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  مقدمـة
  
 

ة اإلنسان          ى صيانة عرض ودم وآرام ذي يهدف إل انية ال يقوم القانون الدولي اإلنساني على مبدأ المعاملة اإلنس
 وتعتبر ظاهرة األسر مالزمة لجميع الحروب القديمة والحديثة، ويرتبط نظام األسر في. أثناء النزاعات المسلحة

ددة لخوض الحرب   ر شروط مح ذا األخي ي ه وفر ف ل، إذ يجب أن تت اني بالشخص المقات دولي اإلنس انون ال الق
اني، األسير هو من      . والحصول على معاملة أسير الحرب إذا ما وقع في أيدي العدو دولي اإلنس ووفقًا للقانون ال

ع في قبضة     . التابعين لهايقع في قبضة العدو من أفراد القوات المسلحة المعادية أو األفراد  ولكن ليس آل من يق
الرغم من اختالف التعريف والوضع      . العدو يعتبر أسير حرب وغالبًا ما يتم الخلط بين أسير الحرب والمعتقل ب

ى أن ال        . القانوني والحقوق التي يتمتع بها آل منهما دو عل ع في قبضة الع ذي يق دني ال فالمعتقل هو الشخص الم
ا  . العمليات العسكريةيكون مشارآًا في  وال يعتبر أسير الحرب خاضعًا لسلطة الجنود الذين يقع في أسرهم، وإنم

لسلطة الدولة التي أسرته، ويتعين على الدولة اآلسرة احترام األسرى الخاضعين لسلطتها، وأن توفر لهم الحماية 
ه   ل إن ع األسير من أن يكون في         والمعاملة اإلنسانية، إذ أن األسر ال يعتبر عقوبة أو انتقامًا، ب يلة لمن مجرد وس

ة جنيف    ة     موضع يمكنه من إلحاق الضرر بالقوات المحاربة للدولة اآلسرة، وقد جاءت اتفاقي ة بشأن معامل الثالث
ام    ى              1949 أسرى الحرب لع نهم وعودتهم إل راج ع ى اإلف وعهم في األسر وحت ذ وق ة األسرى من ل حماي لتكف
  .  ديارهم وأوطانهم

اءت ات امي  وج ي ع ة ف اي ألعراف الحرب البري اقيتي اله نظم 1907و 1899ف ة ت ائق مكتوب ثالن أول وث ، لتم
ة          . قواعد وأحكام معاملة األسرى أثناء األسر ة جنيف الثاني د وتطوير قواعد الهاي من خالل اتفاقي وجرى تأآي

ام  ف    1929لع ة جني ائي بموجب اتفاقي كلها النه ي طورت بش رب، والت ة أسرى الح ام لحماي ة لع ، 1949الثالث
  .والبروتوآول اإلضافي األول

  
ام        ة لع ة جنيف الرابع ع من اتفاقي ة   1949فيما نظمت أحكام وقواعد معاملة المعتقلين بموجب القسم الراب المتعلق

ة      ل دول ة، من قب بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة، والتي تنظم حاالت االعتقال، من حيث شروط المعامل
ة إدارة          االحتالل ا، وآيفي ي يخضعون له ات الت ون والعقوب ا األشخاص المعتقل ع به ، والحقوق التي يجب أن يتمت

اجزة   ة الح ل الدول ن قب وفر م ذي يجب أن ي بس ال ذاء والمل ة والغ ة الطبي تقالت والشروط الصحية والرعاي المع
   1.للشخص المعتقل

  أسرى الحرب في مواثيق القانون الدولي اإلنساني: أوًال

  قواعد الهـاي  .1

أنهم    1907حددت قواعد اتفاقية الهاي لعام  ة ب ات      "أسرى الحرب في المادة الثاني ى إحدى الفئ راد المنتمون إل األف
  :التالية، الذين يقعون تحت سلطة العدو

 .أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع، وأعضاء الميلشيات وفرق المتطوعين المنتمين لهذه القوات .1
ة             أفراد الم .2 ة المنظم ات المقاوم يهم أعضاء حرآ رق المتطوعين األخرى، بمن ف يلشيات األخرى، وأعضاء ف

ة، بشرط      ذه األراضي محتل المنتمية لطرف في نزاع والعاملين في داخل أو خارج أراضيهم، حتى ولو آانت ه
 :لشروط التاليةأن تكون هذه الميلشيات أو فرق المتطوعين بما فيها حرآات المقاومة المنظمة مستوفية ا

 .أن تكون تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه -
 . أن تكون لها عالمة مميزة يمكن معرفتها عن بعد -
 .أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر -
 ".أن تقوم بعملياتها وفقًا قوانين وتقاليد الحرب -

  )1949-1929(اتفاقيات جنيف  .2

اقية جديدة بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى    نص اتف 1929المنعقد في جنيف عام  يأقر المؤتمر الدبلوماس
ذآورة،   1906العسكريين في الميدان، وهي صيغة معّدلة التفاقية العام  ة الم ، وأقر المؤتمر باإلضافة إلى االتفاقي
ا،    . اتفاقية ثانية تهدف إلى ضمان حسن معاملة أسرى الحرب ى من نوعه وشكلت هذه االتفاقية معاهدة هي األول

ة، رغم         . لى ضمان حسن معاملة أسرى الحربوالتي تهدف إ ة الثاني ًا خالل الحرب العالمي د لعبت دورًا هام وق
وفييتي      اد الس ان واالتح ل الياب ا مث رى عليه ادقة دول آب دم مص دة    . ع ة المنعق ة الدولي ة الجنائي ا أن المحكم آم

                                                            
 .د من التفاصيل حول احلماية القانونية للمعتقلني، انظر الكتيب اخلاص حبماية املدنيني يف األراضي احملتلة، مركز امليزانملزي  1
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ذه     دولي له ى      بنورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية أقرت بالطابع العرفي ال ا إل داد آثاره ة، أي امت االتفاقي
ة أسرى          ا، والتي خصصت بشكل آامل لمعامل جميع األطراف المتحاربة، وليس فقط األطراف المصادقة عليه

أنهم         د أسرى الحرب ب ا تحدي اي، وأضافت عليه ع  " الحرب، ومطورة لألحكام التي جاءت عليها قواعد اله جمي
ة أو           األشخاص في القوات المسلحة لألطراف المتن ة البحري ات الحربي اء العملي ذين يقعون في قبضة الخصم أثن ازعة ال

  ". الجوية
  

اء               ة أثن ة الثاني ات والحرب العالمي ي ارتكبت خالل حروب الثالثيني د حدة وخطورة االنتهاآات الت ونتيجًة لتزاي
د   1949لعام وقوع األفراد التابعين للقوات المقاتلة في األسر، سعى واضعو اتفاقية جنيف الثالثة  المختصة بتحدي

ادة           وم أسير الحرب، حيث حددت الم ى توسيع مفه من  ) 4(المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، إل
    :االتفاقية ست فئات تكتسب صفة أسرى الحرب في حال وقع أحد أفرادها في قبضة العدو وهي

ات أو الوحدات المتطوعة التابعة التي تشكل أفراد القوات المسلحة الطرف في النزاع وأعضاء الميليشي .1
 . جزءًا من القوات المسلحة

ين ألطراف          .2 ة المنتم ة المنظم يهم عناصر المقاوم ا ف أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة األخرى بم
يهم            وفر ف ى أن تت ة أم ال، عل ا، وسواًء آانت أرضهم محتل النزاع سواء آانوا خارج أرضهم أم داخله

 .ربعة لصفة المقاتل السابق ذآرهاالشروط األ
 .أفراد القوات المسلحة النظامية التابعة لحكومة أو سلطة ال تعترف الدولة الحاجزة بها .3
رون أسرى      .4 وين، ويعتب ى التم األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة آمراسلي الحرب والقائمين عل

ة شخصي م بطاق ي األسر، شرط أن يكون له وا ف ة وقع ي حال لطة العسكرية حرب ف ّلمة من الس ة مس
 . التابعين لها

 .عناصر األطقم البحرية والتجارية والطيران المدني التابعة ألطراف النزاع .5
م   .6 سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم لمواجهة العدو، دون أن يتوفر له

وا شرط ى أن يراع ة، عل رام الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامي ي حمل السالح بشكل ظاهر واحت
 .قوانين الحرب وأعرافها

 
  :ين لهما الحق في معاملة أسير الحرب، وهمااتفاقية جنيف الثالثة فئتين أخرت آما تغطي

ارج األرض    - ة خ ة قائم ات الحربي زال العملي ا ال ت الهم، بينم تالل اعتق لطات االح د س ذين تعي األشخاص ال
 .المحتلة

 .الذين يلتحقون في أرض طرف محايد أو غير محارب يقوم بإيوائهم" 4"في المادة األشخاص المذآورون  -
أما غير المقاتلين الذين ينتمون إلى القوات المسلحة مثل مراسلي الحرب والقائمين على التموين الذين يقعون في  

ة شخصية صادرة عن السلطة           م بطاق العسكرية  قبضة الخصم، فإنهم يعتبرون أسرى حرب شرط أن تكون له
  . 1977من البروتوآول اإلضافي األول لعام ) 76(التابعين لها وفقًا لنص المادة 

  
ات المشمولة    1994وباستقراء نص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  ى الفئ ، نجد أن االتفاقية أآدت عل

ن    عت م ا وّس اي، آم ة اله ي اتفاقي ا أسرى الحرب ف ع به ي يتمت ة الت ة، بالحماي مولة بالحماي ات المش اق الفئ نط
ة ال تعترف    باإلضافة إلى تضمنيها مزايا جديدة في الفقرة الثالثة ألفراد القوات النظامية التي تعلن والئها لحكوم

ة     . بها الدولة اآلسرة ة ومالحي الطائرات المدني آما جاءت الفقرة الخامسة لتمنح بموجبها بحارة البواخر التجاري
دو  ف النزاع التابعين ألطرا ة بموجب     . وضع أسرى الحرب حال وقعوا في قبضة الع وأعطيت حرآات المقاوم

زاع         ين ألحد أطراف الن انوا منتم ا آ الفقرة الثانية من االتفاقية مزايا خاصة آالتي يتمتع بها أسرى الحرب طالم
سالح بشكل ظاهر،  شريطة أن يقودهم شخص مسئول عن مرؤوسيه، وأن تكون لهم شارة مميزة، وأن يحملوا ال

  .وأن يحترموا قوانين وأعراف الحرب
  

يهم   باإلضافة لما سبق، جاءت المادة الرابعة لتضفي صفة أسير الحرب على فئتين من األفراد الذين ال ينطبق عل
د   ، وهم أسرى 1907التعريف التقليدي ألسرى الحرب بموجب اتفاقية الهاي لعام الحرب المطلق سراحهم في بل

د          والذي محتل الهم في بل تم اعتق ذين ي أين ال ة، ورجال الجيش المعب ن تعيد سلطات االحتالل اعتقالهم ألسباب أمني
  . محايد

   
دما      رهم عن ًا عن أس نفس، أو دفاع ًا عن ال ون السالح دفاع ذين يحمل دنيين ال بة للم ًا بالنس ي عالق ر بق ن األم لك

وانين وأعرا   ل          يهاجمون من قبل القوات المعادية المنتهكة لق ة من قب ذه الفئ د وضع ه ر تحدي د أثي ف الحرب، وق
ذلك         اه المطالب ب رأي االتج م يأخذ ب ؤتمر ل ف، إال أن الم . واضعي االتفاقية في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجني

ة   ات العدائي ها ضد الهجم دافع عن نفس ي ت ة الت ذه الفئ ة وضع ه ام  –وبقيت معالج ة بموجب أحك ر القانوني غي
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وساعدت المادة الخامسة من ذات االتفاقية بمعالجة  . لتعالج وفقًا للمبادئ العامة للقانون  -ي اإلنسانيالقانون الدول
ى أي     أو هذه المشكلة، والتي تقضي بأنه عند وجود أي شك في أن أحد األشخاص قام بعمل قتالي، ه ينتمي إل بأن

