القانون الدولي االنساني
ص .ؤمدمضي بىػٍىت ؤمىت
مسبر اللاهىن وألامً ؤلاوؿاوي
حامٗت خؿِبت بً بىٖلي الكلف -الجؼابغ

جلضًم
بضاًت ؤخُُىم حمُٗا بخدُت ؤلاؾالم ،لظا الؿالم ٖلُىم وعخمت هللا وبغواجه ،ؤعخب بىم حمُٗا
ؤؾاجظجىا ألافايل ،يُىف اإلاغهؼ الىغام ،في هظا الهغح الٗلمي الكامش مً نغوح اإلاٗغفت والبدث
الٗلمي  ،و الظي في هظا ؤلاَاع جم جىُٓم هضوة" :اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي".والتي جضزل في مداولت مضًغة
اإلاغهؼ اإلاىكغة الضهخىع ؾغوع َالبي اإلال ليكغ اإلاٗغفت باللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي  ،وإبغاػ الؿبل الالػمت
لحث الكغُٖت الضولُت ٖلى جفُٗل كىاٖض هظا اللاهىن.
ومً باب الاٖتراف ألهل الٗلم بالفًل واإلاياهت ،للىله نلى هللا ٖلُه وؾلم :مً لم ٌكىغ الىاؽ لم
ٌكىغ هللا ،ومً ؤؾضي إلُىم مٗغوفا فيافئىه  ،فئن لم حؿخُُٗىا فاصٖىا له (خضًث صحُذ (ؾجن ؤبي صاوص)،
لظلً ؤجلضم بجؼٍل الكىغ والخلضًغ إلى الضهخىعة الفايلت واإلاىكغة والؿفحرة اإلامحزة للجؼابغ في لبىان و
التي نغاخت وؤكل ما ًلاٌ في خلها إجها مثلخىا ؤخؿً والكىغ مىنىٌ ؤًًا لىلابت اإلادامحن بُغابلـ
ٖلى جىُٓم واؾخلباٌ هظه الىضوة هما ؤقىغهم يُىفىا الىغام ٖلى جىغمىم وجفًلىم بلبىٌ
جسهُو حؼء مً وكخىم وحهضهم لحًىع مدايغحي ،و التي ؤجمنى ؤن جىىن مدل هلاف مؿخفٌُ
إلزغاء الخسهو وليؿهم م٘ بًٗىا في وكغ ؤهم اللىاٖض التي جىفل خم ؤلاوؿان في الحُاة ،مً
مىُلم قٗاع لُاإلاا ؤمىذ به ومفاصه” :لم ٌٗض ًىفي اللىٌ بإن ؤلاوؿان له الحم في الحُاة ،ألن خم
الحُاة ؤوؾ٘ مً ؤن ًسخهغ ببلاء ؤلاوؿان ٖلى كُض الحُاة“ ،و هدً ؾىداوٌ بضوعها إزغاء هظا
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اإلطار العام لتطبيق القانون الدولي
اإلنساني

 -1حٗغٍف اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي

ٌٗغف اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي بإهه" :مجمىٖت اللىاٖض واإلاباصا وألاخيام الضولُت
اإلاىيىٖت بملخط ى اجفاكُاث وؤٖغاف صولُت لحل اإلاكاول طاث الهفت ؤلاوؿاهُت
الىاحمت مباقغة ًٖ اإلاىاػٖاث اإلاؿلحت الضولُت ؤو ٚحر الضولُت ،والتي جدض الٖخباعاث
إوؿاهُت مً خم ؤَغاف الجزإ في اللجىء إلى ما ًسخاعوهه مً ؤؾالُب ووؾابل في
اللخاٌ ،وجدمي ألاشخام واإلامخلياث والبِئت مً ألايغاع التي جترجب حغاء الجزإ”.
إطن ًخمحز اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي بالخهابو الخالُت:
 هى مجمىٖت مً اللىاٖض اللاهىهُت الاجفاكُت ؤو الٗغفُت .
ًىدهغ هُاق جُبُله ٖلى الجزاٖاث اإلاؿلحت الضولُت والٛحر الضولُت َبلا إلاا كغعجه
اإلااصة الثاهُت مً اجفاكُاث حىُف الاعبٗت لٗام .1949
 هضفه جىُٓم وؾابل وؤؾالُب اللخاٌ في ؾبُل خماًت ألاشخام ٚحر اإلاكاعهحن في
اللخاٌ وهظا اإلامخلياث والبِئت الُبُُٗت التي ال حؿهم في اإلاجهىص الحغبي.

 .2وكإة وجُىع اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
في العصىز اللدًمت لم جىً هىان كىاعد جحىم طلىن املخحازبين ،فلدٖغف ؤلاوؿان
كضًما خغب اللبابل وخغب ؤلامبراَىعٍاث وخغب ألامغاء و خغب ألاصًان ،وكض احؿمذ
هظه الحغوب بالهمجُت واإلاٛاالة في اللهغ ،فلم جفغق بحن ؾاخاث اللخاٌ و بحن اإلالاجل
وٚحر اإلالاجل وبحن ؤماهً الٗباصة وصوع الٗلم،ـ وظل ألامس هرلً حتى عصس الفخىخاث
ؤلاؾالمُت ،فلض وان ؤلاؾالم ؾباكا في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان ؾىاء في وكذ الؿلم ؤو في وكذ الحغب
مىظ ما ًؼٍض ٖلى ؤلف وؤعبٗمابت ٖام ،خُث جمحزث خلبت الفخىخاث ؤلاؾالمُت بئعؾاء كىاٖض
ومباصا الحغب وؤٖغافها اإلاؿخمضة مً اللغآن الىغٍم والؿىت الىبىٍت ،هدماًت اليؿاء
والكُىر وألاَفاٌ وخؿً مٗاملت ألاؾغي وخٓغ كخلهم ؤو ؤلاؾاءة إليهم والىهي ًٖ
ؤلاحهاػ ٖلى الجغحى ومى٘ الخمثُل بجثث اللخلى .وجخجلى اللىاٖض الٗؿىغٍت واللُىص التي
ويٗها ؤلاؾالم ٖلى اللخاٌ في ونُت الغؾىٌ الىغٍم نلى هللا ٖلُه وؾلم لجُىقه التي
ؤعؾلها للحغب بلىله نلى هللا ٖلُه وؾلم" اهُللىا باؾم هللا ،وباهلل ،وٖلى بغهت عؾىٌ
هللا ،ال جلخلىا قُسا فاهُا ،وال َفال نٛحرا ،وال امغؤة ،وال حٛلىا ويٗىا ٚىابمىم
وؤنلحىا وؤخؿىىا ،إن هللا ًدب اإلادؿىحن ".

هما ؤوص ى به ؤبى بىغ الهضًم ًؼٍض بً ؤبي ؾفُان ٖىضما ؤعؾله ٖلى عؤؽ الجِل إلى
الكام.
ؤما في الٗهغ الحضًث ،فيكإث كىاٖض اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي بمباصعة مً الُبِب
الؿىَؿغي هجري صوهان وبٌٗ ػمالبه ،بٗض ؤن قاهض مٗغهت قغؾت صاعث عخاها ٖلى
ؤعى ؾلفغٍىى بملاَٗت لىمباعصًا باًُالُا ،بخاعٍش ً 24ىهُى  1859بحن اللىاث
الىمؿاوٍت مً حاهب واللىاث الفغوؿُت وؾغصًيُا مً حاهب آزغ ،جلً اإلاٗغهت زلفذ
زؿابغ بكغٍت هابلت مً اللخلى عاح ضحُتها ؤهثر مً  40000شخو ،باإليافت لٗضص
ممازل مً الجغحى الظًً للىا خخفهم بٗض طلً هدُجت لللهىع في الخضماث الُبُت،

