاع، وفي أطرافبين  محايداً  وسيطاً تكون  أنيجب بديلها  أوالدولة الحامية  أن أيوالمراقبة، 

 .(1)والبروتوكالت الملحقة بها  األربعجنيف  اتفاقياتنفسه تشرف على تطبيق 

 أو حاميةال الدولة نظام ذكر نم خالياً  جاء فقد الثاني اإلضافي البروتوكولفي ما يتعلق ب أما

ن هل من الممك تساؤل يثار وهنا بها، الخاصة حكاماأل أو تعريفها، حيث من سواء ،مفهوم مماثل أي

 (2) ة ؟الدوليّ ة كما هي في الدوليّ غير  ةالمسّلحاستخدام مفهوم الدولة الحامية في النزاعات 

 يف الحامية الدولة على النص عدم نالبد من القول بأ فإنهجابة على التساؤل السابق، ولإل

النزاع  الدولة الحامية في ليةآ استخدام إمكانية عدم ىاألول للوهلة يعني الثاني، اإلضافي البروتوكول

 ينص لم اإذ الثاني اإلضافي البروتوكول أن ذلك ،الحامية الدولة إلى اللجوء من مانع ال أنه إال ،الداخلي

 .(3)يورد نص يمنع فيه استخدامها  لم ذاته الوقت في فإنه ،الدولة الحامية على

 تنفيذ لىع الحياد والرقابة في مهم بدورا تقوم فإنهفيما يتعلق بوظائف الدولة الحامية  أما  

 األربعف جني اتفاقيات عليه نصتما و  ،الملحقة بها والتهابروتوكو  األربعجنيف  اتفاقيات قواعد

 جمالهاإ يمكن والتي الحامية، الدولة بها تتمتع النطاق واسعة مهام من ،األول اإلضافيوالبروتوكول 

 :باآلتي

                                                           
 .193صعبد الرضا، بلقيس، مرجع سابق   (1)
 . 166 ص سابق، مرجع تسغفلد، زليزابيث فريتس، كالسهوفن،  (2)
والسياسية، الملجد األول، اإلصدار األول،  القانونيّة للعلوم الحلي المحقق الحامية، مجلة الدولة نظامكاظم، حيدر،   (3)

 .  115، ص 2009
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 ترى التي هاجميع الحاالت في الخالفات تسوية جلأ من الحميدة بمساعيها الحامية الدولة تقوم"  -1

 اعالنز  أطراف اتفاق عدم حالة في خصاأل وعلى المحميين، األشخاص مصلحة في ذلك أن فيها

 بناء نزاعال طرافأل تقدم أن حامية دولة لكل يجوز الغرض ولهذا جنيف، قيةاتفا أحكام تطبيق على

 لسلطاتا ممثلي خصاأل وعلى ممثليها، باجتماع اقتراحاً  نفسها، تلقاء ومن طرافاأل حدأ دعوة على

 رضأ على االقتضاء عند والدينية، الطبّية الخدمات أفراد وكذلك والمرضى الجرحى عن المسؤولة

 لهذا تحقيقاً  اله تقدم التي المقترحات بتنفيذ النزاع أطراف وتلتزم مناسبة، بطريقة تختار محايدة

 بدعوة اعالنز  أطراف لموافقة يخضع اقتراحاً  لذلك، ضرورة رأت إذا تقدم أن الحامية وللدولة الغرض،

 هذا يف باالشتراك األحمر للصليب ةالدوليّ  اللجنة تفوضه أو محايدة دولة إلى ينتمي شخص

 (1)" جتماعاال

 .(2) فاءاالستش ومواقع آمنة مناطق نشاءإما يتعلق ب لتسهيل الحميدة مساعيها تقدم الدولة الحامية -2

 عن اافترقو  أو مواتيتّ  الذيناع النز  مدة طوال محايد بلد في طفالاأل يواءإ على الموافقة وكذلك

 .(3)عوائلهم

 :لمهاما تلك هموأ  ينالمدنيّ و  والمعتقلين سرىباأل مراأل تعلق قدر كبيرة مهام الحامية للدولة  -3

                                                           
 .( المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع12، 11، 11، 11المواد  )  (1)
 من اتفاقية جنيف الرابعة. 14المادة   (2)
 من اتفاقية جنيف الرابعة. 24المادة   (3)
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 ينلمدنيّ او  والمعتقلين الحرب أسرى بنقل سرىدولة حاجزة لأل قيام حالة في الحاجزة، الدولة خطارإ -أ

 وجوبب خطار الدولة الحاجزةالرابعة ويجب على الدولة الحامية إ االتفاقية في طرفا ليست دولة إلى

 . (1) اليها والمعتقلين سرىاأل إعادة أو ،الوضع لتصحيح الالزمة التدابير اتخاذ

 لحربا ألسرى الجغرافي الموقعب المتعلقة  المعلومات الحاجزة، الدولة مع الدولة الحامية تتبادل  -ب

 .(2)هاجميع

 سرىألل يمكن مما ماشابهها أو النقدية المبالغ من قصىاأل الحد على الحاجزة، الدولة مع االتفاق"   -ت

 .(3)"  تهمحوز  في به يحتفظوا أن

 أو تلقونهاي التي والجماعية الفردية الطرود على الحرب، أسرى لمصلحة تفرض التي القيود اقتراح -ث

 ننييلمعا أو سرىلأل الطرود تلك نقل تأمين مع ،خرىهيئة أ أي أو األحمرة للصليب الدوليّ اللجنة 

 تعذر لةحا في (ذلك إلىا ة، والشاحنات، والسفن، والطائرات، ومبالوسائل المناسبة )السكة الحديد

 .(4) الحربية بالعمليات تتعلق سبابأل المعنية الدولة من بذلك القيام

 المعتقلينو  سرىاأل إلى الموجهة الوثائق أو االوراق أو رسائل التوكيل أوالوصايا  أو المستندات نقل -ج

 .(5)هاجميع

                                                           
 من اتفاقية جنيف الرابعة .  45المادة   (1)
 الرابعة. جنيف اتفاقية من 45 والمادة الثالثة جنيف اتفاقية 12المادة   (2)
 ( من اتفاقية جنيف الثالثة . 63، 62، 58المادة )   (3)
 ( من اتفاقية جنيف الرابعة . 111( من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة )  75، 72مادتين ) ال  (4)
 من اتفاقية جنيف الرابعة .  113من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة  77المادة   (5)
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لذي ا االعتقال ونظام سراأل حوالأ بشأن المعتقلين أو سرىاأل من المقدمة شكاوىال على االطالع -ح

 .(1) يخضعون له

 .(2) له محاميا خيراأل اختيار عدم حالة في المحمي، الشخص أو سيرلأل محام تعيين -خ

 أو ،اعتقلوا الذين المحميين األشخاص سماءأ على الحاجزة الدولة طريق عنطالع الدولة الحامية ا -د

أسرع وقت ب الجبرية قامةاإل أو االعتقال من عنهم فرجأ الذين سماءوأ الجبرية قامةاإل عليهم فرضت

 .(3)ممكن 

 دولة عم واالتفاق المحميين، على غاثةاإل رساالتإ توزيع على شرافاإل تقوم الدولة الحامية في -ذ

 .  (4)األحمر للصليب ةالدوليّ  اللجنة إلى أو محايدة دولة إلى المهمة هذه ناطةإ على االحتالل

 ماكنأ لىإ الذهاب لمندوبيها يسمح أن يجب ،السابقة بالمهام حاميةال الدولة قيام مهمة ولتسهيل

كذلك لهم و  المعتقلين، أو سرىاأل مقابلة لهم يسمح نوأ والتشغيل، الحجز اماكن مثل االعتقال أو سرىاأل

 تالزيارا هذه دةم تحديد الحاجزة، للدولة يجوز وال بزيارتها، يرغبون التي االماكن مطلق الحرية في اختيار

استثنائيًا ًا جراءإ إاليكون ذلك  القاهرة، وال ألسباب تقتضيها الضرورة العسكرية إالمنعها  يجوز ال كما

الدولة الحامية يجب عليها التحقق من عدم خروج الدولة  فإنومؤقتًا، وفي كل هذه الزيارات واالتصاالت 

السرى ل المقّررةفة الحقوق واالمتيازات كا أن، والتأكد من اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  أحكامالحاجزة عن 

  .(5)متيازات نفسهاكذلك باال األحمرة للصليب الدوليّ اللجنة  تمتهن، ويتمتع مندوبو ين الالمدنيّ والمحتجزين 

                                                           
 من اتفاقية جنيف الرابعة .  101من اتفاقية الثالثة، والمادة  78المادة   (1)
 اتفاقية الثالثة .  من 105المادة   (2)
 من اتفاقية الثالثة .   43المادة   (3)
 من اتفاقية جنيف الرابعة . 61المادة   (4)
 من اتفاقية جنيف الثالثة .  126المادة   (5)
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وسيا قامت ر  إذمرة واحدة في الحرب العالمية الثانية،  إالنظام الدولة الحامية لم يستخدم  أنغير 

عدم قبول  ىإلمية، ولم تفعل هذه اآللية بعد الحرب العالمية الثانية، ويعود ذلك وغيرها بدور الدولة الحا

البروتوكول  ة، لذلك جاءالدوليّ غير  ةالمسّلحظهور النزاعات  إلى باإلضافةالدول للقيام بدور الدولة الحامية 

، األحمرب ة للصليلدوليّ اة المحايدة كاللجنة الدوليّ  المنّظماتببدائل الدولة الحامية وهي  األول اإلضافي

 الحقًا. سيتم تناولهاوالتي 

 المطلب الثاني

 ة لتقصي الحقائق الدولي  اللجنة 

هذا  أن إالمنها،  30وتحديدا في المادة  ،1929 اتفاقيةول مرة في فكرة التحقيق وردت أل نإ

لتحقيق ال يتوقف جراء اأن إ ،اشترطت المادة السابقة إذ، (1)النص لم يلق نجاحا بسبب صعوبة تطبيقه

عب من الص ءعلى ذلك، وهذا شي طرافنما موافقة بقية األالنزاع فحسب، وا   أطرافعلى طلب من احد 

 -تطبيقه خصوصا في ظل ظروف النزاع، وكانت هنالك محاولة لتطبيق هذا النص في النزاع االيطالي

 . (2)النجاح  ولم يكتب له 1936 -1935يوبي عام االث

جنيف  اقياتاتفنجاحا بتطوير المادة السابقة، وال حتى  األحمرة للصليب دوليّ اللم تحقق اللجنة 

زاع على الن أطرافالتي قررت البقاء على النص السابق والبقاء على شرط موافقة جميع  1949 األربع

 . (3) ذلكاتفاق بخصوص  إلىل و ر الوصتعذّ  إذلية التحقيق، آ

                                                           
ور على الحرب، مقال منش ضحايا ومساعدة وحماية اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون لتنفيذ مختلفة ونُهج آلياتبنفر، توني،   (1)

 . 47قع اللجنة الدوليّة للصليب األحمر، صمو
 .   202علتم، شريف، مرجع سابق، ص  (2)
 .   535ساندو، إيف، مرجع سابق، ص   (3)
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 يّ الدولي المؤتمر الدبلوماسي لتطوير القانون اقترح المؤتمرون ف 1977-1974وفي الفترة 

القانون  فاقياتاتوالعجز في الوسائل الواردة في  لجنة دولية لتقصي الحقائق، وذلك لسد النقص اإلنسانيّ 

نشاء "اللجنة منه، بإ 90في المادة  األول اإلضافيوقد تحقق عندما جاء البروتوكول ، اإلنسانيّ  الدوليّ 

 . (1)ائق"ة لتقصي الحقالدوليّ 

باللجنة وقبول  على االعتراف طراف، تم موافقة عشرين دولة من الدول األ1991عام وفي 

 .(2)اعترافا واقعيا باللجنة  يصدر عن كل دولة تقرر فيه بأنها تعترف إعالناختصاصها بموجب 

من " خمسة عشر عضوا على  األولمن البروتوكول  90وتتشكل هذه اللجنة حسب المادة 

 طرافعوام من قبل األ" ويتم انتخابهم لمدة خمسة أ خلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة الية من الدرجة ع

 . (3)التي قبلت اختصاص اللجنة عليها

 بمهمتين:  األول اإلضافيمن البروتوكول  90حسب المادة  (4)ة لتقصي الحقائقالدولي   وتقوم اللجنة

 مهمة التحقيق -1

نشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق، على إ األول اإلضافيمن البروتوكول  90نصت المادة 

مهمة التحقيق بعد طلب من ، هذه اللجنة، ومن هذه المهام مهام هانفس/ج من المادة 2وبينت الفقرة 

ابقة الذكر حددت الفقرة س إذ، االنتهاكاتالدول مع قبول االختصاص بالتحقيق، وال يشمل التحقيق بكل 

                                                           
كمال، إحسان، آليات تنفيذ القانون الدولّي اإلنسانّي في ضوء التغيرات الدوليّة للقانون الدولّي المعاصر، رسالة   (1)

