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 داءــــــــــــالإه
       

 اإىل من ادبين ورابين ضبيا وضادكين شااب اىل من حتمل املشاق وامطؼاب

 من اجيل اىل اذلي اغطاين لك يش ومل ايخذ مين ادىن يش اىل

 ))ايب امؼزيز(( امغايل امد هللا يل يف معره .. امني ..

 

 اىل من محلتين جنينا وارضؼتين وربتين ضغريا وحنت ػيل كبريا اىل

 وهمجة فؤادي ومطدر احلنان وامرمحة يف حيايت اىل منبعهور غيين 

 احلب امطايف .. اىل ))ايم احلبيبة (( امغامية امد هللا يف معرها .. امني ..

 

 اىل ضاحب امفضل امجليل اموافر وامؼطاء اجلزيل املشكور اىل الاب

 والاخ وامطديق اىل احلبيب اخمللص اذلي ل يؼطي بال حدود

 وجيزل بال ملابل          -
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 وحقدٌر شكر
 بعد امتاو هرا  انبحث   ال ٌسعين  اال اٌ احقدو جبزٌم انشكر

 وانخقدٌر اىل اسخاذي انفاضم و . عبد انباسط عبد انرحٍى

 عباس  عهى يا برنه يٍ جهىد قًٍت ويخابعت دائًت وحىجٍهاث

 سدٌدة طىال فرتة انبحث وفقه اهلل حعاىل نكم خري وصالح

 كًا احقدو بانشكر اىل مجٍع اساحرحً يف قسى انقاَىٌ

 يٍ جهد حخى وصهج اىل هره املرحهت وفقهى اهلل مجٍعاملا برنى ا 

 واهلل ويل انخىفٍق
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 المقدمة

كما كرم هللا اإلنسان فقد كرمته المواثٌق الدولٌة وكان اإلعلن العالمً لحقوق  

واضحا فً استهلل مواده الثلثٌن باإلشارة إلى أهمٌة المحافظة  1948اإلنسان عام 

 على كرامة اإلنسان كما ورد فً الفقرة االولى من الدٌباجة ولم ٌبالغ واضعوا

اإلعلن اعتبروا المحافظة على كرامة االنسان أساسا لسٌادة الحق والعدل والسلم 

داخل المجتمع الوطنً وفً إطار المجتمع الدولً وهو ما أثبتته االحداث الوطنٌة 

والدولٌة خلل نصف القرن الماضً اذا كان اإلهدار كرامة اإلنسان والشعوب 

القلقل واالضطرابات واالرهاب والنزاعات انتهاك الحقوق األساسٌة مدعاة إلثارة 

 . المسلحة

 اهمٌة البحث :

هً تسعى المنظمة الصلٌب االحمر الدولٌة فً حماٌة حقوق االنسان ورفع المعاناة 

والتخفٌف عنها وتفادي االضرار الجسٌمة التً تصٌب البٌئة من كثرة الدمار 

لٌة واثارها المدمرة على والتخرٌب الذي ٌحدث من خلل النزاعات الدولٌة والداخ

 السكان والبٌئة .

 مشكلة البحث 

تدور مشكلة البحث عن دور منظمة الصلٌب االحمر الدولٌة فً حماٌة حقوق 

االنسان للضرابات والنزاعات الداخلٌة والدولٌة التً تقوم بانتهاك حقوق االنسان 

الدولٌة والداخلٌة  وانشأت هذه المنظمة من اجل حماٌة االفراد فً النزاعات المسلحة

من مدنٌٌن وعسكرٌٌن ونقل الجرحى والمرضى ومساعدتهم وتقدٌم العون لهم 

 بعض النظر عن الدٌن او المعتقد او اللون او الجنس وطائفة ما .
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 منهج البحث 

اعتمد البحث على العدٌد من المراجع التً اغنت البحث فً كل جوانبه وارجو ان 

بحث فان اصبت فالكمال هلل وحده وان اخطأت فاهلل اكون قد وفٌت جزء من حق ال

 الحكمة والكمال وصلى هللا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

 هٌكلٌة البحث 

 ماهٌة منظمة الصلٌب االحمر الدولٌة . -المبحث االول : -1

 المطلب االول : النشأة التارٌخٌة . -2

 تحدة طبٌعة عمل المنظمة وعلقتها باالمم الم -المطلب الثانً : -3

 طبٌعة عمل المنظمة . -الفرع االول : -4

 منظمة الصلٌب االحمر الدولٌة وعلقتها باالمم المتحدة  -الفرع الثانً : -5

دور منظمة الصلٌب االحمر الدولٌة فً حماٌة حقوق  -المبحث الثانً : -6

 االنسان .

دور منظمة الصلٌب االحمر الدولٌة فً حماٌتها للنزاعات  -المطلب االول : -7

 ٌة .الدول

دور منظمة الصلٌب االحمر الدولٌة فً حماٌتها النزاعات  -المطلب الثانً : -8

 الداخلٌة .
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 االول المبحث

 الدولٌة االحمر الصلٌب منظمة ماهٌة

,  الحماٌة توفٌر بمهمة تضطلع ومستقلة ومحاٌدة متحٌزة غٌر منظمة وهً         

 وعسكرٌٌن مدنٌٌن من الداخلً والعنف,  المسلحة النزاعات لضحاٌا والمساعدة

 االطراف الدول به الٌها عهد الذي التفوٌض بموجب اللجنة وتتدخل.سواء حد على

 اللجنة وتسعى. 1977 لعام االضافٌان بروتوكولٌها,  1949 لعام جنٌف اتفاقٌة فً

 الدولٌة اللجنة مهمة ان.  االنسانً الدولً القانون بتروٌج,  لمعاناة تفادي الى جاهدة

 االمم كمنظمة الحكومٌة الدولٌة الوكاالت كل عن ٌمٌزها القانونً ووضعها ,

 . مثل المتحدة

,  السلطات مع مقر اتفاقٌات عقدت الدولٌة اللجنة فٌها تعمل التً البلدان غالبٌة وفً

 الدولٌة اللجنة تتمتع,  الدولً القانون الحكام تخضع التً االتفاقٌات هذه خلل ومن

,  الدولٌة الحكومٌة للمنظمات سوى عادة تمنع ال التً والحصانات, باالمتٌازات

 من وغٌرها المبانً وحصانات القضائٌة الحصانات,  الحصانات هذه وتشمل

 الدولٌة للجنة عنها غنى ال واالمتٌازات هذه الحصانات ان االمر واقع وفً,  الوثائق

,  الحٌاد,  اولهما,  به تضطلع الذي للعمل ضرورٌٌن شرطٌن تكفل حٌث, 

 ٌكفل الذي االمر,  سوٌسرا مع النوع هذا من اتفاقا اللجنة عقدت لقد  واالستقلل

 اللجنة نشأة فً الفضل وٌعود.  السوٌسرٌة الحكومة عن عملها وحرٌة استقللها

 HENRI DONAN السوٌسري  واصرار المواطن رؤٌة الى,  الدولٌة
(1)

 

 

 

 

الحماٌة الدولٌة للطفال اثناء النزاعات المسلحة , دار النهضة  د . محمود سعٌد محمود ,( 1)

 .244, ص  2227العربٌة , القاهرة , 
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 االولالمطلب 

