
  باجىـــــــــتباجىـــــــــت  ––حــــــامّــــــــــــت الحــــاج لخمش حــــــامّــــــــــــت الحــــاج لخمش 

  ١ليت الحٝٛو والّلوم العياظيت١ليت الحٝٛو والّلوم العياظيت    

ٛ م الم الــــــــــــــٜعٜع ٛ حٝـــــــو   حٝـــــــو

  

  

  

  
  

  

  

  أوشوحت مٝذمت لىيل ؼهادة د٠خوساٍ ِلوم في الّلوم الٝاهوهيتأوشوحت مٝذمت لىيل ؼهادة د٠خوساٍ ِلوم في الّلوم الٝاهوهيت

  جخفق الٝاهون الذولي إلاوعاويجخفق الٝاهون الذولي إلاوعاوي
  

                            ::ألاظخارة الذ٠خوسةألاظخارة الذ٠خوسة  إؼشاٗإؼشاٗ                                                                                          : : ببــــــــــــــــإِذاد الىالإِذاد الىال  

يــــــــــِواؼشيِواؼشي                                                                                              اِذ      اِذ      ــــــــــــــــــــــــــــــــالّٝون ظالّٝون ظ يت ٜس   تتــــــــــــــــــــــت ٜس

  لجىت املىاٜؽت:لجىت املىاٜؽت:

  ــــــــــــــــاــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسئيعــــــسئيعــــــ  حــــــــــــــــــــامّت الحاج لخمش باجىـت   حــــــــــــــــــــامّت الحاج لخمش باجىـت       أظخارة الخّليم الّاليأظخارة الخّليم الّالي  ــت ــت ـــــــــــــــــــــــــــاديــــــــــــاديـــــأ.د سحـــــــــــــــــــــــاب ؼـــــــــــــأ.د سحـــــــــــــــــــــــاب ؼـــــــــــــ

ـــواؼـ ـــواؼـأ.د ِـــــــــ يـــأ.د ِـــــــــ يــــــــــشيــــــــــــــت ٜس ا ومٝشساــــــت    مؽت    مؽــــّت الحاج لخمش باجىـــّت الحاج لخمش باجىـــارة الخّليم الّالي  حـــــــــــــــــامارة الخّليم الّالي  حـــــــــــــــــامأظخأظخــــــــــت  ــــــــــت  ـــــــــشيــــــــــــــت ٜس ا ومٝشسا٘ش   ٘ش

  ـــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــامّت باجي مخخـــــــاس ِىـــابـــــــت    مىاٜؽـــحـــــــــــــامّت باجي مخخـــــــاس ِىـــابـــــــت    مىاٜؽـــم الّـالي   م الّـالي   ار الخّليـار الخّليـــــــحشػ ِبذ الشحمان  أظخـحشػ ِبذ الشحمان  أظخـلل  ددأ.أ.

  ــــــــــــاــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمىاٜؽــــــمىاٜؽــــــ    ـامّت الحاج لخمـــــــــش باجىت  ـامّت الحاج لخمـــــــــش باجىت  شة أ   حــــــــــــــشة أ   حــــــــــــــــــــــارة محـــــــــالـــــارة محـــــــــالـــــــخـــــخــــــت  أظـت  أظــــــــامامد. خـــــــــير الذيــــــــــً ؼمـد. خـــــــــير الذيــــــــــً ؼمـ

  اـاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٜؽـــــــــــــــــٜؽـــــــــــــــــمىامىا  ت   ت   ــالجلٙالجلٙ  صيان ِاؼوس صيان ِاؼوس   ـامّتـامّتــــــــــــــــــــــش أ   حـش أ   حــــــــــــــــــــــــالـــالــــــــار محـــــــــــــــــار محـــــــــــــــــــــــــــــأظخأظخ    ـمـمــــــــيــــــــــــيـــــــــــــــــــــــً داود إبــــــــشاَـً داود إبــــــــشاَــــــــــد. بـــد. بـــ

  ااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمىاٜؽــــــــــــــمىاٜؽــــــــــــــ    محمذ خيمش بع٢شة  محمذ خيمش بع٢شة  امّت امّت ــــــــــأ   حـــأ   حـــ  ـــش ـــش ــــــــــــــالــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــار محــــــــار محــــــــــــأظخأظخ      بذ الجليلبذ الجليلِِ  احاحــد. مٙخــــــــــــد. مٙخــــــــــــ
  

  20152015//20142014لعىت الجامّيت لعىت الجامّيت اا

ما٥  ظيرظير  لوابيلوابي ما٥ألِا   الّذائيتالّذائيت  ألِا

إلاوعاويإلاوعاوي  الذوليالذولي  الٝاهون الٝاهون   فيفي  

 



  

  

  بسُ اهلل اٌزمحٓ اٌزحٍُبسُ اهلل اٌزمحٓ اٌزحٍُ

  

   ًٌََُْ ٌٌَِِّٓب ٌَنْيَبوُُُ اٌٍَّوُ عَِٓ اٌَّذٌَِٓ ٌَُْ ٌُمَبتٌٍُِوُُْ فًِ اٌذٌِِّٓ ًٌََُْ ٌَب ٌَنْيَبوُُُ اٌٍَّوُ عَِٓ اٌَّذٌَِٓ ٌَُْ ٌُمَبتٌٍُِوُُْ فًِ اٌذ

وَ ٌُحِبُّ وَ ٌُحِبُّ ٌُخْزِجٌُوُُْ ِِْٓ دٌَِبرِوُُْ أَْْ تَبَزًُّىُُْ ًَتُمْسِطٌُا إٌٍَِْيُِْ إَِّْ اٌٌٍَُّخْزِجٌُوُُْ ِِْٓ دٌَِبرِوُُْ أَْْ تَبَزًُّىُُْ ًَتُمْسِطٌُا إٌٍَِْيُِْ إَِّْ اٌٍَّ

( إََِّّٔب ٌَنْيَبوُُُ اٌٍَّوُ عَِٓ اٌَّذٌَِٓ لَبتٌٍَُوُُْ فًِ ( إََِّّٔب ٌَنْيَبوُُُ اٌٍَّوُ عَِٓ اٌَّذٌَِٓ لَبتٌٍَُوُُْ فًِ 88اٌُّْمْسِطِنيَ )اٌُّْمْسِطِنيَ )

اٌذٌِِّٓ ًَأَخْزَجٌُوُُْ ِِْٓ دٌَِبرِوُُْ ًَظَبىَزًُا عٍََى إِخْزَاجِىُُْ اٌذٌِِّٓ ًَأَخْزَجٌُوُُْ ِِْٓ دٌَِبرِوُُْ ًَظَبىَزًُا عٍََى إِخْزَاجِىُُْ 

  ( ( 99أَْْ تٌٌٌَََّْىُُْ ًََِْٓ ٌَتٌٌَََّيُُْ فَأًٌَُئِهَ ىُُُ اٌظَّبٌٌَُِّْ )أَْْ تٌٌٌَََّْىُُْ ًََِْٓ ٌَتٌٌَََّيُُْ فَأًٌَُئِهَ ىُُُ اٌظَّبٌٌَُِّْ )

  اٌعظٍُاٌعظٍُ  اٌعًٍاٌعًٍ  صذق اهللصذق اهلل

 09ً 08سٌرة املّتحنت اٌَت                                                                                                                                                       

 

 



 ـــــــــــــذاءـــــــــــــذاءإَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  إىل ًاٌذي اٌعشٌشٌٓإىل ًاٌذي اٌعشٌشٌٓ

  إىل عبئٍيت اٌصغرية ًوً إخٌتً ًأخٌاتًإىل عبئٍيت اٌصغرية ًوً إخٌتً ًأخٌاتً

  إىل أسبتذتً اِجالء عزفبٔب ًٌٌّني ًتمذٌزا ٌُخزٌٓإىل أسبتذتً اِجالء عزفبٔب ًٌٌّني ًتمذٌزا ٌُخزٌٓ

  إىل وً ِٓ عٍّين حزفبإىل وً ِٓ عٍّين حزفب

  صذلبئً ًسِالئً ًوً ِٓ رافك دربًصذلبئً ًسِالئً ًوً ِٓ رافك دربًإىل أإىل أ

  ىل رًح شيذاء اجلشائز ... ًإىل اجلشائز اٌغبٌٍتىل رًح شيذاء اجلشائز ... ًإىل اجلشائز اٌغبٌٍتإإ

  أىذي ىذا اٌعًّأىذي ىذا اٌعًّ

 اٌطبٌباٌطبٌب

 

 

  



انؼؼ ٘ش ان٢ش ِو ٘ش   ٢ش ِو

  

  احلّذ هلل، محذا وثريا طٍبب ِببروب فٍو عٍى ِب ًفمين إٌٍو ِٓ إجنبس ىذا اٌعًّاحلّذ هلل، محذا وثريا طٍبب ِببروب فٍو عٍى ِب ًفمين إٌٍو ِٓ إجنبس ىذا اٌعًّ

  بفضٍو ًعٌٔو ًرمحتوبفضٍو ًعٌٔو ًرمحتو

اٌتمذٌز ٌٍذوتٌرة رلٍت عٌاشزٌت اٌيت ًافمت عٍى اْشزاف اٌتمذٌز ٌٍذوتٌرة رلٍت عٌاشزٌت اٌيت ًافمت عٍى اْشزاف خبٌص خبٌص اٌشىز ًاٌشىز ًشًٌ شًٌ وّب أتمذَ جبوّب أتمذَ جب

  عٍى ىذا اٌبحث ًأًٌتو ببٌغ عنبٌتيب ًمجًٍ صربىب ًحسٓ تٌجٍييبعٍى ىذا اٌبحث ًأًٌتو ببٌغ عنبٌتيب ًمجًٍ صربىب ًحسٓ تٌجٍييب

  اٌتمذٌز ٌىً اِسبتذة اٌىزاَ اٌذي تفضٌٍ مبنبلشت اٌبحثاٌتمذٌز ٌىً اِسبتذة اٌىزاَ اٌذي تفضٌٍ مبنبلشت اٌبحث  عظٍُ اٌشىز ًخبٌصعظٍُ اٌشىز ًخبٌصوّب أتمذَ بوّب أتمذَ ب

  ًإىل طبلُ جبِعت ببتنت اٌعًٍّ ًاْداريًإىل طبلُ جبِعت ببتنت اٌعًٍّ ًاْداري  

  إىل طبلُ جبِعت اجلٍفت اٌعًٍّ ًاْداريإىل طبلُ جبِعت اجلٍفت اٌعًٍّ ًاْداري

  جشًٌ اٌشىز ًخبٌص اٌعزفبْ ٌىً عٍّين حزفبجشًٌ اٌشىز ًخبٌص اٌعزفبْ ٌىً عٍّين حزفب

  فبه"فبه"ب لبي اٌزسٌي صٍى اهلل عٍٍو ًسٍُ "ِٓ لبي ِخٍو جشان اهلل خريا فمذ وب لبي اٌزسٌي صٍى اهلل عٍٍو ًسٍُ "ِٓ لبي ِخٍو جشان اهلل خريا فمذ وًّّوًو

  ٌىُ مجٍعبٌىُ مجٍعب

  جشاوُ اهلل عنب خري اجلشاءجشاوُ اهلل عنب خري اجلشاء
  

  اٌطبٌباٌطبٌب

  

  



  

  

  

  ٜائمت املخخفشاثٜائمت املخخفشاث

 

A.F.D.I.                : Annuaire Français de Droit International. 

C.I.C.R.               : Comité International de la Croix-Rouge. 

I.C.R.C.               : International Committee of the Red Cross. 

I.R.R.C.               : International Review of the Red Cross. 

R.B.D.I.               : Revue de Belge de Droit International. 

V.J.I.L.                : Virginia Journal of International Law  

N.A.T.O.             : North Atlantic Treaty Organization 

R.G.D.I.P.           : Revue Générale de Droit International Public. 

S.M.P.                 : Société Militaire Privé. 
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  أوال: مولُو الذساظت:أوال: مولُو الذساظت:

بن الخغوب ٧اهذ وال جؼا٫ الىؾُلت ألا٦ثر بؾخسضاما مً ٢بل الضو٫ لخل الجزاٖاث ال٣اثمت 

الث والضماع وؤزغط ٞجها ؤلاوؿان ؤؾىؤ ما في  ،بُثها، و٢ض ظغ َظا الخُاع ٖلى ؤلاوؿاهُت مىظ ألاػ٫ الٍى

ى٠ وعٚبت في الؿُُغة ت مً وخكُت ٖو سُت  الىٟـ البكٍغ وبزًإ آلازغ، وجشبذ الخجغبت الخاٍع

واليؿاء  ال٣ضًمت واإلاٗانغة ؤن مً ًضٞ٘ زمً َظٍ الهغاٖاث اإلاؿلخت َم اإلاضهُىن والًٟٗاء

ً ًٖ ال٣خا٫ م مً الٗاظٍؼ حَر ٟا٫ ٚو ش ختى في ؤ٦ثر وألَا ، وم٘ ٞكل ظهىص و٠٢ الخغب ٖبر الخاٍع

ت والضًيُت وألازال٢ُت ٞتراث اإلاجخم٘ الضولي جىُٓما، ْهغث الٗضًض مً ألان ىاث والىضاءاث ال٨ٍٟغ

اء.  إتها ٖلى ألابٍغ ا والخس٠ُٟ مً َو  الضاُٖت بلى الخض مً آزاَع

ت مً الؿلى٧اث واإلاماعؾاث ؤلاوؿاهُت  ا في الٗاصاث التي و٢ض جىاجغث مجمٖى وظضث مهضَع

غاٝ واإلاباصت ألازال٢ُت الغخُمت  ت الؿ الؿاثضة في ؤوؾاٍوألٖا ُاؾُت وؤلاظخماُٖت اإلاجمىٖاث البكٍغ

 لؼامُا لهظٍ الؿلى٧اث وصٖمةها،٢ضمذ بٌٗ الضًاهاث واإلاٗخ٣ضاث بًٗضا بًماهُا وب مىظ ال٣ضم، ٦ما

ش و  ا، ٧ل َظٍ الجهىص ٖبر الخاٍع ؾاَم اإلا٨ٟغون وال٣ٟهاء في الخإنُل والخإؾِـ لهظٍ ألا٩ٞاع ووكَغ

وؤنُلر ٖلى حؿمُخه في الٗهغ  مهضث لٓهىع هٓام مً ال٣ىاٖض ٌؿعى بلى ؤوؿىت الخغب وتهظًبها،

 الخضًض بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

جغم الخغب وال ًبدض في مضي  ًُ دغم وال  ًُ بن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٦ىٓام بوؿاوي ال 

اء،  ا الىزُمت ٖلى ألابٍغ ُةها، ول٨ىه ٌٗمل ٖلى جغقُضَا والخض مً آزاَع ًدك٩ل ال٣اهىن  ،ظل٪ولمكٖغ

ت ٢ىاٖض ٢مجمالضولي ؤلاوؿاوي مً  ُت وبجٟا٢ُتٖى ؿلخت حؿغي ؤزىاء الجزاٖاث اإلا اهىهُت صولُت ٖٞغ

حر الضولُت، و  حر الضولُت ٚو غاى بوؿاهُت، م٘ جٞى تهضٝ بلى خٓغ وج٣ُُض وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ أٚل

 ًٖ ً الخماًت واإلاؿاٖضة لطخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت مً اإلاضهُحن وؾىاَم مً ٚحر اإلا٣اجلحن ؤو الٗاظٍؼ

ه مبضآن مخ٣ابالن، ؤولهما مبضؤ الًغوعة الخغبُت والظي ٌؿعى بلى جد٤ُ٣  ال٣خا٫، ٞهظا ال٣اهىن ًدىاٖػ

ؤَضاٝ الخغب بةيٗاٝ الٗضو وؤلاهخهاع ٖلُه، وزاهجهما مبضؤ ؤلاوؿاهُت الظي يهضٝ بلى و٠٢ ٧ل ما 

 ٖاظؼا ٖىه.  ؤٞٗا٫ مدٓىعة ب٨ٟالت خماًت مً ال ٌكاع٥ في ال٣خا٫ ؤو ناع  ًخجاوػ الًغوعة الخغبُت مً

خًمً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هٓامحن مً ال٣ىاٖض، هٓام ًخٗل٤ بدما ًت ضخاًا الجزاٖاث ٍو

سخو حر الخضماث الُبُت وؤلاوؿاهُت والغوخُت لهم و٦ٟالت  اإلاؿلخت ٍو بمٗاملت ضخاًا الخغب م٘ جٞى

ؿمى  ،ؤخترامهم ويمان ٦غامةهم   ٠.ظىُ ألن ؤٚلب ٢ىاٖضٍ ؤ٢غث في مضًىت ،ىٓام ظى٠ُبَو
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ى زامؤما الىٓام الشاوي ُٞخٗل٤ بًىاب ما٫ الٗضاثُت َو بدٓغ وج٣ُُض وؾاثل  ِ ؾحر ألٖا

وؤؾالُب ال٣خا٫ ٖلى هدى بوؿاوي ويبِ ؾلى٧اث اإلا٣اجلحن وجدضًض خ٣ى١ وواظباث ؤَغاٝ الجزإ بما 

ُان اإلاضهُت ًٖ ؤي ؤٖما٫ ٖضاثُت. حر اإلا٣اجلحن وألٖا  ٨ًٟل جدُُض اإلاضهُحن ٚو

اإلاا ٧ خجه َو ان اإلاجخم٘ الضولي يهخم بىٓام ظى٠ُ ؤو ٢ىاٖض خماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت، ٍو

بٗض ٢ُام الجزإ اإلاؿلر مباقغة بلى ب٢غاع هٓم الخماًت للجغحى واإلاغض ى والٛغقى وألاؾغي والالظئحن 

ازت ،والىاػخحن وحؿُحر اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت غو  ،وجإمحن مغوع بعؾالُاث ؤلٚا خ٣ا٫ ومغا٢بت هٓم ْو ٝ ؤلٖا

والبدض ًٖ اإلا٣ٟىصًً وصًٞ اإلاىحى، و٧ل َظٍ الجهىص مدمىصة ومُلىبت  ،للم٣اجلحنللمضهُحن وألاؾغ 

دضص ٖضص ال٣خلى  بك٩ل ٖاظل وم٨ش٠، ول٨ً الخ٣ُ٣ت هي ؤن مً ًخد٨م في الٟاجىعة ؤلاوؿاهُت ٍو

ما٫ الٗضاثُت، وه ىُٖت ألاؾلخت وألاؾالُب والجغحى واإلاغض ى وختى ألاؾغي والالظئحن والىاػخحن َى ألٖا

ظا َى مجا٫ بٖما٫ يىابِ ؾحر  ٣ت بؾخسضامها وجىظجهها ومضي بحؿإ ع٢ٗت ؤلاقدبا٥، َو ٍغ الخغبُت َو

ما٫ الٗضاثُت، وألن لها َظا الُاب٘ الى٢اجي ألظل  ، ال بض مً جغ٦حز الجهىص لخُٟٗل َظٍ الًىابِألٖا

ما٫ الٗضاثُت ٖلى هدى بوؿاوي.  الخد٨م في آزاع ألٖا

ما٫ الٗضثُت مجمىٖت َامت مً اإلابولخ اصت هظ٦غ د٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ جًم يىابِ ؾحر ألٖا

ما٫ الٗض مثها يغوعة ب٢امت جمُحز  حر اإلا٣اجلحن وجىظُه ألٖا اثُت ججاٍ اإلا٣اجلحن صون بحن اإلا٣اجلحن ٚو

ت اإلاخى٢ٗؾىاَم،  ت و مبضؤ الخىاؾب الظي ًٟغى ٖلى الُٝغ اإلاهاظم اإلاىاػهت بحن اإلاحزة الٗؿ٨ٍغ

وألايغاع ؤلاوؿاهُت اإلادخملت مً الهجىم، و٦ظل٪ مباصت جخٗل٤ بدٓغ الهجماث الٗكىاثُت ؤو جل٪ التي 

ت ومبضؤ خٓ ت َامت مً  غ آلاالم التي ال مبرع لها، ٦ما جًم َظا الًىابِجدضر آيغاعا مَٟغ مجمٖى

ُت الغاسخت التي ًجب جُٟٗلها مً ؤظ ت وال٣ىاٖض الٗٞغ ل جد٤ُ٣ الٛغى الاجٟا٢ُاث الضولُت الكاٖع

ا.  مثها بجٗل الخغب ؤ٦ثر بوؿاهُت والخض مً آزاَع

كل اإلاجخم٘ الضولي في و٠٢  وم٘ بحؿإ ع٢ٗت الجزاٖاث اإلاؿلخت وجؼاًض مبرعاث ٢ُامها، ٞو

اث الؿُاؾُت صازل الضولت الىاخضة،  اللجىء بلى الخغب ٧ىؾُلت لخل الجزاٖاث بحن الضو٫ ؤو اإلاجمٖى

ما٫ الٗ ًها والٗىصة باإلاجخم٘ الضولي بلىٞةن يىابِ ؾحر ألٖا  ضاثُت جىاظه جدضًاث ظمت تهضص بخ٣ٍى

٧ل ش ي مؿدباح، ٦ما ؤن ٩ٍىن و صون ٢ُض الىؾاثل وألاؾالُب مٟهىم الخغب الكاملت ؤًً حؿخسضم ٧ل 

الٗكىاجي  ٦بحر في مجا٫ ألاؾلخت طاث ألازغ جُىع  في الٗهغ الخضًض ؤصي بضوعٍ بلىالخُىع الخ٨ىىلىجي 

ا ٧األؾلخت الىىوٍت وال٨ُمُاثُت  ،ل٣ىابل الٗى٣ىصًت٧األلٛام وا ؤو التي ال ًم٨ً الخد٨م في آزاَع

والبُىلىظُت والتي جمـ ٖضصا ٦بحرا مً ألاشخام ٖلى مؿاخاث واؾٗت وإلاضة ٚحر مدضوصة مً الؼمً 

ى ما ًً٘ ي ما٫ الٗضاثُت ؤمام بَو  مخدان نٗب.ىابِ ؾحر ألٖا

ذ ؤؾالُب ال٣خا٫ جُىعا جزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر ال ، وم٘ جؼاًضحرا هي ألازغي ـ٦ب وباإلا٣ابل ٖٞغ

حر طل٪ وُ  اإلاخ٩اٞئت، ابُت ٚو ظضث جدضًاث ٦بحرة مشل خغب اإلاضن والٗهاباث واؾخسضام ألاؾالُب ؤلاَع

مً ألاؾالُب التي حك٩ل تهضًضا مباقغا ٖلى خُاة اإلاضهُحن وجاصي بلى ٚمىى الخمُحز بحن اإلاضهُحن 

ُان اإلاضهواإلا٣اجلحن مما ٌٗغى خُاة  ، وؾىٗمل مً ُت ألزُاع الٗملُاث الخغبُتالؿ٩ان اإلاضهُحن وألٖا
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٠ بهظا الىٓام ال٣اهىوي وبُان ؤَم ٖىانٍغ وم٩ىهاجه، ومً زمت جىيُذ  زال٫ َظٍ البدض ٖلى الخٍٗغ

 آلُاث جىُٟظٍ والخدضًاث التي جىاظهه في الجزاٖاث اإلاٗانغة.

: :زاهيا: أظباب إخخياس املولُو   زاهيا: أظباب إخخياس املولُو

ُت التي بٗشذ ُٞىا بن بَخمامىا ب خباعاث الظاجُت واإلاىيٖى مىيٕى الضعاؾت ظاء للٗضًض مً ؤلٖا

بت في البدض ُٞه ومداولت حؿلُِ الًىء ٖلى بٌٗ ظىاهبه، وهظ٦غ مثها:  الٚغ

 وؤَمها ما ًلي: ،ألاؾباب الظاجُت

 بدىا في مىانلت البدض في مجا٫ الخسهو َو ؾحر  ى ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي و٢ىاٖضٚع

ما  حك٩ل قُغ َظا ال٣اهىن، واؾخٛال٫ اإلاغاظ٘ اإلاخىٞغة لظل٪.التي الٗضاثُت  ٫ألٖا

 " ت والىا٢ُٗت التي ويٗىا ؤمامها بدشىا في اإلااظؿخحر خى٫ مبذأ الخمييز بين ؤلاق٩االث الىٍٓغ

ير املٝاجلين وجحذياث النزاِاث املعلحت املّاـشة بت في املٝاجلين ٔو "، والتي صٞٗخىا بلى الٚغ

 اإلاىيٕى الهام. َغ١ باب َظا

 ًجٗلىا وؿعى إلزغاء مما  ا٫ الٗضاثُتٖمألا  الضعاؾاث اإلاخسههت واإلاؿخ٣لت لًىابِ ؾحر  ٢لت

 .ب البدض والى٣اف خى٫ الخدضًاث اإلاٗانغة لهٟخذ باَظا اإلاىيٕى ب

ُتؤما   لي:ٞهي ٧الخا ألاؾباب اإلاىيٖى

  ما٫ مضي البدض ًٖمداولت ي ظىاهبه ال٣اهىهُت فالٗضاثُت  ٞٗالُت هٓام الَاي لؿحر ألٖا

ت،  ت مىاًَ ال٣هىع واوالىٍٓغ  لىجاح في َظا الىٓام.ومٗٞغ

 ه مً جدضًاث ل٩ هظا البدضها ؾاهدت لل٣ُام بحٗض َظٍ اإلاغخلت التي وِٗك ل ٢ىاٖض إلاا حٗٞغ

ت اإلاٗانغةـال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ٞال َظٍ عجلذ بٓهىع مشل  جزاٖاث اإلاؿلخت الجاٍع

ااإلاؿلر في ؾىعٍا و الضعاؾاث، زانت الجزإ  حَر لؿُحن ٚو ذ  الٗغا١ ٞو مً الضو٫، والتي ٖٞغ

ا،ؾخسضام وؾاثل وؤؾالُب في ال٣خا٫ بما ؤنها خضًشب ؤو ؤنها  ت ولم ًخم الؿُُغة ٖلى آزاَع

ما٫ج٣لُضًت و٧ان اؾخٗمالها ٚحر بوؿا دىافى م٘ يىابِ ؾحر ألٖا الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي  وي ٍو

 ؤلاوؿاوي. 

  البحث:البحث:  زالثا: أَذاٗزالثا: أَذاٗ

 :  يهضٝ َظا البدض بلى

سُت لًىابِ ؾحر  -1 الٗضاثُت وجُىعَا ٖبر الٗهىع بلى ٚاًت  ا٫ٖمألا  جدضًض الجظوع الخاٍع

ا في ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي والاجٟاقي.  اؾخ٣غاَع

٠ال -2 ما٫ الٗضاثُت، ًىابِب خٍٗغ ؾخسضام وؾاثل ٨م هٓام بؤَم ال٣ىاٖض التي جدو  ؾحر ألٖا

٘ ال٨شحر مً ؤلا   ق٩االث ال٣اهىهُت بسهىنها.وؤؾالُب ال٣خا٫ م٘ مداولت ٞع
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ما٫ الىخاثج وألاَضاٝ اإلاغظىة جدضًض -3 الٗضاثُت وجىظُه وبصاعة  مً ٖملُت الخد٨م في ؾحر ألٖا

ت بك٩ل و٢اجيالهجىماث   .الٗؿ٨ٍغ

ىُت التي عنضث لًمان جىُٟظ ٢ىاٖض ؾحر الٗملُ ٖلىالى٢ٝى  -4 اث آلالُاث الضولُت والَى

ؼ الٗضاثُت و٦ٟالت اخترامها مً ؤظل ح  ؤهٓمت الخماًت. ٍٗؼ

الٗضاثُت مً زال٫ ببغاػ ؤَم الخدضًاث التي جىاظهها زانت في  ٖما٫ؾحر ألا  ج٣ُُم ؤصاء يىابِ -5

الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة والٗىاث٤ التي ج٠٣ خاثال ؤمام جُب٤ُ م٣خًُاث َظٍ ال٣ىاٖض، م٘ 

 مىاًَ الىجاح وال٣هىع.

:سابّا: سابّا:  :إؼ٣اليت املولُو   إؼ٣اليت املولُو

 لى ؤلاظابت ًٖ بق٩الُت عثِؿُت جخمشل في :َظا البدض ب مً زال٫وؿعى 

ما٥ الّذائيت في ٌل النزاِاث املعلحت املّاـشة ؟.      -- ما٥ الّذائيت في ٌل النزاِاث املعلحت املّاـشة ؟.  ما َو ولْ لوابي ظير  ألِا   ما َو ولْ لوابي ظير  ألِا

 وجخٟٕغ ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ٖضة حؿائالث خى٫:

  الظي حؿدىض بلُه َظٍ الٗملُاث الٗضاثُت؟ وما َى الىٓام ال٣اهىوي  ما َى مًمىن ٢ىاٖض ؾحر

 ال٣ىاٖض؟.

 ما هي الىخاثج اإلاغظىة مً جُب٤ُ ٢ىاٖض يبِ ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت ؟ 

 .ما هي آلالُاث التي ج٨ٟل ٢ىاٖض ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت وما مضي ٞٗالُةها؟ 

  ا وجُب٣ُُا لمق٩االث التي جىاظه هٓام ؾحر الٗما هي ؤَم الخدضًاث وؤلا ُاث الٗضاثُت هٍٓغ

 الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة، وما هي الخلى٫ اإلاُغوخت لٗالظها؟. زانت في

  خامعا: الذساظاث العابٝت:خامعا: الذساظاث العابٝت:

م، َىا٥ الٗضًض مً الضعاؾاث التي جىاولذ ؤخ٩ام و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بك٩ل ٖا

ً طل٪ اإلاخٗل٤ لى الك٤ اإلاخٗل٤ بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت ؤ٦ثر مٖؼ غ٦ٓم َظٍ اإلاغاظ٘ ًومٗ

 ب٣ىاٖض ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت.

لى خض ٖلمىا،       ؾاث التي جىاولذ ٢ىاٖض ؾحر ٞةن الضعاوفي خضوص بدشىا اإلاخىاي٘، ٖو

اع الٗام لل٣اهىن الضولي  ا٫مألٖا  الٗضاثُت مدضوصة وؿبُا ومٗٓمها ٧ان في الجاهب الىٓغي الٗام ؤو ؤلَا

هجضَا ٖاصة بك٩ل مؿخ٣ل بل بما ج٩ىن ٦م٨مل  ال  ٣ىاٖضُمُت لهظٍ الالضعاؾاث الخ٣و ؤلاوؿاوي، 

ظٍ الىٓغة َبٗا في  فيل٣ىاٖض الخماًت  هٓام ظى٠ُ ؤو في ظاهب هٕؼ الؿالح والخض مً الدؿلر، َو

خضوص بدشىا ألاولي واإلاخىاي٘، بط لم وٗثر ٖلى ال٨شحر مً َظٍ الضعاؾاث اإلاخسههت في َظا الجاهب 

إل ٖلُهما ؤؾخُٗىبك٩ل مؿخ٣ل ٖلى ألا٢ل في   .ا ؤلَا
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ا مخسههت جىاولذ مىيٕى يىابِ ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت  ومً بحن ؤبغػ اإلاغاظ٘ التي وٗخبَر

دساظاث في الٝاهون " في مال٠ ظماعي بٗىىان "ٜواِذ وظلٟو الٝخا٥هظ٦غ ؤخمض ألاهىع الظي صعؽ "

ل٣خا٫، وبما ؤن الٗامت ًٖ وؾاثل وؤؾالُب ا ُٞه الباخض بٌٗ ال٣ىاٖض " جىاو٫ الذولي إلاوعاوي

و٧ان التر٦حز ٞجها ٖلى اإلاٟاَُم ؤ٦ثر مً  ،دؿ٘ للخٟهُل ال٩افيجالضعاؾت ٧اهذ في ق٩ل م٣ا٫ ٢ض ال 

 الخُب٣ُاث الٗملُت، ُٞما ؾىٗمل ٖلى الخانُل الىٓغي بياٞت بلى ٖملُت بهٟاط ال٣ىاٖض وج٣ُُمها.

ى في خ٣ؤًًا، و  غوخت مً بحن ؤَم الضعاؾاث في َظا اإلاُضان ٦خاب ؤظىبي َو ٣ُخه وكغ أَل

 Conduite des hostilités - droit desبٗىىان   Mohamed Arrassen لـ ص٦خىعاٍ مً ظامٗت ٞغوؿُت

conflits armés et désarmement  في َظا اإلاجا٫ التي جىاولذ وؤٖم٣ها وهي حٗخبر مً ؤبغػ الضعاؾاث

ٍغ ظىاهب مً ؾحر الٗملُاث الٗضاثُت زانت ظاهب الخم لؤلشخام اإلادمُحن، بال ؤن اًت الظي جٞى

لخت وال٣اهىن الضولي لجٕز الؿالح، ٩ٞان التر٦حز الباخض صعؽ ال٨ٟغة مً ظاهب ٢اهىوي الجزاٖاث اإلاؿ

 ال٣خالُت ُٞما ؾىداو٫ البدض في الك٩لحن مٗا. ٞجها ٖلى وؾاثل ال٣خا٫ وألاؾلخت ؤ٦ثر مً ألاؾالُب

مى لض فيجُغ١ مٗهض ال٣اهىن ؤلاوؿاوي ٦ما  ت مً  في هضوة يمذعاؾت اإلاىيٕى ؾان ٍع مجمٖى

ما٫ الٗضاثُت، بال ؤن الىز٣ُتمً اهبا الخبراء جىاو٫ ٧ل مثهم ظ  الخدضًاث التي جىاظه  يىابِ ؾحر ألٖا

م٨ً ٖلى زالنت مكاع٧اث  ثوا٢خهغ  تم٣خًب ذ٧اه ة للىضوةاإلايكىع  الباخشحن في َظا اإلااجمغ، ٍو

٣اهىن، ال تهضٝ بلى جإنُل اإلاىيٕى والضعاؾت َغخها ٦مىايُ٘ مخٟغ٢ت في ق٩ل جدضًاث مٗانغة لل

ظا الك٩ل ألازحر َى ما ؾيؿعى بلُه في بدشىا َظا. ت ألخ٩امه، َو  الىٍٓغ

َلٗىا ٖلجها ٩ٞاهذ جدىاو٫ مىيٕى ٢ىاٖض ؾحر ؾىاَا مً البدىر والضعاؾاث التي بؤما ما 

ؼ ؤهٓمت الخماًت لٟئاث مُٗىت ؤو في بَاع  الخماًت الٗامت لطخاًا  الٗملُاث الٗضاثُت في بَاع حٍٗؼ

ت،  وبًٗها آلازغ ٧ان ًدىاو٫ مؿاثل زانت وظؼثُت الجزاٖاث اإلاؿلخت مً ؤزُاع الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

الكغ٧اث  ًٖ أبو الخيرالؿُض مهُٟى ؤخمض ل يمً بَاع  بدشىا ومً ؤمشلت طل٪ ٦خاب الباخض: جضز

ت وألامىُت الضولُت الخانتا حر ًٖ  مشِانالح الضًً ، وم٣ا٫ ال٣ُٟه لٗؿ٨ٍغ الخٟغ٢ت بحن اإلا٣اجلحن ٚو

ا ال٨شحر مً الضعاؾاث التي جدىاو٫ ظؼثُت  ،يمً مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب اإلا٣اجلحن حَر ٚو

خماص ٖلى َظٍ ٧ل الضعاؾاث ف  .في َظا البدضي مجالها ٦مغاظ٘ مُٗىت، و٢ض ٖملىا ٖلى ؤلٖا

الٗضاثُت يمً  ا٫ٖمٗل٣ت بؿحر ألا ل٣ىاٖض اإلاخجدضًض وج٣ُُم لؾىداو٫ ال٣ُام بٗملُت  ٦ما

التي عنضث  ألصاء مشل َظٍ ال٣ىاٖض وآلالُاث ال٣اهىن الضولي الٗغفي والخٗاَضي م٘ ٖملُت ج٣ُُم ٖامت

 جدمله مً جدضًاث. ما ت اإلاٗانغة م٘لخُب٣ُها في ْل الجزاٖاث اإلاؿلخ

  ظادظا: ـّوباث البحث:ظادظا: ـّوباث البحث:

بت الخهى٫ ٖلى اإلاهاصع، خُض ؤن بن ؤٚلب الهٗىباث التي جىاظه َظا البدض هي في نٗى 

ؤي صعاؾت إلاشل َظا اإلاىيٕى جخُلب الىنى٫ بلى وزاث٤ مغظُٗت مشل اإلااجمغاث الضبلىماؾُت ومى٠٢ 

٘ ؤلاجٟا٢ُاث الضولُت ومدايغ لجان الهُاٚت ولجان  الضو٫ ؤزىاء مىا٢كاث َظٍ اإلااجمغاث، ومكاَع
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ظٍ الىزاث٤ ٖلى صعظت ٦بحرة مً ألاَمُت الخٟاوى، والخٗل٣ُاث الغؾمُت ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت ، َو

 خُض  حؿهل ٞهم الخلُٟاث التي جدُِ بيكىء ال٣ىاٖض والٗىاث٤ التي واظهةها.

  ظابّا: مىهج البحث:ظابّا: مىهج البحث:

دخاط بلى ب ما٫ الٗضاثُت مىيٕى واؾ٘ ٍو دض مٗم٤ ومىهجُت ؾلُمت في بن مىيٕى ؾحر ألٖا

ٕ و٦ثرة الٗىانغ اإلاضعوؾت مً زالله ٧ان البض مً م٘ اإلاٗلىماث اإلاخاخت، وهٓغا لدكٗب اإلاىيى  الخٗامل

خماص ٖلى م٣اعبت مىهجُت مخٗضصة بحن ؤلاؾخٗاهت بمىهج مدضص  ، ؤو الٗمل مً زال٫ ؤصواث مىهج آزغؤلٖا

٤ الخىُٓم الخالي:  وطل٪ ٞو

وزاث٤ صولُت مغظُٗت، و٦ظل٪ في بَاع  ًٓهغ مىهج جدلُل اإلاًمىن مً زال٫ صعاؾت ٞدىي  -

ما٫ صعاؾت ههىم ؤلاجٟ ُت اإلاخٗل٣ت بًىابِ ؾحر ألٖا ا٢ُاث الضولُت وجدضًض ال٣ىاٖض الٗٞغ

 الٗضاثُت ومداولت بؾخ٣غائها وجدلُل مًمىنها.

جمذ ؤلاؾخٗاهت ٦ظل٪ باإلاىهج الىنٟي واإلاىهج ؤلاؾخضاللي لل٣ُام بٗملُت الىنى٫ بلى هخاثذ ٦ما   -

ىا٢ُٗت التي ٧اهذ في ق٩ل مى٣ُُت مً ألا٩ٞاع  والىهىم وآلاعاء ال٣ٟهُت و٦ظل٪ الخاالث ال

 ؤمشلت يمً بٌٗ الٗىانغ اإلاضعوؾت.

ت ٖبر  - خي ل٣ىاٖض ؾحر الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ خي ٖىض ٢ُامىا بضعاؾت الخُىع الخاٍع ًٓهغ اإلاىهج الخاٍع

سُت في الٗهىع ال٣ضًمت والىؾُى والخضًشت.  مغاخلها الخاٍع

في واإلا٣اعباث واإلاٟايالث ث اإلاىهج اإلا٣اعن ؤخُاها في بٌٗ اإلا٣اعها و٢ض جم بؾخسضام ؤصواث -

حر الضولُت، ؤو بحن صعاؾت ٞٗالُت ؤهٓمت  ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت بحن الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ٚو

 ٢اهىهُت زانت بحن ٢اهىوي ظى٠ُ والَاي.

  زامىا: خىت البحث:زامىا: خىت البحث:

بن َبُٗت اإلاىيٕى مدل الضعاؾت واؾٗت ظضا وبما ؤهه لِـ مً اإلاىايُ٘ اإلاُغو٢ت بك٩ل ٦بحر 

ما٫ الٗضاثُت لِـ ؾهال في الؿ ت جماما، ٞمٗالجت يىابِ ؾحر ألٖا اب٤ ٞةن مىهجُت صعاؾخه ٚحر مًبَى

ت لئلإلاام ألهىا هخٗامل م٘ الك٤ ألاَم في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هٓغا لُابٗه الى٢اجي، وهٓغ لهٗىب

ىا ٢ض ؤلام٩ان.  ؾىداو٫ مٗالجت الى٣اٍ ب٩ل ظىاهبه،  طاث الهلت بمىيٖى

ت وظلظل٪، وو٤ٞ ا هب جُب٣ُُت ىاإلاىهجُت اإلاٗغوٞت بإن ٧ل مىيٕى ال بض له مً صعاؾت هٍٓغ

اع الىٓغي  و٥ الباب ألا ، ًخٗل٤ بابين مُت، ٣ٞض جىاولىا صعاؾت َظا اإلاىيٕى فيُوج٣ُ بضعاؾت ؤلَا

ما٫ الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، وجم ج٣ؿُمه بلى  الٙفل  ، ًخٗل٤٘فلينلًىابِ ؾحر ألٖا

ما٫ الٗضاثُت مً زال٫ با ألاو٥  اع اإلاٟاَُمي لًىابِ ؾحر ألٖا خي الؾخ٣غاع  الخُىع لبدض في ؤلَا الخاٍع

َظٍ ال٣ىاٖض في الٗهىع ال٣ضًمت والىؾُى والخضًشت زم صعاؾت اإلاٟهىم ال٣اهىوي الظي اؾخ٣غث ٖلُه 

  .الٗامت لها وألاخ٩ام الخانت بها َظٍ الًىابِ واإلاباصت
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ما٫ الٗضاثُت مً زال٫ ٢ىاٖضالىٓام ال٣اهىوي لًىابِ ؾح يالٙفل الثاوُٞما جىاولىا في   ر ألٖا

ُت  ٣ا لل٣ىاٖض الٗٞغ خٓغ وج٣ُُض وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ وجدضًض خ٣ى١ وواظباث ؤَغاٝ الجزإ ٞو

حر اإلاكغوٖت لىؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫. جدضًض الاجٟا٢ُت، زمو  ألاَضاٝ الصخهُت واإلااصًت اإلاكغوٖت ٚو

٣ض حٗل٤ بالجىاهب الخُب٣ُُت والخ٣ُُمُت، خُض جم ج٣ؿُمه َى آلازغ بلى ٞ الباب الثاويؤما 

ما٫ الٗضاثُت، و لخدضًض آلُاث جىُٟ الٙفل ألاو٥ ٞهلحن، جُغ٢ىا في  جىاولها زالله ظ يىابِ ؾحر ألٖا

ما٫  ىُت لظل٪، و٦ظل٪ هٓام اإلاؿاولُت الضولُت ًٖ اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألٖا آلالُاث الضولُت والَى

ما٫ الٗضاثُت زال٫ الخدضًاث  الٙفل الثاوي ؤما الٗضاثُت، ٞسههىاٍ لخ٣ُُم ؤصاء يىابِ ؾحر ألٖا

الجىا في مىاي٘ مخٗضصة مً بُثها الخدضًاث التي جُغخها  َاالتي جُغخها الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة، ٖو

اع ال٣اهىوي وآل ُاث جىُٟظ وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ في الجزاٖاث اإلاٗانغة، زم ج٣ُُم مضي ٞٗالُت ؤلَا

ما٫ الٗضاثُت وجُغ٢ىا ؤزحرا بلًىابِ ؾحر   لى ٢غاءة في وا٢٘ ومؿخ٣بل َظٍ الًىابِ.ألٖا

ما٫ الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  ومً زال٫ ما ؾب٤، ٞةن مىيٕى يىابِ ؾحر ألٖا

٤ الخ٣ؿُم الخالي:  ؾدخم صعاؾت ٞو

ما٫ الٗضاثُ الباب ألاو٥: - اع الىٓغي لًىابِ ؾحر ألٖا  ت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.ؤلَا

ما٫ الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي  الباب ألاو٥: - اع الخُب٣ُي والخ٣ُُمي لًىابِ ؾحر ألٖا ؤلَا

ؤلاوؿاوي.
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  الباب ألاو٥:الباب ألاو٥:

ما٥ الّذائيت في  ما٥ الّذائيت في إلاواس الىٍشي لموابي ظير ألِا إلاواس الىٍشي لموابي ظير ألِا

  الٝاهون الذولي إلاوعاويالٝاهون الذولي إلاوعاوي
 

سُـــت لخُـــىع ال٣ـــاهىن ؤٞـــغػث  ؼة تهـــخم ؤؾاؾـــا ـوؿـــاوي ٢ىاٖـــض ٢اهىهُـــت ممُـــالـــضولي ؤلا الخجغبـــت الخاٍع

مـــا٫ الٗضاثُـــت وبُـــان خ٣ـــى١ وواظبـــاث اإلاخدـــاعبحن ويـــبِ وؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ بمـــا  بدىٓـــُم ؾـــحر ألٖا

بــإن ألامــغ ًخجــه بلــى نــىعة م٨خملــت إلاــا ًم٨ــً ؤن ٌكــ٩ل هٓامــا  ؤوحــىًخٟــ٤ مــ٘ ؤَــضاٝ َــظا ال٣ــاهىن، ممــا 

ـــا ٢اهىهُـــا ظضًـــضا ٢ـــض ٩ًـــىن فـــ فـــي مهـــاصٍع  حٍر مـــً ال٣ـــىاهحنـي مغخلـــت مُٗىـــت مؿـــخ٣ال ٖـــً ٚـــ٢اهىهُـــا ؤو ٖٞغ

ه وؤَضاٞه  .ومىيٖى

خي ؿـــــبن البدـــــض فـــــي الىٓـــــام ال٣ـــــاهىوي ل  مـــــا٫ الٗضاثُـــــت ٣ًىصهـــــا بلـــــى يـــــغوعة الخإنـــــُل الخـــــاٍع حر ألٖا

حز يـــمً مجمــٕى ٢ىاٖــض ال٣ـــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، وفـــي ؾــبُل طلـــ٪ ـهي وال٣ــاهىوي لهـــظا الىٓــام اإلامـــوال٣ٟــ

مـا٫ الٗضاثُـت زـم الُبُٗـت ال٣اهىهُـت ل٣ىاٖـضٍ ؤمـغا  ٌٗض جدضًض خي ومٟهىم يىابِ ؾـحر ألٖا الخُىع الخاٍع

ــى مــا هدىاولــه فــي ٞهــل ؤو٫، ٦مــا ًجــب جدضًــض َــظٍ الًــىابِ ومداولــت ظمٗهــا وبُــان هٓامهــا  ؤؾاؾــُا، َو

مــل ال٣ًـــاجي ال٣ــاهىوي اؾــدىاصا بلــى الاجٟا٢ُــاث الضولُـــت وال٣ــاهىن الــضولي الٗغفــي ووٞــ٤ مـــا ظــغي ٖلُــه الٗ

٤ الخ٣ؿُم الخالي: ى ما ؾيخُغ١ بلُه في ٞهل زان، ٞو  الضولي َو

 

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتالٙفل ألاو٥: إلاواس املٙاَيمي لموابي ظير ألِا   ..الٙفل ألاو٥: إلاواس املٙاَيمي لموابي ظير ألِا

  

ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي. ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي.الٙفل الثاوي: الىٍام الٝاهووي لموابي ظير ألِا   الٙفل الثاوي: الىٍام الٝاهووي لموابي ظير ألِا
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  ألاو٥:ألاو٥:الٙفل الٙفل 

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتإلاواس املٙاَيمي لموابي ظير ألِا   إلاواس املٙاَيمي لموابي ظير ألِا

 

 

مــــا٫ الٗضاثُــــت ؤَمُــــت بالٛــــت فــــي ؾــــبُل الىنــــى٫ بلــــى اؾــــخ٨ما٫ ٞهــــى٫  ج٨دســــ ي يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

مــا٫ ـالخماًــت ؤلاوؿــاهُت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت، وحٗــ بر َــظٍ ال٣ىاٖــض ٖــً الجاهــب الى٢ــاجي فــي جىظُــه ألٖا

ــــظا مــــً زــــال٫ الؿــــعي الخغبُــــت وجًــــ٘ التزامــــاث بالٛــــت ألا  َمُــــت لخ٣لــــُو الٟــــاجىعة ؤلاوؿــــاهُت للخــــغب، َو

لخىٓــُم ؾــلى٥ اإلادــاعبحن بخدضًــض خ٣ــى٢هم وواظبــاتهم وخٓــغ وج٣ُُــض ؤهــىإ مُٗىــت مــً ألاؾــلخت وجىٓــُم 

 ؤق٩ا٫ مُٗىت مً ؤؾالُب ال٣خا٫.

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت ًجٗـــــل مـــــً الًـــــغوعي البدـــــض فـــــي  بن َـــــظا الـــــضوع الـــــظي جلٗبـــــه يـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

خي، بط ؤن َــــظٍ ألاخ٩ــــام فــــي مجــــا٫ جىٓــــُم ؾــــلى٧اث اإلادــــاعبحن وجىٓــــُم ألاؾــــالُب ال٣خالُــــت جُىعَــــ ا الخــــاٍع

وخٓـــغ وج٣ُُـــض ؤهـــىإ مـــً ألاؾـــلخت مؿـــإلت ٢ضًمـــت ٢ـــضم اللجـــىء ٖلـــى الخـــغب طاتهـــا فـــي الٗهـــىع اإلاخٗا٢بـــت 

مــــــ خي لًــــــىابِ ؾــــــحر ألٖا ــــــاع ؾــــــيخُغ١ للخُــــــىع الخــــــاٍع ا٫ والخًــــــاعاث الكــــــغ٢ُت والٛغبُــــــت، وفــــــي َــــــظا ؤلَا

سُت ال بـض وؤنهـا ؤٞـغػث اؾـخ٣غاعا  ظٍ الخجغبت الخاٍع الٗضاثُت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في مبدض ؤو٫، َو

مـــا٫ الٗضاثُـــت فـــي ال٣ـــاهىن الـــضولي اإلاٗانـــغ ؾـــىداو٫ الخإنـــُل لهـــا  ل٣ىاٖـــض ٢اهىهُـــت جد٨ـــم ؾـــحر وبصاعة ألٖا

ض م٩اهـــت َـــظٍ ال٣ىاٖـــض يـــمً ٢اهىهُــا ويـــبِ مٟهىمهـــا وهُـــا١ جُب٣ُهـــا فـــي مبدـــض زـــان، لىهـــل بلـــى جدضًـــ

٤ الك٩ل الخالي:  الىٓام ال٣اهىوي لل٣اهىن الضولي الٗام وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في مبدض ؤزحر، ٞو

ما٥ الّذائيت. ما٥ الّذائيت.املبحث ألاو٥: الخىوس الخاسيخي لموابي ظير ألِا   املبحث ألاو٥: الخىوس الخاسيخي لموابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي.  املبحث الثاوي:املبحث الثاوي: ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي.مٙهوم لوابي ظير ألِا       مٙهوم لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت.  بحث الثالث:بحث الثالث:املامل ما٥ الّذائيت.املبادئ الّامت وألاح٣ام الخاـت لموابي ظير ألِا   املبادئ الّامت وألاح٣ام الخاـت لموابي ظير ألِا
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  املبحث ألاو٥:املبحث ألاو٥:

ما٥ الّ ما٥ الّالخىوس الخاسيخي لموابي ظير ألِا   ذائيتذائيتالخىوس الخاسيخي لموابي ظير ألِا

 

ها ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي فـي ال٣ـغن ألازـ  حر جـىحي بـإن ٢ىاٖـضٍ خضًشـت ـبن خغ٦ت الخ٣ىحن التي ٖٞغ

سُــت يــاعبت فــي ال٣ــضم، وظــضث ظــظوعَا فــي  اليكــإة، ل٨ــً الخ٣ُ٣ــت هــي ؤن َــظٍ ال٣ىاٖــض ولُــضة ججغبــت جاٍع

ت بـــــــازخالٝ  الخًـــــــاعاث والٗهـــــــىع ال٣ضًمـــــــت والىؾـــــــُى، ولـــــــضي مسخلـــــــ٠ الكـــــــٗىب والجماٖـــــــاث البكـــــــٍغ

مــا٫ الٗضاثُـــت  ــى مــا ًىُبـــ٤ ٖلــى الًــىابِ اإلاخٗل٣ـــت بؿــحر ألٖا هــىعَم وؤمــا٦ً جىاظـــضَم، َو ؤنــىلهم ٖو

ــت مدخملــت يــم ً الىٓــام ال٣ــاهىوي لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، وال ًم٨ــً فــي َــظا اإلاجــا٫ الخــضًض ٖــً هٍٓغ

ــغاى بوؿــاهُت زانــت لــضي َــظٍ الجماٖــاث  لخىٓــُم ؾــلى٥ اإلادــاعبحن وج٣ُُــض ؤؾــالُب ووؾــاثل ال٣خــا٫ أٚل

َـاع ألازالقـي ؤو حر مىخٓمت في مٗٓمها، ل٨ً جغا٦مها فـي ؤلا ـوالكٗىب، بل هي مالمذ ومماعؾاث مخٟاوجت ٚو

غاى بوؿاهُت. غ ٢ىاٖض جىُٓم ؾلى٥ اإلاداعبحن أٚل  الٗغفي ؤو الضًني ظٗل مثها مهضعا لخٍُى

ٖلـــــى ظـــــظوع ال٨ٟـــــغ والؿـــــلى٥ ؤلاوؿـــــاوي بٛـــــٌ الىٓـــــغ ٖـــــً  ؾـــــجر٦ؼ  فـــــي  َب٣ـــــا إلا٣خًـــــُاث البدـــــض

اعبحن ؤلاوؿـــاهُت فـــي ؾـــلى٥ اإلادـــ بُـــان َـــظٍ الجـــظوع  طلـــ٪وال٣اؾـــُت ال٣اثمـــت آهـــظا٥، و  الجىاهـــب الىخكـــُت

يــمً وؾــاثلهم وؤؾــالُبهم الخغبُــت ابخــضاء مــً الخًــاعاث والٗهــىع ال٣ضًمــت فــي مُلــب ؤو٫، اهخ٣ــاال بلــى 

الخإنُل الضًني وال٨ٟغي لهظٍ ال٣ىاٖض الظي ٚلب ٖلجهـا فـي الٗهـىع الىؾـُى فـي مُلـب زـان، ونـىال بلـى 

ها الخالي في  مُلب ؤزحر. اؾخ٣غاع َظٍ ال٣ىاٖض في الٗهغ الخضًض لخهل بلى ق٩لها ومىيٖى

  املىلب ألاو٥: املىلب ألاو٥: 

ما٥ الّذائيت في الّفوس الٝذيمت  بوادس بوادس  ما٥ الّذائيت في الّفوس الٝذيمتلوابي ظير إلِا   لوابي ظير إلِا

ت فــي اإلاجخمٗــاث البضاثُــت ٧اهــذ الىخكــُت والٗىــ٠ ٚــ حر ـبن الؿــمت الٛالبــت ٖلــى الٗال٢ــاث البكــٍغ

اإلادــــــضوص، خُــــــض ٧اهــــــذ الجزاٖــــــاث ج٣ــــــىم ٖلــــــى الٟخــــــ٪ والاهخ٣ــــــام والخىؾــــــ٘ بٛــــــٌ الىٓــــــغ ٖــــــً الىؾــــــُلت ؤو 

اإلاهــــؼوم ًمىٗــــه ٢ــــاهىن جزإ حؿــــخدبٗه مــــظابذ وخكــــُت و ـلــــاتى الىدُجــــت، ٞاهخهــــاع ؤخــــض َغفــــي ـخــــألاؾــــلىب و 

ـامؾدؿالم الكٝغ مً ؤلا  ، ل٨ـً َـظا لـم ًمىـ٘ مـً وظـىص مماعؾـاث عخُمـت  (1)مـا ًُُـل ؤمـض الخـغب وآزاَع

خ٣ـاصا ا الٗـاصاث والخ٣الُـض وبٗـٌ الٖا ث وبوؿاهُت تهظب الؿلى٥ ؤلاوؿاوي ػمـً الخـغب ٢ـض ٩ًـىن مهـضَع

خي، الغوخُــــت ؤو الضًيُــــت، ويــــمً َــــظا اإلاُلــــب واٖخمــــاصا ٖلــــى مُٗــــاع ج٣ــــاع  ب الخًــــاعاث ؤلا٢لُمــــي والخــــاٍع

ؾــيخٗغى ألبــغػ َــظٍ اإلاماعؾــاث فــي ؤَــم الخًــاعاث ال٣ضًمــت بضاًــت مــً ال٣باثــل البضاثُــت وخًــاعاث بــالص 

ىهُــــت فــــي ٞــــٕغ ؤو٫، زــــم الخًــــاعجحن الهىضًــــت والهــــِىُت ال٣ض ًمــــت فــــي ٞــــٕغ زــــان، الغاٞــــضًً والخًــــاعة الٟٖغ

 لىيخ٣ل بٗض طل٪ بلى الخًاعة الُىهاهُت والغوماهُت في ٕٞغ ؤزحر هىهي به صعاؾت الٗهىع ال٣ضًمت.

 

                                                           

ثغبٓؼخ ٍزواٍجٞهط ك٢ اؽبه  1972، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ رطٞهٙ ٝٓجبكئٚ، ٓؾبػواد أُو٤ذ ك٢ شٜو رٔٞى ٤ُٞ٣ٞ ثىز١ٗعبٕ  -(1

 .13، 12 ص ، ص1984كٝهح رؼ٤ٔ٤ِخ ٗظٜٔب أُؼٜل اُل٢ُٝ ُؾوٞم اإلَٗبٕ، كد، كؽ، 
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  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

وهيت ما٥ الّذائيت لذى الٝبائل البذائيت وحماساث بالد الشا٘ذيً والحماسة الِٙش وهيتحزوس جىٍيم ألِا ما٥ الّذائيت لذى الٝبائل البذائيت وحماساث بالد الشا٘ذيً والحماسة الِٙش   حزوس جىٍيم ألِا

المــذ جىٓــُم ؾــلى٥ اإلادــاعبحن وج٣ُُــض ؤؾــالُب ني، ؾــيخُغ١ فــي البضاًــت إلاـبــالىٓغ بلــى الٗامــل الؼمــ

٣ُــا، لىيخ٣ــل بلــى خًــاعاث بــالص الغاٞــضًً ، وؤزُــ هخُــغ١ غا ـووؾــاثل ال٣خــا٫ لــضي ال٣باثــل البضاثُــت فــي بٍٞغ

ىهُت. اإلاالمذ ؤلاوؿاهُت فيلضعاؾت  الخًاعة الٟٖغ

  الّذائيت لذى الٝبائل البذائيت:الّذائيت لذى الٝبائل البذائيت:  مماسظاث جىٍيم ألاِما٥مماسظاث جىٍيم ألاِما٥  أوال:أوال:

ت ٖـــضاثُــت مــً ؤ٦ــبن ال٣باثــل الب  ش ظىىخــا بلــى الٗىــ٠ والجزاٖــاث ُٞمــا ـثر الجماٖــاث البكــٍغ بر الخــاٍع

ـــ غظـــ٘ طلـــ٪ للٗضًـــض مـــً ألاؾـــباب ٦هـــغاٖها ٖلـــى الىظـــىص والؿـــُُغة ومهـــاصع اإلاُـــاٍ واإلاغاعـــي ٚو حر ـبُثهـــا، ٍو

برعاث، وفــي ؾــبُل بزًـإ الخهــم وجد٣ُـ٤ َــظٍ ألاَــضاٝ ٣ٞـض ٧اهــذ هؼاٖاتهـا جدؿــم ٖمىمــا ـطلـ٪ مــً اإلاـ

ٗت الٛـــاب ؤًـــً ًٟخـــ٪ ال٣ـــىي ٞجهـــا بالًـــ٠ُٗ، وفـــي زًـــم َـــظٍ ب الهمجُـــت والىخكـــُت و٧اهـــذ ؤ٢ـــغب لكـــَغ

مــــا٫  ال٣ؿــــىة والىخكــــُت وباإلا٣ابــــل ْهــــغث بٗــــٌ اإلاماعؾــــاث طاث ألابٗــــاص ؤلاوؿــــاهُت واإلاخٗل٣ــــت بؿــــحر ألٖا

ىـــض ٢باثــل " ٣ُــت ٖو " فـــي ابواالبـــالخغبُــت ججلـــى ؤع٢اَــا ُٞمـــا ٧ـــان ٌؿــمى بمُشـــا١ الكــٝغ لـــضي ال٣باثـــل ؤلاٍٞغ

، ٞٗلــى ؾــبُل اإلاشــا٫ ٧اهــذ بٗــٌ َــظٍ ال٣باثــل حٗلــم زهــىمها ببــضء الٗملُــاث الخغبُــت (1) ُٚيُــا الجضًــضة

وال ٣ًـــ٠ ألامـــغ ٖىـــض طلـــ٪ بـــل بنهـــا ال حكـــٕغ فـــي الاقـــدبا٥ بال بٗـــض اؾـــخٗضاص الخهـــم لهـــا، ٦مـــا ؤنهـــا جدٓـــغ 

 اللجىء بلى الٛضع وه٣ٌ الٗهض.

ت إن ال ًـــــخم اؾـــــخسضام الؿـــــهام اإلاجىدـــــت وألاؾـــــلخوفـــــي مجـــــا٫ ألاؾـــــلخت ظـــــغي الخٗامـــــل آهـــــظا٥ بـــــ

ــتـاإلاؿــمىمت الــ ، ٦مــا ٣ًيــ ي مُشــا١ الكــٝغ بإهــه فــي خــا٫ ؾــ٣ٍى ؤخــض اإلادــاعبحن مــً تي جدــضر آالم مَٟغ

دــا ٞــةن الــ ــخم الكــغوٕ فــي َضهــت نــاعمت إلاــضة زمؿــت ٖكــغ ًىمــاـالخهــمحن ٢خــُال ؤو ظٍغ ، (2)جزإ ًخى٢ــ٠ ٍو

٣ٟــض اإلا٣اجــل نــٟت الكــٝغ فــي ـوالُٟـل والكــُش ال٨بــ ٦مـا ًٟــغى مُشــا١ الكــٝغ ٖــضم مهاظمــت اإلاــغؤة حر، ٍو

ــــم مدــــضوصًةها ـَــــظٍ الؿــــلى٦ُاث الــــ، (3)خالــــت ٢خلــــه لُٟــــل ؤو بمــــغؤة تي جيخهجهــــا بٗــــٌ ال٣باثــــل البضاثُــــت ٚع

ضم اهخٓامها ق٩لذ ما ًم٨ـً ؤن ًىنـ٠ بدىٓـُم ؾـخسضام ال٣ـىة فـي ال  بـضاجي لؿـلى٥ اإلادـاعبحن وج٣ُُـض ٖو

ما٫ الٗضاثُت في َظٍ الٟترة.وؾاثلها وؤؾالُبها مما ًمش سُت ولى مخىايٗت ل٣ىاٖض ؾحر ألٖا  ل زلُٟت جاٍع

ما٥ الّذائيت في حماساث بالد الشا٘ذيً: ما٥ الّذائيت في حماساث بالد الشا٘ذيً:زاهيا: لوابي ظير ألِا   زاهيا: لوابي ظير ألِا

ت والبابلُـت   ٣ـت ؤبغػَـا الؿـىمٍغ ً الٗضًـض مـً الخًـاعاث الٍٗغ ل٣ض حٗا٢بـذ ٖلـى بـالص مـا بـحن الثهـٍغ

بُثهـا وبـحن ؤ٢غانهـا مـً الجماٖـاث  جخمٗاث ههِبا مـً الجزاٖـاث٢ض ؤزظث َظٍ اإلاو وآلاقىعٍت وال٩لضاهُت، 

 .اللحن بازخالٝ َظٍ الخًاعاثو جىُٓم َظٍ الخغوب بحن الكضة  اإلاجاوعة، و٢ض جٟاوث

                                                           

 -<<، هٍبُخ كًزٞهاٙ، عبٓؼخ ػ٤ٖ شٌٔو اُل٤ُٝخؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤، >>ػٛاشش٠خهه٤خ  -(1

 .110، ص ٤ًِ2001خ اُؾوٞم، اُوبٛوح،

 .08، ص 1997، رٌٞٗ، 2، ٓلفَ ا٠ُ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓ٘شٞهاد أُؼٜل اُؼوث٢ ُؾوٞم اإلَٗبٕ، ؽ اٌضِبٌٟػبٓو  -(2

3)-"It was forbidden, for example, in the event of conflict, to attack a woman, a child or an old man. A 

Fulani warrior would be dishonoured if he were to kill a woman or child.", Yolande DIALLO, 

<<Humanitarian law and traditional African law>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Sixteenth year, No. 179, 

Geneva, February, 1976, p. 59. 
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ـــٝغ ُٖ ـــىن بلـــى الكـــضة  ،و بـــإؽو ن بـــإنهم ٢ـــىم مدـــاعبىن طى آلاقـــىعٍ ومـــً بـــحن َـــظٍ الكـــٗىب،  جٖز ٍو

حران ـالشــ اؾــخسضم مــًاثل الخغبُــت و٧ــاهىا مــً ؤواثــل وال٣ؿــىة فــي خــغوبهم، و٢ــض اؾــخسضمىا مسخلــ٠ الىؾــ

ىن ٣ٞـض ٧ـان خـالهم ؤًٞـل فـي الخـغب، ٣ٞـض ٧ـاهىا  ت فـي مىاظهـت ؤٖـضائهم، ؤمـا الؿـىمٍغ والٗغباث الٗؿـ٨ٍغ

ـــغ١ ججـــاعتهم م، ـبال ؤنهـــم ٧ـــاهىا ؤ٢ـــل بُكـــا مـــً ٚـــ ،ًدـــاٞٓىن ٖلـــى ممخل٩ـــاتهم َو برون ـألنهـــم ٧ـــاهىا ٌٗخـــحَر

ت لخجـاعتهم  ألاؾغ ؤًٞل مً ال٣خل إلاا ُٞه ممـا ًٟؿـغ بـإنهم ٧ـاهىا ًمل٩ـىن هٓامـا  ،ؤٖمـالهمو فـي مـىاعص بكـٍغ

ىن هٓام بٖالن الخغب وخهاهت اإلاٟاويحن ومٗاَضاث الهلر.(1)زانا باألؾحر    (2)، ٦ما ؤوظض الؿىمٍغ

١ م وجدضًــــضا  1750و٢ــــض بلٛــــذ ؤلاوؿــــاهُت طعوتهــــا ٢ُاؾــــا بالٗهــــض ال٣ــــضًم فــــي الخًــــاعة البابلُــــت  

اإلاؿــبى١ والــظي وعص فــي حر ـتي جدمــل الخ٣ىــحن ٚـــ" نــاخب ألالــىاح الكــهحرة الــحمــوسا ي٦هــا "لــضي ؤقــهغ ملى 

وأمشوــي أن أٜــيم الّــذ٥ فــي ألاسك وأن أٜخلــْ حــزوس الؽــش وألاؼــشاس ح ــ  ال يمــىهذ الٝــوي .."م٣ضمخــه : 

مـــا٫ الٗضاثُـــت فـــي ج٣ىـــحن خمـــىعابي خٓـــغ المـــّيٚ..  ٍ "، ومـــً بـــحن ال٣ىاٖـــض اإلاخ٣ضمـــت فـــي مجـــا٫ ؾـــحر ألٖا

مــا٫ الٗضاثُــت ٣ٞــض وعص فــي البىــض الشالــض والشالزــىن مــً ج٣ىِىــه مــا  حر ـٚــإلاكــاع٦ت اإلاــضهُحن و  اإلا٣ــاجلحن فــي ألٖا

لــو أن لــابي ج ىيــذ أو معــاِذا فــي الجــيؾ ظـاٛ سحــاال مّٙــين مــً الخذمــت إلالضاميــت أو ٜبــل ههـه : "

ؤوكـإ خمـىعابي هٓامـا  "، ٦مـاوظاٛ بذيال معـخجحشا فـي خذمـت لفـالل امللـ٤ل يٝخـل المـابي أو املعـاِذ

طلـ٪، َـظٍ الخ٣ـى١  حر ـٚـمىؾٗا إلاٗاملت ألاؾـحر مٗاملـت بوؿـاهُت مـً خـ٤ الٗمـل وألاظـغ والخملـ٪ والٟضًـت و 

  (3) التي ًًاهي بًٗها ما وعص في اجٟا٢ُاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الخضًشت.

وهيت: ما٥ الّذائيت في الحماسة الِٙش وهيت:زالثا: لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت في الحماسة الِٙش   زالثا: لوابي ظير ألِا

ىهُــت مــً ؤ٦ــبر مهــغ الـحٗخــ ا، و٢ــض زايــذ هــي ألازــغي ـٟٖغ ثر الخًــاعاث ج٣ــضما وجىُٓمــا فــي ٖهــَغ

لـــــت مـــــً الخـــــغوب والجزاٖـــــاث مـــــ٘ ظحرانهـــــا الخُصُـــــحن والىـــــىبُحن وخـــــ مخـــــضاص بتى آلاقـــــىعٍحن ٖلـــــى ـظـــــىالث ٍَى

حن ٣ٞـض  لـى ٚـغاع الؿـىمٍغ يٟاٝ الىُل وخى٫ َغ١ الخجاعة واإلاىا٤َ اإلاخازمت لها، وببان َظٍ الخـغوب ٖو

حن حٗخمـض ٖلـى ألاؾـغي الؾـخسضامهم فـي ال٣هـىع والخ٣ـى٫ وحكـُِض البىـاءاث الُٗٓمـت ٧اهذ ٖ مالت اإلاهٍغ

ىهُـت، َـظا مـا ًجٗـل الٟغاٖىـت ًًٟـلىن ألاؾـغ ٖلـى ال٣خـل ٩ٞـاهىا  ال ؾُما ألاَغاماث واإلاٗابض واإلاضن الٟٖغ

ضم ٢خله ؤو ظغخه.    (4)ؤ٦ثر خغنا ٖلى ؤؾغ الٗضو ؾاإلاا ٖو

مــــا٫ الؿـــــبٗت للغخمـــــت ومــــً الجىاهـــــب ؤلاوؿــــاهُت ٦ـــــ حن ال٣ـــــضماء مــــا ٌؿـــــمى باأٖل ظل٪ لــــضي اإلاهـــــٍغ

إوّــــــام الجــــــولعل وإسواء الّىلــــــو ل و٠عــــــوة الّــــــشاةل وإيــــــواء الٕشبــــــاءل وجحشيــــــش ألاظـــــــشىل اإلاخمشلــــــت فــــــي "

ىن مــ٘ الخُصُــحن ؤبغػَــا مٗغ٦خــا والّىايــت باملشىــو ل ود٘ــً املــوح  "، وبٗــض خــغوب مخ٨ــغعة زايــها اإلاهــٍغ

ــــٜــــادػ" و"م ــــذو" ٢بــــل اإلاــــُالص ٧ــــان  1269ىن مهــــغ مــــ٘ ملــــ٪ الخُصُــــحن مٗاَــــضة نــــلر ؾــــىت " ؤبــــغم ٖٞغ

                                                           

 .12، ص 2010، األهكٕ -، ػٔب1ٕ، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، كاه ٝائَ، ؽ اٌؼٕجىٟ ٗياه -(1

 .13، ٓوعغ ٍبثن، ص ثىز١ٗعبٕ  -(2

، 2ٝآفوٕٝ، شو٣ؼخ ؽٔٞهاث٢ ٝأطَ اُزشو٣غ ك٢ اُشوم اُول٣ْ، روعٔخ أٍبٓخ ٍواً، كاه ػالء اُل٣ٖ، ؽ آػ.ِبو٤ًُٝ١ٕبّ  -(3

 .17، ص 1993كٓشن، 

 .13، ٓوعغ ٍبثن، ص ٌؼٕجىٟاٗياه  -(4
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ها و٢ــ٠ الٗملُــاث الخغبُــت وجبــاص٫ ألاؾــغي والخدــال٠ الٗؿــ٨غي، و٢ــض ٧ــان الخُصُــىن ٖلــى ٚـــغاع  مىيــٖى

ىهجىن ؾلى٧ا خغبُا ًىن٠ باإلادؿامذ. حن ٌٗلىىن بضء الخغب وبنهائها ٍو    (1) اإلاهٍغ

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ ال ما٥ اللوابي ظير ألِا   ّذائيت في الحماسجين الفيىيت والهىذيت الٝذيمتّذائيت في الحماسجين الفيىيت والهىذيت الٝذيمتلوابي ظير ألِا

سُـــت ل٣ىاٖـــض وؾـــلى٦ُاث الخـــغب فـــي الٗـــالم ال٣ـــضًم ال بـــض مـــً البدـــض فـــي   فـــي بَـــاع الضعاؾـــت الخاٍع

لُـــه ؾــــيخىلىؾــــاصث ػمانهـــا وزايــــذ الٗضًـــض مــــً الخـــغوب والجزاٖــــاث،  تيـالـــخًـــاعاث الكـــغ١ ال٣ــــضًم    ٖو

 َا بلى الخًاعة الهىضًت ال٣ضًمت.صعاؾت الخًاعة الهِىُت ال٣ضًمت، وهيخ٣ل بٗض

ما٥ الّذائيت في الحماسة الفيىيت الٝذيمت: ما٥ الّذائيت في الحماسة الفيىيت الٝذيمت:أوال: لوابي ظير ألِا   أوال: لوابي ظير ألِا

ــــــا مــــــً الخًــــــاعاث، و٧اهــــــذ لهــــــا ؤهٓمةهــــــا   ــــــذ الخــــــغب ٦ٛحَر بن الخًــــــاعة الهــــــِىُت ال٣ضًمــــــت ٖٞغ

ر جد٨مهـــــا، وبمـــــا ؤن الخـــــغب هـــــي الخـــــغب بمـــــا جدملـــــه مـــــً مٗـــــاوي ال٣خـــــل والخـــــضمح تيـالـــــوؤؾـــــالُبها الخانـــــت 

والٗىــــ٠ بال ؤن اإلابــــاصت ؤلاوؿــــاهُت ًم٨ــــً لهــــا ؤن جيبــــ٘ مــــً ؤ٩ٞــــاع ؤو اٖخ٣ــــاصاث جغســــخها الش٣اٞــــت والــــضًً 

والٗــٝغ الؿــاثض آهــظا٥، ٦مــا ًم٨ــً لهــا ؤن جيبــ٘ مــً ؤوامــغ ؤو لــىاثذ ؤو صٖــىاث ًُل٣هــا بٗــٌ الٟالؾــٟت ؤو 

ً فـــي ً ؤو ال٣ـــاصة ؤو اإلالـــى٥ مـــً طوي الؿـــُىة والخٓـــىة واإلالـــ٪ واإلاـــازٍغ ـــظا َـــى خـــا٫  اإلا٨ٟـــٍغ قـــٗب مـــا، َو

" ال٣ـغن الغابـ٘ ٢بـل اإلاـُالص واظـب ٖـضم اؾدئهـا٫ الخهـم  سـو  مـاالخًاعة الهِىُت، ٣ٞض ؾُغ اإلا٨ٟـغ "

٢بــل  500" ؾــىت ـــً جــضي ٘ــا، ٦مــا ويــ٘ "(2)وجــضمحٍر جمامــا ويــغوعة ج٣ــضًم الٗىاًــت للجغحــى فــي الخــغوب

ام ألاؾــحر ومىــ٘ ببــاصة الخهــم جمامــا اإلاــُالص مبــاصت بوؿــاهُت جد٨ــم ؾــلى٥ اإلادــاعب الهــُني وج٣يــ ي بــاختر 

ما٫ الخغبُت زضمت لهظا الهضٝ ى ما ٌؿخلؼم يبِ ألٖا  . (3) َو

" الـــظي ٧ـــان ًيبـــظ ٠وهٙيؽـــيوطو٢ـــض بلـــٜ ال٨ٟـــغ الهـــُني ال٣ـــضًم طعوة ؤلاوؿـــاهُت بم ـــيء اإلا٨ٟـــغ "

ضٖى للؿالم والخًامً بحن بنـي البكـغ، ومـً مٗـالم ٨ٞـغ َـظا الُٟلؿـٝى اإلابـضؤ ال٣اثـل ب ال إهـه " الخغب ٍو

ايــا الذولــت املحاسبــت أِــذاء  ــظا اإلابــضؤ قــ٩ل فــي مــا بٗــض ؤؾاؾــا إلابــضؤ الخمُــيم٢ــً اِخبــاس ١ــل ِس  حز بــحنـ" َو

ــى اإلابــضؤ ألاَــم يــمً مبــاصت بــحن  اإلاــضهُحن واإلا٣ــاجلحن وبالخبُٗــت ت وألاَــضاٝ اإلاضهُــت، َو ألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ

ما٫ الٗضاثُت والظي جم ج٣ىِىه في الٗهغ الخضًض ال     (4)خ٣ا.ؾحر ألٖا

ما٥ الّذائيت في الحماسة الهىذيت الٝذيمت: ما٥ الّذائيت في الحماسة الهىذيت الٝذيمت:زاهيا: لوابي ظير ألِا   زاهيا: لوابي ظير ألِا

في م٩ان لِـ ببُٗض ًٖ الهحن، وكإث الخًـاعة الهىضًـت ال٣ضًمـت وحٗا٢بـذ ٖلـى ؤعيـها الٗضًـض  

مـــً الجماٖـــاث والـــضو٫، و٢ـــض ٢ـــضمذ الخًـــاعة الهىضًـــت هـــي ألازـــغي ظملـــت مـــً اإلاماعؾـــاث ؤلاوؿـــاهُت ػمـــً 

ً وعظـا٫ الـضًً واإلالـى٥، ومـً ؤبـغػ ـؾلى٦ُاث ووؾـاثل ال٣خـا٫ ؾـا٢ها ال٨شـالخغب في جىُٓم  حر مـً اإلا٨ٟـٍغ

ت  265" املوسيــاترة خ٨مــه إلمبراَىعٍـت "ـ" الـظي اؾــةهل ٞـأظــو١اَـاالء ؤلامبراَـىع " ٢بـل اإلاــُالص بدـغب يــاٍع

                                                           

 .13، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1

2(- Robert KOLB, Jus in Bello: Le droit international des conflits armé, Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 

15. 

 . 17، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(3

 .111، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٛاشش٠خهه٤خ  -(4
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م مـــً الىهـــغ الـــظي خ٣٣ـــه، ٣ٞـــض جإؾـــ٠ ٦شـــ مـــً حرا ٖلـــى مـــا خـــضر يـــمثها ـيـــض اإلامالـــ٪ اإلاجـــاوعة، وبـــالٚغ

ت لىاثذ جاؾــ للمبـاصت واإلاشـل ؤلاوؿـاهُت فـي الخـغوب  مأس ي بوؿاهُت، و٧ان طل٪ ؾببا في بنضاٍع مجمٖى

تى الخُـىان ٦مـا ًدٓـغ ـفي الهىض ال٣ضًمت، وهي ما ؾـمُذ ب٣ـاهىن الغخمـت الـظي ٌؿـدى٨غ ٢خـل ؤلاوؿـان وخـ

   (1)بخضار مٗاهاة قضًضة.

ـــذ فـــي الهىـــض ال٣ضًمـــت ٢ىاٖـــض مشـــل جلـــ٪ التـــي هـــ  " ُٞمـــا بٗـــض، حـــون حـــاٟ سوظـــواصي بهـــا "٦مـــا ٖٞغ

مــا٫  هــاومث يــغوعة جد٣ُــ٤ الىهــغ فــي الخــغب بإ٢ــل ؤيــغاع مدخملــت فــي نــٟٝى الٗــضو، ٦مــا ًجــب ٢هــغ ألٖا

م ٖــً ـالخغبُــت ٖلــى اإلا٣ــاجلحن وجمُــ اإلا٣ــاجلحن فـــي الخــغب مــ٘ خهــاهت بٗــٌ ألاَــضاٝ ألازــغي ٦ـــضوع  حر ـٚــحَز

ؾــــخسضام بٗــــٌ وؾــــاثل ال٣خــــا٫ ٧األؾــــلخت الؿــــامت " جىٓــــُم ااملهــــات شاثالٗبــــاصة، و٢ــــض وعص فــــي ههــــىم "

بر اإلاسـال٠ مـظهبا، ـحؿـبب زؿـاثغ ٖكـىاثُت فـي ألاعواح، وباهةهـا٥ َـظٍ ألاخ٩ـام ٌٗخـالتـي واإلاؿيىت والخاع٢ـت 

با، ٧ان ٢ـاهىن "ـوبك٩ل م  2694ٞهـال و 12ؾـىت ٢بـل اإلاـُالص )واإلا٩ـىن مـً  200" اإلاٗخمـض مـاهواتزامً ج٣ٍغ

ىٓــُم الخــغب ًدٓــغ اؾــخسضام الؿــهام الؿــامت ؤو ألاؾــلخت اإلاؿــيىت والخاع٢ــت، بىــضا( فــي ظاهبــه اإلاخٗلــ٤ بد

ً ٖلــى خماًــت ؤهٟؿــهم ومــً بــحن مــا ًــظ٦غ حر ـٚــ٦مــا ٧ــان ًدٓــغ الهجــىم ٖلــى ألاشــخام  الصــخو : ال٣ــاصٍع

ـــه، و٦ؿــــغ ؾـــالخه، ومـــً ًغا٢ـــب مــــً بُٗـــض صون ؤن ٌكـــاع٥ فــــي  الىـــاثم، ومـــً ؤل٣ـــى ؾــــالخه، ومـــً ٣ٞـــض صٖع

ذ..ال٣خـــا٫، ومـــً ًدـــاعب و  و٧لهـــم مـــً الٟئـــت اإلاٗغوٞـــت خالُـــا فـــي ال٣ـــاهىن  .ظبهـــت ؤزـــغي، واإلاهـــاب ؤو الجـــٍغ

 ( 2) الضولي ؤلاوؿاوي بٛحر اإلا٣اجلحن.

  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

شيٝيت والشوماهيت الٝذيمت ما٥ الّذائيت في الحماسجين إلٔا شيٝيت والشوماهيت الٝذيمتلوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت في الحماسجين إلٔا   لوابي ظير ألِا

٣ُـت والغوماهُـت مغث ٖلى ؤوعوبـا  تيـالاهخ٣اال بلى الٛغب ال٣ضًم، وؤبغػ الخًاعاث   ٍغ جمشلـذ فـي ؤلٚا

ــا خًـــاعاث جىؾــٗذ بكـــ٩ل ٦بـــ تيـالــو  ا وجىُٓمهـــا باٖخباَع سُــت مـــ٘ الخـــغب وحؿــُحَر حر ـ٧اهـــذ لهــا ججغبـــت جاٍع

مـــا٫ الٗضاثُـــت لــــضي  واخخ٨ـــذ بالٗضًـــض مـــً الـــضو٫ وألامـــم، وفـــي َـــظا الٟـــٕغ ؾـــى٠٣ ٖلـــى ٢ىاٖـــض ؾـــحر ألٖا

٤، زم ٖىض الغومان. ٍغ  ؤلٚا

ما٥  ما٥ أوال: لوابي ظير ألِا شيٝيت الٝذيمتأوال: لوابي ظير ألِا شيٝيت الٝذيمتالّذائيت في الحماسة إلٔا  :الّذائيت في الحماسة إلٔا

الث، و٧ـــان الُىهـــاهُىن ال٣ـــضماء ٌٗ ون ؤهٟؿـــهم برـخـــاٖخمـــضث الُىهـــان ال٣ضًمـــت هٓـــام اإلاـــضن والـــضٍو

ؤ٦ثر ع٢ُا وجدًغا مً الكٗىب وألامم ألازغي، ٩ٞاهذ الٗال٢اث الخاعظُـت للمـضن الُىهاهُـت ج٣ـىم ؤؾاؾـا 

                                                           

1)- Gerald DRAPER, << The contribution of the emperor of Asoka Maurya to the development of the 

humanitarian ideal in warfare >>, in I.R.R.C, I.C.R.C, No 305, Geneva, March-April, 1995, pp.195- 

205. 

2)-Non-combattant in Mano code are : "Let him not strike one who (in flight) has climbed on an 

eminence, nor a eunuch, nor one who joins the palms of his hands (in supplication), nor one who 

(flees) with flying hair, nor one who sits down, nor one who says 'I am thin'; Nor one who sleeps, nor 

one who has lost his coat of mail, nor one who is naked, nor one who is disarmed, nor one who looks 

on without taking part in the fight, nor one who is fighting with another (foe); Nor one whose weapons 

are broken, nor one afflicted with (sorrow), nor one who has been grievously wounded, nor one who is 

in fear, nor one who has turned to flight ", L.R PENNA, << Written and customary provisions relating 

to conduct of hostilities and treatment of victims of armed conflicts in ancient India >>, in  I.R.R.C, 

I.C.R.C, Twenty-ninth year, No. 271, Geneva, July-August, 1989, pp. 340-341. 
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ال٢اتهــــا بالكــــٗىب ألازــــغي مــــً ظهــــت ؤزــــغي، ٖلــــى َــــظا ٖلــــى الخٟغ٢ــــت فــــي ٖال٢ةهــــا ُٞمــــا بُثهــــا مــــً ظهــــ ت ٖو

اإلادـــضوص  حر ـٚـــألاؾـــاؽ ٧اهـــذ خـــغوب اإلاـــضن الُىهاهُـــت فـــي مىاظهـــت ألامـــم ألازـــغي جخهـــ٠ بال٣ؿـــىة والٗىـــ٠ 

ــــ م مــــً الكــــٗىب وألا٢ــــىام بغابــــغة ٚـــــبرون ٚـــــمبرع طلــــ٪ ألنهــــم ٌٗخـــــحر الـــــٚو جــــب ؤن ًب٣ــــىا ـحَر حر مخمــــضهحن ٍو

لحن للخمخ٘ بًٟاثل ال٣اهىن الؿاثض بحن اإلاضن الُىهاهُحن. حر ـٚٞهم زايٗحن ومؿخٗبضًً وبالخالي    (1)مَا

باإلا٣ابل، ٧اهذ الخغوب بحن اإلاضن والخىايغ الُىهاهُت ؤ٢ل يغاوة مً ؾـاب٣ةها، طلـ٪ ألنهـم ٧ـاهىا  

يُغاباث وجـىجغاث ٖاعيـت ال بـض ب" مجغص أ٘الوون ال ٌُٗىنها ون٠ الخغب ؤنال، واٖخبروَا ٦ما ًغي "

َا وال٣ُـــام بمؿـــاعي الخد٨ـــُم والىؾـــاَت لى٢ٟهـــا، وفـــي خـــا٫ ٢ُامهـــا ال بـــض مـــً مماعؾـــةها باٖخـــضا٫ مـــً هبـــظ

لـى َــظا ألاؾـاؽ ْهــغث  خ٣ــاص والخجـاوع الجٛغافــي، ٖو وبوؿـاهُت اخترامـا لــغوابِ وخـضة الجــيـ واللٛـت والٖا

ُم ٖلـى الٗال٢ـاث ال٨شحر مً اإلاماعؾاث ؤلاوؿاهُت في ؾلى٦ُاث الخغب في اإلاضن الُىهاهُت والهالخت للخٗم

ــىا الخٟغ٢ــت بــحن الخــغب الٗاصلــت والخــغب  الٗاصلــت مــ٘ ؤخ٩ــام بٖــالن الخــغب،  حر ـٚــالضولُــت ٖامــت، ٣ٞــض ٖٞغ

٦مـــا َب٣ـــىا ٢ىاٖـــض جخٗلـــ٤ بخدُُـــض ؤمـــا٦ً الٗبـــاصة وال٨هىـــت وعظـــا٫ الـــضًً وخٓـــغ اؾـــةهضاٞهم، وفـــي مجـــا٫ 

  (2) مهاصع اإلاُاٍ والٛضع.وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ ظغي مى٘ اؾخسضام ألاؾلخت اإلاؿممت وحؿمُم 

ـخذ مجالهـا   ولم ٠٣ً ألامغ ٖىض َظا الخض ٣ٞض ؤَل٣ذ في مـا بٗـض صٖـىاث لخٗمـُم َـظٍ اإلابـاصت ٞو

بم ـــشد " بإهـــه "أل٢عـــىذس ديضيـــوطوبُٖائهـــا َابٗهـــا ؤلاوؿـــاوي والٗـــام، ومـــً بـــحن َـــظٍ اإلابـــاصعاث مـــا ط٦ـــٍغ "

ــتل جفــب  مخابّــت الحــشب للحــشب ِمــل م ــاه " وهــي ٨ٞــغة عثِؿــُت فــي بىــاء ٢ىاٖـــض يناهت ــاء ظــملب املىاِص

ـى مـا ؤؾــ لٓهـىع مـا ٌؿـمى باإلاضعؾـت الغوا٢ُـت فـي الُىهـان ال٣ضًمـت ٖـام   ٢310ىاهحن الخغب الالخ٣ت، َو

تي جــغي يـــغوعة مــض َــظٍ ألا٩ٞــاع الىابٗـــت مــً ؤلاوؿــان بلــى ؤ٢غباثـــه ومىاَىُــه زــم بلــى ؤلاوؿـــاهُت ـمــُالصي والــ

ضاء مثهم ختى ًخم ببُ    (3)".إن ألاحىب  مخوحؾا٫ م٣ىلت "ظمٗاء ختى ألٖا

ما٥ الّذائيت في الحماسة الشوماهيت: ما٥ الّذائيت في الحماسة الشوماهيت:زاهيا: لوابي ظير ألِا   زاهيا: لوابي ظير ألِا

ش ـثر الخًـاعاث جىؾـٗا وامخـضاص ٖــحٗض الخًاعة الغوماهُـت مـً بـحن ؤ٦ـ  م،  476 -١ م 754بر الخـاٍع

ـ٤، ـــولـم ًسخلـ٠ خالهـا ٦ش ٍغ لٗـض٫ جُبـ٤ ٖلــى ٩ٞـان ال٣ــاهىن الغومـاوي و٢ىاٖـض احرا فـي الخــغب مـ٘ خـا٫ ؤلٚا

ٖلــى  ل٩ــاث ؾــىاء فــي الؿــلم ؤو الخــغب٢ىاٖــض الخماًــت لؤلشــخام واإلامخ الغومــان ُٞمــا بُــثهم، ُٞمــا َب٣ــذ

تي جغبُها بغوما مٗاَضاث نـضا٢ت ؤو جدـال٠ ؤو يـُاٞت فـي بَـاع مـا ٧ـان ٌؿـمى بــ: ـالكٗىب الألاظاهب مً 

ــا مـً الكــٗىب ٚـٜـاهون الؽــّوب" ــضة لغومـا ؤو الٗــضو ٣ٞــض  حر ـ" الـظي ًُب٣ــه ٢ـاى زــام، ؤمـا ٚحَر َِ اإلاٗا

٧اهــــذ زــــاعط ال٣ــــاهىن خُــــض ال ًخمخــــ٘ ؤٞغاصَــــا وممخل٩اتهــــا بــــإي قــــ٩ل مــــً ؤقــــ٩ا٫ الخماًــــت ال ؾــــُما ػمــــً 

ا مهمــا ٧اهــذ َبُٗةهـــا ؤو  م ال٣خــل ؤو الاؾـــخٗباص مــ٘ ؾــلب ونهــب اإلامخل٩ـــاث وجــضمحَر الخــغوب، و٧ــان مهــحَر

   (4)مباخت يمً َظٍ الخغوب صون ٢ُىص.ني ؤن ٧ل الىؾاثل وألاؾالُب الخغبُت ـحجمها، ما ٌٗ

                                                           

 .19، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1

 أُوعغ ٗلَٚ. -(2

 .16، 15، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ثىز١ٗعبٕ  -(3

، أُلفَ ُلهاٍخ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، خ٠ٍٍٟٛؼ٤ل ٍبُْ  . أٗظو ًنُي:16أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(4

 ، أٗظو ًنُي:13ص  ،2002كؽ، 

Robert KOLB, op.cit., pp. 19, 20. 
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سُـــــت ْهـــــغ مـــــا ٌؿـــــمى بالؿـــــالم   ٖىـــــضما ونـــــلذ ؤلامبراَىعٍـــــت الغوماهُـــــت بلـــــى ؤ٢مـــــ ى خـــــضوصَا الخاٍع

٣ُـــــــت ؤههـــــــاع مـــــــً ٞالؾـــــــٟت الغومـــــــان ؤمشـــــــا٫  ٍغ الغومـــــــاوي، وؤنـــــــبذ للمضعؾـــــــت الغوا٢ُـــــــت طاث ألانـــــــى٫ ؤلٚا

البكـــغ وهبـــظوا الاؾـــتر٢ا١ والاؾـــخٗباص، "، ٣ٞـــض ؤ٦ـــض َـــاالء ٖلـــى مبـــضؤ اإلاؿـــاواة بـــحن ظـــييي٣ا" و"ؼيؽـــشون"

حر ال٨ٟـــــغ الغومـــــاوي مـــــً عواؾـــــب الٗىـــــ٠ ـغي ال٣ـــــاهىن، ٦مـــــا ٖملـــــىا ٖلـــــى جُهــــــوا بـــــإن الخـــــغب ال جلـــــبرـخـــــواٖ

" إلاوعـــان لاوعـــان رئـــب": "حـــان ب٢خيـــ ؤقـــاع بلجهـــا ألاؾـــخاط " تيـالـــوال٣ؿـــىة والدكـــضص مـــً ٢بُـــل م٣ـــىالث 

" إلاوعــــــان لاوعــــــان  ــــــو ء مٝــــــذطثــــــر بوؿــــــاهُت مشــــــل : "" وويــــــٗىا م٩انهــــــا ؤ٩ٞــــــاع ؤ٦الويــــــل للمهــــــضومينو"

ـذاء م ـ  حشحــوا أــبحوا إخــوةو" "، ٦مـا ٢ــام ن ـأهـا إوعـان ولــيغ أي  ـو ء فــي إلاوعـان ٔشيـب ِــ" و"ألِا

ال ج٣ـــىم ٖلـــى ؾـــبب  تيـالـــالٗاصلـــت ؤو  حر ـٚـــبروا الخـــغب ـني مٟهـــىم الخـــغب الٗاصلـــت واٖخــــَـــاالء الٟالؾـــٟت بدبـــ

مت ًجب و٢ٟها.    (1) ٖاص٫ ظٍغ

تى بٗـض ؤن ـمـىٓم فـي البضاًـت خـ حر ـٚـم٘ ٧ل َـظا الخُـىع ال٨ٟـغي ٧ـان جُبُـ٤ َـظٍ ألا٩ٞـاع بُُئـا و و 

نــاعث عومــا مؿــُدُت، بال ؤهــه بٗــض طلــ٪ ومــ٘ ْهــىع ٢ــىي مىاٞؿــت للىٟــىط الغومــاوي، نــاعث خــغوب عومــا 

اصث بلى صٖىاث اإلاظَب الغواقي بدىُٓم الخغب في وؾـاثلها وؤؾـالُبها وؤَـضا ٞها، و٢ـض ؤ٢ل قضة و٢ؿىة ٖو

حز بـحن اإلا٣ـاجلحن ـ٧ان إلاٟهىم الخغب الٗاصلـت آهـظا٥ جـإزحر فـي طلـ٪، ٦مـا ٖـٝغ الغومـان ظاهبـا مـً مبـضؤ الخمُـ

ممـــا صٖـــم خهـــاهت بٗـــٌ الٟئـــاث مشـــل عظـــا٫ الـــضًً وال٨هىـــت وبٗـــٌ ألاَـــضاٝ زانـــت  ،(2)اإلا٣ـــاجلحن حر ـٚـــو 

 .وألاما٦ً الضًيُت اإلاٗابض

مـــــا٫ الٗضاثُـــــتلًـــــ ٍ الضعاؾـــــتيـــــمً َـــــظاو٠خالــــــت ملـــــا ظـــــبٞل و فـــــي الخًـــــاعاث  ىابِ ؾـــــحر ألٖا

ا، وعٚــــم ؤن ال٣ؿــــىة  ال٣ضًمــــت الخٓىــــا الخٟــــاوث فــــي ألازــــظ بهــــظٍ ال٣ىاٖــــض فــــي َبُٗةهــــا وحجمهــــا ومهــــاصَع

ـغاٝ  ضازلن ؤلاوؿاهُت وظضث لها بٌٗ اإلاـوالىخكُت ٧اهذ ٖىىاها باعػا للخغوب آهظا٥، بال ؤ يـمً ألٖا

ـــت  خ٣ـــاصاث واإلاـــضاعؽ ال٨ٍٟغ انـــاث لوالخ٣الُـــض والٖا ٣ىاٖـــض ال٣ضًمـــت، ُٞمـــا ًم٨ـــً ؤن وؿـــمُه مالمـــذ ؤو بَع

٣ُت ال٣ضًمـت مـً مبـاصت جىُٓم ؤؾالُب ووؾاثل الخغب ، و٧اهذ خًاعث مشل ما ظاءث به ال٣باثل ؤلاٍٞغ

ىهُـــت ال٣ضًمـــت، ٦مـــا ٢ـــضمذ  ،الكـــٝغ وخًـــاعاث بـــالص الغاٞـــضًً وؤًًـــا ؤٞٗـــا٫ الغخمـــت فـــي الخًـــاعة الٟٖغ

ً ؤ٩ٞاع بوؿاهُت وج٣الُض عخُمت، ونىال بلـى الٟلؿـٟت الُىهاهُـت الغوماهُـت الخًاعجحن الهِىُت والهىضًت م

 في الخٗامل م٘ الخهم في الخغوب. 

ــى مـــا  بن َــظٍ الخًــاعاث والكــٗىب وألامـــم ٢ــض ال جغبُهــا عوابــِ ػمىُـــت ؤو ظٛغاُٞــت ؤو ٖغ٢ُــت َو

٣ــت حٗاملهــا مــ٘ َــظٍ اإلابــاصت والؿــلى٦ُاث جسخلــ٠ فــي قــ٩لها ومًــمىنها، ل٨ــً ا  ظٗــل ٍَغ إلاــا ٧ــان مهــضَع

لـــ٪ لٛـــت ٧ـــل الٗهـــىع و٧ـــل ألاػمىـــت بؿـــِ مٗاهجهـــا ظٗـــل مثهـــا طؤخـــض َـــى ؤلاوؿـــاهُت فـــي واخـــض ولهـــا ٖىـــىان وا

ـــى مـــا مهـــض الُغ و  تالكـــٗىب وألامـــم، َو ثر ٦مـــا ـؤ٦ـــ واإلاماعؾـــاث َـــظٍ الؿـــلى٧اث ٍـــ٤ ؤمـــام الـــضًاهاث الؿـــماٍو

 .في الٗىانغ الالخ٣ت ؾىالخٔ

 

 
                                                           

 .19، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟ. اٗظو ًنُي : ٗياه 17، 16ٓوعغ ٍبثن، ص ص ثىز١ٗ، عبٕ  -(1

 .18، ٓوعغ ٍبثن، ص خ٠ٍٍٟٛؼ٤ل ٍبُْ  -(2
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  ::املىلب الثاوياملىلب الثاوي

ما٥ الّذائيت في الّفوس الوظى الخجـيل الذين  الخجـيل الذين   ما٥ الّذائيت في الّفوس الوظى لموابي ظير ألِا   لموابي ظير ألِا

حزث مغخلــت الٗهــىع الىؾــُى بٛلبــت الهــبٛت الضًيُــت ٖلــى ٧اٞــت ؤوظــه الخُــاة، ٣ٞــض ٧ــان ـل٣ــض جمــ 

غ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي آهــظا٥، ويــمً  لالٖخ٣ــاصاث الضًيُــت ؤزــغ بــاعػ فــي جىٓــُم الٗال٢ــاث الضولُــت وجُــٍى

مــــا٫ الٗضاثُــــتَــــظا اإلاُلــــب ؾــــىداو٫ بُــــان ويــــ٘ يــــىابِ ؾــــ ػمــــً الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت فــــي الــــضًاهاث  حر ألٖا

ت زانـــت إلاـــا لهـــا مـــً جـــإزحر فـــي جدضًـــض وؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ وجىٓـــُم ؾـــلى٦ُاث اإلادـــاعبحن، وفـــي  الؿـــماٍو

مــا٫ الٗضاثُــت لــضي الجهــىص فــي ٞــٕغ ؤو٫، ـَــظا اإلاجــا٫ ووٞــ٤ الترجِــب الؼمــ ني ؾــيخُغ١ فــي البضاًــت لىيــ٘ ألٖا

ٗتا ٍـتٞـٕغ زـان، لىيخ٣ـل بلـى صعاؾـت هٓغ  ؿـُدُت فـيزم في الضًاهـت اإلا مـا٫  تؤلاؾـالمُ لكـَغ فـي مجـا٫ ؾـحر ألٖا

 الٗضاثُت في ٕٞغ زالض.

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيت لذى الي ود ما٥ الّذائيت لذى الي ودلوابي ظير ألِا   لوابي ظير ألِا

ت بــإن الجهــىص ٧ــاهىا ٖــ  ش ًماعؾــىن الىخكــُت فــي خـــغوبهم ـًى٣ــل اإلااعزــىن وال٨خــب الؿــماٍو بر الخــاٍع

ؤن الــــغوح الٗضواهُــــت جــــضزل يــــمً جــــغ٦ُبةهم الىٟؿــــُت والاظخماُٖــــت، اهُال٢ــــا مــــً ب٩ــــل ؤنــــىاٞها، خُــــض 

ٌِٗكــىنها ٖلــى بــاقي الكــٗىب ٦كــٗب م اإلاسخــاع ٦مــا ٌٗخ٣ــضون، مــ٘ مغاٖــاة  تيـالــبر ـخالــت الاؾــخٗالء وال٨ــ

 آهـــظا٥، وبـــحن مماعؾـــاث ()بي م مىســـ ى ـهؼلـــذ ٖلـــى هـــ تيـالـــالازـــخالٝ بـــحن الضًاهـــت الجهىصًـــت والخـــىعاة 

ـــــظ٦غ اإلاـــــاعر الٟغوســـــ ي " لمهـــــم، ٍو ـــــغ ْاللهـــــم ْو ٟهم للخـــــىعاة ابخٛـــــاء جبًر حوظـــــخاٗ الجهـــــىص الًـــــالحن وجدـــــٍغ

 " ما ههه:الي ود في جاسيخ الحماساث ألاولع" في ٦خابه "لوبون 

   ال أزــش ٘ي ــا للشحمــتل ـويّــٗش حميــْ ٜــشاء الخــوساة وحؽــيت الي ــود الــ"

ل ليٝىـــ ْ بـــزل٤ل ... و١ـــان الـــزب  ومـــا ِاـــع الٝـــاسئ إال أن يخفـــٙ  ظـــٙش امللـــٟو

ــليون يوٜٙــونل  املــىٍم بالجملــت  ّٝــب ١ــل ٘ــخ  مهمــا ٜــلل و١ــان ألاَــالي ألـا

ير هٍــش إلـــع ـل مـــً ٔــدخـــل دّ٘ــت واحــذةل ٘يبـــادون باظــم   ــو ٘ــيح٢م ِلــي م بالٝ

   (1)"الجيغل وال العًل و١ان الخحشيٞ والعلب يالصمان ظ٤ٙ الذماء

أَل٢ـوا حميـْ مـا فـي املذيىـتل مـً ص في ؾـٟغ ٌكـٕى : "٦ما ٌؿخض٫ اإلااعر بإمشلت ٖضًضة مثها ما وع 

ــوا املذيىــت وحميــْ مــا ـسحــل وامــشأةل ووٙــل وؼــيخل ح ــ  البٝــش والٕــىم والحمــ يرل بحــذ العــيٚ... وأحٜش

ــا فــي خضاهــت بيــذ الــشب خطــر مــً  (2) "٘ي ــا بالىــاسل إال الــزَب والٙمــت وحهيــت الىحــاطل ٘ــ خ م حّلَو ، ٍو

هي ـ٩ٞــــان ٧ـــل ٚــــؼو ًيخهـــغون ُٞــــه ًيخــــ ،ص ؤزىــــاء زــــىى الخـــغوبَـــظٍ الىهــــىم وخكـــُت ؾــــلى٦ُاث الجهـــى 

برعون طلـــــــ٪ ـبةبـــــــاصة الخهـــــــم  بٛـــــــٌ الىٓـــــــغ ٖـــــــً الجـــــــيـ ؤو الؿـــــــً ؤو ؤي اٖخبـــــــاع بوؿـــــــاوي آزـــــــغ، ٦مـــــــا ًـــــــ

ت.  بىهىنهم اإلادٞغ

                                                           

 .70، ص 2009، 1ُغ٤يح، ؽ ، ا٤ُٜٞك ك٢ ربه٣ـ اُؾؼبهاد األ٠ُٝ، روعٔخ ػبكٍ ىػ٤زو، ٌٓزجخ اُ٘بكنح، اٌٛثْٛعٍٞزبف  -(1

 أُوعغ ٗلَٚ. -(2
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ــــت ٦ــــظبا ٖلــــى لؿــــان الىــــ .. الــــشب إلهــــ٤ َــــو ٢ىلــــه : " ()بي مىســــ ى ـو٢ــــض وعص فــــي الخــــىعاة اإلادٞغ

 :" و٦ـظايمليذَم ويزلهم أمام٤ ٘خىشدَم وت ل٢هـم ظـشيّا ٠مـا ١لمـ٤ الـشب.. الّابش أمام٤ هاسا ح١لت َو 

..الـــشب إلهـــ٤ يىـــشد َـــنالء الؽـــّوب مـــً أمامـــ٤ ويـــذْ٘ ملـــو٠هم إلـــع يـــذٟ ٘خمحـــو اظـــمهم مـــً جحـــذ "

بوؿــــاهُت باؾــــم ؤلالــــه فــــي بَــــاع الخــــغب اإلا٣ضؾــــت،  حر ـٚــــ، وهــــي ههــــىم جاؾـــــ للمماعؾــــاث  (1) "العــــماء ..

" ؤن الجهـــىص ال ٣ًخهـــغ ٢ـــخلهم ٖلـــى اإلادـــاعبحن بـــل ًمخـــض بلـــى أوبن ـــايمُـــه الكـــهحر "ظ٦غ ال٣ٟومهـــضا٢ا لـــظل٪ ًـــ

ٟا٫ والكُىر واليؿاء ب٣ؿىة وصون جمُحز  . (2)ألَا

ــا ال٨شــ حَر اؾــدىض بلجهــا الجهــىص وال ًؼالــىن  تيـالــحر مــً صٖــىاث إلبــاصة الخهــم والٟخــ٪ بــه ـ٧ــل َــظٍ ٚو

ـغ الـغوح الٗضواهُـت والىخكـُت وال٣خـل صون جمُـ ماعؾـىنها ـفي جبًر حز، ألن الجهـىص ًمجـضون الخـغب الكـاملت ٍو

متـــى ؾـــىدذ لهـــم الٟغنـــت ألنهـــا باليؿـــبت لهـــم خـــغب م٣ضؾـــت، وال مجـــا٫ للخـــضًض ُٞـــه ٖـــً ؤلاوؿـــاهُت وال 

ـــى مـــا جا٦ـــضٍ ٦ـــظل٪  مـــا٫ الٗضاثُـــت ألنهـــا مبـــاصت و٢ىاٖـــض ال ججـــض لهـــا م٩اهـــا ٖىـــض الجهـــىص، َو جىٓـــُم ؾـــحر ألٖا

ــــاب  الخمـــالث الهــــهُىهُت اإلاماعؾــــت فــــي ض وبَع الٗهــــغ الخــــضًض ٖلــــى الكــــٗب الٟلؿــــُُني مــــً ٢خــــل وحكــــٍغ

 وؾلب ونهب صون جمُحز.

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيت في الذياهت املعيحيت ما٥ الّذائيت في الذياهت املعيحيتلوابي ظير ألِا   لوابي ظير ألِا

ت بمبــــــاصت اإلادبــــــت   ل٣ـــــض ظــــــاءث الضًاهــــــت اإلاؿــــــُدُت فــــــي بــــــضاًةها ٖلـــــى ٚــــــغاع بــــــاقي الــــــضًاهاث الؿــــــماٍو

ني البكــــغ ظمُٗـــا، و٢ـــض وعص فــــي ـ٧ىنهـــا جـــضٖى بلــــى ألازـــىة بـــحن بـــ والدؿـــامذ والؿـــالم وهبـــظ الٗىــــ٠ والخـــغوب

وـــــو   للودِـــــاء  خ ـــــم يشزـــــون ألاسك..وـــــو   لفـــــاو ي تى مـــــا ههـــــه: "ـؤلاصـــــخاح الخـــــامـ مـــــً بهجُـــــل مـــــ

"..ظــــمّخم أهــــ  ٜيــــل ِــــين بّــــين وظــــً بعــــًل أمــــا أهــــا ٘ــــجٜو٥ ل٢ــــم ال جٝــــاوموا "، ووعص ؤًًــــا: العــــالم..

٘حــو٥ لــ  أخــش أيمــال ومــً أساد أن يخاـــم٤ ويجخــز زوبــ٤ الؽــشل بــل مــً لىمــ٤ ِاــع خــذٟ ألايمــً 

٘اجٟش ل  الشداء أيمال ومً سخٟش ميال واحذا ٘ارَب مّ  ازىينل ومـً ظـجل٤ ٘جِىـ  ومـً أساد أن 

، ٩ٞان اإلاؿُدُىن ألاواثل ًىاصون باإلادبت اإلاُل٣ت اإلاجغصة مـً ؤًـت بىاٖـض ؤو  (3) يٝترك مى٤ ٘ال جشدٍ.."

 . (4) وؿاهُت ل٩ل الىاؽؤي م٣ابل واإلاٗاملت ؤلا

خىا٣ٞــــا مــــ٘ الُمىخــــاث تي جيبــــظ الخــــغب وجــــضٖى للؿــــالم لــــم ٨ًــــً مـبن اؾــــخمغاع َــــظٍ الخٗــــالُم الــــ

ت للؿلُت الخا٦مـت لغومـا، وبـضؤ الهـغإ بـحن ال٨ىِؿـت اإلاىاًَـت للخـغب والؿـلُت الخىؾُٗت وؤلا  ؾخٗماٍع

للمؿــُدُت ؤًــً ظمــ٘ بــحن الؿــلُت " خ٨ــم عومــا واٖخىا٢ــه ٜعــىىىينالخا٦مــت بلــى ٚاًــت جــىلي ؤلامبراَــىع "

َــظٍ اإلادُــت  بر ـخــ" الكــهحر لجٗــل ال٨ىِؿــت ؾــلُت ػمىُــت، وحٗميالهــوالؿُاؾــُت والضًيُــت، وؤنــضع مغؾــىم "

ـغ الخـغب التـي جسىيـها عومـا  اهةهاء اإلاباصت ؤلاوؿاهُت لضي ال٨ىِؿت التي صزلذ ويٗا ظضًض ًـضٖى بلـى جبًر

ُت. ا قٖغ  واٖخباَع

                                                           

، اُشقظ٤خ اإلٍوائ٤ِ٤خ ا٤ُٜٞك٣خ ٝاُوٝػ اُؼلٝا٤ٗخ، أُغٌِ اُٞؽ٢٘ ُِضوبكخ ٝاُلٕ٘ٞ ٝا٥كاة، ا٣ٌُٞذ، ك اٌشبِٟهشبك ػجل هللا  -(1

 .148-147، ص 1986ؽ،

 .113، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٛاشش٠خهه٤خ  -(2

 .22، ٓوعغ ٍبثن، ص خ٠ٍٍٟٛؼ٤ل ٍبُْ  -(3

 .18، ٓوعغ ٍبثن، ص ثىز١ٗعبٕ  -(4
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هـغث بزـغ طلـ٪ ٨ٞـغة " " التـي طاٖـذ ُٞمـا بٗـض، ٖلـى ًـض الٗضًـض مـً ال٣ٟهـاء مــً الّادلـت الحـشبْو

عىيىوط" ومً ٢بله ال٣ضٌـ "جوماط إلا٠وين بُثهم "  " الظي ٦خب في َظا اإلاجا٫:أٔو

   ولــــو ـ"..ِىــــذما جٝــــوم حــــشب ِادلــــت ج٢ــــون املّش٠ــــت بــــين الخىي ــــت والّذالــــتل و١ــــل هفــــشل حــــ

ٝمــاء مــً ج الجــضاء أو الٝفــاؿ ِاــع أّ٘ــالهم أحــشصٍ الخىــاة َــو إرال٥ للمٕلــوبين الــزيً  ّــاهون ب

 . (1)العي ت.."

ــــت الخــــغب الٗاصلــــت ج٣يــــ ي بًــــغوعة الخٟغ٢ــــت بــــحن الخــــغب الٗاصلــــت  ٣ًىصَــــا الخــــا٦م  تيـالــــبن هٍٓغ

ًسىيـــها الخـــا٦م بهـــضٝ الخىؾـــ٘  تيـالـــحر الٗاصلـــت ـبهـــضٝ صٞـــ٘ الٗـــضوان ؤو ههـــغة الخلٟـــاء، وبـــحن الخـــغب ٚـــ

" حـان ب٢خيـ حر طلـ٪، فـي َـظا اإلاجـا٫ ًـظ٦غ ألاؾـخاط "ـ٦ضث ُٞما بٗض ٧اهذ ٚـتي جإـوالٓلم، ل٨ً الخ٣ُ٣ت ال

ــت ب٣ىلــه: جلــ٤  ــي الىٍشيــت الؽــهيرة أو املؽــنومتل هٍشيــت الحــشب الّادلــتل لــم ي٢ــً ".. فــي ج٣ُُمــه للىٍٓغ

ت بــين املثــل  ألامــش يخّلــٞ بــج٠تر مــً حعــويٖ الحــشب وخض  ــا فــي أِــين املــنمىين بــالخو٘يٞ بىشيٝــت مؽــبَو

اـــــع  ـــــت الـــــد. ــــــالح الـــــذيً ِـــــامش٦مـــــا ًهـــــٟها "، ."ألاخالقـــــي واملٝخمـــــياث العياظـــــيتألِا تي ـ" بإنهـــــا الىٍٓغ

ــشث ساحــت سخيفــت للمــمائش.." ُت ٖلــى  ،(2) "..٘و ــغ الخــغوب وبيــٟاء الكــٖغ ــت لخبًر ل٣ــض اؾــخسضمذ الىٍٓغ

ض والؿـل ت ٧ال٣خل والدكـٍغ غاظٗـذ ، و٢ـض ج..ب والثهـب واخـخال٫ وجىؾـ٘ما ًضزل في هُا٢ها مً ظغاثم صمٍى

 يمً هُا٢ها ٧ل اإلاباصت ؤلاوؿاهُت آهظا٥.

ـــت الخـــغب الٗاصلـــت لـــم ج٣خهـــغ ٖلـــى ػمـــً مٗـــحن ٣ٞـــض جـــم بٗتهـــا فـــي ؤ٦ـــ  ثر مـــً ػمـــان ـبن زُـــىعة هٍٓغ

وؤ٦ثــر مــً م٩ــان، ٖلــى ٚــغاع الخــغوب الهــلُبُت فــي الكــغ١ ألاوؾــِ، ؤًــً اعج٨ــب الجىــىص الهــلُبُىن ؤبكــ٘ 

، ٦مـا (3)ًً ؤن خـغبهم ٖاصلـتبر ـخـىِؿـت مـً زُاًـاَم ؾـلٟا مٗالجـغاثم فـي خـ٤ اإلاؿـلمحن بٗـض ؤن بـغؤتهم ال٨

ــــاب الـــــتى فــــي الخــــغب ألازـــــاؾــــخسضم انــــُالح الخــــغب الٗاصلــــت فــــي الخــــغبحن الٗــــاإلاُخحن وخــــ تي ـحرة ٖلــــى ؤلاَع

اب والغظُٗت ؤو ٦ما ًضعي.  ًماعؾها ما ٌؿمى بالٗالم الخغ الضًم٣غاَي يض ؤلاَع

م مً آلازاع ال  ت الخـغبل ؿلبُتبالٚغ تي ـظـضث بٗـٌ اإلابـاصعاث واإلاماعؾـاث الـوُ ، ٣ٞـض الٗاصلـت ىٍٓغ

جٟـغى مبـاصت ٧الكـٝغ والًٟـُلت  تيـالـحٗؼػ الغوح ؤلاوؿاهُت في ؤوعوبا، ٞباإلياٞت بلى ٢ىاٖض الٟغوؾـُت 

 .(4)ٖخضا٫ والغؤٞت وخٓغ بٌٗ ؤهىإ ألاؾلختوؤلا 

                                                           

 .19، ٓوعغ ٍبثن، ص ثىز١ٗعبٕ  -(1

، أُوبٝٓخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك٢ اُوبٕٗٞ ا٢ُُٞ اُؼبّ "ٓغ اشبهح فبطخ ا٠ُ أٌٍ اُشوػ٤خ اُل٤ُٝخ ُِٔوبٝٓخ ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(2

 .81، ص 1976اُلَِط٤٘٤خ"، كاه اُلٌو اُؼوث٢، اُوبٛوح، ك ؽ، 

رثسٛا خ١ّغ اٌغىبْ، ٚوزت س٠ّْٛ داخ١ً  1099ػٕذِب اززً اٌظ١ٍج١ْٛ اٌمذط ػبَ ٍزبم عبٕ ثٌز٤ٚ : ٓب ٢ِ٣ "٣نًو ك٢ مُي األ -(3

ِغٍُ دِبء أس٠مذ ثىثشح خؼٍذ خثث اٌّٛرٝ  10.000وب٘ٓ ثٛٞ، اٌزٞ وبْ شب٘ذ ػ١بْ: وبْ فٟ ِؼجذ ع١ٍّبْ اٌمذ٠ُ ئٌٝ ز١ث ٌدأ 

أل٠ذٞ اٌّمطٛػخ ٚاألرسع اٌّجزٛسح رُشٜ ػبئّخ ف١ٙب.. ٕٚ٘بن شب٘ذ آخش سٜٚ أْ رغجر ِزٕمٍخ ٕ٘ب ٕٚ٘بن فٟ فٕبء اٌّؼجذ، ٚوبٔذ ا

ٌٛزع رجب٠ٓ ِزً٘ فٟ اٌزظشف،  1187اإلٔغبْ وبْ ٠غٛص فٟ اٌذِبء ززٝ سوجز١ٗ، ٚػٕذا دخً اٌغٍطبْ طالذ اٌذ٠ٓ فٟ عٕخ 

بثً مخ اٌّغس١١ٓ ثُ أؽٍك عشاذ األغ١ٕبء ِفبٌّغٍّْٛ ٌُ ٠غ١ئٛا ِؼبٍِخ أٞ ِٓ األػذاء، ئر أْ اٌغٍطبْ وٍف دٚس٠بد خبطخ ٌسّب٠

، ٓوعغ اٌضِبٌٟ، أٗظو ًنُي: ػبٓو 22، ٓوعغ ٍبثن، ص ثىز١ٗ، أٗظو ك٢ مُي: عبٕ "فذ٠خ ٚاألعشٜ اٌفمشاء دْٚ أٞ ِمبثً.. 

 .09ٍبثن، ص 

4)- (Hallam in his History of the Middle Ages of 1818, is typical of the immediately post-Napoleonic 

historians. He takes a generous view of the institution of chivalry and its effects. He is however not 

uncritical. He is prepared to make the bold statement that " ... the best school of moral discipline 

which the Middle Ages afforded was the institution of chivalry.."), G.I.A.D DRAPER, << The 

interaction of christianity and chivalry in the historical development of the law of war >>, in I.R.R.C., 

I.C.R.C., Fifth year, No.46, Geneva, January 1965, p. 7. 
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" ظـــلم الـــشببــــ:" تي ؾـــاَمذ فـــي بعؾـــاء ٢ىاٖـــض بوؿـــاهُت ؤبغػَـــا مـــا ٌؿـــمىـوكـــإث بٗـــٌ ألاهٓمـــت الـــ

ـــا مجمـــ٘ " تيـالـــ والـــظي ؤ٢ـــغ ٢ىاٖـــض الخماًـــت ػمـــً الخـــغوب لـــبٌٗ الٟئـــاث مـــثهم  1095" ؾـــىت الجـــشانؤ٢َغ

ٟــــــــا٫ وبٗــــــــٌ اإلامخل٩ــــــــاث ٧اإلاٗابــــــــض وال٨ىــــــــاجـ واإلاــــــــضاعؽ واإلادانــــــــُل  بــــــــان والكــــــــُىر واليؿــــــــاء وألَا الَغ

ــا مجمــ٘ "َذهــت الــشبالؼعاُٖــت، ؤمــا " ترة بــحن ـالخــغب فــي الٟــ ٣ٞــض مىٗــذ 1096" ؾــىت ١ليرمــون " التــي ؤ٢َغ

ترة الهـــــُام التـــــي حؿـــــب٤ ُٖـــــضي اإلاـــــُالص ـمؿـــــاء الجمٗـــــت ونـــــباح الازىـــــحن مـــــً ٧ـــــل ؤؾـــــبٕى و٦ـــــظا زـــــال٫ ٞـــــ

َـــظٍ ال٣ىاٖـــض ؤلاوؿـــاهُت لـــم ج٨ـــً ٧اُٞـــت آهـــظا٥ لخىٓـــُم الخـــغب فـــي وؾـــاثلها وؤؾـــالُبها ؤن ، بال (1)روالٟصـــ

 ٍا.٧ان صمى  ام للٗالم ألاوعوبي اإلاؿُحيوؤَضاٞها ألن الُاب٘ الٗ

  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

م ملوابي ظير ألِا   إلاظالمإلاظالم  ييا٥ الّذائيت فا٥ الّذائيت فلوابي ظير ألِا

لـم  ت خُـض ٧ـان الٗـالم ٌٗـِل فـي ظاَلُـت ْو ش البكـٍغ ل٣ض ظـاء ؤلاؾـالم فـي مغخلـت مٓلمـت مـً جـاٍع

ؿــــدباح ٞجهــــا ٧ــــل شــــ يء، ـوالٗهــــبُت ألاولــــى الــــ ،ال٣ـــىي للًــــ٠ُٗ تي جيكــــب ٞجهــــا الخــــغب ألجٟــــه ألاؾــــباب، َو

غ الٗـــالم  ت ٖوقـــٕغ ؤلاؾـــالم فـــي جىـــٍى بٛـــٌ ؤمـــً لـــى الؿـــلم والدؿـــامذ، و٧اهـــذ الخـــغب وبىـــاء الـــىٟـ البكـــٍغ

ً ؤولهمــا خــى٫ جىٓــُم الخــغب فــي  ،ألامــىع لــضي اإلاؿــلمحن وؾــىداو٫ جٟهــُل ألامــغ فــي َــظا الٟــٕغ فــي ٖىهــٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت ٖمىما، والشاوي ًسو خ٨م اؾخسضام بٌٗ وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ في ؤلاؾالم.  الكَغ

  الؽشيّت إلاظالميت:الؽشيّت إلاظالميت:  أوال: جىٍيم الحشب فيأوال: جىٍيم الحشب في

ــ م َــى الؿــلم ولِؿــذ الخــغب بال ٖغيــا، ـبن ؤنــل الٗال٢ــت بــحن اإلاؿــلمحن ٚو َيــا ل٣ىلــه حٗــالى: حَر

ـُذو   َِ ـْم 
ُ
٢

َ
ـُ  ل

َّ
اِن ِإه

َ
ـْيى

َّ
ـَواِث الؽ

ُ
ى

ُ
ـوا خ ُّ ِب

َّ
د
َ
 ج

َ
 َوال

َل
ـت

َّ
ا٘

َ
ِم ١

ْ
ـل ـوا ِفـي الّعِ

ُ
ل
ُ
وا اْدخ

ُ
َمى

َ
ًَ ح ِزي

َّ
َ ا ال ُّ 

َ
ُمِبـين  أ

، و٢ـا٫ ( 2) 

 .. ؤًًـــا:
َل

ـــْيِ ْم َظــــمِليال
َ
ل َِ ـــْم 

ُ
٢

َ
ــــُ  ل

َّ
ـــَل الل َّ َمـــا َح

َ
َم ٘

َ
ـــل ُم العَّ

ُ
ــــْي٢

َ
ـــْوا ِإل

َ
ٝ

ْ
ل
َ
ْم َوأ

ُ
و٠

ُ
ـــاِجل

َ
ــــْم ُيٝ

َ
ل
َ
ْم ٘

ُ
ـــو٠

ُ
ل
َ
ز

َ
ت ِْ ـــِ ِن ا

َ
٘

 (3) ،

ُــــه مكــــ٣ت وج٩لُــــ٠ ل٣ىلــــه حٗــــالى :  ٍ   وال٣خــــا٫ ؤمــــغ ًبًٛــــه اإلاؿــــلمىن ٞو ــــْش
ُ
ــــَو ٠ َُ ــــا٥ُ َو

َ
خ ِٝ

ْ
ُم ال

ُ
ــــْي٢

َ
ل َِ ِخــــَب 

ُ
٠

ْم 
ُ
٢

َ
  (4)..ل

 
خـضاء والٓلـم ٖلـى ألاهٟــ وألامـىا٫ ، وق غ ٕ ؤلاؾالم الخغب فـي بَـاع مـا ٌؿـمى بالجهـاص لـضٞ٘ الٖا

ـــــُض ؤي بـــــظ(5)و٦ـــــظل٪ لخـــــإمحن الـــــضٖىة ؤلاؾـــــالمُت ـــــُض والُجهي هي ـــــى ، والجهـــــاص لٛـــــت مـــــً الج  ٫ الُا٢ـــــت واإلاكـــــ٣ت َو

، ولــم ٌكـٕغ ال٣خــا٫ فــي ني الٗـضاوة ؤو الٗــضوانـوال حٗــ (6)ؾــخٟغاٙ مــا فـي الىؾــ٘ والُا٢ــت فـي ال٣خــا٫باإلابالٛـت و 

٧ـان لؼامـا يـبِ الٗملُـاث الخغبُـت فـي  لـظل٪ ؤلاؾالم لئل٦غاٍ ٖلى الضًً وال الخىؾـ٘ وؤلاٞؿـاص فـي ألاعى،

حر مــــً ألاخ٩ــــام ؤلاوؿــــاهُت اإلاخٗل٣ــــت بدؿــــُحر الٗملُــــاث الٗضاثُــــت ـَــــظٍ الخــــضوص، و٧ــــان ؤلاؾــــالم ؾــــبا٢ا لل٨شــــ

بٗـٌ الىهـىم اإلاخٗل٣ـت بدىٓـُم الخـغب فـي ال٣ـغآن وجىُٓم ؾلى٧اث اإلا٣اجلحن، وؾىٗغى في َظا اإلاجا٫ 

ت التي ؤَخضي بهضيها اإلاؿلمىن ُٞما بٗض. م والؿىت الىبٍى  ال٨ٍغ

                                                           

 .114، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٛاشش٠خهه٤خ  -(1

 .208، ا٣٥خ مشحعٛسح اٌج -(2

 . 90، ا٣٥خ عٛسح إٌغبء -(3

 .216، ا٣٥خ عٛسح اٌجمشح -(4

 .98، ص 1995، اُؼالهبد اُل٤ُٝخ ك٢ اإلٍالّ، كاه اُلٌو اُؼوث٢، اُوبٛوح، ك ؽ، أثٛ ص٘شحٓؾٔل  -(5

، 1ػ٢ِٔ ُِٔطجٞػبد، ؽ ، ٓئٍَخ األ1، َُبٕ اُؼوة، طاثٓ إٌّظٛسأثٞ اُلؼَ عٔبٍ اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ٌٓوّ اإلكو٣و٢ أُظو١  -(6

 .683،  682، ص  2005 ،ث٤وٝد
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  جىٍيم الحشب في الٝشحن ال٢شيم:جىٍيم الحشب في الٝشحن ال٢شيم:  --1

ـــــــضم ـل٣ـــــــض وعصث الٗضًـــــــض مـــــــً آلاًـــــــاث ال٣غآهُـــــــت الـــــــ ؾـــــــةهضاٝ بتي جدـــــــض ٖلـــــــى ججىـــــــب الٗـــــــضوان ٖو

حن بـــل وألامـــغ باإلخؿـــان بلـــجهم، ومـــً طلـــ٪  ٢ىلـــه ألاشـــخام الـــظًً ال ٌكـــتر٧ىن فـــي الٗـــضوان ٖلـــى اإلاؿـــلم

ًَ   حٗـالى: ـِذي
َ
خ ّْ ُ  ُيِحــبُّ املْ

َ
 ال

َ
ـ 

َّ
ــُذوا ِإنَّ الل

َ
خ ّْ َ
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َ
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ُ
٢
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ُ
ـاِجل
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ُ
ــاِجل

َ
َوٜ

وهــي ؤو٫ مــا  (1) 

هي ـا ط٦ـٍغ الخؿــً البهـغي مـً هــمـ حر فـي جٟؿـحر آلاًــتـؤلامـام ابـً ٦شــ ه٣ــلي ال٣خـا٫ فــي اإلاضًىـت اإلاىـىعة و هـؼ٫ فـ

تي جهـغح باإلخؿـان بلـى ـومـً آلاًـاث الـ ،(2) ًٖ ٢خل اليؿاء والهبُان والكُىر الظًً ال عؤي لهم وال ٢خا٫

ًْ ِدَيــا :حر اإلا٣ــاجلحن ٢ىلــه حٗــالىـٚــ ْم ِمــ
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َّ
( ِإه

ــ
َ
ًْ َيخ ْم َوَمــ َُ ــْو

َّ
َول

َ
 ج

ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
ــَشاِح٢

ْ
ــع ِإخ

َ
ا َِ ُشوا  ََ ــا

َ
ْم َوٌ

ُ
ًْ ِدَيــاِس٠ ْم ِمــ

ُ
َشُحــو٠

ْ
خ

َ
ًِ َوأ ي  الــّذِ

َ
ون

ُ
ــامِل

َّ
ــُم الٍ َُ ِ ــ٤َ 

َ
ول

ُ
ج
َ
ُهْم ٘

َّ
َول

 9)(3) حر فــي جٟؿــحر آلاًــت ؤن م ال ًىهــى اإلاــامىحن ٖــً ؤلاخؿــان بلــى ال٨ٟــغة الــظًً ال ـو٢ــا٫ ؤلامــام ابــً ٦شــ

 .(4)٣ًاجلىن ٧اليؿاء والًٗاٝ مثهم

لُـــه ـــا ال٨شـــ ،ٖو حَر خـــضاء ٖلـــى الـ٩ٞـــل َـــظٍ آلاًـــاث ٚو غب ال وج٣يـــ ي بـــإن الخـــ  حر ـٛـــحر جـــإمغ بٗـــضم الٖا

والًغوعة ج٣ضع ب٣ـضَا ٦مـا ظـاء فـي ال٣اٖـضة ال٣ٟهُـت، ٦مـا ؤن َـظٍ آلاًـاث جـإمغ ب٣خـا٫  ،ج٩ىن بال للًغوعة

مـــً اإلاؿـــاإلاحن  (5)اإلا٣ـــاجلحن حر ـٚـــبِىمـــا جدـــض ٖلـــى ٖـــضم ٢خـــا٫  ،مـــً ًدمـــل الؿـــالح ؤو مـــً جـــم بٖـــضاصٍ لـــظل٪

 بلجهم في ؤي نٟت ٧اهىا ٖلجها.والًٟٗاء بل وجإمغ باإلخؿان ُحن مً اليؿاء والهبُان والكُىر واإلاضه

 جىٍيم الحشب في العىت الىبويت:جىٍيم الحشب في العىت الىبويت:  --2

٘ فـــي ؤلاؾـــالم، و٧ـــل مـــا ًهـــضع ؾـــحرة الغؾـــى٫ ) حٗـــض  ـــت مهـــضع مـــً مهـــاصع الدكـــَغ ( وؾـــيخه الىبٍى

ٖىــه مــً ؤوامــغ وهــىاهي وؤٞٗــا٫ يهخــضي بهــا اإلاؿــلمىن فــي خُــاتهم وؾــلى٦ُاتهم، وفــي مجــا٫ جىٓــُم الخـــغوب 

ـــذ الٟخىخـــاث والٛــؼ  حر ـحر مـــً نـــىع الغخمــت وؤلاخؿـــان بلـــى ٚــــ( ال٨شــتي ٢اصَـــا الغؾـــى٫ )ـواث الـــ٣ٞــض ٖٞغ

حر مــــا ـ( بــــظل٪ فــــي ٚــــاإلاكــــتر٦حن فــــي ال٣خــــا٫ ويــــغوعة خمــــاًةهم وج٣ــــضًم الٗــــىن لهــــم، ٣ٞــــض ؤمــــغ الغؾــــى٫ )

ـــضة ٖـــً ؤبُـــه ٢ـــا٫ ١ـــان سظـــو٥ ج }: خـــضًض، ومىـــه مـــا ظـــاء فـــي صـــخُذ مؿـــلم مـــً خـــضًض ؾـــلُمان بـــً بٍغ

ـَش أمــ ج ِليـ  وظـلم عــا ـاٍ فــي خاــِخ  بخٝـوى ِج ومـً مّـ  مــً ـإرا أمَّ ا ِاـع حـيؾأ أو ظـشيتأ ل أـو يرَل

ــوا وال ـاملعــلمين خــ
ُّ
ل
ُ
ٕ

َ
ا . زــم ٜــا٥   أــضوا باظــِم ِج فــي ظــمليِل ِج . ٜــاِجلوا مــً ٠ٙــش بــاوِ . أــضوا وال ح يرَل

ا لــــــوا وال جٝخلــــــوا وليــــــذَل ِ
ّ
َمث

ُ
ٟت ج٣ــــــضم ؤؾــــــمى صعظــــــاث ابن َــــــظٍ ألاخاصًــــــض الكــــــ،(6){...حٕــــــِذسوا وال ج لغخمــــــت ٍغ

اإلابـاصت وال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ـت بدىٓـُم  مـً حر ـال٣ـىاهحن الىيـُٗت فـي ال٨شـ خُض ؾب٣ذوؤلاخؿان وؤلاوؿاهُت، 

   .ةهاىوجغقُضَا وؤوؿالخغوب 

                                                           

 .190، ا٣٥خ عٛسح اٌجمشح -(1

 .211، ص 2002، 1، كاه اُلٌو، ث٤وٝد، ؽ 1ط ، رل٤َو اُووإٓ اٌُو٣ْ، اثٓ وث١ش اٌذِشمٟأثٞ اُللاء  -(2

 .09ٝ 08، ا٣٥خ عٛسح اٌّّزسٕخ -(3

 .1879، ص 4ط ، ٓوعغ ٍبثن، اثٓ وث١ش اٌذِشمٟأثٞ اُللاء  -(4

5)- Paul TAVERNIER, <<Combattants et non-combattants l'experience de la guerre entre l'Irak et 

Iran>>, R.B.D.I, Vol. XXIII, 1990-1, pp. 74,75. 

ٍ ػٖ أَُ٘ل اُظؾ٤ؼ أُقزظو ث٘وَ اُؼل: طس١ر ِغٍُ، ٛـ(261َِْٓ ثٖ اُؾغبط أثٞ اُؾَٖ اُوش٤و١ ا٤َُ٘بثٞه١ )أُزٞك٠:  -(6

ٛـ، ط  1374 –ّ  1955، ث٤وٝد، اه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، كٓؾٔل كئاك ػجل اُجبه٢، رؾو٤ن اُؼلٍ ا٠ُ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

 .1356، ص 1731، ًزبة اُغٜبك ٝا٤َُو: ثبة رؤ٤ٓو األٓواء ػ٠ِ اُجؼٞس، ٝٝط٤زٚ ا٣بْٛ ثآكاة اُـيٝ ٝؿ٤وٛب، ههْ اُؾل٣ش 3
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ت ويــبُها وججىـب الٗ ًــغوعةجىٓـُم البن  ـغاى بوؿــاهُت َـى ؤ٢مــ ى مـا جدــاو٫  جىؾــُٗهاؿـ٨ٍغ أٚل

ؤن َـــظٍ ألاخاصًــض جا٦ـــض ؤن الهـــضٝ مـــً ال٣خــا٫ فـــي ؤلاؾـــالم َـــى بيـــٗاٝ  ال٣ــىاهحن الىيـــُٗت جد٣ُ٣ـــه، بال 

مـــا٫ الخغبُـــت ؿـــخىظب (1) الٗـــضو ولـــِـ بباصجـــه، ٦مـــا خـــضصث ٞئـــاث مدمُـــت ومدهـــىت يـــض جىظُـــه ألٖا ، َو

مـــا٫ الٗضاثُـــت، ٞالٗلـــت فــي ٖـــضم ٢خـــل اإلاـــغؤة َـــى ٖـــضم ـطلــ٪ بالًـــغوعة خهـــاهت ٚـــ حر اإلا٣ـــاجلحن فــي جىظُـــه ألٖا

ـا ٖىـه اقترا٦ها في ال٣خـا٫ ـى ألاظـ ،(2)ولـِـ عجَؼ حر فـي الؼعاٖـت ـوهـي هٟــ الٗلـت فـي ٖـضم ٢خـل الٗؿـ٠ُ َو

َضوهـا ٔ...} :(وفـي عواًـت ؤزـغي ٢ـا٫ الغؾـى٫ ) ،الظي ٌؿـخُُ٘ ال٣خـا٫ ل٨ىـه ٖـضم اقـترا٦ه ُٞـه ًدـ٤ صمـه

َْ ِلْي ــا َم ٘مشسهــا ِاـع امــشأةأ مٝخولـتأ ٜــِذ احخمـ
َّ
ـُ  ِلْيــِ  وظـل

َّ
ع الل

َّ
ـِ  ـــا

َّ
َْ سظــو٥ِ الل ــُ   مـ

َ
ـاُط ٘ــج٘شحوا ل

َّ
الى

ــُ  إنَّ سظــو٥َ 
َ
ًِ الوليــِذ ٘ٝــل ل ٍِ جٝاجــُل ٘ــيمً يٝاجــل زــمَّ ٜــا٥َ لشحــلأ اهىلــٞ إلــع خالــِذ بــ ٘ٝــا٥َ مــا ١اهــذ َــِز

ا 
َل
 وال ِعــــيٙ

َل
ـــت يَّ ًَّ رّسِ َ

َٟ يٝـــو٥ُ ال جٝـــخل َم يـــجمُش
َّ
ـــُ  ِلْيـــِ  وظــــل

َّ
ع الل

َّ
ـــِ  ــــا

َّ
ـــا ؤعؾــــةها (3){الل حَر ، َـــظٍ اإلابـــاصت ٚو

ت ٢الؿىت ال  غوها ٢بل ال٣اهىن الىيعي.ىبٍى

( وجمؿـ٩ا بؿـيخه ؾــاع الخلٟـاء الغاقـضون و٢ـاصة ظُـىف اإلاؿـلمحن ٖلــى وبجباٖـا لؿـحرة الغؾـى٫ )

لــى عؤؾــهم الخلُٟــت ألاو٫ ؤبــى ب٨ــغ الهــض٤ً  تي ٣ًــى٫ ـ( فــي ونــِخه الكــهحرة لجُــىف الكــام الــ(َضًــه، ٖو

ا ِن : ال جخوهٞجها :  ي٢م بّؽش ٘احٍَٙو وال وال حٕلـوال وال حٕـذسوال وال جمثلـوال    أ  ا الىاط إوي أـو

ل وال جٝىّــوا  ــجشة ـوال جٝخلــوا وٙــال ـــٕيرال وال ؼــيخا ٠بــ ــٍو يرال وال امــشأةل وال حّٝــشوا هخــال وال جحٜش

ــــوا أهٙعــــهم فــــي ـمثمــــشةل وال جــــزبحوا ؼــــاة وال بٝــــشة وال بّــــ يرا إال ملج١لــــتل وظــــوٗ جمــــشون بــــجٜوام ٜــــذ ٘ٔش

ـــوا أهٙعـــهم م ومـــا ٘ٔش لـــ ل وظـــوٗ جمـــشون ِاـــع ٜـــوم يـــججوه٢م ب هيـــت ٘ي ـــا ألـــوان مـــً  الفـــوامْ ٘ـــذَِو

، بن َـظٍ الىنـاًا الٗكـغ التـي ؤمـغ الخلُٟـت ؤبـى ب٨ـغ (4) ((الىّام ٘ را أ١لـخم من ـا ٘ـار٠شوا اظـم ج ِليـ 

( ال ػالذ قاَضا ٖلى عخمت وعؤٞت اإلاؿلمحن بإٖضائهم في الخغوب والتـي قـملذ ختـى الصـجغ (الهض٤ً 

 "ــالح الــذيً ألايــو ي"جبـ٘ َــظٍ الىنـاًا ٢ــاصة ظُـىف اإلاؿــلمحن ُٞمـا بٗــض مـً ال٣اثــض والخُىاهـاث، و٢ــض ا

لٟغوؿـــــُحن، ألن َـــــظٍ الىنـــــاًا  ل هفـــــي ٢خالــــ "ير ِبـــــذ الٝــــادس الجضائـــــشي ـألامــــــ "فــــي ٢خـــــا٫ الهـــــلُبُحن، مــــغوعا بـــــ

ت اإلاُهغة. م والؿىت الىبٍى  حؿخمض وظىصَا وبلؼامها مً ال٣غآن ال٨ٍغ

  ::وظائل وأظاليب الٝخا٥ في إلاظالموظائل وأظاليب الٝخا٥ في إلاظالمح٢م اظخخذام بّن ح٢م اظخخذام بّن زاهيا: زاهيا: 

٢ــضمىا، ؤن ؤلاؾــالم ؾــعى بلــى الخــض مــً اللجــىء بلــى الخــغب ومــً زــم تهــظًبها وجغقــُضَا فــي وؾــاثلها 

ٗهم ٖــــــً الُٛبــــــت والخ٣ــــــض  وؤؾــــــالُبها ولُاإلاــــــا ٧ــــــان اإلاؿــــــلمىن مًــــــغب اإلاشــــــل فــــــي مٗــــــاملةهم لؤلٖــــــضاء وجــــــٞغ

ت وص ٖـاة َضاًـت وهـىع وخ٨مـت، وفـي خلبـت اإلاٗـاع٥ وال٨غاَُت والخٗهب وطل٪ ألنهـم ؤصـخاب عؾـالت ؾـماٍو

ني طلــ٪ مهــاصمت ـبرع الىؾــُلت فــي ؤلاؾــالم، ٞــةطا ٧ــان َىــا٥ خــغم ٖلــى الىهــغ ٞــال ٌٗـــالخغبُــت الٛاًــت ال جــ

                                                           

 .104-103وعغ ٍبثن، ص ، ٓأثٛ ص٘شحٓؾٔل  -(1

، ص 1991، 1، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ كهاٍخ ٓوبهٗخ ثبُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ؽ ِسّٛدػجل اُـ٢٘  -(2

140. 

ٛـ(،  675، طؾ٤ؼ ٍٖ٘ اثٖ ٓبعٚ )ُإلٓبّ اُؾبكع أث٢ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ٣ي٣ل اُوي٢٘٣ٝ أُزٞك٠ ٍ٘خ األٌجبٟٔٓؾٔل ٗبطو اُل٣ٖ  -(3

ٛـ، ًزبة اُغٜبك ك٢ ٍج٤َ هللا، ثبة اُـبهح ٝاُج٤بد  1417 -ّ 1997، أُغِل األٍٝ، 1ٌٓزجخ أُؼبهف ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، اُو٣بع، ؽ

 .403، ص 2311ٝهزَ اَُ٘بء ٝاُظج٤بٕ، ههْ اُؾل٣ش 

ٕٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٝاإلٍالّ، )ٓئُق ، >>ٗظوح ػبٓخ ػ٠ِ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ اإلٍال٢ٓ<<، ك٢ اُوبٗاٌغ١ّٕٟ ٓؾٔل ؽِؼذ -(4

 .44، ص 2007عٔبػ٢ ٖٓ اػلاك ػبٓو اُيٓب٢ُ(، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، 
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اإلابــــــاصت ؤلاوؿــــــاهُت وؤلاؾــــــالمُت وؾىىضــــــر فــــــي َــــــظا الٗــــــغى ؤَــــــم الىؾــــــاثل وألاؾــــــالُب الخغبُــــــت ومــــــضي 

ٗت ؤلاؾالمُت.  مكغوُٖةها في الكَغ

  ام املىٍمت لوظائل الٝخا٥ في الؽشيّت إلاظالميت:ام املىٍمت لوظائل الٝخا٥ في الؽشيّت إلاظالميت:ألاح٣ألاح٣ -1

ــــا، ممـــــا ًجٗــــل جىُٓمهــــا ٨ًمـــــً ٧اهــــذ ألاؾــــلخت فــــي ٖهـــــض الغؾــــى٫ ) ُةهــــا وآزاَع ( بؿــــُُت فـــــي هٖى

٣ٞـه طلـ٪ الؼمـان مـا ٌكـحر بلـى بر في ٦ُُٟت اؾخسضامها، ولهـظا لـِـ مـً اإلاؿـخٛغب ؤن ال هجـض فـي ـبضعظت ؤ٦

ًم٨ىىــا مــً ألازـظ بال٣ُــاؽ، مــ٘  اؾــخسضام بٗــٌ ألاؾـلخت ؾــخسضام ألاؾـلخت الخضًشــت، ل٨ــً خ٨ـمبخ٨ـم 

ٗت و٢ىاٖضَا ال٩لُت الهالخت ل٩ل ػمان وم٩ان وخا٫ؤلا  ت وعوح الكَغ  .(1) ؾةهضاء بال٨خاب والؿىت الىبٍى

وفــــي َــــظا الكــــإن ازخلــــ٠ ال٣ٟهــــاء فــــي مــــضي بم٩اهُــــت اؾــــخسضام الىؾــــاثل اإلااصًــــت وألاؾــــلخت يــــض 

ىــا همــحزوا ـالٗــضو مــً اإلا٣ــاجلحن الــظًً جمــ ، ٞٗىــض الخىُٟــت (2) حز عؤًــحنـواهٟــغصوا ٖــً اإلاــضهُحن فــي الخــغوب، َو

مــت الٗــضو و٦ؿــغ قــى٦خه مهمــا بلٛــذ ـوالكــاُٞٗت وؤخمــض ًجــىػ اؾــخسضام ٧ــل الىؾــاثل الــ تي جــاصي بلــى ٍَؼ

ـــت فـــي اؾـــخسضام ؤي وؾـــُلت ٧اهـــذ لخد٣ُـــ٤ الىهـــغ ـقـــضة َـــظٍ الىؾـــُلت، وطلـــ٪ ٌٗـــ ني بُٖـــاء اإلا٣اجـــل الخٍغ

ؾــخٗما٫ الىؾــُلت ألاقــض مــ٘ بُــا، ل٨ــً َىــا ًــغي ال٣ٟهــاء ب٨غاَــت ثض فــي الٗــٝغ الــضولي خالزالٞــا مــا َــى ؾــا

ّْ .. بر مــــــً ؤلاٞؿــــــاص فــــــي ألاعىـبم٩ــــــان جد٣ُــــــ٤ اإلا٣هــــــىص بالىؾــــــُلت ألازــــــ٠ ألهــــــه ٌٗخــــــ
َ
 ح

َ
ْسِك َوال

َ ْ
ــــــْوا ِفــــــي ألا

َ
ث

 ًَ ِعــِذي
ْ
ُمٙ

ــى مــا ًهــُلر ٖلــى حؿــمُخه آلان بدًــغ اؾــخسضام الىؾــاثل التــي حؿــبب (3)  ــت ال ، َو آالم مَٟغ

 مبرع لها صون جد٤ُ٣ ؤي ٦ؿب ٖؿ٨غي.

ــت فــي الازخُــاع فــي وؾــاثل ال٣هــغ  ؤمــا ٖىــض اإلاال٨ُــت وفــي عواًــت ؤزــغي ٖــً ؤخمــض، ٞلــِـ للم٣اجــل خٍغ

ــ٤ خهــىن الٗــضو بال بطا  ل٪ زُــ٠ ٖلــى اإلاؿــلمحن و٦ــظوال٣خــا٫ بال للًــغوعة الخغبُــت، ٞمــشال ال ًجــىػ جدٍغ

ــــــا، وال ًجــــــىػ ٖىــــــض اإلاال٨ُــــــت اؾــــــخسضام الىــــــاع بال ٢هانــــــا  ال ًجــــــىػ  ؤو مٗاملــــــت باإلاشــــــل ؤو بطا م ًىظــــــض ٚحَر

   حؿمُم الٗضو ؾىاء بىي٘ الؿم في اإلاُاٍ ؤو الٛاػاث ؤو الؿهام.

مىمــــــا ٞــــــةن اؾــــــخسضام الؿــــــالح ألابــــــٌُ واإلاخمشــــــل فــــــي الخىــــــاظغ والؿــــــُٝى والخــــــغاب والؿــــــهام  ٖو

ا، خُــض ٧اهــذ الىؾـُلت ألا٦ــ ـا ظــاثؼ قــٖغ ٢خــا٫  ؤصلــت ظــىاػ لخـغوب آهــظا٥، ومــً ثر اؾــخٗماال فــي ٧ــل اـوهدَى

( و٢ـض خـاعب الغؾـى٫ ) ،(4) {..الجىـت جحـذ ٌـال٥ العـيوٗ..إن ابواب }(٢ى٫ الغؾى٫ ) الؿ٠ُ مشال 

ً الؿـهام ٢ـا٫ عؾـى٫ م  بالؿ٠ُ والخغاب،  َظـهُم  الّـذوَّ أــاَب ..}()ٖو
َ
َمـً سمـ  الّـُذوَّ بَعـهمأ ٘بلـٖ

بتأ 
َ
 ّ٘ذ٥ُ َسٜ

َ
ظٍ  ( 5) {..أو أخىج لىؾـاثل ٣ٞـِ للضاللـت ٖلـى ظـىاػ اؾـخسضام مشـل َـظٍ ا ذلِؿـ صًـضاخألا َو

 ؾخٗمالها.بٌ ٖلى لدصجُ٘ والخلبل 

                                                           

 .169-168، ٓوعغ ٍبثن، ص ِسّٛدػجل اُـ٢٘  -(1

، 1996اُطجؼخ اُواثؼخ،  ، اُؼالهبد اُل٤ُٝخ ك٢ اإلٍالّ )ٓوبهٗخ ثبُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؾل٣ش(، ٓئٍَخ اُوٍبُخ، ث٤وٝد،اٌضز١ٍٟٝٛجخ  -(2

   .46ص 

 .60، ا٣٥خ عٛسح اٌجمشح -(3

 .1511، ص 1902، ًزبة اُغٜبك ٝا٤َُو: ثبة اإلٓبهح، ههْ اُؾل٣ش 3، ٓظله ٍبثن، ط طس١ر ِغٍُ -(4

ههْ  ، طؾ٤ؼ ٍٖ٘ اثٖ ٓبعٚ، ٓظله ٍبثن، ًزبة اُغٜبك ك٢ ٍج٤َ هللا، ثبة اُو٢ٓ ك٢ ٍج٤َ هللا،األٌجبٟٔٓؾٔل ٗبطو اُل٣ٖ  -(5

 .397، 396، ص ص  2286اُؾل٣ش 
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( مـــً ، ٞلـــم ًمـــاو٘ الغؾـــى٫ )(1)و٦ـــظل٪ الكـــإن باليؿـــبت لل٣ـــظاث٠ الش٣ُلـــت ٧ـــاإلاىجى٤ُ والٗـــغاصة

فـــي بر، ونـــىعة اإلاىجىُـــ٤ ـؤقـــاع ٖلُـــه باؾـــخسضامها وههـــب اإلاىجىُـــ٤ ٖلـــى ؤَـــل الُـــاث٠ و٦ـــظا فـــي ٚـــؼوة زُـــ

ــــت واإلاضُٞٗــــت ألاعيــــُت وهــــي ٚــــ ــــا مــــً وؾــــاثل ال٣هــــ٠ الجٍى حَر ش ٚو حر ـٖهــــغها ٢اطٞــــاث ال٣ىابــــل والهــــىاٍع

ترام ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ الخـغب ٞـال حؿـخسضم مـشال الؾـةهضاٝ ـمدٓىعة في ال٣اهىن الضولي الخضًض بكٍغ اخـ

ُان اإلاضهُت.  اإلاضهُحن ؤو ألٖا

ظــاثؼة بال بطا حٗــظع الىهــغ بــضونها، وصلُــل مىٗهــا الخــضًض  ر حـٚــحري الجمهــىع ؤنهــا ـؤمــا باليؿــبت للىــاع ٞــ       

ـــغة ٢ـــا٫ يـــخم بّ }الكـــٍغ٠ ٞٗـــً ؤبـــي ٍَغ ِٝ ـــا٥ لىـــا: إن ل ـــثأ ل ٜو ّْ ـــا سظـــو٥ُ ِج ــــاع ج ِليـــ  وظـــلم فـــي َب
َ
ثى

ــــا 
َل
اله ــــا ٘و

َل
اَما  -٘اله ــــ  حــــين أسدهــــا  -لــــشحلْين مــــً ٜــــشيؾأ ظــــمَّ ُِ مــــا بالىــــاِس ل ٜــــا٥: زــــم أجْيىــــاٍ هوّدِ ٘حّشَِٜو

ــا بالىــاِسل وإن الىـاَس ال ُ ّــزُب ت ــا إال ُج ل ٘ــ ن الخـشو 
َل
اله ــا ٘و

َل
حّشِٜـوا ٘اله

ُ
٢م أن ج

ُ
َج ل ٘ٝــا٥:إوي ٠ىــذ أمــشج

مـــا. َو
ُ
ما ٘اٜخل مَو

ُ
ـــت ٖمىمـــا، ؾـــخٗمابًبـــُذ ال وال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي  ،(2) {أخـــزج  ٦مـــا٫ ألاؾـــلخت الىاٍع

ذ صا زــل الجؿــم، والغنــام اإلاخٟجــغ ًدٓــغ بٗــٌ ؤهــىإ الغنــام الخاع٢ــت ٦غنــام صمــضم الــظي ًخٟــَغ

 .(3)ملصازل الجؿم و٢ظاث٠ الىابا

ىلىظُت وؤؾــــلخت الــــضماع الكــــامل وهــــي ؤقــــض ألاؾــــلخت ـوبسهــــىم ألاؾــــلخت ال٨ُمُاثُــــت والب٨خــــ حًر

خ٩ـــا باإلوؿـــان ٖلـــى الىُـــا٢حن الؼمـــاوي واإلا٩ـــاوي، وال قـــ٪ ؤنهـــا ال جخٟـــ٤ مـــ٘ مبـــاصت الغخمـــت الٗامـــت  صمـــاعا ٞو

ـــوؤلاخؿـــان وخماًـــت الٟئـــاث ا ٘ ؤلاؾـــالمي، ـلٗـــاظؼة ٚو حر اإلاكـــتر٦ت فـــي ال٣خـــا٫ التـــي هـــي الُـــاب٘ الٗـــام للدكـــَغ

اب الٗضو ل٣ىله حٗالى: بل٨ً ؤلاؾالم ال ًدغم   مخال٥ مشل َظا الؿالح إلَع

  ـُذ َِ ـِ  َو
َّ
ـُذوَّ الل َِ  ِبـِ  

َ
ُبـون َِ ْش

ُ
ْيـِل ج

َ
خ

ْ
ًْ ِسَبـاِه ال ةأ َوِمـ

ـوَّ
ُ
ٜ ًْ ْم ِم

ُ
خ ّْ َ

ى
َ
ُهْم َما اْظخ

َ
وا ل ذُّ ِِ

َ
ًَ َوأ ـِشي

َ
خ

َ
ْم َوح

ُ
٠ وَّ

ْم 
ُ
ــــــْي٢

َ
 ِإل

َّ
ــــــِ  ُيــــــَوٗ

َّ
ْ ءأ ِفــــــي َظــــــمِليِل الل

َ
ًْ  ــــــو ــــــوا ِمــــــ

ُ
ٝ ِٙ

ْ
ى
ُ
ُمُهــــــْم َوَمــــــا ج

َ
ل ّْ ــــــُ  َ 

َّ
ُ ُم الل

َ
ُمــــــوخ

َ
ل ّْ َ

 ح
َ

ًْ ُدوِخِ ــــــْم ال   ِمــــــ
َ

ْم ال
ُ
ــــــخ

ْ
ه
َ
َوأ

 
َ
ُمون

َ
ل
ْ
ٍ

ُ
ج

(4)  . 

 ألاح٣ام املىٍمت  ظاليب الٝخا٥ في الؽشيّت إلاظالميت: -2

ما٫ الٗضاثُـت ٖلـى ٚـغاع اجٟا٢ُـاث ال٣ـاهىن ٦ما اجطر لىا ٞةن ؤلاؾال  م ًً٘ يىابِ ٖلى ؾحر ألٖا

حز بــــحن ـجد٣ــــ٤ مبــــضؤ الخمُــــ تيـالــــحز بٗــــٌ ألاؾــــالُب ـالــــضولي ؤلاوؿــــاوي فــــي الىؾــــاثل وألاؾــــالُب، بال ؤهــــه ًجــــ

اإلا٣ــاجلحن ومبــضؤ الخىاؾــب وؤلاوؿــاهُت، ومــً بــحن َــظٍ الىؾــاثل وألاؾــالُب ؤؾــلىب الخــضإ  حر ـٚــاإلا٣ــاجلحن و 

ــــغة عضــــ ي م ٖىــــه ٢ــــا٫:غبــــي الــــظي ال ًىُــــىي ٖلــــى ٚــــضع وال زُاهــــت، الخ : (الغؾــــى٫ ) ٢ــــا٫ ٞٗــــً ؤب ٍَغ

ت} َِ ذ
ُ
( ؤهـه ٧ـان بطا ؤعاص ٚـؼوة وعي بي )ـ، وعوي في الصـخُدحن ٖـً ٦ٗـب بـً مالـ٪ ٖـً الىـ(5){الحشب خ

ٗان ؤلاؾــالمي والىيــعي بظمــاال ٖلــى ظــىاػ اؾــخٗما٫ الخُــل والخــضإ ال خٟــ٤ الدكــَغ ــا، ٍو خغبــي الــظي بٛحَر

ت اإلالخ٣ت باجٟا٢ُت الَاي  24ال ًىُىي ٖلى ٚضع، و٢ض ههذ اإلااصة   : 1907مً الثدت الخغب البًر

                                                           

 أُ٘غ٤٘ن آُخ ؽوث٤خ ًبٗٞا ٣وٕٓٞ ثٜب اُؾغبهح افزوػٜب اُوٝٓبٕ، ٝ اُؼواكح آُخ أطـو ٖٓ أُ٘غ٤٘ن ُو٢ٓ اُؾغبهح. -(1

ل٤ُٝخ : اػز٠٘ ثٚ أثٞ ط٤ٜت اٌُو٢ٓ، ث٤ذ األكٌبه اُطس١ر اٌجخبسٞ، ٛـ( 652)أُزٞك٠:  أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ أٍبػ٤َ اُجقبه١ -(2

 .567، ص 2954ٛـ، ًزبة اُغٜبك ٝا٤َُو: ثبة اُقوٝط ك٢ هٓؼبٕ، ههْ اُؾل٣ش  1419 –ّ  1998ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، اُو٣بع، 

  .49، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌضز١ٍٟٝٛجخ  -(3

 .60، ا٣٥خ عٛسح األٔفبي -(4

 .1362، ص 1740ْ اُؾل٣ش ، ًزبة اُغٜبك ٝا٤َُو: ثبة عٞاى اُقلاع ك٢ اُؾوة، هه3، ٓظله ٍبثن، ط طس١ر ِغٍُ -(5
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 ي ــوص للذولــت املحاسبــت أن جلجــج إلــع الخــذاُل بؽــشه إال جفــل ٘ي ــا إلــع حــذ الٕــذس أو الخياهــتل 

  (1) .تزم ب  مً واحباث(ـأو إلاخال٥ بما جل

فـي صـخُذ مؿـلم ؤن الغؾــى٫ حر صـخُدت، ٣ٞــض عوي ـؤزبـاع ٚـومـً الخـضإ الخغبـي الجـاثؼ بقــاٖت 

() {...اِط ل ويٝو٥ُ خ
َّ
زي ُيفلُل بين الى

َّ
اُب ال

َّ
ا وُيىمي خـليغ ال٢ز ْْ ـيرَل ًُ ؼـهابأ : ولـم أظـم ا . ٜا٥ ابـ يرَل

 
ُ

ـاِط ل وحـذيث
َّ
ـالُح بـين الى  فـي زـالرأ : الحـشُب ل وإلـا

َّ
ـاُط ٠ـِزب  إال

َّ
ـا يٝـو٥ُ الى ُق في  و ءأ ممَّ ِ

ّ
الشَّحـِل  يشخ

 املـشأِة صوَحهـا
ُ

  وحذيث
َ
ـم ُٟٚـان )ؤخـالٝ زُــ( ٚـؼو زُـ، وخـحن ؤعاص الغؾـى٫ )(2) {...امشأج بر( ؤهـه ـبر ؤَو

م وؤعايجهم للضٞإ ٖثها،  ض ٢خالهم، ٞكل خغ٦ةهم ولؼمىا الب٣اء في صًاَع ال يهبـىا لىجـضة ؤخالٞهـم  تىـخـًٍغ

٨ظا ًجىػ اؾخسضام ال٨ظب في الخغب للخ ٠ ال للٛضع وال الخُاهت.يهىص زُبر، َو  ًلُل والخسٍى

ــت للٗــضو  ٦مـا ًجــىػ اؾــخسضام ال٨ُــض والضٖاًـت اإلاٛغيــت، و٧ــل مــا ًــاصي بلـى بيــٗاٝ الــغوح اإلاٗىٍى

٢اصَــا زالــض ابــً الىلُــض بٗــض  تيـالــمــً ؤ٢ــىا٫ وؤٞٗــا٫ ولــى ٧ــان َابٗهــا ال٨ــظب والخًــلُل، وفــي ٚــؼوة ماجــت 

حر زالـــــض جغجِـــــب ـؤلـــــ٠ واإلاؿـــــلمىن زالزـــــت آالٝ، ٚـــــ اؾدكـــــهاص زالزـــــت ٢ـــــاصة مؿـــــلمحن خُـــــض ٧ـــــان الـــــغوم مئـــــت

ظاء و٧اهـذ ؤٖٓـم زُـت  صالجِل ٞجٗل اإلا٣ضمت مازغة، واإلاُمىت مِؿغة، ٞاهسضٕ الغوم ويىىا ؤن اإلاض

ــــا الغؾــــى٫ ) ــــظٍ م٨ُــــضة خغبُــــت اٖخبَر ش، َو و٢ــــام اإلاؿــــلمىن بدُــــل  ( ههــــغا خغبُــــا، اوســــخاب فــــي الخــــاٍع

فـي ٚـؼوة ؤخـض بى٢ُٗخـه بـحن الجهـىص وألاخـؼاب وه٣ـٌ الخدـال٠ ٖضًضة مثها خُلت وُٗم بـً مؿـٗىص الش٣ٟـي 

مةهم بٗضَا. () يض الىبي ٍؼ  (3) َو

ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٢خــل الخهــم ؤو بنــابخه ؤو ؤؾــٍغ بــاللجىء بلــى الٛــضع فــي  ٓــغ باإلا٣ابــل، ًد  

ـت مـً الثدـت ال  ٣ٞ2غة  23و٢بلها في اإلااصة  1977مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫  37اإلااصة  َـاي للخـغب البًر

ـــ٠ اإلاـــاصة 1907 حعـــدثير    ـالـــجلـــ٤ ألاّ٘ـــا٥ للٛـــضع بإهـــه : " 1977مـــً البروجى٧ـــى٫ ألاو٫  37، وظـــاء فـــي حٍٗغ

خٝـــاد بـــجن لـــ  الحـــٞ فـــي أو أن ِليـــ   زٝـــت الخفـــم مـــْ حّمـــذ خياهـــت َـــزٍ الثٝـــت وجـــذْ٘ الخفـــم إلـــع ِي

اث املعلحتالتزاما بمى  الحمايت وبٝا لٝواِذ الٝاهون الذولي ال   جىبٞ ف  . (4)"ي املىاِص

ظا َى عؤي ؤلاؾالم ٢بل ؤ٦ لـوا ..}(٢غن، وطلـ٪ ب٣ىلـه ) 14ثر مً ـَو ِ
ّ
َمث

ُ
ـوا وال حٕـِذسوا وال ج

ُّ
ل
ُ
ٕ

َ
وال ح

ا ؤن ٖبــض  عوي فــي صــخُذ مؿــلم ، و٦ــظا ونــُت ؤبــي ب٨ــغ عضــ ي م ٖىــه اإلاــظ٧ىعة، ومــا(5) {..وال جٝخلــوا وليــذَل

، والٛــــضع مــــً (6){ ل٣ــــل ٔــــادس لــــواء يــــوم الٝيامــــت  ّــــٗش بــــ  }٫:( ٢ــــا) عؾــــى٫ مؤن ٣ًــــى٫  م بــــً ٖمــــغ

واعجــــضاء ػي الٗــــضو ؤو قــــاعاجه مدــــغم ، نــــٟاث اإلاىــــا٣ٞحن ٦مــــا فــــي الخــــضًض، ومــــً الٛــــضع الخٓــــاَغ بالخــــإمحن

                                                           

 -، )ٖٓ اػلاك شو٣ق ػزِْ، ٓؾٔل ٓبٛو ػجل اُٞاؽل(، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔوِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .12، ص 2009، اُوبٛوح، 9ثؼضخ اُوبٛوح، ؽ 

، ص 2605ث٤بٕ أُجبػ ٓ٘ٚ، ههْ اُؾل٣ش ، ًزبة اُجو ٝاُظِخ ٝا٥كاة: ثبة رؾو٣ْ اٌُنة 4ٝ، ٓظله ٍبثن، ط طس١ر ِغٍُ -(2

2011. 

ص  ،1997ٗظو٣خ اُؾوة ك٢ اإلٍالّ ٝاصوٛب ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، كاه اٌُزت اُٞؽ٤٘خ، ث٘ـبى١، ٤ُج٤ب،  ،غّك ػٞ ٓلزبػ -(3

186-187. 

عٔخ أؽٔل ػجل اُؾ٤ِْ،  ، ػٞاثؾ رؾٌْ فٞع اُؾوة"ٓلفَ ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ"، رورغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(4

 .109، ص 2006ٓ٘شٞهاد اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، ك ؽ، 

، ًزبة اُغٜبك ٝا٤َُو: ثبة رؤ٤ٓو األٓواء ػ٠ِ اُجؼٞس، ٝٝط٤زٚ ا٣بْٛ ثآكاة اُـيٝ ٝؿ٤وٛب، 3ط ، ٓظله ٍبثنطس١ر ِغٍُ،  -(5

 .1356، ص 1731ههْ اُؾل٣ش 

 .1359ص  ،1735أُظله ٗلَٚ، ههْ اُؾل٣ش  -(6
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 ..٦ــظل٪ ٢ُاؾــا ٞهــى جــإمحن يــمني بالكــاعة ؤو باإلقــاعة، و٢ــا٫ حٗــالى فــي الخــاثىحن: 
َ
ْيــذ

َ
 َ ْ ــِذي ٠

َ
 ال

َ
ــ 

َّ
نَّ الل

َ
َوأ

 
ْ
 ال

َ
اِئِىين

َ
خ

وسأ ..و٢ا٫ ؤًًا :   (1)
ُ
ٙ

َ
انأ ٠ وَّ

َ
لَّ خ

ُ
 ُيِحبُّ ١

َ
 ال

َ
 

َّ
ِإنَّ الل

(2) . 

ت جخٟــــاوث فــــي و٠خالـــــت ملــــا ظــــبٞ  حنألازــــظ باإلابــــاصت ؤلاوؿــــاهُت ٟٞــــي خــــ، ٞــــةن الــــضًاهاث الؿــــماٍو

ش مـــً ؤي مٗاملــــت بوؿــــاهُت ؤو عخمـــت فــــي خــــغوبهم باالؾـــدىاص بلــــى الخـــــزلـــذ مماعؾــــاث الجهـــىص ٖــــ ىعاة بر الخــــاٍع

ا ـــت، ٧اهـــذ اإلاؿـــُدُت ؤًٞـــل خـــاال فـــي بضاًـــت ٖهـــضَا بلـــى ٚاًـــت اهدـــغاٝ مؿـــاَع ـــت الخـــغب  اإلادٞغ وب٢ـــغاع هٍٓغ

شالٗاصلــت،  ــت مخ٩املــت فــ زــم ٖــٝغ الخــاٍع خــاالث  دــضصي اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت فــي الخــغب، ٞب٢ــغاع ؤلاؾــالم لىٍٓغ

تزم ـب وخـغم ؤزـغي، و٢ـض الـاللجىء بلى الخغب وبٗض طل٪ يبِ وؾاثل الخغب طاتها ٞإظـاػ وؾـاثل وؤؾـالُ

ُٗــــت، و٧ــــاهىا مًـــغب اإلاشــــل فــــي مٗــــامالتهم،  اإلاؿـــلمىن فــــي خــــغوبهم ؤؾـــمى اإلابــــاصت ؤلاوؿــــاهُت وألازـــال١ الٞغ

ٗت ؤلاؾـــالمُت الؿـــمدت، ـو٧ـــاهىا ٖىىاهـــا الخـــ ترام ال٨غامـــت ؤلاوؿـــاهُت ػمـــً الؿـــلم والخـــغب ٦مـــا ؤمـــغث الكـــَغ

ت ؾــــــىالخٔ اؾـــــخ٣غاع  ٢ىاٖــــــض ال٣ـــــاهىن الــــــضولي ؤلاوؿـــــاوي ٣ٞهــــــا  وبٗـــــض ٖــــــغى مًـــــمىن الــــــضًاهاث الؿـــــماٍو

ٗا في ما ًلي.  وحكَغ

  ::املىلب الثالثاملىلب الثالث

ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي امل ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي املاظخٝشاس لوابي ظير ألِا  ّاـشّاـشاظخٝشاس لوابي ظير ألِا

ــــ٤ الخُــــىع الؿــــاب٤، ؤهخجــــذ ٢ىاٖــــض   مــــا٫ الٗضاثُــــت ٞو سُــــت لًــــىابِ ؾــــحر ألٖا بن الخلُٟــــت الخاٍع

ي ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي اإلاٗانـــغ، واجســـظث ؤقـــ٩ا٫ جىُٓمُـــت لؿـــلى٦ُاث اإلادـــاعبحن اؾـــخ٣غث فـــ

ُـــــت وحٗاَضًــــت، وؾىىضـــــر ظىاهــــب اؾــــخ٣غاع َـــــظٍ ال٣ىاٖــــض ؤوال مـــــً زــــال٫ الخإنـــــُل  مبــــاصت و٢ىاٖــــض ٖٞغ

ً فـي  19ال٣ٟهي لهظٍ ال٣ىاٖض في ٕٞغ ؤو٫، زم صزىلهـا يـمً خغ٦ـت الخ٣ىـحن الضولُـت فـي ال٣ـغهحن  والٗكـٍغ

 في ٕٞغ ؤزحر.  خضًشتال ٕ زالض، ونىال بلى نىعتهاٞغ 

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتالخجـيل الٙٝه  لموابي ظير ألِا   الخجـيل الٙٝه  لموابي ظير ألِا

سُــت حٗــ بر ٖــً الٟهــم الٗــام لؤل٩ٞــاع ؤلاوؿــاهُت الؿــاثض فــي ـبن مخابٗـت آعاء ال٣ٟهــاء فــي ؤي مغخلــت جاٍع

ً خُــض برعاث الؿــلى٥ ؤلاوؿــاوي مـــجلــ٪ اإلاغخلــت، ٦مــا ؤن اإلاــضاعؽ ال٣ٟهُــت ج٣ــضم صالالث مهمــت فــي ٞهــم مــ

مــــا٫ الٗضاثُــــت فــــي ال٣ٟــــه ـتي ٣ًــــىم ٖلجهــــا، لــــظل٪ ؾــــىداو٫ صعاؾــــت الخإنــــُل ال٣ٟـــــألاؾـــــ الــــ هي لؿــــحر ألٖا

 ؤلاؾالمي، زم في ال٣ٟه الٛغبي.

ما٥ الّذائيت في الٙٝ  إلاظالمي: ما٥ الّذائيت في الٙٝ  إلاظالمي:أوال: لوابي ظير ألِا   أوال: لوابي ظير ألِا

ت مخ٩املت في مجا٫ جىٓـُم الخـغب وجغقـُضَا، و٢ـض ٗت ؤلاؾالمُت ٢ضمذ هٍٓغ مذ ٢ضمىا ؤن الكَغ

مــا٫ الٗضاثُــت والخإنــُل إلابــاصت جىٓــُم وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ ٖلــى ـمؿــاَماث ٦بــ حرة فــي مجــا٫ ؾــحر ألٖا

لــى َــضي َــظٍ ألاخ٩ــام هدــ ؾــخمض ال٣ٟهــاء اإلاؿــلمىن ؤخ٩ــام جٟهــُلُت زانــت ل٩ــل مــا ٖــغى بى بوؿــاوي، ٖو

 ٖلجهم مً هىاػ٫ حؿخجض في ٖهىعَم جسو حؿُحر الخغوب وجىُٓمها.

                                                           

 . 52، ا٣٥خ عٛسح ٠ٛعف -(1

 . 38، ا٣٥خ عٛسح اٌسح -(2
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همـــٍى م ، ُٞهــ()ؾـــالم ٧ــان صـــخابت عؾـــى٫ م ؤو٫ ال٣ٟهــاء فـــي ؤلا  ٘ ٞو مـــً الـــظًً ٖانـــغو الدكــَغ

ــــاث ٣ٞهُــــت ُٖٓمــــت لــــضي الخــــابٗحن مــــً جالمُــــظ الصــــخابت ومــــً ًلــــجهم جــــىاجغا مهــــضٍع ، زــــم ج٩ىهــــذ مجمٖى

وؾــماٖا و٦خابــت، و٢ــض جــىالى َــظا ال٣ٟــه بلــى ؤن ونــلىا بلــى ال٣ٟــه اإلاــظَبي واإلاضعســ ي، وؤبــغػ ال٣ٟهــاء بؾــهاما 

م ال٨خــــاب والؿــــىت زانــــت فــــي مجــــا٫ جىٓــــُم الخــــغب َــــم ألاثمــــت ألاعبٗــــت، والــــظًً ؤؾؿــــىا فــــي ٞهــــم ههــــى 

تي ًدـــــخ٨م بلجهـــــا اإلاؿـــــلمىن فـــــي مسخلـــــ٠ الـــــبالص ؤلاؾـــــالمُت وهـــــي اإلاال٨ُـــــت والكـــــاُٞٗت ـللمـــــظاَب ألاعبٗـــــت الـــــ

والخىُٟـت والخىبلُـت، و٧ـل مـً َـظٍ اإلاـظاَب ٣ًـضم ٞهمـا زانـا ل٣ىاٖـض الؿـلى٥ ؤزىـاء ال٣خـا٫ ًخ٣ٟـىن فــي 

سخلٟـــىن ؤخُاهـــا فـــي جٟانـــُل مخٗل٣ـــت بـــبٌٗ وؾـــاثل ـؤنـــىله مـــً الىـــ ذ ؤو ؤلاباخـــت الىاضـــخت، ٍو هي الهـــٍغ

وؤؾــالُب ال٣خــا٫ وؾــلى٧اث اإلادــاعبحن وطلــ٪ خؿــب ازــخالٝ ٞهــم الىهــىم وبُــان الىاســ  واإلايؿــىر مثهــا 

 (1) وألاولى بالخُب٤ُ وازخالٝ ْغوٝ الٟخىي بحن الؼمان واإلا٩ان والخا٫.

( ٞهمــــا مخجـــضصا ل٣ىاٖـــض ال٣ــــاهىن 774-707) "ِبـــذ الشحمـــان ألاوصالـــي"الكــــام بمـــام ؤَـــل  ٢ـــضمو 

ــت ٣ًــى٫ ؤلامــام ألاوػاعــي بٗــضالــضولي ؤلاوؿــاوي ؤلاؾــالمي م والؿــىت الىبٍى ظــىاػ  م، واؾــدىاص بلــى ال٣ــغآن ال٨ــٍغ

ً ٖـً ال٣ـ٢خل ٚ ٟـا٫ واليؿـاء والٗمـا٫ والٟالخـحن واليؿـا٥ و٦بـاع الؿـً والٗـاظٍؼ خـا٫ حر اإلا٣اجلحن بمـً ألَا

جــــب ؤن ٌؿــــدخاب، ٦مــــا ًــــغي بٗــــض ــــغي بٗــــضم ظــــىاػ ٢خــــل الجاؾــــىؽ اإلاؿــــلم ٍو ظــــىاػ جــــضمحر  ملؿــــبب مــــا، ٍو

خــضا٫ ـممخل٩ــاث الٗــضو ألنهــا مــً ؤلاٞؿــاص فــي ألاعى بال فــي خــضوص الًــغوعة الخغبُــت، خُــض جمــ حز ٣ٞهــه بااٖل

ٗت ؤلاؾالمُت الؿمدت. هغث ُٞه ججلُاث الغوح ؤلاوؿاهُت للكَغ  (2)والدؿامذ ْو

ثر ال٣ٟهـــاء اَخمامـــا بمؿـــالت ال٣ـــاهىن الـــضولي والٗال٢ـــاث الضولُـــت فـــي ؤلاؾـــالم وجىٓـــُم ـبـــحن ؤ٦ـــومـــً 

" العــير الفــٕير" فــي ال٨خــاب الكــهحر "محمــذ بــً حعــً الؽــيباويالخــغب فــي ؤلاؾــالم جدضًــضا هجــض ؤلامــام "

 تىـخـــبهـــا  جـــإزغ  تيـالـــالـــظي جًـــمً ؤخ٩امـــا َامـــت وؤ٩ٞـــاع مٗخضلـــت وبوؿـــاهُت ٖـــً جىٓـــُم الخـــغب فـــي ؤلاؾـــالم و 

لـــــى عؤؾـــــهم " " الـــــظي جـــــإزغ ٔشوظـــــيوطال٣ٟهـــــاء الٛغبُـــــىن اإلااؾؿـــــىن ل٨ٟـــــغ ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي ٖو

وال٣ٟـــه لـــم ، (3)".ألاظـــخاهتهـــا لـــضي هُٟـــه بلـــى "جتي اَلـــ٘ ٖلـ" الـــمحمـــذ بـــً حعـــً الؽـــيباويب٨خابـــاث ؤلامـــام "

حن ـ٨ًً م٣خهغا ٖلى ألاثمت والٗلماء بل ٧ان ال٨ش ش ؤلاؾالم ٣ٞهـاء ًدخ٨مـىن حر مً ال٣اصة الٗؿ٨ٍغ في جاٍع

مـــالهم الخغبُـــتبلـــى قـــٕغ م مباقـــغة فـــي ب  ، ومـــً ؤبـــغػَم نـــالح الـــضًً ألاًـــىبي الـــظي ًـــغوي ٖىـــهصاعتهـــم أٖل

 " م٣اعهت بؿُُت بسهىمه ٣ٞا٫:حوظخاٗ لوبون الُٟلؿٝى الٟغوس ي "

١ــان أو٥ مــا بــذأ بــ  سي٣ــاسد أهــ  ٜخــل أمــام مّعــ٢ش املعــلمين زــالر حالٗ أظــير "

ظـــلموا أهٙعـــهم إليـــ  بّـــذ أن أِىـــاَم ِهـــذا بحٝـــً دمـــا  م زـــم أولـــٞ لىٙعـــ  معـــلم 

الّىان باٜتراٗ َزا الٝخل والعلبل وليغ مً العهل أن يخمثل املشء دسحت ججزير َزٍ 

ال٢بـائش فـي ــالح الـذيً الىمليــل الـزي سحـم هفـاسى الٝــذطل ٘لـم يمعـهم بـجرىل والــزي 

لـــــب ألاظـــــذ باملشوبـــــاث وألاصواد فـــــي  أزىـــــاء مشلـــــهمال ٘ٝـــــذ أبفـــــش الهـــــوة أمـــــذ ٘يليـــــب ٜو

واوٙ  وج٢ٙير الشحل املخوحؾ وهضواج ـالسحيٝت بين ج٢ٙ  (4)."ير الشحل املخمذيً ِو

                                                           

 .10 – 5، ٓوعغ ٍبثن، ص ص أثٛ ص٘شحٓؾٔل  -(1

2)- Ameur ZEMMALI, >> Imam Al-Awzai and his humanitarian ideas <<, in I.R.R.C., I.C.R.C., 

Thirtieth year, No. 279, Geneva, November-December 1990, pp. 119 – 123. 

 . 2، ٛبٓش 118، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٛاشش٠خهه٤خ  -(3

 .110ٓوعغ ٍبثن، ص  ِسّذ أثٛ ص٘شح، ٗوال ػٖ: -(4
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ولٗـــــل حٗلُـــــ٤ الُٟلؿـــــٝى الٛغبـــــي ٌٛىِىـــــا ٖـــــً ٧ـــــل زىـــــاء ٖـــــً َـــــظا الخهـــــٝغ ؤلاوؿـــــاوي ٢ـــــض ًىؾـــــم 

ٗت ؤلاؾـالمُت والـ" َـى جُبُـ٤ ؤخ٩ـام الكـــالح الـذيً ألايـو يباالهدُاػ، بال ؤن ٧ل ما ٞٗله ال٣اثض " تزم ـَغ

حن ومــً بُـــثهم  لــى هٟـــ الــىهج ؾـــاع الٗضًــض مــً ال٣ـــاصة الٗؿــ٨ٍغ بهــا ألنهــا مهــضع ٧ـــل عخمــت فــي الخـــغب، ٖو

ـــــت الخضًشـــــتير ِبـــــذ الٝـــــادس الجضائـــــشي ـألامـــــ" خـــــخال٫ و٢اثـــــض لـــــىاء الجهـــــاص يـــــض الا  " ماؾــــــ الضولـــــت الجؼاثٍغ

وممخل٩اجــــه مهمــــا ٧ــــان صًىــــه ؤو اهخماثــــه  هــــمخخمــــت واإلاٗاملــــت ؤلاوؿــــاهُت بالالٟغوســــ ي الــــظي ٧ــــان مشــــاال للغ 

ً فـي بًهـا٫ عؾـالت ؤلاؾـالم (1)الٗغقي ؤو الؿُاس ي ، وفي ال٣ٟه اإلاٗانغ ؾاَم الٗضًـض مـً ال٣ٟهـاء اإلاــخإزٍغ

ــــشةفــــي الخــــغب ؤبــــغػَم ؤلامــــام " "، وؤلامــــام الّالٜــــاث الذوليــــت فــــي إلاظــــالم" نــــاخب ٦خــــاب "محمــــذ أبــــو َص

بــــت الضحيــــ" حرة ؤزــــغي مــــً بُثهــــا م٣ــــاالث فــــي ـومالٟــــاث ٦شــــ لحــــشب فــــي إلاظــــالم"حزــــاس ا" نــــاخب ٦خــــاب "ايـَو

٠ بال٣ُم ؤلاؾالمُت.  (2) اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ للخٍٗغ

وججـــضع ؤلاقـــاعة ؤن ال٣ٟهـــاء خـــضًشا ال يهخمـــىن ٣ٞـــِ بال٨خابـــت، بـــل ٢ـــض ٩ًىهـــىن ممشلـــحن لـــضولهم فـــي 

، و٢ــض ٧ــان صوع الــضو٫ ؤلاؾــالمُت مــازغا فــي اإلاــاجمغاث الضولُــت للخٟــاوى باؾــمها ونــُاٚت اإلاــىاص ومىا٢كــةها

خــاالث لِؿــذ بــال٨شحرة هــظ٦غ مثهــا مــشال هجــاح ٧ــل مــً جغ٦ُــا ومهــغ وبٗــٌ الــضو٫ ؤلاؾــالمُت فــي ب٢ــغاع قــاعة 

تٝر بها يـمً  الٗضًـض مـً اجٟا٢ُـاث ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ابخـضاءا مـً ـالهال٫ ألاخمغ ٦كاعة صولُت مٗ

 (3) .2005بلى ٚاًت بغوجى٧ى٫  1864ماجمغ 

ما٥ الّذائيت في الٙٝ  الٕش ي: ما٥ الّذائيت في الٙٝ  الٕش ي:زاهيا: لوابي ظير ألِا   زاهيا: لوابي ظير ألِا

غ اإلابـــــاصت ـ٧ـــــان لل٣ٟـــــه الٛغبـــــي ؤزـــــغ ٦بـــــ حر فـــــي الخإؾـــــِـ ل٣ىاٖـــــض جىٓـــــُم الخـــــغب ٖمىمـــــا وفـــــي جُـــــٍى

ـت الــ، بن ال٣ٟه ٌك٩ل حٗبؤلاوؿاهُت جزإ مـً ظهـت، ـع ؾـلى٥ اإلادـاعب فـي الـبرـجـتي ـحرا ٖلـى اإلاىُل٣ـاث ال٨ٍٟغ

مـــل جـــإزحرا ٖلـــى َـــظٍ الؿـــلى٧اث فـــي اإلاؿـــخ٣بل، ممـــا ًجٗلـــه مهمـــا فـــي جىٓـــُم الؿـــلى٥ ومـــً ظهـــت ؤزـــغي ًد

 البكغي في الخغب ٖمىما.

ل٣ــض ْهــغث ؤبــغػ اإلاــضاعؽ ال٣ٟهُــت فــي ؤوعوبــا زهىنــا بٗــض ال٣ــغن الخــامـ ٖكــغ، ومــً بــحن ؤَــم 

م( 1543 -1480" )٘شاوعيعـــــ٢و دو ٘يخوسيـــــاال٣ٟهـــــاء فـــــي َـــــظا اإلاجـــــا٫ ٧ـــــان ال٣ُٟـــــه ال٩ـــــازىل٩ُي ؤلاؾـــــباوي "

ـــىع ؤ٩ٞـــاع ال٣ـــضٌـ " عـــىيىوطالـــظي ظمـــ٘ َو لـــم ًـــخسلو مـــً اإلاٟهـــىم  لـــظل٪" جومـــاط إلا٠ـــوين " و"أٔو

ال٨يســـ ي للخـــغب الٗاصلـــت والكـــاملت، ٩ٞـــان ًـــغي ؤن ٖال٢ـــت الٗـــضاء فـــي الخـــغب ٖال٢ـــت ٖـــضاء شخمـــ ي بـــحن 

ـــٍغ للخـــغب بإنهـــا ٢ـــض ج٩ـــىن ٖاصلـــت لُغفـــي الهـــغإ ـــى قـــٗبحن وصولخـــحن، وطَـــب فـــي جبًر بٍر ػمُلـــه ـمـــا اٖخـــ ، َو

ــم طلــ٪ ؤصان آلاالم الـــ" ٚــ٘شاوعيعــ٢و ظــواسيض" ــاء اؾــدىاصا ـتي ال مـــحر مى٣ُــي، ل٨ىــه ٚع برع لهــا و٢خــل ألابٍغ

  (4)بلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الُبُعي.

                                                           

>>األ٤ٓو ػجل اُوبكه اُغيائو١ أٍٝ ٖٓ كٕٝ أُجبكة اإلَٗب٤ٗخ ىٖٓ اُؾوة<<، ٓغِخ اإلَٗب٢ٗ، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ، ثٓ أزّذٓؾٔل  -(1

 .47 - 46 ص ص، 2008-2007ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، شزبء 

2)- Wahbeh Al-ZUHILI, >> Islam and international law <<, in I.R.R.C., I.C.R.C., No. 858, Vol. 87, 

Geneva, June 2005, pp. 269 - 283.  

ِظ٤ِت ، شبهاد اُؾٔب٣خ: اُظ٤ِت األؽٔو ٝاُٜالٍ األؽٔو ٝاٌُو٣َزبُخ )اُجِٞهح( اُؾٔواء، اُِغ٘خ اُل٢ُٝ ُث١ْٔٛٛكواَٗٞا  -(3

 .15 -13، ص ص 2008، 1األؽٔو، أٌُزت اإله٢ٔ٤ِ اإلػال٢ٓ، اُوبٛوح، ؽ 

 .25ٓوعغ ٍبثن، ص  خبْ ثىز١ٗ، -(4
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لـى هٟــ الخـِ ؾـاع ال٣ُٟـه الهىلىـضي البروحؿـخاهتي " ـو دي ٔشظـيوط"ٖو م( 1645 -1583) َٔو

اجه في مجا٫ ال٣اهىن الضولي  ـت الخـغب الٗاصلـت فـي ٦خـاب ؤؾـماٍ "الظي يمً هٍٓغ لى عؤؾها هٍٓغ ٜـاهون ٖو

ًـــ٠ُ 1899ٖـــام  تىـخـــم، الـــظي خغمـــذ ال٨ىِؿـــت الغوماهُـــت مدخـــىاٍ 1625" ؾـــىت الحـــشب والعـــالم م، ٍو

اًــا الــضو٫  َــظا ال٣ُٟــه ؤن خالــت الٗــضاء فــي الخــغب ال ج٣خهــغ ٖلــى اإلا٣ــاجلحن ُٞمــا بُــثهم بــل جمخــض بلــى ٧ــل ٖع

ٟـــا٫ واليؿــاء والكـــُىر  تىـخـــخـــا٦م بلــى ٧ــل مىاَىُـــه وحكــمل اإلاداعبــت ب٩ــل ٞئـــاتهم مــً ال اإلاــضهُحن مــً ألَا

ؾـدىاصا بلـى َـظٍ ال٨ٟـغة ٞـةن الٗملُـاث الٗضاثُـت جـخم بالؿـالح ؤو ال ٣ًـضعون ٖلـى خملـه، و ممً لم ًدملىا 

ــــبصاعتهـــا صون جمُـــ ىُلـــ٤ "ـحز بـــحن اإلا٣ـــاجلحن ٚو " مـــً ٨ٞـــغة ؤؾاؾـــُت جخمشـــل فـــي ؤن ٔشوظـــيوطحر اإلا٣ـــاجلحن، ٍو

لكـــٍغ الىخُـــض اإلاُلـــىب فـــي الخـــغب َـــى ؤن ج٩ـــىن ٖاصلـــت ومكـــغوٖت، وفـــي خـــا٫ جد٣ـــ٤ َـــظا الكـــٍغ ٞـــةن ا

اًــا الضولــت اإلاداعبــت ظىــىصا  بر ـخــالخــغب ج٩ــىن قــاملت بــحن قــٗىب الــضولخحن اإلاخدــاعبخحن، وألهــه ٧ــان ٌٗ ٧ــل ٖع

لــــى اإلا٣ــــاجلحن وؤَــــضاٞا فــــي هٟـــــ الى٢ــــذ ٣ٞــــض اهخ٣ــــض اإلابــــضؤ الغومــــاوي ال٣اثــــل بــــإن ؤٖمــــا٫ ال٣خــــا٫ ٣ًخهــــغ ٖ

" فــي ججىِــب الٗــالم ٘اجــا٥" ومــً بٗــضٍ "ٔشوظــيوط" و"دو ٘يخوسيــا، َــظا ولــم حؿــاٖض ؤ٩ٞــاع "(1)الىٓــامُحن

حر اإلا٣اجلحن آهظا٥ اء ٚو  .(2)٧اعزت خغب الشالزحن ٖاما والتي طَب ضخُةها ٞئاث واؾٗت مً ألابٍغ

م مــً طلــ٪ ٣ٞــض هــاصي الٗضًــض مــً َــاالء ال٣ٟهــاء بًــغوعة يــب ِ ؾــلى٥ اإلا٣ــاجلحن ل٨ــً ٖلــى الــٚغ

ٗخـــ(3)مـــً ٢بُـــل ٖـــضم بم٩ـــان ٢خـــل اإلاهـــؼوم بال اؾـــخصىاءا برعة ـحر اإلاــــ" ؤن ؤٖمـــا٫ الٗىـــ٠ ٚـــٔشوظـــيوطبر "ـ، َو

ت بـظل٪  جب ججىب اؾةهضاٝ اإلاـضهُحن وختـى اإلا٣ـاجلحن ٧لمـا  ؾـمدذ اإلاخُلبـاث الٗؿـ٨ٍغ لِؿذ خخمُت ٍو

ن ال  ٕــشب العــالم ِــً بالىــا أبــذا ي ــب أفــي تهــظًب مىــه لىٓغجــه الكــمىلُت ٖــً الخــغب، و٦خــب ٣ًــى٫ )..

 .لت في هٍٓغ ًجب مماعؾةها باٖخضا٫، ٞالخغب الٗاص(4) ..(أزىاء الحشب

وبضاًـــت ٖهـــغ الثهًـــت فـــي ؤوعوبـــا، بـــضؤث نهًـــت ؤزـــغي فـــي ال٨ٟـــغ ؤلاوؿـــاوي  18ومىـــظ مُلـــ٘ ال٣ـــغن 

ـت الخـغب الٗاصلـت والخـغب الكـاملت، ٣ٞـض اؾـد ى٨غ الٗضًـض ألاوعوبي، خُض بضؤث ألانىاث الغاًٞـت لىٍٓغ

ً ٨ٞــــغة الخــــغب الكــــاملت، ومــــثهم ال٣ُٟــــه " " الــــظي ؤوضــــر بإهــــه ًجــــب ٖلــــى ألامــــم موهخيعــــ٢يومــــً اإلا٨ٟــــٍغ

بر بـــإن ال٣خـــل الـــظي ًلـــي ـحر ؤزىـــاء الؿـــلم وؤ٢ـــل ٢ـــضع مـــً الكـــغ ػمـــً الخـــغب، واٖخــــبر ٢ـــضع مـــً الخــــجبـــاص٫ ؤ٦ـــ

 .(5)اإلاٗاع٥ مدل اؾدى٩اع مً ظمُ٘ ألامم

سُــــت مــــا ظــــاء بــــه اإلا٨ٟــــغ الٟغوســــ ي " ومــــً بــــحن الــــضٖىاث ألاَــــم فــــي َــــظٍ حــــون حــــاٟ اإلاغخلــــت الخاٍع

ج٣ـــىم ٖلجهـــا ٢ىاٖـــض ؾــــحر  تيـالـــم( الـــظي ٢ـــضم ألاؾـــاؽ الٟلؿـــٟي ألخـــض ؤَــــم اإلابـــاصت 1778 -1712")سوظـــو

ــى مبــضؤ الخمُــ مــا٫ الٗضاثُــت َو " يــمً ٦خابــه سوظــواإلا٣ــاجلحن، و٢ــض ظــاءث ٨ٞــغة " حر ـٚــحز بــحن اإلا٣ــاجلحن و ـألٖا

" ٣ٞـض ظـاء فـي ٔشوظـيوط" فـي مٗـغى حٗل٣ُـه ٖلـى ٨ٞـغ "مبادئ الٝـاهون العياسـو  الّٝذ يحخمالي أو "

 مُل٘ َظا ال٨خاب ما ههه:

                                                           

 .93، ٓوعغ ٍبثن، ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(1

 .41، ٓوعغ ٍبثن، ص خ٠ٍٍٟٛؼ٤ل ٍبُْ  -(2

اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، )ٓئُق عٔبػ٢  ،>> ربه٣ـ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٝؽج٤ؼزٚ<<، ك٢ كهاٍبد ك٢ شىشٞٓؾٔل ػي٣ي  -(3

 .17، 16،  ص 2001، 1ٖٓ اػلاك ٓل٤ل شٜبة ( ، كاه أَُزوجَ اُؼوث٢، اُوبٛوح، ؽ 

 .26 -25ٓوعغ ٍبثن، ص  خبْ ثىز١ٗ، -(4

 .42، ٓوعغ ٍبثن، ص خ٠ٍٍٟٛؼ٤ل ٍبُْ  -(5
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..أن الحشب ليعذ ِالٜت بين إوعان وإوعانل وإهما ِالٜت بـين دولـت ودولـتل وألا٘ـشاد ليعـوا "

م لــــيغ ِاــــع أظــــاط أخ ـــــم ـــــذاَ   أِــــذاء إال بفــــٙت ِشلــــيتل ال ٠ـــــج٘شاد أو مــــواوىين ول٢ــــً ٠ ىــــودل ِو

ييخمون إلع الىٗش املحاسب بل ٠مـذاّ٘ين ِىـ ل و١ـل دولـت ال حّـادي إال دولـت أخـشى ولـيغ أ خاــال 

ووبيّــت َــزٍ الخال٘ــاث ال يم٢ــً أن حؽــ٣ل ِالٜــت حٝيٝــت .. إن خ ايــت الحــشب ج٢ــون بخحىــيم الذولــت 

لٝـاء ألاظـلحت ير أه  بم شد إـاملّاديتل مْ الحٞ في ٜخل املذاّ٘ين ِن ا ما دامذ ألاظلحت في أيذ  مل ٔ

واظدعــالمهمل من ــين بــزل٤ ٠ــوخ م أِــذاء أو أدواث للّــذاءل ٘ــ خ م  ّــودون مــً حذيــذ ليفــبحوا بؽــشا 

خذاء ِاع حيات م  (1)"..ال يحٞ  ي إوعان ِي

فـي جٟؿـحر الٗال٢ـت بـحن الـضو٫ اإلاخداعبـت ؤُٖـذ بٗـضا بوؿـاهُا  "سوظـوـ"بن َظٍ الىٓغة الٟلؿـُٟت لـ

ٖمـا٫ الٗضاثُـت، خُـض ؤهـه وبدؿـب الـىو ٞـةن خالـت الٗـضاء ال جمخـض بلـى ترى ؤن ًد٨م ؾحر ألا ـظضًضا ًٟ

 ٧ل ألاشخام في الضولت اإلاداعبت بل ج٩ىن بحن اإلا٣اجلحن ٞدؿب وبك٩ل ٖغض ي وما٢ذ.

م مـــً ال٣ُمـــت ؤلاوؿـــاهُت للمبـــضؤ بال ؤن ال٨ٟـــغة اٖخـــ لـــى الـــٚغ برث فـــي بـــضاًةها ٨ٞـــغة مشالُـــت بُٗـــضة ـٖو

الٗىـــ٠ بـــحن البكـــغ وهـــي خالـــت الخـــغب زهىنـــا وؤن ال٨ٟـــغ الـــغاثج  تراثـٖـــً الخُبُـــ٤ زانـــت فـــي ؤقـــض ٞـــ

ها ـ" ال٣اثلـــــت بــــإن الخـــــغب ؤمـــــغ َبُــــجومــــاط َـــــوبضآهــــظا٥ ٧اهـــــذ آعاء ال٣ُٟـــــه " عي باليؿـــــبت لئلوؿـــــان حؿـــــٚى

، ل٨ــً الــضٖىاث اإلاخ٨ــغعة لالخخ٩ــام بلــى َــظٍ (2)اإلاهــلخت الٗلُــا للضولــت وألاٞــغاص َــم ؤقــُاء باليؿــبت للضولــت

ٕ الـــــظًٕى والكـــــُى  "سوظـــــو"ت ُٞمـــــا بٗـــــض عجلـــــذ بـــــالخدغ٥ فـــــي هُا٢هـــــا، ولـــــم ججـــــض ٨ٞـــــغة ألا٩ٞـــــاع ؤلاوؿـــــاهُ

 بضاًت الخضاو٫ ال٣ٟهي لخٟانُلها.م٘  19اإلاُلىب بال في مُل٘ ال٣غن 

" فـــي اٞخخـــاح مد٨مـــت الٛىـــاثم الٟغوؿـــُت ؾـــىت بوسجـــاليغ" ال٣ُٟـــه "سوظـــووؤبـــغػ مـــً صعـــى ل٨ٟـــغة "

ٖال٢ـت ٞـغص بٟـغص وألاٞـغاص ٞجهـا لِؿـىا ؤٖـضاء بال بهـٟت  ؤن الخغب ٖال٢ت صولـت بضولـت ولِؿـذو٢ا٫  1801

ا مـــ 1906" ؾـــىت هـــابليون " مـــً ظهخـــه فـــي عؾـــالخه لــــ"جـــاليرانٖغيـــُت ٦جىـــىص ال ٦مـــىاَىحن، وؤ٦ـــض ال٣ُٟـــه "

حر ؤزىــاء الؿــلم ـؤن ٢ــاهىن الكــٗىب ٣ًــغ ؤن ألامــم ًجــب ؤن جخٗامــل بــإ٦بر ٢ــضع مــً الخــ "موهخيعــ٢يو٢الــه "

لخــــغب وؤن الخــــغب خالــــت ٖــــضاء ٖغيــــُت وما٢خــــت، وجــــىالى بٗــــض طلــــ٪ اهًــــمام وؤ٢ــــل ٢ــــضع مــــً الكــــغ ؤزىــــاء ا

ـــؼػ ال٣ُمـــت ال٣اهىهُـــت  الٗضًـــض مـــً ال٣ٟهـــاء للـــضٞإ ٖـــً َـــظٍ ألا٩ٞـــاع، ألامـــغ الـــظي صٖـــم ال٣بـــى٫ الـــضولي ٖو

ما٫ الٗضاثُت٣٦اٖضة مً ٢ىاٖض حز بحن ـإلابضؤ الخمُ  .(3)ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي يبِ ؾحر ألٖا

 

                                                           

1)- "La guerre n'est donc point une relation d'homme a homme, mais une relation d'état a état, dans 

laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni même 

comme citoyens, mais comme soldats, non point comme ses défenseurs… Enfin chaque état ne peut 

avoir pour ennemis que d'autres états et non pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses 

natures on ne peut fixer aucun vrai rapport….La fin de la guerre étant la destruction de l'état ennemi, 

on ont les armes a la main, mais si-tôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou 

instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de du droit sur leur vie ", 

Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social au principes de droit politique, l'imprimerie d'amable le 

roy, Lyon, 1972, pp. 16-18. 

 .28عغ ٍبثن، ص ٓو خبْ ثىز١ٗ، -(2

 .109، ٓوعغ ٍبثن، ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(3
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  لثاوي:لثاوي:الُٙش االُٙش ا

ما٥ الّذائيتودوسَا في م ا٥ ودوسَا في م ا٥   للجىت الذوليت للفليب ألاحمش للجىت الذوليت للفليب ألاحمش ااججظيغ ججظيغ  ما٥ الّذائيتلوابي ظير ألِا   لوابي ظير ألِا

ش ال٣ــاهىن الــضولي   اع٢ــت فــي جــاٍع بن جإؾــِـ اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ ٧اهــذ مدُــت َامــت ٞو

مــا٫ الٗضاثُــت، وطلــ٪ هٓــغا للمؿــاَمت ال٨بــ ىٓمــت فــي حرة لهــظٍ اإلاـؤلاوؿــاوي ٖمىمــا بمــا ُٞــه ٢ىاٖــض ؾــحر ألٖا

حن اإلاُــــضاوي وال٣ــــاهىوي، وفــــي صعاؾــــت َــــظٍ الٟــــ غ وجُٟٗــــل ال٣ىاٖــــض ؤلاوؿــــاهُت ٖلــــى اإلاؿــــخٍى ترة اإلاهمــــت ـجُــــٍى

ما٫ الٗضاثُت. غ يىابِ ؾحر وبصاعة ألٖا ش وكإة اللجىت الضولُت، زم صوعَا في جٍُى  هداو٫ ؤوال بُان جاٍع

  أوال: وؽجة اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش:أوال: وؽجة اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش:

غظ٘ الًٟـل فـي طلـ٪ بلـى  19الضولُت للهلُب ألاخمغ بلى مىخه٠ ال٣غن  حٗىص وكإة اللجىت م، ٍو

ؿــغي " ش ٞب"، نري دوهــانـَــاإلاــىاًَ الؿَى حر بــال٣غب مــً مضًىــت ـم لــضي مــغوع َــظا ألازــ1859ظــىان  24خــاٍع

ت فـي بَـاع خــغب  طلــ٪ جـؼامً ،(1)" بكــما٫ بًُالُـالومباسديـا" بم٣اَٗـت "ظـولٙاسيىو" مـ٘ ٢ُـام مٗغ٦ـت يــاٍع

ت و الىخــض زلٟــذ خهــُلت ز٣ُلــت  تيـالــة ؤلاًُالُــت بــحن ال٣ــىاث ؤلاًُالُــت والٟغوؿــُت يــض ال٣ــىاث الىمؿــاٍو

ت، ٞسال٫ ٖكغ ؾاٖاث مً ال٣خا٫ جـم بخهـاء خـىالي  ذ ًغ٢ـضون  42000آالٝ ٢خُـل و 6000ومإؾاٍو ظـٍغ

   (2)صون ٖىاًت.

اًــت النري دوهــانـَــ، َــب "ســ يءؤمــام َــظا الىيــ٘ ال ٣ــت الؿــ٩ان اإلادلُــحن لٖغ جغحــى والاَخمــام " ٞع

ؿـغا ل٨ىـه ٧ـان ًدمــل  بهـم وجًـمُض ظـغاخهم إلاـضة زالزـت ؤًـام مخىانـلت، زـم ؤؾـخإه٠ عخلـت الٗـىصة بلـى ؾَى

ىـــــا٥ بـــــضؤ ـمٗـــــه مكـــــاَض اإلاٗاهـــــاة الـــــ تي جسلٟهـــــا الخـــــغوب ٖلـــــى ضـــــخاًاَا مـــــً ظغحـــــى ومغضـــــ ى ومـــــضهُحن، َو

ـــغة دوهـــان" ً َـــظٍ الخجغبـــت اإلاٍغ " ؾـــىت جـــز١اس ظـــولٙاسيىون "ؤزغظهـــا فـــي قـــ٩ل مالـــ٠ بٗىـــىا تيـالـــ" فـــي جـــضٍو

أال جوحذ َىاٟ أم٣اهيت لدؽ٢يل لجـان إٔازـت وبيـت صمـً العـلم لخٝـذيم وحؿاء٫ في آزغ اإلاال٠:  1862

ايــت للجش ــع صمــً الحــشب ملــارا ال يــخم إٜــشاس مبــذأ دولــي اجٙــاقي ومٝــذط  ؽــ٣ل أظاظــا  ؟؟ مــً ظهــت، الِش

 .غي مً ظهت ؤز ؟؟ لّمل لجان إٔازت الجش ع في الذو٥ ألاوسوبيت

حرا فـــــي طلـــــ٪ الى٢ـــــذ، وبٗـــــض مـــــضة لـــــم جخجـــــاوػ الؿـــــىت بـــــضؤث ـ" نـــــضي ٦بـــــدوهـــــانل٣ـــــض القـــــى مالـــــ٠ "

ـم بلـى ظاهـب " ٔيـوم ": )دوهـانالاؾخجابت أل٩ٞاٍع بضاًت مـً الدؿـائ٫ ألاو٫، ٣ٞـض قـ٩لذ لجىـت الخمؿـت َو

ــــوسل ٔوظــــخاٗ موهييــــ ل لــــوي حبيــــال جيــــودوس موهــــواسـَــــ تي ـالــــاللجىــــت الضولُــــت لئلٚازــــت ب( مــــا ؾــــمي نري د٘و

ؤنـــبدذ ُٞمـــا بٗـــض اللجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ، و٢ـــض ٣ٖـــضث اللجىـــت الضولُـــت ؤولـــى ماجمغاتهـــا قـــهغ 

 صولت وجم ٞجها الاجٟا١ ٖلى حك٨ُل لجان للخضماث الُبُت جابٗت للجُىف. 14بدًىع  1863ؤ٦خىبغ 

لخماًـــت اجمغ صولـــي إل٢ـــغاع ٢ىاٖـــض صولُـــت إلاـــٖـــذ اللجىـــت الضولُـــت صوبسهـــىم الؿـــاا٫ الشـــاوي ٣ٞـــض 

 16ؤًـً اظخمٗــذ  1864ؤوث مـً ؾــىت  22-09الجغحـى واإلاغضـ ى وؤٞــغاص الخـضماث الُبُــت، و٧ـان لهـا طلــ٪ 

 .صولت ؤ٢غث مكغوٕ اللجىت الضولُت الجٟا٢ُت ظى٠ُ اإلاخٗل٣ت بدماًت ظغحى الجُىف في اإلاُضان

                                                           

1) - Stanislaw E. Nahlik,  >> A Brief Outline of International Humanitarian Law<<, in I.R.R.C., 

I.C.R.C., Twenty fourth year, No. 241, Geneva, July-August 1984, p. 190. 

ِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، اُجؼضخ اإله٤ٔ٤ِخ ُِغ٘خ اُل٤ُٝخ كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُشش٠ف ػزٍُ،  -(2

 .15، ص 2010ُِظ٤ِت األؽٔو،اُوبٛوح، 
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ان مــــا جــــىالى اهًــــمام الــــضو٫   ٖاإلاُــــت بر ٖــــً ٢ىاٖــــض ـمــــا ظٗلهــــا حٗــــماإلاــــظ٧ىعة لــــى الاجٟا٢ُــــت بؾــــٖغ

ً ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي، ٔوظـــخاٗ و٢ـــض ونـــٟها " آهـــظا٥، و٧اهـــذ اللبىـــت ألاولـــى فـــي مجـــا٫ جـــضٍو

ـحرا ٖم٣ُـا فـي ال٣ـاهىن وؤخـضزذ حُٛـ٢ًذ ٖلى اإلاماعؾاث ال٣ضًمـت ٢ُُٗت م٘ اإلااض ي خُض " بإنها موهيي 

ـــــا ،(1)اٞذ ٖلُــــــه مســــــخت ؤزال٢ُـــــت و٢اهىهــــــا خ٣ُ٣ُــــــا للخــــــغب وؤيـــــ بوكــــــاء الٗضًــــــض مــــــً  ٦مـــــا جــــــم ٖلــــــى بزَغ

ىُت للهال٫ والهلُب ألاخمغ.   (2)الجمُٗاث الَى

ما٥ الّذائيت: ما٥ الّذائيت:زاهيا: معاَمت اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش في جىويش ٜواِذ ظير ألِا   زاهيا: معاَمت اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش في جىويش ٜواِذ ظير ألِا

ـ٤ إلاـا ؾـب٤، ظٗلهـا جإزـظ ٖلـى ٖاج٣هـا  مجـا٫ خماًـت ب ؤلاَخمـامبن ْغوٝ وكإة اللجىـت الضولُـت ٞو

ـــــ٤  حز الــــضو٫ ٖلــــى ب٢ــــغاع ٢ىاٖـــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ومثهـــــا ـجدٟــــضــــخاًا الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت ٖــــً ٍَغ

مــــا٫ الٗضاثُــــت، ومــــً زــــم مغا٢بــــت ٖملُــــت جىُٟــــظ َــــظٍ ال٣ىاٖــــض وعنــــض آلالُــــاث الضولُــــت  يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

حن اإلاؿـــــخىي ال٣ـــــاهىوي  ىُـــــت فـــــي ؾـــــبُل طلـــــ٪، وبالخـــــالي جًـــــُل٘ اللجىـــــت الضولُـــــت بـــــضوعَا ٖلـــــى مؿـــــخٍى والَى

، حٗمــــل اللجىــــت الضولُــــت زــــال٫ جىاظــــضَا فــــي مُــــاصًً الجزاٖــــاث و٫ ى اإلاؿــــخىي ألا ٞٗلــــ، ضاويواإلاؿــــخىي اإلاُــــ

ــــغى  غ بسهـــىم الىيـــ٘ اإلاُـــضاوي لطـــخاًا الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٖو اإلاؿـــلخت ٖلـــى ظمـــ٘ اإلاٗلىمـــاث والخ٣ـــاٍع

غ ٖلــــــى زــــــ براء اللجىــــــت للى٢ــــــٝى ٖلــــــى الىٓــــــام ال٣ــــــاهىوي اإلاىاؾــــــب إلاىاظهــــــت َــــــظٍ ـَــــــظٍ اإلاٗلىمــــــاث والخ٣ــــــاٍع

   مىاؾبت. ؤو حٗضًله ؤو ب٢غاع ٢ىاٖض اهىن بلى يغوعة جُٟٗل ال٣الضو٫  ٖى لخضُضاهُت، الهٗىباث اإلا

مـا٫ ال  غ يىابِ ؾـحر ألٖا وؤؾاسـ ي فـي ب٢ـغاع  مهـمٗضاثُـت ٧ـان للجىـت الضولُـت صوع ٟٞي مجا٫ جٍُى

بغوجى٧ـــى٫ ظىُـــ٠ زانـــت ، نـــُلر ٖلـــى حؿـــمُةها اجٟا٢ُـــاث الَـــايؤتي ـالٗضًـــض مـــً الاجٟا٢ُـــاث الخانـــت الـــ

تي ؤ٢ــــغث الخماًــــت لــــبٌٗ الٟئــــاث واإلامخل٩ــــاث واؾــــخمغث َــــظٍ ـالــــ 1949اجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘ و  1925

ـــــــ 1977الـــــــظي ؤ٢ـــــــغ بغوجى٧ـــــــىلي  1974الجهـــــــىص فـــــــي اإلاـــــــاجمغ الضبلىماســـــــ ي  حر ـللجزاٖـــــــاث اإلاؿـــــــلخت الضولُـــــــت ٚو

ث فـــي براث والاؾدكـــاعاـحر مباقـــغ فــي ج٣ـــضًم الخــــالضولُــت، ٦مـــا ؾـــاَمذ اللجىـــت الضولُــت بكـــ٩ل مباقـــغ ؤو ٚـــ

ةها ألامم اإلاخدضة في مجا٫ خٓغ بٌٗ ؤهٕى ألاؾلخت ؤو وج٣ُُضَا.ـاإلااجمغاث الضولُت ال  (3) تي ٖع

، ٖملذ اللجىت الضولُت في الٗضًض مً الجزاٖاث اإلاؿـلخت زانـت الخـغبُحن ُضاوياإلا ٖلى اإلاؿخىي و 

ن الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت الٗـــاإلاُخحن وهؼاٖـــاث ؤزـــغي، فـــي مجـــا٫ مغا٢بـــت جُبُـــ٤ الاجٟا٢ُـــاث ؤلاوؿـــاهُت فـــي مُـــضا

مــــــــا٫ الٗضاثُــــــــت، وج٣ــــــــضًم  ــــــــغاٝ اإلاخداعبــــــــت بد٣ــــــــى٢هم والتزامــــــــاتهم بمىظــــــــب ٢ىاٖــــــــض ؾــــــــحر ألٖا وجــــــــظ٦حر ألَا

الاؾدكــــــاعاث ال٣اهىهُــــــت للجهــــــاث الٟاٖلــــــت ػمــــــً الجزاٖــــــاث اإلاؿــــــلخت مــــــً ؤظــــــل جغقــــــُض اؾــــــخسضام وؾــــــاثل 

لُـت يـمً البـاب الشـاوي ُٞمـا ثر فـي صوع اللجىـت الضو ـوؤؾالُب ال٣خا٫ بك٩ل بوؿاوي و٢اهىوي، وؾىٟهـل ؤ٦ـ

غ وجُٟٗل ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.ـحٗل٤ بضوع َظٍ ألاز  حرة ٦ألُت صولُت مً ؤظل جٍُى

                                                           

1)- "Its existence fills a gap between past and future as regards the effectiveness of the of the law of 

nations for the attenuation of the calamities of war, it will heneceforth only need a stoke of the pen to 

banish old practices which centuries were barely able to discard. Thus  to glory of having profoundly 

alerted the philosophy of law by joining it with ethics, our period has added the achievement of having 

created genuine rules of war", Leopold BOISSIER, <<Centenary of the first Genva convention>>, in 

I.R.R.C, C.I.C.R., Genève, Fourth year, No. 41, August 1964, p. 394. 

 .17ط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرشش٠ف ػزٍُ،  -(2

 .97- 91أُوعغ ٗلَٚ، ص ص  -(3



 يف القانون الدولي اإلنشانيالباب األول: اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية 

  
33 

 
  

  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

ما٥ الّذائيت لمً حش٠ت لوابي لوابي  ما٥ الّذائيت لمً حش٠ت ظير ألِا   جٝىين الٝاهون الذولي إلاوعاويجٝىين الٝاهون الذولي إلاوعاويظير ألِا

ــم ؤلا   مــا٫ الٗضاثُــت ب٣ــىاهحن "ٚع " بال ؤن بضاًــت وكــإة يالَــانــُالح ٖلــى حؿــمُت يــىابِ ؾــحر ألٖا

" لخٗخمـــض ُٞمـــا بٗـــض ظـــان بترظـــبٓر" و"واؼـــىىًمشـــل َـــظٍ ال٣ىاٖـــض فـــي ٖملُـــت الخ٣ىـــحن ٧اهـــذ فـــي مـــضًىتي "

ومــا بٗـضَا، ؾــىداو٫  1977زـم  1949زــم  1925لخٗـىص بلــى ظىُـ٠  1907و 1899يـمً اجٟا٢ُـاث الَــاي 

٣ىـحن يـىابِ ج ًـت خغ٦ـتث َـظا الخُـىع مـً زـال٫ بضامخابٗت َظا الخجـاطب مـً زـال٫ ٖـغى ؤَـم مدُـا

ما٫ الٗضاثُت ، لىهـل بلـى وختى ظى٠ُ ، لىيخ٣ل بلى ٖملُت الخ٣ىحن الٟٗلي يمً اجٟا٢ُاث الَايؾحر ألٖا

مــا٫ الٗضاثُــت فــي الاجٟا٢ُــاث اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ وج٣ُُــض ألاؾــلخت، ٖلــى ؤن ٩ًــىن َــظا الخىــاو٫  ٢ىاٖـض ؾــحر ألٖا

.صون جٟهُل ألن البدض َىا ًخٗل٤ بمدُاث الخُىع ٣ِٞ   وؾُإحي جدلُل ال٣ىاٖض في متن اإلاىيٕى

ما٥ الّذائيت:أوالأوال الهاث واملؽاسيْ والوزائٞ الذوليت املخّلٝت بموابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت:: إلِا الهاث واملؽاسيْ والوزائٞ الذوليت املخّلٝت بموابي ظير ألِا   : إلِا

ـــت    ؤو  ا مكـــغوٖا لـــم ًـــغي الىـــىع هـــلؼامُـــت بمـــا ل٩ىنؤلا ٚــــحرمـــً الىزـــاث٤ ٖـــضصا وجخًـــمً َـــظٍ اإلاجمٖى

ذ صولـــي ٚـــ هـــظٍ ال٣ىاٖـــض جخجـــاوػ الخى٢ٗـــاث، ل٩ىنهـــا ٧اهـــذ حر ملـــؼم، ل٨ـــً ال٣ُمـــت ال٣ٟهُـــت والٗملُـــت لـجهـــٍغ

٣هُت ل٨شحر مً الاجٟا٢ُاث الغثِؿُت الالخ٣ت لها، ومً بحن ؤبغػ َظٍ الىزاث٤ هظ٦غ:   مهاصع ماصًت ٞو

 :1863الخّليماث الفادسة لٝادة حيوػ الوالياث املخحذة في امليذان الؽهيرة بــــ"الئحت ليبر" ِام  -1

٨ُـت ؾـىت  ٘شاوعيغ ليبـر""وهي الخٗلُماث التي ؤٖضَا  بمىاؾـبت  1863وؤنـضعتها الخ٩ىمـت ألامٍغ

٩ـــــي بال ؤنهـــــا ٢ـــــضمذ ؤولـــــى  م مـــــً ؤنهـــــا وز٣ُـــــت صازلُـــــت للجـــــِل ألامٍغ ٨ُـــــت، ٖلـــــى الـــــٚغ الخـــــغب ألاَلُـــــت ألامٍغ

مــا٫ الٗضاثُــت وجىٓــُم وؾــاثل  اإلادــاوالث الجــاصة لجمــ٘ ٢ىاٖــض جىٓــُم الخــغب، وزانــت يــىابِ ؾــحر ألٖا

  (1)ها جإزحر في مداوالث الخ٣ىحن الضولُت الالخ٣ت.وؤؾالُب ال٣خا٫ و٧ان ل

مـــــاصة م٣ؿـــــمت ٖلــــى ٖكـــــغ ٞهـــــى٫ جخٗلـــــ٤ بالٗضًــــض مـــــً مىايـــــُ٘ جىٓـــــُم  157وجخًــــمً الالثدـــــت 

الخـــغب زانـــت )٢ـــىاهحن الخـــغب، الًـــغوعة الخغبُـــت، خماًـــت ألاشـــخام، ممخل٩ـــاث الٗـــضو، ؾـــحر الخـــغب، 

ـاثً، خماًـت الكـاعاث ...(، ومـً بـ مـا٫ الٗضاثُـت ٣ٞـض ؤؾغي الخغب، ؤزظ الَغ حن مـا وعص فـي مجـا٫ ؾـحر ألٖا

اإلاٗـاصي ٢بـل ال٣ُـام بال٣هـ٠ للمىا٢ـ٘ اإلاٗاصًـت ٢هـض  ٝمً الالثدت بًـغوعة ببـاٙل الُـغ  19ههذ اإلااصة 

ٟـــا٫ واليؿـــاء ٖـــضا فـــي خـــاالث الًـــغو ـبزـــالء ٚـــ  :مـــا ههـــه 22عة، ٦مـــا وعص فـــي اإلاـــاصة حر اإلا٣ـــاجلحن زانـــت ألَا

سة خال٥ الٝشون ألاخيـرةل جىـوس مّهـا و ؽـ٣ل مىـشد وبفـٙت خاــت ..ومْ رل٤ل وهٍشا لخىوس الحما"

يز بــــين ال٢يــــان الخــــاؿ ملــــواون  دولــــت الّــــذول ودولــــت الّــــذو هٙعــــها ـفــــي الحــــشب البريــــتل لــــشوسة الخميــــ

ـض٥ معـخٝل فـي  خفــ   وأ٘شادَـا املعـلحينل إن املبـذأ املّـشوٗ والــزي يضيـذ اهدؽـاٍس َـو أن الٙــشد ألِا

ــى مــا  حر ـٚــحز بـحن اإلا٣ــاجلحن و ـاصة بـظل٪ حكــحر بكــ٩ل مباقـغ إلابــضؤ الخمُــواإلاــوممخل٣اجـ  و٠شامخــ "ل  اإلا٣ـاجلحن، َو

   (2)التي ٢ض جلخ٣هم. ؤلاهةها٧اثبلى خهاهت ٚحر اإلا٣اجلحن وألاؾغي مً ٧ل  التي ؤقاعث 23ؤ٦ضجه اإلااصة 

                                                           

 .24، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

2)- Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS 

LIEBER, originally issued as general orders No.100 adjutant generals office, 1863, government 

printing office, Washington, 1898, pp. 8, 10.    
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 م:1868إِالن ظان بترظبٓر  -2

ضع الشاوي ٢ُهغ عوؾـُا آهـظا٥ بلـى صٖا ؤل٨ؿى 19بٗض جُىع ألاؾلخت في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن 

مبر و 29ماجمغ صولي ٣ٖض في عوؾُا بحن    (1)م.1868صٌؿمبر  11هٞى

ـــى مـــا ظـــاء فـــي صًباظـــت  مـــا٫ الٗضاثُـــت َو ـــالن مبـــضءا َامـــا مـــً اإلابـــاصت ؤلاوؿـــاهُت لؿـــحر ألٖا ؤ٢ـــغ ؤلٖا

ــالن بــإن الهــضٝ اإلاكــغوٕ للخــغب َــى بيــٗاٝ الٗــضو ولــِـ بباصجــه مــ٘ يــغوعة الامخىــإ ٖــ ً اؾــخسضام ؤلٖا

ــالن ٖلــى خٓــغ ال٣ــظاث٠ اإلاخٟجــغة التــي ـبر ٚـــبرع ال وحٗخـــألاؾــلخت التــي حؿــبب آالم ال مــ حر مُٟــضة، وهــو ؤلٖا

ٗض ؤولى الىزاث٤ الضولُت في مجا٫ خٓغ هٕى مٗحن مً ألاؾلخت. ٣ً400ل وػنها ًٖ     (2)ٚغام، َو

 م:1874مؽشوُ إِالن بشو٠عل  -3

هغ عوؾُا، وج٣ـضمذ عوؾـُا بمكـغوٕ وز٣ُـت صولُـت خـى٫ ٣ٖض ماجمغ بغو٦ؿل بىاءا ٖلى صٖىة ٢ُ

اهةهـــذ بلـــى جى٢ُـــ٘ بغوجى٧ـــى٫ زخـــامي  تيـالـــ٢ـــىاهحن وؤٖـــغاٝ الخـــغب ٧اهـــذ هـــي مدـــىع ه٣ـــاف الـــضو٫ اإلاكـــاع٦ت 

مـــاصة، و٢ـــض جًـــمً اإلاكـــغوٕ  52ًخًـــمً مكـــغوٕ بٖـــالن صولـــي ل٣ـــىاهحن وؤٖـــغاٝ الخـــغب والـــظي و٢ـــ٘ ٖلـــى 

مــا٫ الخغب ت يــض الٗــضو ولــِـ يــض ؤخ٩ــام َامــت مخٗل٣ــت بؿــحر ألٖا ُــت ٦ًــغوعة جىظُــه الٗملُــاث الٗؿــ٨ٍغ

الؿـــــ٩ان  ترام خُـــــاة وقـــــٝغ وممخل٩ـــــاثـؤو ؤولئـــــ٪ الـــــظًً ؤل٣ـــــىا ؾـــــالخهم، ويـــــغوعة اخـــــ ،الؿـــــ٩ان اإلاـــــضهُحن

ُان اإلاضهُت     (3)جدىيها. تيـالاإلاضهُحن ال ؾُما في خاالث الاخخال٫، وخٓغ ٢ه٠ اإلاضن اإلاٟخىخت وألٖا

م مــــً ظضًــــت اإلاى لــــى الــــٚغ هــــا اإلاــــاجمغ والىخــــاثج الهامــــت ـا٢كــــاث الــــٖو جىنــــل بلجهــــا بال ؤن  تيـالــــتي ٖٞغ

ــــم الجهــــىص الغوؾــــُت إل٢ىــــاٖهم بــــظل٪، هٓــــغا  ــــالن ٚع الــــضو٫ ٚــــاصعث اإلاــــاجمغ صون الخهــــض٤ً ٖلــــى َــــظٍ ؤلٖا

ـا ٧اهـذ جسـىى  ُاء ؤي نٟت بلؼامُت إلاشـل َـظٍ ال٣ىاٖـض باٖخباَع ُاوي وألاإلااوي الغاٌٞ إٖل للمى٠٢ البًر

ن مكـــغوٕ بٖـــالن بغو٦ؿـــل ٧اهـــذ لـــه ٢ُمـــت ٣ٞهُـــت ةم مـــً ٧ـــل طلـــ٪، ٞـــمىـــت مــ٘ـ اإلاـــاجمغ، وبـــالٚغخغوبـــا متزا

لـــى اإلاـــاجمغاث  ٦بحـــرة ظـــضا وجـــإزحر واؾـــ٘ ٖلـــى ٧ـــل اإلادـــاوالث الالخ٣ـــت لـــه لخ٣ىـــحن ؤٖـــغاٝ و٢ـــىاهحن الخـــغب ٖو

مـــا٫ الٗضاثُـــت، زانـــت مـــاجمغاث  الضبلىماؾـــُت الؿـــاُٖت لـــظل٪، ال ؾـــُما فـــي مـــا ًســـو يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

 (4) م.1907م و1899 ٖاميؿالم في الَاي ال

 :1913دليل أ٠عٙوسد للحشب البحشيت  -4

ـــــت مـــــً زـــــ ش ـنـــــضع الـــــضلُل ٖـــــً مجمٖى وازـــــخو  1913ؤوث  09براء مٗهـــــض ال٣ـــــاهىن الـــــضولي بخـــــاٍع

ـــت، خُـــض ٢ـــضم  ـــت واإلاُضاهُـــت ٖلـــى الخـــغب البدٍغ ـــت وجُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام الاجٟا٢ُـــاث البًر بدىٓـــُم الخـــغب البدٍغ

ومثهــــا خٓــــغ  1907الؿــــاب٣ت اإلاٗخمــــضة فــــي بٖــــالن ؾــــان بُغؾــــبٙر واجٟا٢ُــــاث الَــــاي  الٗضًــــض مــــً ألاخ٩ــــام

                                                           

 .24، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

ثٕبء اٌسشة ٘ٛ ئػؼبف لٛاد اٌؼذٚ ٠دت أْ ٠ىْٛ اٌغشع اٌششػٟ اٌٛز١ذ اٌزٞ رغزٙذفٗ اٌذٚي أ ٝٗض اإلػالٕ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣" -(2

 اٌؼغىش٠خ، ٠ٚىفٟ ٌٙزا اٌغشع ػضي أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌشخبي ػٓ اٌمزبي.

ٚلذ ٠زُ ردبٚص ٘زا اٌغشع ئرا اعزؼٍّذ أعٍسخ ِٓ شأٔٙب أْ رفبلُ دْٚ أٞ داع آالَ اٌشخبي اٌّؼض١ٌٚٓ ػٓ اٌمزبي أٚ رإدٞ ززّب    

، ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ػط١خ"، أٗظو ك٢ مُي: أثٞ اُق٤و أؽٔل ثبٌزبٌٟ ِخبٌفب ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ئٌٝ لزٍُٙ، ٠ٚىْٛ اعزؼّبي ِثً ٘زٖ األعٍسخ

 .23، ص 1998، 1ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ اثبٕ اُ٘ياػبد أَُِؾخ )كهاٍخ ٓوبهٗخ ٓغ اُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ(، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ؽ 

 .31، ص 2005ؤح أُؼبهف ثبإلٌٍ٘له٣خ، اإلٌٍ٘له٣خ، ك ؽ، ، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓ٘شاٌشالٌذحٓؾٔل كٜبك  -(3

 .951-949، ص 1995، 2، ٓولٓخ ُلهاٍخ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ؽ ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(4
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ٙ ٣ً400ـــل وػنهـــا ٖـــً تيـالـــفـــي ٣ٞغتهـــا ألاولـــى وال٣ـــظاث٠  16اؾـــخسضام الؿـــم وألاؾـــلخت الؿـــامت فـــي اإلاـــاصة 

 .(1)والُل٣اث اإلاخمضصة في ظؿم ؤلاوؿان في ال٣ٟغة الشاهُت مثها

 م:1923املخّلٝت بالحشب الجويت ظىت  مؽشوُ اجٙاٜيت الَاي بؽجن الٝواِذ -5

ــــت فــــي الخــــغب الٗاإلاُــــت ألاولــــى اؾــــخضعى ـبن الخدــــضي ال٨بــــ حر الــــظي زل٣خــــه الٗملُــــاث الخغبُــــت الجٍى

، و٢ـض 1922بخىنـُت مـً مـاجمغ واقـىًُ للخـض مـً الدؿـلر فـي ؾـىت  (2)اظخمإ لجىت ال٣اهىهُحن في الَـاي

ـــت ؾـــىت ؤنـــضعث َـــظٍ اللجىـــت مكـــغوٕ اجٟا٢ُـــت بكـــإن ال٣ىاٖـــض اإلا الـــظي هٓـــم  1923خٗل٣ـــت بـــالخغب الجٍى

ـــت فـــي وؾـــاثلها وؤؾـــالُبها مـــً زـــال٫ ال٣ىاٖـــض ؤلاوؿـــاهُت ُـــت الؿـــاثضة آهـــظا٥ ٢ىاٖـــض الخـــغب الجٍى ، (3)الٗٞغ

 .(4)ل٨ً مكغوٕ الاجٟا٢ُت لم ًغ الىىع َى آلازغ

ما٥ الّذائيت:  ""الَايالَاي"هٍام "هٍام زاهيا: م موِت اجٙاٜياث زاهيا: م موِت اجٙاٜياث  ما٥ الّذائيت:املخّلٝت بعير ألِا   املخّلٝت بعير ألِا

مـــا٫ الٗضاثُـــت ٖلـــى ونـــ٠ نـــُالح بن ؤلا  هٍـــام فـــي ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي بــــ:يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ها جىٓــــُم ٢ــــىاهحن  تيـالــــٌٗــــىص بلــــى ؾلؿــــلت الاجٟا٢ُــــاث اإلاى٣ٗــــضة فــــي مضًىــــت الَــــاي و  الَــــاي ٧اهــــذ مىيــــٖى

ـــى مـــا ؤوظـــض جىاؾـــ ـــت َـــظٍ ال٣ىاٖـــضوؤٖـــغاٝ الخـــغب َو مـــا ظٗـــل ألامـــغ ًـــىحي بـــإن ، م٤ وجىاٞـــ٤ بـــحن مجمٖى

ٕغ ٢ـــاهىوي ظضًـــض، َـــظا ألامـــغ الـــظي ٢ـــض ٩ًـــىن مبالٛـــا ُٞـــه ألن بٗـــٌ ال٣ىاٖـــض وظـــضث فـــي َىـــا٥ مالمـــذ ٞـــ

ُما ًلي هداو٫ ببغاػ ؤَم الىزاث٤ التي وكإث في الَاي:  مىا٤َ ؤزغي ووزاث٤ صولُت ؤزغي، ٞو

 م املخّلٝت بٝواهين وأِشاٗ الحشب البريت والالئحت امللحٝت ت ا:1899اجٙاٜيت الَاي الثاهيت لّام  -1

م و٧ـان َــى 1899مـاًى لٗـام  18ض اهبش٣ـذ َـظٍ الاجٟا٢ُـت ٖـً مـاجمغ الؿــالم الـضولي اإلاى٣ٗـض فـي ل٣ـ 

ـى مـا ٣ًـاعب ههـ٠  26"، و٢ـض خًـغ اإلاـاجمغ هيٝوال الثاويآلازغ بىاءا ٖلى صٖىة ال٣ُهغ الغوس ي " صولـت َو

ت الؿــل مُت للجزاٖـــاث الــضو٫ اإلاخمخٗــت بالؿــُاصة آهــظا٥، وهـــا٢ل اإلاــاجمغ ٢ًــاًا الخــض مـــً الدؿــلر والدؿــٍى

ـــا، وؤٞـــغػ َـــظا اإلاـــاجمغ  ً ٢ـــىاهحن وؤٖـــغاٝ الخـــغب بىـــاءا ٖلـــى الىزـــاث٤ الضولُـــت الؿـــاب٤ ط٦َغ الضولُـــت وجـــضٍو

ش  لُت  29وز٣ُت نهاثُت بخاٍع  م جًمىذ زالر اجٟا٢ُاث جخمشل في:1899ظٍى

ـــــــــاث الضولُـــــــــت )اإلاؿـــــــــاعي الخمُـــــــــضة،  - أ ت الؿـــــــــلمُت للمىاٖػ الاجٟا٢ُـــــــــت ألاولـــــــــى اإلاخٗل٣ـــــــــت بالدؿـــــــــٍى

 ، الخد٤ُ٣، الخد٨ُم، اإلاد٨مت الضاثمت للخد٨ُم...(.َتالىؾا

٣ت بها. - ة ت، والالثدت اإلاٞغ ً ٢ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب البًر  الاجٟا٢ُت الشاهُت اإلاخٗل٣ت بخضٍو

ت وجُب٤ُ مباصت اجٟا٢ُت ظى٠ُ  - ط  م ٖلجها.1864الاجٟا٢ُت الشالشت بكإن الخغب البدٍغ

داث هي:  وزالزت جهٍغ
                                                           

٢ ٓلفَ ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ، >> ؽظو ٝاٍزقلاّ األٍِؾخ اُزو٤ِل٣خ ك٢ اؽبه اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، كثشوبدٓؾٔل ٓغل اُل٣ٖ  -(1

اُ٘لٝح اُؼ٤ِٔخ ؽٍٞ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٝاُوهبثخ ػ٠ِ اُزَِؼ ك٢ -اإلَٗب٢ٗ، )ٓئُق عٔبػ٢ ٖٓ اػلاك ٓؾٔٞك شو٣ق ث٢ٗٞ٤َ

 .415، ص 1998ا٣طب٤ُب، -اُظواػبد أَُِؾخ(، ٤ٍواًٞىا

ك٢ ؾٌْ ك٢ اَُالػ ك٢ ًَ ٖٓ هب٢ٗٞٗ ع٤٘ق ٝالٛب١<<، ، >> أُؼٕٔٞ اُزبه٣ق٢ ُٔجبكة اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٝاُز٘بش٤ٍُل  -(2

اُ٘لٝح اُؼ٤ِٔخ ؽٍٞ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٝاُوهبثخ -ٓلفَ ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، )ٓئُق عٔبػ٢ ٖٓ اػلاك ٓؾٔٞك شو٣ق ث٢ٗٞ٤َ

 .253، ص 1998ا٣طب٤ُب،  -ػ٠ِ اُزَِؼ ك٢ اُظواػبد أَُِؾخ(، ٤ٍواًٞىا

3(- Lan HENDERSON, The contemporary law of Targeting - military objectives, proportionality, and 

precautions in attack under additional protocol I, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden- BOSTON, 

USA, 2009, p. 26. 

4) - Robert KOLB, op.cit., p 211. 
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ذ ألاو٫ اإلاخٗل٤ بدٓغ  - أ  اؾخسضام الٛاػاث الخاه٣ت والؿامت. الخهٍغ

ذ اإلاخٗل٤ خٓغ اؾخسضام الُل٣اث اإلامخضة ؤو ما ٌؿمى عنام صم صم. - ة  جهٍغ

ذ بكإن خٓغ بل٣اء ال٣ىابل مً اإلاىاَُض والىؾاثِ اإلامازلت لها. - ط  جهٍغ

مــــا٫ الٗضاثُــــت ٖــــً 1899بر اجٟا٢ُــــت الَــــاي ـوحٗخــــ م اللبىــــت ألاولــــى فــــي بضاًــــت جمــــاًؼ ٢ىاٖــــض ؾــــحر ألٖا

ـــ: ٢ىاٖــض  خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت، ؤو الاهُال٢ــت الٟٗلُــت ُٞمــا انــُلر ٖلــى حؿــمُخه ُٞمــا بٗــض بـــ

مــــا٫ الخغبُــــت، و٢ــــض و٢ٗــــذ الاجٟا٢ُــــت ٖلــــى زمـــــ مــــىاص مؿــــخمضة مــــً هٍــــام الَــــاي" " اإلاخٗلــــ٤ بؿــــحر ألٖا

م، وخــــضصث َـــــظٍ الىهـــــىم ألاشـــــخام الــــظًً ًـــــضزلىن يـــــمً ونـــــ٠ 1874مكــــغوٕ بٖـــــالن بغو٦ؿـــــل 

هم في ألاؾغ، ٦مـا ٞغيـذ ٢ُـىصا ٖلـى خـ٤ اإلاخدـاعبحن اإلاداعبحن  وخ٣ى٢هم وواظباتهم ومٗاملةهم لضي و٢ٖى

فــــي ازخُــــاع وؾــــاثل بلخــــا١ الًــــغع بالٗــــضو، وؤ٦ــــضث ٖلــــى ؤن جهــــضع الــــضو٫ اإلاخٗا٢ــــضة حٗلُمــــاث لجُىقــــها 

   (1)مُاب٣ت لخل٪ الىاعصة في الثدةها اإلالخ٣ت.

م ٢1899ُــــت َـــــى جُبُـــــ٤ اجٟا٢ُــــت الَـــــاي الشاهُـــــت ثر الاهخ٣ــــاصاث اإلاىظهـــــت لهـــــظٍ الاجٟاـومــــً بـــــحن ؤ٦ـــــ

غاٝ اإلاخٗا٢ضة ٣ِٞ مما ؤ٣ٞضَا ٢ُمةها الٗاإلاُت وبالخـالي بٗـضَا ؤلاوؿـاوي،  ت بحن ألَا اإلاخٗل٣ت بالخغب البًر

ضم اٖتراى ؤي صولت. غاٝ ٖو ىن بةظمإ ٧ل ألَا  ٦ما ؤن اهًمام ؤي صو٫ مَغ

 اهين وأِشاٗ الحشب البريت والالئحت امللحٝت ت ا:م املخّلٝت بٝو 1907اجٙاٜيت الَاي الشابّت لّام  -2

مــــً ؤظــــل اؾــــخ٨ما٫ ؤَــــضاٝ اإلاــــاجمغ  1907فــــي هٟـــــ الؿــــُا١ ظــــاء مــــاجمغ الَــــاي الشــــاوي للؿــــالم 

اجٟا٢ُــــت فــــي مسخلــــ٠ مجــــاالث  13الؿــــاب٤ وبيــــاٞت وحٗــــضًل ألاخ٩ــــام الــــىاعصة بــــه، و٢ــــض ؤهــــخج َــــظا اإلاــــاجمغ 

ـــــى مـــــا قـــــمل حٗـــــضًل اجٟا٢ُـــــت الَـــــاي الشاهُـــــت ال٣ـــــاهىن الـــــضولي بٛـــــغى خماًـــــت الؿـــــالم الٗـــــالمي،   1899َو

والثدةهـا اإلالخ٣ـت، ومـً بـحن ألاخ٩ـام التـي جـم حٗـضًلها  1907والثدةها اإلالخ٣ـت يـمً اجٟا٢ُـت الَـاي الغابٗـت 

جباقـغ ٢هـ٠  تيـالـوهٓـغا الزـخالٝ الىؾـاثل اإلاخٗل٣ت ب٣ه٠ اإلاضن وال٣غي واإلاؿـا٦ً واإلابـاوي،   25اإلااصة 

أيـــا ت ْهـــىع ال٣هـــ٠ الجـــىي وال٣هـــ٠ باإلاىاَُـــض زهىنـــا ٣ٞـــض جـــم بيـــاٞت ٖبـــاعة "اإلاـــضن اإلاجـــغصة وبضاًـــ

" لدكـــمل َـــظٍ ألاخ٩ـــام، ٦مـــا ههـــذ ٖلـــى ؤن ازخُـــاع وؾـــاثل ؤلايـــغاع بالٗـــضو ؤمـــغ م٣ُـــض فـــي  ١اهـــذ الوظـــيلت

ألاؾلخت الؿامت وألاؾلخت التي جدضر آالم ال مبـرع لهـا مـ٘ جدٓغ الاجٟا٢ُت اؾخسضام  مثها، ٦ما 22اإلااصة 

   (2) الٛضع.ؤٖما٫  ٟـ اإلااصة، وجدٓغ ه23ي ًٖ ألامغ بٗضم بب٣اء شخو ٖلى ٢ُض الخُاة في اإلااصة الىه

ــت يــمً اجٟا٢ُــت الَــاي الخاؾــٗت  ــت ٖلــى الخــغب البدٍغ  ٦1907مــا جــم جُبُــ٤ ؤخ٩ــام الخــغب البًر

و٧ــــــان طلــــــ٪ مــــــً الىخــــــاثج الهامــــــت لهــــــظا اإلاــــــاجمغ زانــــــت مــــــا حٗلــــــ٤ بال٣هــــــ٠ الٗكــــــىاجي للمــــــضن اإلاٟخىخــــــت 

ـت  1907اإلاجغصة، و٦ظل٪ ما وعص يمً اجٟا٢ُت الَاي الشامىـت و  اإلاخٗل٣ـت باؾـخسضام ؤلٛـام الخمـاؽ البدٍغ

غبُـــــضاث لهـــــالر الؿـــــًٟ اإلاضهُـــــت ـتي جٟـــــغى ٢ُـــــىصا ٖــــــألاوجىماج٨ُُـــــت والـــــ
ُ
لى اؾـــــخسضام َـــــظٍ ألالٛـــــام والُ

ت.    (3)والخجاٍع

                                                           

 .29، ٓوعغ ٍبثن، ص ذرغغفٍ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

 .12، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 .29، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(3
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 الحشب: املخّلٝت بحمايت املمخل٣اث الثٝا٘يت صمً 1954اجٙاٜيت الَاي  -3

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت،  ل٣ـــــض ؤ٢ـــــغث اجٟا٢ُـــــت الَـــــاي  خماًـــــت ٖامـــــت للممخل٩ـــــاث الش٣اُٞـــــت مـــــً ؤزُـــــاع ألٖا

ــت مــً ؤلاظــغاءاث والخــضابحر الى٢اثُــت  ُــان الش٣اُٞــت، وجًـ٘ـ مجمٖى وجدًــغ َــظٍ الاجٟا٢ُــت الهجــىم ٖلــى ألٖا

ُــــان، ٦مــــا جًــــ٘ قــــاعة ممـــــفــــي ؾــــبُل يــــمان اخــــ ُٖــــان ومىــــ٘ حزة ٢هــــض الخٗــــٝغ ٖلــــى َــــظٍ ألا ـترام َــــظٍ ألٖا

ا )اإلاـاصة الغابٗـت ٓ، م٘ خمهاظمةها ت ممـا ٢ـض ًـاصي بلـى اؾـةهضاٞها ؤو جـضمحَر ـغاى ٖؿـ٨ٍغ غ اؾـخسضامها أٚل

م جدــذ ٖىــىان الاخخُاَــاث ؤزىــاء 1999مثهـا(، و٢ــض ؤقــاع البروجى٧ــى٫ ؤلايـافي الشــاوي لهــظٍ الاجٟا٢ُــت لؿـىت 

لُب الهجــــىم بٛــــغى ججىــــب ؤي ؤيــــغاع حر وؾــــاثل وؤؾــــاـالاخخُاَــــاث ؤزىــــاء جســــَــــظٍ الهجــــىم وظــــىب اجســــاط 

ت.    (1)باإلامخل٩اث الش٣اُٞت، وؤياٞذ يغوعة الاخخ٩ام بلى مبضؤ الخىاؾب في خالت الًغوعة الٗؿ٨ٍغ

ما٥ الّذائيت لمً اجٙاٜياث حىيٚ املخّاٜبت:  زالثا: لوابي ظير ألِا

ـــى بر اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ طاث َـــاب٘ مسخلـــ٠ ٖلـــى مـــا ظـــغي ٖلُـــه الخـــا٫ فـــي اجٟا٢ُـــاث ال ـحٗخـــ  َـــاي َو

مـا٫ الٗضاثُـت، بال ؤن َــظٍ ـ٧ىنهـا تهـخم بدماًـت ومؿـاٖضة ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿــلخت ؤ٦ـ ثر مىـه ٖـً ؾـحر ألٖا

  ق٩ا٫ لخماًت ضخاًا الخغب.٦إ قغة لخىُٓم وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫حر مباـالاجٟا٢ُاث ٢ضمذ ٢ىاٖض ٚ

 :1929و 1906و 1864اجٙاٜياث حىيٚ لعىواث  -1

ؿـغي  ىألاخمغ بلى او٣ٗاص مـاجمغ صولـي صعـلُت للهلُب ؤًٞذ ظهىص اللجىت الضو  لـه ؤلاجدـاص الؿَى

ًخل٣اَـــا الجغحـــى ػمـــً الخـــغب، وجـــم ٖلـــى بزـــغ طلـــ٪ ب٢ـــغاع ؤو٫  تيـالـــ، وهـــا٢ل اإلاـــاجمغون اإلاٗاملـــت 1864ٖـــام 

ش  م واإلاخٗل٣ـت بخدؿـحن خـا٫ الجغحـى فـي 1864ؤٚؿـُـ آب  22اجٟا٢ُت في ؾلؿلت اجٟا٢ُاث ظى٠ُ بخاٍع

تـي ؤ٢ـغث ألو٫ مـغة خهـاهت الجغحـى واإلاغضــ ى ويـغوعة الٗىاًـت بهـم وخمـاًةهم، ٦مـا ؤ٦ـضث ٖلــى اإلاُـضان، وال

ـــ ت مـــ٘ خماًـــت ـالٖا تراٝ بدُـــاص وؾـــاثل الى٣ـــل الُبـــي وال٣ـــاثمحن بالخـــضماث الُبُـــت واإلاؿدكـــُٟاث الٗؿـــ٨ٍغ

ؿغي  ازت ٦ما ؤ٢غ قاعة للخماًت جمشلذ في م٣لىب الٗلم الؿَى حن في ؤٖما٫ ؤلٚا  (2).اإلاضهُحن اإلاخُٖى

٦شحرا في مًمىنها ًٖ ؾـاب٣ةها وجًـمىذ حٗـضًالث َُٟٟـت ٧ـان  1906لم جسخل٠ اجٟا٢ُت ظى٠ُ 

حن بٗـــضما ٧اهـــذ ج٣خهـــغ ٖلـــى الجغحـــى، ٦مـــا ههـــذ ٖلـــى  ؤبغػَـــا جىؾـــُ٘ الخماًـــت بلـــى اإلاغضـــ ى مـــً الٗؿـــ٨ٍغ

ـى  ٌٗنـي يـغوعة ظؼع اهةها٧اث الكاعة ؤزىاء الجزإ اإلاؿـلر، ومـً بـحن ؾـلبُاتها ههـها ٖلـى قـٍغ الخباصلُـت َو

جزإ ؤَغاٞــــا ٦ــــظل٪ فــــي الاجٟا٢ُــــت مــــً ؤظــــل بٖمــــا٫ ؤخ٩امهــــا، وبٗــــض الخــــغب الٗاإلاُــــت ـؤن ج٩ــــىن ؤَــــغاٝ الــــ

ؿــغي بلــى مغاظٗــت ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت فــي الخــغب وؤؾــٟغ اإلاــاجمغ الــضولي اإلاى٣ٗــض  الشاهُــت صٖــا الاجدــاص الؿَى

حن ٖــً اجٟــا٢ُخحن، ألاولــى جخٗلــ٤ بخدؿــحن خــا٫ الجغحــى واإلاغضــ  1929ؾــىت  خاٞٓــذ  تيـالــى مــً الٗؿــ٨ٍغ

ٖلـى ال٣ىاٖـض الؿــاب٣ت وؤَـم مــا ظـاءث بــه بلٛـاء قـٍغ اإلاكــاع٦ت الخباصلُـت ؤو الجماُٖــت لخُبُـ٤ ؤخ٩امهــا، 

ً، ي٦ما اَخمذ بٌٗ مىاصَا بالُحران الهح ، وؤ٢غث الاجٟا٢ُت الهـال٫ ألاخمـغ والكـمـ وألاؾـض ألاخمـٍغ

٠ اإلا٣اجل. إؾغي الخغب و٧انالاجٟا٢ُت الشاهُت ٞخٗل٣ذ بؤما     (3)ؤَم ما ٢ضمخه مداولت لخٍٗغ

                                                           

 .432، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

ٓوعغ ٍبثن،  خ٠ٍٟٛ،. أٗظو ًنُي : ٍؼ٤ل ٍبُْ 984وعغ ٍبثن، ص ٓ،  ٓولٓخ ُلهاٍخ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ ػبِش،طالػ اُل٣ٖ  -(2

 .47ص 

 .17، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌضِبٌٟػبٓو  -(3
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 م :1949اجٙاٜياث حىيٚ ألاس ْ  -2

بٗض اإلاأس ي ؤلاوؿاهُت ٚحـر اإلاؿـبى٢ت التـي زلٟةهـا الخـغب الٗاإلاُـت الشاهُـت اؾـخجاب اإلاجخمـ٘ الـضولي  

ت فـــي ظىُـــ٠ ٖـــام  ؿـــٍغ بٛـــغى جىٓـــُم الخـــغب والؿـــعي الؾـــخسالم الـــضعوؽ 1949لـــضٖىة الخ٩ىمـــت الؿَى

ى٫ لجٗل الخغب ؤ٦ثر جىُٓما في وؾاثلها وؤَضاٞها، وجمسٌ اإلااجمغ ًٖ ببـغام ؤعبـ٘ اجٟا٢ُـاث وبًجاص الخل

ألاولـى جخٗلــ٤ بدماًـت الجغحــى واإلاغضـ ى فــي الجزاٖــاث اإلاؿـلخت فــي اإلاُـضان والشاهُــت بدماًـت الجغحــى واإلاغضــ ى 

 حن ػمً الخغب.والغابٗت جخٗل٤ بدماًت اإلاضهُ ،والٛغقى في البداع والشالشت مخٗل٣ت بإؾغي الخغب

مــا٫ الٗضاثُــت حٗــض مؿــاَمت   مباقــغة  حر ـٚــبن مؿــاَمت َــظٍ الاجٟا٢ُــاث فــي مجــا٫ ٢ىاٖــض ؾــحر ألٖا

ـــ٠ ـحر مـــً ؤخ٩امهـــا، زانـــت فـــي مـــا ًخٗلـــ٤ بًـــبِ وجدضًـــض ال٨شــــفـــي ال٨شـــ ٟـــاث واإلاٟـــاَُم ٦خٍٗغ حر مـــً الخٍٗغ

ازلُــت فــي اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت الجــزإ اإلاؿــلر فــي اإلاــاصة الشاهُــت اإلاكــتر٦ت، وقــمى٫ ؤخ٩امهــا للجزاٖــاث الض

ـــــ٠ اإلاـــــضهُحن فـــــي اإلاـــــاصة الغابٗـــــت مـــــً  ـــــ٠ اإلا٣اجـــــل يـــــمً اإلاـــــاصة الغابٗـــــت مـــــً الاجٟا٢ُـــــت الشالشـــــت وحٍٗغ وحٍٗغ

الاجٟا٢ُـــت الغابٗـــت، ٦مـــا جًـــ٘ الاجٟا٢ُـــاث التزامـــا ٖلـــى الـــضو٫ اإلاخداعبـــت بـــاخترام الٟئـــاث اإلادمُـــت بمىظـــب 

ُـــان اإلاضهُـــت ـن فـــي البدـــاع وألاؾـــغي واإلاـــضهُحن، و٦ٟالـــت اخـــالاجٟا٢ُـــاث ٧ـــالجغحى واإلاغضـــ ى واإلاى٩ىبـــى  ترام ألٖا

ــ٤ الٗغبــاث ؤو  ٧اإلاؿدكــُٟاث واإلاــضن اإلاٟخىخــت ومٗؿــ٨غاث ألاؾــغي ووؾــاثل الى٣ــل الُبُــت ؾــىاء ٖــً ٍَغ

ٟــاث والالــ ازُــت، ال قــ٪ ؤن َــظٍ الخٍٗغ تزاماث حؿــاَم فــي ٖملُــت ـؾــًٟ ؤو الُــاثغاث اإلاضهُــت والُبُــت وؤلٚا

مـــا ت جىظُـــه ألٖا ٣ـــت ؤو بـــإزغي بلـــى بصاعة الٗملُـــاث الٗؿـــ٨ٍغ ٣ـــت بوؿـــاهُت، وهـــي حكـــحر بٍُغ ٫ الٗضاثُـــت بٍُغ

اء بالتزاماتها بمىظب الاجٟا٢ُاث، بال ؤن ألامغ حٗؼػ ؤ٦  (1)٦ما ؾجري. بهاثر في البروجى٧ىالث اإلالخ٣ت ـللٞى

 البروجو٠والث إلالا٘يت الجٙاٜياث حىيٚ ألاس ْ: -3

اإلالخ٣ــحن باجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘ قــ٨ال  1977بروجى٧ــىلحن ؤلايــاُٞحن ال٣ٟــه الــضولي بــإن ال بر ـخــٌٗ

ش ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، ٧ىنهــا قــ٩لذ ه٣ُــت الالخ٣ــاء للغاٞــضًً ألاؾاؾــُحن إلاؿــاع  ه٣ُــت ٞاع٢ــت فــي جــاٍع

مــــــاـظىُــــــ٠، ٦مــــــا ٢ــــــضمذ البروجى٧ــــــىالن ٢ٟــــــؼة ٦بــــــو الَــــــاي  ٫ الٗضاثُــــــت فــــــي حرة فــــــي مجــــــا٫ جىٓــــــُم ؾــــــحر ألٖا

يـــاٞت بلـــى ألاخ٩ـــام اإلاخٗل٣ـــت بدماًـــت ضـــخاًا الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت، جُـــغ١ البروجى٧ـــى٫ ، بلُـــتاإلاٗاَـــضاث الضو 

أظـــاليب ؤلايــافي ألاو٫ اإلاخٗلــ٤ بدماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُـــت فــي البــاب الشــاوي جدــذ ٖىــىان 

خـــ٤ ٖلـــى مبـــضؤ ج٣ُُـــض  35وهـــو فـــي اإلاـــاصة  لووظـــائل الٝخـــا٥ والولـــْ الٝـــاهووي للمٝاجـــل و ظـــير الحـــشب

ـــــغاٝ فـــــي ازخُـــــاع وؾـــــاثل وؤؾـــــالُب ال٣خـــــا٫ وخٓـــــغ الهجمـــــاث التـــــي حؿـــــبب آالم ال مـــــ برع لهـــــا ؤو اإلاًـــــغة ـألَا

ٖلـــى خٓـــغ الٛـــضع، وجدـــذ  37ج٣ُُــض اؾـــخسضام ألاؾـــلخت الجضًـــضة وفـــي اإلاــاصة  36بالبِئــت، وهـــو فـــي اإلاـــاصة 

اإلا٣ـاجلحن فـي اإلاـاصة  حر ـٚـلحن و حز بحن اإلا٣اجـوعص الىو ٖلى مبضؤ الخمُ الحمايت الّامت مً حزاس الٝخا٥ٖىىان 

ــ٠ اإلاــضهُحن وخٓــغ الهجــىم ٖلــى اإلاــضهُحن 50، ٦مــا جــم الــىو فــي اإلاــىاص 48 بمــا ُٞــه ، ومــا بٗــضَا ٖلــى حٍٗغ

ـت َامـت مـً  ُان اإلاضهُت، و٢ض وي٘ البروجى٧ـى٫ مجمٖى خٓغ الهجماث الٗكىاثُت وخٓغ الهجىم ٖلى ألٖا

ًجـب ٖلــى الُـٝغ اإلاهـاظم والُـٝغ مدـل الهجـىم اجساطَــا  تيـالـالخـضابحر الاخخُاَُـت وؤلاظـغاءاث الى٢اثُـت 

 (2) .ُت ؤو اإلاباقغة في خُاة اإلاضهُحنمً ؤظل ج٣لُل الخؿاثغ الٗغي
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حر الضولُــت ٣ٞــض جًــمً ٖــضصا ؤ٢ــل ـؤمــا البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي الشــاوي واإلاخٗلــ٤ بالجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚــ

ـــت مـــً ألاخ٩ـــام الؿـــاب٣ت  ٣ىاٖـــضمـــً ال  ، (1)الخ٣ـــاخه ٟهـــُل ٞجهـــا ؤزىـــاء مىا٢كـــؾـــُإحي الخل٨ىـــه ؤوعص مجمٖى

تٝر بكـــاعة ظضًـــضة بيـــاٞت بلـــى قـــاعاث اجٟا٢ُـــاث ـ٣ٞـــض اٖـــ 2005بسهـــىم البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي الشالـــض و 

ؿخالت ؤو البلىعة الخمغاء  غاٝ الـجزإ وي٘ قـاعاتها صازلهـا، وطلـ٪ ظى٠ُ ألاعب٘ هي ال٨َغ فـي التي ًم٨ً أَل

   ؾبُل الؿعي ٖلى ٖاإلاُت خماًت الكاعة.

ما٥ الّذائيت مً خال٥ اجٙاٜياث جٝييذ وحٍش أهواُ مّيىت مً ألاظلحت:  سابّا: لوابي ظير ألِا

مـا٫ الٗضاثُـت،   بن خٓغ وج٣ُُض ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت ٌك٩ل ظاهبا َاما مً يـىابِ ؾـحر ألٖا

ولــــظل٪ ٞــــةن ٖــــضصا مــــً َــــظٍ الاجٟا٢ُــــاث الضولُــــت قــــ٩لذ ؤؾاؾــــا لخىٓــــُم وؾــــاثل ال٣خــــا٫ ػمــــً الجزاٖــــاث 

، وؤبغػَا جخمشل في:  اإلاؿلخت، وؾيخُغ١ لهظٍ الاجٟا٢ُاث صون جٟهُل ألهه ؾُإحي في متن اإلاىيٕى

بؽــــــــجن حٍــــــــش اظــــــــخّما٥ الٕــــــــاصاث الخاهٝــــــــت والعــــــــامت أو مــــــــا ؼــــــــات ها  1925بشوجو٠ــــــــو٥ حىيــــــــٚ أوال: 

 والوظائل الجشزوميت في الحشب:

اؾـــخسضام مشـــل َـــظٍ الٛـــاػاث الخاه٣ـــت قـــهضتها الخـــغب الٗاإلاُـــت ألاولـــى مـــً  تيـالـــٖلـــى زلُٟـــت الٟٓـــاج٘     

ش  ـغاٝ اإلاخٗا٢ـضة 1925ظىان  17والؿامت نضع البروجى٧ى٫ بخاٍع ، وظاء فـي م٣ضمـت البروجى٧ـى٫ بصاهـت ألَا

و٢ـــض ُٞـــه الؾـــخٗما٫ الٛـــاػاث الخاه٣ـــت ؤو الؿـــامت و٧ـــل مـــا قـــابهها مـــً مـــىاص ؾـــامت ؤو مٗـــضاث فـــي الخـــغب، 

ــى ؤمــغ بــالٜ ؤخ٩امــه جمخــض ٦ــظ هــو البروجى٧ــى٫ فــي مًــمىهه بــإن ل٪ لدكــمل وؾــاثل الخــغب الجغزىمُــت َو

  (2) ألاَمُت.

: اجٙاٜيــــت حٍــــش اظــــخحذار وإهخــــاج وجخــــضيً ألاظــــلحت الب٢تريولوحيــــت  البيولوحيــــت( والخ٢عــــيييت زاهيــــا

 :1972وجذمير َزٍ ألاظلحت 

ش  ــــل  10جــــم ببــــغام َــــظٍ الاجٟا٢ُــــت بخــــاٍع ــــ1972ؤبٍغ بــــةهم وؤملهــــم فــــي ـ، ٖو بر ٞجهــــا اإلاــــاجمغون ٖــــً ٚع

ــذ فــي صًباظةهــا بإَمُــت بغوجى٧ــى٫ (3)والبُىلىظُــت الخىنــل بلــى خٓــغ إلاجمــل ألاؾــلخت ال٨ُمُاثُــت ، ٦مــا هَى

عث ؤنهـــا ظـــاءث لخٓـــغ الٛـــاػاث الخاه٣ـــت والؿـــامت ؤو مـــا قـــابهها والىؾـــاثل الجغزىمُـــت وؤقـــا 1925ظىُـــ٠ 

، وجًــمىذ اإلاــاصة ألاولــى (4)1975حز الىٟــاط ؾــىت ـؾــخ٨ماال ألخ٩امــه فــي اإلاــاصة الشامىــت، وصزلــذ الاجٟا٢ُــت خــب

ً الٗىامـــل الجغزىمُـــت ؤو البُىلىظُـــت ؤو  ٟـــا لهـــظٍ ألاؾـــلخت وويـــٗذ خٓـــغا الؾـــخدضار وبهخـــاط وجســـٍؼ حٍٗغ

الخ٨ؿــُيُت ألازــغي، ٦مــا خــضصث اإلاــاصة الشاهُــت مهلــت حؿــٗت ؤقــهغ لؤلَــغاٝ اإلاخٗا٢ــضة مــً ؤظــل جــضمحر َــظٍ 

٩ل جـــــضابحر و٢اثُـــــت لٗـــــضم اؾـــــخسضام َـــــظٍ بدىػتهـــــا، وال قـــــ٪ ؤن لهـــــظٍ الىهـــــىم ؤَمُـــــت حكـــــ تيـالـــــاإلاـــــىاص 

 .(5)ألاؾلخت ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت
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ــــا مٙشوــــت المــــشس أو لثــــزا ا: اجٙاٜيــــت حٍــــش أو جٝييــــذ اظــــخّما٥ أظــــلحت جٝليذيــــت مّيىــــت يم٢ــــً اِخباَس

 والبروجو٠والث إلالا٘يت لها:  1980ِؽوائيت ألازش 

ُــاث الضولُــت فــي مجــا٫ خٓــغ وج٣ُُــض حٗــض اجٟا٢ُــت ألامــم اإلاخدــضة لؤلؾــلخت الخ٣لُضًــت ؤَــم الاجٟا٢

ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت والتي ججم٘ ال٣اهىن الضولي لجٕز الؿـالح وال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي، و٢ـض ؤبغمـذ 

بٗــض ٖــضة مــاجمغاث جمهُضًــت بالخٗــاون بــحن ألامــم اإلاخدــضة  1980الاجٟا٢ُــت بجىُــ٠ فــي الٗاقــغ مــً ؤ٦خــىبغ 

ـاهوا" و"لوظيرن غػَا في "واللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ٧ان ؤب "، وؤقـاعث الاجٟا٢ُـت فـي صًباظةهـا بلـى لٔو

الٗضًـــض مـــً مبـــاصت ال٣ـــاهىن الـــضولي وال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ٧ـــان ؤَمهـــا الامخىـــإ ٖـــً اؾـــخسضام ال٣ـــىة 

اع بالٗـضو، جزإ فـي ازخُـاع وؾـاثل وؤؾـالُب ؤلايـغ ـج٣ُُض ؤَـغاٝ الـ ـض بها في الٗال٢اث الضولُت، ومبضوالةهضً

حر اإلا٣اجلحن ومبضالخمُحز بح ؤصي ماعججز ومبض ؤبضوم ، وجىُبـ٤ (1)برع لهـا..ـخٓغ آلاالم التـي ال مـ ؤن اإلا٣اجلحن ٚو

ــــالاجٟا٢ُـــت ٖلـــى الـــ ، واؾـــدىاصا (2)حر الضولُـــت خؿـــب اإلاـــاصة ألاولـــى مـــً الاجٟا٢ُـــتـجزاٖاث اإلاؿـــلخت الضولُـــت ٚو

ــت اإلادكـــُٓت لهــظٍ اإلابــاصت جمــذ مىا٢كـــت ؤؾــلخت ٖضًــضة مـــً ٢بُــل الغنــام ال هـــٛحر وألاؾــلخت الاهٟجاٍع

حزع وألاقــٗت ال٣هــحرة وألامــىاط الهــىجُت ـوالى٢ــىص الجــىي اإلاخٟجــغ بيــاٞت بلــى ؤؾــلخت خضًشــت ٦إؾــلخت اللــ

اثُــــــــت والبُ ُـــــــــت وؤلال٨تروهُــــــــت.. حًز ،وؤلخــــــــ٤ باالجٟا٢ُـــــــــت زمؿــــــــت بغوجى٧ــــــــىالث هٓمـــــــــذ (3)وألاؾــــــــلخت الجُٞى

 اؾخسضام بٌٗ ؤهىإ ألاؾلخت جخمشل في: 

 .1980ِن ا  ٢ؽٚالبؽجن الؽٍايا ال   ال يم٢ً  بروجو٠و٥ ألاو٥ ال -1

البروجو٠ــــــو٥ الثــــــاوي املخّلــــــٞ بحٍــــــش أو جٝييــــــذ اظــــــخّما٥ ألالٕــــــام وألاؼــــــشاٟ الخذاِيــــــت والىبــــــائي  -2

 .1996املّذ٥ ظىت  1980ألاخشى 

ت  -3  .1980البروجو٠و٥ الثالث بؽجن حٍش أو جٝييذ ألاظلحت املحٜش

 .1995ؽجن أظلحت الليزس املّميت البروجو٠و٥ الشابْ ب -4

 .2003البروجو٠و٥ الخامغ بؽجن املخلٙاث الحشبيت ٔير املخٙ شة بّذ الحشب  -5

 :1993 َا: اجٙاٜيت حٍش اظخحذار وإهخاج وجخضيً واظخّما٥ ألاظلحت ال٢يمائيت وجذمير سابّا

ثهـا جًمىذ اإلاـاصة ألاولـى مـً الاجٟا٢ُـت خٓـغ ٧ـل وكـاَاث اؾـخدضار َـظٍ ألاؾـل      خت ؤو بهخاظهـا ؤو جسٍؼ

وخُاػتهـــا ؤو ه٣لهـــا ؤو اؾـــخٗمالها ٦مـــا جدـــض ٖلـــى جـــضمحر َـــظٍ ألاؾـــلخت وجـــضمحر اإلاغاٞـــ٤ التـــي جيخجهـــا، وج٣ـــضم 

ــ٠ مخــاح لؤلؾــلخت ال٨ُمُاثُــت بمهــُلخاث ج٣ىُــت م٣ٗــضة بٗــٌ الصــ يء ، وهــي (4)اإلاــاصة الشاهُــت ؤقــمل حٍٗغ

تــي جدؿــبب فــي ألاطي ؤو الؤجــؼ اإلاا٢ــذ ؤو ألاطي الــضاثم فــي ٖمىمهــا اإلاــىاص ال٨ُمُاثُــت وؾــالثٟها اإلاهــممت ال

 .(5)لئلوؿان ؤو للخُىان

                                                           

 .488، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .489، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ، 2001أُبكح األ٠ُٝ ٖٓ االرلبه٤خ ٓؼلُخ ك٢ ك٣َٔجو  -(2

اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ، -، >>األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗٔٛر١ٓ، آٗب ثه-صٚاٌذٚد ٣ُٞي -(3

ثوػب٣خ ك.ؽَبٕ ه٣شخ ٝى٣و اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ(، ٤ًِخ اُؾوٞم ثغبٓؼخ كٓشن ٝاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ٗلٝح ػ٤ِٔخ -ٓئُق عٔبػ٢

 .158، 157، ص 2001كٓشن، 

 .579-577أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(4

، 1ج٘بٕ، ؽ اُوبًٓٞ اُؼ٢ِٔ ُِوبٕٗٞ اإلَٗب٢ٗ، روعٔخ أؽٔل َٓؼٞك، كاه اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، ث٤وٝد، ُع١ٌٕٕٛٗ، كواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(5

2005 ،107. 
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 :1997 َا: اجٙاٜيت حٍش اظخّما٥ وجخضيً وإهخاج وهٝل ألالٕام املمادة لأل٘شاد وجذمير خامعا

ش   أظــــــلوااٖخمــــــض اإلاــــــاجمغ الضبلىماســــــ ي الهــــــُاٚت الثهاثُــــــت لالجٟا٢ُــــــت فــــــي  1997ؾــــــبخمبر  18بخــــــاٍع

غخـــــذ الاجٟا٢ُـــــ ش َو مـــــاصة،  22صٌؿـــــمبر مـــــً هٟــــــ الؿـــــىت، وج٩ىهـــــذ مـــــً صًباظـــــت و 4و 3ت للخى٢ُـــــ٘ بخـــــاٍع

" خٓــغ اؾــخٗما٫ واؾــخدضار ؤو بهخــاط التزامــاث ِامــتوجًــمىذ اإلاــاصة ألاولــى مــً الاجٟا٢ُــت جدــذ ٖىــىان "

ا، ُٞمـا جـىو اإلاـاصة الشاهُـت ٖلـى ظملـ ً ؤو ه٣ل ألالٛـام اإلاًـاصة لؤلٞـغاص ويـغوعة جـضمحَر ت ؤو خُاػة ؤو جسٍؼ

٠ ممازلـــــت لخلــــــ٪ اإلاىهـــــىم ٖلجهــــــا فـــــي البروجى٧ـــــى٫ الشــــــاوي اإلالخـــــ٤ باجٟا٢ُــــــت  ، و٢ـــــض جًــــــمىذ 1980حٗـــــاٍع

الاجٟا٢ُــــــت ؤخ٩امــــــا زانــــــت بى٣ــــــل وجــــــضمحر مســــــؼون ألالٛــــــام اإلاًــــــاصة لؤلٞــــــغاص لــــــضي الــــــضو٫ ؤو فــــــي اإلاىــــــا٤َ 

 (1) مثها. 6، 5، 4والخ٣ى٫ اإلالٛىمت  في اإلاىاص 

 :2008وجىويش وجخضيً وهٝل الزخائش الّىٝوديت ظا: اجٙاٜيت حٍش إهخاج واظخخذام داظ

صولـــت وجـــم اٖخمـــاص اجٟا٢ُـــت  111بدًـــىع  2008مـــاي  30" فـــي دبلـــًظــغي اإلاـــاجمغ الضبلىماســـ ي فـــي "

ً وه٣ـــــل الـــــظزاثغ الٗى٣ىصًـــــت و٢ـــــض ٞـــــخذ بـــــاب  غ وجســـــٍؼ ظضًـــــضة بسهـــــىم خٓـــــغ بهخـــــاط واؾـــــخسضام وجُـــــٍى

ش أوظــــلوالخى٢ُــــ٘ ٖلــــى الاجٟا٢ُــــت بـــــ" هــــا فــــي 2008صٌؿــــمبر  03" بخــــاٍع ، وحٗــــض َــــظٍ الاجٟا٢ُــــت ألاولــــى مــــً هٖى

جزاٖاث اإلاؿــلخت وطاث اإلاســاَغ الٗكــىاثُت ـمجـا٫ خٓــغ ألاؾــلخت الٗى٣ىصًـت طاث الاؾــخسضام اإلاىدكــغ فــي الـ

ـــت نـــٛحرة بإٖـــضاص َاثلـــت ـلخىـــ لـــظزاثغ الٗى٣ىصًـــت هـــي ٢ىابـــل مهـــممتالهاثلـــت، وا ثر بٗـــض بل٣ائهـــا طزـــاثغ مخٟٖغ

 .  (2)واؾٗت الاهدكاع

خي ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي طاث ملــا ظــبٞ و٠خالــت ، ٢ــضمىا ؤَــم ظىاهــب الخُــىع الخــاٍع

مـــا٫ الٗضاثُـــت، ٞبٗـــض  مـــا٫ الٗضاثُـــت فـــي الخًـــاعاث ال٣ضًمـــت،  مالمـــذالٗال٢ـــت بؿـــحر ألٖا يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ت، اؾــخ٣غث ٢ىاٖــض ؾــحر وبصاعة الٗملُــاث الٗضاثُـــومــً زمــت ؤلاؾــهاماث ال٨بــ ت مــً حرة فــي الــضًاهاث الؿــماٍو

زـــال٫ الخإنـــُل ال٣ٟهـــي وال٨ٟـــغي مـــً ٢بـــل ال٣ٟهـــاء الٛـــغبُحن واإلاؿـــلمحن لؤل٩ٞـــاع ؤلاوؿـــاهُت، زـــم ْهـــغ لىـــا 

غ َـــظٍ الًـــىابِ والٗمـــل ٖلـــى جُٟٗلهـــا، بلـــى ٚاًـــت  الـــضوع البـــاعػ للجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ فـــي جُـــٍى

ا في ٢لب ُت اؾخ٣غاَع  الاجٟا٢ُاث الضولُت.و ال٣ىاٖض الٗٞغ

مــا٫ الٗضاثُــت فــي وبٗــض اؾــخ٣غاع َــ ظٍ ال٣ىاٖــض ؾــٝى هخُــغ١ بلــى مٟهــىم يــىابِ ؾــحر وبصاعة ألٖا

 ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ومضلىلها ال٣اهىوي في اإلابدض الخالي.

                                                           

 .437، ٓوعغ ٍبثن، ص ثشوبد ٓؾٔل ٓغل اُل٣ٖ -(1

 .180، ٓوعغ ٍبثن، ص ٠ٛٔزٓ، آٗب اٌذ ث١هٚدٚص٣ُٞي  -(2
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  املبحث الثاوي:املبحث الثاوي:

ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاويمٙهوم لوابي ظير ألِا   مٙهوم لوابي ظير ألِا

سُــــــت الًــــــاعبت فــــــي ال٣ــــــضم لل٣ىاٖــــــض مــــــا٫ الخغبُــــــت  ٢ــــــضمىا، ؤن الخجغبــــــت الخاٍع اإلاخٗل٣ــــــت بــــــةصاعة ألٖا

ـــــضٝ اإلاكـــــتر٥، قـــــ٩لذ مـــــا ًهـــــٟه  جمسًـــــذ ٖـــــً اؾـــــخ٣غاع وؿـــــُج مخىاٞـــــ٤ مـــــً ال٣ىاٖـــــض طاث َبُٗـــــت َو

الــــــبٌٗ هٓامــــــا ٢اهىهُــــــا ًد٨ــــــم ؾــــــلى٥ اإلادــــــاعبحن ػمــــــً الجزاٖــــــاث اإلاؿــــــلخت، وؾــــــاَمذ فــــــي َــــــظا اإلاٟهــــــىم 

٣اثــــض مــــً مسخلــــ٠ الٗهــــىع والخًــــاعاث وألامــــا٦ً ٖــــ ش فــــي اؾــــخ٣غاع مٟهــــىم بر ـمماعؾــــاث وؤ٩ٞــــاع ٖو الخــــاٍع

٣هي و٢ًاجي ل٣ى  ما٫ الٗضاثُت ونىال خضًض ٢اهىوي ٞو ت مخ٩املت جسو َـظا الىـٕى باٖض ؾحر ألٖا لى هٍٓغ

مــا٫ و مــً ال٣ىاٖــض، واؾــخ٨ماال لجىاهــب َــظٍ الضعاؾــت  ؾــُٗا إلًجــاص اإلاٟهــىم الصــخُذ لًــىابِ ؾــحر ألٖا

فــــي  تمُلــــب ؤو٫، زــــم َبُٗةهــــا ال٣اهىهُــــ الٗضاثُــــت ؾــــيبدض فــــي مــــضلى٫ َــــظٍ ال٣ىاٖــــض وهُــــا١ جُب٣ُهــــا فــــي

 مُلب زان.

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

ما٥ الّذائيت وهىاٛ جىبيٝها ما٥ الّذائيت وهىاٛ جىبيٝهامذلو٥ لوابي ظير ألِا   مذلو٥ لوابي ظير ألِا

مـــا٫ الٗضاثُـــت ًخًـــمً ٖىانـــغ مخٗـــضصة جـــخد٨م فـــي اإلاٗـــ نى الخ٣ُ٣ـــي ـبن مـــضلى٫ يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ٍ ال٣ىاٖـــــض ومجـــــا٫ لهـــــظا الىٓـــــام ال٣ـــــاهىوي، وفـــــي ؾـــــبُل جدضًـــــض َـــــظٍ الٗىانـــــغ ونـــــىال بلـــــى اإلا٣هـــــىص بهـــــظ

ــــى مــــا هبدشــــه فــــي ٞــــٕغ ؤو٫، لىخُــــغ١ بٗــــض طلــــ٪ بلــــى اإلا٣هــــىص بؿــــحر  جُب٣ُهــــا البــــض مــــً جإنــــُل مٟهىمهــــا َو

خمــــاص ٖلــــى هُــــا١  مــــا٫ الٗضاثُــــت فــــي ٞــــٕغ زــــان، لىهــــل بلــــى هُــــا١ ؤو مجــــا٫ جُبُــــ٤ َــــظٍ ال٣ىاٖــــض بااٖل ألٖا

 جُب٤ُ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في ٕٞغ ؤزحر.

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيتججـيل مٙهججـيل مٙه ما٥ الّذائيتوم لوابي ظير ألِا   وم لوابي ظير ألِا

مـا٫ الٗضاثُـت يـغوعة اؾـخسالم  ٣ًخي ي البدض في اإلاضلى٫ ال٣ـاهىوي وال٣ٟهـي لًـىابِ ؾـحر ألٖا

مــا٫  َــظا اإلاٟهــىم مــً مجمــٕى ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وطلــ٪ بالخإنــُل ال٣ــاهىوي لىٓــام ؾــحر ألٖا

ــــى مــــا ًــــخم ٖلــــى زــــالر مغاخــــل، ؤولهــــا ًخٗلــــ٤ بدىــــا ــــت الخ٣لُضًــــت، ومــــً زــــم الٗضاثُــــت َو و٫ ويــــٗها فــــي الىٍٓغ

ــت الــ ــت الخــغب بلــى هٍٓغ حرا بلــى ـجزإ اإلاؿــلر وجــإزحٍر فــي َــظٍ الًــىابِ، لىهــل ؤزـــهخُــغ١ لالهخ٣ــا٫ مــً هٍٓغ

 .1977جىخُض مؿاعاث ٢اهىن الَاي وظى٠ُ في البروجى٧ىلحن ؤلاياُٞحن 

  ليذيت املخّلٝت بٝاهون الحشب:ليذيت املخّلٝت بٝاهون الحشب:حىيٚ في ٌل الىٍشيت الخٝحىيٚ في ٌل الىٍشيت الخٝالَاي و الَاي و   ييأوال: الٙفل الجامذ بين ٜاهووأوال: الٙفل الجامذ بين ٜاهوو

حر ٖــً ال٣ىاٖــض ـبن ؤو٫ اإلاهــُلخاث التــي جــم اؾــخسضامها فــي ْــل ال٣ــاهىن الــضولي الخ٣لُــضي للخٗبــ 

هــغث بكــ٩ل ؤؾاســ ي يــمً اجٟا٢ُــت  (1) "ٜــواهين وأِــشاٗ الحــشباإلاُب٣ــت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت هــي " ْو

ؿها يمً اج 1899الَاي الشاهُت     .والثدةها اإلالخ٣ت ٢1907ُت الَاي ٟاوالثدةها اإلالخ٣ت وجم ج٨َغ

                                                           

 .26، 25، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1
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بمــا جـــم ونــٟه الخ٣ــا ب٣ـــاهىن ؤو هٓــام الَــاي الخـــام اإلاـــظ٧ىعجان ؤٖــالٍ  وجخٗلــ٤ ٧لخــا الاجٟــا٢ُخحن

م مً ؤن اجٟا٢ُـت ظىُـ٠  لى الٚغ حن  1864ب٣ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب، ٖو اإلاخٗل٣ـت بدماًـت الجغحـى الٗؿـ٨ٍغ

حرا مىخــضا ٖــً َــظا الٟــٕغ مــً ال٣ــاهىن، ل٨ــً ـجخًــمً حٗبــفــي اإلاُــضان ٧اهــذ ؤؾــب٤ فــي الٓهــىع، بال ؤنهــا لــم 

ــــا لؿــــببحن، ؤولهمــــا ؤن ال٣ىاٖــــض  مــــا٫ الٗضاثُــــت ٧اهــــذ ؤؾــــب٤ فــــي الٓهــــىع هٍٓغ ال٣ىاٖــــض اإلاخٗل٣ــــت بؿــــحر ألٖا

وبٖــالن ؾــان  1863بر اإلاكــاع بلجهــا ؾـاب٣ا ـاإلاىٓمـت لىؾــاثل وؤؾـالُب ال٣خــا٫ بــغػث ؤوال مـً زــال٫ الثدــت لُـ

ـــا مـــً ال٣ىاٖـــض اإلاخٗل٣ـــت بمسخلـــ٠ ظىاهـــب ؾـــحر الٗملُـــاث  1874غو٦ؿـــل ومكـــغوٕ ب 1868بترؾـــبٙر  حَر ٚو

مــا ؾــمي بال٣ــاهىن ؤلاوؿـاوي بمٟهىمــه الًــ٤ُ لــم ج٨خمــل مسخلــ٠ ظىاهبــه  ، والؿــبب الشــاوي ؤن( 1) الخغبُـت

ةها الخغبحن الٗاإلاُخحن. 1949بال بٗض ب٢غاع اجٟا٢ُاث ظى٠ُ   بٗض اإلاأس ي التي ٖٞغ

حزاث َـــظٍ اإلاغخلـــت ٧اهـــذ الٟهـــل الجامـــض بـــحن ٞغعـــي ٢ـــاهىن ـؤبـــغػ ممـــ واؾـــدىاصا بلـــى مـــا ؾـــب٤، ٞـــةن

ما هٓام الَاي وهٓام ظى٠ُ ؤو ٢اهىن الَاي و٢اهىن ظى٠ُ، ٩ٞـان هٓـام الَـاي ًخٗلـ٤  الخغب آهظا٥ َو

مــا٫ الخغبُــت وجىٓــُم وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫، وظــاءث الدؿــمُت وؿــبت بلــى ٣ٖــض ؤبــغػ اجٟا٢ُاجــه  بؿــحر ألٖا

، وهٓــــام ظىُــــ٠ اإلاخٗلــــ٤ بدماًــــت ضــــخاًا الخــــغب 1907و 1899انــــت اجٟــــا٢ُتي ٖــــامي زالَــــاي  فـــي مضًىــــت

حن في اإلاُضان آهظا٥ وؿبت بلى اجٟا٢ُتي ظى٠ُ  ، و٧ـان الٟـغ١ 1906و 1864الجغحى واإلاغض ى مً الٗؿ٨ٍغ

اث، مثهــا مــا ٧ــان ٖلــى م ْــاَغا ٖلــىبــحن الىٓــامحن ال٣ــاهىهُحن  ؿــخىي اإلاهــاصع ال٣ــاهىوي الٗضًــض مــً اإلاؿــخٍى

   (2)، ومثها ما ٧ان ٖلى مؿخىي اإلاًمىن.ط٦غها ٦ما

بيـــاٞت بلـــى طلـــ٪، وفـــي َـــظٍ اإلاغخلـــت واظـــه مـــا ؾـــمي هٓـــام الَـــاي مكـــ٩لت خ٣ُ٣ُـــت جخٗلـــ٤ بكـــٍغ 

والـــــظي ٣ًخيـــــ ي مـــــً ؤظـــــل جُبُـــــ٤ ؤخ٩ـــــام  1907و 1899الخباصلُـــــت الـــــظي ههـــــذ ٖلُـــــه اجٟـــــا٢ُتي الَـــــاي 

ـــان اإلاخداعبــان هـــو اإلاــاصة الشاهُـــت مـــً اجٟا٢ُـــت  جٟا٢ُــت، ٣ٞـــضؤًٖـــاء فـــي َـــظٍ الا الاجٟا٢ُــت ؤن ٩ًـــىن الُٞغ

 ٖلى ما ًلي: 1907الَاي 

إن ألاح٣ام ال   جخممن ا الٝواِذ املؽـاس إلي ـا فـي املـادة ألاولـعل والـواسدة فـي َـزٍ يجٙاٜيـتل ال "

 "جىبٞ إال بين ألاوشاٗ املخّاٜذة وماِذا إرا ١ان حميْ املخحاسبين أوشا٘ا في يجٙاٜيت

ًــــاء ٖلــــى الاهًــــمام لهــــا، ؤو َــــى ـً َــــظا الــــىو َــــى حصــــجُ٘ الــــضو٫ ٚــــ٢ــــض ٩ًــــىن الٛــــغى مــــ حر ألٖا

ـــغاٝ مـــً الاؾـــخٟاصة مـــً اإلاؼاًـــا الــــخغمـــان الـــضو٫ ٚـــ تي جدُدهـــا َـــظٍ الاجٟا٢ُـــت، ل٨ـــً وإلاـــا ٧اهـــذ َـــظٍ ـحر ألَا

 تىـخـــحر اإلا٣بـــى٫ خغمـــان ؤي بوؿـــان مثهـــا مهمـــا ٧ـــان الؿـــبب، و ـحزاث طاث َـــاب٘ بوؿـــاوي ٞمـــً ٚــــاإلابـــاصت واإلاـــ

صة الؿُاؾُت لضولت ما فـي الاهًـمام لالجٟا٢ُـت مـً ٖضمـه ال ًجـب ؤن جمــ خُـاة ألاشـخام اإلاـضهُحن ؤلاعا

لُه ٧ان َظا الكٍغ م حر ـٚو  اإلاُـت ؤخ٩ـام  رً ؤَـم الٗىامـل ال٣اهىهُـت التـي خـضاإلا٣اجلحن، ٖو مـً ٞٗالُـت ٖو

ــــم ٖــــضالةها ال٣ــــغن الخاؾــــ٘ ٖكــــغ ترة الؼمىُــــت ؤي نهاًــــت ـمــــً ظهــــت ؤزــــغي، وزــــال٫ جلــــ٪ الٟــــ، (3)الاجٟا٢ُــــت ٚع

ً، لم ج٨ً َىال٪ ؤخ٩ام اجٟا٢ُت  ُت عاسخت جخٗل٤ بدٓغ الخغبوبضاًت ال٣غن الٗكٍغ   .ؤو ٖٞغ

                                                           

 .6، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .38، 37ٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، رطٞهٙ ٝٓجبكئٚ<<، ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص،>> اُوبثىز١ٗعبٕ  -(2

 .4، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3
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وبالخـــالي، ٞـــةن ألاخ٩ـــام اإلاخٗل٣ـــت بدىُٓمهـــا ٧اهـــذ جـــغجبِ بمكـــغوُٖت َـــظٍ الخـــغب فـــي ْـــل ال٣ـــاهىن 

ـاث الضولُـت وحٗـض  ت اإلاىاٖػ ـت لضولـت اؾـلُت الضولي الخ٣لُضي، ٞالخغب آهظا٥ ٧اهذ ؤخض َغ١ حؿٍى ج٣ضًٍغ

ثر مالثمــت فــي ـ" ألا٦ــٜــاهون الحــشبفــي زىيــها مــً ٖضمــه اؾــدىاصا بلــى مبــضؤ الؿــُاصة، ممــا ًجٗــل مهــُلر "

ـالن واإلاكـغوُٖت، لـظل٪ ٧ـان َـظا  جل٪ اإلاغخلـت فـي ْـل ال٣ـاهىن الـضولي الخ٣لُـضي ٧ىهـه ًىاٞـ٤ قـ٩لُاث ؤلٖا

بر ـث اإلاؿــلخت آهــظا٥، ٩ٞاهــذ خالــت الخــغب حٗخــحرا ٖــً الىٓــغة الكــ٩لُت لل٣ىاٖــض اإلاُب٣ــت ػمــً الجزاٖــاـحٗبــ

ــ٤ هٓــام بٖالنهــا صون  ٢ُــام ٖملُــاث ٖضاثُــت ٞٗلُــت مــً ظهــت، ومــً ظهــت ؤزــغي، قــٍغ ٢اثمــت بطا جمــذ ٞو

ــض  طلــ٪ ويــٗا  ُٖ مــا٫ الٗضاثُــت الٟٗلُــت صون ال٣ُــام بــةٖالن الخــغب  زايــ٘  حر ـٚــمكــغوٕ  حر ـٚــبطا ٢امــذ ألٖا

حر مـً ٣ٞـه طلـ٪ الى٢ـذ ٖلـى عؤؾـهم ال٣ُٟـه ـمضٖىما مً ظؼء ٦بألخ٩ام ٢اهىن الخغب، و٧ان َظا الخىظه 

ـــت الخ٣لُضًـــت بلـــى ٔشوظـــيوط" ـــى مـــا اؾـــخمغث ٖلُـــه الىٍٓغ ــــإن الخـــغب خالـــت قـــ٩لُت، َو " الـــظي ٧ـــان ًـــغي بــ

، وبالخالي لم ج٨ً َىالـ٪ ؤَمُـت للبـضء الٟٗلـي للٗملُـاث الٗضاثُـت فـي جىنـ٠ُ الخـغب، ألامـغ الـظي (1) خحن

  ولي الخ٣ا ٦ما ؾىالخٔ في الٟٕغ الخالي.ججاػوٍ ال٣اهىن الض

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتزاهيا: يهخٝا٥ مً هٍشيت الحشب إلع هٍشيت النزاُ املعلل وأزٍش ِاع لوابي ظير ألِا   زاهيا: يهخٝا٥ مً هٍشيت الحشب إلع هٍشيت النزاُ املعلل وأزٍش ِاع لوابي ظير ألِا

ً، بال ؤن َىــا٥ بٗــٌ ألانــىاث هــاصث مــً  ــت الخ٣لُضًــت فــي بضاًــت ال٣ــغن الٗكــٍغ ــم طًــٕى الىٍٓغ ٚع

ــــا جمامــــا، وحٗالــــذ َــــظٍ اإلاىاقــــضاث الضولُــــت بٗــــض ال خٓ ؤظــــل ج٣ُُــــض خــــ٤ الضولــــت فــــي قــــً الخــــغب، وإلاــــا َغ

ـت ـالخغب الٗاإلاُت ألاولى ال تي زلٟذ خهُلت بوؿاهُت مهىلـت، و٢ـض ْهـغث ؤولـى مبـاصعاث الخسلـي ٖـً الىٍٓغ

ؤ٦ــض الــظي ؤؾــٟغ ٖــً مٗاَــضة ٞغؾــاي و  1919الخ٣لُضًــت ٖلــى اإلاؿــخىي الــضولي الغؾــمي فــي مــاجمغ الؿــالم 

غاٝ ؤن مبضؤ اإلاكغوُٖت   اإلاُل٣ت للخغب مبضؤ ال ًم٨ً الدؿلُم به.ُٞه ألَا

والــظي ويــ٘ ٢ُــىصا  ،1919وجُــىع الخُــاب الــضولي فــي هٟـــ الاججــاٍ يــمً مُشــا١ ٖهــبت ألامــم 

اللجــىء بلجهــا بكــ٩ل مباقــغ ونــاعم، ٣ٞــض هــو مــشال  ت فــي قــً الخــغب وبن ٧ــان لــم ٌؿــدبٗضٖلــى خــ٤ الضولــ

 13و 12ؤًٖـاء الٗهـبت ٩٦ـل، وؤيـاٝ فـي اإلاـاصة ٖلى ؤن ؤمـغ قـً الخـغب ؤو الةهضًـض بهـا يهـم  11في اإلااصة 

ــاث الضولُــت ٧ــالخد٨ُم والخد٣ُــ٤ وال٣ًــاء فــي مــضة  ت اإلاىاٖػ يــغوعة اللجــىء بلــى ؤلاظــغاءاث الؿــلمُت لدؿــٍى

بال ؤن مُشـــا١ الٗهـــبت ٢ـــضم زُـــىة  ازالزـــت ؤقـــهغ ٢بـــل الالخجـــاء للخـــغب، وعٚـــم ٖـــضم خٓـــٍغ للخـــغب جمامـــ

ـــ٦بــ لــى بر ٖــً اؾــدى٩ـحرة فــي َــظا الاججــاٍ ٖو ــاث بــحن الــضو٫، ٖو ت اإلاىاٖػ اع اإلاجخمــ٘ الــضولي لهــا ٧ىؾــُلت لدؿــٍى

اٚؿـُـ  27صولـت فـي  14" الـظي ٣ٖـض فـي بـاَعـ بدًـىع ممشلـي ٠يلـوج–بشايـان هٟـ الىهج ؾاع مُشـا١ "

صولـــت، و٢ـــض وعص فـــي ماصجـــه ألاولـــى يـــغوعة  45وؤنـــبذ هاٞـــظا فـــي الٗـــام اإلاـــىالي، وونـــل ٖـــضص ؤًٖـــاثه  1928

ــاث الضولُــت جمامــا وجــم الدكــضًض فــي اإلاــاصة الشاهُــتهبــظ الخــغب ٧ىؾــُلت ل ت اإلاىاٖػ ٖلــى اللجــىء بلــى  مىــه دؿــٍى

ا.    (2)الىؾاثل الؿلمُت صون ٚحَر

وجىانـــلذ الجهــــىص الضولُــــت فـــي مدــــاوالث خٓــــغ اللجــــىء بلـــى الخــــغب بلــــى ؤن جـــم ب٢ــــغاع مُشــــا١ ألامــــم 

ص خٓـــــــغ واضـــــــر ومُلـــــــ٤ وع خُـــــــض اثلـــــــت للخـــــــغب الٗاإلاُـــــــت الشاهُـــــــت، اإلاخدـــــــضة جدـــــــذ نـــــــضمت الخهـــــــُلت اله

 :الؾخسضام ٧ل ؤق٩ا٫ ال٣ىة في الٗال٢اث الضولُت، و٢ض هو اإلاُشا١ في اإلا٣ضمت ما ههه
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ـــــذ حليىـــــا ِاـــــع أهٙعـــــىا أن هىٝـــــز ألاحيـــــا٥ املٝبلـــــت مـــــً ويـــــالث " هحـــــً ؼـــــّوب ألامـــــم املخحـــــذةل ٜو

أن  ت م الذوليــيمخىــْ أِمــاء الهي ــت حميّــا فــي ِالٜــاتوظــاء فــي اإلاــاصة الشاهُــت ال٣ٟــغة الغابٗــت ""الحــشب..

ا لـذ ظـالمت ألاساىـو  أو يظـخٝال٥ العياسـو   يـت دولـت أو ِاـع وحــ     ـذدوا بـالٝوة أو أن  عـخخذمَو

   " حخش ال يخٙٞ ومٝاـذ ألامم املخحذة

ـاث الضولُـت، ٦مـا ويـٗذ  ذ ٖلـى خٓـغ ؤي اؾـخسضام لل٣ـىة لخـل اإلاىاٖػ وبالخالي ظـاء الـىو الهـٍغ

مً اإلاُشـا١ لخـل َـظٍ الجزاٖـاث ومٗا٢بـت اإلاسـالٟحن بمـا ًخٟـ٤ بظغاءاث بمىظب الٟهل الؿاصؽ والؿاب٘ 

   (1)وخٟٔ الؿلم وألامً الضولُحن.

لـم تهـخم ألامـم و الخـغب، جدٓـغ اللجـىء بلـى ظضًـضة لؿـٟت ٟب ظاء مُشا٢هـااء ألامم اإلاخدضة بٗض بوك

وؿــان، َخمــذ ُٞــه بمىايــُ٘ خ٣ــى١ ؤلابن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بال٣ــضع الــظي بمىايــُ٘ ٢ــاهى آهــظا٥ اإلاخدــضة 

باٖخبـــــاع ؤن مهـــــام ألامـــــم اإلاخدـــــضة مىـــــ٘ وكـــــىب  الخـــــغب، ال٣اضـــــ ي بدٓـــــغ  َـــــظا هـــــاظم ٖـــــً مى٢ـــــ٠ الهُئـــــتو 

برث جىٓـــــُم الخـــــغب اٖتراٞـــــا بٟكـــــلها فـــــي خٟـــــٔ الؿـــــلم وألامـــــً ـالجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت ولـــــِـ جىُٓمهـــــا، واٖخـــــ

ىيــــٕى جدــــذ الــــظي قــــ٩ل بضاًــــت اَخمامهــــا باإلا 1968، واؾــــخمغ ألامــــغ بلــــى ٚاًــــت مــــاجمغ َهــــغان (2)الــــضولُحن

" ؤًــً جٟهمــذ اإلاىٓمــت ٢ُــام الجزاٖــاث اإلاؿــلخت حمايــت حٝــٛو إلاوعــان أزىــاء النزاِــاث املعــلحتٖىــىان "

 ٦دالت وا٢ُٗت ويغوعة جىُٓمها.

ــت الــ ــت الخــغب بلــى هٍٓغ جزإ اإلاؿــلر لــِـ اهخ٣ــاال ٣ٞهُــا ؤو ٞلؿــُٟا ٞدؿــب، ـبن الاهخ٣ــا٫ مــً هٍٓغ

اث اـبـــل قـــ٩ل بضاًــــت اَخمـــام صولـــي ؤ٦ــــ ل٣ـــاهىن الــــضولي ؤلاوؿـــاوي زانـــت اَخمــــام مىٓمـــت ألامــــم بر بمىيـــٖى

ـٌ لجىـت ال٣ـاهىن  ، وهي التي ٧اهـذ حٗـاعى ٨ٞـغة جىٓـُم الخـغب بكـضة، وجـغظم طلـ٪ ٞع اإلاخدضة باإلاىيٕى

اث ٢ــاهىن الجزاٖـاث اإلاؿــلخت فـي ظــضو٫ ؤٖمالهـا لــىٟـ  الـضولي الخابٗـت لؤلمــم اإلاخدـضة بٗــضم بصعاط مىيـٖى

مـــً مىايـــُ٘ ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي آهـــظا٥ بال مـــا حٗلـــ٤ مثهـــا بمدا٦مـــت برعاث اإلاـــظ٧ىعة، ولـــم تهـــخم ـاإلاـــ

مجغمــــي الخــــغبحن الٗــــاإلاُخحن فــــي َى٦ُــــى وهــــىعمبٙر والٗمــــل ٖلــــى الخــــض مــــً الدؿــــلر زانــــت ؤؾــــلخت الــــضماع 

  (3)الكامل واإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بها.

اث ال٣ـــــاهىن حر مـــــً الاجٟا٢ُـــــاث اإلاخٗل٣ـــــت بـني وعٖاًـــــت ال٨شــــــػصاص اَخمـــــام اإلاىٓمـــــت فـــــي جبـــــبو  مىيـــــٖى

مــــا٫ الٗضاثُــــت مشــــل اجٟا٢ُــــت خٓــــغ اؾــــخدضار وبهخــــاط  الــــضولي ؤلاوؿــــاوي زانــــت مــــا حٗلــــ٤ بجاهــــب ؾــــحر ألٖا

ىلىظُــت )البُىلىظُــت( والخ٨ؿــُيُت وجــضمحر َــظٍ ألاؾــلخت  ً ألاؾــلخت الب٨تًر واجٟا٢ُــت خٓــغ ؤو  1972وجســٍؼ

ــــــــت الًــــــــغع  ــــــــا مَٟغ  1980ؤو ٖكــــــــىاثُت ألازــــــــغ ج٣ُُــــــــض اؾــــــــخٗما٫ ؤؾــــــــلخت ج٣لُضًــــــــت مُٗىــــــــت ًم٨ــــــــً اٖخباَع

ً واؾـخٗما٫ ألاؾـلخت ال٨ُماثُـت  وبغوجى٧ىالتها الخمــ ؤلايـاُٞت، اجٟا٢ُـت خٓـغ اؾـخدضار وبهخـاط وجسـٍؼ

ً وبهخاط وه٣ل ألالٛـام اإلاًـاصة لؤلٞـغاص وجـضمحر  1993وجضمحر جل٪ ألاؾلخت  واجٟا٢ُت خٓغ اؾخٗما٫ وجسٍؼ

ً وه٣ـــــل الـــــظزاثغ ( واجٟا٢ُـــــت خٓـــــغ ب1997جلـــــ٪ ألالٛـــــام )اجٟا٢ُـــــت ؤوجـــــاوا  غ وجســـــٍؼ هخـــــاط واؾـــــخسضام وجُـــــٍى

ا مً الىهىم الضولُت في مجا٫ جىُٓم وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫. 2008الٗى٣ىصًت  حَر   ٚو
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  19771977زالثا: جوحيذ املعاساث الٝاهوهيت بين سوا٘ذ الَاي وحىيٚ بموحب البروجو٠و٥ إلالا٘يين زالثا: جوحيذ املعاساث الٝاهوهيت بين سوا٘ذ الَاي وحىيٚ بموحب البروجو٠و٥ إلالا٘يين 

سُــت و٢اهىهُــت ؤلايــاُٞحن الجٟا٢ُــاث ظىُــ٠  1977ل٣ــض قــ٩ل بغوجى٧ــىال ظىُــ٠  ألاعبــ٘ مدُــت جاٍع

مــا٫ الٗضاثُــت ش ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، طلــ٪ ألنهــا ظمٗــذ بــحن يــىابِ ؾــحر ألٖا وجىٓــُم  َامــت فــي جــاٍع

ؾــلى٧اث اإلا٣ــاجلحن والــخد٨م فــي ؤؾــالُب ووؾــاثل ال٣خــا٫ وبــحن ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بدماًــت ٞئــاث مُٗىــت مــً 

اٖــــض ٢ــــاهىن الَــــاي و٢ىاٖــــض ٢ــــاهىن ظىُــــ٠ اللــــظان ٧اهــــا اإلا٣ــــاجلحن، ؤو ظمٗــــذ بــــحن مــــا ٧ــــان ٌؿــــمى ب٣ى  حر ـٚــــ

  (1)مىٟهلحن جماما في اإلاهاصع واإلاًمىن والك٩ل ٢بل البروجى٧ىلحن.

و٢ــض ْهــغث هىاًــا َــظا الخىخُــض فــي بٗــٌ اإلاــاجمغاث وال٣ــغاعاث الضولُــت ٧ــان ؤبغػَــا اإلاــاجمغ الــضولي 

ً اإلاى٣ٗــــض فــــي ُِٞىــــا ؾــــىت  وبمــــا ؤن ؤٚلــــب صو٫ الٗــــالم ٧اهــــذ ، 1965الٗكــــغون للهــــال٫ والهــــلُب ألاخمــــٍغ

ؤَغاٝ في الخغ٦ت، ٧اهذ ممشلت في اإلااجمغ و٧ان طل٪ حٗبحر ًٖ بـىاصع طلـ٪ الخدـى٫، و٢ـض جـغظم طلـ٪ ُٞمـا 

الظي ؤقـاع فـي ه٣ـاٍ مىـه فـي مـا ٌؿـمى بدـغب ؤلا٦ـغاٍ ويـغوعة   2444بٗض في ٢غاع الجمُٗت الٗمىمُت ع٢م 

مـ٘ واظـب الخـغم ٖلـى خماًـت ضــخاًا  ،اإلا٣ـاجلحن حر ـٚـ٣ـاجلحن و بـحن اإلا حز ـخماًـت اإلاـضهُحن ػمـً الخـغب والخمُـ

ت الخغوب، و٢ض ٧ان َظا ا    (2)خىخُض م٩ىهاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.لل٣غاع مبٗض خغ٦ت مدؿاٖع

ُئــت ألامـم اإلاخدــضة والــضو٫  بــت اللجىــت الضولُـت للهــلُب ألاخمـغ َو و٢ـض اؾــدىض َـظا الخىخُــض بلـى ٚع

غ  ـــغاٝ ٖلـــى الٗمـــل ٖلـــى جُـــٍى ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي اإلاىُبـــ٤ ػمـــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت بكـــ٩ل مىخـــض  ألَا

مــا٫ الٗضاثُــت ؤو ظاهــب خماًــت ضــخاًا  ومكــتر٥، ٧ــىن الهــضٝ ألاؾاســ ي ؾــىاء مــً ظاهــب جىٓــُم ؾــحر ألٖا

 الجزاٖاث اإلاؿلخت َى مبضؤ ؤلاوؿاهُت، ٦ما ؤن آلُاث الخىُٟظ ٖاصة ما ج٩ىن مكتر٦ت ػمً الخغب.

غ جإ٦ُــض ال٣ــاهىن الــضولي اإلاىُبــ٤  وبالٟٗــل، جغظمــذ ٧ــل َــظٍ الجهــىص يــمً اإلاــاجمغ الــضولي لخُــٍى

ت إلاىا٢كـــت  ٣ـــض اإلاـــاجمغ فـــي ؤعبـــ٘ صوعاث ؾـــىٍى ت، ٖو ؿـــٍغ ػمـــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت بـــضٖىة مـــً الخ٩ىمـــت الؿَى

ؼ اجٟا٢ُـاث ظىُـ٠  ٘ ؤٖضتها اللجىت الضولُت في ق٩ل بغوجى٧ىلحن بياُٞحن إلاغاظٗت وحٍٗؼ مؿىصاث ومكاَع

، و٢ــــــــــض حٗلــــــــــ٤ البروجى٧ــــــــــى٫ ؤلايــــــــــافي ألاو٫ بدماًــــــــــت ضــــــــــخاًا الجزاٖــــــــــاث اإلاؿــــــــــلخت الضولُــــــــــت 1949ألاعبــــــــــ٘ 

جزإ ـحر الضولُــت، وؤؾــاؽ الخ٣ؿــُم ٧ــان بىــاءا ٖلــى هــٕى الــــــالجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚطــخاًا والبروجى٧ــى٫ الشــاوي ب

جـــا مـــً ٢ىاٖـــض الَـــاي وظىُـــ٠  ولـــِـ ٖلـــى ؤؾـــاؽ َبُٗـــت ال٣ىاٖـــض، ألن مًـــمىن البروجى٧ـــىلحن ٧ـــان مٍؼ

 .1977صٌؿمبر  7وصزال خحز الىٟاط في  1977ظىان  8في  َماجم اٖخماصو حز مىيىعي بُثهما، ـون جمُص

ــت َامـــت مـــً اإلاـــىاص التـــي حكـــغح  ُت، ٢ـــضم البروجى٧ـــىالن ؤلايـــاُٞان، مجمٖى ومــً الىاخُـــت اإلاىيـــٖى

ًـــض فــي مجـــاالث مخٗـــضصة، ٣ٞــض جًـــمىا جدض 1907واجٟا٢ُـــاث الَـــاي  1949وجــى٣ذ اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ ألاعبــ٘ 

ــ حر الضولُــت، ومٟهــىم والجغحــى واإلاغضــ ى والٛغقــى ـال٨شحــر مــً اإلاٟــاَُم ؤبغػَــا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت ٚو

وألاؾغي وؤٞغاص الخضماث الُبُت، ٦ما جًمً ؤوظه الخماًت لهظٍ الٟئـاث بيـاٞت بلـى اإلاـضهُحن بمـً ٞـجهم 

                                                           

1)- "In the course of this work, it quickly became apparent that it was only increasing regulation of the 

conduct of hostilities that this general protection could be improved. The distinction between rules 

designed to protect victims and those intended to regulate the conduct of hostilities thus became an 

artificial one, and the 1977 Protocols contained rules belonging to both categories.", Yves SANDOZ, 

<<Unlawful Damage in Armed Conflicts and Redress under International Humanitarian Law>>, in 

I.R.R.C, C.I.C.R., Genève, Twenty-second year, No. 228, May-June 1982, p. 144.. 

 .39، 38، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش ٙٛفٓوبٌغكو٣زٌ  -(2
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ـــــ ـــــضًمي الجيؿـــــُت ٚو ٟـــــا٫ واليؿـــــاء والصـــــخُٟحن والالظئـــــحن ٖو م، ٦مـــــاـألَا جًـــــمىذ جىُٓمـــــا ألؾـــــالُب  حَر

ـ٘ اإلاـضهُحن، ووؾــاثل  ال٣خـا٫ ٧الٛـضع والخُـل الخغبُـت وألامـغ بٗـضم ؤلاب٣ـاء ٖلــى ؤخـض ٖلـى ٢ُـض الخُـاة وججَى

 .وخٓغ ألاؾلخت والهجماث الٗكىاثُتال٣خا٫ بىهها ٖلى ج٣ُُض 

ض واؾـــدىاصا إلاـــا ؾـــب٤، ًخطـــر ظلُـــا الـــضمج بـــحن الىٓـــامحن مـــً زـــال٫ البرجى٧ـــىلحن فـــي الىٓـــام اإلاىخـــ

سُــــــت  ،لل٣ــــــاهىن الــــــضولي ؤلاوؿــــــاوي وؤنــــــبدذ الخٟغ٢ــــــت بــــــحن هٓــــــام الَــــــاي وهٓــــــام ظىُــــــ٠ طاث ؤَمُــــــت جاٍع

 .(1) وحٗلُمُت ٞدؿب

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

  املٝفود بموابي ظير ألاِما٥ الّذائيتاملٝفود بموابي ظير ألاِما٥ الّذائيت

ٜــــــــاهون " و"الٝــــــــاهون الــــــــذولي إلاوعــــــــاوياللجىــــــــت الضولُــــــــت للهــــــــلُب ألاخمــــــــغ مهــــــــُلخاث " بر ـخــــــــحٗ 

نى، وجًـــ٠ُ اللجىـــت بـــإن اإلاىٓمـــاث ـتراصٞت فـــي اإلاٗــــ" مهـــُلخاث مـــهون الحـــشبٜـــا" و"النزاِـــاث املعـــلحت

"، بِىمـــــا ًدبـــــ٘ الٝـــــاهون الـــــذولي إلاوعـــــاويحر "ـتى الـــــضو٫ جمُـــــل بلـــــى اؾـــــخسضام حٗبــــــالضولُـــــت والجامٗـــــاث وخـــــ

ً فــي ال٣ــىاث اإلاؿــلخت ، ل٨ــً مــً ًخٗمــ٤ فــي البدــض فــي َــظٍ اإلاهــُلخاث (2)اؾــخسضام اإلاهــُلخحن آلازــٍغ

مـــا٫ الٗضاثُـــت بكــــ٩ل ـًجـــض ٞغ٢ـــا ٦بـــ ـــظا الٟــــغ١ ٌٗـــض مـــازغا فـــي يـــىابِ ؾـــحر ألٖا حرا بـــحن َـــظٍ اإلاٟـــاَُم، َو

حر ـحر مباقغ، وبن ٧ـان اٖخمـاص مهـُلر ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٢ـض جـم جضاولـه ٞٗـال لـضي ال٨شــمباقغ ؤو ٚ

ـــ٠ـمــً الجهـــاث الغؾــمُت وألا٧اصًمُـــت ل٨ــً لـــظل٪ مـــ ؾـــحر  برعاث ؾــىداو٫ بُانهـــا لــضي مداولـــت يــبِ حٍٗغ

ما٫ الٗضاثُت واإلاهُلخاث اإلاخٗل٣ت به.  ألٖا

ما٥ الّذائيت مً خال٥ الخٕير في إـالح الٝاهون الذولي إلاوعاوي: ما٥ الّذائيت مً خال٥ الخٕير في إـالح الٝاهون الذولي إلاوعاوي:أوال: مٝاسبت مفىلل ظير ألِا   أوال: مٝاسبت مفىلل ظير ألِا

فــي البضاًــت ججــب ؤلاقــاعة بلــى ؤن مــا ؾــيخُغ١ بلُــه مــً جدضًــض للمهــُلخاث ؤمــغ مهــم وؤؾاســ ي فــي 

مــا٫ الٗضاجىيــُذ الهــىعة ُٞمــا ًســـو ؾــ ، ومــً ظهـــت ؤزــغي ٞــةن جدضًــض َـــظٍ ثُــت، َـــظا مــً ظهــتحر ألٖا

اث الغؾـــمُت والضولُـــت، ولـــظل٪  تىـخـــاإلاٟـــاَُم ؤمـــغ ٚاًـــت فـــي الهـــٗىبت هٓـــغا لخـــضازلها  فـــي الـــضواثغ واإلاؿـــخٍى

ـــا مـــً الىزـــاث٤ الـــ حَر تي ـؾـــىداو٫ الاؾـــخضال٫ ٖلجهـــا مـــً زـــال٫ ال٣ٟهـــاء اإلاسخهـــحن والاجٟا٢ُـــاث الضولُـــت ٚو

٣ت ؤو بإزغي ٖلى  ٤ الخٟهُل الخالي:بحكحر بٍُغ  ججاٍ ٣ٞهي ؤو انُالحي مٗحن، وطل٪ ٞو

اهون النزاِاث املعلحتمٙهوم  -1 ما٥ الّذائيت ٜاهون الحشب ٜو  :وأزٍش في جحذيذ لوابي ظير ألِا

ـت الخ٣لُضًـت ٧اهـذ حٗخمـض  خي اإلاـظ٧ىع فـي الٟـٕغ الؿـاب٤ ٞـةن الىٍٓغ ٤ للخٟهُل ال٣اهىوي والخـاٍع ٞو

ــ٤ َــغ١ بٖالنهــا وؤَغاٞهــا مــً الــضو٫ َــى الؿــاثض " ألن مٟهــى ٜــاهون الحــشبمهــُلر " م الخــغب الكــ٨لي ٞو

ـــ٠ ٖـــام وم٣بـــى٫ للخـــغب مـــ٘ بهدكـــاع بؾـــخسضام اإلاهـــُلر فـــي ٚــــحر مىيـــٗه آهـــظا٥،  ٦مـــا ؤهـــه ال ًىظـــض حٍٗغ

اب    .(3)٧الخغب ٖلى ال٣ٟغ والخغب ٖلى اإلاسضعاث والخغب الباعصة وختى الخغب ٖلى ؤلاَع

                                                           

، ٓولٓخ ُلهاٍخ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ ػبِش،طالػ اُل٣ٖ . أٗظو ًنُي:  38، ٓوعغ ٍبثن ، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

ػٖ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ أٗظو ًنُي : اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ )اعبثبد ػٖ أٍئِزي(، ٓطجٞػخ طبكهح  .1011-1010ٓوعغ ٍبثن، ص ص 

 .91، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟ. أٗظو ًنُي: ٗياه 4، ص 2007، 6ُِظ٤ِت األؽٔو، ثؼضخ اُوبٛوح، ؽ 

 .4، ص ٓوعغ ٍبثناُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ )اعبثبد ػٖ أٍئِزي(،  -(2

3(- Gary D.SALIS, The law of armed conflict - international humanitarian law in war, Cambridge 

press university, Cambridge, UK, 2010, pp. 20, 21. 
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حر ـمــا بٗــض ألن مهــُلر الخــغب ال ًٟــي بــالٛغى ٧ىهــه ٖمــل ٚــو٢ــض جــم الخسلــي ٖــً َــظا اإلاٟهــىم ُٞ

٣ـــا لل٣ـــاهىن  مكـــغوٕ مـــً ظهـــت، وألهـــه ًخجاَـــل خـــاالث وا٢ُٗـــت ٧ـــالخمغص والخـــغوب ألاَلُـــت ٧ـــىن الخـــغب ٞو

٤ بظغاءاث بٖالنها مً ظهت ؤزغي.  الضولي الخ٣لُضي ال ج٣ىم بال بحن الضو٫ ٞو

خي وال٣اهىوي في مؿاع جىُٓم  وبدٓـغ  خغب بٗض ب٢غاع مُشـا١ ألامـم اإلاخدـضةالبن َظا الخُىع الخاٍع

مٟهـــىم ٢ـــاهىن والـــظي ًسخلــ٠ جمامـــا ٖــً  ٢Jus in belloـــاهىن اللجــىء بلـــى الخـــغب الخــغب ؤنـــبدىا ؤمــام 

ــى مــا ٞــغى بقــ٩الُت الٗال٢ُــت بــحن اإلاٟهــىمحن Jus ad bellumالخــغب  ، وبٗبــاعة ؤزــغي َــل ٌؿــمُذ قــً َو

ــــغاٝ الــــحر مكــــغوٖت بمىظــــب مُشــــا١ ـخــــغب ٖضواهُــــت ؤو ٚــــ جزإ بخٗــــضًل قــــغوٍ جُبُــــ٤ ـألامــــم اإلاخدــــضة أَل

  (1)٢ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب ؤو الخدلل مثها نهاثُا ؟.

ني الـض٤ُ٢ الـظي ـ" بمٟهىمهـا الٟـالحـشببٗـض الخىظـه هدـى خٓـغ "ألهـه و ؤلاظابت هي ال ب٩ـل جإ٦ُـض، و

ـــت ا ـــت الخـــغب بلـــى هٍٓغ جزإ اإلاؿـــلر، وبالخـــالي ـلـــمشلـــه مُشـــا١ ألامـــم اإلاخدـــضة جـــم اٖخبـــاع طلـــ٪ اهخ٣ـــاال مـــً هٍٓغ

اهخ٣ا٫ ال٣اهىن الـضولي مـً اإلاٟهـىم الكـ٨لي والصخمـ ي للخـغب الـظي يهـخم بـةعاصة اإلادـاعبحن فـي بٖالنهـا ولـى 

ٗلُــت ال جسًــ٘  لــم ججــغ فــي الىا٢ــ٘، بلــى اإلاٟهــىم اإلاىيــىعي اإلاــاصي الــظي ًجٗــل مــً الخــغب خالــت وا٢ُٗــت ٞو

ـالن وخـ لُـت ٦جـؼء مثهـا، وال ًبدـض َـظا ال٣ـاهىن ٖـً ؤؾـباب تى وظـىص ؤَـغاٝ صو ـألي ق٩ل مً بق٩ا٫ ؤلٖا

جزإ بالٗـــــضواوي ؤو بـــــاإلابرع، ولـــــظل٪ خـــــل مدـــــل ٢ـــــاهىن ـجزإ اإلاؿـــــلر وال ًدـــــضص اإلاؿـــــاولُاث وال ًهـــــ٠ الــــــالـــــ

، (3)٢اهىهـــا للخماًـــت ولـــِـ ٢اهىهـــا للمكـــغوُٖت بامخُـــاػ الـــظي ٌٗـــض (2)"نزاُ املعـــللـٜـــاهون الـــحر "ـالخـــغب حٗبـــ

ٖمــا٫ الٗضاثُــت هٓــغا لالٖخ٣ــاص الؿــاثض آهــظا٥ جزإ اإلاؿــلر مــ٘ ٢ىاٖــض ؾــحر ألا ـالــو٢ــض جــضازل مٟهــىم ٢ــاهىن 

ى ما ؾىىضخه ُٞما ًلي.  (4)بخُاب٤ اإلاٟهىمحن َو

ت  -3  :ِموما  الٝاهون الذولي إلاوعاويًِ ٜاهون الَاي و  النزاِاث املعلحتٜاهون جٜٙش

ٟهــىم ٢ــاهىن الخــغب، وعٚــم ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة بلــى ؤن مٟهــىم ٢ــاهىن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ظــاء بــضًال إلا

حرا، وبالخـالي ٩ًـىن ٢ــاهىن ــــالازـخالٝ بـحن الجاهـب الكـ٨لي واإلاىيـىعي لهمـا، بال ؤن اإلاًـمىن لـم ًسخلـ٠ ٦ش

 1907و 1899الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٢ــض وعر مـــً ٢ــاهىن الخــغب ٚلبــت ال٣ىاٖـــض اإلا٣ــغعة فــي اجٟا٢ُــاث الَـــاي 

ض اإلاخٗل٣ــت بدىٓــُم وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ زانــت ، وال٣ىاٖــ(5)ُٞمــا ٧ــان ٌؿــمى ب٣ــىاهحن وؤٖــغاٝ الخــغب

  .إلاخٗل٣ت بدٓغ وج٣ُُض بٌٗ ألاؾلختمثها جل٪ ا

                                                           

1)- François BUGNION, <<Guerre Just, guerre d'agression, et droit international humanitaire>>, in 

I.R.R.C, C.I.C.R., Genève, Vol.84, No. 847, Septembre 2002, p. 528. 

زّب٠خ اُو٢ٍٔ ُألْٓ أُزؾلح ثبالشزواى ٓغ اُلٍٝ فبطخ أُئرٔو اُل٢ُٝ ك٢ ؽٜوإ ثؼ٘ٞإ "ٝظٜو ٛنا اُزؼج٤و ك٢ اُقطبة  -(2

ُزطج٤ن  1969ُؼبّ  2444اُؼبٓخ ٝأطلهد رٞط٤زٜب اُش٤ٜوح  " ٝاُن١ اٍزغبثذ ُٚ اُغٔؼ٤خزمٛق اإلٔغبْ صِٓ إٌضاػبد اٌّغٍسخ

( 24-)كٝهح 2597ٝٗنًو ٜٓ٘ب هواهاٛب ُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ك٢ ٛنا اُشؤٕ، ، ٝهل ٝرٞاُذ هواهاد اإٌضاػبد اٌّغٍسخاُوٞاػل اإلَٗب٤ٗخ أص٘بء 

ثشؤٕ اؽزواّ ؽوٞم اإلَٗبٕ  1970ك٣َٔجو  9( أُئهف٤ٖ ك٢ 25 -)كٝهح 2675( 25ٝ-)كٝهح2674، ٝهواه٣ٜب 1969ك٣َٔجو 16ك٢ 

( أُئهؿ ك٢ 29-)كٝهح 3318اُؼبٓخ ههْ ٝثشؤٕ أُجبكة األٍب٤ٍخ ُؾٔب٣خ اٌَُبٕ أُل٤٤ٖٗ أص٘بء أُ٘بىػبد أَُِؾخ، ٝهواه اُغٔؼ٤خ 

 أُزؼٖٔ اػالٗب ثشؤٕ ؽٔب٣خ اَُ٘بء ٝاألؽلبٍ ك٢ ؽبالد اُطٞاهة ٝأُ٘بىػبد أَُِؾخ. 1974ك٣َٔجو 14

3)- François BUGNION, op.cit., pp. 538, 539. 

4)- Michel-cyr DJEINA WEMBOU, Daouda FALL, Droit international humanitaire(thioré générale 

et réalités africaines), Edition L‘Harmattan, Paris, 2000, p. 75. 

ئْ لبْٔٛ اٌسشة ثّؼٕبٖ اٌؼ١ك، أٚ لبْٔٛ ال٘بٞ، وّب عجك ٚػشفٕبٖ، ٠سذد زمٛق ٣نًو اُلو٤ٚ عبٕ ثٌز٤ٚ ك٢ ٛنا أُغبٍ: "  -(5

"، عبٕ اٌؼذٚ ئْ ٔطبلٗ أٚعغ ِٓ ٔطبق لبْٔٛ خ١ٕف ...اٌّزسبسث١ٓ ٚٚاخجبرُٙ فٟ ئداسح اٌؼ١ٍّبد ٠ٚسذ ِٓ اخز١بس ٚعبئً ئ٠زاء 

 .53، ٓوعغ ٍبثن، ص ثىز١ٗ
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ظَب بٌٗ ال٣ٟهاء بلى ؤن ٢اهىن الجزاٖاث اإلاؿلخت ًخُـاب٤ فـي مٟهىمـه الًـ٤ُ ؤو الـض٤ُ٢ مـ٘  ٍو

مــا٫ الٗضاثُــت ؤو مــا ٧ــان ٌؿــمى ب٣ــاهىن الَــاي ىن الجزاٖــاث حر ٢ــاهـ، ٖلــى اٖخبــاع ؤن حٗبــ (1)يــىابِ ؾــحر ألٖا

ؤًـــً ٧اهـــذ الهـــىعة لـــم ج٨خمـــل بٗـــض  1945اإلاؿـــلخت جـــم جُٟٗلـــه مباقـــغة بٗـــض ب٢ـــغاع مُشـــا١ ألامـــم اإلاخدـــضة 

بسهـىم ال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ــت بدماًـت ضـخاًا الجزاٖــاث اإلاؿـلخت ؤو مــا ؾـمي ب٣ـاهىن ظىُــ٠، َـظٍ الهــىعة 

 .1949ى٠ُ  ثر بة٢غاع اجٟا٢ُاث ظـالتي اجطخذ ؤ٦

ظى٠ُ ٧اهذ جسخو مباقغة بدماًـت ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت وبالخـالي  ن اجٟا٢ُاثةوباإلا٣ابل، ٞ

، وهــي الاجٟا٢ُــاث اإلاخٗل٣ــت 1949تهــخم ؤ٦ثــر بالجاهــب ؤلاوؿــاوي، زانــت بٗــض ب٢ــغاع اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘ 

بدماًــت الجغحــى واإلاغضــ ى والٛغقــى والاجٟا٢ُــت اإلاخٗل٣ــت بدماًــت ؤؾــغي الخــغب والاجٟا٢ُــت اإلاخٗل٣ــت بدماًــت 

 .حر الاجٟا٢ُاث ؤلاوؿاهُتـحر اإلاؿبى٢ت حٗبـُحن، ؤَل٤ ٖلى َظٍ اإلاىٓىمت ؤلاوؿاهُت ٚاإلاضه

اعجــبِ ٢ــاهىن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بىنــ٠ ٢ــاهىن الَــاي واعجــبِ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ب٣ــاهىن 

بــــحن ٢ــــاهىن  1977ظىُــــ٠، بال ؤن الخ٣ــــاء اإلاؿــــاعاث والغواٞــــض ٦مــــا ؾــــب٣ذ ؤلاقــــاعة فــــي بغوجى٧ــــىلي ظىُــــ٠ 

حن فـــي ٢ــاهىن واخـــض ًىُبـــ٤ ػمــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت، ظٗــل الَــا مـــً  ٦ـــال ي و٢ـــاهىن ظىُـــ٠ واهــضماط الٟـــٖغ

ــــــى ـمهــــــُلحي ٢ــــــاهىن الجزاٖــــــاث اإلاؿــــــلخت وال٣ــــــاهىن الــــــضولي ؤلاوؿــــــاوي مــــــ تراصٞحن ولهمــــــا هٟـــــــ اإلاــــــضلى٫، َو

ُـــت  ـــت ال٣ىاٖـــض الخٗاَضًـــت والٗٞغ ال  ًػمـــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت لخماًـــت ألاشـــخام الـــظً جُبـــ٤ تيـالـــمجمٖى

ما٫ الٗضاثُت ؤو الظًً ٦ٟىا ًٖ طل٪، وجىٓـُم ؾـلى٧اث اإلادـاعبحن بالخـض مـً آزـاع وؾـاثل  ٌكاع٧ىن في ألٖا

غاى بوؿاهُت. ت ؤو الٗكىاثُت أٚل    (2)وؤؾالُب ال٣خا٫ اإلاَٟغ

ثر اؾـخسضاما مىــظ ـألا٦ــو (3)ؤ٦ــثر خضازـتو٦مـا ط٦غهـا، ل٣ــض ؤنـبذ مهـُلر ال٣ــاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي 

، وؤهدكـغ اؾـخسضامه فـي ٢ـغاعاث اإلاىٓمـاث الضولُـت 1977و 1974ىماس ي اإلاى٣ٗـض بجىُـ٠ بـحن اإلااجمغ الضبل

، وؾـــخُٟضها ٖملُـــت اؾـــخسالم (4)واإلاـــاجمغاث الضولُـــت وؤلا٢لُمُـــت وال٣ًـــاء الـــضولي واإلاالٟـــاث اإلاخسههـــت

ما٫ الٗضاثُت يوجدضًض اإلاٟاَُم   دكٗب.َظا الىٓام ال٣اهىوي اإلا مًفي ٖملُت م٣اعبت مٟهىم ؾحر ألٖا

ما٥ الّذائيت: ما٥ الّذائيت:زاهيا: حّشيٚ لوابي ظير ألِا   زاهيا: حّشيٚ لوابي ظير ألِا

بٗض طًٕى اؾخسضام مهُلر ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي لـضي الجهـاث الضولُـت الغؾـمُت وألاوؾـاٍ 

ألا٧اصًمُت وال٣ٟهُت، وبٗض ب٢غاع جىخُض م٩ىهاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي مـً هٓـام ٢ـاهىن الَـاي و٢ـاهىن 

ما٫  ـا مـً ٞـغوٕ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي، ولـضي البدـض ظى٠ُ، ؤنبدذ يىابِ ؾحر ألٖا الٗضاثُـت ٖٞغ

ـــ٠  ـــ٠ ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي وؤقـــهغ اإلادـــاوالث فـــي َـــظا اإلاجـــا٫ حٍٗغ فـــي بُـــان مٟهىمهـــا، ال بـــض مـــً حٍٗغ

 اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بإهه:
                                                           

 .92 -87ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌؼٕجىٟ، ٗياه  -(1

 .91أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

3(- Gary D.SALIS, op.cit., 21. 

اّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقل. أٗظو ًنُي: 7، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌضِبٌٟػبٓو  -(4

، 15/10/1996ثٜب، ِٓؾن ثٔنًوح األ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ُ٘يع اَُالػ، ٓولّ ك٢ اُلٝهح اُؾبك٣خ ٝاُق٤َٖٔ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ، ثزبه٣ـ 

٤ٚ ٝاُوئ٤ٌ . ٝٛ٘بى ٖٓ ٣وٟ إٔ أٍٝ اٍزقلاّ ُٔظطِؼ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٣ؼٞك ُِلو35، 34(، ص A/51/218ههْ اُٞص٤وخ )

،>> األٌٍ األ٤ُٝخ ُِوبٕٗٞ اإلَٗب٢ٗ ػجذ اٌشزّبْ، أٗظو ك٢ مُي: أٍبػ٤َ "ِبوظ ٘ٛثشاألٍجن ُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو "

ك٤َُ اُزطج٤ن ػ٠ِ اُظؼ٤ل اُٞؽ٢٘، ،)ٓئُق عٔبػ٢ اػلاك أؽٔل كزؾ٢ ٍوٝه(، ثؼضخ اُِغ٘خ  -اُل٢ُٝ<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ 

 .209، ص 2010، ٤ِ4ت األؽٔو ك٢ اُوبٛوح، اُوبٛوح، ؽاُل٤ُٝخ ُِظ
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يـــت الـــ" ـــت الٝواِـــذ الذوليـــت الخّاَذيـــت أو الّ٘ش حذيـــذ حـــل    يٝفـــذ ت ـــا ِاـــع وحـــ  الخـم مِو

ير دوليـــتل وجٝيـــذ جلـــ٤ ـاملؽـــ٢الث إلاوعـــاهيت الىاؼـــ ت مباؼـــشة مـــً النزاِـــاث املعـــلحتل دوليـــت ١ـــان أم ٔـــ

نزاُ فـــــي اظـــــخخذام مـــــا يحلـــــو لهـــــا مـــــً أظـــــاليب ووظـــــائل ـالٝواِـــــذل  ظـــــباب إوعـــــاهيتل حـــــٞ أوـــــشاٗ الـــــ

 .(1)"نزاُالحشبل وجحمي ألا خاؿ واملمخل٣اث ال   يلحٞ ت ا المشس أو ج٢ون مّشلت ل  بعملب ال

حن ؤو الىٓــــامحن ال٣ــــاهىهُحن الَــــاي وظىُــــ٠، وفــــي  ــــ٠ ٖملُــــت الجمــــ٘ بــــحن الٟــــٖغ ًا٦ــــض َــــظا الخٍٗغ

:٠ ما٫ الٗضاثُت مثها هجض بإنها حٗني في مٟهىم َظا الخٍٗغ  مداولت جمُحز ٢ىاٖض ؾحر ألٖا

يـت املىىبٝــت صمـً النزاِـاث املعــلحت الذوليـت و   ر يـٔــ"بجخ ـا م موِـت الٝواِــذ الخّاَذيـت والّ٘ش

نزاُ فــــي اظــــخخذام مــــا يحلــــو لهــــا مــــً أظــــاليب ـ   جٝيــــذ  ظــــباب إوعــــاهيتل حــــٞ أوــــشاٗ الـــــالذوليــــتل الــــ

 (2)"ووظائل الحشب

ـــ٠ ٖىانـــغ َامـــت وؤؾاؾـــُت ؤبغػَـــا بُـــان َبُٗـــت َـــظٍ ال٣ىاٖـــض ال٣اهىهُـــت مـــً  ٣ـــضم َـــظا الخٍٗغ ٍو

ُــت، زــم مجــا٫ جُب٣ُهــا يــمً الىُــا١ اإلاــاصي للجزاٖــاث اإلا ٞغ  حر ـٚــؿــلخت الضولُــت و خُــض ٧ىنهــا حٗاَضًــت ٖو

ها بخ٣ُُـــض اؾـــخسضام وؾـــاثل وؤؾـــالُب الخـــغب، وبُـــان َـــضٞها بخٗبـــ أٔـــشاك حر "ـالضولُـــت ومـــً زـــم مىيـــٖى

ــ٠ فــي آزــٍغ َــى اؾــخسضام حٗبــإوعــاهيت مــا جزإ اإلاؿــلر ـحر الخــغب بــض٫ الـــ"، وعبمــا مــا ًازــظ ٖلــى َــظا الخٍٗغ

 مىا٦بت للخُىع الضولي الخانل. ًضلل ٖلى ٖضم

مـــــا٫  حـــــان ب٢خيـــــ "إلادـــــاوالث ال٣ٟهُـــــت، ٌكـــــحر ال٣ُٟــــه "ؤمــــا ُٞمـــــا ًســـــو ا بلـــــى ؤن ٢ىاٖـــــض ؾـــــحر ألٖا

 الٗضاثُت ؤو ما ٧ان ٌٗٝغ ب٣اهىن الَاي بإنها:

ــــو  ؽــــ٣ل  ي ــــب أن" ــــت الثاهيــــت مــــً ٜــــواهين الحــــشب الــــهــــوحض أن ٜــــاهون الَــــاي: َو    ـامل مِو

ما٥ الّذائيـت وخاــت اخخيـاس وظـائل إلالـشاس بالّـذول أن و ـي جٝـوم ِاـع مبـذأ  جخق ٜواِذ ظير ألِا

يزة املهــذدةل إن ٜواِــذ ـير مخىاظـب مــْ املـــاملخحـاسبين ال ي ــب أن يوّٜــوا ِاــع الىـٗش أخــش أي لــشس ٔــ

مـــــا٥ الّذائيـــــت جخّلـــــٞ بـــــ ِالن الحـــــشبل والحفـــــاسل حيـــــل الحـــــشبل حمـــــل ِلـــــم الهذهـــــت..إل ل  ظـــــير ألِا

الحـــشب امللحٝـــت باجٙاٜيـــت ومٍّـــم َـــزٍ الٝواِـــذ موحـــودة لـــمً الالئحـــت املخّلٝـــت بٝـــواهين وأِـــشاٗ 

 (3) ".ل ال   ت ذٗ إلع جشؼيذ الٝخا٥ 1907الَاي 

ظ٦غ اإلاخسهو الض٦خىع   ما٫ الٗضاثُت:  "محمذ حساظً"ٍو  في ونٟه لًىابِ ؾحر ألٖا

                                                           

 . 4اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ )اعبثبد ػٖ أٍئِزي(، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(1

 أُوعغ ٗلَٚ. -(2

3)- "We must now outline briefly the Hague law,: which form the second group of the laws of war and 

lay down rules for the conduct of hostilities and in particular the choice of means of injuring the 

enemy. They are based on the principle that the belligerents may not inflict on the opposing Party any 

harm disproportionate to the issue at stake. 

