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  مقـدمـة
  

ات      " المحاربين"اهتم القانون الدولي اإلنساني بحماية فئة المقاتلين  دول المتنازعة مجموعة واجب ى ال وفرض عل
ولى وحتى الثالثة، على الرغم من تجاههم دون التعرض لحماية المدنيين أو تنظيمها ابتداًء من اتفاقيات جنيف األ

اتلين      ين المق ة ب أن السكان المدنيين هم أآثر الفئات تأثًرا واآتواء بنيران الحروب واألسلحة التي ال تعرف التفرق
رار     . وغير المقاتلين أو بين األعيان المدنية واألهداف العسكرية ى السعي إلق دولي إل األمر الذي حدا بالمجتمع ال

الم   قواعد قانونية توفر لألشخاص المدنيين الحماية من خالل القانون الدولي اإلنساني وخصوًصا بعد ما شهده الع
ة    بمن آثار مدمرة للحر  ة الثاني ر من         )1945-1939(العالمي ًة أآث ى البشرية مخلف ا عل ي ألقت بظالله  60، الت

ر قسري     مليون قتيًال أغلبهم من األشخاص المدنيين، إضافة إلى العديد من الجرائم التي ارتكُبت بحقهم من تهجي
تثناء ا    ة باس م الحماي ادة  ونزوح وتدمير لممتلكاتهم، فلم يكن هناك نص قانوني يكفل له من الئحة الهاي    ) 65(لم

  .التي تنظم العالقة بين المحتل وسكان األراضي المحتلة
  

ام       ة لع ف الرابع ة جني إقرار اتفاقي ية ب ة الدبلوماس ود الدولي ت الجه خاص  1949وتكلل ة األش ة بحماي ، والخاص
ة خا  دنيين في     المدنيين في زمن  النزاعات المسلحة، والتي تعتبر أول تنظيم قانوني واتفاقية دولي ة الم صة بحماي

ذه   ةوهو األمر الذي لم تسبق معالجته في اتفاقي النزاعات المسلحة الدولية، سابقة أو منفردة حتى تاريخ صدور ه
  .االتفاقية
  

والملحق باتفاقيات جنيف، في الباب الرابع منه حماية السكان المدنيين  1977بينما تناول البروتوآول الثاني لعام 
ات ا ي النزاع ة ف ر الدولي لحة غي ة "لمس ر الوطني روب التحري مى بح ا يس ة وضعهم  " أو م تم معالج م ت ذين ل وال

  .القانوني قبل تاريخ إقرار هذا البرتوآول
  

ام      ة لع ة جنيف الرابع اتلين،      1949وتفرض اتفاقي دنيين والمق ين السكان الم ز ب ى األطراف المتنازعة التميي عل
مل اصطالح  دنيين"ويش كان الم ة" الس كان    آاف ة والس دول المتحارب يم ال ى إقل ين عل دنيين المقيم األشخاص الم

ة   دنًيا آل من ال يشترك       . المدنيين المقيمين في األراضي المحتل ا م ر شخًص ل "ويعتب ة    " يقات ال العدائي في األعم
ي ت    . بشكل مباشر دني هي الت ب،  وإذا ما أثير الشك حول ما إذا آان شخص ما مدنًيا أو عسكرًيا فإن صفة الم ُغل

دفاع           زة ال راد أجه ة، والصحفيين، وأف ال اإلغاث ة، وأعم وتمتد هذه الحماية لتشمل المشارآين في الخدمات الطبي
  .المدني

  
وا          ة يجب أن يكون ة العام دنيون المشمولون في الحماي دنيون واألشخاص الم إن السكان الم ة ف وبموجب االتفاقي

ات العس      ة عن العملي ة الطرف        مستثنيين من األخطار الناجم ة من الخصم في مواجه ة أو الهجومي كرية الدفاعي
ع تحت سيطرة الخصم         زاع، والواق األخر، وفي أي إقليم تشن منه، بما في ذلك اإلقليم الوطني ألحد أطراف الن
ات   ايتهم ضد الهجم ًال للهجوم، ويجب حم دنيون مح ون الم ر أو البحر أو الجو، وال يجوز أن يك ي الب واًء ف س

  .لتي تصيب األشخاص واألهداف العسكرية واألشخاص المدنيين واألعيان المدنية دون تمييزالعشوائية ا

  :المفهوم القانوني للسكان المدني

  األشخاص الذين تشملهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة : أوًال
  

ى    ا األول لم تأتي اتفاقية جنيف الرابعة على تعريف السكان المدنيين بشكل دقيق وحاسم، فالمادة الثالثة في فقرته
ابع      "من االتفاقية جاءت على ذآرهم بشكل عام، ونصت على أنه  ه ط يس ل زاع مسلح ل ام ن ي في    في حالة قي دول

األشخاص  :أدني على ق األحكام التالية آحديطبفي تأراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة، يلتزم آل طرف في النزاع 
ا    ي األعم رة ف ترآون مباش ذين ال يش لحتهم،         لال نهم أس وا ع ذين ألق لحة ال وات المس راد الق منهم أف ة، وض العدائي

ال بسبب المرض      واألشخاص اجزون عن القت املون في     ،االحتجاز ، جرح ال، الع ع األحوال    أو ألي سبب آخر، يع جمي
روة    معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين د أو الث أو المعتقد، أو الجنس، أو المول

   ".أو أي معيار مماثل آخر
  

األشخاص الذين تحميهم  نشخاص المحمييمن اتفاقية جنيف الرابعة األ وعرفت المادة الرابعة في فقرتها األولى
ان،  في الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما و أولئك" :االتفاقية هم زاع أو احتالل، تحت     حين أي شكل آ ام ن  قي

اب  ". امن رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياه سلطة طرف في النزاع ليسوا إال أن هذا التعريف ترك الب
ة         يهم االتفاقي ذين تحم داد األشخاص ال ى تع ة عل مفتوحًا أمام تأويالت األطراف المتنازعة، حيث جاءت االتفاقي

  . دون االهتمام في وضع تعريف أو مفهوم قانوني واضح لفئات السكان المشمولين في الحماية العامة
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ة رعا ة جنيف الرابع اوال تحمي اتفاقي ر مرتبطة به ة الغي ا الدول ي . ي ودين ف دة الموج ة المحاي ا الدول ا رعاي أم
أراضي دولة محاربة ال يعتبرون أشخاصًا محميين ما دامت الدولة التابعين لها ممثلة تمثيًال دبلوماسيًا عاديًا في 

  .الدولة التي يقعون تحت سلطتها
  :ن ال تنطبق حال توافرهما، وهماآما تستثني االتفاقية في المادة الخامسة منها استثناءي

إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام أشخاص تحميهم االتفاقية في أراضي     .1
ذا الشخص يحرم       ل ه إن مث هذا الطرف  بنشاط يضر بأمن الدولة أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، ف

 .التفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت لهمن االنتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه ا
إذا اعتقل شخص تحميه االتفاقية في أراض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات     .2

ة االحتالل،     أمن دول ي        يقاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر ب ذا الشخص في الحاالت الت ان ه مكن حرم
 .التصال المنصوص عليها في هذه االتفاقيةمن حقوق ا يقتضيها األمن الحربي حتمًا

  
  

دولي اإلنساني    األمر الذي دفع اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى بذل الجهود في سبيل تطوير قواعد القانون ال
ؤتمر جنيف الدبلوماسي             ه لم دمت ب ذي تق دنيين من خالل مشروع القواعد ال ووضع مفهوم واضح للسكان الم

  : وذلك على النحو التالي، "ثار التي يتكبدها السكان المدنيون في وقت الحرببالحد من اآل"والمتعلق 
  :يقصد بالسكان المدنيون جميع األشخاص الذين ال يمتون بصلة إلى الفئات التالية"

 .أفراد القوات المسلحة أو التنظيمات المساعدة أو المكملة لها .1
 ".الفقرة السابقة ولكنهم يشترآون في القتالاألشخاص الذين ينتمون للقوات المشار إليها في  .2

 

ة   ، "من يشترآون في أعمال القتال"إال أنه يؤخذ على هذا التعريف استخدام اصطالح  مما يثير الغموض في آيفي
ى               ة عسكرية، إضافًة إل ًا في حال ذين يتواجدون مؤقت راد ال تمييز السكان المدنيين في بعض الحاالت عن األف

دنيين تبعاد الم كرية،     اس ل المصانع العس ين داخ ال والفني ي آالعم ود الحرب ي المجه ل يتصل ف رتبطين بعم الم
ر آل من يساهم       . إضافًة إلى إدخال بعض الفئات التي قد تتواجد مؤقتًا في حالة عسكرية ا أن التعريف يعتب آم

إن    -الحربيةآاألشخاص العاملين في المصانع -بعمل ما في المجهود الحربي مشترك في أعمال القتال  ذلك ف وب
  1 .هذا التعريف يدخل بعض الفئات التي ال تحمل الصفة العسكرية في عداد األشخاص المقاتلين

  

م       ة األم ام لهيئ ين الع رح األم ولتفادي النقد الموجه للتعريف المقترح من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر، اقت
ان في النزاعات المسلحة تعريفًا للسكان المدنيين على النحو  المتحدة في تقريره الثاني حول احترام حقوق اإلنس

ذلك األشخاص    ": التالي السكان المدنيون هم األشخاص الذين ال يحملون السالح لصالح أحد طرفي النزاع المسلح، وآ
د   ة،  الذين ال يعمدون إلى مساندة أحد األطراف عن طريق القيام بأعمال مثل التخريب والتجسس وأعمال التجني والدعاي