 النشأة التارٌخٌة

منذ انشاء اللجنة الدولٌة  االنسانً ظهرت بوادر قواعد القانون الدولً         

احد سكان جنٌف وكان ٌقوم  للصلٌب األحمر وتعود إلى مبادرة )هنزي دونان(

فً مقاطعة لومباردٌا اذ انتضرت قوات فرنسا   )بزٌارة مٌدان معركة ) سولفرٌنو

وسردنٌا على النمساوٌٌن وتاثر امام منظر االعداد الكبٌرة من الجرحى الذٌن 

تركوادون عناٌة فً مٌدان القتال حتى انه كرس الجزء االكبر من حٌاته للبحث عن 

وكان لكتابه ) تذكار  , انونٌة من شأنها تحسٌن حال ضحاٌا الحربحلول عملٌة وق

تاثٌر فً الراي العام فً سوٌسرا وفً غٌرها من  1862سولفرٌنو ( الذي نشر عام 

البلد . بعد ذلك قررت الحكومة السوٌسرٌة الدعوة الى عقد مؤتمر دبلوماسً فً 

حال الجرحى من العسكرٌٌن  جنٌف وفً نهاٌته تم توقٌع االتفاقٌة المتعلقة بتحسٌن

ولما كانت سوٌسرا صاحبة المبادرة لهذه الدعوة  . التابعٌن للقوات المسلحة المٌدانٌة

, فقد تقرره اتخاذ الوان علم االتحاد السوٌسري صلٌب ابٌض على ارضٌة حمراء 

فً وضع عكسً اي صلٌب احمر على ارضٌة بٌضاء كعلمة ممٌزة لغوث 

الى اللجنة الدولٌة  1880تحولت لجنة الخمسة عام الجرحى من العسكرٌٌن و

وهو اسم احتفظت به حتى الٌوم وبعد ذلك فقد انشئت تدرٌجٌا  للصلٌب االحمر

جمعٌات وطنٌة عدٌدة اتخذت الشعار نفسه وبناء على طلب بعض الدول االسلمٌة 

اال اجٌزة لها استخدام الهلل االحمر وشعار االسد والشمس بناء على طلب اٌران 

واتخذ  1982ان هذه البلد وهو الوحٌد الذي استخدم الشعار االخٌر وتخلت عنه عام 

الهلل االحمر وازداد عدد الجمعٌات الوطنٌة شٌئا فشٌئا واذ انشئت فً بارٌس عام 

والرابطة 1939رابطة جمعٌات االحمر التً نقلت مقرها الى جنٌف عام  1919
(1)

. 

 

عماد محمد ربٌع , موسوعة القانون الدولً االنسانً , . د( د. سهٌل حسٌن الفتلوي و1)

 .46, ص  2227الطبعة االولى , دار الثقافة للنشر والتوزٌع , عمان , 
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منظمة دولٌة على الرغم من انها غٌر حكومٌة فً حٌن ان اللجنة الدولٌة للصلٌب 

ها االحمر تعد شخصٌة قانونٌة سوٌسرٌة من حٌث الجوهر على الرغم من صلحٌت

 . على الصعٌد الدولً وال ٌجوز ان ٌنظم الٌها سوى الرعاٌا السوٌسرٌٌن وحدهم

لهذا فان اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر تتعرض للنقد لما لها من طابع سوٌسري اال 

عند وقوع  تأخٌرالعمل دون  وإمكانٌةان هذا الطابع نفسه ٌضمن للجنة حٌادها التام 

ٌرى البعض ان اللجنة لو كانت منظمة دولٌة منازعات مسلحة او اضطرابات و

تخص الدول الصطدمت بكثٌر من المصاعب وفً مقدمة هذه المصاعب وضع 

ان  . نظام لتوزٌع المقاعد بٌن مختلف الدول والمناطق من ناحٌة ولغدا من المحتم

تسبق قرار غوث هذا البلد او ذاك مناقشات طوٌلة عسٌرة تعكس الخلفات السٌاسٌة 

شٌع الفرقة فً العالم وتعرقل العمل السرٌع , وتجعل من العسٌرقبوله من التً ت

جانب االطراف المعنٌة وتم االتفاق مؤخرا على ان ٌكون لهذه اللجان الدولٌة شعار 

ومن الملحظ ان المنظمات  . موحد وهو مرٌع توضع فٌه شعار اللجان الوطنٌة

الحروب وتصدر بٌانات عن  ثارتتابع ا بدأتالمتخصصة فً متابعة حقوق االنسان 

انتهاكات القانون الدولً االنسانً ومن هذه المنظمات منظمة العفو الدولٌة ومنظمة 

هٌومن راٌتس وتش وغٌرها من المنظمات االنسانٌة 
(1)

 

عندما شاء القدر برجل االعمال السوٌسري , هنري دونان , ان ٌشاهد اهوال        

 :و ( , كتب فً مذكراته اقتراحٌندنٌة ) سولفرٌنومذابح الحرب التً دارات فً م

(2) ةالخدمات الطبٌة فً القوات المسلحهو كفالة الحصانة الفراد  -االول :
 

 

 

 .47د. سهٌل حسٌن الفتلوي و . د . عماد محمد ربٌع , نفس المصدر , ص  (1)

, المدخل لدراسة القانون الدولً االنسانً , دار النهضة العربٌة ,  سعٌد سالم جوٌلً (2)

 .229, ص  2222 – 2221القاهرة , 
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هو انشاء جمعٌات للغاثة تتولى رعاٌة الجنود الجرحى والمرضى فً  -الثانً :

المٌدان . وكان االقتراح االول علمة على طرٌق تطور القانون الدولً االنسانً , 

واالتفاقٌات التً تلتها . اما االقتراح  1864باعتماد اتفاقٌة جنٌف لعام وهو ما تحقق 

الثانً فقد افضى الى انشا جمعٌات الصلٌب االحمر ثم جمعٌات الهلل االحمر , 

وقد حث دونان على ة ( ة ) الجمعٌات الوطنٌوالتً اطلقت علٌها اٌضٌا تسمٌ

بمجرد بحٌث تكون مهٌئة للعمل  المبادرة الى انشاء هذه الجمعٌات فً وقت السلم ,

 . حاندالع النزاع المسل

قرار اخر ارسى مبادئ التنظٌم الداخلً  1863كما صدر عن مؤتمر  -

والعلقات فٌما بٌن تلك الجمعٌات التً تقرر انشائها , وذلك من خلل لجنة 

 اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر ( ) 1875جنٌف , تلك اللجنة التً اصبحت 

. ومع ظهور وتزاٌد الجمعٌات الوطنٌة الجدٌدة , تزاٌدت اختصاصات تلك 

اللجنة , خاصة فً مجال ما ٌسمى )االعتراف بالجمعٌات الوطنٌة ( وقد بلغ 

 .( 176ت بها اللجنة حتى الٌوم ) عدد الجمعٌات الوطنٌة التً اعترف

لهلل وٌوجد اٌضا ما ٌسمى ) االتحاد الولً لجمعٌات الصلٌب االحمر وا

باسم ) رابطة جمعٌات الصلٌب االحمر( وٌضم  1919االحمر( الذي تاسس 

وما  عضو اهم الجمعٌات الوطنٌة المعترف بها  176هذا االتحاد الٌوم 

( وٌستفاد من هذه النصوص ان 26( , )12( , )9نصت علٌه المواد )

 موظفً الجمعٌات الوطنٌة ٌتمتعون بذات الحماٌة التً ٌتمتع بها افراد

الخدمات الطبٌىة فً القوات المسلحة , فً زمن النزاع المسلح بالشروط 

 :التالٌة

وهً  ان ٌقتصر العمل الذي ٌؤدونه على مهام معٌنة دون سواها -1
(1( 

 

 . 229سعٌد سالم جوٌلً , المصدر السابق , ص (1)
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عن الجرحى والمرضى او جمعهم او نقلهم او معالجتهم او الوقاٌة من البحث 