The rules regarding the conduct of hostilities relate to the declaration of war, sieges, ruses of 

war, bearers of a flag of truce, spies, quarter, capitulation and annistice. Most of them are contained 

in the Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land annexed to the Fourth Hague 

Convention of 1907. Their purpose is to ensure fairness in the fighting.", Jean S. PECTIT, << Laws 

of war – evolution of the laws of war >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., First year, No 6, Geneva, September 

1961, p. 302. 
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بجخ ــــــا م موِــــــت الٝيــــــود واملحٍــــــوساث فــــــي م ــــــا٥ ٜــــــاهون النزاِــــــاث املعــــــلحت وهــــــُض العــــــالحل "

ما٥ الّذائيت ظباب إوعاهيتل وال   ي ب مشاِات ا بح  (1)"ضم أزىاء حعيير ألِا

غ٢ــه وؾــلى٥  ِــامش الضمــاليَكــحر ألاؾــخاط و  بــإن ٢ــاهىن الَــاي بخٗلــ٤ باؾــخسضام وؾــاثل ال٣خــا٫ َو

بـــإن ٢ىاٖـــض الَـــاي هـــي ال٣ىاٖـــض اإلاخٗل٣ـــت بؿـــحر وجىٓـــُم  ــــالح الـــذيً ِـــامش، وط٦ـــغ الـــض٦خىع (2)اإلاخدـــاعبحن

ظــــاءث  تيـالــــ 1907و 1899اجٟا٢ُــــاث الَــــاي لٗــــامي تي جًــــمىةها ؤؾاؾــــا ـٖملُــــاث ال٣خــــا٫ وؾــــحر الخــــغب الــــ

ــىعص الــض٦خىع (3)لخ٣ىــحن ؤٖــغاٝ و٢ــىاهحن الخــغب ــت ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن  هــضاس الّىب٣ــي، ٍو بإهــه ٣ًهــض بــه مجمٖى

مــــا٫ الٗضاثُــــت وجــــىٓم وجدــــضص  تيـالــــالــــضولي  جبــــحن فــــي آن واخــــض خ٣ــــى١ اإلادــــاعبحن والتزامــــاتهم فــــي حؿــــُحر ألٖا

 .(4)ضمت في الجزاٖاث اإلاؿلختوؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ اإلاؿخس

حرا ٖــً َـــظا الؿــُا١ ال٣ٟهــي خُـــض وعص فــي ٞخـــىي ـولــم ًسخلــ٠ ٢ًـــاء مد٨مــت الٗــض٫ الضولُـــت ٦شــ

" ٜـــاهون الَـــايمد٨مــت الٗـــض٫ الضولُـــت خـــى٫ مكـــغوُٖت اؾـــخسضام ألاؾـــلخت الىىوٍـــت ؤو الةهضًـــض بهـــا بـــإن "

ـــت وؤٖغاٞ-خـــضص  لـــى ألازـــو ألاهٓمـــت اإلاخٗل٣ـــت ب٣ـــىاهحن الخـــغب البًر خ٣ـــى١ اإلاخدـــاعبحن وواظبـــاتهم فـــي  -هـــاٖو

ما٫ الٗضاثُت و٢ُض اؾخسضام ؤؾالُب ووؾاثل بلخا١ ألاطي بالٗضو في الجزإ اإلاؿلر.  (5)٢ُامهم باأٖل

ـت مـً الٗىانـغ  ٟاث واإلااقـغاث التـي ٢ـضمةها مسخلـ٠ َـظٍ اإلاهـاصع مجمٖى ٓهغ مً زال٫ الخٍٗغ ٍو

٠ الخال  ي:ألاؾاؾُت التي ًم٨ً لىا ؤن هجملها في الخٍٗغ

يت والخّاَذيـت املىىبٝـت صمـً  ما٥ الّذائيت  ي م موِت الٝواِذ الّ٘ش "إن لوابي ظير ألِا

ــ    جــىٍم ظــلٟو أوــشاٗ النــزاُ املعــلل وجحــذد حٝــوٜهم ـير الذوليــتل والـــالنزاِــاث املعــلحت الذوليــت ٔو

شاك إوع  اهيت"والتزامات م بما ٘ي ا جٝييذ حٝها في اخخياس واظخخذام وظائل وأظاليب الٝخا٥ ٔ 

مــا٫ الٗضاثُــت ؤو مــا  ــ٠ الىنــى٫ بلــى ٧ــل الٗىانــغ اإلاخٗل٣ــت بؿــحر ألٖا خاولىــا مــً زــال٫ َــظا الخٍٗغ

يـــت أو اجٙاٜيـــتٌؿـــمى ب٣ىاٖـــض الَـــاي، مـــً زـــال٫ بُـــان َبُٗـــت ال٣ىاٖـــض " "، وبُـــان هُا٢هـــا مـــً زـــال٫ ِ٘ش

ير الذوليت" ها مً خُـض "النزاِاث املعلحت الذوليت ٔو زاُ وجحذيـذ جىٍـيم ظـلٟو أوـشاٗ النـ" ومىيٖى

شاك إلاوعاهيت" وؤزحرا َضٞها اإلاخٗل٤ " حٝوٜهم والتزامات م وجٝييذ وظائل وأظاليب الٝخا٥  ".بأ 

مـــا٫ الٗضاثُـــت  ""إيشيـــ٤ دا٘يـــذواؾـــخُغاصا فـــي جٟهـــُل اإلاٟهـــىم، ًـــغي ألاؾـــخاط  ؤن ٢ىاٖـــض ؾـــحر ألٖا

ـــــظٍ بجيـــــت ٠يٙيـــــت.. ..ال ت ـــــاحم أيـــــا ١ـــــانل وال أي  ـــــو ءل وال ًم٨ـــــً جلخُهـــــها فـــــي مٗاصلـــــت بؿـــــُُت هـــــي: " " َو

ما٫ الٗضاثُتاإلاٗاصلت جً٘ زالزت ي   .ىابِ ٖامت لؿحر ألٖا

                                                           

1)  – "...l'ensembles des restrictions et interdictions édictées dans le domaine du droit des conflits armés 

et dans celui désarmement que, pour des raisons humanitaires, les partie à un conflit armé, 

international ou non international, doivent strictement observer, pendant le déroulement des 

opérations militaires", Mohamed ARRASSEN, Conduite des hostilités - droit des conflits armés et 

désarmement, Bruylant, Bruxelles, 1986, p. 140. 

 .12-11، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌضِبٌٟػبٓو  -(2

 .1010ٓوعغ ٍبثن، ص ص ، ٓولٓخ ُلهاٍخ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ ػبِش،طالػ اُل٣ٖ  -(3

 .87، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(4

 .34، ص ٓوعغ ٍبثنكزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب،  -(5
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ــــ حر م٣ــــاجلحن ب٩ــــل مــــا ًم٨ــــً ؤن ـٞالٗبــــاعة ألاولــــى جًــــ٘ يــــىابِ جســــو ألاشــــخام بــــحن م٣ــــاجلحن ٚو

ـــ حر مكـــغوٖت، والٗبـــاعة الشاهُـــت جًـــ٘ يـــىابِ جســـو ـ٣ًضمـــه الىُـــا١ الصخمـــ ي مـــً ؤَـــضاٝ مكـــغوٖت ٚو

ُــــان، و٦ــــظل٪ بخمُــــ اإلاكــــغوٖت، والٗبـــــاعة الشالشــــت جًــــ٘ يـــــىابِ  حر ـٚــــألاَـــــضاٝ اإلاكــــغوٖت ٖــــً جلـــــ٪  حز ـألٖا

ت وازخُــــــاع الىؾـــــــاثل وألاؾـــــــالُب وازخُـــــــاع  جســــــو بصاعة الهجـــــــىم ومـــــــا ًدـــــــُِ بــــــه مـــــــً اخخُاَـــــــاث يـــــــغوٍع

 (1)ألاَضاٝ.

مــا٫ الٗضاثُــت بالٗضًــض مــً اإلا ًــغجبِ مٟهــىم ؾــحر وو ًجــب جىيــُدها مــً ؤظــل  تيـالــهــُالخاث ألٖا

 بسهىم حٍٗغ٠ واهُبا١ َظٍ الًىابِ، هىضخها مً زال٫ الٗىانغ الخالُت:ا٦خما٫ الهىعة 

ما٥ الّذائيت: -1  مٙهوم ألِا

مــا٫ الٗضاثُــت، ًــخم جــضاو٫ بٗــٌ اإلاهــُلخاث ـال٣ٟــال٣ــاهىوي بخــىالي الخىــاو٫   هي لًــىابِ ؾــحر ألٖا

مــا٫ الٗضاثُــت ؤو ألا  مــا٫ اإلاخ٣اعبــت واإلاسخلٟــت فــي الخٗبحــر ٖثهــا، ٣ٞــض ًــغص مــشال حٗبحــر ألٖا ٖمــا٫ الخغبُــت ؤو ألٖا

ت، و٢ــــض ًــــخ حر ـحر اإلاٟهــــىم بخُٛــــــ، ؾــــىداو٫ جىيـــــُذ حٛــــٖمــــا٫حر الٗملُــــاث بـــــض٫ ألا ـم اؾـــــخسضام حٗبــــالٗؿــــ٨ٍغ

 اإلاهُلر.

مـــا٫ الٗضاثُـــت ٌؿـــخسضم فـــي الخٗبــــللضاللـــت ٖلـــى حٗبـــ  La conduite desحر الٟغوســـ ي ـحر ؾـــحر ألٖا

hostilités ؿخسضم في الخٗب ى حٗبحـر ؤ٢ـغب ل٣ُـاصة ؤو جىظُـه  The conduct of hostilitiesي حز ـحر ؤلاهجلــَو َو

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت، بال ؤن الترظمـــــاث الغؾـــــمُت لالجٟا٢ُـــــاث الضولُـــــت اإلايكـــــىعة فـــــي مى٢ـــــ٘ اللجىـــــت الضولُـــــت  ألٖا

مـــــا٫ ـحر مـــــً الىزـــــاث٤ الضولُـــــت حؿـــــخسضم حٗبــــــللهـــــلُب ألاخمـــــغ وال٨شـــــ حر ؾـــــحر ؤو حؿـــــُحر ؤو بصاعة ؤو ٢ُـــــاصة ألٖا

لُـــــاث الٗضاثُــــت، وحكـــــتر٥ مٗهــــا فـــــي طلــــ٪ مٗٓـــــم اإلاغاظــــ٘ ال٣ٟهُـــــت الهــــاصعة بالٗغبُـــــت ؤو الٗضاثُــــت ؤو الٗم

مـا٫ الٗضاثُــت مؿـخسضم ؤ٦ثــر مـً الٗملُــاث الٗضاثُـت فــي  اإلاترظمـت مـً مهــاصع ؤزـغي، وهجــض مـشال حٗبحــر ألٖا

 (2)مىاص الاجٟا٢ُاث الضولُت اإلاترظمت بلى الٗغبُت.

مـــا٫ ؤو الٗملُـــاث تراصٝ بلـــى خـــض بُٗـــض، بال ـالٗضاثُــت ٞـــالخٗبحر مـــ بسهــىم مـــا ًخٗلـــ٤ بىنـــ٠ ألٖا

ما٫ ؤقمل ألهه ً ون٠بر ـؤن الخض٤ُ٢ اللٛىي ًجٗلىا وٗخ الٗملُاث، ٞالٗملُاث الٗضاثُـت جـخم  خًمًألٖا

 .زظ ق٩ل ٢ُاصة ٖملُت ٖضاثُت مىٓمتبخيؿ٤ُ ؤٖما٫ ٖضاثُت في جىُٓم مكتر٥ لُإ

                                                           

1)  – "...Le droit de la Haye peut se résumer en une formule simple; ne pas attaquer n importe qui, n 

importe quoi, n importe comment, ce qui suppose trois limitations donc dans la conduite des hostilités; 

limitations ratione personae, limitations ratione materiae, limitation ratione conditionis …", Éric 

DAVID, Principes de droit des conflits armés, Cinquième édition, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 273. 

اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ " أٗظو ك٢ مُي: اٌؼ١ٍّبد اٌؼذائ١خ أٚ اٌسشث١خثقظٞص اٍزقلاّ رؼج٤و " -(2

ؽٔو، ع٤٘ق، ، ٝص٤وخ أػلرٜب اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ٓولٓخ ُِٔئرٔو اُل٢ُٝ اُضالصٕٞ ُِظ٤ِت األؽٔو ٝاُٜالٍ األاٌّؼبطشح

ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق  40ٝ 33ٝ 17ٝ  13، ًنُي أُبكح 1949ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق األ٠ُٝ  37. أٗظو ًنُي: أُبكح 48، ص 2007أًزٞثو 

ٖٓ ارلبه٤خ  111ٝ  59ٝ  53ٝ 46ٝ 40ٝ 28ٝ  20ٝ 6، ٝأُٞاك 1949ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق اُضبُضخ  75ٝ 23، ًٝنُي أُٞاك  1949اُضب٤ٗخ 

ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ، أٗظو ك٢ مُي : 1977ٖٓ اُجوٝرًٍٞٞ اإلػبك٢ األٍٝ  73، ٝأُبكح 1949ع٤٘ق اُواثؼخ 

 36ٝ  31ٝ  28ٝ 23ٝ  17ٝ 3" ًنُي ثشٌَ ًج٤و، ك٢ أُٞاك أُبكح األػّبي اٌؼذائ١خٝرْ اٍزقلاّ رؼج٤و "، ٓوعغ ٍبثن. اإلٔغبٟٔ

 3، ًٝنُي أُٞاك  1949ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق اُضب٤ٗخ  61ٝ  49ٝ 42ٝ 39ٝ 3أُبكح ، ًنُي 1949ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق األ٠ُٝ  62ٝ 48 40ٝ

 45ٝ 15ٝ 14ٝ  3، ٝأُٞاك 1949ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق اُضبُضخ  128ٝ 118ٝ 117ٝ 112ٝ 111ٝ 109ٝ 67ٝ 58ٝ 41ٝ 33ٝ 21ٝ

 45ٝ 44ٝ 43ٝ  40ٝ  34ٝ  33ٝ 31، ٝأُبكح 1949ٝ ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق اُواثؼخ  145ٝ 134ٝ 133ٝ 132ٝ 130ٝ 70ٝ 49ٝ 46ٝ

ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ، أٗظو ك٢ مُي : 1977ٖٓ اُجوٝرًٍٞٞ اإلػبك٢ األٍٝ  77ٝ 67ٝ 60ٝ 56ٝ  53ٝ 51ٝ 47ٝ

 ، ٓوعغ ٍبثن.اإلٔغبٟٔ
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ًــاٝ  مــا٫ اإلاؿــخ٣لت الــ اإلاٟهــىم الؿــاب٤ٍو جسخلــ٠ مهــاصع ال٣ُــام بهــا و٦ُُٟةهــا، ولــظل٪ تي ـبلــى ألٖا

مـــا٫ الٗضاثُـــت اإلاؿـــخ٣لت واإلاىٟـــغصة، وبـــالخىاػي  مــا٫ الٗضاثُـــت جًـــم الٗملُـــاث الٗضاثُـــت اإلاىٓمــت وألٖا ٞاأٖل

ت ٣ٞـــض هـــا٢ل زـــ براء ـمـــ٘ طلـــ٪ ال بـــض مـــً الخٟغ٢ـــت بـــحن ونـــ٠ الٗملُـــاث بالٗضاثُـــت ؤو الخغبُـــت ؤو الٗؿـــ٨ٍغ

ُـــــض ٧ـــــاهىا بهـــــضص صعاؾـــــت مٟهـــــىم اإلاكـــــاع٦ت اإلاباقـــــغة فـــــي الٗملُـــــاث للهـــــلُب ألاخمـــــغ، خ تاللجىـــــت الضولُـــــ

مـــــــا٥ الّذائيـــــــتبراء ٖلـــــــى الازـــــــخالٝ بـــــــحن مهـــــــُلر "ـو٧ـــــــان َىـــــــا٥ قـــــــبه بظمـــــــإ بـــــــحن الخـــــــ الٗضاثُـــــــت " ألِا

مــــــا٥ الّعــــــ٢شيت" و"نزاُ املعــــــللـالــــــ" و"الهجمــــــاثومهــــــُلخاث " " ول٩ــــــل مــــــضلىلها يــــــمً اجٟا٢ُــــــاث ألِا

 .(1)ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي

مــا٫ الٗضاثُــت بإنهــا "و٢ــض   ٨ُــت لخ٣ــى١ ؤلاوؿــان ألٖا ــذ اللجىــت ألامٍغ مــا٥ ال ــ  بىبيّت ــا  ٖٞغ ألِا

، و٢ــض ط٦ــغ (2) "أو بالٕايــت من ــا يٝفــذ ت ــا الدعــملب بــجرى حٝيٝــي  ٘ــشاد الخفــم و مّــذات م الّعــ٢شيت

مـــا٫ الٗضاثُـــت "ـؤخـــض الخـــ مـــا٥ الـــبراء ؤن ألٖا ، (3)"ذو   حعـــملب بفــــوسة مباؼـــشة حزـــاسا لـــاسة بالّـــــ ــــي ألِا

وبهظا اإلاٟهىم الىاؾ٘ ًضزل يمثها ظمُ٘ـ ؤقـ٩ا٫ الهجمـاث اإلاباقـغة وؤٖمـا٫ الٗىـ٠، وطَـب الـبٌٗ بلـى 

ما٫ الٗضاثُت ٚ ت التـي ًيـخج ٖثهـا يـغع للخهـم ٧ـاألصواع التـي ًم٨ـً ؤن ـيم ألٖا حر اإلاؿلخت ؤو ٚحر الٗؿ٨ٍغ

الاجهــاالث ألا٢مــاع الهــىاُٖت ًلٗبهــا الصــخو فــي خــاالث الخجؿـــ ؤو اؾــخسضام ألاظهــؼة الخ٣ىُــت ٦ــإظهؼة 

مـــــــا٫  للمؿــــــاٖضة فــــــي جىظُـــــــه الهجــــــىم ؤو الـــــــضٖم اللىظؿــــــتي ؤو الاؾـــــــخسباعاحي، وبالخــــــالي، ٌٗـــــــض مٟهــــــىم ألٖا

ت مـــا٫ الٗؿـــ٨ٍغ ـــ ،الٗضاثُـــت ؤقـــمل مـــً مٟهـــىم ألٖا مـــا٫ الٗضاثُـــت اإلاؿـــلخت ٚو حر اإلاؿـــلخت ـبط ًًـــم ٧ـــل ألٖا

تـي ٣ًـىم بهـا اإلا٣اجـل فـي صٖـم اإلاجهـىص الخغبـي، حر الٗؿ٨غي الـطاث الُاب٘ ال٣ؿغي الٗؿ٨غي ؤو ال٣ؿغي ٚ

ت ٞدكـــــمل ٣ٞـــــِ ؤٖمــــــا٫ الٗىـــــ٠ الهجىمُـــــت والضٞاُٖــــــت اإلاىخجـــــت لًـــــغع مد٣ــــــ٤  ؤمـــــا الٗملُـــــاث الٗؿــــــ٨ٍغ

ٗلي للٗضو بىاؾُت وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫.  (4) ومباقغ ٞو

مـــــا٫ الخغبُـــــت ٞـــــاألمغ لـــــِـ بخلـــــ٪ الخـــــضة فـــــي  مـــــا٫ الٗضاثُـــــت وألٖا ؤمـــــا بسهـــــىم الٟـــــغ١ بـــــحن ألٖا

ً.الا   زخالٝ بل ال ًخٗضي الخسلي ًٖ حٗبحر الخغب في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ

ما٥ الّذائيت: -2   العير أو إلاداسة أو الٝيادة أو الخوحي  في ألِا

ًٟتــرى  العـير بسهـىم الكـ٤ اإلاخٗلـ٤ بالؿــحر ؤو ؤلاصاعة، ٞـةن ألامـغ ًسخلـ٠ ج٣ىُــا ٣ٞـِ ٞٗملُـت

ام اإلاباقــغ ل٣ىاٖــض الؿــلى٥ فــي الخــغب فــي الىؾــاثل وألاؾــالُب تر ـخــؤنهــا ٖملُــت آلُــت جــخم مباقــغة بٟــغى الا 

ـى ًهـلر بكـ٩ل ؤ٦ـ مـا٫ الٗضاثُـت َو حر ـبر ُٞمـا ًسـو الخٗبــبمٗني الؿحر الٗـاصي والُبُعـي للٗملُـاث ؤو ألٖا

ـظا ؾـبب ازخُاعهـا لهـظا اإلاهـُلر فـي  ًٖ اإلاؿاع الُبُعي لل٣ىاٖض صون جضزل للٗامل البكغي فـي طلـ٪، َو

٣ــا لل٣ىاٖـــض ال٣اهىهُــت، فــي خـــحن ؤن ـؾــت ألهـــه حٗبــَــظٍ الضعا حر خ٣ُ٣ــي ٖمـــا ًجــب ؤن ٩ًــىن ٖلُـــه الخــا٫ ٞو

                                                           

1)  - Éric DAVID, op.cit., p.18. 

٤خ ُِظ٤ِت )أُغِل األٍٝ : اُوٞاػل(، اُِغ٘خ اُل٣ُُٞٝي، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ اُؼوك٢  ثه-دٚصٚاٌذٓبه١، -عٕٞ ٕ٘ىشرظ -(2

 .20، ص 2007، اُوبٛوح، ثؼضخ اُوبٛوح -األؽٔو

3)- Second Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, Co-organized by the 

International Committee of the Red Cross and the TMC Asser Institute, Geneva, 23 – 25 October 

2004, p. 03. 

4)  - Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, Co-organized by the 

International Committee of the Red Cross and the TMC Asser Institute, Geneva, 23–25 October 2005, 

p.08. 
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ت فـــي ٖملُـــت الـــخد٨م فـــي ـًٓهـــغ صوعا ؤ٦ـــ الدعـــيير أو إلاداسة أو الٝيـــادة أو الخوحيـــ مٟهـــىم  بر لـــئلعاصة البكـــٍغ

٣ــــا لل٣ىاٖـــض مـــا٫ الخغبُـــت فـــي ازخُــــاع وؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خــــا٫ و٦ُُٟـــت اؾـــخسضامها ٞو  تيـالــــال٣اهىهُـــت  ألٖا

ت ؾـــىاء فـــي  جىٓمهـــا، ٞـــاإلصاعة ؤو ال٣ُـــاصة مغجبُـــت ؤؾاؾـــا بـــةعاصة الخىظُـــه فـــي ٧ـــل مـــا ًـــغجبِ بـــاإلعاصة البكـــٍغ

ملُت الخىظُه وازخُاع ألاَضاٝ.  ٖملُت الازخُاع للىؾُلت ؤو ألاؾلىب ٖو

 مٙهوم الهجماث: -3

ــــ٠ الهج 49هــــو البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي ألاو٫ فــــي اإلاــــاصة  أِمــــا٥ الّىــــٚ مــــاث بإنهــــا "مىــــه ٖلــــى حٍٗغ

ـ٠ خٓــه مـً الى٣ــاف فـي اإلاــاجمغ الضبلىماســ ي الهجوميـت والذ٘اِيــت لـذ الخفــم "، و٢ـض ؤزــظ َــظا الخٍٗغ

بر مٟهىمــا واؾــٗا ـإل٢ــغاع البروجى٧ــى٫ فــي اللجىــت الشالشــت ولجىــت الهــُاٚت ألن مٟهــىم الهجمــاث اإلاٗخمــض ٌٗخــ

عي، وبالخــالي اؾــخ٣غ الى٣ــاف ٖلــى ؤن اإلا٣هــىص ألن الهجمــاث ٢ــض ال حكــمل فــي مٗىاَــا الــض٤ُ٢ الٗمــل الــضٞا

ما٥ الٝخاليت ظواء د٘اِيت أو هجوميتبالهجماث " "ومً بحن اإلاؿاثل ألازغي التـي ؤزـاعث الجـض٫ ٧ـان ألِا

ـى لذ الخفمحٗبحر " م زهـما، َو " باٖخباع ؤن اإلاضهُحن ٢ـض ٩ًىهـىن مدـال لهجـىم مدٓـىع بطا جـم اٖخبـاَع

 (1)ؤمغ هٟاٍ اإلااجمغون نغاخت.

  ُش الثالث:ُش الثالث:الٙالٙ

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتهىاٛ جىبيٞ الٝواِذ املخّلٝت بعير ألِا   هىاٛ جىبيٞ الٝواِذ املخّلٝت بعير ألِا

ما٫ الٗضاثُـت ًىضعط جُب٤ُ  يـمً اإلاجـا٫ الٗـام لخُبُـ٤ ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي يىابِ ؾحر ألٖا

 1949حر الــظي ًــغجبِ اعجباَــا قــضًضا بالىُــا١ اإلاــاصي الــظي خضصجــه اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ـؤلاوؿــاوي، َــظا ألازــ

مــــا٫ الٗضاثُــــت، وبالخــــالي ال جُبــــ٤ 1977ُحن وبغوجى٧ىالَــــا ؤلايــــاٞ ًهــــل مؿــــخىي  خـــــتى يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

ــــــ٤   حر ـٚــــــجزاٖاث اإلاؿــــــلخت الضولُــــــت ؤو ـحٗــــــض قــــــ٨ال مــــــً ؤقــــــ٩ا٫ الــــــ تيـالــــــالٗىــــــ٠ بلــــــى الخــــــاالث  الضولُــــــت، ٞو

 الخٟهُل الخالي الظي هدىاو٫ ُٞه الجزإ اإلاؿلر الضولي ؤوال، والجزإ اإلاؿلر ٚحر الضولي في زاهُا.

ما٥ الّذائيت : : أوالأوال ما٥ الّذائيت النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت ٠ىىاٛ مادي الهىباٛ لوابي ظير ألِا   النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت ٠ىىاٛ مادي الهىباٛ لوابي ظير ألِا

ـــــت  بن الىُـــــا١ اإلاـــــاصي للجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت الضولُـــــت مـــــغ بمـــــغخلخحن َـــــامخحن جخٗلـــــ٤ ؤوالَمـــــا بالىٍٓغ

ــــت الخضًشــــت  تيـالــــالخ٣لُضًــــت  اهخ٣لــــذ بلــــى الجاهــــب اإلاىيــــىعي  تيـالــــحٗخمــــض اإلاٟهــــىم الكــــ٨لي للخــــغب والىٍٓغ

 ُٞما ًلي: ٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ والبروجى٧ى٫ ألاو٫ ٦ما ؾىالخٔللجزإ اإلاؿلر الضولي والتي جغظمةها اجٟا

 النزاُ املعلل الذولي في ٌل الٝاهون الذولي الخٝليذي: -1

ـ٠ ال ؾـُما  في بضاًـت ج٣ىـحن ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ظـغث ؤلاقـاعة بلـى مهـُلر الخـغب صون حٍٗغ

مـــً مىُلـــ٤ ؤن مٗنـــى الخـــغب  1907و 1899واجٟا٢ُـــاث الَـــاي   1929و 1906و 1864اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ 

ــ٠ ٞهــى ًىهــٝغ فــي اإلاٟهــىم الٗــاصي والكــاج٘ آهــظا٥ بلــى وؾــُلت مــً وؾــاثل خــل  واضــر ال ًدخــاط بلــى حٍٗغ

ـــــ٤ ال٣ـــــىة  الجزاٖـــــاث الضولُـــــت ومٗالجـــــت خالـــــت الخىـــــا٢ٌ والخهـــــاصم الخـــــاص فـــــي اإلاهـــــالر ؤو ال٣ـــــُم ٖـــــً ٍَغ

                                                           

1)- Yves SANDOZ, Christophe SWINARSKI, Bruno ZIMMERMANN, et al., Commentary on the 

additional protocols of 8 June 1977 to the Geneva conventions of 12 August 1949, International 

Committee of the Red Cross, Martinus Nijhoff publishers, Geneva, 1987, pp. 602, 603. 
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ســـــغط ٖـــــً َـــــظا اإلاٗـــــاإلاؿـــــلخت بـــــحن الجُـــــىف،  ت والخـــــضابحر اإلاًـــــاصة الــــــٍو تي ال جدؿـــــم ـنى ؤلاظـــــغاءاث ال٣ؿـــــٍغ

بالهــغإ اإلاؿــلر وال حكــاع٥ ٞجهــا الجُــىف، و٢ــض ٖــؼػ َــظٍ الىٓــغة الكــ٩لُت للخــغب قــٍغ بٖــالن الخــغب 

ــــظا الكــــٍغ وعص يــــمً اجٟا٢ُــــت الَــــاي الشالشــــت لٗــــام  مــــا٫ الٗضاثُــــت الٟٗلُــــت َو  ٢1907بــــل البــــضء فــــي ألٖا

ما٫ الٗضاثُت والتي ظاء ٞجها :اإلاخٗل٣ت   بضء ألٖا

اهفـــشاٗ إسادة ألاوـــشاٗ إلـــع يمخىـــاُ ِـــً اللجـــوء إلـــع الّمليـــاث الحشبيـــت ٜبـــل ــــذوس إخىـــاس "

شي  مً حاهب ـا ال لـملغ ٘يـ ل يحمـل مثـل َـزا ألازـشل وي٢ـون رلـ٤ إلاخىـاس فـي ــوسة إِـالن  معبٞل ـو

ين إرا لــــم ج ــــب الذحـــشب معــــملبل وإمــــا فـــي ـــــوسة إهــــزاس خ ــــا ي باِخبـــاس الحــــشب ٜا ولــــت ئمــــت بــــين الىـــ٘ش

 (1)"لذولت ال   جوحه ااملوح  إلي ا إلاهزاس ولباث 

بلــى ظاهــب اإلاٟهــىم الكــ٨لي الجامــض، ا٢خهــغث الخــغوب فــي ال٣ــاهىن الــضولي الخ٣لُــضي ٖلــى الــضو٫ 

ـــا مـــً الجزاٖـــاث الضازلُـــت وخـــغوب  تيـالـــوخـــضَا  حؿـــخىفي م٣ىمـــاث الصخهـــُت ال٣اهىهُـــت الضولُـــت ؤمـــا ٚحَر

ني ٞٓلـــذ جسًـــ٘ للؿـــلُان الـــضازلي للـــضو٫ ا ـــغ الـــَى ، ؤمـــا مـــا ًســـو ؤقـــ٩اال مُٗىـــت مـــً اإلا٣اومـــت (2)لخدٍغ

الكـٗبُت اإلاؿــلخت ٣ٞـض ؤزــظث ههـِبا مــً الخىٓـُم الــضولي يـمً اجٟا٢ُــت الَـاي الغابٗــت والثدةهـا اإلالخ٣ــت 

ــت اإلا٣اومــت الكــٗبُت اإلاؿــلخت فــي َــظٍ اإلاـممــا اٖخــ 1907لٗــام  غخلــت اإلاب٨ــغة مــً بٍر الــبٌٗ اهخهــاعا لىٍٓغ

الخىٓــُم الــضولي للخــغب، ٞلــم ج٣هــغ الاجٟا٢ُــت فــي جُبُــ٤ ٢ــاهىن الخــغب ٖلــى ظُــىف الىٓامُــت ٞدؿــب، 

ـــــت  اًـــــا الـــــضو٫  1907بـــــل ؤصعظـــــذ اإلااصجـــــان ألاولـــــى والشاهُـــــت مـــــً الثدـــــت الَـــــاي للخـــــغب البًر َـــــاثٟخحن مـــــً ٖع

ت التي جخ ًـمً ٢ـىاث اإلا٣اومـت الكـٗبُت مـ٘ اإلاداعبت، وألامغ ًسو مً ظهت، اإلاُلِكُا والىخضاث اإلاخُٖى

 قغوٍ مكضصة خهغتها اإلااصة في ؤعب٘ قغوٍ هي :

 ؤن ٩ًىن ٖلى عؤؾها شخو مؿئى٫ ًٖ مغئوؾُه. -1

 ؤن ج٩ىن لها قاعة ممحزة زابخت ًم٨ً الخٗٝغ ٖلجها ًٖ بٗض. -2

 ؤن جدمل الؿالح ٖلىا. -3

 ؤن جلتزم في ٖملُاتها ب٣ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب. -4

حر اإلادخلـــت الـــظًً ًدملـــىن الؿـــالح مـــً جل٣ـــاء ؤهٟؿـــهم ٖىـــض ـي ٚـــومـــً ظهـــت ؤزـــغي، ؾـــ٩ان ألاعاضـــ 

غ لهــم الى٢ــذ لدكــ٨ُل وخــضاث مؿــلخت هٓامُــت ؤو  ــت، صون ؤن ًخــٞى ا٢تــراب الٗــضو، إلا٣اومــت ال٣ــىاث الٛاٍػ

حن ٦ظل٪ َما:(3)"بالهبت الؽّبيتما انُلر ٖلجها " غ قَغ  ، م٘ جٞى

 خمل الؿالح ٖلىا. -1

 جُب٤ُ ٢ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب. -2

ث ٢اؾــــُت ومكــــضصة بط ًهــــٗب فــــي خالــــت الاخــــخال٫ ؤو الٛــــؼو بر ـخــــَــــظٍ الىٓــــغة الخ٣لُضًــــت اٖبال ؤن 

اؾـدُٟاء َــظٍ الكــغوٍ بكــ٩ل ٧امـل، وفــي َــظا اإلاجــا٫ ٩ًـىن ٢ــاهىن الخــغب آهــظا٥ ٢ـض خــغم ٖلــى حٛلُــب 

                                                           

 .40، ص 2002،اُوبٛوح،2اُ٘طبم اُيٓب٢ٗ، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ،ؽ  -، هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ اُل٤ُٝخ أُلفَػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(1

 .45ٓوعغ ٍبثن، ص ػٛاشش٠خ، هه٤خ  - 2

 .07، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ - 3
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ىُــــت، ومــــ٘ طلــــ٪  حر ـٚــــبــــحن اإلا٣ــــاجلحن و  حز ـمبــــضؤ الخمُــــ ً والــــغوح الَى ــــؼة الــــضٞإ ٖــــً الــــَى اإلا٣ــــاجلحن ٖلــــى ٍٚغ

تراٝ بالىيــ٘ ال٣ــاهىوي للم٣ــاجلحن ألٞــغاص اإلا٣اومــت الكــٗبُت اإلاؿــلخت ٩ًــىن ال٣ــاهىن الــضولي الخ٣لُــضي ٞــ ااٖل

٢ض ؤيٟى الهٟت الضولُت ٖلى الجزاٖاث التي ج٩ىن َظٍ الجهاث ؤَغاٞا ٞجها بلـى ظاهـب الجزاٖـاث اإلاؿـلخت 

 (1)التي ج٣ىم بحن الضو٫ الىٓامُت.

 :1949ادة الثاهيت املؽتر٠ت بين اجٙاٜياث حىيٚ ألاس ْ النزاُ املعلل الذولي في ٌل امل -2

ــغة التــي زلٟةهــا الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت، ٢امــذ اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ  بٗــض الخجغبــت اإلاٍغ

اإلاٗلىـــت، و٢ـــضمذ َـــظا  حر ـٚـــبرة فـــي ؾـــبُل ججـــاوػ مٟهـــىم الخـــغب اإلاٗلىـــت لخًـــ٠ُ خالـــت الخـــغب ـبجهـــىص مٗخـــ

ً لٗام اإلا٣ترح يمً اإلااجمغ الضول الظي انـضع جىنـُت بـظل٪، جـالٍ ظهـض  1938ي للهلُب والهال٫ ألاخمٍغ

 بًغوعة بصعاط الىو الخالي في بضاًت ؤي اجٟا٢ُت ظضًضة: 1946ممازل يمً اإلااجمغ الضولي لٗام 

َــــزٍ يجٙاٜيــــت ٜابلــــت للخىبيــــٞ بــــين ألاوــــشاٗ العــــاميت املخّاٜــــذة بذايــــت مــــً لحٍــــت اهىــــالٛ "

مـــا٥ الّذائيـــت حـــ جخـــزٍ َـــزا الخـــذخل يالؽـــ٣ل الـــزي  اني حالـــت ِـــذم إِـــالن الحـــشبل ومهمـــا ١ـــفـــ   ـألِا

 (2)"املعلل

، ٢ـــضمذ اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ ألاعبـــ٘ بٗـــض 1907وبٗـــض مىا٢كـــاث مؿخًُٟـــت وبســـالٝ الثدـــت الَـــاي 

ــا مــاصة زانــت فــي جدضًــض هُا٢هــا اإلاــاصي ومجــا٫ جُبُــ٤ مًــمىنها جخمشــل فــي اإلاــاصة الشاهُــت اإلاكــتر٦ت  ب٢غاَع

 التي حٗٝغ الجزإ اإلاؿلر الضولي وظاء ٞجها: 1949ظى٠ُ ألاعب٘  بحن اجٟا٢ُاث

ين ".. جىىبٞ َزٍ يجٙاٜيت في حالـت الحـشب املّلىـت أو أي اؼـدباٟ معـلل حخـش ييؽـب بـين وـ٘ش

 أو أ٠تر مً ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذةل ح   ولو لم  ّتٗر أحذَا بحالت الحشب.

ال٥ الجض ـــــي أو ال٢اـــــي ألاٜلـــــيم أحـــــذ ألاوـــــشاٗ جىىبـــــٞ يجٙاٜيـــــت أيمـــــا فـــــي حميـــــْ حـــــاالث يحـــــخ

 .."العاميت املخّاٜذةل ح   ولو لم يواح  َزا يحخال٥ مٝاومت معلحت

جسلجهـــا ٖـــً قـــٍغ بٖـــالن الخـــغب ؤو ؤلاهـــظاع  -٦مـــا ؾـــب٣ذ ؤلاقـــاعة-واإلاالخٓـــت ألاولـــى فـــي َـــظٍ اإلاـــاصة 

لــم  ّتـــٗر أحـــذَما بحالـــت حالــت الحـــشب املّلىـــت أو أي اؼــدباٟ معـــلل حخش...ولـــو اإلاؿــب٤ بىهـــها ٖلـــى "

ُت الحـــشب ـــت الخ٣لُضًـــت وبضاًـــت الخىظـــه بلـــى الىٓـــغة اإلاىيـــٖى حٗخمـــض ٖلـــى  تيـالـــ" فـــي ؤو٫ جغاظـــ٘ ٖـــً الىٍٓغ

ــت الكــ٩لُت  ــى مــا بــغع الاهخ٣ــا٫ مــً الىٍٓغ الىيــ٘ اإلاُــضاوي ووا٢عــي للهــغإ اإلاؿــلر صون قــغوٍ قــ٩لُت، َو

ُت للــ ــت اإلاىيــٖى ذ بلــى خالــت الاخــخال٫ ال٨لــي جزإ اإلاؿــلر، ٦مــا ؤقــاـللخــغب بلــى الىٍٓغ عث اإلاــاصة بكــ٩ل نــٍغ

والجؼجي والظي ًىاظه م٣اومت مؿلخت وطل٪ الظي ال ًىاظه ؤي م٣اومـت، و٢ـض او٨ٗــ َـظا الىنـ٠ ٖلـى 

حر فــي مـــا ًســو اإلا٣ـــاجلحن مـــا ـلـــم جًــ٠ ال٨شـــ تيـالـــمــىاص الاجٟا٢ُـــاث ألاعبــ٘ ال ؾـــُما اجٟا٢ُــت ظىُـــ٠ الشالشــت 

ذ باؾــــــم خغ٧ــــــاث اإلا٣او  مــــــت اإلاؿــــــلخت وبيــــــاٞت َاثٟــــــت وخُــــــضة هــــــي ؤٞــــــغاص ال٣ــــــىاث اإلاؿــــــلخت ٖــــــضا الخهــــــٍغ

تٝر بهـا الضولـت الخـاظؼة، وطلـ٪ ٖلـى زلُٟـت ٢ُـام ـالىٓامُت الـظًً ٌٗلىـىن والئهـم لخ٩ىمـت ؤو ؾـلُت ال حٗـ

                                                           

 .27، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(1

2)  - "The present Convention is applicable between the High Contracting Parties from the moment 

hostilities have actually broken out, even if no declaration of war has been made and whatever the 

form that such armed intervention may take", Yves SANDOZ et al., op.cit., pp. 19 – 20. 



 يف القانون الدولي اإلنشانيالباب األول: اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية 

  
57 

 
  

مـــت ببـــان الخـــغب الٗاإلاُـــت جرا٫ قـــاع٫ صٌٛـــى٫ بدكـــ٨ُل ٢ـــىاث م٣او ـخ٩ىمـــت ٞغوؿـــا الخـــغة جدـــذ ٢ُـــاصة الجـــ

 (1) لخ٩ىمت في باَعـ وجى٢ُ٘ اجٟا٢ُت الهضهت م٘ ؤإلااهُا.ؾدؿالم ابزغ بالشاهُت 

 :1977النزاُ املعلل الذولي في ٌل املادة ألاولع مً البروجو٠و٥ إلالافي ألاو٥  -3

 1977 جزإ اإلاؿـــــلر الــــــضولي جًـــــمثها البروجى٧ـــــى٫ ؤلايــــــافي ألاو٫ ـبن ؤلايـــــاٞت ألابـــــغػ فـــــي مٟهــــــىم الـــــ

ــــٍؼ ــــت اإلا٣اومــــت الكــــٗبُت اإلاؿــــلخت هــــو ٖلــــى خ٨ــــم  الجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘ ٞــــةلى ظاهــــب حٍٗؼ َــــام لىٍٓغ

ىُت غ الَى ل خغوب الخدٍغ  ، ٣ٞض هو البروجى٧ى٫ ٖلى:لخضٍو

ب  ـحـــخال٥ ألاحىـــالؽـــّوب لـــذ الدعـــلي يظـــخّماسي وإلا    جىالـــل ت ـــا ـالنزاِـــاث املعـــلحت الـــ"

 "ولذ ألاهٍمت الّىفشيت ورل٤ في مماسظت ا لحٞ الؽّوب في جٝشيش املفير..

تراٝ الضولي للكٗىب اإلاؿـخٗمغة بالصخهـُت ال٣اهىهُـت الضولُـت واٖخبـاع الجزاٖـاث ـٖل٪ ؤلا و٧ان بظ

ــغ  التــي جسىيــها هؼاٖــاث مؿــلخت صولُــت، واوســخب طلــ٪ ٖلــى الىيــ٘ ال٣ــاهىوي للم٣ــاجلحن فــي خــغوب الخدٍغ

ني ٦ما ؤوعصجه اإلااصة   . 1977مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫  43الَى

ما٥ الّذائيتزاهيا: النزاِاث املعلحت زاهيا: النزاِاث املعلحت  ما٥ الّذائيتٔير الذوليت ٠ىىاٛ مادي الهىباٛ لوابي ظير ألِا   ::ٔير الذوليت ٠ىىاٛ مادي الهىباٛ لوابي ظير ألِا

بن مــضلى٫ الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضازلُــت ًىهــٝغ بلــى َاثٟــت قــضًضة الاهدكــاع والخىــٕى مــً ؤقــ٩ا٫ 

ى ٌكمل الايُغاباث  الخىجغاث الضازلُت مـً ٖهـُان و٢ال٢ـل وؤٖمـا٫ الٗىـ٠ و الهغإ صازل الضولت، َو

ـــــا مـــــً ؤ حَر قـــــ٩ا٫ الجـــــزإ الـــــضازلي ختـــــى جهـــــل فـــــي ؤ٢هـــــاَا بلـــــى ؤقـــــض ؤهـــــىإ الخمـــــؼ١ والكـــــٛب والخمـــــغص ٚو

جزإ ـ، والبدـــــض َىـــــا ال ٌؿـــــةهضٝ ٧ـــــل ؤهـــــىإ الـــــ(2)الـــــضازلي اإلاخمشـــــل فـــــي الخـــــغب ألاَلُـــــت بمٟهىمهـــــا الىاؾـــــ٘

ـــى مجـــا٫ اهُبـــا١ ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ـجزإ اإلاؿـــلر ٚــــالـــضازلي، بـــل ٣ًخهـــغ ٖلـــى مٟهـــىم الـــ حر الـــضولي َو

مـــا٫ الٗضاثُـــتو  ؤلاوؿـــاوي ؤؾاؾـــا ـــغجبِ مٟهـــىم الـــ(3)بالخبُٗـــت يـــىابِ ؾـــحر ألٖا الـــضولي  حر ـٚـــجزإ اإلاؿـــلر ـ، ٍو

ــــــت ـ، لــــــظل٪ ؾــــــيخاب٘ ويــــــ٘ الجزاٖــــــاث اإلاؿــــــلخت ٚــــــ(4)بالىيــــــ٘ ال٣ــــــاهىوي للمدــــــاعبحن ٣ــــــا للىٍٓغ حر الضولُــــــت ٞو

 الخ٣لُضًت والخضًشت بك٩ل مسخهغ بلى ٚاًت اؾخ٣غاع مٟهىم الجزإ اإلاؿلر ٚحر الضولي.

ٞ الىٍشيت الخٝليذيت:الن -1  زاِاث املعلحت ٔير الذوليت ٘و

حر الضولُـــت فـــي ـالجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚـــ ؤقـــ٩ا٫ ًمـــ الكـــ٩ل ألا٦ــــثر جىُٓمـــال٣ـــض ٧اهـــذ الخـــغب ألاَلُـــت 

ــــت الخ٣لُضًــــت اؾــــخ٣غ الٗمــــل الــــضولي ٖلـــــى  1936، وبٗــــض الخــــغب ألاَلُــــت ؤلاؾــــباهُت لل٣ــــاهىن الــــضولي الىٍٓغ

حن فــي الخــغب ألا يــغوعة  جُبُــ٤ ٢ــىاهحن الخــغب ٖلجهــا، وألامــغ ًخٗلــ٤ بكــٍغ مــً ؤظــل َلُــت اؾــدُٟاء قــَغ

تراٝ بهــــظا الخمــــغص مــــً الجهــــت الخ٩ىمُــــت ؤو ـٖــــٓــــُم الخمــــغص وآلازــــغ قــــ٨لي ٣ًخيــــ ي ؤلا بدى ًخٗلــــ٤مىيــــىعي 

 ، وطل٪ ٦ما ًلي:(5)الضولُت

                                                           

 .29، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(1

ك٤َُ اُزطج٤ن ػ٠ِ اُظؼ٤ل  -، ،>> هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(2

 .209اُٞؽ٢٘، ٓوعغ ٍبثن، ص 

 .41-32، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌضِبٌٟ ػبٓو -(3

" ُإلشبهح ا٠ُ أُزٔوك٣ٖ اُن٣ٖ ٤َ٣طوٕٝ ػ٠ِ عيء ٖٓ اإله٤ِْ ك٢ ٗياع َِٓؼ ؿ٤و ك٢ُٝ، أٗظو ِسبسث١ٓ" ؽل٣ضب ٣َزقلّ ٓظطِؼ -(4

 .509، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗك٢ مُي: كواَٗٞا ثٞش٤٤ٚ 

 .210، >> هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(5
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 لشوسة اظديٙاء الخمشد لجاهب مً الخىٍيم: -أ

ـــت مـــً الىزـــاث٤ الضولُـــت مشـــل بٖـــالن ـٖـــ ٖـــً  1900و٢ىاٖـــض هُىقـــاجل  1874بغو٦ؿـــل برث مجمٖى

ت ٖلــــى ظــــؼء مــــً ؤلا٢لــــُم ممــــا صي ل٣ــــضع مــــً الغ٢ابــــت اإلاؿــــخ٣غة وؤلا ؾــــدُٟاء ال٨ُــــان الخمــــغ بيــــغوعة  ؾــــخ شاٍع

، (1)ترام ٢ــىاهحن وؤٖــغاٝ الخــغبـًم٨ىــه مــً مباقــغة م٣خًــُاث الؿــُاصة ٖلــى َــظا الجــؼء مــً ؤلا٢لــُم واخــ

لُـه، ال بـض مـً مماعؾـت ع٢ابـت َاصثــت ومؿـخ٣غ  ٗــض َـظا حٗبحـرا مهمـا ٖـً الخمــؼ١  ٖو ٖلـى ظـؼء مـً ؤلا٢لـُم َو

ــــظا ال ٩ًــــىن بال بىظــــىص ٢ــــىة مُضاهُــــت خ٣ُ٣ُــــت جد٣ــــ٤ َــــظا الخ٣ؿــــُم، الٗىهــــغ آلازــــغ  ؤلا٢لُمــــي للضولــــت َو

ــظا ٦ــظل٪ ماقــغ آزــغ َــام ٖــً الخمــؼ١ والاه٣ؿــام ٖلــى ًخٗلـ٤ بمماعؾــت ظــؼء مــً الؿــُاصة  َــظا ؤلا٢لــُم َو

َـظٍ الكــغوٍ  بر ـــخظٍ الجهـت الخمغصًـت بـاخترام ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ الخـغب، وحٗفـي ؾـُاصة الضولـت، ٦مـا جلتـزم َـ

 مكضصة قِئا ما.

تراٗ بولْ املحاسبين: -ب  ؼشه ِي

٣ــا ـبر ٚـــبن م٣خًــُاث الخىٓــُم اإلاُلىبــت فــي الخغ٦ــت الخمغصًــت فــي ظاهبهــا اإلاىيــىعي حٗخــ حر ٧اُٞــت ٞو

ـت الخ٣لُضًـت بــل ال بـض مـً اؾــخ٨مالها بالٗىهـغ الكـ٨ل ٗــض للىٍٓغ تـراٝ لهـم بىنــ٠ اإلادـاعبحن، َو ــى الٖا ي َو

ُــاع ج٣ـىم بٗملُــت ج٣ُــُم  ُت، ٞالخ٩ىمــت ال٣اثمـت ؤو الــضو٫ ألٚا الٗىهـغ الكــ٨لي ج٣ُُمــا للمخُلبـاث اإلاىيــٖى

ترام ٢ــىاهحن وؤٖــغاٝ الخــغب مــً ؤظــل جُٟٗــل اٖتراٞهــا ـإلاــضي جــىاٞغ الغ٢ابــت ؤلا٢لُمُــت والؿــُاصة ٖلجهــا واخــ

ٗــــــٝغ هٓــــــام  ــــــبىيـــــ٘ اإلادــــــاعبحن، َو جفــــــٗش ظــــــيادي اخخيــــــاسي ـــــــادس بفــــــوسة تراٝ باإلادــــــاعبحن بإهــــــه "ـالٖا

ِاــــع هحــــو وعــــب   عــــشي فــــي  (3)ميلــــوش للةخفــــيت الٝاهوهيــــت الذوليــــت للمخمــــشديً (2)ـــــشيحت أو لــــمىيت

ِرٗ 
َ
ّت

ُ
ياس-مواحهت امل  ".ومنٜذ  عشي إلع ٔايت خ ايت الفشاُ -الح٢ومت الٝائمت أو الذو٥ ألٔا

ــ٠ هجــض تراٝ باإلادــاعبحن جخمشــل فــي ٧ىهــه ٖمــل ؾــُاصي ـٖــو هٓــام ؤلا بــإن زهــاث ومــً َــظا الخٍٗغ

٣ـــا إلاهـــالخها ؤو لـــضواٞ٘ بوؿـــاهُت ؤخُاهـــا، بىاؾـــُت ؾـــلُاتها  وازخُـــاعي ال جخـــضزل ُٞـــه بال بعاصة الضولـــت ٞو

اهه ٣ٞـــِ فـــي ـٖـــت ألازـــغي اإلاهمـــت هـــي وؿـــبُت َـــظا ؤلا الؿـــُاصًت اإلادـــضصة فـــي صؾـــخىعَا، والخانـــُ تراٝ بؿـــٍغ

جزإ بطا ـؤٖــغاٝ الخــغب بــحن َغفــي الــو ؤزــٍغ ًسخلــ٠ بدُــض ٩ًــىن بخُبُــ٤ ٢ــىاهحن مىاظهــت مــً نــضع مىــه، و 

٩ــىن بخُبُــ٤  نــضع مــً ، ؤمــا (4)٢ــىاهحن الخــغب والخُــاص بطا نــضع مــً الــضو٫ ألازــغي الخ٩ىمــت ال٣اثمــت، ٍو

ـــى الهــغإ اإلاؿـــلر، بال ؤن ال٣ٟهــاء اٖخـــ بروا ؤن ـبسهــىم ٧ىهــه ما٢خـــا ٞهــى ًيخهـــي باهةهــاء ؾـــبب وظــىصٍ َو

ـــت زانـــت مـــا حٗلـــ٤ بخُبُـــ٤ ٧اهـــذ مكـــضصة ونـــٗبت ؤلا  الكــغوٍ ؾـــدُٟاء ممـــا ٌُٗـــل جُٟٗــل ؤَـــضاٝ الىٍٓغ

ت الخضًشت ٦م ى ما جمذ مغاظٗخه في الىٍٓغ  ؾجري. ا٢ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب ٖلجها، َو

ٝا للىٍشيت الحذيثت: ير ـٔالنزاِاث املعلحت  -2  الذوليت ٘و

ـــت الخضًشـــت للجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت  ـــذ الىٍٓغ خحن، ؤوالَمـــا فـــي ْـــل ت جىُٓمـــا ٖلـــى مـــغخلالضولُـــ حر ـٚـــٖٞغ

٣ا إلاا ًلي:1977اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت، وزاهجهما في البروجى٧ى٫ ؤلايافي الشاوي   ، ٞو

                                                           

 .211، ص 210د أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ، >> هبٕٗٞ اُ٘ياػبػزٍُٓؾٔل ؽبىّ 

 .19، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٛاشش٠خ هه٤خ -(2

 .211، >> هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(3

 .212، ص أُوعغ ٗلَٚ -(4
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 النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت في مٙهوم املادة الثالثت املؽتر٠ت: -أ

حالــت ٜيــام هــضاُ  فــيمــا ههــه "  1949ؤوعصث اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘ 

"، ل٨ـً اإلا٣هـىص بهـظا الىنـ٠ ..معلل ليغ لـ  وـابْ دولـي فـي أساىـو  أحـذ ألاوـشاٗ العـاميت املخّاٜـذة

٧ان مدل زالٝ، ٞهل ًىهٝغ اإلاٟهىم بلى ٧ل هؼإ ال ًُب٤ ٖلُـه ونـ٠ الجـزإ الـضولي؟ وبالخـالي، ٌكـمل 

زلُـــــت وؤٖمـــــا٫ الٗهـــــُان والٗىـــــ٠ ٧ـــــل ؤهـــــىإ الجزاٖـــــاث الضازلُـــــت بمـــــا ٞجهـــــا الايـــــُغاباث والخـــــىجغاث الضا

ــظا مــا ؾــُُٟض فــي مجــا٫ جُبُــ٤ ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت بلــى ظاهــب ٢ىاٖــض خ٣ــى١ ؤلاوؿــان، ؤم ؤن  الــضازلي َو

حر َـــى مـــا ـنى ألازــــوفـــي الخ٣ُ٣ـــت ٧ـــان اإلاٗـــ ،ني الـــض٤ُ٢؟ـبمٟهىمهـــا الٟـــ (1)اإلا٣هـــىص ًخجـــه بلـــى الخـــغب ألاَلُـــت

ً فـــي اإلاـــاجمغ الضبلى  ذ بلُـــه هُـــت اإلاـــاجمٍغ ماســـ ي إل٢ـــغاع اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ ولـــم ٨ًـــً ججـــاوػ مهـــُلر اههـــٞغ

 (2)الخغب ألاَلُت ٞجها بال ججاوػا ٖغيُا.

٢ـض بٗشـذ ٖهـضا ظضًـضا فـي  1949وبظل٪ ج٩ىن اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعبـ٘ 

كــضصة فـــي بر مـحر الضولُــت، ٣ٞــض زٟٟـــذ مــً الكــغوٍ التــي ٧اهـــذ حٗخـــالخىٓــُم الــضولي للجزاٖــاث اإلاؿـــلخت ٚــ

ت الخ٣لُضًت لخُب٤ُ الخض ألاصوى مً ال٣ىاٖض ؤلاوؿـاهُت، ُٞمـا ع٦ـؼث فـي مًـمىنها بكـ٩ل ؤ٦بـر ٖلـى  الىٍٓغ

ذ اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت (3)حجــم اهدكــاع الخمــغص وجىُٓمــه للى٢ــٝى ٖلــى ٞٗالُخــه ، وفــي َــظا اإلاجــا٫ اقــتَر

حن ؤولهمـــــا ًخٗلـــــ٤ بٗمىمُـــــت الخمـــــغص ومـــــضي اهدكـــــ اٍع الجٛغافـــــي، وزاهجهمـــــا اؾـــــدُٟاء الهُبـــــا١ ؤخ٩امهـــــا قـــــَغ

هم ل٣ُاصة مؿاولت و اإلاخمغصًً ألنى٫   .     (4)في اإلااصة ةإلاباصت ؤلاوؿاهُت اإلادضصترام اـخبالخىُٓم بسًٖى

 :1977النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت في مٙهوم البروجو٠و٥ إلالافي الثاوي  -ب

 ي اإلااصة ألاولى التي ظاء ٞجها:هُا٢ه اإلااصي ف 1977ل٣ض خضص البروجى٧ى٫ ؤلايافي الشاوي 

" عــشي َـــزا اللحـــٞ "البروجو٠ــو٥" الـــزي يىـــوس وي٢مــل املـــادة الثالثـــت املؽــتر٠ت بـــين اجٙاٜيـــاث 

دون أن  ّــذ٥ مــً الؽــشوه الشاَىــت لخىبيٝهــا ِاــع حميــْ  1949أٔعــىغ حب  12حىيــٚ املبرمــت فــي 

ـاث املعـلحت ال ـ  ال حؽــملها املـادة ألاولـع مـً اللحٞ"البروج و٠ــو٥" إلالـافي إلـع اجٙاٜيـاث حىيــٚ املىاِص

ـــــــاث الذوليــــــــت املعــــــــلحت اللحــــــــ 1949أٔعــــــــىغ حب  12املبرمـــــــت فــــــــي  ٞ املخّلـــــــٞ بحمايــــــــت اــــــــحايا املىاِص

جــــذوس ِاـــــع إٜلــــيم أحـــــذ ألاوــــشاٗ العـــــاميت املخّاٜــــذة بـــــين ٜواجــــ  املعـــــلحت    ـوالـــــ جو٠ــــو٥" ألاو٥ "البرو

ــواث معــلحت ميؽــٝت أو حماِــاث هٍاميــت ِاــع حــضء  حــذ ٜيــادة معــنولتمعــلحت أخــشى وجمــاسط ج ٜو

مــــً إٜليمــــ  مــــً العــــيىشة مــــا يم٢ن ــــا مــــً الٝيــــام بّمليــــاث ِعــــ٢شيت مخواـــــلت وميعــــٝتل وحعــــخىيْ 

 (5) جىٙيز َزا البروجو٠و٥"

                                                           

1(-Anthony CULLEN, The concept of Non-international armed conflict in international humanitarian 

law, Cambridge press university, Cambridge, UK, 2010, pp. 186, 187. 

، ٓوعغ ػٛاشش٠خ . أٗظو ًنُي: هه٤خ217، >> هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(2

 .31ٍبثن، ص 

3)- Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention (III) de Genève du 12 août 1949 relative au 

traitement des prisonniers de guerre, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, 1952, p. 42. 

 .31، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٛاشش٠خ هه٤خ -(4

 .353ٍ، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(5
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ؤ٦ضث ال٣ٟغة ألاولى مً هـو اإلاـاصة بإنهـا ظـاءث لخ٨مـل وجُـىع اإلاـاصة الشالشـت اإلاكـتر٦ت وبالخـالي هـي 

حر الضولُـــت، و٢ـــضم ـظضًـــضا الهُبـــا١ ٢ىاٖـــض الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚـــ ال جلٛجهـــا بـــإي قـــ٩ل، وبهمـــا ج٣ـــضم هُا٢ـــا

ذ فـي ؾـبُل طلـ٪ مشلهـا  ا في الكـغوٍ الخانـت باهُبـا١ ؤخ٩امـه، ٞاقـتَر ٍغ البروجى٧ى٫ بظل٪ حٗضًال ظَى

مشـــــل اإلاـــــاصة الشالشـــــت اإلاكـــــتر٦ت ٖمىمُـــــت حجـــــم الخمـــــغص واهدكـــــاٍع الجٛغافـــــي، ويـــــغوعة اؾـــــدُٟاء م٣خًـــــُاث 

 اإلاؿاولت، م٘ اخترام ٢ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب.الخىُٓم بىظىص ال٣ُاصة 

ا ٢ـــــضًما ظضًـــــضا َـــــى قـــــٍغ الغ٢ابـــــت ؤلا٢لُمُـــــت، وظـــــاء  وؤيــــاٝ البروجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي الشـــــاوي قـــــَغ

ِاــــع حــــضء مــــً إٜليمــــ  مــــً العــــيىشة مــــا يم٢ن ــــا مــــً الٝيــــام  وجمــــاسط جحــــذ ٜيــــادة معــــنولتبٗبــــاعة "

ــظا ٌٗنــي ؤن ًمــاعؽ اإلا بّمليــاث ِعــ٢شيت مخواـــلت وميعــٝت دــاعبىن ٖلــى ظــؼء مــً ؤلا٢لــُم ؾــُُغة " َو

ت ميؿـــــــ٣ت ومخىانـــــــلت يـــــــض الخ٩ىمـــــــت ال٣اثمـــــــت ؤو  اصثـــــــت جم٨ـــــــثهم مـــــــً ٢ُـــــــاصة ٖملُـــــــاث ٖؿـــــــ٨ٍغ ٞٗلُـــــــت َو

ـــــت الخ٣لُضًـــــت فـــــي ْـــــل هٓـــــام  الجماٖـــــاث ألازـــــغي اإلاىاوثـــــت، وجـــــم بخُـــــاء َـــــظا الكـــــٍغ مـــــً مسلٟـــــاث الىٍٓغ

تراٝ باإلاداعبحن التي ٧اهذ اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت ٢ض جج اوػتها، ل٨ً البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي الشـاوي ًٞـل الٖا

ـــــؼ َــــظٍ الى(1)الٗــــىصة لهـــــظٍ الكــــغوٍ اإلاكـــــضصة  باؾـــــدبٗاص  ٓـــــغة الًــــ٣ُت فـــــي البروجى٧ــــى٫ الشـــــاوي، وجــــم حٍٗؼ

ى ماالضازلُت الخىجغاث والايُغاباث     ظٗل هُا٢ها اإلااصي ؤوؾ٘.و ججاوػجه اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت  َو

مـا٫ ، جـم الخُـغ١ فـي ٠خالـت ملا ظبٞ َـظا اإلاُلـب بلـى الىُـا١ اإلاـاصي الهُبـا١ يـىابِ ؾـحر ألٖا

ـت الخ٣لُضًـت والخضًشـت، واؾـخ٣غ  الٗضاثُت مً زال٫ الىُا١ اإلااصي لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي خؿـب الىٍٓغ

صولُــت خؿــب اإلاــاصة الشاهُــت  ؿــلختملــى ج٣ؿــُم الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بلــى هؼاٖــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٖ

لدكــــمل  1977واإلاــــاصة ألاولــــى مــــً البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي ألاو٫  1949جٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘ اإلاكــــتر٦ت بــــحن ا

ـــــ جسىيـــــها خغ٧ـــــاث اإلا٣اومـــــت  تيـالــــجسىيـــــها الــــضو٫ والجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت  تيـالـــــحر اإلاٗلىــــت ـالخــــغب اإلاٗلىـــــت ٚو

ني، والجزاٖـــــــاث اإلاؿـــــــلخت  ٦ت الـــــــضولي خؿـــــــب اإلاـــــــاصة الشالشـــــــت اإلاكـــــــتر  حر ـٚـــــــاإلاىٓمـــــــت وخغ٧ـــــــاث الخدـــــــغع الـــــــَى

ــــت مــــ٘ خغ٧ــــاث  تيـالــــحكــــمل الجزاٖــــاث  تيـالــــ 1977والبروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي الشــــاوي  جسىيــــها الخ٩ىمــــت اإلاغ٦ٍؼ

ـــت قـــغوٍ قـــ٩لُت فـــي الخمـــغص ال٣ـــاثم صازـــل  الخمـــغص ؤو خغ٧ـــاث الخمـــغص ُٞمـــا بُثهـــا مـــ٘ يـــغوعة جـــىاٞغ مجمٖى

 ضاثُت.ٖما٫ الٗالُبُٗت ال٣اهىهُت لًىابِ ؾحر ألا ًلي لضعاؾت الضولت، وؾيخُغ١ في ما 

مــــا٫ الٗضاثُــــت ؤو ٢ــــاهىن الَــــاي مىــــ ٦مــــا الخٓىــــا  ٟهــــلال ظاإلاؿــــاع الــــظي ههجخــــه يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

ـت الخـغب، بلـى الخ٣ـاعب الـظي ظـغي بـحن  الجامض ًٖ ٢اهىن ظى٠ُ فـي ْـل ال٣ـاهىن الـضولي الخ٣لُضًـت وهٍٓغ

ـــــت الـــــ ـــــت الخـــــغب الكـــــ٩لُت بلـــــى هٍٓغ زإ اإلاؿـــــلر جـٞغعـــــي ال٣ـــــاهىن )الَـــــاي وظىُـــــ٠( بٗـــــض الاهخ٣ـــــا٫ مـــــً هٍٓغ

ُت، ختى جىخُض مؿاعاث ظى٠ُ والَاي في ْل بغوجى٧ىلي   .1977اإلاىيٖى

مــا٫ الٗضاثُــت مــً زــال٫ الاؾــخسضاماث اإلاخٗــضصة و٢ـض  خاولىــا البدــض فــي مــضلى٫ مهــُلر ؾـحر ألٖا

حر ٖـــــً ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي بخٟغ٢ـــــت َـــــظا اإلاهـــــُلر ٖـــــً ٢ـــــاهىن الخـــــغب و٢ـــــاهىن ـإلاهـــــُلخاث الخٗبـــــ

مـا٫ الٗضاثُـت ٞـٕغ اؾـخ٣ل زـم اعجـبِ زـم جىخـض مـ٘ م٩ىهـاث ال٣ـاهىن الجزاٖاث اإلاؿلخ ت، وبُان ؤن ؾـحر ألٖا

ما٫ الٗضاثُت. يىابِ ؾحر  َبُٗت او٫ بُانؾىد وفي ما ًليالضولي ؤلاوؿاوي،   ألٖا
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  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتالىبيّت الٝاهوهيت لموابي ظير ألِا   الىبيّت الٝاهوهيت لموابي ظير ألِا

امـت فـي مجـا٫ الُبُٗت ال٣اهىهُت لًىابِ ؾحر ألا  ٌٗض جدضًض  ٖما٫ الٗضاثُـت مدُـت ؤؾاؾـُت َو

حر ٖــً بـاقي ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الــضولي ـصعاؾـت ماَُـت َـظٍ ال٣ىاٖـض، بال ؤن َــظٍ الُبُٗـت ال جسخلـ٠ بكـ٩ل ٦بـ

ـــا، وبالخـــالي  تيـالـــؤلاوؿـــاوي، ل٨ـــً البدـــض ؾـــُتر٦ؼ ٖلـــى الخهـــاثو الٗامـــت لهـــظٍ ال٣ىاٖـــض  ـــا ٖـــً ٚحَر جمحَز

فـي ال٣ــاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي فــي ٞـٕغ ؤو٫، زـم هبدــض  ٖمــا٫ الٗضاثُـتؾـيبضؤ بضعاؾـت م٩اهــت يـىابِ ؾـحر ألا 

ٖــــً زهىنــــُت مهــــاصع َــــظٍ ال٣ىاٖــــض يــــمً اإلاهــــاصع الٗامــــت لل٣ــــاهىن الــــضولي فــــي ٞــــٕغ زــــان، لىهــــل بلــــى 

ما٫ الٗضاثُت و٢ىتها اإلالؼمت في ٕٞغ زالض.  البدض في ال٣ُمت ال٣اهىهُت لًىابِ ؾحر ألٖا

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

    ِما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاويِما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاويم٣اهت لوابي ظير ألا م٣اهت لوابي ظير ألا 

مــــــا٫ الٗضاثُـــــت فـــــي ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي بمؿــــــاثل   ًخٗلـــــ٤ مىيـــــٕى م٩اهـــــت يـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

ــل جغج٣ــي بلــى ؤن ج٩ــىن ٢ــاهىن مؿــخ٣ل، ومــا  ٢اهىهُــت مدــضصة، جــغجبِ بالىنــ٠ الخ٣ُ٣ــي لهــظٍ ال٣ىاٖــض َو

ت ضـــــخاًا الجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت ؤو بمـــــا ؾـــــمي ب٣ىاٖـــــض هـــــي ؤؾــــــ الُـــــاب٘ الخ٩ـــــاملي بُثهـــــا وبـــــحن ٢ىاٖـــــض خماًـــــ

ى ما هجُب ٖلُه في ما ًلي:  ظى٠ُ، َو

ما٥ الّذائيت ٚ الٝاهون أو الىٍام ِاع لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيتأوال:مذى اهىباٛ ـو ٚ الٝاهون أو الىٍام ِاع لوابي ظير ألِا   ::أوال:مذى اهىباٛ ـو

اجٟا٢ُــاث الَـــاي ول٣ـــض ؤَل٣ـــذ ٖلجهـــا ٖـــضة ؤونـــاٝ ٚحـــر  ضر خـــى٫ ج٨ُُـــ٠ ٢ىاٖـــزـــاع ظـــض٫ ٦بحـــ ل٣ــض 

ـــى "تى فـــي الـــضواثغ الضولُـــت ـمىخـــضة خـــ ٜواِـــذ الغؾـــمُت، فـــي بٗـــٌ ألاخُـــان ًُلـــ٤ ٖلجهـــا الىنـــ٠ ألاقـــهغ َو

الٝـاهون الـذولي املخّلـٞ بعـير " وؤخُاهـا "هٍـام الَـاي" وؤخُاها "ٜاهون الَاي" وفي بٌٗ ألاخُان "الَاي

مــــا٥ الّذائيــــت" ٗــــض َــــظا الــــألِا تراوح فــــي الىنــــ٠ هخــــاط ٚمــــىى ٢ــــاهىوي ٨ًخىــــ٠ َــــظٍ ال٣ىاٖــــض مىــــظ ـ، َو

 ٗه في الخ٣ُُم الخالي:ْهىعَا، ؾىداو٫ ٞع

ما٥ الّذائيت: -1 ٚ الٝاهون أو الُٙش الٝاهووي ِاع م موِت ٜواِذ ظير ألِا  اهىباٛ ـو

مــا٫ الٗضاثُــت ش ـالخل٣ــت ألاولــى فــي مؿــاع جُـىع جىٓــُم الخــغب ٖــ بر ـخـحٗ بن يـىابِ ؾــحر ألٖا بر الخــاٍع

٘ الضولُت داث واإلاكاَع الهاث والخهٍغ  الضولُت زانت مـا حٗلـ٤ باجٟـا٢ُتي ، ؤو في الاجٟا٢ُاث(1)ؾىاء في ؤلٖا

ترة ما ٌؿمى ب٣ـاهىن الخـغب ألن الخـغب ٧اهـذ ال جـؼا٫ خ٣ـا ـ، و٢ض ؾاص زال٫ جل٪ ال1907ٟو 1899الَاي 

هـــــغ آهـــــظا٥ ونـــــ٠ ٢ـــــىاهحن  ــــاث الضولُـــــت ولـــــم ج٨ـــــً مدٓـــــىعة بٗــــض، ْو ت اإلاىاٖػ ًم٨ــــً اللجـــــىء بلُـــــه لدؿـــــٍى

ــت مــ٘ اهُبا٢هــا ٖلــى  ــتوؤٖــغاٝ الخــغب البًر ــت ال٣اهىهُــت مــً   .٦ــظل٪ الخــغب البدٍغ وحكــ٩لذ َــظٍ اإلاجمٖى

ال٣ىاٖـض اإلاكـتر٦ت فـي ظاهبهـا اإلاىيـىعي بدىٓـُم ؾــلى٧اث اإلادـاعبحن وخٓـغ وج٣ُُـض وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خــا٫ 

ــــت اإلاخدــــاعبحن فــــي ازخُــــاع وؾــــاثل وؤؾــــالُب ؤلايــــغاع بالٗــــضو، وؤٖخــــ حرون َــــظا ـبر ال٨شـــــمــــً مىُلــــ٤ ٖــــضم خٍغ

 اهىها مؿخ٣ال.الخىاؾ٤ اإلاىيىعي ًم٨ً ؤن ٌك٩ل ٢
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ه جدخـــاط بلـــى ٖملُـــت جٟاٖـــل م٣ٗـــضة بـــحن  ً ٞـــٕغ ٢ـــاهىوي ظضًـــض مهمـــا ٧ـــان مىيـــٖى بن ٖملُـــت ج٩ـــٍى

ُت واجٟا٢ُت ومباصت زانت بياٞت بلـى اٖخمـاص ٢ًـاجي وجدلُـل ٣ٞهـي واؾـ٘، ٦مـا ٌٗخمـض طلـ٪  ٖىامل ٖٞغ

ٖـــً بـــاقي  حز ـٖلـــى زهـــاثو ًىٟـــغص بهـــا َـــظا الٟـــٕغ الجضًـــض، ومهـــاصع زانـــت لهـــظا ال٣ـــاهىن، ومًـــمىن مخمـــ

ـت ال٣ىاٖـض ألانـُلت، ولئلظابـت ٖمـا بطا ٧اهـذ ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ الخـغب ٦مـا ؾـمُذ آهـظا٥ ؤو  ٢ىاٖـض مجمٖى

ما٫ الٗضاثُت حك٩ل ٢اهىها مؿخ٣ال ٞال بض مً ج٣ُُم َظٍ الٗىانغ. ت يىابِ ؾحر ألٖا  مجمٖى

ـ٤ بوكـاء مىٓىمـت ٢ ن بطافي خا٫ ما  ،ن اإلاجخم٘ الضوليب  اهىهُـت ظضًـضة ؾـ٣ُىم ٧ان ًخجه في ٍَغ

ا مً الخاظت بلى هٓـام ٢ـاهىوي ظضًـض إلاٗالجـت ؤويـإ وا٢ُٗـت جٟـغى  ب٣ٗض اجٟا٢ُاث مغظُٗت لها، مضٖٞى

ــت ال٣ـَــظا الخُٛــ  اىاٖــض الخٗاَضًــت بــضؤث فــي جد٣ُــ٤ َــظحر اإلاؿــخدضر، ومهمــا ٧اهــذ الــضواٞ٘، ٞــةن مجمٖى

ُـــت حرا ٖـــً جـــغا٦م جـالاججـــاٍ الـــضولي هدـــى بوكـــاء ٞـــٕغ ٢ـــاهىوي ظضًـــض حٗبـــ لـــت و٢ىاٖـــض ٖٞغ سُـــت ٍَى جغبـــت جاٍع

وقـــ٩لذ زـــىعة فـــي  1907و 1899عاســـخت، وجدـــذ ٖىـــىان ٢ـــىاهحن وؤٖـــغاٝ الخـــغب ٣ٖـــضث اجٟا٢ُخـــا الَـــاي 

ً ٢ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب لم ٌؿب٤ لها مشُل.   مجا٫ جضٍو

ـــــا مدـــــضصا مـــــً ال٣ىاٖـــــض ًخٗلـــــ٤ ؤؾـــــاؽ بدىٓـــــُم ؾـــــلى٥  ـــــت اجٟا٢ُـــــاث الَـــــاي هٖى و٢ـــــضمذ مجمٖى

ُُــــض وؾــــاثل وؤؾــــالُب ال٣خــــا٫ ٧ــــىن اؾــــخسضمها لــــِـ خ٣ــــا ال ج٣ُــــضٍ ٢ُــــىص، وبالخــــالي اإلادــــاعبحن وخٓــــغ وج٣

ما٫ الٗضاثُت، ٣ٞض ؾاٖض َظا اإلاًمىن ال٣اهى   جها.وي اإلاىخض في بنباٙ َاب٘ زام ٖلًد٨م ؾحر ألٖا

يُـــــت، ٣ٞـــــض جـــــال طلـــــ٪ اٖـــــ تراٝ صولـــــي بهـــــظٍ ال٣ىاٖـــــض و٢ُمةهـــــا ـولـــــم ٣ًـــــ٠ ألامـــــغ ٖىـــــض اإلاغخلـــــت الخضٍو

" فــــي الٗضًــــض مــــً اإلاىاؾــــباث ال٣ٟهُــــت والضبلىماؾــــُت ٜــــاهون الَــــايؤن جــــم بَــــال١ ونــــ٠ " ال٣اهىهُــــت، بلــــى

لــــــى ؾــــــبُل اإلاشــــــا٫، ؤَلــــــ٤وال٣ًــــــ يــــــمً ٞخــــــىي مد٨مــــــت الٗــــــض٫ الضولُــــــت بكــــــإن  ىنــــــ٠َــــــظا ال اثُت، ٖو

، ٦مـــا وعص فـــي الٗضًـــض مـــً ال٨خابـــاث اإلاخسههـــت (1)مكـــغوُٖت اؾـــخسضام ألاؾـــلخت الىىوٍـــت ؤو الةهضًـــض بهـــا 

لــــــــى عؤؾــــــــهم الٗمُــــــــض ظــــــــان ب٨خُــــــــهمــــــــً ؤبــــــــغػ ٣ٞهــــــــا ، و٦ــــــــظل٪ ال٣ُٟــــــــه (2)ء ال٣ــــــــاهىن الــــــــضولي ؤلاوؿــــــــاوي ٖو

 .(3)للهلُب ألاخمغ ت" في ٖغيه اإلاىظؼ لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في اإلاجلت الضولُخ لي٤-ظخاهيعالٗ حن"

الجٟا٢ُــــاث  1977ن ونــــ٠ ٢ــــاهىن الَــــاي ٧ــــان مٗمــــىال بــــه ٢بــــل ب٢ــــغاع البروجى٧ــــىلحن ؤلايــــاُٞحن ب

، ألهــــه بٗــــض ب٢ــــغاع البروجى٧ــــىلحن جىخــــض ٢ــــاهىن الَــــاي مــــ٘ ٢ــــاهىن ظىُــــ٠ جدــــذ مٓلــــت 1949ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘ 

   .ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي

ٗــض َــظا ال٨ــالم م٣بــىال  و٢ــض جدــى٫ ٢ــاهىن الَــاي بلــى ٞــٕغ ٢ــاهىوي يــمً َــظا الخىٓــُم الجضًــض، َو

حن ظـــا ـــت، ألن الخىخُـــض بـــحن الٟـــٖغ ء بٗـــض جىخُـــض اإلاهـــضع ال٣ـــاهىوي لهمـــا ممـــشال فـــي ظـــضا مـــً الىاخُـــت الىٍٓغ

باٖخبـاع ؤن اإلاىُلـ٤ الغثِسـ ي لخىٓـُم ؾـحر  ،لُهبذ مخ٩امال بحن ال٣اهىهحن وجىخُض اإلاًمىن  ،البروجى٧ىلحن

ما٫ الٗضاثُت و٢ىاٖض خماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت َى صاٞ٘ ؤلاوؿاهُت  .(4)ألٖا

                                                           

كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ِٓؾن ثٔنًوح األ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ُ٘يع  -(1

 .35، 34ص ، اَُالػ، ٓوعغ ٍبثن

ك٤َُ اُزطج٤ن ػ٠ِ اُظؼ٤ل اُٞؽ٢٘،  -،>> اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ رطٞهٙ ٝٓجبكإٙ<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ثىز١ٗعبٕ  -(2

 .37ٓوعغ ٍبثن، ص 

3)  - Stanislaw E. Nahlik, op.cit., p. 15. 

4)- Yves SANDOZ, <<Unlawful Damage in Armed Conflicts and Redress under International 

Humanitarian Law>>, op.cit., p. 144.. 
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مـــــا٥ ؤو "" ٜـــــاهون الَـــــايلـــــظل٪ ٞـــــال٣ى٫ الىاضـــــر َـــــى ؤن مهـــــُلر " الٝـــــاهون املخّلـــــٞ بعـــــير ألِا

" ٧ـــــان مهـــــُلخا مٗمـــــىال بـــــه وصـــــخُدا ٢بـــــل جىخُـــــض م٩ىهـــــاث ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي ؤي فـــــي الّذائيــــت

ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي الخ٣لُـــضي، ل٨ـــً بٗـــض جىخُـــض م٩ىهـــاث ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ٧ـــان ال بـــض مـــً 

٤ ما ًلي.  الخسلي ًٖ َظا الىن٠ بلى ؤوناٝ ؤزغي ٞو

ما٥ الّذائيت: -2 ٚ الىٍام ِاع م موِت ٜواِذ ظير ألِا  اهىباٛ ـو

٣ــــا لؤلويــــإ الجضًــــضة، ًــــغي الــــبٌٗ ؤهــــه مــــً ألاًٞــــل آلان بَــــال١ ونــــ٠ هٓــــام الَــــاي بــــض٫   ٞو

ثر م٘ َبُٗـت ٢ىاٖـض الَـاي خالُـا، واإلا٣هـىص َىـا لـِـ بالىٓـام ال٣ـاهىوي ٧لُـت، ـ٢اهىن ألهه ٢ض ًدىاؾب ؤ٦

مـا٫ الٗضاثُـت، بدُـض ؤن َـظٍ ال٣ىاٖـض وبن ٧اهـذ ظـؼءا مـً ال٣ـاهىن بل الُـاب٘ الخـام ل٣ىاٖـض  ؾـحر ألٖا

ىـه، بال ؤن َـظا ال ًىٟـي زهاثهـها اإلامـ ني ـ" ال ٌٗـهٍـام الَـايحر "ـة، ٞخٗبـحز ـالضولي ؤلاوؿاوي وجضزل في ج٩ٍى

ـــا مـــً ٢ىاٖـــض ـوظـــىص ٞـــٕغ ٢ـــاهىوي ظضًـــض مـــً ظهـــت، ول٨ىـــه ًمـــ مـــا٫ الٗضاثُـــت ٖـــً ٚحَر حز يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

هىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، ومــً ظهــت ؤزــغي، ٞهــظا اإلاٗنــى وظــض م٩اهــا لــه بٗــض الخىخُــض بــحن ٢ــاهىن ظىُــ٠ ال٣ــا

، وال ًمىــ٘ طلــ٪ ؤن ًدخــىي َــظا ال٣ــاهىن ٖلــى ؤهٓمــت ع ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاويوالَــاي يــمً بَــا

ىه ٦ما ال ًمـ طل٪ بىخضجه.  مً ال٣ىاٖض جضزل في ج٩ٍى

مــــا٫ الٗضاثُــــت وجىٓـــــٞدؿُــــ ُم ؾــــلى٧اث اإلاخدــــاعبحن وخٓــــغ وج٣ُُــــض وؾــــاثل وؤؾــــالُب ال٣خــــا٫ حر ألٖا

ــــت بمــــا فــــي طلــــ٪ ٧ــــل مــــا ًخٗلــــ٤ باألؾــــ ــــت والجٍى ــــت والبدٍغ ٣ــــت وظىاهــــب الخــــغب البًر لخت وألاَــــضاٝ مــــ٘ ٍَغ

ــــــا  اث حٗالجهـــــــا ٢ىاٖــــــض الَـــــــاي ٖلـــــــى وظـــــــه الخدضًــــــض، و هـــــــازخُاَع ٖىـــــــض الغظـــــــٕى ل٣ىاٖـــــــض  تىـخـــــــي مىيـــــــٖى

ال ولـــى ظؼثُـــا بـــحن الىٓــــامحن ال٣ـــاهىهُحن الَـــاي وظىُـــ٠، ٞمــــشال هجـــض ٞهــــ 1977البروجى٧ـــىلحن ؤلايـــاُٞحن 

ً مشـــل: البـــاب الشالـــض فـــي ال٣ؿـــم ألاو٫: ؤؾـــالُب ووؾـــاثل  وعصث ؤٚلـــب ٢ىاٖـــض هٓـــام الَـــاي يـــمً ٖىـــاٍو

، 37، خٓــــــغ الٛــــــضع اإلاــــــاصة 36، ألاؾــــــلخت الجضًــــــضة اإلاــــــاصة  35ال٣خــــــا٫، واإلابــــــاصت ألاؾاؾــــــُت لــــــه فــــــي اإلاــــــاصة 

، زــم 41، ٖــضم مهاظمــت الٗــضو الٗــاظؼ ٖــً ال٣خــا٫ 40ؤلاب٣ــاء ٖلــى الخُــاة اإلاــاصة  ،39و 38الكــاعاث اإلاــىاص 

ال٣ؿــم ألاو٫ مــً البــاب الغابــ٘ جدــذ ٖىــىان الخماًــت الٗامــت مــً آزــاع ال٣خــا٫ وعص فــي زالزــت ٞهــى٫ جخٗلــ٤ 

ُـــــان اإلاضهُـــــت زـــــم الخـــــضابحر الى٢اثُـــــتـب٣اٖـــــضة الخمُـــــ  حز زـــــم ألاشـــــخام اإلاـــــضهُىن والؿـــــ٩ان اإلاـــــضهُىن زـــــم ألٖا

واإلاىــــا٤َ وطاث الخماًــــت الخانــــت، وبالخــــالي لــــم ًــــإحي َــــظا الخــــىالي والخيؿــــ٤ُ بــــحن اإلاــــىاص اإلاخٗا٢بــــت بكــــ٩ل 

ــا مــً ال٣ىاٖــض فــي مًــمىنها ـظؼافــي بــل ظــاء للخٗبــ ــا ٖــً ٚحَر حر ٖــً َبُٗــت مخىا٣ٞــت لهــظٍ ال٣ىاٖــض وجمحَز

ي َـاب٘ الىٓــام اإلاخىاؾـ٤ فــي اإلاكـتر٥ واإلابـاصت اإلاىخــضة التـي حؿــدىض بلجهـا َــظٍ ال٣ىاٖـض ممـا ًا٦ــض مـغة ؤزــغ 

 (1) ٢ىاٖض الَاي.

ما٥ الّذائيت مْ ٜواِذ الحمايت إلاوعاهيت ما٥ الّذائيت مْ ٜواِذ الحمايت إلاوعاهيتزاهيا: الىابْ الخ٣اماي لٝواِذ ظير ألِا   زاهيا: الىابْ الخ٣اماي لٝواِذ ظير ألِا

حر َبُٗت ٢ىاٖض الَـاي مـً ال٣ـاهىن بلـى الىٓـام الخـام، ٧ـان ال بـض مـً البدـض فـي َبُٗـت ـبٗض حٛ

مــــا٫ الٗضاثُـــت و٢ىا ٖــــض خماًـــت ضــــخاًا الجزاٖـــاث اإلاؿــــلخت، وفـــي َــــظا الٗال٢ـــت بـــحن ٢ىاٖــــض ؾـــحر وبصاعة ألٖا

 :ماًليخ٩امل بُثهما، بحن الىٓامحن، زم في مٓاَغ ال لبدض في مبرعاث الاعجباٍاإلاجا٫ ال بض مً ا

                                                           

 ٝٓب ثؼلٛب. 283 ، ٓوعغ ٍبثن، صِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1
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 مبرساث الخ٣امل بين هٍام الَاي وهٍام حىيٚ: -1

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت اإلاؿـــــمى بىٓـــــام الَـــــاي و٢ىاٖـــــض الخماًـــــت ؤلاوؿـــــاهُت ؤو هٓـــــا م بن ٢ىاٖـــــض ؾـــــحر ألٖا

ظىُـــ٠ وظهـــان لٗملـــت واخـــضة، ٞـــةطا ٧ـــان هٓـــام الَـــاي يهـــخم بدىٓـــُم الٗملُـــاث الخغبُـــت طاتهـــا ٞـــةن هٓـــام 

ـا، ٦مـا ؤن هٓـام الَـاي ًـغجبِ ؤؾاؾـا ب٨ٟـغة يـبِ الًـغوعة الخغبُـت ويـغوعة جد٣ُـ٤  ظى٠ُ يهخم بأزاَع

حر ـججىِـــب ٚـــحرجبِ ب٨ٟـــغة جد٣ُـــ٤ مبـــضؤ ؤلاوؿـــاهُت و ـالهــضٝ مـــً الٗملُـــاث الٗضاثُـــت، ؤمـــا ٢ـــاهىن ظىُـــ٠ ٞـــ

 .(1) اإلا٣اجلحن آزاع َظٍ الٗملُاث الخغبُت

برع آزـغ ًخٗلـ٤ بداظـت ٧ـل هٓـام ـًًاٝ بلى َظا اإلابرع اإلاى٣ُي اإلاخٗل٤ بىخضة مجا٫ الخُب٤ُ، مـ

، ٞـــال ًم٨ـــً جُٟٗـــل ؤهٓمـــت ػمـــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت لآلزـــغ مـــً ؤظـــل اؾـــخ٨ما٫ ٞهـــى٫ الخماًـــت ؤلاوؿـــاهُت

خاًا الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت صون ج٣ُُـــض لىؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ وجىٓـــُم ترام واإلاؿـــاٖضة لطــــالخماًـــت والاخـــ

ت  ــــى فــــي الخ٣ُ٣ــــت ٖملُــــت الــــخد٨م فــــي صواعــــي الًــــغوعة الٗؿــــ٨ٍغ لؿــــلى٦ُاث اإلادــــاعبحن ؤزىــــاء الاقــــدبا٥، َو

غاى بوؿاهُت.  أٚل

بُٗت هٓام ظى٠ُ ٦ـظل٪ جٟـغى مشـل َـظا الخىخُـض لؿـبب مهـم، َـى ؤن  ُٞبُٗت هٓام الَاي َو

جزإ اإلاؿــلر ـخُــض ًًــ٘ التزامــاث ٖلــى الُــٝغ اإلاهــاظم ٢بــل و٢ــٕى الــ ،ؿــم بالُــاب٘ الى٢ــاجيهٓــام الَــاي ًد

٣ــــت جىظجههــــا مــــا٫ الٗضاثُــــت الٟٗلُـــت فــــي ازخُــــاٍع لىؾــــاثل وؤؾــــالُب ال٣خـــا٫ وفــــي ٍَغ وفــــي  ،و٢بـــل بضاًــــت ألٖا

بُل طلـ٪، حر اإلاكغوٖت واجسـاط ٧ـل ؤلاظـغاءاث الى٢اثُـت والاخخُاَُـت فـي ؾــألاَضاٝ اإلاكغوٖت وألاَضاٝ ٚ

ت واإلاضهُــت  ٦مـا ًًــ٘ التزامــاث ٖلــى الُــٝغ الــظي ٣ًــ٘ ٖلُـه الهجــىم بخد٣ُــ٤ جمــاًؼ بــحن ألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ

ُــــان اإلاضهُــــت ت واإلاــــضهُحن وألٖا ، وججىِــــب ألاشــــخام والؿــــ٩ان َب٣ــــا إلابــــضؤ الخمُـــــحز بــــحن ألاَــــضاٝ الٗؿــــ٨ٍغ

مـــا٫ الٗضاثُـــت، وبـــظل٪ ٩ًـــىن َـــظا الىٓـــام مؿـــاٖضا لخس جزإ ـُٟـــ٠ الٟـــاجىعة ؤلاوؿـــاهُت للـــاإلاـــضهُحن آزـــاع ألٖا

ثر جُبُــــــ٤ ٢ىاٖــــــض الخماًــــــت واإلاؿــــــاٖضة ؤلاوؿــــــاهُت ٖلــــــى ألاشــــــخام اإلادمُــــــحن ـاإلاؿــــــلر، ممــــــا ؾِؿــــــهل ؤ٦ــــــ

 (2) وألاٞغاص اإلا٩لٟحن بخُٟٗل الخماًت.

بت مً اإلاجخم٘ الضولي ممشلت فـي َُئـت ألامـم  ُت، ٣ٞض ٧اهذ َىا٥ ٚع وبُٗضا ًٖ اإلابرعاث اإلاىيٖى

الضولُت للهلُب ألاخمغ مً ؤظل جىخُض م٩ىهاث ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ألن طلـ٪ ٧ـان  اإلاخدضة واللجىت

بــــــت ٧اهــــــذ ظلُــــــت فــــــي اإلاــــــاجمغ  ؾِؿــــــاٖض فــــــي جُٟٗــــــل الخماًــــــت ػمــــــً الجزاٖــــــاث اإلاؿــــــلخت، ٦مــــــا ؤن َــــــظٍ الٚغ

غ ال٣ىاٖـــض ؤلاوؿـــاهُت اإلاُب٣ـــت ػمـــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت لٗـــام  ـــا  1974الضبلىماســـ ي إلهمـــاء وجُـــٍى الـــظي ٖٞغ

 لىنى٫ بلى الهُٛت الثهاثُت للبروجى٧ىلحن.لوألامم اإلاخدضة   تجيؿ٣ُا ٦بحرا بحن اللجىت الضولُ

الٗـض٫ الضولُـت يــمً حر ٖـً مـضي جد٣ـ٤ الخىخُــض بـحن الىٓـامحن، ٖل٣ـذ مد٨مـت ـوفـي ؤًٞـل حٗبـ

 ٖــً الـــترابِ الكـــضًض بــحن ٞغعـــيخـــى٫ مكــغوُٖت اؾــخسضام ألاؾـــلخت الىىوٍــت والةهضًـــض  لــغؤي ؤلاؾدكــاعي ا

 :ال٣اهىن و٦ُُٟت وكإة الىخضة بُثهما

                                                           

 .37،>> اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ رطٞهٙ ٝٓجبكإٙ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ثىز١ٗعبٕ  -(1

، اُِغ٘خ 1999ٓبٕ<<، ٓقزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ، >>ارلبه٤بد ع٤٘ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيعبٔذٚصا٣ق  -(2

 .45، ص 1999اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، 
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ان مً الٝاهون العـاسي فـي الـ زان الِٙش ترابىين بفـوسة وزيٝـت ـنزاُ املعـلل ٜـذ أــبحا مــ"..َو

برا بجخ مــــا ٜـــــذ ؼــــ٢ال جــــذسي يا هٍامــــا واحــــذا مّٝـــــذال  ّــــٗش اليــــوم بجح٣ــــام الٝـــــاهون ـحــــذا بحيــــث اِخــــ

جج٠ـــذ وحـــذة رلـــ٤ الٝـــاهون وحّٝيـــذٍ وحؽـــهذ  1977إلاوعـــاوي الـــذوليل وأح٣ـــام البروجو٠ـــوالث إلالـــا٘يت 

 (1) بزل٤."

وال قـــ٪ ؤن َـــظا الىنـــ٠ ًىُبـــ٤  جمامـــا ٖلـــى خ٣ُ٣ـــت الٗال٢ـــت بـــحن الىٓـــامحن ٦جـــؼء مـــً ٢ىاٖـــض 

ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، ٞــالترابِ الكــضًض والخ٣ُٗــض ؾــماث بــاعػة فــي ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، 

 الضولي ؤلاوؿاوي عجبذ هخاثج ومٓاَغ هخٗٝغ ٖلجها ُٞما ًلي. وجىخُض َظٍ اإلا٩ىهاث جدذ مٓلت ال٣اهىن 

 مٍاَش الخ٣امل بين هٍامي الَاي وحىيٚ: -2

اؾدىاصا للمبـرعاث اإلاـظ٧ىعة، و٦جـؼء مـً هٓـام ٢ـاهىوي واخـض َـى ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي، بـضؤث 

اث ٖلــــى عؤؾــــها اإلاؿــــخىي الخٗاَــــضي، وجــــ ــــب بــــحن الىٓــــامحن ٖلــــى ٖــــضة مؿــــخٍى م طلــــ٪ يــــمً ٖملُــــت الخ٣ٍغ

، وبالخـــــــالي ٞــــــةن هخــــــاثج الخ٩امــــــل جمشلــــــذ فـــــــي 1949اإلالخ٣ــــــحن باجٟا٢ُــــــاث ظىُــــــ٠ ألاعبــــــ٘   1977بغوجى٧ــــــىلي 

 جخمشل ُٞما ًلي: عجب َظا الخ٩امل ٖضة هخاثجالخىخُض ال٣اهىوي وبصعاط الىٓامحن في وز٣ُت ٢اهىهُت، و٢ض 

 وحذة املفذس: -1

لـــى عؤؾـــها اجٟا٢ُخـــا ٢ىاٖـــض الَـــاي ٖلـــى مهـــاصع مؿـــخ٣لت زانـــت ال ثل٣ـــض اٖخمـــض خٗاَضًـــت مثهـــا ٖو

و٢ــــض ٧اهــــذ حٗــــٝغ باؾــــم ٢ــــىاهحن وؤٖــــغاٝ الخــــغب، ٦مــــا اٖخمــــضث ٢ىاٖــــض الخماًــــت  1907و 1899الَــــاي 

ــــــت اجٟا٢ُــــــاث ظىُــــــ٠ لؿــــــىىاث  ، 1949، 1929، 1906، 1864ؤلاوؿـــــاهُت ؤو ٢ىاٖــــــض ظىُــــــ٠ ٖلــــــى مجمٖى

ا٥ مجـا٫ للـغبِ بـحن الىٓـامحن، ولـضي وبالخالي ٧ان َىا٥ اؾخ٣ال٫ جام في اإلاهاصع الخٗاَضًت ولم ٨ًً َىـ

ــ ــغ وخــضة م٩ىهــاث ـ٣ٖــض البروجى٧ــىلحن ؤلايــاُٞحن الخانــحن بالجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت ٚو حر الضولُــت وج٣ٍغ

ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ؤنــــبذ َــــظان البروجى٧ــــىالن مهــــضعا مكــــتر٧ا، وألامــــغ ال ٣ًيــــ ي ٣ٞــــِ بالخىخُــــض 

اٖـــض الاجٟا٢ُـــت الؿـــاب٣ت مكـــتر٦ت بـــحن الىٓـــامحن، و٦ـــظل٪ يـــمً َـــظًً البروجى٧ـــىلحن بـــل باٖخبـــاع ٧ـــل ال٣ى 

ُت ل٩ل هٓام ٖلى خضا ٧لها مهاصع لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما.  اٖخباع ال٣ىاٖض الٗٞغ

 وحذة حلياث الخىٙيز: -2

ة ؤزــغي هــي حز ـبن الخىخُـض ٖلــى اإلاؿـخىي ال٣ــاهىوي بــحن م٩ىهـاث ال٣ــاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي، جبٗخــه مـ

لخىُٟـــــظ الخانـــــت ب٩ـــــل مـــــً الىٓـــــامحن، لخ٩ـــــىن آلُـــــاث الخىُٟـــــظ مكـــــتر٦ت بُثهمـــــا ؾـــــىاء الجمـــــ٘ بـــــحن آلُـــــاث ا

ـظٍ اإلاـ ني والـضولي، َو حن الـَى ـض مـً ٞٗالُـت ال٣ىاٖــض حز ـالى٢اثُـت والغ٢ابُـت ؤو الغصُٖـت مثهـا ٖلـى اإلاؿـخٍى ة جٍؼ

ظهؼتهــــا اإلاخدــــضة بمسخلــــ٠ ؤال٣اهىهُــــت وحٗــــؼػ اخترامهــــا، ٞاللجىــــت الضولُــــت للهــــلُب ألاخمــــغ ومىٓمــــت ألامــــم 

ىُــــــت مــــــ ولجــــــان ج٣ ٗاث الَى ي الخ٣ــــــاث٤ ومد٨مــــــت الٗــــــض٫ الضولُــــــت واإلاد٨مــــــت الجىاثُــــــت الضولُــــــت والدكــــــَغ

ني، ٧ــل َــظٍ آلالُــاث ؾــدخٗامل مـ٘ـ ٖىــىان واخــض ــ ٦مــاَــى ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي،  وال٣ًــاء الــَى
ُ
غظم ج

ضولُــت ؤو هٓــام عومــا َــظا الخىخُــض ٦ــظل٪ يــمً اإلاــاصة الشامىــت مــً الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت الجىاثُــت ال

جا مً ٢ىاٖض هٓام الَاي و٢ىاٖض هٓام ظى٠ُ.  التي ٢ضمذ مٍؼ

                                                           

 .35، 34كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(1
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 وحذة الهذٗ: -3

٠ اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ما ههه:  ل٣ض ظاء في حٍٗغ

نزاُ فــي اظــخخذام مــا يحلــو لهــا مــً ـل حــٞ أوــشاٗ الــ ظــباب إوعــاهيت"...وجٝيــذ جلــ٤ الٝواِــذل 

   يلحــٞ ت ــا المــشس أو ج٢ــون مّشلــت لــ  ـل الحــشبل وجحمــي ألا ــخاؿ واملمخل٣ــاث الــأظــاليب ووظــائ

 (1)"بعملب النزاُ

ٞلـــم ٣ًخهـــغ ألامـــغ ٖلـــى جىخُـــض اإلاهـــاصع وآلُـــاث الخىُٟـــظ، بـــل ؤنـــبدذ ألاَـــضاٝ مكـــتر٦ت فـــي بـــحن 

لــى ٢ــاهىن ظىُــ٠ بــل جــم  الىٓــامحن ٞاإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت لــم حٗــض ج٣خهــغ ٖلــى ٢ىاٖــض الخماًــت ؤلاوؿــاهُت ٖو

ذ بــــضوعَا بًــــبِ الًــــغوعاث  مــــا٫ الٗضاثُــــت بٗــــض ؤن ٧ــــان الخهــــٍغ ذ بــــه يــــمً يــــىابِ ؾــــحر ألٖا الخهــــٍغ

ت بإ٢ـل ؤيـغاع، ومبـضؤ ؤلاوؿـاهُت مـً اإلابـاصت الٗامـت واإلاكـتر٦ت لٟغعـي  الخغبُت بخد٤ُ٣ ألاَـضاٝ الٗؿـ٨ٍغ

وؿــاهُت فــي ؤقــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بدُــض ٌٗــض الهــضٝ والٛاًــت مــً ال٣ــاهىهُحن َــى الخٟــاّ ٖلــى ؤلا

ب٣ـــى َـــظا اإلابـــضؤ مالػمـــا لئلوؿـــان فـــي ٧ـــل مغاخـــل الـــ جزإ اإلاؿـــلر ـٞتـــراث الخـــىجغ فـــي الٗال٢ـــاث بـــحن البكـــغ، ٍو

 ؾىاء بضاًخه ؤو حؿُحر الٗملُاث الٗضاثُت وآزاٍع لخماًت ضخاًا َظا الجزإ.

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتمفادس لوابي ظير ألِا   مفادس لوابي ظير ألِا

مــــا٫ الٗضا  حر الــــظي ـثُــــت حكــــ٩ل ظــــؼءا مـــً ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي َــــظا ألازــــبن ٢ىاٖـــض ؾــــحر ألٖا

ــــا مــــً ٞــــغوٕ ال٣ــــاهىن الــــضولي الٗــــام، وهٓــــغا لُبُٗــــت الٗال٢ــــت بــــحن الٗــــام والخــــام مــــً خُــــض  ٌكــــ٩ل ٖٞغ

الخبُٗــت الخ٣ُُــض، ٞــةن البدــض ال بــض وؤن ٩ًــىن ؤوال يــمً مهــاصع ال٣ــاهىن الــضولي الٗــام مــً بــاب الخبُٗــت 

، زــــــم ؾــــــىداو٫ بُــــــان ظىاهــــــب الخهىنــــــُت فــــــي مهــــــاصع ٢ىاٖــــــض ال٣ــــــاهىن الــــــضولي بــــــحن ألانــــــل والٟــــــٕغ ؤوال

ما٫ الٗضاثُت في م٣ام زان.  ؤلاوؿاوي وزانت ٢ىاٖض ؾحر ألٖا

  أوال: ٢٘شة مفادس الٝاهون الذولي وإؼ٣اليت جشجيب ا:أوال: ٢٘شة مفادس الٝاهون الذولي وإؼ٣اليت جشجيب ا:

تٝر بهـــا َـــظا ال٣ـــاهىن ـٌٗـــ تيـالـــبضاًـــت، بن مهـــاصع ال٣ـــاهىن الـــضولي هـــي بازخهـــاع الى٢ـــاج٘ ؤو الُـــغ١ 

، واإلا٣هـىص َىـا َـى اإلاهـاصع الكـ٩لُت (2) ب٣ىة بوكاء وحٗضًل وبلٛاء ٢ىاٖضٍ مهما ٧ـان قـ٩ل َـظٍ ال٣ىاٖـض

ـــــا، ولِؿـــــذ اإلاهـــــاصع اإلااصًـــــت اإلاخٗل٣ـــــت  حَر باإلاؿـــــبباث اإلاخمشلـــــت فـــــي اإلاٗاَـــــضاث والٗـــــٝغ ومبـــــاصت ال٣ـــــاهىن ٚو

ظخمــإ ال٣ــاهىوي ؤو بٟلؿــٟت بر بٗلــم الا ـتي جـغجبِ بكــ٩ل ؤ٦ـــاإلاؿــخدضزت، والــ إلوكــاء َــظٍ ال٣ىاٖــض ُـتالىا٢ٗ

مــً  38بر اإلاــاصة ـ، وحٗخــ(4)اإلاهــاصع اإلااصًــتبُٗــضا ٖــً هــاصع الكــ٩لُت لــظل٪ ؾــُتر٦ؼ بدشىــا فــي اإلا، (3)ال٣ــاهىن 

الىٓــام ألاؾاســ ي إلاد٨مــت الٗــض٫ الضولُــت مغظُٗــت َامــت فــي مشــل َــظٍ الضعاؾــت، واإلاــإزىطة مــً هــو اإلاــاصة 

 7ٗــض٫ الضولُــت الخابٗــت لٗهــبت ألامــم، و٦ــظل٪ هــو اإلاــاصة للالضاثمــت مــً الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت  38

                                                           

 . 4ٍبثن، ص  اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ )اعبثبد ػٖ أٍئِزي(، ٓوعغ -(1

، ص 2010، ٓؾبػواد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، اُغيائو، كؽ، ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(2

25 ،26. 

 .104، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(3

4)  -  Charles ROUSSEAU, Droit international public, Dalloz, cinquième édition, Paris, 1970, p. 18. 
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٣ــا لــ، ت الٛىــاثم الضولُــتاإلاخٗل٣ــت بةوكـاء مد٨مــ 1907مـً اجٟا٢ُــت الَــاي الشاهُــت ٖكــغ  ، ظــغث ؤو٫ ظل٪ٞو

ثها يـــــمً مـــــاجمغ الَـــــاي  ـــــ٤ جـــــضٍو اإلادـــــاوالث الضولُـــــت لخدضًـــــض اإلاهـــــاصع الكـــــ٩لُت لل٣ـــــاهىن الـــــضولي ٖـــــً ٍَغ

يــمً اإلاــاصة الؿــابٗت مــً الاجٟا٢ُــت الشاهُــت ٖكــغ اإلاخٗل٣ــت بةوكــاء مد٨مــت وجدضًــضا  1907للؿــالم لؿــىت 

 الٛىاثم الضولُت والتي وعص ٞجها:

إرا ١اهـــذ الٝمـــيت الٝاهوهيـــت املثـــاسة مىفوــــا ِلي ـــا فـــي اجٙاٜيـــت ها٘ـــزة بـــين الـــذو٥ املخحاسبـــت "

ــا فــي الــ اياَــا و٘ش ح٢مــت جخٝيــذ بجح٣ــام نزاُل ٘ــ ن املـالحــاحضة ودولــت أخــشى ج٢ــون  ــي بــزات ا أو أحــذ ِس

 يجٙاٜيت.

ىــــذ ِــــذم  وإرا لــــم جوحــــذ مثــــل َــــزٍ ألاح٣ــــام ٘ــــ ن املح٢مــــت جىبــــٞ ٜواِــــذ الٝــــاهون الــــذوليل ِو

ٝا للمبادئ الّامت للّذ٥ وإلاهفاٗ   (1)" وحود ٜواِذ ِامت مّتٗر ت ال ٘ ن املح٢مت جٝضو  ٘و

ىــض ٞهــلها فــي الجزاٖــاث ايـُلٗذ َــظٍ اإلاــاصة بٗملُــت حُٗــحن ال٣ىاٖــض التــي حؿـدىض بلجهــا اإلاد٨مــت ٖ

ــــغاٝ،  ــــضصث اإلاــــاصة زالزــــت مهــــاصع، ؤولهــــا ٧ــــان الاجٟا٢ُــــاث الضولُــــت الىاٞــــظة بــــحن ألَا اإلاٗغويــــت ؤمامهــــا، ٖو

ُــت، وزالتهــا مبــاصت الٗــض٫ وؤلاههــاٝ، وؤو٫ مالخٓــت فــي اإلاــاصة هــي الترجِــب الخــضٍع ي  وزاهجهــا ال٣ىاٖــض الٗٞغ

ـت للمٗاَـضاث  لهظٍ اإلاهاصع ؤوال بإو٫ بدُض لم جضٕ مجاال للك٪ في َظا الترجِب، ٞال٣اض ي ٌُٗي ألاولٍى

 ٞةن لم ًجض ًُب٤ الٗٝغ ٞةن لم ًجض ًُب٤ مباصت الٗض٫ وؤلاههاٝ.

واإلاالخٓــت ألازــغي، هــي ؤن هــو َــظٍ اإلاــاصة لِؿــذ لــه ؤي ٢ُمــت ٢اهىهُــت ملؼمــت آهــظا٥ بدُــض لــم 

اط بؿــبب الخالٞـاث التــي ْهــغث الىٟــ حز ـجـىحر َــظٍ الاجٟا٢ُــت فـي الخــغوط للىظــىص، ولـم جــضزل الاجٟا٢ُــت خـ

ــت، بال ؤن َــظٍ الخالٞــاث ال جمـــ بال٣ُمــت ال٣ٟهُــت  بــحن الــضو٫ فــي جدضًــض مًــمىن ؤٖــغاٝ الخــغب البدٍغ

لٗـض٫ الضولُـت ومد٨مـت الٗـض٫ لالضاثمت مد٨مت لللماصة الؿابٗت مً الاجٟا٢ُت والتي ٧اهذ مهضعا َاما ل

ــــى مــــا ظٗلهــــا طاث ٢ُمــــت ٣ٞهُــــت الضولُــــت ُٞمــــا بٗــــض مــــ٘ جٟــــاوث فــــي ألازــــظ بمًــــمىنها وال خٗــــضًل ٖلُــــه، َو

سُت باعػة.  وجاٍع

، ْهــغ ؤو٫ هــو صولــي هاٞــظ 1907مؿــدىحرا بــىو اإلاــاصة الؿــابٗت مــً اجٟا٢ُــت الَــاي الشاهُــت ٖكــغ 

مد٨مــت لاســ ي لمـً الىٓــام ألاؾ ٣ً38ـضم جدضًــضا وجغجِبــا للمهـاصع  الكــ٩لُت لل٣ــاهىن الـضولي يــمً اإلاــاصة 

وازخٟــذ بٗــض  1920صٌؿــمبر  16ْهــغث للىظــىص فــي  تيـالــابٗــت لٗهــبت ألامــم، و الخ لٗــض٫ الضولُــتالضاثمــت ل

اهدــال٫ ٖهــبت ألامــم، وخلــذ مدلهــا مد٨مــت الٗــض٫ الضولُــت وؤزــظث هــو اإلاــاصة بــىٟـ جغجِبــه فــي الىٓــام 

 ألاؾاس ي وبىٟـ مًمىهه الؿاب٤، وجىو َظٍ اإلااصة ٖلى ما ًلي:

ــاث الــ -1" يٙــت املح٢مــت أن جٙفــل فــي املىاِص ٝــا  ح٣ــام الٝــاهون الــذولي و ــي جىبــٞ    ـٌو ــْ إلي ــا ٘و ج٘ش

 في َزا الؽجن :

ـــــا ت ـــــا ــــــشاحت مـــــً ٜبـــــل الـــــذو٥ ـيجٙاٜـــــاث الذوليـــــت الّامـــــت والخاــــــت الـــــ - أ    جمـــــْ ٜواِـــــذ مّت٘ر

ت.  املخىاِص

يت املّخبرة بمثابت ٜاهون د٥ ِلي  جواجش يظخّما٥. - ب  الّاداث الذوليت املِش
                                                           

 .105، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1
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 ألامم املخمذهت.مبادئ الٝاهون الّامت ال   أٜشت ا  - ج

بر َـــــزا أو راٟ مفـــــذسا ـأح٣ـــــام املحـــــا٠م ومـــــزاَب ٠بـــــاس املـــــنلٙين فـــــي الٝـــــاهون الـــــذولي الّـــــام ويّخـــــ - د

 .59احخياويا لٝواِذ الٝاهون ورل٤ مْ مشاِاة أح٣ام املادة 

ٝــا ملبــادئ  -2 ال يترجــب ِاــع الــىق املخٝــذم ر٠ــٍش أي إخــال٥ بمــا للمح٢مــت مــً الٙفــل فــي الٝمــيت  ٘و

 (1)ٗ م   وا٘ٞ أوشاٗ الذِوى ِاع رل٤" الّذ٥ وإلاهفا

مــا ًلٟــذ الاهدبــاٍ فــي َــظا الــىو، َــى ججــاوػٍ للــىو اإلاباقــغ ٖلــى جغجِــب مهــاصع ال٣ــاهىن الــضولي، 

مباقــــغة جخٗلــــ٤ بــــإن َىــــا٥ مهــــاصع  حر ـٚــــومــــً ال٣ــــغاءة ألاولُــــت لــــىو اإلاــــاصة هجــــض ؤن َىــــا٥ بقــــاعة وخُــــضة 

ت عؾـــمُت ؤو ؤنـــلُت جخمشـــل فـــي اإلاٗاَـــضاث والٗـــٝغ واإلابـــ اصت الٗامـــت ال٣ـــاهىن ومهـــاصع اخخُاَُـــت ؤو جٟؿـــحًر

جخمشــل فــي ؤخ٩ــام ال٣ًــاء ومــظاَب ٦بــاع ال٣ٟهــاء، وبالخــالي، ج٩ــىن اإلاهــاصع ألانــلُت طاث ٢ُمــت واخــضة صون 

بر جغجُبهــا الـىاعص فــي اإلاـاصة بال ٖـً جغجِــب نـُاٚت ولــِـ جغجِـب ؤَمُــت، ٞال٣اضـ ي ًد٨ــم ـجغجِـب بُثهـا ولــم ٌٗـ

هاصع ألانلُت صون جغجِب وبىٟـ ال٣ُمت ال٣اهىهُت ٞـةن لـم ًجـض ًلجـإ بلـى اإلاهـاصع في صٖىاٍ بالبدض في اإلا

 الاخخُاَُت، ٦ما له ؤن ًد٨م بمىظب مباصت الٗض٫ وؤلاههاٝ بكٍغ مىا٣ٞت ؤَغاٝ الجزإ ٖلى طل٪.

بيــــاٞت بلــــى طلــــ٪، ٞــــةن الترجِــــب الدؿلؿــــلي ًم٨ــــً ألازــــظ بــــه صازــــل ٧ــــل مهــــضع ٖلــــى خــــضا، ٟٞــــي 

ت ؤ٦اإلاٗاَضاث مشال حٗ ثر حجُت مً اإلاٗاَضة الشىاثُت، واإلاُشـا١ ٌٗـض ؤؾـمى مـً ـض اإلاٗاَضة الٗامت والكاٖع

طلـ٪ مـً صواعـي الترجِـب  حر ـٚـاإلاٗاَضة، و٦ـظل٪ باليؿـبت للٗـٝغ الـضولي الٗـام ؤؾـمى مـً الٗـٝغ ؤلا٢لُمـي و 

٣ـــــا للمبــــاصت الٗا ــــت ال٣ىاٖـــــض ال٣اهىهُــــت ٞو مـــــت الــــضازلي فــــي ٧ـــــل مهــــضع، ٦مـــــا ًم٨ــــً الترجِـــــب خؿــــب ؤولٍى

غي ال٣اٖـــــضة الؿـــــاب٣ت ـلل٣ــــاهىن، بدُـــــض ال٣اٖـــــضة الخانـــــت ج٣ُـــــض ال٣اٖـــــضة الٗامـــــت، وال٣اٖـــــضة الالخ٣ـــــت جلـــــ

٨ظا.  (2) َو

ـــ٤  و٦ىدُجــت إلاـــا ؾـــب٤، وبٗــض مىا٢كـــت مسخلـــ٠ َـــظٍ الىهــىم هجـــض بـــإن جغجِــب اإلاهـــاصع ٩ًـــىن ٞو

 الك٩ل الخالي:

ليت -1 إزظ ال٣اض ي مما ٌكاء مثهـا املفادس ألـا صون جغجِـب(: اإلاٗاَـضاث الضولُـت  )٩ًىن جغجُبها ؤ٣ُٞا ٍو

ُت ومباصت ال٣اهىن الضولي اإلاٗتٝر بها.  وال٣ىاٖض الضولُت والٗٞغ

ــــإحي جغجُبهــــا بٗــــض اإلاهــــاصع ألانــــلُت وحٗ املفــــادس يحخياويــــت -2 ت ال جيكــــإ ٢ىاٖــــض  بر ـخــــ)ٍو مهــــاصع جٟؿــــحًر

 ظضًضة بل جٟؿحر اإلاىظىص مثها(: ؤخ٩ام اإلادا٦م ومظاَب ٦باع اإلاالٟحن.

)ًدخـــاط َــــظا اإلاهـــضع بلـــى مىا٣ٞــــت ؤَـــغاٝ الجـــزإ مـــً ؤظــــل الخخ٩ـــام بلجهـــا( : مبــــاصت  لثـــاهوي املفـــذس ا -3

 الٗض٫ وؤلاههاٝ.

ومً بحن ؤخضر الىهىم الضولُـت فـي مجـا٫ جىـاو٫ اإلاهـاصع الكـ٩لُت لل٣ـاهىن الـضولي ٧ـان الىٓـام 

 الىو الخالي: 21ه "، ٣ٞض ؤوعص في ماصجهٍام سوماألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤو ما ٌؿمى بــ "

                                                           

اًزٞثو  20رْ االػزٔبك ػ٠ِ اُ٘ض اُؼوث٢ اُٞاهك ك٢ أُٞهغ اإلٌُزو٢ٗٝ اُو٢ٍٔ ُٔؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثبُؼ٘ٞإ اُزب٢ُ)آفو ى٣بهح  -(1

2014 :)cij.org/homepage/ar/icjstatute.php-cjhttp://www.i  

 .26، 25، ٓوعغ ٍبثن، ص ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(2

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php
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 جىبٞ املح٢مت: -1"

واِـــــذ إلازبـــــاث  -أ  فـــــي املٝـــــام ألاو٥ل َـــــزا الىٍـــــام ألاظاســـــو  وأس١ـــــان الجـــــشائم والٝواِـــــذ إلاحشائيـــــتل ٜو

 الخاـت باملح٢مت.

فــــي املٝــــام الثــــاوي حيىمــــا ي٢ــــون مىاظــــبال املّاَــــذاث الواحبــــت الخىبيــــٞ ومبــــادئ الٝــــاهون الــــذولي  -ب 

واِذٍل بما في رل٤ املبادئ املٝش  اث املعلحت.ٜو  سة في الٝاهون الذولي للمىاِص

   حعخخلفــها املح٢مــت مــً الٝــواهين الووىيــت للــىٍم الٝاهوهيــت ـوإال ٘املبــادئ الّامــت للٝــاهون الــ -ج 

   مـــــً ِادت ـــــا أن ـفــــي الّـــــالمل بمـــــا فــــي رلـــــ٤ حعـــــبما ي٢ـــــون مىاظــــبا الٝـــــواهين الووىيـــــت للــــذو٥ الـــــ

َزٍ املبادئ مْ َزا الىٍـام ألاظاسـو  وال مـْ جماسط واليت ا ِاع الجشيمتل ؼشيىت أن ال جخّاسك 

 الٝاهون الذولي وال مْ املّايير املّتٗر ت ا دوليا.

واِذ الٝاهون ٠ما  ي مٙعشة في ٜشاسات ا العابٝت. -2  ي وص للمح٢مت أن جىبٞ مبادئ ٜو

ي ب أن ي٢ون جىبيـٞ وجٙعـير الٝـاهون ِمـال ت ـزٍ املـادة مدعـٝين مـْ حٝـٛو إلاوعـان املّتـٗر  -3

يز لـــاس  عـــدىذ إلـــع أظـــباب مثـــل هـــُو الجـــيغ ِاـــع الىحـــو ـا دوليـــا وأن ي٢وهـــا خـــاليين مـــً أي جميـــت ـــ

ل أو العــــً أو الّــــٛش أو اللــــون أو اللٕــــت أو الــــذيً أو املّخٝــــذ أو 7مــــً املــــادة  3املّــــٗش فــــي الٙٝــــشة 

ل الٝـومي أو إلازنـ  أو يحخمـالي أو التـروة أو امل ولـذ أو أي الشأي العياسو  أو ٔير العياسو  أو ألـا

 (1) ولْ حخش."

ل٣ض ٢ضمذ َـظٍ اإلاـاصة جغجِبـا َغمُـا للمهـاصع التـي ٌٗخمـض ٖلجهـا ٢اضـ ي اإلاد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت 

ٟٞـــي اإلا٣ـــام ألاو٫ ًُبــــ٤ َـــظا الىٓــــام ألاؾاســـ ي ٦مهـــضع حٗاَــــضي مباقـــغ، جلُــــه اإلاٗاَـــضاث الضولُــــت طاث 

إلا٣ـغعة فـي ٢ـاهىن الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ومثهـا مبـضؤ الهلت بالجزإ ومباصت ال٣اهىن الضولي بما فـي طلـ٪ اإلابـاصت ا

ىُــت زـــم  حز ـالخمُــ ت وؤلاوؿــاهُت... الـــ ، وبال اإلابــاصت اإلاــإزىطة مـــً الــىٓم الَى والخىاؾــب والًـــغوعة الٗؿــ٨ٍغ

ال٣ىاٖـــض اإلاٟؿـــغة فـــي ألاخ٩ـــام الؿـــاب٣ت والتـــي جمشـــل اٖتراٞـــا بـــإن ال٣اضـــ ي فـــي اإلاد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت ال 

ًٟؿـــغ ٣ٞـــِ َـــظٍ ال٣ىاٖـــض ٖلـــى ؤن ٩ًـــىن َـــظا الخٟؿـــحر مُاب٣ـــا ل٣ىاٖـــض خ٣ـــى١  ًيكـــإ ٢ىاٖـــض ظضًـــضة بـــل

 ؤلاوؿان وصون جمُحز ٖلى ؤي ؤؾاؽ.

مــً هٓــام عومــا ٢ــضمذ ٨ٞــغة ٖــً مهــاصع ال٣ــاهىن  21بن َــظٍ اإلاهــاصع اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاــاصة 

الٗاقـغة مــً  الـضولي ل٨ـً بسهىنــُت ال٣ًـاء الجىــاجي الـضولي، ل٨ـً َــظا الـىو ال ًخىاٞــ٤ مـ٘ هـو اإلاــاصة

 هٟـ الىٓام ألاؾاس ي التي وعص ٞجها ما ًلي:

لــيغ فــي َــزا البــاب مــا يٙعــش ِاــع أهــ  يٝيــذ أو بمــغ بــجي ؼــ٣ل مــً ألاؼــ٣ا٥ ٜواِــذ الٝــاهون "

 "الذولي الٝائمت أو املخىوسة املخّلٝت بجٔشاك أخشى ٔير َزا الىٍام ألاظاسو .

مـً الىٓـام ألاؾاسـ ي إلاد٨مـت الٗـض٫  38اصة ٞالترجِب الـىاعص فـي ال٣ـاهىن الـضولي واإلاٗبـر ٖىـه فـي اإلاـ

ٗـــــ 21الضولُـــــت ال ًخىاٞـــــ٤ مـــــ٘ َـــــظا الترجِـــــب الخـــــضٍع ي لـــــىو اإلاـــــاصة  تٝر عثـــــِـ لجىـــــت ـمـــــً هٓـــــام عومـــــا، َو

                                                           

، كاه ٛٞٓخ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ، 1شوػ ارلبه٤خ هٝٓب ٓبكح ٓبكح، ط  -، أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخثٛعّبزخٗظو اُل٣ٖ  -(1

 .153 – 151ص ، ٓوعغ ٍبثن، ص خ٠ٍٍٟٛؼ٤ل ٍبُْ أٗظو ًنُي:  .90، ص 2008اُغيائو، 
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ني بةوكـــــاء مد٨مـــــت ظىاثُـــــت صولُـــــت ألاؾـــــخاط ـالهـــــُاٚت إلاـــــاجمغ ألامـــــم اإلاخدـــــضة الضبلىماســـــ ي للمٟىيـــــحن اإلاٗـــــ

مـً الىٓـام ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىاثُـت  21واإلااصة  10اصة بٗضم الغبِ والخيؿ٤ُ بحن اإلا ؼشيٚ بعيووي

بؿـبب بخالـت البـاب الشـاوي ٧ـامال مباقـغة بلـى لجـان اإلاٟاويـت صون اإلاـغوع  -خؿـبه–الضولُت، وطل٪ لم ًـخم 

 (1)بلجىت الهُاٚت.

ما٥ الّذائيت لمً ٜواِذ الٝاهون الذولي ليت لٝواِذ ظير ألِا ما٥ الّذائيت لمً ٜواِذ الٝاهون الذوليزاهيا: املفادس ألـا ليت لٝواِذ ظير ألِا     ::زاهيا: املفادس ألـا

ــــ٤ الخهــــي٠ُ  مــــا٫ الٗضاثُــــت ٞو فــــي  اإلاــــظ٧ىع ؤٖــــالٍ، وفــــي بَــــاع الخإنــــُل إلاهــــاصع يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي، ؾـىداو٫ الخُـغ١ بازخهـاع ألقـ٩ا٫ َـظٍ اإلاهـاصع فـي ال٣ـاهىن الـضولي وزهىنـُةها 

مـــا٫ الٗضاثُـــت بكـــ٩ل زـــام، بضاًـــت باإلاهـــاصع ألانـــلُت ، مـــ٘ فـــي ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي و٢ىاٖـــض ؾـــحر ألٖا

٤ ما ًلي:إ٦ُض ٖلى ؤن الترجِب ٚحر طو اٖخباع يمً اإلاهاصع ألانلُتالخ  ، ٞو

ما٥ الّذائيت: -1  املّاَذاث الذوليت ٠مفذس لموابي ظير ألِا

بر ؤَـم آلُـت ـبر اإلاٗاَضاث الضولُت ؤَـم مهـضع مـً مهـاصع ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ٖمىمـا، وحٗخــحٗخ

ً وؾــاثل الاعجبــاٍ ال٣ــاهىوي بــحن الــضو٫ فــي مجــاالث فــي مجــا٫ بوكــاء وبلٛــاء وحٗــضًل َــظٍ ال٣ىاٖــض، وؤخؿــ

ضة، ولُاإلاا ٧اهـذ ؤؾاؾـا لخدالٟـاث صولُـت ؤو وبوكـاء مىٓمـاث  الخٗاون والخ٣اعب إلاا جدُده مً ممحزاث ٍٞغ

صولُـــــت، وبًٟـــــلها جـــــم ج٣ىـــــحن الٗضًـــــض مـــــً ٞـــــغوٕ ال٣ـــــاهىن الـــــضولي اإلاٗانـــــغة، ومـــــً ظهـــــت ؤزـــــغي، ؾـــــاَمذ 

ُـــت مٗـــ اإلاٗاَـــضاث فـــي زلـــ٤ ؤو جغؾـــُش ٢ىاٖـــض بر ـتٝر بهـــا مـــً َـــٝغ اإلاجخمـــ٘ الـــضولي، لـــظل٪ ٌٗخــــصولُـــت ٖٞغ

ــــا مهمــــا مــــً ٞــــغوٕ ال٣ــــاهىن الــــضولي ًســــخو باألقــــ٩ا٫ وال٨ُُٟــــاث ال٣اهىهُــــت إلبــــ غام ٢ــــاهىن اإلاٗاَــــضاث ٖٞغ

اث اإلاخٗل٣ت بها.و  اإلاٗاَضاثوجىُٟظ   (2) اإلاىاٖػ

ــ٠لىٓــغ ٖــً الازخالٞــاث ال٣ٟهُــت، جــبٛــٌ ا اجٟا٢ُــت ُِٞىــا مــً الشاهُــت  اإلاٗاَــضاث فــي اإلاــاصة م حٍٗغ

 ل٣اهىن اإلاٗاَضاث بإنها:

وزيٝـت فـي اجٙاٛ دولي مّٝود بين الذو٥ بفوسة خىيت وخالْ للٝاهون الذوليل ظواء أزملـذ " 

 (3)"واحذة أو ازيخين أو أ٠تر مً الوزائٞ املترابىت وأيا ١اهذ حعميخ  الخاـت

ـــــــال  ن والىٓـــــــام ألاؾاســـــــ ي خؿـــــــب و٢ـــــــض ؤَل٣ـــــــذ ٖلجهـــــــا ٖـــــــضة حؿـــــــمُاث مشـــــــل اإلاُشـــــــا١ والٗهـــــــض وؤلٖا

، (4) 1969مـاًى  23اؾخسضامها وهي جاصي هٟـ اإلاٗنـى خؿـب اجٟا٢ُـت ُِٞىـا ل٣ـاهىن اإلاٗاَـضاث اإلابرمـت فـي 

ــــا اهدكــــاعا َــــى حٗبــــ ــــا، ل٣ــــض  يجٙاٜيــــتحر ـوؤ٦ثَر حَر ٧اجٟا٢ُــــاث الَــــاي واجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ واجٟا٢ُــــت ُِٞىــــا ٚو

ألامـــحن الٗــــام  بر ـخــــفـــي ال٣ــــاهىن الـــضولي اإلاٗانــــغ ٞمـــشال ٌٗاػصاصث ؤَمُـــت اإلاٗاَـــضاث الضولُــــت ٦ـــإصاة ٢اهىهُــــت 

 .(5)مٗاَضة 500لؤلمم اإلاخدضة وصٌٗا أل٦ثر مً 

                                                           

 .90، ٓوعغ ٍبثن، ص ثٛعّبزخٗظو اُل٣ٖ  -(1

 .56، ص 2007، 03اُغيائو، ؽ  -، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، ثٖ ػ1ٌٕٞ٘ٓجبكة اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، طثٛعٍطبْ، ٓؾٔل  -(2

 .08، ص 2011اُغيائو،  ، اػلاك ُٓٞٞك ك٣لإ، كاه ثِو٤ٌ،1969ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ  -(3

 أُوعغ ٗلَٚ. -(4

(، A.02.V.2ك٤َُ أُؼبٛلاد، أػلٙ هَْ أُؼبٛلاد اُزبثغ ٌُٔزت اُشئٕٝ اُوب٤ٗٞٗخ، ٓ٘شٞهاد األْٓ أُزؾلح، )ههْ اُٞص٤وخ  -(5

 .01، ص 2001
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ت واإلاٗاَــــضة الخٗا٢ضًــــت، بدُــــض ًــــغي ؤن  ومــــً بــــحن ج٣ؿــــُماث اإلاٗاَــــضاث هــــظ٦غ اإلاٗاَــــضة الكــــاٖع

ا ت هــي التــي جًــ٘ التزامــاث ٢اهىهُــت ال جيخهــي بدىُٟــظَا ٦مــا ؤن اهدكــاَع ــا،  اإلاٗاَــضة الكــاٖع ؤوؾــ٘ مــً ٚحَر

ىا٥ اإلاٗاَضة الخٗا٢ضًت التـي جيخهـي بدىُٟـظ الالتزامـاث الـىاعصة فـي ههىنـها، والىـٕى ألاو٫ َـى مـً ٌٗ  بر ـخـَو

واجٟا٢ُـت ُِٞىـا  1949نالخا إلوكاء ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗامـت، ومشالهـا اجٟا٢ُـاث ظىُـ٠ ألاعبـ٘ لٗـام 

ت. 1982ٗام واجٟا٢ُت ٢اهىن البداع ل 1969ل٣اهىن اإلاٗاَضاث  ا ال٨شحر مً اإلاٗاَضاث الكاٖع حَر    (1) ٚو

ٗ ىا، وجيبــ٘ ٢ىاٖـــضٍ مــً ال٨شحـــر مـــً ـال٣ـــاهىن الــضولي ؤلاوؿـــاوي مــً ؤ٦ـــ بر ـخــَو ثر ال٣ـــىاهحن الــضولي جـــضٍو

ت فـــي ههىنـــها، ألنهـــا جد٨ـــم ؤ٦ـــ ت جـــىجغا، لـــظل٪ ال بـــض مـــً ـثر ٞــــالاجٟا٢ُـــاث اإلاًـــبَى تراث الٗال٢ـــاث البكـــٍغ

ذ ٖلى ال٨شحر  ً  الىو الهٍغ خي بـضؤث ٖملُـت الخـضٍو مً الالتزاماث والخ٣ى١، و٦ما ط٦غها في الخُىع الخاٍع

٘ فــي الىهــ٠ الشــاوي مــً ال٣ــغن  الهــاث واإلاكــاَع ، وجىالــذ ٖملُــت الخ٣ىــحن باجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ 19بــبٌٗ ؤلٖا

 1977، زــــــم بغوجى٧ــــــىالث 1954، 1907، 1899، واجٟا٢ُــــــاث الَــــــاي 1949، 1949، 1929، 1906، 1864

جد٨ــم ظىاهــب مــً خماًــت  تيـالــمــً ال٣ىاٖــض الاجٟا٢ُــت  بر ـخــَــظٍ الاجٟا٢ُــاث ٢ــغعث حجــم مٗ، ٧ــل 2005و

ضــــخاًا الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت، وظىاهــــب مــــً جىٓــــُم وؾــــاثل وؤؾــــالُب ال٣خــــا٫ ًًــــاٝ بلجهــــا فــــي َــــظا اإلاجــــا٫ 

خي و  تيـالـالاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بدىُٓم بٗـٌ ألاهـىإ مـً ألاؾـلخت  ىاَـا فـي الخُـىع الخـاٍع ىا٢ل ؾـي تيـالـٖٞغ

 مًمىنها في الٟهل الشاوي.

مــــا٫ الٗضاثُــــت مٗاَــــضاث  وؤٚلــــب اجٟا٢ُــــاث ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي زانــــت اجٟا٢ُــــاث ؾــــحر ألٖا

ش  ا، ٞمـــــشال بلـــــى ٚاًـــــت جـــــاٍع اإلاُـــــت فـــــي اهدكـــــاَع ت ٖو ـــــغاٝ فـــــي ، 2014 ؤ٦خـــــىبغ 22قـــــاٖع بلـــــٜ ٖـــــضص الـــــضو٫ ألَا

صولـــت، واجٟا٢ُـــت الَـــاي الخانـــت  137الخـــام بالٛـــاػاث الخاه٣ـــت والؿـــامت  1925بغوجى٧ـــى٫ ظىُـــ٠ لٗـــام 

 1999صولـــت والشـــاوي لٗـــام  103صولـــت وبغوجى٧ىلهـــا ألاو٫  126خهـــلذ  1954بدماًـــت اإلامخل٩ـــاث الش٣اُٞـــت 

ــغاى  1976صولــت، واهًـم الجٟا٢ُـت  66بلـٜ خـىالي  اإلاخٗل٣ــت بدٓـغ اؾــخسضام ج٣ىُـاث الخُٛحـر فــي البِئـت أٚل

ت ؤو ألًــت ؤٚــغاى ٖضاثُـــت ؤزــغي ٖ ونــل بلـــى  1977في ألاو٫ لٗــام ؤمــا البروجى٧ـــى٫ ؤلايــا ،صولــت 163 ؿــ٨ٍغ

صولــــــت، ؤمــــــا اجٟا٢ُــــــت خٓــــــغ وج٣ُُــــــض ألاؾــــــلخت الخ٣لُضًــــــت ٞبلــــــٜ ٖــــــضص  167صولــــــت والبروجى٧ــــــى٫ الشــــــاوي  173

ــــغاٝ ٞجهــــا   109و (99وحٗضًلــــه  94)و 113صولــــت، ؤمــــا بغوجى٧ىالتهــــا الخمـــــ ٞبلــــٜ ٖــــضص ؤَغاٞهــــا  118ألَا

صولت، ٦مـا اهًـم الجٟا٢ُـت  190بلٛذ  1993ت ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت لٗام ٖلى الخىالي، واجٟا٢ُ 85و  103و

فـي  2008، و٢ـض ونـلذ اجٟا٢ُـت خٓـغ ألاؾـلخت الٗى٣ىصًـت 161خـىالي  1997ؤوجاوا لخٓغ ألالٛام ألاعيُت 

                                                           

ُوب٤٤ٖٗٞٗ ُِلٍٝ ػ٠ِ ٓٞػٞع أُؼبٛلح، "ٝرٔو أُؼبٛلاد ُلٟ اهواهٛب ثبُؼل٣ل ٖٓ أُواؽَ، رجلأ ثؼ٤ِٔخ أُلبٝػبد ث٤ٖ أُٔض٤ِٖ ا -(1

صْ رٔو ػـجو ٓوؽِخ اُزؾو٣و ثبفز٤به ُـخ ٝاؽلح أٝ ػلح ُـبد ٓغ افز٤به اُِـخ ماد اُؾغ٤خ ك٢ ؽبٍ اُز٘بىع، صْ ٓؼٕٔٞ أُؼبٛلح ثزؾل٣ل 

٤خ ٝثلء اُ٘لبم ٝثؼغ ؽوٞم ٝٝاعجبد األؽواف ثٞػٞػ، ُز٘ز٢ٜ ثبألؽٌبّ اُقزب٤ٓخ اُـز٢ رؾٌْ اُزٞه٤غ ٝاُزظل٣ن ٝاالٗؼٔبّ ٝاُؾغ

األؽٌبّ االٗزوب٤ُخ، ُزظَ أُؼبٛلح ا٠ُ ٓوؽِخ اُزٞه٤غ ٝاُن١ ال ٣ورت ػبكح ٍٟٞ االهرؼبء األ٢ُٝ ُِٔؼبٛلح ٝػوٝهح اُؼٞكح ا٠ُ 

اَُِطبد أُقزظخ ك٢ اُلُٝخ إلًٔبٍ اعواءاد هجٍٞ أُؼبٛلح ٝاُن١ ٣ؼجو ػ٘ٚ ثبعواءاد اُزظل٣ن اُن١ ٣ؼجو ػٖ االهرؼبء اٌُبَٓ 

ٔؼبٛلح ٝاٗؼٔبٜٓب ا٤ُٜب، ًٔب ٣غٞى ُِلُٝخ اثلاء رؾلظبرٜب ؽٍٞ ثؼغ ث٘ٞك أُؼبٛلح اُز٢ روؿت ك٢ اٍزجؼبك أصوٛب ػ٤ِٜب"، ُٔي٣ل ٖٓ ُِ

 .136، ٓوعغ ٍبثن، ص ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟأُؼِٞٓبد أٗظو ك٢ مُي: ثٖ ػبٓو 
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ــغاٝ فــي الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت الجىاثُــت ـصولــت، وؤزــ 57ْــٝغ ٢هــحر بلــى  حرا ولــِـ آزــغا بلــٜ ٖــضص ألَا

 (1)صولت. 122خىالي  1998الضولُت 

ما٥ الّذائيت: -2  الّٗش الذولي ٠مفذس لموابي ظير ألِا

مـً الىٓـام ألاؾاسـ ي إلاد٨مـت الٗـض٫ الضولُـت اإلا٩اهـت الهامـت للٗـٝغ فـي بوكـاء  38ل٣ض ؤ٢غث اإلااصة 

يـت املّخـ٢ىاٖض ال٣اهىن الـضولي، وظـاء فـي ونـٟه بإهـه "  برة بمثابـت ٜـاهون د٥ ِليـ ـالّـاداث الذوليـت املِش

" هجـــض Customحزي "ـوالـــىو ؤلاهجلـــ "Coutume" ولـــضي الغظـــٕى بلـــى الـــىو الٟغوســـ ي "جـــواجش يظـــخّما٥

،  (2)"الّـــٗش الـــذوليل الـــزي  عـــخذ٥ ِليـــ  ٠مماسظـــت ِامـــت مٝبولـــت ٠ٝـــاهون حر اإلا٣هـــىص َـــى "ـبـــإن الخٗبـــ

 (3) ٣اهىن.بمٗنى ؤن الىٓام ألاؾاس ي ٌٗٝغ الٗٝغ الضولي بإهه اإلاماعؾت الضولُت الٗامت اإلا٣بىلت ٦

ً، ٖىهـــــغ مـــــاصي ًخٗلـــــ٤ بخـــــىاجغ الؿـــــلى٥  ـــــ٠ ًخ٩ـــــىن الٗـــــٝغ الـــــضولي مـــــً ٖىهـــــٍغ وخؿـــــب الخٍٗغ

جب ؤن  ج٩ىن مماعؾت َـظا الؿـلى٥ مىخٓمـت ٞٗلُـا وبضعظـت ج٨ـغاع مخبـاص٫ بـحن الـضو٫ جـض٫ ٖلـى الضولي، ٍو

ُــت جــب(4)حكــ٩ل ٢اٖــضة ٖٞغ امــا  ، ٍو فــي مــضاٍ، ؤن ٩ًــىن الؿــلى٥ مىخٓمــا ومخ٨ــغعا وجباصلُــا فــي مماعؾــخه ٖو

ـــظا ال ٌٗـــ ى ني ؤن جماعؾـــه ٧ـــل الـــضو٫ صون اؾـــخصىاء، بـــل ًجـــب ؤن ٩ًـــىن ٖلـــى ٢ـــضع مـــً الاهدكـــاع ًـــض٫ ٖلــــَو

ىا ٢ض ًسخل٠ الىي٘ بسهىم اإلاماعؾت في بطا ٦ىا ؤمـام ٖـٝغ ٖـام ٢بى٫ صولي ٖام لل٣اٖضة الضولُت ، َو

لــضولي ؤلا٢لُمــي الـــظي ؤو ٖــٝغ زــام، ؤو الٗــٝغ الكــامل والٗـــٝغ الــظي ًســو اإلابــاصت الٗامـــت لل٣ــاهىن ا

غاٝ الخانت باإلاًاث٤ مشال.  ٢ض ًُب٤ في مى٣ُت ظٛغاُٞت مُٗىت ٧ااٖل

خ٣ـاص ال٣ـاهىوي فـي الكـٗىع الغاسـ  بـةلؼام   خمشـل فـي الٖا ؤما الٗىهغ الشاوي ٞهى الٗىهغ اإلاٗىىي، ٍو

ـــــت خـــــ خ٣ـــــاص ال٣ـــــاهىوي َـــــى ٖملُـــــت مٗىٍى لـــــضي تى ال ه٣ـــــى٫ هٟؿـــــُه ـَـــــظا الؿـــــلى٥ ٣٦ـــــاهىن، وباٖخبـــــاع ؤن الٖا

خ٣ــــاص ٧ــــالخ٨غاع والخباصلُــــت فــــي  الــــضو٫، بال ؤن َىــــا٥ الٗضًــــض مــــً اإلااقــــغاث التــــي ٌؿــــخض٫ بهــــا ٖلــــى َــــظا الٖا

ٗاث والىزـاث٤ الضازلُـت، وججـض ؤلاقــاعة ؤن  داث وبٗـٌ الدكـَغ اث اإلاىٟـغصة واإلاكـتر٦ت وفـي الخهـٍغ الخهـٞغ

ألن الاهةهـا٥ ٖـاصة مـا ٩ًـىن  الاهةها٥ ٦مماعؾت مىا٢ًت للؿلى٥ الضولي ال ًدى٫ صون ٢ُام الٗـٝغ الـضولي

ٖمال ٞغصًا ومؿـدى٨غا ال ًدمـل ٖىهـغ ؤلالـؼام فـي ٧ـل الخـاالث، و٢ـض ًـاصي الاهةهـا٥ فـي ؤ٢مـ ى الخـاالث بلـى 

ُت بطا لم ًخم الخىضًض الٗلني به صون بلٛائها  .(5)بيٗاٝ ال٣اٖضة الٗٞغ

ٟٞــي ونــٟها ل٣ىاٖــض تٝر بــه، ـؤمــغ ظلــي ومٗــ ض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاويبن الُــاب٘ الٗغفــي ل٣ىاٖــ

 ما ههه: 1996 ت في الغاي ؤلاؾدكاعي لؤلؾلخت الىىوٍتاجٟا٢ُاث الَاي ط٦غث مد٨مت الٗض٫ الضولُ

                                                           

1)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, in the I.C.R.C.Website(last visit 20\10\2014): 

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/F93

DA4303E734422C1257D79002A5A52/$File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf, pp. 06, 11. 

 ٝكن ٓب ٢ِ٣: cij.org/-http://www.icjأُٞهغ اُو٢ٍٔ ُِٔؾٌٔخ  ٝٛنا اُزؼج٤و ٛٞ األهوة ُِ٘ض اُلو٢َٗ ٝاإلٗغ٤ِي١ ػٖٔ -(2

"la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit" 

"international custom, as evidence of a general practice accepted as law"(last visit 20\10\2014) 

3(- Gary D.SALIS, op.cit., pp. 186, 187. 

 .136، ٓوعغ ٍبثن، ص ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(4

 .433، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(5

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/F93DA4303E734422C1257D79002A5A52/$File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/F93DA4303E734422C1257D79002A5A52/$File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf
http://www.icj-cij.org/
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ـــــالوة ِاـــــع ر" لـــــ٤ل ٘ـــــ ن َـــــزٍ الٝواِـــــذ ١ـــــان يهمـــــمام الجٙاٜيـــــاث الَـــــاي وحىيـــــٚ واظـــــّال ِو

   ـالــــــي أن جخٝيــــــذ ت ــــــا حميــــــْ الــــــذو٥ ظــــــواء ـــــــذٜذ أو لــــــم جفــــــذٛ ِاــــــع يجٙاٜيــــــاث بـــــــ ألاظاظــــــيت يي

 .مً مبادئ الٝاهون الذوليي وص اهت ا٠ها  جخممن ال  خ ا حؽ٣ل مبادئ ال 

أن الٝواِـــذ إلاوعــاهيت الـــواسدة  1945وظــبٞ ملح٢مــت هـــوهبٓر الّعــ٢شيت الذوليـــت أن ٜــشسث فــي 

ٝــــت باجٙاٜيــــت الَــــاي لّــــام  ــــذ ت ــــا حميــــْ ألامــــم املخحمــــشة واِخــــ  1907فــــي الالئحــــت امل٘ش برث ـٜــــذ اِت٘ر

 (1  "(الحشب وأِشا٘ها  مٙعشة لٝواهين

لى مؿخىي آزغ،  ً، ٢امـذ اللجىـت الضولُـت و ٖو بُلب مً اإلااجمغ الضولي للهال٫ والهـلُب ألاخمـٍغ

ً َـظٍ ال٣ىاٖـض  للهلُب ألاخمغ بةٖضاص صعاؾت َامت خى٫ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي في ؾبُل جـضٍو

٤ البدض ٖـً َـظٍ ال٣ ىاٖـض فـي اإلاهـاصع الضولُـت اإلاخمشلـت فـي وججاوػ مىاًَ الازخالٝ والٛمىى، ًٖ ٍَغ

ــــــا مــــــً اإلاىٓمــــــاث الٗاإلاُــــــت وؤلا٢لُمُــــــت و ألامــــــم اإلاخدــــــضة  حٗاملهــــــا مــــــ٘ مىا٢ــــــ٠ الــــــضو٫ ومماعؾــــــاتها فــــــي ٚحَر

ىُـت  ىُـت وألاخ٩ـام ال٣ًـاثُت الَى ٗاث الَى ىُـت ومثهـا فـي الدكـَغ وال٣ًاء الـضولي، والبدـض فـي اإلاهـاصع الَى

ت، م٘ مكاوعة الخبراء حر الخ٩ىمُحن. و٦خِباث الٗؿ٨ٍغ  الخ٩ىمُحن ٚو

ويــــٗةها اللجىــــت الضولُــــت مىايــــُ٘ مهمــــت فــــي مسخلــــ٠ مجــــاالث  تيـالــــو٢ــــض جًــــمىذ زُــــت الٗمــــل 

، وؤؾــالُب خــغب مدــضصة، ألاؾــلخت..( وهــي مــً نــمُم حزـال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، ومــً بُثهــا )مبــضؤ الخمُــ

مـا٫ الٗضاثُـت، والٛـغى مـً َـظٍ الضعاؾـت ٧ـان الخٛلـب ٖلـى بٗـٌ مكـا٧ل جُبُـ٤  ٢ىاٖـض ؾـحر وبصاعة ألٖا

ىا  م ؤن ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي مـً ؤ٦ثـر ال٣ـىاهحن الضولُـت جـضٍو ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي الخٗاَـضي، ٞـٚغ

ما خؿب اللجىت الضولُت:  بال ؤن َظٍ الترؾاهت مً ال٣ىاٖض حٗاوي ٖاث٣حن ظضًحن في الخُب٤ُ، َو

م ونــــى٫  تيـالــــلــــضو٫ ؤن َــــظٍ اإلاٗاَــــضاث الضولُــــت ال جىُبــــ٤ بال ٖلــــى ا - ؤ نــــض٢ذ ٖلجهــــا ٞدؿــــب، ٞــــٚغ

، بال ؤن البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي 1949وظىُـــ٠  1907بٗـــٌ اإلاٗاَـــضاث ؤلاوؿـــاهُت للٗاإلاُـــت مشـــل الَـــاي 

٣ه بلى طل٪ وال جؼا٫ بٌٗ الضو٫ لم جى٢٘ ٖلُه، ٦ما ٌٗـاوي البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي  ألاو٫ ال ًؼا٫ في ٍَغ

حر اإلاهــــض٢ت ٖلــــى َــــظا ـا وؤن ال٨شحــــر مــــً الــــضو٫ ٚــــبر، زهىنـــــالشــــاوي مــــً َــــظٍ ؤلاقــــ٩الُت بكــــ٩ل ؤ٦ــــ

 (2)البروجى٧ى٫ حِٗل هؼاٖاث مؿلخت صازلُت و٢ض ج٨خٟي بخُب٤ُ اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت.

َــــى ؤن ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي الخٗاَــــضي ال ًخًــــمً جٟانــــُل ٧اُٞــــت جخٗلــــ٤ بالجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت  - ب

تي ـٌ وؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ اإلاؿـــخدضزت الـــالضولُـــت وبٗـــ حر ـٚـــاإلاٗانـــغة زانـــت الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت 

ُــــت التــــي  جدخــــاط بلــــى مغاظٗــــت بٗــــٌ ال٣ىاٖــــض الخٗاَضًــــت الجضًــــضة ؤو جُٟٗــــل ال٣ىاٖــــض الضولُــــت الٗٞغ

 ًم٨ً ؤن جد٨م الٓاَغة الجضًضة.

                                                           

 .36ٓوعغ ٍبثن، ص  كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، -(1

كُٝخ، ٝػلك اُلٍٝ األؽواف ك٢ اُجوٝرًٍٞٞ اإلػبك٢ اُضب٢ٗ  173ثِؾ  1977ػلك اُلٍٝ األؽواف اُجوٝرًٍٞٞ اإلػبك٢ األٍٝ  -(2

 ، أٗظو ك٢ مُي: 2014 أًزٞثو 22كُٝخ، ٝٛنٙ اُؾظ٤ِخ ا٠ُ ؿب٣خ  167ثِؾ  1977

State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 
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ُـــت مــــحزاث ٖضًـــضة، ؤَمهـــا ججـــاوػٍ إلقـــ٩الُت ألازـــغ اليؿـــبي للمٗاَـــضة ألن  (1)وج٣ـــضم ال٣ىاٖـــض الٗٞغ

ت ٖلــــى ٧ــــل الــــضو٫ باٖخبــــاٍع مماعؾــــت ٖامــــت م٣بىلــــت ٣٦ــــاهىن، و٦ــــظل٪ قــــمى٫ الٗــــٝغ الٗــــٝغ الــــضولي حجــــ

للٗضًض مً ألامىع الخٟهُلُت التي حٟٛل ٖاصة في اإلاٗاَضاث، ٦ما ٠ًًُ الٗٝغ محـزاث اإلاغوهـت وال٣ابلُـت 

ُـت جدـخٟٔ ب٣ُمةهـا آلامـغة ختـى اطا  اإلاٗاَضاثـ الٗضًض مً ٨الخُىع بٗ الجامضة، ٦ما ؤن ال٣اٖضة الٗٞغ

ُـــت آلامـــغة حٗخـــ ـــى مـــا ههـــذ ٖلُـــه ـجـــم ج٣ىُثهـــا، ٦مـــا ؤن ؤي ٖملُـــت ج٣ىـــحن مسالٟـــت لل٣اٖـــضة الٗٞغ بر باَلـــت َو

 (2).1969مً اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث لٗام  53اإلااصة 

وجىنـلذ اللجىــت الضولُـت بلــى هخـاثج َامــت فـي مجــا٫ جإ٦ُـض وجىيــُذ ال٣ـاهىن الــضولي الٗغفـي جمشلــذ 

ُــــت جــــ 161فــــي  م اؾخسالنــــها مــــً اإلاماعؾــــاث الضولُــــت الغاســــخت ٣٦ــــاهىن مــــً اإلاهــــاصع الضولُــــت ٢اٖــــضة ٖٞغ

لـب صو٫ الٗـالم واهةهـذ الضعاؾـت ؾـىت  ىُـت أٚل بلـى مجلـضًً ؤنـضعتهما اللجىـت الضولُـت  2005واإلاهاصع الَى

 (3) ٧ان ألاو٫ جدذ ٖىىان ال٣ىاٖض والشاوي جدذ ٖىىان اإلاماعؾاث.

ما٥ الّذائيت:املبادئ الّامت للٝاهون ٠مفذس لمو  -3  ابي ظير ألِا

مـــــً الىٓـــــام  38/ط مـــــً اإلاـــــاصة 1ال٣ٟـــــغة  بن ألاؾـــــاؽ ال٣ـــــاهىوي للمبـــــاصت الٗامـــــت لل٣ـــــاهىن وعص فـــــي

"،    أٜشت ــا ألامــم املخمذهــتـمبــادئ الٝــاهون الّامــت الــألاؾاســ ي إلاد٨مــت الٗــض٫ الضولُــت التــي جــىو ٖلــى "

واإلاجـغصة ولـِـ اإلاماعؾـاث الخٟهـُلُت والجؼثُـت واإلاباصت الٗامت لل٣اهىن هي الخهىعاث ال٣اهىهُت الٗامـت 

ت،  هــم ؤؾــــ ال٣ــىاهحن الؿـــاٍع ؤو ؤلاظغاثُــت فــي ال٣ـــاهىن، وهــي طاث ؤَمُـــت بالٛــت ٧ىنهـــا حؿــاٖض فــي جٟؿـــحر ٞو

ُـت والخٗاَضًـت بال٣ُـاؽ  لى َضاَا ًخم ب٢غاع ال٣ىاهحن الالخ٣ت وحُُٛت الى٣و فـي مجـا٫ ال٣ىاٖـض الٗٞغ ٖو

 (4) والاظةهاص ٖلى ؤؾاؾها.

حرا بــــحن الــــضو٫ ٦ــــظل٪ بــــحن اإلاــــضاعؽ ال٣ٟهُــــت، ـؤزــــاعث ظــــضال ٦بــــ 38بن الٗبــــاعة اإلاــــظ٧ىعة فــــي اإلاــــاصة 

ت ٖلـــــى بصعاط ٖبـــــاعة  ٣ُـــــت وألاؾـــــٍُى ، ألنهـــــا جـــــغي ٞجهـــــا اهخ٣انـــــا "املخمذهـــــت"ٞبضاًـــــت، اخخجـــــذ الـــــضو٫ ؤلاٍٞغ

ت آهــــظا٥، ٦مــــا ًـــــضلل طلــــ٪ ٖلــــى الُـــــاب٘ ألاوعوبــــي اإلاؿــــ ن ُحي لل٣ـــــاهى لؿــــُاصتها هٓــــغا لٓغوٞهــــا الاؾـــــخٗماٍع

وألامــغ آلازــغ، َــى الؿــاا٫ خــى٫ اإلا٣هــىص باإلابــاصت الٗامــت لل٣ــاهىن َــل ، الــضولي اإلاىهــىم ٖلُــه فــي اإلاــاصة

مـا٫  ٌ ومبضؤ خؿً الىُـت ومبـضؤ اإلاؿـاولُت ٦مـا حكـحر بلُـه ألٖا هي مباصت ال٣اهىن الضازلي ٦مبضؤ الخٍٗى

ت للمـــــاصة  حر مــــــً ـهىن الـــــضولي والـــــظي ًغ خـــــه ال٨شـــــ، ؤم اإلا٣هـــــىص َـــــى اإلابـــــاصت الٗــــــام لل٣ـــــا(5) 38الخدًـــــحًر

ـــاث الـــ":وعص فـــي مُلٗهـــا ؤن اإلاد٨مـــت 38اججاَـــاث ال٣ٟـــه الـــضولي، ٞاإلاـــاصة  ـــْ إلي ـــا ـجٙفـــل فـــي املىاِص    ج٘ش

ٝا   .لضازلي"، ٦ما ؤهه ال ًىخض جمازل في الىٓام ال٣اهىوي ا ح٣ام الٝاهون الذولي٘و

                                                           

 .90-89، أُوعغ اَُبثن، ص ص ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(1

( ِٓ لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبِخ رؼزجش اٌّؼب٘ذح ثبؽٍخ ثطالٔب ِطٍمب ئرا Jus Cogensاٌّؼب٘ذاد اٌّزؼبسػخ ِغ لبػذح آِشح )"-(2

ذ ئثشاِٙب رزؼبسع ِغ لبػذح آِشح ِٓ لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ، ٚألغشاع ٘زٖ االرفبل١خ رؼزجش لبػذح آِشح ِٓ لٛاػذ وبٔذ ٚل

اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ وً لبػذح رمجٍٙب اٌدّبػخ اٌذ١ٌٚخ فٟ ِدّٛػٙب ٠ٚؼزشف ثٙب ثبػزجبس٘ب لبػذح ال ٠دٛص اإلخالي ثٙب ٚال ٠ّىٓ 

، ٓوعغ ٍبثن، ص 1969، ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ "اػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ ٌٙب راد اٌظفخرؼذ٠ٍٙب ثمبػذح الزمخ ِٓ لٛ

42. 

، كهاٍخ ؽٍٞ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ اُؼوك٢ )ِٓقض(، روعٔخ ٓؾَٖ اُغَٔ، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(3

 .4، 3، ص 2005األؽٔو، ثؼضخ اُوبٛوح، ك ؽ، 

 .131، 130، ٓوعغ ٍبثن، ص ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟٖ ػبٓو ث -(4

 .  71ٓوعغ ٍبثن، ص ثٛعٍطبْ، "، أٗظو ك٢ مُي: ٓؾٔل ف١ٍّٛس" ٝ "سٚدُول رْ اهواه أُشوٝع ٖٓ ؽوف اُلو٤ٜ٤ٖ " -(5
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الضازلُـــت إلاـــا لهـــظا الخٗبــــحر مـــً جمُــــحز  اصئهـــاتي هإزـــظ مبـالـــألامـــم اإلاخمضهـــت  زـــم مـــا َـــى مُٗـــاع جدضًـــض 

ـــى الامـــغ الـــظي لـــم ـوج٣ؿـــُم خؿـــب اإلاؿـــخىي الخًـــاعي للـــضو٫ ؤو حٗغيـــها لئلخـــخال٫ ألاظىـــ بي مـــً ٖضمـــه َو

بر ـالتـــي حٗخـــ َـــى مبـــاصت ال٣ـــاهىن الـــضولي َىـــا ٞاالججـــاٍ الٛالـــب ؤن اإلا٣هـــىص ،ج٣بلـــه الـــضو٫ اإلاؿـــخ٣لت خـــضًشا

 (1) .مباصت الٗض٫ ؤلاههاٝ ؤخض م٩ىهاجه 

مــا٫  وبخُبُــ٤ َــظٍ اإلاٟــاَُم ٖلــى مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ومــً زاللهــا يــىابِ ؾــحر ألٖا

خُــض ٢ؿــم  "حــون ب٢خيــ "الٗضاثُــت، ٞمــً بــحن الخهــيُٟاث ألاقــهغ ٣ٞهُــا َــى طلــ٪ الــظي ٢ــا٫ بــه ال٣ُٟــه 

ضولي ؤلاوؿــاوي مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بلــى مبــاصت ؤؾاؾــُت ومبــاصت ٖامــت مكــتر٦ت بــحن ال٣ــاهىن الــ

وال٣ـــــاهىن الـــــضولي لخ٣ـــــى١ ؤلاوؿـــــان، ٦مـــــا ٞـــــغ١ بـــــحن اإلابـــــاصت الخانـــــت ب٣ـــــاهىن ظىُـــــ٠ )مبـــــاصت الخماًـــــت 

ــــت فــــي  (2)ام واإلاٗاملــــت ؤلاوؿــــاهُت..( واإلابــــاصت الخانـــت ب٣ــــاهىن الَــــايتر ـخـــوالا  )٦مبــــضؤ الخىاؾـــب، ٖــــضم الخٍغ

 .(3)ازخُاع ؤؾالُب ووؾاثل ؤلايغاع بالٗضو..(

ىُب٤ ٖلى  مـا٫ الٗضاثُـت يىابِ ؾـٍو ـت اإلابـاصت اإلاؿـخمضة حر ألٖا مبـاصت هٓـام الَـاي وهـي مجمٖى

جزإ فـي اللجـىء ـمً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي التي جسخو بدىُٓم ؾلى٧اث اإلاداعبحن وج٣ُُض خ٤ ؤَغاٝ الـ

تٝر اإلاجخمـــ٘ الــضولي بهـــظٍ اإلابـــاصت فــي هُـــا١ ال٣ـــاهىن ـلىؾــاثل وؤؾـــالُب ال٣خــا٫ وؤلايـــغاع بالٗـــضو، و٢ــض ؤٖـــ

جــب ؤن وكــحر َىــا ؤن الــض ُــت والخٗاَضًــت الالخ٣ــت، ٍو ولي ؤلاوؿــاوي بترظمةهــا فــي الٗضًــض مــً ال٣ىاٖــض الٗٞغ

ُــت  مشــل َــظٍ اإلابــاصت ال ج٨دؿــب الٟٗالُــت بال فــي الى٢ــذ الــظي جهــبذ ُٞــه ظــؼءا مــً ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الٗٞغ

ن ٣ٞــــــض جـــــــم ج٣ىِىـــــــه فـــــــي اإلا٣ـــــــاجلح حر ـٚـــــــحز بـــــــحن اإلا٣ــــــاجلحن و ـ، ٞمـــــــشال ُٞمـــــــا ًســــــو مبـــــــضؤ الخمُـــــــ(4)ؤو الخٗاَضًــــــت

برع لهــا يــمً ـمىــه، و٦ــظل٪ مبــضؤ خٓــغ آلاالم التــي ال مــ 48يــمً اإلاــاصة  1977البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫ 

ذ مد٨مت الٗض٫ الضولُت  ، ٦ماهٟـ البروجى٧ى٫  35اإلااصة  الٗـام لل٣ـاهىن الـضولي بهٟت اإلابـضؤ  لهمااٖتٞر

وٍــــت والةهضًــــض بهــــا، اؾــــخسضام ألاؾــــلخت الىى  كــــغوُٖتضي مبمــــ خٗلــــ٤غؤي ؤلاؾدكــــاعي اإلايــــمً الــــؤلاوؿــــاوي 

 :غؤي ما هههوظاء في ال

"املبــذحن ألاظاظــيان اللــزان جخمــمن ما الىفــوؿ امل٢وهــت للٝــاهون إلاوعــاوي َمــا ١الخــالي: أو٥ 

ــَزيً املبذأيً  عت ذٗ حمايت املذهيين وألاَذاٗ املذهيـت ويٝـيم جميـ ير املٝـاجلين.. ـيزا بـين املٝـاجلين ٔو

 .(5 الثاوي يحٍش الدعملب في حالم ال دالي لها للمٝاجلين" وو٘ٝا للمبذأ

ما٥ الّذائيت لمً ٜواِذ الٝاهون الذوليزالثا: املفادس يحخياويت والثاهويت زالثا: املفادس يحخياويت والثاهويت  ما٥ الّذائيت لمً ٜواِذ الٝاهون الذوليلٝواِذ ظير ألِا   ::لٝواِذ ظير ألِا

بٗــض الخــضًض ٖــً اإلاهــاصع ألانــلُت هــإحي بلــى اإلاهــاصع الاؾــخضاللُت ؤو الاخخُاَُــت ممشلــت فــي ال٣ٟــه  

ت ممشلت في مبـاصت الٗـض٫ وؤلاههـاٝ، مـ٘ ؤلاقـاعة بلـى اإلاهـاصع اإلاؿـخدضزت ممشلـت وال٣ًاء واإلاهاصع الشاه ٍى

 في ؤلاعاصة اإلاىٟغصة للضو٫ و٢غاعاث اإلاىٓماث الضولُت.

                                                           

 .139، 138، ٓوعغ ٍبثن، ص ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(1

 .27، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌضِبٌٟػبٓو  -(2

اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، رطٞهٙ ٝٓجبكئٚ<<، ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص  >>،ىز١ٗ ثعٕٞ ً. -(3

46 ،51. 

 .161-159 ص ، ٓوعغ ٍبثن، صثٛعٍطبْٓؾٔل  -(4

 .35كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(5
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ما٥ الّذائيت: -1  الٝماء الذولي ٠مفذس لموابي ظير ألِا

شــــ ال٣ًــــاء  ر حـحٗــــض ؤخ٩ــــام اإلادــــا٦م الضولُــــت اإلاهــــضع الاؾــــخضاللي ألاو٫ ل٣ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي، ٍو

ـى مـا ٌٗنـي ؤن ال٣اضـ ي الـضولي  :الضولي مؿإلخحن، ؤوالَمـا ٖـً ٧ـىن ال٣ًـاء مهـضع اؾـخضاللي ؤو جٟؿـحري َو

ا والاؾـخضال٫ ٖلـى وظىصَـا وجٟانـُلها وج٨ُُـ٠  ال ًيكإ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي بل ًجةهض ٣ِٞ فـي جٟؿـحَر

ُـــت، وزاهجهمـــا ي الـــضولي الـــظي ًهـــلر ألن جاًـــل٣خ٨ـــم االمـــا َـــى  الى٢ـــاج٘ مٗهـــا ؾـــىاء ٧اهـــذ حٗاَضًـــت ؤو ٖٞغ

ِـ ٧ل خ٨م ًهلر للخٗمُم والاخخجاط به هٓغا لخهىنـُت ٧ـل ٢ًـُت وهـؼإ ل٧ىن مهضع اؾخضاللُا، ٞ

ـــل حكـــ٨ُلةها  ٖلــى خـــضا، وال قـــ٪ ؤهـــه فــي َـــظا اإلاجـــا٫ ال بـــض مــً الىٓـــغ فـــي الجهـــت مهــضعة ال٣ـــغاع الـــضولي، َو

الخ٨ــم ال٣ًـاجي، بيـاٞت بلـى مـضي مىا٣ٞخــه  بال٨ٟـاءة اإلاُلىبـت، ومـا َـى حجــم ؤلاظمـإ الـظي خهـله َـظا

 ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي.

مـــا٫ الٗضاثُـــت وال٣ـــاهىن الــــضولي  وفـــي مـــا ًســـو صوع ال٣ًــــاء ٦مهـــضع اؾـــخضاللي ل٣ىاٖـــض ؾــــحر ألٖا

ؤلاوؿاوي ٖمىما جلٗب مد٨مت الٗض٫ الضولُت صوعا ؾبا٢ا فـي َـظا اإلاجـا٫، ٞاظةهـاصاث اإلاد٨مـت فـي ٢ًـاًا 

ت فـــــي ه٩ُـــــاعاٚىا الجـــــٝغ ال٣ـــــاعي ٢ًـــــُت ألا ت وقـــــبه الٗؿـــــ٨ٍغ و٢ًـــــُت مكـــــغوُٖت  1986وكـــــُت الٗؿـــــ٨ٍغ

و٢ًــــُت ٖــــضم مكــــغوُٖت الجــــضاع الٗــــاػ٫ فــــي ألاعاضــــ ي الٟلؿــــُُيُت  1996ألاؾــــلخت الىىوٍــــت والةهضًــــض بهــــا 

م فـــي مُـــضان حٗمُـــ٤ ٞهـــ مهمـــتث وجٟؿـــحراث وحٗل٣ُـــاث طاث ، ٢ـــضمذ ٞجهـــا اإلاد٨مـــت قـــغوخا2004اإلادخلـــت 

ما٫ الٗضاثُت:٦، (1)وؿاوي٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلا  خإ٦ُض اإلاد٨مت ٖلى ق٩ل ومًمىن يىابِ ؾحر ألٖا

يـــت مـــً خـــال٥ مماسظـــت الـــذو٥ و ـــي حـــضء ال يخ ـــضأ مـــً ـلٝــذ وؽـــج ِـــذد ٠بـــ ير مـــً الٝواِـــذ الّ٘ش

الٝـــاهون الـــذولي ري الفـــلت باملعـــجلت املىشوحـــتل و١اهـــذ ٜـــواهين الحـــشب وأِشا٘هـــا ٠مـــا ١اهـــذ مّشو٘ـــت 

( 1907و 1899يً الـــــــىلْ ت ـــــــا فـــــــي الَـــــــاي  بمـــــــا ٘ي ـــــــا اجٙاٜيخـــــــا الَـــــــاي جٝليـــــــذيا مولـــــــُو حهـــــــود جـــــــذو 

ـذ 1874و٠ـزل٤ هخـائم مـنجمش بشو٠عـل لّـام  1868واظدىذث حضئيا إلـع إِـالن ظـان بترظـبٓر لّـام  ل ٜو

اـع ألاخـقل "يهٍمـت املخّلٝـت بٝـواهين الحـشب البريـت وأِشا٘هـا" حٝـٛو  حذد "ٜاهون الَاي" َـزال ِو

يــــذ اخخيـــاس أظــــاليب ووظـــائل إلحــــاٛ ألارى بالّـــذو فــــي املخحـــاسبين وواحبــــات م فـــ ي ٜيــــامهم بالّمليـــاث ٜو

 (2  "النزاُ املعلل الذولي..

ؿــخض٫ ؤن ال٣اضــ ي ًم٨ــً ؤن ًيكــإ ٢ىاٖــض ظ ٦مــا ب٣ىاٖــض ال٣ــاهىن  ٖلــى طلــ٪ضًــضة مؿــخدضزت، َو

فـي  ٦بــحر  صوع مـشال  1945، ٩ٞان إلاد٨مت هـىعهبٙر َاًاء الضولي ؾبا٢ا في بوكاءالضو٫ الجىاجي التي ٧ان ال٣

٦مـــا ٧ــان إلاد٨مـــت ، ببــغاػ ال٣ىاٖـــض الؿــبٗت لل٣ـــاهىن الــضولي الجىـــاجي فــي مُـــضان اإلادا٦مــت الجىاثُـــت الضولُــت

ؿـــالُٞا الؿـــاب٣ت ومد٨مـــت عواهـــضا مـــشال صوع بـــاعػ فـــي الجـــغاثم الجيؿـــُت يـــض اإلاـــغؤة فـــي ال٣ـــاهىن الـــضولي  ًٚى

 (3).الجىاجي

                                                           

، ص 2006، 1، كزٟٞ اُغلاه اُؼبىٍ ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ، ا٣زواى ُِطجبػخ ٝاُ٘شوٝاُزٞى٣غ، اُوبٛوح، ؽأثٛ اٌخ١ش٤َُل ٓظطل٠ أؽٔل ا -(1

 ٝٓب ثؼلٛب. 111

 .34كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(2

3)-Jeanne WARD, Mendy MARSH, Sexual violence against women and girls in war and its 

aftermath: realities, responses, and required resources, A Brief paper prepared for Symposium on 

sexual violence in conflict and beyond 21-23 June 2006, Brussels, Belgium, p. 28.  
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ال٨ً   ذ اللشـام ٖـً ٢ىاٖـض صولُـت ٢اثمـا ال٣ًاء لـِـ لـه فـي َـظا اإلاجـا٫ بٞ هٍٓغ ال صوع ٧اقـ٠ ًـٍؼ

ُٗجهــــا  حر مــــً ـ، بال ؤهــــه فــــي ال٨شــــالهــــُاٚت اإلاىاؾــــبت للخُبُــــ٤ ٢ًــــاثُاؤنــــال وم٣بىلــــت فــــي اإلاجخمــــ٘ الــــضولي َو

.  الخاالث جهضي للٗضًض مً اإلاٟاَُم ال٣اهىهُت وؤعس ى مباصت ٖامت مشل مباصت هىعهبٙر

ما٥ الّذائيت:مزاَب ٠باس املنلٙين في الٝاهون الّام  -2  في مخخلٚ ألامم ٠مفذس لموابي ظير ألِا

ــى ظملــت اإلابــاصت التــي ًم٨ــً اؾخسالنــها مــً صعاؾــاث و٦خابــاث  َــى اإلاهــضع الاؾــخضاللي الشــاوي، َو

ػ ؤَمُــت ال٣ٟــه فــي َــظا اإلاجــا٫ برـجــبراء فــي ال٣ــاهىن اإلاكــهىص لهــم بال٨ٟــاءة فــي مسخلــ٠ ألامــم، و ـال٣ٟهـاء والخــ

اجـا٫ في جدؿحن الٟهم ل٣ىاٖـض ا ل٣ـاهىن الـضولي، ٞـال ؤخـض ٌؿـخُُ٘ ؤن ًى٨ـغ صوع ٣ٞهـاء مشـل ٚغوؾـُىؽ ٞو

م ٦شحر في مجا٫ يبِ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي وجىُٓمهـا فـي مالٟـاث  حَر ىبؼ ٚو وعوؾى َو

براء ـبراء وال٣ٟهــاء ٖــاصة ؤًٖــاء فــي لجــان الخـــالخــ بر ـخــوقــغوخاث و٦خابــاث مغظُٗــت فــي َــظا اإلاجــا٫، ٦مــا ٌٗ

م، و٢ـــــض  ولجـــــان الهـــــُاٚت ؤو ٦ممشلـــــحن لـــــضولهم فـــــي اإلاٗاَـــــضاث الضولُـــــت، مـــــا ٌؿـــــمذ لهـــــم بخُبُـــــ٤ ؤ٩ٞـــــاَع

  (1) ًسخاعون ٣٦ًاة لضي اإلادا٦م الضولُت.

و٢ــض ٧ــان لل٣ٟــه صوع بــاعػ فـــي مجــا٫ الخإنــُل ل٣ىاٖــض ال٣ـــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وجإ٦ُــضَا، ٩ٞـــان 

ــت الخــغب الٗاصلــت  ب٢ــغاع ٢ىاٖــض للخماًــت فــيلل٣ُٟــه ٚغوؾــُىؽ صوع مهــم  ػمــً الخــغب ٖــضا مــا حٗلــ٤ بىٍٓغ

بــحن اإلا٣ــاجلحن  حز ـتروٍج لهــا، ٦مــا ٧ــان لجــىن ظــا٥ عوؾــى صوع ؤؾاســ ي فــي اإلاىــاصاة بمبــضؤ الخمُـــالتــي بــالٜ فــي الــ

مــا٫ الٗضاثُــت فــي ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي،  حــر اإلا٣ــاجلحن والــظي ٌٗــض مبــضءا ؤؾاؾــُا مــً مبــاصت ؾــحر ألٖا ٚو

ـــل فـــي مجـــا٫ الىًـــا٫ فـــي ؾـــبُل جغقـــُض الخـــغب وخماًـــت اإلابـــاصت وفـــي الٗهـــغ الخـــضًض  ٧ـــان لل٣ٟـــه بـــإ ٍَى

ــ ــامغ الؼمــالي وظــىعط ؤبــي نــٗب ٚو م ٦شـــؤلاوؿــاهُت وهــظ٦غ مــً َــاالء مــا٦ـ َــىبغ وظــان ب٨خُــه ٖو حر فــي ـحَر

غب.    (2) َظا اإلاُضان مً مؿلمحن ٚو

ما٥ الّذائيت: -3  مبادئ الّذ٥ وإلاهفاٗ ٠مفذس لموابي ظير ألِا

ـــا ل٣ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي، وفـــي الخ٣ُ٣ـــت ٞـــةن َـــظا  بر ـخـــحٗ مبـــاصت الٗـــض٫ وؤلاههـــاٝ مهـــضعا زاهٍى

ــــت ٖلــــى  ــــغاٝ اإلاخىاٖػ اإلاهــــضع ال ٌٗــــض مهــــضعا مؿــــخ٣ال وطلــــ٪ ألن لجــــىء اإلاد٨مــــت بلُــــه م٣ُــــض بمىا٣ٞــــت ألَا

ــ٠ َــظا اإلاهــضع ؤمــغ نــٗب ظــضا ألهــه ٌٗخمــض ٖلــى ٖىامــل شخهــُت ٖىــض ال٣اضــ ي ومــا ًمل٨ــه  طلــ٪، وحٍٗغ

نــُض فــي مجــا٫ ٢ــُم الًٟــُلت والٗــض٫ واإلاؿــاواة بةنــضاع خ٨ــم ًغاعــى ُٞــه بُٖــاء ٧ــل طي خــ٤ خ٣ــه، مــً ع 

ىـــــا٥ مــــــً ًسلــــــِ بـــــحن  الــــــبٌٗ الٗــــــض٫  برـخــــــَٗو ؤلاههـــــاٝ، مبــــــاصت الٗــــــض٫ وبــــــاصت الٗامــــــت لل٣ـــــاهىن و اإلاَو

م٨ــً اٖخبــاع مبــاصت الٗــض٫ وؤلاههــاٝ مبــاصت ج٨مُلُــت مــً  ًًؤلاههــاٝ مبــضؤو مبــاصت الٗامــت لل٣ــاهىن، ٍو

جزإ صون ـخلُُــ٠ ال٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت ؤو لخ٨ملةهــا وؤخُاهــا لخجاوػَــا فــي خالــت الىنــى٫ بلــى عضــ ى ؤَــغاٝ الــل

ـا للخغ٦ـت اإلاؿاؽ ب٣ىاٖض ال٣اهىن الـضولي وال٣ـُم التـي ًدمجهـا ، وهـي مؿـاٖضة لل٣اضـ ي جمىدـه مجـاال خٍُى

اصلت خؿب ٞهمه إلاًمىنها  (3) .والبدض ًٖ ؤخ٩ام مىهٟت ٖو

                                                           

 .78 - 76 ص وعغ ٍبثن، ص، ٓثٛعٍطبْٓؾٔل  -(1

 أٗظو أُطِت اُضب٢ٗ ٖٓ أُجؾش األٍٝ ٖٓ ٛنا اُجؾش. -(2

 .159-157، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػ١ّّشٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟ، ثٖ ػبٓو  -(3



 يف القانون الدولي اإلنشانيالباب األول: اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية 

  
78 

 
  

لـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي الخانـــــت ججٗـــــل مـــــً مبـــــاصت الٗـــــض٫ وؤلاههـــــاٝ بمٟهىمهـــــا بن َبُٗـــــت ال٣ـــــاهىن ا

جهــــى٠ يــــمً اإلابــــاصت  ًم٨ــــً ؤن، لــــظل٪ ألن َــــظا ال٣ــــاهىن ٢ــــاثم ٖلــــى ؤلاوؿــــاهُت طاث ؤَمُــــت حر ـٚــــاإلاــــاصي 

، ووٗخ٣ــــض بإنهــــا مجــــغص صٖــــىة لل٣اضــــ ي مــــً ؤظــــل ولــــِـ بكــــ٩ل مؿــــخ٣ل مشلمــــا هــــي ٖلُــــه الٗامــــت لل٣ــــاهىن 

ًيكــاها َــظا  تيـالــ، ألن َبُٗــت الخ٣ــى١ والجزاٖــاث ال٣ًــاثُت اإلابــاصت وجُٟٗلهــا الاظةهــاص فــي بعؾــاء مشــل َــظٍ

 َــظٍ اإلابــاصتا ًجٗــل الاخخ٩ــام ٩ًــىن بلــى ال٣ــاهىن طاث َبُٗــت بوؿــاهُت ولِؿــذ ماصًــت فــي ؤٚلــب ألاخــىا٫ مــ

 وهي جخُاب٤ في َظا الكإن م٘ مباصت الٗض٫ وؤلاههاٝ.

ما٥ الّذائيت:سابّا: املفادس املعخحذزت في الٝاهون الذولي   وجىبيٝات ا ٠مفادس لموابي ظير ألِا

ٞغيـــذ هٟؿـــها فـــي  تيـالـــظاهـــب مـــً ال٣ٟـــه اإلاٗانـــغ بـــإن َىـــا٥ ؤقـــ٩ا٫ ظضًـــضة مـــً اإلاهـــاصع  بر ـخـــٌٗ

خٗلــ٤ ألامــغ  بوكــاء ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي وبلٛائهــا وحٗــضًلها مــ٘ جٟــاوث فــي ألازــظ بهــظٍ اإلاهــاصع الجضًــضة، ٍو

اث ال٣اهىهُـــت اإلاى ٟـــغصة مـــً الـــضو٫ و٢ـــغاعاث اإلاىٓمـــاث الضولُـــت، زانـــت جلـــ٪ طاث الخـــإزحر ؤؾاؾـــا بالخهـــٞغ

جــغي الخــضًض َــل حٗـال٨بــ ٞٗــال مهــاصعا لل٣ــاهىن ؤم ؤنهــا مجــغص  بر ـخــحر فــي جىٓــُم مهــالر اإلاجخمــ٘ الــضولي، ٍو

   (1) مهضع لاللتزام بك٩ل ظؼجي ٢ض ال ٌٗمم ٣٦اٖضة ٖامت جُب٤ ٖلى ٧ل الضو٫.

ىُبــــــ٤ الىنــــــ٠ الؿــــــاب٤ ٦ــــــظل٪ ٖلــــــى  ال٣ــــــاهىن الــــــضولي ؤلاوؿــــــاوي بدُــــــض ال حٗــــــض ٞجهــــــا ٢ــــــغاعاث ٍو

بطا ٧اهــذ تزام، مـا ٖـضا ـاإلاىٓمـاث الضولُـت وال ؤلاعاصة اإلاىٟـغصة للــضو٫ مهـضعا لل٣ـاهىن بــل مجـغص مهـضع لاللــ

لـــت بمىا٣ٞـــتـٖـــ َـــامـــت، ؤو ؤن ج٨غاع ض ٖلـــى ٢ىاٖـــض صولُـــت ٢اث٦ـــا َـــظٍ ال٣ـــغاعاث اإلاىٟـــغصة ج  بر مـــضة ػمىُـــت ٍَى

ــ٤ آلُــاث َــظٍ اإلاىٓمــاث ؤو ؾــلى٥ الــضو٫ ٢ــض ٌؿــخ٣غ مــً ـمــً زــال٫ الخٗبــ جهــاٖل اإلاجخمــ٘ الــضولي حر ٖــً ٍَغ

ـــغ اإلاهـــحر  زاللهـــا ٖـــٝغ صولـــي ظضًـــض ًخـــىاجغ الؿـــحر ٖلُـــه، مشـــل ٢ـــغاعاث الجمُٗـــت الٗامـــت اإلاخٗل٣ـــت بدـــ٤ ج٣ٍغ

ا ـغ مهـحَر اث اإلاىٟـغصة للـضو٫ (2)٧اهذ ؤوكإث مبضؤ َام َى مبضؤ خـ٤ الكـٗىب فـي ج٣ٍغ  ، ٦مـا جمشـل الخهـٞغ

تزام بهـظا الخهـٝغ بصـ ي ـمهضعا اللتزام الضو٫ صون ؤن ٌك٩ل مهضع زانا لل٣اهىن، ٖـضا بطا جىانـل الالـ

ُـت ظضًـضة ٣ـت ٢اٖـضة ٖٞغ بىـاء ٖلـى َـظا  مً الٗمىمُت مـ٘ الكـٗىع بُبُٗخـه ال٣اهىهُـت لخيكـإ بـىٟـ الٍُغ

 (3) ٦ما ؤقغها. الخهٝغ ؤلاهٟغاصي

  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

ما٥ الّذائيتالٝيمت الٝاهوهيت لموابي ظير الٝيمت الٝاهوهيت لموابي ظير  ما٥ الّذائيتألِا   ألِا

مــا٫ الٗضاثُــت َــى البدــض ٞٗالُــت َــظٍ ال٣ىاٖــض  بن اإلا٣هــىص بال٣ُمــت ال٣اهىهُــت ل٣ىاٖــض ؾــحر ألٖا

٩ــــىن طلــــ٪ مــــً زــــال٫ البدــــض ؤوال فــــي  تيـالــــمــــً زــــال٫ ٖىهــــغ ؤلالــــؼام ٞجهــــا بمسخلــــ٠ ألاقــــ٩ا٫  جخســــظَا، ٍو

مـا٫ الٗضاثُــت ٦جــؼء  ؤؾـاؽ ؤلالــؼام فـي ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الـضولي ٖمىمــا ممـا ؾــِى٨ٗـ ٖلــى ٢ىاٖـض ؾــحر  ألٖا

اث ال٣اهىهُت التـي ٣ًـضمها ٧ـل قـ٩ل مـً ؤقـ٩ا٫ ٢ىاٖـض حز ـمً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، زم ججب صعاؾت اإلا

٤ ما ًلي.  ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، وطل٪ ٞو

                                                           

 .96 – 80 ص ، ٓوعغ ٍبثن، صثٛعٍطبْٓؾٔل  -(1

اُل٢ُٝ، كاه اٌُزت اُوب٤ٗٞٗخ، أُؾِخ ، رلفَ األْٓ أُزؾلح ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و ماد اُطبثغ ص٠ذآَْؼل ػجل اُوؽٔبٕ  -(2

 ٝٓب ثؼلٛب. 300، ص 2008ٓظو، -اٌُجوٟ

 .162، 161، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(3
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ما٥ الّذائيت:  أوال:أوال: ما٥ الّذائيت:أظاط إلالضام في ٜواِذ ظير ألِا     أظاط إلالضام في ٜواِذ ظير ألِا

اإلام٨ـــــً ؤن جسًـــــ٘ بخـــــضاَا إلعاصة الضولـــــت  حر ـبن اإلاؿـــــاواة بـــــحن الـــــضو٫ فـــــي الؿـــــُاصة ًجٗـــــل مـــــً ٚـــــ 

ـــــا، لـــــظل٪ ًُـــــغح  لـــــى ٖلـــــى ب٢لُمهـــــا و٢غاَع ألازـــــغي ؤو ؤي ؾـــــلُت ؤزـــــغي، ٞالؿـــــُاصة هـــــي ؾـــــلُت الضولـــــت ألٖا

ـــً ألاؾـــاؽ الـــظي ٌٗخمـــض ٖلُـــه  الؿـــاا٫ ٖـــً او٩ٗـــاؽ طلـــ٪ ٖلـــى ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ومـــضي بلؼامهـــا ٖو

لؿــــلم ؤو ػمــــً الخــــغب، وفــــي َــــظا اإلاجــــا٫ ْهــــغث ال٣ــــاهىن الــــضولي فــــي جىٓــــُم ؾــــلى٧اث الــــضو٫ ؾــــىاء ػمــــً ا

ـــــــت الٗامـــــــت لل٣ـــــــاهىن الـــــــضولي، هدىـــــــاو٫  اججاَـــــــان ٣ٞهُـــــــان مـــــــظَب بعاصي ومـــــــظَب مىيـــــــىعي يـــــــمً الىٍٓغ

 مًمىنهما في ما ًلي:

 املزَب إلاسادي: -1

ــغي ؤن ال٣ــاهىن َي ــل٣ًــىص َــظا الاججــاٍ ظاهــب ٦بحــر مــً ال٣ٟــه ألاإلاــاوي ٖلــى عؤؾــهم ال٣ُٟــه " "، ٍو

حر ٖــــً َــــظٍ ؤلاعاصة ٩ًــــىن بكــــ٩ل ـح٣ٗــــضَا الــــضو٫ بةعاصتهــــا، والخٗبــــ تيـالــــم َــــى ولُــــض الاجٟا٢ــــاث الــــضولي الٗــــا

، ل٨ـــً ال٣ٟهـــاء ازخلٟــىا فـــي مـــضي ألازـــظ بـــاإلعاصة وقـــ٩ل َـــظٍ  ذ ٧اإلاٗاَـــضاث ؤو بكـــ٩ل يـــمني ٧ـــالٗٝغ نــٍغ

ـــــــاث،  ؤلاعاصة، وفـــــــي طلـــــــ٪ ْهـــــــغث ٖـــــــضة  مهـــــــا "هٍشيـــــــت إلاسادة املىٙـــــــشدةمـــــــً بُثهـــــــا "هٍٓغ ل٣ُٟـــــــه ا الــــــــتي ًتٖز

ومٟاصَـا يـغوعة ٢ُـام الضولـت بــااللتزام  "الٝيـذ الـزاحي لــاسادةبر ٖثهـا فــي ٦خابـه الكـهحر "ـ" الـظي ٖـحليييـ٤"

طاجُــــا بال٣اٖــــضة الضولُــــت، بال ؤن َــــظا الُــــغح ٚحــــر ٖملــــي جمامــــا، ٞمــــً ٣ًُــــض هٟؿــــه ٌؿــــخُُ٘ الخدــــغع مــــً 

٨ٟـغة ؤزـغي ج٣ـى٫ بـإن ؤؾـاؽ ؤلالـؼام " بجشبيلظاء ال٣ُٟه "" هٍشيت إلاداسة املؽتر٠تالتزامه، ٦ما ْهغث "

هـا ال٣اٖـضة الضولُـت وجٟـغى بلؼامهـا،  بال ؤن في ال٣اٖضة الضولُت َى مجمٕى ؤلاعاصاث لتي حكـ٩ل فـي مجمٖى

هٍشيـــــت الّٝـــــذ ؼـــــشيّت "حجـــــم َـــــظا ؤلاظمـــــإ ًُـــــغح بقـــــ٩اال ظـــــضًا، وؤزحـــــر يـــــمً َـــــظا اإلاـــــظَب، ْهـــــغث 

امــــت " املخّاٜــــذيً وال  ال٣اٖــــضة الضولُــــتبلــــؼام ؤؾــــاؽ ظا اإلابــــضؤ َــــى َــــ" وماصاَــــا ؤن أهضيلــــوحيال٣ُٟــــه "بٖؼ

٣ــًجــىػ ه٣ًــها وال حٗــضًلها بال بمىا٣ٞــت ٧ــل ؤَغاٞهــا  ني، لىٓــام ل اٞو بال ؤن َــظا الُــغح وبن ال٣ــاهىوي الــَى

 (1) ؤهُب٤ ٖلى اإلاٗاَضاث ٢ض ال ٌؿخ٣ُم ألامغ م٘ الٗٝغ واإلاباصت الٗامت لل٣اهىن.

 املزَب املولولي: -2

ـــغي َـــظا اإلاـــظَب بـــإ  ن ؤؾـــاؽ ؤلالـــؼام فـــي ال٣ىاٖـــض الضولُـــت ال ٌٗـــىص ٖلـــى بعاصة الـــضو٫، وبهمـــا بلـــى ٍو

ــــغوٝ زاعظُــــت مؿــــخ٣لت ٖــــً ؤلاعاصة، جسًــــ٘ لهــــا الــــضو٫ وججٗلهــــا جلــــ تزم بهــــظٍ ال٣ىاٖــــض، ل٨ــــً ـٖىامــــل ْو

ـاث هــظ٦غ فــي َبُٗـت َــظٍ الٗىامــل الخاعظُــت، ال٣ٟهـاء ازخلٟــىا  "هٍشيــت الٝــوة" ومـً بــحن ؤَــم َــظٍ الىٍٓغ

يـغوعة جُبُــ٤ بالخـالي هـي ؤؾــاؽ الخٗامـل فـي الٗال٢ـاث الضولُـت، و ة ال٣ـى والتـي جـغي ؤن ا" يىوص ظـبل٣ُٟـه "ل

ــت جىٓــغ بىا٢ــ٘ خــا٫ الٗال٢ــاث الضولُــت بصــ يء  الجــؼاء مــً الُــٝغ ال٣ــىي ٖلــى الُــٝغ الًــ٠ُٗ وهــي هٍٓغ

م بــه اإلاهــلخت هــي اإلادــغ٥ ألاؾاســ ي ألي ٖمــل ج٣ــى ٧ــىن  "املفــلحت"، واججــاٍ آزــغ  ًــغي ب٨ٟــغة مــً اإلابالٛــت

 "هٍشيــــت الخـــذسج الهشمــــي للٝواِـــذ الٝاهوهيــــتوؤججــــه ال٣ُٟـــه ٧لؿــــً بلـــى "الضولـــت ٖلـــى اإلاؿــــخىي الخـــاعجي، 

                                                           

ٓظو،  -، اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُِزظوكبد اُل٤ُٝخ اُظبكهح ػٖ اإلهاكح أُ٘لوكح، كاه اٌُزت اُوب٤ٗٞٗخ، أُؾِخ اٌُجوٟفإادٓظطل٠ أؽٔل  -(1

كاه اٌُزت اُوب٤ٗٞٗخ، أُؾِخ  اُوبػلح اُل٤ُٝخ، -، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ فإاد . أٗظو ًنُي: ٓظطل٠ أؽٔل157، 156، ص ص 2004كؽ، 

، ا٤ٍُٞؾ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ػٍٛاْ. أٗظو ًنُي: ػجل اٌُو٣ْ 153 – 152ٓوعغ ٍبثن، ص ص  ،2004ٓظو، كؽ،  -اٌُجوٟ

 .50 - 47، ص ص 1998األهكٕ،  -، ػٔب1ُِٕ٘شو ٝاُزٞى٣غ، ؽ  أُغِل األٍٝ، ٌٓزجخ كاه اُضوبكخ
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جــب ٖلــى ٧ــل ٢اٖــضة و جي جغجُبــي مــً هٓــام جــضع  ظــؼء الضولُــتومٟاصَــا ؤن ال٣ىاٖــض  جإزــظ قــ٨ال َغمُــا، ٍو

لـــــى مثهـــــا، وعؤؽ َـــــظا الهـــــغم ال٣ـــــاهىوي َـــــى ال٣ـــــاهىن الـــــضو ـصهُـــــا اخـــــ ، بال ؤن َـــــظٍ لي الٗـــــامترام ال٣اٖـــــضة ألٖا

ــت ج٣ــى٫ ٖلــى مجــغص ٞغيــُت لــم جدــضص ؤؾــاؽ ٌٗلــى ال٣ــاهىن الــضولي لــى الىٍٓغ ، وهــي لــم جٟؿــغ ال٣اٖــضة ألٖا

 (1) .التي ٌؿخمض مً ال٣اهىن الضولي وظىصٍ

ُت ٦ـــظل٪ ْهـــغث " ؤن ؤلالـــؼام فـــي تي جـــغي ـالـــ "هٍشيـــت الخـــواصن العياســـو ومـــً بـــحن ألا٩ٞـــاع اإلاىيـــٖى

 وطلـــــ٪ مــــً وحـــــيُدٟٔ الخــــىاػن الؿُاســـــ ي بــــحن الـــــضو٫ زانــــت ألاوعوبُـــــت مثهــــا، ال٣اٖــــضة الضولُـــــت ًيكــــإ لـــــ

يـاٞت بالـظي ٞكـل الخ٣ـا فـي ؤلاؾـخمغاع،  ؤؾؿـذ للمجخمـ٘ الـضولي الخـضًض تيـال 1648اجٟا٢ُت واؾخٟالُا 

ــتٖلــى طلــ٪ ْهــغث  وج٣يــ ي بًــغوعة ؤن ٌكــ٩ل ٧ــل  مبــذأ الجيعــياث ج٣ــىم ٖلــى ٨ٞــغة زــغي ؤإلااهُــت ؤ هٍٓغ

برث ٨ٞـغة ـ، بال ؤنهـا اٖخـؾـخ٣غاع بـحن َـظٍ ال٣ىمُـاثؤلا لخد٣ُـ٤ به و٢اهىن زـام بـه، ظيـ صولخه الخانت 

ت َــــا ؤن ال٣ــــاهىن الــــضولي صٟاوم " يـيــــت الٝــــاهون الىبيــــش هٍ" إل٢ــــغاع "ٔشوظــــيوط"ال٣ُٟــــه  و٢ــــاص، ٖىهــــٍغ

ٗخـحر الؼمـان واإلا٩ـان، ـحر بخٛــ، وال٣ىاٖض الضولُت ولُضة البِئت واإلادُِ وهـي جخٛـيؾلُل ال٣اهىن الُبُع بر ـَو

ــــت جسلــــِ بــــحن ال٣ــــاهىن الُبُعــــي وبــــحن ال٣ــــُم اإلاجخمُٗــــت الضًيُــــت وألازال٢ُــــتـال٨شــــ ، حرون ؤن َــــظٍ الىٍٓغ

امــت هٍشيــت الخمــمً يحخمــاليحرا ْهــغث ـوؤزــ وهــي حــوسج ظــا٥" " و""ليــون دي ــي حنال٣ٟجهــ٧ــل مــً  بٖؼ

ــت قــهحرة فــي ال٨شــ ٣ــاهىن الــضولي ج٣ــىم ٖلــى حر مــً مجــاالث ٞلؿــٟت ال٣ــاهىن، وجــغي بــإن ٨ٞــغة ؤلالــؼام الـهٍٓغ

ء الــــــضولي ؤو الــــــضازلي مــــــغصٍ خٟــــــٔ ؤؾــــــاؽ مبــــــضؤ الخًــــــامً الاظخمــــــاعي، وزًــــــٕى الضولــــــت لل٣ــــــاهىن ؾــــــىا

ــــغاٝ فــــي ؤلا  ؾــــخ٣غاع والخًــــامً صازــــل اإلاجخمــــ٘، والخًــــامً ٦مــــا َــــى مٗــــغوٝ ج٣ــــضًم جىــــاػالث مــــً ٧ــــل ألَا

حرا فــي مغاخــل مُٗىــت بال ـ٦بــترب مــً اإلاىُــ٤ الــىا٢عي وال٢ــذ عواظــا ـؾــبُل ٖــِل الجماٖــت، َــظٍ ال٨ٟــغة ج٣ــ

ُــا، فــي خــحن ؤهــه ًدخــاط فــي ؤخُــان ٦شـــؤن ٨ٞــغة الخًــامً ججٗــل مــً الالــ حرة بلــى ب٦ــغاٍ ومىــ٘ ـتزام ٖمــال َٖى

٣ها. ت ج٣ٟض ظؼءا مً بٍغ ى ما ًجٗل الىٍٓغ  (2) وخٓغ َو

ــــاث فـــي جٟؿــــحر مهـــضع ؤلالــــؼام فــــي  واؾـــدىاصا بلــــى ألا٩ٞـــاع ال٣ٟهُــــت الؿـــاب٣ت وحٗــــضص اإلاـــظاَب والىٍٓغ

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت  ال٣اٖـــــضة الضولُـــــت ؾـــــىداو٫ البدـــــض فـــــي زهىنـــــُت مهـــــضع ؤلالـــــؼام فـــــي يـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

 وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما، وطل٪ في ما ًلي.

ما٥ الّذائيت: -3 يت مفذس إلالضام في لوابي ظير ألِا  خفـو

مدؿــــىم وال  حر ـٚــــبن ألاؾــــاؽ الىٓــــغي والٟلؿــــٟي لئللــــؼام فــــي ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ٖمىمــــا ؤمــــغ 

حر مثهــا ال ًىُلــ٤ مــً َبُٗــت ال٣ىاٖــض طاتهــا ـًم٨ــً الدؿــلُم بإؾــاؽ واخــض مــً ألاؾـــ اإلاــظ٧ىعة، ألن ال٨شــ

ــت مخباًىــت ٧ــان مــً اإلاخى٢ــ٘ ؤن ج٣ــضم هخــاثج مسخلٟــت، ل٨ــً ألامــغ  بــل مــً هٓــغاث بًضًىلىظُــت ومــضاعؽ ٨ٍٞغ

تزام بطا اؾـــــخصىِىا مبـــــضؤ ـلـــــثر ٩ٞـــــل ألاؾــــــ م٣ٗىلـــــت وم٣بىلـــــت ٦مهـــــضع لالـًجـــــب الخٗامـــــل مٗـــــه بمغوهـــــت ؤ٦ـــــ

م٨ً ؤن هإزظ بها ظمُٗا ونىال بلى بلؼام ال٣اٖضة طاتها.  ال٣ىمُاث، ٍو

                                                           

 .158، اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُِزظوكبد اُل٤ُٝخ اُظبكهح ػٖ اإلهاكح أُ٘لوكح، ٓوعغ ٍبثن، ص ص فإادٓظطل٠ أؽٔل  -(1

 154ٍبثن، ص ص اُوبػلح اُل٤ُٝخ، ٓوعغ  -، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ فإاد . أٗظو ًنُي: ٓظطل٠ أؽٔل159، ص ص ٗلَٚٔوعغ اُ -(2

 .63 - 50، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػٍٛاْ.أٗظو ًنُي: ػجل اٌُو٣ْ 160 –
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ـــغي بٗـــٌ ال٣ٟـــه ؤن ؤنـــل وظـــىص ال٣اٖـــضة ؤمـــغ زـــاعط ٖـــً ال٣ـــاهىن طاجـــه و٦ـــظل٪ قـــإن الالـــ تزام ـٍو

ــت الٓــغوٝ والخ٣ــا ــى ًــغجبِ ٦مــا ط٦غهــا بــةعاصة الــضو٫ التــي ؤوكــإث ال٣اٖــضة ومجمٖى ث٤ بهــظٍ ال٣اٖــضة، َو

ــــت اإلادُُــــت بدىُٟــــظ َــــظٍ ال٣اٖــــضة، زــــم بن م٣خًــــُاث الخٗــــاٌل والخًــــامً والخٗــــاون بــــحن  اإلااصًــــت واإلاٗىٍى

جٟــــغى الخًــــٕى ل٣ىاٖــــض مُٗىــــت جد٣ــــ٤ قــــ٨ال مــــً الٗضالــــت واإلاؿــــاواة فــــي يــــمً اإلاجخمــــ٘ الــــضولي الــــضو٫ 

  (1) الؿُاصة بحن الضو٫.

هىن ي، ٞـــال٣ُم التـــي ًدمجهـــا ال٣ـــاألامـــغ آلازـــغ، ًخٗلـــ٤ ؤؾاؾـــا بسهىنـــُت ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاو

ًدمجهــا ال٣ــاهىن  تيـالــجىاٞــ٤ لــضي ٧ــل م٩ىهــاث اإلاجخمــ٘ الــضولي وهــي ؤؾــمى اإلاهــالر  الــضولي ؤلاوؿــاوي مدــل

الــــضولي ٖمىمــــا، ٞال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ًدمــــي ؤلاوؿــــاهُت مــــً ؤي ؤٞٗــــا٫ ٢ــــض جمـــــ بهــــا، ٦مــــا ًـــــغجبِ 

خٗلـ٤ ألامـغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بما ُٞه ٢ىاٖض ؾحر ألا  ٖما٫ الٗضاثُت بإ٦ثر الجغاثم الضولُت بكاٖت ٍو

 حر ـٚـبالضعظت ألاولى بجغاثم الخغب والجغاثم يض ؤلاوؿاهُت وظـغاثم ؤلابـاصة فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت الضولُـت و 

الضولُت، ووؿخُُ٘ ال٣ـى٫ بـإن ٞٗالُـت ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي جخٗلـ٤ بإٚلـب ألاؾــ التـي ٢ـضمةها 

ث ال٣ٟهُـــت مـــً اإلاـــظَب ؤلاعاصي واإلاـــظَب اإلاىيـــىعي، ل٨ـــً َـــظٍ الٟٗالُـــت جب٣ـــى صون ٢ُمـــت مهمـــا الاججاَـــا

لى عؤؾـها الجـؼاء الـضولي واإلاؿـاولُت الضولُـت ٖـً  ٧ان ؤؾاؾها بطا لم جىظض آلُاث لخىُٟظ َظٍ ال٣ىاٖض ٖو

 اهةها٧اث َظٍ ال٣ىاٖض.

ما٥ الّذائيت في ؼ  ضاياضايازاهيا: املزاهيا: امل ما٥ الّذائيت في ؼالٝاهوهيت لموابي ظير ألِا   ٣لي ا الخّاَذي والّشفي٣لي ا الخّاَذي والّشفيالٝاهوهيت لموابي ظير ألِا

مــــــا٫ الٗضاثُــــــت مـــــــ حزاث َامــــــت حٗــــــؼػ ال٣ُمــــــت ال٣اهىهُـــــــت ـج٣ــــــضم مسخلــــــ٠ ؤقــــــ٩ا٫ ٢ىاٖـــــــض ؾــــــحر ألٖا

ل٣ىاٖــــضَا ؾــــىاء فــــي قــــ٩لها الخٗاَــــضي والٗغفــــي، ؾــــىداو٫ ؤوال بُــــان الهــــٟت آلامــــغة لهــــظٍ ال٣ىاٖــــض ؾــــىاء 

ُــت ؤو حٗاَضًــت، زــم هبــحن بٗــٌ ظىاهــب اإلاــ ٩ــل قــ٩ل مــً ؤقــ٩ا٫ َــظٍ حزاث والُٗــىب الخانــت بـ٧اهــذ ٖٞغ

 :الضولُت ال٣ىاٖض

ما٥ الّذائيت ٠ٝواِذ حمشة في الٝاهون الذولي: -1  الٝيمت الٝاهوهيت لموابي ظير ألِا

مـــا٫ الٗضاثُـــت وال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ٖمىمـــا  بن ؤٚلـــب ال٣ىاٖـــض ال٣اهىهُـــت الخانـــت بؿـــحر ألٖا

ٟهـا لل٣ىاٖـض ال٣اهىهُـ ل٣ـاهىن  "٘ييىـا"ت الضولُـت آلامـغة ههـذ اجٟا٢ُـت حٗخبر ٢ىاٖض ٢اهىهُـت آمـغة، وفـي حٍٗغ

 ٖلى ما ًلي: 53في اإلااصة  1969اإلاٗاَضاث لؿىت 

( مـــً ٜواِـــذ الٝـــاهون الـــذولي الّامـــت Jus Cogensاملّاَـــذاث املخّاسلـــت مـــْ ٜاِـــذة حمـــشة  "

ــــذ إبشامهــــا جخّــــاسك مـــــْ ٜاِــــذة حمــــشة مــــً ٜواِـــــذ ـحّخــــ بر املّاَــــذة باولــــت بىالهــــا مىلٝـــــا إرا ١اهــــذ ٜو

ــشاك َــزٍ يجٙاٜيــت حّخــال بر ٜاِــذة حمــشة مــً ٜواِــذ الٝــاهون الــذولي الّــام ـٝــاهون الــذولي الّــامل ؤ 

ـــا ٜاِــذة ال ي ـــوص إلاخــال٥ ت ـــا ـ١ــل ٜاِــذة جٝبلهـــا الجماِــت الذوليـــت فــي م موِهـــا ويّــ تٗر ت ــا باِخباَس

  (2)  ."وال يم٢ً حّذيلها بٝاِذة الحٝت مً ٜواِذ الٝاهون الذولي الّام لها راث الفٙت

                                                           

 .1، ٓوعغ ٍبثن، ر٤ٜٔش ػٍٛاْػجل اٌُو٣ْ  -(1

 .42، ٓوعغ ٍبثن، ص 1969ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ  -(2
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وبالخالي ٞال٣اٖضة الضولُت آلامغة هي ال٣اٖضة الضولُت التي حك٩ل الىٓـام الٗـام الـضولي، ٞـال ًجـىػ 

٩ـــىن بـــاَال ؤي اجٟـــا١ ٖلـــى طلـــ٪، وال ًم٨ـــً الخدلـــل مـــً الالتزامـــاث   تيـالـــللـــضو٫ الاجٟـــا١ ٖلـــى مسالٟةهـــا ٍو

ى ما ًىُب٤ ٖلى مبضؤ الخمُ لهجماث الٗكـىاثُت وخٓـغ ؤٖمـا٫ ومبضؤ الخىاؾب ومبضؤ خٓغ ا حز ـجٟغيها، َو

ـــا مـــً ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن  1949تى اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ ـبيـــاٞت ٖلـــى مًـــمىن اجٟا٢ُـــت الَـــاي وخـــ ،الٛـــضع حَر ٚو

   (1) الضولي ؤلاوؿاوي التي جغجب مسالٟةها اإلاؿاولُت الجىاثُت الضولُت.

ما٥ الّذائيت في ؼ٣لها الخّاَذي: -2  الٝيمت الٝاهوهيت لٝواِذ ظير ألِا

ما٫ الٗضاثُت يىاببن  ، 1907و 1899ْهـغث فـي قـ٩ل حٗاَـضي مىـظ اجٟا٢ُـاث الَـاي ِ ؾحر ألٖا

حزاث التـــي جدُدهـــا الهـــبٛت الخٗاَضًـــت لل٣ىاٖـــض الضولُـــت زانـــت فـــي ـوبالخـــالي حؿـــخُٟض َـــظٍ ال٣ىاٖـــض مـــً اإلاـــ

ت، ومً بحن ؤبغػ َظٍ اإلاؼاًا هظ٦غ:  اإلاٗاَضاث الضولُت الكاٖع

ذ ـبن الهـــــبٛت الخٗاَضًـــــت حٗبـــــ -أ  ـــــ٤ ؤظهؼتهـــــا اإلاسىلـــــت ٢اهىهـــــا إلبـــــغام َـــــظٍ حر نـــــٍغ مـــــً الضولـــــت ٖـــــً ٍَغ

غ والخى٢ُ٘ زـم اإلاهـاص٢ت ججٗـل  ً بمسخل٠ مغاخلها مً الخٟاوى والخدٍغ الاجٟا٢ُاث، ٞٗملُت الخضٍو

بـت الضولـت  ـا زـال٫ َـظٍ اإلاغاخـل، ممـا ال ًـضٕ مجـاال للكـ٪ فـي ٚع الضولت في خالت جد٨م ٧امل في ٢غاَع

 ولي.للضزى٫ في َظا الالتزام الض

ة ؤزــغي وهــي بػالــت ٧ــل قــ٪ بسهــىم مًــمىن حز ـبن مًــمىن ال٣اٖــضة الضولُــت الخٗاَضًــت ٣ًــضم مــ -ب 

ال٣ىاٖض وال ًـضٕ مجـاال لالزـخالٝ خـى٫ مًـمىنها وجٟهـُل ؤخ٩امهـا، ًًـاٝ بلـى طلـ٪ ؾـهىلت بزباتهـا 

٘ ؤي لبـ بؿهىلت هٓغا للُاب٘ ال٨خابي لالجٟا٢ُاث الضولُت  .(2)مما ًجٗل ال٣اض ي الضولي ًٞغ

ؼ ٞٗالُةها مً زال٫ الاؾـخٟاصة مـً آلالُـاث والًـماهاث ً -ج  دُذ الك٩ل الخٗاَضي لل٣اٖضة الضولُت حٍٗؼ

ىُت اإلا٨ٟىلت بمىظب َظا اله٪ الضولي في مىاصٍ مً ؤظل يمان جىُٟظَا.  الضولُت والَى

ً م٣اعهـــت بـــالٗٝغ ممـــا ًجٗلهـــا حؿـــخجُب  -د  ت فـــي الخ٩ـــٍى ٦مـــا جمخـــاػ ال٣ىاٖـــض الضولُـــت الخٗاَضًـــت بالؿـــٖغ

 ثر ألي مؿخجضاث ٞغيها خاظاث اإلاجخم٘ الضولي.ؤ٦

مـا٫ الٗضاثُـت ٣٦اٖـضة صولُـت حٗاَضًـت الؤما بسهىم  ُٗىب التي حكـىب قـ٩ل يـىابِ ؾـحر ألٖا

 ٞىداو٫ بُان ؤَمها ُٞما ًلي:

ًٟـــغى ٣٦اٖـــضة ٖامـــت التزامـــاث ٖلـــى الـــضو٫ اإلاهـــض٢ت  (3)بن مبـــضؤ ألازـــغ اليؿـــبي للمٗاَـــضاث الضولُـــت -أ 

اإلاُت َظٍ ال٣ىاٖض.٣ِٞ ٖلى بىىص اإلاٗاَض  ة مما ًدض مً اهدكاع ٖو

ًاصي ًــ -ب  باإلاغوهــت التــي ٢ــض  حز ـحر مــً ألاخُــان بلــى ظمــىص ؤخ٩امهــا، وال جخمــــــال٣ىاٖــض الضولُــت فــي ال٨ش جــضٍو

ُت.  جدُدها ال٣ىاٖض الضولُت الٗٞغ

٧ىهـــه  الـــىووال ًم٨ـــً الاخخ٩ـــام بلـــى  ،حراـفـــي خالـــت ٚمـــىى الـــىو الخٗاَـــضي ٞـــةن الخـــالٝ ٩ًـــىن ٦بـــ -ج 

 حرة.ـ، مما ٌؿبب ٖىاث٤ ٖملُت ٦شفي َظٍ الخالت عاصة الضولُتؤلا بحر الىخُض ًٖ الخٗ

                                                           

 .35 ،34ص  ٜب، ٓوعغ ٍبثن، صكزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ث -(1

 .90-89، ٓوعغ ٍبثن، ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(2

 أُوعغ ٗلَٚ. -(3
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يت دوليت: -3 ما٥ الّذائيت ٠ٝواِذ ِ٘ش  الٝيمت الٝاهوهيت لموابي ظير ألِا

ما٫ الٗضاثُت ج٣ضم  ُت صولُت جىاجغث مماعؾةها مً َٝغ الـضو٫ ػمـً يىابِ ؾحر ألٖا ٢ىاٖض ٖٞغ

ـــــ ـــــى مـــــا ٦كـــــٟخه   تىـخـــــالضولُـــــت و حر ـالجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت الضولُـــــت ٚو داتها وبٖالهاتهـــــا اإلاخباصلـــــت، َو فـــــي جهـــــٍغ

ُـت ال٨شـو  الضعاؾت التي ؤظغتها اللجىت الضولي خى٫ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي، حر ـج٣ضم الهبٛت الٗٞغ

 مً اإلاؼاًا باإلا٣اعهت م٘ ال٣اهىن الخٗاَضي هظ٦غ مثها:

حرة جُبــ٤ ٖلــى الــضو٫ اإلاهــاص٢ت ٖلجهــا ـٞهــظٍ ألازــبن اهُبــا١ الٗــٝغ الــضولي ًسخلــ٠ ٖــً اإلاٗاَــضاث،  -أ 

ظٍ اإلا حزة حؿـاٖض فـي ٖملُـت ـ٣ِٞ، في خحن ؤن الٗٝغ الٗام ًىُب٤ ٖلى ظمُ٘ الضو٫ صون اؾخصىاء َو

جىبهــا بحجـام الـضو٫ ٖــً  مـا٫ الٗضاثُـت ٍو ُـت الخانـت بؿــحر ألٖا ـاصة الاهدكـاع الٗـالمي لل٣ىاٖــض الٗٞغ ٍػ

 الاهًمام ألخ٩ام الاجٟا٢ُاث.

تري الىهــىم الخٗاَضًــت، ـ٣ًــضمها الٗــٝغ الــضولي َــى حُُٛــت الــى٣و الــظي ٌٗــ تيـالــحزة ألازــغي ـبن اإلاــ -ب 

م مــً ؤن ال٣ـــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي مـــً ؤ٦ــ حر ـبال ؤن ال٨شـــ (1)ثر ٞــغوٕ ال٣ـــاهىن الــضولي ج٣ىِىــاـٞٗلــى الــٚغ

، مشـــل ظىاهـــب الجز ـمـــً الشٛـــغاث والى٣ـــاثو حٗـــ اٖـــاث تري َـــظٍ اإلاٗاَـــضاث ممـــا ًدـــُذ حُُٛةهـــا بـــالٗٝغ

ا. حر ـٚاإلاؿلخت  حَر ت وجىُٓم ألاؾلخت الجضًضة ٚو  الضولُت وجىُٓم الخغب الجٍى

ما٫ الٗضاثُت ظغاء ق٩لها الٗغفي ٞهي مخٗضصة وهظ٦غ مثها:    ؤما بسهىم ُٖىب ٢ىاٖض ؾحر ألٖا

ٗا للخ -ؤ  ىه وجُـىعٍ واه٣ًـاءٍ ممـا ًجٗلـه ٢ـض ال ٌؿـخجُب ؾـَغ اث حر ـٛـًدؿم الٗٝغ ببِء وؿبي في ج٩ٍى

ٗت   في ألاويإ الضولُت اإلاؿخدضزت.الؿَغ

ًبن ٖـضم  -ب  ُـت ًجٗــل مثهـا ٚامًـت فـي بٗـٌ جٟانــُلها و  جـضٍو ص٣ُ٢ـت بلـى خـض ٧ــاٝ،  حر ـٚـال٣اٖـضة الٗٞغ

ظا ٠ًًُ مهمت ؤزغي في جإ٦ض مً وظىص ال٣اٖضة ومًمىنها الض٤ُ٢.  َو

مــا٫ الٗضاثُــت حؿــخمض بلؼامهــا ووعـخخلق ممــا ظــبٞل  مــً بــإن ال٣ُمــت ال٣اهىهُــت ل٣ىاٖــض ؾــحر ألٖا

ُت  ــت مــً الٗىامــل اإلاىيــٖى تزام بهــا، ـجــضٞ٘ الــضو٫ بلــى الالــ تيـالــبعاصة الــضو٫ اإلا٩ىهــت لهــظٍ ال٣ىاٖــض ومجمٖى

٢ىاٖـض صولُـت آمـغة ال ًجـىػ  بر ـخـ٦ما ؤن َظٍ ال٣ىاٖض مشلهـا مشـل ؤٚلـب ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي حٗ

حزاث ظمـــت ـفـــي قـــ٩لها الخٗاَـــضي مـــ مسالٟةهـــا وال ه٣ًـــها بال ب٣اٖـــضة الخ٣ـــت مـــً هٟــــ ال٣ُمـــت، وهـــي ج٣ـــضم

ذ ًٖ ؤلاعاصة وؾهىلت الخىُٟـظ وباإلا٣ابـل ٞهـي جخمــ٧الىيىح والخٗب بـاألزغ اليؿـبي مـا ًجٗلهـا جلـؼم  حز ـحر الهٍغ

حزاث ٖــــضة مشــــل اإلاغوهــــت والٗاإلاُــــت وحُُٛــــت ـمــــً جغجًــــجها ٣ٞــــِ مــــً الــــضو٫، بِىمــــا ٣ًــــضم الٗــــٝغ الــــضولي مــــ

٣ـــت بُ ُئـــت لدكـــ٨ُل ال٣ىاٖـــض الضولُـــت  ججٗلـــه ال ٌؿـــخجُب للخُـــىعاث الـــى٣و فـــي اإلاٗاَـــضاث، بال ؤهـــه ٍَغ

ا ما.  ت، ٦ما ؤهه ٚامٌ هٖى  اإلادؿاٖع

ما٥ الّذائيـتالخٓىا اهُبا١ ون٠ "٦ما  " ٖلـى ٢ىاٖـض الَـاي الٝاهون الذولي املخّلٞ بعير ألِا

جىخُـــض  وبالخـــالي ْهـــىع َـــظٍ ال٣ىاٖـــض فـــي ْـــل ال٣ـــاهىن الـــضولي الخ٣لُـــضي ٣٦ـــاهىن مؿـــخ٣ل بظاجـــه، بلـــى ٚاًـــت

م٩ىهــاث ال٣ـــاهىن الــضولي ؤلاوؿـــاوي ؤًـــً ٣ٞــضث َـــظٍ ال٣ىاٖــض نـــٟت ال٣ـــاهىن واخخٟٓــذ بُابٗهـــا الخـــام 

ٗـــض مخ٩ـــامال مـــ٘ هٓـــام ظىُـــ٠ ؤو  لدكـــ٩ل هٓامـــا زانـــا ًىـــضعط يـــمً ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي َو
                                                           

1) -Vincent MOUSSA,  >> The Contribution of the International Court of Justice to International 

Humanitarian Law<<, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 85, No. 850, Geneva, June 2003, p. 238. 
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٤ وؤن ؤقــغها، ٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت لىخــضة اإلاهــضع والهــضٝ وآلُــاث الخىُٟــظ، ٦مــا ؾــب

ما٫ الٗضاثُت.  وفي ما لي ؾيخٗٝغ ٖلى مهاصع ٢ىاٖض ؾحر ألٖا

بن مهاصع ال٣اٖضة الضولُت خؿب مد٨مت الٗض٫ الضولُت جخمشل في اإلاٗاَضاث والٗٝغ 

واإلاباصت الٗامت لل٣اهىن ٦مهاصع ؤنلُت، ًًاٝ بلجها مهاصع اخخُاَُت هي ٧ل مً ؤخ٩ام ال٣ًاء 

زم مهاصع اؾخضاللُت ٌكتٍر ٞجها عيا اإلاخ٣ايحن جخمشل في مباصت الٗض٫  الضولي ومظاَب ٦باع ال٣ٟهاء،

سخل٠ ال٣ٟهاء في مًمىن ٧ل مثها و٦ظل٪ جغجُبها بحن مً ًخ٤ٟ ومً ٌٗترى، بال ؤن  وؤلاههاٝ، ٍو

هم ال٣اٖضة الضولُت، وجىهٝغ َظٍ  الاجٟا١ ًجغي ٖلى ؤن ٧ل َظٍ اإلاهاصع مٗمى٫ بها في بوكاء ٞو

ما٫ الٗضاثُت اإلاهاصع بك٩لها ال خالي ٖلى مهاصع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، وبالًبِ، يىابِ ؾحر ألٖا

 .لتي حؿخمض وظىصَا مً َظٍ اإلاهاصعا
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  املبحث الثالث:املبحث الثالث:

ما٥ الّذائيت   ما٥ الّذائيتاملبادئ الّامت وألاح٣ام الخاـت لموابي ظير ألِا   املبادئ الّامت وألاح٣ام الخاـت لموابي ظير ألِا

مــا٫  الٗضاثُــت ، ومىــظ ٣ًــضم ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي مىٓىمــت ٢اهىهُــت ٚىُــت فــي مُــضان ؾــحر ألٖا

بضاًــت ج٣ىـــحن َـــظٍ ألاخ٩ـــام يـــمً اجٟا٢ُـــاث الَـــاي ألاولـــى لـــم ج٨ـــً ج٣ؿـــم ٢ىاٖـــضَا بـــحن وؾـــاثل وؤؾـــالُب 

ال٣خا٫ بل ٧اهذ ؤخ٩ام ٖامت جد٨مهما مٗـا، وؾـيخُغ١ يـمً َـظا اإلابدـض للمبـاصت اإلاكـتر٦ت بـحن وؾـاثل 

م والخــــــــضابحر الى٢اثُــــــــت وؤؾــــــــالُب ال٣خــــــــا٫ يــــــــمً ٢ىاٖــــــــض ال٣ــــــــاهىن الــــــــضولي ؤلاوؿــــــــاوي فــــــــي مُلــــــــب ؤو٫، زــــــــ

حر فــــي ـوالاخخُاَُــــت ٢بــــل وؤزىــــاء الهجــــىم بىؾــــاثل وؤؾــــالُب ال٣خــــا٫ فــــي مُلــــب زــــان، لىبدــــض فــــي مُلــــب ؤزــــ

ت. ت والبدٍغ ت والبًر  بٌٗ زهىنُاث الخغوب الجٍى

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

  املبادئ الّامت ال   جح٢م وظائل وأظاليب الٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاوياملبادئ الّامت ال   جح٢م وظائل وأظاليب الٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاوي

مــــا٫ الٗضاثُــــت مبـــاصت ٦شحــــرة ومخٗـــضصة وبمــــا ؤن بًٗــــها  تيـالــــبن اإلابـــاصت  جد٨ـــم يــــىابِ ؾـــحر ألٖا

ًإزــظ الكــ٩ل الٗغفــي وبًٗــها الكــ٩ل الخٗاَــضي ؤو الازىــحن مٗــا ٞــةن يــبُها ٌٗخبــر مهمــت لِؿــذ بالؿــهلت 

 لظل٪، ؾىداو٫ الخُغ١ ألَمها م٘ ما جخًمىه مً ؤخ٩ام في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ُٞما ًلي:

  ::الُٙش ألاو٥ الُٙش ألاو٥ 

  بذأ ِذم حشيت أوشاٗ النزاُ في اخخياس وظائل وأظاليب إلالشاس بالّذو بذأ ِذم حشيت أوشاٗ النزاُ في اخخياس وظائل وأظاليب إلالشاس بالّذو مم

ل٣ـــض بـــضؤث ؤلاقـــاعة بلـــى َـــظا اإلابـــضؤ مـــً َـــٝغ ال٣ُٟـــه ٚغوؾـــُىؽ فـــي ٦خابـــه للؿـــلم والخـــغب ؾـــىت 

ـالن ٖثهـا  1625 ت لؤلؾلخت، و٢ض ٧ان مً ؤو٫ اإلابـاصت التـي جـم ؤلٖا بًغوعة ٞغى ٢ُىص ٖلى ال٣ىة الخضمحًر

مــا٫ الٗضاثُــت وجدضًــضا فــي بٖــالن ؾــان بُغؾــبٙر فــي الىزــاث٤ الضول ُــت اإلاخهــلت بمىيــٕى بًــىابِ ؾــحر ألٖا

لــيغ للمخحــاسبين حــٞ بالهــُٛت الخالُــت"  22، زــم جــم اٖخمــاصٍ يــمً اجٟا٢ُــت الَــاي يــمً ماصتهــا 1868

 ، وج٨ـغع الخإ٦ُـض ٖلُـه مــغة ؤزـغي فـي ٢ـغاع الجمُٗــت(1)"مىلـٞ فـي اخخيـاس فــي اخخيـاس وظـائل إلالـشاس بالّــذو

ش  2444الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م  اإلاخٗل٤ باخترام خ٣ـى١ ؤلاوؿـان ػمـً الجزاٖـاث  1968صٌؿمبر  19بخاٍع

جدـــذ ٖىـــىان ٢ىاٖـــض  1977مـــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫  35، و٢ـــض جـــم ج٣ىِىـــه يـــمً اإلاـــاصة (2)اإلاؿـــلخت

ال جٝيــــذٍ  إن حــــٞ أوــــشاٗ أي هــــضاُ فــــي اخخيــــاس وظــــائل وأظــــاليب الٝخــــا٥ لــــيغ حٝــــاؤؾاؾــــُت بهــــُٛت "

و٢ـــض وعص بٗـــضة نـــُٜ مثهـــا مبـــضؤ ؤن خـــ٤ ؤَـــغاٝ الجـــزإ فـــي ؤلايـــغاع بالٗـــضو لـــِـ خ٣ـــا ال ج٣ُـــضٍ  ،(3)"ٜيـــود

   .خغب َى بيٗاٝ الٗضو ولِـ بباصجه٢ُىص و٢ض ًغص بهُٛت ؤن الهضٝ مً ال

                                                           

 .12، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

2) - Respect for human rights in armed conflicts, Resolution adopted by the general assembly 

during its twenty-third session, No 2444 (XXIII), 19 December 1986, p. 50, in: 

http://www.un.org/documents/ga/res/23/ares23.htm (last visit 20\10\2014). 

 .283، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3

http://www.un.org/documents/ga/res/23/ares23.htm
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ٗض َظا اإلابضؤ َى ألاؾاؽ الـظي حؿـخمض مىـه اإلابـاصت ألازـغي ؤؾاؾـها ووظىصَـا ، و٢ـض ؤ٦ـضث (1) َو

١ـــل َــــزا يٍهـــش أن ظــــير الّمليـــاث الّعــــ٢شيت ت الٗـــض٫ الضولُــــت فـــي ٢ًــــائها َـــظا اإلاٗنــــى بىهـــها : "مد٨مـــ

جىٍم  م موِت مً الٝواِذ الٝاهوهيـتل رلـ٤  ن حـٞ املخحـاسبين فـي إخخيـاس أظـاليب ووظـائل الٝخـا٥ 

 (2)"ليغ حٝا ٔير محذود

ـــا بـــه للُـــٝغ اإلادـــاعب فـــي  ومـــضلى٫ َـــظا اإلابـــضؤ ًىُلـــ٤ مـــً خ٣ُ٣ـــت ٖملُـــت فـــي ؤن َىـــا٥ خ٣ـــا مٗتٞر

ازخُــاع وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ التــي جم٨ىــه مــً جد٣ُــ٤ الىهــغ الٗؿــ٨غي وبيــٗاٝ ٢ــىة الخهــم وبلخــا١ 

ــظا  الًــغع بــه، ل٨ىــه فــي هٟـــ الى٢ــذ ٣ًيــ ي بــإن َــظا الخــ٤ لــِـ مُل٣ــا ولــِـ خ٣ــا ال ج٣ُــضٍ ٢ُــىص، َو

ـــظٍ ا ترام ٢ىاٖـــض ـل٣ُـــىص هـــي اخـــٌٗنـــي ؤن َىـــا٥ ٢ُـــىصا جد٨ـــم ازخُـــاع وؾـــاثل وؤؾـــالُب ؤلايـــغاع بالٗـــضو، َو

مـــا٫ الٗضاثُـــت، وهـــي  حكـــ٩ل مبـــاصت ؤزـــغي  تيـالـــال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ال ؾـــُما جلـــ٪ اإلاخٗل٣ـــت بؿـــحر ألٖا

حز ومبــضؤ الخىاؾــب ومبــضؤ الًــغوعة ومبــضؤ ـمؿــخ٣لت ل٨ثهــا حؿــخمض ؤنــلها مــً َــظا اإلابــضؤ الٗــام ٦مبــضؤ الخمُــ

ــــــت وجلــــــ٪ الــــــ ــــــا مــــــً ال٣ىاٖــــــض ـتي جدــــــضر آالم ال مـــــــؤلاوؿــــــاهُت ومبــــــضؤ خٓــــــغ ؤلانــــــاباث اإلاَٟغ حَر برع لهــــــا ٚو

بر َــــظا اإلابـــضؤ َــــى ؤنــــل اإلابــــاصت ألازــــغي، ـجًــــبِ َــــظٍ الىؾـــاثل وألاؾــــالُب، ولــــظل٪ ٌٗخــــ تيـالــــالخٗاَضًـــت 

لُه ٌٗخبر َى اإلابضؤ الٗام الظي ًد٨م ٢ىاٖض ٢اهىن الَاي.  (3) ٖو

  ::الُٙش الثاويالُٙش الثاوي

  مبذأ الخمييز مبذأ الخمييز 

ـــى ؤبـــغػ ال٣ُـــىص ٖلـــى حز مبـــضؤ ؤؾاـبضاًـــت، بن مبـــضؤ الخمُـــ مـــا٫ الٗضاثُـــت َو ســـ ي مـــً مبـــاصت ؾـــحر ألٖا

ــى  ٗــض َــظا اإلابــضؤ مــً ؤ٢ــضم اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت ْهــىعا َو ــت ازخُــاع وجىظُــه وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫، َو خٍغ

ًإزـظ الكـ٩ل الٗغفـي مىـظ هــاصي بـه ال٣ُٟـه ظـىن ظـا٥ عوؾــى، والكـ٩ل الخٗاَـضي فـي البروجى٧ـى٫ ؤلايــافي 

 ه التي وعص ٞجها:مى 48ألاو٫ في اإلااصة 

يـــــان املذهيـــــت ـنزاُ ِاـــــع الخميــــــ"حّمـــــل أوـــــشاٗ الـــــ يز بـــــين العـــــ٣ان املـــــذهيين واملٝـــــاجلين وبـــــين ألِا

ال ورلــ٤ مــً أحــل ـجوحــ  ِمليات ــا لــذ ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت دون ٔــ وألاَــذاٗ الّعــ٢شيتل ومــً زــم يَر

يان املذهيت." ججمين احترام وحمايت    الع٣ان املذهيين وألِا

ُـــت وخؿـــب اإلاـــاصة اإلاـــ ؤٖـــضتها اللجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ، ٞـــةن  تيـالـــظ٧ىعة، وال٣ىاٖـــض الٗٞغ

حر اإلا٣ـاجلحن والكـ٤ الشـاوي ًخٗلـ٤ بـالخمُحز ـاإلابضؤ ًخًمً ق٣حن الك٤ ألاو٫ ًخٗل٤ بالخمُحز بحن اإلا٣اجلحن ٚو

ت، هداو٫ الخُغ١ بلى ؤَم ؤخ٩ام ٧ل  ُان ؤو اإلامخل٩اث اإلاضهُت وألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ  مثهما:بحن ألٖا

                                                           

1)- "The fundamental principle is the following: "The right of the Parties to the conflict to choose 

methods or means of warfare is not unlimited" (Protocol I, Article 35, Paragraph 1). Several rules 

give reality to this principle, in particular the one stating that, "It is prohibited to employ weapons, 

projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury" (Article 

35, Paragraph 2) and "methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to 

cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment"(Article 35, 

Paragraph3)." Yves SANDOZ, <<Unlawful Damage in Armed Conflicts and Redress under 

International Humanitarian Law>>, op.cit., p. 144. 

 .35كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(2

 .78، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌضِبٌٟػبٓو  -(3
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ير املٝاجلين:أوال: أوال:  ير املٝاجلين:مبذأ الخمييز بين املٝاجلين ٔو   مبذأ الخمييز بين املٝاجلين ٔو

ـاـحر ألاقـهغ وألا٦ــ، والخٗبـاملٝـاجلين حرـٚـاملـذهيين وبـحن  حز ـحر مبضؤ الخمُـوعص َظا اإلابضؤ بخٗب  (1)ثر طًٖى

خبــاعاث ؤلاوؿــاهُت َــى حٗبــ حر ـألن مهــُلر ٚــ املٝــاجلين حرـٚــاملٝــاجلين و بــحن حز ـحر الخمُـــوالــظي ًخىاٞــ٤ مــ٘ الٖا

ى مـا ًم٨ـً بؾـ٣اَه ٖلـى اإلاٟهـىم  اإلا٣اجلحن ٌكمل بلى ظاهب اإلاضهُحن ألاؾغي والجغحى واإلاغض ى والٛغقى َو

ؾـــباب ٧األؾـــغ وؤو حر اإلاكـــاع٦حن فـــي ال٣خـــا٫ باألنـــل ؤو لؿـــبب مـــً ألا ـالىاؾـــ٘ للمـــضهُحن الـــظي ًـــضلل ٖلـــى ٚـــ

ذ حر طلــــــ٪، لــــــظل٪ ال ًجــــــب جٟؿــــــحر ؤزــــــظ اإلاــــــاصة بمٟهــــــىم اإلاـــــــو ٚــــــؤالجــــــغح ؤو اإلاــــــغى  ضهُحن ٖلــــــى ؤهــــــه جهــــــٍغ

باؾةهضاٝ الٟئاث ألازغي مً ٚحر اإلا٣اجلحن ٧األؾغي والجغحى واإلاغض ى والٛغقى، ٣ٞـض ًبـرع ألازـظ بـاإلاٟهىم 

غقــى ٖــاصة مــا ٩ًىهــىن ـالًــ٤ُ لٛــ حر اإلا٣ــاجلحن فــي اإلاــاصة ٧ــىن الٟئــاث اإلاــظ٧ىعة مــً ؤؾــغي وظغحــى ومغضــ ى ٚو

ت اإلا٣ـــــغعة فـــــي اجٟا٢ُـــــاث ظىُـــــ٠ ألاولـــــى والشاهُـــــت فــــي ٢بًـــــت الٗـــــضو وبالخـــــالي ٌؿـــــخُٟضون مـــــً ظاهـــــب الخماًـــــ

ت لــظا جىظــب 1949والشالشــت  ، ؤمــا اإلاــضهُىن ٞٗــاصة مــا ج٩ــىن مىــا٤َ جىاظــضَم مؿــغخا للٗملُــاث الٗؿــ٨ٍغ

مــا٫ الٗضاثُــت ٞهــم ألا٦ثــر ٖغيــت لؤلزُــاع مــً آزــاع َــظٍ الٗملُــاث حز ـجمُــ َم ٖــً اإلا٣ــاجلحن ؤزىــاء جىظُــه ألٖا

ت.  الٗؿ٨ٍغ

ُــت، وبٗـض الخــغب الٗاإلاُـت الشاهُــت  حر ـٚــبــحن اإلا٣ـاجلحن و  حز ـو٢ـض وكـإ مبــضؤ الخمُـ اإلا٣ـاجلحن ٣٦اٖـضة ٖٞغ

خهــــضث ؤعواح اإلاالًــــحن مــــً اإلاــــضهُحن، بــــضؤث الجهــــىص الضولُــــت لًــــبِ اإلاٟهــــىم الــــض٤ُ٢ لهــــظا اإلابــــضؤ  تيـالــــ

ــؼ ويــٗه الٗغفــي بــأزغ حٗاَــضي و٧ــان طلــ٪ بالٟٗــل يــمً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي الشــاوي  صة فــي اإلاــا 1977وحٍٗؼ

 (2)اإلاظ٧ىعة. 48

اإلا٣ــــاجلحن ؤخــــض ؤَــــم مبــــاصت ال٣ــــاهىن  حر ـٚــــبــــحن اإلا٣ــــاجلحن و  حز ـوبظمــــاال ًم٨ىىــــا ال٣ــــى٫ ؤن مبــــضؤ الخمُــــ

ـ بدُـض ٌكـ٩ل مبـضؤ و٢اثُـا  ،(3)حر الضولُـتـالضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي اإلاىُب٣ت في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ٚو

ما٫ الٗضاثُت وج٣ي ي ُٞه ال٣اٖضة بةلؼ   حر ـٚـبـحن اإلا٣ـاجلحن و  حز ــــجزإ اإلاؿـلر بالخمُـام ؤَٝغ الًد٨م ؾحر ألٖا

لُـــه، وبخدلُـــل مًـــمىن (4)َمحر ـٚـــاإلا٣ـــاجلحن ومـــً زـــم ًـــخم جىظُـــه الهجمـــاث بلـــى اإلا٣ـــاجلحن ٞدؿـــب صون  ، ٖو

ــــم مــــً ًدــــ٤ لهــــم اإلاكــــاع٦ت اإلاباقــــغة فــــي  َــــظا اإلابــــضب هجــــضٍ ًىُــــىي ٖلــــى زــــالر ٖىانــــغ ؤولهــــا اإلا٣ــــاجلىن َو

مــا٫ الٗضاثُـــت، والٗى اإلا٣ــاجلحن الـــظًً ًذجمــىن ؤو ٌؤجـــؼون ٖــً ال٣ُـــام بــإي ٖمـــل  حر ـٚـــهــغ الشـــاوي َــم ألٖا

اإلا٣ــاجلحن مــً ؤي تجمــاث ؤو ٖملُــاث خغبُــت  حر ـٚــٖــضاجي ألي ؾــبب ٧ــان، ؤمــا الٗىهــغ الشالــض ٞهــى خهــاهت 

 يضَم م٘ ٦ٟالت ٢ضع مً الخماًت لهم خضصجه الاجٟا٢ُاث الضولُت. 

                                                           

، اٌش١خخ، أٗظو ًنُي: ؽَبّ ػ٢ِ ػجل اُقبُن 979، ٓولٓخ ُلهاٍخ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(1

، أٗظو 49، ص 2006األٛواّ، اُوبٛوح،  -عوائْ اُؾوة ك٢ كَِط٤ٖ ٝاُجٍٞ٘خ ٝاُٜوٍي، ٓوًي اُلهاٍبد ا٤َُب٤ٍخ ٝاإلٍزوار٤غ٤خ

 ، أٗظو ًنُي:153، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌشالٌذح: ٓؾٔل كٜبك ًنُي

- Charles ROUSSEAU, op.cit., p. 371. 

 .35، 34كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  أٗظو ك٢ مُي: 

فٟ ئداسح اٌؼ١ٍّبد اُن١ عبء ك٤ٚ :" ٔو اُلثِٞٓب٢ٍ إلهواه اُجوٝر٤ًُٖٞٞ ٝثلأد ٛنٙ اُغٜٞك ثٔشوٝع اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ أُولّ ُِٔئر - 2

اٌؼغىش٠خ، ٠ٕجغٟ اٌز١١ّض فٟ خ١ّغ األٚلبد ث١ٓ األشخبص اٌّشبسو١ٓ فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ ِٓ خٙخ، ِٚٓ خٙخ أخشٜ، األشخبص 

ِٓ "١ هبٓذ ثزؼل٣ِٚ ثؼل ك٢ ٓشوٝػٜب اُٜ٘بئ٢ ٝاُن اٌز٠ٓ ٠ٕزّْٛ ئٌٝ اٌغىبْ اٌّذ١١ٔٓ، ثشىً ٠دؼً ٘إالء فٟ ِأِٓ لذس اإلِىبْ"

أخً ػّبْ اززشاَ اٌغىبْ اٌّذ١١ٔٓ، ػٍٝ أؽشاف إٌضاع أْ رمزظش ػ١ٍّبرٙب ػٍٝ رذ١ِش أٚ ئػؼبف اٌّٛاسد اٌؼغىش٠خ ٌٍؼذٚ، ٚػ١ٍٙب 

 ، أٗظو ك٢ مُي: اٌز١١ّض ث١ٓ اٌغىبْ اٌّذ١١ٔٓ ٚاٌّمبر١ٍٓ ٚاألػ١بْ اٌّذ١ٔخ ٚاأل٘ذاف اٌؼغىش٠خ"

Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art.48, pp. 598, 599. 

 .03، ٓوعغ ٍبثن، ص 01، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(3

 .153، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌشالٌذحٓؾٔل كٜبك  -(4
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٣ـا ألخ٩ــام مبــضؤ الخمُــ ــ٤ ٖــضم الخىاظــض  حز ـجلىن بخمُــ، ًلــؼم اإلا٣ــاحزـٞو ؤهٟؿــهم ٖــً اإلاــضهُحن ٖــً ٍَغ

حر ـ، ؤمــــا اإلا٣اجــــل ٚــــ( 1)حز ؤهٟؿــــهم باعجــــضاء الــــؼي الٗؿــــ٨غي الىٓــــاميـبُــــثهم ؤزىــــاء الاقــــدبا٥ الٗؿــــ٨غي  وجمُــــ

ت ـعجـــضاء ٖالمـــت ممـــةتزم بـالىٓـــامي ُٞلـــ ـــا مـــً مؿـــاٞت لِؿـــذ ببُٗـــضة جبـــحن الهـــٟت الٗؿـــ٨ٍغ حزة ًم٨ـــً جمُحَز

لــــى ا٦دؿــــاب نــــٟت اإلا٣اجــــل حزة هــــي بمشابــــت بٖــــالن للٗــــضو ٖـالٗؿــــ٨غي ؤو الٗالمــــت اإلامــــوالــــؼي  ،(2)للصــــخو 

ـــ٤ مـــا حؿـــمذ بـــه ٢ـــىاهحن وؤٖـــٝغ الخـــغب، ٦مـــا حُٗـــي والخـــ٤ فـــي  مـــا٫ الخغبُـــت يـــض الٗـــضو ٞو مماعؾـــت ألٖا

الخـــ٤ فـــي مٗاملـــت ؤؾـــحر الخـــغب فـــي خـــا٫ و٢ـــٕى الصـــخو فـــي ٢بًـــت الخهـــم، وباإلا٣ابـــل ججٗـــل مىـــه َـــضٞا 

نـاخبه ٖـً ٚحـر اإلا٣ـاجلحن ال  حز ـة ؤو الؼي الٗؿ٨غي جمُـحز ـ، ولٗل الضوع ألابغػ للٗالمت اإلام(3)مكغوٖا للٗضو

غاى خماًةهم وجإمحن ؾالمةهم. ما٫ الٗضاثُت أٚل  (4) ؾُما اإلاضهُحن الظًً ال ٌكتر٧ىن في ألٖا

ن حر الىٓــــامي بمىظــــب َــــظا اإلابــــضؤ بدمــــل الؿــــالح ٖلىــــا لخٟــــاصي ؤلازخبــــاء بــــحـتزم اإلا٣اجــــل ٚـــــ٦مــــا ًلــــ

ـــظا جدـــذ َاثلــــت خغمـــان الصـــخو ممـــا ًدُدـــه ويـــ٘ اإلا٣اجـــل لــــضي ـاإلاـــضهُحن وجد٣ُـــ٤ الخمُـــ حز الخ٣ُ٣ـــي َو

، وبٗـــض ب٢ـــغاع البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫ ٣ٞـــض خـــاو٫ الخسُٟـــ٠ مـــً َـــظٍ الكـــغوٍ ٣ٞـــض ههـــذ (5)الدجـــؼ 

،  في الجملت الشاهُت مً اإلااصة  44 اإلااصة  ال٣ٟغة الشالشت ٖلى ما ًلي: 44اإلاىيٕى

ـــاث املعـــلحت مـــا ال يملـــ٤ ٘ي ـــا املٝاجـــل املعـــلل أن يمـــ أمـــا" ىـــاٟ مـــً مواٜـــٚ املىاِص يز هٙعـــ  ـَو

ــٙ  ٠مٝاجــل ؼــشيىت أن يحمــل ظــالح  ِلىــا فــي  ــوبل ٘ هــ  يبٝــ  ِىذئــز محخٍٙــا بـو ِاــع الىحــو املٔش

 مثل َزٍ الٍشوٗ:

  أ( أزىاء أي اؼدباٟ ِع٢شي. 

مـــذى البفـــش أزىـــاء اوؽــــٕال    ب( وـــوا٥ رلـــ٤ الوٜـــذ الـــزي يبٝــــي خاللـــ  مشئيـــا للخفـــم ِاــــع

 بخوصيْ الٝواث في مواّٜها اظخّذادا للٝخا٥ ٜبيل ؼً هجوم ِلي  أن  ؽاٟس ٘ي ."

، ل٨ــً الخ٣ُ٣ــت (6) حزـٖلــى ٢اٖــضة الخمُــ ااؾــخصىاء حز ـَــظا الخسُٟــ٠ فــي قــغوٍ الخمُــالــبٌٗ  بر ـٌٗخــ

حر اإلاخ٩اٞئـت ؤو خـغوب ـغوب ٚـهٕى مٗحن مً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاخمشلـت فـي الخـ مؿاًغةهي ؤن اإلااصة جداو٫ 

خــاح لهــم ٞجهــا ٖــضم جمُـالٗهــاباث الــ ؤهٟؿــهم  حز ــــتي ال ًملــ٪ ٞجهــا اإلا٣ــاجلىن بم٩اهُــاث اإلاىاظهــت اإلاباقــغة، ٍو

ؤهٟؿــــهم ؤزىــــاء  حز ـفـــي ٧ــــل ألاو٢ــــاث، ل٨ــــً َــــظا الامخُــــاػ لغظــــا٫ خــــغب الٗهــــاباث ًٟــــغى التزامــــا ٖلــــجهم بخمُــــ

 حر ـٚــــحرا فــــي الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت ـ، ولــــم ًسخلــــ٠ الىيـــ٘ـ ٦شــــمىــــه الاقــــدبا٥ وؤزىــــاء الخدًــــحر لــــه ؤو الاوســــخاب

 ٖلى ما ًلي: 1977في ٣ٞغتها الشالشت مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي الشاوي  13الضولُت، ٣ٞض ههذ اإلااصة 

                                                           

1(-Toni PFANNER, <<Military uniforms and the law of war>>, in I.R.R.C., .I.C.R.C., Vol. 86, No. 

853, Geneva, March 2004, pp. 1, 2. 

2(- "le signe distinctif doit pouvoir être reconnu par celui qui ne se trouve pas à une distance trop 

grande pour pouvoir reconnaître un uniforme ", Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention 

(III) de Genève, op.cit., Art.04, p. 68. 

)كهاٍخ ٓوبهٗخ ك٤ٔب ث٤ٖ أؽٌبّ اُشو٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ  ، اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُِٔوبر٤ِٖ أص٘بء اُ٘ياػبد اُل٤ُٝخ أَُِؾخِزٌٟٛهعت ػجل أُ٘ؼْ  -(3

 .200، ص 2006اُل٢ُٝ اُؼبّ(، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ك ؽ، 

 .أُوعغ ٗلَٚ -(4

 .204ٔوعغ ٗلَٚ، ص اُ -(5

 .104، 103، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(6
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ــا َــزا البــاب مــا لــم يٝومــوا بــذوس مباؼــش فــي ـ"يخمخــْ ألا ــخاؿ املــذهيون بالحمايــت الــ    يوَ٘ش

اع مذى ا  لوٜذ الزي يٝومون خالل  َزا الذوس"الّملياث الّذائيت ِو

مــــا٫ الٗضاثُــــت،  ُــــت اإلاكــــاع٦ت اإلاباقــــغة فــــي ألٖا فــــي هٟـــــ الؿــــُا١، ٢ــــضمذ َــــظٍ اإلاــــاصة مٟهــــىم ْٞغ

وعٚـــم ؤلاقـــ٩االث اإلاخٗل٣ـــت بخدضًـــض لخٓـــت الٟهـــل بـــحن ونـــ٠ اإلاـــضوي واإلادـــاعب ويـــبِ مٟهـــىم اإلاكـــاع٦ت 

مـا٫ الٗضاثُــت، بال ؤن َـظٍ اإلاـاصة جــغبِ بـ والتزامــاث اإلاكـاع٦ت اإلاباقـغة فــي  حز ـحن واظـب الخمُـاإلاباقـغة فـي ألٖا

ما٫ الٗضاثُت.  (1)ألٖا

حر اإلا٣اجلحن خٓـغ ؤٖمـا٫ الٛـضع التـي جمؿـه ؤؾاؾـا يـمً لجبحن اإلا٣ا حز ـما ًٟغى مبضؤ الخم٦ُ حن ٚو

، والـــــظي ؾـــــىدىاوله بصـــــ يء مـــــً الخٟهـــــُل ٦إؾـــــلىب مـــــً 1977مـــــً البروجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي ألاو٫  37اإلاـــــاصة 

ما٫ الٗضاثُتاإلادٓىعة بمىظب ؤؾالُب ال٣خا٫   .يىابِ ؾحر ألٖا

ـ٤ ٖـضم  حز ـحر اإلا٣ـاجلحن ُٞلتزمـىن ٦ـظل٪ بخمُــؤما بسهـىم ٚـ ؤهٟؿـهم ٖـً اإلا٣ـاجلحن وطلـ٪ ٖـً ٍَغ

جٗلهـــم َـــضٞا  مـــا٫ الٗضاثُـــت ألهـــه ؾـــبب َـــام ًـــاصي بلـــى ٣ٞـــضان الخماًـــت باليؿـــبت لهـــم ٍو اإلاكـــاع٦ت فـــي ألٖا

مـــــً البروجى٧ـــــى٫ ألاو٫ مـــــً ال٣ٟــــغة الشالشـــــت  53ه اإلاـــــاصة جًـــــمىخ وباليؿـــــبت للمــــضهُحن، مكــــغوٖا للخهـــــم، 

 بىهها: 1977

ــا َــزا الٝعــم مــا لــم يٝومــوا بــذوس مباؼــش فــي ـيخمخــْ ألا ــخاؿ املــذهيون بالحمايــت الــ"    يوَ٘ش

اع مذى الوٜذ الزي يٝومون خالل  ت زا الذوس.. ما٥ الّذائيت ِو  "  ألِا

..الـــزيً "ٟـــ البروجى٧ـــى٫ بىهــها ٖلــى ٖبــاعة "اإلاـــاصة الشامىــت مــً ه فــي وباليؿــبت للجغحــى واإلاغضــ ى

مـً البروجى٧ـى٫ طاجـه بٗبـاعة :  41"، وباليؿبت لؤلؾحر ما وعص في هـو اإلاـاصة يحجمون ًِ أي ِمل ِذا ي

لُـه حٗـض اإلاكـاع٦ت (2)".. أن يحجم في أي مـً َـزٍ الحـاالث ِـً أي ِمـل ِـذا ي وأال يحـاو٥ الٙـشاس" ، ٖو

ما٫ الٗضاثُت ؾببا حر اإلا٣اجلحن. اإلاباقغة في ألٖا  ل٣ٟضان الخماًت بمىظب مبضؤ الخمُحز بحن اإلا٣اجلحن ٚو

 غ اإلا٣ــاجلحن وخٓــ حر ـٚــحز اإلا٣ــاجلحن ٖــً ـحر ج٣ــضم قــاعاث الخماًــت صوعا مهمــا فــي ٖملُــاث جمُـــوفــي ألازــ

جىظُـه الهجمــاث بلــى ٧ــل مــً ًدمــل قــاعاث مٗتـٝر بهــا ومدمُــت بمىظــب ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي 

ازُـت وقـاعاث ألامـم اإلاخدـضة  زانت ما حٗل٤ بكاعاث الهـال٫ ألاخمـغ والهـلُب ألاخمـغ وقـاعاث الهُئـاث ؤلٚا

.٠ ٟجها، ٦ما حؿخسضم َظٍ الكاعاث ػمً الخغب للخماًت وػمً الؿلم للخٍٗغ  (3)ومْى

ـــــومــــً بــــحن ؤَــــم الىخــــاثج اإلاترجبــــت ٖــــً مبــــضؤ الخمُــــ حر ـحر اإلا٣ــــاجلحن َــــى خهــــاهت ٚـــــحز بــــحن اإلا٣ــــاجلحن ٚو

ـى مـا هـو ٖلُـه الهجماث َظٍ يضاإلا٣اجلحن  مـا٫ الٗضاثُـت َو ، ٞاإلاضهُىن ًخمخٗىن بدماًت ٖامـت يـض ألٖا

يخمخـــــْ العـــــ٣ان املـــــذهيون وألا ـــــخاؿ بـــــإن "مىـــــه ب٣ىلهـــــا  51فـــــي اإلاـــــاصة  1977البرجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي ألاو٫ 

طلــ٪ ، وجا٦ــض ال٣ٟـغة الشاهُـت املـذهيون بحمايـت ِامـت لــذ ألاخىـاس الىاحمـت ِــً الّمليـاث الّعـ٢شيت.."

ال ي ـــوص أن ي٢ــون العـــ٣ان املــذهيون بوــــٙهم َــزا و٠ـــزا ألا ــخاؿ املـــذهيون محـــال بــالىو ٖلـــى ؤهــه "

 ".للهجوم ..
                                                           

 .127ٓوعغ ٍبثن، ص ػٛاشش٠خ، هه٤خ -(1

 .139، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(2

 .71ٓوعغ ٍبثن، ص  اٌضِبٌٟ،ػبٓو  -(3
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 مً هٟـ البروجى٧ى٫ في ٣ٞغتها ألاولى بإهه : 41و٦ظل٪ ههذ اإلااصة 

"ال ي وص أن ي٢ون الةخق الّاحض ًِ الٝخا٥ أو الـزي  ّتـٗر بجهـ  ٠ـزل٤ ملـا يحـيي بـ  مـً 

 (1) جوم."ٌشوٗل محال لله

ً ًٖ ال٣خا٫، واإلا٣هىص بالصخو الٗـاظؼ ٖـً ؤٖالٍ وج٣ي ي اإلااصة  بدهاهت ألاشخام الٗاظٍؼ

ال٣خـــا٫ بإهـــه الصـــخو الـــظي و٢ـــ٘ فـــي ٢بًـــت الخهـــم ؤو ؤٞصـــر بىيـــىح ٖـــً هِخـــه فـــي الاؾدؿـــالم ؤو ٣ٞـــض 

ه، حر ٢ــاصع ٖلــى الــضٞإ ٖــً هٟؿـــالــىعي ؤو ؤنــبذ ٖــاظؼا ٖلــى هدــى آزــغ بؿــبب ظــغوح ؤو مــغى ومــً زــم ٚــ

ُــت وحٗاَضًــت  حر ـٚــخهــاهت  بر ـخــوبــظل٪، حٗ ً ٖــً ال٣خــا٫ ٢اٖــضة ٖٞغ اإلا٣ــاجلحن ؾــىاء ٧ــاهىا مــضهُحن ؤو ٖــاظٍؼ

مــــا٫ الٗضاثُـــتآمـــغة وؤؾاؾـــُت وعبمـــا مدـــىع  مـــت خـــغب جىجـــغ ٖثهــــا يـــىابِ ؾـــحر ألٖا ، ومسالٟةهـــا جغجـــب ظٍغ

 اإلاؿاولُت الجىاثُت الضولُت ٖلى مغج٨بجها.

يانزاهيا: زاهيا:  يانمبذأ الخمييز بين ألِا   املذهيت وألاَذاٗ الّع٢شيت:املذهيت وألاَذاٗ الّع٢شيت:  مبذأ الخمييز بين ألِا

ــــى مبــــضؤ  حر ـٚــــحز بــــحن اإلا٣ــــاجلحن و ـبلــــى ظاهــــب مبــــضؤ الخمُــــ اإلا٣ــــاجلحن مبــــضؤ آزــــغ ال ٣ًــــل ؤَمُــــت ٖىــــه، َو

بــــا، ٞاإلابــــضؤ الشــــاوي ٌٗــــؼػ  حز ـالخمُــــ ت وجد٨مــــه هٟـــــ ال٣ىاٖــــض ج٣ٍغ ُــــان اإلاضهُــــت وألاَــــضاٝ الٗؿــــ٨ٍغ بــــحن ألٖا

ـــى مـــا ٌؿـــم ، حزـى بدالـــت الخ٩امـــل بـــحن اإلابـــضؤًً فـــي بَـــاع مبـــضؤ الخمُـــالخماًـــت اإلا٣ـــغعة بمىظـــب اإلابـــضؤ ألاو٫ َو

 ما ًلي: 48في ماصجه  ظاءالظي  1977ى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ و٢ض حٗؼػ َظا الخ٩امل يمً البروج

يـــــان املذهيـــــت ـنزاُ ِاـــــع الخميــــــ"حّمـــــل أوـــــشاٗ الـــــ يز بـــــين العـــــ٣ان املـــــذهيين واملٝـــــاجلين وبـــــين ألِا

ــال ورلــ٤ مــً أحــل ات ــا لــذ ألاَــذاٗ الّعــ٢شيجوحــ  ِملي وألاَــذاٗ الّعــ٢شيتل ومــً زــم ت دون ٔيَر

يان املذهيت." حترام وحمايتإججمين    (2) الع٣ان املذهيين وألِا

ت ألاَــذاٗ الّعــ٢شيتوظــضًغ بالــظ٦غ َىــا ؤن ٖبــاعة " " فــي اإلاٟهــىم الىاؾــ٘ حٗنــي ألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ

ت الصخهــُت )اإلا٣ــاجلحن( ُــان(، وألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ جزإ الٗملُــاث ـالخــالي جىظــه ؤَــغاٝ الــ، وب(3)اإلااصًــت )ألٖا

ُــــان اإلاضهُــــت ؤزُــــاع  ت ؾــــىاء اإلااصًــــت ؤو الصخهــــُت وججىــــب ألٖا ت ججــــاٍ ألاَــــضاٝ الٗؿــــ٨ٍغ َــــظٍ  الٗؿــــ٨ٍغ

ُـــــان واإلامخل٩ـــــاث طاث الاؾـــــخسضام الٗؿـــــ٨غي ؾـــــىاء بًىهـــــٝغ  ٤الٗملُـــــاث، ل٨ـــــً مٟهىمهـــــا الًـــــُ لـــــى ألٖا

ت.الشابخت ٧ال٣ٗاعاث ؤو اإلاخى٣لت ٧اإلاغ٦باث ال٣خالُت و   وؾاثِ الى٣ل الٗؿ٨ٍغ

اإلا٣ـاجلحن ًىُبـ٤ بكـ٩ل ؤو بـأزغ ٖلـى مبـضؤ  حر ـٚـبـحن اإلا٣ـاجلحن و  حز ـبن ظـل مـا ٣ًـا٫ بكـإن مبـضؤ الخمُـ

ـــالخمُ لـــى ٚـــغاع  حز ــ ت ٖو ـــ٠ ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ ت، ٞبسهـــىم حٍٗغ ُـــان اإلاضهُـــت وألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ بـــحن ألٖا

ــــ٠ الؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن فـــــي اإلاــــاصة   52، ٣ٞــــض اٖخمــــضث اإلاـــــاصة 1977في ألاو٫ مــــً البروجى٧ــــى٫ ؤلايـــــا 50حٍٗغ

ُــان التــي لِؿــذ ؤَــضاٞا ُــان اإلاضهُــت هــي ٧اٞــت ألٖا ٠ الؿــلبي خُــض ط٦ــغث ؤن ألٖا ٣ــت بــالخٍٗغ  هٟـــ الٍُغ

ت،  ةها بإنهاٖؿ٨ٍغ  :َظٍ ألازحرة التي ٖٞغ

                                                           

 .285 – 284ص  ص ، ٓوعغ ٍبثن،ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .289أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

3(- "…La portée de la notion d'objectif militaire est forcément plus large, couvrant à la fois des 

objectifs militaires matériels et des objectifs militaires personnels..", Mohamed ARRASSEN, op.cit., 

p. 118. 
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يــــان الـــــ يــــان املذهيــــت  ـــــي ١ا٘ــــت ألِا ٝــــا ملـــــا حذدجــــ  الٙٝـــــشة ـ" ألِا    ليعــــذ أَـــــذا٘ا ِعــــ٢شيت ٘و

 الثاهيت.

يــان ِاــع جلــ٤ الــ ىحفــش ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت ٘يمــا يخّلــٞوج    حعــهم معــاَمت ّ٘الــت فــي ـباِ 

   يحٝـــــٞ ـالّمـــــل الّعـــــ٢شي ظـــــواء ١ـــــان رلـــــ٤ بىبيّت ـــــا أو بموّٜهـــــا أم بٕايت ـــــا أم باظـــــخخذامهال والـــــ

ا الخـــام أو الجض ـــي أو يظــديالء ِلي ـــا أو حّىيلهـــا فــي الٍـــشوٗ العـــائذة حيىــزاٟ مـــ يزة ِعـــ٢شيت ـجــذميَر

  (1) "يذةأ٠

ثر فـــي مغاخـــل الىنـــى٫ بلـــى َـــظا الخدضًـــض يـــمً اإلاُالـــب الالخ٣ـــت، ل٨ـــً بسهـــىم ـوؾىٟهـــل ؤ٦ـــ

اإلاـــظ٧ىعة خماًـــت ٖامـــت لؤلُٖـــان اإلاضهُـــت خُـــض ظـــاء ٞجهـــا جدـــذ  52حز، ٣ٞـــض ؤ٢ـــغث اإلاـــاصة ـهخـــاثج َـــظا الخمُـــ

 ٖىىان الخماًت الٗامت لؤلُٖان اإلاضهُت ؤن:

يان املذهيت محال للهجوم "   (2) "أو لهجماث الشدُال ج٢ون ألِا

ُــان التــي ال ٚنــى ٖثهــا  ُــان الش٣اُٞــت وألٖا ُــان ٧اأٖل ٦مــا ؤ٢ــغث خماًــت زانــت ألهــىإ مُٗىــت مــً ألٖا

لب٣ـــاء الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن والبِئـــت الُبُُٗـــت وألاقـــٛا٫ الهىضؾـــُت واإلايكـــأث التـــي جدـــىي ٢ـــىي زُـــغة وطلـــ٪ 

ُــان اإلاضهُــت وألاَــضاٝ وباإلاشــل ًىُبــ٤ مبــضٖلــى الخــىالي،  56و 55و 54و 53يــمً اإلاــىاص  ؤ الخمُحــز  بــحن ألٖا

ت فـــي الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚــــحر الضولُـــت ول٨ـــً مـــ٘ بزـــخالٝ فـــي بٗـــٌ الجىاهـــب الخٗاَضًـــت والتـــي  (3)الٗؿـــ٨ٍغ

ٟها وخماًةها ال  ؾُإحي جٟهُل  .خ٣احٍٗغ

  ::الُٙش الثالثالُٙش الثالث

اباث املٙشوت وأالم ال   ال مبرس لها اباث املٙشوت وأالم ال   ال مبرس لهامبذأ حٍش إلـا   مبذأ حٍش إلـا

ٗـــض َـــى ـمـــ مبــضؤ خٓـــغ آلاالم التـــي ال   مـــا٫ الٗضاثُـــت َو برع لهـــا َـــى مبـــضؤ ؤؾاســـ ي مـــً مبـــاصت ؾـــحر ألٖا

جــــم اٖخماصَــــا فــــي الىزــــاث٤ الضولُــــت، وطلــــ٪ ابخــــضاءا مــــً بٖــــالن ؾــــان بترؾــــبٙر  تيـالــــآلازــــغ مــــً ؤو٫ اإلابــــاصت 

ـــــذ يـــــخم ج ـــــاوص َـــــزا الٕـــــشك إرا اظـــــخّملذ ، و٢ـــــض وعص فـــــي صًباظخـــــه يـــــمً الخُصُـــــت الغابٗـــــت "1868 ..ٜو

ن جخٙـــــاٜم دون أي داُ حالم الشحـــــا٥ املّــــــضولين ِـــــً الٝخـــــا٥ أو جــــــندي حخمـــــا إلــــــع أظـــــلحت مـــــً ؼــــــجخ ا أ

"، ٦مـا جمـذ ؤلاقـاعة بلـى ٜخلهمل وي٢ون اظخّما٥ مثل َزٍ ألاظـلحت بالخـالي مخالٙـا للٝـواهين إلاوعـاهيت

   مـــً ـاظـــخّما٥ ألاظـــلحت والٝـــزائٚ الـــ)ٌ( خٓـــغ " 13فـــي اإلاـــاصة  1874اإلابـــضؤ يـــمً مكـــغوٕ بغو٦ؿـــل 

ـا إِـالن ظـان بترظـبٓر لعـىت ـحعـملب حالم ال مبـرس لهـال و٠ـزل٤ الٝـزائٚ الـؼجخ ا أن  "، 1868   يحٍَش

مــً  23و٢ــض ؾــاٖضث َــظٍ الىهــىم فــي جغؾــُش َــظا اإلابــضؤ لُــخم اٖخمــاصٍ بجٟا٢ُــا ألو٫ مــغة يــمً اإلاــاصة 

 التي وعص ٞجها: 1907وؾىت  1899اجٟا٢ُت الَاي 

 خاـتل يحٍش ِاع ألاخق: وباألالا٘ت إلع أي حٍش مىفوؿ ِلي  في اجٙاٜياث"

                                                           

 .292 ص ، ٓوعغ ٍبثن،ػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛ -(1

 أُوعغ ٗلَٚ. -(2

>>اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ىٖٓ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ك٢ اٍٜبٓبد عيائو٣خ ؽٍٞ اُوبٕٗٞ ػٛاشش٠خ، هه٤خ -(3

، ص ص 2008ُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ)ٓئُق عٔبػ٢ ٖٓ اػلاك ٗقجخ ٖٓ اُقجواء اُغيائو٤٣ٖ(، ا

136 ،137. 
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 ".. َـ( اظخّما٥ أظلحت أو ٜزائٚ أو مواد مً ؼجخ ا أن جدعملب في حالم ال مبرس لها.. 

و٢ـــض جىاولـــذ مد٨مـــت الٗـــض٫ الضولُـــت فـــي الٟخـــىي بكـــإن ألاؾـــلخت الىىوٍـــت ٖلـــى َـــظا اإلابـــضؤ ٦مبـــضؤ 

 ؤؾاس ي بلى ظاهب مبضؤ الخمُحز، وظاء في مٗغى حٗل٤ُ اإلاد٨مت ما ههه:

ذحن ألاظاظيان ...... وو٘ٝا للمبذأ الثاويل يحٍش الدعملب في حالم ال دالـي لهـا للمٝـاجلينل واملب"

 (1) "وبالخالي يحٍش اظخخذام أظلحت حعملب لهم مً َزا ألارى أو جضيذ حذة حالمهم دوهما ٘ائذة..

 ظاء ٞجها:مىه، والتي  35ولضي ب٢غاع البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ جم الخإ٦ُض ٖلى اإلابضؤ يمً اإلااصة 

إــاباث يحٍش اظخخذام ألاظلحت والٝزائٚ واملواد ووظائل الٝخا٥ ال ـ  مـً ؼـجخ ا إحـذار "

 (2) ".أو حالم ال مبرس لها

مـً البروجى٧ـى٫ ألاو٫ فـي الخٗبحـر ٖـً اإلابـضؤ هـي  35ي  للمـاصة حز ـبن الٗباعة الىاعصة في الىو ؤلاهجل

"superfluous injury or unnecessary suffering  "" ٙشوـت أو املــاباث إلا والترظمـت الصـخُدت لهـا هـي

، والخ٣ُ٣ـــت ؤن (3)" الـــىاعصة فـــي الترظمـــت الٗغبُـــتإــــاباث أو حالم مٙشوـــت" بـــض٫ "لهـــا لـــشوسةأالم ال ـــ  ال 

ــت  َــظا الخٟهــُل ٧ــان يهــضٝ بلــى جصــخُذ مٟهــىم اإلابــضؤ مــً ا٢خهــاٍع ٖلــى آلاالم لِكــمل ؤلانــاباث اإلاَٟغ

بــت َىــا ٧اهــذ الخخــىاء خــ ؾــىاء للمــضهُحن ؤو اإلا٣ــاجلحن، ٦مــا  (4)الًــغوعي  حر ـٚــبرع ؤو ـاإلاــ حر ـٚــاالث ال٣خــل والٚغ

 .1977مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫   35حكتر٥ ٞجها وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ ٦ما وعص في هو اإلااصة 

و٧اهـــذ اللجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ ٢ـــض ؤٖـــضث مكـــغوٖا ًخٗلـــ٤ باألؾـــلخت اإلاؿـــببت إلنـــاباث 

ت ؤو  آالم ال مبرع لهـا مـً الجاهـب الُبـي، وطلـ٪ لخدضًـض مٟهـىم الؿـالح الـظي ٌؿـبب َـظٍ ؤلانـاباث مَٟغ

بــاء اإلاخسههــحن وجغ٦ــؼث ٖلــى ٢اٖــضة بُاهــاث  ؤو آلاالم، و٢ــض ؤظــغي الضعاؾــت زبــراء ٞىُــىن ؤٚلــبهم مــً ألَا

  (5).1996خالت بنابت زال٫ الخمؿحن ؾىت الؿاب٣ت لٗام  26.636اللجىت الضولُت التي جًمىذ خىالي 

ُــــاث،  وجـــم البدـــض فـــي ؤؾـــباب الجـــغوح ؤلانـــاباث )وؿـــبت ؤلانـــابت بـــالجغوح ال٨بحـــرة، بظمـــالي الٞى

ــــغاٝ، مــــضة الغ٢ــــىص فــــي اإلاؿدكــــٟى، ٖــــضص الٗملُــــاث الجغاخُــــت  تيـالــــوؿــــبت الجــــغوح  جهــــِب الجؿــــم وألَا

ـغاٝ الؿـٟلُت اإلابخـىعة للىـاظ حن(، وبٗـض جدلُـل اإلاُلىبت، الخاظت بلى ه٣ل الضم وال٨مُت الالػمت، ٖـضص ألَا

ُــــاث ؤو ؤلانــــاباث  ال٨بــــ حر ٢ــــض ًغظــــ٘ بلــــى اؾــــخسضام ـَــــظٍ اإلاٗلىمــــاث زلهــــذ الضعاؾــــت بلــــى ؤن مٗــــض٫ الٞى

ٗــىص طلــ٪  ؾــخٗماله بحرة مثهــا جهــمُم الؿــالح و٦ُُٟــت ـٖىامــل ٦شــبلــى ؤؾــلخت مكــغوٖت فــي بٗــٌ ألاخُــان َو

ىامــل ٖكــىاثُت ؤزــغي ٦م٩ــان جىاظــض الصــخو والجــؼء اإلاهــاب مــً الجؿــم، ل ٨ــً بٗــٌ ألاؾــلخت ٢ــض ٖو

ٗ فـي  بر ـخـجدضر َظٍ آلازـاع وفـي ٧ـل ألاو٢ـاث هدُجـت لُبُٗـت الؿـالح طاجـه والخ٨ىىلىظُـا اإلاؿـخسضمت ُٞـه، َو

َبُُٗـت،  حر ـٚـ" : ؤمـغاى مدـضصة، خـاالث ظؿـماهُت إــاباث مٙشوـت أو حالم ال مبـرس لهـامٟهىم الضعاؾت "

                                                           

 .35كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(1

 .283، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 أُوعغ ٗلَٚ.. -(3

ٝؽز٠ اُجوٝرًٍٞٞ اإلػبك٢  1868ٓجلأ ا٥الّ اُز٢ ال ٓجوه ُٜب )اٗطالهب ٖٓ اػالٕ ٍبٕ ثزوٍجوؽ َُ٘خ >>، ١ِشٚف١زضٛ٘و١  -(4

 .332، 331 ص ، صك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن ،<< (1977األٍٝ َُ٘خ 

5)- The SIrUS project towards a determination of which weapons causes "superfluous injury or 

unnecessary suffering", Edited by Robin M. COUPLAND FRCS Health operations division, 

international committee of the red cross. Geneva, 1997, p. 16. 
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ُــــخـــاالث هٟؿـــُت ٚـــ ه، ؤو الٞى % ؤو خـــاالث 25جخجـــاوػ  تيـالـــاث فـــي اإلاُـــضان حر َبُُٗـــت، عجـــؼ صاثـــم ؤو حكـــٍى

ُــاث فـــي اإلاؿدكــٟى التـــي جخجــاوػ  ـــ٤ م٣ــاًِـ اللجىـــت الضولُـــت(، 5الٞى %، الجـــغوح مــً الهـــى٠ الشالــض )ٞو

٦مـــا صٖـــذ اللجىـــت الضولُـــت اؾـــدىاصا بلـــى الضعاؾـــت ، (1) ؤلانـــاباث التـــي ال ًىظـــض لهـــا ٖـــالط مٗـــغوٝ ومدـــضص

اع فـــي جىٓـــُم وؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ لـــضي ظمُـــ٘ الـــضو٫ بًـــغوعة ويـــ٘ هخـــاثج َـــظٍ الضعاؾـــت مدـــل اٖخبـــ

 (2) حؿخسضمها َظٍ الضو٫ في هؼاٖاتها. تيـالومغاظٗت ألاؾلخت 

  ::الُٙش الشابْالُٙش الشابْ

  مبذأ إلاوعاهيت وؼشه ماسجنزمبذأ إلاوعاهيت وؼشه ماسجنز

غ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما زانـت هٓـام ظىُـ٠ اإلاخٗلـ٤ بدماًـت  ٌٗخبر مبضؤ ؤلاوؿاهُت ظَى

ــى اإلابــضؤ الــظي جىُلــ٤ مىــه مٟــاَُم الخماًــت والاخــ ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت، ترام واإلاٗاملــت ؤلاوؿــاهُت ـَو

ؿــخمض اإلابــضؤ ؤؾــمه مــً ؤلاوؿــان  ــت لئلوؿــان وخٟــٔ ٦غامخــه، َو والخٟــاّ ٖلــى الؿــالمت الجؿــضًت واإلاٗىٍى

ووايـــ٘ ال٣ىاٖـــض َـــى ؤلاوؿـــان ومدـــل الخماًـــت َـــى ؤلاوؿـــان والهـــضٝ َـــى ؤوؿـــىت الخـــغب، لـــظل٪ ال بـــض ؤن 

اإلاُت ٚوحؿدىض َظ ــٍ ال٣ىاٖض بلى ؤؾـ مىخضة ٖو ـت ٚو حر ٢ابلـت للخجؼثـت وال لالهةهـا٥ بـإي خـا٫ مـً ـحر جمحًز

٣ضم مبضؤ ؤلاوؿاهُت بهظا اإلاٟهىم ؤبٗاص واؾـٗت الهُبـا١ ٧ـل ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي،  ألاخىا٫، ٍو

مــا٫ وألامــغ ألاَــم َــى ؤن مبــضؤ ؤلاوؿــاهُت ٧ــان ؤَــم زُــٍى الــغبِ فــي ٖملُــت الخىخُــض  بــحن ٢ىاٖــض ؾــحر ألٖا

الٗضاثُــت و٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ألن اإلابــضؤ ٧ــان مٗغوٞــا ؤ٦ثــر فــي هُــا١ ٢ــاهىن ظىُــ٠، 

ل٨ً ٢اهىن الَاي ٧ان ًجض مبرعاجه َـى آلازـغ فـي جىٓـُم ألاؾـلخت وألاؾـالُب ال٣خالُـت فـي َـظا اإلابـضؤ ٩ٞـان 

 .1977غعة في بغوجى٧ىلي ما صٖم الىخضة اإلا٣مخل٣ت عبِ َامت بحن الىٓامحن 

ٗخبـٍر الـبٌٗ مـً  غجبِ مبضؤ ؤلاوؿاهُت ب٣اٖضة ؤزغي قضًضة ألاَمُـت حؿـمى بكـٍغ مـاعججز، َو ٍو

٣يــــ ي الكــــٍغ بــــإن اإلاــــضهُحن واإلا٣ــــاجلحن  ؤَــــم ال٣ىاٖــــض الخ٨مُلُــــت فــــي ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ٖمىمــــا، ٍو

ُــت ٣ًٗــىن جدــذ خماًــت ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاٗاَــضاث الضول حر ـٚــاإلاىظــىصًً فــي الخــاالث 

ؿــخمض الكــٍغ وظــىصٍ ٦ ُــت واإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت ومــا ًملُــه الًــمحر الٗــام، َو ٍ مــً اإلابــاصت حر ـٛــالــضولي الٗٞغ

جزإ فـــي اللجــــىء بلـــى وؾــــاثل وؤؾـــالُب ال٣خــــا٫ لـــِـ خ٣ــــا ال ـمـــً اإلابــــضؤ الٗـــام الــــظي ًجٗـــل خــــ٤ ؤَـــغاٝ الــــ

" Von Martens "٘ــون مــاسجنزيــمً بٖــالن جــالٍ ألاؾــخاط ، و٧ــان ؤو٫ ْهــىع للكــٍغ يــمً (3)ج٣ُــضٍ ٢ُــىص

، و٢ضم ماعججز بٖالهه بسهـىم ٖـضم ؤلاجٟـا١ 1899اإلاىضوب الغوس ي وؤزظ بؾمه في ماجمغ الَاي للؿالم 

بري بلـى يـغوعة ـٖلى مؿالت وي٘ اإلاضهُحن الظًً خملى الؿالح يض ٢ىة ؤلاخخال٫ ٟٞي ما طَب الضو٫ ال٨ـ

مهم وبٖــضامهم انــغث بــاقي ُحن، بال ؤهــه جــم حٗمــُم نــُاٚت اإلابــضؤ  ججــٍغ م م٣ــاجلحن قــٖغ الــضو٫ ٖلــى بٖخبــاَع

 (4) لخُُٛت ؤي ه٣و ٌٗتري ؤلاجٟا٢ُاث ؤلاوؿاهُت.

                                                           

1)- The SIrUS project towards a determination of which weapons causes "superfluous injury or 

unnecessary suffering", op.cit., p. 23. 

 اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ، -، >>األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗٔٛر١ٓ، آٗب ثه-داٚصٚاٌذ ٣ُٞي -(2

 .174، 173، ص ٓوعغ ٍبثن

3)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art.48, p. 396. 

4)- Rupert TICEHURST,<<The Martens clause and the laws of armed conflict>>, in I.R.R.C., 

I.C.R.C., Thirty-seventh year, No. 317, Geneva, March-April 1997, pp. 125- 126. 
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و٧ـــان َىــــا٥ اججــــاٍ  1907و  1899و٢ـــض وعص قــــٍغ مـــاعججز بضاًــــت يــــمً صًباظـــت اجٟا٢ُــــاحي الَــــاي 

لكـٍغ ٞغيـذ هٟؿـها لُـضزل يـمً ، ل٨ـً ؤَمُـت ا(1)1977إلب٣ائها في صًباظـت البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ألاو٫ 

 اإلااصة ألاولى مً البروجى٧ى٫ في ٣ٞغتها الشاهُت بالىو الخالي:

   ال يـــىق ِلي ـــا َـــزا امللحـــٞ "البروجو٠ـــو٥" أو أي ـيٍـــل املـــذهيون واملٝـــاجلون فـــي الحـــاالث الـــ"

اجٙــــــاٛ دولــــــي حخــــــش جحــــــذ حمايــــــت وظــــــلىان مبــــــادئ الٝــــــاهون الــــــذولي ٠مــــــا اظــــــخٝش بــــــ  الّــــــٗش ومبــــــادئ 

 (2)"هيت وما يملي  الممير الّامإلاوعا

ؿــدىض َــظا الكــٍغ  ٖلــى ٢ىاٖــض ٖامــت فــي ال٣ــاهىن الــضولي جٟــغى الاخخ٩ــام بلــى الٗــٝغ الــضولي فــي َو

صًباظـت اجٟا٢ُـت ُِٞىـا ل٣ـاهىن آزـغ ٣ٞـغة فـي خا٫ ٖضم وظىص اجٟا١ م٨خىب، خُـض جـم ؤلاقـاعة بلجهـا يـمً 

 التي ظاء ٞجها: اإلاٗاَضاث

يــت ظدعــخمش فــي ح٢ــم املعــائل الــوجج٠يــذا من ــا بــجن ٜواِــذ ا"    لــم جــىٍم ـلٝــاهون الــذولي الّ٘ش

   (3)"بجح٣ام َزٍ يجٙاٜيت

جلـــ٪  تىـخـــحر اإلاى٢ٗـــت ٖلـــى َـــظٍ الاجٟا٢ُـــاث ؤؾاؾـــا ؤو ـالـــضو٫ ٚـــ تىـخـــتزام ًد٨ـــم ـؤن َـــظا الالـــ ٦مـــا

ظا ما ؤوعصجه اإلاىاص  مثهااإلايسخبت   بىهها: ٘كتر٦ت بحن اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعباإلا 158و 142و 62و 63َو

..وال ي٢ون لالوسحاب أزٍش إال باليعبت للذولت امليسحبتل وال ي٢ون ل  أي أزش ِاـع يلتزامـاث "

ــشاٗ ـ   ي ــب أن جبٝــ  أوــشاٗ الـــالــ نزاُ ملتزمــت بجدا  ــا وبٝــا ملبــادئ الٝــاهون الــذولي الىاؼــ ت ِــً ألِا

 (4)"ير الّامالشاسخت بين ألامم املخمذهتل ومً الٝواهين إلاوعاهيت وما يملي  المم

 ما ههه: جًمىذمً اجٟا٢ُت ظى٠ُ ألاولى خ٨ما مكابها ٣ٞض  45و٢ض ؤوعصث اإلااصة 

نزاُ أن  ّمل مً خال٥ ٜادجـ  الٍّـام ِاـع لـمان جىٙيـز املـواد ـِاع ١ل وٗش مً أوشاٗ ال"

   لــــــم يــــــىق ِن ــــــا ِاــــــع َــــــذي َــــــزٍ املبــــــادئ الّامــــــت لهــــــزٍ ـاملخٝذمــــــت بذٜــــــتل وأن  ّــــــالج الحــــــاالث الــــــ

 (5)"يتيجٙاٜ

ججز ٦إؾـــاؽ ًد٨ــم الخـــاالث واإلاىا٢ـــ٠ ع و٢ــض ؤ٦ـــضث مد٨مــت الٗـــض٫ الضولُــت ٖلـــى ؤَمُــت قـــٍغ مــا 

التي لم ًغص ٞجها هـو اجٟـاقي، ٞبٗـض الخإ٦ُـض ٖلـى ؤن اجٟا٢ُـاث الَـاي واجٟا٢ُـاث ظىُـ٠ ٢ـض صزلـذ يـمً 

ٖلــى قـــٍغ  مٟهــىم ال٣ــاهىن الـــضولي الٗغفــي وال ًجـــىػ الــخذعج بٗـــضم الخى٢ُــ٘ والخهــض٤ً ٖلجهـــا، ٣ٞــض ؤ٦ـــض

ماعججز الظي ٌكحر بلـى مبـاصت َامـت مـً مبـاصت ال٣ـاهىن الـضولي الٗغفـي جسًـ٘ لهـا ٧ـل الـضو٫ صون اؾـخصىاء، 

و٢ض زاع خى٫ ٧ىن اإلاباصت اإلاظ٧ىعة مشل مبضؤ ؤلاوؿاهُت وما ًملُـه الًـمحر الٗـام َـل حٗـض مبـاصت ٢اهىهُـت 

ُت ؤم ؤنها مباصت ؤزال٢ُت حؿخ٨مل ٢ىاٖض ال٣اهىن الـضولي ا لٗغفـي و٢ـض ٧اهـذ بظابـت اإلاد٨مـت واضـخت ٖٞغ

 في ؤن ٧ان م٩ىهاث قٍغ ماعججز هي مباصت حٗخمض ٖلجها اإلاد٨مت حٗبحر ًٖ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗغفي: 

                                                           

1)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art.1, p. 38. 

 .265، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ  -(2

3)- José Daniel, << The Vienna convention of 1969 on the law of treaties and humanitarian law >>, in 

I.R.R.C., I.C.R.C., Twelfth year, No.136, Geneva, July 1972, p. 372. 

 .158، 174، 113، 89، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ ارفبل١بد  -(4

 .85، ص ٗلَٚٔوعغ اُ -(5
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وحؽــــــــير املح٢مــــــــت بوحــــــــ  خــــــــاؿ إلــــــــع أن حميــــــــْ الــــــــذو٥ ملضمــــــــت بخلــــــــ٤ الٝواِــــــــذ الــــــــواسدة فــــــــي "

شد حّبيــر ِــً الٝــاهون الّشفــي املوحــود مــً    ١اهــذل لــذى اِخمادَــال م ـــالبروجو٠ــو٥ إلالــافي ألاو٥ الــ

 (1)"ٜبلل مثل ؼشه ماسجنز الزي أِيذ جج٠يذٍ في املادة ألاولع مً البروجو٠و٥ إلالافي ألاو٥ 

قــــٍغ مــــاعججز ٦ةَــــاع ٢ــــاهىوي ألي ؾــــالح ظضًــــض لــــم ٨ًــــً ؾــــاب٣ا مدــــل ت بلــــى و٢ــــض اؾــــدىضث اإلاد٨مــــ

تي ج٣ــــى٫ بدٓــــغ ألاؾــــلخت ـؤَــــم اإلابــــاصت الــــ٢ىاٖــــض اجٟا٢ُــــت جــــىٓم بهخاظــــه واؾــــخسضامه والةهضًــــض بهــــا و٧ــــان 

ا مً ألاؾلخت التي لم جىو ٖلجها اإلاٗاَضاث الضولُت. حَر  الىىوٍت ٚو

  ::الُٙش الخامغالُٙش الخامغ

  مبذأ المشوسة الّع٢شيتمبذأ المشوسة الّع٢شيت

ـــى مبـــضؤ بـــالٜ   مـــا٫ الٗضاثُـــت، َو ت مـــً اإلابـــاصت ألاؾاؾـــُت لىٓـــام ؾـــحر ألٖا مبـــضؤ الًـــغوعة الٗؿـــ٨ٍغ

اإلاــا ٧ــان اإلاــالخؿاؾــُت ٧ىهــه ًــغجبِ بخد٣ُــ٤ الٛــغى مــً  ت بإ٢ــل ؤيــغاع مم٨ىــت، َو برع ـالٗملُــت الٗؿــ٨ٍغ

ــــغ ٖملُاتهــــا الــــ حر مــــً ـتي جدؿــــبب بإيــــغاع ٖغيــــُت، و٢ــــض ْهــــغ اإلابــــضؤ فــــي ال٨شـــــالــــضاثم لل٣ــــىاث اإلاؿــــلخت لخبًر

 ، وظاء ُٞه: 1868الىزاث٤ الضولُت ؤبغػَا بٖالن ؾان بترؾبٙر لؿىت 

مــشة الحذيثــتل فــي لــشوسة اجخــار الخــذابير جمثــل المــشوسة الّعــ٢شيتل ٠مــا جٙهمهــا ألامــم املخح"

شاٗ الحذيثت للحشب ٝا للٝواهين وألِا  (2)"الالصمت لخحٝيٞ ٔاياث الحشبل ؼشه أن ج٢ون ٜاهوهيت ٘و

 في ال٣ٟغة الشالشت مىه والتي وعص ٞجها: ٦1874ما وعص اإلابضؤ يمً مكغوٕ بغو٦ؿل 

جخما ــــو  مـــْ ٜــــواهين وأِــــشاٗ    ـالخــــذابير الـــو جحٝيٝـــا للٕايــــت مـــً الحــــشبل حّـــذ ١ــــل الوظـــائل "

 (3)"الحشب وجبرسَا لشوساث الحشب مباحت

حرون مبــضؤ الًـــغوعة اؾـــخصىاء ٖلــى ال٣اٖـــضة الٗامـــت، وؤَلــ٤ ٖلُـــه بٗـــٌ ال٣ٟهـــاء ـبر ال٨شــــو٢ــض اٖخـــ

ـــــى الاؾـــــم ألاإلاـــــاوي للًــــغوعة الخغبُـــــت، خُـــــض ٖـــــاص اإلابــــضؤ للىاظهـــــت فـــــي ال٣ـــــغن  Kriegsraison" ٠شيٕعــــشيضن " َو

٤ اإلاٟهىم ال٣اهىوي له مً ٢بل ال٣ـىاث ألاإلااهُـت فـي الخاؾ٘ ٖكغ وجم ج حر م٣ُض ٞو ُب٣ُه بك٩ل مدكضص ٚو

، ومٟــاصٍ ؤهــه للًــغوعاث الخــغب Kriegsraison geht vor Kriegsmanierالخــغب الٗاإلاُــت ألاولــى زــم الشاهُــت، وههــه 

ال٣اثـــــــض نى طلـــــــ٪ ؤن ـؤؾــــــب٣ُت فـــــــي الخُبُـــــــ٤ ٖلـــــــى ٢ـــــــاهىن الخـــــــغب، ؤو الًــــــغوعاث جبـــــــُذ اإلادٓـــــــىعاث، ومٗـــــــ

لخ٣ُـــُم الىيـــ٘ الٗؿـــ٨غي ٤ ٞجهـــا ال٣ـــاهىن ؤو ًخجاَلـــه َب٣ـــا الٗؿـــ٨غي ًم٨ـــً ؤن ٣ًـــغع الخـــاالث التـــي ًُبـــ

مـــى الـــظي ٌٗـــض ال٣اضــ ي الىخُـــض فـــي اإلاُـــضان بخجـــاوػ ٢ـــىاهحن ذ اإلابــضؤ امخُـــاػا لل٣اثـــض اإلاُــضاوي فـــي و٢ـــذ مـــا، ٍو

ا لىجاح الٗملُت  ت وبالخالي وؤٖغاٝ الخغب بطا ٧ان طل٪ يغوٍع    .(4)ال٣اهىن ولِـ اهةها٦ه حٗل٤ُ الٗؿ٨ٍغ

                                                           

 .37كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(1

2)- "Military necessity, as understood by modern civilized nations, consists in the necessity of 

those measures which are indispensable for securing the ends of the war, and which are lawful 

according to the modern law and usages of war.", Instructions for the government of armies of the 

united states in the field, prepared by FRANCIS LIEBER, op.cit., p. 7. 

 .332، 331، ٓجلأ ا٥الّ اُز٢ ال ٓجوه ُٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص ١ِشٚف١زضٛ٘و١  -(3

4) - Scott HORTON, <<Kriegsraison or Military Necessity? The Bush Administration‘s Wilhelmina 

Attitude Towards the Conduct of War >>, Fordham International Law Journal, Volume 30, Issue 3, 

2006, p. 585 
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و٢ــض القــى َــظا الكــ٩ل فــي جُبُــ٤ اإلابــضؤ اؾــدى٩اعا صولُــا مخهــاٖضا، وجــم الخىضًــض بــه واإلاٗا٢بــت ٖلــى 

ت إلاجغمي الخغب ألاإلاان ؤو مد٨مت هى  ، ٧ىهه في نـُٛخه ألاإلااهُـت ع مٗخمضًه مً ٢بل اإلاد٨مت الٗؿ٨ٍغ هبٙر

، (1) 1977مـــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫  35فـــي اإلاـــاصة  ًخٗـــاعى مـــ٘ ال٣ىاٖـــض ألاؾاؾـــُت اإلاىهـــىم ٖلجهـــا

ألن َـــظا الاججـــاٍ ٧ـــان ًـــغي بـــإن َىـــا٥ خـــاالث تهـــضص وظـــىص الضولـــت ؤو ؤخـــض م٩ىهاتهـــا ؤو ب٣ائهـــا حٗخبـــر خـــاالث 

 ىي ال ًم٨ً مٗها الخ٨ٟحر في ٢ىاٖض ٢اهىهُت.هيغوعة ٢

٘ اإلاــى مــً م 33يــٕى فــي اإلاــاصة و٢ــض جىاولــذ لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي َــظا اإلاى  ص اإلاخٗل٣ــت بسالٞــت اكــاَع

ـ٘ ٖـضم اإلاكـغوُٖت ٖلـى برث بإن ـ، واٖخ1980الخٗاَضًت لؿىت  حر ـٚالضو٫ في اإلاؿاثل  خالـت الًـغوعة ال جٞغ

تي ال ًم٨ـً حٗـضًلها ؤو ه٣ًـها بال ب٣اٖـضة ـالؿلى٧اث اإلاسالٟت لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت آلامغة لل٣اهىن الـضولي والـ

 وظاء هو اإلااصة ٦ما ًلي: آمغة الخ٣ت بىٟـ ال٣ىة ال٣اهىهُت

    : حالت المشوسة33"املادة 

برس لىٙـــي ِـــذم املؽـــشوِيت ِـــً ّ٘ـــل جلـــ٤ ـال ي ـــوص الخـــزُس بحالـــت المـــشوسة مـــً ٜبـــل الذولـــت ٠مـــ -1

 الذولت الزي ال يخٙٞ مْ مْ التزام دولي للذولتل إال إرا:

 ١ان الّٙل الوظيلت الوحيذة لحمايت مفالل أظاظيت للذولت لذ خىش وؼي٤  - أ

 ن الّٙل ال يمّٚ مً لشوسة التزام الذولت ج اٍ الٝاِذة املوحودة.١ا - ب

 ِاع أي حا٥ل ال ي وص الخزُس بحالت المشوسة مً ٜبل الذولت ٠مبرس لىٙي ِذم املؽشوِيت: -2

 تزام الذولي الزي جىت ٢  الذولت ييبْ مً ٜاِذة حمشة مً ٜواِذ الٝاهون الذولي الّام.ـيل - أ

  الذولــت يــى م ِــً مّاَــذة جمىــْ ـــشاحت أو لــمىا يحخ ــاج بحالــت تزام الــذولي الــزي جىت ٢ـــيلــ - ب

 المشوسة ٘يما يخّلٞ ت زا يلتزام.

 (2) إرا ١اهذ الذولت ظاَمذ في الوُٜو في حالت المشوسة."     -ج

                                                           

1) - Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 391. 

2) – "Article 33. State of necessity: 

1). A state of necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of 

an act of that State not in conformity with an international obligation of the State unless: 

a) the act was the only means of safeguarding an essential interest of the State against a grave and 

imminent peril; and 

b) the act did not seriously impair an essential interest of the State towards which the obligation 

existed. 

2). In any case, a state of necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding 

wrongfulness: 

a) if the international obligation with which the act of the State is not in conformity arises out of a 

peremptory norm of general international law; or 

b) if the international obligation with which the act of the State is not in conformity is laid down by a 

treaty which, explicitly or implicitly, excludes the possibility of invoking the state of necessity with 

respect to that obligation; or 

c) if the State in question has contributed to the occurrence of the state of necessity"  ,Yearbook of the 

International Law Commission, Report of the Commission to the General Assembly on the work of 

its thirty-second session, A/CN.4/SER.A/1980/Add.l (Part 2), United Nations, New York, 1981, Vol. 

II, part two, p. 34. 
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ت يـمً هُـا١ ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ الخـغب، وو٣ٞـ ا لهـظا وبظل٪ ٩ًىن جُب٤ُ مبـضؤ الًـغوعة الٗؿـ٨ٍغ

٩ــي "ال٩اجــب ألا الخٟهــُل، ٖــٝغ  ت بإنهــا "و.داووــيمٍغ ير ٜابلــت للخــجخير ـحاحــت ملحــت ٔــ" :الًــغوعة الٗؿــ٨ٍغ

للٝائــــذ الّعـــــ٢شي الجخـــــار جـــــذابير ال ٔنـــــ  ِن ـــــا ألاخمــــاُ الّـــــذو باظـــــخخذام الّىـــــٚ املؽـــــشوُ الـــــزي ال 

ـــــــغي ٧اجـــــــب آزـــــــغ ،"يخـــــــالٚ ٜـــــــواهين وأِـــــــشاٗ الحـــــــشب  َـــــــو اظـــــــخخذام الٝـــــــوة  " "بإنهـــــــا:م.ٔشييعـــــــبان" ٍو

مبـضؤ و٢ـض وظـض ، (1)"و بجٜـل خعـائش مم٢ىـت فـي الوٜـذ وحيـاة ألا ـخاؿ واملـا٥المشوسيت ألاخماُ الّـذ

ــإ ٢ــضم لــه فــي اإلاــاجمغ الضبلىماســ ي إل٢ــغاع البرجى٧ــىلحن والــضلُل َــى ٖبــاعاث جًــمثها  ت مَى الًــغوعة الٗؿــ٨ٍغ

مـــً  77، 76، 58، 57، 56، 41، 10)اإلاـــىاص  مـــً ٜبيـــل ٜـــذس املعـــخىاُ وحعـــب يظـــخىاِتالبروجى٧ـــى٫ 

أن مـــً هٟــــ البروجى٧ـــى٫(  و٦ـــظل٪  59، 57فـــي )اإلاـــىاص     ١ـــان رلـــ٤ مم٢ىـــاـومـــ( ٫1977 ألاو٫ البروجى٧ـــى 

ظا صلُل ٖلى يِٛ مً ظهاث مُٗىت إلصعاط اإلابضؤ. مىه( 57) اإلااصة  يبز٥ ما في واٜخ    َو

  ::الُٙش العادطالُٙش العادط

  مبذأ الخىاظبمبذأ الخىاظب

مـــــا٫ الٗضا ٨ـــــغة ، (2)ثُـــــتبن مبـــــضؤ الخىاؾـــــب َـــــى آلازـــــغ مبـــــضؤ َـــــام وؤؾاســـــ ي فـــــي مجـــــا٫ ؾـــــحر ألٖا ٞو

بسهـــىم  (jus ad bellumالخىاؾـــب لهـــا اؾـــخسضاماث مخٗـــضصة ٞهـــي جخٗلـــ٤ ب٣ـــاهىن اللجـــىء بلـــى الخـــغب )

، والاؾـخسضام الشـاوي َـى جد٣ُـ٤ (3)جد٣ُـ٤ الخىاؾـب فـي ٖملُـت الـضٞإ الكـغعي َب٣ـا إلاُشـا١ ألامـم اإلاخدـضة

ت وج٣ــضً الخىاؾــب ــت لؤلٚــغاى ؤلاوؿــاهُت بــحن اإلاخُلبــاث ؤلاوؿــاهُت وم٣خًــُاث الًــغوعة الٗؿــ٨ٍغ م ألاولٍى

 وهــي اإلاٗاصلــت التــي ٌؿــعى ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٖمىمــا لخد٣ُ٣هــا لترقــُض الخــغب، والاؾــخسضام ألازـــحر 

ت  َى جغخغي الخىاؾب ؤزىاء الهجىم لخجىـب ؤو الخ٣لُـل مـً الخؿـاثغ الٗغيـُت باإلا٣اعهـت مـ٘ اإلاــحزة الٗؿـ٨ٍغ

 :، ٣ٞغتها الشالشتبوال٣ٟغة  (3أ  في مىيٗحن ال٣ٟغة  57اصة اإلافي ، ووعص َظا اإلابضؤ (4)اإلادخملت

أن يمخىْ ًِ اجخار ٜشاس بؽً أي هجـوم ٜـذ يخوٜـْ مىـ ل بفـٙت ِشلـيتل أن يحـذر خعـائش "

يـــان املذهيـــتل أو أن يحـــذر خلىـــا مـــً َـــزٍ  ـــابت ت ـــمل أو إلالـــشاس باِ  فـــي أسواح املـــذهيين أو إلحـــاٛ إلـا

يزة ِعـــ٢شيت ـ ـــاوص مـــا ييخٍـــش أن  عـــٙش ِىـــ  رلـــ٤ الهجـــوم مـــً مـــالخعـــائش وألالـــشاسل ممـــا يٙـــشه فـــي ج

 "ملموظت ومباؼشة

٦هجــــىم ٖكــــىاجي فــــي مىيــــٗحن وبــــىٟـ الهــــُاٚت ٦ــــظل٪،  حز ـوجــــم جهــــي٠ُ ؤلازــــال٫ بمبــــضؤ الخمُــــ

، ٦مــا وعص اإلابــضؤ يــمً البروجى٧ــى٫ الشــاوي 1977مــً البروجى٧ــى٫ ألاو٫   ب( 5 ال٣ٟــغة 51وطلــ٪ فــي اإلاــاصة 

الــظي ًىُبــ٤ ػمــً الجزاٖــاث  (5)ؾــخٗما٫ ألالٛــام ؤو ألاقــغا٥ الخضاُٖــت والىبــاثِ ألازــغي اإلاخٗلــ٤ بدٓــغ ؤو ا

 تجىم ٖكىاجي الهجىم: بر ـخٖلى ؤهه ٌٗا بىهه  ج( 8 حر الضولُت، اإلااصة الشالشت ٣ٞغةـاإلاؿلخت الضولُت ٚو

                                                           

1)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art.48, p. 396. 

2(- Michael N.SCHMITT,<< Military Necessity and Humanity in International Humanitarian Law: 

Preserving the Delicate Balance >>, V.J.I.L., Vol. 50, Issue 4, University of Virginia, Virginia ,USA, 

2010, p.816. 

3)- Mohamed BOUSOLTANE, Du droit à la guerre au droit de la guerre: le recours à la force 

armée en droit international, Edition Dar Houma, Alger, 2010, pp. 25 – 28. 

4(- Lan HENDERSON, op.cit., pp. 180, 181. 

 .515، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ  -(5
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ــــاٛ أسواح مــــذهيين أو إـــــابت م أو إلحــــاٛ  -ج" أو يم٢ــــً أن يخوٜــــْ مىــــ  الدعــــملب ِشلــــا فــــي إَص

لمـــــشس بجِيـــــان مذهيـــــتل أو فـــــي مـــــضيم مـــــً رلـــــ٤ل ممـــــا ي٢ـــــون مٙشوـــــا بالٝيـــــاط إلـــــع الٙائـــــذة الّعـــــ٢شيت ا

   "....امللموظت واملباؼشة املىخٍشة

ُـت َامـت وعصث يـمً الضعاؾـت التـي ؤٖـضتها اللجىـت الضولُـت للهـلُب ـو٢ض ؤٖخ بر اإلابـضؤ ٢اٖـضة ٖٞغ

ــــألاخمــــغ ٖــــً ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي الٗغفــــي، ٣٦اٖــــضة مىُب٣ــــ حر ـت ػمــــً الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت الضولُــــت ٚو

اهةها٧ــــاث ٢اٖــــضة  4ب  2 8الضولُـــت، و٢ــــض نــــى٠ الىٓــــام ألاؾاســــ ي للمد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت فــــي اإلاــــاصة 

مت خغب حٗا٢ب ٖلجها اإلاد٨مت  .(1)الخمُحز بإنها ظٍغ

بٌٗ ٍ الـبر ـخـو٢ض ْهغ مبضؤ الخىاؾب بك٩لحن فـي َـظٍ اإلاىٓىمـت ال٣اهىهُـت، مـغة ٦مبـضؤ مؿـاٖض ؤٖ

هـــغ زاهُـــا، فـــي  51زــاهىي ؤو ٞغعـــي فـــي بَـــاع خماًـــت اإلاـــضهُحن يـــمً اإلاـــاصة  مـــً البروجى٧ـــى٫ ألاو٫ اإلاـــظ٧ىعة، ْو

ت والاخخُاَُـت فـي اإلاـاصة  مـً هٟــ البروجى٧ـى٫، ولـم ًٓهـغ فـي قـ٩ل مـاصة ؤؾاؾـُت  57بَاع الخضبحر الاختراٍػ

حـر اإلا٣ـاجلحن فـي ا ـم ؤَمُـت  48إلاـاصة مشل ما خضر م٘ مبـضؤ الخمُحـز بـحن اإلا٣ـاجلحن ٚو مـً البروجى٧ـى٫ ألاو٫ ٚع

برع ظؼجـــي بمـــا ـبرع طلـــ٪ َـــى خؿاؾـــُت مبـــضؤ الخىاؾـــب ٧ىهـــه ٢ـــض ٌُٗـــي مــــ٢اٖـــضة الخىاؾـــب، ل٨ـــً مـــا ٢ـــض ًـــ

ــــت، ًًــــاٝ بلــــى طلــــ٪ الُــــاب٘ الخ٣ــــضًغي لهــــظا اإلابــــضؤ ٞهــــى ٖملُــــت  ٌؿــــمى ب٨ٟــــغة ألايــــغاع الجاهبُــــت ؤو الجىاٍع

ُـــان ـيـــغاع الٗغيـــُت الـــمىاػهـــت آهُـــت ؤزىـــاء ٢ُـــاصة تجـــىم مٗـــحن بـــحن ألا  تي ًغجبهـــا الهجـــىم ٖلـــى اإلاـــضهُحن ؤو ألٖا

ـت هـي حز ـاإلاضهُت وبحن اإلاـ ـظٍ الٗملُـت الخ٣ضًٍغ ت اإلاباقـغة واإلالمىؾـت اإلاىخٓـغة مـً َـظا الهجـىم، َو ة الٗؿـ٨ٍغ

ٖملُت هٟؿُت نٗبت وم٣ٗضة حؿـدىض ٣ٞـِ ٖلـى خؿـً الىُـت والخــ الؿـلُم لل٣اثـض الٗؿـ٨غي فـي ج٣ُـُم 

ــــت وازخُــــاع اإلاهــــالر ؤلاوؿــــ جــــب ؤن ًغاعــــى جــــإزحر الٓــــغوٝ الجٛغاُٞــــت والٓــــغوٝ الجٍى ت، ٍو اهُت والٗؿــــ٨ٍغ

ُان اإلاضهُت.و ألاَضاٝ  ٣ت جىظجهه ٖلى اإلاضهُحن وألٖا ٍغ    (2) الؿالح َو

ـــيزة الّعـــ٢شيتـاملـــحر اإلابـــضؤ ٖـــضة بقـــ٩االث ؤزـــغي بسهـــىم مٟهـــىم "ـ٦مـــا ًشـــ حر ـ" ٦ـــإمغ مخٟـــاوث ٚو

، مـــا َـــى الخـــض اإلاُلـــىب فـــي " "، و٦ُـــ٠ ًم٨ـــً للم٣اجـــل ألا٢ـــل عجبـــت ــــاباث الّشلـــيت املٙشوـــتإلا مًـــبٍى

خبــاعاث ؤلاوؿــاهُت حن وجــغظُذ ٦ٟــت الٖا ً الًــغوٍع ، و٦مــا ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ٞــةن الٗملُــت (3)اإلاىاػهــت بــحن ألامــٍغ

نٗبت وم٣ٗضة زانت ٖلـى الجىـىص ؤو اإلادـاعبحن البؿـُاء، ممـا ًجٗـل ؤًٞـلُت جُبُـ٤ َـظٍ ال٣اٖـضة ٖلـى 

حن ويــــــمً الٗملُــــــاث اإلاىؾــــــٗت ٖــــــاج٤ ال٣ــــــاصة الٗؿــــــ حرة باألشــــــخام ـًخى٢ــــــ٘ ؤن جى٢ــــــ٘ ؤيــــــغاع ٦بــــــ تيـالــــــ٨ٍغ

ـــت ال ًجـــب ؤن جخجـــاوػ الالـــ تزام الىا٢ـــ٘ فـــي ٖلـــى اإلا٣اجـــل بال٣ُـــام ـاإلاـــضهُحن، بال ؤن َـــظٍ الهـــٗىباث الخ٣ضًٍغ

٣ـــا لًـــغوعاث الخمُـــ  اإلاـــاصة /ب2 وم٣خًـــُاث الخىاؾـــب، و٢ـــض ههـــذ ال٣ٟـــغة حز ـبـــالهجىم ؤو الامخىـــإ ٖىـــه ٞو

 ؿــ٨غي ؤو ؤهــه ال ًٟــي بم٣خًــُاثٖلــى بلٛــاء ؤو حٗلُــ٤ ٧ــل تجــىم ًدبــحن ُٞــه ؤهــه ال ًىظــه بلــى َــضٝ ٖ 57

ت  ، ومــــــً الىاضـــــر ؤهــــــه فــــــي الجزاٖـــــاث اإلاٗانــــــغة ٌٗـــــِل مبــــــضؤالخىاؾـــــب الخىاؾــــــب بـــــحن الًــــــغوعة الٗؿــــــ٨ٍغ

ت في ؤخُان و    (4) ٦شحرة.اإلا٣خًُاث ؤلاوؿاهُت خالت مً الخىاػن الهل بل والخٟى١ لئلٖخباعاث الٗؿ٨ٍغ

                                                           

 .42، 41، ٓوعغ ٍبثن، ص 14، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(1

2)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., pp. 683, 684. 

 .128، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(3

4)- Michael N.SCHMITT, ,<< Military Necessity and Humanity in International Humanitarian Law: 

Preserving the Delicate Balance >> op.cit., p.837.  
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مـــا٫ الٗضاثُـــت بضاًـــت مـــً  تيـالـــإلاـــا ؾـــب٤، جُغ٢ىـــا بلـــى اإلابـــاصت و٠خالــــت  جد٨ـــم يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ــــت ؤَــــغاٝ الــــ ــــى ٖــــضم خٍغ د٨ــــم َــــظا ـاإلابــــضؤ الٗــــام َو جزإ فــــي بزخُــــاع وؾــــاثل وؤؾــــالُب ؤلايــــغاع بالٗــــضو، ٍو

ــــت وآلاالم والخىاؾــــب وؤلاوؿــــاهُت وخٓــــغ ؤلانــــابا حز ـؤلازخُــــاع ب٣ُــــت اإلابــــاصت مــــً مبــــضؤ الخمُــــ ال  تيـالــــث اإلاَٟغ

 مبرع لها ومبضؤ الًغوعة الخغبُت.

  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

ما٥ الّذائيتجو جو والوال  بحشيتبحشيتخفوـياث الحشب الخفوـياث الحشب ال ما٥ الّذائيتيت في م ا٥ ظير ألِا   يت في م ا٥ ظير ألِا

ل٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي حُٛـــــي ٧ـــــل ؤقـــــ٩ا٫ الجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت لبن ال٣ىاٖـــــض واإلابـــــاصت الٗامـــــت 

الاقــدبا٧اث والجزاٖــاث ؾــىاء فــي البــر ؤو البدــغ ؤو الجــى، طلــ٪ الضولُــت ؤًىمــا ٧ــان مؿــغح َــظٍ  حر ـٚــالضولُــت و 

مـا٫ الٗضاثُـت ال جدــضص مُـضان اهُبا٢هـا ألنهـا ٢ابلــت  ؤن مٗٓـم َـظٍ ال٣ىاٖـض زانـت مثهــا يـىابِ ؾـحر ألٖا

ُـــت ؤو ـًجـــغي ٞجهـــا الـــ تيـالـــللخُبُـــ٤ فـــي ٧ـــل اإلاجـــاالث  جزإ اإلاؿـــلر، ل٨ـــً َـــظا ال ًمىـــ٘ مـــً وظـــىص ٢ىاٖـــض ٖٞغ

ت.حٗاَضًت زانت ب ت ؤو الجٍى ت ؤو البدٍغ  ٩ل ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الجزاٖاث ًخىا٤ٞ م٘ الخغب البًر

ــت ؤ٢ـضم ؤهــىإ الاقــدبا٥ الخغبــي ٖبــر الٗهـىع، لــظل٪ ٣ٞــض ٧ــان لهــا  وفـي الخ٣ُ٣ــت حٗــض الخــغب البًر

سُــــا، و٢ــــض ْهــــغ حٗبــــ ــــت ـههــــِب ألاؾــــض مــــً الخىٓــــُم الــــضولي جاٍع الٗضًــــض مــــً الىهــــىم  فــــيحر الخــــغوب البًر

اجٙاٜيـت الَـاي الخاــت بــاحترام ٜـواهين وأِـشاٗ الحــشب باقـغ، ٣ٞــض ْهـغ مـشال يــمً "الضولُـت بكـ٩ل م

"اجٙاٜيـــت بؽـــجن حٝـــٛو وواحبـــاث الـــذو٥ املحايـــذة " و1907أ٠خـــوبش  18البريـــت والئحت ـــا امللحٝـــت الَـــاي 

بر ؤٚلـــب ال٣ىاٖـــض ـ"، وفـــي الخ٣ُ٣ـــت حٗخـــ1907أ٠خـــوبش  18وألا ـــخاؿ املحايـــذيً فـــي حالـــت الحـــشب البريـــت 

ـت و٢ـض ظـغث ٖـضة مدـاوالث الاجٟ ُت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هابٗـت مـً ؤؾاؾـُاث الخـغب البًر ا٢ُت والٗٞغ

ُمـا ًلـي ؾـىداو٫ بُـان ؤقـ٩ ـت مـ٘ َـظٍ ال٣ىاٖـض الٗامـت، ٞو ـت والجٍى ٫ َـظٍ اإلاالثمـت اإلاالثمـت الخـغب البدٍغ

ت في ٕٞغ زان ت في ٕٞغ ؤو٫، زم الخغب الجٍى  .مً زال٫ زهىنُاث الخغب البدٍغ

  ُ ألاو٥:ُ ألاو٥:الٙش الٙش 

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتخفوـياث الحشب البحشيت في م ا٥ ظير ألِا  خفوـياث الحشب البحشيت في م ا٥ ظير ألِا

ــــت جسًــــ٘ لل٣ىاٖــــض الٗامــــت الجٟا٢ُــــاث الَــــاي  ٢بــــل الخــــغب الٗاإلاُــــت ألاولــــى ٧اهــــذ الخــــغوب البدٍغ

ــــت وخ٣ــــى١  1907للؿــــالم  وال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي الٗغفــــي ومثهــــا اجٟا٢ُخــــا الَــــاي بكــــإن ألالٛــــام البدٍغ

سُــــت زانــــت فــــي الخــــغبحن الٗــــاإلاُخحن ؤزبدــــذ بــــإن الخــــغب وواظبــــاث الــــضو٫ اإلاداًــــضة ، بال ؤن الخجغبــــت الخاٍع

ت جخمـ ـت، وإلاـا بـضؤ الاؾـخسضام  حر ـٚـباؾـخسضام واؾـ٘ لىؾـاثل وؤؾـالُب  حز ـالبدٍغ ـت فـي بَـاع الخـغب البًر مإلٞى

الىاؾـــ٘ للؿـــًٟ والـــؼواع١ الخغبُـــت والٛىانـــاث و٢هـــ٠ اإلاـــضن مـــً ٖـــغى البدـــاع والخهـــاع البدـــغي بـــضؤ 

حر الجـــضي فـــي اؾــخدضار ٢ىاٖـــض ٢اهىهُـــت ظضًـــضة جىُبــ٤ ٖلـــى َـــظٍ ألاويــإ الخانـــت، وبـــضؤث َـــظٍ ـالخ٨ٟــ

اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ الشاهُــت لخدؿــحن خــا٫ ، وبالخدضًــض 1949ب٢ــغاع اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘ الىىاًــا جخإ٦ــض بٗــض 

 (1) .1949ؤٚؿُـ  12اإلاؿلخت في البداع ال٣ىاث  مً ؤٞغاص ٛغقىالغض ى و اإلاجغحى و ال

                                                           

 .67، 66ص ص ، ٓوعغ ٍبثن، رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1
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ـت زانـت الجـؼء اإلاخٗلـ٤  الىهىم ٍن َظبال ؤ  لم ج٨ـً ٧اُٞـت لخىٓـُم ٧ـل ظىاهـب الخـغب البدٍغ

مــــا٫ الٗضاثُــــت، مــــا صٞــــ٘ الهُئــــاث الضولُــــت ٖلــــى عؤؾــــها اللجىــــت الضولُــــت للهــــلُب ألاخمــــغ ومٗهــــض  بؿــــحر ألٖا

مــــى لل٣ــــاهىن الــــضولي اإلاىُبــــ٤ ٖلــــى الخــــغب  مــــى إلنــــضاع صلُــــل ؾــــان ٍع ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي فــــي ؾــــان ٍع

ت وؾيؿخٗغى الىٓامحن بةًجاػ ُٞما ًلي.  البدٍغ

  أوال: يجٙاٜياث الذوليت الخاـت بدىٍيم الحشب البحشيت:أوال: يجٙاٜياث الذوليت الخاـت بدىٍيم الحشب البحشيت:

ـــت، ومـــً بُثهـــا الجىاهـــب  ل٣ـــض جُغ٢ـــذ الٗضًـــض مـــً الاجٟا٢ُـــاث لجىاهـــب مـــً جىٓـــُم الخـــغب البدٍغ

ما٫ الٗضاثُت ؾىداو٫ ُٞما ًلي بُان ؤَمها بةًجاػ.  اإلاخٗل٣ت بؿحر ألٖا

 :1907َاي الثامىت بؽجن صسُ ألٕام الخماط البحشيت ألاوجوماجي٢يت اجٙاٜيت ال  -1

جًمىذ الاجٟا٢ُـت خٓـغا ٖلـى ػعٕ ؤلٛـام الخمـاؽ البدـغي ألاوجىماج٨ُُـت اإلاخدغ٦ـت فـي اإلاـاصة ألاولـى 

حر بٗـــض ؾـــاٖت مـــً ـ٢ابلـــت للخٟجـــ حر ـٚـــمثهـــا، مـــا ٖـــضا جلـــ٪ اإلاهـــممت بالكـــ٩ل الـــظي ًجٗلهـــا ٖضًمـــت الٟاثـــضة و 

اء لٗــضم الخاظــت ؤو الخــغوط مــً مجــا٫ ى ؾــؿــخسضمها ال٣ــضعة ٖلــى الــخد٨م ٞجهــا ض مٗــه مالى٢ــذ الــظي ٣ًٟــ

الـــخد٨م ٞجهـــا، وجدٓـــغ اإلاـــاصة الشاهُـــت مـــً الاجٟا٢ُـــت ػعٕ َـــظٍ ألالٛـــام وبل٣ائهـــا ؤمـــا ؾـــىاخل ومـــىاو  الـــضو٫ 

ـتالٗضو به نهاًـت  ، ُٞمـا جًـمىذ اإلاـاصة الخامؿـت التزامـا ٖلـى الـضو٫ بٗـضضٝ بٖا٢ت وحُُٗل اإلاالخـت البدٍغ

مــــا٫ الٗضاثُــــت ٖلــــى الٗمــــل ٖلــــى بػالــــت َــــظٍ ألالٛــــام وبزُــــاع الضولــــت اإلاٗاصًــــت بإمــــا٦ً جىاظــــضَا، و٢ــــض  ألٖا

ا. غ ؤلٛام ًم٨ً الخد٨م في آزاَع  (1)ؤلؼمذ اإلااصة الؿاصؾت الضو٫ اإلاخٗا٢ضة بًغوعة ٖملها ٖلى جٍُى

 :1907البحشيت  اجٙاٜيت الَاي الخامعت حو٥ حٝٛو وواحباث الذو٥ املحايذة في الحشب -2

٦مـــا ًخطـــر مـــً ٖىىانهـــا، ظـــاءث َـــظٍ الاجٟا٢ُـــت لخدضًـــض خ٣ـــى١ وواظبـــاث الـــضو٫ اإلاداًـــضة ػمـــً 

الجــزإ اإلاؿــلر، وجخٗلــ٤ َــظٍ الالتزامــاث بدٓــغ ؤي ٖمــل ٖــضاجي ؤو ٖملُــت جٟخــِل لؿــًٟ م٣اجلــت فــي ب٢لــُم 

الضولــت اإلاداعبــت ظٗــل مــىاو  مداًــض ٦مــا وعص فــي اإلاــاصجحن ألاولــى والشاهُــت، ٦مــا جدٓــغ اإلاــاصة الخامؿــت ٖلــى 

ت ، ل٨ـً اإلاـاصة الؿاصؾـت ال ججـغم مـغوع ؤؾـلخت ؤو طزحـرة  ومغافئ الضولت اإلاداًضة ٢اٖضة لٗملُاتها الٗؿ٨ٍغ

عؾـى الؿـًٟ اإلا٣اجلـت  12، ٦مـا جمى٘ـ اإلاـاصة 10إلاهلخت صولت مداعبـت فـي ب٢لـُم صولـت مداًـضة و٦ـظل٪ اإلاـاصة 

ومــــا بٗـــــضَا ؤي  26حز اإلاــــىاص الالخ٣ـــــت ـؾــــاٖت، ٦مــــا ال ججـــــ 24 فــــي مغافــــئ ومـــــىاوي صولــــت مداًـــــضة بمــــا ًخجـــــاوػ 

ض بمان ؤو الى٢ىص في مىاو  صولت مداًضة، و٧ل طل٪ خٟاْا ٖلى خالت الخُاص.  (2) جهلُداث ؤو جٍؼ

شقع الٝواث املعلحت في البحاس  -3  :1949اجٙاٜيت حىيٚ الثاهيت لخحعين حا٥ حش ع ومشىو  ٔو

إلاغاظٗــت اجٟا٢ُــت الَــاي الٗاقــغة اإلااعزــت  ،وعص فــي صًباظةهــا ٦مــا ،ظــاءث اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ الشاهُــت 

ــت، بال ؤن َــظٍ  1906بكــإن جُبُــ٤ مبــاصت اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ لٗــام  1907ؤ٦خــىبغ 18فــي  ٖلــى الخــغب البدٍغ

ـــت ٢ىاٖــض خماًــت ضـــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ولـــِـ ل٣ىاٖــض ؾــحر وبصاعة الٗلمُـــاث  الاجٟا٢ُــت جيخمــي إلاجمٖى

ؤلاقــاعاث اإلاهمــت فــي َــظا الاججــاٍ، وبُٗــض ٖــً اإلاــىاص الــشالر ألاولــى اإلاكــتر٦ت،  الٗضاثُــت، ل٨ــً َىــا٥ بٗــٌ

                                                           

ك٢ ،>> أُؼٕٔٞ اُزبه٣ق٢ ُٔجبكة اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٝاُزؾٌْ ك٢ اَُالػ ك٢ ًَ ٖٓ هب٢ٗٞٗ ع٤٘ق ٝالٛب١<<، ٘بش٤ٍُل  -(1

 .253، ص ٓوعغ ٍبثنٓلفَ ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، 

 .29 – 24 ص ، ٓوعغ ٍبثن، صد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ ارفبل١ب -(2
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ـت وال  و٢ض خضصث اإلااصة الغابٗت بإن اهُبا١ الاجٟا٢ُت ال ٩ًىن بال ٖلى ال٣ىاث اإلابدـغة ولـِـ ال٣ـىاث البًر

هـــذ ، فـــي خـــحن ه1949جلـــ٪ اإلاترظلـــت مـــً الؿـــًٟ ؤو الـــؼواع١ بدُـــض جىُبـــ٤ ٖلجهـــا اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ ألاولـــى 

ٞـغاص ؤوالٛغقى ممً ٩ًىهىن فـي البدـغ مـً ام وخماًت الجغحى واإلاغض ى تر ـخاإلااصة الشاهُت ٖكغ ٖلى يغوعة ا

ال٣ىاث اإلاؿلخت، ٦ما جدٓغ اإلاـاصة الشاهُـت والٗكـغون مـً الاجٟا٢ُـت الهجـىم ؤو ؤؾـغ الؿـًٟ اإلاؿدكـُٟاث 

ت و٦ــظل٪ الؿــًٟ الخابٗــت للهــلُب ألاخمــغ ؤو الهــال٫ ألاخمــغ ؤو ا إلاىٓمــاث ؤلاوؿــاهُت خؿــب اإلاــىاص الٗؿــ٨ٍغ

اًـت الجغحـى 27و 26و 25 ، و٦ظل٪ ال ًجـىػ بل٣ـاء ال٣ىابـل مـً البدـغ ٖلـى اإلايكـأث الؿـاخلُت الخانـت بٖغ

ترام ـواإلاغضــ ى فــي اإلاُــضان خؿــب اإلاــاصة الشالشــت والٗكــغون، وجًــ٠ُ اإلاــاصة الشامىــت والٗكــغون يــغوعة اخــ

ا اقدبا٥ؤظىدت اإلاغض ى والجغحى في الؿًٟ الخغبُت التي ً  (1) .ضوع ٖلى ْهَغ

ُــت والُبُــت وزــضماث اإلاؿدكــٟى فـــي ترام ؤٞـــغاص الخــضماث الضًيـٖلــى يــغوعة اخــ 36وؤ٦ــضث اإلاــاصة 

ترام ٦مٟهـــــىم ـترام َىـــــا ًسخلـــــ٠ ٖـــــً الخماًـــــت فـــــي ٧ـــــىن الاخــــــؿــــًٟ اإلاؿدكـــــُٟاث وؤٞـــــغاص ؤ٣َمهـــــا، والاخـــــال

ـضم ؤلايـغاع بـإي وؾـُلت ٧اهـذ ؤمـا الخماًـت ٞهـ ي مٟهـىم اًجـابي ًخٗلـ٤ باإلاؿـاٖضة ًخًمً ٖـضم الهجـىم ٖو

ت خؿـب الخالـت، لـظل٪ ًـغجبِ مٟهـىم الاخـ اًـت والخـضماث الًـغوٍع مـا٫ ـوج٣ضًم الٖغ ترام ب٣ىاٖـض ؾـحر ألٖا

حزة ٖلــى ـألٞــغاص الخــضماث الُبُــت والضًيُــت ويــغوعة اعجــضائهم لٗالمــت اإلامــ 41الٗضاثُــت، ٦مــا جُغ٢ــذ اإلاــاصة 

ة بـالهال٫ ؤو الهـلُب ؤو الكـمـ وألاؾـض ألاخمـغ، وجًـ٠ُ حز ـلكـاعة اإلامـالظعإ ألاٌؿغ ال جخـإزغ باإلاـاء ٖلجهـا ا

لُـــــه  اإلاــــاصة الشالشــــت وألاعبٗـــــىن جدمــــل الؿــــًٟ اإلاؿدكـــــُٟاث وؾــــًٟ الجهــــاث ؤلاوؿـــــاهُت اللــــىن ألابــــٌُ ٖو

اًـــــت الجغحـــــى واإلاغضـــــ ى ٖـــــً ـبقـــــاعة الهـــــال٫ ؤو الهـــــلُب ألاخمـــــغ، وطلـــــ٪ ٢هـــــض جمُـــــ حز الؿـــــًٟ الخانـــــت بٖغ

ازُــــت ٖــــً اإلا٣ــــاجلحنالخــــضماث الُبُــــت والغوخُــــت وؤٞــــغا ؼ ؤٞــــغاصـؾــــىاَم، وجمُُــــ ، واؾــــخ٨ماال ص اإلاهمــــاث ؤلٚا

ٟحن اإلادمُـحن بمىظـب  47لظل٪ جدٓغ اإلاـاصة  جـضابحر الا٢خهـام مـً الجغحـى ؤو اإلاغضـ ى ؤو الٛغقـى ؤو اإلاـْى

 (2) الاجٟا٢ُت ؤو الؿًٟ ؤو اإلاهماث التي جدمجها.

  ::19941994ىىبٞ ِاع النزاِاث املعلحت في البحاس ىىبٞ ِاع النزاِاث املعلحت في البحاس زاهيا: دليل ظان سيمو بؽان الٝاهون الذولي املزاهيا: دليل ظان سيمو بؽان الٝاهون الذولي امل

ـــــت ٢ـــــام مٗهـــــض ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي  غ ال٣ىاٖـــــض اإلاخٗل٣ـــــت بـــــالخغب البدٍغ بـــــت مىـــــه فـــــي جُـــــٍى ٚع

باالقترا٥ م٘ ؤَغاٝ ٖضة ٖلى عؤؾها اللجىـت الـضولي للهـلُب ألاخمـغ  بجهـىص مٗخبـرة فـي َـظا اإلاجـا٫، و٢ـض 

مــــى  1988جــــه ؾــــىت ٣ٖــــض مٗهــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤولــــى اظخماٖا وبٗــــض ٖــــضة صوعاث جــــم ب٢ــــغاع صلُــــل ؾــــان ٍع

غ لـضلُل 1994لل٣ـاهىن الـضولي اإلاىُبـ٤ ٖلـى الجزاٖـاث اإلاؿـلخت فـي البدـاع ؾـىت  ، والـظي ٧ـان فـي قـ٩ل جُـٍى

ـــت لٗـــام  سُـــت وال٣اهىهُـــت والخ٨ىىلىظُـــت الُاعثـــت فـــي  1913ؤ٦ؿـــٟىعص للخـــغب البدٍغ هٓـــغا للخُـــىعاث الخاٍع

، و٢ض جًمً ٢ىاٖ مـا٫ الٗضاثُـت اإلاىيٕى ـت ال ؾـُما فـي مجـا٫ ؾـحر ألٖا ض مخ٣ضمـت فـي مجـا٫ الخـغب البدٍغ

ت ؾىداو٫ الخٗغى ألَم مداوعَا في ما ًلي.  (3) في الخغب البدٍغ

مـــــى فـــــي بضاًاجـــــه الجـــــؼء ألاو٫ والشـــــاوي مىـــــه للمٟـــــاَُم واإلاهـــــُلخاث  ل٣ـــــض زهـــــو صلُـــــل ؾـــــان ٍع

ــــت اإلا٣هــــىصة فــــي مٟهى  مــــه، بِىمــــا خــــضص الجــــؼء الشالــــض ال٣ىاٖــــض و٦ــــظل٪ هُــــا١ جُب٣ُــــه وألا٢ــــالُم البدٍغ

                                                           

 .103 - 95، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .109 – 105ص  ص أُوعغ ٗلَٚ، -(2

 .615، ص ٗلَٚٔوعغ اُ -(3
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ت، ٟٞــي الٟــٕغ  حز ـألاؾاؾــُت لــه زانــت ٢اٖــضة الخمُــ ُــان اإلادمُــت وألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ بــحن ألاشــخام وألٖا

ـت ؤَـغاٝ الجـزإ فـي ازخُـاع وؾـاثل  ما٫ الٗضاثُت ٦ٗـضم خٍغ ألاو٫ مىه ؤ٦ض ٖلى الٗضًض مً مباصت ؾحر ألٖا

اإلا٣ــاجلحن  حر ـٚــحز بــحن اإلا٣ــاجلحن و ـب٩ــل مكــخمالجه مــً جمُــ حز ـؤ الخمُــوؤؾــالُب ؤلايــغاع بالٗــضو، بيــاٞت بلــى مبــض

ت، و٢ـــض جـــم ـوجمُـــ ت مـــ٘ خهـــغ الهجـــىم ٖلـــى ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ ُـــان اإلاضهُـــت وألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ حز بـــحن ألٖا

برع لهـــا ؤو طاث ألازـــغ الٗكـــىاجي ؤو اإلاًـــغة بالبِئـــت ـحؿـــبب آالم ال مـــ تيـالـــخٓـــغ الىؾـــاثل وألاؾـــالُب ال٣خـــا٫ 

ُٗــــــت، ٦مــــــا جُــــــغ١ الٟــــــٕغ الشــــــاوي للخــــــضابحر الاخخُاَُــــــت للخإ٦ــــــض مــــــً ؤن ألاَــــــضاٝ اإلاهاظمــــــت ؤَــــــضاٝ الُبُ

ت مــ٘ اخـــ ًدٓــغ مهاظمةهـــا  تيـالــترام ٢اٖــضة الخىاؾــب فـــي طلــ٪، وخــضص الٟـــٕغ الشالــض ؤهــىإ الؿـــًٟ ـٖؿــ٨ٍغ

ـــــا مـــــً وؾـــــاثل الى٣ـــــل الُبـــــي والؿـــــًٟ طاث اإلا حَر هـــــام وجمشلـــــذ فـــــي الؿـــــًٟ اإلاؿدكـــــُٟاث ػواع١ ؤلاه٣ـــــاط ٚو

بــا ٖلــى  ــت ؤو الضًيُــت ؤو اإلاسههــت للهــُض ؤو جلــ٪ اإلاؿدؿــلمت وهٟـــ الصــ يء ًىُبــ٤ ج٣ٍغ الٗلمُــت ؤو الخحًر

 (1)الُاثغاث طاث الاؾخسضاماث اإلامازلت إلاا ؾب٤.