  2".وأن أي تعريف يتعلق بالسكان المدنيين ينبغي أن ينطوي على تحديد يتعلق بالجنسية والوضع الجغرافي
   

ى مساعدة أحد              د إل ر آل من ال يحمل السالح وآال من ال يعم ويؤخذ على هذا التعريف بأنه سلبيًا حيث يعتب
  .المقررة للمدنيين أطراف النزاع شخصا مدنيًا، وبالتالي تضُفي عليه الحماية

   

ه األشخاص               ذي يضطلع ب دور ال ل في ال ذي يتمث ل، وال ة أو العم ار الوظيف دولي معي انون ال واقترح خبراء الق
لتعريف السكان المدنيين، ومدى المشارآة في العمليات العسكرية من خالل التعريف الذي أدرجته المادة الثالثة 

يهم   "نهم المشترآة التفاقيات جنيف األربعة على أ األشخاص الذين ال يشترآون مباشرًة في األعمال العدائية، بمن ف
أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، واألشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض والجرح واالحتجاز أو ألي 

ى أساس العنصر،   وم عل ز ضار يق انية، دون تميي ة إنس وال معامل ع األح ي جمي املون ف ر يع دين،  سبب آخ ون، ال الل
  ".المعتقد، الجنس، أو أي معيار مماثل أخر

 
د في جنيف للتحضير              ؤتمر الدبلوماسي المنعق وميين في الم راء الحك ود المشارآة من الخب وقدمت بعض الوف

و  12مايو إلى  24إلقرار البرتوآوالن اإلضافيان في الفترة من  و    1971يوني ام   لفي صياغة البرتوآ األول لع
، حيث  لمن البرتوآول األو) 50(تعديالت على التعريف السابق، والذي تمخض عنه ما جاء في المادة  1977

  :وضعت بعض القواعد الخاصة لتحديد الوضع القانوني للشخص المدني، وهو
اني والثال     "  .1 ود األول والث ا في البن ث والسادس من   أي شخص ال ينتمي إلى فئة من فئات األشخاص المشار إليه

ادة    ) 4(الفقرة األولى من المادة  ة، والم ة الثالث ول    ) 43(في االتفاقي ذا البرتوآ ا إذا     "من ه ار الشك حول م وإذا ث
  ". آان الشخص مدنيًا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنًيا

 .يندرج في مفهوم السكان المدنيين آافة األشخاص المدنيين .2

                                                 
 .1998املدنية، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل أبو اخلري أمحد عطية ، محاية السكان املدنيني واألعيان  1
  .أبو اخلري أمحد عطية ، مرجع سابق 2
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أي أن تلك "ال يجرد السكان المدنيين من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف المدنيين  .3
  ".الصفة ال تنتفي عند تواجد شخص محارب بين السكان المدنيين

  
ى           ) 50(ووفقًا لنص المادة  دني هو من ال ينتمي إل إن الشخص الم ذآورة أعاله، ف اني والم من البروتوآول الث

ادة         الف ة األسرى والم ة بحماي ة المتعلق ة الثالث ة من االتفاقي من البروتوآول   ) 43(ئات التي حددتها الفقرة الرابع
  :األول وهم

 .أفراد االقوات المسلحة والميلشيات المتطوعة التي تعد جزًءا من هذه القوات  .1
ى     ةأفراد الميلشيات األخرى والوحدات المتطوعة، بمن فيهم أعضاء حرآات المقاوم  .2 ذين ينتمون إل ال

وافر    ى أن تت أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم حتى ولو آان هذا اإلقليم محتًال، عل
أن تحمل  ، أن تكون لها شارة مميزة محددة، عن مرؤوسيه مسئولأن يقودهم شخص  :الشروط التالية
  .أن تلتزم في عملياتها بقانون الحرب وعاداتها، واألسلحة جهرًا

 .أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والئهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة .3
 .السكان الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية .4
  

ه إذا   من البرتوآول ) 50(وانطالقًا من مبدأ الحماية القانونية للمدنيين، قررت المادة  ى أن األول في فقرتها األول
ي        ة الت دأ الحماي ى مب دًا عل دنيًا تأآي ثار الشك حول ما إذا آان الشخص مدنيًا من عدمه، فإن ذلك الشخص يعد م

  . يجب أن يتمتع بها السكان المدنيين، والذي سنذآره في الفقرات التالية

  ف الرابعةاألشخاص الذين ال تشملهم الحماية بموجب اتفاقية جني: ثانيا
  

ام     ة لع ف الرابع ة جني ًا التفاقي ن      1949وفق كل م أي ش ة ب ة بالحماي ملهم االتفاقي ذين ال تش خاص ال ، إن األش
   :األشكال، هم الفئات التالية

 .رعايا الدولة التي ال تكون مرتبطة في هذه االتفاقية، علمًا أن غالبية الدول منضمة لهذه االتفاقية .1
دة   .2 ة المحاي ا الدول عون      رعاي م ال يخض ة، األصل أنه ة محارب ي أراضي دول هم ف دون أنفس ذين يج ال

 .للصالحيات التي تملكها دولة االحتالل على السكان المدنيين
ام        .3 ة لع ة والثالث ى والثاني ات جنيف األول ، حيث يخضعون   1949األشخاص المحميون في أحكام اتفاقي

 .3ألحكام هذه االتفاقيات المخصصة لحمايتهم
  

  التي تحكم حماية المدنيين أثناء النزاع المسلحالمبادئ 
  

ة   رت بموجب اتفاقي ي أق ادئ الت ى جانب المب ية إل ادئ األساس اني مجموعة من المب دولي اإلنس انون ال رر الق يق
ير     اء س دنيين أثن ى األشخاص الم ا عل ا وتطبيقه ي يجب مراعاته افيان الت والن اإلض ة والبروتوآ ف الرابع جني

ام  العمليات العدائية  والبرتوآوالن اإلضافيان    1949بين األطراف المتحاربة بموجب اتفاقيات جنيف األربعة لع
  :، وتتمثل هذه المبادئ في1977لعام 

  
 :عدم اإلضرار بالحقوق الممنوحة للفئات المحمية عن طريق عقد اتفاقات خاصة بين األطراف المتحاربة  .1

ة األشخاص       قد تبرم األطراف المتحاربة اتفاقيات خاصة فيما  ة معامل ه، وآيفي زاع أو انتهائ بينها تتعلق بسير الن
آاتفاقات الهدنة، أو اتفاقات نقل الجرحى أو  –المنخرطين فيه أو الذين قد يتأثرون بتبعات سير العمليات العدائية 

ات يجب أال  -ىالمرض ذه االتفاق إبرام ه ان ُتف دولي اإلنس انون ال د الق ي قواع ررة ف ة المق ات ضير بالحماي ي للفئ
  :المحمية، وهذا يعني أن أي اتفاق يبرم بهذا الخصوص جائًزا إذا آان

م   –يؤآد على نفس الحماية المقررة في القواعد المقررة في القانون الدولي اإلنساني للفئات المحمية    . أ وه
 .في هذا الصدد والمبحوث عنها في قواعد الحماية العامة والخاصة لفئة المدنيين - المدنيون

ين        . ب خاص المحمي ة لألش ة الممنوح ادة الحماي ى زي اق عل ل االتف دولي    –أن يعم انون ال د الق ي قواع ف
 .وبالتالي تشّكل معاملة أفضل -اإلنساني

 .أن ال يضار األشخاص المحميين من هذه االتفاقيات، وأن ال تنتقص من حقوقهم  . ت
 

 :مبدأ الشك يفسر لصالح الشخص المحمي .2

                                                 
  .عامر الزمايل، مدخل إيل القانون الدويل اإلنساين، منشورات املعهد العريب حلقوق االنسان واللجنة الدولية للصليب األمحر 3
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اء سير ال ور الشك أثن د يث ه ق ررة ل ة المق ع بالحماي ي التمت ه الحق ف ان شخص ل ا إذا آ ة حول م ات العدائي عملي
دولي اإلنساني من عدمها        انون ال ام وقواعد الق ًا لقاعدة الشك يفسر لصالح          ،بموجب أحك ة ووفق ذه الحال ي ه فف
 ي االنساني آشخص مدني بموجب أحكام القانون الدول الشخص المحمي، فإن ذلك الشخص يبقي متمتعًا بالحماية

مثال ذلك أن يقع شخص من أفراد العدو في قبضة الطرف اآلخر، دون أن يكون معه  –إلى أن يثبت عكس ذلك 
يرًا       ر أس ك الشخص يعتب إن ذل إثبات شخصية، فهل يعامل آأسير أم آشخص مدني معتقل؟ وفقًا للقاعدة السابقة ف

ادة    إلى أن يثبت عكس ذلك، وهذا ما أآدت عليه االتفاقية الثا ة في الم ادة     ). 5/2(لث ك الم ى ذل د عل ) 50/1(وتؤآ
ر  "بأنه  1949من البرتوآول األول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  إذا ثار شك حول ما إذا آان شخص ما مدنيًا أو غي

  .4"مدني، فإن ذلك الشخص يعد مدنيًا
  

 :مبدأ شرط مارتينز .3
ذلك     1907و1899ورد هذا الشرط في مقدمة اتفاقات الهاي لعامي  ة، وآ المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب البري