  ادارة الوحدات والمنشات الطبٌة  او,االمراض

 بما ٌترتب على ذلك من نتائج فٌماان ٌخضعوا للقوانٌن واللوائح العسكرٌة )  -2

  واللوائح والزي ......... الخ ٌتعلق باالمن

ان ٌكونوا تابعٌن لجمعٌة معترف بها ومرخص لها على النحو الواجب من قبل  -3

الخرى بهذا االعتراف والترخٌص . وقد تطور على ان ٌتم اخطار الدول ا,حكومتها

فلم ٌعد محصورا فً اغاثة الجنود الجرحى  –الٌوم  –نشاط الجمعٌات الوطنٌة 

ذلك من االنشطة المرتبطة بالنزاع المسلح , بل تجاوز  والمرضى فً المٌدان وغٌر

ٌب ذلك الى تقدٌم المساعدة للسرى والمدنٌن  , والعمل فً وقت السلم من اجل تدر

استخدام الشارة لغرض التعرٌف , والحق فً  العاملٌن المؤهلٌن , واالنفراد بحق 

وتصبح الجمعٌات الوطنٌة للصلٌب  . معٌنة الترخٌص للغٌر باستخدام الشارة بشروط

الدولٌة بمجرد االعتراف بها من قبل  االحمر والهلل االحمر عناصر فً الحركة

 ظل شروط معٌنة  اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر , فً

 -: هً

ان تكون الجمعٌة الوحٌدة للصلٌب  -2ان ٌتم تاسٌسها فً اقلٌم دولة مستقلة  -1

من قبل  –على النحو الواجب  –ان تكون معترفا بها  -3والهلل االحمر  االحمر 

 .الصلٌب االحمر او الهلل االحمر ان تستخدم اسم وشارة  -4الحكومة الشرعٌة 

اما بالنسبة للتحاد الولً للصلٌب االحمر والهلل االحمر , والذي تاسس عام 

فٌهدف طبقا للمادة الثانٌة من وثٌقة انشائه الى ان ٌلهم وٌشجع وٌسهل   1919

بها الجمعٌات االوقات جمٌع اشكال االنشطة االنسانٌة التً تقوم  وٌدعم فً جمٌع

نسانٌة والتخفٌف منها واالسهام بالتالً فً منع المعاناة اال على االعضاء بغٌة العمل

على السلم وتعزٌزه فً العالم ( المحافظة 
(1)

 

 

 .232سعٌد سالم جوٌلً , المصدرالسابق , ص ( 1)
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 لمطلب الثانًا

 طبٌعة عمل المنظمة وعالقاتها باالمم المتحدة

 ولالفرع اال

 طبٌعة عمل المنظمة

وقد توصلت اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر , ومن خبرتها الطوٌلة , الى          

قناعة بان علٌها ان تقوم بانشطة متنوعة من اجل ان تكون فعالة فً عملها , انشطة 

تتعلق ببعضها  كأنشطةال ٌجب النظر الى كل منها بشكل منفصل عن االخر , بل 

 .طة اكثر فاكثر للسنوات الماضٌةشالبعض . وقد توضحت الطبٌعة المتممة لهذه االن

وتتلئم جمٌعها معا فتشكل  , نشاط من هذه االنشطة بانشطة اخرىوٌتربط كل 

الذي تطور الى  ,مجموعة متماسكة . اي ان العمل االنسانً فً المٌدان ٌثٌر النقاش 

او  ,اجتماعات الخبراء فً شتى المجاالت , تؤدي بدورها الى احكام فً معاهدات 

مؤسسات دولٌة جدٌدة كالمحكمة الجنائٌة الدولٌة التً تم اعتماد نظامها االساسً فً 

 .  1998 العام 

اما المهمة التً تلً ذلك , فتكون فً العمل من اجل الوصول الى قبول عالمً  

عبر اقناع الدول من خلل حكومتها , ومجالسها النٌابٌة , وكبار  ,للقواعد الجدٌدة 

باهمٌة احترام هذه القواعد وكفالة ان ٌعرف الناس المبادئ  ... ى اخرهمسؤولٌها ال

وتوفٌر تعلٌم القانون الدولً االنسانً المناسب , فً  , االنسانٌة االساسٌة وٌفهموها

المدارس والجامعات , وادماج هذه المادة فً التدرٌب العسكري اما الهدف النهائً 

رب وتسهٌل مهمة من ٌسعون الى مساعدتهم من هذا النشاط , فهو افادة ضحاٌا الح

كافً  . لكن هذا لن ٌكون كافٌا . فالحرب ستبقى قاسٌة , ولن ٌكون هناك ابدا التزام

مشاكل جدٌدة تتطلب اشكال جدٌدة  ستظهربالقواعد التً شهدت كبح قساوتها . كما 

الجدٌد الواقع ونقاشات جدٌدة حول ملئمة الموجودة , او تطبٌقها على , من العمل
(1)

 

بك , القانون الدولً االنسانً العرفً , دار الكتب  –( جون ماري هنكرتس ولوٌزد وزوالد 1)

 . 2227والوثائق القومٌة , 
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وهكذا ستبقى عجلة القانون تدور , وستستمر المساعً باتجاه هدف من الممكن ان 

ال ٌتحقق ٌوما بالكامل , وهو وضع حد النزاعات المسلحة . وضع الواقع بلزمه 

فً الحروب التً ال تحصى , ٌتوجب  تراجع هذا الهدف احٌانا وسط االلم والكرب

ٌعمل فً مكتب على تطوٌر  مً الذيعلٌنا التقدم دائما باتجاه الهدف . ان المحا

القانون الدولً االنسانً , ٌقوم بعمل مختلف عن الجراح الذي ٌداوي الجرحى , او 

اخصائً التغذٌة فً مخٌم اللجئٌن . لكنهم ٌسعون جمٌعهم لتحقٌق الهدف نفسه , 

كل من موقعه دائرة القانون والعمل االنسانً , التً ال غنى عنها.غٌر ان التاكٌد 

لى الدور الذي ٌلعبه الخبراء القانونٌون لٌس كافٌا لتبرٌر القٌام بدراسة حول ع

 القانون الدولً االنسانً العرفً . وكجزء من العملٌة المشار الٌها انفا , قامت اللجنة

الدولٌة للصلٌب االحمر فً السنوات الماضٌة بتخصٌص موارد هامة لدراسة حال 

هذه الموارد تبقى محدودة كان علٌها االنتفاء من بٌن القانون ونشر المعرفة به . لكن 

خٌارات متعددة فً الحقل القانونً . ٌجب اعطاء االولوٌة لتطوٌر قانون جدٌد 

لتعزٌز التشرٌعات الوطنٌة , ام االٌضاح بعض نواحً التنفٌذ العملً , ام الستشارة 

راي العام , كوسٌلة خبراء بشأن مسائل حسابٌة ام لتدرٌب العسكرٌٌن , ام لتحرٌك ال

ان جمٌع هذه االنشطة ضرورٌة حدما , لكن السؤال الذي  لتامٌن التزام اكبر ؟

وكان االمر الفرٌد حول الدراسة المقترحة بشان  ٌطرح هو : اٌن تكمن االولوٌة ؟

القانون العرفً انها غٌر صالحة للتسوٌة وانصاف الحلول . وكان من بٌن القٌام 

الوسائل للقٌام بها بشكل جٌد او تجاوزها على اساس ان قٌمتها  بالدراسة والتاكد من

لتتحدد بشكل كامل وفقا لمصداقٌة . واتخذ القرار فٌنهاٌة المطاف بالمضً 

بالمشروع , وكلف القسم القانونً للجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بالمهمة الصعبة . 

السراف فً االنفاق واعطً الوسائل اللزمة للقٌام بالعمل كامل . ولم ٌكن ا

ضرورٌا , اذا ان حسن حظ اللجنة الدولٌة انها تستطٌع االعتماد على العمل 

التطوعً الذي ٌقوم به عدد كبٌر من الخبراء البارزٌن فً العالم .
(1)

 

 بك , المصدر السابق . –جون ماري هنكرتس ولوٌزد ( 1)
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  :الدور الرقابً للجنة الدولٌة للصلٌب االحمر -اوال :

تمارس اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر دورا رقابٌا , من خلل مجموعة من            

 : االلٌات ٌمكن اٌجازها من خلل العرض التالً

 : اصدار المذكرات 

لضمان التطبٌق الدقٌق لقواعد القانون الدولً االنسانً , قد تلجأ اللجنة الدولٌة  

و كتابٌة الطراف النزاع , وذلك للصلٌب االحمر الى اصدار مذكرات شفوٌة ا

لتذكٌرهم بقواعد القانون الدولً االنسانً , كالتذكٌر بااللتزام بالمعاملة االنسانٌة 

بااللتزام بالمعاملة االنسانٌة لضحاٌا النزاعات ,  والتذكٌر , لضحاٌا النزاعات

ثار المدمرة والتذكٌر باللتزام بتوفٌر الحماٌة الفراد الخدمات الطبٌة , والتذكٌر باال

ومن  . التً تلحقها بعض الوسائل القتالٌة بالبٌئة المحٌطة بالعملٌات القتالٌة ...... الخ

امثلة المذكرات التً اصدرتها اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر تلك المذكرات التً 

, فً الوقت الذي باشرت فٌه قوات  1991كانون الثانً  17اصدرتها اللجنة فً 

بقٌادة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة , التدخل الجوي الجبار العراق  التحالف الغربً

 : المذكر على االنسحاب من الكوٌت , وقد جاء فً هذه

  ٌجب معاملة العسكرٌٌن الجرحى والمرضى والغرقى , وكذلك المقاتلٌن

 . العاجزٌن عن القتال بكل انسانٌة

  الصحٌة فً كل وقت  ٌجب احترام افراد الخدمات الصحٌة والمنشأت 

  ان حق اختٌار وسائل واسالٌب القتال لٌس حقا مطلقا. 