 .  47، ص  2011لجزائر، ماجستير، جامعة مولود معمري، ا
 .180كالسهوفن، فريتيس، وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص   (2)
 .  536ساندو، ايف، نحو إنفاذ القانون الدولّي اإلنسانّي، مرجع سابق، ص   (3)
 البروتوكول من 60 المادة بموجب انشئت ومحايدة مستقلة هيئة عن عبارة هي الحقائق، لتقصي الدوليّة اللجنة  (4)

 .330 ص ، سابق مرجع الشاللدة، انظر ، 1949 األربع جنيف باتفاقيات الملحق 1977 األول اإلضافي
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ه، ، وبالتالي يجب على لجنة الحكم النظر باالنتهاك قبل قبول(نتهاك الجسيمال)ابأن التحقيق هنا يشمل 

لم تبينها المادة، و  ءالن مسألة التفريق بين االنتهاك الخفيف واالنتهاك الجسيم تكون مبهمة بعض الشي

 .(1)طفيفة تصبح خطيرة عند تكرارها  انتهاكاتهنالك  أنفضال عن 

يس هنالك ل فإنه، وكذلك االنتهاكاتالنزاع لرفع هذه  طرافصدار توصيات ألنة بإوتقوم اللج

بموافقة  إالج تنشر هذه النتائ أنليها من خالل التحقيق، وال يجوز لها إلزام بنشر النتائج التي توصلت إ

 . (2)النزاع  أطرافجميع 

ي ة لتقصالدوليّ جنة مانة العامة للّ األ إلىرسال طلب التحقيق جميعها يجب إوفي االحوال 

 طلب مهسلّ ت فور الرئيس ، وعلىتأييدا تؤيد ادعائه التي اإلثبات وسائل الطلب في ذكرالحقائق، وي

ويتم تشكيل  ،ومرفقاته التحقيق طلب عن صورة إليها ويرسل المعنية، طرافلأل ذلك يبلغ أن التحقيق

 أي اطنيمو  من يكونوا إال يجب الذين التحقيق غرفة أعضاء من خمسة الرئيس يعين إذغرف التحقيق 

 .(3)ادلع جغرافي تمثيل أساس وعلى النزاع، أطرافو  المكتب أعضاء مع التشاور بعد النزاع، في طرف

 المساعي الحميدة  -2

المادة  إنف خطيرة، انتهاكات أو جسيمة مخالفات تشكل بأنها دالحقاق التي تعّ  إلىعند الوصول 

 إلىنزاع ال أطرافتدعو  إذ الحميدة، ساعيهام خالل من جواء النزاع،تلطيف أ إلى اللجنة تدعو 90

 ،األولل و من البروتوك( أ) 5 الفقرة وتؤكد. التهاو جنيف وبروتوك اتفاقياتااللتزام بالقواعد الواردة في 

                                                           
(1)  Bruno Zimmermann, Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The 
Geneva Conventions Of 12 August 1949, International Committee Of The Red Cross, 
Geneva 1987, P 1045 – 1046 . 

 .  208عتلم، شريف، مرجع سابق، ص   (2)
 الحقائق.  لتقصي اإلنسانيّة الدوليّة للجنة الداخلي النظام( من  23، 21، 20انظر القاعدة )   (3)
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 إلى مناسبة اتراه التي التوصيات بتقديم اللجنة قيامل من خال الحميدة، المساعي هذه مثل توفير على

 . (1) المعنية طرافاأل

 وأحلول  إلىتوصل طرف ثالث  على للداللة" الحميدة المساعي" مصطلح يفهم أن مكنيو 

 .(2)ودية تسوية إلى التوصل إلىوالتي بدورها تؤدي  ،شأن قضية في الواقعاستنتاجات ب

ى الدول، ختصاصها علتقوم با لكينها إ إذة، القانونيّ من المشاكل  لهذه اللجنة العديد   نإوختاما، 

ما يتعلق في أيضاجبارها على ذلك، و تصرح بقبول االختصاص، وال يمكن إ أنى الدول يجب عل فإنه

هذا  طرافط ألا غير ملزمة فقفإنهة لتقصي الحقائق الدوليّ بالتوصيات والقرارات التي تصدر عن اللجنة 

ة رقابية طمر بسلق األالسيادة كلما تعلّ  تحتج بمبدأ أنالدول تحاول دائما  يظهر أنمر الذي النزاع، األ

اللجنة  هذه أن، فضال عن اآللياتمر الذي يعطل مثل هذه ، األاإلنسانيّ  الدوليّ على تطبيق القانون 

 . (3)حادثة حتى اللحظة   أيلم تباشر التحقيق في  1993ومنذ دخولها حيز النفاذ عام 

 المطلب الثالث

 نساني  اإل  الدولي  القانون  إنفاذفي  األحمرة للصليب الدولي  اللجنة دور 

عين بأخرى كان يت أو.... بطريقة  !هم ممددين على األرض التي شربت دماء   " كم من تعساء تركوا

 نسانيّ اإلواحدة من عبارات الراحل هنري دونان التي ساهمت في خلق الشعور هذه تنظيم خدمة طوعية " 

                                                           
رجع المعاصر،م الدوليّ  للقانون وليّةالد التغيرات ضوء في اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون تنفيذ آليات إحسان، كمال،  (1)

 49ص سابق،
(2)    Bruno Zimmermann, Commentary On The Additional Protocols Of 8 June 1977 To The 
Geneva Conventions Of 12 August 1949,  International Committee Of The Red Cross, 
Geneva 1987, P 1046 . 

 . 208سابق، ص  عتلم، شريف، مرجع   (3)
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ة إلنسانيّ ايصال المساعدة م إتي تزهق نتيجة لعداألرواح ال إلىالنظر  تولفت ،ةالمسّلحالنزاعات  أثناء

نشأة اللجنة  لىإلها، وبالنتيجة فقد مهدت هذه الكلمات منذ ورودها في كتاب " تذكار سولفرينو "   الطبّيةو 

 . (1) ةالمسّلحغير الحكومية الفعالة في النزاعات  المنّظماتالتي تعد من  األحمرة للصليب الدوليّ 

 غير حكومية، تأسست في جنيف ومحايدة مستقلةمنظمة  هي األحمرة للصليب الدوليّ اللجنة  أن

عطاها ة مما أ ليّ الدو جنيف والمؤتمرات  اتفاقياتعترفت بها رسميا ة، وا اإلنسانيّ  عمال، لتنفيذ األ1863في 

 ،ةالمسّلح النـزاعات لضحايا اإلنسانيّ  المجال في والمساعدة الحماية اللجنة تضمنو  ،(2)الدوليّ الطابع 

 الدوليّ  نالقانو  تدويلو  احترام ذاته الوقت في وتعزز ،الطوارئ حاالت لمواجهة اءات الالزمةجر وتقوم باإل

 .(3)اإلنسانيّ 

 اإلضافية وبروتوكوالتها 1949 لعام جنيف اتفاقياتحسب  على ةالدوليّ  اللجنة عمل يقومو 

 راراتوق ،األحمر لوالهال األحمر للصليب ةالدوليّ  للحركة األساسي والنظام األساسي، ونظامها ،1977

 يةاإلضاف التهابروتوكجنيف و  اتفاقيات أوردت، وقد (4)األحمر والهالل األحمر للصليب ةالدوليّ  المؤتمرات

 . األحمرمهام عديدة للصليب 

 ة بالعديد من المهام: الدوليّ ة تقوم اللجنة الدوليّ  ةالمسّلحففي النزاعات 

                                                           
 .  119، ص 2011علي، أحمد سي، دراسات في القانون الدولّي اإلنسانّي، دار األكادمية، الطبعة األولى،   (1)
 .368-365عواشرية، رقية، مرجع سابق،   (2)
  are/mandate-we-ttps://www.icrc.org/ar/whohموقع اللجنة الدوليّة للصليب األحمر،   (3)
 المرجع نفسه .   (4)

https://www.icrc.org/ar/who-we-are/mandate
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وم بزيارات ق، وتةالمسّلحوالمرضى وضحايا النزاعات والغذائية للجرحى  الطبّيةتقديم المساعدات  -

 .(1)االعتقال  أودورية ألماكن االحتجاز 

الذين يقعون في ظل دولة ين المدنيّ وتوزيعها على  ةاإلغاثية و اإلنسانيّ تقديم المساعدات  -

 .(2)االحتالل

ون ال دمنة ومستشفيات لمعالجة المرضى والجرحى والعجزة والمسنين واالطفإنشاء مناطق آ -

 .(3)الخامسة عشرة من العمر 

 . (4)خبار دولهم بذلك وأ اإلنسانيّ العمل  أفرادين و المدنيّ سرى جمع المعلومات المتعلقة باأل -

نصوص  دحهنالك انتهاك أل أنما رأت  إذابالغ السلطات المختصة في حال بإ أيضاة الدوليّ وتقوم اللجنة 

يلة االبالغ تعتمد وس أن إال(، والبروتوكوالت الملحقة بها األربع جنيف اتفاقيات) اإلنسانيّ  الدوليّ القانون 

لمسؤول ا إلىمندوب اللجنة يقدم مالحظة شفوية  فإنذا كانت المخالفة بسيطة جسامة االنتهاك، فإعلى 

ذاالمعني وتقدم بشكل سري،  ة لدوليّ امتكررة، فحينها يقوم رئيس اللجنة  أوكانت مخالفة جسيمة  وا 

وضع حد لهذه لب باالحكومات المعنية علنا، وتط إلىمر بتقديم تقرير مفصل باالنتهاكات حللصليب األ

 . (5) االنتهاكات

                                                           
 ، من االتفاقية الرابعة.143، 76انظر المادة   (1)
 ، من اتفاقية جنيف الرابعة. 61، 59انظر المادة   (2)
 من اتفاقية جنيف الرابعة.  14انظر المادة   (3)
 من اتفاقية جنيف الرابعة.  140والمادة من اتفاقية جنيف الثالثة ،  123انظر المادة   (4)
، ص 2008دار الجامعة الجديد، مطر، عبد الفتاح، القانون الدولّي اإلنساني، مصادره، مبادئه واهم قواعده ،   (5)

223 . 
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لصليب ة لالدوليّ ة في ما يتعلق بدور اللجنة الدوليّ غير  ةالمسّلحوكذلك الحال في النزاعات 

ة للصليب ليّ الدو ة، كاللجنة محايد إنسانية" يمكن لهيئة  نصت المادة الثالثة المشتركة على أنه إذ، األحمر

 . (1)النزاع "  طرافتقدم خدماتها أل أن األحمر

على  اأيضنجده ينص  األحمروالهالل  األحمر، عند استقراء النظام األساسي للصليب أيضاو 

 : ومنها ةالدوليّ مجموعة من االختصاصات التي تضطلع بها اللجنة 

 هاونقل الشكاوىتلقي  -1

 : من الشكاوي وهنالك فئتينقلها، بتلقي الشكاوي من المشتكين ون األحمرصليب ة للالدوليّ تقوم اللجنة 

سوء أو  نسانيّ اإل الدوليّ القانون  أحكامكثر من أ أوالتي تتعلق بعدم تطبيق واحد  ى: الشكاوىاألولالفئة 

ررين، جراءات مباشرة لصالح المتضة بأن تتخذ إالدوليّ وقات تستطيع اللجنة ه من الدولة، في أتطبيق

 مة، ويمكن من خاللها االتصالقدّ الم صحة الشكاوىيقوموا بالتأكد عن مدى  أنويمكن لمندوبي اللجنة 

 .  (2)بالمسؤولين والعمل على رفع اسباب الشكوى 

مصلحة مقدمي لجراء إ أيتتخذ  أنالتي تقدم في ظروف ال تستطيع اللجنة  الفئة الثانية: وهي الشكاوى

مليات داراة العالمتعلقة بإ  االنتهاكاتالمتعلقة باالنتهاكات الجسيمة مثل  الشكوى، وهي الشكاوى

 . (3)الحربية

  

                                                           
 .  1949أنظر المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيف األربع   (1)
 .   002 – 199عبد الرضا، بلقيس، مرجع سابق، ص   (2)
 المرجع نفسه  .   (3)
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 طلبات التحقيق   -2

يتعلق  كان التحقيق إذا إالفي تشكيل لجنة تحقيق،  األحمرة للصليب الدوليّ ال تقوم اللجنة 

 أحكامحد أل كون هنالك مخالفةت أنيشترط  أنه أي، اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  أحكامبالتحقيق في مخالفة 

 وبروتوكوالتها. 1949جنيف  اتفاقيات

ام المعنية بالقي طرافنه يتم االتفاق بين األ، بأ52في المادة  1949ى األولجنيف  اتفاقيةوتشير 

لم يتم  النزاع، ولكن في حال أطرافحد ، بناء على طلب أاالتفاقيةتحقيق في انتهاك معين في هذه الب

 .(1)جراءات االتفاق على اختيار حكم يقرر اإل االتفاق، يتم

ى اتفاق كان بناء عل إذاجراء التحقيق إ تشارك في أن األحمرة للصليب الدوليّ ويمكن للجنة      

يق من المشاركة في التحق حق األحمرة للصليب الدوليّ ، وال تملك اللجنة جميعها المعنية طرافيضم األ

شخاص محايدين ومؤهلين لعضوية لجنة التحقيق من خارج اختيار أنفسها، وتكون مهمتها فقط تلقاء 

