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  القانون الدولي اإلنساني
  

  ؟ما هو القانون الدولي اإلنساني* 
 

دف     ي ته ة الت ة والمكتوب وانين العرفي د والق ة القواع و مجموع خاص    ه ة األش لح لحماي زاع المس ة الن ي حال ، ف
ة             المتضررين بما انج ا عالق يس له ي ل ة المتلكات الت ى حماي ا يهدف إل زاع من آالم وأضرار، آم ر عن ذلك الن

  .  مباشرة بالعمليات العسكرية
  
  إلى ماذا يهدف القانون الدولي اإلنساني؟* 

 

دف  اني  يه دولي اإلنس انون ال ة          الق ة حماي دمرة وخاص ا الم روب وأثاره الت الح ن وي ان م ة اإلنس ى حماي إل
ذين ال يشارآون مباشرة في      ىومرض ىأصبحوا عاجزين عن القتال من جرحاألشخاص الذين  ، واألشخاص ال

زاع من      ك الن العمليات العسكرية، آالمدنيين والفرق الطبية وعمال اإلغاثة والخدمات اإلنسانية، مما ينجم عن ذل
ا    . آالم وأضرار  ة الممتلك ى حماي ا يهدف إل ا      تآم ة مباشرة بالعملي ا عالق يس له ي ل الحد من  العسكرية، و  تالت

  .وسائل وطرق القتال المستخدمة ووضع قيود عليها
  
  يستطيع القانون الدولي اإلنساني منع اندالع الحروب؟هل * 

  

ه يسع دالع، ولكن ع الحروب من االن اني من دولي اإلنس انون ال ى الحد  ىال يستطيع الق دالعها إل ي حال ان من ف
انية   ويالتها وأثارها المدمرة من خالل تنظيمه ًا إلنس ا وتحديد وتقنين ما هو مباح أو ممنوع، وجعلها أآثر احترام

   . بني البشر المنخرطين فيها بغض النظر عن جنسياتهم وأجناسهم
  
  هل القانون الدولي اإلنساني حديث النشأة؟* 

  

دولي  انون ال انيالق د مُت اإلنس ي قواع ذر ف انج ذ والحضارات  األدي دمن ًام، حيث الق ت الحرب تخضع دائم   آان
ادئ واألعراف   ه بالشكل المع          لبعض المب م األطراف المتنازعة، ولكن تدوين ي تحك د الت دأ   والتقالي ًا ب روف حالي

  . حديثُا
   
  متى بدأ تدوين القانون الدولي اإلنساني؟ *
  

رن التاسع عشر     الدولي اإلنساني بدأ التدوين العالمي للقانون ي م       في الق رة الت ى التجارب المري تنادًا إل ا  اس ر به
ا    .العالم من حروب قاسية ة لومباردي فبدأت نشأة القانون الدولي اإلنساني بعد معرآة سلفرينو التي وقعت بمقاطع

ائر بشرية            ا وسردينيا من جانب آخر، والتي خلفت خس وات فرنس بايطاليا، بين القوات النمساوية من جانب وق
ة   هائلة من القتلى والجرحى الذين لقوا حتفهم نتيجة للقص  واطن     . ور في الخدمات الطبي ة الم ذه المعرآ وسطر ه

الذي هز وجدان العالم لما جاء فيه من أحداث مروعة، ودعا " وتذآار سلفرين"السويسري هنري دونان في آتابه 
وقت السلم، لتقديم الحد األدنى من الخدمات الطبية وقت   ةإغاثة طبية حيادي قدونان في نهاية آتابه إلى إعداد فر

ة   ونإليه أربعة مواطن م، وانضالحرب من سويسرا ليشكلوا اللجنة الخماسية، والتي عرفت فيما بعد باللجنة الدولي
ر ام  . للصليب األحم ي ع ة ف ذه اللجن تطاعت ه ري 1864و اس ة السويس ل الحكوم ى  ةحم ي عل ؤتمر دول د م عق

ة جنيف لتحسين حال الجرحى       16شارآت فيه  رام اتفاقي ، والتي  ةفي الجيوش الميداني    دولة، والذي نتج عنه إب
رام     والمرضى  بمقتضاها تقدم اإلسعافات األولية والرعاية الطبية للمحاربين والجرحى  تم احت ز، وي دون أي تميي

ى  أفراد الخدمات الطبية الذين تميز أفرادها بشارة الصليب األحمر  ذه هي الخطوة     . أرضية بيضاء  عل وآانت ه
ام         اتفاقياتنساني والتي تالها عدة األولى لتدوين القانون الدولي اإل ة لع ات جنيف األربع ا اتفاقي ان أهمه ة آ دولي

  .1977والبرتوآوالن اإلضافيان لعام  1949
  
  ا القانون الدولي اإلنساني؟  ما هي االتفاقيات التي يتكون منه* 

 

دان، والتي     1949اتفاقية جنيف األولى لعام  -1 الخاصة بالجرحى والمرضي من القوات المسلحة في المي
 .وتطويرهما 1929من خاللها تم مراجعة أحكام اتفاقيتي جنيف لعام 

ام    -2 ة لع ف الثاني ة جني ن ا     1949اتفاقي ى م ى والمرضي والغرق ال الجرح ين ح ة بتحس وات الخاص لق
 .المسلحة في البحار

، والتي جاءت تطويرًا ألحكام االتفاقية الثانية الحربالخاصة بأسري  1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام  -3
 .1929لعام 
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ا  -4 ة لع ف الرابع ة جني ر     1949 ماتفاقي لحة غي ـات المس ـا النزاع ن ضحاي دنيين م ة الم والخاصة بحماي
 .الدولية وحاالت االحتالل

  
ة ضحايا النزاعات المسلحة،             وأهم ما جاء   ة بحماي ة المشترآة، والمتعلق ادة الثالث ة الم ات األربع ذه االتفاقي في ه

ات جنيف المؤرخان في         ا البروتوآوالن اإلضافيان التفاقي حيث جاء البرتوآول األول    . 8/6/1977وألحق بهم
ر   لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، أما البرتوآول الثاني فُخصص لحم اية ضحايا النزاعات المسلحة الغي

  ". الحروب الداخلية"دولية 
  

  ما هي المبادئ األساسية التي تحكم القانون الدولي اإلنساني؟* 
 

دول المتنازعة             ل ال رم من قب ادئ األساسية والتي يجب أن تحت يحكم القانون الدولي اإلنساني مجموعة من المب
ة،        : ذه المبادئ في أثناء سير العمليات العسكرية، وتتمثل ه دأ الضرورة الحربي دأ التناسب، مب انية، مب دأ اإلنس مب

  .مبدأ التمييز، ومبدأ الحماية
  
  في القانون الدولي االنساني؟" اإلنسانية"ماذا يقصد بمبدأ * 

  

لم أم وقت الحرب       ةيهدف مبدأ اإلنساني ك وقت الس ان ذل ة الضحايا   "و إلى حماية آرامة بني البشر سواء آ معامل
حتى في أشد وآرامتها صيانة الذات البشرية و احترام شرفهم ودمهم ومالهمفي وقت الحرب من خالل  "إنسانيةب

ا اإلنسان     "اإلنسانية"وينبع هذا المبدأ من . وأآثرها ضراوةالظروف قسوة  ي يتصف به وع الحرب ال   . الت وبوق
ا      من صنع البشر، اقعيةالمتأصلة لدى آل البشر، فالحرب حالة و إلنسانيةنستطيع أن تلغي ا م نستطع منعه إذا ل ف

  . فباإلمكان الحد من آثارها
  
  في القانون الدولي اإلنساني؟ " الضرورة العسكرية"ماذا يقصد بالضرورة الحربية * 

  

ار     ة الختي تتمثل الضرورة الحربية في الحالة اآلنية الملحة، والتي ال تترك وقًتا آافيًا من قبل األطراف المتحارب
في أعمالها العسكرية الفورية، والتي تفرض حال قيامها ارتكاب أفعال عسكرية معينة، تتخذ  ةسائل المستخدمالو

ئ   تثنائية الناش روف االس بب الظ رعة بس ه الس ى وج ي    ةعل ة ف ة المطلق زاع الحري راف الن يس ألط ا، ول لحظته
  :تتمثل فياستخدام وسائل القتال بحجة الضرورة العسكرية، بل هي مقيدة بعدة شروط 

تباك   يذات طبيعة مؤقتة غير دائمة، تبدأ ببداية الفعل وتنتهأنها  -1 بنهايته وزواله، وترتبط بلحظة االش
دوء وتوقف           ة اله ة في حال وافر الضرورة الحربي المسلح بين المتحاربين، لذلك ال يمكن االدعاء بت

 . القتال
استخدام وسائل محظورة بموجب أحكام تقيد األطراف المتنازعة حال قيام الضرورة العسكرية بعدم  -2

أر     ًاع باستخدام األسلحة المحرمة دوليالقانون الدولي، آالتذر دنيين أو الث أو قصف وإبادة السكان الم
 .واالقتصاص منهم و من ممتلكاتهم

د طبيع       -3 ة لتحدي وات المتحارب ام الق ي استخدمت       ةأن ال يكون هناك مجال أم ر الت وع الوسائل غي ون
الضرر آاستخدام    ةالحربية، التي تسمح باستخدام وسائل متفاوت     ةقيام وتوافر الضروربالفعل حال 

دمير      ديل عن الت إجراء ب يس للمتحاربين الحق     . وسيلة االستيالء والمصادرة للممتلكات آ الي ل وبالت
 .المطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو

  
  نساني ؟ ماذا يقصد بمبدأ التناسب في القانون الدولي اإل* 

  

ارات الضرورة               ه اعتب ا تملي ى فيم ل األول ين مصلحتين متعارضتين، تتمث وازن ب ة الت دأ التناسب إقام يقصد بمب
ويهدف  . بينما تتمثل الثانية فيما يمليه مبدأ اإلنسانية أثناء سير العمليات العسكرية ،"الضرورة الحربية"العسكرية 

ي ال ض    اة الت ر مشارآين في           مبدأ التمييز إلى منع المعان انوا مشارآين أم غي ي البشر سواًء آ ين بن ا ب رورة له
د     ة عن العمليات العدائية، حيث يفرض هذا المبدأ على أطراف النزاع اتخاذ آافة االحتياطات الضرورية والممكن

ر    ذلك  اختيار وسائل وأساليب القتال، والذي تمنع بمقتضاه الهجمات العشوائية والتدمير واسع االنتشار واألث ، ول
  .    ار وسائل الهجوم وأدواته ويحرم أشكال األسلحة التي تحدث أثرًا بالغًا ال مبرر لهيفالمبدأ يحض على اخت

 
  ما هو مبدأ التمييز؟ * 

  

يتمثل مبدأ التمييز بقيام أطراف النزاع المسلح بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين من جهة، وبين األعيان 
اف العسكرية من جهة أخرى، آون أن المدنيين ال يمكن أن يكونوا عرضة للهجوم الذي ينبغي أن المدنية واألهد

 - من مقاتلين ومنشآت عسكرية تساهم بشكل فعلي في المجهود الحربي - يقتصر على األهداف العسكرية فقط 
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 يمكن مهاجمة وبالتالي ال. تحقيق ميزة عسكرية في مواجهة الطرف المعادي إلى والذي يؤدي استهدافها
من ) 46(من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة ) 47،27(األشخاص المدنيين وممتلكاتهم، وأآدت على ذلك المواد 

تعمل أطراف "من البروتوآول اإلضافي األول الذي نص على أن ) 48(الئحة اتفاقية الهاي الرابعة والمادة 
األعيان المدنية واألهداف العسكرية، ومن ثم توجه  وبينين،والمقاتل المدنيين النزاع على التمييز بين السكان

واألعيان  المدنيين العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان عملياتها ضد األهداف
 :وبالتالي يحظر على األطراف المتقاتلة القيام بما يلي ".المدنية

  .بمظهر المدنيين ينتظاهر المقاتل •
 .لعشوائيةالهجمات ا  •
 .ارتكاب أعمال الخطف الرامية أساًسا إلى بث الذعر بين السكان وتهديدهم •
 .تدمير األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء المدنيين •
 .    دور العبادة وتدمير اآلثارعلى الهجوم  •
 .ال يجوز أن يكون السكان المدنيين هدًفا للهجوم •

  ما هو مبدأ الحماية ؟ * 
  

ات العسكرية، أو   يوفر القان ون الدولي اإلنساني الحماية لضحايا النزاعات المسلحة، الذين ال يشارآون في العملي
والجرحى من أفراد القوات المسلحة، وحماية المدنيين في األراضي    ىأصبحوا عاجزين عن المشارآة آالمرض

ا     كل إنس املتهم بش رامهم ومع ة احت راف المتنازع ى األط رض عل ا يف ة، آم امهم  المحتل الل قي ن خ ع ني م بجم
ى والمرض كريي  ىالجرح دنيين والعس ن الم اء     نم رام النس ز، واحت م دون تميي ة له ديم الرعاي واء وتق ى الس عل

راهقين        ال والم ة الخاصة لألطف وفير الحماي ة، وت واألطفال وحمايتهم من أي شكل من أشكال اإلساءة غير الالئق
ي وحظر  ارآة ف م المش دهم أو السماح له زاع اتجني ا الن ي فرقه ائالت الت راد الع م شمل أف ة، ول ات العدائي لعملي

  . وضمان حق أفراد العائالت في معرفة مصير أقربائهم المفقودين
  
  ما هي القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني التي تحكم النزاعات المسلحة؟* 

  

ات العسكرية       المتنازعة قواعد يج    فاألطراعلى يفرض القانون الدولي اإلنساني  اء سير العملي ا أثن د به ب التقي
  :والتي تتمثل في

اتلين،  .1 دنيين والمق كان الم ين الس ز ب دنيين   التميي كان الم ى الس اظ عل دف الحف اتهم،به ى ممتلك وال  وعل
 .يتعرض السكان المدنيون للهجوم ال جماعة وال أفرادًا يجوز أن

 .سكريةتوجيه الهجمات العسكرية ضد المقاتلين واألهداف الع .2
ة الحق في أن          لألشخاص الذين .3 ات العدائي انهم المشارآة في العملي د بإمك م يع رم   ال يشارآون أو ل تحت

  .فوبدون أي تمييز مجح معاملة إنسانية وحمايتهم ومعاملتهم ،والعقلية وسالمتهم البدنية حياتهم
 .عن المشارآة في القتال ًاأو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجز يحظر قتل .4
ي  مطلق في اختيار طرق وأساليب الحربالحق الالمسلحة ألطراف النزاع أو أفراد قواتها  ليس .5 ، أو الت

 .ال مبرر لها معاناةآالم وخسائر أو  إحداثتتسبب ب
الحفاظ و ،لسلطته من جانب طرف النزاع الذي يخضعونوتقديم العناية لهم  جمع الجرحى والمرضى .6