وؾُغ هظه اإلاٗغهت اإلاىاًَ الؿىَؿغي هجري صوهان في هخابه "جظواع ؾلفغٍىى" ،الظي هؼ
وحضان الٗالم إلاا حاء فُه مً ؤخضار مغوٖت .وصٖا صوهان في جهاًت هخابه إلى إٖضاص ؤفغاص
إٚازت َبُت مداًضًً وكذ الؿلم ،لخلضًم الحض ألاصوى مً الخضماث الُبُت وكذ
الحغب .واهًم إلُه فُما بٗض ؤعبٗت مىاَىحن مً ؾىَؿغا لِكيلىا اللجىت الخماؾُت،
والتي ٖغفذ فُما بٗض باللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ .التي وكإث ٖام .1863
واؾخُاٖذ هظه اللجىت في ٖام  1864خمل الحىىمت الؿىَؿغٍت ٖلى ٖلض مؤجمغ صولي
قاعهذ فُه  16صولت ،هخج ٖىه إبغام اجفاكُت حىُف لخدؿحن خاٌ الجغحى مً الجُىف
باإلاُضان .خُث وان طلً بمثابت الخُىة ألاولى لخضوًٍ اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،والتي
جالها ٖضة اجفاكُاث صولُت وان ؤهمها اجفاكُاث حىُف ألاعبٗت لٗام  1949والبروجىهىالث
ؤلايافُت لٗام  1977و.2005

 -3هُاق جُبُم ؤخيام اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
ًخمثل هُاق جُبُم اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي في:

الىُاق الؼمني :مً خُث الؼمان مىظ بضاًت الجزإ اإلاؿلح ،ؤي بضاًت الاقدبان بحن ألاَغاف اإلاخىاػٖت
ؾىاء وان هىان إٖالن لحالت الحغب ؤم بضون إٖالن .وؾىاء جم الاٖتراف باألَغاف اإلاخىاػٖت ؤم ال،
ؤما جهاًخه فخىىن ٖىض اهتهاء الٗملُاث الٗؿىغٍت  ،ؤما في خالت الاخخالٌ فخىىن بٗض مغوع ٖام مً وكف
إَالق الىاع ،وباليؿبت لؤلؾغي ،فال ًخىكف جُبُله في مىاحهتهم إال باإلفغاج ٖنهم وإٖاصتهم إلى
ؤوَاجهم
الىُاق اإلااصي ،فئن هظا اللاهىن ًىُبم ٖلى ول خالت جإزظ ونف الجزإ اإلاؿلح ،صولُا وان ؤو
ٚحر صولي بما في طلً خالت الاخخالٌ الحغبيَ ،بلا إلاا كغعجه إلااصة ()2اإلاكترهت بحن اجفاكُاث حىُف
لٗام .1949
الىُاق الشخص ي خُث ًمىذ خماًخه لطحاًا الجزاٖاث اإلاؿلحت والظًً ؤنبدىا ٖاحؼًٍ ًٖ اللخاٌ
مً حغحى ومغض ى وٚغقى وؤؾغي خغب مً هاخُت ،ومً هاخُت ؤزغي ًىُبم ٖلى اإلامخلياث اإلاضهُت
وهظا البِئت الُبُُٗت.

 -4جُىع كىاٖض اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي (الاجفاكُت والٗغفُت)
 .1اجفاكُاث اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ومىىهاجه
أ
 .2المبادئ الساسية للكانون الدولي اإلنساني

ؤوال.اجفاكُاث اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي

بضؤث مغخلت جضوًٍ اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مىظ ؤواؾِ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ مً
زالٌ الاجفاكُاث الخالُت:

.1

اجفاكُاث الهاي ًلهض بلاهىن الهاي مجمىٕ كىاٖض اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي اإلاخٗللت
بدىُٓم اؾخسضام اللىة ووؾابل وؤؾالُب اللخاٌ ،واللىاٖض اإلاخٗللت بدٓغ اؾخسضام
ؤؾلحت مُٗىت ( الؿمىم والٛاػاث الخاهلت ،وألاؾلحت الجغزىمُت ،والىُماوٍت والغنام
اإلاخفجغ ° ،وٚحر طلً مً اللىاٖض اإلاخٗللت بماهُت وَبُٗت الؿالح اإلامىً اؾخسضامه
•هظلً ؤهخم كاهىن الهاي بدىُٓم ؾلىن اإلاخداعبحن ؤزىاء اللخاٌ ،هىهه ٖلى خٓغ كخل
ؤفغاص الٗضو باللجىء الى الٛضع وخٓغ كخله للملاجل اإلاؿدؿلم وخٓغ جضمحر ممخلياث الٗضو ؤو
حجؼها صون مبرع وخٓغ قً الهجماث الٗكىابُت ؤي التي ال جفغق بحن اإلالاجل واإلاضوي
وٚحرها مً الالتزاماث التي ًغمي وحىصها إلى ٖضم إَالق ًض اإلاخداعبحن في ازخُاع ما ًغوه مً
وؾابل وؤؾالُب اللحاق الًغع بالٗضو.

اجفاكُت الهاي الثاهُت اإلاؤعزت في  29ؾبخمبر لٗام  :1899بٗض إوٗلاص مؤجمغ الهاي
في  29ؾبخمبر  1899بمباصعة مً الحىىمت الغوؾُت وبضٖىة مً الحىىمت
الهىلىضًت ،هجم ٖىه جبني اجفاكُت الهاي الثاهُت الخانت باخترام كىاهحن وؤٖغاف
الحغب البرًت والالبدت اإلالحلت بها التي تهضف إلى وي٘ كُىص ٖلى ؾحر الٗملُاث
الحغبُت.
اجفاكُت الهاًالغابٗت لٗام  :1907إوٗلض مؤجمغ الهاي الثاوي للؿالم في  18ؤهخىبغ
ٖام  ،1907وهخج ٖىه اجفاكُت الهاي الغابٗت لٗام  1907التي تهضف إلى وي٘ كُىص
ٖلى ؾحر الٗملُاث الٗؿىغٍت وؾلىن اإلاخداعبحنٚ ،حر ؤن ٖمل اإلاؤجمغ إهدهغ ٖلى
إصزاٌ حٗضًالث َفُفت ٖلى اجفاكُت والبدت الهاي الثاهُت.،

ولٗل ؤهم اجفاكُاث كاهىن الهاي اإلاخٗللت بهظا اإلاجاٌ هي :
•بغوجىهىٌ حىُف بكإن خٓغ اؾخٗماٌ الٛاػاث الخاهلت والؿامت لٗام .1925
•واجفاكُت الهاي اإلاخٗللت بدماًت اإلاؤؾؿاث الفىُت والٗلمُت وآلازاع لٗام 1954
•البروجىهىٌ اإلاخٗلم بدٓغ ؤو جلُُض اؾخٗماٌ ألالٛام وألاقغان الخضاُٖت والىبابِ
ألازغي لٗام . 1996
ٖلى الغٚم مً ؤهمُت ما حاءث به اجفاكُتي الهاي  1899و 1907فئن هفالت الؿالم
الٗاإلاي ْلذ مغة ؤزغي بُٗضة اإلاىاٌ ،فىاك٘ ألامغ ؤن اهضالٕ الحغب الٗاإلاُت ألاولى في ٖام
 1914حاء لُبضص بلؿىة ؤي ؤمل في جدلُم هظا الهضف ،هما خاٌ صون إوٗلاص اإلاؤجمغ
الثالث للؿالم الظي وان مؼمٗا ٖلضه ،خُث ؤن الضوٌ لم جغإ في هثحر مً الحاالث
جُبُم اجفاكُاث الهاي لؿىت  1899و. 1907

 .2اجفاكُاث حىُف ًلهض بلاهىن حىُف مجمىٕ كىاٖض حىُف اإلاخٗللت بدماًت

ضحاًا اإلاىاػٖاث اإلاؿلحت ،مثل الجغحى واإلاغض ى وٚغقى اللىاث اإلاخداعبت ؤو ألاؾغي ؤو الؿيان اإلاضهُحن
اإلاخىاحضًً في صابغة الٗملُاث اللخالُت مً زالٌ إلؼام اللىاث اإلاخداعبت وكىاث الاخخالٌ بىاحب
الامخىإ ًٖ اللُام بإفٗاٌ مدضصة بمىاحهتهم ،هدٓغ إزًاٖهم للٗلىباث الجماُٖت وخٓغ اللُام
بهضم وجضمحر ممخلياتهم وخٓغ إزًاٖهم للمٗاملت الحاَت بالىغامت وخٓغ الخٗظًب وٚحره مً
اإلاماعؾاث الىخكُت والالإوؿاهُت ،وخٓغ وي٘ الؿيان في ْغوف مِٗكُت نٗبت وخٓغ الاهخلام منهم.
اجفاكُت حىُف اإلاؤعزت في ٖام  1864اإلاخٗللت بخدؿحن خاٌ الجغحى مً الٗؿىغٍحن في اإلاُضان.
اجفاكُت حىُف لٗام  1906اإلاخٗللت بخدؿحن خاٌ الجغحى واإلاغض ى الٗؿىغٍحن في اإلاُضان
اجفاكُتي حىُف لٗام 1929
إوٗلض مؤجمغ "حىُف" الضبلىماس ي بضٖىة مً الحىىمت الؿىَؿغٍت ؾىت  1929وهخج ٖىه اجفاكُخحن،
هما:
اجفاكُت حىُف بكإن جدؿحن خاٌ الجغحى واإلاغض ى الٗؿىغٍحن في اإلاُضان،