 .(2)األحمرة للصليب الدوليّ اللجنة 

 الخدمات االستشارية  وحدة -3

تقديم  "تقديم الخدمات االستشارية وتعني  األحمرة للصليب الدوليّ من مهام اللجنة  أيضاو   

كميل موارد ت أيضاوتهدف الخدمة االستشارية الحكومات وتبادل المعلومات معها،  إلىة القانونيّ المشورة 

ض أخذ المبادرة وعر  أيضاة الدوليّ الدول ودعمها، ويمكن ألي دولة طلب خدماتها، في حين يمكن للجنة 

                                                           
 . 1949من اتفاقية جنيف األولى  52أنظر المادة   (1)
 . 226مطر، عبد الفتاح، مرجع سابق، ص   (2)
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 تشريعات واتخاذ التدابير طرافجنيف على ضرورة سن الدول األ اتفاقيات، لقد شددت (1) خدماتها "

 األحمرللصليب  ةالدوليّ ، ومن هنا يظهر دور اللجنة اإلنسانيّ  الدوليّ ون الوطنية الالزمة لكفالة تنفيذ القان

 . (2)جراءات الوطنية التخاذ اإل طرافبدعوة الدول األ

ن ، وتم تشكيل فريق مةالمسّلحلحماية ضحايا النزاعات  الدوليّ ، انعقد المؤتمر 1993وفي عام 

، وخرجوا بمجموعة من التوصيات التي ترفع من اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  احترامالخبراء لبحث مسألة 

ة الدوليّ للحركة  1995، ونتج عن توصيات مؤتمر (3) 1949جنيف  اتفاقيات أحكام احتراممستوى 

ت عملها وبدأ ،األحمرة للصليب الدوليّ انشاء وحدة الخدمة االستشارية التابعة للجنة  األحمرللصليب 

 .(4) 1996عام 

 الدوليّ القانون  ابقضاي فيما يتعلق والتقنية ةالقانونيّ ، االستشارة ستشاريةاالوحدة الخدمات  وتقدم

عند  جنيف اقياتتفال الخطيرة االنتهاكات معاقبةوكيفية العمل بها، و  الوطنية التشريعات لوضع اإلنسانيّ 

 ،نيةإنسا معاملة ةالمسّلح النزاعات زمن في العدو أفراد معاملة ضمانل العمل  إلى باإلضافة ،حدوثها

 .(5)األربعجنيف  اتفاقيات إلجراءات طبًقا

                                                           
اإلنسانّي، مقال منشور على موقع اللجنة  الدوليّ  القانون مجال في الدوليّة اللجنة من المقدمة االستشارية الخدمات  (1)

respect-do/building-we-https://www.icrc.org/ara/what-،  2010الدوليّة للصليب األحمر، 
services.htm-advisory-service/overview-ihl/advisory  

لة الدوليّة، رسا وغير الدوليّة المسلحة النزاعات في اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون فاعلية دىمتيم، قصي مصطفى،   (2)

 .  106 – 105، ص 2010ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
 .722 ص سابق، مرجع الفتاح، عبد مطر،  (3)
 جنةالل موقع على منشور مقال اإلنسانّي، الدوليّ  نونالقا مجال في الدوليّة اللجنة من المقدمة االستشارية الخدمات  (4)

respect-do/building-we-https://www.icrc.org/ara/what- ، 2010 األحمر، للصليب الدوليّة
services.htm-advisory-service/overview-l/advisoryih  

 المرجع نفسه.   (5)

https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/advisory-service/overview-advisory-services.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/advisory-service/overview-advisory-services.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/advisory-service/overview-advisory-services.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/advisory-service/overview-advisory-services.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/advisory-service/overview-advisory-services.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/advisory-service/overview-advisory-services.htm
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 إذجابية، ينتائج إ إلى األحمرة للصليب الدوليّ الخدمات االستشارية التي قدمتها اللجنة  أدتوقد 

ريعات وطنية دولة تش 14اعتمدت الحرب في قوانينها الوطنية، كما دراج جرائم دولة على إ 16عملت 

في ما يتعلق  وطنية   وتشريعات   اً أحكامدولة  13درجت ، وأفرادمضادة لأللغام الفي ما يتعلق بحظر األ

 . (1) مثالً  المدنيّ ة كالدفاع اإلنسانيّ وشارات الخدمات  األحمربحماية شارة الصليب 

 المبحث الثاني 

 جنيف وبروتوكوالتها اتفاقياتة األخرى غير الواردة في الدولي   اآلليات

ة، نزاعات مسلحة غير دولي إلىمن نزاعات مسلحة دولية  ةالمسّلحنظرًا لتغير طبيعة النزاعات 

، فرض كل ةاإلنسانيّ نتهاكات الجسيمة، وكذلك العاملين في مجال المساعدة ين مباشرة لالالمدنيّ وتعرض 

التها جنيف وبروتوكو  اتفاقياتالواردة في  اآلليات إلى باإلضافةآليات دولية جديدة  إلىذلك الحاجة 

 ة . الدوليّ  الجنائّيةوالمحكمة  األمن، مجلس ةالدوليّ  اآللياتومن أهم هذه ، اإلضافية

 األولالمطلب 

  اإلنساني  العمل  أفرادفي تنفيذ قواعد حماية  الدولي   األمندور مجلس 

 ،(2)للمنظمة التنفيذي الجهاز ديعّ و  المتحدة، األمم منظمة أجهزة حدأ هو الدوليّ  األمن مجلس نإ

زم لالمتحدة وهو الجهاز الوحيد في المنظمة الذي ي   األمممنظمة  ميثاق من 23 للمادة وفقا تم تأسيسه

                                                           
 .  325 – 324عواشرية، رقية، مرجع سابق، ص   (1)
،  2009الحاج لخضر، الجزائر،  عبيد، إخالص، آليات مجلس األمن في تنفيذ القانون الدولّي اإلنسانّي، جامعة  (2)

 .6ص
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 ونتتك ،فئتين إلى ينقسمون المنظمة، أعضاء من عضواً  15 منيتكون و  ،بقراراتهجميعها  طرافالدول األ

 روسياو  بريطانيا،و  فرنسا،و  الصين،: وهي الدائمة العضوية صفة لها سمباال معينة دول 5 من ىاألول

 القرارات ضد " الفيتو بحق " يسمى ما أو االعتراض حق الطائفة هذه تمتلكو  األمريكية، المتحدة والواليات

 على يترتب إذ ،ق معارضة كبيرة من الدول الضعيفةيالقي هذا الح، و األمن ،مجلس عن الصادرة

 الجمعية تنتخبهم أعضاء، 10 من فتتكون الثانية فئةال أما المجلس من القرارات هذه إصدار وقف استعماله

 . (1)دائمين غير أعضاء ويكونوا سنتين لمدة الثلثين بأغلبية صادر بقرار دورية بصفة العامة

 س يّعد، ألن المجلاإلنسانيّ  الدوليّ القانون  إنفاذبدور فعال في المساهمة في  األمنيقوم مجلس 

المحافظة على  نين، وألالدوليّ من والسلم تهديدا لأل اإلنسانيّ  الدوليّ التي يتعرض لها القانون  االنتهاكات

 المتحدة .  لألممساسي الهدف األ أيضاوالسلم هو  األمن

ع يقوم المجلس بوض أذ، االنتهاكاتجراءات لمنع هذه بالعديد من اإل الدوليّ  األمنويقوم مجلس 

الداخلية التي  أو ةالدوليّ ية الوقائية ، كالعمل بالدبلوماس، وبعد إنتهاء النزاعجراءات وقائية في وقت السلمإ

 .(2)المتحدة  لألممالعام  األمينجاء بها 

                                                           
ى موقع الجزيرة، مجلس األمن، مقال منشور عل  (1)

http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2003/2009/10/1/%d9%85%d8%ac%d
a3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%-9%84%d8%b3  

عرف األمين العام في أجدنته الدبلوماسية الوقائية، أنها العمل الرامي إلى منع نشوب النزاعات بين االطرف، ومنع   (2)
 تصاعد المنازعات القائمة وتحولها إلى صراعات، ووقف هذه الصراعات عند وقوعها . 

،  1992دة من اجل السالم، وثيقة األمم المتحدة، تقرير األمين العام لالمم المتحدة بطرس بطرس غالي، اجن

A/47/277   . 

http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2003/2009/10/1/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86
http://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2003/2009/10/1/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86
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، الذي أكد فيه  2005ر سبتمب 14في الجلسة المعقودة  1625رقم  األمنوفي قرار مجلس 

، ويقرر ةسّلحالمسباب الجذرية للنزاعات األستراتيجية لمنع اندالع النزاعات، تقوم بمعالجة ضرور وضع إ

درات ، معربا فيه عن تصميمه على تعزيز قاإلقليمية المنّظماتقامة شراكة فعالة بين المجلس و رة إبضرو 

 . (1)المتحدة في مجال منع نشوب النزاعات  األمم

ة جميع من خالل دعو  اإلنسانيّ  الدوليّ التي يوفرها القانون  ةالقانونيّ الحماية  األمنويدعم مجلس 

المتعلقة  ياتتفاقوكذلك اال اإلنسانيّ  الدوليّ ومصادر القانون  اتفاقيات التصديق على جميع إلى طرافاأل

، التخاذ ألحمراة للصليب الدوليّ ة كاللجنة الدوليّ  المنّظماتاالستعانة بوحقوق الالجئين، و  اإلنسانبحقوق 

 في القانون الوطني للدول .  تفاقياتالتدابير التشريعية الالزمة لتنفيذ اال

وهي الحماية المقدمة لهم كونهم مدنيين  –ة يتمتعون بحماية عامة اإلنسانيّ اعدة المس أفرادألن و 

، فقد شملتهم (2) المسّلحين وتطبيبهم في مناطق النزاع المدنيّ وحماية خاصة كونهم فئات تعمل لحماية  -

 أفرادقة بحماية لقرارات المتعالوكذلك  ةالمسّلحين في النزاعات المدنيّ المتعلقة بحماية  األمنجلس مقرارات 

 .اإلنسانيّ العمل 

  

                                                           
 2005سنة  1625قرار مجلس األمن رقم   (1)

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1625(2005)  
 أنظر مقدمة الفصل الثالث من هذه الرسالة.  (2)

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1625(2005)
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قوات و  اإلنساني  والتي تتعلق بفئات العمل  ،األمنصدرها مجلس في ما يلي مجموعة القرارات التي أو 

 المتحدة، وسيتناولهم الباحث في التقسيم التالي :  األمم

 . المسل حزاع نين في وقت الالمدني  المتعلقة بحماية  األمنأوال : قرارات مجلس 

 .الحالة في يوغسالفيا ( : 1995)  1034(،  1995)  1019القراران  -1

ين، بأشد العبارات في القرار  األمن، أدان مجلس 1995يتعلق القراران بالنزاع في يوغسالفيا عام  

من  ن جميع، وأاإلنسانلحقوق  الدوليّ والقانون  اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  انتهاكاتالممكنة 

 1019، وجاء في القرار االنتهاكاتيتحملون المسؤولية الفردية عن هذه  لعمايقومون بهذه األ

، والتي لمتحدةا لألممة التابعة اإلنسانيّ ذ يساوره بالغ القلق إزاء التقارير المقدمة من الوكاالت " وا  

ت الغربية افي القطاع اإلنسانولحقوق  اإلنسانيّ  الدوليّ خطيرة للقانون  انتهاكاتتفيد بحدوث 

ل ، شملت حرق المنازل ونهب الممتلكات وقت، في جمهورية كرواتيابية السابقةمالية والجنو والش

ة البوسنية بوسنة والقوات شبه العسكريالالتي قامت بها قوات صرب  االنتهاكاتين " ويدين المدنيّ 

  .(1)دان عمليات القتل الجماعي واالعداموسربرينتشا، وأبنيالوكا، و في مناطق زيبا، 

  حماية المدنيين في الصراع المسلح . ( : 2000)  1296ر القرا -2

القرار رقم  2000نيسان من عام  19المنعقدة في  4130في جلسته  األمنتخذ مجلس ا

بية ين، بحيث اصبحوا يشكلون الغالالمدنيّ  إلىالعنف المتزايدة والموجهة  عمال، نتيجة أل1296

 إلىهة جمات الموجّ هال األمنلقد ادان مجلس ، و ةالمسّلحالعظمى من اإلصابات في النزاعات 

                                                           
، ( 1995)  1034 ،( 1995)  1019 رارانلقا  (1)

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1019(1995)  ،

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1034(1995)  

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1019(1995)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1034(1995)


145 
 

 
 

 شخاصاألغيرهم من  أوين المدنيّ ستهداف د من جديد إدانته الشديدة لتعمد ايؤكو "  ،ينالمدنيّ 

هذه ل اً ضع حدّ لو  هاجميع طراف، ويهيب األالمسّلحن بالحماية، في حاالت النزاع المشمولي

 اصاألشخغيرهم من  أوين المدنيّ لسكان ستهداف اتعمد ا أن"  إلى ، وينص القرارالممارسات"

 اإلنسانيّ  الدوليّ منتظمة وصارخة وواسعة النطاق للقانون  انتهاكاترتكاب المشمولين بالحماية وا