وظــــاء الجــــؼء الغابــــ٘ جدــــذ ٖىــــىان ؤؾــــالُب ووؾــــاثل الخــــغب فــــي البدــــغ وجًــــمً الٟــــٕغ ألاو٫ مىــــه 

اث بما ٞجها جل٪ طاث ال٣ـضعة ٞـى١ ألا٣ُٞـت لىؾاثل ال٣خا٫ ووعص ُٞه يغوعة اؾخسضا ش واإلا٣ظٞو م الهىاٍع

ـ٤ مبــضب الخمُــ وال٣ىاٖـض اإلا٨ملــت لــه، ٦مـا ًدٓــغ اؾــخسضام الُغبُـضاث التــي ال حٛــغ١ ؤو  حز ـ)بُٗـضة اإلاــضي( ٞو

ــت  ا، وفــي هٟـــ الؿــُا١، ًدٓــغ اؾــخسضام ألالٛــام البدٍغ جلــ٪ التــي ال ج٣ٟــض مٟٗىلهــا بٗــض اؾــخ٨ما٫ مؿــاَع

ال ج٣ٟــــض مٟٗىلهــــا بٗــــض ؾــــاٖت مــــً ٣ٞــــضان ٢ــــضعة  تيـالــــه بلــــى َــــضٝ ٖؿــــ٨غي مدــــضص ؤو جلــــ٪ والتــــي ال جىظــــ

ت واإلاداًضة وال بـض مـً ويـ٘ زـغاثِ  الخد٨م ٞجها، ٦ما ًجب ٖضم ػعٕ ألالٛام في اإلامغاث اإلاضهُت والخجاٍع

ما٫ الٗضاثُت الٟٗلُت، ؤما الٟٕغ الشاوي ٣ٞـض جُـغ١  ألؾـالُب ال٣خـا٫ لها والؿعي إلػالةها في خالت اهةهاء ألٖا

ــت، ٞاؾــدىاصا لهــظٍ ال٣ىاٖــض  بــا ألؾــلىب الخهــاع ألاقــهغ اؾــخسضاما فــي الخــغوب البدٍغ وجــم جسهُهــه ج٣ٍغ

ـالم بمضجـه وم٩اهـه وهُا٢ـه،  الن ًٖ الخهاع وجبلُٛه للضو٫ اإلاداعبت واإلاداًـضة ٖىـض بضاًخـه وؤلٖا ًجب ؤلٖا

ت، ٦مــ جـب ؤن ًٟــغى بىؾــاثل مكــغوٖت وفـي خــضوص الًــغوعة الٗؿــ٨ٍغ ا ٣ًـُم الــضلُل  ٢ُــىصا َامــت ٖلــى ٍو

ــ٘ الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ؤو خغمــانهم مــً ؤلامــضاصاث الٛظاثُــت ؤو الصــخُت ؤو  ٞــغى الخهــاع جخٗلــ٤ بدٓــغ ججَى

ــىو الٟــٕغ الشالــض ٖلــى خٓــغ الٛــضع ٖلــى الؿــًٟ  ت لخُــاة الؿــ٩ان اإلاــضهُحن، ٍو ؤي بمــضاصاث ؤزــغي يــغوٍع

ــ٘ ؤٖــالم مدمُــت، ٦مــا ٌؿــمذ الــضلُل الخغبُــت ٦ــإن جخٓــاَغ بىيــ٘ الؿــًٟ اإلادمُــت اإلاــظ٧ىعة ؾــ اب٣ا ؤو جٞغ

غاى الاؾخٟاصة مً الخماًت.ـبالخضٕ الخغبُت اإلاكغوٖت وال  (2)تي ال حؿخٛل خؿً هُت الخهم أٚل

ــت بيــاٞت بلــى ألاخ٩ــام الخانــت الؿــاب٣ت جسًــ٘ لل٣ىاٖــض الٗامــت للجزاٖــاث  ٦مــا ؤن الخــغب البدٍغ

ُــان  1977ؤلايــاُٞحن اإلاؿــلخت ٖمىمــا واإلاىهــىم ٖلجهــا فــي البروجى٧ــىلحن  والخانــت بدماًــت اإلاــضهُحن وألٖا

ـــا مـــً ألاخ٩ـــام الٗامـــت ٣ٞـــض وعص  58و 57، والخـــضابحر الاخخُاَُـــت فـــي اإلاـــىاص 52و  51اإلاضهُـــت فـــي اإلاـــىاص  حَر ٚو

ت فـــي البدـــغ والجـــى، ٣ٞـــض ههـــذ ذ مـــشال بن الخـــضابحر ؤلاخخُاَُـــت جىُبـــ٤ ٖلـــى الٗملُـــاث الٗؿـــ٨ٍغ  هــو نـــٍغ

 مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ الىو الخالي: 57صة ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلاا

                                                           

 .629 – 623 ص ، ٓوعغ ٍبثن، صِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .633 – 630 ص ٗلَٚ، ص أُوعغ -(2
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نزاُ ١ا٘ــــت يحخياوــــاث املّٝولــــت ِىــــذ إداسة الّمليــــاث الّعــــ٢شيت فــــي ـ"يخخــــز ١ــــل وــــٗش فــــي الــــ

ٝـا ملـا لـ  مـً حٝـٛو ومـا ِليـ  مـً واحبـاث بمٝخضـو  ٜواِـذ الٝـاهون الـذولي الـ    ـالبحش أو في الجـو ٘و

اث املعـلحتل لخ ىـب إحـذار  الخعـائش فـي أسواح املـذهيين وإلحـاٛ الخعـائش باملمخل٣ـاث جىبٞ في املىاِص

ت وألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بها مجا٫ يـىابِ ؾـحر ل املذهيت." ُما ًلي ؾيخٗٝغ ٖلى زهىنُاث الخغب الجٍى ٞو

ما٫ الٗضاثُت للجزاٖاث اإلاؿلخت في الجى.  ألٖا

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتخفوـياث الحشب الجويت في م ا٥ ظير ِي  خفوـياث الحشب الجويت في م ا٥ ظير ِي

ـت وؤنـبذ الخؿـم الٗؿـ٨غي فـي ٦شحـر ٦ما ؾب٣ ذ ؤلاقاعة بلُه، ٣ٞض جغاظ٘ اللجىء بلى الخـغب البًر

ش اإلاىظهـت، وختـى الخـغب  ـ٤ الُـاثغاث والهـىاٍع ـت ٖـً ٍَغ مً الخاالث في الخـغوب الخضًشـت للخـغب الجٍى

ـــــت ؤنـــــبدذ حٗخمـــــض ٖلـــــى الُٛـــــاء الجـــــىي لـــــضٖم اإلاجهـــــىص الٗؿـــــ٨غي و جد٣ُـــــ٤ الخ٣ـــــضم ٖلـــــى الجبهـــــت  البًر

ُــان اإلاضهُــت ال٣خال ُــت، وباإلا٣ابــل ٞــةن ال٣هــ٠ الجــىي ًى٢ــ٘ ال٨شحــر مــً الخؿــاثغ فــي نــٟٝى اإلاــضهُحن وألٖا

ج٨دؿــــجها الخــــغب  تيـالــــهٓــــغا لالؾــــخسضام الىاؾــــ٘ لــــه، ممــــا ًٟــــغى يــــغوعة جىُٓمهــــا، بال ؤن َــــظٍ ألاَمُــــت 

ت ال ًىاػيها ؤؾاؽ ٢ـاهىوي واضـر ًـىٓم َـظا الكـ٩ل مـً الخـغوب، و٢ـض ظـغث الٗضًـض مـً ا إلادـاوالث الجٍى

مً ؤظل بزًاٖها ل٣ضع مً الخىُٓم الضولي ل٨ً ؤٚلب َظٍ اإلادـاوالث لـم جـغ الىـىع ؤو ؤنهـا لـم ج٨ـً ٧اُٞـت 

 لؿبب ؤو آلزغ، ومً بُثها هظ٦غ:

الن أوال:أوال: الن إلِا   ::19071907خاؿ بحٍش الٝفٚ بالٝزائٚ واملخٙ شاث بواظىت املىاويذ والىٛش املمازلت خاؿ بحٍش الٝفٚ بالٝزائٚ واملخٙ شاث بواظىت املىاويذ والىٛش املمازلت الالإلِا

سُت في مجا٫ ـالن زـام بدٓـغ ال٣هـ٠  بن ؤبغػ اإلاداوالث الخاٍع ت ٧ان ؤلٖا جىُٓم الخغوب الجٍى

الهــاصع ٖــً مــاجمغ الَــاي للؿــالم  1899بال٣ــظاث٠ واإلاخٟجــغاث بىاؾــُت اإلاىاَُــض والُــغ١ اإلامازلــت لٗــام 

ــــالن بسمـــــ ؾــــىىاث جــــم ججضًــــضَا فــــي  بلــــى ظاهــــب اجٟــــا٢ُتي الَــــاي ألاولــــى والشاهُــــت، و٢ــــض خــــضصث مــــضة ؤلٖا

 (1).1907ماجمغ الَاي للؿالم 

  ::19231923هيا: مؽشوُ ٜواِذ الَاي للحشب الجويت لّام هيا: مؽشوُ ٜواِذ الَاي للحشب الجويت لّام زازا

ـــت فـــي الخـــغب الٗاإلاُـــت ألاولـــى ثر ظضًـــت ـظـــغث مداولـــت ؤزـــغي ؤ٦ـــ (2)مـــ٘ احؿـــإ اللجـــىء للخـــغب الجٍى

، و٢ـــــض اظخمٗـــــذ لجىـــــت 1921/1922ي جمـــــذ الـــــضٖىة بلجهـــــا مـــــً مـــــاجمغ واقـــــىًُ للخـــــض مـــــً الدؿـــــلر لٗـــــام

 كــــغوٕاإلاؤًــــً جــــم ب٢ــــغاع  1923بلــــى ٚاًــــت ٞبراًــــغ  1922الخ٣ــــى٢ُحن فــــي الَــــاي لٗــــضة ظلؿــــاث مــــً صٌؿــــمبر 

ت.اإلاخٗل٣ت االَاي  الثهاجي ل٣ىاٖض  (3) لخغب الجٍى

مـــاصة م٣ؿـــمت ٖلـــى زمـــاوي ٞهـــى٫، ًخٗلـــ٤ الٟهـــل ألاو٫ مثهـــا ٖلـــى مجـــا٫  62و٢ـــض يـــم اإلاكـــغوٕ 

٣ؿــــمها ٖلــــى َــــاثغا ٗــــٝغ الُــــاثغاث بإنهــــا اإلاغ٦بــــاث الهىاثُــــت ألاز٣ــــل وألازــــ٠ مــــً الهــــىاء ٍو ث الخُبُــــ٤ َو

                                                           

 .82، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌضِبٌٟ ػبٓو -(1

2)- Heinz MARKUS HANKE, >> The 1923 Hague Rules of Air Warfare - A contribution to the 

development of international law protecting civilians from air attack<<, in I.R.R.C., I.C.R.C.,Thirty-

second year, No. 292, Geneva, January-February 1992, p. 13. 

3)- Ibid., pp. 14-16. 
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ت وؤزـــغي  ـــت اإلاخٗل٣ـــت  حر ـٚـــٖؿـــ٨ٍغ ت، و٢ـــض وعص يـــمً الٟهـــل الشـــاوي ألاخ٩ـــام الٗامـــت للخـــغب الجٍى ٖؿـــ٨ٍغ

ًــــم الٟهــــل الشالــــض التزامــــاث  ـــت اإلاالخــــت زــــاعط الىُــــا١ الجــــىي للــــضو٫ وج٣ُُــــضٍ فـــي َــــظا الىُــــا١، ٍو بدٍغ

ت وؤن ٩ًــــىن لهــــا َــــا٢م ٖؿــــ٨غي ًغجــــضي ٖالمــــت م حزة مــــ٘ ـمــــاإلاخدــــاعبحن بةزًــــإ الُــــاثغاث ل٣ُــــاصة ٖؿــــ٨ٍغ

ـــت، وظـــاء الٟهـــل الغابـــ٘ جدـــذ ٖىـــىان  1907والَـــاي  1906اهُبـــا١ اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠  ٖلـــى الخـــغب الجٍى

مــــا٫ الٗضاثُــــت   حر ـٚــــوظــــاء ُٞــــه بــــإن اؾــــخسضام ال٣ــــظاث٠ الخاع٢ــــت ؤو اإلاخٟجــــغة ؤو الخاع٢ــــت  Hostilitiesألٖا

٦مـــــا جًـــــمً هٟــــــ  مدٓىع،٦مـــــا ًدٓـــــغ اللجـــــىء بلـــــى الٛـــــضع ؤو اؾـــــخسضام الُـــــاثغاث ليكـــــغ صٖاًـــــت ٧اطبـــــت،

لــى  حر ـٚــوظــاء ُٞــه خٓــغ الهجــىم ٖلــى  Bombardmentالٟهـل ٢ؿــما زانــا بإٖمــا٫ ال٣هــ٠  اإلا٣ــاجلحن ٖو

ُــان اإلاضهُــت بمسخلــ٠ ؤقــ٩الها مــ٘ يــغوعة اجســاط ٧ــل ؤلاظــغاءاث الى٢اثُــت فــي ؾــبُل طلــ٪، مــ٘ الخإ٦ُــض  ألٖا

ٌ ٖــً ؤي ٖلــى ؤن الهــضٝ الكــغعي الىخُــض َــى الهــضٝ الٗؿــ٨غي، ٦مــا وعص خ٨ــم زــام بًــغو  عة الخٗــٍى

 (1) اهةها٥ لهظٍ ألاخ٩ام، ٦ما جم الخُغ١ ٖلى بٌٗ ؤخ٩ام خٓغ الخجؿـ.

ت ٖلــــــى َــــــاثغاث الٗــــــضو والُــــــاثغاث  و٢ــــــض هــــــو الٟهــــــل الخــــــامـ ٖلــــــى ؾــــــلُت ال٣ــــــىاث الٗؿــــــ٨ٍغ

ت  اإلاداًضة وألاشخام اإلاىظىصًً ٖلى مخثها والتي ٢ض ال جسخل٠ ٖـً ال٣ىاٖـض الخانـت باآللُـاث الٗؿـ٨ٍغ

و٫ اإلاداًـــضة و٦ـــظل٪ ألاخ٩ـــام الخانـــت بإؾـــغي الخـــغب واإلاٗخ٣لـــحن ومٗاملـــت اإلاـــضهُحن، فـــي خـــحن للٗـــضو والـــض

ـت يـبِ ٧ـل مـا ًم٨ـً ؤن  ؤوعص الٟهل الؿـاصؽ ؤخ٩امـا زانـت بدـ٤ جٟخـِل الُـاثغاث ومغا٢بةهـا مـ٘ خٍغ

هـل ٌك٩ل ٖمال ٖضاثُا بياٞت بلى بم٩اهُت اؾةهضاٝ الُاثغاث التـي ال جمخشـل لهـظٍ ألاوامـغ، ٦مـا هـو الٟ

الؿاب٘ ٖلى واظباث ؤَغاٝ الجـزإ ججـاٍ الـضو٫ اإلاداًـضة والتزامـاث َـظٍ ألازحـرة، ُٞمـا ظـاء الٟهـل ألازحـر 

ــت، ٦مــا ؤوعص ههــا  ــت والبدٍغ ــت والبًر ت بــإن اإلا٣هــىص مثهــا ال٣ــىاث الجٍى ــ٠ مهــُلر ال٣ــىاث الٗؿــ٨ٍغ حٍٗغ

ت ٖلى ٧ل ما ل ت والبدٍغ  (2) م ًغص في َظا اإلاكغوٕ.َاما ًخٗل٤ بخُب٤ُ ال٣ىاٖض الٗامت للخغوب البًر

م ألاخ٩ام اإلاخ٣ضمت ظضا لم ًـخم اٖخمـاص َـظٍ ال٣ىاٖـض وب٣ُـذ خبـرا ٖلـى وع١، ل٨ـً َـظٍ  ل٨ً، ٚع

م ٖضم ْهىعَـا فـي الكـ٩ل الخٗاَـضي بال ؤنهـا وز٣ُـت مغظُٗـت طاث ٢ُمـت ٣ٞهُـت و٢اهىهُـت ٦بـ حرة ـالىز٣ُت ٚع

ُــت التــي جــضزل يــمً ه ُــا١ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗغفــي، ٦مــا ألنهــا ج٣ــضم الٗضًــض مــً ال٣ىاٖــض الٗٞغ

ٞهمــــا ؤ٦ثــــر ويــــىخا لـــبٌٗ َــــظٍ ال٣ىاٖــــض مــــ٘ بُــــان مهــــضعا ماصًــــا للىهــــىم الالخ٣ـــت وحُٗــــي ؤنهـــا ج٣ــــضم 

 (3) ٦ُُٟاث جُب٣ُها.

اسد للحشب الجويت والفاسوخيت لّام  اسد للحشب الجويت والفاسوخيت لّام زالثا: أح٣ام الحشب الجويت مً خال٥ دليل َا٘س   ::20092009زالثا: أح٣ام الحشب الجويت مً خال٥ دليل َا٘س

ـــت، ، وهٓــغ 1923 بٗــض ٞكـــل مكــغوٕ الَـــاي ا لخىانـــل الٟـــغاٙ ال٣ــاهىوي ُٞمـــا ًســو الخـــغب الجٍى

ـاعص  مبـاصعة َامـت إلاداولـت  (HPCR)٢ضم مغ٦ؼ الؿُاؾُاث ؤلاوؿـاهُت وؤبدـار الجزاٖـاث الخـاب٘ لجامٗـت َاٞع

ــــت والهــــاعوزُت، و٢ــــض اؾــــخمغ الٗمــــل إلاــــضة ؾــــذ ؾــــىىاث  ً ال٣ىاٖــــض اإلاخٗل٣ــــت بــــالخغب الجٍى ظمــــ٘ وجــــضٍو

                                                           

1(- Hague Rules of Air Warfare drafted by a Commission of Jurists at The Hague, The Hague, 

December 1922—February 1923, in Rules of international humanitarian law and other rules relating 

the conduct of hostilities, collection of treaties and other instruments, I.C.R.C., Geneva, 1999, Revised 

and updated edition, 2005, pp. 104 - 116.  

2(- idem. 

3)- Heinz MARKUS HANKE, op.cit., p. 39. 
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٤ مً الخبراء ال٣اهىه ُت والاجٟا٢ُت التـي جىُبـ٤ ب٣ُاصة ٍٞغ ُحن لضعاؾت وجمدُو الىهىم الضولُت الٗٞغ

ذ باإلظمـــــإ ٖلـــــى بنـــــضاع "ـٖلـــــى َـــــظا الكـــــ٩ل مـــــً الخـــــغوب، و٢ـــــض جىظـــــذ ظهـــــىص الخـــــ دليـــــل براء بالخهـــــٍى

ش  "الٝـــــاهون الـــــذولي املىىبـــــٞ ِاـــــع الحـــــشب الفـــــاسوخيت والجويـــــت فـــــي مضًىـــــت بـــــغن  2009مـــــاًى  15بخـــــاٍع

ت. ؿٍغ  (1) الؿَى

مشل َظا ا لضلُل صعاؾت مىؾٗت بدُـض ٌكـمل ؤٚلـب ال٣ىاٖـض ال٣ابلـت للخُبُـ٤ ٖلـى َـظا الىـٕى ٍو

،  ٢19اٖــضة م٣ؿــمت ٖلــى  175مــً الخــغوب، خُــض جًــمً  ٢ؿــما لخُُٛــت مسخلــ٠ ظىاهــب َــظا اإلاىيــٕى

مـــا٫ الٗضاثُـــت،  وؾـــىداو٫ جىـــاو٫ ؤَـــم ظىاهـــب َـــظا الخىٓـــُم زانـــت جلـــ٪ طاث الهـــلت بًـــىابِ ؾـــحر ألٖا

 ٠ ؤ٢ؿام َظا الضلُل.ب٣غاءة مسخهغة في مسخل

ٟــاث إلاٟــاَُم جخٗلــ٤ بمًــمىن الضعاؾــت للٗضًــض  ــت مــً الخٍٗغ ٌؿــةهل الــضلُل ٢ؿــمه ألاو٫ بمجمٖى

٣ـــم اإلاضهُــــت  ـــت وألَا ــــت والهـــاعوزُت ووؾـــاثل ال٣خـــا٫ الجٍى مـــً اإلاهـــُلخاث مشـــل: الجـــى والٗملُـــاث الجٍى

ــا، وظــاءث ألاخ٩ــام الٗامــت فــي ال٣ؿــم الشــاوي والتــي جخٗلــ٤ بكــٍغ صي مــا حَر عججز وؤن خــ٤ ازخُــاع وؾــاثل ٚو

ــا  وؤؾـالُب ال٣خـا٫ لــِـ خ٣ـا مُل٣ـا واهُبــا١ ال٣ىاٖـض ٖلـى الجزاٖــاث التـي ج٩ـىن ٢ــىاث ألامـم اإلاخدـضة َٞغ

ترم مبـــضؤ ـًجـــب ؤن جدـــ تيـالـــحر الضولُـــت، ؤمـــا ال٣ؿـــم الشالـــض ٞـــازخو باألؾـــلخت ـٞجهـــا والجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚـــ

ــــالخمُـــ دٓـــغ اـحز والخىاؾـــب ٚو ؾـــخسضام ألاؾـــلخت ال٨ُمُاثُـــت ؤو البُىلىظُـــت ؤو الؿـــامت حر َـــا مـــً اإلابـــاصت ٍو

ا مً ألاؾلخت اإلا حَر ت اإلاٟٗى٫ ٚو    .دٓىعة بىهىم ؤزغي ؾاٍع

و٢ــض وعص فــي ال٣ؿــم الغابــ٘ ٢ىاٖــض جخٗلــ٤ بــالهجىم وعص ٞجهــا ؤن ألاَــضاٝ اإلاكــغوٖت هــي اإلا٣ــاجلىن 

مـــا٫ الٗضاثُـــت فـــي خـــحن ً ت واإلاـــضهُىن اإلاكـــاع٧ىن فـــي ألٖا دٓـــغ الهجـــىم الٗكـــىاجي ٖلـــى وألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ

ت بمــا ٞجهــا الُــاثغاث صون  ُــان اإلاضهُــت، ٦مــا جــم الخإ٦ُـض ٖلــى ؤن الُــاثغاث الٗؿــ٨ٍغ الؿـ٩ان اإلاــضهُىن وألٖا

َُاع هي الىخُض التـي ًدـ٤ لهـا اإلاكـاع٦ت فـي ال٣خـا٫ مـ٘ يـغوعة حؿـهُل مهمـت الُـاثغاث الُبُـت وبعؾـالُاث 

ت و  ـــ٠ ألاَــــضاٝ الٗؿــــ٨ٍغ ازـــت، فــــي خــــحن جــــم حٍٗغ ٞــــ٤ ال٣ىاٖــــض الٗامـــت يــــمً ال٣ؿــــم الخــــامـ، وظــــاء ؤلٚا

ما٫ الٗضاثُت ب٣ٟض الخماًت فـي خالـت اإلاؿـاَمت بالٟهل الؿاصؽ  إخ٩ام جخٗل٤ باإلاكاع٦ت اإلاباقغة في ألٖا

 (2) في صٖم اإلاجهىص الخغب ألخض ؤَغاٝ الجزإ.

٣ـــا ل٣ىاٖـــض  خٓـــغ و٢ـــض جُـــغ١ ال٣ؿـــم الؿـــاب٘ لالخخُاَـــاث ؤزىـــاء الهجـــىم الجـــىي ؤو الهـــاعو ي ٞو

الهجـــــىم يـــــض اإلاـــــضهُحن وخٓـــــغ الهجمـــــاث الٗكـــــىاثُت ويـــــغوعة الخىاؾـــــب فـــــي الهجـــــىم ويـــــغوعة اؾـــــخسضام 

ت ؤو ـالــــغاصاعاث والــــ ترصصاث ؤلاطاُٖــــت وألاقــــٗت جدــــذ الخمــــغاء والخى٢ُــــ٘ الال٨ترووــــي واإلاٗلىمــــاث الاؾــــخسباٍع

ًــ٠ُ ال٣ؿــم ال شــامً الخــضابحر اإلاكــاَضاث الاؾــخُالُٖت ٢بــل الهجــىم فــي ؾــبُل جد٣ُــ٤ َــظٍ ألاَــضاٝ، ٍو

ت واإلاضهُـت  الاخخُاَُت التي ٣ًىم بها الُـٝغ الـظي ًخدمـل الهجـىم بخد٣ُـ٤ الخمـاًؼ بـحن ألاَـضاٝ الٗؿـ٨ٍغ

ؾـــىاء شخهــــُت ؤو ماصًـــت، ؤمــــا ال٣ؿـــم الخاؾــــ٘ مــــً الـــضلُل ُٞســــخو بدماًـــت الُــــاثغاث اإلاضهُـــت بمــــا ٞجهــــا 

ـــــضم مهاظمةهـــــا، وؤيـــــاٝ ال٣ؿـــــم الٗاقـــــغ ؤويـــــاٖا  الُـــــاثغاث اإلاضهُـــــت الخابٗـــــت للٗـــــضو ؤو لضولـــــت مداًـــــضة ٖو

                                                           

1(-Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Drafted by Program on 

Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) at Harvard University, Bern, 15 May 2009, p.iii. 

2(- Ibid., pp. 1-15. 
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ت واؾــــخجابةها ـ٢ــــاإلاضهُــــت جخٗلــــ٤ بالتزامهــــا بٗــــضم ؤلازانــــت للُــــاثغاث  تراب مــــً مىــــا٤َ الٗملُــــاث الٗؿــــ٨ٍغ

ها لئلظـــــغاءاث ال٣اهىهُـــــت بمـــــا ٞجهـــــا الخٟخـــــِل مـــــ٘ مىدهـــــا خـــــ٤ اإلاـــــغوع آلامـــــً  ت وزًـــــٖى للىـــــضاءاث الٗؿـــــ٨ٍغ

 (1) ألامىُت.باالجٟا١ م٘ ؤَغاٝ الجزإ في خا٫ التزامها بال٣ىاٖض 

الشــاوي ٖكــغ بدماًــت ؤٞــغاص الخــضماث الُبُــت  تىـخــوازــخو ال٣ؿــم الخــاصي ٖكــغ والشــاوي ٖكــغ و 

والضًيُـــت ووؾـــاثِ الى٣ـــل الُبـــي وزانـــت َـــاثغاث الى٣ــــل الُبـــي وألاخ٩ـــام اإلاخٗل٣ـــت بهـــا، وجُـــغ١ الٟهــــل 

مـ ٖكــغ ٖلــى الغابـ٘ـ ٖكــغ لخماًــت البِئــت الُبُُٗــت وخٓــغ ٧ــل الهجمــاث ٖلجهــا، ُٞمــا هــو الٟهــل الخــا

ُــان جمشلــذ فــي ؤٞــغاص الــضٞإ اإلاــضوي و٢ــىاث خٟــٔ الؿــالم الخابٗــت  خماًــت زانــت لــبٌٗ ألاشــخام وألٖا

 .ُان الش٣اُٞت وخٓغ ؤي تجىم ٖلجهالؤلمم اإلاخدضة وألٖا

ازـت يـض  ؤما الٟهل الؿاصؽ ٖكغ ٞخم جسهُهه للمؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت وخماًت بعؾـالُاث ؤلٚا

هــا ؤلاوؿــاهُت، و٢ــض ؤوعص الــضلُل ؤخ٩امــا زانــت باإلاىــا٤َ اإلادٓــىعة ؤو ؤي تجــىم مدخمــل مــ٘ حؿــهُل مهام

مىا٤َ الخٓغ الجىي والكغوٍ اإلاخٗل٣ت بهـا يـمً الٟهـل الؿـاب٘ ٖكـغ ابخـضاءا باهُبـا١ ٢ـىاهحن الخـغب 

ةٖالن اإلاى٣ُـــــت بمــــــا جٟغيـــــه الًــــــغوعة الخغبُــــــت صون بــــــمى٣ُـــــت الخٓــــــغ الجـــــىي والا٦خٟــــــاء  صازـــــل وزــــــاعط

ــت و ً ججاوػَــا ألهــه بظــغاء ــت اإلاالخــت الجٍى  تيـالــومــضة الخٓــغ وال٣ُــىص  بظــغاءاث بٖــالن خــضوص٩ــل بمـــ بدٍغ

 (2)٢ض جسخل٠ مً مؿخىي ٖلى آزغ.

خٗلـــــ٤ ؤؾاؾـــــا  مـــــا٫ الٗضاثُـــــت ٍو الٟهـــــل الشـــــامً ٖكـــــغ ظـــــاء بىهـــــىم مهمـــــت فـــــي مجـــــا٫ ؾـــــحر ألٖا

ــى ًدٓــغ ؤؾاؾــا اللجــىء للٛــضع باؾــخسضام قــاعاث الٗــضو ؤو قــاعاث مدمُــت  ؤو الخٓــاَغ بإؾــالُب ال٣خــا٫ َو

ؿـــمذ بـــاللجىء بلــى الخـــضٕ الخغبُـــت اإلاكـــغوٖت،  ـــت َو باالؾدؿــالم للُـــاثغاث الخغبُـــت ؤو ؤ٣َـــم اإلاالخــت الجٍى

حر مدٓـــــىعة فـــــي ٢ـــــاهىن ـ٦مـــــا وعص فـــــي الٟهـــــل الخاؾـــــ٘ ٖكـــــغ ؤخ٩ـــــام جخٗلـــــ٤ بإٖمـــــا٫ الخجؿــــــ ٦إٖمـــــا٫ ٚـــــ

خـــــغب فـــــي خـــــا٫ غي الالجزاٖــــاث اإلاؿـــــلخت ٖلـــــى ؤن ؤٞغاصَـــــا ال ٌؿـــــخُٟضون مـــــً ويـــــ٘ اإلا٣ـــــاجلحن ؤو ويـــــ٘ ؤؾـــــ

هم في ٢بًت الٗضو  .و٢ٖى

تـراٝ بهـظا الخـ٤   اعص ال٣ؿم الٗكـغون للخـ٤ فـي الاؾدؿـالم خُـض جـم الٖا و٢ض زهو صلُل َاٞع

ــــالن والامخشــــا٫ ألوامــــغ  قــــٍغ الخٗبحــــر ٖىــــه بكــــ٩ل واضــــر مــــ٘ الامخىــــإ ٖــــً ؤي ٖمــــل ٖــــضاجي بٗــــض َــــظا ؤلٖا

 تىـخـــًجـــز٫ باإلآلـــت ٞـــال ٩ًـــىن مدـــال للهجـــىم و الؿـــلُت اإلاُضاهُـــت، و٦ـــظل٪ الخ٨ـــم باليؿـــبت للم٣اجـــل الـــظي 

ـــه ٞخـــ تر٥ لـــه ٞغنـــت لالؾدؿـــالم بال بطا ٖـــاوص الاهســـغاٍ فـــي ؤٖمـــا٫ ٖضاثُـــت ؤو وانـــل اإلا٣اومـــت، ـلـــضي َبَى

ًــــ٠ُ الٟهــــل الخــــاصي والٗكــــغون ٢ىاٖــــض زانــــت بــــاٖتراى الُــــاثغاث اإلاضهُــــت ؤو اإلاداًــــضة وجٟخِكــــها  ٍو

ـــا مـــ٘ خٟـــٔ ٧ـــل الخ٣ـــى١ الخانـــت بُا٢مهـــا اإلاـــضوي بٗـــض والبًـــاج٘ التـــي جدىيهـــا فـــي خـــا٫ الاقـــدباٍ فـــي  ؤمَغ

خه.  (3)الخد٤٣ مً ٍَى

 

 

                                                           

1(- Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, op.cit., pp. 16-26. 

2(- Ibid., pp. 26 – 39. 

3(- Ibid., pp. 39 – 48. 
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ـــه بإهـــه ٚلـــ٤  ٞغ وبسهـــىم الخهـــاع الجـــىي ٣ٞـــض جىاولـــه الـــضلُل فـــي الٟهـــل الشـــاوي والٗكـــغون ٖو

اإلاُاعاث التي ج٣٘ جدذ ؾلُت الضولت اإلاداعبت في وظه الخغ٦ت اإلاالخُت لضولت ٖضو، قـٍغ بٖالهـه، وبُـان 

ي والؼمني، ٦ما ًجب ؤن ال ًسال٠ ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي بـإن ًخ٣ُـض بم٣خًـُاث الًـغوعة هُا٢ه اإلا٩او

ـــت  ت وؤن ال ًمخـــض بلـــى اإلاىـــا٤َ اإلاداًـــضة، ؤمـــا الٟهـــل الشالـــض والٗكـــغون ٞخىـــاو٫ الٗملُـــاث الجٍى الٗؿـــ٨ٍغ

الــــضولي اإلاكـــتر٦ت فـــي بَــــاع جدلـــ٠ صاثــــم ؤو ما٢ـــذ الــــظي ال ٌٟٗـــي مـــً الالتزامــــاث بمىظـــب ٢ىاٖــــض ال٣ـــاهىن 

ـــــت ـوؿـــــاوي، ُٞمـــــا جـــــم جسهـــــُو الٟهـــــل الغابـــــ٘ والٗكـــــغون وألازـــــؤلا حر ل٣ىاٖـــــض الخُـــــاص فـــــي الخـــــغب الجٍى

ــغاٝ اإلاخداعبــت بٗــضم اؾــخسضام ؤظــىاء وؤعاضــ ي الضولــت اإلاداًــضة ألي ٖملُــاث  والهــاعوزُت والتزامــاث ألَا

ت.ٖضاثُت ؤو جمهُضا لها والتزاماث َظٍ ألازحرة بٗضم الخضزل في صٖم ؤي مً ألَا  (1)غاٝ اإلاخىاٖػ

ــــــت ـو٢ــــــض قــــــ٩ل َــــــظا الــــــضلُل مىٓىمــــــت مٗخبــــــ غة فــــــي ظمــــــ٘ ال٣ىاٖــــــض اإلاىُب٣ــــــت ٖلــــــى الخــــــغوب الجٍى

والهــاعوزُت، وعٚــم ؤن َــظا الــضلُل نــاصع ٖــً َُئــت بدشُــت لِؿــذ لــه ٢ُمــت ملؼمــت بكــ٩له الخــالي بال ؤن 

ُت و٢ىاٖض حٗاَضًت مؿـخ٣غة فـي ال٣ـ اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ؤٚلب ال٣ىاٖض الىاعصة ُٞه حٗبر ًٖ ٢ىاٖض ٖٞغ

ــت والهــاعوزُت زــاعط الخىٓــُم الــضولي اإلاباقــغ ال ًبـــرع ألي  اإلاٗانــغ، وبالخــالي بن ال٣ــى٫ بــإن الخــغب الجٍى

ــت جب٣ــى  ت الخدلــل مــً ؤي التزامــاث ٢اهىهُــت فــي َــظا الكــ٩ل مــً الجزاٖــاث، ٞــةن الخــغب الجٍى ٢ــىة ٖؿــ٨ٍغ

ـــــت زايــــٗت لل٣ىاٖـــــض الٗامـــــت لل٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي الـــــظي ً ـــــت والبًر د٨ـــــم ٧ـــــل ؤقـــــ٩ا٫ الخـــــغوب الجٍى

ــــت بضاًــــت مــــً اجٟا٢ُــــت الَــــاي  جدٓــــغ ال٣هــــ٠ الٗكــــىاجي ٖلــــى  تيـالــــمىــــه  23و  22فــــي اإلاــــاصة  1907والبدٍغ

ُــــان اإلاضهُـــت ؤًــــا ٧اهـــذ الىؾــــُلت  ــــت بلـــى ٚاًــــت البروجى٧ــــى٫  تيـالـــاإلاـــضن وألٖا حؿــــببذ ُٞــــه بمـــا فــــي طلـــ٪ الجٍى

والخـــــــضابحر  51انـــــــت بدٓـــــــغ الهجمـــــــاث الٗكـــــــىاثُت فـــــــي ماصجـــــــه ال ؾـــــــمُا ال٣ىاٖـــــــض الخ 1977ؤلايـــــــافي ألاو٫ 

مىـه، بيـاٞت بلـى مبـاصت ال٣ـاهىوي الـضولي ؤلاوؿـاوي الٗغفـي زانـت  58و  57الى٢اثُت والاخخُاَُـت فـي اإلاـىاص 

ــا مــً اإلابــاصت  حز ـمثهــا مبــضؤ الخمُــ حَر جد٨ــم َــظٍ  تيـالــومبــضؤ الخىاؾــب ومبــضؤ ؤلاوؿــاهُت ومبــضؤ صي مــاعججز ٚو

عظــت ٖــً الخىٓــُم الخٗاَــضي مشلمــا ؤقــغها بلُــه ؾــاب٣ا، بال ؤن َــظٍ ال٣ىاٖــض الٗامــت ال ًجــب الخــاالث الخا

ؤن جشنـــي الٟـــاٖلحن الـــضولُحن فـــي مجـــا٫ ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي فـــي ؾـــبُل بٞـــغاٙ َـــظٍ ال٣ىاٖـــض فـــي قـــ٩ل 

 ٗاَضي ٩ًىن ؤ٦ثرا بلؼاما وويىخا.ح

ـــت ؾــالُ، ممـــا ؾـــب٤ اجطـــر لىــا بقـــترا٥ جىٓـــُم وؾـــاثل وؤو٠خالـــت ـــت والجٍى ب ال٣خـــا٫ ؾـــىاء البًر

ـــت فـــي اإلابـــاصت الٗـــا ن َىـــا٥ زهىنـــُاث وؤخ٩ـــام زانـــت جخٗلـــ٤ م لل٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي، بال ؤوالبدٍغ

مُٗىـــت جســــو َبُٗـــت اإلاُــــضان طاجـــه، وال قــــ٪ ؤن  ب٩ـــل هــــٕى مـــً ؤهــــىإ اإلاُـــاصًً ال٣خالُــــت جٟغيـــها ْــــغوٝ

الخانـت مـً ؤقـ٩ا٫ الجـزإ مشـل صلُـل ؾـان  َىا٥ بٌٗ اإلاداوالث الضولُت مً ؤظل جىُٓم َـظٍ الخـاالث

ش وظٗلهــــا ؤ٦ثــــر  ــــت وخــــغب الهــــىاٍع ــــاعص الخــــام بــــالخغب الجٍى ــــت وصًــــل َاٞع مــــت الخــــام بــــالخغب البدٍغ ٍع

ما٫ الٗضاثُت.  بوؿاهُت واؾخجابت لًىابِ ؾحر ألٖا

                                                           

1(- Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, op.cit., pp. 48 – 56.  
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  الٙفل الثاوي:الٙفل الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتالىٍام الٝاهووي لموابي ظير ألِا   الىٍام الٝاهووي لموابي ظير ألِا

 

ــــ٠ بًــــىابِ ؾــــحر ألٖا خي ومــــضلىلها ال٣ٟهــــي بٗــــض الخٍٗغ مــــا٫ الٗضاثُــــت مــــً زــــال٫ جُىعَــــا الخــــاٍع

وال٣ــاهىوي ومــً زــم هُــا١ جُب٣ُهــا، اؾخسلهــىا ؤن مدــىع َــظٍ ال٣ىاٖــض َــى الــخد٨م فــي وؾــاثل وؤؾــالُب 

ــــىلي اإلاجخمــــ٘ الــــضولي  غفــــي ٖلــــى صعظــــت ٦بحــــرة مــــً الخىٓــــُم، ٍو ال٣خــــا٫ مــــً زــــال٫ هٓــــام ٢ــــاهىوي حٗاَــــضي ٖو

خ٣لُـــل مـــً الٟـــاجىعة ؤلاوؿـــاهُت اللهـــا َـــاب٘ و٢ـــاجي وبالخـــالي ج٩ـــىن ٦ُٟلـــت ب ؤَمُـــت بالٛـــت لهـــظٍ ال٣ىاٖـــض ألن

للجــزإ َــظا مــً ظهــت، ومــً ظهــت ؤزــغي، ألهــه الــخد٨م فــي وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ ؤمــغ بــالٜ الخؿاؾــُت فــي 

 ٖملُت ب٢ىإ ٢اصة الجُىف بًبِ ٖملُاتها الٗضاثُت ججاٍ الخهم.

ىوي لىؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ ًجٗــل مىــه مدــىع مهــم فــي بهــا الىٓــام ال٣ــاه حز ـَــظٍ ألاَمُــت التــي ًخمــ

جىٓـــُم وؾـــاثل وؤؾـــالُب  تيـالـــفـــي ألاخ٩ـــام الٗامـــت اإلاكـــتر٦ت  و٫ ألا َـــظٍ الضعاؾـــت، لـــظل٪ ؾـــ٩ُىن اإلابدـــض 

م الازـــخالٝ بُثهمــا بال ؤنهمــا ًسًـــٗان فــي ال٨شــ حر مـــً ألاخُــان لــىٟـ ألاخ٩ـــام اإلاخٗل٣ــت ؤؾاؾـــا ـال٣خــا٫ ٞــٚغ

لهـــا والاخخُاَـــاث الىاظبــت ؤزىـــاء الهجــىم، زـــم ال بـــض مــً الخٗـــغى فــي مبدـــض زـــان باإلابــاصت الٗامـــت اإلاىٓمــت 

ـــ ت فـــي م٣ابـــل اإلاـــضهُحن ـلؤلَـــضاٝ اإلاكـــغوٖت ٚو حر اإلاكـــغوٖت بًـــبِ مٟـــاَُم اإلا٣ـــاجلحن وألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ

مـــا٫ الٗضاثُـــت، لىهـــل فـــي اإلابدـــض ألازحـــر  ُـــان اإلاضهُـــت والخماًـــت اإلا٣ـــغعة لهـــا يـــمً يـــىابِ ؾـــحر ألٖا وألٖا

ام الخانــــت بإؾــــالُب ال٣خــــا٫ وجىُٓمهــــا فــــي ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي، وألاخ٩ــــام الخانــــت بىؾــــاثل لؤلخ٩ــــ

ال٣خا٫ وجىٓـُم ألاؾـلخت الخ٣لُضًـت والخضًشـت التـي حؿـاٖض فـي جىٓـُم ؾـلى٧اث اإلادـاعبحن وجدضًـض خ٣ـى٢هم 

 وواظباتهم اإلاخٗل٣ت بها، وؾى٣ؿم صعاؾت َظا الٟهل بلى مباخض ٧الخالي:

 

  : حٍش وجٝييذ وظائل وأظاليب مّيىت في الٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاوي.: حٍش وجٝييذ وظائل وأظاليب مّيىت في الٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاوي.املبحث ألاو٥ املبحث ألاو٥ 

ما٥ الّذائيت. ٞ لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت.املبحث الثاوي: ألاَذاٗ املؽشوِت ٘و ٞ لوابي ظير ألِا   املبحث الثاوي: ألاَذاٗ املؽشوِت ٘و

ما٥ الّذائيت. ٞ لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت.املبحث الثالث: ألاَذاٗ ٔير املؽشوِت ٘و ٞ لوابي ظير ألِا   املبحث الثالث: ألاَذاٗ ٔير املؽشوِت ٘و
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  املبحث ألاو٥:املبحث ألاو٥:

 لٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاويلٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاويحٍش وجٝييذ وظائل وأظاليب مّيىت في احٍش وجٝييذ وظائل وأظاليب مّيىت في ا

 

مـا٫ الٗضاثُـت فـي ال٣ـاهىن  ٌٗض الخد٨م في وؾاثل ال٣خا٫ ظاهب َام وؤؾاس ي مً ظىاهـب ؾـحر ألٖا

غة والخُــىع فــي الىؾــاثل وألاؾــالُب ٌٗــض ٖــامال خاؾــما فــي جدضًــض  الــضولي ؤلاوؿــاوي، طلــ٪ ؤن الخىــٕى والــٞى

خماشـــــ ى وؾـــــاثل وؤؾـــــالُب ال٣خـــــا٫ مـــــ٘ اإلابـــــضؤ الٗـــــام آلازـــــاع ؤلاوؿـــــاهُت ألي هـــــؼإ مؿـــــلر، لـــــظل٪ ًجـــــب ؤن ج

وألاؾاســ ي بًــغوعة ويــ٘ ٢ُــىص ٖلــى وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ فــي خــضوص جد٣ُــ٤ الهــضٝ مــً الخــغب الــظي 

َى بيٗاٝ الٗضو صون اإلاؿاؽ باألشخام واإلامخل٩اث اإلادمُت، وهٓغ لؤلَمُت ال٨بحرة التي ًىُـىي ٖلجهـا 

، عنـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاو ُـت والاجٟا٢ُـت ٢هـض جىٓـُم َظا اإلاىيٕى ؿـاوي ظملـت َامـت مـً ال٣ىاٖـض الٗٞغ

وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ ٖلــى هدــى بوؿــاوي، ؾــىداو٫ بُــان ؤبــغػ ظىاهــب َــظا الخىٓــُم ببُــان ٢ُــىص وؾــاثل 

وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ َب٣ـــا للخـــضابحر الى٢اثُـــت وال٣خالُـــت فـــي مُلـــب ؤو٫، زـــم هـــضعؽ الخىٓـــُم ال٣ـــاهىوي لىؾـــاثل 

 زان، زم ؤؾالُب ٢خا٫ مُٗىت في مُلب ؤزحر.٢خا٫ مُٗىت في مُلب 

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

ائيت ويحخياويت  ائيت ويحخياويت جٝييذ وظائل وأظاليب الٝخا٥ في إواس الخذابير الٜو   جٝييذ وظائل وأظاليب الٝخا٥ في إواس الخذابير الٜو

ــــــى ٢ىاٖــــــض ال ج٣ــــــل ؤَمُــــــت جــــــىٓم جىظُــــــه  مــــــا٫ الٗضاثُــــــت هيخ٣ــــــل بل بٗــــــض الخُــــــغ١ إلابــــــاصت ؾــــــحر ألٖا

جد٨ـــم الٗملُـــت الهجىمُـــت،  تيـالـــُاَُـــت واؾـــخسضام وؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ وهـــي الخـــضبحر الى٢اثُـــت والاخخ

فــــي  1907و٢ــــض وعص ؤو٫ الىهــــىم اإلاخٗل٣ــــت باجســــاط جــــضابحر و٢اثُــــت يــــمً اجٟا٢ُــــت الَــــاي الخاؾــــٗت لٗــــام 

ال٣ٟــغة الشاهُــت مــً اإلاــاصة الشالشــت مثهـــا التــي جــىو ٖلــى ؤهــه وبن ٧اهـــذ َىــا٥ يــغوعة لٗمــل ٞــىعي ألؾـــباب 

ت ج٣ـــ٘ يـــمً بلـــضة ـــت ٖؿـــ٨ٍغ ت يـــض ؤَـــضاٝ بدٍغ ُـــاء مهلـــت  ٖؿـــ٨ٍغ ـــإ، ولـــم ج٨ـــً َىـــا٥ بم٩اهُـــت إٖل ؤو مٞغ

ــت " اجخــار ١ا٘ــت الخــذابير الالصمــت مــً أحــل الخٝليــل ٜــذس املعــخىاُ مــً للٗــضو، ٞٗلــى ٢اثــض ال٣ــىاث البدٍغ

 .(1)"المشس الزي ٜذ يلحٞ بالبلذة

 و٢ض اؾخ٣غث ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ـت بالخـضابحر الى٢اثُـت يـمً البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ألاو٫ هٓـغا ألَمُةهـا

ت، بال ؤن َـظٍ ال٣ىاٖـض ٚابـذ ٖـً البروجى٧ـى٫  البالٛت في الخض مً الخؿاثغ ؤلاوؿاهُت للٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

، (2)حر الضولُــــت بٗـــض ؤن جًــــمثها مكـــغوٕ البروجى٧ــــى٫ ـالخــــام بالجزاٖـــاث اإلاؿــــلخت ٚـــ 1977ؤلايـــافي الشـــاوي 

بـــ٘ جدـــذ ٖىـــىان الخـــضابحر ويـــمً البروجى٧ـــى٫ ألاو٫ وعصث َـــظٍ الخـــضابحر فـــي الٟهـــل الغابـــ٘ مـــً البـــاب الغا

والتـي جخٗلــ٤ باالخخُاَــاث ؤزىـاء الهجــىم، واإلاــاصة  57الى٢اثُـت، و٢ؿــمذ بـحن مــاصجحن اإلاــاصة ألاولـى هــي اإلاــاصة 

ى ما ؾ٩ُىن ؤؾاؽ ج٣ؿُم صعاؾدىا: 58  اإلاخٗل٣ت باالخخُاَاث يض آزاع الهجىم، َو
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  ::الُٙش ألاو٥ الُٙش ألاو٥ 

  سج  للّملياث الّذائيت  يحخياواث إلاي ابيت(:سج  للّملياث الّذائيت  يحخياواث إلاي ابيت(:يحخياواث ال   يخخزَا الٝائم بالهجوم أزىاء إدايحخياواث ال   يخخزَا الٝائم بالهجوم أزىاء إدا

ت بًـغوعة  57ههذ اإلااصة  في مؿةهلها ٖلى التزام ٖام ٖلى الُـٝغ الـظي ًـضًغ الٗملُـاث الٗؿـ٨ٍغ

ُــــان اإلاضهُــــت، وفــــي ؾــــبُل جد٣ُــــ٤ َــــظا الالــــ تزام ويــــٗذ اإلاــــاصة ـجٟــــاصي ألاشــــخام والؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن وألٖا

ت جضابحر طاث َاب٘ و٢اجي في مسخ ا خؿب وعوصَا في اإلااصة ل٠ مغاخل الهجىم، مجمٖى  :57هىظَؼ

  أوال: التزاماث مً يخىي للهجوم أو يخخز ٜشاسا بؽجه :أوال: التزاماث مً يخىي للهجوم أو يخخز ٜشاسا بؽجه :

ـــت/57/2اإلاـــاصة ظـــاء فـــي  الالتزامـــاث فـــي مغخلـــت الخسُـــُِ للهجـــىم ؤو اجســـاط ٢ـــغاع بكـــإهه،  ؤ مجمٖى

٩ـــىن اإلاؿـــاو٫ ٖـــً طلـــ٪ بالٗـــاصة ال٣اثـــض الٗؿـــ٨غي الٗـــام فـــي خـــا٫ الٗملُـــاث ال٨ـــ ي ؤو ال٣اثـــض اإلاُـــضاوي بر ـٍو

لــى اإلاؿــاو٫ ٖــً الهجـىم ؤن ًغاعــي مؿــاثل مهمــت فــي مسخلــ٠ مغاخــل (1)بسهـىم الٗملُــاث اإلادــضوصة ، ٖو

٤ الخٟهُل الخالي:ُاٍع لىؾاثل وؤؾالُب َظا الهجىمالهجىم، في جسحٍر لؤلَضاٝ، ولضي ازخ  ، ٞو

 يحخياواث الواحبت أزىاء اخخياس ألاَذاٗ: -أ 

 ؤوال( الىو الخالي:/ؤ/57/2وعص يمً ال٣ٟغة )

أوال: أن يبز٥ ما في واٜخ  ِمليا للخحٝٞ مً أن ألاَذاٗ املٝشس مهاحمت ـا ليعـذ أ خاــا "

مذهيين أو أِياها مذهيت وأخ ا ٔير مؽمولت بحمايت خاـتل ول٢ن ا أَذاٗ ِع٢شيت في مىىـٛو الٙٝـشة 

 "اللحٞ "البروجو٠و٥  ل ومً أه  ٔير محٍوس مهاحمت ا بمٝخضو  أح٣ام َزا52الثاهيت مً املادة 

َب٣ـــا لـــظل٪، وؤزىـــاء ازخُـــاع ألاَـــضاٝ، ٖلـــى الُـــٝغ الـــظي ًـــضًغ الهجـــىم ؤن ًخإ٦ـــض بـــإن ألاَـــضاٝ 

ت مـً اإلام٨ـً مهاظمةهـا بم٣خيـ ى البروجى٧ـى٫ ألاو٫  لُـه 1977اإلاسخاعة ٦مدل للهجىم ؤَضاٝ ٖؿـ٨ٍغ ، ٖو

ؤن ألاَـــضاٝ اإلا٣ـــغع مهاظمةهـــا  للخد٣ـــ٤ مـــً -حر اإلاـــاصةـخؿـــب حٗبـــ–باإلا٣ابـــل، ؤن ًبـــظ٫ مـــا فـــي َا٢خـــه ٖملُـــا 

ةهضٝ ؤشخانـــــا ، وؤنهـــــا ال حؿـــــ(2)لِؿـــــذ ؤشخانـــــا مـــــضهُحن ؤو ؤُٖاهـــــا مضهُـــــت فـــــي مٟهـــــىم َـــــظا البروجى٧ـــــى٫ 

تي ٢ــض ٌكــ٩ل الهجـــىم ٖلجهــا زُــغا ٖلـــى ـ، ؤو ؤُٖاهـــا مكــمىلت بدماًــت زانـــت والــمكــمىلحن بدماًــت زانــت

 (3) اإلاضهُحن في الٓغوٝ الؿاثضة آهظا٥.

ؤن "حرا للخدلـــُالث والاظةهـــاصاث، ٞمـــً ظهــــت ـر الـــىاعص فــــي اإلاـــاصة ًٟـــخذ مجـــاال ٦بــــحـوال قـــ٪ ؤن الخٗبـــ

ت،  "مـــا فـــي واٜخـــ ًبـــظ٫  وهـــي الٗبـــاعة الضالـــت ٖلـــى بم٩اهُـــت الٗـــىصة ل٨ٟـــغة مـــا حؿـــمج بـــه الًـــغوعة الٗؿـــ٨ٍغ

، وبالٗاصة ًخم اؾخلؼام الخد٣ُـ٤ فـي خالـت الكـ٪ مً الهضٝ ٠ُ٦ ج٩ىن ٖملُت الخد٤٣ ،ومً ظهت ؤزغي 

ازـــخالٍ ألاَـــضاٝ ُٗـــت الهـــضٝ الىاججـــت ٖـــً ٖـــضم ويـــىح ألاَــضاٝ ؤو بٗـــض مؿـــاٞةها ٖـــً اإلاهـــاظم ؤو فــي َب

ت ؤو  ٦ما ًٟغى َظا الخد٤ُ٣ الخ٨مُلي ٖلـى اإلاهـاظم ال ؾـُما فـي ، طل٪ مً ألاؾباب حر ــٚاإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ

 (4).اثع ؾىاء باالؾخُإل الجىي ؤو  الاؾخسباًٖ الهضٝ  و الجىي ظم٘ مٗلىماثال٣ه٠ اإلاضٞعي ؤ

                                                           

 .127، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ ، ٤ُياث٤شوبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

2(- Lan HENDERSON, op.cit., pp. 161, 162. 

3(- Jean-Francois QUEGUINER,<<Precautions under the law governing the conduct of hostilities>>, 

in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 88, No. 864, Geneva, December 2006, pp. 797-799. 

4)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 681. 
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 يحخياواث الواحبت ِىذ اخخياس وظائل وأظاليب الٝخا٥:  -ب 

 زاهُا( الىو الخالي:/ؤ/57/2وعص يمً ال٣ٟغة )

زاهيــا: أن يخخــز حميــْ يحخياوــاث املعــخىاِت أزىــاء جخيــر وظــائل وأظــاليب الهجــوم مــً أحــل "

ابت ت م  يــــــان املذهيــــــتل ورلــــــ٤ أو ألالــــــشاس با ج ىب إحذار خعائش في أسواح املذهيينل أو إلحاٛ إلـا  ِ

اع أي حا٥ حفش رل٤ في أليٞ هىاٛ    "بفٙت ِشليتل ِو

ــــ٤ ال٣ٟــــغة اإلاــــظ٧ىعة، جــــإحي اإلاغخلــــت الشاهُــــت بازخُــــاع وؾــــاثل وؤؾــــالُب ال٣خــــا٫ ٖلــــى هدــــى ًجٗــــل  ٞو

ُـــان اإلاضهُـــت فـــي مـــإمً مـــً آزـــاع الهجمـــاث، وفـــي مـــا ًســـو ألاؾـــلخت جدضًـــضا، ًلـــ تزم ـالؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن وألٖا

ت صون بٞــغاٍ ٞــةطا ٧ــان الــظزحرة طاث اإلاهــاظم بازخ ُــاع الؿــالح الــظي ًد٣ــ٤ الهــضٝ مــً الٗملُــت الٗؿــ٨ٍغ

ؤَىــــان  ٦10جــــم مــــً اإلاخٟجــــغاث ج٨ٟــــي لخــــضمحر الهــــضٝ الٗؿــــ٨غي ُٞدٓــــغ اؾــــخسضام الــــظزحرة طاث  500

مشال، وبطا وظض ٖلى ؾبُل اإلاشـا٫ مـضٞ٘ عقـاف ٖلـى ظاهـب ظؿـغ ؤو مضعؾـت ٞٗلـي الُـٝغ اإلاهـاظم ازخُـاع 

 .(1)التي حُٗل ؤو جضمغ اإلاضٞ٘ الغقاف صون ؤن جلخ٤ ؤيغاع بالجؿغ ؤو اإلاضعؾت  الظزحرة

أن يخخـز حميـْ يحخياوـاث و٢ض ؤوعصث ال٣ٟغة اإلاٗىُت الٗباعة الخالُت بـإن ٖلـى الُـٝغ اإلاهـاظم 

ٟــا لالخخُاَــاث اإلام٨ىــت ؤو اإلاؿــخُاٖت هجــض هــو اإلاــاصة  تيـالــومــً بــحن الىهــىم املعــخىاِت  ٢ــضمذ حٍٗغ

ت مــً البروجى٧ــى٫ اإلاخٗلــ٤ بدٓــغ ؤو ج٣ُُــض اؾــخٗما٫ ألالٛــام وألاقــغا٥ الخضاُٖــت والىبــاثِ ألازــغي الشالشــ

 والتي ظاء ٞجها: 1980اإلالخ٤ باجٟا٢ُت خٓغ ؤؾلخت ج٣لُضًت مُٗىت  1996

   جىىبـٞ ـجخخز حميْ يحخياواث املعخىاِت لحمايت املذهيين مً حزاس الّملياث ألاظلحت الـ"

ويحخياوــــاث املعــــخىاِت  ــــي يحخياوــــاث الّمليــــت أو املم٢ــــً اجخارَــــا ِمليــــا مــــْ  ِلي ــــا َــــزٍ املــــادةل

خباساث إلاوعاهيت والّع٢شيت  (2)"مشاِاة حميْ الٍشوٗ العائذة في رل٤ الوٜذل بما في رل٤ ِي

وبـــــظل٪ ًـــــغجبِ ألازـــــظ باالخخُاَـــــاث بـــــالٓغوٝ الؿـــــاثضة و٢ـــــذ الهجـــــىم ٦مـــــا ًإزـــــظ فـــــي الخؿـــــبان 

خبــــاعاث ؤلاوؿــــاهُت ت، ٦مــــا اهةهــــذ ال٣ٟــــغة بٗبــــاعة ؤزــــغي  الٖا اــــع أي ألاحــــوا٥ حفــــش رلــــ٤ فــــي "والٗؿــــ٨ٍغ ِو

ـت الخماًــت ؤو الاؾخٗايـت ٖثهـا بٗبـاعة ٢ـض ج٩ــىن ألـيٞ هىـاٛ " والتـي ٧ـان مــً اإلام٨ـً الاؾـخٛىاء ٖثهـا لخ٣ٍى

" ألن الخضًض ًٖ الخـض مـً الخؿـاثغ ٢ـضع لع الحذ ألادو إ"بالحذ مً الخعائش الّشليت ؤًٞل ٧ال٣ى٫ 

٣ا للٓغوٝ الؿاثضة جٟاصي الخؿاثغ جماما.ؤلام  (3) ٩ان َى ؤًٞل اإلاخاح بطا ما حٗظع ٞو

 زالشا( بالخ٨م الخالي:/ؤ/57/2وظاءث ال٣ٟغة ) يحخياواث الواحبت أزىاء إداسة وجىٙيز الهجوم: -ج 

زالثــــا: أن يمخىــــْ ِــــً اجخـــــار ٜــــشاس بؽــــً أي هجــــوم يخوٜـــــْ مىــــ ل بفــــٙت ِشلــــيتل أن يحـــــذر "

يــان املذهيــتل أو أن يحــذر خلىــا مــً خعــائش فــي أسواح املــ ــابت ت ــم أو إلالــشاس باِ  ذهيين أو إلحــاٛ إلـا

يزة ِعـ٢شيت ـَزٍ الخعائش وألالشاسل مما يٙشه في ج اوص ما ييخٍش أن  عـٙش ِىـ  رلـ٤ الهجـوم مـً مـ

 "  ملموظت ومباؼشة. 

                                                           

 .128، 127، ٓوعغ ٍبثن، ص ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

 .516، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

3(- Jean-Francois QUEGUINER, op.cit., pp. 800-803. 
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لٗامـــت ٢ـــضمذ َـــظٍ ال٣ٟـــغة بقـــاعة زانـــت بلـــى مبـــضب الخىاؾـــب الـــظي ؾـــب٤ جىاولـــه يـــمً اإلابـــاصت ا

مـــا٫ الٗضاثُـــتل ، ول٨ـــً ؤلاقـــاعة َىـــا ظـــاءث للخإ٦ُـــض ٖلـــى الُبُٗـــت الى٢اثُـــت لهـــظا اإلابـــضؤ، ًـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ـت ٦مـا ؾـب٣ذ ؤلاقـاعة فـي اإلاىاػهـت بـحن اإلاـ خبـاعاث ؤلاوؿـاهُت، حز ـخُض ًغجبِ بٗملُت ج٣ضًٍغ ت والٖا ة الٗؿـ٨ٍغ

ب( بٛـــغى حٗلُـــ٤ ؤو بلٛـــاء ؤي /57/2ُـــت )و٢ـــض ج٨ـــغعث ؤلاقـــاعة بلـــى اإلابـــضؤ فـــي ال٣ٟـــغة الالخ٣ـــت لل٣ٟـــغة الخال

اصث ال٣ٟـغة الشالشـت مـً اإلاـاصة  للـىو ٖلـى اإلابـضؤ ول٨ـً فـي خالـت  57تجىم ٢ض ًستر١ ٢اٖضة الخىاؾب، ٖو

ت جد٣ـــــ٤ هٟــــــ اإلاـــــالازخُـــــاع  ت ُٞجـــــب ازخُـــــاع الهـــــضٝ الـــــظي ًى٢ـــــ٘ حز ـبـــــحن ٖـــــضة ؤَـــــضاٝ ٖؿـــــ٨ٍغ ة الٗؿـــــ٨ٍغ

ُان اإلاضهُت.  زؿاثغ ؤ٢ل في نٟٝى اإلاضهُحن وألٖا

  زاهيا: واحب إلاهزاس املعبٞ للع٣ان املذهيين:زاهيا: واحب إلاهزاس املعبٞ للع٣ان املذهيين:

 ٖلى ما ًلي: ط(/57/2ههذ اإلااصة )

"يوح  إهزاس معبٞ بوظائل م ذيت في حالت الهجماث ال   ٜذ جمغ العـ٣ان املـذهيينل مـا لـم 

 "جحل الٍشوٗ دون رل٤

مجضًــت خٗلــ٤ ألاو٫ بــالتزام ٖــام بًــغوعة جىظُــه بهــظاع بىؾــاثل ًوج٣ؿــم َــظٍ ال٣ٟــغة بلــى ٢ؿــمحن،  

للؿــ٩ان اإلاــضهُحن بطا ٧ــان مــً اإلادخمــل ؤن جمـــ الهجمــاث اإلاخى٢ٗــت بهــاالء الؿــ٩ان ؤو ممخل٩ــاتهم للؿــماح 

ُـــا وجـــم  ـــظا الالتـــزام ال ٌٗـــض ظضًـــضا بـــل ٌٗـــض مبـــضءا ٖٞغ لهـــم جٟـــاصي الهجـــىم وبزـــالء ألاَـــضاٝ اإلادخملـــت، َو

بغو٦ؿــل وصلُــل ؤ٦ؿــٟىعص للخــغب وبٖــالن  (1)الــىو ٖلُــه فــي الٗضًــض مــً الىزــاث٤ الضولُــت مثهــا الثدــت لُبــر

ت ت اإلالخ٣ت باجٟا٢ُت الَاي الغابٗت  26اإلااصة ، ٦ما ؤوعصجه (2)البدٍغ  بإهه: 1907مً الثدت الخغب البًر

يخّـــــين ِاـــــع ٜائـــــذ الوحـــــذاث املهاحمـــــت ٜبـــــل الؽـــــشوُ فـــــي الٝفـــــٚ أن يبـــــز٥ ٜفـــــاسى حهـــــذٍ "

 (3)"لخحزيش العلىاثل باظخثىاء حاالث الهجوم ِىوة

ه٠ الجىي ؤو اإلاضٞعي للمضن اإلاٟخىخت ال بض مً جىظُه بهـظاع ؾـاب٤ ألي تجـىم ٟٞي خاالث ال٣

مدخمـــل ٖلـــى َـــظٍ اإلاىـــا٤َ الؿـــ٨ىُت مـــً ؤظـــل بجاخـــت الٟغنـــت للؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن إلزـــالء مىـــا٤َ ال٣هـــ٠ 

" ٦مـا ط٦ـغث ال٣ٟـغة ل٨ثهـا لـم جدـضص م ذيـتخٟاْا ٖلى خُاتهم، ٦ما ال بض ؤن ٩ًىن َظا ؤلاهظاع بىؾـاثل "

ُــــــت فــــــي َــــــظا اإلاجــــــا٫ اثل، بال ؤن اَــــــظٍ الىؾــــــ دذ بةًجــــــاص نــــــُٜ َــــــظا ؤلاهــــــظاع ٦غمــــــي ؾــــــمإلاماعؾــــــاث الٗٞغ

ــــا مــــً الىؾــــاثل الؿــــمُٗت  حَر اإلايكــــىعاث ؤو الخدلُــــ٤ اإلاــــىسٌٟ ؤو بــــض الخدــــظًغ ٖلــــى مىظــــاث الغاصًــــى ٚو

ت التي حؿمذ بخد٤ُ٣ مشل َظا الالتزام بخدـظًغ اإلاـضهُحن إلزـالء مىـا٤َ ال٣هـ٠ اإلادخمـل إلاىـا٤َ  والبهٍغ

حر ـفــي به٣ــاط خُــاة ال٨شــؾــببا تزام ـجىاظــضَم، مــ٘ يــغوعة بُٖــائهم الى٢ــذ ال٩ــافي لــظل٪، و٢ــض ٧ــان َــظا الالــ

 (4)مً اإلاضهُحن في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت.

                                                           

1)- Art. 19 ; "Commanders, whenever admissible, inform the enemy of their intention to bombard a 

place, so that the noncombatants, and especially the women and children, may be removed before the 

bombardment commences, but it is no infraction of the common law of war to omit thus to inform the 

enemy, surprise my be a necessity ", Instructions for the government of armies of the united states in 

the field, prepared by FRANCIS LIEBER, op.cit., pp. 8, 9. 

 .56، ٓوعغ ٍبثن، ص 20، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ-(2

 .13، ٓوعغ ٍبثن، ص رفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ ا -(3

4)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., pp. 686, 687. 
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ـا فـي هجاخـه، ؤو ؤن  ٍغ وفي بٗـٌ ألاخُـان، ٩ًـىن ٖىهـغ اإلاٟاظـإة فـي الهجـىم ٖىهـغا ؤؾاؾـُا وظَى

٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي فـــي مُـــضان اؾـــخسضام ؤؾـــالُب الخـــضإ جىظُـــه ؤلاهـــظاع  ٢ـــض ًمــــ بمـــا ٌؿـــمذ بـــه ال

تي ٢ــــض ًيخ٣ــــضَا ـالــــ" مــــا لــــم جحــــل الٍــــشوٗ دون رلــــ٤الخغبــــي، و٧ــــان َــــظا ؾــــببا فــــي زــــخم ال٣ٟــــغة بٗبــــاعة "

 البٌٗ ألنها ٢ض ج٩ىن مدال لؿىء الاؾخسضام وبالخالي جٟٙغ اإلااصة مً مدخىاَا.

  اع الّملياث الّع٢شيت البحشيت والجويت:اع الّملياث الّع٢شيت البحشيت والجويت:زالثا: اهىباٛ يلتزام بالخذابير الوٜائيت ِزالثا: اهىباٛ يلتزام بالخذابير الوٜائيت ِ

 مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ الىو الخالي: 57جًمً ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة 

نزاُ ١ا٘ــــت يحخياوــــاث املّٝولــــت ِىــــذ إداسة الّمليــــاث الّعــــ٢شيت فــــي ـ"يخخــــز ١ــــل وــــٗش فــــي الــــ

ٝـا ملـا لـ  مـً حٝـٛو ومـا ِليـ  مـً واحبـاث بمٝخضـو  ٜ واِـذ الٝـاهون الـذولي ال ـ  البحش أو فـي الجـو ٘و

اث املعـلحتل لخ ىـب إحـذار الخعـائش فـي أسواح املـذهيين وإلحـاٛ الخعـائش باملمخل٣ـاث  جىبٞ في املىاِص

 املذهيت."

ت  تيـالـــبر َـــظٍ الخـــاالث مـــً الخـــاالث ال٣لُلـــت ظـــضا ـوحٗخـــ جمـــذ ٞجهـــا ؤلاقـــاعة بلـــى الٗملُـــاث الٗؿـــ٨ٍغ

ت في َظا البروجى٧ى٫  ت والجٍى ض ال٣ىاٖض الاجٟا٢ُت شخُدت في َظا اإلاجا٫ زانت مـا حٗلـ٤ وحٗ ،(1)البدٍغ

ـــت الـــ مـــا٫ الٗضاثُـــت الجٍى و٢ـــض ؤقـــاعث ال٣ٟـــغة بـــإن تي ال جـــؼا٫ مٗٓـــم ظىاهبهـــا زـــاعط الخىٓـــُم الـــضولي، ـباأٖل

ـغاٝ اإلاخداعبـت ٖلجهــا اجسـاط ٧ــل ؤلاظـغاءاث الاخخُاَُـت التــي حكـ٩ل ال٣ٟــغاث الؿـاب٣ت بَـاعا ٖامــا لهـا فــي  ألَا

ــظا الخٗبــ ٜواِــذ الٝــاهون الــذولي ال ــ  جىبــٞ فــي النزاِــاث املعــلحتوواظباجــه بمىظــب بَــاع خ٣ى٢ــه  حر ـَو

ٟــــه يــــمً اإلاــــاصة  ةهــــا بإنهــــا " تيـالــــ٣ٞــــغة ب مــــً البروجى٧ــــى٫ ألاو٫  2ظــــغي حٍٗغ    جٙفــــلها ـالٝواِــــذ الــــٖٞغ

واِـذ نزاُ املعـلل واملـنزاُ أوشا٘ـا ٘ي ـا وجىىبـٞ ِاـع الــيجٙاٜاث الذوليت ال   ي٢ون أوـشاٗ الـ بـادئ ٜو

  (2) ".الٝاهون الذولي املّتٗر ت ا اِترا٘ا ِاما ال   جىىبٞ ِاع النزاُ املعلل

  سابّا: الخذابير الوٜائيت بين املٝخمياث إلاوعاهيت والمشوساث الّع٢شيت:سابّا: الخذابير الوٜائيت بين املٝخمياث إلاوعاهيت والمشوساث الّع٢شيت:

فـــــــي مسخلـــــــ٠ ٣ٞغاتهـــــــا ٧اهـــــــذ م٣خًـــــــبت  57تي وعصث بهـــــــا الاخخُاَـــــــاث فـــــــي اإلاـــــــاصة ـبن الهـــــــُاٚت الـــــــ

ُـــان اإلاضهُـــت مـــً ٢بُـــل وجًـــمىذ ٣ٞـــغاث ًـــغي ٞجهـــ ا الـــبٌٗ بيـــٗاٞا لـــضوع اإلاـــاصة فـــي ججىِـــب اإلاـــضهُحن وألٖا

ِاــع أي ألاحــوا٥ حفــش رلــ٤ " و"أن يخخــز حميــْ يحخياويــاث املعــخىاِت" و""أن يبــز٥ مــا فــي واٜخــ و

ــاباث الّشلــيت املٙشوـــت"و"فــي ألــيٞ هىـــاٛ إحــذار أٜـــل ٜــذ مــً ألاخىـــاس ِاــع أسواح املـــذهيين " و"إلـا

يــــان املذه ــــا مــــً الخٗــــابحر مــــا لــــم جحــــل الٍــــشوٗ دون رلــــ٤" و"يــــتوألِا حَر جــــىحي بــــإن اؾــــةهضاٝ  تيـالــــ" ٚو

ُـــان اإلاضهُـــت ٢ـــض ٩ًـــىن مـــ ؾـــخُاٖت خـــىا٫ بـــحن الخـــغوط ٖـــً ال٣ـــضعة وؤلا برعا فـــي ٧ـــل َـــظٍ ألا ـاإلاـــضهُحن ؤو ألٖا

اع الٗام للم ت.حز ـوالخؿاثغ الٗغيُت ٣ِٞ في ؤلَا ت ؤو الًغوعة الٗؿ٨ٍغ  ة الٗؿ٨ٍغ

حرة خ٨مـــا زانـــا ًدـــضص مجـــا٫ ـؤلاوؿـــاوي ؤوعصث اإلاـــاصة فـــي ٣ٞغتهـــا ألازـــ حر ـٚـــخٟؿـــحر ولخجـــاوػ َـــظا ال

 جُب٤ُ الخضابحر الى٢اثُت و٦ُُٟت ٞهم ؤخ٩امها، ب٣ىلها: 

                                                           

 .129، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

 .266، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2
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يز ؼــً أي هجــوم لــذ العــ٣ان املــذهيين أو ـال ي ــوص جٙعــير أي مــً أح٣ــام َــزٍ املــادة بجهــ  ي ــ"

يان املذهيت    (1) " ألا خاؿ املذهيين أو ألِا

ـــى جإ مـــا٫ الٗضاثُـــت َو ؤي  خٓــــغ جخجــــه صومـــا بلـــى  تيـالـــ٦ُـــض ٖلـــى ال٣اٖــــضة الٗـــام فـــي ٢ـــاهىن ؾــــحر ألٖا

 تجىم ٖلى ٚحر اإلا٣اجلحن في ٧ل ألاخىا٫.

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

 الهجوم  يحخياواث العلبيت(الهجوم  يحخياواث العلبيت(بب  عت ذٗعت ذٗواث ال   يخخزَا الىٗش املواث ال   يخخزَا الىٗش امليحخيايحخيا

ال ج٨خمــــــل الخــــــضابحر الى٢اثُــــــت تي ًخدملهــــــا الُــــــٝغ الـــــظي ًــــــضًغ الهجــــــىم، ـفـــــي م٣ابــــــل الالتزامــــــاث الــــــ

ُـــان اإلاضهُـــت ـــت ؤزـــغي مـــً بالكـــ٩ل ال٩امـــل والاخخُاَُـــت لخـــإمحن خماًـــت اإلاـــضهُحن وألٖا ، و٢ـــض وعصث مجمٖى

، و٢ـــض ظـــاءث اإلاـــاصة ا٢ـــل 1977مـــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫  58الخـــضابحر الاخخُاَُـــت يـــمً هـــو اإلاـــاصة 

لتزامـاث التـي ج٣٘ـ ٖلـى ٖـاج٤ ؤَـغاٝ الجـزإ الـظًً ٣ًـ٘ ثر ا٢خًابا مً ؾـاب٣ةها فـي بُـان َـظٍ الاـجٟهُال وؤ٦

اإلاـــضهُىن جدـــذ ؾـــلُةهم والـــظًً ًخٗغيـــىن ؤو ًدخمـــل ؤن ًخٗغيـــىا لهجـــىم، و٢ـــض و٢ٗـــذ َـــظٍ اإلاـــاصة ٖلـــى 

زــــالر ٣ٞــــغاث جخًـــــمً بظــــغاءاث وجـــــضابحر ًخســــظ مٗٓمهـــــا ػمــــً الؿــــلم لـــــظل٪ هــــي جـــــضزل يــــمً ؾُاؾـــــُت 

ت بــالىٓ ُــان اإلاضهُــت بيــاٞت بلــى مىؾـٗت الزخُــاع مىا٢ــ٘ اإلايكــأث الٗؿــ٨ٍغ غ بلــى مىا٢ــ٘ جىاظــض اإلاــضهُحن وألٖا

بوكـاء ؤمــا٦ً ٢ــض جإزـظ صوع اإلاىــا٤َ اإلادمُــت ػمــً الخـغب مــ٘ حؿــهُل ؾــبل خغ٦ـت اإلاــضهُحن وؤهٓمــت ه٣لهــم 

 والخ٨ٟل بهم في ٧ل ألاخىا٫.

ت ب٣ىلهـــا ج٣ـــىم ؤَـــغاٝ الــــاإلاـــظ٧ىعة ؤٖـــالٍ و٢ـــض اهُل٣ـــذ اإلاـــاصة  جزإ ـمـــً ٨ٞــــغة الًـــغوعة الٗؿـــ٨ٍغ

ني ٞــاإلاُلىب باليؿــبت للجُــىف ـ" باٖخبــاع ؤن َــظا الالــاملعــخىاُ س ٜــذ" تزام ًسًــ٘ إلا٣خًــُاث الــضٞإ الــَى

ٗــــىص ا٢تراخهــــا بلــــى مكــــغوٕ اللجىــــت لــــِـ الخىاظــــض ٦هــــضٝ ؾــــهل وواضــــر ومخمــــاًؼ لؤلَــــغاٝ اإلاهاظمــــت،  َو

ظا ما ٧ان مشـ ،(2) 1956الضولُت لل٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاضهُحن مً ؤزُاع الخغب  حر بـحن ـاع ه٣ـاف ٦بـَو

ـــــىص اإلاكـــــاع٦ت اإلاـــــاجمغ الضبلىماســـــ ي إل٢ـــــغاع البروجى٧ـــــىلحن  ٜـــــذس اؾخدؿـــــيذ ٖبـــــاعة " تيـالـــــ 1974-1971الٞى

 مىضوب ظمهىعٍت ٧ىعٍا بما ًلي:ػ حٗبحر ًٖ طل٪ ما ظاء في مى٠٢ " لهظا الؿبب، وابغ املعخىاُ

يــت  ب(ل إن ٘هــم خــاؿ إلــع الٙٝــشة ال  بخٙعــير َــزا الح٢ــمل باألاؼــاسة بوحــ وفــي مــا يخّلــٞ" ِٙش

ـــذي أن َـــزا الح٢ـــم ال  ؽـــ٣ل ٜيـــذا ِاـــع امليؽـــ ث الّعـــ٢شيت للذولـــت ِاـــع أسالـــي ال وهحـــً وّخـــ بر أن ـ٘و

الدعـــهيالث الّعـــ٢شيت لـــشوسيت للـــذ٘اُ الـــوون  ِـــً البلـــذ ي ـــب أن جخٝـــشس ِاـــع أظـــاط يحخياحــــاث 

خباساث ألاخشى الخاـت ببلذ مّين..  (3)"الّٙليت وِي

                                                           

 .295، ٓوعغ ٍبثن، ص ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ِٛعٛػخ -(1

2)- "De même, les parties au conflit doivent éviter, autant que possible, que des formations 

armées du matériel de guerre, des installations et établissements militaire mobiles ne se trouvent 

en permanence dans des villes ou autres lieux fortement peuplés", J.Mirimanoff-CHILIKINE, 

<<Protection de la population et des personnes civiles contre les dangers résultant des opérations 

militaires>>, R.B.D.I, université de bruxelle, vol.VIII, 1972-1, p.114.   

3)- Claude PILLOUD et al., Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 

conventions de Genève du 12 août 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1987, 

(Commentaire de Protocole I), Art 58, p. 711. 
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ت حر مــً الـوؤ٦ــضث ال٨شــ ــىص اإلاكــاع٦ت فــي ٖلــى ؤَمُــت َــظٍ الٗبــاعة ٧ــىن جمى٢ــ٘ ميكــأتها الٗؿــ٨ٍغ ٞى

ني، وفـي مداولـت لخد٣ُــ٤ ٖىانـغ الخمُـ بـحن اإلا٣ــاجلحن  حز ـًسً٘ـ ؤوال و٢بـل ٧ـل شـ يء إلا٣خًــُاث الـضٞإ الـَى

ت والٟهــل بــحن مىــا٤َ جىاظــضَم، جٟــغى اإلاــاصة  حر ـٚــو  ُــان اإلاضهُــت وألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ  58اإلا٣ــاجلحن  وألٖا

 ؤَغاٝ الجزإ ألاخ٩ام الخالُت:ٖلى 

  أوال: يلتزم أوشاٗ النزاُ الزيً يْٝ املذهيون جحذ ظلىت م بالٝيام بما ياي:أوال: يلتزم أوشاٗ النزاُ الزيً يْٝ املذهيون جحذ ظلىت م بالٝيام بما ياي:

 :(1)مً البروجى٧ى٫ ألاو٫ ٦ما ًلي 58وجخًمً َظٍ الالتزاماث ال٣ٟغجان )ؤ( و)ط( مً اإلااصة  

يــان املذهيــت العــ ي حاَــذة إلــع هٝــل مــا جحــذ ظــيىشت ا مــً العــ٣ان املــذهيين وألا٘ــشاد املــ -أ ذهيين وألِا

 بّيذا ًِ املىاوٞ امل اوسة لألَذاٗ الّع٢شيت:

ُــــان اإلاضهُــــت جدــــذ ؾــــلُةها جلــــ تيـالــــبن الؿــــلُاث  تزم خؿــــب ال٣ٟــــغة ـ٣ًــــ٘ الؿــــ٩ان اإلاــــضهُىن وألٖا

ت ألنهـا مىـا٤َ مٗغيـت للهجـىم  58ألاولى مً اإلااصة  بى٣لهم بُٗضا ًٖ اإلاىا٤َ اإلاجاوعة لؤلَضاٝ الٗؿـ٨ٍغ

ــــإحي َــــظا ؤلابٗــــاص اإلاا٢ــــذ لخد٣ُــــ٤ جمــــاًؼ واضــــر بــــحن اإلاــــضهُحن  بكــــ٩ل مباقــــغ  ؤو ٖغضــــ ي وفــــي ٧ــــل و٢ــــذ، ٍو

ـــــى الـــــ ت، َو ت، وبالخـــــالي خهـــــغ الهجمـــــاث فـــــي ألاَـــــضاٝ الٗؿـــــ٨ٍغ ُـــــان اإلاضهُـــــت وألاَـــــضاٝ الٗؿـــــ٨ٍغ تزام ـوألٖا

لُــــل (2)1977مــــً البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي ألاو٫  48حز اإلاىهــــىم ٖلُــــه اإلاــــاصة ـًٟغيــــه ٦ــــظل٪ مبــــضؤ الخمُــــ ه ٖو

بل وجُلـب ه٣ـل الؿـ٩ان اإلاـضهُحن مـً مىـا٤َ جىاظـضَم خغنـا ٖلـى ؾـالمةهم، وؤقـاعث هٟــ  حز ـٞاإلااصة جج

مـــً اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الغابٗـــت اإلاخٗل٣ـــت بدماًـــت  49ال٣ٟـــغة ؤن َـــظا الى٣ـــل ال ًجـــب ؤن ًمــــ بإخ٩ـــام اإلاـــاصة 

دمُـــــحن فـــــي خالـــــت بري الجمـــــاعي ؤو الٟـــــغصي لؤلشـــــخام اإلاـتي جدٓـــــغ الى٣ـــــل الجــــــاإلاـــــضهُحن ػمـــــً الخـــــغب والـــــ

الاخـــخال٫، وجدـــُذ هٟــــ اإلاـــاصة لضولـــت الاخـــخال٫ ؤن ج٣ـــىم بـــةزالء ظؼجـــي ؤو ٦لـــي إلاى٣ُـــت مدخلـــت مُٗىـــت، بطا 

تا٢خي ى طل٪ ؤمً الؿ٩ان  ت ٢هٍغ  (3) .اإلاضهُحن ؤو ألؾباب ٖؿ٨ٍغ

ٟـا٫ واليؿـاء واإلاغضـ ى  وظغي الٗمل الضولي في الٗاصة بةزالء ٞئاث مُٗىت مً ؾاخت الخغب ٧اأَل

كــتٍر فــي َــظا الى٣ــل واإلاؿــى حن وفــي خــاالث ؤزــغي ؤزــالء ٧ــل الؿــ٩ان اإلاــضهُحن فــي خــل اقــخضاص الخُــغ، َو

حر ٧ـــــل الٓـــــغوٝ اإلاالثمـــــت للخ٨ٟـــــل بهـــــم مـــــً الىاخُـــــت  49خؿـــــب اإلاـــــاصة  مـــــً اجٟا٢ُـــــت ظىُـــــ٠ الغابٗـــــت جـــــٞى

مــــــا٫ الٗضاثُـــــت فــــــي  ؤلاوؿـــــاهُت والصـــــخُت، ٦مــــــا ٌكـــــتٍر ٦ــــــظل٪ بٖـــــاصة الؿــــــ٩ان إلاىـــــا٣َهم بٗــــــض اهةهـــــاء ألٖا

ظًـــت ؤو آلازـــاع م ىـــا٣َهم، وفـــي خالـــت اإلامخل٩ـــاث اإلاى٣ىلـــت جإزـــظ َـــظٍ اإلامخل٩ـــاث خ٨ـــم الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن ٧اأٚل

ــا مــً اإلامخل٩ــاث ُٞجــب ه٣لهــا بلــى اإلاىــا٤َ اإلادمُــت وآلامىــت بُٗــضا ٖــً مىــا٤َ الاقــدبا٥  اإلادمىلــت ؤو ٚحَر

 بٛغى خماًةها ومً زم بٖاصتها.

 

 

                                                           

1(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., pp. 133, 134. 

 .67، 66، ٓوعغ ٍبثن، ص 24، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(2

 .208، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3
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مايـــت مـــا جحـــذ ظـــيىشت ا مـــً ظـــ٣ان مـــذهيين وأ٘ـــشاد وأِيـــان اجخـــار يحخياوـــاث ألاخـــشى الالصمـــت لح -ب

 مذهيت مً ألاخىاس الىاحمت ًِ الّملياث الّع٢شيت:

تهـــضٝ بلـــى بًجـــاص اخخُاَُـــاث بيـــاُٞت لخماًـــت  (1)٣ٞـــغة ج٨مُلُـــت 58َـــظٍ ال٣ٟـــغة مـــً اإلاـــاصة  بر ـخـــحٗ

ا جخمشـــ ـــت قـــُٖى ُـــان اإلاضهُـــت، وؤ٦ثـــر َـــظٍ الخـــضابحر الاختراٍػ ل فـــي اؾـــخٗضاصاث الضولـــت الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن وألٖا

إلاىاظهت ؤي مؿاؽ مدخمل باإلاضهُحن مشل بوكاء اإلاالجـئ واإلاىـا٤َ آلامىـت واإلادمُـت وحؿـهُل ٖمـل الهُئـاث 

ازُــت وؤظهــؼة الــضٞإ اإلاــضوي، ت الخخمــا٫ حٗــغى اإلاــضهُحن ألي مســاَغ  حز ـوججهــ ؤلٚا ٧ــل اإلاــىاعص اإلااصًــت والبكــٍغ

٤ ٧ىا عر ٧ـالخغاث٤ ؤو حؿـمماث ؤو بقـٗاٖاث ٢ـض حؿـببها حؿـغب مباقغة مً الهجىم ؤو ٚحر مباقغ ًٖ ٍَغ

ا فـــي  ميكـــأث َىضؾـــُت جدـــىي ٢ـــىي زُـــغة والخلـــىر مهمـــا ٧اهـــذ مؿـــبباجه، وعٚـــم ٖـــضم جىيـــُدها وخهـــَغ

اع٢ــت فــي ال٨شــ ت ٞو حر مــً ألاخُــان فــي ـاإلاــاصة مــ٘ بيــاٞت ٖبــاعاث ؤلام٩اهُــت بال ؤنهــا حٗــض َــظٍ ؤلاظــغاءاث يــغوٍع

 (2) تجىم. جس٠ُٟ الٟاجىعة ؤلاوؿاهُت ألي

  زاهيا: يلتزم وٗش النزاُ الزي يْٝ املذهيون جحذ ظلىخ  باالمخىاُ ًِ ما ياي:زاهيا: يلتزم وٗش النزاُ الزي يْٝ املذهيون جحذ ظلىخ  باالمخىاُ ًِ ما ياي:

ُــــان اإلاضهُــــت جدــــذ ؾــــلُخه بــــالتزامحن ؤولهمــــا ججىــــب   ٣ــــ٘ ٖلــــى الُــــٝغ الــــظي ٣ًــــ٘ اإلاــــضهُىن وألٖا ٍو

ت باإلاىــــا٤َ اإلا٨خٓــــت بالؿــــ٩ان ؤو بــــال٣غب مثهــــا، وخٓــــغ اؾــــخسضام اإلاــــضهُحن ٦ــــضعوٕ  ب٢امــــت ؤَــــضاٝ ٖؿــــ٨ٍغ

٤ ما ًلي:ب ت، ٞو  كٍغ

 ج ىب إٜامت أَذاٗ ِع٢شيت داخل املىاوٞ امل٢خٍت بالع٣ان أو بالٝشب من ا: -1

ــــــى الالــــــ ومًــــــمىهه ججىــــــب ب٢امــــــت ؤَــــــضاٝ  58تزام الــــــظي ههــــــذ ٖلُــــــه ال٣ٟــــــغة )ب( مــــــً اإلاــــــاصة ـَو

ـ٠ الهـضٝ الٗؿـ٨غي يـمً اإلاـاصة  ت صازل اإلاىا٤َ اإلا٨خٓت بالؿ٩ان ؤو بال٣غب مثها، وجـم حٍٗغ  52ٖؿ٨ٍغ

 :مً البروجى٧ى٫ ألاو٫ طاجه بإنها

يـانل ِاـع جلـ٤ الـ"    حعـهم معـاَمت ّ٘الـت فـي ـوجىحفـش ألاَـذاٗ الّعـ٢شيت ٘يمـا يخّلـٞ باِ 

ا الخــام ـامهال والــالّمــل الّعــ٢شي ظــواء بىبيّت ــا أو بموّٜهــا أم بٕايت ــا أم باظــخخذ    يحٝــٞ جــذميَر

 (3) ".مـيزة ِع٢شيت ذة حيىزاٟئإلاظديالء ِلي ا أو حّىيلها في الٍشوٗ العا و الجض يأ

حز فــي َـــظٍ الخالــت بـــحن ـجٟــغى ججىـــب ب٢امــت َـــظٍ ألاَــضاٝ بـــال٣غب مــً اإلاــضهُحن، وهمـــ 58واإلاــاصة  

ٖحن مــً ألاَــضاٝ الشابخــت واإلاخدغ٦ــت، ٞبسهــىم ألاَــضاٝ الشابخــت ال ؾــُما الش٨ىــاث ومســاػن ألاؾــلخت ى هــ

ت، ُٞجــــب ٖلــــى الؿــــلُاث ؤن جيكــــإ َــــظٍ ألا  َــــضاٝ ػمــــً الؿــــلم بُٗــــضا ٖــــً اإلاــــضهُحن واإلاٗــــضاث الٗؿــــ٨ٍغ

ُــــان اإلاضهُــــت وؤن ال ج٣ــــام صازــــل اإلاــــضن والخىايــــغ اإلا٨خٓــــت بالؿــــ٩ان ؤو  ًغجاصَــــا اإلاــــضهُىن، ؤمــــا  تيـالــــوألٖا

ــــ٪ ؤي مغ٦بــــاث ؤو ٢ُــــ٘  ت اإلاخى٣لــــت ؤو اإلاخدغ٦ــــت ُٞجــــب الخــــغم ٖلــــى جدٍغ بسهــــىم ألاَــــضاٝ الٗؿــــ٨ٍغ

ت بُٗــــضا ٖــــً اإلاــــضن الؿــــ٨ىُت اإلا٨خٓــــت، وفــــي ٧ــــل ــــه َــــظٍ ألاَــــضاٝ ال ٌٗــــض خــــال  ٖؿــــ٨ٍغ ألاخــــىا٫ ٞــــةن جمٍى

 (4)مجضًا ألهه في خا٫ ا٦دكاٞه ؾِك٩ل زُغا ٖلى ما خىله مً ألاَضاٝ اإلادمُت.

                                                           

1(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 134. 

2(- Jean-Francois QUEGUINER, op.cit., pp. 819, 820. 

 .292، ٓوعغ ٍبثن، ص ٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ ارفبل١بد ا -(3

4)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), Op.cit.,pp. 702, 701. 
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 حٍش اظخخذام املذهيين ٠ذسوُ بؽشيت: -ج

ـظا ٌٗنـي اؾـخٛال٫ الخماًـت  ت، َو ًدٓغ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي اؾـخسضام اإلاـضهُحن ٦ـضعوٕ بكـٍغ

ت جابٗــت لــه، الٗامــت ؤو الخانــت التــ ي ًخمخــ٘ بهــا شــخو مــضوي بٛــغى خماًــت ؤشــخام ؤو ميكــأث ٖؿــ٨ٍغ

ـــــظا اإلابـــــضؤ الهـــــام واعص فـــــي اإلاـــــىاص  مـــــً  49/04و 28، واإلاـــــىاص 1949مـــــً اجٟا٢ُـــــت ظىُـــــ٠ الشالشـــــت  23و19َو

البروجى٧ــــى٫ الشــــاوي، ٞمــــشال  5/02مـــً البروجى٧ــــى٫ ألاو٫ و 51/07، واإلاــــىاص 1949اجٟا٢ُـــت ظىُــــ٠ الغابٗــــت 

 مً اجٟا٢ُت ظى٠ُ الغابٗت ٖلى ؤهه: 28 جىو اإلااصة

ال ي ــوص اظـــخٕال٥ أي  ــخق محمـــي بحيـــث ي ّــل وحـــودٍ بّـــن الــىٝي أو املىـــاوٞ بمىـــجى "

 (1)"ًِ الّملياث الحشبيت

 ٖلى ما ًلي: 1977مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫  ٦51/07ما ههذ اإلااصة 

أو جحش١ـــــات م فـــــي حمايــــــت  ال ي ـــــوص الخوظـــــل بوحـــــود العـــــ٣ان املــــــذهيين أو ألا ـــــخاؿ املـــــذهيين"

مىـــاوٞ مّيىـــت لـــذ الّمليـــاث الّعـــ٢شيت وال ظـــيما محاولـــت دسء الهجـــوم ِـــً ألاَـــذاٗ الّعـــ٢شيت أو 

حٕىيــت أو جحبيـــز أو إِاٜـــت الّمليــاث الّع٢شيتــــل وال ي ـــوص أن يوحـــ  أوــشاٗ النـــزاُ جحش١ـــاث العـــ٣ان 

الّعــــــ٢شيت أو حٕىيـــــــت املــــــذهيين أو ألا ــــــخاؿ املــــــذهيين بٝفـــــــذ محاولــــــت دسء الهجــــــوم ِـــــــً ألاَــــــذاٗ 

   (2)"الّملياث الّع٢شيت

٨هم وه٣لهـم مـً ؤظـل صعء تجـىم ٖـً  وبالخالي جدٓغ اإلااصة ؤي اؾـخسضام لخىاظـض اإلاـضهُحن ؤو جدـٍغ

ظٍ اؾـخسضاماث مخٗـضصة ٚحـر مكـغوٖت ججٗـل  ت ؤو حُُٛةها، َو ت ؤو بٖا٢ت ٖملُاث ٖؿ٨ٍغ ؤَضاٝ ٖؿ٨ٍغ

ض ؤو صون ٢هـض مـً الُـٝغ اإلاهـاظم، لـظل٪ ٌٗـض ؤي اإلاضهُحن في زُغ مباقغ للخٗغى للهجـىم ؾـىاء ب٣هـ

مــا٫ مدٓـىعا بمىظــب ال٣ـاهىن الــضولي الٗغفـي والخٗاَــضي، وبـظل٪ ًدٓــغ اؾـخسضام اإلاــضهُحن  مـً َـظٍ ألٖا

ت ؤو اؾــــــــخسضام مىــــــــا٤َ جىاظــــــــضَم ٦مىُلــــــــ٤ للٗملُـــــــــاث  وألاشــــــــخام اإلادمُــــــــحن ٖمىمــــــــا ٦ــــــــضعوٕ بكــــــــٍغ

ت ؤو مالطا مثها للم٣اجلحن.  الٗؿ٨ٍغ

ـــت مـــً ؤلاخخُاَـــاث ؤزىـــاء الهجـــىم، ُٞجـــب ٖلـــى إلاـــا ؾـــو٠خالــــت  ب٤، ًٟـــغى البروجى٧ـــى٫ مجمٖى

ت  صون ؾــــىاَم، وؤن ًسخــــاع الىؾــــاثل الُــــٝغ اإلاهــــاظم جىظُــــه تجىمــــه بلــــى اإلا٣ــــاجلحن والاَــــضاٝ الٗؿــــ٨ٍغ

ت والخؿـــاثغ الٗغيـــُت، ٦مـــا حز ـوؤن ًخدـــغي الخىاؾـــب بـــحن اإلاـــ حز ـؾـــالُب التـــي جدـــ٤ َـــظا الخمُـــوألا  ة الٗؿـــ٨ٍغ

هظاع الؿـ٩ان اإلاـضهُحن لـضعء ؤي تهضًـض مدخمـل وجىُبـ٤ َـظٍ ال٣ىاٖـض ٖلـى الهجمـاث فـي البـر ًخىظب ٖلُه ب

الُـــــٝغ الــــظي ًخدمـــــل الهجــــىم ؤن ًبٗـــــض الؿــــ٩ان اإلاـــــضهُحن ٖــــً ألاَـــــضاٝ  ه ٖلــــىوالبدــــغ والجـــــى، ٦مــــا ؤهـــــ

ت صون هُت الترخُل ال٣ؿغي، وخماًت ٧ل مً َى جدذ ؾُُغتها مً اإلاـضهُحن، ٦مـا ًخىظـب ٖلُـه  الٗؿ٨ٍغ

ت بحن الؿ٩ان اإلاضهُحن. ٖض  م ب٢امت ؤي ؤَضاٝ ٖؿ٨ٍغ

 

 

                                                           

 .202، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1
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  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

  حٍش وجٝييذ وظائل ٜخا٥ مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاويحٍش وجٝييذ وظائل ٜخا٥ مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي

مـا٫ الٗضاثُـت حؿـعى بلـى جىٓـُم اللجـىء بلـى وؾـاثل ال٣خـا٫ بٛـغى اإلاىاػهـت مـا  بن يىابِ ؾحر ألٖا

ال٣خــــا٫ فــــي مٟهىمهــــا الًــــ٤ُ جىدهــــغ فـــــي بــــحن جد٣ُــــ٤ الهــــضٝ مــــً الخــــغب واإلابــــاصت ؤلاوؿـــــاهُت، ووؾــــاثل 

تي ٌٗخمـــــض ٖلجهـــــا الخهـــــم فـــــي بيـــــٗاٝ ٢ـــــىة الٗـــــضو واؾـــــةهضاٞه، ؤمـــــا فـــــي ـألاؾـــــلخت الخ٣لُضًـــــت والخضًشـــــت الـــــ

الٟخا٦ــت التــي ًمخل٨هــا َــٝغ  حر ـٚــالىاؾــ٘ جخمشــل فــي ؤلام٩اهُــاث اإلااصًــت طاث الخهــاثو الٟخا٦ــت و مٟهىمهــا 

ــال١ و٧ــل مــا ٢ــض ًســغط الجــزإ وال ج٣خهــغ ٖلــى ألاؾــلخت بــل حكــمل وؾــاث ل الى٣ــل وال٣اطٞــاث ومىهــاث ؤلَا

ُان مما ٢ض ٌؿهم في صٖم اإلاجهىص الخغبي  .ًٖ ألاشخام وألٖا

تزام ـبن مٗالجــت الىيــ٘ ال٣ــاهىوي لالؾــلخت مهمــت خؿاؾــت وم٣ٗــضة، هٓــغا للىيــُٗت الهــٗبت لؤللــ

يل فـــي بّـــن حواهبـــ ل إن الٝـــاهون الـــذول" بإهـــه: "َيـــرػ لوجشباخـــذ"الـــضولي ب٣ىاٖـــضَا، و٢ـــض ط٦ـــغ ال٣ُٟـــه 

ــــاهون الحــــشب َــــول سبمـــا بؽــــ٣ل أواــــلل هٝىــــت لــــّٚ الٝــــاهون الــــذولي  (1)"هٝىـــت لــــّٚ الٝــــاهونل ٜو

ـــظَب بٗـــٌ ال٨خـــاب جإ٦ُـــضا لـــظل٪ بـــإن ال٣ىاٖـــض اإلاخٗل٣ـــت باألؾـــلخت )ؾـــالح الجـــى ؤو ألاؾـــلخت الىىوٍـــت(  ٍو

م الًــــ٤ُ لىؾــــاثل جماقــــُا مــــ٘ اإلاٟهــــى بٛــــٌ الىٓــــغ ٖــــً الاهخ٣ــــاصاث، و و ،  (2)ه٣ُــــت يــــ٠ٗ ٢ــــاهىن الخــــغب

ال٣خــــا٫ اإلاىهــــىم ٖلُــــه فــــي البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي ألاو٫، ؾــــىداو٫ بُــــان خٓــــغ وج٣ُُــــض بٗــــٌ ألاهــــىإ مــــً 

ُــت والخٗاَضًــت  ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت فــي ٞــٕغ ؤو٫، وألاؾــلخت الخضًشــت فــي ٞــٕغ زــان، بمىظــب ال٣ىاٖــض الٗٞغ

ما٫ الٗضاثُت  .(3)لؿحر ألٖا

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيتحٍش وجٝييذ ألاظلحت الخٝحٍش وجٝييذ ألاظلحت الخٝ ما٥ الّذائيتليذيت لمً لوابي ظير ألِا   ليذيت لمً لوابي ظير ألِا

م مــً الاَخمــام الــضولي ال٨بــ ــت، بال ؤن الىا٢ــ٘ ـٖلــى الــٚغ حر باألؾــلخت الخضًشــت وزهاثهــها الخضمحًر

الٗملــي ؤزبـــذ ؤن ؤٚلـــب ضـــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿـــلخت اإلاٗانـــغة ٣ًٗـــىن ضــخُت ؤؾـــلخت ج٣لُضًـــت مُٗىـــت طاث 

ٗت، لــظل٪ جىــاو٫ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بٗــٌ اؾــخسضام واؾــ٘ وآزــاع شخهــُت وظٛغاُٞــت وػمىُــت واؾــ

ُـــت والاجٟا٢ُـــت ثر َـــظٍ ألاؾـــلخت ٞخ٩ـــا ـومـــً بـــحن ؤ٦ـــل َــظٍ ألاؾـــلخت بـــالخىُٓم فـــي الٗضًـــض مـــً ال٣ىاٖـــض الٗٞغ

ـــت ؤو ٖكـــىاثُت ألازـــغ ٦مـــا  ـــا مَٟغ ؾـــيخُغ١ بالضعاؾـــت خٓـــغ وج٣ُُـــض ؤؾـــلخت ج٣لُضًـــت مُٗىـــت ًم٨ـــً اٖخباَع

 ا ؤلاياُٞت، زم خٓغ وج٣ُُض اؾخسضام ألالٛام ألاعيُت.وبغوجى٧ىالته 1980ظاء في اجٟا٢ُت 

ا مٙشوت أو ِؽوائيت ألازش: ا مٙشوت أو ِؽوائيت ألازش:أوال: حٍش وجٝييذ أظلحت جٝليذيت مّيىت يم٢ً اِخباَس   أوال: حٍش وجٝييذ أظلحت جٝليذيت مّيىت يم٢ً اِخباَس

لُاإلاــــا ٧ــــان الخىظــــه الــــضولي بٗــــض الخــــغب الٗاإلاُــــت الشاهُــــت ًخجــــه بلــــى هــــٕؼ ؤؾــــلخت الــــضماع الكــــامل 

ــــت، بال ؤن اإلاماعؾــــاث  والؿـــعي بلــــى خٓـــغ ألاؾــــلخت البُىلىظُـــت وال٨ُمُاثُــــت والىىوٍـــت هٓــــغا ل٣ىتهـــا الخضمحًر
                                                           

1)- "International law is, in some ways, the vanishing point of law, the law of war is, perhaps even 

more conspicuously, at the vanishing point of international law", W.J FENRICK,<< The 

Conventional Weapons Convention: A modest but useful treaty>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Tenth year, 

No. 111, Geneva, June 1970, p.498. 

2)- Idem. 
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 يف القانون الدولي اإلنشانيالباب األول: اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية 

  
119 

 
  

ثر ٞخ٩ـا ـثر اؾـخسضاما وألا٦ــالضولُت فـي ال٨شحـر مـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ؤزبدـذ بـإن ألاؾـلخت الخ٣لُضًـت هـي ألا٦ـ

ذ، و٢ــض ؤٞــغػ الخٗــاون بــحن اللجىــت الضولُــت  بالؿــ٩ان اإلاــضهُحن هٓــغا لٗــضم قــمىلها بــالخٓغ والخ٣ُُــض الهــٍغ

ـــا للهـــلُب ألاخمـــ ُئـــت ألامـــم اإلاخدـــضة بلـــى ب٢ـــغاع اجٟا٢ُـــت وج٣ُُـــض ؤؾـــلخت ج٣لُضًـــت مُٗىـــت ًم٨ـــً اٖخباَع غ َو

ت ؤو ٖكىاثُت ألازغ لؿىت   والبروجى٧ىالث ؤلاياُٞت لها. 1980مَٟغ

 :1980الجهود الذوليت ألاٜشاس اجٙاٜيت  -1

خمـغ للبدـض ترة الخالُت للخغب الٗاإلاُت الشاهُت ظهىصا ٦بحرة للجىت الضولُت للهـلُب ألا ـقهضث الٟ

ةهــا َــظٍ الخــغب، و٢ــض ؤ٢ــغث  ٖــً ٢ىاٖــض ٢اهىهُــت جدــض مؿــخ٣بال مــً الخ٩لٟــت ؤلاوؿــاهُت الباًَــت التــي ٖٞغ

اللجىــت الضولُــت مكــغوٕ ال٣ىاٖــض الخانــت بالخــض مــً اإلاســاَغ التــي ًخٗــغى لهــا اإلاــضهُىن فــي ػمــً الخــغب 

ـا ال ؾــُما والـظي جًـمً ٞهـال ٖــً ألاؾـلخت التـي ال ًم٨ـً الـخد٨م فــي آزاع  1956لؿـىت  َـا ويـغوعة خَٓغ

ألاؾـــلخت الخاع٢ـــت وال٨ُمُاثُـــت والبُىلىظُـــت والتـــي ٢ـــض حٗـــغى خُـــاة الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن للخُـــغ، و٢ـــض جؼاًـــض 

ال٣لـــــ٤ الـــــضولي ظـــــغاء اؾـــــخمغاع اؾـــــخسضام َـــــظٍ ألاؾـــــلخت فـــــي هؼاٖـــــاث ٖضًـــــضة ٧ـــــالجزإ الهـــــُني الهىـــــضي فـــــي 

الىيــــ٘ لـــضي الجمُٗــــت الٗامـــت لؤلمــــم  اث، و٢ــــض بـــضؤ الخــــغا٥ الـــضولي فــــي ؾـــبُل مٗالجـــتُمىخهـــ٠ الؿـــخِى

ت صعاؾاث و٢غاعاث    .طاث نلت باإلاىيٕىاإلاخدضة بمجمٖى

وبـــضؤث اللجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ مكـــاوعاتها مـــ٘ الخبـــراء الخ٩ـــىمُحن فـــي نهاًـــت الؿـــخِىُاث 

ومُلــ٘ الؿــبُٗيُاث مــً ال٣ــغن اإلااضــ ي، و٢ــض قــملذ َــظٍ اإلاكــاوعاث الٗضًــض مــً ألاؾــلخت ٧الخاع٢ــت مثهــا 

واإلادكــــُٓت وألالٛــــام ألاعيــــُت، وجــــؼامً َــــظا الٗمــــل الــــضولي مــــ٘ اإلاــــاجمغ الضبلىماســــ ي إل٢ــــغاع البروجى٧ــــىلحن 

" بدكــ٨ُل لجىــت زانــت بمٗالجــت لوظــيرن فــي " 1974، و٢ــض اهخهــى اإلاــاجمغ الضبلىماســ ي ألاو٫ 1971-1974

ــاهومىيــٕى ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت، والشــاوي فــي " ت ؤولُــت الجٟا٢ُــت الــظي ج٣ــغع ُٞــه جدًــحر نــُاٚ 1976" لٔو

ال ًم٨ــــً الــــخد٨م ٞجهــــا وجمــــذ بغمجــــت صوعجــــحن  تيـالــــصولُــــت زانــــت باألؾــــلخت الخ٣لُضًــــت ٖكــــىاثُت ألازــــغ ؤو 

ؤؾــــــــلخت ٖضًــــــــضة مــــــــً ٢بُــــــــل الغنــــــــام الهــــــــٛحر وألاؾــــــــلخت ، و٢ــــــــض جمــــــــذ مىا٢كــــــــت 1980و 1979ل٪ لــــــــظ

ـــت واإلادكـــُٓت وألالٛـــام ألاعيـــُت والى٢ـــىص الجـــىي وؤؾـــلخت ؤزـــغي  غي الاجٟـــا١ ٖلـــى ؤن ، و٢ـــض ظـــ(1)الاهٟجاٍع

ـــت ًدبٗهــا ٖـــضص مـــً البروجى٧ـــىالث إلاىاظهـــت مكــ٩لت حٗـــضص وجُـــىع ألاؾـــلخت خـــ تى ـج٩ــىن َـــظٍ الاجٟا٢ُـــت بَاٍع

 (2)وزالر بغوجى٧ىالث بياُٞت لها. 1980الخ٣لُضًت مثها، وبالٟٗل جم ب٢غاع اجٟا٢ُت 

بخٗــضًل  1996-1995و٢ــض جمــذ مغاظٗــت الاجٟا٢ُــت ٖلــى مــغجحن ؤولهــا ٧ــان فــي اإلاــاجمغ الضبلىماســ ي 

 الشــــــاوي اإلاخٗلــــــ٤ بدٓــــــغ ؤو ج٣ُُــــــض اؾــــــخٗما٫ ألالٛــــــام وألاقــــــغا٥ الخضاُٖــــــت والىبــــــاثِ ألازــــــغي البروجى٧ـــــى٫ 

الـظي ؤ٢ـغ بغوجى٧ـى٫  2003ع اإلاٗمُـت، زـم مـاجمغ اإلاغاظٗـت الشـاوي حزـؤؾلخت الل وبياٞت بغجى٧ى٫ عاب٘ بكإن

 زامـ بكإن اإلاسلٟاث الخغبُت ٚحر اإلاخٟجغة بٗض الخغب.

 

                                                           

اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ، -، >>األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗٔٛر١ٓ، آٗب ثه-داٚصٚاٌذ ٣ُٞي -(1

 .158، 157، ص ٓوعغ ٍبثن

2(- Jozef GOLDBLAT, << The 1980 Convention on Certain Conventional Weapons: A useful 

framework  despite earlier disappointments >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol 83, No. 844, Geneva, 

December 2001, pp. 992-996.  
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 ظلحت محل الحٍش والخٝييذ بموحب يجٙاٜيت والبروجو٠والث إلالا٘يت لها:ألا  -2

ــت الًــغع ؤو  ــا مَٟغ ل٣ــض جــم ب٢ــغاع اجٟا٢ُــت خٓــغ ؤو ج٣ُُــض اؾــخٗما٫ ؤؾــلخت مُٗىــت ًم٨ــً اٖخباَع

ش  ً ألاو٫  10ٖكــىاثُت ألازــغ بجىُــ٠ بخــاٍع وطلــ٪ بٗــض  1983الىٟــاط ؾــىت  حز ــــوصزلــذ خ 1980ؤ٦خــىبغ حكــٍغ

ً وجًـــم الاجٟا٢ُـــت ؾـــخت ؤقـــهغ مـــً بًـــ ش  118ضإ وز٣ُـــت الاهًـــمام الٗكـــٍغ  بغؤ٦خـــى  22صولـــت بلـــى ٚاًـــت جـــاٍع

ــت ٖلــى صًباظــت وبخــضي ٖكــغ مــاصة، جمــذ ؤلاقــاعة فــي صًباظةهــا (1)2014 اٍع ، و٢ــض و٢ٗــذ َــظٍ الاجٟا٢ُــت ؤلَا

ا جلــــ٪ حؿــــخمض مثهــــا الاجٟا٢ُــــت وظىصَــــا، مثهــــا مبــــاصت ال٣ــــاهىن الــــضولي ال ؾــــُم تيـالــــبلــــى اإلابــــاصت ألاؾاؾــــُت 

االمخىـــإ ٖـــً اؾـــخسضام ال٣ـــىة والةهضًـــض بهـــا فـــي الٗال٢ـــاث باإلاؿـــخمضة مـــً مُشـــا١ ألامـــم اإلاخدـــضة والخانـــت 

الضولُـــت، بيـــاٞت بلـــى مبـــاصت ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ٦مبـــضؤ خماًـــت اإلاـــضهُحن مـــً ؤزُـــاع الخـــغب ومبـــضؤ 

ت ؤَغاٝ الجزإ في ازخُاع وؾاثل وؤؾالُب ؤلايغاع بالٗـضو، مـ٘  خٓـغ وؾـاثل ال٣خـا٫ طاث آلازـاع ج٣ُُض خٍغ

ت ؤو جل٪ التي حؿبب يغعا واؾٗا بالبِئت.  (2)الٗكىاثُت ؤو اإلاَٟغ

خؿــــب اإلاــــاصة ألاولــــى مــــً الاجٟا٢ُــــت ٞــــةن هُــــا١ جُب٣ُهــــا ٌكــــمل الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت الضولُــــت وجــــم 

اوي اإلاى٣ٗـض وطلـ٪ يـمً اإلاـاجمغ الاؾخٗغاضـ ي الشـ (3) جمضًض َظا الىُا١ بلى الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت

، وؤلخــــ٤ باالجٟا٢ُــــت زمؿــــت بغوجى٧ــــىالث ألؾـــــلخت (4) ٧2001ــــاهىن ألاو٫ صٌؿـــــمبر  21و 11ترة بــــحن ـفــــي الٟــــ

 مُٗىت جخمشل في:

 .1980البروجى٧ى٫ ألاو٫ بكإن الكٓاًا التي ال ًم٨ً ٦كٟها ٖثها  -

والىبــــاثِ ألازـــــغي  البروجى٧ــــى٫ الشــــاوي اإلاخٗلـــــ٤ بدٓــــغ ؤو ج٣ُُــــض اؾـــــخٗما٫ ألالٛــــام وألاقــــغا٥ الخضاُٖـــــت -

 .1996اإلاٗض٫ ؾىت  1980

 .1980البروجى٧ى٫ الشالض بكإن خٓغ ؤو ج٣ُُض ألاؾلخت اإلادغ٢ت  -

 .1995ع اإلاٗمُت حزـالبروجى٧ى٫ الغاب٘ بكإن ؤؾلخت الل -

 .2003البروجى٧ى٫ الخامـ بكإن اإلاسلٟاث الخغبُت ٚحر اإلاخٟجغة بٗض الخغب  -

 ظٍ البروجى٧ىالث وألاؾلخت التي جىٓمها:وفي ما ًلي هداو٫ ٖغى بٌٗ جٟانُل َ

 :1980البروجو٠و٥ ألاو٥ بؽجن الؽٍايا ال   ال يم٢ً ٠ؽٙها ِن ا  -أ

ؿـــخمض هُا٢ـــه اإلاـــاصي مـــً الاجٟا٢ُـــت  ش الاجٟا٢ُـــت طاتهـــا َو ـــظا البروجى٧ـــى٫ جـــم ب٢ـــغاٍع بـــىٟـ جـــاٍع َو

ظا البروجى٧ــى٫ م٣خًــبا فــي الضولُــت، و٢ــض ظــاء َــ حر ـٚــطاتهــا ٞهــى ًىُبــ٤ يــمً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و 

 ٣ٞغة واخضة َظا ههها:

                                                           

1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 

 .488، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

3)- Denise PLATTNER,<<The 1980 convention on conventional weapons and the applicability of 

rules governing means of combat in a non-international armed conflict>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Tenth 

year, No. 111, Geneva, June 1970, pp. 562- 564. 

ٝثوٝرًٞٞالرٜب  1980ارلبه٤خ ؽظو أٝ رو٤٤ل اٍزؼٔبٍ أٍِؾخ رو٤ِل٣خ ٓؼ٤٘خ ٣ٌٖٔ اػزجبهٛب ٓلوؽخ اُؼوه أٝ ػشٞائ٤خ األصو  -(4

 .1، ٛبٓش ٤17ق، ص ، ع2009٘، 1اُقَٔخ، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، ؽ 
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يحٍش اظـخخذام أي ظـالح ي٢ـون أزـٍش الشئيإـو  إحـذار حـشاح بؽـٍايا ال يم٢ـً ال٢ؽـٚ ِن ـا "

 "في حعم إلاوعان با ؼّت العيييت

ؿــــخجُب َــــظا البروجى٧ــــى٫ لل٣ىاٖــــض واإلابــــاصت ؤلاوؿــــاهُت الخانــــت باؾــــخسضام ألاؾــــلخت ٦مبــــضؤ  َو

ـــــغاٝ فـــــي َــــــظا ـتي ال مــــــغ آلاالم الـــــٓـــــومبـــــضؤ خخٓـــــغ ألاؾـــــلخت الٗكـــــىاثُت  برع لهـــــا، وجبلـــــٜ ٖـــــضص الـــــضو٫ ألَا

ــــصولــــت، ممــــا ًاقــــغ بالُــــاب٘ الٗــــالمي الــــظي ًخم 113خــــىالي  2014 بغؤ٦خــــى  22البروجى٧ــــى٫ بلــــى ٚاًــــت  بــــه  حز ــ

لــــى الكــــ٩ل الخٗاَــــضي ًدٓــــغ َــــظا الؿــــالح بمىظــــب ٢ىاٖــــض ب، بيــــاٞت (1) البروجى٧ــــى٫ بلــــى ظاهــــب الاجٟا٢ُــــت

 (2) الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي.ال٣اهىن 

البروجو٠ــــــو٥ الثــــــاوي املخّلــــــٞ بحٍــــــش أو جٝييــــــذ اظــــــخّما٥ ألالٕــــــام وألاؼــــــشاٟ الخذاِيــــــت والىبــــــائي  -ب

 :1996املّذ٥ ظىت  1980ألاخشى 

ش الاجٟا٢ُــت  ش 1980ل٣ــض جــم ب٢ــغاع البروجى٧ــى٫ بــىٟـ جــاٍع ــضص الــضو٫  1996، وجــم حٗضًلــه بخــاٍع ٖو

ــغاٝ ُٞــه بلــى ٚاًــت  ، وجًــمً البروجى٧ــى٫ فــي اإلاــاصة ألاولــى الىُــا١ اإلاــاصي الهُبــا١ (3)2014 بغؤ٦خــى  22ألَا

ٟــاث (4)الضولُــت حر ـٚــ٢ىاٖــضٍ اإلاخمشــل فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و  ، ُٞمــا ازخهــذ اإلاــاصة الشاهُــت بالخٍٗغ

 و٢ض ظاء ٞجها اإلاٟاَُم الخالُت:

مىىٝــــــت ظــــــىحيتل يرة مولــــــوِت جحــــــذ أو ِاــــــع أو ٜــــــشب ألاسك أو ـن  مفــــــىلل لٕــــــم: رخـــــــ ّــــــ"

ا وحود أو ٜشب أو مغ  خق أو مش٠بت  "ومفممت بحيث يٙ َش

و٢ــــض ٩ًــــىن اللٛــــم مبشىزــــا ٖــــً بٗــــض ؤي جــــم بَال٢ــــه بمــــضٞ٘ ؤو ٢ظًٟــــت ؤو نــــاعور، ٦مــــا ٢ــــض ٩ًــــىن 

مًـــاصا لؤلٞـــغاص ؤو للمغ٦بـــاث، و٢ـــض جـــؼعٕ ألالٛـــام ؤو ًـــخم بتهـــا ٖـــً بٗـــض يـــمً مى٣ُـــت واخـــض زُـــغة حؿـــمى 

 خ٣ل ؤلٛام.   

ؼــٟش خــذالي أي همليىــت أو مــادة مفــممت أو مبييــت أو م٢يٙــت ت ــذٗ الٝخــل أو   ّنــ  مفــىلل"

ــابتل جىىلــٞ ِاــع ٔــ ير جوٜــْ حــين يحــٟش  ــخق مــا ؼــي ا ِــذيم المــشس فــي ٌــاٍَش أو يــذهو مىــ  أو ـإلـا

 "يجحي ّ٘ال مجموها في ٌاٍَش

  ّنــ  مفــىلل هبــائي أخــشى: رخــائش وهبــائي مولــوِت يــذويال يمــا فــي رلــ٤ الىبــائي املخٙ ــشة"

ـــابت أو إلاجـــالٗ وجٙ ـــش يـــذويا أو بـــالخح٢م ِـــً بّـــذ أو جىٙ ـــش  املبخ٢ـــشةل ومفـــممت ت ـــذٗ الٝخـــل أو إلـا

 "جلٝائيا بّذ ٘ترة مً الوٜذ

وجًــــ٘ اإلاــــاصة الشالشــــت اإلاؿــــاولُت ٖــــً ظمُــــ٘ ألالٛــــام وألاقــــغا٥ الخضاُٖــــت والىبــــاثِ ألازــــغي ٖلــــى 

ا ؤو نــــــُاهةها، ٦مــــــا ًدٓــــــغ جزإ الــــــظي ٌؿــــــخسضمها، والــــــظي ًخٗهــــــض ب٨ســــــخها ؤو بػالةهـــــــَــــــٝغ الــــــ ا ؤو جــــــضمحَر

                                                           

1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 

 ٝٓب ثؼلٛب. 245، ٓوعغ ٍبثن، ص 79، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ-(2

3(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 

، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عًٕٞٝنُي ٣ؾظو ٛنٙ اٍزقلاّ األٍِؾخ ثٔٞعت هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ اُؼوك٢ اٗظو ك٢ مُي: -(4

 ثؼلٛب.ٝٓب  248، ٓوعغ ٍبثن، ص 81، 80، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ
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ُـــان اإلاضهُـــت ـاؾـــخسضامها إلخـــضار آالم ال مـــ برع لهـــا، ٦مـــا ًدٓـــغ اؾـــخسضامها يـــض الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن ؤو ألٖا

دٓـغ اؾـخسضامها ٦ؿـالح ٖكـىاجي، وطلـ٪ بـإن ال جىظـه بلـى  ؾىاء في الهجـىم ؤو الـضٞإ ؤو ٦ـغص اهخ٣ـامي، ٍو

ال ًم٨ـً جىظجههـا بلـى َـضٝ ٖؿـ٨غي مدـضص ؤو ًخى٢ـ٘ ان َضٝ ٖؿ٨غي مدـضص، ؤو حؿـخسضم وؾـُلت للبـض 

ا ؤو ال ًدىاؾب م٘ اإلا ُان اإلاضهُت مَٟغ ت اإلالمىؾـت واإلاباقـغة، ٦مـا حز ـجدضر يغعا للؿ٩ان وألٖا ة الٗؿـ٨ٍغ

ؤزىــاء اؾــخسضم َــظٍ ألاؾــلخت، ٦مــا ًجــب اجســاط اخخُاَــاث مُٗىــت للــخد٨م مــ٘  حز ـًجــب اختــرام مبــضؤ الخمُــ

ــــل اإلاــــضي وج٣ُــــُم الًــــغوعة الٗؿــــ٨غ مغاٖــــاة ؤزــــغ ألالٛــــام ٢هــــح ٍى ، ٍت مــــ٘ ازخُــــاع البــــضاثل ألا٢ــــل يــــغعار َو

م مؿب٣ا مالم جدل الٓغوٝ صون طل٪.  ووي٘ الخدظًغاث اإلاىاؾبت للؿ٩ان اإلاضهُحن وبهظاَع

ال ًم٨ـــً  تيـالـــوخؿـــب اإلاـــاصة الغابٗـــت مـــً البروجى٧ـــى٫ ًدٓـــغ اؾـــخسضام ألالٛـــام اإلاًـــاصة لؤلٞـــغاص 

اصة الخامؿـت اؾـخسضام ألالٛـام اإلاًـاصة لؤلٞـغاص ٚحـر اإلابشىزـت ٖـً بٗـض بطا لـم ال٨ك٠ ٖثها، ٦ما جدٓغ اإلاـ

جدمــل زهــاثو الخــضمحر ؤو الخسمُــض الــظاحي، بال بطا ٧ــان مدــُِ وظىصَــا مدمــي بٗالمــاث واضــخت جهــض 

اإلاـــضهُحن ٖثهـــا ؤو ج٨ســـر َـــظٍ اإلاى٣ُـــت ٢بـــل مٛـــاصعة اإلاى٣ُـــت ٖلـــى ٧ـــل مـــً ػعٖهـــا ؤو ٧ـــل مـــً ٌؿـــخىلي ٖلـــى 

ِىما جدٓغ اإلااصة الؿاصؾت اؾخٗما٫ ألالٛام اإلابشىزت ًٖ بٗض بال في الخاالث التـي ج٩ـىن مـؼوصة اإلاى٣ُت، ب

بسهاثو الخضمحر ؤو ببُا٫ اإلاٟٗى٫ الظاحي م٘ بُٖاء بهظاع ؾاب٤ ٞٗا٫ ٢بل ؤي بـض ؤو بؾـ٣اٍ لهـا، ٦مـا 

لــض ؤخمــغ ؤو بغج٣ــالي ويــ٘ البروجى٧ــى٫ عمــؼا صولُــا لخ٣ــى٫ ألالٛــام واإلاىــا٤َ اإلالٛىمــت ٖلــى قــ٩ل مغبــ٘ ؤو مش

ألٕـــــام مـــــ٘ خاٞـــــت نـــــٟغاء ٖا٦ؿـــــت ُويـــــ٘ بضازلـــــه عمـــــؼ الجمجمـــــت والٗٓـــــام اإلاخ٣اَٗـــــت مـــــ٘ ويـــــ٘ ٖبـــــاعة "

 (1)".خىش

تي ًدٓــــــــغ اؾــــــــخسضما ـوزههــــــــذ اإلاــــــــاصة الؿــــــــابٗت باألقــــــــغا٥ الخضاُٖــــــــت والىبــــــــاثِ ألازــــــــغي والــــــــ

تٝر بهــا ـقــاعاث الخامُــت اإلاٗــترن بإخــض اإلادٓــىعاث آلاجُــت: الكــاعاث ؤو الٗالمــاث ؤو ؤلا ـاؾــخسضاما ٚــاصعا ٣ًــ

صولُا، باإلاغض ى ؤو الجغحى ؤو اإلاىحى، ؤما٦ً الضًٞ ؤو خغ١ الجشـض ؤو اإلا٣ـابغ، اإلاغاٞـ٤ الُبُـت، ؤو اإلاٗـضاث 

ٟــــا٫ ؤو ألاقــــُاء ؤو اإلاىخجــــاث اإلادمىلــــت اإلاهــــممت  الُبُــــت، ؤو اللــــىاػم الُبُــــت، ؤو الى٣ــــل الُبــــي، لٗــــب ألَا

ٟا٫ ؤو لالٖخىاء ب ٗام ألَا صخةهم ؤو هٓاٞةهم ؤو ملبؿـهم ؤو حٗلـُمهم، اإلاـإ٧ىالث واإلاكـغوباث، زهُها إَل

مــــا٫ الٟىُـــــت ؤو ؤمــــا٦ً الٗبـــــاصة الــــ سُـــــت ؤو ألٖا ترار الش٣ـــــافي ؤو الغوحــــي للكـــــٗىب، ـتي حكـــــ٩ل الـــــآلازــــاع الخاٍع

دٓــغ اؾــخسضام َــظٍ اإلاــىاص  ــا، ٍو الخُىاهــاث ؤو ظُٟهــا، ؤو فــي ؤًــت ؤقــُاء مدمىلــت ٖضًمــت الًــغع فــي ْاََغ

ــــت ؤو ؤي ؤمــــا٦ً جًــــم جغ٦ــــؼا للمــــضهُحن مــــا لــــم ًجــــغي ٢خــــا٫ ُٞــــه ؤو ٢ــــغب ؤَــــضاٝ فــــي مضًىــــ ت ؤو بلــــضة ؤو ٢ٍغ

ت مجاوعة ؤو جخسظ ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت لخدظًغ اإلاضهُحن بالُغ١ اإلاىاؾبت والٟٗالت.  (2) ٖؿ٨ٍغ

وجدٓـــغ اإلاـــاصة الخاؾـــٗت ه٣ـــل َـــظٍ الىؾـــاثل وألاؾـــلخت مـــا لـــم حؿـــخجب ل٣ىاٖـــض البروجى٧ـــى٫، ٦مـــا 

جُل ٧ـــــل اإلاٗلىمـــــاث ٖــــً َـــــظٍ ألاؾـــــلخت والاخخٟـــــاّ بهــــا واؾـــــخٗمالها لٟاثـــــضة خماًـــــت اإلاـــــضهُحن، ًجــــب حســـــ

وجٟـــغى اإلاـــاصة الٗاقـــغة يـــغوعة بػالـــت خ٣ـــى٫ ألالٛـــام وألاقـــغا٥ الخضاُٖـــت والىبـــاثِ ألازـــغي مـــ٘ يـــغوعة 

ًاء فـي البروجى٧ـى٫ وألامـم اإلاخدـضة فـي مجـا٫ جبـاص٫ اإلاٗلىمـاث وج٨ىىلىظُـ اث بػالـت الخٗاون م٘ الضو٫ ألٖا

َظٍ الىؾاثل ال٣خالُت، ٦ما جخٗهض ؤَغاٝ اإلاخٗا٢ضة ٖلـى خماًـت البٗشـاث الضولُـت الٗاملـت فـي مجـا٫ بػالـت 

                                                           

 .162، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(1

 .518، 517، ٓوعغ ٍبثن، ص  ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2



 يف القانون الدولي اإلنشانيالباب األول: اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية 

  
123 

 
  

ـــا مـــً البٗشـــاث  حَر َـــظٍ ألاؾـــلخت ؤو البٗشـــاث ؤلاوؿـــاهُت ٖمىمـــا ال ؾـــُما : ٢ـــىاث وبٗشـــاث ألامـــم اإلاخدـــضة ٚو

مـــــم اإلاخدـــــضة، بٗشـــــاث اللجىـــــت الضولُـــــت اإلاٗىُـــــت، البٗشـــــاث ؤلاوؿـــــاهُت وبٗشـــــاث ج٣مـــــ ي الخ٣ـــــاث٤ الخابٗـــــت لؤل 

 للهلُب ألاخمغ، البٗشاث ؤلاوؿاهُت ألازغي.

ت لّام  -ج  :1980البروجو٠و٥ الثالث بؽجن حٍش أو جٝييذ ألاظلحت املحٜش

ُـت طاث الهـلت ـضص (1)بياٞت بلـى ال٣ىاٖـض الٗٞغ ، جـم ببـغام َـظا البروجى٧ـى٫ مـ٘ هـو الاجٟا٢ُـت، ٖو

ـــــغاٝ ُٞـــــه بلــــــى ٚاًـــــت جـــــاع  ، وخؿـــــب اإلاـــــاصة ألاولـــــى مــــــً (2)صو٫  109خــــــىالي  2014 غؤ٦خـــــىب 22ٍش الـــــضو٫ ألَا

: أي ظــــالح أو أيــــت رخيــــرةل مفــــمم أو مفــــممت فــــي املٝــــام ألاو٥ ـيــــشاد بخّبــــالبروجى٧ــــى٫ " ير ظــــالح محــــٛش

ألاؼـــّا٥ الىـــاس فـــي ألاؼـــياء أو لدعـــبيب حـــشوٛ لأل ـــخاؿ بّٙـــل اللهـــب أو الحـــشاسة أو مـــضيم مـــً اللهـــب 

 "اِل ٠يماوي ملادة جىلٞ ِاع الهذٗوالحشاسة املخولذيً ًِ جٙ

٩ًـــــىن لهـــــا ؤزـــــاع ٖغيـــــُت مدغ٢ـــــت  تيـالـــــوبالخـــــالي ًســـــغط ٖـــــً َـــــظا اإلاٟهـــــىم خؿـــــب اإلاـــــاصة، الـــــظزاثغ 

اإلاهـممت لدؿـبِب الخـغو١ بال ؤنهـا  حر ـٚـ٧الظزاثغ اإلاًـِئت ؤو وكـاعاث الـضزان ؤو ؤلاقـاعة، و٦ـظل٪ الـظزاثغ 

ت ٧اإلاغ٦بــــ ــــت والُــــاثغاث واإلاغاٞــــ٤ واإلايكــــأث جدــــضر طلــــ٪ لــــضي اؾــــخٗمالها يــــض ؤَــــضاٝ ٖؿــــ٨ٍغ اث اإلاضٖع

 ألازغي.

ُــان اإلاضهُـت مــً آزـاع َــظٍ ألاؾـلخت، وجىنــال لــظل٪  وجـىو اإلاــاصة الشاهُـت ٖلــى خماًـت اإلاــضهُحن وألٖا

ُــان اإلاضهُــت  ًدٓــغ فــي ظمُــ٘ الٓــغوٝ ظٗــل ألاشــخام اإلاــضهُحن ؤو الؿــ٩ان اإلاــضهُحن بهــٟةهم َــظٍ ؤو ألٖا

٦مــا ًدٓــغ اؾــةهضاٝ َــضٝ ٖؿــ٨غي ٣ًــ٘ يــمً ججمــ٘ مــضهُحن َــضاٝ َــضٞا للهجــىم باألؾــلخت اإلادغ٢ــت، 

ــت ٞــال ٌؿــمذ بهــا بال بطا ٧ــان الهــضٝ الٗؿــ٨غي  حر ـٚــللهجــىم بهــظٍ ألاؾــلخت مــً الجــى، ؤمــا الهجمــاث  الجٍى

واضر الاهٟها٫ ًٖ ججم٘ اإلاضهُحن م٘ اجساطا ٧ل الخـضابحر ل٣هـغ الهجـىم ٖلـى الهـضٝ الٗؿـ٨غي وججىـب 

ُان اإلاضهُت. ؤًت زؿاثغ ٖغيُت في نٟٝى  اإلاضهُحن ؤو ألٖا

 :1995البروجو٠و٥ الشابْ بؽجن أظلحت الليزس املّميت  -د

ً للهــال٫ حزـبــضؤ ال٣لــ٤ الــضولي بكــإن ؤؾــلخت اللــ ع اإلاٗمُــت يــمً اإلاــاجمغ الــضولي الخــامـ والٗكــٍغ

ت مكٕغ ٢غاع ًىو ٖلى ؤهه: ؿٍغ ضًت والؿَى ً، خُض ا٢ترخذ الخ٩ىمخان الؿٍى  والهلُب ألاخمٍغ

يزس لالظـــــخّما٥ الّعـــــ٢شي يىىـــــوي ِاـــــع خىـــــش إم٣اهيـــــت اظـــــخخذام مّـــــذاث ـجٝىيـــــت اللـــــ جىـــــوس "

يزس املخــــــو٘شة لــــــذى الٝــــــواث املعــــــلحت لــــــذ ألا٘ــــــشاد فــــــي ميــــــاديً الٝخــــــا٥ل ٠دعــــــبيب الّمــــــ  الــــــذائم ـاللــــــ

 "لل٣ائىاث الملؽشيت وأن مً ؼجن رل٤ يظخّما٥ أن ي٢ون محٍوسا بموحب الٝاهون الذولي الٝائم

، وجىنـــــــلذ بلـــــــى 1991و 1989براء بـــــــحن ؾـــــــىىاث ـولُـــــــت ؤعبـــــــ٘ مـــــــاجمغاث للخـــــــوهٓمـــــــذ اللجىـــــــت الض

ــت مـــً الىخــاثج جخمشـــل فــي وظـــىص ؤؾـــلخت لــ حزع زُٟٟـــت مخٗــضص الاؾـــخسضاماث حؿــبب ٣ٞـــضان البهـــغ ـمجمٖى

 .ن له آزاع  هٟؿُت وظؿماهُت بالٛتال٣ابل للٗالط والظي ٌٗض ؤؾىؤ ؤهىإ الؤجؼ الجؿضي، ٦ما ؤ حر ـٚ

                                                           

، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عًٕٞٝنُي ٣ؾظو اٍزقلاّ ٛنٙ األٍِؾخ ثٔٞعت هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ اُؼوك٢، اٗظو ك٢ مُي:  -(1

 ٝٓب ثؼلٛب. 256، ٓوعغ ٍبثن، ص 84، 84ػلح ، اُوبثه-دٚصٚاٌذ

2(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 
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٧اهـــــذ ؤٚلـــــب الـــــضو٫ ٖلـــــى اؾـــــخٗضاص لخبنـــــي مكـــــغوٕ اللجىـــــت  1995ٗغاضـــــ ي ويـــــمً اإلاـــــاجمغ الاؾخ 

مــــا ٖــــضا الــــبٌٗ مثهــــا  -حزعـالــــظي جسلــــذ ُٞــــه ٖــــً خٓــــغ ٧ــــل ألاؾــــلخت اإلاٗمُــــت و٢هــــغتها فــــي اللــــ-الضولُــــت 

ـــغح اإلاغجـــابىن ٖـــضة ؤؾـــئلت مـــً ٢بُـــل " ُاهُـــا والىالًـــاث اإلاخدـــضة َو أال يٙمـــل اٜـــخاُل الّيىـــين أ٘مـــل ٦بًر

ابت بالّم  مْ يظخّماالث املؽشوِت للأال يخ" و"مً الٝخا٥؟ ٣ـضث اللجىـت يزس ؟ـّاسك حٍش إلـا " ٖو

ـاعاث مخٗـضصة للـضو٫ بمؿـاٖضة مىٓمـاث  الضولُت في ؾبُل جىيُذ عئٍةها الٗضًض مً اإلااجمغاث و٢امذ بٍؼ

بوؿـــاهُت ؤزـــغي، وعٚـــم مٗاعيـــت قـــضًضة مـــً الـــضو٫ اإلاىخجـــت لهـــظٍ ألاؾـــلخت، اؾـــخُاٖذ اللجىـــت الضولُـــت 

غ َظ ـت ألازـغ ؤو جمٍغ م ألاؾـلخت مَٟغ برع ـحؿـبب آالم ال مـ تيـالـا اإلاكغوٕ ٖلى بؿاَخه ٖلى يىء مبضؤ جدـٍغ

ت اإلاغظــــىة مىــــهحز ـلهـــا مشــــل الٗمــــى الــــظي ٌكــــ٩ل عجــــؼا صاثمــــا ال ًدىاؾــــب مـــ٘ـ اإلاــــ ، ٦مــــا ؤصعظــــذ (1)ة الٗؿــــ٨ٍغ

وؿـاوي الٗغفـي فـي اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ خٓغ َظا الؿالح ٣٦اٖضة مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الـضولي ؤلا

 (  2)صعاؾةها الكهحرة.

الخىاٞــ٤ ٖلــى  1995وبالٟٗــل، جــم يــمً اإلاــاجمغ الاؾخٗغاضــ ي الجٟا٢ُــت ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت لؿــىت 

ــغاٝ ُٞــه بلــى ٚاًــت  ــضص الــضو٫ ألَا خــىالي  2014 ؤ٦خــىبغ 22بغوجى٧ــى٫ ظضًــض ؾــمي بــالبروجى٧ى٫ الغابــ٘ ٖو

ا جماما، وألاؾلخت اإلاٗىُـت بهـظا حزـوالظي زهو إلاٗالجت مك٩لت ؤؾلخت الل (3)صو٫  103 ع اإلاٗمُت وخَٓغ

اثٟهــا  ُٟةهــا ال٣خالُــت الىخُــض ؤو بخــضي ْو البروجى٧ــى٫ هــي ألاؾــلخت اللحزعٍــت اإلاهــممت زهُهــا لخ٩ــىن ْو

مٗـؼػة بـإظهؼة مصـدخت  حر ـٚـال٣خالُت حؿبِب الٗمى الضاثم للغئٍت ؤو الٗحن اإلاجغصة ؾىاء ٧اهذ مٗؼػة ؤو 

حزعٍـت لغاٝ اإلاخٗا٢ضة بٗـض ه٣ـل َـظٍ ألاؾـلخت ألي ظهـت ٧اهـذ، وباليؿـبت لؤلؾـلخت الللىٓغ، ٦ما جلتزم ألَا

ٚحر اإلاهممت لهظا الٛغى ٞال بض ًٖ الجهـت اإلاؿـخسضمت اجسـاطا ٧ـل الاخخُاَـاث اإلام٨ىـت لخجىـب ؤخـضا ها 

للٗمـــى ٦مـــا ظـــاء فـــي اإلاـــاصة الشاهُـــت مـــً البروجى٧ـــى٫، وال ٌكـــمل َـــظا الخٓـــغ الٗمـــى الخانـــل ٦ـــإزغ ٖغضـــ ي 

٣هـــض بـــالٗمى فـــي مٟهـــىم البروجى٧ـــى٫ خؿـــب اإلاـــاصة الغابٗـــت م هـــاخب لالؾـــخسضام الٗؿـــ٨غي اإلاكـــغوٕ، ٍو

ال٣ابــل للغظــٕى وال الخصــخُذ والؤجــؼ الكــضًض فــي خــضة البهــغ بلــى مــا ٣ًــل ٖــً  حر ـٚــ٣ٞــضان البهــغ الــضاثم 

 ؾىلً )وخضة ٢ُاؽ َبُت(. 20/200

 :2003خٙ شة بّذ الحشب البروجو٠و٥ الخامغ بؽجن املخلٙاث الحشبيت ٔير امل -َـ

مــــا٫ الٗضاثُــــت الٟٗلُــــت، ـبٗــــض اهةهــــاء الــــ خُــــاة الؿــــ٩ان لآزــــغ  ًىظــــض تهضًــــضجزإ اإلاؿــــلر وو٢ــــ٠ ألٖا

جزإ، ٟٞــي مُــاصًً الخــغوب ج٣بــ٘ ٖلــى ـثر مــً جلــ٪ التــي ؾــ٣ُذ ؤزىــاء الـــو٢ــض ًسلــ٠ خهــُلت ؤ٦ــ ،اإلاــضهُحن

جىٟجــغ ٧ــان م٣ــغعا لهــا ؤو ب٣ُــذ مترو٦ــت  لــم تيـالــألاعى اإلاالًــحن مــً ألاظؿــام والــظزاثغ وال٣ُــ٘ الخغبُــت و 

صون ع٢ابت و٢ض جىٟجغ فـي ؤًـت لخٓـت لـضي مالمؿـةها ؤو الا٢تـراب مثهـا و٢ـض ٌؿـخٛغ١ طلـ٪ ؾـىىاث ؤو ٣ٖـىصا 

ه بمــــً ٞــــجهم ـ٢بـــل بػالةهــــا، ممــــا ٌكــــ٩ل زُــــغا ٦بــــ حرا ٖلــــى خُــــاة الؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن بــــحن ٢خــــل وظــــغوح وحكــــٍى

ٟـــــــا٫، ٦مـــــــا ٌٗخـــــــ ٗغ٢ـــــــل  حرةـبر ٣ٖبـــــــت ٦بــــــــاليؿــــــاء وألَا ؤمــــــام ٖـــــــىصة الالظئـــــــحن ؤو الىـــــــاػخحن بلـــــــى مىـــــــا٣َهم َو

                                                           

اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ، -ٕ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، >>األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ك٢ اُوبٗٞٔٛر١ٓ، آٗب ثه-داٚصٚاٌذ ٣ُٞي -(1

 .173-158ٓوعغ ٍبثن، ص ص 

 ٝٓب ثؼلٛب. 260، ٓوعغ ٍبثن، ص 86، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ-(2

3(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 
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مىــــ٘ اليكــــاٍ الا٢خهــــاصي والؼعاعــــي  ُٗــــل َــــغ١ اإلاىانــــالث ٍو ازــــت، َو اإلاؿــــاٖضاث ؤلاوؿــــاهُت وؤٖمــــا٫ ؤلٚا

مــاع، ممــا ظٗــل اإلاجخمــ٘ الــضولي ٣ًــ٠ ؤمــام جدــض ٦بــ حر إلاٗالجــت َــظٍ اإلاكــ٩لت، وبٗــض ا٢تراخــاث ـوبٖــاصة ؤلٖا

 28مؿخًُٟـــت يـــمً اإلاـــاجمغ الاؾخٗغاضـــ ي الجٟا٢ُـــت ألاؾـــلخت الخ٣لُضًـــت فـــي اللجىـــت الضولُـــت ومىا٢كـــاث 

مبر  اإلاخٟجـغة بٗــض الخــغب  حر ـٚــجــم ب٢ـغاع البروجى٧ــى٫ الخــامـ لالجٟا٢ُـت خــى٫ اإلاسلٟـاث الخغبُــت  2003هـٞى

مبر  12والــظي صزــل خحــر الىٟــاط فــي  ــغاٝ ُٞــه بلــى ٚاًــت 2006هــٞى ــضص الــضو٫ ألَا خــىالي  2013ؤوث  13، ٖو

 (1) صولت. 99

ٟـــغ١  ٟـــا إلاسلٟـــاث الخـــغب ال٣ابلـــت لالهٟجـــاع، ٍو ٣ـــضم البروجى٧ـــى٫ الخـــامـ فـــي اإلاـــاصة الشاهُـــت حٍٗغ ٍو

 بدُض:  (2) بحن الظزاثغ ٚحر اإلاىٟجغة والظزاثغ اإلاخٟجغة اإلاترو٦ت

ير املىٙ ــــشة رخــــائش مخٙ ــــشة ج٢ــــون حــــاَضة لالهٙ ــــاس أو مــــضودة بفــــمام أو ـيٝفــــذ بالــــزخائش ٔــــ"

حخـــــش لالظــــخخذامل واظـــــخخذمذ ّ٘ــــال فــــي هـــــضاُ معــــلل وسبمـــــا ج٢ــــون َـــــزٍ  معــــلحت أو مّــــذة ِاـــــع هحــــو 

 الزخائش ٜذ أولٝذ أو ألٝيذ أو ُسمي ت ا أو أظٝىذ و١ان ييب ي أن جىٙ ش ول٢ن ا لم جىٙ ش.

ُيٝفــذ بالــزخائش املخٙ ــشة املترو٠ــت الــزخائش املخٙ ــشة ال ــ  لــم حعــخخذم فــي أزىــاء هــضاُ معــللل 

معــــلل ولــــم حّــــذ خالــــّت لعــــيىشة الىــــٗش الــــزي جش٠هــــا أو ألٝاَــــال وجش٠هــــا أو ألٝاَــــا وــــٗش فــــي هــــضاُ 

والــــزخائش املخٙ ــــشة املترو٠ــــت ٜــــذ ج٢ــــون أو ال ج٢ــــون حــــاَضة لالهٙ ــــاس أو مــــضودة بفــــمام أو معــــلحت أو 

 "مّذة بؽ٣ل حخش لالظخخذام.

حر اإلاىٟجــــــغة ـالــــــظزاثغ ٚــــــ :وجــــــىعص ال٣ٟــــــغة الغابٗــــــت بإهــــــه ٣ًهــــــض بــــــاإلاخٟجغاث مــــــً مسلٟــــــاث الخــــــغب

مــــا واخــــض، وجًــــمً البروجى٧ــــى٫ والــــظزاث حن ألن زَُغ غ اإلاخٟجــــغة اإلاترو٦ــــت، وبــــظل٪ هــــي ججمــــ٘ بــــحن الىــــٖى

ت مً الخُىاث الىاظب مغاٖاتها للخض مً مسـاَغ َـظٍ اإلاسلٟـاث، ٣ٞـض ههـذ اإلاـاصة الشالشـت مىـه  مجمٖى

ا وفــي ٖلــى ؤن َــٝغ الجــزإ الــظي ج٣ــ٘ َــظٍ اإلاسلٟــاث فــي ؤلا٢لــُم الــظي ٌؿــُُغ ٖلُــه اإلاؿــاولُت ٖــً بػالةهــ

تي ٣ًٟــــض ٞجهــــا الؿــــُُغة ٖلــــى َــــظا ؤلا٢لــــُم ٞخ٣ــــ٘ ٖلُــــه مؿــــاولُت بخ٣ــــضًم اإلاؿــــاٖضاث اإلااصًــــت ـالخــــاالث الــــ

مــــا٫  والخ٣ىُـــت إلػالــــت َـــظٍ اإلاسلٟــــاث بكــــ٩ل مباقـــغ ؤو باالؾــــخٗاهت بُـــٝغ زالــــض مداًــــض، وبٗـــض جى٢ــــ٠ ألٖا

اث واضـــخت لخدضًــــض الٗضاثُـــت ًلتـــزم الُـــٝغ اإلادـــاعب بخ٣ـــضًغ ؤمـــا٦ً جىاظـــض َـــظٍ اإلاسلٟـــاث وويـــ٘ ٖالمـــ

ا.  مىا٤َ جىاظضَا زم ًًُل٘ بإوكُت بػالةها ؤو جضمحَر

ــغاٝ  حؿــخسضم َــظٍ اإلاسلٟــاث بدســجُل  تيـالــ٦مــا جٟــغى اإلاــاصة الغابٗــت مــً البروجى٧ــى٫ ٖلــى ألَا

وخٟــٔ اإلاٗلىمــاث اإلاخٗل٣ــت الــظزاثغ ٚحــر اإلاىٟجــغة ؤو الــظزاثغ اإلاخٟجــغة اإلاترو٦ــت زــم بجاخــت َــظٍ اإلاٗلىمــاث 

مــــا٫ الٗضاثُــــت ٢ــــضع ؤلام٩ــــا ا بٗــــض اهةهــــاء ألٖا ن لدؿــــهُل مهمــــت ويــــ٘ ٖالمــــاث لخدضًــــضَا وبػالةهــــا ؤو جــــضمحَر

مـا٫ الٗضاثُـت الٟٗلُـت، ٦مـا ٌٗمـل َـظا اإلاؿـُُغ  الٟٗلُت للُـٝغ الـظي ج٣٘ـ جدـذ ؾـُُغجه بٗـض اهةهـاء ألٖا

إلاـــــضهُحن ٖلــــى ؤلا٢لــــُم اإلاىبـــــىء بهــــظٍ اإلاسلٟـــــاث ٖلــــى اجســـــاط ٧ــــل الاخخُاَـــــاث اإلام٨ىــــت لخماًـــــت ألاشــــخام ا

                                                           

1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 

2)- Louis MARESCA. << A new protocol on explosive remnants of war: The history and negotiation 

of Protocol V to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., 

Vol 86, No. 856, Geneva, December 2004, pp. 824, 825 
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ــا وحكــمل َــظٍ الاخخُاَــاث بظــغاءاث مخٗــضصة ط٦ــغث مثهــا اإلاــاصة الخامؿــت  والؿــ٩ان اإلاــضهُحن مــً بزُاَع

ــا وويــ٘ الٗالمــاث والدؿــُِج، مــ٘ يـــغوعة  ُــت الؿــ٩ان اإلاـــضهُحن بإزُاَع مــً البروجى٧ــى٫ الخدــظًغاث وجٖى

 (1) ج٣ضًم الخماًت ألٞغاص البٗشاث واإلاىٓماث ؤلاوؿاهُت مً َظٍ ألازُاع.

براث وج٣ــضًم ـجــىو اإلاــاصجحن الشامىــت والخاؾــٗت مــً البروجى٧ــى٫ ٖلــى الخٗــاون الــضولي وجبــاص٫ الخــو 

اإلاؿـــــاٖضة فـــــي مجـــــا٫ حســـــجُل وظمـــــ٘ اإلاٗلىمـــــاث و٦ـــــظل٪ اإلاؿـــــاٖضة اإلااصًـــــت والخ٣ىُـــــت لخـــــضمحر وبػالـــــت َـــــظٍ 

ممـــا ٢ـــض اإلاسلٟـــاث بمؿـــاٖضة ألامـــم اإلاخدـــضة واإلاىٓمـــاث الضولُـــت اإلاخسههـــت والـــضو٫ ال٣ـــاصعة ٖلـــى طلـــ٪، 

 ٣ًلل زُغ َظٍ اإلاسلٟاث ٖلى خُاة ألاشخام اإلاضهُحن والؿ٩ان اإلاضهُحن.

  زاهيا: حٍش وجٝييذ ألالٕام ألاسليت:زاهيا: حٍش وجٝييذ ألالٕام ألاسليت:

 ، و٢ـــض ؤزـــظث ػمـــام اإلابـــاصعة الخ٩ىمـــت ال٨ىضًـــتإلاكـــ٩لت ألالٛـــام ألاعيـــُتاإلاجخمـــ٘ الـــضولي  ل٣ـــض جيبـــه

ؤًـً  ٫1997 فـي ؤوجـاوا ؤوازـغ ٖـام اظخمٗـذ الـضو ، (2)واللجىـت الضولُـت للهـلُب الاخمـغ وبٗـض ٖـض مىا٢كـاث

ً وبهخـــاط وه٣ـــل ألالٛـــام اإلاًـــاصة لؤلٞـــغاص وجـــضمحر جلـــ٪ ألالٛـــام  جـــم اٖخمـــاص اجٟا٢ُـــت خٓـــغ اؾـــخٗما٫ وجســـٍؼ

ش  ش ـوصزلذ خ 1997صٌؿمبر  03بخاٍع ، وبـالٗىصة بلـى مًـمىن الاجٟا٢ُـت، (3)1999ماعؽ  01حز الىٟاط بخاٍع

و٢ـض جًـمىذ ، مبـاصت ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاويًباظت بلى الض ؤقاعثماصة، و  22جًمىذ صًباظت و هجضَا

ً ؤو ه٣ـل  هااإلااصة ألاولى التزاماث ٖامت بٗضم اؾخسضام َظٍ ألالٛام ؤو اؾخدضا  ؤو بهخـاط ؤو خُـاػة ؤو جسـٍؼ

مباقــغة ؤو الخــض ؤو الدصــجُ٘ ٖلــى طلــ٪ ٦مــا جخٗهــض الــضو٫ بخــضمحر مــا  حر ـٚــَــظٍ ألالٛــام بهــىعة مباقــغة ؤو 

خؿــب اإلاــاصة وهــاث ؾــاب٣ت باؾــخصىاء الاخخٟــاّ ببًٗــها الؾــخدضار ج٣ىُــاث ال٨كــ٠ ٖثهــا لــضيها مــً مسؼ 

ٟا لؤللٛام ألاعيُتالشالشت، و  ى ؤن اإلا٣هىص ب (4)٢ضمذ اإلااصة الشاهُت حٍٗغ  :َى" لٕم" ـَو

ّــت ظــىحيت أخــشى أو ٘ــٛو أو ـرخــ"  يرة ج٢ــون مفــممت لخولــْ جحــذ ظــى  ألاسك أو جحــذ ٜس

 "حود  خق أو مش٠بت ِىذَا أو ٜشيبا من ا أو مغ أحذَما لهاٜشب أي من ا وجىٙ ش بّٙل و 

 :َى" ألالٕام املمادة للمش٠باث" و"ألالٕام املمادة لأل٘شادُٞما ط٦غث ؤن اإلا٣هىص بٗباعة "

ير "اللٕم املماد لأل٘شاد" لٕم مفـمم لالهٙ ـاس بّٙـل وحـود  ـخق ِىـذٍ أو ٜشيبـا ـيشاد بخّب"

   ج٢ــــون ـترل أمــــا ألالٕــــام الـــــث أو حــــشح أو ٜخــــل  ــــخق أو أ٠ــــمىــــ  أو معــــ  لــــ ل ويــــندي إلــــع ؼــــل ٜــــذسا

مفممت لخىٙ ش بّٙل وحود مش٠باثل ولـيغ  خفـال ِىـذَا أو ٜشيبـا من ـا أو معـها لهـال وال ـ  ج٢ـون 

بر ألٕامــا ممــادة لأل٘ــشاد ل٢وخ ــا ـ٘ــال حّخــ (5) (ظهــاػ مىــ٘ الٗبــض بــه ؤو بػالخــهم هــضة بــجحهضة مىــْ املىاولــت  

 ."وم هضة ِاع َزا الىح

                                                           

اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ، -، >>األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗٔٛر١ٓ، آٗب ثه-داٚصٚاٌذ ٣ُٞي -(1

 .182، 181ص ص ٓوعغ ٍبثن، 

2(- Stuart MASLEN, Peter HERBY, << An international ban anti-personnel mines: history and 

negotiation of the "Ottawa treaty" >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Thirty eight year, No. 325, Geneva, 

December 1998, pp. 693 – 695.  

 .164، ٓوعغ ٍبثن، ص ١١ٕ١ٗعٌٛكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(3

 .647، 646، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(4

 أُوعغ ٗلَٚ. -(5
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وجٟغى اإلااصجـان الغابٗـت والخامؿـت ٖلـى الـضو٫ جـضمحر مسـؼون ألالٛـام لـضيها، وجلـ٪ اإلاخىاظـضة فـي  

ش بــــضء هٟــــاط الاجٟا٢ُــــت فــــي  اإلاىــــا٤َ اإلالٛىمــــت الخايــــٗت لؿــــُُغتها فــــي ؤظــــل ؤ٢هــــاٍ ٖكــــغ ؾــــىىاث مــــً جــــاٍع

ــغاٝ فــي الاجٟا ٢ُــت، ٦مــا ج٨ٟــل مىاظهةهــا مــ٘ ظــىاػ جمضًــض َــظا ألاظــل بُلــب مؿــبب بلــى ظمُٗــت الــضو٫ ألَا

ـــا والخ٨ٟـــل بطـــخاًاَا، ٦مـــا  زـــال٫ َـــظٍ اإلاـــضة وعنـــضَا وخماًةهـــا وحؿـــُِجها وخماًـــت اإلاـــضهُحن مـــً زَُغ

جدُذ اإلااصة الؿاصؾت ألي صولت َلب اإلاؿاٖضة اإلااصًت والخ٣ىُت في مجا٫ بػالت وجـضمحر َـظٍ ألالٛـام مـً ؤي 

ــت مــً الخــضابحر اإلاىهــىم صولــت ؤو مىٓمــت مخسههــت، وفــي ؾــبُل جدؿــحن الامخشــا٫ ج٣ــىم الــضو٫  بمجمٖى

ني  8و 7ٖلجهــا فــي اإلاــاصجحن  مــً الاجٟا٢ُــت مــً ٢بُــل جؼوٍــض ألامــحن الٗــام لؤلمــم اإلاخدــضة بخــضابحر الخىُٟــظ الــَى

ـــت باأللٛـــام فـــي ؤلا٢لـــُم اإلاؿـــُُغ ٖلُـــه بال٨مُـــاث والخ٣ىُـــاث اإلاو  ىُـــت و٢ـــىاثم اإلاىـــا٤َ اإلاؼعٖو سؼوهـــاث الَى

ا وبــــغامج بٖــــاصة جإَُــــل وحٗمــــحؿــــهل بػالةهــــا وجــــضً تيـالــــاإلاؿــــخسضمت  حر مىــــا٤َ ػعٖهــــا، مــــ٘ ج٣ــــضًم الــــضٖم ـَغ

ــؼ  ــ٤ ألامــحن الٗــام لؤلمــم اإلاخدــضة وحٍٗؼ الخٗــاون بــحن الــضو٫ فــي الخ٣نــي واإلاــاصي والاؾدكــاعي للــضو٫ ٖــً ٍَغ

ــاء بالتزاماتهــا َــظا اإلاجــا٫ ، وججــضع ؤلاقــاعة فــي َــظا الهــضص ؤن الجؼاثــغ مــً بــحن الــضو٫ التــي حٗمــل ٖلــى الٞى

ـل  08اإلاـاعر فـي  211-03الاجٟا٢ُت، خُض نضع مغؾـىم عثاسـ ي  لخىُٟظ ًخًـمً بوكـاء وجىٓـُم  2003ؤٍٞغ

ت اإلاكتر٦ت اإلا٩لٟت بخُب٤ُ ههىم ؤلاجٟا٢ُت واإلاٗض٫ ؾىت   (1).2014وؾحر اللجىت الىػاٍع

  زالثا: الزخائش الّىٝوديت:زالثا: الزخائش الّىٝوديت:

٣هـا ٖلــى اجٟا٢ُــت ألاؾــلخت الخ٣لُضًـت لٗــ بن الـظزاثغ الٗى٣ىصًــت ــم ا٢ـــتراح  1980ام لــم ججــض ٍَغ ٚع

ــــت مــــً الــــضو٫ طلــــ٪ فــــي هــــو واخــــض مــــ٘ ألالٛــــام ألاعيــــُت مهــــىٟت يــــمً وؤنــــبدذ ُٞمــــا بٗــــض  ،(2)مجمٖى

الجٟا٢ُـــــت ألاؾـــــلخت الخ٣لُضًــــــت  2003مسلٟـــــاث الخـــــغب ال٣ابلـــــت لالهٟجـــــاع وجسًـــــ٘ للبروجى٧ـــــى٫ الخـــــامـ 

اإلاٗانــغة ؤًــً ؤزــظث مغ٦ــؼ ، بال ؤن ؤَمُةهــا ج٨مــً فــي الاؾــخسضام الىاؾـ٘ـ لهــا فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت 1980

، وصٞـ٘ـ ؾــىء ؾــمٗت َــظٍ الــظزاثغ اللجىــت الضولُــت وألامــم (3)ال٣اجــل الهــامذ الشــاوي بٗــض ألالٛــام ألاعيــُت

   .ص ن٪ صولي ًىاظه زُغ َظٍ الظزاثغالخ٩ىمُت بلى يغوعة بًجا حر ـٚاإلاخدضة واإلاىٓماث 

                                                           

 211-٣03ؼلٍ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ  2014أًزٞثو  27أُٞاكن  1436ٓؾوّ ػبّ  03ٓئهؿ ك٢  301-14أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  -(1

ٝأُزؼٖٔ اؽلاس ُغ٘خ ٝىاه٣خ ٓشزوًخ ٝرش٤ٌِٜب ٤ٍٝوٛب ٝرؾل٣ل ٜٓبٜٓب  2003ٓب٣ٞ   08أُٞاكن  1424هث٤غ األٍٝ  06أُئهؿ ك٢ 

ُٔزبثؼخ ر٘ل٤ن ارلبه٤خ ؽظو اٍزؼٔبٍ ٝرقي٣ٖ ٝاٗزبط ٝٗوَ األُـبّ أُؼبكح ُألكواك ٝرل٤ٓوٛب، ٝرل٤ٓورِي األٍِؾخ، ك٢ اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ 

 .5، ص 65ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ اُل٣ٔوواؽ٤خ اُشؼج٤خ، اُؼلك ههْ 

2(- "In a working paper submitted in 1975 to the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and 

Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Sweden and 12 other 

countries offered formulas to prohibit the use of cluster weapons dispensing fragmentation bomblets 

and anti-personnel mines, respectively: 

Anti-personnel fragmentation weapons. Anti-personnel cluster warheads or other devices with 

many bomblets which act through the ejection of a great number of small-calibred fragments or 

pellets are prohibited for use", Eric PROKOSCH, <<Arguments for restricting cluster weapons: 

Humanitarian protection versus "military necessity">>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Tirty-fourth year, No. 

299, Geneva, March- April 1994, pp. 186, 187.  

 .180، ٓوعغ ٍبثن، ص ٠ٛٔزٓ، آٗب دٚصاٌٌٛذ ث١ه٣ُٞي  -(3
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ش  خٓـــغ بهخـــاط واؾـــخسضام  بسهـــىم 2008مـــاًى  30وجـــىط َـــظا اإلاجهـــىص باٖخمـــاص الاجٟا٢ُـــت بخـــاٍع

ً وه٣ــــل الــــظزاثغ الٗى٣ىصًــــت وبــــضؤ الخى٢ُــــ٘ ٖلجهــــا فــــي ؤوؾــــلى  غ وجســــٍؼ ش  –وجُــــٍى صٌؿــــمبر   03الجــــروٍج بخــــاٍع

غاٝ ُٞه بلى ٚاًت  2008  (1)صولت. 86خىالي  2014 ؤ٦خىبغ 22وبلٜ ٖضص الضو٫ ألَا

 وحٗٝغ الظزاثغ الٗى٣ىصًت خؿب اإلااصة الشاهُت مً َظٍ الاجٟا٢ُت بإنها:

يــت مخٙ ــشة يٝــل ـيرة جٝليذيــت ـــممذ لىـــن  رخـــلــزخائش الّىٝوديــت حّــا" تر أو إوــالٛ رخــائش ِ٘ش

 (2)"٠يلؤشاما 20وصن ١ل من ا ًِ 

ـــضصث هٟجـــاع ٢بـــل ؤلا وهـــي مهـــممت لئل  عجُـــام بالهـــضٝ ؤو ٖىـــض الاعجُـــام بـــه ؤو بٗـــض الاعجُـــام بـــه، ٖو

 اإلااصة ؤعبٗت ؤنىاٝ للظزاثغ الٗى٣ىصًت هي 

ُت  -  اإلاخٟجغة.الظزاثغ الٟٖغ

ني جل٪ الظزاثغ التي ؤَل٣ذ ؤو ٢ظٞذ ؤو ؤل٣ُـذ بٛـغى ؤن جىثـر ؤو ـوحٗ الظزاثغ الٗى٣ىصًت الٟاقلت:  -

ُت اإلاخٟجغة ل٨ً طل٪ لم ًدضر ٖلى الىدى اإلاُلىب.  جُل٤ الظزاثغ الٟٖغ

ُــــت ل٨ــــً ألازـــــهحخــــذ فــــي ٖملُــــت هــــ تيـالــــالــــظزاثغ  - ــــغ الــــظزاثغ الٟٖغ ى حرة لــــم جىٟجــــغ ٖلــــى الىدـــــثر وجدٍغ

 اإلاُلىب.

ُــــت اإلاترو٦ــــت صون اؾــــخسضامها و  - لــــم حٗــــض جدــــذ ؾــــلُت ؤي  تيـالــــالــــظزاثغ الٗى٣ىصًــــت والــــظزاثغ الٟٖغ

 َٝغ في الجزإ.

ـ٘ مـً  جىظض الٗضًض مً الٗىامل ججٗل الظزاثغ الٗى٣ىصًت مً ألاؾلخت الٗكىاثُت والٛاصعة وجٞغ

 700ؤو  600ٖــــضص َاثـــل ٢ــــض جهـــل بلــــى ٞـــاجىعة ضـــخاًاَا، ؤبغػَــــا َـــى ؤن ال٣ىبلــــت التـــي جدملهــــا جخٟـــٕغ بلـــى 

حر فــي ـطزحـرة والـظي ًىدكـغ ٖلـى مؿـاخاث واؾــٗت بكـ٩ل ٖكـىاجي، بيـاٞت بلـى طلــ٪ َـى مٗـض٫ الٟكـل ال٨بـ

ــــاح ؤو ألامُــــاع  جدُــــضَا ٖــــً الهــــضٝ، ؤو  تيـالــــالاهٟجــــاع لهــــظٍ الــــظزاثغ هدُجــــت لٗــــضم لٗىامــــل َبُُٗــــت ٧الٍغ

حر اإلاُلــــىب ٧األؾــــُذ الغملُــــت والُُيُــــت ؤو ـلخٟجــــحر نــــلبت ال حؿــــمذ بةٖمــــا٫ آلُــــت اـانــــُضامها بإؾــــُذ ٚــــ

لــت فــي ؤما٦ثهــا  ألاشــجاع والىباجــاث ممــا ًجٗلهــا حكــ٩ل زُــغا ٖلــى ألاعى، ممــا ًجٗلهــا ج٣بــ٘ إلاــضة ػمىُــت ٍَى

ـــا، ٦مـــا ؤن بػالـــت  ممـــا ًُُـــل ؤمـــض تهضًـــضَا للؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن الـــظًً ال ٌٗلمـــىن بىظىصَـــا ؤو ًجهلـــىن زَُغ

ال ٌؿـهل ٦كـٟها وال ًُٟـض مٗهـا ال٨سـر اإلاٗـغوٝ ٦ألُـت إلػالـت ألالٛـام بـل َظٍ الظزاثغ ٖملُت نٗبت ظضا 

ىامــــل ؤزــــغي ٦شحــــرة ججٗــــل الــــظزاثغ الٗى٣ىصًــــت ٧ابىؾــــا ال ًٟــــاع١  ا فــــي ؤمــــا٦ً جىاظــــضَا، ٖو ًجــــب جــــضمحَر

 (3) اإلاضهُحن في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة.

                                                           

1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, op.cit. pp. 06, 11. 

اُز٢ طٔٔذ ُ٘شو اُشؼالد اُؼٞئ٤خ، أٝ  : ًَ ٖٓ اُنفبئو أٝ اُنفبئو اُلوػ٤خٝؽَت أُبكح اُضب٤ٗخ ٣قوط ػٖ ٛنا اُزؼو٣ق -(2

اُلفبٕ، أٝ األُؼبة اُ٘به٣خ، ٝرِي اُز٢ رٜلف ا٠ُ اؽلاس أصبه ًٜوثبئ٤خ اٌُزو٤ٗٝخ، اػبكخ ا٠ُ مُي رَزض٢٘ أُبكح ًَ مف٤وح رزؼٖٔ أهَ 

٤و اُنار٢ أٝ اُزؼط٤َ ٤ًِٞؿواّ،ٝ اُنفبئو أُيٝكح ثآ٤ُخ اُزلٓ 04مفبئو كوػ٤خ، ًَٝ مف٤وح كوػ٤خ ٓزلغوح ريٕ أًضو ٖٓ  10ٖٓ 

 . 2008، أٗظو أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ ارلبه٤خ اُنفبئو اُؼ٘وٞك٣خ اُنار٢

 .181، 180 ص ، ٓوعغ ٍبثن ، ص٠ٛٔزٓ، آٗب دٚصٚاٌذ ث١ه٣ُٞي  -(3
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جٟا٢ُـــــــت ألاؾــــــــلخت َا مؿـــــــخىخاة مــــــــً اا٢ُــــــــت الـــــــظزاثغ الٗى٣ىصًــــــــت، هجـــــــضوباؾـــــــخ٣غاء ههـــــــىم اجٟ

مــــــاصة،  22ظــــــاءث الاجٟا٢ُــــــت فــــــي صًباظــــــت وو ، 1997واجٟا٢ُــــــت خٓــــــغ ألالٛــــــام ألاعيــــــُت  1993ال٨ُمُاثُــــــت 

جًــمىذ الضًباظــت اإلابــاصت الٗامــت اإلاىٓمــت الؾــخسضام ألاؾــلخت بمــا ٞجهــا مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي 

ــت فــي ازخُــاع وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ وم لــى عؤؾــها مبــضؤ ٖــضم الخٍغ بــحن اإلاــضهُحن واإلا٣ــاجلحن،  حز ـبــضؤ الخمُــٖو

وجًـــــمىذ اإلاـــــاصة ألاولـــــى التزامـــــاث ٖامـــــت ٖلـــــى ؤَغاٞهـــــا بـــــإن ال ٣ًىمـــــىا بـــــإي خـــــا٫ مـــــً ألاخـــــىا٫ باؾـــــخٗما٫ 

ً ؤو اخخجـاػ ؤو ه٣ـل الـظزاثغ  ٣ـت مـا ؤو جسـٍؼ غ ؤو بهخـاط ؤو الخهـى٫ بٍُغ الظزاثغ الٗى٣ىصًت، م٘ ٖضم جٍُى

٣ـت مباقـغة ؤو ٚحـر مبا قـغة، وال بمؿـاٖضة ؤو حصـجُ٘ ؤو خـض ؤي شـخو ٖلـى الاقـترا٥ فـي الٗى٣ىصًت بٍُغ

 (1) ؤي وكاٍ ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدٓىعا بمىظب ههىم َظٍ الاجٟا٢ُت.

وجًـــ٠ُ اإلاـــاصة الشالشـــت حٗهـــضا ٖلـــى الـــضو٫ بةػالـــت وجـــضمحر ٧ـــل مسؼونهـــا مـــً الـــظزاثغ الٗى٣ىصًـــت فـــي 

ش صزى٫ الاجٟا٢ُت خحز الىٟـاط ـظٍ اإلاـضة ٢ابلـت للخمضًـض  مضة ال جخجاوػ ؾذ ؾىىاث مً جاٍع فـي مىاظهةهـا َو

ــغاٝ اإلاخٗا٢ــضة بةػالــت وجــضمحر مسلٟــاث الــظزاثغ الٗى٣ىصًــت فــي اإلاىــا٤َ  ج٣ــ٘  تيـالــبُلــب مؿــبب، وجلتــزم ألَا

ش صزى٫ الاجٟا٢ُت خ الىٟاط، مـ٘ اهُبـا١ ؤٚلـب  حز ـجدذ ؾُُغتها في مضة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاث مً جاٍع

٣ابلــت لالهٟجــاع وألالٛــام ألاعيــُت، ٞٗلــى الــضو٫ الى٢ــٝى ٖلــى حجــم ألاخ٩ــام الخانــت بمسلٟــاث الخــغب ال

ــــ٤ ؤلاظــــغاءاث الاخخُاَُــــت بالخدــــظًغ  ألزُــــاع اإلادخملــــت واجســــاط الخــــضابحر الخانــــت بدماًــــت اإلاــــضهُحن ٖــــً ٍَغ

ـــغاٝ مـــ٘ الُـــٝغ الـــظي ج٣ـــ٘ َـــظٍ  ـــالم باألزُـــاع اإلادخملـــت، وال بـــض مـــً الخٗـــاون بـــحن ٧ـــل ألَا والدؿـــُِج وؤلٖا

ــا الــظزاثغ جدــذ  ؾــلُخه باإلاؿــاٖضة اإلااصًــت والخ٣ىُــت واإلاالُــت فــي ؾــبُل و٢اًــت الؿــ٩ان اإلاــضهُحن مــً ؤزُاَع

ا نهاثُـــا، مـــ٘ اَخمـــام الاجٟا٢ُـــت بًـــغوعة ج٣ـــضًم اإلاؿـــاٖضة ٦ـــظل٪ فـــي مجـــا٫ ٖـــالط وعٖاًـــت  وبػالةهـــا وجـــضمحَر

 (2)ضخاًا َظٍ الظزاثغ وبٖاصة جإَُلهم ظؿضًا وهٟؿُا.

  لُٙش الثاوي:لُٙش الثاوي:اا

ٞ لوابي ظير ألاِما٥ الّذائيتحٍش وجٝييذ ألاظلحٍش وجٝييذ ألاظل ٞ لوابي ظير ألاِما٥ الّذائيتحت الحذيثت ٘و   حت الحذيثت ٘و

ــــــت  بن اإلا٣هـــــىص باألؾـــــلخت الخضًشــــــت، نـــــى٠ مؿــــــخدضر مـــــً ألاؾــــــلخت طاث الخهـــــاثو الخضمحًر

(3)الهاثلـت انـُلر ٖلـى حؿـمُةها ؤؾـلخت الـضماع الكـامل
weapons of mass destruction   وجخمشـل ؤؾاؾـا فـي

لـــى ٚـــغاع ألاؾـــلخت الخ٣لُضًـــت، ٣ٞـــض جـــم ألاؾـــلخت ال٨ُمُاثُـــت وألاؾـــلخت ألاؾـــلخت البُىلىظُـــت و الىىوٍـــت، ٖو

الشاهُـت وبٗـٌ الجزاٖـاث ألاولـى و حر مـً الخـاالث زانـت فـي الخـغب الٗاإلاُـت ـاؾخسضام َظٍ ألاؾلخت فـي ال٨شـ

ــغة  ،اإلاٗانــغة ــت التراًسُــت اإلاٍغ وهٓــغا للخُــىعة ال٨بحــرة التــي ًىُــىي ٖلجهــا اؾــخسضام َــظٍ ألاؾــلخت والخجٍغ

ـــا اإلادـــض١ باإلوؿـــاهُت، مـــً زـــال٫مٗهـــا ؾـــعى اإلاجخمـــ٘ الـــض جىُٓمهـــا يــــمً الٗمـــل  ولي بلـــى مىاظهـــت زَُغ

ـغاى بوؿـاهُت، اجٟا٢ُاث  وهدىـاو٫ ظىاهـب َـظا الخىٓـُم  ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بحن الخٓـغ والخ٣ُُـض أٚل

ت ٖىانغ بدىاو٫ ٧ل مً َظٍ ألاؾلخت،  ُٞما ًلي: يمً مجمٖى

                                                           

 .181، 180 ص ، ٓوعغ ٍبثن ، ص٠ٛٔزٓ، آٗب دٚصٚاٌذ ث١ه٣ُٞي  -(1

 .182أُوعغ ٗلَٚ، ص -(2

ٍٞه٣ب ،  -اُوٞاػل ٝا٤ُ٥بد، كاه هٍالٕ ُطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ، كٓشن –ٍِؾخ أُؾوٓخ ك٤ُٝب ، األا١ٌٙزٟ ٗؼٔبٕ ػطب هللا -(3

 .8 -5، ص ص 2007
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  أوال: حٍش وجٝييذ ألاظلحت البيولوحيت:أوال: حٍش وجٝييذ ألاظلحت البيولوحيت:

ىلىظُــت ؤو الجغزىمُــت ٖبــاعة ٖــً طزــاثغ جدــىي ٧اثىــاث خُــت ومــىاص ألاؾــل خت البُىلىظُــت ؤو الب٨تًر

ا والٟحروؾاث واإلاـىاص الجغزىمُـت (1)مىبىءة مؿخسلهت مثها والتـي حؿـبب ٖىـض اؾـخٗمالها اإلاـىث  (2)٧الب٨تًر

اث ٖلـى الاهدكـاع وال٣خـل، َـظٍ ألاؾـلخت ب٣ـضعة َاثلـت  حز ـ، وجخمـ(3)ؤو ألامغاى لئلوؿان ؤو الخُىان ؤو اإلاؼعٖو

ل٣ــــى ٖلــــى مى٣ُــــت  ًُ غامــــا مــــً الجمــــغة الخبِشــــت  خُــــض ؤْهــــغث صعاؾــــاث بــــإن نــــاعوزا ًدمــــل زالزــــحن ٦ُلٚى

ؾـــ٨ىُت مإَىلـــت بمؿـــاخت ٖكـــغة ٦ُلـــىمتراث ًم٨ـــً ؤن ٣ًخـــل مـــا بـــحن زمـــاهحن ؤلـــ٠ ومئـــت ؤلـــ٠ شـــخو بمـــا 

 (4)والىىوٍت مثها. جًاهي ؤو ًٟى١ ؤخُاها ٢ضعة الٟخ٪ لباقي ؤؾلخت الضماع الكامل ال٨ُمُاثُت

و٢ــض اؾــخسضمذ َـــظٍ ألاؾــلخت بإقـــ٩ا٫ مسخلٟــت فــي الخـــغبحن الٗــاإلاُخحن، ٦مـــا ؤن ؤوؾـ٘ـ اؾـــخسضم 

لهظٍ ألاؾلخت ما ؤ٢ضمذ ٖلُه ال٣ىاث الُاباهُت ٖلى الهحن ؤًً ؤل٣ـذ ؤَىـان مـً ال٣ىابـل الجغزىمُـت مـً 

ببذ فــــي م٣خــــل مئــــاث آلاالٝ مــــً حؿــــ تيـالــــالجمــــغة الخبِشــــت والٗىانــــغ اإلاؿــــببت لــــضاء ال٩ــــىلحرا والُــــاٖىن و 

حروؽ ـهدكــاع ٞــبحر ظــغاء ـ، و٢ــض ؾــاص الٗــالم َلـ٘ـ ٦بــمؿــبى٢ت بهــظا الؿــالح حر ـٚــالهــِىُحن فــي ٧اعزــت بوؿــاهُت 

ــ ــا مــً ألاوبئــت اإلاٗضًــت و  2003حروؽ الؿــاعؽ ـالجمـغة الخبِشــت ٞو حَر اإلاٗضًــت التــي  حر ـٚــوؤهٟلــىهؼا الُُــىع ٚو

اثل الى٣ل واإلاىانالث مما ًجٗل مً الهٗب الخد٨م في آزـاع َـظا بر وؾـجبض الظٖغ وجىدكغ في الهىاء ؤو ٖ

٦مـا  ،(5)1977مً البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ألاو٫  51ما ًجٗله ؾالخا ٖكىاثُا بامخُاػ خؿب اإلااصة مالؿالح، 

 .(6)ؤهه ٚحر م٩ل٠ وال ًدخاط ؾىي إلاؼإع همىطظُت لخإمحن ج٩ازغ ٖىانٍغ اإلا٩ىهت له

ا٦ـــت إلاشـــل َـــظٍ ألاؾـــلخت واؾـــخسضاماتها فـــي الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ظٗلـــذ َـــظٍ آلازـــاع الٗكـــىاثُت والٟخ

حرة الخخــــىاء اإلاكــــ٩لت، و٧اهــــذ اإلادُــــت ألاولــــى فــــي َــــظا اإلاجــــا٫ بغوجى٧ــــى٫ ـاإلاجخمــــ٘ الــــضولي ًبــــظ٫ ظهــــىصا ٦بــــ

ظىُــ٠ الخــام بدٓــغ الٛــاػاث الؿــامت ؤو الخاه٣ــت ؤو ؤي ٚــاػاث ؤزــغي ؤو الىؾــاثل الجغزىمُــت فــي الخــغب 

 ظاء ُٞه:و ٨ً في بضاًخه قامال للىؾاثل الجغزىمُت بال ؤهه جم جمضًضٍ لهظا الٛغى والظي لم ً 1925

   جحٍـــش َـــزا يظــــخّما٥ل ـأن ألاوـــشاٗ العـــاميت واملـــا أخ ـــا ليعـــذ أوشا٘ــــا فـــي املّاَـــذاث الـــ"

تزم ـجٝبل َزا الحٍـش وجوا٘ـٞ ِاـع جمذيـذٍ ليؽـمل وظـائل الحـشب الجشزوميـت وجوا٘ـٞ أيمـا ِاـع أن جلـ

النإصاء بّمها   (7)"البّن بجح٣ام َزا إلِا

                                                           

 .106، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(1

، ص 2002، َٓئ٤ُٝخ اُلوك اُغ٘بئ٤خ ػٖ اُغو٣ٔخ اُل٤ُٝخ، كاه أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، االٌٍ٘له٣خ، كؽ، اٌغؼذٞ ػجبً ٛبشْ -(2

126. 

ٍُْ اُجٞر٤ُّٞ٘ٞ ٝاُو٤َ٣ٖ، -(3 ٣ٝوٍٞ اُجؼغ ثؤٕ ثوٗبٓظ األٍِغخ اُج٤ُٞٞع٤خ اُؼواه٢ ًبٕ ٣زؼٖٔ ػ٘بطو هبرِخ ٓضَ: اُغٔوح اُقج٤ضخ ٝ

ٝػ٘بطو رظ٤ت ثبُشَِ ٓضَ: األكالر٤ًَٖٞ ٝا٤ٌُٔٞر٤ًَٖٞ ٝاُوٝربك٤وًٝ، ٝػ٘بطو رظ٤ت أُؾبط٤َ ٓضَ: ٍ٘بط هشوح اُؤؼ، اٗظو 

>> رؤص٤و أُجبكة اإلَٗب٤ٗخ ك٢ اُزلبٝع إلثواّ ٓؼبٛلاد اُؾل ٖٓ األٍِؾخ<<، ي.٘ـ.ِبوِٛبسن،، ر٤ٔٞص٢ خٟ.ِبث١ٛصهٝثود ك٢ مُي: 

 .33، ٛبٓش 183، ص 1999، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، 1999ٓقزبهاد ٖٓ أػلاك ػبّ -أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو

 .10، 9ٍبثن، ص ص ، ٓوعغ ا١ٌٙزٟ ٗؼٔبٕ ػطب هللا -(4

5(- Dominique LOYE, Robin COUPLAND, << Who will assist the victims of use of nuclear, 

radiological, biological or chemical weapons – and how?>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol 89, No.  866, 

Geneva, June 2007, pp. 336 – 338. 

 .182، ٓوعغ ٍبثن، ص ي.٘ـ.ِبوِٛبسنر٤ٔٞص٢  ،خٟ.ِبث١ٛصهٝثود -(6

 .45، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(7
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حرة ٖلُـــه ـالخدٟٓـــاث ال٨بـــ مني واإلاٟـــاَُمي فـــي َـــظا البروجى٧ـــى٫ وحجــــبال ؤن ُٚـــاب الخٟهـــُل الخ٣ـــ

ثر ٞٗالُــت، ـظٗــل مثهــا ؤيــ٠ٗ مــً ؤن ًدــض مــً زُــغ َــظٍ ألاؾــلخت ألامــغ الــظي خــخم الاهخ٣ــا٫ بلــى نــ٪ ؤ٦ــ

 1969الٗامت لؤلمـم اإلاخدـضة الـظي ظـغي بـحن  وبٗض اإلاٟاوياث في اإلااجمغ الضولي الظي صٖذ بلُه الجمُٗت

ش  1971و ل  10جم بخاٍع ىلىظُـت  1972ؤبٍغ ً ألاؾـلخت الب٨تًر ب٢غاع اجٟا٢ُـت خٓـغ اؾـخدضار وبهخـاط وجسـٍؼ

، والتي ؤقاعث فـي صًباظةهـا بلـى ٢ـغاع الجمُٗـت الٗامـت 1972)البُىلىظُت( والخ٨ؿُيُت وجضمحر جل٪ ألاؾلخت 

الــظي ؤصان اؾــخسضام الٗىامــل البُىلىظُــت  1970صٌؿــمبر  07الهــاصع فــي  25/ 2662لؤلمــم اإلاخدــضة ع٢ــم 

ــغ مـاجمغ لجىــت مٟاويــاث هــٕؼ الؿــالح  وال٨ُمُاثُـت ويــغوعة بػالــت ٧ــل ؤؾـلخت الــضماع الكــامل، و٦ــظل٪ ج٣ٍغ

صولــت  170، وحٗــض َــظٍ الاجٟا٢ُــت مــً الاجٟا٢ُــاث الٗاإلاُــت خُــض ونــل ٖــضص ؤَغاٞهــا (1)1971ؤ٦خــىبغ  6فــي 

ش ٖلــى ٚاًــت جــا بلــٜ  1925، وبلٛــت الاع٢ــام، هجــض ؤن ٖــضص الخدٟٓــاث ٖلــى بغوجى٧ــى٫ (2) 2014 ؤ٦خــىبغ 22ٍع

ً اإلاخب٣ُـــت ٦ـــإَغاٝ يـــمً اجٟا٢ُـــت  18جدٟٓـــا، وصزـــى٫  17جدٟٓـــا، وبٗـــض ســـخب  37 صولـــت مـــً الٗكـــٍغ

، جب٣ـى صولخـان ٣ٞـِ ال َـم ؤَـغاٝ فـي البروجى٧ـى٫ وال فـي الاجٟا٢ُـت 1972خٓغ ألاؾـلخت البُىلىظُـت لٗـام 

 (3) َما بؾغاثُل وؤوٛىال.

ـــً ؤخ٩ـــام الاجٟا٢ُـــت، ٣ٞـــض ظـــاء فـــي اإلاـــاصة ألاولـــى الـــ ؤَغاٞهـــا بـــإن ال حٗمـــض فـــي ؤي ْـــٝغ مـــً  تزامـٖو

ً الٗىامـــــــل الجغزىمُـــــــت ؤو الٗىامـــــــل البُىلىظُـــــــت ألازـــــــغي ؤو  الٓـــــــغوٝ بلـــــــى اؾـــــــخدضار ؤو بهخـــــــاط ؤو جســـــــٍؼ

ا ؤو ؤؾـــلىب بهخاظهـــا مـــً ألاهـــىإ وبال ٨مُـــاث التـــي ال ج٩ـــىن مىظهـــت لؤلٚـــغاى الخ٨ؿـــِىاث ؤًـــا ٧ـــان ميكـــَا

ــغاى الٗضاثُــت ؤو الجزاٖــاث  الؿــلمُت، ؤو ألاؾــلخت ؤو اإلاٗــضاث ؤو وؾــاثل الى٣ــل اإلاىظهــت الؾــخٗمالها فــي ألٚا

ش بـــضء هٟـــاط الاجٟا٢ُـــت الـــظي ٧ـــان  ا فـــي ْـــٝغ ال ًخجـــاوػ حؿـــٗت ؤقـــهغ مـــً جـــاٍع اإلاؿـــلخت، مـــ٘ يـــغوعة جـــضمحَر

ثُت لخماًت الؿ٩ان والبِئت، ؤما اإلاـاصة الشالشـت ٞىهـذ ٖلـى التـزام م٘ مغاٖاة ٧ل الخضابحر الى٢ا 1975ؾىت 

ــغاٝ بٗــضم ه٣ــل َــظٍ الٗىانــغ البُىلىظُــت وؤال حؿــاٖض فــي طلــ٪ ــغاٝ اإلاخٗا٢ــضة (4)الــضو٫ ألَا ، وحٗمــل ألَا

 ٖلى الخٗاون واإلاؿاٖضة في ؾبُل جىُٟظ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت.

، بال 1925ان ٖلُــه الخــا٫ فــي بغوجى٧ــى٫ ل٣ــض قــ٩لذ َــظٍ الاجٟا٢ُــت جُــىعا َامــا بــالىٓغ بلــى مــا ٧ــ

ؤنها لم ج٣ضم مٟهىما واضخا لخٍٗغ٠ ألاؾلخت البُىلىظُت ولم جًـ٘ مٗـاًحر لخدضًـض الٗىامـل الضازلـت فـي 

ثهــا ٦مــا ؤن ؤلاجٟا٢ُــت ال جــىو ٖلــى آلُــت الخٟخــِل الــضولي وهــٕؼ َــظٍ ألاؾــلخت ولــم جخًــمً ؤخ٩ــام ، (5)ج٩ٍى

ٖلــى الش٣ــت فـي جىُٟــظ ؤخ٩امهــا ؤ٦ـــثر مـً التر٦ـــحز ٖلــى ؤلاقــغاٝ الــضولي  جخٗلـ٤ بىؾــاثل ه٣لهــا، ٦مــا ؤنهـا حٗخمــض

 .(6)وجسلى مً ؤي ٣ٖىباث جٟغى ؤخـترام ٢ىاٖضَا

                                                           

 .463، ٓوعغ ٍبثن، ص ي.٘ـ.ِبوِٛبسن، ر٤ٔٞص٢ خٟ.ِبث١ٛصهٝثود  -(1

2(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 

 .227، ٓوعغ ٍبثن، ص 73، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ-(3

4(- Jozef GOLDBLAT,<<The biological weapons convention overview>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., 

Thirty seventh year, No. 318, Geneva, May-June 1997, pp. 353- 356. 

5(- Ibid., pp. 353, 354. 

6(- Valentin A.ROMANOV,<<The humanitarian dimension of the convention on "silent weapons">>, 

in I.R.R.C., I.C.R.C., ibid., p. 288. 
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ـاع مـً حٗـضًل ؤخ٩ـام َـظٍ الاجٟا٢ُـت ٖلـى َـظا الىدـى بةيـاٞت بغوجى٧ـى٫ ًىا٦ـب  وال بض في َـظا ؤلَا

عيـُت ؤو ال٣ىابـل الٗى٣ىصًـت مـ٘ بًجـاص مـا ؤنـبذ ٖلُـه الخـا٫ فـي اجٟا٢ُـت ألاؾـلخت ال٨ُمُاثُـت ؤو ألالٛـام ألا 

 آلُت جىُٟظ ومغا٢بت لخىُٟظ ؤخ٩امها.

      زاهيا: حٍش وجٝييذ ألاظلحت ال٢يميائيت:زاهيا: حٍش وجٝييذ ألاظلحت ال٢يميائيت:

ـ جبيـــُاثُـــت فـــي ؾـــبُل بُـــان مٟهـــىم ألاؾـــلخت ال٨ُم ٟـــا م٣ٗـــضا قـــِئا مـــا  1993ذ اجٟا٢ُـــت بـــاَع حٍٗغ

ٟاث ما مًـمىهه ؤن ألاؾـلخت ال٨ُماثُـت  لؤلؾلخت ال٨ُمُاثُت خُض ظاء في اإلااصة الشاهُت اإلاسههت للخٍٗغ

هــي ألاؾــلخت التــي جدــىي اإلاــىاص ال٨ُمُاثُــت الؿــامت وؾــالثٟها مىٟــغصة ؤو مجخمٗــت، والتــي جدــضر مــً زــال٫ 

ـــــاة ؤو عجـــــؼ ما٢ـــــذ ؤو ؤيـــــغاع صاثمـــــت لئلوؿـــــان ؤو الخُـــــىان،  ـــــت ٞو مٟٗىلهـــــا ال٨ُمُـــــاجي فـــــي الٗملُـــــاث الخٍُى

كــمل طلــ٪ ظمُـ٘ـ اإلاــىاص ال٨ُمُاثُــت التــي هــي مــ ً َــظا ال٣بُــل، بٛــٌ الىٓــغ ٖــً ميكــإَا وبٛــٌ الىٓــغ َو

 ٖما بطا ٧اهذ جيخج في مغا٤ٞ ؤو طزاثغ ؤو ؤي م٩ان.

ل٣ـــض اؾـــخسضمذ اإلاـــىاص ال٨ُمُاثُـــت مىـــظ ال٣ـــضًم ٧ىؾـــُلت فـــي الخـــغب ٧اؾـــخسضام الؿـــهام الؿـــامت 

ــا، بال ؤنهــا ٧اهــذ مــىاص مؿخسلهــت بُــغ١ بضاثُــت ومدــضوص حَر ة ال٨مُــت، واإلاــىاص الًــاعة وؤبســغة الــؼعهُش ٚو

ً الخــغب ال٨ُمُاثُــت بؿــبب  و٢ــض َٟــذ ٖلــى الؿــُذ فــي نهاًــت ال٣ــغن الخاؾــ٘ ٖكــغ وبضاًــت ال٣ــغن الٗكــٍغ

ما٫ الاهخ٣امُـت ظـغاء َـظا الاؾـخسضام زانـت  الاؾخسضام الىاؾ٘ لهظٍ الىؾاثل في الخغوب الخضًشت وألٖا

ـــــاػ فــــي الخــــغب الٗــــاإلاُخحن، ٟٞـــــي الخــــغب الٗاإلاُــــت ألاولـــــى اؾــــخسضمذ مــــىاص مخٗــــضصة  مثهـــــا ٚــــاػاث ال٩لــــىع ٚو

ش  ــل  22الخــغص٫ بخــاٍع ت ٦بــ" بر ـًــ"فــي مى٣ُــت ب 1915ؤبٍغ ،وفــي مجمــل (1)حرةـببلج٩ُــا ؤًٞــذ بلــى زؿــاثغ بكــٍغ

َــــً مــــً الٛــــاػاث الؿــــامت واإلاــــىاص ال٨ُمُاثُــــت الًــــاعة بلــــى  125.000َــــظٍ الخــــغب ؤصي اؾــــخسضام خــــىالي 

، وهــي خهـُلت مهىلـت ٧ــان ال ئــت ؤلـ٠ ٢خُـلبنـابت ٢غابـت ملُـىن وزالزماثــت ؤلـ٠ شـخو مــً بُـثهم خـىالي م

 (2).بض مً الخدغ٥ صولُا إلاىاظهمةها

بن ألاؾــــلخت ال٨ُمُاثُــــت ؾــــالح ٖكــــىاجي بامخُــــاػ طلــــ٪ ألهــــه ال ًم٨ــــً الــــخد٨م فــــي آزــــاٍع وال ًم٨ــــً 

الجٟا٢ُــاث  1977مــً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫  51جىظجهــه بلــى َــضٝ ٖؿــ٨غي مدــضص خؿــبما وعص اإلاــاصة 

ـاح ظى٠ُ ألاعب٘،  وطل٪ ألن َظٍ الىؾاثِ ال٨ُمُاثُت ؤٚلبها ٩ًـىن فـي قـ٩ل ٚـاػاث جىدكـغ ٖبـر الهـىاء والٍغ

ا وال فـــــي هُا٢هـــــا بط جمــــــ ؤلاوؿـــــان والخُـــــىان والُٛـــــاء الىبـــــاحي ممـــــا ٌُٗـــــل  ٌؿـــــخدُل الـــــخد٨م فـــــي مؿـــــاَع

ٟــا٢م مـــ وٍُ ، ومىــظ الًــغع الا٩ًىلــىجي والبُيــي ٞجهــا اليكــاٍ الؼعاعــي والا٢خهــاصي فــي اإلاى٣ُــت اإلاخًــغع ٍو

الخــــــغب الٗاإلاُــــــت ألاولــــــى جهــــــاٖض الاؾــــــدى٩اع الــــــضولي الؾــــــخسضام مشــــــل َــــــظٍ ألاؾــــــلخت التــــــي َــــــؼث الًــــــمحر 

تي ـ، و٢ـــض ؤٞيـــ ى جدـــغ٥ اإلاجخمـــ٘ الـــضولي آهـــظا٥ بلـــى ب٢ـــغاع بٗـــٌ ال٣ىاٖـــض الضولُـــت الاجٟا٢ُـــت الـــ(3)الٗـــالمي

 بلــــى اجٟا٢ُــــت خٓــــغ ونـــىال  1925حٗـــالج مكــــ٩لت ألاؾــــلخت ال٨ُمُاثُـــت ٧اهــــذ بــــضاًةها مـــ٘ بغوجى٧ــــى٫ ظىُــــ٠ 

 وهدىاو٫ اله٨حن الضولُحن ُٞما ًلي: 1993ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت 

                                                           

 .19، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ا١ٌٙزٟ ٗؼٔبٕ ػطب هللا -(1

 . 179ثن، ص ، ٓوعغ ٍبي.٘ـ.ِبوِٛبسن، ر٤ٔٞص٢ خٟ.ِبث١ٛصهٝثود  -(2

 .231، ٓوعغ ٍبثن، ص 74، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(3
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بشوجو٠و٥ حىيٚ املخّلٞ بحٍش الٕاصاث الخاهٝـت أو العـامت أو أي ٔـاصاث أخـشى والوظـائل  -أ

 :1925الجشزوميت في الحشب  

 ؾــلخت الخاه٣ــتخٓــغ اؾــخسضام ألا  ٢1899ــغع اإلاــاجمغ الــضولي للؿــالم ألاو٫ اإلا٣ٗــىص فــي الَــاي ٖــام 

بنـــضاع  1907ؤو الًـــاعة بالصـــخت ُٞمـــا ؾـــمي بٖـــالن الَـــاي الشـــاوي، وجـــم فـــي مـــاجمغ الَـــاي الشـــاوي للؿـــالم 

ول٨ً الجضا٫ خى٫ مضي ٞٗالُةهما ؤنهخـه الخـغب  ،بٖالن زاوي لخٓغ اؾخسضام الؿمىم وألاؾلخت الؿامت

ش باألؾـلـبر ٖـــتي زلٟـذ الخهـُلت ألا٦ــالٗاإلاُـت ألاولـى الـ هدُجـت الؾـخسضام الٛــاػ ألو٫  خت ال٨ُمُاثُـتبر الخـاٍع

ــــل  22مــــغة فــــي  ، وفــــي ؾــــبُل ججــــاوػ َــــظٍ الشٛــــغة ال٣اهىهُــــت (1)" فــــي يــــىاحي بلج٩ُــــابرـإيــــمى٣ُــــت " 1915ؤبٍغ

او٣ٗــض اإلاــاجمغ الــضولي بكــإن الخــض مــً الخجــاعة الضولُــت لؤلؾــلخت والــظزاثغ وؤصواث الخــغب فــي ظىُــ٠ ٖــام 

اًت مجلـ ٖهبت ألامم ؤًـ 1925 بغوجى٧ـى٫ ظىُـ٠ اإلاخٗلـ٤ بدٓـغ الٛـاػاث الخاه٣ـت ً جـم اٖخمـاص جدذ ٖع

والىؾـــاثل الجغزىمُـــت فـــي الخـــغب الـــظي ا٢ـــغ خٓـــغا قـــامال  (2) ؤو الؿـــامت ؤو الٛـــاػاث ألازـــغي )ؤو مـــا قـــابهها(

 ٖلى اؾخسضام َظٍ ألاؾلخت.

ُٗـت بن ال٣ُمت ال٣اهىهُت لبروجى٧ى٫ ظى٠ُ ؤمغ مجل زالٝ ٟٞهي و٢اهىوي، بلـى ٚاًـت جإ٦ُـض الجم

ُـــت لهـــظا البروجى٧ـــى٫ مـــا ٖـــؼػ الاهًـــمام الـــضولي لـــه فـــي مـــا بٗـــض،  الٗامـــت لؤلمـــم اإلاخدـــضة ٖلـــى الُبُٗـــت الٗٞغ

اؾـــخسضام بلخىضًـــض الـــضولي ل 1966صٌؿـــمبر  16ٍش ( بخـــاع 24) 2603خُـــض ؤنـــضعث الجمُٗـــت الٗامـــت ال٣ـــغاع 

الخانـــت بـــالخمُحز وخٓـــغ  البروجى٧ـــى٫ ل٣ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي الخـــظ٦حر بخماشـــ يو  ،َـــظٍ ألاؾـــلخت

، ولـــم ٌؿـــلم البروجى٧ـــى٫ مـــً الى٣ـــاثو والاهخ٣ـــاصاث ٞهـــى لـــم ٌكـــمل ؾـــىي خٓـــغ (3)برع لهـــاـآلاالم التـــي ال مـــ

ـــــا مـــــً ألاوكـــــُت اإلاؿـــــاٖضة، ٦مـــــا ســـــجل  حَر ً والى٣ـــــل والاؾـــــخدضار ٚو الاؾـــــخسضام صون ؤلاهخـــــاط والخســـــٍؼ

ا جخٗلـــ٤ بٟـــغى مبـــضب الخباصلُـــت ُٞمـــا بٗـــض وظلهـــ 17جدٟٓـــا ســـخب مثهـــا  37البروجى٧ـــى٫ جدٟٓـــاث بلٛـــذ 

ملؼمـت بخُبُــ٤ البروجى٧ــى٫ بطا  حر ـٚــهٟؿــها  بر ـخـواإلاٗاملـت باإلاشــل فـي اؾــخسضام َــظٍ ألاؾـلخت خُــض الــضو٫ حٗ

بر ـؤ٦ـ تالٗمل ٖلى اجٟا٢ُت صولُت طاث ٢ُمت ٢اهىهُبلى ، و٢ض ظغي بٗض طل٪ الخىظه (4)لم ًلتزم الخهم به

 .  بُىه٦ما ؾى 1993ثُت ؾلخت ال٨ُمُاجمشلذ في اجٟا٢ُت خٓغ ألا 

ا  -ب ىْ وجخضيً ألاظلحت ال٢يميائيت وجذميَر  :1993اجٙاٜيت حٍش اظخحذار ـو

فـــي ظىُـــ٠،  1969بـــضؤث اإلاٟاويـــاث الضولُـــت إل٢ـــغاع اجٟا٢ُـــت خٓـــغ ألاؾـــلخت ال٨ُمُاثُـــت مـــً ٖـــام 

ا ببــاسيغوجىظــذ باٖخمــاص اجٟا٢ُــت " ً ألاؾــلخت ال٨ُماثُــت وجــضمحَر ش " خٓــغ واؾــخدضار ونــى٘ وجســٍؼ خــاٍع

                                                           

1)-Jean MIRIMANOFF,<<The red cross and biological and chemical weapons>>, in I.R.R.C., 

I.C.R.C., Tenth year, No. 111, Geneva, June 1970, p.301.  

أٚ كبُ٘ض اإلٗغ٤ِي١ ٣نًو "لو٢ٜ ٝؽز٠ اُو٢ٍٔ ؽٍٞ ٓلٍُٞ ٝروعٔخ ػ٘ٞإ اُجوٝرًٍٞٞ، ٝهل صبه فالف ػ٠ِ أَُزٟٞ اُ -(2

" ٓب ٣غؼَ اُؾظو شبٓال ٝٓطِوب ٌَُ اُـبىاد أَُزؼِٔخ ك٢ اُؾوة، أٓب اُ٘ض اُلو٢َٗ عبء ك٤ٚ or other gases" "اٌغبصاد أخشٜ

ٔٞاك ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ اُز٢ ٢ٛ ٖٓ ؽج٤ؼخ ٓشبثٜخ اُـبىاد اُقبٗوخ " ٓب ٣غؼَ اُؾظو ال ٣شَٔ اال اou similairesُ" "أٚ اٌّشبثٙخػجبهح "

أٝ اَُبٓخ، ٝٛنا األف٤و ٛٞ ٓب اؽزغذ ثٚ اُٞال٣بد أُزؾلح أٓبّ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُزجو٣و اٍزقلآٜب ُِـبىاد ا٤ُٜٔغخ ُألػظبة ك٢ ؽوثٜب 

 .131-128، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌغؼذٞ ػجبً ٛبشْك٢ ك٤ز٘بّ، أٗظو ك٢ مُي: 

 ٗلَٚ.أُوعغ  -(3

 .231، ٓوعغ ٍبثن، ص 74، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(4
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ــل  29الىٟــاط فــي  حز ـوصزلــذ خــ 1993ظــاهٟي  13 ش  1997ؤبٍغ ــغاٝ ٞجهــا بلــى ٚاًــت جـــاٍع وبلــٜ ٖــضص الــضو٫ ألَا

 (1) .2013صولت، جًاٝ بلجها ؾىعٍا التي اهًمذ قهغ ؾبخمبر  189خىالى  2013ؤوث  19

 بر ـخــــــبطا حٗ ،ؾــــــىت اهةهــــــذ بىدُجــــــت ظــــــض اًجابُــــــت 23بن مــــــضة اإلاٟاويــــــاث إل٢ــــــغاع الاجٟا٢ُــــــت صامــــــذ 

ٗالُــــت فــــي مجــــا٫ هــــٕؼ ألاؾــــلخت ـؤ٦ــــ مــــً الاجٟا٢ُــــت ًىمىــــا َــــظا، و٢ــــض  تىـخــــثر الاجٟا٢ُــــاث الضولُــــت جُــــىعا ٞو

وجًــمً اإلاــاصة ألاولــى مــً ، (2)والدكــٗب الــض٤ُ٢ كــغح الخ٣نــيجٟهــُالث َامــت ٢ــض ونــلذ خــض ال جًــمىذ 

خسضام ؤو بهخــاط ؤو الاجٟا٢ُـت التزامــاث ٖامــت ٖلـى ٚــغاع بــاقي اجٟا٢ُـاث هــٕؼ ألاؾــلخت بدٓـغ اؾــخدضار ؤو اؾــ

٣ـــــت مباقـــــغة ؤو  ثهـــــا ؤو ه٣لهـــــا بٍُغ ت  حر ـٚـــــخُاػتهـــــا ؤو جسٍؼ ـــــضم ال٣ُـــــام بإًـــــت اؾـــــخٗضاصاث ٖؿـــــ٨ٍغ مباقـــــغة ٖو

الؾــخٗمالها ؤو الخــض ؤو اإلاؿــاٖضة ٖلــى َــظٍ ألاوكــُت، مــ٘ الخٗهــض بخــضمحر َــظٍ ألاؾــلخت فــي ًٚــىن ٖكــغ 

ان الاجٟا٢ُـــــت وجـــــضمحر مغاٞـــــ٤ بهخاظهـــــا ؤو  ش بـــــضء ؾـــــٍغ ٣ـــــا مـــــا ظـــــاءث بـــــه اإلاـــــاصة  ؾـــــىىاث مـــــً جـــــاٍع ثهـــــا ٞو جسٍؼ

الهاث والخبلُٛـاث بكـإن اإلاسـؼون مـً  غاٝ ج٣ضًم ٧ل ؤلٖا الخامؿت، وجٟغى اإلااصة الشالشت ٖلى الضو٫ ألَا

ً، وحكــحر اإلاـاصة الؿاصؾــت بلــى  َـظٍ ألاؾــلخت بالخٟهـُل الخ٣نــي وال٨مـي بمــا فـي طلــ٪ مغاٞـ٤ ؤلاهخــاط والخسـٍؼ

ٚغاى الؼعاُٖــــــت والهــــــىاُٖت والبدشُــــــت والُبُــــــت والهــــــُضالهُت اإلادٓــــــىعة ٧ــــــاأل  حر ـٚــــــألاوكــــــُت ال٨ُماثُــــــت 

ت  ــــغاى الٗؿــــ٨ٍغ ــــغاى الى٢اثُــــت وألٚا ني ٦م٩اٞدــــت  حر ـٚــــوألٚا طاث الهــــلت بالدؿــــلر وبهٟــــاط ال٣ــــاهىن الــــَى

ــ٤ باالجٟا٢ُــت، ٦مــا جــىو اإلاــاصة الشامىــت  الكــٛب، و٧ــل َــظا باالؾــخضال٫ بجــضو٫ الٗىانــغ ال٨ُمُاثُــت اإلاٞغ

مشــل فــي مىٓمــت خٓــغ ألاؾــلخت ال٨ُمُاثُــت والتــي حكــٝغ ٖلــى جد٣ُــ٤ الٛــغى مــً ٖلــى آلُــت َامــت ظــضا جخ

ــ٤ ؤهٓمــت مــً  جٕز الؿــالح ال٨ُمُــاجيـالاجٟا٢ُــت، ولــً هٟهــل ٦شحــرا فــي وكــاٍ اإلاىٓمــت ألن ؤٚلبــه ًخٗلــ٤ بــ ٞو

ائهـــا بالتزاماتهـــا ، ممـــا ٢ـــض ًدُـــض فـــي بٗـــٌ جٟانـــُله ٖـــً (3) اإلاغا٢بـــت والخٟخـــِل ٖلـــى الـــضو٫ للخد٣ـــ٤ مـــً ٞو

ما٫ الٗضاثُت.مىيى   (4)ٕ ؾحر ألٖا

الهضص ؤن الجؼاثـغ مـً بـحن الـضو٫ اإلاى٢ٗـت ٖلـى َـظٍ الاجٟا٢ُـت، وهـي حٗمـل  ظاوججضع ؤلاقاعة في َ

ــاء بالتزاماتهــا فــي مجــا٫ مخابٗــت جىُٟــظ الاجٟا٢ُــت اإلاــاعر فــي  125 -97خُــض نــضع مغؾــىم عثاســ ي  ،ٖلــى الٞى

ــــــل  26 ــــــت اإلاكــــــتر٦ت اإلا٩لٟــــــت بخُبُــــــ٤ ههــــــىم بةوكــــــاء وجىٓــــــُم وؾــــــحر اللجىــــــت الى ًخًــــــمً  1997اٍٞغ ػاٍع

 (5).2014واإلاٗض٫ ؾىت  ؤلاجٟا٢ُت

  زالثا: حٍش وجٝييذ ألاظلحت الىوويت:زالثا: حٍش وجٝييذ ألاظلحت الىوويت:

بن ألاؾلخت الىىوٍت جُـغح ٖـضصا مـً اإلاؿـاثل ال٣اهىهُـت طاث الٗال٢ـت بالٗضًـض مـً ٞـغوٕ ال٣ـاهىن 

جٕز الؿـــــالح ـ٣ــــاهىن الــــضولي لــــالــــضولي، ومثهــــا ال٣ــــاهىن الــــضولي لخ٣ـــــى١ ؤلاوؿــــان وال٣ــــاهىن الــــضولي البُيـــــي وال

وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، وفي َظٍ الضعاؾت ؾى٣خهغ ٖلى آزاع اؾخسضام ألاؾـلخت الىىوٍـت ؤو الةهضًـض بهـا 

                                                           

1(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 

 .204، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(2

 .181، ٓوعغ ٍبثن، ص ي.٘ـ.ِبوِٛبسن، ر٤ٔٞص٢ خٟ.ِبث١ٛصهٝثود  -(3

 .577، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(4

 125 -97 ٣ؼلٍ أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ 2014أًزٞثو  27أُٞاكن  1436ٓؾوّ ػبّ  03ٓئهؿ ك٢  300-14أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  -(5

ٝأُزؼٖٔ اٗشبء ٝر٘ظ٤ْ ٤ٍٝو اُِغ٘خ اُٞىاه٣خ أُشزوًخ أٌُِلخ ثزطج٤ن  1997اكو٣َ  26أُٞاكن  1417م١ اُؾغخ  19أُئهؿ ك٢ 

ارلبه٤خ ؽظو األٍِؾخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ، ٝاٗزبعٜب، ٝفيٜٗب، ٝاٍزؼٔبُٜب، ٝرل٤ٓورِي األٍِؾخ، ك٢ اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ 

 .4، ص 65اُل٣ٔوواؽ٤خ اُشؼج٤خ، اُؼلك ههْ 
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مــــا٫ الٗضاثُــــت، وطلــــ٪ مــــً زــــال٫ ـفـــي مــــ حزان ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي زانــــت ٢ىاٖــــضٍ اإلاخٗل٣ـــت بؿــــحر ألٖا

 .1996ت اؾخسضام ألاؾلخت الىىوٍت ؤو الةهضًض بها ج٣ُُم ٞخىي مد٨مت الٗض٫ الضولُت بكإن مكغوُٖ

، ـحٗخـــ بر ألاؾـــلخت الىىوٍـــت ؤزُـــغ ؤهـــىإ ؤؾـــلخت الـــضماع الكـــامل ٖلـــى ؤلاوؿـــان والبِئـــت بـــضون مىـــإػ

ـت الهاثلـت التـي جخمـ ـل ظـضا، ومؿـاخاث واؾـٗت ظـضا،  حز ـوطل٪ هٓغا لل٣ضعة الخضمحًر بهـا والتـي جمخـض ألمـض ٍَى

، وخؿـب اإلاسخهـحن ٞـةن ألاؾـلخت الىىوٍـت (1)ت والبِئـت الُبُُٗـت ألظُـا٫ ٖـضةوجخإزغ بها ٧ـل ال٩اثىـاث الخُـ

 ما ههه:ةها خُض ظاء في ٞخىي مد٨مت الٗض٫ الضولُت بكإن ٖضم مكغوُٖوزُمت، لها آزاع 

ال " وجلــ٤ أن ألاظــلحت الىوويــت  ــي أحهــضة مخٙ ــشة جــى م واٜت ــا ِــً الخحــام الــزسة أو اوؽــىاَس

ظـــلحت الىوويــــت ِاـــع هحــــو مـــا  ــــي موحـــود أنل ال جىلــــٞ ٘ٝـــي ٠ميــــاث ي الّمليـــت بــــزاث وبيّت ـــال فــــي 

   (2)"َائلت مً الحشاسة والىاٜت ٘حعبل وإهما أيما إؼّاِا ٜويا وويل ألامذ

ــــت مــــً وو٣ٞــــا لــــظل٪، وخؿــــب اإلاسخهــــحن ٞــــةن ألاؾــــلخت الىىوٍــــت جدــــضر  ــــت آلازــــاع مجمٖى الخغاٍع

لت ألامض وواؾٗت ؤلاهدكاع ٤ الخٟهُل (3)واإلا٩ُاه٨ُُت وؤلاقٗاُٖت ٍَى  :(4) الخالُت، ٞو

 .هٟجاع ؤلا تر اإلاغب٘ مً م٩ان ـًَ في اإلا 50: جيخج مىظاث الخهاصم بدُض جيؿ٠ ججزيراث مي٣اهي٢يت -أ

ا ب: جيخج ًٖ ججزيراث حشاسيت -ب  ٧لم. 1200اإلاظًبت للماصة الخاع٢ت و وكُاع اإلاىاص اإلاكٗت وجمخض آزاَع

 الخُت وحؿخمغ إلاالًحن الؿىحن بؿبب هىاجج الاوكُاع.: جازغ ٖلى ال٩اثىاث ججزيراث إؼّاِيت -ج

ــــت والىخكــــُت  بهــــا ألاؾــــلخت الىىوٍــــت فــــي  حز ـجخمــــ تيـالــــو٢ــــض ٧ــــان الٗــــالم قــــاَضا ٖلــــى ال٣ــــىة الخضمحًر

٨ُــت  ٨ُــت ٖلــى الُابــان فــي نهاًــت الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت، ٣ٞــض زلٟــذ ال٣ىبلــت ألامٍغ الهجمــاث الىىوٍــت ألامٍغ

٣ًــاعب مئــت وؤعبٗــىن ؤلــ٠ ضــخُت ؤو مــا ٣ًــاعب ههــ٠ ؾــ٩ان اإلاضًىــت، ؤمــا فــي  " مــاَيروؼــيماٖلــى مضًىــت "

" ٣ٞــض ؤؾــٟغث ال٣ىبلــت الشاهُــت بلــى م٣خــل خــىالي ؤعبــ٘ وؾــبٗحن ؤلــ٠ شــخو ؤو زلــض ؾــ٩ان ه٣ــاصا١يمضًىــت "

حن الـظًً ًىلـضون آلان  تىـخـ، ًًاٝ ٖلـى طلـ٪ ٖـضص ؤ٦بـر مـً الجغحـى واإلاكـغصًً و (5)اإلاضًىت ألاوالص اإلاكـَى

ــمــا ًجٗل حر مؿــبى٢ت، ٦مــا بلــٜ بظمــالي ال٣خلــى فــي الخمـــ الؿــىىاث الالخ٣ــت ـهــا ٧اعزــت بوؿــاهُت مؿــخمغة ٚو

 (6) .للهجىم خىالي زالزماثت ؤل٠ شخو مً آزاع ألاؾلخت

                                                           

 .23كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(1

فبٌمٛح اٌزذ١ِش٠خ ٌألعٍسخ ا٠ٌٕٚٛخ ال ٠ّىٓ اززٛائٙب فٟ ز١ض أٚ صِٓ، ئر رىّٓ ف١ٙب رذ١ِش اٌسؼبسح ثىبٍِٙب ٝرؼ٤ق أُؾٌٔخ: "  -(2

 ٚإٌظبَ اإل٠ىٌٛٛخٟ ٌٍىشح األسػ١خ ثشِزٗ.

ِٚٓ شأْ اإلشؼبع اٌزٞ ٠طٍمٗ أٞ رفد١ش ٔٛٚٞ أْ ٠إثش فٟ اٌظسخ ٚاٌضساػخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚػٍٝ اٌغىبْ ػٍٝ ِذٜ ِغبزخ   

"، أٗظو ك٢ مُي ٚاعؼخ خذا، ٚػالٚح ػٍٝ رٌه فاْ ِٓ شأْ اعزخذاَ األعٍسخ ا٠ٌٕٚٛخ أْ ٠شىً خطشا خغ١ّب ػٍٝ األخ١بي اٌّمجٍخ

 .23، 22ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص ص  كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ

3)-Marcel JUNOD,<< The Hiroshima disaster>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Twenty-second year, No. 231, 

Geneva, November-December 1982, p. 335.  

ٝاٍزؼٔبالرٜب ا٤َُِٔخ<<، ٓؾبػوح ك٢ ا٤ُّٞ اُلها٢ٍ األٍٝ ؽٍٞ اُزغبهة ، >>اُطبهخ ا٣ُٝٞ٘خ ث٤ٖ أُقبؽو ِٕظٛسٞػٔبه  -(4

، اُغيائو،  54ا٣ُٝٞ٘خ اُلو٤َٗخ ك٢ اُظؾواء اُغيائو٣خ، أُوًي اُٞؽ٢٘ ُِلهاٍبد ٝاُجؾش ك٢ اُؾوًخ اُٞؽ٤٘خ ٝصٞهح أٍٝ ٗٞكٔجو 

 .56، 55، ص 1996ك٤لو١  15

٢ُ اإلَٗب٢ٗ )ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ٝك٢ اُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ(، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، ، اُ٘ظو٣خ ُِؼبٓخ ُِوبٕٗٞ اُلٝاٌٛفبأؽٔل أثٞ  -(5

 .128، ص 2006، 1اُوبٛوح، ؽ 

 .2، ص 2013األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ، ٓطجٞػخ طبكهح ػٖ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، آ٣به /ٓب٣ٞ  -(6
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ان٦ما ال جؼا٫ مى٣ُخا " الٟغوؿـُت ٖلـى فـي حراث الىىوٍـت ـالخٟجـججاعب " ٖلى بكاٖت الهوٜاس" و"ٜس

ـــــت ؾـــــىت  ـــــانظـــــاءث ٢ـــــىاث ؤلاخـــــخال٫ الٟغوســـــ ي فـــــي مى٣ُـــــت "، و٢ـــــض 1960الصـــــخغاء الجؼاثٍغ " بمسخلـــــ٠ ٜس

سـجحن ظؼاثـغي بيـاٞت ٖلـى  150ال٩اثىاث الخُت واإلااقُت والضواب وب٩ل جإ٦ُض جمذ الخجغبت ٦ظل٪ ٖلـى 

ؾـــ٩ان اإلاى٣ُـــت الـــظًً لـــم ًـــخم بظالئهـــم، ٢هـــض صعاؾـــت مٟٗـــى٫ َـــظٍ ال٣ىابـــل ٖلـــى ؤلاوؿـــان ٦ـــظل٪، و٢ـــض 

وبلٛـــــذ ٢ىتهــــا زالزــــت ايــــٗاٝ ال٣ىبلـــــت الـــــتي ال٣ُــــذ ٖلــــى َحروقـــــُما  خملــــذ ال٣ىبلــــت بؾــــم الحربــــٕى ألاػع١

ت و٢ض ؤباصث آهظا٥ ٧ل ؤوظه الخُاة في جلـ٪ اإلاىـا٤َ  الُاباهُت، وجمذ ٖضة جٟجـحراث في الصخغاء الجؼاثٍغ

ان  وال ًــــؼا٫ الؿــــ٩ان ٌٗــــاهىن بلــــى خــــض آلان مــــً ألايــــغاع ؤلاقــــٗاُٖت مــــً حكــــٍى اإلاىالُــــض وبنــــاباث الؿــــَغ

لت ألامض ِشتوألاوعام الخب ٍى  (1) بالبِئت الُبُُٗت. م٘ ؤيغاع واؾٗت ؤلاهدكاع َو

ــت لهــظٍ ألاؾــلخت ال ًىظــض اجٟــا١ صولــي ٖلــى خٓــغ اؾــخسضام  م مــً َــظٍ ال٣ــضعة الخضمحًر لــى الــٚغ ٖو

٣خهـــغ الخىٓـــُم الـــضولي الاجٟـــاقي لهـــظٍ ألاؾـــلخت ٖلـــى  َـــظٍ ألاؾـــلخت ؤو الةهضًـــض بهـــا بكـــ٩ل ٖـــام ومُلـــ٤، ٍو

لجؼثُت، ومً ؤَمها هجـض اجٟـا٢ُخحن، ألاولـى هـي اجٟا٢ُـت خٓـغ ألاؾـلخت الىىوٍـت لٗـام ٖضص مً الاجٟا٢ُاث ا

حز بـــحن الــــضو٫ ال٨بـــري التــــي نــــىٗذ ؤو ـ، بال ؤن َـــظٍ الاجٟا٢ُــــت ال جدٓـــغ جمامــــا َـــظٍ ألاؾــــلخت بـــل جمــــ1968

ِـ لهـا ٞجغث ؤؾلخت هىوٍت ٢بل الاجٟا٢ُت والتي لها خـ٤ الاخخٟـاّ بهـا صون جُىعيهـا، وبـاقي الـضو٫ التـي لـ

، ؤمـا الاجٟا٢ُـت الشاهُـت ٞهـي اجٟا٢ُـت الخٓـغ الكـامل للخجـاعب الىىوٍـت والتـي (2)خ٤ في امخال٥ َـظا الؿـالح

 44ا٦خمـا٫ ههـاب  مالىٟـاط بٗـض لٗـض حز ـجٕز الؿالح لؤلمم اإلاخدضة والتي لم جضزل خـجبىاَا اإلااجمغ الضولي ل

ـظٍ اإلاٗاَـضة م٨ملـت الجٟا٢ُــت مىؾـ٩ى لخٓـغ ججـاعب ألا  ؾـلخت الىىوٍــت فـي الجـى والًٟـاء الخــاعجي صولـت، َو

 (3)والتي جُالب بدٓغ ظؼجي لؤلؾلخت الىىوٍت. 1963وجدذ ؾُذ اإلااء 

مــــا٥ الّذائيــــت ألاظــــلحت الىوويــــت  -أ ِاــــع لــــوء الــــشأي يظدؽــــاسي ملح٢مــــت الّــــذ٥ ولــــوابي ظــــير ألِا

 :1996الذوليت بؽجن مؽشوِيت الت ذيذ با ظلحت الىوويت أو اظخخذامها 

الـــغؤي الاؾدكـــاعي إلاد٨مـــت الٗـــض٫ الضولُـــت بكـــإن مكـــغوُٖت الةهضًـــض باألؾـــلخت الىىوٍـــت ؤو جىـــاو٫ 

اؾـــخسضامها ه٣اَـــا ٢اهىهُـــت َامـــت مخٗل٣ـــت باألؾـــلخت الىىوٍـــت ومـــً ؤَـــم َـــظٍ الى٣ـــاٍ اؾـــخسضام ألاؾـــلخت 

 بًـىابِالىىوٍت في ْـل ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ؾـىداو٫ الخُـغ١ بلـى ؤَـم اإلاؿـاثل طاث الهـلت 

مــا٫ الٗضاثُــت لت إضع ؤلاقــاعة بلــى ؤن ٨ٞــغة ٖــغى اإلاؿــججــ، و٦ُــ٠ جىاولةهــا اإلاد٨مــت غؤيفــي َــظٍ الــ ؾــحر ألٖا

 الؿاا٫ الخالي: جًمىذٖلى مد٨مت الٗض٫ الضولُت حٗىص إلاىٓمت الصخت الٗاإلاُت بغؾالت 

فــي لــوء أزــاس الاــحيت والبيييــتل َــل يمثــل اظــخخذام دولــت مــا لألظــلحت الىوويــت فــي الحــشب "

ــــا اللتزامات ـــــا بموحــــب الٝــــاهون الـــــذوليل بمــــا فــــي رلـــــ٤ دظــــخوس مىٍمـــــت أ و فــــي أي هــــضاُ معـــــلل حخــــش خٜش

 (4)"الاحت الّامليت

                                                           

 .23، ٓوعغ ٍبثن، ِٕظٛسٞػٔبه  -(1

 .184، ٓوعغ ٍبثن، ص ي.٘ـ.ِبوِٛبسن ، ر٤ٔٞص٢خٟ.ِبث١ٛصهٝثود  -(2

 أُوعغ ٗلَٚ. -(3

أُولٓخ ٖٓ ٓل٣و ٓ٘ظٔخ اُظؾخ اُؼب٤ُٔخ ٝاُن١ رؼٖٔ هواه عٔؼ٤خ  1993أٝد  27ك٢ اُوٍبُخ أُئهفخ ك٢ عبء ؽِت اُلزٟٞ  -(4

أٗظو ك٢ أطٞاد ،  3 طٞرب ٓوبثَ 11، ٝهل أطله أُؾٌٔخ اُلزٟٞ ثؤؿِج٤خ 1993ٓب١  14أُئهؿ ك٢  40-46اُظؾخ اُؼب٤ُٔخ ههْ 

، ٓ٘شٞهاد األْٓ أُزؾلح، ههْ اُٞص٤وخ 1996-1992مُي: ٓٞعي األؽٌبّ ٝاُلزبٟٝ ٝاألٝآو اُظبكهح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ 

(ST/LEG/SER.F/1/Add.1 ،٣ٞ٤ٗٞهى ،)108، ص 1998. 
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ا في مؿاثل الازخهام بمىظب اإلااصة  مـً هٓـام اإلاد٨مـت عؤث ؤن  56بال ؤن اإلاد٨مت ولضي هَٓغ

ـــى ؤمـــغ  ال ًـــضزل يـــمً وكـــاٍ  اإلاىٓمـــت ال جســـخو بال بمٗالجـــت آزـــاع ألاؾـــلخت صون مؿـــبباث َـــظٍ آلازـــاع َو

اإلاىٓمـــت، بال ؤن ألامـــغ لـــم ًخى٢ـــ٠ ٖـــً َـــظا الخـــض ٣ٞـــض جبيـــذ الجمُٗـــت الٗامـــت لؤلمـــم اإلاخدـــضة اإلاؿـــإلت فـــي 

ش   49/75وؤنضعث ال٣غاع ع٢م  49تها صوع   96اؾدىضث للماصة لل٣ٟـغة ألاولـى اإلاـاصة  1994صٌؿمبر  15بخاٍع

 ٨مت الٗض٫ الضولُت بكإن اإلاؿإلت الخالُت:مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة والظي ظاء ُٞه َلب ٞخىي مً مد

َــل الت ذيــذ با ظــلحت الىوويــت أو اظــخخذامها فــي أي ٌــٗش مــً الٍــشوٗ ي٢ــون معــموحا بــ  "

 ."بموحب الٝاهون الذولي؟

اإلاالخٓت ألاولى هي الازخالٝ بحن نُاٚت ؾاا٫ مىٓمت الصخت الٗاإلاُـت وؾـاا٫ الجمُٗـت الٗامـت 

ثر جٟهــُال ـظــاء مسخهــغا، فــي خــحن ٧ــان ؾــاا٫ مىٓمــت الصــخت الٗاإلاُــت ؤ٦ــلؤلمــم اإلاخدــضة َــظا ألازحــر الــظي 

زانـت باإلقـاعة بلـى آلازـاع الصـخُت والبُ ُـت لؤلؾـلخت الىىوٍـت، وبٗـض الىٓـغ فـي مؿـاثل الازخهـام او٣ٗــض 

ش  لُت  08الازخهام للمد٨مت ونضعث الٟخىي بخاٍع  .1996ظٍى

الهــــلت باؾــــخسضام ألاؾــــلخت الىىوٍــــت  و٢ــــض ٖالجــــذ الٟخــــىي الٗضًــــض مــــً اإلاؿــــاثل ال٣اهىهُــــت طاث

والةهضًـــــض بهـــــا وؤَمهـــــا صعاؾـــــت آزـــــاع ألاؾـــــلخت الىىوٍـــــت ٖلـــــى ؤلاوؿـــــان والبِئـــــت، و٦ـــــظل٪ اؾـــــخسضام ألاؾـــــلخت 

الىىوٍــت فــي بَــاع خٓــغ اؾــخسضام ال٣ــىة فــي الٗال٢ــاث الضولُــت بمىظــب مُشــا١ ألامــم اإلاخدــضة زانــت اإلاــاصة 

ت اؾـــــخسضام ألاؾـــــلخت الىىوٍـــــت ؤو الةهضًـــــض بـــــه فـــــي بَـــــاع الغابٗـــــت ال٣ٟـــــغة الشاهُـــــت، و٦ـــــظل٪ ها٢كـــــذ اإلاد٨مـــــ

مىا٢كـــــت خـــــ٤ الـــــضو٫ فـــــي الـــــضٞإ الكـــــغعي ٧اؾـــــخصىاء ٖـــــً خٓـــــغ اؾـــــخسضام ال٣ـــــىة فـــــي الٗال٢ـــــاث الضولُـــــت، 

وجىاولــــذ مبــــاصت مغجبُــــت بهــــظا الخــــ٤ ٧الًــــغوعة والخىاؾــــب و٧ــــان لهــــظٍ اإلاىا٢كــــاث ؤزــــغ ٦بحــــر ٖلــــى الخ٨ــــم 

ذ اإلاد٨مت ل٣ىاٖض ال٣ـاهىن الـضولي طاث الهـلت بدماًـت البِئـت الثهاجي للمد٨مت ٦ما ؾىالخٔ، ٦ما جُغ٢

ال٢ةها باآلزاع البُ ُت لؤلؾلخت الىىوٍت  :جزإ اإلاؿلرـال٣اهىن الؿاعي ػمً الاإلاد٨مت  جىاولذ٦ما ، (1) ٖو

نزاُ املعـــللل وظـــخولي اَخمامـــا أوال ملعـــجلت مـــا إرا ـظـــخيخٝل إلـــع الٝـــاهون العـــاسي فـــي حـــاالث الـــ"

فــــــي الٝـــــاهون الــــــذولي جـــــىٍم مؽــــــشوِيت أو ِــــــذم مؽـــــشوِيت اللجــــــوء إلــــــع  ةذ محــــــذد١اهـــــذ َىــــــاٟ ٜواِـــــ

ألاظلحت الىوويت بالزاثل وظدىٍش بّذ رلـ٤ فـي املعـجلت املّشولـت ِلي ـا فـي لـوء الٝـاهون العـاسي فـي 

ــــــاهون ـالــــــ ــــــاث النــــــزاُ املعــــــللل ٜو واِــــــذ الٝــــــاهون إلاوعــــــاوي املىىبٝــــــت فــــــي أٜو نزاُ املعــــــلل أي مبــــــادئ ٜو

 (2)"الحياد

ذ وا ــــت مــــً الهــــ٩ى٥ الضولُــــت فــــي ؾــــبُل البدــــض ٖــــً ؤي خٓــــغ نــــٍغ ؾخٗغيــــذ اإلاد٨مــــت مجمٖى

مــــً الثدــــت  33بكــــإن الٛــــاػاث الخاه٣ــــت واإلاــــاصة  1899لؤلؾــــلخت الىىوٍــــت ومــــً بُثهــــا بٖــــالن الَــــاي الشــــاوي 

بكــــإن خٓـــــغ الاؾـــــخٗما٫  1925بكـــــإن خٓــــغ الؿـــــم وألاؾــــلخت الؿـــــامت وبغوجى٧ــــى٫ ظىُـــــ٠  1907الَــــاي 

 1972لخاه٣ــــت ؤو الؿــــامت ؤو مــــا ٌكــــابهها، و٦ــــظل٪ اجٟا٢ُــــت خٓــــغ ألاؾــــلخت البُىلىظُــــت الخغبــــي للٛــــاػاث ا

ا فـــي َـــظٍ الاجٟا٢ُـــاث ؤي هـــو ًدٓـــغ ؤو ٌكـــحر بلـــى خٓـــغ 1993وال٨ُمُاثُـــت  ، ولـــم جـــغي اإلاد٨مـــت فـــي ج٣ـــضًَغ

 اؾخسضام ألاؾلخت الىىوٍت ؤو الةهضًض بها وط٦غث ما ههه:
                                                           

 .25 – 17ب، ٓوعغ ٍبثن، ص ص كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜ-(1

 .25أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2
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   جحٍــــش ـألاظــــلحت الىوويــــت فــــي املّاَــــذاث الــــوال ج ــــذ املح٢مــــت أي حٍــــش محــــذد للجــــوء إلــــع "

 (1)"ـشاحت اظخخذام أظلحت مّيىت مً أظلحت الذماس الؽامل

ــــت اإلاد٨مــــت يــــمً الاجٟا٢ُــــاث الضولُــــت ٦مــــا بدشــــذ مٗاَــــضاث خٓــــغ اؾــــخسضام ألاؾــــلخت  مجمٖى

بكــإن  1967" اإلااعزــت فــي جالجيلول٢ــوؤقــاعث بلــى ازىــحن مثهــا هــي مٗاَــضة " تيـالــالىىوٍــت فــي مىــا٤َ مُٗىــت 

٩ـا الالجُيُـت والتـي و٢ٗـذ ٖلـى بغوجى٧ىلهـا ؤلايـافي الـضو٫ الىىوٍـت  خٓغ اؾخسضام ألاؾلخت الىىوٍـت فـي ؤمٍغ

بري مـــ٘ بٖـــالن ٖـــضم التزامهـــا فـــي خـــا٫ الـــضٞإ ٖـــً الـــىٟـ، وهٟــــ الصـــ يء ظـــغي مـــ٘ اجٟا٢ُـــت ـالخمــــ ال٨ـــ

مٗاَــــــضة خٓــــــغ اهدكــــــاع ، ٦مــــــا حٗهــــــضث الــــــضو٫ الىىوٍــــــت فــــــي بَــــــاع 1975ؤوث  06" اإلااعزــــــت فــــــي ساسوجووٕــــــا"

حر الىىوٍـت بال اطا ٧ـان وظـىص الضولـت مهـضصا، ـألاؾلخت الىىوٍت بٗضم اؾخسضام َظٍ ألاؾلخت يـض الـضو٫ ٚـ

 واٖخبرث اإلاد٨مت:

بر َـزٍ الّىاــش بمثابـت حٍـش ؼـامل اجٙـاقي الظـخخذام َـزٍ ألاظـلحت او الت ذيـذ ـإال أخ ا ال حّخـ"

 (2)"باظخخذامها في حذ راج 

ث الجمُٗـــــت الٗامــــت اإلاخٗل٣ــــت بمؿـــــإلت خٓــــغ ألاؾــــلخت الىىوٍـــــت هــــي ألازــــغي مـــــً ولــــم حؿــــلم ٢ــــغاعا

 ، ٣ٞض عؤث اإلاد٨مت بإنها:(3)الاؾخيخاظاث ال٣ًُت للمد٨مت

٘ــ ن جلــ٤ الٝــشاساث وان ١اهــذ دلــيال وااــحا ِاــع ٜلــٞ ِميــٞ إصاء مؽــ٣لت ألاظــلحت الىوويــت ال "

ِـــذم مؽـــشوِيت اظـــخخذام مثـــل َـــزٍ جـــضا٥ جٝفـــش ِـــً إزبـــاث وحـــود اِخٝـــاد ب لضاميـــت املماسظـــت بؽـــجن 

 (4)"ألاظلحت

 حر ـٚـاإلاؿإلت الشاهُـت التـي جبدتهـا اإلاد٨مـت هـي مـا بطا ٧ـان ًجـب اٖخبـاع اللجـىء بلـى ألاؾـلخت الىىوٍـت 

جزإ اإلاؿـلر و٢ـاهىن ـفي يىء مباصت و٢ىاٖض ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي الـضولي الؿـاعي فـي ؤو٢ـاث الـ مكغوٕ

ـــاع ط٦ـــغث  اإلاد٨مـــت بىخـــضة ٧ـــل مـــً هٓـــامي الَـــاي وظىُـــ٠ فـــي بَـــاع ال٣ـــاهىن الـــضولي الخُـــاص، وفـــي َـــظا ؤلَا

٤ ما ًلي: ذ اإلاد٨مت بلى ؤن َظا ال٣اهىن ٣ًىم ٖلى مبضؤًً ؤؾاؾحن ٞو  ؤلاوؿاوي، ٦ما هَى

واملبذحن ألاظاظين اللزان جخممن ما الىفوؿ امل٢وهت لبييت الٝـاهون إلاوعـاوي َمـا ١الخـالي: "

ـيزا بـين املـت الع٣ان املذهيين وألاَذاٗ املذهيت ويٝيم جميـأو َزيً املبذأيً  عت ذٗ حماي ير ـٝـاجلين ٔو

 (5)"املٝاجلينل.... وو٘ٝا للمبذأ الثاوي يحٍش الدعملب في حالم ال دالي لها للمٝاجلين

ال ًــــــخم الــــــىو ٖلجهــــــا فــــــي  تيـالــــــ٦مــــــا ؤ٦ــــــضث اإلاد٨مــــــت ٖلــــــى ؤَمُــــــت قــــــٍغ صي مــــــاعججز فــــــي الخــــــاالث 

هـــا اإلاـــضهُىن واإلا٣ـــاجلىن جدـــذ خماًـــت مبـــاصت ال٣ـــاهىن الـــضولي ٦مـــا اؾـــخ٣غ الىهــىم الضولُـــت والتـــي ًٓـــل ٞج

                                                           

 .25، ص كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن -(1

 .32، ص ٗلَٚ ٔوعغاُ -(2

ٝٗنًو  1961ٗٞكٔجو  24أُئهؿ ك٢  (16 -)ك 1635أٍٝ هواه ُِغٔؼ٤خ اُؼبّ أكاٗذ ك٤ٚ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ ًبٕ اُوواه  -(3

أزٙبوب ٌسك اإلٔغبْ مًود اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ إٔ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُؾوة اُنه٣خ رشٌَ " 1983ك٣َٔجو  15ك٢  38/75ًنُي اُوواه 

األخ١بي  فٟ اٌس١بح اٌٛاسد فٟ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍسمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ ٚال ٠مزظش رٌه ػٍٝ األخ١بي اٌسب١ٌخ فمؾ ثً وزٌه ػٍٝ

اعزخذاَ األعٍسخ ا٠ٌٕٚٛخ ٠ؼذ أزٙبوب ١ٌّثبق األُِ اٌّزسذح ( مًود ك٤ٚ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ثؤٕ "1992) 84/53"، ًٝنُي اُوواه اٌالزمخ

، اٗظو 34، ص ٗلَٚٔوعغ اُ"، أٗظو ك٢ مُي: ٚخش٠ّخ ػذ اإلٔغب١ٔخ، ٠ٚدت زظش٘ب، ئٌٝ ز١ٓ اٌٛطٛي ئٌٝ ٔضع اٌغالذ إٌٛٚٞ

 .128، اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌٛفبًنُي : أؽٔل أثٞ 

 .34، 33كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص ص  -(4

 .34، 33أُوعغ ٗلَٚ، ص ص  -(5
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ٖلُــه الٗــٝغ واإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت ومــا ًملُــه الًــمحر الٗــام، و٢ــض جــم اؾــدىاصا بلــى َــظا الكــٍغ الٗضًــض مــً 

ُــــت ؤو ؤنهــــا اهخ٣لــــذ مــــً ـألاؾــــلخت الخضًشــــت والخ٣لُضًــــت ألن ؤ٦ــــ ثر ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي هــــي ٖٞغ

اإلا٨خــىب واؾــخ٣غث فــي ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الٗغفــي، و٢ــض صخًــذ اإلاد٨مــت حجــت ؤن مكــ٩لت ألاؾــلخت  الكــ٩ل

الىىوٍــت ظـــاءث بٗـــض ْهـــىع ؤٚلـــب ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿــاوي وؾـــاهضث الـــغؤي ال٣اثـــل بـــإن ألاؾـــلخت الىىوٍـــت 

 :جسً٘ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ومً بحن ما ٢ُل في َظا اإلاجا٫ مً الُٝغ الىُىػلىضي

إن الٝــاهون إلاوعــاوي الــذوليل بفــٙت ِامــت  ّامــل الت ذيــذ باظــخخذام ألاظــلحت الىوويــت ٠مــا "

  ّامل ألاظلحت ألاخشى.

لٝـــــذ وؽـــــج الٝـــــاهون الـــــذولي إلاوعـــــاوي ملواحهـــــت الٍـــــشوٗ املّاــــــشةل وال يٝخفـــــش جىبيٝـــــ  ِاـــــع 

ة الحــــــشب أظــــــلحت الــــــضمً العــــــالٚل واملبــــــادئ ألاظاظــــــيت لهــــــزا الٝــــــاهون باٜيــــــت: للخخٙيــــــٚ مــــــً ٜعــــــو 

 (1)"وجىويٝها  ظباب إوعاهيت

تـراٝ مـً اإلاد٨مـت بسًـٕى ألاؾـلخت الىىوٍــت ل٣ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ال ٌٗنــي  بال ؤن الٖا

ا، ٟٞي ؤٚغب الخُصُاث في الخ٨م ظاء ما ًلي:  باليؿبت لها صلُال ٧اُٞا ٖلى خَٓغ

واِــــذ الٝــــاهون املىى " ــــاث الــــ٠مــــا ظــــبٞ للمح٢مــــت وأن ر٠ــــشثل ٘ــــ ن مبــــادئ ٜو نزاُ ـبــــٞ فــــي أٜو

ــــو اِخبــــاس إلاوعــــاهيت ج ّــــل مــــً ظــــير أِمــــا٥ الٝخــــا٥ املعــــلل  اــــع َو خبــــاس ألِا املعــــللل وفــــي ـــــميم  ِي

٢ــزا ٘ـــ ن أظــاليب ووظــائل الحـــشب الــ يز ـ   حعــدبّذ أي جميــــخالــّا لّــذد مــً الؽـــشوه الفــاسمتل َو

لـي لهـال محٍـوسة. وبـالىٍش إلـع بين ألاَذاٗ املذهيت والّع٢شيت أو ال   مً ؼجخ ا أن حعملب حالمـا ال دا

يبـذو فـي الحٝيٝـت أهـ  ال ي٣ـاد لي ا املح٢مت أِالٍل إ   أؼاسث ـالخفائق الٙشيذة لألظلحت الىوويتل ال

٘ـــ ن املح٢مـــت ل ومـــْ رلـــ٤ل ترام َـــزٍ الؽـــشوهـيم٢ـــً الخو٘يـــٞ بـــين اظـــخخذام مثـــل َـــزٍ ألاظـــلحت واحـــ

ًٝ إلـــع أن اظـــخخذام ألاظـــلحت الىوويـــت جـــشى أن لـــيغ لـــذ  ا ِىاــــش ١ا٘يـــت لخم٢ين ـــا مـــً الخلـــوؿ بدـــي

واِذ الٝاهون املىىبٝت في النزاُ املعلل في أي ٌٗش  (2)".ظي٢ون بالمشوسة مخالٙا ملبادئ ٜو

م٨ـــً مالخٓـــت الخىـــا٢ٌ ٚـــ حر اإلاى٣ُـــي الـــظي و٢ٗـــذ ُٞـــه اإلاد٨مـــت فـــي ٧ـــىن ألاؾـــلخت الىىوٍـــت ال ـٍو

برع لهــا ـال مــ تيـالــخٓــغ آلاالم و والخىاؾــب  حز ــــمُحؿــخجُب إلابــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بمــا ٞجهــا مبــضؤ الخ

ا، مً ظهت، و و  حَر ٖخباع اإلاد٨مت ؤهـه لـِـ لـضيها ٖىانـغ ٧اُٞـت لخم٨ُثهـا مـً الخلـىم بقٍغ صي ماعججز ٚو

، وال قــ٪ ؤن فــي أي ٌــٗشجزإ اإلاؿــلر ـل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن اإلاىُبــ٤ ػمــً الــ تٟــلبلــى ؤن ألاؾــلخت الىىوٍــت مسا

ن َىــــا٥ ْــــغوٝ ٩ًــــىن ٞجهــــا اؾــــخسضام َــــظٍ ألاؾــــلخت مؿــــمىخا وبالخدضًــــض خالــــت ني ؤـحرة حٗـــــالٗبــــاعة ألازــــ

اإلاٗاملــت باإلاشــل ؤو جــضابحر الـــغصٕ ؤو ال٣هــام، ل٨ــً اإلاد٨مـــت ال حكــحر بلــى ؤن مبـــضؤ اإلاٗاملــت باإلاشــل ال مجـــا٫ 

 لخُب٣ُه في ال٣ىاهحن ؤلاوؿاهُت ٦ما زبذ يـمً اجٟا٢ُـت ُِٞىـا ل٣ـاهىن اإلاٗاَـضاث فـي ال٣ٟـغة الخامؿـت مـً

 (3) مً الاجٟا٢ُت. 60اإلااصة 

                                                           

 .38ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن ، ص  كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ -(1

 .41أُوعغ ٗلَٚ ، ص  -(2

)اٌخبطخ ثأٙبء اٌؼًّ ثبٌّؼب٘ذاد اٌذ١ٌٚخ(ػٍٝ األزىبَ اٌخبطخ ثسّب٠خ األشخبص اٌٛاسدح  3ئٌٝ  1ال رغشٞ اٌفمشاد ِٓ  -5" -(3

مبَ ػذ األشخبص اٌزٞ ٠زّزؼْٛ ثسّب٠خ ِثً ٘زٖ فٟ ِؼب٘ذاد راد ؽبثغ ئٔغبٟٔ ٚخبطخ األزىبَ اٌّزؼٍمخ ثّٕغ أٞ ِٓ أٔٛاع االٔز

 .48، ٓوعغ ٍبثن، ص 1969اٌّؼب٘ذاد"،  ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ 
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غ ٖىانـغ ٧اُٞــت ؤو  ـغاث اإلاخ٨ـغعة للمد٨مــت بذجـت ٖـضم الا٢خىــإ جـاعة، وبذجـت ٖــضم جـٞى َـظٍ الخبًر

غة  ، وظٗلــــذ مىــــه ؤصث بلــــى نــــضوع خ٨ــــم مٟــــٙغ مــــً مدخــــىاٍٖــــضم بم٩اهُــــت الخ٨ــــم فــــي ْــــل الى٢ــــاج٘ اإلاخــــٞى

ةها اإلاد٨مــت ٖــً ألايــغاع ال٨بـــحرة لهــظٍ مخىا٢ًــا بــحن مدخــىاٍ ومىُى٢ــه، ٞبــالىٓغ بلــى الخدلــُالث التــي ٢ــضم

 ألاؾلخت ٧ان مً اإلاخى٢٘ ؤو ًخم خؿم الامغ بدٍٓغ ل٨ً زُبت ألامل ٧اهذ ٦بحرة.

حزة ـتي ٌؿـــــببها الهجـــــىم والٟاثـــــضة واإلاــــــواإلابـــــضؤ الشـــــاوي جمشـــــل فـــــي مبـــــضب الخىاؾـــــب بـــــحن ألايـــــغاع الـــــ    

دٓـــغ بـــظل٪ آلاالم  ت اإلاخى٢ٗـــت مـــً الهجـــىم، ٍو ٌؿـــببها الهجـــىم للم٣ـــاجلحن،  تيـالـــبرع لهـــا ـمـــال  تيـالـــالٗؿـــ٨ٍغ

بياٞت بلى مىا٢كةها إلاؿاؽ ألاؾلخت الىىوٍت بمبضب الخُـاص ومٟهىمـه فـي ال٣ـاهىوي الـضولي ؤلاوؿـاوي، وعٚـم 

ؤْهــــغث زُــــىعة الؿــــالح الىــــىوي ومؿاؾــــه بالٗضًــــض مــــً اإلابــــاصت وال٣ىاٖــــض فــــي ال٣ــــاهىن  تيـالــــاإلاىا٢كــــاث 

ةهضًـــض باؾـــخٗما٫ ألاؾـــلخت الىىوٍـــت ؤو اؾـــخٗمالها الـــظي ًخٗـــاعى مـــ٘ الـــضولي، ظـــاء مىُـــى١ الٟخـــىي بـــإن ال

مـــــً مُشـــــا١ ألامـــــم اإلاخدـــــضة ومـــــ٘ مبـــــاصت ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي والالتزامـــــاث  51واإلاـــــاصة  04/02اإلاـــــاصة 

حر مكغوٖا، بال ؤن اإلاد٨مـت ؤوعصث اؾـخصىاءا ؤٞـٙغ الٟخـىي مـً ــالضولُت بسهىم ألاؾلخت الىىوٍت ٌٗض ٚ

جـــم ب٢ـــغاع َـــظٍ اإلاـــاصة بؿـــبٗت ؤنـــىاث م٣ابـــل ؾـــبٗت مـــ٘ جـــغظُذ نـــىث الـــغثِـ الـــظي ٧ـــان  مدخىاَـــا خُـــض

 " وظاء في الخُصُت:ب اوي محمذ آهظا٥ الجؼاثغي "

"بىــاءا ِاــع املٝخمــياث الــواسدة أِــالٍ ٘ــ ن الت ذيــذ با ظــلحت الىوويــت أو اظــخخذامها مخــالٚ 

ـــاث الـــ زاُ املعـــللل وخاــــت مبـــادئ الٝـــاهون نـبفـــوسة ِامـــت لٝواِـــذ الٝـــاهون الـــذولي املىىبٝـــت فـــي أٜو

واِذٍ.  الذولي ٜو

   جحـــــذ ـإال أن املح٢مــــتل بــــالىٍش إلـــــع حالــــت الٝــــاهون الـــــذولي الشاَىــــت والّىاـــــش الواّٜيـــــت الــــ

هال ليغ في وظّها أن جخلق إلع هدي ت حاظمت بؽجن ما إرا ١ان الت ذيذ با ظـلحت الىوويـت أو  جف٘ش

أٜصـو  مـً ٌـشوٗ الـذ٘اُ ِـً الـىٙغل ي٢ـون ٘يـ  بٝـاء  اظخخذامها مؽشوِا أو ٔير مؽشوُ في ٌـٗش

 (1)"الذولت راج  مّشلا للخىش

                                                           

 عبء ٓ٘طٞم كزٟٞ أُؾٌٔخ ًبُزب٢ُ: -(1

 طٞرب ٓوبثَ طٞد ٝاؽل. 13أهود ثؤؿِج٤خ "ئْ اٌّسىّخ .. رمشس االعزدبثخ ٌٍفزٜٛ"  -أ

ؼشفٟ أٚ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ االرفبلٟ أٞ زظش شبًِ ٚػبَ ٌٍزٙذ٠ذ ثبألعٍسخ ا٠ٌٕٚٛخ ثبٌزاد أٚ ١ٌظ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌ"-ة

 " أهود ثبإلعٔبع.العزخذاِٙب

ِٓ ١ِثبق األُِ  2ِٓ اٌّبدح  4ئْ اٌزٙذ٠ذ ثبعزؼّبي اٌمٛح أٚ اعزؼّبٌٙب ثٛاعطخ األعٍسخ ا٠ٌٕٚٛخ اٌزٞ ٠زؼبسع ِغ أزىبَ اٌفمشح "-ج

 .3ٓوبثَ  11" أهود ثؤؿِج٤خ ، غ١ش ِششٚع51مزؼ١بد اٌّبدح اٌّزسذح ٚال ٠فٟ ثد١ّغ ِ

٠دت أْ ٠ىْٛ اٌزٙذ٠ذ ثبألعٍسخ ا٠ٌٕٚٛخ أٚ اعزخذاِٙب ِزّبش١ب ِغ ِمزؼ١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌٛاخت اٌزطج١ك فٟ أٚلبد إٌضاع "-د

سذدح ثّٛخت ِؼب٘ذاد أٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌّغٍر، ٚال ع١ّب ِمزؼ١بد ِجبدب اٌمبٟٔٛٔ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚلٛاػذٖ، ٚوزٌه الٌزضاِبد اٌّ

 .أهود ثبإلعٔبعاٌزؼٙذاد اٌزٟ رزؼٍك طشازخ ثبألعٍسخ ا٠ٌٕٚٛخ" 

"ثٕبءا ػٍٝ اٌّمزؼ١بد اٌٛاسدح أػالٖ فاْ اٌزٙذ٠ذ ثبألعٍسخ ا٠ٌٕٚٛخ أٚ اعزخذاِٙب ِخبٌف ثظٛسح ػبِخ ٌمٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ -٘ـ

 مبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚلٛاػذٖ.إٌّطجمخ فٟ أٚلبد إٌضاع اٌّغٍر، ٚخبطخ ِجبدب اٌ

ئال أْ اٌّسىّخ، ثبٌٕظش ئٌٝ زبٌخ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌشإ٘خ ٚاٌؼٕبطش اٌٛالؼ١خ اٌزٟ رسذ رظشفٙب، ١ٌظ فٟ ٚعؼٙب أْ رخٍض ئٌٝ   

ٔز١دخ زبعّخ ثشأْ ِب ئرا وبْ اٌزٙذ٠ذ ثبألعٍسخ ا٠ٌٕٚٛخ أٚ اعزخذاِٙب ِششٚػب أٚ غ١ش ِششٚع فٟ ظشف ألظٝ ِٓ ظشٚف اٌذفبع 

أهود ثَجؼخ أطٞاد ٓوبثَ ٍجؼخ أطٞاد ٝاُزوع٤ؼ ًبٕ ثظٞد اُوئ٤ٌ  ٌٕفظ، ٠ىْٛ ف١ٗ ثمبء اٌذٌٚخ رارٗ ِؼشػب ٌٍخطش"ػٓ ا

 "(.ِسّذ ثدبٚٞ)ًبٕ هئ٤ٌ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ اُن١ هعؼ اٌُلخ ُظبُؼ اُلووح ٓب هجَ األف٤وح ٛٞ اُوبػ٢ اُغيائو١ "

ثؼخ ٚئوّبي اٌّفبٚػبد اٌّإد٠خ ػٍٝ ٔضع اٌغالذ إٌٛٚٞ ثىبفخ خٛأجٗ رسذ سلبثخ ٕ٘بن اٌزضاَ لبئُ ثبٌؼًّ، ثسغٓ ١ٔخ ػٍٝ ِزب"-ٚ 

-1992أٗظو ك٢ مُي: ٓٞعي األؽٌبّ ٝاُلزبٟٝ ٝاألٝآو اُظبكهح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ، أهود ثبإلعٔبعد١ٌٚخ طبسِخ ٚفؼبٌخ" 

 .122، ٓوعغ ٍبثن، ص 1996
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غي ال٨ش حر مً الخ٣ى٢ُحن في َظٍ الٟخىي اهخ٩اؾـت خ٣ُ٣ُـت للخُبُـ٤ ال٣ًـاجي الؿـلُم ل٣ىاٖـض ـٍو

ال٣اهىن الضولي الؿاعي اإلاٟٗى٫، بط ٦ُـ٠ ال ًم٨ـً ؤن ج٩ـىن ألاؾـلخت الىىوٍـت مدٓـىعة وهـي ال حؿـخجُب 

إلابـــاصت ؤلاوؿـــاهُت بـــاٖتراٝ اإلاد٨مـــت، فـــي خـــحن ج٩ـــىن ؤؾـــلخت الـــضماع الكـــامل ألا٢ـــل قـــإها باإلا٣اعهـــت ألصوـــى ا

٢اهىهُــا لىظُــت وال٨ُمُاثُــت مدٓــىعة جمامــا، ٣ٞــض قــ٩ل الخ٨ــم ٢هــىعا باألؾــلخت الىىوٍــت ٧األؾــلخت البُى 

ٖــــابغة وبهمــــا ، ألن ألامــــغ فــــي خ٣ُ٣خــــه ال ًخٗلــــ٤ بمكــــ٩لت (1) ؤو ؤن الخ٨ــــم ٧ــــان جدــــذ يــــِٛ ؾُاســــ يحرا ـ٦بــــ

 (2)ًخٗل٤ بمىاظهت الٗالم لخُاع بؾخمغاٍع ؤو ٞىاثه.

مـا٫ الٗضاثُـت ٖلـى ؤهـىإ  مما ؾـب٤، الخٓـغ والخ٣ُُـض الـظيووعخخلق  جٟغيـت يـىابِ ؾـحر ألٖا

ـــــت الًـــــغع، ومث بر ـخـــــحٗ تيـالـــــمُٗىـــــت مـــــً ألاؾـــــلخت  ؾـــــلخت جُغ٢ىـــــا بلـــــى بٗـــــٌ ألا  هـــــاٖكـــــىاثُت ألازـــــغ ؤو مَٟغ

ــــا اجٟا٢ُــــت تي جىاولةهــــا الخ٣لُضًــــت زانــــت ألاؾــــلخت الـــــ خٓــــغ وج٣ُُــــض ؤؾــــلخت ج٣لُضًــــت مُٗىــــت ًم٨ــــً اٖخباَع

ــت ؤو ٖكــىاثُت ألازــغ  ال ًم٨ــً ال٨كــ٠ ٖثهــا  تيـالــوبغوجى٧ىالتهــا ؤلايــاُٞت ومثهــا الكــٓاًا  1980لٗــام  مَٟغ

ع اإلاٗمُــــــت وألاؾــــــلخت الخاع٢ـــــــت ومسلٟــــــاث الخــــــغب ال٣ابلـــــــت حزـوألالٛــــــام الاقــــــغا٥ الخضاُٖــــــت وؤؾـــــــلخت اللــــــ

ا، وألاؾــلخت الٗى٣ىصًــت، ومــً زــم  لئلهٟجــاع  ، و٦ــظل٪ جىاولىــا ألالٛــام ألاعيــُت ومــا جسلٟــه مــً ضــخاًا ؾــىٍى

ُــــــغ الخمُُــــــؼي ألؾـــــلخت الـــــضماع الكـــــامل الخضًشـــــت ومثهـــــا ألاؾـــــلخت ال٨ُمُاثُـــــت  جُغ٢ىـــــا ٖلـــــى ألازـــــغ اإلاـــــضمغ ٚو

 والبُىلىظُت والىىوٍت وجىُٓمها ال٣اهىوي.

  املىلب الثالث: املىلب الثالث: 

  ا٥ مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاويا٥ مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاويحٍش وجٝييذ أظاليب ٜخحٍش وجٝييذ أظاليب ٜخ

ما٫ الٗضاثُـت جـىٓم ظـؼءا مهمـا آزـغ بلـى ظاهـب وؾـاثل ال٣خـا٫، وهـي ؤؾـالُب  بن يىابِ ؾحر ألٖا

حر اإلاكــــغوٕ مــــً َــــظٍ ألاؾــــالُب، وؤؾــــالُب ال٣خــــا٫ هــــي ـال٣خــــا٫ فــــي ؾــــبُل جىٓــــُم اإلاكــــغوٕ مىٗــــا وخٓــــغ ٚــــ

ت للخهـــــم، وفـــــي مجـــــا٫ جزإ إليـــــٗـؤقـــــ٩ا٫ واؾـــــتراجُجُاث مُٗىـــــت جخســـــظَا ؤَـــــغاٝ الـــــ اٝ ال٣ـــــىة الٗؿـــــ٨ٍغ

اٖــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ى ٢جــم جىُٓمهـــا يـــمً  مـــا مـــاطط مُٗىــت مثهـــاؾــىداو٫ ازخُـــاع ه صعاؾــت َـــظٍ ألاؾـــالُب

مـــا٫ الٗضاثُـــتؤلاوؿـــاوي ال ؾـــُما  فـــي ال٣ـــاهىن  الـــضولي ؤلاوؿـــاوي، وهدىـــاو٫ فـــي َـــظا اإلاجـــا٫  يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

٘ الؿ٩ان اإلاضهُحن وألامغ بٗـض ؤلاب٣ـاء ٖلـى ؤخـض ٖلـى الخضٕ الخغبُت والٛضع في ٕٞغ ؤو٫ ، زم ؤ ؾلىب ججَى

ما٫ الاهخ٣امُت في ٕٞغ ؤزحر.  ٢ُض الخُاة في ٕٞغ زان، زم ؤؾلىب الا٢خهام وألٖا

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتأظلو ي الٕذس والخذاُ الحش ي لمً لوابي ظير ألِا   أظلو ي الٕذس والخذاُ الحش ي لمً لوابي ظير ألِا

، وعٚـــم حر مـــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلختـ٨شـــبن الٛـــضع والخـــضٕ الخغبُـــت ؤؾـــالُب ٢خالُـــت اؾـــخسضمذ فـــي ال 

مــا٫ الٗضاثُــتبال ؤن هٓــغة وزضاٖــه،  الدكــابه ال٨بـــحر فــي صوعَمــا فــي جٓلُــل الخهــم مــً  يــىابِ ؾــحر ألٖا

 خُض اإلاكغوُٖت، ولهظا ؤلاعجباٍ بُثهما هضعؾهما مٗا وهٟغ١ بُثهما ُٞما ًلي:

                                                           

<<، ك٢ ٤ُٞ٣1996ٞ  ٣08خ ك٢ ػٞء اُوأ١ االٍزشبه١ ُٔؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ك٢ ، >>ٓشوٝػ٤خ األٍِؾخ اُ٘ٞٝػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(1

 .372كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص 

2)-Marcel JUNOD, op.cit., p. 344.  



 يف القانون الدولي اإلنشانيالباب األول: اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية 

  
142 

 
  

 أوال: حٍش أظلوب الٕذس:

 23ء بلــــى الٛـــضع فــــي الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت ٧اهــــذ اإلاــــاصة جدٓــــغ اللجــــى تيـالــــبن ؤو٫ الىهـــىم الضولُــــت 

 والتي ظاء ٞجها:  ٣ٞ1907غة ب مً الثدت الَاي اإلالخ٣ت باجٟا٢ُت الَاي الغابٗت 

ٜخـــــل أو حـــــشح أحـــــذ أ٘ـــــشاد الذولـــــت املّاديـــــت أو الجـــــيؾ املّـــــادي  -..ل يمىـــــْ بالخفـــــوؿ: ...ب"

 (1)"باللجوء إلع الٕذس

مـً البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ألاو٫،  37ُل ؤ٦ثـر يـمً اإلاـاصة وجم الىو ٖلى خٓغ ؤٖما٫ الٛـضع بخٟهـ

ـا ٔـذس" بٗبـاعة "خياهـتويمً اإلاىا٢كـاث اإلاًٟـُت إل٢ـغاع اإلاـاصة جمـذ الاؾخٗايـت ٖـً ٖبـاعة " " التـي اٖخبَر

ٟا إلاـا ًم٨ـً اٖخبـاٍع ٚـضعا ووؾـٗذ هُا٢ـه لِكـمل  اإلااجمغون ؤ٦ثر احؿاٖا، ٦ما ؤياٞذ اإلااصة الثهاثُت حٍٗغ

 ال٣ٟغة ألاولى ٧الخالي: 37وال٣خل ؤل٣اء ال٣بٌ باللجىء بلى الٛضع، ٞجاء هو اإلااصة بلى ظاهب الجغح 

بر مــــً ٜبيــــل الٕــــذس جلــــ٤ ـ"يحٍــــش ٜخــــل الخفــــم أو إـــــابخ  أو أظــــٍش بــــاللجوء إلــــع الٕــــذسل وحّخــــ

خٝـاد بـجن لـ  الحـٞ أو  ألاّ٘ا٥ حعدثير زٝـت الخفـم مـْ حّمـذ خياهـت َـزٍ الثٝـت وجـذْ٘ الخفـم إلـع ِي

ـاث املعـلحتل وحّخبـر أن ِلي  ا لتزاما بمى  الحمايت وبٝا لٝواِذ الٝاهون الذولي ال   جىبـٞ فـي املىاِص

 ألاّ٘ا٥ الخاليت أمثلت ًِ الٕذس:

 الخٍاَش بييت الخٙاوك جحذ ِلم الهذهت أو يظدعالم.-

 الخٍاَش بعجض مً حشوح أو مشك.-

 الخٍاَش بولْ املذوي ٔير املٝاجل.-

ايــت ورلــ٤ باظــخخذام ؼــاساث أو ِالمــاث أو أصيــاء محايــذة خاـــت الخٍــاَش بولــْ ي٢ٙــل الحم-

ا في النزاُ." ا مً الذو٥ ال   ليعذ و٘ش  (2) با مم املخحذة أو ب حذى الذو٥ املحايذة أو بٕيَر

ذ فـــي  ؤو ٢خــــل ؤو ؤؾـــغ شــــخو بـــاللجىء بلــــى  حالجملــــت ألاولـــى مــــً اإلاـــاصة بدٓــــغ ظـــغ ل٣ـــض جـــم الخهــــٍغ

بطا جـم الٗمـل الٛـاصع صون جد٣ُـ٤ بخـضي َـظٍ الىخـاثج بجـغح ؤو ٢خـل ؤو  الٛضع، وجشاع بق٩الُت َىـا خـى٫ مـا

ــل حٗ الىدُجــت يــغوعة لخُبُــ٤ الخٓــغ؟، ؤم ًم٨ــً اإلاٗا٢بــت ٖلــى الٗمــل الٛــاصع طاجــه؟،  بر ـخــؤؾــغ الٗــضو، َو

ـى الخٓـاَغ بىيـ٘ مٗـحن  والخ٣ُ٣ت ؤن ؤلاظابت ٖلى َظا الؿاا٫ َى ؤن الٛضع طاجه ًٟتـرى وظـىص هدُجـت َو

طلــ٪ ممــا ٢ــض  حر ـٚــخــاثج اإلاــظ٧ىعة مباقــغة ؤو ٢ــض ؾــبب جــإزحر تجــىم ؤو حٗل٣ُــه ؤو اوســخاب ؤو ٢ــض ؾــبب الى

٣ت ؤو ؤزغي في جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاُلىبت، ولٗـل الخـاالث اإلاـظ٧ىعة للٛـضع جٟؿـغ طلـ٪، ٞالخٓـاَغ  ٌؿهل بٍُغ

٢بــل جد٣ُــ٤ مــشال بىيـ٘ـ اإلاــضوي ٚحــر اإلا٣اجــل مٗا٢ــب ٖلُــه ٦ٗمــل ٚــاصع لظاجــه، ٦مــا ؤن ال٣ــبٌ ٖلــى الٛــضاع 

 (3) هدُجخه ًاصي بلى مٗا٢بت بالكغوٕ ٞجها صون خاظت لُد٤٣ مأعبه.

ـ٠ اإلاــاصة  ـى مى٨ــغ ؤزالقـي وصًنــي  37والٛـضع خؿــب حٍٗغ ًىُـىي ٖلــى ه٣ـٌ الٗهــض وزُاهـت الش٣ــت َو

٣ُــت ال٣ضًمــت ــٝغ مُشــا١ الكــٝغ ٦مــا ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ختــى لــضي ال٣باثــل ؤلاٍٞغ  واظخمــاعي فــي ؤلاوؿــان، ٖو

ت ومبـاصت الٟغوؾـُت فـي ال٣ـغون الىؾـُى ٞهـى ٢وفي الٗهىع ال اٖـض ى ٣ضًمـت ومـً زـال٫ الـضًاهاث الؿـماٍو

                                                           

 .12، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

2  ( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 432. 

3  ( -Ibid., Art. 37, op.cit., p. 433. 
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ــ٠ ٣ًــىم الٛــضع ٦إؾــلىب مدٓــىع فــي  ُــت وصًيُــت وؤزال٢ُــت مخإنــلت ال ًم٨ــً ججاوػَــا، وخؿــب الخٍٗغ ٖٞغ

الخـــغب ٖلـــى زالزـــت ٖىانـــغ اؾـــدشاعة ز٣ـــت الخهـــم ؤوال، زـــم حٗمـــض زُاهـــت َـــظا الخهـــم زاهُـــا، وظـــىص خماًـــت 

ال٣اهىن اإلاىُب٤ ٖلى الجٕز اإلاؿلر إلادـل الٛـضع زالشـا، و٢ـض ٢ـضمذ الجملـت الشالشـت مـً اإلاـاصة ؤمشلـت بمىظب 

 :(1)ًٖ ؤٖما٫ الٛضع

 الخٍاَش بييت الخٙاوك جحذ ِلم الهذهت أو يظدعالم: -

ـــى ٌٗخـــ ـــظا ٌكـــمل الاؾـــخسضام الٛـــاصع لٗلـــم الهضهـــت ؤو الاؾدؿـــالم َو بر مسالٟـــت ظؿـــُمت خؿـــب ـَو

ؾـــخٗما٫ والتـــي ظـــاء ٞجهـــا خٓـــغ ؤلا  (واو)شالشـــت فـــي ٣ٞغتهـــا ال 1977لبروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫ مـــً ا 85اإلاـــاصة 

ً حز ـللٗالمــت اإلامــ 37الٛــاصع مسالٟــت للمــاصة  ة للهــلُب ألاخمــغ ؤو الهــال٫ ألاخمــغ ؤو ألاؾــض والكــمـ ألاخمــٍغ

ا َظا البروجى٧ى٫، وهي خماًت بياُٞت مً ؤٖما٫ ال  ٛضع.ؤو ؤًت ٖالماث ؤزغي للخماًت ٣ًَغ

 الخٍاَش بعجض مً حشوح أو مشك: -

لش٣ـت الخهـم بٛـغى زُاهخـه مـً  ةؾدشاع بؤن الخٓاَغ بالجغح ؤو اإلاغى َى  وججضع ؤلاقاعة َىا بلى

مــً البروجى٧ــى٫ ألاو٫  41واإلاــاصة  1949ؤظــل الاؾــخٟاصة ٚــضعا مــً ؤخ٩ــام اجٟــا٢ُتي ظىُــ٠ ألاولــى والشاهُــت 

ً ًٖ ال٣خا٫ واإلااص 1977  مً هٟـ البروجى٧ى٫.  85ة التي جدمي الٗاظٍؼ

 الخٍاَش بولْ املذوي ٔير املٝاجل: -

٢ض ًخٓاَغ الٛاصع ٦ظل٪ بىي٘ اإلاضوي بٛـغى الاؾـخٟاصة مـً مبـضؤ الخمُحـز بـحن اإلاـضهُحن واإلا٣ـاجلحن 

مـا٫ الٗضاثُـت، مــا ًجٗـل الخهـم ًمُـل بلـى جُبُــ٤ اجٟا٢ُـت ظىُـ٠ الغابٗـت لخماًـت اإلاــضهُحن  ؤزىـاء ؾـحر ألٖا

مــــــــــً البروجى٧ــــــــــى٫ ؤلايــــــــــافي  13ومــــــــــا بٗــــــــــضَا ؤو اإلاــــــــــاصة  48يــــــــــافي ألاو٫ ال ؾــــــــــُما اإلاــــــــــىاص والبروجى٧ــــــــــى٫ ؤلا 

، بال ؤن َىـــــا٥ اؾــــــخصىاءا ًســـــو عظــــــا٫ الٗهـــــاباث الـــــظًً ًدــــــ٤ لهـــــم بٗــــــض الاقـــــدبا٥ بٗــــــضم 1977الشـــــاوي

ال٣ٟـــغة الشالشـــت مـــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫ بٛــــغى  44الاخخٟـــاّ بهـــٟت اإلا٣ـــاجلحن خؿـــب هـــو اإلاـــاصة 

 لى م٣خًُاث الخمُحز.الخٟاّ ٖ

الخٍــاَش بولــْ ي٢ٙــل الحمايــت ورلــ٤ باظــخخذام ؼــاساث أو ِالمــاث أو أصيــاء محايــذة خاـــت بــا مم  -

ا في النزاُ: ا مً الذو٥ ال   ليعذ و٘ش  املخحذة أو ب حذى الذو٥ املحايذة أو بٕيَر

ـــــاء الخانـــــت بـــــ األمم ومـــــً الىاضـــــر َىـــــا ؤن اإلا٣هـــــىص خٓـــــغ اؾـــــخسضام الكـــــاعاث والٗالمـــــاث وألاٍػ

اإلاخدضة وظاءث ٖباعة مداًضة ؤي انها ال جُب٤ بال في خالت وظىص ألامـم اإلاخدـضة فـي خالـت خُـاص ٞـةطا ٧اهـذ 

فــي خالــت خــغب ٞــإن َــظٍ الكــاعاث والٗالمــاث َــضٝ مكــغوٕ للخهــم، ؤمــا الــضو٫ اإلاداًــضة ٞاإلا٣هــىص بهــا 

ــا مــً الــضو٫ التــي لِؿــذ ؤَغاٞــا الخُــاص فــي ال٣ــاهىن الــضولي الخ٣لُــضي وبال ٞمــا َــى اإلا٣هــىص بٗبــاعة ؤو بٛ حَر

ُــاع التـــي ال حكــاع٥ فـــي الهــغإ، وبلـــى ظاهــب ؤٖمـــا٫ الٛــضع حكـــحر اإلاــاصة  بلـــى َاثٟـــت  37فــي الجـــزإ بال صو٫ ألٚا

ما٫ ال جسل بإًـت ٢اٖـضة مـً ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي اإلاُب٣ـت فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت  ؤزغي مً ألٖا

 ٦ما ؾجري.وهي ؤٖما٫ الخضإ الخغبي اإلاباخت 

                                                           

 .110، 109ص ، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1
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  زاهيا: أظلوب الخذاُ الحش ي:زاهيا: أظلوب الخذاُ الحش ي:

٢ض ًلجإ ؤَغاٝ الجزإ بلى بٌٗ الخُل في ؾبُل بيـٗاٝ ٢ـىة الخهـم، والٟـغ١ َىـا بـحن الخـضإ 

الخغبــــي والٛــــضع، َــــى ؤن الخــــضإ الخغبــــي ًجــــغي باؾــــخسضام خُــــل جىُــــىي ٖلــــى مسالٟــــت ٢ــــىاهحن وؤٖــــغاٝ 

ـغاٝ، و٢ـض جـم ب٢ـغاع خـ٤ ؤَـغاٝ الخغب، فـي خـحن ؤن الٛـضع ٣ًـىم ؤؾاؾـا ٖلـى مسالٟـت َـظٍ ال٣ـ ىاهحن وألٖا

، ومكـــــغوٕ (1)مـــــشال 16و 15الجـــــزإ فـــــي اؾـــــخسضام ؤؾـــــالُب الخـــــضإ الخغبـــــي يـــــمً الثدـــــت لُبـــــر فـــــي اإلاـــــىاص 

ـت اإلالخ٣ـت باجٟا٢ُـت الَـاي  24يمً اإلاـاصة ، و٦ظل٪ (2)14بغو٦ؿل في اإلااصة  مـً الثدـت الَـاي للخـغب البًر

لجــوء إلــع خـذُ الحــشب والوظــائل الالصمــت لجمــْ املّلومــاث ِــً ي ــوص الوالتــي ظــاء ٞجهــا " 1907الغابٗـت 

ـــم اهٟهـــا٫ اإلاؿـــالخحن بال ؤهـــه الّـــذو وامليـــذان " وجـــم الجمـــ٘ َىـــا بـــحن الخـــضٕ الخغبُـــت وظمـــ٘ اإلاٗلىمـــاث ٚع

لخضٖـــت  اجدًـــحر  ظمـــ٘ اإلاٗلىمـــاثبلـــى َىـــا٥ بم٩اهُـــت زضمـــت ؤخـــضَما لآلزـــغ، ٞالخـــضإ الخغبـــي ٢ـــض يهـــضٝ 

 في ٣ٞغتها الشاهُت ٖلى الخضإ الخغبي خُض ظاء ٞجها ما ًلي : 37صة ٢ض ههذ اإلااؤزغي، و  خغبُت

خذُ الحشب ليعذ محٍوسةل وحّخبر مً خذُ الحشب ألاّ٘ا٥ ال   ال حّذ مً أّ٘ـا٥ الٕـذس "

ــا الٝــاهون الــذوليل وال ــ  ت ــذٗ إلــع جمــليل الخفــم   خ ــا ال حعــدثير زٝــت الخفــم فــي الحمايــت ال ــ  يَٝش

نزاُ ـشة ول٢ن ــا ال جخــل بجيــت ٜاِــذة مــً ٜواِــذ رلــ٤ الٝــاهون ال ــ  جىبــٞ فــي الــأو اظــخذساح  إلــع املخــاو

بر ألاّ٘ـــــــا٥ الخاليــــــت أمثلـــــــت ِاـــــــع خــــــذُ الحـــــــشب: اظـــــــخخذام أظــــــاليب الخمويـــــــ  وإلا  ـــــــام ـاملعــــــللل وحّخـــــــ

ملياث الخمليل وجشويم املّلوماث الخاو ت  (3)"ِو

ــ٤ خملــه  ىبر مــً الخــضإ الخغبــي ألاٞٗــا٫ التــي تهــضٝ بلـــٌٗخــخؿــب اإلاــاصة  جٓلُــل الخهــم ٖــً ٍَغ

ًــــه ٖلــــى ال٣ُــــام بإٖمــــا٫ مةهــــىعة ٢ــــض حٗغيــــه بٖلــــى  ت ؤو مٗلىماجُــــت ؤو جدٍغ ٖخ٣ــــاص زــــاَ  بىؾــــاثل بهــــٍغ

حر مكــغوٕ ـللخُـغ، وججــضع ؤلاقـاعة فــي َــظا اإلا٣ـام بلــى ؤن ؤؾــلىب الخـضإ الخغبــي ٢ـض ًخدــى٫ بلــى ؤؾـلىب ٚــ

ألالٛــام ؤو ألاقــغا٥ الخضاُٖــت والىبــاثِ  مكــغوٖت ال ؾــمُا لــضي اؾــخسضام حر ـٚــبطا اؾــخسضم ُٞــه وؾــاثل 

 و٢ـــض ٢ـــضمذ اإلاـــاصة، 1980ألاؾـــلخت الخ٣لُضًـــت  ألازـــغي ٦مـــا ظـــاء فـــي البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي الشـــاوي الجٟا٢ُـــت

ملُــــــاث  ؤٖــــــالٍ ــــــه وؤلايهــــــام ٖو ؤمشلــــــت ٖــــــً زــــــضٕ الخــــــغب اإلاكــــــغوٖت وظــــــاء ٞجهــــــا اؾــــــخسضام ؤؾــــــالُب الخمٍى

ر الــــضلُل الٗؿـــ٨غي للممل٨ـــت اإلاخدـــضة بلـــى ؤمشلـــت ٖضًــــضة الخًـــلُل وجـــغوٍج اإلاٗلىمـــاث الخاَئـــت، ٦مـــا ٌكـــح

مُــــت والخٓــــاَغ بالهــــضوء وبُٖــــاء ه٣ــــاٍ ٢ــــىة ؤزــــغي مثهــــا اإلاٟاظــــأث وال٨مــــاثً وؤلا وســــخاباث والٛــــاعاث الَى

واؾٗت ل٣ىة نٛحرة، وبىـاء ظؿـىع ومبـان لِؿـذ لالؾـخسضام وبـض عؾـاثل بقـاعاث ػاثٟـت ؾـهلت الالخ٣ـاٍ، 

ا ال٨شحر مً الخضٕ الخغبُت.وبعؾا٫ بغ٢ُاث ووكغاث ٧اطبت ال حَر مُت ٚو  (4) ٣ُام باجهاالث َو

                                                           

1( -  Art.15 ".....and of such deception as does not involve the breaking of good faith either 

positively pledged, regarding agreements entered into during the war, or supposed by the 

modern law of war to exist. Men who take up arms against one another in public war do not 

cease on this account to be moral beings, responsible to one another and to God." 
Art.16 ".... It admits of deception, but disclaims acts of perfidy; and, in general, military necessity 

does not include any act of hostility which makes the return to peace unnecessarily difficult." 

Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS 

LIEBER, op.cit., p. 7.   

 .181، ٓوعغ ٍبثن، ص 57، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(2

3  ( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 432. 

 .182، ٓوعغ ٍبثن، ص 57، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(4
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  لُٙش الثاوي:لُٙش الثاوي:اا

  أحذ ِاع ٜيذ الحياة أحذ ِاع ٜيذ الحياة   إبٝاءإبٝاءم م ويْ الع٣ان املذهيين وألامش بّذويْ الع٣ان املذهيين وألامش بّذأظلو ي ج أظلو ي ج 

٘ الؿ٩ان اإلاضهُحن وألامغ بٗضـٌٗخ ثر ألاؾـالُب زُـىعة ـؤخض ٖلى ٢ُض الخُـاة مـً ؤ٦ـ بب٣اء مبر ججَى

، وهخُـغ١ ل٩ـل ؤؾـلىب 1977جـم جىُٓمهمـا يـمً البروجى٧ـى٫ ؤلايـاُٞحن ٖلى خُاة الؿ٩ان اإلاضهُحن و٢ـض 

٤ ما ًلي:  مثهما ٖلى خضا ٞو

  أوال: أظلوب ج ويْ الع٣ان املذهيين:أوال: أظلوب ج ويْ الع٣ان املذهيين:

٘ الؿـ٩ان اإلاـضهُحن، ٟٞـي خـحن ٢ـغعث الثدـت  ٖمىما، ًدٓغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤؾلىب ججَى

ِـــــً وشيـــــٞ ألاظـــــلحتل ٘مـــــً املؽـــــشوُ ج ويـــــْ "إن الحـــــشب ال جـــــخم ٘ٝـــــي مثهـــــا بإهـــــه:  17لُبـــــر  فـــــي اإلاـــــاصة 

، بال ؤن َـظا الـىو (1)ير املعـللل بحيـث يـندي إلـع إخمـاُ أظـُش للّـذو"ـاملحاسب املّـاديل املعـلل أو ٔـ

ـــ٘  ـــغ لجىـــت اإلاؿـــاولُاث بٗـــض الخـــغب الٗاإلاُـــت ألاولـــى بـــإن ججَى لـــم ًلـــ٤ عواظـــا ُٞمـــا بٗـــض، ٣ٞـــض وعص فـــي ج٣ٍغ

وؤٖــــغاٝ الخـــــغب، ٦مــــا جإ٦ــــض َـــــظا الخ٨ــــم فـــــي الىٓــــام ألاؾاســـــ ي الؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن ٌكـــــ٩ل اهةها٧ــــا ل٣ـــــىاهحن 

ـــختي اٖـللمد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت فـــي اإلاـــاصة الشامىـــت مثهـــا الـــ مـــت خـــغب، بر ــ ـــ٘ الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن ظٍغ ث ججَى

ــــ٘ الؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن ٦إؾــــلىب للخــــغب ٢اٖــــضة ـزــــ بر ـخــــواٖ براء اللجىــــت الضولُــــت للهــــلُب ألاخمــــغ خٓــــغ ججَى

ُــــت مـــــً ٢ىاٖـــــض ال٣ـــــاه مـــــً البروجى٧ـــــى٫  54اإلاـــــاصة ، وظــــاء الخ٨ـــــم ألابـــــغػ يـــــمً (2)ىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاويٖٞغ

 التي اقخملذ ٖلى زمـ ٣ٞغاث، خُض ظاء في ال٣ٟغجحن ألاولى والشاهُت مثها ما ًلي: 1977ألاو٫ 

 يحٍش ج ويْ املذهيين ٠جظلوب مً أظاليب الحشب. -1

يان واملواد ال   -2 ال ٔنـ  ِن ـا لبٝـاء العـ٣ان املـذهيين  يحٍش مهاحمت أو جذمير أو هٝل أو حّىيل ألِا

   جيخ هــــــا واملحاـــــــيل واملاؼــــــيت ومشا٘ــــــٞ ميــــــاٍ ـومثالهــــــا املــــــواد الٕزائيــــــت واملىــــــاوٞ الضساِيــــــت الــــــ

الؽـــشب وؼـــب٣ات ا وأؼـــٕا٥ الـــشيل إرا جحـــذد الٝفـــذ مـــً رلـــ٤ فـــي مىّهـــا ِـــً العـــ٣ان املـــذهيين أو 

ويـــْ املـــذهيين أم لحملهـــم ِاـــع الخفـــم لٝيمت ـــا الحيويـــت مهمـــا ١ـــان الباِـــث ظـــواء ١ـــان بٝفـــذ ج 

 .."النزوح أو  ي باِث حخش

حر ـالخـــام بالجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚـــ 1977ووعص هـــو ممازـــل ؤ٢ـــل جٟهـــُال يـــمً البروجى٧ـــى٫ الشـــاوي 

 :(3)ألاو٫ ٣ٞغة وخُضة ظاء ٞجها مكغوٕ البروجى٧ى٫  48اصة مىه، في خحن جًمىذ اإلا 14الضولُت في اإلااصة 

                                                           

1( - Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS 

LIEBER, op.cit., p. 7.   

 .166، ٓوعغ ٍبثن، ص 53، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ-(2

3( - "Article 48.  Objects indispensable to the survival of the civilian population  

It is forbidden to attack or destroy objects indispensable to the survival of the civilian 

population, namely, foodstuffs and food-producing areas, crops, livestock, drinking water 

supplies and irrigation works, whether it is to starve out civilians, to cause them to move away 

or for any other reason. These objects shall not be made the object of reprisals.", Draft of 

Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, Geneva, 1973, p. 

62., Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS 

LIEBER, op.cit., p. 7. 
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ن  ِن ــــــا لبٝــــــاء العــــــ٣ان املــــــذهيينل و ــــــي املــــــواد ـ   ال ٔـــــــيــــــان الــــــيحٍــــــش مهاحمــــــت أو جــــــذمير ألِا"

تروة الحيواهيــــــتل وإمـــــــذاداث امليــــــاٍ الفـــــــالحت ـالٕزائيــــــت واملىـــــــاوٞ املىخ ــــــت لألٔزيـــــــت واملحاـــــــيل والـــــــ

للؽشب وأؼٕا٥ الشيل ظواء ١ان لخ ويْ الع٣ان املذهيين أو حملهم ِاع النـزوح بّيـذا أو  ط ظـملب 

 "ِيان محال للهجماث يهخٝاميتحخشل ال ي وص حّل َزٍ ألا 

خطر ظلُـا الٟـغ١ بـحن اإلاكـغوٕ واإلاـاصة الثهاثُـت، خُـض ظـاءث اإلاـاصة  ؤ٦ثـر جٟهـُال وويـىخا،  54ٍو

وجــم ججىــب خهــغ اإلاــىاص التــي ال ٚنــى ٖثهــا الــظي و٢ــ٘ ُٞــه اإلاكــغوٕ ٦مــا ؤيــاٞذ الخُُٗــل والى٣ــل لؤلُٖــان 

، (1)جمىـــ٘ ونـــى٫ َـــظٍ اإلاـــىاص للؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن تيـالـــبلـــى ظاهـــب اإلاهاظمـــت والخـــضمحر لخُُٛـــت ٧ـــل الاخخمـــاالث 

ــ٘ ٌٗنـــي خغمـــان الؿـــ٩ان اإلاــضهُحن مـــً مهـــاصع الُٗـــام  وو٣ٞــا إلاـــا جىنـــلذ بلُــه اإلاـــاصة ٞـــةن مهـــُلر الخجَى

ت لب٣ـــاء الؿـــ٩ان اإلاــضهُحن وهـــي جدٓـــغ ٦إنــل ٖـــام اؾـــخسضام َـــظا  ؤؾاؾــا ٦مـــا ٌكـــمل ؤلامــضاصاث الًـــغوٍع

ا بيـٗاٝ ؤو ال٣ًـاء ٖلـى الؿـ٩ان اإلاـضهُحن مـا ًمــ ٧ـل اإلابـاصت ألاؾلىب في ال٣خا٫ الظي ٌؿـةهضٝ ؤؾاؾـ

غ اجٟا٢ُــــاث ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ، و٢ــــضمذ اإلاــــاصة مٓــــاَغ ؤؾاؾــــُت ٢ــــض جــــاصي بلــــى (2)ؤلاوؿــــاهُت وظــــَى

ـــ٘ الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن جخمشـــل فـــي  ُـــان واإلاـــىاص التـــي ال ٚنـــى ٖثهـــا ججَى مهاظمـــت ؤو جـــضمحر ؤو ه٣ـــل ؤو حُُٗـــل ألٖا

ُــــان لب٣ــــاء الؿــــ٩ان  ؤوعصتهــــا ال٣ٟــــغة الشاهُــــت ٖلــــى ؾــــبُل اإلاشــــا٫ ال الخهــــغ وطلــــ٪  تيـالــــاإلاــــضهُحن، َــــظٍ ألٖا

ــغاى جىؾــُ٘ اإلا٣خًــُاث ؤلاوؿــاهُت لدكــمل ٧ــل  ا لخُــاة الؿــ٩ان اإلاــضهُحنمأٚل  ،مــا ًم٨ــً ؤن ٩ًــىن يــغوٍع

ٞــــ٤ مُــــاٍ جيخجهــــا واإلادانــــُل واإلااقــــُت ومغا تيـالــــوط٦ــــغث ٖلــــى عؤؾــــها اإلاــــىاص الٛظاثُــــت واإلاىــــا٤َ الؼعاُٖــــت 

 الكغب وقب٩اتها وؤقٛا٫ الغي التي حٗخبر بمضاصاث ؤؾاؾُت ال حؿخمغ خُاة ؤلاوؿان بال بىظىصَا.

ُـان التـي  54و٢ـض جُغ٢ـذ اإلاـاصة  إلاـا ًم٨ـً ؤن ٌكـ٩ل باٖشـا إلاهاظمـت ؤو جـضمحر ؤو حُُٗـل ؤو ه٣ـل ألٖا

ـ٘ الؿـ٩ان اإلاـضهُحن ؤ و خملهـم ٖلـى الجـزوح، بال ال ٚنى ٖثها لب٣اء الؿ٩ان اإلاضهُحن وع٦ؼث ٖلى َـضٝ ججَى

ا، ممــا ظٗــل  ُــان ٢ــض ٩ًــىن ؾـبُال لخد٣ُــ٤ ؤَــضاٝ ؤزــغي ٢ــض ٩ًـىن بًٗــها ٖؿــ٨ٍغ ؤن اؾـةهضاٝ َــظٍ ألٖا

اإلاــــاصة جســــخم طلــــ٪ بٗبــــاعة ؤو ألي باٖــــض آزــــغ مــــا ًجٗــــل البــــاب مٟخىخــــا ؤمــــام ؤي باٖــــض ؤو ؾــــبب ؤو َــــضٝ 

 خىا٫في ٧ل ألا لىب جد٣ُ٣ه ٚحر مكغوٕ بال ؤن ؤؾ ،مكغوٖا ؤو ٚحر مكغوٕ

و٢ض جال َظٍ الاهخهاعاث التي خ٣٣ةها اإلااصة اؾـخصىاءاث وٗخ٣ـض ؤنهـا جًـ٠ٗ مـً ال٣ُمـت ال٣اهىهُـت 

ُــــان  ـــ٘ـ ٦إؾــــلىب فــــي الخــــغب، ٞاؾــــةهضاٝ ألٖا ال ٚنــــى ٖثهــــا لب٣ــــا الؿــــ٩ان  تيـالــــللخٓــــغ اإلاُبــــ٤ ٖلــــى الخجَى

 اإلاضهُحن ال ٩ًىن ٖمال مدٓىعا في خاالث مدضصة جخمشل في:

ُــــان -1 حكــــ٩ل ػاصا لل٣ــــىاث اإلاؿــــلخت وحكــــ٩ل مهــــضعا ؤؾاؾــــُا لئلمــــضاصاث الٛظاثُــــت  بطا ٧اهــــذ َــــظٍ ألٖا

 ل٣ىاث الٗضو.

ت ألي َٝغ فـي الجـزإ  -2 ت اإلالخت التي ٢ضعتها اإلااصة بمغاٖاة اإلاخُلباث الخٍُى في خالت الًغوعة الٗؿ٨ٍغ

 مً ؤظل الضٞإ ًٖ ب٢لُمه 

                                                           

1  ( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 655. 

2)- Philippe BRETTON, <<Problèmes des méthodes et moyens de guerre ou de combat dans les 

protocoles additionnels au convention de Genève du 12 Août 1949>>, R.G.D.I.P., tome 82, Paris, 

1978-1, p. 45. 
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ني الخاي٘ لؿُُغجه يض الٛؼو. -3  الَى

ُــان زانــت َــظٍ الاؾــخصىاءاث ٢ــض جيــخ٣و بكــ ٩ل ؤو بــأزغ مــً نــغامت الخماًــت الىاظبــت لهــظٍ ألٖا

ٗهم ٞدؿـــب بـــل ًمخـــض ؤزـــٍغ فـــي  ُـــان واإلاـــىاص ال ًـــاصي بلـــى ؤلايـــغاع باإلا٣ـــاجلحن وججـــَى وان اؾـــةهضاٝ َـــظٍ ألٖا

ت للؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن  ٗهم ؤو هــــؼوخهم،بمــــا ًــــاصي مؤخــــىا٫ ٖضًــــضة بلــــى ؤلامــــضاصاث الًــــغوٍع بال ؤن  لــــى ججــــَى

الشــــاوي ججــــاوػ َــــظٍ اإلاؿــــإلت ممــــا ًجٗــــل خماًخــــه مُل٣ــــت وبــــال اؾــــخصىاءاث، ممــــا ٌٗــــض البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي 

ـــ٘ الؿـــ٩ان  تيـالـــومـــً بـــحن ؤبـــغػ ألاقـــ٩ا٫ ، (1)الضولُـــت حر ـٚـــامخُـــاػا للجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت  ًخســـظَا ؤؾـــلىب ججَى

 اإلاـــضهُحن فــــي الجزاٖـــاث اإلاؿــــلخت اإلاٗانـــغة َــــى الخهـــاع ؾــــىاء ٧ـــان ظــــىي ؤو بـــغي ؤو بدــــغي والـــظي ًخــــإزغ بــــه

الؿــ٩ان اإلاــضهُىن ؤ٦ثــر مــً اإلا٣ــاجلحن وؾــيخُغ١ لآلزــاع الٗكــىاثُت للخهــاع يــمً البــاب الشــاوي فــي الٟهــل 

ما٫ الٗضاثُت.  اإلاخٗل٤ بخدضًاث ؾحر ألٖا

  أحذ ِاع ٜيذ الحياة:أحذ ِاع ٜيذ الحياة:  مش بّذم إبٝاءمش بّذم إبٝاءزاهيا: ألا زاهيا: ألا 

ُـت عاســختؤخــض ٖلـى ٢ُــض الخُـاة ٦إؾــ ب٣ــاءببن خٓـغ ألامــغ بٗـضم  ض ، و٢ــلىب فــي ال٣خـا٫ ٢اٖــضة ٖٞغ

ــــجًـــمىةها الثدـــت لُ ـــت فـــي  13وبٖـــالن بغو٦ؿـــل فـــي اإلاـــاصة  (2)60بر فـــي اإلاـــاصة ـ وصلُـــل ؤ٦ؿـــٟىعص للخـــغب البدٍغ

ـت 9اإلااصة  ٣ٞـغة )ص( خٓـغ  23ظـاء ٞجهـا يـمً اإلاـاصة  تيـالـو  1907، و٦ظل٪ يمً الثدت الَـاي للخـغب البًر

ــــالن ٖــــً ٖــــضم ؤلاب٣ــــاء ٖلــــى الخُــــاة، و٢ــــض جًــــمً الىٓــــام ألاؾاســــ ي للمد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت َــــظا  ؤلٖا

مــت خــغب مٗا٢ــب ٖلجهــا يــمً اإلاــاصة الشامىــت ٣ٞــغة  مخــض َــظا الخٓــغ بلــى الجزاٖــاث )ب(  2ألاؾــلىب ٦جٍغ ٍو

ذ بـظل٪ فـي البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي الشـاوي  فـي اإلاـاصة الغابٗـت فـي  1977اإلاؿلخت ٚحر الضولُـت ؤًـً وعص هـو نـٍغ

ُب ألاخمغ َظٍ ال٣اٖـضة يـمً ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي و٢ض ؤ٦ض زبراء اللجىت الضولُت للهل٣ٞغتها ألاولى، 

 ؤلاوؿاوي الٗغفي بالهُٛت الخالُت:

مـــــا٥ " يحٍــــش ألامــــش بّـــــذم إبٝــــاء أحــــذ ِاـــــع ٜيــــذ الحيــــاة أو ت ذيـــــذ الخفــــم بــــزل٤ل أو إداسة ألِا

 (3)"الّذائيت ِاع َزا ألاظاط

اهُت اإلاسخلٟــت، مــً ؤخــض ٖلــى ٢ُــض الخُــاة ًجــض ؤؾاؾــه فــي اإلابــاصت ؤلاوؿــ بن خٓــغ ألامــغ بٗــض بب٣ــاء

ــا مــً  حر ـٚــبـحن اإلا٣ــاجلحن و  حز ـمبـضؤ ؤلاوؿــاهُت ومبــضؤ الخمُــ حَر اإلا٣ــاجلحن ومبــضؤ الخىاؾـب والًــغوعة الخغبُــت ٚو

ــاب  ــالن بإهــه لــً ًب٣ــى اخــض ٖلــى ٢ُــض الخُــاة مــً ؤظــل بَع مبــاصت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، و٢ــض ًــخم ؤلٖا

ــــالن ؤو ألامــــغ ٌكــــحر بلــــى خٓــــغ الىُــــت ؤؾاؾــــا الٗــــضو واؾــــخٟؼاٍػ ؤو صٞٗــــه بلــــى الاؾدؿــــالم، وخٓــــغ م جــــغص ؤلٖا

والةهضًـض بهـظا الٗمـل ٚحـر ؤلاوؿــاوي، وحؿـعى ال٣اٖـضة بلـى خٓـغ ؤلابــاصة الخامـت للٗـضو ؾـىاء ٧ـاهىا مــضهُحن ؤو 

م٣ــــــاجلحن ؤو الةهضًــــــض بــــــظل٪، ألهــــــه ٢ــــــض ٩ًــــــىن َىالــــــ٪ مــــــً اإلا٣ــــــاجلحن مــــــً ٩ًىهــــــىن ظغحــــــى ومغضــــــ ى وؤؾــــــغي 

مـا٫ الٗضاثُـت و٦ـظل٪ ٢ىاٖـض خماًـت ضـخاًا ٌؿخُٟضون مً هٓم خماًت مكضصة  بمىظـب ٢ىاٖـض ؾـحر ألٖا

 الجزاٖاث اإلاؿلخت.

                                                           

 .359، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

2( - Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS 

LIEBER, op.cit., p. 7.   
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ـــالن ؤو ألامـــغ بٗـــض بب٣ـــاء ؤخـــض ٖلـــى ٢ُـــض الخُـــاة والةهضًـــض بـــه مدٓـــىعا ٞمـــً بـــاب ؤولـــى  وبن ٧ـــان ؤلٖا

ــ٤ َــظا ألامــغ، واإلا٣هــىص َىــا َــى خٓــغ جىُٟــظ َــظا ألامــغ إلاــا ًىُــىي ٖلُــه  مــا٫ الٗضاثُــت ٞو خٓــغ بصاعة ألٖا

ت اإلاٟٗى٫. مً ُت الؿاٍع  اهةها٧اث زُحرة ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الاجٟا٢ُت والٗٞغ

  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتأظلوب يٜخفاؿ الحش ي في ٌل لوابي ظير ألِا   أظلوب يٜخفاؿ الحش ي في ٌل لوابي ظير ألِا

حراث ٖـــــضة مـــــً بُثهـــــا ـجـــــضابحر الا٢خهـــــام وعصث يـــــمً اجٟا٢ُـــــاث ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي بخٗبـــــ

ما٫ الاهخ٣امُت وؤٖم ٣هض بهـا ؤٖمـا٫ ٚحـر مكـغوٖت ٣ًـىم بهـا َـٝغ الجـزإ عصا ٖلـى ؤٖمـا٫ ألٖا ا٫ الغصٕ، ٍو

واهةها٧اث ٢ام بها الٗضو لخمله ٖلى اخترام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ؤو ٖلـى ؾـبُل اإلاٗاملـت باإلاشـل وؤخُاهـا 

ُــت والاجٟا٢ُــت ٖلــى ؤن مبــضؤ اإلاٗاملــت (1)الاهخ٣ــام باإلاشــل ال مجــا٫ ، و٢ــض اؾــخ٣غ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي الٗٞغ

جزإ هٟؿـــه فــي خـــل مــً اإلابـــاصت ؤلاوؿــاهُت بذجـــت ـال ًجــض َـــٝغ الــ تىـخـــلخُب٣ُــه فــي الجٟا٢ُـــاث ؤلاوؿــاهُت 

، وطلـــ٪ ٖلـــى ؤؾـــاؽ ؤن اإلاجخمـــ٘ الـــضولي ٣ًـــىم ٖلـــى ٢ـــُم ومهـــالر مخباصلـــت ولـــِـ ٖلـــى اهةهـــا٥ الخهـــم لهـــا

ــاع ج٣ــضم اجٟا٢ُــت "(2)جباصلُــت فــي ال٣خــل والجــغح " ل٣ــاهىن اإلاٗاَــضاث اٖتراٞــا ٖامــا بهــظٍ ٘ييىــا، وفــي َــظا ؤلَا

 التي ظاء ٞجها: ،(3) 60اإلااصة مً ال٣ٟغة الخامؿت ال٣اٖضة في 

 الخاــــت ب خ ـــاء الّمـــل باملّاَـــذاث الذوليـــت(ِاع ألاح٣ـــام  3إلـــع  1ال حعـــشي الٙٝـــشاث مـــً -5"

ت بمىــْ الخاـــت بحمايــت ألا ــخاؿ الــواسدة فــي مّاَــذاث راث وــابْ إوعــاوي وخاـــت ألاح٣ــام املخّلٝــ

   (4)"أي مً أهواُ يهخٝام لذ ألا خاؿ الزي يخمخّون بحمايت مثل َزٍ املّاَذاث

وجىُبـــــ٤ َـــــظٍ ال٣اٖـــــضة ٖلـــــى اجٟا٢ُـــــاث ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي ؾـــــىاء فـــــي الجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت 

حر الضولُـت، خُـض ٣ً٘ـ ٖلـى ؤَـغاٝ الـ ي ٦مـا ام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوتر ـخـبام و٦ٟالـت تر ـخـبجزإ ـالضولُت ٚو

جــب الالــ 1949ظــاء فــي اإلاــاصة الشاهُــت اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘  تزام باإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت ـٍو

ـــى مـــا ؤ٦ـــضٍ الخـــفـــي حميـــْ ألاحـــوا٥مثهـــا " براء فـــي صعاؾـــت ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي الٗغفـــي فـــي ال٣اٖـــضة ـ"، َو

 التي جىو ٖلى ؤهه: 146

 (5)".لت احترام الٝاهون الذولي إلاوعاوي ِاع املّاملت باملثلال  ّخمذ يلتزام باحترام و٠ٙا"

وججـــضع ؤلاقـــاعة َىـــا بلـــى ؤن َـــظا الاؾـــدبٗاص إلابـــضؤ اإلاٗاملـــت باإلاشـــل فـــي الاجٟا٢ُـــاث ؤلاوؿـــاهُت وخٓـــغ 

حر اإلاكــــغوٖت ـهةها٧ــــاث يــــض ألاَــــضاٝ ٚــــب و٢ــــٕى الا٢خهــــام الخغبــــي فــــي خالــــت خٓــــغ  ٣ًهــــض بــــه الٗمــــل بــــه

ُــؾــةهضاٝ ألا٧ا اإلاــظ٧ىعة ؤٖــالٍ،  60حرة مــً اإلاــاصة ـان اإلادمُــت ٦مــا ههــذ ٖلُــه الجملــت ألازــشــخام وألٖا

ل٨ــً زــاع ظــض٫ واؾــ٘ خــى٫ مــضي مكــغوُٖت ؤٖمــا٫ الا٢خهــام الخغبــي فــي ْــل بٗــٌ الكــغوٍ اإلاكــضصة 

                                                           

 .144، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(1

2) Jean DE PREUX,  >> The Geneva Conventions and Reciprocity<<, in I.R.R.C., I.C.R.C., Twenty 

fifth year, No. 244, Geneva, Janaury-February 1984, p. 26. 

3)  Ibid., p. 28. 

4)- José Daniel, op.cit., pp. 378, 379. 
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ُــت جدــذ ـخــضصَا زــ براء اللجىــت الضولُــت فــي صعاؾــت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗغفــي يــمً ال٣اٖــضة الٗٞغ

 زمـ هي: في ه٣اٍ 145ع٢م 

حر ؾـــــاب٤ لل٣ـــــاهىن الــــــضولي ـًجـــــىػ ال٣ُـــــام باال٢خهـــــام الخغبـــــي ٣ٞــــــِ ٦ـــــغص ٞٗـــــل ٖلـــــى اهةهــــــا٥ زُـــــ -1

 ؤلاوؿاوي، ومً ؤظل خمل الخهم ٖلى و٠٢ اهةها٦ه والامخشا٫ لل٣اهىن.

حرة اإلاخب٣ُــــت بدُــــض ال ًب٣ــــى ـًجــــىػ ال٣ُــــام بخــــضابحر الا٢خهــــام الخغبــــي ٣ٞــــِ ٦خــــضبحر الٟغنــــت ألازــــ -2

 زغ إل٢ىإ الخهم لى٠٢ الاهةها٧اث واخترام ال٣اهىن.مخاخا ؤي جضبحر قغعي آ

 ًخٗحن ؤن ٩ًىن ٖمل الا٢خهام مخىاؾبا م٘ الاهةها٥ اإلاغاص ب٣ًاٞه. -3

 ًجب اجساط ٢غاع اللجىء بلى الا٢خهام ٖلى ؤٖلى مؿخىي خ٩ىمي ؤو ٖؿ٨غي. -4

لتزم بال٣اهىن. -5  ًخٗحن ب٣ًاٝ ؤٖما٫ الا٢خهام خاإلاا ًى٠٢ الخهم الاهةها٥ ٍو

ٍ ألاخـــىا٫ اإلاـــظ٧ىعة بُٗـــضة ٧ـــل البٗـــض ٖـــً اإلاىُـــ٤ وال٣ـــاهىن، ٨ُٞـــ٠ ؾِؿـــمذ ال٣ـــاهىن بال ؤن َـــظ

الــضولي ؤلاوؿــاوي باهةهــا٥ ؤخ٩امــه فــي ؾــبُل خمــل الــضو٫ ٖلــى اخترامــه، زــم ًٟتــرى ؤن ؤٖمــا٫ الا٢خهــام 

ُــــان اإلادمُــــت التــــي ًدٓــــغ ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي  الخغبــــي لــــً جــــخم بال باهةهــــا٥ ًمـــــ باألشــــخام ؤو ألٖا

لجــىء بلــى تجمــاث الــغصٕ يــضَا ٦مــا ؾــىالخٔ، وبالخــالي ٞــةن َىــا٥ اججــاٍ ٢ــىي وواؾــ٘ بلــى خٓــغ ؤٖمــا٫ ال

ـاع ٌٗـؼػ  ا ٖلى ألاَضاٝ اإلاكغوٖت، وفي َـظا ؤلَا ما٫ ٚحر اإلاكغوٖت و٢هَغ الا٢خهام جماما بىاؾُت ألٖا

َــــظا الاججــــاٍ   2001اإلاكــــغوٖت صولُــــا لٗــــام  حر ـٚــــمكــــغوٕ اإلاــــىاص اإلاخٗل٣ــــت بمؿــــاولُت الــــضو٫ ٖــــً ألاٞٗــــا٫ 

بـــالىو ٖلـــى الا٢خهـــام الخغبـــي يـــمً ونـــ٠ الخـــضابحر اإلاًـــاصة ٧ىؾـــُلت إلهٟـــاط الالتزامـــاث الضولُـــت  فـــي 

 :(1) ٢ُىصا ال حكملها َظٍ ال٣اٖضة جخمشل في 50، ويٗذ اإلااصة 49اإلااصة 

٤ مُشا١ ألامم اإلاخدضة. -ؤ   الالتزام بٗضم الةهضًض ؤو اؾخٗما٫ ال٣ىة في الٗال٢اث الضولُت ٞو

 لتزاماث اإلاخٗل٣ت بدماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان ألاؾاؾُت.الا -ب 

ما٫ الاهخ٣امُت. -ط   الالتزاماث طاث الُاب٘ ؤلاوؿاوي التي جمى٘ ألٖا

 الالتزاماث ألازغي ال٣اثمت بمىظب ٢ىاٖض ٢ُُٗت مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام. -ص 

دٓـــغ ؤٖمـــا٫ وجماقـــُا مـــ٘ َـــظٍ ال٣ُـــىص وؿـــخٗغى ؤبـــغػ اجٟا٢ُـــاث ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي التـــي ج

ُــان اإلادمُـــت جدـــذ ونـــ٠ الا٢خهــام ؤخُاهـــا ؤو الـــغصٕ ؤخُاهـــا  الا٢خهــام الخغبـــي يـــض ألاشـــخام وألٖا

اع جىو اجٟا٢ُت ظى٠ُ ألاولى   التي ظاء ٞجها: 46في اإلااصة  1949ؤزغي، وفي َظا ؤلَا

ٙين الــزيً جحمــي م َــزٍ يجٙاٜيــتل " جحٍــش جــذابير يٜخفــاؿ مــً الجش ــع أو املشىــو  أو املــٌو

 (2)"املباوي أو املهماث ال   جحمي ا أو 

 ٖلى ؤهه: 47في اإلااصة  1949وههذ اجٟا٢ُت ظى٠ُ الشاهُت 

                                                           

، روو٣و ُغ٘خ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ك٢ اُلٝهح "اٌّششٚػخ د١ٌٚبِششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش "اُزؼ٤ِن ػ٠ِ  -(1

(، اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ك٢ اُلٝهح اَُبكٍخ ٝاُقَٕٔٞ، اُٞصبئن 2001أٝد  10ع٤ِ٣ٞخ / 02عٞإ ٝ 01أكو٣َ / 23اُضبُضخ ٝاُقَٕٔٞ )

 .40(، ص A/56/10اُو٤ٍٔخ، أُِؾن ههْ اُٞص٤وخ )

 .85ٓوعغ ٍبثن، ص ، ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2
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ٙين الــزيً جحمــي م َــزٍ "  جحٍــش جــذابير يٜخفــاؿ مــً الجش ــع أو املشىــو  أو الٕشقــع أو املــٌو

 (1)"يجٙاٜيتل أو العًٙ أو املهماث ال   جحمي ا

 إهه:ب ٣ٞغة الشالشت 13ىو في اإلااصة إؾغي الخغب ٞخالخانت ب 1949ؤما اجٟا٢ُت ظى٠ُ الشالشت 

 (2)"وجحٍش جذابير يٜخفاؿ مً أظشى الحشب"

لــى هٟـــ اإلاىــىا٫ وســجذ اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ الغابٗــت  ال٣ٟــغة الشالشــت  33يــمً اإلاــاصة ههــذ  1949ٖو

 بىهها ٖلى ؤهه:

 (3)" جحٍش جذابير يٜخفاؿ مً ألا خاؿ املحميين وممخل٣ات م"

٣ٞـــــض هـــــو ٖلــــى خٓـــــغ تجمـــــاث الــــغصٕ بسهـــــىم الجغحـــــى  ٫1977 ؤلايــــافي ألاو٫ ؤمــــا البروجى٧ـــــى 

 التي ظاء ٞجها: 20واإلاغض ى واإلاى٩ىبحن في البداع في الباب اإلاخٗل٤ بهظٍ الٟئاث في اإلااصة 

يان ال   يحمي ا َزا الباب"   (4)"يحٍش الشدُ لذ ألا خاؿ وألِا

ال٣ٟـغة الؿاصؾـت التـي  51فـي اإلاـاصة وهو ٖلـى خ٨ـم ممازـل ًخٗلـ٤ باألشـخام والؿـ٩ان اإلاـضهُحن 

 جىو ٖلى الخماًت الٗامت للمضهُحن مً ؤزُاع الخغب وظاء ٞجها:

 (5) "جحٍش هجماث الشدُ لذ الع٣ان املذهيين أو ألا خاؿ املذهيين" 

حر ـ٦مـــــا ال هجـــــض ههىنـــــا ممازلـــــت فـــــي البروجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي الشـــــاوي الخـــــام بالجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت ٚـــــ

ال بـــض مـــً جضاع٦ـــه فـــي َـــظا البروجى٧ـــى٫ ولـــى ؤن ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي الٗغفـــي  الضولُـــت ممـــا ٌٗـــض ه٣هـــا

ُــــان اإلاضهُـــــت ٣ٞـــــض وعصث ههـــــىم ممازلـــــت جدٓـــــغ  ًم٨ــــً بن ٌُٛـــــي َـــــظا الـــــى٣و وؿـــــبُا، وبسهـــــىم ألٖا

ُان اإلاضهُت هظ٦غ مثها هو اإلااصة   ال٣ٟغة ألاولى: 52ؤٖما٫ الا٢خهام مً ألٖا

يان املذهيت محال لل"  "هجوم أو لهجماث الشدُال ج٢ون ألِا

ُـــان الش٣اُٞـــت  53وباإلاشـــل ظـــاء الـــىو فـــي اإلاـــاصة  حٗـــؼػ ههـــا ممـــازال فـــي اجٟا٢ُـــت  تيـالـــالخانـــت باأٖل

ُـــان الش٣اُٞـــت ػمـــً الخـــغب فـــي اإلاـــاصة الغابٗـــت ال٣ٟـــغة الغابٗـــت، و٦ـــظل٪  1954الَـــاي  الخانـــت بدماًـــت ألٖا

ُـــــان  ال٣ٟـــــغة  ٩54ان اإلاـــــضهُحن خؿـــــب اإلاـــــاصة ال ٚنـــــى ٖثهـــــا لب٣ـــــا الؿـــــ تيـالـــــجدٓـــــغ تجمـــــاث الـــــغصٕ يـــــض ألٖا

 تيـالــال٣ٟــغة الشاهُــت، وؤًًــا ألاقــٛا٫ الهىضؾــُت واإلايكــأث  55الغابٗــت، وباإلاشــل فــي البِئــت الُبُُٗــت اإلاــاصة 

 (6) ال٣ٟغة الغابٗت. 56في اإلااصة  جدىي ٢ىي زُغة

ي ؤلاوؿـاوي وبهظا الاؾخٗغاى للىٓام ال٣ـاهىوي لخـضابحر الا٢خهـام يـمً اجٟا٢ُـاث ال٣ـاهىن الـضول

هجـــض بـــإن ؤي ؤٖمـــا٫ ا٢خهـــام مـــً اإلامخل٩ـــاث ؤو ألاشـــخام اإلادمُـــحن ٌٗـــض مدٓـــىعا ممـــا ًـــضٖم الاججـــاٍ 

ال٣اثــل بًــغوعة خٓــغ ؤٖمــا٫ الا٢خهــام نهاثُــا صون قــغوٍ ألنهــا ال حٗــضو ٧ىنهــا ؤٖمــا٫ اهخ٣امُــت ال جــضٞ٘ 

                                                           

 .109، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .122أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

 .203أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(3

 .274أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(4

 .290أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(5

 .294 -292، ص ص ٗلَٚ ٔوعغاُ -(6
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ـــ٘ مـــً وجــــام ال٣ـــاهىن والالـــتر ـخـــبلـــى بلـــؼام الخهـــم بلـــى ا الخـــضابحر اإلاًـــاصة وبالخـــالي جٟـــا٢م حرة ـتزام بـــه بـــل جٞغ

 ٖغض ي.الىي٘ ؤلاوؿاوي ؤ٦ثر ؾىاء بك٩ل مباقغ ؤو 

ٖلى ؤؾالُب الٛضع ألهه ًمـ مباصت الخمُحز  ٟغوىؾب٤، ؤقغها بلى الخٓغ اإلاإلاا  و٠خالـت

وخؿً هُت الخهم والخٓاَغ بىي٘ الخماًت، ٦ما ًجحز ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤٖما٫ الخضإ الخغب 

غى الخهاع ٖلى الؿ٩ان ٖلى اهةها٧اث، ٦ما الخٓىا زُىعة ؤي لتي ال جىُى ي األازغ  ٘ ٞو ؾلىب الخجَى

اإلاضهُحن و٦ظل٪ ألامغ بٗضم ؤلاب٣اء ٖلى ؤخض ٖلى ٢ُض الخُاة ٦إمغ ًىُىي ٖلى اهةها٧اث ظمت لهظا 

ما٫ ؤلاهخ٣امُت وجضابحر ؤلا٢خهام ألنها جضزل الجزإ  في صوامت ال٣اهىن، وؤزحرا جُغ٢ىا بلى خٓغ ألٖا

 ٖى٠ ال نهاًت لها.
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  املبحث الثاوي:املبحث الثاوي:

ما٥ الّذائيتللهجوم للهجوم ألاَذاٗ املؽشوِت ألاَذاٗ املؽشوِت  ٞ لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت٘و ٞ لوابي ظير ألِا   ٘و

ت ًىهـٝغ فـي خ٣ُ٣خـه بلـى ألاَـضاٝ الصخهـُت وألاَـضاٝ اإلااصًـت ؤو  بن مٟهىم ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

ت الصخهـــُت واإلااصًـــت طو ؤَمُـــت ٢هـــىي فـــ ي هٓـــام ؾـــحر اإلامخل٩ـــاث، والبدـــض فـــي مٟهـــىم ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ

مــا٫ الٗضاثُــت وطلــ٪ ألنهــا حؿــاَم مباقــغة فــي صٖــم اإلاجهــىص الخــغب، ٞاإلا٣ــاجلىن لهــم الخــ٤ فــي مباقــغة  ألٖا

مـــا ت  ٦مـــا ؤن ،ترام ٢ـــىاهحن وؤٖـــغاٝ الخـــغبـخـــا٫ الٗضاثُـــت صون مؿـــاولُت فـــي خـــضوص ألٖا ُـــان الٗؿـــ٨ٍغ ألٖا

ت ٞ وبالخـــــاليحؿـــــهم صٖـــــم فـــــي اإلاجهـــــىص الخغبـــــي، بـــــضوعَا  جهـــــا حٗـــــض َـــــضٞا األَـــــضاٝ الٗؿـــــ٨ٍغ مكــــــغوٖا بىٖى

لخهـم، لهــظٍ ألاؾــباب ٧ــان البــض مــً الًــبِ والخدضًـض الــض٤ُ٢ إلاٟهــىم اإلا٣ــاجلحن واإلاــضهُحن اإلاكــاع٦حن فــي ل

ت ؤو ألاَـضاٝ  ُـان الٗؿـ٨ٍغ مـا٫ الٗضاثُـت والخماًـت اإلا٣ـغعة لهـم فـي مُلـب ؤو٫، زـم جدضًـض مٟهـىم ألٖا ألٖا

ت اإلااصًت والخماًت اإلا٣غعة لها في مُل  ب زان.الٗؿ٨ٍغ

  املىلب ألاو٥: املىلب ألاو٥: 

  للهجومللهجوم  جحذيذ ٘ اث املٝاجلين واملذهيين املؽاس٠ين في الٝخا٥ ٠جَذاٗ مؽشوِتجحذيذ ٘ اث املٝاجلين واملذهيين املؽاس٠ين في الٝخا٥ ٠جَذاٗ مؽشوِت

ت الصخهــــــُت جخمشــــــل فــــــي ألاشــــــخام الــــــظًً ٌكــــــ٩لىن ؤَــــــضاٞا مكــــــغوٖت  بن ألاَــــــضاٝ الٗؿــــــ٨ٍغ

خمشـــل َـــاالء ألاشـــخام فـــي اإلا٣ـــاجلحن يـــمً الىُـــا١ الشابـــذ للجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت الضولُـــت و   حر ـٚـــللهجـــىم، ٍو

الضولُــــت، وهدىــــاو٫ َــــظٍ الٟئــــت وؤويــــإ اؾــــخد٣ا١ الخماًــــت لهــــم يــــمً الٟــــٕغ ألاو٫، زــــم هدىــــاو٫ الىيــــ٘ 

ما٫ الٗضاثُت ٦إَضاٝ مكغوٖت للهجىم  وطل٪ في ٕٞغ زان.  الخام للمضهُحن اإلاكاع٦حن مباقغة في ؤلٖا

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

  لهملهمجحذيذ ٘ اث املٝاجلين في النزاِاث املعلحت وأولاُ اظخحٝاٛ الحمايت جحذيذ ٘ اث املٝاجلين في النزاِاث املعلحت وأولاُ اظخحٝاٛ الحمايت 

يــــمً َــــظا الٟــــٕغ ؾــــىٗمل ٖلــــى بًجــــاص مًــــمىن ونــــ٠ اإلا٣اجــــل ؤو اإلادــــاعب ؾــــىاء فــــي الجزاٖــــاث 

يــىابِ ؾــحر حر الضولُــت، واإلا٣اجــل َــى الصــخو اإلاســى٫ بمىظــب ـاإلاؿــلخت الضولُــت ؤو الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚــ

مــا٫ الٗضاثُــت  ا َــى آلازــغألٖا ، (1)بدمــل الؿــالح واؾــخسضام ال٣ــىة يــض الٗــضو ٖلــى ؤن ٩ًــىن َــضٞا ٖؿــ٨ٍغ

وبــظل٪ ؾــيخُغ١ بلـــى جُــىع الخىٓـــُم الــضولي للىيـــ٘ ال٣ــاهىوي للم٣اجــل فـــي الجزاٖــاث اإلاؿـــلخت الضولُــت، زـــم 

 هداو٫ جىاو٫ الىي٘ الخام إلا٣اجلي الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.

  أوال: الولْ الٝاهووي للمٝاجل في النزاِاث املعلحت الذوليت:أوال: الولْ الٝاهووي للمٝاجل في النزاِاث املعلحت الذوليت:

اجـل الكــغعي َــى الىخُــض ؤؾـحر الخــغب، وطلــ٪ ألن اإلا٣ًـغجبِ مٟهــىم اإلا٣اجــل اعجباَـا وز٣ُــا بىنــ٠ 

ظا ما ًبرع البدض ًٖ ون٠ اإلا٣اجل يـمً الىهـىم اإلاىٓمـت اإلاسى٫ باإل  ؾخٟاصة مً خماًت ألاؾغي، َو

ُمـــا ًلـــي ؾـــىدضص ؤَـــم اإلادُـــاث ال٣اهىهُـــت فـــي مجـــا٫ جدضًـــض ٞئـــاث اإلا٣ـــاجلحن فـــي  لىيـــ٘ ؤؾـــغي الخـــغب، ٞو

 الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت: 

                                                           

 .579، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(1
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 :1929واجٙاٜيت حىيٚ لّام  1907الٝاهووي للمٝاجل حعب الئحت الَاي لّام  الولْ -1

خؿب ما َى مبحن، ؾيخُغ١ ؤوال لىي٘ اإلا٣اجلحن يمً الثدت الَاي اإلالخ٣ت باجٟا٢ُت الَاي 

 ، وطل٪ ٦ما ًلي:1929زم في اجٟا٢ُت ظى٠ُ  1907الغابٗت 

 :1907ّت لّام املٝاجلون حعب الالئحت امللحٝت باجٙاٜيت الَاي الشاب -أ

ـــــان خـــــى٫ مٟهـــــىم  كـــــاع٧ىن خـــــاو٫ اإلا ُـــــ٤ بـــــحن اججـــــاَحن ٧اهـــــا ًدىاٖػ فـــــي مـــــاجمغ الَـــــاي للؿـــــالم الخٞى

ـغي يــغوعة ٢هـغ ونـ٠ اإلا٣اجـل فــي ؤٞـغاص ال٣ـىاث اإلاؿــلخت  اإلا٣اجـل، الاججـاٍ ألاو٫ وجمشلـه الــضو٫ ال٨بـري ٍو

هـٛحرة ؤو اإلاؿـخٗمغة ؤو اإلاؿـخ٣لت الىٓامُت، ُٞمـا طَـب الاججـاٍ الشـاوي الـظي جمشلـه بـاقي الـضو٫ ؤو الـضو٫ ال

، و٢ـض خ٣ـ٤ الاججـاٍ الشـاوي (1)خضًشا ٩ٞاهذ حؿعى بلى جىؾُ٘ َـظا الىنـ٠ لِكـمل ؤٞـغاص خغ٧ـاث اإلا٣اومـت

، خُـض ظـاءث اإلاـاصة (2)1899اجٟا٢ُـت الَـاي  تىـخـٞكلذ في جد٣ُ٣ه في مكغوٕ بغو٦ؿل و  بٗضماهخهاعا ب

ت  ىاهحن الخـغب وخ٣ى٢هـا وواظباتهـا ال جىُبـ٤ ٖلـى الجـِل ن ٢ـؤ 1907ألاولى مً الثدت الَاي للخغب البًر

غ ٞجهـا الكـغوٍ الخالُـت: ـت التـي جخـٞى ؤن ) ٣ِٞ، بل جىُب٤ ؤًًا ٖلـى ؤٞـغاص اإلاُلِكـُاث والىخـضاث اإلاخُٖى

ة زابخـت مدـضصة ًم٨ـً الخٗـٝغ ٖلجهـا ٖـً حز ـؤن ج٩ـىن لهـا قـاعة ممـ -٣ًىصَا شخو مؿاو٫ ًٖ مغئوؾُه 

اصاتها(. -ؤن جدمل ألاؾلخت ٖلىا -بٗض   ؤن جلتزم ب٣ىاهحن الخغب ٖو

ذ  غي البٌٗ ؤن َظا الىنـ٠ ًىهـٝغ ٦ـظل٪ ٖلـى خغ٧ـاث اإلا٣اومـت اإلاىٓمـت ل٨ـً صون الخهـٍغ ٍو

ــــت م٣ــــام  تيـالــــوفــــي البلــــضان ، (3)بــــظل٪ ممــــا ًب٣ــــي ألامــــغ مشــــاع ظــــض٫ ج٣ــــىم اإلاُلِكــــُاث ؤو الىخــــضاث اإلاخُٖى

 الجِل ؤو حك٩ل ظؼءا مىه جضعط في ٞئت الجِل.

ـــمحر اإلاىٓمـــت ـلم٣اجــل ألٞـــغاص اإلا٣اومـــت الكــٗبُت ٚـــل ويـــٖ٘لـــى بيـــٟاء اإلاـــاصة الشاهُــت ذ ٦مــا ههـــ  َو

ؾ٩ان ألاعاض ي ٚحر اإلادخلت الظًً ًدملىن الؿالح مً جل٣اء ؤهٟؿهم ٖىض ا٢تراب الٗـضو، إلا٣اومـت ال٣ـىاث 

غ لهـم الى٢ـذ لدكـ٨ُل وخـضاث مؿــلخت هٓامُـت ـت صون ؤن ًخـٞى  بر ـت ٌٗخــ٣ـا ألخ٩ـام اإلاـاصة الؿـاب٣َبو  ،الٛاٍػ

مـاقـَغ بخـىاٞغ  نمداعبحألاٞغاص  َاالء ن ًغاٖـىا ٢ـىاهحن الخـغب ؤؤن ًدملـىا الؿـالح ٖلىـا و  حن ؤؾاؾـُحن َو

 (4)وؤٖغاٞها.

 :1929املٝاجلون حعب اجٙاٜيت حىيٚ الثاهيت  ظشى الحشب لّام  -ب

لخماًــــت ألاؾــــغي واإلاؿــــخمضة بكــــ٩ل ٧امــــل مــــً جــــم اٖخمــــاص ؤو٫ اجٟا٢ُــــت مسههــــت  1929فــــي ٖــــام 

ـت اإلالخ٣ــت باجٟا٢ال  مــاصة ولـم ج٣ـضم ؤًــت  49ٖلـى  جٟا٢ُـت، وو٢ٗـذ الا1907ُـت الَـاي لٗــام ثدـت الخـغب البًر

ؤن ويـــ٘ـ ؤؾــــحر بلــــى  بقــــاعة اإلاــــاصة الشاهُــــت مثهــــا ٣ٞــــض جًــــمىذ ،برة بسهــــىم ويــــ٘ اإلا٣ــــاجلحنـبيـــاٞاث مٗخــــ

ٗـــــنى بـــــه  ٌُ ــــت الــــظًً ٣ًٗـــــىن الخــــغب  فــــي ٢بًـــــت  ظمُــــ٘ ألاشــــخام مـــــً ال٣ــــىاث اإلاؿــــلخت لؤلَـــــغاٝ اإلاخىاٖػ

ت. ت ؤو الجٍى  (5) الخهم ؤزىاء الٗملُاث الخغبُت البدٍغ

                                                           

 .44، 43، أُوبٝٓخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(1

 .185 -177 ص ، صٗلَٚٔوعغ اُ -(2

3(- Jean DE PREUX et  al., Commentaire de Convention (III) de Genève du 12 août 1949 relative au 

traitement des prisonniers de guerre, op.cit., Art.04, pp. 55, 56.  

 .7، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(4

 .100ص  ٓوعغ ٍبثن،اٌشالٌذح، ٓؾٔل كٜبك  -(5
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 :1977والبروجو٠و٥ إلالافي ألاو٥  1949أـىاٗ ٘ اث املٝاجلين حعب اجٙاٜيت حىيٚ الثالثت  -2

خمـــــاص ٖلــــــى الىهـــــىم ال٣اهىهُــــــت الؿـــــاب٣ت ٢ــــــضمذ اجٟا٢ُـــــت ظىُــــــ٠ الشالشـــــت  الخانــــــت  1949بااٖل

ـت َامـت مـً الٟئـاث التـي ٌكـملها ونـ٠ اإلا٣اجـل ابخـضاءا مـً ال٣ـىاث  بإؾغي الخغب جدضًضا ص٣ُ٢ا إلاجمٖى

حـر اإلاىٓمـت ٧ـل طلـ٪  ـت اإلالخ٣ـت بهـا وخغ٧ـاث اإلا٣اومـت اإلاىٓمـت ٚو الىٓامُت و٧ل اإلاُلِكـُا والخـضاث اإلاخُٖى

ــت اإلا٣اومــت  1977، وؤيــاٝ البرجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫ (1)بكــغوٍ مُٗىــت بلــى َــظٍ الٟئــاث جُــىعا آزــغ لىٍٓغ

ل جمشــل فــي الا  ىُــت بــىٟـ ويــ٘ اإلا٣ــاجلحن الىٓــامُحن الــضولُحن بٗــض جــضٍو ٖتــراٝ بــإٞغاص خغ٧ــاث الخدــغع الَى

برة ٢امــــذ بهــــا الجمُٗــــت الٗامــــت لؤلمــــم اإلاخدــــضة واللجىــــت الضولُــــت ـهؼاٖــــاث الخغ٧ــــاث الخدغعٍــــت بجهــــىص مٗخــــ

 1949لشــت مــً اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ الشا ، وؾــيخُغ١ لهــظٍ الٟئــاث ٖلــى يــىء اإلاــاصة الغابٗــت(2)للهــلُب ألاخمــغ

الخـــــــام بدماًـــــــت ضـــــــخاًا الجزاٖـــــــاث اإلاؿـــــــلخت  1977مـــــــً البروجى٧ـــــــى٫ ؤلايـــــــافي ألاو٫  44و  43اإلاـــــــاصجحن و 

 ، ٦ما ًلي:الضولُت

ـــــت الــــــأ٘ـــــشاد الٝـــــواث املعـــــلحت  حـــــذ أوـــــشاٗ الـــــ -1.2    حؽـــــ٣ل ـنزاُل واملليؽـــــياث أو الوحـــــذاث املخىِو

 مً َزٍ الٝواث املعلحت:
َل
 حضءا

ـت ل٣ـض وعص يـمً الثدـت الَـاي ل "، ل٨ــً الجـيؾفـي جىنـ٠ُ َـظٍ الٟئـاث حٗبحـر " 1907خـغب البًر

ــت  1929بٗــض جىؾــُ٘ مٟهــىم اإلا٣اجــل الــظي ْهــغ فــي اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ الشاهُــت  بكــمىلها ألٞــغاص ال٣ــىاث البدٍغ

ت و٦ظل٪ اؾخٟاصة بٗـٌ اإلاـضهُحن اإلالخ٣ـحن بـال٣ىاث اإلاؿـلخت ؤو اإلاـغا٣ٞحن لهـا جـم اؾـخدضار ونـ٠  والبًر

" يــمً هــو ال٣ٟــغة ألاولــى مــً اإلاــاصة الغابٗــت مــً اجٟا٢ُـــت نزاُـعــلحت  حــذ أوــشاٗ الــأ٘ــشاد الٝــواث امل"

ٗخــــ(3)ظىُــــ٠ الشالشــــت ــــت الـــــ، َو تي حٗــــض ـبر الــــبٌٗ ؤن َــــظا الىنــــ٠ ٌكــــمل اإلاُلِكــــُاث والىخــــضاث اإلاخُٖى

ظــؼءا مــً ال٣ــىاث اإلاؿــلخت بال ؤن َــظٍ ؤلايــاٞاث ظــاءث إلاغاٖــاة خالــت بٗــٌ الــضو٫ التــي ال حٗخمــض هٓــام 

ؿـــغاالجـــ ـــت ٦ؿَى لُـــه ٞـــةن َـــظٍ ال٣ٟـــغة حكـــمل (4)ِل اإلاىخـــض بـــل هٓـــام إلاُلِكـــُاث والىخـــضاث اإلاخُٖى ، ٖو

 الٟئاث الخالُت:

 :أ٘شاد الٝواث املعلحت الىٍاميت -1.1.2

حن الخـابٗحن للـضو٫ ؤو  بن ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت الىٓامُت ٌٗبرون ًٖ اإلاٟهىم الخ٣لُضي للٗؿ٨ٍغ

ىن الــــظ ــــم الٗؿــــ٨ٍغ ت تر ـدــــًً ًؤٞــــغاص الجــــِل، َو ــــاث٠ الٗؿــــ٨ٍغ حر ال٣خالُــــت يــــمً ـٚــــو ال٣خالُــــت ٞىن الْى

                                                           

أٌف: أعشٜ اٌسشة ثبٌّؼٕٝ اٌّمظٛد فٟ " ثقظٞص أُوبر٤ِٖ، ٓب ٢ِ٣:  1949عبء ك٢ أُبكح اُواثؼخ ٖٓ ارلبه٤خ ع٤٘ق اُضبُضخ  -(1

 االرفبل١خ ُ٘ األشخبص اٌز٠ٓ ٠ٕزّْٛ ئٌٝ ئزذٜ اٌفئبد اٌزب١ٌخ ٠ٚمؼْٛ فٟ لجؼخ اٌؼذٚ:  ٘زٖ

 أفشاد اٌمٛاد اٌّغٍسخ ألزذ أؽشاف إٌضاع، ٚا١ٌٍّش١بد أٚ اٌٛزذاد اٌّزطٛػخ اٌزٟ رشىً خضءاً ِٓ ٘زٖ اٌمٛاد اٌّغٍسخ. -1

أػؼبء زشوبد اٌّمبِٚخ إٌّظّخ، اٌز٠ٓ ٠ٕزّْٛ ئٌٝ أزذ أفشاد ا١ٌٍّش١بد األخشٜ ٚاٌٛزذاد اٌّزطٛػخ األخشٜ، ثّٓ ف١ُٙ  -2

أؽشاف إٌضاع ٠ٚؼٍّْٛ داخً أٚ خبسج ئل١ٍُّٙ، ززٝ ٌٛ وبْ ٘زا اإلل١ٍُ ِسزالً، ػٍٝ أْ رزٛفش اٌششٚؽ اٌزب١ٌخ فٟ ٘زٖ ا١ٌٍّش١بد أٚ 

أْ رىْٛ ٌٙب  -ي ػٓ ِشؤٚع١ٗ، ةأْ ٠مٛد٘ب شخض ِغئٛ -) أ : اٌٛزذاد اٌّزطٛػخ ثّب ف١ٙب زشوبد اٌّمبِٚخ إٌّظّخ اٌّزوٛسح

 أْ رٍزضَ ثمٛا١ٔٓ اٌسشة ٚػبدارٙب(.   -أْ رسًّ األعٍسخ ػٍٕب د -شبسح ٠ّىٓ ر١١ّض٘ب ػٓ ثؼذ ج

 ....ال رؼزشف ثٙب اٌذٌٚخ اٌسبخضح غٍطخأفشاد اٌمٛاد اٌّغٍسخ إٌظب١ِخ اٌز٠ٓ ٠ؼٍْٕٛ ٚالءُ٘ ٌ -3

ِٓ رٍمبء أٔفغُٙ ػٕذ الزشاة اٌؼذٚ ٌّمبِٚخ اٌمٛاد اٌغبص٠خ دْٚ أْ ٠زٛفش عىبْ األساػٟ غ١ش اٌّسزٍخ اٌز٠ٓ ٠سٍّْٛ اٌغالذ  -6

أٗظو ك٢ مُي: ٌُٙ اٌٛلذ ٌزشى١ً ٚزذاد ِغٍسخ ٔظب١ِخ شش٠طخ أْ ٠سٍّٛا اٌغالذ خٙشاً ٚأْ ٠شاػٛا لٛا١ٔٓ اٌسشة ٚػبدارٙب..."