 اجفاكُت "حىُف" إلاٗاملت ؤؾغي الحغب بخاعٍش  27ؤوث . 1929

 -4اجفاكُاث حىُف لٗام 1949
ججب ؤلاقاعة ؤن ؤخضار الحغب الٗاإلاُت الثاهُت ،ؤزبدذ ٖضم هفاًت الىهىم الاجفاكُت
الؿابلت ،فخمذ الضٖىة إلى ٖلض مؤجمغ صولي في حىُف فُما بحن  21ؤفغٍل إلى  12ؤوث
 ،1949صٖذ إلُه خىىمت الاجداص الؿىَؿغي جم الخىكُ٘ في جهاًخه ٖلى ؤعبٗت اجفاكُاث .
وٍمىً جدضًض اجفاكُاث حىُف في:
اتفاقية جنيف األولى المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى بالميدان.
اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى والغرقى بالبحار
اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب
اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين خالل النزاعات المسلحة

 -5البروجىهىالن ؤلايافُان الجفاكُاث حىُف في ٖام 1977

بالىظس للخطىز الري لحم بالعالكاث الدولُت مىر اجفاكُاث حىُف لعام  1949جمذ
املطالبت بخطىٍس اللاهىن الدولي إلاوظاوي ،وذلً بالدعىة الوعلاد مؤجمس دبلىماس ي في حىُف
عام  1974بدعىة مً الحيىمت الظىَظسٍت ،إطدىادا إلى مظىدة ملدمت مً اللجىت الدولُت
للصلُب ألاحمس هخج عنها بسوجىوىلين إطافُين الجفاكُاث حىُف لعام  1949وكد إعخمد
املؤجمس البروجىوىلين إلاطافُين الجفاكُاث حىُف ألازبعت في ً 8ىهُى.1977
فجاء البروجىهىٌ ألاوٌ لخىُٓم خماًت ضحاًا الجزاٖاث اإلاؿلحت الضولُت وكض ؤٖخبر
خغوب الخدغع مً الاؾخٗماع خغواث مكغوٖت َبلا إلاا كغعجه ؤخيام اإلااصة الثاهُت مً
البرجىهىٌ ،بِىما حاء البرجىهىٌ الثاوي لخىُٓم خماًت ضحاًا الجزاٖاث اإلاؿلحت ٚحر
الضولُت .
 .6البروجىهىٌ ؤلايافي الثالث بكإن اٖخماص قاعة إيافُت ،الىسَظخالت (البلىزة) الحمساء
في  8دٌظمبر .2005

زاهُا .ا إلاباصا ألاؾاؾُت لللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي

ًدىم اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي حملت مً اإلاباصا ألاؾاؾُت والتي ًجب ؤن جدترم مً كبل الضوٌ
اإلاخىاػٖت ،وجخمثل ؤهم هظه اإلاباصا في:
 •اخترام الحم في الحُاة •خماًت هغامت ؤلاوؿان ويمان ؾالمخه خاٌ اإلاىاػٖاث اإلاؿلحت. •الخمُحز بحن اإلاضهُحن واإلاداعبحن وهظا الخمُحز بحن ألاُٖان"اإلامخلياث" اإلاضهُت وألاُٖان الٗؿىغٍت.. •إلحاق الًغع بالٗضو لِـ خلا مُللا.• خٓغ الخٗظًب.
 •اخترام البِئت الُبُُٗت والحفاّ ٖليها.• -يمان الحم باإلاداهمت الٗاصلت.

ثالثا :القواعد العرفية
 -1مبضؤ الخمُحز
ٌٗخبر مبضؤ الخمُحز حجغ ألاؾاؽ في البرجىهىلحن ؤلايافُحن ،فلض ههذ ٖلُه اإلااصة  48مً البرجىهىٌ
ألاوٌ ،وٍخُلب هظا اإلابضؤ مً ؤَغاف الجزإ اإلاؿلح الخمُحز بحن الؿيان اإلاضهُحن واإلالاجلحن وبحن ألاُٖان
اإلاضهُت وألاهضاف الٗؿىغٍت ومغاٖاة هظا اإلابضؤ ال ٚنى ٖىه لىفالت خماًت اإلاضهُحن خُث ًدٓغ
البرجىهىالن الايافُان لٗام  1977اللُام بما ًلي:
 -1ال ًجىػ ؤن ًىىن الؿيان اإلاضهُحن هضفا للهجىم.
-2خٓغ الهجىم ٖلى صوع الٗباصة وجضمحر آلازاع.
 -3الهجماث الٗكىابُت.
-4جضمحر ألاُٖان واإلاىاص التي ال ٚنى ٖنها لبلاء اإلاضهُحن.

القاعدة األساسية
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين
االشخاص المحميين
اإلاضهُىن
وٚحرهم

هباع الؿً وألاَفاٌ
واليؿاء
الُىاكم الُبُت
والصحفُحن...
وعحاٌ الضًً
الالحئىن والىاػخىن

األشخاص غير المحميين
اإلاداعبىن

اإلاضهُىن الظًً ٌكاعهىن في اللخاٌ
(الجغحى ومً ال ٌكاعن في
اإلاغض ى واؾغي الجزإ
الحغب)...

التمييز بين األهداف العسكرية والمدنية
الاُٖان اإلادمُت
الاُٖان واإلامخلياث اإلاضهُت
والضًيُت

ألاهضاف الٗؿىغٍت
والثلافُت اإلايكأث الٗؿىغٍت ٖامت

اللىاػم الاؾاؾُت لبلاء اإلاىاَىحن ٖلى كُض مغاهؼ الكغَت
الحُاة
اإلاؿدكفُاث والىخضاث ووؾابل الىلل
الُبُت
ألاماهً التي ًىي٘ ٖليها قاعة الهلُب
ألاخمغ ؤو الهالٌ ألاخمغ ٖلى زلفُت بًُاء

 -2مبضؤ الًغوعة الحغبُت

الًغوعة الحغبُت هي الحالت التي جىىن ملحت إلى صعحت ال جترن وكخا واف مً كبل ألاَغاف
اإلاخداعبت الزخُاع الىؾابل اإلاؿخسضمت في ؤٖمالها الٗؿىغٍت الفىعٍت.
 -3مبضؤ الخىاؾب

ٌظعى مبدأ الخىاطب إلكامت الخىاشن بين مصلحخين مخعازطخين ،جخمثل ألاولى فُما جملُه
اعخبازاث الظسوزة العظىسٍت "الًغوعة الحغبُت" ،بِىما جخمثل الظسوزة الثاهُت في ما جملُه
ملخظُاث إلاوظاهُت حُىما ال جيىن هىان حلىق أو محظىزاث مطللت.
ومً أمثلت ألافعاٌ التي حعازض مبدأ الخىاطب طُاطت هدم وجدمير املىاشٌ
الفلظطُيُت بحجت الدواعي ألامىُت ،مما ًؤدي إلى وطع املدهُين الفلظطُيُين في ظسوف
ً
إوظاهُت صعبت خالفا للحماًت امللسزة لهم في اللاهىن الدولي إلاوظاوي بمىحب اجفاكُت
حىُف السابعت.

 -4مبضؤ خهاهت البِئت الُبُُٗت مً ألايغاع الجؿُمت
ٌعني ييي مفهي ييىم مبي ييدأ حصي يياهت البِئي ييت الطبُعُي ييت مي ييً ألاطي يساز الجظي ييُمت أزىي يياء
النزعي يياث املظي ييلحت ،حصي يياهت البِئي ييت الطبُعُي ييت أي عي ييدم حي ييىاش املظي يياض بعىاصي ييس
البِئت الطبُعُت أزىاء اللُام بالعملُاث العظىسٍت اللخالُت ،هي:
 هدف غير مشسوع في اليشاط العداةي.
 وطُلت غير مشسوعت لخحلُم ميزة عظىسٍت.
 -5قغٍ ماعجُجز
هص شسط مازجُنز أهه في الحاالث غير الىازدة في هصىص الاجفاكُت ًبلى
الظيان واملحازبىن جحذ حماًت حماًت وطلطان مبادا اللاهىن الدولي املظخلاة
مً العسف واملبادا إلاوظاهُت وما ًملُه الظمير العام“.

