
 

                                                                 الخدمات االستشارية

 القانون الدولي اإلنسانيفي مجال 

  _____________________ 

 

 

 ما هو القانون الدولي اإلنساني؟

 
 

القانون الدولي اإلنساني هو 

مجموعة من القواعد التي ترمي 

إلى الحد من آثار النزاعات 

المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي 

هذا القانون األشخاص الذين ال 

أو  يةالقتالاألعمال يشاركون في 

، كما أنه اكفوا عن المشاركة فيه

يفرض قيوداً على الوسائل 

واألساليب المستعملة في الحرب. 

ويُعرف القانون الدولي اإلنساني 

أيضاً "بقانون الحرب" أو "قانون 

 النزاعات المسلحة". 

 

ويشّكل القانون الدولي اإلنساني 

 -جزءاً من القانون الدولي العام

حكم تي تال أي مجموعة القواعد

 ألفويت العالقات بين الدول.

القانون الدولي العام بصفة 

معاهدات أو اتفاقيات من رئيسية 

أبرمتها الدول في ما بينها، ومن 

قواعد عرفية )وهي ممارسات 

عامة حظيت بالقبول باعتبارها 

قانوناً(، فضالً عن المبادئ العامة 

من  38للقانون )انظر المادة 

النظام األساسي لمحكمة العدل 

 الدولية(. 

 

التمييز بين القانون وينبغي 

يحكم الدولي اإلنساني، الذي 

في  نخرطةسلوك األطراف الم

في قانون الالنزاعات المسلحة )

وذلك (،  jus in belloالحرب

جزء من القانون الدولي العام  ال

ميثاق األمم المتحدة الذي يكرسه 

في اللجوء إلى الدولة ويحكم حق 

مسلحة ضد دولة استخدام القوة ال

 jus الحربشن انون أخرى )ق

ad bellum .)ميثاق اليحظر و

ولكنه يتضمن لقوة اللجوء إلى ا

: حاالت ن هماين اثنياستثناء

الدفاع عن النفس ضد هجوم 

يخّول مجلس مسلح، وعندما 

األمن التابع لألمم المتحدة 

 . استخدام القوة المسلحة

 

ما هي أصول القانون الدولي 

 اإلنساني؟

 

 ً لبعض خضعت الحرب دوما

المبادئ واألعراف. ويمكن القول 

من ثم أن أصول القانون الدولي 

اإلنساني تعود إلى قواعد تستمد 

جذورها من الحضارات القديمة 

 والديانات.

 

بدأ تدوين القانون الدولي وقد 

 العالمي  ىعلى المستواإلنساني 

ما ال سيوفي القرن التاسع عشر، 

من خالل اعتماد اتفاقية جنيف 

حال لتحسين  1864لعام  األولى

الجيوش في ب والمرضى الجرحى

سان  وإعالن ،الميدان

الذي  1868عام ل بطرسبورغ 

ي فمعينة قذائف عمال يحظر است

منذ واتفقت الدول زمن الحرب . 

ن يودتب وقامت بالفعلذلك الحين 

مجموعة من القواعد العملية 

وسائل وأساليب تطور لمواكبة 

العواقب مواجهة الحرب و

ق تلك وتحقالتي تخلّفها. اإلنسانية 

ً القواعد توازن ً دقيق ا ل بين الشواغ ا

رية العسك ضياتتقاإلنسانية والم

غير الدول األطراف من لدول ول

وهي في نزاع مسلح. المنخرطة 

مجموعة واسعة من تتناول 

: حماية الجرحى تتضمنالقضايا 

معاملة و من الجنود؛ والمرضى

 تجزينلمحاأسرى الحرب و

 ؛بنزاع مسلحعلق ألسباب تت

حماية السكان المدنيين واألعيان و

المدنية، مثل الممتلكات الثقافية؛ 

والقيود المفروضة على استخدام 

بعض األسلحة وأساليب القتال 

  )انظر القسم التالي(.

 

مع مرور الوقت عدد ازداد و

 إلى هذه القواعدنضم تالدول التي 

به ش الً قبومما يضمن ، زم بهالتوت

لمعاهدات األساسية عالمي ل

 للقانون الدولي اإلنساني.