ين"، وبذلك  يّ الدول األمنقد يشكل تهديدا للسلم و  المسّلحفي حاالت الصراع  اإلنسانوقانون حقوق 

وقانون  يّ اإلنسان الدوليّ القانون  األلتزام بمبادئ إلىع النزا  أطراففي قراره هذا  األمندعا مجلس 

 ذات الصلة.  األمنوتنفيذ قرارات مجلس  اإلنسانحقوق 

 . الدوليين واألمن السلم صون ( : 2006)  1738القرار  -3

 ةحالمسلّ النزاعات  أثناءين المدنيّ الذي يتعلق بحماية  1738في القرار المرقم  األمندعا مجلس 

 أن، ضافيةاإلالت و جنيف والبروتوك اتفاقياتفي  اً أطراف، الدول التي ليست 2006الصادر سنة 

د للمدنيين األستهداف المتعمّ  أن"  إلى، ولقد أشار القرار (1)قرب وقت تصبح طرفا فيها في أ

نتهاكات منتظمة وصارخة على نطاق واسع للقانون المحميين، والقيام با األشخاصوغيرهم من 

السلم لألمن و  ل تهديداً أنما يشكّ  المسّلحفي النزاع  اإلنسانوقانون حقوق  نيّ اإلنسا الدوليّ 

ين، ويؤكد مجددا استعداده للنظر في هذه الحاالت، حيثما اقتضى األمر ألتخاذ إجراءات الدوليّ 

، وبالرغم ةاإلنسانيّ المساعدة  فرادفي قراره هذا، لم يتطرق أل األمنمجلس  أننجد هنا و "، مناسبة

 ين.المدنيّ القرار يشملهم كونهم من  فإنلك من ذ

  

                                                           
 . 1738قرار مجلس األمن ،   (1)
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 .المسلحة الصراعات في المدنيين حماية ( : 2006)  1674القرار  -4

 ألمنا، ولقد أكد مجلس المسّلحالنزاع  أثناءين المدنيّ المتعلق بحماية  األمنحد قرارات مجلس أ 

الممكنة لحماية  تخاذ جميع الخطواتمسؤولة عن اهي ال ةالمسّلحالنزاعات  أطرافأن على 

م من د للمدنيين وغيرهستهداف المتعمّ " اال أن إلىيين المتضررين، ولقد أشار القرار المدنيّ 

 لدوليّ انتهاكا سافرا للقانون يمثل ا المسّلحالمشموليين بالحماية في حاالت الصراع  األشخاص

 طرافالب جميع األويط ،بكل شدة ألي ممارسات من هذا النوع، ويكرر تأكيد إدانته اإلنسانيّ 

ين نيّ المدالعنف المرتكبة ضد  أعمال األمنبوضع حد لهذه الممارسات فورا "، ولقد أدان مجلس 

 يدين جميعو ة " اإلنسانيّ المساعدة  أفراد إلى، ونص صراحة هاجميع ةالمسّلحفي النزاعات 

شاركين في المرتبطين بها الم فرادالمتحدة و األ األممالهجمات الموجهة عمدا ضد موظفي 

 .ة...." اإلنسانيّ ، فضال عن العاملين اآلخرين في مجال المساعدة إنسانيةبعثات 

 .المسلحة النزاعات في المدنيين حماية :(2009) 1894 القرار -5

المتتالي لقضية حماية  األمنصدر هذا القرار في الذكرى السنوية العاشرة لنظر مجلس أ   

، وقد 1949 عامل جنيف تفاقياتالذكرى السنوية الستين ال وفي ،ةالمسّلحين في النزاعات المدنيّ 

وغيرهم  ةالمسّلحين في النزاعات المدنيّ عتداءات التي ترتكب ضد أدانته لال األمنكرر مجلس 

، إلنسانيّ ا الدوليّ القانون  حكامنتهاكاً صارخاً ألالمشموليين بالحماية معتبرا ذلك ا األشخاصمن 

 ، "والذي(1)2009 مايو/أيار 29 في المؤرخ ين،المدنيّ  حماية عن امالع األمين ولقد رحب بتقرير

 ؛الدوليّ  انونللق االمتثال تعزيز وهي للمدنيين، الفعالة الحماية أجل من األساسية التحديات أبرز

                                                           
 . 2009May  ،s/2009/277 29تقرير األمين العام لألمم المتحدة عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة،    (1)
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 حسينوت ؛الدوليّ  القانون بموجب اللتزاماتها الدول غير من ةالمسّلح الجماعات امتثال وزيادة

 السالم حفظل المتحدة األمم لعمليات فعالية وأكثر أفضل بصورة الموارد توفير خالل من الحماية

 لمساءلةا وتعزيز ة؛اإلنسانيّ  المساعدات إيصال سبل وتحسين الصلة؛ ذات البعثات من وغيرها

 سيقتن مكتب خاللها من يعقد التي " الممارسة إلى  األمن"، ولقد اشار مجلس االنتهاكات عن

 اتجلس المتحدة، األمم في ةاإلنسانيّ  المساعدة تقديم أوساط عن بالنيابة ،(1)ةاإلنسانيّ  الشؤون

 سواء".  حد على الرسمية وغير الرسمية القنوات خالل من ،األمن مجلس ألعضاء إحاطة

 .ةاإلنساني  بحماية العاملين في مجال المساعدة  المتعلقة األمن مجلس قرارات: ثانيا  

 يف والعاملين بها المرتبطين واألفراد المتحدة األمم موظفي حماية ( : 2003)  1502القرار  -1

 .الصراع مناطق في اإلنسانية المساعدة مجال

هذه القرار  في األمن، وقد ركز مجلس ةالمسّلحين في النزاعات المدنيّ وهو القرار المتعلق بحماية  

هم، المتحدة والمرتبطين ب ماألمة وكذلك موظفي اإلنسانيّ على فئة العاملين في مجال المساعدة 

زاعات ين خالل النالمدنيّ في مساعدة  هاة، واهميتاإلنسانيّ  المنّظماتكد المجلس على حماية وقد أ

، ويدين المجلس في هذا القرار الهجمات التي إنسانية أعماله من من خالل ما تقوم ب ،ةالمسّلح

ف ممتلكاتها تالإة باإلنسانيّ ف القوافل وكذلك استهدا ،ةاإلنسانيّ تقع على العاملين في المساعدة 

                                                           
 قرار بموجب 1991 ديسمبر في تشكل المتحدة لألمم تابع( أوتشا) اإلنسانيّة الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب"  (1)

 ةالطبيعي والكوارث المعقدة الطوارئ لحاالت المتحدة األمم استجابة تعزيز إلى القرار ويهدف. 46/182 العامة الجمعية

 لذيا الكوارث، حاالت في لإلغاثة المتحدة األمم منسق مكتب عن واالستعاضة اإلنسانيّة، الشؤون إدارة إنشاء خالل من

 ليكون وصمم، أوتشا في اإلنسانيّة الشؤون إدارة اندمجت التنظيم، إعادة خالل ،1998 عام في. 1972 عام في شكل

 ووضع إلنسانيّة،ا االستجابة تنسيق أيضا تشملل تفويضها توسيع وتم. الكبرى الكوارث بشأن المتحدة لالمم محورية نقطة

 . /http://www.unocha.orgاإلنسانيّة"  والدعوة السياسات

http://www.unocha.org/
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بحماية  ةق، ال سيما تلك المتعلاإلنسانيّ  الدوليّ االلتزام بمادي القانون  إلى طرافونهبها، ويدعو األ

المرتبطين بهم، ودعا مجلس  فرادالمتحدة واأل األممة وكذلك موظفي اإلنسانيّ موظفي المساعدة 

التي  عالم المجلس بالحاالتعام بأن يقوم وفقا لصالحياته بإال األمينالمتحدة  لألممالتابع  األمن

ن يتناول في تقاريره الحاالت المتعلقة بشان سالمة ة، وأاإلنسانيّ يمنع فيها وصول المساعدات 

دابير ، واالخذ بالتالمرتبطين بها فرادحدة واألالمت األمم أفرادة و اإلنسانيّ امن وموظفي المساعدة 

 . (1)ثل هذه الحوادث العالجية لمنع وقوع م

 .بها المرتبطين واألفراد المتحدة، األمم موظفيحماية  (: 2014)  2175القرار  -2

ستنكر فيه ، ا2014آب  29المنعقدة بتاريخ  7256في جلسته  األمنتخذه مجلس القرار الذي ا 

وموظفي  ،ةاإلنسانيّ  المنّظماتنحاء العالم، والتي تستهدف العاملين في العنف في جميع أ أعمال

نص القرار  ذإ، اإلنسانيّ  الدوليّ للقانون  انتهاكات دهاويع ،المرتبطين بها فرادواأل ،المتحدة األمم

 بما في ذلك أشكال منها القتل واالغتصاب" يدين بشدة جميع أشكال العنف والترويع،  أنهعلى 

رض االبتزاز وأخذ الرهائن واالختطاف بغ ختطافواال المسّلحعتداء الجنسي والسطو واال

حتجاز بصورة غير قانونية وهي األشكال التي يتزايد تعرض المشاركين األعتقال و والمضايقة واأل

، وما ةاإلنسانيّ ة لها، وكذلك الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة اإلنسانيّ في العمليات 

 تتعرض له أصولها من إتالف ونهب " . 

                                                           
 .(  2003)  1502قرار مجلس األمن   (1)
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المساعدة  أفرادالمتعلقة بحماية  هاجميعمعية العامة قرارات الج إلى 2175ولقد أشار القرار 

 بعضها:  إلىة، نشير اإلنساني  

 2013 األولكانون  13ته الجمعية العامة في ذخالقرار الذي ات(: 2013) 68/101القرار  -أ

 األممة وحماية موظفي اإلنسانيّ بعنوان سالمة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة 

ي تقديم ن فالواقعة على العاملي االعتداءاتب ت فيه عن استنكارها بسبعربالمتحدة، الذي أ 

من موظفي  1793أن " ة وما تخلفه من آثار طويلة األمد، وقد كشفت اإلنسانيّ المساعدة 

ئة منهم، تضرروا من جراء حوادث أمنية في الم 1.2ما يمثل  أيالمتحدة،  األمممنظومة 

 .(1)العام األمينتقرير  إلى" في إشارة  2012كبيرة في عام 

 األولكانون  13تخذته الجمعية العامة في القرار الذي ا ( : 2012)  67/85القرار   -ب

 وظفيم وحماية ةاإلنسانيّ  المساعدة تقديم مجال في ، والمتعلق بسالمة وأمن العاملين2012

 ىإل اإلنسانيّ ض العاملين في المجال زاء تعرّ المتحدة، وأعربت فيه عن قلقها إ األمم

 ال يفلت من العقاب مرتكبوأتضمن الدول  أنوتؤكد " ضرورة نتهاكات، واال االعتداءات

 فرادمتحدة واألال األمموموظفي  ،اإلنسانيّ راضيها ضد العاملين في المجال الهجمات في أ

تمر  التي طرافت الجمعية العامة في قرارها هذا " جميع الحكومات واألالمرتبطين بها، ودع

نتهاء ا ما بعدوفي حاالت  ،المسّلحوال سيما في حاالت النزاع  معقدة، إنسانيةطوارئ بحاالت 

عاونا تاما، تتعاون ت أنة، اإلنسانيّ النزاع في البلدان التي يعمل فيها موظفو تقديم المساعدة 

ا من المتحدة وغيره األمموالقوانين الوطنية مع  الدوليّ ذات الصلة من القانون  حكاموفقا لأل

                                                           
 .(2013) 68/101 قرار مجلس األمن -  (1)
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 إلى اإلنسانيّ ة، وأن تكفل وصول العاملين في المجال اإلنسانيّ  المنّظماتلوكاالت و ا

يصال اإلمدادات والمعدات بصورة آمنة ودون معوقات، و مقاصدهم كي يتسنى لهم  ،ا 

يهم ين المتضررين، بمن فالمدنيّ االضطالع بكفاءة بمهمتهم المتمثلة في مساعدة السكان 

 " .   الالجئون والمشردون داخلياً 

 لمراقبة المتحدة األمم قوة والية تجديد األوسط الشرق في الحالة ( : 2012)  2084القرار  -3

 .أشهر ستة لمدة االشتباك فض

، 2012 األولكانون  19في  نعقدة، الم6893في جلسته  األمنهو القرار الذي اتخذه مجلس  

 ،شتباكالمتحدة لمراقبة فض اال مماألوسط، ورحب فيه جهود ق بحالة التوتر في الشرق األوالمتعلّ 

 طرافالمتحدة، ويدعو األ األممالمتحدة لمدونة السلوك الخاصة ب األمم أفرادوكذلك كفالة امتثال 

وكفالة  المتحدة بالتنقل األممالمتحدة لفض النزاع ، وكفالة حرية قوات  األممالتعاون مع قوات  إلى

 . (1)لمرتبطين بهم ا فرادالمتحدة واأل األمموسالمة موظفي  أمن

 الحالة في سوريا. ( : 2016)  2268( ،  2015)  2254القراران  -4

عن  السورية، وقد عبر المجلس العربّيةن حالة الجمهورية من في هذين القرارياألوتناول مجلس  