تفيد بمزاي    2)4(من فئة من الفئات المذآورة في المادة  ه أن يس ة       فل ه بواسطة محكم ى أن يحدد موقف ة إل ا االتفاقي
  3.مختصة، وليس بواسطة الضابط الذي تولى اعتقاله

  1979البروتوآول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام  .3

ًة بتعريف       وّسع البروتوآول اإلضافي األول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية من تعريف أسير الحرب مقارن
وات المسلحة والمجموعات والوحدات         . ثةاتفاقية جنيف الثال راد الق ع أف فأصبح تعريف أسير الحرب يشمل جمي

م زى         . المسلحة التي تكون تحت قيادة مسئولة يس له ذين ل راد العصابات ال ة أف ذه االتفاقي ام ه واستفادت من أحك
ادي       ا الطرف المع ات ال يعترف به د نص البروتوآول    . خاص حتى وإن آانوا يتبعون آيان ادة  (في  وق ، 44الم

ة  ) 2الفقرة  على ضرورة التزام جميع أفراد القوات المسلحة باحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني، ولكن مخالف
دو    وات      .  هذه القواعد ال تحرم المقاتل من صفة أسير الحرب إذا وقع في قبضة الع راد الق زم أف ل يلت وفي المقاب

ًا، وفي حال عدم            المسلحة بأن يمّيزوا أنفسهم عن السكان   ات العسكرية بحمل السالح علن اء العملي دنيين أثن الم
وا في قبضة          انوني ألسرى الحرب في حال وقع االلتزام بهذه القاعدة يؤدي إلى حرمانهم من التمتع بالوضع الق

  . العدو
  

ها تعتبر بمثابة على أن أآد 1977لعام  األولاإلضافي أما بالنسبة لحروب التحرير الوطنية، فإن البروتوآول 
التحرير تعامل بمستوى األطراف السامية المتعاقدة في المؤتمر  منظماتولقد تم االعتراف بأن . حروب دولية

في ) 96(وقد نصت المادة . منظمات التحرير دور المراقبالذي تعدى فيه دور  1977- 1974 الدبلوماسي لعام
لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في  ز للسلطة الممثلةيجو"فقرتها الثالثة من البروتوآول األول على أنه 

لحق موهذا ال أن تتعهد بتطبيق االتفاقيات ىفي الفقرة الرابعة من المادة األول إليهنزاع مسلح من الطابع المشار 
ون ويك. أمانة إيداع االتفاقياتى فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعالن انفرادي إل "البروتوآول"

  : لمثل هذا اإلعالن، أثر تسلم أمانة اإليداع له اآلثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع
في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذآورة بوصفها طرفًا  "البروتوآول"تدخل االتفاقيات وهذا الملحق  .1

  .في النزاع، وبأثر فوري
عينها، التي لطرف سام متعاقد في تمارس السلطة المذآورة الحقوق ذاتها وتتحمل االلتزامات  .2

 .االتفاقيات وهذا الملحق
 ". أطراف النزاع جميعًا على حد سواء "البروتوآول"تلزم اتفاقيات جنيف وهذا الملحق  .3

  
زاع من     " أنه من البروتوآول على ذلك حيث نصت على) 43المادة (وقد أآدت  تتكون القوات المسلحة لطرف الن

ك        آافة القوات المسلحة والم ل ذل ادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قب جموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قي
ادة  (وحددت  ". الطرف حتى ولو آان ذلك الطرف ممثال بحكومة أو بسلطة ال يعترف الخصم بها وم أسير   ) 44الم مفه

ادة       " ب في هذه الحالة في الفقرة األولىالحر ل ممن وصفتهم الم ل مقات د آ ع في قبضة     أسير حر   43يع ا وق ب إذا م
ات      ."الخصم اط حرآ ن نش ة ع لحة الناجم ات المس ار النزاع ى اعتب د عل ذآورة لتؤآ ادة الم اءت الم الي ج وبالت

ادة   ام البروتوآول اإلضافي، والتي      ) 43(التحرر بمثابة نزاعات مسلحة دولية، ومن ثم تُطبق عليها الم من أحك
أفراد الق  اميين آ ة النظ راد المقاوم ر أف ا التعتب لحة ويكتسب أفراده ل، ووات المس ة للمقات املون صفة القانوني يع

ادة     ى من الم ) 44(معاملة أسرى الحرب إن وقعوا في األسر، شرط التزامهم بالشروط المذآورة في الفقرة األول
ال        ي بأن يكونوا تحت إمرة قيادة مسئولة، وااللتزام بقوانين وأعراف الحرب، وحمل السالح بشكل ظاهر، وبالت

  . تنطبق عليهم ذات األحكام التي تنطبق على القوات المسلحة في حال األسر
  

در،         ) 37( وال ينافي هذا ما ورد في المادة ا من دروب الغ اره درب إال أن  4من نفس البروتوآول من حيث اعتب
ى ال  اتلين  المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنيف آان قد صادف مشكلة آبرى في تطبيق شروط أسرى الحرب عل مق

وانين            رم ق ه آمحارب يجب أن يحت ى حق ل لكي يحافظ عل في حروب التحرير، فالقاعدة المعروفة هو أن المقات

                                                            
عند وجود أي شك بشأن أشخاص قاموا بعمل حريب  وسقطوا يف يد العدو إىل إحدى الفئات املـذكورة  "تنص املادة اخلامسة من اتفاقية أسرى احلرب على   2

 "ادة الرابعة، فإن هؤالء األشخاص يتمتعون باحلماية اليت تكفلها هذه االتفاقية حلني البت يف وضعهم بواسطة حمكمة خمتصةيف امل
نساين حول القانون الدويل اإل -ايطاليا -ورقة عمل مقدمة إىل الندوة التعلىمية املنعقدة يف سرياكوزا -جان س بكيتيه، القانون اإلنساين ومحاية ضحايا احلرب 3

  .شريف بسيوىن. د.حترير أ -مدخل يف القانون الدويل اإلنساين والرقابة الدولة على استخدام األسلحة -والرقابة على التسلح يف الصراعات املسلحة
 القانون الدويل اإلنساين، حممد فهاد الشاللدة 4
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ير الحرب  ة ألس ى الضمانات القانوني ن الحصول عل تمكن م ه عن ، وأعراف الحرب، لي ز نفس ن خالل تميي م
ذ       عوبة ال ر ص ر األآث ن األم ًا، ولك ًا معين ه زي دنيين بارتدائ كان الم ؤتمر    الس ي الم ترآة ف دول المش ه ال ي واج

المذآور، هو أن مقاتلي حروب التحرير ال يستطيعون أن يخضعوا لذات القواعد الخاصة بالتمييز بالنسبة للجنود 
حيث أن مثل هذا االلتزام يعني آشف هؤالء المقاتلين وقد يؤدي  ،)بزة العسكرية وحمل السالح علنًاال(النظاميين 

فيتهم،   ى تص ذلك إل ر    ب روب التحري ة ح ع طبيع ق م ذي ال يتف ر ال ع    . األم ى وض ائمون عل ل الق ا عم ن هن وم
ادة        لالبروتوآو ك الوضع من خالل الم ة ذل راد        ) 44(على مواجه ى أف ق عل ى تنطب ة حت ة والثالث ا الثاني بفقرتيه

  :المقاومة وتالءم طبيعة ظروفهم الخاصة، في النص على
انون " .1 د الق اتلين بقواع ع المق زام جمي ذه     الت ة ه د أن مخالف لحة، بي ات المس ي المنازع ق ف ي تطب دولي الت ال

ع في قبضة الخصم،           ا وق د أسير حرب إذا م اتًال، أو أن يع األحكام ال تحرم المقاتل من حقه في أن يعد مق
  .وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة، والرابعة من هذه المادة

دنيين   ندنيين ضد آثار األعمال العدائية، وأالتزام المقاتلون بتوفير الحماية للم .2 يميزوا أنفسهم عن السكان الم
أثناء اشتباآهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجّهز للهجوم، إال إن هناك مواقف من المنازعات المسلحة    

ًا بوضعه آم      ذ محتفظ ه يبقي عندئ ل  ال يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب، فإن قات
 :شريطة أن يحمل سالحه علنًا في مثل هذه المواقف وهي

 .أثناء اشتباك عسكري -
ع                 - اء انشغاله في توزي ى مدى البصر أثن ًا للخصم عل ل مرئي ه المقات ذي يبقي خالل طوال الوقت ال

ه         ه أن يشارك في ل شن هجوم علي ال قبي تعدادًا للقت ال    ". القوات لمواقعها اس ر األفع وال يجوز أن تعتب
ًا         ."تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر التي ة متمتع ة المقاوم ابع لحرآ ل الت ر المقات الى يعتب وبالت

دنيين، يبقي مع            ز نفسه عن األشخاص الم ا أن يمّي ك فيه ي ال يمل بصفة المقاتل حتى في الحالة الت
  .ذلك محتفظًا في وصفه آمقاتل شريطة أن يحمل سالحه علنًا

زاع من       "ن البروتوآول على ذلك حيث نصت على أنه م) 43المادة (وقد أآدت  وات المسلحة لطرف الن تتكون الق
ك         ل ذل ادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قب آافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قي

ادة  ال(وحددت   ".بحكومة أو بسلطة ال يعترف الخصم بها الطرف حتى ولو آان ذلك الطرف ممثًال وم أسير   ) 44م مفه
ادة       " ب في هذه الحالة في الفقرة األولىالحر ل ممن وصفتهم الم ل مقات د آ ع في قبضة        43يع ا وق أسير حرب إذا م
  ."الخصم

  

  في النزاعات المسلحة غير الدولية المقاتلون .4

دة، بين قواتها النزاعات المسلحة غير الدولية أو الحروب الداخلية هي تلك التي تدور داخل إقليم دولة واح
المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس سيطرتها على جزء من اإلقليم، حيث 
تمكنها هذه السيطرة من القيام بعمليات عسكرية متسقة ومتواصلة، وفقًا لما نصت عليه المادة األولى من 

على مبدأ  1949مشترآة التفاقيات جنيف األربعة لعام واشتملت المادة الثالثة ال 5.البروتوآول اإلضافي الثاني
المعاملة اإلنسانية لجميع األشخاص الذين ال يشارآون في عمليات القتال أو الذين لم يعودوا قادرين على ذلك، 

  .ومن بينهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السالح بصورة جماعية أو فردية في النزاعات المسلحة الدولية
  
 قانوني للمقاتل في النزاعات المسلحة غير الدولية،اللوضع لتالي ال يتمتع مقاتلي النزاعات المسلحة الداخلية باوبا

الجنائي إذا شارآوا في العمليات بل يمكن لدولتهم أن تحاآمهم وفقًا لقانونها . أسير الحرب وال يكتسب صفة
لى دولتهم مراعاة الشروط والضمانات القضائية لكن يتوجب ع. حتى وإن قاموا بمجرد حمل السالح العدائية

فمقابل حق الدولة في المالحقة القضائية وإنزال العقاب القانوني، يقع عليها االلتزام . العادلة المتعارف عليها

                                                            
الذي يطور ويكمل املادة الثالثة املشتركة بني اتفاقيات جنيف املربمة يف " وتوكولالرب"يسري هذا امللحق  -1"من الربوتوكول الثاين على  نصت املادة األوىل  5

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

ادة مسئولة علـى  على إقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة بني قواته املسلحة وقوات مسلحة منشقة أو مجاعات نظامية مسلحة أخرى ومتارس السيطرة حتت قي
علـى  " الربوتوكـول " ال يسري هذا اللحق -2. الربوتوكول"ميكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا امللحق  جزء من إقليمه ما

    ".مسلحةازعات حاالت االضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغريها من األعمال ذات الطبيعة املماثلة اليت ال تعد من
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بإجراء محاآمة عادلة تتوافر فيها الضمانات القضائية وفقًا لما جاء عليه نص المادة الثالثة المشترآة 
   1977.6لثاني التفاقيات جنيف لعاموالبرتوآول ا

  
آما تعبر عنه المادة الثالثة المشترآة  -بيد أن آًال من القانون الدولي اإلنساني للنزاعات المسلحة غير الدولية 