 

 

ما هي مصادر القانون الدولي 

اإلنساني المستمدة من 

 المعاهدات؟

 



 

 اتفاقيات جنيف األربع لعام تُعتبر

)اتفاقية جنيف األولى  1949

والثانية والثالثة والرابعة( التي 

حظيت بتصديق عالمي، 

لقانون الجوهرية لمعاهدات ال

الدولي اإلنساني. وقد استُكملت 

هذه االتفاقيات ببروتوكولين 

هما  1977إضافيين لعام 

البروتوكول اإلضافي األول 

المتعلق بحماية ضحايا النزاعات 

المسلحة الدولية والبروتوكول 

اإلضافي الثاني المعني بحماية 

ضحايا النزاعات المسلحة غير 

البروتوكول عالوة على  ؛الدولية

 2005عام لإلضافي الثالث ا

شارة مميزة باعتماد المتعلق 

هي الكريستالة أو إضافية )

 البلورة الحمراء(.

  

أخرى معاهدات دولية وتوجد 

خططاً وأسلحة تحظر استخدام 

تحمي بعض و معينة عسكرية

 عيانص واألاشخئات من األالف

شمل وتعمليات القتالية. من آثار ال

 : ما يلي 1هذه المعاهدات

 

  1925عام جنيف لبروتوكول 

الخاص بحظر استعمال 

السامة أو ما  وأالغازات الخانقة 

وسائل للشابهها و

 البكتريولوجية

  لحماية  1954اتفاقية عام

الممتلكات الثقافية في حالة 

نزاع مسلح وبروتوكوليها لعام 

  1999و  1954

  لحظر  1972عام اتفاقية

استحداث وإنتاج وتخزين 

ولوجية األسلحة البكتري

)البيولوجية( والتكسينية 

 وتدمير تلك األسلحة

                                                 
للمزيد من المعلومات يُرجى  1 

االطالع على صحائف الوقائع المختلفة 

التي تصدرها الخدمات االستشارية 

 حول المعاهدات الدولية.

يمكن االطالع على مزيد من  2 

المعلومات حول هذه القواعد العرفية في 

  لحظر  1976اتفاقية عام

استخدام تقنيات التغيير في 

البيئة ألغراض عسكرية أو 

 ألية أغراض عدائية أخرى

   بشأن حظر  1980عام اتفاقية

أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 

معينة يمكن اعتبارها مفرطة 

الضرر أو عشوائية األثر 

لعام  الخمسة توكوالتهابروو

األول البروتوكول ) 1980

 1995 ولعام والثاني والثالث(،

 لعام(، والبروتوكول الرابع)

 (البروتوكول الخامس) 2003

  بشأن حظر  1993اتفاقية عام

استحداث وإنتاج وتخزين 

واستعمال األسلحة الكيميائية 

 وتدمير تلك األسلحة

  بشأن حظر  1997اتفاقية عام

وإنتاج ونقل خزين تاستعمال و

األلغام المضادة لألفراد وتدمير 

 لغامتلك األ

 البروتوكول االختياري 

ام )لع تفاقية حقوق الطفلال

بشأن اشتراك  (2000

األطفال في النزاعات 

 المسلحة 

  2006لعام االتفاقية الدولية 

حماية جميع األشخاص بشأن 

 من االختفاء القسري 

 بشأن  2008 عام اتفاقية

 العنقودية. الذخائر

  

النظام  عقدلى ذلك، عالوة عو

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

اختصاص المحكمة  1998لعام 

ما يتعلق بجرائم الحرب  في

 أدى من ثم إلى(، و8)المادة 

ون الحيلولة دبتعزيز التزام الدول 

ن للقانوجسيمة انتهاكات ارتكاب 

 الدولي اإلنساني.