 .119، 118، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ

 .  43 ص ،ٓوعغ ٍبثن، ِزٌٟٛل أُ٘ؼْ هعت ػج-(2

 . 248، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(3

 .158، 157، أُوبٝٓخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(4
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ــــت والــــ ــــت ؤو البدٍغ ــــت ؤو الجٍى تي ًىــــاٍ بهــــا ٖلــــى وظــــه ـجىُٓمــــاث عؾــــمُت وماؾؿــــُت ؾــــىاء فــــي ال٣ــــىاث البًر

ني، ل٨ـً ال٣ٟـغة الشاهُـت مـً اإلاـاصة  مـً البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ألاو٫  43الضوام الايـُإل بمهـام الـضٞإ الـَى

" ؤوعصث خ٨مـا مهمـا مٟـاصٍ ؤهـه لـِـ ٧ـل ؤٞـغاص ال٣ـىاث الٝواث املعلحتث جدذ ٖىىان "التي ظاء 1977

لىـٗش النـزاُ  ِـذا أ٘ـشاد الخـذماث " ّـذ أ٘ـشاد الٝـواث املعـلحت اإلاؿلخت م٣ـاجلىن خُـض ط٦ـغث بإهـه : 

ـــــــاً الـــــــزي حؽـــــــملهم املـــــــادة  ن  أن لهـــــــم حـــــــٞ ـمـــــــً يجٙاٜيـــــــت الثالثـــــــت( مٝـــــــاجلين بمّـــــــ 33الىبيــــــت والِو

مـــا٥ الّذائيـــت املعـــاَمت ـــاّ لِؿـــى م٣ـــاجلحن وال  "املباؼـــشة فـــي ألِا وبالخـــالي ؤٞـــغاص الخـــضماث الُبُـــت والٖى

مــا٫ الٗضاثُــت، واإلا٣هــىص َىــا لــِـ خغمــانهم مــً ويــ٘ ؤؾــغي الخــغب، لــظل٪  ًدــ٤ لهــم اإلاؿــاَمت فــي ألٖا

 ".١ل مٝاجل أظير حشب وليغ ١ل أظير حشب مٝاجل٩ًىن "

ت م٩لٟــت بٟـــغى اخــ هحن ؤي َُئـــت قــبلٟئـــاث اإلا٣ــاجل 43ة ٦مــا ؤيـــاٞذ اإلاــاص  ترام ال٣ـــاهىن ـٖؿـــ٨ٍغ

ني التـــي جلخــ٤ َـــظٍ الهُئـــت ب٣ىاتهــا اإلاؿـــلخت، وؤٚلــب الـــضو٫ فـــي  ت وألامـــً الــَى واإلا٣هــىص بهـــا ٢ــىاث الكـــَغ

ةها ؤنــال ظــؼءا مــً ال٣ــىاث اإلاؿــلخت  الٗــالم حٗخمــض زــالر ؤهٓمــت، ٞــبٌٗ الــضو٫ مشــل بلج٩ُــا ج٩ــىن قــَغ

ةها مــ٘ ال٣ــىاث اإلاؿــلخت ؤزىــاء الجزاٖــاث اإلاؿــلخختــى فــي خالــت الؿــلم، وبٗــٌ الــضو  ت، ٫ ٦إإلااهُــا جــضمج قــَغ

ت بـال الشـاوي، ؤمـا ؤٚلـب صو٫ الٗـالم اث اإلاؿـلخت ل٨ـً بكـٍغ بزُـاع الُـٝغ ى ٣ٟٞي الخالخحن جلخ٤ الكَغ

ت ل جماما بحن ال٣ىاث هٞخٟ  (1) خٟٔ الىٓام ٞال ًشاع بق٩ا٫ بكإنها.اإلاؿلخت وقَغ

" ؤو ٦مــا وعص فــي اإلاــاصة الشاهُــت مــً الاجٟا٢ُــت نزاُـ حــذ أوــشاٗ الــمــً ظهــت ؤزــغي، ٣ًهــض بخٗبحــر "

ـــــــت" ـــــــتحر "ـ" بـــــــض٫ حٗبـــــــالٝـــــــوى املخىاِص مالثمـــــــت الجزاٖـــــــاث اإلاؿـــــــلخت  (2)"الـــــــذو٥ ألاوـــــــشاٗ أو الذولـــــــت املخىاِص

ـــغاٝ فـــي الجزاٖـــاث  ال ٣ًخهـــغ ٖلـــى الـــضو٫ ٣ٞـــِ بمٟهـــىم اإلاـــاصة الشاهُـــت  تىـخـــاإلاٗانـــغة وجىؾـــُ٘ ونـــ٠ ألَا

ني وال٣ـــىاث  حر ـٚـــًمخـــض بلـــى خغ٧ـــاث اإلا٣اومـــت اإلاىٓمـــت و اإلاكـــتر٦ت بـــل  اإلاىٓمـــت بمـــا ٞجهـــا خغ٧ـــاث الخدـــغع الـــَى

الـــضولي  ن ى هجلتـــزم بالكـــغوٍ اإلاُلىبـــت بمىظـــب ال٣ـــا تيـالـــالخابٗـــت للمىٓمـــاث الضولُـــت الٗاإلاُـــت وؤلا٢لُمُـــت و 

غاٝ الؿـامُت اإلاخٗا٢ـضة بمٟهـىم  ؤلاوؿاوي وجلتزم به. ، لظل٪ ٖبرث اإلااصة ٖلى ؤن اإلا٣هىص لِـ ٣ِٞ ألَا

ـت حٗلـً اعجًـاءَا جُبُـ٤ الاجٟا٢ُـاث بـةٖالن  الضولت الؿُاس ي وال٣اهىوي بل حكـمل ٦ـظل٪ ؤي ٢ـىي مخىاٖػ

ــغ التــي حٗلــً  زــام ٧ــال٣ىاث الخابٗــت للمىٓمــاث ٧ــاألمم اإلاخدــضة ؤو اإلاىٓمــاث ؤلا٢لُمُــت ؤو ٦دغ٧ــاث الخدٍغ

ا ٞجها  .التزامها باجٟا٢ُاث ظى٠ُ ولى لم ج٨ً َٞغ

 مً الٝواث املعلحت: -2.1.2
َل
 املليؽياث والوحذاث املخىوِت ال   حؽ٣ل حضءا

ُـــت ألاولـــى همـــ حز بـــحن اإلالِكـــُاث ؤو الىخـــضاث الاخخُاَُـــت الىٓامُـــت مـــً ـويـــمً َـــظٍ ال٣ٟـــغة الٟٖغ

ـــت الىٓامُـــت مـــً ظهـــت ؤزـــغي، ٞ المـــي  اليؿـــبت للملِكـــُاث ٞـــةنبظهـــت، والىخـــضاث اإلاخُٖى الاؾـــخسضام ؤلٖا

٢ـــه ٖلـــى الجماٖـــاث والٗهـــاباث الخؼبُـــت والُاثُٟـــت نـــٝغ الىٓـــغ ٖـــً مٟهىمـــه والؿُاســـ ي لىنـــٟها وبَال

                                                           

ف ثبإلٌٍ٘له٣خ، اإلٌٍ٘له٣خ، ؽ ، أُوًي اُوب٢ٗٞٗ ألٍوٟ اُؾوة ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓ٘شؤح أُؼبهاٌؼغجٍٟٓؾٔل ؽٔل  -(1

 . 24، 23، ص 150، ص 2005، 1

، ، ُنُي "Puissances en conflit""ٝك٢ اُ٘ض اُلو٢َٗ Powers in conflictعبء ك٢ اُ٘ض اإلٗغ٤ِي١ ُِلووح ػجبهح " -(2

ك٢ " دٌٚخ إٌضاع٤و ""، ٝك٢ اُ٘ض اُؼوث٢ ٝهك فطب ك٢ روعٔخ أُبكح ؽ٤ش عبءد ثزؼجاٌمٜٛ اٌّزٕبصػخكبُزوعٔخ اُظؾ٤ؾخ ٢ٛ "

، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٍٟٔٓٞٞػخ االرلبه٤بد اُظبكهح ػٖ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو )

66 ،95 ،117 ،192). 
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ه الىخــضاث الاخخُاَُــت بــمهــُلر اإلالِكــُاث فــي خ٣ُ٣خــه ٣ًهــض الخ٣ُ٣ــي فــي ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، و 

ت وهٓـــغا لخـــ ـــم اإلاىاَىـــىن الـــظًً ؤنهـــى زـــضمةهم الٗؿـــ٨ٍغ ت وجمغؾـــهم الؿـــاب٤ فـــي ـللجـــِل َو برتهم الٗؿـــ٨ٍغ

وباإلم٩ـــــان اؾـــــخضٖائهم فـــــي  ٗؿـــــ٨غي خخُـــــاَي الإلاؿـــــلخت ٞـــــةنهم ًب٣ـــــىن يـــــمً حٗـــــضاص ؤلا نـــــٟٝى ال٣ـــــىاث ا

 (1)ْغوٝ مُٗىت وإلاضة مدضصة.

ت الىٓامُت ٞهي الىٓـام الشـاوي للخجىُـض باليؿـبت للـضو٫ ٞمٗٓـم  ؤما بسهىم الىخضاث اإلاخُٖى

ىُت ٦ىٓـام ؤو٫، فـي خـحن حٗ خمـض هٓـام الخُـٕى الضو٫ حٗخمض هٓام الخجىُض ؤلاظباعي في بَاع الخضمت الَى

ُـت  ٣ىمـىن بمهـام هٖى ـىن الٗمـل الٗؿـ٨غي ؤ٦ثـر ٍو ؤو الخٗا٢ض َى٫ اإلاضة في ال٣ىاث اإلاؿلخت وبالخـالي ًدتٞر

بهم الخام وبالخالي ٌٗخبرون م٣اجلحن هٓامُحن جابٗحن لل٣ىاث اإلاؿلخت.  (2)هٓغا لخضٍع

 ث املٝاومت املىٍمت:أ٘شاد املليؽياث والوحذاث املخىوِت ألاخشىل بمً ٘ي م أِماء حش١ا -2.2

ــت ألازـــغي مـــً  وجخًــمً َـــظٍ الٟئــاث ٦مـــا َــى مىضـــر مــً ال٣ٟـــغة  اإلالِكــُاث والىخـــضاث اإلاخُٖى

 ظهت، وخغ٧اث اإلا٣اومت اإلاىٓمت مً ظهت ؤزغي، ٦ما ًلي:

 أ٘شاد امليليؽياث والوحذاث املخىوِت ألاخشى: -1.2.2

ـــم ألاٞـــغاص اإلا٣ـــاجلىن ٚـــ      لـــى ظاهـــب ال٣ـــىاث اإلاؿـــلخت الىٓامُـــت حر الىٓـــامُحن الـــظًً ٌٗملـــىن بـَو

ظٍ الٟئـت جًـم ؤٞـغاص اإلالِكـُاث ؤو الىخـضاث الاخخُاَُـت   حر ـٚـلضٖم اإلاجهىص الخغبي لل٣ىاث الىٓامُت، َو

ت ٚحر الىٓامُت.  الىٓامُت وؤٞغاص الىخضاث اإلاخُٖى

ُمـــــا ًســـــو ؤٞـــــغاص اإلالِكـــــُاث ؤو الىخــــــضاث الاخخُاَُـــــت ألازـــــغي ؤو ٚـــــ ت حر الىٓامُـــــت ؤو اإلاؿــــــخ٣لـٞو

حز الىخضاث الاخخُاَُت ٚحر الىٓامُت ًٖ الىخـضاث الاخخُاَُـت الىٓامُـت، ـ" لخمُألاخشى حر "ـواؾخسضم حٗب

ومم٨ــً الازــخالٝ بُثهمـــا فــي ؤن الىخـــضاث الاخخُاَُــت الىٓامُـــت جســو ظىـــىص الاخخُــاٍ فـــي مــضة مدـــضصة، 

ظًً ٢ًــىا مــضة الخجىُــض حر الىٓامُــت ٖــً الجىــىص الـــالىخــضاث الاخخُاَُــت ٚــ (3)ُٞمــا حٗبــر خؿــب ال٣ٟهــاء

ـــىن لل٣خـــا٫ ت واإلاضهُـــت  ،الٟٗلُـــت والاخخُاَُـــت مٗـــا الـــظًً ٌؿـــخضٖىن ؤو ًخُٖى ؤو ال٣ـــىاث الكـــبه الٗؿـــ٨ٍغ

ت وخــغؽ الخــضوص والخــغؽ اإلاــضوي ــغاى ؤمىُــت ٧الكــَغ ــاث اإلاؿــلخت صازــل ب٢لــُم الضولــت أٚل  و٧ــل اإلاجمٖى

ًالظًً ًدك٩لىن في وخضاث للضٞا  .ٕ ًٖ الَى

ـــت اإلاؿـــخ٣لىن ؤو ًًـــاٝ بلـــى الٟئـــت ال ـــم ألاٞـــغاص  حر ـٚـــؿـــاب٣ت ؤٞـــغاص الىخـــضاث اإلاخُٖى الىٓـــامُحن َو

ــــىن  ؿــــخجُبىن لىـــــضاء الخ٩ىمـــــت ـالـــــ يال ٌكـــــ٩لىن ظــــؼءا مـــــً ال٣ـــــىاث اإلاؿــــلخت لُغفـــــالـــــظًً اإلاخُٖى جزإ َو

للمؿاَمت بلى ظاهب ال٣ىاث الىٓامُت للضولت وصٖم اإلاجهـىص الخغبـي بخـىاٞغ الكـغوٍ ألاعبٗـت اإلاـظ٧ىعة فـي 

 (4) ة.اإلااص

                                                           

 .25، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼغجٍٟٓؾٔل ؽٔل  -(1

 .28أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

"..األفشاد اٌؼغىش٠ْٛ اٌز٠ٓ أزٙذ ِذح خذِزُٙ اٌفؼ١ٍخ ٚاالزز١بؽ١خ ئػبفخ ئٌٝ ثؤْٜٗ: "ٝعبء ك٢ رؼو٣ق أؽل اٌُزبة ُٜنٙ اُلئخ  -(3

اٌزشى١الد إٌظب١ِخ األخشٜ اٌزٟ ال رشىً خضءا ِٓ اٌمٛاد اٌّغٍسخ إٌظب١ِخ وبٌسشط اٌٛؽٕٟ ٚزشط اٌسذٚد ٚاٌسشط اٌّذٟٔ 

، ٓوعغ ٍبثن، اٌؼغجٍٟ " أٗظو ك٢ مُي: ٓؾٔل ؽٔلٓ اٌٛؽٓ..ٚاٌششؽخ اٌزٟ رزشىً ِٓ ٚزذاد ِٓ اٌّمبر١ٍٓ غ١ش إٌظب١١ِٓ ٌٍذفبع ػ

 .119ص 

 .126، 125، أُوبٝٓخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(4
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 أ٘شاد حش١اث املٝاومت املىٍمت: -2.2.2

ــــــ تراٝ الــــــضولي ـل٣ـــــض زايــــــذ اإلا٣اومــــــت الكــــــٗبُت اإلاؿــــــلخت مسايــــــا ٖؿـــــحرا فــــــي ؾــــــبُل جد٣ُــــــ٤ الٖا

ألٞغاصَا بالىي٘ ال٣اهىوي للم٣اجلحن وما ًترجب ٖلُه مـً آزـاع ٢اهىهُـت، و٧اهـذ الهـٗىباث التـي جىاظـه َـظا 

بري ـمغة والًـــــــــُٟٗت جخمشـــــــــل فـــــــــي مٗاعيـــــــــت الـــــــــضو٫ ال٨ـــــــــاإلاىحـــــــــى الـــــــــظي ج٣ـــــــــىصٍ الـــــــــضو٫ الهـــــــــٛغي واإلاؿـــــــــخٗ

تــراٝ بهــا، ٞــاإلاىاص ألاولــى والشاهُــت وؤلا  ٌ الٖا ت الن ؤٚلبهــا ٧ــان ًىاظــه خغ٧ــاث مــً َــظا ال٣بُــل جــٞغ ؾــخٗماٍع

ـت لـم حكـغ بهـغاخت بلـى خغ٧ـاث نهـا ًم٨ـً ؤاإلا٣اومـت اإلاىٓمـت بـل ًـغي الـبٌٗ  مً الثدت الَاي للخـغب البًر

ــت اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاــاصة ألاولــىؤن جىــضعط يــمً ونــ٠ اإلاُلِكــ ، ُٞمــا ط٦ــغث (1)ُاث والىخــضاث اإلاخُٖى

"، وبٗــــض مىا٢كــــاث الهبــــت الؽــــّبيتاإلاىٓمــــت ؤو خالــــت " حر ـٚــــاإلاــــاصة الشاهُــــت مثهــــا خغ٧ــــاث اإلا٣اومــــت الكــــٗبُت 

ذ ٖلــــــى ؤٞــــــغاص خغ٧ــــــاث اإلا٣اومــــــت  1949مؿخًُٟــــــت فــــــي اإلاــــــاجمغاث الضبلىماؾــــــُت لؿــــــىت  جــــــم الــــــىو الهــــــٍغ

ــــذ باإلا٣اومــــت فــــي خالــــت الاخــــخال٫  اإلاىٓمـــت ٦جــــؼء ــــت ألازـــغي، ٦مــــا اٖتٞر مــــً اإلاُلكــــُاث والىخــــضاث اإلاخُٖى

 (2) خُض ٧اهذ حٗتٝر بدالت الٛؼو ٣ِٞ ؤو الهبت الكٗبُت.

 الؽشوه املىلوبت في أ٘شاد املليؽياث والوحذاث املخىوِت ألاخشى وحش١اث املٝاومت املىٍمت: -3.2.2

ذ اإلاــــــاصة الغابٗــــــت فــــــي ٣ٞغت غ  فــــــي  بر ـخــــــهــــــا الشاهُــــــت قــــــغوَا حٗو٢ــــــض اقــــــتَر جىُٓمُــــــت ًجــــــب ؤن جخــــــٞى

ت ألازغي وخغ٧اث اإلا٣اومت اإلاىٓمت، جخمشل في ؤعبٗت قغوٍ قهحرة هي:  اإلالِكُاث والىخضاث اإلاخُٖى

I- : الّمل جحذ ٜيادة  خق معنو٥ ًِ مش وظي 

ٖلـــى  الصـــخو اإلاؿـــاو٫ َـــى ال٣اثـــض الٗؿـــ٨غي ؤو اإلاـــضوي الـــظي ج٩ـــىن لـــه ؾـــلُت الىالًـــت والغثاؾـــت

ـــــت ألازــــغي وؤٞـــــغاص خغ٧ــــاث اإلا٣اومـــــت اإلاىٓمــــت الـــــظًً ًسًــــٗىن لـــــه،  ؤٞــــغاص اإلالِكـــــُاث والىخــــضاث اإلاخُٖى

اتها  ت اإلا٣اجلت ممـا ًدـُذ الـخد٨م فـي ؾـلى٦ها وجهـٞغ ًمً َظا الكٍغ خض ؤصوى مً الخىُٓم في اإلاجمٖى ٍو

ــت الخــ وؤٖــغاٝ الخــغب ٦مــا ؤن ترام ٢ــىاهحن ـؤزىــاء الخــغب، ٦مــا ًمــىذ َــظا الكــٍغ ؤلام٩اهُــت لخــض اإلاجمٖى

ــا ًجٗـــل مـــً اإلام٨ــً الخٟـــاوى مٗهـــم الــــصة مُضاهُــت مخد٨مـــت فـــي الٗملُــاث وظــىص ٢ُـــا تي ًسىيـــها م٣اجلَى

ؾىاء مً الُـٝغ الخهـم ؤو مـً اإلاىٓمـاث ؤلاوؿـاهُت وال٨شحـر مـً الٟىاثـض ألازـغي التـي جٟـغى وظـىص َـظا 

ــت مؿــلخت ولهــا ؤ٦ـــثر مــً  ، ووٗخ٣ــض ؤن َــظا الكــٍغ ٢ــض ًهــُضم بىظــىص ؤ٦ـــثر مــًالكــٍغ ألاؾاســ ي مجمٖى

٢ُـــاصة مُضاهُـــت وظىـــاح ؾُاســـ ي، مشلمـــا َـــى خـــا٫ اإلا٣اومـــت الٟلؿـــُُيُت، مشـــل خمـــاؽ وظىاخهـــا الٗؿـــ٨غي 

٦خاثـــــب ٖـــــؼ الـــــضًً ال٣ؿـــــام، خغ٦ـــــت ٞـــــخذ وظىاخهـــــا الٗؿـــــ٨غي ٦خاثـــــب قـــــهضاء ألا٢مـــــ ى ، وخغ٦ـــــت الجهـــــاص 

ــا مــً الٟهــاثل الٟؿــُ حَر ــى بقــ٩ا٫ ٢ــاهىوي ًجــب ؤلاؾــالمي وظىاخهــا الٗؿــ٨غي ؾــغاًا ال٣ــضؽ ٚو ُيُت َو

 (3) .ال ًمى٘ حٗضص خغ٧اث اإلا٣اومت يض ؤلاخخال٫ مٗه جٟؿحر اإلااصة بمٟهىم واؾ٘

II- :ا مً بّذ  حمل ؼاسة مميزة محذدة يم٢ً جمييَز

ـى الـ حز ـتزام مهضٍع ألانلي َى مبضؤ الخمُـبن َظا الال حـر اإلا٣ـاجلحن، َو تزام اإلا٣ـاجلحن ـبحن اإلا٣اجلحن ٚو

ـت ة هي ٖالمت ًًـٗها ؤٞـغاص اإلالِكـُاث و حز ـحر اإلا٣اجلحن، والكاعة اإلامـؿهم ًٖ ٚؤهٟ حز ـبخمُ الىخـضاث اإلاخُٖى
                                                           

1(- Jean DE PREUX et al, Commentaire de Convention (III) de Genève, op.cit., Art.04, pp. 55, 56. 

2(- Ibid., Art.04, p. 66. 
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ــالن بــإن نــاخبها م٣اجــل ًدــ٤ لــه الىٓامُــت ب حر ـٚــ مــً ٞــجهم ؤٞــغاص خغ٧ــاث اإلا٣اومــت اإلاىٓمــت وهــي بمشابــت ؤلٖا

الخــــالي ًدــــغم مــــً ٦مــــا ؤن مــــً ًســــال٠ طلــــ٪ ًدــــغم مــــً ويــــ٘ اإلا٣اجــــل وب تاإلاكــــاع٦ت فــــي الٗملُــــاث الٗضاثُــــ

م٨ـً ؤن ج٩ـىن فـي قـ٩ل ُٚـاء للـغؤؽ ؤو عبُـت طعإ ؤو ٢مـُو ؤو مُٗـ٠ ممـ ، حزـمٗاملت ؤؾـغي الخـغب، ٍو

جـــب ؤن ج٩ـــىن الٗالمـــت اإلام ـــٍو ة زابخـــت بدُـــض ال ًم٨ـــً الـــخسلو مثهـــا بؿـــهىلت لـــضي مضاَمـــت الٗـــضو ٦مـــا حز ــ

مىخـــــضة بـــــحن ٧ـــــل ؤٞـــــغاص  ٦مـــــا ًجـــــب ؤن ج٩ـــــىن  ،(1)خـــــضر فـــــي بٗـــــٌ الخـــــاالث فـــــي الخـــــغب الٗاإلاُـــــت الشاهُـــــت

ت اإلا٣اجلت ٦ما ًجب ؤن ًم٨ً جمُ    .(2)َا مً مؿاٞت بُٗضة قِئا ماحز ـاإلاجمٖى

دىافى م٘ مبضؤ خغب الٗهـاباث فـي نٗىبت جُب٤ُ َظا الكٍغ زانت وؤهه ً ووؿخُُ٘ ؤن هالخٔ

 حز ٣ٞـــــِ فـــــي لخٓـــــتـجٟـــــغى الخمُـــــ 1977مـــــً البروجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي ألاو٫  43ال٣خـــــا٫ زهىنـــــا وؤن اإلاـــــاصة 

بمشابــــت زُــــإ بؾـــتراجُ ي باليؿــــبت لغظــــا٫  لخدًــــحر لـــه وؤي جمُحــــز ٖــــضا طلـــ٪ ًم٨ــــً ؤن ٩ًـــىن ؤلاقـــدبا٥ ؤو ا

 .٢ض ٩ًلٟهم ال٨شحر اإلا٣اومت

III- :حمل العالح ِلىا 

تزام ألا٢ـل ؤَمُــت بــحن الكـغوٍ ألاعبٗــت طلــ٪ ؤن ـٍ الـبٌٗ الالــبر ـخــبن الخمـل الٗلنــي للؿـالح ٢ــض ٌٗ

ـت و  خغ٧ـاث اإلا٣اومـت اإلاىٓمـت ٖـاصة مـا ٌؿـخسضمىن ؤؾـلخت زُٟٟـت ال ٌكـ٩ل اإلالِكُاث والىخـضاث اإلاخُٖى

ـــا ٞاع٢ـــا ٦بـــ اإلا٣ـــاجلحن، ٦مـــا ؤن بٗـــٌ ؤؾـــالُبهم حٗخمـــض ٖلـــى خـــغب  حر ـٚـــبـــحن اإلا٣ـــاجلحن و  حز ـحرا فـــي الخمُــــبْهاَع

مـً البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي  ٦44مـا ههـذ ٖلُـه اإلاـاصة  ،(3)الٗهاباث التي ٌكـ٩ل ؤلازٟـاء ألاؾـلخت ظـؼءا مثهـا

سُــت ؤزبدــذ ال٨ٗـــ خُــض وبن ٧ــان ال ٌٗــض َــظا الكــٍغ ٞاع٢ــا فــي جم٫1977ُ ألاو   حز ــــ، بال ؤن الخجغبــت الخاٍع

اإلا٣ـــاجلحن واإلاـــضهُحن جدضًـــضا الـــظًً ؾـــ٩ُىهىن مدـــل  حر ـٚـــاإلا٣اجـــل هٟؿـــه بال ؤهـــه ٌكـــ٩ل زُـــىعة ٦بحـــرة ٖلـــى 

 ق٪ صاثم في نٟةهم مً َٝغ الٗضو.

الىٓــامي بْهــاع ؾــالخه ؾــىاء ٧ــان ؾــالخا ابًُــا ؤو  حرـٚــتزام ٖلــى اإلا٣اجــل ـوبــظل٪ ًٟــغى َــظا الالــ

ــا ؤو ٖبــىة مخٟجــغة ؤو  م الٟاٖــل مــً ويـ٘ـ ؤؾــحر غ دقــدبا٥ ألن ٖــضم ال٣ُــام بــظل٪ ؾــُطلــ٪ ؤزىــاء ؤلا  حر ـٚــهاٍع

ــذ ال٨شــ ــه فــي ٢بًــت الٗــضو، و٢ــض ٖٞغ حر مــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ججــاوػاث مــً َــظا الىــٕى ـالخــغب لــضي و٢ٖى

ــــغ  ٧ــــان الشــــىاع الُٟدىــــامُىن ًخسٟــــىن ٦مــــضهُحن زــــم  تيـالــــالُٟدىامُــــت و  مــــً بُثهــــا مــــا خــــضر فــــي خــــغب الخدٍغ

٨ُحن ٣ًٟـــــــضون ز٣ـــــــةهم فـــــــي اإلاـــــــضهُحن  ـــــــت مـــــــا ظٗـــــــل الجىـــــــىص ألامـــــــٍغ ًهجمـــــــىن ٞجـــــــإة بالؿـــــــالح ؤو ب٣ىابـــــــل ًضٍو

ؿةهضٞىنهم إلاجغص الاقدباٍ مما ؤزغ في جُب٤ُ مبضؤ الخمُ  (4) .حزـَو

ًم٨ــً بْهــاع ؤؾــلخت بؿــُُت وزُٟٟــت  ومــ٘ طلــ٪، هالخــٔ الهــٗىبت البالٛــت لهــظا الكــٍغ ٨ُٞــ٠

ـا مدـضوص ٌٗخــبر  ؿضؾاث والغقاف وألاؾـلخت البًُـاءلى َظا الخض، خُض ؤن ؤؾلخت مً ٢بُل اإلاب زَُغ

، ٦مـا ؤهـه ال ًم٨ـً جهـىع بْهـاع باإلا٣اعهـت بمـا ًم٨ـً ؤن ٌؿـببه مـً يـغع لغظـا٫ اإلا٣اومـت خـظضا  ا٫ بْهـاٍع

 َظا الؿالح ٖلى الضوام ألهه حجمه ٖاصة نٛحر.

                                                           

 .187، 186، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼغجٍٟٓؾٔل ؽٔل  -(1

 .20، ٓوعغ ٍبثن، ص ِزٌٟٛهعت ػجل أُ٘ؼْ  -(2

 .192، 191أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(3

، أٍوٟ اُؾوة كهاٍخ كو٤ٜخ ٝرطج٤و٤خ فبساٌ.، أٗظو ًنُي: ٓؾٔل ػجل اُٞاؽل ٣ٍٞق 191، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼغجٍٟٓؾٔل ؽٔل  -(4

 .100، ص 1975ك٢ ٗطبم اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ ٝاُشو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ، ػبُْ اٌُزت، اُوبٛوح، ك ؽ، 



 يف القانون الدولي اإلنشانيالباب األول: اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية 

  
159 

 
  

IV-  ادات  ا:احترام ٜواهين الحشب ِو

مــا٫ الٗضاثُــت َــى الهــضٝ ـبن الالــ تزام ب٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ؾــُما يــىابِ ؾــحر ألٖا

ــــــت ٚــــــ غي مــــــً جىٓــــــُم ويــــــ٘ اإلالِكــــــُاث والىخــــــضاث اإلاخُٖى حر الىٓامُــــــت وؤٞــــــغاص خغ٧ــــــاث اإلا٣اومــــــت ـالجــــــَى

ـــى م٣هـــض ٧ـــل  تراٝ بهـــظٍ الٟئـــاث اإلا٣اجلـــت مـــً ؤظـــل ـٖـــالكـــغوٍ الؿـــاب٣ت، وطلـــ٪ فـــي ؾـــبُل ؤلا اإلاىٓمـــت، َو

ضم حٍٗغًهم للخُغ، ومـً بـاب  ُان اإلاضهُت ٖو يبِ ؾلى٦ُاتها وصٞٗها لخماًت ألاشخام اإلاضهُحن وألٖا

ـت َـظٍ  ال٣اٖضة التي ج٣يـ ي بـإن مـا ال ًـخم الىاظـب بال بـه ٞهـى واظـب، ٞـةن َـظا الالتـزام ًٟتـرى ؤوال مٗٞغ

مـــا٫ الٗضاثُـــت ؾـــىاء فـــي الٟئـــاث اإلا٣اجلـــت ب٩ـــل ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن ا لـــضولي ؤلاوؿـــاوي زانـــت يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ت  ً اإلا٣ــاجلحن ؤو يــمىُا فــي ألاوامــغ الٗؿــ٨ٍغ تزام ـج٣ــضم لهــم، ؤمــا ألامــغ الشــاوي ٞهــى صٞٗهــم بلــى الالــ تيـالــج٩ــٍى

 بهظٍ ال٣ىاٖض ٖملُا.

ت ــا الذولــت ال حّتــٗر  أو ظــلىتأ٘ــشاد الٝــواث املعــلحت الىٍاميــت الــزيً  ّلىــون والءَــم لح٢ومــت  -3.2

 :الحاحضة

بن اإلا٣هــىص بهــظا الخٗبحــر َــى ٖــضم اٖتــراٝ الضولــت الخــاظؼة بالؿــلُت التــي حٗلــً ال٣ــىاث الىا٢ٗــت 

جزإ بــل ٌٗلـــً ـبــحن ًــضيها اهدؿــابها لهــا، ٞهــي ٢ــىاث لــم حٗــض حٗمـــل جدــذ الؿــلُت اإلاباقــغة ألخــض ؤَــغاٝ الــ

نــٟت اإلا٣ــاجلحن ٖلــى َــظٍ الٟئــت بىــاء اهخماثــه بلــى َــٝغ ال ٌٗتــٝر بــه الُــٝغ الخــاظؼ لــه، و٢ــض جــم بيــٟاء 

ًــــــذ ال٣ــــــىاث ألاإلااهُــــــت اإلادخلــــــت لٟغوؿــــــا  سُــــــت حٗــــــىص للخــــــغب الٗاإلاُــــــت الشاهُــــــت، خُــــــض ٞع ٖلــــــى زلُٟــــــت جاٍع

" الخابٗــت لخ٩ىمــت اإلاىٟــى ب٣ُــاصة بــالٝواث الحــشة الٙشوعــيتٖتــراٝ بىيــ٘ ؤؾــغي الخــغب إلاــا ٧ــان ٌؿــمى "ؤلا 

ًـذ ؤلا 1940" ؾىت د ٕو٥ الججرا٫ " بٌٗ الىخـضاث ؤلاًُالُـت اإلا٣اجلـت لـٝ بـىٟـ الىنـ٠ تراـٖـ، ٦ما ٞع

حرة مـــً اللجىـــت الضولُـــت ـ، وبٗـــض ظهـــىص ٦بـــ(1)1943يـــض ال٣ـــىاث ألاإلااهُـــت اإلادخلـــت فـــي ظىـــىب بًُالُـــا ؾـــىت 

ــــذ ال٣ــــىاث ألا ــــا مثهــــا ٦ــــظل٪ ٖلــــى  ي ؾــــغ إإلااهُــــت بىيــــ٘ َــــاالء ألاٞــــغاص ٦للهــــلُب ألاخمــــغ اٖتٞر خــــغب زٞى

ــ(2)ُت ؤو ؤلاًُالُــتؤؾــغاَا لــضي َــظٍ ال٣ــىاث ؾــىاء الٟغوؿــ تراٝ فــي الخالــت الٟغوؿــُت ٧ــان ٖلــى ـ، ل٨ــً الٖا

ُاهُــت بٛــغى جُبُــ٤   خــغممــ٘ ال ويــ٘ ؤؾــغي الخــغب ٖلــجهمؤؾــاؽ ؤن َــظٍ ال٣ــىاث جابٗــت لل٣ــىاث البًر

تراٝ بد٩ىمت اإلاىٟى الٟغوؿُت  .(3)ٖلى ٖضم الٖا

تراب الّـذو ملٝاومـت ـٜـإىـذ لون العالح مً جلٝاء أهٙعهم ِظ٣ان ألاساىو  ٔير املحخلت الزيً يحم -4.2

 الٝواث الٕاصيت دون أن يخو٘ش لهم الوٜذ لدؽ٢يل وحذاث معلحت هٍاميت:

، ٦غؾـذ اجٟا٢ُـت ظىُـ٠ 1929واجٟا٢ُت ظى٠ُ الشاهُـت  1907و 1899ٖلى ٚغاع اجٟا٢ُاث الَاي 

و مـــا ؾـــمي اإلاىٓمـــت ؤ حر ـٚـــالشالشـــت الخٟغ٢ـــت بـــحن قـــ٨لي اإلا٣اومـــت اإلاىٓمـــت يـــمً ال٣ٟـــغة الؿـــاب٣ت واإلا٣اومـــت 

ظ(4)بالهبت الكٗبُت الك٩ل ألازحر مـً ؤقـ٩ا٫ اإلا٣اومـت ٧ـان مىيـٕى َـظٍ ال٣ٟـغة، ومـً قـغوٍ الهبـت  ا، َو

٣ــــىم ٞجهــــا ال٣ــــىاث ج تيـالــــالكــــٗبُت ؤن ج٩ــــىن فــــي خالــــت الٛــــؼو ولــــِـ الاخــــخال٫ والٛــــؼو َــــى الخالــــت اإلاا٢خــــت 

                                                           

 .149، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1

 .242، أُوبٝٓخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(2

 .36، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼغجٍٟٔل ؽٔل ٓؾ -(3

 .324، أُوبٝٓخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(4
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يخهـــــي  (1)اإلاؿـــــلخت لضولـــــت مـــــا باظخُـــــاح ب٢لـــــُم صولـــــت ؤزـــــغي صون بعاصتهـــــا الٛـــــؼو بمـــــا باالوســـــخاب ؤو بدالـــــت ٍو

 .ما ٌؿخضعي جُب٤ُ هٓام ظضًض خخال٫ؤلا 

لُه ٞالهبت الكٗبُت هي الخالت الضٞاُٖت التي ًيـخٌٟ ٞجهـا ألاَـالي اإلاـضهُىن مـً جل٣ـاء ؤهٟؿـهم   ٖو

ٗخــــ ىُــــت، َو بر َــــظا الخدــــغ٥ ـبدمــــل الؿــــالح لــــغص ٖــــضوان خــــا٫ مــــً ٢ــــىاث مؿــــلخت ؤظىبُــــت ٖلــــى ؤ٢ــــالُم َو

غنــت للؿــ٩ان اإلاــضهُحن لخىٓــُم ؤهٟؿــهم وحكــ٨ُل وخــضاث هٓامُــت ألن ٖامــل الى٢ــذ مؿــخؤجال ال ٌُٗــي ٞ

ُت جــــــم الخسُٟــــــ٠ مـــــً الكــــــغوٍ  بر ـخـــــٌٗ جخُلبهــــــا  تيـالــــــخاؾــــــما فــــــي عص الٗـــــضوان، ولهــــــظٍ ألاؾــــــباب اإلاىيـــــٖى

حن ازىـحن َمـا خمـل الؿـالح ٖلىـا وا ام ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ تر ـخـالىخضاث ٚحر الىٓامُت وؤ٢خهغ ألامغ ٖلـى قـَغ

ة وال٣ُـــاصة اإلاؿـــاولت ؤَـــم حز ـــــألن بـــاقي الكـــغوٍ قـــ٩لُت ومغجبُـــت ؤؾاؾـــا بـــالخىُٓم، ٞالٗالمـــت اإلامالخـــغب، 

 مخُلباث الخىُٓم ٚحر اإلاُلىب في َظٍ الخالت.

  زاهيا: مٝاجلو النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت:زاهيا: مٝاجلو النزاِاث املعلحت ٔير الذوليت:

مــل اإلادــاعبحن والٗىازــام بىيــ٘  بٗامــل خاؾــم (2) تحر الضولُـــالجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚــ ِ مٟهــىمغجبًــ

ـى مـا ؾىىضـخه مـً زـال٫ (3)ال٣اهىهُت واإلاُضاهُت اإلادُُت به ومـضي جد٣ُـ٤ الخمـغص ل٣ـضع مـً الخىٓـُم ، َو

ـت الخ٣لُضًـتحـمغاخل جُىع وي٘ اإلاداعبحن في الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚـ ـ٤ الىٍٓغ ، زـم فـي ْـل اإلاـاصة ر الضولُـت ٞو

الخـام  1977ى٧ـى٫ ؤلايـافي الشـاوي ، ونـىال بلـى البروج1949الشالشت اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ُاث ظىُـ٠ ألاعبـ٘ 

٣ا إلاا ًلي:ـجزاٖاث اإلاؿلخت ٚـبال  حر الضولُت، ٞو

ٞ الىٍشيت الخٝليذيت:  -1 تراٗ باملحاسبين ٘و  هٍام ِي

تراٝ باإلادــــاعبحن ؾــــاَم فــــي بلــــىعة ـهٓامــــا زانــــا لالٖــــ ٢ــــضمذ 1936الخــــغب ألاَلُــــت الاؾــــباهُت بن 

خُلـبويٗهم ال٣اهىوي  ـت الخ٣لُضًـت، ٍو ـ في الىٍٓغ حر ٖثهـا ـتراٝ باإلادـاعبحن زالزـت قـغوٍ جـم الخٗبــهٓـام الٖا

و٦ــظل٪ ال٣ٟـه الــضولي ٖلــى  1900و٢ىاٖــض هُىقـاجل  1874فـي وزــاث٤ صولُـت مخٗــضصة مثهـا مكــغوٕ بغو٦ؿـل 

 :(5)جخمشل في ما ًلي "لوجشباخذ"و (4)"بليؽخايو" "دي ماسجنز" هاءال٧٣ٟل مً ٚغاع 

 

                                                           

 .590، ص 1999ٓؼغْ اُوبٕٗٞ، ٓغٔغ اُِـخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ك ؽ،  -(1

 ُٔجؾش اُضب٢ٗ ٖٓ اُلظَ اَُبثن.ٗطبم اُزطج٤ن ك٢ اُزؼو٣ق اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ أٗظو ك٢ مُي  -(2

" ُإلشبهح ا٠ُ اُضٞاه أٝ أُزٔوك٣ٖ )ؽَت ٓظ٤و اُظواع( اُن٣ٖ ٤َ٣طوٕٝ ػ٠ِ عيء ٖٓ ِسبسث١ٓؽل٣ضب ٣َزقلّ ٓظطِؼ " -(3

 .509، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗاإله٤ِْ ك٢ ٗياع َِٓؼ ؿ٤و ك٢ُٝ، أٗظو ك٢ مُي: كواَٗٞا ثٞش٤٤ٚ 

4)- Charles ZORGBIBE, << Sources of the recognition of belligerent status>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., 

Seventeenth year, No. 192, Geneva, March 1977, pp. 113,114. 

5(- l'article 08 de la règlement sur les >>Droits et devoirs des puissance étrangères << préparé par 

l'institut de droit international: 

" les tiers puissances ne peuvent reconnaître au parti révolté la qualité de belligérant: 

1)- s'il n'a pas conquis une existence territoriale distincte par  la possession d'une partie 

déterminée du territoire national. 

2)- s'il n'a pas réuni les éléments d'un gouvernement régulier exerçant en fait sur cette partie du 

territoire les droits apparents de la souveraineté. 

3)- si la lute n'est pas conduite en son nom par des troupes organisées, soumises a la discipline 

militaire et sa conformant aux lois et coutumes de la guerre..", Rosemary ABI-SAAB, Droit 

humanitaire et conflits internes (originales et évolution de la réglementation international ),Edition 

A.PEDONE, Paris,1986, p. 27. 
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ابت إلاٜليميت: - ؤ  ؼشه مباؼشة الٜش

ت َاصثــــت ومؿــــخ٣غة ٖلــــى ظــــؼء مــــً ؤلا٢لــــُم ٦خٗبحــــر للمدــــاعبحن  ال بــــض مــــً مماعؾــــت ع٢ابــــت اؾــــخ شاٍع

٩ـىن طلـ٪ مـً زـال٫ ٞغيـ ؿـُُغة مُضاهُـت ٖلـى َــظا ل همخ٣ُ٣ـي ٖـً الاه٣ؿـام والخمـؼ١ صازـل الضولـت، ٍو

ـــــغ ممـــــا ؾِؿـــــمذ  ٣ُـــــاصة بال٣ؿـــــم الجٛغافـــــي مـــــً ؤلا٢لـــــُم بكـــــ٩ل مخىانـــــل ومؿـــــخمغ وصون ج٣ُـــــ٘ ؤو ٦ـــــغ ٞو

دُذ بظل٪ جُب٤ُ باقي الكغوٍ الخالُت.ٖملُاث ٖؿ٨غ   ٍت مىٓمت اهُال٢ا مً َظا الجؼء مً ؤلا٢لُم ٍو

 ؼشه يلىاُل بمٝخمياث العيادة: - ب

جزإ ـًجـــب ؤن ًـــىاػي الخ٣ؿـــُم فـــي الغ٢ابـــت ؤلا٢لُمُـــت ج٣ؿـــُم آزـــغ فـــي ؾـــُاصة الضولـــت بـــحن َغفـــي الـــ

ىُحن، واإلا٣هـــىص َىـــا ؤن ٩ًـــىن إلادـــاعبي الهُئـــت الخمغصًـــت الؿـــلُت الٗلُـــا فـــي ؤلا٢لـــُم الجٛغافـــي الىا٢ـــ٘  الـــَى

جدذ ؾُُغتها، وج٩ىن بمشابت ؾلُت ؾُاؾُت وؾُاصًت آمـغة وهاَُـت ٖلـى ٧ـل ؾـ٩اهه ٦بـضًل ٖـً الؿـلُت 

 الؿُاؾُت الخ٩ىمُت.

 ؼشه احترام ٜواهين وأِشاٗ الحشب:     -ج

هـــــلت ترام ٢ـــــىاهحن وؤٖـــــغاٝ الخـــــغب والخًـــــٕى ل٣ىاٖـــــض ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي طاث الـبن اخـــــ

اًــت فــي ألاَمُــت الهُبــا١ ونــ٠ اإلادــاعبحنـبــالجزإ اإلاؿــلر ٚــ ــ ،حر الــضولي قــٍغ يــغوعي ٚو تراٝ ـوبالخــالي الٖا

الــضولي، ألن ٖــضم الاخخ٩ــام بلــى َــظٍ ال٣ىاٖــض ؾــُجٗل َــظا الخمــغص مدــل  حر ـٚــجزإ اإلاؿــلر ـالــضولي بدالــت الــ

٩ـىن الخ٨ــم ٖلـى طلــ٪ للهُ حز ـوال ٌُٗــي ؤي نـٟت ٢اهىهُـت ؤو ويـ٘ـ ٢ـاهىوي ممـ ،بصاهـت صولُـت ئــت الخمغصًـت، ٍو

٣ت مٗاملةهم لطخاًا الجزإ اإلاؿلر. ٍغ  مً زال٫ ؾلى٧اث اإلاداعبحن َو

ـــ تراٝ بىيــــٗهم ال٣ــــاهىوي ـٖىـــض جــــىاٞغ الكـــغوٍ الــــشالر اإلاـــظ٧ىعة ٌؿــــخىفي اإلادـــاعبىن م٣ىمــــاث الٖا

ـت ٖىانـغ ال بـض مـً جىا ٟاث ال٣ٟهُت ٖلى مجمٖى ت الخ٣لُضًت، وججم٘ الخٍٗغ ٣ا للىٍٓغ تـراٝ ٞو ـا فـي الٖا َٞغ

تراٝ هي: تىـخ  ًدضر آلازاع ال٣اهىهُت اإلاُلىبت مىه، وؤبغػ ٖىانغ الٖا

ــ٤ الهُئــت اإلاسىلــت صؾــخىعٍا ـوبالخــالي ًسًــ٘ لؿــُاصة الضولــت التــي حٗــ جفــٗش ظــيادي: - بر ٖثهــا ٖــً ٍَغ

تراٝ م٘ ازخالٝ ألاهٓمت الؿُاؾُت وال٣اهىهُت في ٦ُُٟاجه وبظغاءاجه.  بنضاع َظا الٖا

ـــى بـــظل٪ ـال ًىظـــض مـــا ًجـــ خيـــاسي:جفـــٗش اخ - تـــراٝ باإلادـــاعبحن ؤو الهُئـــت الخمغصًـــت َو بر الضولـــت ٖلـــى الٖا

 ًسً٘ للمهالر الٗلُا للضولت.

تراٝ باإلادــاعبحن بلــى فــي مىاظهــت الُــٝغ اإلاٗتــٝر ٞــةن ٧ــان مــً الخ٩ىمــت ـٖــال ٌؿــغي ؤزــغ ؤلا  أزــٍش وعــب : -

ـــــت ٞؿـــــحرجب ٖلـــــى طلـــــ٪ اهُبـــــ٤ ٢ـــــىاهحن وؤٖـــــغاٝ الخـــــغب ٖلـــــى  الجـــــاهبحن، وبطا ٧ـــــان مـــــً الـــــضو٫ اإلاغ٦ٍؼ

ُاع جُب٤ بمىظبه ٢ىاٖض الخُاص ٖلى  (1)اإلاِٗتٝر واإلاٗتر ٝ له. ألٚا

ـ أزٍش منٜـذ: - يخهـي باهةهـاء الجـزإ ـبن الٖا تراٝ باإلادـاعبحن ًب٣ـى ؾـاعي اإلاٟٗـى٫ مـا ْـل الهـغإ ٢اثمـا ٍو

.  اإلاؿلر، طل٪ ؤهه ال ٞاثضة ٖملُت ؤو ٢اهىهُت في اؾخمغاٍع

تراٝ باإلاداعبحن بإهه:مً زال٫ َظٍ الٗى    انغ ًم٨ىىا حٍٗغ٠ هٓام الٖا

                                                           

 .212ن، ص ، >>هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(1
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ميلــــوش للةخفــــيت الٝاهوهيــــت  (1)جفــــٗش ظــــيادي اخخيــــاسي ـــــادس بفــــوسة ـــــشيحت أو لــــمىيت"

ّـ (2)الذوليت للمخمشديً
ُ
ٗر ـِاع هحو وعـب   عـشي فـي مواحهـت امل

َ
يـاس-ت  -الح٢ومـت الٝائمـت أو الـذو٥ ألٔا

 ".ومنٜذ  عشي إلع ٔايت خ ايت الفشاُ

ـــومـــً زـــ ـــ٤ هٓـــام الٖا ـــ٠ ٞـــةن ويـــ٘ اإلادـــاعبحن ٞو ُت ـال٫ َـــظا الخٍٗغ تراٝ ًخٗلـــ٤ بكـــغوٍ مىيـــٖى

زانــــت بدىٓــــُم الهُئــــت الخمغصًــــت مخٗل٣ــــت قــــٍغ الغ٢ابــــت ؤلا٢لُمُــــت والايــــُإل بم٣خًــــُاث الؿــــُاصة مــــ٘ 

ــا مــا بــالىٓغ بلــى نــٗىبت اؾــدُٟاء ـام ٢ــىاهحن وؤٖــغاٝ الخــغب، ل٨ــً َــظٍ الكــغوٍ حٗخــتر ـخــا بر مكــضصة هٖى

ــى مــا جــم الُم بهــظا الكــ٩ل الهــاعم، ث الخىٓــم٣خًــُا بٗــض ب٢ــغاع اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت بــحن ٖىــه تراظــ٘ َو

 .بُىهاجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ ٦ما ؾى

 :1949ولْ املحاسبين في ٌل املادة الثالثت املؽتر٠ت بين اجٙاٜياث حىيٚ ألاس ْ  -2

ث الضولُـت فـي مجـا٫ جىٓـُم الجزاٖـاث ل٣ض ق٩ل مؿـاع اٖخمـاص اإلاـاصة الشالشـت اإلاكـتر٦ت ؤولـى اإلادـاوال 

ألهــه  1949حرا للمـاجمغ الضبلىماســ ي إل٢ـغاع اجٟا٢ُـاث ظىُــ٠ ألاعبـ٘ ـاإلاؿـلخت الضازلُـت، ٣ٞــض ٧ـان جدـضًا ٦بــ

ــــــــ تراٝ باإلادــــــــاعبحن وبكــــــــغوَه اإلاكــــــــضصة ٞــــــــةن الجزاٖــــــــاث الضازلُــــــــت  ْلــــــــذ مــــــــً نــــــــمُم ـزــــــــاعط هٓــــــــام الٖا

ني للـــــضو٫، ولهـــــظٍ ألاؾـــــباب ازخلٟـــــذ  آلاعاء بـــــحن مىـــــضوبي الـــــضو٫، و٢ـــــض ٧ـــــان الُـــــغح فـــــي الازخهـــــام الـــــَى

مكـــــغوٕ اللجىـــــت الضولُـــــت للهـــــلُب ألاخمـــــغ يهـــــضٝ بلـــــى جُبُـــــ٤ هٟــــــ ال٣ىاٖـــــض ٖلـــــى ٧ـــــل ؤهـــــىإ الجزاٖـــــاث 

حـر الضولُـت بسهـىم ال٣ىاٖـض اإلاىُب٣ـت، ٣ٞـض  حز ـاإلاؿلخت ومسر ؤي جمُ بحن الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُـت ٚو

 :لظي ؤٖضجه اللجىت الضولُتُت اإلاكتر٦ت مً مكغوٕ الاجٟا٢ُاث اظاء في ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة الشاه

تر ـنزاُ املعــلل الــزي لــيغ لــ  وــابْ دولــيل الــزي يحــذر فــي إٜلــيم واحــذ أو أ٠ـــفــي ١ــل حــاالث الــ"

تزم بدىٙيـــــــز أح٣ـــــــام َـــــــزٍ يجٙاٜيـــــــتل ـمــــــً ألاوـــــــشاٗ العـــــــاميت املخّاٜـــــــذةل ٘ـــــــ ن ١ـــــــل مـــــــً الخفـــــــوم يلـــــــ

ي ٌل َزٍ الٍـشوٗ مهمـا ١ـان الولـْ الٝـاهووي  وـشاٗ النـزاُ دون ويجٙاٜيت ج٢ون ٜابلت للخىبيٞ ف

 (3)"املعاط ت ا

ـىص زانـت َـٝغ ات الضولُت القى مٗاعيت قضًضة مً بال ؤن َظا الُغح مً اللجى لٗضًـض مـً الٞى

ـــض الٟغوســــ ي الـــظي عؤي فــــي طلـــ٪ ج٣ــــضًما لخ٣ـــى١ ألاٞــــغاص ٖلـــى خ٣ــــى١ الـــضو٫، و٢ــــضم ا٢تراخـــا ًخًــــمً  الٞى

تـراٝ باإلادـاعبحن ٩ٞـان جدضًض قغوٍ ًجب  ا في اإلاداعبحن مخٗل٣ت بـالخىُٓم مؿـخلهمت مـً هٓـام الٖا َغ جٞى

ض ؤلاًُالي وألاؾباوي بخٗضًل ال٣ٟغة ٦ما ًلي:   الا٢تراح الٟغوس ي مضٖىما بالٞى

                                                           

 .19ٓوعغ ٍبثن، ص  <<، ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>،ػٛاشش٠خ هه٤خ -(1

 .211، >>هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(2

3(- Article 2 fourth paragraph draft of ICRC "… In all cases of armed conflict not of an 

international character which may occur in the territory of one or more of the High Contracting 

Parties, each of the adversaries shall be bound to implement the provisions of the present 

Convention. The Convention shall be applicable in these circumstances, whatever the legal 

status of the Parties to the conflict and without prejudice thereto". (The words " especially cases 

of civil war, colonial conflicts or wars of religion" have been deleted.), Revised and new draft 

conventions for the protection of war victims, International committee of the red cross, texts approved 

and amended by the XVIIth international red cross conference, Geneva, 1948, p. 10. 
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تر ـنزاُ املعــلل الــزي لــيغ لــ  وــابْ دولــيل الــزي يحــذر فــي إٜلــيم واحــذ أو أ٠ـــفــي ١ــل حــاالث الــ"

نزاُ ملتزمـــون بدىٙيـــز أح٣ـــام َـــزٍ يجٙاٜيـــتل إرا ـخّاٜـــذة ٘ـــ ن ١ـــل أوـــشاٗ الـــمـــً ألاوـــشاٗ العـــاميت امل

١ان الىٗش أخش يمخل٤ ٜوة ِع٢شيت مىٍمتل وظلىت معنولت ِـً أّ٘الهـا فـي إوـاس إٜليمـي محـذدل 

 (1)"وجمل٤ إلام٣اهيت ملشاٜبت وإهٙار يجٙاٜيت

ترح اللجىــــت الضولُــــت ؤو ـعى م٣ــــ٧اهــــذ فــــي مجملهــــا حٗــــا تيـالــــو٢ــــض جىالــــذ اإلاىا٢كــــاث والا٢تراخــــاث و 

، وبٗــض ٞكــل (2)حكـضص فــي قــغوٍ التــي ًجــب ؤن ًخــىاٞغ ٖلجهــا اإلادـاعبىن مــً ؤظــل اهُبــا١ ؤخ٩ــام الاجٟا٢ُــت

ذ ٖلــى َــظٍ الا٢تراخــاث ظــغي حكــ٨ُل لجىــت زانــت فــي اإلاــاجمغ الضبلىماســ ي مكــ٩لت مــً الىالًــاث  الخهــٍى

غوؿــا واؾــترالُا اهةهــذ بلــى قــ٩ل ظضًــض للمــاصة ــىص ألهــه ع٦ــؼ  اإلاخدــضة ٞو الشاهُــت لــم ًد٣ــ٤ الخىاٞــ٤ بــحن الٞى

ً ٞغ٢ـــت ٖمـــل زاهُـــت ج٩ىهـــذ مـــً مىـــضوبي  ٖلـــى الكـــغوٍ اإلاكـــضصة الهُبـــا١ ال٣ىاٖـــض الضولُـــت، زـــم جـــم ج٩ـــٍى

ُتي والتــي جىا٣ٞــذ ٖلــى ٨ٞــغة الخــض ألاصوــى مــً  ٞغوؿــا وبًُالُــا ومىهــا٧ى واإلامل٨ــت اإلاخدــضة والاجدــاص الؿــٞى

ؤ٢ىٗــــذ  تيـالــــحر طاث الُــــاب٘ الـــضولي وهــــي ال٨ٟـــغة ـً الجزاٖـــاث اإلاؿــــلخت ٚـــال٣ىاٖـــض ؤلاوؿــــاهُت اإلاىُب٣ـــت ػمــــ

ذ بإٚلبُت م٣بىلت وجم ه٣لها بلى اإلااصة الشالشت بـض٫ الشاهُـت ، و٢ـض جـم (3) ال٨شحر مً الضو٫ ومغث ٖبر الخهٍى

ُــت فــي اهُبــا١ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن ا لــضولي ب٢ـغاع اإلاــاصة ؤو مــا ؾــمُذ باالجٟا٢ُــت اإلاهــٛغة والتــي قــ٩لذ ه٣لــت هٖى

 ٖلى الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.

حر ـجزإ اإلاؿـــلر ٚــــوبٗـــض ٧ـــل طلـــ٪ ألازـــظ والـــغص بسهـــىم الكـــغوٍ اإلاخٗل٣ـــت بىيـــ٘ اإلادـــاعبحن فـــي الـــ

 الضولي، ظاءث اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت زالُت مً ؤي بقاعة بلى َظٍ الكغوٍ، وا٦خٟذ بالخٗبحر الخالي: 

 ".دولي في أساىو  أحذ ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة في حالت ٜيام هضاُ معلل ليغ ل  وابْ" 

وفي الخ٣ُ٣ت ٌٗخبر َظا الخىظه مـً ظهـت، جسلُـا ٖـً الكـغوٍ اإلاكـضصة التـي ٧اهـذ واعصة فـي هٓـام 

تـراٝ باإلادـاعبحن ـغ اللجىـت اإلاكـتر٦ت التـي ٢ـضمذ للجمُٗـت الٗامــت (4)الٖا ، ومـً ظهـت ؤزـغي ٣ٞـض ظـاء فــي ج٣ٍغ

ذ جــظ٦غ نــغاخت بــإن م " وبالخــالي ٞــةن هُــت الحــشب ألاَليــتٗنـى َــظا الخٗبحــر لــه هٟـــ مٗنـى "بٛـغى الخهــٍى

ً لـــم جخجـــه بلـــى  جزإ اإلاؿـــلر ـالخـــغب ألاَلُـــت بمٗىاَـــا الٟنـــي الـــض٤ُ٢ ألنهـــا جمازـــل فـــي حجمهـــا الـــ حر ـٚـــاإلاـــاجمٍغ

الــضولي، وطلــ٪ ًجٗــل ويــ٘ الصخهــُت ال٣اهىهُــت الــضولي للمدــاعبحن حٗخمــض بكــ٩ل ؤ٦بــر ٖلــى مــضي ٞٗالُــت 

                                                           

1(- Article 2 fourth paragraph draft "…In all cases of armed conflict not of an international 

character which may occur on the territory of one or more High Contracting Parties, each of the 

Parties to the conflict shall be bound to implement the provisions of the present Convention, if 

the adverse Party possesses an organized military force, an authority responsible for its acts 

acting within a defined territory and having the means of observing and enforcing the 

Convention", Anthony CULLEN, op.cit., p. 30. 

 هث٤ٖ:ٖٝٓ ث٤ٖ أُوزوؽبد عبء اهزواػ اُٞكل األٓو٢ٌ٣ اُن١ رطِت اُشوٝؽ اُزب٤ُخ ك٢ أُؾب -(2

 ٣غت إٔ ٣شٌَ أُؾبهثٕٞ ٓ٘ظٔخ ُٜب فظبئض ُِلُٝخ. -أ

 ٣غت إٔ رٔبهً ٍِطخ ٓل٤ٗخ ٍِطزٜب ػ٠ِ ٓغٔٞػخ أشقبص كافَ اه٤ِْ ٓؾلك. -ة

 ٣غت إٔ رٔبهً اُوٞاد أَُِؾخ ٗشبؽزٜب رؾذ ٍِطخ ٓل٤ٗخ اُز٢ رٌٕٞ َٓزؼلح ُٔواهجخ اؽزواّ هٞا٤ٖٗ اُؾوة. -ط

 كن ػ٠ِ االُزياّ ثبؽٌبّ االرلبه٤خ.٣غت ػ٠ِ اَُِطخ أُل٤ٗخ إ رٞا –ك 

 أٗظو ك٢ مُي :

Anthony CULLEN, op.cit., p. 32. 

3(- Ibid., p. 38. 

4(- Jean DE PREUX et al., Commentaire de Convention (III) de Genève, op.cit., Art.03 (commun aux 

quatre Conventions de Genève 1949), p. 42. 
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، (1) خض طاجه وحجم اهدكاٍع وجىُٓمه، خُض لـم ٨ًـً ججـاوػ مهـُلر الخـغب ألاَلُـت بال ٖغيـا الخمغص في

ً َمــــا ٖمىمُــــت  1949ج٨خٟــــي اإلاـــاصة الشالشــــت اإلاكــــتر٦ت بـــحن اجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبـــ٘  وبهـــظا اإلاٗنــــى بٗىهــــٍغ

هم ل ٣ُــاصة الخمــغص فــي حجمــه ومــضاٍ الجٛغافــي، واؾــدُٟاء اإلاخمــغصًً إلا٣خًــُاث الخىٓــُم مــً خُــض زًــٖى

مؿاولت واختـرام ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ الخـغب صون قـغوٍ ؤزـغي، ممـا ٌٗنـي بهـٟت ٧لُـت اؾـدبٗاص ٧ـل ؤقـ٩ا٫ 

 (2) الٗهُان والايُغاباث الضازلُت التي ال حؿخىفي َظٍ الكغوٍ.

 :1977املٝاجلون في ٌل البروجو٠و٥ إلالافي الثاوي  -3

ــاع ال٣ــاهىوي للجز  م  حر ـٚــاٖــاث اإلاؿــلخت ْلــذ اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت حكــ٩ل ؤلَا لــى الــٚغ الضولُــت، ٖو

ـــ تراٝ باإلادــاعبحن بال ؤن ٢هـــىع ؤهٓمـــت ـمــً احؿـــإ هُا٢هـــا اإلاــاصي م٣اعهـــت بمـــا ٧ــان ٖلُـــه ألامـــغ فــي هٓـــام الٖا

غ وجإ٦ُـــــض  الخماًـــــت ٞجهـــــا ظٗـــــل مـــــً الًـــــغوعي مغاظٗـــــت ؤخ٩امهـــــا، و٢ـــــض ٖـــــٝغ اإلاـــــاجمغ الضبلىماســـــ ي لخُـــــٍى

غ ال٣اهىن الضولي اإلاىُبـ٤ ػمـً الجـزإ اجج 1977-1974ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  اَاث مسخلٟت بكإن جٍُى

اإلاؿلر ٚحر الضولي ومً زالله وي٘ اإلاداعبحن والكـغوٍ اإلاُلىبـت ٞـجهم، ٣ٞـض ْهـغ اججـاٍ ًـضٖى بلـى جُبُـ٤ 

ــ حز ـهٟـــ ال٣ىاٖــض صون جمُــ حري يــغوعة ـحر الضولُــت، ؤمــا الاججــاٍ الشــاوي ٞـــبــحن الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت ٚو

لجزاٖاث الضازلُت التـي ًهـل مؿـخىي الٗىـ٠ ٞجهـا بلـى مـا ًمازـل الجـزإ اإلاؿـلر الـضولي، ؤمـا الاججـاٍ جىُٓم ا

الىؾــُي ٣ٞــض مشلخــه اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ التــي ٢ــضمذ مكــغوٖا للمــاصة ألاولــى مــً البروجى٧ــى٫ 

٣خي ي مى٢ٟها ٖلى ما ًلي:  ؤلايافي الشاوي ٍو

ٞخدـــــضص الٗخبـــــت الٗلُـــــا باإلاـــــاصة الشاهُـــــت  ير الـــــذولي:ـُ املعـــــلل ٔـــــنزاـجحذيـــــذ الّخبـــــت الـــــذهيا والّليـــــا للـــــ -

اإلاكـــــتر٦ت بـــــحن اجٟا٢ُـــــاث ظىُـــــ٠ ألاعبـــــ٘ ؤو الجـــــزإ اإلاؿـــــلر الـــــضولي والٗخبـــــت الـــــضهُا باؾـــــدبٗاص ألاقـــــ٩ا٫ 

 البؿُُت مً الٗى٠ الضازلي.

ــظٍ الٗىانــغ  ير الــذولي:ـلــشوسة جحذيــذ ِىاـــش مولــوِيت يٝــوم ِلي ــا حّشيــٚ النــزاُ املعــلل ٔــ -  َو

 جخٗل٤ ؤؾاؾا بىي٘ اإلاداعبحن و٦ُُٟت جىُٓمهم وق٩ل وحجم الخمغص الظي ٣ًىصوهه.

ــضم اإلاؿــاؽ بم٨دؿــباجه وهُا٢ــه  لــمان يهخفــاس الخــاسيخي الــزي جمثلــ  املــادة الثالثــت املؽــتر٠ت: - ٖو

ٍغ مً خض ؤصوى مً اإلاباصت ؤلاوؿاهُت.  اإلااصي الىاؾ٘ م٘ ما جٞى

َــــضاٝ فــــي اإلاــــاصة ألاولــــى للبروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي الشــــاوي و٢ــــض خ٣٣ــــذ اللجىــــت الضولُــــت ؤٚلــــب َــــظٍ ألا 

ـظا مـا ههـذ ٖلُـه ال٣ٟـغة ألاولـى  1977 الـظي لـم ًلغـي اإلاـاصة الشالشـت اإلاكـتر٦ت بـل ظـاء م٨مـال ل٣ىاٖـضَا َو

" عشي َزا البروجو٠و٥ الـزي يىـوس وي٢مـل املـادة الثالثـت املؽـتر٠ت بـين اجٙاٜيـاث مً اإلااصة ألاولى بإن 

ــــــاث املعــــــلحت الــــــدون أن  1949حىيــــــٚ     ال ـ ّــــــذ٥ الؽــــــشوه الشاَىــــــت لخىبيٝهــــــا ِاــــــع حميــــــْ املىاِص

لُــــه ٞــــةن ؤخ٩ــــام اإلاــــاصة الشالشــــت اإلاكــــتر٦ت بــــحن  حؽــــملها املــــادة ألاولــــع مــــً َــــزا اللحــــٞ البروجو٠ــــو٥..." ٖو

ت اإلاٟٗــــى٫  جب٣ــــىاجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘  ــــغاى اهُبــــا١ اإلابــــاص ؾــــاٍع ، ت ؤلاوؿــــاهُت الــــضهُا الــــىاعصة ٞجهــــاأٚل

                                                           

ؽٔب٣خ >>، ػٛاشش٠خ . اٗظو ًنُي: هه٤خ217،>>هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(1

 . اٗظو ًنُي: 31، ٓوعغ ٍبثن، ص <<أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ

Anthony CULLEN, op.cit., p.42. 

 .217ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص  ،>>هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(2
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كـــمل ٢ــــضمذ اإلاــــاصة ألاولــــى مــــً البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي الشــــاوي ، و طلــــ٪ ويــــ٘ اإلادــــاعبحن فــــي ْــــل َــــظٍ اإلاـــاصة َو

َــــظٍ حر الضولُــــت بىهــــها ٖلــــى ؤن ـهُا٢ــــا ماصًــــا ظضًــــضا الهُبــــا١ ٢ىاٖــــض الخماًــــت فــــي الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت ٚــــ

 :في مٟهىم البروجى٧ى٫ هي الجزاٖاثالجزاٖاث 

ـواث معـلحت    جذوس ِاع إٜليم أحـذ ألاوـشاٗ اـال"..  لعـاميت املخّاٜـذة بـين ٜواجـ  املعـلحت ٜو

ِاــع حــضء مــً إٜليمــ  مــً  معــلحت أخــشى وجمــاسط جحــذ ٜيــادة معــنولت ميؽــٝت أو حماِــاث هٍاميــت

العـــــــيىشة مـــــــا يم٢ن ـــــــا مـــــــً الٝيـــــــام بّمليـــــــاث ِعـــــــ٢شيت مخواــــــــلت وميعـــــــٝتل وحعـــــــخىيْ جىٙيـــــــز َـــــــزا 

 (1)"البروجو٠و٥ 

ؼثُـــت مهمـــت جخٗلـــ٤ بًـــغوعة الىٓـــغ الىيـــ٘ ال٣ـــاهىوي و٢ـــض ؤل٣ـــى البروجى٧ـــى٫ الشـــاوي الًـــىء ٖلـــى ظ

لل٣ــــــىاث اإلاؿــــــلخت للخ٩ىمُــــــت بلــــــى ظاهــــــب وال٣ــــــىاث اإلاؿــــــلخت اإلايكــــــ٣ت ؤو الجماٖــــــاث الىٓامُــــــت اإلاؿــــــلخت 

 ألازغي، وؾيخُغ١ لهظٍ الخٟهُل ُٞما ًلي.

 الٝواث املعلحت  حذ ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة  أو الٝواث املعلحت الح٢وميت(: -أ

ث اإلاؿــــــلخت ًىُبــــــ٤ ٖلجهــــــا هٟـــــــ اإلاٟهــــــىم الــــــظي جمــــــذ ؤلاقــــــاعة بلُــــــه باليؿــــــبت لل٣ــــــىاث بن ال٣ــــــىا

اإلاؿـــلخت فـــي الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت الضولُـــت، ل٨ـــً لـــِـ بـــىٟـ الخٟانـــُل، ٞاإلا٣هـــىص بـــال٣ىاث اإلاؿـــلخت ٦مـــا 

 خـا٫ فـيثر احؿـاٖا ممـا ٧ـان ٖلُـه الـَـى مٟهـىم ؤ٦ـ 1977ؤقاع بلُه الخٗل٤ُ ٖلى البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي الشـاوي 

 .الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت

ت وقـــــــبه   خُـــــــض وعص ؤن اإلا٣هـــــــىص بـــــــال٣ىاث اإلاؿـــــــلخت ٌكـــــــمل ٧ـــــــل الهُئـــــــاث الىٓامُـــــــت الٗؿـــــــ٨ٍغ

ت وألامىُـــت والـــ تي حكـــاع٥ بٟٗالُـــت فـــي ٢مـــ٘ الخمـــغص ومىاظهـــت الخغ٦ـــت الخمغصًـــت بمـــا ٞجهـــا الخـــغؽ ـالٗؿـــ٨ٍغ

ت و٢ــىاث الــضع٥ والجمــاع٥ ؤو ؤي َُئــاث ممازلــت، لــظ ني ٢ــىاث الكــَغ ل٪ جــم فــي اإلاــاجمغ الضبلىماســ ي الــَى

ىــــت الاهخمــــاء لل٣ــــىاث  ،" لدكــــمل الٟئــــاث اإلاــــظ٧ىعةالٝــــواث املعــــلحت الىٍاميــــتا٢تــــراح حؿــــمُت " ولٗــــل ٢ٍغ

اإلاؿــلخت الخ٩ىمُــت ؤو الهُئــاث اإلاؿــاٖضة لهــا لِؿــذ بهـــٗبت ؤلازبــاث هٓــغا للُــاب٘ الخىُٓمــي الٗــالي لهـــظٍ 

اث ووؾــــاثِ الى٣ــــل حز ـالىٓــــامي اإلاىخــــض والخجهــــ الجهــــاث مــــً زــــال٫ الخىٓــــُم الهغمــــي والــــؼي الٗؿــــ٨غي ؤو 

ُُٟــت بســالٝ مــا ٖلُــه الخــا٫ فــي  حــر طلــ٪ مــً مٓــاَغ مىاظهــت الخمــغص، ال جدخــاط بلــى بزباجــاث ْو اإلاىخــضة ٚو

 (2) الخغ٦ت الخمغصًت.

 الٝواث املعلحت امليؽٝت أو الجماِاث الىٍاميت املعلحت ألاخشى  املحاسبين أو املخمشديً(: -ب

ىـــا ج٩ـــىن الهُ ـــ٤ اإلاـــاصة ألاولـــى مـــً َو ئـــت الخمغصًـــت ؤو الشىعٍـــت ؤو ظماٖـــاث اإلادـــاعبحن ٖلـــى قـــ٩لحن ٞو

ــــظٍ ال٣ــــىاث ميكــــ٣ت ٖــــً الٝــــواث املعــــلحت امليؽــــٝتالبروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي الشــــاوي، الكــــ٩ل ألاو٫ َــــى " " َو

ال٣ــــــىاث اإلاؿــــــلخت الخابٗــــــت للضولــــــت ؤو ال٣ــــــىاث الخ٩ىمُــــــت ول٨ثهــــــا جدــــــاٞٔ ٖلــــــى هٟـــــــ البيُــــــت الخىُٓمُــــــت 

ىـــت الاهخمـــاء لهـــظٍ ال٣ـــىاث اإلايكـــ٣ت بـــىٟـ والبكـــٍغ ـــا مـــا فـــي جدضًـــض ٢ٍغ ىـــا ج٩ـــىن اإلاهمـــت ؤؾـــهل هٖى ت لهـــا َو

٣ت وبىاؾُت الؼي الٗؿ٨غي ؤو الخجه ت والكاعاث الحز ــالٍُغ    .حراـتي ٢ض ال جسخل٠ ٦شـاث الٗؿ٨ٍغ

                                                           

 .353، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

2(- Jean DE PREUX et al., Commentaire de Protocol II, op.cit., Art.1, p.1353. 
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" ٞاإلاهمــــت ؤنــــٗب مـــً ؾــــاب٣ةها ألن ألامــــغ الجماِـــاث الىٍاميــــت املعــــلحت ألاخـــشى ؤمـــا بسهــــىم "

ل٤ بجماٖاث ألنها لم جدك٩ل بهـىعة هٓامُـت ولـم جيكـ٤ ٖثهـا ولـِـ لهـا بالٗـاصة ؾـاب٤ ٖهـض بـالخىُٓم ًخٗ

يــافي ؤلا وبالخــالي هــي جسًــ٘ للكــغوٍ الخىُٓمُــت الٗامــت اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاــاصة ألاولــى مــً البروجى٧ــى٫ 

ــت مــً الٗىامــ ُت اإلاخٗل٣ــت الشــاوي وبســالٝ اإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت، ويــٗذ اإلاــاصة ألاولــى مجمٖى ل اإلاىيــٖى

 ؤؾاؾا بالهُئت الخمغصًت ووي٘ اإلاداعبحن ٞجها، وؤَم َظٍ الٗىامل:

الــــضولي بمٟهـــىم البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي الشــــاوي بــــحن  حر ـٚــــ٣ًــــىم الجـــزإ اإلاؿــــلر  وبيّـــت الهي ــــت الخمشديــــت: -

ال٣ــــىاث الخ٩ىمُــــت مــــً ظهــــت، وبــــحن ٢ــــىاث مؿــــلخت ميكــــ٣ت ٖــــً الجــــِل الىٓــــامي ؤو ٢ــــىاث جمغصًــــت 

ت ؤزغي ٖمل في ق٩ل ظماعي مىٓم ولـِـ فـي قـ٩ل ٞـغصي مٗـؼو٫ وصون جيؿـ٤ُ، ولـم جخُـغ١ مؿلخ

اإلااصة بلى الخالت التي جخىاظه ٞجهـا ٞهـاثل وظماٖـاث جخ٣اجـل ُٞمـا بُثهـا ؾـىاء فـي خالـت ُٚـاب خ٩ىمـت 

م ؤنها ْهغث في مكغوٕ اللجىت الضولُت للبروجى٧ى٫.  (1) ٢اثمت ؤو يٟٗها ٚع

- 
ت فــي الهُئــت الخمغصًــت ٌٗنــي وظــىص ٢ــضع َــام مــً الخىٓــُم ال٣ُــاصة اإلاؿــاول بن وظــىصٜيــادة معــنولت:  

وال ٌكـــتٍر فـــي َـــظٍ ال٣ُـــاصة جىٓـــُم َغمـــي ًمازـــل ال٣ـــىاث اإلاؿـــلخت، بـــل ٨ًٟـــي فـــي طلـــ٪ وظـــىص ٢ُـــاصة 

ت مىٓمــــت ومخىانـــلت، وحؿــــخُُ٘ ٞــــغى الاهًـــباٍ وا ام ٢ــــىاهحن تر ـخــــمىخـــضة جيؿــــ٤ تجمـــاث ٖؿــــ٨ٍغ

 وؤٖغاٝ الخغب.

ابــت إلاٜليم - ــظا ٌٗنــي ؾــُُغة اإلادــاعبحن ٖلــى ظــؼء مــً ؤلا٢لــُم بهــٟت َاصثــت ومؿــخ٣غة يــت:الٜش ، (2) َو

ـىص حٗبحـراث مشـل " " ؤو حـضء ال  عـت ان بـ ولم ًدضص َظا الجـؼء مـً ؤلا٢لـُم و٢ـض ا٢ترخـذ بٗـٌ الٞى

" ل٨ــً َــظٍ اإلا٣ترخــاث لــم جٓهــغ فــي البروجى٧ــى٫ الــظي ا٦خٟــى باإلقــاعة بلــى ؤن حــضء ٠بيــر مــً ألاساىــو "

ت مخىانلت وميؿ٣ت،َظا ال٣ض  ع مً الؿُُغة ًجب ؤن ٌؿمذ ب٣ُاصة ٖملُاث ٖؿ٨ٍغ

ــى حٗبحــر بــضًل ال جىٙيـز البروجو٠ــو٥:  - ام ٢ـىاهحن وؤٖــغاٝ الخــغب، وبالخــالي جىُٟــظ الالتزامــاث التــي تر ـخــَو

اًـــت الجغحـــى  ًٟغيـــها البروجى٧ـــى٫ واإلاخمشلـــت فـــي جـــىاٞغ مؿـــاخاث اخخجـــاػ الث٣ـــت للمٗخ٣لـــحن وؤمـــا٦ً لٖغ

ـــــظا الكـــــٍغ ًبـــــرع ٧ـــــل الكـــــغوٍ ألازـــــغي مـــــً ٢ُـــــاصة مؿـــــاولت والغ٢ابـــــت واإلاغضـــــ ى م٣بى  لـــــت وآمىـــــت، َو

ا.  ؤلا٢لُمُت ألهه ًخى٠٢ ٖلى جىاَٞغ

َــظٍ الكــغوٍ مكــضصة قــِئا مــا بطا مــا ٢ىعهــذ باإلاغوهــت التــي ْهــغث فــي اإلاــاصة  بر ـخــوفــي الخ٣ُ٣ــت، حٗ

خ٣ـــاص بــإن َـــظٍ الكــغوٍ جمشـــل ٖـــىصة دت بلـــى مــا ٧ـــان ٖلُـــه  الشالشــت اإلاكـــغ٦ت، مــا صٖـــا الــبٌٗ بلـــى الٖا نــٍغ

ــ ــت الخ٣لُضًــت باليؿــبت للكــغوٍ اإلاُلىبــت فــي اإلادــاعبحن فــي ْــل هٓــام الٖا تراٝ باإلادــاعبحن، ـالىيــ٘ فــي الىٍٓغ

ولٗــل بب٣ـــاء الٗمـــل باإلاـــاصة الشالشــت اإلاكـــتر٦ت ًب٣ـــى م٨ؿـــبا ال بـــض مــً الخٟـــاّ ٖلُـــه ٦مـــا ؤن البروجى٧ـــى٫ ال 

ٟــــا قــــامال للجــــزإ اإلاؿــــلر ٚــــٌٗبــــر بال ٖــــً الىُــــا١ اإلاــــاصي الهُبــــا١ ٢ىاٖــــضٍ  حر الــــضولي، و٢ــــض جــــم ـولــــِـ حٍٗغ

ذ وهــي جمشــل الٗخبــت الــضهُا للجزاٖــاث اإلاؿــلخت   حر ـٚــاؾــدبٗاص الايــُغاباث والخــىجغاث الضازلُــت بكــ٩ل نــٍغ

 الضولُت.

                                                           

1(- Jean DE PREUX et al., Commentaire de Protocol II, op.cit., Art.1, p.1352. 

 .225اُ٘طبم اُيٓب٢ٗ(، ٓوعغ ٍبثن، ص -، هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ اُل٤ُٝخ )أُلفَػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(2
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ـغاى اهُبـا١ ؤخ٩امـه ٖلـى اإلاخمـغصًً الكـغوٍ اإلاـظ٧ىعة   وبظل٪ ٩ًىن البروجى٧ى٫ ٢ض اقتٍر أٚل

ــــغاى الخىٓــــُم )بال٣ُــــاصة اإلاؿــــاولت فــــي اإلاــــاصة الشالشــــت ا إلاكــــتر٦ت مــــً ٖمىمُــــت حجــــم الخمــــغص واؾــــدُٟاءٍ أٚل

ًــ٠ُ البروجى٧ــى٫ الشــاوي ٖلــى َــظٍ الكــغوٍ قــٍغ الغ٢ابــت  واخترامــه للخــض ألاصوــى للمبــاصت ؤلاوؿــاهُت( ٍو

ؤلا٢لُمُـــــت، ؤي ؤن ًمـــــاعؽ اإلاخدـــــاعبىن ٖلـــــى ظـــــؼء مـــــً ؤلا٢لـــــُم ؾـــــُُغة َاصثـــــت حؿـــــمذ بـــــاهُال١ ٖملُـــــاث 

ت  مخىانلت وميؿ٣ت يـض الخ٩ىمـت ال٣اثمـت، وجـىحي َـظٍ الىٓـغة الًـ٣ُت بلـى الٗـىصة بلـى الكـغوٍ ٖؿ٨ٍغ

ـــى مـــا ٖؼػجـــه ال٣ٟـــغة الشاهُـــت نـــغاخت باؾـــدبٗاص الخـــىجغاث  تـــراٝ باإلادـــاعبحن، َو اإلاكـــضصة فـــي ْـــل هٓـــام الٖا

   صي ؤوؾ٘.والايُغاباث الضازلُت ألامغ الظي ججاوػجه اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت مما ظٗل هُا٢ها اإلاا

ت:  ت: زالثا: الولْ الٝاهووي للجواظيغ واملشجٜض   زالثا: الولْ الٝاهووي للجواظيغ واملشجٜض

يــــ٘ ى الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت، ممــــا ًجٗــــل ال نــــاخبخاَاإلاــــا  ْاَغجــــان عجــــؼا١بن ؤٖمــــا٫ الخجؿـــــ وؤلا 

 ،ُٞمــــا ًســــو اؾــــةهضاٞهم مــــً ٖضمــــه همــــاملُــــت فــــي ٦ُُٟــــت الخٗامــــل مٗال٣ــــاهىوي للٟئخــــحن ًشحــــر مكــــ٨الث ٖ

ُحن، لظـ٧ىنهما ال ٌٗخ  :  ٖلى الىدى الخالي ل٪ ؾىداو٫ بُان الىي٘ ال٣اهىوي لهمابران م٣اجلحن قٖغ

 الجواظيغ: -1

اث حز ـبن اللجىء للخجؿـ ْاَغة واؾـٗت الاهدكـاع زانـت ػمـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت إلاـا ًدُدـه مـً مـ

خه اإلااصة  ت  29مٗلىماجُت ًٖ الخهم، و٢ض ٖٞغ  بإهه: 1907مً الثدت الَاي للخغب البًر

را ٜـــام ب مـــْ مّلومـــاث أو حـــاو٥ رلـــ٤ فـــي مىىٝـــت الّلميـــاث ال  ّـــذ الةـــخق حاظوظـــا إال إ"

 (1)"الخابّت لىٗش في النزاُل ًِ وشيٞ أِما٥ الضيٚ أو حّمذ الخخٙيل بييت جبليٕها للّذو

اإلاـــاصة ال ٌٗـــض ظاؾىؾـــا ؤٞـــغاص ال٣ـــىاث اإلاؿـــلخت الىٓامُـــت الـــظًً ًستر٢ـــىن خهـــىن َـــظٍ وخؿـــب 

ت، ٦مــــــــا ال ٌٗا٢ــــــــب  الٗــــــــضو لجمــــــــ٘ اإلاٗلىمــــــــاث صون جسٟــــــــي ؤو ؤولئــــــــ٪ الــــــــظًً ًدملــــــــىن مغاؾــــــــالث ٖؿــــــــ٨ٍغ

خمخــــ٘ بىيــــ٘ ؤؾــــحر الخــــغب بطا الخدــــ٤  الجاؾــــىؽ صون مدا٦مــــت خؿــــب اإلاــــاصة الشالزــــىن مــــً الالثدــــت، ٍو

 ب٣ىاجه اإلاؿلخت وال ًخدمل ؤي مؿاولُت ًٖ ؤٖماله الخجؿـ الؿاب٣ت.

٣ـــت ٣ٞغتهـــا ألاولـــى برث فــي ـمــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫، ٣ٞــض اٖخـــ 46اإلاـــاصة ظــاءث  وبــىٟـ الٍُغ

بـــإن الجاؾـــىؽ ال ًدـــ٤ لـــه الخمخـــ٘ بىنـــ٠ ؤؾـــحر الخـــغب وبالخـــالي ٞهـــى ال ًخمخـــ٘ بىيـــ٘ اإلا٣اجـــل ال٣ـــاهىوي، 

ً فــــي ب٢لــــُم الخهــــم  ــــه الٗؿــــ٨غي، ؤو الصــــخو اإلاخــــَى واؾــــخصىذ اإلاــــاصة ؤي ٣ًــــىم بإٖمــــا٫ الجاؾــــىؽ بٍؼ

ــ٠ وجسٟــي، لــظل٪ ٌٗ  حر ـٚــالجاؾــىؽ م٣ــاجال  برـخــالــظي ًجمــ٘ مٗلىمــاث للُــٝغ الــظي ًدبٗــه صون ؤٖمــا٫ ٍػ

مـــا٫ الٗضاثُـــت ٢ـــاهىوي ل٨ـــً ٩ًـــىن َـــضٞا مكـــغوٖا بمىظـــب  وال ٌؿـــخُٟض مـــً ويـــ٘ ؤؾـــحر يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

٨خٟـي بالًـماهاث اإلاىهـىم ٖلجهـا فـي اإلاـاصة  مـً البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ألاو٫  75خغب لضي ال٣بٌ ٖلُـه ٍو

 ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه باليؿبت للمغجؼ١. 1977

 

 

                                                           

 .7، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1
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ت:ْ الٝاهووي لإؼ٣اليت الول -2  لمشجٜض

بن اؾخسضام اإلاغجؼ٢ـت ْـاَغة لِؿـذ بالجضًـضة، ٞهـي ٢ضًمـت ٢ـضم الخـغوب طاتهـا، بال ؤن بقـ٩الُت 

بٗـض  1964زـم ؾـىت  1961وي٘ اإلاغجؼ٢ت جم َغخه بك٩ل خضًض ؤو٫ مـغة ؤمـام َُئـت ألامـم اإلاخدـضة ؾـىت 

ىـــا حٗالـــذ مُالبـــاث  صولُـــت إلاىــ٘ـ اؾـــخسضام اإلاغجؼ٢ـــت اؾـــخسضام مغجؼ٢ـــت لئلَاخـــت بالخ٩ىمـــت ال٩ىوٛىلُـــت، َو

إلؾــــ٣اٍ الخ٩ىمــــاث ألاظىبُــــت، و٢ــــض اجســــظث ألامــــم اإلاخدــــضة مى٢ٟــــا خاػمــــا فــــي ؾــــبُل طلــــ٪ ٣ٞــــض ؤنــــضعث 

ش  2465الجمُٗت الٗامت ؾلؿـلت مـً ٧ـان ؤولهـا ال٣ـغاع  بر ٞجهـا بـإن اإلاغجؼ٢ـت َـم ـحٗخـ 1968صٌؿـمبر  20بخـاٍع

اٖخمـض مجلـــ ألامــً ٢ـغاع ًــضًً اؾــخسضام  1977، وفـي ؾــىت (1) مجغمـىن واؾــخسضامهم ٌٗـض ٖمــال بظغامُــا

ًــاء فــي ألامــم اإلاخدــضة، فــي وهٟـــ الؿــىت اٖخمــضث مىٓمــت  اخــت بد٩ىمــاث الــضو٫ ألٖا اإلاغجؼ٢ــت بهــضٝ ؤلَا

٣ُـــت اجٟا٢ُـــت " ش ليبرو٘يـــلالىخـــضة ؤلاٍٞغ ٣ُـــا بخـــاٍع ، 1977ًىلُـــى  30" بهـــضٝ ال٣ًـــاء ٖلـــى الاعجـــؼا١ فـــي بٍٞغ

ص البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫ الجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘ الــظي هــو فــي جــم ٞجهــا اٖخمــا تيـالــوهــي هٟـــ الؿــىت 

ٖلـــــى ٖـــــضم جمخـــــ٘ اإلاغجـــــؼ١ بىنـــــ٠ اإلا٣اجـــــل الىٓـــــامي وبالخـــــالي ٖـــــضم اؾـــــخٟاصجه مـــــً ويـــــ٘ ؤؾـــــحر  47ماصجـــــه 

ــت لـــ" 1989الخــغب، و٢ــض جلــى َــظا الخدــغ٥ ُٞمــا بٗــض اجٟا٢ُــت ألامــم اإلاخدــضة ٖــام  مىاَمــت ج ىيــذ املشجٜض

 (2) ".وجذسيب مواظخخذامهم وجمويلهم 

مىـــــه ٞـــــةن اإلاغجـــــؼ١ َـــــى ؤي شـــــخو ًجـــــغي  47وبـــــالٗىصة بلـــــى البروجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي ألاو٫ فـــــي اإلاـــــاصة 

مـــا٫ الٗضاثُـــت لـــ ـــظا ـججىُـــضٍ زهُهـــا مدلُـــا ؤو فـــي الخـــاعط لِكـــاع٥ ٞٗـــال ومباقـــغة فـــي ألٖا جزإ مؿـــلر، َو

اًـا ؤي  بٛغى جد٤ُ٣ م٨ؿب ماصي ًخجاوػ ما ًخل٣اٍ م٣اجـل ٢ـاهىوي فـي هٟــ الغجبـت، ٖلـى ؤال ٩ًـىن مـً ٖع

ــــضا فــــي مهمــــت عؾــــمُت مــــً صولــــت ـَــــٝغ فــــي الــــ ىــــا بة٢لُمــــه وال ًٖــــىا فــــي ٢ىاجــــه اإلاؿــــلخت وال مٞى جزإ ؤو مخَى

ـــا فــي الجـــزإ لخمشُـــل ٢ىاتهــا اإلاؿـــلخت ، وخؿــب ال٣ٟـــغة ألاولـــى مــً اإلاـــاصة ٞــةن اإلاغجـــؼ١ ال ًخمخـــ٘ (3)لِؿــذ َٞغ

م ٞٗــــل الاعجــــؼا١ بدُــــض ٩ًــــىن م٣ــــاجال ٚــــبىنــــ٠ اإلا٣اجــــل ؤو ؤؾــــحر الخــــغب، وطلــــ٪ هدُجــــت َبُُٗــــت ل حر ـخجــــٍغ

 43قـغعي، وال ًيخمـي بلــى ؤي مـً الٟئـاث التــي جدـضصَا اإلاـاصة الغابٗــت مـً اجٟا٢ُـت ظىُــ٠ الشالشـت وال اإلاــاصة 

مـا٫  مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫، بياٞت بلى طل٪ ٌٗخبر اإلاغجؼ١ َضٞا مكـغوٖا إلاكـاع٦خه اإلاباقـغة فـي ألٖا

مـــا٫ الٗضاثُـــتبمىظـــب  الٗضاثُـــت صون مؿـــاءلت ، صون ؤن ج٩ـــىن لـــه خ٣ـــى١ ؤؾـــحر الخـــغب يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

خبــــاعاث بوؿــــاهُت، ٌؿــــخُٟض مــــً الًــــماهاث ألاؾاؾــــُت ج٨ٟــــل لؤلشــــخام  ٖىــــض ال٣ــــبٌ ٖلُــــه، بال ؤهــــه واٖل

مـً البروجى٧ـى٫ التـي  75الظًً ال ًل٣ىن ؤًت مٗاملت جًُٟلُت بمىظب الاجٟا٢ُاث الضولُـت بمىظـب اإلاـاصة 

 وحٗظًبهم ؤو ؤي مٗاملت ال بوؿاهُت وج٨ٟل مدا٦مت ٖاصلت لهم.جدٓغ ٢خلهم 

  سابّا: أظاط مؽشوِيت اظت ذاٗ املٝاجلين و ّن حواهب الحمايت املٝشسة لهم:سابّا: أظاط مؽشوِيت اظت ذاٗ املٝاجلين و ّن حواهب الحمايت املٝشسة لهم:

يـــــمً َـــــظا الٗىهـــــغ، ؾـــــىداو٫ الى٢ـــــٝى ٖلـــــى ألاؾـــــاؽ ال٣ـــــاهىوي الـــــظي ًجٗـــــل اإلا٣ـــــاجلحن َـــــضٞا 

م   ًٖ ال٣خا٫.مكغوٖا للهجىم، زم بٌٗ ظىاهب خماًت اإلا٣اجلحن بٗض عجَؼ

                                                           

 12ه٣ـ ثزب  3103، ٝاُوواه 1970ك٣َٔجو  14ثزبه٣ـ  2708، ٝاُوواه ههْ 1969ك٣َٔجو  11ثزبه٣ـ  2548ًٝنُي اُوواهاد  -(1

 . 1978ك٣َٔجو  08ثزبه٣ـ  2324، 1973ك٣َٔجو 

2(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., Art.47, pp. 572 – 574. 

 .555-554، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(3
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 أظاط مؽشوِيت اظت ذاٗ املٝاجلين: -1

خي ل٣ىاٖـضٍ َاإلاـ  ا ظٗـل مـً اإلا٣ـاجلحن بن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي مً زال٫ الخُـىع الخـاٍع

ت، و٢ــــــض ؤصعظــــــذ ال٣اٖــــــضة يــــــمً صعاؾــــــت ال٣ــــــاهىن الــــــضولي َــــــضٞا مكــــــغوٖا  لخىظُــــــه الٗملُــــــاث الٗؿــــــ٨ٍغ

حر اإلا٣اجلحن، وباليؿبت لل٣اهىن الـضولي الخٗاَـضي  حزـؤلاوؿاوي الٗغفي مغجبُت ب٣اٖضة الخمُ بحن اإلا٣اجلحن ٚو

٣ٞــض جــم بصعاط َــظٍ ال٣اٖــضة يــمً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫ اإلاخٗلــ٤ بدماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت 

 ٖلى ما ًلي: 48، و٢ض ههذ اإلااصة ٣ٞ2غة  52و 48الضولُت في اإلااصجحن 

يـــــان املذهيـــــت يز بــــــنزاُ ِاـــــع الخميــــــ"حّمـــــل أوـــــشاٗ الـــــ   ين العـــــ٣ان املـــــذهيين واملٝـــــاجلين وبـــــين ألِا

ا.. وألاَذاٗ الّع٢شيتل ومً زم  "جوح  ِمليات ا لذ ألاَذاٗ الّع٢شيت دون ٔيَر

 في ال٣ٟغة الشاهُت ٣ٞض ههذ ٖلى ؤهه: 52ؤما اإلااصة 

 "جٝفش الهجماث ِاع ألاَذاٗ الّع٢شيت ٘حعب"

ــىص اإلاكــاع٦ت ؤي جدٟــٔ ٖلــى ل٣ــض جــم ب٢ــغاع َــاجحن اإلاــاصجحن صون ؤي جدٟــٔ ًــظ ٦غ ألهــه خؿــب الٞى

َظٍ ال٣اٖضة الغثِؿُت ؾدخٗاعى م٘ الٛـغى والهـضٝ مـً البروجى٧ـى٫ وج٣ـىى ؤؾاؾـه، ٦مـا ًخطـر مـً 

ت  جىظـــه بلجهـــا الٗملُـــاث  تيـالـــالىهـــىم الؿـــاب٣ت ؤن اإلا٣ـــاجلحن ًـــضزلىن يـــمً مٟهـــىم ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ

ت والهجماث وج٣خهغ ٖلجها صون الؿـ٩ان اإلاـ ُـان اإلاضهُـت، وطلـ٪ ألن الهجمـاث اإلاىظهـت الٗؿ٨ٍغ ضهُحن وألٖا

ت للخهــم وج٣ــضم م ت حز ــــطص اإلا٣ــاجلحن ؾــىاء ٧اهــذ بال٣خــل ؤو الجــغح جًــ٠ٗ مــً ال٣ــضعة الٗؿــ٨ٍغ ة ٖؿــ٨ٍغ

ت، وهــي هدُجــت َبُُٗــت ٦ــظل٪ ٧ــىن اإلا٣اجــل َــى الىخُــض الــظي  للُــٝغ اإلاهــاظم ممــا ٌؿــهل مهمخــه الٗؿــ٨ٍغ

مـــا٫ الٗضاثُـــت يـــض الخهـــم ممـــا ًجٗـــل اإلا٣اجـــل ًخدمـــل جبٗـــت ٌُٗـــى لـــه خـــ٤ مكـــغوٕ فـــي اإلاكـــاع٦ت  فـــي ألٖا

 (1) َظٍ اإلاكاع٦ت وألازُاع الىاظمت ٖثها.

ـــا حَر يـــخج ٖـــً َـــظٍ ال٣ىاٖـــض اإلاـــظ٧ىعة ٚو ، ؤن اإلابـــضؤ ال٣اثـــل بـــإن الهـــضٝ الىخُـــض اإلاكـــغوٕ فـــي (2)ٍو

ت للخهــ م، وبالخــالي الخــغب َــى بيــٗاٝ الٗــضو ٌُٗــي الخــ٤ للُــٝغ اإلاهــاظم خــ٤ بيــٗاٝ ال٣ــىة الٗؿــ٨ٍغ

ت فـــي ؾـــبُل بنـــابت  خـــ٤ اؾـــخسضام ٧ـــل وؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ اإلاكـــغوٖت وفـــي خـــضوص الًـــغوعة الٗؿـــ٨ٍغ

الخهـــم ب٣خلـــه ؤو ظغخـــه ؤو قـــل خغ٦خـــه والخًـــ٤ُِ ٖلُـــه صون ؤن ًترجـــب ٖلـــى طلـــ٪ ؤي مؿـــىئلُت ظىاثُـــت 

مــــا٫ بال فــــي خــــا٫ اهُــــىث ٖلــــى اهةها٧ــــاث ل٣ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي كــــمل َــــظا (3)ٖــــً َــــظٍ ألٖا ، َو

ـ٤ الخٟهـُل اإلابـحن ؤٖـالٍ، و٦ـظل٪  الخ٨م ٧ل مً ًىُب٤ ٖلجهم ون٠ اإلا٣اجل الىٓامي ؤو ٚحـر الىٓـامي ٞو

حر الضولُت، بكٍغ اختـرام  مـا٫ الٗضاثُـت حؿخىي في طل٪ الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ٚو ال يـىابِ ؾـحر ألٖا

ا.والخىاؾب وؤلاوؿاهُت والًغوعة الخغبُت  حز ـؾُما مبضؤ الخمُ حَر  ٚو

                                                           

 .23، ٓوعغ ٍبثن، ص 07، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(1

 )أ( ٖٓ اُجوٝرًٍٞٞ اُضب٢ٗ ُالرلبه٤خ ثشؤٕ األٍِؾخ اُزو٤ِل٣خ اُز٢ عبء ك٤ٜب: 8كووح  3أٗظو ًنُي أُبكح  -(2

 "٠سظش االعزؼّبي اٌؼشٛائٟ ٌألعٍسخ .. ال ٠مغ ػٍٝ ٘ذف ػغىشٞ أٚ ال ٠ىْٛ ِٛخٙب ئ١ٌٗ"

 ( اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِٔؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ:2( )ة( )2) 8ٝأُبكح 

 "١ٗ ٘دّبد ػذ ِٛالغ ِذ١ٔخ، أٞ اٌّٛالغ اٌزٟ ال رشىً أ٘ذافب ػغىش٠خرؼّذ رٛخ"

 .670، 515، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔأٗظو ك٢ مُي: 

 .74، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌفبسٓؾٔل ػجل اُٞاؽل ٣ٍٞق  -(3
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 :(hors de combat الّاحضيً ًِ الٝخا٥الخاسحين أو بّن حواهب الحمايت للمٝاجلين  -2

َىـا٥ ٞئـاث ٧اهـذ فـي نــٟٝى اإلا٣ـاجلحن بال ؤنهـا ؤنـبدذ ٖـاظؼة ٖــً ال٣خـا٫ لؿـبب مـً ألاؾــباب، 

و٢ـــــض ؤ٢ـــــغ ال٣ــــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿــــــاوي خماًـــــت زانــــــت لهـــــظٍ الٟئـــــاث جــــــخالءم مـــــ٘ ويــــــٗهم الخـــــام بدُــــــض 

 41لهــظٍ الخماًــت اإلاــاصة  1977، و٢ــض ؤٞــغص البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫ (1)ن بدهــاهت يــض الهجمــاثًخمخٗــى 

دت وواضخت في ٣ٞغتها ألاولى بإهه :  مىه والتي ههذ بٗباعة نٍغ

"ال ي وص أن ي٢ون الةخق الّاحض ًِ الٝخا٥ أو الـزي  ّتـٗر بجهـ  ٠ـزل٤ ملـا يحـيي بـ  مـً 

 ٌشوٗل محال للهجوم."

ظـــــــاء جدضًـــــــض ٞئـــــــاث  1977مـــــــً البروجى٧ـــــــى٫ ؤلايـــــــافي ألاو٫  41شاهُـــــــت مـــــــً اإلاـــــــاصة وفـــــــي ال٣ٟـــــــغة ال

٤ الخٟهُل الخالي: ً ًٖ ال٣خا٫ ٞو  الٗاظٍؼ

 : ّذ الةخق ِاحضا ًِ الٝخا٥ إرا"   

ْ في ٜبمت الخفمل -أ  ٜو

 أو أ٘ال بولوح ًِ هيخ  في يظدعالمل -ب

ير ٜـادس ِاـع ـمـشك ومـً زـم ٔـ أو ٘ٝذ الولي أو أـب  ِاحضا ِاع هحو حخش بعـملب حـشوح أو  -ج

 الذ٘اُ ًِ هٙع ل

 (2) ."ؼشيىت أن يحجم في أي مً َزٍ الحاالث ًِ أي ِمل ِذا ي وأال يحاو٥ الٙشاس

خطر مً هو اإلااصة بإن ؤؾباب الؤجؼ ًٖ ال٣خا٫ مدضصة ٖلي ؾبُل الخهـغ فـي و٢ـٕى اإلا٣اجـل  ٍو

ؤو ٣ٞــضان الــىعي ؤو بؿــبب الجــغوح  فـي ٢بًــت الخهــم، ؤو ؤلاٞهــاح ٖــً هِخــه فــي الاؾدؿــالم لــُد٣ً صمــه،

ؤو اإلاــغى بلـــى الخـــض الـــظي ٣ًٟـــض مٗـــه الصـــخو ال٣ــضعة ٖلـــى الـــضٞإ ٖـــً هٟؿـــه، وجًـــ٠ُ ال٣ٟـــغة ألازحـــرة 

ـــى  ا مهمـــا الؾـــخد٣ا١ َـــظٍ الخماًـــت والخهـــاهت يـــض الهجـــىم وهـــي ؤلاحجـــام ٖـــً ؤي ٖمـــل ٖـــضاجي، َو قـــَغ

مىانــلت ال٣خـا٫ بؿــبب ظـغح ؤو مــغى،  قـٍغ َبُعـي لخالــت الؤجـؼ ؤو هُــت الاؾدؿـالم ؤو ٖــضم ال٣ـضعة ٖلـى

مــــــا٫ الٗضاثُــــــت ؤو مداولــــــت الٟــــــغاع جدىــــــافى مــــــ٘ خالــــــت الؤجــــــؼ وججٗــــــل اإلا٣اجــــــل ٣ًٟــــــض  ألن طلـــــ٪ مىانــــــلت ألٖا

 الخهاهت.

ً ٖــــً ال٣خــــا٫ يــــمً اإلاــــاصة   ــــؼ َــــظٍ الخماًــــت َــــظٍ الخماًــــت الٗامــــت للٗــــاظٍؼ مــــً  85و٢ــــض جــــم حٍٗؼ

ً ٖـً ال٣خـا٫ بإهـه يمً ال٣ٟغة )ٌ(  1977البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫  مىه التي نىٟذ اؾـةهضاٝ الٗـاظٍؼ

 خُض ظاء ٞجها بإهه ٌٗض اهةها٧ا ظؿُما: اهةها٥ ظؿُم لهظا البروجى٧ى٫ 

ت بجه  ِاحض ًِ الٝخا٥."...  "َـ( اجخار  خق ما َذ٘ا للهجومل ًِ مّ٘ش

لجغحـــى واإلاغضــــ ى مـــً ؤٞــــغاص ال٣ـــىاث اإلاؿــــلخت فـــي اإلاُــــضان زـــم الجغحــــى اوؾـــيخُغ١ لخدضًـــض ٞئــــاث 

 واإلاغض ى والٛغقى في البداع زم هخُغ١ للخماًت الخانت ؤؾغي الخغب.

                                                           

1(- Lan HENDERSON, op.cit., pp. 83, 86. 

 .285 – 284، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمب -(2
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 :الجش ع واملشىو  مً أ٘شاد الٝواث املعلحت في امليذان -1

حن فــي اإلاُــضانلل ٖلــى الىيــ٘ ال٣ــاهىوي 1864 ظىُــ٠ اجٟا٢ُــت ههــذ  جــم جىؾــُ٘، و جغحــى الٗؿــ٨ٍغ

ٍـ٠ ص٢ُـ٤ للجغحـى واإلاغضـ ى بلـى ٚاًـت لـم ًـإحي حٗغ  1906ةياٞت اإلاغض ى في اجٟا٢ُت ظىُـ٠ اإلااصي ب هُا٢ها

خه بإهه 1977ب٢غاع البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫   :(1)في اإلااصة الشامىت في ٣ٞغتها " ؤ " والتي ٖٞغ

الجش ـــع واملشىـــو  َـــم ألا ـــخاؿ الّعـــ٢شيون أو املـــذهيون الـــزيً يحخـــاحون إلـــع معـــاِذة أو "

ايــت وبيــت بعــملب الفــذمت أو املــشك أو أي الــىشاب أو  جــض بــذهي ا ١ــان أم ِٝليــا الــزيً يحجمــون ِس

ِــــــــً أي ِمــــــــل ِــــــــذا يل ويؽــــــــمل َــــــــزا الخّبيــــــــران أيمــــــــا حــــــــاالث الولــــــــْ وألاوٙــــــــا٥ حــــــــذي   الــــــــوالدة 

ايـــت وبيـــت ِاحلـــتل مثـــل روي الّاَـــاث  وألا ـــخاؿ أخـــشيً الـــزيً ٜـــذ يحخـــاحون إلـــع معـــاِذة أو ِس

 ".وأوالث ألاحما٥ل الزيً يحجمون ًِ أي ِمل ِذا ي

حن بلـــى اإلاـــضهُحن، و٢ـــض وؾـــ٘ البروجى٧ـــى٫ ٞئـــا ث الجغحـــى واإلاغضـــ ى التـــي ٧اهـــذ ج٣خهـــغ ٖلـــى الٗؿـــ٨ٍغ

، بيــاٞت ٞئــاث ؤزــغي جإزــظ هٟـــ خ٨ــم (2)و٦ــظل٪ يــم ٞئــاث اإلاــغى ال٣ٗلــي بلــى ظاهــب اإلاــغى الجؿــضي

اًــت  ٟــا٫ خــضًوي الــىالصة واليؿــاء طواث ألاخمــا٫ والغيــ٘ و٧ــل مــً ًدخــاط بلــى ٖع ــم ألَا الجغحــى واإلاغضــ ى َو

تزام َـــظٍ الٟئـــاث باالمخىـــإ ٖـــً اإلاكـــاع٦ت فـــي ـصة فـــي ٣ٞغتهـــا الشاهُـــت يـــغوعة الـــَبُـــت زانـــت، وجًـــ٠ُ اإلاـــا

ما٫ الٗضاثُت ٦ما ؤ٦ضجه اإلااصة بك٩ل مخ٨غع.   ألٖا

 الجش ع واملشىو  والٕشقع مً أ٘شاد الٝواث املعلحت في البحاس: -2

لى هٟـ اإلاىى  غضـ ى ظضًضا في مـا ًسـو مٟهـىم الجغحـى واإلا 1899ا٫ لم ج٣ضم اجٟا٢ُاث الَاي ٖو

ل٨ثهـا لـم ج٣ـضم  1907واإلاى٩ىبحن في البداع، و٢ض ْهغ حٗبحر الٛغقى ؤو٫ مغة يمً اجٟا٢ُت الَـاي الٗاقـغة 

ا لها، و  ٟا مًبَى اجٟا٢ُت ظى٠ُ الشاهُت الخانت بدماًت الجغحى واإلاغضـ ى واإلاى٩ـىبحن فـي البدـاع  تىـخحٍٗغ

ٟا ٚحر مًبٍى خُض ههذ في اإلاـاصة  الٕشقـع بـجي ٣هـىص بخٗبحـر الٛغقـى: " مثهـا بـإن اإلا ٣ٞ12ض ٢ضمذ حٍٗغ

، وب٣ـــي (3)"ظــملب مــً ألاظــباب بمـــا فــي رلــ٤ الهبـــوه يلــىشاسي للىــائشاث أو العــٝوه من ـــا إلــع البحــش

ٟـــا  ألامـــغ ٖلـــى خالـــه بلـــى ٚاًـــت ب٢ـــغاع البروج٩ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫ خُـــض ظـــاء فـــي اإلاـــاصة الشاهُـــت ال٣ٟـــغة )ب( حٍٗغ

 للمى٩ىبحن في البداع بإنهم:

ّعــــ٢شيون أو املــــذهيون الــــزيً يخّشلــــون للخىــــش فــــي البحــــاس أو أيــــت ميــــاٍ أخــــشى ألا ــــخاؿ ال"

 ".هدي ت ملا يفيب م أو يفيب العٙيىت ال   جٝلهم والزيً يحجمون ًِ الٝيام بجي ِمل ِذا ي

حر اإلاى٩ىبحن في البداع لِكمل اإلاضهُحن، ل٩ُىن اإلاى٩ىب في البدـاع ؤي شـخو ـوؾ٘ البروجى٧ى٫ حٗب

اإلاُـاٍ الضازلُـت ؤو ألانهـاع ؤو ؤي مُـاٍ ؤزـغي ٦مـا وعص  تىـخداع بمٟهىمها الٟني الض٤ُ٢ و حٗغى لخُغ في الب

   .(4)هؼ٫ بمٓلخه ٖلى اإلاُاٍ طا ماب تىـخاإلاُاٍ ٧الؿًٟ ؤو الؼواع١ و  الىؾُلت فية، ومهما ٧اهخفي اإلااص

                                                           

اُلئبد أُؾ٤ٔخ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<< ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗبٕ، ٓوعغ ٍبثن، ص >> ،اٌضِبٌٟػبٓو  -(1

113. 

 .139، 138، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(2

 .66، ص ٗلَٚٔوعغ اُ -(3

 .86، ٓوعغ ٍبثن، ص  اٌشالٌذحؾٔل كٜبك ٓ -(4
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ذ ؤو اإلاــٍغٌ ؤو اإلاى٩ــىب فــي البدــاع َــى ونــ٠ ما٢ــذ ًخدــى٫  بٗــض  وججــضع ؤلاقــاعة ؤن ونــ٠ الجــٍغ

ذ ؤو مــــٍغٌ ـونــــى٫ اإلاهــــاب بلــــى الــــ بر بلــــى ويــــ٘ ظضًــــض ٦إؾــــحر اطا ٧ــــان م٣ــــاجال ؤو مٗخ٣ــــل ؤو مــــضوي ؤو ظــــٍغ

اًت زانت.  (1)ًدخاط ٖع

 حمايت أظشى الحشب مً أخىاس الّملياث الّع٢شيت: -3

ضزل ألاؾحر يمً ونـ٠ الٗـاظؼ غ ل٣ض ظغي حٍٗغ٠ ؤؾ ي الخغب يمً ٞئاث اإلا٣اجلحن ؤٖالٍ، ٍو

ٖه في ٢بًت الخهم ؤو ؤولئ٪ الظًً ًٟصخىن بىيىح ٖـً هُـةهم فـي الاؾدؿـالم ل٣ـىاث ًٖ ال٣خا٫ لى٢ى 

٤ الغاًت البًُاء ؤو بل٣اء الؿالح ؤو الاؾدؿالم اإلاباقـغ للخهـم ٦مـا وعص باإلاـاصة  ؤٖـالٍ،  41الٗضو ًٖ ٍَغ

انـــت مـــً اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الشالشـــت الخ 23وبيـــاٞت للخماًـــت اإلاىهـــىم ٖلجهـــا فـــي َـــظٍ اإلاـــاصة، ههـــذ اإلاـــاصة 

 بإهــه ال ًجــىػ فــي ؤي و٢ــذ ٧ــان بعؾــا٫ ؤي ؤؾــحر خــغب بلــى مى٣ُــت ٢ــض ًخٗــغى ٞجهــا 1949بإؾــغي الخــغب 

لىحــران مى٣ُــت ال٣خــا٫، ؤو بب٣ــاٍئ ٞجهــا، ؤو اؾــخٛال٫ وظــىصٍ لجٗــل بٗــٌ اإلاىا٢ـ٘ـ ؤو اإلاىــا٤َ فــي مــإمً مــً 

ت.  الٗملُاث الخغبُت ؤو بمٗنى ٖضم اؾخسضامه ٦ضٕع بكٍغ

غ  ٦مــا ههــذ ال٣ٟــغة الشاهُــت غ لؤلؾــغي ب٣ــضع ممازــل إلاــا ًــٞى مــً هٟـــ اإلاــاصة ٖلــى ؤهــه ًجــب ؤن جــٞى

ــــت وؤزُــــاع الخــــغب ألازــــغي وجم٨ُــــثهم مــــً  للؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن اإلادلُــــحن، مالجــــئ للى٢اًــــت مــــً الٛــــاعاث الجٍى

ــغاٝ مٗلىمــاث ٖــً مــىا٢ٗهم  اللجــىء بلجهــا بإؾــٕغ مــا ًم٨ــً ٖىــض بٖــالن ؤلاهــظاع بــالخُغ، ٦مــا جدبــاص٫ ألَا

ـــ٤ الـــضو٫  الخامُـــت، مـــ٘ ويـــ٘ الخـــغوٝ ألاولـــى مـــً ٖبـــاعة ؤؾـــغي الخـــغب ٖلـــى مٗؿـــ٨غاتهم ًم٨ـــً  ٖـــً ٍَغ

ت  PGمكاَضتها بىيىح مً الجى بالٟغوؿُت   Prisonniers de Guerreازخهاعا لٗباعحي  PWؤو باإلهجلحًز

 بابٗــاصَم ، مـ٘ جُبُــ٤ ٧ـل ؤلاظـغاءاث الى٢اثُــت التـي جُبـ٤ ٖلــى اإلاـضهُحن وألاَـالي Prisoners of War ؤو 

 ًٖ ألاما٦ً اإلاهضصة والخُغة.

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيت  مباؼشةمباؼشة  املذهيون املؽاس٠ون املذهيون املؽاس٠ون  ما٥ الّذائيتفي ألِا   في ألِا

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت مٟهـــــىم قـــــضًض الخ٣ُٗـــــض والخؿاؾـــــُت، ألهـــــه  بن مٟهـــــىم اإلاكـــــاع٦ت اإلاباقـــــغة فـــــي ألٖا

ـــ ت، ٞهـــى ؤوال جٟــــًخًـــمً مٟـــاَُم مخٗـــضصة ٚو ـــ٠ ص٢ُـــ٤ للمـــضهُحن، زـــم جدضًـــضـحر مًـــبَى  ترى جدضًـــض حٍٗغ

حكـــ٩ل ؤٖمـــاال ٖضاثُـــت  تيـالـــاإلاباقـــغة، زـــم مـــا هـــي ألاٞٗـــا٫  حر ـٚـــمٗنـــى اإلاكـــاع٦ت اإلاباقـــغة ومـــا هـــي اإلاكـــاع٦ت 

وجـــضزل فـــي مٟهـــىم اإلاكـــاع٦ت اإلاباقـــغة، ومـــاطا لـــى ٧اهـــذ َـــظٍ ألاٞٗـــا٫ مٗؼولـــت واهٟغاصًـــت ومخ٣ُٗـــت مـــا هـــي 

هـــاهت مـــً الهجـــىم، َـــظٍ لخٓـــت البضاًـــت والثهاًـــت لهـــظٍ اإلاكـــاع٦ت، ومتـــى ٣ًٟـــض مٗهـــا الصـــخو اإلاـــضوي الخ

ـــــا ٧اهـــــذ مدـــــىع ه٣اقـــــاث مؿخًُٟـــــت بـــــحن زـــــ حَر براء ٢ـــــاهىهُحن بـــــضٖىة مـــــً اللجىـــــت الضولُـــــت ـؤلاقـــــ٩االث ٚو

اهةهـــذ بةنـــضاع الـــضلُل الخٟؿـــحري  2008و 2003ٖلـــى مـــضي زمــــ ؾـــىىاث بـــحن ٖـــامي  (2)للهـــلُب ألاخمـــغ

مــا٫ الٗضاثُــت، الــظي ٌٗــض ٢ُمــت ٖلمُــ ت ٦بحــرة فــي ؾــبُل جىيــُذ َــظا للمكــاع٦ت اإلاباقــغة للمــضهُحن فــي ألٖا

ما٫ الٗضاثُت يض َظٍ الٟئاث.  اإلاٟهىم الٛامٌ وألاؾاس ي في جىُٓم ؾحر ألٖا

                                                           

 .139، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ   -(1

، ٝص٤وخ أػلرٜب اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ٓولٓخ ُِٔئرٔو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح -(2

 .19-17، ص 2007، ع٤٘ق، أًزٞثو اُل٢ُٝ اُضالصٕٞ ُِظ٤ِت األؽٔو ٝاُٜالٍ األؽٔو
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ما٥ الّذائيت: ما٥ الّذائيت:أوال : مٙهوم املؽاس٠ت املباؼشة في ألِا   أوال : مٙهوم املؽاس٠ت املباؼشة في ألِا

مـــــا٫  لــــم ًـــــغص فــــي الىهـــــىم الخٗاَضًـــــت جٟهــــُل فـــــي مـــــا ًســــو مٟهـــــىم اإلاكـــــاع٦ت اإلاباقــــغة فـــــي ألٖا

لــــى لهـــظا اإلاٟهـــىم يـــمً اإلاـــاصة الشالشــــت اإلاكـــتر٦ت بـــحن اجٟا٢ُـــاث ظىُــــ٠ الٗضاثُـــت، و٢ـــض ظـــاءث ؤلاقـــاعة ألاو 

 بالىو: 1949ألاعب٘ 

ما٥ الّذائيت.."..  (1)"ألا خاؿ الزيً ال  ؽتر٠ون مباؼشة في ألِا

" مباؼـشةل٣ض وعص في الىو الٟغوس ي حٗبحـر ًخىاٞـ٤ مـ٘ الـىو الٗغبـي بسهـىم ٖبـاعة ٌكـتر٧ىن "

ــى: ـــجله"، ؤمــا الــىو ؤلا Directement" َو ، ل٨ىــه وعص (2)ي ٣ٞــض واٞــ٤ الخٗبحــر الؿــاب٤ فــي بٗــٌ اإلاىايــ٘حز ـ

ـــــظا ٌٗنـــــي "no active partيـــــمً اإلاـــــاصة الشالشـــــت اإلاكـــــتر٦ت بهـــــُٛت " "، بال ؤن الـــــضلُل دوس هاؼـــــي" َو

مــــا٥ الخٟؿــــحري الــــظي ؤٖضجــــه اللجىــــت الضولُــــت للهــــلُب ألاخمــــغ ٖــــً " مٙهــــوم املؽــــاس٠ت املباؼــــشة فــــي ألِا

بــــي والٟغوســــ ي و٦ــــظل٪ جإ٦ُــــض َــــظا الزــــخالٝ وطلــــ٪ للخُــــاب٤ بــــحن الىهــــحن الٗغ " ٢لــــل مــــً قــــإن الّذائيــــت

ي ٖلــى َــظا الخُــاب٤ فــي البروجى٧ــىلحن ؤلايـاُٞحن ألاو٫ والشــاوي اللــظان لــم ًسغظــا ٖــً َــظٍ حز ــــهجلالـىو ؤلا 

 .(3)ال٣اٖضة

حر ـبسهــــىم مٟهــــىم اإلاــــضهُحن ؾــــيخُغ١ لــــظل٪ فــــي اإلاُلـــــب الخــــالي، ل٨ــــً ألا٦ُــــض بــــإن اإلا٣ــــاجلحن ٚـــــ

ةهم فـــــي ال٣ـــــىاث ـُـــــحن باإلاكـــــاع٦ت اإلاباقـــــغة للٗملُـــــاث الٗضاثُـــــت ألن طلـــــ٪ ؤمـــــغ مٟـــــمٗى ترى ؤنـــــال فـــــي ًٖـــــٍى

اإلاؿـلخت الخابٗـت للـضو٫ ؤو اإلادـاعبحن فـي الجزاٖـاث اإلاؿــلخت ٚحـر الضولُـت، وبالخـالي ٞـةن اإلاكـاع٦ت اإلاباقـغة فــي 

ُٟخــه ؤو اهخماثــه بــل ٌٗــىص مــا٫ الٗضاثُــت ال حؿــدىض بلــى ويــ٘ الصــخو ؤو ْو مــا٫  ألٖا بلــى مؿــاَمخه فــي ألٖا

مـا٫ الٗضاثُـت ًىهـٝغ بلــى  الٗضاثُـت وحجـم َـظٍ اإلاؿـاَمت، وبالخـالي ٞـةن مٟهـىم اإلاكـاع٦ت اإلاباقـغة فـي ألٖا

مـا٫ الٗضاثُـت وصٖـم اإلاجهـىص الخغبـي ألخـض  ؤٖما٫ مدضصة ٣ًىم بها ألاٞغاص اإلاضهُىن ٦مؿاَمت في ؾـحر ألٖا

 ؤَغاٝ الجزإ يض آلازغ.

ما٥ الّذائيت:زاهيا: ِىاـش املؽاس زاهيا: ِىاـش املؽاس  ما٥ الّذائيت:٠ت املباؼشة في ألِا   ٠ت املباؼشة في ألِا

مـــا٫  مـــً ؤظـــل ونـــ٠ ٖمـــل مدـــضص ٣ًـــىم بـــه شـــخو مـــضوي بإهـــه ٌكـــ٩ل مكـــاع٦ت مباقـــغة فـــي ألٖا

ت ٖىانغ ؤوعصَا صلُل اللجىت الضولُت، جخمشل في:  الٗضاثُت ًجب ؤن جخىاٞغ ُٞه مجمٖى

 إلع حذ حفو٥ المشس:الّذا ي ل ّمي ب أن يفل ال -1

٤ َظا الكٍغ ًجب ؤن ًدؿبب ال ا ؤو ًـى٣و ٟٗٞو ل اإلاباقغ في يغع ماصي ًهـِب َـضٞا ٖؿـ٨ٍغ

ت ألخـــض ؤَـــغاٝ الـــ ٨ٟـــي فـــي طلـــ٪ ؤن ـمـــً ال٣ـــضعة الٗؿـــ٨ٍغ جزإ ؤو ًهـــِب ؤشخانـــا ؤو ممخل٩ـــاث مدمُـــت، ٍو

ه٩ًىن الًغع اخخمالُا ٖلى ؤن ٩ًىن   .ٖلى هدى م٣ٗى٫  و٢ٖى

                                                           

 .192، 117، 95، 66، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

2(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., Art. 43(2), 51(3), 67(1), and 

Protocol II Art. 13(3), pp. 505, 613, 791, 1447.  

، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، د١ًٌ رفغ١شٞ ٌّفَٙٛ اٌّشبسوخ اٌّجبششح فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌؼذائ١خ ثّٛخت اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3

 .43، ص 2010، ٓبهً آماه، 1أُوًي اإله٢ٔ٤ِ ُإلػالّ، اُوبٛوح، ؽ
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ت ألخــــض ؤَــــغاٝ الــــ ت جزإ ال ٣ًخهــــغ ٖلــــى ـبن الًــــغع الــــظي ًلخــــ٤ ال٣ــــضعة الٗؿــــ٨ٍغ بنــــابت ٖؿــــ٨ٍغ

ت، بـل ٌكـ٩ل ٦ـظل٪ ؤي  مباقغة جاصي بلى ٢خـل ؤو ظـغح م٣اجـل ؤو جـضمحر ؤو حُُٗـل مغ٦بـت ؤو ميكـإة ٖؿـ٨ٍغ

ـــــضزل يـــــمً َـــــظا اإلاٟهـــــىم ؤي  ت ؾـــــلبا بة٣ًاٞهـــــا ؤو بيـــــٗاٞها، ٍو وكـــــاٍ ٖـــــضاجي ًـــــازغ فـــــي ال٣ـــــضعة الٗؿـــــ٨ٍغ

بُــت جــاصي بلــى بٖا٢ــت ج٣ــضم ال٣ــىاث ؤو حُٗــل الــضٖم اللىظِؿــتي ؤو  الاجهــاالث ؤو بػالــت ؤلٛــام  ؤوكــُت جسٍغ

ل وال٣غنـــــىت ؤو  ت، ٦مــــا حكــــمل ؤٖمــــا٫ الدكــــَى ؤو ال٣ــــبٌ والؿــــُُغة ٖلــــى ؤشــــخام ؤو مٗــــضاث ٖؿــــ٨ٍغ

الهجـــــىم ٖلـــــى ألاهٓمـــــت اإلاٗلىماجُـــــت ؤو الكـــــب٩اث الال٨تروهُـــــت وؤٖمـــــا٫ الخهـــــيذ وه٣ـــــل مٗلىمـــــاث للٗـــــضو، 

ت اإلاباقـغة ؤي تجمـاث حؿـبب يـغعا لؤلشـخام بًًاٝ  ـاصة مـا لى ألايغاع الٗؿ٨ٍغ ُـان اإلادمُـت، ٖو وألٖا

ُــان اإلاضهُــت، وطلــ٪ ألن ؤٖمــا٫ مشــل ٢هــ٠ ال٣ــغي  مــا٫ ألاشــخام والؿــ٩ان اإلاــضهُحن وألٖا جمـــ َــظٍ ألٖا

واإلاـــــضن و٢خـــــل اإلاـــــضهُحن ال ًم٨ـــــً ؤن ٩ًـــــىن بال بىاؾـــــُت ٖمـــــل ٖـــــضاجي ٌكـــــ٩ل مكـــــاع٦ت مباقـــــغة فـــــي ٖمـــــل 

ُـان اإلادمُـت  حر مكـغوٕ، وبالخـالي ٞـةن ؤي تجمـاثـٖؿ٨غي ولـى ٧ـان َـظا الٗمـل ٚـ حؿـةهضٝ الٟئـاث ؤو ألٖا

ما٫ الٗضاثُت.  ال جسغط ًٖ مٟهىم اإلاكاع٦ت اإلاباقغة في ألٖا

ت للٗـــضو وال الٟئـــاث  فـــي خـــحن ٌؿـــدبٗض مـــً َـــظا اإلاٟهـــىم ؤي ؤيـــغاع ٢ـــض ال جـــازغ بال٣ـــضعاث الٗؿـــ٨ٍغ

ُان اإلادمُت، وهي ؤٖما٫ جهى٠ في الٓغوٝ الٗاصًت بإنهـا ؤٖمـا٫ بظغامُـت جـضزل يـمً از خهـام وألٖا

ني مــــا٫  ،ال٣ــــاهىن الجىــــاجي الــــَى جمـــــ بــــاألمً الــــضازلي ؤو الصــــخت الٗمىمُــــت ؤو خغ٦ــــت الخجــــاعة  تيـالــــ٧اأٖل

ـــــا مـــــً ألاٞٗـــــا٫ واإلامخل٩ـــــاث الخانـــــت ٣٦ُـــــ٘ الُـــــغ١ ؤو ب٢امـــــت خـــــىاظؼ ؤو الاؾـــــدُالء ٖلـــــى الؿـــــُاعاث  حَر ٚو

 ؤلاظغامُت اإلاٗؼولت.

 والمشس: الّذا ي الّالٜت العبمليت املباؼشة بين الّمل -2

، ؤن  ل الــظي ٢ــام بــه الصــخو والًــغع ٟٗــجىظــض ٖال٢ــت ؾــببُت مباقــغة بــحن المٗنــى َــظا الكــٍغ

ت  اإلادخمــل ؤن ًيـــخج ٖــً َـــظا الٗمـــل اإلاىٟــغص، ؤو ؤن َـــظا الٗمـــل ٌكــ٩ل ظـــؼءا ال ًخجـــؼؤ مــً ٖملُـــت ٖؿـــ٨ٍغ

ىــــا ال بــــض مــــً الخٟغ٢ــــت بــــحن الدؿــــبب اإلاباقــــغ و   اإلاباقــــغ فــــي حر ـٚــــميؿــــ٣ت ٧اهــــذ ؾــــببا فــــي بخــــضار الًــــغع، َو

، ٞهــل الؿــبب اإلاباقــغ َــى للٗمــل ؤم الىدُجــت حر مباقــغةـالًــغع بٛــغى جدضًــض َــل اإلاكــاع٦ت مباقــغة ؤو ٚــ

ــظا ؤلاقــ٩ا٫ ًإزــظها بلــى يــغوعة الخٟغ٢ــت بــحن مــا ؾــماٍ الــضلُل اإلاجهــىص الخغبــي الٗــام وال٨ٗـــ صــخُذ ، َو

 (1).وبحن ألاوكُت اإلاؿاهضة لهظا اإلاجهىص

مـــــت  تيـالـــــٌكـــــمل ٧ـــــل ألاوكـــــُت وفـــــي َـــــظا الؿـــــُا١، ٞـــــةن اإلاجهـــــىص الخغبـــــي  ُا فـــــي الهٍؼ حؿـــــهم مىيـــــٖى

ت  ت ؤو اإلايكـأث الٗؿـ٨ٍغ ت للخهم ٦ةهخاط ألاؾلخت وه٣لها ؤو جهيُ٘ ؤو جهلُذ اإلاغ٦باث الٗؿـ٨ٍغ الٗؿ٨ٍغ

ـــــا، ؤمـــــا مؿـــــاهضة اإلاجهـــــىص الخغبـــــي ٞخ٩ـــــىن بىاؾـــــُت ؤوكـــــُت ؾُاؾـــــُت  حَر ٧ـــــاإلاغافئ واإلاُـــــاعاث والجؿـــــىع ٚو

ً وبهخـاط الؿـل٘ الٛظاثُـت ؤو الهـىاُٖت وا٢خهاصًت ؤو بٖالمُت مشل الضٖا ملُـاث الخمـٍى  حر ـٚـًت اإلاٛغيت ٖو

ت، َــظٍ اليكــاَاث ؾــىاء الضازلـــت يــمً حكــ٨ُل اإلاجهــىص الخغبـــي ؤو اإلاؿــاهضة ال قــ٪ وؤنهــا ٢ـــض  الٗؿــ٨ٍغ

حر ٧ــــاٝ فــــي ٧ــــل ألاخــــىا٫ لىنــــٟها ـئليــــغاع بالخهــــم، ل٨ــــً َــــظا ٚــــلالٗؿــــ٨غي  جهــــىصاإلاج٩ــــىن مؿــــاَما فــــي 

 (2)ة.باإلاكاع٦ت اإلاباقغ 

                                                           

 .117، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

 .54ٓوعغ ٍبثن، ص  َٛ اٌّشبسوخ اٌّجبششح فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌؼذائ١خ،د١ًٌ رفغ١شٞ ٌّفٙ -(2
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لهــظا ال بــض مــً الاهخ٣ــا٫ بلــى ؤلاظابــت ٖــً ؾــاا٫ ؾُىضــر الهــىعة بكــ٩ل ؤًٞــل، ٞمــً ألاوكــُت 

ــــ حز ـالخغبُــــت وألاوكــــُت اإلاؿــــاٖضة هيخ٣ــــل بلــــى يــــغوعة الخمُــــ حر اإلاباقــــغ فــــي الًــــغع، ـبــــحن الدؿــــبب اإلاباقــــغ ٚو

ـغاى بوؿـاهُت جخٗلـ٤ بٗـضم جىؾــٗت مٟهـىم اإلاكـاع٦ت اإلاباقـغة للمــضهُحن وطلـ٪ لخماًـت اإلاـضهُحن الــظًً  وأٚل

اث الاهٟغاصًت ٚ حن في الٗمل الخغبي ؤو الخهٞغ  (1) .حر ألاؾاؾُت في بخضار الًغع ـ٢ض ٌؿاَمىن م٨َغ

ا فـــي ؤن ٩ًـــىن الٗمـــل الـــظي ٢ـــام بـــه اإلاـــضوي اإلاؿـــبب   ٞـــةن الٗال٢ـــت الؿـــببُت ًجـــب ؤن ًـــخم خهـــَغ

مــا٫ التــي ٢ــض ححغع ختــى ٩ًــىن ؾــببا مباقــغا، وبهــظا الىخُــض للًــ كــ٩ل صٖمــا لبىــاء ٢ــضعاث ؿــدبٗض ٧ــل ألٖا

ت ج٩ــىن هــي اإلاؿــبب فــي بخــضار الًــغع  ــ٤ ؤو جؼوٍــض ٚـــحر مباقــغةمؿــبباث ألنهــا  ٖؿــ٨ٍغ ، ٞال٣ُــام ب٣ُــ٘ ٍَغ

حر مباقـغ إلخـضار ـالخهم بمان وزضماث، ال قـ٪ بإهـه ٌؿـهم فـي صٖـم اإلاجهـىص الخغبـي، ل٨ـً ًب٣ـى ؤزـغا ٚـ

ب  ي يــــغع بالخهــــم، وفــــي ٖملُــــت الخٟغ٢ــــت َــــظٍ ًًــــغب الــــضلُل الخٟؿــــحر  للجىــــت الضولُــــت مشــــاال ٖلــــى جــــضٍع

باث الٗاصًـــت لل٣ـــىاث اإلاؿـــلخت ٞهـــى مكـــاع٦ت  ،ال٣ـــىاث اإلاؿـــلخت ٞـــةن ٧ـــان َـــظا الجهـــض ًـــضزل يـــمً الخـــضٍع

ت زانــت يمباقــغة فــي اإلاجهــىص الخغبــ حر ـٚــ ب ٖلــى ٖملُــت ٖؿــ٨ٍغ ٞةهــه  ،للجــِل، بِىمــا اطا ٧ــان َــظا الخــضٍع

عـي بالؿــحر الٗـاصي لؤلخــضار ؤن ٨ًبـض الخهــم ٌٗـض مكـاع٦ت مباقــغة فـي ٖمــل ٖـضاجي ًدخمــل ٖلـى هدــى َبُ

 (2)يغعا ملمىؾا ومباقغا.

ثر ح٣ُٗـضا، وهـي خالـت الٗمـل الجمـاعي الـظي ـوفي ؾُا١ مىاِػ، ال بض مً الىٓـغ فـي مؿـإلت ؤزـغي ؤ٦ـ

مـــا٫ حٗ اإلاباقـــغة ؟ ، َـــظٍ اإلاؿـــإلت ٦ـــظل٪  حر ـٚـــمكـــاع٦ت مباقـــغة مـــً  بر ـخـــًدـــضر يـــغعا للخهـــم، ٞـــإي ألٖا

ت التــــي ج٣ــــىم بهــــا  ،خٟؿــــحري ويــــغب مشــــا٫ الُــــاثغة بــــضون َُــــاعجُــــغ١ لهــــا الــــضلُل ال ٞالٗملُــــاث الٗؿــــ٨ٍغ

 تيـالـــة، وؤ٣َـــم الُـــاثغاث غ ثثر مـــً ظهـــت، مـــً ؤزهـــاثلي الخاؾـــىب للـــخد٨م الُـــاـالُـــاثغة حؿـــاَم ٞجهـــا ؤ٦ـــ

ــــاملى الغاصًــــى لى٣ــــل اإلاٗلىمــــاث وال٣ُــــاصة اإلاؿــــاولت ٖــــً ألاوامــــغ مــــجج ىُــــى بيــــاءة ألاَــــضاٝ ٖو ٘ البُاهــــاث ٞو

ؿــ٤ُ، وؤمــام َــظٍ اإلاؿــإلت عؤي الخبــراء ال٣ــاهىهُىن بــإن الٗال٢ــت الؿــببُت اإلاباقــغة جخد٣ــ٤ ٦ــظل٪ بطا والخي

٧ــان الٗمــل ظــؼءا مــً ٖملُــت ج٨خ٨ُُــت ملمىؾــت وميؿــ٣ت حؿــبب مباقــغة الًــغع اإلاُلــىب، صون اقــتراٍ 

حر ـٖمـــاال ٦خٟجـــألن ؤ ،ؤو ال٣ــغب مـــً الهـــضٝ اإلايكــىص ،ال٣ــغب الؼمنـــي ؤو الجٛغافــي بـــحن الٟـــاٖلحن فــي الٗملُـــت

ـــم ٖـــضم ال٣ـــغب الجٛغافـــيحٗخــــبر مكـــاع٦ت مباقـــغة ألالٛـــام ؤو ألاقـــغا٥ وال٣ـــظاث٠ اإلاىظهـــت ٖـــً بٗـــض  مـــً  ٚع

ً الٛــــــظاجي ؤو ٢ــــــض ٩ًــــــىن َىــــــا٥ جــــــؼامً بــــــحن ٖملُــــــت الخومــــــً ظهــــــت آزــــــغي، ، َــــــظا مــــــً ظهــــــت، الهـــــضٝ مــــــٍى

ؤي يــــغع ًم٨ــــً ؤن  حر مباقــــغة مــــ٘ـٌكــــ٩ل ٖال٢ــــت ؾــــببُت ٚــــ ًؤن الخمــــٍىبال  ،الاقــــدبا٥ وخالــــتاللىظؿــــتي 

إلزبــاث الٗال٢ــت اإلاباقـــغة للٗمــل الــظي ٌؿـــاهض  وبالخــالي ٞـــالتزامً الــى٢تي ال ٌكــتٍر ٦ـــظل٪ ،ًدهــل للٗــضو

 (3) .اإلاجهىص الخغبي في َظٍ ألاخىا٫

                                                           

1(-Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, Co-organized by the 

International Committee of the Red Cross and the TMC Asser Institute, Geneva, 23–25 October 2005, 

p.08. 

 .54ٓوعغ ٍبثن، ص  د١ًٌ رفغ١شٞ ٌّفَٙٛ اٌّشبسوخ اٌّجبششح فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌؼذائ١خ، -(2

٣ؼوة اُل٤َُ اُزل٤َو١ ٓضبال ػٖ ٤ٍبهخ ٓل٢ٗ ُشبؽ٘خ مف٤وح، كبما ًبٗذ ٝعٜزٚ ا٠ُ ٓٞهغ االشزجبى ُِزي٣ٝل اُلٞه١ ُِوٞاد ػ٠ِ  -(3

ئك١ ػ٠ِ ٍوٞؽ اُؾظبٗخ ػٖ اَُبئن أُل٢ٗ، أٓب اما ًبٗذ ٤ٍبهخ اُشبؽ٘خ ا٠ُ اُغجٜخ ٣ؼل مُي ٓشبهًخ ٓجبشوح ك٢ اُؼ٤ِٔبد اُؼلائ٤خ ٣

ٓوكؤ ػٌَو١ ُشؾٜ٘ب ػ٠ِ ٓوًت كٜنا ٣ؼل ٓشبهًخ ؿ٤و ٓجبشوح ك٢ اُؼ٤ِٔبد اُؼلائ٤خ رجو٠ ؽظبٗخ اَُبئن هبئٔخ ٓؼٚ، ٣ٝ٘طجن ٗلٌ 

ٌو١ كبٕ أُل٤٤ٖٗ اُن٣ٖ ٣وزوكٞٗٚ ٣شبهًٕٞ ٓجبشوح أُ٘طن ػ٠ِ اٍزقلاّ اُلهٝع اُجشو٣خ كبما ًبٕ ٛنا اُؼَٔ ؽٞاػ٤خ ُؾغت ٛلف ػَ

 .57 – 52، ص ٗلَٚٔوعغ اُ، .ك٢ اُؼَٔ اُؼلائ٢ الٕ اُؼوه صبثذ، أٓب اما ًبٗٞا ٓوؿ٤ٖٔ ك٤٘ؼٌٌ اُؾٌْ
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 ي ب أن يشجبي الّمل بامل هود الحش ي: -3

مـا٫ الٗضاثُـت، َـى اع ج الٗىهغ ألازحر الظي جبـاٍ الٗمـل ٨خمل به قغوٍ اإلاكاع٦ت اإلاباقـغة فـي ألٖا

ا، بـل ًجـب ؤن ٩ًـىن  ىا ال ٨ًٟي في الٗمل ؤن ًدؿـبب فـي يـغع ولـى ٧ـان ٖؿـ٨ٍغ باإلاجهىص الخغبي الٗام، َو

ألخـــض ؤَـــغاٝ الجـــزإ ومىظهـــا يـــض زهـــمه، وال ٣ًهـــض َىـــا مـــا ٌؿـــمى  يَـــظا الٗمـــل صٖمـــا للمجهـــىص الخغبـــ

ت بال في خاالث اؾـخصىاثُت ٞاإلاـضوي ألن َظٍ الٗىامل ال ج٩ىن ٞاع٢ (1)بالىىاًا الٗضاثُت ؤو ؤًت ٖىامل هٟؿُت

مـا٫ الٗضاثُــت ال ًب٣ـى مخمخٗــا بالخهـاهت هٓــغا لُٛــاب  15ؤو الُٟـل مــا صون  (2)اإلا٨ـٍغ ٖلــى اإلاكـاع٦ت فــي ألٖا

ما٫ التي ٢ام بها، وبالخالي ٞةن صٖـم اإلاجهـىص  الٗامل الظَني، وال ٩ًىن طل٪ ٞاع٢ا بال في مدا٦مخه ًٖ ألٖا

٣ـــت الخغبـــي لُـــٝغ يـــض زهـــمه ًخدـــضص ب ٍغ ُت جخٗلـــ٤ بُبُٗـــت الٗمـــل طاجـــه وجهـــمُمه َو ٗىامـــل مىيـــٖى

ـغاٝ وبيـغاعا بسهـمه  يجىُٟظٍ في الٓغوٝ الٗاصًت بدُض ٌك٩ل ظؼءا مً صٖم اإلاجهىص الخغب ألخـض ألَا

ت  .(3)وبيٗاٝ ٢ضعجه الٗؿ٨ٍغ

مــا٫ الٗضاثُــت ولــى ؾــببذ يــغعا   وبالخــالي َىــا٥ خــاالث مخٗــضصة ال حكــ٩ل مكــاع٦ت مباقــغة فــي ألٖا

مــا٫ اإلاؿــلخت ـؤَــغاٝ الــ ألخــض ٞــغى الؿــُُغة ٖلــى وؤٖمــا٫ لــضٞإ الصخمــ ي ٖــً الــىٟـ، لجزإ مشــل: ألٖا

ؤعاى ؤو ؤشــخام فــي بَــاع مىــ٘ اٖمــا٫ بظغامُــت ؤو مىــ٘ الؿــلب والثهــب ؤو ال٣ًــاء ٖلــى الكــٛب، و٦ــظل٪ 

 .حن في ق٩ل ؤٖما٫ بظغامُت مخباصلتالايُغاباث اإلاضهُت التي جخم بحن ؾ٩ان مضهُ

ما٥ الّذائيت:زالثا: املعازالثا: املعا ما٥ الّذائيت:ئل املخّلٝت بٙٝذان حفاهت الةخق املذوي هدي ت للمؽاس٠ت في ألِا   ئل املخّلٝت بٙٝذان حفاهت الةخق املذوي هدي ت للمؽاس٠ت في ألِا

ظٍ اإلاؿاثل جىدهغ في ه٣اٍ ٢اهىهُت َامت جخمشل في:  َو

ا: -1 ما٥ الّذائيت واهت اَ   بذايت املؽاس٠ت املباؼشة في ألِا

مــا٫ الٗضاثُــت، لِؿــذ مؿــإلت مخىانــلت بــل ٢ــض ج٩ــىن فــي ال حر مــً ـ٨شــبن اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألٖا

الخاالث مخ٣ُٗت ولظل٪ جُغح الٗضًض مً ؤلاق٩االث اإلاخٗل٣ت بـالٟترة الؼمىُـت التـي جـضومها َـظٍ اإلاكـاع٦ت 

 هجض ما ًلي: ٣ٞ3غة  ٣ٞ51ض وعص في الٗضًض مً اإلاىاص ؤلاقاعة بلى ٨ٞغة ػمً اإلاكاع٦ت ٞمشال في اإلااصة 

ــا َــزا الٝعــم " مــا لــم يٝومــوا بــذوس مباؼــش فــي يخمخــْ ألا ــخاؿ املــذهيون بالحمايــت ال ــ  يوَ٘ش

اع مذى الوٜذ الزي يٝومون ٘ي  ت زا الذوس  ما٥ الّذائيت ِو  "ألِا

بــإن اإلاكــاع٦ت  خٟؿــحري،براء ال٣ــاهىهُىن إل٢ــغاع الــضلُل الـؤظغاَــا الخــ تيـالــو٢ــض جىنــلذ اإلاىا٢كــاث  

مـــا٫ الٗضاثُـــت جبـــضؤ  اإلاباقـــغة ـــىب٤ لخد٣ُـــ تجماُٖـــالؤو  ةىٟـــغصمـــً اهُـــال١ ألاٞٗـــا٫ اإلافـــي ألٖا  الًـــغع اإلاٚغ

ت لل٣ُـــام بالٗمــل  ت والخمهُضًــت الًــغوٍع مــا٫ الخدًـــحًر جـــضزل  الٗــضاجيحؿــبِبه للخهــم، ٖلـــى ؤن ٧ــل ألٖا

يـــــمً مٟهـــــىم اإلاكـــــاع٦ت اإلاباقـــــغة ٦ـــــظل٪ وجدؿـــــبب فـــــي ٣ٞـــــضان الخماًـــــت، ونهاًـــــت َـــــظٍ ألاٞٗـــــا٫ هـــــي نهاًـــــت 

مــا٫ الٗضاثُــت، بمــا ٞجهــا ٖملُــاث الاهدكــاع و ب الٟــاٖلحن اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألٖا الاوســخاب وحكــمل جــضٍع

تٍضَم باإلاٗضاث وظم٘ اإلاٗلو وه٣لهم وجؼ   و٧ل ما ٌؿهل اإلاهمت اإلاؿببت للًغع. ىماث الاؾخسباٍع

                                                           

1(- Second Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, op.cit., p. 24. 

 .122، 121ٓوعغ ٍبثن، ص ص  <<،ٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخؽ>>ػٛاشش٠خ،هه٤خ  -(2

3(-Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, op.cit.,.pp.26, 27. 
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 الىىاٛ الضمن  لٙٝذان الحمايت: -2

ٞـــــةن اإلاـــــضهُحن ٣ًٟـــــضون الخماًـــــت ؤزىـــــاء مكـــــاع٦ةهم  ٣ٞ3ـــــغة  ٦51مـــــا ؾـــــب٣ذ ؤلاقـــــاعة لـــــىو اإلاـــــاصة 

مــا٫ الٗضاثُــت  ىــا هٟــغ١ بــحن اإلاــضهُحن اإلاباقـغة فــي ألٖا لــى مـضي الى٢ــذ الــظي ٣ًىمــىن ُٞــه بهـظا الــضوع، َو ٖو

مــــا٫ الٗضاثُــــت بكــــ٩ل اهٟــــغاصي وؤخُاهــــا مخ٣ُــــ٘ ٞــــةن ػمــــً اإلاكــــاع٦ت اإلاباقــــغة فــــي  الــــظًً ٌكــــاع٧ىن فــــي ألٖا

الٗمــل الٗــضاجي َــى ٣ٞــِ ػمــً ٣ٞــضان الخهــاهت مــً الاؾــةهضاٝ، مــ٘ الاخخٟــاّ بدــ٤ مدــا٦مةهم ٖــً ؤي 

ــا فــي ظماٖــت مؿــلخت مىٓمــت ج٣ــىم بخيؿــ٤ُ و٢ُــاصة ٖملُــاث ؤٖمــا٫ مسالٟــت، بِ ىمــا بطا ٧ــان اإلاــضوي مىسَغ

خه ٞجهـا التــي  ت مؿـخمغة ومىٓمــت ٞـةن الخهــاهت حؿـ٣ِ ٖــً ًٖـى َــظٍ الجماٖـت ٖلــى مـضي ًٖــٍى ٖؿـ٨ٍغ

 (1) ٌؿخمغ مٗها في ؤصاء اإلاهام ال٣خالُت.

ما٥ الّذائيت: -3  هىاٛ ٘ٝذان الحفاهت للمذوي املؽاٟس مباؼشة في ألِا

مــا٫ الٗضاثُــت ؾــبب عثِســ ي فــي ٣ٞــضان الخماًــت بال ت لؤلشــخام بؿــيبن اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألٖا

ترام ؤو اإلاٗاملـــت ؤلاوؿـــاهُت، ـاإلاــضهُحن، بال ؤن ٣ٞـــضان الخهـــاهت ال ٌٗنـــي ٣ٞـــضان ؤي خــ٤ فـــي الخماًـــت ؤو الاخـــ

بـــــحن  حز ـضؤ الخمُـــــوبـــــظل٪ جُبـــــ٤ فـــــي الهجـــــىم ٧ـــــل ال٣ىاٖـــــض الٗامـــــت لل٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي الخانـــــت بمبـــــ

ت  حر اإلا٣اجلحن ومبضؤ الخىاؾب ومبضؤ ؤلاوؿاهُت والتزام الخـضوص التـي جٟغيـها الًـغوعة الٗؿـ٨ٍغ اإلا٣اجلحن ٚو

ــــضم ججــــاوػ هــــٕى وصعظــــت ال٣ــــىة مــــا ٌٗخــــ ا لخد٣ُــــ٤ اإلاـٖو ــــبر يــــغوٍع ت فــــي ْــــل الٓــــغوٝ الؿــــاثضة حز ــ ة الٗؿــــ٨ٍغ

لٗامــــت زانـــت مـــا حٗلــــ٤ مثهـــا الخد٣ـــ٤ مــــً ؤن آهـــظا٥، ٦مـــا جسًــــ٘ َـــظٍ الهجمـــاث بلــــى الخـــضابحر الى٢اثُـــت ا

مـــا٫ الٗضاثُــت، وفـــي  مباقـــغة خإ٦ـــض بإهــه ٌكــاع٥هضهُا، وبطا ٧ـــان مــضهُا بر مـــالصــخو اإلاؿــةهضٝ ٌٗخـــ فــي ألٖا

 ٝ طل٪.مُا ختى ٣ًىم صلُل ٖلى زال خالت الك٪ جُب٤ ال٣ىاٖض الٗامت باٖخباع الصخو مد

مــا٫ الٗضاثُــت،  مــً ظهــت ؤزــغي، ٞــةن ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ًدٓــغ  اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألٖا

مــــا٫  ل٨ىــــه ًغجــــب ٖلجهــــا آزــــاعا ٢اهىهُــــا ًخدملهــــا الٟاٖــــل فــــي قــــ٣حن، ؤولهمــــا اٖخبــــاع اإلاكــــاع٥ مباقــــغة فــــي ألٖا

الٗضاثُــت َــضٞا مكــغوٖا للهجــىم مشلــه مشــل اإلا٣ــاجلحن صون ؤي امخُــاػاث ؤو مٗاملــت جًٟــُلُت ٧ىهــه مــضهُا، 

خه  ؤمــا الكــ٤ الشــاوي ٞهــى خــحن ًخى٢ــ٠ مــا٫ الٗضاثُــت ؤو ًى٢ــ٠ ًٖــٍى اإلاــضوي ٖــً اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألٖا

فــي ظماٖــت مؿــلخت مىٓمــت ج٣ــىص ٖملُــاث ٢خالُــت ٞــةن طلــ٪ ال ٌُُٗــه خهــاهت مــً اإلاخابٗــت ال٣ًــاثُت ٖــً 

 ؤي اهةها٧اث ٩ًىن ٢ض ٢ام بها، وال ج٣ٟض ؤي ظهت ٢ًاثُت مسخهت والًةها بالىٓغ في َظٍ الجغاثم.

جُغ٢ىــــا يــــمً َــــظا اإلاُلــــب بلــــى ألاَــــضاٝ اإلاكــــغوٖت َب٣ــــا لًــــىابِ ؾــــحر  إلاــــا ؾــــب٤، و٠خالـــــت

مـــا٫ الٗضاثُـــت، و٧ـــان طلـــ٪ مـــً زـــال٫ ويـــٗحن ؤولهمـــا الىيـــ٘ ال٣ـــاهىوي للم٣اجـــل الـــظي ًُـــاب٤ الىيـــ٘  ألٖا

٣ــــــا للمــــــاصة الغابٗــــــت مــــــً اجٟا٢ُــــــت ظىُــــــ٠ الشالشــــــت  الخانــــــت بإؾــــــغي الخــــــغب،  1949ال٣ــــــاهىوي لؤلؾــــــحر  ٞو

م ممـــــً ٌٗخبــــــغون ٦ــــظل٪ ؤَـــــضاٞا مكـــــغوٖت باإليــــاٞت بلـــــى ؤويـــــإ زانــــ ُـــــَغ ت للمغجؼ٢ـــــت والجىاؾـــــِـ ٚو

إلاكــــاع٦ةهم فــــي الهجـــــىم، ٦ــــم ؤن َىــــا٥ بٗـــــٌ اإلا٣ــــاجلحن الــــظًً ٨ًدؿـــــبىن خهــــاهت مــــً الهجـــــىم فــــي خالـــــت 

م ًٖ ال٣خا٫ باألؾغ ؤو الجغح ؤو اإلاغى.  عجَؼ

                                                           

٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو "، روواٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح"-(1

 .50 ص ، ٓوعغ ٍبثن، 2011
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مــــــا٫ الٗضاثُـــــت الــــــظًً ٣ًٟـــــ ضون خهــــــاهةهم ؤمـــــا الىيــــــ٘ الشـــــاوي ٞهــــــم اإلاـــــضهُىن اإلاكــــــاع٧ىن فـــــي ألٖا

ً ؤَـضاٞا مكـغوٖت للهجـىم، و٢ـض خاولىـا  هـبدىن َـم آلازـٍغ ما٫ الٗضاثُـت ٍو ٦مضهُحن وخماًةهم يض ألٖا

مـــــا٫ الٗضاثُـــــتجدضًـــــض مٟهـــــىم اإلاكـــــاع٦ت اإلابا ٖلـــــى يـــــىء صعاؾـــــت اللجىـــــت الضولُــــــت  قـــــغة للمـــــضهُحن فـــــي ألٖا

 للهلُب ألاخمغ لهظٍ ألاويإ الخانت م٘ الخبراء.

  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

  ألاَذاٗ الّع٢شيت وأظاط مؽشوِيت اظت ذا٘هاألاَذاٗ الّع٢شيت وأظاط مؽشوِيت اظت ذا٘هاجحذيذ جحذيذ 
ت حٗ مــا٫ الٗضاثُــتَــضٞا مكــغوٖا فــي مٟهــىم  بر ـخــبن ألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ ، بســالٝ يــىابِ ؾــحر ألٖا

ُان اإلاضهُت التي ًخىظب ٖلى ؤَغاٝ الجزإ ججىب مهاظمةهـا، ولخد٣ُـ٤ طلـ٪ ٢ـام مبـضؤ مهـم مـىاػ إلابـضؤ  ألٖا

حر اإلا٣اجلحن، حز ـالخمُ ُان اإلاضهُت. حز ـَى مبضؤ الخمُ بحن اإلا٣اجلحن ٚو ت وألٖا  (1) بحن ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

فـي  تٝ الٗؿـ٨ٍغاَـضٞٗبـاعة ألا  والخ٣ُ٣ت بن جدضًـض مٟهـىم الهـضٝ الٗؿـ٨غي ؤمـغ لـِـ بالؿـهل،

ت اإلااصًـت  امٟهىمه ُـان(،  Matérielsالىاؾ٘  ٦مـا ًـغي بٗـٌ اإلاخسههـحن حكـمل ألاَـضاٝ الٗؿـ٨ٍغ )ألٖا

ت الصخهـــُت ُـــان  Personnels وألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ )اإلا٣ـــاجلحن(، ل٨ـــً بمٟهىمهـــا الًـــ٤ُ ج٣خهـــغ ٖلـــى ألٖا

ـــا،  ت فـــي اإلاـــاصة ـ٣ٞـــض جـــم ج٨ـــغاع حٗبـــواإلامخل٩ـــاث صون ٚحَر وبـــين مـــغجحن، فـــي ألاولـــى "... 48حر ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ

يـــان املذهيـــت وألاَـــذاٗ الّعـــ٢شيت.. ت اإلااصًـــألِا ىـــا ٣ًهـــض بهـــا ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ الًـــ٤ُ  ابمٟهىمهـــ ت" َو

ُــان اإلاضهُــت، وفــي اإلاــغة الشاهُــت "...ألهــه  ومــً زــم جوحــ  ِمليات ــا لــذ ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت ٣ًابــل حٗبحــر ألٖا

ا.. ت بمٟهىمها دون ٔيَر ىا ٣ًهض بها ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ  (2)٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة. اإلااصي والصخم ي" َو

ي الـــىو " وفــObjectsي بمهـــُلر "حز ـوبــالٗىصة بلــى اإلاٟهـــىم اللٛــىي ٣ٞـــض ظــاءث فــي الـــىو ؤلاهجلــ

ــــ، ٞاإلاهــــُلر ؤلاهجل"Biens"الٟغوســــ ي بمهــــُلر  اللــــو ء املولــــُو أمــــام الّــــينل أو املّــــشوك ي ٌٗنــــي "حز ــ

خٟــــ٤ اللــــو ء امللمــــوط الٝابــــل للخملــــ٤" ؤمــــا اإلاهــــُلر الٟغوســــ ي ُٞٗنــــي "أمــــام البفش.. ــــو ء مــــادي "، ٍو

ى ما ًدىاؾب م٘ اإلاٟهىم ال٤ًُ إلاهُلر َض  (3)ٝ.اإلاٗىُان في ؤن َىا٥ ش يء ماصي وملمىؽ َو

                                                           

رٛخٗ  ث١ٓ اٌغىبْ اٌّذ١١ٔٓ ٚاٌّمبر١ٍٓ ٚث١ٓ األػ١بْ اٌّذ١ٔخ ٚاأل٘ذاف اٌؼغىش٠خ، ِٚٓ ثُ رؼًّ أؽشاف إٌضاع ػٍٝ اٌز١١ّض"-(1

ِٛعٛػخ "، َ ٚزّب٠خ اٌغىبْ اٌّذ١١ٔٓ ٚاألػ١بْ اٌّذ١ٔخػ١ٍّبرٙب ػذ األ٘ذاف اٌؼغىش٠خ دْٚ غ١ش٘ب، ٚرٌه ِٓ أخً رأ١ِٓ اززشا

 .289ص  ٓوعغ ٍبثن، ،ػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛ، "ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ

2(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 118. 

3(- "It is clear that in both English and French the word means something that is visible and 

tangible. 

As regards the word "objective", in English this is an abbreviation of the expression 

"objective point", defined by the Oxford Dictionary as follows: "the point towards which the 

advance of troops is directed; hence, [...] the point aimed at". 

In French the word "objectif" is defined as follows in the Dictionnaire Robert: "point 

contre lequel est dirigé une opération stratégique ou tactique; par extension: résultat qu'on se 

propose d'atteindre par une opération militaire". There is however no doubt that in this article 

both the English and French texts intended tangible and visible things by the word "objective", 

and not the general objective (in the sense of aim or purpose) of a military operation; therefore 

the extended meaning given by the Dictionnaire Robert is not included in this article.", Claude 

PILLOUD et al., op.cit., (Commentaire de Protocole I), Art.52, p. 651. 
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سُـت وال٣اهىهُـت  حز ـوبسهىم مٗاًحر الخمُـ ت ؤٞـغػث الخجغبـت الخاٍع بـحن ألاَـضاٝ اإلاضهُـت والٗؿـ٨ٍغ

املعـــاَمت مُٗـــاع "ْهـــغث مٗـــاًحر ؤزـــغي ٦ وفـــي مغخلـــت الخ٣ـــت، ؤولهـــا فـــي مُٗـــاع الخٗـــضاص ، جمشـــل ٖـــضةمٗـــاًحر 

ما٥ الّذائيت  ان بٌٗ جٟانُلها في ما ًلي:"، ؾيخُغ١ بلى بُيزة الّع٢شيتـامل"مُٗاع "، و الّٙالت في ألِا

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

  مّياس الخّذاد أو الحفش في جحذيذ ألاَذاٗ الّع٢شيتمّياس الخّذاد أو الحفش في جحذيذ ألاَذاٗ الّع٢شيت

ــــت اإلالخ٣ــــت  25يــــمً اإلاــــاصة ْهــــغ فــــي البضاًــــت  اجٟا٢ُــــت الَــــاي الغابٗــــت مــــً مــــً الثدــــت الخــــغب البًر

 ظاء ٞجها:خُض ، بما ًم٨ً ؤن ًىن٠ بمُٗاع الخٗضاصحٗضاص لؤلُٖان اإلاضهُت  1907

املحميـــت أيـــا ١اهـــذ الوظـــيلت  حرـٚـــحمـــت أو ٜفـــٚ املـــذن والٝـــشى واملعـــا٠ً واملبـــاوي جحٍـــش مها"

بكـــإن ال٣هـــ٠ مـــً ٢بـــل ال٣ـــىاث  1907وبـــىٟـ ال٨ُُٟـــت ظـــاءث اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الخاؾـــٗت ، "املعـــخّملت

ت و٢ذ الخغب بالىو الخالي:  البدٍغ

   ال ـملبـــاوي الــــاملـــادة ألاولـــع: يحٍـــش ِاــــع الٝـــواث البحشيـــت ٜفـــٚ املــــواو  واملـــذنل املعـــا٠ًل ا"

 جحوي أي د٘اِاثل

املــادة الثاهيــت: ألاؼــٕا٥ الّعــ٢شيتل وامليؽــ ث الّعــ٢شيت والبحشيــتل ومعــخودِاث ألاظــلحت أو 

الّخــادل الــوسػ واملفــاوْ ال ــ  يم٢ــً اظــخخذامها لخلبيــت حاحيــاث ألاظــىو٥ املّــادي أو حــيؾ مّــادل 

 (1)"والعًٙ الحشبيت في امليىاءل ال  ؽملها الحٍش املز٠وس 

ـــا مضهُـــت وجدٓـــغ مهاظمةهـــا  ُـــان ٖلـــى ؾـــبُل الخهـــغ حٗخبَر ـــت مـــً ألٖا ـــضصث َـــظٍ اإلاـــىاص مجمٖى ٖو

ت ٧األقــٛا٫  ــا ٖؿــ٨ٍغ ــت ؤزــغي حٗخبَر ــا، ومجمٖى حَر جخمشــل فــي اإلاــضن واإلاــىاو  واإلابــاوي واإلاؿــا٦ً وال٣ــغي ٚو

ا، ل٨ـً ٖملُـت الخٗـضاص َـظٍ ال ج٣ـضم خـال قـامال  حَر ت ومؿخىصٖاث ألاؾلخت والٗخاص ٚو إلقـ٩الُت الٗؿ٨ٍغ

ــــالخمُ ت ٦مــــا ؤن َــــظا اإلاُٗــــاع ؾــــُاصي بلــــى ظمــــىص اإلاــــىاص وال ًخماشــــ ى مــــ٘  حز ــ ُــــان اإلاضهُــــت والٗؿــــ٨ٍغ بــــحن ألٖا

ت  ُان اإلاضهُت مً و٢ذ آلزغ وهٟـ الص يء ًىُب٤ ٖلـى ألاَـضاٝ الٗؿـ٨ٍغ ه ألٖا خه وحٗٞغ الخُىع الظي ٖٞغ

ب الخُىع الٗؿ٨غي في اإلايكـأث ووؾـاثِ ال ت، لـظل٪ ٞٗملُت الخهغ ٢ض ال حؿخٖى ى٣ـل والـضٖم الٗؿـ٨ٍغ

   ْهغث مٗاًحر ؤزغي لخجاوػ َظا الجمىص حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى حٍٗغ٠ بمٟهىم اإلاسالٟت.

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتمّياس املعاَمت الّٙالت في ألِا   مّياس املعاَمت الّٙالت في ألِا

اللجىــــــت الضولُــــــت اإلاٗــــــض مــــــً َــــــٝغ لبروجى٧ــــــى٫ ؤلايــــــافي ألاو٫ اْهــــــغ َــــــظا اإلاُٗــــــاع يــــــمً مكــــــغوٕ 

ُــان اإلاضهُــت جدــذ مؿــمى "مىــه،  47اصة اإلاــ فــيللهــلُب ألاخمــغ  الٙائــذة والتــي ٧اهــذ مسههــت لخماًــت ألٖا

، ٦مـا ْهـغ اإلاُٗـاع يـمً جىنـُت مٗهـض (2)" بد٨ـم َبُٗةهـا ؤو ٚغيـها ؤو اؾـخسضامهاتٗر ت اـالّع٢شيت املّ

 في ماصتها الشاهُت بإهه: 1969ال٣اهىن الضولي في ؤصهبٍر ٖام 

                                                           

1(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., Art. 52, p. 630. 

2(- Article 47: "General protection of civilian objects  
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ّت ا الّٙليت أو ٔايت ا أو اظخخذامهال حعـهم معـاَمت حّخبر ٠جَذاٗ ِع٢شيت جل٤ ال   بىبي"

ا الجض ــــي أو ـّ٘الــــت فــــي الّمــــل الّعــــ٢شيل أو  ّتــــٗر ِمومــــا بجَميت ــــا الّعــــ٢شيت والــــ    يٝــــذم جــــذميَر

 (1)".ال٢اي في الٍشوٗ العائذة ميزة ِع٢شيت محذدة وملموظت

ت وفـي هٟـــ الى٢ـذ جدضًـضا ؾــلب ُا لؤلُٖـان اإلاضهُــت، َـظا اإلاُٗـاع ٣ًــضم جدضًـضا لؤلَـضاٝ الٗؿــ٨ٍغ

ــــوفــــي ٖملُــــت الخمُ ــــت ٖىانــــغ جــــغجبِ بكــــ٩ل مباقــــغ بمؿــــاَمت الهــــضٝ  حز ــ َــــظٍ ٌٗخمــــض اإلاُٗــــاع ٖلــــى مجمٖى

ـــــظٍ الٗىانـــــغ جخمشـــــل فـــــي َبُٗـــــت الهـــــضٝ طاجـــــه، مى٢ٗـــــه ، ؤو ٚاًخـــــه، ؤو  الٗؿـــــ٨غي فـــــي اإلاجهـــــىص الخغبـــــي َو

 اؾخسضامه، وطل٪ ٦ما ًلي:

  أوال: جحذيذ الهذٗ حعب وبيّخ :أوال: جحذيذ الهذٗ حعب وبيّخ :

ــظا ٌٗنــي الٗىهــغ ألا  و٫ ًخٗلــ٤ باإلاؿــاَمت فــي الٟٗالــت فــي الٗمــل الٗؿــ٨غي مــً زــال٫ َبُٗخــه، َو

ىـــه واؾـــخٗماله اإلاباقـــغ صون الخاظــــت بلـــى ؤًـــت ٖىامـــل زاعظُــــت،  بر ـخـــؤن الهـــضٝ ٌٗ ا بظاجـــه وفــــي ج٩ٍى ٖؿـــ٨ٍغ

ت  ت واإلاُـــــاعاث الٗؿـــــ٨ٍغ ت ومؿـــــخىصٖاث الـــــظزحرة والخدهـــــِىاث الٗؿـــــ٨ٍغ ومشـــــا٫ طلـــــ٪ الش٨ىـــــاث الٗؿـــــ٨ٍغ

ا. حَر  ٚو

لــت ألاولـــى بال ؤن  وفــي الخ٣ُ٣ــت ؤن البدــض فــي َـــظا اإلاُٗــاع ًجٗلىــا ههــٟه باإلاُٗـــاع الىاضــر مــً الَى

َـــظا الىنـــ٠ لـــِـ ص٣ُ٢ـــا جمامـــا، ألهـــه ًخهـــ٠ بصـــ يء مـــً الجمـــىص ٦مـــا ؤهـــه ال ٌؿـــخجُب لخـــاالث زانـــت 

ت بكـــ٩ل ما٢ـــذ  جخٗلـــ٤ بـــالخٛحر اإلاٟـــاجئ والُـــاعت فـــي اؾـــخسضام الهـــضٝ ٦ـــإن ًـــخم اؾـــخسضام ز٨ىـــت ٖؿـــ٨ٍغ

ـى مــا ًجٗـل اؾـةهضاٞه بــالىٓغ بلـى َبُٗخـه ألانــلُت  مبـرع هٓــغا  حر ـٚـ٦ملجـإ للمـضهُحن ؤو مؿدكــٟى ما٢ـذ َو

     (2)للخٛحر في اؾخسضامه.

  زاهيا: جحذيذ الهذٗ حعب موّٜ :زاهيا: جحذيذ الهذٗ حعب موّٜ :

ُــان ؤو ألاَــضاٝ ال حٗخـــ ت بد٨ــم َبُٗةهـــا ٞهــي فــي ؤنـــلها ؤُٖــان مضهُــت ًدٓـــغ ـبٗــٌ ألٖا بر ٖؿــ٨ٍغ

ت واؾـخسضاماث حؿـاَم فـي صٖـم مهاظمةها، ل٨ً جىاظضَا في  مى٢٘ ظٛغافي مٗحن ًجٗل لها ؤَمُت ٖؿـ٨ٍغ

م٨ىىـــا جهـــىع ٞغيــحن فـــي َـــظٍ الخالــت، الٟـــغى ألاو٫ وظـــىص ٖـــحن ـاإلاجهــىص الخغبـــي ألخـــض ؤَــغاٝ الـــ جزإ، ٍو

ت  ـت وآلالُـاث الٗؿـ٨ٍغ ت حؿخسضم إلاغوع ال٣ـىاث البًر مضهُت ٦جؿغ مشال بال٣غب مً ز٨ىت ؤو ميكإة ٖؿ٨ٍغ

خدــــى٫ لهــــضٝ ٖؿــــ٨غي بد٨ــــم مى٢ٗــــه، والٟــــغى الشــــاوي اؾــــدُالء ٢ــــىاث مؿــــلخت ٖلــــى ٖــــحن ٞــــةن الجؿــــغ ً

ت مثهــــــا ُٞــــــخم  مضهُــــــت بٛــــــغى الب٣ــــــاء ٞجهــــــا بكــــــ٩ل ما٢ــــــذ ؤو صاثــــــم لالزخبــــــاء ؤو الهُــــــال١ ٖملُــــــاث ٖؿــــــ٨ٍغ

 (3) اؾةهضاٞها إلاى٘ َظا الاؾدُالء الظي ًضٖم الٗمل الٗؿ٨غي.

                                                                                                                                                                                     

1. Attacks shall be strictly limited to military objectives, namely, to those objectives which 

are, by their nature, purpose or use, recognized to be of military interest and whose total 

or partial destruction, in the circumstances ruling at the time, offers a distinct and 

substantial military advantage.."  
Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, 

international committee of the red cross, Geneva, 1973, p. 60.      

 . 155ٓوعغ ٍبثن، ص  <<،ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>ػٛاشش٠خ،هه٤خ  -(1

2(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p 122. 

3(- Claude PILLOUD et al., (Commentaire de Protocole I), Art.52, op.cit, p. 636. 
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يٙخ : يٙخ :زالثا: جحذيذ الهذٗ حعب ٌو   زالثا: جحذيذ الهذٗ حعب ٌو

ُٟـت الهـضٝ ًخًـمً 1977مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫  52اصة خؿب مٟهىم اإلا ، ٞـةن مُٗـاع ْو

باليؿـبت ، ي مؿـخ٣بلي ًخٗلـ٤ بـالٛغى مـً الهـضٝق٣حن، الك٤ ألاو٫ آوي ًخٗل٤ باؾـخسضام الهـضٝ والشـاو

الؾــخسضام الهــضٝ، ًــخم الىٓــغ فــي َــظا اإلاُٗــاع بلــى الاؾــخٗما٫ اإلاباقــغ للهــضٝ ومــضي مؿــاَمخه الٟٗلُــت فــي 

ا ومدــــال مكــــغوٖا صٖــــم ا ٩ــــىن الهــــضٝ ٖؿــــ٨ٍغ إلاجهــــىص الخغبــــي بٛــــٌ الىٓــــغ ٖــــً َبُٗــــت الهــــضٝ طاجــــه، ٍو

ىا٫ الى٢ذ الظي ٌؿخسضم ُٞه لظل٪ ت َو    .(1)للهجىم ماصام ٌؿخسضم في حؿُحر الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

ٗخـــ ـــل مضعؾــــت بلــــى ز٨ىــــت ـبر َــــظا اإلاُٗــــاع ٞٗـــاال فــــي خالــــت الخٛـــــَو حر اإلاٟـــاجئ فــــي َبُٗــــت الهــــضٝ ٦خدٍى

ت  ــل ز٨ىــت بلــى مؿدكــٟى للٗىاًــت بــالجغحى واإلاغضــ ى، ؤو فــي خالــت ألاَــضاٝ ٖؿــ٨ٍغ ؤو ال٨ٗـــ فــي خالــت جدٍى

تي حؿـــــخسضم لى٣ـــــل ـتي جدخمـــــل اؾـــــخسضامحن ٖؿـــــ٨غي ومـــــضوي فـــــي هٟــــــ الى٢ـــــذ ٧الجؿـــــىع الــــــاإلاسخلُـــــت الـــــ

ــــا باليؿــــبت للؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن  ت ولــــه اؾــــخسضاماث مضهُــــت ٦ــــظل٪ باٖخبــــاع خٍُى ال٣ــــىاث وآلالُــــاث الٗؿــــ٨ٍغ

ُــان اإلاضهُــت التــي ًــخم الخٗــضًل ٖلجهــا لخهــلر لالؾــخسضاماال٣ــ بحن مىــه، ؤو ألٖا ت، ٞــالٗبرة َىــا ٍغ ث الٗؿــ٨ٍغ

ُٟت الهضٝ واؾخسضامه لخٓت الهجىم. اصاثما م  (2)ج٩ىن بْى

ُٟـت الهـضٝ اؾـدىاصا بلـى  باليؿبت للٛغى مً الهضٝ، ٞةن َظا اإلاُٗاع ٌٗـض ٚامًـا قـِئا مـا، ْٞى

جزإ اإلاؿــلر، ـحر اإلاؿــخ٣غة للـــ ؤمــغ ال ًم٨ــً جى٢ٗــه بــالىٓغ بلــى الٓــغوٝ ٚــمــا ؾــ٩ُىن ٖلُــه الهــضٝ مؿــخ٣بال 

ت فـي خـا٫ اؾـدُالء اإلا٣ــاجلحن ٖلجهـا مـا ًبــرع  ـغاى ٖؿــ٨ٍغ ٞـُم٨ً ألي ٖـحن مضهُـت ؤن حؿــخسضم مؿـخ٣بال أٚل

الهجىم ٖلجها، وبالخالي ٞةن َظٍ الاخخمالُت حٗخبر في خ٨م الكـ٪ فـي َبُٗـت الٗـحن وفـي َـظٍ الخالـت ط٦ـغث 

، بر مضهُـتـمً البروجى٧ى٫ ألاو٫ ؤهه في خالـت الكـ٪ فـي َبُٗـت الٗـحن ٞهـي حٗخـ ٣ٟ52غة ألازحرة مً اإلااصة ال

 ًًاٝ بلى طل٪ ؤن َىا٥ مً ألاَضاٝ بطا ٖملذ ٖلجها حٗضًالث َُٟٟت ؾدخٛحر َبُٗةها.

  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

  مّياس امليزة الّع٢شيت ألا٠يذةمّياس امليزة الّع٢شيت ألا٠يذة

ت حٗنــي ألاًٞــلُت التــي حز ـبن اإلاــ ًدُدهــا الخــضمحر ال٨لــي ؤو الجؼجــي للهــضٝ الٗؿــ٨غي، ٖلــى ة الٗؿــ٨ٍغ

ة ؤو ألاًٞـلُت ؤ٦ُـضة وؤال ج٩ـىن مخدملـت ؤو ٚحـر مدـضصة ألن طلـ٪ ٢ـض ًجٗلىـا ؤمـام خالـت حز ـؤن ج٩ىن َظٍ اإلا

جــــب ؤن ج٩ــــىن ؤ٦ُـــــضة ومباقــــغة والتــــي فـــــي الثهاًــــت هــــي بيـــــٗاٝ  الكــــ٪ التــــي جٟؿـــــغ ل٩ــــىن الٗــــحن مضهُـــــت ٍو

ــــت ، و٢ــــض ْهــــغ َــــظا اإلا(3)الٗــــضو فــــي  24فــــي اإلاــــاصة  1923ُٗــــاع يــــمً مكــــغوٕ الَــــاي اإلاخٗلــــ٤ بــــالخغب الجٍى

 ٣ٞغتها ألاولى التي ظاء ٞجها:

ـــزا  ّنـــ ل  -1"   ال ي٢ـــون الٝفـــٚ الجـــوي مؽـــشوِا إال ِىـــذما يوحـــ  لـــذ َـــذٗ ِعـــ٢شيل َو

 .(4)"الهذٗ الزي  ّىي جذميٍر ال٢اي أو الجض ي ميزة ِع٢شيت وااحت...

                                                           

 .32، 31ٓوعغ ٍبثن، ص ، 10، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ-(1

 .153، 152ٓوعغ ٍبثن، ص  <<،ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>> ،ػٛاشش٠خهه٤خ  -(2

3(- Lan HENDERSON, op.cit., p. 61. 

4)- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p.119. 
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يـــمً مكـــغوٕ اللجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ لل٣ىاٖـــض اإلاخٗل٣ـــت  ٦مـــا جـــم الخإ٦ُـــض ٖلـــى ال٨ٟـــغة

 :في اإلااصة الؿابٗت مىه ما ههه 1956بالخض مً ألازُاع التي ًخٗغى لها الؿ٩ان اإلاضهُىن ػمً الخغب 

مً أحل الحذ مـً ألاخىـاس ال ـ  يخّـشك لهـا العـ٣ان املـذهيون فـي صمـً الحـشب ي ـب جوحيـ  "  

 ع٢شيت.الهجماث ٘ٝي لذ ألاَذاٗ الّ

   ـ   جيخمـــي لواحـــذة مـــً ٘ ـــاث ألاَـــذاٗ الــــبر ٘ٝـــي أَـــذا٘ا ِعـــ٢شيت جلـــ٤ ألاَـــذاٗ الــــوحّخـــ  

 حؽ٣ل أَميت ِع٢شيتل بما لها مً خفائق أظاظيتل وامللحٞ ت زٍ الٝواِذ يحذد َزٍ الٙ اث.

بر َـــذ٘ا ِعـــ٢شيا إرا ـ   لـــو ١ـــاهوا ييخمـــون إلـــع أحـــذ َـــزٍ الٙ ـــاثل ال يم٢ـــً أن  ّخــــول٢ـــًل حـــ   

 "ن جذميٍر ال٢اي أو الجض ي ال يٝذم في الٍشوٗ العائذة حهزاٟل أيت ميزة ِع٢شيت.١ا

فــي ماصتهــا الشاهُــت اإلاكــاع  1969ٖــام  بٍرـأدهــوج٨ــغع اإلاُٗــاع يــمً جىنــُت مٗهــض ال٣ــاهىن الــضولي فــي 

-1970بلجها ؾاب٣ا، بلى ؤن جم اٖخماصٍ في مكغوٕ اللجىت الضولُـت لؿـىت يـمً مكـغوٕ البروجى٧ـى٫ ألاو٫ 

 مىه: 47التي وعص في اإلااصة  1971

ٗر لهـــا بح٢ـــم ـي ـــب أن جٝخفـــش الهجمـــاث ِاـــع ألاَـــذاٗ الّعـــ٢شيتل و ـــي ألاَـــذاٗ ال ـــ  ُ ّـــ"
َ
ت

ا ال٢اـــــي أو الجض ـــــي فـــــي ٌـــــل ـوبيّت ـــــا أو ٔشلـــــها أو اظـــــخخذامها بٙائـــــذة ِعـــــ٢شيتل والـــــ    يـــــو٘ش جـــــذميَر

 (1)"الٍشوٗ العائذة حهزاٟ ميزة ِع٢شيت وااحت وأ٠يذة

ت ٖامـل مهـم ظـضا فـي جدضًـض َبُٗـت حز ـمًمىن الىهـىم الؿـاب٣ت هجـض ؤن اإلاـبخدلُل  ة الٗؿـ٨ٍغ

جــىػ اؾــةهضاٞه بطا ٧ــان جــضمحٍر ًد٣ــ٤ مــ ا ٍو ت ؤ٦ُــضة وواضــخت حز ـالهــضٝ، ٞالهــضٝ ٩ًــىن ٖؿــ٨ٍغ ة ٖؿــ٨ٍغ

ت بٗـضما جمـذ ؤلاقـاعة بلُـه يـمً حز ـفي ْل الٓغوٝ الؿاثضة و٢ذ الهجىم، و٢ض ج٨ـغع مُٗـاع اإلاـ ة الٗؿـ٨ٍغ

ـــيزة ِعـــ٢شيت ملموظـــت ومباؼـــشةـمـــجخُلـــب " تيـالـــة الخىاؾـــب ٢اٖـــض ـــى اإلاٗنـــى الـــظي ًبـــضو ٚامًـــا ٚو حر ـ" َو

ت ٢ض ال ج٩ىن ص٣ُ٢ت، وهي ؤَم مؿاوت َظا اإلاُٗاع، َـظا ألامـغ ظٗـل  سً٘ ٦ظل٪ لٗملُت ج٣ضًٍغ واضر ٍو

ً إل٢ــغاع البروجى٧ــى٫ ألاو٫ ًجمٗــىن بــحن مُٗــاعي اإلاؿــاَمت الٟٗالــت فــي اإلاجهــىص ا ة حز ـلٗؿــ٨غي و اإلاــاإلاــاجمٍغ

ت فـــــــي اإلاـــــــاصة  " موّٜهـــــــامـــــــً البروجى٧ـــــــى٫ ألاو٫ مـــــــ٘ جىؾـــــــُ٘ اإلاجـــــــا٫ بةيـــــــاٞت ٖبـــــــاعاث مشـــــــل " 52الٗؿـــــــ٨ٍغ

 ، خُض ظاء ٞجها:(2)"يظديالء ِلي ا أو حّىيلهاو"

يــان ِاــع جلــ٤ ال ــ  حعــهم معــاَمت ّ٘الــت فــي  وجىحفــش ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت ٘يمــا يخّلــٞ" باِ 

   يحٝـــــٞ ـبىبيّت ـــــا أو بموّٜهـــــا أم بٕايت ـــــا أم باظـــــخخذامهال والـــــالّمـــــل الّعـــــ٢شي ظـــــواء ١ـــــان رلـــــ٤ 

ا الخـــام أو الجض ـــي أو يظــديالء ِلي ـــا أو حّىيلهـــا فــي الٍـــشوٗ العـــائذة حيىــزاٟ مـــ يزة ِعـــ٢شيت ـجــذميَر

 ".أ٠يذة

                                                           

1(- "Article 47. -General protection of civilian objects:  

1. Attacks shall be strictly limited to military objectives, namely, to those objectives which 

are, by their nature, purpose or use, recognized to be of military interest and whose total or 

partial destruction, in the circumstances ruling at the time, offers a distinct and substantial 

military advantage…", Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 

commentary, op.cit., p. 60.  

 .154ص <<،ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>، ٓوعغ ٍبثن،ػٛاشش٠خهه٤خ  -(2
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بلــــى الجمــــ٘ بــــحن مُٗــــاع اإلاؿــــاَمت الٟٗالــــت فــــي الٗمــــل الٗؿــــ٨غي ؾــــىاء بُبُٗـــــت  52لجــــإث اإلاــــاصة 

ُٟخه مً ظهت، ومُٗاع اإلا الهضٝ ؤو مى٢ٗه ؤو  ت التـي ًيخجهـا جـضمحٍر ؤو حُٗلُـه ؤو الاؾـدُالء حز ـْو ة الٗؿ٨ٍغ

ٖلُــه، مــً ظهــت ؤزــغي، وطلــ٪ مــً ؤظــل ججــاوػ الاهخ٣ــاصاث اإلاىظهــت ل٩ــل مُٗــاع ٖلــى خــضا والاؾــخٟاصة مــً 

ت ومً زاللها ألاَضاٝ حز ـاإلا ً في جدضًض مٟهىم ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ  اإلاضهُت.اث التي ًدُدها ٦ال اإلاُٗاٍع

  الُٙش الشابْ:الُٙش الشابْ:

  أظاط مؽشوِيت اظت ذاٗ ألاَذاٗ الّع٢شيت:أظاط مؽشوِيت اظت ذاٗ ألاَذاٗ الّع٢شيت:

ت حؿــدىض بلــى ال٣ــاهىن الــضولي  ل٣ــض ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة ٖلــى ؤن مكــغوُٖت اؾــةهضاٝ ألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ

ت، والـــــظي وعص يـــــمً صعاؾـــــت  الٗغفـــــي ُـــــان اإلاضهُـــــت والاَـــــضاٝ الٗؿـــــ٨ٍغ بسهـــــىم مبـــــضؤ الخمُــــــحز بـــــحن ألٖا

و يـمً ، (1)مغ ًٖ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي الٗغفـي يـمً ال٣اٖـضة الؿـابٗتاللجىت الضولُت للهلُب ألاخ

ت ٖـً تجىمهـا ٖلـى ألاَـضاٝ  خباع اإلاـحزة الٗؿـ٨ٍغ هٟـ الضعاؾت، جٟؿغ بٌٗ الضو٫ ؤنها ؾخإزظ بٗحن ؤلٖا

ت اإلاخى٢ٗــت مــً الهجــىم  ت فــي ٧ــل ظىاهــب الهجــىم ولــِـ فــي ؤظــؼاء مىــه، وحٗخبــر ؤن اإلاحــزة الٗؿــ٨ٍغ الٗؿــ٨ٍغ

ـــــاصة ألامـــــً لل٣ـــــىاث اإلاهاظمـــــت ولل٣ـــــىاث الهـــــض٣ًت حكـــــمل  ٍػ
، ٦مـــــا حؿـــــدىض مكـــــغوُٖت َـــــظا ؤلاؾـــــةهضاٝ (2)

ُـــــان اإلاضهُـــــت و  حز ـمبـــــضؤ الخمُـــــ زانـــــت الخٗاَـــــضيلل٣ـــــاهىن   خـــــىاػ مهاظمـــــتومـــــا ًيـــــخج ٖىـــــه مـــــً خهـــــاهت ألٖا

ت    مً البروجى٧ى٫ ألاو٫  48 اإلااصة خؿب ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

جٝفـــش الهجمـــاث ِاـــع ألاَـــذاٗ " الشاهُـــت ٖلـــى ؤهـــه:فـــي ال٣ٟـــغة  52اإلاـــاصة ههـــذ  ولـــىٟـ الٛـــغى

)ؤ( مـً البروجى٧ـى٫ الشـاوي اإلالخـ٤ باجٟا٢ُـت خٓـغ وج٣ُُـض اؾـخٗما٫  ٣ٞ8غة  3واإلااصة   "الّع٢شيت ٘حعب

ــــــت الًــــــغع ؤو ٖكــــــىاثُت ألازــــــغ، الــــــظي ظــــــاء ُٞــــــه: ــــــا مَٟغ ش يحٍــــــ" ؤؾــــــلخت ج٣لُضًــــــت مُٗىــــــت ًم٨ــــــً اٖخباَع

( 2) 8واإلاـــاصة ، "ِاـــع َـــذٗ ِعـــ٢شي أو ال ي٢ـــون موحهـــا إليـــ ال يٝـــْ ...يظـــخّما٥ الّؽـــوا ي لألظـــلحت

مـــت 2)ب( ) ـــا ظٍغ ـــت مـــً ألاٞٗـــا٫ اٖخبَر ( الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت الـــظي ٖـــضص مجمٖى

 "حّمذ جوحي  هجماث لذ مواْٜ مذهيتل أي املواْٜ ال   ال حؽ٣ل أَذا٘ا ِع٢شيت" خغب:

ت ؤمــــالهجمــــاث بلــــى ألاَــــضاٝ ا وممــــا ؾــــب٤ هجــــض ؤن يــــٗاٝ إل ترى فــــي ـمكــــغوٕ بــــل ومٟــــ غ لٗؿــــ٨ٍغ

دُذ طل٪ اؾخٗما٫ ٧ل وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ اإلاكغو ا  ألاَضاٝ صون مؿاءلت.َظٍ ٖت لخضمحر لٗضو، ٍو

ت مً زال٫ َغ١ ؾب٤ إلااو٠خالـت  ، ٖالجىا في َظا اإلاُلب الىي٘ ال٣اهىوي لؤلَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

٤ مٗاًحر وعصث في ههىم صولُت ٟها، ٞو مً بُثها مُٗاع الخٗضاص والخهغ ، ومُٗاع  بق٩الُت حٍٗغ

ما٫ الٗضاثُت مً زال٫ َبُٗت الهضٝ مى٢ٗه ووُْٟخه زم مُٗاع اإلاحزة  اإلاؿاَمت الٟٗالت في ألٖا

ُان، ونىال بلى الاؾاؽ ال٣اهىهُت إلاكغوُٖت الهجىم  ت ألا٦ُضة التي ًد٣٣ها بؾةهضاٝ َظٍ ألٖا الٗؿ٨ٍغ

ت َب٣ا للماصة  وما بٗضَا مً البروجى٧ى٫ ألاو٫ الخام بالجزاٖاث اإلاؿلخت  52ٖلى ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

 وما بٗضَا مً البروجى٧ى٫ الشاوي الخام بالجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت. 13الضولُت، واإلااصة 

                                                           

٠ّـ١ض أؽشاف إٌضاع فٟ خ١ّغ األٚلبد ث١ٓ األػ١بْ اٌّذ١ٔخ ٚاأل٘ذاف اٌؼغىش٠خ، ٚال رٛخٗ اٌٙدّبد ئال ٌأل٘ذاف اٌؼغىش٠خ " -(1

"فسغت، ٚال ٠دٛص أْ رٛخٗ ئٌٝ األػ١بْ اٌّذ١ٔخ
 

 .23، ٓوعغ ٍبثن، ص 07ح ، اُوبػلثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ

 .28أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2
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  املبحث الثالث:املبحث الثالث:

ما٥ الّذائيت ٞ لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيتألاَذاٗ ٔير املؽشوِت ٘و ٞ لوابي ظير ألِا   ألاَذاٗ ٔير املؽشوِت ٘و

ما ضاٝ َـ٫ الٗضاثُت جى٣ؿم هي ألازغي بلى ؤبن ألاَضاٝ ٚحر اإلاكغوٖت بمىظب يىابِ ؾحر ألٖا

ىهــٝغ مٗنــى ألاَــضاٝ الصخهــُت بلــى ٞئــاث اإلاــضهُحن، وألاَــضاٝ الصخهــُت  شخهــُت وؤزــغي ماصًــت، ٍو

ٗخــــ ُــــان اإلاضهُــــت، َو بر جدضًــــض َــــظٍ ألاَــــضاٝ ٖملُــــت َامــــت ظــــضا ال ج٣ــــل ؤَمُــــت ٖــــً جدضًــــض اإلا٣ــــاجلحن ـألٖا

ت، وطلــ٪ بٛــغى ججىِـب اإلاــضهُحن وألا  مــا٫ الٗضاثُــت، وجُٟٗــل وألاَـضاٝ الٗؿــ٨ٍغ ُٖــان اإلاضهُــت ؤزُـاع ألٖا

مــا٫ الٗضاثُــت مــً الخمُــ ــا، ولهــظا الٛــغى ؾــى٣ىم بخدضًــض  حز ـمبــاصت ؾــحر ألٖا حَر والخىاؾــب وؤلاوؿــاهُت ٚو

مــا٫ الٗضاثُـت فــي مُلـبمٟهـىم اإلاــضهُحن والخماًـت اإلا٣ــغعة لهـم بمىظــب يــىابِ  ؤو٫، زــم جدضًــض  ؾـحر ألٖا

ُان اإلاضهُت   زان. مُلباًت اإلا٣غعة لهم ٦ظل٪ في والخممٟهىم ألٖا

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

ما٥ الّذائيت  جحذيذ ٘ ت املذهيين والحمايت املٝشسة لهمجحذيذ ٘ ت املذهيين والحمايت املٝشسة لهم ٞ لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت٘و ٞ لوابي ظير ألِا   ٘و

ــــ٠ لؤلشــــخام والؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن مؿــــإلت بالٛــــت ألاَمُــــت فــــي مجــــا٫ ؾــــحر  بن جدضًــــض ويــــبِ حٍٗغ

ـــ٠ ًـــازغ فـــي ْـــغوٝ اؾـــخد٣ا١ الخما مـــا٫ الٗضاثُـــت، ألن َـــظا الخٍٗغ ٩ـــىن ٖـــامال ألٖا ًـــت للصـــخو اإلاـــضوي ٍو

ـ٠ الؿـ٩ان  ٞانال في اجساط ٢غاع الهجىم وجىظُه الهجماث، وفي ما ًلي ؾىداو٫ بُان ؤَم اإلاٗـاًحر فـي حٍٗغ

اإلاــــضهُحن ومــــا اؾــــخ٣غ ٖلُــــه ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي الخــــضًض والخماًــــت اإلا٣ــــغع لهــــم يــــمً ويــــابِ ؾــــحر 

مــــا٫ الٗضاثُــــت فــــي ٞــــٕغ ؤو٫، وبــــىٟـ اإلاىهجُــــت  ُــــان اإلاضهُــــت وخماًةهــــا مــــً ألٖا هخُــــغ١ بلــــى بُــــان مٗــــاًحر ألٖا

ما٫ الٗضاثُت في ٕٞغ زان.   ؤزُاع ألٖا

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

  مّايير حّشيٚ ألا خاؿ والع٣ان املذهيينمّايير حّشيٚ ألا خاؿ والع٣ان املذهيين

ـــ٠ اإلاـــضهُحن نـــٗىباث ظمـــت فـــي مسخلـــ٠ الىهـــىم الضولُـــت ومـــً زـــال٫  ل٣ـــض واظهـــذ ٖملُـــت حٍٗغ

ـــ٠ قـــامل للؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن ًـــًُـــت واججاَـــاث مسخلٟـــت، ٧ـــان بًٗـــها مىا٢كـــاث مؿخٟ ضٞ٘ فـــي اججـــاٍ حٍٗغ

ٟـا اًجابُـا مباقـغا  وآلازغ في اججاٍ حٍٗغ٠ ل٩ل ٞئـت مـً ٞئـاث اإلاـضهُحن ٖلـى خـضا، ٦مـا ا٢تـرح الـبٌٗ حٍٗغ

٠هــضي بــاللؤلشـخام اإلاــضهُحن والؿــ٩ان اإلاــضهُحن واججــاٍ آزــغ  بىــاءا ٖلــى مــا جــم الخىنــل بلُــه  ؿــلبيال خٍٗغ

 :ُٞما ًلي بلى ؤَم اإلاٗاًحر في حٍٗغ٠ اإلاضهُحن وهخُغ١ ل (1)مً حٍٗغ٠ للم٣اجلحن

  أوال: مّياس الجيعيت في حّشيٚ املذهيين:أوال: مّياس الجيعيت في حّشيٚ املذهيين:

اإلاخٗل٣ــــت بدماًــــت اإلاــــضهُحن ػمــــً الخــــغب  1949ظــــاء َــــظا اإلاُٗــــاع يــــمً اجٟا٢ُــــت ظىُــــ٠ الغابٗــــت 

 يمً اإلااصة الغابٗت مىه التي ظاء ٞجها:

                                                           

1(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 139. 
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أهٙعـــهم فـــي لحٍـــت مـــا وبـــجي  "ألا ـــخاؿ الـــزيً جحمـــي م يجٙاٜيـــت َـــم أول ـــ٤ الـــزيً ي ـــذون 

ايـــاٍ أو ـؼـــ٣ل ١ـــانل فـــي حالـــت ٜيـــام هـــضاُ أو حالـــت احـــخال٥ل جحـــذ ظـــلىت وـــٗش فـــي الـــ نزاُ ليعـــوا مـــً ِس

اياَا    "دولت احخال٥ ليعوا مً ِس

ـــا الاجٟا٢ُـــت، و٢ـــض ٖالجـــذ اإلاـــاصة  تيـالـــو٢ـــض قـــ٩لذ َـــظٍ اإلاـــاصة الىُـــا١ الصخمـــ ي للخماًـــت  َغ جٞى

اًـاٍ فـي برـخـالـظًً ٣ًٗـىن فـي ٢بًـت الٗـضو الـظًً ٌٗ خالخحن، الخالـت ألاولـى َـم ألاشـخام ون لِؿـى مـً ٖع

خالــت الجــزإ اإلاؿــلر وحؿــُحر الٗملُــاث الخغبُــت، والخالــت الشاهُــت هــي خالــت ألاشــخام الــظًً ٣ًٗــىن جدــذ 

اًاَــا، اطا اإلاــاصة ٖالجــذ خالــت الاخــخال٫ وخالــت الــ جزإ اإلاؿــلر ٧ــل ٖلــى خــضا، ـؾــلُت اخــخال٫ لِؿــى مــً ٖع

" ؤنهــــا حكــــمل ٧ــــل "ي ــــذون أهٙعــــهم فــــي لحٍــــت مــــا وبــــجي ؼــــ٣ل ١ــــانحر ـاصة مــــً زــــال٫ حٗبــــو٢ــــض ؤ٦ــــضث اإلاــــ

ًخىاظــض ٞجهــا  تيـالــنهاًخــه، و٧ــل خــاالث ألاويــإ  تىـخــالٟتــراث الؼمىُــت مــً بضاًــت الجــزإ ؤو خالــت الاخــخال٫ 

 (1)ألاشخام اإلادمُىن.

حر مدمــــي ـي ؤو ٚــــولــــضي جدلُــــل هــــو اإلاــــاصة الغابٗــــت هجــــض اإلاُٗــــاع الٟــــاع١ بــــحن ٧ــــىن الصــــخو مدمــــ

اًـا الضولـت اإلاداعبـت ؤو صولـت الاخـخال٫، وبالخـالي ال بـض مـً الىٓـغ فـي  بمىظب الاجٟا٢ُت َى ؤن ال ٩ًىن مـً ٖع

ًجـــــب ؤن جسخلـــــ٠ ٖلـــــى ظيؿـــــُت الُـــــٝغ الـــــظي ٣ًٗـــــىن جدـــــذ ؾـــــلُخه،  تيـالـــــمي ـظيؿـــــُت الصـــــخو اإلادـــــ

وال٣اهىهُـت بـحن الصـخو وبلـضٍ  والخدلُل ألاولـى ًىضـر لىـا ؤن اإلا٣هـىص بالجيؿـُت هـي الغابُـت الؿُاؾـُت

ُت جدــضص  لــظل٪ ٞهــي حٗخمــض ٖلــى ٖىامــل ٢اهىهُــت وبظغاثُــت قــ٩لُت بٛــٌ الىٓــغ ٖــً ؤي م٣ىمــاث مىيــٖى

ت الصخو ؤو اهخماثه.  ٍَى

ـــؼ ٞهــــم ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿــــاوي،  غ وحٍٗؼ وفـــي بَـــاع صوع ال٣ًـــاء الجىـــاجي الــــضولي فـــي جُـــٍى

ؿــ ت٢ــضمذ اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــ مالثمــت للٓــغوٝ الضولُــت اإلاؿــخجضة ثر ـالُٞا الؿــاب٣ت مٟهىمــا ؤ٦ــلُٚى

ــــ٠ ألاشـــخام والؿــــ٩ان اإلاـــضهُحن، ٟٞــــي ْـــل ظمــــىص اإلاٟهـــىم الكــــ٨لي إلاُٗـــاع الجيؿــــُت فـــي جدضًــــض  فـــي حٍٗغ

" ؤن ال٣هــــض الخ٣ُ٣ــــي مـــــً وعاء اإلاــــاصة الغابٗــــت مـــــً جـــــاديدؾالؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن عؤث اإلاد٨مـــــت فــــي ٢ًــــُت "

لِؿــذ الجيؿــُت ٦ــغوابِ قــ٩لُت وبظغاثُــت بــل الجيؿــُت ٦مٟهــىم ٌؿــدىض  1949اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ الغابٗــت 

ُت ٧اللٛت ؤو الضًً ؤو الٗغ١ ؤو ٚ حر طل٪ مً الٗىامـل، والتـي جـاصي ـبلى الاهخماء ال٣اثم ٖلى عوابِ مىيٖى

غظـ٘ طلـ٪  بالصـخو بلـى الـىالء بلـى وخـضة ؾُاؾـُت ؤو اظخماُٖـت مُٗىـت وججٗلـه جدـذ خماًةهـا الٟٗالـت، ٍو

ؿـالُٞا الؿــاب٣ت مشـاال ٖلجهــا، بلـى حٗمـ ٤ ٞهــم الجزاٖـاث اإلاؿــلخت اإلاٗانـغة والتــي قـ٩ل الجــزإ اإلاؿـلر فــي ًٚى

ـــغاى (2)خُـــض ٧ىهـــه هؼاٖـــا طو زلُٟـــاث ٖغ٢ُـــت وصًيُـــت ، وال قـــ٪ ؤن َـــظا اإلاٟهـــىم اإلاـــغن لالهخمـــاء ًىؾـــ٘ ألٚا

هــبذ مٗنــى ٖبـــاعة " ايــاٍؤلاوؿــاهُت، ٍو يؿــُت ؤزــغي بـــل " ال ٣ًهـــض بــه اهخمــاء الصــخو بلـــى ظليعــو مــً ِس

ت ؤو ؤي ٖامل مىيىعي آزغ.  (3)٨ًٟي ُٞه الازخالٝ في ألانى٫ الٗغ٢ُت ؤو ؤلازيُت ؤو اللٍٛى

                                                           

1  ( -Oscar UHLER et al., Commentaire de Convention (IV) de Genève du 12 août 1949  relative à la 

protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, Comité international de la croix-

rouge, Genève, 1952, Art.04, p. 53. 

2  ( -Natalie WAGNER,<< The development of the grave breaches regime and of individual criminal 

responsibility by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia>>, in I.R.R.C., 

I.C.R.C., Vol. 85, No. 850, Geneva, June 2003, pp.360, 361. 

 .94، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(3
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ولـــم ًخى٢ــــ٠ ألامــــغ ٖلــــى َــــظا الخدضًــــض، ٣ٞـــض اؾــــدبٗضث اإلاــــاصة الغابٗــــت مــــً ألاشــــخام اإلادمُــــحن 

إلاغضـــ ى بمىظـــب ؤخ٩امهـــا ٧ـــل الٟئـــاث اإلادمُـــت بمىظـــب اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ ألازـــغي ووٗنـــي بـــظل٪ الجغحـــى وا

اًــــا الضولــــت  اًــــا  تيـالــــوالٛغقــــى وألاؾــــغي و٦ــــظل٪ ٖع ال ج٩ــــىن مغجبُــــت باجٟا٢ُــــت ظىُــــ٠ الغابٗــــت، و٦ــــظل٪ ٖع

الضولت اإلاداًضة اإلاىظىصون في ؤعاض ي صولت مداعبت وعٖاًا الضولت اإلاداعبت بىظىص جمشُـل صبلىماسـ ي ٖـاصي 

حر آزــــغ اؾــــدبٗاص ٧ــــل مؿــــخُٟض مــــً ـَــــم جدــــذ ؾــــلُةها ؤو بخٗبــــ تيـالــــًيخمــــىن بلجهــــا فــــي الضولــــت  تيـالــــللضولــــت 

الخماًت الضبلىماؾُت، ٦ما حؿ٣ِ خماًت الاجٟا٢ُت في خالت زبىث جىعٍ الصـخو فـي وكـاٍ مًـغ بـإمً 

ــب ًدــغم مــً خ٣ــى١ الاجهــا٫  الضولــت الخــاظؼة و٦ــظل٪ بطا اٖخ٣ــل الصــخو بةهمــت الجاؾىؾــُت ؤو الخسٍغ

ٖــضًمي الجيؿـُت متــى و٢ٗــىا جدــذ ؾــلُت  فـي الاجٟا٢ُــت، بال ؤن ؤخ٩ــام الاجٟا٢ُــت جمخـض لدكــمل ألاشــخام

اًاَــا، و٦ــظا خالــت ألاشــخام الــظًً لجــإوا بلــى بلــض  َــٝغ فــي الجــزإ ؤو ؾــلُت اخــخال٫ ألنهــم لِؿــىا مــً ٖع

ها بال ؤنها خماًت جسخل٠   .(1)خماًت الالظئحنًٖ ٢بل اخخالله مً َٞغ

ـ٠ الـظي ٢ضمخـه اإلاـاصة الغابٗـت لؤلشـخام ا إلاـضهُحن والؿـ٩ان ال ق٪ وؤن ٢هىع الخدضًـض والخٍٗغ

ط٦ـــغث زمؿـــت  تيـالـــاإلاـــضهُحن ْـــاَغ للُٗـــان فـــي الٗضًـــض مـــً الى٣ـــاٍ، ؤولهـــا مـــإزىط مـــً هـــو اإلاـــاصة طاتهـــا و 

برث َــظٍ الاؾــخصىاءاث فــي خ٣ُ٣ةهــا ٖــً ٢هــىع مُٗــاع الجيؿــُت فــي ـاؾــخصىاءاث جســغط ٖــً مٟهىمهــا، و٢ــض ٖــ

 ٖلــى خالــت اإلاــضهُحن الــىا٢ٗحن جدــذ ٖملُــت جدضًــض ألاشــخام اإلاــضهُحن، ٦مــا ؤن اإلاــاصة الغابٗــت ال جــىو بال 

٢بًت ؤخض الخهىم ؾىاء ؤزىاء الجزإ ؤو خالت الاخخال٫ وال حكمل بإي خـا٫ مـً ألاخـىا٫ اإلاـضهُحن الـظًً 

مـا٫ الٗضاثُـت ت ؤو ٩ًىهـىن فـي مغمـى الخهـم ؤزىـاء ؾـحر ألٖا ، ًـضٞٗىا (2)ًىاظهىن ؤزُاع الٗملُـاث الٗؿـ٨ٍغ

ـ٠ ظـام٘ ومـاو٘ َظا ال٣هىع في اإلااصة بلى ال٣ى٫ بإن  َظٍ ألازحـرة لـم ٨ًـً الهـضٝ مثهـا ؤؾاؾـا ج٣ـضًم حٍٗغ

لؤلشـــخام والؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن ألنهـــا ٢ـــضمذ مجـــغص ٖملُـــت جدضًـــض لؤلشـــخام اإلادمُـــحن بمىظـــب ؤخ٩امهـــا 

ى ألامغ الظي او٨ٗـ ؾلبا ٠. ٖلى ٞدؿب، َو  (3) بم٩اهُت اٖخماص َظا الخٍٗغ

مـــــً زـــــال٫ هــــو اإلاـــــاصة الشالشـــــت ٖكـــــغ مثهـــــا و٢ــــض خاولـــــذ الاجٟا٢ُـــــت الغابٗـــــت ججــــاوػ َـــــظا ال٣هـــــىع 

 بالىو ٖلى ؤهه:

يز مجحـــٚ ـحؽـــمل أح٣ـــام البـــاب الثـــاوي م مـــُو ظـــ٣ان البلـــذان املؽـــتر٠ت فـــي النـــزاُل دون جميـــ"

يشحْ بؽـ٣ل خـاؿ إلـع الّىفـشل أو الجيعـيت أو الـذيً أو أساء العياظـيت واملٝفـود ت ـا َىـا جخٙيـٚ 

 "املّاهاة الىاحمت ًِ الحشب 

اإلاـــاصة ؤمـــام مٟهـــىم ظضًـــض مىؾـــ٘ لؤلشـــخام اإلادمُـــحن بمىظـــب الاجٟا٢ُـــت الغابٗـــت  ل٣ـــض ويـــٗخىا

خمـاص ٖلـى الجيؿـُت مـً بـحن بر ـخـ، بـل واٖحزـٌكمل ٧ل ؾ٩ان البلضان اإلاكاع٦ت فـي الجـزإ صون ؤي جمُـ ث الٖا

اإلاحخـــ٠ بلـــى ظاهـــب الٗىهـــغ والـــضًً وآلاعاء الؿُاؾـــُت وؤيـــاٞذ بـــإن َـــظا الخىؾـــُ٘ ظـــاء  حز ـٖىامـــل الخمُـــ

ـــخم الغظـــٕى  13سُٟـــ٠ اإلاٗاهـــاة الىاظمـــت ٖلـــى الخـــغب، بال ؤن َـــظا البـــاب الشـــاوي ال ًدـــىي ؾـــىي لخ مـــاصة ٍو

٤ ما جم قغخه ؤٖالٍ.   بسهىم باقي الاجٟا٢ُت بلى هو اإلااصة الغابٗت ٞو
                                                           

 .310، ٓوعغ ٍبثن، ص خ٠ٍٍٟٛؼ٤ل ٍبُْ  -(1

ث٤ٖ األٌٓ ٝاُـل<<، ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص  1949، >>ارلبه٤بد ع٤٘ق أثٟ طؼتعٞهط  -(2

416. 

 . 46، ٓوعغ ٍبثن، اٌش١خخؽَبّ ػ٢ِ ػجل اُقبُن  -(3
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  زاهيا: مّياس الخحذيذ العلب  لأل خاؿ املذهيين والع٣ان املذهيين:زاهيا: مّياس الخحذيذ العلب  لأل خاؿ املذهيين والع٣ان املذهيين:

ت فــــي ال٣ــــىاث اإلاؿــــلختمُٗــــاع الخدضًــــض الؿــــلبي ؤو مُٗــــاع ٖــــضم الًٗــــ  تيـالــــ، َــــى ؤخــــض اإلاٗــــاًحر (1)ٍى

هــغ فــي البضاًــت  ــ٠ اإلاــضهُحن و٧ــان طلــ٪ مــً زــال٫ ؤٖمــا٫ اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ، ْو ْهــغث لخٍٗغ

يــمً مكــغوٕ ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت باألزُــاع التــي ًخٗــغى لهــا اإلاــضهُىن فــي ػمــً الخــغب الــظي ؤٖضجــه اللجىــت 

 اصة الغابٗت مىه ماًلي:وظاء في اإلا 1956الضولُت ؾىت 

بموحب الٝواِذ الحاليتل يخجلٚ الع٣ان املذهيون مً ١ـل ألا ـخاؿ الـزيً ال ييخمـون  ي "

 مً الٙ اث الخاليت :

 أ٘شاد الٝواث املعلحت أو الخىٍيماث املعاِذة أو امل٢ملت لها. -أ

 .(2)لٝخا٥"ألا خاؿ الزيً ال ييخمون إلع الٝواث املؽاس إلي ال ل٢ن م  ؽاس٠ون في ا -ب

و٢ــــض ٢ــــغعث اللجىــــت الضولُــــت فــــي مكــــغوٖها بــــإن اإلاــــضوي َــــى الصــــخو الــــظي ال ًيخمــــي بلــــى ال٣ــــىاث 

اإلاؿــلخت ؤو الخىُٓمــاث اإلاؿــاٖضة ؤو اإلا٨ملــت باٖخبــاع بن ٖملُــت جدضًــض الٟئــاث اإلا٣اجلــت ؤؾــهل مــً ٖملُــت 

بلـــى ٨ٞـــغة ٣ٞـــضان الهـــٟت " باإلا٣ـــاجلحن، ٦مـــا ؤقـــاعث فـــي ال٣ٟـــغة " حر ـٛـــجدضًـــض اإلاـــضهُحن ُٞٗـــٝغ اإلاـــضهُىن ب

 اإلاضهُت ؤو الخماًت باألخغي باإلاكاع٦ت في الٗملُاث ال٣خالُت.

ـــضاص  وب٣ـــي َـــظا اإلاُٗـــاع مًٟـــال لـــضي اللجىـــت الضولُـــت وجـــم ا٢تراخـــه فـــي اإلاـــاجمغاث الضبلىماؾـــُت إٖل

مـــــــً مكـــــــغوٕ  25مـــــــً مكـــــــغوٕ البروجى٧ـــــــى٫ ألاو٫ واإلاـــــــاصة  13، فـــــــي اإلاـــــــاصة 1977مكـــــــغوعي البروجى٧ـــــــىلحن 

 ، وظاء ٞجها:الجزاٖاث٧ل جى٧ى٫ الشاوي، وعؤث اللجىت الضولُت ؤن اإلاُٗاع ٌؿخجُب لخهىنُاث البرو

 وجم حٗضًلها ٖلى الك٩ل الخالي:، (3)"أي  خق ال ييخمي للٝواث املعلحت  ّذ مذهيا"

اث معلحت هٍاميت. -1"  املذوي َو ١ل  خق ال ييخمي للٝواث املعلحت أو مل مِو

 لون ِاع ١ل ألا خاؿ املذهيين.الع٣ان املذهيون  ؽخم -2

إن وحـــــود أ ـــــخاؿ ال يىىبـــــٞ ِلـــــي م حّشيـــــٚ املـــــذهيين لـــــمً العـــــ٣ان املـــــذهيين ال يحـــــشم العـــــ٣ان  -3

 املذهيين مً ـٙت م املذهيت.

 (4)"في حالت الؽ٤ ٘يما إرا ١ان الةخق مذهيال يخّين اِخباٍس مذهيا. -4

                                                           

 .548، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(1

 ٝهك ك٢ اُ٘ض اُلو٢َٗ ُِٔبكح : -(2

"Au sens des présentes règles, la population civile comprend toutes personne n'appartenant pas à l'un 

des catégories suivantes: 

a) membres des forces armées ou des organisations auxiliaires  au complémentaires de celles-ci; 

b) personnes qui, sans appartenir aux formations précitées, prennent néanmoins part au combat", 

Rosemary ABI-SAAB, op.cit., p.175, notes 148. 

 .17، ٓوعغ ٍبثن، ص 05، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ-(3

4)-"Article 25. "Definition  

1- Any person who is not a member of armed forces is considered to be a civilian.  

2- The civilian population comprises all persons who are civilians.  

3- The presence, within the civilian population, of individuals who do not fall within the 

definition of civilians does not deprive the population of its civilian character.". Draft of 

Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, op.cit., p. 156.      
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ت فــي ال٣ــىاث اإلاؿــلخت ؤو ا ــ٠ الؿــلبي يــمً الىُــا١ اإلاــاصي هٓــغا لىجــاح مُٗــاع ٖــضم الًٗــٍى لخٍٗغ

اإلاـــــظ٧ىعة الاؾـــــخٟاصة مـــــً هٟــــــ  25للجزاٖــــاث اإلاؿـــــلخت الضولُـــــت ؤعاصث اللجىـــــت الضولُـــــت مـــــً زـــــال٫ اإلاـــــاصة 

ـــــ٠، بال  تيـالـــــاث حز ـاإلاـــــ ؤن ألامـــــغ لـــــم ٣ًـــــضم هٟــــــ الىخـــــاثج هٓـــــغا ل٩ـــــىن ٞئـــــاث اإلا٣ــــــاجلحن  ًدُدهـــــا َـــــظا الخٍٗغ

ت بكـــ٩ل ظُـــض فـــي الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت الضول حر ـُـــت، ولـــِـ ألامـــغ ٦ـــظل٪ يـــمً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚـــمًـــبَى

الضولُت والتي وبن ٢ضمذ قغوَا مكضصة جخٗل٤ بالهُئـاث الخمغصًـت بال ؤن ؤقـ٩ا٫ الخمـغص ال جـؼا٫ مخٗـضصة 

ىـــت ؾـــهلت ؤلازبـــاث هٓـــغا للُـــاب٘ الخـــام  حر ـٚـــو  واضـــخت جمامـــا ٦مـــا ؤن الاهخمـــاء للهُئـــت الخمغصًـــت لِؿـــذ ٢ٍغ

ؾــُما الخــغوب ألاَلُــت، ألامــغ الــظي ظٗــل َــظا اإلاُٗــاع لــم ًــغ الىــىع فــي البروجى٧ــى٫ لُــت ال و الضٚحــر للجزاٖــاث 

ً فــي ؾــبُل طلــ٪لدجــم ال٣ٗبــاث اإلاــظ٧ىعة ا الثهــاجي و٢ــض ْهــغ َــظا اإلاُٗــاع فــي الكــ٩ل ، لتــي واظهــذ اإلاــاجمٍغ

 : 50مً زال٫ اإلااصة  1977الخٗاَضي في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ؤو٫ مغة يمً البروجى٧ى٫ ألاو٫ 

إلــــع ٘ ــــت مــــً ٘ ــــاث ألا ــــخاؿ املؽــــاس إلي ــــا فــــي البىــــود ألاو٥  املــــذوي َــــو أي  ــــخق ال ييخمــــي"

مـً َـزا  43والثاوي والثالث والعادط مً الٙٝشة  أ( مـً املـادة الشابّـت مـً يجٙاٜيـت الثالثـت واملـادة 

 (1)"...البروجو٠و٥ 

ـــــى هـــــو اإلاـــــاصجحن الغابٗـــــت مـــــً اجٟا٢ُـــــؤٖـــــالٍ بدؿـــــب اإلاـــــاصة  1949ت ظىُـــــ٠ الشالشـــــت ، وبـــــالغظٕى بل

هجــض ؤن اإلاـــضهُحن َــم الـــظًً ال  1977مــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايــافي الشـــاوي  43اإلاخٗل٣ــت بإؾـــغي الخــغب واإلاـــاصة 

 ًيخمىن بلى ؤخض الٟئاث الخالُت:

ت الىٓامُت. ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت -  ألخض ؤَغاٝ الجزإ، واإلاُلِكُا ؤو الىخضاث اإلاخُٖى

ـــت ٚـــؤٞـــغاص اإلاُلِكـــُاث ألازـــغي والىخـــض - ًٖـــاء خغ٧ـــاث اإلا٣اومـــت حر الىٓامُـــت، بمـــً ٞـــجهم ؤـاث اإلاخُٖى

 .الخغب( ٢ىاهحن ختراما -خمل الؿالح ظهغا -ممـحزةقاعة  - )٢ُاصة مؿاولت ألعب٘ اإلاىٓمت، بكغوٍ

 ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت الظًً ٌٗلىىن والئهم لخ٩ىمت ؤو ؾلُت ال حٗتٝر بها الضولت الخاظؼة. -

غاٖىا ٢ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب.ؤٞغاص الهبت الكٗبُت بكٍغ  -  ؤن ًدملىا الؿالح ظهغا ٍو

ت في ال٣ىاث اإلاؿلخت بـضًال ؤًٞـل إلقـ٩الُت  وبظل٪ ٩ًىن مُٗاع الخدضًض الؿلبي ؤو ٖضم الًٍٗى

حٍٗغ٠ ألاشخام اإلاضهُحن الظًً ٌك٩لىن مجمـٕى الؿـ٩ان اإلاـضهُحن زانـت فـي مُـضان الجزاٖـاث اإلاؿـلخت 

ٟـ الىجاح يمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُـت التـي ٌُٛـب ٞجهـا الخىٓـُم الضولُت، بال ؤن ألامغ لم ًال١ ه

 بحن اإلا٣اجلحن واإلاضهُحن. حز ـما ًهٗب اإلاهمت في الخمُمالض٤ُ٢ لٟئاث اإلا٣اجلحن 

يٙت أو ِذموبٝا ملوبٝا ملحّشيٚ املذهيين حّشيٚ املذهيين زالثا: زالثا:  يٙت أو ِذمّياس الٌو ما٥ الّذائيت  ّياس الٌو ما٥ الّذائيتاملؽاس٠ت في ألِا   ::املؽاس٠ت في ألِا

ت في ال٣ىا ث اإلاؿلخت الظي ٌٗـض مُٗـاعا قـ٩لُا، ْهـغ مُٗـاع آزـغ ًدبـ٘ ٖلى ٚغاع مُٗاع ٖضم الًٍٗى

مــا٫ الٗضاثُــت وبــإي نــٟت  خٗلــ٤ بٗــضم اإلاكــاع٦ت اإلاباقــغة فــي ألٖا ُت ٍو هٟـــ الــىهج ل٨ــً طو َبُٗــت مىيــٖى

مـــا٫ الٗضاثُـــت ٞةهـــه ٣ًٟـــض  تىـدـــ٧ـــان ٖلجهـــا َـــظا الصـــخو، ٞ ولـــى لـــم ٨ًـــً الصـــخو م٣ـــاجال وؾـــاَم فـــي ألٖا

ًخه ٦صخو مضوي، لظل٪ ٌٗض َظا اإلاُٗاع ؤ٦ثر وا٢ُٗت واؾـخجابت للٓـغوٝ نٟخه اإلاضهُت ؤو باألخغي خما

 اإلاُضاهُت.
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حر الضولُـــت وجدضًـــضا ـو٢ـــض ْهـــغ َـــظا اإلاُٗـــاع فـــي البضاًـــت يـــمً الىُـــا١ اإلاـــاصي للجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚـــ

 في ٣ٞغتها ألاولى، خُض ظاء ٞجها: 1949يمً اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ 

ما٥ الّذائيت..ألا"  " خاؿ الزيً ال  ؽتر٠ون مباؼشة في ألِا

ـــــا َامـــــت يـــــمً اإلاـــــاصة الخامؿـــــت ٖكـــــغ فـــــي اجٟا٢ُـــــت ظىُـــــ٠ الغابٗـــــت  هـــــغث بقـــــاعة ؤزـــــغي وٗخبَر ْو

 اإلاخٗل٣ت بى٣ل ألاشخام اإلادمُحن بلى مىا٤َ مداًضة ومً بحن اإلادمُحن وعص الخٗبحر الخالي:

ِمـــا٥ الّذائيـــت وال يٝومـــون بـــجي ِمـــل لـــ  ألا ـــخاؿ املـــذهيون الـــزيً ال  ؽـــتر٠ون فـــي ألا  -ب"

 "وابْ ِع٢شي أزىاء إٜامت م ت زٍ املىاوٞ.

ـــــضزل طلـــــ٪ يـــــمً  مـــــا٫ الٗضاثُـــــت ٍو وفـــــي طلـــــ٪ بقـــــاعة َامـــــت بلـــــى ؤن اإلاـــــضهُحن ال ٌكـــــتر٧ىن فـــــي ألٖا

ا فـــي جمـــخٗهم بالخماًـــت الـــ ٩ـــىن قـــَغ ٟهم ٍو تي ج٣ـــضمها َـــظٍ الهـــٟت، وفـــي هٟــــ الؿـــُا١ ههـــذ اإلاـــاصة ـحٗـــٍغ

 ي٢ـــون لجميـــْ ألا ـــخاؿ الـــزيً الفـــي ٣ٞغتهـــا ألاولـــى : " 1977البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي الشـــاوي   الغابٗـــت مـــً

مـا٥ الّذائيـت... فـي  13و٦ـظل٪ اإلاـاصة ، " ؽتر٠ون بفوسة مباؼشة أو الزيً ي٢ٙون ًِ يؼتراٟ في ألِا

ــا َــزا البــابل مــا لــم يٝومــوا بـــيخمخــْ املــذهيون بالحمايــت الــ" ٣ٞغتهــا الشالشــت ؤهــه: ذوس مباؼــش فــي    يوَ٘ش

اع مذى الوٜذ الزي يٝومون ٘ي  ت زا الذوس  ما٥ الّذائيتل ِو  (1)."ألِا

٧ــــــل َــــــظٍ الىهــــــىم جــــــضلل ٖلــــــى ههــــــج ظضًــــــض فــــــي جدضًــــــض الؿــــــ٩ان اإلاــــــضهُحن، ل٨ــــــً مٗٓــــــم َــــــظٍ 

الىهـــــىم ظـــــاءث بٛـــــغى خماًـــــت اإلاـــــضهُحن مـــــً ؤزُـــــاع الٗملُـــــاث الخغبُـــــت، وبالخـــــالي ًم٨ىىـــــا ال٣ـــــى٫ بـــــإن 

ـــ٠ الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن  ـــغاى اهُبـــا١ ٢ىاٖـــض الخماًـــت واإلاؿـــاٖضة بمىظـــب اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الغابٗـــت حٍٗغ أٚل

مــا٫ الٗضاثُــت وججىُــبهم ؤزُــاع  ــغاى جُبُــ٤ ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بؿــحر ألٖا ًسخلــ٠ ٖــً مٟهــىم اإلاــضهُحن أٚل

ت.  الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

حر ٞباليؿـبت للمــضهُحن يــمً ٢ىاٖــض الخماًــت ٞــال بــض مـً الخإ٦ــض مــً نــٟةهم اإلاضهُــت ختــى ًــخم جــٞى

جسخلـــــ٠ ٖـــــً جلـــــ٪ اإلا٣ضمـــــت للجغحـــــى واإلاغضـــــ ى والٛغقـــــى وألاؾـــــغي  تيـالـــــالخماًـــــت واإلاؿـــــاٖضة الالػمـــــت لهـــــم و 

ـت ممـا ًدـُذ الخإ٦ـض مـً نـٟت اإلاـضوي وختـى مـً ظيؿـِخه ٦مـا  واإلاضوي َىا ٩ًىن جدذ ؾلُت ال٣ىي اإلاخىاٖػ

الىيـــ٘ ًسخلـــ٠  ، ل٨ـــ1949ًوعص فـــي مُٗـــاع الجيؿـــُت خؿـــب اإلاـــاصة الغابٗـــت مـــً اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الغابٗـــت 

جزإ بــــل ٩ًــــىن ـبسهـــىم خماًــــت اإلاــــضهُحن مـــً ؤزُــــاع الخــــغب ٞاإلاـــضوي َىــــا ال ٣ًــــ٘ جدـــذ ؾــــلُت َــــٝغ الـــ

هــــٗب الخإ٦ــــض مــــً نــــٟت الصــــخو ٩ُٞــــىن اإلاــــضوي  مخىاظــــضا فــــي مغمــــى تجماجــــه ؤو فــــي م٩ــــان الاقــــدبا٥ ٍو

ىــــــا ٩ًــــــىن َىــــــا٥ صوع بــــــاعػ لكــــــاعاث الخم ٣ــــــا الهخماثــــــه ألٞــــــغاص ال٣ــــــىاث اإلاؿــــــلخت َو اًــــــت والــــــؼي مدــــــضصا ٞو

الٗؿـــ٨غي واإلاكـــاع٦ت فـــي ال٣خـــا٫ لخدـــضص نـــٟت اإلاـــضوي مـــً ٖـــضمها، وألن َـــظٍ الٓـــغوٝ ٢ـــض ال جخـــىاٞغ ٖلـــى 

ت فــي ال٣ـىاث اإلاؿــلخت ال ج٨ٟــي وخـضَا ؤو ال ًم٨ــً بزباتهــا صاثمـا ؤزىــاء الاقــدبا٥،  وظـه الــضوام ٞـةن الًٗــٍى

ــى اإلاكــاع٦ت مــً مــا٫ الٗضاثُــت لخدضًــض  ٣ٞــض جــم اللجــىء بلــى اإلاُٗــاع ألا٦ثــر ٖملُــت ووا٢ُٗــت َو ٖــضمها فــي ألٖا

مـــــا٫ ـنـــــٟت الصـــــخو ألهـــــه وفـــــي َـــــظٍ الخالـــــت خـــــ تى ولـــــى ٧ـــــان الصـــــخو فـــــي ؤنـــــله مـــــضهُا وقـــــاع٥ فـــــي ألٖا

ت ٞؿ٣ُٟض الخهاهت التي ًخمخ٘ بها الؿ٩ان اإلاضهُىن.  الٗؿ٨ٍغ
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مــــا٫ الٗضاثُــــت وبــــالىٓغ بلــــى َــــظا الخدلُــــل ٞــــةن اإلا٣اجــــل فــــي مٟهــــىم  ًسخلــــ٠ ٖــــً يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

جــل فــي مٟهــىم ٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت، ٞاإلا٣اجــل فــي اإلاٟهــىم ألاو٫ َــى مــً ٌكــاع٥ فــي اإلا٣ا

مـــا٫ الٗضاثُـــت، ؤمـــا فـــي  مـــا٫ الٗضاثُـــت ؾـــىاء ٧ـــان ًٖـــىا فـــي ال٣ـــىاث اإلاؿـــلخت ؤو مـــضهُا مكـــاع٧ا فـــي ألٖا ألٖا

ـــ٤ الٟئـــاث الض٣ُ٢ـــت اإلادـــضصة فـــي اإلاـــاصة الغابٗـــت مـــً اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الشالشـــت  اإلاٟهـــىم الشـــاوي ٞهـــى اإلا٣اجـــل ٞو

 اإلاخٗل٣ت بإؾغي الخغب. 1949

ما٫ الٗضاثُت واؾدىاصا بلى ما ؾب٤ ٞةن مٟهىم اإلاضهُحن في  ً، بـحن جم٘ ًيىابِ ؾحر ألٖا اإلاُٗـاٍع

املــذوي َــو الةــخق الــزي ال  ّــذ حــضءا مــً الٝــواث املعــلحت  حــذ أوــشاٗ النــزاُ وال  ؽــاٟس  ٩ُٞــىن 

مـــا٥ الّذائيـــت لـــذ  اـــع مـــذى الوٜـــذ الـــزي يمخىـــْ ٘يـــ  ِـــً بؽــ٣ل ّ٘اـــي فـــي ألِا أحـــذ أوـــشاٗ النــزاُ ِو

ٞاإلاـــضهُىن ال ًم٨ـــً اؾـــةهضاٞهم لـــِـ ٖلـــى ؤؾـــاؽ ويـــٗهم بـــل ٖلـــى ؤؾـــاؽ ؾـــلى٦هم فـــي َـــزٍ املؽـــاس٠تل 

ــى اإلا٣هــىص مــً ٖبــاعة " "، ؤمــا ؤٞــغاص ال ي٢ــون املــذهيون اهىالٜــا مــً ولــّهم َــزا محــال للهجــومالجــزإ َو

م ال٣اهىوي ٦م٣اجلحن.ال٣ىاث اإلاؿلخت ٩ُٞىن اؾةهضاٞهم ٖ  لى ؤؾاؽ مغ٦َؼ

وججــضع ؤلاقــاعة بلــى ٞئــاث زانــت مــً اإلاــضهُحن جخمخــ٘ بدماًــت زانــت يــمً ٢ىاٖــض خماًــت ضــخاًا 

مــا٫ الٗضاثُــت، ِٞكــملىن  الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بال ؤنهــا جإزــظ الخ٨ــم الٗــام للمــضهُحن بطا ٦ىــا بهــضص ؾــحر ألٖا

ٟــا٫ وؤٞــغاص الــضٞإ بمــا ٌؿــمى بالخماًــت الٗامــت للمــضهُحن مــً ؤزُــاع الخــغ  ب، واإلا٣هــىص َىــا اليؿــاء وألَا

ــضًمى الجيؿــُت  م اإلاــضوي وؤٞــغاص الخــضماث ؤلاوؿــاهُت بمسخلــ٠ َــىاثٟهم والصــخُٟحن والالظئــىن ٖو حــَر ٚو

 ممً َى في خ٨م اإلاضوي.

  ـٙت الةخق:ـٙت الةخق:  فيفي  سابّا: ٜشيىت إلٙاء الفٙت املذهيت في حالت الؽ٤سابّا: ٜشيىت إلٙاء الفٙت املذهيت في حالت الؽ٤

اإلا٣اجــل خالــت الكـــ٪ فــي نــٟت الصــخو ؤزىــاء ٢ُـــاصة  مــً بــحن ؤَــم اإلاكــا٧ل اإلاُضاهُـــت التــي جىاظــه

٣٘ ٖلى ٢اثض الهجىم ٦ما جـىو ٖلُـه الخـضابحر الاخخُاَُـت  الهجىم ٧ىنها خاؾمت في اجساط ٢غاع الهجىم، ٍو

ت ٦مــا ظــاء فــي اإلاــاصة  مــً البروجى٧ــى٫  57والى٢اثُــت الخإ٦ــض مــً ؤن ألاَــضاٝ التــي يهاظمهــا ؤَــضاٝ ٖؿــ٨ٍغ

ــــت ٣ًــــىم بهــــا ٢اثــــض الهجــــىم  بر ـخــــ، وبالخــــالي ح1977ٗألاو٫  ٖملُــــت الخإ٦ــــض مــــً نــــٟت الصــــخو ٖملُــــت ج٣ضًٍغ

ٟت الصـخو ٖلـى اؾدىاصا بلـى مُُٗـاث مُضاهُـت جسخلـ٠ مـً خالـت بلـى ؤزـغي، وحٗخمـض ٖملُـت الخ٣ـضًغ لهـ

ُت مشــل  مى٢ـ٘ الصــخو وػٍـه وؾــلى٦ه ؤزىـاء الاقـدبا٥، ألن الاٞتــراى لـِـ ٣ٞــِ فـي ٧ــىن ٖىامـل مىيـٖى

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت ممـــــا ًهـــــٗب مٗـــــه جُبُـــــ٤  الصـــــخو م٣اجـــــل بـــــل ًدخمـــــل ؤن ٩ًـــــىن مـــــضهُا مكـــــاع٧ا فـــــي ألٖا

حالــت الؽــ٤ فــي حز، ألامــغ ًلخــبـ ٖلــى ال٣اثــض الٗؿــ٨غي فــي بٗــٌ الخــاالث لخ٣ــىم "ـم٣خًــُاث مبــضؤ الخمُــ

الخـام  1977ألاو٫ ؤلايـافي ال٣ٟغة ألاولى مً البروجى٧ى٫  50، وفي طل٪ ههذ اإلااصة (1)"ـٙت الةخق

 ٖلى ؤهه:ت الضولُت بالجزاٖاث اإلاؿلخ

ير مــــذوي ٘ــــ ن رلــــ٤ الةــــخق  ّــــذ ـإرا زــــاس الؽــــ٤ حــــو٥ مــــا إرا ١ــــان  ــــخق مــــا مــــذهيا أم ٔــــ"

 (2)"مذهيا

                                                           

 .106، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

 .90، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2
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ظا الخ٨م ظاء جُب٣ُا ل٣اٖضة ؤن الك٪ ًٟؿغ إلاهلخت الُـٝغ الًـ٠ُٗ ؤو ٢اٖـضة امخىـ٘ بطا  َو

بـحن اإلاـضهُحن  حز ـُـخمال، و٢ض جشىع خالت الك٪ ٦ظل٪ في بٗـٌ اإلاىا٢ـ٠ التـي ًهـٗب مٗهـا (1)ؾاوع٥ الك٪

ــــاعتهمؤو فــــي  بُــــثهم واإلا٣ــــاجلحن ٦ــــإن ًســــخلِ اإلاــــضهُىن بٗىانــــغ مــــً اإلا٣ــــاجلحن ٧ــــاهىا بهــــضص الازخبــــاء  خالــــت ٍػ

ال ي ـــشد العـــ٣ان املـــذهيون مـــً " تيـالـــمـــً البروجى٧ـــى٫ ألاو٫  50وفـــي َـــظٍ ألاخـــىا٫ ههـــذ اإلاـــاصة  همألَـــالج

 (2)". املذهيين ـٙت م املذهيت وحود أ٘شاد بين م ال  عشي ِلي م حّشيٚ

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتالحمايت املباؼشة للمذهيين مً أخىاس ألِا   الحمايت املباؼشة للمذهيين مً أخىاس ألِا

ت هـــي  بن الخماًـــت الٗامـــت لؤلشـــخام اإلاـــضهُحن والؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن مـــً ؤزُـــاع الٗملُـــاث الٗؿـــ٨ٍغ

واخضة مً ؤَم ؤَضاٝ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، وهٓغا لهـظٍ ألاَمُـت زهـو البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ألاو٫ 

٢ؿــــما ٧ـــــامال َــــى ال٣ؿـــــم ألاو٫ الخــــام بالخماًـــــت الٗامـــــت مــــً آزـــــاع الخــــغب يـــــمً البــــاب الشـــــاوي اإلاٗىـــــىن 

بالؿـــ٩ان اإلاـــضهُىن، وجًـــمً َـــظا ال٣ؿـــم ؾـــخت ٞهـــى٫ مسخلٟـــت ؤَمهـــا الٟهـــالن ألاو٫ والشـــاوي اإلاخٗل٣ـــان 

 ُـــــ٤، وزاهجهـــــا زـــــام باألشــــــخامل٣اٖـــــضة ألاؾاؾـــــُت ومجـــــا٫ الخُبلبالخماًـــــت الٗامـــــت، ٞـــــاألو٫ مسهـــــو 

مـــً  51ولٗـــل ؤَـــم اإلاـــىاص الخانـــت بدماًـــت اإلاـــضهُحن مـــً الهجمـــاث هـــي اإلاـــاصة ن، حن والؿـــ٩ان اإلاـــضهُحاإلاـــضهُ

و٢ـــض ونـــٟها الخبـــراء اإلاٗل٣ـــىن ٖلـــى هـــو البروجى٧ـــىلحن بإنهـــا ؤَـــم مـــىاص  1977البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫ 

ــاء ويــغوعة مــا٫ الٗضاثُــت  البروجى٧ــى٫ ألاو٫ هٓــغا ل٩ىنهــا ج٣ــغ نــغاخت بدهــاهت اإلاــضهُحن ألابٍغ ججىُــبهم ألٖا

 ، و٢ض ههذ َظٍ اإلااصة ٖلى ما ًلي:(3)وؤي ؤزُاع هاظمت ًٖ الهجماث

يخمخـــْ العـــ٣ان املـــذهيون وألا ـــخاؿ املـــذهيون بحمايـــت ِامـــت لـــذ ألاخىـــاس الىاحمـــت ِـــً  -1"

تر ِاـــع َـــزٍ الحمايـــت مشاِـــاة الٝواِـــذ الخاليـــت دومـــا ـالّمليـــاث الّعـــ٢شيتل وي ـــب ألالـــٙاء ّ٘اليـــت أ٠ـــ

 ألالا٘ت إلع الٝواِذ الذوليت ألاخشى الٝابلت للخىبيٞ.با

ال ي ـــــــوص أن ي٢ـــــــون العـــــــ٣ان املـــــــذهيون بوــــــــٙهم َـــــــزا و٠ـــــــزا ألا ـــــــخاؿ املـــــــذهيون محـــــــال  -2

 للهجومل وجحٍش أِما٥ الّىٚ أو الت ذيذ ب  الشاميت أظاظا ِاع بث الزِش بين الع٣ان املذهيين.." 

البروجى٧ــى٫ الشــاوي الخــام بالجزاٖــاث اإلاؿـــلخت مــً  13وهــي هٟـــ ال٣ٟــغاث الــىاعصة يــمً اإلاـــاصة 

ًجـــــب ؤن جد٨ـــــم ٖمـــــىم حؿـــــُحر وبصاعة  تيـالـــــحر الضولُـــــت، وج٣ـــــضم ال٣ٟغجـــــان اإلاـــــظ٧ىعجان ال٣اٖـــــضة الٗامـــــت ـٚـــــ

ت، ٞـال٣ٟغة ألاولـى جـىو ٖلـى ؤن اإلاـضهُحن ؾـىاء ٧ـاهىا ٞـغاصي  ما٫ الٗضاثُـت وجىظُـه الهجمـاث الٗؿـ٨ٍغ ألٖا

، ٍ الخماًـــت الٗامــــت مــــً ؤزُــــاع الخــــغبًخمخٗــــىن بهــــظ -ال يهـــم الٗــــضص َىــــاو -ؤو فـــي ٖمــــىم الؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن 

ال٣ٟـــــغاث اٖـــــض جٟهـــــُلُت جخًـــــمثها جـــــىو ٖلـــــى ؤن ٞٗالُـــــت َـــــظٍ الخماًـــــت ٌٗخمـــــض ٖلـــــى ٢ى الشاهُـــــت ال٣ٟـــــغة و 

 الالخ٣ت.

                                                           

 .126ٓوعغ ٍبثن، ص <<، ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>، ػٛاشش٠خهه٤خ  -(1

ػجود اٌُض٤و ٖٓ اُلٍٝ ػٖ رؾلظبرٜب ػ٠ِ ٛنٙ اُوبػلح ٝػ٠ِ هأٍٜب كوَٗب ٝأٌُِٔخ أُزؾلح ػ٘ل اُزظل٣ن ػ٠ِ اُجوٝرًٍٞٞ -(2

ح ال ٣طـ٠ ػ٠ِ ٝاعت اُوبكح ك٢ ؽٔب٣خ ٍالٓخ اُغ٘ٞك اُن٣ٖ ْٛ اإلػبك٢ األٍٝ ٝهلٓذ رل٤َواد ؽُٜٞب روؼ٢ إٔ رطج٤ن ٛنٙ اُوبػل

، ٓوعغ ٍبثن، 06، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -، اٗظو ك٢ مُي: عٕٞرؾذ ه٤بكرْٜ أٝ اُؾلبظ ػ٠ِ ٝػؼْٜ اُؼٌَو١

 .22ص 

3  ( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 615.  
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ثر، ـحٗــــؼػ َــــظٍ الخماًــــت وجٟٗلهــــا ؤ٦ــــ تيـالــــومــــً ظهــــت ؤزــــغي، جخًــــمثها الٗضًــــض مــــً اإلاــــىاص ألازــــغي 

ُـــان  حر مـــً ظىاهبهـــا ٖلـــى ججىِـــب الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن ؤزُـــاع الخـــغب ـتهـــضٝ فـــي ال٨شـــ تيـالـــاإلاضهُـــت ٦دماًـــت ألٖا

ُـــان التــي ال ٚنـــى ٖثهــا لب٣ـــاء الؿــ٩ان اإلاـــضهُحن )اإلاـــاصة  ٦دماًــت اإلاـــضن واإلاالجــئ واإلاؿدكـــُٟاث ؤو خماًــت ألٖا

 تيـالــــواإلايكــــأث  ( ؤو ألاقــــٛا٫ الهىضؾــــُت٣ٞ1ــــغة  55( ؤو خماًــــت البِئــــت الُبُُٗــــت )اإلاــــاصة 2و ٣ٞ1ــــغجحن  54

( مــــً البرجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي 16و 15مــــً البرجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي ألاو٫ واإلاـــىاص ) (٣ٞ1ـــغة  56جدـــىي ٢ــــىي زُــــغة )

ُـــــان َـــــى خماًـــــت الؿـــــ٩ان   1977الشـــــاوي  جـــــىو نـــــغاخت بـــــإن الخ٨مـــــت مـــــً ب٢ـــــغاع ؤخ٩ـــــام خماًـــــت َـــــظٍ ألٖا

 اإلاضهُحن مً ؤزُاع ؤي تجماث مدخملت ٖلجها.

حرة يــــمً اإلاــــاجمغاث الضبلىماؾــــُت إل٢ــــغاع ـَــــغؤث ٖلجهــــا حٗــــضًالث ٦شــــ 51ظــــضًغ بالــــظ٦غ بــــإن اإلاــــاصة 

غ البروجى٧ــى٫، و٢ـض جًــمً  البروجى٧ـىلحن هٓـغا لخؿاؾــُت ؤخ٩امهـا ٧ـىن ؤي مؿــاؽ بهـا ٌٗــض مؿـاؽ بجـَى

وعصث  تيـالـــنـــُاٚت مسخلٟـــت ٢ـــض ال جســـغط ٖـــً الؿـــُا١ الٗـــام، بال ؤن الخٗـــضًالث  46مكـــغوٖها فـــي اإلاـــاصة 

 .(1)خؿيذ مً ويٗها الٗام 

لى ٚغاع خٓغ ظٗـل اإلاـضهُحن َـضٝ مباقـغ للهجـىم، ٞـةن ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي بدٓـغ ؤهـىإ  ٖو

ؤزـــغي مـــً الهجمـــاث التـــي ٢ـــض ال ٩ًـــىن مىظهـــت مباقـــغة للمـــضهُحن ل٨ثهـــا حؿـــبب زُـــغا ٖلـــى خُـــاتهم بكـــ٩ل 

ض ظــــاء جدضًـــــ تيـالـــــٖغضــــ ي ؤو ظــــاهبي، و٢ـــــض انــــُلر ٖلـــــى حؿــــمُت َـــــظٍ الهجمــــاث بالهجمـــــاث الٗكــــىاثُت و 

 بإنها: 1977مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫  4ال٣ٟغة  51اإلااصة  نىعَا يمً

 جل٤ ال   ال جوح  إلع َذٗ ِع٢شي محذد. -"أ(

 ال يم٢ً أن جوح  لهذٗ ِع٢شي محذد. (2)أو جل٤ ال   حعخخذم أظلوب أو وظيلت للٝخا٥ -ب(

                                                           

1  ( -"Article 46. -Protection of the civilian population 

1.The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be made the object of 

attack. In particular, methods intended to spread terror among the civilian population are prohibited. 

2.Civilians shall enjoy the protection afforded by this Article unless and for such time they take a 

direct part in hostilities. 

3.The employment of means of combat, and any methods which strike or affect indiscriminately the 

civilian population and combatants or civilian objects and military objectives, are prohibited. In 

particular it is forbidden: 

(a) to attack without distinction, as one single objective, by bombardment or any other methOd, a zone 

containing several military objectives, which are situated in populated areas, and are at some distance 

from each other; 

(b)to launch attacks which may be expected to entail incidental losses among the civilian population 

and cause the destruction of civilian objects to an extent disproportionate to the direct and substantial 

military advantage anticipated. 

4.Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited. 

5.The presence or movements of the civilian population or individual civilians shall not be used for 

military purposes, in particular in attempts to shield military objectives from attacks or to shield, favor 

or impede military operations. If a Party to the conflict, in violation of the foregoing provision, uses 

civilians with the aim of shielding military objectives from attack, the other Party to the conflict shall 

take the precautionary measures provided for in Article 50.", Draft of Additional protocols to the 

Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, op.cit., pp. 56. 57. 

" ٝاُن١ ٣وبثِٚ ك٢ اُ٘ض ؽش٠مخ أٚ ٚٚع١ٍخاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت االؽٔو ٓظطِؼ " ُول ٝهك اُ٘ض اُؼوث٢ أُزوعْ ك٢ اطلاهاد -(2

"، أٗظو ك٢ مُي: أعٍٛة أٚ ٚع١ٍخ" ػ٠ِ إٔ اُزوعٔخ االططالؽ٤خ اُظؾ٤ؾخ ُِؼجبهح ٢ٛ "method or meansاإلٗغ٤ِي١ رؼج٤و "

 .290، ٓوعغ ٍبثن، ص ػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛ



 يف القانون الدولي اإلنشانيالباب األول: اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية 

  
193 

 
  

َـــا ِاـــع الىحـــو الـــزي يخىلبـــ  حعـــخخذم أظـــلوب أو وظـــيلت للٝخـــا٥ ال يم٢ــً حفـــش حزاس    ـالـــأو جلــ٤  -ج(

َـــــزا البروجو٠ـــــو٥ل ومـــــً زـــــم ٘ـــــ ن مـــــً ؼـــــجخ ا أن جفـــــيبل فـــــي ١ـــــل حالـــــت ٠هـــــزٍل ألاَـــــذاٗ الّعـــــ٢شيت 

يان املذهيت دون جمييز.    "وألا خاؿ املذهيين أو ألِا

خطر مً َظا الىو ؤن الهجىم الٗكـىاجي َـى طلـ٪ الهجـىم الـظي ال ًىظـه بلـى َـضٝ ٖؿـ٨غي   ٍو

٣ٍــــت الخىظُــــه والاؾــــخسضام ٦مــــا جبِىــــه ال٣ٟــــغة )ؤ(، ؤو بــــالىٓغ بلــــى الىؾــــُلت ؤو مدــــضص ؾــــىاء بــــالىٓغ بلــــى َغ 

ألاؾلىب طاجه الظي ال ًم٨ً جىظجهه لهضٝ ٖؿ٨غي مدضص ٦دؿـمُم اإلاُـاٍ خؿـب ال٣ٟـغة )ب(، ؤو بـالىٓغ 

ىلىظُـت ؤو  بلى ٖضم ؤم٩اهُت الخد٨م في آزاع وؾـُلت ؤو ؤؾـلىب ال٣خـا٫ و٢ـض ٌٗنـى بـه ؤؾاؾـا ألاؾـلخت الب٨تًر

ً بلى خٓغ الىؾـاثل وألاؾـالُب التـي ال ا ل٨ُمُاثُت ؤو الىىوٍت خؿب ال٣ٟغة )ط(، ٦ما اججه ٢هض اإلااجمٍغ

جد٣ـــــــــ٤ َـــــــــظٍ الكـــــــــغوٍ ؤؾاؾـــــــــا ٦مـــــــــا ظـــــــــاء فـــــــــي ؤٖمـــــــــا٫ اللجىـــــــــت الشالشـــــــــت للمـــــــــاجمغ الضبلىماســـــــــ ي إل٢ـــــــــغاع 

 ىاثُت:الٗك، وؤياٞذ ال٣ٟغة الخامؿت مً هٟـ اإلااصة مشالحن قاجٗحن ًٖ الهجماث (1)البروجى٧ىلحن

الهجوم ٜفٙا بالٝىابـلل أيـا ١اهـذ الىـٛش والوظـائلل الـزي  ّـالج ِـذدا مـً ألاَـذاٗ الّعـ٢شيت  -أ("

بلــذة أو ٜشيــت أو مىىٝــت  يز بّمــها ِــً الــبّن أخــش والواّٜــت فــي مذيىــت أوـالوااــحت الخباِــذ والخميــ

يان املذهيت ِاع أخ ا َذٗ ِع٢شي واحذ.   أخشى جمم جش٠ضا مً املذهيين أو ألِا

الهجــوم الــزي يم٢ــً أو يخوٜــْ مىــ  أن  عــملب خعــاسة فــي أسواح املــذهيين أو إـــابت ت ــم أو ألــشاسا  -ب(

يــان املذهيــت أو أن يحــذر خلىــا مــً َــزٍ الخعــائش وألالــشاس يٙــشه فــي ج ــاوص مــا ييخٍــش أن  عــٙش  باِ 

 "ِى  رل٤ الهجوم مً ميزة ِع٢شيت ملموظت ومباؼشة.

خٗل٤ اإلاشا٫ ألاو٫ ٖملُت ال٣ه٠ ـت، ومهمـا  ٍو ـت ؤو بدٍغ ـت ؤو بٍغ ٣خه ظٍى الٗكىاجي مهما ٧اهذ ٍَغ

ُـان اإلاضهُـت  حز ـ٧اهذ وؾُلخه مضُٞٗت ؤو ناعوزُت ؤو مدمىلـت، والـظي ًىةهـ٪ مبـضؤ الخمُـ بـحن اإلاـضهُحن وألٖا

ت مـــ٘  ٢ُـــام خالـــت الخباٖـــض والخمـــاًؼ بـــحن ألاَـــضاٝ، وجًـــ٠ُ ال٣ٟـــغة )ب( يـــغوعة  وبـــحن ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ

 بىٟـ ال٣ٟغة ال٣اهىهُت. حزـالخىاؾب والخمُ التي ًخ٩امل ٞجها ألاخىا٫لخىاؾب وهي بخضي ترام ٢اٖضة ااخ

 
ُ
ـويهضٝ خٓغ الهجماث الٗكـىاثُت بلـى الىنـى٫ بلـى مـا ٌؿـمى بـالهجىم اإلا

 
"والـض٤ُ٢ Priciseم "د٨

"Accuracyٌٗ  ـى ؤخـض ٖىا ني جىظُه الؿالح مباقـغة بلـى الى٣ُـت اإلاؿـةهضٞتـ"، والهجىم الض٤ُ٢ َى نـغ َو

ـت مـً اإلاغاخـل الخدًـ م ٞهى تجىم ًخُلب مجمٖى
 
د٨

ُ
ت والخىُٓمُـت حؤلاخ٩ام في الهجىم، ؤما الهجىم اإلا ًر

حز، ـحز ال٣ــــىاث لخدضًــــض اإلاى٢ــــ٘، اإلاغا٢بــــت، الخمُـــــمــــً ؤظــــل جد٣ُــــ٤ ألاَــــضاٝ اإلاغظــــىة وحكــــمل الٗملُــــت ججهــــ

إلاغظـــىة، وج٣ُــــُم الىخــــاثج، وجدبـــ٘ ألاَــــضاٝ، جدضًـــض وجىٓــــُم واؾـــخسضام ألاهٓمــــت ألاوؿــــب، وجىلُـــض آلازــــاع ا

ت خاؾـــمت فــــي وجـــ حرة الٗملُــــاث ٖلـــى الىدـــى اإلاُلــــىب، فـــي ٧ــــل ظىاهـــب الٗملُــــاث ـوؤلاهســـغاٍ مجـــضصا بؿــــٖغ

ت  (2)، وباجبإ َظٍ الخُىاث ًخم ججىب مٗنى الهجىم الٗكىاجي.الٗؿ٨ٍغ

                                                           

1  ( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 615.  

2)- ―The ability of joint forces to locate, surveil, discern, and track objectives or targets; select, 

organize, and use the correct systems: generate desired effects; assess results; and reengage with 

decisive speed and overwhelming operational tempo as required, throughout the full range of military 

operations.‖, Michael N.SCHMITT,<< Precision attack and international humanitarian law>>, in 

I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 87, No. 859, Geneva, September 2005, p. 446. 



 يف القانون الدولي اإلنشانيالباب األول: اإلطار النظري لضوابط سري األعنال العدائية 

  
194 

 
  

ُـان  اإلاضهُــت ؤو وججـضع ؤلاقـاعة َىـا بن اهةهـا٥ الخٓـغ اإلاخٗلـ٤ بـالهجىم ٖلـى الؿـ٩ان اإلاـضهُحن ؤو ألٖا

مـــت خـــغب فـــي مٟهـــىم الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت  خٓــغ الهجمـــاث الٗكـــىاثُت ٌكـــ٩ل ظٍغ

 يمً اإلااصة الشامىت مً َظا الىٓام، والتي ؾُإحي جٟهُلها يمً الٟهل ألاو٫ مً الباب الشاوي.

٠ اإلاضهُحن مً مُٗاع الجيؿُت الىاووعخخلق  عص فـي اإلاـاصة مً َظا اإلاُلب، حٗضص مداوالث حٍٗغ

مـــا٫ الٗضاثُـــت  1949الغابٗـــت مـــً بجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الغابٗـــت  ـــ٠ لًـــىابِ ؾـــحر ألٖا والـــظي ال ًهـــُلر ٦خٍٗغ

ــ٠ الؿــلبي الــظي ٢ضمــه مكــغوٕ اللجىــت  ــت ظيؿــُت الطــخُت ؤزىــاء الهجــىم، زــم الخٍٗغ لٗــضم بم٩اهُــت مٗٞغ

ـظا ا 1956الضولُت لٗام  ـ٠ ٢انـغ  ألهـه ال ًًـم بإن اإلاضوي َى ٧ل مً ال ًيخمي لل٣ىاث اإلاؿـلخت، َو لخٍٗغ

ــى مُٗــاع ٖــضم  ـ٠ ألازحــر َو مــا٫ الٗضاثُـت ٦إَــضاٝ مكــغوٖت، ونــىال ٖلــى الخٍٗغ اإلاـضهُحن اإلاكــاع٦حن فــي ألٖا

ــــــ٠ اإلاــــــضوي ل٨ىــــــه ٌؿــــــخجُب  ــــــى اإلاُٗــــــاع ألاَــــــم لــــــِـ فــــــي حٍٗغ مــــــا٫ الٗضاثُــــــت َو اإلاكــــــاع٦ت اإلاباقــــــغة فــــــي ألٖا

مـــا٫ الٗضاثُـــت، وفـــي خالـــت الكـــ٪ ًشبـــذ  تىـخـــفـــي نـــٟت الصـــخو ٌٗبـــر مـــضهُا  إلا٣خًـــُاث يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

  .لخماًت اإلاضهُحن ـحرا جُغ٢ىا لل٣ىاٖض الٗامتال٨ٗـ ٦ىٕى مً الًماهت للمضهُحن، واز

  ملىلب الثاوي:ملىلب الثاوي:اا

يان املذهيت والحمايت املٝشسة لها يان املذهيت والحمايت املٝشسة لهاجحذيذ ألِا ما٥ الّذائيت  جحذيذ ألِا ما٥ الّذائيتمً أخىاس ألِا   مً أخىاس ألِا

بيٟاء خماًت لؤلُٖـان اإلاضهُـت طاث  اؾخ٨ماال للخماًت التي ًخمخ٘ بها الؿ٩ان اإلاضهُىن، ال بض مً

ُـان اإلاضهُـت وخماًةهـا الٗامـت  الهلت اإلاباقغة بدُـاة الؿـ٩ان اإلاـضهُحن، وؾـُٗا لـظل٪، ؾـيخُغ١ إلاٟهـىم ألٖا

ُان   باليؿبت للؿ٩ان اإلاضهُحن في ٕٞغ زان. الهامتفي ٕٞغ ؤو٫، زم الخماًت الخانت اإلا٣غعة لبٌٗ ألٖا

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

يان  يان جحذيذ مٙهوم ألِا ما٥ الّذائيتجحذيذ مٙهوم ألِا ما٥ الّذائيتاملذهيت والحمايت الّامت لها مً أخىاس ألِا   املذهيت والحمايت الّامت لها مً أخىاس ألِا

ُــــان اإلاضهُــــت، والشــــاوي زــــام بالخماًــــت الٗامــــت  ــــ٠ ألٖا ً ألاو٫ ًخٗلــــ٤ بخٍٗغ ىــــا هخُــــغ١ لٗىهــــٍغ َو

ما٫ الٗضاثُت:  لؤلُٖان اإلاضهُت مً ؤزُاع ألٖا

يان املذهيت: يان املذهيت:أوال: حّشيٚ ألِا   أوال: حّشيٚ ألِا

ـــظا مـــا ت، َو ُـــان اإلاضهُـــت،  ؾـــب٣ذ ؤلاقـــاعة ب٫ مٟهـــىم ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ ـــ٠ ألٖا ٌؿـــهل مهمـــت حٍٗغ

ٟها لؤلُٖان اإلاضهُت بإنها: تيـال 1977ألاو٫  مً البروجى٧ى٫  52اإلااصة  هو َب٣ا  ظاء في حٍٗغ

يـــان املذهيـــت محـــال للهجـــوم أو لهجمـــاث الـــشدُل -1"  يـــان املذهيـــت  ـــي  ال ج٢ـــون ألِا وألِا

ٝا ملا حذدج  الٙٝش  يان ال   ليعذ أَذا٘ا ِع٢شيت ٘و  ة الثاهيت.١ا٘ت ألِا

جٝفش الهجماث ِاع ألاَـذاٗ الّعـ٢شيت ٘حعـبل وجىحفـش ألاَـذاٗ الّعـ٢شيت ٘يمـا يخّلـٞ 

يــــان ِاــــع جلــــ٤ الــــ    حعــــاَم معــــاَمت ّ٘الــــت فــــي الّمــــل الّعــــ٢شي ظــــواء ١ــــان رلــــ٤ بىبيّت ــــا أم ـباِ 

ا الخــــــام أو الجض ــــــي أو يظــــــديالء ِليـبموّٜهــــــا أم بٕايت ــــــا أم باظــــــخخذامهال والــــــ  ــــــا أو    يحٝــــــٞ جــــــذميَر

 (1) "حّىيلها في الٍشوٗ العائذة حيىزاٟ ميزة ِع٢شيت أ٠يذة.

                                                           

 .292، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1
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ُــان اإلاضهُــت  ُــان اإلاضهُــت، ٞاأٖل ــ٠ ألٖا ــ٠ الؿــلبي فــي حٍٗغ ًخطــر مــً هــو اإلاــاصة اللجــىء بلــى الخٍٗغ

٣ــا ل ت ٞو ــ٠ ألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ ت، وجــم باإلا٣ابــل حٍٗغ ُــان التــي لِؿــذ ؤَــضاٞا ٖؿــ٨ٍغ لجمــ٘ بــحن هــي ٧ــل ألٖا

٣ــا للخٟهــُل الؿــاب٤، وبالخــالي حز ـت فــي اإلاجهــىص الخغبــي واإلاـالٟٗالــمُٗـاعي اإلاؿــاَمت  ت ألا٦ُــضة ٞو ة الٗؿــ٨ٍغ

ب٣ا لىو اإلااصة  ُان اإلاضهُت هي: 52َو  اإلاكاع بلجها ٞةن ألٖا

   ال حعــــــاَم معــــــاَمت ّ٘الــــــت فــــــي الّمــــــل الّعــــــ٢شي ظــــــواء ١ــــــان رلــــــ٤ بىبيّت ــــــا أم ـجلــــــ٤ الــــــ"

ا الخــــام أو الجض ــــي أو يظــــديالء ِلي ــــا أو    ال ـبموّٜهــــا أم بٕايت ــــا أم باظــــخخذامهال والــــ  يحٝــــٞ جــــذميَر

 "حّىيلها في الٍشوٗ العائذة حيىزاٟ ميزة ِع٢شيت أ٠يذة.

ما٥ الّذائيت:  زاهيا: الحمايت الّامت لألِيان املذهيت مً أخىاس ألِا

ُـــــان اإلاضهُـــــت بدماًـــــت ٖامـــــت مـــــً  ٖلـــــى ٚـــــغاع الؿـــــ٩ان اإلاـــــضهُحن وألاشـــــخام اإلاـــــضهُحن، جخمخـــــ٘  ألٖا

ى الخ٨م الظي جًمىخه اإلااصة ؤزُ ما٫ الٗضاثُت َو  في ٣ٞغتها ألاو٫: 52اع ألٖا

يان املذهيت محال للهجوم أو لهجماث الشدُ... -1"  "ال ج٢ون ألِا

ـــظا الخ٨ـــم َـــى هدُجـــت َبُُٗـــت إل٢ـــغاع مبـــضؤ الخمُ ـــَو ُـــان اإلاضهُـــت  حز ــ بـــحن ألاشـــخام اإلاـــضهُحن وألٖا

ت الــىاعص فــي اإلاــاصة   حز ـمــً هٟـــ البروجى٧ــى٫، ٞٗلــى الُــٝغ اإلاهــاظم ب٢امــت الخمُــ 48وبــحن ألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ

٣هــــض َىــــا  ــــا، ٍو ت صون ٚحَر ت زــــم جىظُــــه الهجـــىم بلــــى ألاَــــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ بـــحن ألاَــــضاٝ اإلاضهُــــت والٗؿـــ٨ٍغ

ُمـــا ًســـو الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚـــ حر الضولُـــت ـبـــالهجىم ٧ـــل ؤٖمـــا٫ الٗىـــ٠ اإلاؿـــلر الضٞاُٖـــت والهجىمُـــت، ٞو

ُـــــان اإلاضهُـــــت وألاَـــــضاٝ  حز ـمبـــــضؤ الخمُـــــ 1977ى٫ ؤلايـــــافي الشـــــاوي ٣ٞـــــض جًـــــمً مكـــــغوٕ البروجى٧ـــــ بـــــحن ألٖا

ت يــمً اإلاــاصة  ، ل٨ــً لــم ًــخم ب٢ــغاع َــظٍ اإلاــاصة هٓــغا لٗــضم الخىاٞــ٤ ٖلجهــا وبذجــت ب٢ــغاع (1)مىــه 24الٗؿــ٨ٍغ

، ؤصي طلـــ٪ بلــى ٖــضم هـــو البروجى٧ــى٫ الشــاوي جمامـــا ٖلــى الخماًــت الٗامـــت لؤلُٖــان اإلاضهُـــت (2) هــو مبؿــِ

ما٫ الٗضاثُت في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.مً ؤ  (3) زُاع ألٖا

ُـــان اإلاضهُـــت مـــً الهجمـــاث، ٞـــةن هـــو اإلاـــاصة  ؤيـــاٝ ظملـــت ٧اهـــذ مدـــل  52بلـــى ظاهـــب خماًـــت ألٖا

ذ ٖلــى اإلاــاصة وهــي جلــ٪ اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ تجمــاث الــغص ؤو الهجمــاث الاهخ٣امُــت اإلاىظهــت  زــالٝ لــضي الخهــٍى

ُـان اإلاضهُــت، وط٦ـغ مىـ وحـود الهجمـاث يهخٝاميــت ٜـذ يــندي ضوب اؾــترالُا بهـظا الخهـىم بــإن "يـض ألٖا

" بال ؤن وظهت الىٓغ َظٍ لم ج٣ى٘ اللجىـت الشالشـت فـي اإلاـاجمغ إلع سدُ الّذو مً اهت اٟ الٝواِذ الٝاهوهيت

ىص اإلاكاع٦ت وجمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى الىو ٦ما وعص  .(4)الضبلىماس ي والٞى

                                                           

1(- " Article 24. -Basic rules: 

1. In order to ensure respect for the civilian population the parties to the conflict shall 

confine their operations to the destruction or weakening of the military resources of the 

adversary and shall make a distinction between the civilian population and combatants, and 

between civilian objects and military objectives.  

2. Constant care shall be taken, when conducting military operations, to spare the civilian 

population, civilians and civilian objects. This rule shall, in particular, apply to the planning, 

deciding or launching of an attack. ", Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of 

August 12, 1949 commentary, op.cit., p.155.  

 .24، ٓوعغ ٍبثن، ص 07، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(2

 .140>>اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ىٖٓ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٛاشش٠خ، هه٤خ -(3

4  ( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 634. 
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حر مــــً ظىاهــــب ـُٖــــان اإلاضهُــــت مــــ٘ الؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن فــــي ال٨شــــبيــــاٞت بلــــى َــــظٍ الخماًــــت، حكــــتر٥ ألا 

، زانـــت جلـــ٪ ألاخ٩ـــام اإلاخٗل٣ـــت 1977مـــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫  51الخماًـــت اإلا٣ـــغعة بمىظـــب اإلاـــاصة 

خُــــض جمــــذ ؤلاقــــاعة ٞجهــــا بكــــ٩ل بدٓــــغ الهجمــــاث الٗكــــىاثُت زانــــت ال٣ٟــــغجحن الغابٗــــت والخامؿــــت مثهــــا، 

ُان اإلاضهُت  جضزل يمً هُا١ َظٍ الخماًـت وؤي بنـاباث مباقـغة ؤو ٖغيـُت حٗخبـر اهةها٧ـا مباقغ بإن ألٖا

مــــا٫ الٗضاثُــــت، مهمــــا ٧ ، ٦مــــا جشــــاع فــــي قــــإن خماًــــت اهــــذ ألاؾــــلىب ؤو الىؾــــُلت ال٣خالُــــتلًــــىابِ ؾــــحر ألٖا

ُـــان طاث  مشـــل اإلاُـــاعاث والجؿـــىع ومهـــاصع ال٨هغبـــاء، بال ؤن  إلاظـــخخذام املـــضودج املـــذوي والّعـــ٢شي ألٖا

خٗل٤ ألامـغ بمبـضؤ الخىاؾـب واإلاىاػهـت بـحن ألايـغاع اإلاضهُـت ال٣ىاٖض  الٗامت ٦ظل٪ ججُب ًٖ َظا الؿاا٫ ٍو

ـــت ٦مـــا ط٦غهـــا وال بـــض ؤن جخجـــاوػ اإلا ت والٗملُـــت ج٣ضًٍغ ـــوالًـــغوعة الٗؿـــ٨ٍغ ت ألا٦ُـــضة ب٨شـــحز ــ حر مـــا ـة الٗؿـــ٨ٍغ

ُان اإلاضهُت.ثًخى٢٘ مً ؤ٣ًاٖه مً زؿا  (1) غ للمضهُحن وألٖا

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ ال ما٥ الالحمايت الخاـت لألِيان املذهيت مً أخىاس ألِا   ّذائيتّذائيتالحمايت الخاـت لألِيان املذهيت مً أخىاس ألِا

ُـــان اإلاضهُـــت جخمخـــ٘ بدماًـــتب مـــا٫ الٗضاثُـــت ن ٧ـــل ألٖا ، بال ؤن َىـــا٥ ؤُٖـــان ٖامـــت يـــض ؤزُـــاع ألٖا

ــت جدخــاط بلــى ٖىاًــت زانــت، ؾــىاء العجباَهــا بدُــاة الؿــ٩ان اإلاــضهُحن وؾــالمةهم ؤو  طاث ؤَمُــت بالٛــت وخٍُى

خي واـبــ ُــان ترا هم الخــاٍع لش٣ــافي، لهــظٍ الخهىنــُت ؤ٢ــغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ؤخ٩ــام خماًــت زانــت أٖل

ما٫ الٗضاثُت، وهظ٦غ مثها:  بظاتها ال ؾُما مً ؤزُاع حؿُحر ألٖا

  ألِيان الثٝا٘يت وأما٠ً الّبادة:ألِيان الثٝا٘يت وأما٠ً الّبادة:لل  الخاـت املٝشسةالخاـت املٝشسة  حمايتحمايتالالأوال: أوال: 

ُـــان الش٣اُٞـــت وؤمـــا٦ً  ل٣ـــض ؤولـــى ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي مـــً بـــضاًاث ج٣ىِىـــه ٖىاًـــت زانـــت باأٖل

ـــــت فـــــي اإلاـــــاصة  ٖلـــــى خٓـــــغ مهاظمـــــت ؤو ٢هـــــ٠ اإلابـــــاوي  27الٗبـــــاصة، ٣ٞـــــض ههـــــذ الثدـــــت الَـــــاي للخـــــغب البًر

سُــــت، ُٞمــــا جــــم جسهــــُو اجٟا٢ُــــت  ــــت وآلازــــاع الخاٍع مــــا٫ الخحًر اإلاسههــــت للٗبــــاصة والٟىــــىن والٗلــــىم وألٖا

ُـــان الش٣اُٞـــت ػمـــً الـــ 1954الَـــاي ؾـــىت  تي ظـــاء فـــي ال٣ٟـــغة ألاولـــى مـــً ماصتهـــا ـلر والـــجزإ اإلاؿــــلخماًـــت ألٖا

 الغابٗت ٖلى ما ًلي:

جخّهـــذ ألاوـــشاٗ العـــاميت املخّاٜـــذة بـــاحترام املمخل٣ـــاث الثٝا٘يـــت ظـــواء فـــي أسالـــي ا أو أساىـــو  "

ألاوـــــشاٗ العـــــاميت املخّاٜـــــذة ألاخـــــشىل ورلـــــ٤ بامخىاِهـــــا ِـــــً اظـــــخّما٥ َـــــزٍ املمخل٣ـــــاث أو الوظـــــائل 

ــشاك ٜــذ حّشلــها للخــذمير أو الخلــٚ فــي حالــت املخففــت لحمايت ــا أو ألامــا ٠ً امل ــاوسة لهــا مباؼــشة ٔ 

 (2)"هضاُ معللل وبامخىاِها ًِ أي ِمل ِذا ي إصا  ا

ُـان فــي صٖـم اإلاجهـىص الخغبـي، ٦مـا جدٓـغ ؤي تجمـاث ٢ــض  وبـظل٪ جدٓـغ اإلاـاصة اؾـخسضام َـظٍ ألٖا

ُان، و٢ـض ؤلخـ٤ بهـظٍ الاجٟا٢ُـاث بغوجى٧ـىلحن ألا  ش الاجٟا٢ُـت طاتهـا، والشـاوي جىظه بلى َظٍ ألٖا و٫ ٧ـان بخـاٍع

ش  ُـان الش٣اُٞـت تر ـخـو٢ض هـو فـي ماصجـه الؿاصؾـت ٦ٟالـت ا 1999ماعؽ  26ؤ٦ثر جٟهُال اٖخمض بخاٍع ام ألٖا

                                                           

1)- Knut DORMANN, <<The definition of the military objectives >>, The conduct of the hostilities, 

revisiting the law of armed conflict, edited by Gian Luca beruto, International institute of humanitarian 

law, Sanremo, 6-8 September 2007, pp. 81, 82. 

 .432 - 390، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ ارفبل١بد  -(2
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بطا خىلــــذ بلــــى َــــضٝ ٖؿــــ٨غي ولــــم ًىظــــض بــــضًل  بالًــــغوعة الخغبُــــت الؾــــةهضاٞها بال  ٦مــــا ال ًجــــىػ الخــــظٕع

ـــحز ـٖملـــي لخد٣ُـــ٤ هٟــــ اإلاـــ ت َو مـــً  الؿـــابٗت ى٢ـــذ الـــظي ج٩ـــىن ُٞـــه ٦ـــظل٪، ٦مـــا ههـــذىا٫ الة الٗؿـــ٨ٍغ

ؤزىـاء الهجـىم بـالخد٤٣ مـً َبُٗـت ألاَـضاٝ ٢بــل  الىاظـب اجساطَـا خخُاَـاثٖلـى ؤلا 1954اجٟا٢ُـت الَـاي 

مهاظمةهــــا وحٗلُــــ٤ ؤي تجــــىم ال ًدتــــرم ٢اٖــــضة الخىاؾــــب وؤيــــاٞذ اإلاــــاصة الشامىــــت التزامــــاث الُــــٝغ الــــظي 

ت ٖــً اإلامخل٩ــاث الش٣اُٞــت، وبيــاٞت بلــى ألاخ٩ــام الؿــاب٣ت وصون ًخدمــل الهجــىم بةبٗــاص ألاَــضاٝ  الٗؿــ٨ٍغ

مــا٫ الٗضاثُــت  53اإلاؿــاؽ بهــا، ههــذ اإلاــاصة  مــً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫ ٖلــى خٓــغ اعج٩ــاب ؤي مــً ألٖا

مـــا٫ الٟىُـــت ؤو ؤمـــا٦ً الٗبـــاصة التـــي حكـــ٩ل الـــ سُـــت ؤو ألٖا ترار الش٣ـــافي ؤو الغوحـــي ـاإلاىظهـــت يـــض آلازـــاع الخاٍع

ُـان ل ُـان فـي صٖـم اإلاجهـىص الخغبـي، ٦مـا ال ًجـىػ اجسـاط مشـل َـظٍ ألٖا لكٗىب، ؤو اؾخسضام مشل َـظٍ ألٖا

 (1) .1977مً البروجى٧ى٫ الايافي الشاوي 16، وباإلاشل ظاءث اإلااصة مدال لهجماث الغصٕ

  لألِيان ال   ال ٔن  ِن ا لبٝاء الع٣ان املذهيين:لألِيان ال   ال ٔن  ِن ا لبٝاء الع٣ان املذهيين:  املٝشسةاملٝشسة  زاهيا: أح٣ام الحمايت الخاـتزاهيا: أح٣ام الحمايت الخاـت

ُـان التـي ال ٚنـى ٖثهـا لب٣ـاء م ُان اإلادمُت اعجباَا بدُاة الؿ٩ان اإلاضهُحن، جإحي ألٖا ً بحن ؤَم ألٖا

 ، و٢ض ظاء ٞجها:1977ألاو٫  مً البروجى٧ى٫  54ت في اإلااصة الؿ٩ان اإلاضهُحن، و٢ض ْهغ هو َظٍ الخماً

 يحٍش ج ويْ الع٣ان املذهيين ٠جظلوب مً أظاليب الٝخا٥ -1"

يــان واملــواد الــيحٍــش مهاحمــت  -2    ال ٔنــ  ِن ــا لبٝــاء العــ٣ان ـأو جــذمير أو هٝــل أو حّىيــل ألِا

   جيخ هـــا واملحاــــيل واملاؼـــيت ومشا٘ـــٞ ميـــاٍ ـاملـــذهيين ومثالهـــا املـــواد الٕزائيـــت واملىـــاوٞ الضساِيـــت الـــ

الؽـــــشب وؼـــــب٣ات ا وأؼــــــٕا٥ الـــــشيل إرا جحـــــذد الٝفــــــذ مـــــً رلــــــ٤ فـــــي مىّهـــــا ِــــــً العـــــ٣ان املــــــذهيين أو 

يمت ــا الحيويــت مهمـا ١ــان الباِــث ظــواء ١ـان بٝفــذ ج ويــْ املـذهيين أم حملهــم ِاــع النــزوح الخفـم لٝ

 "أو  ي باِث حخش. 

ـ٘ اإلاـضهُحن ٦إؾـلىب مـً ؤؾـالُب الخـغ  ، ومىـه ًدٓـغ جىنـال لـظل٪ بَظٍ اإلااصة، ؤ٢غث خٓغ ججَى

ُـــان واإلاـــىاص التـــي ال ٚنـــى ٖثهـــا لب٣ـــاء الؿـــ٩ان حن ؤو اجساطَـــا اإلاـــضهُ مهاظمـــت ؤو جـــضمحر ؤو ه٣ـــل ؤو حُُٗـــل ألٖا

٣ــــــل لخُُٛــــــت ٧ــــــل ، و٢ــــــض جــــــم حٗــــــضاص َــــــظٍ ألاقــــــ٩ا٫ مــــــً الخــــــضمحر والخُُٗــــــل والى٦هــــــضٝ لهجمــــــاث الــــــغصٕ

وؤُٖذ اإلااصة ؤمشلت ًٖ اإلاىاص التي ال ٚنى ٖثها لب٣اء الؿ٩ان اإلاـضهُحن ال ٣ًهـض مثهـا ، الاخخماالث اإلام٨ىت

ٖلـــى ٖلـــت ألاَمُـــت ٞجهـــا مـــً ظهـــت ؤزـــغي، الخهـــغ بـــل الخإ٦ُـــض ٖلـــى ؤَمُـــت َـــظٍ اإلاـــىاص مـــً ظهـــت وال٣ُـــاؽ 

جيخجهــــــا واإلادانــــــُل واإلااقــــــُت ومغاٞــــــ٤ مُــــــاٍ الكــــــغب  تيـالــــــٞــــــظ٦غث اإلاــــــىاص الٛظاثُــــــت واإلاىــــــا٤َ الؼعاُٖــــــت 

ًــــاٝ ٖلـــى طلــــ٪ ٢ُاؾـــا  ٧ــــل مـــا ًم٨ــــً ؤن ٌؿـــخُٟض مىــــه ؤلاوؿـــان مــــً البِئــــت وقـــب٩اتها وؤقــــٛا٫ الـــغي، ٍو

ا لخُـــاة الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن، وب ٩ـــىن يـــغوٍع ـــؼ الخماًـــت جغ٦ـــذ اإلاـــاصة البـــاب مٟخىخـــا الُبُُٗـــت ٍو ٛـــغى حٍٗؼ

ــــ٘ اإلاــــضهُحن ؤو خملهــــم ٖلــــى  ُــــان ب٣ىلهــــا مهمــــا ٧ــــان الباٖــــض ٦خجَى ؤمــــام الباٖــــض وعاء اؾــــةهضاٝ َــــظٍ ألٖا

ـــ٘ـ الؿــــ٩ان اإلاـــــضهُحن ال ًم٨ــــً ؤن ًـــــالــــ برعٍ ؤي باٖـــــض، لهــــظا ٞــــةن ٖـــــضم ـجزوح ؤو ؤي باٖــــض آزـــــغ، ألن ججَى

 (2) ىؾ٘ م٣خًُاث الخماًت.ؤَمُت جدضًض الباٖض َى ؤمغ بًجابي ً

                                                           

 .391 – 390، ٓوعغ ٍبثن ، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .124، 123ص ، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(2
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ت لهـظٍ اإلاـىاص مـً الخٓـغ زانـت اؾـخسضامها  ؤٖالٍ واؾخصىذ اإلااصة بٌٗ الاؾـخسضاماث الٗؿـ٨ٍغ

ُت ؤن ال ًــازغ َــظا الاؾــخسضام فـــي  ٦ــؼاص ألٞــغاص ال٣ــىاث اإلاؿــلخت وخــضَم ؤو صٖمــا للمجهـــىص الخغبــي، قــٍغ

ُـــــان ممـــــا ٢ـــــض ًدؿـــــ بب فـــــي مجـــــاٖةهم ؤو هـــــؼوخهم، ؤمـــــا اؾـــــخٟاصة الؿـــــ٩ان اإلاـــــضهُحن مـــــً َـــــظٍ اإلاهـــــاصع وألٖا

مـً البروجى٧ـى٫ الشـاوي ٖلـى خ٨ـم ممازـل  ٣ٞ14ـض ههـذ اإلاـاصة بسهىم الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚحـر الضولُـت، 

ُـــــان صون  بـــــت مثهـــــا، وصون ل ؤلاقـــــاعة ل٨ىـــــه ا٦خٟـــــى بدٓـــــغ الهجـــــىم ٖلـــــى َـــــظٍ ألٖا ت ال٣ٍغ ؤلَـــــضاٝ الٗؿـــــ٨ٍغ

 (1) اث ٢ض ج٠ًٗ ظىاهب مُٗىت مً الخماًت.اًجابُا ًخٟاصي ؤي اؾخصىاءامغا  ما اٖخبرم ،اؾخصىاءاث

ما٥ الّذائيت:لل  الخاـتالخاـت  حمايتحمايتزالثا: أح٣ام زالثا: أح٣ام  ما٥ الّذائيت:لبي ت الىبيّيت مً أخىاس ألِا   لبي ت الىبيّيت مً أخىاس ألِا

تي حكـــــ٩ل اإلاجـــــا٫ الخُـــــىي لخُـــــاة الؿـــــ٩ان ـًدمـــــي ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي البِئـــــت الُبُُٗـــــت الـــــ

ما٫ الٗضاثُت، و٢ض ٧اهذ ؤولـى الاجٟا٢ُـاث اإلاس ههـت لهـظا اإلاىيـٕى اجٟا٢ُـت خٓـغ اإلاضهُحن مً ؤزُاع ألٖا

ت ؤو ألي ؤٚــــغاى ٖضاثُــــت ؤزــــغي اإلابرمــــت فــــي ـاؾــــخسضام ج٣ىُــــاث حُٛــــ ــــغاى ٖؿــــ٨ٍغ صٌؿــــمبر  10حر البِئــــت أٚل

٨ُــت م اإلاخدــضة لالجٟا٢ُــت ٖلــى زلُٟــت ، و٢ــض صٖــذ ألامــ1972 اإلاؿــخسضمت ؤؾــالُب الىالًــاث اإلاخدــضة ألامٍغ

ؾــخمُاع الُٛــىم ؤو ظلــب الًــباب ؤوعف اإلابُــضاث ةتــي اٖخمــضث ج٣ىُــاث ماؾــت بالبِئــت ٦وال ،ُٞدىــام يــض

ــــا مـــً الىؾــــاثل وألاؾـــالُب والــــ حَر ـــت التربـــت ٚو ةهـــا اإلاــــاصة و  ،(2) تي حٗـــاوي مثهـــا ُٞدىــــام بلـــى آلانـلخٍٗغ التــــي ٖٞغ

 الشاهُت بإنها:

ير ِـــً وشيـــٞ الخـــجزير املخّمـــذ فـــي الّمليـــاث الىبيّيـــت فـــي ديىامي٢يـــت ـأيـــت جٝىيـــاث ألاحـــذار حٕيـــ"

ال٘هـــــا ال٢ـــــشة ألاسلـــــيت  ـــــاث أحيا  ـــــا املحليـــــت  البيوجـــــا( ٔو أو جش٠يب ـــــا أو حؽـــــ٢يلهال بمـــــا فـــــي رلـــــ٤ م مِو

ال٘ها الجويل أو في ديىامي٢يت الٙماء الخاسجي أو جش٠يب  أو حؽ٢يل  ال٘ها املا ي ٔو  "الاخشي ٔو

ـــغاٝ فـــي الاجٟا٢ُـــت  بٗـــضم اؾـــخسضام ج٣ىُـــاث الخُٛحـــر فـــي البِئـــت طاث آلازـــاع ل٣ـــض حٗهـــضث الـــضو٫ ألَا

ت ؤو ألًـت ؤٚـغاى ٖضاثُـت ؤزـغي ٧ىؾـُلت الىاؾ غاى ٖؿـ٨ٍغ لت الب٣اء ؤو الكضًضة أٚل ٗت الاهدكاع ؤو الٍُى

اإلاباقـغة التــي  حر ـٚـصون الخٛحــراث الٗغيـُت ؤو  إللخـا١ الـضماع ؤو الخؿـاثغ ؤو ألايـغاع بإًــت صولـت َـٝغ ؤزـغي 

ؿـاٖض ؤو حصـج٘ ؤًـت صولـت و ؤال ح (3)جدض ها بٌٗ وؾاثل وؤؾالُب ال٣خـا٫ ألازـغي ٦إؾـلخت الـضماع الكـامل

ىـا ًخطـر ؤن  ت مً الضو٫ ؤو ؤًت مىٓمت صولُـت ٖلـى الايـُإل بإوكـُت مىاُٞـت لهـظا الالتـزام، َو ؤو مجمٖى

وال ًــضزل يــمىه الةهضًــض باالؾــخسضام وال بهخــاط اإلاــىاص اإلاؿــاَمت فــي َــظا الخٓــغ ال ٌكــمل بال الاؾــخسضام 

وفـــي هٟــــ الؿـــُا١ ظـــاءث ال٣ٟـــغة ، (4)ض مـــً جالٞجهـــاطلـــ٪ وال البدـــىر اإلاخٗل٣ـــت بـــه ممـــا ٢ـــض ٩ًـــىن سٛـــغة البـــ

٤ الىو الخالي: 36الشالشت مً اإلااصة   خماًت البِئت الُبُُٗت ٦هضٝ مدخمل ٞو

يحٍـــش اظـــخخذام وظـــائل أو أظـــاليب الٝخـــا٥ل يٝفـــذ ت ـــا أو ٜـــذ يخوٜـــْ من ـــا أن جلحـــٞ بالبي ـــت "

 " الىبيّيت ألشاسا بالٕت واظّت يهدؽاس ووويلت ألامذ 

                                                           

 .285 - 275ٓوعغ ٍبثن، ص ص <<، ؿ٤و اُل٤ُٝخؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ >>، سل١خػٞاشو٣خ  -(1

 .72-71، كد، ص ص 62، ؽٔب٣خ اُج٤ئخ ك٢ أُ٘بىػبد أَُِؾخ اُل٤ُٝخ، ٓغِخ اُوبٕٗٞ ٝاالهزظبك، اُؼلك اٌغ١ذ هشبك -(2

 .72، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌغ١ذ هشبك -(3

، 52اُل٢ُٝ، اُؼلك ؾخ<<، أُغِخ أُظو٣خ ُِوبٕٗٞ >> اُؾٔب٣خ اُل٤ُٝخ ُِج٤ئخ ك٢ أٝهبد اُ٘ياػبد أَُِ، شزبأؽٔل ػجل ا٤ٌُٗٞ  -(4

 .87، ص 1996اُوبٛوح، 
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غ ال٣هـــض ؤو مجـــغص جى٢ـــ٘ بخـــضار ؤيـــغاع وجىنـــال لـــ ظل٪، جدٓـــغ وؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ مـــ٘ جـــٞى

نى ظؿـــــُمت، وواؾـــــٗت ـبمٗـــــ "بالبـــــالٖ"بالبِئـــــت، ٖلـــــى ؤن ًبلـــــٜ حجـــــم الًـــــغع اإلاخى٢ـــــ٘ خـــــضا ونـــــٟخه اإلاـــــاصة 

لت ألامض ٣ًهض بها الىُا١ الؼمني، ل٨ً ؤي مً َـظٍ اإلاٗـاًحر لـم  ٍى الاهدكاع ٣ًهض بها اإلاجا٫ الجٛغافي، َو

دضص ؾ٣ٟا لها لخٓغ َظٍ الىؾاثل وألاؾالُب، ُٞما ًسو الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚحـر الضولُـت ٣ٞـض جًـمً ً

ـــض  مكـــغوٕ البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي الشـــاوي ههـــا ممـــازال لخماًـــت البِئـــت القـــى مٗاعيـــت قـــضًض زانـــت مـــً الٞى

ـــضم الـــ ـــت ٢ًـــاًا خ٣ـــى١ ؤلاوؿـــان ٖو ُـــاوي بذجـــت ؤولٍى وبـــىو ممازـــل  ،(1)تزام اإلاخمـــغصًً بهـــظٍ ال٣ىاٖـــضـالبًر

ــؼ َــظٍ الخماًــت  للبِئــت الُبُُٗــت ظــاءث اإلاــاصة  فــي ال٣ٟــغة الشالشــت ا٢ــغث خٓــغ اؾــةهضاٝ البِئــت  55ولخٍٗؼ

 لىو الخالي:، َب٣ا ل(2)الُبُُٗت ٧ىؾُلت لل٣خا٫

جشالــــع أزىــــاء الٝخــــا٥ حمايــــت البي ــــت الىبيّيــــت مــــً ألالــــشاس البالٕــــت واظــــّت يهدؽــــاس ووويلــــت "

ـْ من ـا أن حعـملب ألامذ وجخممً َزٍ الحما يـت حٍـش أظـاليب أو وظـائل الٝخـا٥ ال ـ  يٝفـذ ت ـا أو يخٜو

 مثل َزٍ ألالشاس بالبي ت الىبيّيت ومً زم جمش باحت أو بٝاء الع٣ان"

مــً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫  55واإلاــاصة  36ولٗــل الٟــغ١ اإلاســجل بــحن ال٣ٟــغة الشالشــت مــً اإلاــاصة 

 ،الًغع البُيـي ٖلـى صـخت وب٣ـاء الؿـ٩ان اإلاـضهُحنو بِئت الُبُُٗت حرة بحن خماًت الـألاز ؤن َظٍَى  1977

ى جإزحر َبُعي ٢ـض ٩ًـىن مباقـغا ؤو ٚحـر مباقـغ، و٢ـض اٖخبـر الىٓـام ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت  َو

مت خغب يمً اإلااصة الشامىت في ال٣ٟغة   )ب( مثها.2اإلاؿاؽ بالبِئت الُبُُٗت ظٍغ

  لألؼٕا٥ الهىذظيت وامليؽ ث ال   جحوي ٜوى خىشة:لألؼٕا٥ الهىذظيت وامليؽ ث ال   جحوي ٜوى خىشة:أح٣ام الحمايت الخاـت أح٣ام الحمايت الخاـت سابّا: سابّا: 

ا بىاؾـــــُت بٗــــٌ اإلاــــىاص الُبُُٗــــت والانــــُىاُٖت َا٢ــــاث جدــــىي  َاثلــــت ٣ًــــىم ؤلاوؿــــان بدؿــــُحَر

ميكــأث وؤُٖــان بٛــغى الاؾــخٟاصة مثهــا بكــ٩ل آمــً، ل٨ــً ؤي زــغوط لهــظٍ الُا٢ــاث ٖــً الؿــُُغة ًجٗــل 

ـا، و٢ـض حؿـبب ؤيـغاعا  ٧اعزُـت ٖلـى ؤلاوؿـان والبِئـت، وهٓـغا لهـظٍ الخُـىعة مً ٚحر اإلام٨ً الخد٨م في آزاَع

ُــان ٣ٞــض ؤٞــغص لهــا البروجى٧ــى٫  ــؼ ؤلايــافي ألاو٫ مــاصة زانــت ل التــي جىُــىي ٖلجهــا َــظٍ ألٖا ، هــي ةهــاخماًخٍٗؼ

 مىه، والتي ههذ: 56اإلااصة 

   جحـــوي ٜـــوى خىـــشة أال و ـــي العـــذود والجعـــوس ـال ج٢ـــون ألاؼـــٕا٥ الهىذظـــيت وامليؽـــ ث الـــ"

الىوويت لخوليذ الىاٜت ال٢هشبائيت محال للهجومل ح   ولو ١اهـذ أَـذا٘ا ِعـ٢شيتل إرا ١ـان واملحىاث 

مــــً ؼــــجن مثــــل َــــزا الهجــــوم أن يدعــــملب فــــي اهىــــالٛ ٜــــوى خىــــشة جشجــــب خعــــائش ٘ادحــــت بــــين العــــ٣ان 

املــذهيينل ٠مــا ال ي ــوص حّــشين ألاَــذاٗ الّعــ٢شيت ألاخــشى الواّٜــت ِىــذ َــزٍ ألاؼــٕا٥ الهىذظــيت أو 

أو ِاـع مٝشبـت من ــال للهجـوم إرا ١ـان مـً ؼــجن مثـل َـزا الهجـوم أن يدعــملب فـي اهىـالٛ ٜــوى امليؽـ ث 

   (3) "خىشة مً ألاؼٕا٥ الهىذظيت أو امليؽ ث جشجب خعائش ٘ادحت بين الع٣ان املذهيين

                                                           

 .298ٓوعغ ٍبثن، ص  <<، ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>> ػٛاشش٠خ،هه٤خ  -(1

2)- Philippe ANTOINE, >> International humanitarian law and the protection of the environment in 

time of armed conflict<<, in I.R.R.C., I.C.R.C.,Thirty-second year, No. 291, Geneva, November-

December 1992, p. 521. 

 .293، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3
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جدــــىي ٢ــــىي زُــــغة ال ج٩ــــىن مدــــال للهجــــىم وال لهجمــــاث  تيـالــــبن ألاقــــٛا٫ الهىضؾــــُت واإلايكــــأث 

ال٩اعزت التي ًم٨ً ؤن ًدؿبب ٞجها َظا الاؾـةهضاٝ ٖلـى خُـاة الؿـ٩ان اإلاـضهُحن ختـى  الغصٕ، مغاٖاة لدجم

ت بمُٗـــــاعي اإلاؿـــــاَمت الٟٗالـــــت فـــــي اإلاجهـــــىص الخغبـــــي واإلاـــــ ـــــ٠ ألاَـــــضاٝ الٗؿـــــ٨ٍغ حزة ـولـــــى اهُبـــــ٤ ٖلجهـــــا حٍٗغ

ت ألا٦ُـــضة ٖىـــض اؾـــةهضاٞها، بال ؤهـــه ٌكـــتٍر ؤن ًـــاصي َـــظا الهجـــىم اإلاباقـــغ ٖلجهـــا ؤو ٖلـــى ؤَـــض اٝ الٗؿـــ٨ٍغ

ُـان ٖلـى ؾـبُل الخهـغ  ت ج٣٘ ٢غبهـا بلـى زؿـاثغ ٞاصخـت بـحن الؿـ٩ان اإلاـضهُحن، و٢ـض وعصث َـظٍ ألٖا ٖؿ٨ٍغ

الُا٢ـــــت ال٨هغباثُـــــت، ُٞمـــــا جـــــم  وا٢خهـــــغث ٖلـــــى الؿـــــضوص والجؿـــــىع واإلادُـــــاث الىىوٍـــــت لخىلُـــــضال اإلاشـــــا٫، 

ًــــذ الٗضًــــض مــــً الا٢تراخــــاث يــــمً اإلاــــاجمغ الضبلىماســــ ي إلصعاط ميكــــأث ؤزــــغي يــــمً ال٣ اثمــــت مشــــل ٞع

ً اإلاىخجــاث البترولُــت ًــذ َــظٍ الا٢تراخــاث بذجــت ٖــضم جــضازلها (1)زانــت مغاٞــ٤ بهخــاط وجســٍؼ ، و٢ــض ٞع

ُان ٌٗض مؿاؾا مباقغا بالبِئت الُبُُٗت.  (2) م٘ خماًت البِئت الُبُُٗت ألن اإلاؿاؽ بهظٍ ألٖا

ُــان ال ٌٗـىص لُبُٗةهــا ٞهــي بـظاتها  ؤُٖــان مضهُــت، وال والٗلـت فــي خٓـغ اؾــةهضاٝ َــظا الىـٕى مــً ألٖا

ت، بــل حٗــىص ؤؾاؾــا بلــى الًــغع اإلادخمــل ؤن  الؾــخسضاماتها ؾــىاء ٧اهــذ لالؾــخسضاماث اإلاضهُــت ؤو الٗؿــ٨ٍغ

حؿببه للؿ٩ان اإلاضهُحن ؤو ٦ما ونٟخه اإلااصة بسؿاثغ ٞاصخـت بـحن الؿـ٩ان اإلاـضهُحن، و٢ـض جًـمىذ ال٣ٟـغة 

ليؿـبت للجؿـىع والؿـضوص ومدُـاث الُا٢ـت اإلاظ٧ىعة قغوٍ ٣ٞضان َظٍ الخماًـت با 56الشاهُت مً اإلااصة 

حن مخالػمــحن ؤولهمــا  بــت مــً ؤي مــً َــظٍ ألاَــضاٝ، وجخمشــل فــي قــَغ ت ال٣ٍغ ال٨هغباثُــت وألاَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ

ُــان فـــي  ـــام  حر ـٚـــاؾــخسضام َـــظٍ ألٖا ت ٖلـــى هدــى مىـــخٓم َو اؾــخسضاماتها الٗاصًـــت صٖمـــا للٗملُــاث الٗؿـــ٨ٍغ

وبسهـــــىم ، الؿــــبُل الىخُــــض إلنهــــاء َــــظا الــــضٖم جــــىمومباقــــغ، والكــــٍغ الشــــاوي َــــى ؤن ٩ًــــىن َــــظا اله

وا٢خهــغث ٖلــى ٣ٞــغة وخُــضة جدٓــغ الهجــىم  15الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚحــر الضولُــت ظــاء هــو ممازــل فــي اإلاــاصة 

ب ت ال٣ٍغ ُان صون ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ ى ؤمغ ٖلى َظٍ ألٖا  ًجابي.بت مثها، وصون اؾخصىاءاث َو

يان املذهيت: : خامعاخامعا يان املذهيتؼاساث الحمايت لبّن ألِا   ::ؼاساث الحمايت لبّن ألِا

حؿـــخسضم الكــــاعة فــــي ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي للخماًـــت والضاللــــت، خُــــض حؿــــخسضم الكــــاعة ؤزىــــاء 

للخماًـــت وج٩ـــىن ٦بــــحرة ومغثُـــت َب٣ـــا ل٣ىاٖـــض اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ وبغوجى٧ىالتهـــا ٖلـــى جزإ اإلاؿـــلر ـوكـــىب الـــ

ضم الضاللــــت تي حؿــــخسـبي، ؤمــــا الكــــاعة الـــــؤٞــــغاص الخــــضماث الُبُــــت والىخــــضاث الُبُــــت ووؾــــاثل الى٣ــــل الُــــ

ً وؤٞـغاص الخـضماث  ٞدؿخسضم ٖـل ؤشـخام وؤُٖـان الجهـاث الخابٗـت إلااؾؿـاث الهـال٫ والهـلُب ألاخمـٍغ

 (3) الُبُت الخابٗت لل٣ىاث اإلاؿلخت.

ى زلُٟــت بًُــاء ٖلــ الهــال٫ ألاخمــغ والهــلُب ألاخمــغ والكــاعاث اإلاٗخمــضة بمىظــب الاجٟا٢ُــاث ٞهــي 

ؿــخالت الخمــغ ٦مــا َــى مٗــغوٝ، وجــم بيــاٞت  ، بال ؤن الاجٟا٢ُــاث الضولُــت 2005بمىظــب بغوجى٧ــى٫  اءال٨َغ

ُــــــان اإلاضهُــــــت مــــــًؤ بُثهــــــا مىــــــا٤َ  يــــــاٞذ الٗضًــــــض مــــــً الكــــــاعاث الخانــــــت بدماًــــــت ؤهــــــىإ مُٗىــــــت مــــــً ألٖا

مً اجٟا٢ُت ظى٠ُ الغابٗت والتي جسو الجغحـى واإلاغضـ ى والؤجـؼة  14ؤلاؾدكٟاء ومىا٢٘ ألامان في اإلااصة 

                                                           

 .87، ٓوعغ ٍبثن، ص شزبأؽٔل ػجل ا٤ٌُٗٞ  -(1

2  ( -Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I)., op.cit., p. 634. 

3)- National legislation on the use and protection of the emblem of the red cross or red crescent, 

prepared by I.C.R.C, in I.R.R.C, I.C.R.C, No 305, Geneva, March-April, 1995, p. 487. 
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ٟــــــا٫ صون  هــــــاث ؤَٟــــــا٫ صون الؿــــــابٗت وخــــــضصث الكــــــاعة الخانــــــت بهــــــم فــــــي اإلاــــــاصة ، الخىامــــــل، ؤم15والَا

ت خمغاء ماثلت ٖلى ؤعيُت بًُاء.  الؿاصؾت مً اإلالخ٤ ألاو٫ الجٟا٢ُت ظى٠ُ الغابٗت بإقَغ

ـت ؤما الكاعة الخانت بدماًـت  ـت ٖلـى ٢ـىي زُـغة ٞهـي ظىاٍػ ألاقـٛا٫ الهىضؾـُت واإلايكـأث اإلادخٍى

وهـــي ٖبـــاعة ٖـــً زـــالر صواثـــغ بغج٣الُـــت ػاَُـــت جىيـــ٘  1977ي ألاو٫ مـــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــاف 56بـــىو اإلاـــاصة 

ُـــان  66ٖلـــى اإلادـــىع طاجـــه، ٦مـــا خـــضصث اإلاـــاصة  مـــً هٟــــ البروجى٧ـــى٫ قـــاعة الخماًـــت للـــضٞإ اإلاـــضوي وألٖا

   (1)اإلالخ٣ت به وهي جخمشل في مشلض ؤػع١ مدؿاوي ألايإل ٖلى ؤعيُت بغج٣الُت.

خم جمُ بىاؾـُت خـغوٝ  23جٟا٢ُت ظىُـ٠ الشالشـت فـي اإلاـاصة مٗؿ٨غاث ؤؾغي الخغب خؿب احز ـٍو

PW  ؤوPG  ت والٟغوؿــُت، ٖلــى ؤن ًــخم ج٨بـــحر الخــغوٝ بدُــض َمــا ازخهــاع ٖبــاعة ؤؾــغي الخــغب باإلهجلـــحًز

حر خماًت ؤ٦بر مً ال٣هـ٠ الجـىي ؤو اإلاـضٞعي ، ٦مـا ًخمـغ جمُحـز  (2) ًم٨ً مكاَضتها في الثهاع ومً الجى لخٞى

خ٣ا٫ باإلاش ؤو مٗؿـ٨غ بٖخ٣ـا٫ وطلـ٪  Internment Campازخهاع ٖبـاعة   ICل ل٨ً بدغوٝ مٗؿ٨غاث ؤلٖا

، ٦مـــا ًىظـــض هٓـــام زـــام لكـــاعاث ألامـــم اإلاخدـــضة ؾـــىاء (3)مـــً اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الغابٗـــت 83خؿـــب اإلاـــاصة 

الم. UNالم الؼع٢اء الخانت ؤو بدغوٝ ٖباعة ‘باال  ٖلى َظٍ ألٖا

مــــً اجٟا٢ُــــت الَــــاي الخانــــت بدماًــــت  16ؤمــــا بسهــــىم اإلامخل٩ــــاث الش٣اُٞــــت ٣ٞــــض ؤ٢ــــغث اإلاــــاصة 

ٖلــــى قــــاعة الخماًــــت الٗامــــت ؤو الٗاصًــــت وهــــي جخمــــل فــــي صٕع  1954اإلامخل٩ــــاث الش٣اُٞــــت ػمــــً الخــــغب لٗــــام 

مضبب مـً ؤؾـٟل م٨ـً مـً ٢ُاٖـاث مىٟهـلت طاث لـىن ؤػع١ وؤبـٌُ، ُٞمـا ًـخم ج٨ـغاع الـضٕع زـالر مـغاث 

  (4) جٟا٢ُت.مً هٟـ ؤلا 17في خالت الٗماًت الخانت بمىظب اإلااصة 

ُــان اإلاضهُــت ٖلـى يــىء اإلاٟهــىم الؿــاب٤ ـإلاــا ؾــب٤، ٣ًـضم َــظا اإلاُلــب ألازــو٠خالــت  حر مٟهـىم ألٖا

ــخم ح ت، ٍو ــ٠ اللؤلَــضاٝ الٗؿــ٨ٍغ ٣ــا للخٍٗغ ُــان ٞو ــ٠ َــظٍ ألٖا ُــان ٍٗغ ُــان اإلاضهُــت هــي ٧ــل ألٖا ؿــلبي ٞاأٖل

ُـان بدهـاهت ٖامـت يـض ال ت، وجخم٘ـ َـظٍ ألٖا مـً  52هجـىم ٖلـى يـىء اإلاـاصة التي ال حك٩ل ؤَضاٞا ٖؿـ٨ٍغ

ُان طاث ألاَمُت الخانـت، ومـً  لبروجى٧ى٫ في ما جٟهل مىاص الخ٣ت خماًت زانت ألهىإ مُٗىت مً ألٖا

ُـــان  ُـــان الش٣اُٞـــت وصوع الٗبـــاصة و٦ـــظل٪ اإلايكـــأث  تيـالـــبُثهـــا ألٖا ال ٚنـــى ٖثهـــا لب٣ـــاء الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن وألٖا

 خماًةها الخانت.وقاعاث بِئت الُبُُٗت ٛا٫ الهىضؾُت والالتي جدىي ٢ىي زُغة وألاق

مـــا٫ الٗضاثُـــت حٗمـــل ٖلـــى حرا ومـــً زـــال٫ صعاؾـــت َـــظا الٟهـــل، هال ـوؤزـــ خـــٔ ؤن يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ــ٤ الٗضًـض مــً ألابٗـاص  ومــً بُثهـا البٗــض الجٛغافــي  ج٣ُُـض وؾــاثل واؾـالُب ال٣خــا٫ زانـت مــً ألاؾـلخت، ٞو

صي َـــى خٓـــغ وج٣ُُـــض ؤهـــىإ مُٗىـــت مـــً ألاؾـــلخت بالخـــض مـــً مؿـــاخاث بهدكـــاع َـــظٍ ألاؾـــلخت ، والبٗـــض اإلاـــا

٣ـت اؾـخسضام َـظٍ ألاؾـلخت،  ٍغ ـى ٦ُُٟـت َو ٧البُىلىظُت وال٨ُمُاثُت وألالٛام ألاعيـُت، والبٗـض الٗملـي َو

خٗل٤ بةزخُاع ألاَو  حر اإلاكغوٖتالبٗض الهضفي ٍو ٤ بحن ألاَضاٝ اإلاكغوٖت ٚو    (5) .ضاٝ والخٍٟغ

                                                           

، 2011اُغيائو، كؽ،  –أُٔزٌِبد أُؾ٤ٔخ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، ثٖ ػٌٕ٘ٞ  -اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ  ،عؼذ هللاػٔو  -(1

 .30، 29ص ص 

 .127، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 .219أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(3

 .396أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(4

 .321، ص ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثناُوزبٍ<<، ، >>هٞاػل ٍِٝٞى األٔٛسأؽٔل  -(5
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  الباب الثاوي:الباب الثاوي:
ما٥ الّذائيت في إلاواس الخىبيٝي والإلاواس الخىبيٝي وال ما٥ الّذائيت في خٝييمي لموابي ظير ألِا خٝييمي لموابي ظير ألِا

  النزاِاث املعلحت املّاـشةالنزاِاث املعلحت املّاـشة
 

مـــــا٫ الٗضاثُــــــت حؿـــــدىض بلـــــى مىٓىمــــــت ٢اهىهُـــــت واؾـــــٗت مــــــً ب ن هٓـــــام الَـــــاي ؤو يــــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

ُت والاجٟا٢ُت التي جد٨م اؾـخسضام وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خـا٫ وجـىٓم ؾـلى٥ اإلادـاعبحن ؤزىـاء  ال٣ىاٖض الٗٞغ

ىٟــــا ٧ــــان مــــً بغاث الٗال٢ــــاث ؤلاوؿــــاهُت ـمــــا ؤهىــــا هخدــــضر ٖــــً ؤقــــض ٞخــــالجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت، وب يــــُغابا ٖو

ال ٨ًٟــي وظىصَــا ٞدؿــب، بــل ٧ــان ال بــض  ههــأل طلــ٪  ،ٖلــى بهٟــاط َــظٍ ال٣ىاٖــض وجُٟٗلهــا حز ـالًــغوعي التر٦ــ

ت مً آلالُاث التي حؿهم في وي٘ َظٍ ال٣ىاٖض خ الىٟـاط وجـاصي الٛـغى مـً وظىصَـا  حز ــمً عنض مجمٖى

 الىا٢٘. ٖلى ؤعى

ت مٗخبـرة مـً الخدـضًاث التـي جُغخهـا الجزاٖـاث  ما٫ الٗضاثُت مجمٖى ٦ما جىاظه يىابِ ؾحر ألٖا

خـــه  ،اإلاؿــلخت اإلاٗانـــغة فـــي مجـــا٫ الىؾــاثل وألاؾـــالُب ال٣خالُـــت الخضًشـــت هدُجــت الخُـــىع الهاثـــل الـــظي ٖٞغ

لًـــــىابِ وال٣ىاٖـــــض مؿـــــخمغ يهـــــضص َـــــظٍ ا م٩اهُـــــاث فـــــي جُـــــىع ؤلام٩اهُـــــاث الخغبُـــــت للـــــضو٫، وجب٣ـــــى َـــــظٍ ؤلا 

مــــا٫ الٗضاثُــــت َا، ج٨ٟــــل جىُٟــــظ تيـالــــو٦ــــظل٪ آلالُــــاث  ٗالُــــت يــــىابِ ؾــــحر ألٖا وفــــي ؾــــبُل ج٣ُــــُم ؤصاء ٞو

وجُب٣ُاتهــا فــي الٗهــغ الخــضًض ه٣ؿــم َــظا البــاب بلــى ٞهــلحن، ًخٗلــ٤ الٟهــل ألاو٫ بضعاؾــت آلُــاث جىُٟــظ 

ض وآلالُــــاث فــــي ْــــل الجزاٖـــــاث َــــظٍ الًــــىابِ، وفــــي الٟهــــل الشــــاوي هخُــــغ١ بلــــى ج٣ُــــُم ؤصاء َــــظٍ ال٣ىاٖــــ

٤ الخٟهُل الخالي:  اإلاؿلخت اإلاٗانغة، ٞو

 

ما٥ الّذائيت. ما٥ الّذائيت.الٙفل ألاو٥: حلياث جىٙيز لوابي ظير ألِا   الٙفل ألاو٥: حلياث جىٙيز لوابي ظير ألِا

  

ما٥ الّذائيت في النزاِاث املعلحت املّاـشة. ما٥ الّذائيت في النزاِاث املعلحت املّاـشة.الٙفل الثاوي: جٝييم أداء لوابي ظير ألِا   الٙفل الثاوي: جٝييم أداء لوابي ظير ألِا
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  الٙفل ألاو٥:الٙفل ألاو٥:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتحلياث جىٙيز لوابي ظير ألِا   حلياث جىٙيز لوابي ظير ألِا

 

 

مــا٫ الٗضاثُــت طاث ؤَمُــت بالٛــت فــي جدضًــض الٟــاجىعة الثهاثُــت للىــ ؼإ اإلاؿــلر، ـبن يــىابِ ؾــحر ألٖا

ــغاى التــي يهــضٝ بلجهــا  هٓــغا إلاــا جىُــىي ٖلُــه مــً ؤخ٩ــام حٗمــل ٖلــى جغقــُض اؾــخسضام ال٣ــىة فــي خــضوص ألٚا

ــغاى بلــى ؤٖمــا٫ ال الهــغإ صون  ؼإ بلــى ممخل٩ــاث ؤو ـىــوصون ؤن جمخــض آزــاع َــظا ال ،بوؿــاهُتججــاوػ َــظٍ ألٚا

ؾـــــةهضاٞهم ؤو بقـــــغا٦هم فـــــي ال٣خـــــا٫، بلهـــــغإ وال ًدملـــــىن ؤي نـــــٟت حؿـــــخضعي ؤشـــــخام ال ٖال٢ـــــت لهـــــم با

ؼإ فـي ـولظل٪ ٧ان ال بض مً وي٘ آلُـاث ويـماهاث للؿـهغ ٖلـى بهٟـاط َـظٍ ال٣ىاٖـض وبزغاظهـا بلـى وا٢ـ٘ الىـ

 ؤًٞل الهىع ؤلاوؿاهُت.

تى ـُٗــــل ٢ىاٖــــض ال٣ـــاهىن الــــضولي ؤلاوؿـــاوي ٖمىمــــا وخــــوخؿـــب الضعاؾــــاث ألا٧اصًمُـــت فــــي مجـــا٫ جٟ

ىُــــت،  ٢ىاٖــــض خ٣ــــى١ ؤلاوؿــــان، ًخٟــــ٤ البــــاخشىن ٖلــــى ج٣ؿــــُم َــــظٍ آلالُــــاث بلــــى آلُــــاث صولُــــت وآلُــــاث َو

مـــــا٫  ولــــظل٪ ؾــــيخُغ١ فـــــي َــــظا الٟهــــل بلـــــى صعاؾــــت آلالُــــاث الضولُـــــت فــــي مجــــا٫ جىُٟـــــظ يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

ىُـــت لخىُٟـــظ َـــظٍ ال٣ىاٖـــض فـــي مبدـــض زـــاوي، ووٗخ٣ـــض بإهـــه مـــً  الٗضاثُـــت فـــي مبدـــض ؤو٫، زـــم آلالُـــاث الَى

ى ًخٗل٤ باإلاؿـاولُت الجىاثُـت  الًغوعي ببغاػ مىيٕى َام ظضا ٢ض ًتراوح بحن الجاهب الضولي والضازلي َو

ـــى مـــا ؾـــيخُغ١ بلُـــه فـــي مبدـــض ؤزـــ مـــا٫ الٗضاثُـــت َو يـــمً َـــظا حر ـالضولُـــت ٖـــً اهةهـــا٥ يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

٤ ال  :خاليال خ٣ؿُمالٟهل، وطل٪ ٞو

ما٥ الّذائيت. ما٥ الّذائيت.املبحث ألاو٥: ألياث الذوليت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   املبحث ألاو٥: ألياث الذوليت لخىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت.  املبحث الثاوي:املبحث الثاوي: ما٥ الّذائيت.ألياث الووىيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   ألياث الووىيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت.  املبحث الثالث:املبحث الثالث: ما٥ الّذائيت.املعنوليت الجىائيت الذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا   املعنوليت الجىائيت الذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا
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  املبحث ألاو٥:املبحث ألاو٥:

ما٥ الّذائيتألياث الذوليت لخىألياث الذوليت لخى ما٥ الّذائيتٙيز لوابي ظير ألِا   ٙيز لوابي ظير ألِا

ــت مىؾــٗت مــً آلالُــاث الضولُــت لخىُٟــظ  (1)ويــ٘ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الاجٟــاقي والٗغفــي مجمٖى

ٗاث الضولُـــت  ،٢ىاٖـــضٍ وجُٟٗلهـــا وجخٗـــضص َـــظٍ آلالُـــاث بـــحن اإلاىٓمـــاث الضولُـــت الٗامـــت والخانـــت والدكـــَغ

ألاَمُـــت ال٣هــىي فـــي َـــظا اإلاجـــا٫، وجلٗـــب  ولجــان ج٣مـــ ي الخ٣ـــاث٤ وال٣ًـــاء وال٨شحــر مـــً الًـــماهاث طاث

 الجزإ.َظٍ آلالُاث الضولُت صوعا باعػا في جىُٓم ويبِ الؿلى٥ الخغبي للم٣اجلحن ٢بل وؤزىاء 

ويمً َظا اإلابدض ؾىداو٫ جٟهُل الضوع الظي جلٗبه الجهاث الضولُـت فـي مجـا٫ ٦ٟالـت اختـرام 

سخلــ٠ ؾــحر َــظٍ آلالُــا مــا٫ الٗضاثُــت، ٍو ث خؿــب الىٓــام ال٣ــاهىوي الــظي حؿــدىض بلُــه، يــىابِ ؾــحر ألٖا

لُــــه، ؾى٣ؿـــــم الضعاؾــــت فـــــي َــــظا اإلاجـــــ هٓــــغا لالعجبـــــاٍ بـــــحن  توالغ٢ابُـــــ تالى٢اثُــــ ا٫ بلـــــى آلالُــــاث الضولُـــــتٖو

ما٫ الى٢اثُت في َظٍ آلالُاث   ، ٦ما ًلي.ُت في مُلب زانآلالُاث الغصٖ في مُلب ؤو٫، زمالغ٢ابت وألٖا

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

ما٥ الّذائيتألياث الذوليت ألياث الذوليت  ابيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيتالوٜائيت والٜش ابيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   الوٜائيت والٜش

مــا٫ الٗضاثُــت، جلٗــب آلالُــاث الضولُــت ـترام و٦ٟالــت اخـــفــي ؾــبُل يــمان اخــ ترام يــىابِ ؾــحر ألٖا

طو ؤَمُـــت  والغ٢ـــابي جزإ اإلاؿـــلر، مـــا ًجٗـــل الـــضوع الى٢ـــاجيـالى٢اثُـــت والغ٢ابُـــت صوعا ٢بلُـــا ؤو متزامىـــا مـــ٘ الـــ

حر ـؾــخسضام وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ ٖلــى هدــى ٚــب٧اعزــت بوؿــاهُت ٢ــض جترجــب ٖــً ؾــىء  بالٛــت فــي ججىــب ؤًــت

خؿـب ٞٗالُــت  بوؿـاوي، وفـي ؾـبُل بُــان الـضوع الى٢ـاجي ؾــيخُغ١ بلـى ؤبـغػ الجهــاث الٟاٖلـت فـي َــظا اإلاجـا٫

فـي ٞـٕغ  للهلُب ألاخمغ في ٕٞغ ؤو٫، زم ألامم اإلاخدـضة وألاظهـؼة الخابٗـت لهـا ت، بضاًت باللجىت الضولُصوعَا

التـي  حر الخ٩ىمُـت فـي ٞـٕغ زالـض، واللجىـت الضولُـت لخ٣مـ ي الخ٣ـاث٤ـزان، زم هبحن صوع اإلاىٓمـاث الضولُـت ٚـ

ا يمً اإلااصة   ؤزحر.في ٕٞغ  وطل٪ 1977مً البروجى٧ى٫ ألاو٫  90جم ب٢غاَع

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتدوس اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش في جىٙيز لوابي ظير ألِا   دوس اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش في جىٙيز لوابي ظير ألِا

، وال قـ٪ (2)ن٠ اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بإنها خاعؽ ؤو عاعـي ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاويجى 

اًـت َـظا ال٣ـاهىن مـً بوكـاء ٢ىاٖـضٍ بلـى ٚاًـت ـمً ؤن َظا الىن٠ ًىم ٖـً صوع ٦بـ حر للجىـت الضولُـت فـي ٖع

مــا٫ الٗضاثُـــت الــظي حٗخــ ىهــٝغ َـــظا الاَخمــام بلــى يـــىابِ ؾــحر ألٖا  الكـــ٤بمشابــت  ٍبر ٢ىاٖـــضـجىُٟــظَا، ٍو

ــ٠ باإلاىٓمــت،  ا فــي الخٍٗغ الشــاوي لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، وؾــىضعؽ َــظا الــضوع فــي ه٣ــاٍ مُٗىــت هسخهــَغ

 ، وطل٪ ٦ما ًلي:ىهُت مً ظهت، وجُٟٗل َظٍ ال٣ىاٖضزم صوع اإلاىٓمت في ب٢غاع ال٣ىاٖض ال٣اه
                                                           

ك٢ ٛنا اُجؾش، ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ ٓظطِؼ اُزطج٤ن ٣ل٢ ثبُـوع، اال  "اٌزطج١ك"ٝ "اٌزٕف١ز"قظٞص أُلبػِخ ث٤ٖ ٓظطِؾ٢ ث -(1

ثـ  ٔؼٕ٘ٞك٢ اُجبة اُ 1977ٖٓ اُجوٝرًٍٞٞ األٍٝ ٝٓبثؼلٛب  80فبطخ أُبكح  رلبه٤بدك٢ اال زٔلؼالٗٚ ٓ "رٕف١ز"أٗ٘ب ٗؼزٔل ٓظطِؼ 

 .313 ، ٓوعغ ٍبثن، صِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ: ، أٗظوٝثبُِـبد اُضالس "ل١بد ٚ٘زا اٌجشٚرٛوٛياالرفب رٕف١ز"

ػ٠ِ أُٞهغ اُو٢ٍٔ ُِغ٘خ اُل٤ُٝخ <<، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، >>عبٔذٚصا٣ق  -(2

 (:20/10/2014ُِظ٤ِت األؽٔو )ربه٣ـ آفو ى٣بهح 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm  

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm


 الباب الثاني: اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة 

  
215 

 
  

  ش:ش:أوال : الخّشيٚ باللجىت الذوليت للفليب ألاحمأوال : الخّشيٚ باللجىت الذوليت للفليب ألاحم

ــــا مدُــــت  ؾــــب٣ذ ؤلاقــــاعة بلــــى وكــــإة اللجىــــت الضولُــــت فــــي الٟهــــل ألاو٫ مــــً البــــاب ألاو٫، باٖخباَع

ٟها ٞخٗٝغ اللجىت الضولُت بىٟؿها ٦ما ًلي: ش ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ؤما ًٖ حٍٗغ  مهمت في جاٍع

ــــ" ــــذ أظــــىذث إلي ــــا مهمــــت حمايــــت ـير مخحـــــاللجىــــت الذوليــــت مىٍمــــت محايــــذة ٔو يزة ومعــــخٝلتل ٜو

 (1)"1977وبشوجو٠ولي ا لّام  1949ومعاِذة احايا النزاُ املعلل مً خال٥ اجٙاٜياث حىيٚ ألاس ْ 

ً التـي جًـم بلـى  وحٗخبر اللجىت الضولُت الًٗى اإلااؾـ للخغ٦ت الضولُت للهـلُب والهـال٫ ألاخمـٍغ

ً للــضو٫، وحٗمــل اللجىــت الضولُــت ٖلــى  ىُــت للهــال٫ والهــلُب ألاخمــٍغ غ ٢ىاٖــض ظاهبهــا الجمُٗــاث الَى جُــٍى

ـؼ الٗمـل الى٢ـاجي بيكـغ ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي واإلابـاصت  ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي وحؿـعى بلـى حٍٗؼ

ازــت الضولُــت الخغ٦ــت الضولُــت ج٣ــىم ٖلجهــا تيـالــؤلاوؿــاهُت   تيـالــ، ٦مــا حٗمــل ٖلــى جىظُــه وجيؿــ٤ُ ؤٖمــا٫ ؤلٚا

.ً  جىٟظَا الخغ٦ت الضولُت للهال٫ والهلُب ألاخمٍغ

حر واضــــر، مــــا صٞــــ٘ الــــبٌٗ بلــــى ونــــٟه بالُــــاب٘ الهجــــحن، ـالىيــــ٘ ال٣ــــاهىوي للجىــــت الضولُــــت ٚــــ بن

حر خ٩ىمُـــــت لِؿـــــذ لهـــــا الصخهـــــُت ال٣اهىهُـــــت الضولُـــــت خُـــــض لـــــم جدكـــــ٩ل ـٞـــــالبٌٗ ًـــــغي بإنهـــــا مىٓمـــــت ٚـــــ

ؿــغي، فــي خــحن ًــغي  بمىظــب اجٟا٢ُــت صولُــت بــل جد٨مهــا اإلاــاصة الؿــخىن ومــا ًلجهــا مــً ال٣ــاهىن اإلاــضوي الؿَى

ؿـــى١ َـــظا الاججـــاٍ (2) زـــغون بإنهـــا جخمخـــ٘ بىيـــ٘ زـــام ًجٗلهـــا جخمخـــ٘ بالصخهـــُت ال٣اهىهُـــت الضولُـــتآ ، َو

 ٖضة حعج مً بُثها:

ًا لهااللجىت الضولُت  -  تي ال جيكإ التزاماث بال ٖلى شخو صولي.ـبمىظب الاجٟا٢ُاث وال ثجٍٟى

تراٝ لها بم - ىظبهـا بالصخهـُت الضولُـت ٦مـا َـى اجٟا٢اث اإلا٣غ بحن اللجىت وخىالي زماهحن صولت ًخم الٖا

ؿغي الظي ٌٗتٝر بظل٪ بهغاخت.  الكإن باليؿبت لالجٟا١ م٘ الاجداص الؿَى

تراٝ ال٣ًــاء الــضولي فــي الٗضًـض مــً اإلاىاؾــباث بالىيــ٘ الخــام للجىـت الضولُــت ممــا ٌُٗــي امخُــاػا ـٖـب -

ٟجها بٗض  ؤلاصالء بكهاصتها ؤمام َظٍ اإلادا٦م. مإلاْى

مخُــاػاث زانــت بل٣ــاء عثــِـ مجلـــ ألامــً با٢ــب فــي ألامــم اإلاخدــضة مــ٘ ؼ اإلاغ مــىذ اللجىــت الضولُــت مغ٦ــ -

ا. ا ومجلـ ألامً ٧امال ؾىٍى  قهٍغ

لـ٤ بٗـض اٖتراٞـا صولُـا بال ؤن الجؼم بـإن اللجىـت الضولُـت جخمخـ٘ بالصخهـُت ال٣اهىهُـت الضولُـت لـم ً

 ال٣ـــاهىوي ل٣ـــى٫ بالىيـــ٘ؾـــخجابت اللجىـــت لكـــغوٍ بوكـــاء اإلاىٓمـــاث الضولُـــت، ممـــا ًـــضٖى بلـــى ابٖامـــا لٗـــضم 

 للمىٓمت. الخام ؤو الهجحن

ا، ظــــاءث ـوج٣ــــىم اللجىــــت الضولُــــت ٖلــــى مبــــاصت ؾــــبٗت ؤؾاؾــــُت حٗمــــل مــــً زاللهــــا وجلــــ تزم بيكــــَغ

 اإلاباصت يمً اإلااصة الغابٗت مً الىٓام ألاؾاس ي بالىو الخالي:

                                                           

-9، ص ص 2007،  ك٤لو١ 5"، ٖٓ ٓطجٞػبد اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ؽ رؼشف ػٍٝ اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األزّش" -(1

11. 

اُؼَٔ( <<، ٓقزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ  ؽن اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ ػلّ اإلكالء ثشٜبكح )اَُو٣خ ك٢>> ،غبثٛسهٝٗب  -(2

 .86 -76، ص ص  2002،  845اُؼلك ،2002ُِظ٤ِت األؽٔو 
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 دوس اللجىت الذوليت َو بخاـت الٝيام بما يجحي:"

ــــــــــذم الخحـــــــــــــــــــــون ووؽــــــــــش املبــــــــــادئ ألاظاظــــــــــي – ( ؤ) يزل والحيــــــــــادل ـت للحش٠ــــــــــتل أال و ــــــــــي: إلاوعــــــــــاهيتل ِو

يتل والوحذةل والّامليت    ."ويظخٝال٥ل والىِو

ــــت مُٗىــــت باليؿـــبت للجىــــت الضولُـــت ججٗــــل مــــً ٧ـــل الٗملُــــاث ال٣اهىهُــــت  وجدمـــل َــــظٍ اإلابـــاصت عمٍؼ

وؿــــان مــــً مىُلــــ٤ ترم َــــظٍ اإلابــــاصت وجىُلــــ٤ مثهــــا، ٞاللجىــــت الضولُــــت حٗمــــل ٖلــــى خماًــــت ؤلاـواإلاُضاهُــــت جدــــ

ضم الخد يـاع آزـغ، ٦مـا جلتـزم  حز ـٖلى ؤؾاؽ الجيـ ؤو الٗغ١ ؤو الضًً ؤو الـغؤي ؤو ؤي جمُـ حز ـؤلاوؿاهُت، ٖو

ـ بر ـا، ٦مـا حٗخـمـالخُاص بحن ؤَغاٝ الجزإ وال حؿهم في اإلاجهىص الخغبي ألي مثه حر جابٗـت ألي مـً ـمؿـخ٣لت ٚو

ـــ ازـــت حر الخ٩ىمُـــت فـــي ٧ـــل وكـــاَاتهـالجهـــاث الخ٩ىمُـــت ٚو ا، وحٗخمـــض ٖلـــى الٗمـــل الُـــىعي والخُـــىعي فـــي ؤلٚا

للهــال٫ ؤو الهــلُب ألاخمــغ لدؿــهُل الٗمــل الــضولي مــا ًجٗــل الخغ٦ــت  ةواإلاؿــاٖضة، ول٩ــل بلــض ظمُٗــت واخــض

ىخــضة، بيــاٞت بلــى ؤن َــظٍ الخغ٦ــت ٖاإلاُــت فــي هُا٢هــا وحٗمــل فــي ٧ــل مىــا٤َ الجزاٖــاث ُالضولُــت جدؿــم بال

 (1) وال٩ىاعر اإلادخملت.

ت، خؿــــب اإلاــــاصة الؿــــابٗت مــــً الىٓــــام ألاؾاســــ ي للجىــــت الضولُــــت ٞــــةن وبسهــــ ىم اإلاــــىاعص البكــــٍغ

ـاصة اهخسـابهم  15بلـى   5ؤًٖائها ًتراوح ٖضصَم بحن  حن ًسًـٗىن إٖل ؿـٍغ ًٖـىا مـً بـحن اإلاـىاَىحن الؿَى

ًــاء،  ٧ــل ؤعبــ٘ ؾــىىاث، وبٗــض اه٣ًــاء زــالر والًــاث للًٗــى ًجــب ؤن ًدهــل ٖلــى ؤٚلبُــت زالزــت ؤعبــإ ألٖا

٤ اله٩ُلت الخالُت:و  ٟىن في اللجىت الضولُت ٞو  ٣ٍؿم اإلاْى

هـــي الهُئـــت الغثاؾـــُت الٗلُـــا للجىـــت الضولُـــت، وحكـــٝغ ٖلـــى ٧اٞـــت ؤوكـــُةها، وج٣ـــىم بهـــُاٚت  الجمّيـــت: -

غؤؾها عثِـ اللجىت اهُتحز ـالؿُاؾاث، وجدضًض ألاَضاٝ الٗامت، واإلاىا٣ٞت ٖلى اإلا  .والخؿاباث، ٍو

ٗض ؤوكُةها.َى ظهاػ ٞغع م لغ الجمّيت:  -  ي للجمُٗت، ج٩لٟه ألازحرة ببٌٗ مً ؾلُاتها َو

يؿـــ٤ الٗال٢ـــاث الشئاظـــت:  - ًخ٨ٟـــل عثـــِـ اللجىـــت الضولُـــت باإلاؿـــاولُت ٖـــً مجلــــ ؤلاصاعة والجمُٗـــت، ٍو

 الخاعظُت.

 اإلاؿاولت ًٖ جُب٤ُ ألاَضاٝ الٗامت مً ٢بل الجمُٗت.وهي ، جمشل الهُئت الخىُٟظًت للجىتإلاداسة:  -

ُٟت اإلاغا٢بت الضازلُت، وهي مؿخ٣لت ًٖ مجلـ ؤلاصاعة.إلاداسيت:  مشاٜبت الؽنون -  جًُل٘ بْى

اث الى٣ضًت والُٗيُـت مـً  وبسهىم الجاهب اإلاالي، جهغح اللجىت الضولُت بإنها حٗخمض ٖلى الخبٖر

ً، واإلاىٓمــاث ٞــى١  ىُــت للهــال٫ والهــلُب ألاخمــٍغ ــغاٝ فــي اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠، والجمُٗــاث الَى الــضو٫ ألَا

ىُت ٧  (2)االجداص ألاوعوبي ومهاصع ؤزغي ونٟةها بالٗامت والخانت.الَى

                                                           

 .50"، ٓوعغ ٍبثن، ص رؼشف ػٍٝ اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األزّش"-(1

، ٝاُان١ ؽاَ ٓؾاَ اُ٘ظابّ األٍبٍا٢ 1998ؽي٣وإ/٤ٗٞ٣اٚ  24غ٘اخ اُل٤ُٝاخ ُِظا٤ِت األؽٔاو اُظابكه كا٢ اُ٘ظابّ األٍبٍا٢ ُِطله  -(2

اَُاجؼخ ُِؾوًاخ اُل٤ُٝاخ ٛانٙ أُجابكة  ، ًٔاب راْ اإلػاالٕ ػا1998ٖع٤ِ٣ٞاخ  20كفَ ؽ٤اي اُ٘لابم كا٢ ًٔب  ،1973عٞإ  21اُظبكه ك٢ 

، ٝهل ٝهكد ٛنٙ أُجبكة 1965ّاُٜالٍ األؽٔو٣ٖ اُن١ ػول ك٢ ك٤٤٘ب ػبّ ه٤ٍٔب ك٢ أُئرٔو اُل٢ُٝ اُؼشو٣ٖ ُِظ٤ِت ٝٝاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ 

، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو ػزٍُشو٣ق )أ( ٖٓ ٛنا اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ، أٗظو ك٢ مُي:  04اَُجؼخ ػٖٔ أُبكح 

 .295هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص 
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٩ُلةهـا ومسخلـ٠  بُٗةها ال٣اهىهُت واإلاباصت التـي حؿـدىض بلجهـا َو بٗض الخٗٝغ ٖلى اللجىت الضولُت َو

غ وج مـــــا٫ ظىاهــــب وكــــاَها، هدـــــاو٫ فــــي مــــا ًلـــــي اؾــــخٗغاى صوعَــــا فـــــي مجــــا٫ جُــــٍى ىُٟـــــظ يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

لؿـــــٟةها فـــــي طلـــــ٪، زـــــم جُب٣ُـــــاث لهـــــظٍ ، وؾـــــيخٗٝغ ٖلـــــى مىهجالٗضاثُـــــت ـــــاع ٞو ُةهـــــا فـــــي الٗمـــــل فـــــي َـــــظا ؤلَا

ما٫ الٗضاثُت. غ يىابِ ؾحر ألٖا  اإلاىهجُت في الىا٢٘ مً زال٫ ججاعبها في جٍُى

ما٥ الّذائيت:مىهجيت مىهجيت زاهيا: زاهيا:  ما٥ الّذائيت:ِمل اللجىت الذوليت في جىويش وإسظاء ٜواِذ ظير ألِا   ِمل اللجىت الذوليت في جىويش وإسظاء ٜواِذ ظير ألِا

ً ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي جدضًــضا مىــظ " فــي بضاًــنري دوهــانـَــ٢ــام بهــا " تيـالــمىــظ الجهــىص  ت جــضٍو

غ ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي فــــي مىاُٖــــض َامــــت  1864ٖــــام  ٧ــــان للجىــــت الضولُــــت صوع عاثــــض فــــي جُــــٍى

سُت مً ٖمغ َظا ال٣اهىن، بال ؤن َظٍ الٗملُت لِؿذ ؾهلت بل هي زمغة ظهىص  مـً الهُئـت مـً  ٦بحـرةوجاٍع

سخهــغ ال٣ُٟــ ــت مهــام، ٍو ــاث٠ التــي ج٣ــىم بهــا اللجىــت الضولُــت فــي إيــٚ ظــاهذوص ه "زــال٫ مجمٖى " َــظٍ الْى

 اإلاُضان ال٣اهىوي ٖضة ؤصواع مغخلُت ومترابُت، هىضخها ٖلى الك٩ل الخالي:

ذ إلاخٙاٜاث والى احاث إلاوعاهيت في امليذان وبحث أظبات ا: -1  ـس

ؿـمذ  ة ٞاع٢ت في ٞٗالُتحز ـجزإ اإلاؿلر مـبن جىاظض اللجىت الضولُت في مُضان ال صوعَا ووكـاَها، َو

لهـــا َـــظا الـــضوع اإلاُـــضاوي بـــالى٢ٝى ٖلـــى ج٣ُـــُم ٞٗالُـــت ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ومـــىاًَ هجاخهـــا 

ىـــض و٢ـــٕى زؿـــاثغ بوؿـــاهُت ٞاصخـــت ٞـــةن ؤنـــاب٘ الاتهـــام جخجـــه مباقـــغة بلـــى ـوبزٟا٢هـــا فـــي الـــ جزإ اإلاؿـــلر، ٖو

ٗخـــــ خـــــض بُٗـــــض، وجخيبـــــه اللجىـــــت الضولُـــــت لهـــــظٍ  بر الـــــبٌٗ َـــــظٍ الىٓـــــغة ٢انـــــغة وؾـــــُدُت بلـــــىـال٣ـــــاهىن، َو

اإلاؿإلت، ما ًجٗلها ال جىضٞ٘ بلى ٖملُـت مغاظٗـت مةهـىعة وم٩لٟـت لل٣ـاهىن، بـل ًجـب ؤن جبدـض فـي ألاؾـباب 

مــت بمىظــب  :الخ٣ُ٣ــت وعاء َــظا الاهةهــا٥ َــل حٗــىص بلــى زــغوط ٖمــضي ٖــً ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن مــا ٌكــ٩ل ظٍغ

تري ال٣ىاٖــــض ـَــــظٍ ال٣ىاٖــــض؟، ؤو بلــــى سٛــــغاث ؤو ه٣ــــو ٌٗــــ َــــظا ال٣ــــاهىن؟، ؤو بلــــى يــــ٠ٗ فــــي آلُــــاث جىُٟــــظ

ال٣اهىهُـــــــت حؿـــــــخىظب الخدؿـــــــحن ؤو الخٗـــــــضًل ؤو الخجضًـــــــض هٓـــــــغا للخُـــــــىع فـــــــي َبُٗـــــــت الجزاٖـــــــاث ووؾـــــــاثلها 

غ الــــ ٗهــــا ـوؤؾــــالُبها؟، وهــــي ؤمــــىع جخدــــضص بمىظــــب الــــضوع اإلاُــــضاوي للجىــــت الضولُــــت مــــً زــــال٫ الخ٣ــــاٍع تي جٞغ

براء ـجزإ اإلاؿــلر، وبىــاءا ٖلُــه ج٣ــىم اللجىــت الضولُــت باؾدكــاعة الخـــبٗــض الــالىخــضاث الٗاملــت ٢بــل وؤزىــاء و 

ــ ٘ همىطظُــت ًــخم ج٣ــضًمها بلــى الــضو٫ يــمً اإلاــاجمغاث  حر الخ٩ــىمُحنـالخ٩ــىمُحن ٚو فــي ؾــبُل بٖــضاص مكــاَع

ا.ُتالضبلىماؾ    (1) مً ؤظل مىا٢كةها وب٢غاَع

 جحٙيز الجهاث الٙاِلت للخّامل مْ املؽ٢الث إلاوعاهيت: -2

جزإ اإلاؿــلر، حٗمــل اللجىــت الضولُــت ـٗــض ظمــ٘ البُاهــاث اإلاُضاهُــت واإلاكــ٨الث الٗملُــت مــً وا٢ــ٘ الــب

حر فــي الخٗامــل مــ٘ َــظٍ اإلاكــ٨الث وبًجــاص خلــى٫ مىاؾــبت ـحز الجهــاث الٟاٖلــت واإلاٗىُــت ٖلــى الخ٨ٟـــٖلــى جدٟــ

براء ـت مخ٨ــــغعة للخــــلهــــا، وبــــظل٪ ال ج٨خٟــــي اللجىــــت الضولُــــت بةًجــــاص اإلاكــــ٩لت بــــل ح٣ٗــــض مــــاجمغاث صبلىماؾــــُ

ُٗت لهــا، ـٚــالخ٩ــىمُحن و  حر الخ٩ــىمُحن واإلاسخهــحن لبدــض ؤؾــباب اإلاكــ٩لت ومــضي بم٩اهُــت اإلاٗالجــت الدكــَغ

  (2) وجً٘ ٧ل زبراتها الؿاب٣ت في ؾبُل جد٤ُ٣ طل٪.

