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 الفصل الثالث 
 لشخصي لمقانون الدولي االنساني() النطاق ا 

 
المقصود بالنطاق الشخصي ىي الفئات التي يتولى حمايتيا القانون الدولي االنساني من خالل       

 :   ، سنتطرق الييا في المباحث االتية  7777اتفاقيات الىاي وجنيف والبروتوكوالت االضافية لعام 
 المبحث الثالث : المدنيون

 التمييز بين المدنيين والمقاتمين المطمب االول : 
 بين المدنيين والمقاتمين :اسباب غموض التمييز  االول :الفرع 

بعد ان اصبحت الدول تأخذ بنظام التجنيد االجباري الذي يختمف عما ىو عميو :  نمو عدد المقاتمين -7
في حروب القرن التاسع عشر وازدياد عدد المقاتمين واختالف ادوارىم من صناعة االسمحة ومشاركة 

 لتمييز بين المقاتمين والمدنيين االنشطة كل ذلك ادى بدوره الى صعوبة ا النساء االطفال في مثل ىذه
تطور االسمحة اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدىا اثر تاثيرا كبيرا :  تطور اساليب الحرب وفنونيا -2

 عمى مبدأ التفرقة بين المدنيين والمقاتمين ، اال ان الحرب الجوية كانت وبال شك اكثر وسائل القتال
 تأثيرا عمى غير المقاتمين وادت الى طمس معالم التفرقة .

 . المجوء الى استخدام اساليب الحرب االقتصادية -3
 

 لفرع الثاني : معايير التمييز بين المدنيين والمقاتمينا
 
 نبينيما فيما يمي : ييز بين المدنيين والمقاتمين وضع المجتمع الدولي معياران لمتم 

يقوم ىذا المبدأ عمى اساس ان المدني ىو كل شخص ال يندرج ضمن المقاتمين ، اي  :اوال : معيار الفارق 
من اتفاقية  4انو يميز المقاتمين ويحددىم وفيما عداىم ىم مدنيين وبذلك تبنى ىذا المعيار موقف المادة 

الدولية  ، وىذا ما تبنتو المجنة 7777من البروتوكول االضافي االول  55والمادة  7747جنيف الرابعة 
 لمصميب االحمر كذلك .وفي حال حدوث شك في شخص ما ىل ىو مدني ام مقاتل فترجح صفتو المدنية .
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: ان المدني وفق ىذا المعيار ىو كل من ال يشارك في العمميات العدائية ،  ثانيا : المعيار الموضوعي
 7747من اتفاقية جنيف الرابعة  57ة والمقاتل ىو كل من يشارك بتمك العمميات .وقد تبنى ىذا المعيار الماد

، ومن محاسن المعيار الموضوعي انو جعل صفة المدنية لممواطن ىي االصل وان االستثناء ىي صفة 
 المقاتل .
 

 المطمب الثاني : الحماية العامة لممدنيين
 ية من اثار االعمال العدائيةالفرع االول : الحما

محال لميجوم ، وتحظر اعمال العنف والتيديد بو او اي اعمال  يجب ان ال يكونوا االشخاص المدنيون  اي
 تبث الذعر بين السكان المدنيين ، او استخدام المدنيين كدروع بشرية .

 
 : الحماية من اساءة سمطة العدو الفرع الثاني

نصت القوانين االنسانية عمى حماية المدنيين من اساءة سمطة االحتالل وعمى سمطة االحتالل ان توفر  
وغيرىا من الوسائل الالزمة لبقاء سكان االقاليم المحتمة من  لإليواءبدون تمييز الكساء والفراش ووسائل 

 المدنيين عمى قيد الحياة .
 

 ن المطمب الثالث : الحماية الخاصة لممدنيي
 حماية الصحفيين (  –حماية افراد الخدمات الطبية  –) حماية النساء واالطفال 

 
 ع االول :حماية النساء واالطفال الفر 

يدور فييا قتال ،  : ان المناطق االمنة ىي االماكن التي ال اوال : االيداع في المستشفيات واالماكن اآلمنة
في مناطق امنة لكونو مظيرا من مظاىر حماية النساء واالطفال اال  وعمى الرغم من ايداع النساء واالطفال 

ان ىذا المظير لو وجود من الناحية النظرية الن الواقع العممي قد اثبت عدم وجود مثل ىكذا مناطق اثناء 
 النزاعات المسمحة ومن بينيا النزاعات التي دارت في العراق .

 
عمى الدول االطراف كفالة مرور مواد وسمع لفئات  7747ف الرابعة : توجب اتفاقية جني ثانيا : اعمال الغوث

دون سن الخامسة عشرة من العمر والنساء والحوامل والنفاس حتى لو  كاألطفالمحدودة من السكان المدنيين 
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 قد وسع من نطاق الفئات المستفيدين 7777كانوا مواطني الدولة االخرى ، اما البروتوكول االضافي االول 
 عمال االغاثة  ليشمل جميع السكان المدنيين.من ا

 
يحظر القانون الدولي  بالنسبة لمنزاعات المسمحة الدولية  : ثالثا : الحماية الممنوحة عند االجالء والنزوح

االنساني الترحيل االجباري لممدنيين اال ان الترحيل قد يكون مشروعا عندما تقتضي مصمحة الشخص ذلك 
ان يكون االجالء  -7عمى ذلك بشروط اىميا ) 7777، وقد نص البروتوكول االضافي االول  كاألطفال
وان يكون بموافقة ابائيم او اولياءىم الشرعيين   -3وان يكون سببو قيري يتعمق بصحة الطفل   -2مؤقتا 

اعداد الدولة  -6ان ال يؤدي الى حرمانيم من فرصة التعميم   -5ان يكون تحت اشراف الدولة الحامية   -4
  المضيفة بطاقة كاممة عن االطفال تتضمن معموماتيم ( .

عمى  7777 االضافي الثاني نزاعات المسمحة غير الدولية فقد اشار البروتوكول فيما يتعمق بالاما        
 الدولة .طفال  مؤقتا بموافقة ذوييم الى مناطق اكثر امانًا داخل خاذ االجراءات الالزمة إلجالء االات
 

عمى وحدة االسرة اثناء النزاعات المسمحة  الدولية  7747نصت اتفاقية جنيف الرابعة :  رابعًا : وحدة االسرة
بوصفو مظيرا من مظاىر حماية النساء واالطفال والزمت دولة االحتالل مسؤولية التحقق من عدم تفريق 

 بالنسبة لمنزاعات المسمحة غير الدولية .العائمة الواحدة عند النقل واالخالء . وكذلك االمر 
 

 ادناه االسئمة التي يمكن طرحيا في ىذه المحاضرة  :

 تكمم عن اىم العوامل التي ادت الى التمييز بين المدنيين والمقاتمين غامضا ؟  -7
 ؟ىنالك معياران وضعيا المجتمع الدولي لمتمييز بين المدنيين والمقاتمين . بينيا -2
 ؟ الحماية العامة لممدنيينبماذا تتمثل  -3
 ؟بماذا تتمثل الحماية الخاصة لممدنيين  -4
 ؟ما ىي مظاىر حماية النساء واالطفال وفقا لمقانون الدولي االنساني -5

 


