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 الشخصي لمقانون الدولي االنساني  /  النطاق الفصل الثالث

 
 

المقصود بالنطاق الشخصي ىي الفئات التي يتولى حمايتيا القانون الدولي االنساني من خالل اتفاقيات 
   المباحث االتية : ، سنتطرق الييا في  1977الىاي وجنيف والبروتوكوالت االضافية لعام 

 
 ن في البحار الجرحى والمرضى والمنكوبو المبحث االول :

انيم   1977حسب البروتوكول االضافي االول  ) يمكن تعريفيم: المطمب االول : الجرحى والمرضى 
االشخاص العسكريون والمدنيون الذين يحتاجون الى رعاية طبية ويعانون من عجز بدني او عقمي او حديثي 

 : ويمكن ان نستنتج من خالل التعريف ما يمي ,الوالدة  وال يشاركون في اي عمل عدائي ( 
 ان البروتوكول االول  قد اضفى الحماية لمجرحى والمرضى سواء كانوا مدنيين ام عسكرين.-1
 الى العقمية . باإلضافةان المقصود بالمرضى ىم الذين يعانون من امراض بدنية -2
تاجون مساعدة طبية مثل ذوي االعاقة واوالت ان البروتوكول يشمل الذين لم يشتركوا في القتال لكنيم يح-3

 االحمال .
 ي عمل عدائي .لفئة اال اذا احجموا عن القيام بإان الحماية ال تتوفر ليذه ا-4

عمى مظاىر  1949( من اتفاقية جنيف 16و 15و 12نصت المواد ) : مظاىر حماية الجرحى والمرضى 
الدولية  اذ نصت عمى الزام اطراف النزاع بعالجيم وحظر حماية الجرحى والمرضى في النزاعات المسمحة 

االعتداء عمى حياتيم او تعذيبيم او اي فعل يمس حياتيم , وعمى اطراف النزاع اتخاذ التدابير الالزمة لمبحث 
 عنيم وعن ىويتيم لتنقل معموماتيم الى السمطات التي ينتمي الييا المريض او الجريح )دولتو( .

( المشتركة من جنيف االربعة عمى وجوب 3النزاعات المسمحة غير الدولية فقد نصت المادة )اما فبما يخص 
جمع الجرحى والمرضى ومعاممتيم معاممة انسانية وحظرت اي اعتداء يمس حياتيم باي شكل من االشكال 

 كذلك .
المنكوبين في  1977لعام عرف البروتوكول االضافي االول : الغرقى والمنكوبون في البحار  المطمب الثاني :

البحار بانيم ) االشخاص العسكريون او المدنيون الذين يتعرضون لمخطر في البحار او اي مياه نتيجة لما 
 يصيبيم ويصيب السفينة او الطائرة التي تقميم من نكبات .. ( .
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 : المعاممة الواجبة لممنكوبين في البحار  

البحار بعد االشتباك المسمح والسماح لممنظمات االنسانية عمى طرف النزاع البحث عن المنكوب في -1
 بالبحث والجمع .

 منح المنكوب الحماية والرعاية الطبية التي يحتاجيا .-2
 حماية المنكوب من النيب والسمب .-3
 

 المبحث الثاني : اسرى الحرب
 

ان صفة االسير تدور وجودا وعدما مع توفر صفة : المطمب االول : االشخاص الذين يعتبرون اسرى حرب 
/ وعميو سنتطرق لشروط المقاتل المقاتل لمن يقع في االسر : اي ان صفة المقاتل سابقة عمى صفة االسير 

 : تباعا 1977حسب اتفاقيات الىاي وقانون جنيف والبروتوكول االضافي االول 
 

 ؟) من ىو المقاتل(  1907و 1899شروط المقاتل حسب الئحة الىاي الفرع االول : 
 افراد القوات المسمحة لطرف النزاع ، اي االنتساب لممؤسسة العسكرية الرسمية لمدولة .-1
افراد الميميشيات واعضاء حركات المقاومة المنظمة بشرط ان تكون تحت قيادة مسؤولة وليا عالمة مميزة -2

 وتحترم قوانين واعراف الحرب . وحمل السالح بالعمن
سكان االراضي الغير محتمة بعد اذا توفر فييم شرط حمل السالح بالعمن وشرط احتراميم لقوانين واعراف -3

 الحرب .
 افراد القوات المسمحة من غير المقاتمين كالمراسمين بشرط حمل بطاقة تثبت ذلك .-4
 

ب اتفاقيات جنيف فان المقاتل من تتوافر فيو الشروط التي حسالفرع الثاني : المقاتمون حسب قانون جنيف : 
 :سالفة الذكر مع اضافة فئات اخرى ىي  )الفئات االربعة (1907و1899وضعتيا اتفاقيات الىاي 

 افراد القوات المسمحة النظامية الذي يعمنون والئيم لحكومة ال تعترف بيا الدولة الحاجزة )الدولة العدو( .-1
 اي قانون دولي اخر . وفق البحرية الذين ال يعاممون بأفضل افراد االطقم-2
 االشخاص الذين كانوا تابعين لمقوات المسمحة لمبمد المحتل ،-3
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واالشخاص ذاتيم اذا استقبمتيم دولة محايدة او غير محايدة بإقميميا وتمتزم باعتقاليم وفق القانون   -4
 الدولي .