الفئاث اإلادمُت بمىحب اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي

حكمل الفئاث اإلادمُت حمُ٘ ألاشخام ؤو الجماٖاث التي مىدها اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ويٗا
كاهىهُا زانا لًمان الحفاّ ٖلى ؤمنهم وؾالمتهم ولخٗؼٍؼ اخترامهم وخماًتهم مً كبل اإلاخداعبحن.
وحكمل الحماًت ؤعب٘ فئاث جدىاولها اجفاكُاث حىُف ألاعبٗت وهي:
 -1اجفاكُت حىُف ألاولى )  ( 1949جدمي ؤفغاص اللىاث اإلاؿلحت الجغحى واإلاغض ى في اإلاُضان.
 -2اجفاكُت حىُف الثاهُت )  ( 1949جدمي ؤفغاص اللىاث اإلاؿلحت الجغحى واإلاغض ى والٛغقى في البداع.
 -3اجفاكُت حىُف الثالثت )  ( 1949جدمي ؤؾغي الحغب.
 -4اجفاكُت حىُف الغابٗت )  ( 1949جدمي ألاشخام اإلاضهُحن.
 -5البروجىهىٌ ؤلايافي ألاوٌ ) ٌٗ ( 1977ؼػ الحماًت اإلاىفىلت لطحاًا الجزاٖاث اإلاؿلحت الضولُت.
 -6البروجىهىٌ ؤلايافي الثاوي ) ٌٗ ( 1977ؼػ الحماًت اإلاىفىلت لطحاًا الجزاٖاث اإلاؿلحت ٚحر
الضولُت.

مً هم الظًً جدميهم كىاٖض اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي؟

وفلا ملىطىع اجفاكُاث  1949هسي أن اللاهىن الدولي حدد أزبع فئاث وهفل لها
حلىكا على أطساف النزاع املظلح ،وهي:
الجسحى واملسض ى مً اللىاث املظلحت في املُدان.الغسقى والجسحى واملسض ى مً اللىاث املظلحت في البحاز. أطسي الحسب.املدهُين.والفئاث الثالر ألاولى ،جيخمي إلى امللاجلين كبل أن جخىكف عً اللخاٌ اططسازا
أو اخخُازا ،أما الفئت السابعت فهي بحىم طبُعتها ال حشازن في اللخاٌ أصال.

ؤ -الفئاث اإلادمُت زالٌ الجزاٖاث اإلاؿلحت الضولُت
وصف المقاتلين وأسرى الحرب:
مواد من  12إلى 21من اتفاقية جنيف
الثالثة
يقصد بالمقاتلين الفئات
التي تصنف ضمن
الذين يحق لهم وفقا
لقواعد القانون الدولي
مباشرة األعمال
القتالية

 أفراد القوات المسلحة. أفراد الميلشيا والقوات المتطوعةأفراد حركات المقاومةالمرافقون للقوات المسلحة(كالمراسلون الحربيون ،ومتعهدوا
التموين وأفراد وحدات العمال
والخدمات المختصة بالترفيه).
الفئات التي ال يمكن اعتبارهم أسرى حرب
 المستبقون (المادة 33من االتفاقية الرابعة) المرتزقة والجواسيس(المادتين  46و 47من البرتوكول األول لعام )1977

مه هم المدوييه
ألاولى :الحماًت الٗامت للمضهُحن
:

ٚحر اإلالاجلحن (إلاضهُحن)
فاإلاـ ـ ــضوي هـ ـ ــى ؤي شـ ـ ــخو ال ًيخمـ ـ ــي إلـ ـ ــى
الفئــاث اإلاكــاع إليهــا ؾــابلا ،وإطا زــاع قــً
خىٌ ما إطا وان شـخو مـا مـضهُا ؤم ٚحـر
مضوي ،فئن طلً الشخو ٌٗض مضهُا.
فه ـ ـ ــم ألاش ـ ـ ــخام ال ـ ـ ــظًً ال ًد ـ ـ ــم له ـ ـ ــم
مباقــغة ألاٖمــاٌ اللخالُــت ،وألحلــه ًدٓ ــغ
ٖل ـ ــى الٗ ـ ــضو مباق ـ ــغة ألاٖم ـ ــاٌ الٗضابُ ـ ــت
يضهم وٍلتزم باخترام خُاتهم وممخليـاتهم
.

وي٘ اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ؤخياما ٖامت جُبم ٖلى اإلاضهُحن لخمىُنهم
مً الِٗل بُغٍلت جىفل اخترام إوؿاهُتهم وهغامتهم ،مً هظا اإلاىُلم
كض كغعث البدت الهاي لٗام  1907واجفاكُت حىُف الغابٗت لٗام 1949
واإلااصة ( )75مً البروجىهىٌ ألاوٌ لٗام  1977خلىق ٖامت للمضهُحن
الظًً ٌِٗكىن جدذ ْغوف الجزإ اإلاؿلح.

ؤما الثاهُت :الحماًت الخانت ببٌٗ فئاث اإلاضهُحن

فًال ًٖ اللىاٖض الٗامت التي جلغعث لحماًت اإلاضهُحن ،جم جىغَـ
كىاٖض للحماًت الخانت بفئاث حؿمى بالفئاث "ألاولى بالغٖاًت والٗىاًت
"ؤو الفئاث ألاهثر يٗفا وجًغعا زالٌ الجزإ اإلاؿلح ،ؤزظ فيها بٗحن
الاٖخباع ْغوف وؤويإ فئاث فهظه اللىاٖض ؤو الحلىق مىدذ ،إما
بؿبب يٗف في هظه الفئاث ًجٗلها بداحت لحماًت إيافُت ؤو ألؾباب
جخٗلم بىي٘ ووحىص هؤالء ألاشخام ٖلى ؤلاكلُم اإلادخل مً ٚحر
الىَىُحن ؤو مىدذ هظه الحماًت ؤلايافُت ألؾباب جخٗلم بمهً ووْابف
هؤالء ومً الفئاث التي مىدذ لها خماًت زانت هظهغ :اليؿاء ،ألاَفاٌ،
اإلاؿىحن ،الصحفُحن ،ؤفغاص الخضماث ؤلاوؿاهُت ،الالحئحن.

ٖلى الٗمىم؛ فئن ألاشخام اإلاضهُحن ووفلا للفلغة الثالثت مً اإلااصة ( )51مً
البروجىهىٌ ألاوٌ لٗام ً ،1977خمخٗىن بالحماًت الٗامت مً ؤزاع اللخاٌ َاإلاا لم ًلىمىا
بضوع مباقغ في ألاٖماٌ الٗضابُت وٖلى مضي الىكذ الظي ًلىمىن زالله بهظا الضوع ،وإطا
لم ًخدلم هظا الكغٍ؛ ؤي كام اإلاضهُحن باإلاكاعهت في ألاٖماٌ الٗضابُت ،ففي هظه
الحالت جؼوٌ نفت اإلاضهُحن ًٖ هؤالء اؾخثىاءا مً اللاٖضة الٗامت ،وٍإزظون خىم
اإلالاجلحن الىٓامُحن مً خُث حىاػ مهاحمتهم واؾتهضافهم بالٗملُاث الٗؿىغٍت اللخالُت.