ى من البروتوآول             . 1949في اتفاقيات جنيف لعام  ادة األول ة من الم رة الثاني ذا الشرط في الفق م إدراج ه د ت وق
ذا        : "، والتي تنص على1977اإلضافي األول لعام  ا في ه ي ال ينص عليه يظل المدنيون والمقاتلون في الحاالت الت

ول ادئ  البرتوآ رف، ومب ه الع تقر علي ا اس دولي، آم انون ال ادئ الق ة وسلطان مب ر، تحت حماي ي آخ اق دول ، أو أي اتف
ام   مير الع ه الض ا يملي انية، وم رط    ".اإلنس ى ش ت عل ذه**** وأطلق ي   ه ى الدبلوماس بة إل مية نس التس

ديل أو   "، ويطلق على هذا الشرط أيضًا تسمية  "مارتنز"الروسي دأ الب اطي المب ق     "االحتي دأ يطب ذا المب ، آون أن ه
ات    . في حال عدم وجود نص يحمي الشخص المعني، بخصوص حالة لم يرد بها نص صريح   ذلك تنص اتفاقي ل

ة    "الحاالت التي لم تنظم بموجب نصوص االتفاقية، بمعالجتها  ةجنيف على معالج ادئ العام ى هدى المب ًا  " عل وفق
ة  ) 56(قية األولى والمادة من االتفا) 45(لما جاء في المادتين  ة والثاني دأ      . من االتفاقي ذا المب ة من ه ل الغاي وتتمث

ا الشخص المحمي      -في أنه في حال عدم وجود نص قانوني يعالج الحالة المبحوث عنها ه   -والتي يتواجد فيه فإن
  .  5الدوليين تطبق عليه القواعد وفقًا للمبادئ العامة والضمير اإلنساني، وما استقر عليه العرف والعمل

  
 

 :مبدأ المزايا الحربية ال تزيل حقوق الفئات المحمية .4
زة      ق المي ى تحقي ب عل وز أن يترت كرية، ال يج ات العس ير العملي اء س اني، وأثن دولي اإلنس انون ال ار الق ي إط ف

ا     ى تحقيقه زاع إل وة الد       –العسكرية التي يرمي أي من أطراف الن دمير الق ق النصر وت ة في تحقي ة  والمتمثل فاعي
دنيين،    -للطرف اآلخر" العسكرية" إلى االعتداء على الحقوق المقررة للفئات المحمية، بما في ذلك األشخاص الم

اتهم    دنيين وممتلك در ممكن    -إذ يجب اتخاذ آافة االحتياطات الواجبة إلى تجنيب الم ى أقصى ق زاع    -إل ويالت الن
لح ين      . المس ز ب ذي ال يمي وائي ال وم العش ر الهج ذلك يحظ كرية، آالقصف      ل داف العس ة واأله ان المدني األعي

اتهم، وال تتناسب         دنيين وممتلك ائر في أرواح الم ى خس ؤدي إل العشوائي في األماآن التي يسكنها مدنيين والتي ت
  .6في ذات الوقت مع الفائدة العسكرية المتوقع تحقيقها جراء هذا الفعل

  
 :معاناة ال ضرورة لها التي تسبب" األسلحة"تحريم أساليب ووسائل القتل  .5

يحظر القانون الدولي اإلنساني، وخصوصًا القواعد المتعلقة بحماية المدنيين، استخدام األسلحة العشوائية، آون     
ن         نهم، وال يمك ا بي ز فيم واء، دون تميي د س ى ح كريين عل دنيين والعس خاص الم لحة تصيب األش ذه األس أن ه

ا   دم واأللغ ة والتي تسبب        السيطرة على آثارها آرصاص الدم ة والبيولوجي راد واألسلحة الكيماوي م المضادة لألف
  .آالمًا ومعاناة ال ضرورة لها

  
 

 :مبدأ حظر األعمال االنتقامية .6
دنيين، والتي تصيب         ة أو االقتصاص من األشخاص الم يحظر القانون الدولي اإلنساني توجيه األعمال االنتقامي

ى   23/3وتؤآد نص المادة . يهاأشخاص ال ذنب لهم في األفعال المعاقب عل دابير   "من االتفاقية الرابعة عل حظر ت
ي ن األشخاص المحمي اتهم ناالقتصاص م ة ضد  ، "وممتلك ال االنتقامي ي حظر األعم ه ف دأ حمايت ذا المب ويكرس ه

                                                 
ني يف الرتاعات املسلحة، ورقة عمل مقدمة إيل املؤمترات العلمية جلامعة بريوت العربية، املؤمتر العلمي أمحد أبو الوفا، القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدني 4

 .2005طبعة  -منشورات احلليب احلقوقية -"آفاق وحتديات"اجلزء األول من جملد القانون الدويل اإلنساين -السنوي لكلية احلقوق
  .أمحد أبو الوفا، مرجع سابق 5
  .وفا، مرجع سابقأمحد أبو ال 6
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ذين      ى، واألشخاص ال األشخاص المدنيين واألعيان المدنية، وآذلك أسرى الحرب، والجرحى والمرضى والغرق
  .7تشملهم االتفاقية الرابعة بالحماية، وآذلك األشياء التي الغنى عنها لحياة السكان المدنيين

 
 :مبدأ المعاملة اإلنسانية .7

لم أم وقت الحرب،        "معاملة الضحايا بإنسانية"يهدف مبدأ  ك وقت الس ان ذل إلى حماية آرامة بني البشر سواًء آ
وع الحرب ال يجب أن تلغى ا    . بها اإلنسان التي يتصف "اإلنسانية"وينبع هذا المبدأ من  انية وبوق المتأصلة   إلنس

ى       من صنع البشر، لدى آل البشر، فالحرب حالة واقعية ل العمل عل ى األق فإذا لم يكن باإلمكان منعها فيجب عل
ادة        . الحد من آثارها دأ في الم ذا المب ى ه د عل رام وحم  ") 10(وجاء البرتوآول اإلضافي األول ليؤآ ة  يجب احت اي

الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أيًا آان الطرف الذي ينتمون إليه، ويجب في جميع األحوال أن يعامل أي منهم 
  .8"معاملة إنسانية وأن يلقى الجهد المستطاع وبالسرعة الممكنة، الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم

  
 :مبدأ التمييز بين األشخاص المدنيين والمقاتلين  .8
ذين يشترآون في             يو ين األشخاص ال ز ب ات ضرورة التميي ع األوق زاع في جمي جب هذا المبدأ على أطراف الن

لح  زاع المس الت الن ان وي در اإلمك بهم بق عيًا لتجني دنيين، س ه والم ترآون في ذين ال يش خاص ال ال واألش القت
  . ألولمن البرتوآول ا) 50(وحمايتهم، واألشخاص المدنيين هم الذين حددتهم المادة 

  
اتلين      ر المق اتلين وغي ين المق ار أن           –ويقتضي ذلك التفرقة ب ه جان جاك روسو، باعتب ادى ب ذي ن دأ  ال ذا المب ه

م دور    . الحرب عالقة دولة بدولة، وليست عالقة شعب بشعب ذين يكون له ويقصد باألشخاص المقاتلين أولئك ال
املو         ة، ويع ات الحربي ال في سير العملي وا في قبضة         إيجابي مباشر وفّع ة أسرى الحرب في حال وقع ن معامل

اء           . العدو ة واألطب رئيس الدول ة آ ات الحربي ًال في العملي ذين ال يشترآون فع م ال أما األشخاص غير المقاتلين فه
ذين يساهمون في          وات المسلحة، واألشخاص ال ابعين للق دين الت ورجال البريد والطّباخين العسكريين، ورجال ال

  .9الذخائر الالزمة لتسيير الحربصناعة األسلحة و
  
 :مبدأ التمييز بين األهداف العسكرية وغير العسكرية .9

ين                 ة، ب اتهم العدائي اء سير عملي ز، أثن ات ضرورة التميي ع األوق زاع في جمي ى أطراف الن دأ عل ذا المب يوجب ه
ة           ان المدني ين األعي ي، وب ود الحرب ا والتي تساعد في المجه ادة والمشافي   األهداف العسكرية بطبيعته ودور العب

  .والمباني التي تأوي المدنيين بشرط عدم استخدامها في األغراض العسكرية
 

 :مبدأ عدم التمييز بين الفئات المحمية .10
تمييز على أساس العنصر أو الجنس   معاملة أطراف النزاع لألشخاص المحميين دون بهذا المبدأ بوجو ييقض

ل  أو الجنسية أو اللغة أو المرآز االج تماعي أو الثروة أو اآلراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو أي معيار مماث
م      .  دولي له ا المجتمع ال ي اعترف به واد      . آون أن البشر متساوين في جميع الحقوق الت ه الم ا أآدت علي ذا م وه
  . من البروتوآول األول) 75(من اتفاقيات جنيف األربعة وآذلك المادة ) 20،16،14،13،12(

 
 :مبدأ حظر األمر بعدم اإلبقاء على قيد الحياة .11

ى      األمر عل ة        ويتمثل هذا المبدأ في حظر قيام األطراف المتنازعة ب ابع لدول رد ت اة أي ف ى حي عدم المحافظة عل
ادة      . العدو، حتى ولو آان غير قادرًا على القتال أو أظهر النية في االستسالم   ه الم ا أآدت علي ذا م من  ) 40(وه

ذلك،      "اإلضافي األول والتي نصت على  البروتوآول د الخصم ب اة، أو تهدي د الحي يحظر األمر بعدم إبقاء أحد على قي
 ".أو إدارة األعمال العدائية على هذا األساس