 
 1977خفف البروتوكول االضافي االول :  1977المقاتمين حسب البروتوكول االضافي االول الفرع الثالث : 

وافرىا العتبار الشخص مقاتل  والتي تطرقنا الييا اعاله ونص فقط عمى توافر شرط من الشروط الواجب ت
االلتزام بقوانين الحرب ولم يشترط  االنتماء لقيادة مسؤولة وان يحمل السالح بشكل عمني اثناء االشتباك مع العدو

 . طالما ان القوات التي يكون ىو  احد افرادىا ممتزمة بقوانين واعرف الحرب بصورة منفردة 
 

 المطمب الثاني : االشخاص الذين ال يعتبرون اسرى حرب : ) وال يعتبرون مقاتمين(
: ىو كل شخص يقوم تحت مظير زائف بجمع المعمومات عن العدو خفية في منطقة   الجاسوس -1

يسيطر عمييا العدو بقصد تبميغيا او ايصاليا لمطرف الذي ينتمي اليو شرط ان ال يرتدي الزي 
 العسكري ( .

 : ىو كل شخص تتوفر فيو الشروط االتية : المرتزق -2
 معين بذاتو فقط .التجنيد محميا او في الخارج لمقتال في نزاع  -
 المشاركة الفعمية المباشرة في االعمال العدائية . -
 الرغبة والحافز لممرتزق المتمثل في الكسب المادي ىو الدافع لممرتزق والحافز الوحيد لمقتال . -
 العنصر االجنبي ) غير مواطن باي طرف( . -
 الحد اطراف النزاع .عدم االنتماء لمقوات المسمحة  -
 لعمل المرتزق المتمثل بالعمل لحسابو الشخصي فقط .الطابع الشخصي  -

 
:) ىنا يجب التمييز نوعين من المعاممة ىما  المعاممة عند الحرب  ألسرىالمطمب الثالث : المعاممة الواجبة 

 ( : وحاالت انتياء االسر ابتداء االسر ، والمعاممة اثناء االسر
  اعتبارىا حقوق االسير كذلك (اوال : المعاممة عند ابتداء االسر : ) يمكن 

احتفاظ االسير بحاجياتو الشخصية   -3حظر االكراه عند االستجواب  -2المدنية   باألىميةحق االحتفاظ -1
 اجالء االسرى او ترحيميم . -4

  اعتبارىا حقوق االسير كذلك (ثانيا : المعاممة الواجبة اثناء االسر : ) يمكن 
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تمتزم الدولة الحاجزة  لألسيرتوافر ظروف احتجاز صحية :  سواء ما تعمق بالمأوى او المأكل او الممبس -1
 ي حالة وتراعي عادات وتقاليد االسير بأبتوفير كل ما يحتاجو االسير من ظروف مالئم

بيا وتوفر ليم الرعاية الطبية : عمى الدولة الحاجزة ان تعالج اسرى الحرب من االمراض التي يصابون -2
 الخدمات الطبية التي يحتاجوىا وتتحمل تكاليف العالج .

شعائرىم الدينية وممارسة االنشطة الذىنية  بإداء  لألسرىاالنشطة الدينية والذىنية والبدنية : كالسماح -3
 والبدنية .

 لقاء العمل لألسيرعمل االسرى : لمدولة الحاجزة تشغيل االسرى كال حسب مؤىالتو وبمقابل اجر يدفع -4
 . الذي يقوم بو 

بعد مرور اسبوع عمى اسره بالتواصل مع الخارج بأرسال واستالم الطرود  لألسيراالتصال بالخارج : يسمح -5
 مع عائمتو  .

 
 :امرين ىما  بأحدالفرع الثالث : حاالت انتياء االسر : ينتيي االسر 

الحاجزة  ةانتياء النزاع المسمح حيث تمتزم الدولينتيي االسر طبيعيا بمجرد : النياية الطبيعية  -1
 شرط اخر . أليالى اوطانيم بقوة القانون دون حاجة  جميعيم  اعادة االسرى

 : في حاالت محددة ىي :النياية غير الطبيعية ) المبسترة(  -2
 عن طريق  ىروب االسير  ىروبا ناجحا     -عن طريق وفاة االسير     -

 عن طريق اعادة اسرى معينين الى اوطانيم .  -
 

 :  ىذه المحاضرة ادناه االسئمة التي يمكن طرحيا في

 ( الجاسوس –المنكوبون في البحار  -: ) الجريح او المريض   يأتيمما  كالعرف  -1
 ماىي مظاىر حماية الجرحى والمرضى  في الحرب ؟ -2
 ؟االنساني  الدولي  وفق القانونتكمم عن المعاممة الواجبة لممنكوبين في البحار  -3
 لممرضى والجرحى ؟ 1977ماذا يمكن ان نستنتج من خالل تعريف  البروتوكول االضافي االول  -4
 ؟ 1907و 1899حسب الئحة الىاي  ىم المقاتمين )االسرى( من  -5
 من ىم المقاتمين )االسرى (   حسب نصوص قانون جنيف ؟ -6
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 ؟ 1977البروتوكول االضافي االول لعام من ىم المقاتمين )االسرى (  حسب موقف  -7
 ؟تكمم عن المعاممة الواجبة ألسرى الحرب -8
 ينتيي االسر بعدة طرق ، بينيا ؟  -9