دراسة اللجنة الدولية حول القانون 

الدولي اإلنساني العرفي المكونة من 

في منها مجلدين، صدر المجلد األول 

، 2009والثاني في عام   2005عام 

ً في قاعدة بيانات القانون الدولي  وأيضا

  

أن العديد من أحكام اآلن عتقد ويُ 

المعاهدات المذكورة أعاله تعكس 

القانون الدولي اإلنساني مبادئ 

 ةالعرفي وهي بالتالي ملزم

طراف لكافة األلجميع الدول و

 .2ما نزاعالمشاركة في 

 

 

 

 

متى ينطبق القانون الدولي 

 اإلنساني؟

 

 اإلنسانيالدولي ينطبق القانون 

 ،حاالت النزاع المسلح فقط على

وال يسري على التوترات أو 

من قبيل الداخلية االضطرابات 

أعمال العنف المتفرقة التي ال 

تصل إلى حد النزاع المسلح. 

القانون الدولي اإلنساني ويميز 

 اتبين النزاع عالوة على ذلك 

 .ةوغير الدولي ةالدولي ةالمسلح

  

هي  النزاعات المسلحة الدوليةو

ولة د تلجأ فيهاالتي النزاعات تلك 

إلى  ةأو أكثر من دولواحدة 

استخدام القوة المسلحة ضد دولة 

عتبر حروب التحرير أخرى. وتُ 

الوطني في ظل ظروف معينة، 

وحاالت االحتالل نزاعات 

 مسلحة دولية. 

 

اتفاقيات جنيف األربع   حكموت

والبروتوكول اإلضافي األول 

  .النزاعات المسلحة الدوليةإليها 

  

المسلحة غير أما النزاعات 

داخل  القتاللى عتقتصر الدولية ف

القوات بين إقليم دولة واحدة 

اإلنساني العرفي التابعة لتلك الدراسة 

 على الرابط التالي: 

http://www.icrc.org/customar

ihl/eng/docs/home-y 

 

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home


 

جماعة المسلحة الحكومية و

جماعات مسلحة واحدة أو عدة 

جماعات بين من غير الدول، أو 

مسلحة تتقاتل فيما بينها. وينطبق 

القواعد على نطاق أضيق من 

النزاع المسلح غير الدولي 

م حكالتي تبالمقارنة بالقواعد 

النزاعات المسلحة الدولية. وترد 

 3هذه القواعد في المادة 

المشتركة بين اتفاقيات جنيف 

البروتوكول في أحكام األربع و

ن القانوبيد أن اإلضافي الثاني. 

 الحماية التييوسع نطاق العرفي 

بعض قواعد القانون تسبغها 

 جميع أنواععلى الدولي اإلنساني 

 اهالنزاعات المسلحة، بما في

 غير الدولية.المسلحة النزاعات 

  

القانون الدولي اإلنساني سري وي

لنزاع ااستيفاء شروط بمجرد 

حتالل على األرض االمسلح أو ال

وإن لم يعترف أحد حتى  -

نزاع حالة أطراف النزاع بوجود 

على هذا النحو وبغض النظر عما 

مقاومة قابل بإذا كان االحتالل يُ 

 دوليالقانون الوينطبق مسلحة. 

 جميعبين اإلنساني بالتساوي 

، المنخرطة في النزاع األطراف

 الطرف الذي النظر عنصرف ب

حتى لو لم تكن إحدى بدأ القتال، و

ً في  الدول المتحاربة طرفا

اتفاقيات جنيف أو البروتوكول 

 نشوبفي حالة اإلضافي األول 

 . نزاع مسلح دولي

  

التمييز بين النزاع وال يكون 

النزاع المسلح الدولي والمسلح 

المعالم  غير الدولي واضح

ً في جميع الحاالت فقد . وقاطعا

في السنوات شبت نزاعات 

 عناصر كال تجمع بين األخيرة

 حبّذ. لذا يُ النوعين من النزاعات

كل حالة التعامل مع نهج اتباع 

اإلطار القانوني لتحديد  ىعلى حد

 المنطبق عليها. 

