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 الفصل الثاني 
 ي لمنزاعات المسمحة غير الدولية  النطاق الزمن  

 
 المبحث الثاني : النزاعات المسمحة غير  الدولية

) مفيوم النزاعات المسمحة غير الدولية المطمب االول : ماىية النزاعات المسمحة غير الدولية  
 وعوامل قياميا ( 

  
ينصرف اصطالح النزاعات المسمحة غير  مفيوم النزاعات المسمحة غير الدولية :الفرع االول :  

الدولية كقاعدة عامة الى النزاعات المسمحة التي تثور داخل اقميم الدولة بين السمطة القائمة من ناحية 
النزاعات . وقد اطمق الفقو التقميدي عمى ىذا النوع من  وجماعة من الثوار او المتمردين من ناحية اخرى 

ونرى بشكل عام وميما اختمفت التسمية فان بالحرب االىمية ومنيم من سماىا بالحروب المختمطة ، 
النزاعات المسمحة غير الدولية ىي قيام جماعات غير حكومية بمقاتمة بعضيا البعض او تقاتل الحكومة 

وان ىذا القتال يكون عمى درجة  وىذا القتال عمى درجة عالية من الكثافة تتجاوز اعمال العنف المتفرقة ،
الجماعات المسمحة ان تمارس حدا ادنى من السيطرة عمى  بإمكانيةعالية من التنظيم الجماعي ، و 

 .لتكون المواثيق الدولية واجبة التطبيق عمييا  االرض تمكنيا
 

ان اسباب القتال المسمح  متجددة ومتنوعة بحيث  الفرع الثاني : عوامل النزاعات المسمحة غير الدولية :
ال يمكن تحديدىا اال بالرجوع الى الظاىر االنسانية التي تفسر لنا سبب ذلك والى عمم االجتماع الذي 
يفسر لنا طبيعة التجمعات االنسانية ، والى عمم التاريخ الذي بدوره يفسر لنا مراحل ظيور الدول وتطورىا 

. 
لبيان التنظيم القانوني لمنزاعات : التنظيم القانوني لمنزاعات المسمحة غير الدولية  الثاني :المطمب  

( 3المسمحة غير الدولية ال بد من ان نبين موقف كل من  القانون الدولي التقميدي وموقف المادة )
يا من  9111 لعام ،وموقف البروتوكول االضافي الثاني 9141المشتركة من اتفاقيات جنيف االربعة 

 :تباعا 
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لم ينظم القانون الدولي التقميدي النزاعات المسمحة غير الفرع االول : موقف القانون الدولي التقميدي : 
حيث انيا كانت تعد شؤونا داخمية تخضع لقوانين العقوبات العادية ، اال انو  9949الدولية حتى عام 

الدولي ، واشترط لقيام الحرب االىمية التي  لمنزاع المسمح غير عالج الحرب االىمية واوجد مفيوما ضيقا
 تعد احد نماذج النزاع المسمح غير الدولي ثالثة شروط حتى تخضع لمقانون الدولي التقميدي  وىي :

 .ان يكون طرفي النزاع ىم الدولة والثوار ييدفون الى قمب نظام الحكم -9
الجنائي الداخمي ، اال ان الواقع العممي  اعتراف الدولة بقيام المحاربة واال يخضع النزاع لمقانون -2

 يشير اال ان االعتراف او عدمو ال يغير من طبيعة النزاع المسمح الداخمي القانونية .
 .احتالل الثوار لجزء من االقميم وادارتو ادارة منظمة  حتى يمكن اعتبار النزاع حرب اىمية  -3
 

تنص المادة الثالثة : 9141( المشتركة من اتفاقيات جنيف االربعة 3الفرع الثاني : موقف المادة ) 
عمى تطبيق الحد االدنى من قواعد القانون الدولي  9141المشتركة من اتفاقيات جنيف االربعة 

ارت ىذه وقد اثاالنساني الخاص بالنزاعات المسمحة الدولية عمى النزاعات المسمحة غير الدولية 
وضعت العديد من الشروط في المؤتمر الخاص  المادة الكثير من الجدل النيا تنظم شأنا داخميا ، وقد 