                                                           

 ٓوعغ ٍبثن. )طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ(<<، ُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗا، >>عبٔذٚصا٣ق  -(1

 أُوعغ ٗلَٚ. -(2
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 الحٙاً امل٣اظب إلاوعاهيت والّمل ِاع حّضيض ِامليت ا: -3

ـــؼ مغخلـــت مهمـــت ظـــضا للخٟـــاّ ٖلـــى اإلا ُٟـــت الخٍٗؼ ٩اؾـــب ؤلاوؿـــاهُت اإلاد٣٣ـــت فـــي الاجٟا٢ُـــاث بن ْو

ـــؼ ال٣بـــى٫ الٗـــالمي ل٣ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي لًـــمان  الضولُـــت، وبمىظبهـــا حٗمـــل اللجىـــت ٖلـــى حٍٗؼ

ـــغاٝ اإلادخملـــحن للــــالالـــ جزإ اإلاؿـــلر، وؤو٫ زُـــىة فـــي ؾـــبُل طلـــ٪ حصـــجُ٘ الـــضو٫ ٖلـــى ـتزام بهـــا مـــً ٧ـــل ألَا

جـــب ؤن حؿـــةهضٝ َـــظٍ الجهـــىص بضعظـــت ؤولـــى الجهـــاث الٟاٖلـــت فـــي الاهًـــمام بلـــى الاجٟا٢ُـــاث ؤلاوؿـــاهُت،  ٍو

ـــ ًـــاء الخ٩ـــىمُحن والبرإلاـــاهُحن و٢ُـــاصاث الجُـــىف ٚو م مـــً ؤصـــخاب ال٣ـــغاع فـــي الضولـــت، ـالضولـــت مـــً ألٖا حَر

ــىص الخابٗــت لهــا لــضي  وحٗمــل اللجىــت الضولُــت فــي ؾــبُل طلــ٪ مــً زــال٫ البٗشــاث ؤلا٢لُمُــت واإلامشلُــاث والٞى

ىُت للهال٫ والهلُب ألاخمغ.الضو٫ و٦ظل٪ الجم   (1) ُٗاث الَى

 مشاٜبت أداء الٝواِذ إلاوعاهيت في امليذان: -4

بٗــــض الٗملُــــت ال٣اهىهُــــت الؿــــاب٣ت، حٗــــىص اللجىــــت الضولُــــت بلــــى اإلاُــــضان فــــي مهمــــت مالخٓــــت الازخبــــاع 

ـــا، وجـــخ٣مو نـــٟت اإلاغا٢ـــب لدســـجُل الىجاخـــاث وؤلازٟا٢ـــاـالخ٣ُ٣ـــي والٗملـــي لل٣ىاٖـــض الـــ ث تي جـــم ب٢غاَع

مـا٫ الٗضاثُــت ولٟـذ اهدبــاٍ ؤَـغاٝ الـــال٣اهىهُـت والٗملُــت فـي مُــاصًً الـ جزإ ألي ـجزإ اإلاؿــلر وؤزىـاء ؾــحر ألٖا

ـ٤  اهةها٧اث ٢ض جدضر ٖمضا ؤو صون ٢هض، وج٣ىم اللجىـت الضولُـت َىـا بٗملُـت اإلاالخٓـت اإلاُضاهُـت ٖـً ٍَغ

تي جدخـــ٪ مباقـــغة ـٚازـــت واإلاؿـــاٖضة الـــجزإ ؤو الطـــخاًا، ؤو بىاؾـــُت ٞـــغ١ ؤلا ـجل٣ـــي الكـــ٩اوي مـــً ؤَـــغاٝ الـــ

ــــاعاث الــــ تي ج٣ــــىم بهــــا للمٗخ٣لــــحن وألاؾــــغي، ـبالطــــخاًا وجخىاظــــض مــــً مىــــا٤َ الاقــــدبا٥، ؤو مــــً زــــال٫ الٍؼ

ــالم بٗــض الخإ٦ــض مــً صــخت مٗلىمةهــا، ومــً اإلاخٗــاٝع ٖلُــه ؾُاؾــت اللجىــت  ــ٤ وؾــاثل ؤلٖا وؤخُاهــا ٖــً ٍَغ

ىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي مـــا ٖـــضا فـــي خـــضوص يـــ٣ُت ؾـــىإحي ٖلـــى ني باهةها٧ـــاث ال٣ـــاهـالضولُـــت بٗـــضم الخىضًـــض الٗلـــ

ــا الخ٣ــا، وج٣ـــىم اللجىــت الضولُـــت باالجهــا٫ بـــإَغاٝ الــ ُٟـــت ـط٦َغ جزإ لى٢ـــ٠ الاهةها٧ــاث، وحٗـــىص بــظل٪ لْى

 (2) الغنض لخخ٩امل الٗملُت.

ما٥ الّذائيت: ما٥ الّذائيت:زالثا: ج شبت اللجىت الذوليت في جىويش وال٢ؽٚ ًِ لوابي ظير ألِا   زالثا: ج شبت اللجىت الذوليت في جىويش وال٢ؽٚ ًِ لوابي ظير ألِا

لــى آلُــت ٖمـــل اللجىــت الضولُــت، ؾــىداو٫ بُــان الجهـــىص الٗملُــت للجىــت الضولُــت فـــي بٗــض الخٗــٝغ ٖ

غ ال٣ىاٖـــض الاجٟا٢ُـــت الخــــ ُــــت ـجُـــٍى مـــا٫ الٗضاثُـــت وال٨كــــ٠ ٖـــً ال٣ىاٖـــض الٗٞغ ي جد٨ـــم يـــىابِ ؾــــحر ألٖا

٤ ما ًلي:  باؾخسضام آلالُاث اإلاظ٧ىعة آهٟا، وطل٪ ٞو

ما٥ الّذائيت: دوس اللجىت الذوليت في جىويش يجٙاٜياث املخّلٝت -1  بعير ألِا

اًـــت اجٟا٢ُـــاث  ل٣ـــض ٧ـــان للجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ صوع بـــاعػ ال زـــالٝ ٖلُـــه ُٞمـــا ًســـو ٖع

مــغوعا  1864ظىُــ٠ الخانــت بدماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت، وطلــ٪ مىــظ اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ ألاولــى لٗــام 

اًــــت ٧املـــــت الجٟا٢ُـــــاث بغوجى٧ىالتهـــــا ؤلايـــــاُٞت ألاو٫ ، و 1949واجٟا٢ُـــــاث ظىُـــــ٠ ألاعبـــــ٘  1929ظىُـــــ٠  بٖغ

حرا، وبــظلذ ـ" اَخمامــا ٦بــهٍــام حىيــٚٞاللجىــت الضولُــت ٧اهــذ تهــخم بجاهــب " 2005والشالــض  1977والشــاوي 

 ظهىصا ظباعة في ؾبُل جد٤ُ٣ اإلا٩اؾب ؤلاوؿاهُت اإلاىجؼة.
                                                           

 ٓوعغ ٍبثن. )طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ(<<، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، >>عبٔذٚصا٣ق  -(1

2(- Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Ellipses, 2 eme édition,  Paris, 2006, pp. 95- 

97. 
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يـ ى بال ؤن ألامغ لم ٨ًً بىٟـ الهىعة باليؿـبت الجٟا٢ُـاث الَـاي ٖلـى ألا٢ـل فـي البضاًـت، ٣ٞـض م

ـــل خـــ مـــا٫ الٗضاثُـــت، وطلـــ٪ ٢ـــض ٌٗـــىص بلـــى تى بـــضؤث اللجىـــت الضولُـــت ؤلا ـػمـــً ٍَى َخمـــام بًـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ثر مـً ؾـلى٦ُاث ـْغوٝ وكإة اللجىت الضولُت ٦مىٓمت بٚازت تهخم بمؿاٖضة ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿـلخت ؤ٦ـ

غ ٢ىاٖـــــض ال  ٗــــض صوع اللجىــــت الضولُـــــت فــــي جُــــٍى ــــم ؤَمُخـــــه اإلادــــاعبحن ووؾــــاثل وؤؾــــالُب ال٣خـــــا٫، َو َــــاي ٚع

ــا ٢ىاٖــض ظىُــ٠، بط لــم ٨ًــً َىالــ٪ ؤي صوع ًــظ٦غ للجىــت الضولُــت فــي بٖــالن  َغ مخىايــٗا باإلا٣اعهــت مــ٘ جٍُى

، ٦مـــا لـــم جدًـــغ اللجىـــت الضولُـــت ال إلاـــاجمغ الؿـــالم 1874مكـــغوٕ بغو٦ؿـــل وال  (1)1868" ظـــان بترظـــبٓر"

سُـت ألانـلُت لًـ 1907وال الشاوي  1899ألاو٫  مـا٫ الٗضاثُـتوهـي اإلاهـاصع الخاٍع ، و٢ـض خٓـغ ىابِ ؾـحر ألٖا

ا الٗـــام  ؿـــغي ولـــِـ للجىـــت الضولُـــت التـــي لـــم للؿـــالم ول٨ـــً ٦ممشـــل لئل 1899مـــاجمغ ؾـــ٨غجحَر جدـــاص الؿَى

   (2) .حؿاَم في نُاٚت َظٍ اإلاهاصع

وبٗض الخهُلت اإلاهىلت في الخغب الٗاإلاُت ألاولى ظغاء اؾخسضام ألاؾـلخت ال٨ُمُاثُـت، بـضؤ اَخمـام 

ولُـــــت بال٣ًــــــاًا اإلاخٗل٣ـــــت بىؾـــــاثل وؤؾــــــالُب ال٣خـــــا٫ بـــــضٖىتها لٗهــــــبت ألامـــــم لخٓـــــغ ألاؾــــــلخت اللجىـــــت الض

ٖـً اإلاـاجمغ  ٧اهـذ وعاء نـضوع ٢ـغاع٥ بـظل٪، و 1920ال٨ُمُاثُت ومـً بُثهـا الٛـاػاث الخاه٣ـت والؿـامت ٖـام 

ى٫ ظىُــ٠ بغوجى٧ــ، و٢ــض جــم اٖخمــاص (3) 1921الــضولي للهــال٫ ألاخمــغ والهــلُب ألاخمــغ الــضولي الٗاقــغ لٗــام 

ؾــــخٗما٫ الٛــــاػاث الخاه٣ــــت والؿــــامت ؤو مــــا قــــابهها والىؾــــاثل الجغزىمُــــت فــــي الخــــغب ببكــــإن خٓــــغ  1925

اًــــت ٖهــــبت ألامــــم، واؾــــخمغ َــــظا الجهــــض بةنــــضاع اللجىــــت الضولُــــت إلاكــــغوٕ اإلاــــىاص اإلاخٗل٣ــــت بالخــــض مــــً  بٖغ

والـــظي جًـــمً ؤو٫  بٗـــض مكـــاوعاث مُىلـــت، 1956ًخٗـــغى لهـــا اإلاـــضهُىن ػمـــً الخـــغب لٗـــام  تيـالـــزُـــاع ألا 

يُـــــت صولُـــــت جخًـــــمً جدضًـــــض الخـــــضابحر الاخخُاَُـــــت والى٢اثُـــــت ؤزىـــــاء الهجـــــىم وخٓـــــغ الهجمـــــاث  مداولـــــت جضٍو

غاى بوؿاهُت.  (4) الٗكىاثُت وجىُٓم اؾخسضام ألاؾلخت أٚل

لــــى زلُٟــــت وكــــاَها فــــي الٗضًــــض مــــً ه٣ــــاٍ الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت آهــــظا٥، مشــــل الخــــغب فــــي ُٞدىــــام  ٖو

ـــغ 1973، والخـــغب الٗغبُـــت ؤلاؾــغاثُلُت لٗـــام 1973ا بلـــى ٚاًــت وال٣هــ٠ الهاثـــل ٖلجهــ ، وبــاقي خـــغوب الخدٍغ

٣ُا، ٢امذ اللجىت الضولُت بخدٟ ً للهـال٫ والهـلُب حز ــفي ؤٍٞغ ً فـي  اإلااجمغ الضولي الخاصي والٗكـٍغ ألاخمـٍغ

ت والــظي ٣ًيــ ي فــي مًــمىهه بًــغوعة مىانــلت ظهــىص اللجىــ 13بنــضاع ال٣ــغاع ع٢ــم  1969اؾــُىبى٫ لٗــام 

الضولُـــت لل٣ُـــام بمغاظٗـــت مىؾـــٗت ال٣ـــاهىن الـــضولي ال٣ـــاثم الخـــام بالجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت مـــ٘ صٖـــىة الخبـــراء 

 (5) الخ٩ىمُحن إلظغاء اإلاكاوعاث اإلاُلىبت.

                                                           

"، هاٍَ هئ٤ٌ اُِغ٘خ عبْ ثزشعجشؽ" ث٤٘خ ه٤ظو ه٤ٍٝب ثؼول ٓئرٔو "غٛعزبف ١١ُِٔٛٗٔب ػِْ هئ٤ٌ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ آٗناى " -(1

ُٔٞػٞػ٤ٖ اال إٔ ؽِجٚ هٞثَ ثبُوكغ، أٗظو ك٢ مُي: اُل٤ُٝخ هئ٤ٌ اإلرؾبك ا٣ََُٞو١ ثؼْ أُئرٔو ا٠ُ ٓئرٔو ع٤٘ق الهرجبؽ ا

 .93، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُشو٣ق 

 .94، ص أُوعغ ٗلَٚ -(2

3)- "the ICRC considers that the only way to shelter civilians from some of the worst dangers arising 

from war is purely and simply to prohibit air raids and chemical and bacteriological warfare, for 

which it makes a pressing appeal to the Conference", Jean MIRIMANOFF, ,<<The red cross and 

biological and chemical weapons>>, op.cit., pp. 307, 308.  

، 95، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػزٍُشو٣ق  -(4

96. 

5(- Oji UMOZURIKE,<<Protection des victimes des conflits armes>>, in les dimensions 

internationales du droit humanitaire, Institut Henry Dunant, UNESCO, Pedone, Paris, 1986, p. 299. 
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ش ـواؾــــخجابت لل٣ــــغاع اإلاــــظ٧ىع، ٣ٖــــضث اللجىــــت الضولُــــت مــــاجمغ الخــــ  مــــاًى  24براء الخ٩ــــىمُحن بخــــاٍع

يين لخج٠يـــذ وجىـــويش الٝـــاهون الـــذولي إلاوعـــاوي املىبـــٞ فـــي براء الح٢ـــومـمـــنجمش الخـــجدـــذ مؿـــمى " 1971

خـه صوعة زاهُـت إلاـاجمغ الخــزبـ 40" خًـٍغ خـىالي النزاِاث املعلحت
 
ل
 
براء الخ٩ـىمُحن ٣ٖـض بـحن ـحر خ٩ـىمي، ج

صولــت، وؾــمذ َــظا الخًــىع  77حر خ٩ــىمي مــً ـمىــضوب وزبــ 400خٓــٍغ مــا ًٟــى١  1972ًىهُــى  3 - مــاًى 3

وي والخٗلُـــــ٤ ٖلجهمـــــا، ًًـــــاٝ بلجهـــــا إل٢ـــــغاع مكـــــغوعي البروجى٧ـــــىلحن ألاو٫ والشـــــا اإلاىؾـــــ٘ بلـــــى حكـــــ٨ُل لجـــــان

ُئـاث ـظخماٖاث ؤزغي ٦شب مبر  1971)فـي مـاعؽ مسخلٟـت حرة مـ٘ ؤٞـغاص َو للمىٓمـاث  1971فـي الَـاي، وهـٞى

فـــي ُِٞىـــا( ول٣ـــاءاث مخٗـــضصة مـــ٘ ممشلـــي مىٓمـــت ألامـــم اإلاخدـــضة، ٦مـــا ؾـــمذ  1972حر الخ٩ىمُـــت، ومـــاعؽ ـٚـــ

ً فــــــي َهــــــغان إلاىا٢كــــــت اإلاكــــــغوٖحن وويــــــ٘  اإلاــــــاجمغ  ً للهــــــال٫ والهــــــلُب ألاخمــــــٍغ الــــــضولي الشــــــاوي والٗكــــــٍغ

غ ـاللمؿــــاث ألازــــ حرة ٖلجهمــــا بلــــى ٚاًــــت صٖــــىة ممشلــــي الــــضو٫ عؾــــمُا بلــــى اإلاــــاجمغ الضبلىماســــ ي لخإ٦ُــــض وجُــــٍى

 حنوجى٧ــىلالــظي جمسـٌ ٖـً ب٢ـغاع البر 1977-74ػمـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت  ٤ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي اإلاُبــ

ما٫ الٗضاثُت  ؤٖضا بٗضالظًً ؤلاياُٞحن  ش يىابِ ؾحر ألٖا  (1).1977ؤٚؿُـ  12 بخاٍع

مــا٫ الٗضاثُــت ًخهــاٖض، ولــضي بخؿــاؽ اإلاىٓمــت  وبــضؤ اَخمــام اللجىــت الضولُــت بًــىابِ ؾــحر ألٖا

ـــــاهوو" 1974" لوظـــــيرن فـــــي " الٟىُـــــحن براءـبسُـــــىعة ألاؾـــــلخت الخ٣لُضًـــــت صٖـــــذ بلـــــى مـــــاجمغ الخـــــ  1976" لٔو

ــ٘ الى٣ــاف  براء الخ٩ــىمُحن الــظي ؤ٢ــغ ـمــاجمغ الخــبلــى إلاىا٢كــت اإلاكــ٩لت، وج٣ــغع يــمً اإلاىا٢كــاث يــغوعة ٞع

ـــغ الٗــام بلـــى الجمُٗــت الٗامـــت لؤلمـــم 1979بًــغوعة خٓـــغ بٗــٌ ألاؾـــلخت الخ٣لُضًــت ٖـــام  ــ٘ الخ٣ٍغ ، وجـــم ٞع

والشـــاوي بـــحن  ،1970مبر ؾـــبخ 28-10جبيـــذ ال٨ٟـــغة وصٖـــذ بلـــى اإلاـــاجمغ الضبلىماســـ ي ألاو٫ بـــحن  تيـالـــاإلاخدـــضة 

 (3)وبغجى٧ىالتها ؤلاياُٞت. 1980، ؤًً جم ب٢غاع اجٟا٢ُت ألاؾلخت الخ٣لُضًت (2)1980ؤ٦خىبغ  10ؾبخمبر و15

حزع اإلاٗمُـت مـً زـال٫ ٖملهـا ـخٓـغ ؤؾـلخت اللـ فـيجىت الضولُـت بكـ٩ل ٦بحـر ٦ـظل٪ و٢ض ؾاَمذ الل

 1989ان وال٣ـــاهىهُحن ؤعبــ٘ صوعاث بــحن ؾـــىىاث اإلاُــضاوي خُــض هٓمـــذ لخبرائهــا الُبُــحن الٗـــاملحن فــي اإلاُــض

حر ال٣ابــل للمٗالجــت، وصٖــذ بلــى ـع حؿــبب ٣ٞــضان البهــغ ٚــحزـوالــظًً جىنــلىا بلــى وظــىص ؤؾــلخت لــ ،1991و

مـــــــاجمغاث ٖضًـــــــضة إلًهـــــــا٫ َـــــــظٍ الىخـــــــاثج للـــــــضو٫ بمؿـــــــاٖضة مىٓمـــــــاث بوؿـــــــاهُت ؤزـــــــغي بلـــــــى ٚاًـــــــت ب٢ـــــــغاع 

 (4).1995البروجى٧ى٫ الغاب٘ 

تراح مكــــغوٕ مسلٟــــاث الخــــغب ال٣ابلــــت ـ٢ــــبٖملــــذ اللجىــــت الضولُــــت ٖلــــى  مــــل،وبــــىٟـ مىهجُــــت الٗ

وبٗــض ٖــضة  2001جٟا٢ُــت ألاؾــلخت الخ٣لُضًــت لٗــام باجمغ الضبلىماســ ي الــضوعي إلاغاظٗــت لالهٟجــاع يــمً اإلاــ

بكـــــإن مسلٟـــــاث الخـــــغب ال٣ابلـــــت  2003براء الخ٩ـــــىمُحن جـــــم ب٢ـــــغاع البروجى٧ـــــى٫ الخـــــامـ ـاظخماٖـــــاث للخـــــ

ؾــاَمذ اللجىــت الضولُــت فــي الؿــعي لخــل مكــ٩لت ألالٛــام ألاعيــُت ؤًــً صٖــذ  الخماؾــت بــىٟـو  لالهٟجــاع،

ت والُبُـــــــت  بلــــــى مـــــــاجمغ صولـــــــي لخــــــل مكـــــــ٩لت ألالٛـــــــام ألاعيــــــُت صٖـــــــذ ُٞـــــــه الجهــــــاث الخ٩ىمُـــــــت والٗؿـــــــ٨ٍغ

                                                           

1(- Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, op.cit., 

pp. 1-2.      

، ٢ُ98 اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُلٝػزٍُشو٣ق  -(2

99. 

 .272 - 270، رطٞه رل٣ٖٝ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص عؼذ هللا ػٔو-(3

اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ، -، >>األٍِؾخ اُغل٣لح ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗٔٛر١ٓ، آٗب ثه-داٚصٚاٌذ ٣ُٞي -(4

 .173-158ٓوعغ ٍبثن، ص ص 
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ــــ٘ الخىنـــُاث بلـــى اإلاــــاجمغ الاؾخٗغاضـــ ي الجٟا٢ُـــت ألاؾــــلخت  وؤلاوؿـــاهُت لبُـــان آزـــاع ألالٛــــام ألاعيـــُت وجـــم ٞع

لؤلؾــلخت الخ٣لُضًــت، ولــم ًد٣ــ٤  1980ؤًــً جــم حٗــضًل البروجى٧ــى٫ الشــاوي الجٟا٢ُــت  1994ُضًــت ٖــام الخ٣ل

لـضٖىة بلـى َظا الخٗضًل الجؼجي آما٫ اإلاجخم٘ الضولي، بال ؤن َظا ٧ـان خـاٞؼا للخ٩ىمـت ال٨ىضًـت مـً ؤظـل ا

صوع بـــاػع فـــي بظـــغاء  الـــظي ؤ٢ـــغ اجٟا٢ُـــت خٓـــغ ألالٛـــام ألاعيـــُت جمامـــا، ٦مـــا ٧ـــان للجىـــت1997مـــاجمغ ؤوجـــاوا 

 (1) .2008الضعاؾاث والبدىر والضٖىة للماجمغ الضولي الخام بدٓغ ألاؾلخت الٗى٣ىصًت ٖام 

ما٥ الّذائيت: -2 يت املخّلٝت بعير ألِا  دوس اللجىت الذوليت في ال٢ؽٚ ًِ الٝواِذ الّ٘ش

ُــت، وطلــ٪ ٖــً ــ٤  ٖملــذ اللجىــت الضولُــت ٖلــى مكــغوٕ فــي ٚاًــت ألاَمُــت بكــإن ال٣ىاٖــض الٗٞغ ٍَغ

ُــــــت وجهــــــي٠ُ َـــــــظٍ  ٖملُــــــت عنــــــض اإلاماعؾــــــاث الٗملُــــــت للـــــــضو٫ فــــــي الخٗامــــــل مــــــ٘ ال٣ىاٖـــــــض الضولُــــــت الٗٞغ

ٖخ٣ـــاص ال٣ـــاهىوي ي مًـــمىنها بلـــى الؿـــلى٥ ال٣ـــاثم وؤلا اإلاماعؾـــاث فـــي قـــ٩ل ٢ىاٖـــض ٢اهىهُـــت م٨خىبـــت ؤ٢ـــغب فـــ

ءة الٗالُـت والـظًً بةلؼامُخه، وفي ؾبُل طل٪ ٢امذ اللجىت الضولُت بدك٨ُل لجـان مـً الخبـراء طوي ال٨ٟـا

ــــاث اللجىــــت الضولُــــت طاتهــــا، مكــــاوعة الخــــ براء ـ٢ــــامىا بالبدــــض فــــي مهــــاصع صولُــــت ٖضًــــضة مــــً بُثهــــا : مدْٟى

ـت و ال٣اهىهُحن مً مسخل٠ اإلاضاعؽ  ىُـت والـضلُل بو ال٣اهىهُـت، واإلاـظاَب ال٨ٍٟغ ٗاث الَى ؾـخٗغاى الدكـَغ

ىُــــت، والبدـــض  تي صزلــــذ هُــــا١ ـجٟا٢ُــــاث الضولُـــت الــــالافــــي الٗؿـــ٨غي ل٩ــــل صولــــت وألاخ٩ـــام ال٣ًــــاثُت الَى

هخ٣الُــــت، ويــــمً مىا٢ــــ٠ ومغاؾــــالث ٦م الضولُــــت اإلاا٢خــــت والضاثمــــت وؤلا الٗــــٝغ الــــضولي، وفــــي ؤخ٩ــــام اإلادــــا

ىُــــت والضولُــــت ــــا مــــً اإلاهــــاصع الَى حَر طاث  الــــضو٫ فــــي اإلاــــاجمغاث الضبلىماؾــــُت وؤمــــام اإلادــــا٦م الضولُــــت ٚو

 (2) .الهلت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي

٢اٖــضة  161ٞهــال جخًــمً  44ؾــخت ؤبــىاب م٣ؿــمت ٖلــى  2005ىذ الضعاؾــت اإلاىجــؼة ٖــام وجًــم

ــــ  حر الضولُــــت، ومــــً بــــحن َــــظٍ ال٣ىاٖــــض هجــــض زالزــــت ؤبــــىابـًىُبــــ٤ ؤٚلبهــــا فــــي الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت الضولُــــت ٚو

 الٗضاثُت وهي باألؾاؽ: ٖما٫جسخو بًىابِ ؾحر وبصاعة ألا 

خًمً الٟمبذأ الخمييز" الباب ألاو٥: - حز بـحن ـحز بحن اإلاضهُحن واإلا٣اجلحن، الخمُــهى٫ الخالُت : الخمُ": ٍو

ت، الهجمـــاث الٗكـــىاثُت، الخىاؾـــب فـــي الهجـــىم، الاخخُاَـــاث فـــي  ُـــان اإلاضهُـــت وألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ ألٖا

 الهجىم، الاخخُاَاث يض آزاع الهجىم.

ــــٌ ؤلاب٣ــــاء ٖلــــىأظــــاليب محــــذد للحــــشب" البــــاب الثالــــث: - خًــــمً الٟهــــى٫ الخالُــــت: ٞع الخُــــاة،  ": ٍو

ـــ٘ والىنـــى٫ بلـــى الٛـــىر ؤلاوؿـــاوي، الخـــضٕ، الخىانـــل مـــ٘  جـــضمحر اإلامخل٩ـــاث والاؾـــدُالء ٖلجهـــا، الخجَى

 الخهم.

خًمً الٟهى٫ الخالُت: مباصت ٖامت بكـإن اؾـخسضام ألاؾـلخت، الؿـم، ألاظلحت" الباب الشابْ: - ": ٍو

ــت اإلاخٗــضصة، الُل٣ــاث ألاؾــلخت الىىوٍــت، ألاؾــلخت البُىلىظُــت، ألاؾــلخت ال٨ُمُاثُــت، الُل٣ــاث  الىاٍع

ــــــت اإلاخٟجــــــغة، ألاؾــــــلخت الــــــ تي مــــــً قــــــإنها ؤؾاؾــــــا بخــــــضار بنــــــاباث بكــــــٓاًا ال ًم٨ــــــً ٦كــــــٟها، ـالىاٍع

 ألاقغا٥ الخضاُٖت، ألالٛام ألاعيُت، ألاؾلخت الخاع٢ت، ؤؾلخت اللحزع التي حؿبب الٗمى.

                                                           

 .104، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُشو٣ق  -(1

 ، )روه٤ْ فبص ٖٓ ٓولٓخ اُلهاٍخ(xxxix ،x1 ،x1i، ٓوعغ ٍبثن، ص ثه-داصٌٚٚذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  –عٕٞ -(2
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م مزالثا: دوس اللجىت الذوليت في امليذان ل٢ٙالت احترام لوابي ظير ألِا   ا٥ الّذائيت:ا٥ الّذائيت:زالثا: دوس اللجىت الذوليت في امليذان ل٢ٙالت احترام لوابي ظير ألِا

ج٣ــىم اللجىــت الضولُــت بــضوع مُــضاوي ال ٣ًــل ؤَمُــت ٖــً الــضوع ال٣ــاهىوي، خُــض حٗمــل ٖلــى جيؿــ٤ُ 

ازت وال٣ُام بالىؾاَت ؤلاوؿاهُت بحن ؤَغاٝ الجزإ وخـ تى ؤَـغاٝ زاعظُـت ٧ىنهـا ظهـت جدٓـى ـوكاَاث ؤلٚا

ـــ٤ الجمُٗـــاث اـبش٣ـــت ٦بـــ ـــغاٝ الضولُـــت ؾـــىاء بىٟؿـــها ؤو ٖـــً ٍَغ ىُـــت للهـــال٫ والهـــلُب حرة مـــً ٧ـــل ألَا لَى

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت وؿـــــخُُ٘ ؤن هدمـــــ ي صوعٍـــــً عثِؿـــــُحن للجىـــــت الضولُـــــت فـــــي  ً، وفـــــي مجـــــا٫ ؾـــــحر ألٖا ألاخمـــــٍغ

 اإلاُضان:

ما٥ الّذائيت: -1  ولْ أوشاٗ النزاُ أمام التزامات ا بموحب لوابي ظير ألِا

جــــظ٦حر ؤَــــغاٝ وفــــي َــــظا اإلا٣ــــام، ج٣ــــىم اللجىــــت الضولُــــت بمهمــــت و٢اثُــــت بالٛــــت ألاَمُــــت جخمشــــل فــــي 

ما٫ الٗضاثُت، وجسو َظٍ الخ٣ى١ والىاظبـاث ٧ـل  الجزاٖاث بد٣ى٢ها وواظباتها بمىظب ٢ىاٖض ؾحر ألٖا

٣ـت بوؿـاهُت واخـبىح به مً وؾاثل وؤؾـالُب ال٣خـا٫ و ما َى مؿم مـا٫ ـؾـخسضامه بٍُغ ترام مبـاصت ؾـحر ألٖا

ـــت ؤو جلــ٪ الـــحز والخىاؾـــب وخٓــغ الهجمـــاث الٗكــىاثُت وخٓـــغ ـالٗضاثُــت مــً مبـــضؤ الخمُــ تي ـالهجمــاث اإلاَٟغ

جزإ بىؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ اإلادٓـــىعة مـــً ألاؾـــلخت ـبرع لهـــا، و٦ـــظل٪ جـــظ٦حر ؤَـــغاٝ الــــحؿـــبب آالم ال مـــ

مــــــا٫ الاهخ٣امُــــــت، و٦ــــــظل٪ بُــــــان  البُىلىظُــــــت وال٨ُمُاثُــــــت وألالٛــــــام ألاعيــــــُت وخٓــــــغ ؤٖمــــــا٫ الٛــــــضع وألٖا

حر اإلاكغوٖت بمىظب يىابِ ؾحر  ما٫ الٗضاثُت. ألاَضاٝ اإلاكغوٖت ٚو  ألٖا

جهــــا٫ اإلاباقــــغ باإل ترام َــــظٍ ال٣ىاٖــــضـخــــبجزإ ٖلــــى ـوحؿــــعى اللجىــــت الضولُــــت بلــــى خمــــل ؤَــــغاٝ الــــ

ُٟـــــت جـــــظ٦حر ـبـــــإَغاٝ الـــــ ت الٟاٖلـــــت فـــــي اإلاُـــــضان، وجخـــــضازل ْو ـــــ٤ الجهـــــاث اإلاضهُـــــت والٗؿـــــ٨ٍغ جزإ ٖـــــً ٍَغ

ــغاٝ بد٣ــى٢هم وواظبــاتهم مــ٘ وكــغ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىوي الــضولي ؤلاوؿــاوي ا لــظي ٌٗــض مدُــت و٢اثُــت مهمــت ألَا

، وال ًٟىجىـــا ٦ـــظل٪ ؤن وكـــحر بلـــى صوع (1)جزإ اإلاؿـــلرـالخـــض مـــً آلازـــاع الالبوؿـــاهُت للـــ ألظـــل ل٨ثهمـــا جخ٩ـــامالن

جزإ ٧الهضهــــت اإلاا٢خــــت إلزــــالء ألاشـــــخام ـاللجىــــت الضولُــــت فــــي ؤٖمــــا٫ الىؾـــــاَت ؤلاوؿــــاهُت بــــحن ؤَــــغاٝ الـــــ

 ء اإلاىا٤َ آلامىت.اإلادمُحن ؤو جباص٫ ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن وبوكا

 الوظاوت إلاوعاهيت واملعالي الحميذة: -2

ًــاث زانــت يــمً اجٟا٢ُــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ، ومــً بــحن (2) جخمخــ٘ اللجىــت الضولُــت بخٍٟى

ًاث خـ٤ اإلابـاصعة الٗـام، وحؿـخسضم اللجىـت الضولُـت َـظا الخـ٤ ؤخُاهـا فـي ال٣ُـام بإٖمـا٫  ؤبغػ َظٍ الخٍٟى

ــغاى بوؿــاهُت هٓــغا إلاــا جخمــالىؾــاَت واإلاؿــاعي الخمُــض حز بــه مــً ز٣ــت لــضي الجمُــ٘ ٧ىؾــُِ مداًــض، ـة أٚل

ــــب و  جزإ وه٣ــــل وظهــــاثـوبــــظل٪ ج٣ــــىم اإلاىٓمــــت باالجهــــا٫ بــــإَغاٝ الــــ تراح ـ٢ــــبالىٓــــغ بُثهمــــا ومداولــــت الخ٣ٍغ

مــــا٫ الٗضاثُــــت ، و٢ـــض جخىنــــل اللجىـــت الضولُــــت بلـــى جد٣ُــــ٤ َضهــــت (3)خلـــى٫ ؾــــلمُت لخجىـــب اللجــــىء بلـــى ألٖا

ــ ظؼثُــت ؤو  ازــت ؤو بزــالء اإلاــضهُحن والجغحــى واإلاغضــ ى ٚو م مــً الٟئــاث ـما٢خــت فــي ؾــبُل حؿــُحر ؤٖمــا٫ ؤلٚا حَر

ما٫ الٗضاثُتاإلادمُت بٛ  .غى ججىُبهم زُغ ألٖا

                                                           

ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ األؽٔو ٝاُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ، >>اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت د٠الثشاك٣ل٤ل  -(1

 .395 -394، ص صٍبثن

 .444، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(2

 .378<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ، >>ػٛاشش٠خهه٤خ  -(3
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٦مـــــا حؿـــــعى اللجىـــــت الضولُـــــت بلـــــى الىؾـــــاَت فـــــي ؾـــــبُل بوكـــــاء اإلاىـــــا٤َ آلامىـــــت واإلاىـــــا٤َ اإلاداًـــــضة 

ىُــ٠ الغابٗــت، مشلمــا خــضر فــي الخــغب ألاَلُــت فــي حكــاص جٟا٢ُــت ظبمــً  15و 14ىهــىم ٖلجهــا فــي اإلاــىاص اإلا

، و٦ظل٪ الىؾاَت التي ٢امذ بها اللجىت الضولُت في ؾبُل بزالء اإلاىـا٤َ اإلادانـغة فـي الخـغب 1980ٖام 

ألاَلُــت فـــي لبىـــان، و٦ــظل٪ ؤلازـــالء الىـــا ر الــظي ٢امـــذ بـــه اللجىــت الضولُـــت لشالزـــت ٖكــغ ؤلـــ٠ شـــخو فـــي 

اله٩ا ٖامي   (1).2009و 2008الخغب في ؾٍغ

 مىهج اللجىت الذوليت في مواحهت يهت ا١اث بين العشيت والّالهيت: -3

حر خـــى٫ مىهجُـــت اللجىـــت الضولُـــت فـــي الخٗامـــل مـــ٘ الاهةها٧ـــاث الىا٢ٗـــت ػمـــً الجزاٖـــاث ـًشـــاع ظـــض٫ ٦بـــ

 اإلاؿلخت، وبالٗىصة بلى هٓامها ألاؾاس ي واإلاىاز٤ُ الضولُت ٞاللجىت الضولُت حؿهغ ٖلـى خؿـً جُبُـ٤ ووكـغ 

اإلابـــاصت ؤلاوؿـــاهُت، ٦مـــا ال ًىظـــض ههـــىم جمىــ٘ـ ؤو جمـــىذ اللجىـــت الضولُـــت خـــ٤ الخىضًـــض الٗلنـــي باالهةها٧ـــاث 

جغؾــــمها اللجىــــت الضولُــــت  تيـالــــحكــــهضَا، وبالخــــالي وإلاــــا ٧ــــان ألامــــغ مؿــــ٩ىجا ٖلُــــه ٞهــــى ٌٗــــىص للمىهجُــــت  تيـالــــ

" فـي الخٗامـل مـ٘ اهةها٧ـاث العـشيتمبـذأ لىٟؿها، وفي َظا اإلاجا٫ جا٦ض اللجىت الضولُت ٖلـى مبـضؤ َـام َـى "

ت جامــــت ـال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ٞــــ هي جســــىى اإلاٟاويــــاث مــــ٘ الُــــٝغ اإلاؿــــاو٫ ٖــــً الاهةها٧ــــاث فــــي ؾــــٍغ

وطل٪ مً ؤظل الخٟاّ ٖلى م٨ؿب الش٣ت الظي جدٓـى بـه لـضي ظمُـ٘ الـضو٫ بمـً ٞـجهم ؤَـغاٝ ؤي هـؼإ 

ٟجهــــــا بكــــــهاصتهم ؤمــــــام اإلادــــــا٦م مؿــــــلر، ٦مــــــا جخمخــــــ٘ اللجىــــــت الضولُــــــت بدــــــ٤ ٖغفــــــي بدــــــ٤ ٖــــــضم بصال ء مْى

ـ ؿــالُٞا الؿــاب٣ت وعواهـضا، وجــم جًــمُىه فـي ال٣ىاٖــض ؤلاظغاثُــت ـالجىاثُـت، جــم الٖا تراٝ بــه لــضي مدـا٦م ًٚى

 (2)و٢ىاٖض ؤلازباث لضي اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت.

ي " فــLéopold Boissier ليوبــو٥ بواظـ  وفـي َـظا الهــضص ًـظ٦غ الـغثِـ الؿــاب٤ للجىـت الضولُـت "

 : 1968م٣ا٫ له ٖام 

ليغ َىـاٟ منظعـت إوعـاهيت مثاليـتل واللجىـت الذوليـت للفـليب يحمـش ليعـذ إظـخثىاءا. إن "

٢يـــٚ يم٢ـــً املىالبـــت ٘يهخٝـــاداث املوحهـــت لهـــزٍ الهي ـــت املـــوٜشة جخّلـــٞ بفـــمت ا إصاء بّـــن أوؽـــىت ال 

حفـــو٥ ِاـــع دِـــم ٠يـــٚ يم٢ـــً دِـــوة الح٢ومـــاث ألاٜـــوى ِاـــع مشاحّـــت حعـــابات ال دون الل ٘مـــلبا  

هــــــم أن ...... ولـــــزل٤ ٘مـــــً امل الشحـــــا٥ روي الىوايـــــا الحعـــــىت ب ٘ؽـــــاء املّلومــــــاث ال٣املـــــت للجمهـــــوس ؟؟

وي ــــب أن  ّــــٗش الجاهبــــان أن سحــــا٥ حىيــــٚ لــــم يــــججو جحٍــــ  اللجىــــت بثٝــــت ١املــــت للٝــــوى املخٝابلــــت ... 

 (3)"للٝماء أو إلاداهتل بل ألاهٝار أول ٤ الزيً يم٢ً اهٝارَم

                                                           

، 162اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص  ، كٝهػزٍُشو٣ق  -(1

163. 

رؼزجش اٌّسىّخ فٟ ػذاد األِٛس اٌّشٌّٛخ ٖٓ اُوٞاػل اإلعوائ٤خ ٝهٞاػل اإلصجبد ُِٔؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ: " 73ر٘ض أُبكح  -(2

أخشٜ رسظً ػ١ٍٙب اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األزّش فٟ أثٕبء أدائٗ ٌّٙبِٙب أٚ ثسىُ أدائٙب ٌٙب،  ثبٌغش٠خ أٞ ِؼٍِٛبد أٚ ٚثبئك أٚ أدٌخ

ثّٛخت إٌظُ األعبع١خ ٌسشوخ اٌظ١ٍت األزّش ٚاٌٙالي األزّش اٌذ١ٌٚخ، ٚال ٠دٛص ثبٌزبٌٟ ئفشبؤ٘ب ٌٚٛ ثشٙبدح ٠ذٌٟ ثٙب ِٛظف 

 زبٌٟ أٚ عبثك ٌذٜ اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األزّش، ئال:

أٚ رٕبصٌذ ػٓ  6 ارا ٌُ رؼزشع اٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت األزّش وزبث١ب ػٍٝ ٘زا اإلفشبء، ثؼذ ئخشاء ِشبٚساد ٚفمب ٌٍمبػذح اٌؼشف١خ -

 ٘زا اٌسك.

ارا وبٔذ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد أٚ اٌٛثبئك أٚ غ١ش٘ب ِٓ األدٌخ ٚاسدح فٟ اٌج١بٔبد اٌؼ١ٍٕخ ٚاٌٛثبئك اٌؼبِخ ٌٍدٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍظ١ٍت  -

 .255 -252أٗظو ك٢ مُي: أُوعغ ٗلَٚ، ص ص "، األزّش.

3(- Léopold BOISSIER,<<The silence of the International Committee of the Red Cross>>, in 

I.R.R.C., I.C.R.C., Geneva, Eighth year, No. 85, April, 1968, pp.179, 179. 
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ــت ألاًــضي بال ؤن اللج ت والخٟاويــُت ال جب٣ــى م٨خٞى ىــت الضولُــت وفــي خــا٫ ٞكــل ٧ــل اإلاؿــاعي الؿــٍغ

ني باالهةها٧ـــــاث الجؿـــــمُت ل٣ىاٖـــــض ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ـبـــــل ٢ـــــض جلجـــــإ فـــــي خـــــاالث اؾـــــخصىاثُت بلـــــى الخىضًـــــض الٗلـــــ

ذ الٗلني باالهةها٧اث ؤعبٗت قغوٍ مجخمٗت هي:  ؤلاوؿاوي، وحكتٍر اللجىت الضولُت مً ؤظل الخهٍغ

 ا حٗل٤ ألامغ باهةها٧اث مخ٨غعة وظؿُمت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.بط -أ 

ت في وي٘ خض لهظٍ الاهةها٧اث. -ب   بطا لم جٟلر اإلاٟاوياث الؿٍغ

 ؤن ٌكهض الاهةها٥ مىضوبى اللجىت الضولُت ؤو جإ٦ض لها مً مهاصع مىزى٢ت ؤو ٧ان مٗلىما للجمُ٘. -ج 

 اإلاخًغعًٍ ؤو اإلاهضصًً باالهةها٥. ؤن ٩ًىن الخىضًض الٗلني في نالر اإلاجخم٘ ؤو ألاشخام -د 

وجهــضع اللجىــت الضولُــت َــظٍ الخىضًــضاث الٗلىُــت فــي قــ٩ل بُاهــاث صــخُٟت م٨خىبــت ؤو ٖلــى لؿــان 

ؾخصىاثُت للجىت الضولُت بال ؤنها ٦شحرا مـا لجـإث بلجهـا وهـظ٦غ بوعٚم ؤن َظا الخىضًض بؾتراجُجُت مؿاولجها، 

 مً َظٍ الخاالث:

ش  :الولــْ فــي ٘لعــىين املحخلــت -  حر ـٚــهــضصث ُٞــه اللجىــت بالجــضاع الٗــاػ٫ وآزــاع  18/08/2004بُــان بخــاٍع

ش ؤًًـــــــــا، ؤلاوؿـــــــــاهُت،  بكـــــــــإن ؤزُـــــــــاع جـــــــــضمحر بؾـــــــــغاثُل إلامخل٩ـــــــــاث ومىـــــــــاػ٫  18/05/2004بُـــــــــان بخـــــــــاٍع

ش  ـــذ، وبُـــان بخـــاٍع ت فـــي ٞع جىضًـــضا  08/11/2006الٟلؿـــُُيُحن ٖلـــى َـــى٫ الخـــضوص الٟلؿـــُُيُت اإلاهـــٍغ

ى واإلاهــابحن هدُجــت الهجـىم ؤلاؾــغاثُلي ٖلـى قــما٫ ال٣ُـإ وصٖــىة بؾــغاثُل حر مــً ال٣خلــبى٢ـٕى ٖــضص ٦بـ

ش ـلاللــــ بكــــان الخىضًــــض بالخهــــاع ؤلاؾــــغاثُلي  14/06/2010تزام بال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي، وبُــــان بخــــاٍع

٘ الظي جماعؾه بؾغاثُل ٖلى اإلاضهُحن للؿىت الغابٗت.  (1) ٖلى ال٣ُإ  وال٣ٗاب الجماعي والخجَى

ش:  الّشاٛ: الولْ في  - ٨ُـت اإلاخٗمـضة  30/06/2006بُان بخاٍع حكـً  تيـالـًخًمً بصاهت الهجماث ألامٍغ

ـــفــي الٗــغا١ وم٣خــل ؤٖــضاص ٦ب ش ـ ــاء ًىمُــا، بُــان بخــاٍع بكــإن الخىضًــض  11/04/2007حرة مــً اإلاــضهُحن ألابٍغ

ش   19/03/2009بسُـــىعة الىيـــ٘ فـــي الٗـــغا١ هدُجـــت جهـــاٖض الٗىـــ٠ اإلاىظـــه يـــض اإلاـــضهُحن، بُـــان بخـــاٍع

٨ُــت التــي جدؿــبب فــي ٢خــل  بكــإن جىضًــض باإلاٗاهــاة الكــضًضة للٗــغا٢ُحن هدُجــت الهجمــاث الٗكــىاثُت ألامٍغ

 (2)وبنابت الٗكغاث ًىمُا صون جمُحز.

ىــــا٥ ٢اٖــــضة زانــــت جًــــٗها اللجىــــت الضولُــــت وجســــو الاهةهــــا٥ الىــــاظم ٖــــً اؾــــخسضام وؾــــاثل  َو

 ج٣ـــىم بالخىضًـــض الٗلنـــي فـــي َـــظٍ اإلاؿـــاثل، ومـــ٘ وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫، َـــى ؤن اللجىـــت الضولُـــت ٣٦اٖـــضة ٖامـــت ال 

ؤو  خغبـي مٗـحن طل٪ ًم٨ً ؤن ج٣ىم اللجىـت الضولُـت بـظل٪ بطا عؤث ؤن َىـا٥ اؾـخسضام لؿـالح ؤو ألؾـلىب

 (3)الةهضًض به ًم٨ً ؤن ٌؿبب ويٗا زُحرا للٛاًت.

                                                           

-248ٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اػزٍُشو٣ق  -(1

249. 

 .251 – 250، ص ص أُوعغ ٗلَٚ -(2

3(- "Special rule: 

The ICRC does not as a rule express any views on the use of arms or methods of warfare. It may, 

however, take steps and, if need be, make a public statement if it considers that the use or the threat to 

make use of a weapon or method of warfare gives rise to an exceptionally grave situation."., Action by 

the international committee of the red cross in the event of breaches of international humanitarian law, 

in I.R.R.C., I.C.R.C., Geneva, Twenty- first year, No. 221, March-April, 1981, p. . 
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  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

م مدوس ألامم املخحذة وألاحهضة الخابّت لها في جىٙيز لوابي ظير ألِا   ا٥ الّذائيتا٥ الّذائيتدوس ألامم املخحذة وألاحهضة الخابّت لها في جىٙيز لوابي ظير ألِا

ج ىيــب الّــالم ويــالث ٖلــى زلُٟــت ٞكــل ٖهــبت ألامــم، ظــاءث مىٓمــت ألامــم اإلاخدــضة مــً ؤظــل "

"، زانــت بٗــض اإلاأســ ي التــي حٙــَ العـلم وألامــً الــذوليين" و٧ــان الهــضٝ الغثِســ ي للمىٓمــت َــى "الحـشوب

ةهــا الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت، ٩ٞــان الهــضٝ الشــىعي للمىٓمــت آهــظا٥ َــى مىــ٘ زاٖــاث اإلاؿــلخت وكــىب الج ٖٞغ

اؾـــخسضام ال٣ـــىة فـــي الٗال٢ـــاث الضولُـــت بمىظـــب ال٣ٟـــغة الغابٗـــت مـــً اإلاـــاصة الشاهُـــت مـــً مُشـــا١  ٓـــغ بٗـــض خ

 ألامم اإلاخدضة.

لـــى َـــظا ألاؾـــاؽ، ٧ـــان مـــً اإلاؿـــخدُل ب٢ىـــإ اإلاىٓمـــت ب٨ٟـــغة ٢ىاٖـــض جىٓـــُم الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت  ٖو

ُــ٤ ألاممــي ال٣انــغ ٖلــى مىا٢ــ٠ اإلاىٓمــت وهــي التــي جدٓــغ اللجــىء بلــى ال٣ــىة باألؾــاؽ، واو٨ٗـــ َــظا اإلاى

ذ ٖــً َــظا ـججــاٍ ٢ًــاًا ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي التــي لــم ج٨ــً ج٣بــل مىا٢كــةها ؤنــال، وجــم الخٗبــ حر الهــٍغ

ٍغ فــي ألامــم اإلاخدــضة ً ال٣ــاهىن الــضولي وصعاؾــخه وجُــٍى  اإلاى٢ــ٠ ألاممــي، ٖىــضما ط٦ــغث الهُئــت اإلا٩لٟــت بخــضٍو

بر صلـُال ٖلـى اوٗـضام ـاَخمـام بمىايـُ٘ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٢ـض ٌٗخـبـإن ؤي  وهي لجىت ال٣ـاهىن الـضولي

ًــذ بصعاط اإلاىيــٕى  الش٣ــت فــي ٢ــضعة ألامــم اإلاخدــضة ٖلــى الخٟــاّ ٖلــى الؿــلم وألامــً الــضولُحن، وبــظل٪ ٞع

 (1)يمً ظضو٫ ؤٖمالها.

حــشب واملــا أن ميثــاٛ ألامــم املخحــذة ٜــذ ٜــشس أن ال" طلــ٪ ب٣ىلــه "حــوسج ظــا٥و٢ــض بــغع ال٣ُٟــه "

" بـإن بـيالال٣ُٟـه " ي"، وعؤِمل ٔير ٜاهووي ٘ليغ َىاٟ ما يـذِو ألازـاسة مولـُو جىٍـيم ٜـاهون الحـشب

مـــت  ال٣ـــاهىن الـــضولي ٣ٞـــض ؤَمُـــت ج٣ؿـــُمه بلـــى ٢ـــاهىن للخـــغب و٢ـــاهىن للؿـــلم باٖخبـــاع الخـــغب ؤنـــبدذ ظٍغ

مــــت يــــض ؤلاوؿــــاهُت، وبــــظل٪ ؤ٢ــــغث لجىــــت  صولُــــت، والاؾــــخمغاع فــــي طلــــ٪ ٩ًــــىن ٦ةًجــــاص ٢ــــاهىن العج٩ــــاب ظٍغ

ـا الـظي ظـاء ُٞـه " َغ إرا مـا ٜبلـذ اللجىـت فـي ٘ ـش ِملهـا الٝيـام ت ـزا ال٣اهىن الضولي َـظا الاججـاٍ فـي ج٣ٍغ

الواحــبل ٘ٝـــذ يـــذِو رلـــ٤ الـــشأي الّـــام إلـــع الؽـــ٤ فــي ٠ٙـــاءة الوظـــائل املخـــو٘شة حاليـــا جحـــذ يـــذ ألامـــم 

، ولـم تهـخم آهـظا٥ بال ، وبهظا اإلاى٢ـ٠ الؿـلبي جإظـل هٓـغ اإلاى(2)"املخحذة للمحاٍ٘ت العالم ٓمـت باإلاىيـٕى

بمىايــُ٘ ظؼثُــت هــي الؿــعي لخٓــغ اؾــخسضام ألاؾــلخت الىىوٍــت مــً بــاب ٢ــاهىن هــٕؼ الؿــالح ولــِـ ٢ــاهىن 

 (4)، وبٌٗ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بمباصت ال٣ًاء الجىاجي الضولي.(3)الجزاٖاث اإلاؿلخت

اإلاخدـضة وجٟهمهـا لخىٓـُم مدُـت َامـت لبضاًـت اَخمـام ألامـم  1968و٢ض قـ٩ل مـاجمغ َهـغان لٗـام 

ى " ترام حٝـــٛو ـحـــإ" ٣ٞـــض ٣ٖـــض اإلاـــاجمغ جدـــذ ٖىـــىان "حٝـــٛو إلاوعـــانالجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ولـــى جدـــذ ُمؿـــم 

ـــاث املعـــلحت زـــغط بهـــا اإلاـــاجمغ ؤنـــضعث الجمُٗـــت  تيـالـــ" وهدُجـــت للخىنـــُاث الهامـــت إلاوعـــان أزىـــاء املىاِص

خي الظي ًا٦ض ٖلى مبا ا الخاٍع صت ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ومـً بُثهـا يـىابِ الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٢غاَع

ما٫ الٗضاثُت، خُض ظاء ُٞه:  ؾحر ألٖا

                                                           

 .34، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

 -191، ص ص 1996، اُغوائْ اُل٤ُٝخ ٍِٝطخ اُؼوبة ػ٤ِٜب، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح، ك ؽ، اٌفبسٓؾٔل ػجل اُٞاؽل ٣ٍٞق  -(2

192. 

 .34، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(3

 .35، 34أُوعغ ٗلَٚ، ص ص  -(4



 الباب الثاني: اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة 

  
216 

 
  

 إن الجمّيت الّامت...."

وجـــــذِو ألامــــــين الّــــــام ِاـــــع الٝيــــــامل بالدؽــــــاوس مـــــْ اللجىــــــت الذوليــــــت للفـــــليب ألاحمــــــش ومــــــْ  -2

 املىٍماث إلاوعاهيت ألاخشىل بذساظت ما ياي:

ين جىبيـــــٞ يجٙاٜيـــــاث والٝواِـــــذ الذوليـــــت إلاوعـــــاهيت لخـــــجم   يم٢ـــــً اجخارَـــــا ـالخىـــــواث الـــــ -أ

اث املعلحت  .املوحودة جىبيٝا أ٘مل في املىاِص

أو أيــت وزــائٞ ٜاهوهيــت مىاظــبت أخــشى لــشوسة ولــْ اجٙاٜيــاث حذيــذة راث ـــبٕت إوعــاهيت  -ب

ـاث املعـلحتل و  يـذ حٍـش وجٝيلخجمين حمايت املذهيين وألاظشى واملٝاجلين حمايـت أ٘مـل فـي حميـْ املىاِص

 (1)" اظخّما٥ بّن أظاليب الحشب ووظائلها

غ ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ـومىـــظ طلـــ٪ الخـــحن بـــظلذ ألامـــم اإلاخدـــضة ظهـــىصا مٗخـــ برة فـــي مجـــا٫ جُـــٍى

فـــــي  2597ؤلاوؿــــاوي وجُٟٗلهــــا، وجىالــــذ ٢ــــغاعاث الجمُٗــــت الٗامــــت فــــي هٟـــــ اإلاىيــــٕى وهــــظ٦غ مثهــــا ٢غاعاَــــا 

ـــاث اإلاؿـــلخت، و٢غاعيهــــا  اإلاخٗلـــ٤ بـــاخترام 1969صٌؿـــمبر 16( 24الـــضوعة )  2674خ٣ــــى١ ؤلاوؿـــان فـــي اإلاىاٖػ

ش25فــي الــضوعة ) 2675و ترام خ٣ــى١ ؤلاوؿــان وبكــإن اإلابــاصت ألاؾاؾــُت ـخــببكــإن  1970صٌؿــمبر  9 ( بخــاٍع

اث اإلاؿلخت، والٗضًض مً ال٣غاعاث ألازغي طاث الهلت.  لخماًت الؿ٩ان اإلاضهُحن ؤزىاء اإلاىاٖػ

ت مــ٘ اللجىــ ، ٢امــذ ألامــم اإلاخدــضة2444غة الشاهُــت )ب( مــً ال٣ــغاع وجُب٣ُــا للبىــض اإلاــظ٧ىع فــي ال٣ٟــ

مـا٫ الٗضاثُـت بالخٗاون  الضولُت للهلُب ألاخمغ  في مجا٫ ب٢ـغاع الٗضًـض مـً الاجٟا٢ُـاث اإلاخٗل٣ـت بؿـحر ألٖا

وخٓــــــغ وج٣ُُــــــض وؾــــــاثل وؤؾــــــالُب الخــــــغب، خُــــــض ٧ــــــان لؤلمــــــم اإلاخدــــــضة صوع عثِســــــ ي فــــــي الــــــضٖىة للمــــــاجمغ 

غ ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي بــــحن الضبلىماســــ ي لخإ٦ الــــظي ؤصي بلــــى ب٢ــــغاع البروجى٧ــــىلحن  1977-74ُــــض وجُــــٍى

، وبسهـــىم ألاؾـــلخت الخ٣لُضًـــت، ؤنـــضعث الجمُٗـــت الٗامـــت لؤلمـــم اإلاخدـــضة ال٣ـــغاع ع٢ـــم 1977ؤلايـــاُٞحن 

ش  32/102 برث ُٞــــــه ٖـــــً ا٢خىاٖهــــــا ـوالــــــظي ٖـــــ 1977صٌؿـــــمبر  19فـــــي الـــــضوعة الشاهُــــــت والشالزـــــىن لهــــــا بخـــــاٍع

ت الًغع ؤو ٖكىاثُت ألازـغ و٢ـغعث ٣ٖـض مـاجمغ ب ًغوعة خٓغ ؤو ج٣ُُض ؤًت ؤؾلخت ج٣لُضًت ٢ض حٗخبر مَٟغ

ـــــغاٝ اإلاـــــضٖىة لخًـــــىع اإلاـــــاجمغ  1979صبلىماســـــ ي ٖـــــام  لهـــــظا الٛـــــغى وبعؾـــــا٫ الـــــضٖىاث ل٩ـــــل الـــــضو٫ ألَا

غ ال٣ـــــاهىوي الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي اإلاُبـــــ٤ ػمـــــً الجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت ومىـــــظ طلـــــ٪  ،(2)الضبلىماســـــ ي لخإ٦ُـــــض وجُـــــٍى

اًـت ألامـم اإلاخدـضة بلـى ٚاًـت اإلاـاجمغ  ت جدـذ ٖع ش ٣ٖضث الٗضًض مً اإلااجمغاث الضبلىماؾُت الخدًحًر الخاٍع

، ٦مـــــا ٢امـــــذ ألامـــــم اإلاخدـــــضة ٦ـــــظل٪ (3)الـــــظي ؤصي إل٢ـــــغاع اجٟا٢ُـــــت ألاؾـــــلخت الخ٣لُضًـــــت 1980الضبلىماســـــ ي 

اًـــــت اإلاـــــاجمغ الضبلىماســـــ ي إل٢ـــــغاع اجٟا٢ُـــــاث خٓـــــغ ألاؾـــــلخت البُىل ىظُـــــت وال٨ُمُاثُـــــت، و٦ـــــظل٪ ألالٛـــــام بٖغ

 (4) .في ؤوجاوا 1997اإلاًاصة لؤلٞغاص ٖام  ألاعيُت

                                                           

ًبٕٗٞ  19، ثزبه٣ـ 1748(، اُغَِخ اُؼبٓخ 23)اُلٝهح  2444اُوواه ههْ اززشاَ زمٛق اإلٔغبْ أثٕبء إٌّبصػبد اٌّغٍسخ،  -(1

 .36، ص  1968األٍٝ/ ك٣َٔجو 

2(- United nations disarmament yearbook, United nations, New York, Vol: 5, 1981, p. 296.     

3(- Ibid., pp. 296- 326.      

 .190 -181، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ي.٘ـ.ِبوِٛبسن، ر٤ٔٞص٢ خٟ.ِبث١ٛصهٝثود -(4
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غ ال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ـت بدىٓـُم وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خـا٫،  وبظل٪ ٧ان لؤلمم اإلاخدضة صوع ٦بحر في جٍُى

ـ٤ ٧ــل ألاظهــؼة الخابٗـت لؤلمــم اإلاخدـضة التــي ؾــاَم ٧ـل مثهــا فـي طلــ٪ خؿــب الـضوع اإلاىــٍى  بــه وطلـ٪ ٖــً ٍَغ

 بمىظب مُشا١ ألامم اإلاخدضة، وؾىداو٫ اؾخٗغاى بٌٗ ظىاهب َظا الضوع ُٞما ًلي:

ما٥ الّذائيت  م لغ ألامً الذوليم لغ ألامً الذوليدوس دوس أوال: أوال:  ما٥ الّذائيتفي جّٙيل لوابي ظير ألِا   ::في جّٙيل لوابي ظير ألِا

بن مجلـ ألامً الضولي ؤَم ظهاػ يمً مىٓىمت ألامم اإلاخدـضة مـً خُـض الٟٗالُـت والهـالخُاث 

ــــى خٟــــٔ الؿــــلم وألامــــً الىاؾــــٗت، خُــــض ًىــــاٍ بــــاإلاجلـ الــــضوع ا لغثِســــ ي الــــظي ٢امــــذ ألظلــــه اإلاىٓمــــت َو

ـــبولُحن، ٦مـــا ًدخ٨ـــغ اإلاجلــــ نـــالخُت الـــض ت ٚو ت الٗؿـــ٨ٍغ ت لخمـــل ـؾـــخٗما٫ الىؾـــاثل ال٣ؿـــٍغ حر الٗؿـــ٨ٍغ

مـا٫ الٗضاثُـت فــي  ــاء بالتزاماتهـا خٟاْـا ٖلــى الؿـلم وألامـً الــضولُحن، وفـي مجـا٫ يــبِ ألٖا الـضو٫ ٖلـى الٞى

بر تهضًـــــضا للؿـــــلم وألامـــــً الـــــضولُحن، ممـــــا ًدـــــُذ إلاجلــــــ ألامـــــً ـٔ ؤن طلـــــ٪ ٌٗخـــــالجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت ؾـــــىالخ

حر الٗؿ٨غي في ؾبُل مىٗه، ٦ما ًلي:  الخدغ٥ الٗؿ٨غي ٚو

ٞ املادة  -1 ما٥ الّذائيت ٘و  مً ميثاٛ ألامم املخحذة: 39ج٢ييٚ اهت اٟ لوابي ظير ألِا

حرا مـً ـَخمامـا ٦بـبلي ؤلاوؿـاوي مىيٕى ال٣اهىن الـضو  ٖلى ٚغاع باقي مىٓماث ألامم اإلاخدضة لم ًل٤

، بضؤ اإلاجلـ ًدىـاو٫ مسخلـ٠ ظىاهـب  ظاهب مجلـ ألامً الضولي، وبٗض حٛحر مى٠٢ اإلاىٓمت مً اإلاىيٕى

ــ ت ٌٗخـــومىايــُ٘ َــظا ال٣ــاهىن، بلــى ٚاًــت الٖا مــا٫ الٗؿــ٨ٍغ ذ بــإن اهةهــا٥ يــىابِ ألٖا بر تهضًــضا ـتراٝ الهــٍغ

خدضة ٞةن مجلـ ألامً ٣ًـغع بطا مـا و٢ـ٘ تهضًـض للؿـلم ؤو للؿلم وألامً الضولُحن، وخؿب مُشا١ ألامم اإلا

ـ ت ٚو ٣ـغع اؾـدىاصا بلـى طلـ٪ اجسـاط الخـضابحر الٗؿـ٨ٍغ حر ـبزال٫ به ؤو ٧ان ما و٢٘ ٖمال مً ؤٖما٫ الٗـضوان ٍو

ت خؿب اإلاىاص  لخٟٔ الؿلم وألامً الضولي ؤو بٖاصجه بلـى ههـابه، وبـظل٪ ج٩ـىن قـغوٍ  42و 41الٗؿ٨ٍغ

 ألامً زالزت: جُب٤ُ بظغاءاث مجلـ

 ت ذيذ العلم الّاملي: -أ 

ــت مــً الــضو٫ ٖــً هُةهــا ال٣ُــام بٗمــل مــً  ٩ًــىن تهضًــض الؿــلم الٗــالمي بــةٖالن ؤي صولــت ؤو مجمٖى

ؤٖمــا٫ الخـــضزل فـــي قــاون صولـــت ؤزـــغي، وال ٌكـــتٍر ؤن ج٣ــ٘ ؤٖمـــا٫ الٗىـــ٠ ٞٗـــال بــل ٨ًٟـــي الةهضًـــض بهـــا ؤو 

ش  418ضولي في ٢غاٍع ال٣ُام بإٖما٫ جضلل ٖلجها، ٣ٞض ؤٖخبر مجلـ ألامً ال مبر  04الهـاصع بخـاٍع  1977هـٞى

٣ُا للؿالح ٌك٩ل تهضًضا للؿلم وألامً الضولُحن و٢غع ٣ٖىباث يضَا.  (1)بإن قغاء ظىىب بٍٞغ

 إلاخال٥ بالعالم الّاملي: -ب 

ـى  واإلا٣هىص بهظا ؤلازال٫ َى زغ١ الؿالم الٗالمي ٞٗال بى٢ٕى ٖمل الٗضوان بض٫ الةهضًض بـه، َو

بكــــإن  54غاعاث مجلـــــ ألامــــً ومــــً بــــحن َــــظٍ الخــــاالث هــــظ٦غ ٢ــــغاع مجلـــــ ألامــــً ع٢ــــم ونــــ٠ هــــاصع فــــي ٢ــــ

  .(2)الظي اٖخبر زغ١ و٠٢ بَال١ الىاع زغ٢ا للؿالم الٗالمي 1948ال٣ًُت الٟلؿُُيُت لٗام 

                                                           

فثّخ رٙذ٠ذاد أخشٜ ٌٍغٍُ اٌذٌٟٚ ١ٌغذ راد ئْ اٌغٍُ ٚاألِٓ اٌذ١١ٌٚٓ ال ٠ٕجثمبْ فمؾ ػٓ غ١جخ اٌسشة ٚإٌّبصػبد اٌّغٍسخ، " -(1

"، أٗظو ك٢ مُي: ؽج١ؼخ ػغىش٠خ، ٌٚىٕٙب ردذ ِظذس٘ب فٟ غ١بة االعزمشاس فٟ اٌؼاللبد االلزظبد٠خ، االخزّبػ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ ٚاٌج١ئ١خ

، اٌدٕذًٞنُي: ؿَبٕ  . أٗظو68، ص 2000، اُوبٛوح، 1، اُؼوٞثبد اُل٤ُٝخ االهزظبك٣خ، كاه اُٜ٘ؼخ اُؼوث٤خ، ؽ ػجذ اٌؼبيكبر٘خ 

 .08، ص 2000أه٤ًُٞٞع٤ب أُؼوكخ ك٢ ػ٤ِٔبد ؽلع اَُالّ اُل٤ُٝخ، ٤ًِخ اُؾوٞم ،اُغبٓؼخ األهك٤ٗخ، ك ؽ، 

 .69، ٓوعغ ٍبثن، ص ػجذ اٌؼبيكبر٘خ  -(2
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ش  502و٦ظل٪ جم بَال١ ون٠ ؤلازال٫ بالؿـالم الٗـالمي فـي ال٣ـغاع  ـل  03الهـاصع بخـاٍع  1982ؤبٍغ

ُاهُــتلٛــؼو ألاعظىخــحن لجــ ُــاوي ، والتــي ٖــ(1) ؼع الٟى٦الهــض البًر اؾــخٟخاء ٖــام  بمىظــباصث للخــاط اإلال٩ــي البًر

2013. 

 حالت الّذوان: -ج 

ـ٠ الٗـضوان مشـاع ظـض٫ ٦بـ حر بـحن الـضو٫ إلاـا ًىُـىي ٖلُـه مـً خؿاؾـُت، و٢ـض جبيـذ ـَاإلاا ٧ـان حٍٗغ

ٟـــا للٗـــضوان فـــي ال٣ـــغاع الكـــهحر ع٢ـــم  ش ا 3314الجمُٗـــت الٗامـــت لؤلمـــم اإلاخدـــضة حٍٗغ صٌؿـــمبر  14لهـــاصع بخـــاٍع

ٌكـــحر فـــي ٖمىمـــه بـــإن الٗـــضوان َـــى اؾـــخسضام ال٣ـــىة اإلاؿـــلخت مـــً ٢بـــل صولـــت مـــا يـــض ؾـــُاصة صولـــت  1974

بــا يــمً الىٓــام ـ، و٢ــض جــم جبــ(2)ؤزــغي ؤو مىا٣َهــا ؤلا٢لُمُــت ؤو اؾــخ٣اللها الؿُاســ ي ــ٠ ج٣ٍغ ني َــظا الخٍٗغ

فـــي اإلاـــاصة الشامىـــت  2010لىٓـــام عومـــا ٖـــام  ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت فـــي اإلاـــاجمغ الاؾخٗغاضـــ ي

 (3) م٨غًعا.

٣ــــت مباقــــغة بمؿــــاثل اهةها٧ــــاث خ٣ــــى١ ـحر مٗـــــوبــــالٗىصة بلــــى مُشــــا١ ألامــــم اإلاخدــــضة هجــــضٍ ٚــــ ني بٍُغ

خٗمـض اإلاجلــ الـغبِ بـحن ؤلاوؿان ػمً الؿلم والخـغب بـل مهمخـه خٟـٔ الؿـلم وألامـً الـضولُحن، لـظل٪ ً

ً إل  ؤو٫ ٢ـــغاع  ، و٧ـــان(4)وؿـــان وال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي فـــي َـــظا الىنـــ٠هةها٧ـــاث خ٣ـــى١ ؤلاب٫ اصزـــألامـــٍغ

ٖخبر ُٞه مجلـ ألامً بإن الاهةها٧اث اإلاغج٨بت فـي خـ٤ اإلاـضهُحن حكـ٩ل تهضًـضا للؿـلم وألامـً الـضولُحن َـى ا

بسهىم الىي٘ في الٗـغا١ والـظي مهـض فـي مـا بٗـض بلـى ٖملُـت جـضزل بوؿـاوي  1991لٗام  688ال٣غاع ع٢م 

 ، و٢ض ظاء في ال٣غاع ما ههه ؤن مجلـ ألامً الضولي:(5)في الٗغا١

يرة مـــً الّـــشاٛل بمـــا فـــي رلـــ٤ ـ"يـــذيً يهت ا١ـــاث ِاـــع العـــ٣ان املـــذهيين الّـــشاٜيين فـــي أحـــضاء ٠ثـــ

   ت ـــــذد ألامـــــً والعـــــلم الـــــذوليين فـــــي ـشة فـــــي املىـــــاوٞ املجَولـــــت بـــــا ٠شادل َـــــزٍ الٍـــــشوٗ الــــــجلـــــ٤ ألاخيـــــ

 (6)املىىٝت"

ــت الخــضزل ؤلاوؿــاوي ؤنــضع مجلـــ ـلتــي ٌؿــمجها الــبٌٗ بٟــترة اـوفـي هٟـــ الٟــ ترة بٖــاصة بخُــاء هٍٓغ

ـــذ اهةها٧ــاث ٖضًـــضة  ألامــً الــضولي ؾلؿـــلت مــً ال٣ــغاعاث بسهـــىم الخــغب ألاَلُــت فـــي الهــىما٫ التــي ٖٞغ

حر الضولُـت ؾـىاء مـً ؤَـغاٝ ـلخ٣ى١ ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاىُب٤ ػمً الجزاٖاث اإلاؿـلخت ٚـ

٨ُــت ؤو ؤَــغاٝ نــىمالُت، مــً بُثهــا هــظ٦غ ال٣ــغاع صولُــت  الهــاصع فــي  733ٖلــى عؤؾــها الىالًــاث اإلاخدــضة ألامٍغ

٣يــ ي بى٢ــ٠ بَــال١  1992ًىــاًغ  23 الــظي ًــغي بــإن الىيــ٘ فــي الهــىما٫ يهــضص الؿــلم وألامــً الــضولُحن ٍو

                                                           

 .09، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌدٕذٞؿَبٕ -(1

2)- Mohamed BOUSOLTANE, Du op.cit., pp. 25 – 28. 

 .471، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗ كواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ -(3

عبٓؼخ -، اُزلفَ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ )كهاٍخ كو٤ٜخ ٝرطج٤و٤خ ك٢ ػٞء هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ(، ٤ًِخ اُؾوٞمٕ٘ذاٚٞؽَبّ أؽٔل ٓؾٔل  -(4

 .176 -175ث٢٘ ٣ٍٞق، اُوبٛوح، ك ؽ، ك د، ص ص 

 .401<<، ٓوعغ ٍبثن، ص أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد ، >>ػٛاشش٠خهه٤خ  -(5

6(- "Condemns the repression of the Iraqi civilian population in many parts of Iraq, including most 

recently in Kurdish-populated areas, the consequences of which threaten international peace and 

security in the region" Decision of the security council 688 of 5 April 1991 Adopted at the at the 

2982nd  meeting by 10 votes to 3 (Cuba, Yemen, Zimbabwe) with 2 abstentions (China, India), 

Available on this link (last visit 26-10-2014):  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/24/IMG/NR059624.pdf  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/24/IMG/NR059624.pdf
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ب٘، نــضع الىــاع وخٓــغ بُــ٘ الؿــالح للهــىما٫ وحؿــهُل ونــى٫ اإلاؿــاٖضاث ؤلاوؿــاهُت، وجدــذ الٟهــل الؿــا

ش  767ال٣ـــغاع ع٢ــــم  وؤٖـــاص ونــــ٠ الىيــــ٘ بالةهضًـــض للؿــــلم وألامـــً الــــضولُحن و٢يــــ ى  1992ًىلُــــى  27بخـــاٍع

ازـــت وب٢امـــت ظؿـــغ ظـــىي لهـــظا ـبةعؾـــا٫ وخـــضاث لـــ جٕز ؾـــالح الٟهـــاثل اإلاخ٣اجلـــت وجـــإمحن مـــغوع بعؾـــالُاث ؤلٚا

تهضًـــض الؿـــلم وألامـــً  فـــي بَـــاع  1992صٌؿـــمبر  3فـــي  794الٛـــغى ونـــىال بلـــى ٢ـــغاع الخـــضزل ؤلاوؿـــاوي ع٢ـــم 

 (1) الضولُحن وجدذ الٟهل الؿاب٘ ٦ما ؤقغها.

مـــــا٫  ً ٖـــــً ال٣خـــــا٫ واهةهـــــا٥ يـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا و٢ـــــض جغســـــ  اٖخبـــــاع اؾـــــةهضاٝ اإلاـــــضهُحن والٗـــــاظٍؼ

الٗضاثُت ٦ةهضًض للؿلم وألامً الضولُحن يمً ؾلؿلت ٢غاعاث إلاجلـ ألامـً جخٗلـ٤ بدماًـت اإلاـضهُحن ػمـً 

ـل  19الهـاصع فـي  1296بحن ؤَم َظٍ ال٣غاعاث وكحر بلى ال٣ـغاع الجزاٖاث اإلاؿلخت، ومً  بٗىـىان  2000ؤبٍغ

 " الظي ظاء في ٣ٞغجه الخامؿت بإن مجلـ ألامً:حمايت املذهيين في النزاِاث املعلحت"

م مـــً ألا ـــخاؿ املؽـــمولين بالحمايـــت ـيالحـــَ أن حّمـــذ اظـــت ذاٗ العـــ٣ان املـــذهيين أو ٔـــ" يَر

ــــــاهون حٝــــــٛو واسج٣ــــــاب اهت ا١ــــــاث مىخٍمــــــت و  ـــــــاسخت وواظــــــّت الىىــــــاٛ للٝــــــاهون إلاوعــــــاوي الــــــذولي ٜو

إلاوعـان فــي حــاالث الفــشاُ املعــلل ٜـذ  ؽــ٣ل ت ذيــذا للعــلم وألامــً الـذوليينل وفــي َــزا الفــذد ين٠ــذ 

 "  مً حذيذ اظخّذادٍ للىٍش في جل٤ الحاالث وفي ٘شك جذابير مىاظبت ِىذ يٜخماء

ذ جــــم الخإ٦ُــــض ٖلــــى ؤن   تيـالــــاؾــــةهضاٝ اإلاــــضهُحن ًــــضزل يــــمً الخىنــــُٟاث وبهــــظا الخ٨ــــم الهــــٍغ

ـــــ٤ اإلاـــــاصة  مـــــً مُشـــــا١ ألامـــــم اإلاخدـــــضة جدـــــذ بىـــــض تهضًـــــض الؿـــــلم وألامـــــً  39ًســـــخو بهـــــا مجلــــــ ألامـــــً ٞو

ت ٚــالــضولُحن، ألامــغ  ت بمىظــب اإلاــاصة ـالــظي ًدــُذ اللجــىء بلــى ؤلاظــغاءاث ال٣ؿــٍغ مــً اإلاُشــا١،  41حر الٗؿــ٨ٍغ

 مً اإلاُشا١، ٦ما ؾىالخٔ. 42جإ اإلاجلـ بلى ال٣ىة خؿب اإلااصة وفي خا٫ ٖضم هجاح َظٍ ؤلاظغاءاث ًل

ما٥ الّذائيت: -2  إلاحشاءاث ٔير الّع٢شيت لوٜٚ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا

مـــً مُشـــا١ ألامـــم اإلاخدـــضة، وفـــي خالـــت وظـــىص تهضًـــض للؿـــلم ؤو بزـــال٫ بـــه ؤو  39خؿـــب هـــو اإلاـــاصة 

 مم اإلاخدضة التي جىو ٖلى ما ًلي:مً مُشا١ ألا  41ٖمل مً ؤٖما٫ الٗضوان ًخم جُٟٗل اإلااصة 

   ال جخىلــــــب اظــــــخخذام الٝــــــواث ـمل لــــــغ ألامــــــً أن يٝــــــشس مــــــا ي ــــــب اجخــــــارٍ مــــــً الخــــــذابير الــــــ"

املعــلحت لخىٙيــز ٜشاساجــ ل ولــ  أن يىلــب إلــع أِمــاء "ألامــم املخحــذة " َــزٍ الخــذابيرل وي ــوص أن ي٢ــون 

ــــٚ الفــــالث يٜخفــــاديت واملواـــــالث الحذيذيــــت وال يــــت مــــً بين ــــا ٜو بحشيــــت والجويــــت والبريذيــــت والبٜر

ىْ الّالٜاث الذبلوماظيت" ٙا حضئيا أو ١ليا ٜو ا مً وظائل املواـالث ٜو يَر  والالظل٢يت ٔو

ومً زم ًسخو مجلـ ألامً بٟغى هٓام ال٣ٗىباث الظي ٌؿـدىض بلـى م٣خًـُاث ألامـً الجمـاعي 

ترام ـاخــــــمــــــً ؤظــــــل  ٘ الــــــضو٫ و٢ــــــض ج٩ــــــىن ؾُاؾــــــُت ؤو صبلىماؾــــــُت ؤو ا٢خهــــــاصًت، وال٣ٗىبــــــاث وؾــــــُلت لــــــضٞ

مــا٫ الٗضاثُــت التــي ٌكــ٩ل تر ـخــالتزاماتهــا بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي ومــً بُثهــا ا ام ال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بؿــحر ألٖا

 (2)اهةها٦ها تهضًضا للؿلم ألامً الضولُحن.
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ومــً بــحن ؤبــغػ اؾــخسضاماث مجلـــ ألامــً الــضولي لهــظٍ اإلاــاصة َــى جُبُــ٤ ال٣ٗىبــاث الا٢خهــاصًت، 

بــــــاث جهــــــاٖضًا بمىــــــ٘ الضولــــــت اإلاٗا٢بــــــت مــــــً الخهــــــى٫ ٖلــــــى مــــــىاص مُٗىــــــت ؤو ٢ُــــــ٘ الٗال٢ــــــاث وجــــــخم ال٣ٗى 

صو٫ مـــً بُثهـــا ظىـــىب ٖـــضة اؾـــخسضمذ ال٣ٗىبـــاث يـــض الا٢خهـــاصًت جمامـــا ؤو الخهـــاع الا٢خهـــاصي، و٢ـــض 

٣ُا  َا الخ٣ا.ٖضة، ؾيخُغ١ لها، بال ؤن َظٍ اإلاماعؾاث ؤزبدذ وظىص بق٩االث 1991، والٗغا١ 1977بٍٞغ

ما٥ الّذائيت:إلاحشا -3  ءاث الّع٢شيت لوٜٚ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا

 لـهزاماتهـا الضولُـت ًخـاح ٞكل َظٍ ال٣ٗىباث في خمـل الضولـت ٖلـى جىُٟـظ الت اطا عؤي مجلـ ألامً

ت اؾدىاصا بلى اإلااصة   مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة التي ج٣ي ي بإهه: 41اجساط الخضابحر الٗؿ٨ٍغ

ال جٙـي بـالٕشك أو زملـذ أخ ـا ال  41ير املىفوؿ ِلي ا في املادة إرا سأى م لغ ألامً أن الخذاب"

مـا٥ مـا يلـضم لحٙـَ العـلم  جٚ ب ل حاص ل  أن يخخز بىشيـٞ الٝـواث الجويـت والبحشيـت والبريـت مـً ألِا

مــا٥ املٍــاَشاثل والحفــاس والّمليــاث  وألامــً الــذولي أو ألاِادجــ  لىفــاب ل وي ــوص أن جدىــاو٥ َــزٍ ألِا

 (1)"ألاخشى 

٣ـــا للمؿـــاع الخهـــاٖضي الـــظي حؿـــحر ٖلُـــه بظـــغاءاثؤٖـــالٍ مـــاصةَب٣ـــا لل مجلــــ ألامـــً، ًم٨ـــً  ، ٞو

الخـــــضزل الٗؿــــــ٨غي يـــــض صولـــــت مــــــا ٢هـــــض الخٟـــــاّ ٖلـــــى الؿــــــلم وألامـــــً الـــــضولُحن ٦إخــــــض  إلاجلــــــ ألامـــــً

 مىه. 4 /2ٗال٢اث الضولُت خؿب اإلااصة الاؾخصىاءاث في اإلاُشا١ ألاممي ٖلى خٓغ اؾخسضام ال٣ىة في ال

ى مً اإلاُشا١ بىيـ٘ ٢ـىاث جدـذ جهـٝغ اإلاجلــ وبىـاءا ٖلـ ٣ٟ43غة ألاولى مً اإلااصة و٢ض ههذ ال

ًــــاء مـــ٘ مجلـــــ ألامــــً، بال ؤن َـــظٍ اإلاــــاصة لــــم جوبمىظـــب اجٟا٢ُــــاث زانــــت  ،َلـــب مىــــه برمهـــا الــــضو٫ ألٖا

ت زانـت ٨كـللمخىلها، مشلما َى الخـا٫ باليؿـبت  ٟٝٗل بلى ًىمىا َظا هٓغا للخال ج حكـ٨ُل الث الٗؿـ٨ٍغ

ُدـل صون جـضزل مجلــ (2) 47ع٧ان ألاممُت وجىُٓمها بمىظب اإلااصة َُئت ألا 
 
، بال ؤن َظٍ ؤلاقـ٩الُاث لـم ج

ألامـــً بمىظـــب الٟهـــل الؿـــاب٘ فـــي الٗضًـــض مـــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت، مـــً بُثهـــا الخـــضزل فـــي الخـــغب ال٩ىعٍـــت 

ة، و٦ــظل٪ ٢ــغاع بــضٞ٘ مــً الىالًــاث اإلاخدــضة فــي بَــاع الخــغب البــاعص 1950ظــىان  27بمىظــب ٢ــغاع نــاصع فــي 

مبر  29الهاصع في  678الخضزل يض الٗغا١ بمىظب ال٣غاع  ٨ُت ٦ظل٪. 1990هٞى  (3)بهُمىت ؤمٍغ

ومـــً بـــحن ؤَـــم ألامشلـــت ٖلـــى جـــضزل مجلــــ ألامـــً الـــضولي لخٓـــغ الٗملُـــاث الٗضاثُـــت اإلاىظهـــت يـــض 

ؿــــالُٞا الؿــــاب٣ت ٞبٗــــضما ٧اهـــذ مهمــــت ألامــــم ا إلاخدــــضة آهــــظا٥ اإلاـــضهُحن هــــظ٦غ جــــضزل ألامــــم اإلاخدـــضة فــــي ًٚى

ازـــت واإلاؿــاٖضاث ؤلاوؿـــاهُت جدــذ مؿـــمى  وبٗــض اقـــخضاص  FORPRONUزانــت بدٟــٔ الؿـــالم وؤٖمــا٫ ؤلٚا

خــضاءاث الهــغبُت ٖلــى الٗضًــض مــً اإلاــضن البىؾــيُت التــي لجــإ لهــا اإلاؿــلمىن مشــل " " ظشبشهدؽــاوخكــُت الٖا

ش  824"، ؤنــــضع مجلـــــ ألامــــً الــــضولي بضاًــــت ال٣ــــغاع ظــــشاييٙوو" خبــــاع ؾــــذ مــــضن  1993مــــاًى  06بخــــاٍع اٖل

مـا٫  ش  836ٗضاثُـت ؤزـغي، وؤجبٗــه ال٣ـغاع البىؾـيُت مىـا٤َ آمىـت جدٓـغ ٞجهــا ألٖا جدـذ الٟهــل  1993بخـاٍع

خضاءاث التي حؿةهضٝ َظٍ اإلاىا٤َ. خدضةالؿاب٘ وال٣اض ي بخىؾُ٘ مهمت بٗشت ألامم اإلا  (4) للغص ٖلى الٖا
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ما٥ الّذائيت لٝمْ اهت ا١اث إوؽاء املحا٠م الجىائيت املنٜخت والخاـت -4  :لوابي ظير ألِا

ل٣ض ؤؾهم مجلـ ألامً الضولي ٦ـظل٪ فـي بوكـاء َُئـاث ل٣مـ٘ اهةها٧ـاث ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي، 

حرة للجــض٫، وهــي بوكــاء اإلادـا٦م الجىاثُــت الخانــت والتــي ال ججـض مدــال واضــخا لهــا ـو٧ـان طلــ٪ بهــالخُت مشـ

إ مجلــــــ ألامــــً الـــــضولي مد٨مخـــــحن إلاٗا٢بـــــت يــــمً مُشـــــا١ ألامـــــم اإلاخدــــضة، وبمىظـــــب َـــــظٍ الهــــالخُت ؤوكـــــ

ؿـــــالُٞا الؿـــــاب٣ت بمىظـــــب ال٣ـــــغاع  الهـــــاصع  827مجغمــــي الخـــــغب ؤوالَمـــــا اإلاد٨مـــــت الجىاثُـــــت الضولُـــــت لُٚى

ش  جزإ اإلاؿـلر الـضولي ـإلادا٦مت مغج٨بي اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي اإلاغج٨بـت فـي الـ 1993ماًى  25بخاٍع

ؿـــالُٞا الؿـــاب٣ت، وز الهـــاصع  955اهجهمـــا اإلاد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت لغواهـــضا بمىظـــب ال٣ـــغاع فـــي ب٢لـــُم ًٚى

ش  مبر  08بخاٍع حر ـجزإ اإلاؿـلر ٚــ، إلادا٦مت مغج٨بي اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاغج٨بت في الـ1994هٞى

مـــالــضولي فــي ب٢لــُم عواهــضا، و٢ــض ٖا٢بــذ َــظٍ اإلادــا٦م ٖلــى ال٨شــ ا٫ حر مــً ٢ًــاًا اهةهــا٥ يــىابِ ؾــحر ألٖا

 (1)الٗضاثُت التي ق٩لذ ظغاثم خغب ؤو ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت ؤو ظغاثم بباصة.

ٗالُــــت َــــظٍ اإلادــــا٦م، بــــل للــــضوع الــــظي ٣ًــــىم بــــه  وبمــــا ؤن اإلا٣ــــام َىــــا لــــِـ للخــــضًض ٖــــً صوع ٞو

مجلـــ ألامــً الــضولي فــي بوكــاء مشــل َــظٍ اإلادــا٦م الخانــت، وٗخ٣ــض ؤن اإلاُشــا١ ألاممــي لــم ٌُٗــي ؤي بقــاعة 

الث مىـــه لىهىنـــه، بال ؤن الٗملُـــت بهـــظٍ الهـــالخ ُت إلاجلــــ ألامـــً بـــل ٧اهـــذ هدُجـــت اظةهـــاص اإلاجلــــ وجـــإٍو

ـم  ؾـلبُاتها ٧ــان لهـا الٗضًـض مــً ؤلاًجابُـاث ؾـيخُغ١ ؤَمهــا ٖىـض الخـضًض الــضوع الغصعـي َـظٍ اإلادــا٦م، ٚع

ي ٧ــل ، وفـبال ؤن اإلاجلــ وانـل فـي َـظا اإلاؿـاع وؾـاَم فـي بوكــاء مدـا٦م مضولـت مشـل مد٨مـت لبىـان مـازغا

ا بهى٫ اإلاكهض ؤلاوؿاوي خباعاث الؿُاؾُت ٧ان اإلاجلـ مضٖٞى  (2) .َظٍ ألاخىا٫ ًٚاٞت ٖلى الٖا

  ::ملواحهت إلاهت ا١اث إلاوعاهيتملواحهت إلاهت ا١اث إلاوعاهيت  م لغ حٝٛو إلاوعان الخابْ لألمم املخحذةم لغ حٝٛو إلاوعان الخابْ لألمم املخحذةدوس دوس زاهيا: زاهيا: 

ىمي صازــــل مىٓىمــــت ألامــــم خ٩ــــ ظهــــاػ  مجلـــــ خ٣ــــى١ ؤلاوؿــــان )ؤو لجىــــت خ٣ــــى١ ؤلاوؿــــان ؾــــاب٣ا(

ني ـ٣ــىم بمىا٢كــةها بكــ٩ل ٖلـــٍوؿــان فــي مسخلــ٠ مىــا٤َ الٗــالم، و ٣ــىم بمخابٗــت ويــ٘ خ٣ــى١ ؤلاًاإلاخدــضة 

ــؼ خ٣ــى١  ــى بــظل٪ ٌٗمــل ٖلــى جــضُٖم وحٍٗؼ ٗمــل ٖلــى ج٣ــضًم جىنــُاث بكــإن الاهةها٧ــاث اإلاخٗل٣ــت بهــا، َو َو

غاٝ الضولُت لاليُإل بضوعَا في ؾبُل طلـ٪، و٢ـض ؤوكـإ ضٖى ألَا اإلاجلــ  ؤلاوؿان والخىضًض باهةها٧اتها ٍو

ســــــخو اإلاجلـــــــ ؤؾاؾــــــا  2006مــــــاعؽ  15فــــــي  251/60بمىظــــــب ال٣ــــــغاع  بــــــض٫ لجىــــــت خ٣ــــــى١ ؤلاوؿــــــان، ٍو

ب٣ًــاًا خ٣ــى١ ؤلاوؿـــان، بط لــم ًــغص فـــي ٢ــغاع بوكــاثه ؤي بقـــاعة لــضوعٍ فــي مجـــا٫ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿـــاوي 

 خُض ظاء في بخضي خُصُاجه:

ٛو إلاوعـانل بمـا ٘ي ـا يهت ا١ـاث جٝشس أيما أن يٝوم امل لـغ بمّالجـت حـاالث اهت ـاٟ حٝـ -3"

ــــياث بؽــــجخ ال وييب ــــي أن يٝــــوم امل لــــغ أيمــــا بخّضيــــض الخيعــــيٞ  الجعــــيمت واملىهجيــــتل وجٝــــذيم الخـو

 (3)"الّٙا٥ بؽجن حٝٛو إلاوعان وحّميم مشاِات ا داخل مىٍومت ألامم املخحذة

                                                           

 .536، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1

 .537أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

 03ثشؤٕ ٓغٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ، هواه طبكه ػٖ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح، ك٢ اُلٝهح اَُزٕٞ، ثزبه٣ـ  251/60اُوواه ههْ  -(3

 .03(، ص A/RES/60/251، ههْ اُٞص٤وخ )2006أثو٣َ 
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فــــي الجزاٖــــاث  بال ؤن صوع اإلاجلـــــ فــــي مجــــا٫ ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ٞــــغى هٟؿــــه ب٣ــــىة زانــــت

اإلاٟٗــى٫، وبـــظل٪  تؾــاٍعجب٣ــى  اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ألن خ٣ــى١ ؤلاوؿـــان ألاؾاؾــُت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿـــلخت 

 .وي بىاؾُت آلُاث خ٣ى١ ؤلاوؿانْهغ ما ٌؿمى بخُب٤ُ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿا

ولىــا فــي َـــظا اإلاجــا٫ مشـــا٫ واضــر للـــضوع الــظي ًلٗبـــه مجلـــ خ٣ـــى١ ؤلاوؿــان ٦ألُـــت مكــتر٦ت بـــحن 

ــغ اللجىــت الــخ ــى ج٣ٍغ ــضَا اإلاجلـــ للخد٣ُــ٤ فــي اهةها٧ــاث ـ٣ــى١ ؤلاوؿــان وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي َو تي ؤٞو

ـــغ " " وؿـــبت بلـــى عثِؿـــها ال٣اضـــ ي ٔولذظـــخون خ٣ـــى١ ؤلاوؿـــان وال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ؤو مـــا ؾـــمي بخ٣ٍغ

ش سيدؽاسد ٔولذظخون "  ؤهه: 14اء في ٣ٞغجه والظي ظ 2009ًىاًغ  12" و٢ض نضع ٢غاع بوكاء اللجىت بخاٍع

يٝــشس أن يو٘ــذ بّثــت دوليــت معــخٝلت ِاحلــت لخٝصــو  الحٝــائٞ  ّين ــا سئــيغ امل لــغ فــي حميــْ "

اهت ا١ــــاث الٝــــاهون الـــــذولي لحٝــــٛو إلاوعـــــان والٝــــاهون إلاوعــــاوي الـــــذولي املشج٢بــــت مـــــً ٜبــــل إظـــــشائيلل 

 (1)"بوـٙها ظلىت احخال٥

ــغ بٗشــت ألامــم اإلاخدــضة لخ٣مــ ي الخ٣ــاث٤ بكــ ش ـإن الــونــضع ج٣ٍغ  2009ؾــبخمبر  15جزإ فــي ٚــؼة بخــاٍع

ــغ ـنــٟدت مــً اإلاٗاًىــاث والخد٣ُ٣ــاث والكــهاصاث والبدــض والخدــغي واهخــ 500وجًــمً مــا ًٟــى١  هى الخ٣ٍغ

بلـــى بصاهـــت بؾـــغاثُل ٦ؿـــلُت اخـــخال٫ بجـــغاثم خـــغب واهةها٧ـــاث نـــاعزت لخ٣ـــى١ ؤلاوؿـــان وال٣ـــاهىن الـــضولي 

اث الخا(2)ؤلاوؿاوي ما٫ الٗضاثُت ًىابِ ب نت، ومً بحن ؤبغػ اإلاىيٖى غ هظ٦غ: فيؾحر ألٖا  الخ٣ٍغ

 الخهاع. -1

ت. همٞج ًُت وؤٞغاص الؿلُاث في ال٣ُإ بمتجماث ال٣ىاث ؤلاؾغاثُلُت ٖلى اإلاباوي الخ٩ىم -2  الكَغ

تي ؤؾــــــٟغاث ٖــــــً ٣ٞــــــضان ؤعواح وب٣ًــــــإ ـتي قــــــىةها ال٣ــــــىاث ؤلاؾــــــغاثُلُت والـــــــالهجمــــــاث الٗكــــــىاثُت الــــــ -3

 بناباث باإلاضهُحن.

 إلاخٗمضة ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن.الهجماث ا -4

حر اإلاىًب والضاًم..( -5  اؾخٗما٫ ؤؾلخت مُٗىت.)الٟؿٟىع ألابٌُ والُىعاهُىم اإلاىًب ٚو

قــــيذ يــــض ؤؾاؾــــُاث الخُــــاة اإلاضهُــــت فــــي ٚــــؼة: جــــضمحر البيُــــت ألاؾاؾــــُت الهــــىاُٖت،  تيـالــــالهجمــــاث  -6

 وبهخاط الٛظاء وميكأث اإلاُاٍ ووخضاث مٗالجت الهٝغ الهحي، واإلاؿا٦ً.

ت. -7  اؾخسضام الٟلؿُُيُحن ٦ضعوٕ بكٍغ

ـــت ، مـــ٘ بصاهـــاث للؿـــلى٦ُاث اإلاسالٟـــت جىنـــُاث إلاسخلـــ٠ الجهـــاث الٟاٖلـــت و٢ـــضمذ اللجىـــت مجمٖى

 (3) ؤمام الٗضالت. لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وخ٣ى١ ؤلاوؿان ويغوعة مدا٦مت مغج٨بجها

                                                           

خبطخ االٔزٙبوبد إٌبشئخ ػٓ اٌٙدّبد اٌؼغىش٠خ االٔزٙبوبد اٌدغ١ّخ ٌسمٛق اإلٔغبْ فٟ األساػٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّسزٍخ، ٚث -(1

-9، ٓغٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُزبثغ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح، اُلٝهح االٍزض٘بئ٤خ اُزبٍؼخ ثزبه٣ـ اإلعشائ١ٍ١خ األخ١شح ػٍٝ لطبع غضح

 .4، ص (A/HRC/S-9/L.1)، ههْ اُٞص٤وخ ٣2009٘ب٣و  12، هواه ثزبه٣ـ 2009ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ ٣٘ب٣و  12

2(- "Human rights in Palestine and other occupied Arab territories - Report of the united 

nations fact fading mission in Ghaza conflict", Report of the United Nations Fact Finding Mission 

on the Gaza Conflict, Human Rights Council, Twelfth session agenda item 7, (A/HRC/12/48), 15 

September 2009. 

رمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظٟ اٌسمبئك ثشأْ إٌضاع  –زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ فٟ فٍغط١ٓ ٚاالساػٟ اٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخشٜ  -(3

ُٔزؾلح، اُلٝهح اُضب٤ٗخ ػشو، ، ٓغٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُزبثغ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ ااالعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد )اٌّٛخض اٌزٕف١زٞ( -فٟ غضح

 ٝٓب ثؼلٛب. 5، ص (A/HRC/12/48(ADVANCE 1))، ههْ اُٞص٤وخ 2009ٍجزٔجو  23ثزبه٣ـ 
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ـغ الخٓىـا ؤهـه فـي الخالـت اإلاٗغويـت ٧اهـذ مىايـُ٘ ال ٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ومً زال٫ َـظا الخ٣ٍغ

ؤ٦ثــــر مــــً مىايــــُ٘ خ٣ــــى١ ؤلاوؿــــان، ؤو ٦مــــا ًــــغي الــــبٌٗ ؤن مىايــــُ٘ ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي جدــــىي 

اث يــــمىا خ٣ــــى١ ؤلاوؿــــان، َــــظا ألازــــ حر الــــظي ًخٗــــغى لالهخ٣ــــام آلُــــا فــــي الخــــاالث الاؾــــخصىاثُت ـمىيــــٖى

ـــ ــــى مـــا ًــــ(1)حر الضولُــــتـٖمىمـــا ال ؾــــمُا فـــي ؤويــــإ الجزاٖــــاث اإلاؿـــلخت الضولُــــت ٚو برػ الـــضوع اإلاهــــم الــــظي ـ، َو

ًم٨ً ؤن جلٗبه آلُاث خ٣ى١ ؤلاوؿان فـي جىُٟـظ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي زانـت مجلــ خ٣ـى١ ؤلاوؿـان 

 (2) الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة.

ما٥ الّذائيت  مح٢مت الّذ٥ الذوليتمح٢مت الّذ٥ الذوليتدوس دوس زالثا: زالثا:  ما٥ الّذائيتفي جىويش وجج٠يذ لوابي ظير ألِا   ::في جىويش وجج٠يذ لوابي ظير ألِا

هُئـــت ال٣ًـــاثُت ألاؾاؾـــُت للٟهـــل فـــي الجزاٖـــاث بـــحن الـــضو٫، بر الـبن مد٨مـــت الٗـــض٫ الضولُـــت حٗخـــ

ت ؤًٞـــــل نـــــُاٚت ل٣ىاٖـــــض ال٣ـــــاهىن الـــــضولي الؿـــــاعي اإلاٟٗـــــى٫  وج٣ـــــضم ؤخ٩ـــــام اإلاد٨مـــــت وآعائهـــــا الاؾدكـــــاٍع

بمسخلـ٠ ٞغوٖــه، ولــظل٪ ٞـةن الٗال٢ــت بــحن اإلاد٨مــت وال٣ـاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي جتر٦ـؼ فــي الجاهــب ال٣ــاهىوي 

ىيــــُذ وجٟؿــــحر مًــــمىن ال٣ىاٖــــض واإلابــــاصت ؤلاوؿــــاهُت والخإ٦ُــــض ٖلجهــــا، و٢ــــض مــــً زــــال٫ ٢ُــــام اإلاد٨مــــت بخ

 ؾاَمذ اإلاد٨مت بإخ٩ام ٖضًضة ٧اهذ مغظُٗت في ٞهم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاٗانغ مً بُثها:

 :1986الّع٢شيت في هي٣اسأوا لّام ؼب  ت ألاوؽىت الّع٢شيت و ٜمي - 1

جىاولــــذ مىا٢كــــت ظىاهــــب مــــً ٢ىاٖــــض  تيـالــــل٣ًــــاًا مــــً بــــحن ؤَــــم ا ٢1986ًــــُت ه٩ُــــاعاٚىا  بر ـخــــحٗ

مـــا٫ الٗضاثُــت وهـــي ال٣ًـــُت الــ تي صاعث بـــحن الىالًـــاث ـال٣ــاهىن الـــضولي ؤلاوؿــاوي ال ؾـــُما يـــىابِ ؾــحر ألٖا

٨ُــت وه٩ُــاعاٚىا بٗــض اصٖــاء َــظٍ ألازــ حرة مؿــاَمت الىالًــاث اإلاخدــضة فــي صٖــم الخمــغص اإلاؿــلر ـاإلاخدــضة ألامٍغ

 ؤعايجها، و٢ض وعص في ؤخضي خُصُاث مىُى٢ها ما ًلي:يضَا وػٕع ألالٛام صازل 

ٜــــشسث املح٢مــــت أن الواليــــاث املخحــــذة معــــنولت ِــــً ِــــذم إلاؼــــّاس بولــــْ ألالٕــــام فــــي مــــواو  "

 .هي٣اسأوا

شسث أيمـا أن الواليـاث املخحـذةل بموحـب املبـادئ الّامـت للٝـاهون إلاوعـاويل باالمخىـاُ ِـً  ٜو

 3نزاُ الــذائش فــي هي٣ــاسأوا ِاــع اسج٣ــاب اهت ــاٟ للمــادة ـفــي الــحةــجيْ ألا ــخاؿ أو الجماِــاث املؽــتر٠ت 

ل وال٢خــــاب الــــذلياي فــــي "الّمليــــاث 1949حب/أٔعــــىغ  12مــــً اجٙاٜيــــاث حىيــــٚ ألاس ــــْ املّٝــــودة فــــي 

الىٙعــيت فــي حــشب الّفــاباث" الــزي جخحمــل الواليــاث املخحــذة وؽــٍش وجوصيّــ ل يىاــل بجِمــا٥ مّيىــت 

 (3)"زٍ املادةال يم٢ً أن حّخبر إال مىا٘يت له

حر صولـــــي ج٣ـــــىصٍ خغ٦ـــــت جمـــــغص ـوبـــــظل٪ ؤ٢ـــــغث اإلاد٨مـــــت بضاًـــــت بإنهـــــا بهـــــضص مىا٢كـــــت هـــــؼإ مؿـــــلر ٚـــــ

ــــــظا الخ٨ُُــــــ٠ ال٣ــــــاهىوي ًــــــازغ فــــــي جدضًــــــض ال٣ىاٖــــــض ال٢ــــــوهترا" ــــــت فــــــي ه٩ُــــــاعاٚىا، َو " يــــــض الخ٩ىمــــــت اإلاغ٦ٍؼ

                                                           

اُؼالهخ ث٤ٖ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٝهبٕٗٞ ؽوٞم اإلَٗبٕ ٖٓ ٓ٘ظٞه ا٤ُٜئبد اُزؼبٛل٣خ ُؾوٞم >>، ٘بِجغْٛكواَٗٞاى  -(1

، ٍجزٔجو/ أ٣ٍِٞ 871، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، اُؼلك 2008 ظ٤ِت األؽٔو، ٓقزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِ<<اإلَٗبٕ

 . 132 -128، ص ص 2008

، ص 2011، آ٤ُبد رطج٤ن اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، اُغيء اُضب٢ٗ، كاه ٛٞٓخ ُِطجبػخ ٝاُزٞى٣غ ٝاُ٘شو، اُغيائو عؼذ هللاػٔو  -(2

 ٝٓب ثؼلٛب. 339

، ٓ٘شٞهاد األْٓ أُزؾلح، ههْ اُٞص٤وخ 1991-1948ٟٝ ٝاألٝآو اُظبكهح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ٓٞعي األؽٌبّ ٝاُلزب-(3

(ST/LEG/SER.F/1 ،٣ٞ٤ٗٞهى ،)221، ص 1992. 
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مـا٫ ال٣اهىهُت التي ؾدىُب٤ ٖلى َظا الجزإ اإلاؿـلر، ولـظل٪ ؤقـاعث اإلاد٨مـت بلـى اهةهـا ٥ يـىابِ ؾـحر ألٖا

، (1)1907الٗضاثُت مـً زـال٫ ٖـضم ؤلاقـٗاع بىيـ٘ ؤلٛـام فـي مـىاو  ه٩ُـاعاٚىا زـغ١ الجٟا٢ُـت الَـاي الشامىـت

 خُصُاث ما ًلي:الفي بخضي  ظاءوفي طل٪ 

الحٍــذ املح٢مــت أن ولــْ ألالٕــام فــي ميــاٍ دولــت أخــشى دون أي جحــزيش أو إؼــّاس لــيغ ِمـــال "

أيمــا خــٛش ملبــادئ الٝــاهون إلاوعــاوي الــزي جٝــوم ِليــ  اجٙاٜيــت الَــاي  ير ٜــاهووي ٘حعــبل وإهمــا َــو ـٔــ

خبـــــاس باملح٢مـــــت إلـــــع دساظـــــت الٝـــــاهون الـــــذولي إلاوعـــــاوي  1907الثامىـــــت املّٝـــــودة ِـــــام  ويـــــندي َـــــزا ِي

ضاُ ..... ٘ٝـــذ سأث املح٢مـــت أن الٝواِـــذ املبيىـــت فـــي املـــادة الثالثـــت املؽـــتر٠ت بـــين ـالعـــاسي ِاـــع َـــزا الىـــ

ير الـذولي ٘الواليـاث املخحـذة ـحىيٚ( ألاس ْ املىىبٝت ِاـع النزاِـاث املعـلحت راث الىـابْ ٔـاجٙاٜياث  

ـــــــ "٠ٙالــــــت احترامهــــــا" و ــــــي ملضمــــــت بــــــزل٤ بّــــــذم حةــــــجيْ ـترام" يجٙاٜيــــــاثل بــــــل وحـــــــملضمــــــت بـــــــ "احــــــ    بـ

ـــزا 3نزاُ فـــي هي٣ـــاسأوا ِاـــع اهت ـــاٟ أح٣ـــام املـــادة ـألا ـــخاؿ أو الجماِـــاث املؽـــتر٠ت فـــي الـــ تزام ـيلـــل َو

يرا محــذدا ـمعــخمذ مــً املبــادئ الّامــت للٝــاهون إلاوعــاوي الــزي ال جضيــذ يجٙاٜيــاث ِاــع أن ج٢ــون حّبــ

 (2)"ِى 

٦مـــا ٢ـــغعث ؤإلاد٨مـــت بـــإن حصــــجُ٘ الىالًـــاث اإلاخدـــضة ل٣ـــىاث اإلاٗاعيــــت ٖلـــى اهةهـــا٥ يـــىابِ ؾــــحر 

ما٫ الٗضاثُـت وال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٖمىمـا ٌٗـض َـى آلازـغ ٖمـال م ىاُٞـا واهةها٧ـا مثهـا لهـظٍ ال٣ىاٖـض ألٖا

نـىجا م٣ابـل نـىث واخـض خُصُـت  14مً زال٫ وكـغ ٦خِـب ًـضٖى بلـى طلـ٪، خُـض ؤ٢ـغث اإلاد٨مـت بإٚلبُـت 

 بظل٪ ظاء ٞجها :

٠خابـا دليليـا بّىـوان "الّمليـاث  1983جٝـشس أن الواليـاث املخحـذة ألامشي٢يـتل ب هخاحهـا فـي ِـام "

ِاع ٜواث املّاسلـت  ال٢ـوهترا( ٜـذ  ـجّذ ِاـع اسج٣ـاب َـزٍ الىٙعيت في حشب الّفاباث" وجوصيّها 

 (3) "الٝواث أِماال مىا٘يت للمبادئ الّامت للٝاهون إلاوعاوي..

مـا٫ الٗضاثُــت فـي خ٨مهــا مــا  يـىابِاإلاد٨مـت ٦غؾــذ ٢ىاٖـض َامــت مــً لـظل٪ هالخــٔ ؤن  ؾــحر ألٖا

ض جىانـل َـظا الجهـض للمد٨مـت ًجٗلها الهُاٚت ألامشـل لهـظٍ ال٣ىاٖـض فـي ٖملُـت الخ٨ُُـ٠ والخُبُـ٤، و٢ـ

 ٦ما ؾىالخٓه في الغؤي الالخ٤.

 :1996الشأي يظدؽاسي بؽجن مذى مؽشوِيت اظخخذام ألاظلحت الىوويت أو الت ذيذ ت ا لّام  -2

غ وجإ٦ُـض ٢ىاٖـض  تيـالمً ؤَم ؤلاؾهاماث  غؤيبر َظٍ الـٗخٌ ٢ضمةها مد٨مت الٗض٫ الضولُت في جُـٍى

مــــا٫ الٗضاثُــــت وخٓــــغ وج٣ُُــــض وؾــــاثل  ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ال  ؾــــمُا جلــــ٪ اإلاخٗل٣ــــت بًــــبِ ؾــــحر ألٖا

ض ووخـــضة م٩ىهـــاث ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي مـــً ٢ـــاهىن ُـــال٣خـــا٫، ٣ٞـــض ؤ٦ـــضث اإلاد٨مـــت ٖمىمـــا ٖلـــى ح٣ٗ

  .(4)الَاي و٢اهىن ظى٠ُ

                                                           

1)- Rosemary ABI-SAAB,<<The "General Principles" of humanitarian law according to the 

International Court of Justice>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Twenty-seventh year, No. 317, Geneva, July-

August 1987, pp. 125- 126. 

 .219، ص ، ٓوعغ ٍبثن1991-1948ٓٞعي األؽٌبّ ٝاُلزبٟٝ ٝاألٝآو اُظبكهح ػٖ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ -(2)

 .213، ص أُوعغ ٗلَٚ -(3)

 .35،  34األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص ص كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ  -(4
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ا التـي ٦ما ؤ٦ضث ٖلى الُاب٘ الٗغفي ل٣ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ال ؾـُما جلـ٪ الاجٟا٢ُـت مثهـ

، وفــي َــظا اإلاجــا٫ 1949وظىُــ٠  1907صزلـذ يــمً هُــا١ ال٣ــاهىن الـضولي الٗغفــي مشــل اجٟا٢ُــاث الَـاي 

 ط٦غث اإلاد٨مت ما ًلي:

ـــالوة ِاـــع رلـــ٤ل ٘ـــ ن َـــزٍ الٝواِـــذ " ١ـــان يهمـــمام إلـــع اجٙاٜيـــاث الَـــاي وحىيـــٚ واظـــّال ِو

   ـع يجٙاٜيــــــاث الــــــ ي أن جخٝيــــــذ بــــــ  حميــــــْ الــــــذو٥ ظــــــواء ـــــــادٜذ أو لــــــم جفــــــذٛ ِاـــــــييبــــــألاظاظــــــيت 

 . خ ا حؽ٣ل مبادئ ال ي وص اهت ا٠ها مً مبادئ الٝاهون الذوليل جخممن ا

أن الٝواِـــذ إلاوعــــاهيت  1945وظـــبٞ ملح٢مــــت هـــوسمبٓر الّعــــ٢شيت الذوليـــت أن ٜــــشسث فـــي ِــــام 

ٝت باجٙاٜيت الَاي الشابّـت لّـام  ـذ ت ـا حميـْ ألامـم املخحمـ 1907الواسدة في الالئحت امل٘ش شة ٜـذ اِت٘ر

 (1)"واِخبرث مٙعشة لٝواهين الحشب وأِشا٘ها

مــا٫ الٗضاثُــت، وط٦ــغث اإلاد٨مــت بــإن َىــا٥ ٦مــا ؤ٦ــضث اإلا د٨مــت ٖلــى اإلابــاصت التــي جد٨ــم ؾــحر ألٖا

 مبضآن ؤؾاؾحن ًد٨مان حؿُحر الٗملُاث الٗضاثُت، خُض ظاء في بخضي خُصُاتها:

لٝاهون إلاوعـاوي َمـا ١الخـالي: "املبذحن ألاظاظيان اللزان جخممن ما الىفوؿ امل٢وهت لبييت ا

يزا بـــين املٝـــاجلين ـأو٥ َـــزيً املبـــذأيً  عـــت ذٗ حمايـــت العـــ٣ان املـــذهيين وألاَـــذاٗ املذهيـــت ويٝـــيم جميـــ

ــ ير املٝــاجلينل وال ييب ــي للــذو٥ أبــذا أن ج ّــل املــذهيين َــذ٘ا للهجــوم وبالخــالي ال ييب ــي لهــا البخــت أن ـٔو

يز بــين ألاَــذاٗ املذهيــت والّعــ٢شيتل وو٘ٝــا للمبــذأ الثــاويل ـير الٝــادسة ِاــع الخميـــحعــخخذم ألاظــلحت ٔــ

يحٍــش الدعــملب فــي حالم ال دالــي لهــا للمٝــاجلين: وبالخــالي يحٍــش اظــخخذام أظــلحت حعــملب لهــم مثــل َــزا 

ير محــذودة فــي ـألارى أو جضيــذ حــذة حالمهــم دون ٘ائــذةل وجىبيٝــا لهــزا املبــذأ الثــاوي لــيغ للــذو٥ حشيــت ٔــ

 (2)حعخخذمها " اخخياس ألاظلحت ال  

" والـــظي ؤزبـــذ ٞٗالُخـــه خؿـــب اإلاد٨مـــت فـــي مٗالجـــت دي مـــاسجنز٦مـــا ؤقـــاعث اإلاد٨مـــت بلـــى قـــٍغ "

ت خُض ظاء في بخضي الخُصُاث:  الخُىعاث في مجا٫ الخ٨ىىلىظُا الٗؿ٨ٍغ

وباملثــل حؽــير املح٢مــتل فــي مــا يخّلــٞ ت ــزيً املبــذأيًل ِاــع ؼــشه مــاسجينز الــزي جمــمىخ   و٥ "

والـــزي أزملـــذ أهـــ  وظـــيلت  1899َـــاي الثاهيـــت املخّلٝـــت بٝـــواهين الحـــشب وأِشا٘هـــا لّـــام مـــشة اجٙاٜيـــت ال 

 "ّ٘الت ملّالجت الخىوس العشيْ للخ٢ىولوحيا الّع٢شيت.

خطر ظلُا مً زال٫ ما ؾب٤ الـضوع الهـام إلاد٨مـت الٗـض٫ الضولُـت فـي نـُاٚت ال٣ىاٖـض الضولُـت   ٍو

ظٍ ال٣ىاٖـض مـ٘ الى٢ـاج٘ اإلاٗغويــت ٖلـى اإلاد٨مـت، و٢ــض وج٣ُُمهـا ومىا٢كـةها وبٖـاصة جُٟٗلهــا، مـ٘ ج٨ُُـ٠ َــ

غ ـ٢ــــضمذ اإلاد٨مــــت بؾــــهاماث ٦بــــ ــــا مــــً الٟخــــاوي فــــي جُــــٍى حَر ت ٚو حرة ؾــــىاء بمىاؾــــبت َــــظٍ آلاعاء الاؾدكــــاٍع

مـــا٫ الٗضاثُـــتوبعؾـــاء ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي زانـــت جلـــ٪ اإلاخٗل بالخإ٦ُـــض  ٣ـــت بًـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ت وآعاء ال٣ًـــاة الخانـــت ٖلجهـــا ؤو ختـــى جصـــخُذ ٞهمهـــا،  ٦مـــا وٗخ٣ـــض ؤن ؤخ٩ـــام اإلاد٨مـــت وآعائهـــا ؤلاؾدكـــاٍع

٣هُت ٦بحرة للباخشحن واإلاهخمحن بالخٟؿحر ال٣ًاجي لل٣ىاٖض الضولُت  .ج٣ضم ٢ُمت ٖلمُت ٞو

                                                           

 .37،  36كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن ، ص ص   -(1

 .35أُوعغ ٗلَٚ ، ص -(2
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ما٥ الّذائيت  الذوليت لخٝصو  الحٝائٞالذوليت لخٝصو  الحٝائٞ  دوس اللجىتدوس اللجىتسابّا: سابّا:  ما٥ الّذائيتفي ٜمْ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا   ::في ٜمْ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا

آلُــت ظضًــضة للخد٣ُــ٤ فــي اهةها٧ــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي  1977و٫ ؤ٢ــغ البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألا 

ترح مىظـــىص ٖـــام ـمىـــه، و٢ـــض ٧ـــان َـــظا اإلا٣ـــ 90هـــي اللجىـــت الضولُـــت لخ٣مـــ ي الخ٣ـــاث٤ وطلـــ٪ بمىظـــب اإلاـــاصة 

بال ؤهـــه لـــم ًـــغ الىـــىع وؤُٖـــض بخُاثـــه يـــمً اإلاـــاجمغ الضبلىماســـ ي إل٢ـــغاع البروجى٧ـــىلحن وجمـــذ اإلاىا٣ٞـــت  1949

ًا و 21نىجا م٣ابل  49ٚلبُت ٖلُه بإ  ، وفي ما ًلي هىا٢ل آلُت ٖمل اللجىت:(1)امخىإ 15ٞع

 إوؽاء اللجىت الذوليت لخٝصو  الحٝائٞ: -1

، ٖلـــــى ؤن جخـــــإل٠ اللجىـــــت مـــــً 1977مـــــً البروجى٧ـــــى٫ ألاو٫  90ههـــــذ ال٣ٟـــــغة ألاولـــــى مـــــً اإلاـــــاصة 

ضة، وبٗـض مىا٣ٞـت مـاال ٣ًـل زمؿت ٖكغ ًٖىا ٖلـى صعظـت ٖالُـت مـً الخلـ٤ الخمُـض واإلاكـهىص لهـم بالخُـ

ً صولت ٖلى ازخهام اللجىت، و٢ض ا٦خمل َظا الىهـاب ٖـام  بلـٜ  1991ًٖ ٖكٍغ بٗـض خـغب الخلـُج، ٍو

ش  76ٖضص الضو٫ التي ٢بلذ ازخهام اللجىـت  خالُـا  ، ٦مـا ًجـىػ (2) 2014 ؤ٦خـىبغ 22صولـت بلـى ٚاًـت جـاٍع

زخهـــام اللجىـــت ؤمـــام ةبٖتراٝ الـــىا٢عي إل للـــضو٫ لـــضي جهـــض٣ًها ٖلـــى البروجى٧ـــى٫ بًـــضإ بٖـــالن نهـــاجي بـــا

ـــظا ٌٗــــؤماهـــت ؤلاًـــضإ الـــ ني ؤن اللجىـــت لِؿـــذ مًـــُغة لُلـــب ـتي حؿـــلم وســـ  مىـــه لؤلَـــغاٝ اإلاخٗا٢ـــضة، َو

 (3) مىا٣ٞت مدضصة ٖىضما جبضؤ ؤي جد٤ُ٣.

ـــغاٝ اإلاخٗا٢ـــضة الهخســـاب ؤًٖـــاء اللجىـــت بـــاال٢ترإ الؿـــغي إلاـــضة زمــــ ؾـــىىاث مـــً  وججخمـــ٘ ألَا

لُخـــىالى  1996زـــم فـــي ؤ٦خـــىبغ  1991هـــا ٧ـــل َـــٝغ مغشـــخا واخـــضا و٢ـــض خـــضر طلـــ٪ فـــي ًىـــاًغ ٢اثمـــت ٣ًـــضم ٞج

الث اإلاغشخ(4)ألامغ ٦ظل٪ غاٝ اإلاخٗا٢ضة مغا٢بت مَا  .ٗاص٫حن ويمان الخمشُل الجٛغافي ال، وجخىلى ألَا

 هىاٛ اخخفاؿ اللجىت: -2

ــــاصة جًــــُل٘ اللجىــــت الضولُــــت لخ٣مــــ ي الخ٣ــــاث٤ بمهمخــــحن، ؤوالَمــــا ال٣ُــــام باإلاؿــــاعي  الخمُــــضة إٖل

ـى ألاَـم الخد٣ُـ٤ فـي ؤي اصٖـاء  الٗمل ٖلى اخترام ؤخ٩ام اجٟا٢ُاث ظى٠ُ والبروجى٧ـى٫ ألاو٫، وزاهجهمـا َو

مـــــً  149و 132و 53و 52باهةهـــــا٥ ظؿـــــُم الجٟا٢ُـــــاث ظىُـــــ٠ ؤو بغوجى٧ىلهـــــا ألاو٫ خؿـــــب مٟهـــــىم اإلاـــــىاص 

مــً البروجى٧ــى٫  85و٫ ال ؾــُما اإلاــاصة ٖلــى الخــىالي والبروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألا  1949اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘ 

 لهظٍ الاجٟا٢ُاث. 1977ألاو٫ ؤلايافي 

ـــت جد٣ُــ٤ م٩ىهـــت مــً ؾـــبٗت ؤًٖـــاء، 90وخؿــب ال٣ٟـــغة الشالشــت مـــً اإلاــاصة  ، جخـــىلى الخد٣ُــ٤ ٚٞغ

م عثــِـ اللجىــت بالدكــاوع مــ٘ ؤَــغاٝ الـــزمؿــت مــثهم لِؿــى مــً ؤَــغاٝ الــ جزإ، ٦مــا ٌٗــحن ٧ــل ـجزإ ًسخــاَع

اًاَمــا،  جزإـَــٝغ فــي الــ دــضص عثــِـ اللجىــت مهلــت مىاؾــبت لهــظا ًٖــىا مــً الازىــحن اإلاخب٣ــحن لِؿــى مــً ٖع ٍو

ً اإلاخب٣ُحن بطا لم ج٣م ؤَغاٝ ال دضص الًٍٗى  .جزإ بظل٪ـالازخُاع بٗض جل٣ي َلب الخد٤ُ٣ ٍو

                                                           

1(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p 1040.  

، 1977ث٘لٌ ربه٣ـ رظل٣وٜب ػ٠ِ اُجوٝرًٍٞٞ اإلػبك٢  األٍٝ  16/08/1989ٝهل اػزوكذ اُغيائو ثبفزظبص اُِغ٘خ ثزبه٣ـ  -(2

 أٗظو ك٢ مُي:

State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 

 .472، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(3

 .471أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(4
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ـــت الخد٣ُـــ٤ ؤَـــغاٝ الــ حؿـــهُل الىنـــى٫ لهـــا، ٦مـــا فــي جزإ بلـــى ج٣ـــضًم ؤصلةهـــا واإلاؿـــاٖضة ـوجــضٖى ٚٞغ

جزإ مــــً ؤظــــل مىا٢كــــةها مــــ٘ خــــ٤ ـحٗــــغى َــــظٍ ألاصلــــت ٖلــــى ؤَــــغاٝ الــــو لخد٣ُــــ٤ فــــي اإلاُــــضان، ا اًجــــىػ لهــــ

تراى ٖلجهــا، وبطا عجـــؼث ٖــً الىنـــى٫ بلــى ألاصلـــت حٗلــً ؤؾـــباب طلــ٪ الؤجـــؼ، ومــً زـــم حٗــغى هخـــاثج ـٖــؤلا 

ــــغاٝ طاتهــــا، ؤو بطا لــــم ج٣ــــم  ــــالن ٖثهــــا بال بُلــــب ألَا ــــغاٝ وال ًــــخم ؤلٖا ــــا وجىنــــُاتها ٖلــــى ألَا َغ الجهــــت ج٣ٍغ

 اإلاىةه٨ت بى٠٢ َظٍ الاهةها٧اث.

 جىٍيم وجمويل اللجىت: -3

مــــــً البروجى٧ــــــى٫ ألاو٫، ج٣ــــــىم اللجىــــــت بىيــــــ٘ الثدةهــــــا  90خؿــــــب ال٣ٟــــــغة الؿاصؾــــــت مــــــً اإلاــــــاصة 

ــت الخد٣ُــ٤، ـالضازلُـت بمــا فـي طلــ٪ ال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ــت بغثاؾـت اللجىــت ومهـام الــغثِـ وجلـ٪ الــ تي جد٨ـم ٚٞغ

لهــــا ــــغاٝ الؿــــامُت اإلاخٗا٢ــــضة والــــ ٦مــــا حٗخمــــض اللجىــــت فــــي جمٍى تي ـخؿــــب هٟـــــ ال٣ٟــــغة ٖلــــى اقــــترا٧اث ألَا

خ٨ٟــــل الُــــٝغ الــــظي ًُلــــب  ُــــت، ٍو حٗتــــٝر بازخهــــام اإلاد٨مــــت بــــةٖالن زــــام ومــــً اإلاؿــــاَماث الُٖى

ؿــــترص َــــظا اإلابلــــٜ  ــــت الخد٣ُــــ٤ َو % 50مــــً الُــــٝغ اإلاــــضعى ٖلُــــه فــــي خــــضوص الخد٣ُــــ٤ بخُُٛــــت ه٣ٟــــاث ٚٞغ

ــــــل ههــــــ٠ باإلااثــــــت مــــــً مجمــــــٕى اإلابلــــــٜ، وبطا  جــــــم ج٣ــــــضًم اصٖــــــاءاث مخ٣ابلــــــت ٞــــــةن ٧ــــــل َــــــٝغ ًخ٨ٟــــــل بخمٍى

ت الخد٤ُ٣.  (1)مهاٍع٠ ٖمل ٚٞغ

ـت حٗـض آلُـت َامـت و٢ابلـت للخُٟٗـل  ال ق٪ ؤن اللجىت الضولُت لخ٣م ي الخ٣اث٤ مً الىاخُت الىٍٓغ

وحٗمــــــل ٖلـــــى البدـــــض والخدـــــغي وج٣مــــــ ي  ،فـــــي خـــــا٫ اعج٩ـــــاب اهةها٧ـــــاث ظؿــــــُمت لل٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي

اإلاٗخمـــض هٓامهـــا ال٣ـــاهىوي وٗخ٣ـــض ؤن   ىـــابال ؤه ،ث٤ وهٟـــٌ الٛبـــاع ٖلـــى الخ٣ـــاث٤ اإلاخهـــلت بـــإي اهةهـــا٥الخ٣ـــا

لهمـــا  حرة زانـــت مـــا حٗلـــ٤ بهـــالخُةها ـًجٗـــل مثهـــا م٨بلـــت ٖلـــى خـــضوص ٦بـــٖلـــى بعاصة ؤَـــغاٝ الخد٣ُـــ٤ وجمٍى

لها اإلا مـً ٢بـل  ت بلـى الُـىم، ألامغ الظي لم ٌؿمذ باؾـخسضامها ٦ألُـٗخمضة ٖلى مىا٣ٞت ؤَغاٝ الجزإوجمٍى

غاٝ في البروجى٧ى٫ وختى جل٪ التي ٢بلذ ازخهانها  (2) .الضو٫ ألَا

  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

ما٥ الّذائيتبّن بّن دوس دوس  ما٥ الّذائيتاملىٍماث ٔير الح٢وميت في مشاٜبت جىٙيز لوابي ظير ألِا   املىٍماث ٔير الح٢وميت في مشاٜبت جىٙيز لوابي ظير ألِا

حر الخ٩ىمُت في مُضان ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي، وطلـ٪ مـً زـال٫ ـجيكِ الٗضًض مً اإلاىٓماث ٚ

هــظا ال٣ــاهىن، ٦مــا جــضٖىا للخىضًــض الٗلنــي بــإي اهةها٧ــاث جزإ اإلاؿــلر واـبــت جُبُــ٤ ٢ىاٖــضٍ فــي مُــضان الــمغا٢

ـــــغاٝ الضولُــــــت الٟاٖلــــــت بلــــــى جدمــــــل مؿــــــاولُاتها بػاء الاهةها٧ــــــاث مــــــً زــــــال٫  داثألَا المُــــــت ؤو  الخهــــــٍغ ؤلٖا

غ ال ٘ بلى مجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان وباقي َُئاثـالبُاهاث الخانت ؤو الخ٣اٍع ؤو جلـ٪ التـي  ألامـم اإلاخدـضة تي جٞغ

بر ب٣ًـاًا خ٣ـى١ ؤلاوؿـان ال ـــ، وجهغح ؤٚلب َظٍ الهُئـاث بإنهـا تهـخم بكـ٩ل ؤ٦جهضع للغؤي الٗام الٗالمي

بال  ،وســجىاء الــغؤي و٢ًــاًا الُٟــل واإلاــغؤة ٢ًــاًا البِئــتضهُــت والؿُاؾــت والا٢خهــاصًت و ؾــُما الخ٣ــى١ اإلا

ث اىٓمــــاإلا، وفــــي مــــا ًلــــي هخُــــغ١ بلــــى ؤَــــم ؤلاوؿــــاهُتةها٧ــــاث هإل اؤنهــــا ؤزــــظث ٖلــــى ٖاج٣هــــا مــــازغا الخىضًــــض ب

 في َظا اإلاجا٫. الٗاملت

                                                           

 .452، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1

2(- Abdelwahab BIAD, op.cit., pp. 104-107. 
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 :Médecins Sans frontièresمىٍمت أوباء بال حذود  -1

بن مىٓمــت اَبــاء بــال خــضوص هــي مىٓمــت ٚـــحر خ٩ىمُــت حٗنــى بخ٣ــضًم اإلاؿــاٖضة ؤلاوؿــاهُت لطــخاًا 

خـــضماث الُبُـــت واإلاؿــاٖضة الصـــخُت لهـــاالء ال٩ــىاعر الُبُُٗـــت والجزاٖــاث اإلاؿـــلخت، وجســـخو ؤؾاؾــا بال

سُــــا ؤن اإلاىٓمــــت وكــــإث  هدُجــــت بوكــــ٣ا٢ها ٖــــً اللجىــــت الضولُــــت  1971ٖــــام الطــــخاًا، ومــــً اإلاٗــــغوٝ جاٍع

خُــض ٧اهـــذ حكــ٩ل الجىـــاح الُبــي للمىٓمـــت، بال ؤن الخغ٦ــت التـــي ٢اصَــا ؤَبـــاء اللجىـــت  ،للهــلُب ألاخمـــغ

ــت فــي " ( يــض ؾُاؾــت الهــمذ وؤلـــتزام  1970 – 1967لٟـــترة بــحن )" فــي ابيــا٘شاالضولُــت فــي الخــغب الىُجحًر

ت للجىـــت الضولُـــت ٧اهـــذ ؾـــبب الخـــالٝ وؤلاه٣ؿـــام الغثِســـ ي الُبِـــب  وفـــي طلـــ٪ ٨ًخـــب فـــي اإلاىٓمـــت، الؿـــٍغ

 ":بشهاسد ٠وؼىير"الٟغوس ي 

ّــــذل ٠ىــــذ ؼــــاَذ صوسل ِىـــذ ِــــودحي مــــً بيــــا٘شال إلـــع ٘شوعــــال ؼــــ٣لذ لجىــــت مل٣ا٘حــــت " لٝـــذ ٜو

ــــب فــــي ج٢ــــشاس خىــــج اللجىــــت الذوليــــت  إلابــــادة الجماِيــــت فــــي بيــــا٘شال ١اهــــذ ٢٘شحــــي بعــــيىتل لــــم أ٠ــــً أس

ل و١ـــان رلـــ٤ 1945 -1939   لـــم جـــذن مّعـــ٢شاث إلابـــادة الىاصيـــت فـــي إبـــان حـــشب ـللفـــليب ألاحمـــش ل الـــ

 (1) "إيزاها بيؽجة مىٍمت أوباء بال حذود ومىٍمت أوباء الّالم

" )ؤخــض ؤَــم ٖغابـــي Dr. Bernard Kouchner بشهـــاسد ٠وؼــىيرو٢ــض وكــغ  الُبِبــان الٟغوؿــُان "

ـت الخـضزل الـضولي ؤلاوؿـاوي( و" " قـهاصتها ٖـً ؤَـىا٫ بُـاٞغا  Dr. Max Recamier مـا٠غ سي٣امييـ هٍٓغ

ذ لهــا ب1968ٖــام  فــي صــخُٟت لىمىهضالٟغوؿــُت لبــذ اللجىــت الضولُــت الخهــٍغ ا فــي مجلةهــا ةٖــاصة ، َو وكــَغ

ــم اإلايكــإ اإلاىخــض بُثهــا، و٢ــض ٧ــان الخــالٝ فــي مــىهج ا، (2)و٧ــان لهــا طلــ٪ و٧ــان لٗمــل ظلُــا بــحن اإلاىٓمخــحن ٚع

الضولُـت و٧ـان بـظل٪ ميكـإ مىٓمـت  َىا٥ بنغاع مـً ال٩ـاصع الُبـي الٟغوسـ ي ٖلـى الخـغوط ٖلـى ههـج اللجىـت

ـا آهـظا٥باء بال خضوص، ؤَ ؤن ألامـغ ؾُاسـ ي  بال ؤهىا الخٓىا مً زال٫ هٓغة ٖلى الىي٘ في بُاٞغا فـي هُجحًر

بشهـــاسد مـــً زـــال٫ ٧ـــاصٍع الُــــبي ب٣ُـــاصة " خُـــض ًـــةهم الجاهـــب الٟغوســـ ي ،جًـــامنياهىوي ؤو ٢ـــثر مـــً ٧ىهـــه ـؤ٦ـــ

ا، والـــضلُل ٖلـــى طلـــ٪ ؤن َىـــا٥ جغاظٗـــا ٦بــــبـــضٖم اؾـــخ٣ال٫ بُـــاٞغا ٖـــً هُجـــ "٠وؼـــىير حرا بٗـــض خـــىاصر ـحًر

ىجا، ، ولـم وٗـض وؿـم٘ للمىٓمـت نـني باالهةها٧ـاثـؾُاؾُت الخىضًض الٗل بُاٞغا إلاىٓمت ؤَباء بال خضوص ًٖ

غاٝ اإلاخ وطل٪ َمٗا مثها في بٖاصة بىاء ز٣ةها لضي  .داعبت وبالخالي الؿماح بالىنى٫ بلى الطخاًاألَا

وحكتر٥ مباصت مىٓمت ؤَباء بال خـضوص مـ٘ اللجىـت الضولُـت فـي الٗضًـض مـً مداوعَـا خُـض جـضعي  

 1991ألاؾاســـ ي ٖـــام " بـــل و٢ـــض ٖـــضلذ هٓامهـــا نري دوهـــانـَـــحرة مـــ٘ ؤلاعر ؤلاوؿـــاوي لــــ"ـبإنهـــا ٖلـــى نـــلت ٦بـــ

ــغاى بوؿــاهُت والٗبــاعاث الخٗل٣ــت بالخىضًــض  بدــظٝ ٖبــاعاث خــ٤ الخــضزل فــي الكــاون الضازلُــت للــضو٫ أٚل

ــــــضم الخدـــــــحز والاؾــــــخ٣ال٫ جإؾــــــُا  الٗلـــــــني باالهةها٧ــــــاث وجدضًــــــض اإلاؿــــــاولُت واؾــــــدبضالها بمبــــــاصت الخُــــــاص ٖو

اإلاُـــضاوي والُبـــي زانـــت ػمـــً الجزاٖـــاث  باللجىـــت الضولُـــت، بال ؤن اإلاىٓمـــت جلٗـــب صوعا َامـــا ٖلـــى اإلاؿـــخىي 

   (3).بما ٢ض ًًاهي صوع اللجىت الضولُت في طل٪اإلاؿلخت 

                                                           

٤ُخ ُِظ٤ِت ، >>ٓ٘ظٔخ أؽجبء ثال ؽلٝك ٝاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو: َٓبُخ ٓجلأ<<، ٓقزبهاد ٖٓ أُغِخ اُلٝثشِٚبْه٢ٗٝ  -(1

  .01، ص 2012، ع٤٘ق، 888، اُؼلك 94، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، أُغِل 2012األؽٔو 

2)- Max RECAMIER, Bernard KOUCHNER,<<Help to war victims in Nigeria (Two eye witness 

accounts)>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Ninth  year, No. 94, Geneva, January 1969, pp. 13-18.  

 .6، 5، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ثشِٚبْه٢ٗٝ  -(3
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مىٓمــت َُــىمً عاًــدـ ووحــل ؤَــم اإلاىٓمــاث الضولُــت الٗاملــت فــي مُــضان خ٣ــى١ ؤلاوؿــان،  بر ـخــحٗ

ؤولــى اإلاىٓمــاث الضولُــت فــي  مــًان فــي الٗــالم، و٢ــض ٧اهـذ ٗــت ؤويــإ خ٣ـى١ ؤلاوؿــوحٗمـل اإلاىٓمــت ٖلــى مخاب

غ بكـــإنها مـــً مىٓـــىع مكـــتر٥  مجـــا٫ الاَخمـــام باالهةها٧ـــاث اإلاغج٨بـــت ػمـــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت وبٖـــضاص الخ٣ـــاٍع

ــا الضوعٍــت ؤو الخانــت  بــحن خ٣ــى١ ؤلاوؿــان وال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي،  َغ وحٗمــل اإلاىٓمــت مــً زــال٫ ج٣اٍع

 ،ني بهــــاـج٣ـــىم بهـــا فـــي مىـــا٤َ الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت، وجيـــخهج ؾـــبُل الخىضًـــض الٗلـــ تيـالـــُـــت والخد٣ُ٣ـــاث اإلاُضاه

الصــــخو اإلاؿــــاو٫ بن ؤم٨ثهــــا  تىـخــــو  ،تهــــام بلــــى الُــــٝغ اإلاؿـــاو٫ضٖىة بلــــى و٢ٟهــــا ٞــــىعا ٦مـــا جىظــــه ؤلاوالـــ

 (1).ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت اإلاسخهتى بلى مداؾبت مً ًشبذ جىعَهم وجضٖ ،طل٪

غ و٢ـــــض جابٗـــــذ اإلاىٓمـــــت ا ـــــت الخ٣ـــــاٍع غ مجمٖى  تيـالـــــلٗضًـــــض مـــــً الجزاٖـــــاث، ومـــــً ؤمشلـــــت َـــــظٍ الخ٣ـــــاٍع

ـغ " ٜخاـع ٔـضة مـً املـذهيين  ِـين الخىـج:ؤنضعتها اإلاىٓمت في الخغب ؤلاؾـغاثُلُت ٖلـى ٚـؼة ومشـا٫ طلـ٪ ج٣ٍغ

ـــــغ " (2) "حـــــشاء ــــــواسيخ وـــــائشاث يظـــــخىاُل إلاظـــــشائيليت  الضهاهـــــت( ـــــالم البيمـــــاء: و٦ـــــظل٪ ج٣ٍغ ٜخاـــــع ألِا

ـاؿ املفـبوب اظت ذاٗ ـغ " (3)"بّن املذهيين الٙلعىيييين بالٝخل أزىاء ِمليـت الـش ٘ٝـذث ١ـل وج٣ٍغ

ـاؿ املفـبوبـ ـو ء: جـذمير إظـشائيل للممخل٣ـاث بؽـ٣ل ٔـ ؤمـا فـي الخــغب  (4)"ير ٜــاهووي أزىـاء ِمليـت الـش

ــغ  نــضع  اللبىاهُــت ، (5)"جبــين إظــشائيل وحــضب  2006الٝخاــع املــذهيون فــي لبىــان حــشب  "ملــارا مــاجوا:ج٣ٍغ

 .2006في الٗضوان ؤلاؾغاثُلي ٖلى لبىان ٖام

 :Amnesty Internationalمىٍمت الّٙو الذوليت  -3

خ٩ىمُــــت تهــــخم ب٣ًــــاًا خ٣ــــى١ ؤلاوؿــــان ال ؾــــمُا ٢ًــــاًا  حر ـٚــــبن مىٓمــــت الٟٗــــى الضولُــــت مىٓمــــت 

لـى زـالٝ ؾـاب ضام وخ٣ـى١ اإلاـغؤة والُٟـل، ٖو ٣ةها ْلـذ الخٗظًب واإلاٗخ٣لحن وسجىاء الغؤي ومىاًَت ؤلٖا

ــــا وجهــــٟها باالهةها٧ــــاث الجؿــــُمت  َغ ــــت ٖــــً جىــــاو٫ ٢ًــــاًا ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي فــــي ج٣اٍع اإلاىٓمــــت ٖاٞػ

لــــذ جخجىــــب ونــــ٠ ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي لٟــــ لــــت، بال ؤن اإلاىٓمــــت ٚـــــلخ٣ــــى١ ؤلاوؿــــان، ْو حرث ـترة ٍَى

إلاؿـــــلخت وػٍـــــاصة الاهةها٧ـــــاث لخ٣ـــــى١ حر والىاؾـــــ٘ للجزاٖـــــاث اـهدكـــــاع ال٨بـــــحرة هٓـــــغا لئل ـترة ألازــــــههجهـــــا فـــــي الٟـــــ

 (6)ؤلاوؿان وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

ىـا٥ الٗضًــض مــً اإلاىٓمــاث  الخ٩ىمُــت التــي لهــا ههـج ممازــل لؤلمشلــت اإلاــظ٧ىعة، بال ؤن مجمــل  حر ـٚـَو

، ؤن ٖمــل َـظٍ اإلاىٓمـاث ٣ًخهـغ ٖلـى اإلاغا٢بــت والخىضًـض ٦مـا ؤنهـا ال جل٣ـى ٢ بــىال ال٣ـى٫ خـى٫ َـظا اإلاىيـٕى

 .تهامي وجىضًضيبن ههجها مً الضو٫، أل ٦بحرا 

                                                           

 .236، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(1

"، روو٣و طبكه ػٖ ٓ٘ظٔخ ٓواهجخ ػ١ٓ اٌخطأ: لزٍٝ غضح ِٓ اٌّذ١١ٔٓ خشاء طٛاس٠خ ؽبئشاد االعزطالع اإلعشائ١ٍ١خ )اٌضٔبٔخ(" -(2

 (.1-56432-493-1، ههْ اُٞص٤وخ )2010، أؿَطٌ آة ؽوٞم اإلَٗبٕ )٤ٛٞٓبٕ ها٣زٌ ٝٝرش(

"، روو٣و طبكه ػٖ لزٍٝ األػالَ اٌج١ؼبء: اعزٙذاف ثؼغ اٌّذ١١ٔٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ثبٌمزً أثٕبء ػ١ٍّخ اٌشطبص اٌّظجٛة" -(3

 (.1-56432-529-1، ههْ اُٞص٤وخ )2010ٓ٘ظٔخ ٓواهجخ ؽوٞم اإلَٗبٕ )٤ٛٞٓبٕ ها٣زٌ ٝٝرش(، أؿَطٌ آة 

"، روو٣و طبكه ػٖ األػالَ اٌج١ؼبء: اعزٙذاف ثؼغ اٌّذ١١ٔٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ثبٌمزً أثٕبء ػ١ٍّخ اٌشطبص اٌّظجٛة لزٍٝ" -(4

 (.1-56432-631-4، ههْ اُٞص٤وخ )2010ٓ٘ظٔخ ٓواهجخ ؽوٞم اإلَٗبٕ )٤ٛٞٓبٕ ها٣زٌ ٝٝرش(، ٓب٣ٞ آ٣به 

"، روو٣و طبكه ػٖ ٓ٘ظٔخ ٓواهجخ ؽوٞم اإلَٗبٕ ٚزضة هللاث١ٓ ئعشائ١ً  2006ٌّبرا ِبرٛا:اٌمزٍٝ اٌّذ١ْٔٛ فٟ ٌجٕبْ زشة " -(5

 (.3E، ههْ 18، ههْ اُٞص٤وخ ) أُغِل 2007)٤ٛٞٓبٕ ها٣زٌ ٝٝرش(،  ٍجزٔجو 
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ـــ  حر ولـــم جهـــل بلـــى ـبال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي مدـــضوصة بلـــى خـــض ٦بـــ ت َـــظٍ اإلاىٓمـــاث٦مـــا ؤن مٗٞغ

في َظا اإلاُضان، لظل٪ البـض ؤن حٗمـل َـظٍ  حز ـمؿخىي ٞهم اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ وبلى ههجها اإلاخم

ــؼ ٞهــم ووكــغ ٢ىاٖــض ال٣ــاه مــا٫ الٗضاثُــت اإلاىٓمــاث ٖلــى حٍٗؼ ىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ال ؾــُما يــىابِ ؾــحر ألٖا

 ٩ًىن لها صوع و٢اجي ٢ض ٌؿاَم في الخض مً حجم ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت. تىـخ

لــظي ج٣ــىم بــه آلالُــاث الضولُــت الى٢اثُــت والغ٢ابُــت فــي الــضوع البــاعػ ا هالخــٔ، ا ؾــب٤إلاــو٠خالـــت 

اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ التــي جمشــل خــاعؽ   لُــاثمجــا٫ جىُٟــظ وبهٟــاط َــظٍ آلالُــاث وؤبــغػ َــظٍ آلا

م ي٠ٗ َـظا الجهـض فـي  ما٫ الٗضاثُت ٚع غ يىابِ ؾحر ألٖا ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٞهي حٗمل ٖلى جٍُى

بضاًخـه، وال ج٨خٟــي بـظل٪ بــل حٗمـل ٖلــى جُٟٗـل َــظٍ ال٣ىاٖـض فــي اإلاُـضان بيكــغ ال٣ىاٖـض ؤلاوؿــاهُت وجــظ٦حر 

غاٝ.ؤَغاٝ الجزإ بد٣ى٢ها   واظباتها وؾُاؾةها الخانت في مىاظهت الاهةها٧اث بالخىاع الؿغي م٘ ألَا

صوع ألامـم اإلاخدـضة الـظي ٧ـان ٢انــغا فـي البضاًـت لٗـضم ا٢خىـإ اإلاىٓمـت بــال٨ٟغة بال  و٦ـظل٪ هالخـٔ

ـــــــــ٤ مجلــــــــــ ألامـــــــــً بٟـــــــــغى ال٣ٗىبـــــــــاث وبوكـــــــــاء اإلادـــــــــا٦م  ؤهىـــــــــا  الخٓىـــــــــا جهـــــــــاٖض َـــــــــظا الـــــــــضوع ٖـــــــــً ٍَغ

ل٪ مجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان الظي ٌٗخبر آلُت مكتر٦ت بـحن خ٣ـى١ ؤلاوؿـان وال٣ـاهىن الجىاثُتالخانت، و٦ظ

يكـــإ لجـــان الخد٣ُـــ٤، وحؿـــاَم مد٨مـــت الٗـــض٫  الـــضولي ؤلاوؿـــاوي والـــظي ٌؿـــخٗغى صوعٍـــا الخــــؼام الـــضو٫ ٍو

مـــا٫ الٗضاثُـــت مـــً زاللهـــا الخإ٦ُـــض ٖلجهـــا فـــي ؤخ٩امهـــا، زـــم  غ يـــىابِ ؾـــحر ألٖا الضولُـــت مـــً ظهةهـــا فـــي جُـــٍى

كـــلها فـــي الٗمـــل هٓـــغا لًـــ٠ٗ هٓامهـــا  تيـالـــبلـــى صوع لجىـــت ج٣مـــ ي الخ٣ـــاث٤ ونـــلىا  اوكـــإَا البروجى٧ـــى٫ ٞو

 ال٣اهىوي، في خحن حؿهم اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت في الخىضًض بةهةها٧اث َظٍ الًىابِ.

  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتألياث الذوليت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   ألياث الذوليت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا

ي ؤلاوؿــــاوي ًـــغجبِ ب٨ٟـــغة َامـــت وؤؾاؾــــُت جخٗلـــ٤ بىظـــىص هٓـــام زــــام ال٣ـــاهىن الـــضول ُبُـــ٤بن ج

ًــمً َــظا الىٓــام ٢مــ٘ الاهةها٧ــاث الجؿــُمت لًــىابِ ؾــحر  لل٣ٗــاب ٖلــى ؤي اهةها٧ــاث جلخــ٤ ب٣ىاٖــضٍ، ٍو

مـــا٫ الٗضاثُـــت مـــً ظهـــت، ومـــً ظهـــت ؤزـــغي، جد٣ُـــ٤ حجـــم مـــً الـــغصٕ لـــضي ألاشـــخام الٟـــاٖلحن ػمـــً  ألٖا

ا ؤي مماعؾــاث مجغمـــت ٢ــض جـــاصي بهــم للمؿـــاءلت، و٢ــض ججلـــى َــظا الىٓـــام ًخجىبـــى  تىـخــالجزاٖــاث اإلاؿـــلخت 

٨ــغة اإلاؿــاءلت ٖــً الجــغاثم الضولُــت ومــا اؾــخدبٗه مــً  مــً زــال٫ جُــىع مإؾؿــت ال٣ًــاء الجىــاجي الــضولي ٞو

  (1) .غ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجيجٍُى

، و٦ُــ٠ جُـــىعث ٦ماؾؿــاث صولُــت ال٣ًــاء الجىــاجي الـــضولي لضعاؾــتؾـــيخُغ١  طلــ٪،وفــي ؾــبُل 

٨ٞــغة مإؾؿــت َــظا ال٣ًــاء ختــى ٩ًــىن صاثمــا ومؿــخ٣غا و٢ــاصعا ٖلــى ٢مــ٘ ظــغاثم الخــغب، بٛــٌ الىٓــغ ٖــً 

في الخٗامل مـ٘ يـىابِ ج٣ُُم مًمىن ال٣ىاٖض الجىاثُت الضولُت التي جُب٣ها َظٍ اإلااؾؿاث ال٣ًاثُت 

مــا٫ الٗضاثُــت فــي ٞــٕغ  ٣ــاب ٖلــى ظــغاثم الخــغبألهىا ؾــىٗالجها الخ٣ــا، وهبــضؤ َىــا بخُــىع ٨ٞــغة الٗؾــحر ألٖا

ى٦ُـــى فـــي ٞـــٕغ زـــان، زـــم اإلادـــا٦م اإلاا٢خـــت فـــي  زـــمؤو٫،  ً اإلاخمشلـــت فـــي مد٨متـــي هـــىعمبٙر َو مدـــا٦م اإلاىخهـــٍغ

ؿالُٞا الؿاب٣ت في ٕٞغ زالض، وفي ٕٞغ ؤز  .ؾخ٣غاع اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُتحر ههل بلى اـعواهضا ًٚى
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  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

  لٝماء الجىا ي الذوليلٝماء الجىا ي الذولياا  شب مْ جىوس مجظعتشب مْ جىوس مجظعت٢٘شة الّٝاب ِاع حشائم الح٢٘شة الّٝاب ِاع حشائم الح  جىوس جىوس 

مــت طاتهــا، وحٗــىص ؤَــم  حر ـٚــبن ٨ٞــغة اإلاؿــاءلت وال٣ٗــاب ٖــً ألاٞٗــا٫  اإلاكــغوٖت ٢ضًمــت ٢ــضم الجٍغ

ش اإلاهغي ال٣ضًم وجدضًضا بلى ٖام  ، وفـي ػمـً لـِـ ٢بل اإلاُالص 1286مالمدها ٦ما ًغي  البٌٗ بلى الخاٍع

" ملـــ٪ ًـــىصا Sedeciasظـــيذيضياط ٖلـــى مدا٦مـــت " "Nebucadnetsarهبوخذهخفـــش ببُٗـــض، ؤ٢ـــضم ملـــ٪ بابـــل "

، ٦مــــا ظــــغث مدا٦مــــاث ممازلــــت فــــي نــــ٣لُت ٢بــــل ال٣ــــغن (1)اإلاهــــؼوم والــــظي نــــضع ُٞــــه خ٣ــــه خ٨ــــم باإلبٗــــاص

ــا مــً َــظٍ اإلادا٦مـــاث  ــذ ؤوعوبــا اإلاؿــُدُت فــي ال٣ــغون الىؾــُى هٖى الخــامـ ٖكــغ للمــُالص، فــي خــحن ٖٞغ

ا مدا٦مـــــت ؤعقـــــُضو١ الىمؿـــــا  حر الىمؿـــــا مـــــً َـــــٝغ ٞغوؿـــــا ـو٦ـــــظل٪ ؤمـــــ ،"بيـــــاس دو َأىبـــــا ظـــــير "ؤقـــــهَغ

ؿــــغي اإلاىخهــــغة فــــي الخــــغب والــــ ، (2)م1474حر الىمؿــــاوي وطلــــ٪ ٖــــام ـٖــــضام ألامــــةهةهــــذ ببتي ـوالاجدــــاص الؿَى

لـــى عؤؾـــه ٧ـــل مـــً   "Vitoria"٘يخوسيـــا وجمـــذ َـــظٍ اإلادا٦مـــاث بمباع٦ـــت ال٣ٟـــه الـــضولي الؿـــاثض آهـــظا٥، ٖو

والظًً ٣ًىلىن بًغوعة وظـىص ؾـلُت ٢ًـاثُت  " Vattel٘اجا٥و" "Grotius "ٔشوظيوطو "Suarezظواسيض و"

 (3)للضو٫ اإلاىخهغة إلادا٦مت اإلاهؼومحن.

مـــت الضولُـــت الٓهـــىع ب٣ـــىة ابخـــضاءا مـــً ال٣ـــغن الشـــامً  و٢ـــض ٖـــاوص ال٨ٟـــغ ال٣ٗـــابي الـــضولي ٖـــً الجٍغ

ــغة " لــضو٫ اإلاىخهــغة ٖلُــه فــي " مٗا٢بــا مــً اظــاهذ َيلــينٖكــغ بٗــض هٟــي ؤلامبراَــىع هــابلُىن بىهــابغث لجٍؼ

ــظَب الــبٌٗ بلــى ؤن ؤو٫ مــً هــاصي ب٨ٟــغة بوكــاء ٢ًــاء ظىــاجي صولــي  1815الخــغب ٖــام  ؤًــً جــىفى بهــا، ٍو

ؿـــــغي " ـــــ٤ ج٣ـــــضًم ؤو٫ مكـــــغوٕ  م1872" وطلـــــ٪ ٖـــــام ٔوظـــــخاٗ موهييـــــ صاثـــــم َـــــى ال٣ُٟـــــه الؿَى ٖـــــً ٍَغ

  (4) .إلوكاء مد٨مت ظىاثُت صولُت

ـــوبٗـــض الخـــغب الٗاإلاُـــت الشاهُـــت، والخهـــُ خـــغب فـــي ألاعواح زلٟةهـــا ال تيـالـــحر اإلاؿـــبى٢ت ـلت اإلاهىلـــت ٚو

ش بواإلامخل٩ـــاث،  ـ بخـــاٍع واهبش٣ـــذ ٖىـــه مـــا ؾـــمُذ  1919ًىـــاًغ  25و٣ٗـــض مـــاجمغ الؿـــالم الخمهُـــضي فـــي بـــاَع

بلجىـــت اإلاؿـــاولُاث واإلا٩ىهـــت مـــً ممشلـــي الـــضو٫ الٗكـــغ اإلاىخهـــغة فـــي الخـــغب، و٧ـــان صوع اللجىـــت ًىدهـــغ فـــي 

ً، وؤنــــضعث اللجىــــت  جدضًــــض مؿــــاولُت الــــضو٫  اإلاثهؼمــــت و٢اصتهــــا ٖــــً الخــــغب الٗضواهُــــت خؿــــب اإلاىخهــــٍغ

ش  ا بخاٍع َغ  وظاء ُٞه: 1919ماعؽ  29ج٣ٍغ

 معنوليت أملاهيا وحلٙا  ا ال٣املت ًِ ؼً حشب ِذواهيت لذ امل خمْ الذولي. -أ 

 اهت اٟ الٝواث ألاملاهيت وحلٙا  ا لٝواهين وأِشاٗ الحشب. -ب 

 ائم حشب حعخوحب املعاءلت.اسج٣اب الٝواث ألاملاهيت لجش  -ج 

 لشوسة إوؽاء مح٢مت حىائيت دوليت ملحا٠مت م شمي الحشب مً دو٥ املحوس. -د 

                                                           

 .  34، ص 2010، 1أُؾبًْ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ، كاه أَُٜ٘ اُِج٘ب٢ٗ، ث٤وٝد ُج٘بٕ، ؽ  –٢ُٝ ، اُوؼبء اُغ٘بئ٢ اُلزشة ػ٢ِ ع٤َٔ  -(1

 .  36أُوعغ ٗلَٚ، ص   -(2

أْٛ اُغوائْ اُل٤ُٝخ، أُؾبًْ اُل٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ، ٓ٘شٞهاد اُؾِج٢ اُؾوٞه٤خ،  –، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُغ٘بئ٢ اٌمٙٛخٟػ٢ِ ػجل اُوبكه  -(3

 .168، ص 2001، 1ُج٘بٕ، ؽ  -ث٤وٝد

4(- "Draft convention for the establishment of an international judicial body suitable for the prevention 

and punishment of violations of the Geneva Convention by Gustave Moynier Geneva, 1872, from 

Article 1 to 10", Christopher KEITH HALL,<<The first proposal for à permanent international 

criminal court>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Thirty eight year, No.322,Geneva, March 1998, pp. 693- 695.  
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تراح صولــي مــً ظهــت عؾــمُت إلوكــاء ٢ًــاء ـووٞــ٤ مــا ؾــب٤ ج٩ــىن لجىــت اإلاؿــاولُاث ٢ــضمذ ؤو٫ ا٢ــ

ـــغ بلـــى مـــ ـــ٘ َـــظا الخ٣ٍغ اجمغ ظىـــاجي صولـــي إلادا٦مـــت مجغمـــي الخـــغب ومىةه٩ـــي ٢ـــىاهحن وؤٖـــغاٝ الخـــغب، و٢ـــض ٞع

ش  ، بال ؤن صو٫ ٖضًـــــضة 1919ظــــىان  28الؿــــالم الــــضولي الــــظي جمســــٌ ٖــــً ببـــــغام مٗاَــــضة ٞغؾــــاي بخــــاٍع

٨ُــت والُابـان، ٞــخم حٗــضًل  ٖاعيـذ ٨ٞــغة بوكـاء مد٨مــت ظىاثُـت صولُــت ٖلــى عؤؾـها الىالًــاث اإلاخدـضة ألامٍغ

 التي ظاء ٞجها: 227الا٢تراح وا٢خهغ ألامغ ٖلى اإلااصة 

( مـــــــْ ٠ٙالـــــــت GuillaumeIIمـــــــت املـــــــت م  إلامبراوـــــــوس ٔيـــــــوم الثـــــــاوي جيؽـــــــج مح٢مـــــــت خاــــــــت ملحا٠"

المــــماهاث المــــشوسيت ملضاولخــــ  الحــــٞ فــــي الــــذ٘اُ وجخ٢ــــون َــــزٍ املح٢مــــت مــــً خمعــــت ٜمــــاة  ّيىــــون 

ت الذو٥ الخمغ ال٢برى  ً ههذ اإلااصة  ، "بمّ٘ش  ٖلى ؤهه: 229وبسهىم مجغمي الخغب آلازٍغ

ايـا ِـذة دو٥ ٘ـ خ " م يحـا٠مون أمـام املحـا٠م الّعـ٢شيت امل٢وهـت مـً املشج٢بون لجشائم لـذ ِس

 "أِماء ييخمون إلع املحا٠م الّع٢شيت للذو٥ ـاحبت الؽجن..

ًــذ حؿــلُم ؤلامبراَــىع " " ألن ٔيــوم الثــاويولــم جــغ ؤي مــً الىهــىم الؿــاب٣ت الىــىع، ٞهىلىــضا ٞع

ًــــذ ؤإلااهُــــا ًخــــاب٘ بمىظبهــــا ال ًخــــاح الدؿــــلُم ٞجهــــا اؾــــدىاصا بلــــى ال٣ــــاهىن الهىلىــــ تيـالــــالجــــغاثم  ضي، ٦مــــا ٞع

ت ؤإلااهُـــت لهـــم ونـــٟذ بالهؼلُـــت والهـــىعٍت  اًاَـــا ألي مـــً صو٫ الخلٟـــاء وؤوكـــإث مد٨مـــت ٖؿـــ٨ٍغ حؿـــلُم ٖع

 (1)" والتي ٦ثرث ٞجها ؤخ٩ام البراءة وألاخ٩ام اإلاسٟٟت خؿب الخلٟاء.مح٢مت ليبزجهي "

م مـــــــً َـــــــظٍ الخجغبـــــــت الٟاقـــــــلت فــــــي مدا٦مـــــــت مجغمـــــــي الخـــــــغب الـــــــضولُحن بال  لــــــى الـــــــٚغ  ؤن َـــــــظٍ ٖو

 ٌُ نى بمٗا٢بــت مغج٨بــي اهةها٧ــاث ـٗــالضعاؾــاث ٢ــضمذ زــضماث َامــت فــي ؾــبُل الخإؾــِـ ل٣ًــاء ظىــاجي صولــي 

٢ـــــىاهحن وؤٖـــــغاٝ الخــــــغب اإلاغج٨بـــــت ػمـــــً الجزاٖــــــاث اإلاؿـــــلخت، خُـــــض ٢ــــــضمذ لجىـــــت اإلاؿـــــاولُاث واجٟا٢ُــــــت 

ـــ٠ ظـــغاثم الخـــغب 230بلـــى ٚاًـــت  227فـــي مىاصَـــا مـــً  ٞغؾـــاي  ع٧انهـــا وبُـــان ؤ ٢ىاٖـــض َامـــت فـــي مجـــا٫ حٍٗغ

ا ؾــاَمذ فــي ىانــَغ غ ٢ىاٖــض إلادــا٦م الجىاثُــت الالخ٣ــت ٖخمــضث ٖلُــه اا حكــ٨ُل مهــضع مــاصي ٖو فــي جُــٍى

 ٦ما ؾىالخٔ. (2)ال٣اهىن الضولي الجىاجي

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيتألاهت ا١اث ألاهت ا١اث   هوسمبٓر ووو٠يوهوسمبٓر ووو٠يومحا٠م محا٠م مّالجت مّالجت  ما٥ الّذائيتظير ألِا   ظير ألِا

ــال١، خُــض ؤؾــٟغث ؾــب٘ ؾــىىاث ثر الخــغوب وخـبن الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت هــي ؤ٦ــ كــُت ٖلــى ؤلَا

ت واإلااصًـت ٖــ( ٖـً ؤ٦ـ1945-1938مً الخغب ) ش، و٢ـض ب٣ـي الٗـالم مـظَىال ؤمـام ـثر الخؿـاثغ البكـٍغ بر الخـاٍع

ـــــى٫ اإلاكـــــهض ؤلاوؿـــــاوي، ممـــــا صٞـــــ٘ اإلاجخمــــ٘ الـــــضولي بلـــــى اؾـــــدى٩اع َـــــظا الىيـــــ٘ ال٩ـــــاعسي  ٞضاخــــت الخؿـــــاثغ َو

ت مغج٨بــي َــظٍ الجــغاثم الضولُــت وبهــؼا٫ ؤقــض ال٣ٗىبــاث بهــم، بال وحٗالــذ ُٞــه الــضٖىاث بلــى يــغوعة مدا٦مــ

اًـــــا الـــــضو٫  سُـــــت الؿـــــاب٣ت ؤؾـــــٟغ ٖـــــً م٣ايـــــاة ٖع ُٟـــــا ٖلـــــى الخجـــــاعب الخاٍع ؤن الىيـــــ٘ الـــــضولي آهـــــظا٥ ٖو

ى٦ُــى لــظل٪ ت فــي هــىعمبٙر َو ؤَلــ٤ ٖلجهــا مدــا٦م  ،اإلاهؼومــت ٖلــى ًــض الــضو٫ اإلاىخهــغة فــي  اإلادــا٦م الٗؿــ٨ٍغ

ى ما ؾى ً، َو  لمؿه مً زال٫ الخٟهُل الخالي.اإلاىخهٍغ

                                                           

 .179، 178، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌمٙٛخٟػ٢ِ ػجل اُوبكه  -(1

 .41- 39، ص ص ، ٓوعغ ٍبثنزشة ػ٢ِ ع٤َٔ -(2
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:) (:أوال: املح٢مت الّع٢شيت مل شمي الحشب ألاملان  مح٢مت هوسمبٓر   أوال: املح٢مت الّع٢شيت مل شمي الحشب ألاملان  مح٢مت هوسمبٓر

الهـــاث مـــً صو٫ الخلٟـــاء مـــً  داث وؤلٖا ؤزىـــاء وبٗـــض نهاًـــت الخـــغب الٗاإلاُـــت الشاهُـــت، جىالـــذ الخهـــٍغ

خاًا ؤظــــل الخإ٦ُــــض ؤن ؤخــــض ألاَــــضاٝ اإلاُلىبــــت ٖــــاظال َــــى مدا٦مــــت مجغمــــي الخــــغب ألاإلاــــان وؤههــــاٝ ضــــ

الخغب،  وظاء ؤوالَا مً الخ٩ىمت البىلىضًت التي ؤنـضعث ٢ـغاعا مىٟـغصا بىظـىب مدا٦مـت مجغمـي الخـغب 

ش  ُــــاوي "1940ؤ٦خــــىبغ  20بخــــاٍع ٩ــــي حؽشؼــــل، و٢ــــض جــــالٍ بٖــــالن لــــغثِـ الــــىػعاء البًر " وآزــــغ للــــغثِـ ألامٍغ

لذو س " ث َـى َـضٝ مـً ؤَـضاٝ للٛـغى طاجـه، م٘ـ اٖخبـاع ؤن بظـغاء َـظٍ اإلادا٦مـا 1941ؤ٦خـىبغ  25" فـي ٘ص

ُدُت ًهــ٠ ُٞــه  طلــ٪ جبــ٘ الخــغب مىــظ آلان، ظــغاثم ألاإلاــان فــي ٞضاخــت بٖــالن ممازــل مــً الخاعظُــت الؿــٞى

يـــغوعة ال٣ٗـــاب ٖلجهـــا، و٢ـــض اؾـــخمغ الخـــغا٥ الضبلىماســـ ي فـــي هٟــــ الاججـــاٍ بةنـــضاع بٖـــالن َلـــب عوؾـــُا و 

ش ظــان حــيمغ بــاالط"  ،وحؿــ٘ صو٫ مالخٓــت ؤزــغي  الهــاصع ٖــً حؿــ٘ صو٫ ؤوعوبُــت 1942ًىــاًغ  13"بخــاٍع

٣ــض الٗضًــض مــً الل٣ــاءاث بــحن الــضو٫ اإلاىخهــغة فــي الخــغب فــي ؾــبُل جد٣ُــ٤ ٨ٞــغة اإلاد٨مــت الضولُــت،  ثٖو

ش  صولـت مـً صو٫ الخلٟـاء  32والـظي يـم  1943ؤ٦خـىبغ  ٦30ما جم ٣ٖض ماجمغ ؤ٦ثر ؤَمُت في مىؾ٩ى بخـاٍع

الٟٗـــى ٖـــً الجـــغاثم الضولُـــت ويـــغوعة بوكـــاء والـــظي ؤ٢ـــغ مبـــاصت اإلاؿـــاولُت الجىاثُـــت الٟغصًـــت ومبـــضؤ ٖـــضم 

 (1)لجىت جد٤ُ٣ صولُت لجم٘ ألاصلت الجىاثُت جدًحرا إلوكاء اإلاد٨مت الضولُت.

ت  ــت مــاجمغاث جدًــحًر مـت ؤإلااهُــا، وبزــغ ٣ٖـض مجمٖى وبٗـض نهاًــت الخــغب الٗاإلاُـت الشاهُــت وبٖــالن ٍَؼ

ظخمـــ٘ فـــي مضًىـــت لىـــضن وب(، 1945ؤوث  2-ًىهُـــى 17) بوحعـــذام( و1945ُٟٞـــغي  11-3) يالىـــافـــي ٧ـــل مـــً 

٨ُـــــت وبه٩لـــــ غوؿـــــا وؤلاـمىـــــضوبىن ٖـــــً الـــــضو٫ اإلاىخهـــــغة فـــــي الخـــــغب وهـــــي الىالًـــــاث اإلاخدـــــضة ألامٍغ جدـــــاص ترا ٞو

ش  ُتي بخـــاٍع ا٢كـــاث للدكـــاوع فـــي مؿـــإلت مدا٦مـــت مجغمـــي الخـــغب ألاإلاـــان، وبٗـــض مى 1945ظـــىان  26الؿـــٞى

ش جٟا٢ُـت لىـضن الكـهحرة بخـاامؿخًُٟت جىط اإلااجمغ ب٣ٗـض  ، و٢ـض ٢ـغعث اإلاـاصة ألاولـى 1945ؤٚؿـُـ  08ٍع

ت صولُت إلادا٦مت مجغمي الخـغب ألاإلاـان، وههـذ اإلاـاصة الشاهُـت ٖلـى ؤن حكـ٨ُل  مثها بوكاء مد٨مت ٖؿ٨ٍغ

٣ــت ؾــمُذ ُٞمــا بٗــض بالثدــت  ٦مــا ؾــمُذ  هــوسمبٓراإلاد٨مــت وازخهانــها وهٓامهــا جــىو ٖلُــه الثدــت مٞغ

حن، وجــم بالٟٗــل وؿــبت بلــى م٩ــان  هــوسمبٓراإلاد٨مــت بمد٨مــت  ــت اإلاضًىــت باليؿــبت للىــاٍػ او٣ٗاصَــا هٓــغا لغمٍؼ

حك٨ُل اإلاد٨مت مً ؤعبٗت ٢ًاة وجدضص ازخهانها بىٓغ الجغاثم يـض الؿـالم والجـغاثم يـض ؤلاوؿـاهُت 

حن وؤنـضعث اإلاد٨مـت خ٨مـا  22وظغاثم الخغب، و٢ض مشل ؤمام اإلاد٨مت  ؿـ٨ٍغ مةهما ؤإلااهُا مً مـضهُحن ٖو

ً  شخهـا مـثهم 12بةٖـضام  ــضام قـى٣ا، وزـالر ؤشـخام بالســجً اإلاابـض، وشخهـحن بالسـجً لٗكــٍغ باإٖل

ؾـــــــىىاث، وبـــــــغاءة زالزـــــــت ؤشـــــــخام مـــــــثهم، وؤنهـــــــذ اإلاد٨مـــــــت مهامهـــــــا  10ؾـــــــىت وآزـــــــغ  15ٖامـــــــا، وشـــــــخو 

ش   (2).1946ؤٚؿُـ  31ال٣ًاثُت بٗض مغوع ؾىت ٖلى بوكائها وجدضًضا بخاٍع

  مح٢مت وو٠يو(:مح٢مت وو٠يو(:زاهيا: املح٢مت الّع٢شيت الذوليت للؽٛش ألاٜصو   زاهيا: املح٢مت الّع٢شيت الذوليت للؽٛش ألاٜصو   

ت إلادا٦مـــت  ـــ٤ هٟــــ الٟلؿـــٟت واإلاىُـــ٤ وبـــىٟـ الجهـــاث الٟاٖلـــت، جـــم بوكـــاء اإلاد٨مـــت الٗؿـــ٨ٍغ ٞو

مجغمـــــي الخـــــغب الُابـــــاهُحن، بال ؤن آلُـــــت بوكـــــائها ازخلٟـــــذ ٖـــــً هٓحرتهـــــا فـــــي هـــــىعمبٙر ٟٞـــــي خـــــحن اؾـــــدىضث 

٢ـــغاع نـــاصع ٖـــً  مد٨مـــت هـــىعمبٙر بلـــى اجٟا٢ُـــت لىـــضن اإلاكـــاع بلجهـــا ؾـــاب٣ا، ؤوكـــإث مد٨مـــت َى٦ُـــى بمىظـــب

                                                           

 .190، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌمٙٛخٟوبكه ػ٢ِ ػجل اُ -(1

 .2اُٜبٓش  ،53. أٗظو ًنُي: أُوعغ ٗلَٚ، ص 55 – 53، ٓوعغ ٍبثن، ص ص زشة ػ٢ِ ع٤َٔ -(2
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لـى ل٣ــىاث الخدـال٠ فـي الكــغ١ ألا٢مـ ى الجــ ـالط مـاٟجرا٫ "ـال٣اثـض ألٖا ش حسزــش-دٔو ، 1946ًىــاًغ  19" بخـاٍع

تي جىظــــب مدا٦مــــت مجغمــــي الخــــغب ـبال ؤن ال٣ــــغاع ؤقــــاع بلــــى ؤن ؤؾاؾــــه ال٣ــــاهىوي ٌٗــــىص الجٟا٢ُــــت لىــــضن الــــ

الهاث الؿاب٣ت الـظ٦غ ؤَمهـا  داث وؤلٖا الُـا الٗاإلاُت الشاهُت والخهٍغ جلـ٪ الىاججـت ٖـً مـاجمغاث مىؾـ٩ى ٍو

وبىحؿــضام اإلاكــاع بلجهــا ؾــاب٣ا، و٢ــض ؤلخــ٤ الىٓــام ألاؾاســ ي باإلاد٨مــت بــال٣غاع اإلاــظ٧ىع بال ؤهــه ٧ــان مخمــازال 

 11بلــــى خــــض بُٗــــض ٖلــــى الىٓــــام ألاؾاســــ ي إلاد٨مــــت هــــىعمبٙر والالثدــــت اإلالخ٣ــــت بــــه، وحكــــ٩لذ اإلاد٨مــــت مــــً 

حن،  28الُابــان ووظهـذ الاتهــام بلــى  ٢ايـُا ًمشلــىن الــضو٫ التـي ٧اهــذ جدــاعب ؿــ٨ٍغ شخهـا بــحن مــضهُحن ٖو

تي َى٦ُـــــى وهـــــىعمبٙر ؤبغػَـــــا حكـــــ٨ُل ـوظـــــغث اإلادا٦مـــــاث مـــــ٘ وظـــــىص الٗضًـــــض مـــــً الازخالٞـــــاث بـــــحن مد٨مـــــ

ٟي هىعمبٙر حكـ٩لذ اإلاد٨مـت مـً ؤعبـ٘ ٢ًـاة ٌٗملـىن بىٓـام الىُابـت ؤو الاخخُـاٍ، ؤمـا مد٨مـت ٞاإلاد٨مت، 

خـضاص بالهـٟت الغؾـمُت فـي٦مـا ؤن ، ٢ايـُا 11َى٦ُى ٞدك٩لذ مـً   ٖخبـاٍعبهـىعمبٙر ٢ابلـه  مبـضؤ ٖـضم الٖا

 . (1) .مً ْغوٝ الخس٠ُٟ في مد٨مت َى٦ُى

بياٞت بلى َظٍ الازخالٞاث ٞةن ال٨شحر مً الاهخ٣اصاث جم جىظجهها بلـى مد٨مـت َى٦ُـى ٧ىنهـا ٧اهـذ 

ء اإلاد٨مـــت بـــحن مىخ٣ـــض لهـــا ه٣ؿـــم ال٣ًـــاة بٗـــض اه٣ًـــابآعزـــغ ٦مـــا –جرا٫ مـــا٥ ـزايـــٗت جمامـــا لؿـــلُت الجـــ

ض ألخ٩امها ٗؼي َـظا بلـى ٧ىنهـا مد٨مـت اإلاىخهـغ للمهـؼوم، ٦مـا لـم جـإحي ٖلـى ط٦ـغ ؤي ظـغاثم اعج٨بهـا  ،ومٍا َو

٨ُت بةل٣اء ال٣ىابل الىىوٍت ٖلى   (2) في الُابان. ه٣اصا١يوَيروؼما الخلٟاء زانت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ى٦ُــى والدكــ٨ُل ٚـــهخ٣ــامي البــاعػ فــي مد٨مــوعٚــم الُــاب٘ ؤلا  حر اإلاىيــىعي للهُ خــحن، ـتي هــىعمبٙر َو

ــــت ههىنــــا  وعٚــــم حكــــ٨ُلهما مــــً الــــضو٫ اإلاىخهــــغة، بال ؤن ججغبةهمــــا ال٣ًــــاثُت ٢ــــضمذ فــــي ظىاهبهــــا الىٍٓغ

ُت ٚاًـــت فـــي ألاَمُـــت جـــم جبىجهـــا فـــي مـــا بٗـــض فـــي ٢ـــغاعاث الجمُٗـــت الٗامـــت لؤلمـــم  جىُٓمُـــت وبظغاثُـــت ومىيـــٖى

" لل٣ًــاء الجىــاجي الــضولي التــي نــاٚةها لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي مبــادئ هــوسمبٓر" اإلاخدــضة زانــت مــا حٗلــ٤ بـــ

ش  177الخابٗـــت لؤلمـــم اإلاخدـــضة بمىظـــب ال٣ـــغاع  مبر  21بخـــاٍع ـــظٍ اإلابـــاصت خؿـــب مـــا وعصث فـــي 1946هـــٞى ، َو

 :(3)نُاٚت لجىت ال٣اهىن الضولي هي

٦ُاهــــاث مجــــغصة، وال ًم٨ــــً بهٟــــاط : الجــــغاثم يــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ًغج٨بهــــا ؤشـــخام، ولــــِـ املبـــذأ ألاو٥  -

 ؤخ٩ام ال٣اهىن الضولي بال بمٗا٢بت ألاٞغاص الظًً ًغج٨بىن َظٍ الجغاثم.  

وبن لــم ًٟــغى ال٣ــاهىن اإلادلــي  تىـخــ: بن اإلاؿــاولُت الجىاثُــت ج٣ــ٘ بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي املبــذأ الثــاوي -

مت صولُت.  ٣ٖىبت ٖلى ٞٗل مً ألاٞٗا٫ التي حك٩ل ظٍغ

ٟا خ٩ىمُا مؿئىال. لثاملبذأ الثا -  : به٩اع خهاهت الٟغص الظي جهٝغ بىنٟه عثِؿا لضولت ؤو مْى

: بن ب٢ضام شخو ٖلى ٞٗل جىُٟظا ألمغ خ٩ىمخه ؤو مً عثِؿـه ال ٌٟٗـي َـظا الصـخو مـً املبذأ الشابْ -

 اإلاؿاولُت بمىظب ال٣اهىن الضولي، بطا جىاٞغ لضًه في الىا٢٘ زُاع ؤزالقي.

 مت اإلاةهمحن مدا٦مت ٖاصلت.: مدا٦املبذأ الخامغ -
                                                           

 .365، 364ص ، ٓوعغ ٍبثن، ص  اٌشالٌذحٓؾٔل كٜبك  -(1

 .58-56، ٓوعغ ٍبثن، ص ص زشة ػ٢ِ ع٤َٔ -(2

3(- Formulation of the Nuremberg principles, yearbook of the international law commission, 

documents of the second session including the report of the commission to the general assembly, 

1950, Volume II, United Nations, New York, 6 June 1957, pp. 374 – 378.  
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: الجـــــــغاثم الضولُـــــــت هـــــــي : الجـــــــغاثم اإلاسلـــــــت بالؿـــــــلم، ظـــــــغاثم الخـــــــغب، والجـــــــغاثم يـــــــض املبـــــــذأ العـــــــادط -

 ؤلاوؿاهُت.

مــت يــض ؤلاوؿــاهُت، املبــذأ العــابْ - مــت خــغب، ؤو ظٍغ مــت مسلــت بالؿــلم، ؤو ظٍغ : الخىاَــا ٖلــى اعج٩ــاب ظٍغ

مت بمىظب ال٣اهىن الضولي. ٖلى هدى ما َى مىهىم ٖلُه في اإلابضؤ الؿاصؽ  ٌك٩ل ظٍغ

ؾـــــخٟاصث ب ، خُـــــضالـــــضولي لجىـــــاجياظةهـــــاص ال٣ًـــــاء بقـــــ٩لذ َـــــظٍ اإلابـــــاصت بيـــــاٞت َامـــــت فـــــي و٢ـــــض 

سُــــت وال٣ًـــاثُت اإلاـاإلااؾؿـــاث ال٣ًـــاثُت الضولُــــت اإلايكـــإة بٗـــض طلــــ٪ ٦شـــ مــــت، هحرا مــــً َـــظٍ الخجغبـــت الخاٍع

ـ٤ الىٓـام  ى٦ُـى ال ؾـُما وؾُإحي في ؾُا١ الخ٤ جٟهـُل الجـغاثم الضولُـت ٞو ألاؾاسـ ي إلاد٨مـت هـىعمبٙر َو

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت ػمـــــً الجزاٖـــــاث  ظـــــغاثم الخـــــغب وهـــــي الهـــــُٛت ألاقـــــهغ باليؿـــــبت الهةها٧ـــــاث ٢ىاٖـــــض ؾـــــحر ألٖا

 اإلاؿلخت ٦ما ؾىالخٔ.

  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

ما٥ الّذائيت  الهت ا١اثالهت ا١اث  يؤعال٘يا العابٝت وسوهذايؤعال٘يا العابٝت وسوهذافي في املحا٠م الخاـت املحا٠م الخاـت مّالجت مّالجت  ما٥ الّذائيتظير ألِا   ظير ألِا

صولُـــت ج٣ىصَـــا الجمُٗـــت الٗامـــت لؤلمـــم اإلاخدـــضة فـــي ؾـــبُل بوكـــاء ٢ًـــاجي ظىـــاجي جؼامىـــا مـــ٘ ظهـــىص 

ت ومـــــ٘  ـــــغاٝ اإلاخهـــــاٖع ُبـــــت بـــــحن ألَا ؿـــــالُٞا الؿـــــاب٣ت وعوهـــــضا مجـــــاػع َع صولـــــي صاثـــــم، قـــــهضث ٧ـــــل مـــــً ًٚى

اقـــخضاص خـــضة الهـــغإ فـــي البلـــضًً، جدـــغ٥ مجلــــ ألامـــً الـــضولي إلوكـــاء مدـــا٦م زانـــت للخـــالخحن وؾـــِ 

ُت  زخُــاع الخدـغ٥ فـي َــظًً بُشـا١ ألامـم اإلاخدــضة، و٦ـظل٪ ؾـبب َـظا ؤلاظـغاء َب٣ــا إلاظـض٫ ٦بحـر خـى٫ قــٖغ

م وظىص مجاػع ال ج٣ل بكاٖت فـي ٞلؿـُحن اإلادخلـت وفـي الٗـغا١ فـي خـغب الخلـُج ألاولـى، وفـي مـا  البلضًً ٚع

ًلــي ؾـــىداو٫ بُــان صوع ٧ـــل مـــً اإلاد٨مخــحن فـــي ٢مـــ٘ اهةها٧ــاث ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿــاوي وال ؾـــُما يـــىابِ 

ما٫ الٗضاثُت.  ؾحر ألٖا

عال٘يا العابٝت:دوس دوس أوال: أوال:  عال٘يا العابٝت:املح٢مت الجىائيت الذوليت لئو   املح٢مت الجىائيت الذوليت لئو

ُاحيببٗض  جداص حؿعى لالؾـخ٣ال٫، خُـض ٧اهذ الٗضًض مً ظمهىعٍاث َظا ؤلا نهُاع الاجداص الؿٞى

ـالن ؿالُٞا الؿـاب٣ت، بال ؤن َـظا ؤلٖا حن طوي الٛالبُت اإلاؿلمت الاؾخ٣ال٫ ًٖ ًٚى  ؤٖلً ال٨غواث والؿلٞى

لـــم ٌؿدؿـــٛه نـــغب البىؾـــىت ٞـــإٖلىىا الخـــغب ٖلـــى ألا٢لُـــت اإلاؿـــلمت فـــي البىؾـــىت والهغؾـــ٪، وبـــضٖم مـــً 

حر ٖغقــي ـاعج٨ــب الهـغب ؤٖمــاال وخكــُت مــً ٢خــل وحٗــظًب وجُهــ ، و٢ــضنـغبُا والجبــل ألاؾــىص وختــى عوؾــُا

مجلـــــ  ي مــــً الخــــغب البــــاعصة، ؤنــــضع حي ى  حر بوؿــــاهُت ؤزــــغي، وؤمــــام َــــى٫ اإلاكــــهض وِبـــــواٚخهـــاب وؤٖمــــا٫ ٚــــ

ش  808ألامــــً الــــضولي بىــــاءا ٖلــــى َلــــب ٞغوســــ ي ال٣ــــغاع  جدــــذ الٟهــــل الؿــــاب٘ إلاُشــــا١  1993ٞبراًــــغ  22بخــــاٍع

والظي ٣ًي ي بةوكاء مد٨مت ظىاثُت صولُت إلادا٦مـت ألاشـخام اإلاةهمـحن باعج٩ـاب اهةها٧ـاث  ،ألامم اإلاخدضة

ؿالُٞا الؿاب٣ت ابخضاءا م ش ظؿُمت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في ب٢لُم ًٚى بلـى ٚاًـت  1991ًىـاًغ  01ً جاٍع

ٖخمـضٍ با ألاؾاسـ ي، والـظي هةهاء ؤٖمالها صون ٢ُض ػمني، وجم ج٩ل٠ُ ألامحن الٗام للمىٓمـت بةٖـضاص هٓامهـب

٣ا لل٣غاع  ش  827مجلـ ألامً الضولي ٞو ا بمضًىت الَاي في َىلىضا. 1993ماًى  25بخاٍع  (1)وجدضص م٣َغ

                                                           

 .273، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌمٙٛخٟػ٢ِ ػجل اُوبكه  -(1
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لجمُٗــــت الٗامــــت إلاــــضة ؤعبــــ٘ ؾــــىىاث ٢ابلــــت للخجضًــــض، ٢ًــــاًا جيخســــبهم ا 11وجخ٩ــــىن اإلاد٨مــــت مــــً 

ؾـــخ ىاٝ مكـــ٩لت مـــً بوصاثـــغة َٗـــىن و مـــىػٖحن ٖلـــى صاثـــغجحن ابخـــضاثِخحن للخ٨ـــم بشالزـــت ٢ًـــاة ل٩ـــل مثهـــا، 

يخسب مً بُـثهم عثـِـ اإلاد٨مـت، بيـاٞت بلـى مـضعي ٖـام ًيخسبـه مجلــ ألامـً الـضولي إلاـضة  زمـ ٢ًاة ٍو

مـً هٓامهـا ألاؾاسـ ي  5و 4و 3و 2جسـخو اإلاد٨مـت بدؿـب اإلاـىاص ؤعب٘ ؾىىاث بياٞت بلى ٢لم اإلاد٨مت، و 

، و٦ـظل٪ اهةها٧ـاث ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ الخـغب وج٣ـ٘ 1949بىٓغ الاهةها٧اث الجؿـُمت الجٟا٢ُـاث ظىُـ٠ ألاعبـ٘ 

حرا ـَــــظٍ الاهةها٧ــــاث ٧لهــــا جدــــذ ونــــ٠ ظــــغاثم الخــــغب، ٦مــــا جســــخو اإلاد٨مــــت بىٓــــغ ظــــغاثم ؤلابــــاصة، وؤزــــ

ؤمــا ٖــً الازخهــام الصخمــ ي ٞخــىو اإلاــاصة الؿاصؾــت مــً الىٓــام ألاؾاســ ي  ،(1)الجــغاثم يــض ؤلاوؿــاهُت

جسخو اإلاد٨مـت بمدا٦مـت ألاشـخام الُبُُٗـحن ٣ٞـِ ب٩ـل نـٟاتهم ؾـىاء ٦مسُُـحن ؤو مدغيـحن بإن 

ؤو مؿاَمحن ؤو ٞاٖلحن ؤنلُحن، وطل٪ صون اٖخضاص بإي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخهـاهت ؤو الهـٟاث الغؾـمُت 

 (2)٣غة الشاهُت، ٦ما ال ٌٟٗى الغئؾاء واإلاغئوؾىن مً اإلاؿاءلت الجىاثُت.خؿب اإلااصة الؿابٗت في الٟ

في َـظٍ اإلاد٨مـت ؤبغػَـا مدا٦مـاث ال٣ـاصة الهـغب مـً  ةو٢ض ظغث الٗضًض مً اإلادا٦ماث الكهحر 

" الــظي جــىفي ظــلوبودان ميلعــو٘يدؾ"، و٢ًــُت الــغثِـ الهــغبي ألاؾــب٤ "داظــ٢و جــاديدؾبُــثهم ٢ًــُت "

ــان ١ــاسادو٢ًــُت " ،"ساد٠ــو ميالديــدؾء اإلادا٦مــت، و٢ًــُت "فــي ػهؼاهخــه ٢بــل اهةهــا " التــي ال جــؼا٫ يدؾص ساد٘و

 جدذ هٓغ اإلاد٨مت ختى آلان.

  املح٢مت الجىائيت الذوليت لشواهذا:املح٢مت الجىائيت الذوليت لشواهذا:دوس دوس زاهيا: زاهيا: 

ضم الؿماح ل٣بُلت اإلاؿـلمت باإلاكـاع٦ت فـي  الخوحإو  حٗىص ألاػمت في عواهضا بلى بضاًت الدؿُٗىاث ٖو

اإلاىالُــت للخ٩ىمــت، و٢ــض ؤصي طلــ٪ بلــى هــؼإ  الهوجــو لؿُاؾــُت لخؿــاب ؤٚلبُــت ٢بُلــتالاهخسابــاث والخُــاة ا

ىُـت الغواهضًـت اإلاضاٞٗـ ٖـً خ٣ـى١ ؤ٢لُـت الخىحسـ ي، ولـم جٟلـر  تاإلاؿلر بحن ال٣ىاث الخ٩ىمُت والجبهت الَى

ش أسوؼـاالجهىص الضبلىماؾـُت فـي خـل الجـزإ ال ؾـُما اجٟـا١ " ُـا بجمهىعٍـت ججزاه 1994ؤٚؿـُـ  04" بخـاٍع

ؾاب٣ا، واقخضث خضة ؤٖمـا٫ الٗىـ٠ بٗـض ؾـُُغث ٢بُلـت الهىجـى ٖلـى الخ٨ـم جمامـا وبـضؤث ؤٖمـا٫ ؤلابـاصة 

ملُـــــاث جُهـــــ حر ٖغقـــــي بجمـــــ٘ الؿـــــ٩ان فـــــي ٦ىـــــاجـ ومؿدكـــــُٟاث ـل٣بُلـــــت الخىحســـــ ي بكـــــ٩ل ٢خـــــل ظمـــــاعي ٖو

المـي والغؾـمي حز ـومضاعؽ بذجت خمـاًةهم ومـً زـم ٢ـخلهم صون جمُـ وبةهـاون  مـ٘ جؼاًـض ؤٖمـا٫ الخدـٍغٌ ؤلٖا

، و٢ـض عاح ضـخُت َـظٍ ألاخـضار ؤ٦ثـر مـً ملُـىن (3)مً مهمت خٟٔ الؿالم الضولُت الخابٗت لؤلمم اإلاخدـضة

 (4)عواهضي ؤٚلبهم مً ؤ٢لُت الخىحس ي اإلاؿلمت.

ـــ٠ الـــضم ومدا٦مـــت مجغمـــي الخـــغب، ؤنـــضع مجلــــ ألامـــً الـــضولي ٢ـــغاٍع ع٢ـــم  وفـــي ؾـــبُل و٢ـــ٠ هٍؼ

ش  935 حرة لل٣ــــــاهىن الــــــضولي ـبراء للخد٣ُــــــ٤ فــــــي الاهةها٧ــــــاث الخُـــــــىــــــت الخــــــاإلايصــــــ   للج 1994ًىلُــــــى  01بخــــــاٍع

ــــغ ؤنــــضع مجلـــــ ألامــــً  ؤلاوؿــــاوي وظــــغاثم ؤلابــــاصة والجماُٖــــت اإلاغج٨بــــت فــــي عواهــــضا، وبىــــاءا ٖلــــى َــــظا الخ٣ٍغ

                                                           

1(- Marie-Claude ROBERGE,<< Jurisdiction of the ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and 

Rwanda over crimes against humanity and genocide>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Thirty seventh year, No. 

321, Geneva, November-December 1997, p. 651. 

 .116 -108وعغ ٍبثن، ص ص ، ٓزشة ػ٢ِ ع٤َٔ -(2

 .117، ص أُوعغ ٗلَٚ -(3

 .297 – 295، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌمٙٛخٟػ٢ِ ػجل اُوبكه  -(4
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ش  955وبُلـــــب مـــــً الخ٩ىمـــــت الغواهضًـــــت ال٣ـــــغاع  مبر  08بخـــــاٍع ال٣اضـــــ ي بةوكـــــاء مد٨مـــــت صولُـــــت  1994هـــــٞى

اصا بلـــــى الٟهـــــل الؿـــــاب٘ مـــــً مُشـــــا١ ألامـــــم اإلاخدـــــضة، وال ًسخلـــــ٠ الىٓـــــام ألاؾاســـــ ي ظىاثُـــــت لغواهـــــضا اؾـــــدى

 (1) بك٩ل ٖام.ؿالُٞا لغواهضا ًٖ ؾاب٣ه ًٚى

الىٓــــام ألاؾاســــ ي للمد٨مــــت وهــــو ٖلــــى بلخــــا١ بٗــــٌ ألاظهــــؼة إلاد٨مــــت  955/94وجًــــمً ال٣ــــغاع 

ؿـــالُٞا، وزــو بـــظل٪ صاثــغة الُٗـــىن والاؾــخ  ىاٝ التـــي ؤنـــبدذ عواهــضا بهُئـــاث ٢ًــاثُت فـــي مد٨مــت ًٚى

ـا الَـاي، و٦ـظل٪ اإلاـضعي الٗـام اإلاكـتر٥ للمد٨مخـحن وؤو٫ مـً جـىلى مىهـب  مكتر٦ت بـحن اإلاد٨مخـحن وم٣َغ

٣ــي  ، وم٣ــغ اإلاد٨مــت ٧ــان فــي ؤعوقــا بخجزاهُــا ديدؽــاسد ٔولذظــخون اإلاــضعي الٗــام ٧ــان ال٣اضــ ي الجىــىب بٍٞغ

٢ايــُا مىخسبــا مــً الجمُٗــت الٗامـــت  11مــ٘ وظــىص ممشلُــت لهــا فــي ٦ُٛــالي بغواهــضا، وجدكـــ٩ل اإلاد٨مــت مــً 

ـىػٕ ال٣ًـاة ٖلــى صاثـغجحن ابخـضاثِخحن ٧ـل صاثـغة بـشالر ٢ًـاة وزمؿــت  لؤلمـم اإلاخدـضة إلاـضة ؤعبـ٘ ؾـىىاث، ٍو

ـــ٘ َـــظا الٗـــضص بلـــى ؾـــخت ٖكـــغ  ؿـــالُٞا، وجـــم ٞع ٢ًـــاة لـــضاثغة الاؾـــخ ىاٝ مكـــتر٦حن مـــ٘ ٢ًـــاة مد٨مـــت ًٚى

ــ٘ 1824ســ ي فــي ٢ــغاع مجلـــ ألامــً ع٢ــم مــً الىٓــام ألاؾا 11بخٗــضًل اإلاــاصة  ٢2008ايــُا ٖــام  ، ٦مــا جــم ٞع

 (2) الضواثغ الابخضاثُت بلى زالر.

حر الــضولي الــظي ـلجــزإ اإلاؿــلر ٚــفــي اوخؿــب هٓامهــا ألاؾاســ ي جســخو اإلاد٨مــت بــالجغاثم اإلاغج٨بــت   

ُت (، والجــغاثم يـض ؤلاوؿــاه2ظـغي فـي عواهــضا، وجدضًـضا جىٓــغ اإلاد٨مـت فــي ظـغاثم ؤلابـاصة الجماُٖــت )اإلاـاصة 

(، وظـــــغاثم الخـــــغب ال ؾـــــُما اهةها٧ـــــاث اإلاـــــاصة الشالشـــــت اإلاكـــــتر٦ت بـــــحن اجٟا٢ُـــــاث ظىُـــــ٠ واهةها٧ـــــاث 3)اإلاـــــاصة 

، وبسهـــىم الازخهـــام الصخمـــ ي ٣ٞـــض ٧ـــان ممـــازال إلاـــا (3) (4)اإلاـــاصة  1977البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي الشـــاوي 

ؿـــالُٞا باال٢خهـــاع ٖلـــى ألاشـــخام الُبُُٗـــحن مـــً اإلاـــىاَى حن الغواهـــضًحن مهمـــا وعص فـــي هٓـــام مد٨مـــت ًٚى

ً ؤو مىٟـــــظًً ؤو مدغيـــــحن ؤو مؿـــــاَمحن  ت وؾـــــىاء ٧ـــــاهىا آمـــــٍغ ٧اهـــــذ مؿـــــاولُاتهم الؿُاؾـــــُت ؤو الٗؿـــــ٨ٍغ

وي ٞخىٓـغ اإلاد٨مـت اخؿب اإلاىاص الخامؿت والؿاصؾت مً الىٓام ألاؾاسـ ي، ؤمـا الازخهـام اإلا٩ـاوي والؼمـ

ًىـاًغ  01ترة الؼمىُـت بـحن ـه، وطلـ٪ زـال٫ الٟـفي الجغاثم اإلاغج٨بت في ب٢لُم صولت عواهضا وألاعاض ي اإلاجاوعة ل

 (4) .1994صٌؿمبر  31و 1994

٦بـــــاع  اثـــــل مـــــً اإلاةهمـــــحن ٖلـــــى عؤؾـــــهمٗـــــضص َلحرا مـــــً اإلادا٦مـــــاث ـو٢ـــــض ؤظـــــغث اإلاد٨مـــــت ٖـــــضصا ٦بـــــ

ش حـــــون ٠ومباهـــــذااإلاؿـــــاولحن مـــــً بُـــــثهم عثـــــِـ الـــــىػعاء الغواهـــــضي "  04" الـــــظي خ٨ـــــم ٖلُـــــه باإلاابـــــض بخـــــاٍع

لُـــت  بـــاصة ؤلا " والـــظًً اعج٨بـــىا ظـــغاثم ١ا ؽـــيميا" و"حـــوسج سوجأاهـــذا" و"أ٠يعـــو حـــون بـــو٥ و" 1998ظٍى

٢ـضمذ اإلاد٨مـت الٗضًـض  ،وظغاثم الخغب وال٣خل والخٗظًب والخُهحر الٗغقـي، وعٚـم الُٗـىب الٗضًـضة ٞجهـا

مـــا٫ الٗضاثُـــتهـــم مـــً الاظةهـــاصاث ال٣ًـــاثُت فـــي مجـــا٫ حٗمُـــ٤ ٞ ال ؾـــُما جلـــ٪ اإلاخٗل٣ـــت  يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

 (5) ث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.بالجزاٖا

                                                           

 .370 ، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌشالٌذحٓؾٔل كٜبك  -(1

 .121 -119، ٓوعغ ٍبثن، ص ص زشة ػ٢ِ ع٤َٔ -(2

3(- Marie-Claude ROBERGE, op.cit., p. 651. 

 .134 -131، ص ص 2007٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ ُوٝاٗلا، كاه ٛٞٓخ، اُغيائو، ك ؽ، ، أُؾٌٔخ اُغوٛعخ كؼ٤َ-(4

 .99أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(5
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ؿــالُٞا وعواهــضا والُــاب٘  وعٚــم الؿــلبُاث التــي نــاخبذ بوكــاء اإلادــا٦م الجىاثُــت الخانــت فــي ًٚى

غ ال٣ًـــاء الجىـــاجي الـــضولي بـــة٢غاع اظةهـــاصاث ـالاهخ٣ـــاجي لهـــا، بال ؤنهـــا ٢ـــضمذ زـــضماث مٗخـــ برة فـــي مؿـــاع جُـــٍى

ى ظاهـــب مؿـــاولُت الـــضو٫ بمىظـــب مُشـــا١ ألامـــم َامـــت جســـو ب٢ـــغاع اإلاؿـــاولُت الجىاثُـــت الضولُـــت للٟـــغص بلـــ

مـــت يـــض ؤلاوؿـــاهُت  مـــت ؤلابـــاصة والجٍغ ً ويـــبِ مٟـــاَُم الجـــغاثم الضولُـــت مـــً ظٍغ اإلاخدـــضة، و٦ـــظل٪ جـــضٍو

حرة التـي جـم جدضًـض مٟهىمهـا باالؾـدىاص بلـى ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي، ٦مـا ـوظـغاثم الخـغب َـظٍ ألازـ

خـــضاص بالخهـــاهاث والهـــٟت الغؾـــمُت و٦ـــظل٪ بٗـــضم ٦غؾـــذ َـــظٍ اإلادـــا٦م ٢ىاٖـــض َامـــت جخٗلـــ ٤ بٗـــضم الٖا

ـا ؾـاَمذ بكـ٩ل ٦بحـر فـي بعؾـاء ؤؾــ  حَر خضاص باألوامغ الغثاؾُت فـي صٞـ٘ اإلاؿـاولُت، َـظٍ ال٣ىاٖـض ٚو الٖا

 ٢ًاء ظىاجي صولي صاثم هالخٔ مٗاإلاه في ما ًلي.

  شابْ:شابْ:الُٙش الالُٙش ال

ما٥ الّذائيتدوس املح٢مت الجىائيت الذوليت في الّٝاب ِاع اهت ا١اث دوس املح٢مت الجىائيت الذوليت في الّٝاب ِاع اهت ا١اث  ما٥ الّذائيتلوابي ظير ألِا     لوابي ظير ألِا

ً واإلادا٦مــت اإلاا٢خــت والخانــت واؾــخ٣غاع ٢ىاٖــض  بن الخجغبــت الؿــاب٣ت فــي مجــا٫ مدــا٦م اإلاىخهــٍغ

ال٣ـــاهىن الـــضولي الجىـــاجي مـــً زـــال٫ اظةهـــاصاث َـــظٍ اإلادـــا٦م، ظٗلـــذ اإلاجخمـــ٘ الـــضولي ٣ًـــ٠ ٖلـــى يـــغوعة 

ا ل٨ٟـــغة الـــغصٕ وم٩اٞدـــت ؤلاٞـــالث مـــً بوكـــاء ٢ًـــاء ظىـــاجي صولـــي صاثـــم إلادا٦مـــت اإلاجـــغمحن الـــضولُحن يـــماه

مــت الضولُــت جمــ بمهــالر ٖلُــا تهــم اإلاجخمـ٘ الــضولي، وججلــذ ظهـىص اإلاجخمــ٘ الــضولي فــي  ال٣ٗـاب، ألن الجٍغ

بي الجــــغاثم ـتي ؤنــــبدذ الجهــــت ال٣ًــــاثُت اإلاسخهــــت بمٗا٢بــــت مغج٨ـــــبوكــــاء اإلاد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت الــــ

 
ُ
 الضولُــــت، وه
 
سُــــت إلوكــــاء اإلاد٨مــــت الجىاثُــــت زخهــــام بٗــــض الخل فــــي َــــظا ؤلا هــــٟ ُــــغ١ بلــــى الخلُٟــــت الخاٍع

ما٫ الٗضاثُت.   الضولُت، زم مىا٢كت ازخهام اإلاد٨مت في ال٣ٗاب ٖلى اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألٖا

  أوال: الجهود الذوليت ألاوؽاء املح٢مت الجىائيت الذوليت:أوال: الجهود الذوليت ألاوؽاء املح٢مت الجىائيت الذوليت:

ٔوظــــخاٗ ؿــــغي ٢ــــضمىا، ؤن ؤو٫ مــــً هــــاصي بةوكــــاء ٢ًــــاء ظىــــاجي صولــــي صاثــــم ٧ــــان ال٣ُٟــــه الؿَى

بوكاء َُئـت ٢ًـاثُت صولُـت إلاٗا٢بـت اإلاجـغمحن الـظًً  1872، والظي ا٢ترح ٖام  Gustave Moynierموهيي  

الهـــاث الضولُـــت الهـــاصعة (1)ًىةه٩ـــىن ٢ـــاهىن الكـــٗىب داث ؤلٖا ، وببـــان الخـــغبحن الٗـــاإلاُخحن ؤظمٗـــذ الخهـــٍغ

ألامـــم وبًجـــاص آلُـــت ٢ًـــاثُت ٖـــً الـــضو٫ الخلٟـــاء ٞـــغاصي ومجخمٗـــحن ٖلـــى يـــغوعة بنـــالح مىٓىمـــت ٖهـــبت 

م مً بوكاء َُئت ألامم اإلاخدضة ٦بـضًل ٖلـى ٞكـل الٗهـبت ٖـام  لى الٚغ صولُت إلاٗا٢بت مجغمي الخغب، ٖو

بال ؤن ماجمغ ؾان ٞغاوؿِؿ٩ى جداش ى بوكاء َُئت ٢ًاثُت ظىاثُت صولُت وا٦خٟـى بمد٨مـت الٗـض٫  1945

 (2)الضولُت لخل الجزاٖاث بحن الضو٫.

٩ـي الؿـاب٤ فـي مد٨مـت هـىعمبٙر وبىاء ٖلى َلـب ج٣ـ  F.Beidel٘شوعـيغ بيـذ٥ ضم بـه ال٣اضـ ي ألامٍغ

٩ي آهظا٥ بُلـب للجمُٗـت الٗـام لؤلمـم اإلاخدـضة بـضوعٍ حر ـج٣ـضم َـظا ألازـالظي  َاعي جغومان للغثِـ ألامٍغ

                                                           

ثؤٕ رشٌَ ٛنٙ أُؾٌٔخ ٖٓ فَٔخ هؼبء اص٘بٕ رؼ٤ٜ٘ٔب اُلٍٝ أُزؾبهثخ ٝصالس رؼ٤ٜ٘ب اُلٍٝ أُؾب٣لح  غٛعزبف ١١ِٔٛٗٝهأٟ  -(1

ُْ هجٞال ٖٓ اُلٍٝ اُز٢ روٟ ثبفزظبص اُوؼبء اُٞؽ٢٘ ُ٘ظو ٛنٙ اُغوائْ، اال إٔ  ُٔؼبهجخ ٓورٌج٢ اُغوائْ اُل٤ُٝخ، اال إٔ ٛنا االهزواػ

ثبػبكخ طالؽ٤خ اُزؾو٤ن ٝاالٍزغٞاة ا٠ُ  1895أػبك ط٤بؿخ ٓوزوؽٚ أٓبّ ٓؼٜل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ك٢ كٝهرٚ ثٌبٓجو٣لط ػبّ  ١١ِٔٛٗ

ُن١ ؽووزٚ ًبٕ رج٢٘ أُوزوػ ٝرؼل٣ِٚ ػٖٔ ٓئرٔو الٛب١ عبٗت أُؾبًٔخ، اال إٔ اُلٌوح الهذ ٗلٌ أُظ٤و، ٝهثٔب اُ٘ظو اُٞؽ٤ل ا

 . 172، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌمٙٛخَُِٟالّ ٝاٗشبء ٓؾٌٔخ اُـ٘بئْ اُل٤ُٝخ، أٗظو ك٢ مُي: ػ٠ِ ػجل اُوبكه 

 .194 -190، ص ص ، ٓوعغ ٍبثناٌمٙٛخٟػ٠ِ ػجل اُوبكه  -(2
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ش  مبر  15بخاٍع ً الجـغاثم  1946هٞى ًخًمً يغوعة نُاٚت مباصت هـىعمبٙر لل٣ـاهىن الـضولي الجىـاجي وجـضٍو

ت فــي ؾــبُل مىاظهةهــا، بٗــض مىا٣ٞــت الجمُٗــت الٗامــت ٖلــى اإلا٣ــال ترح ـتــي جســل بالؿــالم الــضولي وؤمــً البكــٍغ

ش  ٧177لٟـــذ لجىـــت ال٣ـــاهىن الـــضولي لل٣ُـــام باإلاهمـــت بمىظـــب ال٣ـــغاع  مبر  21بخـــاٍع ، ٦مـــا جـــم ب٢ـــغاع 1947هـــٞى

ام الجىـــــاجي ترح ٞغوســـــ ي آزـــــغ لضعاؾـــــت بم٩اهُـــــت جىؾـــــُ٘ ازخهــــام مد٨مـــــت الٗـــــض٫ الضولُـــــت لالزخهــــــم٣ــــ

ترح ـالـــضولي، ومشـــل طلـــ٪ بضاًـــت صعاؾـــت جإؾـــِـ ٢ًـــاء ظىـــاجي صولـــي صاثـــم للجـــغاثم الضولُـــت، وجـــم ج٣ـــضًم م٣ـــ

زـــاوي إلاكـــغوٕ اجٟا٢ُـــت مىـــ٘ ؤلابـــاصة الجماُٖـــت وجـــم ج٩لُـــ٠ لجىـــت ال٣ـــاهىن الـــضولي بدىُٟـــظ اإلا٣ترخـــاث، و٢ـــض 

مــــت ؤلابــــاصة الجماُٖــــت هحخــــذ لجىــــت ال٣ــــاهىن الــــضولي فــــي بــــاصعة ؤولــــى فــــي بٖــــضاص مكــــغوٕ اجٟا٢ُــــت  مىــــ٘ ظٍغ

ا في   باإلظمإ، وجًمىذ ماصتها الؿاصؾت:  1948صٌؿمبر  09واإلاٗا٢بت ٖلجها التي جم ب٢غاَع

يحــــــا٠م ألا ـــــــخاؿ املت مــــــون باسج٣ـــــــاب إلابـــــــادة الجماِيــــــت أو أي ّ٘ـــــــل مــــــً ألاّ٘ـــــــا٥ ألاخـــــــشى "

٢ــب الّٙــل ِاــع أسلــهال املــز٠وسة فــي املــادة الثالثــت أمــام مح٢مــت مخخفــت مــً محــا٠م الذولــت ال ــ  أسج

مح٢مت حضائيت دوليت ج٢ون راث اخخفاؿ إصاء مً ي٢ون مـً إلاوـشاٗ املخّاٜـذة ٜـذ اِتـٗر أو أمام 

 "بواليت ا

وكـــاء ٢ًـــاء ظىـــاجي صولـــي ٣ٞـــض ؤًٞـــذ ؤٖمـــا٫ اللجىـــت بلـــى بم٩ـــان إلترح الشـــاوي ـؤمـــا بسهـــىم اإلا٣ـــ

ــضم وظاَــت الــغؤي ال٣اثــل بخىؾــُ٘ ازخهــا م هٓــام مد٨مــت الٗــض٫ الضولُــت بوكــاء ٢ًــاء ظىــاجي صولــي، ٖو

ش  489ترح ؤنــــضعث الجمُٗـــــت الٗامــــت ال٣ــــغاع ـلهــــظا الٛــــغى، وهٓـــــغا الزــــخالٝ وظهــــاث خـــــى٫ اإلا٣ــــ  12بخـــــاٍع

ــــذ بلجىــــت  17بدكــــ٨ُل لجىــــت م٩ىهــــت مــــً  1950صٌؿــــمبر  ــــضاص مكــــغوٕ اإلاد٨مــــت  17صولــــت )ٖٞغ ألاولــــى( إٖل

مــــا٫ الؿــــاب٣ت للجىــــت ال٣ــــاهىن الجىاثُــــت الضولُــــت، و٢امــــذ اللجىــــت بضعاؾــــت ٖــــضة م٣ترخــــاث بلــــى ظاهــــ ب ألٖا

ش  مبر  17الـــضولي و٢ـــضمذ مكـــغوٖها للجمُٗـــت الٗامـــت بخـــاٍع ، والـــظي لـــم ًالقـــي ٢بـــىال واؾـــٗا بٗـــض 1952هـــٞى

ش  687ٖغيـــــه ٖلـــــى الـــــضو٫، ٞإنـــــضعث الجمُٗـــــت الٗامـــــت ٢ـــــغاعا زاهُـــــا جدـــــذ ع٢ـــــم   1952صٌؿـــــمبر  05بخـــــاٍع

ـــىع٥( م٩لٟـــت  ٣ً17يـــ ي بدكـــ٨ُل لجىـــت ظضًـــضة بـــىٟـ ٖـــضص الـــضو٫ )ؾـــمُذ بلجىـــت  الشاهُـــت ؤو لجىـــت هٍُى

ما٫ الؿاب٣ت وبىٓغة مخجضصة.  (1) بةظغاء صعاؾت زاهُت للمكغوٕ اٖخماصا ٖلى ألٖا

وبالٟٗــــــل، وبٗــــــض مىا٢كــــــاث مؿخًُٟــــــت ٢ــــــضمذ اللجىــــــت مكــــــغوٖها للجمُٗــــــت الٗامــــــت فــــــي صوعتهــــــا 

 54ػٖــت ٖلــى حرة خُــض جًــمً ؾــبٗت ٞهــى٫ مى ـو٧ــان مكــغوٖا طو ٢ُمــت ٢اهىهُــت ٦بــ 1954الخاؾــٗت ٖــام 

مـاصة حكـ٩ل ؤَـم مبـاصت ال٣ـاهىن الـضولي الجىـاجي مــ٘ ؤًٞـل مـا ونـلذ بلُـه اإلاماعؾـاث ال٣ًـاثُت الضولُــت 

ى٦ُــى، و٢ــض القــى اإلاكــغوٕ ججاوبــا ٦بــ بري ـحرا زانــت مــً الــضو٫ الىامُــت، بســالٝ الــضو٫ ال٨ــــفــي هــىعمبٙر َو

ني، والتي جذعجذ بٗضم ظضوي اإلاكغوٕ ٦مـا َـى، ألهـه ًمــ بؿـُاصة الـضو٫ و  ازخهانـها ال٣ًـاجي الـَى

ــــى ؤمــــغ َــــام ومغظعــــي وخؿــــاؽ زانــــت وؤن الٟــــ مــــت الٗــــضوان َو ْهــــغ ُٞــــه  تيـالــــترة ـ٦مــــا ؤهــــه ال ٌٗــــٝغ ظٍغ

                                                           

 ٝرؼٖٔ علٍٝ أػٔبٍ اُِغ٘خ كهاٍخ ٗوبؽ ٓؾلكح:  -(1

 أُؾٌٔخ )ٓؼبٛلح ك٤ُٝخ أٝ هواه ٖٓ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ أٝ هواه ٖٓ ٓغٌِ األٖٓ أٝ ر٤ٍٞغ افزظبص ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ(. آ٤ُخ اٗشبء -

 كهاٍخ اُؼٞائن اُز٢ رؾٍٞ كٕٝ اٗشبء أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ. -

 كهاٍخ ؽج٤ؼخ اُؼالهخ ث٤ٖ أُؾٌٔخ ٤ٛٝئخ األْٓ أُزؾلح. -

 وف اُلٍٝ أص٘بء أُ٘بهشبد اَُبثوخ.كهاٍخ أُالؽظبد أُولٓخ ٖٓ ؽ -

 .1954رؾل٣ل ٓٞػل رول٣ْ أُشوٝع ثبُلٝهح اُزبٍؼخ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  -

 .145 -144، ٓوعغ ٍبثن، ص ص زشة اٗظو ك٢ مُي : ػ٢ِ ع٤َٔ 
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ت التي ًىضعط مٗٓمها فـي بَـاع الٗـضوان، مـا حز ـاإلاكغوٕ ٧اهذ ٞترة الخغب الباعصة جم ث بالخضزالث الٗؿ٨ٍغ

، مــــا ظٗــــلـًجٗــــل الــــضو٫ ال٨ــــ الجمُٗــــت الٗامــــت جاظــــل اإلاىيــــٕى إلاــــغاث  بري جخجىــــب الخــــىى فــــي اإلاىيــــٕى

بلـى ٚاًـت خظٞـه جمامـا مـً  1967زـم  1965زـم  1959زـم  1957زـم بلـى  1956ٖضًضة وبذعج مخٗـضصة بلـى 

 (1) .1989ظض٫ ؤٖمالها لُب٣ى خبِـ ؤصعاط لجىت ال٣اهىن الضولي ٖلى ٚاًت ٖام 

جشهيـــذاد صولـــت " و٢ـــض جـــم بٗـــض اإلاكـــغوٕ مـــً ظضًـــض ٖلـــى مؿـــخىي الجمُٗـــت الٗامـــت بٗـــض َلـــب مـــً

ش  44/39" بـــضٖم ٞغوســـ ي، ٞـــإزمغ ٖـــً ٢ـــغاع الجمُٗـــت الٗامـــت ع٢ـــم وجوبـــأو جُلـــب  1989صٌؿـــمبر  04بخـــاٍع

ُٞـــــه مـــــً لجىـــــت ال٣ـــــاهىن الـــــضولي اؾـــــخ ىاٝ ؤٖمالهـــــا إلوكـــــاء مد٨مـــــت ظىاثُـــــت صولُـــــت، وايـــــُلٗذ اللجىـــــت 

، وبٗـض ٖغيــه 1994 باإلاؿـإلت وبٗـض ٖـامحن مــً البدـض والى٣ـاف جــم بٖـضاص مؿـىصة مكـغوٕ اإلاد٨مــت ٖـام

ــــت الــــىاعصة فــــي ـٖلــــى الجمُٗــــت الٗامــــت ؤوكــــإث َــــظٍ ألازــــ حرة لجىــــت زانــــت لضعاؾــــت اإلاؿــــاثل الٟىُــــت وؤلاصاٍع

، وبٗــض ٖــضة 1996، واهةهــذ اظخماٖــاث اللجىــت باإلاكــغوٕ الثهــاجي للمد٨مــت فــي ٖــام 1994مؿــىصة مكــغوٕ 

لــى يــى ء اإلاكــغوٕ الثهــاجي للمد٨مــت صٖــذ ظلؿــاث جمهُضًــت بــحن لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي واللجىــت الٟىُــت ٖو

ش  وحكـــ٩لذ زاللـــه لجىـــت الهـــُاٚت اإلاكـــ٩لت  1998ظـــىان  15الجمُٗـــت الٗامـــت بلـــى ٣ٖـــض مـــاجمغ عومـــا بخـــاٍع

وحٗـــضًالث مخٗـــضصة، وبٗـــض مىا٢كـــاث مؿخًُٟـــت  "ؼـــشيٚ بعـــيوويصولـــت ًغؤؾـــهم ال٣ُٟـــه " 25 ممشلـــي مـــً

 اهخهــى اإلاــاجمغ بةوكــاء اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت باجٟا٢ُــت 
ُ
ش صولُــت ج  17دــضص هٓامهــا ألاؾاســ ي وطلــ٪ بخــاٍع

صولـــت  60صولُـــت، وجــم الىنـــى٫ بلــى الىهـــاب الثهــاجي لىٟـــاط الىٓــام ألاؾاســـ ي بــــ  120وبخى٢ُــ٘  1998ظــىان 

 (2).2002مهض٢ت ٖام 

ما٥ الّذائيت: ما٥ الّذائيت:زاهيا: املح٢مت الجىائيت الذوليت ويخخفاؿ بالجشائم املخّلٝت بعير ألِا   زاهيا: املح٢مت الجىائيت الذوليت ويخخفاؿ بالجشائم املخّلٝت بعير ألِا

مد٨مــت الجىاثُــت زالنــت ؤٖمـا٫ ومىا٢كــاث وظهــىص مخىانــلت مــً مىٓمــت بن الىٓـام ألاؾاســ ي لل

ألامــــم اإلاخدـــــضة مىـــــظ بوكـــــائها، اٖخمـــــاصا ٖلـــــى ال٣ـــــاهىن الـــــضولي الجىـــــاجي الٗغفـــــي وججـــــاعب اإلادـــــا٦م الجىاثُـــــت 

ؿــــــالُٞا  ى٦ُــــــى واإلادــــــا٦م الخانــــــت والاهخ٣اثُــــــت فــــــي ًٚى ً فــــــي هــــــىعمبٙر َو الضولُــــــت فــــــي مدا٦مــــــاث اإلاىخهــــــٍغ

ظةهاصاتهـــا فـــي حٗمُـــ٤ بؤهٓمةهـــا ألاؾاؾـــُت و  وبهُال٢ـــا  ،(3)وختـــى بٗـــٌ اإلادـــا٦م اإلاسخلُـــت الؿـــاب٣ت وعواهـــضا

ٞهم ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣ٗاب ٖلى اهةها٧اجه، وبالٗىصة بلى هٓـام  عومـا ألاؾاسـ ي للمد٨مـت 

 الجىاثُت الضولُت، هجض ؤن اإلاد٨مت جسخو خؿب اإلااصة الخامؿت في الجغاثم الخالُت:

 .ت إلابادة الجماِيتحشيم -1

 الجشائم لذ إلاوعاهيت. -2

                                                           

 .148 -140، ٓوعغ ٍبثن، ص ص زشة ػ٢ِ ع٤َٔ-(1

 .153 -150أُوعغ ٗلَٚ، ص ص -(2

طخ شىال خذ٠ذا ٌٍؼذاٌخ اٌدٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ، ٟٚ٘ رزأٌف ِٓ لؼبح د١١ٌٚٓ ٚٚؽ١١ٕٓ وّب فٟ زبٌخ رؼذ اٌّسبوُ اٌدٕبئ١خ اٌّخزٍ" -(3

اٌّسىّخ اٌّشىٍخ فٟ لؼ١خ سئ١ظ اٌٛسصاء اٌٍجٕبٟٔ األعجك، ٚال رغزٕذ ٘زٖ ئٌٝ اٌمبْٔٛ اٌٛؽٕٟ فسغت ٚأّٔب رطجك أ٠ؼب اٌمبْٔٛ 

 اٌذٌٟٚ.

ث١ٓ األُِ اٌّزسذح ٚاٌذٚي اٌّؼ١ٕخ، أٚ ثّٛخت لشاس ِٕفشد ِٓ ِدٍظ األِٓ، ٚرٕشأ اٌّسبوُ اٌدٕبئ١خ اٌّخزٍطخ ثّٛخت ارفبل١بد 

" ٖٓ ث٤ٖ أْٛ ٛنٙ أُؾبًْ: ًٔجٞك٣ب، ر٤ٔٞه اُشوه٤خ، ٚسثّب ٠ظجر ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّسبوُ اٌٛع١ٍخ اٌّثٍٝ ٌزسم١ك اٌؼذاٌخ اٌذ١ٌٚخ

 -ْ اُغ٘بئ٤خ أُقزِطخ<<، ٓغِخ اُؾوٞم، ٤ًِخ اُؾوٞم، >>أُؾبًِخبدِٗ ٤ٍوا٤ُٕٞ، ًٍٞٞكٞ، ُٔي٣ل ٖٓ أُؼِٞٓبد أٗظو: ٓؾٔل ػ٢ِ

 ٝٓب ثؼلٛب. 379، ص 2008عبٓؼخ ا٣ٌُٞذ، اُؼلك اُضبُش، اَُ٘خ اُضب٤ٗخ ٝاُضالصٕٞ، ا٣ٌُٞذ، 
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 حشائم الحشب. -3

 حشيمت الّذوان. -4

و٢ـض وعص جٟهـُل َـظٍ  ؤٖـالٍ بر َظٍ الجغاثم مً ؤقض الجغاثم الضولُت زُىعة خؿب اإلاـاصةـوحٗخ

ثر الجـغاثم اعج٩ابـا ـالجغاثم في اإلاىاص الؿاصؾت والؿابٗت والشامىت والشامىـت م٨ـغع مـً الىٓـام ألاؾاسـ ي، وؤ٦ـ

مــــا٫ ػمــــ مــــت ألاقــــض اعجباَــــا بًــــىابِ ؾــــحر وبصاعة ألٖا ً الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت هــــي ظــــغاثم الخــــغب، وهــــي الجٍغ

الٗضاثُــت، وهالخــٔ مــً زــال٫ حٗــضاص الجــغاثم فــي اإلاــاصة الشامىــت ؤن َــظا الكــ٩ل مــً الجــغاثم ًــغجبِ بكــ٩ل 

م الاهةها٧ــاث اإلاخٗل٣ــت بىؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ وبخدضًــض ألاَــضاٝ ٚـــ٦بــ إلاكــغوٖت فــي الجزاٖــاث حر اـحر بخجــٍغ

حر الضولُت.    (1) اإلاؿلخت الضولُت ٚو

ــت َامــت مــً ألاٞٗــا٫ الــ تي حٗــض ظــغاثم خــغب فــي مٟهــىم الىٓــام ـو٢ــض ؤوعصث اإلاــاصة الشامىــت مجمٖى

مـا٫ الٗضاثُـت  ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ومً بحن َظٍ ألاٞٗـا٫ طاث الٗال٢ـت اإلاباقـغة بؿـحر ألٖا

ــت " ــاث  "بظــاءث جدــذ اإلاجمٖى ت ٖلــى اإلاىاٖػ ــغاٝ الؿــاٍع جدــذ ٖىــىان الاهةها٧ــاث الخُحــرة لل٣ــىاهحن وألٖا

مت مـً بُثهـا: حٗمـض جىظُـه تجمـاث يـض اإلاـضهُحن بهـٟةهم َـظٍ ؤو يـض  26اإلاؿلخت الضولُت وجخًمً  ظٍغ

مـــا٫ الٗضاثُـــت، وحٗمـــض جىظُـــه تجمـــاث يـــض مىا٢ـــ٘ مضهُـــت ؤي  ؤٞـــغاص مـــضهُحن ال ٌكـــاع٧ىن مباقـــغة فـــي ألٖا

ت، ومهاظمـــت ؤو ٢هـــ٠ اإلاـــضن ؤو ال٣ـــغي ؤو اإلاؿـــا٦ً واإلابـــاوي الـــاإلاىا٢ـــ٘ ال تي ال ـتـــي ال حكـــ٩ل ؤَـــضاٞا ٖؿـــ٨ٍغ

ت بإًت وؾُلت، وبٖالن ؤهه لً ًب٣ى شخو ٖلـى ٢ُـض الخُـاة، واؾـخسضام الؿـمىم ؤو  ج٩ىن ؤَضاٞا ٖؿ٨ٍغ

ــت ألاؾــلخت الؿــامت، واؾــخسضام الٛــاػاث الخاه٣ــت ؤو الؿــامت، اؾــخسضام ألاؾــلخت الٗكــىاثُت ألازــ غ واإلاَٟغ

ت جدـــــذ ال٣ٟـــــغة " حرة ـ" جدـــــذ ٖىـــــىان الاهةها٧ـــــاث الخُـــــدفـــــي الًـــــغع..، جًـــــاٝ بلـــــى طلـــــ٪ ألاٞٗـــــا٫ اإلاىًـــــٍى

ـاث اإلاؿـلخت ٚحـر الضولُـت  ت ٖلى اإلاىاٖػ غاٝ الؿاٍع ٞٗـا٫ ٞٗـال مـً ألا  12ىـضعط يـمثها والتـي ًلل٣ىاهحن وألٖا

 (2)مازلت للجغاثم اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا.اإلا

ً إلاا ؾب٤، الخٓىا او٠خالـت  خي لل٣ًاء الجىاجي الضولي بضاًت بمدا٦م اإلاىخهٍغ لخُىع الخاٍع

ؿالُٞا الؿاب٣ت وعواهضا وؤَم ؤلاياٞاث لتي ٢ضمةها في  ى٦ُى،مغوعا اإلادا٦م الخانت في ًٚى في هىعهبٙر َو

غ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والجىاجي ونىال ٖلى اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت التي حٗخبر يماهت َامت  جٍُى

تفي ا زظ ق٩ل ظغاثم ٖما٫ الٗضاثُت التي جإال٣ٗاب ٖلى اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألا في  لجىاهب الىٍٓغ

خغب ٖاصة، و٢ض ؾلُىا الًىء في َظا الٗغى ٖلى ال٣ًاء الجىاجي الضولي ٦جهاػ ٢ًاجي اهخ٣ل مً ال

ال٣اهىهُت ال٣ًاء اإلاا٢ذ بلى ال٣ًاء الضاثم ومغاخل َظا الخُىع والاؾخ٣غاع ولم هخُغ١ بلى الجىاهب 

وؤلاظغاثُت إلاًمىن ألاهٓمت الؤؾاؾُت لهظٍ اإلادا٦م الظي ؾىٟهله يمً اإلابدض الشالض مً َظا 

ما٫ الٗضاثُت، وطل٪ ألن اإلاؿاولُت  الٞهل اإلاخٗل٤ باإلاؿاولُت الضولُت ًٖ اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألٖا

ني وال٣ًاء الجىاجي الضولي.  الضولُت جدؿاوي ُٞما ًسو ال٣ًاء الَى

                                                           

 .43ٓوعغ ٍبثن، ص  ثٛعّبزخ،ٗظو اُل٣ٖ  -(1
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  الثاوي:الثاوي:  املبحثاملبحث

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتألياث الووىيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   ألياث الووىيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا

 ،ال٣ىاٖـض اهتي ؤوكـإتـهي الــ، ٞـل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي هـي الـضو٫ بدىُٟظ ٢ىاٖض ا ُتاإلاٗىالجهت بن 

لجهـــا ٣ًـــ٘ الـــ ، بيـــاٞت بلـــى طلـــ٪ ٞـــةن الـــضو٫ هـــي الٟاٖـــل الغثِســـ ي اخترامهـــاتزام ـوهـــي اإلاساَبـــت بإخ٩امهـــا، ٖو

ت واإلاضهُت هي مً ًخد٨م فـي الىيـ٘ اإلاُـضاوي ومهـحر ػمً الجزاٖا ث اإلاؿلخت و٢ُاصاث َظٍ الضو٫ الٗؿ٨ٍغ

ت والـــــخد٨م فـــــي وؾــــاث ُٗت  ل وؤؾـــــالُب ال٣خـــــا٫الطــــخاًا، ٦مـــــا ؤن ألاوامـــــغ الٗؿـــــ٨ٍغ زايـــــ٘ إلاىٓىمـــــت حكـــــَغ

ت جًــٗها الضولــت طاتهــا، خُــض ؤن ؤي اهةها٧ــاث ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ً ؿــ٨ٍغ جــب وجىُٟظًــت ٖو

ىُــت للضولــت مــ٘ التزاماتهــا الضولُــت، وفــي ـٖلـى الضولــت ٢مٗهــا ومٗا٢بــت مسالٟجهــا خــ تى جخىاٞــ٤ اإلاماعؾــاث الَى

ىُـــت ًم٨ـــً ج٣ؿـــُمها ٖلـــى قـــا٧لت آلالُـــاث  ـــت مـــً آلالُـــاث الَى ؾـــبُل جد٣ُـــ٤ طلـــ٪ جغنـــض الضولـــت مجمٖى

ىُت و٢اثُت وع٢ابُت في الضولُت بلى آ ىُت عصُٖت  مُلبلُاث َو  زان. مُلبفي ؤو٫، وآلُاث َو

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

ما٥ الّذائيت ابيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا ائيت والٜش ما٥ الّذائيتألياث الووىيت الٜو ابيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا ائيت والٜش   ألياث الووىيت الٜو

مـا٫ الٗضاثُـت ٢ىاٖـض طاث َبُٗـت و٢اثُـت ٞهـي حٗخمـض فـي ألاؾـاؽ ٖلـى جـضابحر ب ن يىابِ ؾـحر ألٖا

ـــــؼ اخترامهــــا، وبٗــــٌ َـــــظٍ الخــــضابحر ج٩ــــىن فـــــي  قــــ٩ل التزامـــــاث اخخُاَُــــت حؿــــب٤ ٢ُـــــام الجــــزإ اإلاؿــــلر لخٍٗؼ

ىُــــت  مباقــــغة جٟغيــــها الاجٟا٢ُــــاث الضولُــــت والــــبٌٗ آلازــــغ فــــي قــــ٩ل ظهــــىص ج٣ــــىم بهــــا َُئــــاث وظهــــاث َو

ني ل٣ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ٖمىمــــا،  وؾــــيخُغ١ خ٩ىمُــــت ؤو مؿــــخ٣لت حؿــــاَم فــــي الخىُٟــــظ الــــَى

لالجٟا٢ُــاث فــي ٞــٕغ زــان، زــم ام َــظا ال٣ــاهىن فــي ٞــٕغ ؤو٫، وؤلاهًــمام تر ـخــاللتــزام الــضو٫ بــاخترام و٦ٟالــت ا

ت في ٕٞغ ؤزحر. ا في ألاوؾاٍ اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ  مىاثمةها في ٕٞغ زالض، ونىال بلى وكَغ

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتيلتزام الّام ِاع الذو٥ باحترام و٠ٙالت احترام لوابي ظير ألِا   يلتزام الّام ِاع الذو٥ باحترام و٠ٙالت احترام لوابي ظير ألِا

لي ؤلاوؿـــاوي ٖمىمـــا، وطلـــ٪ ترام ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضو ـؼام بـــاخترام و٦ٟالـــت اخــــ٣ًـــ٘ ٖلـــى الـــضو٫ الخـــ

تي ًدملهــــا َــــظا ال٣ــــاهىن، و٢ــــض ههــــذ اإلاــــاصة ألاولــــى ـهٓــــغا للُبُٗــــت آلامــــغة ل٣ىاٖــــضٍ وال٣ــــُم ؤلاوؿــــاهُت الــــ

 ٖلى ما ًلي: 1949اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ 

شم َــــزٍ يجٙاٜيــــت وج٢ٙــــل احترامهــــا فــــي حميــــْ ـجخّهــــذ ألاوــــشاٗ العــــاميت املخّاٜــــذة بــــجن جحخــــ"

 (1)"ألاحوا٥

ــظٍ ال٣اٖـــضة لِؿــذ ولُـــضة اجٟا٢ُــاث ظىُـــ٠ بــل ججـــض لهــا ؤنـــىال ومهــاصع مخٗـــضصة، خُـــض وعص  َو

 خُض ظاء في ماصجه الشامىت: 1864َظا الخ٨م في ؤولى اجٟا٢ُاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي لٗام 
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ــــادة حيــــوػ الــــذو٥ املحاسبــــتل " إن جىٙيــــز َــــزٍ يجٙاٜيــــت ي٢ــــون ممــــموها مــــً ٜبــــل س ظــــاء ٜو

 "رل٤ حّليماث ح٢ومات مل وو٘ٝا للمبادئ الّامت املىفوؿ ِلي ا في َزٍ يجٙاٜيتمخبّين في 

ــــى هــــو ممازــــل إلاــــا وعص فــــي اجٟا٢ُــــت ظىُــــ٠ لٗــــام  دمــــل الــــىو اإلاؿــــاولُت الخامــــت فــــي 1906َو ، ٍو

ــا  ت فــي اإلاُــضان والؿــلُاث الخ٩ىمُــت مــً زــال٫ ؤوامَغ جىُٟــظ مًــمىن الاجٟا٢ُــت ٖلــى الؿــلُاث الٗؿــ٨ٍغ

مـــً اجٟا٢ُـــت  25تزام فـــي قـــ٩له الخـــضًض ؤو٫ مـــغة فـــي اإلاـــاصة ـصة الجُـــىف، و٢ـــض ْهـــغ َـــظا الالـــوحٗلُماتهــا ل٣ـــا

 التي ظاء ٞجها : 1929ظى٠ُ لٗام 

 "جحترم أح٣ام َزٍ يجٙاٜيت مً ٜبل ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة في حميْ الٍشوٗ"

تي ـوالــ 1949ألاعبــ٘ و٢ــض جــم جىؾــُ٘ َــظا اإلاٗنــى يــمً اإلاــاصة ألاولــى اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ 

ني التزامـا ٖامـا ٖلـى الضولـت باجسـاط ٧ـل الخـضابحر ـترام ٌٗـ"، ٞاالخترامـ٠ٙالت يحترام "ـؤياٞذ بلى ظاهب الاخ

ت الخايـٗت لىالًةهـا ٖلـى اخـ ااإلاخاخت ؤمامهـا لخمـل ؤظهؼتهـ ، ىاٖـض وجىُٟـظَاترام َـظٍ ال٣ـاإلاضهُـت والٗؿـ٨ٍغ

ن ال ج٨خٟــــي الضولــــت بخ٣ــــضًم الخىظجهــــاث والخٗلُمــــاث للؿــــلُاث ترام ٞخٗنــــي مــــً ظهــــت، بــــإـؤمــــا ٦ٟالــــت الاخــــ

ت بـــل ًجـــب ٖلجهـــا مخابٗـــت الٗملُـــت والاؾـــخمغاع فـــي ؤلاقـــغاٝ ٖلـــى الخىُٟـــظ ختـــى ال ًىظـــض  اإلاضهُـــت والٗؿـــ٨ٍغ

مجـــا٫ لالظةهـــاص الصخمـــ ي لل٣ُـــاصة اإلادلُـــت ألن َـــظٍ الالتزامـــاث طاث َـــاب٘ صولـــي، ومـــً ظهـــت ؤزـــغي حٗنـــي 

ــت فــي الــ ترام، بإهــهـ٦ٟالــت الاخــ جزإ ؤم ال، ؤن جخســظ ظمُــ٘ الخــضابحر اإلام٨ىــت ـٖلــى الــضو٫، ؾــىاء ٧اهــذ مىسَغ

 (1)واإلاؿاعي ؤلاوؿاهُت لًمان ؤن جدٓى َظٍ ال٣ىاٖض باخترام الجمُ٘ ال ؾُما بحن ؤَغاٝ الجزإ.

ـظا اإلاٗنـى َــى مـا هلخمؿـه مــً زـال٫ اإلاــاصة  التـي ظــاءث  1977مـً البروجى٧ـى٫ ؤلايــافي ألاو٫  80َو

٤ ما ًلي:بخىي  ُذ ؤ٦بر لاللتزاماث الىاعصة في اإلااصة ألاولى اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘، ٞو

نزاُ دون إبىــــاءل ١ا٘ــــت إلاحــــشاءاث لخىٙيــــز ـجخخــــز ألاوــــشاٗ العــــاميت املخّاٜــــذة وأوــــشاٗ الــــ -1"

زا اللحٞ البروجو٠و٥.  التزامات ا بموحب يجٙاٜياث َو

نزاُ ألاوامــــش والخّليمـــــاث ال٢ٙيلــــت بخـــــجمين ـذة وأوــــشاٗ الـــــجفــــذس ألاوـــــشاٗ العــــاميت املخّاٜـــــ -2

زا اللحٞ البروجو٠و٥ل وحؽٗش ِاع جىٙيزَا  "احترام يجٙاٜياث َو

ـــغاٝ الؿـــامُت اإلاخٗا٢ـــضة بةنـــضاع ؤوامـــغ وحٗلُمـــاث جدىاؾـــب مـــ٘ التزاماتهـــا  وو٣ٞـــا لـــظل٪ جخٗهـــض ألَا

مـــا٫ الٗضاثُـــت، جٟا٢ُـــاث اإلاخالاالضولُـــت بمىظـــب الاجٟا٢ُـــاث ؤلاوؿـــاهُت ال ؾـــمُا  ًـــمىت لًـــىابِ ؾـــحر ألٖا

تزام ـوظـغي الخإ٦ُـض ٖلـى َـظا الالـ 1907و 1899تزام للمغة ألاولى يـمً اجٟا٢ُـاث الَـاي ـو٢ض ظاء َظا الال

يــمً اجٟا٢ُــت الَــاي اإلاخٗل٣ــت بدماًــت اإلامخل٩ــاث الش٣اُٞــت ػمــً الخــغب ويــمً اإلاــاصة الؿــالٟت الــظ٦غ مــً 

الهـــــُٛت اإلاٗضلـــــت للبروجى٧ـــــى٫ الشـــــاوي لالجٟا٢ُـــــت بكـــــإن ألاؾـــــلخت  البروجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي ألاو٫، و٦ـــــظل٪ فـــــي

 (2) الخ٣لُضًت.

                                                           

1(- Jean DE PREUX et al, Commentary on the Convention (I) de Genève, op.cit., Art, 1 , p. 26. Voir 

aussi: Abdelwahab BIAD, op.cit., pp. 83- 87. 

 

 أٗٚ: ك٢ أُبكح األ٠ُٝ ٜٓ٘ب ػ٠ِ  1907ٗظذ ارلبه٤خ الٛب١ اُواثؼخ  -(2

ػٍٝ اٌذٚي اٌّزؼبلذح أْ رظذس ئٌٝ لٛارٙب اٌّغٍسخ اٌجش٠خ رؼ١ٍّبد رىْٛ ِطبثمخ ٌالئسخ اٌٍّسمخ ثٙزٖ االرفبل١خ ٚاٌخبطخ "

 "ثبززشاَ لٛا١ٔٓ ٚأػشاف اٌسشة اٌجش٠خ
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٦بحـر مـً ألاَمُـت  ع وج٠ًُ اإلااصة ألاولى اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ ٖباعة ؤزغي ٖلى ٢ـض

ًجـــب جىؾــــُ٘ مٟهىمهــــا ألن ال٣ـــىة اإلالؼمــــت لهــــظٍ  تيـالــــ"، و فــــي حميـــْ ألاحــــوا٥" ؤو "فــــي حميـــْ الٍــــشوٗهـــي "

حر طلــ٪ مــً ألاؾــباب، ُٞب٣ــا لــظل٪ ًجــب ـجزإ ؤو ٚـــٖــض جخجــاوػ ؤي ْــغوٝ اؾــخصىاثُت، ؤو ؤي قــ٩ل للــال٣ىا

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت ؾـــــىاء فـــــي و٢ـــــذ الؿـــــلم ؤو ـترام و٦ٟالـــــت اخــــــاخـــــ ترام ال٣ىاٖـــــض ؤلاوؿـــــاهُت ويـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

ٖت ؤو حر صولـــي، وبٛـــٌ الىٓـــغ ٖـــً ٧ـــىن الخـــغب مكـــغو ـالخـــغب، وؾـــىاء ٧اهـــذ ؤمـــام هـــؼإ مؿـــلر صولـــي ؤو ٚـــ

ا في الجزإ ؤم لم ج٨ً، و٦ظل٪ ًجب اخترام َـظٍ ال٣ىاٖـض ختـى  خغب ٖضوان، وختى ولى ٧اهذ الضولت َٞغ

ـــظا ٌٗـــؼػ مـــً (1)فـــي خالـــت الاهةهـــا٥ مـــً الُـــٝغ الشـــاوي ألن اخترامهـــا ال ٣ًـــىم ٖلـــى مبـــضؤ اإلاٗاملـــت باإلاشـــل ، َو

 (2)ل للخهٝغ ُٞه ؤو الخىاػ٫ ٖىه.٣ابالظهىص جىُٟظ َظٍ ال٣ىاٖض هٓغا لُابٗها ؤلاوؿاوي والٗالمي ٚحر 

٦مـا ًجـب ٖلـى الـضو٫ جىُٟـظ بىـىص الاجٟا٢ُـت بدؿـً هُـت ٦مـا حكـحر بلـى طلـ٪ اجٟا٢ُـت ُِٞىـا ل٣ـاهىن 

 التي ج٣ى٫: 26في اإلااصة  1969اإلاٗاَضاث لٗام 

الّٝــــذ ؼــــشيّت املخّاٜــــذيً: ١ــــل مّاَــــذة جلــــضم أوشا٘هــــا وي ــــب أن يىٙــــزَا ألاوــــشاٗ بحعــــً "

 (3)"هيت

ـى بــظل٪ ا تزام ٖــام ًٟغيــه ال٣ـاهىن الــضولي الٗـام وجٟهــله اجٟا٢ُــاث ال٣ـاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ـلـَو

ترام ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ال ـتزام بـــاخترام و٦ٟالـــت اخــــٖلـــى الىدـــى الـــظي جـــم بُاهـــه ؾـــاب٣ا، ٦مـــا ؤن الالـــ

لتزامــــاث ألازـــــغي تزام الٗـــــام جخٟــــٕغ ٖىــــه ٧ـــــل الاـٌٗخمــــض ٖلــــى اإلاٗاملـــــت باإلاشــــل، وججــــضع ؤلاقـــــاعة ؤن َــــظا الالــــ

ما٫ الٗضاثُت ٖلى الىدى الظي ؾىدىاوله الخ٣ا.  اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ يىابِ ؾحر ألٖا

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتيهممام لالجٙاٜياث املىٍمت لعير ألِا   يهممام لالجٙاٜياث املىٍمت لعير ألِا

ذ للضولـت ب٣بىلهـا الـضزى٫ فـي الالتـزام ال٣ـاهىوي الـظي  بن الاهًمام بلى الاجٟا٢ُت َى الخٗبحر الهـٍغ

٩ــــــىن الخٗبــــــجٟغيــــــه الاجٟ حر ٖــــــً الاهًــــــمام بةجبــــــإ ؤلاظــــــغاءاث الضؾــــــخىعٍت الخانــــــت باالهًــــــمام ـا٢ُــــــت، ٍو

ـــــاصة مـــــا ًخُلـــــب الاهًـــــمام الخى٢ُـــــ٘ ٖلـــــ ى لالجٟا٢ُــــاث الضولُـــــت خؿـــــب الىٓـــــام الضؾـــــخىعي ل٩ـــــل صولــــت، ٖو

ــا بلــى البرإلاــان وبًــضإ نــ٪ الخهــض٤ً لــضي الجهــت الىصٌٗــت الاجٟا٢ُــت زــم  مــا ٌٗنــي مالخهــض٤ً ٖلجهــا بمغوَع

ضاًــت هٟــاط الاجٟا٢ُـــت فــي مىاظهــت الضولـــت اإلاىصٖــت لهــ٪ ال٣بـــى٫، و٢ــض ؤقــاعث اإلاـــاصة الشاهُــت مــً اجٟا٢ُـــت ب

 ٖلى ؤهه: 1969ُِٞىا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث 

                                                                                                                                                                                     

 ٖٓ: 1كووح  7ُؾٔب٣خ أُٔزٌِبد اُضوبك٤خ ىٖٓ اُؾوة ك٢ أُبكح  1954ٗظذ ارلبه٤خ الٛب١ 

١ِخ اٌّزؼبلذح ثأْ رذسج، ِٕز ٚلذ اٌغٍُ، فٟ اٌٍٛائر ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌخبطخ ثمٛارٙب اٌؼغىش٠خ أزىبِب رزؼٙذ األؽشاف اٌغب"

رىفً رطج١ك ٘زٖ االرفبل١خ، ٚأْ رؼًّ ِٕز ٚلذ اٌغٍُ ػٍٝ أْ رغشط فٟ أػؼبء لٛارٙب اٌّغٍسخ سٚذ االززشاَ اٌٛاخت ئصاء اٌثمبفبد 

 "ٚاٌّّزٍىبد اٌثمبف١خ ٌٍشؼٛة

خ ٖٓ اُجوٝرًٍٞٞ اُضب٢ٗ الرلبه٤خ األٍِؾخ رو٤ِل٣خ ُؾظو أٝ رو٤٤ل اٍزؼٔبٍ األُـبّ ٝاألشواى اُقلاػ٤خ ٝاُ٘جبئؾ ٗظذ اُظ٤ـخ أُؼلُ

 األفوٟ ػ٠ِ أٗٚ:

ػٍٝ وً ؽشف ِٓ األؽشاف اٌغب١ِخ اٌّزؼبلذح ا٠ؼب، أْ ٠ٍضَ لٛارٗ اٌّغٍسخ ثأْ رظذس رؼ١ٍّبد ػغىش٠خ ٚأٚاِش ػ١ٍّبد "

 .524، 391، 4، ٓوعغ ٍبثن، ص ص فبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ ار"، راد طٍخ ثبٌّٛػٛع

ػ٠ِ إٔ اؽزواّ االرلبه٤بد ماد اُطبثغ اإلَٗب٢ٗ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣زٞهق ػ٠ِ اؽزواّ اُلٍٝ األؽواف األفوٟ  5كووح  60ٗظَ أُبكح  -(1

 .436ص  ، ٓوعغ ٍبثن،140، اُوبػلح ثه-داصٌٚٚذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  –ُٜب، أٗظو ك٢ مُي: عٕٞ 

2(- Jean DE PREUX et al, Commentary on the Convention (I) de Genève, op.cit.,  Art. 1 , p. 27.  

 .25ٓوعغ ٍبثن، ص  ،1969ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ  -(3
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ير "الخفـــذيٞ" و"الٝبـــو٥" و"إلاٜـــشاس" و"يهمـــمام"ل جبّـــا للحالـــتل ــــ٤ دولـــي ـب( يـــشاد بخّبـــ"

 (1)"ذ الذولي موا٘ٝت ا ِاع يلتزام بمّاَذةيحمل َزٍ الدعميت وجثملذ ب  دولت مال ِاع الفّي

واعجًــــاء الاجٟا٢ُــــت بــــال٣بى٫ َــــى ؤو٫ مغاخــــل هٟاطَــــا فــــي الىٓــــام ال٣ــــاهىوي للضولــــت وبالخــــالي بضاًــــت 

جىُٟظ ؤلالتزاماث التي جخًمثها، لظل٪ ًلٗب حصجُ٘ الـضو٫ ٖلـى الاهًـمام بلـى الاجٟا٢ُـاث ؤلاوؿـاهُت صوعا 

ــا َــظٍ الاجٟا٢ُــاث ؤ٦ــمــا فــي يــمان الاهدكــاع الٗــالمي هم َغ بر ٢ــضع مم٨ــً مــً ـلهــا، لدكــمل الخماًــت التــي جٞى

ؾــــخُب٤ ٖلــــى ٧ــــل ؤَــــغاٝ الجزاٖــــاث، وهــــي بــــظل٪ مكــــتر٦ت ومىخــــضة ٢ىاٖــــض ، ٦مــــا جًــــمً ؤن شــــخامألا

 (2) حؿعى لخد٤ُ٣ ٖاإلاُت ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت.

ا ـ٦مــا ٌٗخــ تزام بال٣ىاٖــض، ـع الالــالخإ٦ُــض ٖلــى اؾــخمغافــي بر ؤلاهًــمام بلــى الاجٟا٢ُــاث الضولُــت يــغوٍع

مــــا٫ الٗضاثُــــت اؾــــخ٣غث فــــي  بال ؤن َىــــا٥ الٗضًــــض مــــً ال٣ىاٖــــض زانــــت جلــــ٪ اإلاخٗل٣ــــت بًــــىابِ ؾــــحر ألٖا

ُـــــت حٗـــــ تٝر بهـــــا ٧ـــــل ألامـــــم وال جدخـــــاط بلـــــى صزـــــى٫ الـــــضو٫ اللتزامـــــاث م٨خىبـــــت ـالًـــــمحر الٗـــــالمي ٢ىاٖـــــض ٖٞغ

ــ ــت تراٝ بــظل٪ مــشال الجٟا٢ُــت الَــاي والثدةهــا للخــغ ـبهــضصَا وجــم الٖا ــا مــً الاجٟا٢ُــاث  1907ب البًر حَر ٚو

تـراٝ  ُت ال جدخاط بلى ٖىهـغ الاهًـمام ألهـه ٌٗخبـر مٟتريـا مـً زـال٫ الٖا ٞهظٍ ألاق٩ا٫ مً ال٣ىاٖض الٗٞغ

 (3) الٗالمي به.

وبالىٓغ فـي مـضي ٖاإلاُـت واهدكـاع الاهًـمام لالجٟا٢ُـاث اإلاٗىُـت بًـىابِ ؾـحر الٗملُـاث الٗضاثُـت، 

ًـــــاء فـــــي  تيـالـــــعٍـــــت وباؾـــــخ٣غاء اإلاخابٗـــــت الضو  ج٣ـــــىم بهـــــا اللجىـــــت الضولُـــــت للهـــــلُب ألاخمـــــغ ٖلـــــى الـــــضو٫ ألٖا

ش  ـغاٝ فـي بغوجى٧ـى٫ ظىُـ٠ لٗـام ، 2014 ؤ٦خىبغ 22الاجٟا٢ُاث ؤلاوؿاهُت، وختى جاٍع بلٜ ٖـضص الـضو٫ ألَا

صولـــــــت، واجٟا٢ُـــــــت الَــــــاي الخانـــــــت بدماًـــــــت اإلامخل٩ـــــــاث  137الخــــــام بالٛـــــــاػاث الخاه٣ـــــــت والؿــــــامت  1925

صولـت،  66بلـٜ خـىالي  1999صولـت والشـاوي لٗـام  103صولـت وبغوجى٧ىلهـا ألاو٫  126خهلذ  1954الش٣اُٞت 

ت ؤو ألًــــت  1976واهًــــم الجٟا٢ُــــت  ــــغاى ٖؿــــ٨ٍغ اإلاخٗل٣ــــت بدٓــــغ اؾــــخسضام ج٣ىُــــاث الخُٛحــــر فــــي البِئــــت أٚل

لـــــت صو   173ونـــــل بلـــــى  1977صولـــــت،  ؤمـــــا البروجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي ألاو٫ لٗـــــام  163 ؤٚغاى ٖضاثُت ؤزغي 

ـغاٝ ٞجهـا  167والبروجى٧ى٫ الشاوي   118صولت، ؤما اجٟا٢ُت خٓغ وج٣ُُض ألاؾلخت الخ٣لُضًت ٞبلٜـ ٖـضص ألَا

ٖلــــــى  85و  103و 109و (99وحٗضًلــــــه  94)و 113صولــــــت، ؤمــــــا بغوجى٧ىالتهــــــا الخمـــــــ ٞبلــــــٜ ٖــــــضص ؤَغاٞهــــــا 

الجٟا٢ُـــت ؤوجـــاوا لخٓـــغ صولـــت، ٦مـــا اهًـــم  190بلٛـــذ  1993الخـــىالي، واجٟا٢ُـــت ألاؾـــلخت ال٨ُمُاثُـــت لٗـــام 

فـي ْـٝغ ٢هـحر  2008، و٢ـض ونـلذ اجٟا٢ُـت خٓـغ ألاؾـلخت الٗى٣ىصًـت 161خىالي  1997ألالٛام ألاعيُت 

ـغاٝ فـي الىٓـام ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت  57بلى   1998صولت، وؤزحرا ولِـ آزغا بلٜـ ٖـضص ألَا

 (4)صولت. 122خىالي 

                                                           

 .08ارلبه٤خ ك٤٤٤٘ب ُوبٕٗٞ أُؼبٛلاد، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(1

، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، اُطجؼخ اُؼوث٤خ األ٠ُٝ، أُوًي اإله٢ٔ٤ِ اإلػال٢ٓ، ٌٟٚ اإلٔغبٟٔد١ًٌ اٌزٕف١ز اٌٛؽٕٟ ٌٍمبْٔٛ اٌذ -(2

 . 25، ص 2010ثبُوبٛوح، ك٣َٔجو ًبٕٗٞ االٍٝ 

أْ اٌمٛاػذ اإلٔغب١ٔخ اٌٛاسدح فٟ اٌالئسخ اٌّشفمخ ثبرفبل١خ  1945"ٚعجك ٌّسىّخ ٔٛسِجشؽ اٌؼغىش٠خ اٌذ١ٌٚخ أْ لشسد فٟ ػبَ -(3

كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ ، "لذ اػزشفذ ثٙب خ١ّغ األُِ اٌّزسؼشح ٚاػزجشد ِفغشح ٌمٛا١ٔٓ اٌسشة ٚأػشافٙب 1907بٞ اٌشاثؼخ ٌؼبَ ال٘

 .35،  34اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص ص 

4)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 
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  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

ما٥ الّذائيت  املخّلٝتاملخّلٝتوىيت مْ يلتزاماث الذوليت وىيت مْ يلتزاماث الذوليت موائمت الدؽشيّاث الو موائمت الدؽشيّاث الو  ما٥ الّذائيتلوابي ظير ألِا   لوابي ظير ألِا

 تىـخـــًدخـــاط الاهًـــمام بلـــى مٗاَـــضة مـــا بلـــى هٟـــاط اإلاٗاَـــضة فـــي الىٓـــام ال٣ـــاهىوي الـــضازلي للضولـــت، و 

ىُــت مــ٘ الالتزامــاث  ٗاث الَى ني ال بــض مــً مىاءمــت الدكــَغ ج٩ــىن اإلاٗاَــضة ظــؼءا مــً الىٓــام ال٣ــاهىوي الــَى

٣ــــــت اؾــــــخ٣با٫ ال٣ىاٖــــــض الضولُــــــت فــــــي تـالجضًــــــضة الــــــ ــــــظٍ اإلاؿــــــإلت حٗخمــــــض ٖلــــــى ٍَغ ي جٟغيــــــها اإلاٗاَــــــضة، َو

ىُـــت، ٦مـــا جٟـــغى الٗضًـــض مـــً الاجٟا٢ُـــاث َـــظٍ اإلاىاثمـــت زا ٗاث الَى مـــا٫ الدكـــَغ نـــت فـــي مجـــا٫ ؾـــحر ألٖا

 وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما. الٗضاثُت

ني بقـــــ٩ ٘ الـــــَى ٣ـــــت اؾـــــخ٣با٫ الىهـــــىم الضولُـــــت فـــــي الدكـــــَغ الُت ٦الؾـــــ٨ُُت جسخلـــــ٠ ٞجهـــــا بن ٍَغ

مظاَب الضو٫ خؿب ازخالٝ اإلاـضاعؽ ال٣ٟهُـت التـي حٗخمـض ٖلجهـا فـي جدضًـض الٗال٢ـت بـحن ال٣ـاهىن الـضولي 

٤ الخٟهُل الخالي: ت الىخضة ٞو ت الشىاثُت وهٍٓغ  وال٣اهىن الضازلي، وجى٣ؿم َظٍ الاججاَاث بلى هٍٓغ

 هٍشيت الثىائيت الٝاهوهيت: -1

ــت الش لـــى عؤؾــهم ) La théorie dualisteىاثُـــت ًــغي ؤههــاع الىٍٓغ ( بــإن ٦ــال مـــً أهضيلـــوحيو جشيمليــلٖو

ال٣ــاهىن الــضولي وال٣ــاهىن الــضازلي ٌكــ٨الن هٓــامحن مؿــخ٣لحن ومىٟهــلحن جمامــا ٖــً بًٗــهما، مــً خُــض 

ترجـــــب ٖلـــــى َـــــظا ـوالٗال٢ـــــاث الـــــ مهـــــاصع ٧ـــــل مثهمـــــا، وألاشـــــخام اإلاســـــاَبحن ب٣ىاٖـــــضَما، تي ًد٨مانهـــــا، ٍو

ل٩ـــل ٞحر مخاخـــت ؤنـــال ـ٧ـــل مـــً ال٣ـــاهىهحن ٖـــً آلازـــغ ممـــا ًجٗـــل بم٩اهُـــت الخىـــإػ بُثهمـــا ٚـــالاهٟهـــا٫ جمـــاًؼ 

 (1) مثهما هُا١ مؿخ٣ل.

ــــــل  ــــــت، ولــــــغبِ الٗال٢ــــــت بــــــحن ال٣ــــــاهىهُحن ال بــــــض مــــــً وظــــــىص ٖملُــــــت ٢اهىهُــــــت لخدٍى وخؿــــــب الىٍٓغ

٣ـــــت الىخُـــــضة لـــــ ني، والٍُغ ل ظل٪ فـــــي ْـــــال٣ىاٖــــض الضولُـــــت بلـــــى ٢ىاٖـــــض ٢ابلـــــت للخىُٟـــــظ ٖلـــــى اإلاؿـــــخىي الـــــَى

٣ــت اؾــخ٣با٫ َــظٍ ال٣اٖــضة التــي ؤلا  ــخم طلــ٪ بٍُغ ىُــت ٍو ــل ال٣اٖــضة الضولُــت بلــى ٢اٖــضة َو هٟهــا٫ َــى جدٍى

ىُت، وبظل٪ ًجب بصعاط ههـىم اإلاٗاَـضة الضولُـت  ال بض لها ؤن جإزظ ق٩ل وبظغاءاث ب٢غاع ال٣ىاٖض الَى

ــــا فــــي قــــ٩ل فــــي الدكــــغ  ني بة٢غاَع َ٘٘ الــــَى جمــــغ بهــــا  تيـالــــإلااهُــــت والخىُٟظًــــت ًمــــغ بــــىٟـ ؤلاظــــغاءاث البر  حكــــَغ

ُٗت خؿب الضؾخىع.  (2) الىهىم الدكَغ

 هٍشيت الوحذة الٝاهوهيت: -2

ـت الىخـضة  ــت ١لعـً وحـوسج ظـا٥ ) La théorie monisteومـً ؤبـغػ ؤههـاع هٍٓغ (، ٖلـى ه٣ـٌُ هٍٓغ

ــــت الخالُــــت بــــإن ال٣ــــاهىن الــــضولي والــــضازلي ًىــــضعظىن يــــمً َــــغم ٢ــــاهىوي واخــــ ض، الشىاثُــــت، ج٣يــــ ي الىٍٓغ

ؾخ٣ال٫، وبظل٪ ًيخمي ٦ال ال٣ـاهىهُحن بلـى بهٟها٫ و بضو ٧ىهه جماًؼ م٩اهت ولِـ جماًؼ والخماًؼ بُثهما ال ٌٗ

   (3).هٓام ٢اهىوي مكتر٥

                                                           

 .18، ٓوعغ ٍبثن، ص ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(1

 .412، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(2

 .18، ٓوعغ ٍبثن، ص ػ١ّّش، ٗؼ٤ٔخ رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(3
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ــت الخُبُــ٤ ٣ٟهــالبال ؤن الازــخالٝ بــحن  ؤو بقــ٩الُت ال٣ــىة ال٣اهىهُــت ألخــض ال٣ــاهىهحن اء َــى فــي ؤولٍى

ــت بلـى مــً ٖلـى آلازــغ ، ومـً ٣ًــى٫ بؿــمى ٖلــى الــضازلي ٣ًــى٫ بؿـمى ال٣ــاهىن الـضولي، واه٣ؿـم ؤههــاع الىٍٓغ

 ، وهي بق٩الُت ٦الؾ٨ُُت في ال٣اهىن الضولي.ال٣اهىن الضازلي

 الّمل الذولي: -3

ل٣ــض ظــغي الٗمــل الــضولي فــي ؤٚلــب صو٫ الٗــالم ٖلــى ؾــمى ال٣ــاهىن الــضولي ٖلــى ال٣ــاهىن الــضازلي، 

 هجـــــــض خ٨ـــــــم مد٨مـــــــت الخد٨ـــــــُم فـــــــي ٢ًـــــــُت حرة ٖلـــــــى طلـــــــ٪، ٞمـــــــشال ـوالكـــــــىاَض ال٣اهىهُـــــــت وال٣ًـــــــاثُت ٦شـــــــ

٨ُــــت و٧ىلىمبُــــا، َــــظٍ ألازــــ 1975" لٗــــام موهدي ــــو" تي اخخجــــذ بٗــــضم ـحرة الـــــبــــحن الىالًــــاث اإلاخدــــضة ألامٍغ

ًـــــذ َـــــظٍ الدجـــــت وؤ٦ـــــضث ؾـــــمى  بم٩اهُـــــت جىُٟـــــظ اإلاٗاَـــــضة لخٗاعيـــــها مـــــ٘ صؾـــــخىعَا، بال ؤن اإلاد٨مـــــت ٞع

فــــي ٢ًــــُت  1932لضاثمــــت للٗــــض٫ الــــضولي  لٗــــام ال٣ــــاهىن الــــضولي ٖلــــى الضؾــــخىع، و٦ــــظل٪ ٞخــــىي اإلاد٨مــــت ا

اًــا البىلــىهُحن فــي " تي ظــاء ٞجهــا بإهــه بدؿــب اإلابــاصت اإلا٣بىلــت ٖمىمــا ال حؿــخُُ٘ ـوالــ تزاٟ"ـداهــمٗاملــت الٖغ

الضولــــت ؤن جــــخذعج فــــي مىاظهــــت صولــــت ؤزــــغي بإخ٩ــــام صؾــــخىعَا للخىهــــل مــــً التزاماتهــــا الضولُــــت بمىظــــب 

 (1) مٗاَضة هاٞظة.

ت وخضة ال٣اهىن الضازلي والضولي م٘ ؾـمى َـظا ألازحـر وحٗخمض ؤٚلب ال ضؾاجحر في الٗالم ٖلى هٍٓغ

ٖلى ال٣ىاهحن الضازلُت، ومً بحن الضؾـاجحر التـي هدـذ َـظا اإلاىحـى صؾـخىع الجمهىعٍـت الٟغوؿـُت الخامؿـت 

 مىه والتي ظاء ٞجها بإن:  55في اإلااصة  1958لٗام 

ٝــا لألـــو٥ الٝاهوهيــت ي٢ــون لهـــا املّاَــذاث ويجٙاٜيــاث املفــادٛ ِلي ــا أو ا" ملوا٘ــٞ ِلي ـــا ٘و

ا ظلىت أِاع مً الٝواهين ..  (2) "مىز وؽَش

 مىه التي ظاء ٞجها: 132و٦ظل٪ ألامغ في الضؾخىع الجؼاثغي في اإلااصة 

   يفــــــادٛ ِلي ــــــا سئــــــيغ الجمهوسيــــــتل حعــــــب الؽــــــشوه املىفــــــوؿ ِلي ــــــا فــــــي ـاملّاَــــــذاث الــــــ"

 (3)"الذظخوسل حعمو ِاع الٝاهون 

عة ٖامت حؿمى اإلاٗاَضاث الضولُت في الضؾخىع الجؼاثغي ٖلى ال٣ىاهحن الٗاصًـت،وجسخل٠ فـي وبهى 

طلـــ٪ الـــضو٫ ٦مـــا ؾـــب٣ذ ؤلاقـــاعة، ألن اإلاىاثمـــت حٗخمـــض ٖلـــى الىٓـــام الضؾـــخىعي فـــي الضولـــت، بال ؤن الهـــضٝ 

ني وبالخـــــالي يـــــمان الـــــ الجهـــــاث تزام ـألاؾاســـــ ي مـــــً الٗملُـــــت َـــــى بصعاط ال٣ىاٖـــــض الضولُـــــت فـــــي الىٓـــــام الـــــَى

ىُـــت الٟاٖلـــت ػمـــً الـــ مـــا٫ الٗضاثُـــت، وفـــي ـجزإ اإلاؿـــلر بال٣ىاٖـــض ؤلاوؿـــاهُت واخــــالَى ترام يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ـــؼ اخـــ ني ال بـــض مـــً حصـــجُ٘ الالــــؾـــبُل حٍٗؼ ـــى مـــا ًإزـــظها ـترام َـــظٍ ال٣ىاٖـــض ٖلـــى اإلاؿـــخىي الـــَى تزام بهـــا، َو

 إلاهمت وكغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٦ما ؾىىضر في ما ًلي.

  

                                                           

 .418، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1

 .414 أُوعغ ٗلَٚ، ص -(2

 03-02اُوبٕٗٞ ههْ  ٓؼلٍ ثـ : 1996ك٣َٔجو  8أُئهفخ ك٢  76اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ اُل٣ٔوواؽ٤خ اُشؼج٤خ ههْ  -(3

ٗٞكٔجو  15أُئهؿ ك٢  19-08اُوبٕٗٞ ههْ ، 2002أثو٣َ  14أُئهفخ ك٢  25اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ههْ  2002أثو٣َ  10أُئهؿ ك٢ 

 .43، ص 2008ٗٞكٔجو  16أُئهفخ ك٢  63خ ههْ اُغو٣لح اُو٤ٍٔ 2008
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  ُ الشابْ:ُ الشابْ:الٙش الٙش 

ما٥ الّذائيت والخّشيٚ ت ا ما٥ الّذائيت والخّشيٚ ت اوؽش الٝواِذ املخّلٝت بعير ألِا   وؽش الٝواِذ املخّلٝت بعير ألِا

ملا ١اهذ الحشب جخولذ في ِٝو٥ الملؽشل ٘ٙـي ِٝـو٥ الملؽـش ل٣ض وعص في صؾخىع الُىوؿ٩ى بإهه: "

، وو٤ٞ َظا اإلاىُـ٤، ٞةهـه ال بـض مـً اؾـةهضاٝ مهـضع الةهضًـض الخ٣ُ٣ـي (1)"ي ب أن هبن  حفون العالم

ــــى ال قــــ٪ مــــا٫ الٗضاثُــــت ومبــــاصت خماًــــت ضــــخاًا  لئلوؿــــان َو بوؿــــان آزــــغ، وإلاــــا ٧اهــــذ يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

ـ٠ بهـا مـً مـً الجزاٖاث اإلاؿلخت صٖىة بوؿاهُت طاث َبُٗت ٖاإلاُت وؤزال٢ُت ٞال بض  وكـغ ؤخ٩امهـا والخٍٗغ

اث ول٩ـــل الٟئـــاث الٟاٖلـــت، ٞمساَبـــت ال٣ٗـــل  ً ٖلـــى ٧ـــل اإلاؿـــخٍى ب والخ٩ـــٍى ُـــت والخـــضٍع زـــال٫ بـــغامج الخٖى

ؼ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت وعوح الدؿامذ والؿالم بحن ألامم.والًم  (2)حر ؤلاوؿاوي ؾدؿهم وال ق٪ في حٍٗؼ

حر ٧ــــاٝ لىخــــضٍ بطا لــــم ـٚــــ ومىاثمةهــــا وؿــــاهُتالاهًــــمام بلــــى الاجٟا٢ُــــاث ؤلا وفــــي ؾــــبُل طلــــ٪، ٞــــةن

ـغاٝ الٟاٖلـت فـي ؤزىـاء ا، ألن َىـا٥ الٗضًـض مـً ألَا ـ٠ بهـظٍ ال٣ىاٖـض ووكـَغ ؾـحر  حؿخ٨مل بظغاءاث الخٍٗغ

ىُـــت التـــي  مـــا٫ الخغبُـــت والتـــي ٢ـــض ٌؿـــهم حٗمُـــ٤ ٞهمهـــا لل٣ىاٖـــض ؤلاوؿـــاهُت والالتزامـــاث الضولُـــت والَى ألٖا

دؿم اليكغ بالُـاب٘ الى٢ـاجي، ممـا ًخىاٞـ٤ جمامـا ، لٟاجىعة ؤلاوؿاهُت للجزإ اإلاؿلرجسً٘ لها في جدضًض ا ٍو

مــا٫ الٗضاثُــت جٗــل ،مــ٘ الُــاب٘ الى٢ــاجي لًــىابِ ؾــحر ألٖا حرة فــي ـجــضابحر اليكــغ طاث ؤَمُــت ٦بــ مــً طلــ٪ ٍو

جدؿـــــحن ٞهـــــم ال٣ىاٖـــــض ؤلاوؿــــــاهُت، وفـــــي ؾـــــبُل صعاؾــــــت الخـــــضابحر اإلاخٗل٣ـــــت باليكــــــغ ؾـــــيخُغ١ بلـــــى ؤؾاؾــــــه 

 ال٣اهىوي زم الجهاث اإلا٩لٟت به زم الجهاث اإلاؿةهضٞت به.

ما٥ الّذائيت: ما٥ الّذائيت:أوال: ألاظاط الٝاهووي ليؽش ٜواِذ ظير ألِا   أوال: ألاظاط الٝاهووي ليؽش ٜواِذ ظير ألِا

ُـــت بىٓــــام ٢ـــاهىوي مٗـــحن، وال ًــــخم بن وكـــغ ال٣ـــاهىن الــــضولي ؤلاوؿـــ اوي لـــِـ التزامــــا ؤزال٢ُـــا بالخٖى

ني َب٣ـــا ل٣اٖـــضة ال ٖـــظع بجهـــل ال٣ـــاهىن، بـــل َـــى الـــ تزام ٢ـــاهىوي ـجىُٟـــظٍ مباقـــغة ٦جـــؼء مـــً ال٣ـــاهىن الـــَى

تزام وكـغ ال٣ىاٖـض ؤلاوؿـاهُت ـحٗهضث الضو٫ بدىُٟـظٍ لـضي جى٢ُٗهـا ٖلـى الاجٟا٢ُـاث ؤلاوؿـاهُت، و٢ـض وعص الـ

مً الاجٟا٢ُاث الضولُت مىظ بضاًت ج٣ىـحن ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي، وهـظ٦غ مثهـا اجٟا٢ُـت ظىُـ٠  في الٗضًض

، واجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ ألاولـــى لٗـــام 1907، واإلاـــاصة ألاولـــى مـــً اجٟا٢ُـــت الَـــاي الغابٗـــت 26فـــي اإلاـــاصة  1906لٗـــام 

ٖلــى  1949ظىُــ٠ ألاعبــ٘ مــً اجٟا٢ُــاث  144، 127، 48، 47، وجــال طلــ٪ اإلاــىاص (3)مثهــا 27فــي اإلاــاصة  1929

 الخىالي في هو مكتر٥ بُثها ٖلى ما ًلي:

جخّهذ ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة بجن جيؽـش هـق َـزٍ يجٙاٜيـت ِاـع أوظـْ هىـاٛ مم٢ـً فـي "

ــذ الحــشبل وجخّهــذ بفــٙت خاـــت بــجن جــذسج دساظــت ا لــمً بــشامم  ــذ العــلم ٠مــا فــي ٜو بلــذاخ ال فــي ٜو

اـع الخّليم الّع٢شي واملذوي إرا أم٢ً ل بحيث جفب  املبادئ ال ـ  جخمـمن ا ملضمـت لجميـْ العـ٣ان ِو

 (4)"ألاخق الٝواث املعلحت وأ٘شاد الخذماث الىبيت والذيييت

                                                           

1(- In UNESCO's Constitution it is said that: "Since wars begin in the minds of men, it is in the 

minds of men that the defenses of peace must be constructed", Yves SANDOZ et al., Commentary 

on the protocol (I), op.cit., Art, 83 , p. 961. 

2(- Idem. 

 .505ٗشو اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٍٛاْ، >>ٓؾٔل ٣ٍٞق  -(3

 .245، 171، 109، 85، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(4
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تزام وكـغ الاجٟا٢ُــاث ؤلاوؿــاهُت بمٗىـاٍ اإلاؿــخدضر ؤًــً ـو٧ـان َــظا الـىو بمشابــت مٟهــىم ظضًـض اللــ

ُُٟــت فــي بــغامج الخٗلــُم، والجهــاث خــضص يــغوعة جىؾــُ٘ هُــا١ الٗمــل فــي ػمنــي الؿــلم والخــغب، وخــضص ال٨

ــــى ظٗــــل َــــظٍ اإلابــــاصت  حن، والٛــــغى مــــً اليكــــغ َو  مٗغوٞــــتاإلاؿــــةهضٞت مــــً اليكــــغ فــــي اإلاــــضهُحن والٗؿــــ٨ٍغ

لجمُــــ٘ الؿــــ٩ان زانــــت ال٣ــــىاث اإلاؿــــلخت وؤٞــــغاص الخــــضماث الُبُــــت والضًيُــــت، وفــــي هٟـــــ الؿــــُا١ جــــىو 

 ٖلى ؤهه: 1977مً البروجى٧ى٫ ألاو٫  83اإلااصة 

املخّاٜـــذة بالٝيـــام فـــي صمــــً العـــلم و٠ـــزا أزىـــاء النـــزاُ املعـــلل بيؽــــش  شاٗ العـــاميتجخّهـــذ ألاوـــ"

هفــــوؿ يجٙاٜيــــاث وهــــق َــــزا البروجو٠ــــو٥ ِاــــع أوظـــــْ هىــــاٛ مم٢ــــً فــــي بالدَــــال وبــــ دساج دساظـــــت ا 

   جفــب  ـبفــٙت خاـــت لــمً بــشامم الخّلــيم الّعــ٢شيل وحةــجيْ العــ٣ان املــذهيين ِاــع دساظــت ال حــ

 للٝواث املعلحت وللع٣ان املذهيين. َزٍ املوازيٞ مّشو٘ت

نزاُ املعـــلل بمعـــنولياث جخّلـــٞ ـي ـــب ِاـــع أيـــت ظـــلىاث ِعـــ٢شيت أو مذهيـــت جمـــىلْ أزىـــاء الـــ

زا البروجو٠و٥ أن ج٢ون ِاع إملام جام بىفوؿ َزٍ املوازيٞ  (1)"بخىبيٞ يجٙاٜياث َو

تزام ـا ؤ٦ــض ٖلــى الــثر جٟهــُال مــً ؾــاب٣ه فــي اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠، ٟٞــي مـــؤ٦ــ 83و٢ــض ٧ــان هــو اإلاــاصة 

ؿــه لل٣ــىاث اإلاؿــلخت وحصــجُ٘ الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ٖلــى صعاؾــخه، ٣ٞــض  اليكــغ فــي ػمــً الؿــلم والخــغب، وجضَع

ت واإلاضهُـت الٟاٖلـت ؤزىـاء الجـزإ اإلاؿـلر، والتـي جًـُل٘ بمؿـاولُاث  ؤٞغص ال٣ٟـغة الشاهُـت لؤلَـغاٝ الٗؿـ٨ٍغ

٣خيـــ ي طلـــ٪ ؤلاإلاـــ ام ب٩ـــل ظىاهبهـــا والتزاماتهـــا، وفـــي مـــا ًســـو جىُٟـــظ َـــظٍ الىهـــىم ؤزىـــاء الجـــزإ اإلاؿـــلر ٍو

تزام فــي ـباإلقـاعة بلـى َـظا الالـ 1977حر الضولُـت ٣ٞـض ا٦خٟـى البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي الشـاوي ـالجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚـ

 مىه التي ظاء ٞجها: 19اإلااصة 

 (2)"ييؽش َزا اللحٞ البروجو٠و٥ ِاع أوظْ هىاٛ مم٢ً"

حر الهــــــُاٚت ـث اإلاؿـــــاولت ٖــــــً الٗملُـــــت، و٦ـــــظل٪ جشـــــلـــــم جدـــــضص الجهــــــاث اإلاؿـــــةهضٞت والجهـــــاَىـــــا و 

٣ــا إلاــا َــى ٖلُــه الخــا٫ فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت  اإلا٣خًــبت ٚمىيــا بسهــىم مــضي بم٩اهُــت ٞهمهــا ٞو

ـــى مـــا ًجٗـــل ألاخ٩ــام الخانـــت باإلاـــاصة الشالشـــت اإلاكـــتر٦ت  التــي حكـــمل خخمـــا هـــو اإلاـــاصة الشالشــت اإلاكـــتر٦ت، َو

ـــى مـــا جـــم الخإ٦ُـــض ٖلُـــه فـــيغفـــي حؿـــض ؤي ٞـــغاٙ مـــاصي لل٣ىاٖـــض ال٣اهوال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي الٗ  ىهُـــت، َو

ؤٖــضتها اللجىــت الضولُــت للهــلُب  تيـالــ الٗغفــي مــً صعاؾــت ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي 143و 142ال٣اٖــضجحن 

 (3)ألاخمغ.

مـــا٫ الٗضاث ُـــت وجىٓـــُم وؾـــاثل و٢ـــض جُغ٢ـــذ الٗضًـــض مـــً الاجٟا٢ُـــاث اإلاخٗل٣ـــت بًـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ومً ؤَم َظٍ الاجٟا٢ُاث اجٟا٢ُـت خٓـغ ؤو ج٣ُُـض اؾـخٗما٫ ؤؾـلخت  ،اليكغ بتزام ـلالالى بلُب ال٣خا٫ وؤؾا

ـــت الًـــغع ؤو ٖكـــىاثُت ألازـــغ لٗـــام  ـــا مَٟغ وظـــاء فـــي ماصتهـــا الؿاصؾـــت  1980ج٣لُضًـــت مُٗىـــت ًم٨ـــً اٖخباَع

 التي حكمل بغوجى٧ىالتها ؤلاياُٞت:

                                                           

 .361، 314، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ٌٟ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٚ -(1

 .361أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

٠دت ػٍٝ اٌذٚي ٚاألؽشاف فٟ إٌضاع أْ رٛفش رؼ١ٍُ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٌمٛارٙب ٖٓ اُلهاٍخ ػ٠ِ أٗٚ " 142ر٘ض اُوبػلح  -(3

" اٗظو ك٢ مُي : إلٔغبٟٔ ٌٍغىبْ اٌّذ٠ٓ١١ٔدت ػٍٝ اٌذٚي أْ رشدغ رؼ١ٍُ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ا" 143"، ٝعبء ك٢ اُوبػلح اٌّغٍسخ

 .441 – 438، ٓوعغ ٍبثن، ص ص 143، 142، اُوبػلح ثه-داصٌٚٚذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  –عٕٞ
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ـــاث الـــجخّهـــذ ألاوـــشاٗ العـــاميت املخّاٜـــذة بالٝيـــام " ـــاث العـــلم ٠مـــا فـــي أٜو نزاُ املعــــلل ـفـــي أٜو

ٝـت ِاـع أوظـْ هىـاٛ مم٢ـً ١ـل فـي  بيؽش َزٍ يجٙاٜيت وجل٤ ال    ي ملضمت ت ـا مـً بشوجو٠والت ـا امل٘ش

بلــــذٍ وجخّهــــذ خفوـــــا بــــ دساج دساظــــت ا فــــي بــــشامم الخّلــــيم الّعــــ٢شي لــــذ  ا بحيــــث جفــــب  الفــــ٢ٟو 

 (1)"املز٠وسة مّشو٘ت لذى ٜوات ا املعلحت

مـــــً بـــــحن َـــــظٍ تزام، و ـض ؤ٦ـــــضث الٗضًـــــض مـــــً ال٣ـــــغاعاث الضولُـــــت ٖلـــــى يـــــغوعة وؤَمُـــــت َـــــظا الالـــــو٢ــــ

غ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ) 21ال٣غاعاث ال٣غاع ع٢م  -1974الهاصع ًٖ اإلاـاجمغ الضبلىماسـ ي لخإ٦ُـض وجُـٍى

ىُــــا، و٢ــــغاعاث الجمُٗــــت الٗامــــت لؤلمــــم اإلا1977  3032خدــــضة ( اإلاخٗلــــ٤ بيكــــغ ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي َو

 10، وال٣ـــــغاع ع٢ـــــم 1977( لٗـــــام 44)ص 32، وال٣ـــــغاع 1973( لٗـــــام 37)ص 3102، وال٣ـــــغاع 1972( لٗـــــام 37)ص

ً للهــلُب ألاخمــغ والهــال٫ ألاخمــغ اإلاى٣ٗــض بمــاهُال ؾــىت   1981الهــاصع ٖــً اإلاــاجمغ الــضولي الغابــ٘ والٗكــٍغ

ــاـاإلاخٗلـ٤ بخإ٦ُــض الالــ حَر مــا٫ الضولُــت التـي جــضٖى بلــى  تزام بيكـغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿـاوي، ٚو ال٨شحــر مـً ألٖا

 (2)وكغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

  زاهيا: الجهاث املعت ذ٘ت باليؽش:زاهيا: الجهاث املعت ذ٘ت باليؽش:

ني ػمــً الؿــلم، وجلــ٪  ــغاٝ طاث الخــإزحر ٖلــى الهــُٗض الــَى بن الجهــاث اإلاؿــةهضٞت باليكــغ هــي ألَا

حن تزام بًــــمان بإلاــــام ٧ــــل ـالٟاٖلــــت ػمــــً الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت، وطلــــ٪ لخد٣ُــــ٤ الالـــــ مــــً اإلاــــضهُحن والٗؿـــــ٨ٍغ

ا، وبـــــظل٪ جتر٦ـــــؼ ظهـــــىص اليكـــــغ ٖلـــــى ٞئخـــــحن  ـــــا و٦ُُٟـــــت حؿـــــُحَر مـــــا٫ الٗضاثُـــــت ومساََغ بًـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

ــم صازـــل  م وؤصواَع َــامخحن َمـــا ؤٞــغاص ال٣ـــىاث اإلاؿــلخت وألاشـــخام والؿــ٩ان اإلاـــضهُىن بمسخلــ٠ ؤٖمـــاَع

 اإلاجخم٘.

 أ٘شاد الٝواث املعلحت:اليؽش بين  -1

حر مـــــً اإلاـــــىاص والالتزامـــــاث بمىظـــــب ـي ؤلاوؿـــــاوي ٞئـــــاث اإلا٣ـــــاجلحن بٗـــــضص ٦بـــــًساَـــــب ال٣ـــــاهىن الـــــضول

مــــا٫ الٗضاثُــــت، ـ٢ىاٖــــضٍ، ٦مــــا ٌٗــــض اإلا٣ــــاجلىن مــــً ؤ٦ــــ ــــغاٝ الٟاٖلــــت فــــي مــــا ًســــو يــــىابِ ؾــــحر ألٖا ثر ألَا

ىـــض اؾـــخسضامه لهـــا بـــاخترام  ٞاإلا٣اجـــل مؿـــاو٫ فـــي اإلا٣ـــام ألاو٫ لـــضي ازخُـــاٍع لىؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ ٖو

ـــت وآلاالم التــي ال مــــمبــضؤ الخمُـــ برع ـحز ومبــضؤ الخىاؾـــب وخٓــغ الهجمـــاث الٗكــىاثُت وخٓـــغ ؤلانــاباث اإلاَٟغ

تي حؿــــبب ـحزع الـــــتزم اإلا٣اجــــل بٗــــضم اؾــــخسضام ألاؾــــلخت البُىلىظُــــت وال٨ُمُاثُــــت وؤؾــــلخت اللـــــلهــــا، ٦مــــا ًلــــ

ُــــا وا يــــُت وال٣ىابــــل الٗى٣ىصًــــت والٗضًــــضالٗمـــى وألالٛــــام ألاع  جٟا٢ُــــا بمىظــــب مــــً ألاؾــــلخت اإلادٓــــىعة ٖٞغ

ما٫ الٗضاثُت.  يىابِ ؾحر ألٖا

ترى ـحر للم٣اجـــل ؤزىـــاء الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت، و٢بـــل التزامـــه بهـــظٍ ال٣ىاٖـــض ًٟــــوهٓـــغا لهـــظا الـــضوع ال٨بـــ

ٖلـــــى  144، 127، 48، 47ٖلمـــــه بهـــــا مؿـــــب٣ا، وجىنـــــال لـــــظل٪، ؤ٦ـــــضث اجٟا٢ُـــــاث ظىُـــــ٠ ألاعبـــــ٘ فـــــي اإلاـــــىاص 

ـت ؤٞـغاص ال٣ـىاث اإلاؿـلخت  1977ي ألاو٫ مً بغوجى٧ىلها ؤلاياف 83الخىالي واإلااصة  ٖلى يغوعة جدؿحن مٗٞغ

ً ؤٞــــغاص ال٣ــــىاث اإلاؿــــلخت ٖلــــى  بهــــظٍ ال٣ىاٖــــض، بــــل ويــــمان بإلاــــامهم بهــــا، لــــظل٪ ال ًجــــب ؤن ٣ًخهــــغ ج٩ــــٍى

                                                           

 .491، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1
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ً ٖلـى اؾـخسضام ألاؾـلخت والخُـِ والاؾـتراججُاث ال٣خالُـت، بـل ال بـض  ً الٗؿ٨غي البـضوي والخ٩ـٍى الخ٩ٍى

ً اإلا٣ضمـــت فـــي مـــضاعؽ ومٗاَـــض مـــً بصعاط بـــغامج حٗلُم يُـــت لل٣ـــىاث اإلاؿـــلخت يـــمً بـــغامج الخ٩ـــٍى ُـــت وج٩ٍى

ً الخغبــــــي وز٨ىــــــاث الجىــــــىص، ٦مــــــا ًجــــــب ؤن ًــــــخم ازخُــــــاع الــــــ برامج الخٗلُمُــــــت بــــــالخىا٤ٞ مـــــ٘ـ الغجــــــب ـالخ٩ــــــٍى

ت واإلاهــام الٟٗلُــت ؤزىــاء الــ ىن ًجــب ؤن ج٩ــىن ـالٗؿــ٨ٍغ جزإ اإلاؿــلر، ٞــالبرامج التــي ًخل٣اَــا ال٣ــاصة الٗؿــ٨ٍغ

ما٫ الٗضاثُت الٟٗلُت بىظه ٖام ومً ًهـضع ألاوامـغ للجىـىص  م مً ًدغ٥ ألٖا ؤ٦ثر ٖم٣ا وجٟهُال باٖخباَع

ألا٢ــــل عجبــــت، ٦مــــا ًجــــب حٗلــــُم الجىــــىص ألا٢ــــل عجبــــت ال٣ىاٖــــض ألاؾاؾــــُت وجلــــ٪ اإلاخٗل٣ــــت بمهــــامهم الٟٗلُــــت 

 (1)ُحن والطخاًا.وجدؿحن اؾخسضامهم لىؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ و٦ُُٟاث الخٗامل م٘ ألاشخام اإلادم

حن واظــب الخإ٦ـــض بــإن مــً فـــي بمــغتهم مــً ؤٞـــغاص ال٣ــىاث اإلاؿــلخت ٖلـــى  ٣ـ٘ـ ٖلــى ال٣ـــاصة الٗؿــ٨ٍغ ٍو

مـــً البروجى٧ـــى٫ ألاو٫ التـــي ظـــاء فـــي ٣ٞغتهـــا  87تزام يـــمً اإلاـــاصة ـبإلاـــام بال٣ىاٖـــض ؤلاوؿـــاهُت، ووعص َـــظا الالـــ

 الشاهُت:

١ــل حعــب معـــخواٍ –اُ أن يخىلبــوا ي ــب ِاــع ألاوــشاٗ العــاميت املخّاٜــذة وأوـــشاٗ النــز  -2"

الخج٠ـــذ مـــً أن أ٘ـــشاد الٝـــواث املعـــلحتل الـــزيً  ّملـــون جحـــذ إمـــشت م ِاـــع بيىـــت مــــً  -مـــً املعـــنوليت

مْ يهت ا١اث  زا امللحٞ البروجو٠و٥ل ورل٤ بٕيت مىْ ٜو  (2)"التزامات م ٠ما جىق ِلي ا يجٙاٜياث َو

حن مؿـاولحن  ؤٖـالٍ إلاـاصةمخشا٫ لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ظٗلـذ اولخدؿحن ؤلا  مـً ال٣ـاصة الٗؿـ٨ٍغ

ٖلـى حٗلـُم مـً فـي بمـغتهم مـً ؤٞـغاص ال٣ــىاث اإلاؿـلخت ألخ٩ـام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي، و٢ـض وظهـذ لجىــت 

اعج٨بهــــا ظىــــىص خٟــــٔ الؿــــالم  تيـالــــالخد٣ُــــ٤ ال٨ىضًــــت فــــي الاهةها٧ــــاث الجؿــــُمت لل٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي 

ضص مـــــً يـــــباَهم اإلاؿـــــئىلحن ٖـــــثهم ألنهـــــم لـــــم ًـــــضعبىا الجىـــــىص ٖلـــــى ال٨ىـــــضًىن فـــــي الهـــــىما٫ اللـــــىم بلـــــى ٖـــــ

حرة ظــــضا فــــي َــــظا اإلاجــــا٫، مــــً بُثهــــا ـن الىؾــــاثل وألاؾــــالُب الخٗلُمُــــت ٦شــــ، ٦مــــا ؤ(3)واظبــــاتهم بكــــ٩ل ٧ــــاٝ

ـاث اإلاىاؾـبت، و٦ـظل٪  ـاث واإلاُبٖى ت واإلادايـغاث والىـضواث الضوعٍـت واؾـخسضام اإلاٍُى ال٨خِباث الٗؿـ٨ٍغ

ً الخُب٣ُُـــت ألاٞـــالم الخٗلُمُـــت  ت، بيـــاٞت بلـــى الخمـــاٍع وقـــغاثذ الٗـــغى و٧ـــل ألاؾـــالُب الؿـــمُٗت والبهـــٍغ

ت  مــــا٫ الٗضاثُــــت ومٗاملــــت ألاشــــخام  تيـالــــواإلاىــــاوعاث الٗؿــــ٨ٍغ ب ٖلــــى يــــىابِ ؾــــحر ألٖا جخًــــمً الخــــضٍع

 (4)اإلادمُحن وضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت.
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حن نـــٟٝى اإلاـــضهُحن ال ٣ًـــل ؤَمُـــت ٖـــً وكـــٍغ بـــحن اإلا٣ـــاجلحن، بن وكـــغ ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي بـــ

طلــــ٪ ألن اإلاــــضهُحن َــــٝغ ٞاٖــــل ػمــــً الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت جدــــذ جىنــــُٟاث مسخلٟــــت وخؿــــب الــــضوع الــــظي 

، 127، 48، 47ًٟتـرى ٢ُـامهم بــه، و٢ـض جـغصصث الهــُاٚت اإلاكـتر٦ت بــحن اجٟا٢ُـاث ظىُـ٠ ألاعبــ٘ فـي اإلاــىاص 

ذ بـــــــة ٖلـــــــى الخـــــــىالي 144 جـــــــذسج دساظـــــــت ا لـــــــمً بـــــــشامم الخّلـــــــيم ٗبـــــــاعة "..ب خ٨ـــــــمَـــــــظا ال لؼامفـــــــي الخهـــــــٍغ

   ."   جخممن ا مّشو٘ت لجميْ الع٣انـال املبادئل بحيث جفب  املذهيت إن أم٢ًالّع٢شيتل و 

                                                           

 .491، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٍٛآْؾٔل ٣ٍٞق  -(1

 .316، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 .441، ٓوعغ ٍبثن، ص ص 142، اُوبػلح ثه-داصٌٚٚذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  –عٕٞ -(3

4(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art, 83 , p. 965. 
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ــــظا ٌٗـــــ ـــــظا ألازــــــَو حر ـني ؤن بلـــــؼام الخٗلـــــُم لل٣ــــىاث اإلاؿـــــلخت ال ًىهـــــٝغ بلـــــى الؿــــ٩ان اإلاـــــضهُحن، َو

ــــــت ًــــــغجبِ باإلم٩اهُــــــت وال ٌكــــــتٍر بصعا ط اإلاــــــىاص الخٗلُمُــــــت لل٣ــــــاهىن الــــــضولي ؤلاوؿــــــاوي فــــــي اإلا٣ــــــغعاث التربٍى

ُــــت  والخٗلُمُــــت فــــي اإلاــــضاعؽ واإلاٗاَــــض والجامٗــــاث الخ٩ىمُــــت بــــل ٢ــــض ٨ًٟــــي فــــي طلــــ٪ ال٣ُــــام بدمــــالث جٖى

ـــت لهـــا، ولـــم ًسخلـــ٠ الىيـــ٘ ٦شــــوجدؿـــِـ مهـــاخبت للـــ حرا فـــي البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ـبرامج الغؾـــمُت ؤو مىاٍػ

..إدساج دساظت ا بفٙت خاــت لـمً بـشامم الخّلـيم ههذ ٖلى " تيـالمىه و  83ً اإلااصة يم 1977ألاو٫ 

" وال قـــــ٪ ؤن الدصـــــجُ٘ ٖلـــــى الضعاؾـــــت ال ًـــــىاػي الّعــــ٢شيل وحةـــــجيْ العـــــ٣ان املـــــذهيين ِاـــــع دساظـــــت ا..

   (1)الالتزام بالضعاؾت وال بصعاط صعاؾت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يمً البرامج الخٗلُمُت.

جزإ ـَــاع، ال بــض مــً جىظُــه ظهــىص اليكــغ ٖلــى خؿــب جــإزحر الصــخو اإلاــضوي فــي وا٢ــ٘ الــوفــي َــظا ؤلا 

برامج اإلا٣ضمــت لؤلَٟــا٫، وال قــ٪ ـاإلاؿــلر، مــً ؤٖلــى الؿــلُاث فــي الضولــت بلــى ٚاًــت اإلاــضاعؽ الابخضاثُــت والــ

نـــغة، حر مـــ٘ جُـــىع ؤقـــ٩ا٫ وجدـــضًاث الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت اإلاٗاـؤن صوع ألاشـــخام اإلاـــضهُحن جُـــىع بكـــ٩ل ٦بـــ

م مــً ؤن ويــ٘ اإلاــضهُحن ال ًــؼا٫ مىــظ ػمــً ٦ــإ٦ثر ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت بال ؤن صوعَــم ؤزــظ  ٞٗلــى الــٚغ

مــا٫ الٗضاثُــت ٦مخٗــاَٟحن ؤو ٦مكــاع٦حن مكــاع٦ت مباقــغة ؤو  مىحــى ظضًــضا، لُــضزل اإلاــضهُىن ظىاهــب ألٖا

مــا٫ الٗضاثُــت، ؤو ٦ــإَغاٝ فــي الجماٖــاث اإلاخمــغصة فــي الج حر ـٚــ حر الضولُــت، ـزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚــمباقــغة فــي ألٖا

ــظا الــضوع اإلاتزاًــض واإلاخٗــضص للمــضهُحن فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ًدخــاط بلــى يــغوعة اؾــةهضاٝ َــظا  َو

٠ بال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ؾــىاء ٦طــخُت مدخملـت ؤو ٦م٣اجــل مدخمــل، خُــض ًخًــمً ال٣ــاهىن  الٟـغص بــالخٍٗغ

غاى بوؿاهُت.٩ىن ٞجها اإلاضوي و دخمل ؤن ًتي ًـالضولي ؤلاوؿاوي مسخل٠ ألاصواع ال    (2)الخهٝغ بػائها أٚل

ٟحن فــــي الضولــــت، والــــظًً ٣ًــــ٘ ٖلــــى ٖــــاج٣هم  جــــب ؤن ٌؿــــةهضٝ اليكــــغ بالضعظــــت ألاو٫ ٦بــــاع اإلاــــْى ٍو

ظاهــــب مــــً جىُٟــــظ الاجٟا٢ُــــاث وعؾــــم الؿُاؾــــُاث الٗامــــت واإلاىــــاتج الخٗلُمُــــت فــــي و٢ــــذ الؿــــلم، وجىظُــــه 

ت لًــــــــمان اخــــــــ ترام ال٣ىاٖــــــــض ؤلاوؿــــــــاهُت، ٦مــــــــا ًخىظــــــــب اؾــــــــةهضاٝ َــــــــظٍ ـالخٗلُمــــــــاث لل٣ُــــــــاصة الٗؿــــــــ٨ٍغ

ثهم فــي الجامٗــاث واإلاٗاَــض الٗلُـــا، وال  الصخهــُاث ٢بــل جــىلي اإلاهــام الٗلُــا واإلاىانــب الؿـــامُت ؤزىــاء ج٩ــٍى

ــــالم  ـ ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي لُلبــــت ؤلٖا ًجــــب ؤن ٣ًخهــــغ طلــــ٪ ٖلــــى ٧لُــــاث الخ٣ــــى١ بــــل ًم٨ــــً جــــضَع

ــا مــً الخوالؿُاؾــ حَر جزإ اإلاؿــلر، ـحر مثهــا بكــ٩ل ؤو بــأزغ بىا٢ــ٘ الـــسههــاث التــي ًخهــل ال٨شــت والُــب ٚو

المُىن ٌٗملــىن ٖلــى ه٣ــل  مــا٫ الٗضاثُــت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت، ٞــاإٖل ٗنــى بجاهــب مــً ظىاهــب ؾــحر ألٖا وَُ

ــــت ٢ىاٖــــض اؾــــخسضام ألاؾــــلخت وألاَــــضاٝ  خُلــــب طلــــ٪ مٗٞغ حُُٛــــت بٖالمُــــت مهىُــــت للجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت ٍو

حـر ا إلاكــغوٖت، وؤلاإلاـام ب٩ـل مــا ًم٨ـً ؤن ٌكـ٩ل اهةها٧ــا لل٣ىاٖـض ؤلاوؿـاهُت لى٣ــل الخ٣ُ٣ـت بلــى اإلاكـغوٖت ٚو

ــت ألاوؾــاٍ الُبُــت بال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي  ــؼ مٗٞغ غ الــغؤي الٗــام الٗــالمي، ٦مــا ًجــب حٍٗؼ الٗــالم وجىــٍى

م٨ـً جـ ـ ال٣ـاهىن لٗال٢ةهم اإلاباقغة بطخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت مً زال٫ ؤٖما٫ اإلاؿاٖضة الُبُت، ٍو ضَع

بد٣ــى١ ؤلاوؿــان اإلاىظــه  تالخانــ اث الخٗلُمُــتالــضولي ؤلاوؿــاوي بكــ٩ل مــاصة مؿــخ٣لت ؤو بلــى ظاهــب اإلا٣ــغع 

 (3) لهظٍ الٟئاث اإلاضهُت.

                                                           

 .345-337ص ٓوعغ ٍبثن، ص <<، ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>، ػٛاشش٠خهه٤خ  -(1

 أُوعغ ٗلَٚ. -(2

 .495، 494، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػٍٛآْؾٔل ٣ٍٞق  -(3
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ؿخدؿــً ٦ـــظل٪ ؤن جمــــ َــظٍ الٗملُـــت الخٗلُمُـــت الٟئــاث الهـــٛغي بىيـــ٘ بــغامج حٗلُمُـــت فـــي  َو

ـــت ًغاٖـــ واإلاخىؾـــُت اإلاـــضاعؽ الابخضاثُـــت ـــغ١ الٗـــغى اإلاىاؾـــبت ى ٞجـوالشاهٍى هـــا جبؿـــُِ اإلابـــاصت ؤلاوؿـــاهُت َو

ٟــــا٫ واإلاخمضعؾــــحن بد٣ــــى٢هم وواظبــــاتهم بمىظــــب ال٣ــــاهىن الــــضولي  ــــ٠ ألَا ــــت بٛــــغى حٍٗغ للؿـــىىاث الٗمٍغ

تراب مـــــً الـــــظزاثغ ـؤلاوؿـــــاوي والخماًـــــت اإلا٣ـــــغعة لهـــــم و٦ُُٟـــــت الخٗامـــــل مـــــ٘ ألاويـــــإ الخانـــــت ٦ٗـــــضم الا٢ـــــ

٤َ الاقدبا٥ ٢ضع ؤلام٩ان، وبـظل٪ وظـب وكـغ َـظٍ ال٣ىاٖـض بـحن ٧ـل وألاؾلخت اإلاترو٦ت والابخٗاص ًٖ مىا

ــــت، وبمــــا ًدىاؾــــب مــــ٘ اإلاؿــــخىي الخٗلُــــ ئــــاتهم الٗمٍغ ُٟي، ـألاشــــخام اإلاــــضهُحن ب٩ــــل قــــغاثدهم ٞو مي والــــْى

ـت والجىاهـب  جـا بـحن اإلاٗـاٝع الىٍٓغ ـ٠ بال٣ىاٖـض ؤلاوؿـاهُت مٍؼ ٟترى ؤن جخًمً بغامج الخٗلُم والخٍٗغ ٍو

ٞهـــــم َـــــظٍ اإلابـــــاصت، وتهـــــضٝ َـــــظٍ الٗملُـــــت ٖلـــــى وكـــــغ الـــــىعي ؤلاوؿـــــاوي ألَمُـــــت َـــــظٍ  الخُب٣ُُـــــت لدؿـــــهُل

جغؾـــُش و اوي والخسُٟــ٠ مـــً مٗاهــاة الطـــخاًا ال٣ىاٖــض واإلابـــاصت فــي جٟـــاصي اهةها٧ــاث ال٣ـــاهىن الــضولي ؤلاوؿـــ

مـــا٫ الٗضاثُـــت بـــازخالٝ ألاصواع  وألاويـــإ الـــ تي ٢ـــض ـالؿـــلى٥ الؿـــلُم لؤلشـــخام اإلاـــضهُحن ؤزىـــاء ؾـــحر ألٖا

 (1)٩ًىن ٖلجها الؿ٩ان اإلاضهُىن.

  زالثا: الجهاث املعنولت ًِ اليؽش:زالثا: الجهاث املعنولت ًِ اليؽش:

ني بــــحن  ــــغاٝ بمهمــــت وكــــغ ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ٖلــــى اإلاؿــــخىي الــــَى جًــــُل٘ الٗضًــــض مــــً ألَا

ت، والٛـــغى مـــً طلـــ٪ َـــى ج٨شُـــ٠ الٗمـــل وجًـــاٞغ الجهـــىص فـــي ؾـــبُل جدؿـــحن  ألاوؾـــاٍ اإلاضهُـــت والٗؿـــ٨ٍغ

، ومــً ؤبــغػ الجهــاث اإلاؿــاَمت فــي الٗملُــت لها ٖلــى ٧ــل الٟئــاث صازــل الضولــتوبًهــا ٞهــم اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت

 هظ٦غ الجهاث الخالُت:

 العلىاث الح٢وميت في الذولت: -1

بن اإلاؿــاو٫ ألاو٫ ٖــً ٖملُــت وكــغ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي هــي الجهــاث الخ٩ىمُــت التــي اعجًــذ 

مىظـــــب ههـــــىم الاجٟا٢ُـــــاث جدـــــذ مؿـــــمى مي بلجهـــــا، وهـــــي اإلاساَبـــــت بـتي جيخــــــالاجٟا٢ُـــــت باؾـــــم الضولـــــت الـــــ

تزم بًـــــــغوعة وكـــــــغ ٢ىاٖـــــــض الاجٟا٢ُـــــــاث ٖلـــــــى ؤوؾـــــــ٘ هُـــــــا١ مم٨ـــــــً، ـ" وجلـــــــألاوـــــــشاٗ العـــــــاميت املخّاٜـــــــذة"

ىُـــت ٖلـــى اٖخبـــاع ؤن  ٗاث الَى واإلا٣هـــىص َىـــا بالضعظـــت ألاولـــى الجهـــاػ الخىُٟـــظي الـــظي ًلتـــزم بدىُٟـــظ الدكـــَغ

نيظؼءا مً  الخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُاث ًجٗل مثها مباقغة   .الىٓام ال٣اهىوي الَى

لـى الجهــاػ الخىُٟــظي ممــشال فـي الخ٩ىمــاث والــىػعاء ٧ــل فــي ٢ُاٖـه ؤن ٌٗمــل ٖلــى بٖــضاص الــ برامج ـٖو

ىُــت بــالخىا٤ٞ مــ٘ َــظٍ الاجٟا٢ُــا بــغػ اإلاٗىُــحن بالىيــ٘ عؤؽ الجهــاػ الخىُٟــظي مــً عئؾــاء الــضو٫ ؤث، و الَى

لتربُــــت والخٗلــــُم الٗــــالي والصــــخت والٗــــض٫ والخ٩ىمــــاث و٦ــــظل٪ الُــــا٢م الخ٩ــــىمي زانــــت وػعاء الــــضٞإ وا

ُـــــ م ممـــــً ٌكـــــٛلىن ٢ُاٖـــــاث طاث نـــــلت مباقـــــغة ؤو ـوالضازلُـــــت ٚو حن ؤو  حر ـٚـــــَغ مباقـــــغة بىيـــــ٘ الٗؿـــــ٨ٍغ

ؼإ اإلاؿــــلر، وؤولئــــ٪ الــــظًً لهــــم ٖال٢ــــت مباقــــغة ب٣ُاٖــــاث واؾــــٗت مــــً اإلاــــضهُحن ـاإلاــــضهُحن فــــي خــــاالث الىــــ

ٟهم با حن ممـــــا ًم٨ـــــثهم مـــــً مســـــاَبةهم وحٗـــــٍغ ـــــت ل٣ىاٖـــــض ؤلاوؿـــــاهُتوالٗؿـــــ٨ٍغ ، مـــــً زـــــال٫ الــــــبرامج الىػاٍع

غ الغؾالت ؤلاوؿاهُت المُت والىضواث و٧ل الىؾاثل اإلام٨ىت لخمٍغ    (2).وال٣ُاُٖت وألاًام ؤلٖا

                                                           

 497، ص ، ٓوعغ ٍبثنػٍٛآْؾٔل ٣ٍٞق  -(1

 .495 – 494ٔوعغ ٗلَٚ، ص ص اُ -(2
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 املعدؽاسون الٝاهوهيون للٝواث املعلحت: -2

بد٨ــــم ٖــــضم الخسهــــو، جدخــــاط ٢ُــــاصة ال٣ــــىاث اإلاؿــــلخت بلــــى مؿــــاٖضة ٞىُــــت بسهــــىم جُبُــــ٤ 

ب اجٟا٢ُــاث ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، وفــي ؾــبُل جد٣ُــ٤ طلــ٪ ْهــغ هٓــام خــضًض وؿــبُا التزاماتهــا بمىظــ

ض وؤإلااهُـا ً ال٣ـاهىهُحن لل٣ـىاث اإلاؿـلخت فـي الٗضًـض مـً الـضو٫ مـً بُثهـا الؿـٍى ، و٢ـض (1) َى هٓام اإلاؿدكاٍع

 ٖلى ؤهه: التي جىو 82في اإلااصة  1977 ٗاَضي يمً البروجى٧ى٫ ألاو٫ ْهغ َظا الىٓام ٖلى اإلاؿخىي الخ

 : املعدؽاسون الٝاهوهيون للٝواث املعلحت82املادة "

حّمل ألاوشاٗ العـاميت املخّاٜـذة دومـال وحّمـل أوـشاٗ النـزاُ أزىـاء النـزاُ املعـلل ِاـع جـجمين 

جـــــو٘ش املعدؽـــــاسيً الٝـــــاهوهيينل ِىـــــذ يٜخمـــــاءل لخٝـــــذيم املؽـــــوسة للٝـــــادة الّعـــــ٢شيين ِاـــــع املعـــــخوى 

ـزا اللحـٞ البروجو٠ـو٥ل و ؽـجن الخّليمـاث املىاظـبت ال ـ  حّىـي املىاظبل بؽجن جىبيٞ يجٙ اٜيـاث َو

 (2)"للٝواث املعلحت ٘يما يخّلٞ ت زا املولُو

غ  1972و 1971براء الخ٩ىمُحن ـتراح بٗض صوعحي الخـ٢وظاء ؤلا في ماجمغ الخـبراء الخ٩ـىمُحن لخُـٍى

ضًتوبهمـــاء ال٣ـــاهىن اإلاىُبـــ٤ ػمـــً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت بمبـــاصعاث ؤإلااهُـــ وجـــم جغظمـــت َـــظٍ ، (3)ت و٦ىضًـــت وؾـــٍى

 ثر ـؤ٦ــ خُــض ٧اهــذ َــظٍ اإلاـاصةمىــه،  71يــمً مكــغوٕ البروجى٧ــىلحن فــي اإلاـاصة اإلا٣ترخـاث 
ً
  خؼمــا

ً
فــي  وويــىخا

ا نُاٚةها   خُض ظاء ٞجها:مً جل٪ التي جم ب٢غاَع

 : املعدؽاسون الٝاهوهيون للٝواث املعلحت:71املادة "

ــذ العــلم ٠مــا فــي ِاــع ألاوــشاٗ العــاميت املخّاٜــذي ـب  ــٚ فــي ٜوات ـا املعــلحتل فــي ٜو ة أن جٌو

ـــذ النـــزاُ املعـــللل معدؽـــاسيً ٜـــاهوهيينل والـــزيً  ِلـــي م جٝـــذيم املؽـــوسة للٝـــادة الّعـــ٢شيين ي ـــب ٜو

زا البروجو٠و٥ مما ي٢ٙل الخّليماث املىاظبت للٝواث املعلحت.  (4)"بؽان جىبيٞ يجٙاٜياث َو

غ ال٣ـــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ) وال قــ٪ ؤن اإلاــاجمغ الضبلىماســـ ي لخإ٦ُــض ( جغاظـــ٘  1977 -1974وجُــٍى

أوــشاٗ النـزاُ أزىــاء النــزاُ املعـلل ِاــع جــجمين  حّمــل ٖلـى الهــُاٚت اإلاكــضصة لهـظا ؤلاظــغاء، وا٦خٟــى بـإن "

ِاـــــع املعـــــخوى لخٝـــــذيم املؽـــــوسة للٝـــــادة الّعـــــ٢شيين ل ِىـــــذ يٜخمـــــاءجـــــو٘ش املعدؽـــــاسيً الٝـــــاهوهيينل 

" لـىو اإلاـاصة اإلا٣ترخـت فـي اإلاكـغوٕ اإلاـظ٧ىعؤٖالٍ هٓـغا جمييّـاو٢ض اٖخــبٍر بٗـٌ ال٨خـاب طلـ٪ ""، املىاظب

 (5) لٗضم بؾخٗضاص ال٨شحر مً الخ٩ىماث لالؾخجابت لهظا الالتزام في ق٩له اإلاكضص.

                                                           

 .317، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌشالٌذح كٜبكٓؾٔل -(1

 .314، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

3)- Dieter FLECK, << The Employment of Legal Advisers and Teachers of Law in the Armed 

Forces>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Thirteenth year, No.145, Geneva, April 1973, p. 147. 

4(- "Article 71. -Legal advisers in armed forces: 

The High Contracting Parties shall employ in their armed forces, in time of peace as in 

time of armed conflict, qualified legal advisers who shall advise military commanders on the 

application of the Conventions and the present Protocol and who shall ensure that appropriate 

instruction be given to the armed forces", Draft of Additional protocols to the Geneva conventions 

of August 12, 1949 commentary, op.cit., p. 91. 

5)- G.I.A.D DRAPER, << Role of legal advisers in armed forces>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Eighteenth 

year, No. 202, Geneva, January-February 1978, pp. 9, 10. 
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براء الــضولُحن فـي حٗلـ٣ُهم ٖلـى البروجى٧ــى٫ ؤلايـافي ألاو٫، بـإن َـظٍ الهــُاٚت ـوخؿـب مـا ًـغاٍ الخـ

ــا، بــل ًجــب ـال حٗخــ بر، بــإي خــا٫ مــً ألاخــىا٫، جغاظٗــا ٖــً بلؼامُــت ؤلاظــغاء ممــا ال ًجٗــل مىــه ؤمــغا ازخُاٍع

ٞهمــه ٖلــى ؤهــه مغوهـــت فــي ازخُــاع ال٨ُُٟـــت اإلاىاؾــبت الؾــخسضام َـــظا ؤلاظــغاء، و٢ــض ًغظـــ٘ طلــ٪ بلــى ازـــخالٝ 

ً ٢ـــــاهىهُحن ـالـــــضو٫ فـــــي ٦ُُٟـــــت جُبُـــــ٤ الالـــــ طوي مىانـــــب تزام، ٞـــــبٌٗ الـــــضو٫ ًـــــخم ٞجهـــــا حُٗـــــحن مؿدكـــــاٍع

ت لـــضي ٢ُـــاصة ال٣ـــىاث اإلاؿـــلخت، ومـــثهم مـــً ٌٗخمـــض ٖلـــى ؤشـــخام مـــضهُحن مخٗا٢ـــضًً مـــ٘ ال٣ـــىاث  ٖؿـــ٨ٍغ

ب٣ـــا للمـــاصة  حن، َو ً ال٣ـــاصة الٗؿـــ٨ٍغ ً فـــي مٗاَـــض ج٩ـــٍى  82اإلاؿـــلخت، ومـــثهم مـــً ًًٟـــل حُٗـــحن اإلاؿدكـــاٍع

ً ال٣ــــاهىهُحن مــــً عظــــا٫ ال٣ــــاه حر َــــظٍ جلتــــزم الــــضو٫، بالًــــغوعة، بالبــــضء فــــي ج٩ــــىن اإلاؿدكــــاٍع ىن ٢هــــض جــــٞى

 (1) الخضمت ل٣ىاتها اإلاؿلخت.

بن اإلاؿدكـــــــاعون ال٣ـــــــاهىهُىن ًًــــــــُلٗىن بمهـــــــام ج٣ــــــــضًم اإلاكـــــــىعة ال٣اهىهُــــــــت اإلاُلىبـــــــت لل٣ُــــــــاصة 

ت بكــــإن ازخُــــاع  ت وجىُٟــــظَا واجســــاط ال٣ــــغاعاث اإلاهــــحًر ــــضاص للٗملُــــاث الٗؿــــ٨ٍغ ت فــــي ٖملُــــت ؤلٖا الٗؿــــ٨ٍغ

٣ـــــــت جىظجههـــــــا ٖلـــــــى يـــــــ ٍغ مـــــــا٫ الٗضاثُـــــــت، ٦مـــــــا ٌٗمـــــــل وؾـــــــاثل وؤؾـــــــالُب ال٣خـــــــا٫ َو ىء يـــــــىابِ ؾـــــــحر ألٖا

ـ ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ الخـغب لل٣ـىاث  اإلاؿدكاعون ال٣اهىهُىن ٦ـظل٪ بىيـ٘ البـرامج واإلاىـاتج اإلاىاؾـبت لخـضَع

ت ، وبـــــــظل٪ ٌٗـــــــض اٖخمـــــــاص (2)اإلاؿـــــــلخت بمسخلـــــــ٠ الغجـــــــب ووٞـــــــ٤ الُـــــــغ١ اإلاخىاؾـــــــبت مـــــــ٘ مهـــــــامهم الٗؿـــــــ٨ٍغ

ً ال٣ــاهىهُحن لل٣ــىاث اإلاؿــلخت بظــغاء ٖملــي ومىاؾــب ظــضا فــي جدؿــحن ؾــلى٥ ال٣ــىاث اإلاؿــلخت  اإلاؿدكــاٍع

ت  ٗت لل٣ـغاعاث وؤلاظـغاءاث الٗؿـ٨ٍغ في مُاصًً الجزإ اإلاؿلر هٓغا لخماشـ ي َـظا ؤلاظـغاء مـ٘ الخغ٦ُـت الؿـَغ

ؼامً مـ٘ ٖملُـت اجسـاط ال٣ـغاع الٗؿـ٨غي ؤو ؤزىـاء ـٚحر ال٣ابلت للخإظُل، ٩ُٞىن وكاٍ اإلاؿدكـاع ال٣ـاهىوي مخـ

ت مما ًجٗل َظٍ الجهىص ؤ٦ثر ٞاٖلُت.مباقغة اإلاهام الٗ  (3)ؿ٨ٍغ

لون في م ا٥ الٝاهون الذولي إلاوعاوي: -3  الّاملون املَن

لحن ٨ٞـغة مؿـخدضزت بمىظــب  خمـاص ٖلـى الٗــاملحن اإلاـَا ً ال٣ــاهىهُحن، ٌٗـض الٖا ٖلـى ٚـغاع اإلاؿدكـاٍع

إلاـــاجمغ الٗكــــغون ، بال ؤن الــــضٖىة بلـــى طلـــ٪، ٧ــــان ٢ـــض جبىاَـــا ٢بــــل طلـــ٪ ا1977البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫ 

ً فـي ُِٞىـا ٖـام  اللجىـت الىبيت/الٝاهوهيـت ألامـاسة ، وبىـاءا ٖلـى م٣تـرح مـً "1965للهال٫ والهلُب ألاخمـٍغ

لحن يــــــــمً اإلاــــــــاجمغ الضبلىماســــــــ ي إل٢ــــــــغاع موهــــــــا٠و خمــــــــاص ٖلــــــــى الٗــــــــاملحن اإلاــــــــَا " جمــــــــذ مىا٢كــــــــت ؾــــــــبل الٖا

بــــــاالبروجى٧ــــــىلحن وجمــــــذ اإلاىا٣ٞــــــت ب٢ــــــغاع اإلاــــــاصة الؿاصؾــــــت ٦مــــــا وعصث فــــــي اإلا ، وههــــــذ اإلاــــــاصة (4)كــــــغوٕ ج٣ٍغ

 ٖلى ؤهه : 1977الؿاصؾت مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ 

لون: 06املادة "  الّاملون املَن

حع ع ألاوشاٗ العاميت املخّاٜذة في صمً العلم أيما بمعـاِذة الجمّيـاث الووىيـت للفـليب  -1

لين ــــــذاد ِــــــاملين مــــــَن بٕيــــــت جىبيــــــٞ  ألاحمــــــشل الهــــــال٥ ألاحمــــــشل الؽــــــمغ وألاظــــــذ ألاحمــــــشيً ألِا

زا امللحٞ البروجو٠و٥ وخاـت ٘يما يخّلٞ بيؽاه الذولت الحاميت.  يجٙاٜياث َو

                                                           

1(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art, 82 , p. 951 

2)- G.I.A.D DRAPER, << Role of legal advisers in armed forces>>, op.cit., p. 16. 

 .498، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٍٛآْؾٔل ٣ٍٞق  -(3

4(- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art 06 , p. 93. 
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  ّخبر حؽ٢يل وإِذاد َنالء مً ـميم الواليت الووىيت. -2

ـــــــً جفـــــــٗش ألاوـــــــشاٗ العـــــــاميت املخّاٜـــــــذة ٜـــــــوائم  -3 جمـــــــْ اللجىـــــــت الذوليـــــــت للفـــــــليب ألاحمـــــــش َس

ن ٜــــــذ ولــــــّت ا ألاوــــــشاٗ العــــــاميت    ج٢ــــــو ـبا  ــــــخاؿ الــــــزيً أِــــــذو ِاــــــع الىحــــــو العــــــابٞل الــــــ

 املخّاٜذة وأبلٕت ا إلع اللجىت لهزا الٕشك.

ج٢ــون حـــاالث اظـــخخذام َـــنالء الّـــاملين خـــاسج إلاٜلـــيم الــوون ل فـــي ١ـــل حالـــت ِاـــع حـــذةل محـــل  -4

 (1)"اجٙاٜاث خاـت بين ألاوشاٗ املّىيت

ٟــــا للٗــــاملحن اإلاــــهال ؤٖــــالٍ ولــــي للمــــاصة ألا خدلُــــل المــــً  لحن، بال ؤهــــه ومــــً خــــٔ بإنهــــا ال ج٣ــــضم حٍٗغ َا

اؾـــــخ٣غاء ههــــــىم اإلاـــــاصة وم٣تــــــرح اللجىــــــت الُبُت/ال٣اهىهُـــــت إلمــــــاعة مىهــــــا٧ى للمـــــاجمغ الضبلىماســــــ ي إل٢ــــــغاع 

ٟحن  بــاء واإلادــامحن واإلاــْى حن مــً ألَا ــت مــً اإلاخُــٖى لحن َــم مجمٖى البروجى٧ــىلحن، هجــض بــإن الٗــاملحن اإلاــَا

م للـضو٫ الخامُـت و  حَر اللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ خُىمـا ٩ًـىن في الخضماث الُبُت الـظًً ًم٨ـً جـٞى

ا مً ؤظل حؿهُل جُب٤ُ اجٟا٢ُاث ظى٠ُ والبروجى٧ىلحن ٧ل في مجا٫ جسههه.  (2) طل٪ يغوٍع

ىُـت ـلظل٪ جل لحن في و٢ذ الؿـلم بمؿـاٖضة الجمُٗـاث الَى ب ألاٞغاص اإلاَا تزم الضو٫ بةٖضاص وجضٍع

ً بخ ً والكــمـ وألاؾــض ألاخمــٍغ ب ؤٞــغاص ٢هــض جــإَُلهم للؿــهغ ٖلــى للهــال٫ والهــلُب ألاخمــٍغ ً وجــضٍع ٩ــٍى

ظا الالتزام ؤ٦ضٍ ٦ظل٪ ال٣غاع ع٢م  الهاصع ٖـً اإلاـاجمغ  21جُب٤ُ اجٟا٢ُاث ظى٠ُ والبروجى٧ى٫ ألاو٫، َو

غ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي اإلاىُبــ٤ ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  وظــاء  1977-1974الضبلىماســ ي لخإ٦ُــض وجُــٍى

غاٝ الؿامُت اإلاخٗا٢ضة بلى :في ال٣ٟغة الشاهُت مىه بإن اإلا  اجمغ ًضٖى ألَا

لين ٜــــادسيً ِاــــع حّلــــيم الٝــــاهون الــــذولي  -ب(" ٙين مــــَن الٝيــــام فــــي صمــــً العــــلم بخــــذسيب مــــٌو

 (3)"مً البروجو٠و٥ ألاو٥  82و 6إلاوعاوي وجيعير جىبيٝ  ال ظيما باملٙهوم الواسد في املادجين 

ضولـــت فـــي و٢ـــذ الؿـــلم َـــى جدًـــحر لـــؼمً ولـــِـ َىـــا٥ قـــ٪ فـــي ؤن َـــظا الخإَُـــل الـــظي ج٣ـــىم بـــه ال

لحن فــــي حؿــــهُل جُبُــــ٤ ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ـالىــــ ؼإ اإلاؿــــلر ؤًــــً ًبــــضؤ الٗمــــل الٟٗلــــي لؤلشــــخام اإلاــــَا

ت ـؤلاوؿــاوي، ومىــظ بضاًــت الــ اث الٗؿــ٨ٍغ جزإ اإلاؿــلر ٣ًــىم َــاالء ألاشــخام بالٗمــل ٖلــى مسخلــ٠ اإلاؿــخٍى

الاجٟا٢ُـاث والبروجى٧ـى٫، وجٟؿـحر الىهـىم مُـضاهُا واإلاضهُت لخ٣ضًم اإلاكـىعة والىصـر بسهـىم جُبُـ٤ 

ؿــــه وحٗلُمــــه إلاسخلــــ٠ الٟئــــاث، و٢ــــض ًــــخم الاؾــــخٗاهت باألشــــخام  واإلاؿــــاٖضة فــــي وكــــغ َــــظا ال٣ــــاهىن وجضَع

لحن خؿـــب جسههـــهم ؾـــىاء ال٣ـــاهىوي ؤو الُـــ بي فـــي مؿـــاٖضة الضولـــت الخامُـــت فـــي ؤصاء مهامهـــا ؤو فـــي ـاإلاـــَا

ً مؿــاٖضة اإلاىٓمــاث ؤلاوؿــاهُت ٧اللجىــت ىُــت للهــال٫ والهــلُب ألاخمــٍغ ــا  الضولُــت ؤو الجمُٗــاث الَى حَر ٚو

ازُت وؤلاوؿاهُت اإلاكـاع بلجهـا ٞـةن الـضو٫  6، وخؿب ال٣ٟـغجحن الشالشـت والغابٗـت مـً اإلاـاصة مً اإلاىٓماث ؤلٚا

ـــــغاٝ  لحن للجىــــت الضولُــــت للهـــــلُب ألاخمــــغ والتــــي ج٣ــــضمها بــــضوعَا بلــــى ألَا ج٣ــــضم ٢اثمــــت باألشــــخام اإلاــــَا

لـى الؿامُت  ـ٤ هٓـام الضولـت الخامُـت ؤو بـضاثلها ٖو ٠ بهم لدؿـهُل مهـامهم ؾـىاء ٞو اإلاخٗا٢ضة ٢هض الخٍٗغ

 عؤؾها اللجىت الضولُت طاتها.

                                                           

 .267، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .498، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٍٛآْؾٔل ٣ٍٞق  -(2

 .382، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3
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 اللجان الووىيت للٝاهون الذولي إلاوعاوي: -4

ىُـت لل٣ـاهىن  مً آلالُاث اإلاؿخدضزت في مجا٫ جىُٟظ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي ْهـغث اللجـان الَى

ــــت تهــــضٝ بلــــى بعقــــاص الخ٩ىمــــاث الــــضولي ؤلاوؿــــاوي  فــــي الٗضًــــض مــــً الــــضو٫، وهــــي لجــــان ٖمــــل وجيؿــــ٤ُ وػاٍع

خمـاص اللجــان  ، وال جىظـض ٢اٖــضة اجٟا٢ُـت ملؼمـت اٖل ومؿـاٖضتها ٖلـى جىُٟـظ ال٣ـاهىن الــضولي ؤلاوؿـاوي ووكـٍغ

ىُـت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، ل٨ثهـا آلُــت جىا٣ُٞــت لخد٣ُــ٤ التــزام الـضو٫ بــاخترام و٦ٟالــت اختــ رام َــظا الَى

ـ٤ الخبـراء  ٍغ ال٣اهىن، و٢ض ظاءث الضٖىة إلوكاء مشل َظٍ اللجان مً اللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ ٞو

ً لٗـام  ، 1995الخ٩ىمُحن لخماًـت ضـخاًا الخـغب واإلاـاجمغ الؿـاصؽ والٗكـغون للهـال٫ والهـلُب ألاخمـٍغ

كـــإن خالـــت البروجى٧ـــىلحن ب 2000لٗـــام  ٦66/148مـــا شـــجٗذ الجمُٗـــت الٗامـــت لؤلمـــم اإلاخدـــضة فـــي ال٣ـــغاع 

 ؤلاياُٞحن بلى اجٟا٢ُاث ظى٠ُ وظاء ُٞه: 

إر جشحـــــب أيمـــــال بالضيـــــادة فـــــي ِـــــذد َي ـــــاث أو اللجـــــان الووىيـــــت املّىيـــــت بدىٙيـــــز الٝـــــاهون  -9"

 (1)"الذولي إلاوعاوي..

نـي ًخمــ باإلاغوهــت، بال ؤن َىـا٥ ويــٗا زانــا  حز ـبن حكـ٨ُل لجــان ال٣ــاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي قــإن َو

بـــه َـــظٍ اللجـــان ختـــى حؿـــخُُ٘ ال٣ُـــام بمهامهـــا ٖلـــى ؤ٦مـــل وظـــه ًدـــضصَا ٢ؿـــم الخـــضماث  حز ـــــؤن جخمال بـــض 

ت للجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ  في ما ًلي: (2)الاؾدكاٍع

ني ال٣اثم وم٣اعهخه بااللتزاماث الضولُت. -  ؤن ج٩ىن اللجىت في وي٘ ًم٨ثها مً ج٣ُُم ال٣اهىن الَى

هــا بخ٣ــضًم جىنــُاث بكــإن ال٣ــىاهحن والخىُٓمــاث واإلاماعؾــاث ؤن ج٩ــىن اللجىــت فــي م٩اهــت حؿــمذ ل -

ىُت بلى الجهاث الخ٩ىمُت اإلاٗىُت.  الَى

مؿــــاَمت ٢ُــــام اللجىــــت بيكــــغ ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي بةٖــــضاص الضعاؾــــاث وألاوكــــُت فــــي ؾــــبُل  -

 طل٪.

اث الخ - ـ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي لل٣ىاث اإلاؿلخت وفي مسخلـ٠ اإلاؿـخٍى ٗلُمُـت اإلاؿاٖضة في جضَع

 والجامُٗت وللؿ٩ان اإلاضهُحن.

ىُــت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ومــً بُثهــا الجؼاثــغ،  واٖخمــضث ال٨شحــر مــً الــضو٫ هٓــام اللجــان الَى

ش  163-٣ٞ08ــــــض نــــــضع اإلاغؾــــــىم الغثاســــــ ي ع٢ــــــم  اإلاخًــــــمً بوكــــــاء اللجىــــــت  2008ظــــــىان  04الهــــــاصع بخــــــاٍع

ىُت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، و٢ض ههذ اإلااصة الش  اهُت مً اإلاغؾىم ٖلى ؤهه:الَى

اللجىـــــت حهـــــاص اظدؽـــــاسي دائـــــم م٣لـــــٚ باملعـــــاِذة ب سائـــــ  ودساظـــــاج  العـــــلىاث الّموميـــــت فـــــي "

 "حميْ املعائل املشجبىت بالٝاهون الذولي إلاوعاوي

 و٢ض خضصث اإلااصة الشالشت نالخُاث اللجىت، خُض ظاء ٞجها بإن َظٍ اللجىت ج٣ىم بــ:

                                                           

ثشأْ  1949زبٌخ اٌجشٚرٛو١ٌٛٓ اإلػبف١١ٓ الرفبل١بد خ١ٕف اٌّؼمٛدح فٟ ػبَ ، "55/148هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح ههْ  -(1

 .3(، ص Ares\55\148، ههْ اُٞص٤وخ )2000ك٣َٔجو  12قَٕٔٞ ثزبه٣ـ "، اُلٝهح اُقبَٓخ ٝاُزّب٠خ ػسب٠ب اٌسشة

، 1، ص ص 2001اُقلٓبد االٍزشبه٣خ ُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، اثو٣َ اٌٍدبْ اٌٛؽ١ٕخ ٌزٕف١ز اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ،  -(2

2. 
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 ُاث واإلاٗاَضاث الضولُت اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.تراح اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ـا٢ -1

 جىُٓم ل٣اءاث ومىخضًاث وهضواث وملخ٣ُاث طاث نلت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي. -2

ني م٘ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي. -3  ا٢تراح الخضابحر الالػمت لخ٠ُُ٨ ال٣اهىن الَى

ت ألصاء مهامها.ال٣ُام ب٩ل الضعاؾاث وبظغاء ٧ل الٗملُاث الخض٣ُ٢ -4  ُت والخ٣ُُمُت الًغوٍع

 جغ٢ُت الخٗاون وجباص٫ الخبراث م٘ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت والضولُت الٗاملت في َظا اإلاجا٫. -5

ىُت لبلضان ؤزغي. -6  جباص٫ اإلاٗلىماث خى٫ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي م٘ اللجان الَى

ً اللجىــت، حٗمــل اللجىــت جدــذ ؾــلُت وػٍــغ الٗــض٫ خــاٞٔ ألا  زخــام، وجدكــ٩ل مــً وبسهـىم ج٩ــٍى

ـت وزمــ  19ًٖى مـً بُـثهم الـغثِـ وػٍـغ الٗـض٫ ؤو ممشـل ٖىـه و 25ممشلي  ممـشال ٖـً ال٣ُاٖـاث الىػاٍع

ني والهـال٫  ني و٢ُـاصة الـضع٥ الـَى ـت الٗامـت لؤلمـً الـَى َُئاث مٗىُـت بال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي هـي اإلاضًٍغ

ـــــت واللجىـــــت الا  ٗـــــحن ألاخمـــــغ الجؼاثـــــغي وال٨كـــــاٞت ؤلاؾـــــالمُت الجؼاثٍغ ت لتر٢ُـــــت خ٣ـــــى١ ؤلاوؿـــــان، َو ؾدكـــــاٍع

ًــــاء ب٣ــــغاع مــــً وػٍــــغ الٗــــض٫ خــــاٞٔ ألازخــــام إلاــــضة زــــالر ؾــــىىاث ٢ابلــــت للخجضًــــض بىــــاءا ٖلــــى  ا٢ــــ تراح ـألٖا

الؿــلُت التــي ًيخمــىن بلجهــا خؿــب اإلاــاصة الخامؿــت مــً اإلاغؾــىم، وخؿــب اإلاــاصة الؿاصؾــت ججخمــ٘ اللجىــت 

م٨ــــــً ؤن ججخمــــــ٘ فــــــي صوعة اؾــــــخصىاثُت فــــــي خــــــا٫ فــــــي صوعجــــــحن ٖــــــاصًخحن فــــــي الٗــــــام باؾــــــخضٖاء مــــــً عث ِؿــــــها ٍو

ا ٖــً وكــاَها وخــى٫ جُبُــ٤ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي فــي الجؼاثــغ  ــغا ؾــىٍى الًــغوعة، ٦مــا حٗــض اللجىــت ج٣ٍغ

 (1) مً اإلاغؾىم. 11وحٗغيه ٖلى عثِـ الجمهىعٍت َب٣ا لىو اإلااصة 

 اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش: -5

غ ٢ىاٖـض ؾب٣ذ ؤلاقـاعة للـضوع ال٨بحـر ا لـظي جلٗبـه اللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ فـي مجـا٫ جُـٍى

ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ومجــــا٫ الٗمــــل اإلاُــــضاوي فــــي جُبُــــ٤ وجىُٟــــظ ال٣ىاٖــــض ؤلاوؿــــاهُت، بال ؤن اللجىــــت 

ني ـالضولُـــت ال ج٨خٟـــي بـــظل٪، خُـــض جبـــظ٫ ظهـــىص مٗخـــ برة فـــي مجـــا٫ وكـــغ َـــظٍ ال٣ىاٖـــض ٖلـــى اإلاؿـــخىي الـــَى

٠ بها لض ت واإلاضهُـت صازـل الـضو٫، والخٍٗغ وحٗـغى اإلاـاصة الغابٗـت مـً الىٓـام ي مسخل٠ الكـغاثذ الٗؿـ٨ٍغ

 ألاؾاس ي للجىت الضولُت َظا الضوع ٦ما ًلي:

 دوس اللجىت الذوليت َو بخاـت الٝيام بما يجحي:"

ــــــذم الخحــــــ يزل والحيــــــادل ـ أ( ـــــــون ووؽــــــش املبــــــادئ ألاظاظــــــيت للحش٠ــــــتل أال و ــــــي إلاوعــــــاهيتل ِو

يتل والوحذةل والّامليتل....ويظخٝال٥ل   والىِو

ــــــاث املعــــــلحتل  ... ص( الّمــــــل ِاــــــع جٙهــــــم ووؽــــــش الٝــــــاهون الــــــذولي إلاوعــــــاوي املىىبــــــٞ فــــــي املىاِص

ل.."   (2)وإِذاد ما ٜذ يلضم مً جحعيىاث لخىويٍش

                                                           

٣زؼٖٔ اؽلاس اُِغ٘خ  ٤ٗٞ٣2008ٞ 04 أُٞاكن ُـ 1429عٔبكٟ األ٠ُٝ ػبّ  29ٓئهؿ ك٢  163-08أُوٍّٞ اُوئب٢ٍ ههْ  -(1

 .17- 16، ص ص 29اُٞؽ٤٘خ ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ك٢ اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ُِغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ، اُؼلك ههْ 

-295، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػزٍُشو٣ق  -(2

296. 
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ت الخابٗـــت لهـــا ٖـــام  جىُٟـــظا  1996و٢ـــض ٢امـــذ اللجىـــت الضولُـــت بةوكـــاء ٢ؿـــم الخـــضماث الاؾدكـــاٍع

ً لٗـــام لخىنـــُاث اإلاـــاجم هـــض بلـــى َـــظا 1995غ الـــضولي الؿـــاصؽ والٗكـــغون  للهـــال٫ والهـــلُب ألاخمـــٍغ ، ٖو

ىُـــت فـــي  ٗاث الَى ال٣ؿـــم بمؿـــاٖضة الـــضو٫ فـــي جىُٟـــظ اجٟا٢ُـــاث ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي واٖخمـــاص الدكـــَغ

ـــت وجىُٟــظ الاجٟا٢ُـــاث  ؾــبُل طلــ٪، ٦مـــا ٌٗمــل ٖلـــى ج٣ــضًم اإلاكــىعة الٟىُـــت للــضو٫ فـــي ؾــبُل حؿــهُل مٗٞغ

ولُـــت ؤلاوؿـــاهُت، وج٣ـــىم اللجىـــت الضولُـــت بالٗضًـــض مـــً ألاوكـــُت فـــي مجـــا٫ وكـــغ ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي الض

ٟحن وال٣ًــــــــاة  يُــــــــت للمــــــــْى ؤلاوؿــــــــاوي وؤبغػَــــــــا ال٣ُــــــــام باإلالخ٣ُــــــــاث والىــــــــضواث الٗلمُــــــــت والــــــــضوعاث الخ٩ٍى

ت اإلاؿـاٖضة الٟىُـت فـي اصة ما جُلب الضو٫ مً ٢ؿم الخضماث الاؾدكاٍع مجـا٫ جىُٟـظ  والضبلىماؾُحن، ٖو

حن  ٟحن وال٣ـــــاصة الٗؿــــــ٨ٍغ ً اإلاــــــْى اجٟا٢ُـــــاث ال٣ــــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿــــــاوي ٦مـــــا جُلــــــب الخهـــــى٫ ٖلــــــى ج٩ـــــٍى

لحن في مجا٫ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.  (1)وألاشخام اإلاَا

 الجمّياث الووىيت للهال٥ والفليب ألاحمشيً: -6

ً ٖلــــى ؤٖمــــا ىُــــت للهــــال٫ والهــــلُب ألاخمــــٍغ ازــــت واإلاؿــــاٖضة ال ٣ًخهــــغ صوع الجمُٗــــاث الَى ٫ ؤلٚا

جــض َــظا  ؤلاوؿـاهُت، بــل ًمخــض ٖملهـا بلــى وكــغ ٢ىاٖـض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿـاوي ٖلــى ؤوؾــ٘ هُـا١ مم٨ــً، ٍو

ًـالالـــ الــــظي اٖخمــــضٍ اإلاــــاجمغ  تزام مهــــضٍع فــــي الىٓــــام ألاؾاســـ ي لخغ٦ــــت الضولُــــت للهــــال٫ والهـــلُب ألاخمــــٍغ

ً بجىُــــ٠ ً للهــــلُب والهــــال٫ ألاخمــــٍغ ، خُــــض ظــــاء فــــي اإلاــــاصة 1986فــــي ؤ٦خــــىبغ الــــضولي الخــــامـ والٗكــــٍغ

 الشالشت مىه:

ل وجخخــز  -2" ...جيؽــش الجمّيــت الووىيــت الٝــاهون الــذولي إلاوعــاوي وحعــاِذ ح٢ومات ــا فــي وؽــٍش

ا ـاملبــادساث فــي َــزا امل ــا٥ل و ـــي جيؽــش مبــادئ الحش٠ــت ومثلهــا الّليـــا وحعــاِذ الح٢ومــاث الــ    جيؽـــَش

يزة ـترام الٝــاهون الــذولي إلاوعــاوي وحمايــت الؽــاساث املمـــاحــأيمــال ٠مــا جخّــاون مــْ ح٢ومات ــال لمــمان 

ذ ت ا اجٙاٜياث حىيٚ وبشوجو٠والت ا إلالا٘يت  (2)"ال   اِت٘ر

ىُـــت ٖلـــى وكــغ ال٣ىاٖـــض ؤلاوؿـــاهُت ٖلـــى ؤوؾـــ٘  ب٣ـــا لهـــظا الـــىو حٗمــل الجمُٗـــاث الَى وبالخــالي، َو

بغجى٧ىالتهــــا ؤلايــــاُٞت، ٦مــــا هُــــا١ مم٨ــــً، وهــــي حؿــــاٖض فــــي طلــــ٪ خ٩ىماتهــــا ٖلــــى وكــــغ اجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ و 

ىُـت ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي وج٣ـضم زبراتهـا اإلاُضاهُـت فـي  ت اللجان الَى ىُت بًٍٗى جدٓي الجمُٗاث الَى

َـــــظا اإلاجـــــا٫، ٦مـــــا جيؿـــــ٤ َـــــظٍ الجمُٗـــــاث مـــــً زـــــال٫ ٖملهـــــا صازـــــل الخغ٦ـــــت الضولُـــــت للهـــــال٫ والهـــــلُب 

ىُـــت لل٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاو ً وصازـــل اللجـــان الَى ملهـــا اإلاُـــضاوي ظهـــىص وكـــغ ال٣ـــاهىن الـــضولي ألاخمـــٍغ ي ٖو

ـ٠ والخـضَعـ وج٣ـضًم اإلاكـىعة ؤلاوؿـاهُت للخ٩ىمـاث  ؤلاوؿاوي التي ج٣ىم بها َظٍ الجهاث في ٖملُـت الخٍٗغ

ت.  (3)والجهاث اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ

مـــا٫  وعــخخلق ىُـــت الى٢اثُــت والغ٢ابُـــت لخىُٟـــظ يـــىابِ ؾـــحر ألٖا مـــً َـــظا اإلاُلـــب، آلالُـــاث الَى

، وجىُلــ٤ َــظٍ الخــضابحر مــً ؤلالـــتزام الٗــام الــىاعص فــي اإلاــاصة ألاولــى اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ الٗضاثُــت

                                                           

-278، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػزٍُو٣ق ش -(1

282. 