  ٌحضر القانون الدولً االنسانً بعض وسائل واسالٌب القتال )كاالسلحة

 (. البٌولوجٌة – الكٌمائٌة

 ً(1). ال ٌتناسب اللجوء الى السلح النووي مع قواعد القانون الدولً االنسان  

عبد ربه ابراهٌم , المدخل لدراسة القانون الدولً االنسانً ,  هشام بشٌر . أ . ابراهٌم (1)

 . 81, ص 2212الطبعة االولى , دون دار النشر , القاهرة , 
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  ٌحضر القانون الدولً االنسانً اي هجوم ٌؤدي الى أضرار واسعة النطاق

ودائمة وخطٌرة بالبٌئة الطبٌعٌة , كما ٌحظر اي هجوم على الممتلكات 

 . فاظ على حٌاة السكان المدنٌٌنالضرورٌة للح

 : تلقً الشكاوي ونقلها-ثانٌا :

تقوم اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بتلقً شكاوي من الجهات المتضررة من انتهاك  

قواعد القانون الدولً االنسانً , ونقلها للطرف المتجاوز لهذه القواعد لوضع حد لها 

الدولٌة للصلٌب االحمر , من حٌث طبٌعتها وتنقسم الشكاوي التً تتلقاها اللجنة  ,

 : الى فئتٌن

شكاوي تتعلق بعدم تطبٌق او سوء تطبٌق احكام االتفاقٌات الدولٌة  الفئة االولى : 

االنسانٌة , من قبل احد اطراف النزاع , وٌمكن للجنة الدولٌة التاكد من مدى صحة 

معسكرات االسرى  هذه الشكاوي بتكثٌف جهود مندوبٌها المٌدانٌٌن , بزٌارة

فمثل اذا كانت الشكوى تتعلق بذلك , او االطلع على مدى االضرار  ,والمعتقلٌن 

التً لحقت بالبٌئة المدنٌة او الطبٌعة المحٌطة بالعملٌات العدائٌة , فً حالة الشكوى 

حول عدم تطبٌق او تجاوز قواعد حماٌة البٌئة , وٌمكن للجنة الدولٌة فً حال 

ً االتصال بالجهات المسؤلة واقناعها بتصوٌب اٌة اخطاء او الكشف المٌدان

 تجاوزات ٌبلغ عنها مندوبوها

شكاوي من حٌث انتهاكات خطٌرة لقواعد القانون الدولً االنسانً  الفئة الثانٌة :

التً ترتكب فً ضروف ال تستطٌع اللجنة الدولٌة اتخاذ اجراءات مباشرة لحماٌة 

كالشكوى حول القواعد المتعلقة بادارة العملٌات القتالٌة او انتهاكات  ,الضحاٌا 

جسٌمة لقواعد حماٌة البٌئة باحداث اضرار واسعة االنتشار وطوٌلة االمد وشدٌدة 

االثر , وفً مثل هذه الحالة تجد الللجنة الدولٌة نفسها مضطرة بعدم االكتفاء بنقل 

انات علنٌة لوقف مثل هذه االنتهاكات الشكوى للجهة المسؤولة , وانما اصدار بٌ

الجسٌمة لقواعد القانون الدولً االنسانً 
(1)

 

 .82-81د . هشام بشٌر . أ . ابراهٌم عبد ربه ابراهٌم , المصدر السابق , ص ( 1)
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, ارتبطت اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر , وهً الطرف المؤسس  نشأتهامنذ 

للحركة الدولٌة للصلٌب االحمر والهلل االحمر , على نحو وثٌق , بتطور القانون 

الدولً االنسانً والواقع ان اللجنة الدولٌة كانت صاحبة المبادرة فً اقتراح اتفاقٌات 

الجرحى والمرضى بالجٌوش  والخاصة بتحسٌن احوال 1864جنٌف االولى لعام 

ومنذ ذلك الوقت , كرست اللجنة الدولٌة جهودها لتطوٌر هذا القانون فً  .فً المٌدان

ضوء تطور المنازعات وٌعكف خبراؤها القانونٌون على تطوٌر القانون الدولً 

بٌد ان  . االنسانً وتروٌجه وشرحه من خلل التعلٌقات ,فظل عن االسهام فً نشره

ولٌة تسعى اٌضا نحو انفاذ القانون الدولً االنسانً وهً مكلفة بتوفٌر اللجنة الد

الحماٌة والمساعدة لضحاٌا المنازعات . والواقع انه ٌتغٌر علٌها )) االطلع بالمهام 

الموكلة الٌها بموجب اتفاقٌات جنٌف , والعمل على التطبٌق الدقٌق للقانون الدولً 

لحة وتلقى اٌة شكاوي بشأن االنتهاكات االنسانً المطبق فً المنازعات المس

المزعومة لذلك القانون (( و )) السعً فً جمٌع االوقات . كمؤسسة محاٌدة تمارس 

 –الدولٌة او غٌرها  –نشاطها االنسانً بصفة خاصة فً وقت المنازعات المسلحة 

الى تامٌن الحماٌة والمساعدة للعسكرٌٌن والمدنٌٌن من  –واالضطرابات الداخلٌة 

 ((. ضحاٌا هذه االحداث ونتائجها المباشرة

 1949هناك عدة اشارات الى اللجنة الدولٌة فً اتفاقٌات جنٌف لعام  

الت االضافٌة . وتوجب غالبٌة هذه االشارات على اللجنة الدولٌة ان ووالبروتوك

وفً التحلٌل  –وهناك مهام اخرى متروكة لتقدٌر المؤسسة  . تتدخل على نحو معٌن

 , فان ممارسة حق المبادرة ترتبط بالظروف واالحتٌاجاتاالخٌر 
(1)

  

 

 

( شرٌف عتلم , محاضرات فً القانون الدولً االنسانً , الطبعة الخامسة , دار الكتب 1)

 .151, ص  2225القومٌة , القاهرة , 
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 : وترمً اللجنة من خلل عملها الى حماٌة ومساعدة وٌتمثل عملها بالتحدٌد فٌما ٌلً