  

لي ماذا يشمل القانون الدو

 اإلنساني؟ 

 

من ال يشاركون حماية  (1
 أو في األعمال القتالية
كفوا عن المشاركة 

 .هافي
  

الحماية اتفاقيات جنيف تنّظم 

المكفولة للفئات األربع التالية من 

األشخاص والمعاملة التي ينبغي 

 اتالنزاعخالل كل منها ها اأن يلق

 : ةالدولي ةالمسلح

  الجرحى والمرضى من أفراد

المسلحة في الميدان القوات 

 )اتفاقية جنيف األولى(

  الجرحى والمرضى والغرقى

من أفراد القوات المسلحة في 

 (البحار )اتفاقية جنيف الثانية

  أسرى الحرب )اتفاقية جنيف

 الثالثة(

  المدنيون، بمن فيهم المدنيون

الموجودون في أراٍض محتلة 

 )اتفاقية جنيف الرابعة(. 

  

 ةبالحماي ون الذين يحظونالمدنيو

 مبموجب اتفاقية جنيف الرابعة ه

أولئك الذين يقعون في قبضة 

 دولةالنزاع أو من أطراف طرف 

ن رعاياها. ليسوا مهم محتلة 

والنساء ويُعتبر النازحون 

 ون وعديموواألطفال والالجئ

من بين ن والجنسية والصحفي

 لحصول على تلكل المؤهلة الفئات

 الحماية.

  

حماية مماثلة لتلك وتنطبق 

حالة المنصوص عليها في 

ً  ةدوليال ةمسلحال اتنزاعال  أيضا

غير  ةالمسلح اتالنزاعفي حالة 

 ألشخاص الذين العلى ا ةالدولي

 قتالية أوفي األعمال اليشاركون 

 .توقفوا عن المشاركة فيها

  

شمولين ويحق لألشخاص الم

القانون الدولي  ة بموجبياحمبال

اإلنساني احترام حياتهم 

وكرامتهم، وسالمتهم البدنية 

ً ، وأن يُمنحوا والعقلية  أيضا

غي وينبضمانات قانونية مختلفة. 

معاملة معاملتهم وايتهم حم

دون حوال إنسانية في جميع األ

 . مجحفأي تمييز 

 

تل ق أكثر تحديداً يُحظر على نحو و

يصبح أو جرح عدو يستسلم أو 

. الدفاع عن نفسه اً عنعاجز

 رضىوالمالجرحى ويتعين جمع 

ة الالزمة لهم رعايتقديم الو

بواسطة الطرف الذي يخضعون 

أفراد  حمايةويجب لسلطته. 

 ةالطبي الطواقم الطبية والوحدات

 نبغييو. الطبي ووسائل النقل

وصول المساعدات تيسير 

اإلنسانية للسكان المدنيين 

 ً  المتضررين من النزاع، رهنا

 بموافقة األطراف المعنية.

 

قواعد وعالوة على ذلك، تحدد 

ة ظروف احتجاز أسرى يليفصت

التي ينبغي أن معاملة الالحرب و

الواقعون تحت ن والمدنييلقاها 

تشمل وسلطة الطرف الخصم. 

وفير تن قبيل القواعد مسائل م تلك

 الغذاء والمأوى والرعاية الطبية

الضمانات القضائية منحهم ، ولهم

هم  في ، وحقالواجبة اإلجرائيةو

 عائالتهم. تبادل الرسائل مع 

  

تدابير االقتصاص من حظر وتُ 

 ألشخاص المحميين. ا

 

ويحدد القانون الدولي اإلنساني 

عدداً من "الشارات المميزة" 

ن ميمكن التعرف عليها بوضوح 

من ال حماية  رسييأجل ت

يشاركون في األعمال القتالية أو 

ك وذلة فيها، اركشتوقفوا عن الم

واألشخاص األعيان تحديد غية ب

الذين يقدمون المساعدة اإلنسانية 

. وحمايتهم والرعاية الطبية

هذه الشارات الصليب وتشمل 



 

األسد واألحمر والهالل األحمر، 

 وهي شارةوالشمس األحمرين )

(، والكريستالة ةستخدمملم تعد 

للدول التي بالنسبة الحمراء )

صادقت على البروتوكول 

ويمكن اإلضافي الثالث(. 

لشارات المميزة في استخدام ا

وية هأوقات النزاع المسلح لتحديد 

المحميين واألعيان  األشخاص

المحمية )بما في والممتلكات 

وحدات الفي المقام األول، وذلك، 

ووسائل النقل الطبي الطبية 

 التابعة للقوات المسلحة، فضالً 

الخدمات الطبية والدينية  عن

تلك م استخدويجوز ااألخرى(. 