 .308أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

، >>كٝه اُغٔؼ٤بد اُٞؽ٤٘خ ُِٜالٍ األؽٔو ٝاُظ٤ِت األؽٔو ك٢ رط٣ٞو ٝٗشو اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، اٌؼغجٍٟٓؾٔل ؽٔل  -(3

 .116، ص 2008ٓغِخ كهاٍبد هب٤ٗٞٗخ، ٓوًي اُجظ٤وح ُِجؾٞس ٝاالٍزشبهاد ٝاُقلٓبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ، اُؼلك األٍٝ، اُغيائو، عبٗل٢ ك٢ 
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ىجـــــغ ٖـــــً َـــــظا ؤلالخــــــؼام يـــــغوعة ؤلاهًـــــمام  ألاعبـــــ٘ بًـــــغوعة بخــــــترام و٦ٟالـــــت اخخــــــغام َـــــظٍ الاجٟا٢ُـــــاث، ٍو

ىُــت مــ٘ ؤلا ٗاتها الَى لتزامــاث الــىاعصة فــي َــظٍ لالجٟا٢ُــاث ؤلاوؿــاهُت خغنــا ٖلــى ٖاإلاُةهــا، زــم مىاثمــت حكــَغ

ت خغنـا ٖلـى هٟاطَـا ػمـً الجزاٖـاث  ا فـي ألاوؾـاٍ اإلاضهُـت والٗؿـ٨ٍغ الاجٟا٢ُاث، ومً زم الؿـعي بلـى وكـَغ

غاٝ الٟاٖلت ػمً الخغب.  اإلاؿلخت زانت بحن ألَا

  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتألياث الووىيت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   ألياث الووىيت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا

ني بضو  ع َـام وؤؾاسـ ي فـي مالخ٣ـت مغج٨بـي الجـغاثم الضولُـت، وجى٧ـل الاجٟا٢ُـاث ٣ًىم ال٣ًاء الَى

ني مـً اجسـاط  مـا٫ الٗضاثُـت مهـام مخٗـضصة لل٣ًـاء الـَى الضولُت ؤلاوؿاهُت ال ؾُما جلـ٪ اإلاخٗل٣ـت بؿـحر ألٖا

حر ٖىهـــــغ الـــــغصٕ وال٣ٗــــــاب ٖلـــــى الاهةها٧ـــــاث الجؿـــــُمت لهــــــظٍ  ُٗت وال٣ًـــــاثُت بٛــــــغى جـــــٞى الخـــــضابحر الدكـــــَغ

تزام الــــضولي ٖلــــى ال٣ًــــاء ـانــــت مثهــــا ظــــغاثم الخــــغب، وفــــي مــــا ًلــــي وٗــــغى ؤوال ؤؾــــاؽ َــــظا الالــــال٣ىاٖــــض ز

ني في ٢م٘  ني، زم صوع ال٣ًاء الَى  هةها٧اث صازلُا وباٖخماص الازخهام الٗالمي.الا الَى

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيت: ما٥ الّذائيت:أظاط يلتزام بالخذابير الشدِيت لمً اجٙاٜياث ظير ألِا   أظاط يلتزام بالخذابير الشدِيت لمً اجٙاٜياث ظير ألِا

ة بلُه، ٞةن ؤولى الخُىاث التي جدبٗها الضو٫ في ؾبُل مالخ٣ـت مجغمـي الخـغب ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاع 

م  ُا وبظغاثُـــا بمـــا ًدـــُذ لهـــا ججـــٍغ ىُـــت مىيـــٖى ٗاتها الجىاثُـــت الَى ني َـــى مىاثمـــت حكـــَغ ٖلـــى اإلاؿـــخىي الـــَى

ىُـــت، ٦مـــا جخًـــمً الٗضًـــض مـــً  الاهةها٧ـــاث الجؿـــُمت لهـــظٍ ال٣ىاٖـــض ومخابٗـــت مغج٨بجهـــا ؤمـــام اإلادـــا٦م الَى

ىُـــت لل٣ٗـــاب ٖلـــى اهةهـــا٥ َـــظٍ الا مـــا٫ الٗضاثُـــت ؤؾاؾـــا ٢اهىهُـــا للخـــضابحر الَى جٟا٢ُـــاث اإلاخٗل٣ـــت بؿـــحر ألٖا

 ال٣ىاٖض هظ٦غ ؤَمها في ما ًلي: 

  اجٙاٜياث حىيٚ ألاس ْ وبشوجو٠والت ا إلالا٘يت:اجٙاٜياث حىيٚ ألاس ْ وبشوجو٠والت ا إلالا٘يت:أوال: أوال: 

ــــت مـــً الاهةها٧ـــاث الجؿــــُمت لىهىنـــها يــــمً  1949جـــىو اجٟا٢ُـــاث ظىُــــ٠ ألاعبـــ٘  ٖلـــى مجمٖى

ٗاتها ـ، وجلـــ(1)مـــً اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ ألاعبـــ٘ ٖلـــى الخـــىالي 147، 130، 51، 50اإلاـــىاص  تزم الـــضو٫ بمالثمـــت حكـــَغ

 تيـالــٖلــى الخــىالي  146، 129، 50، 49َب٣ــا لهــظٍ الىهــىم خؿــب هٟـــ الاجٟا٢ُــاث فــي اإلاــىاص اإلاكــتر٦ت 

 جىو ٣ٞغتها ألاولى ٖلى ؤن:

ؽـشي ي يلـضم لٙـشك ِٝوبـاث حضائيـت حّهذ ألاوشاٗ العـاميت املخّاٜـذة بـجن جخخـز أي إحـشاء ح"

ــــــــون أو يــــــــجمشون بــــــــاٜتراٗ إحــــــــذى املخالٙــــــــاث الجعــــــــيمت لهــــــــزٍ  ّ٘الــــــــت ِاــــــــع ألا ــــــــخاؿ الــــــــزيً يٝت٘ر

 (2) "يجٙاٜيتل املبيىت في املادة الخاليت...

ــا مــً اإلاسالٟــاث التــي ال جإزــظ ونــ٠ اإلاسالٟــاث الجؿــُمت لهــظٍ الاجٟا٢ُــاث ٞــةن الــضو٫  ؤمــا ٚحَر

 الٟاث ٣ِٞ، خؿب ال٣ٟغة الشاهُت مً هٟـ اإلااصة التي ظاء ٞجها:ملؼمت بى٠٢ َظٍ اإلاس

                                                           

 .245، 172، 111، 86، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .532ص  ، ٓوعغ ٍبثن،د ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗك٢ كهاٍب<<، ٗؾٞ اٗلبم اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، >>عبٔذٚصا٣ق  -(2
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 ِاع ١ـل وـٗش مخّاٜـذ اجخـار الخـذابير الالصمـت لوٜـٚ حميـْ ألاّ٘ـا٥ ال ـ  جخّـاسك مـْ أح٣ـام"

 "َزٍ يجٙاٜيت بخالٗ املخالٙاث الجعيمت املبيىت في املادة الخاليت

ض ٖلـــى و٢ــــ٠ َـــظٍ اإلاسالٟـــاث بظــــغاءاث تي جدــــبال ؤن طلـــ٪ ال ًمىـــ٘ ؤن ٩ًـــىن مــــً بـــحن الخـــضابحر الــــ

ُٗت جمىــ٘  ــم ٖــضم ظؿــامةها خؿــب ههــىم الاجٟا٢ُــاث،  اعج٩ابهــاحكــَغ ألنهــا جدــخٟٔ بىنــٟها ؤلاظغامــي ٚع

ــــــت ؤزــــــغي مــــــً اإلاسالٟــــــاث  85و ٦11مــــــا ًــــــىو البروجى٧ــــــى٫ ؤلايــــــافي ألاو٫ فــــــي اإلاــــــاصجحن  مىــــــه ٖلــــــى مجمٖى

ٖخبـاع ؤن البروجى٧ـى٫ ألاو٫ َـى بغوجى٧ـى٫ الجؿُمت لىهىنه والتي جسً٘ لـىٟـ ألاخ٩ـام الؿـاب٣ت ٖلـى ا

 (1) بيافي م٨مل لهظٍ الاجٟا٢ُاث.

  وبشوجو٠والت ا إلالا٘يت:وبشوجو٠والت ا إلالا٘يت:  19541954اجٙاٜيت الَاي لحمايت املمخل٣اث الثٝا٘يت صمً الحشب لّام اجٙاٜيت الَاي لحمايت املمخل٣اث الثٝا٘يت صمً الحشب لّام زاهيا: زاهيا: 

تزام ـمــً اجٟا٢ُــت الَــاي الخانــت بدماًــت اإلامخل٩ــاث الش٣اُٞــت ػمــً الخــغب ٖلــى الــ 28جــىو اإلاــاصة 

ُٗت فـــي اإلاجـــا٫ الجىـــاجي لًـــمان مدا٦مـــت مىةه٩ـــي الاجٟا٢ُـــت، خُـــض الـــضو٫ باج ســـاط ٧اٞـــت ؤلاظـــغاءاث الدكـــَغ

 ظاء ٞجها:

جخّهــذ ألاوــشاٗ العــاميت املخّاٜــذة بــجن جخخــز فــي هىــاٛ حؽــشيّات ا الجىائيــت ١ا٘ــت إلاحــشاءاث "

ٙت ـــا ال ـــ  ج٢ٙـــل محا٠مـــت ألا ـــخاؿ الـــزيً يخـــالٙون أح٣ـــام َـــزٍ يجٙاٜيـــت أو الـــزيً يـــجمشون بمخال

 (2)"وجوٜيْ حضاءاث حىائيت وججديمليت ِلي م مهما ١اهذ حيعيات م

ًم٨ــــً ؤن حكــــ٩ل  تيـالــــبال ؤن الاجٟا٢ُــــت لــــم جدــــضص مٟهــــىم الاهةها٧ــــاث الجؿــــُمت ومــــا هــــي ألاٞٗــــا٫ 

ــــظا الــــى٣و َــــى مــــا جالٞــــاٍ البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي الشــــاوي ـاهةها٧ــــا ظؿــــُما ؤو ٚــــ حر ظؿــــُم إلاــــىاص الاجٟا٢ُــــت، َو

ظـــاء الٟهـــل الغابـــ٘  جدـــذ ٖىـــىان اإلاؿـــاولُت الجىاثُـــت والىالًـــت ال٣ًـــاثُت وجدضًـــضا فـــي  لالجٟا٢ُـــت، خُـــض

تزام ـحرة لهــــظا البروجى٧ــــى٫، وجًــــ٠ُ ال٣ٟــــغة الشاهُــــت الالـــــمــــً البروجى٧ــــى٫ ٖلــــى الاهةها٧ــــاث الخُــــ 15اإلاــــاصة 

ُٗت الجىاثُت ٞخىو ٖلى ؤهه:  باإلاىاثمت الدكَغ

خبــا" س الجــشائم املىفــوؿ ِلي ــا فــي َــزٍ املــادة حــشائم  ّخمــذ ١ــل وــٗش مــً الخــذابير مــا يلــضم اِل

   (3)"بموحب ٜاهوه  الذاخاي ولٙشك ِٝوباث مىاظبت ِاع مشج٢بي ا....

وجىو اإلااصة الؿاصؾـت ٖكـغة الخانـت بالىالًـت ال٣ًـاثُت ٖلـى يـغوعة اجسـاط ٧ـل الخـضابحر لٟـغى 

 :ي َظٍ الاهةها٧اث خُض جىو ٖلى ؤنوالًةها ال٣ًاثُت ٖلى مغج٨ب

إلاخـــال٥ بـــالٙٝشة الثاهيـــتل جخخـــز ١ـــل دولـــت وـــٗش الخـــذابير الدؽـــشيّيت الالصمـــت ألاوؽـــاء  دون  -1"

 في الحاالث أجيت: 15واليت ا الٝمائيت ِاع الجشائم املىفوؿ ِلي ا في املادة 

                                                           

 .97ص  ٓوعغ ٍبثن، ،ٓلفَ ا٠ُ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، اٌضِبٌٟ ػبٓو -(1

 .400، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 ٝؽلك ٛنٙ االٗزٜبًبد ثؤٜٗب: -(3

 ح ثبٌٙدَٛ.اعزٙذاف ِّزٍىبد ثمبف١خ ِشٌّٛخ ثسّب٠خ ِؼضص -أ"

 اعزخذاَ ِّزٍىبد ثمبف١خ ِشٌّٛخ ثسّب٠خ ِؼضصح أٚ اعزخذاَ خٛاس٘ب اٌّجبشش فٟ دػُ اٌؼًّ اٌؼغىشٞ. -ة

 ئٌسبق دِبس ٚاعغ إٌطبق ثّّزٍىبد ثمبف١خ ِس١ّخ ثّٛخت االرفبل١خ ٚ٘زا اٌجشٚرٛوٛي أٚ االعز١الء ػ١ٍٙب. -ج

 ا اٌجشٚرٛوٛي ثبٌٙدَٛ.اعزٙذاف ِّزٍىبد ثمبف١خ ِس١ّخ ثّٛخت االرفبل١خ ٚ٘ز -د

 .437، ص ٗلَٚٔوعغ ، اُ"اسرىبة عشلخ أٚ ٔٙت أٚ اخزالط أٚ رخش٠ت ٌّّزٍىبد ثمبف١خ ِس١ّخ ثّٛخت االرفبل١خ -٘ـ



 الباب الثاني: اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة 

  
262 

 
  

 .ِىذما جشج٢ب حشيمت ٠هزٍ ِاع أساىو  جل٤ الذولت - أ

وم مواوىا لخل٤ الذولت - ب  .ِىذما ي٢ون امل شم املِض

يــــت أل بل ج مــــً املــــادة فــــي حالــــت الجــــشا - ط ل ِىــــذما ي٢ــــون 15ئم املىفــــوؿ ِلي ــــا فــــي الٙٝــــشاث الِٙش

وم موحودا ِاع أسالي ا  (1)".امل شم املِض

ُٗت بٛــــغى جىؾــــُ٘  دا باإلاىاثمــــت الجىاثُــــت للىهــــىم الدكــــَغ ــــظٍ ألاخ٩ــــام جٟــــغى التزامــــا نــــٍغ َو

ني ٧ازخهـام ؤنـُلالىالًت ال٣ًاثُت للضو٫ مً ؤظـل مخابٗـت مغج٨بـي َـظٍ الجـغاثم ؤمـام ال٣ًـاء ا ، لـَى

مت في ب٢لُم الضولت ؤو مً ؤخض مىاَىجها ؤو بخىاظض اإلاةهم ٖلى ب٢لُمها  (2) .في خاالث ٖىضما جغج٨ب الجٍغ

  ::19721972اجٙاٜيت حٍش ألاظلحت البيولوحيت لّام اجٙاٜيت حٍش ألاظلحت البيولوحيت لّام زالثا: زالثا: 

ً ألاؾـــــــــلخت  مـــــــــً ظهةهـــــــــا، جلـــــــــؼم اإلاـــــــــاصة الغابٗـــــــــت مـــــــــً اجٟا٢ُـــــــــت خٓـــــــــغ اؾـــــــــخدضار وبهخـــــــــاط وجســـــــــٍؼ

ىلىظُـــــت  ـــــغاٝ الؿـــــامُت اإلاخٗا٢ـــــضة باجســـــاط ٧ـــــل  1972والخ٨ؿـــــُيُت وجـــــضمحر جلـــــ٪ ألاؾـــــلخت لٗـــــام الب٨تًر ألَا

 الخضابحر وؤلاظغاءاث الضؾخىعٍت في ؾبُل جىُٟظ الالتزاماث الىاعصة باالجٟا٢ُت خُض ظاء الىو ٦ما ًلي:

ٝــــا ألاحشاءات ــــا الذظــــخوسيتل ١ـــــل " جخخــــز ١ــــل دولــــت مــــً الــــذو٥ ألاوــــشاٗ فـــــي َــــزٍ يجٙاٜيــــتل ٘و

بير الالصمـــت لحٍـــش ومىـــْ اظـــخحذار أو إهخـــاج أو جخـــضيً أو اٜخىـــاء أو حٙـــَ الّوامـــل والخ٢عـــيىاث الخـــذا

وألاظـــــلحت واملّـــــذاث ووظـــــائل إلايفـــــا٥ املّيىـــــت فـــــي املـــــادة ألاولـــــع مـــــً َـــــزٍ يجٙاٜيـــــت أو فـــــي أي م٣ـــــان 

ابت ا أيىما ١ان  (3)"خالْ لواليت ا أو لٜش

ٞـــــةن ؤلاظـــــغاءاث الضؾـــــخىعٍت للضولـــــت حكـــــمل  ؤٖـــــالٍ تزام الـــــىاعص باإلاـــــاصةـنى الٗـــــام لاللــــــوخؿـــــب اإلاٗـــــ

ىُـــت و٦ـــظل٪ ؤلاظـــغاءاث ال٣ًـــاثُت والجىاثُـــت التـــي حؿـــمذ بخد٣ُـــ٤  ُٗت والخىُٓمُـــت الَى ؤلاظـــغاءاث الدكـــَغ

 َظا الخٓغ الىاعص في الاجٟا٢ُت واإلاٗا٢بت ٖلى الاهةها٧اث التي ٢ض جمـ َظا الخٓغ.

  ::19761976البي ت البي ت   اجٙاٜيت حٍش اظخخذام جٝىياث الخٕيير فياجٙاٜيت حٍش اظخخذام جٝىياث الخٕيير فيسابّا: سابّا: 

٣ـــت ممازلـــت لالجٟا٢ُـــت الؿـــاب٣ت، ههـــذ اإلاـــاصة الغابٗـــت مـــً اجٟا٢ُـــت خٓـــغ اؾـــخسضام ج٣ىُـــاث  وبٍُغ

٤ ما ًلي:   1976الخُٛحر في البِئت   ٖلى َظا الالتزام ٞو

ــــــــا الصمــــــــت ألاحشاءات ــــــــا " جخّهــــــــذ ١ــــــــل دولــــــــت وــــــــٗش فــــــــي َــــــــزٍ يجٙاٜيــــــــت باجخــــــــار أي جــــــــذابير حّخبَر

ي وؽــــاه يىت ــــ٤ أح٣ــــام يجٙاٜيــــت فــــي أي م٣ــــان يخمــــْ لواليت ــــا أو الذظــــخوسيت مــــً أحــــل حٍــــش ومىــــْ أ

 (4)"ظيىشت ا

مــــ٘ ههــــها ٖلــــى يــــغوعة اجســــاط ؤلاظــــغاءاث والخــــضابحر الضؾــــخىعٍت اإلاىاؾــــبت لــــم  ؤٖــــالٍ بال ؤن اإلاــــاصة

ــى مــا ٢ــض ًىظــض ازخالٞــاث فــي حٗــاَي الــضو٫ مــ٘  جدــضص اإلاسالٟــاث الجؿــُمت فــي مٟهــىم َــظٍ الاجٟا٢ُــت، َو

                                                           

 .438 -437، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

، ٓوعغ ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، د اُل٤ُٝخؽٔب٣خ األػ٤بٕ اُضوبك٤خ ٝكوب ُوبٕٗٞ أُؼبٛلا، >>ث١ىشعب ٛب٣ي -(2

 .225، 224ص ص  ٍبثن،

 .467، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3

 .479ٔوعغ ٍبثن، ص اُ -(4
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ُٗت، وبالخــالي ٣ًــ٘ ٖلــى ٧ــل صولــت ال٣ُــام باإلاىاثمــاث َــظٍ الاهةها٧ــ اث مــا ٢ــض ًسلــ٤ جباًىــا فــي ال٣ىاٖــض الدكــَغ

ُٗت والخضابحر ال٣ًاثُت والجىاثُت لخٓغ ؤي وكاٍ ًىةه٪ مًمىن الاجٟا٢ُت.  الدكَغ

  ::19801980باجٙاٜيت حٍش ألاظلحت الخٝليذيت باجٙاٜيت حٍش ألاظلحت الخٝليذيت   19961996البروجو٠و٥ الثاوي املّذ٥ امللحٞ ِام البروجو٠و٥ الثاوي املّذ٥ امللحٞ ِام خامعا: خامعا: 

 1996مـــاًى  3فـــي ٣ٞغتهــا ألاولــى مـــً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي الشـــاوي بهــُٛخه اإلاٗضلــت  14 ههــذ اإلاــاصة

اإلاخٗلــ٤ بدٓــغ ؤو ج٣ُُــض اؾــخٗما٫ ألالٛــام وألاقــغا٥ والىبــاثِ الخضاُٖــت ألازــغي واإلالخــ٤ باجٟا٢ُــت خٓــغ 

ت الًغع ؤو ٖكىاثُت ألازغ ٖلى ما ًلي:   وج٣ُُض ؤؾلخت ج٣لُضًت مُٗىت حٗخبر مَٟغ

مـــً ألاوـــشاٗ العـــاميت املخّاٜـــذة أن يخخـــز حميـــْ الخىـــواث املىاظـــبت بمـــا فـــي  ِاـــع ١ـــل وـــٗش"

مــْ اهت ا١ــاث َــزا البروجو٠ــو٥ مــً حاهــب أ ــخاؿ  رلــ٤ اجخــار جــذابير حؽــشيّيت وجــذابير أخــشىل ملىــْ ٜو

 (1)"يخمّون لواليخ  أو ظيىشج  أو اهت ا١اج  املشج٢بت ِاع أساك جخمْ لواليخ  أو ظيىشج 

ذ ب ــــا مـــــً ؤلاظــــغاءاث الخىُٟظًـــــت، وبلــــى ظاهــــب الخهـــــٍغ حَر ُٗت ٚو ًــــغوعة اجســـــاط ؤلاظــــغاءاث الدكـــــَغ

ني خُـض  ههذ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة طاتها ٖلى يغوعة ال٣ُام باإلاخابٗـاث ال٣ًـاثُت ٖلـى اإلاؿـخىي الـَى

 ظاء ٞجها:

مــً َــزٍ املــادة جــذابير مىاظــبت لمــمان جوٜيــْ حــضاءاث  1حؽــمل الخــذابير املخوخــاة فــي الٙٝــشة "

اــــع هحـــو مخــــالٚ  ح٣ـــام َــــزا ِٝابيـــ ت ِاـــع ألا ــــخاؿ الـــزيً  ّمــــذونل ٘يمـــا يخفــــل بنـــزاُ معـــلل ِو

البروجو٠ـو٥ل إلـع ٜخـل املـذهيين أو الدعـملب ب لحـاٛ إــاباث خىيـرة ت ـمل وجٝـذيم َـنالء ألا ـخاؿ إلــع 

 (2)"الّذالت

بي ـوبُيــــــذ َــــــظٍ ال٣ٟــــــغة ؤن ٖبــــــاعة جــــــضابحر حكــــــمل ؤلاظــــــغاءاث الجؼاثُــــــت الغامُــــــت بلــــــى مخابٗــــــت مغج٨ــــــ

ني وجى٢ُ٘ الجؼاءاث الٗاصلت ٖلجهم.  اهةها٧اث َظا البروجى٧ى٫ وج٣ضًمهم لل٣ًاء الَى

 :1993اجٙاٜيت حٍش ألاظلحت ال٢يميائيت ظادظا: 

مــــا٫ الٗضاثُـــــت، جًــــمىذ اجٟا٢ُـــــت خٓــــغ ألاؾـــــلخت  ٖلــــى ٚــــغاع بـــــاقي الاجٟا٢ُــــاث الخانـــــت بؿــــحر ألٖا

ُٗت ال٨ُمُاثُـــــــت ؤؾاؾـــــــا ٢اهىهُـــــــا ًلـــــــؼم الـــــــضو٫ اإلاخٗا٢ـــــــضة بًـــــــغ  وعة ال٣ُـــــــام بالخـــــــضابحر وؤلاظـــــــغاءاث الدكـــــــَغ

ني، ووعص َـــظا الالـــ تزام يـــمً اإلاـــاصة الؿـــابٗت فـــي ـوال٣ًـــاثُت لًـــمان جىُٟـــظ الاجٟا٢ُـــت ٖلـــى الهـــُٗض الـــَى

 ٣ٞغتها ألاولى:

ٝـــــا ألاحشاءات ـــــا الذظـــــخوسيت الخـــــذابير المـــــشوسيت لخىٙيـــــز التزامات ـــــا " حّخمـــــذ ١ـــــل دولـــــت وـــــٗش ٘و

ا بما يجحي:بموحب َزٍ يجٙاٜيت وجٝوم   خفـو

خبــــاسيين فــــي أي م٣ــــان ِاــــع إٜليمهــــا أو فــــي أي أمــــا٠ً أخــــشى  - أ جحٍــــش ِاــــع ألا ــــخاؿ الىبيّيــــين وِي

تٗر بــ  فــي الٝــاهون الــذولي يلــىاُل بجيــت أوؽــىت محٍــوسة ِاــع أيــت ـخالــّت لواليت ــا ِاــع هحــو  ّــ

 .دولت وٗش في َزٍ يجٙاٜيت بما في رل٤ مً حؽشيّاث حضائيت بؽجن َزٍ ألاوؽىت

                                                           

 .523، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1
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 يجٙاٜيت. محٍوسة ِاع أي وٗش بموحبوال حعم  في أي م٣ان خالْ لعيىشت ا بجيت أوؽىت  - ب

يـــــت أ بحيـــــث  ؽـــــمل أيـــــت ـوأن جمـــــذ جىبيـــــٞ حؽـــــشيّات ا الجضائيـــــت الـــــ - ث    حعـــــً بموحـــــب الٙٝـــــشة الِٙش

أوؽـــىت محٍـــوسة ِاـــع أيـــت دولـــت وـــٗش بموحـــب َـــزٍ يجٙاٜيـــت يمـــىلْ ت ـــا فـــي أي م٣ـــان أ ـــخاؿ 

 (1)"يعيت ا وبٝا للٝاهون وبيّيون حاملون لج

ُٗت والجؼاثُــت التــي ًم٨ــً مــً زاللهــا ويــ٘  ٢ــضمذ اإلاــاصة جٟهــُال َامــا لجملــت ؤلاظــغاءاث الدكــَغ

ٗاث الخانــت بدٓــغ ٧ــل ألاوكــُت اإلاخٗل٣ــت  ني، بؿــً الدكــَغ الاجٟا٢ُــت مىيــ٘ الخىُٟــظ ٖلــى اإلاؿــخىي الــَى

ً وه٣ل ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت ومخابٗت ٧ل ا ني. إلاسالٟحنبةهخاط واؾخدضار وجسٍؼ  ؤما ال٣ًاء الَى

 :1997اجٙاٜيت حٍش ألالٕام املمادة لأل٘شاد زامىا: 

ً وبهخــاط وه٣ــل ألالٛــام اإلاًــاصة  ههــذ اإلاــاصة الخاؾــٗت مــً اجٟا٢ُــت ؤوجــاوا لخٓــغ اؾــخٗما٫ وجســٍؼ

م اهةها٧ـ 1997لؤلٞغاص وجضمحر جل٪ ألالٛام لٗام  ىُـت الخانـت بخجـٍغ اث بـإن جخسـظ الخـضابحر وؤلاظـغاءاث الَى

 الاجٟا٢ُت مدا٦مت اإلاسالٟحن لىهىنها، خُض ههذ اإلااصة ٖلى ؤن: 

ــا بمــا فــي رلــ٤ ٘ــشك " يَر جخخــز ١ــل دولــت وــٗش حميــْ الخــذابير املالئمــت الٝاهوهيــت وإلاداسيــت ٔو

مْ أي وؽاه محٍوس ِاع أي دولت وٗش بموحب َزٍ يجٙاٜيـت يٝـوم بـ   الجضاءاث الّٝابيت ملىْ ٜو

  (2) "لواليت ا أو ظيىشت ا  خق أو يْٝ في إٜليم يخمْ

مــا٫ الٗضاثُــت ؤؾاؾــا ٢اهىهُــا  وبــظل٪ هالخــٔ ؤن ؤٚلــب الاجٟا٢ُــاث التــي جخًــمً يــىابِ ؾــحر ألٖا

ـت  ُٗت وؤلاصاٍع ـغاٝ فـي َـظٍ الاجٟا٢ُـاث بًـغوعة اجسـاط ٧ـل الخـضابحر الدكـَغ والتزاما مخىا٣ٞا ل٩ـل الـضو٫ ألَا

م ؤي اهةها٧ـاث ل٣ىاٖـضَا ويـمان وال٣ًاثُت مً ؤظل بهٟـاط َـظٍ الاجٟا٢ُـاث ٖلـى اإلاؿـخى  ني وججـٍغ ي الـَى

٤ ٢ىاٖض الٗضالت.مدا٦مت ومخابٗت مغج٨بي َظٍ اإلاسالٟاث ؤمام اإلاد ىُت ٞو  ا٦مت الَى

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتدوس الٝماء الوون  في ٜمْ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا   دوس الٝماء الوون  في ٜمْ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا

ني، و  مـا ال٣ًـاء الجىـاجي الـضولي بن الازخهام ألانُل بىٓغ الجغاثم الضولُت ٌٗىص لل٣ًاء الَى

 :خىظه، خُض وعص في صًباظخهبال آلُت م٨ملت لهظا الازخهام، و٢ض ؤ٦ض هٓام عوما ألاؾاس ي َظا ال

ير ٜلـــٞ ـ   جثــــأن أخىـــش الجـــشائم الـــ جن٠ـــذ إن الـــذو٥ ألاوـــشاٗ فـــي َـــزا الىٍـــام ألاظاســـو  ... وإر"

ّ٘ــا٥  الــاة مشج٢بي ــا ِاــع هحــوجمــش دون ِٝــاب وأهــ  ي ــب لــمان مٝ الــذولي بجظــٍش ي ــب أال امل خمــْ

 بــجن مــً واحــب ١ــل دولــت أن جمــاسط واليت ــا جــز٠ش مــً خــال٥ جــذابير جخخــز ِاــع الفــّيذ الــوون ... وإر

أن املح٢مــت الجىائيــت  دوليــت..وإر جن٠ــذ أول ــ٤ املعــ ولين ِــً اسج٣ــاب حــشائم الٝمــائيت الجىائيــت ِاــع

 الجىائيــــــــت للواليــــــــاث الٝمــــــــائيت بموحــــــــب َــــــــزا الىٍــــــــام ألاظاســــــــو  ظــــــــخ٢ون م٢ملــــــــت الذوليــــــــت امليؽــــــــجة

  (3) "الووىيت..

                                                           

 .588، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .653أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

 .665أُوعغ ٗلَٚ،  -(3
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..املح٢مـــت م٢ملـــت للواليـــاث الٝمـــائيت الجىائيــــت ٦مـــا ههـــذ اإلاـــاصة ألاولـــى مـــً هٓـــام عومـــا بـــإن "

ــــى جىظــــه للمد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت ٌؿــــمى بمبــــضؤ الووىيــــت  ٧ــــل َــــظا ًلــــؼم .الخ٣امــــل أو الخ٣امليــــت.." َو

ني ُٗا قــــامال فــــي مــــا ب٣مــــ٘ اهةها٧ــــاث ال٣ــــاهىن الــــض ال٣ًــــاء الــــَى خُلــــب طلــــ٪ هٓامــــا حكــــَغ ولي ؤلاوؿــــاوي، ٍو

ىُــــــت لٟــــــغى الىالًــــــت  ٗاث الَى ًســــــو ٢ــــــىاهحن ال٣ٗىبــــــاث و٢ــــــاهىن ؤلاظــــــغاءاث الجؼاثُــــــت ومىاثمــــــت الدكــــــَغ

ىُت بىٓغ الاهةها٧اث الخُُ  لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.غة ـال٣ًاثُت الجىاثُت الَى

تري الىٓــــام ـُُــــت ؤي ه٣ــــو ؤو سٛــــغاث ٢ــــض حٗــــني حٛـوو٣ٞــــا إلابــــضؤ الخ٩امــــل ٞــــةن ج٨مُــــل الصــــ يء ٌٗــــ

ألانـــُل، وبالخـــالي ٞـــةن الىٓـــام ال٣ًـــاجي الـــضولي ممـــشال فـــي اإلاد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت ٌٗمـــل ٖلـــى ؾـــض ؤي 

ني فـي مالخ٣ـت اإلاجـغمحن الـضولُحنـسٛـغاث ٢ـض حٗـ ـى مـا هلمؿـه ٦ـظل٪ مـً هـو اإلاـاصة (1)تري ال٣ًـاء الـَى ، َو

حر م٣بىلـــت ؤمـــام اإلاد٨مـــت بطا ٧اهـــذ ـ٣بىلُـــت خُـــض حٗـــض الـــضٖىي ٚـــمـــً هٓـــام عومـــا اإلاخٗل٣ـــت بمؿـــاثل اإلا 17

مـــت ؤو ؤهـــه ٢ـــغع ٖـــضم م٣ايـــاة الصـــخو  ني نـــاخب الىالًـــت ٖلـــى الجٍغ َىـــا٥ جد٣ُ٣ـــاث مـــً ال٣ًـــاء الـــَى

بت ؤو ٢ضعة الضولت   .(2)اإلادا٦مت ٖلى مماعؾت والًةها ال٣ًاثُت فياإلاٗني، ما ٖضا في خاالث ٖضم ٚع

  ::ون  الهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاويون  الهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاويأظاليب الخ شيم الو أظاليب الخ شيم الو أوال: أوال: 

ني،  جسخل٠ ألاهٓمت ال٣اهىهُت في ٖملُت بصعاط اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي فـي ال٣ـاهىن الـَى

ُٗت الضولُــــت زالزــــت  ــــاع ج٣ــــضم الخجغبــــت الدكــــَغ وبــــظل٪ ٩ًــــىن اإلاكــــٕغ ؤمــــام زُــــاعاث مخٗــــضصة، وفــــي َــــظا ؤلَا

م َظٍ   الاهةها٧اث، جخمشل في:مىاتج مخبٗت مً ٢بل الضو٫ لخجٍغ

 :لجىا ي الّاديخىبيٞ الٝاهون الّع٢شي الٝائم أو الٝاهون اأظلوب الخ شيم ب -1

ني ًــىو ٖلــى ٣ٖىبــاث مىاؾــبت لؤلٞٗــا٫  ٗخ٣ــض ؤههــاع َــظا ألاؾــلىب بــإن ٢ــاهىن ال٣ٗىبــاث الــَى َو

واإلاا٢خــــت، ؤلاظغامُــــت، وجمازــــل جلــــ٪ اإلاىهــــىم ٖلجهــــا فــــي الجــــغاثم الضولُــــت فــــي اإلادــــا٦م الجىاثُــــت الخانــــت 

ني ًدخـــىي ٖلـــى ٣ٖىبـــاث مكـــضصة مشـــل الســـجً إلاـــضة  و٦ـــظل٪ اإلاد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت، ٞال٣ـــاهىن الـــَى

ــضام، وألامــغ ٌؿــخضعي ٣ٞــِ  لــت بــحن الٗكــغ ؾــىىاث واإلاابــض وبًٗــها ًــىو ٖلــى ٣ٖىبــت ؤلٖا ٍى مخىؾــُت َو

ـــب والخٗـــظًب وؤلازخُـــاٝ وهـــي الجـــغاثم  مجـــغص جُبُـــ٤ ال٣ٗىبـــاث هٟؿـــها اإلادـــضصة لجـــغاثم ال٣خـــل والخسٍغ

ً ٦م  ؤن ٣ٖىباتها مكضصة. االتي ال ٩ًاص ًسلى مثها هٓام ٢اهٍى

 الخ شيم باألاحالت لىفوؿ إجٙاٜياث الٝاهون الذولي إلاوعاوي والجىا ي: -2

ني ُٞ ـ٠ الجـغاثم  مـاويهضٝ َظا الخُاع بلى ب٢امت بخالت يمً ٢ـاهىن ال٣ٗىبـاث الـَى ًخٗلـ٤ بخٍٗغ

ٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي وجدضًـــضا بلـــى اإلاٗاَـــضاث الضولُـــت التـــي جـــىو ٖلـــى وؤع٧انهــا وجىُٓمهـــا ونـــُاٚةها بلـــى ٢ىا

ــ٠ وجدضًـض َــظٍ  خجــاوػ بـظل٪ مكـ٩لت حٍٗغ َـظٍ الجـغاثم بالخٟهــُل مـ٘ جدضًـض ٣ٖىبــاث لهـظٍ الجـغاثم، ٍو

٨خٟي اإلاكٕغ بخدضًض ٣ٖىباث مىاؾبت لهظٍ الجغاثم.  (3) الجغاثم ٍو

                                                           

 .  34، ٓوعغ ٍبثن، ص زشة ػ٢ِ ع٤َٔ  -(1

 .676، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

اإلَٗب٢ٗ ٜٓ٘ظ ٝٓٞػٞع اُزؼل٣َ اُزشو٣ؼ٢، كهاٍخ ٓوبهٗخ<<، ك٢ أُؾٌٔخ  ، >>رغو٣ْ اٗزٜبًبد اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝػزٍُشو٣ق  -(3

ثؼضخ اُوبٛوح،  –اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ أُٞائٔبد اُلٍزٞه٣خ ٝاُزشو٣ؼ٤خ، ٓئُق عٔبػ٢ ٖٓ اػلاك شو٣ق ػزِْ، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو 

 .375، ص 2009، 6ؽ 



 الباب الثاني: اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العدائية يف النزاعات املشلحة املعاصرة 

  
266 

 
  

ش تي ؤٖخمضث َـظا الىٓـاـوحٗض ألاعصن مً بحن الضو٫ ال  11م ٞبٗـض جهـض٣ًها ٖلـى هٓـام عومـا بخـاٍع

ــــل  ــــذ اإلاــــاصة الشاهُــــت  2002ؤٍٞغ ٞغ جــــم حكــــ٨ُل لجىــــت ؤٖــــضث مكــــغوٕ ؾــــمي ب٣ــــاهىن الجــــغاثم الضولُــــت، ٖو

الجـــشائم ال ـــ  جـــذخل لـــمً إخخفـــاؿ املح٢مـــت الجىائيـــت الذوليـــت الـــواسدة فـــي الجـــغاثم الضولُـــت بإنهـــا: "

مح٢مـــــت الجىائيـــــت الذوليـــــت وحؽـــــمل حشيمـــــت إلابـــــادة ( مـــــً هٍـــــام سومـــــا ألاظاســـــو  لل8ل 7ل 6ل 5املـــــواد  

ٗنـي طلـ٪ ألازـظ بىٓـام ؤلاخالـت " الجماِيتل الجشائم لذ إلاوعـاهيتل حـشائم الحـشبل حشيمـت الّـذوان َو

ني بلى هٓام عوما م مً ال٣اهىن الَى  (1) .في الخجٍغ

 الخ شيم الخاؿ لالهت ا١اث مباؼشة في ٜاهون الّٝوباث الوون : -3

ٗخمــض َــظا ألاؾــل  ىب ٖلــى ه٣ــل الؿــلى٧اث اإلاجغمــت مــً اإلاٗاَــضاث الضولُــت بلــى ٢ــاهىن ال٣ٗىبــاث َو

ب٣ـى الخُـاع  ىو بظل٪ َظا ال٣اهىن ٖلى ظـغاثم جخُـاب٤ مـ٘ جلـ٪ الـىاعصة فـي جلـ٪ اإلاٗاَـضاث، ٍو ني، ٍو الَى

ــ٤ بٖــاصة  ني فــي اٖخمــاص هٟـــ الهــُاٚت وألالٟــاّ الــىاعصة فــي الاجٟا٢ُــاث الضولُــت، ؤو ٖــً ٍَغ للمكـٕغ الــَى

ني لهظٍ الجغاثم.نُ عي الَى ٣ا للمٟهىم الدكَغ  (2)اٚت ؤو بٖاصة حٍٗغ٠ َظٍ الجغاثم ٞو

ما٥ الّذائيت يخخفاؿ الٝما ي الّامليزاهيا:   :٠ ليت للّٝاب ِاع اهت اٟ لوابي ظير ألِا

مــً ٖــضم ٢ــضعة  ملبــذأ إلاٜليميــت ومبــذأ الةخفــيتؾــدىاصا اَني هٓــغا لًــ٠ٗ ججغبــت ال٣ًــاء الــى 

بـــــت ؤالؤو ٖـــــضم  و٦ـــــظل٪ الٗىاثـــــ٤ والٗغا٢ُـــــل  خُاهـــــا فـــــي جد٣ُـــــ٤ الٗضالـــــت ومٗا٢بـــــت اإلاجـــــغمحن الـــــضولُحن،ٚغ

ـضم ـوالشٛغاث ال٣اهىهُت التي حٗ ترى ٖمل ال٣ًاء الجىاجي الـضولي مـً ٖـضم جىٓـُم واهخ٣اثُـت وحؿـُِـ ٖو

ٞٗالُـــت، ٞـــةن ٧ـــل َـــظا ظٗـــل اإلاماعؾـــت الضولُـــت ج٨ـــغؽ مبـــضؤ الازخهـــام الٗـــالمي فـــي ؾـــبُل  حُُٛـــت َـــظا 

نيو وم٩اٞدــــت ؤلاٞــــال الــــى٣ ، وفــــي بَــــاع صعاؾــــت ؤلازخهــــام ال٣ًــــاجي ث مــــً ال٣ٗــــاب ٖلــــى اإلاؿــــخىي الــــَى

٣ا إلاباصت "  لؤلمم اإلاخدضة. ألامحن الٗامَا " التي ؤٖخمضبشوعخون الٗالمي ؾىدىاو٫ هُا٢ه وجُب٣ُه ٞو

 مٙهوم إلاخخفاؿ الٝما ي الّاملي وأظاظ  الٝاهووي: -1

خهــام الجىــاجي الٗــالمي بىٓــغ ظــغاثم الخــغب َــى مبــضؤ بن الازخهــام ال٣ًــاجي الٗــالمي ؤو الاز

ٗــ(3)مــً مبــاصت ال٣ــاهىن الجىــاجي الــضولي الٗغفــي ىُــت مــً ؤظــل جمضًــض والًــت ـ، َو ٗاث الَى ني مىاثمــت الدكــَغ

ني لُســخو بالخهــضي لالهةها٧ــاث الجؿــُمت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ومدا٦مــت مغج٨بجهــا ؤًــا  ال٣ًــاء الــَى

بمسالٟــــــــت ال٣ىاٖــــــــض الٗاصًــــــــت  ،(4) اإلا٩ــــــــان الــــــــظي اعج٨بــــــــذ ُٞــــــــه الاهةها٧ــــــــاث وؤًىمــــــــا ٧ــــــــان ٧اهــــــــذ ظيؿــــــــُةهم 

مــــت ؤو مغج٨بهــــا ؤو الطــــخُت، وطلــــ٪  لالزخهــــام الجىــــاجي اإلاخٗل٣ــــت بمبــــضؤ ؤلا٢لُمُــــت والصخهــــُت فــــي الجٍغ

حرة جمــــ ٢ـــُم جخٗلـــ٤ بـــاإلاجخم٘ الـــضولي ٧ـــامال، ـؤن َىـــا٥ ظـــغاثم زُـــ ،ؤولهمـــامى٣ُُـــحن، بـــالىٓغ  ؤؾاؾـــحن 

                                                           

، >>اُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ ُوٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ك٢ رشو٣ؼبد: األهكٕ، ٔٗاٌطشاٚ، ٓقِل اهف٤ض إٌٛا٠غخ ػجل اإلُٚ ٓؾٔل -(1

 .296، ص 2007عبٓؼخ ا٣ٌُٞذ، اُؼلك اُواثغ، اَُ٘خ اُؾبك٣خ ٝاُضالصٕٞ، ا٣ٌُٞذ،  -٤ًِخ اُؾوٞم كوَٗب، ثِغ٤ٌب<<، ٓغِخ اُؾوٞم، 

ػٞع اُزؼل٣َ اُزشو٣ؼ٢، كهاٍخ ٓوبهٗخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ، >>رغو٣ْ اٗزٜبًبد اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٜٓ٘ظ ٝٓٞػزٍُشو٣ق  -(2

 .376ص 

ٌٍذٚي اٌسك فٟ أْ رخٛي ِسبوّٙب اٌٛؽ١ٕخ طالز١خ االخزظبص ٝهك ػٖٔ كهاٍخ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ اُؼوك٢ ثزؼج٤و " -(3

 .527، ٓوعغ ٍبثن، ص 157، اُوبػلح ثه-داصٌٚٚذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  –ظو ك٢ مُي: عٕٞٗ"، أخشائُ اٌسشةاٌؼبٌّٟ ٌٍٕظش فٟ 

4)- Géraud de LA PRADELLE, <<La compétence universelle>>, in Droit international pénal, 

(ouvrage collectifs sous la direction de Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET 

eds.), Edition A.Pedone, Paris, 2000, p. 974. 
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 وجم٨ــحن ال٣ًــاء مــً حجــت جخٗلــ٤ ب٣ُــىص ؤلازخهــام، بٞــالث مغج٨بهــا مــً ال٣ٗــاب بــإي مىــ٘، َــى اهمــوزاهج

حر مالط آمً لهم. ضم جٞى    (1)الىنى٫ للمةهمحن ٖو

ٗــىص ألاؾــاؽ ال٣ــاهىوي لالزخهــام الٗــالمي الجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘  فــي اإلاــىاص اإلاكــتر٦ت  1949َو

 ٖلى الخىالي التي جىو ٧الخالي: 146، 129، 50، 49

ذ ألاوشاٗ العـاميت املخّاٜـذة بـجن جخخـز أي إحـشاء حؽـشي ي يلـضم لٙـشك ِٝوبـاث حضائيـت حّه"

ــــــــون أو يــــــــجمشون بــــــــاٜتراٗ إحــــــــذى املخالٙــــــــاث الجعــــــــيمت لهــــــــزٍ  ّ٘الــــــــت ِاــــــــع ألا ــــــــخاؿ الــــــــزيً يٝت٘ر

 يجٙاٜيتل املبيىت في املادة الخاليت.

الجعـــيمت أو بـــا مش  تزم ١ـــل وـــٗش مخّاٜـــذ بمالحٝـــت املت مـــين بـــاٜتراٗ مثـــل َـــزٍ املخالٙـــاثـيلـــ

باٜترا٘هـــال وبخٝـــذيمهم إلـــع محا٠مـــتل أيـــا ١اهـــذ حيعـــيت مل ولـــ  أيمـــال إرا ٘مـــل رلـــ٤ل ووبٝـــا  ح٣ـــام 

ن  حخـــش ملحــا٠مت م مـــا دامـــذ جخـــو٘ش لـــذى الىـــٗش املـــز٠وس ـحؽــشيّ ل أن  عـــلمهم إلـــع وـــٗش مخّاٜـــذ مّـــ

 أدلت ات ام ١ا٘يت لذ َنالء ألا خاؿ.

 ير الالصمــت لوٜــٚ حميــْ ألاّ٘ــا٥ ال ــ  جخّــاسك مــْ أح٣ــامِاــع ١ــل وــٗش مخّاٜــذ اجخــار الخــذاب

 َزٍ يجٙاٜيت بخالٗ املخالٙاث الجعيمت املبيىت في املادة الخاليت.

 وييخٙــــْ املت مــــون فــــي حميــــْ ألاحــــوا٥ بمــــماهاث للمحا٠مــــت والــــذ٘اُ الحــــش ال جٝــــل مالئمــــت ِــــً  

الحــشب  بؽــجن مّاملــت أظــشى ومــا بّــذَا مــً اجٙاٜيــت حىيــٚ  105المــماهاث املىفــوؿ ِن ــا باملــادة 

   (2)"1949أوث  12املنسخت في 

بي الجــــغاثم ـوجخجــــاوػ َــــظٍ اإلاــــاصة ٢ىاٖــــض الخٗــــاون الخ٣لُــــضي فــــي حؿــــلُم اإلاُلــــىبحن ومخابٗــــت مغج٨ــــ

ثر ٞٗالُـــت فـــي م٩اٞدـــت ؤلاٞـــالث مـــً ال٣ٗـــاب والـــظي ٣ًيـــ ي ٖلـــى الضولـــت التـــي ًىظـــض ـالضولُـــت، بلـــى هٓـــام ؤ٦ـــ

تزام بالدؿــلُم، ال وبــل جًــ٠ُ ال٣ٟــغة ـتزام باإلا٣ايــاة ؤو الالـــالزخُــاع بــحن الالــالجــاوي فــي والًةهــا ال٣ًــاثُت با

ــغاٝ اإلاخٗا٢ــضة بمالخ٣ــت مغج٨بــي َــظٍ الاهةها٧ــاث  الشاهُــت مــً اإلاــاصة اإلاكــتر٦ت اإلاــظ٧ىعة التزامــا ٖلــى ٧ــل ألَا

م الخــــغب بىٓــــغ ظــــغاث (3) ٦مــــا ؤن خــــ٤ الــــضو٫ فــــي اٖخمــــاص الىالًــــت ال٣ًــــاثُت الٗاإلاُــــت وج٣ــــضًمهم للٗضالــــت،

ُـــــت زابخـــــت مـــــً ٢ىاٖـــــض ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي والــــــتي ههـــــذ ٖلجهـــــا صعاؾـــــت اللجىـــــت الضولُـــــت  ٢اٖـــــضة ٖٞغ

وفي هٟـ الؿـُا١، َلـب مجلــ ألامـً الـضولي الخـاب٘  ، (4)للهلُب ألاخمغ لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي

ش  ٗاتها الضازلُـت بمـا ًخىاٞـ٤ مـً الـضو٫ حٗـض 1999ٞبراًغ  12لؤلمم اإلاخدضة في بُان للغثاؾت بخاٍع ًل حكـَغ

مـــ٘ مبـــضؤ الازخهــــام الٗـــالمي ممــــا ًم٨ثهـــا مــــً مالخ٣ـــت ومٗا٢بــــت ؤو حؿـــلُم مغج٨بــــي الاهةها٧ـــاث الجؿــــُمت 

ـٍغ ٖــً  لل٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي، ٦مـا خــض ألامـحن الٗـام صو٫ اإلاىٓمــت ٖلـى اجســاط هٟــ ؤلاظـغاءاث فــي ج٣ٍغ

 (5).1999ؾبخمبر  08ٍش خماًت اإلاضهُحن ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت بخاع 

                                                           

1)- Xavier PHILIPPE, << The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do the 

two principles intermesh?>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 88, No. 862, Geneva, Juin 2006, pp. 377, 378. 

 .245، 172، 111، 86، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

3)- Xavier PHILIPPE, op.cit.,p. 385. 

 .527، ٓوعغ ٍبثن، ص 157، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  -عٕٞ -(4

 .67، 66، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(5
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كــــتٍر  ىُــــت مــــ٘ فــــي جُبُــــ٤ الازخهــــام الٗــــالمي لىٓــــغ َو ٗاث الَى ظــــغاثم الخــــغب مىاثمــــت الدكــــَغ

مــــــً  147، 131، 51، 50هٓــــــام اإلاسالٟــــــاث الجؿــــــمُت لل٣ــــــاهىن الــــــضولي ؤلاوؿــــــاوي وبالخدضًــــــض مــــــ٘ اإلاــــــىاص 

، و٦ــــظل٪ اإلاــــاصة (1)في ألاو٫ مــــً البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــا 85و 11اجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘ ٖلــــى الخــــىالي واإلاــــاصجحن 

تي جدمـــل ؤخــــضر مـــا جىنـــل بلُــــه ال٣ًـــاء الجىـــاجي الــــضولي فـــي مجــــا٫ ـالشامىـــت مـــً هٓــــام عومـــا ألاؾاســـ ي الــــ

ـــ ني اإلاهـــاصع اإلااصًـــت ُـــتحر الضولـظـــغاثم الخـــغب فـــي الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت الضولُـــت ٚو ، ختـــى ًجـــض ال٣اضـــ ي الـــَى

 والك٩لُت مً ؤظل ٢م٘ الاهةها٧اث.

ىُـــــت بط ؤن مـــــىذ ال٣ًـــــاء  ُٗت َو والًـــــت ٖاإلاُـــــت بىٓـــــغ الجـــــغاثم الضولُـــــت صون وظـــــىص ههـــــىم حكـــــَغ

مـت وال ٣ٖىبـت بال بــىو،  ــ٤ مبـضؤ ال ظٍغ حٗا٢ـب ٖلـى َـظٍ الاهةها٧ـاث ٣ًُــض الازخهـام الٗـالمي لل٣اضـ ي ٞو

ـــــى قـــــٍغ مىيـــــىعي  ـــــ٤ إل والكـــــٍغ الشـــــاوي َو صعاط ؤلاظـــــغاءاث اإلاخٗل٣ـــــت باإلاخابٗـــــت ٖـــــً الجـــــغاثم الضولُـــــت ٞو

ىُت ال ؾُما ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُـت فـي جىؾـُ٘ والًـت ال٣اضـ ي الازخهام الٗالم ي يمً ال٣ىاهحن الَى

بر مسخلـــ٠ مغاخـــل اإلادا٦مـــت مـــً البدـــض ـوبظـــغاءاث اإلاخابٗـــت اإلاخٗل٣ـــت بهـــا ٖـــ ،بسهـــىم الجـــغاثم الضولُـــت

ـــــا مـــــً ؤلاظـــــغاءاث الجؼاثُــــــت حَر  والخدـــــغي والخد٣ُـــــ٤ زـــــم اإلادا٦مــــــت وحؿـــــلُم اإلاُلـــــىبحن واإلاُالبـــــت بهــــــم، ٚو

 (2)اإلاُلىبت في مشل َظٍ ألاخىا٫.

 وهىاٛ إلاخخفاؿ الٝما ي الّاملي وجىبيٝ :يعخون" ي"بش  مبادئ مؽشوُ -2

مـــً بـــحن اإلابـــاصعاث الخانـــت بخٗمـــُم مبـــضؤ ؤلازخهـــام ال٣ًـــاجي الٗـــالمي بىٓـــغ الجـــغاثم الضولُـــت 

ىلىضا لضي ألامـم اإلاخدـضة بمىظـب مـظ٦غة قـٟى  ٍت ماعزـت فـي ج٣ضمذ ٧ل مً البٗشخحن الضاثمخحن ل٨ىضا َو

مبر  27 ـت  2001هٞى ـت مـً الخبـراء إلاؿـإلت الىالًـت ال٣ًـاثُت الٗاإلاُـت مـً ػاٍو بمكغوٕ مباصت ؤٖـضٍ مجمٖى

٨ُـــت –يؿـــخىن ٍال٣ـــاهىن الـــضولي فـــي ظامٗـــت بغ  و٢ـــضم َـــظا اإلاكـــغوٕ  ،(3) هُىظغســـ ي بالىالًـــاث اإلاخدـــضة ألامٍغ

ُت اإلاخهلت ب٨ُُٟت مم ت َامت مً اإلاباصت ال٣اهىهُت الٗٞغ اعؾـت الىالًـت ال٣ًـاثُت الٗاإلاُـت وهدىـاو٫ مجمٖى

 ُٞما ًلي َظٍ اإلاباصت ٦ما وعصث في اإلاكغوٕ:

 أس١ان الواليت الٝمائيت الّامليت املبذأ ألاو٥: -

ـــــغاى َـــــظٍ اإلابـــــاصت، حٗخــــــبر الىالًـــــت ال٣ًـــــاثُت الٗاإلاُـــــت والًـــــت ٢ًـــــاثُت ظىاثُـــــت حؿـــــدىض ٣ٞـــــِ  أٚل

مــــت بٗــــٌ الىٓــــغ ٖــــً  م٩ــــان بعج٩ابهـــا وال  ظيؿــــُت الٟاٖــــل ؤو الطــــخُت وال ؤي نــــلت ؤزــــغي،  لُبُٗـــت الجٍغ

ُت مشــــى٫ اإلاــــةهم بــــحن ًــــضيها، ولهــــا ؤن ج٣ــــضم َلبــــا  وجمــــاعؽ مــــً َــــٝغ ؤي ظهــــاػ ٢ًــــاجي فــــي ؤي صولُــــت قــــٍغ

يبغــي  بدؿــلُمه لهــا مــ٘ بزبــاث وظاَــت ألاتهــام، وجلـــتزم َــظٍ الضولــت بإنــى٫ اإلادا٦مــاث الجىاثُــت الٗاصلــت، ٍو

 ُــــت بدؿــــً هُــــت وو٣ٞــــا لخ٣ى٢هــــا والتزاماتهــــا بمىظــــب ال٣ــــاهىن الـــــضوليؤن جمــــاعؽ الىالًــــت ال٣ًــــاثُت الٗاإلا

    (4) .ؤلاوؿاوي

                                                           

1(- Géraud de LA PRADELLE, op.cit., pp. 909, 910. 

2(- Ibid., pp. 910- 913. 

ِٛخٙخ ئٌٝ األ١ِٓ اٌؼبَ ِٓ اٌجؼثز١ٓ اٌذائّز١ٓ ٌىٕذا  2001ٔٛفّجش  \رشش٠ٓ اٌثبٟٔ ٠27ٕغزْٛ ِزوشح شف٠ٛخ ِإسخخ ِجبدب ثش -(3

ٖٓ علٍٝ األػٔبٍ )اٗشبء  164، اُلٝهح اَُبكٍخ ٝاُقَٕٔٞ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح، اُج٘ل ٌٕٚ٘ٛذا ِٓ ٌذٜ األُِ اٌّزسذح

 .01(، ص A/56/677، ههْ اُٞص٤وخ )2001ك٣َٔجو  04أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ(، ثزبه٣ـ 

 .16أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(4
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 :  في الٝاهون الذولي ةير ـالجشائم الخى املبذأ الثاوي: -

ـــــغاى َـــــظٍ اإلابـــــاصت، حكـــــمل الجـــــغاثم اإلاكـــــمىلت بهـــــظٍ الىالًـــــت: ال٣غنـــــىت، ؤلاؾـــــتر٢ا١، ظـــــغاثم  أٚل

، ؤلابـــــاصة الجماُٖـــــت، الخٗـــــظًب، ٖلـــــى ؤن َـــــظا الخـــــغب، الجـــــغاثم يـــــض الؿـــــالم، الجـــــغاثم يـــــض ؤلاوؿـــــاهُت

 (1) الخدضًض ال ًمـ بد٤ جُب٤ُ الىالًت ال٣ًاثُت الٗاإلاُت ٖلى ؤي ظغاثم ؤزغي.

 :     في حا٥ ٔياب الىفوؿـالّامليت حاِخماد الواليت الٝمائيت  املبذأ الثالث: -

ماعؾــــــت الىالًـــــــت حرة اإلاـــــــظ٧ىعة ؾــــــاب٣ا، ًجـــــــىػ لؤلظهــــــؼة ال٣ًـــــــاثُت مـُٞمــــــا ًخٗلــــــ٤ بـــــــالجغاثم الخُــــــ

ٗاتها ال جــىو نــغاخت ٖلــى طلــ٪ اٖخمــاصا ال٣ىاٖــض  الخٗاَضًــت وال  ال٣ًــاثُت الٗاإلاُــت ختــى وبن ٧اهــذ حكــَغ

ُت.  الٗٞغ

 :  تزام بذِم املعاءلتـإلال املبذأ الشابْ: -

ًيبغي ٖلى الضو٫ صٖم مماعؾت الىالًت ال٣ًاثُت الٗاإلاُـت باإلاالخ٣ـت والدؿـلُم، وج٣ـضًم اإلاؿـاٖضة 

ــــــ٤ مبــــــاصال٣ًـــــاثُت وح ُت ؤن ٩ًـــــىن طلــــــ٪ ٞو حن ت خؿـــــً الىُــــــت ؿــــــلُم ألاصلــــــت، قــــــٍغ يــــــمان و بــــــحن الُــــــٞغ

 (2) اإلادا٦ماث الٗاصلت.

 :  الحفاهاث املبذأ الخامغ: -

ُٞمــــا ًســــو الجــــغاثم الخُحــــرة اإلاكــــاع بلجهــــا، ٞــــةن اإلاىهــــب الغؾــــمي  للصــــخو اإلاــــةهم ؾــــىاء ٧ــــان 

ٟا خ٩ىمُا ؾامُا، ال ٌٟٗي مً ا  (3) إلاؿاولُت وال ًس٠ٟ ٖىه ال٣ٗىبت.عثِـ صولت ؤو خ٩ىمت ؤو ٧ان مْى

 :  ٜواهين الخٝادم املعٝي املبذأ العادط: -

ال جىُبــــــ٤ ٢ىاٖــــــض الخ٣ــــــاصم اإلاؿــــــ٣ِ ؤو ؤي قــــــ٩ل مــــــً ؤقــــــ٩ا٫ الخ٣ــــــاصم ٖلــــــى الجــــــغاثم الخُـــــــحرة 

 (4) واإلاخابٗت بمىظب الىالًت ال٣ًاثُت الٗاإلاُت.

 : إِالهاث الّٙو املبذأ العابْ: -

لجغاثم الضولُـت الخُحـرة مـ٘ خـ٤ مماعؾـت الىالًـت ال٣ًـاثُت الٗاإلاُـت ال جخ٤ٟ بٖالهاث الٟٗى ًٖ ا

 (5) وال جمى٘ ٖلى الضو٫ مماعؾةها.

 :  حل معجلت جىاُص إلاخخفاـاث الووىيت املبذأ الثامً: -

في خالت جىإػ ألازخهام بـحن الضولـت َالبـت الدؿـلُم وصولـت بخخجـاػ الصـخو، ٖلـى َـظٍ ألازحـرة 

ت مٗـاًحر هـي : اإلاٗاَـضاث الشىاثُـت، م٩ـان اعج٩ـاب  لضي البذ في مؿإلت اإلاالخ٣ت ؤو الدؿلُم مغاٖاة مجمٖى

مـــت ؤو  مـــت، ظيؿـــُت اإلاـــةهم واإلاجنـــي ٖلُـــه، وؤي نـــالث ؤزـــغي للضولـــت َالبـــت الدؿـــلُم واإلاـــةهم ؤو الجٍغ الجٍغ

غ الجزاَــت وؤلاههــاٝ فــي اإلادا٦مــت، و٦ــظل٪  ٗالُــت ؤلاصٖــاء وجــٞى غ خؿــً الىُــت ٞو اإلاجنــي ٖلُــه، ومــضي جــٞى

    (6) ثمت م٩ان ؤلازخهام لؤلَغاٝ والكهىص ووجىاٞغ ألاصلت.مال 

                                                           

 .17، 16، ص ص ِجبدب ثش٠ٕغزْٛ -(1

 .أُوعغ ٗلَٚ -(2

 .17ص  أُوعغ ٗلَٚ، -(3

 أُوعغ ٗلَٚ. -(4

 أُوعغ ٗلَٚ. -(5

6)- Mary ROBINSON, ‗Foreword‘, The Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Program in 

Law and Public Affairs, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, U.S.A, 2001, p. 32. 
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 ِذم حواص املحا٠مت ِاع الجشم مشجين املبذأ الخاظْ: -

ــــــــتراٝ بمماعؾـــــــت  لُـــــــه ؤلٖا ٖلـــــــى الـــــــضو٫ ٖـــــــضم مدا٦مـــــــت الصـــــــخو ٖـــــــً هٟــــــــ الجـــــــغم مـــــــغجحن، ٖو

الازخهــــام ال٣ًــــاجي الٗــــالمي مــــً َــــٝغ ظهــــت ٢ًــــاثُت ؤزــــغي، وللصــــخو الــــضٞ٘ بــــظل٪ ؤمــــام ؤي ظهــــت 

ب في مماعؾت هٟـ الىالًت ٖلُه.  (1) ٢ًاثُت جٚغ

ن الدعليم املبذأ الّاؼش: -  أظباب ٘س

ٌ حؿــــلُمه، بطا جبــــحن لهــــا ؤهــــه ًم٨ــــً ؤن  ًجــــىػ للضولــــت التــــي جدخجــــؼ الصــــخو اإلاُلــــىب ؤن جــــٞغ

ا مـً يـغوب اإلاٗاملـت ؤو ال٣ٗىبـت ال٣اؾـُت ؤو الالبوؿـاهُت ؤو  حَر ضام ؤو الخٗظًب ؤو ٚو ًخٗغى ل٣ٗىبت ؤلٖا

ىت، ؤو إلظغاءاث ٢اهىهُت نـىعٍت جىةهـ٪ ؤنـى٫ اإلادا٦مـاث الٗاصلـت، ولهـا ؤن جدا٦مـه اطا ٧ـان ال٣ـاهىن اإلاهُ

ًــــه لؤلزُــــاع الؿــــاب٣تالــــضولي ٌؿــــمذ لهــــا بــــظل٪ ؤو حؿــــلمه بلــــى صولــــت زالشــــت  ؤو اخخمــــا٫  إلاالخ٣خــــه صون حٍٗغ

 (2) .حٍٗغًه لها

 اِخماد الدؽشيْ الوون  :املبذأ الحادي ِؽش -

 
 
ىُــت جم٨ثهــا مــً مماعؾــت الىالًــت ال٣ًــاثُت ًيبغــي للضولــت ؤن ح ٗاث َو ، ٖىــض ؤلا٢خًــاء، حكــَغ  ً ُؿــ

 (3) الٗاإلاُت وبهٟاط َظٍ اإلاباصت.

 إدساج الواليت الٝمائيت الّامليت في ـلب املّاَذاث الذوليت معخٝبال  املبذأ الثاوي ِؽش: -

ح٣ٗـــض  تيـالــلضولُـــت ًيبغــي ٖلــى الـــضو٫ بصعاط مبــاصت الىالًـــت ال٣ًــاثُت الٗاإلاُــت يـــمً اإلاٗاَــضاث ا

 (4) مؿ٣بال والتي حٗالج مؿاثل الجغاثم الضولُت الخُحرة اإلاكاع لها ؾاب٣ا.

 حّضيض املعاءلت والواليت الٝمائيت الّامليت :املبذأ الثالث ِؽش -

ني ٖلـى هدـى ًخٟـ٤ مـ٘ َـظٍ اإلابــاصت، وال  ىُـت ؤن جٟؿـغ ال٣ـاهىن الــَى ًيبغـي لؤلظهـؼة ال٣ًـاثُت الَى

بـــاصت ٖلــــى ؤنهـــا حٗغ٢ــــل خـــ٤ والـــــتزام الـــضو٫ بمىــــ٘ بعج٩ـــاب الجــــغاثم الضولُـــت وال ج٣ُــــض ًيبغـــي جٟؿـــحر َــــظٍ اإلا

غ ازخهام ال٣ًاء الجىاجي الضولي.  (5) جٍُى

اث املبذأ الشابْ ِؽش: -  حعويت املىاِص

ــاث الىاقــئت ٖـــً الىالًــت ال٣ًــاثُت الٗاإلاُــت جماقــُا مــ٘ ال٣ـــاهىن  ت اإلاىاٖػ ًيبغــي ٖلــى الــضو٫ حؿــٍى

ٗهـا إلاد٨مـت الٗـض٫ الضولُـت، وزـال٫ طلـ٪  الضولي وو٣ٞـا إلاُشـا١ ألامـم اإلاخدـضة بـالُغ١ الؿـلمُت ال ؾـُما ٞع

ال ًجىػ اخخجاػ  الصـخو اإلاـةهم وال َلـب اخخجـاٍػ بال بىظـىص اخخمـا٫ ظـضي لٟـغاٍع صون وؾـاثل ٢اهىهُـت 

 (6) مخاخت إلاشىله للمدا٦مت.

                                                           

1)- Mary ROBINSON, op.cit., p. 34. 

2)- Ibid., p. 33. 

3)- Ibid., 34. 

4)-Ibid., p. 35. 

5)-Ibidem. 

6)-Ibid., p. 36. 
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ـــت،َـــظٍ اإلابـــاصت وبىـــاءا ٖلـــى  لٟـــذ الجمُٗـــت الٗامـــت لؤلمـــم ٧ ، والٗضًـــض مـــً الجهـــىص الضولُـــت اإلاىاٍػ

ـا  اإلاخدضة مً ألامحن الٗام َلب مالخٓاث الضو٫ بكـإن مماعؾـت الىالًـت ال٣ًـاثُت الٗاإلاُـت بمىظـب ٢غاَع

حٗل٣ُاتهــــا  ثر مــــً ؤعبٗــــحن صولــــت مــــً مسخلــــ٠ اإلاىــــا٤َ الجٛغاُٞــــت والــــىٓم ال٣اهىهُــــتـ، و٢ــــضمذ ؤ٦ــــ46/117

، والتي اؾترقـض بهـا ألامـحن ا ـٍغ ٖـً هُـا١ جُبُـ٤ الىالًـت ال٣ًـاثُت ومالخٓاتها خى٫ اإلاىيٕى لٗـام فـي ج٣ٍغ

 (1) .الٗاإلاُت وجُب٣ُها

يؿـخىن، زانـت مـا حٗلـ٤ بمٟهـىم َـظٍ  غ هخاثج ممازلت إلاا ظاء به مكغوٕ مباصت بٍغ وجًمً الخ٣ٍغ

اإلاكـــغوَت،  حر ـٚـــالىالًـــت وخـــضوص َـــظٍ الىالًـــت، ٦مـــا اج٣ٟـــذ الـــضو٫ ٖلـــى هـــىعي الىالًـــت الٗاإلاُـــت اإلاكـــغوَت و 

بـــحن الىالًــت ال٣ًـــاثُت الٗاإلاُـــت التــي جماعؾـــها الــضو٫ والىالًـــت ال٣ًـــاثُت الضولُــت التـــي جماعؾـــها  والازــخالٝ

ــــا زُـــــاإلادــــا٦م الجىاثُــــت الضولُــــت، ٦مــــا ازخلٟــــذ الــــضو٫ فــــي الٗضًــــض مــــً الجــــغاثم الــــ حرة وجمــــاعؽ ـتي حٗخبَر

هـــا ظـــغاثم الخـــغب اج٣ٟـــذ بسهـــىم الجـــغاثم ألاقـــض زُـــىعة ومث بكـــإنها الىالًـــت ال٣ًـــاثُت الٗاإلاُـــت بال ؤن

والجــغاثم يــض ؤلاوؿــاهُت  وظــغاثم ؤلابــاصة الجماُٖــت وظــغاثم الٗــضوان وال٣غنــىت وؤلاؾــتر٢ا١، مــ٘ يــغوعة 

ىُـــت لل٣ٗـــاب ٖلجهـــا والاؾـــخٗاهت بال٣ـــاهىن الٗغفـــي فـــي خـــا٫ الخاظـــت بلـــى طلـــ٪، ٦مـــا  ٗاث الَى اٖخمـــاص الدكـــَغ

خضاص بالخهاهت والٟٗى  غ ٢ىاٖض مخٗل٣ت بٗضم ؤلٖا  (2) الٗام والخ٣اصم.جًمً الخ٣اٍع

ني فــي ال٣ٗــاب ٖلــى اهةها٧ــاث يــىابِ ؾــحر  ٠خالــت لهــظا اإلاُلــب، جــم الخُــغ١ لــضوع ال٣ًــاء الــَى

مـا٫ الٗضاثُـت، والخٓىـا ؤهـه الخــؼام جـم الـىو ٖلُــه فـي ؤٚلـب الاجٟا٢ُـاث ابخـضاءا مـً اجٟا٢ُـاث ظىُــ٠  ألٖا

ني الـــظي ٌٗخبــــغ نـــاخب ؤلازخهــــام ألاعبـــ٘ والبروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫، ٦مـــا جُغ٢ىـــا لـــضوع ال٣ًـــاء الـــ َى

م الاهةها٧ــــاث مــــً ؤؾــــلىب  ألانــــُل فــــي اإلادا٦مــــت ٖلــــى ظــــغاثم الخــــغب، وجُغ٢ىــــا لالؾــــالُب اإلاسخلٟــــت لخجــــٍغ

ني فـــــي اإلادا٦مـــــت ٖلـــــى  م اإلاـــــؼصوط وؤؾـــــلىب ؤلاخالـــــت، و٦ـــــظل٪ صوع ال٣ًـــــاء الـــــَى م الخـــــام والخجـــــٍغ الخجـــــٍغ

ُمــي والصخمــ ي، و٦ــظل٪ جُٟٗــل مبــضؤ الازخهــام الجــغاثم الضولُــت للجــغاثم اإلاغج٨بــت فــي بزخهانــه ؤلا٢ل

ال٣ًــــاجي الٗــــالمي للــــخسلو مــــً ٢ُــــىص مبــــضؤ ؤلا٢لُمُــــت والصخهــــُت ومدا٦مــــت اإلاجــــغمحن الــــضولُحن مهمــــا 

   اعج٩اب ظغمهم ؤو ظيؿُت الطخُت. ٧اهذ ظيؿخجهم وم٩ان

                                                           

، روو٣و األ٤ٖٓ اُؼبّ أُؼل اٍز٘بكا ا٠ُ رؼ٤ِوبد اُؾٌٞٓبد ٝٓالؽظبرٜب، اُغٔؼ٤خ ١ٌّخ ٚرطج١مٗٔطبق ِجذأ اٌٛال٠خ اٌمؼبئ١خ اٌؼب -(1

ع٤ِ٣ٞخ  29(، ثزبه٣ـ A/65/181ْٗ علٍٝ األػٔبٍ أُئهذ، ههْ اُٞص٤وخ ) 88اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح، اُلٝهح اُقبَٓخ ٝاَُزٕٞ اُج٘ل 

 .03، ص 2010

-6، روو٣و األ٤ٖٓ اُؼبّ أُؼل اٍز٘بكا ا٠ُ رؼ٤ِوبد اُؾٌٞٓبد ٝٓالؽظبرٜب، ص ص ١خ ٚرطج١مٗٔطبق ِجذأ اٌٛال٠خ اٌمؼبئ١خ اٌؼبٌّ -(2

31. 
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  املبحث الثالث:املبحث الثالث:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتاملعنوليت الجىائيت الذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا   املعنوليت الجىائيت الذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا

ُـــــت واجٟا٢ُـــــت ٢ـــــ ـــــت ٢ىاٖـــــض ٖٞغ جىُبـــــ٤ ػمـــــً  تيـالـــــضمىا، ؤن ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي َـــــى مجمٖى

حر الضولُت، والتي تهضٝ بلى خماًـت ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت وج٣ُُـض وؾـاثل  الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ٚو

ــغاى بوؿــاهُت، وحٗمــل َــظٍ اإلاىٓىمــت ال٣اهىهُــت ٖلــى يــبِ ؾــلى٧اث اإلا٣ــا ــوؤؾــالُب ال٣خــا٫ أٚل حر ـجلحن ٚو

ـت ؤو ٖكـىاثُت ؤو ال مـ ت ؤو ماصًـت مَٟغ برع ـاإلا٣اجلحن مً ؤظل جد٤ُ٣ الهـضٝ مـً الخـغب صون زؿـاثغ بكـٍغ

لها، وؤي بزال٫ ؤو اهةها٥ ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ال بـض ؤن جترجـب ٖلُـه مؿـاولُت صولُـت ًد٨مهـا 

وللبدـــــض فــــي الىٓـــــام ال٣ـــــاهىوي لهـــــظٍ  ؼ ونــــاعم مـــــً ؤظـــــل ٢مـــــ٘ وعصٕ َــــظٍ الاهةها٧ـــــاث،ـهٓــــام ٢ـــــاهىوي مخمُـــــ

اإلاؿــاولُت ال بــض مــً البدــض ؤوال فــي الُبُٗــت ال٣اهىهُــت لالهةها٧ــاث اإلاؿــببت لهــا فــي مُلــب ؤو٫، زــم الىٓــام 

 ال٣اهىوي لهظٍ اإلاؿاولُت والىخاثج اإلاترجبت ٖثها في مُلب زان.

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

ما٥ الّذائي ما٥ الّذائيالىبيّت الٝاهوهيت الهت ا١اث لوابي ظير ألِا   تتالىبيّت الٝاهوهيت الهت ا١اث لوابي ظير ألِا

ل٣ـــت بًـــىابِ ؾـــحر ل٣ـــض ظـــغي الخٗامـــل مـــ٘ اهةها٧ـــاث ال٣ـــاهىوي الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ال ؾـــمُا جلـــ٪ اإلاخٗ

مــا٫ الٗضاثُـــت غ هٓـــام زـــام بهـــا، وجـــم طلـــ٪  ألٖا ـــت مـــً آلالُـــاث الضولُـــت ؾـــمدذ بخُـــٍى مـــً زـــال٫ مجمٖى

ُــــــــت الضولُــــــــت والاجٟا٢ُــــــــاث الضولُــــــــت واظ ــــــــت مــــــــً ال٣ىاٖــــــــض الٗٞغ ــــــــ٤ مجمٖى  ةهــــــــاصاث اإلادــــــــا٦م الجىاثُــــــــتٞو

ىُــت(1)الضولُــت ً هٓــام زــام الهةها٧ــاث ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن والَى ، وؾــاَمذ َــظٍ الٗىامــل اإلاؿــاٖضة فــي ج٩ــٍى

مـا٫ الٗضاثُـت،   بُٖـاء الخىنـ٠ُ ال٣ـاهىوي وؾـىداو٫ فـي مـا ًلـيالضولي ؤلاوؿاوي ال ؾُما يىابِ ؾـحر ألٖا

٫ الاهٓمــت ألاؾاؾــُت ومــً زــال لهــظٍ الاهةها٧ــاث فــي ٞــٕغ ؤو٫، ومــً زــم بُــان جُــىع مٟهىمهــا ٣ٞهُــا الؿــلُم

 .في ٕٞغ زان للمدا٦م الجىاثُت الضولُت

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيتمذى مذى  ٚ حشائم الحشب ِاع اهت ا١اث لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيتاهىباٛ ـو ٚ حشائم الحشب ِاع اهت ا١اث لوابي ظير ألِا   اهىباٛ ـو

مـا٫ الٗضاثُـت ٌؿـمذ  بن ج٣ضًم الخ٠ُُ٨ ال٣اهىوي والىن٠ الصخُذ الهةها٧ـاث يـىابِ ؾـحر ألٖا

داو٫ البدــــض فــــي َبُٗــــت َــــظٍ اإلاسالٟــــاث والاهةها٧ــــاث ٣ٞهُــــا بةزًــــاٖها للىٓــــام ال٣ــــاهىوي اإلاىاؾــــب، وؾــــى

 و٢اهىهُا، زم بُان الىٓام ال٣اهىوي الظي جسً٘ له.

  أوال: جىوس هٍام املخالٙاث الجعيمت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي ِموما:أوال: جىوس هٍام املخالٙاث الجعيمت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي ِموما:

ل٣ـــض ٖـــٝغ هٓـــام اإلاسالٟـــاث الجؿـــُمت مىـــظ بضاًـــت ج٣ىـــحن ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي، ومـــً 

الخٗلُمـاث الهـاصعة ل٣ـاصة ظُـىف الىالًـاث اإلاخدـضة فـي اإلاُـضان داوالث في َـظا اإلاجـا٫ ٧اهـذ يـمً ؤو٫ اإلا

 مثها ما ههه: 44، خُض وعص في اإلااصة 1863الكهحرة بــــالثدت لُبر لٗام 

                                                           

1  ( -Natalie WAGNER, op.cit., p. 382. 
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١ـــل أِمـــا٥ الّىـــٚ الوحؽـــيت املشج٢بـــت لـــذ ألا ـــخاؿ فـــي البلـــذ الـــزي حّـــشك للٕـــضول و١ـــل "

تل و١ـل خ ـب أو اظـديالءل ح ـ  فـي جذمير للممخل٣اث ال ي٢ون ج حذ ٜيادة لابي مخو٥ بزل٤ل ١ل ظـٜش

ألامـــا٠ً املحخلـــت بـــالٝوةل و١ـــل أخفـــابل وحـــشحل وحؽـــوي ل أو ٜخـــل ل٣ـــل مـــً العـــ٣انل محٍـــوسة جحـــذ 

 وائلت الٝخلل أو أي ِٝوبت أخشى ؼذيذة مىاظبت لخىوسة الجشم.

فــــــياه   أوامــــــش ِليــــــا ِليــــــ  أي حىــــــذيل لــــــابي أو ِــــــون خــــــاؿل أزىــــــاء اسج٣ــــــاب أي ِىــــــٚل ِو

 (1)"يمخىاُ ًِ رل٤ل أو ٜذ  ّشك هٙع  للٝخل بفٙت ٜاهوهيت ِاع الٙوس مً ٜبل ٜائذٍ

مـــا٫ الـــ ـــت مـــً ألٖا ـــا لُــــوبـــظل٪ ههـــذ الخٗلُمـــاث ٖلـــى مجمٖى بر اهةها٧ـــا ل٣ـــىاهحن وؤٖـــغاٝ ـتي اٖخبَر

ه وال٣خــا٫ اإلا خهــاب والجــغح والدكــٍى غج٨بــت يــض الؿــ٩ان الخــغب، ومــً بُثهــا ال٣خــا٫ والؿــغ٢ت والثهــب والٚا

اإلاضهُحن بهىعة ٚحر ٢اهىهُت، بال ؤهه لم ج٨ً َىـا٥ بم٩اهُـت إلادا٦مـت ٖاصلـت إلاغج٨بـي َـظٍ ألاٞٗـا٫، ٩ٞاهـذ 

ــــم طلــــ٪ ٣ٞــــض ٧اهــــذ ؤولــــى  ال٣ٗىبــــت جُبــــ٤ مباقــــغة مــــً ٢بــــل ال٣اثــــض الٗؿــــ٨غي ٦جــــؼاء جــــإصًبي للٟاٖــــل، ٚع

لـــــى مؿـــــخىي الاجٟا٢ُــــــاث اإلادـــــاوالث الضولُـــــت لخ٣ىـــــحن اإلاسالٟـــــاث الجؿـــــُمت ل٣ـــــىاهحن وؤٖـــــغاٝ  الخـــــغب، ٖو

الخانـــت  ٨ٞ1906ـــغة اإلاٗا٢بـــت ٖلـــى اإلاسالٟـــاث الخُحـــرة ؤو٫ مـــغة يـــمً اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠  ثالضولُـــت، ْهـــغ 

حن خُض ههذ في اإلااصة  ما٫ الخالُت: 28بدماًت الجغحى واإلاغض ى مً الٗؿ٨ٍغ  مثها ٖلى اإلاٗا٢بت ٖلى ألٖا

 ٣ىاث اإلاؿلخت.ؤٖما٫ الؿلب الٟغصًت وؾىء مٗاملت ظغحى ومغض ى ال -

 بؾاءة اؾخٗما٫ ٖلم ؤو قاعة الهلُب ألاخمغ.   -

الخانــــت بخُبُــــ٤ اجٟا٢ُــــت ظىُــــ٠ للجغحــــى  1907ُٞمــــا جًــــمىذ اجٟا٢ُــــت الَــــاي الٗاقــــغة لٗــــام 

ت هها مكابها  يمً اإلااصة   (2) مثها. 21واإلاغض ى ٖلى الخغب البًر

ٚ املخالٙاث الجعيمت والخىيرة للٝاهون الذولي إلاوعاوي ب شائم -1  الحشب: ـو

ل٣ــض ظـــاء الخ٨ُُـــ٠ ال٣ـــاهىوي لالهةها٧ـــاث الجؿــُمت الجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ والبروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫ 

 مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫، خُض ظاء ٞجها: 85يمً ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة 

حّذ يهت ا١اث الجعيمت لالجٙاٜياث ولهـزا اللحـٞ البروجو٠ـو٥ بمثابـت حـشائم حـشب ورلـ٤  -5"

 ."م إلاخال٥ بخىبيٞ َزٍ املوازيٞمْ ِذ

غ وجإ٦ُـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ـو٢ـــض اٖخـــ ـــىص اإلاكـــاع٦ت فـــي اإلاـــاجمغ الضبلىماســـ ي لخُـــٍى برث الٞى

بٍر الـبٌٗ زـاعط ـبر ؤمـغا بـضيهُا، ُٞمـا اٖخــاإلاىُب٤ ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت بإن الىو ٖلى َظٍ ال٣ٟـغة ٌٗخـ

                                                           

1(- "All wanton violence committed against persons in the invaded country, all destruction of 

property not commanded by the authorized officer, all robbery, all pillage or sacking, even after 

taking a place by main force, all rape, wounding, maiming, or killing of such inhabitants, are 

prohibited under the penalty of death, or such other severe punishment as may seem adequate 

for the gravity of 'the offense. 

A soldier, officer or private, in the act of committing such violence, and disobeying a superior 

ordering him to abstain from it, may be lawfully killed on the spot by such superior.", 

Instructions for the government of armies of the united states in the field, prepared by FRANCIS 

LIEBER, op.cit., p. 16. 

 .107، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌغؼذٞ ػجبً ٛبشْ -(2
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٢ــــاهىن ظىُــــ٠  فــــي خــــغب هــــي الجــــغاثم اإلاىهــــىم ٖلجهــــاؾــــُا٢ه، خُــــض ؤن َىــــا٥ مٟهــــىم واخــــض لجــــغاثم ال

، بال ؤهـــــه جـــــم ب٢ـــــغاع ال٣ٟـــــغة  ـــــ٤ مـــــا ظـــــاء فـــــي هٓـــــام مد٨مـــــت هـــــىعمبٙر مـــــ٘ بٗـــــٌ  باالظمـــــإو٢ـــــاهىن الَـــــاي ٞو

 (1)الخدٟٓاث.

خمــــــاص ٖلـــــــى الضعاؾــــــت الخانـــــــت  ؤمــــــا بسهــــــىم ال٣ـــــــاهىن الــــــضولي ؤلاوؿـــــــاوي الٗغفــــــي، ُٞم٨ىىـــــــا الٖا

ُـــت  تيـالـــبال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي الٗغفـــي  ؤٖـــضتها اللجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ يـــمً ال٣اٖـــضة الٗٞغ

، (2)يهت ا١ــاث الجعــيمت للٝــاهون الــذولي إلاوعــاوي حؽــ٣ل حــشائم حــشب"ظــاء ههــها بــإن " تيـالــ 156ع٢ــم 

إنهــــا ظــــغاثم خــــغب مــــً ب٦مــــا جإ٦ــــض ؤن الخ٨ُُــــ٠ ال٣ــــاهىن لالهةها٧ــــاث الجؿــــُمت لل٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي 

ؾاؾـــُت للمدـــا٦م الجىاثُـــت الضولُـــت، وفـــي َـــظا الاججـــاٍ يـــمذ اإلاـــاصة الشامىـــت مـــً هٓـــام زـــال٫ ألاهٓمـــت ألا 

ـــت مـــً ألاٞٗـــا٫ والاهةها٧ـــاث التـــي ؤؾـــخ٣غ ال٣ًـــاء ـعومـــا ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت ؤ٦ـــ بر مجمٖى

 ظغاثم الخغب حٗني:الجىاجي الضولي ٖلى جهيُٟها ٦جغاثم خغب، ومً بحن ؤبغػ َظٍ الجغاثم 

 ظغاثم(. 08الجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ )يمذ  الجؿُمت٧اث الاهةها -1

ــاث الضولُــت اإلاؿــلخت فــي الىُــا١ الشابــذ فــي  حرةـالخُــالاهةها٧ــاث ألازــغي  -2 ت ٖلــى اإلاىاٖػ لل٣ــىاهحن الؿــاٍع

مت(. 26ال٣اهىن الضولي )يمذ   ظٍغ

هــــؼإ فــــي خالــــت و٢ــــٕى  1949اإلاكــــتر٦ت بــــحن اجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘  03للمــــاصة  الجؿــــُمتالاهةها٧ــــاث  -3

 ظغاثم(. 04مؿلر ٚحر طي َاب٘ صولي )يمذ 

ــــاث اإلاؿــــلخت ٚحــــر طاث  تيـالــــألازــــغي ل٣ــــىاهحن وؤٖــــغاٝ الخــــغب  حرةـالخُــــالاهةها٧ــــاث  -4 جىُبــــ٤ فــــي اإلاىاٖػ

مت(. 12الُاب٘ الضولي )يمذ   ظٍغ

تي جهـــــى٠ ظـــــغاثم الخـــــغب اإلاغج٨بـــــت ػمـــــً الجزاٖـــــاث ـو٧ـــــان َـــــظا الخ٣ؿـــــُم مـــــً ؤخـــــضر اللـــــىاثذ الـــــ

ىنل بلـى ج٣ؿـُم ظـغاثم الخـغب التـي جىةهـ٪ ٢ىاٖـض خماًـت ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ؤو اإلاؿلخت، والظي ج

جىةهــــ٪ يــــىابِ ؾــــحر وبصاعة الٗملُــــاث  تيـالــــمــــا ٌؿــــمى بىٓــــام ظىُــــ٠ ؤو ٢ــــاهىن ظىُــــ٠، وظــــغاثم الخــــغب 

 حر الضولُت.ـاإلاؿلخت الضولُت ٚوالجزاٖاث ن الَاي، وطل٪ في الٗضاثُت ؤو ما ٌؿمى بىٓام الَاي ؤو ٢اهى 

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

  ه  والٝاهووي ملٙهوم حشائم الحشبه  والٝاهووي ملٙهوم حشائم الحشبالخجـيل الٙٝالخجـيل الٙٝ

ُٗت الضولُـت لًـبِ مٟهـىم ظـغاثم الخـغب، و٢ـض  ل٣ض ظغث الٗضًض مـً اإلادـاوالث ال٣ٟهُـت والدكـَغ

ـــــت الىزـــــاث٤  جـــــإزغث َـــــظٍ اإلادـــــاوالث باإلاـــــضاعؽ ال٣ٟهُـــــت الضولُـــــت و٦ـــــظل٪ الٓـــــغوٝ اإلاخٗل٣ـــــت بىيـــــ٘ مجمٖى

ـــــغوٝ اإلادا٦مـــــاث  ـــــ٠ ال٣ٟهـــــي ٫ مشـــــل ٞجهـــــا مجغمـــــى الخـــــغب ؤمـــــام الٗضالـــــت، وهدىـــــاو  يتـالـــــالضولُـــــت ْو الخٍٗغ

ــ٠ مــً زــال٫ ألاهٓمــت الاؾاؾــُت للمدــا٦م الجىاثُــت الضولُــت ونــىال بلــى صعاؾــت  لجــغاثم الخــغب، زــم الخٍٗغ

مت الخغب و٧ل طل٪ ٦ما ًلي  : اع٧ان ظٍغ

 

                                                           

1)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., Art. 85 , p. 1004. 
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  حشائم الحشب في الٙٝ  الذولي:حشائم الحشب في الٙٝ  الذولي:أوال: أوال: 

ٟــاث ٣ٞهُــت لجــغاثم الخــ غب بــازخالٝ اإلاــظاَب ال٣ٟهُــت بال ؤنهــا جخٟــ٤ ٖلــى ٖىانــغ ْهــغث ٖــضة حٍٗغ

ها ال٣ُٟه  مت، ٞباليؿبت لل٣ٟه الٛغبي، ٣ٞض ٖٞغ غ َظٍ الجٍغ ٖـً " أوبن ـايم"مدضصة ًم٨ً ؤن حك٩ل ظَى

ت ؤٞٗا٫ ٤ جهي٠ُ مجمٖى  جخمشل في: (1)ٍَغ

  ا١اث الٝواِذ املعخٝشة لٝواهين وأِشاٗ الحشب مً وٗش أ٘شاد الٝواث املعلحت.إهت -1

 ما٥ الحشب املشج٢بت مً وٗش والزيً ال ييخمون للٝواث املعلحت للخفم.ل أ١ِ -2

 الجوظعت والخياهت صمً الحشب. -3

 ١ل أِما٥ الن ب. -4

٢ضم َظا الخٍٗغ٠ بياٞت َامت جخمشل في اٖخباع ظغاثم الخغب اهةها٧ـاث ل٣ـىاهحن وؤٖـغاٝ الخـغب، 

ظل٪ ظغاثم خـغب، بال ؤهـه ًازـظ ٖلُـه ٖـضم ٦ما ؤ٦ض ؤن اإلاضهُحن ٚحر اإلاىخمحن لل٣ىاث اإلاؿلخت ًغجب٩ىن ٦

يبِ اإلاٟهـىم وؤلا٦خٟـاء بالخٗـضاص، ٦مـا ؤن ؤٖمـا٫ الخُاهـت والجىؾؿـت وخــتى الثهـب ؤٞٗـا٫ جـضزل يـمً 

لـذ ٜـواهين الحـشب ال ـ  حّخــبر  يهت ا١ـاث " بإنهـا: "لوجاسباخـذو٢ض طَـب ال٣ُٟـه " ظغاثم ال٣اهىن الٗام،

ن  الاــــحي  للمبــــادئ ألاظاظــــيت لٝواِــــذ الحــــشب والٝواِــــذ ـملّــــحىائيـــت حىائيــــت فــــي يحــــو٥ الّاديــــت وا

بما ال يحترم ٜذظيت حياة إلاوعـان و خفـيخ ل  الّامت للٝاهون الجىا يل هٍشا لٙماِت ا ووحؽيت ال

ؤمـــا ، (2)واملعــاط الّؽــوا ي بحــٞ املل٢يــت وال ــ  ال ِالٜـــت لهــا بخحٝيــٞ مخىلبــاث المــشوسة الّعــ٢شيت"

هـــا بإنهـــا "" دون ديـــو دو ٘ـــابش"ال٣ُٟـــه  ـــا للٝـــاهون الـــذولي و جشج٢ـــب بواظـــىت ٣ٞـــض ٖٞغ حشيمـــت حؽـــ٣ل خٜش

ـ٠ ٌٜٗخا٥ ظواء ١اهذ لاسة با ٘شاد أو امل موِـت الذوليـت ـ بر ـخـ"، بال ؤن َـظا الخٍٗغ ٟـا قـمىلُا ٚو حر ـحٍٗغ

 (3)ص٤ُ٢، خُض ٌكخمل ٖلى الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت والجغاثم يض الؿالم  بلى ظاهب ظغاثم الخغب.

ــاع مثهــا مــا ط٦ــٍغ "وبــالٗىصة ب محمــذ ِبــذ لــى ال٣ٟــه الٗغبــي، ٣ٞــض ظــغث بٗــٌ اإلادــاوالث فــي َــظا ؤلَا

مــــت الخــــغب هــــي: "الواحــــذ الٙــــاس ــــاداث ـجلــــ٤ الجــــشائم الــــ" با٢خًــــاب بــــإن ظٍغ    جشج٢ــــب لــــذ ٜــــواهين ِو

ٗ(4)"الحــشب مــت الخــغب خؿــب مــا  بر ـخــ، َو َــظا الىنــ٠ ٢انــغا ٖــً ؤلاإلاــام بمسخلــ٠ الٗىانــغ اإلا٩ىهــت لجٍغ

ــــغي " تَــــغ ال٣اهىهُــــخضصجــــه ألا  ألاّ٘ــــا٥ بــــإن ظــــغاثم الخــــغب هــــي "  ِبــــذ الحميــــذ خمــــيغ"اإلاىٓمــــت لهــــا، ٍو

ـــاداث الحـــشب الـــ    جتر٠ـــب أزىـــاء حـــشب دوليـــت أو حالـــت حـــشب بـــين ووىـــين فـــي دولـــت ـاملخالٙـــت لٝـــواهين ِو

ــذاء إرا ١ــان ٘ي ــا إخــال٥ بالٝــاهون الــذولي ــمحاسبــت لــذ الخــابّين لذولــت ألِا ــم ٢هــىع َــظا الخٍٗغ ٠ " ٚع

ىُـحن ؤو فـي  في بٌٗ الٗىانغ بال ؤهه ٢ض ؤقاع بلى ه٣ُـت مهمـت هـي وظـىص ظـغاثم الخـغب فـي الخـغوب بـحن َو

 (5)الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.

                                                           

1)- Cité par: Georges ABI-SAAB, Rosemary ABI-SAAB, <<Les crimes de guerre>>, in Droit 

international pénal, op.cit., p.276. 

ٓوعغ  أُٞائٔبد اُلٍزٞه٣خ ٝاُزشو٣ؼ٤خ، –>>عوائْ اُؾوة<<، ك٢ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ  ،ػبِشٗوال ػٖ : طالػ اُل٣ٖ  -(2

 .121، ص ٍبثن

 .164-163، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌش١خخؽَبّ ػ٢ِ ػجل اُقبُن ٗوال ػٖ:  -(3

 .205اُؼوبة ػ٤ِٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  ، اُغوائْ اُل٤ُٝخ ٍِٝطخاٌفبسٓؾٔل ػجل اُٞاؽل ٣ٍٞق  -(4

 .164-163، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌش١خخؽَبّ ػ٢ِ ػجل اُقبُن ٗوال ػٖ :  -(5



 ائية يف النزاعات املشلحة املعاصرةالباب الثاني: اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العد

  
276 

 
  

مــــت الخــــغب هــــي ِمــــش ظــــّذ جوخؿــــب الــــض٦خىع  ِمــــل مــــً أِمــــا٥ الّىــــٚ مخــــالٚ " :ٞــــةن ظٍغ

ا أو أ خاـــــــا إلـــــــع املعـــــــنوليت    حّــــــشك  خفــــــــلٝــــــواهين الحـــــــشب أو الٝــــــاهون الـــــــذولي إلاوعــــــاوي و الـــــــ

 .(1)"الجىائيت الذوليت و ِاع أن ي٢ون َزا الّٙل بفذد هضاُ معلل دولي أو ٔير دولي

  بّن خال٥ ألاهٍمت ألاظاظيت للمحا٠م الذوليت:بّن خال٥ ألاهٍمت ألاظاظيت للمحا٠م الذوليت:  حشائم الحشبحشائم الحشبزاهيا: زاهيا: 

ل٣ض جىاولذ الٗضًض مً الىزاث٤ الضولُت وألاهٓمت ألاؾاؾُت للمدا٦م الضولُـت مـً ظهةهـا، ؤونـاٝ 

ٟاث مخٗضصة لجغاثم الخغب خؿب الخىظهاث الضولُت الؿاثضة ؤزىاء ويٗها، ٞبٗض الخـغب الٗاإلاُـت وحٗ ٍغ

ت إلاجغمـــي الخـــغب ـالـــ 1945الشاهُـــت ههـــذ اجٟا٢ُـــت لىـــضن  تي جًـــمىذ الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الٗؿـــ٨ٍغ

غاثم وهـــي ألاإلاـــان فـــي هـــىعمبٙر فـــي اإلاـــاصة الؿاصؾـــت ٖلـــى ؤن مد٨مـــت هـــىعمبٙر جســـخو بـــشالر ؤهـــىإ مـــً الجـــ

ـذ اإلاــاصة الؿاصؾـت فـي ٣ٞغتهــا )ب(  الجـغاثم يـض الؿـالم وظــغاثم الخـغب والجـغاثم يــض ؤلاوؿـاهُت، زـم ٖٞغ

 ظغاثم الخغب مً بإنها: 

 ــيل اهت ا١ــاث ٜــواهين وأِــشاٗ الحــشبل وحؽــمل َــزٍ يهت ا١ــاثل لــيغ ِاــع  حــشائم الحــشب: -ب"

ع الّمــل أو  ي ٔــشك حخــش ِاــع العــ٣ان ظــمليل الحفــشل الٝخــلل وظــوء املّاملــت وإلابّــاد لا٠ــشاٍ ِاــ

املـــذهيين أو فـــي ألاٜـــاليم املحخلـــتل ٜخــــل أو ظـــوء مّاملـــت أظـــشى الحــــشب أو ألا ـــخاؿ فـــي البحـــاسل ٜخــــل 

ائًل وخ ب املمخل٣اث الّامت والخاــتل الخـذمير الخّعـٙي للمـذن أو البلـذاث أو الٝـشىل أو الـذماس  الَش

 (2)"الزي ال جبرسٍ المشوسة الّع٢شيت

ولــم ًسخلــ٠ ألامــغ ٦شحــرا فــي ، (3)"حــشائم الحــشبظا الــىو ؤو٫ اؾــخسضام صولــي عؾــمي لخٗبـــحر "و٧ــان َــ

ــ٠ ظــغاثم الخــغب، ولــم ًــغص حٗبــ حر ظــغاثم الخــغب يــمً ـمد٨مــت َى٦ُــى التــي وعص ٞجهــا هــو ممازــل فــي حٍٗغ

ؿـــــالُٞا الؿـــــاب٣ت، خُـــــض ظـــــاء فـــــي اإلاـــــاصة الشاهُـــــت مىـــــه ونـــــ٠ " يهت ا١ـــــاث الىٓـــــام ألاؾاســـــ ي إلاد٨مـــــت ًٚى

ـــت ممازلـــت لالهةها٧ـــاث الجؿـــُمت اإلاىهــــىم 1949الجعـــيمت الجٙاٜيـــاث حىيـــٚ ألاس ـــْ  " جًـــمىذ مجمٖى

" وجًـمىذ َـظٍ اهت ا١ـاث ٜـواهين وأِـشاٗ الحـشبحر "ـٖلجها في َظٍ الاجٟا٢ُاث، وؤوعصث اإلاـاصة الشالشـت حٗبـ

 ألازحرة ما ههه:

 : اهت ا١اث ٜواهين وأِشاٗ الحشب:3املادة "

ظــلىت محا٠مــت ألا ــخاؿ الــزيً يىت ٢ــون ٜــواهين وأِــشاٗ الحــشبل  ي٢ــون للمح٢مــت الذوليــت

 وحؽمل َزٍ ألاّ٘ا٥ل ال ِاع ظمليل الحفش:

                                                           

-ثٖ ػٌٕ٘ٞ –ٕٗٞ اُل٢ُٝ أُؼبطو، اُطجؼخ األ٠ُٝ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، أٌُزجخ أُوًي٣خ، ٓؼغْ ك٢ اُوبعؼذ هللاػٔو  -(1

 .149-148، ص2005اُغيائو، 

2(- "(b) WAR CRIMES: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall 

include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any 

other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of 

prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private 

property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military 

necessity", Formulation of the Nuremberg principles", yearbook of the international law 

commission, documents of the second session including the report of the commission to the general 

assembly, 1950, op.cit., p. 377.  

 .458، ص 2010، َٓئ٤ُٝخ اُلُٝخ ك٢ ىٖٓ اُؾوة، كاه اٌُزبة اُؾل٣ش، اُوبٛوح، ٠بع١ٍٓب٢ٓ  -(3
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 اظخخذام أظلحت ظامت أو أظلحت أخشى بٝفذ الدعملب في مّاهاة ال دالي لها. -أ(

 برسٍ المشوسة الّع٢شيت.ـالخذمير املخّمذ للمذن أو البلذاث أو الٝشىل أو إحذار دماس ال ج -ب(

 الهجوم أو الٝفٚ بجي وظيلت ١اهذل للمذن أو الٝشى أو املعا٠ً أو املباوي الّضالء. -(ج

مـــا٥ الخيريـــت والخّلـــيم  -د( مفـــادسة وجـــذمير أو إلالـــشاس الّمـــذي للمنظعـــاث املخففـــت للّبـــادة وألِا

ما٥ الٙىيت والّلوم الخاسيخيت.  والٙىون والّلوم وأزاس وألِا

 (1) "خاـت.خ ب املمخل٣اث الّامت وال -َـ(

الىٓـــام ال٣ـــاهىوي لجـــغاثم الخـــغب خالُـــا ؤؾاؾـــه مـــً ؤخـــضر الىهـــىم الضولُـــت فـــي مجـــا٫ ٌؿـــخمض 

ى الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ؤو هٓام عوما، و٢ض اٖخمـض هٓـام  ال٣اهىن الضولي الجىاجي َو

م، و٢ـــض جـــم ج٣ؿـــُمها  عومـــا فـــي جدضًـــض ظـــغاثم الخـــغب ٖلـــى حٗـــضاص ألاٞٗـــا٫ التـــي جىـــضعط يـــمً َـــظا الخجـــٍغ

ا وهُـــا١ اعج٩ابهـــا بلـــى اهةها٧ـــاث ظؿـــُمت الجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ فـــي الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت الضولُـــت  خؿـــب مهـــاصَع

حــر  حــر الضولُــت، والجــغاثم الخُحــرة التــي جىةهــ٪ ٢ــىاهحن وؤٖــغاٝ الخــغب فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت ٚو ٚو

٤ ما ًلي:  الضولُت ٞو

 ثالث املؽتر٠ت:هت ا١اث اجٙاٜياث حىيٚ واملادة الإ -1

ظٍ  ا اإلاـاصي َو ٗـىص مهـضَع جمشل الاهةها٧اث الجؿُمت ل٣ىاٖض خماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت َو

للمسالٟاث الجؿُمت الجٟا٢ُاث ظىُـ٠ ألاعبـ٘ واإلاسالٟـاث الجؿـُمت للمـاصة الزالشـت اإلاكـتر٦ت فـي الجزاٖـاث 

حر الضولُت، ووٗغيها خؿب وعوصَا في اإلااصة ال  شامىت ومً هٓام عوما ألاؾاس ي:اإلاؿلخت الضولُت ٚو

ل و ــي أي ّ٘ــل مــً ألاّ٘ــا٥ 1949أٔعــىغ  12يهت ا١ـاث الجعــيمت الجٙاٜيــاث حىيــٚ املنسخــت فـي  -أ

 : م أح٣ام اجٙاٜيت حىيٚ راث الفلتالخاليت لذ ألا خاؿ أو املمخل٣اث الزيً جحمي

حٗمــــض ، عب بُىلىظُــــتبمــــا فــــي طلــــ٪ بظــــغاء ججــــاالخٗــــظًب ؤو اإلاٗاملــــت الالبوؿــــاهُت، ل ال٣خــــا٫ الٗمــــض

بلخــا١ جــضمحر واؾــ٘ الىُــا١ باإلامخل٩ــاث ، الصــخت حر بالجؿــم ؤو ـبخــضار مٗاهــاة قــضًضة ؤو بلخــا١ ؤطي زُــ

ت جـــ ٣ـــت ٖابشـــتـوالاؾـــدُالء ٖلجهـــا صون ؤن ج٩ـــىن َىـــا٥ يـــغوعة ٖؿـــ٨ٍغ ل برع طلـــ٪ وباإلاسالٟـــت لل٣ـــاهىن وبٍُغ

ـــام ؤؾـــحر خـــغب ؤو ؤي شـــخو آزـــغ مكـــمى٫ بالخماًـــت ٖلـــى الخضمـــت فـــي  ،نـــٟٝى ٢ـــىاث صولـــت مٗاصًـــت بٚع

فـــي ؤن ًدـــا٦م مدا٦مـــت ٖاصلـــت حٗمـــض خغمـــان ؤي ؤؾـــحر خـــغب ؤو شـــخو آزـــغ مكـــمى٫ بالخماًـــت مـــً خ٣ـــه 

اثً.ل ؤلابٗاص ؤو الى٣ل ٚحر اإلاكغوٖحن ؤو الخبـ ٚحر اإلاكغوٕت، وهٓامُ  ؤزظ الَغ

ـــــُو هـــــضاُ معـــــلل ٔـــــ -ط( ؽـــــتر٠ت بـــــين امل 3ير ري وـــــابْ دولـــــيل يهت ا١ـــــاث الجعـــــيمت للمـــــادة ـفـــــي حالـــــت ٜو

ل و ــــي أي مــــً ألاّ٘ــــا٥ الخاليــــت املشج٢بــــت لــــذ 1949أٔعــــىغ  8اجٙاٜيــــاث حىيــــٚ ألاس ــــْ املنسخــــت فــــي 

مـا٥ الحشبيـتل بمـا فـي رلـ٤ أ٘ـشاد الٝـواث املعـلحت الـزيً ـأ خاؿ ٔ ير مؽـتر٠ين اؼـترا١ا ّ٘ليـا فـي ألِا

                                                           

1(- Updated statute of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia, 

International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia, United nations, 

September 2009,  p. 5. 
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ــاب ت أو يحخ ـــاص أو ألٝــوا ظــالحهم وأول ـــ٤ الــزيً أـــبحوا ِـــاحضيً ِــً الٝخــا٥ بعـــملب املــشك أو إلـا

 ل و ي:  ي ظملب حخش

ه واإلاٗاملــــت ؾـــخٗما٫ الٗىـــ٠ يـــض الخُـــاة وألاشـــخام وبسانــــت ال٣خـــل بجمُـــ٘ ؤهىاٖـــه والا دكـــٍى

خــضاء ٖلــى ٦غامــت الصــخو، وبسانــت اإلا، وال٣اؾــُت الخٗــظًب ؤزــظ ، و ٗاملــت اإلاهُىــت والخاَــت بال٨غامــتالٖا

اثً  ر بالجؿم ؤو الصخت.حـحٗمض بخضار مٗاهاة قضًضة ؤو بلخا١ ؤطي زُ، و الَغ

 هٍام يهت ا١اث الخىيرة لٝواهين وأِشاٗ الحشب العاسيت ِاع النزاِاث املعلحت: -2

ما٫ الٗضاثُت، بط  ظٍ الاهةها٧اث هي ظغاثم الخغب طاث الٗال٢ت اإلاباقغة بًىابِ ؾحر ألٖا َو

زخُاع ألاَضاٝ جخًمً الٗضًض مً اإلادٓىعاث طاث الهلت بازخُاع وجىُٓم وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫، وا

حر اإلاكغوٖت  و٦ُُٟت بؾةهضاٞها ووجُب٤ُ اإلاباصت الٗامت اإلاخٗل٣ت بالخمُحز والخىاؾب وخٓغ  اإلاكغوٖت ٚو

ت ؤو ٖكىاثُت ألازغ و٢ض ٢ؿمةها اإلااصة الشامىت مً  الهجماث التي ال حؿبب آالم ال مبرع لها وجل٪ اإلاَٟغ

٤ الخ٣ؿُم الخالي:هٓام عوما ألاؾاس ي ٖلى ؤؾاؽ الجزاٖاث اإلاؿلخت الضول حر الضولُت ٞو  ُت ٚو

ـاث الذوليـت املعـلحت فـي الىىـاٛ الثابــذ ـيهت ا١ـاث الخىـ -أ ـشاٗ العـاسيت ِاـع املىاِص يرة للٝـواهين وألِا

 (1) .ٝاهون الذوليلل

                                                           

  ٝػلكد أُبكح األكؼبٍ اُزب٤ُخ: -(1
 أكواك ٓل٤٤ٖٗ ال ٣شبهًٕٞ ٓجبشوح ك٢ األػٔبٍ اُؾوث٤خ.رؼٔل رٞع٤ٚ ٛغٔبد ػل اٌَُبٕ أُل٤٤ٖٗ ثظلزْٜ ٛنٙ أٝ ػل  -1

 رؼٔل رٞع٤ٚ ٛغٔبد ػل ٓٞاهغ ٓل٤ٗخ، أ١ أُٞاهغ اُز٢ ال رشٌَ أٛلاكب ػٌَو٣ب. -2

رؼٔل شٖ ٛغٔبد ػل ٓٞظل٤ٖ َٓزقل٤ٖٓ أٝ ٓ٘شآد أٝ ٓٞاك أٝ ٝؽلاد أٝ ٓوًجبد َٓزقلٓخ ك٢ ٜٓٔخ ٖٓ ٜٓبّ أَُبػلح  -3

ز٢ رٞكو ُِٔل٤٤ٖٗ أٝ ُِٔٞاهغ أُل٤ٗخ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ ـ٤ضبم األْٓ أُزؾلح ٓبكآٞا ٣َزؾوٕٞ اُؾٔب٣خ اُاإلَٗب٤ٗخ أٝ ؽلع اَُالّ ػٔال ثٔ

 اُل٢ُٝ ُِ٘ياػبد أَُِؾخ.

رؼٔل شٖ ٛغّٞ ٓغ اُؼِْ ثؤٕ ٛنا اُٜغّٞ ٤ٍَلو ػٖ فَبئو رجؼ٤خ ك٢ األهٝاػ أٝ ػٖ اطبثبد ث٤ٖ أُل٤٤ٖٗ أٝ اُؾبم أػواه ٓل٤ٗخ  -4

ُ٘طبم ٝؽ٣َٞ األعَ ُِج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ ٣ٌٕٞ اكواؽٚ ٝاػؾب ثبُو٤بً ا٠ُ ٓغَٔ أٌُبٍت اُؼٌَو٣خ أُزٞهؼخ أٝ اؽلاس ػوه ٍٝبع ا

 أٍُِٔٞخ أُجبشوح.

 ٜٓبعٔخ أٝ هظق أُلٕ أٝ اُووٟ أٝ أَُبًٖ أٝ أُجب٢ٗ اُؼيالء اُز٢ ال رٌٕٞ أٛلاكب ػٌَو٣خ ثؤ٣خ ٤ٍِٝخ ًبٗذ. -5

 أُو٠ ٍالؽٚ ُْٝ رؼل ُغ٤ٚ ٤ٍِٝخ ُِلكبع. هزَ أٝ عوػ ٓوبرَ َٓزَِْ ٓقزبها، ٣ٌٕٞ هل -6

اٍبءح اٍزؼٔبٍ ػِْ اُٜلٗخ أٝ ػِْ اُؼلٝ أٝ شبهارٚ اُؼٌَو٣خ ٝى٣ٚ اُؼٌَو١ أٝ ػِْ األْٓ أُزؾلح أٝ شبهارٜب أٝ أى٣بئٜب اُؼٌَو٣خ،  -7

 ٤يح الرلبه٤بد ع٤٘ق ٓٔب ٣َلو ػٖ ٓٞد األكواك أٝ اُؾبم اطبثبد ثبُـخ ثْٜ.ـًٝنُي اُشؼبهاد أُٔ

ز٢ رؾزِٜب، أٝ اثؼبك أٝ ٗوَ ـ٤و ٓجبشو، ث٘وَ أعياء ٖٓ ٌٍبٜٗب أُل٤٤ٖٗ ا٠ُ األهع اُـكُٝخ االؽزالٍ ػ٠ِ ٗؾٞ ٓجبشو أٝ ؿ ه٤بّ -8

 ٌٍبٕ ًَ األهع أُؾزِخ أٝ أعياء ْٜٓ٘ كافَ ٛنٙ األهع أٝ فبهعٜب.

ق٤و٣خ ٝا٥صبه اُزبه٣ق٤خ، ٝأَُزشل٤بد رؼٔل رٞع٤ٚ ٛغٔبد ػل أُجب٢ٗ أُقظظخ ُألؿواع اُل٤٘٣خ أٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٝ اُل٤٘خ أٝ اُ -9

 ٝأٓبًٖ رغٔغ أُوػ٠ ٝاُغوؽ٠ شو٣طخ أال رٌٕٞ أٛلاكب ػٌَو٣خ.

افؼبع األشقبص أُٞعٞك٣ٖ رؾذ ٍِطخ ؽوف ٓؼبك ُِزش٣ٞٚ اُجل٢ٗ أٝ أل١ ٗٞع ٖٓ اُزغبهة اُطج٤خ أٝ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ال رجوهٛب  -10

َُٔزشل٠ ُِشقض أُؼ١ٞ٘ ٝاُز٢ ال رغو١ ُظبُؾٚ ٝرزَجت ك٢ ٝكبح مُي اُشقض أُؼبُغخ اُطج٤خ أٝ ٓؼبُغخ األٍ٘بٕ أٝ أُؼبُغخ ك٢ ا

 أٝ أُٝئي األشقبص أٝ ك٢ رؼو٣غ طؾزْٜ ُقطو شل٣ل.

 هزَ أكواك ٓ٘ز٤ٖٔ ا٠ُ كُٝخ ٓؼبك٣خ أٝ ع٤ش ٓؼبك أٝ اطبثزْٜ ؿلها. -11

 اػالٕ أٗٚ ُٖ ٣جو٠ أؽل ػ٠ِ ه٤ل اُؾ٤بح. -12

 ُْ ٣ٌٖ ٛنا اُزل٤ٓو أٝ االٍز٤الء ٓٔب رؾزٔٚ ػوٝهاد اُؾوة.رل٤ٓو ٓٔزٌِبد اُؼلٝ أٝ االٍز٤الء ػ٤ِٜب ٓب  -13

 اػالٕ إٔ ؽوٞم ٝكػبٟٝ هػب٣ب اُطوف أُؼبك١ ِٓـبح أٝ ٓؼِوخ أٝ ُٖ رٌٕٞ ٓوجُٞخ ك٢ أ٣خ ٓؾٌٔخ. -14

 .ا هجَ ٗشٞة اُؾوة ك٢ فلٓخ اُلُٝخاعجبه هػب٣ب اُطوف أُؼبك١ ػ٠ِ االشزواى ك٢ ػ٤ِٔبد ٓٞعٜخ ػل ثِلاْٜٗ ؽز٠ ٝإ ًبٗٞ -15

 ٜت أ١ ثِلح أٝ ٌٓبٕ ؽز٠ ٝإ ُْ رْ االٍز٤الء ػ٤ِٚ ػ٘ٞح.ٗ -16

 اٍزقلاّ أَُّٞ أٝ األٍِؾخ أَُٔٔخ. -17

 اٍزقلاّ اُـبىاد اُقبٗوخ أٝ اَُبٓخ أٝ ؿ٤وٛب ٖٓ اُـبىاد ٝع٤ٔغ ٓب ك٢ ؽٌٜٔب ٖٓ اَُٞائَ أٝ أُٞاك أٝ األعٜيح. -18

اُوطبطبد ماد األؿِلخ اُظِجخ اُز٢ ال ٣ـط٢ ًبَٓ  اٍزقلاّ اُوطبطبد اُز٢ رٔلك أٝ رزَطؼ ثَُٜٞخ ك٢ اُغَْ اُجشو١ ٓضَ -19

 عَْ اُوطبطخ أٝ اُوطبطبد أُؾيىح اُـالف.
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ــاث املعــلحت ٔــ -ب ــشاٗ العــاسيت ِاــع املىاِص ير راث الىــابْ الــذوليل ـيهت ا١ــاث الخىيــرة للٝــواهين وألِا

 (1) .الذولي الثابذ لٝاهون في الىىاٛ 

الخــــٔ مــــً زــــال٫ جدلُــــل اإلاــــاصة الشامىــــت مــــً الىٓــــام ألاؾاســــ ي للمد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت بــــإن  ٍو

ظــــغاثم الخــــغب ٢امــــذ ٖلــــى الخٟغ٢ــــت بــــحن هٓــــامي ظىُــــ٠ والَــــاي فــــي ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ؾــــىاء فــــي 

مــا٫ الٗضاثُــت الضولُــت، وؤن الٛالبُــت الٗٓمــي ال  حر ـٚــالجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت و  هةها٧ــاث يــىابِ ؾــحر ألٖا

ـاث املعـلحت  وعصث جدذ حٗبحر " ـشاٗ العـاسيت ِاـع املىاِص " مـً ٢خـل يهت ا١ـاث الخىيـرة للٝـواهين وألِا

ُـــــــان اإلاضهُـــــــت واهةها٧ـــــــاث مبـــــــضؤ الخمُـــــــ حز والخىاؾـــــــب وخٓـــــــغ الهجمـــــــاث ـواؾـــــــةهضاٝ للؿـــــــ٩ان اإلاـــــــضهُحن وألٖا

ألاؾلخت اإلادٓىعة ؤو اؾخسضم ألاؾلخت بك٩ل مدٓـىع ًسـغ١  الٗكىاثُت والاهةها٧اث اإلاخٗل٣ت باؾخسضام

الخ٣ُُض اإلاٟغوى ٖلجها و٦ظل٪ ما حٗل٤ بدٓغ وج٣ُُض وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ ٩ٞان ٖـضص الجـغاثم يـمً 

مـــــت فـــــي الجزاٖــــاث اإلاؿـــــلخت الضولُـــــت، ومــــً ظهـــــت ؤزـــــغي  30حرا ظــــضا ونـــــل بلـــــى ٢غابــــت ـَــــظا ال٣ؿـــــم ٦بـــــ ظٍغ

                                                                                                                                                                                     

اٍزقلاّ أٍِؾخ أٝ هنائق أٝ ٓٞاك أٝ أٍب٤ُت ؽوث٤خ رَجت ثطج٤ؼزٜب أػواها ىائلح أٝ آالٓب ال ُيّٝ ُٜب، أٝ رٌٕٞ ػشٞائ٤خ  -20

إٔ رٌٕٞ ٛنٙ األٍِؾخ ٝاُونائق ٝأُٞاك ٝاألٍب٤ُت اُؾوث٤خ ٓٞػغ ؽظو  ثطج٤ؼزٜب ثبُٔقبُلخ ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ُِٔ٘بىػبد أَُِؾخ، ثشوؽ

 .123، 121شبَٓ ٝإٔ رلهط ك٢ ٓوكن ُٜنا اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ، ػٖ ؽو٣ن رؼل٣َ ٣زلن ٝاألؽٌبّ ماد اُظِخ اُٞاهكح ك٢ أُبكر٤ٖ 

 االػزلاء ػ٠ِ ًوآخ اُشقض ٝثقبطخ أُؼبِٓخ ا٤ُٜٔ٘خ ٝاُؾبؽخ ثبٌُوآخ. -21

، أٝ 7)ٝ( ٖٓ أُبكح  2الٍزؼجبك اُغ٢َ٘ أٝ اإلًواٙ ػ٠ِ اُجـبء أٝ اُؾَٔ اُوَو١ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُؼوف ك٢ اُلووح االؿزظبة أٝ ا -22

 اُزؼو٤ْ اُوَو١، أٝ أ١ شٌَ آفو ٖٓ أشٌبٍ اُؼ٘ق اُغ٢َ٘ ٣شٌَ أ٣ؼب اٗزٜبًب فط٤وا الرلبه٤بد ع٤٘ق.

ؾظبٗخ ٖٓ اُؼ٤ِٔبد اُؼٌَو٣خ ػ٠ِ ٗوبؽ أٝ ٓ٘بؽن اٍزـالٍ ٝعٞك شقض ٓل٢ٗ أٝ أشقبص آفو٣ٖ ٓزٔزؼ٤ٖ ثؾٔب٣خ إلػلبء اُ -23

 أٝ ٝؽلاد ػٌَو٣خ ٓؼ٤٘خ.

رؼٔل رٞع٤ٚ ٛغٔبد ػل أُجب٢ٗ ٝأُٞاك ٝاُطج٤خ ٍٝٝبئَ اُ٘وَ ٝاألكواك ٖٓ َٓزؼ٢ِٔ اُشؼبهاد ا٤ُٔٔيح أُج٤٘خ ك٢ ارلبه٤بد ؽجوب  -24

 ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ.

ز٢ ال ؿ٠٘ ػٜ٘ب ُجوبئْٜ، ثٔب ك٢ مُي رؼٔل ػوهِخ ـٖ أُٞاك اُرؼٔل رغ٣ٞغ أُل٤٤ٖٗ ًؤٍِٞة ٖٓ أٍب٤ُت اُؾوة ثؾوٓبْٜٗ ٓ -25

 اإلٓلاكاد اُـٞص٤خ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ارلبه٤بد ع٤٘ق.

  رغ٤٘ل األؽلبٍ كٕٝ اُقبَٓخ ٖٓ اُؼٔو اُيا٤ٓب أٝ ؽٞػ٤ب ك٢ اُوٞاد أَُِؾخ أٝ اٍزقلآْٜ ُِٔشبهًخ كؼ٤ِب ك٢ األػٔبٍ اُؾوث٤خ.

 .672، 670 وعغ ٍبثن، ص ص، ٓارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ  أٗظو ك٢ مُي:

 ٚرزّثً فٟ األفؼبي اٌزب١ٌخ: -(1

 رؼٔل رٞع٤ٚ ٛغٔبد ػل اٌَُبٕ أُل٤٤ٖٗ ثظلزْٜ ٛنٙ أٝ ػل أكواك ٓل٤٤ٖٗ ال ٣شبهًٕٞ ٓجبشوح ك٢ األػٔبٍ اُؾوث٤خ. -1

واك ٖٓ َٓزؼ٢ِٔ اُشؼبهاد ا٤ُٔٔيح أُج٤٘خ ك٢ ارلبه٤بد رؼٔل رٞع٤ٚ ٛغٔبد ػل أُجب٢ٗ ٝاُٞؽلاد اُطج٤خ ٍٝٝبئَ اُ٘وَ ٝاألك -2

 ع٤٘ق ؽجوب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ.

رؼٔل شٖ ٛغٔبد ػل ٓٞظل٤ٖ َٓزقل٤ٖٓ أٝ ٓ٘شآد أٝ ٓٞاك أٝ ٝؽلاد أٝ ٓوًجبد َٓزقلٓخ ك٢ ٜٓٔخ ٖٓ ٜٓبّ أَُبػلح  -3

ز٢ رٞكو ُِٔل٤٤ٖٗ أٝ ُِٔٞاهغ أُل٤ٗخ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ اإلَٗب٤ٗخ أٝ ؽلع اَُالّ ػٔال ث٤ٔضبم األْٓ أُزؾلح ٓبكآٞا ٣َزؾوٕٞ اُؾٔب٣خ اُ

 اُل٢ُٝ ُِ٘ياػبد أَُِؾخ.

رؼٔل رٞع٤ٚ ٛغٔبد ػل أُجب٢ٗ أُقظظخ ُألؿواع اُل٤٘٣خ أٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٝ اُل٤٘خ أٝ اُق٤و٣خ ٝا٥صبه اُزبه٣ق٤خ، ٝأَُزشل٤بد  -4

 ٝأٓبًٖ رغٔغ أُوػ٠ ٝاُغوؽ٠ شو٣طخ أال رٌٕٞ أٛلاكب ػٌَو٣خ.

 ثِلح أٝ ٌٓبٕ ؽز٠ ٝإ رْ االٍز٤الء ػ٤ِٚ ػ٘ٞح.ٜٗت أ١  -5

، أٝ 7)ٝ( ٖٓ أُبكح  2االؿزظبة أٝ االٍزؼجبك اُغ٢َ٘ أٝ اإلًواٙ ػ٠ِ اُجـبء أٝ اُؾَٔ اُوَو١ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُؼوف ك٢ اُلووح  -6

٤ٖ ارلبه٤بد ع٤٘ق أُشزوًخ ث 3اُزؼو٤ْ اُوَو١، أٝ أ١ شٌَ آفو ٖٓ أشٌبٍ اُؼ٘ق اُغ٢َ٘ ٣شٌَ أ٣ؼب اٗزٜبًب فط٤وا ُِٔبكح 

 األهثغ.

رغ٤٘ل األؽلبٍ كٕٝ اُقبَٓخ ٖٓ اُؼٔو اُيا٤ٓب أٝ ؽٞػ٤ب ك٢ اُوٞاد أَُِؾخ أٝ ك٢ عٔبػبد َِٓؾخ أٝ اٍزقلآْٜ ُِٔشبهًخ كؼ٤ِب  -7

 ك٢ األػٔبٍ اُؾوث٤خ.

ٔؼ٤٤ٖ٘ أٝ ألٍجبة ػٌَو٣خ اطلاه أٝآو ثزشو٣ل اٌَُبٕ أُل٤٤ٖٗ ألٍجبة رزظَ ثبُ٘ياع، ٓب ُْ ٣ٌٕٞ مُي ثلاع ٖٓ أٖٓ أُل٤٤ٖٗ اُ -8

 ِٓؾخ.

 هزَ أؽل أُوبر٤ِٖ ٖٓ اُؼلٝ أٝ اطبثزٚ ؿلها. -9

 اػالٕ أٗٚ ُٖ ٣جو٠ اؽل ػ٠ِ ه٤ل اُؾ٤بح. -10

افؼبع األشقبص أُٞعٞك٣ٖ رؾذ ٍِطخ ؽوف آفو ك٢ اُ٘ياع ُِزش٣ٞٚ اُجل٢ٗ أٝ أل١ ٗٞع ٖٓ اُزغبهة اُطج٤خ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ال  -11

ز٢ ال رغو١ ُظبُؾٚ ٝرزَجت ك٢ ٝكبح مُي ـألٍ٘بٕ أٝ أُؼبُغخ ك٢ أَُزشل٠ ُِشقض أُؼ٢٘ ٝاُرجوهٛب أُؼبُغخ اُطج٤خ أٝ ٓؼبُغخ ا

 اُشقض أٝ أُٝئي األشقبص أٝ ك٢ رؼو٣غ طؾزْٜ ُؾظو شل٣ل.

 رل٤ٓو ٓٔزٌِبد اُؼلٝ أٝ االٍز٤الء ػ٤ِٜب ٓب ُْ ٣ٌٕٞ ٛنا اُزل٤ٓو أٝ االٍز٤الء ٓٔب رؾزٔٚ ػوٝهاد اُؾوة. -12

 .673، 672 ص ، ٓوعغ ٍبثن، صٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔا: ِٛعٛػخ أٗظو ك٢ مُي
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ُمت الخانــت ب٣ىاٖــض خماًــت ضــخاًا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت والتــي لــم جخًــمً جًــمىذ اإلاــاصة الاهةها٧ــاث الجؿــ

ما٫ الٗضاثُت.  ظغاثم ٦شحرة، ما ًجٗل ٢م٘ ظغاثم الخغب َى الىٓام ألامشل ل٣م٘ وعصٕ اهةها٧اث ؾحر ألٖا

مـا٫ الٗضاثُـت ال ؾـُما  ذ الجغاثم اإلاكاع بلجها َاثٟت مٗخبرة مً اهةها٧اث يىابِ ؾحر ألٖا و٢ض ٖٞغ

ٝغ بهـا يـمً ـاث اإلاؿلخت الضولُت، بال ؤن َظٍ ال٣اثمت لم ج٨ً مخ٩اٞئـت مـ٘ ٢اثمـت الجـغاثم اإلاٗخـفي الجزاٖ

الضولُــت، و٢ــض ٖــٝغ الىٓــام ألاؾاســ ي بصعاط ظــغاثم ظضًــضة لــم ًــخم  حر ـٚــالىُـا١ الشابــذ للجزاٖــاث اإلاؿــلخت 

ٟـا٫ مـا صون  ال٣ٗاب ٖلجها في اإلادا٦م الضولُت الؿاب٣ت مشل بٌٗ ظغاثم الٗى٠ الجيس ي واؾـخسضام ألَا

ـــم وعوصَـــا يـــمً  15ؾـــً  مـــا٫ الٗضاثُـــت، وظـــغاثم ؤزـــغي لـــم جـــضعط فـــي ال٣اثمـــت ٚع ؾـــىت للمكـــاع٦ت فـــي ألٖا

تي جدــىي ٢ــىي ـالاهةها٧ــاث الجؿــُمت للبروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫ ٦مهاظمــت ألاقــٛا٫ الهىضؾــُت واإلايكــأث الــ

م مً ؤن ال٣اهىن الضولي الٗغفي ؾُدل َظٍ ؤلاقـ٩الُ ت، و٢ـض وعص جٟهـُل لهـظٍ الجـغاثم زُغة، ٖلى الٚغ

ـــغاٝ ٖـــام  وتهـــضٝ الىز٣ُـــت بلـــى  2000وؤع٧انهـــا يـــمً وز٣ُـــت الخ٣ـــت اٖخمـــضث مـــً ٢بـــل ظمُٗـــت الـــضو٫ ألَا

 (1) مؿاٖضة اإلاد٨مت في جٟؿحر وجُب٤ُ الجغاثم اإلادضصة.

ـاع ال٣ـاهىوي لجـغاثم الخـغب ٖلـى اإلاؿـخىي  وجإؾِؿا ٖلـى طلـ٪، بمـا ؤن هٓـام عومـا ؤنـبذ ٌكـ٩ل ؤلَا

 ولي ًم٨ىىا بظما٫ حٍٗغ٠ لجغاثم الخغب ٖلى يىثه ٧الخالي:الض

ـت أ٘ـشاد" ي ١ل ّ٘ـل أو امخىـاُ ــ لـذ أ ـخاؿ  ينأو ِعـ٢شي ينمـذهي لادس ِـً ٘ـشد أو م مِو

ير دولـي أو ـترة هـضاُ معـلل دولـي أو ٔــأو ممخل٣اث محميـت بموحـب ٜواِـذ الٝـاهون الـذولي إلاوعـاوي فـي ٘ـ

اهت ـــــاٟ خىيـــــر لٝـــــواهين وأِـــــشاٗ الحـــــشب أو اهت ـــــاٟ حعـــــيم حالـــــت احـــــخال٥ بموحبـــــ  يٝـــــوم ِـــــً ِمـــــذ ب

والبروجو٠ــــوالث إلالــــا٘يتل و١ــــل مــــا  عــــخ ذ مــــً اجٙاٜيــــاث فــــي َــــزا  1949الجٙاٜيــــاث حىيــــٚ ألاس ّــــت 

 الفذدل مما يشجب املعنوليت الذوليت ًِ َزا يهت اٟ"

  زالثا: أس١ان حشائم الحشب:زالثا: أس١ان حشائم الحشب:

ــ٠ ومـً زـال٫ بُــان ؤع٧ـان ظــغاثم الخـغب مــً ع٦ـً قــغعي اإلاجمــل هدـاو٫ فــي مـا ًلـي  الؿـاب٤ الخٍٗغ

 وع٦ً ماصي وع٦ً مٗىىي وع٦ً صولي:

 الش٠ً املادي في حشيمت الحشب: -1

غ ًسخلــ٠  خُلــب جـــٞى مـــت الخــغب ٖــً ب٣ُــت ؤع٧ــان الجـــغاثم الضولُــت ألازــغي ٍو الــغ٦ً اإلاــاصي فــي ظٍغ

مــــت خــــغب بال فـــــي خالــــت الخــــ ً ألاو٫ َــــى يــــغوعة ٢ُـــــام خــــغب ؤو هــــؼإ مؿـــــلر، وال ظٍغ  غب، والشـــــاويٖىهــــٍغ

اعج٩ـــاب ؤخـــض ألاٞٗـــا٫ التـــي جىةهـــ٪ ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي، ُٞمـــا ًســـو ٢ُـــام خالـــت الخـــغب ٞـــةن 

ــــَـــظا اإلاهـــُلر ٦مـــا ؾـــب٣ذ ؤلاقـــاعة ًىهـــٝغ فـــي اإلاٟهـــىم الخـــضًض بلـــى الـــ ُـــه الـــضولي ٚو حر ـجزإ اإلاؿـــلر بىٖى

 (2)خؿب الىُا١ اإلااصي الظي خضصها ؾاب٣ا. الضولي

                                                           

ك٤َُ  -، >>اُِغ٘خ اُزؾؼ٤و٣خ ُِٔؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ : أهًبٕ عوائْ اُؾوة <<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ دٚسِٚبْ ً٘ٞد -(1

 .516، 515اُزطج٤ن ػ٠ِ اُظؼ٤ل اُٞؽ٢٘، ٓوعغ ٍبثن، ص 

 .41-32ص  ٓوعغ ٍبثن، ،ُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗٓلفَ ا٠ُ اُوبٕٗٞ ا، اٌضِبٌٟ ػبٓو -(2
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مــت الخــغب ؤمــا مــا ًســو الكــ٤  الشــاوي مــً الــغ٦ً اإلاــاصي ٞهــى ٢ُــام اهةهــا٥ لل٣ىاٖــض الضولُــت ٞجٍغ

ا مـً الجـغاثم جٟتـرى وظـىص ؾـلى٥ ؤو وكـاٍ بوؿـاوي بعاصي لـه مٓهـغ زـاعجي مدؿـىؽ، ؾـىاء ٧ـان  ٦ٛحَر

ٗـــــغى الٟاٖـــــل لل٣ٗـــــاب،  ؾـــــلى٥ اًجابُـــــا ؤو ؾـــــلبُا ًـــــاصي بلـــــى هدُجـــــت ًجغمهـــــا ال٣ـــــاهىن الـــــضولي الجىـــــاجي َو

ىا له ٖىانغ زالزت هي )الؿلى٥، الىدُجت، الغابُت الؿببُت بُثهما(، ٞالؿـلى٥ َـى خغ٦ـت ٞالغ٦ً اإلااصي َ

ت بعاصًــت لهــا مٓهــغ مــاصي مدؿــىؽ حؿــخلؼم اؾــخسضام واخــض ؤو ؤ٦ــ ثر مــً ؤًٖــاء الجؿــم، وجدــضر ـًٖــٍى

مــــت، و  ت جــــاصي بلــــى بخــــضار ب٢ــــض ٩ًــــىن الؿــــلى٥ آزــــاعا ؤو تهــــضص مدــــل الجٍغ ًجابُــــا بال٣ُــــام بإٖمــــا٫ ًٖــــٍى

جــــت اإلادٓــــىعة ٧ال٣خــــل واؾــــخسضام ألاؾــــلخت اإلادٓــــىعة ..الــــ ، ؤو ؾــــلبُا باالمخىــــإ ٖــــً ٞٗــــل ًخُلــــب الىدُ

ال٣اهىن ال٣ُام به مما ًدؿبب في و٢ٕى الىدُجت اإلادٓىعة مشل امخىإ ال٣اثض الٗؿـ٨غي ٖـً ظـؼع الجىـىص 

مــت خــغب مــ٘ ٖلمــه بــاٖتزامهم اعج٩ابهــا ً الؿــلى٥ اإلاــاصي ، والىدُجــت هــي ألازــغ اإلاترجــب ٖــ(1) مــً اعج٩ــاب ظٍغ

والظي ًمـ بال٣ىاٖض واإلاهالر الضولُت، والٗال٢ت الؿببُت جمشـل الهـلت التـي جـغبِ بـحن الىدُجـت والٟٗـل 

خُـــض جا٦ـــض ؤن الٟٗـــل َـــى اإلادؿـــبب فـــي بخـــضار الىدُجـــت وبةؾـــىاص َـــظٍ الىدُجـــت لصـــخو مٗـــحن لخدضًـــض 

 (2) اإلاؿاولُت بٗض طل٪.

مـــا٫ الٗضاثُـــت وعصث يـــمً ال٣ٟـــغة الشاهُـــت )ب، بن ظـــغاثم الخـــغب طاث الهـــلت ب٣ىاٖـــض ؾـــحر ألٖا

ٌ( مــــً اإلاــــاصة الشامىــــت مــــً هٓــــام عومــــا ألاؾاســــ ي للمد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت، و٢ــــض ؤزــــاعث َــــظٍ ال٣ٟــــغاث 

ت للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُــت بسهـىم نـُاٚت َـظٍ الجــغاثم  مىا٢كـاث مؿخًُٟـت فـي اللجىــت الخدًـحًر

ش  مــــــا٫ 2000ًىهُــــــى  30وب٢ــــــغاع الىز٣ُــــــت اإلاخٗل٣ــــــت بإع٧انهــــــا بخــــــاٍع ، وظــــــغاثم الخــــــغب طاث الهــــــلت بؿــــــحر ألٖا

، 10، 8ب باؾــخصىاء ال٣ٟــغاث  - 2 – 8الٗضاثُــت فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت الضولُــت هــي ٧ــل مــا ظــاءث بــه اإلاــاصة 

 مثها. 22، 14

ب والتــي جخٗلــ٤ بــإهىإ مُٗىــت مــً الهجمــاث -2-8مــً اإلاــاصة  24، 4، 3، 2، 1وبسهــىم الجــغاثم 

ــىص اإلاكــتر٦ت  ٚحـر اإلاكــغوٖت يــض ُــان اإلادمُــت ٣ٞــض ظــغي ه٣ــاف خــاص بسهىنــها بــحن الٞى ألاشــخام وألٖا

ت للمد٨مت الجىاثُت الضولُت، و٧اهذ الى٣ُـت الخالُٞـت هـي مـا بطا ٧اهـذ َـظٍ الجـغاثم  في اللجىت الخدًحًر

ىص بلى ٖـضم اقـتراٍ الىدُجـت بطا  جخُلب هدُجت ما ؤم ؤن الؿلى٥ وخضٍ ٧اٝ ل٣ُامها، وطَبذ ؤٚلب الٞى

ُــان  ٢ــام الؿــلى٥ ٞٗــال وجــم اؾــخ٨ما٫ ٖىانــغ الؿــلى٥ بخىظُــه الهجــىم يــض ألاشــخام اإلادمُــحن ؤو ألٖا

ـىص بلـى الىدُجـت  ضم جد٤٣ الىدُجت لٗلت ما في الؿالح اإلاؿخسضم مشال، فـي خـحن عؤث بٗـٌ الٞى اإلادمُت ٖو

الجــاوي ٌٗا٢ـــب مُلىبــت الؾــخ٨ما٫ ٖىانــغ الاهةهــا٥ وفــي خالــت ٖــضم و٢ـــٕى الىدُجــت لخلــل فــي الؿــالح ٞــةن 

مت.  (3)بالكغوٕ في الجٍغ

 الش٠ً املّىوي في حشيمت الحشب: -2

ـــت الٗىانـــغ الصخهـــُت  مـــت َـــى مجمٖى ـــت الٗامـــت للجٍغ الـــغ٦ً اإلاٗىـــىي ٦مـــا َـــى مٗـــغوٝ فـــي الىٍٓغ

ٗٝغ بال٣هض الجىـاجي، وال٣هـض الجىـاجي فـي ظـغاثم  والظاجُت لئلوؿان التي حك٩ل باٖشا ٣ًترن بالؿلى٥ َو

                                                           

 .125 -105، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌّغذٞػبكٍ ػجل هللا  -(1

 .85-84، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌمٙٛخٟػ٢ِ ػجل اُوبكه  -(2

 .515، ٓوعغ ٍبثن، ص دٚسِٚبْ ً٘ٞد -(3
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، ُٟٞتـــرى ابخـــضاءا ؤن الجـــاوي ٌٗلـــم بـــإن (1)غ ال٣هـــض الٗـــام اإلا٩ـــىن مـــً الٗلـــم وؤلاعاصةالخـــغب ٣ًخيـــ ي جـــٞى

ــغاٝ الضولُــت، ٦مــا  الؿــلى٦ُاث التــي ًإججهــا مسالٟــت ل٣ــىاهحن وؤٖــغاٝ الخــغب ٦مــا ٖــضصتها الاجٟا٢ُــاث وألٖا

غ٦ً ترى اوٗــــضام الـــــًجــــب ؤن جخجــــه بعاصة الجــــاوي بلــــى اعج٩ــــاب َــــظا الؿــــلى٥ ؤو الٟٗــــل اإلاجــــغم، ومىــــه ًٟــــ

  (2) اإلاٗىىي في خا٫ ؤلا٦غاٍ مشال ؤو خالت الضٞإ الكغعي.

وبخىاٞغ ٖىهغي الٗلم وؤلاعاصة ًخد٤٣ ال٣هض الجىاجي وبالخالي الـغ٦ً اإلاٗىـىي وال٣هـض اإلاُلـىب 

مـــت ٖلــــى خــــضا، ووٞـــ٤ َــــظا الخدلُــــل  فـــي ظــــغاثم الخــــغب َـــى ال٣هــــض الٗــــام صون ال٣هـــض الخــــام ل٩ــــل ظٍغ

مـت جخُلـب جغجِبـا ٞجغاثم الخغب في الٛالب حٗخب ر ظـغاثم ٖمضًـت ال ًم٨ـً جهـىع ٢ُامهـا بالخُـإ ٧ىنهـا ظٍغ

مـــً  30مؿــب٣ا ومجــاال م٩اهُــا وشخهــُا وػمىُــا واؾــٗا وبًٗــها ًــخم ٖلــى مغاخــل، وفــي طلــ٪ جــىو اإلاــاصة 

هٓــام عومــا للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ٖلــى يــغوعة جــىاٞغ الٗلــم باإلاؿــاع الٗــاصي لؤلخــضار وجــىاٞغ ال٣هــض 

مـت وال ٩ًـىن ٖغيـت لل٣ٗـاب ٖلـى٣هض للىدُجتللؿلى٥ وال  ٖـً اعج٩ـاب ظٍغ
ً
 ، ٞال ٌؿإ٫ الصـخو ظىاثُـا

مـــت بال بطا جد٣٣ـــذ ألاع٧ـــان اإلااصًـــت مـــ٘ جـــىاٞغ ال٣هـــض خـــىاٞغ ال٣هـــض لـــضي الصـــخو  َــظٍ الجٍغ والٗلـــم، ٍو

 ٖىضما:

 ٣ًهض َظا الصخو ُٞما ًخٗل٤ بؿلى٦ه، اعج٩اب َظا الؿلى٥. -

بالىدُجت، الدؿبب فـي جلـ٪ الىدُجـت ؤو ًـضع٥ ؤنهـا ؾـخدضر فـي ٣ًهض َظا الصخو ُٞما ًخٗل٤  -

 بَاع اإلاؿاع الٗاصي لؤلخضار.

ـــــاصة مــــــا ٩ًــــــىن الــــــغ٦ً اإلاٗىــــــىي نــــــٗب ؤلازبـــــاث ألهــــــه ًخ٩ــــــىن مــــــً ٖىامــــــل هٟؿــــــُت بال ؤن َــــــظٍ  ٖو

حرة ججٗـــل مـــً الهـــٗب ـتي جدؿـــم بجؿـــامت بالٛـــت وزُـــىعة ٦بــــؤلاقـــ٩الُت ال ج٩ـــاص جٓهـــغ بجـــغاثم الخـــغب الـــ

 ض آزغ بها.ا٢تران ٢ه

مـــــا٫  ومـــــً الى٣ـــــاٍ الخالُٞـــــت ُٞمـــــا ًســـــو الـــــغ٦ً اإلاٗىـــــىي فـــــي ظـــــغاثم الخـــــغب اإلاخٗل٣ـــــت بؿـــــحر ألٖا

ت للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت إل٢ـغاع ؤع٧ـان ظـغاثم الخـغب  الٗضاثُت، زاع ظض٫ ٦بحر يمً اللجىت الخدًحًر

شــــــخام " فــــــي الجــــــغاثم الخانــــــت بــــــالهجىم ٖلــــــى ألاجوحيــــــ  هجمــــــاث لــــــذ.. حّمــــــذخــــــى٫ مــــــضلى٫ ٖبــــــاعة "

ُـان واإلادمُـت الـىاعصة فـي ال٣ٟـغاث  و٧ـان الخـالٝ ٖـً مـا بطا ٧اهـذ  25، 24، 9، 4، 3، 2، 1اإلادمُحن وألٖا

" حٗنــي الهجــىم طاجــه ؤم حكــمل الهــضٝ الــظي ًىظــه بلُــه َــظا الهجــىم، وزلهــذ اإلاىا٢كــاث حّمــذ"  ٖبــاعة

ــــى مــــا وعص يــــمً ؤٖـبلــــى ؤن اإلاٗــــ ت نى ٌكــــخمل ٖلــــى حٗمــــض الهجــــىم والهــــضٝ مٗــــا، َو مــــا٫ اللجىــــت الخدًــــحًر

 ألع٧ان ظغاثم الخغب التي ظاء ٞجها :

 ٠ون الجاوي ٜذ أؼٗش ِاع هجوم -1"

٠ـون َـذٗ الهجـوم َـو ظـ٣ان مـذهيون بفـٙت م َـزٍ أو أ٘ـشاد مـذهيون ليعـوا مؽـاس٠ين فــي  -2

ما٥ الّذائيت.  ألِا

                                                           

 .106، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌّغذٞػبكٍ ػجل هللا -(1

 .110، 109ص  ، ٓوعغ ٍبثن، صاٌمٙٛخٟػ٢ِ ػجل اُوبكه  -(2
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ــو ظــ٣ان مــذهيون بفــٙت م َــزٍ أ -3 و ٠ــون الجــاوي ٜــذ ٜفــذ أن ي٢ــون الهــذٗ مــً الهجــوم َو

ما٥ الّذائيت.  (1)"ا٘شاد مذهيون ليعو مؽاس٠ين في ألِا

 الش٠ً الؽشلي في حشيمت الحشب: -3

مـــــت ٖمىمــــا ًخُلـــــب وظــــىص هـــــو ٢ــــاهىوي ًجــــغم طلـــــ٪ الٟٗــــل ٩ًـــــىن ؾــــاب٣ا ٖلـــــى  بن ٢ُــــام ؤًــــت ظٍغ

مـــت الضولُـــت وزانـــت فـــي ظـــغاثم حر ظـــضال فـــي الـحر ؤن الـــغ٦ً الكـــغعي ًشــــاعج٩ابـــه، ٚـــ خـــغب وطلـــ٪ لٛلبـــت الجٍغ

ت إلاجغمـــي الخـــغب الُـــا ب٘ الٗغفـــي ٖلـــى ٢ىاٖـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي، و٢ـــض واظهـــذ اإلاد٨مـــت الٗؿـــ٨ٍغ

ألاإلاـان َـظا الـضٞ٘ مـً ٢بـل صٞـإ اإلاةهمــحن بال ؤن اإلاد٨مـت ؤ٦ـضث ٖلـى ؤن اٚلـب ال٣ىاٖـض الخانـت بجــغاثم 

مــــا٫ الٗضاثُــــت " 1907الخــــغب ال ؾــــمُا اجٟا٢ُــــت الَــــاي  ــــذ ت ــــا حالخانــــت بؿــــحر ألٖا ميــــْ ألامــــم ٜــــذ اِت٘ر

، وبالخــالي ٩ًــىن ال٣ــاهىن الــضولي الٗغفــي مهــضعا (2)"برث مٙعــشة لٝــواهين الحــشب وأِشا٘هــاـاملخحمــشة واِخــ

 َاما ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي زانت في مجا٫ ٢ىاهحن الخغب وؤٖغاٞها.

٣هــــض بــــه َــــى (3)هةها٧ــــاث اإلاغج٨بــــت مٟهــــىمحنوجإزــــظ ٖــــضم مكــــغوُٖت ألاٞٗــــا٫ وؤلا   ، ألاو٫ قــــ٨لي ٍو

خــضاء ٖلــى اإلاهــالر  ٗنــي الٖا حٗــاعى ؾــلى٥ الجــاوي مــ٘ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، والشــاوي مــاصي َو

الضولُت التي ًدمجها ال٣اهىن الضولي ؾىاء الٗغفي ؤو الخٗاَضي، ٞـالغ٦ً الكـغعي فـي ظـغاثم الخـغب ٌؿـخمض 

ضولي الٗغفـــي مـــً زـــال٫ وظـــىصٍ مـــً اجٟا٢ُـــاث الَـــاي وظىُـــ٠ والبروجى٧ـــىلحن ؤلايـــاُٞحن ومـــً ال٣ـــاهىن الـــ

 وظىص ٢ىاٖض ججغم ألاٞٗا٫ والىؾاثل اإلاؿخٗملت ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت.

ُت ًدخـــــاط بلـــــى نـــــُاٚت َـــــظٍ الىهـــــىم الضولُـــــت فـــــي اجٟا٢ُـــــاث ـخـــــبوالىا٢ــــ٘ـ ؤن  ترام مبـــــضؤ الكـــــٖغ

واضخت وبمهُلخاث ص٣ُ٢ت ختى ج٣ُ٘ الكـ٪ بـال٣ُحن فـي وظـىص ال٣ىاٖـض مـً ظهـت والخٟانـُل اإلاخٗل٣ـت 

ُت، ألامـغ الـظي ؾـعى بلُـه اإلاجخمـ٘ الـضولي مـً زـال٫ ب٢ـغاع الىٓـام بخُب ى ما جٟخ٣ضٍ ال٣ىاٖض الٗٞغ ٣ُها َو

ألاؾاســـــ ي للمد٨مـــــت الجىاثُـــــت الضولُـــــت والىزـــــاث٤ اإلالخ٣ـــــت بـــــه مـــــً ؤع٧ـــــان ظـــــغاثم الخـــــغب و٢ىاٖـــــض ؤلازبـــــاث 

ا مً الىهىم اإلا٨ملت. حَر  ٚو

 الش٠ً الذولي في حشيمت الحشب: -4

الضولُـــت اٖخماصَـــا ٖلـــى الٗىهـــغ الـــضولي وظـــغاثم الخـــغب نـــىعة مـــً َـــظٍ مـــً زهـــاثو الجـــغاثم 

٣يـ ي َـظا الـغ٦ً اعج٩ـاب َـظا الىـٕى الخُـىعة ٖلـى الىٓـام الٗـام الـضوليبه مً قـضة  حز ـالجغاثم إلاا جخم ، ٍو

مــً الجــغاثم بىــاء ٖلــى جسُــُِ مــً ؤخــض ٢ُــاصي الــضو٫ اإلاخداعبــت لًــغب مهــالر وؤهٓمــت الضولــت الٗــضو، 

ً، باليؿــــبت للٗىهــــغ ألاو٫ ُٞجــــب ؤن والــــغ٦ً الــــضولي  فــــي الجــــغاثم الضولُــــت ٖمىمــــا ًخُلــــب جــــىاٞغ ٖىهــــٍغ

مـت الضولُـت  مـت الخـغب ٖلـى اٖخبـاع ؤن الجٍغ غ فـي ظٍغ بمهـلخت ًدمجهـا ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي جمــ ًخـٞى

ــاع ال٣ــاهىوي لجــغاثم الخــغب، ؤمــا الٗىهــغ الشــاوي ٞلــِـ اإلا٣هــىص صاثمــا ؤن جــخم ظــ ــظا مــا ًدمُــه ؤلَا غاثم َو

الخغب في بَاع مثه ي مىٓم بل ٨ًٟي ؤن ًخهٝغ الصخو باؾـم ولخؿـاب صولـت ؤو ٌؿـخسضم وؾـاثلها ؤو 

باٖخبـــاع بم٩اهُـــت و٢ـــٕى  ،ثر مـــً طلـــ٪ ٞلـــِـ الػمـــا فـــي ٧ـــل الخـــاالث و٢ـــٕى هـــؼإ بـــحن صولخـــحنـم٣ـــضعاتها، بـــل ؤ٦ـــ

                                                           

 .516، 515، ٓوعغ ٍبثن، ص دٚسِٚبْ ً٘ٞد -(1

 .36كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(2

 .207 -202، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌش١خخ ؽَبّ ػ٠ِ ػجل اُقبُن -(3
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مخـىاٞغة ٞجهـا ٧ـىن اإلاهـلخت  حر الضولُـت، بال ؤن الٗىانـغ الضولُـت جب٣ـىـظغاثم خغب في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚ

 (1)مهلخت صولُت ًدمجها ال٣اهىن الضولي.هي اإلاىةه٨ت 

مـــا٫ الٗضاثُـــت جهـــى٠  تيـالـــمـــً َـــظا اإلاُلـــب، ؤن الاهةها٧ـــاث ووعـــخخلق  جمــــ يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ٖلــــى ؤنهـــــا ظــــغاثم خـــــغب، والــــــتي ج٩ــــىن فـــــي قـــــ٩ل اهةها٧ــــاث ظؿـــــُمت لل٣ـــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿـــــاوي وؤلاهةها٧ـــــاث 

ـــــحر الضولُــــت، و٢ــــض ٢ــــضمىا الخُـــــحرة ل٣ــــ ىاهحن وؤٖــــغاٝ الخــــغب اإلاغج٨بــــت ػمــــً الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت الضولُــــت ٚو

ــ٠ بإع٧انهــا الكــغعي واإلاٗىــىي  ــ٠ َــظٍ الجــغاثم والخٍٗغ ملىــا ٖلــى حٍٗغ ألاؾــاؽ ال٣ــاهىوي لجــغاثم الخــغب ٖو

ي للمد٨مـت واإلااصي والضولي، ٦ما ٖغيـىا ظـغاثم الخـغب اإلاهـىٟت يـمً اإلاـاصة الشامىـت مـً الىٓـام ألاؾاسـ 

مــــا٫ الٗضاثُــــت ال ؾــــُما الجــــغاثم  الجىاثُــــت الضولُــــت والـــــتي ٧ــــان ؤٚلبهــــا ًخٗلــــ٤ باهةها٧ــــاث لًــــىابِ ؾــــحر ألٖا

٣ـــــت ٚــــــحر مكـــــغوٖت ؤو اؾـــــةهضاٝ ؤشـــــخام ؤو ؤُٖـــــان  اإلاخٗل٣ـــــت باؾـــــخسضام وؾـــــاثل وؤؾـــــالُب ال٣خـــــا٫ بٍُغ

 مدمُت بمىظب َظٍ ال٣ىاٖض.

  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

ما٥ الّذائيتالىٍام الٝاهووي للمعنوليت االىٍام الٝاهووي للمعنوليت ا ما٥ الّذائيتلذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا   لذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا

تي جإزــــــظ قــــــ٩ل ظــــــغاثم الخــــــغب ـبن الاهةها٧ـــــاث الجؿــــــُمت ل٣ىاٖــــــض ال٣ــــــاهىن الــــــضولي ؤلاوؿــــــاوي والــــــ

وجد٣ُـ٤  حؿخىظب بًجاص هٓام ٢ـاهىوي ٌؿـمذ ب٣م٘ـ َـظٍ الاهةها٧ـاث ومٗا٢بـت مغج٨بجهـا وبههـاٝ ضـخاًاَا

ب٣ـــا لـــظل٪، حٗخـــالـــغصٕ ٞجهـــا مؿـــخ٣بال ؿـــاولُت الضولُـــت وؾـــُلت ٢اهىهُـــت َامـــت وؤؾاؾـــُت فـــي ٦ٟالـــت بر اإلاـ، َو

مــا٫ الٗضاثُــت، وفــي مــا ًلــي ؾــىداو٫ بُــان ؤخ٩ــام َــظٍ اإلاؿــاولُت فــي ٞــٕغ ؤو٫، زــم  جُبُــ٤ ٢ىاٖــض ؾــحر ألٖا

 بُان ظىاهب مؿاولُت الٟغص في ٕٞغ زان، ومؿاولُت الضولت في ٕٞغ ؤزحر.   

  الُٙش ألاو٥:الُٙش ألاو٥:

  ت ًِ حشائم الحشبت ًِ حشائم الحشبالٝواِذ الّامت للمعنوليت الذوليالٝواِذ الّامت للمعنوليت الذولي

بن ألاهٓمـــــــت ال٣اهىهُـــــــت الضولُـــــــت والضازلُــــــــت حٗخمـــــــض فـــــــي بهٟاطَـــــــا وجُٟٗــــــــل ؤخ٩امهـــــــا ٖلـــــــى هٓــــــــام 

ًـ٘ ال٣ـاهىن الـضولي ؤؾــ اإلاؿـاولت الضولُــت  اإلاؿـاولُت الـظي ًًـمً ال٣ٗـاب ٖلـى ؤلازـال٫ ب٣ىاٖـضَا، ٍو

٩ــىن الىٓـــام ال٣ــاهىوي للمؿـــاولُت الضولُــت ؤ٦ـــ ًضا ويـــبُا ٖىــضما ًخٗلـــ٤ ثر حكــضـٖــً ؤلازــال٫ ب٣ىاٖـــضٍ، ٍو

ُمــا ًلــي ؾــىداو٫ ـألامــغ باهةها٧ــاث ظؿــُمت ؤو زُــ حرة لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت، ٞو

ـــــت الـــــ تي ؾخىضـــــر لىـــــا ظىاهـــــب اإلاؿـــــاولُت ـتي جـــــىٓم اإلاؿـــــاولُت الضولُـــــت والــــــبةًجـــــاػ ج٣ـــــضًم ألاؾــــــ الىٍٓغ

 ءا مً مٟهىمها وؤؾاؾها زم َغ١ بؾىاصَا.الضولُت ًٖ اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ابخضا

  أوال: مٙهوم املعنوليت الذوليت:أوال: مٙهوم املعنوليت الذوليت:

ٟهــــا وقــــغوٍ  ٢بــــل البدــــض فــــي ؤخ٩امهــــا، ًمــــغ البدــــض ٖــــً مٟهــــىم اإلاؿــــاولُت الضولُــــت ببُــــان حٍٗغ

ُمـــا ًلـــي ؾـــىداو٫ بُـــان ؤَـــم َـــظٍ الٗىانـــغ ؾـــاؽ الـــظي ج٣ـــىم ٖلُـــهوألا  ،٢ُامهـــا ٖلـــى يـــىء ال٣ىاٖـــض  ، ٞو

 :ضولُت اإلاؿخ٣غة ٣ٞها و٢ًاءا ٦ما ًلياإلاخٗل٣ت باإلاؿاولُت ال

                                                           

 .112، 111، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌمٙٛخٟػ٢ِ ػجل اُوبكه  -(1
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 حّشيٚ املعنوليت الذوليت: -3

ٟـــاث الخ٣لُضًـــت للمؿـــاولُت الضولُـــت َـــى مـــا ٌٗخمـــضٍ ال٣ُٟـــه " " ؼـــاس٥ سوظـــومـــً بـــحن ؤقـــهغ الخٍٗغ

٠ البروِٞؿىع "  " والظي ظاء ُٞه بإن:حيل باديٙانه٣ال ًٖ حٍٗغ

ير مؽـشوُ حعـب ـاسج٢بـذ ِمـال ٔـ املعنوليت الذوليت  ي هٍام ٜاهووي ُيشجب ِاـع الذولـت ال ـ "

 (1)"الٝاهون الذولي إـالح المشس الزي لحٞ بالذولت ال   جم اسج٣اب الّمل لذَا

ــــ٠ الؿــــاب٤ ظــــؼء مــــً اججــــاٍ ج٣لُــــضي ًغ٦ــــؼ ٖلــــى الضولــــت ٦ٟاٖــــل ؤؾاســــ ي فــــي  وال قــــ٪ بــــإن الخٍٗغ

ٗخمــض َـــظٍ الاججــاٍ ٦ــظل٪ ٖلـــى ٢هــغ اإلا ؿــاولُت الضولُـــت اإلاجخمــ٘ الــضولي صون ب٣ُــت ال٨ُاهـــاث الضولُــت، َو

ظا الاججاٍ ٢ض ال ًخماش ى مـ٘ الخُـىعاث الجضًـضة خُـض ًخجاَـل  ٖلى الجاهب اإلاضوي مثها صون الجؼاجي، َو

حر اإلاكــغوٕ بىٟؿــه ؤو باؾــمه ولخؿــاب صولخــه، و٦ــظل٪ ٦ُــٝغ ًخدمــل اإلاؿــاولُت ـالٟــغص ٣٦ــاثم بالٗمــل ٚــ

 ما ًلي: "بً ِامش جووإو "غي ألاؾخاط الجؼاثُت، وفي مداولت مىه لبُان ؤَم ٖىانغ اإلاؿاولُت الضولُت ً

جمثــل الٝواِــذ املخّلٝــت بمعــنوليت الذولــت فــي الٝــاهون الــذولي الّــام هٍامــا ٜاهوهيــا أظاظــيال "

هٍشا ملا جٝشسٍ مً لماهاث ج٢ٙل احترام يلتزامـاث ال ـ  يٙشلـها الٝـاهون الـذولي ِاـع أ خاــ  ومـا 

ذم  (2)"الو٘اء ت ا جشجب  مً حضاءاث ِاع مخالٙت َزٍ يلتزاماث ِو

وفـــي بَـــاع الخ٣ـــضم هدـــى الخىظـــه الخـــضًض، الـــظي ًًـــ٠ُ ٞـــاٖلحن ظـــضص فـــي الٗال٢ـــاث الضولُـــت مشـــل 

الٟـــــغص واإلاىٓمـــــاث الضولُـــــت وال٨ُاهـــــاث اإلاخمـــــغصة ؤو جلـــــ٪ اإلاٟىيـــــت مـــــً ٢بـــــل خ٩ىمـــــاث ؤزـــــغي، بـــــضؤ ال٣ٟـــــه 

ت للضولـــــت ٦ٟاٖـــــل وخُـــــض فـــــي ال٣ـــــاهىن الـــــضولي و٦ـــــظل٪ بـــــ ضؤ ؤلاقـــــاعة بلـــــى الخـــــضًض ًخجىـــــب ؤلاقـــــاعة الخهـــــٍغ

" فـــي تؽـــيخالحعـــام ِاـــع ِبـــذ الخـــالٞ ًـــغي "فـــي َـــظا الؿـــُا١ اإلاؿـــاولُت الجؼاثُـــت بلـــى ظاهـــب اإلاضهُـــت، و

 مٗغى اهخ٣اصٍ للخٍٗغ٠ الخ٣لُضي بإن الخٍٗغ٠ ألا٦ثر مالثمت َى الخالي:

ترام أحــــذ أ ــــخاؿ َــــزا ـحــــإالجــــضاء الٝــــاهووي الــــزي يشجبــــ  الٝــــاهون الــــذولي الّــــام ِاــــع ِــــذم "

 (3)"ل اللتزاماج  الذولتالٝاهون 

وفــي هٟـــ الؿــُا١، حكــحر لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي الخابٗــت لؤلمــم اإلاخدــضة اإلاؿــاولُت الضولُــت يــمً 

حر ـبـــإن حٗبـــ 2001لٗـــام  ير املؽـــشوِت دوليـــا"ـمؽـــشوُ املـــواد املخّلٝـــت بمعـــنوليت الـــذو٥ ِـــً ألاّ٘ـــا٥ ٔـــ"

 اإلاؿاولُت الضولُت في اإلاٟهىم الخضًض ٌكمل:

ير ـالٝاهوهيـت الجذيـذة ال ـ  جيؽـج بموحـب الٝـاهون الـذولي مـً حـشاء الّٙـل ٔـ حميْ الّالٜاث"

 (4)"املؽشوُ دوليا الزي جشج٢ب  الذولت

                                                           

1(- "La responsabilité internationale est une institution juridique en vertu de laquelle l'Etat auquel est 

imputable un acte illicite selon le droit international doit réparation a l'Etat a l'encontre duquel cet 

act été commis", Charles ROUSSEAU, op.cit., p. 103. 

، أَُئ٤ُٝخ اُل٤ُٝخ: اُؼَٔ اُل٢ُٝ ؿ٤و أُشوٝع ًؤٍبً َُٔئ٤ُٞخ اُلُٝخ اُل٤ُٝخ، ٓ٘شٞهاد كؽِت، اُغيائو، رٛٔغٟثٖ ػبٓو  -(2

 .4،  3، ص 1995

 .18، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌش١خخ ؽَبّ ػ٠ِ ػجل اُقبُن -(3

 .49، ص ٓوعغ ٍبثن"، شٚػخ د١ٌٚبِششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّش"-(4
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ـــ٠ هـــي ألاويـــإ الجضًـــضة الـــ تي ججـــض ؤَـــغاٝ ـوالٗال٢ـــاث ال٣اهىهُـــت الجضًـــضة اإلا٣هـــىصة فـــي الخٍٗغ

جٗــل مــً الٟــغص مؿــئىال ظؼاثُــا، حر اإلاكــغوٕ هٟؿــها ٞجهــا، والتــي جـالٗال٢ــت ال٣اهىهُــت الىاظمــت ٖــً الٗمــل ٚــ

٩ــــــىن الطـــــــخاًا فــــــي ويـــــــ٘ ٌؿـــــــخضعي ـوالضولــــــت الهـــــــاصع باؾــــــمها الٗمـــــــل ٚــــــ حر اإلاكـــــــغوٕ مؿــــــاولت مـــــــضهُا، ٍو

 (1) الاهخهاٝ لهم وظبر الًغع و٦ظل٪ الضولت التي و٢٘ ٖلجها الٗمل ٚحر اإلاكغوٕ.

ىوي ٣ًيـــ ي ومـــً زـــال٫ الٗـــغى الؿـــاب٤ ًم٨ىىـــا ؤن هجمـــل بـــإن اإلاؿـــئىلُت الضولُـــت هـــي هٓـــام ٢ـــاه

حر بلــى ـحر مكــغوٕ ؤو ؤي ٖمــل آزــغ ٢ــض ٌؿــبب يــغعا للٛـــبةؾــىاص ؤي بزــال٫ ب٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي بٗمــل ٚــ

يـــ ي ٖلــى الجهـــاث  ؤخــض ؤشـــخام ال٣ــاهىوي الـــضولي، مــا ٌؿـــخدب٘ جى٢ُــ٘ ظـــؼاء صولــي بكـــ٣ُه الجىــاجي والخٍٗى

ـ٠ ٖلــى هٓـام اإلاؿـئىلُت اإلاىُبـ٤ ٖلــى ا ىُبـ٤ َـظا الخٍٗغ ال  ث ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿــاويهةها٧ـااإلاؿـاولت، ٍو

مـت الٗمـل جل٪ اإلاترجبت ًٖ ظغاثم الخغب واهةها٧اث ؾُما  ما٫ الٗضاثُت ؤًً حكـ٩ل الجٍغ يىابِ ؾحر ألٖا

خدمــل الٟــغص ؤو الضولــت خؿــب  حر ـٚــ اإلاكــغوٕ واإلاؿــاولُت الجؼاثُــت ج٣ــىم ٖلــى الٟــغص الــظي اعج٨ــب الجــغم ٍو

ًُت.  الخالت اإلاؿاولُت اإلاضهُت ؤو الخٍٗى

هـــىم ألاؾـــاؽ الـــظي ج٣ـــىم ٖلجهـــا اإلاؿـــاولُت، ٣ًـــُم بٗـــٌ ال٣ٟهـــاء اإلاؿـــاولُت الضولُـــت ٖلـــى وبس

حر اإلاكــــغوٕ، ٞهىــــا٥ مــــً ٣ًُمهــــا ٖلــــى الخُــــإ مشلمــــا َــــى الخــــا٫ فــــي اإلاؿــــئىلُت ـل الــــضولي ٚــــٟٗــــحر الـؤؾـــــ ٚــــ

ىـا٥ مـً ٌٗخـ ت فـي ال٣ـاهىن الـضازلي، َو ل ٞٗـبر بـإن اإلاؿـئىلُت الضولُـت ٢ـض ج٣ـىم صون زُـإ وصون ـالخ٣هحًر

٨خٟــي بدؿــبِبٚحــر مكــغوٕ  وهــي اإلاؿــئىلُت الضولُــت ٖلــى ؤؾــاؽ اإلاســاَغ، ولــضي البدـــض  ،حرـيــغعا للٛــ ٍو

حر ـل الـضولي ٚـٟٗـي هجـض بـإن ألاؾـاؽ اإلاُلـىب َـى الًٖ ؤؾاؽ ٖلى اهةها٥ ٢ىاٖض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاو

اإلاؿـــاولُت ٖلـــى الخُـــإ اإلاكـــغوٕ، ألهـــه مـــ٘ ظؿـــامت اهةهـــا٥ ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ال ًم٨ـــً ٢ُـــام َـــظٍ 

واعص جمامــا لًــغوعة جــىاٞغ ال٣هــض الجىــاجي والخُــىعة والجؿــامت والخىٓــُم الــظي جخُلبــه  حر ـٚــبر ـالــظي ٌٗخــ

مــــت، و٦ــــظل٪ اإلاؿــــئىلُت ٖلــــى ؤؾــــاؽ اإلاســــاَغ  مــــت صولُــــت تيـالــــالجٍغ ج٣ــــىم ٖلــــى مجــــغص  ال ًم٨ــــً جهــــىع ظٍغ

ٖلـــى ؤؾـــاؽ الخٗؿـــ٠ فـــي بؾـــخٗما٫ فـــي خـــحن ؤهـــه ًم٨ـــً ؤن ٣ًـــىم  حر مكـــغوٕ،ـل ٚـــٞٗـــجد٣ـــ٤ الًـــغع صون 

وفـي مــا ًلـي ؾــىداو٫  (2)الخـ٤ فـي خالــت ججـاوػ الًــغوعة الخغبُـت ؤو ٖـضم بخـــترام م٣خًـُاث مبــضؤ الخىاؾـب

   الخٗٝغ ٖلى قغوٍ ٢ُام َظٍ اإلاؿاولُت.

  ؼشوه املعنوليت الذوليت وجىبيٝات ا في حشائم الحشب:ؼشوه املعنوليت الذوليت وجىبيٝات ا في حشائم الحشب:زاهيا: زاهيا: 

ت جخمشل فـي وظـىص الىا٢ٗـت اإلايكـإة للمؿـاولُت وج٣ىم اإلاؿئىلُت الضولُت ٖلى زالر قغوٍ ؤؾاؾُ

 الضولُت، وبؾىاص َظٍ اإلاؿئىلُت بلى مً ًخدملها، زم جد٤٣ الًغع في اإلاؿئىلُت الضولُت:

 الواّٜت امليؽ ت للمعنوليت الذوليت وج٢ييٚ يهت اٟ في حشيمت الحشب: -5

ن الــضولي والالتزامــاث ٣ًهــض بالىا٢ٗــت اإلايكــئت للمؿــاولُت الضولُــت خالــت ؤلازــال٫ ب٣ىاٖــض ال٣ــاهى 

ىنـــ٠ َـــظـالـــ ـــى  حر ـٚـــالـــضولي  ٟٗـــلا ؤلازـــال٫ فـــي ؤٚلـــب ألاخـــىا٫ بالتي ًٟغيـــها َـــظا ال٣ـــاهىن، ٍو اإلاكـــغوٕ، َو

جهــــٝغ ؾــــىاء ٧ــــان ٞٗــــال ؤو امخىاٖــــا ميؿــــىب للضولــــت ًســــال٠ ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ؾــــىاء ٧اهــــذ َــــظٍ 

                                                           

 .49ص ٓوعغ ٍبثن،  "،ِششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"-(1

ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ >>، سل١خػٞاشو٣خ اٗظو ًنُي :  ،463 – 460ص ، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(2

 .489- 487، ص ص ٓوعغ ٍبثن<، <اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ
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ٗخـــــ ـــــى اإلاؿـــــبب بر الٗىهـــــغ اإلاىيـــــىعي للـال٣ىاٖـــــض طاث مهـــــضع حٗاَـــــضي ؤو ٖغفـــــي، َو مؿـــــاولُت الضولُـــــت َو

٩ــىن الــغبِ بــحن الٗمــل ٚــ ــا ال٣ــاهىن الــضولي، ٍو حر اإلاكــغوٕ والًــغع اإلاترجــب ـللًــغع ؤو الىدُجــت التــي ًدَٓغ

 بالٗال٢ت الؿببُت مشلما جٟغيه ال٣ىاٖض الٗامت للمؿاولُت.

زـــال٫ حر اإلاكـــغوٕ، وؤلا ـل الـــضولي ٚـــٟٗـــضولي ؤلاوؿـــاوي ج٣ـــىم ٖلـــى ؤؾـــاؽ البن اهةها٧ـــاث ال٣ـــاهىن الـــ

مــت الخــغب َــى صعظــت بااللتزامــاث اإلاٟغويــت بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، ل٨ــً الخهىنــُت فــ ي ظٍغ

حرة مــــً الجؿــــامت هدُجــــت ـحر اإلاكــــغوٕ ٞاالهةهــــا٥ فــــي َــــظٍ الخالــــت ٖلــــى صعظــــت ٦بـــــل الــــضولي ٚــــٟٗــــزُــــىعة ال

حرة ظــضا، ويــمً ـ٦بــللمؿــاؽ ب٣ــُم ًدمجهــا ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ججٗــل مــً ٞضاخــت الٗمــل والىدُجــت 

الٟهــــل  40ظــــاء فــــي اإلاــــاصة حر اإلاكــــغوٕ صولُــــا ـل ٚــــٟٗــــض اإلاخٗلــــ٤ بمؿــــئىلُت الــــضو٫ ٖــــً المكــــغوٕ ال٣ىاٖــــ

" فـــي ؤن يرة بالتزامـــاث بمٝخضـــو  الٝواِـــذ الٝىّيـــت للٝـــاهون الـــذولي الّـــامـبـــاألاخالالث الخىـــاإلاٗىـــىن بــــ"

" فــــي ؤصاء الضولــــت اللتزامهــــا، ن  ــــيحعــــيم ومحرا ٖىــــضما ًىُــــىي ٖلــــى جسلــــ٠ "ـؤلازــــال٫ بــــااللتزام ٩ًــــىن زُــــ

ومٗنــــى طلــــ٪ ؤن قــــضة الخُــــىعة ج٩ــــىن فــــي ظؿــــامت الاهةهــــا٥ طاجــــه ٦ــــإن ًمـــــ ب٣ــــُم ومهــــالر صولُــــت ٖلُــــا 

ُـت واجٟا٢ُـت آمـغة، ؤو ج٩ـىن الجؿـامت فـي آلازـاع اإلاترجبـت ٖلـى  ًدمجها ال٣اهىن الضولي مٗبر ٖثها في ٢ىاٖض ٖٞغ

لى ضخاًاٍ في حجم الخؿاثغ اإلا تالاهةها٥ ٖو  .(1)اصًت والبكٍغ

 ؼشه المشس في املعنوليت الذوليت: -6

ولُت الضولُــت َــى اإلاؿــاؽ بمهــالر ؤو خــ٤ مكــغوٕ ٣ًــٍغ ال٣ــاهىن الــضولي ا بن الًــغع اإلايكــإ للمؿــ

دمُـــه ًهـــِب الــــضو٫ ؤو اإلاىٓمـــاث الضولُــــت ؤو  برة فــــي ـألاٞـــغاص الُبُُٗــــحن ؤو ؤي ٦ُاهـــاث ؤزــــغي مٗخـــ تىـخـــٍو

ل الـضولي ٚحـر اإلاكـغوٕ، وفـي الىا٢ـ٘ ال ًىظـض بظمـإ ٟٗـُجت اإلاترجبت ٖـً اللًغع َى الىدال٣اهىن الضولي، وا

ا ل٣ُـام اإلاؿـاولُت؟، ؤم ؤهـه مجـغص ـبحن ال٣ٟهاء خى٫ ٢ُمت الًـغع فـي اإلاؿـاولُت الضولُـت، ٞهـل ٌٗخـ بر قـَغ

ل ًم٨ً بن ج٣ىم اإلاؿاولُت صون يغع؟. ٌ اإلاُلىب؟، َو  ٖىهغ مؿاٖض في جدضًض ٢ُمت الخٍٗى

َـظٍ ألاؾـئلت، هجـض ؤن ظاهبـا مهمـا مـً ال٣ٟـه الـضولي ًـظَب بلـى ال٣ـى٫ بـإن الًـغع في ؤلاظابت ًٖ 

بر َـــظا الًـــغع ـطلـــ٪ ؤن ؤؾـــاؽ ٢ُـــام َـــظٍ اإلاؿـــاولُت َـــى ظـــ ،قـــٍغ مـــً قـــغوٍ ٢ُـــام اإلاؿـــاولُت الضولُـــت

ا فــي حشيٙــشاروبنــالخه، فــي خــحن ًــغي الــبٌٗ آلازــغ ٨ٖـــ طلــ٪، ٞال٣ُٟــه " " ًــغي بــإن الًــغع لــِـ قــَغ

ـت مـً الالتزامـاث  ٢ُام اإلاؿاولُت دخج في طل٪ بإن مٗٓم الاجٟا٢ُـاث الضولُـت جخًـمً مجمٖى الضولُت، ٍو

الضولُـــت، وجًـــ٘ ٢ىاٖـــض للمؿـــاولُت ٖـــً اهةهـــا٥ َـــظٍ الالتزامـــاث صون ؤن حكـــحر بلـــى ؤي يـــغع مـــاصي مترجـــب 

ـــــغي ألاؾـــــخاط ير مؽـــــشوُل إال أهـــــ  ال  ّـــــذ أحـــــذ ِىاــــــٍشـهدي ـــــت محخملـــــت لّٙـــــل دولـــــي ٔـــــٖلجهـــــا ٞهـــــى " "، ٍو

 " بىظاَت َظا الغؤي ٢اثال:عام ِاي ِبذ الخالٞ الؽيختح"

ير مؽـــــشوُ دوليـــــا جترجـــــب ِليـــــ  مباؼـــــشة املعـــــنوليت الذوليـــــت فـــــي ـإر أن م ـــــشد اسج٣ـــــاب ّ٘ـــــل ٔـــــ"

تزام الـــذوليل ول٢ـــً ـمواحهخــ  أمـــا حـــذور المـــشس مــً ِذمـــ  ٘المـــشس واٜـــْ ح٢مـــا بم ــشد مخالٙـــت يلـــ

 (2)"الخّوين مً ِذم  جحٝٞ المشس واّٜيا َو المشوسي ألام٣اهيت ٜيام

                                                           

 .254، ٓوعغ ٍبثن، ص "ِششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب" -(1

 .28، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌش١خخ ؽَبّ ػ٠ِ ػجل اُقبُنٗوال ػٖ:  -(2
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ما٫ الٗضاثُت ومـا ًسـو ظـغاثم الخـغب  ولضي ٖغى َظا الخباًً ٖلى مسالٟاث يىابِ ؾحر ألٖا

مثهــــا هجــــض بٗــــٌ ألاٞٗــــا٫ اإلاجغمــــت ال جخُلــــب يــــغعا بــــل بن مجــــغص الؿــــلى٥ َــــى هدُجــــت ًخُلبهــــا ال٣ــــاهىن 

م، ومشا٫ طل٪ ؤولى الجغاثم اإلاىهىم ٖلجهـا فـي اإلاـاصة الشامىـت فـي ٣ٞغتهـا ب مـً هٓـام عومـا  لخضور الخجٍغ

 التي ظاء ٞجها: تالضولُ تللمد٨مت الجىاثُ

حّمـذ جوحيـ  هجمـاث لـذ العـ٣ان املــذهيين بفـٙت م َـزٍ أو لـذ أ٘ـشاد مـذهيين ال  ؽــاس٠ون "

ما٥ الحشبيت  (1)"مباؼشة في ألِا

ـــىص الـــضو٫  ،٦مـــا ؤقـــغها ؾـــاب٣ا،وفـــي خالـــت َـــظا الاهةها٥ ت بـــحن ٞو  ظـــغي ه٣ـــاف فـــي اللجىـــت الخدًـــحًر

ــىص مــثهم فــي ٖــضم اقـــتراٍ  خــى٫ اقــتراٍ جد٣ــ٤ الًــغع اإلاـــاصي والبكــغي مــً ٖضمــه، وطَبــذ ٚالبُـــت الٞى

م الؿلى٥ ختـى فـي خـا٫ ٖـضم و٢ـٕى الًـغع لُٗـل فـي الؿـالح مـشال، وبالخـالي ٩ًـىن  جد٤٣ الىدُجت بل ججٍغ

ىُبـ٤ طلـ٪ ٖلـى الجـغاثم  الـىا م، ٍو عصة فـي ال٣ٟـغاث الؿلى٥ في خض طاجه هدُجت ًخُلبها ال٣ـاهىن فـي الخجـٍغ

اإلاكـغوٖت  حر ـٚـب مً هٓام عوما والتي جخٗلـ٤ بـإهىإ مُٗىـت مـً الهجمـاث -2-8مً اإلااصة  24، 4، 3، 2، 1

ُان اإلادمُت.  (2) يض ألاشخام وألٖا

ظا الغؤي بطا ٧ان ًسو ظغاثم مُٗىت ٞال ًم٨ً حٗمُمه ٦ظل٪ ٖلى ب٣ُت الجغاثم، ٞهىا٥ مـً  َو

ب مــً  -2 -8مــً اإلاــاصة  6ضولي ُٞــه هدُجــت مُٗىــت ومشــا٫ طلــ٪ ال٣ٟــغة الجــغاثم مــا ًخُلــب ُٞــه ال٣ــاهىن الــ

 هٓام عوما والتي جىو:

 (3)"ٜخل أو حشح مٝاجل اظدعلم مخخاسال ي٢ون ٜذ ألٝ  ظالح  أو لم حّذ ل  وظيلت للذ٘اُ"

ىــــا٥ ؤمشلــــت ٖضًــــضة ممازلــــت ججٗلىــــا ه٣ــــى٫ بإهــــه ال ًم٨ــــً ويــــ٘ ٢اٖــــضة ٖامــــت ومجــــغصة جســــو  َو

اإلاؿـــــاولُت الضولُـــــت، ٞـــــبٌٗ الجـــــغاثم ال جخُلـــــب جد٣ـــــ٤ الًـــــغع، ٦مـــــا ٢ـــــض ٌٗا٢ـــــب  جد٣ـــــ٤ الًـــــغع ل٣ُـــــام

مــــت، وبٗــــٌ الجــــغاثم جخُلــــب الىدُجــــت ٦ًــــغع، وبــــظل٪ ًجــــب  الصــــخو ٖلــــى الكــــغوٕ صون جد٣ــــ٤ الجٍغ

٤ ما وعص ٖلُه فـي ال٣اٖـضة التـي جاؾــ لـه فـي ال٣ـاهىن الـضولي، بال ؤهـه  الخٗامل م٘ ٧ل اهةها٥ ٖلى خضا ٞو

ٌ اإلاىاؾــبمــً اإلاا٦ــض ؤن ال ىــت مباقــغة ٖلــى و٢ــٕى ٞٗــل يــاع ًــغع ٖىهــغ مهــم فــي ج٣ــضًغ الخٗــٍى ، ٞهــى ٢ٍغ

ٌ  .٦ما ٌؿاَم في ج٣ضًغ الخٍٗى

 جحذيذ الةخق الزي يخحمل املع وليت الذوليت -7

٣هــض بهــظا الكــٍغ بؾــىاص اإلاؿــئىلُت ووؿــبت الى٢ــاج٘ بلــى ؤخــض ؤشــخام ال٣ــاهىن الــضولي ؾــىاء  ٍو

الكـــ٤ الجؼاجـــي مـــً اإلاؿـــاولُت لؤلٞـــغاص فـــي خـــا٫ ٢ُامهـــا، وجيؿـــب  ٧اهـــذ صولـــت ؤو مىٓمـــت صولُـــت، مـــ٘ وؿـــبت

مـا٫ التـي ج٣ـىم بهـا الؿـلُاث اإلا٩ىهـت ل٨ُانهـا ؤو ألاشـخام اإلامشلـحن  للضولت اإلاؿاولُت الضولُت ٖـً ٧ـل ألٖا

حر ـلها، وطلـ٪ مـا ههـذ ٖلُـه اإلاـاصة الغابٗـت مـً مكـغوٕ ال٣ىاٖـض اإلاخٗل٣ـت بمؿـاولُت الضولـت ٖـً الٗمـل ٚـ

 لُا وهي بظل٪ مؿاولت ًٖ:اإلاكغوٕ صو 

                                                           

 .670، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .515، ٓوعغ ٍبثن، ص ْدٚسِٚب ً٘ٞد -(2

 .671، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3
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 : أِما٥ ظلىت الدؽشيّيت امليعوبت للذولت -أ

ُٗت  اث الهـــاصعة ٖـــً الؿـــلُت الدكـــَغ ٗاث  تيـالـــوجخجلـــى الخهـــٞغ جيؿـــب للضولـــت فـــي بنـــضاع حكـــَغ

ٗاث جىُٟــــــظا لاللتزامــــــاث  ُٗت بنــــــضاع حكـــــَغ جخٗـــــاعى مــــــ٘ الالتزامـــــاث الضولُــــــت، ؤو بٟٚــــــا٫ الؿـــــلُت الدكــــــَغ

ٗاث الضولُت للضولت، ؤو ٖضم   خٗاعى م٘ َظٍ الالتزاماث.جبلٛاء حكَغ

 : أِما٥ العلىت الٝمائيت امليعوبت للذولت -ب

اث ُٞما ٢ض ًهضع ٖـً ال٣ًـاء  ني مـً ؤخ٩ـام وؤوامـغ و٢ـغاعاثوجخمشل َظٍ الخهٞغ جخًـمً  الـَى

ا ؤزُاء في جٟؿحر وجُب٤ُ اإلاٗاَضاث الضولُت ؤو به٩اع الٗضالت بٗضم جىُٟظ الاجٟا٢ُاث التي ؤنـبدذ ظـؼء

ني  اإلاؿاولُت الخظٕع باؾخ٣ال٫ ال٣ًاء وال حجُت الص يء اإلا٣ي ي ُٞه. ، وال ٌٟٗي مًمً ال٣اهىن الَى

   أِما٥ العلىت الخىٙيزيت امليعوبت للذولت: -ج

مــــا٫ الــــإوفــــي َــــظٍ الخالــــت حؿــــ تي ٣ًــــىم بهــــا الجهــــاػ الخىُٟــــظي فــــي مؿــــخىاٍ ـ٫ الضولــــت ٖــــً ٧ــــل ألٖا

تزام ب٣اٖـضة ـالضولُـت ٦ٗـضم جىُٟـظ مٗاَـضة مُٗىـت ؤو ٖـضم الالـ الؿُاس ي وؤلاصاعي والظي ًمـ بالخٗهضاث

ُـــت مشـــل ٖـــضم اخـــ ً مـــً صولـــت ؤزـــغي ؤو ـٖٞغ ـــغاٝ الضبلىماؾـــُت ؤو بًـــىاء مجـــغمحن ٞـــاٍع ترام الاجٟا٢ُـــاث وألٖا

ل خغ٧اث جمغصًت ؤو ٚحر طل٪.  جمٍى

 أِما٥ الٝواث املعلحت امليعوبت للذولت: -د

ُــــت الضولُــــت بــــإن ال مــــا٫ الــــج٣ــــى٫ ال٣اٖــــضة الٗٞغ تي ج٣ــــىم بهــــا ٢ىاتهــــا ـضولــــت مؿــــاولت ٖــــً ٧ــــل ألٖا

 :بإن ،ٗغفي للجىت الضولُتمً صعاؾت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ال 149اإلاؿلخت، و٢ض ههذ ال٣اٖضة 

 "الذولت معنولت ًِ اهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي امليعوبت إلي ال وال   حؽمل:

 (1)ا في رل٤ ٜوات ا املعلحت"يهت ا١اث املشج٢بت مً ٜبل أحهضت ا بم -1

حر ـمكــــــغوٕ اإلاــــــىاص اإلاخٗل٣ــــــت بمؿــــــاولُت الــــــضو٫ ٖــــــً ألاٞٗــــــا٫ ٚــــــ٦مــــــا ههــــــذ اإلاــــــاصة الغابٗــــــت مــــــً 

مـــا٫  اإلاكــغوٖت صولُـــا ج٣ــىم بهـــا ؤظهـــؼة الضولـــت وؤخـــض َـــظٍ ألاظهـــؼة هـــي  تيـالـــٖلـــى مؿـــئىلُت الضولـــت ٖـــً ألٖا

ضولــت، خُــض ًـخم بؾــىاص اإلاؿــاولُت الجىاثُــت ال ج٣خهـغ اإلاؿــاولُت الضولُــت ٖلـى ال، ٦مــا (2)ال٣ـىاث اإلاؿــلخت

لؤلٞــــــغاص فـــــــي خالــــــت اعج٩ـــــــاب ألاشــــــخام الُبُُٗـــــــحن لجــــــغاثم صولُـــــــت، و٦ــــــظل٪ جخدمـــــــل اإلاىٓمــــــاث الضولُـــــــت 

ـــا ؤو ألاظهـــؼة التـــي جخهـــٝغ باؾـــمها، و٦ـــظل٪ جيؿـــب للضولـــت  َٟى مـــا٫ التـــي ًغج٨بهـــا مْى اإلاؿـــاولُت ٖـــً ألٖا

اث الـــ الشـــىاع فـــي خـــا٫ هجـــاح الخغ٦ـــت الشىعٍـــت فـــي حكـــ٨ُل الؿـــلُت تي ج٣ـــىم بهـــا الهُئـــت الخمغصًـــت ؤو ـالخهـــٞغ

ــى مـا جىا٣ٞــه اإلاـاصة الٗاقــغة مــً  الجضًـضة فــي الضولـت ؤو ب٢امــت صولـت ظضًــضة ٖلــى ظـؼء مــً ب٢لـُم الضولــت َو

 (3) مكغوٕ اإلاىاص اإلاخٗل٣ت بمؿاولُت الضو٫ ًٖ ألاٞٗا٫ ٚحر اإلاكغوٖت صولُا.

                                                           

 .463، ٓوعغ ٍبثن، ص 149، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  -عٕٞ -(1

بص ٠ّبسط ٠ؼذ رظشف أٞ خٙبص ِٓ أخٙضح اٌذٌٚخ فؼال طبدسا ػٓ ٘زٖ اٌذٌٚخ ثّمزؼٝ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، عٛاء أوبْ اٌدٙ -1"-(2

ٚظبئف رشش٠ؼ١خ أَ رٕف١ز٠خ أَ ا٠خ ٚظبئف أخشٜ، ٚأ٠ب وبْ اٌّشوض اٌزٞ ٠شغٍٗ فٟ رٕظ١ُ اٌذٌٚخ، ٚعٛاء أوبٔذ طفزٗ أٔٗ خٙبص ِٓ 

 أخٙضح اٌسىِٛخ اٌّشوض٠خ أَ خٙبص ِٓ أخٙضح ٚزذح ئل١ّ١ٍخ ِٓ ٚزذاد اٌذٌٚخ.

 " اخٍٟ ٌٍذٌٚخ٠شًّ اٌدٙبص أٞ شخض أٚ و١بْ ٌٗ رٌه اٌّشوض ٚفمب ٌٍمبْٔٛ اٌذ -2

 .25"، ٓوعغ ٍبثن، ص ِششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"أٗظو ك٢ مُي : 

 .26ٔوعغ ٗلَٚ، ص اُ -(3
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لضولُـــــت بـــــحن جدمـــــل الٟـــــغص للمؿـــــاولُت الضولُـــــت وفـــــي مـــــا ًلـــــي ؾـــــىداو٫ بُـــــان ؤ٢ؿـــــام اإلاؿـــــاولُت ا

ًــــُت خؿــــب ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن  الجؼاثُــــت وقــــ٤ مــــً اإلاؿــــاولُت اإلاضهُــــت، وجدمــــل الضولــــت للمؿــــاولُت الخٍٗى

ما٫ الٗضاثُت.  الضولي وجُب٣ُاتها ٖلى ظغاثم الخغب واهةها٧اث يىابِ ؾحر ألٖا

  الُٙش الثاوي:الُٙش الثاوي:

  املعنوليت الجىائيت للٙشد ًِ حشائم الحشباملعنوليت الجىائيت للٙشد ًِ حشائم الحشب

إلاؿـــــاولُت الجىاثُـــــت الضولُـــــت هٓـــــام ٢ـــــاهىوي ًىُـــــىي ٖلـــــى ٢مـــــ٘ الاهةها٧ـــــاث الجؿـــــُمت ل٣ىاٖـــــض بن ا

٣ــــ٘  ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ٖمىمــــا، وخؿــــب ألاهٓمــــت ال٣اهىهُــــت ٞــــةن الٟــــغص ًخدمــــل َــــظٍ اإلاؿــــاولُت ٍو

ُمـــــا ًلـــــي هىضـــــر مى٢ـــــ٘ َـــــظٍ اإلاؿـــــاولُت الٟغصًـــــت يـــــمً هٓـــــام  ٖلُـــــه جدمـــــل ال٣ٗىبـــــاث اإلاترجبـــــت ٖثهـــــا، ٞو

 اولُت الضولُت، زم ؤخ٩امها وهُا٢ها.اإلاؿ

  أوال: موْٜ املعنوليت الٙشديت في هٍام املعنوليت الذوليت:أوال: موْٜ املعنوليت الٙشديت في هٍام املعنوليت الذوليت:

بن اإلاؿـــاولُت الضولُـــت هـــي ألازـــغ اإلاترجـــب ٖلـــى زـــغ١ الالتزامـــاث التـــي ًٟغيـــها ال٣ـــاهىن الـــضولي ٖلـــى 

دمجهـــا َــــظا ال٣ـــاهىن، وبـــظل٪ ٞـــةن اإلاؿـــاولُت ال تيـالـــؤشخانـــه واإلاؿـــاؽ بـــال٣ُم  ـــا ٍو ضولُـــت ويــــُٗت ٣ًَغ

م، وؤلاقـــ٩الُت ال٨الؾـــ٨ُُت فـــي َـــظا اإلاجـــا٫ جخٗلـــ٤ ـ٢اهىهُـــت ًخدملهـــا ؤشـــخام ال٣ـــاهىن الـــضولي صون ٚـــ حَر

 بىي٘ الٟغص في ال٣اهىن الضولي ومضي وظاَت جدمُله اإلاؿاولُت الضولُت ًٖ ظغاثم الخغب.

هـــــخم ؾـــــىي ، ٣ٞـــــض ٧ـــــان ال٣ـــــاهىن الـــــضولي الخ٣لُـــــضي ال ي(1)بٛـــــٌ الىٓـــــغ ٖـــــً الازخالٞـــــاث ال٣ٟهُـــــت

ًٟي ٖلجها الصخهُت ال٣اهىهُـت الضولُـت وال ٌٗـ تٝر للٟـغص بهـظٍ الصخهـُت، وبمـا ـبالضو٫ طاث الؿُاصة ٍو

غجــــب ٖلُــــه التزامــــاث، ؤو  ؤن الصخهــــُت ال٣اهىهُــــت هــــي نــــالخُت للصــــخو بــــإن ًمىدــــه ال٣ــــاهىن خ٣ى٢ــــا ٍو

خي لل٣ـاهىن الـضولي  ، وهٓغا للخُىع (2)بمٗنى آزغ ٧ل ٧اثً مساَب بال٣اٖضة ال٣اهىهُت بك٩ل مباقغ الخـاٍع

زانت بٗـض الخـغبحن الٗـاإلاُخحن بـضؤ ًـؼصاص اَخمـام ال٣ـاهىن الـضولي بـالٟغص ابخـضاءا مـً مُشـا١ ألامـم اإلاخدـضة 

ــالن الٗــالمي لخ٣ــى١  واَخمامهــا بمجــا٫ خ٣ــى١ ؤلاوؿــان التــي ٌكــ٩ل الٟــغص ؤؾاؾــا لهــا، زهىنــا بٗــض ؤلٖا

ى٦ُــى بــالٜ ألازــغ فــي جغؾــُش مبـــضؤ ؤلاوؿــان، ٦مــا ٧ــان الهُــال١ اإلادا٦مــاث الجىاثُــت ا لضولُــت فـــي هــىعمبٙر َو

 مؿاولُت الٟغص الجىاثُت ًٖ الجغاثم الضولُت.

باؾــــــــخٗغاى جُــــــــىع ال٣ًــــــــاء الجىــــــــاجي الــــــــضولي والاجٟا٢ُــــــــاث الضولُــــــــت طاث الهــــــــلت ًخطــــــــر بــــــــإن 

ُــت واجٟا٢ُــت، ومــً بــحن ؤولــى الىهــى  م اإلاؿــاولُت الجىاثُــت الضولُــت للٟــغص ٖــً ظــغاثم الخــغب ٢اٖــضة ٖٞغ

                                                           

ثقظٞص ٓوًي اُلوك ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ظٜود ػلح ارغبٛبد كو٤ٜخ أُٜٝب ال ٣ؼزوف ثبُشقظ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ اُل٤ُٝخ ُِلوك ٣ٝزيػْ  -(1

ٝؿ٤وْٛ ٣ٝوٕٝ ثؤٕ أشقبص اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ٢ٛ اُلٍٝ كؾَت أٓب اُلوك كٜٞ شقض  عزش٠تٝرش٠ج١ً، ٝ أٔض٠ٍٛرٟ،نا االرغبٙ اُلوٜبء ٛ

ٖٓ أشقبص اُوبٕٗٞ اُلاف٢ِ ٝال ٣ؼلٝ ًٞٗٚ ٓٞػٞػب ٖٓ ٓٞاػ٤غ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ، أٓب االرغبٙ اُضب٢ٗ ك٤نٛت ػ٠ِ رٔزغ اُلوك ثبُشقظ٤خ 

، ٝاُن٣ٖ ٣وٕٝ ثؤٕ اُلوك ٛٞ اُشقض األؽل ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ألٕ اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ د٠دٟ، ٝخٛسج عبي، ٝوٍغٓت اُوب٤ٗٞٗخ اُل٤ُٝخ ؽَ

ث٤٘ٔب ٣وٟ ارغبٙ صبُش ثؤٕ اُلوك ، اُل٢ُٝ ٝاُلاف٢ِ ٓٞؽل ؽَت هأ٣ْٜ ًٔب ٣٘طِوٕٞ ك٢ مُي ٖٓ اٌٗبهْٛ ُلٌوح اُشقظ٤خ أُؼ٣ٞ٘خ رٔبٓب

ؼ٠ كٝٓب ُزؾو٤ن األٖٓ ُٚ ٝاُز٤ٔ٘خ ٝاالىكٛبه، أٓب اُوؼبء اُل٢ُٝ كول ٓ٘ؼ ُِلوك ٓغٔٞػخ ٖٓ ٓؾَ اٛزٔبّ اُوٞاػل اُل٤ُٝخ ٢ٛٝ رَ

 اُؾوٞم ٓضَ االُزغبء ا٠ُ ثؼغ أُؾبًْ اُل٤ُٝخ ٝٓؾبًْ اُزؾ٤ٌْ أُقزِطخ ًٝنُي ٣زؾَٔ اُلوك أَُئ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ ك٢ اٌُض٤و ٖٓ

٤ٗخ ك٤ُٝخ ٌُٜ٘ب ٤َُذ ث٘لٌ اُ٘ظبّ أُزؼِن ثبُلٍٝ كٜ٘بى اُزيآبد ال رزؾِٜٔب ٍٟٞ األؽٞاٍ ٝٛنا ٣غؼَ ٖٓ اُلوك ٣زٔزغ ثشقظ٤خ هبٗٞ

 – 115ص ص  ٓوعغ ٍبثن،اُوبػلح اُل٤ُٝخ،  -، اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ فإاداُل٢ُٝ ٝأُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ، أٗظو ك٢ مُي : ٓظطل٠ أؽٔل 

120. 

 .175، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌغؼذٞ ػجبً ٛبشْ -(2
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لتــي ههــذ ٖلــى ا 1919ٞغؾــاي مــً بجٟا٢ُــت   227إلاــاصة  الخانــت بمؿــاءلت الٟــغص ٖــً ظــغاثم الخــغب ٧اهــذ

لب حؿـلُمه مـً َىلىـضا مـً ؤظـل ٔيوم الثاويٖلى مدا٦مت ؤلامبراَىع " " ًٖ ظغاثم الخغب ومالخ٣خه َو

ًــذ طلــ٪ بذجـــت ٖــضم جىاٞــ٤ الُلــب مــ٘ ٢ىاهُثهـــا الضازلُــت، و٦ــظل٪ اإلاــى  بلـــى  228اص اإلادا٦مــت، والتــي ٞع

ههذ ٖلى مدا٦مت باقي مجغمي الخغب ألاإلاـان ٖـً الجـغاثم الضولُـت، ٦مـا ؤ٢ـغ الىٓـام ألاؾاسـ ي  تيـال 230

و٢ـــض وعص َـــظا إلاد٨مـــت هـــىعمبٙر مبـــضؤ اإلاؿـــاولُت الٟغصًـــت ٖـــً الجـــغاثم الضولُـــت فـــي اإلاـــاصة الؿاصؾـــت مىـــه، 

ش  177لؤلمـم اإلاخدـضة بمىظـب ال٣ـغاع نـاٚةها لجىـت ال٣ـاهىن الـضولي الخابٗـت  تيـالـاإلابضؤ يـمً اإلابـاصت  بخـاٍع

مبر  21 ــــىو ٖلــــى ؤن  1946هـــٞى والتــــي ؤ٢غتهــــا الجمٗــــت الٗامــــت لؤلمــــم اإلاخدـــضة، وظــــاء جغجِــــب اإلابــــضؤ ؤوال، ٍو

الجـــــشائم لـــــذ الٝــــــاهون الـــــذولي يشج٢ب ــــــا أ ـــــخاؿل ولـــــيغ ٠ياهــــــاث م ـــــشدةل وال يم٢ــــــً إهٙـــــار أح٣ــــــام "

" هــي وو٠يــو، ٦مــا ٧اهــذ مد٨مــت"(1)"ج٢بــون َــزٍ الجــشائمالٝــاهون الــذولي إال بمّاٜبــت ألا٘ــشاد الــزيً يش 

 (2)مىه. 05ألازغي ؤزظث بازخهام اإلاد٨مت ٖلى ألاشخام الُبُُٗحن بهٟةهم َظٍ خؿب اإلااصة 

مىـــه اإلاؿـــاولُت الجىاثُـــت للٟـــغص ٖـــً اعج٩ـــاب ؤي  86و٢ـــض ؤ٢ـــغ البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫ فـــي اإلاـــاصة 

مىـــه،  85ث الجؿـــُمت للبروجى٧ـــى٫، وهـــي اإلادـــضصة يـــمً اإلاـــاصة ًم٨ـــً ؤن حكـــ٩ل اهةها٧ـــا تيـالـــمـــً ألاٞٗـــا٫ 

خـضاص  ـضم الٖا وظاء طل٪ في ؾُا١ بلؼام الضو٫ باجساط ٧اٞت الخضابحر إلاى٘ و٢م٘ اهةها٧اث َـظا البروجى٧ـى٫ ٖو

 بإوامغ الغثِـ ٦ؿبب لئلٖٟاء مً اإلاؿاولُت الضولُت للمغئوؽ.

للٟــــغص يــــمً ألاهٓمــــت ألاؾاؾــــُت للمدــــا٦م وجــــم الخإ٦ُــــض ٖلــــى مبــــضؤ اإلاؿــــاولُت الجىاثُــــت الضولُــــت 

ؿالُٞا الؿـاب٣ت ٣ٞـض  ؿالُٞا الؿاب٣ت وعواهضا، ٞباليؿبت للمد٨مت الجىاثُت لُٚى الجىاثُت اإلاا٢خت في ًٚى

ههــذ  تيـالــجـم جدضًــض الازخهــام الصخمـ ي للمد٨مــت فــي هٓامهــا ألاؾاسـ ي يــمً اإلاــاصة الؿاصؾـت مىــه و 

ُُٗحن ٣ٞـِ الـظًً ًغج٨بـىن الجـغاثم الضولُـت اإلادـضصة ٦مت ألاشخام الُباٖلى ؤن اإلاد٨مت جسخو بمد

، وألامـــغ طاجـــه طَـــب بلُـــه الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت لغواهـــضا فـــي (3)فـــي الىٓـــام ألاؾاســـ ي

كـمل طلـ٪  اإلااصة الخامؿت مىه التي ههذ بـإن اإلاد٨مـت مسخهـت بمخابٗـت ألاشـخام الُبُُٗـحن ٣ٞـِ َو

مـــت ٩ًـــىن ٧ـــل مـــً زُـــِ ؤو شـــج٘ ٖلـــى الخسُـــُِ ٣ـــت ؤو بـــإزغي ؤو هٟـــظ ظٍغ ، ؤمـــغ ؤو اعج٨ـــب وؾـــاٖض بٍُغ

 (4)مؿاوال مؿاولُت ٞغصًت ًٖ التي جضزل في ازخهام اإلاد٨مت.

وبظل٪ اؾخ٣غ ال٣اهىن الـضولي الجىـاجي ٖلـى ٨ٞـغة اإلاؿـاولُت الجىاثُـت الضولُـت للٟـغص ٖـً الجـغاثم 

ــــــى مــــــا وظــــــض حٗبــــــ الجىاثُــــــت الضولُــــــت ؤو هٓــــــام عومــــــا حرا لــــــه يــــــمً الىٓــــــام ألاؾاســــــ ي للمد٨مــــــت ـالضولُــــــت َو

 مىه بإهه : 25ألاؾاس ي، خُض وعص يمً الىُا١ الصخم ي له في اإلااصة 

 ي٢ون للمح٢مت اخخفاؿ ِاع ألا خاؿ الىبيّيين ِمال ت زا الىٍام ألاظاسو . -1"

الةــخق الــزي يشج٢ــب حشيمــت جــذخل فــي اخخفــاؿ املح٢مــت ي٢ــون معــ وال ِن ــا بفــٙخ   -2

شلت للّٝاب ٝا لهزا الىٍام ألاظاسو ..الٙشديت ِو  "ل ٘و

                                                           

1(- Formulation of the Nuremberg principles, op.cit., p. 374.  

 .273، اُغوائْ اُل٤ُٝخ ٍِٝطخ اُؼوبة ػ٤ِٜب، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌفبسٓؾٔل ػجل اُٞاؽل ٣ٍٞق  -(2

3(- Hervé ASCENSIO, Rafaelle MAISON, op.cit., pp. 404, 405. 

 .479، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌش١خخ ؽَبّ ػ٠ِ ػجل اُقبُنأٗظو ًنُي: 

 .68، ٓوعغ ٍبثن، ص وٛعخؼ٤َ ك -(4
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وبـــظل٪ خؿـــم هٓـــام عومـــا فـــي مؿـــإلت ٢هـــغ اإلاؿـــاولُت الجىاثُـــت ٖلـــى ألاشـــخام الُبُُٗـــحن صون 

حن ٧الــضو٫ واإلاىٓمــاث، هٓــغا ل٣ــضعة الصــخو الُبُعــي ٖلــى اعج٩ــاب الجــغاثم الضولُــت التــي جــضزل  خبــاٍع الٖا

، و٢ــض وعص اإلابــضؤ ٦ـــظل٪ (1)بــاث ٖلُـــهيــمً ازخهــام اإلاد٨مـــت الجىاثُــت الضولُــت وبم٩اهُـــت جُبُــ٤ ال٣ٗى 

ألا٘ـــشاد جـــىو ٖلـــى ؤهـــه " تيـالـــو  151يـــمً صعاؾـــت ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي الٗغفـــي يـــمً ال٣اٖـــضة ع٢ـــم 

 .(2)"مع ولون حضائيا ًِ حشائم الحشب ال   يشج٢بوخ ا

 زاهيا: هىاٛ املعنوليت الجىائيت الٙشديت ًِ حشائم الحشب:

لي اؾــخ٣غ ٖلــى مبــضؤ اإلاؿــاولُت الجىاثُــت لؤلشــخام الُبُُٗــحن ٢ــضمىا، ؤن ال٣ًــاء الجىــاجي الــضو 

مـــً الىٓــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُــت الضولُـــت جدـــذ  25ٖــً الجـــغاثم الضولُــت، ٦مـــا ٖبـــرث ٖىــه اإلاـــاصة 

"، و٢ــض خــضصث هٟـــ اإلاــاصة هُــا١ َــظٍ اإلاؿــاولُت وألاخ٩ــام اإلاخٗل٣ــت املعــنوليت الجىائيــت للٙــشدٖىــىان "

ب٣ـــــا لـــــظل٪ ًخدمـــــ ل الٟـــــغص اإلاؿـــــاولُت الجىاثُـــــت فـــــي ؤويـــــإ مخٗـــــضصة، ٣ٞـــــض ٣ًـــــىم الٟـــــغص باعج٩ـــــاب بهـــــا، َو

ـــى الـــظي ًغج٨ـــب الـــغ٦ً اإلاـــاصي إلخـــضي الجـــغاثم الضولُـــت اإلاٗا٢ـــب ٖلجهـــا بمىظـــب  مـــت ٦ٟاٖـــل ؤنـــلي َو الجٍغ

الىٓــــام ألاؾاســــ ي ٩ُٞــــىن الٟٗــــل اإلاجــــغم هدُجــــت ليكــــاَه ؤلاظغامــــي مباقــــغة ٦ــــإن ٣ًــــىم ب٣خــــل مـــــضهُحن ؤو 

٩ا  ؤؾـــــغي، ؤو ٣ًـــــىم باؾـــــخسضام ؤؾـــــلخت مدٓـــــىعة ممـــــا ٢ـــــض ٌكـــــ٩ل ظـــــغاثم خـــــغب، و٢ـــــض ٩ًـــــىن الٟـــــغص قـــــٍغ

مـت وجد٣ُـ٤ هدُجةهـا، ٦مـا ٌؿـإ٫ الٟـغص ظىاثُـا  بدؿهُل مهمت الٟاٖل ألانلي في اعج٩اب الغ٦ً اإلاـاصي للجٍغ

مـت و٢ٗـذ ٞٗـال ؤو قـغوٕ ٞجهـا، و٦ـظل٪ ج٣ـضًم الٗــىن ؤو  ـغاء ؤو الخـض ٖلـى اعج٩ـاب ظٍغ فـي خـا٫ ألامـغ ؤو ؤلٚا

مت ؤو الكغوٕ ٞجها. بإي ق٩ل آزغ لٛغى حؿهُل اعج٩االخدٍغٌ ؤو اإلاؿاٖضة ب  (3) الجٍغ

ٗا٢ـــب الىٓــــام ألاؾاســــ ي ٖــــً اإلاؿــــاَمت الجىاثُــــت فـــي اعج٩ــــاب ظــــغاثم الخــــغب، وج٩ــــىن اإلاؿــــاَمت  َو

مـــت الىاخـــضة ؤو ظـــغاثم مخٗـــضصة ؤو الكـــغوٕ فـــي اعج٩ابهـــا، ـالجىاثُـــت فـــي خـــا٫ حٗـــضص الجىـــاة فـــي ا٢ـــ تراٝ الجٍغ

مــــت، وب٣هــــض وج٣ــــ ىم الىخــــضة بــــحن ؤٞــــغاص الجماٖــــت فــــي مباقــــغة ؤٖمــــا٫ مكــــتر٦ت ج٩ــــىن الــــغ٦ً اإلاــــاصي للجٍغ

ــــــؼ اليكــــــاٍ ؤلاظغامــــــي ؤو الٛــــــغى  ٩ــــــىن الخٗمــــــض بمــــــا بخٍٗؼ مكــــــتر٥ بهــــــضٝ جد٣ُــــــ٤ الىدُجــــــت ؤلاظغامُــــــت، ٍو

هــبذ بــظل٪ ٧ــل ٞــغص فــي اإلاجمى  مــت لــضي الجماٖــت، ٍو ٖــت ؤلاظغامــي للجماٖــت ؤو بــالٗلم باعج٩ــاب َــظٍ الجٍغ

 (4)ٞاٖال ؤنلُا ج٣ىم مؿاولُخه ال٩املت الجىاثُت ًٖ الجغم.

ـى مباقـغة زُـىاث ملمىؾـت لبـضء جىُٟـظ  مـت َو ؿإ٫ الٟـغص ٦ـظل٪ ٖـً الكـغوٕ فـي اعج٩ـاب الجٍغ َو

مت لم ج٣٘ ٞٗـال هٓـغا لٓـغوٝ لـِـ لهـا نـلت بىىاًـا الجـاوي،  مت، بال ؤن الجٍغ الؿلى٥ اإلااصي اإلا٩ىن للجٍغ

٩ىن طل٪ لؿبب زاعط ًٖ بعاصجه ٦ُاعت ؤو ُٖل في وؾُلت ؤو ؤؾلىب ال٣خا٫ زـاعط ٖـً بعاصة الجـاوي،  ٍو

٨ــ٠ م ــت، ؤمــا بطا ٖــض٫ الجــاوي بمدــٌ بعاصجــه ٍو مــت اإلاى٢ٞى ــظا مــا ٌؿــمى بالجٍغ مــت َو مــا ًمىــ٘ و٢ــٕى الجٍغ

مـت ٞـال ٩ًـىن ٖغيـت لل٣ٗـاب فـي  مـت، ؤو ًدـى٫ بٗملـه صون بجمـام الجٍغ ًٖ بظ٫ ؤي ظهض ًٖ اعج٩ـاب الجٍغ

 (5) م عوما ألاؾاس ي.مٟهىم هٓا

                                                           

 .102ٓوعغ ٍبثن، ص  ثٛعّبزخ،ٗظو اُل٣ٖ  -(1

 .481، ص 151، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(2

 .680، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3

 .104ٓوعغ ٍبثن، ص  ثٛعّبزخ،ٗظو اُل٣ٖ  -(4

 أُوعغ ٗلَٚ. -(5
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مــــــً الىٓــــــام ألاؾاســــــ ي للمد٨مــــــت الجىاثُــــــت الضولُــــــت بإهــــــه ال ٩ًــــــىن للمد٨مــــــت  26وجــــــىو اإلاــــــاصة 

م ٖـً  مـت اإلايؿـىبت بلـجهم، و٢ـض  18ازخهام ٖلى ألاشخام الظًً ج٣ل ؤٖمـاَع ؾـىت و٢ـذ اعج٩ـاب الجٍغ

ؾـىت فـي الٗضًـض مـً  18ؾاًغ هٓام عوما فـي طلـ٪ الاججـاٍ الٗـام الؿـاثض الـظي ًدـضص ؾـً الُٟـل بمـا صون 

الهــــ٩ى٥ الضولُــــت ٖلــــى عؤؾــــها اجٟا٢ُــــت خ٣ــــى١ الُٟــــل فــــي اإلاــــاصة ألاولــــى مثهــــا، و٦ــــظل٪ اإلاــــاصة الشاهُــــت مــــً 

اث اإلاؿلخت. ٟا٫ في اإلاىاٖػ  (1)البروجى٧ى٫ الازخُاعي الجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل بكإن اقترا٥ ألَا

ُبــ٤ ازخهــام اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ٖلــى ٧ــل ألاٞــغاص صون جمُــ حز ال ؾــُما بؿــبب الهــٟت ـٍو

الغؾـمُت للصـخو، وبـظل٪ ال حٗخــض اإلاد٨مـت بالخهـاهاث الضبلىماؾــُت والبرإلااهُـت وال٣ًـاثُت والؿُاؾــُت 

ني الــــ تي ًخمخــــ٘ بهـــا ؤصــــخاب اإلاىانــــب ـوال٣ىاٖـــض ؤلاظغاثُــــت الخانـــت بهــــا ؾــــىاء فـــي ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤو الـــَى

اث٠ الٗلُا ٦ؿـبب لئلٖٟـاء مـً اإلاؿـاولُت ؿـخىي ألامـغ ُٞمـا  الؿامُت والْى وال الخسُٟـ٠ مـً ال٣ٗىبـت، َو

ٟـا  ؤو خ٩ىمـت ؤو ًٖـىا بطا ٧ان الصـخو اإلاخـاب٘ عثِؿـا لضولـت فـي خ٩ىمـت ؤو بغإلاـان ؤو ممـشال مىخسبـا ؤو مْى

ُــــت ْهــــغث مىــــظ بضاًــــت مإؾؿــــت ال٣ًــــاء الجىــــاجي الــــضولي فــــي  ــــظٍ ال٣اٖــــضة ٦ــــظل٪ ٢اٖــــضة ٖٞغ خ٩ىمُــــا، َو

ثها يــــمً مبــــا ى٦ُــــى وجــــم جــــضٍو صت هــــىعمبٙر مــــً َــــٝغ لجىــــت ال٣ــــاهىن الــــضولي آهــــظا٥، وظــــاءث هــــىعمبٙر َو

إه٣ــاس حفــاهت الٙــشد الــزي جفــٗش بوـــٙ  سئيعــا لذولــت أو " ال٣اٖــضة يــمً اإلابــضؤ الشالــض جدــذ ٖىــىان

ٙــــا ح٢وميــــا معــــنوال هـــــغث ال٣اٖــــضة يــــمً ألاهٓمــــت ألاؾاؾـــــُت للمدــــا٦م الجىاثُــــت الضولُـــــت (2)"مٌو ، ْو

ؿالُٞا الؿاب٣ت وعواه  ما ظٗلها حؿخ٣غ ُٞما بٗض في هٓام عوما ألاؾاس ي.مضا، اإلاا٢خت في ًٚى

مً هٓـام عومـا ألاؾاسـ ي، والتـي ؤخـضزذ  98بال ؤن َظٍ الىٓغة اإلاشالُت لم ج٨خمل بٗض ب٢غاع اإلااصة 

الخّـــاون ٘يمــا يخّلـــٞ بالخىـــاص٥ جدــذ ٖىـــىان " 98، وظــاءث اإلاـــاصة 27جىا٢ًــا مـــ٘ الخ٨ــم ال٣ُعـــي للمـــاصة 

ــــــــذ اإلاــــــــاصة بدهــــــــاهاث الــــــــضو٫ ؤو الخهــــــــاهاث  (3)"لخٝــــــــذيمِــــــــً الحفــــــــاهت واملوا٘ٝــــــــت ِاــــــــع ا خُــــــــض اٖتٞر

الضبلىماؾُت لصخو ؤو ممخل٩اث جابٗت لضولت زالشت وال ج٣ـضم اإلاد٨مـت َلـب ج٣ـضًم ؤو مؿـاٖضة بلـى َـظٍ 

الضولـــت صون حٗـــاون مثهـــا، ٦مـــا ال ج٣ـــضم اإلاد٨مـــت َـــظا الُلـــب لهـــظٍ الضولـــت بطا ٧اهـــذ جـــضزل فـــي اجٟا٢ُـــاث 

ـــظٍ ال٣ٟـــغة بالخدضًـــض هـــي اإلاســـغط الـــظي جغ٦خـــه الىالًـــاث اإلاخدـــضة إلٞـــالث زىاثُـــت لٗـــضم حؿـــلُم ع  ٖاًاَـــا، َو

 (4)مىاَىجها مً اإلاشى٫ ؤما اإلاد٨مت هٓغا لجىئها بلى ٣ٖض اجٟا٢ُاث خهاهت زىاثُت م٘ ؤ٦ثر مً مئت صولت.

ي مىـه بمؿـاولُت ال٣ـاصة والغئؾـاء ٖـً ٧ـل ألاٞٗـا٫ التـ ٦28ما ؤزظ هٓام عوما ألاؾاس ي فـي اإلاـاصة 

ُــت واجٟا٢ُـت، و٢ــض وعصث  ـظٍ ال٣اٖــضة هـي ألازــغي ٢اٖـضة ٖٞغ ٣ًـىم بهـا الخايــٗىن إلمـغتهم وؾــُُغتهم، َو

                                                           

 .568، ٓوعغ ٍبثن، ص خ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػ -(1

2(- Formulation of the Nuremberg principles, op.cit., p. 375. 

ال ٠دٛص ٌٍّسىّخ أْ رٛخٗ ؽٍت رمذ٠ُ أٚ ِغبػذح ٠مزؼٟ ِٓ اٌذٌٚخ اٌّٛخٗ  -1ٖٓ ٗظبّ هٝٓب ٓب ٗظٚ: " 98عبء ك٢ أُبكح  -(3

ٛ ٠زٕبفٝ ِغ اٌزضاِبرٙب ثّٛخت اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ف١ّب ٠زؼٍك ثسظبٔبد اٌذٌٚخ أٚ اٌسظبٔخ اٌذثٍِٛبع١خ ئ١ٌٙب اٌطٍت أْ رزظشف ػٍٝ ٔس

ٌشخض أٚ ِّزٍىبد ربثؼخ ٌذٌٚخ ثبٌثخ، ِب ٌُ رغزطغ اٌّسىّخ أْ رسظً أٚال ػٍٝ رؼبْٚ ْ رٍه اٌذٌٚخ اٌثبٌثخ ِٓ اخً اٌزٕبصي ػٓ 

 اٌسظبٔخ.

٠زطٍت ِٓ اٌذٌٚخ اٌّٛخٗ ئ١ٌٙب اٌطٍت أْ رزظشف ػٍٝ ٔسٛ ال ٠زفك ِغ اٌزضاِبد د١ٌٚخ  ال ٠دٛص ٌٍّسىّخ أْ رٛخٗ ؽٍت رمذ٠ُ  -2

رمؼٟ ِٛافمخ اٌذٌٚخ اٌّشعٍخ وششؽ ٌزمذ٠ُ شخض ربثغ ٌزٍه اٌذٌٚخ ػٍٝ اٌّسىّخ، ِب ٌُ ٠ىٓ ثٛعغ اٌّسىّخ أْ رسظً أٚال ػٍٝ 

، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ" اٗظو ك٢ مُي: رؼبْٚ اٌذٌٚخ اٌّشعٍخ إلػطبء ِٛافمزٙب ػٍٝ اٌزمذ٠ُ.

729. 

 .417، ٓوعغ ٍبثن، ص زشة ػ٢ِ ع٤َٔ -(4
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ؿـالُٞا الؿـاب٣ت فـي اإلاـاصة الؿـابٗت فـي  ،(1)فـي ٣ٞغتهـا الشاهُـت 86يمً اإلااصة  والىٓـام ألاؾاسـ ي إلاد٨مـت ًٚى

 (2)ي للمد٨مت الجىاثُت لغواهضا.٣ٞغتها الشالشت، واإلااصة الؿاصؾت في ٣ٞغتها الشاهُت مً الىٓام ألاؾاس 

ٞال٣اثض الٗؿ٨غي ؤو الصخو ال٣اثم م٣امه مؿاو٫ مؿاولُت ظىاثُـت ٖـً الجـغاثم التـي جغج٨بهـا 

٢ىاث زايٗت إلمغجه وؾُُغجه الٟٗلُخحن ؤو جسً٘ لؿلُخه وؾُُغجه الٟٗلُخحن، هدُجـت لٗـضم مماعؾـت 

 خالخحن ط٦غتهما اإلااصة:ال٣اثض الٗؿ٨غي ؤو الصخو ؾُُغجه ٖلى َظٍ ال٣ىاث وطل٪ في 

إرا ١ـــــان الٝائـــــذ الّعـــــ٢شي أو الةـــــخق ٜـــــذ ِلـــــم أو يٙتـــــرك بـــــ  أن  ّلـــــم فـــــي ٌـــــل الٍـــــشوٗ  - أ

 الٝائمت حهزاٟ بجن الٝواث جشج٢ب أو ِاع وؼ٤ أن جشج٢ب َزٍ الجشائم.

إرا لــــــم يخخــــــز الٝائــــــذ الّعــــــ٢شي أو الةــــــخق حميــــــْ الخــــــذابير الالصمــــــت واملّٝولــــــت فــــــي حــــــذود  - ب

٣ـــــــاب َـــــــزٍ الجـــــــشائم أو لّـــــــشك املعـــــــجلت ِاـــــــع العـــــــلىاث املخخفـــــــت ظـــــــلىخ  ملىـــــــْ أو ٜمـــــــْ اسج

 للخحٝيٞ واملٝالاة.

ــ٘ م٣امــا، ٞــةن هٟـــ ؤخ٩ــام ال٣اثــض الٗؿــ٨غي  حن ألاٞع ؤمــا مــا ًخٗلــ٤ بٗال٢ــت الغئؾــاء ٚحــر الٗؿــ٨ٍغ

بـــا جُبـــ٤ بسهـــىم مؿـــاولُت الـــغثِـ ٖـــً الجـــغاثم التـــي ًغج٨بهـــا اإلاغئوؾـــحن لٗـــضم مماعؾـــخه ؾـــلُخه  ج٣ٍغ

خـــحن مماعؾـــت ؾـــلُمت، وطلـــ٪ بطا زبـــذ ؤن الـــغثِـ ٧ـــان ٖلـــى ٖلـــم ؤو ججاَـــل ٖـــً وعـــي ؤي وؾـــُُغجه الٟٗلُ

مٗلىمــاث جىضــر ؤن مغئوؾــُه ًغج٨بــىن ؤو ٖلــى وقــ٪ ؤن ًغج٨بــىا َــظٍ الجــغاثم، و٦ــظل٪ بطا حٗل٣ــذ َــظٍ 

الجـــغاثم بإوكـــُت جىـــضعط يـــمً اإلاؿـــاولُت والؿـــُُغة الٟٗلُخـــحن للـــغثِـ، فـــي خالـــت بطا لـــم ًخســـظ الـــغثِـ 

الالػمـــت واإلا٣ٗىلــت فـــي خــضوص ؾـــلُخه إلاىــ٘ ؤو ٢مـــ٘ اعج٩ــاب َـــظٍ الجــغاثم ؤو لٗـــغى َــظٍ الاهةها٧ـــاث  الخــضابحر 

، ومـــً ظهـــت ؤزـــغي، ال ٌٟٗـــى اإلاـــغئوؽ ؤو الجىـــضي اإلا٣اجـــل (3)ٖلـــى الؿـــلُاث اإلاسخهـــت للخد٣ُـــ٤ واإلا٣ايـــاة

ُثهــــا ؤن َــــظٍ مــــً اإلاؿــــاءلت الجىاثُــــت بةَاٖخــــه ألوامــــغ ٖلُــــا بطا ٖــــٝغ اإلاــــإمىع ؤو ٧ــــان بىؾــــٗه ؤن ٌٗــــٝغ خ

٣ت ٚحر ٢اهىهُت وؾُاصي جىُٟظَا بلى اعج٩اب ظغاثم.  (4)ألاوامغ نضعث بٍُغ

مـــــً الىٓـــــام ألاؾاســـــ ي للمد٨مـــــت الجىاثُـــــت الضولُـــــت خـــــاالث امخىـــــإ اإلاؿـــــاولُت  31وحٗـــــضص اإلاـــــاصة 

الجىاثُــت، وفــي طلــ٪ ههــذ ال٣ٟــغة ألاولــى مــً َــظٍ اإلاــاصة ٖلــى خالــت مــا بطا ٧ــان الصــخو ٌٗــاوي مغيــا ؤو 

ا ٣ٖلُــــــا ٌٗــــــضم ٢ضعجــــــه ٖلــــــى بصعا٥ ٖــــــضم مكــــــغوُٖت ؤو َبُٗــــــت ؾــــــلى٦ه بمــــــا ًخماشــــــ ى وم٣خًــــــُاث ٢هــــــىع 

ىُب٤ طل٪ ٖلى خالت الؿ٨غ  ب –ال٣اهىن، ٍو ما لم ٨ًً الٟاٖـل ٢ـض ؾـ٨غ بكـ٩ل ازخُـاعي  -في مى٤ُ ٍٚغ

ٖاإلاـــا آهـــظا٥ بةم٩اهُـــت اعج٩ابـــه لهـــظٍ الجـــغاثم، و٦ـــظل٪ خالـــت الـــضٞإ الكـــغعي اإلاخىاؾـــب ٖـــً هٟؿـــه ؤو ٖـــً 

ت حر ـٚــ ً ؤو ال ٚنــى ٖثهـــا الهجـــاػ مهمـــت ٖؿـــ٨ٍغ ٍ ؤو ٖـــً ممخل٩ـــاث ال ٚنـــى ٖثهــا لب٣اثـــه ؤو ب٣ـــاء ؤشـــخام آزـــٍغ

مكــغوٕ لل٣ــىة، و٦ــظل٪ خالــت ؤلا٦ــغاٍ بةهضًــض الصــخو طاجــه ؤو شــخو آزــغ  حر ـٚــيــض اؾــخسضام وقــُ٪ و 

ً ؤو ْـــغوٝ زاعظـــت ٖـــً بعاصة الٟاٖـــل و٧ـــان  بمـــىث ؤو بًـــغع ظؿـــُم ووقـــُ٪ ونـــاصع ٖـــً ؤشـــخام آزـــٍغ

                                                           

ال ٠ؼفٟ ل١بَ أٞ ِشؤٚط ثبٔزٙبن االرفبل١بد أٚ ٘زا اٌٍسك ٖٓ ُجوٝرًٍٞٞ اإلػبك٢ األٍٝ ٓب ٗظٚ: " 2كووح  86عبء ك٢ أُبكح  -(1

ٌزأد٠ج١خ زغت األزٛاي، ئرا ػٍّٛا، أٚ وبٔذ ٌذ٠ُٙ ِؼٍِٛبد رز١ر ٌُٙ فٟ رٍه اٌجشٚرٛوٛي سؤعبئٗ ِٓ اٌّغئٌٛخ اٌدٕبئ١خ أٚ ا

اٌظشٚف، أْ ٠خٍظٛا ئٌٝ أٔٗ وبْ ٠شرىت أٚ أٔٗ فٟ عج١ٍٗ السرىبة ِثً ٘زا االٔزٙبن، ٌُٚ ٠زخزٚا وً ِب فٟ ٚعؼُٙ ِٓ ئخشاءاد 

 .316، ٓوعغ ٍبثن، ص ْ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبٔٛ" اٗظو ك٢ مُي: ِغزطبػخ ٌّٕغ أٚ لّغ ٘زا االٔزٙبن.

 .134، ٓوعغ ٍبثن، ص وٛعخكؼ٤َ  -(2

 .682، 681، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3

 .493، 492، ٓوعغ ٍبثن، ص 155ٝ 154، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١ -عٕٞ -(4
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بلـى اهـه ال ٌكـ٩ل الٛلـِ فـي الى٢ـاج٘ والٛلـِ  32ظا ألازحـر جهـٝغ بكـ٩ل م٣ٗـى٫ لخجىبـه، وؤقـاعث اإلاـاصة َ

 (1)في ال٣اهىن ؾببا المخىإ اإلاؿاولُت الجىاثُت بال بطا هجم ٖىه اهخٟاء الغ٦ً اإلاٗىىي جماما.

ؾُهـل  ووٗخ٣ض ؤن خاالث مشل ال٣هىع ال٣ٗلي ال ًم٨ً ؤن حٗخبر خالت امخىـإ مؿـاولُت ٨ُٞـ٠

شــخو ٌٗــاوي ٢هــىعا ٣ٖلُــا بلــى مىهــب ٖؿــ٨غي ٌؿــمذ لــه باعج٩ــاب َــظٍ الجــغاثم، بال بطا م٣ــام بإٞٗــا٫ 

ـــى ؾـــ٣ُت  ـــغب مـــً طلـــ٪، خالـــت الؿـــ٨غ التـــي حٟٗـــي مـــً اإلاؿـــاولُت َو مجغمـــت بكـــ٩ل ٞـــغصي مدـــضوص، وألٚا

ـــغ طلـــ٪ بال٣ٗـــاب ٖلـــى الؿـــ٨غ ؤلازخُـــاعي فـــي خـــحن ؤهـــه فـــي ال٣ـــاهىن الـــضا٦بحـــرة لىٓـــام عومـــا  زلي يـــٝغ وجبًر

   مكضص ولِـ مس٠ٟ ؤو ًمى٘ اإلاؿاولُت.

٣ـــا ألاخ٩ـــام الؿـــاب٣ت ال ٌٗـــ  طلـــ٪ نيـبن اهٟــغاص الصـــخو الُبُعـــي باإلاؿـــاولُت الجىاثُـــت الضولُــت ٞو

ٌ وظبر الًغع، وؤ٢ـغ هٓـام عومـا َـظا الخ٨ـم فـي اإلاـاصة  اهخٟاء اإلاؿاولُت اإلاضهُت له ججاٍ الطخاًا بالخٍٗى

جها: 75  ال٣ٟغة الشاهُت ٞو

٢مـــت أن جفـــذس أمـــشا مباؼـــشا لـــذ  ـــخق مـــذان جحـــذد ٘يـــ  أؼـــ٣اال مالئمـــت مـــً أؼـــ٣ا٥ للمح"

خباس..  "حبر ألشاس امل ن  ِلي مل أو ٘يما يخفهم بما في رل٤ سد الحٝٛو والخّوين وسد ِي

ـــظا الخ٨ـــم مؿـــخدضر فـــي ال٣ًـــاء الجىـــاجي الـــضولي، خُـــض ا٦خٟـــذ ألاهٓمـــت ألاؾاؾـــُت إلاد٨مـــ تي ـَو

ؿالُٞا الؿاب٣ت وعواهض  ا بد٨م ٖام ظاء ُٞه:ًٚى

إِـــــادة أيـــــت ممخل٣ـــــاث وأسبـــــاح جـــــم الحفـــــو٥ ِلي ـــــا ِـــــً وشيـــــٞ جفـــــٗش إحشامـــــيل بمـــــا فـــــي رلـــــ٤ "

 "إلا٠شاٍ بالت ذيذل للمال٤ الؽشلي

٣خهـــغ ٖلـــى بٖـــاصة ممخل٩ـــاث ؤو ـني َـــظا الخ٨ـــم مؿـــاولُت مضهُـــت مخ٩املـــت للمجــــوال ٌٗـــ ني ٖلُـــه، ٍو

ــــ٤ بظغامـــــي، وجدُــــل ٢ىاٖـــــض ؤلا  ظــــغاءاث وألاصلـــــت لهــــاجحن اإلاد٨مخـــــحن فــــي جدهـــــُل ؤعبــــاح جــــم جدهـــــُلها بٍُغ

ني خُض جىو: ٌ ًٖ ألايغاع ظغاء الجغاثم الضولُت ٖلى ال٣ًاء الَى  الخٍٗى

ٝا للدؽشيّاث الووىيت راث الفلتل يم٢ً للم ن  ِلي  أو ألا خاؿ املذِين مـً خـال٥ " ٘و

باخخفـاؿ للحفـو٥  امل ن  ِلي ل الخٝذم بذِوى في مح٢مـت ووىيـت أو فـي َي ـت ووىيـت أخـشى جخمخـْ

 .(2)"ِاع حّوين

  الُٙش الثالث:الُٙش الثالث:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتاملعنوليت الذوليت للذولت ًِ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا   املعنوليت الذوليت للذولت ًِ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا

مـا٫ التـي  بن الضولت شخو مً ؤشخام ال٣اهىن الـضولي، وهـي بـظل٪ حٗخبـر مؿـاولت ٖـً ٧ـل ألٖا

ــــ٤ ؤظهؼتهــــا وممشلجهــــا والــــ جخدمــــل الضولــــت اإلاؿــــاولُت و  تي جســــال٠ ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي،ـجغج٨بهــــا ٖــــً ٍَغ

ـا اإلاساَـب الغثِسـ ي بـاخترام و٦ٟالـت اخـ ترام ـالضولُت ٖـً الجـغاثم الضولُـت ػمـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت باٖخباَع

تي ـال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي ومىـــــ٘ و٢مـــــ٘ اهةها٧اجـــــه، بال ؤن َبُٗـــــت َـــــظٍ اإلاؿـــــاولُت جسخلـــــ٠ ٖـــــً جلـــــ٪ الـــــ

بُٗت  ها.ع اإلاترجبت ٖثآلازاواولُت الضولت ًٖ َظٍ الجغاثم مؿ ًخدملها الٟغص، وفي ما ًلي ؾيبحن ؤؾاؽ َو

                                                           

 .683، 682، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ٔغبِٟٔٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإل -(1

 .484، ص 155أُوعغ ٗلَٚ، اُوبػلح  -(2
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  أوال: أظاط ووبيّت معنوليت الذولت ًِ حشائم الحشب:أوال: أظاط ووبيّت معنوليت الذولت ًِ حشائم الحشب:

بن اإلاؿـاولُت الضولُــت ال ج٣خهــغ ٖلـى الٟــغص، ٞالضولــت ٦ـظل٪ مؿــاولت ٖــً ألاٞٗـا٫ اإلايؿــىبت بلجهــا 

اث، وفـــــي ؾـــــ ٟجهـــــا ٖلـــــى ٧ـــــل اإلاؿـــــخٍى ـــــ٤ ؤظهؼتهـــــا ؤو ممشلجهـــــا ؤو مْى بُل طلـــــ٪ جـــــىو ال٣ٟـــــغة ؾـــــىاء ٖـــــً ٍَغ

 مً هٓام عوما ألاؾاس ي التي جاؾـ للمؿاولُت الجىاثُت للٟغص ٖلى ؤهه: 25الخامؿت مً اإلااصة 

الىٍــام ألاظاســو  يخّلــٞ باملعــنوليت الجىائيــت الٙشديــت فــي معــنوليت  ال يــنزش أي ح٢ــم فــي َــزا"

 (1)"الٝاهون الذولي الذو٥ بموحب

ٖـــً اهةها٧ـــاث ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي مىـــظ بـــضاًاث  و٢ـــض جـــم جدمُـــل الضولـــت اإلاؿـــاولُت الضولُـــت

ـت فــي  ج٣ىـحن ٢ىاٖـضٍ، وفــي طلـ٪ ههــذ اجٟا٢ُـت الَــاي الغابٗـت الخانــت بـاخترام ٢ــىاهحن ؤٖـغاٝ الخــغب البًر

 اإلااصة الشالشت مثها بإن:

ي٢ــــون الىــــٗش املخحــــاسب الــــزي يخــــل بجح٣ــــام الالئحــــت املــــز٠وسة ملضمــــا بــــالخّوين إرا دِــــذ "

مــــا٥ الــــالحاحــــتل ٠مــــا ي٢ــــ    يشج٢ب ــــا ألا ــــخاؿ الــــزيً ييخمــــون إلــــع ٜواجــــ  ـون معــــ وال ِــــً حميــــْ ألِا

 "املعلحت

ٌ ٖـً ؤلازـال٫ بإخ٩ـام الالثدـت اإلالخ٣ـت  و٢ض خملذ الاجٟا٢ُـت الُـٝغ اإلادـاعب مؿـاولُت الخٗـٍى

مــا٫ الهــاصعة ٖــً ٢ىاتهــا اإلاؿــلخت، وؤقــاعث  باالجٟا٢ُــت، ٦مــا ؤ٦ــض ؤن َــظا الُــٝغ ٩ًــىن مؿــاوال ٖــً ألٖا

 148و 131و 52و 51ا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘ ٖلــى ٖــضم ظــىاػ الخدلــل مــً َــظٍ اإلاؿــاولُت ٞىهــذ اإلاــىاص اجٟ

ــــا  مــــً اجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘ ٖلــــى الخــــىالي ٖلــــى ؤهــــه ال ًجــــىػ ألي َــــٝغ مخٗا٢ــــض ؤن ًخدلــــل ؤو ًدــــل َٞغ

اإلاكـــاع  تي ج٣ـــ٘ ٖلُـــه ؤو ٖلـــى َـــٝغ مخٗا٢ـــض آزـــغ ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ باإلاسالٟـــاثـمخٗا٢ـــضا آزـــغ مـــً اإلاؿـــاولُاث الـــ

بـــا جًـــمىذ  1907بلجهـــا فـــي اإلاـــاصة الؿـــاب٣ت، وبد٨ـــم ممازـــل لـــظل٪ اإلاىهـــىم ٖلُـــه فـــي اجٟا٢ُـــت الَـــاي  ج٣ٍغ

 ما ًلي: 1977مً البروجى٧ى٫ ألاو٫  91اإلااصة 

نزاُ الــزي يىت ــ٤ أح٣ــام يجٙاٜيــاث أو َــزا البروجو٠ــو٥ ِــً د٘ــْ حّــوين إرا ـ عــج٥ وــٗش الــ"

هـا ألا ـخاؿ الـزي  ؽـ٣لون حـضءا اٜخمذ الحا٥ رل٤ل وي٢ون معنوال ًِ ١ا مـا٥ ال ـ  يٝت٘ر ٘ت ألِا

 (2)"مً ٜواج  املعلحت.

تي ـ" الـــير املؽـــشوِت دوليــاـمؽـــاسيْ املــواد املخّلٝـــت بمعــنوليت الـــذو٥ ِــً ألاّ٘ـــا٥ ٔــوجًــمىذ "

مـــا ًُٟــض بـــإن ٧ـــل  ،فـــي اإلاــاصة الغابٗـــت مثهــا 2001ؤٖــضتها لجىـــت ال٣ــاهىن الـــضولي الخابٗــت لؤلمـــم اإلاخدــضة ٖـــام 

ُٗت ؤو جىُٟظًـت ؤو الخه اث الهاصعة ًٖ ؤي ظهاػ مً ؤظهـؼة الضولـت ًيؿـب لهـا ؾـىاء ٧اهـذ ؤظهـؼة حكـَغ ٞغ

ـــت ؤو ـٚـــ اث ٖـــً الخ٩ىمـــت اإلاغ٦ٍؼ ـــتال الحر طلـــ٪ وؾـــىاء نـــضعث الخهـــٞغ ، وجإ٦ُـــضا ٖلـــى ؤن مؿـــاولُت (3)مغ٦ٍؼ

ُت ٦ظل٪ هي الضولت ًٖ بزاللها ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي   .٢اٖضة صولُت ٖٞغ

                                                           

ال ُؾٔب٣خ أُٔزٌِبد اُضوبك٤خ ىٖٓ اُ٘ياػبد أَُِؾخ: " 1954ٖٓ اُجوٝرًٍٞٞ اُضب٢ٗ الرلبه٤خ الٛب١  38ٝثؾٌْ ٓٔبصَ ر٘ض أُبكح  -(1

، ثّب فٟ رٌه اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ شد٠خ فٟ ِغإ١ٌٚخ اٌذٚي ثّٛختإٌظبَ األعبعٟ ٠زؼٍك ثبٌّغإ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ اٌف ٠إثش أٞ زىُ فٟ ٘زا

 .449، 681، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ"، أٗظو ك٢ مُي: ٚاخت رمذ٠ُ رؼ٠ٛؼبد

 .391أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

 .25ٍبثن، ص  "، ٓوعغِششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"-(3
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براء اللجىــــت الضولُــــت للهــــلُب ـتي ؤٖــــضَا زـــــاء فــــي صعاؾــــت ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي الٗغفــــي الــــظــــو 

٤ الهُاٚت الخالُت:  ألاخمغ الىو ٖلى َظٍ ال٣اٖضة ٞو

 الذولت معنولت ًِ اهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي امليعوبت إلي ال وال   حؽمل:"

 ي رل٤ الٝواث املعلحت.يهت ا١اث املشج٢بت مً ٜبل أحهضت ا بما ف -أ(

 يهت ا١اث املشج٢بت مً ٜبل أ خاؿ أو ٠ياهاث ٘ولت ا الٝيام بٝذس مً العلىت الح٢وميت -ب(

يهت ا١اث املشج٢بت مً ٜبـل أ ـخاؿ أو م موِـاث حّمـل فـي الواٜـْ بىـاءا ِاـع حّليمات ـا أو جحـذ  -ج(

 إؼشا٘ها وظيىشت ا.

ــــاث خاـــــتل والــــيهت ا١ــــاث املشج٢بــــت مــــً ٜبــــل أ ــــخاؿ أو م -د( تٗر ت ــــا الذولــــت وجخملىاَــــا ـ   حّـــــ مِو

اث ـادسة ِن ا.  (1) "٠خف٘ش

ُـــت ٨ٞـــغة مؿـــاولُت الضولـــت ٖـــً اهةها٧ـــاث ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي والـــ تي ـوجلخـــو ال٣اٖـــضة الٗٞغ

ـــضصث ال٣اٖـــضة خـــاالث مسخلٟـــت ٦ـــإن ٩ًـــىن الاهةهـــا٥   ٖ جيؿـــب بلجهـــا، وفـــي قـــغح وؿـــبت الاهةهـــا٥ بلـــى الضولـــت 

ـاث مٟىيـت مـً ناصعا ًٖ  ظهاػ في الضولت بما ٞجها ال٣ىاث اإلاؿلخت ؤو ؤي ؤشـخام ؤو ٦ُاهـاث ؤو مجمٖى

اث ـؾــــلُت خ٩ىمُــــت ؤو حٗمــــل بىــــاءا ٖلــــى حٗلُماتهــــا ؤو جدــــذ بقــــغاٞها وؾــــُُغتها ؤو جدبــــ نى ؤٖمالهــــا ٦خهــــٞغ

ت الخانـــت  ض مـــ٘ جخٗا٢ـــ تيـالــنــاصعة ٖثهـــا، و٢ــض ٌكـــمل طلــ٪ ٧ـــل مــً اإلاغجؼ٢ـــت والكــغ٧اث ألامىُـــت والٗؿــ٨ٍغ

لهــا وؾــُُغتها وبــظل٪ جيؿــب ٧ــل ؤٖمالهــا بلــى الضولــت طاتهــا،  ظهــاث خ٩ىمُــت ؤو حٗمــل جدــذ بقــغاٞها وجمٍى

اث التـي ج٣ـىم بهـا الهُئـت الخمغصًـت ؤو الشىعٍـت فـي خـا٫ هجاخهـا فـي ـو٦ظل٪ حٗخـ بر نـاصعة ٖـً الضولـت الخهـٞغ

ظضًـضة ُٞـه مٗتـٝر بؿـُاصجه  حك٨ُل الخ٩ىمـت فـي الضولـت ؤو الؿـُُغة ٖلـى ظـؼء مـً ؤلا٢لـُم وب٢امـت صولـت

   (2)في اإلااصة الٗاقغة مىه.  2001ٖلجها خؿب مكغوٕ ٢ىاٖض اإلاؿاولُت الضولُت لٗام 

غفــي إلاؿــاولُت الضولــت ٖــً الجــغاثم  ،مــً زــال٫ َــظٍ الىهــىم ًخإ٦ــض لىــا وظــىص ؤؾــاؽ اجٟــاقي ٖو

ٟــــغص، ٞــــالٟغص ًســــخو جخدملهــــا الضولــــت جسخلــــ٠ ٖــــً مؿــــاولُت ال تيـالــــالضولُــــت، بال ؤن َبُٗــــت اإلاؿــــاولُت 

ـــم الازـــخالٝ ال٣ٟهـــي خـــى٫ اإلاؿـــإلت، بســـالٝ الضولـــتولُت الجىاثُـــت باإلاؿـــا  وفـــي طلـــ٪ ًـــغي اججـــاٍ ٣ٞهـــي ، ٚع

مــه ٧ــل مــً " تٖز "  أوبن ــايمبم٩اهُــت مؿــاءلت الضولــت ظىاثُــا و٢ــض اه٣ؿــم َــظا الاججــاٍ بلــى مــظَبحن ؤولهمــا ٍو

ــــغون بــــإن مؿــــاولُت الضولــــت جخــــضعط مــــًلوجاسباخــــذ" و"١لعــــًو" اإلاؿــــاولُت ٖــــً اهةها٧ــــاث الالتزامــــاث  " ٍو

ٌ وظـــالخٗا٢ضًــت والــ مــا  ،١ ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضوليزــغ  وفــي خــا٫بر الًــغع، ـتي ال ًترجــب ٖلجهــا ؾــىي الخٗــٍى

ٌكـ٩ل ظـغاثم صولُـت فـي َـظٍ الخالـت حؿـا٫ الضولـت ظىاثُـا وجُبـ٤ ٖلجهـا ٣ٖىبـاث ال٣ـاهىن الـضولي الخ٣لُــضي 

مـــــً مُشـــــا١ ٖهـــــبت ألامـــــم وال٣ٗىبـــــاث  16م ٖلجهـــــا فـــــي اإلاـــــاصة مـــــً الاهخ٣ـــــام والخـــــغب وال٣ٗىبـــــاث اإلاىهـــــى 

ثر حكــضصا ؤن للضولــت شخهــُت ـهي آزــغ ؤ٦ـــ، واججــاٍ ٣ٞــ42اإلاىهــىم ٖلجهــا فــي مُشــا١ ألامــم اإلاخدــضة اإلاــاصة 

 (3) وبىؾٗها اعج٩اب ظغاثم صولُت زُحرة وحؿإ٫ ٖثها ظىاثُا. عي مؿخ٣لـخ٣ُ٣ُت ولها وظىص وا٢

                                                           

 .463، ٓوعغ ٍبثن، ص 149، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  -عٕٞ -(1

 .26ٔوعغ ٗلَٚ، ص اُ -(2

 .236 -230، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌغؼذٞ ػجبً ٛبشْٗوال ػٖ:  -(3
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لـــ٤ ٢بـــىال بٗـــض لـــضي اإلاجخمـــ٘ الـــضولي، ٞلـــضي اؾخٗغايـــىا لالجٟا٢ُـــاث بن َـــظٍ آلاعاء ال٣ٟهُـــت لـــم ج

حؿــــىض اإلاؿــــاولُت ٖــــً اهةهــــا٥ ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي وجلــــ٪ الخانــــت ب٣مــــ٘ ظــــغاثم الخــــغب  تيـالــــالضولُــــت 

والجــــغاثم الضولُــــت ال هجــــض ؤي ؤزــــغ إلاؿــــاولُت ظىاثُــــت للضولــــت وال ًخٗــــضي ألامــــغ صٖــــىة بلــــى مىــــ٘ و٢مــــ٘ َــــظٍ 

ٌ والتريـُت وظبـر الًـغع، زـم لـم ٌؿـب٤ لل٣ًـاء الجىـاجي الـضولي فـي الاهةها٧اث وفي ؤ ٢م ى الخـضوص الخٗـٍى

ؿـــالُٞا الؿـــاب٣ت وعواهـــضا وال ختـــى اإلاد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت وؤن ؤقـــاعث فـــي  ى٦ُـــى وال فـــي ًٚى هـــىعمبٙر َو

هـــه جىظـــض ؤهٓمةهـــا ألاؾاؾـــُت وال فـــي ؤخ٩امهـــا واظةهاصاتهـــا بلـــى جدمُـــل الضولـــت ؤًـــت مؿـــاولُت ظىاثُـــت، ٦مـــا ؤ

ـضم بم٩ـان جدضًـض ال٣هـض الجىـاجي لـضي  نٗىباث ٢اهىهُت ووا٢ُٗت لٗضم بم٩ان مٗا٢بت الضولت ظىاثُا ٖو

خبــاعي  جغج٨ــب باؾــم  تيـالــمــا ًجٗــل ال٨ٟــغة ال وظــىص لهــا فــي ال٣ــاهىن الــضولي والجــغاثم الضولُــت م، ٦ُانهــا الٖا

اخب ؤلاعاصة اإلاباقـغة فـي اعج٩ـاب الٗمـل الضولت ولخؿابها جغجب اإلاؿاولُت الجىاثُت الضولُـت للٟـغص ٧ىهـه نـ

ٌ اإلاــــــاصي ظــــــغاء بزاللهــــــا  ًــــــُت ؤو اإلاضهُــــــت للضولــــــت فــــــي ظبــــــر الًــــــغع والخٗــــــٍى ؤلاظغامــــــي واإلاؿــــــاولُت الخٍٗى

ــــى مــــا جىنــــلذ بلُــــه ٦ــــظل٪ مىا٢كــــاث لجىــــت ال٣ــــاهىن الــــضولي مــــً زــــال٫ مىا٢كــــةها  بالتزاماتهــــا الضولُــــت َو

 للمىيٕى ٦ما ؾىالخٔ.

لِؿــذ الصــخو الىخُــض فــي ال٣ــاهىن الــضولي، ٞاإلاىٓمــاث الضولُــت ٦ــظل٪  ب٣ــي ؤن وكــحر ؤن الضولــت

ـ٤  تيـالمؿاولت ًٖ اإلاسالٟاث  بر ـخحٗ ٟجهـا ؤو ألاشـخام الـظًًج٣ىم بها ٖـً ٍَغ ًمشلىنهـا، و٢ـض بـضؤث  مْى

لــــضي لجىــــت ال٣ــــاهىن الــــضولي إل٢ــــغاع مكــــغوٕ ٢ىاٖــــض ٖــــً اإلاؿــــئىلُت الضولُــــت للمىٓمــــاث  ظــــاصةمىا٢كــــاث 

ير ـ١ــل ّ٘ـل ٔــ، وظــاء فـي اإلاــاصة الشالشـت مىــه بـإن "2009مـاصة، ونــضع ٖـام  66إلاكـغوٕ فــي الضولُـت وجًــمً ا

" وظـــاء فـــي اإلاـــاصة الخامؿـــت مـــا مؽـــشوُ دوليـــا جشج٢بـــ  املىٍمـــت الذوليـــت جترجـــب ِليـــ  املعـــنوليت الذوليـــت

 ّخبـــر جفـــٗش أي حهـــاص أو و٠يـــل جـــابْ للمىٍمـــت الذوليـــت فـــي ججديـــت مهامـــ  ّ٘ـــال ــــادسا ِـــً جلـــ٤ ههـــه "

لُـه ملىٍمت بمٝخضو  الٝاهون الذوليل بٕن الىٍش ًِ مش٠ض الجهـاص أو الو٠يـل باليعـبت للمىٍمـتا " ٖو

 ٦صخو مً ؤشخام ال٣اهىن الضولي. الضو٫ في جدمل اإلاؿاولُت الضولُتحكتر٥ اإلاىٓماث الضولُت م٘ 

  زاهيا: حزاس املعنوليت الذوليت للذولت ًِ حشائم الحشب:زاهيا: حزاس املعنوليت الذوليت للذولت ًِ حشائم الحشب:

٣ــــا لل٣ىاٖــــض الؿــــاب٣ت الاجٟا ُــــتٞو ب٣ــــا لىٓــــام اإلاؿــــاولُت الضولُــــت جلــــ(1)٢ُــــت والٗٞغ تزم الضولــــت ـ، َو

ت بإنهــا اهةها٧ــاث ظؿــُمت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي واإلاكــ٩لت  مــا٫ اإلاىنــٞى بةنــالح الًــغع الىــاجج ٖــً ألٖا

حر اإلاكــغوٕ، و٢ــض ٢امــذ لجىــت ال٣ــاهىن الــضولي الخابٗــت ـلىنــ٠ ظــغاثم الخــغب، بىــاءا ٖلــى ٖملهــا الــضولي ٚــ

ــا يــمً لؤلمــم اإلا مؽــاسيْ املــواد املخّلٝــت خدــضة بمىا٢كــت مُٟــضة فــي جدضًــض هُــا١ َــظٍ اإلاؿــاولُت وآزاَع

مـً الٟهـل الشـاوي  34، وخـضصث اإلاـاصة 2001" لٗـام بمعنوليت الذو٥ ًِ ألاّ٘ا٥ ٔيـر املؽـشوِت دوليـا

ٗمـل ٚحـر " مً اإلاكغوٕ ما ًم٨ً ؤن ٌك٩ل ظبرا للًغع والخؿاعة الىاظمت ٖـً الحبر الخعاسةالخام بــــ"

خمشل طل٪ في :  اإلاكغوٕ للضولت، ٍو

                                                           

بوبد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ رٍزضَ اٌذٌٚخ اٌّغإٌٚخ ػٓ أزٙك٢  كهاٍخ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ اُؼوك٢ " 150عبء ك٢ اُوبػلح  -(1

، ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  -"، اٗظو ك٢ مُي: عٕٞثبٌزؼ٠ٛغ اٌىبًِ ػٓ اٌخغبئش أٚ األرٜ اٌزٞ رغججذ ف١ٗ االٔزٙبوبد

 .468، ٓوعغ ٍبثن، ص 150اُوبػلح 
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ير املؽـــــشوُ دوليـــــا ِـــــً وشيـــــٞ الـــــشد ـش ال٣امـــــل للخعـــــاسة الىاحمـــــت ِـــــً الّٙـــــل ٔــــــي٢ـــــون الجبـــــ"

ٝا  ح٣ام َزا الٙفل  "والخّوين والترليتل ب حذاَا أو بالجميْ بين ال ٘و

ــــضصث اإلاــــاصة نــــىع ظــــ لًــــغع بر اـبر الًــــغع وبنــــالخه خؿــــب مٟهــــىم اإلاكــــغوٕ، و٢ــــض ًخد٣ــــ٤ ظـــــٖو

بةخضي الخاالث ؤو بدالخحن ؤو بها مجخمٗت وطل٪ خؿب الٓغوٝ، ٣ٞض ٩ًىن الغص ٧اُٞـا فـي خـاالث ؾـغ٢ت 

ًا في خـا٫ ٖـضم جىاؾـب الًـغع مـ٘  ت و٢ض ٌؿخلؼم ألامغ مٗه حٍٗى ؤو نهب ممخل٩اث ٖامت ؤو زانت ؤو ؤزٍغ

ةهــــا فــــي بظــــغاءاث الــــغص ٦مــــا ٢ــــض ًخُلــــب طلــــ٪ جغيــــُت ٦ــــظل٪، ٖلــــى ؤن َــــظٍ ؤلاظــــغاءاث مغجبــــت خ ؿــــب ؤولٍى

ٌ وفـي خــا٫  ؾـخدالت جلجــإ الـضو٫ بلــى بظـغاءاث التريــُت، الا الخُبُـ٤ ٟٞـي خــا٫ اؾـخدالت الــغص ًـخم الخٗــٍى

٤ مٟهىم َظا اإلاكغوٕ. ُما ًلي ٞو  وهخٗٝغ ٖلى الهىع الشالر لجبر الًغع، ٞو

 يلتزام بالشد لجبر المشس: -أ 

ٗني الغص خؿب اإلااصة  مـا ١اهـذ ِليـ  ٜبـل اسج٣ـاب الّٙـل إِادة الحالت ِاع مً اإلاكغوٕ " 34َو

"، وبٖاصة الخالت بلى ما ٧اهذ ٢بـل و٢ـٕى الٟٗـل ٚحـر اإلاكـغوٕ ٌٗنـي بػالـت ؤي حُٛحـراث ؤو ٔير املؽشوُ دوليا

خى٢ــ٠ الــغص ٖلــى الٟٗــل ٚــ حر ـٚــهخــاثج  ىبــت َــغؤث بٗــض َــظا الٟٗــل، ٍو حر اإلاكــغوٕ بطا مــا ٧ــان ماصًــا مشــل ـمٚغ

٩ــــىن بةٖــــاصة اإلامخل٩ــــاث وبَــــال١ ؾــــغاح ؾــــغ٢ت ممخل٩ــــاث ؤو اخخجــــاػ شــــخو ؤو حجــــؼ  ؾــــُٟىت ؤو َــــاثغة ٍو

ـــــغ الؿـــــُٟىت ؤو الُـــــاثغة، و  خم بنـــــضاع خ٨ـــــم ٢ًـــــاجي ؤو هـــــو ًـــــ ٦ـــــإن ا،مـــــا بطا ٧ـــــان ٢اهىهُـــــؤالصـــــخو وجدٍغ

عي ؤو جىُٓ عي ؤو الخىُٓمـي، ، مي ًسغ١ التزاما ٢اهىهُا للضولتحكَغ ًخم الغص بةلٛـاء الخ٨ـم ؤو الـىو الدكـَغ

" ٦هـــال٥ الصـــ يء ؤو ػوالـــه ؤو ٣ٞـــضان ؤزـــٍغ مدـــل الـــغص، ير معـــخحيل ماديـــاـٔـــلـــغص "وحكـــتٍر اإلاـــاصة ؤن ٩ًـــىن ا

ٗــــىص ير معــــخدبْ لّــــبء ال يدىاظــــب إوالٜــــا مــــْ املىّٙــــت املخججيــــت مــــً الــــشد بــــذال مــــً الخّــــوينـٔــــو" " َو

.ٌ  (1)جدضًض طل٪ للضولت اإلاًغوعة في الازخُاع واإلاىاػهت بحن الغص والخٍٗى

ـا ع٢ـم وفي الجغاثم الضولُت جدضص الجمٗ واإلاخٗلـ٤  2006الهـاصع ٖـام  60/147ُـت الٗامـت فـي ٢غاَع

املبـــــــادئ ألاظاظـــــــيت واملبـــــــادئ الخوحي يـــــــت بؽـــــــجن الحـــــــٞ فـــــــي يهخفـــــــاٗ والجبـــــــر ل ـــــــحايا يهت ا١ـــــــاث "بــــــــ

" بـإن الـغص فـي الجعيمت للٝاهون الذولي لحٝٛو إلاوعان ويهت ا١اث الخىيرة للٝاهون إلاوعـاوي الـذولي

حرة لل٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ـجؿـــُمت لل٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي والاهةها٧ـــاث الخُـــمـــا ًســـو الاهةها٧ـــاث ال

ًــمً خؿــب الا٢خًــاء اؾــترصاص  ًيبغــي ؤن ٌُٗــض الطــخُت بلــى مــا ٢بــل و٢ــٕى الاهةهــا٥ الجؿــُم فــي خ٣ــه ٍو

ـىصة اإلاـغء بلـى  ت واإلاىاَىـت، ٖو ـت والخُـاة ألاؾـٍغ ـت، والخمخـ٘ بـالخ٣ى١ ألاؾاؾـُت، واؾـترصاص الهٍى ٩ـان مالخٍغ

ُٟخه، واؾخٗاصة ممخل٩اجه.  (2) ب٢امخه، واؾترصاص ْو

 يلتزام بالخّوين لجبر المشس: -ب 

حر اإلاكــــغوٖت صولُــــا، ٞــــةن للــــغص ـخؿـــب مكــــغوٕ اإلاــــىاص اإلاخٗل٣ــــت بمؿــــاولُت الــــضو٫ ٖــــً ألاٞٗــــا٫ ٚــــ

 ٌ ٌ، ٟٞــــي خالــــت ٖــــضم بم٩ــــان الــــغص ؤو اؾــــخدالخه ؤو ٖــــضم ٦ٟاًخــــه ال بــــض مــــً حٗــــٍى ؤؾــــب٣ُت ٖــــً الخٗــــٍى

                                                           

 .214 – 209، ٓوعغ ٍبثن، ص ص "ِششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"اُزؼ٤ِن ػ٠ِ  -(1

اٌّجبدب األعبع١خ ٚاٌّجبدب اٌزٛخ١ٙ١خ ثشأْ اٌسك فٟ االٔزظبف ٚاٌدجش ٌؼسب٠ب االٔزٙبوبد اٌدغ١ّخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌسمٛق "-(2

اُٞص٤وخ طبكه ػٖ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح، ههْ  60/147"، هواه ههْ اإلٔغبْ ٚاالٔزٙبوبد اٌخط١شح ٌٍمبْٔٛ اإلٔغبٟٔ اٌذٌٟٚ

(A/RES/60/147 ثزبه٣ـ ،)10، ص 2006ٓبهً  21. 
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ا مـً اإلاكـغوٕ بإهـه  36ص٫ ٌُٛي ٞىاع١ الًغع اإلاخد٤٣، بدُض جـىو ال٣ٟـغة ألاولـى مـً اإلاـاصة مىه٠ ٖو

تزام بــالخّوين ِــً المــشس الىــاجم ِــً َــزا ـاملؽــشوُ دوليــا الــ ير ـٔــِاــع الذولــت املعــنولت ِــً الّٙــل "

ٌ َى خؿب ال٣ٟغة الشاهُـت مـً اإلاـاصة في حا٥ ِذم إـالح َزا المشس بالشدالّٙلل  مـً  36"، والخٍٗى

"، ٞالًـــغع بطا م٣ابـــل مــــالي ٜـــابال للخٝيـــيم مـــً الىاحيــــت املاليـــتاإلاكـــغوٕ ٩ًـــىن ٖـــً الًـــغع الــــظي ٩ًـــىن "

بٍر وبنــالخه ـ٣ًهـض مىــه بنـالح الًــغع اإلاـاصي، واإلاــاصة بـظل٪ حؿــدبٗض ٨ٞـغة الًــغع اإلاٗىـىي الــظي ًـخم ظــ

٣ا إلظغاءاث التريُت.  (1) ٞو

ٌ ًجب ؤن ٌكـمل مـا ٞـاث مـً ٦ؿـب ب٣ـضع مـا بإن الخٗ ٦36ما حكحر ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  ٍى

اإلاكـاع بلُـه  ٩ً60/147ىن َـظا ال٨ؿـب ما٦ـضا، وبـالٗىصة بلـى مبـاصت ٢ـغاع الجمُٗـت الٗامـت لؤلمـم اإلاخدـضة 

لُــه، ٞــةن  ؤٖـالٍ هجــض ؤخ٩امــه جخٟـ٤ مــ٘ مــا ؾـب٤، بال ؤهــه جسخلــ٠ فـي يــغوعة اخدؿــاب الًـغع اإلاٗىــىي، ٖو

ٌ ًجــب ؤن ٣ًــضع ا٢خهــاصًا ؤو مال ــغوٝ ٧ــل خالــت، الخٗــٍى جــب ؤن ًدىاؾــب مــ٘ ظؿــامت الاهةهــا٥ ْو ُــا ٍو

جب ؤن ٌكمل  :(2) ٍو

 المشس البذوي أو الّٝاي. -أ(  

 الٙشؿ الما ّت بما ٘ي ا ٘شؿ الّمل والخّليم واملىاْ٘ يحخماِيت. -ب(

 ألالشاس املاديت وخعائش إلايشاداثل بما ٘ي ا خعائش إلايشاداث املحخملت. -ج(

 .المشس املّىوي  -د(

ج٣ـــاليٚ املعـــاِذة الٝاهوهيـــت أو معـــاِذة الخبـــراء وألادويـــت والخـــذماث الىبيـــت والىٙعـــيت  -ٌ(

 ويحخماِيت.

 يلتزام بالترليت لجبر المشس: -ج 

ٌ ًجـب ٖلـى الضولـت اللجـىء بلـى بظـغاءاث التريـُت،  في خالت ٖضم ؤم٩اهُت ؤو ٦ٟاًـت الـغص والخٗـٍى

 مً اإلاكغوٕ والتي ظاء ٞجها: 37خؿب اإلااصة 

ير املؽــشوُ دوليــا التــزام بخٝــذيم جشلــيت ِــً الخعــاسة ـع الذولــت املعــنولت ِــً الّٙــل ٔــِاــ -1

   جترجـــــب ِاـــــع َـــــزا الّٙـــــل إرا ١ـــــان يخّـــــزس إــــــالح َـــــزٍ الخعـــــاسة ِـــــً وشيـــــٞ الـــــشد أو ـالـــــ

 الخّوين.

ل أو حّبــــ -2 ير ِــــً ألاظــــٚل أو اِخــــزاس سظــــميل أو أي ـٜــــذ جخخــــز الترلــــيت ؼــــ٣ل إٜــــشاس بــــالخٛش

 ؼ٣ل حخش مىاظب.

أال ج٢ون الترليت ٔير مخىاظبت مْ الخعاسةل وال ي وص أن جخخز ؼ٢ال مـزال للذولـت  ييب ي -3

 "املعنولت.

                                                           

 .215 – 214، ٓوعغ ٍبثن، ص ص "ِششٚع اٌّٛاد اٌّزؼٍمخ ثّغإ١ٌٚخ اٌذٚي ػٓ األفؼبي غ١ش اٌّششٚػخ د١ٌٚب"اُزؼ٤ِن ػ٠ِ  -(1

خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌسمٛق اٌّجبدب األعبع١خ ٚاٌّجبدب اٌزٛخ١ٙ١خ ثشأْ اٌسك فٟ االٔزظبف ٚاٌدجش ٌؼسب٠ب االٔزٙبوبد اٌدغ١ّ"-(2

 .11"، ٓوعغ ٍبثن، ص اإلٔغبْ ٚاالٔزٙبوبد اٌخط١شح ٌٍمبْٔٛ اإلٔغبٟٔ اٌذٌٟٚ
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وخؿــب َـــظٍ اإلاــاصة، ٞـــةن التريــُت ج٩ـــىن فــي قـــ٩ل ب٢ــغاع بـــالخغ١، ؤو حٗبحــر ٖـــً ألاؾــ٠ ؤو اٖخـــظاع 

 ؤو  حر مدهــىعة وهـــي جخمشــل فــي ؤي مى٢ـــ٠ـبر بظـــغاءاث التريــُت ٚـــعؾــمي ؤو قــ٩ل آزــغ مىاؾـــب وبــظل٪ حٗخــ

ـً  غاب ٖـً الخًـامً والاؾخٟؿـاع ٖـً الخاصزـت ٖو بٖالن اهٟغاصي ًخًمً ظبر الًغع بك٩ل مٗىىي ٧اإٖل

بـإن التريـُت فـي خالـت الاهةها٧ـاث  60/147خا٫ الطـخاًا، ُٞمـا ًـىعص ٢ـغاع الجمُٗـت الٗامـت لؤلمـم اإلاخدـضة 

 ت:الجؿُمت ًيبغي ؤن جخًمً ٧لما ؤم٨ً، ؤًا مً ألامىع الخالُت ؤو ٧لها خؿب الخال

 اجخار جذابير ّ٘الت لوٜٚ يهت ا١اث املعخمشة. -أ(

 الخحٝٞ مً الوٜا ْ وال٢ؽٚ ال٣امل والّلن  ًِ الحٝيٝت م   ١ان رل٤ حمىا ومم٢ىا. -ب(

 البحث ًِ املٙٝوديً ولم ؼمل ألاظشل وجحذيذ َويت الجثث ود٘ن ا. -ج(

  حايا.إـذاس إِالن سظمي أو ٜشاس ٜما ي  ّيذ ٠شامت وظمّت وحٝٛو ال -د(

بو٥ املعنوليت. -ٌ( تراٗ بالوٜا ْ ٜو  جٝذيم اِخزاس ِلن ل بما في رل٤ ِي

 ٘شك ِٝوباث ٜمائيت وإداسيت ِاع ألا خاؿ املع ولين ًِ يهت ا١اث.  -و(

 إحياء ر٠شى ال حايا وج٢شيمهم. -ص(

ْ مً  جممين مواد الخذسيب -ح( ٙا دٜيٝا ملا ٜو  ت ا١اث.هإفي م ا٥ الٝاهون الذولي إلاوعاوي ـو

ًــــــ٠ُ ال٣ــــــغاع مــــــا ٌؿــــــمُه بظــــــغاءاث يــــــمان ٖــــــضم ج٨ــــــغاع الاهةهــــــا٥ والى٢اًــــــت مــــــً ؤي اهةها٧ــــــاث  ٍو

مؿـــــخ٣بال، وجخًـــــمً َـــــظٍ الخـــــضابحر يـــــمان ع٢ابـــــت ٞٗالــــــت ٖلـــــى ٢ـــــىاث ألامـــــً وال٣ـــــىاث اإلاؿـــــلخت، يــــــمان 

ـــــؼ اؾـــــخ٣ال٫ ال٣ًـــــاء، وخماًـــــت الٗـــــاملحن طوي اإلاهـــــً ال٣اهىهُـــــت والُب ُـــــت مدا٦مـــــاث هؼيهـــــت للمةهمـــــحن وحٍٗؼ

ــا مــً ؤلاظــغاءاث التــي ًم٨ــً ؤن جًــمً  حَر ــا مــً الىاقــُحن فــي مجــا٫ خ٣ــى١ ؤلاوؿــان ٚو حَر المُــت ٚو وؤلٖا

 (1)ٖضم ج٨غاع َظٍ الاهةها٧اث.

مــــا٫ الٗضاثُــــت جترجـــب ٖلُــــه مــــً َــــظا اإلاُلـــب،وعـــخخلق  ٢ُــــام  ؤن ؤي اهةهــــا٥ لًــــىابِ ؾـــحر ألٖا

ــظٍ اإلااإلاؿــاولُت الضولُــت ٖلــى الٟٗــ ؿــاولُت ج٣ــىم ٖلــى ؤؾــاؽ الٟٗــل والًــغع ل الــضولي ٚـــحر اإلاكــغوٕ، َو

والٗال٢ت الؿببُت خؿب ال٣ىاٖض الٗامت للمؿاولُت في ال٣اهىن الضولي الٗام، بال ؤن اإلاؿـاولُت اإلاخٗل٣ـت 

مــت ب٣ــُم ومهــالر ٖلُــا ًدمجهــا ال٣ــاهىن  ــا مــا هٓــغ إلاؿــاؽ َــظٍ الجٍغ بــالجغاثم الضولُــت ج٩ــىن مكــضصة هٖى

ترجـــب ٖـــً َـــظٍ الجـــغاثم هٓـــام ج٣ـــ٘ ٖلـــى الصـــخو  تيـالـــاإلاؿـــاولُت الجىاثُـــت الضولُـــت الٟغصًـــت و  الـــضولي، ٍو

، وؾـــىاء ٧ـــان ًخمخـــ٘ بالهـــٟت الغؾـــمُت ؤو مىهـــب ٖـــالي ؤو  الُبُعـــي ؾـــىاء بىٟؿـــه ؤو باإلقـــترا٥ مـــ٘ ُٚــــٍغ

خـــــاب٘ بهـــــظٍ اإلاؿـــــاولُت ؤمـــــام  هـــــا ؾـــــىاء بغإلااهُـــــت ؤو عثاؾـــــُت ؤو صبلىماؾـــــُت، ٍو ًخمخـــــ٘ بدهـــــاهت ؤًـــــا ٧ـــــان هٖى

ىُـــــت ؤو  ـــــ٤ هٓـــــام للضولـــــت اإلاد٨مـــــت الجىاثُـــــت الضولُـــــت، و٦ـــــظل٪ ج٣ـــــىم اإلاؿـــــاولُت الضولُـــــت  اإلادـــــا٦م الَى ٞو

ل الــضولي وجب٣ــى اإلاؿــاولُت الضولُــت ٖــً الٟٗــ ،٢ــاهىوي زــام خُــض حؿــدبٗض اإلاؿــاولُت الجىاثُــت الضولُــت

ـ٤ الخٟهـُل اإلاـظ٧ىع ـٚ ٌ والتريـُت، ٞو حر اإلاكغوٕ وهي مؿـاولُت طاث َـاب٘ مـضوي حؿـخضعي الـغص والخٗـٍى

 ٍ.ؤٖال 

                                                           

اٌّجبدب األعبع١خ ٚاٌّجبدب اٌزٛخ١ٙ١خ ثشأْ اٌسك فٟ االٔزظبف ٚاٌدجش ٌؼسب٠ب االٔزٙبوبد اٌدغ١ّخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌسمٛق "-(1

 .12 -11"، ٓوعغ ٍبثن، ص ٌذٌٟٚاإلٔغبْ ٚاالٔزٙبوبد اٌخط١شح ٌٍمبْٔٛ اإلٔغبٟٔ ا
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  الٙفل الثاوي:الٙفل الثاوي:

ما٥ الّذائيت في النزاِاث املعلحت املّاـشة ما٥ الّذائيت في النزاِاث املعلحت املّاـشةجٝييم أداء لوابي ظير ألِا   جٝييم أداء لوابي ظير ألِا

 

مــــا٫ الٗضاثُــــت فــــي ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي،  ٟىــــا بالىٓــــام ال٣ــــاهىوي لًــــىابِ ؾــــحر ألٖا بٗــــض حٍٗغ

ني، هيخ٣ــــل يــــمً َــــظا الٟهــــل بلــــى ج٣ُــــُم ؤصاء حن الــــضولي والــــَى َــــظٍ  وبُــــان آلُــــاث جىُٟــــظٍ ٖلــــى اإلاؿــــخٍى

اإلاىٓىمـــت ال٣اهىهُـــت يـــمً الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت اإلاٗانـــغة، خُـــض ؤن الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت بـــاإلاٟهىم الخ٣لُـــضي 

حر، طلـــ٪ ؤن الخُـــىع فـــي َبُٗـــت الجزاٖـــاث طاتهـــا ـبكـــ٩ل ٦بـــجـــىء بلجهـــا لالبـــحن الجُـــىف الىٓامُـــت ٢ـــض جغاظـــ٘ 

ظـــضوي َـــظٍ ال٣ىاٖـــض  ، ججٗـــل مـــً الًـــغوعي البدـــض ُٞمـــا مـــضيببانهـــاىؾـــاثل وألاؾـــالُب اإلاؿـــخسضمت وال

ـــا و٦ُُٟـــت جُب٣ُهـــا ومـــضي بم٩اهُـــت مغاظٗةهـــا والى٢ـــٝى ٖلـــى ٖىامـــل الىجـــاح بن ُوظـــضث َؼ ، مـــً ؤظـــل حٍٗؼ

 .مً ؤظل مٗالجةهاومؿبباث ؤلازٟا١ 

بن اٖخباع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً ؤ٦ثر ال٣ىاهحن الضولُـت حٗغيـا لالهةهـا٥ فـي الٗهـغ الخـضًض 

١ ؤلاوؿــان، ًُــغح مجــاال واؾــٗا للى٣ــاف خــى٫ مؿــبباث يــ٠ٗ الالتــزام بلــى ظاهــب ال٣ــاهىن الــضولي لخ٣ــى 

ً مٗــ ــل ؤلاقــ٩الُت فــي ال٣ىاٖــض طاتهــا ؤم فــي آلُــاث الخىُٟــظ ؤم فــي ألامــٍغ ا، ومــا هــي الخلــى٫ بهــظا ال٣ــاهىن، َو

جُغخهــــا وؾــــاثل  تيـالــــ، بظمــــاال ؾــــىداو٫ الى٢ــــٝى بضاًــــت ٖلــــى الخدــــضًاث خدؿــــحن ؤلامخشــــا٫ لــــهاإلادخملــــت ل

مـــا٫ الٗضاثُـــت فـــي مبدـــض ؤو٫، زـــم ج٣ُـــُم مـــضي ٞٗالُـــت وؤؾـــالُب ال٣ خـــا٫ الخضًشـــت ؤمـــام يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

مــا٫ الٗضاثُــت فــي مبدــض زــان، ونــىال بلــى البدــض فــي مــضي هجاٖــت  ٗالُــت آلُــاث جىُٟــظ يــىابِ ؾــحر ألٖا ٞو

ة، ز حـال٣ىاٖــض طاتهــا فــي يــبِ ؾــلى٥ اإلا٣ــاجلحن مــ٘ هٓــغة فــي وا٢ــ٘ ومؿــخ٣بل َــظٍ اإلاىٓىمــت ال٣اهىهُــت اإلاخمــ

٤ الخ٣ؿُم الخالي:  وطل٪ ٞو

  

ما٥ الّذائيت لوابي لوابي املبحث ألاو٥: املبحث ألاو٥:  ما٥ الّذائيت ظير إلِا   وظائل وأظاليب الٝخا٥ املّاـشة.وظائل وأظاليب الٝخا٥ املّاـشة.جحذياث جحذياث و و ظير إلِا

ما٥ الّذائيت. ما٥ الّذائيت.املبحث الثاوي: الخحذياث املىشوحت أمام حلياث جىٙيز لوابي ظير ألِا   املبحث الثاوي: الخحذياث املىشوحت أمام حلياث جىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت. ما٥ الّذائيت.املبحث الثالث: ٜشاءة في واْٜ ومعخٝبل لوابي ظير ألِا   املبحث الثالث: ٜشاءة في واْٜ ومعخٝبل لوابي ظير ألِا
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  املبحث ألاو٥:املبحث ألاو٥:

ما٥ الّذائيت لوابي لوابي  ما٥ الّذائيت ظير إلِا  وظائل وأظاليب الٝخا٥ املّاـشةوظائل وأظاليب الٝخا٥ املّاـشةجحذياث جحذياث و و ظير إلِا

ـذ وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خــا٫ جُـىعا ٦بحـرا فــي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانــغة، وطلـ٪ هٓـغا للخُــىع  ٖٞغ

ــت ٦ــ ري بـالخ٨ىىلــىجي والٗلمــي الهاثــل فــي مجــا٫ اإلاــىاص ال٣خالُــت، ونــاع الؿــعي هدــى الخٟــى١ الٗؿــ٨غي ؤولٍى

غ الىؾـــاثل وألاؾـــالُب الخغبُـــت ال  ُـــغصَـــظا الدؿـــإع اإلا باليؿـــبت للـــضو٫، بال ؤن ًخـــىاػي مـــ٘ جُـــىع  فـــي جُـــٍى

ـــظا ًٟيـــ ي بلـــى يـــغوعة البدـــض فـــي الخ ت،ؤلاوؿـــاهُ ٣ىاٖـــضممازـــل فـــي ال ُـــت مثهـــا، َو دـــضًاث الاجٟا٢ُـــت والٗٞغ

اؾـــخسضامها مـــ٘ يـــىابِ ؾـــالُب ال٣خـــا٫ الخضًشـــت و٦ُُٟـــت مىاثمـــت َبُٗةهـــا و ؤالجضًـــضة فـــي مجـــا٫ وؾـــاثل و 

ما٫ الٗضاثُت.  ؾحر ألٖا

تي ـالـــ اإلاٗانـــغة الخدـــضًاث البدـــض فـــي ٖلـــىيـــمً َـــظا اإلابدـــض  ٗملوفـــي ؾـــبُل جد٣ُـــ٤ طلـــ٪ ؾـــى

ل ال٣خــا٫ فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة ممشلــت فــي ألاؾــلخت الخضًشــت وختــى جلــ٪ الخ٣لُضًــت ثجُغخهــا وؾــا

مـا٫ الٗضاثُـت ؤمـام يـىابِ ؾــحر والتـي جُـغح مكــ٨الث بوؿـاهُت  مثهـا ـظا فــي مُلـب ؤو٫، وفـي مُلــب  ألٖا َو

جُـــغح هـــي ألازـــغي مكـــ٨الث ٖملُـــت و٢اهىهُـــت  تيـالـــزـــان ؾـــىداو٫ الى٢ـــٝى ٖلـــى ؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ الخضًشـــت و 

 .مدل الضعاؾت ؤمام ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

ما٥ الّذائيت  ما٥ الّذائيت لوابي ظير ألِا   املّاـشةاملّاـشةوظائل الٝخا٥ وظائل الٝخا٥ جحذياث جحذياث و و لوابي ظير ألِا

ــت ضــخمت حٗـٝغ الجزاٖــاث اإلا ؿـلخت اإلاٗانــغة اؾـخسضام وؾــاثل ج٣لُضًـت وخضًشــت طاث ٢ـىة جضمحًر

ُـان اإلاضهُـت  في اإلاجا٫ الصخم ي واإلا٩اوي والؼماوي، وهي حك٩ل تهضًـضا خ٣ُ٣ُـا ٖلـى الؿـ٩ان اإلاـضهُحن وألٖا

٣ــت اؾــخسضامها، وفــي  ٍغ ــا َو خٟــاوث الةهضًــض الــظي حكــ٩له َــظٍ الىؾــاثل خؿــب َبُٗةهــا، وؤزَغ اإلادمُــت، ٍو

حؿـــــخسضم فـــــي ألامـــــا٦ً آلاَلـــــت فـــــي ٞـــــٕغ ؤو٫، وبٗـــــٌ  تيـالـــــي هخُـــــغ١ بلـــــى بٗـــــٌ الىؾـــــاثل الخ٣لُضًـــــت مـــــا ًلـــــ

ما٫ الٗضاثُت في ٕٞغ زان،.  الىؾاثل الخضًشت التي جمشل جدضًا لًىابِ ؾحر ألٖا

  ::الُٙش ألاو٥ الُٙش ألاو٥ 

  والزخائش املخٙ شة في املىاوٞ أَلت بالع٣ان والزخائش املخٙ شة في املىاوٞ أَلت بالع٣ان الخحذياث ال   جىشحها بّن ألاظلحت الخحذياث ال   جىشحها بّن ألاظلحت 

ؾــــاخاث اإلاــــضن واإلاىــــا٤َ آلاَلــــت بالؿــــ٩ان فــــي زؿــــاثغ  اٖــــاث اإلاؿــــلخت التــــي ججــــغي فــــيب الجز جدؿــــب

ُــــاث وبنــــاباث واٖا٢ــــاث صاثمــــت  ت وماصًــــت باًَــــت بكــــ٩ل مباقــــغ ؤو ٚـــــحر مباقــــغ، وجسلــــ٠ بــــظل٪ ٞو بكــــٍغ

ــــــت باليؿــــــبت لهــــــم وطاث الهــــــلت بب٣ــــــائهم، وحٗــــــض  ُــــــان الخٍُى باألشــــــخام، وصمــــــاعا واؾــــــ٘ الىُــــــا١ بــــــحن ألٖا

ــت الًــغع اإلادؿــبب الغثِســ ي فــي َــظٍ آلازــاع  الىزُمــت ألن اؾــخسضامها ال ألاؾــلخت الٗكــىاث ُت ألازــغ ؤو مَٟغ

ًــؼا٫ ٖلــى هُــا١ واؾــ٘، وؾــىضعؽ مــً بُثهــا مسلٟــاث الخــغب ال٣ابلــت لالهٟجــاع وألالٛــام ألاعيــُت وال٣ىابــل 

 الٗى٣ىصًت وبٌٗ ؤؾلخت الضماع الكامل.
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  مخلٙاث الحشب الٝابلت لالهٙ اس:مخلٙاث الحشب الٝابلت لالهٙ اس:إؼ٣اليت إؼ٣اليت أوال: أوال: 

ما٫ الٗضاثُت ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن ال ج٣خهغ ٖلى ال٣ُام الٟٗلي لؤلٖما٫  بن ؤزُاع ألٖا

٤ ؤٖضاص َاثلت مً ال٣ُ٘ والظزاثغ وألاظؿام  ت، بل جمخض بلى مابٗض نهاًت الاقدبا٥، ًٖ ٍَغ الٗؿ٨ٍغ

د ت، ٍو ؿبب التي لم جىٟجغ لخلل ج٣ني ٞجها ؤو ألنها مترو٦ت بٗض اوسخاب اإلا٣اجلحن في ؤما٦ً م٨كٞى

هم ا وو٢ٕى اناباث زُحرة في نٟٞى  و٧ان، (1)ا٢تراب الؿ٩ان اإلاضهُحن مثها بإي ق٩ل اهٟجاَع

مبر 28البروجى٧ى٫ الخامـ اإلاٗخمض في  اإلاخٗل٤  1980اإلالخ٤ باجٟا٢ُت ألاؾلخت الخ٣لُضًت  2003هٞى

ٟا لها في اإلااصة الشاهُت بما هههمسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع ب  :٢ض ٢ضم حٍٗغ

مضودة بفمام أو  يٝفذ بالزخائش ٔير املىٙ شة رخائش مخٙ شة ج٢ون حاَضة لالهٙ اس أو -"

وسبما ج٢ون َزٍ  هضاُ معلل اظخخذمذ ّ٘ال فيو  لمعلحت أو مّذة ِاع هحو حخش لالظخخذام

 .أظٝىذ و١ان ييب ي أن جىٙ ش ول٢ن ا لم جىٙ ش الزخائش ٜذ أولٝذ أو ألٝيذ أو ُسمي ت ا أو

في أزىاء هضاُ معللل  ش املخٙ شة املترو٠ت الزخائش املخٙ شة ال   لم حعخخذمُيٝفذ بالزخائ -

ل لعيىشة الىٗش الزي جش٠ها أو ألٝاَا وجش٠ها أو ألٝاَا وٗش في هضاُ معلل ولم حّذ خالّت

أو ال ج٢ون حاَضة لالهٙ اس أو مضودة بفمام أو معلحت أو  والزخائش املخٙ شة املترو٠ت ٜذ ج٢ون 

 (2) ".لالظخخذام مّذة بؽ٣ل حخش

، وهي جٟغ٢ت ج٣ىُت بحن الظزاثغ ٚحر اإلاىٟجغة والظزاثغ اإلاخٟجغة اإلاترو٦ت البروجى٧ى٫ ٞغ١ بظل٪ و 

ت والخُحرة ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن،  ٣ِٞ، لِـ لها آزاع ٢اهىهُت، ٩ٞل اإلاسلٟاث لها هٟـ ألازاع الخضمحًر

ض مؿخىي الخُىعة في مشل َظٍ الظزاثغ وألاظؿام ٖىهغ اإلاٟاظإة الظي ًىاظه ألاشخام  ولٗل ما ًٍؼ

ٟا٫ الظًً ٢ض ال  اإلاضهُحن لٗضم الٗلم بىظىصَا وللجهل بسُىعتها ٦ظل٪ مشلما َى الخا٫ م٘ ألَا

اباث ومىا٤َ  ا ٣ُٞىمىن باللٗب بها ؤو ب٣غبها، ٦ما ٢ض ج٣ب٘ َظٍ الظزاثغ يمً مؼإع ٚو ٣ًضعون زَُغ

لى بم ٩اهُت بؾخٛاللها، ٦ما ًلٗب ٖىهغ الؼمً صوعا َاما ٞالخُت ٢ض حك٩ل زُغا ٖلى الٗاملحن بها ٖو

ت يمً  ٘ مً صعظت زُىعة َظٍ اإلاسلٟاث خُض جب٣ى الظزاثغ مدخٟٓت ب٣ضعتها الخٟجحًر في الٞغ

لت مً الؼمً، في وي٘ ٢ض ٌكابه خالت ألالٛام ألاعيُت اإلاًاصة لؤلٞغاص، مما  اإلاىا٤َ اإلاىبىءة إلاضة ٍَى

ٗغ٢ل اليكاٍ الا٢خهاصي الهىاعي والخجاعي ٢ض ٤ٌُٗ خغ٦ت الؿ٩ان اإلاضهُحن ال الظئحن ؤو الىاػخحن َو

از ماع في جل٪ اإلاىا٤َ، و و٦ظل٪ ظهىص ؤلٚا  :(3)جخجلى زُىعة َظٍ اإلاسلٟاث في ه٣اٍ ؤَمهات وبٖاصة ألٖا

 مٗضالث ٞكل ٖالُت في ؤلاهٟجاع. -

ا ٖلى مىا٤َ واؾٗت. -  جإزحَر

                                                           

1(- Peter HERBY, Anna R.NUITEN, << Explosive remnants of war: Protecting civilians through an 

additional protocol to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons>>, in I.R.R.C., 

I.C.R.C., Vol 83, No. 841, Geneva, March 2001, p. 195.  

أُزؼِوخ ثبألٍِؾخ اُزو٤ِل٣خ، ٝهل كفَ  1980ٖٓ هِجَ اُلٍٝ األؽواف ك٢ ارلبه٤خ  2003ٗٞكٔجو  28اػزٔل اُجوٝرًٍٞٞ اُقبٌٓ ك٢  -(2

 كُٝخ، أٗظو ك٢ مُي: 85، 2014أًزٞثو  22، ٝثِؾ ػلك اُلٍٝ اُز٢ أطجؾذ ؽوكب ك٤ٚ ؽز٠ ربه٣ـ 2006ٗٞكٔجو  12 ؽ٤ي اُ٘لبم ك٢

- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 

3(- Peter HERBY, Anna R.NUITEN, op.cit., p. 202.  
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لت ألامض. -  آزاع واؾٗت الىُا١ ووٍَى

 سُا بال٣غب مً اإلاىا٤َ آلاَلت واإلا٨خٓت.اؾخسضامها جاٍع -

ت. -  الخىظه هدى اؾخسضام َظا الؿالح لضي الضو٫ زانت ال٨بري مثها وال٣ىي الٗؿ٨ٍغ

ا ؤنبدذ ؤخض آلازاع صولت  84وحٗاوي ؤ٦ثر مً  مً مسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع باٖخباَع

ل َالُبُُٗت للجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة،  سها بلى والجؼا٫ بٌٗ الضو٫ جٍؼ ظٍ اإلاسلٟاث التي ٌٗىص جاٍع

اث زلٟذ َظٍ ُمشال ومىظ نهاًت الخغب بلى ٚاًت مُل٘ الدؿُٗي بولىذاالخغب الٗاإلاُت الشاهُت، ٟٞي 

ً،  8774شخها و 4049ألاظؿام م٣خل خىالي  وؤؾ٣ِ ببان خغب الهىض الهِىُت ما ٣ًضع مهابا آزٍغ

% بما ٣ًاعب زلض ال٨مُت، و٢ض جل٣ذ  30ضعث بـــ طزحرة م٘ وؿبت ٞكل ٖالُت في ؤلاهٟجاع ٢ 285بىدى 

ىاظمت ًٖ خغب ال الوطاللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بخهاءا مً مىٓمت الظزاثغ ٚحر اإلاىٟجغة في 

طزحرة ٚحر  80.000جم جُهحر   2000ماعؽ  31بلى ٚاًت  1998و٫ مً ًىاًغ في مسر بحن ألا  1975

بحن  11000ملُىها، خُض زلٟذ  27ملُىن و 9ث بحن ٢ضعث الؿلُاث ٖضص َظٍ اإلاسلٟامىٟجغة، و 

ٟا٫،  ذ، زلتهم مً ألَا لس ي بةؾ٣اٍ خىالي ٢خُل وظٍغ ى ؤ٢غ خل٠ قما٫ ألَا ويمً الخغب في ٧ىؾٞى

ا 10طزحرة نٛحرة م٘ وؿبت ٞكل ج٣ضع بـ  ٢290.000ىبلت ٖى٣ىصًت جدخىي ٖلى  1.392 % في خحن ج٣ضَع

ا بالظزاثغ ٚحر اإلاىٟجغة ل٩ل %، وج٣ضع وؿب26% بلى 03ظهاث مؿخ٣لت بحن   100.000ت ؤلانابت ؾىٍى

ى و 31خىالي   (2).مً َظٍ اإلاسلٟاثصولت  82خىالي وحٗاوي ، (1) شخو في ٦مبىصًا 61شخو في ٧ىؾٞى

م مً ب٢غاع  لى الٚغ مبر 28البروجى٧ى٫ الخامـ اإلاٗخمض في ٖو اإلالخ٤ باجٟا٢ُت ألاؾلخت  2003هٞى

، بال ؤن اإلاك٩لت ال جؼا٫ جغاوح م٩انها، وجتزاًض الخغب ال٣ابلت لالهٟجاعمسلٟاث اإلاخٗل٤ ب 1980الخ٣لُضًت 

اصة ال٨بحرة في حجم الاػماث والجزاٖاث اإلاؿلخت  ٖاما بٗض ٖام خهُلت َظٍ ألاظؿام ال٣اجلت هٓغا للٍؼ

ما ًجٗلها مً ؤ٦بر الخدضًاث التي موما ًىجغ ٖثها مً مسلٟاث مترو٦ت ؤو ٚحر مىٟجغة بإٖضاص َاثلت، 

ما٫ الٗضاثُت، ٦ما جى  اظه الؿ٩ان اإلاضهُحن ؤزىاء وبٗض الجزاٖاث اإلاؿلخت وال حؿخجُب لًىابِ ؾحر الٖا

ى ا لِـ مخاخا للمضهُحن، ومً  ا في م٩انها َو ؤن َظٍ اإلاسلٟاث نٗبت ؤلاػالت ومٗٓمها ًدخاط بلى جٟجحَر

ظٍ ألاؾلخت لها بحن ؤبغػ مسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع هجض ألالٛام ألاعيُت والظزاثغ ا لٗى٣ىصًت، َو

 زهىنُت ٦بحرة ٧ىنها مً ؤ٦ثر اإلاسلٟاث ٞخ٩ا باألشخام والؿ٩ان اإلاضهُحن ٦ما ؾىالخٔ في ما ًلي.

  اللٕام ألاسليت:اللٕام ألاسليت:أزاس ٔير الخمييزيت لأزاس ٔير الخمييزيت لزاهيا: زاهيا: 

ثر ألاؾــــلخت ٞخ٩ــــا فــــي ال٣ــــغن ـبٗــــض نهاًــــت الخــــغوب جدــــخٟٔ ألاعى ب٣اجــــل نــــامذ ٧ــــان مــــً بــــحن ؤ٦ــــ

ً، ٞاأللٛـــا حزة ـم ألاعيـــُت ٢ُٗـــت مهمـــت فـــي جغؾـــاهت ؤٚلـــب الجُـــىف فـــي الٗـــالم، طلـــ٪ ألنهـــا ج٣ـــضم مـــالٗكـــٍغ

ت صٞاُٖــت َامـت بــالىٓغ بلـى ج٩لٟةهــا اإلاخضهُـت، وباإلا٣ابــل حكـحر ألاع٢ــام بـإن ج٩لٟــت ؤػالةهـا بآَــت ظــضا،  ٖؿـ٨ٍغ

٩ي، جهـل ج٩لٟـت 30ٟٞي خحن ٢ض ٩ًل٠ نى٘ لٛم واخض مًاص لؤلٞغاص ما بحن زالزت و بػالخـه مـا  صوالع ؤمٍغ

٩ي. 1000و 300بحن   (3) صوالع ؤمٍغ

                                                           

1(- Peter HERBY, Anna R.NUITEN, op.cit., pp.198 - 200.  

2(- Louis MARESCA. op.cit., p. 816. 

 .166، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(3
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ملُـــىن لٛـــم ؤعضـــ ي ٧امىـــت فـــي ؤعاضـــ ي ؾـــبٗحن صولـــت فـــي  110وحكـــحر ألاع٢ـــام بـــإن َىـــا٥ ٖلـــى ألا٢ـــل  

الٗالم، ومً بحن ؤبغػ َظٍ الضو٫ ؤٞٛاوؿخان بدـىالي ٖكـغة مالًـحن لٛـم، وؤعبٗـت مالًـحن لٛـم فـي ٦مبىصًـا، 

ـــــا ٦شـــــ حَر ـــــذ ٚو مـــــا ًجٗـــــل مىـــــا٤َ فـــــي الٗـــــالم مدٓـــــىعة جمامـــــا بؿـــــبب الخلـــــىر حر، مـوملُـــــىن لٛـــــم فـــــي ال٩ٍى

ا بـحن (1)باأللٛام ؤلـ٠ شـخو بـحن ٢خُـل  20و  15، وج٣ى٫ بٌٗ الخ٣ضًغاث ؤن ٖضص ضخاًا ألالٛـام ؾـىٍى

ً ص٣ُ٢ت، وزالزت ؤعبإ ضخاًا َظٍ ألالٛام مً اإلاضهُحن زلـتهم مـً  ذ بمٗض٫ ضخُت واخضة ٧ل ٖكٍغ وظٍغ

ٟا٫ صون الخامؿت ٖكغ حر لب٣ـاء زُـغ َـظٍ ألالٛـام الـظي ـًًاٝ بلى ٧ل طل٪ الىُا١ الؼمني ال٨بـ ،(2)ألَا

تراب ؤو ـجٟــــاجئ الطــــخُت لــــضي الا٢ــــ تيـالــــًمخــــض ل٣ٗــــىص، و٦ــــظل٪ َبُٗــــت َــــظٍ ألالٛــــام اإلاؿــــخترة فــــي ألاعى و 

تر٥ َــــظٍ ألالٛــــام آزـــــاع ظؿــــضًت وهٟؿــــُت واظخماُٖــــت لهــــظٍ ألالٛــــام مــــً ٢خلـــــى ـاإلاالمؿــــت بكــــ٩ل ٚــــاصع، وجــــ

ــــــوؤَـــــغاٝ مبخــــــى  ــــــاثالث صون ٖاثـــــل ٚو ت ٖو حر طلــــــ٪ مــــــً اإلاأســـــ ي، بيــــــاٞت بلــــــى خغمــــــان الىــــــاػخحن ـعة ومكــــــَى

لـىر  والالظئحن مً الٗىصة وو٠٢ اليكاٍ الا٢خهاصي والهىاعي والخجاعي ممـا ًمــ الجاهـب اإلاِٗصـ ي ٍو

ازت.ٚنى ؤُٖان ال  ٗغ٢ل الخضماث ؤلاوؿاهُت وبعؾالُاث ؤلٚا  (3)ٖثها لب٣اء الؿ٩ان اإلاضهُحن َو

ال بٗض الجزإ اإلاؿلر ب وهٓغا ت لؤللٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص التي جب٣ى ج٣خل ػمىا ٍَى لى ال٣ىة الخضمحًر

٣ى٫ ؤخض مىضوبي اللجىت الضولُت للهلُب الاخمغ في  وجمى٘ الِٗل في ؤعاى واؾٗت واؾخٛاللها، ٍو

 ون٠ َظا الؿالح ما ًلي:

ٚ ألالٕام باملٝاجلين الزيً ال يخى ون أبذال يمشبون ب" ؽ٣ل أِم ل ال يحملون يم٢ً ـو

ما٥ الّذائيت  . العالح ِلىال ويعخمشون في الٝخل مذة وويلت ح   بّذ خ ايت ألِا

م  اب ألِا  (4)"وباخخفاس ل يلٕام  ي أ٠بر اهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاويل ومماسظت إلاَس

اإلاك٩لت ٖبر  وإلاىاظهت َظٍ الىخكُت التي جدؿم بها ألالٛام ٣ٞض جدغ٥ اإلاجخم٘ الضولي إلاىاظهت

ً وبهخاط وه٣ل ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص وجضمحر جل٪ ألالٛام )اجٟا٢ُت خٓغ بب٢غاع اجٟا٢ُت  ؾخٗما٫ وجسٍؼ

ش  تىـخبلٜ ٖضص ؤًٖاء ؤَغاٝ الاجٟا٢ُت والتي  (1997ؤوجاوا  صولت  161خىالي  2014 ؤ٦خىبغ 22جاٍع

اإلاُت في مجا ، البٌٗ مً َظٍ الضو٫ و٢٘  ٫ ألاؾلختوبظل٪ ج٩ىن مً ؤ٦ثر اله٩ى٥ الضولُت اهدكاعا ٖو

لضي  تىـخٖلى الاجٟا٢ُت ولم ًمغ إلاغخلت الخهض٤ً، و٢ض جغاظ٘ اؾخسضام َظٍ ألاؾلخت بحن الضو٫ و 

صولت مً بُثها زمؿت صو٫ لِؿذ  39الجماٖاث اإلاؿلخت، ٦ما جى٠٢ اهخاط ألالٛام ألاعيُت لضي 

ى اهجاػ ٦بحر لهظٍ الاجٟا٢ُ  (5) ت.ؤَغاٞا في الاجٟا٢ُت، َو

                                                           

1(- Gerald C.CAUDERAY, << Anti-Personnel Mines >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Tirty third year, No. 

295, Geneva, July- August 1993, pp. 992-996.  

 .166، ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗكواَٗٞاى ثٞش٤٤ٚ  -(2

 .136، ٓوعغ ٍبثن، ص، ٠خػٛاششهه٤خ  -(3

4(- "Mines may be described as fighters that never miss, strike blindly, do not carry weapons 

openly, and go on killing long after hostilities are ended. 

In short, mines are the greatest violations of humanitarian international law, practising blind 

terrorism", Gerald C.CAUDERAY, op.cit., p. 273.  

5(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 
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م مً الخ٣ضم ال٨بحر الظي جد٤٣ في مجا٫ خٓغ وج٣ُُض َظٍ ألاؾلخت، بال ؤن اإلاك٩لت  لى الٚغ ٖو

ت اإلاباقغة ؤو ٚحر اإلاباقغة، ٦ما ؤن  لم جُىي بٗض وال جؼا٫ ألالٛام جسل٠ ال٨شحر مً الخؿاثغ البكٍغ

مخل٪ مسؼوهاث صولت ال جؼا٫ زاعط اجٟا٢ُت ؤوجاوا، وبًٗها ال ًؼا٫ ٌٗمل في مجا٫ الا  34َىا٥  هخاط ٍو

٨ُت وعوؾُا و٧ىعٍا الكمالُت   ٦بحرة مً ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص مً بُثها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ا، وبسهىم جضمحر اإلاسؼوهاث مً ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص ٣ٞض جم  حَر والاخخال٫ الاؾغاثُلي والهحن ٚو

غاٝ في الاجٟا٢ُت و٢ض جغاظ٘ ٖضص ملُىن لٛم مًاص لؤلٞغاص مً َٝغ ا 45جضمحر ؤ٦ثر مً  لضو٫ ألَا

 160صولت، َظٍ ألازحرة ال جؼا٫ جمخل٪ ما ًٟى١  34صولت بلى  130الضو٫ التي جمخل٪ ؤلٛاما ؤعيُت مً 

.   (1)ملُىن لٛم ما ٢ض ٌك٩ل زُغا ٧امىا لضيها، وظب مٗه الؿعي للىنى٫ بلى َظا اإلاسؼون وجضمحٍر

صولت َٝغ في  161ًضٖى للخٟاء٫ ٦شحرا، ٞمً ؤنل ؤما بسهىم بػالت ألالٛام ٞاألمغ ال 

غ ؤو ؤٖلىذ بإنها ؤػالذ الالٛام مً اإلاىا٤َ اإلاىبىءة في اإلاضة اإلادضصة وهي  17الاجٟا٢ُت ٢ضمذ  مثها ج٣اٍع

ٖكغ ؾىىاث مً صزى٫ الاجٟا٢ُت خحز الىٟاط، ُٞما ٢ضمذ باقي الضو٫ َلباث لخمضًض آلاظا٫ لخىُٟظ 

خباعاث ؤَمها ٖضم الخٗاون بحن الضو٫ والخ٩لٟت التزاماتها بمىظب الاجٟاٞ ظا ٌٗىص للٗضًض مً الٖا ُت، َو

ت اإلاغجٟٗت وبحؿإ اإلاك٩لت لضي بٌٗ الضو٫.  (2)اإلااصًت والبكٍغ

  الٝىابل الّىٝوديت:الٝىابل الّىٝوديت:مؽ٣لت مؽ٣لت زالثا: زالثا: 

ت  ال٣ىابل الٗى٣ىصًت هي طزاثغ ؤو ٢ىابل مهممت ألن جُل٤ بٗض بل٣ائها ؤو جىثر طزاثغ مخٟٖغ

، ووعص في اإلااصة الشاهُت مً اجٟا٢ُت الظزاثغ الٗى٣ىصًت اإلاٗخمضة ٖام (3)جغة بإٖضاص َاثلتنٛحرة مخٟ

٠ للظزاثغ الٗى٣ىصًت ظاء ُٞه:  2008  حٍٗغ

يت مخٙ شة يٝل " الزخائش الّىٝوديت حّن  رخيرة جٝليذيت ـممذ لىتر أو إوالٛ رخائش ِ٘ش

 (4)"٠يلؤشاما... 20وصن ١ل من ا ًِ 

لخغب ال٣ابلت لالهٟجاع، جدخل الظزاثغ الٗى٣ىصًت م٩اهت مخ٣ضمت يمً ٦جؼء مً مسلٟاث ا

، وهدىاولها بك٩ل مؿخ٣ل ألن لها جىُٓم صولي زام بها ؤ٦ثر َظٍ اإلاسلٟاث ٞخ٩ا بالؿ٩ان اإلاضهُحن

ا  ، وؾبب َظا ألازغ الخُحر َى ٢ضعة َظٍ الظزاثغ الهاثلت ٖلى الاهدكاع بإٖضاص َاثلت ٢ض ولٗٓم زَُغ

ت ًٖ ال٣ىبلت الىاخضة، ما ٌؿمذ لهظٍ الظزاثغ بةخخال٫ مؿاخاث  700ؤو  600جهل بلى  طزحرة  مخٟٖغ

                                                           

، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، أُوًي اإلػال٢ٓ اٌؼمذ اٌثبٟٔاٌزمذَ اٌّسشص ٚاٌزسذ٠بد اٌّطشٚزخ فٟ  –ارفبل١خ زظش األٌغبَ  -(1

 .8، 5، ص ص 2011، اًزٞثو / رشو٣ٖ األٍٝ 1اُوبٛوح، ؽ  -ُإلػالّ

 .16، 13أُوعغ ٗلَٚ، ص  ص  -(2

 .180، ٓوعغ ٍبثن، ص ٠ٛٔزٓ، آٗب دٚصاٌٌٛذ ث١ه٣ُٞي  -(3

 :ٝػلكد االرلبه٤خ  أهثؼخ اط٘بف ُِنفبئو اُؼ٘وٞك٣خ، ٢ٛ -(4

 اُنفبئو اُلوػ٤خ أُزلغوح.   -1

اُنفبئو اُؼ٘وٞك٣خ اُلبشِخ ٝرؼ٢٘ رِي اُنفبئو اُز٢ أؽِوذ أٝ هنكذ أٝ أُو٤ذ ثـوع إٔ ر٘ضو أٝ رطِن اُنفبئو اُلوػ٤خ أُزلغوح ٌُٖ  -2

 مُي ُْ ٣ؾلس ػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُطِٞة. 

 وح ُْ ر٘لغو ػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُطِٞة.اُنفبئو اُز٢ ٗغؾذ ك٢ ػ٤ِٔخ ٗضو ٝرؾو٣و اُنفبئو اُلوػ٤خ ٌُٖ األف٤ -3

 اُنفبئو اُؼ٘وٞك٣خ ٝاُنفبئو اُلوػ٤خ أُزوًٝخ أٝ أُِوبح كٕٝ اٍزقلآٜب ٝاُز٢ ُْ رؼل رؾذ ٍِطخ أ١ ؽوف ك٢ اُ٘ياع. -4

 ًٔب اٍزض٘ذ أُبكح ًَ ٖٓ اُنفبئو أٝ اُنفبئو اُلوػ٤خ اُز٢ طٔٔذ ُ٘شو اُشؼالد اُؼٞئ٤خ، أٝ اُلفبٕ، أٝ األُؼبة اُ٘به٣خ،

ٝرِي اُز٢ رٜلف ا٠ُ اؽلاس أصبه ًٜوثبئ٤خ اٌُزو٤ٗٝخ، ًٔب رَزض٢٘ أُبكح ًَ اُنفبئو اُز٢ رؾَٔ اُقظبئض اُزب٤ُخ: )ًَ مف٤وح رزؼٖٔ 

٤ًِٞؿواّ/ اُنفبئو أُيٝكح ثآ٤ُخ اُزل٤ٓو أٝ اُزؼط٤َ اُنار٢(،  04مفبئو كوػ٤خ/ًَ مف٤وح كوػ٤خ ٓزلغوح ريٕ أًضو ٖٓ  10أهَ ٖٓ 

 .2008نفبئو اُؼ٘وٞك٣خ ُؼبّ أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ ارلبه٤خ مُي اُأٗظو ك٢ 
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ض الُحن بلت َى وؿبت  قاؾٗت وجخىؾ٘ مٗه صاثغة الخُغ التي جدخلها َظٍ ألاظؿام ال٣اجلت، ومما ًٍؼ

ُا٫ ج٣ىُت جخٗل٤ بالظزحرة طاتها ؤو ألؾ ُت في ؤلاهٟجاع هدُجت أٖل باب الٟكل الٗالُت للظزاثغ الٟٖغ

ا مً  حَر زاعظت ٖثها، خُض جهمم الظزحرة لالهٟجاع ٖىض الاعجُام بإظؿام نلبت ٧اإلاباوي واإلاغ٦باث ٚو

اح ؤو ألامُاع ؤو الشلىط ٢ض جهٗب َظٍ اإلاهمت، ٦ما ٢ض  ت بال ؤن ٖىامل مشل الٍغ ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

 (1)ٌُٗل آلُت الخٟجحر. حؿ٣ِ َظٍ الاظؿام ٖلى ؤعيُاث عملُت ؤو َُيُت ؤو ُٚاء هباحي ؤو ٚابي مما ٢ض

٦ما ؤن بػالت َظٍ الظزاثغ لِؿذ باإلاهمت الؿهلت، ٞهي لِـ ٧األلٛام ألاعيُت ٢ابٗت في ألاعى 

ت ؤو ٖلى الؿُىح ؤو ألاشجاع ؤو ٚحر طل٪ مما  حر م٨كٞى ت ٚو صوما، ٣ٞض ج٩ىن في ؤما٦ً مخٗضصة م٨كٞى

٣ت ألاًٞل إلػالةه ض في ال ٌؿمذ بالىنى٫ بلجها بؿهىلت، ولٗل الٍُغ ى ؤمغ ًٍؼ ا في م٩انها، َو ا هي جضمحَر

وجإ٦ًُضا للخدضي الظي جمشله الظزاثغ الٗى٣ىصًت ؤقاع ألامحن الٗام لؤلمم ، (2) نٗىبت اإلاهمت وح٣ُٗضَا

ٍغ إلاجلـ ألامً ؤن صوال ٖضًضة حٗاوي مً آزغ َظٍ ال٣ىابل و٢ا٫ في َظا الهضص:  اإلاخدضة في ج٣ٍغ

ألاخيرة في الحاحت إلع الخخلق مً أزاس إلاوعاهيت  يخمثل أحذ الخحذياث الشئيعيت"    

خلهمل وال ظيما ألاوٙا٥ل ح    بّذ ـاملشوِت للزخائش الّىٝوديتل ال   جخمثل في حؽوي  املذهيين ٜو

مل وخشاب ظبل الّيؾ حيث جفب  الحٝو٥ ٔير ٜابلت  النزاُل وفي  جض أالٗ ًِ الّودة إلع دياَس

 (3)"يْ مفادس الذخل لجيل بج٠مل .لالظخٕال٥ وجذمش املحاـيل وجم

لى ؤمل ؤن حؿاَم بجٟا٢ُت  في بخخىاء اإلاك٨الث ؤلاوؿاهُت التي حؿببها َظٍ االظزاثغ،  2008ٖو

غاٝ في ؤلاجٟا٢ُت بلى ٚاًت   22خُض خ٣٣ذ ؤلاجٟا٢ُت بهدكاعا مخىؾُا، ٣ٞض ونل ٖضص الضو٫ ألَا

ؼ الامخشا٫ لهظٍ الاجٟا٢ُت ، وال بض مً مًاٖٟت الجه(4) صولت 86خىالي  2014 ؤ٦خىبغ ىص ألظل حٍٗؼ

اإلاُت ؤخ٩امها ألهه زُىة َامت مً ؤظل مىاظهت اإلاك٩لت. ا ٖو   ويمان اهدكاَع

  سابّا: أظلحت أخشى حعخخذم في النزاِاث املّاـشة:سابّا: أظلحت أخشى حعخخذم في النزاِاث املّاـشة:

حؿـــــــخسضم بٗـــــــٌ الـــــــضو٫ ؤؾـــــــلخت مخُـــــــىعة ؤزىـــــــاء الجزاٖـــــــاث اإلاؿـــــــلخت وجخمــــــــحز بإنهـــــــا طاث َبُٗـــــــت 

ـــت ألازـــغ،  تزاًـــض اؾـــخسضام َـــظٍ ألاؾـــلخت التـــي جى٢ـــ٘ ال٨شحـــر مـــً الطـــخاًا مـــً اإلاـــضهُحن ٖكـــىاثُت ؤو مَٟغ ٍو

ــا مــً ٢بـــل الــضو٫، ومــً بُثهــا هـــظ٦غ  حر ـٚــو  غ ؤزاَع اإلا٣ــاجلحن، وجخٗــضص َـــظٍ ألاؾــلخت فــي ؤهىاٖهــا و٦ـــظل٪ جُــٍى

طزــاثغ الُىعاهُــىم اإلاىًــب اإلا٩ىهــت مــً ٖىانــغ ز٣ُلــت وؾــامت ظــضا جىدكــغ مباقــغة بٗــض بعجُامهــا بإظؿــام 

ٖـــــبر الهــــىاء وجلــــىر  تىـخــــت جدمــــل زهــــاثو ٦ُمُاثُــــت وبقــــٗاُٖت ٢اجلــــت وملىزــــت جيخ٣ــــل بالخمــــاؽ ؤو نــــلب

دـــــضر  لـــــت مـــــً الـــــؼمً، ٍو ـــــا فـــــي الجؿـــــم وفـــــي اإلاُـــــضان مـــــضة ٍَى التربـــــت، حؿـــــبب ؤمـــــغاى ٢اجلـــــت وجب٣ـــــى آزاَع

ٟــغاث  اهُت َو يــخج زالًــا ؾــَغ ًــاء الضازلُــت، ٍو وعازُــت الُىعاهُــىم اإلاــىٓم ؤزــاعا مباقــغة ٖلــى الجلــض وألٖا

ت ومىالُض بُٗىب زل٣ُت ألظُا٫ وؤظُا٫ إلائاث وآالٝ الؿىحن.     (5)ج٩ىن في ق٩ل ؤظىت مكَى

                                                           

1(- Peter HERBY, Anna R.NUITEN, op.cit., p. 198.  

 .181، 180، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ٠ٛٔزٓ، آٗب دٚصٚاٌذ ث١ه٣ُٞي  -(2

ٔزؾلح، ههْ اُٞص٤وخ ، روو٣و األ٤ٖٓ اُؼبّ أُولّ ُٔغٌِ األٖٓ اُزبثغ ُألْٓ اُ"زّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ فٟ إٌضاػبد اٌّغٍسخ" -(3

(S/2007/643 ثزبه٣ـ ،)22، ص 2007أًزٞثو  28. 

4(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, op.cit. pp. 06, 11. 

 .109، ٓوعغ ٍبثن، ا١ٌٙزٟٗؼٔبٕ ػطب هللا  -(5
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٨ُت باؾخسضام زالر مئت ًَ مـً طزـاثغ الُىعاهُـىم اإلاىًـب  ذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ و٢ض بٖتٞر

ُاهُـــــا 1992فـــــي الخـــــغب ٖلـــــى الٗـــــغا١ لٗـــــام  ٍ ٢ظًٟـــــت مثهـــــا، و٢ـــــض حؿـــــببذ َـــــظ 800، ُٞمـــــا اؾـــــخسضمذ بٍغ

اهُت ل٩ـــل ؾـــ٩ان اإلاى٣ُـــت الجىىبُـــت مـــً  الجـــغاثم فـــي م٣خـــل آلاالٝ مـــً الٗـــغا٢ُحن، وخـــضور بنـــاباث ؾـــَغ

اهُت  ت ل٣ـــىاث الخدـــال٠، وبلـــٜ ٖـــضص اإلاهـــابحن بـــاألوعام الؿـــَغ مـــا٫ الٗؿـــ٨ٍغ ـــذ ؤ٦ــــثر الٖا الٗـــغا١ التـــي ٖٞغ

ىــاث الخُــت فــي اإلاى٣ُــت، بنــابت، ٦مــا ال جــؼا٫ آلازــاع اإلالىزــت للبِئــت حكــ٩ل زُــغا ٦بـــحرا ٖلــى ٧ــل ال٩اث 1120

ُىبــا زل٣ُــت وؤٖــضاص متزاًــضة مــً اإلاٗــا٢حن ممــا  اث ظىُيُــت ٖو ــذ الــىالصاث مىــظ جلــ٪ الٟـــترة حكــَى و٢ــض ٖٞغ

اًةهم ٖلى مغ ٧ل َظٍ الؿىىاث.    (1)ًهٗب مهام ٖع

ُاهُــــا بد٣هــــا فــــي بؾــــخسضام َــــظٍ  ٨ُــــت وبٍغ ــــب فــــي ألامــــغ َــــى جمؿــــ٪ الىالًــــاث اإلاخدــــضة ألامٍغ والٍٛغ

مدٓــىعة صولُــا خؿــبها، فــي خــحن ًــظَب عؤي الخـــبراء ال٣ــاهىهُحن والٟىُــحن بلــى ؤن َــظٍ  حر ـٚــألاؾــلخت ٧ىنهــا 

ـــــت الـــــتي جمخـــــاػ بهـــــا، ٧ىنهــــا جىةهـــــ٪ اإلابـــــاصت الٗامـــــت  ألاؾــــلخت مدٓـــــىعة لـــــِـ بدؿــــمُةها ول٨ـــــً لؤلزـــــاع الخضمحًر

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت  لجىـــــت ، و٢ـــــض ٢امـــــذ ال٧ـــــالخمُحز والخىاؾـــــب وخٓـــــغ الهجمـــــاث الٗكـــــىاثُتلًـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

ـــــؼ وخماًـــــت خ٣ـــــى١ ؤلاوؿـــــان الخابٗـــــت لؤلمـــــم اإلاخدـــــضة بخمـــــغع ال٣ـــــغاع ) ُـــــت لخٍٗؼ ( الـــــظًً ًــــــضًً 96/16الٟٖغ

ـــــت، وبكـــــ٩ل زـــــام  ؤؾـــــخسضام ظمُـــــ٘ ؤؾـــــلخت الـــــضماع الكـــــامل ؤو جلـــــ٪ ألاؾـــــلخت طاث ال٣ـــــضعة ٚــــــحر الخمُحًز

ـــــــــٜ الهــــــــــىاجي، الىابـــــــــالم، ال٣ىابــــــــــل الٗى٣ى  صًـــــــــت، ألاؾــــــــــلخت ألاؾـــــــــلخت: الىىوٍــــــــــت، ال٨ُمُاثُـــــــــت، ٢ىابــــــــــل الخَٟغ

    (2) البُىلىظُت، وجل٪ التي جدخىي الُىعاهُىم اإلاىًب.

ومــً بــحن ألاؾــلخت اإلاؿــخٗملت بكــ٩ل ٦بـــحر مــازغا ٦ــظل٪، طزــاثغ الٟىؾــٟىع ألابــٌُ وجخمـــحز َــظٍ 

ـــا ًدـــضر خغو٢ــــا قـــضًضة جٟـــى١ ٖلـــى  ــــت ٖلـــى ألاظؿـــام الــــتي جالمؿــــها ؤو  800الـــظزاثغ بـــإن ؤزَغ صعظـــت مئٍى

ــــ ب مــــً م٩ــــان بَال٢هــــا، ولــــظل٪ ًهــــىٟها الخـــــبراء بإنهــــا مــــً بــــحن ألاؾــــلخت الخاع٢ــــت جخىاظــــض فــــي مدــــُِ ٢ٍغ

وجسًـــ٘ للبروجى٧ـــى٫ الشالـــض الجٟا٢ُـــت ألاؾـــلخت الخ٣لُضًـــت الخـــام باألؾـــلخت الخاع٢ـــت، ال ؾـــُما فـــي خـــا٫ 

بَال٢ــــت ٖلــــى اإلاىــــا٤َ آلاَلــــت بالؿــــ٩ان، و٢ــــض اؾــــخسضمذ َــــظٍ ألاؾــــلخت بكــــ٩ل م٨شــــ٠ مــــً ٢بــــل ٢ــــىاث 

، و٢ـــض ؤ٦ـــضث طلـــ٪ بٗشـــت ألامـــم 2008ثُلي فـــي الٗـــضوان اإلاؿـــلر ٖلـــى ٢ُـــإ ٚـــؼة فـــي بضاًـــت ؤلاخـــخال٫ ؤلاؾـــغا

ـــغ " 2009اإلاخدـــضة لخ٣مـــ ي الخ٣ـــاث٤ للجـــزإ اإلاؿـــلر فـــي ٚـــؼة لٗـــام  " والـــظي ظـــاء فـــي ٔولذظـــخون يـــمً ج٣ٍغ

ٕى إلاجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان بإن البٗشت:  مىظٍؼ الخىُٟظي اإلاٞغ

وسا ملوحـب الٝـاهون الـذولي فـي َـزٍ املشحلـتل ...جوا٘ٞ ِاع أن الٙوظـٙوس ألابـين لـيغ محٍـ"

جخلـــق إلــــع أن الٝــــواث إلاظــــشائيليت ٜـــذ إحعــــمذ باألاظــــت خاس ِاــــع هحــــو من  ـــي فــــي جٝشيــــش إظــــخخذام  فــــي 

ـــالوة ِاـــع رلـــ٤ ٘ـــ ن ألاوبـــاء ِـــالجو مشىـــو  مفـــابين ب ـــشوح هاج ـــت ِـــً اظـــخخذام  مىـــاوٞ مبييـــتل ِو

ً َزٍ املادة بل وأحياهـا ِـً وبيّت ـا ٔيـر الٙوظٙوس ألابين ٜذ جحذزو ًِ ؼذة الحشوٛ الىاحمت ِ

الٝابلــــت للّــــالجل وحّخٝــــذ البّثــــت أن ييب ــــي الىٍــــش ب ذيــــت فــــي حٍــــش اظــــخخذام الٙوظــــٙوس ألابــــين فــــي 

 (3)" املىاوٞ املبييت.

                                                           

 .109، ٓوعغ ٍبثن، زٟا١ٌٙٗؼٔبٕ ػطب هللا  -(1

 .112أُوعغ ٗلَٚ، ص -(2

رمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظٟ اٌسمبئك ثشأْ إٌضاع  –زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ فٟ فٍغط١ٓ ٚاالساػٟ اٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخشٜ  -(3

 .11، 10، ٓوعغ ٍبثن، ص ص االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد)اٌّٛخض اٌزٕف١زٞ(-فٟ غضح
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ولظل٪ ال هخ٤ٟ بلى خض بُٗض م٘ ٖضم خٓغ الظزاثغ الٟىؾٟىعٍت وطل٪ هٓغا لىظىص البروجى٧ى٫ 

٣لُضًت الخام باألؾلخت الخاع٢ت باٖخباٍع ؤخض ؤهىاٖها، وبٌٛ الىٓغ ًٖ الشالض الجٟا٢ُت ألاؾلخت الخ

َظا ؤلازخالٝ، ٟٞي خالت بؾخسضام َظٍ ألاؾلخت في اإلاىا٤َ آلاَلت صون جمُحز ٩ًىن الٟىؾٟىع ألابٌُ 

ما٫ الٗضاثُت.  مدٓىعا بمىظب يىابِ ؾحر ألٖا

الخ٣لُضًت في ؤًضي ؾلخت حٗاوي بٌٗ الضو٫ ٚحر اإلاؿخ٣غة مً ْاَغة بهدكاع ألا باإلا٣ابل، 

ظٍ الٓاَغة تهضص اإلاباصت ؤلاوؿاهُت في خالت بؾاءة بؾخسضامها،  اإلاضهُحن وبػصَاع ججاعة ألاؾلخت بها، َو

 (1)وجمـ بدُاص اإلاضهُحن وجًٗهم في خالت الك٪ والكبهت في الىي٘ ال٣اهىوي ٖلى الضوام،

ت ألامم اإلاخدضة لخىُٓم ججاعة خ٣٣ذ ألامم اإلاخدضة اهجاػا َاما مازغا بةبغام اجٟا٢ُو٢ض 

، ومً بحن ؤَم الىخاثج التي خ٣٣ةها اإلاٗاَضة َى الىو ٖلى ٞغى خٓغ مُل٤ ٖلى 2013ألاؾلخت ٖاإلاُا 

الضو٫ وألاٞغاص ه٣ل ألاؾلخت الخ٣لُضًت بطا ٧اهىا ٖلى ٖلم بإن جل٪ ألاؾلخت ؾٝى حؿخسضم في بعج٩اب 

ظغاثم الخغب، خُض ؤن جسهُو الخٓغ العج٩اب ظغاثم بباصة ظماُٖت ؤو ظغاثم يض ؤلاوؿاهُت ؤو 

ما٫ الٗضاثُت، وال بض مً  اهةها٧اث لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٣ًضم ٢ُمت ٢اهىهُت ٦بحرة لًىابِ ؾحر ألٖا

ا ختى جد٤٣ الٗاإلاُت اإلاُلىبت، ألن ججاعة الؿالح حؿاَم بك٩ل مباقغ ؤو  جىُٟظ َظٍ الاجٟا٢ُت ووكَغ

زاٖاث اإلاؿلخت وجإظُججها ووكغ الٗى٠ ٞجها مً ؤظل بػصَاع َظٍ الخجاعة ٚحر مباقغ في ٖملُت بط٧اء الج

 ولدؿخُٟض الجهاث اإلاغوظت للؿالح. 

  ::ويويالُٙش الثاالُٙش الثا

  إؼ٣اليت الخىٍيم الذولي لألظلحت الحذيثتإؼ٣اليت الخىٍيم الذولي لألظلحت الحذيثت

ً ؤزــظث ألاؾـلخت خٓـا واٞـغا مــً الخىٓـُم ال٣ـاهىوي وبــضؤث  فـي الىهـ٠ الشـاوي مــً ال٣ـغن الٗكـٍغ

اًــــت ألامــــم اإلاخدــــضة واللجىــــت الضولُــــت خغ٦ــــت ج٣ىــــحن واؾــــٗت للٗضًــــ ض مــــً ألاؾــــلخت الخ٣لُضًــــت والخضًشــــت بٖغ

للهــــــلُب ألاخمــــــغ ومــــــً زــــــال٫ جيؿــــــ٤ُ َــــــظٍ الجهــــــىص جــــــم خٓــــــغ وج٣ُُــــــض الٗضًــــــض مثهــــــا مــــــً بُثهــــــا ألاؾــــــلخت 

البُىلىظُـــت وال٨ُمُاثُـــت وؤؾـــلخت ج٣لُضًـــت مُٗىـــت ٧الخاع٢ـــت مثهـــا والىبـــاثِ وألاقـــغا٥ الخضاُٖـــت وؤؾـــلخت 

ــــــا، ع اإلاٗحزـاللــــــ حَر مــــــا٫ و مُــــــت وألالٛــــــام ألاعيــــــُت وال٣ىابــــــل الٗى٣ىصًــــــت ٚو ٢ــــــض ؾــــــاَمذ يــــــىابِ ؾــــــحر ألٖا

٩ــىن َــظا الخٓــغ ؤو الخ٣ُُــض اؾــدىاصا بلــى آزــاع ٢ــض ُــ٣ُجخٓــغ و الٗضاثُــت فــي  ض ؤهــىإ مُٗىــت مــً ألاؾــلخت، ٍو

ـــت ؤو  دٓـــغ َـــظٍ الٗكـــىاثُت( ؤو ًؤلانـــاباث ٌؿـــببها اؾـــخسضام َـــظا الؿـــالح )٧ـــاإلاىث اإلاد٣ـــ٤ ؤو آلاالم اإلاَٟغ

 ،(2)ألاؾــلخت بدؿــمُةها مباقــغة ٧األؾــلخت ال٨ُمُاثُــت والبُىلىظُــت وألالٛــام ألاعيــُت بكــ٩ل ٖغفــي ؤو اجٟــاقي

حر مً وجحرة الخ٣ىحن، و٦شحرا ما ٧اهـذ اإلابـاصعاث الخٗاَضًـت جـإحي مخـإزغة ـبال ؤن ؾبا١ الدؿلر ٧ان ؤؾٕغ ب٨ش

ٓهــغ ؤو ال جــإحي ؤبــضا ختــى جإزــظ َــظٍ ألاؾــلخت بدٓهــا مــً خهــض ؤ  عواح اإلاــضهُحن ببــان الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٍو

ـــا الٗكــــىاجي ؤو اإلا ظلُـــا ؤمــــام يـــىابِ ؾــــحر  تـــي جُغخهــــا ألاؾـــلخت الجضًـــضةؤلاقــــ٩الُاث الؤَـــم و ، ٟـــٍغؤزَغ

ما٫ الٗضاثُت  ، هي:الٖا

                                                           

كهاٍخ أػلرٜب اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ث٘بءا ػ٠ِ ؽِت ّذ١١ٔٓ أثٕبء إٌضاػبد اٌّغٍسخ"، "رٛافش األعٍسخ ٚٚػغ اٌ -(1

 .16، ص ص 1999أُئرٔو اَُبكً ٝاُؼشوٕٝ ُِظ٤ِت االؽٔو ٝاُٜالٍ األؽٔو، ع٤٘ق، ٤ٗٞ٣ٞ/ؽي٣وإ 

2)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 273. 
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 التي ٌٗخبر مٗها الؿالح ظضًضا في مٟهىم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي؟ تما هي اإلاٗاًحر ال٣اهىهُ -

 ىص ؾالح مؿخدضر ٞغاٚا ٢اهىهُا ؟َل ًتر٥ وظ -

 مضي ٦ٟاًت ال٣ىاٖض الخالُت لخد٨م ؤي جُىع خضًض مجا٫ ألاؾلخت ؟ما  -

 ما هي الخلى٫ التي عنضَا ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي لخل مك٩لت جُىع ألاؾلخت الجضًضة؟ -

وؾـــاٍ بن مؿـــإلت الخىٓـــُم ال٣ـــاهىوي لؤلؾـــلخت الجضًـــضة ؤزـــاعث ظـــضال واؾـــٗا بـــحن ال٣ٟهـــاء وفـــي ألا 

مــً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي  36ال٣اهىهُــت والغؾــمُت فــي ؾــبُل ؤلاظابــت ٖلــى الدؿــائالث الؿــاب٣ت، ههــذ اإلاــاصة 

 ٖلى ما ًم٨ً ؤن ًمشل اإلاى٠٢ ال٣اهىوي الضولي مً اإلاؿإلت بىهها: 1977ألاو٫ 

تزم أي وــٗش ظــام مخّاٜــذل ِىــذ دساظــت أو جىــويش أو اٜخىــاء ظــالح حذيــذ أو أداة للحــشب أو ـيلــ"

بـــــاُ أظــــــلوب للحـــــشبل بــــــجن يخحٝــــــٞ ممـــــا إرا ١ــــــان رلــــــ٤ محٍـــــوسا فــــــي حميــــــْ ألاحـــــوا٥ أو فــــــي بّمــــــها إج

   يلتـزم ت ـا َـزا الىـٗش ـبمٝخضو  َزا البروجو٠و٥ أو أيـت ٜاِـذة أخـشى مـً ٜواِـذ الٝـاهون الـذولي الـ

 (1)"العامي املخّاٜذ.