والبروتوآول اإلضافي الثاني حين يكون قابًال للتطبيق، والقانون الدولي اإلنساني العرفي،  - في اتفاقيات جنيف
محتجزين فيما ال وقحقجميعها هذه القوانين  تكفل ى القانون الوطني المطبق وقانون حقوق اإلنسان،باإلضافة إل

  7.وفقًا لإلجراءات القانونية الواجبة العادلة المعاملة وظروف االحتجاز والمحاآمةلق بيتع
المشترآة والبروتوآول وإذا وافقت أطراف النزاع على إعطاء المقاتلين ضمانات أآثر مما توجبه المادة الثالثة 

الثاني، آأن يعامل مقاتلي النزاعات المسلحة غير الدولية على غرار معاملة مقاتلي النزاعات المسحة الدولية، 
وتطبيق االتفاقيات الخاصة مرهونة بإرادة أطراف النزاع، إال إذا . فإن حقوق أسرى الحرب تمتد إليهم

   8.وأن تطبق في مثل تلك األحوالتعارضت مع القواعد اإلنسانية، التي يفترض 

  نطاق تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة: ثانيـًا
تنطبق هذه االتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح  "على أن ) 2(تنص اتفاقية جنيف الثالثة في المادة 

ة الحرب  في  لم يعترف أحدها  المتعاقدة، حتى لوآخر ينشب بين طرفين أو أآثر من األطراف السامية  ذه   و .حال تنطبق ه
ذا           في جميع حاالت االحتالل الجزئي أو ًااالتفاقية أيض م يواجه ه و ل ى ل دة حت الكلي إلقليم أحد األطراف السامية المتعاق

لحة  ة مس تالل مقاوم ع    أي أن  ".االح ى جمي ل عل ب، ب ة فحس روب المعلن ى الح ق عل ة ال تنطب روب  االتفاقي الح
المسلحة األخرى التي تقع بين الدول الموقعة على االتفاقية، بما فيها حاالت االحتالل الكلي أو الجزئي ألراضي  

ة مسلحة أم ال      اك مقاوم ق         . دولة طرف في االتفاقية سواًء آانت هن ه يمكن تطبي ى أن ادة عل ا تنص نفس الم آم
ة      االتفاقية في حرب مع دولة ليست طرفًا فيها شريطة أ  ق نصوص االتفاقي ة بتطبي ة المعني ل الدول ا في    .ن تقب أم

يهم   حال المنازعات المسلحة غير الدولية فذلك ال ينطبق على المقاتلين الذين يقعون في قبضة دولتهم، وتطبق عل
  . األحكام الواردة في المادة الثالثة المشترآة، وأحكام البروتوآول الثاني وفقًا لما ذآر في الفقرة السابقة

   1949الحماية القانونية ألسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لعام : ثالثـًا
ل   143تتكون اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب من  مادة تنص على حماية أسرى الحرب وتكف

ى بال   م لهم مجموعة من الضمانات منذ لحظة وقوعهم في األسر حتى اإلفراج عنهم وعودتهم إل ى   . ده وتنقسم إل
ذه  " أحكام عامة"جزأين رئيسيين، يأتي الجزء األول تحت عنوان  تحدد حاالت الحرب التي تنطبق عليها أحكام ه

ارهم أسرى حرب    وان       . االتفاقية وفئات األشخاص الذين يمكن اعتب أتي تحت عن اني، في ا الجزء الث ة  "أم الحماي
ا أسرى الحرب       ويشمل الحقوق والضمانات ا "العامة ألسرى الحرب ع به ي يتمت ة الت لتي تفرضها الحماية القانوني

  .الة األسربموجب االتفاقية أثناء مراحل األسر الثالثة وهي ابتداء حالة األسر، وأثناء حالة األسر، وانتهاء ح
   

  الحماية المقررة لألسرى عند ابتداء األسر 
ادة   نص الم رى يخض   ) 12(ت ى أن األس ة عل ة الثالث ن االتفاقي راد أو    م يس لألف رة ول ة اآلس رة للدول عون مباش

ة        ذ لحظ ًا من ًا ومادي رام أشخاصهم معنوي اجزة احت ة الح ى الدول تهم، ويجب عل ي اعتقل كرية الت دات العس الوح
ى   . اعتقالهم حتى إطالق سراحهم وعودتهم إلى بالدهم ين عل وبمجرد أن يلقى األسير السالح ويستسلم للعدو، يتع

ادة   الدولة اآلسرة أن تز ه الم ه     ) 18(ود األسير بوثائق تحقيق الشخصية وفقًا لما جاءت علي ى أن والتي نصت عل
ويتهم" ائق تحقيق ه دون وث ون األسرى ب ي أي وقت أن يك ا ، ال يجوز ف زود به اجزة أن ت ة الح ى الدول وعل

يته ز تجريد األسير من شارات رتبته وآذلك ال يجو. "األسرى الذين ال يحملونها ياء   نياشينه وجنس ذلك األش ، وآ
ى معسكرات    . التي لها قيمة شخصية أو تذآارية وعلى الدولة اآلسرة أن ترّحل األسرى في أسرع وقت ممكن إل

ات العسكرية، ويراعى في            ة األسرى من خطر العملي ال، لحماي ة القت تقع في مناطق بعيدة بعًدا آافيًا عن منطق

                                                            
دراسات يف القانون الدويل اإلنساين، دار املستقبل العـرىب،  " عامر الزمايل، الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين، ورقة عمل مدرجة يف كتاب 6

  .2000الطبعة األوىل 
 موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر،  7

http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/terrorism-ihl-210705 
  .عامر الزمايل، الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين، مرجع سابق 8
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على النحو ) 20،19(ضهم للخطر، والذي  نظمته أحكام المادتين نقلهم أن يتم بطريقة إنسانية والحيلولة دون تعر
  :التالي

إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر آاف  ونقلهم  أسرع ما يمكن بعد أسرهميجب إجالء األسرى في "): 19(المادة 
ذين يمكن أن يتعرضوا بسبب إصابتهم لخطر أ      الخطر  عن مأمن بعن منطقة القتال حتى يكونوا  وا  ، إال ال ر إذا نقل و . آب

 ".يجب أال يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجالئهم من منطقة القتال
وفر     "يجب إجالء األسرى دائما ): "20(المادة  ي ت ة للظروف الت ة الحاجزة   الدو بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثل ل

ذين     . في تنقالتها زّود أسرى الحرب ال ام         وعلى الدولة الحاجزة أن ت اء الشرب والطع ة من م ات آافي م بكمي تم إجالءه ي
  9."والمالبس والرعاية الطبية الالزمة

  استجواب األسـرى
ل،   ال يلتزم األسير باإلجابة إال عن األسئلة المتعلقة بمن قبل الدولة الحاجزة،  األسرىعند استجواب  اسمه بالكام

ه الشخصي أو المسلسل    ورتبته العسكرية، وتاريخ ميالده، ورقمه في الجيش أو ال   ة أو رقم ع عن   . فرق وإذا امتن
ة اآلسرة أن    . اإلجابة فإنه يجوز حرمانه من بعض المزايا الممنوحة لرتبته العسكرية أو لوضعه وال يجوز للدول

ان     ًا آ تلجأ إلى التعذيب البدني أو المعنوي أو أي نوع من أنواع اإلآراه لحمل األسرى على اإلدالء بمعلومات أي
  .نوعها

  
ى   ) 17(وبهذا الخصوص تنص المادة  ة عل د استجوابه      "من االتفاقية الثالث زام األسير عن اإلدالء باسمه  ب إال عدم إل

ه    آامًال يالده، ورقم اريخ م ه الشخصي أو المسلسل    العسكري  ، ورتبته العسكرية، وت ة أو رقم م يستطع   ، أو الفرق إذا ل  ف
آما تحظر ذات المادة . اه األسير على اإلدالء بأية معلومات أخرىوال يجوز إآر ".معلومات مماثلةيمكنه اإلدالء ب
ذيب  ال نوع من أنواع ممارسة أي دني أو التع وي أو ال ب راه الستخالص معلومات     معن . من أسرى الحرب   أي إآ

د نهم وال يجوز تهدي رفض م ن ي به أو  م ة أو س لم أسرى الحرب  اإلجاب اف، ويس اج أو إجح تعريضه ألي إزع
ى قسم الخدمات الصحية ويجب العمل         العاجزون عن  التهم الصحية إل اإلدالء بالمعلومات عن هويتهم بسبب ح

  . على تحديد هويتهم بكل الوسائل الممكنة
  

  الحماية المقررة لألسرى أثناء األسر
  

 :الحق في المعاملة اإلنسانية .1
ه   من اتفاقية جنيف الثالثة على القواعد األساسية لمعاملة أ) 13(تنص المادة  ى أن ة   "سرى الحرب عل يجب معامل

ات ع األوق ي جمي انية ف ة إنس ر  ،أسرى الحرب معامل ال غي اجزة أي فعل أو إهم ة الح رف الدول ويحظر أن تقت
اً  يماً  مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاآ ة   جس ذه االتفاقي ى األخص، ال يجوز تعريض     . له وعل

دني أو التجارب    ان      أي أسير حرب للتشويه الب وع آ ة من أي ن ة أو العلمي ة      ،الطبي رره المعالجة الطبي ا ال تب مم
ي مصلحته ون ف ي أو ال يك أر  ."لألسير المعن ذ بالث اب أي إجراء من إجراءات األخ الي يحظر ارتك ضد وبالت

وق أسرى       ررة لحق دولي اإلنساني المق انون ال  األسرى، باعتبار أعمال االنتقام غير مشروعة ومخالفة ألحكام الق
ا     ابعين له ة الت وق الدول ن حق تقلة ع رب والمس ن       .الح ل م ع المقات و من ر ه ة األس ن عملي دف م ك ألن اله وذل

  . االستمرار في عملية القتال إلضعاف قوة العدو وليس الثأر أو االنتقام منه
 

 : الحق في احترام شخصية وشرف األسير .2

ع أسر ات والظروف يتمت ع األوق ي جمي رام  ى الحرب ف أهليتهم بحق االحت رفهم، ويحتفظون ب ألشخاصهم وش
ة   ى خالف المحتجزين     –المدنية التي آانت لهم عند وقوعهم في األسر، بحيث يستمر تمتعهم بالحقوق المدني عل

وانين               ًا في الق ه جنائي ابهم لفعل معاقب علي ة حال احتجازهم بسبب ارتك ذه األهلي الجنائيين الذين ال يتمتعون به
ه دواعي األسر            وليس للدول  -الوطنية  ذي تتطلب در ال وق إال بالق ذه الحق ى ممارسة ه ود عل . ة الحاجزة وضع قي

ة   ويجب أن تعامل النساء األسيرات نفس المعاملة الحسنة التي يلقاها األسرى من الرجال، وبما يتناسب مع طبيع
ن  اآن خاصة به وفير أم ائهن، وت ا ال يخدش حي ادة . جنسهن بم ك الم ى ذل دت عل ى وال) 14(وأآ ي نصت عل ت

ار        .ألسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع األحوال" ل االعتب ويجب أن تعامل النساء األسيرات بك
ل    ىويجب عل ،الواجب لجنسهن ة ال تق ة أي حال أن يلقين معامل ا الرجال      مالئم ي يلقاه ة الت يحتفظ أسرى    .عن المعامل

                                                            
، 2000دراسات يف القانون الدويل اإلنساين طبعة"عبد الغين عبد احلميد حممود، محاية ضحايا الرتاعات املسلحة يف القانون الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية  9
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د ممارسة الحقوق       . م عند وقوعهم في األسر الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي آانت له ة الحاجزة تقيي وال يجوز للدول
  ."التي تكفلها هذه األهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إال بالقدر الذي يقتضيه األسر

 :الحق في العناية الصحية والطبية .3

التهم   الدولة الحاجزة أن توفر لألسرى على من اتفاقية جنيف الثالثة ) 15(توجب المادة  ة لح العناية الطبية الالزم
ة المعسكرات        ) 29(الصحية، وتلزم المادة  أمين نظاف دابير الصحية الضرورية لت ة الت الدولة الحاجزة باتخاذ آاف