ً الشارات  أثناء إما ، أيضا

أو في وقت  ةالمسلح اتالنزاع

ية هوالتعرف على غرض بالسلم، 

حركة المرتبطين بالاألشخاص 

 لهالاألحمر والالدولية للصليب 

أو األعيان المرتبطة  األحمر

 .3بها

  

رض قيود على وسائل ف (2
ا ال سيم –الحرب 

وأساليب  - ةاألسلح
خطط الحرب، مثل ال

 .العسكرية

  

يحظر القانون الدولي اإلنساني 

كقاعدة عامة، وسائل وأساليب 

ً مفرطة الحرب التي تسبب  آالما

 لها.ضرورة ال أو معاناة 

  

معاهدات قد حظرت من ثم و

 استخدام العديد من األسلحةعينة م

 ،أو فرضت قيوداً على استخدامها

المتفجر  الرصاصمنها 

 الكيميائية والبيولوجية،األسلحة و

زر المسببة للعمى وأسلحة الال

                                                 
لمزيد من المعلومات يُرجى الرجوع  3 

إلى صحيفة الوقائع الصادرة عن 

الخدمات االستشارية  بعنوان "حماية 

شارتي الصليب األحمر والهالل 

األحمر" على الرابط التالي: 

http://ww.icrc.org/eng/assets/

واأللغام المضادة لألفراد 

والذخائر العنقودية، واألسلحة 

القانون الدولي ويُحظر حرقة. مال

ً اإلنساني  بعض أساليب أيضا

الحرب على وجه التحديد، منها 

  . 4النهب والتجويع والغدر

م القانون الدولي اإلنساني ينظّ و

ه بوج العدائيةألعمال كذلك سير ا

ثالثة مبادئ عام استناداً إلى 

أساسية هي: التمييز والتناسب، 

 يزالتميمبدأ ويتطلب . واالحتياط

أطراف النزاع المسلح التمييز من 

في جميع األوقات بين المدنيين 

المدنية من جهة، عيان واأل

 ريةوالمقاتلين واألهداف العسك

تُوّجه من جهة أخرى، وأن 

الهجمات فقط ضد المقاتلين 

يكمن واألهداف العسكرية. و

 في التمييزوراء الغرض من 

لمدنيين والممتلكات احماية 

فة بصالمدنية والسكان المدنيين 

عامة. وتُحظر الهجمات 

 . بموجب هذا المبدأالعشوائية 

 

وهو ، التناسبمبدأ ويقضي 

تيجة ون لمبدأ التمييزمالزم 

ر الخسائ  تتجاوزبأال ، مباشرة له

العرضية في أرواح المدنيين 

في أو المدنية والممتلكات 

صفوف المدنيين بين صابات اإل

ما يُنتظر أن  على نحو مفرط

ميزة يسفر عنه الهجوم من 

من وعسكرية ملموسة ومباشرة. 

 اتروحظمالقيود والتفعيل أجل 

 ،هدافاألتحديد على  المفروضة

من جميع  االحتياطيتطلب مبدأ 

 المشاركة في النزاعاتاألطراف 

خاذ اجراءات وقائية اتالمسلحة 

هجوم، للتحقق شن أي محددة عند 

هي المتوخاة من أن األهداف 

files/other/protection_emble

ms.pdf  

( من 1الفقرة ) 37ورد في المادة  4 

وكول اإلضافي األول تعريفاً البروت

ثير تلك األفعال التي تست " بوصفهللغدر 

خيانة هذه الثقة  ثقة الخصم مع تعمد

أهداف عسكرية أو إلعطاء 

 قبلياً لفع السكان المدنيين تحذيراً 

نطوي الهجوم. كما يمكن أن ي بدء

 قيودفرض على مبدأ االحتياط 

 . وموقعه هجومالعلى توقيت 

 

( 3)الفقرة  35 تانالمادوتحظر 

من البروتوكول اإلضافي  55و

عالوة على ذلك استخدام األول 

نها قتال يُتوقع مللأساليب ووسائل 

النطاق  ةاسعأضراراً وتسبب أن 

بالبيئة بالغة و مداأل ةوطويل

 الطبيعية. 