 
 :مبدأ المحافظة على السالمة الجسدية للفئات المحمية .12

الي ال       ة، وبالت ات الحمي ى السالمة الجسدية للفئ اة أو       يقضي هذا المبدأ الحفاظ عل يجوز ممارسة العنف ضد حي
صحة الفئات المحمية أو سالمتها الجسدية، ويحظر القتل أو التعذيب سواًء آان عضويًا أو معنويًا، وآذلك تحظر 

ة  ات الجماعي ة أو العقوب ة المهين ويه أو المعامل ر األعضاء أو التش دية أو بت ات الجس إجراء  .10العقوب ام ب أو القي

                                                 
  .عامر الزمايل، مرجع سابق 7
  .أمحد أبو الوفا، مرجع سابق 8
 .2000صالح عامر، التفرقة بني املقاتلني وغري املقاتلني، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار املستقبل العريب، طبعة عام  9

 .أمحد أبو الوفا، مرجع سابق 10
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ادة      التجارب العلمية أو ال ًا لنص الم وافقتهم وفق ى م بيولوجية على األشخاص المحميين حتى لو آان ذلك بناءًا عل
  .من اتفاقية جنيف الرابعة) 32(
  

  الحماية المقررة للسكان المدنيين
  

يتين          ى قاعدتين أساس دولي اإلنساني عل انون ال دنيين في الق ل   :ترتكز حماية السكان الم ى  تتمث في   القاعدة األول
وة العسكرية للطرف     التزام األ دمير الق طراف المتحاربة في توجيه وقصر عملياتها العسكرية على إضعاف أو ت

رى      ة األخ واطني الدول ي لم دمير الكل يس الت ر، ول ل . اآلخ ة وتتمث دة الثاني ات    القاع ه العملي ريم توجي ي تح ف
م ال يشترآون         ا أنه ة ضد السكان طالم ة أو هجومي ذه      العسكرية أو أية عمليات عدائي د ه ال، وتع بالفعل في القت

  . القاعدة من دعائم القانون الدولي اإلنساني
  

زاع        رات الن اء فت م أثن ة الخاصة له وتنقسم قواعد حماية السكان المدنيين بين توفير الحماية العامة وتوفير الحماي
ة والبروتوآوالن اإلضافيان   المسلح، سواًء آان نزاعًا مسلحًا دولًيا أم غير دوليًا، في ظل اتفاقيات جنيف األربع  

  .1977لعام 

 قواعد الحماية العامة للسكان المدنين أثناء النزاعات المسلحة الدولية: أوال
ى   تهدف هذه القواعد إلى فرض قيود على قواعد النزاع في إدارة عمليات القتال، وإجبار األطراف المتحاربة عل

ريم  اتلين وتح كرية ضد المق ا العس ه عملياته ن  توجي ة م ى وضع مجموع ا تهدف إل دنيين، آم ا ضد الم توجيهه
ين      ز ب ي ال تعرف التميي اإلجراءات التي ترمي إلى التقليل من الخسائر والدمار الذي تسببه الحرب واألسلحة الت

ل  ة            المقاتل وغير المقات ال وسلوك االطراف المتحارب ى وسائل القت ود وضوابط عل ل   من خالل وضع قي وتتمث
ام   القواعد العام ة لع اني      1949ة فيما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابع ا البروتوآوالن األول والث ا نص عليهم ، م

  .1977لعام 
  

  :1949قواعد الحماية العامة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام  .1
  :وحصرتهم في طائفتين هما" العامة والخاصة"الرابعة األشخاص الذين تشملهم حماية االتفاقية   ةحددت االتفاقي

في  أو  األشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما، وبأي شكل آان في يد أحد األطراف المتحاربة، -
 . محتلة ليسوا من رعاياها أراضي دولة

 .مجموعة السكان المدنيين في األراضي المحتلة -
 

ي        و رام األشخاص المحمي ذي فرض احت دنيين، وال ة السكان الم ع    نلقد أرست االتفاقية المبدأ العام لحماي في جمي
ايتهم بشكل           اداتهم، وحم ة وع دهم الديني ة، وعقائ وقهم العائلي األوقات، من خالل احترام أشخاصهم وشرفهم وحق

ي أ      م الضمانات الت ل أه د، وتتمث ة السكان      خاص ضد جميع أعمال العنف والتهدي ة لحماي ة الرابع ا االتفاقي وردته
  :المدنيين فيما يلي

  
فاء خاصة     . أ اطق استش ة ومن اطق آمن اء من زاع إنش راف الن ة ألط ازت االتفاقي وب  أج د نش ك بع ، وذل

ا      ابعة،    لالقتال، لكي تسمح بحماية ورعاية الجرحى والمرضي والحوامل وأمهات األطف دون سن الس
ه       ةاصة أجازت االتفاقيولضمان احترام هذه األماآن الخ ة اإلشراف علي د مهم زاع أن تعه ألطراف الن

 .إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر أو إلى إحدى الدول الحامية، وتتمتع هذه المناطق بالحماية الخاصة
ال   مإنشاء مناطق محايدة في األقالي   . ب ا القت ده، وتكون       التي يجري فيه زاع أو بع ل نشوب الن ، سواء قب

ذين ال يشترآون     صناية بالجرحى والمرضى من المقاتلين، وآذلك للعناية باألشخامحًال للع دنيين ال الم
 . بأي عمل ذو طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق نفي العمليات القتالية، وال يقومو

ة    . ت اءت االتفاقي ة ج ل    الرابع زة والحوام ي والعج ى والمرض ة للجرح ة الخاص وفير الحماي زام لت ، وإل
رهم، من األشخاص المعرضين     ا ألطراف المتنازعة على تسجيل البحث عن المرضى والجرحى وغي

ة         زام األطراف بتسهيل مرور الخدمات الطبي ة، وإل لمخاطر آبيرة وحمايتهم من السلب وسوء المعامل
ذلك تسهيل مرور المرضى والجرحى والعجزة والمسنين           اطق المحاصرة، وآ ورجال الدين إلى المن

 .11ال والنساء من المناطق المحاصرة أو المطوقةواألطف
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ن        . ث نين م زة والمس ى والعج ة المرضى والجرح ى رعاي وم عل ي تق ة والت فيات المدني ة المستش حماي
ر األغراض            المدنيين ذه المستشفيات في أغراض أخرى غي ات شرط أال تستخدم ه ع األوق ، في جمي

ال عسكرية          زاإلنسانية المقامة من أجلها، وال يجو ام بأعم ة إال إذا استخدمت في القي ذه الحماي وقف ه
من قبيل ذلك وجود مرضى أو جرحى من المقاتلين لتلقي العالج،  ر، وال يعتبومن شأنها أن تضر العد

 .أو وجود أسلحة صغيرة أو خفيفة أخذت من المصابين ولم تسلم بعد إلى الجهات المختصة
ة األشخاص     ة المستشفياتخدم حماية األشخاص القائمين على  . ج رام وحماي ة احت ، حيث ألزمت االتفاقي

ى الجرحى والمرضى والمصابين، ورجال اإلسعاف شرط أن           ة إل القائمين على تقديم الخدمات الطبي
 .يميزوا بشارة خاصة وبطاقة تحقيق شخصية

رحى والمرضى البري أو البحري أو الجوي التي تستخدم لنقل الجال يجوز الهجوم على وسائل النقل    . ح
 .المدنيين

ومستلزمات العيادات المرسلة إلى المدنيين  السماح بمرور شحنات األدوية واألغذية والمهمات الطبية  . خ
 .وخصوصًا األطفال والنساء

اذ    توفير الحماية الخاصة لألطفال دون سن الخامسة عشر،  . د زاع باتخ حيث ألزمت االتفاقية أطراف الن
ائلتهم بسبب الحرب،       ةالتدابير الضروري دوا ع ذين فق لحماية ورعاية األطفال دون الخامسة عشر، وال

ى         ايتهم إل د رع وال، وأن تعه ع األح ي جمي نهم ف عائر دي اليم و ش تهم لتع التهم وممارس ون إع وأن تك
 .إلى ذات التقاليد الثقافية نأشخاص ينتمو

ى    وإلزام األطراف المتحاربة الحرب، احماية اُألسر التي شتتته  . ذ على جمع شمل تلك األسر والعمل عل
 تسهيل االتصال

ى              اظ عل راد األسرة والحف ين أف ار ذات الطابع الشخصي ب بين أفراد األسرة الواحدة وتسهيل مرور األخب
  .12سريتها
  

ة،        توفير واستنادًا لما تقدم، يالحظ أن االتفاقية الرابعة ترآز على دنيين في األراضي المحتل ا للسكان الم حمايته
ا في حال النزاعات           ا وتقصر حمايته اء النزاعات المسلحة، آم بينما ال توفر وسائل الحماية الكافية للمدنيين أثن

و        ام البرتوآ ذي ق ة، وال ر الدولي  لالمسلحة الدولية، وبالتالي ال تمتد حمايتها لتشمل ضحايا النزاعات المسلحة غي
ا تخرج بعض الطوائ      ي    اإلضافي الثاني بمعالجة وضعهم، آم ة    نف من عداد األشخاص المحمي واطني الدول آم

دول   ع ال ل دبلوماسي م دولتهم تمثي ان ل ا آ ة، طالم دول المحارب ة إلحدى ال ة المعادي واطني الدول دة، أو م المحاي
   .الموجودة على إقليمها