ٌارة االشخاص الذٌن حرموا من حرٌتهم اسرى حرب والمحتجزٌن المدنٌٌن ز -1

والمعتقلٌن السباب امنٌة وتزور مراكز االعتقال ) السجون والمعسكرات ( فقط 

  . للتأكد من ظروف االعتقال من الناحٌة المادٌة والنفسٌة

تشفٌات اغاثة الضحاٌا بمنحهم مساعد طبٌة كتقدٌم العلج الطبً وانشاء المس -2

 . ومراكز التاهٌل

تتدخل اللجنة الدولٌة اٌضا بواسطة الوكالة المركزٌة للبحث عن المفقودٌن حٌث  -3 

 : تتلخص مهام هذه الوكالة فٌما ٌلً

البحث عن االشخاص الذٌن انقطعت اخبارهم عن اهلهم او الذٌن بلغ عنهم انهم  –أ 

 . فقدوا

  نقل المراسلت العائلٌة عندما تكون وسائل االتصاالت العادٌة مقطوعة –ب  

 . تنظم جمع شمل العائلت واعادة االشخاص الى اوطانهم –ج  

زٌارة المعتقلٌن العسكرٌٌن والمدنٌٌن داخل المعسكرات والسجون  –د  

اخلٌة والمستشفٌات فً بلدان عدٌدة على اثر النزاعات المسلحة او االضطرابات الد

 .جمع شمل العائلت التً كانت قد انفصلت بسبب الحرب  -هـ 

اما فٌما ٌتعلق باالساس  . اغاثة المقعدٌن بسبب الحرب من مختلف مناطق العالم -و

القانونً لعمل اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر اثناء اي نزاع مسلح غٌر دولً او 

لها االسهام فً حل المشاكل بفضل  اثناء االضطرابات الداخلٌة رأت اللجنة انه ٌمكن

( المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌف االربع لسنة 2( )3حٌادها واستقللها وتمثل المادة )

االساس القانونً لتدخل اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر حٌث تنص على  1949لسنة 

انه ٌجوز لهٌئة انسانٌة غٌر متحٌزة كاللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر ان تعرض 

دماتها على اطراف النزاع خ
(1)

  

 
( د . فٌصل شطناوي , حقوق االنسان والقانون الدولً االنسانً , الطبعة الثانٌة , دار الحامد 1)

 .177, ص  2221للنشر والتوزٌع , عمان , 
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نشاطها االنسانً بصفة خاصة فً وقت النزاعات المسلحة الدولٌة او غٌرها 

الداخلٌة الى تامٌن الحماٌة والمساعدة للعسكرٌٌن او المدنٌٌن من  اواالضطرابات

 .ضحاٌا هذه االحداث ونتائجها المباشرة 

وتلتزم المادة الثالثة االنفة الذكر الدول بقبول الخدمات التً تعرضها اللجنة الدولٌة , 

ها ان وانما ٌتعٌن علٌها على االقل ان تبحثها بحسن نٌة وان ترد علٌها وال ٌجوز ل

تعتبر هذا العرض تدخل فً شؤونها الداخلٌة وفً حالة نشوب نزاع مسلح غٌر 

 3دولً على اللجنة الدولٌة ان تسهر على احترام االطراف اما االحكام المادة 

التً  3ال غٌر واما االحكام المادة  1949المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌف االربع لسنة 

ض الحاالت تطبق احكام اخرى بمقتضى اعتراف ٌكملها البروتوكول الثانً وفً بع

الطرف الحكومً بحالة الحرب , مما ٌؤدي الى تطبٌق الجزء االكبر من القانون 

الدولً االنسانً , او بمقتضى اتفاق صرٌح او ضمنً بٌن االطراف كما تحتفظ 

اللجنة الدولٌة بامكانٌة التدخل , خارج اطار النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة 

ضطرابات الداخلٌة اذا ماالحظت مشكلة انسانٌة ٌمكن لها االسهام فً حلها واال

 . بفضل خاصٌتها

  -:المبادئ االساسٌة للحركة الدولٌة للصلٌب االحمر 

تقوم اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بالمحافظة على مبادئ الصلٌب االحمر والهلل  

االحمر االساسٌة الدائمة السبعة وهً : مبدأ االنسانٌة , مبدأ عدم التحٌٌز, مبدأ 

الحٌاد , ومبدأ االستقلل , ومبدأ الطوعٌة , ومبدأ الوحدة , ومبدأ العلمٌة . ان حركة 

 1965االحمر الدولٌة لم ٌوضع لها مٌثاق سوى فً عام  الصلٌب االحمر والهلل

اثناء المؤتمر العشرٌن الذي عقد فً فٌنا والذي اعلن فٌه عن تلك المبادى السبعة 

. المذكورة اعله , وبقٌت اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر راعٌة لها
 (1)

 

 

 
 . 182( د. فٌصل شطناوي , المصدر السابق , ص 1)
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 الفرع الثانً

 وعالقتها باالمم المتحدةمنظمة الصلٌب االحمر الدولٌة 

 منح للجنة الدولٌة للصلٌب االحمر مركز المراقب لدى الجمعٌة العامة للمم          

تشرٌن االول اكتوبر  16المتحدة قررت الجمعٌة العامة للم المتحدة ٌوم الثلثاء 

دعوة اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر الى مشاركة كمراقب فً دورتها  1992

واشغالها .واعتمد مشروع قرار دون التصوٌت ٌقتضً بمنح اللجنة الدولٌة مركز 

لدول االعضاء فً االمم بٌن ادولة من  138المراقب وقد تبنت هذا المشروع 

دولة . وجاء فً نص القرار ماٌلً ))منح اللجنة الدولٌة  159دها دالمتحدة ع

مركز المراقب , نظرا لدورها الخاص ومهمها الخاصة الممنوحة  الصلٌب االحمر

ان الجمعٌة  1949اب اوغسطس  12لها بموجب اتفاقٌات جنٌف المؤرخة فً 

ام الممنوحة للجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بموجب اتفاقٌات العامة , اذ تشٌر الى المه

, واذا تاخذ فً اعتبارها الدور الخاص  1949اب اغسطس  12جنٌف المؤرخة فً 

الذي تقوم به , طبقا لذلك , اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر فً العلقات االنسانٌة 

ة واللجنة الدولٌة للصلٌب الدولٌة , ورغبة منها فً تعزٌز التعاون بٌن االمم المتحد

  ,االحمر

تقرر دعوة اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمرالى المشاركة فً دورات الجمعٌة  -1

  . العامة واعمالها بصفة مراقب

سجلت مسألة  .تطلب الى االمٌن العام ان ٌتخذ االجراء المناسب لتنفٌذ هذا القرار -2

منح اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر مركز المراقب فً جدول االعمال ٌطلب وجهه 

اب اغسطس ممثلو دائمون عن احدى  16الى االمٌن العام للمم المتحدة فً 

 نورد فٌما ٌلً نصها )) الوثٌقة رقموارفقت هذه الرسالة بمذكرة . وعشرٌن دولة 

(A/45/191)  وبمشروع القرار الذي جاء نصه اعله قدم مشروع القرار الى

الجمعٌة العامة الى االمم المتحدة 
(1) 

فً  القانون االسلمًوائل انور بندق , موسوعة القانون الدولً االنسانً ) مع النصوص ( 1)

 .567ص ,  2213هذا المجال ( , الطبعة االولى , دار مكتبة الوفاء القانونٌة , االسكندرٌة , 
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فً جلسته العادٌة صاحب السعادة السٌد فٌري تراكسلٌر الممثل الدائم الٌطالٌا الى 

هٌئة االمم التحدة الذي علل خطوته بحدث تارٌخً هو تواجد هنري دونان مؤسس 

 .الصلٌب

االحمر فً سولفرٌنو . وباسم المشاركٌن فً وضع مشروع القرار حً السٌد 

ٌب االحمر على مساهمتها فً تدوٌن وتطوٌر وتطبٌق تراكسلٌر اللجنة الدولٌة للصل

القانون الدولً االنسانً وعلى دورها كوسٌط محاٌد غٌر متغٌر ٌعمل بأتقان منذ 

سنة على صٌانة ونشر المثل االنسانٌة العلٌا فً حاالت النزاع المسلح .  125

تصة تتمتع والجدٌر بالذكر هنا ان الدولة ومنظمات اخرى , خاصة االقلٌمٌة او المخ

لكن هذه هً اول مرة ٌمنح فٌها المركز لهٌئة  .بمركز المراقب لدى االمم المتحدة

كما اكد السفٌر تراكسلٌر على ذلك  ,غٌر حكومٌة وبخصوص هذه النقطة بالذات 

واعربت الدولة على حساسٌتها ازاء الدولة الخاص الذي عهد به المجتمع الدولً 

تً وكلت الٌها بموجب اتفاقٌات جنٌف , وذلك هو ما للجنة الدولٌة وكذلك المهام ال

وكما جاء  . ٌجعل من اللجنة الدولٌة هٌئة فرٌدة من نوعها . بحكم طبٌعتها ومركزها

على لسان السٌد كوزنٌلو سورماروغا رئٌس اللجنة الدولٌة فان ))قبول اللجنة اللجنة 

لة الذي تقوم به هذه الهٌئة الدولٌة كمراقب لدى االمم المتحدة بعد اعتراف بارز بالدو