 

القواعد المتعلقة بسير وتضمن 

ً منحالعمليات العدائية   أيضا

 بماعيان حماية خاصة لبعض األ

 دورالممتلكات الثقافية و هافي

 1954العبادة )اتفاقية الهاي لعام 

بشأن حماية الممتلكات الثقافية في 

من  53والمادة حالة نزاع مسلح؛ 

، البروتوكول اإلضافي األول

من البروتوكول  16المادة و

واألعيان  ،(ضافي الثانياإل

ال غنى عنها لبقاء والمواد التي 

 54)المادة        السكان المدنيين

 ،من البروتوكول اإلضافي األول

من البروتوكول  14المادة و

األشغال "(، واإلضافي الثاني

الهندسية والمنشآت المحتوية 

من  56على قوى خطرة" )المادة 

، البروتوكول اإلضافي األول

من البروتوكول  15ة المادو

(. ويمكن تحديد اإلضافي الثاني

هذه األشغال الهندسية والمنشآت، 

وكذلك الممتلكات الثقافية وأفراد 

من خالل الدفاع المدني ومرافق 

 معينة. عالمات أو رموزوسمها ب

  

وتدفع الخصم إلى االعتقاد بأن له الحق 

في أو أن عليه التزاماً بمنح الحماية طبقاً 

لقواعد القانون الدولي التي تطبق في 

 النزاعات المسلحة". 

 



 

ذ القانون الدولي نف  ي  كيف 

 اإلنساني؟ 

 

لي تنفيذ القانون الدوتقع مسؤولية 

في  الدولعلى عاتق اإلنساني 

فهي التي يتعين  ؛المقام األول

احترام هذه  كفالة احترام و عليها

القواعد في جميع األحوال )المادة 

المشتركة بين اتفاقيات جنيف  1

 األربع(.

  

اعتماد على الدول توجب وي

تهدف إلى  لوائحتشريعات و

ضمان االمتثال الكامل للقانون 

 ويجب عليها الدولي اإلنساني. 

وانين سن قلى وجه الخصوص ع

يمة جساالنتهاكات العلى معاقبة لل

التفاقيات جنيف وبروتوكوالتها 

االنتهاكات تلك  هيو -اإلضافية 

مستوى جرائم رقى إلى التي ت

ً لالحرب. وينبغي  ن س لدول أيضا

الصليب شارات حماية لقوانين 

األحمر والهالل األحمر 

 ورموز اءالحمر ةالكريستالو

 . األخرىالحماية 

 

 ً  اتخاذ تدابير أخرى وينبغي أيضا

دريس لتبرامج وضع : للتنفيذ منها

 لعمومللقوات المسلحة و القانون

و/ أو تدريب  وتعيين ر؛ يهاالجم

؛ ومتخصصين أفراد مؤهلين

بطاقات هوية ووثائق وإصدار 

شمولين لألشخاص المأخرى 

 وما إلى ذلك. ، ةياحمبال

  

ي وتنص معاهدات القانون الدول

على المستوى الدولي اإلنساني 

 المتثال تشملمعينة لآليات  على

على وجه الخصوص: نظام 

إمكانية اللجوء و ؛ميةاحالدولة ال

                                                 
يرجى االطالع لمزيد من المعلومات، 5 

على صحيفة الوقائع الصادرة عن 

الردع الخدمات االستشارية بعنوان "

الجزائي: المعاقبة على جرائم الحرب 

http://www.icrc.org/asets/file

s/other/penal _repression.pdf  

 