٣ـــض جًـــمً مكـــغوٕ "، ٞدساظـــت أو جىــويش أو اٜخىـــاء ظـــالح حذيــذومــا ًالخـــٔ ابخـــضاءا، َــى ٖبـــاعة "

، 34روجى٧ــــــى٫ ألاو٫ مىـــــــه جدـــــــذ ع٢ـــــــم البروجى٧ــــــىلحن اإلاـــــــاصة اإلاخٗل٣ـــــــت باألؾــــــلخت الجضًـــــــضة فـــــــي مكـــــــغوٕ الب

 مــا ظٗــل ألالـــتزام ًىدهــغ فــيم" study and development" ؤو "دساظــت وجىــويشٖلــى ٖبــاعة " وا٢خهــغث

  .(2) الضو٫ والجهاث اإلاىخجت للؿالح الجضًض

ل الــــضو٫ والجهــــاث التــــي " لِكــــماٜخىــــاء ظــــالح حذيــــذبصعاط ٖبــــاعة " بال ؤن اإلاىا٢كــــاث ؤًٞــــذ بلــــى

فـــــــي ؾـــــــبُل ؤلاظابـــــــت ٖـــــــً الدؿـــــــائالث  ؤٖـــــــالٍ وبخدلُـــــــل هـــــــو اإلاـــــــاصة، حكـــــــتري الؿـــــــالح لٛـــــــغى اؾـــــــخسضامه

ـغاٝ الؿــامُت اإلاخٗا٢ـضة بـاخترام ال٣ـاهىن الـضولي فــي ـاإلاُغوخـت، هجـض بـإن اإلاـاصة جىُلــ٤ مـً الـ تزام ٖلـى ألَا

غ وا٢خىـاء ٧ل مغاخل الخٗامل م٘  كمل َظا ؤلالـتزام ٧ل مغاخل صعاؾت وجُـٍى الؿالح اإلاُىع ؤو الجضًض، َو

ؾــــالح ظضًــــض، خُــــض ٌٗخـــــبر الخهــــى٫ ٖلــــى ؾــــالح  ظضًــــض ٖمــــال ٖؿــــ٨غي مدًــــا، ولخإمُىــــه حؿــــعى الجهــــت 

ت ؤوال لضعاؾــت وج٣ُــُم الــى٣و الٗؿــ٨غي الــظي ٌؿــعى بلــى حُُٛخــه، ٦مــا جدــغم ٖلــى بهخــاط َــظا  الٗؿــ٨ٍغ

٤ ج٣ ىُاث خضًشت ويمً الخهاثو واإلاؼاًا اإلاُلىبت، وفي خالت ٖضم ؤلام٩ان حؿـعى إل٢خىـاءٍ، الؿالح ٞو

ت إلاغا٢بـــت ٞٗالُخـــه وؤصاثـــه فـــي اإلاُـــضان بلـــى ٚاًـــت بهةهـــاءٍ بةؾـــخٗماله ؤو الـــخسلو  زـــم حٗمـــل الجهـــت الٗؿـــ٨ٍغ

ت ٞدؿب، وبطا ٧ان الؿالح مىظىصا مـً ظٍ الٗملُت اإلادؿلؿلت جسً٘ للمخُلباث الٗؿ٨ٍغ ٢بـل  مىه، َو

ٍغ  إليـــاٞت زهـــاثو ظضًـــضة حؿـــخجُب إلاخُلبـــاث جٟغيـــها الضعاؾـــت  ٞالٗملُـــت اإلاُلىبـــت هـــي ٣ٞـــِ جُـــٍى

ت ٦ظل٪.  (3) الٗؿ٨ٍغ

                                                           

 .283، ٓوعغ ٍبثن، ص خ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛػ -(1

2(- "In the study and development of new weapons or methods of warfare, the High Contracting 

Parties shall determine whether their use will cause unnecessary injury.", Draft of Additional 

protocols to the Geneva conventions of August 12, 1949 commentary, op.cit., p. 42. 

3)- Justin MCCLELLAND, <<The review of weapons in accordance with Article 36 of Additional 

Protocol I >>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 85, No. 850, Geneva, Juin 2003, pp. 401, 402. 
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٦ما ؤن ا٢خىاء الؿالح ٩ًىن مً ؤظل جد٤ُ٣ جٟى١ ٖؿ٨غي ومؼاًا تجىمُـت ؤو صٞاُٖـت ظضًـضة،  

ت مدٓـــت وجسًـــ٘ ل٣ـــغاعاث ٖؿـــ٨غ  ٍت، ولـــظل٪ ٞـــىو ٧ـــل َـــظٍ الٗملُـــاث ٦مـــا ؤقـــغها، هـــي ٖملُـــاث ٖؿـــ٨ٍغ

ــغاٝ اإلاخٗا٢ــضة بمغاٖــاة اخـــترام ال٣ــاهىن فــي ٧ــل  اإلاــاصة جُــغ١ بلــى ٧ــل َــظٍ الٗملُــاث لٟــغى بلـــتزام ٖلــى ألَا

٩ًــــىن لــــضًىا فــــي اإلادهــــلت ؾــــالح ٢ــــاصع ٖلــــى الاؾــــخجابت للًــــىابِ  تىـخــــ، لتــــي ًمــــغ بهــــا الؿــــالحَــــظٍ اإلاغاخال

 لتـــي حؿـــخسضمها الـــضو٫ والتزاماتهـــا الضولُـــتؤلاوؿـــاهُت، وال ٩ًـــىن َىـــا٥ حٗـــاعى بـــحن الىؾـــاثل وألاؾـــالُب ا

 .التي اعجًةها واهًمذ بلجها

ــ٠  36وباليؿــبت، لىنــ٠ الؿــالح بالجضًــض، ٞاإلاــاصة  فــي مٟهىمهــا الٗــام ال حؿــعى جدضًــضا بلــى حٍٗغ

ـى مـا ًجٗلىـا هىهـٝغ بلـى اإلاٗنـى الٗـام للمهـُلر  مٗنى الؿالح الجضًض بل حؿعى للىٓغ في مكغوُٖخه، َو

اجه وزهاثهـــه حز ـه الؿـــالح الجضًـــض ؤي ؾـــالح لـــم ٨ًـــً مٗغوٞـــا ؾـــاب٣ا، بـــالىٓغ بلـــى ممـــالـــظي ٢ـــض ًمشـــل ُٞـــ

ـــــت ؾـــــىاء الضٞاُٖـــــت ؤو الهجىمُـــــت ولـــــم ٌؿـــــب٤ ؤن ٧ـــــان لـــــه جىٓـــــُم ٢ـــــاهىوي زـــــام بـــــه ، واإلاؿـــــإلت (1)الخضمحًر

ألاؾاؾــُت التــي تهــخم بهــا اإلاــاصة َــى مكــغوُٖت الؿــالح الجضًــض مــً ٖــضمها ٦مــا ؤقــغها، وج٣ؿــُم اإلاــاصة لــِـ 

مكــغوٕ َب٣ــا ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي  حر ـٚــالح ٢ــضًم وظضًــض، بــل ؾــالح ظضًــض مكــغوٕ وؾــالح ظضًــض لؿــ

ما٫ الٗضاثُت. ت اإلاٟٗى٫ بما ٞجها يىابِ ؾحر ألٖا  الؿاٍع

غ ؤو ا٢خىـاء ؾـالح ظضًـض  َى  36 في اإلااصةوألامغ ألاَم  خضًتها ٖلى ٖغى ؤي ٖملُت صعاؾـت ؤو جُـٍى

البروجو٠ـو٥ أو أيـت ٜاِـذة أخـشى مـً ٜواِـذ الٝـاهون الـذولي "َظا  بم٣خي ىٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي 

ــظا مــا ًٟيــ ي بلــى ؤن الخــضًض ٖــً ٞــغاٙ ٢ــاهىوي فــي مــا  (2)"   يلتــزم ت ــا َــزا الىــٗش العــامي املخّاٜــذـالــ َو

ًســــو ألاؾــــلخت الجضًــــضة ٚـــــحر مـــــبرع فــــي ٧ــــل ألاخــــىا٫، طلــــ٪ ؤن ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي فــــي مجــــا٫ جىٓــــُم 

٩ل ًجٗلهــا جخٗامــل مــ٘ ؤؾــالُب ووؾــاثل ال٣خــا٫ الجضًــضة بكــ٩ل ٖــام، ٨ُٟٞــي فــي طلــ٪ ألاؾــلخت ٚىُــت بكــ

مـــــا٫  ـــــت الهجىمُـــــت والضٞاُٖـــــت ٖلـــــى اإلابـــــاصت الٗامـــــت لهـــــظٍ لًـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا ٖـــــغى الخهـــــاثو الخضمحًر

ومبـضؤ الخىاؾـب ومبـضؤ خٓـغ الهجمـاث الٗكـىاثُت ومبـضؤ خٓـغ آلاالم التـي ال مبـرع  حز ـالٗضاثُت ٦مبضؤ الخمُـ

ـــــى قـــــٍغ مـــــاعجُجز ، والـــــظي ٣ًيـــــ ي بـــــإن ؤي خالـــــت ٚــــــحر لهـــــا  ـــــت و٦ـــــظل٪ الكـــــٍغ الهـــــام َو والانـــــاباث اإلاَٟغ

مىهـــىم ٖلجهـــا فـــي ال٣ـــاهىن الاجٟـــاقي جسًـــ٘ للمبـــاصت الٗامـــت لل٣ـــاهىن الـــضولي ومـــا ًملُـــه الًـــمحر الٗـــام، 

ــ٘ـ قـــبهت ٢هـــى  ُـــت والاجٟا٢ُـــت حؿـــعى لدكـــمل ؤي خـــاالث مؿـــخدضزت ؤو ظضًـــضة وجٞغ ـــظٍ ال٣ىاٖـــض الٗٞغ ع َو

 ال٣اهىن ؤو وظىص ٞغاٙ ُٞه ختى ال ٩ًىن َىا٥ ؤي مبرعا لالهةها٧اث.

بال ؤن َــــظا لــــم ًمىــــ٘ الجهــــاث اإلاٗىُــــت بمــــا ٞجهــــا ألامــــم اإلاخدــــضة واللجىــــت الضولُــــت للهــــلُب ألاخمــــغ 

ــــت ؤؾــــلخت ؤو  ــــا مــــً الجهــــاث الضولُــــت الٟاٖلــــت مــــً الؿــــعي بلــــى بًجــــاص جىٓــــُم ٢ــــاهىوي زــــام إلاجمٖى حَر ٚو

ل٣خــا٫، زانــت بطا عؤث بإهــه ٢ــض ٌكــ٩ل تهضًــضا ٦بـــحرا للمبــاصت ؤلاوؿــاهُت، مــً ؤظــل ؤؾــاللُب ظضًــضة فــي ا

ـــؼ الالــــتزام بال٣ـــاهىن  ويـــ٘ آلُـــاث زانـــت مىاؾـــبت لهـــظا الؿـــالح، وهـــي ْـــاَغة صـــخُت جـــضٞ٘ فـــي اججـــاٍ حٍٗؼ

ُما ًلي وؿخٗغى بٌٗ ألاؾلخت الجضًضة   وجدضًاتها.الضولي الؿاعي اإلاٟٗى٫، ٞو

                                                           

اُٞاهغ -اَُالػ ا١ُٝٞ٘<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ->>األٍِؾخ اُغل٣لح ك٢ ػٞء اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، اٌدٟٛٔ ؽَٖ -(1

 .186، ص ٝاُطٔٞػ 

 .283، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2
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  ملخح٢م ٘ي ا ًِ بّذ:ملخح٢م ٘ي ا ًِ بّذ:اظخخذام ألاظلحت ااظخخذام ألاظلحت اأوال: أوال: 

مً بحن ج٨ىىلىظُاث ألاؾلخت الخضًشت جل٪ التي ًخم الخد٨م ٞجها ًٖ بٗض، وج٣ضم َظٍ ألاؾـلخت 

ة َامت للم٣اجلحن بٗضم الخًىع الجؿضي في مىا٤َ ؤلاقدبا٥ الٗؿ٨غي، وجدـُذ لهـم الـخد٨م فـي َـظا حز ـم

ــخم بــظل٪ الؿــالح مــً مؿــاٞاث بُٗــضة وآمىــت بىاؾــُت ؤ٢مــاع  نــىاُٖت ؤو  مىظــاث  بــض َىاثُــت زانــت، ٍو

جىظُــه َـــظا الؿـــالح واؾـــخسضامه الؾخ٨كــاٝ مىـــا٤َ الخهـــم وؤخُاهـــا الهجــىم ٖلجهـــا وؤلايـــغاع باألَـــضاٝ 

ت بض٢ت و٦ٟاءة ؤ٦بر.  (1) الٗؿ٨ٍغ

وفـــي َـــظا اإلاجـــا٫، حٗخــــبر الُـــاثغاث بـــضون َُـــاع ؤبـــغػ مشـــا٫ ٖلـــى ألاؾـــلخت اإلاـــخد٨م ٞجهـــا ٖـــً بٗـــض، 

ت ) (، و٧ـان الـضوع الغثِسـ ي لهـظٍ الُـاثغاث  UAVs – Unmanned Aerial Vehiclesوحؿـمى فـي اللٛـت الٗؿـ٨ٍغ

ت وطلـ٪ هٓـغا لدجمهـا  َى الخجؿـ وال٣ُام بجـىالث اؾـخُالُٖت ٖلـى مىـا٤َ الخهـم وجدغ٧اجـه الٗؿـ٨ٍغ

الهٛحر ونٗىبت عئٍةها بالٗحن اإلاجغصة وختى نٗىبت عنـضَا بـبٌٗ الـغاصاعاث مـ٘ بم٩اهُـت جغ٦ُـب ؤظهـؼة 

غ ٖالُـت ا اث، ظٗلـذ مـً الجُــىف ال٨ــبري جُـىع مهمـت َــظٍ الُـاثغاث لخم٨ُثهـا مــً حز ـلض٢ـت، َــظٍ اإلاــجهـٍى

لهـا بلـى َـاثغاث تجىمُـت ًم٨ثهـا بنـابت ؤَـضاٝ زلـ٠ زُـٍى الٗـضو وحؿـمى فـي َـظٍ  خمل الـظزحرة وجدٍى

(، َـــــظا الـــــضوع الجضًــــض واإلاؿـــــخدضر للُـــــاثغاث صون َُـــــاع ًُــــغح الٗضًـــــض مـــــً الاقـــــ٩االث UCAVsالخالــــت )

٣هــا فـي مىــا٤َ الــجزإ اإلاؿــلر لًـىابِ ؾــحر ؤلاوؿـ اهُت بسهـىم مــضي اخــترام الهجمــاث التـي جــخم ٖـً ٍَغ

ما٫ الٗضاثُت.   (2) وبصاعة ألٖا

ل٣ـــــض ؤو٢ٗــــــذ الهجمــــــاث بىاؾــــــُت الُــــــاثغاث صون َُــــــاع انــــــاباث َاثلــــــت فــــــي ؤوؾــــــاٍ اإلاــــــضهُحن فــــــي 

الؿــالح فــي ؤٞٛاوؿــخان بلــى و٢ــٕى  الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة، و٢ــض ؤصي اؾــخسضام الىالًــاث اإلاخدــضة لهــظا

زؿاثغ َاثلت في نٟٝى اإلاضهُحن، و٦ظل٪ ألامغ لضي اؾخسضام ٢ىاث الاخـخال٫ الاؾـغاثُلي لهـظٍ الُـاثغاث 

للهجىم ٖلى مضهُحن وؤَضاٝ مضهُت ٖلى الٟلؿـُىُحن ال ؾـُما فـي ٢ُـإ ٚـؼة ؤًـً ؤنـبدذ مٗغوٞـت لـضي 

َُـىمً عاًــدـ ووحـل فـي ؾــذ تجمـاث للُــاثغاث  "، و٢ـض خ٣٣ـذ مىٓمــتالضهاهــتالٟلؿـُىُحن بالُـاثغاث "

، و٢ٗـذ بزىـان مثهـا فـي قـىإع اإلاـضن، وواخـضة ٖلـى 2008الؼهاهت ؤزىاء الٗـضوان ؤلاؾـغاثُلي ٖلـى ٢ُـإ ٚـؼة 

ا ألامـم اإلاخدـضة وزالزـت ٖلـى ؤؾـُذ بىاًـاث فـي ؤخُـاء ؾـ٨ىُت، وؤو٢ٗـذ َـظٍ الهجمـاث ال٨شــحر  مضعؾت جضًَغ

٣ــا ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي مــً الطــخاًا اإلاــضهُحن بكــ٩ل مباقــ غ ، وال قــ٪ ؤن مــً اإلاؿــاولُت ٞو

ىـــا ٩ًـــىن يـــبِ ٖملُـــت اخــــترام ال٣ىاٖـــض  ، َو ـــخد٨م فـــي آزـــاٍع ؿـــخسضمه ٍو ج٣ـــىم ٖلـــى مـــً ًسخـــاع الؿـــالح َو

ؤلاوؿــاهُت ٖلــى مؿــخىي ظهــت الــخد٨م فــي َــظٍ الُــاثغاث وب٩ــل ألاؾــلخت اإلاــخد٨م ٞجهــا ٖــً بٗــض، وال ٌٟٗــي 

ت ؤو ماصًـــت ٢ـــض حكـــ٩ل ظـــغاثم فـــي ٖـــضم جىاظـــض اإلا٣اجـــ ل فـــي م٩ـــان الاقـــدبا٥ مـــً مؿـــاولُت ؤي زؿـــاثغ بكـــٍغ

  (3) مٟهىم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

                                                           

و٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو "، رواٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح"-(1

(، ص 31IC/11/5.1.2، ههْ اُٞص٤وخ )2011اًزٞثو  -ٓولّ ُِٔئرٔو اُل٢ُٝ اُٞاؽل ٝاُضالصٕٞ ُِظ٤ِت األؽٔو ٝاُٜالٍ األؽٔو 2011

44. 

"، روو٣و طبكه ػٖ ٓ٘ظٔخ ٤ٛٞٓبٕ ٔخ(ػ١ٓ اٌخطأ: لزٍٝ غضح ِٓ اٌّذ١١ٔٓ خشاء طٛاس٠خ ؽبئشاد اإلعزطالع اإلعشائ١ٍ١خ )اٌضٔب"-(2

 .12، 2009ها٣زٌ ٝٝرش،  عٞإ 

 .16أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(3
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  زاهيا: الحشب باظخخذام ألاظلحت يوجوماجي٢يت وأليت:زاهيا: الحشب باظخخذام ألاظلحت يوجوماجي٢يت وأليت:

٣ــــــت طاجُــــــت ومؿــــــخ٣لت وطلــــــ٪ بتزوٍــــــضَا  ألاؾــــــلخت ألاوجىماج٨ُُــــــت هــــــي ؤؾــــــلخت مبرمجــــــت حٗمــــــل بٍُغ

ـــت ؤو خغ٦ُـــت فـــي مجـــا٫ مٗـــحن، وج٣ـــىم بـــةَال١ الىـــاع ؤو ؤلاهبإهٓمـــت اؾدكـــٗاع نـــىج ٟجـــاع فـــي خـــا٫ ُت ؤو خغاٍع

ــت وظــىص حؿــلل فــي مجالهــا ــت والبدٍغ ، ومــً ؤمشلةهــا ألاؾــلخت اإلاسههــت للخغاؾــت وبٗــٌ ؤهــىإ الالٛــام البًر

بال  بغمجـت ووكـغ ؤو جىهـِب َـظٍ ألاؾـلخت،التي حٗمل بك٩ل ؤوجىماج٩ُي، وال ًخضزل اإلا٣اجل بال في مغخلـت 

ؤن اإلاٗالجت ال٣اهىهُت إلاضي اؾخجابت َـظا الؿـالح للًـىابِ ؤلاوؿـاهُت جخى٢ـ٠ ٖلـى ٢ـضعة َـظا الؿـالح فـي 

ى ؤمغ بالٜ الهـٗىبت بحن اإلا٣اجلحن واإلاضهُحن واإلاغ٦باث اإلاضهُت حز ـالخمُ ت َو ، ٞاإلاؿـاولُت ج٣ـ٘ ٖلـى والٗؿ٨ٍغ

ؿخسضمه في جد٤ُ٣ قغوٍ الخمُ ضم اعج٩اب ؤي ظغاثم. حز ـمً ًيكغ ؤو ًىهب َظا الؿالح َو  (1) ٖو

ـى ؾـالح  ؤمـا بسهـىم مىٓىمـت ألاؾـلخت آلالُـت، ٞهـى هـٕى آزـغ ؤ٦شــغ خضازـت مـً ؤهـىإ ألاؾـلخت َو

خٗلــ٤ ألامــغ باألؾــلخت التــي حؿــخُُ٘ الــخد٨م  غ ، ٍو لــم ٌؿــخسضم ٖملُــا لخــض آلان والًــؼا٫ مدــل بدــض وجُــٍى

ة، واإلا٣هـىص حر ـٛـ٠ مـ٘ الٓـغوٝ اإلادُُـت واإلاخوحؿخُُ٘ الخ٨ُ ـطاجُا بىٟؿها باؾخسضام الظ٧اء ؤلانُىاُٖ

، ٢ـــض ٩ًـــىن مـــً لل٣ُـــام باإلاهـــام ال٣خالُـــتَىـــا َـــى الغوبىجـــاث والغظـــا٫ آلالُـــحن الـــظًً ًدلـــىن مدـــل اإلا٣اجـــل 

غة تر ـخـاإلاُٟض اؾخسضام الـظ٧اء الانـُىاعي فـي ٞـغى ا ام ٢ـىاهحن وؤٖـغاٝ الخـغب بال ؤن الخ٨ىىلىظُـا اإلاخـٞى

لــــى خــــض الالـــــتزام ال٩ــــافي ب٣ــــىاهحن وؤٖــــغاٝ الخــــغب هٓــــغ للٓــــغوٝ الكــــاث٨ت خالُــــا للغوبىجــــاث ٢ــــض ال جهــــل ب

للخـغب، ولـظل٪ ًشــحر اؾـخسضام َـظٍ ألاؾـلخت مؿـاثل ٢اهىهُـت مخٗـضصة، هـظ٦غ مـً بـحن حؿـائالث خـى٫: َــل 

مـــت مـــً ًخدمـــل ـمـــً اإلاـــ ٌ ٢ـــغاع ال٣خـــل مـــً ٖضمـــه الوؿـــان آلـــي ؟ وفـــي خالـــت اعج٩ابـــه لجٍغ برع ؤزال٢ُـــا جٟـــٍى

ل مً الخ٨مت اؾخسضام َظٍ آلاالث خالُا؟.اإلاؿاولُت َل َ  (2)ى الهاو٘ ؤم ال٣اثض ؤم اإلابرمج ؟ َو

ًب٣ــى الى٣ــاف ال٣ــاهىوي مٟخىخــا، خــى٫ الاؾــخسضام اإلاتزاًــض والخ٨ىىلىظُــاث الجضًــضة فــي ألاؾــلخت 

مــا٫ الٗضاثُــت، ومــً الهــٗب الجــؼم بىظــىص حُُٛــت ٢اهىهُــت ٧املــت للٓــغوٝ التــي ًم٨ــً ؤن  لــآلالث فــي ألٖا

مـا٫ الٗضاثُـت ال حؿخسض م ٞجهـا مشـل َـظٍ ألاؾـلخت، وال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي مـً زـال٫ يـىابِ ؾـحر ألٖا

ٌؿـــعى بلـــى الخ٨ـــم ٖلـــى مـــضي وظاَـــت اؾـــخسضام َـــظٍ ألاؾـــلخت مـــً ٖضمـــه، ل٨ىـــه ٌؿـــعى بلـــى ؤن حؿـــخجُب 

لُـــــه، هٓـــــغا للخُـــــىع ال٨بــــــحر  فـــــي ج٨ىلىظ تيـالـــــللمٗـــــاًحر  مـــــا٫ الٗضاثُـــــت، ٖو ُـــــاث جٟغيـــــها يـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

غ الخ٨ىىلىظُـاث ؤو اؾـخسضامها ؤن ـألاؾلخت لِـ اإلاُلىب ؤن جخٛ حر ال٣ىاهحن ال٣اثمت، بل ًجب ٖىض جُـٍى

خباع َظٍ ال٣ىاهحن، وجغي اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في َظا اإلاجا٫ ما ًلي:  جإزظ بٗحن ؤلٖا

لٙــذ إلاهدبــاٍ مــً املهــم لــمان مىاٜؽــت املعــائل املشجبىــت ت ــزا املولــُو مىاٜؽــت معــدىيرةل و "

ِاـــع لـــشوسة جٝيـــيم مـــا يم٢ـــً أن يـــى م ِـــً الخ٢ىولوحيـــاث الجذيـــذة واملخىـــوسة مـــً ِواٜـــب اوعـــاهيت 

وحزــــــاس ٜاهوهيــــــت ِاــــــع الٝــــــاهون الــــــذولي إلاوعــــــاويل ولــــــمان ِــــــذم اظــــــخخذام الخ٢ىولوحيــــــاث الجذيــــــذة 

  (3) "وعاوياظخخذاما ظابٝا  واه  وفي الٍشوٗ ال   يخّزس ٘ي ا لمان احترام الٝاهون الذولي إلا

                                                           

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح"-(1

 .44، ٓوعغ ٍبثن، ص2011

 45أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

 .46 ، صغ ٗلَٚأُوع -(3
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ا هي ألازغي في الخ٨م ٖلى َـظٍ الخ٨ىىلىظُـاث  وبظل٪ هالخٔ ؤن اللجىت الضولُت لم جدؿم ؤمَغ

وؤ٦ضث ٖلى يغوعة اختـرام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي فـي ٧ـل ألاخـىا٫، مـ٘ يـغوعة ٞـخذ الى٣ـاف خـى٫ َـظٍ 

 .الٓاَغة بٛغى ؤلاؾخٟايت ٞجها وجدلُل مسخل٠ ظىاهبها ال٣اهىهُت وؤلاوؿاهُت

  ::CCyybbeerr  WWaarrزالثا: الحشب العيبراهيت  املّلوماجيت أو إلال٢تروهيت( زالثا: الحشب العيبراهيت  املّلوماجيت أو إلال٢تروهيت( 

حكـــ٩ل الخـــغب الؿـــُبراهُت بخـــضي مغاخـــل الخُـــىع ال٨بُــــغ فـــي مجـــا٫ وؾـــاثل ال٣خـــا٫ ػمـــً الجزاٖـــاث 

اإلاؿــلخت، و٢ــض ا٦دؿــذ َــظٍ الخــغب ؤَمُةهــا مــً جىؾــ٘ اؾــخسضام الىؾــاثِ الال٨تروهُــت واإلاٗلىماجُــت فـــي 

٣هــــض بــــالخغب الٗضًـــض مــــً ظىاهـــب الخ ت مـــً ظهــــت ؤزـــغي، ٍو ُــــاة اإلاضهُـــت مــــً ظهــــت، والخ٣ىُـــاث الٗؿــــ٨ٍغ

الؿــــُبراهُت الهجمــــاث ؤلال٨تروهُــــت بــــحن َغفــــي الـــــجزإ واإلاىظهــــت للخىاؾــــِب والكــــب٩اث ؾــــىاء لخُُٗلهــــا ؤو  

بجالٞهـــا ؤو الؿـــُُغة ٖلجهـــا، والهجمـــاث الؿـــُبراهُت مٟهـــىم ٖـــام ومخـــضاو٫ باؾـــخسضاماث مخٗـــضص فـــي الخُـــاة 

ًد٨مهـــــا ال٣ـــــاهىن الـــــضولي  تيـالـــــفـــــي ٖملُـــــاث ال٣غنـــــىت اإلاٗلىماجُـــــت، بال ؤن الهجمـــــاث الؿـــــُبراهُت  الٗاصًـــــت

ؤلاوؿـاوي  هــي جلـ٪ الهجمــاث ٖلـى الخىاؾــِب والكـب٩اث فــي صولـت ممــا ٢ـض ًــاصي بلـى اإلاؿــاؽ باالخخُاظــاث 

، ومدُـــــاث  ٢ـــــض جـــــخد٨م فـــــي مهـــــاصع اإلاُـــــاٍ ٧الؿـــــضوص وآلابـــــاع  تيـالـــــألاؾاؾـــــُت للؿـــــ٩ان اإلاـــــضهُحن ٧األهٓمـــــت 

ت اإلاضهُت.  الُا٢ت ال٨هغباثُت والىىوٍت ووخضاث الخضماث الُبُت وؤهٓمت الخد٨م في اإلاالخت الجٍى

ت للخ٨ىىلىظُــــا، ؤنــــبذ مــــً الًــــغوعي ازًــــإ َــــظا  ــــاصة الاؾــــخسضاماث اإلاضهُــــت والٗؿــــ٨ٍغ ومــــ٘ ٍػ

وؿــاهُت للـــجزإ الكــ٩ل مــً الهجمــاث ل٣ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ألن طلــ٪ ٢ــض ًــازغ فــي الخهــُلت ؤلا

دليــل جــالين للٝــاهون اإلاؿــلر، ومــً بــحن اإلادــاوالث الضولُــت الؿــبا٢ت فــي مٗالجــت آزــاع  َــظٍ الهجمــاث ظــاء "

ـت الخــبراء بـضٖىة مـً 2013" اإلايكـىع ٖـام الذولي املىىبـٞ ِاـع الحـشب العـيبراهيت ، والـظي ؤٖـضٍ مجمٖى

لس ي   .NATO (1)خل٠ قما٫ ألَا

عئي خضًشـــــت خـــــى٫ مٟهــــــىم الخـــــغب الؿـــــُبراهُت مـــــً زــــــال٫ " نجـــــاليو٢ـــــضم الخــــــبراء يـــــمً صلُــــــل "

الخإ٦ُــض ٖلــى ٖـــضم وظــىص ٞـــغاٙ ٢ــاهىوي ًســـو َــظا الىــٕى مـــً ألاؾــالُب الخغبُـــت، بدُــض ًدخـــاط ألامــغ بلـــى 

٤ للماصة  مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ ٖلى يـىء ٢ىاٖـض  36ٖملُت اؾخٗغاى مكغوُٖت َظا الؿالح ٞو

ــخم  َــظا الاؾــخٗغاى فــي البضاًــت بالخإ٦ُــض ٖلــى ؤن الهجــىم بالؿــالح الؿــُبراوي ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، ٍو

ٖلى الكب٩اث والخىاؾِب ٌك٩ل تجىما بمٟهىم ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، وفي َظا الهضص ٣ًـغ  الخبـراء 

 مىه بإن الهجىم الؿُبراوي:  30في الضلُل يمً ال٣اٖضة 

(ل ظـــواء هجوميـــت أو د٘اِيـــتل يخوٜـــْ أن الهجـــوم العـــيبراوي َـــو ِمليـــت ظـــيبراهيت  ال٢تروهيـــت"

ا  (2)"جدعب في إـابت أو ٜخل أ خاؿ أو إلالشاس بجِيان أو جذميَر

                                                           

1(- TALLAINN Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare, Prepared by the 

International Group of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence, Center of 

Excellence, General Editor; Michael N.SCHMITT, Cambridge University Press, Published in 

Cambridge U.K and also in New york U.S.A, 2013.   

2(-"Rule 30: 

A cyber-attack is a cyber-operation, whether offensive or defensive, that is reasonably expected 

to cause injury or death to persons or damage or destruction to objects", Ibid., p.106.   
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صولـي خؿـب الكـغوٍ اإلادــضصة  حر ـٚـ٦مـا ًجـب ؤن ًىـضعط َـظا الهجــىم فـي بَـاع هـؼإ مؿـلر صولــي ؤو 

٩ـىن في اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ والبروجى٧ىلحن ؤلاياُٞحن ٦كٍغ الهُبا١ ؤخ٩امهـا ٖلـى َـظٍ ا لهجمـاث، ٍو

ــــ٤ الىنــــى٫ بلــــى اإلاٗلىمــــاث والبُاهــــاث اإلاسؼهــــت يــــمً ؤظهــــؼة الخاؾــــىب ؤو قــــب٩اث  َــــظا الهجــــىم ٖــــً ٍَغ

لهـا ؤو الؿـُُغة ٖلجهـا ا ؤو حُُٗلها ؤو جدٍى ، وبـظل٪ ؤنـبذ مٟهـىم  الخاؾىب الخابٗت للخهم ٢هض جضمحَر

مــا٫ الخغ٦ُــت اإلااصًــت الٓــاَغة، ال مــا٫ الٗضاثُــت ال ٣ًخهــغ ٖلــى ألٖا ضٞاُٖــت مثهــا والهجىمُــت، بــل ًمخــض ألٖا

حؿــــبب يــــغعا للخهــــم ؾــــىاء بالدؿــــبب فــــي بنــــابت ؤو ٢خــــل ألاشــــخام ؤو  تيـالــــبلــــى الٗملُــــاث الال٨تروهُــــت 

ُان.  (1)جضمحر ؤو حُُٗل ألٖا

ت واإلاضهُـــــت، ًُـــــغح جدـــــضًاث  بن احؿــــإ الًٟـــــاء ؤلال٨ترووـــــي الٗـــــالمي وجـــــضازل مجاالجــــه الٗؿـــــ٨ٍغ

ت وألاَـــضاٝ اإلاضهُـــت ُٞـــه، ٞالهجمـــاث الؿـــُبراهُت حكـــ٩ل  ظضًـــت فـــي مجـــا٫ الٟهـــل بـــحن ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ

ُان اإلاضهُت واإلاىاص التي ال ٚنى ٖثها لب٣ـائهم، بدُـض  لى ألٖا تهضًضا خ٣ُ٣ُا ٖلى خُاة اإلاضهُحن وؾالمةهم ٖو

ــــــــــب الال٨ترووــــــــــي وال٣غنــــــــــىت والخجؿـــــــــــ واؾــــــــــخسضام  ت وؤٖمــــــــــا٫ الخسٍغ جهــــــــــل الاؾــــــــــخسضاماث الٗؿــــــــــ٨ٍغ

ـــب و  جـــضمحر وحُُٗـــل وازــــترا١ ؤهٓمـــت الُا٢ـــت الىىوٍـــت مـــشال مـــا ٌكـــ٩ل تهضًـــض للؿـــ٩ان الٟحروؾـــاث بلـــى جسٍغ

ش وؤهٓمـت  ُان اإلاضهُت والبِئت الُبُُٗت، و٦ما ٢ض جدؿبب في بزـترا١ اهٓمت جىظُـه الهـىاٍع اإلاضهُحن وألٖا

حكُٛل الؿضوص ومدُاث اهخاط الُا٢ت ال٨هغباثُت واإلايكأث التي جدـىي ٢ـىي زُـغة مـا ٢ـض ٌٗـغى خُـاة 

ُان للخُغ  اإلاباقغ ؤو ٚحر اإلاباقغ .ال  ؿ٩ان اإلاضهُحن وؾالمت ألٖا

ت ٣ٞـــِ َب٣ـــا إلاـــا  ٨مـــً الخدـــضي فـــي يـــغوعة جىظُـــه الهجمـــاث الؿـــُبراهُت بلـــى ألاَـــضاٝ الٗؿـــ٨ٍغ ٍو

ت خؿـب مـا  حز ـًىو ٖلُه مبضؤ الخمُـ ُـان اإلاضهُـت وألاَـضاٝ الٗؿـ٨ٍغ ـحر اإلا٣ـاجلحن وبـحن ألٖا بحن اإلا٣اجلحن ٚو

و٦ـظل٪ ًجـب ؤن ال ج٩ـىن آلازـاع الٗغيـُت اإلاباقـغة  1977مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ ، 48وعص في اإلااصة 

ــت م٣اعهـت باإلاــ ُـان اإلاضهُــت مَٟغ ت اإلاباقــغة حز ـؤو ٚحـر اإلاباقــغة اإلادخملــت فـي نــٟٝى اإلاــضهُحن ؤو ألٖا ة الٗؿــ٨ٍغ

ـ٤ مـا ٣ًيـ ي بـه مبـضؤ الخىاؾـب، وبـظل٪ ًدٓـغ ؤي ت جـىم ٖكـىاجي ٢ـض واإلالمىؾت اإلاخى٢ٗـت مـً الهجـىم ٞو

ـــا مـــً ألاخ٩ـــام  حَر ـــت ؤو آالم ال مــــبرع لهـــا ٚو ُـــت  تيـالـــٌؿـــبب بنـــاباث مَٟغ ـــا ال٣ىاٖـــض الاجٟا٢ُـــت والٗٞغ ج٣َغ

لل٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي الؿـــاعي اإلاٟٗـــى٫، وجخٗلـــ٤ َـــظٍ الالتزامـــاث بإهٓمـــت جىظُـــه الهجمـــاث مـــً ؤظـــل 

جـــا٫ َـــى ؤم٩اهُـــت مـــغوع الٟــــحروؽ بؿـــهىلت يـــمان بخــــترام ال٣ىاٖـــض الؿـــاب٣ت، واإلاشـــا٫ الخ٣لُـــضي فـــي َـــظا اإلا

ـــــــ٤ ؤلاًمُـــــــل ؤو بـــــــغامج اإلاداصزـــــــت والخىانـــــــل  ٖــــــــبر ؤظهـــــــؼة الخاؾـــــــب والكـــــــب٩اث اإلاخهـــــــلت بهـــــــا بمـــــــا ٖـــــــً ٍَغ

ً وه٣ــل اإلاٗلىمــاث ٧ــاأل٢غام اإلاغهــت ؤو  ــ٤ وؾــاثِ جســٍؼ اإلاؿــخسضمت بــحن ألاشــخام الٗــاصًحن، ؤو ٖــً ٍَغ

ً اإلادمىلـت وختـى الهىاجـ٠  حر ـٚـحروؽ ٢ـض ٩ًـىن اهدكـاٍع ٖكـىاثُا و ـالظ٦ُـت وؤي ٞـ الهلبت ومٟـاجُذ الخسـٍؼ

حر جمُحزي مدٓىع.  (2)ومىظه بض٢ت ٢ض ٌك٩ل تجىما ٖكىاثُا ٚو

مــــــً اإلاخٗــــــاٝع ٖلُــــــه ؤن مــــــً ٣ًــــــىص الهجمــــــاث الؿــــــُبراهُت فــــــي ألاخــــــىا٫ الٗضاثُــــــت َــــــم ال٣غانــــــىت  

ـــــــىن فـــــــي اإلاجـــــــا٫ اإلاٗلىمـــــــاحي والال٨ترووـــــــي، والـــــــظًً ًُـــــــىعون بـــــــغامج الازــــــــترا ١ وال٣غنـــــــىت ومٗٓـــــــم اإلادتٞر

                                                           

1(- Michael N.SCHMITT, <<Wired warfare: Computer network attack and jus in bello>>, in 

I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 84, No. 846, Geneva, Juin 2002, pp. 365, 366. 

2(- Ibid., p. 389. 
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ؤوكــخُةهم ال جخهــل بـــجزإ مؿــلر جىــضعط يــمً ظــغاثم ال٣ــاهىن الٗــام والجــغاثم الٗاإلاُــت فــي خــاالث ؤزــغي، 

ت مٗلىماجُـــت جخـــىلى ؤٖمـــا٫ الهجـــىم  بال ؤن الجُـــىف الخضًشـــت نـــاعث حٗخمـــض ٖلـــى قـــٗب ووخـــضاث ٖؿـــ٨ٍغ

٣غانــىت الـــظًً ٌٗملـــىن بكـــ٩ل والــضٞإ فـــي الًٟـــاء الؿــُبراوي وبـــظل٪ ٢ـــض ًسغظـــىن ٖــً اإلاٟهـــىم الٗـــام لل

ت  اهٟــغاصي وشخمــ ي، وال قــ٪ بــإن مــً ٣ًــىص الهجــىم الؿــُبراوي اإلاىًــىي جدــذ لــىاء الىخــضاث الٗؿــ٨ٍغ

٠ اإلا٣اجل خؿـب اجٟا٢ُـت ظىُـ٠ الشالشـت والبروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ألاو٫  ٣ا لخٍٗغ ـضٞا  1977ٞو ٌٗـض م٣ـاجال َو

ـــه فـــي ٢بًـــت الخهـــم، مكـــغوٖا للهجـــىم ٦مـــا ٌؿـــخُٟض مـــً الىيـــ٘ ال٣ـــاهىوي ألؾـــحر الخـــغ  ب فـــي خالـــت و٢ٖى

مـا٫ الٗضاثُـت مـً زـال٫ تجمـاث ؾـُبراهُت  بياٞت بلى ؤن ال٣غانىت الـظًً ٌكـاع٧ىن بكـ٩ل مباقـغ فـي ألٖا

جــضٖم اخــض ؤَــغاٝ الىـــؼإ اإلاؿــلر الــضولي ؤو ٚـــحر الــضولي ًإزــظون ونــ٠ اإلاــضهُحن الــظي ٌكــاع٧ىن مكــاع٦ت 

٣ٟــضون الخهــاهت  مــا٫ الٗضاثُــت ٍو ت مباقــغة فــي ألٖا مــا٫ جدًــحًر مــً الهجــىم ؤزىــاء ٢ُاصجــه للهجــىم ؤو الٖا

 (1) له، ٦ما ًم٨ً ؤن ًدا٦مىا ًٖ ؤي ظغاثم ٩ًىن ٢ض بعجب٨ها في خ٤ الخهم.

ٗــــالج " " الٗضًــــض مــــً اإلاؿــــاثل دليــــل جــــالين للٝــــاهون الــــذولي املىىبــــٞ ِاــــع الحــــشب العــــيبراهيتَو

الخــــغب الؿــــُبراهُت، خُــــض جًــــمً فــــي  الهامــــت وألاؾاؾــــُت فــــي مجــــا٫ اهُبــــا١ ال٣ــــاهىن الــــضولي ٖمىمــــا ٖلــــى

ال٣ؿـــم ألاو٫ مىـــه ظىاهـــب ال٣ـــاهىن الـــضولي لؤلمـــً الؿـــُبراوي ؤو اإلاٗلىمـــاحي واقـــخمل ٖلـــى ظىاهـــب ٢اهىهُـــت 

و٢ىاٖض جخٗل٤ باإلاؿـاولُت الضولُـت فـي اإلاجـا٫ ؤلال٨ترووـي ومؿـاثل اؾـخسضام ال٣ـىة والـضٞإ الكـغعي وصوع 

 (2) اإلاٗلىماحي ؤلال٨ترووي.اإلاىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت في خٟٔ ألامً 

ـــى ألاَـــم فـــي صعاؾــدىا ًخٗلـــ٤ ب٣ـــاهىن الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت الؿـــُبراهُت، وجًـــمً  ؤمــا ال٣ؿـــم الشـــاوي َو

ـــــحر الضولُــــت واإلاؿــــاولُت  الٟهــــل الشالــــض مىــــه ٢ىاٖــــض ٖامــــت للىُــــا١ اإلاــــاصي للجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت الضولُــــت ٚو

مـــا٫ الٗضاثُـــت وجىـــاو٫ فـــي الجـــؼء الجىاثُــت لل٣ـــاصة والغئؾـــاء، ؤمـــا الٟهـــل الغابـــ٘ ٞـــخم جسهُ هــه لؿـــحر ألٖا

ألاو٫ مىـــه اإلاكـــاع٦ت فــــي الــــجزإ اإلاؿــــلر والىيـــ٘ ال٣ــــاهىوي للم٣اجـــل، وفـــي ألاظــــؼاء الـــشالر الالخ٣ــــت مـــا حٗلــــ٤ 

ـــ ـــ٠ ومبـــاصت الخمُـ ــــحر اإلاكـــغوٖت للهجـــىم وخالـــت  حز ـبالهجمـــاث الؿـــُبراهُت مـــً حٍٗغ وألاَـــضاٝ اإلاكـــغوٖت ٚو

ابُــت، زــم جىــاو٫ الجــؼء الكــ٪ فــي الهــضٝ، بيــاٞت بلــى م كــاع٦ت اإلاــضهُحن فــي َــظٍ الهجمــاث والهجمــاث ؤلاَع

الخــامـ والؿــاصؽ والؿــاب٘ وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ فــي الخــغب الؿــُبراهُت و٢ُــاصة الهجــىم وؤلاخخُاَــاث 

مــا٫ الٗضاثُــت، ٦مــا جًــمً الٟهــل  ــا مــً ألاخ٩ــام اإلاؿــخمضة مــً ال٣ىاٖــض الٗامــت لؿــحر ألٖا حَر الى٢اثُــت ٚو

ُـــان وألاوكـــُت اإلادمُـــت وؤ٢ـــغ الخماًـــت ال٣اهىهُـــت مـــً الخـــامـ ال ىيـــ٘ ال٣ـــاهىوي لـــبٌٗ ألاشـــخام وألٖا

ـــــا اإلاباقـــــغة ؤو ٚــــــحر اإلاباقـــــغة ألٞـــــغاص الخـــــضماث الُبُـــــت والغوخُـــــت وؤٞـــــغاص  ؤزُـــــاع  َـــــظٍ الهجمـــــاث ؤو آزاَع

ُـان  ُـان التـي جدـىي ٢ـىي زُـغة، وألٖا ٟـا٫ والصـخُٟحن، و٦ـظل٪ خماًـت ألٖا ال  تيـلـاال٣ىاث ألاممُت وألَا

ُان الش٣اُٞـت والبِئـت الُبُُٗـت، وجىـاو٫ الٟهـل الؿـاصؽ والؿـاب٘  ٚنى ٖثها لب٣اء الؿ٩ان اإلاضهُحن، وألٖا

 (3)خالتي الاخخال٫ والخُاص جباٖا.

                                                           

1(- Michael N.SCHMITT, <<Wired warfare: Computer network attack and jus in bello>>, op.cit., pp. 

383, 384. 

2(-TALLAINN Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare, op.cit., pp.15, 

75. 

3(- Ibid., pp. 75- 256 
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، الخٓىـا ؤَـم الخدـضًاث التـي جُغخهـا وؾـاثل ال٣خـا٫ يـمً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ب٤إلاـا ؾـ ٠خالـت

خت اإلاؿـخسضمت فـي اإلاىـا٤َ آلاَلـت بالؿـ٩ان ؾـىاء فـي اإلاـضن ؤو فـي اإلاٗانغة، وجخمشل َظٍ الىؾاثل في ألاؾـل

اإلاىا٤َ التي ًغجاصَا اإلاضهُىن ليكاَاتهم الؼعاُٖت والهىاُٖت، ومً ؤ٦ثر  َظٍ ألاؾـلخت تهضًـضا للمـضهُحن 

لــــت مــــً الــــؼمً  تيـالــــجُغ٢ىــــا لخُــــغ مسلٟــــاث الخــــغب ال٣ابلــــت لالهٟجــــاع  جمـــــ مؿــــاخاث واؾــــٗت وإلاــــضة ٍَى

ى خُاة اإلاضهُحن واؾخٛاللهم الا٢خهـاصي والؼعاعـي لهـظٍ اإلاىـا٤َ، وبكـ٩ل ال٣ًـل زُـىعة مك٩لت زُغا ٖل

ٖغيىا مك٩لت ألالٛام ألاعيـُت فـي اإلاىـا٤َ آلاَلـت ومـا جسلٟـه مـً زؿـاثغ و٦ـظل٪ الخـا٫ باليؿـبت لل٣ىابـل 

 الٗى٣ىصًت صون بٟٚا٫ اإلاداوالث ال٣اهىهُت إلخخىاء َظٍ الخدضًاث.

اث الــــتي جُغخهـــا ألاؾـــلخت الخضًشـــت وخاولىـــا اؾـــخٗغاى مٟهـــىم َـــظٍ ٦مـــا جُغ٢ىـــا ؤًًـــا، للخدـــضً

٣ــــا للمــــاصة  و٢مىــــا  1977مــــً البروجى٧ــــى٫ ؤلايــــافي ألاو٫  36ألاؾــــلخت والىٓــــام ال٣ــــاهىوي الــــظي ًد٨مهــــا ٞو

بضعاؾـت بٗـٌ الخـاالث لهـظٍ ألاؾـلخت وجمشلــذ فـي الخُـغ الـظي جمشلـه ألاؾــلخت التـي ًـخم الـخد٨م ٞجهـا ٖــً 

حٗمــــل ببرمجةهــــا ؤو  تيـالــــصون َُــــاع، و٦ــــظل٪ مكــــ٩لت ألاؾــــلخت آلالُــــت وألاوجىماج٨ُُــــت  بٗــــض مشــــل الُــــاثغاث

ُـان اإلاضهُـت  الخد٨م بها ًٖ بٗض، ٦ما جُغ٢ىا للخدضي الظي حكـ٩له الخـغب الؿـُبراهُت ٖلـى اإلاـضهُحن وألٖا

ُـــــان وألاهٓمـــــت طاث الٗال٢ـــــت اإلاباقـــــغة بدُـــــاتهم، واإلادـــــاوالث الضول ُـــــت مـــــً زـــــال٫ الـــــخد٨م فـــــي بٗـــــٌ ألٖا

 لخىُٓم الٓاَغة وببغػَا ٧ان ب٢غاع صلُل جالحن للخغب الؿُبراهُت.

  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتالخحذياث ال   جىشحها أظاليب الٝخا٥ أمام لوابي ظير ألِا   الخحذياث ال   جىشحها أظاليب الٝخا٥ أمام لوابي ظير ألِا

ن ؤؾــالُب ال٣خـــا٫ فــي جُــىع مؿــخمغ فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانـــغة ٖلــى ٚــغاع وؾــاثل ال٣خــا٫، ٞــة

ما ؤنهما مد٩ىمـان بـىٟـ  ن بالخ٣ضم في ألاؾلخت والخ٨ىلىظُاث اإلاخٗل٣ت بهاٖلى ؤن َظا الخُىع ال ٣ًاع  ٚع

، بال ؤهــه ال ًم٨ــً الاؾــةهاهت بــالخُىع فــي الاؾــتراجُجُاث الخغبُــت ومــا لهــا مــً جــإزحر ٖلــى (1)اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت

حرا ـ٦بــــــا ضضًــــــتهثر  َــــــظٍ ألاؾــــــالُب ـ، وهٓــــــغا لخٗــــــضص َــــــظٍ ألاؾــــــالُب، ؾــــــيخٗغى بلــــــى ؤ٦ــــــإلابــــــاصت ؤلاوؿــــــاهُتا

مــا٫ الٗضاثُــت، وهخُــغ١ فــي َــظا اإلاجــا٫ بلــى الخــغوب  اإلاخ٩اٞئــت وخــغب اإلاــضن فــي ٞــٕغ  حر ـٚــلًــىابِ ؾــحر ألٖا

ابُــت فــي ٞــٕغ زــان، وؤؾــلىب الخهــاع الخغبــي فــي ٞــٕغ زالــض، زــم اؾــخ٣ضام الكــغ٧اث  ؤو٫، زــم ألاؾــالُب ؤلاَع

ت وألامىُت الخانت في ٕٞغ ؤزحر.  الٗؿ٨ٍغ

  ::الُٙش ألاو٥ الُٙش ألاو٥ 

  ذنذن  جىشحها الحشب ٔير املخ٣ا٘ ت وحشب امل  جىشحها الحشب ٔير املخ٣ا٘ ت وحشب املالخحذياث ال الخحذياث ال 

ت وج٨ىىلىظُـت فـي الٗـالم مىـلـبٌٗ ال٣ـىي الٗٓـحر ـ٨بـبن الخٟى١ ال  ومـا ًُغخـت مـً ٞجـىة ٖؿـ٨ٍغ

، ٦مـا ةفي مجـا٫ ألاؾـلخت وؤؾـالُب ال٣خـا٫ ظٗـل مـً ٖـضم الخ٩ـاٞا ؾـمت بـاعػة للجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغ 

ــض  خُـض ًلجــإ  الٗؿــ٨غي،مـً الخٟــاوث فـي مؿــخىي الخىٓـُم ؤن صزـى٫ ٖىانـغ  و٦ُاهــاث مـً ٚـــحر الـضو٫ ًٍؼ

الُــٝغ ألايــ٠ٗ فـــي َــظٍ اإلاٗاصلــت بلـــى جــضاع٥ َــظا الخٟـــاوث باؾــخسضام ؤؾــالُب ٚــــحر ج٣لُضًــت فــي مداولـــت 

ت اياُٞت.حز ـلخد٤ُ٣ مـ  ة ٖؿ٨ٍغ
                                                           

 .78، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌضِبٌٟػبٓو  -(1
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٘ للـو   جزإ ومـا ٢ـض ًىجـغ ـٍلجإ الُٝغ ألا٢ىي بلى اؾخٛال٫ جٟى٢ه الٗؿ٨غي في مداولت خؿـم ؾـَغ

 زغ اإلاباصت الاوؿاهُت بك٩ل مباقغ.مً اؾخسضام مٍٟغ لل٣ىة، وبحن َظا الُٝغ وطا٥ جخإ ًٖ طل٪

  أوال: الحشب ٔير املخ٣ا٘ ت وحشب املذن وإلاؼ٣االث الٝاهوهيت املشا٘ٝت لها:أوال: الحشب ٔير املخ٣ا٘ ت وحشب املذن وإلاؼ٣االث الٝاهوهيت املشا٘ٝت لها:

ت واإلااصًــت  حر ـٚــ٢ــضمىا، ؤن الخــغب  ت البكــٍغ اإلاخ٩اٞئــت جدؿــم بالخٟــاوث ال٨بـــحر فــي ال٣ــضعاث الٗؿــ٨ٍغ

ــغاٝ اإلا خداعبــت، وججــغي َــظٍ الخــغب ٖــاصة بــحن ٦ُاهــاث عؾــمُت جخمشــل فــي الجُــىف الىٓامُــت وبــحن بــحن ألَا

ــاث مخمـغصة مٗاعيــت ؤو  ـاث مؿـلخت ج٩ــىن فـي قــ٩ل خغ٧ـاث م٣اومــت لالخـخال٫ ؤو مجمٖى طلــ٪،  حر ـٚـمجمٖى

ـــــ٤ ؤؾـــــلىب  ـــــاث اإلاؿـــــلخت بلـــــى بًجـــــاص ؤؾـــــالُب للخداًـــــل ٖلـــــى ٢ـــــىة الخهـــــم ٖـــــً ٍَغ وحؿـــــعى َـــــظٍ اإلاجمٖى

ؤو خــــغب اإلاــــضن ؤو خـــــغب الكــــىإع ؤو خــــغب الاؾـــــخجزاٝ،  "Guérilla"فــــي خـــــغب الٗهــــاباث  ج٣لُــــضي ًخمشــــل

ــــــى ؤن ؤلاقــــــ٩الُت جىدهــــــغ فــــــي الُــــــٝغ ألايــــــ٠ٗ الــــــظي  وجــــــظَب ؤٚلــــــب اإلاٗالجــــــاث ال٣اهىهُــــــت اإلايكــــــىعة بل

اع " (1)ٌؿخسضم ؤؾالُب ٚحر ٢اهىهُت ٣ى٫ في َظا ؤلَا  " بإن:جووي بٙاهشللخُُٛت ٖلى ٖضم الخ٩اٞا، ٍو

ير ٜاهوهيــــت ـظــــاليب ٔــــعــــ٢شيتل يحــــاو٥ اللجــــوء ِاــــع ألــــّٙا مــــً الىاحيــــت الّٗ ألا٠ـــــتر ٘ــــالىش "

 (2) "للحشب ومواحهت الخفم

ا بلـــى جدمُـــل الُـــٝغ ألايـــ٠ٗ  وباؾـــخٛال٫ َـــظٍ الدجـــت، ٖـــاصة مـــا ًمُـــل الُـــٝغ اإلاخٟـــى١ ٖؿـــ٨ٍغ

ـت ٖلـى الؿـ٩ان اإلاـ ـغ تجماجـه الٗكـىثُت واإلاَٟغ بـت مىـه فـي جبًر ضهُحن مـً زـال٫ اإلاؿاولُت ًٖ الاهةها٧اث ٚع

بال بن اللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ ؾـل٨ذ ههجـا ، حزـال٣هـ٠ الٗىُـ٠ ٖلـى اإلاىـا٤َ الؿـ٨ىُت صون جمُـ

ـــغ اللجىـــت الضولُـــت ٖـــً الخدـــضًاث اإلاٗانـــغة لل٣ـــاهىن الـــضولي  ؤ٦ثـــر جىاػهـــا للىيـــُٗت، و٧ـــان طلـــ٪ يـــمً ج٣ٍغ

ٕى للماجمغ الضولي الشالزىن للهال٫ والهلُب ألا  ً ٖام ؤلاوؿاوي اإلاٞغ  ، والظي ظاء ُٞه:2007خمٍغ

لوحيـــتل و حيىمـــا يخّـــشك للهجـــوم وـــٗش ألـــّٚ فـــي الٝـــوة الّعـــ٢شيت والٝـــذسة الخ٢ى"

٘ ه  ٜذ  ع ع إلع ج ىب وظائل وأظاليب الٝخا٥ املّٝذة والحذيثتل وهدي ت لزل٤ل ٜذ يىذْ٘ 

ــــا الٝــــاهون الـــــذولي إلاوعــــاويل مثــــل اهخحـــــ ا٥ َــــزا الىــــٗش هحـــــو إلاهخــــشاه فــــي مماسظـــــاث يحٍَش

يــان املذهيــتل أو  الولــْ املحمــي أو خلــي املٝــاجلين ويَــذاٗ الّعــ٢شيت بالعــ٣ان املــذهيين وألِا

اظـــخخذام املـــذهيين ٠ـــذسوُ بؽـــشيت إن مثـــل َـــزٍ املماسظـــاث جضيـــذ بـــال ؼـــ٤ مـــً خىـــش الخعـــائش 

ذ يميـــل الىـــٗش املحـــاسب املخٙـــٛو ِعـــ٢شيا إلـــع جخٙيـــٚ مّـــايير  وألالـــشاس املذهيـــت الّشلـــيت....ٜو

يـان املذهيـت سدا ِاـع ي حمايت ا هت ا١ـاث املىخٍمـت للٝـاهون الـذولي إلاوعـاوي لع٣ان املذهيين وألِا

مً وٗش الخفـم...وسبما يميـل الىـٗش ألاٜـوى ِعـ٢شيا أيمـا إلـع اِخمـاد جٙعـير أوظـْ ملٙهـوم 

الهـــذٗ الّعـــ٢شيل ومـــً ؼـــجن َـــزٍ الخىـــوساث أن ج ّـــل العـــ٣ان املـــذهيين ٣٠ـــل ِشلـــت  زـــاس 

 (3)"الّملياث الّذائيت

                                                           

1)-Michel VEUTHEY, << Guerrilla warfare humanitarian law>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Sixteenth 

year, No. 183, Geneva, June 1976, p. 278. 

2)- "the militarily weaker party is tempted to have recourse to unlawful methods of warfare in order to 

overcome the adversaries’ strength", Toni PFANNER, << Asymmetrical warfare from the 

perspective of humanitarian law and humanitarian action>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 87, No. 857, 

Geneva, March 2005, p. 149. 

ٜو أًزٞثو "، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" -(3

 .46، ٓوعغ ٍبثن، ص2011
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وبٖخمـــاصا ٖلـــى َـــظا الخدلُـــل، ٞـــةن اللجىـــت الضولُـــت بؾـــخُاٖذ الىنـــى٫ بلـــى لـــب اإلاكـــ٩لت، وطلـــ٪ 

لـى جىانــل مباقـغ مــ٘ اإلاــضهُحن  ــاصة مـا ج٩ــىن ٖلـى بجهــا٫ بُغفـي الـــجزإ ٖو هٓـغا ل٩ىنهــا حٗمـل فــي اإلاُـضان ٖو

ـــــا الــــــجزإ وؤن ؤي زغو٢ـــــاث  ـــــغاٝ اإلاداًـــــضة وجٟهـــــم ظُـــــضا ؤن اإلاكـــــ٩لت ًخدملهـــــا َٞغ ؤو اهةها٧ـــــاث بدـــــ٤ وألَا

ُــان اإلادمُــت ال حٗــىص بلــى َبُٗــت ؤؾــلىب بدــغب اإلاــضن طاجــه بــل ٖلــى و٢ــاج٘ ًخدملهــا ؤخــض  ألاشــخام وألٖا

ــــظا هٓــــغا بلـــــى ؤن خــــغب اإلاــــضن لــــِـ ؤؾــــلىبا مدٓـــــىعا بظاجــــه بمىظــــب ال٣ــــاهىن الـــــضولي  ؤَــــغاٝ الـــــجزإ، َو

مسالٟــــاث مشلهــــا مشــــل الجُــــىف ؤلاوؿــــاوي ول٨ــــً مــــً اإلام٨ــــً ؤن ج٣ــــ٘ الجماٖــــاث اإلاؿــــلخت فــــي بهةها٧ــــاث ؤو 

 الىٓامُت التي ًخضعب ال٨شحر مثها ٖلى الخٗامل م٘ خغب اإلاضن.

  زاهيا: أظلوب حشب املذن وججزيٍر ِاع املبادئ إلاوعاهيت:زاهيا: أظلوب حشب املذن وججزيٍر ِاع املبادئ إلاوعاهيت:

%، واعجٟٗــــذ اليؿــــبت بلــــى 29، ٧اهــــذ وؿــــبت ؾــــ٩ان الٗــــالم ال٣ــــاَىحن فــــي اإلاــــضن خــــىالى 1900ٖــــام 

ش 49 ت، % مــً ؾــ٩ا75، لخهــل بلــى ؤن 1950% بخــاٍع ن الٗــالم الــظًً ٌِٗكــىن فــي اإلاــضن واإلاىــا٤َ الخًــٍغ

ى ألامغ الظي ًضٞ٘ الجُىف بلى يغوعة بٖاصة حُٛحر اؾتراجُجةها ال٣خالُت ألن الخغوب اهخ٣لـذ بلـى اإلاـضن  َو

 (1)م٘ َظا الخدى٫ وؤنبدذ ؤ٦ثر ح٣ُٗضا ونٗىبت ٖلى الجُىف الىٓامُت.

سُـا واؾـخسضمذ مـً ٢بـل الهـِىُحن بن ؤؾلىب خغب الٗهاباث ؤو اإلاضن اؾتراجُجُت ٢ضً مت جاٍع

فــي الخــغوب  "، ٦مــا اؾــخسضمذ٘ــً الحــشب" فــي ٦خابــه "ظــً جــضو ال٣ــضامى، و٢ــض ؤؾـــ لهــا اإلا٨ٟــغ الهــُني "

ُم الهـُني "٧الخغب  (2)ألاَلُت ىعَـا خـضًشا الـٖؼ "، مـاو حإـو  جووـٖالاؾباهُت في مىاظهت ٢ىاث هـابلُىن، َو

ا الـــظَبي لـــضي خغ٧ـــاث ـــذ خـــغب اإلاـــضن ٖهـــَغ ٞغ ني بٗـــض الخـــغبحن الٗـــاإلاُخحن يـــض الخمـــضص  ٖو الخدـــغع الـــَى

ماء مـً بُـثهم " " حلـو  ٔيٙـاساالاؾخٗماعي للضو٫ ال٨ـبري، ٩ٞاهذ ٣ُٖضة خغ٧اث اإلا٣اومت الكٗبُت لضي ٖػ

ـت فـي م٣اومـت الاخـخال٫ الٟ٘يـذا٥ ١اظـتروو" ـت الجؼاثٍغ ٍغ هخهــاع غوسـ ي وؤلا "، واٖخمـضَا عظـا٫ الشـىعة الخدٍغ

هخهــــاع  اإلا٣اومــــت الُٟدىامُــــت ٖلــــى ٢ــــىاث الىالًــــاث ؾــــلىب خــــغب اإلاــــضن ؾــــببا فــــي ب، و٦ــــظل٪ ٧ــــان ؤ(3)ٖلُــــه

٨ُــــــت ٖــــــام  ش اإلا٣اومــــــت  1972اإلاخدــــــضة ألامٍغ وزغوظهــــــا مــــــً الــــــبالص، وبالخــــــالي ٧ــــــان ألاؾــــــلىب ألابــــــغػ فــــــي جــــــاٍع

ت. م الٟاع١ في ال٣ىي الٗؿ٨ٍغ  (4)الكٗبُت اإلاؿلخت وؾببا عثِؿُا في صخغ الاخخال٫ ٚع

ٗخمـــض ؤؾـــلىب خـــغب  ت م٣ٗـــضة جهـــٗب مهمـــت الُـــٝغ ألا٢ـــىي، َو اإلاـــضن ٖلـــى اؾـــتراجُجُت ٖؿـــ٨ٍغ

وحؿـــخٛل اإلادـــُِ الجٛغافـــي ؾـــىاء الٗمغاوـــي ؤو الٛـــابي ؤو الجبلـــي فـــي جىُٟـــظ تجمـــاث مٟاظئـــت ومغ٦ـــؼة ٖلـــى 

الخهــــم، والهــــضٝ مــــً خــــغب الٗهــــاباث ٖمىمــــا لــــِـ َــــى الخؿــــم الٗؿــــ٨غي ألهــــه ٚـــــحر مم٨ــــً فــــي َــــظٍ 

ت واإلااصًت والخىُٓمُت، ول٨ً الهضٝ َى اؾخجزاٝ ٢ـىة الخهـم الخاالث هٓغا للٟاع١ في الام٩ا هُاث البكٍغ

ت اإلاباقـــــــــغة ألن الىدُجـــــــــت ٞجهـــــــــا  وبنها٦ـــــــــه وبعبا٦ـــــــــه، ٞم٣ـــــــــاجلى خـــــــــغب اإلاـــــــــضن ًخجىبـــــــــىن اإلاىاظهـــــــــت الٗؿـــــــــ٨ٍغ

                                                           

1)- Alexandre VAUTRVERS, << Military operations in urban areas>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 92, 

No. 878, Geneva, June 2010, p. 438. 

عبٓؼخ ا٣ٌُٞذ،  -، ٤ًِخ اُؾوٞمكهاٍخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ<<، ٓغِخ اُؾوٞم -، >>اُؾوة األ٤ِٛخ ٝهبٕٗٞ ع٤٘ق اٌغ١ذ هشبك -(2

 .62، ص 1975، 2اُؼلك اُواثغ، ا٣ٌُٞذ، ؽ 

3)- Luc REYDAMS, <<A la guerre comme a laguerre: patterns of armed conflict, humanitarian law 

responses and new challenges>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 88, No. 864, Geneva, December 2006, p. 

742. 

 .511، أُوبٝٓخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، أُوعغ اَُبثن، ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(4
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، خُـــــض ًلخـــــ٠ َـــــاالء اإلا٣ـــــاجلىن ٖلـــــى َـــــضٝ ؾُاســـــ ي ؤو ٨ٞـــــغة ٣ٖاثضًـــــت ؤو جدغعٍـــــت ججٗلهـــــم (1)مدؿـــــىمت

ت واخـضة ٌٗخمضون ٖلى مغظُٗت ٞ ـض قـٗىع الــترابِ بُـثهم، ٦مـا ًدغنـىن ٖلـى الخإًُـض الكـٗبي م٨ٍغ مـا ًٍؼ

ٖملُـــاتهم زـــم الخسٟــي بُـــثهم والخهـــى٫ ٖلـــى هُــال١ و٦ؿــب ز٣ـــت اإلاـــضهُحن ٦ٗامــل خاؾـــم إلًجـــاص ٢اٖـــضة إل 

ـــظٍ البِئـــت خؿـــب "(2)الـــضٖم اإلاـــاصي واإلاٗىـــىي مـــثهم ، (3)" بمشابـــت اإلاـــاء باليؿـــبت للؿـــم٪مـــاو حإـــو  جووـــٖ، َو

ٗخم ىهغ اإلاٟاظئت، ٍو ؾتراجُجُت ال٨غ والٟغ ٣اجلى خغب اإلاضن ٖلى بض مَو ٣خحن:ٖو  خلخو في ٍَغ

٩ــــىن بخدًــــحر مى٣ُــــت زابخــــت باإلا٣ــــاجلحن ؤو  ال٢مــــين:- َــــى تجــــىم مــــً ه٣ُــــت زابخــــت ٖلــــى َــــضٝ مخدــــغ٥، ٍو

ت ؤو  ـــا ؤو اؾـــخضعاظه بلجهـــا، زـــم ب٣ًـــإ زؿـــاثغ بكـــٍغ ألالٛـــام ؤو ؤؾـــلخت ؤزـــغي واهخٓـــاع  ج٣ـــضم الخهـــم هدَى

 (4).َاؾلخت ؤو وزاث٤ ؤو ٢ُ٘ الضٖم اللىظِؿتي ؤو ٚحر ظىىص ؤو الخهى٫ ٖلى ٚىاثم في أل ماصًت ؤو ؤؾغ 

ــاسة:- ــاعة هــي بزخُــاع َــضٝ  إلٔا لــى ٨ٖـــ ال٨مــحن، ٞاإٚل َــى تجــىم مــً ٢ــىة مخدغ٦ــت ٖلــى َــضٝ زابــذ، ٖو

لُــه بم٣ــاجلحن ٖؿــ٨غي خؿــاؽ بٗىاًــت ومهاظمخــه، بمــا ب٣هــٟه باالم٩اهُــاث اإلاخاخــت ؤو الخدــغ٥ والدؿــلل ب

ت.  ٢هض اؾةهضاٞه بال٣خل ؤو الخضمحر ؤو الخُُٗل بٛغى الخض مً ٢ضعاث الخهم الٗؿ٨ٍغ

بن َـــظٍ الاؾـــتراجُجُت م٣ٗـــضة ونـــٗبت بلـــى خـــض بُٗـــض وحكـــ٩ل تهضًـــضا ٖلـــى الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن لـــِـ 

٣ِٞ مً م٣اجلي خغب اإلاضن، بل ٦ظل٪ مً الُٝغ ألا٢ىي اإلاهاظم الظي ؾ٣ُىم ٖاصة بٗملُـاث ٢هـ٠ 

ـــحر جمُـــ ي فــي مداولـــت مىــه إل٣ًــإ زؿــاثغ فـــي نــٟٝى الخهــم صون اٖخبــاع ألعواح ألاشـــخام حز ـٖكــىاجي ٚو

ى ما ؾى٠٣ ٖلُه ُٞما ًلي. ُان اإلاضهُت َو  اإلاضهُحن وألٖا

  زالثا: مواحهت حشب املذن وججزيٍر ِاع املبادئ إلاوعاهيت:زالثا: مواحهت حشب املذن وججزيٍر ِاع املبادئ إلاوعاهيت:

هٓـــــغا للُــــاب٘ الٟجـــــاجي  حؤجــــؼ ال٨شـــــحر مـــــً الجُــــىف الىٓامُـــــت ٖلــــى مىاظهـــــت م٣ــــاجلي خـــــغب اإلاــــضن

لٗملُاتهـــا والازخبــــاء بــــحن الؿـــ٩ان اإلاــــضهُحن ونــــٗىبت الخٗامـــل مــــ٘ ؤويــــإ ٦هاجـــه، ٣ُٞــــىم الُــــٝغ ألا٢ــــىي 

خمــــاص ٖلــــى مٗلىمــــاث اؾــــخسباعاجُت ٖــــً ؤمــــا٦ً  بٗملُــــاث ٢هــــ٠ مٟخــــىح ظــــىي وبدــــغي وبــــغي للمــــضن بااٖل

ً ؤؾــــلخةه ؿــــخسضم فــــي طلــــ٪ ؤؾــــلخت موظــــىص اإلاؿــــلخحن ؤو ؤمــــا٦ً جســــٍؼ ــــت خٟجــــم، َو غة وطاث ٢ــــضعة جضمحًر

ت َاثلــــتـ٦بــــ ضهُىن زمىــــا باًَــــا مــــً خُــــض ًــــضٞ٘ اإلاــــ (5)حرة، بال ؤن َــــظا ال٣هــــ٠ ًدؿــــبب فــــي مٗاهــــاة بكــــٍغ

ُــاث وؤلانــاباث وؤلا  ــاإلاٖا٢ــاث و٦ــظل٪ ٖلــى البُــىث واإلاؿدكــُٟاث و الٞى ُــان اإلاضهُــت ـؿــاظض ٚو حٍر مــً ألٖا

ٟــا٫، وفــي َــظا الؿــُا١ ًــظ٦غ عثــِـ ومــا ٌؿــخدب٘ طلــ٪ مــً زؿــاثغ ماصًــت وآزــاع هٟؿــُت ٖلــى الطــخاًا و ألَا

لل٣هــــ٠ ٖلــــى اإلاىــــا٤َ اإلا٨خٓــــت  والٗكـــىاثُت ؤلاوؿــــاهُتٚـــــحر اللجىـــت الضولُــــت للهــــلُب ألاخمــــغ َـــظٍ آلازــــاع 

 :2009بالؿ٩ان ٖام 

                                                           

1)- Robin GEIS, <<Asymmetric conflict structures>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 88, No. 864, 

Geneva, December 2006, p. 770. 

2)- Alexandre VAUTRVERS, op.cit., p. 442. 

3)- Roger Trinquier say: "..We know that the sine qua non of victory in modern warfare is the 

unconditional support of a population, according to Mao Tse-tung, it is as essential to the combatant 

as water to the fish..", Luc REYDAMS, op.cit., p. 742. 

4)- Alexandre VAUTRVERS, op.cit., p. 445. 

5)- Ibid., p. 450. 
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ال يٝخفش ِاع الخٕــير فـي أهـواُ ألاظـلحت ٘ٝـيل بـل  ؽـمل البي ـاث الــ   حعـخخذم ٘يـ  "

ذ أظهم الّـذد املتز  ايـذ للّمليـاث الّعـ٢شيت الــ   حؽـً فـي املىـاوٞ الحمـشيت ألاظلحت ٔالبال ٜو

امل٢خٍت بالع٣ان وحعخخذم ٘ي ا ٔالبا هـيران ألاظـلحت الثٝيلـت الــ   يم٢ـً أن ج٢ـون لهـا ِواٜـب 

إوعاهيت وخيمت ِاع الع٣ان املذهيين الٝاوىين في َزٍ املىـاوٞ فـي إزـاسة الىٝـاػ الـذائش فـي َـزا 

عائل خىيـشة مخىوِت ِاع ـّيذ ظير الّمليـاث الّذائيـتل الفذد .. وماصالذ َىاٟ مْ رل٤ م

وٗ ِاع الٍشوٗ الـ   ي ـوص  ٘هل ج٢ٙي ٜواِذ الٝاهون الذولي إلاوعاوي الواحبت الخىبيٞ للٜو

ـــل ـ٘ي ـــا اظـــخخذام هـــ يران ألاظـــلحت الثٝيلـــت فـــي املىـــاوٞ امل٢خٍـــت بالعـــ٣ان ِاـــع ظـــمليل املثـــا٥ل َو

ذاس الخحـزيشاث للعـ٣ان املـذهيين ولـْ مّـايير أ٠ــتر يخىلب الخج٠ذ مً ألاَـذاٗ ومحيىهـا أو إــ

ــــشامت؟ وسبمـــا يخىلـــب ألامـــش مواــــلت جىـــويش الٝـــاهونل ول٢ـــً مـــا  ـــي الوظـــيلت امل ذيـــت ألاِمـــا٥ 

 "الٝاهون وسـذ مذى الخٝيذ ب ؟

مشلمـا خـضر فـي  مً الىاضر حجم الضماع الظي ًسلٟه ٢ه٠ اإلاضن اإلاٟخىخت واإلا٨خٓت بالؿـ٩ان

ُـان اإلادمُـت،  ،(2)الشاهُت الخغب الٗاإلاُت  خـتى ولى خاولذ ال٣ىي اإلاهاظمـت ججىـب ؤلايـغاع باألشـخام ألٖا

٨ُـــــت وظـــــِل الاخـــــخال٫  ملـــــذ الجُـــــىف الؿـــــِئت الؿـــــمٗت فـــــي َـــــظا اإلاجـــــا٫ وهـــــي الىالًـــــاث اإلاخدـــــضة الامٍغ ٖو

ت، ؤلاؾــغاثُلي الـــتي ٖملــذ فــي مشــل َــظٍ الٓــغوٝ فــي ال٣ٗــىص ألازحــرة بىنــ٠ تجماتهــا بالٗملُــاث الجغاخُــ

والٗملُـــــاث الض٣ُ٢ــــــت وونــــــٟذ طزحرتهـــــا بال٣ىابــــــل الظ٦ُــــــت وال٣ـــــاصعة ٖلــــــى ؤلانــــــابت بض٢ـــــت مخىاَُــــــت، ل٨ــــــً 

الٟــاجىعة ؤلاوؿــاهُت الباًَــت فــي نــٟٝى اإلاــضهُحن ؾــىاء فــي الٗــغا١ ؤو الهــىما٫ ؤو ؤٞٛاوؿــخان ؤو فــي ٚــؼة 

  (3)لضولُت ٦لجىت ٚىلضؾخىن مشال. لجان الخد٤ُ٣ اٍ الاصٖاءاث، جض٫ ٖضم نض١ َظ

  سابّا: الولْ الٝاهووي ملٝاجاي حشب املذن:سابّا: الولْ الٝاهووي ملٝاجاي حشب املذن:

ـــحر  حز ـبن الاتهــام ألابــغػ الــظي ًُــا٫ عظــا٫ خــغوب الٗهــاباث َــى زــغ١ مبــضؤ الخمُــ بــحن اإلا٣ــاجلحن ٚو

ُـان اإلاضهُـت للخُـغ هٓـغ إلا٣خًـُاث َـظٍ الخـغب التـي جخسـظ  اإلا٣اجلحن وحٍٗغٌ خُاة الؿ٩ان اإلاـضهُحن وألٖا

ـى مـا ٌؿـخىظب ٖـغى ؤخ٩امهـا ٖلـى ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي الاوؿـاوي، ٞهـل ٌٗخــبر  مً اإلاضن ؾـاخت لهـا، َو

ازخبــاء عظــا٫ خــغب اإلاــضن بــحن الؿــ٩ان اإلاــضهُحن وفــي اإلاــضن وال٣ــغي ٖمــال ٚـــحر مكــغوٕ ٌؿــخىظب ال٣ٗــاب، 

وفـــي مداولـــت جدلُـــل َـــظا الىيـــ٘ ؾـــى٣ىم بضعاؾـــت خالـــت الٗـــضوان ؤلاؾـــغاثُلي ٖلـــى ٢ُـــإ ٚـــؼة بـــحن قـــهغي 

لُلــــت وؤوث  ٗاصلـــــت خــــغب اإلاـــــضن جخــــىاٞغ فـــــي َــــظٍ الخـــــغب، ٞجــــِل ؤلاخـــــخال٫ ؤلاؾــــغاثُلي َـــــى ، ٞم2014ظٍى

ا، خُــض جلجــإ َــظٍ  ا وخغ٧ــاث اإلا٣اومــت الٟلؿــُُيُت هــي الُــٝغ ألايــ٠ٗ ٖؿــ٨ٍغ الُــٝغ ألا٢ــىي ٖؿــ٨ٍغ

 ألازحرة بلى اؾخسضام ؤؾلىب خغب اإلاضن.

هــــاثل اإلا٣اومــــت الٟلؿــــُُيُت ألازــــغي ظــــؼء  مــــً مىٓمــــت بن خغ٦ــــت اإلا٣اومــــت ؤلاؾــــالمُت خمــــاؽ ٞو

ـــــغ الٟلؿـــــُُيُت الــــــتي ج٣ـــــاوم ؤلاخـــــخال٫ الاؾـــــغاثُلي ٖلـــــى ألاعاضـــــ ي الٟلؿـــــُُيُت خؿـــــب ٧ـــــل ٢ـــــغاعاث  الخدٍغ

ــى مــا ًــضٞٗىا بلــى الخإنــُل ال٣ــاهىوي لىيــ٘ م٣ــاجلي خــغب اإلاــضن، وصعاؾــت خالــت خغ٧ــاث  اإلاجخمــ٘ الــضولي، َو
                                                           

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" -(1

 .46، ٓوعغ ٍبثن، ص 2011

2)- Charles S.MAIER, << Targeting the city: Debates and silences about the aerial bombing of World 

War II>>, in I.R.R.C., I.C.R.C., Vol. 87, No. 859, Geneva, September 2005, pp. 429, 430. 

ٕضاع رمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظٟ اٌسمبئك ثشأْ اٌ –زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ فٟ فٍغط١ٓ ٚاالساػٟ اٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخشٜ  -(3

 ٝٓب ثؼلٛب. 5، ص ٓوعغ ٍبثن، االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد )اٌّٛخض اٌزٕف١زٞ( -فٟ غضح
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 1899اجٟا٢ُــاث الَــاي  مىــظت اإلا٣اومــت الكــٗبُت، وال قــ٪ ؤن َىــا٥ ؤٖـــتراٝ ٢ــاهىوي صولــي بدغ٧ــاث اإلا٣اومــ

غ٢ـــــــــذ َـــــــــظٍ (1)1949بلـــــــــى ٚاًـــــــــت اجٟا٢ُـــــــــت ظىُـــــــــ٠ الشالشـــــــــت  1929واجٟا٢ُـــــــــت ظىُـــــــــ٠ الشاهُـــــــــت  1907و ، ٞو

الاجٟا٢ُــاث بــحن اإلا٣اومــت الكــٗبُت ٚـــحر اإلاىٓمــت ؤو الهبــت الكــٗبُت واإلا٣اومــت الكــٗبُت اإلاىٓمــت، ونــىال بلــى 

ت خؿـب اإلاـاصة ألاولـى مـً البروجى٧ــى٫ ب٢ـغاع خـ٤ الكـٗىب فـي م٣اومـت الاخـخال٫ الاظىبــي والاهٓ مـت الٗىهـٍغ

 التي ظاء ٞجها:  1977ؤلايافي ألاو٫ 

حشوب الخحشيش ال   جىالل ت ا الؽّوب لذ الدعلي يظخّماسي ويحـخال٥ ألاحىبـ  ولـذ  "

   (2)"ألاهٍمت الّىفشيت ورل٤ في مماسظت ا لحٞ الؽّوب في جٝشيش املفير 

ـــا  وبالخـــالي حٗخــــبر خغ٧ـــاث اإلا٣اومـــت خمخـــ٘ م٣اجلَى الٟلؿـــُُيُت فـــي َـــظٍ الخالـــت فـــي ويـــ٘ مكـــغوٕ، ٍو

٣ــا للمــاصة الغابٗــت مــً اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ الشالشــت  ، جدــذ بىــضًً 1949بالىيــ٘ ال٣ــاهىوي للم٣اجــل الىٓــامي ٞو

 ...ل بما ٘ي ا حش١اث املٝاومت املىٍمت املز٠وسة: -1َما: "

 أن يٝودَا  خق معنو٥ ًِ مش وظي . - أ

ا ًِ بّذ.أن ج٢ون لها ؼاسة ممي - ب  زة محذدة يم٢ً جمييَز

 أن جحمل العالح ِلىا. -ج

 أن جحترم ٜواهين وأِشاٗ الحشب..... -د

ظـــ٣ان ألاساىـــو  ٔــــير املحخلـــت الـــزيً يحملـــون العـــالح مـــً جلٝـــا أهٙعـــهم ِىـــذاٜتراب الّـــذو ملٝاومـــت  -6

حملـــوا الٝــواث الٕاصيـــت دون أن جخــو٘ش لـــذ  م الوٜـــذ لدؽــ٢يل وحـــذاث معـــلحت هٍاميــتل ؼـــشيىت أن ي

ادات ا."  (3  العالح ِلىا ويحترموا ٜواهين الحشب ِو

وباؾخ٣غاء ال٣ٟغاث الؿـاب٣ت مـً هـو اإلاـاصة، وؿـخيخج ؤن ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٢ـام بخسُٟـ٠ 

الكغوٍ الخىُٓمُت اإلاٟتريت في الجُىف الىٓامُت، وب٦خٟـى بإعبٗـت قـغوٍ جىُٓمُـت فـي خغ٧ـاث اإلا٣اومـت 

ة، واخترام ٢ـىاهحن واٖـغاٝ الخـغب(، زـم حز ـمل جدذ ٢ُاصة مؿاولت، قاعة ممهي )خمل الؿالح ٖلىا، والٗ

حن إلاهـــلخت الهبـــت الكـــٗبُت ؤو اإلا٣اومــت ٚــــحر اإلاىٓمـــت َمــا )الٗمـــل جدـــذ ٢ُـــاصة  جسلــذ الاجٟا٢ُـــت ٖـــً قــَغ

ة( هٓــغا لهــٗىبت جد٣٣همــا، وألا٦ـــثر مــً طلــ٪ مــا طَــب بلُــه البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي حز ـمؿــاولت، والكــاعة اإلامــ

مىــه فــي ال٣ٟــغة الشالشــت مثهــا خُــض بٗــض الخإ٦ُــض ٖلــى يــغوعة الخمُـــحز  ؤب٣ــذ ٖلــى قــٍغ  ٫44 فــي اإلاــاصة ألاو 

 وخُض ًخم جُب٣ُه في خضوص ي٣ُت ٣ٞض وعص في اإلااصة اإلاظ٧ىعة في الجملت الشاهُت ما ههه:

ــاث املعــلحت مــا ال يملــ٤ ٘ي ــا املٝاجــل املعــلل أن يمــ..." ىــاٟ مــً مواٜــٚ املىاِص عــ  يز هٙـأمــا َو

ــٙ  ٠مٝاجــل ؼــشيىت أن يحمــل ظــالح  ِلىــا فــي  عِاــ ــوبل ٘ هــ  يبٝــي ِىذئــز محخٍٙــا بـو الىحــو املٔش

   مثل َزٍ الٍشوٗ:

 أزىاء أي اؼدباٟ ِع٢شي. -أ

                                                           

 .324، أُوبٝٓخ اُشؼج٤خ أَُِؾخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اُؼبّ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(1

 .265، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 .119، 118، ص ص ٗلَٚٔوعغ اُ -(3
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ؽــــٕال  البفــــش أزىــــاء او ىمــــذ عوــــوا٥ رلــــ٤ الوٜــــذ الــــزي يبٝــــي خاللــــ  مشئيــــا للخفــــم ِاــــ -ب

 ِلي  أن  ؽاٟس ٘ي . ظخّذادا للٝخا٥ ٜبيل ؼً هجومإبخوصيْ الٝواث في مواّٜها 

بر ألاّ٘ــا٥ ال ــ  جىــابٞ ؼــشوه َــزٍ الٙٝــشة مــً ٜبيــل الٕــذس فــي مّنــ  الٙٝــشة ـوال ي ــوص أن حّخــ

   (1   "37ألاولع  ج( مً املادة 

ب٣ي الاجٟا٢ُت بال ٖلى قٍغ وخُض َـى خمـل الؿـالح ٖلىـا فـي خـالخحن ٖلـى ؾـبُل 
ُ
و٦ما ًالخٔ لم ج

بُـــل الهجـــىم، وبالخـــالي ٞـــةن الىيـــ٘ ال٣ـــاهىوي لخغ٧ـــاث الخهـــغ ؤزىـــاء ؤلاقـــدبا٥ وفـــي لخٓـــاث الخدًـــح
ُ
ر لـــه ٢

اإلا٣اومــت الٟلؿــُُيُت ويــ٘ ٢ــاهىوي وقــغعي ال ًمـــ مــا هــو ٖلُــه ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، ٞٗــضم جمُـــحز 

، (2)اإلا٣اجلحن ؤهٟؿهم ؤمغ مباح ماصام ال ٌؿخسضم طلـ٪ فـي قـً تجـىم جدـذ ُٚـاء ويـ٘ الخماًـت اإلا٨ٟـى٫ 

ُــت التــي ٢امــذ بهــا اإلا٣اومــت بــالؼي الٗؿــ٨غي واإلاىاظهــت اإلاباقــغة والـــتي والــضلُل ٖلــى طلــ٪ الٗم لُــاث الىٖى

ظىــــضًا اؾــــغاثُلُا صون ؤي زؿــــاثغ فــــي نــــٟٝى اإلاــــضهُحن، باإلا٣ابــــل، ومــــ٘  60ثر مــــً ـؤؾــــٟغث ٖلــــى م٣خــــل ؤ٦ــــ

ٞكل ظِل الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي في مجـاعاة الًـغباث اإلاىظٗـت للم٣اومـت فـي بؾـخسضامها لخـغب اإلاـضن ٣ٞـض 

م مــً ٧ــىن ٢ُــإ ٚــؼة مــً ؤ٦ـــثر ألامــا٦ً م٨ــخٔ ؾــ٩اهُا فــي ا ٖخمــضث ؤؾــلىب ال٣هــ٠ الٗىُــ٠ ٖلــى الــٚغ

مــــضوي زلــــتهم مــــً  1600الٗـــالم و٢ــــض اعج٨بــــذ اؾــــغاثُل بــــظل٪ ظــــغاثم مغوٖــــت فــــي ال٣ُــــإ بم٣خــــل ؤ٦ـــــثر مــــً 

ُــان اإلاضهُــت فــي ٚــؼة مــً مىــاػ٫  ــضمذ زلــض ألٖا ــاء، َو ٟــا٫ والبــاقي مــً اليؿــاء والؤجــؼة وألابٍغ ومؿــاظض  ألَا

 وؾدكُٟاث ومضاعؽ لؤلوهغوا و٢ض قهض طل٪ اؾدى٩اعا صولُا واؾٗا ل٨ً صون مداؾبت ٧الٗاصة.

وبالخـــالي، ٞـــةن خـــغب اإلاـــضن َـــى ؤؾـــلىب مكـــغوٕ مـــً ؤؾـــالُب الخـــغب، وال ًمــــ بمبـــاصت ال٣ـــاهىن 

ُــُم الــضولي ؤلاوؿــاوي ٦مــا ؾــب٣ذ ؤلاقــاعة، وؤي ؤهةهــا٥ ًجــب ؤن ٌٗامــل ٦دالــت مؿــخ٣لت، ولــِـ فــي بَــاع ج٣

ألاؾلىب طاجه، وعظا٫ خغب الٗهـاباث ال ًخدملـىن صومـا مؿـاولُت ؾـ٣ٍى اإلاـضهُحن ٦مـا ؾـب٣ذ ؤلاقـاعة 

ل٣هـ٠ الٗكـىاجي لفي اإلاشا٫ اإلاضعوؽ الظي ٧ان ُٞه الُٝغ ألا٢ـىي مؿـاوال ٖـً زؿـاثغ اإلاـضهُحن هدُجـت 

ُــان اإلاضهُــت، والــظي ٣ًــىم بخىؾــُ٘ م ُــان اإلاــضهُحن اإلاضهُــت وألٖا ٟهــىم الهــضٝ الٗؿــ٨غي والٗىُــ٠ ٖلــى ألٖا

ت  خذعج بمؿاولُت الُٝغ آلازغ ًٖ ؤي اهةها٧اث.(3)والًغوعة الٗؿ٨ٍغ  (4)، ٍو

  ::الُٙش الثاويالُٙش الثاوي

ابيت ابيتالخحذياث املخّلٝت باظخخذام ألاظاليب إلاَس   الخحذياث املخّلٝت باظخخذام ألاظاليب إلاَس

ـــــاب ال جـــــؼا٫ جإزـــــظ خــــــحزا ٦بــــــحرا مـــــً الى٣ـــــاف ٖلـــــى  ـــــاب الـــــضولي والخـــــغب ٖلـــــى ؤلاَع بن ْـــــاَغة ؤلاَع

اث ألا٧اصًمُــت وا ٟهــا اإلاؿــخٍى ملُــت بكــإن ونــ٠ الٓــاَغة وحٍٗغ لغؾــمُت إلاــا جشـــحٍر مــً بقــ٩االث  ٢اهىهُــت ٖو

ابُــت ػمــً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  وال٣ــاهىن الــظي ًد٨مهــا، ومــً بــحن َــظٍ ؤلاقــ٩االث اؾــخسضام ألاؾــالُب ؤلاَع

ــى  مــا٫ الٗضاثُــت، َو ها لًــىابِ ؾــحر ألٖا ــا َــظٍ ألاؾــالُب ومــضي زًــٖى والخدــضًاث ؤلاوؿــاهُت التــي جشحَر

 ؾىداو٫ مٗالجخه مً زال٫ الٗىانغ الخالُت: ما 

                                                           

 .286، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

2)- Robin GEIS, op.cit., pp. 239, 240. 

3)- Ibid., pp. 239. 

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" -(4

 .47وعغ ٍبثن، ص ، 2011ٓ
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اب الذولي وججزيٍر ِاع النزاُ املعلل: اب الذولي وججزيٍر ِاع النزاُ املعلل:أوال: إؼ٣اليت حّشيٚ إلاَس   أوال: إؼ٣اليت حّشيٚ إلاَس

ــاب، و٢ـــض  ـــ٠ مــا ٌؿـــمى باإلَع ُٗت ؤخُاهــا لخٍٗغ ل٣ــض ظــغث الٗضًـــض مــً اإلادـــاوالث ال٣ٟهُــت والدكـــَغ

ـاب ًب٣ـ ى فـي هُـا١ الٓـاَغة ٞكلذ َظٍ اإلاداوالث في وي٘ حٍٗغ٠ ظام٘ مـاو٘ للمهـُلر، ممـا ظٗـل ؤلاَع

مـم و٢ض جمذ ٖغ٢لـت مكـغوٕ اجٟا٢ُـت ألا  ؤ٦ثر مىه مهُلر ٢اهىوي، وبن ٧اهذ جغجبِ به في بٌٗ ألاخُان،

اب ٖضة مغاث ولٗضة ؤؾباب هدُجت لالزخال   (1) ٝ الكضًض بحن الضو٫ خى٫ اإلاؿإلت.اإلاخدضة بكإن ؤلاَع

ابُت يمً الىٓام ألاؾاسـ   ما٫ ؤلاَع ي للمد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت، بال ٦ما جمذ ٖغ٢لت بصعاط ألٖا

 ًسـضم مهـالر الـضو٫ التـي 
ً
 ومؿِؿـا

ً
اب ًجٗل اإلاٟهىم ًٟٞايا ؤن ٖضم وظىص حٍٗغ٠ صولي لٓاَغة ؤلاَع

ــــــاب، ألن طلـــــ٪ ٌؿــــــمذ لهــــــا بىنـــــ٠ ؤي ٖمــــــل مٗــــــاص  لهـــــا ولؿُاؾــــــاتها ٖمــــــال " ابيــــــاإجـــــضعي مداعبــــــت ؤلاَع " َس

ابوجهــي٠ُ ؤي مىٓمــت ؤو صولــت فــي الٗــالم ٖلــى ؤنهــا " ــاب" ؤو جــضٖم "يــتإَس ــغاى ؾُاؾــُت وبــضؤث إلاَس " أٚل

ىا٥ اب َىا َو ا. جٓهغ ٢ىاثم ؤلاَع حَر  (2)لضي ؤلاجداص ألاوعوبي والىالًاث واإلاخدضة ٚو

ابُــت وبن ٧اهــذ ٖمــال مــً ؤٖمــا٫ الٗىــ٠ ؤو الةهضًــض بــه جسخلــ٠ جمــام ٖــً مٟهــىم  بن الٓــاَغة ؤلاَع

وواضــــر مــــً زــــال٫ اإلاــــاصة الشاهُــــت اإلاكــــتر٦ت بــــحن الـــــجزإ اإلاؿــــلر، ٞــــالجزإ اإلاؿــــلر مٟهــــىم ٢ــــاهىوي مًــــبٍى 

باليؿــبت للـــجزإ اإلاؿــلر  1977واإلاــاصة ألاولــى مــً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫  1949اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘ 

واإلاــاصة الاولــى مــً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي  1949الــضولي، واإلاــاصة الشالشــت اإلاكــتر٦ت بــحن اجٟا٢ُــاث ظىُــ٠ ألاعبــ٘ 

بت للـــــجزإ اإلاؿــــلر ٚـــــحر الــــضولي، بمٗنــــى ؤن ؤي قــــ٩ل مــــً ؤقــــ٩ا٫ الهــــغإ خُىمــــا ًبلــــٜ باليؿــــ 1977الشــــاوي 

مؿـــخىي الٗىـــ٠ ُٞـــه بلـــى ؤخــــض الخـــاالث اإلاكـــاع بلجهـــا ؾـــاب٣ا ًىــــضعط يـــمً مٟهـــىم الــــجزإ اإلاؿـــلر، وال ٌٗــــض 

ابُــــت ٞاع٢ـــا وال طي ؤَمُــــت ٢اهىهُـــت ٦بـــــحرة ٧ـــىن ؤي ظــــغاثم ٢ـــض جغج٨ــــب ببـــان الـــــجزا ٕ ونـــ٠ الٗملُـــاث باإلَع

مـــت ببـــاصة ؤو ظـــغاثم يـــض ؤلاوؿـــاهُت وخــــتى  مـــت خـــغب ؤو ظٍغ ـــا ال٣ـــاهىوي الشابـــذ ؾـــىاء ظٍغ اإلاؿـــلر لهـــا بَاَع

مت الٗضوان ٞهي ؤٖمل مٗا٢ب ٖلجها في ٧ل ألاخىا٫.  (3)ظٍغ

ما٥ الّذائيت ابيت ِاع لوابي ظير ِي ما٥ الّذائيتزاهيا: الخحذياث ال   جىشحها ألاظاليب إلاَس ابيت ِاع لوابي ظير ِي   ::زاهيا: الخحذياث ال   جىشحها ألاظاليب إلاَس

ابٗغ ؤهه ال ًىظض حوظضها ، مما ؾب٤ ، ٦ما ال جىظض ٞاثضة ٖملُت ٦بحرة مً ٠ٍ مخ٤ٟ ٖلُه لئلَع

ابُت بمسخل٠ الخدلُالث الؿُاؾُت وال٣ٟهُت لها جٟغى هٟؿها ٖلى  َظا الىن٠، بال ؤن الٓاَغة ؤلاَع

خُاصًت التي جيخهجها الجماٖاث ؤو الضو٫ ؤو ألاشخام  الٗضًض مً ألانٗضة، ؾىاء في ألاؾالُب ٚحر ؤلٖا

اب ىن باإلَع حشبا ؼاملت ُحن، ؤو في اإلابرعاث التي حٗخمضَا الضو٫ التي ج٣ضم هٟؿها بإنها جسىى "اإلاىنٞى

اب ابلظل٪ ًجب ؤن هٟغ١ بحن " "،لذ إلاَس ٟها وبحن "إلاَس ما٥ " ٦ٓاَغة ٚحر مخ٤ٟ ٖلى حٍٗغ ألِا

                                                           

1)- Daniel O'DONNELL, << International treaties against terrorism and  the use of terrorism during 

armed conflict and by armed forces>>, in I.R.R.C, I.C.R.C, Genève, Vol. 88, No. 864, December 

2006, p. 872. 

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشحاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠ -(2

 .07، ٓوعغ ٍبثن، ص 2007

الرٛخذ عٜٛ ل١ّخ ٝرنًو اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ك٢ ٛنا اإلؽبه ٓب ٢ِ٣ : "ٝٓز٠ رْ ثِٞؽ ػزجخ اُ٘ياع أَُِؼ، كٖٔ أٌُٖٔ أُؾبعبح ثؤٗٚ  -(3

ؼٕف ػذ اٌّذ١١ٔٓ أٚ األػ١بْ اٌّذ١ٔخ ثأٔٙب "ئس٘بث١خ" ز١ث أْ ٘زٖ األػّبي رشىً ثبٌفؼً خشائُ زشة ػئ١ٍخ ٌٛطف أغٍت أػّبي اٌ

، ٝثٍٞغ اُلٍٝ ثٔٞعت هٞاػل اإلفزظبص اُوبئٔخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ إٔ رالؽن ع٘بئ٤ب األكواك أُشزجٚ ثّٛخت اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ مبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشحاٌك٢ اهرٌبثْٜ عوائْ ؽوة،..." اٗظو ك٢ مُي: 

 .07، ٓوعغ ٍبثن، ص 2007اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو 
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ابيت ما٫ التي ًًٟيإلاَس ؿاوي ال٣اهىن الضولي ؤلاوٖلجها  " اإلاغج٨بت ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت وهي بٌٗ ألٖا

ى الؿىض ال٣اهىوي الىخُض للمٗا٢بت ٖلى الهٟت  ابُت َو  ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت. َظٍ ألاٞٗا٫ؤلاَع

ما٫ الٗضاثُت َظٍ ألاٞٗا٫ هٓغا لخُىعتها ال٨بحرة ٖلى اإلاضهُحن  و٢ض ٖالجذ يىابِ ؾحر الٖا

ما٫ الٗضاثُت، ألنها جىُىي ٖلى مماعؾاث مً ٢بُل ال٣خل والخضمحر وؤي ق٩ل مً ؤ ق٩ا٫ الٗى٠ وألٖا

ابُت ٖضة ؤق٩ا٫ مً  ؤو الةهضًض به الغامُت ؤؾاؾا لبض الظٖغ بحن اإلاضهُحن، خُض جإزظ ألاؾالُب ؤلاَع

خُا٫ والخٟجحراث بالٗبىاث الىاؾٟت والؿُاعاث اإلاٟخخت، وجخم َظٍ ألاؾالُب بالٗكىاثُت  حز ـبُثها الٚا

ضم الخمُ ةهضًض به بل َى جغوَ٘ الؿ٩ان اإلاضهُحن ألن الهضٝ مً وعائها لِـ ٖمل الٗى٠ طاجه ؤو ال حز ـٖو

اث بوؿاهُت ٖلى الخهم. ابهم وبض الظٖغ بُثها لخد٤ُ٣ م٩اؾب ؾُاؾُت ؤو وي٘ يَٛى  وبَع

ابيتوبك٩ل ال ٣ًل ٖىٟا، حؿعى بٌٗ الضو٫ بلى اؾخٛال٫ ون٠ " " ل٣ُاصة ما ألاظاليب إلاَس

اب ٖلى هُا١ واؾ٘، خُض ؤو٢ٗذ َظٍ  الخغوب ب٣ُاصة الىالًاث ٌؿمى بالخغب الكاملت يض ؤلاَع

ت  ما٫ اإلاىنٞى ٨ُت وخلٟائها في ؤٞٛاوؿخان والٗغا١ ضخاًا ؤ٦ثر ب٨شحر مما ؤو٢ٗخه ألٖا اإلاخدضة ألامٍغ

لى  ما٫ الٗضاثُت ٖو ابُت و٧ان اإلاضهُىن ؤ٦ثر ضخاًاَا، ٞهي جمـ بلى خض ٦بحر بمباصت ؾحر ألٖا باإلَع

حر اإلا٣اجلحن حز ـعؤؾها مبضؤ الخمُ ُان اإلاضهُت  حز ـومبضؤ الخمُ بحن اإلا٣اجلحن ٚو ت وألٖا بحن ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

و٢ض ط٦غ ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة ى بلى ما ًم٨ً ونٟه بجغاثم الخغب، وحٗٝغ اهةها٧اث ناعزت جغق

ٍغ اإلاٗىىن بـ   2002" ؾىت "حمايت املذهيين صمً النزاِاث املعلحتفي ج٣ٍغ

اب الذوليل وؽج هُو" حذيذ مً الت ذيذ للمذهيين وليزيذ بفوسة  ..ومْ اسجٙاُ موحت إلاَس

ت مً هىاٛ املّاهاة باملعخٝبل ٠ما ينزش ججزيرا ٜاظيا ِاع حهود امل خمْ الذولي في حمايت  ملحٌو

 (1)املذهيين وال ظيما الحاحت إلع الٙفل بين املذهيين واملٝاجلين."

اب الضولي مً تهضًض ٖلى خُ اة الؿ٩ان اإلاضهُحن وفي طل٪ بقاعة مباقغة بلى ما ٌك٩له ؤلاَع

ما٫ الٗضاثُت مً زال٫ تهضًضٍ إلابضؤ الخمُ ال٢ت طل٪ اإلاباقغة بًىابِ ؾحر ألٖا بحن اإلاضهُحن  حز ـٖو

 واإلا٣اجلحن ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت.

ابيت: ابيت:زالثا: دوس لوابي ظير ألاِما٥ الّذائيت في حٍش ألاظاليب إلاَس   زالثا: دوس لوابي ظير ألاِما٥ الّذائيت في حٍش ألاظاليب إلاَس

ابُت مً ؤ٦بر الخدض ًاث التي جشحر ٞىض ى ٖاعمت ٖلى اإلاؿخىٍاث بن بق٩الُت مٟهىم الٓاَغة ؤلاَع

اب ٌؿخسضم في ٚحر ؾُا٢اجه ال٣اهىوي، ٞمشال ٧ل  الغؾمُت وألا٧اصًمُت الضولُت، خُض ؤنبذ ون٠ ؤلاَع

ابُت ختى ولى  ما٫ ؤلاَع ما٫ التي ج٣ىم بها الجماٖاث اإلاؿلخت في هؼإ مؿلر ٚحر صولي جىن٠ باأٖل ألٖا

٤ يىابِ ؾحر ألا  ٖما٫ الٗضاثُت، ٞاؾةهضاٝ م٣اجلحن هٓامُحن ؤو ميكأث ٧اهذ ؤٖما٫ مكغوٖت ٞو

ىُت، في خحن ؤهه ٌٗخبر ٖمال  ظا ٖمال بال٣ىاهحن الَى بُا َو ابُا وجسٍغ ٖؿ٨غي حٗخبٍر ؤٚلب الضو٫ ٖمال بَع

، لظل٪ ٞالخدضي َى الغبِ بحن الٗمل اإلاىنٝى تٚحر الضولُ تاإلاؿلخ اثمكغوٖا في ٢اهىن الجزاٖ

ابي والىٓام ال٣ا م وال٣ٗاب.باإلَع  (2) هىوي الصخُذ الظي ٌؿدىض بلُه في الخجٍغ

                                                           

 .05، ٓوعغ ٍبثن، ص 2002"، روو٣و األ٤ٖٓ اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ األْٓ أُزؾلح ا٠ُ ٓغٌِ األٖٓ زّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ فٟ اٌظشاع اٌّغٍر"-(1

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح -(2

 .08، ٓوعغ ٍبثن، ص 2007
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ما٫ الٗضاثُت ٖلى ابُت ٩ًىن في ويٗحن، ؤولهما اعج٩اب  ٞاهُبا١ يىابِ ؾحر ألٖا ألاؾالُب ؤلاَع

ابُت ببان هؼإ مؿلر ٢اثم ٞٗال، وطل٪ بما  ما٫ التي جضزل يمً ون٠ ألاؾالُب ؤلاَع ٖمل مً ألٖا

ما ٣ت مباقغة بىظىص ون٠ ألٖا ابُت نغاخت في الاجٟا٢ُاث ؤلاوؿاهُت في ق٩ل "بٍُغ أِما٥ ٫ ؤلاَع

اب اب" ؤو "إلاَس أِما٥ الّىٚ الشاميت ِاع بث الزِش بين الع٣ان "ؤو "حٍش جذابير الت ذيذ أو إلاَس

ابُت ػمً الجزإ اإلاؿلر يمً "املذهيين ت بإنها بَع ما٫ اإلاىنٞى ، ؤو بك٩ل ٚحر مباقغ وطل٪ باهضعاط ألٖا

  الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت ؤو الٗضوان.٦جغاثم الخغب ؤو ظغاثم ؤلاباصة  ؤو  ون٠ ٢اهىوي آزغ 

اب بإن  ؤما الىي٘ الشاوي ٞهى اهُبا١ ون٠ الجزإ اإلاؿلر ٖلى ما ٌؿمى بالخغب ٖلى ؤلاَع

ظٍ ألاويإ هي الاجٟا٢ُاث الضولُت في َظا الكإنًهل مؿخىي الهغإ والٗى٠ ُٞه بلى ما جخُلبه  ، َو

ابُت بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ل٨ً ًجب ؤلاقاعة بلى ؤهه لِـ الىٓام الىخُضة التي جغ  بِ الٓاَغة ؤلاَع

ال٣اهىوي الىخُض اإلاىُب٤ ٖلى ٖلجها، خُض جىُب٤ ٦ظل٪ ؤهٓمت ٢اهىهُت ٖضًضة ٖلجها مثها ال٣اهىن 

ىُت والٟٕغ الجضًض لل٣اهىن الضولي الظي ٌؿحر هدى الخ ى الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان وال٣ىاهحن الَى ً َو ٩ٍى

اب.   (1) ال٣اهىن الضولي لئلَع

ما٫ الٗضاثُت  ابُت يمً الىٓام ال٣اهىوي لًىابِ ؾحر ألٖا وبالٗىصة بلى مى٢٘ ألاؾالُب ؤلاَع

هجض الٗضًض مً اإلاىاص ال٣اهىهُت التي جدٓغ َظٍ ألاؾالُب بمسخل٠ ؤق٩الها في هىعي الجزاٖاث اإلاؿلخت 

حر الضولُت، وبسهىم الجزاٖاث ا مً اجٟا٢ُت ظى٠ُ الغابٗت  33إلاؿلخت الضولُت ههذ اإلااصة الضولُت ٚو

اب نغاخت وظاء في ال٣ٟغة ألاولى مثها:  ٖلى حٗبحر ؤلاَع

ها َو  خفيال جحٍش الّٝوباث " ال ي وص مّاٜبت أي  خق محمي ًِ مخالٙت لم يٝت٘ر

اب ..  (2)"الجماِيت وباملثل حميْ جذابير الت ذيذ أو إلاَس

ابُت وظاء ٞجها:مً هٟـ  34وجدٓغ اإلااصة  ما٫ ؤلاَع  الاجٟا٢ُت ٖمال آزغ مً ألٖا

ائً محٍوس "  (3)"أخز الَش

ما٫ الىاؾٗت الاؾخسضام ػمً الجزاٖاث  ٦ما ؤوعص البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ خٓغا ٖلى ؤخض ألٖا

اإلاؿلخت والظي يهضٝ بلى جغوَ٘ الؿ٩ان اإلاضهُحن وبض الظٖغ بُثهم، وظاء يمً هو ال٣ٟغة الشاهُت مً 

 مً البروجى٧ى٫ ألاو٫ ما ًلي: 51صة اإلاا

ال ي وص أن ي٢ون الع٣ان املذهيون بوـٙهم َزا و٠زا ألا خاؿ املذهيون محال للهجومل "

 (4)"وجحٍش أِما٥ الّىٚ أو الت ذيذ ب  الشاميت أظاظا إلع بث الزِش بين الع٣ان املذهيين

ا ما٫ ؤلاَع ٗخبر بض الظٖغ وجغوَ٘ اإلاضهُحن َضٞا مً ؤَضاٝ ألٖا  زحرةألا َظٍ بُت، خُض حٗخمض َو

بُت بةم٩اهُاث ٢لُلت ومدضوصة ألازغ وؿبُا بهضٝ جغوَ٘ ؤ٦بر ٖضص  ابُت ٖلى ؤٞٗا٫ بظغامُت ؤو جسٍغ ؤلاَع

  ار الؼزم والًِٛ ٖلى ؾلُاث الخهم.مً الؿ٩ان ٢هض بخض

                                                           

1)-Daniel O'DONNELL, op.cit., p. 863. 

 .203، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 أُوعغ ٗلَٚ. -(3

 .290أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(4
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ابُت بٗمل جٟجحراث مخٟغ٢ت ب٣هض بض الظٖغ  ت باإلَع ٣ٞض ج٣ىم الجماٖاث اإلاؿلخت اإلاىنٞى

ُب اإلاضهُحن والخضلُل ٖلى حجم وال ابُت ب٣ه٠ مضٞعي لتَر ت باإلَع ُب، و٢ض ج٣ىم الضولت اإلاىنٞى تَر

ا ما،  ٢ىة ظِكها للًِٛ ٖلى الخهم، بال ؤن ٖامل بض الظٖغ بحن اإلاضهُحن ٖامل نٗب ؤلازباث هٖى

ا ٖاما بحن الؿ٩ان اإلاضهُحن و٢ض ٩ًىن بىاؾُت ٖمل مكغ  بت وزٞى وٕ ٦إن ل٩ىهه ٖامال هٟؿُا ًبٗض َع

ت جخىاظض يمً اإلاضن اإلاٟخىخت ؤو ٢ض ج٣ىم ظماٖاث  ج٣ىم ال٣ىة اإلاهاظمت ب٣ه٠ ٖلى ؤَضاٝ ٖؿ٨ٍغ

ت ما ٢ض  مؿلخت ؤو ظهاث ؤزغي صولُت ؤو مدلُت بال٣ُام بؼعٕ ٖبىاث إلؾةهضاٝ ؤعجا٫ ؤو ٢ىاٞل ٖؿ٨ٍغ

ض ال٣اثم ًبٗض الظٖغ والخٝى بحن الؿ٩ان اإلاضهُحن ٟٞي طل٪ مكغوُٖت في الٗمل م مكغوُٖت في ٖو

 (1) .اإلادمي الهضٝ

ٞخدٓغ اإلااصة الغابٗت مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ؤما بسهىم الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت، 

ما٫ خاال  1977الشاوي لٗام  ت مً ألٖا اب نغاخت، ٣ٞض ههذ ٖلى خٓغ مجمٖى ٖلى خٓغ  ؤٖما٫ ؤلاَع

اباهُت )ص( "واؾخ٣باال وفي ٧ل ػمان وم٩ان ومً بُثها ط٦غث في ال٣ٟغة الش "، ٦ما ههذ أِما٥ إلاَس

مً البروجى٧ى٫  51مً البروجى٧ى٫ الشاوي ٦ظل٪ ٖلى حٗبحر ممازل للماصة  13ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة 

 ألاو٫ ظاء ُٞه:

ال ي وص أن ي٢ون الع٣ان املذهيون بوـٙهم َزا وال ألا خاؿ املذهيون محال للهجوم "

 (2)"ميت أظاظا إلع بث الزِش بين الع٣ان املذهيينوجحٍش أِما٥ الّىٚ أو الت ذيذ ب  الشا

  ::ثالثثالثالُٙش الالُٙش ال

  الخحذياث املخّلٝت باظخٝذام الؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـتالخحذياث املخّلٝت باظخٝذام الؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـت

ً، بــــضؤث جخٛـــــحر مٗــــالم الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت زانــــت مــــا ًخٗلــــ٤  مــــ٘ بضاًــــت ال٣ــــغن الىاخــــض والٗكــــٍغ

مـــــا٫ الٗضا اثٟهـــــا بإَغاٞهـــــا وبـــــضؤث جخـــــضزل ٖىانـــــغ صازلُـــــت فـــــي ؾـــــحر ألٖا ثُـــــت، وبـــــضؤ جسلـــــي الضولـــــت ٖـــــً ْو

ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت واؾخمغ جمضص ال٣ُـإ الخـام بلـى مجـاالث ٧اهـذ خ٨ـغا ٖلـى الهُئـاث الٗمىمُـت، 

ت ػمـــــً الجزاٖـــــاث  ٌ الضولـــــت للمهـــــام ألامىُـــــت والٗؿـــــ٨ٍغ وفـــــي ؤخـــــضر َـــــظٍ الخُـــــىعاث بضاًـــــت ْـــــاَغة جٟـــــٍى

حن م٣ابـل م٩اؾـب مالُـت مٗاإلاؿلخت بلى قغ٧اث ؤو ماؾؿاث زانـت بمىظـب ٣ٖـىص جبـر  ة، بر ـخـم بـحن الُـٞغ

ــت  ــت وبدٍغ ــت وظٍى ت بٍغ ت ماصًــت وبكــٍغ ت الخانــت بم٩اهُــاث ٖؿــ٨ٍغ غ َــظٍ الكــغ٧اث ألامىُــت والٗؿــ٨ٍغ وجــٞى

غة لــــضي الــــضو٫،  وجىنــــ٠ َــــظٍ الٓــــاَغة بٖالمُــــا بــــــ " الحــــشب " ؤو "خوـفــــت الحــــشبجًــــاهي جلــــ٪ اإلاخــــٞى

 ا في اإلاضي اإلاىٓىع."، وهي جدىامى وال ًخى٢٘ الخض مثهبالو١الت

  أوال: الولْ الٝاهووي للؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـت:أوال: الولْ الٝاهووي للؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـت:

ت ؾـــــــىداو٫  يـــــــمً َـــــــظا الٗىهـــــــغ البدـــــــض فـــــــي الُبُٗـــــــت ال٣اهىهُـــــــت للكـــــــغ٧اث ألامىُـــــــت والٗؿـــــــ٨ٍغ

٣ا لل٣اهىن الضولي الؿاعي اإلاٟٗى٫.  الخانت، زم اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي إلاىدؿبي َظٍ الكغ٧اث ٞو

                                                           

ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ؽظو األػٔبٍ اإلهٛبث٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<،  ، >>غبعشٛبٗي ث٤زو  -(1

 . 381، 380ص ص  ٍبثن،

 .359، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2
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 اث ألامىيت والّع٢شيت الخاـت:الىبيّت الٝاهوهيت للؽش١ -1

ت الكـغ٧اث   ، هـي ماؾؿـاث ؤو قـغ٧اث ؤو م٣ـاوالث زانـت، (S.M.S.Pالخانـت )وألامىُـت الٗؿـ٨ٍغ

ني للضولت التي جيكإ بها، وجًُل٘ بمهـام  ٌ مـً الـضو٫، وطلـ٪  حرـٚـًد٨مها ال٣اهىوي الَى اٖخُاصًـت بخٟـٍى

ت بـــضال ٖثهـــا، بة ـــغ نـــاصع ٖـــً مغ٦ـــؼ ظىُـــ٠ للغ٢ابـــت م٩اهُـــت اؾـــخسضام ال٣ـــىة ألامىُـــت والٗؿـــ٨ٍغ هـــا ج٣ٍغ ٗٞغ َو

 بإنها: 2006الضًم٣غاَُت ٖلى ال٣ىاث اإلاؿلخت الهاصع في ماعؽ 

جمثـــــــل الؽـــــــش١اث الّعـــــــ٢شيت الخاــــــــت ؼـــــــش١اث ج اسيـــــــت جٝـــــــذم خـــــــذماث مخخففـــــــت جخّلـــــــٞ "

بـــــــــــالحشوب النزاِـــــــــــاث بمـــــــــــا ٘ي ـــــــــــا الّمليـــــــــــاث الٝخاليـــــــــــت والخخىـــــــــــيي إلاظـــــــــــتراجي ي وحمـــــــــــْ املّلومـــــــــــاث 

يت والـــذِم الّمليـــاحي والـــذِم اللوحعـــ   والخـــذسب وؼـــشاء ألاظـــلحت واملّـــذاث الّعـــ٢شيت يظـــخخباساج

ياهت ا..    (1)"ـو

ت الخانـــت والكـــغ٧اث ألامىُـــت  ي َـــظاوبالخـــالي ًـــغ  ـــغ يـــغوعة الخٟغ٢ـــت بـــحن الكـــغ٧اث الٗؿـــ٨ٍغ الخ٣ٍغ

ـــغ ؤ٦ـــض تي جًـــُل٘ بمهـــام ؤمىُـــت ال ٖال٢ـــت لهـــا بـــالجزإ اإلاؿـــلر ٖـــاصة، بـالخانـــت، َـــظٍ ألازــــحرة الـــ ال ؤن الخ٣ٍغ

ٖلـــــى الُـــــاب٘ الخجـــــاعي للكـــــغ٧اث واإلاهـــــام طاث الُـــــاب٘ الٗؿـــــ٨غي الــــــتي ٌٗخــــــبر ؤٚلبهـــــا مكـــــاع٦ت مباقـــــغة فـــــي 

ـــغي بـــإن  مـــا٫ الٗضاثُـــت، و٢ـــض زـــاع ظـــض٫ ٦بــــحر خـــى٫ ؤنـــل َـــظٍ الكـــغ٧اث بـــحن اججـــاٍ عاٞـــٌ للٓـــاَغة ٍو ألٖا

٧ىنهــا قــ٩ل ؤ٦ثــر تهــظًب لخىٓــُم وكــاٍ  ألاؾــالٝ الخ٣ُ٣ُــىن لهــا َــم اإلاغجؼ٢ــت، وال حٗــضو َــظٍ الٓــاَغة بال 

ؤلاعجــؼا١ إليــٟاء اإلاكــغوُٖت ٖلُــه، واججــاٍ زــان م٣ــغب مــً ؤوؾــاٍ َــظٍ الكــغ٧اث ًــغي بــإن َــظٍ الكــغ٧اث 

ال٣خالُــت لِؿــذ ؾــىي جىؾــُ٘ ليكــاٍ قــغ٧اث الخماًــت ألامىُــت لؤلشــخام واإلامخل٩ــاث وقــغ٧اث الخغاؾــت 

ت ظضًضة  (2) .الخانت مً اإلاهام ألاؾاؾُت بلى مهام ٖؿ٨ٍغ

ت حٗ ٖملُــت جهــيُٟها م٣ٗــضة قــِئا مــا،  بر ـخــوفــي ُٚــاب جىٓــُم صولــي واضــر لهــظٍ ال٨ُاهــاث الٗؿــ٨ٍغ

ـظا، ٞالخ٣ُ٣ـت هـي ؤن َـظٍ ؤٚلـب  ت مدضصاث ٢ـض جٟيـ ي بلـى ؤن ٦ـال الـغؤًحن صـخُذ َو ل٨ً َىا٥ مجمٖى

ل َـــظٍ الكـــغ٧اث ٧اهـــذ ٖبـــاعة ٖـــً قـــغ٧اث خماًـــت ؤمىُـــت وخغاؾـــت زانـــت بال ؤنهـــا وؾـــٗذ وكـــاَها لِكـــم

خي لـــبٌٗ َـــظٍ  ـــى مـــا ًشبخـــه الخُـــىع الخـــاٍع ت ًماعؾـــها مدـــاعبىن مؿـــخإظغون، َو مهـــام طاث َبُٗـــت ٖؿـــ٨ٍغ

٨ُت )١ي  ي حسالكغ٧اث، ٞمشال قغ٦ت ) ت الامٍغ ( جإؾؿـذ َـاليبوسجون ( الخابٗت لٗمال١ الهىاٖت الٗؿ٨ٍغ

٨ُــت 1980ول٨ثهــا وؾــٗذ وكــاَها مىــظ ؾــىت  1962ٖــام  ُاهُــت فــي  لليكــاٍ ؤ٦ـــثر مـ٘ـ اإلاســابغاث ألامٍغ والبًر

ت. ت وقبه ٖؿ٨ٍغ ٣ُا والخلُج الٗغبي مىظ جل٪ الٟترة لل٣ُام بمهام ٖؿ٨ٍغ  (3) بٍٞغ

ـت حـذدومً بحن اإلادضصاث التـي ٢ـض حُٗـي اهُباٖـا بـإن الٗـالم ًخٗامـل مـ٘ ْـاَغة "  " َـى ؤنمشجٜض

ـــــ٤ اإلا٩لـــــ٠ بملٟهـــــا مـــــً ٢بـــــل م ام الٙشيـــــٞ الّامـــــل باظـــــخخذَـــــى " 2005ىٓمـــــت ألامـــــم اإلاخدـــــضة ٖـــــام الٍٟغ

ــــت ٠وظــــيلت الهت ــــاٟ حٝــــٛو إلاوعــــان وإِاٜــــت مماسظــــت حــــٞ الؽــــّوب فــــي جٝشيــــش املفــــير " ولهــــظا املشجٜض

ثر مــً صاللــت ٖــً مى٢ــ٠ اإلاىٓمــت مــً الٓــاَغة وبضاًــت ظهــىص صولُــت مدخملــت إلخخىائهــا، خُــض ـالخ٩لُــ٠ ؤ٦ــ

                                                           

 ، اُشوًبد اُؼٌَو٣خ ٝاأل٤٘ٓخ اُل٤ُٝخ اُقبطخ )كهاٍخ هب٤ٗٞٗخ ٤ٍب٤ٍخ(، ا٣زواى ُِطجبػخ ٝاُ٘شو،أثٛ اٌخ١شا٤َُل ٓظطل٠ أؽٔل  -(1

 .189، ص 2008، 1ٝاُزٞى٣غ، اُوبٛوح، ؽ

 .192 – 189 ص ، صأُوعغ ٗلَٚ -(2

 . 133، ص ٗلَٚٔوعغ ُا -(3
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ــٍغ بلــى مجلـــ ألامــم اإلاخدــضة لخ٣ــى١ ؤلاوؿــان فــي قــهغ ؾــبخمبر   ــ٤ ج٣ٍغ وبىــاءا ٖلُــه  ،٢2010ــضم َــظا الٍٟغ

ت جخمشـل مهمخـه فـي " ٤ ٖامـل خ٩ـىمي صولـي مٟخـىح الًٗـٍى الىٍـش ؤنضع اإلاجلـ ٢غاعا ًىو ٖلى بوكاء ٍٞغ

في أم٣اهيت ولْ إواس جىٍيمـي دولـي بؽـجن جىٍـيم وســذ وسٜابـت أوؽـىت الؽـش١اث ألامىيـت والّعـ٢شيت 

٤ ٖام الخاـت    (1)ؤو٫ مغة لظاث الٛغى. 2011" واظخم٘ الٍٟغ

 ووي ملىدعب  الؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـت:املش٠ض الٝاه -2

ت الخانـــــت، مـــــً الهـــــٗب جدضًـــــض اإلاغ٦ـــــؼ  مـــــ٘ ٚمـــــىى الىيـــــ٘ ال٣ـــــاهىوي للكـــــغ٧اث ألامىُـــــت والٗؿـــــ٨ٍغ

ـــــٕى للمــــاجمغ الـــــضولي الشالزـــــىن للهـــــال٫  ـــــا اإلاٞغ َغ ال٣ــــاهىوي إلاىدؿـــــبجها بال ؤن اللجىـــــت الضولُـــــت خاولــــذ فـــــي ج٣ٍغ

ً ٖـام  حن، ج٨ُُـ٠ ال 2007والهلُب ألاخمـٍغ ىيـ٘ ال٣ـاهىوي للمخٗا٢ـضًً ؤو اإلاخٗهـضًً ألامىُـحن والٗؿـ٨ٍغ

ــى  وؤ٦ـضث فــي طلـ٪ ؤن َــاالء اإلاخٗهـضًً لِؿــى فـي ويــ٘ ٢ــاهىوي واخـض ألن اإلاهــام التـي ٩ًلٟــىن بهـا جسخلــ٠ َو

ويــــٗها ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي فــــي مٗالجــــت الىيــــ٘ ال٣ــــاهىوي لؤلٞــــغاص ؾــــىاء  تيـالــــمــــا ًسًــــ٘ للمٗــــاًحر 

اع همـاإلا٣اجلحن ؤو ٚ حن ؤويـإ   حز ـحر اإلا٣اجلحن بمسخل٠ ٞئاتهم، وفي َظا ؤلَا للمخٗهضًً ألامىُحن ؤو الٗؿـ٨ٍغ

 :(2)ؤَمها 1949مخٗضصة جٓهغ في اإلااصة الغابٗت مً بجٟا٢ُت ظى٠ُ الشالشت 

ىُــت  -ؤ  ًم٨ــً ؤن ٌٗخـــبر مىدؿــبى َــظٍ الكــغ٧اث ظــؼءا مــً ال٣ــىاث اإلاؿــلخت لضولــت ٦ــإن ج٩ــىن الكــغ٦ت َو

   ( وهي خاالث مدضوصة.3و1)ؤ()4مً ٢ىاث الجِل خؿب اإلااصة وجم بصماظها ي

مــــً ؤٞـــغاص اإلالِكــــُاث ( 2)ؤ() 4حر هٓــــامُحن خؿـــب اإلاـــاصة ـبر مىدؿــــبى َـــظٍ الكـــغ٧اث م٣ــــاجلحن ٚــــ٢ـــض ٌٗخـــ -ب 

ت ألازغي، بمً ٞجهم ؤًٖاء خغ٧اث اإلا٣    اومت اإلاىٓمت.ألازغي والىخضاث اإلاخُٖى

ت اإلاــضهُحن اإلاــغا٣ٞحن لل٣ــىاث اإلاؿــلخت صون ؤن ٩ًىهــى ًم٨ــً ؤن ٌٗخـــبر مىدؿــبى َــظٍ الكــغ٧اث يــمً ٞئــ -ط 

٧اإلاــــضهُحن اإلاىظـــىصًً يــــمً ؤ٣َـــم الُــــاثغاث الخغبُــــت، (، 4)ؤ() 4فـــي الىا٢ــــ٘ ظـــؼءا مثهــــا خؿـــب اإلاــــاصة 

ُــه ٖــً  ً، وؤٞــغاص وخــضاث الٗمــا٫ ؤو الخــضماث اإلاسخهــت بالتٞر واإلاغاؾــلحن الخــغبُحن، ومخٗهــضي الخمــٍى

حن، واإلاــغزو لهــم بـــظل٪،  هم فــي ٢بًـــت  ال ؤنهــم ًخمخٗــىن بالٗؿــ٨ٍغ بىنـــ٠ ؤؾــغي الخــغب ٖىـــض و٢ــٖى

ما٫ الٗضاثُت. الخهم،   وال ًد٤ لهم اإلاكاع٦ت في ألٖا

اللجىــت الضولُــت وهٓــغا للكــغوٍ اإلاكــضصة ؤٖــالٍ حٗخـــبر ؤٚلــب مىدؿــبي َــظٍ الكــغ٧اث مــضهُحن، ٣ًٟــضون  -ص 

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت، بال ؤن ال لجىـــــت الضولُـــــت حؿـــــدبٗض الخماًـــــت بمجـــــغص مكـــــاع٦ةهم مكـــــاع٦ت مباقـــــغة فـــــي ألٖا

ونــ٠ َــاالء اإلاىدؿــبحن باإلاغجؼ٢ــت هٓــغا للكــغوٍ اإلاكــضصة للمغجــؼ١ بدؿــب ونــٟها، لــظا جــغي فــي طلــ٪ 

 (3)ونٟا بٖالمُا زاَئا.

ـــا، وٗخ٣ـــض بـــإن الخدلُـــل  َغ مـــً زـــال٫ َـــظا الٗـــغى الـــظي ج٣ـــضمذ بـــه اللجىـــت الضولُـــت يـــمً ج٣ٍغ

ٗلــ٤ بٗــضم بم٩اهُــت بيــٟاء ونــ٠ واخــض ٖلــى الــظي ٖغيــخه ًجُــب ٖلــى ال٨شـــحر مــً ؤلاقــ٩االث زانــت مــا ح

مىدؿــــــبي َــــــظٍ الكــــــغ٧اث، و٦ــــــظل٪ مــــــا حٗلــــــ٤ باألويــــــإ اإلاسخلٟــــــت الـــــــتي ًىظــــــض بهــــــا َــــــاالء ألاٞــــــغاص خؿــــــب 
                                                           

رٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو "، روو٣و أػلاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح"-(1

 .40، ٓوعغ ٍبثن، ص 2011

 .118، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح -(3

 .30، 29ٓوعغ ٍبثن، ص ص ، 2007
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وكــاَهم، بال ؤن اؾــدبٗاص ونــ٠ اإلاغجؼ٢ــت مؿــإلت حؿــخد٤ بٖــاصة هٓــغ، وباؾــخٗغاى الكــغوٍ اإلاىهــىم 

هجـــض َـــظٍ الكـــغوٍ جىُبـــ٤ ٖلـــى ال٨شــــحر مـــً ، (1)1977مـــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫  47ٖلجهـــا فـــي اإلاـــاصة 

 :(2)َاالء ألاٞغاص، وؤَم َظٍ الكغوٍ هظ٦غ

 .ي شي ج ىيذٍ خفيفا محليا أو في الخاسج ليٝاجل في هضاُ معلل -

ما٥ الّذائيتياٟس ّ٘ل ؽ -  .ا في ألِا

 ع ع ملٝابل مادي يذّ٘  وٗش في النزاُ يٙٛو ب٢ثير  ما يخلٝاٍ املٝاجلون ممً في سجملخ .  -

ايا أي وٗش في النزاُل -  أو ٔير مٝيم في أٜليم خالْ  ي مً أوشاٗ النزاُ. يغ مً ِس

 .ليغ ِموا في الٝواث املعلحت -

 .ليغ مو٘ذا في مهمت سظميت مً دولخ  -

لهم  لٗــام وجًـ٠ُ الاجٟا٢ُــت الضولُــت لؤلمــم اإلاخدــضة إلاىاًَـت ججىُــض اإلاغجؼ٢ــت واؾــخسضامهم وجمــٍى

بهم في اإلااصة ألاولى م 1989  ثها خالت ؤزغي جٟهُلُت جخمشل في:وجضٍع

ــا فــي أي حالــت أخــشىل مــً ي ىــذ داخليــا أو خاسحيــا للٝيــام بــجي مــً أِمــا٥ الّىــٚ ـ٠مــا  ّخــ - بر مشجٜض

يت أو جٝـــــوين الىٍــــــام الذظـــــخوسي  ي دولـــــت مــــــً الـــــذو٥ أو ت ذيــــــذ  ت ـــــذٗ اظـــــٝاه ح٢ومــــــت ؼـــــِش

ايـا الذولــت العـالمت إلاٜليميـت  ي دولـت مــً الـذو٥ ؼـشيي أن ي٢ــون داّ٘ـ  ماليـال و  ال ي٢ــون مـً ِس

   (3)املعت ذ٘ت أو مٝيما ٘ي ا أو مً مٝاجلي ا ولم يو٘ذ في مهمت سظميت مً دولخ . 

باؾخٗغاى َظٍ الكغوٍ ال هجض ٞغ٢ا بحن اإلاغجؼ٢ت ومىدؿبي َظٍ الكغ٧اث التي حٗمل في 

ومخ٣اٖضي  اعبحن٢ضامى اإلادبحن مً  ، ٞٗاصة ًجغي ججىُض َاالء اإلاخٗهضًً(4)مُضان الجزاٖاث اإلاؿلخت

ت ت وألامىُت  الجِل والكَغ م مً طوي الخبرة الٗؿ٨ٍغ حَر والخغؽ الخهىص ي للصخهُاث اإلاهمت ٚو

ٗملىن ب٣ٗىص ٖمل ماصًت، خُض ونلذ اإلا٩اؾب الُىمُت بلى ؤع٢ام زُالُت ونلذ مً ظمُ٘ الضو٫  ، َو

٩ي 600و 300بحن في الٗغا١ إلاىدؿبي قغ٦ت بال٧ىوجغ   تهم ظيؿُةهم بل ٨ًٟي ، ٦ما ال ًىمُا صوالع ؤمٍغ

ت ، ولِؿى في مهمت مى٧لت لهم مً َٝغ صولهم، ولظل٪ وبةؾدُٟاء َظٍ الكغوٍ (5)ٞجهم الخبرة الٗؿ٨ٍغ

ت لهظٍ الكغ٧اث الخانت. ٛلب ٖلى اليكاَاث الٗؿ٨ٍغ  (6) ًب٣ى ون٠ اإلاغجؼ٢ت ٢اثما ب٣ىة بل َو

  ت والّع٢شيت الخاـت:ت والّع٢شيت الخاـت:زاهيا: الخحذياث إلاوعاهيت الىاحمت ًِ اظخٝذام الؽش١اث ألامىيزاهيا: الخحذياث إلاوعاهيت الىاحمت ًِ اظخٝذام الؽش١اث ألامىي

ت الخانـــت ؤزىـــاء الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت اإلاٗانـــغة  بن اؾـــخسضام اؾـــلىب الكـــغ٧اث ألامىُـــت والٗؿـــ٨ٍغ

حن، ألاو٫ َـــى مـــً  مـــا٫ الٗضاثُـــت، وطلـــ٪ ٖلـــى مؿـــخٍى نـــاع ًُـــغح ٖضًـــض الخدـــضًاث ؤمـــام يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

 هةها٧اث.اولُت ًٖ الا زال٫ وكاَهم وبخخ٩ا٦هم اإلاباقغ باألشخام اإلادمُحن، ؤما الشاوي ٞهى اإلاؿ

                                                           

 .288، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

2(- Hannah TONKIN, State control over private military and security companies in armed conflict, 

Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2011, p. 29. 

 .199، ٓوعغ ٍبثن، ص أثٛ اٌخ١شؽٔل ا٤َُل ٓظطل٠ أ -(3

 .288، ٓوعغ ٍبثن، ص ص٠ذآَْؼل ػجل اُوؽٔبٕ  -(4

5)- Jeremy  SCAHIL, Blackwater : The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, Nation 

Books, New York, 2007, p. 14. 

 .288ن، ص ، ٓوعغ ٍبثِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(6
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 الخحذياث املخفلت بجوؽىت الؽش١اث ألامىيت والّع٢شيت الخاـت: -1

ت وألامىُــت الخانــت، واهخ٣لــذ  ل٣ــض قــهض  ال٣ٗــض ألازـــحر جدــىال ٦بحــرا فــي ؤوكــُت الكــغ٧اث الٗؿــ٨ٍغ

بها ونــُاهت الٗخــاص الٗؿــ٨غي  ت وجــضٍع مــً ألاوكــُت ألامىُــت بلــى مهــام الــضٖم اللىظؿــتي للىخــضاث الٗؿــ٨ٍغ

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت فـــــي م٣ضمـــــت  مــــا٫ الاؾـــــخسباعجُت، لخهـــــل مـــــازغؤ بلــــى ؤٖمـــــا٫ اإلاكـــــاع٦ت اإلاباقـــــغة فــــي ألٖا وألٖا

، َــظا اإلاى٢ــ٠ ظٗــل مــً مىدؿــبي َــظٍ الكــغ٧اث ٣ًــغعون مهــحر ال٨شـــحر مــً (1) مىــا٤َ ؤلاقــدبا٥ والخمــاؽ

ل٣خـــــا٫، ألاشـــــخام واإلامخل٩ـــــاث اإلادمُـــــت بد٨ـــــم مكـــــاع٦ةهم فـــــي الهـــــغإ وجد٨مهـــــم فـــــي وؾـــــاثل وؤؾـــــالُب ا

مـــا٫  وال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ًٟــــترى ؤن ٧ـــل الٟـــاٖلحن فـــي الــــجزإ اإلاؿـــلر ٖلـــى صعاًـــت بًـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ً اإلاخٗهـضًً  ـى مـا ًُـغح بقـ٩االث ٖـً ج٩ـٍى ت اإلاٟٗى٫ ؤزىـاء الــجزإ، َو الٗضاثُت وال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت الؿاٍع

حن لهــــظٍ الكـــــغ٧اث ومــــضي زُــــىعة طلـــــ٪ ٖلــــى اإلاؿــــخىي ؤلاوؿـــــاو لــــى ألاشــــخام واإلامخل٩ـــــاث الٗؿــــ٨ٍغ ي ٖو

اإلادمُــت، ٦مــا ؤن الىيــ٘ ال٣ــاهىوي الٛــامٌ لهــاالء ألاٞــغاص ًجٗــل مــً مبــضؤ الخمُـــحز ٚامًــا َــى آلازــغ مــً 

ــ ٍ ٦هــضٝ ٖؿــ٨غي ؤو ٦مــضوي خؿــب وكــاَه حز ـخُــض نــالخُت الُــٝغ اإلاهــاظم إلاباقــغ ؤٖمــا٫ ال٣خــا٫ وجمُـ

ا ما ى ؤمغ م٣ٗض هٖى ٣ا إلاا جمذ ؤلاقاعة بلُه ؾاب٣ا َو  .  ٞو

 الخحذياث املخفلت باملعنوليت ًِ أوؽىت الؽش١اث الّع٢شيت وألامىيت الخاـت: -2

بن ظىاهـــب اإلاؿـــاولُت فـــي وكـــاٍ َـــظٍ الكـــغ٧اث مخٗـــضصة ألاوظـــه، ٞاإلاؿـــاولُت فـــي اخــــترام و٦ٟالـــت 

ـغاٝ الؿـامُت اإلاخٗا٢ـضة بكـ٩ل ٖـام، ال ؾـمُا جلـ٪ التــي  اختـرام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ج٣ـ٘ ٖلـى ٧ـل ألَا

مهمــت َــظٍ الكــغ٧اث، ؤو الــضو٫ التــي جسًــ٘ َــظٍ الكــغ٧اث ل٣ىاهُثهــا ؤو التــي ٩ًــىن اإلاخٗا٢ــضون مــً  حؿــهل

، و٦ـــظا الـــضو٫ الــــتي حٗمـــل َـــظٍ الكـــغ٧اث ٖلـــى ؤعايـــجها، وجلـــ٪ الــــتي جخٗا٢ـــض مـــ٘ َـــظٍ الكـــغ٧اث (2)ظيؿـــُةها

ث ومىدؿـــبجها فـــي ، وؤزــــحرا ولـــِـ آزـــغا اإلاؿـــاولُت الجىاثُـــت إلاؿـــحري َـــظٍ الكـــغ٧ا(3)وحؿـــخُٟض مـــً زـــضماتها

 خا٫ و٢ٕى اهةها٧اث جغقى بلى ون٠ الجغاثم الضولُت.

وؤلاقـــــ٩الُت ؤن مىدؿـــــبي َـــــظٍ الكـــــغ٧اث ال ًسًـــــٗىن لـــــىٟـ الىٓـــــام الـــــظي ًسًـــــ٘ لـــــه اإلا٣اجـــــل 

الىٓامي ٞهى لِـ مؿاوال خؿب ٣ٖضٍ ؾىي ؤمـام مؿـاولي قـغ٦خه، وال ًم٨ـً جدمُلـه بلتزامـاث اإلا٣اجـل 

إلاؿــــلخت، وهـــــي الىؾــــُلت اإلاشلـــــى لةهــــغب الـــــضو٫ مــــً اإلاؿـــــاولُت الجىاثُـــــت الىٓــــامي ججـــــاٍ ضــــخاًا الجزاٖـــــاث ا

إلاىاَىجهــــا هٓــــغا للخدــــغع مــــً الالتزامــــاث الضولُــــت ٞــــال ًد٨ــــم ٖال٢ــــت الضولُــــت بالكــــغ٦ت ؾــــىي ٣ٖــــض ال ؤخــــض 

 ٌٗٝغ مًمىهه وال ًخًمً ٖاصة الالتزام بال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي. 

ذ إلوكـاء واؾـخ٣ ت الخانـت ختـى بمـا ؤهـه ال ًىظـض خٓـغ صولـي نـٍغ ضام الكـغ٧اث ألامىُـت والٗؿـ٨ٍغ

ني خمـــل مىدؿــبي َـــظٍ ـػمــً الجزاٖــاث اإلاؿـــلخت، ٞاإلاؿــاولُت بمىظــب ٢ىاٖـــض ال٣ــاهىن الـــضولي ؤلاوؿــاوي حٗــ

مــا٫ الٗضاثُــت وال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بدماًــت ضــخاًا  الكــغ٧اث ٖلــى بخـــترام و٦ٟالــت بخـــترام يــىابِ ؾــحر ألٖا

  ُت في ْل ال٣ىاهحن التي جسً٘ لها.ألاؾاؾ الجزاٖاث اإلاؿلخت مً زال٫ ؤهٓمةها

                                                           

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح -(1

 .27، ٓوعغ ٍبثن، ص 2007

2(- Hannah TONKIN, op.cit., pp. 172 - 226. 

3(- Ibid., pp. 229 - 256. 
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جًــمحن ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت يــمً ال٣ٗــىص اإلابرمــت بُثهــا وبــحن الخ٩ىمــاث التــي حؿــخُٟض  ٦مــا ًجــب

حن، ٦مـا ؤن الجاهـب  ُـ٠ اإلاخٗا٢ـضًً ألامىُـحن والٗؿـ٨ٍغ مً زضماتها و٦ظل٪ ال٣ٗىص التي ًخم بمىظبها جْى

ٟي َــظٍ الكــغ٧اث آلازــغ مــً اإلاؿــاولُت َــى ٢ُــام هٓــام اإلاؿــاول ُت الضولُــت الجىاثُــت فــي خــا٫ اعج٩ــاب مــْى

لـى الـضو٫  لـى الكـغ٧اث ٖو ـا ٖلـى ألاشـخام ٖو ًشبـذ ٖـضم ايـُالٖها  تيـالـلجغاثم صولُت ب٩ل ؤع٧انها وآزاَع

 (1) بمؿاولُاتها إلاى٘ َظٍ الجغاثم ؤو ٢مٗها بمىظب ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي.

  ؽ٣لت الؽش١اث يمىيت والّع٢شيت الخاـت:ؽ٣لت الؽش١اث يمىيت والّع٢شيت الخاـت:زالثا: املبادساث الذوليت في ظمليل مّالجت مزالثا: املبادساث الذوليت في ظمليل مّالجت م

ت الخانــــت ػمـــً الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت، بلــــى  ؤصي ْهـــىع ألاصواع الجضًــــضة للكــــغ٧اث ألامىُـــت والٗؿــــ٨ٍغ

ــ٤ الخُـىعة التـي ًىُـىي ٖلجهـا َــظا الـضوع الجضًـض ت  خغ٦ـت صولُـت واؾـٗت إلاداولـت جٍُى للكـغ٧اث الٗؿــ٨ٍغ

قــ٩ل مخٟــغ١ ولــم جهــل بلــى اإلاؿــخىي الخىُٓمــي الٗــالمي، ، بال ؤن َــظٍ الخغ٦ــت ٧اهــذ فــي وألامىُــت الخانــت

 وهظ٦غ مً بحن ؤبغػ َظٍ اإلاباصعاث:

 :2008وزيٝت موهترو لّام  -1

ؿـــغي لٟـــخذ ه٣ـــاف  ج٣ـــضمذ اللجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ بمبـــاصعة مكـــتر٦ت مـــ٘ الاجدـــاص الؿَى

ت الخانـــت للخــــبراء ال٣ـــاهىهُ حن وممشلـــي الخ٩ىمــــاث، مىؾـــ٘ إلاٗالجـــت اقـــ٩الُت الكـــغ٧اث الامىُـــت والٗؿـــ٨ٍغ

اإلابــاصعة ويــ٘ الــضو٫ ؤمــام مؿــاولُاتها والتزاماتهــا بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وال٣ــاهىن  ذواؾــةهضٞ

الـــــضولي لخ٣ـــــى١ ؤلاوؿـــــان، ٦مـــــا ؾـــــٗذ اإلابـــــاصعة بلـــــى بؾخ٨كـــــاٝ ؤًٞـــــل اإلاماعؾـــــاث والخـــــضابحر الخىُٓمُـــــت 

ىُـــــت وؤلا٢لُمُـــــت فـــــي مجـــــا٫ الـــــخد٨م فـــــي وكـــــاٍ َـــــظ  ، ووكـــــغ ججاعبهـــــا الؿـــــلُمتٍ الكـــــغ٧اثوال٣اهىهُـــــت الَى

ا وو٠٢ ؤي مماعؾاث ؾـلبُت ؤو مسالٟـت لل٣ـاهىن الـضولي َغ ؤلاوؿـاوي  وحصجُ٘ الضو٫ ٖلى اٖخماصَا وجٍُى

 .في ؾلى٧اتها للىنل بها بلى وي٘ ؤًٞل

ت ٖــــام صيــــوس و٢ــــض ٣ٖــــض ؤو٫ بظخمــــإ للمكــــاع٦حن فــــي اإلابــــاصعة فــــي " ؿــــٍغ ، جلخــــه ٖــــضة 2006" الؿَى

ـحر الخ٩ىمُحن الضو٫ والخـبراء ال٣اهىهُحن اظخماٖاث إلامشلي  وممشلي َظٍ الكـغ٧اث فـي مضًىـت الخ٩ىمُحن ٚو

ت، وجمسًــــذ َــــظٍ اإلاىا٢كــــاث ٖــــً الخــــغوط بىز٣ُــــت ٚاًــــت فــــي ألاَمُــــت ؤَلــــ٤ ٖلجهــــا مــــوهترو" ؿــــٍغ " الؿَى

جًــمىذ مــا ؾــمي اإلاماعؾــاث الجُــضة ؤو الؿــلُمت فــي مجــا٫ جىٓــُم ووكــاٍ و  ،2008" ٖــام وزيٝــت مــوهترو"

ت الخانـــتالكـــ ، و٦ـــظل٪ جًـــمىذ التزامـــاث الـــضو٫ طاث لـــضي الٗضًـــض مـــً الـــضو٫  غ٧اث ألامىُـــت والٗؿـــ٨ٍغ

٦ــضو٫ اإلايكــإ  الهــلت بهــظٍ الكــغ٧اث بمىظــب ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وال٣ــاهىن الــضولي لخ٣ــى١ الاوؿــان

  (2).وصو٫ ؤلاؾخًاٞت وصو٫ الجيؿُت

                                                           

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو د إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح"اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠ب -(1

 .31، 30، ٓوعغ ٍبثن، ص ص 2007

2) - Montreux document on pertinent international legal obligations and good practices for 

states related to operations of private military and security companies during armed conflict, 

about Swiss Initiative, in cooperation with the International Committee of the Red Cross on Private 

Military and Security Companies, Montreux,17 September 2008, this document is available on the 

website of the Suisse Federal Department of Foreign Affairs  http://www.dv.admin.ch/psc (last visit 

20\11\2014). 

ْٓ ٓٞعٜخ ا٠ُ أ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ٖٓ أُٔضَ اُلائْ ٣ََُٞوا ُلٟ األ 2008أًزٞثو  \رشو٣ٖ األٍٝ  2أٗظو ًنُي: هٍبُخ ٓئهفخ 

 (.A/63/467–S/2008/636، )2008اًزٞثو  6خ ٝاَُزٕٞ ثزبه٣ـ أُزؾلح، ٝصبئن اُغٔؼ٤خ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح، اُلٝهح اُضبُض

http://www.dv.admin.ch/psc
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 خاـت:املذوهت الذوليت لعلٟو الؽش١اث ألامىيت والّع٢شيت ال -2

ؿــغي مبـــاصعة ؤزــغي مىظهــت ؤؾاؾـــا بلــى الكـــغ٧اث ـبــاإلاىاػاة مــ٘ وز٣ُـــت مــىهترو، جبــ نى الاجدـــاص الؿَى

ت الخانـــت ٖلـــى  ت الخانـــت، وتهـــضٝ بلـــى مؿـــاٖضة م٣ـــضمي الخـــضماث ألامىُـــت والٗؿـــ٨ٍغ ألامىُـــت والٗؿـــ٨ٍغ

ن، وجـىو الىز٣ُـت الٗمل بما ًخىا٤ٞ م٘ ٢ىاٖض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي وال٣ـاهىن الـضولي لخ٣ـى١ ؤلاوؿـا

٣ــــضم ٢ىاٖــــض ؾــــلى٦ُت نــــاعمت فــــي املخّلٝــــت بعــــلٟو املــــوٌٙينٖلــــى ظــــؼؤًً، ألاو٫، ًخًــــمً اإلابــــاصت " " ٍو

ـــــــحر ممــــــً ًسًــــــٗىن لؿــــــلُت َــــــظٍ  ً ٚو مجــــــا٫ يــــــبِ اؾــــــخسضام ال٣ــــــىة ومٗاملــــــت ألاشــــــخام واإلادخجــــــٍؼ

" اسة والحو٠مـــــتيلتزامـــــاث املخّلٝـــــت بـــــاألادالكـــــغ٧اث ؤو ًخـــــإزغون بيكـــــاَها، ؤمـــــا الجـــــؼء الشـــــاوي ًخًـــــمً "

وجـــىو ٖلـــى ال٣ىاٖـــض الخانـــت بـــةصاعة َـــظٍ الكـــغ٧اث ٖلـــى الىدـــى اإلاُلـــىب بوؿـــاهُا، والغ٢ابـــت ٖلـــى الــــتزام 

ت  60الكـغ٧اث اإلاى٢ٗـت ٖلـى اإلاضوهـت بمـا ظـاء ٞجهـا، و٢ــض جـم اٖخمـاص اإلاضوهـت مـً ٢بـل  ؿــ٨ٍغ قـغ٦ت ؤمىُـت ٖو

     (1)اإلاضوهت.ب الكغ٧اث التزامها لٗضًض مًُٞما ؤٖلىذ مىظ طل٪ الى٢ذ ا 2010مىظ بَال٢ها في ٖام 

 مؽشوُ اجٙاٜيت ألامم املخحذة: -3

٦ما ؾـب٣ا ؤلاقـاعة، ؤوكـإث لجىـت ألامـم اإلاخدـضة لخ٣ـى١ ؤلاوؿـان )مجلــ خ٣ـى١ ؤلاوؿـان خالُـا( 

لُــــــت ٖــــــام  ــــــت ٠وظــــــيلت الهت ــــــاٟ حٝــــــٛو ـٞ الّامــــــل املّــــــيــــــالٙش " 2005فــــــي قــــــهغ ظٍى ن  باظــــــخخذام املشجٜض

" مالـ٠ مـً زمــ زــبراء مـً مىـا٤َ ظٛغاُٞـت ؽّوب في جٝشيـش املفـيرإلاوعان وإِاٜت مماسظت حٞ ال

ـــغا بلـــى مجلــــ خ٣ـــى١ ؤلاوؿـــان الخـــاب٘ لؤلمـــم اإلاخدـــضة فـــي قـــهغ ؾـــبخمبر  ـــ٤ ج٣ٍغ  2010مسخلٟـــت، وعٞـــ٘ الٍٟغ

ٌٗـــغى ُٞـــه ؤَـــم اإلا٣ترخـــاث فـــي اججـــاٍ ببــــغام اجٟا٢ُـــت صولُـــت مدخملـــت لخىٓـــُم الىيـــ٘ ال٣ـــاهىوي للكــــغ٧اث 

ت ال     (2)الضولُت.ال٣اهىهُت ؤلاوؿاهُت خانت وؤوكُةها َب٣ا للمٗاًحر ألامىُت والٗؿ٨ٍغ

  ::شابْشابْالُٙش الالُٙش ال

  إلاٜخفاديإلاٜخفاديالحفاس الحفاس   أظلوبأظلوب  الخحذياث املخّلٝت باظخخذامالخحذياث املخّلٝت باظخخذام

جلجـإ ال٨شحــر مـً الــضو٫ ػمــً الجزاٖـاث اإلاؿــلخت بلـى اٖخمــاص ؤؾــلىب الخهـاع ؤلا٢خهــاصي ؤو الخــغب 

ـــؤلا٢خهـــاصًت بٛـــغى بيـــٗاٝ ٢ـــىة الخهـــم وخملـــه ٖلـــى الاؾ ٣ًـــضمها ؤؾـــلىب  تيـالـــاث حز ـدؿـــالم، بال ؤن اإلاـ

 الخهاع ؤلا٢خهاصي جدمل في َُاتها آزاعا بوؿاهُت ٚحر مخىاؾبت ٖاصة م٘ َظٍ اإلاؼاًا.

ما٥ الّذائيت: -1  معاط الحفاس إلاٜخفادي بموابي ظير ألِا

مـــــا٫  الخهـــــاع ؤلا٢خهـــــاصي ؤؾـــــلىب مـــــً ؤؾـــــالُب الخـــــغب اإلاؿـــــخسضمت مىـــــظ ال٣ـــــضم فـــــي ؾـــــُا١ ألٖا

مـا٫ طاث الُــاب٘ الٗؿـ٨غي اإلاؿـلر ٣ٞــِ بـحن ًم٨ـً ؤن ٌكــ٩ل الٗضاثُـت ، ٞهـظٍ ألازحـرة ال جًــم ٣ٞـِ ألٖا

الخهــاع ومىــ٘ ؤو ج٣ُُــض اإلاــغوع الـــبري والبدــغي والجــىي لؤلشــخام واإلاغ٦بــاث والؿــًٟ والُــاثغاث بٛـــغى 

 خغ٦ت الى٣ل ٖمىما لؤلشخام والؿل٘.و٠٢ ؤو ج٣ُُض 

                                                           

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" -(1

 .40، ٓوعغ ٍبثن، ص 2011

 .40، ص ٗلَٚوعغ أُ -(2
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ٗ هىن الـــضولي، و٢ـــض جـــم الـــىو ٖلُـــه نـــغاخت يـــمً ؤؾـــلىبا مكـــغوٖا بمىظـــب ٢ىاٖـــض ال٣ـــا  بر ـخـــَو

ت، والــتي ًــخم اللجــىء  41الٟهـل الؿــاب٘ فـي اإلاــاصة  مــً مُشـا١ ألامــم اإلاخدـضة ٦إخــض ألاؾــالُب ٚــحر الٗؿــ٨ٍغ

 :، وههذ ما وخمل الضو٫ ٖلى طل٪لى ههابهلؿلم وألامً الضولُحن وبٖاصتهما ببلجها في ؾبُل ٞغى ا

رٍ مـً الخـذابير ال ـ  ال جخىلـب اظـخخذام الٝـوة املعـلحت مل لغ ألامً أن يٝـشس مـا ي ـب اجخـا"

لخىٙيــز ٜشاساجــ ل ولــ  أن يىلــب إى أِمــاء ألامــم املخحــذة جىبيــٞ َــزٍ الخــذابيرل وي ــوص أن ي٢ــون مــً 

يــــــــت  ــــــــٚ الفـــــــالث إلاٜخفــــــــاديت واملواــــــــالث الحذيذيــــــــت والبحشيـــــــت والجويــــــــت والبريذيـــــــت والبٜر بين ـــــــا ٜو

ا مً وظائل املواـ يَر ىْ الّالٜاث الذبلوماظيتوالالظل٢يت ٔو ٙا حضئيا أو ١ليا ٜو   (1) "الث ٜو

ـــــت مـــــً ألامشلـــــت الـــــ ٟـــــا لـــــه ـَـــــظٍ مجمٖى تي ٌؿـــــى٢ها اإلاُشـــــا١ للخهـــــاع الا٢خهـــــاصي ُٞمـــــا ٌكـــــبه حٍٗغ

٣ٗ٦ىباث ا٢خهاصًت، ل٨ً ألاؾئلت الجضًت التي ًُغخا بهةهاط َظا ألاؾلىب ؾىاء في بَاع ٣ٖىبـاث ؤممُـت 

ــل ًد٣ــ٤ اإلاٗــاًحر ؤلاوؿــاهُت اإلا٨ٟىلــت  ؤو فــي بَــاع هــؼإ مؿــلر ؤو خالــت بخــخال٫ هــي فــي مــضي مكــغوُٖخه، َو

ت مىــه  ــل ًد٣ــ٤ مبــضؤ الخىاؾــب بدُــض ج٩ــىن اإلاؼاًــا الٗؿــ٨ٍغ مــا٫ الٗضاثُــت، َو بمىظــب يــىابِ ؾــحر ألٖا

ـل ًد٣ــ٤ مبـضؤ الخمُــ م٨ـً جىظجهــه  حز ـجٟـى١ ب٨شحــر آلازـاع ٚحــر ؤلاوؿـاهُت لــه، َو حـر اإلا٣ــاجلحن ٍو بـحن اإلا٣ــاجلحن ٚو

ـــحر مــبرعة فــي خالـت مــا مبا ـت ٚو قـغة بلـى اإلا٣ــاجلحن صون ؾـىاَم، ؤال ًخًــمً طلـ٪ آزــاع ٖكـىاثُت ؤو آالم مَٟغ

ــا جُــغح  حَر ــت ومــىاص الُا٢ــت َــظٍ ألاؾــئلت ٚو ظًــت وألاصٍو قــمل مــىاص ؤؾاؾــُت لب٣ــاء الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ٧اأٚل

ال٣ٗىبــــاث ؤلا٢خهــــاصًت  بجضًــــت خــــى٫ َــــظا ألاؾــــلىب، فــــي الخ٣ُ٣ــــت وبــــالىٓغ بلــــى ؤلاظــــغاءاث الـــــتي جخًــــمثها

ألاشــــــخام اإلاـــــــضهُىن والؿـــــــ٩ان  خًــــــغع الغثِســـــــ ي مـــــــً َــــــظٍ ؤلاظـــــــغاءاث َـــــــموالخهــــــاع ؤلا٢خهـــــــاصي ؤن اإلا

اإلاـــــضهُىن وطلـــــ٪ إلاؿاؾـــــه ب٩ـــــل اإلابـــــاصت اإلاـــــظ٧ىعة ؾـــــاب٣ا، و٢ـــــض ؤزبدـــــذ الخجـــــاعب الضولُـــــت فـــــي الٗـــــغا١ وفـــــي 

 (2) ٞلؿُحن اإلادخلت ؤن الاظابت ًٖ ألاؾئلت الؿاب٣ت ٧اهذ بالىٟي.

اإلاىظـــه بلــــى ٞئــــت اإلا٣ـــاجلحن خهــــغا ًىُـــىي ٖلــــى اهةها٧ــــاث زُــــحرة لل٣ــــاهىن الــــضولي  حر ـٚــــالخهـــاع  بن

ُـــــت  ىُلـــــ٤ َـــــظا الخدلُـــــل مـــــً مسخلـــــ٠ ال٣ىاٖـــــض ال٣اهىهُـــــت الٗٞغ ؤلاوؿـــــاوي ٢ـــــض جغقـــــى بلـــــى ظـــــغاثم خـــــغب، ٍو

ــ٘ الؿـ٩ان اإلاـضهُحن  برـخـوالاجٟا٢ُـت طاث الهـلت، ُٞٗ يــمً  (3)٦إؾــلىب مـً ؤؾـالُب ال٣خـا٫ مدٓـىعاججَى

لشــاوي مـً البروجى٧ـى٫ ا 14اإلاـاصة و٦ـظل٪  ،54اإلاـاصة ال٣ٟـغة ألاولـى مــً فـي  1977البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ألاو٫ 

ُـــان واإلاـــىاص التـــي ال ، ومىـــه ًدٓـــغ جىنـــال لخماًـــت اإلاـــضهُحن1977  ، مهاظمـــت ؤو جـــضمحر ؤو ه٣ـــل ؤو حُُٗـــل ألٖا

ــت ؤمشلــت ٖــً اإلاــىاص ، ٚنــى ٖثهــا لب٣ــائهم ــضصث اإلاــىاص مجمٖى طاث ؤَمُــت ب٢خهــاصًت وبوؿــاهُت  بر ـخــحٗ تيـالــٖو

   جيخ هــــا واملحاـــــيل واملاؼــــيت ومشا٘ــــٞ ـاملــــواد الٕزائيــــت واملىــــاوٞ الضساِيــــت الــــ" ٦بــــري للمــــضهُحن وهــــي

اث اإلاؿـلخت فـي " اإلاُبـ٤ ٖلـى الجزاٖـظـان سيمـواهـو صلُـل " ٦مـا"، مياٍ الؽشب وؼب٣ات ا وأؼـٕا٥ الـشي..

ــ٘ الؿــ٩ان اإلاــضهُحن ؤو لــم ًــخم جؼوٍــض  ٖلــى خٓــغ ؤؾــلىب الخهــاع 1994 البدــاع لٗــام بطا ٧ــان بٛــغى ججَى

ت لب٣ائهم. ظًت واإلاىاص الًغوٍع  (4)اإلاضهُحن ب٨ٟاًةهم مً ألٚا

                                                           

 ٖٓ اُلظَ اَُبثغ. ٤ٓ41ضبم األْٓ أُزؾلح أُبكح  -(1

، >>اُزلوهخ ث٤ٖ أُوبر٤ِٖ ٝؿ٤و أُوبر٤ِٖ<<، ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػبِشطالػ اُل٣ٖ  -(2

101 ،102  . 

3(- Jelena PEJIC, op.cit., pp. 1097, 1098. 

 .631، ٓوعغ ٍبثن، ص ػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبِٟٔٛعٛ -(4
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ازـــت واإلاؿــاٖضاث ؤلاوؿـــاهُت مـــ٘  ٦مــا ًٟـــغى ال٣ـــاهىن الــضولي ؤلاوؿـــاوي يـــمان مــغوع بعؾـــالُاث ؤلٚا

ـــت ـٗـــت ٖلـــى يـــغوعة الـــمـــً اجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الغاب 23جـــىو اإلاـــاصة ، و (1)الاخخٟـــاّ بدـــ٤ مغا٢بةهـــا ترزُو بدٍغ

ــاث اإلاسههــت لؤلَٟــا٫ صون الخامؿــت ٖكــغة  ت واإلاالبـــ واإلا٣ٍى ظًــت الًــغوٍع مــغوع ؤي بعؾــالُاث مــً ألٚا

ــــــت واإلاهمــــــاث الُبُــــــت، خــــــ ثمــــــً الٗمــــــغ، واليؿــــــاء الخىامــــــل والىٟــــــاؽ، و٦ــــــظا بعؾــــــالُا تى للمــــــضهُحن ـألاصٍو

املـشوس "فـي ٣ٞغتهـا الشاهُـت  1977ى٧ـى٫ ألاو٫ مـً البروج 72 وؤياٞذ اإلاـاصةالىا٢ٗحن جدذ ؾلُت الخهم، 

لــت لجميــْ إسظــالياث وج هــ  59و 55 ، وجــىو اإلاــاصجحنيزاث الٕــور والّــاملين ِلي ــا"ـالعــشيْ وبــذون ِٜش

ازــت  ٖلــى الـــتزام صولــت ؤلاخــخال٫ 1949مــً اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ الغابٗــت   مــ٘ يــغوعةبدؿــهُل مــغوع بعؾــالُاث ؤلٚا

، ٦مـــــا جلــــــتزم بٗــــــضم حر ٧اُٞـــــتـٚـــــال ؾــــــُما بطا ٧اهـــــذ  مـــــضاصاث الُبُـــــتإلاان الٛظاثُـــــت وؤلا جؼوٍـــــض الؿـــــ٩ان بـــــا

مـً  81 اإلاـاصة، وجلـؼم (2)ؤلاؾدُالء ٖلى َظٍ اإلاىاص بال لخاظت ٢ىاتها م٘ مغاٖاة اخخُاظاث الؿ٩ان اإلاضهُحن

إصاء اإلاهـــام ؤلاوؿـــاهُت بـــ ح للجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغجزإ بالؿـــماـؤَـــغاٝ الـــ 1977البروجى٧ـــى٫ ألاو٫ 

 .ال٣ُام بإي وكاٍ بوؿاوي آزغ لهالر َاالء الطخاًا و 

ٗا٢ـــب  ـــ٘  (25/ب/8/2الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت فـــي اإلاـــاصة )َو ٖـــل حٗمـــض ججَى

مـــت خـــغب ازـــت اإلاىهـــىم ٖلجهـــا فـــي اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ ٦جٍغ ، ٦مـــا الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن ؤو ٖغ٢لـــت بعؾـــالُاث ؤلٚا

خمــــاُ الجماِــــت ِمــــذا  حــــوا٥ مّيؽــــيت يٝفــــذ ت ــــا اَال٠هــــا ار اإلاــــاصة الؿاصؾــــت ٖلــــى بٖخبــــاع ؤن "حكــــح

مت بباصة مٗا٢ب ٖلجها بمىظب الىٓام ألاؾاس ي.الّٙاي ١ليا أو حضئيا    (3)" ظٍغ

 حزاس الحفاس إلاٜخفادي ِاع ٜىاُ ٔضة في ألاساىو  املحخلت: -2

لـضولي جماعؽ ؾـلُاث الاخـخال٫ ٖلـى ألاعاضـ ي الٟلؿـُُيُت اإلادخلـت الٗضًـض مـً اهةها٧ـاث ال٣ـاهىن ا

ؤلاوؿــاوي وال٣ــاهىن الــضولي لخ٣ــى١ ؤلاوؿــان، و٧ــان الخهــاع ؤ٦ـــثر اإلاماعؾــاث ؤلاؾــغاثُلُت اهةهاظــا، و٢ــض ؤصي 

ــت وجــضمحر مُــاع ٚــؼة وو٢ــ٠ اإلاُىـــاء الىخُــض بلــى ٧اعزــت بوؿــاهُت خ٣ُ٣ــت أل٦ثــر مــً ملُـــىن  بٚــال١ اإلاٗــابغ البًر

ــم نــ ٍغ صولُــت ٛغ اإلاؿــاخت، و٢ــض نــضعث ج٣ــاع وههــ٠ اإلالُــىن ؾــا٦ً فــي ؤ٦ـــثر الب٣ــإ ا٦خٓاْــا فــي الٗــالم ٚع

مــت صولُــت، ومــً بــحن ٦شـــحرة مــً ظهــاث عؾــمُت جا  لــى بٖخبــاٍع ظٍغ ٦ــض ٖلــى ٖــضم مكــغوُٖت َــظا الخهــاع ٖو

غ الضولُـت َــى طلــ٪ الـظي ؤٖضجــه لجىــت ألامـم اإلاخدــضة لخ٣مـ ي الخ٣ــاث٤ والتــي ؾـمُذ وؿــبت بلــى  ؤبـغػ الخ٣ــاٍع

 2008ذ بٗـض الٗـضوان ؤلاؾـغاثُلي ٖلـى ٢ُـإ ٚـؼة ٖـام " والتي ق٩لسيدؽاسد ٔولذظخون عثِؿها ال٣اض ي "

٤ ٢غاع مجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة  ش ًٖ ٍَغ وؤقـاع ال٣ـغاع فـي بخـضي  2009ًىاًغ  12بخاٍع

 ٍ حؿلُما بإن الخهاع ًمشل ٣ٖابا ظماُٖا، وظاء ٞجها:بر ـخ٣ٞغاجه بلى ما ٌٗ

ىــــاُ ٔــــضة املحخــــلل بمــــا فــــي رلــــ٤ إٔــــالٛ وإر  عــــلم بــــجن الحفــــاس إلاظــــشائياي املٙــــشوك ِاــــع ٜ"

زيـــــــت وألادويـــــــتل  ؽـــــــ٣ل ِٝابـــــــا حماِيـــــــا للمـــــــذهيين  املّــــــابش الحذوديـــــــت ووٜـــــــٚ إمـــــــذاداث الوٜـــــــود وألٔا

 (4)"الٙلعىىيين ويٙضو  إلع هخائم إوعاهيت وبيييت وخيمت

                                                           

 .172، ٓوعغ ٍبثن، ص 55، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  -عٕٞ -(1

 . 199، 198أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

 .668، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3

ٟ األساػٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّسزٍخ، ٚثخبطخ االٔزٙبوبد إٌبشئخ ػٓ اٌٙدّبد اٌؼغىش٠خ االٔزٙبوبد اٌدغ١ّخ ٌسمٛق اإلٔغبْ ف -(4)

 .2، ٓغٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُزبثغ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح، ٓوعغ ٍبثن، ص اإلعشائ١ٍ١خ األخ١شح ػٍٝ لطبع غضح
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لـى ٢ُــإ ٚــؼة وال٣ُـام بإٖمــا٫ الخد٣ُــ٤ واإلاٗاًىـت وجل٣ــي الكــهاصاث والى٢ــٝى بٗـض جى٣ــل اللجىــت بو 

جزإ فــــي ٚـــــؼة ـبٗشــــت ألامـــــم اإلاخدــــضة لخ٣مــــ ي الخ٣ــــاث٤ بكــــإن الــــ ى حجــــم الــــضماع وآزــــاع الخهــــاع ؤنــــضعثٖلــــ

ش  ا بخاٍع َغ غ بؾغاثُل 2009ؾبخمبر  15ج٣ٍغ ظـغاثم اإلاؿـاولُت ٖـً اعج٩ـاب ٦ؿلُت اخخال٫  ، وخمل الخ٣ٍغ

لـى عؤؽ اإلاىيـٖى، (1)خغب واهةها٧اث ناعزت لخ٣ـى١ ؤلاوؿـان وال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي اث التـي خ٣ـ٤ ٖو

ـغ ٖلـى  غ وو٠٢ ٖلجهـا َـى الخهـاع ٖلـى ال٣ُـإ الـظي جماعؾـت ؾـلُت ؤلاخـخال٫، و٢ـض قـهض الخ٣ٍغ ٞجها الخ٣ٍغ

مسخلــ٠ آلازــاع ؤلاوؿــاهُت الىزُمــت لؿُاؾــت الٗــؼ٫ والخهــاع، وجــم جلخــُو طلــ٪ يــمً مــا وعص فــي اإلاــىظؼ 

غ والظي ٢ضم ظاهبا للىظه اإلآلم لهظا الخهاع اإلاؿخم  غ:الخىُٟظي للخ٣ٍغ

س٠ـــضث البّثـــت  الٙفـــل الخـــامغ( ِاـــع ِمليـــت الّـــض٥ يٜخفـــادي والعياســـو  الـــزي جٙشلـــ  "

إظـــشائيل ِاـــع ٜىـــاُ ٔـــضةل واملؽـــاس إليـــ  بفـــوسة ِامـــت باظـــم الحفـــاسل ويؽـــمل الحفـــاس جـــذابير مثـــل 

ٙـــــل املّـــــابش الحذوديـــــت أمـــــام ألا ـــــخاؿ  ٘ـــــشك ٜيـــــود ِاـــــع العـــــلْ الــــــ   يم٢ـــــً اظـــــخيرادَا إلـــــع ٔـــــضة ٜو

ـــو مـــا  عـــخمش أحياهـــا  يـــامل بمـــا فـــي رلـــ٤ إحـــشاء جخٙيمـــاث فـــي إلامـــذاد بـــالوٜود والعـــلْ والخـــذم اثل َو

وال٢هشبــــاءل ٠مــــا يخــــجزش إٜخفــــاد ٔــــضة جــــجزشا ؼــــذيذا بخٝلــــيق معــــاحت الفــــيذ املعــــموح ت ــــا للفــــياديً 

الٙلعــــىىيين وإوؽــــاء مىىٝــــت ِاصلــــت ِاــــع الحــــذود بــــين ٔــــضة وإظــــشائيلل ممــــا يخٙــــن معــــاحت ألاسك 

الفــىاِتل وباألالــا٘ت إلــع أن الحفــاس يخلــٞ حالــت وــواسئل ٘ هــ  ٜــذ ألــّٚ ٠ثيــرا املخاحــت للضساِــت و 

ــــــذساث الاــــــحت وامليــــــاٍ والٝىاِــــــاث الّامــــــت ألاخــــــشى ِاــــــع إلاظــــــخ ابت لحالــــــت  مــــــً ٜــــــذساث العــــــ٣ان ٜو

 الىواسئ الىاؼ ت ًِ الّملياث الّع٢شيت.

إلـع أٜصـو  حـذ ومً سأي البّثت أن اظشائيل ما صالذ ملضمـت بموحـب اجٙاٜيـت حىيـٚ الشابّـت و 

حعــم  بــ  الوظــائل املخاحــت لهــال بمــمان جوسيــذ املــواد الٕزائيــت واللــواصم الىبيــت ولــواصم املعدؽــٙياث 

 (2) "والعلْ ألاخشى بٕيت جلبيت يحخياحاث إلاوعاهيت لع٣ان ٜىاُ ٔضة دون ٜيذ مً الٝيود

اومــت الٟلؿــُىُت ل٣ــض جبــحن خؿــب اإلاــىظؼ الخىُٟــظي بــإن الخهــاع ؤلاؾــغاثُلي لــِـ مىظهــا بلــى اإلا٣

٦مــــا جــــضعي ٢ـــــىة ؤلاخــــخال٫، وألامـــــغ ٦مــــا جمـــــذ ؤلاقــــاعة بلُـــــه ؾــــاب٣ا ال ٌٗـــــضو ٧ىهــــه ٣ٖابـــــا ظماُٖــــا للكـــــٗب 

الٟلؿُُني، طلـ٪ ألهـه ال ًمــ مىـا٤َ ج٣خهـغ ٖلـى وظـىص اإلا٣ـاجلحن وال ٌكـخمل ٖلـى خٓـغ ؤؾـلخت ؤو مـىاص 

ــغ ٞـةن الخهــاع ٌكــ٩ل ٖـؼال ا٢خهــا صًا وختــى ؾُاؾـُا، بــل ٌكــخمل لالؾـخسضام الٗؿــ٨غي، و٦مـا ط٦ــغ الخ٣ٍغ

ٖلــــــى مــــــىاص ال ٚـــــــنى ٖثهــــــا لب٣ــــــاء الؿــــــ٩ان اإلاــــــضهُحن مــــــ٘ بٚــــــال١ اإلاٗــــــابغ ومىــــــ٘ مــــــغوع ألاشــــــخام والبًــــــاج٘ 

 والخضماث بما في طل٪ بمضاصاث الى٢ىص وال٨هغباء.

٦مــا ٣ًــىم الخهــاع ٖلــى ج٣لــُو مؿــاخت الهــُض ٢بالــت ؾــىاخل ٚــؼة بلــى خــض ٦بـــحر ظــضا، و٦ــظل٪ 

هــلج٣لـُو مؿــاخت ألاعاضـ  وبالخــالي ال  ،ي الؼعاُٖــت واإلاىــا٤َ الهـىاُٖت والتــي جدىلـذ بلــى مىــا٤َ ٖـؼ٫ ٞو

مىــ٘ مــغوع البًــاج٘ بمــا ٞجهـــا  ًم٨ــً اؾــخٛاللها، وبالخــالي ًمىــ٘ َــظا الخهــاع الهـــُض والؼعاٖــت والهــىاٖت ٍو

ــ٘ ومىــ٘ مــغوع اعؾــالُاثت والُبُــت، وجدــى٫ ٢ُــإ ٚــؼة بــظل٪ باإلاــىاص الٛظاثُــ  لــى ســجً ٦بحــر ووكــاٍ للخجَى
                                                           

1(- "Human rights in Palestine and other occupied Arab territories - Report of the united 

nations fact fading mission in Ghaza conflict",  Human rights council, op.cit., 550, 551.  

رمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظٟ اٌسمبئك ثشأْ إٌضاع  –زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ فٟ فٍغط١ٓ ٚاالساػٟ اٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخشٜ  -(2)

 .5، ٓغٌِ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُزبثغ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح، ٓوعغ ٍبثن، ص ٛخض اٌزٕف١زٞ(االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد)اٌّ-فٟ غضح
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لـ٤ اإلاٗـابغ، ٧ـل مـً َـظٍ  ازت وال٣ىاٞـل الُبُـت وزـغوط الجغحـى واإلاغضـ ى لخل٣ـي الٗـالط ومىـ٘ الؿـٟغ ٚو ؤلٚا

مت ببـاصة وظـغاثم يـض ؤلاوؿـاهُت، جغج٨ـب  ها ٌك٩ل ظٍغ مت خغب ٖلى خضا، ومجمٖى اث حك٩ل ظٍغ اإلامىٖى

٩ـي ًمىـ٘ طلـ٪ ، وال اإلاد٨مـت الجىاثُـت ؤمام الٗالم الخـغ ، وال جخدـغ٥ ألامـم اإلاخدـضة ٣ٞـِ ألن بهـا ُٞخـى ؤمٍغ

ـــغ  الضولُـــت ٣ٞـــِ ألن مجلــــ ألامـــً ٌؿـــخُُ٘ ججمُـــض ؤي ملـــ٠ بكـــ٩ل ؾـــىىي إلاـــضة ٚحـــر مدـــضصة، وختـــى ج٣ٍغ

 ٚىلضؾخىن الظي ًىص ي ٖلى جىنُاث بمدا٦مت ٢اصة الاخخال٫ ال ًؼا٫ خبِـ ألاصعاط.

ٖمـــا٫ إلاـــا ؾـــب٤، جُغ٢ىـــا للخدـــضًاث التـــي جُغخهـــا ؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ ٖلـــى يـــىابِ ؾـــحر ألا  وخالــــت

الٗضاثُت، وحٗغيىا في البضاًت للخغوب ٚحر اإلاخ٩اٞئت وخغب اإلاـضن والتـي جـخم بـحن َـٝغ ٢ـىي ًملـ٪ الٗـضة 

ــــٝغ يــــ٠ُٗ ًلجــــإ بلــــى اؾــــخسضام ؤؾــــلىب خــــغب الٗهــــاباث واإلاــــضن، ٣ُٞــــىم الُــــٝغ ال٣ــــىي  والٗخــــاص َو

٘ إلنهــاء خالــت ؤلاؾــخجزاٝ ب٣هــ٠ ؤو تجــىم م٨شــ٠ ٢ــ ض ٌكــ٩ل باؾــخٗغاى ال٣ــىي ومداولــت الخؿــم الؿــَغ

لجإ الُٝغ ال٠ًُٗ بلى حُُٛـت الـى٣و الٗؿـ٨غي بإؾـالُب ٚحـر  ُان اإلاضهُت، ٍو زُغا ٖلى اإلاضهُحن وألٖا

٦مــا الخٓىــا ٦ُــ٠ جماشــ ى البروجى٧ــى٫ ألاو٫ مــ٘ جسُٟــ٠ الكــغوٍ ٖلــى  حز ـج٣لُضًــت ٢ــض جمـــ بمبــضؤ الخمُــ

ابُت التـي حٗ ــحر ممــؤؾـلىبا ٖكـ بر ـخـم٣اجلي خغوب اإلاضن، ٦ما جُغ٢ىا لؤلؾالُب ؤلاَع مـ٘ ؤلازـخالٝ  حز ـىاثُا ٚو

اب ويغوعة يبُه ٢بل بَال١ َظا الىن٠ ؾُاؾُا.  في حٍٗغ٠ ؤلاَع

ت وألامىُـــــت الخانـــــت والخدـــــضًاث الــــــتي  و٢ـــــض ٖغظىـــــا ٖلـــــى ؤؾـــــلىب بؾـــــخسضام الكـــــغ٧اث الٗؿـــــ٨ٍغ

مــا٫ الٗضاثُــت وبٞالتهــا مــً ال٣ٗــاب  ــضم بلتزامهــا بًــىابِ ؾــحر الٖا جُغخهــا مــً خُــض ويــٗها ال٣ــاهىوي ٖو

ها للمؿـــاءلت وجُغ٢ىـــا للمٗالجـــت ال٣اهىهُـــت لهـــظٍ ألاويـــإ فـــي مبـــاصعاث وز٣ُـــت مـــىهترو ظـــ غاء ٖـــضم زًـــٖى

ومضوهـــت الؿـــلى٥ الضولُـــت، ومـــً ظهـــت ؤزـــغي جُغ٢ىـــا بلـــى ؤؾـــلىب الخهـــاع ؤلا٢خهـــاصي والـــظي وظـــضها بإهـــه 

مـــت خـــغب مـــً زـــال٫ الاهةها٧ـــاث الجؿـــُمت للبروجى٧ـــى٫ و٦ـــظل٪ يـــمً هٓـــام عومـــ ا ٌكـــ٩ل فـــي خ٣ُ٣خـــه ظٍغ

غ ٚىلضؾخىن   ، 2009ألاؾاس ي، وجُغ٢ىا في طل٪ لخالت الخهاع ٖلى ٚؼة ٖلى يىء ج٣ٍغ
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  املبحث الثاوي:املبحث الثاوي:

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتالخحذياث املىشوحت خال٥ ِمليت جىٙيز لوابي ظير إلِا   الخحذياث املىشوحت خال٥ ِمليت جىٙيز لوابي ظير إلِا

مــا٫ الٗضاثُــت زُــىة َامــت وؤؾاؾــُت فــي ؾــبُل جغقــُض  بن ٖملُــت جىُٟــظ وبهٟــاط يــىابِ ؾــحر ألٖا

زإ اإلاؿـــلر وبالخـــالي يـــمان بخــــترام الالتزامـــاث الضولُـــت للـــضو٫، وال قـــ٪ ؤن ٖملُـــت الخىُٟـــظ ؤ٦ــــبر آلزـــاع الــــج

ت مً آلالُاث والًماهاث التي حؿاٖض في جُب٤ُ ال٣ىاٖـض ال٣اهىهُـت وويـٗها خـ الىٟـاط،  حز ـجغجبِ بمجمٖى

ٖلــى ٞٗالُــت  وهدُجــت العجبــاٍ ال٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت بهــظٍ آلالُــاث ٞــةن ؤي يــ٠ٗ ؤو ٖىاثــ٤ ٢ــض حكــىبها ًــازغ 

َــظٍ آلالُــاث والبدــض فــي الخدــضًاث جىاظــه ٖملُــت  ، وؾــىٗمل فــي مــا ًلــي ٖلــى جدلُــل صوع ال٣ىاٖــض الضولُــت

ني في مُلب ؤو٫، والضولي في مُلب زان. حن الَى  الخىُٟظ ٖلى اإلاؿخٍى

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

ما٥ الّذائيت ِاع املعخوى الذولي  ما٥ الّذائيت ِاع املعخوى الذولي ِوائٞ جىٙيز لوابي ظير ألِا   ِوائٞ جىٙيز لوابي ظير ألِا

الٗضًـــض مـــً آلالُـــاث التـــي حؿـــهم فـــي جُٟٗـــل ٖلـــى الهـــُٗض الـــضولي ؤلاوؿـــاوي  نـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي

ـــاء بالتزاماتهـــا ؤلاوؿـــاهُت بمىظـــب َـــظٍ ال٣ىاٖـــض،  مـــا٫ الٗضاثُـــت وخمـــل الـــضو٫ ٖلـــى الٞى يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ٗاث ؤو م٩ُاهـــ ماث جدـــضًاث ٦بــــحرة جدـــض مـــً حز ـوجىاظـــه َـــظٍ آلالُـــاث ؾـــىاء ٧اهـــذ فـــي قـــ٩ل َُئـــاث ؤو حكـــَغ

اًةهــــا للمبــــاصت ؤلاوؿــــاهُت، وخؿــــب َبُٗــــت وكــــاٍ َــــظٍ آلالُــــاث ؾــــِخم ج٣ؿــــُمها بلــــى آلُــــاث ٞٗالُةهــــا وعٖ

 صولُت و٢اثُت وع٢ابُت في ٕٞغ ؤو٫، وآلُاث صولُت عصُٖت ٕٞغ زان.

  ::الُٙش ألاو٥ الُٙش ألاو٥ 

ابيت والوٜائيت ِاع املعخوى الذولي  ابيت والوٜائيت ِاع املعخوى الذولي مؽ٢الث جّٙيل دوس ألياث الٜش   مؽ٢الث جّٙيل دوس ألياث الٜش

عظـــت ٦بحـــرة مـــً ألاَمُـــت، ألن ألامـــغ ًخٗلـــ٤ بًـــىابِ الـــضوع الى٢ـــاجي والغ٢ـــابي فـــي َـــظا اإلا٣ـــام ٖلـــى ص

لــــى َــــظا الهــــُٗض حٗمــــل الٗضًــــض مــــً آلالُــــاث ٖلــــى جدؿــــحن الالتــــزام بال٣ىاٖــــض  مــــا٫ الٗضاثُــــت، ٖو ؾــــحر ألٖا

ؾخسضام وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ ؤزىـاء الجـزإ اإلاؿـلر، وفـي مـا ًلـي في اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بازخُاع وا ؤلاوؿاهُت

 ضًاث اإلاٗانغة التي جهٗب مهمت َظٍ آلالُاث. ؾىداو٫ الى٢ٝى ٖلى الخد

  اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش:اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش:الخحذياث ال   يىشحها دوس الخحذياث ال   يىشحها دوس أوال: أوال: 

غ  جًــــُل٘ الــــضولي ؤلاوؿــــاوي  وجُٟٗــــل ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن  اللجىــــت الضولُــــت بــــضوع عاثــــض فــــي مجــــا٫ جُــــٍى

مــــا٫ الٗضاثُــــت، وبــــظل٪ خملــــذ ل٣ــــب خــــاعؽ ال٣ــــاهىن  ٖمىمــــا، ال ؾــــُما جلــــ٪ اإلاخهــــلت بًــــىابِ ؾــــحر ألٖا

حر لهــا، ـ، وال قــ٪ ؤن ؤي ه٣ــاثو ٢ــض حكــىب ٖمــل اإلاىٓمــت ٢ــض جًــ٠ٗ مــً الــضوع ال٨بــ(1)الــضولي ؤلاوؿــاوي

ًــ٠ٗ مــً ٞٗالُــت ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت، وهٓــغا لهــظا الخدلُــل، ٞــةن اللجىــت الضولُــت جىظــه بالٟٗــل ٖــضة  ٍو

ٝغ ٖلــى ؤَــم الاهخ٣ــاصاث اإلاىظهــت بقـ٩االث جخٗلــ٤ بىٓامهــا ال٣ــاهىوي و٦ـظل٪ ٖملهــا اإلاُــضاوي ؾــىداو٫ الخٗـ

 للمىٓمت ٖلى ٧ل َظٍ ألانٗضة:

                                                           

 ٓوعغ ٍبثن. )طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ(، >>اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، عبٔذٚصا٣ق  -(1
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 :الذوليت ِذم ولوح الولْ الٝاهووي للجىت -1

ـــظَب  م مـــً الـــضوع البـــاعػ للجىـــت الضولُـــت بال ؤن ويـــٗها ال٣ـــاهىوي ٚــــحر واضـــر جمامـــا، ٍو ٖلـــى الـــٚغ

٣ــا للمٗــاًحر الضولُــت حٗ  60مُــت وجسًــ٘ للمــاصة خ٩ى  حر ـٚــمىٓمــت صولُــت  بر ـخــالــبٌٗ بــإن اللجىــت الضولُــت ٞو

ىُــت، ُٞمــا ًــظَب آزــغون زانــت مؿدكــاعي اللجىــت الضولُــت  ؿــغي ٦جمُٗــت َو مــً ال٣ــاهىن اإلاــضوي الؿَى

ًـاث التـي  ٣ـضمىن فـي طلـ٪ ٖـضة حعـج مـً بُثهـا الخٍٟى بـإن الهُئـت جخمخـ٘ بالصخهـُت ال٣اهىهُـت الضولُـت ٍو

ن اللجىـــت الضولُـــت وؤ٦ثـــر مـــً زمـــاهحن صولـــت جمىدهـــا بًاَـــا الاجٟا٢ُـــاث ؤلاوؿـــاهُت الضولُـــت، اجٟا٢ُـــاث اإلا٣ـــغ بـــح

ؿــغي للجىــت  لــى عؤؾــها اٖـــتراٝ ؤلاجدــاص الؿَى ٌٗتــٝر ٞجهــا ال٨شحــرون لهــا بالصخهــُت ال٣اهىهُــت الضولُــت ٖو

حٗتــــٝر بدهــــاهت وامخُــــاػاث اللجىــــت  تيـالــــالضولُــــت بهــــظا الىيــــ٘، وال٣ــــغاعاث ال٣ًــــاثُت للمدــــا٦م الضولُــــت 

ٟجها بالكهاصة ؤمامهـا، ًًـاٝ بلـى طلـ٪ مىدهـا مغ٦ـؼ اإلاغا٢ـب  وخ٣ها في الٗمل الؿغي وخ٤ ٖضم بصالء مْى

 (1) لضي مىٓمت ألامم اإلاخدضة.

م مـــً ٧ــــل طلـــ٪، ٞــــةن اللجىـــت الضولُــــت لـــم جيكــــإ بمىظـــب اجٟا٢ُــــت صولُـــت ولــــم حؿــــاَم  لـــى الــــٚغ ٖو

ُــت الــضو٫ فــي ويــ٘ هٓامهــا ألاؾاســ ي وال ًىظــض اٖـــتراٝ ٖــام بالصخهــُت ال٣اهىهُــت الضولُــت، ٞاللجىــت الضول

مىٓمت ٚحـر خ٩ىمُـت لهـا امخُـاػاث جمازـل جلـ٪ اإلامىىخـت للمىٓمـاث الضولُـت وبـظل٪ ٩ًـىن لهـا ويـ٘ زـام 

ؤو تجحن، بال ؤن َظا الىي٘ اإلا٣ٗض للمىٓمت ًجٗل ال٨شحر مً ألامىع جلخبـ خى٫ الىٓام ال٣ـاهىوي الـظي 

تــراٝ مــً ٖــضمها،  وبالخــالي ٖلــى اللجىــت جسًــ٘ لــه اللجىــت زانــت ؤن الىيــ٘ الــضولي ٌٗخمــض ٖلــى خالــت الٖا

الضولُت الخغوط مً ون٠ الىي٘ الخام والؿعي م٘ مىٓمت الامم اإلاخدضة ل٣ٗـض اجٟـا١ ٖـام ٢ـض ٩ًـىن 

 (2) له بمىظب اٖتراٝ ٖام بالصخهُت ال٣اهىهُت الضولُت.

 ٔموك مىهج ِمل اللجىت الذوليت ج اٍ يهت ا١اث: -2

هىن الضولي ؤلاوؿاوي التي حكهضَا، جيخهج اللجىت الضولُت ؾُاؾُت زانت بػاء بهةها٧اث ال٣ا

ت وال٣ُام بمؿاعي لضي الُٝغ اإلاؿاو٫ في ؾبُل و٠٢ َظٍ  وحٗخمض َظٍ الؿُاؾُت ٖلى مبضؤ الؿٍغ

ؼ الش٣ت االتي جدٓى بها لضي ٧ل ؤَغاٝ  غظ٘ اللجىت طل٪ بلى حٍٗؼ
ُ
ضم الخىضًض الٗلنى بها، وج ؤلاهةها٧اث ٖو

وضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت، ٦ما ٌٗتٝر ال٣ًاء الجىاجي  الجزإ ما ٌؿمذ لها بالىنى٫ بلى اإلاٗخ٣لحن

ؿالُٞا وعواهضا وال٣ىاٖض  ٟجها بالكهاصة ؤمامها في ًٚى الضولي للمد٨مت بالخ٤ في ٖضم بصالء مْى

م مً اخخٟاّ اللجىت بد٤ الخىضًض الٗلني باالهةها٧اث  لى الٚغ ؤلاظغاثُت للمد٨مت الجىاثُت الضولُت، ٖو

ؤن َظٍ الؿُاؾُت جب٣ى مدل بهخ٣اص خاص ٧ىن اللجىت ال حؿخسضم َظا الخ٤ بال ، بال (3)في قغوٍ مُٗىت

في خاالث هاصعة ختى م٘ طل٪، ٞبٌٗ الاهةها٧اث ال ًخم و٢ٟها بال بٗض ٞطخها ومٗا٢بت اإلاؿاولحن ٖثها 

في  ٦ما ؤن الجغاثم الضولُت ال حٗخض بٗضص الطخاًا وال بحؿإ الىُا١، ٞٗلى اللجىت الضولُت بٖاصة الىٓغ 

٣ا إلاا جملُه مهلخت الطخاًا.   َظٍ الؿُاؾت ٞو

                                                           

 .86 -76ٓوعغ ٍبثن، ص ص  ،غبثٛسهٝٗب  -(1

 أُوعغ ٗلَٚ. -(2

-252، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػزٍُشو٣ق  -(3

255. 
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 إؼ٣اليت البّذ إلايذيولوجي للجىت الذوليت في إظمها وؼاست ا: -3

مبــضؤ الٗاإلاُــت مــً اإلابــاصت ألاؾاؾــُت للجىــت الضولُــت، وال قــ٪ ؤن َــظا اإلابــضؤ ًخُلــب ٢بــىال ٖاإلاُــا 

مـً الجمُـ٘، بال ؤهـه مـً ٚحـر اإلابـرع  مً ٧ل قٗىب اإلاجخم٘ الضولي ختى جدٓى وكاَاتها وبٗشاتها باالخترام

" َـــــظٍ اإلااقـــــغاث جدمـــــل ــــــليب أحمـــــش ِاـــــع خلٙيـــــت بيمـــــاء" وقـــــاعة "الفـــــليب ألاحمـــــشبزخُـــــاع حؿـــــمُت "

م٣بـــى٫ فـــي ال٨شحـــر مـــً مىـــا٤َ الٗـــالم، ممـــا ٌٗغ٢ـــل وكـــاٍ اللجىـــت الضولُـــت  حر ـٚـــمـــضلىال صًيُـــا وبًـــضًىلىظُا 

اًــــت ا٢ــــتراح ازخُـــاع الكــــاعة اإلادمُـــت يـــمً مكــــغوٕ ٞجهـــا، بال ؤن اإلاكـــ٩لت لِؿـــذ بالجضًــــضة، وحٗـــىص بلـــى بض

هــ٠ ألاؾــخاط "1863اجٟا٢ُــت ظىُــ٠ لٗــام  " اإلاىا٢كــاث آهــظا٥ خُــض ب٢ـــترح ألاؾــخاط ٘واوعــوا بوهيــون ، ٍو

ؿـخُغص ألاؾـخاط حز ـ" ٖالمت مىخضة وممحبيا" اإلاُـت ج٩ـىن فـي قـ٩ل ٖالمـت بًُـاء جىيـ٘ ٖلـى الؿـاٖض، َو ة ٖو

 " بال٣ى٫ : بوهيون "

ول٢ـً مــْ ولـْ ـــليب " جــشد باملحمـشل ٜـشس املــنجمش اِخمـاد اٜتـراح ألاظــخار "حبيـاو ظـباب لـم "

أحمــــش ِاــــع ِالمــــت بيمــــاء ِاــــع العــــاِذل ٣٘ــــل مــــا يــــز٠شة الخٝشيــــش َــــو: "و ّــــذ بّــــن املىاٜؽــــاثل جــــم 

 (1)"اِخماد اٜتراح العيذ حبيا مْ حّذيل  بحيث يولْ ـليب أحمش ِاع ِالمت العاِذ البيماء"

وال اإلادؿـبب ُٞـه، خُـض  حبيـاحرة في ٖضم وعوص ؾـبب حٗـضًل ا٢تـراح الاؾـخاط ـبولٗل َىا٥ صاللت ٦ 

ال ٣ٞـــض قـــهض بٖترايـــا واؾـــٗا فـــي مـــاجمغاث الخ٣ـــت مـــً ظاهـــب جغ٦ُـــا ومهـــغ  لـــم ًهـــمض َـــظا ؤلا٢ــــتراح َـــٍى

ً ُٞمـا بٗـض،  1929و 1906وبًغان اٖىام  خماص قـاعة الهـال٫ الاخمـغ والكـمـ وألاؾـض ألاخمـٍغ مما ؤصي إٖل

طلـ٪ ٧ـان عص ٞٗـل ٖلـى الضاللـت اإلاؿـُدُت لكـاعة الهـلُب، ولـم جـخٗلم اللجىـت الضولُـت الـضعؽ  وال قـ٪ ؤن

اإلاُـــت الكـــاعة ببروجى٧ـــى٫ ٖـــام  ـــض مـــً حكـــخِذ وخـــضة ٖو بـــة٢غاع  2005بٗـــض، ٞبـــاصعث بلـــى خلـــى٫ جغ٢ُُٗـــت جٍؼ

ؿــخالت الخمــغاء التـــي ًىيــ٘ بــضازلها الكـــاعاث الضًيُــت، ووٗخ٣ــض فـــي َــظا اإلا٣ــام ؤن ألامـــغ لــ ً ٌؿـــخ٣ُم ال٨َغ

ـاصة بىـاء ٖاإلاُـت  ختى حٗتٝر اللجىت الضولُت بًغوعة بلٛاء الكاعاث والدؿمُاث الضًيُت وؤلاًضًىلىظُت إٖل

غاٝ.  اإلاهام ؤلاوؿاهُت التي ال جؼا٫ مدُمت ومكدخت وجدؿم بٗضم الش٣ت مً ٧ل ألَا

 يهخٝاداث املوحهت للجىت الذوليت في امليذان: -4

ٖلــــى  2014اصاث قــــضًضة ؤزىــــاء الٗــــضوان ؤلاؾــــغاثُلي نــــ٠ُ ل٣ــــض حٗغيــــذ اللجىــــت الضولُــــت إلهخ٣ــــ

حر الخماًــــت واإلاؿــــاٖضة  ٢ُـــإ ٚــــؼة، وهــــضص اإلاــــضهُىن بمـــا ؤؾــــمٍى ج٣ــــاٖـ َــــىا٢م اللجىــــت الضولُـــت ٖــــً جــــٞى

للمـــضهُحن فـــي ؤخُـــاء الصـــجاُٖت والكـــ٠ٗ وؤل٣ـــى الدجـــاعة ٖلـــى ؾـــُاعاث اللجىـــت اإلاتراظٗـــت ظـــغاء ال٣هـــ٠، 

ــغ الــظي ؾــا٢ه عثــِـ بٗشــ ت اللجىــت فــي بؾــغاثُل وألاعاضــ ي اإلادخلــت فــي ٖىــىان ٖلــى مى٢ــ٘ اللجىــت ولٗــل الخبًر

" ًدمــل بٗــٌ اإلاىُــ٤ ال جــب أن  ٕمــب الٕضاويــونل الفــليب ألاحمــش ال  عــخىيْ حمــايت مظــاء ُٞــه: "

بٗـض ؤن ؤل٣ــى اللــىم ٖلـى ال٣هــ٠ الىخصــ ي الـظي ال ٌؿــدشني ختــى الهُئـاث ؤلاوؿــاهُت، بال ؤن الخــضر ؤل٣ــى 

حر الخماًـت واإلاؿـاٖضة لؤلشـخام اإلاـضهُحن وطلـ٪ بٓالله ٖلـى خـىاصر ؾـا ب٣ت عجـؼث ٞجهـا اللجىـت ٖـً جـٞى

                                                           

ال ٠ٕجغٟ أْ ٔسشَ أٔفغٕب ِٓ اٌزأث١ش اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠سذثٗ سِض ٠غزث١ش إٌفٛط ثّدشد سؤ٠زٗ ِشبػش ٝمًو االٍزبم آث٤ب " -(1

ٌٕغجخ ٌٍدٕذٞ ٘زٖ اٌّشبػش اٌزٟ رشرجؾ ٕ٘ب ثفىشح عب١ِخ رٛزذ ث١ٓ اٌد١ّغ، ٚثؼًّ ِشزشن اٌزؼبِٓ، وّب ٘ٛ شأْ اٌشا٠خ اٌٛؽ١ٕخ ثب

ٗؾٞ ؽَ شبَٓ ُٔشٌَ اُشبهح، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، ع٤٘ق، ث١ْٔٛٛ، "، اٗظو ك٢ مُي : كواَٗٞا ٌإلٔغب١ٔخ اٌّزسؼشح خّؼبء

 .3، ص 2006، ٓب٣ٞ 6ؽ 
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حر الخماًت لُىا٢مها وؤٞغاصَا وهي بقاعة بلى الهٗىباث اإلاُضاهُـت التـي جىاظههـا فـي  هٓغا لٗضم بم٩اهُت جٞى

مــا٫ الٗضاثُــت، وهــي لِؿــذ اإلاــغة ألاولــى التــي حؿــةهضٝ ٞجهــا  اللجىــت فــي مُــضان الجزاٖــاث اإلاؿــلخت وؤزىــاء ألٖا

الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٣ٞــض حٗغيــذ بخــضي ٢ىاٞــل اللجىــت الضولُــت الـــتي جدمــل امــضاصاث إلاؿدكــٟى ؾــغاًُٟى 

.ً اة ؤخض اٞغاصَا وظغح آزٍغ    (1) لهجىم نغبي مخٗمض ؤصي بلى ٞو

  زاهيا: الفّوباث املخفلت بّمل مىٍمت ألامم املخحذة وألاحهضة الخابّت لها:زاهيا: الفّوباث املخفلت بّمل مىٍمت ألامم املخحذة وألاحهضة الخابّت لها:

جــــاح بالخبــــاًً بــــحن الى -بٗــــض ٢غابــــت ؾــــبٗحن ٖامــــا مــــً بوكــــائها-ة احؿــــم ؤصاء مىٓمــــت ألامــــم اإلاخدــــض

ً ؤ٦ـــثر مغاخــل وظىصَــا ٞكــال ويــٟٗا، خُــض وؤلازٟــا١ ، بال ؤنهــا حٗــِل فــي بضاًــت ال٣ــغن الىاخــض والٗكــٍغ

ـــا مــــً  حَر لؿــــُحن وؤٞٛاوؿـــخان وبىعمـــا ٚو ت ال٨شــــحر مــــً الجزاٖـــاث فـــي الٗـــغا١ وؾـــىعٍا ٞو عجـــؼث ٖـــً حؿـــٍى

ؿــبت لخمــل الــضو٫ ٖلــى الالـــتزام بال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بط ٞكــلذ فــي خماًــت الــضو٫، والخــا٫ هٟؿــه بالي

 تيـالـــــاإلاـــــضهُحن فـــــي ال٨شــــــحر مـــــً َـــــظٍ الجزاٖـــــاث، بـــــل وعجـــــؼث خــــــتى ٖلـــــى خماًـــــت ميكـــــأتها الخابٗـــــت لؤلوهـــــغوا 

ٟي  اؾــــةهضٞها ال٣هــــ٠ ؤلاؾــــغاثُلي لٗكــــغاث اإلاــــغاث وؤو٢ــــ٘ بهــــا الٗضًــــض مــــً الطــــخاًا مــــً اإلاــــضهُحن ومــــْى

، و٢ـــــض ؤنـــــبذ خـــــل ألاػمـــــاث ٌٗخمـــــض ٖلـــــى مـــــاجمغاث زىاثُـــــت وؤزـــــغي 2014و 2008وا فـــــي ٚـــــؼة ٖـــــامي ألاوهـــــغ 

ــــــــغاٝ وجدالٟـــــــــاث ج٣ىصَــــــــا الــــــــضو٫ ال٨ـــــــــ ، ال ؾـــــــــُما وؤن ـبري زــــــــاعط ٧ــــــــىالِـ ألامـــــــــم اإلاخدــــــــضةمخٗــــــــضصة ألَا

 مىه ٖلى ؤهه: 89البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ ًً٘ صوعا ٦بحرا ٖلى ٖاج٤ ألامم اإلاخدضة خُض جىو اإلااصة 

جخّهــــــذ ألاوــــــشاٗ العــــــاميت املخّاٜــــــذة بــــــجن حّمــــــلل م خمّــــــت أو مىٙــــــشدةل فــــــي حــــــاالث الخــــــٛش "

ــــزا البروجو٠ــــو٥ل بالخّــــاون مــــْ ألامــــم املخحــــذةل وبمــــا يــــخالئم مــــْ ميثــــاٛ ألامــــم  الجعــــيم لالجٙاٜيــــاث َو

   (2)" املخحذة 

ً٘ َظا الىو ألامم اإلاخدضة ؤمام مؿاولُاتها في خا٫ الخغو٢ـاث الجؿـُمت، وال قـ٪  ؤن ؤَـم ٍو

ًىــىب ٖــً اإلاىٓمــت فــي قــإن خٟــٔ الــظي ترى ؤن ًًــُل٘ بهــظا الــضوع َــى مجلـــ ألامــً الــضولي، ـظهــاػ ًٟــ

ٟـترى ؤن ٩ًـىن الخمشُـل اإلاُشا١مً  25و 24الؿلم وألامً الضولُحن خؿب  ، ُٞـه مىاؾـبا وصًم٣غاَُـا، ٍو

مــىذن َــظا ألامــغ لــم ًخد٣ــ٤بال ؤ م٣اٖــض لخمؿــت ؤًٖـــاء  ، ٞالخمشُــل ٌٗخمــض ٖلــى ال٣ــىة ولــِـ اإلاؿــاواة ٍو

ًاء الضاثمحن ًخمخٗىن بد٤ الـى٣ٌ " كغة ؤًٖاء ٚحر صاثمحن، وألاصهى وألامغ ؤن ألٖا " الٙيخـوصاثمحن ٖو

مـــا ًجٗـــل َـــظٍ الـــضو٫ ال مالـــظي ًدـــُذ ل٩ـــل صولـــت اظهـــاى ؤي ٢ـــغاع ٣ًترخـــه ألاعبٗـــت ٖكـــغ ًٖـــى اإلاخب٣ـــحن، 

ثمــــا مــــً ؤي بصاهــــت صولُــــت ؤو هــــٕؼ ؾــــالح مي صاـجدمــــي ؾــــىي مهــــالخها وؤخالٞهــــا، ٞــــاإلخخال٫ ؤلاؾــــغاثُلي مدــــ

٩ـي، و٦ـظل٪ ًدمـي الُٟخـى الغوسـ ي مهـالخت ومهـالر خلٟاثـه مشلمـا خـضر  هىوي جدذ ُٚـاء الُٟخـى ألامٍغ

ـــظا ًٟـــٙغ اإلاجلــــ مـــً ؤي ٢ُمـــت صًم٣غاَُـــت ؤو ٢اهىهُـــت2014مـــ٘ ؾـــىعٍا مُلـــ٘ ٖـــام  جٗـــل مىـــه (3)، َو ، ٍو

الجىاثُــت الضولُــت للمجلـــ بخالــت ؤي ملــ٠ ؤي  َُئــت مهــالر ؾُاؾــُت بةمخُــاػ، ٦مــا ًدــُذ هٓــام اإلاد٨مــت

   (4)صولت ٚحر َٝغ للمد٨مت و٦ظل٪ ججمُض ؤي مل٠ ؾىت ٧املت ٢ابلت للخجضًض صون خضوص.

                                                           

 .373، 372غ ٍبثن، ص ص ، ٓوعاٌش١خخؽَبّ ػ٢ِ ػجل اُقبُن  -(1

 .317، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 ٝٓب ثؼلٛب. 167ٗؼ٤ٔخ، كٓووؽخ األْٓ أُزؾلح، ٓوعغ ٍبثن، ص  ػ١ّّش -(3

د اُلٍزٞه٣خ ، >>ٗظبّ اإلكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ<<، ك٢ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ أُٞائٔبػزٍُ ؽبىّ ٓؾٔل -(4

 .171-169ٝاُزشو٣ؼ٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص 
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تراوح بـحن ج٣لـُو الهـالخُاث وبـحن ُٚـاب الىؾـاثل ال٣اهىهُـت ـؤما باقي آلُـاث ألامـم اإلاخدـضة ٞهـي جـ

لُـــت مكـــتر٦ت لخىُٟـــظ ال٣ـــاهىن ١ ؤلاوؿـــان ٌٗمـــل ٦أخ٣ـــى مجلــــ والٗملُـــت لخىُٟـــظ ٢غاعاتهـــا ومهامهـــا، ٞمـــشال 

٣ــــت اختراُٞــــت ٖالُــــت فــــي مــــا  الــــضولي ؤلاوؿــــاوي وال٣ــــاهىن الــــضولي لخ٣ــــى١ ؤلاوؿــــان ٞهــــى ٌٗمــــل جىُٓمُــــا بٍُغ

غ  ـــ٘ ج٣ـــاٍع ـــا، بال ؤهـــه ٨ًخٟـــي بٞغ حَر ًســـو لجـــان الخد٣ُـــ٤ والاؾـــخٗغاى الـــضوعي لخالـــت خ٣ـــى١ ؤلاوؿـــان ٚو

ـــغ ٚىلضؾـــخىن  ال جملـــ٪ آلُـــاث تيـالـــللجمُٗـــت الٗامـــت  ب٣ـــى ج٣ٍغ جىُٟـــظ جىنـــُاجه بال بالتراضـــ ي مـــ٘ الـــضو٫، ٍو

صون جىُٟـــظ مًـــمىهه وال  2008الــظي ًدمـــل الاخـــخال٫ ؤلاؾــغاثُلي مؿـــاولُت بعج٩ـــاب ظــغاثم خـــغب فـــي ٚــؼة 

ب٣ـــــى الدؿـــــائ٫ ٢اثمـــــا خـــــى٫ ٞٗالُـــــت َـــــظٍ آلالُـــــاث، و   تىـخـــــبخالـــــت اإلالـــــ٠ بلـــــى ال٣ًـــــاء الجىـــــاجي الـــــضولي، ٍو

ال جهـــضع ؾــىي بخىنـــُاث وبٖالهـــاث لـــِـ لهـــا فـــي اإلاىٓمـــت، ألاوؾـــ٘  لجهـــاػ الخــضاوليالجمُٗــت الٗامـــت وهـــي ا

مـــا  ،ثر مثهـــا شـــ يء آزـــغ ـمـــا ًجٗـــل مثهـــا هـــي ألازـــغي َُئـــت جيؿـــ٤ُ ؤ٦ـــ وال ال٣ـــىة ال٣اهىهُـــت الُـــاب٘ الخىُٟـــظي

 (1) لؼام.ًجٗل ؤٖمالها جٟخ٣ض لٗىهغ ؤلا

ــــى مُشــــا١ ألا   تيـالــــمــــم اإلاخدــــضة، َــــظٍ الىز٣ُــــت ٧ــــل َــــظٍ الاهخ٣ــــاصاث حُٗــــضها بلــــى ؤنــــل اإلاكــــ٩لت َو

ؤملــذ قــغوَها ٖلــى  تيـالــويــٗذ بٗــض نهاًــت الخــغب الٗاإلاُــت الشاهُــت ونــاٚةها الــضو٫ اإلاىخهــغة فــي الخــغب 

مؿـــخمغ وال ًم٨ـــً ؤن جب٣ـــى اإلاىٓمـــت بهـــظا الخـــا٫، بن خـــل  حر ـٛـــصو٫ الٗـــالم ظمُٗـــا، بال ؤن الٗـــالم آلان فـــي ح

ت الجزاٖــــــاث ٖهــــــبت ألامــــــم اإلاخدــــــضة ٧ــــــان ٞكــــــلها فــــــي مىـــــ٘ـ ٢ُــــــ ــــــضم بم٩ــــــان حؿــــــٍى ام الخــــــغبحن الٗــــــاإلاُخحن ٖو

ظا َى خا٫ مىٓمت ألامم اإلاخدضة الُىم، وال قـ٪ ؤن الى٢ـذ ٢ـض خـان إلنـالح مىٓمـت ألامـم  صبلىماؾُا َو

ــــ٤ آلُــــاث  ا و٧ــــامال وال ٩ًــــىن َــــظا بال بخٗــــضًل ؤو اؾــــدبضا٫ مُشــــا١ الامــــم اإلاخدــــضة ٞو اإلاخدــــضة بنــــالخا ظــــظٍع

ون بـــحن الـــضو٫ ولـــِـ ٖلـــى ؤؾـــاؽ الخبُٗـــت الهُمىـــت مـــً صو٫ ٖلـــى ؤزـــغي، وؤن ج٣ـــىم ٖلـــى اإلاؿـــاواة والخٗـــا

٣ـــا إلابـــاصت ال٣ـــاهىن الـــضولي ومبـــاصت الٗضالـــت ولـــِـ ٖلـــى ؤؾـــاؽ  ٣ًـــىم اإلاجخمـــ٘ الـــضولي فـــي ْـــل اإلاىٓمـــت ٞو

 (2)ال٣ىة واإلاهلخت ٦ما َى ٖلُه الخا٫ الُىم.

  ::اللجىت الذوليت لخٝصو  الحٝائٞاللجىت الذوليت لخٝصو  الحٝائٞالفّوباث ال   حّترك ِمل الفّوباث ال   حّترك ِمل زالثا: زالثا: 

حـر ٞٗالـت جمامـا فـي مهمـت ج٣مـ ي  برا ٖلـى وع١ـخـ ٣م ي الخ٣اث٤ ججٗـل مثهـابن آلُت ٖمل لجىت ج ٚو

جزإ ؤوال فــي ـمىا٣ٞـت ؤَـغاٝ الـالخ٣ـاث٤ خـى٫ الاهةها٧ـاث اإلادخملـت لل٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿــاوي، خُـض ٌكـتٍر 

إ اٖـــالن ٢بـــى٫ واًـــض 1977مـــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي ألاو٫  90مـــً زـــال٫ اإلاـــاصة ٢بـــى٫ ازخهـــام اللجىـــت 

 2014ازخهـام اللجىـت، و٢ــض بلـٜ ٖــضص الـضو٫ اإلاى٢ٗــت ٖلـى ٢بــى٫ ازخهـام اللجىــت بلـى ٚاًــت قـهغ مــاًى 

ـى ٖــضص ؤ٢ـل مـً ههــ٠ ؤًٖـاء َُئـت ألامــم اإلاخدـضة، و٦ـظل٪ ال بــض مـً م 72خـىالى  ؤَــغاٝ ىا٣ٞـت صولـت َو

ى ؤمغ مؿدبٗض بك٩ل ٦بحر،  ٖلى ٞخذ الخد٤ُ٣الجزإ  ًـاٝ بلـى َـظٍ الؿـلبُاثفي ؤي اهةها٥ مدخمل َو  ٍو

ــــل اإلاٗخمــــ ا ـ٣ٞــــضان ؤلالــــؼام فــــي الخىنــــُاث الــــ ض ٧لُــــا ٖلــــى ؤَــــغاٝ الــــــجزإ، و٦ــــظل٪هٓــــام الخمٍى تي جهـــــضَع

ـا ججٗـل مـً َـظٍ آلالُـت ال حٗـضو ٧ىنهـا هٓامـا ٞاقـال ال ًم٨ـً ؤن ٩ًـىن فـي  حَر اللجىت، ٧ل َظٍ الٗىامل ٚو

 (3) ٧اُٞا في ْل حجم ظؿامت الاهةها٧اث التي ًسخو بها.

                                                           

 .184، 183 ص ، ص1994، اُز٘ظ٤ْ اُل٢ُٝ ٝأُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، اُغيائو،ك ؽ ،غؼجبْٓجوٝى  -(1

 .28 – 27ص ؾلح، ٓوعغ ٍبثن، ص ٗؼ٤ٔخ، كٓووؽخ األْٓ أُز ػ١ّّش -(2

 .452، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(3
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  املىٍماث ٔير الح٢وميت:املىٍماث ٔير الح٢وميت:الخحذياث ال   جواح  ِمل الخحذياث ال   جواح  ِمل سابّا: سابّا: 

حر الخ٩ىمُت صوعا َاما ٖلى اإلاؿخىي الـضولي، وجًـُل٘ بمهـام بوؿـاهُت ال ًم٨ـً ـجلٗب اإلاىٓماث ٚ

ت، ٦ما ؤن َـظٍ اإلاىٓمـاث حٗمـل ٖلـى مغا٢بـت  الاؾخٛىاء ٖىه هٓغا إلاا لها مً بم٩اهُاث ماصًت وج٣ىُت وبكٍغ

ن فــي ػمــً الؿــلم والخــغب، بال ؤن َــظٍ اإلاىٓمــاث ٖــاصة مــا ج٩ــىن مدــل بتهــام واهخ٣ــاص خالــت خ٣ــى١ ؤلاوؿــا

ــً زلُٟاتهــا الؿُاؾــُت،  اإلاىٓمــاث ووٗخ٣ــض بــإن َــظٍ خــى٫ مىهجُةهــا فــي الٗمــل ؤو ؤلاهخ٣اثُــت فــي اإلاخابٗــت ٖو

 بري ٖلى الضو٫ الًُٟٗت.ـحٗخبر وؾُلت يِٛ في ًض الضو٫ ال٨

ــض ٞغيــُت الخلُٟــت الؿُاؾــُت  ــل لهــا الــ٦مــا جٍؼ تي ٚالبــا مــا ـلهــظٍ اإلاىٓمــاث بقــ٩الُت مهــاصع الخمٍى

ـــ٠ آالٝ الٗمـــا٫ واإلاغاؾــــلحن  ج٩ـــىن مجهىلـــت ؤو ٚامًـــت ٞـــبٌٗ َـــظٍ اإلاىٓمـــاث طاث اهدكـــاع ٖـــالمي وجْى

ثر مــً مئــت صولــت ؤو ؤ٦ـــثر  مشــل مىٓمــت الٟٗــى الضولُــت ؤو َُــىمً عاًــدـ ووحــل، وبًٗــها ـولهــا م٣ــغاث فــي ؤ٦ــ

ــظا ًشــ٣ًــضم مؿــاٖضاث بوؿــاهُت م حرة لهــظٍ ـاهُاث ال٨بــحز ـحر حؿــائالث ٖــً اإلاـــشــل مىٓمــت ؤَبــاء بــال خــضوص َو

اإلاىٓماث، ل٨ً م٘ ٧ل طلـ٪ جلٗـب َـظٍ اإلاىٓمـاث صوعا ال ًم٨ـً الاؾـخٛىاء ٖىـه فـي مجـل ٦كـ٠ اهةها٧ـاث 

 ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ومؿاٖضة ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت.

  ::الُٙش الثاويالُٙش الثاوي

  املح٢مت الجىائيت الذوليتاملح٢مت الجىائيت الذوليت  الخحذياث املخّلٝت بّٙاليتالخحذياث املخّلٝت بّٙاليت

ني فـي اإلاٗا٢بـت ٖلــى ـحٗخـ بر اإلاد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت خالُـا الجهـاػ اإلا٩لـ٠ صولُـا بٗـض ال٣ًـاء الـَى

ٗخــــــبر ال٨شــــــحرون بـــــإن اإلاد٨مـــــت ظمٗـــــذ  الجـــــغاثم الضولُـــــت بمـــــا ٞجهـــــا اهةها٧ـــــاث ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي، َو

حر ٖـــً مـــا اؾـــخ٣غ ٖلُـــه ال٣ـــاهىن ـاجي الـــضولي، وهـــي حٗبـــزالنـــت الخجـــاعب الضولُـــت الؿـــاب٣ت فـــي ال٣ًـــاء الجىـــ

 ل٣ت بال٣ٗاب ٖلى الجغاثم الضولُت.الضولي مً ٢ىاٖض مخٗ

ـ٤  ُما ًلي ؾىداو٫ اؾخٗغاى مضي ٞٗالُـت هٓـام عومـا ألاؾاسـ ي للمد٨مـت الجىـاجي الضولُـت ٞو ٞو

ُــــت والاجٟا٢ُــــت، وطلــــ٪ هٓــــغا لالهخ٣ــــاصاث الكــــ ضًضة للمد٨مــــت ٣ٞــــض مٗــــاًحر ال٣ــــاهىن الــــضولي الجىــــاجي الٗٞغ

عجــؼث فــي ال٨شـــحر مـــً الخــاالث ٖــً ال٣ُــام بـــضوعَا فــي مٗا٢بــت مغج٨بــي الجـــغاثم الضولُــت، وفــي ؾــبُل طلـــ٪ 

 ؾيخُغ١ لبٌٗ اإلاالخٓاث التي ٢ض جدض مً ٞٗالُت اإلاد٨مت في ؾبُل جد٤ُ٣ ٖضالت صولُت:

  أوال: م خز ِاع وشيٝت إوؽاء املح٢مت:أوال: م خز ِاع وشيٝت إوؽاء املح٢مت:

٣ــت بوكــاء اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت، بــحن ابــغام مٗاَــضة  ٧اهــذ َىــا٥ ٖــضة ٞغيــُاث جخٗلــ٤ بٍُغ

صولُــت، ؤو اوكــائها ٦جهــاػ جــاب٘ لؤلمــم اإلاخدــضة بخٗــضًل اإلاُشــا١ ألاممــي، وبــحن بوكــائها مباقــغة ب٣ــغاع إلاجلــــ 

ؿـــــــالُٞا وعواهـــــــضا ، ول٩ـــــــل َـــــــظٍ الىؾـــــــاثل ؾـــــــلبُاجه و بًجابُاجـــــــه، بال ؤن (1)ألامـــــــً ٖلـــــــى ٚـــــــغاع مد٨متـــــــي ًٚى

ت طَبــــذ فــــي اججــــاٍ ببــــغام مٗاَــــضة صولُــــت خغنــــا مــــثهم عبمــــا ٖلــــى يــــمان اؾــــخ٣اللُت  اإلاــــاجمغاث الخدًــــحًر

اإلاد٨مت ٖلى ؤظهـؼة ألامـم اإلاخدـضة، بال ؤن الٗضًـض مـً اإلادللـحن ًـغون فـي طلـ٪ بقـ٩الُت خ٣ُ٣ـت، خُـض ؤن 

ــــا فــــي ال٣ٗــــاب ٖلــــى ؤزُــــغ الجــــغاثم ٢ــــض جمـــــ اإلاجخمــــ٘ ـصوع اإلاد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت ٌٗخــــ ٍغ بر صوعا ظَى

ـــا ال ًخجـــاوػ بمبـــضؤ  حز ـي، فـــي خــحن ؤهـــه مـــً اإلاٗــغوٝ ؤن اإلاٗاَـــضة الضولُـــت جخمـــالــضول  ألازـــغ اليؿــبي ؤي ؤن ؤزَغ
                                                           

 .536، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1
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ســغط ٖــً طلــ٪ ؤلالــتزام ٧ــل صولــت  ،الـضو٫ اإلاى٢ٗــت ٖلــى هٓامهــا ألاؾاسـ ي مى٢ٗـت ٣ٞــض ًــاصي طلــ٪ بلــى  حر ـٚــٍو

ـم زُـىعة َــظٍ الجـغاثم، فـي خــحن ؤن الازخهـام ٧ـان ؾــ٩ُىن  ملؼمـا ل٩ـل ؤًٖــاء  ؤلاٞـالث مـً ال٣ٗــاب ٚع

ذ مــً ٢بــل مجلـــ ألامــً بال ؤن الىــإي باإلاد٨مــت ٖــً لــى ٧اهــذ ظهــاػا جابٗــا لهــا ؤو ؤوكــ  ألامــم اإلاخدــضة ُٞمــا

اث الضو٫ ال٨بري ؤمغ وظُه ٦ظل٪.    (1)يَٛى

  يخخفاؿ الخ٢مياي للمح٢مت الجىائيت الذوليت:يخخفاؿ الخ٢مياي للمح٢مت الجىائيت الذوليت:إؼ٣االث إؼ٣االث زاهيا: زاهيا: 

جى٢ُٗــا،  ٨60ــً مــً اإلاخى٢ــ٘ ؤن ًدهــل ٖلــى  ل٣ــض جــم ب٢ــغاع الىٓــام ألاؾاســ ي فــي و٢ــذ ٢هــحر ولــم ً

ـــــت فـــــي ٣ٖـــــض الازخهـــــام وب٢ـــــغاع مبـــــضؤ  بال ؤن َـــــظا ال٣بـــــى٫ الٗـــــالمي ٧ـــــان زمىـــــه جسلـــــي اإلاد٨مـــــت ٖلـــــى ألاولٍى

ني، و٢ــض  ــت ال٣ًــاء الــَى ىُــت، وطلــ٪ هٓــغا لخمؿــ٪ الــضو٫ بمبــضؤ الؿــُاصة وؤولٍى الخ٩امــل مــ٘ ال٣ــىاهحن الَى

وج٢ــــون املح٢مـــــت م٢ملــــت للواليـــــت الٝمــــائيت الجىائيـــــت ٞجهـــــا: "ج٣ــــغع طلـــــ٪ يــــمً اإلاـــــاصة ألاولــــى الــــــتي ظــــاء 

ـظٍ اإلاؿـإلت (2)"الووىيت ، وطل٪ بسالٝ اإلادا٦م التي ؤوكإَا مجلـ ألامً وجخمخـ٘ بإولىلـت الازخهـام، َو

ني  ـــت لل٣ًــــاء الــــَى جسلـــ٤ بقــــ٩االث ظضًـــت بــــالىٓغ بلــــى زُـــىعة الجــــغاثم الضولُـــت، خُــــض ؤن بُٖــــاء ألاولٍى

مت لل٣اهىن ا ني الـظي ًسخلـ٠ مـً صولـت ألزـغي فـي ٨ٞـغة اإلاؿـاولُت وال٣ٗـاب، و٢ـض ًٟخ٣ـغ ًسً٘ الجٍغ لـَى

نـــي ًخٗـــاعى مــ٘ مًـــمىن الىٓـــام  ني بلــى الىنـــ٠ الخ٣ُ٣ـــي للجــغاثم ؤو ٢ـــض ًسًـــ٘ لٟٗــى َو ال٣ــاهىن الـــَى

 (3)ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت.

ا ي الفّوباث ال   الفّوباث ال   زالثا: زالثا:  ا ي يثيَر   ::وليتوليتالجىائيت الذالجىائيت الذ  لمح٢متلمح٢متاملولولي لاملولولي لخخفاؿ خخفاؿ يثيَر

مــت وال  جســخو اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت بجــغاثم مدــضصة ٖلــى ؾــبُل الخهــغ، َب٣ــا إلابــضؤ ال ظٍغ

٣ٖىبـــــت بال بـــــىو، ولـــــضي ب٢ـــــغاٍع هـــــو الىٓـــــام ألاؾاســـــ ي ٖلـــــى ازخهـــــام اإلاد٨مـــــت بىٓـــــغ ؤعبـــــ٘ ؤهـــــىإ مـــــً 

مــــت الٗــــضوان(، وعٚــــم  نى ـٚــــالجــــغاثم هــــي: )ظــــغاثم ؤلابــــاصة والجــــغاثم يــــض ؤلاوؿــــاهُت وظــــغاثم الخــــغب وظٍغ

اإلاًـمىن اإلاىيـىعي لهـظٍ الجـغاثم بال ؤن بًٗــها حٗـغى لى٣ـض ٦بحـر هدُجــت لخ٨ـغاع بٗـٌ ألازُـاء الؿــاب٣ت 

 ٧ان مً اإلاىخٓغ جصخُدها في َظا الىٓام ألاؾاس ي.

مـــــت يـــــض ؤلاوؿـــــاهُت، ٣ٞـــــض جـــــم ٢هـــــغ  مـــــت ؤلابـــــاصة الجماُٖـــــت الــــــتي ٧اهـــــذ حٗخــــــبر ظٍغ باليؿـــــبت لجٍغ

مــت ٖلـى ؤ ىُــت وؤلازيُـت والٗغ٢ُــت والضًيُــت( الجماٖـاث التــي جمؿـها الجٍغ عبٗــت ؤنـىاٝ هــي الجماٖـاث )الَى

يــمً اإلاــاصة الؿاصؾــت مــً هٓــام عومــا، و٢ــض بٖخـــبر اإلاخــابٗىن بــإن َــظا الخهــغ ًــى٣و مــً مجــا٫ الخماًــت 

ـــــت والؿُاؾـــــُت  تيـالـــــ جٟغيـــــه اإلاـــــاصة لجماٖـــــاث ؤزـــــغي ٢ـــــض جخٗـــــغى لئلبـــــاصة مـــــً وبُثهـــــا الجماٖـــــاث )اللٍٛى

" واظـْ الىىـاٛ أو من  ـي، و٦ظل٪ لم جىضر اإلااصة الؿـابٗت مٗنـى الهجـىم "(4)صًت(وؤلاظخماُٖت والا٢خها

ألاسج٣ـاب ٖلى الىدى اإلاُلىب يمً الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت، ٣ٞـض ٞؿـغث ال٣ٟـغة الشاهُـت )ؤ( الٗبـاعة بإنهـا "

                                                           

1) – Éric DAVID, <<L'avenir de la cour pénale internationale>>, in Un siècle de droit internationale 

humanitaire (ouvrage collectif), sous la direction de: Paul Tvernier et Laurence Burgorgue-Larsen, 

Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 186.    

 .317، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 .461، 460، ٓوعغ ٍبثن، ص ص زشةػ٠ِ ع٤َٔ  -(3

4)-"Les rédacteurs ont ainsi écarté d'autres groupes de cette liste, dans certains, comme celui des 

groupes linguistiques, … notamment celui des groupes politique, économiques et sociaux", William 

A.SCHABAS, << Le Genocide >>, in droit international pénal (ouvrage collectif ), op.cit., p. 321. 



 ائية يف النزاعات املشلحة املعاصرةالباب الثاني: اإلطار التطبيقي والتقييني لضوابط سري األعنال العد

  
346 

 
  

ـظا ٌٗنـي ؤن املخ٢شس لألّ٘ا٥ املؽاس  إلي ا في الٙٝـشة لـذ أيـت م موِـت مـً العـ٣ان املـذهيين اعج٩ـاب " َو

مـت يـض ؤلاوؿـاهُت  تجىم واخض ًسل٠ ٖضص مهى٫ مً الطخاًا ال ًضزل يمً َظا اإلاٟهىم وال ٌٗخبر ظٍغ

مــت خــغب بطا اعج٨ــب و٢ــذ  و٢ــض ًســغط ٖــً مٟهــىم ؤلابــاصة اطا لــم ٨ًــً يــض ظماٖــت مُٗىــت، وال ٩ًــىن ظٍغ

 الؿلم وبالخالي ًٟلذ ٞاٖله مً ال٣ٗاب هدُجت لظل٪.

حـــر برا مـــً ألاٞٗـــا٫ اإلاغج٨بـــت يـــمً الجزاٖـــاث ـ٦ًمـــا مٗخـــ فـــي ظـــغاثم الخـــغب هجـــض اإلاؿـــلخت الضولُـــت ٚو

اإلااصة الشامىت مً الىٓام ألاؾاس ي، ومً بحن الهٗىباث الـىاعصة فـي الىٓـام ألاؾاسـ ي ٖـضم  الضولُت خؿب

مـً اإلاـاصة  8)ب(  2، مشـل ال٣ٟـغة (1)بم٩ان جدضًض اإلاؿاو٫ في بٌٗ الجغاثم اإلايؿىبت للضولـت فـي نـُاٚةها

مت: الشامىت ا  لتي جىو ٖلى ظٍغ

ير مباؼــــشل بىٝـــل أحــــضاء مـــً ظــــ٣اخ ا املـــذهيين إلــــع ـٜيـــام دولــــت إلاحـــخال٥ ِاــــع هحـــو مباؼــــش أو ٔـــ"

   جحخلهــــال أو إبّــــاد أو هٝــــل ١ــــل ظــــ٣ان ألاسك املحخلــــت أو أحــــضاء مــــن م داخــــل َــــزٍ ألاسك أو ـألاسك الــــ

 (2)"خاسحها..

ذ اإلاــــاصة الشامىــــت مــــً هٓــــام عومــــا فــــي الٗضًــــض مــــً ٣ٞغاجــــه ٖبــــاعة  وفــــي مى٢ــــ٠ ٚـــــحر مٟهــــىم، بقــــتَر

حّمـذ إحـذار مّاهـاة ؼـذيذة أو ) 3)ؤ(  8اإلااصة  مشل: (3)" وهجض َظا الخٗبحر في الٗضًض مً اإلاىاي٘حّمذ"

حّمـــــذ جوحيـــــ  هجمـــــاث لـــــذ العـــــ٣ان ) )ب( 8وهـــــو اإلاـــــاصة  ،(إلحـــــاٛ أرى خىيـــــر بالجعـــــم أو بالاـــــحت

 (مذ جوحي  هجماث لذ مواْٜ مذهيت.... حّ) 2)ب(  8اإلااصة ، و ( املذهيين بفٙت م َزٍ ......

ٗــض حٗبـــحر " طلــ٪ ؤن ٖلـــى  (4)" ٚـــحر مـــبرع فـــي مشــل َــظٍ الخـــاالث ولــِـ حٗبـــحرا ظؼاثُـــا ؾــلُماحّمـــذَو

َــظا اإلاؿــخىي مــً الجــغاثم َىــا٥ حجــم مــً الخىٓــُم والخيؿــ٤ُ والخدًــحر ال ًــضٕ مجــاال للكــ٪ فــي خالــت 

هــىعة ٚـــحر ٖمضًــت، وبن ٧ــان َىــا٥ مالخٓــاث جخٗلــ٤ الخٗمــض، وال ًم٨ــً جهــىع ٢ُــام مشــل َــظٍ الجــغاثم ب

بال٣هــــــض الجىــــــاجي ٞـــــــهي مترو٦ــــــت لل٣ىاٖــــــض الٗامــــــت اإلاخٗل٣ــــــت بــــــالغ٦ً اإلاٗىــــــىي وؤؾــــــباب ؤلاباخــــــت ومىاوـــــــ٘ 

جوحيــ  هجمــاث لــذ العــ٣ان " ؤو"إحــذار مّاهــاة ؼــذيذة..اإلاؿــاولُت و٧ــان ٨ًٟــي فــي طلــ٪ الــىو ٖلــى "

ظا الخٗبحر ؾُٟي بالٛغى.هيت..جوحي  هجماث لذ مواْٜ مذ" ؤو "املذهيين ..  " َو

ــغاٝ الىٓــغ  ــ٠ لهــ فــي ظــغاثم الٗــضوان بذجــت ٖــضم الاجٟــا١و٢ــض ؤظلــذ الــضو٫ ألَا ، و٧ــان ابلــى حٍٗغ

ــ٠ مدــضص لهــا،  مــت مــً البضاًــت بلــى ٚاًــت الاجٟــا١ ٖلــى حٍٗغ مــً ألاظــضع ؤن ال ًخُــغ١ الىٓــام ألاؾاســ ي للجٍغ

مــت الٗــضوان يــمً (5)بـض٫ بزــاعة ظــض٫ ٢ــاهىوي خـى٫ ٞــغاٙ ٢ــاهىوي فــي الىٓـام ـ٠ ظٍغ ، و٢ــض خــضر ٞٗــال حٍٗغ

ش  ـــغاٝ فـــي اإلاد٨مـــت بخـــاٍع ـــ٠ مؿـــخمضا  2010ظـــىان  11اإلاـــاجمغ الاؾخٗغاضـــ ي للـــضو٫ ألَا و٧ـــان َـــظا الخٍٗغ

٠ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة لٗام   (6).1974جماما مً حٍٗغ

                                                           

ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ <، ، >> رؼو٤ت ػ٠ِ ٓؾبػوح اُلًزٞه ٓؾٔل ٣ٍٞق ػِٞإ ثؼ٘ٞإ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ <ٚاطًٓؾٔل  -(1

ٗلٝح ػ٤ِٔخ ثوػب٣خ ك.ؽَبٕ ه٣شخ ٝى٣و اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ(، ٤ًِخ اُؾوٞم ثغبٓؼخ كٓشن  -اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ، )ٓئُق عٔبػ٢ -اإلَٗب٢ٗ

 .235، ص 2001ٝاُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو، كٓشن، 

 .671، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

 وعغ ٗلَٚأُ -(3

 .236، ٓوعغ ٍبثن، ص ٚاطًٓؾٔل  -(4

 . 235أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(5

 .378، ٓوعغ ٍبثن، ص زشةػ٠ِ ع٤َٔ  -(6
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مـــً هٓـــام  71و ٦70مـــا جســـخو اإلاد٨مـــت بىـــٕى زـــامـ مـــً الجـــغاثم جـــم الـــىو ٖلُـــه فـــي اإلاـــاصجحن 

مـا ألاٞٗـا٫ ؤلاظغامُـت اإلاسلـت بة٢امـت الٗضالـت واإلاٗا٢بـت ٖلـى الؿـلى٥ صازـل اإلاد٨مـت  ، ومـً بــحن (1)عومـا َو

الاهخ٣ــاصاث التــي حٗــغى الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت َــى ججاَلهــا لــبٌٗ الجــغاثم التــي ال 

ابُـــــت وظـــــغاثم ج٣ـــــل زُـــــىعة ٖـــــً الجـــــغاثم اإلاىهـــــىم ٖلجهـــــا ُٞـــــه، ومـــــً بـــــحن َـــــظٍ الجـــــغا مـــــت ؤلاَع ثم الجٍغ

َــا مــً الجــغاثم طاث البٗــض الــضولي، و٢ــض ؤبــضي  حر ـٚــال٣غنــىت فــي ؤٖــالي البدــاع وظــغاثم ؤلاججــاع باإلاســضعاث و 

٣ـا  2010اإلااجمغ ؤلاؾخٗغاض ي لٗام  ًـاء فـي اإلاد٨مـت هِخـه الىٓـغ فـي َـظٍ الجـغاثم ومىا٢كـةها ٞو للـضو٫ ألٖا

  مً الىٓام ألاؾاس ي. 123لىو اإلااصة 

  ::الجىائيت الذوليتالجىائيت الذوليت  يخخفاؿ الضمن  للمح٢متيخخفاؿ الضمن  للمح٢متإؼ٣اليت إؼ٣اليت بّا: بّا: ساسا

مـً بـحن الى٣ـاثو فـي الىٓـام الاؾاسـ ي  بر ـخـًُغح ؤلازخهـام الؼمنـي بقـ٩االث ٢اهىهُـت خ٣ُ٣ُـت حٗ

للمد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت، وألامــــغ َىــــا ًخٗلــــ٤ بٗــــضم عظُٗــــت ؤلازخهــــام بــــإزغ عظعــــي اإلاىهــــىم ٖلُــــه 

 التي ظاء ٞجها: مً الىٓام ألاؾاس ي 11يمً اإلااصة 

   جشج٢ـــــب بّـــــذ هٙـــــار َـــــزا الىٍـــــام ـلـــــيغ للمح٢مـــــت إخخفـــــاؿ إال ٘يمـــــا يخّلـــــٞ بـــــالجشائم الـــــ"

 ألاظاسو .

ـا فــي َـزا الىٍــام ألاظاسـو  جٝبــل بـزل٤ اخخفــاؿ املح٢مــت  ارا أــبحذ دولــت مـً الــذو٥ و٘ش

٢ـً الذولـت ٜـذ ٘يما يخّلٞ بالجشائم ال   جشج٢ب بّذ هٙار َزا الىٍـام باليعـبت لخلـ٤ الذولـتل مـا لـم ج

   (2)"12مً املادة  3ٜذ أـذسث إِالها بموحب الٙٝشة 

ـى مبـضؤ ٖـضم ج٣ـاصم الجـغاثم  ظٍ اإلااصة جمـ مبضءا َاما مً مباصت ال٣اهىن الـضولي الجىـاجي، َو َو

 مىه التي ظاء ٞجها: 29الضولُت، واإلاٟاع٢ت ؤن الىٓام ألاؾاس ي طاجه اٖخمض َظا اإلابضؤ يمً اإلااصة 

   (3) "ال   جذخل في اخخفاؿ املح٢مت بالخٝادم أيا ١اهذ أح٣ام  الحعٝي الجشائم"

ؿــــالُٞا وعواهــــضا للىٓــــغ فــــي ظـــــغاثم  لــــى ال٨ٗـــــ مــــً طلــــ٪ ٣ٞــــض ؤوكــــإث اإلادـــــا٦م الخانــــت بُٚى ٖو

ؾاب٣ت ٖلى بوكاء اإلاد٨مخحن جُب٣ُا لهظا اإلابـضؤ، ل٨ـً َـظا اإلاىحـى ًجٗلىـا وٗخ٣ـض و٦ـإن اإلاد٨مـت الجىاثُـت 

ا ٖمــــا ؾــــب٣ها مــــً ظــــغاثم وال جىٓــــغ ؾــــىي للمؿــــخ٣بل، اإلاؿــــإلت الشاهُــــت الـــــتي الضولُــــت جًــــغب نــــًٟدا ٖاًمــــ

لــت فــي ع٦ثهــا  ًُغخهــا َــظا الخُــاع للمد٨مــت هــي اإلاخٗل٣ــت بــالجغاثم اإلاؿــخمغة والتــي حؿــخٛغ١ مــضة ػمىُــت ٍَى

مــــت ٢بــــل هٟــــاط  مــــت الخمــــل ال٣ؿـــغي ؤو ؤلازخٟــــاء ال٣ؿــــغي، ٣ٞــــض ًبــــضؤ الٟٗـــل اإلاــــاصي للجٍغ اإلاـــاصي مشــــل ظٍغ

يخهـــي بٗـــضٍ ٞهـــل ًى٣ٗـــض الازخهـــام للمد٨مـــت، و٦ـــظل٪ الجـــغاثم اإلاؿـــخمغة ألازـــغ مشـــل الىٓـــام  ألاؾاســـ ي ٍو

اث  ـا بلـى الُـىم مـً حكـَى ظغاثم الخٟجحراث الىىوٍت في َحروقُما وه٩ـاػا٧ي التـي ٌٗـاوي الُابـاهُىن مـً آزاَع

غ.    (4)وؤيغاع بُ ُت، و٦ظل٪ الخجاعب الىىوٍت الٟغوؿُت في الجؼاثغ ٢بل الخدٍغ

                                                           

 .708، 707، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .674أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(2

 .682أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(3

 .56، 55، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٕظٛسٞػٔبه  -(4
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٢ًــــذ  تيـالــــ 124لــــظل٪، بقــــ٩الُت ػمىُــــت ؤزــــغي ًُغخهــــا هٓــــام عومــــا وهــــي جخٗلــــ٤ باإلاــــاصة  بيــــاٞت

ب ًٖ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الجىاجي، خُض ظاء ٞجها:  بد٨م ٍٚغ

م مً أح٣ام الٙٝشة " ـا فـي َـزا الىٍـام 12مً املادة  1بالٔش ل ي وص للذولتل ِىـذما جفـب  و٘ش

ت ملــذة ظــبْ ظــىواث مــً بــذء ظــشيان َــزا الىٍــام ألاظاســو ل أن حّلــً ِــذم ٜبولهــا اخخفــاؿ املح٢مــ

لــــذى حفــــو٥ إدِــــاء بــــجن  8ألاظاســــو  ِلي ــــال ورلــــ٤ ٘يمــــا يخّلــــٞ بٙ ــــت الجــــشائم املؽــــاس إلي ــــا فــــي املــــادة 

مواوىين مً جل٤ الذولـت ٜـذ اسج٢بـوا حشيمـت مـً جلـ٤ الجـشائم أو أن الجشيمـت ٜـذ أسج٢بـذ فـي إٜليمهـال 

ـالن الفـادس ب ذ سحب إلِا موحـب َـزا املـادةل ويّـاد الىٍـش فـي َـزٍ املـادة فـي املـنجمش ويم٢ً  في أي ٜو

ٝا للٙٝشة    (1) "123مً املادة  1إلاظخّشاىو  ٘و

وببؿـــاَت لـــضي بهًـــمام ؤي صولـــت للىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت ًم٨ثهـــا ؤن حٗلـــً  

اًاَـــا ؤو جغج٨ـــب ٖلـــى  ب٢لُمهـــا إلاـــضة و٢ـــ٠ ازخهـــام اإلاد٨مـــت ُٞمـــا ًســـو ظـــغاثم الخـــغب التـــي ًغج٨بهـــا ٖع

ـا، و٧ـان لـه مـا  ـض الٟغوسـ ي ٢ـض ؤ٢تـرح اإلاـاصة وعَـً مى٢ٟـه مـً اإلاد٨مـت بة٢غاَع ؾب٘ ؾـىىاث، و٢ـض ٧ـان الٞى

ؤعاص، واؾــخٟاص اإلاكــٕغ الٟغوســ ي مــً هــو اإلاــاصة ٞبٗــض الخى٢ُــ٘ ٢ــام بى٢ــ٠ الازخهــام لؿــب٘ ؾــىىاث زــم 

ني مـــ٘ هٓـــام عومـــا وســـخب بٖـــالن الخى٢ُـــ٠ بٗـــض طلـــ٪، و٢ـــ ٗه الـــَى ض ٖــــبر الـــغثِـ الٟغوســـ ي مىاثمـــت حكـــَغ

ظـــا٥ قـــحرا٥ آهـــظا٥ ٖـــً خاظـــت ٞغوؿـــا لهـــظٍ الٟــــترة الاهخ٣الُـــت فـــي عؾـــالت وظههـــا للخدـــال٠ الٟغوســـ ي مـــً 

ؤظــل اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت اإلا٩ــىن مــً اإلاىٓمــاث ٚـــحر الخ٩ىمُــت الٟغوؿــُت التــي اؾخٟؿــغث ٖــً ؾــغ 

٣ـى٫ الـغثِـ الٟغ 124اإلاى٠٢ الٟغوسـ ي مـً بصعاط هـو اإلاـاصة  وسـ ي فـي َـظا الهـضص بـإن ظـغاثم الخـغب ، ٍو

بسالٝ الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت وظغثم ؤلاباصة ٢ض حُٛي ق٩اوي مٟخٗلت يـض ؤٞٗـا٫ مٗؼولـت إلاىاَىِىـا، ال 

حن يمً ٖملُاث خٟٔ الؿالم الضولُت، ٞال بض مً خماًةهم.   (2)ؾُما ؤولئ٪ اإلاىسَغ

  ألاظاسو :ألاظاسو :  مً الىٍاممً الىٍام  1313وو  1616خامعا: ِالٜت املح٢مت بم لغ ألامً املواد خامعا: ِالٜت املح٢مت بم لغ ألامً املواد 

الى٣ــاٍ الؿــىصاء فــي الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت، والتــي جًــغب ٞغيــُت  مــً بــحن

اؾــــخ٣اللُت اإلاد٨مــــت َــــى ؾــــلُاث مجلـــــ ألامــــً ٖلــــى بٗــــٌ بزخهانــــاث اإلاد٨مــــت، َــــظا اإلاجلـــــ الــــظي 

ًــــاء الــــضاثمحن ٞ بر ـخــــٌٗ ــــظٍ َُئــــت ؾُاؾــــُت بةمخُــــاػ ال ًد٨مهــــا ال٣ــــاهىن الــــضولي، وبهمــــا مهــــالر ألٖا جهــــا، َو

ــ٪ الــضٖىي،  مــا نــالخُت جدٍغ ــال١ َو الؿــلُاث إلاجلـــ ألامــً جمـــ ؤَــم بزخهانــاث اإلاد٨مــت ٖلــى ؤلَا

٨ها، بياٞت لهالخُت ج٠ُُ٨ خالت الٗضوان.  ونالخُت ججمُض الضٖىي مهما ٧ان مً مً ٢ام بخدٍغ
                                                           

 .735، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

2)- "En réponse à votre interrogation relative à l’article 124, je vous confirme que la France 

déclinera pour une période transitoire la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. En 

effet, la définition des crimes de guerre au sens du Statut est distincte de celles des crimes contre 

l’humanité ou du génocide en ce sens qu’elle peut recouvrir des actes isolés. 

Des plaintes sans fondement et teintées d’arrière-pensées politiques pourraient donc plus 

aisément être dirigées contre les personnels de pays qui, comme le nôtre, sont engagés sur des 

théâtres extérieurs, notamment dans le cadre d’opérations de maintien de la paix. L’expérience 

permettra de vérifier l’efficacité des garanties intégrées au Statut afin d’éviter de tels 

dysfonctionnements", Lettre de M. Jacques CHIRAC, Président de la République française, dans un 

courrier à la Coalition française pour la Cour Pénale Internationale (CFCPI), daté du 15 février 1999, à 

Paris, p. 2., Publié sur le site de la (CFCPI): http://www.cfcpi.fr/spip.php?article100 (Dernier visit 

20\10\2014). 

http://www.cfcpi.fr/spip.php?article100
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خــ٤  ةجلـــ ألامــً الخــاب٘ لؤلمــم اإلاخدــضم٣ٞــض ؤُٖــى الىٓــام ألاؾاســ ي باليؿــبت للهــالخُت ألاولــى، 

ن ؤنهــا حكــ٩ل بخــضي الجــغاثم التــي جــضزل فــي ازخهانــاث  بــح 
 
بخالــت ؤي خالــت للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت ج

جــب فــي َــظٍ الخالــت ؤن ًهــضع ٢ــغاع ؤلاخالــت مــً مجلـــ ٣ٞ2ــغة  13اإلاد٨مــت وطلــ٪ خؿــب هــو اإلاــاصة  ، ٍو

ــــى مــــا ًٟــــغىألامــــً َب٣ــــا ألخ٩ــــام الٟهــــل الؿــــاب٘ مــــً مُشــــا١ ألامــــم اإلاخدــــضة  ال٣ًــــُت مدــــل ؤن ج٩ــــىن  َو

 وألامً الضولُحن ؤو ؤلازال٫ بهما.ؤلاخالت جىُىي ٖلى تهضًض للؿلم 

ـا فـي الىٓـام ألاؾاسـ يخالخحن، ؤن ج٩ىن الضولت  حز ـوفي َظا هم ىـا ال ًشـىع مدل الازخهام َٞغ ، َو

، ؤمـــا فـــي خالـــت لـــى ٧اهـــذ الضولـــت اإلاـــظ٧ىعة  مـــا ؤي بقـــ٩ا٫ ٞمجلــــ ألامـــً ٌســـجل بصٖـــاءٍ ٦ـــإي صولـــت َـــٝغ

ــــا ؤن  ، َىــــا٥ ٞغيــــِخان، ألاولــــىفــــي الىٓــــام ألاؾاســــ ي ٞهىــــا ًشــــاع بقــــ٩ا٫ الازخهــــام للمد٨مــــت لِؿــــذ َٞغ

مـت مُٗىـت خؿـب هـو اإلاـاصة  ج٣بل ة الشالشـت، ٣ٟـغ ال 12الضولت الازخهـام بمىظـب بٖـالن زـام وفـي ظٍغ

   ي بخالت اإلال٠ مً َٝغ مجلـ ألامً.والٟغيُت الشاهُت ه

دت ومباقــــــغة ل ــــــا بال هدُجــــــت ، هــــــظٍ الؿــــــلُتوفــــــي الخ٣ُ٣ــــــت ال جىظــــــض بقــــــاعة نــــــٍغ ولــــــم ًــــــخم ب٢غاَع

الث للىٓام ألاؾاسـ ي ومماعؾـت وا٢ُٗـت ججلـذ فـي ـىع الخالـت التـي  لخإٍو ؤخـا٫ ٞجهـا مجلــ ألامـً ٢ًـُت صاٞع

والــظي نــضع بمىظبــه مــظ٦غة اٖخ٣ــا٫ يــض  2005لٗــام  1593للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت بمىظــب ال٣ــغاع 

ـــــا فـــــي هٓـــــام عومـــــامــــ٘ـ ؤن  2009الـــــغثِـ الؿـــــىصاوي ٖمـــــغ خؿـــــً البكـــــحر فـــــي مـــــاعؽ   الؿـــــىصان لِؿـــــذ َٞغ

 (1).ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت

بعظـاء الىٓـغ فـي ؤي صٖـىي  مـًصو ؾىاٍ جم٨ُىه التي ًخمخ٘ بها مجلـ ألامً  ؤما الهالخُت الشاهُت

٩ـىن  َب٣ا لؿُلخه في خٟٔ الؿلم وألامً الضولُحن بمىظب الٟهل الؿاب٘ مً مُشا١ ألامم اإلاخدـضة، ٍو

طل٪ ب٣غاع ناصع ٖـً مجلــ ألامـً بمىظـب الٟهـل الؿـاب٘ ًخًـمً َلبـا للمد٨مـت بةعظـاء ؤي جد٣ُـ٤ ؤو 

مــً  16اإلاــاصة  حر مدــضوصة خؿــبـللخجضًــض بــىٟـ الكــغوٍ وإلاــغاث ٚــ تني ٖكــغ قــهغا ٢ابلـــم٣ايــاة إلاــضة ازــ

ـــى مـــا ٌؿـــمذ لل٣ـــىي ال٨بـــري فـــي َـــظا اإلاجلــــ مـــً حُُٗـــل ؤي مؿـــاءلت صولُـــهٓـــام عومـــا ألاؾاســـ ي ت فــــي ، َو

   (2)ظغاثم طاث زُىعة ٦بحرة بذعج واَُت.

الهــالخُت ألازــغي إلاجلـــ ألامــً ٖلــى اإلاد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت، جخمشــل فــي ؾــلُت ج٨ُُــ٠ خالــت 

مـت الٗـضوان ٢بـل ؤن ًخإ٦ـض مـً نـضوع ٢ــغاع  الٗـضوان، ٞـال ًجـىع للمـضعي الٗـام اإلايـ ي فـي الخد٣ُـ٤ فـي ظٍغ

بطا لـــم ًهــضع َــظا ال٣ــغاع فــي مــضة الؿــخت ألاقــهغ الخالُـــت مــً مجلـــ ألامــً ٣ًيــ ي بى٢ــٕى خالــت الٗــضوان و 

، ٞلــه ؤن ٣ًــىم بٟــخذ الخد٣ُــ٤ بٗــض بطن الــضاثغة الخمهُضًــت بــظل٪، ول٨ــً صاثمــا بكــٍغ ؤن ال  لخل٣ــي الــباٙل

ــظا َب٣ــا لــىو اإلاــاصة  م٨ــغع مــً هٓــام عومــا،  ٩ً15ــىن ٢ــض نــضع ٢ــغاع مــً مجلـــ ألامــً بســالٝ طلــ٪، َو

دت للمد٨مــــت إلاج ــــغ خالــــت الٗــــضوان صون ؤي ؾـــــلُت وهــــي جبُٗــــت نــــٍغ لـــــ ألامــــً الـــــضولي فــــي ج٨ُُــــ٠ وج٣ٍغ

 للمد٨مت في طل٪.

                                                           

ئٔبد اُلٍزٞه٣خ أُٞا-، >>ٗظْ االكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ<<، ك٢ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ ػزٍُ ٓؾٔل ؽبىّ -(1

ك٢ اُغَِخ  2005ٓبهً  31أُئهؿ ك٢ 1593، اٗظو ًنُي: هواه ٓغٌِ األٖٓ ههْ 170، 169ٝاُزشو٣ؼ٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص 

 (1593S/RES/ (2005.)، ههْ اُٞص٤وخ )5158ههْ 

 .172، 171،>>ٗظْ االكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ<<،  ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(2
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  املعنوليت الجىائيت ومواوّها:املعنوليت الجىائيت ومواوّها:فّوباث فّوباث ظادظا: ما يخّلٞ بظادظا: ما يخّلٞ ب

بن ٢ىاٖــض اإلاؿــاولُت فــي الىٓــام ألاؾاســ ي مؿــخمضة فــي ؤٚلبهــا مــً ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي الجىــاجي 

ؿــــالُٞا وعواهــــضا، بــــة٢غاع واظةهــــاصاث ال٣ًــــاء الجىــــاجي الــــضولي الؿــــاب٣ت مىــــظ  ى٦ُــــى مــــغوعا بُٚى هــــىعهبٙر َو

ـــ  خــضاص بالهــٟت الغؾــمُت و٢ُــام  18اإلاؿــاولُت الجىاثُــت الٟغصًــت وجدضًــض ؾــً اإلاؿــاءلت بــ ــضم ؤلٖا ؾــىت، ٖو

مؿـــاولُت ال٣ـــاصة والغئؾــــاء، بال ؤن َىـــا٥ مالخٓــــاث ٖلـــى ٢ىاٖــــض اإلاؿـــاولُت اإلاٗخمــــضة فـــي هٓــــام عومـــا فــــي 

 هُت جخٗل٤ ؤؾاؾا بمىاو٘ اإلاؿاولُت.الٗضًض مً اإلاؿاثل ال٣اهى 

ولضي البدض في مىاو٘ اإلاؿاولُت هجض الٗضًض مـً ألاؾـباب اإلاى٣ُُـت وؿـبُا مشـل الـضٞإ الكـغعي 

وخالــت ؤلا٦ـــغاٍ و٦ـــظل٪ الٛلــِ فـــي ال٣ـــاهىن والٛلـــِ فــي الى٢ـــاج٘، بال ؤن َىـــا٥ ؤؾــبابا ٚامًـــت مشـــل اإلاـــغى 

٫ مـٍغٌ ٣ٖلُـا ٖلـى مغا٦ـؼ ٢خالُـت فـي ال٣ـىاث وال٣هىع ال٣ٗلـي وخالـت الؿـ٨غ، ٨ُٞـ٠ ًم٨ـً جهـىع ونـى 

اإلاؿــــلخت و٢ــــضعة ٖلــــى اؾــــخسضام وؾــــاثل وؤؾــــالُب ال٣خــــا٫ ماٖــــضا فــــي خالــــت بٗــــٌ اإلاــــضهُحن اإلاكــــاع٦حن فــــي 

مـــت بهـــظا  هـــا ظٍغ ـــغب مـــً طلـــ٪ خالـــت الؿـــ٨غ، ٦ُـــ٠ ؾـــحرج٨ب م٣تٞر مـــا٫ الٗضاثُـــت بكـــ٩ل مىٟـــغص، وألٚا ألٖا

اصة حٗبحــــر الؿــــ٨غ ؤلازخُــــاعي، ٞهــــل َىــــا٥ ٞغيــــُت الدجــــم والخُــــىعة جدــــذ جــــإزحر الؿــــ٨غ ، زــــم جًــــ٠ُ اإلاــــ

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت، لـــــظل٪ وٗخ٣ـــــض بـــــإن لجىـــــت الهـــــُاٚت صزلـــــذ فـــــي  بخخمـــــا٫ الؿـــــ٨غ ؤلاظبـــــاعي ؤزىـــــاء ؾـــــحر ألٖا

بخخماالث ومخاَاث بٞتريُت، ٢ض ال ًدؿ٘ لها الىٓـام ألاؾاسـ ي و٧ـان ًجـب ؤن جتـر٥ للٗمـل ال٣ًـاجي ل٩ـل 

 (1)صٖىي صولُت ٖلى خضا.

  ت الّذاء ج اٍ املح٢مت:ت الّذاء ج اٍ املح٢مت:اث املخحذة ألامشي٢يت وظياظاث املخحذة ألامشي٢يت وظياظلواليلواليظابّا: اظابّا: ا

٨ُـــت مٗاعيـــت قـــضًضة لهـــا،  مىـــظ بوكـــاء اإلاد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت ؤبـــضث الىالًـــاث اإلاخدـــضة ألامٍغ

٩ي ٧ان مً  ض ألامٍغ م ؤن الٞى ـىص يـمً اإلاـاجمغ الضبلىماسـ ي إلوكـاء اإلاد٨مـت ؤضخم و ٖلى الٚغ ؤوكِ الٞى

ـى الهـضٝ الـظي اؾـخدا٫  ، وجبحن ؤن َظٍ اإلاكاع٦ت1998ٖام  ٧اهذ في ؾبُل بٞكا٫ الخغوط باإلاد٨مـت َو

ــــــحرث الىالًـــــاث اإلاخدـــــضة  ُاهُـــــا بـــــظل٪، ٚو كـــــلذ خــــــتى فـــــي ب٢ىـــــإ ؤ٢ـــــغب خلٟائهـــــا وهـــــي بٍغ ٖلجهـــــا جد٣ُ٣ـــــه ٞو

ـى (2)اؾتراجُجةها بةيٗاٝ الىٓام ألاؾاسـ ي مـً زـال٫ ب٢ـغاع ؾـُُغة ٦بحـرة إلاجلــ ألامـً الـظي جدؿـُضٍ ، َو

حؿــمذ إلاجلـــ ألامــً بةخالــت ؤي خالــت  تيـالــ ٨13شحــر مــً اإلاــىاص يــمً هٓـام عومــا ٧اإلاــاصة مـا جد٣ــ٤ لهــا فــي ال

التـي حؿـمذ للمجلــ بخجمُـض الىٓـغ فـي ؤي ٢ًـُت مـضة ؾـىت ٢ابلـت  16َٝغ للمد٨مـت، واإلاـاصة  حر ـٚلضولت 

جدـــُذ للمجلــــ ج٨ُُـــ٠ خالـــت الٗـــضوان ؤو مٗاعيـــت ج٨ُُــــ٠  تيـالـــم٨ـــغع  15للخجضًـــض صون خـــضوص، واإلاـــاصة 

 (3) إلاضعي الٗام، وخىلذ اإلاد٨مت بلى آلُت في ًض مجلـ ألامً ببؿاَت.ا

" بيــل ١لييخــون ترة خ٨ــم الــغثِـ "ـو٢ــض زٟٟــذ الىالًــاث اإلاخدــضة خملةهــا يــض اإلاد٨مــت فــي نهاًــت ٞــ

" ؤلابـً الغثاؾـت ٢ـاص حـوسج بـوػبل وفي جُـىع الٞـذ ٢امـذ بـالخى٢ُ٘ ٖلـى هٓـام عومـا، بال ؤهـه وبٗـض جـىلي "

   الجىاثُت الضولُت وُسِخب جى٢ُٗها مباقغة.ض مً ؾاب٣ةها يض اإلاد٨مت خملت مٗاعيت ؤق

                                                           

 .682، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

ثبهػخ اُول٢ٍ، >>أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ ؽج٤ؼزٜب ٝافزظبطٜب، ٓٞهق اُٞال٣بد أُزؾلح ٝاٍوائ٤َ ٜٓ٘ب<<، ٓغِخ عبٓؼخ  -(2

 .149، ص 2004، اُؼلك اُضب٢ٗ، 20كٓشن ُِؼِّٞ اإلهزظبك٣خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ، أُغِل 

 .171،>>ٗظْ االكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ<<،  ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُل ؽبىّ ٓؾٔ -(3
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٨ُــت  اث إلاىاظهــت زُــغ اإلاد٨مــت ٖلــى ٦مــا ٖملــذ الىالًــاث اإلاخدــضة ألامٍغ ٖلــى الٗضًــض مــً اإلاؿــخٍى

ــاب٢ىاتهــا، زانــت وؤن الىالًــاث اإلاخدــضة ٧اهــذ حؿــخٗض إلاىظــت خــغوب جهــٟها " "، و٢ــض بــالحشب لــذ إلاَس

ــــغى بـــضؤث فـــي طلـــ٪ بالًــــِٛ يـــ مً مجلــــ ألامــــً إلنـــضاع ٢ـــغاعاث خهـــاهت لٗملُــــاث خٟـــٔ الؿـــالم ٞو

ً َــــامحن ؤو لهمــــا ال٣ــــغاع   1422الؿــــالم مــــً ازخهــــام اإلاد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت و٧ــــان لهــــا طلــــ٪ ب٣ــــغاٍع

ش  لُت  12الهاصع بخاٍع  اإلاخٗل٤ الظي ظاء ُٞه: 2002ظٍى

 :وإر يخفٗش بموحب الٙفل العابْ مً ميثاٛ ألامم املخحذة"

مـــً هٍـــام سومــــا ألاظاســـو ل أن جمخىـــْ املح٢مـــت الجىائيــــت  16ل احعـــاٜا مـــْ أح٣ــــام املـــادة يىلـــب

ًِ بذء أو مباؼشة أيـت إحـشاءاث للخحٝيـٞ  2002حويليلت  1الذوليت ملذة ازن  ِؽش ؼهشال اِخباسا مً 

ٙين حــاليين أو ظــابٝين جــابّين لذولــت  أو املٝالــاةن فــي حالــت إزــاسة إي ٜمــيت حؽــمل معــنولين أو مــٌو

ــا فــي هٍــام سومــا ألاظاســو ل ٘يمــا يخفــل بــجي ِمــل أو إٔٙــا٥ يخّلــٞ بالّمليــاث الــم    ـاَمــت ليعــذ و٘ش

 (1)"جيؽئ ا ألامم املخحذة أو جارن ت ال إال إرا ٜشس م لغ ألامً خالٗ رل٤

ش  1497زـــــم ال٣ـــــغاع  ـــــا الـــــظي ٢ـــــغع خهـــــاهت ممازلـــــت  2003ؤوث  01بخـــــاٍع اإلاخٗلـــــ٤ بالخالـــــت فـــــي لُبحًر

ىــــا٥ ججــــاوػاث ٢اهىهُــــت ظمــــت فــــي َــــظٍ  لل٣ـــىاث ألاممُــــت مــــً اإلاخابٗــــت ؤمــــام اإلاد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت، َو

ال٣ــغاعاث، ٣ٞـــض نـــغح اإلاجلـــ فـــي َـــظٍ ال٣ـــغاعاث بإهــه ًخهـــٝغ بمىظـــب الٟهـــل الؿــاب٘ ول٨ىـــه لـــم ًدـــضص 

اإلاخٗلـــــ٤ بهـــــالخُت حٗلُـــــ٤  16الىيـــــُٗت الــــــتي تهـــــضص الؿـــــالم وألامـــــً الـــــضولُحن، ٦مـــــا ؤن الاخخجـــــاط باإلاـــــاصة 

قهغا لِـ في مدله خُـض ؤن بٖمـا٫ اإلاـاصة ٩ًـىن فـي خـا٫ وظـىص خالـت ٢اثمـت ٢ـض حكـ٩ل  ٤ُ12 إلاضة الخد٣

مــــــت ٢ابلــــــت للخد٣ُــــــ٤ ٞجهــــــا، فــــــي خــــــحن ؤن َــــــظا ال٣ــــــغاع ٌؿــــــدب٤ َــــــظٍ الخالــــــت ٦دهــــــاهت ولــــــِـ ٦خٗلُــــــ٤  ظٍغ

٩ي. ذ لؿلُاث مجلـ ألامً جدذ الًِٛ ألامٍغ ى ججاوػ نٍغ  (2) للخد٤ُ٣، َو

، بل ٨ٖٟذ ٖلى ال٣ُام بدملـت مىٓمـت مـً ولم ج٨خٟي الىالًاث اإلاخ ٨ُت بهظٍ الًٍٛى دضة ألامٍغ

ــــضم حؿــــلُمهم للمشــــى٫ ؤمــــام اإلاد٨مــــت الجىاثُــــت  ؤظــــل ٣ٖــــض اجٟا٢ُــــاث زىاثُــــت لخــــإمحن خهــــاهت مىاَىجهــــا ٖو

صولـــت، ٦مـــا ؤنـــضع الـــغثِـ  100تي و٢ٗـــذ َـــظٍ الاجٟا٢ُـــاث أل٦ــــثر مـــً ـالضولُـــت، و٢ـــض ونـــل ٖـــضص الـــضو٫ الـــ

٩ــــــــي " ش حــــــــوسج بــــــــوػألامٍغ ٜــــــــاهون حمايــــــــت املعــــــــخخذمين ٢اهىهــــــــا زانــــــــا ٌؿــــــــمى " 2002ؤوث  02" بخــــــــاٍع

ب  ("،ASPA) ألامشي٢يين ت بما ٞجهـا بـغامج الخـضٍع ٣ي ي َظا ال٣اهىن بى٠٢ اإلاؿاٖضاث اإلاالُت والٗؿ٨ٍغ ٍو

٨ُـت  غاٝ في هٓام عوما ألاؾاس ي، بيـاٞت بلـى ٖـضم حٗـاون اإلادـا٦م ألامٍغ الٗؿ٨غي اإلاكتر٦ت م٘ الضو٫ ألَا

٨ُحن اإلاــــــازلحن ؤو مــــــ٘ اإلا د٨مــــــت الجىاثُــــــت الضولُــــــت وبم٩اهُــــــت اؾــــــخسضام ال٣ــــــىة الؾــــــخٗاصة اإلاــــــىاَىحن ألامــــــٍغ

 (3)اإلاضاهحن ؤمام اإلاد٨مت.

إلاا ؾب٤، ٖالجىا في َظا اإلاُلب مىاًَ ال٠ًٗ في آلالُاث الضولُت الى٢اثُت  و٠خالـت

ما٫ الٗضاثُت، بضاًت مً اللجىت الضو  لُت للهلُب ألاخمغ التي ال ًؼا٫ والغ٢ابُت لخىُٟظ يىابِ ؾحر ألٖا

ؤًٖائها ًا٦ضون بخمخٗها بالصخهُت ال٣اهىهُت الضولُت في خحن اإلاٗاًحر ال٣اهىهُت جا٦ض ويٗها ٦مىٓمت 

                                                           

 (1422S/RES/ (2002.)، ههْ اُٞص٤وخ )4572ك٢ اُغَِخ ههْ  2002ع٤ِ٣ٞخ  12أُئهؿ ك٢  1422هواه ٓغٌِ األٖٓ ههْ  -(1

 (1497S/RES/ (2003.)ههْ اُٞص٤وخ )، 4803ك٢ اُغَِخ ههْ  2003أٝد  01أُئهؿ ك٢  1496هواه ٓغٌِ األٖٓ ههْ  -(2

 .158ثبهػخ اُول٢ٍ، ٓوعغ ٍبثن، ص  -(3
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م الامخُاػاث التي جخمخ٘ بها، ٦ما ؤن مىهج  جخمخ٘ بىي٘ زام ؤ٢غب بلى اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ٚع

ت ؤمام الاهةها ٧اث الػا٫ ٚحر مٟهىمت وؤخُاها ٚحر مبرعة في خاالث الاهةها٧اث اللجىت الضولُت في جى ي الؿٍغ

اإلاخ٨غعة لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ٦ما الخٓىا بؾدُاء ال٨شحر مً مخل٣ي زضمت اللجىت الضولُت مً ؾىء 

 ؤصائها في ال٨شحر مً الجزاٖاث ال ؾُما الجزإ في ٚؼة وبن ٧ان طل٪ مبرعا في ال٨شحر مً ألاخىا٫.

٪ لضوع ألامم اإلاخدضة اإلاًُغب ججاٍ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىما والٟكل وجُغ٢ىا ٦ظل

ٗىص  اإلاخ٨غع للمىٓمت في مى٘ الجزاٖاث اإلاؿلخت و٦ظل٪ في و٠٢ اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، َو

لى عؤؾها مجلـ  طل٪ لخغب اإلاهالر صازل اإلاىٓمت التي ناعث َاُٞت ٖلى الؿُذ في ٧ل ؤظهؼتها ٖو

الضولي، والظي ؤنبذ ؤصاة في ًض الضو٫ ال٨بري حؿلُها ٖلى الضو٫ الًُٟٗت، ٦ما الخٓىا ٞكل ألامً 

مً البروجى٧ى٫ ألاو٫ هٓغا لل٣ُىص اإلاخٗل٣ت بغبِ بزخهانها  90آلُت ج٣م ي الخ٣اث٤ اإلا٣غعة في اإلااصة 

ل٨شحر مً اإلاأزظ وا بمىا٣ٞت الضو٫ ختى التي اعج٨بذ اهةها٧اث، وؤزحرا جُغ٢ىا للمد٨مت الجىاثُت الضولُت

٣ت ٖملها وهٓام اإلاؿاولُت ٞجها ال٣اهىهُت ٖلجها جخٗل٤ بة ٍغ والًٛىٍ التي ج٣٘  ،وكائها وازخهانها َو

٪ صٖىي يض مً قاء ٍالظي ٌؿخُُ٘ جدغ و  ،جدةها مً الضو٫ ال٨بري جدذ مٓلت مجلـ ألامً

غ خالت الٗضوان، م٘ ما ًىجغ ًٖ طل٪ مً حٗؿ٠.    وججمُضَا يض مً قاء وج٣ٍغ

  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

ما٥ الّذائيت ِاع املعخوى الوون  ما٥ الّذائيت ِاع املعخوى الوون ِوائٞ جىٙيز لوابي ظير ألِا   ِوائٞ جىٙيز لوابي ظير ألِا

مــا٫ الٗضاثُــت ٖملُــت بن ىُــت لخىُٟــظ يــىابِ ؾــحر ألٖا ، ألن ؤي يــغوعة ملخــت جُٟٗــل آلالُــاث الَى

ني  ا مٗاَضاث صولُت ؤو مىٓماث صولُت ًجب ؤن ججـض لهـا جغظمـت ٖلـى اإلاؿـخىي الـَى جضابحر صولُت ٢ض ج٣َغ

مـا٫ الٗضاثُـت ٖلـى اإلاؿــخىي مـً ؤ ـغ َـظٍ الخـضابحر والاظـغاءاث لخدؿــحن ؤلامخشـا٫ لًـىابِ ؾـحر ألٖا ظـل جمٍغ

ني ؾىاء في الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ؤو ٚـحر الضولُت لـى ٚـغاع مشُلةهـا ٖلـى اإلاؿـخىي الـضولي ٞـةن (1)الَى ، ٖو

ىُــــت هــــي ألازــــغي جىاظــــه جدــــضًاث ظمــــت جدــــض مــــً ٞٗالُةهــــا وجُــــغح ؤ مامهــــا مكــــ٨الث ٢اهىهُــــت آلالُــــاث الَى

ملُــــت جًــــ٠ٗ مــــً جــــإزحر صوعَــــا اإلاُلــــىب، وبٛــــغى البدــــض فــــي َــــظٍ الخدــــضًاث ؾى٣ؿــــم الضعاؾــــت بلــــى  ٖو

 جدضًاث آلالُاث الى٢اثُت والغ٢ابُت هخاولها في ٕٞغ ؤو٫، وآلالُاث الغصُٖت هدىاولها في ٕٞغ زان.

 :الُٙش ألاو٥ 

ابيت والوٜائيت ِاع املع  خوى الوون مؽ٢الث جّٙيل ألياث الٜش

ني عنــض  ؤن ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي الٗضًــض مــً آلالُــاث الغ٢ابُــت والى٢اثُــت ٖلــى اإلاؿــخىي الــَى

ني ٖلى َظا اإلاؿخىي  ٢ىاٖضٍجُب٤ُ مً ؤظل يمان  ، خُـض ًـىلي ؤَمُـت ٦بــحرة للٗمـل ٖلـى اإلاؿـخىي الـَى

ىُـا ؾــىاء ٖلــى الهـُٗض الخ٩ــىمي ؤو ٚــ ــغاٝ الٟاٖلــت َو ـحر الخ٩ـىمي، و٦ــظل٪ ؤ٦ـــثر ل٩ُـىن ؤ٦ثــر ٢غبــا مـً ألَا

ـم ػمـً الــجزإ اإلاؿــلر، بال ؤن َىـا٥ الٗضًـض مـً الهــٗىباث  ٢غبـا مـً اإلاـضهُحن ب٩ـل ٞئــاتهم بمسخلـ٠ ؤصواَع

الـــــتي ٢ــــض ج٣ــــ٠ خــــاثال ؤمــــام جدؿــــحن الامخشــــا٫ لل٣ىاٖــــض ؤلاوؿــــاهُت، وؾــــىداو٫ الى٢ــــٝى ٖلــــى بٗــــٌ َــــظٍ 

٤ ما ًلي:الهٗىباث والخدضًاث مً زال٫ البدض في مضي ٞٗالُت َظٍ آلا  لُاث ٞو
                                                           

 ٝٓب ثؼلٛب. 411، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1
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  أوال: يلتزام ب حترام و٠ٙالت إلاحترام الٝاهون الذو٥ إلاوعاوي:أوال: يلتزام ب حترام و٠ٙالت إلاحترام الٝاهون الذو٥ إلاوعاوي:

بن الخٗهض بةخترام و٦ٟالت بخترام ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي َـى ال٨ٟـغة ألاؾاؾـُت التـي ٣ًـىم ٖلجهـا 

ىُـــ٠ ألاعبـــ٘ ؤلالـــتزام الـــضولي والـــضازلي للضولـــت بىهـــىم اإلاٗاَـــضاث، و٢ـــض جهـــضع َـــظا ؤلالــــتزام اجٟا٢ُـــاث ظ

ىُــت ٖلُــه، ٞالخٗهــض بــاخترام و٦ٟالــت اخـــترام  خمــاص ٧ــل الخــضابحر الضولُــت والَى هٓــغا ألَمُدُــه ال٣هــىي واٖل

ٗنـي اليكــغ والخٗلــُم والخإَُـل وبنــضاع الخٗلُمـاث خىلــه و٧ـل مــا ًم٨ــً ؤن  َـظا ال٣ــاهىن ٌٗنـي الخهــض٤ً َو

ني.  (1) ٌؿاٖض في بهٟاط َظا ال٣اهىن زانت ٖلى اإلاؿخىي الَى

، خُــــض ؤن حجــــم هتزام ؤو ظــــؼء مىـــــال ؤن الــــضو٫ جخسلــــى فــــي ٦شحــــر مــــً ألاخُــــان ٖــــً ٧ــــل َــــظا ؤلالــــب

ُان اإلاضهُت صلُل ٢اَ٘ ٖلى  بعاصة  طل٪، والقـ٪ ؤن ألامـغ ًخٗلـ٤ بًـغوعة شـخظالخؿاثغ بحن اإلاضهُحن وألٖا

ت إلاالجهــــاث الٟاٖلــــت فــــي الضولــــت ؾــــىاء الؿُاؾــــُت ؤو الٗؿــــ اث وال٣ُــــام باقــــغة بنــــضاع ألاوامــــغ والخٗلمُــــ٨ٍغ

ــؼ بخـــترام ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ووكــغ الــىعي بًــغوعة طلــ٪ ٖلــى  ــت مــً ؤظــل حٍٗؼ بالٗملُــاث ال٣اهىهُــت وؤلاصاٍع

غجبِ َظا ؤلالتزام بةظغاءاث وجضابحر ؤزغي حٗخبر ظؼءا مىه ؾىالخٓها في ما ًلي.  مسخل٠ ألانٗضة، ٍو

  هون الذولي إلاوعاوي:هون الذولي إلاوعاوي:زاهيا: إظخّشاك مذى إلاٜبا٥ الذولي والّش ي ِاع مّاَذاث الٝازاهيا: إظخّشاك مذى إلاٜبا٥ الذولي والّش ي ِاع مّاَذاث الٝا

لـــتزام ؤلاهًــمام لالجٟا٢ُــاث اإلاخٗل٣ــت بال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ٌكــ٩ل ؤو٫ زُــىة فــي اججــاٍ ؤلا بن

اإلاُــــت اإلابــــاصت ؤلاوؿــــاهُت الـــــتي حكــــخمل ؤن يــــمان بهدكــــاع َــــظٍ اإلاٗاَــــضاث َــــى يــــمان لٗبىهىنــــها، ٦مــــا 

ـــــغاٝ الضولُـــــت والضازلُـــــت فـــــي مجـــــا٫ٖلجهـــــا حصـــــجُ٘ الـــــضو٫ ٖلـــــى ؤلاهًـــــمام لهـــــظٍ  ، وحٗمـــــل ال٨شــــــحر مـــــً ألَا

مــــا٫ الٗضاثُــــت  ــــا فــــي  (2)اإلاٗاَــــضاث، ال ؾــــُما جلــــ٪ اإلاخًــــمىت لًــــىابِ ؾــــحر ألٖا وبطا لــــم ج٨ــــً الضولــــت َٞغ

الٗملُــت الخٟاويــُت ٢بــل ببــغام اإلاٗاَــضة ولــم ج٣ــم بــالخى٢ُ٘ مباقــغة ٖلــى اإلاٗاَــضة ٖىــض ٞــخذ بــاب الخى٢ُــ٘ 

ــــ٤ ٖلجهــــا، ٞةهــــه ًب٣ــــى ؤلاظــــغاء الىخُــــض العجًــــاء  ىُــــا َــــى ؤلاهًــــمام ٖــــً ٍَغ ان ؤخ٩امهــــا َو اإلاٗاَــــضة وؾــــٍغ

ــــ٤ ؤلاظــــغاءاث  الخى٢ُــــ٘ ٖلــــى اإلاٗاَــــضة مــــً ٢بــــل ممشــــل الضولــــت ومــــً زــــم بظــــغاء ٖملُــــت الخهــــض٤ً ٖــــً ٍَغ

ت اإلاٟٗى٫ في مىاظهت الضولت. ىُت ختى ج٩ىن اإلاٗاَضة ؾاٍع  الضؾخىعٍت الَى

اَــــضاث هٓــــام ظىُــــ٠ باإلا٣اعهــــت مــــ٘ وفــــي مــــا ًلــــي ؾــــىداو٫ ٣ٖــــض م٣اعهــــت بــــحن ؤلاهدكــــاع الٗــــالمي إلاٗ

مــــا٫ الٗضاثُــــت خؿــــب بخهــــاءاث  ؤلاهدكــــاع الٗــــالمي إلاٗاَــــضاث هٓــــام الَــــاي اإلاخًــــمىت يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

اللجىـــت الضولُـــت للهـــلُب ألاخمـــغ، زـــم وٗـــغط ٖلـــى مـــا جـــم جد٣ُ٣ـــت ٖلـــى الهـــُٗض الٗغبـــي باؾـــخٗغى بٗـــٌ 

غ الؿىىي الؿاصؽ ًٖ جُب٤ُ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿ  اوي ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي.ظىاهب الخ٣ٍغ

 إلاهدؽاس الّاملي ملّاَذاث هٍام الَاي باملٝاسهت مْ هٍام حىيٚ: -1

بن اإلا٣اعهــــت بــــحن هٓــــامي الَــــاي وظىُــــ٠ ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ باالهدكــــاع الٗــــالمي للمٗاَــــضاث اإلاخٗل٣ــــت بــــه 

ىص جىضر وظىص جٟـى١ لالجٟا٢ُـاث اإلاخٗل٣ـت بدماًـت ضـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ؤو هٓـام ظىُـ٠، وعٚـم وظـ

مــا٫ الٗضاثُــت زانــت البروجى٧ــىلحن  ٢بــى٫ ٖــالمي واؾــ٘ لل٨شـــحر مــً اإلاٗاَــضاث الخانــت بًــىابِ ؾــحر ألٖا

، هجــض َىــا٥ مٗــضال مخىؾــُا لل٣بــى٫ الٗــالمي للمٗاَــضاث اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ وج٣ُُــض 1977ؤلايــاُٞحن لٗــام 
                                                           

 .410، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(1

-497ص ، >>ٗشو اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ك٢ كهاٍبد ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػٍٛآْؾٔل ٣ٍٞق  -(2

502 . 
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لٗهــض باإلا٣اعهــت مــ٘ ؤهــىإ مُٗىــت مــً ألاؾــلخت عبمــا لٗــب الى٢ــذ صوعٍ، ألن ؤٚلــب َــظٍ اإلاٗاَــضاث خضًشــت ا

ا مً مٗاَضاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي، وفـي مـا ًلـي ه٣ـ٠ ٖلـى بٗـٌ ؤلاجٟا٢ُـاث التـي جيخمـي لىٓـام  ٚحَر

غاٝ ٞجها، وطل٪  ضص الضو٫ ألَا ش ظى٠ُ ٖو  :(1) 2014 ؤ٦خىبغ 22ختى جاٍع

غاٝ ٞجها 1949بجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘  -  صولت. 196، بلٜ ٖضص الضو٫ ألَا

   .صولت 126 بٗضص 1954اًت اإلامخل٩اث الش٣اُٞت خانت بدمجٟا٢ُت الَاي الب -

 صولت. 67بلٜ خىالي  1999اوي لٗام والش ،صولت 103بغوجى٧ىلها ألاو٫  -

 .194بلٜ ٖضص الضو٫ الُغاٝ  1989خ٣ى١ الُٟل  جٟا٢ُتب -

 صولت، 76 ؾخسضام ج٣ىُاث الخُٛحر في البِئتاإلاخٗل٣ت بدٓغ ا 1976جٟا٢ُت ب -

مـــا٫ الٗضاثُـــت وبسهـــىم اإلاٗاَـــضاث اإلاخ ٗل٣ـــت بىٓـــام الَـــاي اإلاخًـــمىت لًـــىابِ ؾـــحر وبصاعة ألٖا

 والتي ٌٗخبر ٖضص ؤَغاٞها مخىؾُا بلى خض ما هظ٦غ مثها:

 صولت. 137لٛاػاث الخاه٣ت والؿامت الخام با 1925بغوجى٧ى٫ ظى٠ُ لٗام  -

غاٝ ٞجها  1980اجٟا٢ُت خٓغ وج٣ُُض ألاؾلخت الخ٣لُضًت  -  .صولت 118بلٜ ٖضص ألَا

 صولت. 113 بكإن الكٓاًا التي ال ًم٨ً ٦كٟها ٖثها٫ جى٧ى٫ ألاو البرو -

 .99صولت وحٗضًله  94البروجى٧ى٫ الشاوي بكإن ألالٛام وألاقغا٥ الخضاُٖت والىباثِ ألازغي  -

 صولت. 109البروجى٧ى٫ الشالض بكإن خٓغ وج٣ُُض ألاؾلخت الخاع٢ت  -

 ت.صول 103ع اإلاٗمُت حزـلغاب٘ بكإن ؤؾلخت اللالبروجى٧ى٫ ا -

 صولت. 85البروجى٧ى٫ الخامـ بكإن مسلٟاث الخغب ال٣ابلت لالهٟجاع  -

 صولت. 86 بلٜ ٖضص ؤَغاٞها 2008ؾلخت الٗى٣ىصًت اجٟا٢ُت خٓغ ألا  -

فــــــي خــــــحن خ٣٣ــــــذ بٗــــــٌ اجٟا٢ُــــــاث هٓــــــام الَــــــاي اهدكــــــاعا ٖاإلاُــــــا واؾــــــٗا زانــــــت مــــــا حٗلــــــ٤ مثهــــــا   

حٍر ومٗاَضاث ؤزغي هظ٦غ  1977بالبروجى٧ىلحن ؤلاياُٞحن   مثها:ٚو

 صولت. 163خهضث  1972خٓغ ألاؾلخت البُىلىظُت لٗام اجٟا٢ُت  -

 صولت. 190بلٛذ  1993مُاثُت لٗام ألاؾلخت ال٨ُاجٟا٢ُت خٓغ  -

 صولت. 161خىالي  1997ألالٛام ألاعيُت اجٟا٢ُت ؤوجاوا لخٓغ  -

 .صولت 173ونل بلى  1977افي ألاو٫ لٗام البروجى٧ى٫ ؤلاي -

 صولت. 167ونل بلى  1977 الشاويؤلايافي البروجى٧ى٫  -

ومً زال٫ َظا الٗغى الخٓىا ؤن َىا٥ جٟى٢ا الجٟا٢ُاث خماًت ضخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٖلـى 

مـا٫ الٗضاثُـت، وبخدلُـل ؤ٦ــبر لخؿاب جل٪ الخانت بًـى   ،لمٗاَـضاث الخانـت بىٓـام الَـايابِ ؾـحر ألٖا

                                                           

1)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 
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ُٞحن والاجٟا٢ُـــــاث اإلاخٗل٣ـــــت هجـــــض ؤن اإلاٗاَـــــضاث التـــــي جخًـــــمً ال٣ىاٖـــــض الٗامـــــت مشـــــل البروجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــا

باألؾــــــلخت البُىلىظُــــــت وال٨ُمُاثُــــــت وألالٛــــــام ألاعيــــــُت ٢ــــــض خ٣٣ــــــذ اهدكــــــاعا ٖاإلاُــــــا ظــــــض م٣بــــــى٫، بال ؤن 

اإلاٗاَضاث الخانت بةهدكاع بٌٗ ؤهـىإ ألاؾـلخت زانـت ألاؾـلخت الخ٣لُضًـت والبروجى٧ـىالث ؤلايـاُٞت لهـا 

ــــى ؤمــــغ صون اإلاــــإمى٫ باليؿــــبت إلابــــضؤ ال جــــؼا٫ لــــم جد٣ــــ٤ اإلاُلــــىب خُــــض جــــغاوح ههــــ٠ ٖــــضص صو٫ ال ٗــــالم َو

ــــا مــــً اإلاىٓمــــاث ٚـــــحر  حَر الٗاإلاُــــت، لــــظل٪ ال بــــض ٖلــــى ألامــــم اإلاخدــــضة واللجىــــت الضولُــــت للهــــلُب ألاخمــــغ  ٚو

اإلاى٢ٗــــت ٖلــــى َــــظٍ الهــــ٩ى٥  حر ـٚــــالخ٩ىمُــــت ج٨شُــــ٠ الجهــــىص إلاىاظهــــت زُــــغ َــــظٍ ألاؾــــلخت وخــــض الــــضو٫ 

٘ ؤلاظغاءاث مً ؤظل ؤلاهًمام ويمان  ا مً اإلااض ي.بدؿَغ  (1) ظٗل َظٍ ألاؾلخت وؤزُاَع

 مذى إٜبا٥ الذو٥ الّشبيت ِاع الخفذيٞ ِاع ـ٢ٟو الٝاهون الذولي إلاوعاوي: -2

غ الؿىىي الؿاصؽ ٖـً جُبُـ٤ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٖلـى اإلاؿـخىي الٗغبـي مـضي  ًضعؽ الخ٣ٍغ

، و٢ـــــض ٢ـــــام 2011و 2010ة لٗـــــامي الــــــتزام الـــــضو٫ الٗغبُـــــت باالجٟا٢ُـــــاث ؤلاوؿـــــاهُت فـــــي ٞــــــترة لِؿـــــذ ببُٗـــــض

ـا للجىــت الضولُـت للهـلُب ألاخمــغ خـى٫ وؿــبت الخ٣ـضم التــي  (2)صولــت ٖغبُـت 18بضعاؾـت خالـت  َغ ٢ــضمذ ج٣اٍع

٣ــــــا إلاــــــا حؿــــــمذ بهــــــا ٢ىاهُثهــــــا الضازلُــــــت  جد٣٣ــــــه َــــــظٍ الــــــضو٫ فــــــي ٖملُــــــت ؤلاهًــــــمام للهــــــ٩ى٥ الضولُــــــت، ٞو

غاٝ:واإلاهالخه الؿُاؾُت ل٩ل صولت ٖلى خضا، ووؿخٗغى ُٞما   ًلي ٖضص الضو٫ الٗغبُت ألَا

 مهض٢ت. 18صولت مً ؤنل  18بجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘  -

 .18\٦18ظل٪  1977البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ لٗام  -

 .18\16بلٜ  1977البروجى٧ى ؤلايافي الشاوي  -

 .18\15بلٛذ  1954بجٟا٢ُت خماًت اإلامخل٩اث الش٣اُٞت لٗام  -

 .18\07لشاوي وبغوجى٧ىلها ا 18\12بغوجى٧ىلها ألاو٫  -

 .18\15بكإن الٛاػاث الؿامت والخاه٣ت  1925بغوجى٧ى٫ ظى٠ُ  -

 .18\15لخٓغ ألاؾلخت البُىلىظُت  1972بجٟا٢ُت  -

 .  18\05لخٓغ بؾخسضام ج٣ىُاث الخُٛحر في البِئت  1976بجٟا٢ُت  -

 .18\06لخٓغ وج٣ُُض ألاؾلخت الخ٣لُضًت  1980بجٟا٢ُت  -

 .18\16ت لخٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُ 1993بجٟا٢ُت  -

 .18\09لخٓغ ألالٛام ألاعيُت  1997بجٟا٢ُت  -

 .18\03بكإن الظزاثغ الٗى٣ىصًت  2008بجٟا٢ُت  -

 .18\02الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت  -
                                                           

1)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 

ٝٛنٙ اُلٍٝ ٢ٛ: )األهكٕ، اإلٓبهاد، اُجؾو٣ٖ، رٌٞٗ، اُغيائو، اَُٞكإ، ٍٞه٣ب، اُؼوام، ػٔبٕ، هطو، ا٣ٌُٞذ، ُج٘بٕ، ٤ُج٤ب،  -(2

اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ اٌغبدط ػٓ رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼشثٟ أُـوة، ٓٞه٣زب٤ٗب، ا٤ُٖٔ (، أٗظو ك٢ مُي: "

-2010ثؼضخ اُوبٛوح،  –، اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ثٓ خؼشاء ، ٓؾٔل هػٞإػزٍُ "، اػلاك: شو٣ق  2011| 2010ٌؼبِٟ 

 . 4، 3، ص ص 2011
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الخــــٔ ظلُــــا يــــ٠ٗ ؤلا٢بــــا٫ الٗغبــــي ٖلــــى الخهــــض٤ً ٖلــــى الهــــ٩ى٥ اإلاخهــــلت بال٣ــــاهىن الــــضولي  ٍو

مـــــــا٫ الٗضاثُـــــــت وخٓـــــــغ وج٣ُُـــــــض وؾـــــــاثل ؤلاوؿـــــــاوي، ال ؾـــــــُما اإلاٗاَـــــــضاث طاث الهـــــــلت  بًـــــــىابِ ؾـــــــحر ألٖا

خُـــــض ؤن جٟؿـــــحر َـــــظٍ الٓـــــاَغة نـــــٗب وم٣ٗـــــض ألن مؿـــــإلت ؤلاهًـــــمام جخٗلـــــ٤ بـــــةعاصة وؤؾـــــالُب ال٣خـــــا٫، 

غظ٘ بلى ؤٖخباعاث ؾُاصًت ومهالر ٖلُا للضولت ، جدضصَا الجهـاث اإلاسخهـت بمىظـب الضؾـاجحر ؾُاؾُت ٍو

ــؼ بهدكــاع َــظٍ الاجٟا٢ُــاث ٖلــى الهــُٗض الٗغبــي وؤلا٢لُمــي فــي مًــاٖٟت الجهــىص لخٗ بال ؤن ألامــغ ٌؿــخضعي ٍؼ

   ؤلاوؿاهُت ألًت هؼاٖاث مدخملت. حر ـٚؾبُل يمان آلازاع 

خالـــت الجؼاثـــغ مخ٣ضمـــت بلـــى خـــضا مـــا بـــحن الـــضو٫ الٗغبُـــت مـــً زـــال٫ مـــا ٢ضمخـــه يـــمً َـــظا  بر ـخـــوحٗ

ــغ  ــغ، و٦ــظل٪  اثــغ وفــي مــا ًلــي وؿــخٗغى ؤَــم الاجٟا٢ُــاث التــي نــاص٢ذ ٖلجهــا الجؼ ، الخ٣ٍغ َب٣ــا لهــظا الخ٣ٍغ

ـــغاٝ فـــي الاجٟا٢ُـــاث ؤلاوؿـــاهُت الاخهـــاء الكـــهغي الـــظي ج٣ـــىم بـــه اللجىـــت الضولُـــت فـــي َـــظا  ٖـــً الـــضو٫ ألَا

اع  :(1)ؤلَا

 .1992ظاهٟي  27، في 1925بغوجى٧ى٫ الٛاػاث الخاه٣ت والؿامت والىؾاثل الجغزىمُت لٗام  -

ش 1949اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ لٗام  -  .1960ان ظى  20، بخاٍع

ش 1972اجٟا٢ُت خٓغ ألاؾلخت البُىلىظُت لٗام  - لُت  22، بخاٍع  .2001ظٍى

ش 1976اجٟا٢ُت خٓغ اؾخسضام ج٣ىُاث الخُٛحر في البِئت  -  .1991صٌؿمبر  19، بخاٍع

ش 1977البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫  -  .1989ؤوث  16، بخاٍع

 .1989ؤوث  16، في مً هٟـ البروجى٧ى٫  ٢90بى٫ بزخهام لجىت ج٣م ي الخ٣اث٤ للماصة  -

ش 1977البروجى٧ى٫ ؤلايافي الشاوي  -  .1989ؤوث  16، بخاٍع

ش 1989اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل لٗام  - ل  16، بخاٍع  .1993اٍٞغ

ش  ،1993اجٟا٢ُت خٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت لٗام  -  .1995ؤوث  14بخاٍع

ش 1997اجٟا٢ُت خٓغ ألالٛام ألاعيُت لٗام  - مبر  09، بخاٍع  .2001هٞى

 .2009ماي  06، في 2000ؤلازخُاعي إلقترا٥ الُٟل في الجزاٖاث اإلاؿلخت لٗام  البروجى٧ى٫  -

وبـــظل٪ ج٩ـــىن الجؼاثـــغ مـــً بـــحن الـــضو٫ اإلالتزمـــت ٖلـــى خـــضا مـــا باجٟا٢ُـــاث ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي 

مـا٫ الٗضاثُـت وخٓـغ وج٣ُُـض  واإلاؿاَمت في ٖاإلاُت وبهدكاع َظٍ الاجٟا٢ُاث، زانت جل٪ اإلاخٗل٣ـت بؿـحر ألٖا

ـؼ  ٞهـم وبخـألا  اث الغؾـمُت ـؾلخت، وال جؼا٫ حٗمـل فـي بججـاٍ حٍٗؼ ترام ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٖلـى اإلاؿـخٍى

ــا  وألاوؾـاٍ ألا٧اصًمُــت لخدؿـحن ؤلامخشــا٫ لهـظٍ ال٣ىاٖــض، بال ؤن َىــا٥ الٗضًـض مــً الخُـىاث التــي جيخَٓغ

ىُــت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي لخٗمُــ٤ الى٣ــاف خــى٫  اث ال٣ــاهىن الــضولي بٗــض بوكــاء اللجىــت الَى مىيــٖى

 (2)ؤلاوؿاوي والىٓغ في ظضوي ؤلاهًمام بلى بجٟا٢ُاث ؤزغي جغاَا مىاؾبت في اإلاغخلت الخالُت.

                                                           

1)- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 2, 7. 

"، ٓوعغ ٍبثن، ص  2011\201022222اٌغٕٛٞ اٌغبدط ػٓ رطج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼشثٟ ٌؼبِٟ  اٌزمش٠ش" -(2

 .36، 34ص 
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  زالثا: املؽا١ل املخّلٝت بموائمت الدؽشيّاث الووىيت مْ املّاَذاث الذوليت:زالثا: املؽا١ل املخّلٝت بموائمت الدؽشيّاث الووىيت مْ املّاَذاث الذوليت:

واظـــــب  وؤلاهًـــــمام وال٣ُـــــام بـــــةظغاءاث الخهـــــض٤ً، ج٩ـــــىن الضولـــــت ؤمـــــام عجًـــــاء اإلاٗاَـــــضةببمجـــــغص 

ٗاتها الضازلُــــت،  ــــغ ال٣ىاٖــــض الــــىاعصة بهــــا يــــمً حكــــَغ ــــ٤ جمٍغ جىُٟــــظ ؤلالتزامــــاث الــــىاعصة باإلاٗاَــــضة ٖــــً ٍَغ

ٗخمــض طلــ٪ ٖلـــى الىٓــام الضؾــخىعي ــا، فــي خـــحن هجــض ؤن ال٨شحـــر والؿُاؾـــ َو ًُ ى ُٗت اإلاٗمــى٫ بهـــا َو ت الدكــَغ

بوؿــاهُت بــةظغاء ٖملُــت  جخًــمً مبــاصت تيـالــمــً الــضو٫ حٗبــر ٖــً خؿــً هُةهــا ججــاٍ الىهــىم الخٗاَضًــت 

ـــــى الخهـــــض٤ً جدـــــذ حجـــــت  الخى٢ُـــــ٘، ل٨ثهـــــا ال جىانـــــل الٗملُـــــت ال٣اهىهُـــــت وال جيخ٣ـــــل بلـــــى ؤلاظـــــغاء الشـــــاوي َو

ــــٌ ظهــــاث  الضعاؾــــت وبجســــاط ؤلاظــــغاءاث ال٣ــــاهىوي للخدًــــحر الــــضزى٫ فــــي الالتــــزام، وفــــي بٗــــٌ ألاخُــــان ٞع

 تيـالــــلجمهىعٍــــت خؿــــب الجهــــت الؿــــُاصًت م٩لٟــــت بالخهــــض٤ً للٗملُــــت مشــــل البرإلاــــان ؤو الخ٩ىمــــت ؤو عثــــِـ ا

    (1)جى٧ل بالٗملُت بمىظب صؾخىع الضولت اإلالتزمت.

ٌ، الخٓىــا الازــخالٝ فــي ألاهٓمــت اإلاٗمــى٫ بهــا بــحن  وبٛــٌ الىٓــغ  ٖــً اخخمــاالث الخــإزحر ؤو الــٞغ

ًــهما، الـضو٫ فــي اإلاىاثمــت، بــحن الــضو٫ التــي جإزــظ بةػصواظُـت ال٣ــاهىن الــضولي والــضازلي وبهٟهــالهما ٖــً بٗ

ــظا  وألاهٓمــت التــي جإزــظ بإخاصًــت ال٣ــاهىن الــضولي والــضازلي مــ٘ ازــخالٝ فــي ؾــمى ؤي مثهمــا ٖلــى آلازــغ، َو

فــي  1958لٗـام الـىمِ ألازحـر َـى ألا٦ثـر اهدكـاعا ٖلـى اإلاؿـخىي الــضولي، مشلمـا طَـب بلُـه الضؾـخىع الٟغوسـ ي 

 مىه والتي ظاء ٞجها بإن:  55اإلااصة 

ٝــا لألـــو٥ الٝاهوهيــت ي٢ــون لهـــا املّاَــذاث ويجٙاٜيــاث املفــ" ادٛ ِلي ــا أو املوا٘ــٞ ِلي ـــا ٘و

ا ظلىت أِاع مً الٝواهين ..  (2) "مىز وؽَش

 مىه التي ظاء ٞجها: 132و٦ظل٪ ألامغ في الضؾخىع الجؼاثغي في اإلااصة 

   يفــــــادٛ ِلي ــــــا سئــــــيغ الجمهوسيــــــتل حعــــــب الؽــــــشوه املىفــــــوؿ ِلي ــــــا فــــــي ـاملّاَــــــذاث الــــــ"

 (3)"ٝاهون الذظخوسل حعمو ِاع ال

ا ٖلــــــى  بال ؤن اإلاؿــــــإلت ال جإزــــــظ ٖلــــــى بَال٢هــــــا ٞهــــــل ؾــــــمى اإلاٗاَــــــضاث ٖلــــــى ال٣ــــــاهىن ٌٗـــــــني ؾــــــمَى

جٟهــُل ًســو الىهــىم الضؾــخىعٍت الؿــاب٣ت  الضؾــخىع ٦ــظل٪، وبإزــظ اإلاشــا٫ الجؼاثــغي هجــض بــإن َىــا٥

خؿـب  ؾـلُمالضؾخىع الجؼاثغي، ٞال٣ى٫ بإن اإلاٗاَـضاث الضولُـت حؿـمى ٖلـى ال٣ـىاهحن  132زانت اإلااصة 

 ىاؾـ٘مـا َـى اإلا٣هـىص بال٣ـاهىن َـل َـى ال٣ـاهىن بمٟهىمـه ال ل٨ً بالخٗم٤ ؤ٦ثر، لماصة،إلاٟهىم الؿُحي لا

٘ الهـاصع ٖـً البرإلاـان، فـي َـظا اإلاجـا٫ وٗخ٣ـض  ٗني الدكَغ بما ُٞه الضؾخىع ؤم ال٣اهىن بمٟهىمه ال٤ًُ َو

٘ الهــــاصع بـــإن َىـــا٥ قــــىاَض ججٗلىـــا ه٣ـــى٫ بــــإن اإلا٣هـــىص فـــي الــــىو َـــى ؤن اإلاٗاَـــ ضة حؿــــمى ٖلـــى الدكـــَغ

البرإلاــان صون الضؾــخىع، الكــاَض ألاو٫ َــى جىٓــُم ال٣ــىة ال٣اهىهُــت للمٗاَــضاث وم٩اهةهــا فــي مــاصة صؾــخىعٍت 

ـــى ألا٦ـــ ثر ـوبزًـــاٖها للكـــغوٍ الضؾـــخىعٍت ججٗـــل مـــً الضؾـــخىع ؤؾـــمى مـــً اإلاٗاَـــضة، والكـــاَض الشـــاوي َو

 الجؼاثغي التي ظاء ٞجها الىو الخالي: مً الضؾخىع  165ؤَمُت َى هو ال٣ٟغة ألاولى اإلااصة 

                                                           

 .25، ٓوعغ ٍبثن، ص د١ًٌ اٌزٕف١ز اٌٛؽٕٟ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .414، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(2

-02، ٓؼلٍ ثبُوبٕٗٞ 1996ك٣َٔجو  08أُئهفخ ك٢  76اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ههْ خ اُشؼج٤خ، كٍزٞه اُغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ اُل٣ٔوواؽ٤ -(3

 15أُئهؿ ك٢  12-08، ٝاُوبٕٗٞ ههْ 2002أثو٣َ  14أُئهفخ ك٢  25اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ههْ  2002اثو٣َ  10أُئهؿ ك٢  03

 .27، ص 2008ٗٞكٔجو  16أُئهفخ ك٢  63اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ههْ  2008ٗٞكٔجو 
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   خولت ــــا إيــــاٍ ـــــشاحت أح٣ــــام ـيٙفــــل امل لــــغ الذظــــخوسي باألالــــا٘ت إلــــع يخخفاـــــاث الــــ"

أخـشى فـي الذظـخوسل فـي دظـخوسيت املّاَـذاث والٝـواهينل والخىٍيمـاثل إمـا بـشأي ٜبـل أن جفـب  واحبــت 

 (1)"الىٙارل أو بٝشاس في الحالت ال٢ّعيت

 مً الضؾخىع الجؼاثغي ٖلى ما ًلي: 168ا١، اإلااصة وههذ في هٟـ الؿُ

 (2)"إرا إسججى امل لغ الذظخوسي ِذم دظخوسيت مّاَذة أو اجٙاٛ ٘ال يخم الخفذيٞ ِلي ا"

وبالخالي، وبخدلُـل هـو اإلاـاصجحن هجـض بـإن اإلاجلــ الضؾـخىعي لـه نـالخُت مغا٢بـت مـضي صؾـخىعٍت 

ترم ههــىم الضؾــخىع ٞةهــه ًــخم ببــضاء عؤي ـخىعٍت وال جدــحر صؾـــاإلاٗاَــضاث الضولُــت، ٞــةطا ٧اهــذ اإلاٗاَــضة ٚــ

ـظا مـا ٌٗنـي ؤن اإلاٗاَـضة الضولُـت  وبالخالي ال ًخم الخهض٤ً ٖلجها، ؤو ًهـضع ٢ـغاعا بـظل٪ فـي خالـت هٟاطَـا، َو

ترم ؤخ٩امــــه، ـمهمـــا ٧اهــــذ ٢ىتهـــا ال٣اهىهُــــت ٖلـــى اإلاؿــــخىي الــــضولي ال حؿـــمى ٖلــــى الضؾـــخىع بــــل ًجـــب ؤن جدــــ

٘ الجؼاثـغي حؿـمى ٖلـى ال٣ـاهىن وال حؿـمى بإالصخُذ  وبظل٪ ٩ًىن الخٗبحر  ن اإلاٗاَضاث الضولُـت فـي الدكـَغ

 ٖلى الضؾخىع ٞهي في م٩اهت مباقغة بٗض الضؾخىع في الهغم ال٣اهىوي الجؼاثغي.

  سابّا: الفّوباث املخّلٝت بيؽش الٝاهون الذولي إلاوعاوي:سابّا: الفّوباث املخّلٝت بيؽش الٝاهون الذولي إلاوعاوي:

ـــ٠ بال٣ىاٖـــض حر ـوكـــغ ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي بظـــغاء  ٖلـــى صعظـــت ٦بـــ ٌٗـــض ة مـــً ألاَمُـــت فـــي الخٍٗغ

سخلــ٠ ؤؾــلىب اليكــغ ومًــمىهه ٖلــى خؿــب بزــخالٝ مغ٦ــؼ الصــخو وجــإزحٍر  اإلاؿــةهضٝ بــه ؤلاوؿــاهُت، ٍو

مــا٫ الٗضاثُــت  مهــحر ألاشــخام واإلامخل٩ــاث، و٦ــظل٪ خؿــب م٩اهــت الصــخو وصوعٍ فــي جدضًــض فـي ؾــحر ألٖا

مـــــا٫ فـــــي الضولـــــت ومـــــضي ؾـــــلُخه فـــــي الـــــخد٨م فـــــي الىؾـــــاثل ال٣اهىهُـــــت و ـــــت لخىُٟـــــظ يـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا ؤلاصاٍع

ت اإلادخمـــل مكـــاع٦ةهم فـــي  الٗضاثُـــت، ٦مـــا ًجـــب ؤن ًهـــل اليكـــغ بلـــى ٧ـــل ٞئـــاث اإلاجخمـــ٘ اإلاضهُـــت والٗؿـــ٨ٍغ

٣ـت الخهـٝغ بباهـه ـت ٍَغ ـب ؤو بُٗـض، ووظـب ٖلـجهم مٗٞغ هم جدـذ جـإزحٍر مـً ٢ٍغ ألن  الـجزإ اإلاؿلر ؤو و٢ٖى

  (3) .الهضٝ مً اليكغ َى يبِ الؿلى٥ و٢ذ الخغب

ــت فــي الٗضًــض مــً الــضو٫، التــي ٢ــض ٩ًــىن  بال ؤن َــظٍ الهــىعة حٗخـــبر مشالُــت وطاث خؿاؾــُت مَٟغ

الخــضًض ٞجهــا ٖــً الـــجزإ اإلاؿــلر يــغبا مــً الخدــٍغٌ ٖلُــه خؿــب هٓــغ الجهــاث الغؾــمُت، ومــً اإلاٗــغوٝ 

٧اصًمُـــت، مـــا تى فـــي بٗـــٌ الـــضواثغ الغؾـــمُت وألاوؾـــاٍ ألاـخـــ مجهـــىال ال ًـــؼا٫ ؤن ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي 

ـــ٤ ٖـــاملحن  ًجٗـــل ؤي ظهـــىص جخٗلـــ٤ باليكـــغ ًجـــب ؤن جمـــغ ٖــــبر بظـــغاءاث م٣بىلـــت ومٗخمـــضة ؾـــىاء ٖـــً ٍَغ

لح ً ٢ـــاهىهُحنمـــَا ً ؤو اللجىـــت بىاؾـــُت ؤو  ،ن ؤو مؿدكـــاٍع ىُـــت للهـــال٫ والهـــلُب ألاخمـــٍغ الجمُٗـــاث الَى

ـ م مـً اإلا٩لٟـحن باليكـغ، بال الضولُت لللهلُب ألاخمغ ؤو ألاؾاجظة واإلاضعؾـحن فـي الجامٗـاث واإلاـضاعؽ ٚو ـحَر

حر مــً الــضو٫، ممــا ٌؿــخضعي يــغوعة جُٟٗــل َــظٍ ـؤن َــظٍ آلالُــاث ٚاثبــت ؤو مُٛبــت لؿــبب ؤو آلزــغ فــي ال٨شــ

ىُـــــت للخإَُـــــل والخـــــض ىـــــا٥ الٗضًـــــض مــــــً ؤلاظـــــغاءاث وآلالُـــــاث الَى ب ٖلــــــى ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي، َو ٍع

 (4) ت ؤو ٖضم ٞهم الخُاب ؤلاوؿاوي والخدؿـ مىه.الٗىامل التي جازغ في هدُجت اليكغ مثها ٖضم الش٣

                                                           

 .30، ص ٓوعغ ٍبثنكٍزٞه اُغٜٔٞه٣خ اُغيائو٣خ اُل٣ٔوواؽ٤خ اُشؼج٤خ، -(1

 .أُوعغ ٗلَٚ -(2

 . 496-491، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػٍٛآْؾٔل ٣ٍٞق  -(3

 .347، 346ص ٓوعغ ٍبثن، ص <<، ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>، ػٛاشش٠خهه٤خ  -(4
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ــاع ؤن اللجــان وٗخ٣ــض فــي َــظا٦مــا  ىُــت لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بكــ٩لها الخــالي فــي ال٨شـــحر  ؤلَا الَى

بط هـا الخ٩ـىمي، َابٗا للخمشُـل الغؾـمي اإلا٨شـ٠ ٞجهـا و مً الضو٫ ٢ض ج٩ىن ؤ٢ل ٞٗالُت ٖلـى خـض بُٗـض هٓـغ 

ًــاء  اإلاىخسبــحن ؤو اإلاؿــخ٣لحن ختــى ج٩ــىن الٗملُــت ؤ٦ـــثر مهــضا٢ُت وحُٗــي صٞٗــا ًجــب ؤن ٩ًــىن بهــا مــً ألٖا

ؼ ؤلامخشا٫ له. ىُا إلاخابٗت جىُٟظ َظا ال٣اهىن وحٍٗؼ ا ؤؾاؾُت َو     (1) آزغ لهظٍ آلالُت التي وٗخبَر

  ::الُٙش الثاويالُٙش الثاوي

  مؽ٢الث جّٙيل ألياث الشدِيت ِاع املعخوى الوون مؽ٢الث جّٙيل ألياث الشدِيت ِاع املعخوى الوون 

ني ؤو الضولي ًد٣ـ٤ ؤلاهخهـاٝ لطـخاًا بن ٢م٘ بهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلا وؿاوي في ال٣ًاء الَى

د٣ـــ٤ الـــغصٕ ل٩ـــل مـــً ٢ـــض ٨ًٟـــغ باإلاشـــل مـــً ظهـــت ؤزـــغي، لـــظل٪ ال بـــض مـــً بًـــالء  َـــظٍ الجـــغاثم مـــً ظهـــت، ٍو

ني بدُــض ًمىــ٘ ؤي مجــا٫ لئلٞــالث مــً ال٣ٗــاب خــاال  ٖىاًــت ٦بحــرة لىظــىص ج٩امــل بــحن ال٣ًــاء الــضولي والــَى

ظا الخ٩امل  ىُـت واإلاد٨مـت الجىاثُـت وبؾخ٣باال، َو ال بض مً جىُٓمه ختى ال جدىـإػ الجهـاث ال٣ًـاثُت الَى

الضولُـــت فـــي ؤلازخهـــام، وبالٟٗـــل ؤ٢ـــغ الىٓـــام ألاؾاســـ ي للمد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت بـــإن نـــُٛت الخ٩امـــل 

ٗــــــني طلـــــ٪ ج٢ـــــون املح٢مـــــت م٢ملـــــت للواليـــــاث الٝمـــــائيت الجىائيـــــت الووىيـــــتبـــــحن ال٣ًـــــاثحن هـــــي ؤن " " َو

ىُــــت بــــالىٓغ فــــي الجــــغاثم الضولُــــت، وال ًى٣ٗــــض بٖتراٞــــا  ــــت وؤنــــالت الىالًــــت ال٣ًــــاثُت الَى هٓــــام عومــــا بإولٍى

بـــــت ؤو ال٣ـــــضعة ٖلـــــى  الازخهـــــام للمد٨مـــــت الجىاثُـــــت الضولُـــــت بال فـــــي خـــــاالث اؾـــــخصىاثُت جخٗلـــــ٤ بٗـــــضم الٚغ

 (2)مخابٗت ألاشخام اإلاؿاولحن ًٖ الجغاثم الضولُت.

  ِاع اخخفاؿ الٝماء الوون :ِاع اخخفاؿ الٝماء الوون :  أوال: ججزير أظلوب الخ شيم الوون أوال: ججزير أظلوب الخ شيم الوون 

تي حٗخمــضَا الــضو٫ فــي ٖملُــت ـجُغ٢ىــا فــي الٟهــل ألاو٫ مــً َــظا البــاب، بلــى ألاؾــالُب اإلاسخلٟــت الــ

ني، خُض جىظـض الٗضًـض مـً الخُـاعاث ؤمـام  ٘ الَى الىو ٖلى بهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في الدكَغ

ٗ ـــت الدكـــَغ ني، و٢ـــض جمسًـــذ الخجٍغ ىُـــت ٖـــً زالزـــت ؤؾـــالُب مخباًىـــت وج٣ـــضم اإلاكـــٕغ الجىـــاجي الـــَى ُت الَى

دمـــل اإلاكـــٕغ الٗضًـــض مـــً 
ُ
ُٗت، وباإلا٣ابـــل ٞـــةن َـــظٍ الخُـــاعاث ٦ـــظل٪ ج ٧ـــل مثهـــا الٗضًـــض مـــً اإلاؼاًـــا الدكـــَغ

م، ؾىداو٫ بُانها في ما ًلي:  اإلاأزظ والؿلبُاث في ٖملُت الخجٍغ

 ظلبياث جىبيٞ الٝاهون الّع٢شي الٝائم أو الٝاهون الجىا ي الّادي: -1

ط٦غهــــا، ؤن َــــظا ألاؾــــلىب ًــــضٖى بلــــى ؤلا٦خٟــــاء بال٣ٗىبــــاث اإلاىهــــىم ٖلجهــــا فــــي ٢ــــاهىن ال٣ٗىبــــاث 

ىُــــت ٢ــــض  ا،واٖخمــــاص ٣ٖىبــــاث َو حَر ــــب والازخُــــاٝ ٚو ني لجــــغاثم ال٣ــــاهىن الٗــــام مشــــل ال٣خــــل والخسٍغ الـــَى

ازــــظ ٖلــــى ألاؾــــلىب بــــإن الجــــغاثم الضولُــــت ال جخُــــاب٤  ــــضام فــــي بٗــــٌ الــــضو٫، ٍو مــــ٘ جهــــل بلــــى اإلاابــــض وؤلٖا

مــت ٢خــل،  مــت خــغب  ؤو ببــاصة ؤن جمازــل ظٍغ ظــغاثم ال٣ــاهىن الٗــام زانــت مــً خُــض الخُــىعة ٨ُٞــ٠ لجٍغ

ـــــغوٝ وبظــــغاءاث مٗا٢بـــــت اإلاجـــــغمحن  مــــت ؤمـــــغ ال بــــض مـــــً مغاٖاجــــه، ٦مـــــا ؤن قــــغوٍ ْو ٞــــالخُىعة فـــــي الجٍغ

 (3)جسخل٠ وختى يماهاث اإلادا٦مت الٗاصلت. 

                                                           

 .2، 1ٓوعغ ٍبثن، ص ص ١خ ٌزٕف١ز اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ، اٌٍدبْ اٌٛؽٕ -(1

 .676، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

، >>األٍب٤ُت اُزشو٣ؼ٤خ إلٗلبم ػزٍُ، أٗظو ًنُي: شو٣ق 31، ٓوعغ ٍبثن، ص د١ًٌ اٌزٕف١ز اٌٛؽٕٟ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3

 . ٢ٗ375 ػ٠ِ اُظؼ٤ل اُٞؽ٢٘<<، أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ أُٞائٔبد اُلٍزٞه٣خ ٝاُزشو٣ؼ٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ص اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب
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 الذوليت: ظلبياث الخ شيم باألاحالت لىفوؿ املّاَذاث -2

ني بلـــى مٗاَــــضاث  ٢ـــضمىا، ؤن َـــظا الخُــــاع ٌٗخمـــض ٖلــــى بخالـــت مباقــــغة مـــً ٢ــــاهىن ال٣ٗىبـــاث الــــَى

ـــى مبـــضؤ ال  ُت َو ـــا مـــا مبـــضؤ الكـــٖغ ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي والجىـــاجي، بال ؤن َـــظٍ ؤلاخالـــت ٢ـــض جمــــ هٖى

مــت وال ٣ٖىبــت بال بــىو خُــض ؤن الٟٗــل وال٣ٗىبــت ًجــب الــىو ٖلــجهم فــي ٢ــاهىن وا خــض وواضــر، ٦مــا ظٍغ

ني ؤمـــام مهمـــت جٟؿـــحر  ال٣ـــاهىن الـــضولي وطلـــ٪ ؤن الـــىو ٖلجهـــا فـــي اإلاٗاَـــضاث الضولُـــت ًًــ٘ـ ال٣اضـــ ي الـــَى

ت ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي الـتي جسخلـ٠ ٖـً الـضازلي ٞىٓـام اإلاؿـاولُت مـشال مسخلـ٠ جمـام ًدخاط ب لى مٗٞغ

  (1) با للخٗؿ٠ في َظٍ ألاخىا٫.ؤمام ال٣اض ي و٢ض جٟخذ با نٗبتبحن ال٣اهىهحن، وبالخالي ٞاإلاهمت 

 الخ شيم الخاؿ لالهت ا١اث مباؼشة في ٜاهون الّٝوباث الوون : -3

م الخــــام فـــي ٢ــــاهىن ال٣ٗىبـــاث، ٣ٞــــض ج٩ـــىن مهمــــت نـــٗبت ٖلــــى اإلاكــــٕغ  باليؿـــبت ألؾــــلىب الخجـــٍغ

ــــل  خي ٍَى ني طلــــ٪ ؤن الىنــــى٫ ٖلــــى الهــــُاٚت الخالُــــت فــــي اإلاٗاَــــضاث الضولُــــت ظــــاء بٗــــض جُــــىع جــــاٍع الــــَى

ـ٠ مـا اؾـخ٣غث ٖلُـه ال٨شحـر مـً وم ىا٢كاث مىؾٗت قاع٦ذ ٞجها ؤٚلب صو٫ الٗالم، ٦ما ًمشل َظا الخٍٗغ

سُـــــــــت  ـــــــــت الخاٍع ُـــــــــت والاظةهـــــــــاصاث ال٣ًـــــــــاثُت، وؤي مداولـــــــــت لخجـــــــــاوػ َـــــــــظٍ الخجٍغ ال٣ىاٖـــــــــض الضولُـــــــــت الٗٞغ

ُٗت وال٣ًــــاثُت ؾــــ٩ُىن مهمــــت نــــٗب ؤو مؿــــخدُلت، ٦مــــا ؤن ؤي جٟهــــُل ػاثــــض ٢ــــض ًجٗــــل َــــظٍ  والدكــــَغ

ىُت جخمحز بالجمىص في خا٫ وعوص ؤي مؿخجضاث صولُت ظضًضة. ال     (2)٣ىاٖض الَى

  زاهيا: إخخفاؿ الٝماء الوون  في ٜمْ إهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي:زاهيا: إخخفاؿ الٝماء الوون  في ٜمْ إهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي:

بن اٖخمــاص بَــاع ٢ــاهىوي واخــض وقــامل بــحن ٧ــل الــضو٫ َــى ٖىهــغ َــام مــً ٖىانــغ جىُٟــظ التزامــاث 

، خــــــتى ًسًـــــ٘ ٧ــــل ألاٞـــــغاص لىٓـــــام ٢ــــاهىوي واخـــــض حؿـــــدىض بلُـــــه الــــضو٫ بمىظـــــب ال٣ـــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿـــــاوي

مهــا صولُــا، و٢ــض ؤ٦ــض الىٓــام ألاؾاســ ي  اإلاؿــاءلت ال٣ًــاثُت فــي خالــت بعج٩ــاب ٞٗــل ؤو ؤٞٗــا٫ ٌكــدبه فــي ججٍغ

ــــــى بــــــظل٪ ًا٦ــــــض ل ىــــــا ؤؾــــــب٣ُت وؤنــــــالت للمد٨مــــــت الجىاثُــــــت الضولُــــــت طلــــــ٪ مــــــً زــــــال٫ مبــــــضؤ الخ٩امــــــل، َو

ني في هٓغ  ٞالضولت جخمخ٘ بالؿُاصة في مدا٦مـت مغج٨بـي الجـغاثم  الجغاثم الضولُت،ازخهام ال٣ًاء الَى

ــا ؤو جلــ٪ الىا٢ٗــت ٖلــى ؤٞغاصَــا ؤو ب٢لُمهــا، وفــي خالــت ٖــضم ال٣ــضعة ؤو ٖــضم  ىَى الضولُــت التــي ًغجب٨بهــا مَى

بــــت فــــي طلــــ٪ حؿــــخلم اإلاد٨مــــت الجىاثُــــت الضولُــــت ػمــــام ألامــــىع لخُُٛــــت َــــظا الــــى٣و ؤو الؤجــــؼ جٟاصًــــا  الٚغ

 مً هٓام عوما. 17ث مً ال٣ٗاب خؿب اإلااصة لئلٞال 

بــــت، ٞهــــى  17وؤلاقــــ٩الُت فــــي جُبُــــ٤ ؤخ٩ــــام اإلاــــاصة  َــــى فــــي ج٣ــــضًغ خالــــت ٖــــضم ال٣ــــضعة ؤو ٖــــضم الٚغ

ًسًــــ٘ لخ٣ـــــضًغ اإلاد٨مـــــت فـــــي الثهاًـــــت، وعٚـــــم ؤن اإلاد٨مــــت ويـــــٗذ مدـــــضصاث للخـــــالخحن ٞـــــاألمغ لـــــِـ بهـــــظٍ 

غ ب بت ج٣ىم في خا٫ جٞى  خضي الخاالث آلاجُت:البؿاَت، خُض ط٦غث بإن الٚغ

حــــــشى إلالــــــىاُل بــــــاألاحشاءاث أو ي ــــــشي إلالــــــىاُل ت ــــــا أو حــــــشى إجخــــــار ٜــــــشاس وونــــــ  بٕــــــشك حمايــــــت  -

ن  مــــً املعــــنوليت الجىائيــــت ِــــً حــــشائم داخلــــت فــــي اخخفــــاؿ املح٢مــــت ِاــــع الىحــــو ـالةــــخق املّــــ

 .5املؽاس إلي  في املادة 

                                                           

 . 31، ٓوعغ ٍبثن، ص د١ًٌ اٌزٕف١ز اٌٛؽٕٟ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 أُوعغ ٗلَٚ. -(2
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الٍـشوٗ مـْ هيـت جٝـذيم الةـخق املّنـ  برس ل  في إلاحشاءاث بما يخّـاسك فـي َـزٍ ـحذر ججخير ال م -

 للّذالت.

لم جباؼش إلاحشاءاث أو ال ج شي مباؼشت ا بؽ٣ل معخٝل أو هضي  أو بوؼشث أو ج ـشي مباؼـشت ا ِاـع  -

 هحو ال يخٙٞ في َزٍ الٍشوٗ مْ هيت جٝذيم الةخق املّن  للّذالت.

ير ٜـادسةل بعـملب أخ يــاس ـت ٔـجىٍـش املح٢مــت ٘يمـا إرا ١اهـذ الذولـلخحذيـذ ِـذم الٝـذسة فـي دِـوى مّيىـتل 

٠اي أو حض ي لىٍامهـا الٝمـا ي الـوون  أو بعـملب ِـذم جـواٍ٘ش ِاـع إحمـاس املـت م أو الحفـو٥ ِاـع 

 (1) "ألادلت والؽهادة المشوسيت أو ٔير ٜادسة لعملب حخش ِاع إلالىاُل ب حشاءات ا.

ًغ مؿـإلت ٖـضم ت في ج٣ضَظا الىو ٌؿهل ٖلُىا اؾخيخاط نٗىبت وح٣ُٗض مهمت اإلاد٨م مً زال٫

بت بـت  في اإلادا٦مـت هٓـغا لٗـضمؤو ٖضم ٢ضعة الضولت  ٚع وظـىص مٗـاًحر ؤو يـىابِ واضـخت، ٞدالـت ٖـضم الٚغ

جىُـــىي ٖلـــى ؾـــىء هُـــت مـــً الضولـــت اإلاٗىُـــت باإلادا٦مـــت باجســـاط بظـــغاءاث الخدهـــحن إلاخابٗـــت يـــض الصـــخو 

ــــاإلاـــةهم، ؤو جـــإزحر ال مـــ ه، وؤلاقـــ٩الُت فـــي َـــظٍ الىيـــُٗت برع لـــه، ؤو ال ججـــغي ؤلاظـــغاءاث بكـــ٩ل مؿـــخ٣ل وهٍؼ

ج٩ىن في ج٣ضًغ َظٍ الخاالث ٞماهي اإلاضة اإلاُلىبـت ختـى ه٩ـىن ؤمـام جـإزحر مدـل بٖخبـاع للمد٨مـت الضولُـت، 

وما َى مُٗاع ٖضم ؤلاؾخ٣ال٫ والجزاَـت مـ٘ بزـخالٝ ألاهٓمـت ال٣ًـاثُت وجبُٗـت بًٗـها للؿـلُت الخىُٟظًـت 

عة ٦ـظل٪ ًدخـاط بلـى جٟهـُل ؤ٦بـر  بةٖخبـاٍع ال ٌؿـدىض بلـى في بٌٗ الضو٫، ومً ظهت ؤزغي ٞةن ٖضم ال٣ض

ــــل  ؾــــىء هُــــت مــــً الضولــــت، ٞمــــا َــــى مٟهــــىم ؤلانهُــــاع الجؼجــــي ؤو ال٨لــــي وبلــــى ؤي مــــضي ٩ًــــىن مدــــل بٖخبــــاع َو

ُت ؤو بـاإلزخالٝ فـي ؤع٧ـان الجـغاثم وؤؾـباب بحٗتٝر اإلاد٨مت  ىُت ٖٞغ مدا٦م قٗبُت ؤو ؤهٓمت ٢ًاثُت َو

ى ؤمـغ زايـ٘ ٧لُـا لؿـلُت اإلاد٨مـت الجىاثُـت الضولُـت، صون ؤي صوع لل٣ًـاء ؤلاباخت ومىاو٘ اإلاؿاولُ ت، َو

ني في ج٣ضًغ َظٍ الٗىانغ.    (2) الَى

م مـــً ٧ـــل طلـــ٪، ٞـــ ني فـــي مالخ٣ـــت اإلاجـــغمحن الــــضولُحن وبـــالٚغ سُــــت لل٣ًـــاء الـــَى إن الخجغبـــت الخاٍع

بت ؤو ٖضم ال٣ضعة في  اإلاخابٗـت الجؼاثُـت، ومـً بـحن ٧اهذ مخىايٗت بلى خض ٦بحر و٢ض جغاوخذ بحن ٖضم الٚغ

سُـــت إلاجغمـــي الخـــغب ٧اهـــذ َلـــب ؤإلااهُـــا مـــً صو٫ الخلٟـــاء بةزًـــإ مجغمـــي الخـــغب  ؤبـــغػ اإلادا٦مـــاث الخاٍع

ني، و٢ـــض واٞـــ٤ الخلٟـــاء ٖلـــى طلـــ٪ مـــ٘ الاخخٟـــاّ  ىُـــت َب٣ـــا ألؾـــب٣ُت الازخهـــام الـــَى ألاإلاـــان إلاد٨مـــت َو

ؿــالم، مــً مٗاَــضة ٞغؾــاي لل 228إلاــاصة بدــ٤ فــي حؿــلُمهم فــي خالــت ٖــضم ظضًــت اإلادا٦مــاث َب٣ــا لــىو ا

" وؿـبت بلـى مضًىـت او٣ٗاصَـا لخىٓـغ فـي الجـغاثم اإلاغج٨بـت بزجـ"ليـوكاء مد٨مـت وبىاءا ٖلى طل٪ نضع ٢اهىن ب

 28مــــــً َــــــٝغ اإلاــــــىاَىحن ألاإلاــــــان فــــــي الــــــضازل والخــــــاعط مــــــً بضاًــــــت الخــــــغب الٗاإلاُــــــت الشاهُــــــت ٖلــــــى ٚاًــــــت 

ـــــبزط ٧اهـــــذ مـ، بال ؤن مدا٦مـــــاث لُـــــ1919ًىهُـــــى حر ٖاصلـــــت بـــــالىٓغ بلـــــى حجـــــم الجـــــغاثم ـدا٦مـــــاث نـــــىعٍت ٚو

ــــى مــــا صٞــــ٘ الخلٟــــاء بلــــى ٖــــضم  اإلاغج٨بــــت، واؾــــخٟاص ؤٚلــــب اإلاةهمــــحن مــــً ؤخ٩ــــام مسٟٟــــت وؤزــــغي بــــالبراءة، َو

ــالبى  تــراٝ بيخــاثج اإلادا٦مــاث َو ىُــت ؤو بوكــاء  االٖا ــاصة مدــا٦مةهم ؤمــا مدــا٦مهم الَى بدؿــلُم اإلاجــغمحن إٖل

 (3) مد٨مت ظىاثُت صولُت لهم.