 .الطبي والمعدات الطبية الطبية ووسائل النقلعلى أفراد الخدمات الطبية والمؤسسات 
احترام  توجب العالمة المميزة التي بيضاء أو الهالل األحمر على أرضية تمثل شارة الصليب األحمر .7

 .مباني أو عربات من يحملها من أشخاص أو
تهم الخصم الحق في أن تحترم حيا ويقعون تحت سلطة الطرف عليهم يقبض للمقاتلين والمدنيين الذين .8

أو  حمايتهم من أعمال العنفوومعتقداتهم الدينية ة وآرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم السياسي
بالضمانات ، والتمتع مع أسرهم وتسلم المساعدات رتبادل األخبا في من حقهمو ،األعمال االنتقامية

 .األساسية القضائية
  
  ائل القتال؟هل يضع القانون الدولي اإلنساني قيودًا على أساليب ووس* 

  

ال     اليب ووسائل القت ى أس ر  الالسالح  آون أن   نعم، يضع القانون الدولي اإلنساني قيودًا عل ذي ال   عشوائي األث ال
دنيين      حال استخدامهُيرجَّح الذي ويميز بين هدف عسكري وآخر مدني  ى وجرحى في صفوف الم ، أن يوقع قتل

  .دف العسكري المحدَّدسبِّب آالمًا مفرطة ال يبررها الهباإلضافة لكونه ي
  
  هل يحظر القانون الدولي اإلنساني استخدام بعض األسلحة، ولماذا؟* 
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د        ك هو أن الهدف الوحي نعم، يحظر القانون الدولي اإلنساني استخدام أنواعًا معينة من األسلحة، والسبب في ذل
درة العسكرية ل       ه هو إضعاف الق ى تحقيق دميرها،     والمشروع الذي يجب أن تسعى الدول إل يس ت دو ول وات الع ق

وهذا مقيد بمبدأي التناسب والضرورة الحربية، فكل ما هو غير مجٍد لتحقيق ذلك الهدف ويسبب آالمًا ومعاناة ال 
  .ضرورة لها يعتبر محظورًا بموجب القانون الدولي اإلنساني

  
  ماهي أنواع األسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي اإلنساني؟* 

  

  :سلحة المحظورة بموجب القانون الدولي اإلنساني فيتتمثل األ 
راد .1 ام المضادة لألف ين   األلغ ز ب ن أن يمي ذا السالح ال يمك ا أن ه دنيين، آم ام الم ذه األلغ ؤذي ه ث ت حي

  .الهدف المدني والهدف العسكري
ي تسبب العمى  .2 ة   األسلحة الت دو أو الشخص المصاب طيل الزم الع ه ت زر آون أن اإلصابة ب ل اللي مث

  .حياته وليس الهدف منها تحقيق ميزة عسكرية
  .مثل قنابل النابالم التي تخلف آالمًا ومعاناة ال داعي لهاألسلحة الحارقة ا .3
  .والتي تنتشر سمومها مسببة الدمار والتلف سواء للبيئة أو البشر األسلحة السامة .4
ة وإشعاعها    تلحق هذه األسلحة أضرارا بالغة ومعاناة غير ضرورية نت األسلحة الذرية .5 ا الهائل يجة لقوته

  .طويل األمد
مثل نشر الفيروسات التي تسبب أمراضًا خطيرة ومميتة وتؤذي البشر وتترك آثارًا  ةاألسلحة البيولوجي .6

  .رهيبة
  .مثل الغازات الخانقة، تشبه هذه األسلحة من حيث أضررها األسلحة البيولوجية األسلحة الكيماوية .7
يحدث " الرصاص الدمدم أو المتفجر"أو التمدد في الجسم أو القذائف  النتشارالقذائف المتفجرة القابلة ل .8

   .هذا الرصاص أضرارًا وآالما غير مبررة عندما يصاب بها الشخص وتنفجر داخل جسده
 .غرام  400القذائف القابلة لالنفجار أو الحارقة التي يقل وزنها عن  .9

  ".إآس"م بأشعة األسلحة التي ال يمكن الكشف عن شظاياها في الجس .10
  
  من هم األشخاص الذين يخاطبهم القانون الدولي اإلنساني؟* 

  

  .يخاطب القانون الدولي اإلنساني أطراف النزاع المسلح، سواء آان النزاع المسلح دوليًا أم غير دوليًا 
 
  ما هي الفئات المحمية بموجب القانون الدولي اإلنساني؟* 

  

ات    لضحايا النزاعات المسلحة الدوليةماية يهدف القانون الدولي اإلنساني لح والغير دولية، والذين خصتهم اتفاقي
  :جنيف بالحماية وهم

 .، وأفراد الخدمات الطبية التابعة لهاالميدان أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى في •
 .بعة لها، وأفراد الخدمات الطبية التاوالغرقى في البحار أفراد القوات المسلحة الجرحى والمرضى •
 .أسرى الحرب •
راد          المدنيين لسكانا • ة، وأف راد الخدمات الطبي دنيين أف ة، ويشمل الم وخصوصًا في األراضي المحتل

دنيين ين الم دني، والمحتجزين والمعتقل دفاع الم انية، ووحدات ال ة اإلنس ام، يشمل . اإلغاث وبشكل ع
ت      ال ويس ات القت راد المشارآين      ىثنمصطلح المدنيين األفراد غير المشارآين في عملي ط األف ه فق من

 .بشكل مباشر في تلك العمليات
 

  ما هي الحاالت التي تطبق فيها أحكام القانون الدولي اإلنساني؟* 
 

وعين من النزاعات            ين ن ز ب لًحا، و يمي ا مس زاع فيه ي يكون الن يطّبق القانون الدولي اإلنساني على الحروب الت
ا لحة وهم لحة الد: المس ات المس وترات    النزاع ة، إال أن االضطرابات والت ر دولي لحة الغي ات المس ة والنزاع ولي

انون             ة السارية والق وانين المحلي ا الق ق عليه ا تنطب اني، وإنم دولي اإلنس انون ال ام الق الداخلية ال تنطبق عليها أحك
  .الدولي لحقوق اإلنسان

  
  ما هو النزاع المسلح الدولي؟* 

  

أو أآثر، آاالحتالل الحربي، وحروب التحرير ع مسلح آخر ينشأ بين دوليتين أي نزا أو هو حالة الحرب المعلنة
زاع        . الوطنية ام الن اني، سواًء اعترفت بقي دولي اإلنس انون ال ويفرض على األطراف المتحاربة تطبيق أحكام الق

  .أو لم تعترف به وال يتوقف تطبيقه على وجود إعالن مسبق بحالة الحرب
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  ح غير الدولي؟ما هو النزاع المسل* 
  

وات مسلحة منشقة أو جماعات     هي  النزاعات المسلحة التي تدور على إقليم إحدى الدول بين قواتها المسلحة وق
  .على جزء من اإلقليم نظامية مسلحة أخرى تعمل تحت قيادة مسئولة وتسيطر

  
  ماذا نعني بحالة االحتالل الحربي؟* 

  

ي، وال يمت  يعتبر اإلقليم محتًال عندما يصبح خاضعًا  اليم     دلسلطة الجيش المعادي بشكل فعل ى األق االحتالل إال إل
يم      تدعيم نفوذها، و علىالتي تقوم فيها سلطة االحتالل، وتكون قادرة  ي إلقل ي أو الجزئ تعد حاالت االحتالل الكل

 . أية مقاومة مسلحةباالحتالل  من قبيل النزاعات المسلحة الدولية حتى ولو لم يواجه ،دولة ما
  
  ماذا نعني بحروب التحرير الوطنية؟* 

  

لحة هي  ة النزاعات المس تالل  الدولي تعماري واالح لط االس ا الشعوب ضد التس ي تناضل به يالت  وضد األجنب
  .المصير لحق الشعوب في تقرير من خالل ممارستها ألنظمة العنصريةا

  
  اني؟ما هي الحاالت التي ال تنطبق عليها أحكام القانون الدولي اإلنس* 

 

ان  دولي اإلنس انون ال ام الق ق أحك غب   يال تنطب ال الش ة آأعم طرابات الداخلي وترات واالض االت الت ى ح عل
ا لظروف    والمظاهرات وأعمال العنف العرضية، وإنما ينطبق عليها القانون الوطني ومواثيق حقوق اإلنسان وفًق

  . آل بلد وتشريعاته
  
  لي اإلنساني؟ما هي آليات إنفاذ وتطبيق القانون الدو* 

 

راف          دول األط الل ال ن خ ف م ات جني ا اتفاقي ي نصت عليه اني الت دولي اإلنس انون ال ق الق ات تطبي ل آلي تتمث
  .المتعاقدة، والدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق

  
  ون الدولي اإلنساني؟ماذا يقصد باألطراف المتعاقدة، وآيف تساعد على إنفاذ القان* 

  

هي الدول التي وقعت على اتفاقيات جنيف، وتساعد على إنفاذ القانون الدولي اإلنساني من خالل االلتزام بالعمل  
ق        ة بتطبي ى نشرها، وسن التشريعات الكفيل دولي   على احترام االتفاقيات وفرض احترامها والعمل عل انون ال الق

دة      على الصعيد الوطني، وإدراج اإلنساني ة، وحمل األطراف المتعاق أحكامه في برامج التعليم العسكرية والمدني
رة                وفير الخب ى ت ف، والعمل عل ات جني ا في اتفاقي د بالقواعد المنصوص عليه ى التقي ط، عل ة فق وليس المتحارب

وات المسلح    ة بمستشارين  والكفاءة لدى المسئولين العسكريين والمدنيين لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، ودعم الق
  .الكاملة ولتقديم الرأي والمشورة عند الحاجة مقانونين لمساعدة القادة على االضطالع بمهامه

  
  ما هي الدولة الحامية، وما هي المهام الموآلة إليها بموجب القانون الدولي اإلنساني؟* 

 

دى اآلخ           ة مصالح أحدهما ل ا لرعاي ى تعيينه زاع عل ا الن زاع مسلح      هي الدولة التي يتفق طرف ام ن ر في حال قي
ورعاياه  عبينهما، وتعهد هذه المهمة للدولة الحامية بوصفها دولة محايدة، بهدف حماية مصالح أحد أطراف النزا

ك             ع يجعل من  تل ا، والواق دول المتنازعة عليه ة آل ال ة موافق ة الحامي لدي الطرف اآلخر، ويتطلب تعيين الدول
ى            الموافقة أمرًا مستحيًال، لذلك إ يمكن اللجوء إل زاع، ف ل أطراف الن ة من قب ة حامي ول دول ين أو قب ذا لم يتم تعي

  . آاللجنة الدولية للصليب األحمر" هيئة إنسانية محايدة"بديل يتمثل في 
  
  ما هي اللجنة الدولية للصليب األحمر، وما هي المهام المناطة بها بموجب القانون الدولي اإلنساني؟* 

 

دولي اإلنساني     مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، م حكومية غير هي لجنة انون ال رام ونشر الق . عنية بتطبيق واحت
ام       ة لع ات جنيف األربع  1949أسندت إليها الدول مهمة حماية ومساعدة ضحايا النزاع المسلح من خالل اتفاقي

ة   وطنية دورًاتلعب اللجنة الدولية للصليب األحمر ولجانها الو. 1977وبروتوآوليها اإلضافيين لعام  بالغ األهمي
ه    ف انتهاآات اني ووق دولي اإلنس انون ال رام الق ى احت ل عل ي العم ل و ،ف وعي بأحكام العم ر ال الل  هنش ن خ م

  .المنشورات المتخصصة والندوات العلمية والبرامج التعليمية والتدريبية واإلعالمية
  

ا  تالمهمة األساسية التي وتتمثل  ة في   تبناه ى تطب  اللجن اني، ومساعدة    يق الق  العمل عل دولي اإلنس ضحايا  انون ال
ة     طرابات الداخلي لحة واالض ات المس ن النزاع كريين م دنيين والعس ة  . الم وم اللجن رب   وتق رى الح ارة أس بزي

ة             اه والمساعدة الطبي ذاء والمي وفير الغ ل الرسائل وت ودين ونق دنيين والبحث عن المفق وسائل  ووالمحتجزين الم
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ق االتصال     الألشخاص المشمولين بوتعمل على مساعدة ا .غاثة للمدنيينالمراقبة والمساعدة واإل ة عن طري حماي
ة انتهاآات    دلفت نظر السلطات المختصة عن   ، والدائم بأطراف النزاع اني،    حدوث أي دولي اإلنس انون ال ا   للق آم

ة  تقوم و. تقوم بدور وقائي لتفادى وقوع االنتهاآات دى السلطات     اللجن ة ل ة بشكل سر   بالمساعي الالزم  يالمعني
ات،    وع انتهاآ ال وق ي ح ة       ف ابع العلني ذ ط اعي أن تأخ ذه المس ن له ال  ويمك ي ح رار ف ة  تك دول المتنازع ال

  . اتالنتهاآل
  
  ما هي الشارة المميزة؟* 

  

تستخدم آعالمة مميزة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة  "  رقعة بيضاء ىالصليب األحمر عل"هي عبارة عن شارة 
ة سويسرا في العمل       على لقائمين واألشخاص ا دور دول ًا ل أعمال اإلغاثة، وتمثل معكوس العلم السويسري عرفان

ام     على  ة جنيف لع ام   . 1864إرساء قواعد القانون الدولي اإلنساني التي آرست من خالل اتفاقي ، 1876وفي الع
دال من   "الهالل األحمر"طلبت ترآيا من دولة سويسرا أثناء حرب القرم استخدام شارة  . شارة الصليب األحمر     ب

ومن جانب آخر اختارت بالد فارس أيضا عالمة مختلفة . ام شارة الصليب األحمروإن آانت قد وافقت على احتر
ران د والشمس األحم ي األس ام . وه ي ع تخد 1980ووف المية اس ران اإلس ة إي ررت جمهوري ارة، ق الل  ام ش اله

  . األحمر
ى  ان الشارتان وآان ينظر في بعض األحيان لهات  د          عل ا ق ية، مم ة أو سياس ة أو ثقافي دلوالت ديني ا يحمالن م أنهم

ة تكون         . يعرض الضحايا وأفراد الخدمات الطبية للخطر اد شارة إضافية ثالث م اعتم ذه المشكلة ت وللتغلب على ه
 اإلضافي الثالث والتي تم االعتراف بها بموجب البرتوآول " البلورة الحمراء"مقبولة من جميع الدول وهي شارة 

   .لشارتي الصليب و الهالل األحمر، وهي ال تحل محل شارتي الصليب والهالل
  
  ما هو الهدف من استخدام الشارة؟* 

  

استخدام شارة الصليب األحمر أو    الهدف من 1949من اتفاقية جنيف األولى لعام ) 39، 40(المادتان  احددت
ر  الل األحم واله ة للضحايا  : وه وفير الحماي ائمين ت ى والق زات   عل ة والتجهي آت الطبي ة والمنش دمات اإلغاث خ