 .2ضحاًا النزاعاث املظلحت غير الدولُت

وطع اللاهىن الدولي إلاوظاوي هصىصا خاصت لحماًت ضحاًا النزاعاث املظلحت
الداخلُت ،وكد وزدث أوال في اجفاكُاث حىُف ألازبع عىدما هصذ املادة الثالثت املشترهت
بُنها وعىد الجمع بين املادة  3املشترهت الجفاكُاث حىُف ألازبع ومىاد بسوجىوىٌ حىُف
الثاوي لعام  1977التي ًخضح مظمىن الحماًت التي ًلسزها لضحاًا هىرا هصاعاث ،وجظهس
فئاث ألاشخاص املحمُت وهي :
•املسض ى والجسحى والغسقى واللخلى مً املدهُين أم امللاجلين
•ألاشخاص الرًً فلدوا حسٍتهم هدُجت للنزاع املظلح
•الظيان املدهُىن مً خازج الفئاث الظابلت ،حُث هىان التزام عام بظسوزة الخمُيز بين
مً هى وما هى مدوي وبين مً هى وما هى عظىسي وحصس العملُاث العظىسٍت على
العظىسٍين وألاهداف العظىسٍت دون املدهُين وألاماهً املدهُت.
•ألاطفاٌ
•اليظاء
•أفساد الخدماث الطبُت وأفساد الهُئاث املدهُت

 -6حماية األموال والبيئة في إطار قواعد القانون الدولي اإلنساني
• بغػ مضلىٌ ألاُٖان مً زالٌ اإلااصة ( )53مً البروجىهىٌ ؤلايافي ألاوٌ لؿىت  1977التي خٓغث ؤن
ؤًت ؤفٗاٌ مٗاصًت مىحهت يض الىهب الخاعٍسُت ؤو ألاٖماٌ الفىُت ؤو ؤمىىت الٗباصة التي حكيل
إعر الكٗىب الثلافي ؤو الغوحي .

ؤهىإ الحماًت اإلالغعة لؤلُٖان و ألامىاٌ
هىان زالزت ؤهىإ مً الحماًت هلخهها فُما ًلي :
 -1الحماً ــت الٗام ــت  :جً ــمىذ اإلا ــاصة  52م ــً البروجىه ــىٌ ؤلاي ــافي ألاوٌ ه ــظا الى ــىٕ م ــً الحماً ــت ،
واإلالهــىص بالحماًــت الٗامــت هــي جلــً الحماًــت التــي حكــمل ألاُٖــان اإلاضهُــت بهــفت ٖامــت صون كهــغها ٖلــى
فئت مُٗىت مً ألاُٖـان اإلاضهُـت ،لـظلً فـئن وـل ألاُٖـان اإلاضهُـت التـي جـضزل فـي إَـاع مفهـىم اإلاـاصة  52مـً
البروجىهىٌ جخمخ٘ بهظه الحماًت.
 -2الحماًـت الخانــت  :وعص هـظا الىــىٕ مــً الحماًـت فــي الىثحــر مـً الىهــىم اللاهىهُــت منهـا اإلاــىاص ،53 :
 56 ،54مــً البروجىهــىٌ ألاوٌ  1977التــي حــاءث واضــحت ومدــضصة بــظهغها للممخليــاث الثلافُــت ،ؤو
اإلايكأث الصحُت ،وألاُٖان واإلاىاص التي ال ٚنى ٖنها لبلاء الؿيان واإلايكأث اإلادخىٍت ٖلى كىي زُغة.
 -3الحماًــت اإلاٗــؼػة  :هجــض هــظا الىــىٕ مــً الحماًــت ملــغعا فــي اإلاــاصجحن  10و  11مــً البروجىهــىٌ اإلالحــم
باجفاكُــت الهــاي لٗــام  ، 1954اإلاىكــ٘ فــي مــاعؽ ٖــام  1999اإلاخٗلــم بدماًــت اإلامخليــاث الثلافُــت ؤزىــاء
الجزاٖاث اإلاؿلحت ،وهظه الحماًـت جمـىذ لفئـت زانـت مـً اإلامخليـاث الثلافُـت التـي جىـىن ٖلـى حاهـب ؤهبـر
مً ألاهمُت باليؿبت للبكغٍت.

.

اللىاٖض الضولُت اإلاٗىُت بدماًت البِئت الُبُُٗت ؤزىاء
الجزٖاث اإلاؿلحت

ألاولى :اللىاٖض الٗغفُت

مبضؤ خهاهت البِئت مً الاهتهاواث الجؿُمت.
مبضؤ الخىاؾب (املادة  57الفلسة  02مً البرجىوىٌ إلاطافي ألاوٌ )
مبضؤ الًغوعة الٗؿىغٍت
مبضؤ الخمُحز
مبضؤ ماعجُجز ،ففي الحاالث التي ال حشملها كىاعد الاجفاكُاث
الدولُت ،جظل البِئت جحذ حماًت وطلطان مبادا اللاهىن الدولي
املظخلاة مً العسف واملبادا إلاوظاهُت وما ًملُه الظمير العام.

.

ألاولى :اللىاٖض الاجفاكُت
اجفاكُاث خماًت البِئت بُغٍلت ٚحر مباقغة
.1إٖالن ؾان بُغؾبر ٙلٗام . 1868
.2اإلااصجحن ( )22و( )23مً اجفاكُت الهاي الغابٗت لٗام . 1907
.3اإلااصة ( )53مً اجفاكُت حىُف الغابٗت لٗام .1949
.4اجفاكُت خٓغ اؾخسضام وإهخاج وجسؼًٍ ألاؾلحت البىترولىحُت
وجضمحر هظه ألاؾلحت  10ؤبغٍل .1972
اجفاكُاث خماًت البِئت بُغٍلت مباقغة
.1اجفاكُت خٓغ اؾخسضام جلىُاث حُٛحر البِئت ألٚغاى ٖؿىغٍت ؤو
ألًت ؤٚغاى ٖضابُت ؤزغي لٗام .1976
.2اإلااصجحن  35/3و 55مً البروجىهىٌ ؤلايافي ألاوٌ لٗام 1977
.3اإلااصة ( )14مً البروجىهىٌ ؤلايافي الثاوي لٗام 1977
.4اإلااصة ( )8مً هٓام عوما ألاؾاس ي للمدىمت الضولُت الجىابُت لٗام
.1998

المحور الثاني
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اإلادىع الثاوي :آلُاث جىفُظ اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
بٗض ؤن جبحن لىا ؤن خماًت ضحاًا الجزاٖاث اإلاؿلحت جم جىغَؿها ٖلى اإلاؿخىي الضولي
وبٗض اؾخٗغايىا مًمىن هظه الحماًت ،وحضها ؤهه مً الًغوعي البدث ًٖ ؤحهؼة
ووؾابل يمان جىفُظ كىاٖض هظه الحماًت ،بخبُان واكٗها وخضوصها ،فمؿإلت الحماًت
لم حٗض جُغح يمً إَاعها الىٓغي فلِ ،وإهما ناعث جُغح ؤهثر ٖلى الهُٗض الٗملي،
زهىنا في ْل وحىص اهتهاواث واؾٗت إلاجمل اللىاٖض التي ؾبم اؾخٗغايها ،مً هىا
جخجلى ؤهمُت آلُاث بؿِ الغكابت ٖلى ٖاجم الضوٌ ألاَغاف في مىازُم اللاهىن الضولي
ؤلاوؿاوي ٖمىما وٖلى ألاَغاف اإلاخىاػٖت زهىنا ،وٍمىً ؤن هلؿم هظه آلالُاث بدؿب
وُْفتها ،ووكذ اجساطها إلى وؾُلخحن:

ألاولى :آلالُاث الىكابُت

وجىىن كبل وكىٕ الجزإ اإلاؿلح .ؤو جخجؿض في وكاَاث آلُاث ؤلاقغاف
والغكابت ،وجىىن ؤزىاء الجزإ اإلاؿلح،
التزام الضوٌ وبٌٗ الىُاهاث باخترام اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
آلُاث ؤلاقغاف والغكابت.
آليات تىفيذ القاوون
الدولي اإلوساوي

ؤما الثاهُت  :آلُاث اللم٘ ؤو الٗلابُت

وجغجِب اإلاؿؤولُت ٖلى زغق ؤخيام اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وجىىن ؤزىاء وبٗض
وكىٕ الجزإ اإلاؿلح.

ازخهام اللًاء الىَني
اإلادىمت الجىابُت الضولُت

ألاولى :آلالُاث الىكابُت
إن اإلالهىص باآللُاث الىكابُت ،مجمىٖت الىؾابل التي حؿخسضمها الجهاث اإلاٗىُت
لًمان جُبُم ؤخيام اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،إط ًخجلى صوع هظه لخلىم ،إما
ابخضاء بالحُلىلت صون خضور ؤًت اهتهاواث ؤولُت لخلً اللىاٖض ،وإما ببظٌ الجهىص
إلاغاكبت مضي التزام ألاَغاف اإلاخىاػٖت باخترام جلً اللىاٖض ومغاٖاة اإلاُلىب منها
بكيل ًىفل الٗمل بها وٖضم الؿماح بمسالفتها ،وإما اهتهاء بخدضًض ؤلاحغاءاث
الىاحب اجساطها في خالت خضور اهتهاواث فٗلُت لخلً اللىاٖض ،مما ًىحب ٖلاب
مغجىبيها وإزاعة مؿؤولُتهم بكيل كاهىوي ،مً هىا ًمىً جهيُفها إلى نىفحن:
التزام الضوٌ حمُٗا باخترام اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
التزام هُاهاث ؤزغي ٚحر الضوٌ باخترام ويمان اخترام كىاٖض اللاهىن
ؤلاوؿاوي.
صوع آلُاث ؤلاقغاف والغكابت في جىفُظ كىاٖض اللاهىن ؤلاوؿاوي.