                                                           

 .676، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

 .76ٓوعغ ٍبثن، ص  ثٛعّبزخ،ُل٣ٖ ٗظو ا -(2

 .179، 178، ٓوعغ ٍبثن، ص ص اٌمٙٛخٟػ٢ِ ػجل اُوبكه  -(3
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٨ُــت  ٨ُحن فــي ُٞدىــام،لم ج٣ــم الىالًــاث ألامٍغ ومــً مجمــل ظــغاثم الخــغب التــي اعج٨بهــا الجىــىص ألامــٍغ

ــان ب٣ًــُت " ــ٘ ؤمــام اإلادــا٦م الُاباهُــت مــذهيا" و"١ــالياإلاخدــضة بــالىٓغ ؾــىي فــي ٢ًــِخحن حٗٞغ "، ٦مــا لــم جٞغ

ن والتـي زلٟـذ زؿــاثغ ؾـىي ٢ًـُت واخـضة جخٗلـ٤ باؾــخسضام الىالًـاث اإلاخدـضة ألؾـلخت هىوٍـت يــض الُابـا

ت وماصًت مهىلت وعًٞذ الضٖىي مً اإلاد٨مت الُاباهُت الٗلُا بضاعي ٖضم الازخهام  .(1)بكٍغ

  ماسظت إلاخخفاؿ الٝما ي الّاملي:ماسظت إلاخخفاؿ الٝما ي الّاملي:زالثا: الفّوباث الٝاهوهيت ملزالثا: الفّوباث الٝاهوهيت مل

ني مـــً ؤظـــل  ٣ًـــضم ؤلازخهـــام الٗـــالمي بىٓـــغ الجـــغاثم الضولُـــت نـــالخُت مٟخىخـــت لل٣ًـــاء الـــَى

مــت ؤو اإلاــةهم ؤو ؤلا٢لــُم الــظي جمــذ ُٞــه مخابٗــت اإلاةهمــحن  بةعج٩ابهــا، صون ٢ُــىص جخٗلــ٤ بجيؿــُت مغج٨ــب الجٍغ

مــت، وبــظل٪ ٌٗــالج َــظا الازخهــام مكــ٩لت الٟــغاٙ ال٣ًــاجي و٢ُــىص ؤلازخهــام، ٦مــا ٌٗخــ بر بخـــترام ـالجٍغ

ُــت زابخــت مـً ٢ىاٖــض ال٣ــاه ىن خـ٤ الــضو٫ فــي مماعؾـت ؤلازخهــام الٗــالمي بىٓـغ ظــغاثم الخــغب ٢اٖـضة ٖٞغ

كــــتٍر إلا(2)الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ىُـــت ؾــــىاء ، َو ٗاث الَى ماعؾـــت الازخهـــام الٗــــالمي اإلاىاثمـــت ال٩املـــت للدكــــَغ

ت مـ٘ اإلاٗاَـضاث الضولُـت اإلاخًـمىت جىٓـُم الجـغاثم الضولُـت،  يمً ٢اهىن ال٣ٗىبـاث ؤو ال٣ـىاهحن الٗؿـ٨ٍغ

 ٣ًاء الٗؿ٨غي.ومً زم الىو ٖلى َظا ؤلازخهام يمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت ؤو هٓام ال

مــــــ٘ ٧ــــــل ؤلامخُــــــاػاث الـــــــتي ٣ًــــــضمها ؤلازخهــــــام الٗــــــالمي، جىظــــــض ال٨شـــــــحر مــــــً اإلاكــــــ٨الث الٗملُــــــت 

وؤلاظغاثُـــــت جمىـــــ٘ الـــــضو٫ الــــــتي حٗخمـــــض َـــــظا ؤلازخهـــــام مـــــً جُٟٗلـــــه فـــــي خـــــاالث مُٗىـــــت وهـــــظ٦غ مـــــً َـــــظٍ 

نـــت بمماعؾـــت الهــٗىباث الخهـــاهاث وؤلامخُـــاػاث، الخ٣ــاصم، الًـــٍٛى الؿُاؾـــُت لخٗــضًل ال٣ـــىاهحن الخا

ني:  ؤلازخهام ال٣ًاجي الٗالمي ٖلى اإلاؿخىي الَى

 الحفاهاث وإلامخياصاث: -1

ًمـــــىذ ال٣ـــــاهىن الـــــضولي خهـــــاهاث وبمخُـــــاػاث ألٞـــــغاص البٗشـــــاث الضبلىماؾـــــُت ووَـــــم عثـــــِـ البٗشـــــت 

ـــحن وزـــضم ٦مـــا جدـــضصَم اإلاـــاصة ألاولـــى مـــً اجٟا٢ُـــت  الضبلىماؾـــُت ومـــً ٌٗمـــل ٞجهـــا مـــً صبلىماؾـــُحن وبصاٍع

، و٦ظل٪ ؤٞغاص بٗشاث اإلاىٓمـاث الضولُـت اإلاٗــتٝر بهـا، وحكـمل (3)1961لٗال٢اث الضبلىماؾُت لٗام ُِٞىا ل

ـــــت و٢ًـــــاثُت، وؤبـــــغػ َـــــظٍ الخهـــــاهاث هـــــي  بُت وبمخُـــــاػاث ٢اهىهُـــــت وبصاٍع َـــــظٍ الخهـــــاهاث بٖٟـــــاءاث يـــــٍغ

مـً  31إلاـاصة الخهاهت مً اإلاشى٫ ؤمام ال٣ًاء الجىاجي للضولت اإلاؿخ٣بلت، خُض ههذ ال٣ٟغة ألاولـى مـً ا

  ٖلى ؤهه: 1961اجٟا٢ُت ُِٞىا للٗال٢اث الضبلىماؾُت لٗام 

يخمخـــْ املمثـــل الذبلوماســــو  بالحفـــاهت الٝمـــائيت الجىائيــــت فـــي الذولـــت املّخمــــذ لـــذ  ا ويخمخــــْ "

 (4)"أيما بالحفاهت الٝمائيت املذهيت وإلاداسيت....

                                                           

ك٤َُ  -اُضـواد ٝاُـٔٞع<<، ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ -، >>اإلؽبه اُؼوك٢ ُِوبٕٗٞ اإلَٗب٢ٗ اُل٢ُٝثغ١ٟٛٔ ٓؾٔٞك شو٣ق -(1)

 .110اُزطج٤ن ػ٠ِ اُظؼ٤ل اُٞؽ٢٘، ٓوعغ ٍبثن، ص 

 .527، ٓوعغ ٍبثن، ص 157، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظبه١ ٓ -عٕٞ -(2

، ص ص 2006اإلٌٍ٘له٣خ،  ،1، أطٍٞ اُوبٕٗٞ اُلثِٞٓب٢ٍ ٝاُو٘ظ٢ِ، كاه أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، ؽ ػجذ اٌس١ّذٓؾٔل ٍب٢ٓ  -(3

<<، هٍبُخ ٗظو٣خ ٝرطج٤و٤خ اُؾٔب٣خ اُوؼبئ٤خ اُغيائ٤خ ُِٔجؼٞس اُلثِٞٓب٢ٍ كهاٍخ، >>شبد٠خ ؽبةه، أٗظو ًنُي: 168، 167

 .17، ص 2006 ،ثبر٘خ، ٝاُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ ٤ًِخ اُؾوٞم -اُؾبط ُقؼو كًزٞهاٙ، عبٓؼخ 

 .29، 28 ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص1969ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ  -(4
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ماسـ ي بٗـضم ؤلاصالء بكـهاصجه ؤمـام ٦ما جىو هٟـ اإلااصة في ال٣ٟغة الشالشت ٖلى خـ٤ اإلامشـل الضبلى 

 1969اإلادــا٦م الجىاثُــت للضولــت اإلاؿــخ٣بلت، وباإلاشــل ههــذ بجٟا٢ُــت ألامــم اإلاخدــضة للبٗشــاث الخانــت لٗــام 

ُـت فـي ال٣ـاهىن الضبلىماسـ ي ؤن َـظٍ الخهـاهت  31في ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة  مثها، وجـظَب ال٣اٖـضة الٗٞغ

ــ٘ الــضٖاوي ٖامــت ومُل٣ــت، ٦مــا ؤنهــا ال جمخــض بلــى الا  ــضة لــه، خُــض ًجــىػ ٞع زخهــام ال٣ًــاجي للضولــت اإلاٞى

ضة.  (1)الجؼاثُت واإلاضهُت في مىاظهت اإلامشل الضبلىماس ي ؤما ٢ًاء صولخه اإلاٞى

َــــظٍ الخهــــاهت ٢ــــض ج٣ــــ٠ خــــاثال ؤمــــام جُٟٗــــل الازخهــــام ال٣ًــــاجي الٗــــالمي فــــي مخابٗــــت مجغمــــي 

مــت صولُــت مــً َــٝغ ؤخــ ض ؤٞــغاص البٗشــاث الضبلىماؾــُت ٞةهــه ًخمخــ٘ الخــغب طلــ٪ ؤهــه فــي خالــت اعج٩ــاب ظٍغ

بدهــــــاهت ؤمــــــا اإلاشــــــى٫ بــــــحن ًــــــضي ٖضالــــــت الضولــــــت اإلاؿــــــخ٣بلت لــــــه، فــــــي خــــــحن ؤن ال٣ًــــــاء الــــــضولي ال ٌٗـــــــتٝر 

ىُــت التــي جسًـــ٘  غ يــمً ال٣ـــىاهحن الَى ــى مـــا ال ًخــٞى بالخهــاهاث وؤلامخُــاػاث الضبلىماؾـــُت وال٣ًــاثُت َو

        (2)لي.ل٣ىاٖض وؤٖغاٝ ال٣اهىن الضبلىماس ي وال٣ىه

 الخٝادم في الٝاهون الوون : -2

مـــــً اإلاٗـــــغوٝ فـــــي الىُـــــا١ الشابـــــذ لل٣ـــــاهىن الـــــضولي يـــــغوعة جُٟٗـــــل ٢اٖـــــضة ٖـــــضم ج٣ـــــاصم الجـــــغاثم 

دا فــيال الىٓــام ألاؾاســ ي للمد٨مــت الجىاثُــت الضولُــت، بال ؤن الــضو٫ فــي  ضولُــت، و٢ــض وعص َــظا الــىو نــٍغ

ٖـــضة بط جـــىو ال٨شحـــر مـــً ال٣ـــىاهحن ٖلـــى ج٣ـــاصم بظـــغاءاث ٢ىاهُثهـــا الضازلُـــت ال جخىاٞـــ٤ جمامـــا مـــ٘ َـــظٍ ال٣ا

اإلاخابٗـــت فـــي مـــضة ٢اهىهُـــت، مُٗىـــت و٦ـــظل٪ ج٣ـــاصم ال٣ٗىبـــت فـــي خـــا٫ ٖـــضم جىُٟـــظ ألاخ٩ـــام الجؼاثُـــت فـــي مـــضة 

، وحٗخبر َظٍ اإلاضة ٢هحرة في ٦شحر مً ألاخىا٫ يماها الؾخ٣غاع اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُـت فـي اإلاجخمـ٘، َـظٍ (3)مُٗىت

جســضم الٗضالــت الجىاثُــت فــي خالــت ؤلازخهــام الجىــاجي الٗــالمي وهــي جدــض مــً ٞٗالُخــه،  ؤلاظــغاءاث ٢ــض ال 

م ؤن َىا٥ مً الضو٫ جىو ٖلى ٢اٖضة ٖضم ظىاػ ج٣اصم الجغاثم الضولُت. ٚع
(4) 

 المٕوه العياظيت لخّذيل ٜواهين يخخفاؿ الّاملي: -3

ا ؾُاؾــُت مــً ؤظــل خمــل صو٫ ؤزــغي ٖلــى الخسلــي ٖــً الازخهــام  جمــاعؽ بٗــٌ الــضو٫ يــَٛى

٨ُـــت مشــل َـــظٍ الًـــٍٛى ٖلــى ٧ـــل مـــً  ال٣ًــاجي الٗـــالمي ؤو ج٣ُُــضٍ  و٢ـــض ماعؾـــذ الىالًــاث اإلاخدـــضة ألامٍغ

ؤؾـــباهُا وبلج٩ُـــا مـــً ؤظـــل جى٢ُـــ٠ مخابٗـــاث يـــض مؿـــاولحن بؾـــغاثُلُحن ٧اهـــذ م٣ـــغعة بىـــاءا ٖلـــى قـــ٩اوي 

ؾـــــغاثُلي فـــــي خـــــ٤ ضـــــخاًا ٞلؿـــــُىُحن لجـــــغاثم خـــــغب وظـــــغاثم يـــــض ؤلاوؿـــــاهُت ٢ـــــام بهـــــا ظىـــــىص ؤلاخـــــخال٫ ؤلا 

حن بؾـغاثُلُحن ٧ـاهىا  ؿـ٨ٍغ مضهُحن ٞلؿُىُحن، وجم بلٛاء الٗضًض مً مظ٦غاث الخى٠ُ٢ يض ؾُاؾُحن ٖو

حن مً الؿٟغ بلى صو٫ ؤلاجداص ألاوعوبي.  ممىٖى

و٧اهــذ ٢ــض ؤ٢ُمــذ صٖــىي ؤمــام ال٣ًــاء البلج٩ُــي إلادا٦مــت مغج٨بــي مجــاػع نــبرا وقــاجُال فــي لبىــان 

ش  مــــت الـــــت 1982ؾــــبخمبر  16بخــــاٍع ي ؤصاهةهــــا الجمُٗــــت الٗامــــت لؤلمــــم اإلاخدــــضة ومجلـــــ ألامــــً واٖخبراَــــا ظٍغ

ُـــل  ـــ٪ الـــضٖىي مـــً َـــٝغ ؤَـــالي الطـــخاًا وبٗـــٌ الىـــاظحن مـــً اإلاجـــؼعة يـــض آٍع ببـــاصة ظماُٖـــت، وجـــم جدٍغ

                                                           

 .24-23ص ص ، ٓوعغ ٍبثن، شبد٠خ، اٗظو ًنُي: هؽبة 173، 172، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػجذ اٌس١ّذٓؾٔل ٍب٢ٓ  -(1

2) – Gérand de PRADELLE, op.cit., pp. 915, 916. 

 .34، ٓوعغ ٍبثن، ص د١ًٌ اٌزٕف١ز اٌٛؽٕٟ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(3

4) – Gérand de PRADELLE, op.cit., pp. 915, 916. 
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ــامىؽ ًــاعون ٢اثــض ال٨خِبـت اإلاهاظمــت آهــظا٥، و٧ــل مــً ًشبــذ جىعَــه فــي  قـاعون وػٍــغ الــضٞإ ؤلاؾــغاثُلي ٖو

مت، واؾ واإلاٗـض٫ ؾـىت  1993دىضث الضٖىي ٖلـى ٢ـاهىن الازخهـام الٗـالمي البلج٩ُـي الهـاصع ٖـام الجٍغ

٨ُت ؤصث بلـى حٗـضًل ال٣ـاهىن البلج٩ُـي مـغة ؤزـغي 1999  23ب٣ـاهىن آزـغ نـاصع فـي ، بأل ؤن الًٍٛى ألامٍغ

ـــل  ة نـــاع ٌكـــتٍر ؤن ٩ًـــىن الٟاٖـــل مىاَىـــا بلج٩ُـــي ؤو ٣ًـــُم ٖلـــى ألاعاضـــ ي البلج٨ُُـــت إلاـــض تىـخـــ 2003ؤبٍغ

٣ــت ممازلــت ؤ٢ــام ال٣ًــاء ؤلاؾــباوي جد٣ُ٣ــا ممــازال يــض ٦بــاع اإلاؿــاولحن (1)زــالر ؾــىىاث ٖلــى ألا٢ــل ، وبٍُغ

حن ؤلاؾــــغاثُلُحن فــــي صٖــــىي م٣خــــل ال٣ُــــاصي الٟلؿــــُُني نــــالح شــــخاصة و مــــضهُا  14الؿُاؾــــُحن والٗؿــــ٨ٍغ

ٖىي مـــً ٞلؿـــُُيُا فـــي ٢هـــ٠ ٖكـــىاجي، و٢ـــض جـــىلى اإلاىا٣ٞـــت ٖلـــى الـــض 150مٗٓمهـــم ؤَٟـــا٫ عيـــ٘ وظـــغح 

وظــخو بيىوؼــي " الــظي ؤنــضع مــظ٦غة جى٢ُــ٠ الــض٦خاجىع الكــُلي "ٔــاسزون ٢بــل ال٣اضــ ي الكــهحر " "، بال أٔو

٨ُـــــت ٖلـــــى بؾـــــباهُا جـــــم بظهـــــاى الخد٣ُـــــ٤ و٧ـــــان مهـــــحر ال٣ـــــاهىن مـــــا خـــــضر لل٣ـــــاهىن  ؤهـــــه وللًـــــٍٛى ألامٍغ

  (2)البلج٩ُي. 

اثُـــت الضولُـــت زانـــت وؤن الًـــٍٛى الؿُاؾـــُت ؤ٦بــــغ ٣ٖبـــت فـــي وظـــه جد٣ُـــ٤ الٗضالـــت الجى  بر ـخـــوحٗ

٨ُــــت تهــــضص َــــظٍ الــــضو٫ بًــــٍٛى ؾُاؾــــُت وب٢خهــــاصًت، بةلٛــــاء اجٟا٢ُــــاث حٗــــاون  الىالًــــاث اإلاخدــــضة ألامٍغ

ت وبلٛــاء نــ٣ٟاث ؾــالح ؤو مىــاوعاث مكــتر٦ت ؤو اجٟا٢ُــاث ظمغ٦ُــت جخًــمً امخُــاػاث  ؿــ٨ٍغ ب٢خهــاصًت ٖو

٩ــي ألهــه طو جــإزحر ٦بحــر  ــخم اؾــخسضام َــظا ألاؾــلىب ألامٍغ فــي ؾُاؾــت الٗضًــض مــً الــضو٫ ختــى جلــ٪  مُٗىــت، ٍو

 التي جضعي خماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان ومىاظهت الجغاثم الضولُت طاث الخُىعة ال٨بحرة.

إلاا ؾب٤، الخٓىـا ٖـؼوٝ ال٨شحـر مـً الـضو٫ ٖلـى اخــترام و٦ٟالـت اخــترام ال٣ـاهىن الـضولي و٠خالـت 

ــٌ ؤلاهًــ مــا٫ الٗضاثُــت، مــً زــال٫ ٞع مام واجمــام بظــغاءاث الخهــض٤ً ؤلاوؿــاوي بمــا فــي يــىابِ ؾــحر ألٖا

٣ـا  ـضم ؤلايـُإل بـه ٞو ٖلى الاجٟا٢ُاث ؤلاوؿاهُت، و٦ظل٪ ٞكل ظهىص اليكغ لل٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٖو

، ٦مـا اؾخٗغيــىا مـضي الـــتزام الـضو٫ الٗغبُــت  إلاـا جٟغيــه الاجٟا٢ُـاث الضولُــت مـً التزامــاث جسـو اإلاىيــٕى

ولي ؤلاوؿـــــــاوي ويـــــــ٠ٗ الجهـــــــىص اإلاخٗل٣ـــــــت بمىاثمـــــــت باإلهًـــــــمام والخهـــــــض٤ً ٖلـــــــى اجٟا٢ُـــــــاث ال٣ـــــــاهىن الـــــــض

ني، و طلــ٪ مــً  ىُــت لخد٣ُــ٤ اإلاىاثمــت إلهٟــاط الاجٟا٢ُــاث الــضولي فــي الىٓــام ال٣ــاهىوي الــَى ٗاث الَى الدكــَغ

غ  ـــغ الؿــــىىي لخُبُـــ٤ ال٣ـــاهىن الــــضولي ؤلاوؿـــاوي الـــظي حٗــــضٍ اللجىـــت الضولُـــت بىــــاءا ٖلـــى ج٣ــــاٍع زـــال٫ الخ٣ٍغ

ٗهـــا الـــضو٫ للمىٓمـــت، ٦مـــا  ني فـــي جد٣ُـــ٤ اإلاـــإمى٫ مىـــه بٟكـــل ؾُاؾـــُاث جٞغ جُغ٢ىـــا لٟكـــل ال٣ًـــاء الـــَى

ضم ألازظ باالزخهام ال٣ًاجي الٗالمي والًٍٛى الؿُاؾُت في خا٫ اٖخماصٍ ٦ما الخٓىا. م ٖو  الخجٍغ

    

                                                           

 .320، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌطشاٚٔٗ، ٓقِل اهف٤ض إٌٛا٠غخ ػجل اإلُٚ ٓؾٔل -(1

 .17-12، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ةزشػ٢ِ ع٤َٔ  -(2
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  ملبحث الثالث:ملبحث الثالث:اا

  ِما٥ الّذائيتِما٥ الّذائيتٜشاءة في واْٜ ومعخٝبل لوابي ظير ألا ٜشاءة في واْٜ ومعخٝبل لوابي ظير ألا 

ما٫ الٗضاثُت جًٗ صعاؾتبن  لت مـً الىجاخـاث وؤلازٟا٢ـاث يىابِ ؾحر ألٖا ىا ؤمام ؾلؿلت ٍَى

م ٖامـــــت ومخإهُـــــت لل٣ىاٖـــــض اإلاخد٨مـــــت فـــــي  لهــــظا الىـــــٕى مـــــً ال٣ىاٖـــــض، وجٟـــــغى ٖلُىـــــا  ال٣ُـــــام بٗملُــــت ج٣ـــــٍى

مــا٫ الٗضاثُــت ؤ٦ثــر خؿاؾــُت مــً جلـــ٪ ـؤؾــالُب ووؾــاثل ال٣خــا٫، خُــض ًــغي الخــ براء بــإن ٢ىاٖـــض ؾــحر ألٖا

دــذ ؾــلُت الٗـــضو، ألن َــظٍ ألازـــحرة ال ًترجــب ٖثهــا ٖــاصة ٖىهـــغ اإلاخٗل٣ــت بمٗاملــت ألاشــخام الــىا٢ٗحن ج

الخؿــم فــي مهــحر الٟــاجىعة ؤلاوؿــاهت ب٨ٗـــ ألازــغي، التــي جدــاو٫ ج٣ُُــض وؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ بٛــغى 

ت وجغقُض ؤ٦ــبر فـي اؾـخسضام ال٣ـىة بٛـغى جد٣ُـ٤ ألاَـضاٝ  ما٫ الٗؿ٨ٍغ جس٠ُٟ الًغع الىاظم ًٖ ألٖا

ُان اإلادمُت.مً الخغب صون مؿاؽ باألشخ    (1)ام وألٖا

ــــاع ال٣ــــاهىوي لًــــىابِ ؾــــحر  م الٗامــــت لهــــظٍ ال٣ىاٖــــض البدــــض فــــي وا٢ــــ٘ ؤلَا وحكــــمل ٖملُــــت الخ٣ــــٍى

ما٫ الٗضاثُت والخدضًاث التي ًُغخها في مُلب ؤو٫، مـً بُثهـا ٚمـىى جٟؿـحر َـظٍ ال٣ىاٖـض ؤو حٗـضص  ألٖا

ي فــي ظىاهــب مُٗىــت جدخــاط بلــى جٟؿــحراتها ممــا ٢ــض ًمـــ نــغامت ههىنــها، و٦ــظل٪ يــ٠ٗ الخىٓــُم الــضول

ُت وطاجُت ٖامت ٢ـض جٟؿـغ ؾـبب  بٖاصة هٓغ في بٌٗ ؤلاجٟا٢ُاث ؤلاوؿاهُت، م٘ البدض في ؤؾباب مىيٖى

ما٫ الٗضاثُت لئلهةها٥، زم هيخ٣ل في مُلب زـان للبدـض فـي الخُـاعاث اإلاخاخـت بـحن  حٗغى يىابِ ؾحر ألٖا

ؼ َظٍ ال٣ىاٖض وبحن بم٩اهُت ال٣ُام بم  غاظٗت ٖامت ؤو ظؼثُت لها.جُب٤ُ وحٍٗؼ

  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

ما٥ الّذائيت  الخحذياث ال   يىشحهاالخحذياث ال   يىشحها ما٥ الّذائيتإلاواس الٝاهووي لموابي ظير ألِا   إلاواس الٝاهووي لموابي ظير ألِا

ت قـــا٢ت،  مـــا٫ الٗضاثُـــت ًخُلـــب ؤٖمـــاال جدًـــحًر بن الخُـــىع الخ٣ىــــُني فـــي مجـــا٫ يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ؿـــحرة ٖلـــى مؿـــخىي الخبــــغاء زـــم الهـــُاٚت زـــم ٖغيـــها ٖلـــى ممشلـــي الـــضو٫، ٦مـــا ؤن  ومىا٢كـــاث مًـــيُت ٖو

مداولــت الخهــى٫ ٖلــى جىاٞــ٤ صولــي خــى٫ ههــىم حٗاَضًــت مُٗىــت القــ٪ وؤهــه ؾــ٩ُلٟها بٗــٌ اإلا٩اؾــب 

ال٣اهىهُــت بٛــغى ب٢ىــإ ممشلجهــا ٖلــى الخى٢ُــ٘ والخهــض٤ً ٖلــى َــظٍ الىهــىم، َــظا مــً ظهــت، ومــً ظهــت 

 ؤزغي و٦ما َى مٗغوٝ مً زهاثو الٗٝغ الضولي الٛمىى ونٗىبت الخٟؿحر ٦ظل٪.

ً ال٣اٖـــــضة الضولُـــــت، والــــــتي حٗـــــض ظـــــؼءا مـــــً ال قـــــ ٪ ؤن َـــــظٍ ألاؾـــــباب اإلاهـــــاخبت ليكـــــىء وج٩ـــــٍى

مــــــا٫ الٗضاثُــــــت، جسلــــــ٤ ٖــــــضة مكــــــ٨الث وجدــــــضًاث بسهــــــىم ال٣ُمــــــت ال٣اهىهُــــــت لهــــــظٍ  يــــــىابِ ؾــــــحر ألٖا

ى ما ْهغ ظلُا ٖلى ظاهب مً َظٍ ال٣ىاٖض الـتي جغ٥ اٖخماصَا ٖلـى الكـ٩ل اإلاىظـىص خالُـا  الىهىم، َو

ٟؿـــحر بٗــٌ َــظٍ ال٣ىاٖـــض ؾــىدىاو٫ بٗــٌ خاالجـــه فــي ٞــٕغ ؤو٫، و٦ـــظل٪ يــٟٗا فــي الخىٓـــُم ٚمىيــا فــي ج

ُت والظاجُــت التــي جــاصي  ال٣ــاهىوي لــبٌٗ ظىاهبــه هضعؾــه فــي ٞــٕغ زــان، ونــىال بلــى بٗــٌ ألاؾــباب اإلاىيــٖى

 مت في ٕٞغ ؤزحر.هبلى جغاظ٘ ؤلامخشا٫ إلاشل َظٍ ال٣ىاٖض اإلا

                                                           

، ٓوعغ 1999، >>ارلبه٤بد ع٤٘ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيٓبٕ<<، ٓقزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو عبٔذٚصا٣ق -(1

 .45، 44ٍبثن، ص ص 
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  ::الُٙش ألاو٥ الُٙش ألاو٥ 

ما٥ الّذائيت  واِذواِذٜٜ  بّنبّن  مؽ٢الث ٔموك جٙعير مؽ٢الث ٔموك جٙعير  ما٥ الّذائيتظير ألِا   ظير ألِا

٢ـــــضمىا، فـــــي مسخلـــــ٠ ٖىانـــــغ َـــــظا البدـــــض ال٨شــــــحر مـــــً الاهخ٣ـــــاصاث الخانـــــت بالهـــــُاٚت لل٣ىاٖـــــض 

ـــ٠ اإلاـــضهُحن واإلا٣ـــاجلحن ونـــُاٚت اإلابـــاصت الٗامـــت  مـــا٫ الٗضاثُـــت، ؾـــىاء فــي حٍٗغ اإلاخًــمىت يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ُــان اإلادمُــت، وبٗــٌ لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ الهجمــاث يــض ألا شــخام وألٖا

ظىاهـــب َـــظٍ الهـــُاٚت ٢ـــض ٩ًـــىن م٣هـــىصا ؤو هاججـــا ٖـــً يـــٍٛى جٟاويـــُت ؤو جـــم بيـــٗاٝ مٟهىمهـــا ٖلـــى 

مؿـــخىي لجـــان الهـــُاٚت فـــي ؤلاجٟا٢ُـــت التـــي جدخىيهـــا، ؤًـــا ٧ـــان الؿـــبب، ًم٨ىىـــا ؤن هلمــــ بٗـــٌ الٗبـــاعاث 

عاث ًٟٞايــــــت وخمالــــــت ؤوظــــــه الٛامًــــــت وبٗــــــٌ الهــــــُاٚاث مؿــــــخدُلت الخىُٟــــــظ، ٦مــــــا ؤن بٗــــــٌ الٗبــــــا

 وجٟؿحراث مسخلٟت، و٧ل َظٍ الهٟىاث ج٠ًٗ مً ال٣ُمت ال٣اهىهُت لل٣اٖضة.

مـــا٫ الٗضاثُـــت ًجـــب ؤن ج٩ـــىن فـــي نـــُاٚت واضـــخت وص٣ُ٢ـــت وال ج٣بـــل مجـــاال  بن يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

ــــل،  ولي ٩ًــــىن لهــــظٍ ال٣ىاٖــــض اإلاهــــضا٢ُت والىيــــىح الالػمــــحن إلاساَبــــت اإلاجخمــــ٘ الــــض تىـخــــللكــــ٪ وال الخإٍو

ــ٠ مٟــٍغ فــي الخىؾــُ٘ ؤو  غي، خُــض ؤن ؤي حٍٗغ ــضم جــغ٥ ؤي مجــا٫ للةهــغب مــً زُابهــا ؤلاوؿــاوي الجــَى ٖو

ـــضٞ٘ الـــضو٫ بلـــى الخىهـــل مـــً  مٟـــٍغ فـــي الخًـــ٤ُِ مـــً اإلاٟهـــىم الخ٣ُ٣ـــي ؾـــُٟٙغ اإلاـــاصة مـــً مًـــمىنها، ٍو

، ولهـــظا بلتزامةهـــا بذجـــت الٛمـــىى و٢ـــض جلجـــإ فـــي طلـــ٪ بلـــى جُبُـــ٤ ٞهمهـــا الخـــام واإلاؿـــِـ لـــىو ال٣اٖـــضة

 (1) ًخىظب الخدضًض الض٤ُ٢ والهُاٚت الجامٗت واإلااوٗت.

وبةؾخٗغايىا لبٌٗ ألامشلت ًٖ َظٍ الهُاٚاث هجـض بٗـٌ الٗبـاعاث اإلابهمـت يـمً البروجى٧ـى٫ 

مـــً البروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي  58" الـــىاعصة مـــشال يـــمً اإلاـــاصة ٜـــذس املعـــخىاُؤلايـــافي ألاو٫ ومـــً بُثهـــا ٖبـــاعة "

 ٞجها بهظا الخهىم ما ًلي:والتي ظاء  1977ألاو٫ 

 (2) "جٝوم أوشاٗ النزاُل ٜذس املعخىاُل بما ياي:"

ًت هـــي حز ـي  بـــضال مـــً ٖبـــاعة ٢ـــض اإلاؿـــخُإ ٖبـــاعة بهجلـــحز ـو٢ـــض وعص َـــظا اإلاهـــُلر فـــي الـــىو ؤلاهجلـــ

" واإلاهــُلخان ًسخلٟــان فــي إلــع أٜصــو  حــذ مم٢ــً" بمٗنــى "to the maximum extent feasibleٖبـاعة "

ـــت ُٞـــه ؤ٦ــــحز ـاإلاهــــلر ؤلاهجلـــ الكـــضة خُـــض ؤن كـــضص الؿــــلُت الخ٣ضًٍغ ، ؤمـــا الــــىو مـــً ٚـــــحٍر ثر ـي ًًــــبِ َو

" وهــي ؤ٢ــل الهــُاٚاث ٢ُمــت مم٢ــً ِمليــا" بمٗنــى "pratiquement possibleالٟغوســ ي ٣ٞــض وعص بٗبــاعة "

ُــت ول٨ــً فــي مٗـــنى اإلاهــُلر، ٞمــا َــى  بلؼامُــت ُٞمــا هالخــٔ، ل٨ــً الؿــاا٫ ألاَــم لــِـ فــي الهــُاٚت الخٞغ

ع ؤلاؾـــخُاٖت ؤو ؤلام٩ـــان فـــي ٧ـــل َـــظٍ ألاخـــىا٫، وخؿـــب الخٗلُـــ٤ الغؾـــمي ٖلـــى البروجى٧ـــى٫ ألاو٫ ٞــــةن ٢ـــض

إن ٞـــــــ ،وفـــــــي َـــــــظٍ الخالـــــــت خؿـــــــب مًـــــــمىن اإلاـــــــاصة ،ؤلام٩اهُـــــــت هـــــــي ؤن اإلاـــــــاصة ال جُلـــــــب ٖمـــــــل اإلاؿـــــــخدُل

ٗبت الؿـ٩ان اإلاـضهُحن نـألاشـخام و ؤلاخخُاَاث الــتي ًخسـظَا الُـٝغ فـي الىــؼإ ال ًجـب ؤن ججٗـل خُـاة 

 .(3)ؤو مؿخدُلت

                                                           

 ، ٓوعغ1999، >>ارلبه٤بد ع٤٘ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيٓبٕ<<، ٓقزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو عبٔذٚصا٣ق -(1

 .45ٍبثن، ص 

 .296، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

3)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 693. 
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ًـــغي بـــإن  ٧51اهـــذ جدمـــل ع٢ـــم  تيـالـــاإلاـــاصة  فـــيفـــي خـــحن ؤن الخٗلُـــ٤ ٖلـــى مكـــغوٕ اللجىـــت الضولُـــت 

، (1) ولـــــظل٪ ٧ـــــان مـــــً اإلام٨ـــــً ؤلاؾـــــخٛىاء ٖثهـــــا ،ٖبـــــاعة ؤلام٩اهُـــــت ؤو ؤلاؾـــــخُاٖت ؤيـــــٟٗذ مًـــــمىن اإلاـــــاصة

٣ت ممازلت جىو اإلااصة   ا ًلي:اإلاخٗل٣ت بالخضابحر ؤلاخخُاَُت ٖلى م 57وبٍُغ

 ي ب ِاع مً يخىي لهجوم أو يخخز ٜشاس بؽجه :"

"يبـــــــز٥ مـــــــا فـــــــي واٜخـــــــ " ِمليـــــــا للخحٝـــــــٞ مـــــــً أن ألاَـــــــذاٗ املٝـــــــشس مهاحمت ـــــــا ليعـــــــذ  أوال: أن

 (2)"أ خاـا مذهيين أو أِياها مذهيت وأخ ا ٔير مؽمولت بالحمايت...

ٍغ اإلاــاصة، و٢ــض ط٦ــغث بٗــٌ ــىص اإلاكــاع٦ت  ٞٗبــاعة ًبــظ٫ مــا فــي َا٢خــه جدخــاط بلــى قــغح لــم جــٞى الٞى

فــي مىا٢كـــاث البروجى٧ـــى٫ بإنهـــا جٟهـــم الٗبـــاعة ٖلـــى ؤنهـــا ٧ــل مـــا ٧ـــان مم٨ىـــا ٖملُـــا مـــ٘ مغاٖـــاة ٧ـــل الٓـــغوٝ 

ت، وال قـــــ٪ ؤن َـــــظا الخٟؿـــــحر واؾـــــ٘ ظـــــضا،  و٢ـــــذ الهجـــــىم بمـــــا ٞجهـــــا مخُلبـــــاث هجـــــاح الٗملُـــــاث الٗؿـــــ٨ٍغ

ت مـ٘ـ بَمــا٫ الىاظبــ اث ؤلاوؿــاهُت التــي جخًــمثها وؾــُاصي بلــى حٛلُــب م٣خًــُاث هجــاح الٗملُــاث الٗؿــ٨ٍغ

ُــــان اإلاضهُــــت، ومــــ٘ ُٚــــاب ؤي بقــــاعة ٢اهىهُــــت، ٞــــةن  اإلاــــاصة زانــــت وؤن ألامــــغ ًخٗلــــ٤ بدماًــــت اإلاــــضهُحن وألٖا

٤ م٣خًُاث الخـ الؿلُم وخؿً الىُت.  (3) اإلاؿإلت جخٗل٤ بخ٣ضًغ ال٣اثض الٗؿ٨غي ٞو

بؾــــخصىاء ٖلــــى هٓــــام " وهــــي ٖــــاصة المــــشوسة الّعــــ٢شيت امللحــــتوفــــي مىايــــ٘ ؤزــــغي، هجــــض ٖبــــاعة "

" المـــشوسةخماًـــت ؤو جـــغزُو بٗمـــل ما٢ـــذ ٢ـــض ٩ًـــىن مدٓـــىعا فـــي ألاخـــىا٫ الٗاصًـــت، و٢ـــض وعصث ٖبـــاعة "

فــي خــحن لــم جــغص يــمً البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي الشــاوي  1977خــىالى ؾــخت مــغاث فــي البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي ألاو٫ 

ؾـــدُالء ٖلـــى الىخـــضاث الُبُـــت مـــً ؤظـــل بؾـــخمغاع صولـــت ؤلاخـــخال٫ فـــي ؤلا  14، خُـــض وعصث فـــي اإلاـــاصة 1977

التــي جــىو ٖلــى حٗلُــ٤ مهــام ؤٞــغاص الــضٞإ اإلاــضوي للًــغوعة،  62اإلاضهُــت للًــغوعة، زــم وعصث يــمً اإلاــاصة 

لهــا  63زـم فـي اإلاــاصة  بجـىاػ ؤلاؾــدُالء ٖلـى اإلابــاوي واللـىاػم الخانـت بالــضٞإ اإلاـضوي للًــغوعة وال ًجـىػ جدٍى

ت ٦ــــــظل٪ بال للًــــــغوعة خؿــــــب اإلاــــــ ــــــغاى ٖؿــــــ٨ٍغ ازــــــت وال 67اصة أٚل ــــــل بعؾــــــالُاث ؤلٚا ، ٦مــــــا ال ًجــــــىػ جدٍى

ت اإلالخــت خؿــب اإلاــاصة  ــا بال للًــغوعة الٗؿــ٨ٍغ مــً البروجى٧ــى٫ وال ًجــىػ حُُٗــل ٖمــل الٗــاملحن  70جإزحَر

 (4)مً البروجى٧ى٫. 71ٖلى الٛىر خؿب اإلااصة 

مـــــا٫ حٗ ٌ زُــــــحرة وجهـــــل بلـــــى مهـــــاٝ الجـــــغاثم فـــــي بٗـــــ بر ـخـــــو٦مـــــا َـــــى مالخـــــٔ ٞـــــةن ٧ـــــل َـــــظٍ ألٖا

ت اإلالخـــــت ججٗـــــل مثهـــــا ظـــــاثؼة بكـــــ٩ل و٢ــــــتي، ٩ٞـــــان مـــــً ألاظـــــضع ٖلـــــى  الخـــــاالث، بالن ؤن الًـــــغوعة الٗؿـــــ٨ٍغ

ــــ٤ بــــحن  ا و٦ُــــ٠ ًــــخم الخٍٟغ ت و٦ُــــ٠ ًــــخم ج٣ــــضًَغ وايــــعي البروجى٧ــــى٫ جدضًــــض مٟهــــىم الًــــغوعة الٗؿــــ٨ٍغ

ا الًـغوعة، وبالخـالي  حـر اإلالخـت زـم ج٣ـضًغ الٟتـرة الى٢خُــت التـي حؿـخمَغ جخىانـل ٞجهـا َــظٍ الًـغوعة اإلالخـت ٚو

ؤلاظــغاءاث ؤلاؾــخصىاثُت، ولــم حكـــغح ؤي مــً اإلاــىاص الؿــاب٣ت طلـــ٪ خُــض ٧ــان مــً اإلام٨ـــً ال٣ــى٫ فــي الٗبـــاعة 

                                                           

1)- Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of 12 August 1949 commentary, op.cit., p. 

66. 

 .296، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(2

3)- "When the article was adopted some delegations stated that they understood these words to 

mean everything that was practicable or practically possible, taking into account all the 

circumstances at the time of the attack, including those relevant to the success of military 

operations" Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., pp. 682, 683. 

 .305، 300، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(4
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إلــع الحــذ الــزي ال يم٢ــً  يم٢ــً الحــذ مــً حش٠ــت أ٘ــشد الــذ٘اُ املــذويبــض٫ الًــغوعة ٖبــاعة ج٣ــضع مــشال: "

،ألن ؤي الٛمــىى (1)"...س مؽــات تأو أخىــابعــملب حــذة إلاؼــدباٟ أو وحــود ألٕــام  ٘ير حمايــت لهــممّــ  جــو 

ت  ا إلاهـلخةها الٗؿـ٨ٍغ ض مً ؾلُت ؤَغاٝ الجزإ في الخ٣ـضًغ التـي ال قـ٪ بإنهـا ؾـٝى جٟؿـَغ في الٗباعة ًٍؼ

غاث ٢ض ال ج٩ىن م٣ىٗت ؤو صخُدت.  وحُٗي حعج وجبًر

ــــــــضم الض٢ــــــــت الــــــــظي جىُــــــــىي ٖلُــــــــه مشــــــــل َــــــــظٍ  ومــــــــً زــــــــال٫ َــــــــظٍ ألامشلــــــــت هالخــــــــٔ الٛمــــــــىى ٖو

ت فـــي جٟؿـــحر ههـــىم ؤلاجٟا٢ُـــت، الاؾـــخصىاءاث، بمـــا  ـــت مىؾـــٗت لل٣ُـــاصة الٗؿـــ٨ٍغ جمىدـــه مـــً ؾـــلُت ج٣ضًٍغ

مــــا٫ الٗضاثُـــت مــــً ؤمشلـــت " " ِىــــذ إلاٜخمــــاءوجخ٨ـــغع َــــظٍ الهـــُاٚاث ٦شـــــحرا فـــي مسخلــــ٠ يــــىابِ ؾـــحر ألٖا

 " وهي ج٠ًٗ ؤلالتزام باإلاباصت ؤلاوؿاهُت.ِىذ المشوسة" و"ٜذ إلام٣ان" و"يبز٥ ما في وظّ و"

ض الخُغ والى٣ُت ألازح ـى رة التي هٍغ مبـضؤ  ١ لها في َـظا اإلا٣ـام، هـي جلـ٪ اإلاخٗل٣ـت بمبـضؤ الخىاؾـب َو

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت، وظـــــاء  ُـــــ٤للَـــــام وؤؾاســـــ ي فـــــي مجـــــا٫ ؾـــــحر ألٖا بـــــحن اإلاخُلبـــــاث ؤلاوؿـــــاهُت وم٣خًـــــُاث  خٞى

ــت لؤلٚــغاى ؤلاوؿــاهُت فــي ٧ــل ألاخــىا٫ ت وج٣ــضًم ألاولٍى  ، ووعص َــظا اإلابــضؤ يــمً هــو(2)الًــغوعة الٗؿــ٨ٍغ

 ٦ما ًلي: 57اإلااصة 

أن يمخىــــْ ِـــــً اجخــــار ٜـــــشاس بؽــــً أي هجـــــوم ٜــــذ يخوٜـــــْ مىــــ ل بفـــــٙت ِشلــــيتل أن يحـــــذر ..."

يــان املذهيـتل أو أن يحـذر خلىـا مــً  ـابت ت ـمل أو إلالـشاس باِ  خعـائش فـي أسواح املـذهيين أو إلحــاٛ إلـا

يزة ِعـ٢شيت ـوم مـً مـَزٍ الخعائش وألالشاسل مما يٙشه في ج اوص ما ييخٍش أن  عـٙش ِىـ  رلـ٤ الهجـ

 "ملموظت ومباؼشة

اإلاىاػهـت التـي جٟغيـها م٣خًـُاث الخىاؾـب بـحن الخؿـاثغ  ح٣ُٗـض ونـٗىبت ٖملُـتَى  وؤلاق٩ا٫ َىا

ُــان اإلاضهُــت وبــحن اإلاـــ ــظا اإلابــضؤ ٣ًــغ ٨ٞــغة حز ـبــحن نــٟٝى اإلاــضهُحن وألٖا ت اإلالمىؾــت واإلاباقــغة، َو ة الٗؿــ٨ٍغ

ـــتبمـــا ٌؿـــمى ب ة ال٣بـــى٫ حرة بلـــى خـــضا مـــا، وهـــي ٨ٞـــغ ـوٗخ٣ـــض بإنهـــا زُـــ ، وخؿـــب األيـــغاع الجاهبُـــت ؤو الجىاٍع

ُــــان ؤٖــــالٍ اإلاــــاصة  َــــظٍ الخؿــــاثغ الجاهبُــــت ًم٨ــــً ؤن ج٩ــــىن فــــي ؤعواح اإلاــــضهُحن ؤو بةنــــابةهم ؤو ؤيــــغاع باأٖل

ـت اطا ٧ـان الهجـىم ؾـ٣ُضم  اإلاضهُت ؤو زلُُا بحن ٧ل َظٍ الخؿاثغ، وحٗخبـغ َظٍ الخؿاثغ ظاهبُـت ؤو ظىاٍع

ت ملمىؾت ومباقغة، ومشا٫ بؿـُِ طلـ٪ ؤن بؾـةهضاٝ عجـل ٖؿـ٨غي مـً ٖكـغ م٣ـاجلحن ٩ًـىن  مُـؼة ٖؿ٨ٍغ

ـت،  ٗخبـر ٢خـل اإلاـضهُحن َىـا زؿـاثغ ظاهبُـت ؤو ظىاٍع مبرعا ختى ولـى جىاظـض بـىٟـ اإلا٩ـان مـضهُان ؤو زالزـت، َو

فـــي بالخإ٦ُـــض ٖلـــى ؤي هـــو  1977مـــً البروجى٧ـــى٫ ألاو٫  51اإلاـــاصة ولـــىال ظضًـــت َـــظا الٛمـــىى إلاـــا ٢امـــذ و 

ُان اإلاضهُت  في ال٣ٟغة ألازُـغة مثها.  اإلااصة ال ٌُٗي الخ٤ باإلاؿاؽ باإلاضهُحن وألٖا

ٞمــا " ضة الّعــ٢شيتـامليــ"زــم ؤن َىــا٥ الٗضًــض مــً الٗبــاعاث الًٟٟايــت والٛامًــت قــِئا مــا مشــل

ا و  ــاباث الّشلــيت "للىنــى٫ بلــىمــا َــى الخــض اإلاُلــىب َــى مٟهــىم َــظٍ اإلاـــحزة ومــا هــي ٖىانــغ ج٣ــضًَغ إلـا

ب ،(3)ٖخبـــاعاث ؤلاوؿـــاهُتؤلا  ٛلُـــبوح ج٣ـــضًغ اإلاىاػهـــتًم٨ـــً للم٣اجـــل ألا٢ـــل عجبـــت "، و٦ُـــ٠ املٙشوـــت ٗـــا فـــي َو

ـــت فـــي اإلاىاػهـــت حٗـــىص لل٣اثـــض الٗؿـــ٨غي الـــظي ٣ًـــىص الهجـــىم، و َـــظٍ ألاخـــىا٫ الٗملُـــ حؿـــدىض ٣ٞـــِ ت الخ٣ضًٍغ

                                                           

1)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p. 750. 

2(- Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 118. 

 .128، ٓوعغ ٍبثن، ص رغغفٍذ، ٤ُياث٤ش وبٌغٙٛفٓكو٣زٌ  -(3
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جــــــب  لىُــــــت والخـــــــ الؿــــــلُمٖلــــــى خؿــــــً ا ت، ٍو ؤن ًغاعــــــى جــــــإزحر فــــــي ج٣ُــــــُم اإلاهــــــالر ؤلاوؿــــــاهُت والٗؿــــــ٨ٍغ

٣ـــــت جىظجههـــــ ووؾـــــُلت وؤؾـــــلىب ال٣خــــا٫زخُـــــاع ألاَـــــضاٝ بو  اإلادُُـــــتالٓــــغوٝ  ٍغ ُـــــان ب اَو لـــــى اإلاـــــضهُحن وألٖا

  (1) اإلاضهُت.

  ::الُٙش الثاويالُٙش الثاوي

ما٥ الّذائيتبّن حواهب بّن حواهب الخىٍيم الذولي لالخىٍيم الذولي ل  جوالْجوالْ ما٥ الّذائيتلوابي ظير ألِا     لوابي ظير ألِا

مــا٫ الٗضاثُــت ــه يـــىابِ ؾــحر ألٖا م مــً الخُــىع اإلالٟــذ الــظي حٗٞغ فــي مــا ًســو حجـــم  ٖلــى الــٚغ

ُــت، بال ؤن َىــا٥ بٗــٌ الٓــىاَغ التــي ال ججــض لهــا جىُٓمــا يــمً َــظٍ ال٣ىاٖــض  ال٣ىاٖــض الخٗاَضًــت والٗٞغ

ؤو ؤن لها خٓا ي ُال مً اإلاٗالجت ال٣اهىهُـت، ومـً بـحن ؤبـغػ الجىاهـب التـي حٗـاوي َـظٍ اإلاكـ٩لت ه٣ـ٠ ٖلـى 

م الـــضولي لـــبٌٗ وؾـــاثل واؾـــالُب لخىٓـــُحر الضولُـــت، و٦ـــظل٪ ُٚـــاب اـجىايـــ٘ جىٓـــُم الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚـــ

 ال٣خا٫ التي حؿخسضم بك٩ل واؾ٘ في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة.

  ::لنزاِاث املعلحت ٔير الذوليتلنزاِاث املعلحت ٔير الذوليتأوال: ٜفوس الخىٍيم الذولي لأوال: ٜفوس الخىٍيم الذولي ل

بن مٟهـــىم الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت ٚــــحر الضولُـــت ٌٗــــبر ٖــــً ظملـــت مـــً خـــاالث الهـــغإ الـــضازلي يــــمً 

كــخمل ٖلــى ؤقــ٩ ىُــت وجمــؼ١ الؿــلم ؤلاظخمــاعي، خــضوص الضولــت، َو ا٫ ٖضًــضة مــً ؤهــىإ ؤنهُــاع الىخــضة الَى

ا، ٞـةن مداولـت ب٢ـغاع  اوهٓغ  للخؿاؾُت الكضًضة لهظٍ الجزاٖـاث العجباَهـا بؿـُاصة الـضو٫ وؤمثهـا وبؾـخ٣غاَع

ٌ هٓام ٢اهىوي ممازل إلاا َـى ٖلُـه الخـا٫ فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت الضولُـت يـغب مـً اإلاؿـخدُل،   هٓـغا للـٞغ

ل٨ٟــغة، بال ؤن الجهــىص الضولُـــت اإلاًــيُت التــي زايــةها اللجىــت الضولُــت للهـــلُب مــً ٢بــل الــضو٫ ل ًضالكــض

غ بٗـٌ ال٣ىاٖـض ال٣اهىهُـت ٧ـان ؤولهـا يـمً اإلاـاصة الشالشـت  ألاخمغ واإلاىٓماث ٚـحر الخ٩ىمُت هحخذ في جمٍغ

غ َـظٍ ال٣ىاٖـض 1949اإلاكتر٦ت بحن بجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ لٗام  بلـى البروجى٧ـى٫ ؤلايـافي ، زم مغخلت جُـٍى

   (2)اإلاخٗل٤ بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت. 1977الشاوي لهظٍ الاجٟا٢ُاث لٗام 

ِ بياٞت بلى َظًً اله٨حن الضولُحن حكحر الٗضًض مً ؤلاجٟا٢ُاث الضولُت طاث الهلت بًىاب

ما٫ الٗضاثُت الٗضًض بلى هظ٦غ مثها إلاؿلخت ٚحر الضولُت، ال٣ىاٖض اإلاىُب٣ت ػمً الجزاٖاث ا ؾحر ألٖا

جٟا٢ُت خٓغ ألاؾلخت وبش٣اُٞت وبغوجى٧ىالتها ؤلاياُٞت، لخماًت اإلامخل٩اث ال 1954اجٟا٢ُت الَاي 

، 1998الىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت و وبغوجى٧ىالتها الخمـ ؤلاياُٞت،  1980الخ٣لُضًت 

، 1997ٓغ ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص اجٟا٢ُت ؤوجاوا لخو٦ظل٪ ، 1993اجٟا٢ُت خٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت و 

٧ل َظٍ الىهىم جخًمً في هُا٢ها اإلااصي ؤهُبا١ ٧ل ؤو ظؼء مً ٢ىاٖضَا ٖلى الجزاٖاث اإلاؿلخت 

لت لهظٍ ال٣ىاٖض.  ٚحر الضولُت مما ٣ًضم بياٞت َامت للمىٓىمت الهٍؼ

ؿــلخت مىــظ نهاًــت الخــغب الٗاإلاُــت وهٓــغا بلــى الخ٣ُ٣ــت اإلاٗانــغة التــي ج٣ــى٫ بــإن ؤٚلــب الجزاٖــاث اإلا

، خُـــض ؤزـــظث َـــظٍ الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت مـــازغا ؤقـــ٩اال مخٗـــضصة (3) الشاهُـــت هـــي هؼاٖـــاث مؿـــلخت ٚــــحر صولُـــت

ـا ٖـً جدـضًاث الجزاٖــاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغة لٗـام  َغ وهــظ٦غ  2011وخضًشـت ؤخهـةها اللجىـت الضولُـت فــي ج٣ٍغ
                                                           

1)-Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., pp. 683, 684. 

 .41-32ُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ، ٓلفَ ا٠ُ ااٌضِبٌٟ ػبٓو -(2

 .110ٓوعغ ٍبثن، ص ع١١ٕ١ٌٛٗ، كواَٗٞا ثٞش٤٤ٚ  -(3
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ظماٖـــت مؿـــلخت ميكـــ٣ت، والــــجزإ اإلاؿـــلر بـــحن ظمـــاٖخحن مثهـــا الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت بـــحن ال٣ـــىاث الخ٩ىمُـــت و 

مؿلخخحن ؤو ؤ٦ثر صازل خضوص الضولت وهٕى آزغ جسـغط ُٞـه َـظٍ الجماٖـاث ٖـً خـضوص الضولـت، والجزاٖـاث 

م مــً (1)اإلاؿــلخت ٚـــحر الضولُــت مخٗــضصة الجيؿــُاث، والـــجزإ اإلاؿــلر ٚـــحر الــضولي الٗــابغ للخــضوص لــى الــٚغ ، ٖو

هــــظا الىــــٕى مــــً الجزاٖــــاث فــــي الٗــــالم بال ؤن الخىٓــــُم الــــضولي لهــــا لــــِـ فــــي اإلاؿــــخىي َــــظا ؤلاهدكــــاع الىاؾــــ٘ ل

اإلاُلــىب، ٞهـــى ٣ًخهــغ ٦مـــا ؤقـــغها ٖلــى اإلاـــاصة الشالشـــت اإلاكــتر٦ت والبروجى٧ـــى٫ ؤلايـــافي الشــاوي وبٗـــٌ اإلاـــىاص 

ـظا الخ٣هـحر مـً ظاهـب اإلاجخمـ٘ الـضولي فـي  مٗالجـت اإلاخىازغة بحن بٌٗ ؤلاجٟا٢ُاث الضولُت طاث الهـلت، َو

ُان.  (2) الىي٘ ًسل٤ الٗضًض مً اإلاك٨الث ؤلاوؿاهُت لطخاًا َظٍ الجزاٖاث مً ألاشخام وألٖا

مــــــ٤ مــــــً يــــــ٠ٗ الخىٓــــــُم ال٣ــــــاهىوي للـــــــجزإ اإلاؿــــــلر ٚـــــــحر الــــــضولي َــــــى ٖــــــضم الض٢ــــــت  واإلاكــــــ٩لت ألٖا

مــــــً والىيــــــىح ال٩ــــــافي ألخ٩امــــــه، ٞــــــةطا ؤزــــــظها اإلاــــــاصة الشالشــــــت اإلاكــــــتر٦ت ٦مشــــــا٫ ٖلــــــى طلــــــ٪ هجــــــض الٗضًــــــض 

ـــ٠ هُا٢هـــا اإلاـــاصي خُـــض ؤن ٖبـــاعة  فـــي حالـــت "اإلاالخٓـــاث جشـــاع خىلهـــا، ؤبغػَـــا ٖـــضم الخدضًـــض الـــض٤ُ٢ لخٍٗغ

لـــى َـــظٍ " وبـــالىٓغ بوـــابْ دولـــي فـــي أساىـــو  أحـــذ ألاوـــشاٗ العـــاميت املخّاٜـــذة ٜيـــام هـــضاُ معـــلل لـــيغ لـــ 

لُــت مهمــا ٧ــان حجمهــا الٗبـاعة اإلاٟخىخــت ًٓهــغ بــإن نــُاٚت اإلاـاصة جىهــٝغ بلــى ٧ــل الجزاٖــاث اإلاؿـلخت الضاز

ـــ٠ الىُـــا١ اإلاـــاصي باإلاسالٟـــت مـــ٘ الــــجزإ اإلاؿـــلر الـــضولي، بال ؤن الخــــبراء ًـــغون ٚــــحر طلـــ٪ خُـــض  هٓـــغا لخٍٗغ

ٌكــحرون بلــى هُــت وايــعي َــظٍ اإلاــاصة ال جىهــٝغ ؾــىي ألقــض َــظٍ الجزاٖــاث اإلاؿــلخت وهــي الخــغب ألاَلُــت 

كتٍر البٌٗ في َظا الجزإ(3)بمٟهىمها الٟني الض٤ُ٢ ـغاٝ وظـىص جىٓـُم مٗـحن وونـى٫  ، َو ؤن جشبذ ألَا

ؿــالُٞا بإهــه ٖىــ٠ مؿــلر  بــحن الؿــلُاث  "وويــل"خــضة الٗىــ٠ بلــى خــض مٗــحن والــظي قــغخخه مد٨مــت ًٚى

 (4) الخ٩ىمُت وبحن ظماٖاث مىٓمت ؤو بحن َظٍ الجماٖاث صازل صولت ما.

ا لؤل  ٦ما ؤن نُاٚت اإلااصة الشالشت اإلاكتر٦ت و٢ٗذ في  ٖمـــــــــا٫ ٚــــــــــحر ٢هـــــــــىع آزـــــــــغ وطلـــــــــ٪ بدهـــــــــَغ

ولهــــزا الٕــــشك جحٍــــش ألاّ٘ــــا٥ الخاليــــت ٘يمــــا يخّلــــٞ ؤلاوؿــــاهُت اإلادٓــــىعة بمىظبهــــا، خُــــض ظــــاء ٞجهــــا: "...

ؿـخدب٘ طلـ٪ بالًـغوعة بٟٚـا٫ الٗضًـض مـً ألاٞٗـا٫ التـي جٟلـذ مـً َـظا با  خاؿ املز٠وسيً أِـالٍ .." َو

ما فــــــي َــــــظا الىــــــٕى مــــــً ثر بؾــــــخسضاـالخٓــــــغ والخهــــــغ اإلاًــــــغوب مــــــً ٢بــــــل اإلاــــــاصة، وزانــــــت ألاؾــــــالُب ألا٦ــــــ

غ  ـــ٘ الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن والخهـــاع ؤلا٢خهـــاصي وبجـــالٝ اإلادانـــُل الؼعاُٖـــت وحٛـــٍى الجزاٖـــاث، ومـــً بُثهـــا ججَى

ــضونهم، و٦ــظل٪ ؤٞٗــا٫  مهــاصع اإلاُــاٍ بٛــغى الًــِٛ ٖلــى اإلاخمــغصًً ؤو اإلاــضهُحن الــظي ًدمــىنهم ؤو مــً ًٍا

مـــــا٫ ؤلاهخ٣امُـــــت وبؾـــــخسضام ت والترخُـــــل ال٣ؿـــــغي  مشـــــل خٓـــــغ الهجمـــــاث الٗكـــــىاثُت وألٖا الـــــضعوٕ البكـــــٍغ

ـــحر طلــ٪ مــً ألاٞٗــا٫ ٚـــحر ؤلاوؿــاهُت، وال ًم٨ــً جهــىع ؤن جًــم َــظٍ اإلاــاصة ٧ــل َــظٍ  وؤلازٟــاء ال٣ؿــغي ٚو

ألاٞٗـــا٫ بال ؤن ٞـــخذ اإلاجـــا٫ مـــً زـــال٫ ؤمشلـــت مُٗىـــت ٦ٗبـــاعة و٧ـــل ألاٞٗـــا٫ ٚــــحر ؤلاوؿـــاهُت اإلامازلـــت ؤو الــــتي 

 (5) خىاء َظٍ الخاالث وجىؾُ٘ الخماًت.جمـ اإلاباصت ؤلاوؿاهُت ؾدؿاٖض في بخ

                                                           

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" -(1

 .11، 10، ٓوعغ ٍبثن، ص 2011

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو ٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشحاٌمبْٔٛ اٌذ" -(2

 .23، ٓوعغ ٍبثن، ص 2007

 .217، 216، >>هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػزٍُؽبىّ ٓؾٔل  -(3

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو د اٌّغٍسخ اٌّؼبطشحاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػب" -(4

 .10، ٓوعغ ٍبثن، ص 2011

 .175ٓوعغ ٍبثن، ص <<، ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>، ػٛاشش٠خهه٤خ  -(5
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لخجـــــاوػ الى٣ـــــاثو التــــي ؤباهـــــذ ٖثهـــــا اإلاـــــاصة  1977وبــــضوعٍ ظـــــاء البروجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي الشــــاوي لٗـــــام 

ــــا، وبزًــــإ َــــظا الكــــ٩ل مــــً الجزاٖــــاث ل٣ــــضع ؤ٦ـــــبر مـــــً  َغ الشالشــــت اإلاكــــتر٦ت خُــــض ظــــاء لخدؿــــُثها وجٍُى

ر وجىؾــُٗا ؤ٦ــبر لدجـم َــظٍ ال٣ىاٖـض ومًــمىنها، مـاصة جًــمىذ جٟهـُال ؤ٦ــث 28الخىٓـُم، وجـغظم طلــ٪ فـي 

 البروجى٧ــى٫ ؤلايــافي الشــاوي جًــ٣ُِا ؤ٦ـــبر 
 

ٝ ــغ   ٖ ومــ٘ طلــ٪ ٣ٞــض ســجلذ الٗضًــض مــً اإلاالخٓــاث ٖلُــه، ٣ٞــض 

للىُا١ اإلااصي الظي ٌؿغي زالله، ُٟٞما ؤٟٚـل خالـت الهـغإ بـحن ظمـاٖخحن زـاعط هُـا١ الخ٩ىمـت قـضص 

ي ٖمىمُـــــت الخمـــــغص وظــــضث يـــــمً اإلاـــــاص تيـالـــــ٦ــــظل٪ الكـــــغوٍ  ة الشالشـــــت اإلاكــــتر٦ت، خُـــــض ؤ٦ـــــض ٖلــــى قـــــَغ

وبؾــدُٟاءٍ إلا٣خًــُاث الخىٓــُم، فــي خــحن بهٟــغص بكــٍغ آزــغ َــى ؾــُُغة اإلاخمــغصًً ٖلــى ظــؼء مــً ؤلا٢لــُم 

ذ يـــــمً البروجى٧ـــــى٫ لخـــــاالث  ممـــــا ًًـــــ٤ُ الىُـــــا١ اإلاـــــاصي، ومـــــا ػاص فـــــي َـــــظا الخًـــــ٤ُِ ؤلاؾـــــدبٗاص الهـــــٍغ

 (1) ؤلايُغاباث والخىجغاث الضازلُت.

مـا٫ الٗضاثُـت، ٣ٞـض سـجل البروجى٧ـى٫ بهٟخاخـا ؤ٦ثـر  ؤمـا ٖـً ال٣ىاٖـض اإلاخًـمىت يـىابِ ؾـحر ألٖا

مــــا٫ الٗضاثُــــت ولــــى بكــــ٩ل مددكــــم، وجُــــغ١ لــــبٌٗ ال٣ىاٖــــض الـــــتي جد٨ــــم وؾــــاثل  ٖلــــى يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

مـا٫ الٗضاثُـت وجخًـمً خماًـت ؤ٦بـر للمـضهُحن مـً ؤزُـاع ال خـغب، وؤؾالُب ال٣خـا٫ وجـىٓم الهجمـاث وألٖا

و٢ـــــض جـــــضاع٥ البروجى٧ـــــى٫ الٗضًـــــض مـــــً اإلاـــــىاص ٩ٞـــــان الـــــىو ٖلـــــى خماًـــــت اإلاـــــضهُحن مـــــً ؤزُـــــاع الٗملُـــــاث 

ت بمـــا فـــي طلـــ٪ خٓـــغ الهجمـــاث وؤٖمـــا٫ الٗىـــ٠ والةهضًـــض بـــه ججـــاٍ اإلاـــضهُحن يـــمً اإلاـــاصة  مىـــه  13الٗؿـــ٨ٍغ

ــــ٘ الؿــــ٩ان اإلاــــضهُحن 18والترخُــــل ال٣ؿــــغي لهــــم يــــمً اإلاــــاصة  وخٓــــغ  مىــــه، و٦ــــظل٪ هــــو ٖلــــى خٓــــغ ججَى

ُـــان  ال ٚــــنى ٖثهـــا لب٣ـــاء الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن وجلـــ٪ الــــتي جدـــىي ٢ـــىي زُـــغة وألاقـــٛا٫  تيـالـــالهجـــىم ٖلـــى ألٖا

ُــان الش٣اُٞــت وؤمــا٦ً الٗبــاصة يــمً اإلاــىاص مــً  مىــه، و٧ــان طلــ٪ جُــىعا  16بلــى  14الهىضؾــُت و٦ــظل٪ ألٖا

ما٫ الٗضاثُت يمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُ    (2) ت.مٗخبر لًىابِ ؾحر ألٖا

مــا٫ الٗضاثُــت يــمً الجزاٖــاث اإلاؿــلخت  بال ؤهــه بم٣اعهــت حجــم الخىٓــُم الــضولي لًــىابِ ؾــحر ألٖا

خطــر ال٣هــىع ال٨بـــحر لل٣ىاٖــض اإلا٣ــغعة فــي  ـــحر الضولُــت، ًخطــر الٟــغ١ الكاؾــ٘ بــحن الىٓــامحن، ٍو الضولُـت ٚو

ــــم جىاظــــضَا الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت ٚـــــحر الضولُــــت، ٞــــالبروجى٧ى٫ الشــــاوي ًسلــــى مــــً ٢ىاٖــــض ومبــــاص ت ؤؾاؾــــُت ٚع

والتي ٧اهذ ٖلى صعظت ٖالُت مـً الىطـج ال٣ـاهىوي، ومـً بـحن َـظٍ  26يمً مكغوٕ البروجى٧ى٫ في ماصجه 

ال٣ىاٖض مبضؤ الخمُحز ومبضؤ خٓغ الهجماث الٗكىاثُت وخٓغ الهجماث ؤلاهخ٣امُـت وتجمـاث الـغصٕ ومبـضؤ 

ــــم الخغو٢ــــاث الىاؾــــٗت ، ٦مــــا زــــال مــــً الخــــضابحر الى٢اثُــــت ٢بــــل الهجــــىم، (3)الخىاؾــــب جىةهــــ٪ َــــظٍ  تيـالــــٚع

 اإلاباصت وال٣ىاٖض يمً َظا الىٕى مً الجزاٖاث، ٦ما ؤن َظٍ اإلاباصت حٛني ًٖ ال٨شحر مً الخٟهُالث.

                                                           

 .٤ُٝ225خ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ،>> هبٕٗٞ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُلػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(1

 .285 - 275ٓوعغ ٍبثن، ص ص  <<، ؽٔب٣خ أُل٤٤ٖٗ ٝاألػ٤بٕ أُل٤ٗخ ك٢ اُ٘ياػبد أَُِؾخ ؿ٤و اُل٤ُٝخ>>،ػٛاشش٠خهه٤خ  -(2

3)- "Article 26. -Protection of the civilian population  

1- The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be made the object of 

attack. In particular, mehods intended to spread terror among the civilian population are 

prohibited.  

2- Civilians shall enjoy the protection afforded by this article unless and for such time they take 

a direct part in hostilities.  

3- The employment of means of combat, and any methods which strike or affect indiscriminately 

the civilian population and combatants, or civilian objects and military objectives, are 

prohibited. In particular it is forbidden:  
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لـــــى حجـــــم الخدـــــضًاث لـــــم ًغقـــــى ب 1977 روجى٧ـــــى٫ ؤلايـــــافي الشـــــاوي٦مـــــا الخٓىـــــا ٞـــــةن مًـــــمىن الب 

وال  ،بوؿــاهُت حر ـٚــت، بال ؤن طلــ٪ ال ًـــبرع ؤي ؾــلى٧اث اإلاٗانــغة التــي جُغخهــا الجزاٖــاث اإلاؿــلخت ٚـــحر الضولُــ

ٌٗنـــي الٟـــغاٙ ال٣ـــاهىوي الخخمـــي، ل٨ـــً فـــي َـــظٍ ألاخـــىا٫ ال بـــض مـــً ؤلاؾـــخٟاصة مـــً الىُـــا١ الشابـــذ لل٣ـــاهىن 

مُـل بحرة بحن الخىُٓم الضولي ـالضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي الظي ال ًً٘ خضوصا ٦ب لـى جُبُـ٤ لىىعي الجزاٖـاث ٍو

حر الضولُت  هٟـ ألاخ٩ام بحن   (1) .ومسر الخضوص الٟاع٢ت بُثهماالجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ٚو

  زاهيا: لّٚ جىٍيم بّن وظائل وأظاليب الٝخا٥ راث يظخخذام الواظْ:زاهيا: لّٚ جىٍيم بّن وظائل وأظاليب الٝخا٥ راث يظخخذام الواظْ:

مــً زــال٫ اؾخٗغايــىا لىؾــاثل وؤؾــالُب ال٣خــا٫ والبدــض فــي الىٓــام ال٣ــاهىوي لهــا، الخٓىــا ُٚــاب 

حكـ٩ل جدـضًاث ظـاءث بهـا الجزاٖـاث  تيـــالؾالُب زانت جل٪ جىُٓم صولي واضر لبٌٗ َظٍ الىؾاثل وألا 

 حز ـاإلاؿــلخت اإلاٗانــغة، وؤٚلــب َــظٍ الىؾــاثل وألاؾــالُب بمــا جسًــ٘ لل٣ىاٖــض الٗامــت اإلاخٗل٣ــت بمبــضؤ الخمُــ

ــت ؤو ال مبــرع لهــا، وبمــا ؤن َىــا٥  والخىاؾــب وخٓــغ الهجمــاث الٗكــىاثُت والهجمــاث التــي حؿــبب آالم مَٟغ

ــ٤ ظهــىص ٚـــحر عؾــمُت إلخ ــ٤ اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ ؤو ٖــً ٍَغ خــىاء اإلاكــ٩لت اإلاخٗل٣ــت بهــا ٖــً ٍَغ

 ظهاث ؤ٧اصًمُت ؤزغي وبهجاػ وز٣ُت مغظُٗت ؤو صلُل ٖلمي مً بهجاػ زبراء ٢اهىهُحن.

٣هـا بلـى الخىٓـُم  ش التـي لـم حٗـٝغ ٍَغ ـت وخـغب الهـىاٍع ومً بحن ؤبغػ َظٍ الىؾـاثل الخـغب الجٍى

ت، بال ؤن ال٣هـ٠ الجـىي بالُـاثغاث اإلاإَىلـت بك٩ل مؿخ٣ل ٖلى ٚغاع ٢ ت والخغب البدٍغ ُ٘ الخغب البًر

٣ــذ  ش اإلاىظهــت ؤنـبدذ الىؾـُلت ألاؾاؾـُت فــي الخـغوب الخضًشـت، و٢ـض ؤَػ والُـاثغاث صون َُـاع والهـىاٍع

ـــت فـــي الٗهـــغ الخـــضًض مالًـــحن الطـــخاًا وصمـــغث آالٝ اإلاـــضن والبــــنى الخدخُـــت هٓـــغا ل٣ىتهـــا  الخمـــالث الجٍى

ـت بال ؤن َىـا٥ الخضمح ت الهاثلت ونٗىبت مىاظهةها، وال جىظـض ٢ىاٖـض صولُـت زانـت بدىٓـُم الخـغب الجٍى ًر

ـــاسد للحـــشب  ظهـــىصا مخٟغ٢ـــت إلًجـــاص ال٣ىاٖـــض اإلاىاؾـــبت لهـــا، وؤخـــضر مـــا جـــم الخىنـــل بلُـــه َـــى " دليـــل َا٘س

لـت صامـذ لؿـذ ؾـىىاث 2009الجويت والفـاسوخيت لّـام  ـى (2)" والـظي جـم ب٢ـغاٍع بٗـض مىا٢كـاث ٍَى ، َو

ُـــــت اإلاؿـــــخمضة مـــــً الؿـــــىاب٤  ًدـــــاو٫ ظمـــــ٘ ال٣ىاٖـــــض الٗامـــــت اإلاىُب٣ـــــت ٖلـــــى َـــــظٍ الخـــــغب وال٣ىاٖـــــض الٗٞغ

ـــــالن ال٣اهىهُـــــت زانـــــت  خـــــام بدٓـــــغ ال٣هـــــ٠ بال٣ـــــظاث٠ واإلاخٟجـــــغاث بىاؾـــــُت اإلاىاَُـــــض والُـــــغ١ الؤلٖا

َـــــاي مكــــغوٕ ٢ىاٖــــض ال لــــىٟـ الؿــــىت، و٦ــــظل٪  الهــــاصع ٖــــً مــــاجمغ الَــــاي للؿــــالم 1899اإلامازلــــت لٗــــام 

ـت لٗـام  ، والٗضًــض مـً ال٣ىاٖـض مــً ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي الٗغفــي، لـظ٥ جب٣ـى َــظٍ 1923للخـغب الجٍى

اصة ؤلالتزام بها. ٘ الضولُت وال٣ىاٖض الٗامت صون جىُٓم واضر وزام لٍؼ  الخغب الخُحرة بحن اإلاكاَع

                                                                                                                                                                                     

(a) to attack without distinction, as one single objective, by bombardment or any other method, 

a zone containing several military objectives, which are situated in populated areas and are at 

some distance from each other;  

(b) to launch attacks which may be expected to entail incidental losses among the civilian 

population and cause the destruction of civilian objects to an extent disproportionate to the 

direct and substantial military advantage anticipated.  

4- Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.  

5- The parties to the conflict shall not use the civilian popUlation or civilians in attempts to 

shield military objectives from attacks.", Draft of Additional protocols to the Geneva conventions of 

12 August 1949 commentary, op.cit., p. 157. 

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح"-(1

 .23، ٓوعغ ٍبثن، ص 2007

2(-Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, op.cit., p.iii. 
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مخدــــغعة مــــً ؤي وبــــاإلاىاػاة مــــ٘ طلــــ٪، مــــ٘ َــــظا الٟــــغاٙ ال٣ــــاهىوي ججــــض الخــــغب الؿــــُبراهُت هٟؿــــها 

ـم الةهضًـض الجـضي لهـا لطـخاًا الجزاٖـاث اإلاؿـلخت، وجب٣ـى  ٢ىاٖض صولُـت جد٨مهـا ػمـً الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚع

ـــم اللجـــىء بلجهـــا مــــً الٗضًـــض مـــً الــــضو٫  َـــظٍ الىؾـــُلت ال٣خالُـــت الخضًشــــت مـــً الىؾـــاثل اإلاؿـــ٩ىث ٖثهــــا ٚع

ت واإلاضهُــــت للخىاؾــــِب وؤلا٢بـــا٫ ٖلجهــــا ٦ؿـــالح مؿــــخ٣بلي بؾـــتراجُ ي، ومــــ٘ جىؾـــ٘ ؤلاؾــــخسضاماث  الٗؿـــ٨ٍغ

الكــب٩اث ؤلال٨تروهُــت ٣ٞــض ؤنــبدذ َــضٞا لهجمــاث مــً هٟـــ الُبُٗــت ٢ــض جــاصي بلــى جــضمحر الاهٓمــت التــي 

ُـان  ـا مـً ألٖا حَر ـت ٚو ـت والجٍى غ مهاصع للُا٢ت ال٨هغباثُت والىىوٍت وؤهٓمـت الـخد٨م فـي اإلاالخـت البدٍغ جٞى

جىُـــىي ٖلجهـــا َـــظٍ  تيـالـــوص وآلابـــاع ، وعٚـــم َـــظٍ اإلاســـاَغ التـــي ال ٚنـــى ٖثهـــا لب٣ـــاء الؿـــ٩ان اإلاـــضهُحن ٧الؿـــض

الىؾـُلت ال٣خالُــت بال ؤنهــا ج٣خهـغ ٖلــى ال٣ىاٖــض الٗامــت م٘ـ ُٚــاب الىهــىم الـضولي اإلالؼمــت وختــى ال٣ىاٖــض 

ُـــت هٓـــغا لخـــضازةها، ومـــً بـــحن ؤ٦ـــ ٢ـــام بهـــا  تيـالـــفـــي مٗالجـــت آزـــاع  َـــظٍ الهجمـــاث جلـــ٪ ثر الجهـــىص ظضًـــت ـالٗٞغ

ـــت مـــً الٟىُـــ " دليـــل جـــالين للٝـــاهون الـــذولي املىىبـــٞ ِاـــع الحـــشب العـــيبراهيتبراء بةهجـــاػ "ـحن والخـــمجمٖى

لســـــ ي، والـــــظي جًـــــمً ٢ىاٖـــــض ٢اهىهُـــــت مغشـــــخت بلـــــى ؤن ج٩ـــــىن  2013لٗــــام  بـــــضٖىة مـــــً خلـــــ٠ قـــــما٫ ألَا

 .(1)مهضعا ماصًا ألي جدغ٥ حٗاَضي مخدمل في اإلاؿخ٣بل إلاٗاظلت الٓاَغة

ت الخانـــــت فـــــي بضاًـــــت َـــــظا ال٣ـــــغن اللجـــــىء ابهدكـــــغ  لىاؾـــــ٘ لخـــــضماث الكـــــغ٧اث ألامىُـــــت والٗؿـــــ٨ٍغ

ت زانـت ؿـ٨ٍغ ًها لل٣ُـام بمهـام ؤمىُـت ٖو ج٣ـىم بهـا  تيـالـصون وظـىص ُٚـاء ٢ـاهىوي لهـظٍ الٗملُـاث  ،وجٍٟى

ظٍ الكـغ٧اث فـي ٢امـذ بهـا َـ تيـالـالاهةها٧ـاث  مـًَظٍ الجهاث، و٢ض ٖٝغ اؾـخسضام َـظا ألاؾـلىب الٗضًـض 

ىعة الٓـــاَغة ظـــغث ظهـــىص صولُـــت ٖضًـــضة مـــً ؤظـــل بخخىائهـــا و٧ـــان ؤَمهـــا ، وهٓـــغ لخُـــالٗــغا١ وؤٞٛاوؿـــخان

ؿغي واللجىـت الضولُـت للهـلُب ألاخمـغ والتـي ظمٗـذ  2008وز٣ُت مىهترو لٗام  اًت ؤلاجداص الؿَى جدذ ٖع

ترزُو لهــا والخٗا٢ــض مٗهــا، و٦ــظل٪ اإلاضوهــت ـالؿــلى٧اث الؿــلُمت ُٞمــا ًســو اؾــخ٣ضام َــظٍ الكــغ٧اث والــ

ت الخانـــــت لٗـــــام الضولُـــــت لؿـــــلى٥ ال ؿـــــغي  2010كـــــغ٧اث ألامىُـــــت والٗؿـــــ٨ٍغ التـــــي ؤٖـــــضَا ؤلاجدـــــاص الؿَى

٩ُلةهــا وبصاعتهــا ٖلــى هدــى مىاؾــب إللتزاماتهــا بمىظــب ٢ىاٖــض ال٣ــاهىن الــضولي، بال  لخىٓــُم َــظٍ الكــغ٧اث َو

 (2) ؤن َظٍ الجهىص ال حٛني ًٖ الؿعي لىي٘ مٗاَضة صولُت لخىُٓم الٓاَغة ٢بل ٞىاث ألاوان.

ــــت مــــً ألامشلــــت ٖغيــــىا   ــــت مــــً ـالــــ تيــــ٠ٗ ال٣ىاٖــــض الضولُــــالضالــــت ٖلــــى مجمٖى تي جد٨ــــم مجمٖى

لُب لل٣خــا٫ اؾــاثل وؤتي ج٩ــىن فــي قــ٩ل وؾـــالٓــىاَغ الىاؾــٗت ؤلاهدكــاع فــي الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة والــ

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت، ومـــــً اإلاٗـــــغوٝ ؤن  زـــــاعط الخىٓـــــُم الـــــضولي لل٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي ولًـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

ىاٖــــض الٗامـــــت لهــــظٍ الًـــــىابِ جد٨ـــــم ٧ــــل الىؾـــــاثل وألاؾــــالُب الخضًشـــــت مثهـــــا والخ٣لُضًــــت مشـــــل مبـــــضؤ ال٣

ـ حز ــالخمُ ني ٖـً بًجـاص ٢ىاٖـض جٟهـُلُت ـحر طلـ٪ مـً اإلابـاصت بال ؤن َـظا ألامـغ ال ٌٛــوالخىاؾب وؤلاوؿـاهُت ٚو

 (3) جد٨م َظٍ الٓىاَغ وجلجم زُىعتها في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة.

                                                           

1(- TALLAINN Manual on The International Law Applicable to Cyber Warfare, op.cit., p. 3.   

2)-Montreux document on pertinent international legal obligations and good practices for states 

related to operations of private military and security companies during armed conflict, op.cit., 

p.5. 

 

"، روو٣و أػلرٚ اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ شٜو أًزٞثو اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚرسذ٠بد إٌضاػبد اٌّغٍسخ اٌّؼبطشح" -(3

 .40، ٓوعغ ٍبثن، ص 2011
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  ::ثالثثالثللالُٙش االُٙش ا

ما٥ الّذائيتلوابي ظيلوابي ظي  ٜشاءة في أظباب إهت اٟٜشاءة في أظباب إهت اٟ ما٥ الّذائيتر ألِا   ر ألِا

م مــــً الخىٓــــُم الىاؾــــ٘  ال٣ــــىاهحن ثر ـال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي، بال ؤهــــه مــــً ؤ٦ــــ ل٣ىاٖــــض ٖلــــى الــــٚغ

ـــاء  بهةها٧ـــا، ٞـــال ٩ًـــاص ًسلـــى هـــؼإ مؿـــلر صولـــي ؤو ٚــــحر صولـــي مـــً ظملـــت بهةها٧ـــاث جـــىصي بدُـــاة ال٨شحـــر مـــً ألابٍغ

ت ٖلى مً هجا مثهم، بك٩ل مباقغ ؤو ٚحـر مباقـغ، والؿـاا٫ البـضًهي والبؿـُِ فـي َـظٍ وجسل٠ آزاعا وزُم

ؽـــٞ ال ظـــيما الارا جىت ـــ٤ ٜواِـــذ الٝـــاهون الـــذولي إلاوعـــاوي ِاـــع َـــزا الىىـــاٛ الواظـــْل ملـــالخالـــت َـــى "

مـــا٥ الّذائيـــت "، بةٖخبـــاع ؤن َـــظا الىـــٕى مـــً ال٣ىاٖـــض َـــى مـــً ًدـــضص الخ٩لٟـــت املخّلـــٞ بمـــوابي ظـــير ألِا

٣ت ؤو بإزغي، ٞإٚلـب الطـخاًا ٣ًٗـىن هدُجـت اهةها٧ـاث مخٗل٣ـت بىؾـاثل وؤؾـالُب ؤلا وؿاهُت للخغب، بٍُغ

 (1)ال٣خا٫ اإلاؿخسضمت في الجزإ، ولِـ هدُجت إلهةها٥ ٢ىاٖض مٗاملت ألاشخام.

ال ق٪ بإهه مً زال٫ مسخل٠ ؤظؼاء َظا البدض بجطخذ لـضًىا بٗـٌ ؤو ظـه الـى٣و وال٣هـىع 

مــــا٫ مُاهــــا والٛمــــىى والشٛــــغاث ؤخ مــــا ٢ــــض ٌؿــــمذ بهــــظٍ الضعظــــت الٗالُــــت مــــً ؤلازٟــــا١ لًــــىابِ ؾــــحر ألٖا

الهُٗض الٗملـي مكـ٨الث وجدـضًاث ظمـت ججٗـل مـً ؤصاء ٖلى الٗضاثُت ٖلى نُٗض الخىُٟظ، ٦ما الخٓىا 

َـــظٍ الًــــىابِ فــــي الجزاٖـــاث اإلاؿــــلخت اإلاٗانــــغة ٢انـــغا بلــــى خــــض ٦بــــحر مــــً يــــ٠ٗ فـــي آلالُــــاث الخىُٟظًــــت 

بــت فــي  ــضم ٚع الخسلــي ٖــً اإلا٩اؾــب ال٣خالُــت فــي ؾــبُل ؤي اٖخبــاعاث بوؿــاهُت، وفــي مــا ًلــي وبٛــٌ الىٓــغ ٖو

ُت والظاجُـت الحؿـإ ع٢ٗـت َـظٍ ؤلاهةها٧ـاث  ًٖ ألامىع الخٟهـُلُت، ؾـىداو٫ عنـض بٗـٌ ألاؾـباب اإلاىيـٖى

ُٗت ؤو جىُٟظًت مغج٣بت:  ما ٢ض ٩ًىن ؾبُال ألي خلى٫ حكَغ

يت ألاهت اٟ ٜوا يت ألاهت اٟ ٜواأوال: ألاظباب املولِو   ِذ الٝاهون الذولي إلاوعاوي:ِذ الٝاهون الذولي إلاوعاوي:أوال: ألاظباب املولِو

ُت إلهةهـــــــا٥ ٢ىاٖـــــــض ال٣ـــــــاهىن الـــــــضولي ؤلاوؿـــــــاوي جلـــــــ٪ اإلاخٗل٣ـــــــت  بن اإلا٣هـــــــىص باألؾـــــــباب اإلاىيـــــــٖى

 ، هىظؼ ؤَمها في ما ًلي:جغجبِ بةعاصة ألاشخام وؾلى٧اتهمبال٣اهىن طاجه والٓغوٝ اإلادُُت به وال 

 اوي:البي ت الفّبت ال   حّمل لمن ا ٜواِذ الٝاهون الذولي إلاوع -1

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت ببـــــاقي  بن اإلا٣اعهـــــت بـــــحن ؤصاء ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي بمـــــا ُٞـــــه يـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

ىُــت والضولُــت وختــى ال٣ــاهىن الــضولي لخ٣ــى١ ؤلاوؿــان  ال٣ــىاهحن م٣اعهــت ٚحــر ٖاصلــت، خُــض ؤن ال٣ــىاهحن الَى

ض لُــــىٓم ؤ٦ـــــثر ٞـــــتراث حٗمــــل ٖــــاصة فــــي ٞـــــتراث الؿــــلم وألامــــً، فــــي خــــحن ؤن ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ُوظــــ

ت التــي  ــاث البكــٍغ سُــا َــى ٢مــت الهــغإ بــحن اإلاجمٖى ىٟــا، ٞــالجزإ اإلاؿــلر جاٍع الٗال٢ــاث ؤلاوؿــاهُت جــىجغا ٖو

ـاعؽ  م 
ُ
ؿـخسضم ُٞـه ؤلاوؿـان ٧ـل مـا ًخـاح لـه مـً وؾـاثل وؤؾـالُب ٢خالُـت، وج جدؿم بالٟىض ى والالؤمـً، َو

م٨ـــً ببؿـــاَت ل٣ـــاهىن جـــم عنـــضٍ لخىٓـــُم َـــظٍ ؤزىاثـــه ٧ـــل ؤنـــىاٝ ال٣خـــل والىخكـــُت و الخـــضمحر، ٨ُٞـــ٠ ً

 صاًءا ؤًٞل مً ٚحٍر مً ال٣ىاهحن.الٟترة مً خُاة البكغ ؤن ٣ًضم ؤ

ت ش البكــٍغ ــب مــً جــاٍع ٧ــان الخــضًض ٖــً ٢ــاهىن فــي و٢ــذ الخــغب يــغبا مــً يــغوب  ،وبلــى و٢ــذ ٢ٍغ

ــــى ًدمــــل الؿــــالح، بال ؤن الًــــغوعة ؤلا وؿــــاهُت اإلاؿــــخدُل، ولــــم ًخهــــىع ؤلاوؿــــان بــــإن ٨ًٟــــغ فــــي ٢ــــاهىن َو

ٞغيــــذ ٖلــــى البكــــغ ؤن ٌٗــــىصو إلوؿــــاهُةهم مــــً زــــال٫ َــــظا ال٣ــــاهىن، والخدــــضي ألابــــغػ َــــى ؤهــــه لــــِـ مــــً 
                                                           

1)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., 2012, 978. 
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جىُٓم ؾـلى٥ ؤلاوؿـان فـي ػمـً الهـغإ، ٞـاألمغ ًدخـاط بلـى مىٓىمـت ٢اهىهُـت مد٨مـت وآلُـاث  االؿهل جمام

ــل وظهــىص مًــيُت ختــى ههــل بلــى جغقــُض الــ لر بــحن البكــغ بمــا ؤن جزإ اإلاؿـــجىُٟــظ ٞٗالــت وهاٞــظة وو٢ــذ ٍَى

 (1) اإلاجخم٘ الضولي في طل٪.وج٣اٖؿه و٠٢ اللجىء بلى الخغب ناع ؤمغا مؿخدُال م٘ ٞكل 

ــــتراٝ بـــإن ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي َـــى الىٓـــام ال٣ـــاهىوي ألا٦ــــثر بهةها٧ـــا، ٞـــال بـــض مـــً  وبطا ٧ـــان ؤلٖا

تــراٝ ٦ــظل٪ بــإن بقــ٩الُت ؤلاهةهــا٥ ال ًســخو بهــا ال٣ــاهىن الــضولي ؤلا ، ٩ٞــل ال٣ــىاهحن ؤلٖا وؿــاوي صون ٚـــحٍر

ىُـــت والضولُـــت جخٗـــغى لئلهةهـــا٥ بكـــ٩ل ٦بــــحر وواؾـــ٘، ٟٞـــي صازـــل الضولـــت جخٗـــغى ٢ـــىاهحن ال٣ٗىبـــاث  الَى

ــــا لالهةهـــا٥ بكــــ٩ل صاثـــم، و٦ـــظل٪ صولُــــا ُٞمـــا ًســــو ال٣ـــاهىن الــــضولي  حَر وؤلاصاعي واإلاـــضوي والضؾـــخىعي ٚو

ــا مــً حَر تى ج٩ــىن اإلا٣اعهــت ٖاصلــت ًجــب ؤن ـال٣ــىاهحن، لــظل٪ خــ لخ٣ــى١ ؤلاوؿــان وال٣ــاهىن الــضولي للبِئــت ٚو

 ج٩ىن الىخاثج ٖاصلت. تىـخحكمل َبُٗت ال٣اهىن والٓغوٝ التي ٌٗمل يمثها 

 ِذم الخوا٘ٞ بين هفوؿ الٝاهون وواْٜ الحا٥: -2

ىى التــي  سُــت مُٗىــت، ومىــظ مٗغ٦ــت ؾــىلٟاٍع بن ْهــىع ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بعجــبِ بإخــضار جاٍع

ً َــظا ال٣ــاهىن بٗشــذ ٨ٞــغة جــض ظــغث ؤخــضار ٖضًــضة ٧اهــذ الؿــبب فــي جُــىعاث ٢اهىهُــت ٖضًــضة، مثهــا  ،ٍو

اإلاخٗلـــ٤ بالٛـــاػاث الؿـــامت وزاه٣ــت بالهجمـــاث التـــي خـــضزذ بهـــظٍ الٛـــاػاث  1925اعجبــاٍ بغوجى٧ـــى٫ ظىُـــ٠ 

، تي و٢ٗــــذ فــــي الخــــغبحن الٗــــاإلاخحنـالــــ باالهةها٧ــــاث ت ألاولــــى، واعجبــــاٍ اجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ببــــان الخــــغب الٗاإلاُــــ

سُــت والخـــبراث ال٣اهىهُــت هدُجــت بالخــالي و   هــىعةال٫ امــة٦خمباقــغة ب٧ــان لهــظا الاخخ٩ــا٥ بــحن الخجغبــت الخاٍع

 ل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.الخضًشت ل

وبما ؤن ال٣اهىن في َـظٍ ألاخـىا٫ ٧ـان ٖبـاعة ٖـً عصة ٞٗـل خمُـضة عاًٞـت إلاماعؾـاث ٚــحر بوؿـاهُت 

ــ ٞــةن َــظٍ اإلاماعؾــاث جســـخو بٟـــترة ػمىُــت مُٗىــت و٢ــض ال ج٩ـــىن  ،(2)ـحر م٣بىلــت مــً ٢بــل اإلاجخمـــ٘ الــضوليٚو

مىاؾــبت لخدــضًاث َاعثــت فــي و٢ــذ الخــ٤ جدخــاط هــي ألازــغي إلاىٓىمــت ٢اهىهُــت ٖاظلــت إلاىاظهــت ألازُــاع التــي 

ًم٨ــــً ؤن جىُــــىي ٖلجهــــا، والكــــاَض فــــي َــــظٍ اإلا٣اعبــــت َــــى الخٟــــاوث فــــي الٓــــغوٝ اإلاٗانــــغة والٓــــغوٝ الـــــتي 

ش وكــإث فــي ْلهــا َــظٍ ال٣ يُــت ألابــغػ مــً جــاٍع ىاٖــض ال٣اهىهُــت، واإلاشــا٫ ٖلــى طلــ٪ َــى ؤهــه فــي اإلاغخلــت الخضٍو

ال٣ــاهىن الــضولي ٧اهــذ ؤٚلــب الجزاٖــاث طاث َبُٗــت صولُــت، فــي خــحن ؤنهــا فــي الٟـــترة ألازـــحرة هؼاٖــاث مؿــلخت 

ـــظا ٢ـــض ًٟؿـــغ الخىٓـــُم الـــضولي الىاؾـــ٘ ل٣ـــاهىن الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت الضولُـــت، فـــي خـــح ن حٗـــاوي ٚــــحر صولُـــت َو

ــظا ًسلـ٤ َـىة بــحن الىا٢ـ٘ اإلاٗــاف وال٣ىاٖـض ال٣اهىهُـت اإلاضوهــت مـا ًٟــخذ  الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚحــر الضولُـت، َو

ُــــت مــــً ؤظــــل  اإلاجـــا٫ الهةهــــا٥ اإلابــــاصت ؤلاوؿـــاهُت الـــــتي ال ًب٣ــــى لهــــا ؾـــىي ال٣ىاٖــــض الٗامــــت وال٣ىاٖـــض الٗٞغ

 الخس٠ُٟ مً الخجاوػاث التي ًم٨ً ؤن جدضر بها.

١ ٟـــى ًيخجهـــا الٗـــالم اإلاٗانـــغ ج تيـالـــؤن الخُـــىعاث والخدـــضًاث ٫ اإلا٣ـــا٫ الؿـــاب٤ وؿـــخيخج مـــً زـــال

ــظا الخٟــاوث ًسلــ٤ مكــ٨الث مُضاهُــت جــىصي بــال٨شحر مــً اإلابــاصت  ب٨شـــحر وجـــحرة ج٣ىــحن ال٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت، َو

لـــى ثر فـــي َـــظا الؿـــبب ٖىـــضما ههـــل بـىٟهـــل ؤ٦ـــال٣ـــاهىوي ؤو الشٛـــغة ال٣اهىهُـــت، وؾؤلاوؿـــاهُت بذجـــت الٟـــغاٙ 

 الٗىهغ اإلاخٗل٤ بًغوعاث الخىُٟظ وزُاعاث اإلاغاظٗت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
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  زاهيا: بّن ألاظباب الزاجيت ألاهت اٟ الٝاهون الذولي إلاوعاوي:زاهيا: بّن ألاظباب الزاجيت ألاهت اٟ الٝاهون الذولي إلاوعاوي:

ُــــت ـبن ال٨شــــ حر مــــً ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي جساَــــب ألاٞــــغاص والجماٖــــاث بٗملُــــاث الخٖى

ُــت ٖلــى ٧ــل بإَمُــت اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت ويــغوعة ؤلالــ ب والخٖى ــ٤ اليكــغ والترظمــت والخــضٍع ـتزام بهــا، ٖــً ٍَغ

م وؤظىاؾـــــــهم ومـــــــىا٢ٗهم فـــــــي اإلاجخمـــــــ٘، بةٖخبـــــــاع ؤن  ت بمسخلـــــــ٠ ؤٖمـــــــاَع الصخهـــــــُاث اإلاضهُـــــــت والٗؿـــــــ٨ٍغ

ؤلاوؿان اإلاؿةهضٝ بٗملُـت وكـغ ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٢ـض ٩ًـىن ٖىهـغا ٞـاٖال ػمـً الجـزإ اإلاؿـلر و٢ـض 

غظــ٘ طلــ٪ ًدــضص مهــحر الٗضًــض مــً  ُــان اإلادمُــت، و٢ــض ًــاصي طلــ٪ إلهةها٧ــاث ل٣ىاٖــضٍ، ٍو ألاشــخام وألٖا

 بلى ٖضة ؤؾباب طاجُت جاصي باإلا٣اجل بلى بعج٩اب ؤلاهةها٧اث، وهىعص ؤَمها في الى٣اٍ الخالُت:

 إهدؽاس زٝا٘ت الّىٚ وإلامخثا٥ للجماِت والٝادة: -1

سُت جمخاػ بالٟى  ـضم ؤلاؾـخ٣غاع لٟتـراث ػمىُـت حٗاوي بٌٗ اإلاجخمٗاث مً جغا٦م ججاعب جاٍع ضـ ى ٖو

لــــت، و٢ــــض ًــــاصي طلــــ٪ بلــــى جــــغا٦م ز٣اٞــــت لل٨غاَُــــت والٗىــــ٠ ججــــاٍ آلازــــغ فــــي خالــــت ؤلازــــخالٝ مهمــــا ٧ــــان  ٍَى

، وجىُل٤ َظٍ الغواؾب الش٣اُٞت وؤلاظخماُٖت مً الٗاثلـت بلـى ال٣بُلـت بلـى الىخـضاث الؿُاؾـُت (1)مهضٍع

ٗض ججىُض َظا الٟغص الظي ًيكإ ٖلى َظٍ الش٣اٞت الؿـاثضة بمشابـت بَـال١  وؤلاظخماُٖت ألا٦بر وألاوؾ٘، َو

 الٗىان لؿلى٧اث بظغامُت ٧امىت ال جغاعى ٞجها ؤي خضوص الؾخسضام ال٣ىة والٗى٠.

ج لــــضي  ــــغي ٖلمــــاء ؤلاظخمــــإ بــــإن الخدلــــل مــــً الالتزامــــاث ألازال٢ُــــت ًم٨ــــً ؤن ٨ًدؿــــب بالخــــضٍع ٍو

خُىع مٗها ٖى٠ الؿلى٥ ججاٍ الطخاًا، و   ":إسويً ظخوب٣ٍى٫ ٖالم الىٟـ ؤلاظخماعي "الجماٖت ٍو

إن الٝاِـــــذة الّامـــــت جٝضـــــو  بـــــجن الّىـــــٚ البـــــالٖل وبالخج٠يـــــذ الّىـــــٚ "

ير ِاـــع إزـــش أّ٘الهـــال ـالجمـــالي يخىـــوسان مـــْ الوٜـــذل ٘ـــا ٘شاد والجماِـــاث جخٕـــ

وألاّ٘ــــا٥ الـــــ   جــــنري أ خاـــــا حخــــشيً دون أن يٝــــٚ  ــــو ء فــــي وشيٝهــــا جولــــذ 

ي ـال ولــذى  ــزا حٕــيرا لـذى مٝت٘ر أ٘ـشاد الجماِـت أخـشيً وفــي الىٍـام بج٠ملـ ل َو

ا المـاسةل وخـال٥  الخٕيير يندي إلع إحخماالث أوظْ ألاسج٣اب أّ٘ا٥ جتزايذ حزاَس

ير  خفــيت ألا٘ـشاد واملّـايير إلاحخماِيـت واملنظعــاث ـِمليـت الخىـوس َـزٍل جخٕـ

   (2)"الثٝا٘يت إلع حذ أن إسج٣اب أِما٥ ِىٚ أؼذ أـب  أ عش  وأسجل

خــــإز ؿــــعى صاثمــــا لئلهــــضماط بؿــــلى٦ه ٞجهــــا مــــ٘ طوبــــان ٍو غ الٟــــغص جــــإزغا قــــضًضا بؿــــلى٥ الجماٖــــت، َو

ـــض الخماؾـــ٪ بـــحن  ٍؼ مخشـــل ل٣ُاصتهــا، ٍو ؾــُاصجه جدـــذ يـــِٛ الجماٖــت مـــا ًجٗلـــه ًىهـــإ للؿــلى٥ الٗـــام ٍو

ٗمـل ب٩ـل الىؾـاثل مؤٞغاص الجماٖت وظىص ظماٖت ؤزغي زهم،  ما ًجٗل الٟـغص ٌؿـعى لخشمـحن بهخماثـه َو

   (3)ٖلُه ؤلاهؼال١ هدى الؿى٥ ؤلاظغامي. ٌؿهل ألامغ الظيلخِ مً قإن الجماٖت اإلا٣ابلت، ٖلى ا

ب ٖلــى  وفــي هٟـــ الؿــُا١، ًدؿــم الىٓــام الٗؿــ٨غي وختــى هٓــام الجماٖــاث اإلاؿــلخت ٖلــى الخــضٍع

باث ال٣اؾـــُت وال٣ٗىبـــاث الخإصًبُـــت  حن، وحؿـــاَم الخـــضٍع الُاٖـــت الٗمُـــاء ألوامـــغ الغئؾـــاء وال٣ـــاصة الٗؿـــ٨ٍغ

                                                           

1)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 986. 

ٓظبكه اَُِٞى ك٢ اُؾوة )كْٜ اٗزٜبًبد اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ ٝاُؾ٤ُِٞخ >>، فش٠ضاس، عبُي ٚخبْ، هٝعبً ١ِٔٛٛصكا٤ٗبٍ  -(2

 .  10، ص 2010، اُوبٛوح، 1اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو )ثؼضخ اُوبٛوح(، ؽ  ،<<كٕٝ ٝهٞػٜب(

 .6أُوعغ ٗلَٚ، ص  -(3
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ا ًجٗلهـم مـاإلاخ٨غعة بلى ٢خل عوح اإلاباصعة لضي اإلا٣اجل وظٗله ا٢غب بلى آلالت التي جىُٟظ ٧ل مـا جـامغ بـه، م

٣ًىمــــىن بإٖمــــا٫ ٢ــــض ال جخٟــــ٤ مــــ٘ مبــــاصئهم الصخهــــُت وؤلاوؿــــاهُت، وطلــــ٪ بمـــــبرعًٍ بمــــا ز٣ــــت فــــي ال٣ُــــاصة 

ا مً ال٣ٗاب في خا٫ م     (1)سالٟت َظٍ ألاوامغ.وجدمُلها مؿاولُت ألاوامغ الهاصعة ٖثها، وبما زٞى

 الذواْ٘ إلاهخٝاميت ومّاملت إلاهت اٟ باملثل: -2

مــــــا٫ ٖىــــــ٠ ؾــــــىاء فــــــي ؤهٟؿــــــهم ؤو ؤ٢غبــــــائهم ؤو ممخل٩ــــــاتهم ؤو فــــــي  بن اإلا٣ــــــاجلحن الــــــظي حٗغيــــــىا أٖل

ظمــاٖةهم، وؤولئــ٪ الــظًً ٖاقــى مشــل َــظٍ الخجــاعب ال٣اؾــُت ًمُلــىن بلــى اعج٩ــاب اهةها٧ــاث ال٣ــاهىن الــضولي 

ــض ــا مُٗىــا ؤلاوؿــاوي، ٍو ــغاٝ ًمــاعؽ هٖى ــا الـــجزإ بــظل٪ فــي صوامــت مــً الٗىــ٠، ٞــةطا ٧ــان ؤخــض ألَا زل َٞغ

ٟــــا٫ مــــشال، ؾِؿـــحر الُــــٝغ الشــــاوي ٖلــــى هٟـــــ الــــىهج ٦مٗاملــــت  مـــً ؤلاهةها٧ــــاث ٧ــــالٗى٠ يــــض اليؿــــاء وألَا

ىا جبضؤ ما ٌؿمى بضوامت الٗى٠  ، وجظ٦غ صعاؾت للجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بإهه:(2)باإلاشل، َو

اؼــوا ـــذماث وحــالث ِىــٚ  اليعــبت إ" ن املٝــاجلين الــزيً ؼــاس٠وا فــي الّمليــاث الّذائيــت ِو

إلي م أو إلع أٜشبا  م أو ممخل٣ات م( يميلون بـذوسَم ِاـع املـذى الٝفـير ل إلـع إٜتـراٗ إهت ا١ـاث للٝـاهون 

 (3)"الذولي إلاوعاوي

ٖما٫ الٗضاثُت خٓـغا ٖلـى لظل٪ ٖمل ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في الك٤ اإلاخٗل٤ بًىابِ ؾحر الا 

الهجمــاث ؤلاهخ٣امُــت، وبؾــدبٗض جمامــا مبــضؤ اإلاٗاملــت باإلاشــل ُٞمــا ًســو الاجٟا٢ُــاث ؤلاوؿــاهُت ٦مــا وعص فــي 

مثهـــــا، وطلـــــ٪ هٓـــــغا بلـــــى ؤن ؤٚلـــــب الاهةها٧ـــــاث  ٣ٞ5ـــــغة  60اجٟا٢ُـــــت ُِٞىـــــا ل٣ـــــاهىن اإلاٗاَـــــضاث يـــــمً اإلاـــــاصة 

مىةهُــت ٢ــض  حر ـٚــؤٖمــا٫ بهخ٣امُــت حكــ٩ل صوامــت ٖىــ٠  لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ج٩ــىن ؤو ؾــخ٩ىن ظــؼءا مــً

  (4)جاصي بلى ؾلؿلت بهةها٧اث زُحرة للمباصت ؤلاوؿاهُت. 

 املبرساث الّىفشيت والىائٙيت ألاهت ا١اث الٝاهون الذولي إلاوعاوي: -3

حٛـــظي الهـــغاٖاث اإلاؿـــلخت، ومـــً بـــحن ؤبـــغػ َـــظٍ الٗىامـــل ٢ـــض  تيـالـــَىـــا٥ الٗضًـــض مـــً الٗىامـــل 

ت، وحٗخـــبر الهــغاٖاث التــي حٛــظيها ج٣ــىم الخــغوب أل  ؾــباب َاثُٟــت مظَبُــت ؤو بًضًىلىظُــت وؤخُاهــا ٖىهــٍغ

بـت فـي بباصجـه جمامـا  حز ـَظٍ ألاؾباب ؤقض يغاوة مً ؾىاَا، وجخم بإ٦ثر مً مداولـت بيـٗاٝ الٗـضو بلـى الٚغ

لـى اإلاؿــخىي  ،(6)ؤو بججاَاجـه صًيُـت ؤو مظَبُـت ؤو ؾـُاصجه الٗغ٢ُـت (5)بٛـغى حٛلُـب ٨ٞغجـه ؤلاًضًىلىظُـت ٖو

سُـــت قغاؾـــت َـــظٍ الهـــغاٖاث وبقـــخما٫ ٞهـــىلها ٖلـــى الٗضًـــض مـــً اهةها٧ـــاث  الـــضولي ؤزبدـــذ الخجغبـــت الخاٍع

ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي، ٞـالخغوب الهـلُبِبت مـشال ٧اهـذ ٖلـى ؤؾـاؽ صًنـي و٧اهـذ ؤ٦ــثر الخـغوب وخكـُت 

ش، والخــــــغوب  ً ٧ تيـالــــــٖبــــــر الخــــــاٍع اهــــــذ ٖلــــــى ؤؾــــــاؽ ؤلازــــــخالٝ نــــــاخبذ الخــــــغب البــــــاعصة بــــــحن اإلاٗؿــــــ٨ٍغ

ؤلاًـــضًىلىجي بـــحن ألا٩ٞـــاع الغؤؾـــمالُت وألا٩ٞـــاع ؤلاقـــترا٦ُت، ٦مـــا ٧ـــان الهـــغإ اإلاؿـــلر لىٓـــام ألاباعتهُـــض فـــي 

غقي. ٣ُا ٖلى ؤؾاؽ ٖىهغي ٖو  ظىىب بٍٞغ

                                                           

 .7، ص فش٠ضاس، عبُي ٚخبْ، هٝعبً ١ِٔٛٛصكا٤ٗبٍ  -(1 -(1

2)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., pp. 995, 997. 

 .8، ٓوعغ ٍبثن، ص فش٠ضاس، عبُي ٚخبْ، هٝعبً ١ِٔٛٛصكا٤ٗبٍ  -(3

 .48، ٓوعغ ٍبثن، ص 1969ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد ٌؼبَ  -(4

5)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 1023. 

6)- Ibid., pp. 1030, 1038. 
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سُـت ؤن الجزاٖـاث اإلاؿـلخت  الضولُـت ؤو الضازلُـت ؤ٦ــثر قغاؾـت  حر ـٚـومً اإلاٗغوٝ مً الخجغبت الخاٍع

البٗض الـضولي، وحٗـٝغ َـظٍ ألازــحرة بهةها٧ـاث زُــحرة جخجـاوػ ظـغاثم الخـغب بلـى الجـغاثم يـض مً جل٪ طاث 

ؤلاوؿاهُت وظغاثم ؤلاباصة ، وما ٢ض ٌٗؼػ مً يغاوة َظٍ الجزاٖـاث بجهـالها بـضاٞ٘ صًنـي ؤو مـظَبي ؤو ز٣ـافي 

ـا  ج طلـ٪ بـظوع ال٨غاَُـت ؤو ٖغقي ؤو ٚحر طل٪ مً ٖىامل الخٟغ٢ت ؤلاظخماُٖت ؤو الؿُاؾُت ؤو الضًيُت، ٍو

ت الجـزإ الىاشـ   بـحن  ومبرعاث اؾخسضام الٗى٠ اإلاُل٤ ل٩ُىن الهضٝ بنهاء الُٝغ آلازغ جماما بـض٫ حؿـٍى

حن م ؾـــىاء طاث َــــاب٘  الُـــٞغ ٦مـــا قـــهضتها الٗضًـــض مــــً الـــضو٫ مشـــل عواهـــضا، وفـــي ُٚــــاب ؤي خـــضوص للخجـــٍغ

ِخُىع بلــى ظــغاثم ؤزُــغ مؿــخ٣بال ال ًم٨ــً ز٣ــافي ٞــةن اإلاكــ٩ل ؾــ٢ــاهىوي ؤو بظخمــاعي ؤو ؤزالقــي ؤو صًنــي ؤو 

ا بال بٗض ؤظُا٫.  (1) مٗالجت جإزحَر

 الّوامل الىٙعيت واملشليت ٠معملباث لاهت ا١اث: -4

اث ٞغصًــت جـــغجبِ  ٢ــض ال ًــغجبِ الؿــلى٥ الٗىُــ٠ ػمــً الخــغب بالجماٖــت صاثمــا ٣ٞــض ج٩ــىن جهــٞغ

ـ ـت ٖىامـل جغبٍى ت وؤزال٢ُـت وهٟؿـُت وبظخماُٖـت، بىٟؿُت وخالت اإلا٣اجل، وجخد٨م في ؾلى٥ الٟـغص مجمٖى

ـى٨ٗـ ؾـلى٥ الٟــغص  و٢ـض ٩ًـىن ؤخـض َـظٍ الٗىامـل طو جـازحر ؾــلبي ؤو بًجـابي خؿـب ٦ُُٟخـه ومًـمىهه، ٍو

   مباقغة ٖلى مهحر الطخاًا.

ومً بحن ألاؾباب اإلااصًت إلهةها٥ ال٣اهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي هجـض الايـُغاباث وألامـغاى الىٟؿـُت 

و٢ـــض ال ٩ًـــىن َـــظا الؿـــبب َـــى ، (2)جـــإزحرا مُٗىـــا فـــي هٟؿـــُت اإلا٣اجـــل ؤوا اإلادـــاعبتر٥ ـالخجـــاعب الــــتي جـــ تىـخـــو 

، خُـــــض ًُلـــــ٤ بٗـــــٌ اإلا٣ـــــاجلحن الٗىـــــان  ألابـــــغػ فـــــي خـــــضور ؤلاهةها٧ـــــاث بال ؤهـــــه ٖامـــــل مهـــــم ال ًم٨ـــــً به٩ـــــاٍع

غج٨بــىن ؤبكــ٘ الجــغاثم بخلــظط، جدــذ جــإزحر بيــُغاب م ٍو ؤو جدــذ جــإزحر ال٨دــى٫  تمغيــُو  تهٟؿــُ اثلٛغاثــَؼ

فــــي  تي ٌِٗكــــىنهاـحر لــــضي اإلا٣ــــاجلحن هٓــــغا لُبُٗــــت الخُــــاة ال٣اؾــــُت الـــــتي جىدكــــغ بكــــ٩ل ٦بـــــالــــو ســــضعاث ؤو اإلا

 (3).مُاصًً ال٣خا٫ بالٗاصة

واإلاٟاع٢ـــــت هـــــي ؤن هٓــــــام عومـــــا ألاؾاســــــ ي للمد٨مـــــت الجىاثُــــــت الضولُـــــت ًهــــــى٠ اإلاـــــغى وال٣هــــــىع 

 ما ًلي: 31ظاء في اإلااصة  ال٣ٗلي و٦ظل٪ خالت الؿ٨غ مً ؤؾباب بمخىإ اإلاؿاولُت الجىاثُت، خُض

ل أو  -أ("  ّــاوي مشلــا أو ٜفــوسا ِٝليــا  ّــذم ٜذسجــ  ِاــع إدساٟ مؽــشوِيت أو وبيّــت العــلٟو

 ٜذسج  ِاع الخح٢م بعلو٠  بما يخما و  مْ مٝخمياث الٝاهون.

   (4).."في حالت الع٢ش مما  ّذم ٜذسج  ِاع إدساٟ ِذم مؽشوِيت أو وبيّت العلٟو -ب(

ــظا الىيــ٘ ب٩ــل جإ ٦ُــض ًــضٖى لئلؾــخٛغاب، ٨ُٞــ٠ ًم٨ــً إلاــً ٌكــىبه ٢هــىع ٣ٖلــي ؤن ًىيــ٘ فــي َو

ىُـت ؤن ٩ًـىن  جىـاو٫ ال٨دـى٫ ؤو مى٢٘ ًدضص ُٞه مهحر ضخاًا الخغب، ٦ما ظغث الٗاصة في ال٣ـىاهحن الَى

مكضصا في مسخل٠ الجـغاثم ٦مـا َـى الخـا٫ فـي ال٣خـل ؤو الؿـُا٢ت فـي خالـت ؾـ٨غ مـ٘  اٞغحٗاَي اإلاسضعاث ْ

 غوع ؤو ٚحر طل٪ مً ظغاثم ال٣اهىن الٗام.بعج٩اب خاصر م

                                                           

1)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 988. 

2)- Ibid., p. 993. 

 .8، ٓوعغ ٍبثن، ص فش٠ضاس، عبُي ٚخبْ، هٝعبً ١ِٔٛٛصكا٤ٗبٍ  -(3

 .682، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(4
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  زالثا: لشوسة املّالجت الوٜائيت  ظباب إهت اٟ الٝاهون الذولي إلاوعاوي:زالثا: لشوسة املّالجت الوٜائيت  ظباب إهت اٟ الٝاهون الذولي إلاوعاوي:

ُت وطاجُـــــت جًـــــ٠ٗ ؤلالـــــ تزام بـــــه، ـ٢ـــــضمىا، بـــــإن ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي ًخـــــإزغ بٗىامـــــل مىيـــــٖى

حر ـي لــــه صوع َــــام فــــي حُٛـــــحرة وظؿــــُمت ل٣ىاٖــــضٍ، وال قــــ٪ ؤن الٗمــــل الى٢ــــاجـوحؿــــبب و٢ــــٕى بهةها٧ــــاث زُــــ

الىا٢ـــــ٘ ٖلـــــى ألاعى وه٣هـــــض َىـــــا بالٗمـــــل الى٢ـــــاجي ٖلـــــى الهـــــُٗضًً اإلاىيـــــىعي والـــــظاحي، ٞٗلـــــى اإلاؿـــــخىي 

وزغوظـا ٢لـُال ٖـً لٛـت ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ال بـض مـً جُٟٗـل هٓـام الضبلىماؾـُت الى٢اثُـت  ياإلاىيىع

ـــً لؤلمـــم اإلاخدـــضة فـــي مداولـــت مىـــ٘ و٢ـــٕى الجزاٖـــاث اإلاؿـــلخت و ا لٗمـــل ٖلـــى خـــل الجزاٖـــاث بُـــغ١ ؾـــلمُت ٖو

ـــظا الٗمـــل مم٨ـــً، بال ؤن ٞكـــل الخـــىاػن الـــضولي واإلاؿـــاواة ؤمـــام  ـــ٤ آلالُـــاث وال٣ىـــىاث الضبلىماؾـــُت َو ٍَغ

اصي ٖلى بوؿضاص ال٣ىىاث الؿلمُت وزٟىث نىث ال٣ٗل.   (1)اإلاىٓمت ًجٗل مىه مهمت نٗبت ٍو

ىي الٟــغصي والجمــاعي مــً ؤظــل ػعٕ ال٣ــُم وباليؿــبت للجاهــب الــظاحي ال بــض مــً الٗمــل ٖلــى اإلاؿــخ

ألازال٢ُــت ووكــغ ز٣اٞــت الؿــلم وهبــظ الٗىــ٠ وجغؾــُش اإلابــاصت ؤلاوؿــاهُت يــمً مسخلــ٠ الـــبرامج الخٗلُمُــت 

ـــــغ الغؾـــــالت ؤلاوؿـــــاهُت  ـــــت، واؾـــــخٛال٫ ٧ـــــل مهـــــاصع الخل٣ـــــي لـــــضي اإلاـــــضهُحن واإلا٣ـــــاجلحن مـــــً ؤظـــــل جمٍغ والتربٍى

ت و  و وألازال٢ُــــــــت،  الخٗهــــــــب والخُـــــــــٝغ والدكــــــــضص وؤلاهخ٣ـــــــــام لــــــــضي ألاٞـــــــــغاص ٚلــــــــ٤ ٧ـــــــــل ؤبــــــــىاب الٗىهـــــــــٍغ

٣ــت ؾــلمُت، وال بــض مــً بؾــخٛال٫ ٧ــل ؤلام٩اهُــاث  والجماٖــاث وحصــجُ٘ ز٣اٞــت الخــىاع وخــل الخالٞــاث بٍُغ

المُـت والضًيُـت و٧ـل اإلاىـابغ فـي ؾـبُل جد٣ُـ٤ َــظا الهـضٝ، ومـً اإلاٗـغوٝ ؤن اإلاهمـت نـٗبت ومجهـضة فــي  ؤلٖا

بال ؤن اإلاداولــت وؤلانـــغاع لــه جـــإزحر ٦بــــحر ٖلــى اإلاـــضي اإلاخىؾــِ والبُٗـــض فـــي الىنــى٫ بلـــى حٛـــحر وبنـــالح ؤٖمـــ٤ 

 بنالح ؾلى٧اث الاٞغاص والجماٖاث.

ٗا،  م مــــً ٞٗالُــــت الٗمــــل الى٢ــــاجي بال ؤن جــــإزحٍر لــــِـ ؾــــَغ ٚـــــحر ؤهــــه ًجــــب الخإ٦ُــــض بإهــــه ٖلــــى الــــٚغ

وؤن الجىاهــــــب  ولــــــظل٪ ًجــــــب ؤن ًلٗــــــب ال٣ــــــاهىن صوعٍ اإلاُلــــــىب فــــــي لجــــــم ؤي بهةها٧ــــــاث مدخملــــــت، زانــــــت

ألازال٢ُـــت وؤلاوؿـــاهُت والضًيُـــت ٖـــاصة مـــا ال ج٩ـــىن لـــضيها وؾـــاثل الـــغصٕ اإلااصًـــت ولـــِـ لهـــا ؾـــىي ؤلاؾـــدى٩اع 

م ؤلاهةها٧ـاث وبخالـت مغج٨بجهـا  ـ٤ ججـٍغ ٗا ٖـً ٍَغ وجإهِب الًمحر، فـي خـحن ٣ًـضم ال٣ـاهىن ٢مٗـا وعصٖـا ؾـَغ

 غصٕ ل٩ل مً ٢ض ًجغئ ٖلى ال٣ُام باإلاشل.بلى اإلادا٦مت لخد٤ُ٣ ؤلاهخهاٝ للطخاًا وال٣ٗاب للمجغم وال

مـا٫ الٗضاثُـت و٠خالـت  ـاع ال٣ـاهىوي لًـىابِ ؾـحر ألٖا إلاا ؾب٤، الخٓىا ظىاهـب مـً ٚمـىى ؤلَا

يبــز٥ مــا فــي مــً زــال٫ الهــُاٚت الًٟٟايــت إلاًــمىن بٗــٌ اإلاــىاص طاث الهــلت، وحؿــاَم ٖبــاعاث مشــل "

فــي حٗمُـــ٤ َــظا الٛمــىى مــ٘ ٖــضم الًـــبِ " مــا فــي واٜخــ " و"ٜــذس إلام٣ـــان" و"ٜــذس املعــخىاُ" و"وظــّ 

ـــم خؿاؾـــُت الىيـــ٘ ؤزىـــاء ؤلاقـــدبا٥، خُـــض ٢ـــض ال ًجـــض ال٣اثـــض الٗؿـــ٨غي  الـــض٤ُ٢ لهـــظٍ اإلاهـــُلخاث ٚع

ــــت ممــــا ٢ــــض ًــــى٨ٗـ ؾــــلبا ٖلــــى الطــــخاًا، و٦ــــظل٪ جُغ٢ىــــا بلــــى  الخٟؿــــحر الصــــخُذ لهــــظٍ الٗبــــاعاث الخ٣ضًٍغ

ـى خؿاؾُت وح٣ُٗض مبضؤ الخىاؾـب الـظي ًىُلـ٤ مـً ٨ٞـغة وظـىص ز ـى ؤمـغ لـِـ خخمُـا َو ؿـاثغ ٖغيـُت َو

ٖلــــــى الخإ٦ُــــــض ٖلــــــى ؤي هــــــو فــــــي اإلاــــــاصة ال ٌُٗــــــي الخــــــ٤  1977مــــــً البروجى٧ــــــى٫ ألاو٫  51مــــــا ؤصي باإلاــــــاصة 

ُان اإلاضهُت في ٣ٞغتها ألازحرة، ٦ما ؤقغها ؾاب٣ا.  باإلاؿاؽ باإلاضهُحن وألٖا

                                                           

د ٖٓ أػلاك ٓقزبها -، >>أ٤ٔٛخ ارلبه٤بد ع٤٘ق ثبَُ٘جخ ُِؼبُْ أُؼبطو<<، أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔوش١ٕذٌذسك٣زو٣ش  -(1
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ــــــم ؤن َــــــظٍ ٦مـــــا جــــــم الخُـــــغ١ ٖلــــــى جىايـــــ٘ الخىٓــــــُم الـــــضولي للجزاٖــــــاث اإلاؿـــــلخت ٚـــــــحر الض ولُـــــت ٚع

الجزاٖـــــاث ؤنـــــبدذ جإزـــــظ خهـــــت ألاؾـــــض مـــــً مجمـــــٕى الجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت اإلاٗانـــــغة، وحٗـــــاوي الٗضًـــــض مـــــً 

وؾـــاثل ال٣خـــا٫ مـــً يـــ٠ٗ الخىٓـــُم الـــضولي ٦ـــظل٪ مشلمـــا َـــى الخـــا٫ باليؿـــبت للخـــغب الؿـــُبراهُت و٦ـــظل٪ 

ت الخانـــت  راء ٢ـــاهىهُحن فـــي قـــ٩ل ال جىٓمهـــا ؾـــىي مبـــاصعاث لخــــب تيـالـــجىُٓـــ٪ الكـــغ٧اث ألامىُـــت والٗؿـــ٨ٍغ

ُت الهةهــا٥ يــىابِ ؾــحر  صلُــل ٖملــي ؤو وز٣ُــت صولُــت، زــم فــي ألازـــحر جُغ٢ىــا بلــى ألاؾــباب الظاجُــت واإلاىيــٖى

ـــحر طلــ٪، بلــى ؤؾــباب جخٗلــ٤ بالبِئــت  ت ومظَبُــت ٚو ىهــٍغ مــا٫ الٗضاثُــت مــً ؤؾــباب هٟؿــُت ومغيــُت ٖو الٖا

ـــضم الخىاٞـــ٤ تيـالـــالهـــٗبت  بـــحن ال٣ىاٖـــض الضولُـــت ووا٢ـــ٘ الخـــا٫ مـــً خُـــض  ٌٗملهـــا يـــمثها َـــظا ال٣ـــاهىن ٖو

 ج٠ُ٨ الىهىم م٘ اإلاؿخجضاث اإلاٗانغة.

  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

ما٥ الّذائيت بين لشوسة الخ ما٥ الّذائيت بين لشوسة الخلوابي ظير ألِا   املشاحّتاملشاحّت  وخياساثوخياساث  ّٙيلّٙيللوابي ظير ألِا

جدغ٧ـا ٖـاظال فـي ؤلاوؿـاوي حؿـخضعي ٖمـال ظـاصا و  الـضولي ال٣ـاهىن  الخدـضًاث التـي جىاظـهن ال ق٪ ؤ

، بال ؤن ألا٦ُـض َـى ؤهـه لـِـ َىـا٥ خـل وخُـض سـخغي إلاٗاظلـت وجدؿحن ؤلامخشا٫ لهـا بججاٍ جُٟٗل ٢ىاٖضٍ

، ال بــض مــً ٖملُــت ج٣ُــُم مخإهُــت ٖلــى يــىء مىهجُــت ٖلمُــت وبُٗــضا ٖــً ؤي حؿــٕغ ٚحــر مدؿــىباإلاؿــإلت، 

ــا مـــً ظهـــت، ومـــً ظهــت ؤزـــغي، جدضًـــض مـــىاًَ لىجـــاح مـــً ؤظـــل براث مُضاهُـــت لخدضًـــض مىا٢ــ٘ اـوزــ َؼ حٍٗؼ

 ىى والى٣و وال٣هىع مً ؤظل البدض في ؤؾبابها وج٣ضًم الخلى٫ اإلاىاؾبت لها.ال٠ًٗ والٛم

٣حن،  مــــا٫ الٗضاثُــــت ٖــــً َــــٍغ م يــــىابِ ؾــــحر ألٖا لــــى اإلاؿــــخىي ال٣ــــاهىوي، ال جســــغط ٖملُــــت ج٣ــــٍى ٖو

ــا وجُٟٗلهــاؤولهمـا ؤلا٢ــغاع ب٨ٟاًــت اإلابــاصت وال٣ىاٖــض الٗامــت ال٣اهىهُـت ال٣اثمــت ويــ َؼ ، غوعة الٗمــل ٖلــى حٍٗؼ

ــى مـــا ـــ َو ـــت ـهدىاولـــه فـــي ٞــٕغ ؤو٫، وزاهجهمـــا ؤلٖا تراٝ بىظـــىص ٢هـــىع فــي بٗـــٌ الخٟهـــُالث واإلاؿـــاثل الخ٣ضًٍغ

ـ٘ مـً مؿـخىي ٞٗالُـت يـىابِ للمً ؤظـل ج٨مُـل الـى٣و ؤو حٗـضًل ألازُـاء ؤو ؾـض الشٛـغاث ال٣اهىهُـت  ٞغ

ــى مـا هدىاولــه فــي ٞـٕغ زــان. زـم ؾــىداو٫ فــي ٞـٕغ ؤزـــحر ٢ـغاءة بؾكــ مــا٫ الٗضاثُـت، َو تراُٞت إلاؿــخ٣بل ؾـحر ألٖا

ما٫ الٗضاثُت بالىٓغ بلى مايُ  ه ووا٢ٗه والخدضًاث التي جىاظهه.يىابِ ؾحر ألٖا

  ::و٥ و٥ الُٙش ألا الُٙش ألا 

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتلشوسة جّٙيل إلاواس الٝاهووي لعير ألِا   لشوسة جّٙيل إلاواس الٝاهووي لعير ألِا

٩ـىن اإلاـةهم ألابـغػ فـي َـظا  جبٗض اإلاك٨الث ؤلاوؿاهُت صومـا قـ٩ى٧ا خـى٫ ال٣ـاهىن الـظي ًد٨مهـا، ٍو

اهىهُـت بالضعظـت ألاولـى بٛـٌ الىٓـغ ٖـً ألاؾـباب الخ٣ُ٣ـت التـي جدـُِ باإلهةها٧ـاث، ال٣هىع الىهىم ال٣

بال ؤن ال٣ـــاهىن وظـــض لِؿـــخ٣ُم مٗــــه الؿـــلى٥ ؤلاوؿـــاوي ٖلــــى الىدـــى اإلاُلـــىب ولــــِـ لُـــخد٨م ُٞـــه بكــــ٩ل 

هي جدخــــاط بضعظـــت ؤولـــى الخإ٦ُــــض ٖلـــى الىٓــــام ـ٧امـــل، ٞـــال ًم٨ــــً بَمـــا٫ الٗىامـــل اإلادُُــــت باإلزٟا٢ـــاث، ٞـــ

ني يــ٠ٗ ال٣اٖــضة ول٨ــً ٌٗنــي يــ٠ٗ ـوي صون الؿــعي إللٛائهــا ؤو حٗــضًلها مباقــغة، ٞاإلهةهــا٥ ال ٌٗــال٣ــاهى 

 ، وؾىداو٫ جٟهُل َظٍ ال٨ٟغة في ه٣اٍ مُٗىت.(1)ؤلالتزام بها

                                                           

 ٓوعغ ٍبثن. )طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ(، >>اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، عبٔذٚصا٣ق  -(1
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ما٥ الّذائيت: ما٥ الّذائيت:أوال: مذى ٠ٙايت الٝواِذ الّامت لموابي ظير ألِا   أوال: مذى ٠ٙايت الٝواِذ الّامت لموابي ظير ألِا

مــــا٫ الٗضاثُــــت ٖ لــــى وظــــه الخهــــىم ج٣ــــى٫ ؤن ؤٚلــــب بن الىٓــــغة اإلاخإهُــــت ألصاء يــــىابِ ؾــــحر ألٖا

َــــظٍ ال٣ىاٖــــض جب٣ــــى نــــالخت بلــــى خــــض بُٗــــض وال جــــؼا٫ َىــــا٥ بم٩اهُــــت ظضًــــت لخُب٣ُهــــا ٖلــــى وظــــه ؤًٞــــل، 

والهٗىباث التي ٢ض جىاظهها، جيكإ بهٟت عثِؿُت في وؾاثل وبعاصة جىُٟظَا و٢ض ج٩ـىن اإلاكـ٩لت ؾُاؾـُت 

 (1)ؤ٦ثر مثها ٢اهىهُت.

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت  ُــــــت، بن ٢ىاٖـــــض ؾـــــحر ألٖا جخمخـــــ٘ بىٓــــــام ٢ـــــاهىوي ٚــــــني بال٣ىاٖـــــض الخٗاَضًـــــت والٗٞغ

بُٗــت َـــظٍ ال٣ىاٖــض واإلابـــاصت حؿــمذ لهـــا باإلب٣ـــاء ٖلــى ٢ُمةهـــا ال٣اهىهُــت آلامـــغة واإلالؼمــت، وجخًـــمً َـــظٍ  َو

اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت ؤخ٩اما جسو خٓـغ وج٣ُُـض وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خـا٫، وج٣ـضم مبـاصت ٖامـت مٗــتٝر بهـا 

ت جدٓـى ب٣بـى٫ ٖـالمي مى٣ُـ٘ الىٓـغ،  مً ٢بل ٧ل اإلاجخم٘ الـضولي ؾـىاء فـي قـ٩ل مٗاَـضاث صولُـت قـاٖع

ُت بؾخ٣غث مً زال٫ الخٗامل الضولي.  ؤو في ق٩ل ٢ىاٖض ٖٞغ

مــــا٫ الٗضاثُـــــت لــــم ج٩ــــىن ولُـــــضة الهــــضٞت ٣ٞــــض مـــــغث  بن ال٣ىاٖــــض الخٗاَضًــــت لًـــــىابِ ؾــــحر ألٖا

غ جبٗـــا لخاظـــاث اإلاجخمـــ٘ ا لــــضولي وهٓـــغ للخدـــضًاث اإلاخالخ٣ـــت الـــــتي بالٗضًـــض مـــً مغاخـــل الخدـــضًض والخُــــٍى

هــــغث ؤولــــى البــــىاصع فــــي مغاخــــل مخ٣ضمــــت فــــي الثدــــت لُـــــبر  جُغخهــــا الجزاٖــــاث اإلاؿــــلخت فــــي مغاخــــل مُٗىــــت، ْو

وبٖالن بغو٦ؿل وبٖالن ؾان بترؾبٙر َظٍ الىزاث٤ التـي ؤؾؿـذ لخاظـت الـضو٫ بلـى هٓـام زـام ًدـض مـً 

ـــى بيـــٗاٝ الخهـــم ولـــِـ بباصجـــه وؾـــاثل وؤؾـــالُب ال٣خـــا٫ فـــي خـــضوص الخاظـــت بلجهـــا و  الهـــضٝ اإلاكـــغوٕ َو

ـــت الَـــاي  لخ٩ـــىن ؤو٫ بجٟا٢ُـــت صولُـــت ٖلـــى َـــظا اإلاؿـــخىي جخًـــمً  ٧1907لُـــا، وظـــاءث الثدـــت الخـــغب البًر

ما٫ الخغبُت وجاؾـ لىٓام ٢اهىوي مخم    (2)مً ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت. حز ـيىابِ لؿحر ألٖا

غة للخغبحن ال ٗاإلاُخحن ػاصث خاظاث اإلاجخمـ٘ الـضولي ل٣ىاٖـض ومىظ طل٪ الخحن، وبٗض الخجغبت اإلاٍغ

ؤ٦ثــر جٟهــُال هٓــغا لؤلؾــالُب والىؾــاثل الـــتي حٗخـــبر خضًشــت آهــظا٥، و٢ــض ظــغث مىا٢كــاث مؿخًُٟــت مىــظ 

، خُــض 1956ًخٗــغى لهــا اإلاــضهُىن ؤزىــاء الخــغب لٗــام  تيـالــمكــغوٕ ال٣ىاٖــض اإلاخٗلــ٤ بالخــض مــً ألازُــاع 

عا ماصًـــــــا َامـــــــا للمـــــــاجمغاث ضالضولُـــــــت للهـــــــلُب ألاخمـــــــغ مهـــــــ٧ـــــــان َـــــــظا اإلاكـــــــغوٕ الـــــــظي ؤٖضجـــــــه اللجىـــــــت 

غ وجدؿــــحن ال٣ــــاهى  لــــى ٚاًــــت ب٢ــــغاع البروجى٧ــــىلحن ب 1974ن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي مىــــظ ٖــــام الضبلىماؾــــُت لخُــــٍى

، َــــظان البروجى٧ــــىالن الــــظان جًــــمىا ؤبــــغػ يــــىابِ ؾــــحر 1977ؤلايــــاُٞحن الجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘ ٖــــام 

مـــا٫ الٗضاثُـــت زانـــت ال٣ىاٖـــض ـــ ألٖا والخىاؾـــب وخٓـــغ الهجمـــاث الٗكـــىاثُت وخٓـــغ  حز ـالٗامـــت ٦مبـــضؤ الخمُـ

ت ؤو جل٪ التـي حؿـبب آالم ال مـ ش ـالهجماث اإلاَٟغ  1980برع لهـا، ٦مـا ظـغث بيـاٞاث ٚاًـت فـي ألاَمُـت بخـاٍع

اث بـة٢غاع بجٟا٢ُـت خٓـغ ألاؾـلخت ُمً زال٫ اجٟا٢ُت خٓغ وج٣ُُض الاؾلخت الخ٣لُضًت، و٦ظل٪ في الدؿـُٗي

ا ال٨شحر مً الىهىم الهامت.ال٨ُمُا حَر  ثُت وخٓغ ألالٛام ألاعيُت ٚو

ُت ٣ٞض ٧ان ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي الٗغفـي مهـضعا َامـا وؤؾاؾـُا  ؤما بسهىم ال٣ىاٖض الٗٞغ

لل٣ىاٖــض ال٣اهىهُــت هٓــغا لٗمـــىم الؿــلى٥ الٗغفــي ٖلــى ٖـــضص ٦بـــحر مــً الــضو٫ بلـــى ٚاًــت الكــٗىع بةلؼامُخـــه، 

ى٦ُــى و٢ــض اؾــخٟاص ال٣ًــاء الجىــ ت فــي هــىعمبٙر َو اجي الــضولي بلــى خــض بُٗــض بضاًــت مــً اإلادا٦مــاث الٗؿــ٨ٍغ
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ؿـــالُٞا الؿــــاب٣ت وعواهـــضا فــــي بضاًـــت الدؿــــُٗىاث بلـــى ٚاًــــت وكــــىء 1945ٖـــام  ، ومــــً بٗـــضَا مدا٦مــــاث ًٚى

ُـت مهـضعا ماصًـا َامـا ٦ـظل٪ لالجٟا٢ُـاث الضولُـت  اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت، و٢ـضمذ َـظٍ ال٣ىاٖـض الٗٞغ

، 1977يــافي ألاو٫ لٗــام مــً البروجى٧ــى٫ ؤلا  48ىــه فــي اإلاــاصة الــظي جــم ج٣ىِ  حز ـظها مشــا٫ مبــضؤ الخمُــٞــةطا ؤزــ

ُحن ٦مـا  51و٦ظل٪ مبضؤ الخىاؾب الظي جم ج٣ىِىه في اإلاـاصة  مـً هٟــ البروجى٧ـى٫، ٌكـ٨الن مبـضؤًً ٖـٞغ

ـــذ بـــظل٪ مد٨مـــت الٗـــض٫ الضولُـــت ؤٖـــضتها  تيـالـــلٗغفـــي و٦ـــظل٪ صعاؾـــت ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي ا ،(1) بٖتٞر

 (2) اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ واإلاكاع بلجها ؾاب٣ا.

خي ب٣ــضع مــاَى بُــان اإلادُــاث الغثِؿــُت   والكــاَض فــي َــظا الٗــغى لــِـ البدــض فــي الخُــىع الخــاٍع

ُــت مثهــا ؤو ؤلاجٟا٢ُــت لِؿــذ  ــت وبيــاٞاث َامــت، ٞهــظٍ ال٣ىاٖــض ؾــىاء الٗٞغ التــي جمــذ ٞجهــا مغاظٗــاث ظظٍع

سُـــــت وججغبــــت ٢اهىهُـــــت ٚىُـــــت باألخـــــضار ولُــــضة الل خٓـــــت ؤو ٖملُـــــت جٟاويــــُت واخـــــضة، بـــــل هــــي خهـــــُلت جاٍع

والجهـــىص اإلاًـــيُت للمجخمـــ٘ الـــضولي، وهـــي بالخـــالي ٖبـــاعة ٖـــً م٩اؾـــب بوؿـــاهُت ٚاًـــت فـــي ألاَمُـــت ال بـــض مـــً 

ءا جدؿـِىاث اإلاداٞٓت ٖلجها ولِـ الؿعي بلى ٖملُت مةهىعة إللٛائها ؤو حٗضًلها، بال ؤهه مـً اإلاىاؾـب بظـغا

غ ال٨ٟــغة ؤلاوؿــاهُت، ٞــال ًم٨ــً ؤلاؾــخٛىاء ٖــً مبــضؤ الخمُـــ فــي الخــغب وال الخىاؾــب  حز ـبؿــُُت ال جمـــ ظــَى

وال ؤلاوؿــاهُت وال ؤي مــً اإلابــاصت الٗامـــت بــل ال بــض مـــً الخٟــاّ ٖلجهــا، وال ٌٗخــــبر بهةهــا٥ ال٣ىاٖــض واإلابـــاصت 

مــت فــي م٩ــا ــا، ٞةهدكــاع الجٍغ ن مــا ال ٌٗنــي بالًــغوعة حُٛحــر ٢ــاهىن ال٣ٗىبــاث بــل ؾــببا للخسلــي ٖثهــا ؤو حُٛحَر

مــا٫ الٗضاثُــت ٞــال  ــى الكــإن باليؿــبت لًــىابِ ؾــحر ألٖا مــت، َو ًجــب جُٟٗلــه وبٖمــا٫ مــىاصٍ إلا٩اٞدــت الجٍغ

٤ آلُاث الخىُٟظ ٦ما ؾىالخٔ.    (3)بض مً جُٟٗلها ًٖ ٍَغ

خماد ِاع جّٙيل حلياث جىٙيز َزٍ الٝواِذ: خماد ِاع جّٙيل حلياث جىٙيز َزٍ الٝواِذ:زاهيا: لشوسة إلِا   زاهيا: لشوسة إلِا

مــــً ال٣اٖــــضة ال٣اهىهُــــت َــــى الــــىو ٖلــــى الؿــــلى٥ الؿــــلُم والصــــخُذ ؤو الىهــــي ٖــــً  بن اإلاُلــــىب

غ َــــظا  ؾــــلى٥ مٗــــحن ٌٗخـــــبر مسالٟــــت ظؿــــُمت ؤو زُـــــحرة إلاًــــمىنها، وطلــــ٪ بمــــا ًخىاٞــــ٤ مــــ٘ مبــــاصت وظــــَى

ال٣ـاهىن، ٦مـا ًٟتـرى بال٣اٖــضة ال٣اهىهُـت ؤن جدـضص ٦ُُٟــت جُب٣ُهـا وبُبُٗـت الخــا٫ آلالُـاث التـي جًــمً 

ها ٖلــــى ؤعى الىا٢ــــ٘، ٞــــةطا جــــىاٞغث ال٣اٖــــضة ال٣اهىهُــــت ٖلــــى الهــــُاٚت الؿــــلُمت وصــــخت جغظمــــت مًــــمىن

ــضم ٢ُامهــا  اإلاًــمىن وبم٩اهُــت الخىُٟــظ ٧اهــذ اإلاكــ٩لت الىخُــضة، وبطا وظــض بهةهــا٥ لهــا، فــي آلُــت الخىُٟــظ ٖو

ما٫ الٗضاثُت. ى الخا٫، باليؿبت لًىابِ ؾحر ألٖا    (4)بضوعَا َو

ىُـــت ومثهـــا الضولُـــت، ٣ٞـــض عنـــض ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاو ؿـــاوي آلُـــاث ٖضًـــضة لخىُٟـــظ ؤخ٩امـــه مـــً الَى

ا بحن الى٢اثُت والغ٢ابُت والغصُٖت، وم٘ بحؿإ ع٢ٗت ؤلاهةها٧اث في الٟ ترة ألازحـرة ال بـض مـً ـبةزخالٝ ؤصواَع

مــغ ماث وج٣ُــُم مــضي هجاخهــا ؤو بزٟا٢هــا فــي ؤصاء الــضوع اإلاىــٍى بهــا، وألا حز ـبٖــاصة الىٓــغ فــي صوع َــظٍ اإلا٩ُاهــ

مهمــت م٣ٗــضة، ٦مــا ؤن اإلاؿــالت ال حٗنــي فــي الخ٣ُ٣ــت لــِـ مــً البؿــاَت بمــا ٧ــان، ٞــإي ٖملُــت ج٣ُــُم حٗــض 

اؾدبٗاص آلالُت التـي ٢ـض ال جد٣ـ٤ اإلاُلـىب مثهـا، بـل هـي فـي البدـض ٖـً ؤؾـباب طلـ٪ ومٗالجةهـا ألنهـا ٖـاصة 

   ما ج٩ىن ٖىامل زاعظُت ًٖ َبُٗت ٖمل َظٍ آلالُت.
                                                           

 .35كزٟٞ ٓؾٌٔخ اُؼلٍ اُل٤ُٝخ ثشؤٕ ٓشوٝػ٤خ اٍزقلاّ األٍِؾخ ا٣ُٝٞ٘خ أٝ اُزٜل٣ل ثٜب، أُوعغ اَُبثن، ص  -(1

 .46، ص 14، ٝاُوبػلح 3، ص 01، اُوبػلح ثه-دٚصٚاٌذ، ٣ُٞي ٕ٘ىشرظٓبه١  -عٕٞ -(2

 ٓوعغ ٍبثن. )طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ(خ ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، ، >>اُِغ٘خ اُل٤ُٝعبٔذٚصا٣ق  -(3

 .409، ٓوعغ ٍبثن، ص اٌؼٕجىٟٗياه  -(4
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ــت بهــا وجــىحر ـولُــت للهــلُب ألاخمــغ ٞــولىإزــظ مــشال اللجىــت الض ــاث٠ اإلاىَى هي جسٟــ٤ فــي بٗــٌ الْى

والٗملُـت لِؿـذ ٖلىمـا ص٣ُ٢ـت، بـل  ،في بًٗـها، ٦مـا ؤنهـا جسٟـ٤ فـي ٞخــغاث مُٗىـت وجـىحر فـي ٞخــغاث ؤزـغي 

هــي ٖملُــت وؿــبُت حٗخمــض ٖلــى الٓــغوٝ اإلادُُــت باإلاهمــت اإلاؿــىضة لهــا، ومــضي بؾــخٗضاص ؤَــغاٝ الىـــؼإ فــي 

ــــغاٝ، ألن  تيـالــــإللتزمــــاث ال٣اهىهُــــت ؤلايــــُإل با جل٣جهــــا اإلاٗاَــــضاث ؤو الٗــــٝغ الــــضولي ٖلــــى ٖــــاج٤ َــــظٍ ألَا

، واإلاؿــاولُت جـضزل اللجىــت الضولُــت لـً ٩ًــىن ُٞمــا ًخجــاوػ ال٣ـاهىن، بــل ؾــ٩ُىن فــي بَـاٍع وو٣ٞــا ألخ٩امــه

دُُــت بكــغوٍ ال جخٗلــ٤ بخ٣هــحر مــً اللجىــت فــي ال٨شحــر مــً الخــاالث ب٣ــضع مــا َــى ٖــضم مىاثمــت الٓــغوٝ اإلا

 (1).هجاح اإلاهمت اإلاى٧لت بلجها 

خمــــاص ٖلــــى آلُــــاث جىُٟــــظ ٢ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي  وفــــي َــــظا الؿــــُا١، جخطــــر لىــــا ٨ٞــــغة ؤَمُــــت ؤلٖا

ؤلاوؿـاوي فـي جدؿـحن ؤلامخشـا٫ لهـا صون بل٣ـاء اللـىم ٖلـى ال٣ـاهىن طاجـه، وج٣ـضم بٗشـت ألامـم اإلاخدـضة لخ٣مــ ي 

ــــؼ جىُٟــــظ ال٣ــــاهىن الــــضولي  2009الخ٣ــــاث٤ بكــــإن الىـــــؼإ فــــي ٚــــؼة لٗــــام  مشــــاال خُــــا ٖلــــى َــــظا الــــىهج فــــي حٍٗؼ

٢امـــذ ؾـــلُاث ؤلاخـــخال٫ بجـــغاثم صولُـــت  2008ؤلاوؿـــاي، ٞبٗـــض الٗـــضوان ؤلاؾـــغاثُلي ٖلـــى ٚـــؼة مُلـــ٘ ٖـــام 

مـــضوي ٞلؿـــُُني وظـــغح آلاالٝ  1200زُحـــرة فـــي خـــ٤ اإلاـــضهُحن الٟلؿـــُىُحن وســـجلذ بؾدكـــهاص ؤ٦شــــغ مـــً 

ٟـــا٫، ـــض مجلــــ خ٣ـــى١ ؤلاوؿـــان لجىـــت ج٣مـــ ي خ٣ـــاث٤ للىٓـــغ فـــي الجـــغاثم  مٗٓهمهـــم مـــً اليؿـــاء وألَا ؤٞو

ؤلاؾغاثُلُت ٖلـى ال٣ُـإ، وهٓـغث البٗشـت فـي مئـاث الخـاالث التـي حكـ٩ل بهةها٧ـاث لل٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي 

 (2) وال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان.

الخـغب وبؾــخسضمذ  جغقـى بلـى ظـغاثم تيـالـو٢ـض و٢ٟـذ لجىـت الخد٣ُـ٤ ٖلـى الٗضًـض مــً ؤلاهةها٧ـاث  

٣ـت ـوؾـاثل وؤؾـالُب ٚـ مكـغوٖت ومـً بـحن َـظٍ الجـغاثم اؾـخسضام ؤؾـلىب الخهـاع  حر ـٚـحر مكـغوٖت وبٍُغ

ُــان اإلاضهُــت وجــضمحر البيُــت الخدخُــت، وبؾــخسضام  الٗــام، والهجمــاث الٗكــىاثُت اإلاباقــغة ٖلــى اإلاــضهُحن وألٖا

خ٣ــــا٫ ؤؾــــلخت ب٨ُُٟــــت ُٚـــــغ مكــــغوٖت، وبؾــــخسضام ؤلاخــــخال٫ للمــــضهُحن الٟ ت وؤلٖا لؿــــُىُحن ٦ــــضعوٕ بكــــٍغ

، وؤمـــام َـــظٍ ؤلاهةها٧ـــاث الخُحـــرة لـــم حكـــغ البٗشـــت ٖلـــى ه٣ـــو ؤو ٢هـــغ (3)وؤلاخخجـــاػ ؤلاصاعي ُٚــــغ اإلاكـــغوٕ

ـــظٍ  ٢ـــاهىوي بـــل وظهـــذ الٗضًـــض مـــً الخىنـــُاث لجهـــاث م٩لٟـــت بةهٟـــاط وجىُٟـــظ ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي َو

ــغ هــي ٖلــى وظــه الخدضًــ ض: مجلـــ خ٣ــى١ ؤلاوؿــان، مجلـــ ألامــً الخــاب٘ لؤلمــم الجهــاث اإلاــظ٧ىعة فــي الخ٣ٍغ

اإلاخدضة، اإلاضعي الٗام للمد٨مت الجىاثُت الضولُـت، الجمُٗـت الٗامـت لؤلمـم اإلاخدـضة، الاخـخال٫ ؤلاؾـغاثُلي، 

الٟهــــاثل الٟلؿــــُُيُت اإلاؿــــلخت، الؿــــلُت الٟلؿــــُُيُت، اإلاجخمــــ٘ الــــضولي، ألامــــحن الٗــــام لؤلمــــم اإلاخدــــضة، 

، خُــــــض جىظهــــــذ البٗشــــــت ٖلــــــى الجهــــــاث الـــــــتي حٗخـــــــبر بــــــإن (4)ت لخ٣ــــــى١ ؤلاوؿــــــانم٨خــــــب اإلاٟىيــــــُت الؿــــــامُ

الاهةها٧ــــاث ٧اهــــذ بؿــــبب ج٣هــــحر مثهــــا ؤو ؤن لهــــا بم٩اهُــــت لى٢ــــ٠ َــــظٍ الاهةها٧ــــاث ؤو ٢مٗهــــا خؿــــب ٢ىاٖــــض 

 ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وال٣اهىن الضولي الجىاجي.

                                                           

 .291، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص ػزٍُشو٣ق  -(1

رمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظٟ اٌسمبئك ثشأْ إٌضاع  –اػٟ اٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخشٜ زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ فٟ فٍغط١ٓ ٚاالس -(2

 .4، 3، ٓوعغ ٍبثن، ص ص االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد)اٌّٛخض اٌزٕف١زٞ(-فٟ غضح

 .17، 5أُوعغ ٗلَٚ، ص ص  -(3

4)- Human rights in Palestine and other occupied Arab territories - Report of the united nations 

fact fading mission in Ghaza conflict, Report of the United Nations Fact Finding Mission on the 

Gaza Conflict, Human Rights Council, op.cit., pp. 545-554. 
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  ::ويويالُٙش الثاالُٙش الثا

  ر ألاِما٥ الّذائيتر ألاِما٥ الّذائيتخياساث مشاحّت الٝواِذ املخممىت لوابي ظيخياساث مشاحّت الٝواِذ املخممىت لوابي ظي

مبــــاصت و٢ىاٖــــض ٚاًــــت فــــي ألاَمُــــت ال ًم٨ــــً ؤلاؾــــخٛىاء ٖثهــــا،  ج٣ــــضم اإلاىٓىمــــت الضولُــــت ؤلاوؿــــاهُت

لــظل٪ ال بــض مــً الخٟــاّ ٖلجهــا والؿــعي لخُٟٗلهــا وجُب٣ُهــا ٖلــى الىظــه ألاًٞــل، ل٨ــً فــي بٗــٌ ألاخُــان 

ت مــــً ؤظــــل حؿــــهُل مهمــــت جى ُٟــــظَا وخـــــتى ج٣ــــضم هخــــاثج جدخــــاط ال٣ىاٖــــض ال٣اهىهُــــت بلــــى جدؿــــِىاث يــــغوٍع

لـــــى صعاؾـــــت وحٗمـــــ٤ ؤ٦ثـــــر لضعاؾـــــت الخُـــــاعاث ل٨ـــــً الٗملُـــــت خؿاؾـــــت وم٣ٗـــــضة جدخـــــاط ببوؿـــــاهُت ؤًٞـــــل، و 

ى ما هبدشه في ما ًلي:  اإلاىاؾبت ٢بل اللجىء بلى الخٗضًل ؤو اإلاغاظٗت َو

  أوال: خىوسة الدعُش في أي مشاحّت ٔير محعوبت:أوال: خىوسة الدعُش في أي مشاحّت ٔير محعوبت:

هٓـاع جخجـه بلـى ال٣ـاهىن طاجـه ن الضولي ؤلاوؿاوي ٞـةن ألا هى لضي و٢ٕى بهةها٧اث زُحرة ومخ٨غعة لل٣ا

ـت م٨مـً اإلاكـ٩لت بٛـغى مٗالجةهـا مُـضاهُا، بـل ًبـضؤ  ٩ىن مدال الهخ٣اص واؾ٘، وال ٌؿعى ال٨شحرون إلاٗٞغ ٍو

ـــظا اإلاىُـــ٤ ُٚــــغ ؾـــلُم ٦مـــا َـــى  تىـخـــحر فـــي ؤلاهـــضٞإ بلـــى ٖملُـــت حُٛــــحر ال٣ىاٖـــض ـالخ٨ٟـــ ًخى٢ـــ٠ ؤلاهةهـــا٥، َو

هخـــاثج وزُمـــت، خُـــض ؤهـــه ال بـــض مـــً الى٢ـــٝى ٖلـــى الؿـــبب الخ٣ُ٣ـــي لئلهةهـــا٥ مـــً ؤظـــل واضـــر و٢ـــض ًـــاصي 

ىن ؤو اإلاـضهُىن ٖلـى زـِ  و٢ٟه ويمان ٖضم ج٨غاٍع وال ًخاح طلـ٪ بال للٟـاٖلحن فـي اإلاُـضان ؾـىاء الٗؿـ٨ٍغ

لــــى عؤؾــــهم اللجىــــت الضولُــــت للهــــلُب ألاخمــــغ ،بن (1)ؤلاقــــدبا٥ والهُئــــاث اإلاىظــــىصة فــــي مىــــا٤َ الخمــــاؽ ٖو

كـــل آلُـــاث جىُٟـــظ ال٣ىاٖـــض الضولُـــت ٢ـــض ًـــضٞ٘ بـــالبٌٗ ٖلـــى ؤلاهٟٗـــا٫ وال٣ُـــام بـــغصة ظؿـــا مت ؤلاهةهـــا٥ ٞو

ٞٗــل ٚحــر مىاؾــبت ؤو ٚحــر مضعوؾــت، بال ؤن ًجــب الخٗامــل مــ٘ الخغو٢ــاث ٖلــى ؤنهــا اؾــخصىاء ولِؿــذ ٢اٖــضة 

 بل.لبدض ًٖ ؾبل جالٞجها في اإلاؿخ٣اوال بض مً صعاؾت ؤؾبابها الخ٣ُ٣ُت مً ؤظل مٗالجةها و 

باإلا٣ابــل ٞــةن ؤي  ٖملُــت مغاظٗــت ٚـــحر مدؿــىبت لل٣ىاٖــض ؤلاوؿــاهُت ٢ــض ٩ًــىن لهــا هخــاثج ٨ٖؿــُت، 

لـت وظهـىصا مًـيُت  و٢ض جاصي بلى ٣ٞضان ال٨شـحر مً اإلا٩اؾب ال٣اهىهُت والـتي لؼم جد٣ُ٣ها مضة ػمىُت ٍَى

ـت ٧اهـذ ٢ـض مً اإلاجخم٘ الضولي، و٢ض ًاصي ٞخذ الباب للمىا٢كت مجضصا بلى جسلي الـضو٫ ٖـً  ٢ًـاًا خٍُى

وا٣ٞـــذ ٖلجهـــا فـــي مغاخـــل ؾـــاب٣ت، وعبمـــا لـــى لـــم ج٨ـــً اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ ألاعبـــ٘ وبغوجى٧ىالَـــا ؤلايـــاُٞحن فـــي 

الٟـــــترة الالخ٣ــــت وؿــــبُا للخــــغبحن الٗــــاإلاُخحن إلاــــا خ٣٣ــــذ َــــظا ؤلا٢ىــــإ للــــضو٫ الخــــام بال٣ًــــاًا ؤلاوؿــــاهُت، 

٣ــــت مباقـــغة ؤو  ٚـــــحر مباقــــغة، ٦مـــا ؤهــــه لـــِـ مــــً اإلاًــــمىن والتـــي ٖــــاف مأؾـــجها ؤٚلــــب ؾــــ٩ان الٗـــالم بٍُغ

جد٣ُـــ٤ الٗاإلاُـــت ألي نــــ٩ى٥ صولُـــت ظضًــــضة ٖلـــى الىدــــى الـــظي جد٣ــــ٤ فـــي بجٟا٢ُــــاث ظىُـــ٠ وبغوجى٧ىالَــــا 

ؤلايـــــــاُٞحن و٦ـــــــظل٪ بجٟا٢ُـــــــت ألاؾـــــــلخت الخ٣لُضًـــــــت وبغوجى٧ىالتهـــــــا ؤلايـــــــاُٞت، وؤًًـــــــا اجٟا٢ُـــــــاث ألاؾـــــــلخت 

لـت ظـضا مـً ظهـىص البُىلىظُت وال٨ُمُاثُت والٗى٣ىصًت وألالٛام ألا  عيُت، وؾُدخاط ألامـغ بلـى ؾـىىاث ٍَى

ت مســـاَغ ظمـــت ال ًم٨ـــً ججاوػَـــا م ،ؤلا٢ىـــإ والخٟـــاوى والخهـــض٤ً واليكـــغ والخىُٟـــظ مـــا ؾـــ٩ُل٠ البكـــٍغ

 (2)مهما ٧اهذ الىؾاثل وألاؾالُب اإلاؿخسضمت في طل٪.

                                                           

 .63اإلَٗب٢ٗ، ٓوعغ ٍبثن، ص  ، كٝه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو ك٢ اٗٔبء ٝرط٣ٞو هٞاػل اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝػزٍُشو٣ق  -(1

 ٓوعغ ٍبثن. )طلؾخ اٌُزو٤ٗٝخ(، >>اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ثظلزٜب ؽبهٍب ُِوبٕٗٞ اُل٢ُٝ اإلَٗب٢ٗ<<، عبٔذٚصا٣ق  -(2
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جى٧ـــى٫ ظىُـــ٠ وٗخ٣ـــض بإنهـــا لـــم ج٣ـــضم ؤي بيـــاٞت ٖملُـــت َـــى بغو  تيـالـــومـــً بـــحن ٖملُـــاث اإلاغاظٗـــت 

، والــــــظي ٢ــــــام بمداولــــــت جىخُــــــض الكــــــاعة وبٖخمــــــاص قــــــاعة اإلاًــــــاٝ الجٟا٢ُــــــاث ظىُــــــ٠ ألاعبــــــ٘ 2005لٗــــــام 

ؿــخالت الخمــغاء،  تراٝ يــمني مــً ـ، و٢ــض ؤْهــغ ظــاهبحن، ؤولهمــا بٖــصون الخسلــي ٖــً الكــاعاث الؿــاب٣تال٨َغ

٤ لهــا مكــ٨الث ٖملُــت وؤػمــت اللجىــت بــإن الخٟغ٢ــت التــي زل٣ةهــا مىــظ بوكــائها للكــاعة والدؿــمُت الضًيُــت جسلــ

بةهـا فـي خـل َـظٍ ؤلاقـ٩الُت بإ٢ـل الخ٩ـال٠ُ، خُـض ـ٢بى٫ فـي ال٨شـ حر مـً مىـا٤َ الٗـالم، وألامـغ الشـاوي َـى ٚع

ًبــضو ؤنهــا ٚـــحر مؿــخٗضة للخىــاػ٫ ٖــً حؿــمُةها وقــاعتها بلــى خــض آلان، ٨ُٞــ٠ ًم٨ــً ؤن جدــاو٫ جىخُــض قــاعة 

 الضًني.الخماًت صون ؤن جدىاػ٫ ًٖ قاعج٪ طاث ؤلاًداء 

م مــــــً ؤن اللجىــــــت الضولُــــــت ٢ــــــضمذ مـــــــبرعا لــــــظل٪ فــــــي ج٣ــــــضًم ج٣ــــــضًغ لجهــــــىص ؤلاجدــــــاص  لــــــى الــــــٚغ ٖو

ؿـــغي الـــظي ًدمـــل بظاجـــه عمـــؼ صًنـــي، زـــم ٦ُـــ٠ ًم٨ـــً ؤن  ؿـــغي ٩ٞاهـــذ قـــاعتها بم٣لـــىب الٗلـــم الؿَى الؿَى

ؿــخالت الخمــغاء، ٞالصــخو احز ـجىخــض الكــاعة زــم حؿــمذ ألي صولــت ؤن جًــ٘ قــاعتها اإلامــ لـــظي ة صازــل ال٨َغ

بؾةهضٝ قاعة الهال٫ ألاخمغ لٗلمه ؤنها قاعة بٗشت بوؿاهُت بؾالمُت لً ًخىاوي ؤن ًٟٗـل هٟــ ألامـغ ُٞمـا 

ازـت  ـض اللجىـت عبـِ ؤٖمـا٫ الغخمـت واإلاؿـاٖضة وؤلٚا ؿخالت خمغاء، ٞهـل جٍغ بطا ٧اهذ َظٍ الكاعة صازل ٦َغ

ــغاٝ ؾدؿــخسضمها بالــضًً ٞدؿــب، و٢ــض ٧ــان لهــا طلــ٪، فــي خــحن ؤهــه بطا ٧اهــذ قــاعة بًُــاء ٞــة ن ٧ــل ألَا

وبالخـــالي ؾـــخدترمها ألنهـــا مىخـــضة وال جدمـــل قـــٗاعاث صًيُـــت ؤو َاثُٟـــت، وألامـــغ باإلاشـــل لـــى ٧ـــان بؾـــم اللجىـــت 

" ٧اهــــذ ؾــــخل٣ى ؤخخـــــغام وج٣ــــضًغ الجمُــــ٘ ألن ؤلاوؿــــاهُت ججمــــ٘ الجمُــــ٘، و٢ــــض اللجىــــت الذوليــــت إلاوعــــاهيت"

٩ــاب بهةها٧ــاث لل٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بةؾــم الخــغب ط٦غهــا ؾــاب٣ا ؤن الٗامــل الــضًني ٢ــض ٩ًــىن مٛــظًا إلعج

  (1) اإلا٣ضؾت ؤو ال٨غاَُت الضًيُت ؤو الخٟغ٢ت اإلاظَبُت.

والــــضلُل ٖلــــى ؾــــالمت ؤلاهخ٣ــــاص الــــظي هىظهــــه للخملــــت الـــــتي صــــخبذ َــــظا البروجى٧ــــى٫ َــــى ؤلا٢بــــا٫ 

ش  2005الــضولي الًــ٠ُٗ ٖلــى بٖخمــاصٍ ٞمىــظ ؾــىت  جى٢ــ٘ ٖلُــه ؾــىي  لــم 2014 ؤ٦خــىبغ 22بلــى ٚاًــت جــاٍع

، والؿـاا٫ بطا، َـى متـى ؾـخٟهم اللجىـت الضولُـت (2)صولت وطل٪ بٗض مغوع ٢غابت ٖكغ ؾىىاث مً ب٢غاٍع 68

ؤن الخلـــــى٫ التر٢ُُٗـــــت إلاكـــــ٩لت الكـــــاعة ؾـــــدب٣ى جـــــغاوح م٩انهـــــا، ولـــــً جل٣ـــــى ال٣بـــــى٫ الٗـــــالمي ألنهـــــا ال جدؿـــــم 

ــل ؾـخداو٫ اللجىـت الضولُـت بٖــاصة الىٓـ غ فـي اإلاؿـالت بٗــض مـا ًم٨ـً ؤن ههـٟه بٟكــل بالٗاإلاُـت فـي طاتهـا، َو

ى ؤمغ ال مٟغ مىه.٨ٞ2005غة البروجى٧ى٫ ؤلايافي الشالض لٗام     ، َو

، وهــــي ٖملُـــت م٣ٗــــضة مدؿـــىبت حر ـٚــــمـــً زــــال٫ مـــا ؾــــب٤، الخٓىـــا مســــاَغ ؤي مغاظٗـــت ٢ــــض ج٩ـــىن 

ـــض فـــي جىُٟـــظَا، بال ؤن اإلاؿـــإلت ً جـــب الــــخإوي فـــي بجســـاط ال٣ـــغاع بكـــإنها والتًر هـــا بججاَـــان، وخؿاؾـــت ٍو دىاٖػ

ـــضم الةهـــىع هدـــى  مســـاَغ مغاظٗـــت ظضًـــضة، والشـــاوي  ؤولهمـــا ًـــضٖى بلـــى الخٟـــاّ ٖلـــى اإلا٩اؾـــب ال٣اهىهُـــت ٖو

ت و  ال ٌكـــــتٍر ؤن جمــــــ اإلابـــــاصت الٗامـــــت وألانـــــى٫  تيـالـــــًـــــضٖى ٖلـــــى يـــــغوعة بظـــــغاء ؤي جدؿـــــِىاث يـــــغوٍع

ـــظا ألازــــح تيـالـــال٣اهىهُـــت  ر اججـــاٍ ًل٣ ـــى ٢بـــىال ٦بــــحرا زانـــت وؤن اؾـــخ٣غ ٖلجهـــا ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي، َو

ى ما هضعؽ مبرعاجه و٦ُُٟاجه ُٞما ًلي. بٌٗ ألامىع   واإلاؿخجضاث اإلاٗانغة جدخاط ٖملُت مغاظٗت َو

                                                           

1)- Éric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 1038. 

2(- State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties, as of  22 October 

2014, Op.cit. pp. 06, 11. 
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ما٥ الّذائيت وإدخا٥ الخّذيال   زاهيا: دوالي مشاحّت لوابي ظير زاهيا: دوالي مشاحّت لوابي ظير  ما٥ الّذائيت وإدخا٥ الخّذيال ألِا   ث الالصمت ِلي ا:ث الالصمت ِلي ا:ألِا

ال ٌٗـاوي ؤي ه٣ـو ؤو  هوؿـاوي ال حٗنـي ؤهـبن ٖملُت الخإوي في ؤي ٖملُت مغاظٗت لل٣اهىن الضولي ؤلا

لـِـ طلـ٪ الٟـٕغ  ٞهـى ني ٖـضم الدؿـٕغ بالخطـخُت بـإي م٩اؾـب بوؿـاهُت، ـ، بـل حٗـٌٗ مجاالجـه٢هىع في ب

حرا فــي الٗضًــض مــً اإلاؿــاثل الخٟهــُلُت و٦ــظل٪ اإلاؿــخجضة فــي ـال٣ــاهىوي اإلاخ٩امــل بــل ال ًــؼا٫ ٌٗــاوي ه٣هــا ٦بــ

ــظا ألا  ا ؤو مٗم٣ًــا بــل ٢ــض ًدخــاط بلــى جدؿــِىاث الجزاٖــاث اإلاؿــلخت اإلاٗانــغة، َو مــغ ال ًخُلــب حٗــضًال ظــظعًٍ

وجى٣ُدـــــاث حؿـــــهل مهمـــــت جىُٟـــــظ َـــــظا ال٣ـــــاهىن وطلـــــ٪ مـــــً زـــــال٫ بٗـــــٌ الخٗـــــضًالث وؤلايـــــاٞاث عبمـــــا فـــــي 

 الىهىم اإلاىظىصة خالُا مً زال٫ بغوجى٧ىالث بياُٞت ؤو بلى بجٟا٢ُاث ظضًضة جسو ْىاَغ بظاتها.

ىبــــت هٓــــغا لل٨شـــــحر مــــً الخــــاالث الخـــــي  وحٗخـــــبر ٖملُــــت مغاظٗــــت يــــىابِ مــــا٫ الٗضاثُــــت مٚغ ؾــــحر ألٖا

خ٣٣ـــذ ٞجهـــا الٗملُـــت هخـــاثج بًجابُـــت، ومـــً بـــحن ؤبـــغػ ألامشلـــت ٖلـــى طلـــ٪ بجٟا٢ُـــت ألاؾـــلخت الخ٣لُضًـــت لٗـــام 

ـــــــــى ٚاًـــــــــت  1980وبغوجى٧ىالتهـــــــــا ؤلايـــــــــاُٞت  1980 والـــــــــظزاثغ  1997، وبجٟا٢ُـــــــــت ألالٛـــــــــام ألاعيـــــــــُت 2003بل

ـــــؼا لل٣ىاٖـــــض الخــــــي ج٣ـــــغع يـــــىابِ ؾـــــحر ، و 2008الٗى٣ىصًـــــت  ٢ـــــضمذ َـــــظٍ الىهـــــىم بيـــــاٞت ٦بُــــــغة وحٍٗؼ

ــــغاٝ فــــي بجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ بإَمُــــت ٖملُــــت اإلاغاظٗــــت  ــــذ ظمُٗــــت الــــضو٫ ألَا مــــا٫ الٗضاثُــــت، و٢ــــض بٖتٞر ألٖا

ــــــ٪ ؤي ٖملُــــــت جى٣ــــــُذ  مــــــا٫ الٗضاثُــــــت، و٢ــــــض ؤو٧لــــــذ مهمــــــت جدٍغ وؤلاؾــــــخٗغاى الــــــضوعي ل٣ىاٖــــــض ؾــــــحر ألٖا

 مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫: 97ألاو٫ مً زال٫ اإلااصة البروجى٧ى٫ ؤلايافي 

ترح إحشاء أي حّذيالث ِاـع َـزا اللحـٞ البروجو٠ـو٥ ـيم٢ً  ي وٗش ظامي مخّاٜذ أن يٝ -1"

ترح ِاــع أماهـــت إلايــذاُ الــــ   جٝــشس بّـــذ الدؽــاوس مـــْ ١ا٘ــت ألاوـــشاٗ العـــاميت ـويبلــٖ هـــق أي حّــذيل مٝـــ

 ألاحمش ما إرا ١ان ييب ي ِٝذ منجمش للىٍش في الخّذيل املٝترح. املخّاٜذة واللجىت الذوليت للفليب

جـــذِو أماهـــت إلايـــذاُ ١ا٘ـــت ألاوـــشاٗ العـــاميت املخّاٜـــذة ِاـــع رلـــ٤ املـــنجمشل و٠ـــزل٤ أوـــشاٗ -2

   (1)"إلاجٙاٜياث ظواء ١اهذ موّٜت ِاع َزا اللحٞ البروجو٠و٥ أم لم ج٢ً موّٜت ِلي .

" مشاحّـــت" بـــض٫ "حّـــذيلوجى٧ـــى٫ وحؿــخسضم اإلاـــاصة ٖبـــاعة "وج٣ــضم اإلاـــاصة آلُـــت مغاظٗـــت ؤخ٩ـــام البر

ـــىى، ٞٗبـــاعة حٗـــضًل جدخمـــل مٗنـــى  واإلاخى٢ـــ٘ مـــً طلـــ٪ ؤن ؤي حُٛــــحر ظـــظعي إلاًـــمىن البروجى٧ـــى٫ ؤمـــغ مٞغ

ــى  ُٟــ٠ ؤمــا ٖبــاعة مغاظٗــت ٞهــي حٗنــي حُٛـــحرا مىؾــٗا ل٩ــل ؤو ؤٚلــب ؤخ٩ــام البروجى٧ــى٫ َو حُٛـــحر مدــضوص َو

 (2) ؤمغ ٚحر م٣بى٫ ٦ما ؤقغها.

حؿدكـــحر اللجىـــت الضولُـــت ٖـــً ؤي الؿـــالٟت الـــظ٦غ ٦مـــا ؤن ؤماهـــت بًـــضإ البروجى٧ـــى٫ خؿـــب اإلاـــاصة 

غ ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي وزبرتهـــا اإلاُضاهُـــت وال٣اهىهُـــت مـــً  ،حٗـــضًالث مدخملـــت ج٣ـــضًغا لـــضوعَا فـــي جُـــٍى

ــــغاٝ ترح، و٦ــــظل٪ ال بــــض مــــً الدكــــاوع ـؤظـــل الخهــــى٫ ٖلــــى مالخٓاتهــــا ومى٢ٟهــــا مــــً الخٗــــضًل اإلا٣ــــ مــــ٘ ألَا

اإلاخٗا٢ـــضة فـــي البروجى٧ـــى٫ إلبـــضاء عؤيهـــا هـــي ألازـــغي فـــي الخٗـــضًل، بال ؤن اإلاـــاصة لـــم جدـــضص ٦ُـــ٠ ج٣ـــغع ؤماهـــت 

ٖضمـــه، بال ؤهــــه وفـــي ُٚــــاب ؤي  ؤلاًـــضإ مـــا بطا ٧ــــان ًيبغـــي ٣ٖــــض مـــاجمغ للىٓــــغ فـــي الخٗــــضًالث اإلا٣ترخـــت مــــً

غاٝ في البروجى٧ى  ماقغاث ظضًت هظَب ال٣ى٫   (3)٫ َى مً ؾُدضص طل٪.ؤن مى٠٢ الضو٫ ألَا

                                                           

 .321، ٓوعغ ٍبثن، ص ِٛعٛػخ ارفبل١بد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ -(1

2)- Yves SANDOZ et al., Commentary on the protocol (I), op.cit., p.681, note 2. 

3)- Ibid., Commentary on the protocol (II), pp. 1096, 1097.   
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مـا٫ الٗضاثُــت ـبن َـظٍ آلالُـت وآلُــاث ؤزـغي ٦شـ حرة حؿــمذ بـةظغاء جغ٢ُــت وجدُـحن لًـىابِ ؾــحر ألٖا

ممـــا ًجٗلهـــا حُٛـــي ؤي ه٣ـــو ؤو ٢هـــىع ْـــاَغ فـــي َـــظٍ ال٣ىاٖـــض وجىا٦ـــب ؤي جُـــىع ٢ـــض ٌؿـــخجض فـــي مجـــا٫ 

 وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ يمً الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة. 

  ::الُٙش الثالثالُٙش الثالث

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتٜشاءة في واْٜ ومعخٝبل لوابي ظير ألِا   ٜشاءة في واْٜ ومعخٝبل لوابي ظير ألِا

ما٫ الٗضاثُت وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي ٖمىمـا ٖملُـت نـٗبت  بن جى٢٘ مؿخ٣بل يىابِ ؾحر ألٖا

وم٣ٗــضة، وحٗخمــض ٖلــى ال٨شحــر مــً اإلاخٛـــحراث بــل واإلاخىا٢ًــاث ؤخُاهــا، ٞمــً ظهــت، حٗــٝغ ال٣ىاٖــض الضولُــت 

اث بر ـخــوظهــىص صولُــت مٗ ؤلاوؿــاهُت ٖملُــاث ج٣ىــحن واؾــٗت ونــل ال٣ــاهىن الــضولي  تىـخــة ٖلــى ٧اٞــت اإلاؿــخٍى

ؤلاوؿاوي بلى ؤن ٩ًىن ألا٦ثر ج٣ىِىا بحن ال٣ىاهحن الضولُت، ومً ظهـت ؤزـغي، ٞةهةها٧ـاث َـظا ال٣ـاهىن جـؼصاص 

ىٟــا وجــضمحرا، وؤمــام َــظٍ الخىا٢ًــاث واإلاٟاع٢ــت فــي  بــىجحرة مخهــاٖضة وجــؼصاص الجزاٖــاث اإلاؿــلخت وخكــُت ٖو

ؤصاء ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿـاوي فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغة، ال بـض مـً ؤلاهُـال١ مـً وا٢ـ٘ الخـا٫ ونـىال 

غة الُىم.   بلى ما ًم٨ً جى٢ٗه مً اإلاُُٗاث اإلاخٞى

ــ٘ بٛـٌ الٛكــاوة ٖــً الهــىعة الخ٣ُ٣ُــت  وؾـىداو٫ ُٞمــا ًلــي صعاؾــت بٗـٌ الٗىانــغ التــي ٢ــض جٞغ

ؿحر بها هدـى مؿـخ٣بل ؤًٞـل، ٞهـل الهـىعة ٢اجمـت بلـى خـض ال ًم٨ـً ل٣ُمت َظٍ ال٣ىاٖض ومضي بم٩اهُت ال

مٗـه جد٣ُـ٤ هخـاثج مؿـخ٣بلُت ؤم ؤن َىـا٥ بهـُو ؤمــل وهجاخـاث البـض مـً ؤلاؾـدشماع ٞجهـا، ٦مـا ؾــيبدض 

ما٫ الٗضاثُت.  ُٞما ًم٨ً ال٣ُام به يمً مخُلباث اإلاغخلت ال٣اصمت للثهىى بًىابِ ؾحر ألٖا

 :هت ا٠ وسة إالذولي إلاوعاوي خلٚ خىإه اصاث الٝاهون  أوال: ٠عوٗ 

بن الهـــــضي الـــــظي جدضزـــــه بهةها٧ـــــاث ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي طو جـــــإزحر ٦بــــــحر فـــــي الىٟـــــىؽ، هٓـــــغا 

ُــــان اإلاضهُــــت  تيـالــــللخُــــىعة  ــــاء وألٖا ٌِٗكــــىن بهــــا ؤو ٞجهــــا، وال  تيـالــــًىُــــىي ٖلجهــــا اإلاؿــــاؽ باإلاــــضهُحن ألابٍغ

مــــت نـــىث ٌٗلــــى ٞـــى١ نــــىث ؤلاؾـــدى٩اع الٗــــالمي وال جمخــــض ٖلــــى  تيـالـــخىضًــــض الـــضولي بالى٢ــــاج٘ اإلاكـــ٩لت للجٍغ

ً، الخـضًض ٖـً ظـضوي َـظٍ  مهالر ٖلُا ًدمجها ال٣اهىن الضولي، وبٗـض طلـ٪ ٌٗـىص ٩٦ـل مـغة لـضي ال٨شحـًر

اإلابـاصت ؤلاوؿـاهُت، وجىظـه ؤنـاب٘ ؤلاتهـام بلـى مىٓىمـت ٢اهىهُـت ٞكـلذ فـي خماًـت الطـخاًا ولجـم الٟـاٖلحن 

 اإلاىاؾب ٖلجهم لخد٤ُ٣ ؤلاهخهاٝ للطخاًا والغصٕ للمجغمحن. و٢مٗهم بة٣ًإ الجؼاء

المُـــت التـــي جشـــاع خـــى٫ َـــظٍ ؤلاهةها٧ـــاث جسخٟـــي الٗضًـــض مـــً الىجاخـــاث وعاء ٧ـــل َـــظٍ الخملـــو  ت ؤلٖا

ُـان اإلاضهُـت وؤو٢ٟـذ ؤٖمـا٫ ٢خـل ـالتي عبمـا ٢ـض خ٣ىـذ ال٨شـ ئـت ؤو ؤه٣ـظث الٗضًـض مـً ألٖا حر مـً الـضماء البًر

ض و  ــــحر طلـــ٪، بال ؤن َـــظٍ ؤلاهجـــاػاث ٢ـــض ال جل٣ـــى ؤلاقـــاصة والـــؼزم وظـــغح وحٗـــظًب وحكـــٍغ ـــاب ٚو زُـــ٠ وبَع

الــظي ؤخضزــه ؤلاؾــدى٩اع والخىضًــض باالهةها٧ــاث، ٣ٞــض خ٣ــ٤ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي بهجــاػاث ٖلــى اإلاؿــخىي 

ؤن ال٣ـــاهىوي واإلاُـــضاوي ال جـــظ٦غ ٦شــــحرا عبمـــا ألن الجمُـــ٘ ٌٗخ٣ـــض ؤن َـــظٍ الخالـــت جمشـــل مـــا ًجـــب ؤن ٩ًـــىن، و 

 (1  الىي٘ الُبُعي واإلاإمى٫ ال ًدخاط بلى زىاء بالٗاصة.
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" فـــي الٗضًـــض بـــالثوسة إلاوعـــاهيتٞٗلـــى اإلاؿـــخىي ال٣ـــاهىوي خ٣ـــ٤ اإلاجخمـــ٘ الـــضولي مـــا ًم٨ـــً ونـــٟه "

سُــــــت ؤٖــــــىام   1980و 1977و 1949و 1929و 1925و  1907و 1906و 1899و 1864مــــــً اإلادُــــــاث الخاٍع

ــا ال٨شــ حَر ش طاـ...، ٚو ث الضاللــت ؤلاوؿــاهُت التــي جــم ٞجهــا جد٣ُــ٤ م٩اؾــب بوؿــاهُت ال ًم٨ــً وال حر مــً الخــىاٍع

ًجىػ الخسلي ٖثها مهمـا ٧اهـذ ألاؾـباب ختـى ولـى جـم بهةها٦هـا، ألن ؤلاهةهـا٥ ٦ؿـلى٥ مىـا٢ٌ ال ًىٟـي وظـىص 

لــــى اإلاؿــــخىي اإلاُـــضاوي خ٣٣ــــذ اللجىــــت الضولُــــت للهــــلُب ألاخمــــغ مىــــظ  ال٣اٖـــضة بــــإي خــــا٫ مــــً ألاخــــىا٫، ٖو

ـــــغاٝ بوكـــــائها ا لٗضًـــــض مـــــً ؤلاهجـــــاػاث فـــــي ال٨شــــــحر مـــــً الجزاٖـــــاث اإلاؿـــــلخت فـــــي خماًـــــت اإلاـــــضهُحن وجـــــظ٦حر ألَا

مـــــــا٫ الٗضاثُـــــــت والىؾـــــــاَت ؤلاوؿـــــــاهُت وحؿـــــــهُل مـــــــغوع  بد٣ـــــــى٢هم وواظبـــــــاتهم بمىظـــــــب يـــــــىابِ ؾـــــــحر ألٖا

ــا ال٨شــ حَر ازــت وخماًــت ؤٞــغاص الخــضماث الُبُــت وؤلاوؿــاهُت وخماًــت ألاؾــغي وجبــاصلهم ٚو حر ، ـبعؾــالُاث ؤلٚا

والق٪ ؤن سجل اللجىت الضولُت خاٞل بالىجاخاث والاهجاػاث ختى فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغة، ٦مـا 

ــــم خــــاالث الٟكــــل الٗضًــــضة، فــــي بوكــــاء مىــــا٤َ آمىــــت ومىــــا٤َ ٖــــؼ٫ والخــــضزل  هحخــــذ ألامــــم اإلاخدــــضة، ٚع

ؿالُٞا وعواهضا بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاأزظ الؿُاؾُت   (1  .طل٪ٖلى ؤلاوؿاوي في بٌٗ اإلاىا٤َ مشل ًٚى

صومـا للىهـ٠ الٟـاٙع مـً ال٨ـإؽ، ٞهىـا٥ الٗضًـض  الىٓـغ  ال ًجـب ٧ل َظا ًضٖىها بلى ال٣ى٫ بإهـه 

ُت فـي الخدلُــل، مشــل َـظٍ الخـاالث ال بـض مـً ، ل٨ـً فـي ي وعاء ؤلازٟا٢ـاثسخٟـمـً الىجاخـاث ج ال و اإلاىيـٖى

ـــــــتراٝ بتراظــــــ٘ ؤلاهجــــــاػاث الؿــــــا ؤلاهةها٧ــــــاث للمبــــــاصت  ػٍــــــاصةب٣ت ؤمــــــام الخدــــــضًاث اإلاٗانــــــغة، و بــــــض مــــــً ؤلٖا

خ٣٣هـا ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي ٦ٗملُـت جىُٟـظ  تيـالـؤلاوؿاهُت، وباإلا٣ابل ًجـب اؾـخٛال٫ مـىاًَ الىجـاح 

 ٤ مشالُـــت وججغبـــت ها خـــت ال بـــض مـــً حٗمُمهـــا وجـــضُٖمها والشىـــاء ٖلجهـــا فـــي ٧ـــل اإلاداٞـــل، وال بـــض مـــً الدؿـــٍى

المي للؿلى٧اث الؿلُمت لل٨شــحر مـً ال٣ـىي  مـا٫ الٗضاثُـت ؤلٖا والـضو٫ فـي مجـا٫ ؤلامخشـا٫ لًـىابِ ؾـحر ألٖا

ألن و٢ٗهـــا ال ٣ًـــل جـــإزحرا ٖـــً ؤلاهةها٧ـــاث بدُـــض ًسلـــ٤ قـــٗىعا ٖامـــا بًـــغوعة اهةهـــاط هٟــــ الـــىهج ؤلاوؿـــاوي 

ُـــت  وزلـــ٤ الالــــتزام الخبـــاصلي بـــحن ؤَـــغاٝ الــــجزإ فـــي اخــــترام ال٣ىاٖـــض  ـــؼ الـــغ٦ً اإلاٗىـــىي لل٣ىاٖـــض الٗٞغ وحٍٗؼ

ظاهـــب ٧ـــل َـــٝغ ججـــاٍ الُــــٝغ آلازـــغ، خُـــض ؤن عؾـــالت ال٣ـــاهىن الـــضولي ؤلاوؿـــاوي هــــي ؤن ؤلاوؿـــاهُت مـــً 

ُــــت مــــً ال٣ىاٖــــض اإلاكــــتر٦ت بــــحن ٧ــــل صو٫ الٗــــالم و٧ــــل  ــــغاٝ بــــىٟـ الكــــ٩ل والدجــــم والىٖى ًلـــــتزم ٧ــــل ألَا

اث اإلاؿلخت فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت ٚحـر الضولُـت، ألن ؤلالـ بهـظا تزام ـال٣ىاث اإلاؿلخت وإلاا ال ختى بحن اإلاجمٖى

لجها ٣ًىم التزام بخترامها.ال٣اهىن ٩ًىن مً الضو٫ ألنها مً ؤوكإ َظٍ ال٣ىاٖض مىظ البضا  ًت ٖو

ما٥ الّذائيت؟: ما٥ الّذائيت؟:زاهيا: َل ظي٢ون املعخٝبل أ٘مل دون لوابي ظير ألِا   زاهيا: َل ظي٢ون املعخٝبل أ٘مل دون لوابي ظير ألِا

ــغاٝ اإلاخدمؿـــت إلًجــاص خلـــى٫  فــي الخ٣ُ٣ــت َـــظا الؿــاا٫ ٢ــض ٩ًـــىن مؿــخٛغبا مــً الٗضًـــض مــً ألَا

جُغخهـا َـظٍ  تيـالـاإلاٗانـغة  في الجزاٖاث بال ؤهه يغوعي لبُان م٩اهت َظٍ ال٣ىاٖض للمك٨الث ؤلاوؿاهُت،

مـــــا٫ الٗضاثُـــــت وصون البروجى٧ـــــىلحن ؤلايـــــاُٞحن  الجزاٖـــــاث، ٨ُٞـــــ٠ ؾـــــ٩ُىن الخـــــا٫ صون يـــــىابِ ؾـــــحر الٖا

طا وؤلاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بدٓغ وج٣ُُض ؤهىإ مُٗىت مـً ألاؾـلخت، مـً اإلاا٦ـض ؤن الاهةها٧ـاث لـً جخى٢ـ٠، وب

 (2) ٧ان الىي٘ ؾِئا في وظىص َظٍ ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت، ٟٞي ُٚابها ؾ٩ُىن ؤؾىؤ بضون ؤصوى ق٪.

                                                           

 .22، ٓوعغ ٍبثن، ص ش١ٕذٌذسك٣زو٣ش  -(1

، ٓوعغ 1999، >>ارلبه٤بد ع٤٘ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيٓبٕ<<، ٓقزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو عبٔذٚصا٣ق -(2

 .53ٍبثن، ص 
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والخ٣ُ٣ـــــت الٗلمُـــــت ج٣ـــــى٫ ؤن ال٣اٖـــــضة ال٣اهىهُـــــت فـــــي ال٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي ج٣ـــــضم الؿـــــلى٥ 

ىـض َـظا الخـض ًخى٢ـ٠ ـالىاظب ؤلاجبإ وجه٠ الخغو٢اث بإنها مسالٟت زُ ٖمـل حرة ؤو بهةها٥ ظؿـُم، ٖو

ال٣اٖــضة ٦مهــضع مىيــىعي للمبــاصت ؤلاوؿــاهُت، وبٗــض طلــ٪ جبــضؤ مهمــت آلُــاث جىُٟــظ َــظٍ ال٣اٖــضة ؾــىاء 

ـغاٝ  ٗـىص ؤلالــتزام بال٣اٖـضة مـً ٖضمـه لخؿـً هُـت ألَا ٧اهذ في قـ٩ل آلُـاث و٢اثُـت ؤو ع٢ابُـت ؤو عصُٖـت، َو

لى َظا اإلاؿخىي ًـخم بٖـالن ٞكـل ؤو هجـاح الٗملُـت ٩٦ـل، وؤي هجـاح ؤو بزٟـا١ ال ًجـب ؤن  مً ٖضمه، ٖو

للىجـــاح ؤو الٟكـــل فـــي جُب٣ُهـــا وجىُٟـــظَا، وهـــي مؿـــإلت مغظُٗـــت ٌٗـــىص لل٣اٖـــضة ال٣اهىهُـــت ب٣ـــضع مـــا ٌٗـــىص 

 حؿاٖض في ٖملُت بٖاصة الخ٣ُُم.

ــبرع ال٨شـ حر ـومً الُبُعي ؤن ُٚاب ال٣ىاٖـض الضولُـت ؤلاوؿـاهُت ؾـُجٗل مـً الىيـ٘ ؤ٦ــثر ؾـىءا ٍو

ؤن ٧ــل مــا لــِـ مدٓــىعا بــىو زــام  بر ـخــحر مــً ال٣ــىي حٗـانــت وؤن ال٨شــؤلاوؿــاهُت، ز حر ـٚــمــً الؿــلى٧اث 

َى ٖمل ظاثؼ بؾـخسضامه فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت، صون الىٓـغ بلـى مـا جملُـه ال٣ىاٖـض الٗامـت لل٣ـاهىن الـضولي 

اإلا٣ـــاجلحن ومبـــضؤ الخىاؾـــب وخٓـــغ الهجمـــاث الٗكـــىاثُت،  حر ـٚـــؤلاوؿـــاوي مـــً يـــغوعة الخمُــــحز بـــحن اإلا٣ـــاجلحن و 

ٖلــــى طلــــ٪ بصٖــــذ ٢ــــىاث ؤلاخــــخال٫ ؤلاؾــــغاثُلي ؤن اؾــــخسضام الٟىؾــــٟىع ألابــــٌُ لــــِـ مدٓــــىعا  و٦مشــــا٫

ـا صـخُذ فـي ُٚـاب هـو زـام بهـظا الؿـالح ل٨ـً بؾـخسضامه  ـظا ال٨ـالم ْاٍَغ بمىظب ال٣اهىن الضولي، َو

ـــــى ؤلاؾـــــخيخاط الـــــظي  فـــــي اإلاىـــــا٤َ اإلا٨خٓـــــت بالؿـــــ٩ان اهةهـــــا٥ إلابـــــضؤ الخمُــــــحز وخٓـــــغ الهجمـــــاث الٗكـــــىاثُت َو

ـــــغ  2009نـــــلذ بلُـــــه بٗشـــــت ألامـــــم اإلاخدـــــضة لخ٣مـــــ ي الخ٣ـــــاث٤ للــــــجزإ اإلاؿـــــلر فـــــي ٚـــــؼة لٗـــــام جى  يـــــمً ج٣ٍغ

ٕى إلاجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان ما ًلي:ٔولذظخون "  " والظي ظاء في مىظٍؼ الخىُٟظي اإلاٞغ

   جىٍــوي ِاــع إظــخّما٥ أظــلحت ـاظــدىادا إلــع الخحٝيــٞ الــزي أحشجــ  البّثــت فــي الحــوادر الــ"

ألابــين والٝــزائٚ العــهميتل ٘ خ ــال بيىمــا جوا٘ــٞ ِاــع أن الٙوظــٙوس ألابــين  مّيىــت مثــل الٙوظــٙوس 

ليغ محٍوسا ملوحب الٝاهون الذولي في َزٍ املشحلتل جخلق إلع أن الٝواث إلاظشائيليت ٜـذ إحعـمذ 

الوة ِاـع رلـ٤ ٘ـ ن ألاوبـاء ِـالجو  باألاظت خاس ِاع هحو من  ي في جٝشيش إظخخذام  في مىاوٞ مبييتل ِو

بين ب ـــــشوح هاج ـــــت ِـــــً اظـــــخخذام الٙوظـــــٙوس ألابـــــين ٜـــــذ جحـــــذزو ِـــــً ؼـــــذة الحـــــشوٛ مشىـــــو  مفـــــا

ير الٝابلـت للّـالجل وحّخٝـذ البّثـت أن ييب ـي الىٍــش ـالىاحمـت ِـً َـزٍ املـادة بـل واحياهـا ِـً وبيّت ـا ٔـ

 (1)" ب ذيت في حٍش اظخخذام الٙوظٙوس ألابين في املىاوٞ املبييت.

حر مدٓـىعة بمىظـب ال٣ـاهىن ـٚـ بر ـخـؾـلخت الٟىؾـٟىعٍت حٗل٣ض ؤ٢غث بٗشـت ج٣مـ ي الخ٣ـاث٤ بـإن ألا 

٣ــــت اؾــــخسضامها، والـــــتي جسًــــ٘ لل٣ىاٖــــض  ٍغ الــــضولي ل٨ــــً اإلاأزــــظة ال٣اهىهُــــت هــــي فــــي ٦ُُٟــــت اؾــــخسضامها َو

ال٣امـــــت لل٣ـــــاهىن الـــــضولي ؤلاوؿـــــاوي ؤلاجٟـــــاقي والٗغفـــــي، وبطا ٧ـــــان َـــــظا َـــــى الخـــــا٫ خــــــتى فـــــي وظـــــىص ال٣ىاٖـــــض 

مــا٫ ؤلاوؿـاوي ٨ُٞــ٠ ؾــ٩ُىن الخـا٫  فــي ُٚــاب ٢ىاٖــض ال٣ـاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي وزانـت يــىابِ ؾــحر ألٖا

الٗضاثُت و وبالخالي ٖضم وظىص ؤي خٓغ صولـي ٖلـى وؾـاثل وؤؾـالُب ال٣خـا٫ وال جىٓـُم لؿـلى٧اث اإلادـاعبحن 

فــي خ٣ــى٢هم وواظبــاتهم، وال قــ٪ ؤهــه وألَمُــت َــظٍ ال٣ىاٖــض ال ًم٨ــً الخسلــي ٖثهــا وال ؤلاؾــخٛىاء ٖثهــا بــإي 

ا وجدؿحن ؤلامخشا٫ الضولي لها.خا٫ م َغ ا والٗمل ٖلى جٍُى َؼ جب حٍٗؼ  ً ألاخىا٫، ٍو

                                                           

رمش٠ش ثؼثخ األُِ اٌّزسذح ٌزمظٟ اٌسمبئك ثشأْ إٌضاع  –اٌؼشث١خ اٌّسزٍخ األخشٜ  زبٌخ زمٛق اإلٔغبْ فٟ فٍغط١ٓ ٚاالساػٟ -(1

 .11، 10، ٓوعغ ٍبثن، ص ص االعزٕزبخبد ٚاٌزٛط١بد)اٌّٛخض اٌزٕف١زٞ(-فٟ غضح
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ما٥ الّذائيت: ما٥ الّذائيت:زالثا: مخىلباث املشحلت الٝادمت ملواحهت جحذياث لوابي ظير ألِا   زالثا: مخىلباث املشحلت الٝادمت ملواحهت جحذياث لوابي ظير ألِا

مــً ٧ــل مــا ؾــب٤، و٢بــل بًجــاص الخلــى٫ الٗملُــت ال بــض مــً جدضًــض مــىاًَ ؤلاقــ٩االث والًـــ٠ٗ، 

ما٫ الٗضاثُت ؾـىاء فـي وؾـاثل ال٣خـا٫ و٢ض جُغ٢ىا ؾاب٣ا للخدضًاث اإلاٗان غة التي جىظه يىابِ ؾحر ألٖا

مـــا٫ الٗضاثُـــت مـــً زـــال٫  ـــاع ال٣ـــاهىوي لؿـــحر ألٖا و٦ـــظل٪ ؤؾـــالُب ال٣خـــل، و٦ـــظل٪ إلاـــىاًَ الًـــ٠ٗ فـــي ؤلَا

ُـــــــاب بٗـــــــٌ الىهـــــــىم الخانـــــــت بـــــــبٌٗ الىؾـــــــاثل وألاؾـــــــالُب الىاؾـــــــٗت  ٚمـــــــىى بٗـــــــٌ ال٣ىاٖـــــــض ٚو

قـــ٩الُت ألا٦ــــبر ٧اهـــذ فـــي جىايــ٘ـ آلالُـــاث الخىُٟظًـــت لًـــىابِ ؾـــحر ؤلاؾـــخسضام فـــي الجزاٖـــاث اإلاٗانـــغة، وؤلا 

ما٫ الٗضاثُت ؾىاء الى٢اثُت والغ٢ابت ؤو الغصُٖت.  ألٖا

اث ال٣اهىهُــت والٗملُــت التـي ال بــض مــً الٗمـل ٖلجهــا، خُــض  وبالخـالي ٞــةن َىـا٥ الٗضًــض مــً اإلاؿـخٍى

لــــى ؤن الخدــــضي ألاؾاســــ ي ٖلــــى اإلاــــضي اإلاىٓــــىع، َــــى جد٣ُــــ٤ ؤلالـــــتزام ب ٣ىاٖــــض ال٣ــــاهىن الــــضولي ؤلاوؿــــاوي ٖو

ت فـي ْـل اهدكـاع ز٣اٞـت  مـا٫ الٗؿـ٨ٍغ ُـان اإلاضهُـت مـً مسـاَغ ألٖا الخهىم خماًت الؿ٩ان اإلاـضهُحن وألٖا

ـــــا، ومــــً اإلاٗــــغوٝ ؤن اإلابـــــاصت ؤلاوؿــــاهُت ال حؿـــــخسضم ـالٗىــــ٠ وال٨غاَُــــت والخُهـــــ حَر حر الٗغقــــي وؤلابــــاصة ٚو

ثر هٓغا لؤلزـغ الٟٗـا٫ الـظي ـها بل حٗخمض ٖلى ؾُاؾُت ؤلا٢ىإ ؤ٦ال٣ىة في ٧ل ألاخىا٫ لخُٟٗل ووكغ بخ٩ام

ًد٣٣ــــــه َــــــظا ألاؾــــــلىب ٖلــــــى الــــــضو٫ زانــــــت، ألن الــــــضو٫ لِؿــــــذ مساَبــــــت بــــــةخترام ال٣ىاٖــــــض ؤلاوؿــــــاهُت 

ــــاصة ظهـــــىص وكـــــغ ال٣ـــــاهىن الـــــضولي (1)ٞدؿــــب، بـــــل بنهـــــا مُالبـــــت ب٨ٟالــــت بخترامهـــــا ٦ـــــظل٪ ٩ـــــىن طلـــــ٪ بٍؼ ، ٍو

ت فــي الضولــت، وال بــض مــً وكــغ ز٣اٞــت الدؿــامذ والٟٗــى والخٗــاٌل ؤلاوؿــاوي ٖلــى ألانــٗضة اإلاضهُــ ت والٗؿــ٨ٍغ

الؿـــــلمي والٗمـــــل ٖلـــــى جـــــظلُل ال٣ٗبـــــاث والخالٞـــــاث بـــــحن ألاٞـــــغاص والجماٖـــــاث، وحصـــــجُ٘ ال٣ىـــــىاث الىصًـــــت 

 والضبلىماؾُت والؿُاؾُت لخل الجزاٖاث بالُغ١ الؿلمُت.

ـــــاصة الًـــــٍٛى الؿُاؾـــــُت وال٣اهىهُـــــ ـــــاث اإلاؿـــــلخت وباإلا٣ابـــــل ال بـــــض مـــــً ٍػ ت ٖلـــــى الـــــضو٫ واإلاجمٖى

ـــغاى  بٛــغى خملهــا ٖلــى بخـــترام ٢ىاٖـــض ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي، ُٞاإلاــا جـــم بؾــخٛال٫ ٧لمــت بوؿــاوي أٚل

ـــت مـــا ٌؿـــمى بالخـــضزل ؤلاوؿـــاوي ؤو الخـــضزل مـــً  اؾـــخسضام ال٣ـــىة لخـــل الجزاٖـــاث وخماًـــت اإلاـــضهُحن فـــي هٍٓغ

ُت لــظل٪،  ــ٤ ال٣ىــىاث الكــٖغ ل٨ــً جُب٣ُهــا بال٨ُُٟــت الخالُــت ًجٗلهــا مجــغص ؤصاة ؤظــل ؤلاوؿــاهُت ٖــً ٍَغ

َُمىـــت وحؿـــلِ ٖلـــى الـــضو٫ مـــً ٢بـــل مجلــــ ألامـــً الـــضولي والـــضو٫ ال٨ــــبري اإلاؿـــُُغة ٖلُـــه، لـــظل٪ ٞـــةن 

تزام ـبلـــــ ؤي اإلاجخمـــــ٘ الـــــضولي لـــــً ًدخمـــــل مؿـــــخ٣بال ؾُاؾـــــُت ال٣ـــــىي والهُمىـــــت ونـــــغإ اإلاهـــــالر، خُـــــض ؤن

بنــــى ٖلــــى ؤؾــــاؽ الاخــــ ًُ مــــً ام اإلاخبــــاص٫ بــــحن الــــضو٫ واإلاؿــــاواة فــــي ٧ــــل اإلاجــــاالث بــــض٫ تر ـمؿــــخ٣بلي ًجــــب ؤن 

 ًِٛ ؤلا٢خهاصي والؿُاس ي مً ظاهب واخض ألن َظٍ الؿُاؾُت ؤزبدذ وجشبذ ٞكلها ٖلى خض آلان.ال

بن اإلاجخمــــ٘ الــــضولي ًدخــــاط بلــــى بٖــــاصة الخــــىاػن صازــــل ٧ــــل م٩ىهــــاث ؾــــىاء مــــً الــــضو٫ واإلاىٓمــــاث 

تزام ـلــي صاثمــا مــا ًدخــاط فــي ٢ىاٖــض مكــتر٦ت وحٗــاون ومؿــاواة فــي ؤلالــالضولُــت ألن ال٣ــاهىن صولــي ٧ــان ؤو صاز

لـــى مـــضي الخجـــاعب الؿُاؾـــُت  مـــً ؤظـــل جد٣ُـــ٤ الٗضالـــت، والٗضالـــت الضولُـــت ٚــــحر مد٣٣ـــت بلـــى خـــض آلان، ٖو

بري وال ـوال٣اهىهُــــــت والخٗاَضًــــــت والخٟاويــــــُت لل٣ــــــاهىن الــــــضولي ؤلاوؿــــــاوي مــــــظ وكــــــإجه لــــــم ج٨ــــــً الــــــضو٫ ال٨ــــــ

لـى الــضوام ٧اهــذ الــضو٫ اإلاىٓمـاث الضول ُــت الغؾــمُت مدـامي وخــاعؽ ال٣ــاهىن الــضولي ؤلاوؿـاوي بــل ٧اهــذ ٖو
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لـى عؤؾــها اللجىـت الضولُــت للهـلُب ألاخمــغ، ٞهـي لِؿــذ مـً ًملــ٪ ـالًـُٟٗت واإلاىٓمــاث ٚـ حر الخ٩ىمُــت ٖو

ص آلــــت الـــــضماع وال بزــــاعة الجزاٖـــــاث اإلاؿــــلخت وجـــــإظُج نــــغاٖاث اإلاهـــــالر والخىؾــــ٘ والؿـــــُُغة ٖلــــى ؤلا٢خهـــــا

 والجٛغاُٞا وزل٤ ؤهٓمت مىالُت وال٣ًاء ٖلى اإلاٗاصي مثها.

بري يـمً ال٣ـاهىن طاجـه واإلااؾؿـاث اإلا٩لٟـت بدىُٟـظٍ ـول٣ض جغظمذ َظٍ الؿـُُغة مـً الـضو٫ ال٨ـ

٨ُـــت ٧اهـــذ مـــً ؤقـــض ؤٖـــضاء اإلاد٨مـــت الجىاثُـــت الضولُـــت بال ؤنهـــا ٧اهـــذ مـــً  طاتهـــا، ٞالىالًـــاث اإلاخدـــضة ألامٍغ

فـــي ٖملُـــت اإلاىا٢كـــت ٖلـــى هٓـــام عومـــا ألاؾاســـ ي و٦بلخـــه بالٗضًـــض مـــً ال٣ُـــىص مشـــل  ؤ٦ــــثر اإلاٟاويـــحن خماؾـــت

٪ وججمُض الضٖىي متـى قـاء ويـض  ٞغى ؾلُاث اؾخصىاثُت إلاجلـ ألامً ٖلى اإلاد٨مت وؾلُخه في جدٍغ

ـــغ خـــا٫ الٗـــضوان ، ومـــ٘ ٧ـــل طلـــ٪ لـــم جهـــض١ ٖلـــى الىٓـــام ألاؾاســـ ي وعاخـــذ ح٣ٗـــض (1)مـــً قـــاء و٦ـــظل٪ ج٣ٍغ

خهــــاهت إلاىاَىجهــــا وجًــــِٛ ٖلــــى الــــضو٫ مــــً ؤظــــل ٖــــضم الخهــــض٤ً ٖلُــــه ملىخــــت ب٣ُــــ٘ اجٟا٢ُــــاث زىاثُــــت 

الٗال٢ـــاث والخٗـــاون ؤلا٢خهـــاصي والٗؿـــ٨غي واإلاؿـــاٖضاث لـــضو٫ بُٗثهـــا، زـــم ٖـــاصث مـــغة ؤزـــغي لدؿـــخسضم 

ـ٤  ُم اللُبـي الؿـاب٤ مٗمـغ ال٣ـظافي ٖـً ٍَغ قى٦ت اإلاد٨مت يض الـغثِـ الؿـىصاوي ٖمـغ البكـحر ويـض الـٖؼ

ىـــــضا وال٩ىوٛـــــى ولُبُـــــا مجلــــــ ألامـــــً، وال   قـــــ٪ ؤن الخـــــاالث اإلاٗغويـــــت ٖلـــــى اإلاد٨مـــــت هـــــي الؿـــــىصان وؤٚو

٣ُــا الىؾــُى وؾــاخل الٗــاط يــض ؤ٦ــ ٣ُــت ٣ٞــِ ـوبٍٞغ ٣ُــا مــً مــىاَني َــظٍ الــضو٫ ؤلاٍٞغ ً بٍٞغ ثر مــً ٖكــٍغ

ض بها باَل. ٍع
ُ
 لها صاللت ٖلى حؿُِـ صوع اإلاد٨مت وؤنها ؤصاة ال٣ىي يض ال٠ًُٗ، ؤو ٧لمت خ٤ ؤ

ُــت ؤلانـالح ًجــب ؤن ج٩ـىن للمجخمــ٘ الـضولي ؤوال وجد٣ُــ٤ اإلاؿـاواة الضولُــت ُٞـه بضاًــت لـظل٪ ٞٗمل

 ـبري جخجاوػَـا فـي حكـ٨ُلالـضو٫ ال٨ـ ذمـازغا وؤنـبد ؤزبدـذ ٞكـال بٗـض ٞكـل تيـالـبمىٓمت ألامم اإلاخدـضة 

حرة ٖلــــى مبــــاصت ال٣ــــاهىن ـالخدالٟــــاث والخــــضزل الٗؿــــ٨غي، زــــم بوكــــاء مىٓمــــت ؤزــــغي ؤو بنــــالح َــــظٍ ألازــــ

ؤن اجٟا٢ُــــاث ظىُــــ٠ ألاعبــــ٘ والبروجى٧ـــــىلحن  ىن الٛــــاب، ألن الجمُــــ٘ ٌٗلـــــملــــضولي ولــــِـ ٖلــــى مبـــــاصت ٢ــــاها

اًــت ٧املــت لؤلمـــم  ؤلايــاُٞحن وال٣ىاٖــض اإلاخٗل٣ــت بدٓــغ وج٣ُُــض وؾــاثل وؤؾـــالُب ال٣خــا٫ لــى ٧اهــذ جدــذ ٖع

 اإلاخدضة.اإلاخدضة ل٩اهذ ٢ُمةها ال٣اهىهُت مخضهُت بلى ؤبٗض الخضوص ٦ما َى خا٫ مُشا١ ألامم 

ال بض مـً الٗمـل ٖلـى نـُٗض جُٟٗـل ٢ىاٖـض ال٣ـاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي مـً زـال٫ آلالُـاث الضولُـت  

ب و  ــــ٤ حصــــجُ٘ الاهًــــمام واإلاىاثمــــت واليكــــغ والخــــضٍع ىُــــت ٖــــً ٍَغ طلــــ٪ مــــً ألاؾــــالُب الٗملُــــت  حر ـٚــــوالَى

هىن الؿـاعي اإلاٟٗـى٫ ٖلـى ال٣ـا ل٪ بن اؾـخضعى ألامـغ بظـغاء حٗـضًالثلخدؿحن ؤلامخشا٫ لهظٍ ال٣ىاٖض، و٦ـظ

ـــؼ الىٓــــام ال٣ـــاهىوي، وال بــــض مـــً ؤن جإزــــظ الـــضو٫ ػمــــام  لخجـــاوػ مـــىاًَ ال٣هــــىع والـــى٣و والشٛــــغاث لخٍٗؼ

اإلابـــاصعة بالخٗـــاون مـــ٘ اللجىـــت الضولُـــت ومىٓمـــت ألامـــم اإلاخدـــضة للثهـــىى باإلابـــاصت ؤلاوؿـــاهُت وظٗـــل الٗـــالم 

 م الضولي.ؤًٞل خاال وبِئت مالثمت لخد٤ُ٣ ال٨غامت ؤلاوؿاهُت والؿل

وال بــض مــً ب٢ىــإ اإلاجخمـ٘ـ ؤن اإلاٗغ٦ــت هــي فــي البضاًــت فــي هبــظ الخــغب ٧ىؾــُلت لخــل الجزاٖــاث بُثهــا، 

إله٣ــــام الًــــِٛ ٖلــــى ال٣ىاٖــــض ؤلاوؿــــاهُت وججىــــب و٢ــــٕى ال٩اعزــــت، وفــــي خــــا٫ بؾــــخدالت طلــــ٪، ال بــــض مــــً 

حن مث ت لهىث ؤلاوؿاهُت وب٢ىإ الجمُ٘ بًغوعة طل٪ زانت للٗؿ٨ٍغ  (2) هم.بُٖاء ألاولٍى

                                                           

 .172، 171، 169، >>ٗظْ اإلكػبء أٓبّ أُؾٌٔخ اُغ٘بئ٤خ اُل٤ُٝخ<<، ٓوعغ ٍبثن، ص ص ػزٍُٓؾٔل ؽبىّ  -(1

، ٓوعغ 1999، >>ارلبه٤بد ع٤٘ق ثؼل ٗظق هوٕ ٖٓ اُيٓبٕ<<، ٓقزبهاد ٖٓ أُغِخ اُل٤ُٝخ ُِظ٤ِت األؽٔو عبٔذٚصا٣ق -(2

 .53ٍبثن، ص 
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مـــــا٫ الٗضاثُـــــت والٗمـــــل  إلاـــــا ؾـــــب٤،  ههـــــل بلـــــى ؤهـــــه و٠خالــــــت ال بـــــض الثهـــــىى بًـــــىابِ ؾـــــحر ألٖا

مــــً ؤظــــل الخــــض ٖلــــى  ،جىُٟــــظَا وجُبُــــ٤ مًــــمىنها واؾــــخٛال٫ ال٣ُمــــت ال٣اهىهُــــت اإلالؼمــــت وؤلاوؿــــاهُت لهــــا

ــؼ آلُــاث جىُٟــظَا وجُٟٗلهــا ألظــل  الخهــى٫ ٖلــى ؤلالتــزام بهــا، ٦مــا ًجــب اؾــخ٨ماال لهــظٍ الجهــىص، مــً حٍٗؼ

ترام َظٍ ال٣ىاٖض ؾىاء في ظىاهبها الغ٢ابُـت والى٢اثُـت و٦ـظل٪ الغصُٖـت ـترام و٦ٟالت اخـيماهاث ٧اُٞت إلخ

ني. حن الضولي والَى  ٖلى اإلاؿخٍى

الالػمــت مــً ؤظــل  الىٓــام ال٣ــاهىوي وبظـغاء الخٗــضًالثمـً ظهــت ؤزــغي ال بــض مــً بٖـاصة ج٣ُــُم َــظا 

ختـى ال ًـاصي ألامـغ بلـى زؿـاعة ًىابِ وبظغاء َظٍ الٗملُت صون حؿـٕغ هظٍ الالثهىى بال٣ُمت ال٣اهىهُت ل

ـــ٤  ٣ـــت مــــخإهُت وص٣ُ٢ـــت ٖـــً ٍَغ ؤي م٩اؾـــب بوؿـــاهُت ٢اثمـــت، بـــل ال بـــض مـــً اؾـــخٗغى َـــظٍ ال٣ىاٖـــض بٍُغ

لــى عؤؾـها اللجىــت الضولُـت مــً ؤظـل جدؿـحن ؤلامخشــا٫ لهـا وؾــض الشٛـغاث ال٣اهىهُــت  الجهـاث طاث ال٨ٟـاءة ٖو

 ٞ٘ الٛمىى.ومىاًَ ال٣هىع وع 

مـا٫ الٗضاثُـت وباإلا٣ابــل  غ يـىابِ ؾـحر ألٖا وفـي ألازُــغ ، ٢ـض الخٓىـا الخ٣ـضم ال٨بُــغ فــي مجـا٫ جُـٍى

ـغ  ال بـض  اصة ال٨بُـغة في حجم الاهةها٧اث فـي الجزاٖـاث اإلاؿـلخت اإلاٗانـغة، وبهُال٢ـا مـً َـظا الىا٢ـ٘ اإلاٍغ الٍؼ

اث ال٣اهىهُـت واإلاُضاهُـت وال٣ًـا ـت والؿُاؾـُت فـي ؾـبُل مً الٗمل ٖلى ٧ل اإلاؿـخٍى ثُت وألازال٢ُـت والتربٍى

ُان ما٫ الخغب ٦ٟالت ؤخـترام َظٍ ال٣ىاٖض وخماًت اإلاضهُحن وألٖا  .ُتاإلاضهُت مً ؤزُاع ألٖا
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ـــت ـــتخــــــــــــــــــــــاجمـــــــــــــــــــــ   خــــــــــــــــــــــاجمـــــــــــــــــــــ

ىابِ حٗغيىا مً زال٫ بابحن ؤخضَما هٓغي والشاوي جُب٣ُي وج٣ُُمي، بلى صعاؾت مىيٕى ي

اع  ما٫ الٗضاثُت مً مسخل٠ ظىاهبه، ٞخُغ٢ىا يمً الباب ألاو٫ لئلَاع اإلاٟاَُمي وؤلَا ؾحر ألٖا

ىا مً زاللٖما٫ الٗضاثُتال٣اهىوي لًىابِ ؾحر ألا  خي لهظٍ الًىابِ في ه ب، وحٗٞغ لى الخُىع الخاٍع

الًىابِ  ٦ما ٖغظىا ٖلى مٟهىم َظٍالٗهىع الىؾُى وفي الٗهغ الخضًض، الخًاعاث ال٣ضًمت و 

ا ال٣اهىوي مً زال٫ ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بىؾاثل  بُٗةها ال٣اهىهُت وهُا٢ها اإلااصي، زم ها٢كىا بَاَع َو

حر اإلاكغوٖت لها.  وؤؾالُب ال٣خا٫ م٘ جدضًض ألاَضاٝ اإلاكغوٖت ٚو

ما٫ الٗضاثُت والخدضًاث التي جىاظهها  زم جىاولىا في الباب الشاوي، آلُاث جىُٟظ يىابِ ؾحر ألٖا

ىا مً زاللها ٖلى آلالُاث الضولُت الى٢اثُت والغ٢ابُت والغصُٖت، في ا لجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة، وحٗٞغ

ني، بياٞت بو٦ظل٪ آلالُاث الى٢اثُت والغ٢ابُت وال لى هٓام اإلاؿاولُت ًٖ غصُٖت ٖلى الهُٗض الَى

ما٫ الٗضاثُت، ختى ونلىا بلى ٖملُت ج٣ُُم ٖامت ألصاء  ً َظٍ ال٣ىاٖض ماهةها٧اث يىابِ ؾحر ألٖا

، م٘ ج٣ُُم لضوع اإلاٗانغة ؾالُب ال٣خا٫ في الجزاٖاث اإلاؿلختزال٫ الخدضًاث الخانت بىؾاثل وؤ

ىُت في الىا٢٘، لىهل بلى بؾخيخاظاث ٖامت و٢غاءة في وا٢٘ ومؿخ٣بل  آلُاث الخىُٟظ الضولُت والَى

ما٫ الٗضاثُت بهُال٢ا مما ؤجاخه لىا َظا البدض.  يىابِ ؾحر ألٖا

حر ومً ز ال٫ جدلُل اإلاىاص ال٣اهىهُت وآلاعاء ال٣ٟهُت، واؾخٗغاى ٢غاعاث اإلاىٓماث الضولُت ٚو

ؤلاظابت اإلاُلىبت ٖلى ؤلاق٩الُت، مما ؤجاح  طل٪ مً اإلاهاصع واإلاغاظ٘، جىنلىا يمً زىاًا َظا البدض بلى

جُبها في جغ مجمىٖت مً الىخاثج وؤلا٢تراخاث ال٣اهىهُت والٗملُت وؿخٗغيها خؿب  لىا الىنى٫ بلى

 البدض، ٖلى الىدى الخالي:

  أوال: الىخــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــم:أوال: الىخــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــم:

ما٥ الّذائيت مً خال٥ جىوسَا الخاسيخي:  --11 ما٥ الّذائيت مً خال٥ جىوسَا الخاسيخي:مشحليت إظخٝشاس لوابي ظير ألِا   مشحليت إظخٝشاس لوابي ظير ألِا

ما٫ الٗضاثُت ٖلى ٚغاع مجمل ٢ىاٖض اجىنلىا، بلى ؤ ل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ن يىابِ ؾحر ألٖا

ةها الت جاع هخاط ججغب لت مً اإلاماعؾاث التي ٖٞغ  كٗىب مىظ ال٣ضم، وم٘ وخكُت الهغاٖاثٍسُت ٍَى

٣ُت الخًاعاث جل٪ بال ؤن آهظا٥  ذ ظىاهب مً الخىُٓم في بصاعة خغوبها بضاًت مً ال٣باثل ؤلاٍٞغ ٖٞغ

ىهُت، بحن خٓغ ألاؾلخت اإلاؿممت وخٓغ الهجىم ٖ لى ال٣ضًمت وخًاعة بالص الغاٞضًً والخًاعة الٟٖغ

اناث جىُٓم ؾلى٥ اإلا٣اجلحن ألاشخام الٗؼ٫ وبٖالن الخغب حر طل٪ مً بَع ، وبك٩ل ممازل ٧اهذ ٚو

غ َظٍ ألاٞٗا٫ ؤلاوؿاهُت، ُٞما لم جخُىع َظٍ اإلاباصت  للخًاعجحن الهِىُت والهىضًت بؾهاماث في جٍُى

ت مً ؤٞالَي الُىهاهُحن والغومان بال مً بٌٗ الضٖىاث الضبالك٩ل اإلاُلىب ل  .ىن وقِكغون٨ٍٟغ

ت مثها في جغؾُش اإلاباصت ؤلاوؿاهُت والتي بغػ ٞجها بك٩ل  ُٞما ؤؾهمذ الضًاهاث زانت الؿماٍو

ت ؤلاوؿاهُت اإلاخ٩املت للخًاعة ؤلاؾالمُت و٦ظل٪  مباصت الغخمت واإلادبت اإلاؿُدُت بٌٗ ٦بحر الىٍٓغ

ٟا   .ظٗل مً الجهىص ؤ٦ثر الكٗىب وخكُت في خغوبهمُٞما قهضث الضًاهت الجهىصًت جدٍغ
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لى عؤؾهمالخإ٣ٟه الضولي في الٗهىع الىؾُى ٖلى ال زم ٖمل  ظىن  نُل للمباصت ؤلاوؿاهُت ٖو

حر اإلا٣اجلحن، وفي الٗهغ الخضًض بضؤث خغ٦ت  حز ـإلابضؤ الخمُ ؤؾـظي ظا٥ عوؾى مً ال بحن اإلا٣اجلحن ٚو

ما٫ الٗضاثُت لُهل بلى الُىع الظي َى ٖلُه آلان.     الخ٣ىحن لًىابِ ؾحر ألٖا

ما٥ الّذائيت:الذوس الباسص للٙٝالذوس الباسص للٙٝ  --22 ما٥ الّذائيت:  إلاظالمي في جىويش لوابي ظير ألِا     إلاظالمي في جىويش لوابي ظير ألِا

ٗت ؤلاؾالمُت ت مخ٩املت لخىُٓم الخغب مً زال٫ اإلاباصت الىاعصة في ال٣غآن  ٢ضمذ الكَغ هٍٓغ

ٟت، وما ب٢خضي به الخلٟاء الغاقضون وال٣اصة اإلاؿلمىن مً بٗضَم  ت الكٍغ م، وألاخاصًض الىبٍى ال٨ٍغ

ت وال الٗؿ٠ُ وال مً الخٗالُم ؤلاؾالمُت الؿمداء، ٞال   ٣ًخل ٚحر اإلا٣اجلحن وال ج٣خل اليؿاء وال الظٍع

بان  خٓغ ٧ل بٞؿاص في ألاعى، وال ٌكٕغ ال٣خا٫ بال م٘  ،، وال ج٣ُ٘ ألاشجاع ةختى الكاة والب٣غ وال الَغ

٤ الخٟهُل الىاعص في البدض.   لضٞ٘ الٓلم ًٖ اإلاؿلمحن وعٞ٘ الٗضوان ٞو

  ::((الَاي وحىيٚالَاي وحىيٚ هٍامي  هٍامي إلاوعاوي إلاوعاوي حذازت جوحيذ م٢وهاث الٝاهون الذولي حذازت جوحيذ م٢وهاث الٝاهون الذولي   --33

ان ؤبغػَا مؿاع الَاي مؿاعاث مخٗضصة للخُىع ٧ ل٣ض ٖٝغ جُىع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي

، و٢ض ٧اهذ َظٍ الغواٞض مؿخ٣لت ومىٟهلت في بضاًت ج٣ىحن َظا ال٣اهىن، ٩ٞاهذ وكإة ومؿاع ظى٠ُ

ما٫ الٗضاثُت ؤو ٢ىاٖض الَاي مهاخبا الجٟا٢ُتي  واجٟا٢ُت الَاي  1907و 1899الَاي يىابِ ؾحر ألٖا

، ووكإث ٢ىاٖض ظى٠ُ اإلاخٗل٣ت بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت في مدُاث مخٗضصة ومىٟهلت 1954

با في اجٟا٢ُت ظى٠ُ  ونىال بلى اجٟا٢ُاث  1929واجٟا٢ُتي ظى٠ُ  1906واجٟا٢ُت ظى٠ُ  1864ج٣ٍغ

جم  ٢1977ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ اإلاٗخمضًً ٖام ، وبة٢غاع البروجى٧ى٫ ؤلاياُٞحن الجٟا1949ظى٠ُ ألاعب٘ 

جىخُض َظٍ اإلاؿاعاث ومٗه جىخُض م٩ىهاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٞانبذ ٢اهىن خماًت ضخاًا 

ما٫ الٗضاثُت هٓامحن في ٢اهىن واخض َى ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.  الجزاٖاث اإلاؿلخت و٢اهىن ؾحر ألٖا

ما٥ الّذائيت  --44 ما٥ الّذائيتِىاـش حّشيٚ لوابي ظير ألِا   ::ِىاـش حّشيٚ لوابي ظير ألِا

ظما٫ ما إل  جىنلىامً زال٫ اؾخ٣غاء مجمىٖت مً الخٗل٣ُاث ال٣ٟهُت والىهىم ال٣اهىهُت 

ى:  ًٍم٨ً بٖخباع  ما٫ الٗضاثُت َو ٟا لًىابِ ؾحر ألٖا  حٍٗغ

يت والخّاَذيت املىىبٝت صمً " ما٥ الّذائيت  ي م موِت الٝواِذ الّ٘ش يت والخّاَذيت املىىبٝت صمً إن لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت  ي م موِت الٝواِذ الّ٘ش إن لوابي ظير ألِا

ير الذوليتل و  ير الذوليتل و النزاِاث املعلحت الذوليت ٔو ال   جىٍم ظلٟو أوشاٗ النزاُ املعلل وجحذد حٝوٜهم ال   جىٍم ظلٟو أوشاٗ النزاُ املعلل وجحذد حٝوٜهم النزاِاث املعلحت الذوليت ٔو

شاك إوعاهيت شاك إوعاهيتوالتزامات م بما ٘ي ا جٝييذ حٝها في اخخياس واظخخذام وظائل وأظاليب الٝخا٥ ٔ   "والتزامات م بما ٘ي ا جٝييذ حٝها في اخخياس واظخخذام وظائل وأظاليب الٝخا٥ ٔ 

ما٫ الٗضاثُت  ت مً الٗىانغ ألاؾاؾُت اإلا٩ىهت لًىابِ ؾحر ألٖا ٣ضم َظا الخٍٗغ٠ مجمٖى ٍو

 الضولي ؤلاوؿاوي. ٦ىٓام ٢اهىوي ٌك٩ل ظؼءا مً ٢ىاٖض ال٣اهىن 

ما٥ الّذائيت:  --55 ما٥ الّذائيت:حّذد املبادئ الّامت امل٢وهت لموابي ظير ألِا   حّذد املبادئ الّامت امل٢وهت لموابي ظير ألِا

ما٫ الٗضاثُت حكخمل ٖلى ٢ىاٖض ٖامت جد٨م وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ في  بن يىابِ ؾحر ألٖا

خ٣ض ا و٦ُُٟت اؾخسضامها ومىهج بزخُاع ألاَضاٝ، ٍو َظٍ اإلاباصت ال٣اٖضة الٗامت والتي ج٣ي ي  مبزخُاَع

"، أوشاٗ النزاُ في إخخياس وظائل وأظاليب إلالشاس بالخفم ليغ حٝا ال جٝيذٍ ٜيود إن حٞبـ"

لى عؤؾها " " بك٣ُه الصخم ي مبذأ الخمييزوال٣ُىص اإلا٣هىصة َىا جمشلها اإلاباصت ألاؾاؾُت الالخ٣ت ٖو

حر اإلا٣اجلحنبحن اإلا٣اجل ت، و"واإلااصي بحن ألا  ،حن ٚو اباث حٍش مبذأ ُٖان اإلاضهُت وألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ إلـا
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" مبذأ المشوسة الّع٢شيت" و"مبذأ إلاوعاهيت وؼشه ماسجنز" و"املٙشوت وأالم ال   ال مبرس لها

٣ت ؤو بإزغي في خٓغ وج٣ُُض ازخُاع واؾخسضام وؾاثل مبذأ الخىاظبو" " و٧ل َظٍ اإلاباصت حؿهم بٍُغ

 واؾالُب ال٣خا٫ ٖلى هدى بوؿاوي.

  ي لبي ألاِما٥ الّذائيت:ي لبي ألاِما٥ الّذائيت:أَميت إلاحشاءاث الوٜائيت وإلاحخياويت فأَميت إلاحشاءاث الوٜائيت وإلاحخياويت ف  --66

ما٫ الٗضاثُت  الُاب٘ الى٢اجي مً بحن ؤَم الخهاثو التي جخمخ٘ بها يىابِ ؾحر ألٖا

ل٣ىاٖضَا، خُض جخدؿب َظٍ الًىابِ في ٖملُت بزخُاع  وؾُلت ؤو ؤؾلىب ال٣خا٫ مً خُض آزاٍع 

ت ؤو الى٢اثُت صوعا َاما و٠ُ٦ جىظهُه وبزخُاع ألاَضاٝ اإلادخملت له، وفي طل٪ جلٗب الخضابحر ؤلاخخُاَُ

ى ما جىضخه اإلااصجان  ، وال٣هض مً وعاء َظٍ 1977مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫  58و 57ومٗخبرا َو

ى ٚاًت  خضابحر ٖضم و٢ٕى اإلادٓىع، والخظع ال ُان اإلاضهُت َو لخجىب ؤي ؤيغاع ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن وألٖا

 ٢هىي لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

  للخح٢م في وظائل وأظاليب الٝخا٥:للخح٢م في وظائل وأظاليب الٝخا٥:هيت ٔىيت ت ذٗ هيت ٔىيت ت ذٗ وحود مىٍومت ٜاهو وحود مىٍومت ٜاهو     --77

مىٓىمت ٚىُت مً  وظضها ؾالُب ال٣خا٫َاع ال٣اهىوي للخد٨م في وؾاثل وؤؤلا مً زال٫ صعاؾت 

ُت وؤلاجٟا٢ُت، حؿمذ  ُان في خا٫ ؤلالتزام بها وجُٟٗلها بال٣ىاٖض الٗٞغ خجىِب ألاشخام اإلادمُحن وألٖا

ت ا ما٫ الٗضاثُت اإلادمُت ؤزُاع الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ حر اإلاباقغة، خُض حكخمل يىابِ ؾحر ألٖا إلاباقغة ٚو

واجٟا٢ُت خٓغ  1977ٖلى ٖكغاث مً الىهىم ال٣اهىهُت جىٓم مسخل٠ الجىاهب بضاًت مً بغوجى٧ىلي 

ت والخُٛحر في البِئت  واجٟا٢ُت ألاؾلخت الخ٣لُضًت والبروجى٧ىالث  1972اؾخسضام الخ٣ىُاث الٗؿ٨ٍغ

واجٟا٢ُت خٓغ وج٣ُُض ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت مً بُثها ألاؾلخت البُىلىظُت الخمـ اإلالخ٣ت بها، 

٘ ٢ُض ، بياٞت بلى اإلا2008والٗى٣ىصًت  1997، وألالٛام ألاعيُت 1993، وال٨ُمُاثُت 1976 كاَع

ُت اإلاخٗل٣ت بؿحر  الضعاؾت، ٦ما ؤخهذ اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ٖضصا ٦بحرا مً ال٣ىاٖض الٗٞغ

ما٫   الٗضاثُت في صعاؾةها ًٖ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي.ألٖا

ما٥ الّذائيت:  --88 ير املؽشوِت بموحب لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت:ألاَذاٗ املؽشوِت ٔو ير املؽشوِت بموحب لوابي ظير ألِا   ألاَذاٗ املؽشوِت ٔو

ما٫ الٗضاثُت  جىنلىا مً زال٫ بدشىا بلى ؤن ُانيىابِ ؾحر ألٖا بلى  ج٣ؿم ألاشخام وألٖا

٤ الىي٘ ال٣اهىوي ٚحر مكغوٖت، وجخٗل٤ ألاَضاٝ اإلاكغوٖت باإلا٣ؤزغي ؤَضاٝ مكغوٖت و  اجلحن ٞو

بياٞت بلى  الغابٗت مً اجٟا٢ُت ظى٠ُ الشالشت اإلابحن في اجٟا٢ُاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ال ؾُما اإلااصة

ما٫ الٗضاثُت ؾىاء مضهُحن ؤو مغجؼ٢ت   ؤَضاٝ مكغوٖت للهجىم، وباإلاشلطل٪ ٌٗخبر ٧ل اإلاكاع٧ىن في ألٖا

ت هي ألاَضاٝ التي حؿه م مؿاَمت ٞٗالت في اإلاجهىص الخغبي ؾىاء ٧ان طل٪ ٞاالَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

ا الجؼجي ؤو ال٨لي ؤو ؤلاؾدُالء ٖلجها في  بُبُٗةها ؤو بمى٢ٗها ؤو بٛاًةها ؤو باؾخسضامها والتي ًد٤٣ جضمحَر

ت ؤ٦ُضة.  الٓغوٝ الؿاثضة آهظا٥ محزة ٖؿ٨ٍغ

حن ب٩ل ٞئاتهم بياٞت بلى ؤما ألاَضاٝ ٚحر اإلاكغوٖت ٞاألمغ ًخٗل٤ بٛحر اإلا٣اجلحن ٖمىما مً اإلاضهُ

ً ًٖ ال٣خا٫ ؤو الظًً جسلى ٖىه مً الجغحى واإلاغض ى واإلاى٩ىبىن في البداع وألاؾغي، ٦ما حٗخبر  الٗاظٍؼ

٣ا للمٟهىم  ت ٞو ُان التي ال حٗخبر ؤَضاٞا ٖؿ٨ٍغ ُان اإلاضهُت َضٞا ٚحر مكغوٕ لل٣خا٫ وهي ٧ل ألٖا ألٖا

 اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا لهظٍ ألاَضاٝ.
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  خىٙيز وإلام٣اهياث ال٢بيرة املخاحت أمامها:خىٙيز وإلام٣اهياث ال٢بيرة املخاحت أمامها:أَميت حلياث الأَميت حلياث ال  --99

حن  آلُاث ٦شحرة ومخٗضصة لخىُٟظ ٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖمىماالًغنض  ٢ىاٖضٍ ٖلى مؿخٍى

ني والضولي، ٞٗلى اإلاؿخىي الضولي جم  ؾها ؤبلى آلُاث و٢اثُت وع٢ابُت ٖلى ع  هي٠ُ َظٍ آلالُاثجالَى

لخابٗت لؤلمم اإلاخدضة مً الضولي ؤلاوؿاوي، وألاظهؼة االلجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ خاعؽ ال٣اهىن 

مً ومجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان ومد٨مت الٗض٫ الضولُت ٧ل خؿب بزخهانه، و٦ظل٪ لجىت مجلـ ألا 

مً البروجى٧ى٫ ألاو٫، صون ؤن وٟٛل صوع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت  90ج٣م ي الخ٣اث٤ اإلا٣غعة في اإلااصة 

َُىمً عاًدـ ووحل وؤَباء بال خضوص، ٦ما جمشل ٧الٟٗى الضولُت و  ُضاوياإلاهخمت باإلاجا٫ ال٣اهىوي واإلا

 اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ٖىهغ ال٣م٘ واإلاى٘ والغصٕ الهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي خالُا.

ني ٦ظل٪، عنض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي آلُاث ٖضًضة جىُل٤ مً بلتزام  لى الهُٗض الَى ٖو

رام َظا ال٣اهىن خؿب اإلااصة ألاولى اإلاكتر٦ت بحن اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ الضو٫ بةخترام و٦ٟالت بخت

ى1949 ٗاث الَى ُت م٘ الالتزاماث الضولُت ، ومثها ؤلاهًمام لالجٟا٢ُاث ؤلاوؿاهُت ومً زم مىاثمت الدكَغ

ت واإلاضهُت خؿب ؤلا٢خًاء، ٦ماونىال ب  لى وكغ ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت بحن ٞئاث اإلاجخم٘ الضازلي الٗؿ٨ٍغ

ني بازخهانه ألانُل في ٢م٘ اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؾىاء  ٤ ٌؿاَم ال٣ًاء الَى ٞو

ني  ؤو بخُٟٗل ؤلازخهام ال٣ًاجي الٗالمي. الازخهام الَى

  هت اٟ املبادئ إلاوعاهيت:هت اٟ املبادئ إلاوعاهيت:دوس وظائل الٝخا٥ املّاـشة في إدوس وظائل الٝخا٥ املّاـشة في إ  --1010

الٗضًض  حؿخسضم في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة بٌٗ ألاؾلخت الخ٣لُضًت والخضًشت التي جُغح

هجض مسلٟاث الخغب ال٣ابلت لئلهٟجاع وهي  الخ٣لُضًت ألاؾلخت اإلاك٨الث ؤلاوؿاهُت، ومً بحن مً

ُٖان مؿغح الجزإ اإلاؿلر لدك٩ل زُغا صاَما ٖلى الؿ٩ان اإلاضهُحن وألا ٖلى ألاظؿام التي جٓل ٢ابٗت 

ٟا٫ التي ال ٚنى ٖثها لب٣ائهم، ٢تراب مثها ٖىض ؤلا وجىصي بدُاة ال٨شحر مً اإلاضهُحن زانت مثهم ألَا

لى مؿاخاث قاؾٗت ما ًهٗب الىي٘ ؤ٦ثر، وبىٟـ  لت ٖو ب٣ى َظا الةهضًض مضة ػمىُت ٍَى ٨ها، ٍو وجدٍغ

وختى الظزاثغ الٗى٣ىصًت طاث ؤلاهدكاع  ،ال٨ُُٟت جدؿبب ألالٛام ألاعيُت في مٗاهاة الؿ٩ان اإلاضهُحن

َظٍ ألاهىإ ٖلى عؤؽ ٢اثمت اإلاؿاولحن  الىاؾ٘ ووؿبت الٟكل الٗالُت في ؤلاهٟجاع لضي بل٣ائها، وجب٣ى

م الخىُٓم ال٣اهىوي  واإلا٨خٓت بالؿ٩ان ًٖ الطخاًا واإلاهابحن ٖبر الٗالم زانت في اإلاىا٤َ آلاَلت ٚع

 اإلاىؾ٘ لهم.

ؤؾلخت الضماع ةق٩الُت بها، بضاًت ة٦ما جُغح ألاؾلخت الخضًشت بق٩الُاث ال ج٣ل خضة ًٖ ؾاب٣

ٖبر الؼمان واإلا٩ان  خُحرةاع الالؿمٗت الؿِئت وألاز الكامل الىىوٍت وال٨ُمُاثُت والبُىلىظُت طاث

مً  36ة مؿإلت الىٓام ال٣اهىوي الظي ًد٨م ألاؾلخت الجضًضة والظي جدضصٍ اإلااصبمغوعا ، وألاشخام

الضولي  َظا الؿالح ٖلى مباصت ال٣اهىن  صعاؾت مضي جماش ييغوعة  م٘، 1977بروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ ال

ملُت ومً بُثها ألاؾلخت اإلاخد٨م ٞجها ًٖ بٗض ت، وفي طل٪ جشحر ؤؾلخت ٖضًضة مك٨ال٣اثم الث ٢اهىهُت ٖو

ؾلخت آلالُت وألاوجىماج٨ُُت، وؤًًا ٧الُاثغاث صون َُاع والاهةها٧اث اإلاهاخبت الؾخسضامها، و٦ظل٪ ألا 

ا ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت  الخغب الؿُبراهُت التي ججغي مداوالث خ٩ىمُت مً ؤظل بخخىاء زَُغ

حر الضولُت  .ٚو
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  دوس أظاليب الٝخا٥ املّاـشة في اهت اٟ املبادئ إلاوعاهيت:دوس أظاليب الٝخا٥ املّاـشة في اهت اٟ املبادئ إلاوعاهيت:  --1111

ل ما٫ الٗضاثُت، ٖو ى ومً ظهةها جشحر الٗضًض مً ألاؾالُب ال٣خالُت جدضًا لًىابِ ؾحر ألٖا

خ٩اٞئت وخغب اإلاضن التي جاصي بلى ٚمىى مبضؤ الخمُحز، و٦ظل٪ ألامغ باليؿبت عؤؾها الخغوب ٚحر اإلا

ابُت، ٦ما ؤن اؾخ٣ ت الخانت ًاصي ضالؤلؾالُب ؤلاَع اع ال٣اهىوي بم الكغ٧اث الٗؿ٨ٍغ لى ٚمىى ؤلَا

ما٫ٍشحر الظي حؿدىض بلُه َظٍ الكغ٧اث و  ت مىدؿبجها بًىابِ ؾحر ألٖا الٗضاثُت  حؿائالث خى٫ مٗٞغ

ً مؿاولُت الضو٫ التي جخٗا٢ض مٗهم  ،ومضي بلؼامهم والتزامهم بها، وما َى الىٓام ال٣اهىوي إلاؿاثلةهم ٖو

ٟهم و  مها ال٣اهىوي، وؤزحرا الخٓىا آعايجها ؤو جدبٗها َظٍ الكغ٧اث في هجل٪ التي ٌٗملىن ٖلى ؤوجْى

 اع ؤلاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي ل٣ُإ ٚؼة.زاع ٚحر ؤلاوؿاهُت الؾخسضام ؤؾلىب الخهاع بضعاؾت خالت خهألا

ما٥ الّذائيت:  --1212 ما٥ الّذائيت:٘ؽل حلياث الخىٙيز في مهمت جّٙيل لوابي ظير ألِا   ٘ؽل حلياث الخىٙيز في مهمت جّٙيل لوابي ظير ألِا

ما٫ الٗضاثُت ال جغظ٘ في ؤٚلب ألاخىا٫ بلى  بن ؤلاهةها٦ذ اإلاخ٨غعة والجؿُمت لًىابِ ؾحر ألٖا

وعَا للٗضًض مً ضولُت وجىاي٘ صي٠ٗ الىٓام ال٣اهىوي ؤو سٛغاث ُٞه ول٨ً حٗىص بلى ي٠ٗ آلالُاث ال

م صوعَا ألا ؾباألا  ؾاس ي الخٓىا ؤن اللجىت الضولُت جس٤ٟ في بٌٗ الخاالث، ُٞما ناعث ألامم ب، ٞٚغ

اإلاخدضة جس٤ٟ في ؤٚلب ألاخىا٫ هٓغا لٗضم ٢ُامها ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة زانت في ما ًسو مجلـ ألامً 

جىنلىا َا البروجى٧ى٫ ألاو٫، ٦ما الضولي، ٦ما الخٓىا ٖضم لجىء الضو٫ بلجىت ج٣م ي الخ٣اث٤ التي ؤ٢غ 

ض بها باَل، ٞبٗض الخٟائ٫ ال٨بحر هٓام عوما ألا بلى ؤن  ؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت ٧لمت خ٤ ؤٍع

ل والخضزل الؿُاس ي في ٖملها ؤي٠ٗ صوعَا.  بةوكاء اإلاد٨مت بال ؤن هٓامها ال٣اهىوي الهٍؼ

اء  ني، الخٓىا ج٣اٖـ الضو٫ ًٖ الٞى لى الهُٗض الَى بالتزاماتها الضولُت ؾىاء باإلهًمام ؤو ٖو

ن ض في خضة اإلاك٩لت وح٣ُٗضَا، ٦ما ؤن ال٣ًاء الَى ي في ؤٚلب ألاخىا٫ ٚحر اإلاىاثمت ؤو اليكغ ما ٢ض ًٍؼ

للخٗامل م٘ اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ما ٖضا في بٌٗ خاالث ؤلازخهام ال٣ًاجي  مجهؼ 

ٌٗ الضو٫ ٦بلج٩ُا وبؾباهُا يض ٢اصة وؾُاؾُحن بؾغاثُلحن الٗالمي والتي ؤْهغث مماعؾةها مً ٢بل ب

٨ُت ٖلجها مما ؤو٠٢ َظٍ اإلاخابٗاث.  حٗضًل َظٍ ال٣ىاهحن بًٍٛى ؤمٍغ

ما٥ الّذائيت:  --1313 ما٥ الّذائيت:جوالْ الخىٍيم الذولي لجواهب مً ظير ألِا   جوالْ الخىٍيم الذولي لجواهب مً ظير ألِا

لى ظهىص مًيُت مً بضاًت مكغوٖها بلى ٚاًت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بخخاظذ ببن اجٟا٢ُاث 

ا ههىنها، وبؾخلؼم طل٪ ه٣اقا ب٢غ  بحن الٟغ٢اء الضولُحن، وال  مىؾٗا إلاداولت بًجاص ه٣ُت اجٟا١اَع

ٗضم ج٣بل بٌٗ الضو٫ لها، و٢ض لاٖض مً خُض ٢ُمةها ال٣اهىهُت ق٪ ؤن طل٪ ؤزغ ٖلى بٌٗ َظٍ ال٣ى 

ًضة هب ٖضااث، ٦ما ؤن ظى الخٓىا مً زال٫ الٗغى بٌٗ ؤوظه الٛمىى في مهُلخاث َظٍ الاجٟا٢ُ

لى عؤؾها الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت التي  مً اإلاؿخجضاث الخضًشت حٗاوي مً ٖضم الخىُٓم ال٩افي ٖو

ت  جىدكغ بك٩ل ٦بحر في الٗالم اإلاٗانغ، و٦ظل٪ ْىاَغ مشل الخغب الؿُبراهُت والكغ٧اث الٗؿ٨ٍغ

 الخانت التي جىظض في هٟـ الىيُٗت.

يت الهت اٟ لوابي ظير   ِواملِوامل  --1414 يت الهت اٟ لوابي ظير راجيت ومولِو ما٥ الّذائيت:راجيت ومولِو ما٥ الّذائيت:ألِا   ألِا

ما٫ مً  ؤزبدذ الضعاؾت ؤن َىا٥ الٗضًض ألاؾباب اإلاىيىُٖت والظاجُت الهةها٥ يىابِ ؾحر ألٖا

الٗضاثُت، وجمشلذ اإلاىيىُٖت مثها في البِئت الهٗبت التي حٗمل يمثها َظٍ الًىابِ والخٟاوث اليؿبي 
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حن ؤؾباب اهدكاع ظاجُت مثها ٞخٗضصث بالألاؾباب بحن الٓىاَغ الخضًشت والخىُٓم ال٣اهىوي ال٣اثم، ؤما 

اثُٟت صًيُت ؤو مظَبُت ؤو ز٣اٞت الٗى٠ وؤلا  ت َو مخشا٫ للجماٖت وصواٞ٘ ؤهخ٣امُت ومبرعاث ٖىهٍغ

ض مً حٗم٤ُ اإلاك٩لت.  بًضًىلىظُت، بياٞت بلى ٖىامل هٟؿُت ومغيُت ٢ض جٍؼ

  زاهيا: إلاٜــــــــــــــتراحــــــــــــاث:زاهيا: إلاٜــــــــــــــتراحــــــــــــاث:

ما٫ وبىاء ٖلى ظملت َظٍ ا لىخاثج هالخٔ الخدضًاث ال٨بحرة التي جىاظه يىابِ ؾحر ألٖا

إلاباصت ؤلاوؿاهُت، الٗضاثُت في الجزاٖاث اإلاؿلخت اإلاٗانغة، والىيُٗت الهٗبت التي تهضص بالٗه٠ با

مً ال٣ُام بخدغ٥ صولي ٞٗا٫ في ؾبُل جدؿحن ألامخشا٫ لهظٍ الًىابِ وجُٟٗلها في مُضان  ضولظل٪ ال ب

لُه، ؾى٣ضم بٌٗ ؤلا٢تراخاث التي ٢ض حؿاٖض في طل٪:الجزاٖاث ا  إلاؿلخت، ٖو

ت الٗمل الى٢اجيالخإ٦ُض ٖلى  -1 ٤ وكغ ال٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت  ؤَمُت وؤولٍى في و٢ذ الؿلم ًٖ ٍَغ

حن،  ا بحن اإلاضهُحن والٗؿ٨ٍغ ٠ بها والخض ٖلى بخترامها، وال بض مً الخغم ٖلى وكَغ والخٍٗغ

لحن لهظا الٛغى ب ٖاملحن مَا حن لل٣ىاث اإلاؿلخت للمؿاٖضة وجضٍع ً ٖؿ٨ٍغ ، وحُٗحن مؿدكاٍع

 ٖلى جدؿحن ؤلامخشا٫ لل٣ىاٖض ؤلاوؿاهُت.

ؼ الٗمل الى٢اجي ؤزىاء الجزإ اإلاؿلر بىاؾُت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ال٣ُام ب -2 خٍٗؼ

ما٫ الٗضاثُت، ويغوعة بجساط  غاٝ بد٣ى٢هم وواظباتهم بمىظب يىابِ ؾحر ألٖا بخظ٦حر ألَا

ت واإلاضهُت لخجىب ؤلايغاع الخ ضابحر وؤلاظغاءاث ؤلاخخُاَُت بخد٤ُ٣ الخمُحز بحن ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

ُان اإلاضهُت.  باإلاضهُحن وألٖا

حر  ٖلى الٗمل ؤَمُت -3 مدى الخضوص الٟانلت بحن الخىُٓم ال٣اهىوي للجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت ٚو

ُت، لخُُٛت الى٣و ا لظي حٗاهُه َظٍ ألازحرة ُٞما الضولُت ٦ما َى الخا٫ م٘ ال٣ىاٖض الٗٞغ

 حز ـومبضؤ الخمُالخضابحر ؤلاخخُاَُت والى٢اثُت  ًسو جىُٓم وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ ال ؾُما

 والخىاؾب وخٓغ الهجماث الٗكىاثُت.

يغوعة جُٟٗل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ال٣اثمت ويغوعة الخٟاّ ٖلى اإلا٩اؾب اإلاد٣٣ت في اإلاٗاَضاث  -4

ىبت. ي ٖملُت مغاظٗت ٚحر مدؿىبتٖضم الةهىع في ؤالضولُت، و  حر مٚغ  ٢ض ج٩ىن هخاثجها م٩لٟت ٚو

الخٗضًالث الالػمت ُٞما ًسو بٌٗ اإلاؿاثل الخٟهُلُت بظغاء  الخاظت لؿعي الضو٫ بلى -5

٘ الٛمىى وحُُٛت ؤي ه٣و ؤو ٢هىع في ْىاَغ  ما٫ الٗضاثُت مً ؤظل ٞع لًىابِ ؾحر ألٖا

 جزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.ـخضًشت مشل ال

جغ٢ُت ؤٖما٫ بٌٗ الىزاث٤ الضولُت الخانت بمٗاظلت ؤويإ ٢اهىهُت مؿخجضة بلى ٖلى لٗمل ا -6

" خى٫ اإلاماعؾاث الؿلُمت التي موهتروههىم صولُت حٗاَضًت، ومً بحن َظٍ الىزاث٤ وز٣ُت "

ت الخانت، ٦ظل٪  جالين للٝاهون الذولي دليل "جسو الخٗامل الكغ٧اث ألامىُت والٗؿ٨ٍغ

ت الخـبراء بضٖىة مً  2013" اإلايكىع ٖام شب العيبراهيتاملىىبٞ ِاع الح والظي ؤٖضٍ مجمٖى

لس ي، بياٞت بلى اسد للحشب الجويت والفاسوخيت لّام  " خل٠ قما٫ ألَا "، 2009دليل َا٘س

ىُحن.  و٧ل َظٍ الىزاث٤ حٗض زالنت مىا٢كاث مؿخًُٟت لخبراء ٢اهىهُحن ٞو
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٪ الضيغوعة ٚل ًض مجلـ ألامً ٖ -7 ٖىي ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت ً نالخُاث جدٍغ

وججمُضَا، و٦ظل٪ ج٠ُُ٨ خالت الٗضوان، ألهه ال ًم٨ً لهُئت ؾُاؾُت ال ج٣ىم ٖلى اإلاؿاواة 

ؤن جخضزل في ٖمل َُئت ٢اهىهُت، ٦ما ؤن ال٣اهىن الضولي الجىاجي ال ٌٗتٝر بإي خهاهت ما٢خت 

 .وال صاثمت ألي مجغم مً اإلاخابٗت ال٣اهىهُت

ُام بةنالح مُشا١ ألامم اإلاخدضة ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة والخٗاون بحن الضو٫ ويمان ال بض مً ال٣ -8

الخمشُل الٗاص٫ ل٩ل م٩ىهاث اإلاجخم٘ الضولي، ختى ٣ًىم ٖلى ؤؾـ ال٣اهىن الضولي الٗام ولِـ 

٣ت  اًت الكاون ؤلاوؿاهُت بٍُغ ٖلى ؤؾاؽ مى٤ُ ال٣ىة ؤو ٢اهىن الٛاب بما ٌؿمذ لها بٖغ

حر   بهخ٣اثُت، ٢اهىهُت ٖاصلت ٚو

غاٝ الٟاٖلت ؤمام مؿاولُاتها ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي  -9 يغوعة جُٟٗل آلُاث الخىُٟظ ووي٘ ٧ل ألَا

غ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والٗمل ٖلى  ني، وصٖم ظهىص اللجىت الضولُت في جٍُى الضولي والَى

 لها. تحؿهُل اإلاهام اإلاُضاهُ

غاٝ  -10 لى ب 1977غوجى٦الَا ؤلاياُٞحن وب 1949في اجٟا٢ُاث ظى٠ُ  يغوعة ؾعي الضو٫ ألَا

إلؾخٗغاى ؤي جُىع في وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ ال  لُت جابٗت للماجمغ الٗام،بوكاء آلُت ٖمل صو 

٣ٞا مً البروجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ وو  36لىظُاث ألاؾلخت مثها ٖلى يىء لىو اإلااصة ى ؾمُا ج٨ى

ما٫ الٗضاثُت.  لًىابِ ؾحر ألٖا

جٟا٢ُاث ؤلاوؿاهُت وجل٪ الخانت بالخض مً وؾاثل وؤؾالُب حصجُ٘ الضو٫ ٖلى ؤلاهًمام لال  -11

مال  ال٣خا٫ وجىُٓم ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت خغنا ٖلى جد٤ُ٣ الٗاإلاُت لهظٍ الاجٟا٢ُاث، ٖو

 ٖلى ؤن جلتزم ٧ل صو٫ الٗالم بىٟـ الىٓام ال٣اهىوي اإلاكتر٥ لخد٤ُ٣ الخباصلُت في ؤلاخترام. 

ٗاتها م٘  ل٣اهىويمض ًض الٗىن في اإلاجا٫ الٟني وا  -12 للضو٫ مً ؤظل مؿاٖضتها ٖلى مىاثمت حكَغ

ني، والؿعي باإلاشل مً ؤظل  ما٫ الٗضاثُت وبصزالها يمً الىٓام ال٣اهىوي الَى يىابِ ؾحر ألٖا

ىُا، وال بض مً  ٗاث م٘ ؤهٓمت ٢م٘ اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي َو مىاثمت َظٍ الدكَغ

ت الخابٗت للجىت الضولُت ايُإل َُئت مخسههت في َظا الكإن م شل الخضماث ؤلاؾدكاٍع

 للهلُب ألاخمغ.

٣ا للمٗاً -13 حر ال٣اهىهُت صون مٛاالة ؤو مداباة ـيغوعة جىيُذ الىي٘ ال٣اهىوي للجىت الضولُت ٞو

للجىت الضولُت، َظٍ اإلاٗاًحر التي ٣ًى٫ ؤٚلبها ؤن الصخهُت ال٣اهىهُت الضولُت ؤبٗض ما ج٩ىن ًٖ 

ضم ًٖىٍت ٖىانغ صولُت ٞجها، ٦ما ال بض ٖلى اللجىت  بوكائها ماإلاىٓمت لٗض بةجٟا٢ُت صولُت ٖو

الضولُت الخ٨ٟحر بٗم٤ في حٗضًل حؿمُةها وقاعتها لخدؿحن ٢بىلها في ٧ل مىا٤َ الٗالم، م٘ 

 " لهظا الٛغى.اللجىت الذوليت إلاوعاهيت" وحؿمُت "البيماءا٢تراح الٗالمت "

لى عؤؾها اوزُغ ويغع ؤؾلخت الضمآن للمجخم٘ الضولي ؤن ٌٗتٝر بٗكىاثُت  -14 ع الكامل ٖو

ما٫ الٗضاثُت. ا بك٩ل نهاجي و٧امل َب٣ا لًىابِ ؾحر ألٖا  ألاؾلخت الىىوٍت ويغوعة خَٓغ

٣ي في بٖخباع اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت مد٨مت  -15 يغوعة صٖم مى٠٢ الجؼاثغ وؤلاجداص ؤلاٍٞغ

وؤشخام ؤٞاع٢ت، والٗمل بك٩ل لؤلٞاع٢ت ٣ِٞ، خُض ؤن ٧ل ال٣ًاًا اإلاٗغويت ؤمامها لضو٫ 
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الىٓغ في هٓام عوما ألاؾاس ي وجد٤ُ٣ مٗاًحر الٗضالت الجىاثُت الضولُت وال٣اهىن  ٖاصة ظماعي إل 

 الضولي الجىاجي في َظٍ اإلاد٨مت.

صٖىة اإلااجمغ ؤلاؾخٗغاض ي للمد٨مت الجىاثُت الضولُت للٗمل بجضًت مً ؤظل بنالح هٓام عوما  -16

ُت وؤلاجٟا٢ُت ألاؾاس ي َب٣ا ل٣ىاٖض ال٣اه ىن الضولي الجىاجي اإلاؿخ٣غة في ال٣ىاٖض الضولُت الٗٞغ

باث صو٫ ٦بري جداو٫ ٖغ٢لت جصخُذ َظٍ ألاويإ.  ولِـ بىاءا ٖلى ٚع

ضم ٢ضعة ٣ًجُٟٗل ؤلازخهام ال  -17 بت ٖو ىُت لخُُٛت ٖضم ٚع ٗاث الَى اجي الٗالمي في الدكَغ

ني جابت اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت إلاٗاًحر ٖضم اؾخلل٣ُام باإلاخابٗاث الضولُت، م٘  ال٣ًاء الَى

الجؼاثغ بلى اٖخماص الازخهام ، وصٖىة إلادا٦مت مغج٨بي الجغاثم الضولُت الضولي الجىاجيال٣ًاء 

ني مً ؤزظ الازخهام ٣ًال اجي الٗالمي إلاخابٗت اإلاجغمحن الضولُحن لخم٨حن ال٣ًاء الَى

ضم الخًٕى لالزخهام الخ٨مُلي للمد٨مت الجىا ثُت الضولُت إلاا ُٞه مً سٛغاث ألانُل ٖو

ُىب ٢اهىهُت ويٍٛى ؾُاؾُت مً مجلـ ألامً ٖلى ٖمل اإلاد٨مت.   ٖو

ما٫ الٗضاثُت في جغقُض الخغب وخماًت اإلاضهُحن  وفي ألازحر ها٦ض ٖلى ؤَمُت يىابِ ؾحر  ألٖا

ُان اإلاضهُت وو٠٢ ؤي اهةها٧اث مدخملت، وؤَمُت الٗمل الى٢اجي وػٕع اإلاباصت ؤلاوؿاه ُت واإلاباصت وألٖا

اهةها٧اث هةهاط الؿبل الؿلمُت، وفي الىا٢٘ ٞةن ؤي ٣اٞت الدؿامذ والٟٗى واإلاهالخت وبألازال٢ُت وز

م ٢بل ؤن ًهبدىا ظىىصا ،جدخاط بلى مىاظهت صازل ٣ٖى٫ البكغ ٢بل ؤن ج٩ىن في خغوبهم  ،وفي نَٛغ

، لظل٪ ٞال بض مً الخإ٦ُض ٖلى الٗم م في مى٢٘ ال٣غاع ٢بل ؤن ًتر٧ٍى ل الى٢اجي ػمً الؿلم ختى ال َو

ب ال ًبكغ بسُـغ، ل٨ً ألامل ال ًى٣ُ٘ ما صام َىا٥ مً ٌؿعى بلى  هىضم ػمً الخغب، ألن اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

 في صؾخىع الُىوؿ٩ى بإهه: ، و٢ض ظاء مً ؤظل ؤلاوؿاهُت صون ٧لل ؤو مللالٗمل 

 ."حفون العالم ملا ١اهذ الحشب جخولذ في ِٝو٥ الملؽشل ٘ٙي ِٝو٥ الملؽش ي ب أن هبن "
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  املشاحْ واملفادساملشاحْ واملفادسٜائمت ٜائمت 
 :املفــــــــــــــــــــــــادس ( ؤ)

 الٝشحن ال٢شيم (1

٣ي اإلاهغي، لؿان الٗغب، طابً املىٍوس  (2 ، ماؾؿت 1ؤبى الًٟل ظما٫ الضًً مدمض بً م٨غم ؤلاٍٞغ

اث، بحروث ٍ  لمي للمُبٖى  .2005، 1ألٖا

م، الجؼء ألاو٫، صاع ال٨ٟغ، بحروث، ٍ ؤبى ال ابً ٠ثير الذمؽٝي (1  .2002، 1ٟضاء، جٟؿحر ال٣غآن ال٨ٍغ

ض مدمض هانغ الضًً ألالباوي (2 ، صخُذ ؾجن ابً ماظه )لئلمام الخاٞٔ ؤبي ٖبض م مدمض بً ًٍؼ

اى، ٍ 675ال٣ؼوٍني اإلاخىفى ؾىت   َـ. 1417 -م 1997، 1َـ(، م٨خبت اإلاٗاٝع لليكغ والخىػَ٘، الٍغ

اإلاؿىض : صحي  معلم، َـ(261ً الدجاط ؤبى الخؿً ال٣كحري الىِؿابىعي )اإلاخىفى: ب معلمإلامام  (3

مدمض ٞااص ، جد٤ُ٣ الصخُذ اإلاسخهغ بى٣ل الٗض٫ ًٖ الٗض٫ بلى عؾى٫ م نلى م ٖلُه وؾلم

 َـ. 1374 –م  1955، بحروث، اع بخُاء الترار الٗغبي، صٖبض الباقي

 :ْــــــــــــــــــــــشاحــــــــــــــــــــــامل ( ب)

٠ بالخغوٝ الهجاثُت صون جم اٖخماص الترجِب ) :املشاحْ باللٕت الّشبيت  (اٖخباع ؤ٫ الخٍٗغ

 أوال: ال٢خب

ت وألامىُت الضولُت الخانت )صعاؾت ٢اهىهُت ؾُاؾُت(،  أبو الخير (1 الؿُض مهُٟى ؤخمض، الكغ٧اث الٗؿ٨ٍغ

 .2008، 1والخىػَ٘، ال٣اَغة، ٍ بًترا٥ للُباٖت واليكغ،

الؿُض مهُٟى ؤخمض، ٞخىي الجضاع الٗاػ٫ وال٣اهىن الضولي، بًترا٥ للُباٖت واليكغوالخىػَ٘،  أبو الخير (2

 .2006، 1ال٣اَغة، ٍ

اء (3 ٗت ؤلاؾالمُت(، صاع  أبو ال٘و ت للٗامت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي )في ال٣اهىن الضولي وفي الكَغ ؤخمض، الىٍٓغ

 .2006، 1الثهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ٍ 

شةأ (4  .1995ؤلامام ٖبض الغخمً، الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، ص ٍ،  بو َص

٘ في الكغ١ ال٣ضًم، جغظمت ؤؾامت ؾغاؽ، صاع  حػ.ما٠ىيل (5 ٗت خمىعابي وؤنل الدكَغ ولُام وآزغون، قَغ

 .1993، صمك٤، 2ٖالء الضًً، ٍ

الضولُت للهلُب ألاخمغ: مؿالت مبضؤ<<، مسخاعاث مً عووي، >>مىٓمت ؤَباء بال خضوص واللجىت  بشومان (6

، ظى٠ُ، 888، الٗضص 94، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، اإلاجلض 2012اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ 

2012. 

اث الجامُٗت، بً 1مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام، طل مدمض بوظلىان (7 الجؼاثغ، ٍ  -٨ٖىىن ، صًىان اإلاُبٖى

03 ،2007. 

، صاع َىمت للُباٖت 1قغح اجٟا٢ُت عوما ماصة ماصة، ط  -ههغ الضًً، اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت تبوظماح (8

 .2008واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، 

ؿخالت )البلىعة( الخمغاء، اللجىت بوهيون  (9 ٞغاوؿىا، قاعاث الخماًت: الهلُب ألاخمغ والهال٫ ألاخمغ وال٨َغ

المي، ال٣اَغة، ٍ  الضولي للهلُب ألاخمغ، اإلا٨خب ؤلا٢لُمي  .2008، 1ؤلٖا



 

  
412 

 
  

 .2006، 4ٞغاوؿىا، هدى خل قامل إلاك٩ل الكاعة، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، ٍ  بوهيون  (10

بً ٖامغ، اإلاؿاولُت الضولُت: الٗمل الضولي ٚحر اإلاكغوٕ ٦إؾاؽ إلاؿئىلُت الضولت الضولُت، جووإو   (11

 .1995ميكىعاث صخلب، الجؼاثغ، 

بً ٨ٖىىن، الجؼاثغ، -وُٗمت، مدايغاث في ال٣اهىن الضولي الٗام، ٧لُت الخ٣ى١  يمشِمبً ٖامغ،  جووإو  (12

2008. 

بجامٗت  1972، ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي جُىعٍ ومباصثه، مدايغاث ؤل٣ُذ في قهغ جمىػ ًىلُى ب٢خي ظان  (13

 .1984ؾتراؾبىعط في بَاع صوعة حٗلُمُت هٓمها اإلاٗهض الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، صث، صٍ، 

ت في ٖملُاث خٟٔ الؿالم الضولُت، ٧لُت الخ٣ى١ ،الجامٗت ألاعصهُت، ص  لجىذيا (14 ٚؿان، ؤع٦ُىلىظُا اإلاٗٞغ

 ،ٍ2000. 

 .2002ؾُٗض ؾالم، اإلاضزل لضعاؾت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، صاع الثهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،  حوياي (15

ضولُت، صاع اإلاثهل اللبىاوي، بحروث لبىان، اإلادا٦م الجىاثُت ال –ٖلي ظمُل، ال٣ًاء الجىاجي الضولي حشب  (16

 ٍ1 ،2010. 

بت، الٗال٢اث الضولُت في ؤلاؾالم )م٣اعهت بال٣اهىن الضولي الخضًض(، ماؾؿت الغؾالت، بحروث، الضحياي  (17 َو

   .1996الُبٗت الغابٗت، 

وـ، ٍ ٖامغ، مضزل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ميكىعاث اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، جى  الضمالي (18

2،1997. 

مؿٗض ٖبض الغخمان، جضزل ألامم اإلاخدضة في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر طاث الُاب٘ الضولي، صاع ال٨خب  صيذان (19

 .2008مهغ، -ال٣اهىهُت، اإلادلت ال٨بري 

اث الجامُٗت، بً ٨ٖىىن  -ٖمغ، ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  ظّذ ج (20  –اإلامخل٩اث اإلادمُت، صًىان اإلاُبٖى

 .2011الجؼاثغ، صٍ، 

ٖمغ، آلُاث جُب٤ُ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، الجؼء الشاوي، صاع َىمت للُباٖت والخىػَ٘  ظّذ ج (21

 .2011 ،واليكغ، الجؼاثغ

ً ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، صاع الٛغب ؤلاؾالمي، بحروث، ٍ  ظّذ ج (22  .1997، 1ٖمغ، جُىع جضٍو

اث الجامُٗت، صًى مؤجم في ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغٖمغ،  ظّذ ج (23 ت  -ان اإلاُبٖى بً  –اإلا٨خبت اإلاغ٦ٍؼ

 .2005الجؼاثغ، ص ٍ،  –٨ٖىىن 

اث الجامُٗت،  العّذي (24 مت الضولُت، صاع اإلاُبٖى ٖباؽ َاقم، مؿاولُت الٟغص الجىاثُت ًٖ الجٍغ

 .2002ال٣اَغة، ص ٍ، 

ع الٗلم ال٣امىؽ الٗملي لل٣اهىن ؤلاوؿاوي، جغظمت ؤخمض مؿٗىص، صال ٞغاوؿىاػ بىقُِه ظولييى  (25

 .2005، 1للمالًحن، بحروث، لبىان، ٍ 

ني للش٣اٞت  الؽامي (26 عقاص ٖبض م، الصخهُت ؤلاؾغاثُلُت الجهىصًت والغوح الٗضواهُت، اإلاجلـ الَى

ذ، ص ٍ،   .1986والٟىىن وآلاصاب، ال٩ٍى

ت، ص مدمض ٞهاص ؽاللذةال (27 ت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .2005ٍ، ، ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ميكإة اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع

خؿام ٖلي ٖبض الخال٤، اإلاؿاولُت وال٣ٗاب ٖلى ظغاثم الخغب )م٘ صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى ظغاثم  تؽيخال (28

ت، ص ٍ،   .2004الخغب في البىؾىت والهغؾ٪(، صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ،ؤلاؾ٨ىضٍع
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بلى ؤؾـ نالح الضًً، اإلا٣اومت الكٗبُت اإلاؿلخت في ال٣اهىن الىلي الٗام "م٘ بقاعة زانت  ِامش  (29

ُت الضولُت للم٣اومت الٟلؿُُيُت"، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، ص ٍ،   .1976الكٖغ

  .1995، ال٣اَغة، 2نالح الضًً، م٣ضمت لضعاؾت ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع الثهًت الٗغبُت، ٍ  ِامش (30

اث الجامُٗت،ِبذ الحميذ  (31 ، 1ٍ  مدمض ؾامي، ؤنى٫ ال٣اهىن الضبلىماس ي وال٣ىهلي، صاع اإلاُبٖى

ت،   .2006ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2000، ال٣اَغة، 1ٞاجىت، ال٣ٗىباث الضولُت الا٢خهاصًت، صاع الثهًت الٗغبُت، ٍ  ِبذ الّا٥ (32

غ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ل ؼشيِٚخلم  (33 صوع اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في بهماء وجٍُى

 .2010البٗشت ؤلا٢لُمُت للجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ،ال٣اَغة، 

الىُا١ الؼماوي، صاع الثهًت الٗغبُت،ٍ  -مدمض خاػم، ٢اهىن الجزاٖاث اإلاؿلخت الضولُت اإلاضزلِخلم  (34

 .2002 ،ال٣اَغة،2

مدمض خمض، اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي ألؾغي الخغب في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، ميكإة اإلاٗاٝع  الّعباي (35

ت، ٍ  ت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .2005، 1باإلؾ٨ىضٍع

ُان اإلاضهُت ببان الجزاٖاث اإلاؿلخت )صعاؾت م٣اعهت م٘ ؤبى الخحر ؤخم ِىيت (36 ض، خماًت اإلاضهُحن وألٖا

ٗت ؤلاؾالمُت(، صاع الثهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ٍ   .1998، 1الكَغ

م، الىؾُِ في ال٣اهىن الضولي الٗام، اإلاجلض ألاو٫، م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘، ِلوان  (37 ٖبض ال٨ٍغ

 .1998ألاعصن،  -، ٖمان1ٍ 

ت ألامم اإلاخدضة،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،بحروث،ٍ ِميمش (38  .2007، 1وُٗمت، صم٣َغ

 .2010 ،ألاعصن -، ٖمان1هؼاع، ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، صاع واثل، ٍ الّىب٣ي  (39

اث الجامُٗت، الجؼاثغ، ص ٍ، ٔمبان (40  .1994مبرو٥، الخىُٓم الضولي واإلاىٓماث الضولُت، صًىان اإلاُبٖى

ىُت، بىٛاػي،  ،يى مٟخاحٔمٞ  (41 ا في ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع ال٨خب الَى ت الخغب في ؤلاؾالم وازَغ هٍٓغ

 .1997لُبُا، 

مدمض ٖبض الىاخض ًىؾ٠، ؤؾغي الخغب صعاؾت ٣ٞهُت وجُب٣ُُت في هُا١ ال٣اهىن الضولي الٗام  الٙاس (42

ٗت ؤلاؾالمُت،ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة، ص ٍ،   .1975والكَغ

مدمض ٖبض الىاخض ًىؾ٠، الجغاثم الضولُت وؾلُت ال٣ٗاب ٖلجها، صاع الثهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص  اسالٙ  (43

 ،ٍ1996. 

، مهغ -اإلادلت ال٨بري  مهُٟى ؤخمض، ال٣اهىن الضولي الٗام )ال٣اٖضة الضولُت(، صاع ال٨خب ال٣اهىهُت ٘ناد (44

 .2004ال٣اَغة، ص ٍ، 

ت الٗامت للخهٞغمهُٟى ؤخمض ٘ناد (45 اث الضولُت الهاصعة ًٖ ؤلاعاصة اإلاىٟغصة، صاع ال٨خب ، الىٍٓغ

 .2004صٍ، ال٣اَغة، مهغ،  -ال٣اهىهُت، اإلادلت ال٨بري 

ؤَم الجغاثم الضولُت، اإلادا٦م الضولُت الجىاثُت،  –ٖلي ٖبض ال٣اصع، ال٣اهىن الضولي الجىاجي الٝهوجي  (46

 .2001، 1لبىان، ٍ  -ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث

47) ً دـ، ٞ ١العه٘و لحزابِض، يىابِ جد٨م زىى الخغب"مضزل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي"،  حعٕٙلذٍغ

 .2004جغظمت ؤخمض ٖبض الخلُم، ميكىعاث اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، ص ٍ، 

 .2007ًُٞل، اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت لغواهضا، صاع َىمت، ص ٍ، الجؼاثغ،  ٠وظت (48
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، مباصت ال٣اهىن  اللمعاوي  (49 ىُت، اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي ؤقٝغ ٗاث الَى ال٢خه بالدكَغ الضولي ؤلاوؿاوي ٖو

 .2007، 1لئلنضاعاث ال٣اهىهُت، ال٣اَغة، ٍ 

ُتر، م٨خبت الىاٞظة، الجحزة، ٍ  لوبون  (50 ش الخًاعاث ألاولى، جغظمت ٖاص٫ ٖػ ، 1ظىؾخاٝ، الجهىص في جاٍع

2009. 

اٖاث الضولُت اإلاؿلخت)صعاؾت م٣اعهت ُٞما عظب ٖبض اإلاىٗم، الخماًت الضولُت للم٣اجلحن ؤزىاء الجز  مخولي (51

ٗت وال٣اهىن الضولي الٗام(، صاع الثهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،   .2006بحن ؤخ٩ام قَغ

ٗت ؤلاؾالمُت، صاع الثهًت الٗغبُت، ٍ  محمود (52 ٖبض الٛني، ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي صعاؾت م٣اعهت بالكَغ

 .1991، ال٣اَغة، 1

إلاد٨مت الجىاثُت الضولُت )الازخهام و٢ىاٖض ؤلاخالت(، صاع الثهًت الٗغبُت، ٍ ٖاص٫ ٖبض م، ا املعذي (53

 .2002، ال٣اَغة، 1

 .1999مؤجم ال٣اهىن، مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ال٣اَغة، ص ٍ،  (54

مهاصع الؿلى٥ في الخغب )ٞهم بهةها٧اث ال٣اهىن >>ظال٪ ،  ٘شيضاسعوظاؽ،  وحانصاهُا٫ ،  موهيوص  (55

ها(الضولي ؤلاوؿاوي والخُلى  ، 1، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ )بٗشت ال٣اَغة(، ٍ <<لت صون و٢ٖى

 .2010ال٣اَغة، 

صعاؾت ٣ٞهُت وجُب٣ُُت في يىء ٢ىاٖض ال٣اهىن -خؿام ؤخمض مدمض، الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي  َىذاوي  (56

٠، ال٣اَغة، ص ٍ، ص ث.-الضولي، ٧لُت الخ٣ى١   ظامٗت بني ؾٍى

٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي )ملخو(، جغظمت مدؿً الجمل، ماعي، صعاؾت خى٫ ال-ظىن  َى٢شحغ (57

 .2005اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، بٗشت ال٣اَغة، ص ٍ، 

ؼ، ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الٗغفي )اإلاجلض ألاو٫ : ال٣ىاٖض(، اللجىت  ب٤-دوصوالذماعي، -ظىن  َى٢شحغ (58 لٍى

 .2007الضولُت للهلُب ألاخمغ، ال٣اَغة، 

ال٣ىاٖض وآلالُاث، صاع عؾالن لُباٖت واليكغ والخىػَ٘،  –ان ُٖا م، ألاؾلخت اإلادغمت صولُا وٗم الهي   (59

 .2007ؾىعٍا ،  -صمك٤

 .2010ؾامي، مؿاولُت الضولت في ػمً الخغب، صاع ال٨خاب الخضًض، ال٣اَغة،  ياظين (60

 يتوالبحور الّلم زاهيا: املٝاالث

مـ والٛض<<، في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، بحن ألا  1949ظىعط، >>اجٟا٢ُاث ظى٠ُ  أ ي ـّب (1

 .2001، 1)مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب( ، صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ 

ؤخمض، >>٢ىاٖض وؾلى٥ ال٣خا٫<<، في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص  ألاهوس  (2

 .2001، 1ال٣اَغة، ٍ  مُٟض قهاب( ، صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي،

مدمض مجض الضًً، >> خٓغ واؾخسضام ألاؾلخت الخ٣لُضًت في بَاع ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي<<، في  بش١اث (3

الىضوة الٗلمُت خى٫ -مضزل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص مدمىص قٍغ٠ بؿُىوي

 .1998بًُالُا، -اث اإلاؿلخت(، ؾحرا٧ىػاال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والغ٢ابت ٖلى الدؿلر في الهغاٖ
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اع الٗغفي لل٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي بعيووي (4 الشٛغاث والٛمىى<<، في ال٣اهىن الضولي -مدمىص قٍغ٠، >>ؤلَا

ني،)مال٠ ظماعي مً بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع(، بٗشت اللجىت -ؤلاوؿاوي  صلُل الخُب٤ُ ٖلى الهُٗض الَى

 .2006، ال٣اَغة، الضولُت للهلُب ألاخمغ في ال٣اَغة

جُىعٍ ومباصثه<<، في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي،  ->> ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ظىن، ب٢خي  (5

 .2001، 1)مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب( ، صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ 

ت ػمً الخغب<<، مجلت مدمض، >>ألامحر ٖبض ال٣اصع الجؼاثغي ؤو٫ مً صون اإلاباصت ؤلاوؿاهُ بً أحمذ (6

 .2008-2007ؤلاوؿاوي، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، قخاء 

ٞغاوؿىا، >>ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي وازخباٍع في هؼاٖاث الٗهغ<<، اإلاجلت الضولُت للهلُب  بوهيون  (7

 .1999، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، 1999مسخاعاث مً ؤٖضاص ٖام -ألاخمغ

الؿالح الىىوي<<، في ال٣اهىن  -خؿً، >>ألاؾلخت الجضًضة في يىء ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي الجووي (8

كت وػٍغ الخٗلُم الٗالي(، -الىا٢٘ والُمىح، )مال٠ ظماعي-الضولي ؤلاوؿاوي اًت ص.خؿان َع هضوة ٖلمُت بٖغ

 .٧2001لُت الخ٣ى١ بجامٗت صمك٤ واللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، صمك٤، 

>> جإزحر اإلاباصت ؤلاوؿاهُت في الخٟاوى إلبغام مٗاَضاث الخض  لجُمىسي ٥.َـ.ما٠وماٟسعوبغث،  جي.مازيوص  (9

، اللجىت الضولُت للهلُب 1999مسخاعاث مً ؤٖضاص ٖام -مً ألاؾلخت<<، اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ

 .1999ألاخمغ، ظى٠ُ، 

ؼ ب٤-داوصوالذ (10 الضولي ؤلاوؿاوي<<، في ال٣اهىن الضولي آها، >>ألاؾلخت الجضًضة وال٣اهىن  ل هوجينلٍى

كت وػٍغ الخٗلُم الٗالي(، ٧لُت -الىا٢٘ والُمىح، )مال٠ ظماعي-ؤلاوؿاوي اًت ص.خؿان َع هضوة ٖلمُت بٖغ

 .2001الخ٣ى١ بجامٗت صمك٤ واللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، صمك٤، 

ت للمد٨مت الجىاثُت الضولُت: ؤع٧ا دوسومان (11 ن ظغاثم الخغب <<، في ال٣اهىن ٦ىىث، >>اللجىت الخدًحًر

ني، -الضولي ؤلاوؿاوي  )مال٠ ظماعي بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع(، بٗشت  صلُل الخُب٤ُ ٖلى الهُٗض الَى

 .2010، 4اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في ال٣اَغة، ال٣اَغة، ٍ

صعاؾاث في ال٣اهىن صًُٟض، >>اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ وال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي<<، في  ديالبشا (12

 .2001، 1الضولي ؤلاوؿاوي، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب( ، صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ 

الٟئاث اإلادمُت بمىظب ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي<<، في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي  >> ٖامغ، الضمالي (13

 .2001، ٣1بل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ ؤلاوؿاوي، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب( ، صاع اإلاؿخ

مسخاعاث -ب٠ً، >>اجٟا٢ُاث ظى٠ُ بٗض هه٠ ٢غن مً الؼمان<<، اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ ظاهذوص  (14

 .1999، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، 1999مً ؤٖضاص ٖام 

صلُل الخُب٤ُ ٖلى -ؿاوي ب٠ً، >>هدى بهٟاط ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي<<، في ال٣اهىن الضولي ؤلاو ظاهذوص  (15

ني،)مال٠ ظماعي مً بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع(، بٗشت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في  الهُٗض الَى

 .2006ال٣اَغة، ال٣اَغة، 

صعاؾت في ال٣اهىن الضولي الٗام<<، مجلت الخ٣ى١، ٧لُت -عقاص، >>الخغب ألاَلُت و٢اهىن ظى٠ُ العيذ (16

ذ، الٗضص ال-الخ٣ى١  ذ، ٍ ظامٗت ال٩ٍى  . 1975، 2غاب٘، ال٩ٍى

اث اإلاؿلخت الضولُت<<، مجلت ال٣اهىن والا٢خهاص، الٗضص  العيذ (17  ث.ص ،62عقاص، >>خماًت البِئت في اإلاىاٖػ
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ت لل٣اهىن  ؼخا (18 ؤخمض ٖبض الىهِـ، >> الخماًت الضولُت للبِئت في ؤو٢اث الجزاٖاث اإلاؿلخت<<، اإلاجلت اإلاهٍغ

 .1996، ال٣اَغة، 52الضولي، الٗضص 

بُٗخه<<، في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي  ٢شي ؼ (19 ش ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي َو ؼ، >> جاٍع مدمض ٍٖؼ

 .2001، 1ؤلاوؿاوي، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب( ، صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ 

-ب ألاخمغصًتٌرل، >>ؤَمُت اجٟا٢ُاث ظى٠ُ باليؿبت للٗالم اإلاٗانغ<<، اإلاجلت الضولُت للهلُ ؼيىذلذس (20

 .1999، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، 1999مسخاعاث مً ؤٖضاص ٖام 

حر اإلا٣اجلحن<<، في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  ِامش (21 صلُل الخُب٤ُ -نالح الضًً، >>الخٟغ٢ت بحن اإلا٣اجلحن ٚو

ني،)مال٠ ظماعي مً بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع(، بٗشت اللجىت الضولُت لل هلُب ألاخمغ ٖلى الهُٗض الَى

 .2006في ال٣اَغة، ال٣اَغة، 

ُٗت، –>>ظغاثم الخغب<<، في اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت  ،نالح الضًً ِامش (22  اإلاىاثماث الضؾخىعٍت والدكَغ

 .2006، 4)مال٠ ظماعي مً ؤٖضاص قٍغ٠ ٖخلم(، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، ٍ 

لُل ص -هىن ؤلاوؿاوي الضولي<<، في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي بؾماُٖل،>> ألاؾـ ألاولُت لل٣اِبذ الشحمان  (23

ني، )مال٠ ظماعي بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع(، بٗشت اللجىت الضولُت للهلُب الخُب٤ُ ٖلى الهُٗض الَى

 .2010، 4ألاخمغ في ال٣اَغة، ال٣اَغة، ٍ

-ت الجىاثُت الضولُت مدمض خاػم، >>هٓم الاصٖاء ؤمام اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت<<، في اإلاد٨م  ِخلم (24

ُٗت، )مال٠ ظماعي مً ؤٖضاص قٍغ٠ ٖخلم(، اللجىت الضولُت للهلُب  اإلاىاثماث الضؾخىعٍت والدكَغ

 .2006، 4ألاخمغ، ظى٠ُ، ٍ 

ني<<، اإلاد٨مت  ِخلم (25 ُٗت إلهٟاط ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ٖلى الهُٗض الَى قٍغ٠، >>ألاؾالُب الدكَغ

ُٗت، الجىاثُت الضولُت اإلاىاثماث الضؾخ )مال٠ ظماعي مً ؤٖضاص قٍغ٠ ٖخلم(، اللجىت ىعٍت والدكَغ

 .2006، 4الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، ٍ 

م اهةها٧اث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي لقٍغ٠ ِخلم (26 عي<<، في  ->>ججٍغ مىهج ومىيٕى الخٗضًل الدكَغ

ُٗت، )مال٠ ظماعي م-اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت  ً ؤٖضاص قٍغ٠ ٖخلم(، اإلاىاثماث الضؾخىعٍت والدكَغ

 .2006، 4اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، ٍ 

صلُل الخُب٤ُ -مدمض خاػم، >> ٢اهىن الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت<<، في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  ِخلم (27

ني،)مال٠ ظماعي مً بٖضاص ؤخمض ٞخحي ؾغوع(، بٗشت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ  ٖلى الهُٗض الَى

 .2006ي ال٣اَغة، ال٣اَغة، ف

 08مدمض خاػم، >>مكغوُٖت ألاؾلخت الىىوٍت في يىء الغؤي الاؾدكاعي إلاد٨مت الٗض٫ الضولُت في  ِخلم (28

<<، في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب( ، صاع 1996ًىلُى 

 . 2001، 1اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ 

غ ووكغ ال٣اهىن مد الّعباي (29 ىُت للهال٫ ألاخمغ والهلُب ألاخمغ في جٍُى مض خمض، >>صوع الجمُٗاث الَى

الضولي ؤلاوؿاوي<<، في مجلت صعاؾاث ٢اهىهُت، مغ٦ؼ البهحرة للبدىر والاؾدكاعاث والخضماث الخٗلُمُت، 

 .2008الٗضص ألاو٫، الجؼاثغ، ظاهٟي 

ي<<، في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، )مال٠ >>وكغ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاول مدمض ًىؾ٠ ِلوان (30

 .2001، 1ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب( ، صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ 
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ع٢ُت، >>الخماًت الضولُت لؤلُٖان اإلاضهُت ػمً الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت<<، في بؾهاماث ِواؼشيت  (31

ت خى٫ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي)مال٠ ظم حن(، اللجىت ظؼاثٍغ اعي مً بٖضاص هسبت مً الخبراء الجؼاثٍغ

 .2008الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، 

ت في عوها،ٔابوس  (32 الٗمل( <<، مسخاعاث  >>خ٤ اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ في ٖضم ؤلاصالء بكهاصة )الؿٍغ

 .2002،  845 الٗضص ،2002مً اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ 

ابُت في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي<<، في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي  َاهؼ بُتر، >> ٔاظش (33 ما٫ ؤلاَع خٓغ ألٖا

 .2001، 1ؤلاوؿاوي، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب( ، صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ 

مدمض َلٗذ، >>هٓغة ٖامت ٖلى ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤلاؾالمي<<، في ال٣اهىن الضولي  الٕىيمي (34

وؿاوي وؤلاؾالم، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص ٖامغ الؼمالي(، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، ؤلا

2007. 

، >>اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت َبُٗةها وبزخهانها، مى٠٢ الىالًاث اإلاخدضة وبؾغاثُل تباٖعالٝذسو   (35

 .2004ص الشاوي، ، الٗض20مثها<<، مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم ؤلا٢خهاصًت وال٣اهىهُت، اإلاجلض 

ذ،  -مدمض ٖلي، >>اإلادا٦م الجىاثُت اإلاسخلُت<<، مجلت الخ٣ى١، ٧لُت الخ٣ى١ مخادم   (36 ظامٗت ال٩ٍى

ذ،   .2008الٗضص الشالض، الؿىت الشاهُت والشالزىن، ال٩ٍى

ٖماع، >>الُا٢ت الىىوٍت بحن اإلاساَغ واؾخٗماالتها الؿلمُت<<، مدايغة في الُىم الضعاس ي ألاو٫  مىفوسي (37

ني للضعاؾاث والبدض في الخغ٦ت  خى٫  ت، اإلاغ٦ؼ الَى الخجاعب الىىوٍت الٟغوؿُت في الصخغاء الجؼاثٍغ

ىُت وزىعة ؤو٫ هٞى  .1996ُٟٞغي  15، الجؼاثغ،  54مبر الَى

وختى البروجى٧ى٫  1868َجري، >>مبضؤ آلاالم التي ال مبرع لها )اهُال٢ا مً بٖالن ؾان بترؾبىعٙ  ميرو٘يتز (38

(<<، في صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب(، 1977ؤلايافي ألاو٫ 

 . 2001، 1صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ 

مسلض بعزُو، >>الخماًت الجؼاثُت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  الىشاوه ٖبض ؤلاله مدمض،  الىوا عت (39

ٗاث: ألاعصن، ٞغوؿا، بلج٩ُا<<، مجل ذ، الٗضص الغاب٘،  -٧لُت الخ٣ى١  ت الخ٣ى١، في حكَغ ظامٗت ال٩ٍى

ذ،   .2007الؿىت الخاصًت والشالزىن، ال٩ٍى

خي إلاباصت ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والخد٨م في الؿالح في ٧ل مً ٢اهىوي  َاؼم (40 ؾُض، >> اإلاًمىن الخاٍع

-دمىص قٍغ٠ بؿُىويظى٠ُ والَاي<<، في مضزل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، )مال٠ ظماعي مً بٖضاص م

-الىضوة الٗلمُت خى٫ ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي والغ٢ابت ٖلى الدؿلر في الهغاٖاث اإلاؿلخت(، ؾحرا٧ىػا

 .1998بًُالُا، 

الٗال٢ت بحن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي و٢اهىن خ٣ى١ ؤلاوؿان مً مىٓىع الهُئاث >>ٞغاوؿىاػ، َامملعون  (41

، اللجىت الضولُت 2008 اإلاجلت الضولُت للهلُب ألاخمغ ، مسخاعاث مً<<الخٗاَضًت لخ٣ى١ ؤلاوؿان

 .2008، ؾبخمبر/ ؤًلى٫ 871للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، الٗضص 

٣ا ل٣اهىن اإلاٗاَضاث الضولُت، >>ب٨ُغؾا َاي٤ (42 ُان الش٣اُٞت ٞو في صعاؾاث في ال٣اهىن <<، خماًت ألٖا

 .2001، 1ل الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ مال٠ ظماعي مً بٖضاص مُٟض قهاب( ، صاع اإلاؿخ٣ب، الضولي ؤلاوؿاوي
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مدمض، >>اإلاد٨مت الجىاثُت الضولُت<<، ح٣ُٗب ٖلى مدايغة الض٦خىع ًىؾ٠ ٖلىان، في ال٣اهىن  واـل (43

كت وػٍغ الخٗلُم الٗالي(، -الىا٢٘ والُمىح، )مال٠ ظماعي-الضولي ؤلاوؿاوي اًت ص.خؿان َع هضوة ٖلمُت بٖغ

 .2001لهلُب ألاخمغ، صمك٤، ٧لُت الخ٣ى١ بجامٗت صمك٤ واللجىت الضولُت ل

 الشظائل الجامّيتزالثا: 

ت وجُب٣ُُت، >>خابع  ؼاديت (1 <<، عؾالت الخماًت ال٣ًاثُت الجؼاثُت للمبٗىر الضبلىماس ي صعاؾت هٍٓغ

 .2006 ،باجىت، والٗلىم الؿُاؾُت ٧لُت الخ٣ى١  -الخاط لخًغ ص٦خىعاٍ، ظامٗت 

ُان اإلاضهُع٢ُت، >> ِواؼشيت (2 <<، عؾالت ص٦خىعاٍ، ت في الجزاٖاث اإلاؿلخت ٚحر الضولُتخماًت اإلاضهُحن وألٖا

 .٧2001لُت الخ٣ى١، ال٣اَغة، -ظامٗت ٖحن قمـ

 جٙاٜياث الذوليتيسابّا: 

ت تياجٟا٢ُ -  .1907و 1899لٗامي  الَاي الخانت بالخغب ب٣ىاهحن وؤٖغاٝ الخغب البًر

ش  اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعب٘ الخانت بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت -  .1949ؤوث  12اإلا٣ٗىصة بخاٍع

لُت  08البرجى٧ى٫ ؤلايافي ألاو٫ اإلالخ٤ باجٟا٢ُاث ظى٠ُ اإلا٣ٗىص في  -         واإلاخٗل٤ بدماًت  1977ظٍى

اث اإلاؿلخت الضولُت.  ضخاًا اإلاىاٖػ

لُت  08البرجى٧ى٫ ؤلايافي الشاوي اإلالخ٤ باجٟا٢ُاث ظى٠ُ اإلا٣ٗىص في -        ضخاًا  تواإلاخٗل٤ بدماً 1977ظٍى

اث اإلاؿلخت ٚحر الضولُت.  اإلاىاٖػ

بكإن اٖخماص قاعة  2005صٌؿمبر  08البرجى٧ى٫ ؤلايافي الشالض اإلالخ٤ باجٟا٢ُاث ظى٠ُ اإلا٣ٗىص في   -       

 بياُٞت.

 .1972اجٟا٢ُت خٓغ اؾخدضار وبهخاط ألاؾلخت البُىلىظُت والخ٨ؿُيُت وجضمحر َظٍ ألاؾلخت  -

ت الًغع ؤو ٖكىاثُت ألازغ، اجٟا٢ُت خٓغ ؤو ج٣ُُض اؾ - ا مَٟغ خٗما٫ ؤؾلخت ج٣لُضًت مُٗىت ًم٨ً اٖخباَع

 ، وبغوجى٧ىالتها الخمـ ؤلاياُٞت وهي ٖلى الخىالي:1980ؤ٦خىبغ  10ظى٠ُ، 

 .1980البروجى٧ى٫ ألاو٫ بكإن الكٓاًا التي ال ًم٨ً ٦كٟها ٖثها  -      

  1980خٗما٫ ألالٛام وألاقغا٥ الخضاُٖت والىباثِ ألازغي البروجى٧ى٫ الشاوي اإلاخٗل٤ بدٓغ ؤو ج٣ُُض اؾ -      

 .1996اإلاٗض٫ في         

 .1980البروجى٧ى٫ الشالض بكإن خٓغ ؤو ج٣ُُض ألاؾلخت اإلادغ٢ت  -      

 .1995البروجى٧ى٫ الغاب٘ بكإن ؤؾلخت اللحزع اإلاٗمُت  -      

 .2003خٟجغة بٗض الخغب البروجى٧ى٫ الخامـ بكإن اإلاسلٟاث الخغبُت ٚحر اإلا -      

ـ  - ً واؾخٗما٫ ألاؾلخت ال٨ُماثُت وجضمحر جل٪ ألاؾلخت )باَع  (.1993اجٟا٢ُت خٓغ اؾخدضار وبهخاط وجسٍؼ

ً وبهخاط وه٣ل ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص وجضمحر جل٪ ألالٛام )ؤوجاوا  -  (.1997اجٟا٢ُت خٓغ اؾخٗما٫ وجسٍؼ

لُت  لُت إلاٗخمض فيالىٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الجىاثُت الضو  -  .1998عوما في ظٍى

ً وه٣ل الظزاثغ الٗى٣ىصًت - غ وجسٍؼ  . 2008ماي  30 اجٟا٢ُت خٓغ بهخاط واؾخسضام وجٍُى

ت اجٙاٜياث الٝاهون الذولي إلاوعاوي  جم أِخماد الىق الّش ي لهزٍ يجٙاٜياث حعب: ، )مً موظِو

٠ ٖخلم، مدمض ماَغ ٖبض الىاخض(، اللجىت الضول ، 9بٗشت ال٣اَغة، ٍ  -ُت للهلُب ألاخمغبٖضاص قٍغ

 .(2009ال٣اَغة، 
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 ٜشاساث وجٝاسيش املىٍماث الذوليت:خامعا: 

 الٝشاساث: - أ

 S/RES/660 (1990.) ، ع٢م الىز٣ُت )3932في الجلؿت ع٢م  1990ؤوث  02اإلااعر في  ٢660غاع مجلـ ألامً ع٢م  (1

 (.S/RES/661 (1990)، ع٢م الىز٣ُت )3933ع٢م  في الجلؿت 1990ؤوث  06اإلااعر في  ٢661غاع مجلـ ألامً ع٢م  (2

 (.S/RES/665 (1990) ، ع٢م الىز٣ُت )3938في الجلؿت ع٢م  1990ؤوث  25اإلااعر في  ٢665غاع مجلـ ألامً ع٢م  (3

 S/RES/666 (1990.)،ع٢م الىز٣ُت )3939في الجلؿت ع٢م  1990ؾبخمبر 13اإلااعر في  ٢666غاع مجلـ ألامً ع٢م  (4

ل 03اإلااعر في  687ع٢م ٢غاع مجلـ ألامً  (5  S/RES/687 (1991.) ، ع٢م الىز٣ُت )2981في الجلؿت ع٢م  1991ؤٍٞغ

 (1265S/RES/ (1999.)،  )4046في الجلؿت ع٢م  1999ؾبخمبر  17اإلااعر في  ٢1265غاع مجلـ ألامً ع٢م  (6

ل  28اإلااعر في  ٢1674غاع مجلـ ألامً ع٢م  (7  (.S/RES/1674  (2006)) 5430في الجلؿت ع٢م   2006ؤٍٞغ

لُت  12في  ٢1422غاع مجلـ ألامً ع٢م  (8  (1422S/RES/ (2002.)، ع٢م الىز٣ُت )4572في الجلؿت ع٢م  2002ظٍى

  (1497S/RES/ (2003.)، ع٢م الىز٣ُت )4803في الجلؿت ع٢م  2003ؤوث  01في  ٢1496غاع مجلـ ألامً ع٢م  (9

اث املعلحتل  (10 (، 23)الضوعة  2444ع٢م لٗامت لؤلمم اإلاخدضة ت ا٢غاع الجمُٗاحترام حٝٛو إلاوعان أزىاء املىاِص

ش 1748الجلؿت الٗامت   .٧1968اهىن ألاو٫/ صٌؿمبر  19، بخاٍع

"، ٢غاع الجمُٗت الٗامت الخىوساث في ميذان املّلوماث ويجفاالث العل٢يت والالظل٢يت في ظياٛ ألامً الذولي (11

ش  ،لؤلمم اإلاخدضة في الضوعة الشالشت والخمؿىن   (.A/RES/53/70، ع٢م الىز٣ُت )1999هٟي ظا 04بخاٍع

٢غاع ، "بؽجن حمايت احايا الحشب 1949حالت البروجو٠ولين إلالا٘يين الجٙاٜياث حىيٚ املّٝودة في ِام " (12

ش 55/148لٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م الجمُٗت ا ، ع٢م الىز٣ُت 2000صٌؿمبر  12، الضوعة الخامؿت والخمؿىن بخاٍع

(Ares\55\148). 

ألاظاظيت واملبادئ الخوحي يت بؽجن الحٞ في يهخفاٗ والجبر ل حايا يهت ا١اث الجعيمت للٝاهون املبادئ " (13

ع٢م  ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة"، الذولي لحٝٛو إلاوعان ويهت ا١اث الخىيرة للٝاهون إلاوعاوي الذولي

ش  ،60/147  (. A/RES/60/147، ع٢م الىز٣ُت )2006ماعؽ  21في صوعتها الؿخىن بخاٍع

ش  251/60ع٢م  ، ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة"م لغ حٝٛو إلاوعانبؽجن " (14  03، في الضوعة الؿخىن، بخاٍع

ل   .(A/RES/60/251، ع٢م الىز٣ُت )2006ؤبٍغ

غاٝ في مىٓمت خٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت، الضوعة الشاهُت ٖكغ، ع٢م الىز٣ُت ) (15 -٢Cغاع ناصع ًٖ ماجمغ الضو٫ ألَا

12/DEC.11 ش مبر  09( ، ناصع بخاٍع  .2007هٞى

يهت ا١اث الجعيمت لحٝٛو إلاوعان في ألاساىو  الٙلعىيييت املحخلتل وبخاـت يهت ا١اث الىاؼ ت ًِ  (16

، مجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان الخاب٘ للجمُٗت الٗامت لؤلمم الهجماث الّع٢شيت إلاظشائيليت ألاخيرة ِاع ٜىاُ ٔضة

ش اإلاخدضة، الضوعة الاؾخصىا ش ٧2009اهىن الشاوي ًىاًغ  12-9ثُت الخاؾٗت بخاٍع ، ع٢م 2009ًىاًغ  12، ٢غاع بخاٍع

 .(A/HRC/S-9/L.1)الىز٣ُت 

 الخٝاسيش: - ب

ش حمايت املذهيين في النزاِاث املعلحت" (1 غ ألامحن إلاجلـ ألامً الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة، بخاٍع مبر  26"، ج٣ٍغ هٞى

 (.S/2002/1300، ع٢م الىز٣ُت )2002

غ ألامحن الٗام اإلا٣ضم إلاجلـ ألامً الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة املذهيين صمً النزاِاث املعلحت" "حمايت (2 ، ج٣ٍغ

ش   (.S/2007/643، ع٢م الىز٣ُت )2007ؤ٦خىبغ  28بخاٍع
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غ ألامحن الٗام اإلاٗض اؾدىاصا بلى حٗل٣ُاث الخ٩ىماث هىاٛ مبذأ الواليت الٝمائيت الّامليت وجىبيٝ  (3 ، ج٣ٍغ

ما٫  88ُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة، الضوعة الخامؿت والؿخىن البىض ومالخٓاتها، الجم هم ظضو٫ ألٖا

ش A/65/181اإلاا٢ذ، ع٢م الىز٣ُت ) لُت  29(، بخاٍع  .2010ظٍى

غ ؤٖضجه اللجىت الضولُت للهلُب الٝاهون الذولي إلاوعاوي وجحذياث النزاِاث املعلحت املّاـشة" (4 "، ج٣ٍغ

 30-26ظى٠ُ -لماجمغ الضولي الشالزىن للهلُب ألاخمغ والهال٫ ألاخمغم٣ضم ل 2007ألاخمغ في قهغ ؤ٦خىبغ 

مبر   (.30IC/07/8.4، و٢م الىز٣ُت )2007هٞى

غ ؤٖضجه اللجىت الضولُت للهلُب الٝاهون الذولي إلاوعاوي وجحذياث النزاِاث املعلحت املّاـشة" (5 "، ج٣ٍغ

ا٦خىبغ  -زىن للهلُب ألاخمغ والهال٫ ألاخمغم٣ضم للماجمغ الضولي الىاخض والشال 2011ألاخمغ في قهغ ؤ٦خىبغ 

 .(31IC/11/5.1.2، ع٢م الىز٣ُت )2011

، وز٣ُت ؤٖضتها اللجىت الضولُت للهلُب الٝاهون الذولي إلاوعاوي وجحذياث النزاِاث املعلحت املّاـشة (6

 .2007ألاخمغ، م٣ضمت للماجمغ الضولي الشالزىن للهلُب ألاخمغ والهال٫ ألاخمغ، ظى٠ُ، ؤ٦خىبغ 

جٝشيش بّثت ألامم املخحذة لخٝصو   –حالت حٝٛو إلاوعان في ٘لعىين ويساىو  الّشبيت املحخلت ألاخشى  (7

ياث  املوحض الخىٙيزي( -الحٝائٞ بؽجن النزاُ في ٔضة ، مجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان يظخيخاحاث والخـو

ش الخاب٘ للجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة، الضوعة الشاهُت ٖكغ، بخا  ، ع٢م الىز٣ُت2009ؾبخمبر  23ٍع

(A/HRC/12/48(ADVANCE 1)). 

غ لجىت ال٣اهىن الضولي، ، مؽشوُ املواد املخّلٝت بمعنوليت الذو٥ ًِ ألاّ٘ا٥ ٔير املؽشوِت دوليا (8 ج٣ٍغ

ل  23الضوعة الشالشت والخمؿىن  ؤٚؿُـ، الجمُٗت الٗامت ألامم اإلاخدضة،  10 –ًىلُى  2ًىهُى/  1-ؤبٍغ

ىع٥،   .2001هٍُى

| 2010العىوي العادط ًِ جىبيٞ الٝاهون الذولي إلاوعاوي ِاع املعخوى الّش ي لّامي الخٝشيش " (9

بٗشت  –، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ بً خمشاء ، مدمض عيىانِخلم "، بٖضاص: قٍغ٠  2011

 .2011-2010،  وظامٗت الضو٫ الٗغبُت ال٣اَغة

غ ناصع يظخىاُل إلاظشائيليت  الضهاهت(ِين الخىج: ٜخاع ٔضة مً املذهيين حشاء ـواسيخ وائشاث " (10 "، ج٣ٍغ

-493-1، ع٢م الىز٣ُت )2010ًٖ مىٓمت مغا٢بت خ٣ى١ ؤلاوؿان )َُىمان عاًدـ ووحل(، ؤٚؿُـ آب 

56432-1.) 

اؿ املفبوب" (11 الم البيماء: اظت ذاٗ بّن املذهيين الٙلعىيييين بالٝخل أزىاء ِمليت الـش "، ٜخاع ألِا

غ ناصع ًٖ مىٓمت مغا٢ب ، ع٢م الىز٣ُت 2010ت خ٣ى١ ؤلاوؿان )َُىمان عاًدـ ووحل(، ؤٚؿُـ آب ج٣ٍغ

(1-529-56432-1.) 

اؿ املفبوب" (12 الم البيماء: اظت ذاٗ بّن املذهيين الٙلعىيييين بالٝخل أزىاء ِمليت الـش "، ٜخاع ألِا

غ ناصع ًٖ مىٓمت مغا٢بت خ٣ى١ ؤلاوؿان )َُىمان عاًدـ ووحل(، ماًى آًاع  -4ز٣ُت )، ع٢م الى 2010ج٣ٍغ

631-56432-1.) 

غ ناصع ًٖ مىٓمت بين إظشائيل وحضب ج 2006ملارا ماجوا:الٝخاع املذهيون في لبىان حشب " (13 "، ج٣ٍغ

 (.3E، ع٢م 18، ع٢م الىز٣ُت ) اإلاجلض 2007مغا٢بت خ٣ى١ ؤلاوؿان )َُىمان عاًدـ ووحل(،  ؾبخمبر 
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 هفوؿ حؽشيّيت :ظادظا

ت الضًم٣غ  (1 ضة الغؾمُت ع٢م اَُت الكٗبُت، صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثٍغ صٌؿمبر  08اإلااعزت في  76الجٍغ

ل  10اإلااعر في  03-02، مٗض٫ بال٣اهىن 1996 ضة الغؾمُت ع٢م  2002ابٍغ ل  14اإلااعزت في  25الجٍغ ؤبٍغ

مبر  15اإلااعر في  12-08، وال٣اهىن ع٢م 2002 ضة الغؾمُت ع٢م  2008هٞى مبر  16اإلااعزت في  63الجٍغ هٞى

2008. 

ًخًمً  2008ًىهُى 04اإلاىا٤ٞ لـ  1429ظماصي ألاولى ٖام  29ماعر في  163-08ىم الغثاس ي ع٢م اإلاغؾ (2

ت، الٗضص ع٢م  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ىُت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي، في الجٍغ بخضار اللجىت الَى

 .05اإلالخ٤ ع٢م  ،29

ٌٗض٫ اإلاغؾىم  2014ؤ٦خىبغ  27ا٤ٞ اإلاى  1436مدغم ٖام  03ماعر في  301-14اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  (3

ت  2003ماًى   08اإلاىا٤ٞ  1424عبُ٘ ألاو٫  06اإلااعر في  211-03الغثاس ي  واإلاخًمً بخضار لجىت وػاٍع

ً وبهخاط وه٣ل  ا وجدضًض مهامها إلاخابٗت جىُٟظ اجٟا٢ُت خٓغ اؾخٗما٫ وجسٍؼ مكتر٦ت وحك٨ُلها وؾحَر

ا، وجضمحرج ضة الغؾمُت للجمهىعٍت ألالٛام اإلاًاصة لؤلٞغاص وجضمحَر  .ل٪ ألاؾلخت، في الجٍغ

ٌٗض٫ اإلاغؾىم  2014ؤ٦خىبغ  27اإلاىا٤ٞ  1436مدغم ٖام  03ماعر في  300-14اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  (4

ل  26اإلاىا٤ٞ  1417طي الدجت  19اإلااعر في  125 -97 الغثاس ي واإلاخًمً بوكاء وجىُٓم وؾحر  1997اٍٞغ

ت اإلاكتر٦ت اإلا٩لٟت  بخُب٤ُ اجٟا٢ُت خٓغ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت، وبهخاظها، وزؼنها، واؾخٗمالها، اللجىت الىػاٍع

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، الٗضص ع٢م  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .65وجضمحرجل٪ ألاؾلخت، في الجٍغ

 هفوؿ ووزائٞ دوليت أخشى  :ظابّا

ت اجٙاٜياث الٝاهون الذولي إلاوعاوي (1 مض ماَغ ٖبض الىاخض(، ، )مً بٖضاص قٍغ٠ ٖخلم، مدموظِو

 .12، م 2009، ال٣اَغة، 9بٗشت ال٣اَغة، ٍ  -اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ

 .2011، بٖضاص مىلىص صًضان، صاع بل٣ِـ، الجؼاثغ، 1969اجٙاٜيت ٘ييىا لٝاهون املّاَذاث لّام  (2

م اإلاخدضة، )ع٢م صلُل اإلاٗاَضاث، ؤٖضٍ ٢ؿم اإلاٗاَضاث الخاب٘ إلا٨خب الكاون ال٣اهىهُت، ميكىعاث ألام (3

 .A.02.V.2 ،)2001الىز٣ُت 

ا مٙشوت المشس أو ِؽوائيت  (4 اجٙاٜيت حٍش أو جٝييذ اظخّما٥ أظلحت جٝليذيت مّيىت يم٢ً اِخباَس

 .2009 ،، ظى1٠ُ، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ، ٍ وبشوجو٠والت ا الخمعت 1980ألازش 

، اللجىت الضولُت للهلُب اث املىشوحت في الّٝذ الثاويالخٝذم املحشص والخحذي –اجٙاٜيت حٍش ألالٕام  (5

المي لئلٖالم ً ألاو٫ 1ال٣اَغة، ٍ  -ألاخمغ، اإلاغ٦ؼ ؤلٖا  .2011، ا٦خىبغ / حكٍغ

، اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ، الُبٗت الٗغبُت ألاولى، دليل الخىٙيز الوون  للٝاهون الذولي إلاوعاوي (6

المي، بال٣اَغ   .2010ة، صٌؿمبر ٧اهىن الاو٫ اإلاغ٦ؼ ؤلا٢لُمي ؤلٖا
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  ٘هشط املحخوياث٘هشط املحخوياث

  الفٙحتالفٙحت  تتــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٝذممٝذم

0101  

  الباب ألاو٥:الباب ألاو٥:

ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاويإلاواس الىٍشي لموابي ظير ألِا   إلاواس الىٍشي لموابي ظير ألِا

  

  

0808  

ما٥ الّذائيتالٙفل ألاو٥: إلاواس املٙاَالٙفل ألاو٥: إلاواس املٙاَ ما٥ الّذائيتيمي لموابي ظير ألِا   0909  يمي لموابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتاملبحث ألاو٥: الخىوس الخاسيخي لموابي ظير ألِا   1010  املبحث ألاو٥: الخىوس الخاسيخي لموابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت في الّفوس الٝذيمت  املىلب ألاو٥: بوادس املىلب ألاو٥: بوادس  ما٥ الّذائيت في الّفوس الٝذيمتلوابي ظير ألِا   1010  ..............................................................................................................لوابي ظير ألِا

وهيتو بالد الشا٘ذيً وحماسةلذى الٝبائل البذائيت  ذائيتِما٥ الّالُٙش ألاو٥:حزوس جىٍيم ألا    1111  الِٙش

ما٥ الّذائيت في الحماسجين الفيىيت والهىذيت الٝذيمت الُٙش الثاوي:   1313 ..............................................لوابي ظير ألِا

شيٝيت والشوماهيت الٝذيمت الُٙش الثالث: ما٥ الّذائيت في الحماسجين إلٔا   1414 ..................................لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت في الّفوس الوظى   املىلب الثاوي:املىلب الثاوي: ما٥ الّذائيت في الّفوس الوظى الخجـيل الذين  لموابي ظير ألِا   1717  ..................................................................الخجـيل الذين  لموابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت لذى الي ود الُٙش ألاو٥:   1717 ............................................................................................................................................................لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت في الذياهت املعيحيت الُٙش الثاوي:   1818 ..........................................................................................................................لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت في  الُٙش الثالث:   2020 ........................................................................................................................................................إلاظالملوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي امل  املىلب الثالث:املىلب الثالث: ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي املاظخٝشاس لوابي ظير ألِا   2626  ......................................ّاـشّاـشاظخٝشاس لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش ألاو٥:   2266 ....................................................................................................................................الخجـيل الٙٝه  لموابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيتودوسَا في  اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش ججظيغ  الُٙش الثاوي:   3131 ..............لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت لمً حش٠ت جٝىين الٝاهون الذولي إلاوعاوي الُٙش الثالث:   3333 ....................................لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلا  املبحث الثاوي:املبحث الثاوي: ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلامٙهوم لوابي ظير ألِا   4422  وعاويوعاويمٙهوم لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت وهىاٛ جىبيٝها  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥: ما٥ الّذائيت وهىاٛ جىبيٝهامذلو٥ لوابي ظير ألِا   4422  ........................................................................................................................مذلو٥ لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش ألاو٥:   4343 ................................................................................................................................................ججـيل مٙهوم لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش الثاوي:   4477 ..............................................................................................................................................................املٝفود بموابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش الثالث:   5544 ............................................................................................................هىاٛ جىبيٞ الٝواِذ املخّلٝت بعير ألِا

ما٥ الّذائيت  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي: ما٥ الّذائيتالىبيّت الٝاهوهيت لموابي ظير ألِا   6611  ..................................................................................................................................الىبيّت الٝاهوهيت لموابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي الُٙش ألاو٥:   6611 ..............................................................................م٣اهت لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت: ُ الثاويالٙش    6666 ......................................................................................................................................................................مفادس لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش الثالث:   7788 ..............................................................................................................................الٝيمت الٝاهوهيت لموابي ظير ألِا
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ما٥ الّذائيت  املبحث الثالث:املبحث الثالث: ما٥ الّذائيتاملبادئ الّامت وألاح٣ام الخاـت لموابي ظير ألِا   8855  املبادئ الّامت وألاح٣ام الخاـت لموابي ظير ألِا

  8855  ....................................املبادئ الّامت ال   جح٢م وظائل وأظاليب الٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاوياملبادئ الّامت ال   جح٢م وظائل وأظاليب الٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاوي  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

  8855 ................................................اس بالّذو مبذأ ِذم حشيت أوشاٗ النزاُ في اخخياس وظائل وأظاليب إلالش  :الُٙش ألاو٥ 

  8866 ..............................................................................................................................................................................................................................................................مبذأ الخمييز :الُٙش الثاوي

اباث املٙشوت وأالم ال   ال مبر :الُٙش الثالث   9911 ..................................................................................................................س لهامبذأ حٍش إلـا

  9933 ......................................................................................................................................................................................................مبذأ إلاوعاهيت وؼشه ماسجنز :الُٙش الشابْ

  9595 ........................................................................................................................................................................................................مبذأ المشوسة الّع٢شيت :الُٙش الخامغ

  9797 ..............................................................................................................................................................................................................................................مبذأ الخىاظب :الُٙش العادط

ياث الحشب ال  وي:وي:املىلب الثااملىلب الثا ياث الحشب الخفـو ما٥ الّذائيتجو جو والوال  بحشيتبحشيتخفـو ما٥ الّذائيتيت في م ا٥ ظير ألِا   9999  ..................................................................يت في م ا٥ ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش ألاو٥: ياث الحشب البحشيت في م ا٥ ظير ألِا   9999 ............................................................................................خفـو

ياث الحشب الجويت في م ا٥ الُٙش الثاوي: ما٥ الّذائيت خفـو   103103 ............................................................................................ظير ِي

ما٥ الّذائيت  الٙفل الثاوي:الٙفل الثاوي: ما٥ الّذائيتالىٍام الٝاهووي لموابي ظير ألِا   108108  الىٍام الٝاهووي لموابي ظير ألِا

  109109  حٍش وجٝييذ وظائل وأظاليب مّيىت في الٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاويحٍش وجٝييذ وظائل وأظاليب مّيىت في الٝخا٥ في الٝاهون الذولي إلاوعاوي  املبحث ألاو٥:املبحث ألاو٥:

  109109  ......................................................................الٝخا٥ في إواس الخذابير الوٜائيت ويحخياويتالٝخا٥ في إواس الخذابير الوٜائيت ويحخياويت  جٝييذ وظائل وأظاليبجٝييذ وظائل وأظاليب  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥:

  110110 ................................................يحخياواث ال   يخخزَا الٝائم بالهجوم أزىاء إداسج  للّملياث الّذائيت  :الُٙش ألاو٥ 

  114114 ..........................................................................................................وم يحخياواث ال   يخخزَا الىٗش الزي يخحمل الهج الُٙش الثاوي:

  118118  ................................................................................................حٍش وجٝييذ وظائل ٜخا٥ مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاويحٍش وجٝييذ وظائل ٜخا٥ مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

ما٥ الّذائي الُٙش ألاو٥:   118118 ............................................................تحٍش وجٝييذ ألاظلحت الخٝليذيت لمً لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش الثاوي: ٞ لوابي ظير ألِا   112929 ....................................................................حٍش وجٝييذ ألاظلحت الحذيثت ٘و

  141141  ..........................................................................................املىلب الثالث: حٍش وجٝييذ أظاليب ٜخا٥ مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاوياملىلب الثالث: حٍش وجٝييذ أظاليب ٜخا٥ مّيىت في الٝاهون الذولي إلاوعاوي

ما٥ الّذائيت الُٙش ألاو٥:   141141 ................................................................أظلو ي الٕذس والخذاُ الحش ي لمً لوابي ظير ألِا

  141455 ..................................أظلو ي ج ويْ الع٣ان املذهيين وألامش بّذ إلابٝاء ِاع أحذ ِاع ٜيذ الحياة  لُٙش الثاوي:ا

ما٥ يهخٝاميت أظلوب يٜخف الُٙش الثالث:   141488 ................................................................................................................................اؿ الحش ي وألِا

ما٥ الّذائيت  للهجومللهجوم  ألاَذاٗ املؽشوِتألاَذاٗ املؽشوِت  املبحث الثاوي:املبحث الثاوي: ٞ لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت٘و ٞ لوابي ظير ألِا   151522  ٘و

  151522  ..............................لهجوملهجوملل  جحذيذ ٘ اث املٝاجلين واملذهيين املؽاس٠ين في الٝخا٥ ٠جَذاٗ مؽشوِتجحذيذ ٘ اث املٝاجلين واملذهيين املؽاس٠ين في الٝخا٥ ٠جَذاٗ مؽشوِت  املىلب ألاو٥: املىلب ألاو٥: 

ير الذوليت  الُٙش ألاو٥:   151522 ..........................................................................جحذيذ ٘ اث املٝاجلين في النزاِاث املعلحت الذوليت ٔو

ما٥ الّذائيتاملذهيون املؽاس٠ون  الُٙش الثاوي:   172172 ..................................................................................................................................مباؼشة في ألِا

  171788  ............................................................................................................جحذيذ ألاَذاٗ الّع٢شيت وأظاط مؽشوِيت اظت ذا٘هاجحذيذ ألاَذاٗ الّع٢شيت وأظاط مؽشوِيت اظت ذا٘ها  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي:

  171799 ................................................................................................................مّياس الخّذاد أو الحفش في جحذيذ ألاَذاٗ الّع٢شيت الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيت الُٙش الثاوي:   179179 ................................................................................................................................................مّياس املعاَمت الّٙالت في ألِا

  181181 ................................................................................................................................................................................................مّياس امليزة الّع٢شيت ألا٠يذة الُٙش الثالث:

  181833 ......................................................................................................................................أظاط مؽشوِيت اظت ذاٗ ألاَذاٗ الّع٢شيت الُٙش الشابْ:
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ما٥ الّذائيت  للهجومللهجوم  ألاَذاٗ ٔير املؽشوِتألاَذاٗ ٔير املؽشوِت  املبحث الثالث:املبحث الثالث: ٞ لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت٘و ٞ لوابي ظير ألِا   184184  ٘و

ما٥ الّذائيت  املذهيين والحمايت املٝشسة لهماملذهيين والحمايت املٝشسة لهمجحذيذ ٘ ت جحذيذ ٘ ت   املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥: ٞ لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيت٘و ٞ لوابي ظير ألِا   184184  ........................................٘و

  181844 ........................................................................................................................................................مّايير حّشيٚ ألا خاؿ والع٣ان املذهيين الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيتالحمايت املباؼشة للمذهيي الُٙش الثاوي:   191191 ..........................................................................................................ن مً أخىاس ألِا

يان املذهيت والحمايت املٝشسة لها  ملىلب الثاوي:ملىلب الثاوي:اا يان املذهيت والحمايت املٝشسة لهاجحذيذ ألِا ما٥ الّذائيت  جحذيذ ألِا ما٥ الّذائيتمً أخىاس ألِا   119494  ........................................................مً أخىاس ألِا

يان املذهيت والحمايت الّ الُٙش ألاو٥: ما٥ الّذائيتجحذيذ مٙهوم ألِا   119944 ..........................امت لها مً أخىاس ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش الثاوي:   196196 ....................................................................................الحمايت الخاـت لألِيان املذهيت مً أخىاس ألِا

  ::الباب الثاويالباب الثاوي

ما٥ الّذائيت في  ما٥ الّذائيت في إلاواس الخىبيٝي والخٝييمي لموابي ظير ألِا   شةشةالنزاِاث املّاـالنزاِاث املّاـإلاواس الخىبيٝي والخٝييمي لموابي ظير ألِا

  

  

202022  

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتالٙفل ألاو٥: حلياث جىٙيز لوابي ظير ألِا   202033  الٙفل ألاو٥: حلياث جىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت ما٥ الّذائيتاملبحث ألاو٥: ألياث الذوليت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   202044  املبحث ألاو٥: ألياث الذوليت لخىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥: ابيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيتألياث الذوليت الوٜائيت والٜش ابيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   202044  ........................................................ألياث الذوليت الوٜائيت والٜش

ما٥ الّذائيت ُ ألاو٥:الٙش    202044 ................دوس اللجىت الذوليت للفليب ألاحمش في جىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش الثاوي:   212155 ...........دوس ألامم املخحذة وألاحهضة الخابّت لها في جىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيتٔير الح٢وميت في مشاٜب بّن دوس املىٍماث الُٙش الثالث:   222277 ...ت جىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي: ما٥ الّذائيتألياث الذوليت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   223030  ........................................................................ألياث الذوليت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا

  223131 .........لٝماء الجىا ي الذوليا الحشب مْ جىوس مجظعت٢٘شة الّٝاب ِاع حشائم جىوس  الُٙش ألاو٥:

ما٥ الّذائيت ُش الثاوي:الٙ   232322 .......................................................محا٠م املىخفشيً في مادة ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش الثالث: عال٘يا العابٝت وسوهذافي  املحا٠م الخاـت في م ا٥ ظير ألِا   232355 .........ئو

  232388 ...........................................هت ا١اثيت في الّٝاب ِاع ي دوس املح٢مت الجىائيت الذولشابْ: الُٙش ال

ما٥ الّذائيت  املبحث الثاوي:املبحث الثاوي: ما٥ الّذائيتألياث الووىيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   224242  ألياث الووىيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥: ابيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا ما٥ الّذائيتألياث الووىيت الوٜائيت والٜش ابيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   224242  ............................................ألياث الووىيت الوٜائيت والٜش

ما٥ الّذائيت الُٙش ألاو٥:   224242 ............يلتزام الّام ِاع الذو٥ باحترام و٠ٙالت احترام لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت الُٙش الثاوي:   242444 ................................................يهممام لالجٙاٜياث املىٍمت لعير ألِا

  242466 .................................................ىيت مْ يلتزاماث الذوليت موائمت الدؽشيّاث الوو الُٙش الثالث:

ما٥ الّذائيت والخّشيٚ ت ا الُٙش الشابْ:   242488 .......................................وؽش الٝواِذ املخّلٝت بعير ألِا

م  املىلب الثاوي:املىلب الثاوي: مألياث الووىيت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا   226060  ......................................................................................ا٥ الّذائيتا٥ الّذائيتألياث الووىيت الشدِيت لخىٙيز لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيتالُٙش ألاو٥:    226060 ........................................................أظاط يلتزام بالخذابير الشدِيت لمً اجٙاٜياث ظير ألِا

ما٥ الّذائيتالُٙش الثاوي:    262644 ................................................................دوس الٝماء الوون  في ٜمْ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا
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ما٥ الّذائيت  املبحث الثالث:املبحث الثالث: ما٥ الّذائيتاملعنوليت الجىائيت الذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا   227272  املعنوليت الجىائيت الذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥: ما٥ الّذائيتالىبيّت الٝاهوهيت الهت ا١اث لوابي ظير ألِا   227272  ......................................................................................................الىبيّت الٝاهوهيت الهت ا١اث لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيتاهىب الُٙش ألاو٥: ٚ حشائم الحشب ِاع اهت ا١اث لوابي ظير ألِا   227272 ..............................................اٛ ـو

  227474 ..................................................................................................................................الخجـيل الٙٝه  والٝاهووي ملٙهوم حشائم الحشبالُٙش الثاوي: 

ما٥ الّذائيتالىٍام الٝاهووي للمعنوليت الىٍام الٝاهووي للمعنوليت   املىلب الثاوي:املىلب الثاوي: ما٥ الّذائيتالذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا   282844  ................................الذوليت ًِ اهت اٟ لوابي ظير ألِا

  282844 ................................................................................................................الٝواِذ الّامت للمعنوليت الذوليت ًِ حشائم الحشب الُٙش ألاو٥:

  229090 ..................................................................................................................................................املعنوليت الجىائيت للٙشد ًِ حشائم الحشب الُٙش الثاوي:

ما٥ الّذائيت الُٙش الثالث:   292955 ....................................................املعنوليت الذوليت للذولت ًِ اهت ا١اث لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت في النزاِاث املعلحت املّاـشة  لٙفل الثاوي:لٙفل الثاوي:اا ما٥ الّذائيت في النزاِاث املعلحت املّاـشةجٝييم أداء لوابي ظير ألِا   303022  جٝييم أداء لوابي ظير ألِا

  

ما٥ الّذائيت وجحذياث وظائل وأظاليب الٝخا٥ املّاـشةملبحث ألاو٥: ملبحث ألاو٥: اا ما٥ الّذائيت وجحذياث وظائل وأظاليب الٝخا٥ املّاـشةلوابي ظير ألِا   303033  لوابي ظير ألِا

ما٥ الّذائيت  املىلب ألاو٥:املىلب ألاو٥: ما٥ الّذائيتلوابي ظير ألِا   303033  ..................................................................................املّاـشةاملّاـشةوظائل الٝخا٥ وظائل الٝخا٥   جحذياثجحذياثو و   لوابي ظير ألِا

  303033 ..........ائش املخٙ شة في املىاوٞ أَلت بالع٣انوالزخالخحذياث ال   جىشحها بّن ألاظلحت  :الُٙش ألاو٥ 

  331010 ......................................................................................................................................................إؼ٣اليت الخىٍيم الذولي لألظلحت الحذيثت :ويالُٙش الثا

ما٥ الّذائيت   املىلب الثاوي:املىلب الثاوي: ما٥ الّذائيت لوابي ظير ألِا   313188  ........................................................................  املّاـشةاملّاـشةجحذياث أظاليب الٝخا٥ جحذياث أظاليب الٝخا٥ و و لوابي ظير ألِا

  313188 ........................................................................................................ذنالخحذياث ال   جىشحها الحشب ٔير املخ٣ا٘ ت وحشب امل :الُٙش ألاو٥ 
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  لـــخــــــــــقلـــخــــــــــقمم

  

ت مً  ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت اإلاُب٣ت في الجزاٖاث اإلاؿلخت بن ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ًمشل مجمٖى

غاى بوؿاهُت، وحؿعى لخماًت ضخاًا الجزاٖاث  حر الضولُت، التي جدض مً وؾاثل وؤؾالُب ال٣خا٫ أٚل الضولُت ٚو

اإلاؿلخت، وخؿب َظا الخٍٗغ٠، ًخ٩ىن َظا ال٣اهىن هٓامحن، هٓام الَاي اإلاخٗل٤ بدىُٓم وؾاثل وؤؾالُب 

ما٫  ال٣خا٫، وهٓام ظى٠ُ اإلاخٗل٤ بدماًت ضخاًا الجزاٖاث اإلاؿلخت، و٢ض اؾخ٣غ هٓام الَاي اإلاخٗل٤ بؿحر ألٖا

لت، جمحزث بمماعؾاث عخُمت في الخًاعاث ال٣ضًمت، زم جُىعث ٖبر الضًاهاث  سُت ٍَى الٗضاثُت بٗض ججغبت جاٍع

ت وؤ٩ٞاع ال٣ٟهاء بلى مباصت صًيُت وؤزال٢ُت، ختى بؾخ٣غث يمً ال٣اهىن الض ولي ؤلاوؿاوي الٗغفي الؿماٍو

ختى جم جىخُض  1907و 1899وؤلاجٟاقي، و٢ض وكإ َظا الٟٕغ ال٣اهىوي مؿخ٣ال بظاجه مىظ اجٟا٢ُاث الَاي 

 .1977م٩ىهاث ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي يمً بغوجى٧ىلي ٖام 

ت َامت مً ال٣ُىص في ظىاهب مخٗضص ما٫ الٗضاثُت مجمٖى ، ٞهي جٟغى ةوجخًمً يىابِ ؾحر ألٖا

غاٝ في بزخُاع وؾاثل ؤلايغاع بالٗضو، ومبضؤ  الٗمل ت ألَا مً زال٫ مباصت ؤؾاؾُت مً بُثها: مبضؤ ٖضم خٍغ

ت ومبضؤ خٓغ آلاالم التي ال  الخمُحز ومبضؤ الخىاؾب ومبضؤ ؤلاوؿاهُت وقٍغ ماعجُجز ومبضؤ الًغوعة الٗؿ٨ٍغ

ى الُٝغ اإلاهاظم َب٣ا لهظٍ اإلاباصت جضابحر و٢اثُت ٖلَظٍ الًىابِ ال٣ُام بةخخُاَاث و  مبرع لها، ٦ما جٟغى

دٓغ الهجماث الٗكىاثُت وؤلايغاع بالؿ٩ان ال٣خالُت وبزخُاع ألاَضاٝ، بدُض ج في بزخُاع الىؾاثل وألاؾالُب

دٓغ جىنال لظل٪،  ُان اإلاضهُت.، ٍو ت الًغع بؾخسضام اإلاضهُحن وألٖا ؤهىإ مُٗىت مً ألاؾلخت الخ٣لُضًت اإلاَٟغ

ٛام ألاعيُت والظزاثغ الٗى٣ىصًت ٦ما ًدٓغ اؾخسضام ألاؾلخت الخضًشت مً ال٨ُمُاثُت ؤو ٖكىاثُت ألازغ ٧األل

 والبُىلىظُت والىىوٍت.

ما٫ الٗضاثُت، ٞةن َىا٥ مً ظهت، ؤَضاٞا مكغوٖت جخمشل في اإلا٣اجلحن َب٣ا و  َب٣ا لًىابِ ؾحر ألٖا

ما٫ الٗضاثُت واإلاغجؼ٢ت  لى اإلاضهُحن اإلاكاع٦حن٠ وبغوجى٧ىالَا ؤلاياُٞحن بياٞت بالجٟاُٞاث ظىُ مباقغة في ألٖا

ت التي حؿهم في صٖم اإلاجهىص الخغبي، ومً ظهت ؤزغي ؤَضاٝ ٚحر مكغوٖت  والجىاؾِـ، وألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

حن،  جخمشل في ٚحر اإلا٣اجلحن مً اإلاضهُحن والجغحى واإلاغض ى واإلاى٩ىبىن في البداع ؾىاء مً اإلاضهُحن ؤو الٗؿ٨ٍغ

ُان اإلاضه  ُت ب٩ل ؤنىاٞها.بياٞت بلى ألٖا

مـــا٫ الٗضاثُـــت جدـــضًاث ظمـــت تهـــضص وظىصَـــا، مـــً بُثهـــا وؾـــاثل ٢خـــا٫ ج٣لُضًـــت  وجىاظـــه يـــىابِ ؾـــحر ألٖا

حؿخسضم في مىا٤َ م٨خٓت، وؤؾلخت خضًشت لم ًخم جىُٓمها بىو زام ٧األؾلخت اإلاخد٨م ٞجهـا ٖـً بٗـض مشـل 

ٓـُم زـام هـي ألازـغي مشـل خـغب اإلاـضن ؾالُب خضًشت ال جسًـ٘ لخىث صون َُاع والخغب الؿُبراهُت، وؤالُاثغا

ت الخانــــت والخهــــاع ؤلا٢خهــــاصي، ٧ــــل َــــظٍ الخدــــضًاث ًًــــاٝ بلجهــــا  ابُــــت والكــــغ٧اث الٗؿــــ٨ٍغ وألاؾــــالُب ؤلاَع

ٚمــىى بٗــٌ الجىاهــب ال٣اهىهُــت ويــ٠ٗ آلُــاث الخىُٟــظ، ًــضٞ٘ بلــى يــغوعة جُٟٗــل الىٓــام ال٣ــاهىوي لًــىابِ 

مـــا٫ الٗضاثُـــت وآلُـــاث جىُٟـــظَا وبٗـــض ص ت ؾـــحر ألٖا وعَـــا مـــً ظضًـــض، مـــ٘ بم٩اهُـــت ال٣ُـــام بـــإي جدؿـــِىاث يـــغوٍع

٦مــا البــض مــً الخإ٦ُــض ٖلــى ؤَمُــت الٗمــل  لل٣ــاهىن صون ؤي مغاظٗــت مةهــىعة ٢ــض جــىصي بم٩اؾــب بوؿــاهُت ؾــاب٣ت،

الى٢ـاجي ػمـً الؿـلم وػمــً الجـزإ اإلاؿـلر بيكـغ اإلابــاصت ؤلاوؿـاهُت وز٣اٞـت الؿـلم والدؿــامذ وخـل الجزاٖـاث بُــغ١ 

 ؤَغاٝ الجزإ.ؾلمُت بحن 
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International humanitarian law is a set of legal rules applicable in international armed 

conflicts and non-international, which limit the means and methods of fighting for 

humanitarian purposes, and seeks to protect the victims of armed conflict, according to this 

definition, consists of this law from the two systems, the Hague system, regulating the means 

and methods of warfare, the system Geneva on the protection of victims of armed conflict, has 

stabilized the Hague system on the conduct of hostilities after the long historical experience, 

characterized by practices compassionate in ancient civilizations, then evolved through the 

heavenly religions and ideas of scholars to religious principles and moral, even stabilized 

within modern international humanitarian law, and grew this branch autonomous since the 

Hague Conventions in 1899 and 1907, was the unification of the components of international 

humanitarian law within the Protocols in 1977. 

The rules of conduct of hostilities is composed of an important set of constraints, they 

impose work through the basic principles including: the principle is no freedom of the parties 

to choose the means of injuring the enemy, and the principle of distinction and principle of 

proportionality and the principle of humanity and the Martens Clause and the principle of 

military necessity and the principle of the prohibition of pain unwarranted , also imposes 

these controls do precautions and preventive party striker according to these principles in the 

choice of means and methods of combat and the selection of targets so that prohibits 

indiscriminate attacks and damage to the civilian population and civilian objects., and 

prohibits reached for it, certain types of conventional weapons excessive damage random or 

to Have Indiscriminate Effects such as landmines and unexploded It also prohibits the use of 

cluster weapons of modern chemical, biological and nuclear weapons. 

According to the rules of conduct of hostilities, there are legitimate targets is the 

fighters, according to the Geneva Conventions and their Additional add on civilians taking a 

direct part in hostilities and mercenaries, spies, and military objectives that contribute to the 

support of the war effort, on the other hand illegitimate targets is the non-combatants from 

civilians, the wounded and the sick and Shipwrecked whether civilians or military, in addition 

to civilian objects of all kinds. 

The controls the conduct of hostilities facing enormous challenges threatening its 

existencend facing controls the conduct of hostilities enormous challenges threatening its 

existence, including the traditional means of fighting used in areas that are crowded, and 

modern weapons are not regulated by a special provision such as weapons controlled 

remotely, such as drones and Cyber war, and modern methods are not subject to special 

regulation are other such war gangs and terrorist methods and private military companies and 

the economic blockade, all of these challenges in addition to the ambiguity of some of the 

legal aspects and weak implementation mechanisms, makes us work on activating the legal 

system controls the conduct of hostilities and the implementation mechanisms and sent their 

role again, with the possibility of carrying out any necessary improvements to the law without 

any review of reckless may destroy humanity previous gains, as it must be stressed on the 

importance of preventive action peacetime and time of armed conflict, the deployment of 

humanitarian principles and the culture of peace, tolerance and resolving disputes peacefully 

between the parties to the conflict. 