ة   ا           . والمعدات الالزمة للمساعدة واإلغاث ى حد سواء، لم ياء عل ة لألشخاص واألش وفر الشارة الحماي الي ت وبالت
انية محضة  ه من أهداف إنس ر  . تمثل ارة لغي تخدام الش ع اس ة لمن دابير واإلجراءات الالزم ة الت اذ آاف ويجب اتخ

ة       األه رام والثق ى تقليص االحت ؤدي إل داف اإلنسانية التي وضعت من أجلها، ألن أي إساءة في استخدام الشارة ي
لم، إذ من             . التي يجب أن تتمتع بها ى في وقت الس ك، حت اة ذل ئولية مراع زاع المسلح مس ى أطراف الن ويقع عل

  .األشياء التي تهدف إلى حمايتها شأن تلك اإلساءة أن تعرض للخطر حياة من يستخدم الشارة، واألشخاص أو
  ما هي أوجه استخدام الشارة؟* 

  

ى  ) 44(المادة  تميز ين للشارة     من اتفاقية جنيف األول ين استخدامين مختلف ة   . ب ا الحماي ة "وهم ة  "الوقاي ، والدالل
  ".التعرفة"

ا   ،"الوقاية"الحماية  ا   وتمثل المظهر المرئي للحماية التي يكفله دولي اإلنس انون ال راد ني الق ة    ألف الخدمات الطبي
ة   ومتطوعو ، العسكرية ات الوطني دبو  ، الوحدات الطبية في الجمعي اد      ومن ة للصليب األحمر واالتح ة الدولي اللجن

  .ر، والمستشفيات والمراآز الطبية ووسائل النقل التابعة لهمالدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحم
ـة  ة"الدالل ى ، "التعرف دل عل ي ت يئًا الت ا أو ش ًا م ًا(أن شخص ر ) عين ة للصليب األحم ة الدولي ة بالحرآ ه عالق ل

ر ة . والهالل األحم ارة للدالل تخدام الش ل اس م  ويتمث ا اس ارة يرافقه ين الش ي تب ة الت ات الوطني وز الجمعي ي رم ف
ياء       راد أو أش طة أو أف ى أنش ة عل تخدم للدالل م وتس ذا االس ى له رف األول ة أو األح ة الوطني ة الجمعي ذات عالق

ي            .بالجمعية الوطنية ة، أصغر من الت ويكون حجم شارة الصليب األحمر والهالل األحمر المستعملة في الدالل
  .تستخدم للحماية

  
  ما هي الجهات التي لها الحق في استخدام الشارة؟* 

  

اه استخدام الشارة ألغراض الحم     ًا    يحق لموظفي الهيئات اإلنسانية المعترف بها والمذآورة أدن ة وفق ة والدالل اي
  : ، وهذه الهيئات هي1977لما نصت عليه اتفاقيات جنيف والبروتوآوالن اإلضافيان لعام 

  .مصالح الصحة التابعة للجيش .1
جمعيات اإلغاثة التطوعية المعترف بها والمرخص لها من قبل حكوماتها في مساعدة مصالح الصحة     .2

ة      أي جمعيات الهالل األحمر والص –التابعة للجيش  ة المماثل ة التطوعي ات اإلغاث ليب األحمر أو جمعي
كرية   الح عس اعدة مص د مس ك عن ق     -وذل تعملة وف ائل المس خاص والوس بة لألش زاع، وبالنس اء الن أثن

 .القوانين السارية في الدولة المعنية
 .المستشفيات المدنية التي تعترف لها الحكومة بتلك الصفة، وتسمح لها بأعمال اإلغاثة .3
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 . دات الصحية المدنية المعترف بها والمرخص لها بالعمل من طرف السلطاتجميع الوح .4
 

  من هم المستفيدون من نطاق الحماية الذي توفره الشارة؟* 
  

ة والسفن               ة أو المنقول ة الثابت وفره شارة الصليب األحمر الوحدات والمنشآت الطبي ذي ت ة ال يشمل نطاق الحماي
ت تاب   واًء آان فيات س ة، والمستش د    الطبي د محاي زاع أو بل راف الن ة ألط ة التطوعي ات اإلغاث ة لجمعي ذلك . ع وآ

المستشفيات المدنية المعترف بها ووسائل نقل الجرحى والمرضى المدنية عن طريق البر ويشمل ذلك القطارات  
المخصصة لغرض اإلغاثة الطبية، وجميع الوحدات الصحية العسكرية أو   " السفن المستشفيات"والسفن البحرية 

حية،        ا زات الص حية، والتجهي راض ص تخدم ألغ ي تس ة والت ت أم مؤقت ة آان ة دائم ة أو المنقول ة أو الثابت لمدني
دول      ة ل ات التابع زاع أو الجمعي ووسائل النقل آالعربات والطيران الصحي للجيش وجمعيات اإلغاثة ألطراف الن

  .محايدة
  

و الخدما  : أما األشخاص الذين تشملهم حماية الشارة هم ات       موظف و جمعي ة في الجيش، أوموظف ة والديني ت الطبي
و   " المستشفيات"اإلغاثة ألطراف النزاع أو الجمعيات التابعة لدول محايدة، وأطقم السفن  ا وموظف والعاملين عليه

دنيين أو   وظفي الخدمات الصحية من الم ع م ا، وجمي ة المعترف به فيات المدني الصحة، وأعضاء إدارة المستش
  .   العسكريين

   
  ماذا يقصد بإساءة استخدام الشارة؟* 

  

التقليد، االغتصاب، : يقصد به االستخدام الذي ال يرخص به القانون الدولي اإلنساني، وذلك في حاالت ثالثة هي
  .والغدر
ابه في            :التقليـد ر، نتيجة للتش ين شارة الصليب أو الهالل األحم ا وب ط بينه يتمثل في استخدام عالمة يمكن الخل

  .اللون الشكل أو
تخدامها      :واالغتصاب م اس ق له خاص ال يح ات أو أش ل هيئ ن قب ارة م تخدام الش و اس ة "ه ات التجاري آالمؤسس

اديون راد الع ة واألف ات األهلي اء والصيادلة والمنظم ل األشخاص  ".واألطب ل االغتصاب من قب د أيضًا من قبي ويع
أي استخدامها "جنيف والبروتوآولين اإلضافيين  المرخص لهم بذلك خالفًا للقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات

  ".ألغرض مخالفة للحماية والداللة فقط
ـدر   ا الغ تخدام           :أم ذا االس دات عسكرية، ويشكل ه اتلين أو مع ة مق تخدام الشارة في وقت الحرب لحماي و اس فه

  . جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية
انون    وتؤدي إساءة استخدام الشارة ألغراض الحماية في وقت الحرب إلى تعريض نظام الحماية الذي وضعه الق

اني للخطر دولي اإلنس ي نظر   . ال ا ف ن مكانته ل م ى الني ؤدي إل ة فت ارة ألغراض الدالل تخدام الش اءة اس ا إس أم
  .  الجمهور وبالتالي تضعف قيمتها الحمائية في وقت الحرب

  
  ا هي المهام المناطة بها بموجب القانون الدولي اإلنساني؟اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وم* 

  

د ائق اح ة لتقصي الحق ة الدولي ر اللجن ؤتمر جنيف   ىتعتب دها م ي أوج اني، الت دولي اإلنس انون ال اذ الق ات إنف آلي
و    1974الدبلوماسي  ات جنيف  ياإلضافي  نليوأقرت بموجب البرتوآ ى      ن التفاقي مًيا إل ة رس ، ودخل عمل اللجن

  :يناط بهذه اللجنة القيام بمهام هي، و1992فاذ عام حيز الن
  .التحقيق في أي واقعة يفترض أنها تشكل انتهاآًا جسيمًا للقانون الدولي اإلنساني  - أ
دة    -  ب ذا االختصاص     . تيسير العودة للتقيد بأحكام القانون اإلنساني من خالل مساعيها الحمي ة ه ويكون للجن

  .إذا أعلنت الدول األطراف قبولها
ى  التي تقع من قبل أطراف النزاع، بناًء  تلجنة في حاالت أخرى فتح التحقيق في االنتهاآال -ج طلب أحد   عل

ة تقاريره      لم اللجن ة، وتس ي أوآلت       اأطراف النزاع شريطة قبول الدولة األخرى المعني ة الت ى الدول السرية إل
  .إليها هذه المهمة

  
  مناطة بها بموجب القانون الدولي اإلنساني؟ما هي محكمة الجزاء الدولية، وما هي المهام ال* 

 

ي    ا األساس اق روم كلت بموجب ميث ة ش ي محكم ام  ه ي   2002ع ر ف ا  للنظ ة به ة خاص رائم معين مل ج ، ويش
اختصاصها محاآمة المتهمين بجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، وتعمل على إتمام 

ود زة القضائية الموج ل األجه اآم  عم دي المح م تب ا ل دورها القضائي م وم ب تطيع أن تق دول، فهي ال تس ي ال ة ف
الوطنية رغبتها بذلك، أو آانت غير قادرة على التحقيق أو االدعاء في تلك القضايا، حيث تمثل المحكمة الجنائية 
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ا . المآل األخير ة    وتقتصر والية المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد دخول قانون روم ة الجنائي للمحكم
  . 2002تموز /يوليو 1الدولية حيز التنفيذ في 

  
ة القضائية       وتتمثل مهمة عمل هذه المحكمة في إنفاذ القانون الدولي اإلنساني   اذ إجراءات المالحق من خالل اتخ

دولي اإلنساني      انون ال الطرف  "جرائم الحرب  "والتي تتطلبها المسئولية المترتبة على االنتهاآات الجسيمة للق ، ف
وي     ر الضرر والتع ى    ضالذي يخل بأحكام القانون الدولي اإلنساني يتحمل عاقبة ذلك وفقًا لقاعدة جب المترتب عل

   .  مبدأ المسئولية نتيجة االنتهاآات الجسيمة التي ارتكبها
   

  ما هي جريمة الحرب، وفقًا للقانون الدولي اإلنساني؟* 
  

ا     اء النزاعات المسلحة          الجرائم ال "تعّرف جرائم الحرب بأنه وانين وأعراف الحرب أثن ة لق ي ترتكب بالمخالف ت
ة   ر الدولي ة العسكرية           ". الدولية وغي ًا لجرائم الحرب آالنظام األساسي للمحكم ة تعريف وتتضمن المواثيق الدولي

افيان، ون     ا اإلض ف وبروتوآواله ات جني ورغ، واتفاقي ي نورمب ة ف ة الثاني رب العالمي د الح ئت بع ي أنش ام الت ظ
وتعد من قبيل . السوابق القانونية لمحكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا، والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  :على سبيل الحصر األفعال التالية) 149(جرائم الحرب والتي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 
المريض والذي أصبح عاجزًا عن حمل السالح      مثل المقاتل الجريح أو : لشخص محمي عمدمتالقتل ال .1

دنيين   خاص الم رب واألش رى الح دو، وأس ة الع ام    .ومقاوم ي النظ ة ف ذه الجريم ى ه نص عل وورد ال
ادة       ) 6(األساسي للمحكمة الجنائية في المادة  ة، والم ادة الجماعي ة اإلب ة لجريم ال المكون الخاصة باألفع

ادة   ضمن األفعال التي تشكل جرائم ضد اإلن) 7( ر     ) 8(سانية، وآذلك في الم ي تعتب ال الت ضمن األفع
ل   ول اإلضافي األول القت ة والبرتوآ ات جنيف األربع ذلك اتفاقي رائم الحرب، وحظرت آ ل ج من قبي

 .العمد معتبرة إياه من قبيل المخالفات الجسيمة
انية    تعذيب .2 ه بال إنس ادة   : شخص محمي ومعاملت ة   من النظام األساسي للمحك   ) 2(أآدت الم ة الجنائي م

ات      ا، ونصت اتفاقي ى خطورته على حظر جريمة التعذيب باعتبارها من قبيل جرائم الحرب للتأآيد عل
ة        ذيب أو المعامل ر التع ى حظ يمة عل ات الجس ة بالمخالف ترآة الخاص واد المش ي الم ة ف ف األربع جني

اة   م الحي راء التجارب الخاصة بعل ك إج ي ذل ا ف انية بم ة"الالإنس ات با "البيولوجي ن المخالف ا م عتباره
ذي رتب ضمانات أساسية       الجسيمة، التي تصنف ضمن جرائم الحرب بموجب البروتوآول األول وال
ال          ة أعم ز، وحظر آاف انية دون تميي ة إنس زاع معامل لمعاملة األشخاص الخاضعين لسلطات طرف الن

ة وبوج     ة أو العقلي المة البدني اة أو الصحة أو الس تهدف الحي ذي يس ف ال تى  العن ذيب بش اص التع ه خ
 .صوره بدنًيا آان أم نفسيًا

ع   :شديدة أو خطر جسيم لصحة أو جسم شخص محمي آالم  تعمد إحداث .3 اعتبرت اتفاقيات جنيف األرب
ات الجسمية             ل المخالف ة والصحة من قبي ر بالسالمة البدني تعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطي

ول   ا البرتوآ ي اعتبره ات، والت ة       لالتفاقي ئولية الدولي ر المس ي تثي رب الت رائم الح ل ج ن قبي األول م
  .ذلكعلى لمرتكبيها وتستوجب محاآمتهم 

رر          .4 اك ضرورة عسكرية تب ا دون أن تكون هن إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليه
ك ر : ذل ع ال تب اق واس ى نط ات عل اب الممتلك دمير واغتص ة ت ف األربع ات جني رت اتفاقي ره اعتب

ات، والمصنفة    ضرورات حربية و بطريقة غير مشروعة وتعسفية من قبل المخالفات الجسيمة لالتفاقي
ام      ة لع اي الرابع ة اله ذلك اتفاقي ول األول، وحظرت آ ق البروتوآ رب وف رائم ح دمير  1907آج ت

  .ممتلكات العدو أو حجزها إال إذا آانت ضرورات الحرب تقتضي حتمًا هذا التدمير أو الحجز
ة       إ .5 وات دول ي صفوف ق ة ف ى الخدم ة عل مول بالحماي ر مش رب أو أي شخص آخ ير ح ام أي أس رغ

ة في    : معادية ى الخدم حظرت اتفاقية جنيف الرابعة على دولة االحتالل إرغام األشخاص المحميين عل
ى القوات المسلحة للدولة المعادية، آما حظرت اتفاقية الهاي الرابعة إرغام سكان األراضي المحتلة عل

  .تقديم الوالء للقوة المعادية وليس فقط الخدمة في صفوف قوات دولة معادية
: حرمان أي أسير حرب أو شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاآم محاآمة عادلة ونظامية .6

انون   ل ال يحظره صراحة ق ير حرب لفع ة أي أس ة أو إدان ة حظر محاآم ة جنيف الثالث نصت  اتفاقي
ة      الدولة الحاجزة  ز االتفاقي ا ال تجي ل، آم ذا الفع أو القانون الدولي الذي يكون سارًيا في وقت اقتراف ه

إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محامي أو مستشار 
 .قانوني

روع    .7 ر المش بس غي روعين أو الح ر المش ل غي اد أو النق ة   : اإلبع ف الرابع ة جني رت اتفاقي ل ا"حظ لنق
ة           ى أراضي دول ة إل يهم من األراضي المحتل ين، أو نف الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحمي
ة             ف الخاص ات جني ترآة التفاقي واد المش رت الم رى، واعتب ة أخ ة دول ي أي ى أراض تالل أو إل االح
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روع    ر المش ز غي روع والحج ر المش ل غي ي أو النق ول األول النف يمة والبروتوآ ات الجس ن  بالمخالف م
ة حرب،   ) ب/6(آما اعتبر ميثاق محكمة نورمبرغ الترحيل اإلجباري في المادة . جرائم الحرب جريم

 .جريمة ضد اإلنسانية) ج/6(وفي المادة 
ائن .8 ذ الره ائن   : أخ ذ الره يمة أخ ات الجس ات جنيف الخاصة بالمخالف ترآة التفاقي واد المش حظرت الم

ائن وحظر البروتوآول األول      باعتبارها جرائم حرب، وحظرت آذلك اتفاقية ج ة أخذ الره نيف الرابع
  .أخذ الرهائن سواء ارتكب من قبل مدنيين أو عسكريين وفي آل زمان ومكان

من خالل التقليد : أو الهالل األحمر المميزة أو أي عالمات حمائية أخرىالصليب  استخدام شارة ةءإسا .9
 .واالغتصاب أو الغدر، على النحو المذآور أعاله

 
  هو الجزاء المترتب على خرق أحكام القانون الدولي اإلنسانى؟ ما* 

  

يترتب على خرق أحكام القانون الدولي اإلنساني مساءلة ومالحقة جنائية، وبالتالي معاقبة مرتكبي انتهاآات 
حامية األطراف المتعاقدة والدولة ال - القانون الدولي اإلنساني، وتساعد وسائل تنفيذ القانون الدولي اإلنساني

على رصد خرق وانتهاك أحكام القانون  - واللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة الدولية لتقصي الحقائق 
ويتضمن مساءلة . الدولي اإلنساني من خالل التقارير الصادرة عنها وفقًا للمهام المناطة بها والمذآورة أعاله

) 3(ويض المادي، أو التراضي وفقًا لما نصت عليه المادة الدولة إلزامها بإعادة الوضع إلى ما آان عليه، أو التع
وتقر اتفاقيات جنيف األربعة في المواد المشترآة . من البروتوآول األول) 91(الهاي الرابعة والمادة  ةمن اتفاقي

ال يعفي أي طرف متعاقد نفسه، أو طرفًا "من البروتوآول األول بأنه ) 91(والمادة ) 148،131،52،51(
، وذلك تطبيقًا "ًا آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر بسبب االنتهاآات الجسيمةمتعاقد

 1998من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) 33(بينما نصت المادة . لمبادئ المحاآمة والتسليم
سكريون ورؤساء الدول لجرائم اإلبادة الجماعية على المسئولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها األفراد والع

  .والجرائم ضد اإلنسانية
  
  هل يحظر القانون الدولي اإلنساني األعمال االنتقامية؟ * 

  

ي    دنيين، والت ن األشخاص الم ة أو االقتصاص م ال االنتقامي ه األعم اني توجي دولي اإلنس انون ال م، يحظر الق نع
ال   واردة في            تصيب أشخاصًا ال ذنب لهم في األفع ة ال ام الحماي ًا ألحك ذلك انتهاآ ام ب ر القي ا، ويعتب المعاقب عليه

حظر تدابير االقتصاص من األشخاص  "من االتفاقية الرابعة على  23/3وتؤآد نص المادة . القانون الدولي اإلنساني
ال    ويكرس هذا المبدأ حماي. آما أآد على هذا الحظر البروتوآول األول ،"المحميين وممتلكاتهم ته في حظر األعم

ى،             ذلك أسرى الحرب، والجرحى والمرضى و الغرق ة، وآ دنيين واألهداف المدني االنتقامية ضد األشخاص الم
ة، واألشغال الهندسية             ة الطبيعي ة، والبيئ ة، والممتلكات الثقافي ة بالحماي ة الرابع ذين تشملهم االتفاقي واألشخاص ال

  .وآذلك األشياء التي ال غنى عنها الستمرار حياة السكان المدنيينوالمنشات التي تحتوي على قوى خطرة 
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  حماية السكان  المدنيين أثناء النزاعات المسلحة
  
  من هم األشخاص المدنيين؟* 

  

وا        ذين ألق لحة ال وات المس راد الق يهم أف ن ف ة، بم ال العدائي ي األعم رة ف ترآون مباش ذين ال يش خاص ال م األش ه
ال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب          أسلحتهم، واألشخاص ال عاجزون عن  المشارآة في القت

 .آخر
  
  من هم األشخاص الذين تشملهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة؟ * 

  

 .األشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل آان في يد أحد األطراف المتحاربة .1
 . اضي المحتلةمجموعة السكان المدنيين في األر .2
  
  هل يوفر القانون الدولي اإلنساني الحماية للسكان المدنيين ؟* 

  

ع السكان      ة تشمل جمي نعم، يوفر القانون الدولي اإلنساني الحماية للسكان المدنيين، وتنقسم هذه الحماية إلى حماي
تهم الخاصة       ة نظرًا لطبيع ات معين ال آالنساء واأل (المدنيين، وحماية خاصة تستهدف فئ م   ) طف أو لظروف عمله

  ).آالطواقم الطبية والصحافيين(
  
  ما المقصود بالحماية العامة للسكان المدنيين بموجب القانون الدولي اإلنساني؟* 

  

ى  قواعد الحماية العامة التي يفرضها القانون الدولي اإلنساني   ع السكان       عل ا جمي ع به األطراف المتنازعة، يتمت
اطق           المدنيين أثناء النزاعات ا ى خارج المن رحيلهم إل م وت دنيين أو عدم نقله ل الم دم قت لمسلحة، آالتي تقضي بع

ات          الل العملي تهدافهم خ واز اس دم ج دنيين، وع اعدة الم ة ومس وب إغاث ي تقضي بوج د الت ة، أو القواع المحتل
ذيب أ اعهم للتع انهم وإخض اداتهم،أو امته دهم وع داتهم وتقالي رفهم ومعتق اس بش ة، أو المس ة الحربي و للمعامل

  .القاسية، أو استخدامهم آدروع بشرية أو أخذهم آرهائن
  
  ماذا يقصد بالحماية الخاصة، ومن هم األشخاص الذين يتمتعون بها أثناء النزاعات المسلحة؟* 

  

ة    الحماية الخاصة  تمثل ذه الحماي ر ه ة   مزايا إضافية لتكريس الحماية والرعاية لبعض الفئات، وتعتب قواعد مكمل
ين، و      ية العامةللحما ع األشخاص المحمي ا جمي ع به تهم الخاصة       التي يتمت بعض األشخاص نظرًا لطبيع تكرس ل

  . والظروف واالعتبارات المحيطة بهم، وتشكل ميزة إضافية لحمايتهم
  

نين،      ال والنساء والمس وتمنح هذه الحماية طبقًا لحالة الشخص من حيث السن أو الجنس أو الحالة الصحية لألطف
ذين         أو ن انية، أو ال ام إنس ؤدون مه ذين ي دني ال دفاع الم ال ال ة، ورج ة الطبي ال اإلغاث م آعم ة عمله رًا لطبيع ظ

ذرع     عوال تستطي . تستوجب ظروف عملهم في الميدان التمتع بحماية خاصة آالصحفيين ة الت األطراف المتحارب
  .الخاصة مًعا بتطبيق جزءًا دون اآلخر، بل يجب تطبيق قواعد الحماية العامة والحماية

  
  ؟ما هي القواعد التي ترتكز عليها حماية السكان المدنيين في القانون الدولي اإلنساني* 

  

يتين هم    انية  قا: اترتكز حماية السكان المدنيين على قاعدتين أساس ات       عدة إنس ه العملي ل في تحريم توجي تتمث
كان طالم  ة ضد الس ة أخرى أو هجومي ات عدائي ة عملي كرية أو أي ة العس ال، الدعام ترآون بالقت م ال يش ا إنه

ة    . األساسية التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني زام األطراف المتحارب والقاعدة العسكرية المتمثلة في الت
  .بتوجيه وقصر عملياتهم العسكرية نحو إضعاف وتدمير القوة العسكرية للطرف اآلخر وليس تدمير مواطنيها

  
  قواعد العامة المقررة لحماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة؟ما هي الضمانات وال* 

  

ك           .1 ة واألهداف العسكرية، وذل ان المدني ين األعي اتلين، وب دنيين واألشخاص المق التمييز بين السكان الم
 .لتأمين احترام األشخاص المدنيين واألعيان المدنية

ذلك في حال    .2 ا لهدف عسكري محدد، أو تستخدم        حظر الهجمات العشوائية والتي تعتبر آ عم توجيهه
دنيين    ّرض الم أنها أن تع ن ش ي م ا، والت ر أثاره دفها أو حص د ه عب تحدي ال يص ائل قت ا وس فيه

 .والعسكريين إلى الضرر دون تمييز بينهما
ة الجرحى والمرضي    .3 ة ورعاي ال لحماي د نشوب القت فاء خاصة بع اطق استش ة ومن اطق آمن اء من إنش

 .دون سن السابعة لاألطفا والحوامل وأمهات
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الي      .4 دة في األق اطق محاي ة            مإنشاء من ده، للعناي زاع أو بع ل نشوب الن ال، سواًء قب ا القت ي يجري فيه الت
ة، وال      صبالجرحى والمرضي من المقاتلين، وباألشخا ات القتالي المدنيين الذين ال يشترآون في العملي

 .هذه المناطق بأي عمل ذو طابع عسكري أثناء إقامتهم في نيقومو
تسجيل  والعجزة والحوامل وإلزام األطراف المتنازعة على  ىتوفير الحماية الخاصة للجرحى والمرض .5

والجرحى وغيرهم من األشخاص المعرضين لمخاطر آبيرة وحمايتهم من السلب  البحث عن المرضى
رة، وتسهيل مرور   وسوء المعاملة، وتسهيل مرور الخدمات الطبية ورجال الدين إلى المناطق المحاص

 . والجرحى والعجزة والمسنين واألطفال والنساء من المناطق المحاصرة أو المطوقة ىالمرض
 .والجرحى والعجزة والمسنين من المدنيين رعاية المرضىحماية المستشفيات المدنية والتي تقوم على  .6
ى الجرحى والمرض   .7 ة إل دمات الطبي ديم الخ ى تق ائمين عل ة األشخاص الق ال  ىحماي والمصابين ورج

 .اإلسعاف بشرط أن يميزوا بشارة خاصة وببطاقة تحقيق شخصية
دنيين      .8 ى الم لة إل ادات المرس السماح بمرور شحنات األدوية واألغذية والمهمات الطبية ومستلزمات العي

 .وخصوصًا األطفال والنساء
ائلتهم    .9 دوا ع ذين فق ر وال ة عش ن الخامس ال دون س ة الخاصة لألطف وفير الحماي رب، وأن  ت بب الح بس

و  ى أشخاص ينتم ايتهم إل د رع نهم، وان تعه عائر دي اليم ش تهم لتع التهم وممارس ى ذات  نتراعى إع إل
 .التقاليد الثقافية

تته    .10 ي ش ى تسهيل            احماية اُألسر الت ى جمع شملها، والعمل عل ة عل زام األطراف المتحارب الحرب وإل
راد األسرة       االتصال بين أفراد األسرة الواحدة، وتسهيل مرور      ين أف ار ذات الطابع الشخصي ب األخب

 .والحفاظ على سّريتها
  
  آيف يمكن لألطراف المتحاربة تفادي إصابة السكان المدنيين وممتلكاتهم، أثناء سير العمليات العسكرية ؟* 

  

ة عن ا       -1 ة عن األخطار الناجم ان المدني ات  اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية السكان المدنيين واألعي لعملي
 .العسكرية

اطق المجاورة               -2 دة عن المن اآن بعي ى أم ازع إل ذين تحت سيطرة الطرف المتن العمل على نقل السكان ال
ادة         ًا لنص الم دنيين قصرًا وفق ل السكان الم ة   ) 49(للعمليات العسكرية، مع مراعاة عدم نق من اتفاقي

ى أراضي دول      وجنيف الرابعة أ ة إل اء      نفيهم من األراضي المحتل ور انته ادتهم ف ة أخرى، بشرط إع
  . األعمال العدائية

 .تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها -3
  ما هي الحماية الخاصة التي يتمتع بها آًال من النساء واألطفال؟* 

  

ال      أقرت مواثيق القانون الدولي اإلنساني مجموعة من التدابير والحقوق والمزا ا الخاصة لصالح النساء واألطف ي
ي       أثناء النزاعات المسلحة ة الت ة العام ة، باإلضافة للحماي شريطة أن ال تكون لهم عالقة مباشرة باألعمال العدائي

دنيين،  ة األشخاص الم ا لكاف ةآفله انية من ضمانات المعامل احترام اإلنس اتهم آ ة وسالمتهم حي رامتهم البدني  وآ
ال  الجماعية والعقوبات البدنية والمعاقبة اهواإلآر التعذيب وحظر ا  وأعم ة الخاصة     االنتق ل قواعد الحماي م، وتتمث

  :في
ة     -1 اطق منظم فاء أو من اطق استش اء من ى   إنش ى والمرض ة الجرح مح بحماي ة تس نين   بآلي زة والمس والعج

 . ينواألطفال والحوامل وأمهات الحوامل دون سن السابعة، وأن يكونوا موضع حماية واحترام خاص
زاع    -2 ى  يعمل أطراف الن ل الجرحى     عل ة لنق ات محلي رار ترتيب ال     والمرضى  إق والعجزة والمسنين واألطف

 .والنساء النفاس من المناطق المحاصرة
 .شرفهن وخاصة االغتصابعلى حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء  -3
ال دون   -4 ذين      اتخاذ أطراف النزاع للتدابير الضرورية لضمان عدم إهمال األطف الخامسة عشر من العمر ال

ة    الحرب، آما  بتيتموا أو تفرقوا عن عائالتهم بسب زاع بإعال زم أطراف الن ال  تل ذين  األطف ل  ال ائهم  يعتق  آب
 .وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع األحوال مجانًا

أو  العمر  من  عشر  لخامسةدون سن ا األطراف المتنازعة قتل األطفال أو تشويههم، أو تجنيدهمعلى يمنع  -5
تقديم على ، آما يحظر مهاجمة المدارس أو المستشفيات القائمة العدائية العمليات في باالشتراك السماح لهم

ية       ات الجنس ن االنتهاآ ره م اف أو االغتصاب وغي ر تعريضهم لالختط ا يحظ ه، آم دمات الخاصة ب الخ
  .الخطيرة التي قد يتعرض لها األطفال أثناء الحروب