 - .1التزام الضوٌ حمُٗا باخترام اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.
ؤ -التزام الضوٌ باخترام وهفالت اخترام اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
ؤهاَذ اجفاكُاث حىُف بالضوٌ مؿئىلُت ؾً الدكغَٗاث والىٓم الىفُلت بخُبُم اللاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي ٖلى الهُٗض الىَني ،وؤوولذ إليها مهمت إصعاج ؤخيامه في بغامج الخٗلُم
الٗؿىغٍت واإلاضهُت ،وخمل ألاَغاف اإلاخٗاكضة ولِـ اإلاخداعبت فدؿبٖ ،لى الخلُض باللىاٖض
اإلاىهىم ٖليها في اجفاكُاث حىُف.

لىً م٘ طلً ،جبلى الضوٌ ٚحر ألاَغاف ملؼمت باخترام وهفالت اخترام اللىاٖض
اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي بالىٓغ إلى الُاب٘ ؤلالؼامي للىاٖض الحماًت في مىاحهت
اليافت ،فمً حاهب ،جلؼم هظه الاجفاكُاث وافت الضوٌ ألاَغاف فيها اؾدىاصا
للاٖضة اإلاكاعهت ،ومً حاهب ؤزغ جلؼم الضوٌ ٚحر ألاَغاف فيها اؾدىاصا لُبُٗت
كىاٖضها الٗغفُت ،وهى ما ؤهضث ٖلُه مدىمت الٗضٌ الضولُت في عؤحها الاؾدكاعي
اإلاخٗلم "بمكغوُٖت التهضًض باؾخسضام ألاؾلحت الىىوٍت" ؾىت  ،1996خُث حاء
فُه » :حكحر اإلاماعؾت الٗملُت إلى ؤن واحب الضوٌ ألازغي في هفالت اخترام اللاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي ال ًلخهغ ٖلى جىفُظ خىم واعص في اإلااصة ألاولى اإلاكترهت مً
اجفاكُاث حىُف واإلااصة ألاولى مً البرجىهىٌ ؤلايافي ألاوٌ ،وإهما جىفُظها هاب٘ مً
كُمتها في إَاع اللاهىن الضولي الٗغفي اإلالؼم ،..... ،زم ؤن ٖضصا هبحرا مً كىاٖض
اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي واحبت الخُبُم ؤزىاء الجزإ اإلاؿلح ،إلى الحض الظي ًىحب
ٖلى حمُ٘ الضوٌ اخترام هظه اللىاٖض ؾىاء ؤواهذ كض ناصكذ ٖلى الاجفاكُاث
اإلاخًمىت لها ؤم لم جهاصق ٖلى جلً الاجفاكُاث «.

 .2الىُاهاث ألازغي اإلالؼمت باخترام وهفالت اخترام كىاٖض خماًت اإلاضهُحن
واكـ٘ الجزاٖاث اإلاؿلحـت ٌكهـض اججــاه الــضوٌ لخيلُـف قـغواث ٖؿـىغٍت وؤمىُـت زانـت
لللُــام بىْ ــابف واهــذ جىجؼهــا فــي الؿــابم ؤحهؼتهــا ألامىُــت ؤو الٗؿى ــغٍت ،همــا ؤن مجلـــ
ألامــً ،كــض ًلــغع إعؾــاٌ كــىاث إلكـغاع الؿــلم وألامــً الــضولُحن إلــى بٗــٌ الــضوٌ التــي حكــهض
هؼاٖــاث مؿــلحت ،وفــي الٛالــب مــا ًدــضر اخخيــان بــحن هــظه اللــىاث وبــحن بٗــٌ الٗىانــغ
صازل جلً الضوٌ ؾىاء مـً اإلاـضهُحن ؤو اللـىاث اإلاؿـلحت ،وهىـا ًُـغح إقـياٌ خـىٌ صوعهـا
في جىفُظ الحماًت اإلالغعة للمضهُحن؟ ،هما ؤهه ًمىـً ؤن جىتهـً جلـً الحماًـت فـي إَـاع اهجـاػ
اإلاهام اإلايلفت بها؟ .
مــً هىــا ًجــب البدــث ٖــً مــضي التـزام جلــً الىُاهــاث بــاخترام وهفالــت اختـرام اللــاهىن
الــضولي ؤلاوؿــاوي فــي هلُخــحن هخُــغق فيهمــا إلــى مــضي التـزام الكــغواث ألامىُــت وكــىاث خفــٔ
الؿالم باخترام وجىفُظ ما كغعجه كىاٖض اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

.1وي٘ الكغواث الٗؿىغٍت وألامىُت الخانت
اليكاَاث التي جلىم بها هظه الكغواث ػمً الجزاٖاث اإلاؿلحت مخٗضصة ومخىىٖت
وواؾٗت إلى خض ًهٗب مٗه جهيُف الشخو الٗامل بهظه الكغواث ،فالبٌٗ ًغي
فيهم مضهُحن خؿب اجفاكُت حىُف الغابٗت لٗام  ،1949والبٌٗ ًغي ؤجهم ملاجلىن
ًهىفىن يمً ؤفغاص اإلاُلِكُاث والىخضاث اإلاخُىٖت الىٓامُت وٚحر الىٓامُت،
والاججاه ألاوؾ٘ ًغي ؤجهم مغجؼكت ؤو هما ٌؿمىجهم "اإلاغجؼكت الجضص" باٖخماص الٗلىص
اإلاالُت الطخمت اإلابرمت ملابل ٖملهم.
والغاجح بإجهم مغجؼكت :وهظا ما جإهض مً زالٌ ؤخضار ومماعؾاث هظه الكغواث
بٗض اخخالٌ الٗغاق مىظ ؾىت  ،2003ولٗل ؤهثر الحىاصر التي حٗلذ هظا اإلاىيىٕ
ًُفى ٖلى الؿُذ ،وان ؤولها خىاصر الخٗظًب التي قهضها سجً ؤبى ٚغٍب بالٗغاق،

ب -كىاث ألامم اإلاخدضة واخترام كىاٖض خماًت اإلاضهُحن
جلــىم كــىاث خفــٔ الؿــالم بئكامــت مىُلــت ٖاػلــت بٗــض وكــف الٗملُــاث الحغبُــت بهــضف
جفاصي الٗىصة إلى اللخاٌ مً حضًض ،في هظا ؤلاَـاع وللىكـىف ٖلـى مؿـؤولُت هـظه اللـىاث،
وحهــذ اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ ؾى ــت  1961مظه ــغة لل ــضوٌ ألاَ ـغاف فــي اجفاكُــاث
حىُف ،ؤهضث فيها مؿؤولُت الضوٌ التي جؼوص ألامـم اإلاخدـضة بلـىاث جابٗـت لهـا ٖـً ؤٖمـاٌ
هظه ألازحرة ،بمىحب اإلااصة ألاولى اإلاكترهت مً اجفاكُاث حىُف.،

 .2دور آليات اإلشراف والرقابة في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني

ًمىً جهيُف آلُاث ؤلاقغاف والغكابت ٖلى جىفُـظ اللىاٖـض الخانـت بدماًـت
اإلا ــضهُحن ف ــي ألاك ــالُم اإلادخل ــت إل ــى ن ــىفحن ،ف ــاألولى جخجؿ ــض ف ــي آلالُ ــاث اإلاىغؾ ــت
بمىح ــب اجفاكُ ــت حىُ ــف الغابٗ ــت لٗ ــام  1949وَٗ ــض ه ــظا الى ــىٕ م ــً ؤه ــم ؤه ــىإ
ؤلاقـ ـغاف ٖل ــى جىفُ ــظ ه ــظه اللىاٖ ــض ،والثاهُ ــت جمثله ــا آلُ ــاث مؿ ــخدضزت بمىح ــب
البرجىهــىٌ ؤلايــافي ألاوٌ اإلالحــم باجفاكُــاث حىُــف لٗــام  ،1977ولدؿــلُِ الًــىء
ٖلــى هــظه آلالُــاث ،ؾيكــحر الــى آلالُــاث اإلاىغؾــت بمىحــب اجفاكُــت حىُ ــف الغابٗــت
لٗ ــام  ،1949وز ــم وٗ ــغى لآللُ ــاث اإلاؿ ــخدضزت بمىح ــب البرجىه ــىٌ ؤلاي ــافي ألاوٌ
اإلالحم باجفاكُاث حىُف لٗام .1977

).

