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 بسبب ما أصاب البشرية خالل الحروب المعاصرة الدولية والداخمية من :العرض 7
وال تفرضيا الرغبة في , ممارسات بالغة القسوة والبشاعة ال تقتضييا الضرورة العسكرية



نما تدفع إلييا الرغبة في إثارة الفزع والرعب ونشر الدمار المادي , ىزيمة العدو وا 
فقد كانت خسائر الحرب العالمية األولى عمى مستوى أوربا ثمانية ماليين , والمعنوي

فيما بمغت خسائر الحرب العالمية الثانية أكثر . ونصف قتيل عدا الجرحى والمشوىين
( 28)مميون جريح وتسببت بإعاقة أكثر من  (60)مميون قتيل وما يقارب  ( 54 )من 

اتجو المفكرون والفقياء والساسة والييئات الدولية والوطنية والعديد من الدول إلى . إنسان
المطالبة بالعمل عمى الحد من آثار الحروب وعدم تجاوزىا لمضرورة العسكرية بحيث 

رساء القواعد االتفاقية والعرفية لحماية ضحايا النزاع , تتفق مع اليدف من الحرب وا 
ويطمق عمى ىذه القواعد مصطمح القانون الدولي , المسمح واألموال الضرورية ليم

 وقد عرفت المجنة الدولية لمصميب international humanitarian lawاإلنساني 
التي , مجموعة القواعد الدولية االتفاقية والعرفية" األحمر القانون الدولي اإلنساني بأنو 
المتعمقة مباشرة بالمنازعات المسمحة الدولية وغير , تستيدف معالجة المشاكل اإلنسانية

والتي تحد ألسباب إنسانية من حق اإلطراف في النزاع في اختيار طرق , الدولية
وأساليب الحرب التي يردونيا وكذلك حماية األشخاص واألموال التي تتأثر أو يمكن إن 

" تتأثر بالنزاع 
 

: لذلك يمكن القول إن أهم المالمح الرئيسية لمقانون الدولي اإلنساني هي
اال انو فرع , إن القانون الدولي اإلنساني ىو فرع من فروع القانون الدولي العام -1

وطبيعة , ومصادره, لو سماتو وخصائصو التي تميزه في أشخاصو, متميز
. ونطاق تطبيقو, قواعده

. إن القانون الدولي اإلنساني ال يشتمل فقط عمى قانون الىاي وقانون جنيف -2
بل يشتمل أيضا عمى كافة القواعد االتفاقية والعرفية الدولية األخرى النابعة من 

 األول لمن البروتوكو (1/2)طبقًا لنص المادة. مبادئ اإلنسانية والضمير العام
يبقى "  التي تنص عمى إن 1949 الممحق باتفاقيات جنيف لعام 1977لعام 

المدنيون والمقاتمون في الحاالت التي ال ينص عمييا في ىذا البرتوكول أو أي 
تحت حماية وسمطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بيا , اتفاق دولي آخر

 "العرف الدولي ومبادئ اإلنسانية وبما يمميو الضمير العام 
 :-إن ىدف القانون الدولي اإلنساني ىو -3

تقييد حق إطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال                                                               -      أ
. حماية األشخاص واألموال حال المنازعات المسمحة- ب

ال يقتصر تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمى المنازعات المسمحة الدولية          - 4    



. ولكنو يطبق أيضا عمى المنازعات المسمحة الداخمية
عبارة عن مجموعة : في ضوء ما تقدم يمكن إن نعرف القانون الدولي اإلنساني بأنو

القواعد القانونية الدولية االتفاقية والعرفية المطبقة عمى المنازعات المسمحة الدولية وغير 
, والتي تستيدف تقييد حق إطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال, الدولية

. وكذلك حماية األشخاص واألموال حال تمك المنازعات المسمحة
 

األشخاص الذين يحميهم القانون الدولي اإلنساني * 
 حدد القانون الدولي فئات أربع وكفل ليا حقوقا عمى 1949وفقا التفاقيات جنيف لعام 

: إطراف النزاع مراعاتيا إثناء النزاعات المسمحة وىي
. الجرحى والمرضى من القوات المسمحة في الميدان - أ

 .الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسمحة في البحار - ب
 .اسرئ الحرب - ت
.   المدنيين - ث

 
إن المحاضرة المنشورة عمى شبكة المعمومات الدولية ال تمثل الحد األدنى من : مالحظة

بل يتطمب من الطالب مراجعة المنيج الدراسي ومصادر ىذه , المعرفة بمحاورىا
. المحاضرة فضال عن المحاور التي يعرضيا التدريسي في المحاضرة بقاعة الدرس

 
 
 
 
 
 

مدرس المادة     
م عدنان داود .                                  م

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