 بحقو وىي : 3باتفاقيات جنيف يجب ان تتوفر في الطرف المتمرد عمى الحكومة حتى تطبق المادة 
ة جغرافية ان يكون لمطرف المتمرد قوة مسمحة وسمطة مسؤولة عن اعمالو تعمل ضمن منطق-9

 معينة .
 لجوء الحكومة الى قواتيا المسمحة النظامية لمحاربة المتمردين . -2
 ان تعترف الحكومة بانيا طرف في نزاع وان يدرج النزاع المسمح في جدول اعمال االمم المتحدة .-3
 ان يكون لممتمردين نظام وخصائص الدولة لمباشرة اعماليم  وسمطاتيم عمى السكان .-4

 المادة الثالثة قد تعرضت لمعديد من االنتقادات وبرغم ذلك ضمت المادة الوحيدة التي  اال ان
 كاألشخاصتقرر الحماية او الحد االدنى من الحماية لضحايا النزاعات المسمحة غير الدولية 

الذين كفوا عن المشاركة في الحرب او الذين لم يشاركوا فييا ووفرت صور مختمفة من 
اما فيما يتعمق بالنطاق الزمني لبداية تطبيق القانون الدولي االنساني ونيايتو فيو  )، الحقوق

من النزاعات  9141سابقا في موقف اتفاقيات جنيف االربعة  ذاتو النطاق الذي تكممنا عنو
 .المسمحة الدولية ( 



 د.فاضل عواد                                               2-مرحلة رابعة   –الدولي االنساني 
 م.م. الهام ضياء                                                                                                       

 

3 
 

 
 9111الثاني ان البروتوكول االضافي : 9111الفرع الثالث : موقف البروتوكول االضافي الثاني 

الواردة المعايير  ة غير الدولية وعزز الحماية ابعد من يطبق عمى حاالت معينة من النزاعات المسمح
في المادة الثالثة المشتركة سالفة الذكر وجاء مطورا ليا حيث انو حظر العقوبات الجماعية واعمال 

حماية االطفال والمرضى االرىاب واالغتصاب وخدش الحياء وتجارة الرقيق والسمب ، ونص عمى 
والمنكوبين وسواىم .باإلضافة الى ان البروتوكول ال يطبق في حاالت الحروب التي يكون اطرافيا 

اما فيما يخص النطاق الزمني فيو ذاتو النطاق الذي  مجموعتين او اكثر من الجماعات المتمردة .
من النزاعات المسمحة  9111تكممنا عنو سابقا في موضوع  موقف البروتوكول االضافي االول 

 . الدولية (
 

  : المبحث الثالث : حاالت ال يشمميا القانون الدولي االنساني
ان االضطرابات والتوترات الداخمية قد استثنت تماما من نطاق تطبيق اتفاقيات جنيف االربعة 

االول والثاني وذلك الن جميع بمدان العالم ميما كانت متقدمة  9111وبروتوكوالتيا اإلضافيين لعام 
ددة تتم معالجتيا وفق عمميا وثقافيا اال انيا ال تخمو من االضطرابات والتوترات الداخمية وألسبابيا المتع

 .ظروف كل بمد وقوانينو الداخمية 
 االضطرابات الداخمية . - 9
 التوترات الداخمية -2
    

 ادناه االسئمة التي يمكن طرحيا في ىذا الفصل  :

 عرف النزاعات المسمحة الدولية ، وما ىي اىم عوامل قياميا ؟ -9
 ؟ تكمم عن التنظيم القانوني لمنزاعات المسمحة الدولية -2
 من النزاعات المسمحة الدولية ؟ 9949تكمم عن موقف اتفاقيات جنيف االربعة  -3
 من النزاعات المسمحة الدولية ؟ 9977تكمم عن موقف البروتوكول االضافي االول  -4
 عرف النزاع المسمح غير الدولي ، وما ىي اىم عوامل قيامو ؟ -5
 تكمم عن التنظيم القانوني لمنزاع المسمح غير الدولي ؟ -6
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 من النزاعات المسمحة غير الدولية ؟ 9949المشتركة من جنيف االربعة  3مم عن موقف المادة تك -7
 من النزاعات المسمحة غير الدولية ؟ 9977تكمم عن موقف البروتوكول االضافي الثاني  -8
 بين سبب عدم شمول االضطرابات  والتوترات الداخمية بأحكام القانون الدولي االنساني ؟ -9