 
ا    و  ة نجد أن معظمه ة "بالنظر لاللتزامات التي قررتها االتفاقي ا       "جوازي ة، مم دول المتحارب ات ال تخضع التفاق

ابي أو    نتيجة ل  يجعلها قاصرة على توفير الحماية للسكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، و   دور الرق ضعف ال
ام   ط األعلى تطبيق اإلشرافي  ول          ،***راف المتنازعة لألحك ى قب ة عل دول المتحارب زام ال ذي يتطلب إل األمر ال

ام والخطي دور اله ةا رال ة الحامي دة أو الدول ة المحاي ه الهيئ وم ب ذي تق ل  ل ا من قب ى تعيينه اق عل تم االتف ي ي والت
  .13، وأن يكون ذلك التزامًا على أطراف النزاع وليس مرهوًنا بقبولهمأطراف النزاع

 
  :1977البروتوآوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف لعام  بموجب قواعد الحماية العامة للسكان المدنيين  .1

ه             ا أبرزت ة نتيجة لم ة جنيف الرابع دنيين في اتفاقي ة للسكان الم ة القانوني ظهرت مواطن العجز في توفير الحماي
ة   النزاعات المسلحة من تجاوزات عجزت فيها النصوص الموضوعة عن حماية المدنيين، األمر الذي حذا باللجن

دول المش         وميين لل راء الحك ى دعوة الخب انون       الدولية للصليب األحمر إل ى تطوير قواعد الق ارآة في العمل عل
ة   1977لعام  ن، والذي نتج عنه إقرار البرتوآوالن اإلضافيايالدولي اإلنسان حيث نصا على قواعد توفير الحماي

  :العامة للمدنيين، إلى جانب القواعد التي وضعتها اتفاقية جنيف الرابعة والمذآورة أعاله، وهي
يفرض على األطراف المتحاربة التمييز بين السكان  مدنيين والمقاتلين، ضرورة التفرقة بين السكان ال   . أ

ة      رام  وحماي أمين احت ك لت المدنيين واألشخاص المقاتلين، وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية، وذل
 .األشخاص المدنيين واألهداف المدنية

قاعدة عامة في حماية  نالبروتوآوالقرر حماية السكان المدنيين ضد الناجمة عن العمليات العسكرية،    . ب
ى    نص عل دنيين ت كان الم ات       "الس ن العملي ة ع ار الناجم د األخط ة ض ة العام ي الحماي كان ف ع الس تمت
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ي تشن   "العسكرية ، سواًء آانت هذه العمليات دفاعية أم هجومية موجهة ضد الخصم أو في األراضي الت
 .منها هذا الهجوم سواء آان برًا أم بحرًا أو جوًا

وائية    . ت ات العش ر الهجم دد، أو     حظ كري مح دف عس ى ه ا إل م توجيهه ال دع ي ح ذلك ف ر آ ي تعتب والت
ال ال   فيها تستخدم فيها وسيلة قتال ال يمكن أن توجه لعمل عسكري محدد، أو تلك التي تستخدم  وسائل قت

ا  ن حصر آثاره كريين   وأيمك دنيين والعس أنها أن تعرض الم ن ش ي م ذي الت ر ال ر، األم رض للخط يف
 .ضرورة التمييزفيما بينهما

كرية    . ث داف عس ى أه وم عل ع أو درء الهج دروع لمن دنيين آ تخدام الم ر اس كان  حظ ة ضد الس والموجه
 .المدنيين، أو استخدامهم آغطاء عسكري لتغطية تحرآات المقاتلين في تنفيذ أهدافهم العسكرية

اء    التزام األطراف المتحاربة باتخاذ آافة االحتياطات الالزمة عند الهجوم،   . ج ه أو أثن سواء عند التخطيط ل
ار  ة االحتياطات ضد آث اذ آاف ة، إضافة التخ ان المدني ادي إصابة السكان واألشخاص واألعي ذه لتف تنفي

 :الهجوم من خالل العمل على
ازع    - يطرة الطرف المتن ذين تحت س كان ال ل الس اورة   نق اطق المج ن المن دة ع اآن بعي ى أم إل

ادة        ًا لنص الم دنيين قصرًا وفق ، من  )49(للعمليات العسكرية، مع مراعاة عدم نقل السكان الم
ة أ   ة أخرى، إال إذا آانت           واتفاقية جنيف الرابع ى أراضي دول ة إل يهم من األراضي المحتل نف

كان المنق  ادة الس اة إع ع مراع ة، م كرية قهري دواعي العس ة ال ال العدائي اء األعم ور انته ولين ف
 14.ومراعاة قواعد الحماية المنصوص عليها

  .تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها -
ة عن        - ة من األخطار الناجم ان المدني اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية السكان المدنيين واألعي

 .العمليات العسكرية
ة اإلنسانية،        يتمتع األش  . ح رام و المعامل دو بحق االحت دون أي خاص المدنيين الذين يقعون في قبضة الع

اء       متمييز مجحف يقو رأي السياسي، االنتم دة، ال دين، العقي على أساس الجنس، العنصر، اللون، اللغة، ال
راف       ة األط ى آاف رى، ويجب عل ايير أخ ة مع اس أي ى أس ر عل اعي، أو أي وضع أخ ومي واالجتم الق

 .المتحاربة احترام السكان المدنيين وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية
واء           . خ ى الس كريين عل دنيين والعس د الم ف ض ال العن ة أعم واز ممارس دم ج حتهم   ع ر بص ا يض ، فيم

ويه،    ذيب، والتش دهم، والتع ل ض ال القت اب أفع ر ارتك ة ويحظ ة، والعقلي دية والبدني المتهم الجس وس
 .نتهاك الكرامة، أو ارتكاب الدعارة، أو األعمال المنافية للحياءوالعقوبات البدنية، وا

ه أو       ال يجوز معاقبة شخص محمي عن ذنب لم يقترفه شخصيًا،   . د غ أي شخص يقبض علي ويجب أن يبل
النزا  ق ب ال تتعل ل ألعم ز أو يعتق ه، ويجب    عيحتج دابير بحق ذه الت اذ ه ة التخ باب الموجب لح باألس المس

م تكن       ا ل الهم أو احتجازهم، م إطالق سراحهم في أسرع وقت بمجرد زوال الظروف التي أدت إلى اعتق
 .هذه اإلجراءات اتخذت بسبب ارتكاب الشخص لجرائم معاقب عليها وفقًا للقانون

ال،    يجب وضع النساء اللواتي قيدت حريتهن في أم  . ذ ام بهن     اآن منفصلة عن الرج يوآل مباشرة االهتم
ورعايتهن إلى نساء، وفي حال احتجازهن مع أسرهن يراعى وضعهم في مأوى واحد حفاظًا على وحدة 

 .العائلة
لح،    . ر النزاع المس ق ب باب تتعل ون ألس زون أو يعتقل يهم أو يحتج بض عل ذين يق ع األشخاص ال ي  يتمت ف

ة        الحماية والضمانات السابقة، لح وطينهم بصفة نهائي ى أوطانهم، أو ت ادتهم إل ين إطالق سراحهم، أو إع
  .15حتى بعد انتهاء النزاع المسلح

  

 قواعد الحماية العامة للسكان المدنين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية : ثانيًا
ي ت   ـروب الداخلي ــة أو الحـيـة غير الدولـات المسلحـــالمنازع ك الت يم دول ـــ دور داخــ ة هي تل دة، ــ ة واحـــ ل إقل
ى ـارس سيطرتها عل  ــ رى تمـــ ة أخـة مسلح ـات نظامي ــ ة أو جماعـة منشق ـوات مسلح ـا المسلحة وق ــبين قواته

ـج ا هـزء مــ يم، حيث تمكنه ـن اإلقل ـذه السيطـ ن القيــ ـرة م قة ومتواصلة، وفقـ ات عسكرية متس ا ـام بعملي ًا لم

                                                 
ازحني املشردين داخلياً يف القانون الدويل االنساين، مركز امليزان حلقوق النملزيد من التفاصيل حول النقل العشري للسكان املدنيني، انظرالكتيب اخلاص حبماية  14
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ى من     ادة األول اني ـول اإلض ـالبرتوآ نصت عليه الم رات ـــ ات والتوتـاالت االضطراب ـالي فح ـــ وبالت. 16افي الث
  . 17ة مثل الشغب وأعمال العنف العرضية ال تعتبر نزاعًا مسلحًا داخليًاــالداخلي

  
ات     ذه النزاع ل ه م مث ي تحك ام الموضوعية الت نظم األحك م ت ابقًا  ول ف  س ات جني ب اتفاقي يم  بموج م تنظ ا ت آم

ى          وي عل رة ال تحت ذه األخي ة المشترآة، ولكن ه ادة الثالث المنازعات الدولية، إال أنه قد ورد اإلشارة إليها في الم
ي     للتطبيقالشروط الموضوعية القابلة  ة الت حال اندالع نزاع مسلح داخلي، علمًا بأن العديد من النزاعات الداخلي

دة  نشهدها اليوم، تخضع للمادة الثالثة فقط، فكثير م ًا متعاق  ن الدول التي تندلع فيها النزاعات الداخلية ليست أطراف
 .الخاص بالنزاعات المسلحة الغير دولية في البرتوآول الثاني

  
ادة   ) 1/2(ويتمتع بحماية البرتوآول الثاني آافة األشخاص الذين يتأثرون بالنزاع المسلح وفقًا لما نصت عليه الم