ة   ن األوبئ ة م حة والوقاي ا للص روط     . ومالئمته توفي الش حية تس ق ص يًال، مراف ارًا ول رى، نه وفر لألس وأن تت
ة ال    ا النظاف امهم           الصحية وتراعى فيه ة أجس اء والصابون لنظاف ة من الم ات آافي زودوا بكمي ة، ويجب أن ي دائم

 .وغسل مالبسهم، آما يجب تخصيص مرافق منفصلة للنساء
  

ادة  بان،    ) 30(وتوجب الم دواء المناس ذاء وال ه الغ وافر في رى يت كرات األس ي معس ة ف ود مستوصفات طبي وج
ة الالزم     ة الطبي ى الرعاي رب عل ير الح ه أس ابين    ويحصل في زل المرضى المص ابر لع ا عن ة، وتخصص فيه

آما توجب ذات المادة نقل األسرى المصابين بأمراض خطيرة، أو الذين تحتاج حالتهم . بأمراض معدية أو عقلية
ة للعالج،            ة عسكرية أو مدني ى وحدات طبي ة في مستشفى إل ة أو رعاي إلى عالج خاص أو إلى عمليات جراحي

ى أوطانهم،         ويجب منح تسهيالت خاصة لر أهيلهم لحين عودتهم إل ادة ت عاية العجزة والعميان بشكل خاص إلع
ة وجنسية األسير    ة الحاجزة    . ويفّضل أن يقوم بعالج أسرى الحرب موظفون طبيون من نفس دول وتتحمل الدول

ة لصحتهم      زة الالزم وفير األجه ك ت يش دوري آل     . آافة مصاريف عالج األسرى، بما في ذل ويجب إجراء تفت
  .هر للتأآد من صحتهم ومن خلوهم من األمراض المعديةش

 : الحق في المساواة في المعاملة .4

ى           ) 16(توجب المادة  ز عل اواة دون تميي أن تعامل األسرى بمس ة الحاجزة ب ى الدول ة عل من اتفاقية جنيف الثالث
زم ا . أساس النوع أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو السياسية أو ألي سبب آخر    ين     وتلت اواة ب ة الحاجزة بالمس لدول

ا   األسرى طالما آانت أوضاعهم وظروفهم متساوية، على أن ال تخل هذه المساواة بمراعاة الرتب العسكرية، وم
  .قد يتمتع به األسرى من معاملة أفضل بسبب ظروفهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهالتهم المهنية

 :الحق في ممارسة الشعائر الدينية .5

ة، في إطار           تفرض اتفاقية  ة ممارسة شعائرهم الديني رك لألسرى حري ة الحاجزة أن تت جنيف الثالثة على الدول
مراعاة النظام التي تضعه السلطات العسكرية، وعليها أن تعد أماآن مخصصة لممارسة الشعائر الدينية لألسرى 

ة يتمتع أسرى الحرب في الحرية الكاملة " والتي تنص على ) 34(وفقًا لنص المادة  ويجب  . لممارسة شعائرهم الديني
آما يفرض على الدولة الحاجزة السماح لرجال الدين الذين يقعون في   ".إعداد أماآن مناسبة إلقامة الشعائر الدينية

ة     قبضة العدو ويبقون أو يستبقون لمساعدة أسرى الحرب في تقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم في حري
ى  آما يتعين . من ذات االتفاقية) 35(تهم وفقًا لما نصت عليه المادة بين األسرى من نفس عقيد ة اآلسرة   عل الدول

   10.توزيع رجال الدين على مختلف المعسكرات، وفرق العمل التي بها أسرى من نفس قواتهم وعقيدتهم ولغتهم

  :الحق في ممارسة األنشطة الذهنية والبدنية .6

ادة  نص الم ًا ل ة)  38(وفق ى الدول ة    يجب عل طة الذهني ة األنش ى ممارس جع أسرى الحرب عل اجزة أن تش الح
اآن المناسبة واألدوات       وفير األم تها وت والتعليمية والترفيهية والرياضية وتتخذ التدابير التي تكفل ضمان ممارس

ق مع تخصيص             . الالزمة لذلك واء الطل ى اله ارين الرياضية والخروج إل ام بالتم وفر لألسرى فرص القي آما ت
  . حات آافية لهذا الغرض في جميع المعسكراتمسا

 :الحق في اإلعاشة .7

  :الوجه التاليعلى وذلك  "الملبس"حقهم في المأوى والغذاء والكساء على يشمل حق األسرى في اإلعاشة 
  
 :واءــق اإليــح   . أ

ا   "نه أعلى ) 25(تنص المادة  ة لم وفر   يجب توفير الظروف المالئمة في مأوى أسرى الحرب وتكون مماثل ي
ة  ي المنطق اجزة ف ة الح وات الدول د األسرى . لق ادات وتقالي ذه الظروف ع ي ه ام . "وتراعى ف ق األحك وتنطب

ي        واء الت ة اله ى لكمي ة والحد األدن المتقدمة على األخص على مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلي
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اآن المخصصة لالستعمال       .ةالعامة والفراش، بما في ذلك األغطي تتخللها أو من حيث المرافق ويجب أن تكون األم
رة   ومضاءةأة من الرطوبة، ومدّف الفردي أو الجماعي ألسرى الحرب محمية تمامًا بقدر آاف، وعلى األخص في الفت

ا        .وتتخذ جميع االحتياجات لمنع أخطار الحريق  . بين الغسق وإطفاء اإلضاءة يم فيه ي تق ع المعسكرات الت وفي جمي
   ".ع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلةأسيرات حرب م

  
 :ذاءــق في الغــالح  . ب

ا    ة وتنوعه ا الغذائي ويجب  . يجب أن تكون وجبات الغذاء األساسية التي تقدم لألسرى آافية في آميتها وقيمته
اء،              ن الم ة م ة آافي دهم بكمي ب تزوي ا يج افية، آم ات إض ل بوجب ون بالعم ذين يقوم رى ال زود األس أن ي

ام وت اول الطع اآن لتن رض   . خصيص أم أديبي يف زاء ت ذائهم آج ن غ يء م ع ش ال أن يقط أي ح وز ب وال يج
امهم، بحيث              . عليهم ان باالشتراك في إعداد طع در اإلمك ة الحاجزة أن تسمح لألسرى بق ى الدول ويجب عل

ة الحاجزة              ى الدول ا يفرض عل ذا الغرض، آم ة   يمكن أن يستخدموا للعمل في مطبخ معسكر األسر له إقام
غ     ) آنتينات( مطاعم  ة والصابون والتب واد الغذائي داخل معسكرات األسرى، لكي يتزودوا باحتياجاتهم من الم

ة     . واألدوات العادية الالزمة لالستعمال اليومي وتستخدم  . ويجب أال تزيد أسعارها عن أسعار السوق المحلي
ذه المقاصف لصالح األسرى من خالل إن       ا ه ي تحققه اح الت ذا الغرض ويحق     األرب شاء صندوق خاص له

  .11).28و26( لممثل األسرى االشتراك في إدارة الصندوق وفقًا لما نصت عليه المواد
  
  :اءــق في الكسـالح  . ت

ة من     ) 27(تفرض اتفاقية جنيف الثالثة على الدولة الحاجزة بموجب المادة  ات آافي على تزويد األسرى بكمي
ا      المالبس، والمالبس الداخلية والجوار  ي يحتجزون فيه ة الت اخ المنطق ة لمن م    . ب المالئم ويجب أن تسمح له

ك     ى ذل ينهم، ونصت عل ادة   بارتداء مالبسهم العسكرية وعالمات رتبهم ونياش ه  ) 18(الم د   "بأن ال يجوز تجري
اظ         م االحتف ق له يتهم، ويح ينهم وجنس بهم ونياش ارات رت ن ش رب م رى الح اتهم   أس كري ومتعلق ردائهم العس ب

و إذ  ".ما عدا األسلحة والخيول والمستندات الحربية وتحفظ في عهدة الدولة الحاجزة حتى انتهاء األسر الشخصية 
ا يحتاجه       ديم م ا تق ير، يجب عليه ه األس ابع ل دو الت ات من مالبس الع ى آمي ة الحاجزة عل ا استولت الدول م

املين من األسرى مالبس     باإلضافة إلى إعط . األسير من مالبس مما استولت عليه عندما تبلى مالبسه اء الع
   12.إضافية مناسبة لطبيعة العمل الذي يقومون به

 :حق األسرى في االتصال بالعالم الخارجي .8

ادة          تنظم  الم الخارجي، من لحظة وقوعه في األسر، بموجب الم والتي  ) 69(االتفاقية الثالثة عالقة األسير بالع
وع األ "تنص على  ه مع الخارج          الدولة الحاجزة أن تقوم فور وق ة بعالقت اإلجراءات المتعلق سير في قبضتها بإبالغه ب

ا  تجد عليه ي تس ديالت الت دول     . وبالتع الل ال ن خ راءات م ذه اإلج ير به ا األس ع له ي يتب ة الت الغ الدول ه يجب إب ا أن آم
دة ال تتجاوز أسبوعاً             ".الحامية ة اآلسرة، أو خالل م ذ   يسمح ألسير الحرب بمجرد وقوعه في قبضة الدول من

ى معسكر آخر، أن يراسل   ه إل ة مرضه أو نقل ي حال ذلك ف ال وآ ان معسكر انتق و آ ى المعسكر، ول وصوله إل
ة         ربعائلته مباشرة من جهة، والمرآز الرئيسي ألسرى الح    ة الدولي ة للجن ودين التابع ة البحث عن المفق ووآال

 : ىبالعالم الخارجي وهوتنظم المواد التالية عالقة األسير . للصليب األحمر من جهة أخرى
ى     هيسمح لكل أسير، بمجرد وقوعه في األسر في مد :)70(المادة  - ال تزيد عن أسبوع، بأن يرسل مباشرة إل

النموذج الملحق       ة ب م عن وقوعه في      بعائلته وإلى الوآالة المرآزية ألسرى الحرب، بطاق ة إلبالغه االتفاقي
 . األسر وعنوانه وحالته الصحية

ات، و     ي :)71(المادة  - م      "سمح ألسرى الحرب بإرسال واستالم الرسائل والبطاق ذين ل يسمح ألسرى الحرب ال
م    ار له م أو إرسال أخب ار من ذويه نهم تلقي أخب ذين ال يمك ة، وال دة طويل ائالتهم من م ار ع ي تصلهم أخب د ف البري

ا من         ات تخصم أجوره ة، إرسال برقي م مسافات هائل د   العادي، وآذلك الذين يبعدون عن ذويه ة   ىحساباتهم ل الدول
ة       ست ولألسرى أن ي  ،الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم   ذلك في الحاالت العاجل ذا اإلجراء آ  ،فيدوا من ه

  ".ىلغات أخربالمراسلة بوألطراف النزاع أن تسمح . تحرر مراسالت األسرى بلغتهم الوطنية وآقاعدة عامة
وي         يسمح ألسرى الحرب تلقي با    :)72(المادة  - ة، تحت ة أو جماعي ة أخرى طرودًا فردي ة طريق د أو بأي لبري

ة آالكتب     بشكل خاص على مواد غذائية، أو مالبس أو لوازم تلبي احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهي
ن    اجزة م ة الح ذه الطرود الدول ي ه ن ال تخل يقية واألدوات الرياضية، ولك ة واآلالت الموس واد التعليمي والم

 .اء بالتزاماتها التي تنص عليها االتفاقيةالوف

                                                            
  .أموالهعند إغالق أحد املعسكرات، يسلم رصيد الصندوق إىل منظمة إنسانية دولية الستخدامه ملصلحة األسرى من نفس جنسية األسرى الذين أسهموا ب 11
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يحق ألسرى الحرب تقديم مطالبهم المتعلقة بظروف األسر للسلطات العسكرية التي يخضعون   :)78(المادة  -
ا أن  لطتها، آم ة  لس دول الحامي ي ال ى ممثل البهم إل ه مط ي توجي ق ف م حق مطل ادة . له ز الم ا تجي  يلممثلآم
ل  د    وااألسرى أن يرس ل ال ى ممث ة في المعسكرات واحتياجات أسرى          إل ة عن الحال ارير دوري ة تق ول الحامي