على المستوى الدولً (( . وباتخاذها هذا القرار تكون الجمعٌة العامة للمم المتحدة 

قد اكدت من جدٌد على مهام اللجنة الدولٌة والمبادئ التً تنشط عملها وخاصة مبدأ 

جنة الحٌاد وعدم التحٌز العالمٌة . والقرار سٌساهم اٌضا فً تعزٌز التعاون بٌن الل

وهٌئة االمم المتحدة . على المستوى التطبٌقً وبفضل امكانٌة التحدث عن مواضٌع 

من اختصاصها االطلع على وثائق الجمعٌة العامة وحضور جلساتها ولجانها 

سٌكون بامكان ممثلً اللجنة الدولٌة , سواء فً اجتماعات االمم المتحدة فً نٌورك 

تدخلو بسرعة وبشكل مباشر لدى المتحكمٌن ان ٌ , او فً جنٌف او فً اي مكان اخر

.  فً زمام االمور على الساحة الدولٌة
(1)

 

 568( وائل انور بندق , المصدر السابق , ص 1)
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 لمبحث الثانًا

 حماٌة حقوق االنسان دور منظمة الصلٌب االحمر فً

وتلعب المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة دورا ال شك فٌه فً االنتهاكات التً        

تقع على االنسان فً الدول التً تتمتع فٌها حقوق االنسان فعلى الساحة الدولٌة ٌوجد 

عدد كبٌر من المنظمات الدولٌة غٌر الحكومٌة التً تعمل على كشف ممارسات 

تً منظمة العفو الدولٌة على قمة هذه التعذٌب , ومساءلة تلك الحكومات عنها وتا

المنظمات لجهودها المستمرة والمتواصلة فً الدفاع عن حقوق االنسان ومقاومة 

االنتهاكات التً تتعرض الٌها حقوق االنسان . ومن هذه المنظمات اٌضا اللجنة 

الدولٌة للصلٌب االحمر والتً تقوم بدور هام فً االالم التً ٌتعرض الٌها االنسان 

لمعذب والمضطهد كما تقوم اٌضا بالكشف عن التعذٌب وصوره كذلك االنتهاكات ا

والعقوبات القاسٌة التً ٌتعرض الٌها االنسان من قبل االنظمة الحكومٌة االستبدادٌة 

وٌتسم عمل هذه المنظمات فً االعتماد على الدقة فً المعلومات وتوخً الصدق فً 

تً سرعان ما تضع المنظمة نفسها فً وضع العمل وعدم كٌل االتهامات الباطلة ال

محرج ٌفقدها مصداقٌتها وصلتها بالجمهور والضحاٌا الذٌن تدعً انها تعمل 

لصالحهم وتحاول حماٌتهم 
(1)

 

االعتراف بكل جمعٌة وطنٌة ٌتم انشائها او ٌعاد الدورالذي تقوم به بشكل خاص 

ٌها فً النظام تنظٌمها , على ان تتوفر فٌها شروط االعتراف المنصوص عل

االطلع بالمهام التً  . االساسً للحركة , اخطار الجمعٌات االخرى بهذا االعتراف

توكلها الٌها اتفاقٌات جنٌف , والعمل على التطبٌق الدقٌق للقانون الدولً االنسانً 

وتسلم الشكاوي بشأن اي اخلل مزعوم بهذا  , المنطبق فً المنازعات المسلحة

ً جمٌع االوقات , بوصفها مؤسسة محاٌدة تمارس نشاطها العمل ف . القانون
(2)

 

 
 .169د. فٌصل شنطاوي , المصدر السابق , ص   (1)

 . 82د . هشام بشٌر . أ . ابراهٌم عبد ابراهٌم , المصدر السابق , ص  (2)
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او  –الدولٌة او غٌرها  –االنسانً بوجه فً حاالت المنازعات المسلحة 

تامٌن سٌر عمل الوكالة المركزٌة للبحث عن المفقودٌن  . االضطرابات الداخلٌة

المساهمة , تحسبا للمنازعات المسلحة , فً جنٌف المنصوص علٌها فً اتفاقٌات 

 . تدرٌب واعداد العاملٌن والمستلزمات الطبٌة , بالتعاون مع الجمعٌات الوطنٌة

 , عات المسلحةالعمل على تفهم ونشر القانون الدولً االنسانً المنطبق فً المناز

االطلع بالوالٌات المخولة لها من قبل  . واعداد ما قد ٌلزم من تحسٌنات لتطوٌره

ٌجوز للجنة  ( المؤتمر الدولً )المؤتمر الدولً للصلٌب االحمر والهلل االحمر 

رة انسانٌة تدخل فً نطاق عملها الدولٌة ان تاخذ اي مباد
(1)

  

ل االحمر حركة عالمٌة , وتتمتع فٌها الحركة الدولٌة للصلٌب االحمر والهل

متساوٌة , وكما تلتزم كل منها بواجب مؤازرة الجمعٌات  الجمعٌات كافة بحقوق

االخرى . ومن ثم ٌتضمن مبدأ العالمٌة , فكرتٌن الوصول الى كل الناس واالنتشار 

فً كل مكان . وهً الفكرة االولى معنى خاص بالنسبة للصلٌب والهلل االحمر . 

وذلك ٌترتب  تتطلب مبادئ المنظمة ان تفتح ذراعٌها لكل من ٌطلب مساعدتها. اذ

مبدأ العالمٌة كنتٌجة طبٌعٌة , وضرورٌة للمبادئ االنسانٌة والمساوة . وبهذا 

ٌعتبر مبدأ العالمٌة بحق احد اهداف حركة الهلل والصلٌب االحمر .  المضمون

ع الدول , من الفكرة االولى . وحتى وتنبع الفكرة الثانٌة , وهً االنتشار فً جمٌ

وصول عمل الغوث الى كل انسان ٌجب ان ٌجري ذلك على كل بقعة على سطح 

. وفً واقع االمر  ة للوصول الى غاٌةاالرض وفً هذا المعنى تكون العالمٌة وسٌل

اللجنة الدولٌة  . فان حماٌة االطفال ضحاٌا النزاعات المسلحة , هً احدى اولوٌات

الحمر واذ تثٌر تصرٌحات عدة صادرة عن اللجنة الدولٌة للصلٌب للصلٌب ا

الى حماٌة االطفال المتضررٌن من النزاعات المسلحة وبمناسبة انعقاد  االحمر,

ماٌو 12و  8العامة للمم المتحدة فً نٌورك بٌن  الجلسة غٌر العادٌة للجمعٌة
(2)

 

 . 82در السابق , ص د . هشام بشٌر . أ . ابراهٌم عبد ابراهٌم , المص (1)

 .252د . محمود سعٌد محمود سعٌد , المصدر السابق , ص  (2)
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 (( I.C.R.Cوالمكرسة لمتابعة اعمال القمة العالمٌة للطفال . اعربت ))   2222 

عن خالص امانٌها فً ان تقود هذه الجلسة غٌر العادٌة الدول الى اتخاذ تدابٌر 

 صارمة وملموسة تؤدي الى تحسن فعلً لمصٌر االطفال فً العالم . وتؤكد اللجنة

لٌة هنا على عزمها على متابعة فعالة لنشاطها االنسانً , حٌث ٌمثل االطفال الدو

مت اللجنة فً اتفاثٌات جنٌف وبروتوكولها نسبة كبٌرة من المستفٌدٌن من وقد اسه

اهمٌة كبرى لحماٌة االطفال  االضافٌان الى اعطاء
(1)