اني، دون أي تم ول الث ن البرتوآ ام    م ث نصت أحك ة، حي لحة الدولي ات المس بة للنزاع ال بالنس و الح ا ه ز آم يي
  :البرتوآول على توفير الحماية لضحايا هذه المنازعات والتي تشمل

ة   .1 ات جنيف األربع ترآة التفاقي ة المش ادة الثالث ة بموجب الم ر الدولي لحة غي ة ضحايا النزاعات المس حماي
  1994لعام 

ام   تنص المادة الثالثة المشترآ ة لع ه    1994ة التفاقيات جنيف األربع ى أن ه        "عل يس ل زاع مسلح ل ام ن في حال قي
 :طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة، يلتزم آل طرف في النزاع بأن يطبق األحكام التالية

وا     . أ ذين ألق يهم األشخاص ال ن ف ة، بم ال العدائي ي األعم رًة ف ترآون مباش ذين ال يش لحتهم، األشخاص ال أس
املون في          واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يع
د،        ون، أو الجنس، أو المول ى أساس العنصر، أو الل جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز يقوم عل

ر ل آخ ار مماث روة، أو أي معي ال. أو الث اب األفع ر ارتك رض تحظ ذا الغ خاص  وله ق األش ة بح التالي
 :المذآورين أعاله، وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماآن وهي

ة      - ويه، والمعامل كاله، والتش ع أش ل بجمي ة، وبخاصة القت المة البدني اة والس ى الحي داء عل االعت
 .القاسية، والتعذيب

 .أخذ الرهائن -
 .حاطة من الكرامةاالعتداء على الكرامة الشخصية، وخصوصًا المعاملة المهينة وال -
ًا،      - ّكلة تشكيًال قانوني ة مش إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاآمة سابقة أمام محكم

 .وآفالة جميع الضمانات القضائية الالزمة وفقًا لمعايير المحاآمة العادلة
 .جمع الجرحى والمرضي واالعتناء بهم   . ب

  
 

  1977بموجب أحكام البرتوآول اإلضافي الثاني لعام حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية  .2
ة القانوني     وفير الحماي اني لت ول الث اء البرتوآ ة     ةج ر الدولي لحة غي ات المس حايا النزاع روب "لض الح

ة ذي ،"الوطني د  وال د من القواع ة جنيف  –تضمن العدي ي اتفاقي ذآورة ف ة الم د الحماي ى جانب قواع إل
  :تي تنص علىوال -الرابعة والبروتوآول األول

 .المعاملة اإلنسانية  . أ
 .حماية أفراد الخدمات الطبية  . ب
حماية السكان المدنيين ضد أخطار العمليات العسكرية، وهذا الحظر ذآر في البرتوآول األول     . ت

 .والتي ذآرت أحكامه فيما سبقلصالح ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 
ي   . ث ياء الت ة األش دنيين، وحماي كان الم ع الس ة حظر تجوي المواد الغذائي ا، آ اتهم عنه ى لحي ال غن

 .ومياه الشرب
 .حظر الترحيل والنقل القسري للمدنيين  . ج

                                                 
الذي يطور ويكمل املادة الثالثة املشتركة بني اتفاقيات جنيف املربمة يف " الربوتوكول"لحق يسري هذا امل. " 1نصت املادة األوىل من الربوتوكول الثاين على  16

" الربوتوكـول "عات املسلحة اليت ال تشملها املادة األوىل من اللحـق  ل من الشروط الراهنة لتطبيقها على مجيع املنازدون أن يعد 1949أغسطس / آب  12
األول واليت تـدور  " الربوتوكول"، املتعلق حبماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة اللحق 1949أغسطس / آب  12اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعقودة يف 

سلحة وقوات مسلحة منشقة أو مجاعات نظامية مسلحة أخرى ومتارس السيطرة حتت قيادة مسئولة علـى  على إقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة بني قواته امل
علـى  " الربوتوكول"ال يسري هذا اللحق .2 .الربوتوكول"لحق كنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا املما ميجزء من إقليمه 

    ."اخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية وغريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة اليت ال تعد منازعات مسلحةحاالت االضطرابات والتوتر الد
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أنها          . ح ة، والتي من ش حماية المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، آالسدود والمحطات النووي
 .أن تلحق بالمدنيين أذى بليغًا

العفو لألشخاص الذين شارآوا في  عند انتهاء األعمال العدائية، على السلطات المعنية أن تمنح   . خ
 .النزاع المسلح

a.    ال احترام وحماية الحقوق الشخصية وآرامة وشرف األشخاص الذين ال يشارآون في األعم
ادة     ه الم ا نصت علي ًا لم ز وفق دون تميي ة ب داتهم الديني ة، ومعتق ول ) 4(العدائي ن البروتوآ م

      18اإلضافي الثاني، وآذلك المادة الثالثة المشترآة
  

  قواعد الحماية الخاصة لبعض الفئات من السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة
  

زة        م، و تشكل مي ارات المحيطة به آّرست الحماية الخاصة التي توفر لبعض األشخاص نظرًا للظروف واالعتب
ال والنساء         ة الصحية لألطف نين، أو  إضافية لهم طبقًا لمعيار حالة الشخص من حيث السن، الجنس، الحال والمس

انية،      ام إنس ؤدون مه ذين ي نظرًا لطبيعة العمل المحيطة بهم آالعاملين في المجال الطبي، ورجال الدفاع المدني ال
ر       دني، وتعتب دفاع الم أو الذين تستوجب ظروف عملهم في الميدان التمتع بحماية خاصة آالصحفيين وموظفي ال

ة العا  ة، وال تستطي  هذه الحماية الخاصة قواعد مكملة للحماي ق جزءًا دون       عم ذرع بتطبي ة الت األطراف المتحارب
ة    اولهم الحماي ذين تتن ى األشخاص ال ا عل ة الخاصة مًع ة والحماي ة العام د الحماي ق قواع ل يجب تطبي ر، ب اآلخ
ة               ال اإلغاث ة، وعم راد الخدمات الطبي ال، وأف ة النساء واألطف ة خاصة فئ ة حماي ات المحمي ل الفئ الخاصة، وتمث

  .سانية، والصحفيين، وأجهزة الدفاع المدنياإلن

 :الحماية الخاصة بالنساء واألطفال: أوًال
تعد النساء واألطفال من الفئات التي تدفع الثمن األآثر فداحة في زمن النزاعات المسلحة، نتيجًة لما يتعرضوا له 

ائالتهم، أو الخطف، أو االحتجاز التع راد ع دان أف ذيب، أو فق ل، أو تع رق، أو االضطهاد، أو من قت في، أو ال س
ة من      ذه الفئ التهجير القسري، أو نتيجة لتعرض النساء لالغتصاب، األمر الذي يتطلب توفير الحماية الخاصة له

دولي اإلنساني     . العمليات العسكرية التي ال تفرق بين شخص مدني وآخر عسكري انون ال لذلك أقرت مواثيق الق
وق وا  دابير والحق ن الت ة م اء  مجموع ا الخاصة لصالح النس واد لمزاي ف ) 27و23و16و14(الم ة جني ن اتفاقي م

ة، باإلضافة          واألطفال أثناء النزاعات المسلحة. الرابعة ال العدائي ة مباشرة باألعم م عالق شريطة أن ال تكون له
ة       دنيين من ضمانات المعامل ة األشخاص الم انية  للحماية العامة التي آفلها لكاف احترام  اإلنس اتهم  آ  وسالمتهم  حي

ال  الجماعية والعقوبات البدنية والمعاقبة واإلآراه التعذيب وحظر وآرامتهم البدنية ل قواعد     وأعم ام، وتتمث االنتق
  :الحماية الخاصة في

نين       .1 زة والمس ى والمرضى والعج ة الجرح مح بحماي ة تس ة بآلي اطق منظم فاء أو من اطق استش اء من إنش
 . مل دون سن السابعة، وأن يكونوا موضع حماية واحترام خاصينواألطفال والحوامل وأمهات الحوا

ال          على يعمل أطراف النزاع  .2 ل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين واألطف ة لنق ات محلي رار ترتيب إق
 .والنساء النفاس من المناطق المحاصرة

 .شرفهن وخاصة االغتصابعلى حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء  .3
ذين   اتخاذ أطراف ا .4 لنزاع للتدابير الضرورية لضمان عدم إهمال األطفال دون الخامسة عشر من العمر ال

ال  تلزم أطراف النزاع بإعالةالحرب، آما  بتيتموا أو تفرقوا عن عائالتهم بسب ذين  األطف ل  ال ائهم  يعتق  آب
 19.وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع األحوال مجانًا

دهم دون سن الخامسة    يمنع على األطراف  .5  العمر  من  عشر  المتنازعة قتل األطفال أو تشويههم، أو تجني
ى    . العدائية العمليات في باالشتراك أو السماح لهم ة عل آما يحظر مهاجمة المدارس أو المستشفيات القائم

ره من االنتهاآات الجنسية        تقديم الخدمات الخاصة به، ويحظر تعريضهم لالختطاف أو االغتصاب وغي
  .الخطيرة التي قد يتعرض لها األطفال أثناء الحروب

أطراف النزاع عرقلة تطبيق التدابير التفضيلية المتعلقة بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من  على يحظر  .6
 .آثار الحرب المتخذة قبل االحتالل لصالح األطفال والنساء الحوامل