  .الحرب

 :األماآن التي يحتجز فيها األسرى .9

يس    تطلق على األماآن التي يحتجز فيها األسرى تسمية معسكرات األسر وتقام على أراضى الدولة الحاجزة، ول
ى   ت          عل ا هو الحال في المع ا األسرى، آم ع إليه ي يتب اآن شروط      األراضي الت وافر في األم قالت، ويجب أن تت

  :معينة، حسب ما ورد في مواد االتفاقية في النقاط التالية
ادة  - ل ضمانات  ): 22(الم ا آ وفر فيه وق األرض تت ة ف ان مقام ي مب ال أسرى الحرب إال ف ال يجوز اعتق

ا مص     ،الصحة والسالمة لحة األسرى  وال يجوز اعتقالهم في سجون إصالحية إال في حاالت خاصة تبرره
 . أنفسهم

 . يجب نقل األسرى المعتقلين في مناطق غير صحية بأسرع ما يمكن إلى مناطق أآثر مالئمة): 22(المادة  -
ياتهم            ): 22(المادة  - ًا لجنس ام المعسكرات تبع ة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقس تجمع الدول

ابعي       اداتهم، شرط أال يفصلون عن األسرى الت ا إال       ولغاتهم وع انوا يخدمون فيه ي آ وات المسلحة الت ن للق
 . بموافقتهم

ال   ): 23(المادة  - ة القت ال يجوز في أي وقت إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران منطق
 . أو استغالله لجعل بعض المواقع في مأمن من العمليات الحربية

ادة  - دنيي  ): 23(الم وفر للم ا ي رى آم وفر لألس ة   يجب أن ت ارات الجوي ن الغ ة م ئ للوقاي ين مالج ن المحلي
  .وأخطار الحرب األخرى

الحروف : )23(المادة  -  PW يجب تمييز معسكرات أسرى الحرب نهارًا، آلما سمحت اعتبارات الحرب، ب
 .توضع بشكل مرئي وواضح من الجو  ،PG13أو 
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ك مصالحه الخاصة           م آل طرف في ذل ة بتشغيل األسرى، وتحك ة    . تهتم األطراف المتحارب ام الدول أتي اهتم في
وفى المقابل تخشى الدولة التي يتبعها . الحاجزة بتشغيلهم، آون أن هذه العمالة تسهم في اقتصادها بقدر غير قليل

يهتم األسرى أنفسهم بذلك العمل، آونه وسيلة لرفع األسرى، من أن تعزز هذه العمالة القدرة الحربية للعدو، فيما 
ة أخرى    د  . الروح المعنوية في التخفيف من معاناة األسر من جهة، وبالمحافظة على صحة أجسادهم من جه ولق

ة الحاجزة          أ وطني للدول ة في تشغيلهم بقطاع العمل ال ة الثاني . ستغل األسرى بشكل ملحوظ خالل الحرب العالمي
اء              األمر الذي جعل ا  د في جنيف تضع تنظيم عمل األسرى أثن ؤتمر الدبلوماسي المنعق ة في الم دول المجتمع ل

في القسم الثالث من اتفاقية جنيف، في   "تنظيم عمل أسرى الحرب"األسر في أولويات اهتمامها، والذي انبثق عنه 
واد  دد القوا  ). 57-49(الم ي تح رى، فه ة األس ة لعمال ة حقيقي م مدون ذا القس ر ه ل ويعتب دة العم د التفصيلية لم ع

  14.وظروفه وفترات الراحة، وحوادث العمل، واإلشراف الطبي، وجميع التفاصيل المتعلقة بعمل هذه الفئة
  

ر الضباط،    ) 49(ووفقًا لنص المادة  من اتفاقية جنيف الثالثة، يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب من غي
ه     . يجبرون على ذلكأما هؤالء فيمكنهم العمل باختيارهم وال  ر النظامين، إال أن وآذلك األمر بالنسبة للضباط غي

وبالرغم من جواز تشغيل األسرى، إال أن طبيعة العمل  . يجوز للدولة اآلسرة أن تطلب منهم القيام بعمل إشرافي
ًا ل    ان وفق دأ  الموآل إليهم يجب أن يكون مالئمًا لقواهم البدنية، وال يجوز أن يسند إليهم أي عمل آ عدم إسناد   "مب

  ".أي عمل لألسرى يمكن أن يعزز العمليات الحربية والمجهود الحربي للدولة الحاجزة
ادة    ه الم ة      "من الئحة الهاي    ) 6(وهذا ما أآدت علي ال الحربي رتبط باألعم أن العمل ينبغي أال ي ادة    ".ب وتحظر الم

ة، إال إذا   ) 50( ال الخطرة أو المهين ى         من االتفاقية الثالثة األعم ذلك والتي نصت عل ام ب ال " تطوع األسير للقي
ة      ات التالي ر الفئ ال أخرى غي ة أو     : يجوز إرغام أسرى الحرب على القيام بأعم ة والتحويلي الزراعة، الصناعات اإلنتاجي

ون والحرف، الخدمات         ة والفن ال التجاري ابع عسكري، األعم استخراج الخامات، أعمال النقل والمناولة التي ليس لها ط
 ".المنزلية، خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع عسكري

 

                                                            
13 PW: Prisoner of War/PG: Prisoner de Guerre   
 .جان بيكتيه، مرجع سابق 14
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على ضرورة أن يتلقى األسرى التدريب الالزم لعملهم وأن يزودوا بوسائل الوقاية ) 51(آما نصت المادة 
وحظرت االتفاقية الثالثة استخدام األسرى في العمل على إزالة األلغام،  حيث . المناسبة للعمل الذي يكلفون به

هر هذا السلوك عند نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أجبرت فرنسا أسرى الحرب على القيام بإزالة ما ظ
. خلفته الحرب من ألغام في أراضيها والتي آانت تقارب مائة مليون لغم، ونتج عنها مقتل اآلالف من األسرى

صحي أو خطر آإزالة األلغام، وال يكّلف  ال يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير"على ) 52(لذلك نصت المادة 
  ".أي أسير بعمل ممكن اعتباره مهينًا ألفراد قوات الدولة الحاجزة

  
يجب على الدولة الحاجزة أن تراعي فترات الراحة اليومية واألسبوعية واألجور المالئمة والمراقبة الطبية وفقًا 

 : ى الشكل التاليمن االتفاقية عل )53، 54، 55(لما ورد في نصوص المواد 
يجب أال تتجاوز مدة العمل اليومي لألسرى مدة العمل المسموح بها للعّمال المدنيين من رعايا : 53المادة  -

الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه في المنطقة، آما يجب منحهم ساعة راحة في منتصف العمل 
التي يفّضل أن تكون في اليوم المقرر للراحة في  ساعة، 24اليومي، باإلضافة إلى الراحة األسبوعية، لمدة 

 .دولة منشأهم
ادة        : 54المادة  - ام الم ا ألحك ى     ) 62(تحدد أجور عمل األسرى طبق ة والتي تنص عل يحصل  ": من االتفاقي

ه، عل        ذآورة معدل م، تحدد السلطات الم  ىأسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عمله
 ".ال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكاملأال يقل بأي ح

اة           :55المادة  - ة، مع مراع ى العمل بصفة دوري درتهم عل يجرى فحص طبي ألسرى الحرب للتحقق من ق
  . طبيعة العمل الذي سيقومون به

 :األسرى وسلطات الدولة الحاجزة .11

ة مباش          ى عالق ون عل ة الحاجزة، ويكون ة للدول ا يخضع األسرى للسلطة المؤقت اتهم     . رة به فهي مسئولة عن حي
ي            ة الت ك، شرط أن تكون الدول نقلهم خارج أراضيها إال إذا اقتضت مصلحتهم ذل ومعاملتهم، وال يحق لها أن ت

ادة          ًا لنص الم ا وفق ق أحكامه ى تطبي ادرة عل ة وق ذآورة أعاله،   ) 44(سينقلون إليها طرفًا موقعًا على االتفاقي الم
  :ولة الحاجزة في النقاط التاليةوتتمثل عالقة األسير في الد

  
 :شكاوي األسرى ومطالبهم   . أ

ي وضعت    يحق لألسرى توجيه شكواهم مباشرة إلى السلطة المعنية في حال أخّلت بتطبيق أحكام االتفاقية الت
ا في آل    ) 41(أحكامها لحمايتهم لذلك تفرض نص المادة  على الدولة الحاجزة إعالن نص االتفاقية ومالحقه

ة    معسكر وبل ى النسخ المعلن ويحق  . غة األسرى، آما تسلم نسخ منها لألسرى الذين ال يستطيعون الوصول إل
ة إن وجدت،    لألسرى انتخاب أشخاص يمثلونهم في النيابة عنهم أمام سلطات الدولة الحاجزة، والدولة الحامي

ع األسرى المنت       انية أخرى، ويتمت ة إنس ة    اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أي منظم ازات وظيفي ون بامتي خب
    15.تساعدهم على االهتمام بشئون زمالئهم في إطار ما تسمح به االتفاقية

  
 :التأديب والجزاء   . ب

وعهم      اء وق ة الحاجزة أثن يتمتع األسرى بحقوق تتمثل في المعاملة الحسنة التي يجب أن يتلقوها من قبل الدول
ر ي األس ي خ. ف ل ف ات، تتمث يهم واجب ل تفرض عل اجزة  بالمقاب ة الح ر الدول وائح وأوام وانين ول ضوعهم لق

لحة  ا المس ى قواته ة عل ًا   . المطّبق زاء وفق ب أو الج ه يتعرض للتأدي ك، فإن الف ذل ا يخ ير م وإذا ارتكب األس
وال تبيح عقاب األسير إال إذا بفعل معاقب عليه، ويخضع في  " ظروف التخفيف"ألحكام االتفاقية التي تراعي 

اآم ا لطة المح ك لس دني   ذل ى اختصاص القضاء الم نص عل اجزة ت ة الح وانين الدول ت ق كرية إال إذا آان لعس
ادة            ًا للم وافر الضمانات القضائية وفق ا األسير، وبشرط ت ي اقترفه ال الت )  84(لقواتها المسلحة، ولذات األفع

ى  ي نصت عل اآم أسير الحرب "الت ن يجوز محاال يح ة، ولك ات العدائي ي العملي تراآه ف رد اش ه لمج ال آمت ي ح ف
ة حرب ة أو جريم ة جنائي ه جريم روض . اقتراف م المف ذ الحك ى تنفي ازه حت وز مواصلة احتج ة، تج ذه الحال ي ه  .وف
ة     ويحاآم أسير الحرب بمحكمة عسكرية،  اآم المدني ة  في  ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمح محاآم

ي يالحق أسير الحرب قضائياً      أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها  اآم أسير   ". بسببه  الت وال يح
اً       ا عموم ارف عليه ا الضمانات األساسية المتع من حيث    الحرب بواسطة أي محكمة أيًا آان نوعها إن لم تتوفر فيه

ا في            دفاع لألسير المنصوص عليه ز وخصوصًا ضمان حقوق ووسائل ال ادة  (االستقالل وعدم التحي من  ) 105الم
  ".يةاالتفاق

                                                            
 .من اتفاقية جنيف الثالثة) 81،80،79(انظر املواد  15
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ادة  ه الم ا جاءت علي ًا لم دة، وفق رة واح ر من م ى ذات الفعل أآث ة األسير عل وتحظر ). 86(ويحظر معاقب

ادة          ه الم ا أآدت علي ذا م ا، وه م يقترفوه ة ل ) 87(العقوبات الجماعية التي تتخذ بحق األسرى عن أفعال فردي
ة   ة الثالث م القبض ع       . من االتفاقي رار، وت ة        وفي حال حاول األسير الف ه إال عقوب ع علي د فال توق ه من جدي لي