بب استمرار ة بساإلنسانيّ قلقه بسبب استمرار معاناة الشعب السوري، وما يتعلق بتدهور الحالة 

اختيار الخطوات المناسبة لحماية  إلى طرافع الدائر والعنف ، ويطلب المجلس من األالصرا 

ن تسمح فورا للمنظمات والهيئات بأ طرافالعنف، ويطلب كذلك من األ أعمالين من المدنيّ 

 يأفراج عن جميع أنحاء سوريا، واإل إلىة اإلنسانيّ ة الوصول السريع للمساعدات اإلنسانيّ 

                                                           
 .( 2012)  2084القرار   (1)
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ان توقف ب طرافعسفي وبشكل خاص النساء واالطفال ، ويطالب جميع األمحتجزيين بطريق ت

شار أد ة ، وقاإلنسانيّ و  الطبّيةالطواقم  أفرادين بما في ذلك المدنيّ هجمات تستهدف  أيفورا 

جنيف المتعلقة بحماية فئات  اتفاقياتوكفالة نصوص  احترام إلى 2268المجلس في القرار 

طين بها، المرتب فرادالمتحدة واأل األمموسالمة موظفي  أمن اتفاقيةك وكذل اإلنسانيّ العمل الطبي و 

 . (1)ويذكر هذه الفئات بحمل العالمة المميزة 

ات جراءالمتحدة في حال فشل اإل لألممالتابع  مناألجراءات التي يقوم بها مجلس ومن اإل

تي للقرارات والنداءات ال حالمسلّ في النزاع  طرافالسلمية والوقائية، وعند عدم استجابة الدول األ

حقوق و  اإلنسانيّ  الدوليّ بالقيام بانتهاكات للقانون  طرافواستمرار الدول األ ،يصدرها المجلس

جراءات القمعية الممنوحه له ذ إجراءات أكثر صرامة باستخدام اإلتخامن بااألس لج، يبدأ ماإلنسان

 المثول إلىجبار الدول وا   نتهاكاتاالالمتحدة لوقف  األمممن خالل الفصل السابع في ميثاق 

 . (2) الدوليّ والسلم  مناألتهدد  االنتهاكاتكانت هذه  إذاة الدوليّ لتزامات لال

المتحدة،  األمممن ميثاق  41بفرض عقوبات اقتصادية بموجب المادة  أيضاويقوم المجلس 

حجة انتهاكها ي باييتابقة، الصومال، ليبيا، وهالس التي فرضت على العراق، يوغسالفيا كالعقوبات

 .  اإلنسانيّ  الدوليّ والقانون  اإلنسانلحقوق 

                                                           
 من مجلس األمن الدولّي.  ( 2016)  2268 ،(  2015)  2254القراران   (1)
 من ميثاق األمم المتحدة.  39المادة   (2)
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ة بما فيها اإلنسانيّ  المنّظماتالعقوبات االقتصادية اصبحت في السنوات االخيرة تقلق  أن إال

لما تخلفه من مآسي واضرار تصيب مواطني الدولة التي فرض عليها  األحمرة للصليب الدوليّ اللجنة 

 . (1)العقوبات

 مناألالمتحدة متمثلة بمجلس  األممخالل ما سبق يالحظ الباحث الدور الذي تقوم به  من

ة في ين والفئات المحميالمدنيّ ستهداف لعام من خالل التركيز على مسألة اا األمينوالجمعية العامة و 

ه بحيث يتم تناوله أعمالجدول  إلىالموضوع  قد ضم هذا مناأل، وكان مجلس ةالمسّلحالنزاعات 

على  اً ر المتحدة أث األممستنكار من قبل لهذه القرارات وهذا التنديد واال ال نجد أنه إالبشكل دوري، 

ال، فضال ة في سوريا مثاإلنسانيّ يصال المساعدات فشل العديد من المحاوالت إل إلى باإلضافةالواقع، 

بب اع في مدينة حلب بسمنطقة النز  إلىة ال تستطيع الدخول اإلنسانيّ و  ةاإلغاثي المنّظمات أنعن 

قد على ورق، و  من والجمعية العامة حبر  األمجلس  النزاع، وكأن قراراتي  أطرافستهدافهم من قبل ا

 . (الفيتو)رتباط هذه القرارات بسياسات الدول وحق النقض ا إلىيرجع ذلك 

 المطلب الثاني

 اإلنساني   الدولي  القانون  إنفاذفي  ةالدولي   الجنائي ةالمحكمة دور 

لتي تمس ا االنتهاكات، وخصوصا اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  انتهاكاتفي اآلونة االخيرة  تزايدت

بح ال ز هدف إضعاف قوة العدو، بحيث أصوزيادة قوتها التدميرية وتجاو  األسلحةين، بسبب تطور المدنيّ 

                                                           
، العدد 1999سيغال، آنا، العقوبات االقتصادية ) القيود القانونيّة والسياسية (، المجلة الدوليّة للصليب األحمر،   (1)

836  . 
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ب لية دولية تعاقاد آإيج إلىملحة اصبحت الحاجة  إذة واالهداف العسكرية، المدنيّ هداف يميز بين األ

 . اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  انتهاكاتمرتكبي 

 ،يل المحكمةبتشك الدخول في التفصيلقرر عدم الباحث  فإنلأللتزام بموضوع الدراسة، ولغرض ا

 لجنائّيةايتم تناول اختصاص المحكمة  أنبشكل موجز، على  إالوتفاصيل الجرائم التي تختص بها 

ء على وخاصة االعتدا اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  انتهاكات أنبجرائم الحرب، كون ة فيما يتعلق الدوليّ 

از وذلك حسب نظام روما متيتعد جرائم حرب با ةاإلغاثية و اإلنسانيّ  عمالاأل أفرادو  الطبّيةالكوادر 

 وذلك بالشكل التالي: .ساسيّ األ

 ة الدوليّ  الجنائّية: المحكمة األولالفرع 

 ة بجرائم الحربالدوليّ  الجنائّيةصاص المحكمة : اختالفرع الثاني

 ةالدولي   الجنائي ةالمحكمة : األولالفرع 

ودخلت  ،1998تموز  17ثر المؤتمر الدبلوماسي بتاريخ ة على إالدوليّ  الجنائّيةت المحكمة ئأ ن شي 

ت امتدت ، والتي جاءت بعد محاوالت وجهود دولية من مختلف الوكاال2002تموز  1حيز النفاذ بتاريخ 

العام  ليّ الدو القانون  تاريخهم حدث قانوني في تكون والدة هذا الجهاز القضائي أ  لوقت طويل، وبذلك

 . (1) اإلنسانيّ  الدوليّ والقانون 

 :  (2)ة فهي بإيجازالدوليّ  الجنائّيةاختصاصات المحكمة  أما

                                                           
 . 550-549العنبكي، مرجع سابق، ص   (1)
 .836، ص2015راونة، مخلد إرخيص، الوسيط في القانون الدولّي العام، الط  (2)
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 صبحت طرفاً ولة ما وأما دخلت د إذايعني االختصاص الزماني بأنه االختصاص الزماني : اوال: 

 تمارس اختصاصها في ما يتعلق بالجرائم التي أنالمحكمة ال تستطيع  فإنساسي، في نظام روما األ

ام، وهذا ما ماالنض تاريخلجرائم التي ترتكب بعد امامها، وانما انض تاريخقامت بها هذه الدولة قبل 

 . (1) الدوليّ يعرف بعدم رجعية القانون 

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي تقع في اقليم احدى الدول لمكاني : ختصاص ااالثانيا: 

في  أو، المحكمة ختصاصقبلت ا إذاساسي الطرف في النظام األول غير احدى الد أو، طرافاأل

كانت الجريمة قد وقعت على  إذاالطائرة طرفا في النظام  أوكانت دولة تسجيل السفينة  إذاحال 

 . (2)متنها

كبون الطبيعين الذين يرت األشخاصتمارس المحكمة اختصاصها على ختصاص الشخصي: االثالثا: 

 ية،ر عتباالا أو المعنوية األشخاص ،المحكمة اهبنظر  تختصتي ال مالجرائ عن يسأل فالجرائم خطيرة 

المرتكب جريمة  26سنة فأكثر حسب المادة  18فيسـأل الشخص الطبيعي الذي يكون عمره عن 

 .  (3)في اختصاص المحكمة خطيرة تدخل 

ل في مثة يتالدوليّ  الجنائّيةاالختصاص الموضوعي للمحكمة  نإ االختصاص الموضوعي :رابعا: 

  .األساسيشد خطورة حسب ما جاء بالمادة الخامسة من نظام روما أ النظر بالجرائم التي تعد

 

                                                           
محمد، يوسف أبيكر، محاكمة مجرمي الحرب امام المحاكم الجنائية الدوليّة، دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية   (1)

 . 5670- 569، ص2011والقانون الدولّي المعاصر، دار الكتب القانونيّة، 
 . 210، ص 2005يوسف، القضاء الجنائي في عالم متغير،إيتراك للطباعة والنشر، الطبعة األولى،  الشكري، علي  (2)
 .  573محمد، يوسف أبيكر، مرجع سابق، ص   (3)
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 جرائم الحربب الجنائي ةختصاص المحكمة : االفرع الثاني

ت تقنين الحرب وعاداتها في القرن التاسع عشر بسبب الحروب الدامية ت محاوالجاء

 في المحاربين بمعاملة الخاصة 1856 عام باريس اتفاقيةوالشرسة، وبدأت هذه المحاوالت منذ 

 في الجرحى حالة بتحسين والخاصة 1864 لعام جنيف اتفاقيةومن ثم تبعتها البحرية،  الحروب

 . (1)األساسيًا نظام روما خير او  1977 اإلضافيةالت جنيف و روتوكب إلىالقتال، وصوال  ميدان

ة في المادة الخامسة من نظامها الدوليّ  الجنائّيةجاء النص على جرائم الحرب في المحكمة و 

نظام محكمة  أن إالهذه الجرائم تباعا،  أوردتشد خطورة، وقد األساسي، وعبر عنها بالجرائم األ

 مخالفة لقوانين وأعراف الحرببهمون االفعال المرتكبة من جانب المتّ  نها "نورمبرج قد عرفها بأ

ة، والقوانين الوطنية، والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كافة قوانين الدوليّ  تفاقياتواال

 .(2)الدول المتمدنة " 

 انتهاكاتعن  جريمة الحرب بأنها " التعبير الفني 1958وعرف كتاب الحرب البريطاني لعام 

 .(3)ين " المدنيّ من بين  أو ةالمسّلحفي القوات  أفرادقوانين الحرب سواء ارتكبها 

                                                           
 .81-80بمو معزة، مرجع سابق، ص   (1)
 .455عامر،صالح الدين، مرجع سابق، ص  (2)
 .244حمودة، منتصر سعيد، مرجع سابق، ص   (3)
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 ،ويعرف البعض جرائم الحرب بأنها " أفعال غير مشروعة تصدر عن أشخاص طبيعيين

كل يسبب بتشجيعها بش أوها، برضا أووتشكل انتهاكا جسيما لقوانين وأعراف الحرب لصالح دولة ما، 

 .(1)وبالعالقات الودية بين الدول "  اإلنسانيّ  الدوليّ جسيما بقواعد القانون  ضررا

 عرف جرائم الحرب بأنها : "  األساسينظام روما  أن إال

 األفعال من فعل أي ،1949 أغسطس/  آب 12 المؤرخة جنيف تفاقياتال الجسيمة االنتهاكات -أ

 . (2)الصلة ذات جنيف اتفاقية امأحك تحميهم الذين الممتلكات أو ،األشخاص ضد التالية

 ةلمسّلحاة الدوليّ المنازعات عراف الحرب السارية في الخطيرة األخرى للقوانين، وأ  االنتهاكات  -ب

 (3)" جرامياوهي "ستة وعشرون فعال إ

                                                           
 .244 ص سابق، مرجع سعيد، منتصر ة،حمود  (1)
 معاناة إحداث تعمد -3  بيولوجية تجارب إجراء ذلك في بما،  الالإنسانية المعاملة أو التعذيب -2.العمد القتل -1   (2)

 تكون إنَّ  دون عليها واالستيالء بالممتلكات النطاق واسع تدمير إلحاق -4.بالصحة أو بالجسم خطير أذى إلحاق أو شديدة

 مشمول آخر شخص أي أو حرب أسير أي إرغام -5.عابثة وبطريقة للقانون وبالمخالفة ذلك تبرر عسكرية ضرورة ناكه

 بالحماية مشمول آخر شخص أي أو حرب أسير أي حرمان تعمد -6.معادية دولة قوات صفوف في الخدمة على بالحماية

 أخذ -8.المشروع غير الحبس أو المشروعين غير النقل أو اإلبعاد -7.ونظامية عادلة محاكمة يحاكم إنَّ  في حقه من

 .رهائن
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال    -1  (3)

هجمات ضد تعمد شن  -3.تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ، أي المواقع التي ال تشكل أهدافاً عسكرية  -2.الحربية

موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانيّة أو حفظ 

السالم عمالً بميثاق األمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات 

مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في األرواح أو عن إصابات بين المدنيين تعمد شن هجوم   -4.المسلحة

أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً 

و قصف المدن أو القرى أو المساكن أو مهاجمة أ -5.بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة

قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً ، يكون قد ألقى سالحه  -6.المباني العزالء التي ال تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت

م األمم إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو عل -7 أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع

المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية ، وكذلك الشعارات المميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت األفراد أو إلحاق 

قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غير مباشر ، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األرض  -8 .إصابات بالغة بهم

تعمد توجيه  - 9 .كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها التي تحتلها ، أو أبعاد أو نقل

هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، واآلثار التاريخية، 

إخضاع األشخاص الموجودين  -10 .والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية



157 
 

 
 

ثاني عشر ال المؤرخة في األربعجنيف  اتفاقياتالجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين  االنتهاكات -ت

ربعة جرائم ، ترتكب ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا وهي أ 1949 من أغسطس عام

بحوا الذين ألقوا سالحهم، وأولئك الذين أص ةالمسّلحالقوات  أفرادالحربية، بما في ذلك  عمالفي األ

 .  (1)خرألي سبب آ أواالحتجاز  أوصابة اإل أوعاجزين عن القتال بسبب المرض 

 اتذ غير ةالمسّلح المنازعات على السارية واألعراف للقوانين األخرى الخطيرة االنتهاكات  -ث

 "  (2)اعشر انتهاك وهي عبارة عن اثنتي ،الدوليّ  للقانون الثابت النطاق في ،الدوليّ  الطابع

                                                           

تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو ألي نوع من التجارب الطبيّة أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبيّة أو 

معالجة األسنان أو المعالجة في المستشفي للشخص المعني والتي التجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك 

 .قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً  -11 .عريض صحتهم لخطر شديداألشخاص أو في ت

تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها مالم يكن هذا التدمير أو االستيالء  -13 .إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -12

وى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة إعالن إنَّ حقوق ودعا -14 .مما تحتمه ضرورات الحرب

إجبار رعايا الطرف المعادي على االشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا  -15 .في أية محكمة

استخدام   -17نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة -16 .قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من  -18 .السموم أو األسلحة المسممة

استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات  -19 .السوائل أو المواد أو األجهزة

استخدام أسلحة أو قذائف  -20 .مل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغالفذات األغلفة الصلبة التي ال تغطي كا

أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آالماً ال لزوم لها ، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون 

واد واألساليب الحربية موضع حظر شامل وأن الدولّي للمنازعات المسلحة، بشرط إنَّ تكون هذه األسلحة والقذائف والم

 -21 .123،  121تدرج في مرفق لهذا النظام األساسي ، عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 

اه االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكر -22 .االعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة

، أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من  7)و( من المادة  2على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 

استغالل وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين  -23 .أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكاً خطيراً التفاقيات جنيف

تعمد توجيه  -24 .ت العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينةمتمتعين بحماية إلضفاء الحصانة من العمليا

هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبيّة ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات 

رمانهم من المواد التي ال غنى عنها تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بح -25 .جنيف طبقاً للقانون الدوليّ 

تجنيد األطفال  -26 .لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف

 .دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في األعمال الحربية
 .استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص ، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه ، والمعاملة القاسية ، والتعذيب   -1  (1)

إصدار أحكام وتنفيذ  -4 .أخذ الرهائن -3 .االعتداء على كرامة الشخص ، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة -2

حكمة مشكلة تشكيالً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن م

 \.بأنه ال غنى عنها
تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال  -1  (2)

ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات  تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبيّة -2 .الحربية

ا للقانون الدوليّ  تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد   -3 المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا
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كونه الكمال، ل إلىهذا التعريف اقرب  نإستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني " ويقول األ

وال تعريفا أ هاعرف أنهة من الجرائم، ومن ميزاته الدوليّ عراف واأل تفاقياتيشمل جميع ما ورد في اال

ليها وصف ق عباألفعال التي ينط أية تحديد الدوليّ لم يترك للممارسات  إذعاما، ثم حصرها بالتعداد 

 .(1)جرائم الحرب من عدمه " 

ى أنه عل ورد جرائم الحربفي المادة الخامسة قد أ األساسيالنظام  أنا سبق يتبين لنا مّ وم

ربع بأ ة حددت جرائم الحربأمنادة الثة، والمالدوليّ  الجنائّيةمن الجرائم التي تختص بها المحكمة نوع 

ميلي ختصاص تكجرائم الحرب هو ا ة بمحاكمةالدوليّ  الجنائّيةن اختصاص المحكمة وا  تصنيفات، 

كمة فال تستطيع المحبدأ بالمحاكمة في قضية ما،  إذاالقضاء الوطني  نإللقضاء الوطني، بحيث 

ة الدخول في القضية ما دام هنالك قضاء وطني مختص بها، ولكن في حال كانت الدوليّ  الجنائّية

                                                           

ماداموا أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانيّة أو حفظ السالم عمالا بميثاق األمم المتحدة 

تعمد توجيه  -4 .يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولّي للمنازعات المسلحة

هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية ، واآلثار التاريخية ، 
نهب أي بلدة أو مكان حتى  -5 .ضى والجرحى ، شريطة أال تكون أهدافاا عسكريةوالمستشفيات ، و أماكن تجمع المر

االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو  -6 .وإن تم االستيالء عليه عنوة

العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكاا  أو التعقيم القسري ، أو أي شكل آخر من أشكال 7)و( من المادة  2المعرف في الفقرة 

ا  -7 .المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع 3خطيراا للمادة  ا أو طوعيا تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا

ا في األعمال الحربية إصدار أوامر بتشريد  -8 .في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا

قتل  -9 .سكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية ملحةال

إخضاع األشخاص الموجودين  -11 .إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة 10 .أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراا 

دني أو ألي نوع من التجارب الطبيّة أو العلمية التي ال تبررها المعالجة تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه الب
الطبيّة أو معالجة األسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك 

يالء عليها ما لم تدمير ممتلكات العدو أو االست -12 .الشخص أو أولئك األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد

 . يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورات الحرب
، 114، الطبعة الثانية، ص 2007بسيوني، محمود شريف، القانون الدولّي اإلنسانّي، دار النهضة العربيّة، القاهرة،   (1)

 . 236ئية الدوليّة، مرجع سابق، ص اأشارة إليه، يوسف ابيكر محمد في كتابه محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الجن
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 أنة لدوليّ ا الجنائّيةتهام، يمكن للمحكمة واأل القيام بمهمة التحقيقغير راغبة ب أوالدولة غير قادرة 

 صاص العالمي .تقوم بالمحاكمة عوضا عن الدولة، وهذا ما يفسر مبدأ االخت

 أفرادستهداف نص يعد ا األساسية من النظام منامن المادة الث 3وقد تضمنت الفقرة ب/ 

 موظفين ضد هجمات شن تعمد"  وهو قوات حفظ السالم جريمة حرب، أوة اإلنسانيّ المساعدة 

 ةانيّ اإلنس المساعدة مهام من مهمة في مستخدمة مركبات أو وحدات أو مواد أو منشآت أو مستخدمين

 للمواقع وأ للمدنيين توفر التي الحماية يستخدمون ماداموا المتحدة األمم بميثاق عمالً  السالم حفظ أو

كس تعريفا للهجوم على ع سابقة لم تعطي ، لكن المادة ال"ةالمسّلح المنازعات قانون بموجب ةالمدنيّ 

م، سواء في ف ضد الخصعن أعمال، على أنها " 49الذي عرفها في المادة  اإلضافيالبروتوكول 

 نهأ إالة، اإلنسانيّ تعريفا لفكرة المساعدة  لم تعطي  8المادة  أن إلى باإلضافة، في الدفاع " أوجريمة 

. (1)سّلحالمالتخفيف من معاناة الحرب لضحايا النزاع  أويشمل فكرة التدابير المتخذة بهدف منع 

جال المساعدة اإلنسانية ضمن الجرائم ويمكن ان تصنف الجرائم التي ترتكب على العاملين في م

ألبادة ااألخرى التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أيضا بجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

 الجماعية.

                                                           
(1)  Commentary on the Law of the International Criminal Court, 
https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/icc-commentary-clicc/  

https://www.casematrixnetwork.org/cmn-knowledge-hub/icc-commentary-clicc/
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في  الإوعدم استخدام القوة  ،ة بالحياداإلنسانيّ يلتزم موظفو المساعدة  أنوفي المقابل يجب 

يلتزموا  نيفة، وأالنزاع وأخذ موافقة الدولة المض أطرافعالم إ  ىإل باإلضافةحالة الدفاع عن النفس، 

 .(1)المتحدة  األمموميثاق  اإلنسانيّ  الدوليّ بنصوص القانون 

 : " )2( أنهعلى  األساسيمن النظام  17وقد نصت المادة 

 :حالة في مقبولة غير الدعوى أن المحكمة تقرر 1 والمادة الديباجة من 10 الفقرة مراعاة مع  -1

 غير اً حق الدولة تكن مالم ،عليها والية لها دولة الدعوى في مقاضاة أو تحقيق تجري كانت إذا(   أ

 .ذلك على قادرة غير أو المقاضاة أو بالتحقيق االضطالع في راغبة

 لشخصا مقاضاة عدم الدولة وقررت ،عليها والية لها دولة الدعوى في التحقيق أجرت قد كانت إذا( ب

 .المقاضاة على حقاً  قدرتها عدم أو الدولة رغبة عدم عن ناتجاً  القرار يكن لم ما ، المعني

 جائزال من يكون وال ،الشكوى موضوع السلوك على حوكم أن سبق قد المعني الشخص كان إذا(  ج

 .20 المادة من 3 للفقرة طبقاً  محاكمة إجراء للمحكمة

 .آخر إجراء المحكمة اتخاذ تبرر الخطورة من كافية درجة على الدعوى تكن لم إذا(   د

 راألمو  من أكثر أو واحد توافر مدى في المحكمة تنظر معينة دعوى في الرغبة عدم لتحديد  -2

 :الدوليّ  القانون بها يعترف التي المحاكمات أصول مراعاة مع ،(الحالة حسب) التالية

                                                           
(1) Ibid. 

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 17المادة  (2(
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 بغرض ،الوطني القرار اتخاذ جرى أو ،بها االضطالع يجري أو ،باإلجراءات االضطالع جرى(   أ

 لنحوا على المحكمة اختصاص في داخلة جرائم عن الجنائّية وليةالمسؤ  من المعني الشخص حماية

 .5 المادة في إليه المشار

 شخصال تقديم نية مع الظروف هذه في يتعارض بما اإلجراءات في له مبرر ال تأخير حدث(  ب

 .للعدالة المعني

 ،مباشرتها يتجر  أو ،بوشرت أو ،نزيه أو مستقل بشكل مباشرتها تجري ال أو اإلجراءات تباشر لم(  ج

 .للعدالة المعني الشخص تقديم نية مع الظروف هذه في يتفق ال نحو على

 انهيار بسبب قادرة غير الدولة كانت إذا فيما المحكمة تنظر معينة دعوى في القدرة عدم لتحديد -3

 الحصول وأ المتهم إحضار على توافره عدم بسبب أو ،الوطني القضائي لنظامها جوهري أو كلي

 .(1)" بإجراءاتها االضطالع على آخر لسبب قادرة غير أو ،الضرورية والشهادة األدلة على

راءات ج، اتخاذ اإلطراف، يفرض على الدول األاإلنسانيّ  الدوليّ القانون  فإنخرى، ومن جهة أ

 األربعجنيف  اقياتاتف أوردتفقد ن قمع جرائم الحرب، لقضائية لضماوالتدابير التشريعية والتنفيذية وا

 146الثالثة(،  االتفاقية) 129الثانية(،  االتفاقية) 50، ى(األول االتفاقية) 49في المواد  1949

عقاب حقة وتوقيع التخاذ اجراءات تشريعية لضمان مالالرابعة(، التزامات على الدول با االتفاقية)

 .(2)خرى طرف معنية بهم دولة أ إلىمكان الدولة تسليمهم يتهم، وبإلمجرمي الحرب أيا كانت جنس

                                                           
 االساسي.  النظام من 17 المادة  (1)
عامر، صالح الدين، اختصاص المحكمة الجنائية الدوليّة بمالحقة مجرمي الحرب، مجموعة دراسات في القانون   (2)

 . 441، ص 2010لجنة الدوليّة للصليب األحمر، الطبعة الرابعة، الدولّي اإلنسانّي، تقديم أحمد فتحي السرور، ال
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 بثالث األساسيبحسب ما ورد في النظام  اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون انتهاك حالة عرضيّتم و 

 وند فتحه للتحقيق من تلقاء نفسهالمّدعي العام للمحكمة مباشرة، و عن طريق تدخل  ماإ، (1)طرق

من دولة غير طرف  بشكوى أوللمحكمة  األساسيدولة طرف في النظام بواسطة إحالة  أوإحالة، 

 .(3)وفقا للباب السابع من الميثاق للمحكمة (2)مناألإحالة مجلس  عن طريق أو، المّدعي العام إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من نظام روما االساسي.  14المادة   (1)
 من نظام روما االساسي.  13المادة   (2)
زاوي، سامية، دور مجلس األمن في تنفيذ القانون الدولّي اإلنسانّي، رسالة ماجستير، جامعة باجي مختار،   (3)

 .  247، ص 2008الجزائر، 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 الخاتمة

ة للعاملين في مجال القانوني  اية الحم) من الضوء على موضوع شيئاً  هذه الدراسة سّلطت

عيدات نتيجة للتص(، كونه من المواضيع المهمة اإلنساني   الدولي  ة وفقا للقانون اإلنساني  المساعدة 

ة خصوصا انيّ اإلنسو  الطبّيةعتداءات مستمرة على الكوادر الوقت الحاضر، وبسبب ما نراه من ا  فيالكثيرة 

نة منذ المقن اإلنسانيّ  الدوليّ ومبادئ القانون  حكامالنزاع أل رافأط احترام، وعدم العربّيةفي المنطقة 

1864. 