اآن منفصلة عن الرجال، وتخصص للنساء        وفي حال تم اعتقال النساء واألطفال فإنهم يحجزو  .7 ن في أم
ل              اء الحوام رف للنس ال، وتص اآن الرج ن أم لة ع ن ومنفص ة به حية خاص ق ص وم ومراف اآن للن أم
د      ا يعه امهم، آم والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة عشر أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجس
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ا العالج وافر فيه أة يت ة منش ى أي والدة إل ة  بحاالت ال ل عن الرعاي ي يجب أال تق بة والت ة المناس والرعاي
  .20المقدمة لعامة السكان

 :الحماية الخاصة بأفراد الخدمات الطبية: ثانيًا
ام   ول اإلضافي األول لع ن البروتك ة م ادة الثامن ت الم رة  1977عرف ي الفق أنهم) ج(ف ة ب دمات الطبي راد الخ  أف

زاع إم    " ا لتشغيل أو إدارة        ااألشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف الن ة، وإم ة، أو إلدارة الوحدات الطبي ألغراض طبي
اً     ًا أو مؤقت ذا التخصيص دائم م        . "وسائط النقل ويمكن أن يكون ه ة الخاصة له ة الحماي راد الخدمات الطبي نح أف ويم

ديمها   راد الخدمات الطبي    . ليس ألشخاصهم وإنما لطبيعة المهام اإلنسانية التي يقومون بتق ع أف ذآورين  ويتمت ة الم
ات جنيف والبرتوآوالن اإلضافيان،       في التعريف السابق بمجموعة من الحقوق والضمانات التي وضعتها اتفاقي

  :وذلك لضمان القيام بالمهام اإلنسانية الموآلة إليهم أثناء النزاعات المسلحة والمتمثلة في
اجمتهم      حق احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية والفرق العاملة في   .1 ة، وضمان عدم مه الخدمات الطبي

 .من قبل األطراف المتنازعة والدفاع عنهم وتقديم المساعدة لهم
م،       .2 ة الممنوحة له دأ الحماي ا لمب عدم جواز تنازل أفراد الخدمات الطبية عن الحقوق الممنوحة لهم، تكريًس

ازل عن       ى التن م عل ة لحمله ة بموجب    ومنع ممارسة الضغوط على أفراد الخدمات الطبي وقهم المكفول حق
 . االتفاقيات

ون             .3 ذين يعتن ة وضد الجرحى والمرضي ال راد الخدمات الطبي ة ضد أف ة الموجه حظر األعمال االنتقامي
 .بهم

زاع المسلح أن            .4 ى أطراف الن ه يتوجب عل ة الخاصة، وعلي ة بحصانة الحماي يتمتع أفراد الخدمات الطبي
ل والحق في التوجه والوصول         تقدم لهم آل مساعدة ممكنة لتسهيل مهام الق ة التنق م حري م، وله يام بعمله

ألي مكان يتواجد فيه الجرحى إلسعافهم، ويخّول ألفراد الخدمات الطبية المحتجزين في مخيمات أسرى   
الحرب أن يقوموا بزيارات دورية لألسرى في المستشفيات أو في وحدات العمل خارج مخيمات األسر،  

 .تي تؤّمن انتقالهموتوفر لهم وسائل النقل ال
ا   .5 ال يجوز معاقبة أو مضايقة أفراد الخدمات الطبية لتنفيذهم المهام الطبية التي تتفق مع شرف المهنة، آم

انية، وال يجو    زال يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتنافى مع مهام شرف مهنتهم الطبية ومهامهم اإلنس
 .إرغامهم على اإلدالء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين تحت رعايتهم

رغين بشكل آامل     .6 يتمتع أفراد الخدمات الطبية بالحصانة ضد األسر، ويعتبر أفراد الخدمات الطبية المتف
تبقاؤهم           دو، ويمكن اس وا في قبضة الع للخدمات الطبية أو اإلدارة الصحية، ليسوا أسرى حرب إذا وقع

واردة في       لدى ا ام ال تفادة من األحك لطرف الحاجز، للقيام بمساعدة أسرى الحرب صحيًا، ولهم حق االس
ة ة الثالث عفين أو     .  االتفاقي ة آممرضين أو مس فة مؤقت املين بص لحة الع وات المس راد الق ر أف ا يعتب بينم

ه أسرى ال         م أو معالجت حرب في   األشخاص الذين يساعدون في البحث عن الجرحى والمرضى أو نقله
ادة       ًا لنص الم يهم وفق ة          ) 29(حال تم القبض عل دى الدول ون في األسر ل ى ويبق ة جنيف األول من اتفاقي

راج عن األسرى            ة لإلف ة الثالث ا في االتفاقي ًا للقواعد المنصوص عليه . الحاجزة حتى انتهاء الحرب وفق
اء وجودهم في ا     ة أثن ودة      ويكفل لهم ممارسة مهامهم في تقديم الخدمات الطبي ل حق الع ا ويكف ألسر، آم

ة الم راد الخدمات الطبي م ال اوتألف رغم من أنه ى ال ة، وعل ال العدائي اء األعم ي األسر حين انته جدين ف
 .من أحكام اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب نيعتبرون أسرى حرب إال أنهم يستفيدو

بالحماية المكفولة لهم، إضافًة إلى التزام دولة االحتالل  يتمتع أفراد الخدمات الطبية في األراضي المحتلة .7
 .21بصيانة المنشآت والخدمات الطبية والصحة العامة والشروط الصحية في األراضي المحتلة

 الحماية المقررة لعمال اإلغاثة اإلنسانية: ثالثًا
دنيين بالم       كان الم زودون الس ث ي ة حي انية جليل ام إنس ة بمه ال اإلغاث وم عّم ن   يق ة م انية المقدم اعدات اإلنس س

ة    اليات اإلغاث ة إلرس دول المانح ات وال اليا     المؤسس ة أو اإلرس ة الفردي رود اإلغاث ي ط ة ف انية المتمثل  تاإلنس
ين األطراف المتنازعة           ة ب ات القتالي اء سير العملي ة بالمخاطر أثن ات محفوف اء إيصال   ، الجماعية، في أوق أو أثن

ة لسكان األراضي المحت  المعونات ه في ظل ظروف خطرة،            . ل ذي يقومون ب ة العمل اإلنساني ال ًرا لطبيع ونظ
م     1977وّفرت لهم اتفاقيات جنيف والبرتوآوالن اإلضافيان لعام  ام عمله ام بمه أمين القي ذلك  . الحماية الكافية لت ل

دنيين في األراضي ا     وفير   تفرض اتفاقية جنيف الرابعة على دولة االحتالل توفير الحماية للسكان الم ة، وت لمحتل
آافة ما يحتاجونه من مواد إغاثة وإمدادات طبية، وأن تستورد ما يلزم من األغذية واألدوات الطبية وغيرها في  
ة االحتالل      ى دول حال عدم توافرها لتزويد سكان األراضي المحتلة بها، وفي حال نقص تلك اإلمدادات يجب عل

                                                 
  . انظر الكتيب اخلاص باحلماية القانونية للنساء واألطفال أثناء الرتاعات املسلحة، مركز امليزان حلقوق اإلنسان 20
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كا د الس انية تزوي ة اإلنس ال اإلغاث دول السماح لعم ة من المؤسسات وال انية المقدم دنيين بالمساعدات اإلنس ن الم
ائمين           ة عمل األشخاص الق ة وعدم عرقل المانحة، إضافة إلى إلزام دولة االحتالل بتسهيل مرور مهمات اإلغاث

ة          زاع المتحارب ل أطراف الن رام هؤالء األشخاص من قب ة احت راد      . على ذلك، وآفال ى األف ع عل ل يق وفي المقاب
ى          العا بهم عل ؤدون واج ذين ي ات أمن الطرف ال اة متطلب زام بمراع ملين في اإلغاثة خالل تأدية مهام عملهم االلت

  . 22الذين ال يلتزمون بذلك ةإقليمه، ويحق ألٍي من أطراف النزاع إنهاء مهمة أفراد عّمال اإلغاث

 الحماية القانونية الخاصة بالصحفيين : رابعًا
ال   يضفي القانون الدولي  ة األعم اإلنساني حمايته الخاصة للصحافيين، نظرًا  لطبيعة أعمالهم الخطرة أثناء تغطي

وع               ال من قلب الحدث، إضافًة لوق ذه األعم تهم له ا تكون تغطي ًا م العدائية أثناء النزاعات المسلحة، والتي غالب
ذي       ات العسكرية، األمر ال اطق العملي دولي اإلنساني     الصحفيين ضحيًة لألعمال التعسفية في من انون ال جعل الق

والتي نصت   من البروتوآول األول منه) 76(يوفر لهم تدابير حماية خاصة، وطبقًا لمعيار المهام، منحت المادة 
  : على

د الصحف" .1 لحة أشخاصًا  ييع اطق المنازعات المس ي من ة خطرة ف ات مهني ذين يباشرون مهم ون ال
  ).50( مدنيين ضمن منطوق الفقرة األولى من المادة

وا   " البروتوآول"يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام االتفاقيات وهذا اللحق  .2 شريطة أال يقوم
ربيين     لين الح الل بحق المراس ك دون اإلخ دنيين وذل ى وضعهم آأشخاص م يء إل ل يس أي عم ب

ادة          ه في الم تفادة من الوضع المنصوص علي ) 4 –أ ( 4المعتمدين لدى القوات المسلحة في االس
 .ن االتفاقية الثالثةم