ؤ -آلالُاث ؾبدث آلالُاث اإلاىغؾت بمىحب اجفاكُت حىُف الغابٗت لٗام ،1949
هٓام الضولت الحامُت
الضول ــت الحامُ ــت ه ــي صول ــت جىفله ــا صوٌ ؤز ــغي ( حٗ ــغف باؾ ــم صول ــت اإلايك ــإ ) بغٖاً ــت مه ــالحها ومه ــالح
مىاَىيهــا خُــاٌ صولــت زالثــت ( حٗــغف باؾــم صولــت اإلالــغ ) " ،بدُــث حٗــحن الضولــت الحامُــت مــً ٚحــر مىْفيهــا
الضبلىماؾُحن ،لضي الضولت الُغف في الجزإ ،بكغٍ مىافلت الضولت التي ؾُؤصون واحباتهم لضحها.
وجلتزم ؤَغاف الجزإ بدؿهُل مهمـتهم إلـى ؤكصـ ى خـض ممىـً ،بكـغٍ ؤال ًخجـاوػوا خـضوص مهمـتهم ،وٖلـيهم
مغاٖاة ؤمً الضولت التي ًلىمـىن بىاحبـاتهم لـضحها ،ولـِـ لهـظه الضولـت جلُُـض وكـاَهم ،إال إطا اؾـخضٖذ
طلـ ـ ــً الًـ ـ ــغوعة الحغبُـ ـ ــت ،ولفتـ ـ ــرة مؤكخـ ـ ــت واؾـ ـ ــخثىابُت ( .م 9 ،8 ،8 ،8 :مـ ـ ــً الاجفاكُـ ـ ــاث و م  5/1مـ ـ ــً
البروجىه ــىٌ ألاوٌ ) فال ــضوٌ الحامُ ــت حؿ ــهغ ٖل ــى جُبُ ــم ؤخي ــام الل ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي ،فُم ــا ًخٗل ــم
بغٖاًــا الضولــت التــي اهخــضبتها لهــظه اإلاهمــت ،وزانــت فُمــا ًخٗلــم باألؾــغي ،واإلاٗخللــحن واإلاــضهُحن اإلاىحــىصًً
ٖلى ؤعى الضولت اإلاٗاصًت.

اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ
وكإث اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ ٖام  1863وٍخمثل الىي٘ اللاهىوي للجىت الضولُت للهلُب
ألاخمغ في هىجها مىٓمت ٚحر خىىمُت مؿخللت مداًضة وٚحر مخدحزة ،ؤؾىضث إليها الضوٌ مهمت خماًت
ومؿاٖضة ضحاًا الجزإ اإلاؿلح  ،و حٗمل ٖلى جإمحن جُبُم ؤخيام اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وجُىٍغ
كىاٖضه ،في ْغف الجزإ اإلاؿلح الضولي ؤو ٚحر الضولي ،وكض اٖترفذ لها بظلً اجفاكُاث حىُف
وبغوجىهىليها ( :اإلاىاص  10 ،9 ،9 ،9مً الاجفاكُاث و اإلااصة  3اإلاكترهت مً الاجفاكُاث و اإلااصة  8مً
البرجىهىٌ ألاوٌ واإلااصة  18مً البروجىهىٌ الثاوي ).
وال ًلخهغ ٖمل اللجىت ٖلى وكذ الحغب ،وإهما حٗمل ٖلى وكغ ؤخيام هظا اللاهىن في وكذ الؿلم
والحغب مٗا ،ؾىاء مً زالٌ اإلايكىعاث اإلاخسههت التي جهضعها ؤو الىضواث التي حٗلضها ؤو الضوعاث
الخضعٍبُت التي ججغحها ؤو اإلاؤجمغاث التي جضٖى لٗلضها بالخٗاون م٘ حمُٗاث الهالٌ والهلُب ألاخمغ.

الخدلُم هىؾُلت إلاغاكبت جىفُظ اللاهىن الضولي الاوؿاوي
ًدــضر هثح ـرا ؤن ًــتهم ؤخــض ألاَ ـغاف اإلاخداعبــت َغفــا آزــغ ،باهتهــان الاجفاكُــاث
وللخإهض مً هظه اإلاؼاٖم البض مً إجبإ إحـغاءاث الخدلُـم التـي جلغعهـا إجفاكُـاث
حىُـ ــف ألاعبٗـ ــت لٗ ـ ــام  ، 1949لهـ ــظا هه ـ ــذ ٖلُـ ــه الفلغج ـ ــان ( )1و( )2مـ ــً اإلا ـ ــىاص
اإلاكـ ــترهت مـ ــً اجفاكُـ ــاث حىُـ ــف ألاعبٗـ ــت لٗـ ــام ٖ 1949لـ ــى الخـ ــىالي،)53( ،)52( :
(.)149( ،)132
وؤهــضث اجفاكُــاث حىُــف ألاعبٗــت ٖلــى ؤهمُــت إح ـغاء جدلُــم بىــاء ٖلــى َلــب ؤخــض
ؤَـغاف الجـزإ اإلاؿــلح ًــخم بُغٍلــت جخفــم ٖليهــا ألاَـغاف اإلاٗىُــت فُمــا بُــنهم ،فــئطا
لــم ًخفــم ألاَ ـغاف ٖلــى إح ـغاءاث الخدلُــم فــال ًجــىػ فغيــه ٖلــى الضولــت اإلاتهمــت
بىكىٕ الاهتهاواث مً حاهبها ،بل ؾُىىن ٖليها ازخُاع مدىم ،ليي ًلـغع ؤلاحـغاءاث
التي ؾخدب٘ في الخدلُم،

آلالُاث اإلاؿخدضزت في إَاع بغوجىهىٌ حىُف ألاوٌ لٗام 1977

جًمىذ اجفاكُت حىُف الغابٗت آلُاث مُٗىت لًمان جىفُظ ههىم اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي،
لىً في زًم الخجاعب الٗضًضة التي مغ بها اإلاجخم٘ الضولي مىظ إبغام اجفاكُت حىُف الغابٗت لٗام
 ،1949وهدُجت إلاا ٖغفه اإلاجخم٘ الضولي مً خغوب وهؼاٖاث فاكذ في ؤيغاعها مإس ي الحغبحن الٗاإلاُخحن
واؾخسضمذ فيها ؤؾلحت لحلذ ؤزاعها اإلاضهُحن ؤهثر مً ٚحرهم  ،لظا جم في مغخلت ؤلاٖضاص إلاكغوعي
البروجىهىلحن ؤلايافُحن في الفترة مً  1974إلى  1977مداولت إًجاص آلُاث حضًضة حؿهل جُبُم
اجفاكُت حىُف الغابٗت والبروجىهىلحن ،وحُٛي الىلو الظي اٖتري الاجفاكُاث الؿابلت فُما ًخٗلم
بفٗالُت الىؾابل اإلاىهىم ٖليها لخىفُظ اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وطلً لخفُٗل جىفُظ كىاٖض
الحماًت اإلالغعة في هظه الٓغوف.
وفُما ًلي وٗغى لضوع جلً آلالُاث التي اؾخدضثها البروجىهىٌ ألاوٌ ،زم هلىم بخلضًغ جلً آلالُاث
ومضي هجاٖتها في يمان جىفُظ اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي.