اطي فال   ) 30(تأديبية، وال يجوز أن تزيد مدة العقاب التأديبي عن  يومًا، وإذا وضع األسير قيد الحبس االحتي
عند اقترافه ألفعال معاقب  –آما قررت االتفاقية شروطًا دقيقة أثناء محاآمة األسير. يومًا) 14( تتجاوز مدته
م    و -عليها جنائيًا  ذ الحك ه وتنفي ق مع ام          . التحقي دفاع، والطعن باألحك ة لألسير الحق في ال ا آفلت االتفاقي آم
ة            . الصادرة بحقه ة الحامي لم الدول اريخ تس ل ستة أشهر من ت ذ قب دام فال ينف وفي حال تم إصدار الحكم باإلع
  16.اإلشعار بذلك

  حقوق أسرى الحرب عند انتهاء األسـر
  

اء األسر              من) 121و120(وفقًا للمواد  ي تطرأ أثن ة األسر بإحدى الحاالت الت ة، تنتهي حال ة جنيف الثالث اتفاقي
. وتشمل الوفاة أو الهرب الناجح أو عودة األسرى إلى أوطانهم أو إيوائهم في بلد محايد بسبب ظروفهم الصحية   

األمر   ويمكن أيضًا أن ينتهي األسر بإعادة األسرى إلى أوطانهم بعد انتهاء العمليات العسكري يس ب ة، إال أن هذا ل
دولي اإلنساني   ادة  . السهل ألن ذلك يبقى رهن إرادة الدولة الحاجزة بالوفاء بالتزامها اتجاه القانون ال ) 118(والم

ة           "من االتفاقية تنص على أنه  ال العدائي اء األعم د انته انهم دون إبطاء بع ى أوط ادون إل يفرج عن أسرى الحرب ويع
واد   مع تطبيق ال ،"ةيالفعل ياء ذات     )46،47،48(شروط المتعلقة في النقل التي وردت في الم م األش رد له ا ت ، آم

ي            م الشخصية والمراسالت الت م أن يأخذوا أدواته ال ويسمح له د االعتق القيمة التي صادرتها الدولة الحاجزة عن
  ).آجم على األقل 25(وصلت إليهم أثناء فترة األسر ضمن الوزن المحدد لهم 

  
هذا الرفض يعتبر مخالفة  انتهاء الحرب ورفض الدولة الحاجزة اإلفراج عن األسرى لديها، فإن وفي حال

جسيمة ألحكام اتفاقية جنيف الثالثة ويعتبر جريمة من جرائم الحرب وفقًا ألحكام البرتوآول األول وميثاق 
نونية ال يتحقق بوقف العمليات وتجدر اإلشارة بأن انتهاء الحرب من الناحية القا. المحكمة الجنائية الدولية

  .الحربية أو إعالن انتهاء حالة الحرب، إنما يجب أن يصدر إعالن رسمي بانتهاء حالة الحرب
  

  :من االتفاقية، يلقى على عاتق الدولة الحاجزة ما يلي) 110، 109( وبموجب المواد
لنظر عن العدد والرتبة، االلتزام بإعادة أسرى الحرب المصابين بأمراض خطيرة إلى أوطانهم بغض ا .1

 . وذلك بعد أن ينالوا قسطًا آافيًا من الرعاية الطبية يمكنهم من السفر
  .الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفائهم خالل عام من تاريخ اإلصابة -أ
 . أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية والبدنية مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم_ب

  

  النساء األسرى
، وبالتالي حمايتهم بموجب األشخاص الذين يمكن اعتبارهم أسرى حربفئات اتفاقية جنيف الثالثة  ذآرت

ولكن في حال وقوع . بين النساء والرجالانطباق تلك األحكام  في ، لكنها لم تميزانطباق أحكام االتفاقية عليهم
حماية المجموعة من قواعد  علىنصت اتفاقيات جنيف األربعة وبروتوآوالها اإلضافيان النساء في األسر، 

فعلى  .باإلضافة إلى الحماية العامة التي توفرها االتفاقية الثالثة لجميع فئات األسرى التي تمنح للنساء خاصةال
يجب أن تعامل النساء األسيرات بكل االعتبار الواجب "من اتفاقية جنيف الثالثة على  14سبيل المثال، تنص المادة 

نصت المادتان  آما. "عن المعاملة التي يلقاها الرجال مالئمةأي حال أن يلقين معاملة ال تقل ويجب على . لجنسهن
   17.نساء إلى عليهن اإلشراف وتوآيل الرجال عن منفصلة أماآن في النساء احتجاز مبدأ على )124و 76(
  

وضع المحتجزات تحت   آالتي تحمي النساء بتطبيق هذه القواعد وفي حالة عدم التزام طرف من أطراف النزاع 
ذل            ي يستخدمها الرجال، تب ك الت اجع والمراحيض الخاصة بهن عن تل اإلشراف النسائي المباشر وفصل المه
رام         اء، واحت ة النس اللجنة الدولية مساٍع سرية لدى السلطات الحاجزة من أجل تحسين ظروف االحتجاز ومعامل

  18.حقوقهن
                                                            

  .عامر الزماىل، مرجع سابق 16
  .، مركز امليزان"احلماية اخلاصة للنساء واألطفال ىف الرتاعات املسلحة" ملزيد من التفاصيل، انظر الكتيب اخلاص بـ  17
18 http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/5KLC5H?OpenDocument  
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  األطفال األسرى

تم راف ي ال االعت ذينا باألطف ارآون ل رة يش ي مباش ات ف كرية العملي ي العس ة ف وب حال زاع نش لح ن ي مس  دول
دو       وا في قبضة الع ارات الظروف    . آمقاتلين، وبالتالي يكتسبون صفة أسرى الحرب في حال وقع ونظرًا العتب

ان       دولي اإلنس انون ال ر الق ام خاص، وّف ة  واالحتياجات الخاصة لهذه الفئة ولما يحتاجونه من رعاية واهتم ي حماي
رة  ،77 المادة(خاصة لألطفال الذين يقعون في األسر، وذلك من خالل  اإلضافي األول   البروتوآول  من  )4 الفق

ى  القبض  أو االحتجاز  أو االعتقال شروط المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية التي تحدد ال  عل  المشارآين  األطف
ه  5 الفقرة وذآرت". البالغين تخص التي تلك عن منفصلة أماآن في" وضعهم تشترط حيث المسلح النزاع في  ال أن

   19.الجريمة ارتكاب وقت عشر الثامنة يبلغوا لم الذين األشخاص على اإلعدام حكم تنفيذ يجوز

  األسرى الذين يرفضون الرجوع إلى أوطانهم
انو    ام الق اني، وتسري أحك دولي اإلنس انون ال اق الق ورًا انطب ي ف اء الحرب ينته ال انته ي ح وق ف دولي لحق ن ال

ة           ه في الدول الده أو بقائ ى ب ودة إل ى الع راه األسير عل اإلنسان، ولذلك لم تتناول اتفاقية جنيف الثالثة موضوع إآ
ة يخش    .الحاجزة أو اللجوء إلى طريق ثالث ذه الحال ًا       ىوهنا إذا آان الشخص في ه ه خوف ى وطن من الرجوع إل

وق     من اضطهاد وأن مخاطر قد تهدد حياته فله في دولي لحق انون ال هذه األحوال أن ينتفع من مواثيق ومبادئ الق
   20 .وغيرها من المواثيق 1951اإلنسان الخاصة باللجوء استنادًا التفاقية الالجئين لعام 

  الوضع القانوني للفلسطينيين المحتجزين في السجون اإلسرائيلية: رابعـًا
سطينيين المحتجزين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وحول إذا آثيرًا ما يثار تساؤل حول الوضع القانوني للفل

ما آانوا أسرى حرب بموجب ما ورد في اتفاقية جنيف الثالثة أم أنهم أشخاص معتقلون تنطبق عليهم أحكام 
من ذآر أن إسرائيل ترفض االعتراف بانطباق اتفاقيات  )ال بد (ولتناول هذا الموضوع. اتفاقية جنيف الرابعة

، وبالتالي فهي ال تلتزم بالحقوق المقررة بمقتضى 1967ألربعة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام جنيف ا
 ةبغض النظر عن آونهم أفراد تنظيمات فلسطيني نآما وأنها تعتبر جميع المعتقلين الفلسطينيي. هذه االتفاقيات

  .م أشخاصًا مقاومينمسلحة أو أشخاص عاديين، أخّلوا باألمن والنظام العام، وال تعتبره
  

ه من حق هؤالء              ة، حيث أن ة المنظم راد المقاوم دنيين، وأف ين السكان الم دأ ب إال أنه يجب التمييز من حيث المب
ة           ة جنيف الثالث ا في اتفاقي ا استوفوا الشروط المنصوص عليه الخاصة  "األفراد التمتع بصفة أسير الحرب إذا م

  :وهي "الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية"ل والبرتوآول اإلضافي األو ،"بأسرى الحرب
  .أن يقودهم شخص مسئول عن مرؤوسيه . 1
  .وأن يحترموا قوانين وأعراف الحرب. 2
  ".ويتقلدوا شارة تميزهمأن يحملوا السالح في شكل ظاهر . 3
  

ازهم م   ي حال احتج ة ف ة جنيف الرابع يهم اتفاقي ق عل ين وتنطب دنيين معتقل ر السكان الم ا يعتب ل سلطات بينم ن قب
ذه          . ةاالحتالل اإلسرائيلي ي، وه المعنى الحرف ة ب ا مشكلة سياسية وليست قانوني وتتمثل اإلشكالية في التسمية آونه

ى         ة عل دنيين في األراضي المحتل ة الم المشكلة نابعة من عدم تطبيق إسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماي
ا األراضي الفلسطينية، لعدم اعترافها بأن  . األراضي الفلسطينية أراٍض محتلة، بل تدعي بأنها أراٍض متنازع عليه

ة            ة العام رار الجمعي ًا لق ة وفق ة المنظم ة لحرآات المقاوم ام بالشخصية القانوني في حين يعترف القانون الدولي الع
م  اريخ  3103رق ادر بت د عل   12/12/1973الص ا أآ ام، آم دولي الع انون ال خاص الق د أش ا أح ك ، ويعتبره ى ذل

  .اإلضافيان التفاقيات جنيف آما سيأتي الحقًا نالبروتوآوال
  

 نوتذهب اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى عدم اإلقرار بانطباق صفة أسرى الحرب على المحتجزين الفلسطينيي  
ابعين لدو      رادًا ت وا أف طينية ليس ة الفلس راد المقاوم ون أن أف ك آ رائيلي، وذل تالل اإلس لطات االح دى س ع ل ة تتمت ل

يادة         يم والشعب والس ام وهي اإلقل دولي الع انون ال ا الق راد      . باألرآان الثالثة التي يتطلبه إن أف ك ف ى ذل باإلضافة إل
ى في حال        ذه الصفة، حت ًا به المقاومة الفلسطينية ال يتمتعوا بصفة المقاتل التابع لجيش نظامي، والذي يبقي متمتع
                                                                                                                                                                          

 
  .، مركز امليزان"احلماية اخلاصة للنساء واألطفال ىف الرتاعات املسلحة" ملزيد من التفاصيل، انظر الكتيب اخلاص بـ  19
  الدويل اإلنساين، مؤسسة احلقالدليل التدرييب حول القانون  20
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ا بمجرد أن يلقي     دني مباشرةً         أن ألقى السالح، بينم ود لصفة الشخص الم ه يع اوم  سالحه فإن ا أن أسير   . المق آم
ًا في                ر الفلسطينية طرف ة التحري م تكن منظم زاع المسلح، ول ًا لطرف من أطراف الن الحرب يجب أن يكون تابع

ام  زة،      1967حرب ع اع غ ي قط ا مصر ف زاع هم ر للن ان الطرف األخ ل آ رائيلي، ب تالل اإلس ة االح ع دول م
  .ن في الضفة الغربيةواألرد

  
ائلتهم        ع ع ه، وتمن آما أن أسير الحرب، وآما تم توضيحه سابقًا، يوضع في معسكر لألسرى خارج أراضي دولت
ه      ل داخل أراضي دولت من زيارتهم، وال يعاد إلى وطنه إال بعد انتهاء حالة الحرب، بينما المعتقل يوضع في معتق

  . حال انتهاء فترة حكمه أو زوال سبب اعتقاله ويسمح ألفراد عائلته بزيارته، ويفرج عنه
  