م   .3 الملحق رق ق ب وذج المرف ًا للنم ة وفق ة هوي ى بطاق ول عل م الحص وز له ق ) 2(يج ذا اللح له
يم        ".البروتوآول" ي يق ا، أو الت وتصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياه

  ".يآصحففيها، أو التي يقع فيها جهاز األنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته 
  

ع        ) 76(ويقتضي نص المادة  ي تمت ة الت ة العام يهم الحماي ذين تضفى عل التفرقة بين الصحافيين المدنيين وال
ى النحو        ك عل وات المسلحة، وذل ابعين للق بها جميع السكان المدنيين في مناطق النزاع، وبين الصحافيين الت

  :التالي

  الحماية التي يتمتع بها الصحفي المدني
 

ة األشخاص           اطق النزاعات المسلحة في إطار فئ رة في من إدراج الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطي
ع       ) 50(المدنيين، وفقا للمادة  ى يتمت دنيين، وحت يهم صفة األشخاص الم من البروتوآول األول، والتي أضفت عل

يهم أال يق    ول األول، يجب عل ف والبروتوآ ات جني ام اتفاقي فهم   الصحفيين بأحك ى وص ئ إل ل يس أي عم وا ب وم
ة              ات العدائي ر مباشرة في العملي ك بشرط عدم مشارآتهم سواء بصورة مباشرة أو غي دنيين، وذل . آأشخاص م

م              ة له وفير الحماي حفيين وت ة الص عها لحماي ي وس ا ف ذل م ة أن تب راف المتحارب ى األط رض عل الي يف وبالت
ة   ولممتلكاتهم شرط أن ال تكون هذه الممتلكات ذات ط بيعة عسكرية، والعمل على منحهم قدرًا معقوًال من الحماي

ر أي هجوم          اطق الخطر، ويعتب اد عن من ى تحذيرهم لالبتع ضد األخطار التي ينطوي عليها النزاع، والعمل عل
ة حرب    ا جريم دو،         . متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي م دنيين في قبضة الع ع الصحفيين الم وفي حال وق

واد   فإنهم يعتبروان أ ا  )135_75(شخاصًا معتقلون يستفيدون من األحكام الواردة في االتفاقية الرابعة في الم ، أم
زاع     ل أطراف الن الصحفيين التابعين لدولة ثالثة ليست طرفًا في النزاع أو الحرب، ففي حال تم احتجازهم من قب

 . في وقت السلمالرتكابهم مخالفة قانونية، تطبق عليهم أحكام قوانين العقوبات المطبقة 

  الحماية التي يتمتع بها الصحفي العسكري
  

ادة  ين   ) 76/3(نصت الم اتلين منتم ر مق رون غي لحة يعتب وات المس دى الق دين ل ربيين المعتم لين الح أن المراس
ة       من المخولين باللحاق بجيوش المحاربين   للقوات المسلحة ألحد أطراف النزاع  ة من االتفاقي ادة الرابع وفق الم

ع     ي يتمت ازات الت الثالثة، ويأخذون وصف أسرى الحرب في حال وقوعهم في األسر، ويتمتعون بالحقوق واالمتي
ة     ف الثالث ة جني ًا التفاقي رب وفق رى الح ا أس دنيين،      به حفيين الم ا الص ع به ي يتمت ة الت ى الحماي افة إل ، باإلض

  . والمذآورة أعاله
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  إصدار بطاقة صحفية 
ة شخصية للصحفيين      بد على الجهة المختصة ال ة هوي دنيين أو   -التابعة لطرف النزاع أن تقوم بإصدار بطاق الم

اء، تشهد          -العسكريين على حد سواء  از األنب ا جه ع فيه ي يق ى أراضيها أو الت من رعاياها، أو الذين يقيمون عل
  .على صفته آصحافي مع التزام هؤالء الصحفيين بارتداء إشارة مميزة لهم

 
ة    على الرغم من ع اني، إال أن المعامل دم اإلشارة إلى حماية الصحفيين في النزاعات الداخلية في البروتوآول الث

دنيين والصحافيين    اإلنسانية المنصوص عليها في المادة الثالثة المشترآة والبروتوآول الثاني والحماية العامة للم
  .23تي ال غنى عنها في النزاعات الداخليةالواردة في هذا البروتوآول توفر لهذه الفئة حدًا من الضمانات ال

  
 الحماية القانونية الخاصة بموظفي أجهزة الدفاع المدني: خامسًا

ي      ة الت تعتبر أجهزة الدفاع المدني من الفئات التي تتمتع بالصفة المدنية وليس لها طابع عسكري، وترجع الحماي
اء النزاعات      يوفرها القانون الدولي اإلنساني لهذه إلى طبيعة المهام اإل دنيين أثن ا لمساعدة الم نسانية التي تقوم به

لحة و. المس د آرس البرتوآ نة  لولق ادة  1977األول لس ة بموجب الم ذه الفئ ة الخاصة له ي ) ج/61(الحماي والت
  :عرفت موظفي الخدمات المدنية بأنهم

راد  " أ" األشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذآورة في الفقرة " دون غيرها ومن ضمنهم األف
زة فحسب  ذه األجه ى إدارة ه نهم عل لطة المختصة للطرف تعيي ذين تقصر الس املون ال انية  "الع ام اإلنس ل المه وتتمث

رة     ذآورة في الفق ة أو         "في  " أ"الم ات العدائي دنيين من أخطار العملي ة السكان الم ى حماي ة إل ام اإلنسانية الرامي المه
أثارها المباشرة وتوفر لهم الظروف الالزمة للبقاء، دون غيرها من المهام، ومن   الكوارث والتي تساعدهم على تجاوز 

   ".بينهم األفراد العاملون في إدارة أجهزة الدفاع المدني
راد ع أف ة،   ويتمت كرية الملح د الضرورة العس ًا، إال عن رر قانون ه المق ى الوج امهم عل ي أداء مه دني ف دفاع الم ال

وتمتد الحماية التي يتمتعون بها إلى المدنيون الذين يستجيبون لطلب السلطة المختصة ويشارآون تحت إشرافها    
ة، وال يجو ة المدني ال الحماي ي أعم ادي زف لطات االحتالل أو الطرف المع ام وأدوات  لس وم بمصادرة مه أن يق

ة   عمل أفراد خدمات الحماية المدنية أو تحويلها عن األهداف المقررة لحماية مصالح المدنيين، إال مؤقتًا وفي حال
ى المخابئ والمالجئ الموضوعة      قالضرورة والتي يجب أن ترد فور انتهاء تلك الحالة، وال تنطب المصادرة عل

ة ل  ة        تحت تصرف السكان الالزم ة الممتلكات المدني ام الخاصة بحماي ا األحك ق عليه ايتهم وتطّب ا ويجوز   . حم آم
دون    اتلين، وال يفق ألفراد الدفاع المدني حمل أسلحة شخصية خفيفة حتى يسهل التمييز بينهم وبين األشخاص المق

  .نتيجة ذلك حقهم في الحماية بسبب تنظيمهم على النمط العسكري أو الطابع اإلجباري لمهامهم
  

وطني              راب ال ى الت ط حال العمل عل ل فق ًا لشروط محددة تتمث ة وفق ة القانوني ويتمتع أفراد الدفاع المدني بالحماي
ان ظاهر                م في مك زة الخاصة به زهم بوضع الشارة الممي ال عسكرية، وتميي ام بأعم زاع، وعدم القي لطرف الن

زم        . موبحجم آبير، وأن يزودوا ببطاقات الهوية التي تعّرف مهمة عمله  دو، تل وعهم في قبضة الع وفي حال وق
  .سلطة العدو بتمكين أفراد الدفاع المدني من القيام بأعمال الدفاع المدني لفائدة السكان المدنيين

  
  

   

                                                 
، منشورة علي املوقـع االلكتـروين   2005بسكرة، اجلزائر، ، رسالة ماجستري يف احلماية الدولية للمدنيني يف األقاليم احملتلة، مقدمة جلامعة ىسامر موس  23
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  المصادر
  

  : المادة مقتبسة بتصرف من المصادر التالية
  
ات     - ي النزاع دنيين ف ة الم اني وحماي دولي اإلنس انون ال ا، الق و الوف د أب ى  أحم ة إل ل مقدم ة عم لحة، ورق المس

المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، الجزء األول من مجلد القانون 
 .2005، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة "آفاق وتحديات"الدولي اإلنساني 

 .1998لمدنية، دار النهضة العربية، الطبعة األولى، أبو الخير أحمد عطية ، حماية السكان المدنيين واألعيان ا -
 .2005محمد فهاد الشاللدة، القانون الدولي اإلنساني، جامعة القدس، طبعة  -
ة        - ة الدولي وق اإلنسان واللجن ي لحق د العرب عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، منشورات المعه

 .للصليب األحمر
امر، التفرق  - تقبل     صالح ع اني، دار المس دولي اإلنس انون ال ي الق ات ف اتلين، دراس ر المق اتلين وغي ين المق ة ب

 .2000العربي، طبعة 
كرة،      - ة بس ة لجامع ة، مقدم اليم المحتل ي األق دنيين ف ة للم ة الدولي ي الحماي تير ف الة ماجس ي، رس امر موس س

ر،  ورة 2005الجزائ ى ، منش دن  عل وار المتم ي للح ع االلكترون رابط ى علالموق ال
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101673.  

 