لجنة وات للتحقيق؛ إلى إجراء

ولية، الداإلنسانية تقصي الحقائق 

 آلية منصوص عليها تحديداً هي و

من البروتوكول  90في المادة 

الدول . وتتعهد اإلضافي األول

البروتوكول األطراف في 

ً  اإلضافي األول ع التعاون مب أيضا

من أجل األمم المتحدة منظمة 

الجسيمة نتهاكات االلتعامل مع ا

 أواإلضافي األول  للبروتوكول

ص وتن. األربع التفاقيات جنيف

الخاصة بعض المعاهدات 

ومنها اتفاقية حظر سلحة، باأل

ة اتفاقياأللغام المضادة لألفراد و

معينة،  أسلحة تقليديةظر ح

واتفاقية حظر الذخائر العنقودية 

هدف ت لتقديم التقارير آلياتعلى 

امتثال الدول مدى إلى رصد 

المترتبة األطراف لاللتزامات 

 المعاهدات.على تلك 

  

انتهاكات  ردعوأما ما يخص 

القانون الدولي اإلنساني، 

وباإلضافة إلى إنشاء المحكمة 

لديها  التي –الجنائية الدولية 

الجرائم عن مقاضاة الصالحية 

األشد خطورة محل االهتمام 

الدولي، بما فيها جرائم الحرب، 

أنشأ مجلس األمن  -أعالهكما ورد 

 تينالتابع لألمم المتحدة محكم

 الجرائمعلى محاكمة تين للدولي

المرتكبة خالل النزاع المسلح في 

يوغوسالفيا السابقة كل من 

نتهاكات االلك ورواندا، بما في ذ

للقانون الدولي اإلنساني. الجسيمة 

 ً محاكم مختلطة وأنشئت أيضا

ن م ينودولي ينمحلي قضاةتضم 

لجرائم المرتكبة ل لتصديأجل ا

أثناء نزاعات مسلحة معينة، 

في كمبوديا  النزاعات شملت

 6  nat-http://www.icrc.org/ihl 

  

  

لمزيد من المعلومات، يُرجى  7 

االطالع على صحيفة الوقائع الصادرة 

عن الخدمات االستشارية بعنوان 

"القانون الدولي اإلنساني والقانون 

-ولبنان وسيراليون وتيمور

 .5ليشتي

  

معلومات ويمكن االطالع على 

قانون لتنفيذ اإضافية عن تدابير 

التي تعتمدها  الدولي اإلنساني

من  الدول على الصعيد الوطني

 اللجنة الدوليةقاعدة بيانات  خالل

القانون الدولي تنفيذ حول 

 . 6الوطنياإلنساني على الصعيد 

 

ما هو الفرق بين القانون الدولي 

اإلنساني وقانون حقوق 

 اإلنسان؟

  

تشابه بين بعض توجد أوجه 

نون اإلنساني وقانون قواعد القا

ال يسعى كحقوق اإلنسان. و

ين إلى حماية حياة وصحة ونالقان

هذين بيد أن وكرامة األفراد. 

الفرعين من القانون الدولي العام 

منفصل، تطورا على نحو 

يق، تطبلل ن مختلفاننطاقاا ملديهو

في معاهدات مختلفة، ان رديو

آلليات امتثال كل منهما خضع يو

وينطبق قانون حقوق مختلفة. 

 –على وجه الخصوص اإلنسان 

 –اإلنساني الدولي لقانون ل اً خالف

وقت في اع المسلح ونزالأثناء 

 رغمعلى ال، على حد سواء السلم

إمكانية االنتقاص من العديد من 

 . 7مسلحالنزاع الأحكامه أثناء من 

 

مكن االطالع على مزيد من كيف ي

المعلومات حول القانون الدولي 

 إلنساني؟ا

  

ي ف الخدمات االستشاريةيقدّم قسم 

القانون الدولي اإلنساني مجال 

ن مللدول تقني الدعم القانوني وال

الدولي لحقوق اإلنسان: أوجه التشابه 

والفرق" 

c.org/eng/assethttp://www.icr

s/files/other/ihl_and_ihrl.pdf 
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تنفيذ القانون الدولي أجل 

مجموعة القسم قد أعدّ و ؛اإلنساني

حول مختلف صحائف الوقائع من 

 لقانونالمعنية باالقضايا الهامة 

الدولي اإلنساني. وهي متاحة 

التالي:  الرابطنترنت على على اإل

http://www.icrc.org/ara/r

esources/documents/lega

-sheet/national-fact-l

-legal-implementation

sheets.htm-fact 
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