ار    ع -6 ة من آث لى دولة االحتالل أال تعرقل تطبيق التدابير التفضيلية المتعلقة بالتغذية والرعاية الطبية والوقاي
 .الحرب المتخذة قبل االحتالل لصالح األطفال والنساء الحوامل

اآن منفصلة عن الرجال، وتخصص للنساء              -7 إنهم يحجزون في أم ال ف ال النساء واألطف وفي حال تم اعتق
اآن لل ل   أم اء الحوام رف للنس ال، وتص اآن الرج ن أم لة ع ن ومنفص ة به حية خاص ق ص وم ومراف ن



14 
 

د         ا يعه امهم، آم والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة عشر أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجس
مقدمة بحاالت الوالدة إلى أية منشأة يتوافر فيها العالج والرعاية المناسبة والتي يجب أال تقل عن الرعاية ال

 .لعامة السكان
  
  من هم أفراد الخدمات الطبية، وما هي الحماية التي يتمتعون بها أثناء النزاعات المسلحة؟* 

 

لتقديم الخدمات الطبية، أو  ايعرف أفراد الخدمات الطبية بأنهم األشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إم
ة، أو تشغيل وإدارة وسائط الن    اً       إلدارة الوحدات الطبي ًا أو مؤقت ذا التخصيص دائم ل ويمكن أن يكون ه حيث  . ق

ي يقومون               انية الت ام اإلنس ة المه ا لطبيع يس ألشخاصهم وإنم م ل ة الخاصة له ة الحماي يمنح أفراد الخدمات الطبي
  :بتقديمها، ويتمتعون بمجموعة من الحقوق والضمانات المتمثلة في

اجمتهم       حق احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية والفرق  .1 ة وضمان عدم مه العاملة في الخدمات الطبي
 .من قبل األطراف المتنازعة والدفاع عنهم وتقديم المساعدة لهم

يهم              .2 م، وحظر ممارسة الضغوط عل وق الممنوحة له ة عن الحق راد الخدمات الطبي ازل أف عدم جواز تن
 .لحملهم على التنازل عن حقوقهم

ون   جرحى أو المرضىاد الخدمات الطبية أو ضد الحظر األعمال االنتقامية الموجهة ضد أفر .3 الذين يعتن
 .بهم

م آل            .4 دم له زاع المسلح أن تق ى أطراف الن الي يتوجب عل يتمتع أفراد الخدمات الطبية بالحصانة، وبالت
ان            ل والحق في التوجه والوصول ألي مك ة التنق م حري م، وله ام بعمله مساعدة ممكنة لتسهيل مهام القي

الحرب أن   ىى إلسعافهم، ويخول أفراد الخدمات الطبية المحتجزين في مخيمات أسريتواجد فيه الجرح
ة لألسر   م           ىيقوموا بزيارات دوري وفر له فيات أو وحدات العمل خارج مخيمات األسر، وت في مستش
 .وسائل النقل التي تؤمن انتقالهم

ام الطبي     .5 ذهم المه ة لتنفي ة،      ال يجوز معاقبة أو مضايقة أفراد الخدمات الطبي ي تتفق مع شرف المهن ة الت
ى اإلدالء            امهم عل انية، أو إرغ امهم اإلنس ع مه افي م ال تتن ام بأعم ى القي امهم عل وز إرغ ا ال يج آم

 .الذين تحت رعايتهم والمرضى بمعلومات عن الجرحى
يتمتع أفراد الخدمات الطبية بالحصانة ضد األسر، ويكفل لهم ممارسة مهامهم في تقديم الخدمات الطبية  .6

اء     ين انته دون باألسر ح ة الموج دمات الطبي راد الخ ودة ألف ل حق الع ر، ويكف ي األس ودهم ف اء وج أثن
من أحكام اتفاقية جنيف  ناألعمال العدائية، و بالرغم من إنهم ال يعتبرون أسرى حرب إال أنهم يستفيدو

 . الحرب ثالثة الخاصة بمعاملة أسرىال
ة في األراضي     .7 راد الخدمات الطبي ع أف ة       يتمت زام دول ى الت م، باإلضافة إل ة له ة المكفول ة بالحماي المحتل

 .االحتالل بصيانة المنشآت والخدمات الطبية والصحة العامة والشروط الصحية في األراضي المحتلة
 
  الحماية الخاصة التي يمتع بها عمال اإلغاثة اإلنسانية أثناء النزاعات المسلحة؟ما * 

  

ة    يقوم عمال اإلغاثة بمهام إنس انية المقدم انية جليلة حيث يقومون بتزويد السكان المدنيين بالمساعدات اإلنس
اليات     من مؤسسات  الدول المانحة إلرساليات اإلغاثة ة أو اإلرس ة الفردي اإلنسانية المتمثلة في طرود اإلغاث

راف المتناز     ين األط ة ب ات القتالي ير العملي اء س اطر أثن ة بالمخ ات محفوف ي أوق ة، ف ة، إليصال الجماعي ع
المعونات لسكان األراضي المحتلة، ونظًرا لطبيعة العمل اإلنساني الذي يقومون به في ظل ظروف خطرة    

م،    1977وفرت لهم اتفاقيات جنيف والبرتوآوالن اإلضافيان لعام  ام عمله ام بمه ، الحماية الكافية لتأمين القي
رامهم من     باإلضافة إلى إلزام دولة االحتالل بتسهيل مرور مهمات اإل ة احت م، وآفال غاثة وعدم عرقلة عمله

زام        م االلت ام عمله ة مه ة خالل تأدي قبل أطراف النزاع المتحاربة، بالمقابل يقع على األفراد العاملين باإلغاث
  . بمراعاة متطلبات أمن الطرف الذين يؤدون مهامهم على أراضيه

  
  ثناء النزاعات المسلحة؟ما هي الحماية القانونية التي يتمتع بها الصحافيين أ* 

  

يتمتع الصحفيون بالحماية القانونية الخاصة، باإلضافة لتمتعهم بالحماية العامة، نظرًا لطبيعة أعمالهم الخطرة في 
ي      فية ف ال التعس وعهم ضحية لألعم لحة، باإلضافة لوق ات المس اء النزاع رة أثن ة المباش ال العدائي ة األعم تغطي

مر الذي جعل القانون الدولي اإلنساني أن يوفر لهم الحماية القانونية الخاصة على مناطق العمليات العسكرية، األ
  :النحو التالي

وًال من          .1 درًا معق نحهم ق ة الصحفيين، من خالل م على األطراف المتحاربة أن يبذلوا ما في وسعهم لحماي
اطق ا     اد عن من املتهم في    الحماية ضد األخطار التي ينطوي عليها النزاع، وتحذيرهم لالبتع لخطر، ومع

  .حالة اعتقالهم آأشخاص مدنيين وفقًا التفاقية جنيف الرابعة
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اتهم       .2 ع ممتلك ى تمت افة إل رب، باإلض ة ح ك جريم ر ذل د، وإال اعتب وم متعم ن أي هج ة م تعهم بالحماي تم
 .المستخدمة للقيام بمهام أعمالهم الصحفية بالحماية الكاملة

ذي      .3 ة أفضل للصحفيين ال أمين حماي ام خطرة و خصوصًا المراسلون الصحفيون       وجوب ت ن يباشرون مه
ن         م م وح له رخيص الممن رغم الت دني ب عهم الم ون بوض م يحتفظ لحة، فه وات المس دى الق دون ل المعتم
م      ة تثبت أنه ة هوي الجهات العسكرية، ويجب احترام الصحفيين سواء آان بحوزتهم أو لم يكن لديهم بطاق

 .صحفيون مكلفون بمهام خطرة
د ا .4 از       يفق ال احتج ي ح ة، وف ال العدائي ي األعم اهمتهم ف ال مس دنيين ح ة آم ي الحماي م ف لصحفيون حقه

ا،              ابعين له ة الت املون حسب الجه ات العسكرية، فيع اء سير العملي زاع أثن ل أطراف الن الصحفيين من قب
دو  أما الذين يقعون تحت قبض. فالصحفيون المعتقلون من قبل سلطات بلدهم  يخضعون لقانون بلدهم ة الع

ة        حفية مدني ة ص ًال لمؤسس ل مراس ذي يعم حفي ال كري والص حفي العس ين الص رق ب حافيين . فيف فالص
دهم ال    المعتمدين من قبل وزارة الدفاع يعتبروا أسرى حرب، أما المراسلين المدنيين الذين يعتقلون في بل

ل     دهم المحت الهم في بل ا الص  . ينقلون إلى دولة العدو، و يمضون فترة اعتق ة    أم ة ثالث ابعون لدول حفيون الت
 .وليست طرفًا متحاربًا، فإنهم يستفيدون من القوانين التي تسري عليهم وقت السلم

  
  من هم موظفو أجهزة الدفاع المدني، وما هي الحماية القانونية التي يتمتعون بها؟ * 

  

وفر    تعتبر أجهزة الدفاع المدني من الهيئات والوحدات التي تتمتع بالصفة المدنية  وليس لها الطابع العسكري، وي
اء النزاعات المسلحة           دنيين أثن دمها لمساعدة الم ي تق انية الت ام اإلنس . القانون الدولي اإلنساني الحماية نظرًا للمه

انية     : "ويعرف موظفي الخدمات المدنية بأنهم ام اإلنس ة المه زاع لتأدي األشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف الن
ا        الرامية إلى حماية ا ى تجاوز أثاره ي تساعدهم عل وارث الت ة أو الك لسكان المدنيين من أخطار العمليات العدائي

ي إدارة   املون ف راد الع نهم األف ام، ومن بي ا من المه اء، دون غيره ة للبق م الظروف الالزم وفر له المباشرة و ت
  ".  أجهزة الدفاع المدني

  
وم       زية، وال يجو ويتمتع أفراد الدفاع المدني في أداء مهامهم بالحما ادي أن يق لسلطات االحتالل أو الطرف المع

بمصادرة مهام وأدوات عملهم أو تحويلها عن األهداف المقررة لحماية المدنيين، إال مؤقتًا و في حالة الضرورة، 
 والتي يجب أن ترد فور انتهاء تلك الحالة، ويجوز لهم حمل أسلحة شخصية خفيفة حتى يسهل التمييز بينهم وبين

نمط العسكري أو الطابع             ى ال ة بسبب تنظيمهم عل م في الحماي ك حقه األشخاص المقاتلين، وال يفقدون نتيجة ذل
زامهم      . اإلجباري لمهامهم زاع، والت وطني لطرف الن راب ال ويتمتعون بالحماية القانونية فقط حال العمل على الت

زة ا   ر، وأن        بعدم القيام بأعمال عسكرية، وتمييزهم بوضع الشارة الممي ان ظاهر وبحجم آبي م في مك لخاصة به
  .يزودوا ببطاقات الهوية التي تعرف مهمة عملهم

  
  ما هي الحماية التي يكفلها القانون الدولي اإلنساني للالجئين والنازحين؟* 
ام            ين لع ة الالجئ ى من اتفاقي ادة األول ًا لنص الم ه   1951يعرف الالجئ وفق ذي  شخص  ال"بأن د    يوجد ال خارج بل
ة أو      سيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد جن دين أو القومي بسبب العنصر أو ال

ك        سياسياالنتماء إلى طائفة اجتماعية معينة أو إلى  ة ذل د أن يستظل بحماي ك الخوف أو ال يري  ، وال يستطيع بسبب ذل
ه خشية التعرض لالضطها ودة إلي د أو الع م وبا. "دالبل ون ه الي الالجئ رار من "لت ى الف ذين اضطروا إل األشخاص ال

م  "النازحون"أما . "بالدهم . فهم الذين اضطروا إلى الفرار من أماآن سكناهم إلى أماآن أخرى داخل حدود بالده
فوضية ، وتسند مهمة متابعة شئونهم إلى الم1951ويتمتع الالجئون بالحماية التي تكفلها لهم اتفاقية الالجئين لعام 

دما      . العليا لشئون الالجئين دولي اإلنساني عن انون ال م الق باإلضافة إلى ذلك، فهم يتمتعون بالحماية التي يكفلها له
د              ة في البل ال عدائي ادي أو تعرضوا ألعم وا في قبضة الطرف المع يكونون ضحايا لنزاع مسلح، في حال وقع

 "عدم التعرض"ة، فقد نصت اتفاقيات جنيف على مبدأ آما تكفل لهم حماية خاصة في األراضي المحتل. المضيف
ين   انون الالجئ ين، آأجانب         . الذي يعتبر الدعامة األساسية لق ات جنيف بحساسية وضع الالجئ ا تعترف اتفاقي آم

  .يقعون في أيدي طرف النزاع، باإلضافة لعدم تمتعهم بحماية الدولة التي يحملون جنسيتها
  

دنيين        أما األشخاص النازحين داخل بال ة لألشخاص الم ة المكفول دولي اإلنساني الحماي انون ال دهم، فيكفل لهم الق
ل أطراف                اجمتهم من قب ة، ويحظر مه ال القتالي ار األعم ة خاصة من آث م الحماي وفر له أثناء النزاع المسلح، فت

تهم،  النزاع، أو إرهابهم أو استخدام التجويع آأسلوب من أساليب القتال، أو تدمير المؤن واألغذ ية الالزمة لمعيش
ازلهم دم من ة . أو ه ر الدولي لحة غي ازحون خالل النزاعات المس ع الن ة"ويتمت م  "الداخلي ا له ي تكفله ة الت بالحماي

  . المادة الثالثة المشترآة التفاقيات جنيف األربعة والبروتوآول الثاني
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ا   ويحظر القانون الدولي اإلنساني الترحيل اإلجباري منعًا لنشوء حرآات النزوح، إال في الحاالت التي يكون فيه
ة   هذا الترحيل ضروريًا ألمن السكان أنفسهم، أو ألسباب عسكرية قاهرة، باإلضافة ألحكام وقواعد الحماية العام

  .التي يكفلها القانون اإلنساني للمدنيين، والتي من شأنها أن تحد من حرآات النزوح في حال احترامها
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  ألراضي المحتلةولة االحتالل الحربي تجاه سكان امسئولية والتزامات د
  

  متى تعتبر منطقة ما محتلة؟* 
  

ي، وال يمت   اليم     ديعتبر اإلقليم محتًال عندما يصبح خاضعًا لسلطة الجيش المعادي بشكل فعل ى األق االحتالل إال إل
  .تدعيم نفوذهاعلى وتكون قادرة " السيطرة"التي تقوم فيها هذه السلطة 

  
  ك فرق بين االحتالل الحربي والغزو؟هل هنا* 

  

ابقة        ة س د الغزو مرحل ا يع ل، بينم ى  االحتالل الحربي تتم فيه السيطرة واإلدارة الفعلية ألراضي اإلقليم المحت عل
ة، وتستمر     على االحتالل، ويقتصر  ة األخرى المعادي مجرد وجود القوات المسلحة للدولة الغازية بأراضي الدول
  . لغزو ما دامت المقاومة مستمرةحالة الحرب وحالة ا