تقيد  وضع قيود إلى الدوليّ ، لذلك عمل المجتمع البشرّيةالحروب لم تتوقف منذ بداية  أنكما 

 لدوليّ االحرب، للتخفيف من معاناة الحرب ومأساتها، خصوصا بعد الحربين العالميتين، وبدأ المجتمع 

النزاعات  ناءأثتباعها في حروب البرية ومن ثم شملها بكافة أنواع الحروب، وألزم الدول باف العرايقنن أ 

 ون الحربقان كان أن فبعد اً مهمّ  ملحوًظا تطوًرا اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون قواعد تطورت ، ولقدةالمسّلح

 بصفته شكل خاصب إلنسانبا تهتم اليوم قواعده أصبحت القتالية، الحربية العمليات تنظيم على يقتصر

 . النزاعات هذه ضحية

قة بحماية المتعلّ  1964تفاقية جنيف با الدوليّ وظهر هذه التطور من خالل تكليل جهود المجتمع 

رى والجرحى سم تطورت لتحمي غير المقاتلين واأل، ومن ثةالمسّلحوقات النزاعات الجرحى العسكريين في أ
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 اإلضافيةالتها و ومن ثم بروتوك 1949 األربعجنيف  اتفاقياترت ين، فظهالمدنيّ والمرضى والغرقى من 

 خرًا.ة التي ظهرت مؤ الدوليّ وتشملها بالحروب غير  ،هاوتطور  األربعجنيف  اتفاقياتلتعدل  1977

 لدوليّ ابمجموعة من النصوص والمبادئ لحماية الفئات الهشة في القانون  تفاقياتوجاءت هذه اال

د التي ، وجاءت نتيجة للجهو الطبّيةة و اإلنسانيّ ت العاملين في مجال المساعدة ومن ضمنها فئا اإلنسانيّ 

دور والخطورة التي يتعرضون لها، فضال عن ال ،المسّلحة في أماكن النزاع اإلنسانيّ  غاثةاإل أفراديبذلها 

ا جراء هين والجرحى والمرضى والغرقى، وأنقاذهم من المآسي التي يتعرضون لالمدنيّ المهم وهو مساعدة 

 إلى باإلضافة ،اإلنسانيّ  الدوليّ ة المتمثلة بمبادئ القانون اإلنسانيّ هذه الحروب، وذلك مراعاة لالعتبارات 

دة المتح األمم أفرادنتيجة للدور الذي يبذله  1994المرتبطين بها  فرادالمتحدة واأل األمم أفرادسالمة  اتفاقية

 ة.نيّ اإلنساين والقيام بحماية قوافل المساعدات لمدنيّ ان بها في القيام بحماية المرتبطو  فرادواأل

 فقاو  ةاإلنسانيّ  المساعدة مجال في للعاملين ةالقانونيّ  الحماية)من هنا جاء موضوع دراستي 

 خمسة فصول رئيسة.  فيهذه الدراسة  تمت إذ، (اإلنسانيّ  الدوليّ  للقانون

لى و م ابشكل ع اإلنسانيّ مفهوم العمل  إلى وعرجت هذه الدراسة م بينت ، ثاإلسالممفهومه في ا 

 ومبادئ هذا القانون، وتناولنت اإلنسانيّ  الدوليّ مقدمة تمهيدية وبإيجاز مراحل تطور القانون  الدراسة

 ربعة مباحث . مفهوم كل فئة من خالل أ ووضحت ،اإلنسانيّ  مفهوم فئات العمل الدراسة

ءت به ة حسب ما جااإلنسانيّ موظفي المساعدات ة لالقانونيّ وقد انتقلنا بعد ذلك لدراسة الحماية 

لهم في حال وقوعهم  القانونيّ ، وبينا الوضع 1977التها الملحقة و وبروتوك 1949 األربعجنيف  اتفاقيات
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بهم، وما  المرتبطين فرادالمتحدة واأل األممسالمة موظفي  اتفاقيةدراسة  إلى باإلضافةفي قبضة العدو، 

 . حمايتهمتنص على جاء بها من نصوص 

، اإلنسانيّ  لدوليّ اة في تطبيق نصوص القانون الدوليّ  اآللياتالدور الذي تلعبه  إلىوتعرفنا أخيرا 

محكمة ال أو مناألمجلس  أو األحمرة للصليب الدوليّ اللجنة  أوة للتحقيق الدوليّ سواء من خالل اللجان 

 ة. الدوليّ  الجنائّية

 اإلضافةبالمتحدة ذات العالقة،  األممالتابع لمنظمة  دوليّ ال مناألورد الباحث قرارات مجلس ولقد أ

جرائم  تعد ّيةالطبة و اإلنسانيّ الخدمات  أفرادالتي تلحق ب االعتداءات نإالتعريف بجرائم الحرب، كون  إلى

 ة . الدوليّ  الجنائّيةالمحكمة  نظام حرب، في ضوء

والدور الذي  ة،اإلنسانيّ لمساعدة في مجال اة للعاملين القانونيّ الحماية  إلىتعرفنا  أنوهكذا، وبعد 

  :النتائج والتوصيات األتية إلىتوصل تم ال، ةالمسّلحلعبه في مساعدة ضحايا النزاعات ت

 النتائج: -أوال

ه، وحمايت اإلنسانتهدف لحفظ كرامة  إنسانيةمن أرسى مبادئ  أولي هو اإلسالمالدين  نإ  -1

ك الحرب بال قيود، بل قيدها ووضع لها قواعد لم يتر  إذ، ةالمسّلحخصوصا في النزاعات 

 النساء واألطفالمقاتلة  يةاإلسالملم تجز الشريعة إذ ، إنسانيةكثر أجعلها و لضبطها 

 .إنسانيةوجب معاملة األسير معاملة أكذلك و  العاجزين عن القتال، واألشخاص

 يعةالشر  أننجد ، تتفاقياالواردة في اال اإلنسانيّ  الدوليّ وعند استقراء مبادئ القانون 

 سنة . 1400قبل  هاأوردتقد  يةاإلسالم



166 
 

 
 

ة من فئة يّ اإلنسانالحماية الخاصة للعاملين في مجال المساعدة  في اً كبير  اً وجد الباحث تفاوت -2

 أنها والجهات التي يحق ل ،ختالف مهامهمالو أخرى نتيجة لتعدد هذه الفئات وتشعبها،  إلى

 عمالمن تعريف واضح أل اإلنسانيّ  الدوليّ خلو القانون إلى  كذلك، اإلنسانيّ تمارس العمل 

 .ةالمسّلحبها خالل النزاعات  التي يقوم العاملين عمالطبيعة األعن و   ،غاثةاإل

الذين يتم تخصيصهم لذلك،  األطباء" ال يشمل فقط  الطبّيةالخدمات  أفرادمصطلح "  نإ -3

 قيادة وسائط النقل الطبي وكذلك أو الطبّيةدارة الوحدات عهد اليه إنما يشمل كل شخص ي  وا  

 العاديين الذي يعملون األطباءعمال ورش الصيانة التابعة لها، ولكن ال يشمل المصطلح 

 وأة، دمن دولة محاي أوالنزاع  أطرافحد تم تكليفهم من أ إذا إالفي أماكن عملهم المعتادة، 

 مستقلة.  إنسانيةمن منظمة 

 الطبّيةدمات الخ أفراد حرب، بينما ال يّعد أسرىالمؤقتون  روحّيةالو  الطبّيةالخدمات  أفراد ديعّ   -4

لدى العدو لمعالجة  الطبّيةالخدمات  أفرادالدائمون كذلك، مع جواز االحتفاظ ب الروحّيةو 

 الطرف الذي يتبعونه.  أسرىجرحى 

الدفاع جال العاملين في م فرادوبروتوكوالتها بأن األ األربعجنيف  اتفاقيات دتوكذلك فقد أعّ 

 حرب في حال وقعوهم بقبضة العدو.  أسرى المدنيّ 

دة، وذلك في المتح لألمم، على القوات التابعة اإلنسانيّ  الدوليّ لتطبيق القانون  إمكانيةهنالك  -5

  النزاع. أطرافالمتحدة موقفًا ضد أحد  األممتخاذ قوات حال ا

اال انها  ،بة مجرمي الحرباقعآليات معلى  اإلضافيينجنيف والبروتوكولين  اتفاقيات نصت -6

 .تفاقياتتنفذ في حال مخالفة نصوص اال لم تحدد عقوبات على جرائم
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لجنة وال الطبّيةالخدمات  أفرادهنالك العديد من الشارات والعالمات المميزة في الميدان، ف -7

ة لمتحدا األممتختلف عن شارة لديها عالمة مميزة، و  المدنيّ والدفاع  األحمرة للصليب الدوليّ 

 ة المحايدة. اإلنسانيّ  المنّظماتشارة و 

 الدوليّ نون القا اتفاقياتلم توفر  إذة المستقلة بشكل خجول، اإلنسانيّ  المنّظماتجاءت حماية  -8

من البروتوكول  9في المادة  إالّ ة المستقلة، اإلنسانيّ ة الحماية الخاصة للمنظمات اإلنسانيّ 

ة العاملين في المجال الطبي وضمن إلنسانيّ ا المنّظمات فرادحين وفرت الحماية أل األول

 شروط موافقة الدولة الطرف في النزاع. 

في حماية العاملين في مجال  ار العديد من القرارات التي تسهمصدبإ مناألقيام مجلس  -9

 . امةالمتحدة وقرارات الجمعية الع لألممالعام  األمينتقارير  إلى باإلضافةة، اإلنسانيّ المساعدة 

جهاز قضائي دولي يالحق ويعاقب مجرمي الحرب، يساهم في إضفاء الصفة وجود  نإ -10

ة ا األد ة تمثلالدوليّ  الجنائّيةالمحكمة  نإ إذ، اإلنسانيّ  الدوليّ اإللزامية على قواعد القانون 

 .اإلنسانيّ  الدوليّ لقانون ة التي تحاسب منتهكي قواعد االقانونيّ 
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 ، يوصي الباحث بالتوصيات التالية: ومن خالل النتائج التي تم التوصل اليها

 التوصيات:  -ثانيا

ين عند المؤقت المدنيّ والدفاع  الروحّيةو  الطبّيةالخدمات  فرادأل القانونيّ النظر بالوضع  إعادة -1

طالق يتم العمل إل أناألسر، ومساواتهم مع غيرهم من الموظفين الدائمين، وفي حال أسرهم يجب 

 سرع وقت . سراحهم في أ

 المدنيّ  الدفاع أفرادفيهم  بماكافة ة اإلنسانيّ ن في مجال المساعدة عامليشارة الحماية لل توحيد -2

 .ة المحايدةاإلنسانيّ  المنّظماتو 

 ة المحايدة، والعمل على مساواتها مع غيرهااإلنسانيّ للمنظمات  القانونيّ ر في الوضع النظ إعادة -3

 . حمراألالهالل  أو األحمرالتابعة للصليب  أوالنزاع  طرافة التابعة ألاإلنسانيّ  المنّظماتمن 

ن مكلفين مالغير من ة اإلنسانيّ ين في مجال المساعدة لحماية العاملمحددة وضع آليات  أهمية -4

 النزاع.  أطراف

النزاعات  أثناءة اإلنسانيّ التعاون مع العاملين في مجال المساعدة  إلىالنزاع  أطرافبألزام نوصي  -5

 ىإلن بحاجة األماكن التي يتواجد بها مدنيو  إلىاح لهم بالوصول ، من خالل السمةالمسّلح

 وعدم إعاقة عملهم.  إغاثة أومساعدة 

ة ة من خالل وضع عقوبات رادعاإلنسانيّ ة للعاملين في مجال المساعدة القانونيّ تعزيز الحماية  -6

 في حال انتهاك الحماية الممنوحة لهم. 
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ة إلنسانيّ اأسر العاملين في مجال المساعدة  أوعتقال ا ون للحيلولة د ةضرورة إيجاد ضمانات قانوني -7

 ذهن هيتم تحصي أننظر الباحث  ةالطرف الذي يتبعه، واألفضل من وجه أسرىبحجة تطبيب 

ة اإلنسانيّ ة عن تقديم الرعاي الفئات ضد األسر نهائيا، ويتم تكليف كل طرف بحيث يكون مسؤوالً 