 

 

 المطلب األول

 لنزاعات الدولٌةحماٌتها ل دور منظمة الصلٌب األحمر الدولٌة فً

شخاص الذٌن ال ٌشتركون بصورة مباشرة او الذٌن ٌكفون عن ٌكون لجمٌع اال

العدائٌة . سواء قٌدت حرٌتهم او لم تقٌد , الحق فً ان ٌحترم االشتراك فً االعمال 

اشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدٌنٌة وٌجب ان ٌعاملوا فً 

جمٌع االحوال معاملة انسانٌة دون اي تمٌٌز مجحف . وٌخطر االمر بعدم ابقاء احد 

شخاص المشار الٌهم فً الفقرة تعد االعمال التالٌة الموجهه ضد اال . على قٌد الحٌاة

االولى محضورة حاال واستقباال وفً كل زمان ومكان . وذلك دون االخلل بطابع 

الشمول الذي تتسم به االحكام السابقة االعتداء على حٌاة االشخاص وصحتهم 

وسلمتهم البدنٌة او العقلٌة وال سٌما القتل والمعاملة القاسٌة كالتعذٌب او التشوٌة او 

صورة من صور العقوبات البدنٌة , الجزائات الجنائٌة , اخذ الرهائن , اعمال اي 

االرهاب امتهان الحرامة الشخصٌة وبوجه خاص المعاملة المهٌنة والمحطة من قدر 

االنسان واالغتصاب واالكراه على الدعارة وكل ما من شانه خدش الحٌاء . الرق 

, التهدٌد بارتكاب اي من االفعال وتجارة الرقٌق بجمٌع صورها , السلب والنهب
(2)

  

 252د . محمود سعٌد محمود سعٌد , المصدر السابق , ص  (1)

حسٌن شكر الفلوجً , اتفاقٌة جنٌف الرابعة ) بشان حماٌة االشخاص المدنٌٌن فً وقت  (2)

لثانً لسنة واللحقان ) البرتوكوالن ( االول وا 1944/ اب / اغسطس12الحرب ( المؤرخة فً 

 171, ص  2224بغداد , ,  1977
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المذكورة . وٌجب توفٌر الرعاٌة والمعونة للطفال بقدر ما ٌحتاجون الٌه , وبصفة 

خاصة . ٌجب ان ٌتلقى هؤالء االطفال التعلٌم . بما فً ذلك التربٌة الدٌنٌة والخلقة , 

لفترة مؤقتة ,  تتخذ جمٌع الخطوات المناسبة لتسهٌل جمع شمل االسر التً تششتت

ال ٌجوز تجنٌد دون الخامسة عشرة فً القوات او الجمعات المسلحة وال ٌجوز 

 . السماح الشتراكهم فً االعمال العدائٌة
(1)

 

وقد ادخل البرتوكول االول عددا من التحسٌنات بحٌث ٌطور حماٌة السكان المدنٌن 

فً مفهومه من جهة ,ومن جهة اخرى ٌوسع نطاق القانون الدولً االنسانً 

 .شاكل كافة الدول فً الوقت الحاضروصٌاغته مع مراعات م

 ماٌة اصبحت تشمل االثار المباشرةففٌما ٌخص حماٌة المدنٌٌن ٌلحظ ان هذه الح 

الناجمة عن العملٌات الحربٌة وال تقتصر على سوء استعمال سلطة العدو كما كان 

الحال فً االتفاقٌات . ومنذ ذلك الوقت اصبحت الوحدات الطبٌة المدنٌة وكذلك 

وسائل النقل والمؤسسات والجهاز الطبً تتمتع بنفس الحماٌة التً ٌتمتع بها الجهاز 

ل التابعة للجٌش . ووضعت قواعد مختلفة حول المدنً الطبً والمنشأت ووسائل النق

سٌر العملٌات الحربٌة , خاصة تلك القواعد التً تحرم استعمال بعض االسلحة 

والهجوم على السكان المدنٌٌن , وثمة مادة توسع فئات المقاتلٌن الذٌن ٌحق لهم 

التمتع بصفة اسرى حرب فً حالة احتجازهم . بٌنما تسمح قواعد اخرى بتعزٌز 

اقبة تطبٌق القانون االنسانً وتحرم اللجوء الى التجوٌع واالعمال االنتقامٌة مر

وٌنص البروتكول االول ) الخاص بالمنازعات الدولٌة  . كوسٌلة من وسائل الحرب

.  ( اٌضا على احكام تسهل نقل امدادات االغاثة الى المدنٌٌن وقت الحرب
(2)

 

 

 .171ص ( حسٌن شكر الفلوجً , المصدر السابق , 1)

( د . علً عواد , العنف المفرط / قانون النزاعات المسلحة وحقوق االنسان ) القانون الدولً 2)

 113, ص  2221لبنان ,  –االنسانً ( , الطبعة االولى , دار المؤلف , بٌروت 
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 لمطلب الثانًا

 لنزاعات الداخلٌةل حماٌتها دور منظمة الصلٌب االحمر الدولٌة فً

( , ٌزود االشخاص المشار الٌهم فً هذه 7والمرضى وفقا للمادة )ٌعامل الجرحى 

الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي ٌزود به السكان المدنٌون المحلٌون وتؤمن 

لهم كافة الضمانات الصحٌة والطبٌة والوقاٌة ضد القسوة المناخ واخطار النزاع 

عً , ٌسمح لهم بممارسة شعائرهم المسلح . ٌسمح لهم بتلقً الغوث الفردي او الجما

ممن ٌتلقون المهام الدٌنٌة كالوعاظ , اذا طلب ذلك  –الدٌنٌة وتلقً العون الروحً 

اذا حملوا على العمل االستفادة من شروط العمل  – وكان مناسبا , تؤمن لهم

وضمانات مماثلة لتلك التً ٌتمتع بها الشكان المدنٌون المحلٌون , ٌرعً المسؤولون 

الفقرة االولى وفً حدود  اعتقال او احتجاز االشخاص المشار الٌهم فًعن 

 م.قراراته

االحكام التالٌة حٌال هؤالء االشخاص , تحضٌر النساء فً اماكن منفصلة عن  

الرجال وٌوكل االشراف المباشر علٌهن الى النساء وٌستثنى من ذلك رجال ونساء 

بارسال وتلقً الخطابات والبطاقات  االسرة الواحدة فهم ٌقٌمون معا , ٌسمح لهم

 وٌجوز للسلطة المختصة
(1(

وال ٌطرح التدخل من جانب اللجنة الدولٌة اال عندما  

تكون الجمعٌة الوطنٌة عاجزة عن النهوض بمسؤولٌتها بٌد انه ٌصعب , فً اطار 

نزاع داخلً , بالتقٌد بالمبادئ االساسٌة للصلٌب االحمر ) االستقلل ازاء السلطات 

وعدم التحٌزعن تقدٌم الخدمات ( , والحٌاد داخل النزاع , 
(2)

 

 

 
اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر , اللحقان ))البروتوكلن (( االضافٌان الى اتفاقٌات  (1)

, الطبعة الرابعة , اللجنة الدولٌة  1949/ اب / اغسطس  12جنٌف المعقودة فً 

 . 97, ص  1997سوٌسرا,  –للصلٌب االحمر,جنٌف 

 . 154شرٌف عتلم , المصدر السابق , ص  (2)

 



27 

 

ً اطار النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة مما ال شك فٌه ان الحماٌة التً ٌتمتع بها ف

االطفال بوضعهم جزء من المدنٌٌن ال تقتصر فقط على اوقات النزاعات المسلحة 

 . الدولٌة , وانما تمتد لتشمل كذلك النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة

قررت المادة الثالثى من االتفاقٌة الرابعة حماٌة عامة االطفال بوصفهم جزء ا من  

السكان المدنٌٌن فً النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة , وذلك من خلل نصها على 