ار المحتجزين الفلسطينيي     ون " نلذلك تذهب اللجنة الدولية العتب ة       " معتقل واردة في اتفاقي ام ال يهم األحك ق عل تنطب

وا أسرى حرب  ذآورة أعاله، وليس واد الم ا الم ي نظمته ة والت ي أن . جنيف الرابع ه ف د علي ا يجب التأآي ذا م وه
ة مسلحة،               المحتجزون رادًا في مقاوم انوا أف و آ ى ول دنيون وليسوا أسرى حرب، حت ون م م معتقل الفلسطينيون ه

   21. آونهم سرعان ما يلقون سالحهم ويعودون لالنخراط بالحياة المدنية، بمجرد انتهاء األعمال العسكرية
  

  دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األسرى والمعتقلين
  

تفويضًا من للصليب األحمر اللجنة الدولية والبروتوآوالن اإلضافيان  1949األربعة لعام  ات جنيفاتفاقي منحت
ه      في  حقًا قانونيًا والمجتمع الدولي  ارة أي شخص يلقى القبض علي ه زي ة   ل ك       بعالق ا في ذل ي مسلح بم زاع دول ن
ة   )134، 10(والمادتان الثالثة  جنيف من اتفاقية )26، 9( وذلك بموجب المادتان ،حاالت االحتالل من االتفاقي
  .من البروتوآول اإلضافي األول )81( الرابعة، والمادة

  
ة  أما في  ة في أنشطتها الخاصة           حال ة الدولي تند اللجن ة فتس ر الدولي ادة    بالنزاعات المسلحة غي ى الم االحتجاز إل
ات جنيف األربع     الثالثة  اني     ةالمشترآة في اتفاقي ق    والبروتوآول اإلضافي الث ابًال للتطبي وتنص  . حيث يكون ق
ى  )3(المادة  ه   عل ى             "أن ر، أن تعرض خدماتها عل ة للصليب األحم ة الدولي زة، آاللجن ر متحي ة إنسانية غي يجوز لهيئ

ة بهدف     للصليب األحمر الللجنة الدولية أي أن ، "أطراف النزاع ى األطراف المتحارب حق في عرض خدماتها عل
ى      . النزاعبعالقة الذين لهم لمحتجزين تنفيذ أعمال اإلغاثة وزيارة ا ي ال ترقى إل وفي حاالت العنف األخرى الت

وارد في النظام                انية ال ادرة اإلنس ى أساس حق المب ة أن تعرض خدماتها عل ة الدولي النزاع المسلح، يجوز للجن
  ).3د،/2(ة الخامسة بموجب الفقرتين األساسي للحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر الماد

  
بالمعاملة التي تقرها لهم قواعد القانون  أسرى الحرب يحظون التأآد من أنتهدف اللجنة من زياراتها إلى 

تهم وآرام تهمضمان احترام حياالدولي اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، آ
مبادئ الهو ما يمثل انتهاآًا للحقوق األساسية وو بحقهم أسرى حرب ومنع التعذيب والمعاملة السيئة والتعسفآ

تقوم اللجنة الدولية بزيارات منتظمة للمحتجزين فعلى صعيد األراضي الفلسطينية المحتلة، . اإلنسانية الرئيسة
وترفع اللجنة الدولية . في إسرائيل واألراضي المحتلة لتفقد ظروف االحتجاز والمعاملة التي يلقاها المحتجزون

تيح برنامج اللجنة الدولية للزيارات العائلية آما ي. على نحو سري المسئولةها وتوصياتها إلى السلطات مالحظات
الصليب األحمر  يعملجانب الزيارات العائلية،  وإلى. المحتجزين في أماآن االحتجاز اإلسرائيليةئهم زيارة أقربا

اللجنة الدولية آما تخبر . بينهم االتصالمرار مما يساعد على است همسربين المحتجزين وأ رسائلالبادل على ت
  .المكالمات الهاتفيةخالل وإطالعهم على أحوالهم من  همأقارب المحتجزين بأماآن وجود

رفع تقارير سرية مفصلة إلى السلطات الحاجزة بشأن نتائج زياراتها إلى أماآن على اللجنة الدولية  تعملو
معاملة المحتجزين، وتحديد مصير المحتجزين الذين لم ُيستدل االحتجاز، بهدف تحسين ظروف االحتجاز و

وفي حالة عجز السلطات الحاجزة عن توفير االحتياجات المادية الالزمة للمحتجزين . عليهم خالل تلك الزيارات
 بشكل آاف أو مناسب، آاألسِّرة والكساء وأوعية الماء واألدوية والمنتجات الصحية، يتزايد اعتماد المحتجزين

هنالك، تضطلع اللجنة الدولية بتوفير المساعدات المادية لصالح . على المساعدات الممنوحة من اآلخرين
  22 .المحتجزين، شريطة أن تتفاوض مع السلطات المعنية حول هذا األمر

                                                            
  دليل تدرييب يف القانون الدويل اإلنساين، مؤسسة احلق 21  

 اللجنة الدولية للصليب األمحر، أنظر  22
241007?opendocument-update-.nsf/htmlall/israelhttp://www.icrc.org/web/ara/siteara0  
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  األشخاص الذين ليس لهم صفة أسرى الحرب: خامسـًا

اك بعض        يستثني بعض األشخاص من نظام المقاتل ووضع أسير الحرب   ات العسكرية، فهن رغم مشارآتهم في العملي
ا ولكن ال تكتسب صفة أسير الحرب في حال                  ة ليست دولته دفاع عن دول وات المسلحة في ال الفئات التي تشارك الق

  . احتجازهم وهم المرتزقة والجواسيس

  :المرتزقـة .1

ة        دفاع عن دول وات المسلحة لل اءًا   المرتزقة هم األشخاص الذين يشارآون في الق ى  أخرى، بن تهم   عل ة دول رغب
ي               ة األخرى الت ّلحة للدول وات المس ى التطوع في صفوف الق ثهم عل ذلك أو من خالل ح وبالتالي تقوم تكليفهم ب

ة،    . تخوض حربًا مشروعة للدفاع عن نفسها ة أجنبي وقد يكون اشتراك هؤالء األشخاص في صفوف جيوش دول
اتلين        . افعون عنهانابعًا من إيمانهم بعدالة القضية التي يد د يكون هؤالء المق ه، فق ى مطلق لكن ليس هذا األمر عل

ي       ة القضية الت نهم بعدال ا م يمتهنون هذا العمل سعيًا وراء الكسب المادي، وليس بناءًا على رغبة دولتهم أو إيمان
   23.أم ال وسواء آانت الحرب التي تخوضها الدولة المنخرطين في صفوف جيوشها مشروعة. يقاتلون من أجلها

  
ادة    ًا للم د  .ً من البروتوآول اإلضافي األول   ) 47(وال يحق للمرتزقة أن يعتبروا مقاتلون أو أسرى حرب طبق وق

وق        ة حق اعي ولجن ادي واالجتم س االقتص ن والمجل س األم دة ومجل م المتح ة لألم ة العام ن الجمعي ال م أدان آ
وطني ووصفوها بالعمل اإلجرامي     اإلنسان استخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة وضد حرآ  ر ال . ات التحري

ا          3103وأآد على ذلك قرار األمم المتحدة رقم  ة عمال إجرامي تعمارية للمرتزق دول االس ر استخدام ال ذي يعتب ال
ائيين     ة آمجرمين جن دول       . يجب المعاقبة عليه، وبالتالي يعاقب المرتزق زاق في ال ونتيجة النتشار ظاهرة االرت

اريخ       األفريقية، عمد ول بت ة ليفرب ة بمدين رام اتفاقي ى إب القضاء  "بهدف   3/7/1977ت منظمة الوحدة اإلفريقية إل
ة          ".على ظاهرة االرتزاق في أفريقيا ة العام رارات الصادرة عن الجمعي وبهذا الخصوص أفضت التوصيات والق
ياغة     ى ص دة إل م المتح د      "لألم ل وت تخدام وتموي داب واس د االنت ة ض ة الدولي ةاالتفاقي اريخ  "ريب المرتزق بت

ل        . 4/12/1989 د واستخدام وتموي وم بتجني وتدِخل االتفاقية عناصر جديدة لجريمة المرتزقة ويعاقب آل من يق
  .المرتزقة ومن يحاول أو يشارك في  تنفيذ هذه األعمال

  
  :من البروتوآول األول على األحكام الخاصة بالمرتزقة على النحو التالي) 47(ونصت المادة 

  .ال يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب. 1"
  :المرتزق هو أي شخص. 2 
  .يجرى تجنيده خصيصًا، محليًا أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح -أ
  .يشارك فعًال ومباشرة في األعمال العدائية _ب
شخصي، ويبذل له فعًال من قبل طرف في يحفزه أساسًا إلى االشتراك في األعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم  _ج

النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في 
  .القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم

  .وليس من رعايا طرف في النزاع وال متوطنًا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع _د
  .ليس عضوًا في القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع_ ه
  ."وليس موفدًا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفًا في النزاع بوصفه عضوًا في قواتها المسلحة _و

  
يترتب انتفاء صفة المقاتل أو أسير الحرب عن المرتزق، ، وبتوافر الشروط الواردة في نص المادة المذآورة 

الدولة التي يقع في قبضتها من حرمانه من تلك الصفة، لكنها ليست ملزمة بذلك إذا رأت منحه  مما يعني حق
  .صفة األسير، آونه يستفيد من وضع الحماية األفضل لمصلحته

  
فة         يهم ص ق عل ذين تنطب خاص ال ن األش لحة، أم م وات المس ًا للق ل منتمي ون المقات بهة آ وافرت ش ال ت ي ح وف

ة الشك، في             -بالنسبة للجواسيس   وآذلك الحال –المرتزقة  القبول في حال ى ب ة صفة األسر هي األول إن قرين ف
ام باحتجاز الشخص المشكوك في            ذي ق ذه الصفة الضابط ال رر ه انتظار قرار المحكمة المختصة بذلك، وال يق

ررت      بهة، وإن ق ت الش فة، زال ك الص ى تل اء عل ة اإلبق ررت المحكم إن ق فته، ف فاء ص زاق أاض فة االرت و ص

                                                            
 .حممد الشاللدة، مرجع سابق 23



17 

 

من البروتوآول األول،   ) 75(، وجب توفير الضمانات المنصوص عليها بموجب المادة على الشخص  التجسس
  24.وضمانات المحاآمة العادلة المكفولة بموجب مواثيق حقوق اإلنسان

 

  :الجواسيس .2

واردة في الئحة الهاي لع          ام ال زاع المسلح بموجب األحك ، 1907ام تعامل القانون الدولي مع التجسس أثناء الن
ة بالجواسيس    1977والتي اقتدى بها البروتوآول األول لعام  ام المتعلق ة    . في وضع األحك ا التشريعات الوطني أم

  .لمختلف الدول اهتمت بوضع أحكام تعالج هذه الحالة وقررت لها أقصى العقوبات بموجب قوانينها الجنائية
  

الذي يعمل خفية أو في مظهر زائف لجمع     "الجاسوس بأنه  )29(وعرفت الئحة الهاي في الفقرة الثانية من المادة 
ى الطرف     أو محاولة جمع معلومات في منطقة العمليات الحربية ألحد األطراف المتحاربة، بنية إيصال تلك المعلومات إل

  .ممن ذات الالئحة فال يعاقب الجاسوس إال بعد محاآمته من الخص ) 30( ووفقًا لما نصت عليه المادة  ".العدو
  

وإذا نجح الجاسوس في االلتحاق بالجيش الذي ينتمي إليه ووقع بعد ذلك في قبضة العدو، فإنه يكون أسير حرب  
م     . من الئحة الهاي   ) 31(وال مسئولية له عن أعمال التجسس السابقة وفقًا لما نصت عليه المادة  ا في حال ت أم

ا، ويتجسس ضد       ابع له ة الت ل الدول ة       القبض على الجاسوس من قب ه العقوب ع علي ا أن توق ها لصالح الخصم، فله
ة، اشترط    . المنصوص عليها في قوانينها الخاصة بالتجسس، وتكون عادة الحكم باإلعدام ذه العقوب ونظرا لشدة ه
  25.القانون الدولي اإلنساني عدم تطبيقها إال بعد صدور حكم نهائي بثبوت التهمة