  
  ما هو القانون الذي يطبق على األراضي المحتلة؟* 

  

ة االحتالل      المبادئ ويطبق علي األراضي المحتلة قانون االحتالل، المتمثل في  ي تحدد التزامات دول األحكام الت
 34-27المواد (يف الرابعة اتفاقية جنو ،)56 - 42المواد ( 1907اتفاقية الهاي لعام والمنصوص عليها بموجب 

ات جنيف األربع     ل، والبرتوآو)78-47و ة مع        . ةاإلضافي األول التفاقي وة المحتل دها الق ي تعق ات الت ا االتفاق أم
دولي اإلنساني    انون ال ، السلطات المحلية، فال يمكن أن تحرم سكان األراضي المحتلة من الحماية التي يمنحها الق

    .لتنازل عن حقوقهموال يجوز لألشخاص المحميين ا
  متى يبدأ تطبيق قانون االحتالل ومتى ينتهي؟* 

  

زاع   خالل أجنبية قوة لسيطرة الدولة أراضي وقت تخضع فيه آل االحتالل في نيبدأ تطبيق قانو ى    ن مسلح، حت
وة   بانسحاب مسلحة، وينتهي تطبيق قانون االحتالل   بمقاومة المحتّلة تواجه القوة ولو لم أراضي   من  االحتالل ق

  .اإلقليم المحتل
  
  ما هي المبادئ التي تحكم دولة االحتالل في األراضي المحتلة؟* 

  

تالل .1 ة لالح ة المؤقت دأ الطبيع ة  : مب ي ملكي ل الحق ف ة ال تعطي المحت ة مؤقت ة واقعي تالل حال ون االح آ
 .أراضيهعلى  ءاألراضي المحتلة، وبالتالي عدم جواز ضم اإلقليم المحتل إلى دولة االحتالل واالستيال

تالل .2 ة االح ة لدول لطة الفعلي دأ الس يادة  : مب ل الس رعية، وال تنتق ة أو ش ة وليست قانوني لطة فعلي ي س فه
 .الشرعية لدولة االحتالل

ى  مهمة االحتالل األساسية   فتقتصر  :النظام واألمن في األرض المحتلةعلى مبدأ وجوب المحافظة  .3 عل
ين السكان      تثبيت النظام واألمن في األقاليم ال ي وب ل الحرب ين المحت محتلة، ووضع أسس لتنظيم العالقة ب

 .ودولة السيادة
ة   .4 ي األراضي المحتل ا ف ول به وانين المعم تالل للق ة االح رام دول دأ احت ل : مب تمرار العم ن خالل اس م

 .بالنظام القانوني الساري في األرض المحتلة
ع سلطة    : ألقاليم المحتلةفي ا" حماية المدنيين"مبدأ وجوب احترام حقوق الفرد  .5 دأ تمن تجسيًدا لهذا المب

ات    اب العقوب ة، أو ارتك تيطان األراضي المحتل ل، واس اري والترحي ل اإلجب ات النق ن عملي تالل م االح
 .الجماعية بحق سكان األراضي المحتلة، وتدمير ممتلكاتهم المنقولة أو غير المنقولة

 
  ؟حتالل الحربيسعي إليها قانون االما هي األهداف التي ي *
  

دولي اإلنساني وهو التخفي    االحتالل يتساوي قانون  اة البشرية     فمع الهدف الذي يسعي إليه القانون ال من المعان
روب  الت الح ن وي ة ع ي      . الناتج دنيين ف ة الم اص لحماي كل خ ه بش ه هدف ي يوج تالل الحرب انون االح إال أن ق

الح اإلن    ين المص ع ب الل الجم ن خ ة، م روف    األراضي المحتل ة الظ ل، وتهيئ ة للمحت ات الحربي انية والمتطلب س
 . الشرعية ةواإلمكانيات التي تؤدي إلى إنهاء االحتالل وإزالته، وعودة األراضي المحتلة للدولة صاحبة السياد

  
  هل يجوز لالحتالل منع سكان األراضي المحتلة من ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينية؟ *
  

ة االحتالل   ال، ألن  زم دول احترام  تلت ين   األشخاص  ب ة    في ممارسة  المحمي دهم وشعائرهم الديني اداتهم  عقائ  وع
  .وتقاليدهم
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  هل يجوز لسلطات االحتالل أن تمنع دخول اإلمدادات الغذائية من قبل المنظمات اإلنسانية؟* 

  

دادا لال يجوز لالحتال ع دخول اإلم انية تأن يمن ات اإلنس ل المنظم ة من قب ة المقدم آالصليب والهالل  اإلغاثي
  . للسكان المحليين الطبية ر المؤن الغذائية والمعدات والخدماتاألحمر، وال يعفي ذلك سلطات االحتالل من توفي

  
ة لسكان األراضي     *  ة الالزم هل يفرض على سلطات االحتالل توفير الظروف الصحية المالئمة والعناية الطبي

  المحتلة؟
  

م،  تاللنع ة االح زم دول وف تُل ة والشروط الصحية يربت ة الصحة العام ة والعناي ةو الطبي ام الطبي دادات والمه  اإلم
ة في      الالزمة للسكان في األراضي المحتلة، وعلى دولة االحتالل استيراد تلك المواد من خارج األراضي المحتل

كان ا للس دم آفايته ال ع زم  .ح ا تل وفير شروط الصح آم فيات وت ة والمستش آت الطبي ي بصيانة المنش ة ف ة العام
  .األراضي المحتلة، واتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع انتشار األمراض المعدية واألوبئة

  
  هل يحق لدولة االحتالل منع مؤسسات التربية والتعليم من العمل على تقديم الخدمات التعليمية لألطفال؟* 

 

ك،   تالل ذل ة االح ق لدول هي  ال يح زم بتس ل تل د للمنش  لب غيل الجي ة تآالتش ة الخاص يمهم  برعاي ال وتعل ، األطف
داء     ال االعت ن أعم ل م أي عم ام ب ن القي تالل م ة االح ع دول ة خاصة، فتمن نح المؤسسات حماي ى م باإلضافة إل

وتلزم . آالحجز والمصادرة والتدمير التي تحول دون ممارسة هذه المؤسسات لدورها وللغاية التي وجدت ألجلها
ات   د المؤسس تالل بتزوي ة االح ل    دول ير عم يها س دات وأدوات يقتض ائل ومع ن وس ه م اج إلي ا تحت ة بم التعليمي

وا عن      وا أو افترق ذين تيتم ال ال يم األطف ة وتعل أمين إعال اذ اإلجراءات الضرورية لت ة، واتخ المؤسسات التعليمي
ذين اضطرتهم ظروف الحرب   ال ال ن األطف رهم م ام وغي يم األيت ة تعل ؤولية آفال ديهم بسبب الحرب، ومس  وال

  .واالحتالل الحربي إلى العيش بعيدا عن أسرهم ووالديهم
  
  هل يحق لدولة االحتالل أن تطلب من سكان األراضي المحتلة المساهمة في مجهودها الحربي؟* 

 

ين أن    يحظرال، ألنه  ا الح مفي   يسهموا  على دولة االحتالل أن تطلب من األشخاص المحمي ي، أو أن  جهوده رب
يحظر تجنيدهم اإلجباري أو إرغامهم لها، آما  أو إلزامهم بالوالءدولتهم، بأمن  تتعلق اتبمعلوميقوموا بتزويدها 
  .لدولة االحتالل تخدم الجهد الحربي التي مجاالتأي من ال على العمل في

  هل يجوز لدولة االحتالل، فرض عقوبات جماعية على سكان األراضي المحتلة؟* 
 

ات فرض  بعلى دولة االحتالل القيام  حظري ة  عقوب ي    جماعي ى السكان المحمي ل     عل ا تمث نهم، آونه ام م ن أو االنتق
فال يجوز  . جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي تكريسًا لمبدأ التفرقة بين األشخاص المقاتلين والغير مقاتلين

م     ال ل م عن أفع ا  بأي حال من األحوال توجيه األفعال االنتقامية بحق األشخاص المدنيين عقابًا له وفي  . يرتكبوه
دنيين في       ةهذا الصدد، يعتبر قرار محكم اء للسكان الم ود والكهرب العدل اإلسرائيلية القاضي بتقتير إمدادات الوق

  .قطاع غزة عقابًا جماعيًا وانتهاآا جسيما بحق السكان المدنيين في القطاع
  
  هل يحق لدولة االحتالل اتخاذ سكان األراضي المحتلة آرهائن؟* 

  

ادة  يحظر ع ادة      ) 34(لى دولة االحتالل أخذ الرهائن بموجب نص الم ة، والم ة جنيف الرابع من  ) 75(من اتفاقي
ة الشخصية، األمر        ذا اإلجراء مصادرة للحري البروتوآول اإلضافي األول الذي يحظر أخذ الرهائن، آون أن ه

ي تمس ح    اة   الذي يجعله تصرفًا إجراميا باإلضافة لكونه من األفعال البشعة الت ذلك يحظر   . ق اإلنسان في الحي ل
وعادًة ما يشمل هذا األسلوب تعريض الرهائن للخطر من . على دولة االحتالل أخذ سكان اإلقليم المحتل آرهائن

ل، أو من خالل أخذ           ة ضد المحت ال المقاوم ام بأعم خالل استخدامهم آوسيلة للردع ومنع جهات أخرى من القي
ة االحتالل من أخذ     . جة لحدوث أعمال معادية موجهة ضد المحتلالرهائن وإعدامهم بشكل عمدي نتي فهدف دول

ة        د شكًال من أشكال المسؤولية الجماعي الرهائن هو إضعاف روح المقاومة عند األهالي، مع أن أخذ الرهائن يع
  .وخرقًا للقانون الدولي اإلنساني

  
  يلهم جبرًا عن األراضي المحتلة؟هل يجوز لدولة االحتالل إبعاد سكان األراضي أو نقلهم أو ترح* 

  

النقل اإلجباري الفردي أو الجماعي للسكان المدنيين بصفة مطلقة سواًء إلى دولة االحتالل أو إلى أراضي   يحظر
ادة          ، أي دولة أخرى ا للم ات جسيمة وفق ا ارتكبت مخالف ر بأنه ذه القواعد، تعتب وفي حال إخالل دولة االحتالل له

قل السكان المدنيين من قبل دولة االحتالل إن آانت هذه القاعدة العامة، فاالستثناء لجواز نمن االتفاقية، و) 147(
 :وفًقا لحالتين فقط وهما
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ادتهم بمجرد زوال               .1 ؤمن إع ة، وت م بصورة مؤقت تم نقله اآن سكناهم، في ددهم في أم ة خطر يه أن يكون ثم
  . الخطر وسببه

ل       في حالة توافر الضرورة الحربية، وتوجد قيود ش .2 ة، إذ ال يجوز نق ذه الحال ى ه ديدة إلضفاء الشرعية عل
وافر      ى أن تت م، عل م له السكان المدنيين خارج حدود بلدهم إال ألسباب قهرية، آما يجب توفير البديل المالئ
ة                راد العائل ين أف ق ب ة، ويجب عدم التفري ة والغذائي ة الصحية واألمني ة من الناحي ديل شروط مالئم في الب

ة         الواحدة، وأن ة الحامي تمكن الدول ل، لكي ت تخطر الدولة الحامية بأي إجراء من إجراءات اإلخالء أو النق
 .من متابعة حمايتهم

 
  هل يجوز لدولة االحتالل أن تعمل على نقل وتوطين سكانها في األراضي المحتلة؟* 

  

ا   األراضي في   لتوطينهم ل أو تنقل سكانها المدنيينرّحتاالحتالل أن  لدولة ال يجوز ي تحتله ادة     الت ًا لنص الم وفق
ه األصليين،   ) 49( ر أهل آون   من اتفاقية جنيف الرابعة، لعدم جواز استيطان اإلقليم المحتل بسكان آخرين من غي

وإذا آان أحد مظاهر اإلبعاد هو نقل سكان األراضي المحتلة إلى خارجها، إال أن االستيطان يشكل جريمة دولية، 
ة      خر هو نقل رعاآلالمظهر ا ذا اإلجراء بهدف حماي ع ه يا الدولة المحتلة إلى األراضي المحتلة واستيطانها، ويمن

  .السكان المدنيين من المستوطنين ومزاحمتهم لهم في مظاهر الحياة ومقدرات األراضي المحتلة
  

  هل يجوز لسلطات االحتالل فرض قيود على حرية الحرآة وتنقل السكان في األراضي المحتلة؟* 
  

ة، سلب حق السكان في      ) 49/1(ز لسلطات االحتالل وفقا للمادة ال يجو ة    من اتفاقية جنيف الرابع اء والحرآ البق
  . ، أو فرض عوائق أو قيود على حريتهم في التنقل إال للضرورة األمنيةوالتنقل داخل األراضي المحتلة

  
  ي مجهودها الحربي؟ سكان األراضي المحتلة المساهمة فعلى هل يحق لدولة االحتالل أن تفرض * 

  

ك     نال يجوز لدولة االحتالل أن ترغم األشخاص المحميي ة في ذل ، على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاون
أة          ، آما يحظر أي ضغط أو دعاية بفرض تطوعهم ى العمل في منش ار شخص محمي عل ا إجب وال يجوز له

عمال على العمل في تنظيم ذي صبغة عسكرية  ذات صبغة حربية أو شبه حربية، وال يجوز بأي حال تعبئة ال
ة   )51(المــادة أو شبه عسكرية، وأآدت على ذلك  ة     . من اتفاقية جنيف الرابع ا يحظر أي ضغط أو دعاي آم

وعهم وز  .بغرض تط تالل وال يج ة االح وق   لدول انوا ف ل إال إذا آ ى العم ين عل خاص المحمي رغم األش أن ت
ذه الح  ي ه ر، وف ن العم رة م ة عش يش   الثامن ات ج وفير احتياج ة لت ال الالزم ى األعم ة عل ة تقتصر الخدم ال

د    االحتالل أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البل
زامهم باالشتراك في              . المحتل ه الت أي عمل يترتب علي ـام ب ى القي ين عل ام األشخاص المحمي وال يجوز إرغ
  . يات حربيةعمل
  

  هل يجوز لدولة االحتالل إلغاء أو تغيير القوانين السارية في األراضي المحتلة؟ *
  

ك، ويفرض  ا ذل وز له ى ال يج ل عل ةالمحت وانين القائم رم الق ة و أن يحت ي األراضي المحتل ارية ف ى س ي تبق الت
ي هي       ىق، فاالحتالل والسيادة ال يجتمعان معًا وتبالمحتلأمن المفعول ما لم تهدد  ة الشرعية الت ًا للدول السيادة حق

إال أن هذا المبدأ ليس مطلقًا، آون أن دولة االحتالل قد تتذرع بأن  .صاحبة الحق في إصدار القوانين والتشريعات
ي تشكل            ام الت اء األحك وم بإلغ الي تستطيع أن تق ة االحتالل، وبالت قانون العقوبات الساري يهدد أمن وسالمة دول