حماٌة كل االشخاص غٌر المشتركٌن مباشرة باالعمال العدائٌة , من حٌث ضرورة 

ٌة , دون اي تمٌٌز ٌقوم على العنصر او معاملتهم فً جمٌع االحوال معاملة انسان

  . اللون او الدٌن او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او معٌار اخر

وقد عددت الفقرة االولى من هذه المادة االفعال التً ٌخطر على اطراف اي نزاع 

  : مسلح غٌر دولً القٌام بها ضد هؤالء االشخاص والتً من اهمها

ى الحٌاة والسلمة المدنٌة , وعلى وجه الخصوص القتل بجمٌع االعتداء عل –أ 

  . اشكاله وتشوٌه والمعاملة والقاسٌة والتعذٌب

  . كذلك ٌخطر اخذ هؤالء االشخاص كرهائن –ب 

االعتداء على الكرامة الشخصٌة , على االخص المعاملة المهٌنة والحاطة  –ج 

  . بالكرامة

امام محاكم ات دون اجراء محاكمات سابقة تسٌر اصدار االحكام وتنفٌذ العقوب –د 

مع ضرورة كفالة جمٌع الضمانات القضائٌة اللزمة التً  , مشكلة تشكٌل قانونٌا

اقرتها الشعوب المتمدنة 
(1)

  

 3وٌهدف البروتوكول الثانً , وهو اقصر من االول الى استكمال وتطوٌر المادة 

, التً كانت حتى ذلك الوقت  1949المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌف االربع لعام 
(2)

 

عادل عبد هللا المسدى , الحماٌة الدولٌة للطفال فً اوقات النزاعات المسلحة , الطبعة ( 1)

 .62, ص  2227بٌة , القاهرة , االولى , دار النهضة العر

 . 114( د . علً عواد , المصدر السابق , ص 2)
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القانون الوحٌد الذي ٌطبق فً النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة . ومن اهم التحسٌنات 

التً ادخلها هذا البروتوكول الضمانات االساسٌة لحماٌة كل شخص ال ٌشارك فً 

لة تحمً الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك العملٌات الحربٌة . وهناك قواعد مفص

المنشأت والعاملٌن الطبٌٌن . ولجهاز العاملٌن الطبٌٌن امكانٌة رفع الشارة الممٌزة , 

اي الصلٌب االحمر )اوالهلل االحمر ( واخٌرا منح حماٌة عامة للسكان المدنٌٌن 

اقرار على غرار الحماٌة الواسعة التً نص علٌها البرتوكول االول . )) منذ 

البرتوكولٌن االضافٌٌن اصبح جدٌرا بالملحظة ان تتواتر وخطورة النزاعات 

المسلحة لم ٌق , بل ان حالة الضحاٌا زادت سوءا تمثل فً كثرة انتهاكات اتفاقٌات 

فاذا كانت الحالة ال تخضع لهذا القانون مثل وقوع  . جنٌف وخطورة هذه االنتهاكات

ة اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر دائما ان تقوم قلقل داخلٌة , لم ٌكن باستطاع

بمهمتها االنسانٌة نظرا لرفض السلطات المعنٌة السماح لها بذلك خصوصا ان هناك 

العدٌد من الحكومات تعتبر الجوانب االنسانٌة ثانوٌة بالنسبة للجوانب السٌاسٌة 

واالمنٌة (( 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .114د . علً عواد , المصدر السابق , ص  (1)
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 الخاتمة

وضع الدٌن االسلمً قواعد ومبادئ للعملٌات الحربٌة , قائمة على الفضلٌة 

واالخلق واإلنسانٌة .. فالقتال فً االسلم ال ٌستهدف قتل االخرٌن واالستٌلء على 

ٌهدف  اشخاص غٌر القادرٌن على القتال والحصول على االموال فحسب , وانما

القتال الى نشر الدٌن االسلمً .. فالمسلم ال ٌقاتل االمن ٌقاتله , ولهذا فقد حرمت 

  . الشرٌعة االسلمٌة قتل االطفال والنساء والشٌوخ واتلف االموال

 -نتائج :

  لإلغاثة تتولى رعاٌة الجنود الجرحى والمرضى فً المٌدان -1

 . تقدٌم المساعدة لألسرى والمدنٌٌن

ن بالعمل من اجل الوصول الى قبول عالمً للقواعد الجدٌدة , غٌر اقناع تكو -2

الدول من خلل حكوماتها , وفً هذا المعنى تكون العالمٌة وسٌلة للوصول الى 

 . غاٌة

وتمتد حماٌتها لتشمل النزاعات المسلحة الدولٌة وغٌر الدولٌة وتوفٌر الحماٌة  -3 

  . فٌها

 -: توصٌات

ومن امثلة التوصٌات اصدار المذكرات : لضمان تطبٌق الدقٌق لقواعد القانون 

الدولً االنسانً , قد تلجأ اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر الى اصدار مذكرات شفوٌة 

او كتابٌة إلطراف النزاع بالمعاملة اإلنسانٌة لضحاٌا النزاعات , والتذكٌر بااللتزام 

 . ات الطبٌةبتوفٌر الحماٌة الفراد الخدم
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 والمراجع المصادر

 القران الكرٌم 

 الكتب :

 الى االضافٌان((  البروتوكوالن)) اللحقان,  االحمر للصلٌب الدولٌة اللجنة (1)

 اللجنة,  الرابعة الطبعة,  1949 اغسطس/  اب 12 فً المعقودة جنٌف اتفاقٌات

 . 1997,  سوٌسرا – جنٌف,  للصلٌباالحمر الدولٌة

/  العرفً االنسانً الدولً القانون,  بك – وزوالد ولوٌزد هنكرتس ماري جون (2)

 . 2227,  القاهرة,  القومٌة والوثائق دارالكتب

 االشخاص حماٌة بشأن)  الرابعة جنٌف اتفاقٌة,  الفلوجً شكري حسٌن (3)

 البروتوكلن))  1949 اغسطس/  اب/  12 فً المؤرخة( الحرب فٌوقت المدنٌٌن

  2224,  بغداد,  النشر دار دون,  1977 والثانٌلسنة االول(( 

 القانون موسوعة,  ربٌع محمد عماد.  د و الفتلوي حسٌن سهٌل.  د – أ (4)

 / الدولً

  عمان,  والتوزٌع للنشر الثقافة دار,  االولى الطبعة,  االنسانً الدولً القانون

2227. 

 النهضة دار,  نًاالنسا الدولً القانون لدراسة المدخل,  جوٌلً سالم سعٌد (5)

 . 2222 – 2221,  القاهرة, العربٌة

,  الخامسة الطبعة,  االنسانً الدولً القانون فً محاظرات,  علتم شرٌف (6)

 . 2225,  القاهرة,  القومٌة دارالكتب
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) االنسان وحقوق المسلحة النزاعات قانون/  المفرط العنف,  عواد علً د( 7)
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 المسلحة النزاعات اوقات فً  للطفال الدولٌة الحماٌة,  المسدى هللا عبد عادل (8)

 . 2227,  القاهرة,  العربٌة النهضة دار,  االولى الطبعة,

 الثانٌة الطبعة,  االنسانً الدولً والقانون االنسان حقوق,  شطناوي فٌصل.  د( 9)

 . 2221,  عمان,  والتوزٌع للنشر الحامد دار, 

 النزاعات اثناء للطفال الدولٌة الحماٌة,  سعٌد محمود سعٌد محمود.  د (12) 

 .  2227,  القاهرة,  العربٌة النهضة دار,  المسلحة

  الدولً القانون لدراسة المدخل,  ابراهٌم ربه عبد ابراهٌم – أ. بشٌر هشام.  د( 11)

 2212,  القاهرة,  نشر دار دون,  االولى الطبعة,  االنسانً

 القانون نصوص مع)  االنسانً الدولً القانون موسوعة,  بندق انور وائل (12)

,  القانونٌة الوفاء مكتبة دار,  االولى الطبعة( ,  المجال هذا فً االسلمً

 .2213,  االسكندرٌة

 

 

 

 

 

 