 ه.ون تحت قبضتعلألسرى الذين يق الطبّيةو 

للمحكمة  األساسيوكذلك النظام  اإلنسانيّ  الدوليّ القانون  اتفاقيات إلىمام نوصي الدول باألنض -8

 ة، ولضمان عدم افالت مجرمي الحرب من الرقابة والمحاكمة.  الدوليّ  الجنائّية

، ةحالمسلّ ات النزاع أثناءة اإلنسانيّ لتزام بقواعد حماية العاملين في مجال المساعدة ضرورة تأكيد اال -9

 للمقاتلين والمجتمع ككل.  اإلنسانيّ  الدوليّ عن طريق نشر قواعد القانون 
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  ، بإشارف الدكتور رقية عواشرية، الجزائر . -باتنة  –جامعة الحاج لخضر  إلىماجستير مقدمة 

، ةالمسل حة في النزاعات اإلنساني  وأعيان الخدمات  أفرادحماية ، (2009بوغفالة، بوعيشة، )  -3

  شراف الدكتور رقية عواشرية.، بإ -باتنة  –جامعة الحاج لخضر  إلىرسالة ماجستير مقدمة 

، رسالة ماجستير اإلنساني   الدولي  في تطبيق القانون  مناألدور مجلس  (،2008زاوي، سامية، ) -4

  مانع، الجزائر. الناصر عبد جمال ستاذ الدكتورمختار، بإشراف األ باجي جامعة إلىمقدمة 

المحميين وغير  األشخاصدراسة تحليلية لمعايير تحديد (، 2011السويجي، فهد علي، ) -5

، رسالة ماجستير اإلنساني   الدولي  ين من الحماية في القانون المحروم واألشخاصالمحميين 

 وسط، بإشراف األستاذ الدكتور، نزار العنبكي، عمان االردن . جامعة الشرق األ إلىمقدمة 

ة، الدولي  غير  ةالمسل حية في النزاعات المدني  ين واألعيان المدني  حماية (، 2001عواشرية، رقية، ) -6

 ، بإشراف األستاذ الدكتور حازم محمد عتلم، الجزائر. جامعة باتنة ىإلرسالة دكتوراه مقدمة 

 ةالدولي  في ضوء التغيرات  اإلنساني   الدولي  آليات تنفيذ القانون  (،2011حسان، )كمال، إ -7

جامعة مولود معمري، بإشراف الدكتور  إلى، رسالة ماجستير مقدمة المعاصر الدولي  للقانون 

 خلفان كريم، الجزائر.



176 
 

 
 

 االت واألبحاث: المق

 الدولي  والقانون  يةاإلسالمحماية ضحايا الحرب بين الشريعة (، 2007األنور، أحمد علي، )  -1

، للدكتور عامر الزاملي، اإلسالمو  اإلنسانيّ  الدوليّ ، مقال منشور في كتاب القانون اإلنساني  

 ، القاهرة. األحمرة للصليب الدوليّ منشورات اللجنة 

، دراسة منشورة في اإلنساني   الدولي  الفئات المشمولة بحماية القانون (، 2010أبو الوفا، أحمد،) -2

)دليل للتطبيق على الصعيد الوطني(، لألستاذ الدكتور أحمد فتحي  اإلنسانيّ  الدوليّ كتاب القانون 

 ، القاهرة.األحمرة للصليب الدوليّ السرور، منشورات اللجنة 

 فرادواأل المتحدة األمم موظفي بسالمة تعلقةالم االتفاقية(، 2009أرسنجاني ماهنوش، ) -3

 المتحدة. األمم، دراسة منشورة على موقع ابه المرتبطين

عشر، اتحاد المحامين العرب،  أمن، المؤتمر الثاإلنسانحماية حقوق (، 1993باسيل، يوسف، ) -4

 المغرب.

ض سعيد طه، ، عر الباردة الحرب بعد ما مرحلة في اإلنساني   العمل، (2005) مايكل، بارنيت -5

 مقال منشور على األنترنت. 

 ةومساعد وحماية اإلنساني   الدولي   لتنفيذ القانون مختلفة ونههج آليات(، 2009بفنر توني، ) -6

، يونيو 874، العدد 91، المجلد األحمرة للصليب الدوليّ ، دراسة منشورة في المجلة الحرب ضحايا

 حزيران.

، األحمرالهالل  أو األحمرتخدام شارة الصليب سجوانب خاصة ال(، 1989بوفيه، انطوان، ) -7

 .272في العدد  األحمرة للصليب الدوليّ مقال منشور في المجلة 
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 لتابعةا القوات على اإلنسان بحقوق المتعلق الدولي   والقانون اإلنساني   الدولي   القانون تطبيق -8

 للصليب ةالدوليّ  ةنظمته اللجن الذي الخبراء اجتماع حول تقرير (،2004، ) المتحدة لألمم

 مقال ،األحمر للصليب ةالدوليّ  ،اإلنسانيّ  الدوليّ  للقانون الجامعي المركز مع بالتعاون األحمر

 . 2004 اللجنة، موقع في منشور

، ىألولا العالمية الحرب عشية إلى سولفارينو معركة من األحمر للصليب ةالدولي   اللجنة تأسيس -9

 . األحمرة للصليب الدوليّ نة (، مقال منشور على موقع اللج2004)

 .أمن، المجلد الثالعربّية، مجلة الموسوعة الحربالجالد، محمد وليد، وأحمد يوسف،  -10

، الدولي  والقانون  يةاإلسالممشروعية الحرب في الشريعة (، 2009الحديدي، طلعت جياد، ) -11

 ة الرابعة.ة العدد الثاني، المجلد الرابع، السناإلنسانيّ مجلة جامعة كركوك للدراسات 

)حول بعض مبادئ سير  اإلنساني   الدولي  والقانون  اإلسالم(، 2007الزاملي، عامر، ) -12

 ، للدكتور عامراإلسالمو  اإلنسانيّ  الدوليّ مقال منشور في كتاب القانون العمليات الحربية(، 

 ، القاهرة.األحمرة للصليب الدوليّ الزاملي، منشورات اللجنة 

، دراسة منشورة في كتاب دراسات اإلنساني   الدولي  القانون  إنفاذنحو (، 2000ساندو، إيف، ) -13

 .، القاهرةألحمراة للصليب الدوليّ ، تقديم مفيد شهاب، منشورات اللجنة اإلنسانيّ  الدوليّ في القانون 

، مقال منشور في والسياسية ةالقانوني   القيود االقتصادية العقوبات(، 1999سيغال آنا، )  -14

 . 836 العدد ،األحمر لصليبل ةالدوليّ  المجلة
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، دراسة منشورة في وطبيعته اإلنساني   الدولي  القانون  تاريخ(، 2000شكري، محمد عزيز، ) -15

ة للصليب الدوليّ ، تقديم مفيد شهاب، منشورات اللجنة اإلنسانيّ  الدوليّ كتاب دراسات في القانون 

 ، القاهرة . األحمر

 الدين حفظ مقاصد)  الشريعة ومقاصد ةاني  اإلنس غاثةاإل(، 2014العمري، محمد علي، ) -16

 القانون، جامعة آل البيت، عمان.  و الشريعة كلية الثالث الدوليّ  المؤتمر ،(والنفس

بيان منشور على موقع  ،األحمر للصليب ةالدولي   اللجنة بيان(، 2015السالم، ) حفظ عمليات -17

 . األحمرة للصليب الدوليّ اللجنة 

ة بمالحقة مجرمي الدولي   الجنائي ةختصاص المحكمة ا(، 2010عامر، صالح الدين، ) -18

 ،(لوطنيا الصعيد على للتطبيق دليل) اإلنسانيّ  الدوليّ  القانون كتاب في منشورة ، دراسةالحرب

 .القاهرة ،األحمر للصليب ةالدوليّ  اللجنة منشورات السرور، فتحي أحمد الدكتور لألستاذ

 المحقق مجلة دراسة منشورة في ،الحامية دولةال نظام (،2009حيدر عبد علي، ) كاظم، -19

 ، بابل.األول االصدار ،األول الملجد والسياسية، ةالقانونيّ  للعلوم الحلي

، مقال األحمرة للصليب الدولي  حول اللجنة (، 2003وتاريخها، ) نشأتها بإيجاز ةالدوليّ  اللجنة -20

 ة. الدوليّ منشور على موقع اللجنة 

ة المستقلة اإلنساني   المنظ ماتحماية  األحمري ما وراء الصليب ف(، 2007ماكنتوش، كات، ) -21

، ألحمراة للصليب الدوليّ ، مقال منشور في المجلة اإلنساني   الدولي  وموظفيها في ضوء القانون 

 .  865، العدد 89المجلد 

  .ني  القانو ة وأثره على تكيفيها الدولي  غير  ةالمسل حمفهوم النزاعات ، عبد السالم، هّماش -22
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 ليةدولت البعثاا دار فأ على قبيطلتا بجوالا ونلقانا(، 2016، عبد السالم، وآخرون، )هّماش -23

، دراسة منشورة في مجلة الشريعة لجنائيةا ليةؤولمسوا لحصانةا نبي ملسالا ظحف تعمليا في

 .  2، العدد43والقانون، المجلد 

 ةالدولي  والمعاهدات  تفاقياتاال 

لميدان في ا ةالمسّلحلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات ى المتعاألولجنيف  اتفاقية  -1

 .  1864آب/ أغسطس  12المؤرخة في 

 .  1977، وبروتوكوالتها الملحقة بها 1949 األربعجنيف  اتفاقيات  -2

 ديسمبر/األول كانون 9) بها المرتبطين فرادواأل المتحدة األمم موظفي سالمة بشأن اتفاقية  -3

1994 ) 

 8) بهم طينالمرتب فرادواأل المتحدة األمم موظفي بسالمة المتعلقة لالتفاقية الختياريا البروتوكول -4

 .(2005 ديسمبر/األول كانون

 . 1998ة عام الدوليّ  الجنائّيةللمحكمة  األساسيالنظام   -5

 :الدولي   مناألقرارات مجلس 

لمتعلقة ، وا9/11/1995بتاريخ  الدوليّ  مناألالصادر عن مجلس  ،(1019القرار رقم ) -1

 بالحالة في يوغسالفيا. 

، والمتعلق 21/12/1995بتاريخ  الدوليّ  مناألالصادر عن مجلس  ،(1034القرار رقم ) -2

 بالحالة في جمهورية البوسنة والهرسك. 
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، والمتعلق 19/4/2000بتاريخ  الدوليّ  مناألالصادر عن مجلس  ،(2000القرار رقم ) -3

 .المسّلحين في الصراع المدنيّ بحماية 

، 23/12/2006بتاريخ  الدوليّ  مناألالصادر عن مجلس  ،(1738القرار رقم )   -4

 ين.الدوليّ والسلم  مناألوالمتعلق بصون 

، والمتعلق 28/4/2006بتاريخ  الدوليّ  مناألالصادر عن مجلس  ،(1674القرار رقم ) -5

 .ةالمسّلحين في النزاعات المدنيّ بحماية 

، 16/11/2009بتاريخ  الدوليّ  منألاالصادر عن مجلس  ،(1894القرار رقم )  -6

 . ةالمسّلحين في النزاعات المدنيّ والمتعلق بحماية 

، والمتعلق 26/8/2003 بتاريخ الدوليّ  مناألالصادر عن مجلس  (،1502القرار رقم ) -7

المرتبطين بها والعاملين في مجال المساعدات  فرادالمتحدة واأل األممبحماية موظفي 

 صراع . ة في مناطق الاإلنسانيّ 

، والمتعلق 29/5/2014بتاريخ  الدوليّ  مناألالصادر عن مجلس  ،(2175القرار رقم ) -8

 بيساو .  –بالحالة في غينيا 

، والمتعلق 19/12/2012بتاريخ  الدوليّ  مناألالصادر عن مجلس  (،2084القرار رقم ) -9

 بالحالة في الشرق األوسط. 

، 18/12/2015بتاريخ  وليّ الد مناألالصادر عن مجلس  (،2254القرار رقم ) -10

 والمتعلق بالحالة في سوريا.
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، 26/2/2016بتاريخ  الدوليّ  مناألالصادر عن مجلس  (،2268القرار رقم ) -11

 في سوريا.  ةالمسّلحوالمتعلق بالنزاعات 

 : العام األمينقرارات الجمعية العامة وتقارير 

، والمتعلق 29/5/2009تاريخ ، الصادر عن األمين العام لألمم المتحدة ب(277تقرير رقم ) -1

 بحماية المدنّيين في النزاعات المسّلحة. 

 سالمة، والمتعلق ب13/12/2012الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ  (،67/85القرار رقم ) -2

 .المتحدة األمم موظفي وحماية ةاإلنسانيّ  المساعدة تقديم مجال في العاملين أمنو 

، والمتعلق 13/12/2013معية العامة بتاريخ الصادر عن الج (،68/101لقرار رقم )ا -3

  .المتحدة األمم موظفــي وحمايـــة ةاإلنسانيّ  المساعدة تقديم مجال في العاملــين أمنو  سالمــةب
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