  
  :على النحو التالي) 46(كام المتعلقة بحالة التجسس بموجب المادة األح 1977آما نّظم البروتوآول األول لعام 

ه    إذا وقع أي فرد في القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارنته  -1 للتجسس فال يكون ل
ي   ك بغض النظر عن أي نص آخر ف ل آجاسوس وذل ير الحرب ويجوز أن يعام ع بوضع أس ي التمت الحق ف

  ."البروتوآول"لحق موهذا ال االتفاقيات
وم بجمع أو يحاول جمع معلومات             تال يعد مق -2 ذي يق زاع ال وات المسلحة لطرف في الن رد الق رفًا للتجسس ف

  .قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل زيلصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى 
يم حة لطرف في النزاع الذي يقيم في  رفًا للتجسس فرد القوات المسلتال يعد مق -3 وم      إقل ذي يق ه الخصم وال يحتل

م يرتكب       ،لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع ا ل يم، م ك اإلقل أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذل
  .ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي
سير الحرب وال يجوز أن يعامل آجاسوس إال إذا قبض  وال يفقد المقيم، فضًال على ذلك، حقه في التمتع بوضع أ

  .ته للجاسوسيةقارفعليه أثناء م
ه الخصم   ال يفقد فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع غير  -4 ذي يحتل ارف الجاسوسية في     ،مقيم في اإلقليم ال وال يق

م       ا ل ل    ذلك اإلقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب وال يجوز أن يعامل آجاسوس م ه قب القوات   تلايقبض علي ه ب حاق
   ."المسلحة التي ينتمي إليها

  الوضع الخاص لقوات التحالفات الدولية والمنظمات الدولية : سادسـًا

 :قوات التحالفات الدولية .1

ة                 ة معادي ة دول زاع مسلح في مواجه دول تشترك في ن ل مجموعة من ال ًا من قب ًا دولي ور  . قد يشكل تحالف و يث
ذه    وات               التساؤل في ه ذين يقعون في قبضة ق ي يجب أن تكون مسئولة عن األسرى ال ة الت ة، حول الدول الحال

ة          ى الدول ة، أم عل الف مجتمع ى دول التح ئولية عل ل المس يهم ، فه ة عل ة الثالث ود االتفاقي ق بن الف، وتطبي التح
  الحاجزة فقط ؟ 

  
ع الم    أن تق دولي، ب اء        الوضع القانوني األمثل وفقًا لفقهاء القانون ال ي قامت باحتجازهم أثن ة الت ى الدول ئولية عل س

ة   وفي حال تم نقلهم إلى. ت العدائيةسير العمليا معسكرات األسر، فيجب أن تتم عملية النقل تحت إشراف ورعاي

                                                            
  .عامر الزمايل، مدخل إىل القانون الدوىل اإلنساين 24
  .عامر الزمايل، مدخل إيل القانون الدويل اإلنساين 25
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وال يجوز نقلهم إلى أرض دولة ليست طرف في االتفاقية الثالثة، والتي تكون غير قادرة . قوات التحالف مجتمعة
  26.ألحكام الواردة فيهاعلى تطبيق ا

يهم الشروط     أما إذا وقع المقاتلين المشارآين في قوات التحالفات الدولية في قبضة الطرف المعادي، وتوافرت ف
ة ألسرى           ة جنيف الثالث ا اتفاقي ي توجبه ة الت ة القانوني الواجب توافرها في أسرى الحرب، فإنهم يتمتعون بالحماي

  .الحرب
   

 :قوات المنظمات الدولية .2

ة      ة األخرى آمنظم تناقش الفقرة الوضع القانوني للقوات المنضوية تحت لواء األمم المتحدة، أو المنظمات الدولي
ذه المنظمات       ة له وات المسلحة التابع ى الق د جاء في   . الوحدة اإلفريقية، ومدى انطباق اتفاقية جنيف الثالثة عل  فق

م المتحدة   ) 1/ف( المادة األولى دوليين،          "من ميثاق هيئة األم م المتحدة في حفظ السلم واألمن ال ل مقاصد األم تتمث
وتحقيقًا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشترآة الفّعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وتقمع أعمال العدوان 

ان            دل والق ادئ الع ا لمب ذرع بالوسائل السلمية، وفق دولي، لحل المنازعات    وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم، وتت ون ال
  ".الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها

  
ظ السالم       -مجلس األمن    -وطبقًا لنص المادة المذآورة فإنه يحق لهيئة األمم المتحدة  وات حف رر إرسال ق أن تق

دو  . الدولية تحقيقًا للسلم واألمن الدوليين انون ال وات حال      ففي هذه الحالة هل ينطبق الق ذه الق ى ه لي اإلنساني عل
م المتحدة         . استخدمت القوة ر األم ا تعتب ار السؤال حول إذا م ا يث ظ السالم     –وهن وات حف زاع،     -ق ًا في الن طرف

وحول الحالة القانونية ومدى انطباق اتفاقية جنيف الثالثة في حال تم احتجاز األفراد التابعين لها من قبل أطراف  
  .النزاع
   

ي       فالمنظمات ذه المنظمات هي الت ا ه الدولية ليست أطرافًا متعاقدة في اتفاقيات جنيف، بل الدول التي تشّكل منه
ات    ذه االتفاقي ة           . يحق لها التوقيع واالنضمام له م المتحدة في بداي اق األم ذآورة من ميث ادة الم ًا لنص الم وتطبيق

ظ األم     ام حف ا مه زاع آوري ي ن دة ف م المتح ت األم ينات، أوآل دة   الخمس ات المتح ى الوالي دوليين إل لم ال ن والس
ام            ىاألمريكية التي لم تكن ه  ات جنيف لع ى اتفاقي ًا مصادقة عل ا، أطراف زاع في آوري  – 1994أو أطراف الن

وا       -وخصوصًا االتفاقية الثالثة  ا وافق ا وقته زاع في آوري ى  إال أن أطراف الن ة جنيف     عل ق اتفاقي زام بتطبي االلت
ات المتحدة، أسرى حرب        الثالثة، حيث اعتبر ين في الوالي من وقع في قبضة العدو من قوات حفظ األمن الممثل

  .ويتمتعون بالحماية التي يكتسبها أسير الحرب
  

ة        1956وعندما أرسلت قوات الطوارئ التابعة لألمم المتحدة سنة  ة الدولي يناء وقطاع غزة، طالبت اللجن إلى س
وات الطوارئ         للصليب األحمر لألمين العام لألمم ا ات جنيف من جانب ق ق اتفاقي لمتحدة بضرورة ضمان تطبي

ات   . التي تواجدت في المنطقة حيث أجاب األمين العام بأن القوات الموضوعة في خدمة المنظمة ستطبق االتفاقي
ام      . عند الضرورة ة للصليب األحمر في الع دول األطراف       1961آما قامت اللجنة الدولي ى ال ذآرة إل ه م بتوجي

ل      ا االلتزام بالعم ة، ب ة والجماعي ئولياتها الفردي احترام مس ا ب ف، تطالبه ات جني ي اتفاقي دة ف ى لمتعاق ق عل تطبي
  .اتفاقيات جنيف والمنصوص عليها بموجب المادة األولى المشترآة

  

دة لرف   ورفضت األمم المتحدة ما جاء في المذآرة المقدمة من الصليب األحمر مقدمة  ة المؤي ضها  الحجج القانوني
  :تطبيق اتفاقيات جنيف وخصوصًا االتفاقية الثالثة على األشخاص المحتجزين، وذلك على الشكل التالي

 .أن هيئة األمم المتحدة ليست طرفًا متعاقدًا في اتفاقيات جنيف .1
 . لم يرد نص في اتفاقيات جنيف يخول المنظمات الدولية بالتصديق عليها، آما هو الشأن بالنسبة للدول .2
ه      ال يمك .3 ا هو منصوص علي ًا لم ن تشبيه وضع األمم المتحدة بوضع أي طرف من أطراف النزاع، وفق

 .في اتفاقيات جنيف
ا           .4 ا عن دوره ى خروجه ذلك يعن ظ السالم، ف وات حف ى ق في حال تم تطبيق القانون الدولي اإلنساني عل

ذه   أي " المحايد الذي يتمتع بالحصانات واالمتيازات، لتصبح طرفًا ممكن مهاجمته  أن االعتراف بحق ه
القوات بالحصول على المعاملة التي يتمتع بها األسرى، نتيجة لمشارآتهم في القتال، يجعلهم أهدافا مشروعة  

  27".للهجوم من قبل الطرف المعادى

                                                            
  .عامر الزماىل، مدخل إىل القانون الدوىل اإلنساىن 26
 .حممد الشاللدة، مرجع سابق 27
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ى                 دوليين، أدى إل لم واألمن ال ظ الس ا في حف رتبطين به راد الم ظ السالم واألف وات حف ة وجود ق د مهم ومع تزاي

ايتهم    مبادرة ا ة تختص بحم دة دولي م      . لعديد من الدول إلى تبني فكرة إبرام معاه ة لألم ة العام ذلك أقرت الجمعي ل
ة بشأن     ه اتفاقي م المتحدة والموظفين      "المتحدة في دورتها التاسعة واألربعين قرارًا اعتمدت في سالمة موظفي األم

ى أي عملي     28"المرتبطين بها ق عل ة ال تنطب ذه االتفاقي إجراء من إجراءات        ، إال أن ه ا مجلس األمن آ أذن به ة ي
وات مسلحة       اتلين ضد ق راد آمق اإلنفاذ بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، ويشارك فيها أي من األف

دم    . منظمة، وينطبق عليها قانون النزاعات المسلحة الدولية ا بع ق أوله حيث تضمنت االتفاقية شروطًا وقائية تتعل
   29.لقانون الدولي اإلنساني ومعايير حقوق اإلنسان الدوليةالمس بتطبيق ا

  
د حدة             ا، نتيجة لتزاي ة له وات التابع ى الق ات جنيف عل اق اتفاقي رافض النطب وغيرت األمم المتحدة من موقفها ال

ا         ي يتواجدون فيه زاع الت اطق الن م المتحدة، في من ق  . األخطار التي تتعرض لها القوات التابعة لألم  فقبلت تطبي
  . القانون الدولي اإلنساني على القوات الخاضعة إلشرافها

  

ام     ي ع دة ف م المتح ن األم اب الصادر ع ي الكت ف ف ذا الموق ل ه م "، والخاص 1999ويتمث وات األم احترام ق ب
اني دولي اإلنس انون ال دة للق مية " المتح ه تس ق علي ذي أطل دوري"وال اب ال ى  ".الكت دوري عل اب ال ق الكت و ينطب

م              العمليات ا اق األم ابع من ميث نظم بموجب الفصل الس تم تحت إشرافها، وت م المتحدة وت ادة األم لتي تخضع لقي
. فالفرق الوطنية المشارآة في هذه القوات تخضع للقانون الدولي اإلنساني وتنطبق عليها اتفاقات جنيف . المتحدة

ة  ووفقًا لما ورد في المادة الثامنة من الكتاب الدوري، بخصوص معاملة ا ألشخاص المحتجزين من القوات التابع
ع         م المتحدة في حال أن وق ة لألم وات التابع لألمم المتحدة، وفقًا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة، أصبحت الق

ة        ة الثالث ا االتفاقي ي توجبه ة الت ة القانوني .  أحد األفراد التابعين لها بقبضة الدولة المعادية باألسر، يتمتعون بالحماي
ة        وف ة جنيف الثالث ام اتفاقي ق أحك زم  بتطبي ة تل ى حال قامت هذه القوات باحتجاز المقاتلين التابعين للدولة المعادي

   30.على األشخاص المحتجزين لديها
   

                                                            
   1/1/1999و دخلت االتفاقية حيز النفاذ بتاريخ  17/2/1995الصادر بتاريخ  A.Res.45/59القراررقم   28
 .عامر الزمايل، مرجع سابق 29
  .حممد الشاللدة، مرجع سابق 30
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