دًا أل تالل، أو أن       تهدي ة االح وطن ومقاوم ن ال دفاع ع ة لل كان األراضي المحتل دعو س ي ت ا، آالنصوص الت منه
القوانين الوطنية ال تتفق مع المتطلبات اإلنسانية، وتكون التعديالت وفقًا للحالة األخيرة في صالح سكان األرض    

 . المحتلة
  

  األراضي المحتلة من مزاولة مهامهم؟هل يحق لدولة االحتالل منع القضاة والمحاآم المحلية في * 
 

انون  تطبيقوية لل عمل المحاآم المحيتسهال يجوز لدولة االحتالل ذلك، بل تُلزم ب ائم   الق ي الق ر ، المحل ه  غي في   أن
ة     عسكرية غير سياسية  محاآم حاالت معينة يمكنها اللجوء إلى ى ضمانات المحاآم ة   ، بشرط المحافظة عل العادل

ي الصليب األحمر حق حضور        لم يكون و للمعتقلين، ة أو ممثل دول الحامي ي ال ة   جلسات  مثل ا   أي محكم دم إليه يق
ة االحتالل    استثنائي وجه وعلى ، إال إذا جرت المحاآمة،الشخص المحمي  في ، وبطريقة سرية مراعاًة ألمن دول

   .بذلكالحالة يجب إعالم الدولة الحامية  هذه
  
  المعتقلين في األراضي المحتلة؟ هي الحقوق التي يتمتع بها المدنيينما * 
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رة         اء فت ة أثن ون بموجب االتفاقي خاص المحمي ا األش ع به ب أن يتمت ي يج وق الت ة الحق ة الرابع ت االتفاقي تناول
من الباب الرابع الخاص بالمعتقلين والمتمثلة ) 135 -79(اعتقالهم من قبل دولة االحتالل بالنص عليها في المواد 

  : بالتالي
  ).80/م(تمتع باألهلية القانونية، وممارسة حقوقهم بالقدر الذي تسمح به حالة االعتقال الحق في ال .1
وفير             ب التزام دولة االحتالل  .2 م، وت وافر مصدر رزق له ه في حال عدم ت ذلك عائلت ًا وآ ل مادي ة المعتق إعال

 ).81/م(الرعاية الطبية الالزمة للمعتقل 
ى وحدة          حق المعتقلين الذين يحملون جنسية واحدة ومن    .3 ان واحد حرصًا عل يعهم في مك ة تجم ذات الدول

 ).82/م(االنتماء ولتقاربهم الفكري وفي العادات والتقاليد 
ين        .4 ة مخصصة للمعتقل اآن آمن وفير أم ائيين      ، الحق في ت ، ومنفصلة عن أسرى الحرب والمسجونين الجن

اد      وأ) 84/م(وتوافر الشروط الصحية والبيئية المناسبة في مكان االعتقال  ا اعت ة مناسبة لم ن تكون في بيئ
ة  اث واألغطي بة، واألث ة المناس ة والتهوي ن التدفئ ة م ة الكافي اني الحماي ي المب وافر ف ل وأن تت ه المعتق ، علي

 ).85/م(ومراعاة أعمار المعتقلين وجنسيهم وحالتهم الصحية في ذلك
ة        .5 داتهم، وبحري ًا لمعتق ة وفق ى سلط   حق المعتقلين في ممارسة شعائرهم الديني ة وعل االحتالل تسهيل    ةتام

 ).86/م(القيام بذلك داخل المعتقالت 
ة     .6 ة والمناسبة للبيئ حق المعتقل في أن توفر إدارة المعتقل له الغذاء والملبس ومياه الشرب واألغطية الالزم

 .)89، 90/م(ولظروف االعتقال 
ة ا       .7 ة الصحية، وإجراء الفحوصات الطبي اة     حق المعتقلين في توفير العناي تقالت ومراع ة داخل المع لالزم

 )92و 91/م(شروط السالمة والبيئة الصحية 
دني الرياضي    .8 ذهني والب األدوات والوسائل      ، حق المعتقلين في ممارسة النشاط ال ال ب اآن االعتق د أم وتزوي

اآن     ق، وتخصص أم الالزمة لممارسة التمارين البدنية واالشتراك في الرياضات واأللعاب في الهواء الطل
ين  باب المعتقل ال والش اب األطف ة،   . خاصة أللع طة التعليمي ة واألنش ه والدراس ي الترفي م ف باإلضافة لحقه

وحقهم في توفير دولة االحتالل جميع التسهيالت الممكنة لمواصلة دراستهم، ويكفل تعليم األطفال والشباب 
 ).   94،93/م(تقال أو خارجها من المعتقلين، ولهم الحق في االنتظام بالمدارس سواء داخل أماآن االع

ه     .9 ى رغبت اءًا عل يهم   ، الحق في العمل وال يجوز لدولة االحتالل إجبار المعتقل على العمل إال بن ق عل وتنطب
ة اإلصابة     ( في ذلك الشروط المطبقة في قوانين العمل المعمول بها في تلقي األجور والتعويضات في حال

 ).95،96/م
متلكاته ومقتنياته الشخصية وأمواله التي بحوزته، واألشياء الخاصة التي تمثل حق المعتقل في االحتفاظ بم  .10

له قيمة معنوية، فال يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب األموال النقدية التي بحوزتهم، أو الشيكات المصرفية  
نظم ا ًا لل ون إال طبق ا المعتقل ي يحمله ة الت ات الهوي تندات إثب ة أو مس تندات العائلي ررة، ويعطي أو المس لمق

 ). 97/م(المعني بموجبها إيصال أو شهادة مفصلة بذلك، وترد له فور انتهاء االعتقال 
باإلضافة إلى حقه في زيارة عائلته له، وإرسال وتلقي   ، حق المعتقل في االتصال بأسرته والعالم الخارجي .11

ة والمالبس وا   اج      الطرود الفردية والرسائل الجماعية التي تحتوي على األغذي ا يحت ة والكتب وآل م ألدوي
 ).108/م(إليه أثناء فترة اعتقاله 

  
  من قبل دولة االحتالل؟" المحتجزين المدنيين" متى يتم اإلفراج عن األشخاص المعتقلين* 

  

ام         1949وضعت االتفاقية الرابعة لعام  ى أوطانهم وأحك ادتهم إل ين وإع راج عن المعتقل أحكامًا تنظم حاالت اإلف
  :بلد محايد على النحو التالياإليواء في 

ى            .1 ه، وعل ي اقتضت اعتقال ل بمجرد زوال األسباب الت رج عن أي شخص معتق على الدولة الحاجزة أن تف
ين     ، أطراف النزاع أثناء قيام األعمال العدائية ة من المعتقل ات معين العمل على عقد اتفاقيات لإلفراج عن فئ
م في بلد محايد، وخصوصًا األطفال والحوامل وأمهات الرضع    أو إعادتهم إلى أوطانهم ومنازلهم أو إيوائه

 ).132/م(واألطفال صغار السن والجرحى والمرضى والمعتقلين الذين قضوا فترة طويلة في االعتقال 
ين مع             .2 ع المعتقل لم جمي ا يس ة، آم ال العدائي اء األعم د انته ا يمكن بع العمل على إنهاء االعتقال في أسرع م

لطا  ى س اتهم إل تالل ملف ة االح اء حال ور انته تهم ف ين   . ت دول از المعتقل ي احتج تمرار ف وز االس ه يج إال أن
ابهم     م نتيجة الرتك الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين ينتظرون اتخاذ إجراءات جنائية بحقه

ة      البة للحري ة س ات جزائي ة   ، مخالفات تستوجب عقوب ات تأديبي ا تشكل لجان للبحث    . وليست عقوب عن   آم
 ). 133/م(المعتقلين المفقودين بين الدولة الحاجزة ودولتهم المعنية بذلك، بمجرد انتهاء األعمال العدائية 

ع       .3 أمين عودة جمي ى ت على األطراف السامية المتعاقدة عند انتهاء األعمال العدائية أو االحتالل أن تعمل عل
 ).134/م(وطانهم المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم إلى أ

ا             .4 انوا يقيمون فيه ي آ اآن الت ى األم نهم إل راج ع م اإلف ذين ت ين ال تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقل
ى             . وقت اعتقالهم اء عل ه، بالبق راج عن م اإلف ل، ت ة الحاجزة التصريح لشخص معتق وفي حال رفض الدول
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ه،     أراضيها بعد أن آان مقيمًا فيها إقامة شرعية قبل اعتقا ى وطن ه إل ات عودت له، فتتحمل في هذه الحالة نفق
ة الحاجزة ال تتحمل            إن الدول ده، ف ة بل رار حكوم راره الخاص أو ق ى ق أما إذا قرر المعتقل العودة بناءًا عل

 ).135/م(نفقات عودته 
ه  ، عند وفاة أحد المعتقلين يحرر محضر رسمي في وفاته وسببها بإقرار من طبيب مختص .5  وإذا آانت وفات

ى           ات إل اة، وترسل صورة من التحقيق ق في أسباب الوف نتيجة لحادث أو ظروف غير عادية يجري التحقي
ين        ى السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقل الدولة الحامية، وتسلم شهادة وفاة تبين أسباب الوفاة، وعل

ة، وأ      عائرهم الديني ًا لش احترام طبق دفنون ب ال ي اء االعتق ون أثن ذين يتوف رم وتصان بشكل  ال ابرهم تحت ن مق
ا      ز بشكل يسهل االستدالل عليه ي        . مناسب، وتمي ليم وصاياهم للسلطات المسئولة الت ين تس ويجوز للمعتقل

واد           ه، الم ي ل خص الموص ى الش أخير إل ه دون ت ال وفات ل ح ية المعتق ل وص ا، وترس ل حفظه تكف
)131،130.( 

  
ة لال*  ة المرآزي تعالمات والوآال ا هي مكاتب االس ة م اتق دول ى ع اة عل ات الملق ا هي االلتزام تعالمات، وم س

  االحتالل بهذا الشأن؟
 

ائال         ارة عن مكاتب رسمية لالستعالمات الخاصة بالع تتة وعائال   تهي عب ودين،    تالمش أسرى الحرب والمفق
لطة دو     دون تحت س ذين يوج ين ال خاص المحمي ة باألش ات المتعلق ل المعلوم ي ونق د لتلق د محاي ي بل أ ف ة وتنش ل

ة األشخاص            . االحتالل وطن األصلي أو وطن إقام ى ال ا إل ي يتلقاه إبالغ المعلومات الت رئيس ب ويقوم المكتب ال
ة           . المعنيين د هوي ى تحدي ة لالستعالمات للعمل عل ة المرآزي ا مع الوآال وتلزم سلطات االحتالل بتنسيق جهوده

  .ة وتبليغ دولتهم المعنية بذلكالروابط األسري ةوالمشردين تمهيدًا إلعاد ناألشخاص المفقودي
 
  هل يعتبر حق سكان األراضي المحتلة في المقاومة المسلحة لمواجهة االحتالل حقًا مشروعًا؟* 

  

، وهو حق نعم، يعتبر الحق في المقاومة المسلحة حقًا مشروعًا، انطالقًا من مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير
وق اإلنسان   مكفول في القانون الدولي اإلنساني والق دولي لحق ات جنيف والبرتوآوالن      . انون ال د جاءت اتفاقي وق

دنيين في    ، إقرار الحق في المقاومة وشرعيتهاعلى وخصوصًا البرتوآول األول  1977اإلضافيان لعام وحق الم
ة     ى : المقاومة المسلحة للدفاع عن أراضيهم المحتلة، وتتمثل هذه المقاومة في صورتين من صور المقاوم ، األول

ة،             وات عسكرية أجنبي ل ق وطن من قب ا ال ي يتعرض له هي تلك التي يقوم بها الشعب لمقاومة حاالت الغزو الت
ة     ) الميليشيا أو الوحدات المتطوعة  (والثانية، تتمثل في قيام المقاومة الشعبية المنظمة  ال عسكرية معادي في أعم

  .منازعات المسلحة الدوليةوتندرج حرآات التحرر تحت ال. ضد العدو األجنبي بدافع وطني
  

م المتحدة   ة             آما أآد ميثاق األم رارات الصادرة عن الجمعي ذلك الق ر المصير وآ ى حق الشعوب في تقري عل
آل احتالل ألراضي أي شعب من      " الذي ينص على أن 1960تاريخ الصادر ب 1514رقم  لقرارآا. العامة

دة وينص عل     م المتح اق األم ادئ ميث ذا الحق  الشعوب هو إخالل بمب ي تتنكر له ات الت ة آل الحكوم  ."ى إدان
م    ة رق ة العام رار الجمعي ذلك  ق ادر ب 3103وآ اريخ الص ى  و 12/12/1973ت نص عل ذي ي ال "ال أن نض

مع مبادئ القانون الدولي،  ًاالستقالل هو نضال شرعي يتفق تمامفي تقرير المصير وا االشعوب في سبيل حقه
ح هي مخالفة لميثاق األمم المتحدة وإلعالن مبادئ القانون الدولي ولإلعالن  وأن أية محاولة لقمع الكفاح المسل

املوا آأسرى حرب            ذين يقعون في األسر يجب أن يع العالمي لحقوق اإلنسان، وأن المحاربين المناضلين ال
  ". بوفق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحر

  
  متلكات العامة أو الخاصة في األراضي المحتلة؟هل يجوز لدولة االحتالل مصادرة أو تدمير الم* 

  

وت   مصادرةيحظر على دولة االحتالل  أو التدمير أو االستيالء على أموال وممتلكات السكان المدنيين، آهدم البي
اني  دولي اإلنس انون ال تيطاني، المحظورة بموجب الق دف التوسع االس دت   .وضم ومصادرة األراضي به وأآ

ادة  ه من اتف) 53(الم ى أن ة عل ة جنيف الرابع ة أو "اقي ات خاصة ثابت دمر أي ممتلك ة االحتالل أن ت ى دول يحظر عل
ة       ة، إال إذا آانت الضرورة األمني منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات االجتماعي

لتؤآد على حظر االعتداء على الممتلكات  1907وجاءت  الئحة اتفاقية الهاي الرابعة لسنة ". تقضي بهذا التدمير
ام   والتي   1954الثقافية أثناء فترة االحتالل، وأآدت على ذلك اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية لع

اء االحتالل         ة أثن ى الممتلكات الثقافي واد      . قررت عدم االعتداء بأي شكل من أشكال عل ه الم ا أآدت علي ذا م وه
 .ن اتفاقية جنيف الرابعةم) 50،51(
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  وضع األراضي الفلسطينية في القانون الدولي اإلنساني
  
  هل ينطبق القانون الدولي اإلنساني على األراضي الفلسطينية؟* 

  

نعم، ينطبق القانون الدولي اإلنساني على األراضي الفلسطينية، آون أن االحتالل جزءًا من النزاعات المسلحة      
  .تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي آرست لحماية المدنيين في األراضي المحتلةالدولية، وتحديدًا 

  
  هل تعترف إسرائيل بانطباق القانون الدولي اإلنساني على األراضي الفلسطينية؟* 

  

ذه   ترفض إسرائيل االعتراف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية، بحجة أن تواجدها على ه
دفاع      ا ة ال توجبتها حال ي اس ية الت ة والسياس ارات القانوني روف واالعتب ته الظ ة خاصة فرض ألراضي ذو طبيع

ران     د حرب حزي ة    ةفي مواجه   1967الشرعي بع دول العربي ا المسلحة     " مصر واألردن "ال ي تواجدت قواته الت
يادة             ونهم ليسوا أصحاب س ر شرعي آ ذا التواجد غي ا وجدت    على أراضي الضفة وغزة، وأن ه شرعية وإنه

  .لطردهم، وبالتالي تنتفي حالة االحتالل الحربي وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية
  
انوني لألراضي        *  ى الوضع الق اني عل دولي اإلنس انون ال اق الق ن انطب رافض م رائيل ال ف إس ر موق ل يغي ه

  الفلسطينية؟
  

اتفاقيات جنيف على األراضي الفلسطينية، آون أن انطباق القانون  قال يغير موقف إسرائيل الرافض من انطبا
  .الدولي اإلنساني ال يتوقف على اعتراف دولة االحتالل بأنها دولة محتلة من عدمه

  
  ما هو موقف المجتمع الدولي من انطباق القانون الدولي اإلنساني على وضع األراضي الفلسطينية؟* 

  

أن القوات اإلسرائيلية هي قوة احتالل حربي لما تذهب إليه إسرائيل، ويقر ب غايرًايقف المجتمع الدولي موقفًا م
تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام و، 1967األراضي الفلسطينية منذ عام فرض سيادتها على 

تطبيق فتلزم باقية االتف فيإسرائيل طرفًا متعاقدًا  وآونالمتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب،  ،1949
وضمان  توفير الحماية للسكان المدنييناألطراف السامية المتعاقدة ، آما تفرض هذه االتفاقية على هاأحكام

  .احترام إسرائيل لتطبيق القانون الدولي اإلنساني
 

 راضياألعلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على  2001وأآد مؤتمر األطراف السامية المتعاقدة المنعقد عام 
، آما أآدت على ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري حول عدم قانونية بناء جدار المحتلة الفلسطينية

حيث جاء في قرارها االستشاري أن إسرائيل دولة احتالل عليها واجبات واضحة ومحددة . 2004الفصل عام 
  .واتفاقية حقوق الطفل بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين،

  
  ما هو الوضع القانوني لقطاع غزة بعد خطة فك االرتباط اإلسرائيلي، هل أصبحت منطقة غير محتلة؟* 

  

، آون أن أي إقليم يعتبر محتالًًً حال لوفقًا للقانون الدولي اإلنساني، ال يزال قطاع غزة يرزح تحت االحتال
ه السيطرة ال تتطلب بالضرورة وجود قوات محتلة في داخل لجيش االحتالل، وهذ الفعلية لسيطرةأخضع ل

وإسرائيل تمارس . تشاء وقت أي في اإلقليم في والتحكم السيطرة ممارسة لىع القوات تلك قدرةاإلقليم، وإنما 
سيطرة فعلية على آًال من المجال الجوي والبحري والبري لقطاع غزة، وبالتالي ما زال  قطاع غزة أراٍض 

  .من خطة فك االرتباط اإلسرائيلي أحادي الجانب مرغمحتلة بال
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  الحماية الخاصة بأسرى الحرب
  
  من هم أسرى الحرب؟* 

  

رق       زاع، وأعضاء الميلشيات وف هم األشخاص المشارآين في العمليات القتالية من أفراد القوات المسلحة لطرف في الن
ة يجب     . المنظمةالمتطوعين المنتمين لهذه القوات وأعضاء حرآات المقاومة  راد المقاوم ى أف وإلضفاء صفة المقاتل عل

  :أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة والبرتوآول اإلضافي األول وهي
  . أن يقودهم شخص مسئول عن مرؤوسيه. 1
  .وإن يحترموا قوانين وأعراف الحرب.  2
  . شارة تميزهموأن يحملوا السالح بشكل ظاهر و يتقلدوا . 3

  
  ما هي الحقوق التي يتمتع بها األفراد المشارآين في العمليات القتالية عند الوقوع في األسر؟* 

  

ة       الحرب  رىالخاصة بأس 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام نصت  ة الثاني ام االتفاقي ، والتي جاءت تطويرًا ألحك
  :أن يتمتع بها أسرى الحرب وتتمثل فيعلى مجموعة من الحقوق والضمانات التي يجب و 1929لعام 

إال باإلدالء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميالده، ورقمه ال يلزم األسير عند استجوابه  .1
  . ، وال يجوز إآراهه على اإلدالء بأية معلومات أخرىأو رقمه الشخصي ته العسكريةفرق بالجيش أو

من أسرى  للحصول على المعلوماتمعنوي ال بدني أوال تعذيبال نوع من أنواع ممارسة أيال يجوز  .2
من يرفض اإلدالء بالمعلومات أو تعريضه للتعذيب، ومن لم يستطع إعطاء  وال يجوز تهديد. الحرب

معلومات عن هويته بسبب حالته الصحية يسلم إلى قسم الخدمات الصحية، ويجب العمل على تحديد 
  .هويته بكل الوسائل الممكنة

بزيهم العسكري  لهم االحتفاظ جريد أسرى الحرب من شاراتهم أو نياشينهم، ويحقال يجوز ت .3
ومتعلقاتهم الشخصية ما عدا األسلحة والخيول والمستندات الحربية وتحفظ في عهدة الدولة الحاجزة 

 .   حتى انتهاء األسر
اجزة أن تزود بها الدولة الح وعلى. ال يجوز في أي وقت أن يكون األسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم .4

  .األسرى الذين ال يحملونها
تقع في منطقة تبعد ، ىلألسرمعسكرات  ىإلونقلهم  بأسرع ما يمكن بعد أسرهميجب إجالء األسرى  .5

، إال الذين يمكن أن يتعرضوا بسبب ن الخطرعبقدر آاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن 
 .هم وفقًا للمعايير والظروف اإلنسانيةإصابتهم لخطر أآبر إذا نقلوا، وأن يتم إجالئ

على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجالءهم بكميات آافية من ماء الشرب والطعام  .6
 .والمالبس والرعاية الصحية والطبية الالزمة، مع السماح لهم بممارسة معتقداتهم وشعائرهم الدينية

  
  

  راآهم في العمليات العسكرية؟هل يجوز معاقبة أسرى الحرب على اشت* 
  

ط               ة الحاجزة، ويجوز فق ل الدول ات العسكرية من قب ى اشتراآهم في العملي ال يجوز معاقبة أسرى الحرب عل
ة     . مساءلتهم حال ارتكابهم ألفعال يجّرمها قانون العقوبات المعمول به اآم العسكرية بمحاآم ط المح وتختص فق

م تسمح تشريعات الدو    أسرى الحرب، وات          ما ل راد ق ة أي من أف ة بمحاآم اآم المدني ة الحاجزة صراحة للمح ل
ي  . ابسببه الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يالحق أسير الحرب قضائيًا ويجب أن تتوافر في المحكمة الت

 .يمثل األسير أمامها الضمانات األساسية للمحاآمة العادلة
  

  متى تنتهي حالة األسر؟* 
  

وقد تنتهي حالة األسر بسبب . ر بإعادة األسرى إلى أوطانهم بعد انتهاء العمليات العسكريةتنتهي حالة األس
ظروف قد تطرأ أثناء األسر بوفاة األسير أو هربه أو إعادة األسرى إلى أوطانهم أو إيوائهم في بلد محايد بسبب 

  . ظروفهم الصحية
  
  ون اإلسرائيلية، هل هم أسرى حرب أم معتقلون؟ ما هو الوضع القانوني للمحتجزين الفلسطينيين في السج* 

  

راد   . في السجون اإلسرائيلية معتقلين، وليسوا أسرى حرب نيعتبر جميع المحتجزين الفلسطينيي وذلك آون أن أف
ام وهي           دولي الع انون ال ا الق ي يتطلبه ة الت ان الثالث ع باألرآ ة تتمت ابعين لدول رادًا ت وا أف ة الفلسطينية ليس المقاوم

يادة اإلق ابع لجيش            . ليم والشعب والس ل الت وا بصفة المقات ة الفلسطينية ال يتمتع راد المقاوم إن أف ذلك ف باإلضافة ل
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ه           اوم  سالحه فإن نظامي، والذي يبقى متمتعًا بهذه الصفة، حتى في حال أن ألقى السالح، فبمجرد أن يلقي المق
رةً  دني مباش ود لصفة الشخص الم ير الحرب يجب أ . يع ا أن أس زاع  آم ن أطراف الن ًا لطرف م ون تابع ن يك

ان      1967المسلح، ولم تكن منظمة التحرير الفلسطينية طرفًا في حرب عام  ل آ مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، ب
آما أن أسير الحرب يوضع   . الطرف األخر للنزاع يتكون من مصر في قطاع غزة، واألردن في الضفة الغربية

ة         في معسكر لألسرى خارج أراضي د اء حال د انته ه إال بع ى وطن اد إل ارتهم، وال يع ولته، وتمنع عائلتهم من زي
ه حال             رج عن ه، ويف ه بزيارت راد عائلت ه ويسمح ألف ل داخل أراضي دولت الحرب، بينما المعتقل يوضع في معتق

ه  بب اعتقال ه أو زوال س رة حكم اء فت طينيين  . انته زين الفلس ر المحتج الي، يعتب ين"وبالت يهم وتنطب" معتقل ق عل
  .ةاتفاقية جنيف الرابعة وأحكامها المذآورة أعاله في حال احتجازهم من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي
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  الحماية الخاصة باألعيان المدنية والممتلكات الثقافية
  
  هل تتمتع الممتلكات واألعيان المدنية والثقافية بالحماية القانونية أثناء النزاعات المسلحة؟* 

  

م،  لحة آا   نع ات المس اء النزاع ة أثن ة القانوني ة والخاصة بالحماي ة العام ان المدني ات واألعي ع الممتلك ازلتتمت  لمن
اه      وارد مي والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والكباري والجسور والمزارع والمنشآت الهندسية والمصانع وم

ة   ة الكهربائي د الطاق ات تولي ري ومحط آت ال رب ومنش ذلك ال. الش اآن   وآ احف واألم ل المت ة مث ات الثقافي ممتلك
ة         ب الهام ات الكت ات ومجموع ة والمخطوط ف الفني ة، والتح ة والفني ة التاريخي اني ذات القيم ة والمب األثري

  .والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات ذات القيمة الفنية التاريخية أو األثرية
  

  ماذا يقصد بالممتلكات العامة، والممتلكات الخاصة؟* 
  

ة         ال ة والديني ة، آالممتلكات الثقافي ة، عسكرية آانت أم مدني ا المختلف ممتلكات العامة هي المملوآة للدولة وأجهزته
ا   ر  . ومقار الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة والمقار العسكرية، ومراآز التدريب والمطارات وغيره وتعتب

دافًا عسكرية   الممتلكات العسكرية العامة ممتلكات غير محمية، يجوز مها ا أه ا  . جمتها واالستيالء عليها آونه بينم
دولي اإلنساني          انون ال ي يفرضها الق ة الت ع بالحماي ال تعتبر الممتلكات العامة غير العسكرية  هدفًا للهجوم، وتتمت

ة  ان المدني ادة  . لألعي ه    ) 56(ونصت الم ى أن اي عل ة اله ن الئح ات    "م ة والمؤسس ات البلدي ة ممتلك ب معامل يج
دما تكون            المخ ى عن ات الخاصة، حت ة، آالممتلك ة والعلمي ة، والمؤسسات الفني ة والتربوي ال الخيري صصة للعبادة واألعم

  ".مملوآة للدولة
ة   ات الخاص ا الممتلك ات         أم ات والجماع راد والمؤسس ة لألف ة المملوآ ة أو المنقول ات الثابت ع الممتلك ي جمي فه

ي الع  ة ف اهمة فّعال هم مس ي ال تس ا أو  الخاصة، والت ا أو غايتاه ا أو موقعه واّء بسبب طبيعته كرية س ات العس ملي
  .استخدامها

  
  ما المقصود بحماية الممتلكات واألعيان المدنية؟* 

  

ي ال   ان الت ن األعي تهداف أٍي م وم، وال يجوز اس ًال للهج ات مح ان والممتلك ك األعي ون تل و أن ال تك المقصود ه
كري      ال العس ي األعم ة ف اهمة فّعال اهم مس زة      تس ا مي تيالء عليه ي أو االس ي أو الجزئ دميرها الكل ق ت ة وال يحق

يجب أن تغلب    فإنهعسكرية، وفي حال أن ثار شك حول طبيعة أو استخدام أحد األعيان بأنها مدنية أم عسكرية، 
  .الصفة المدنية في هذه الحالة بحيث ال تكون محًال للهجوم

  
  لممتلكات واألعيان المدنية بحجة الضرورة العسكرية؟هل يجوز لسلطات االحتالل نزع الحماية عن ا* 

  

ال يجوز لدولة االحتالل أو لألطراف المعادية ذلك، آون أن هذه الممتلكات تتمتع بالحماية الخاصة ضد أي عمل   
دنيين  ى   . عدائي، وألنها ال تستخدم بصورة مباشرة في العمليات العسكرية، ووجدت لحماية الم أطراف  فيجب عل

م توجه    النزاع ا ات  لتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية، ومن ث العملي
وفقًا  حماية السكان المدنيين واألعيان المدنيةً ل ، إعماالضد األهداف العسكريةالعسكرية لألطراف المتنازعة فقط 

تج عن     آما أن األهداف العسكرية . لما نص عليه مبدأ التمييز ا والتي ين تحدد حسب طبيعتها وموقعها والغاية منه
  . تدميرها الكلي أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها ميزة عسكرية

  
  ماذا نقصد بحماية الممتلكات واألعيان الثقافية؟* 

  

ة من حدوث أي ضرر           ة للوقاي دابير الالزم اذ الت ة من خالل اتخ ه     تتوفر الحماية للممتلكات الثقافي د تتعرض ل ق
ى   الممتلكات الثقافية في حال حدوث نزاع مسلح، باإلضافة لالحترام من قبل الدولة التي تقع الممتلكات الثقافية عل
أراضيها أو أراضي غيرها من األطراف المتنازعة، وذلك باتخاذ آافة إجراءات وتدابير الوقاية ومنع أي تعرض 

دم   و لها أثناء النزاع المسلح أو االحتالل،   زام بع ان في دعم       االلت ذه األعي ل ه ات استخدام مث وال . ةالحربي  العملي
  .تستطيع الدولة أن تتحلل من هذا االلتزام إال في حال الضرورة الحربية القهرية

 