• اللجىت الضولُت لخلص ي الحلابم وَغٍلت ٖملها
حٗخبر اللجىت الضولُت لخلصـ ي الحلـابم مـً اللجـان الضولُـت الضابمـت التـي جـؤصي ٖملهـا بدُـاص جـام،
وكـ ــض خـ ــضصث اإلاـ ــاصة  90مـ ــً البروجىهـ ــىٌ ؤلايـ ــافي ألاوٌ لٗـ ــام  1977إحـ ــغاءاث حكـ ــىُل هـ ــظه اللجى ـ ــت
واق ــترَذ كب ــىٌ ٖك ــغًٍ صول ــت الزخهان ــها ،هم ــا ك ــغعث ؤن ً ــخم حك ــىُلها م ــً زمؿ ــت ٖك ــغ ًٖ ــىا
جيخس ــبهم ال ــضوٌ ألاَ ــغاف إلا ــضة زم ـــ ؾ ــىىاث م ــً ب ــحن ألاش ــخام ال ــظًً جغش ــحهم ال ــضوٌ ،وٍج ــب ؤن
ًغاع ــي ف ــي ازخُ ــاعهم الخمثُ ــل الجٛغاف ــي لي ــل اإلاى ــاَم الجٛغافُ ــت ف ــي الٗ ــالم ،إل ــى حاه ــب ؤن ًخ ــىافغ ف ــي
ألاشخام اإلاغشححن الىفاءة اإلاُلىبت في مثل هظه الحاالث.
ؤمــا ٖــً َغٍلــت ٖمــل هــظه اللجىــت فلــض خــضصتها اإلاــاصة ( )90مــً البروجىهــىٌ ؤلايــافي ألاوٌ لٗــام
ٖ ،1977لى الىدى الخالي:
ً مىً ألَغاف الجزإ ؤن جدضص باجفاق فُما بُنها حكىُل ٚغفت الخدلُم ،جخىلى حمُ٘ الخدلُلاث
وإطا لم ًخىنل إلى هظا الاجفاق ،فئهه جلىم بئحغاء الخدلُلاث ٚغفت جدلُم مً ؾبٗت ؤًٖاء.
ً خٗــحن ٖلــى اللجىــت بٗــض اهتهــاء ٚغفــت الخدلُــم مــً ؤٖمالهــا ؤن حٗــغى مــا جــم الخىنــل إلُــه مــً
هخابج وجىنُاث ٖلى ؤَغاف الجزإ.

ب -صوع الٗاملىن اإلاؤهلىن في جىفُظ كىاٖض اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
ألاشـ ــخام اإلاؤهلـ ــىن حهـ ــاػ حضًـ ــض ؤؾـ ــخدضر بمىحـ ــب اإلاـ ــاصة الؿاصؾـ ــت مـ ــً
البروجىهـ ـ ــىٌ ؤلايـ ـ ــافي ألاوٌ لٗـ ـ ــام  ،1977اؾـ ـ ــخجابت للـ ـ ــغاع اإلاـ ـ ــؤجمغ الـ ـ ــضولي الٗكـ ـ ــغًٍ
للهــلُب ألاخمــغ فــي ٖــام  .1965الــظي َالــب بًــغوعة الٗمــل ٖلــى جىــىًٍ مجمىٖــت مــً
ألاف ـ ـغاص ك ـ ــاصعًٍ ٖل ـ ــى الٗم ـ ــل لخىفُ ـ ــظ الل ـ ــاهىن ال ـ ــضولي ؤلاوؿ ـ ــاوي ،بالخ ـ ــالي ً ـ ــخم إٖ ـ ــضاص
ألاشخام الظًً ًيخمىن إلى هظه الفئت في ػمـً الؿـلم ،لُىىهـىا ٖلـى اؾـخٗضاص لخلـضًم
اإلاكــىعة وإؾــضاء الـغؤي لؿــلُاث بلــضاجهم لخُبُــم اللــاهىن الــضولي ؤلاوؿــاوي ،ليــي جلــىم
هظا الؿلُاث بضوعها بخللُنها إلالاجليها كهض الٗمل وفلها في ػمـً الجـزإ اإلاؿـلح .خُـث
جلىم الضوٌ ألاَغاف التي جلىم بئٖضاص الٗاملىن اإلاؤهلىن بئعؾاٌ كـىابم بإؾـمامهم إلـى
اللجىــت الضولُــت للهــلُب ألاخمــغ التــي جًــٗها بــضوعها جدــذ جهــغف ألاَـغاف اإلاخٗاكــضة.

 اإلاؿدكاعون اللاهىهُىن هىؾُلت لًمان جىفُظ اللاهىن الضولي الاوؿاوي
ح يياءث امل ييادة ( )82م ييً البروجىو ييىٌ إلاط ييافي ألاوٌ بىظ ييام املظدش ييازون الل يياهىهُىن
لإلطهام في جىفُر اللاهىن الدولي إلاوظاوي ،وجىفُرا مليا حياء فيي هيرا امليادة كاميذ غالبُيت
الدوٌ بخعُين مظدشازون كاهىهُىن في كىاتها املظلحت ،وواهيذ الظيىٍد ميً أوابيل اليدوٌ
التييي طبلييذ هييرا الىظييام ،وٍخخيياز هييؤالء املظدشييازون إمييا مييً طييباط اللييىاث املظييلحت
وٍدزبىن كاهىهُا أو مً كاهىهُين ذوي خبيرة فيي مجياٌ اللياهىن اليدولي إلاوظياوي وبئمييا هم
أداء هرا املهام وجدزٍبهم عظىسٍا.
ًخٗـ ــحن الخـ ــظهحر بـ ــإن اإلاؿدكـ ــاع اللـ ــاهىوي مـ ــا هـ ــى إال مؿدكـ ــاع ،ال ًسـ ــىٌ اجسـ ــاط
الل ـ ـغاعاث ؾ ـ ــىاء ف ـ ــي اإلاؿ ـ ــابل الٗؿ ـ ــىغٍت ؤو ف ـ ــي اإلاؿ ـ ــابل اإلاغجبُ ـ ــت بالل ـ ــاهىن ال ـ ــضولي
ؤلاوؿــاوي ،بٗبــاعة ؤزــغي فــئن عؤًــه اؾدكــاعي كــض ًؤزــظ بــه وكــض ال ًؤزــظ بــه ،فــي خــحن
هجض ؤهه في ؤإلااهُا ال جلخهغ وُْفت اإلاؿدكاعون اللاهىهُىن فيها ٖلـى جلـضًم اإلاكـىعة
اإلاُلىبت ،بل جخجاوػ طلً لللُام بمهام ؤزغي جخٗلم بالخإصًب الٗؿىغي.

صوع ألاحهؼة اللًابُت الجىابُت في جىفُظ كىاٖض اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
ؤصي ؾعى اإلاجخم٘ الضولي لىي٘ كىاٖض كاهىهُت ملؼمت لخىفُظ كىاٖض اللاهىن الـضولي ؤلاوؿـاوي
إلــى جُــىع مىيــىعي مدؿــاعٕ فــي مجــاٌ جُبُــم مبــضؤ اإلاؿــاءلت الجىابُــت ٖــً الاهتهاوــاث الجؿــُمت
للىاٖ ــض الل ــاهىن ال ــضولي ؤلاوؿ ــاوي بم ــا ٌٗ ــغف بالجاه ــب اللمع ــي ف ــي إَ ــاع جىفُ ــظ كىاٖ ــض خماً ــت
اإلاــضهُحن .ومــً ؤحــل هــظه الٛاًــت ؾــٗذ اإلاجمىٖــت الضولُــت إلــى إعؾــاء كىاٖــض كــاهىن حىــاةي صولــي
وجُىٍغ الجاهب اإلاؤؾؿـاحي للٗضالـت الجىابُـت الضولُـت ،مـً زـالٌ إوكـاء ؤحهـؼة كًـابُت صولُـت،
جخلخو مهامها في إزباث الفٗل ؤلاحغامـي ومخابٗـت اإلاؿـؤولحن ٖـً اهتهـان كىاٖـض جلـً الحماًـت،
بىاؾُت ٖضة ؤحهؼة ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الىَني ؤو الضولي واإلادىمت الجىاًت الضولُت.

صوع اللًاء الىَني بالىٓغ في اهتهان كىاٖض اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
هى ألاصل العام في الدشسَعاث الجىابُت ،حُث جخظع الجسابم املسجىبت على إكلُم
الدولت ألحيام اللاهىن الىطني ،باعخباز الدولت ميلفت أطاطا بمىحب كىاعد اللاهىن الدولي
إلاوظاوي بمعاكبت مجسمي الحسب وذلً بىطع حشسَعاث داخلُت جىفل إعماٌ هرا
الاخخصاص ،وكد كسزث مبدأ الاخخصاص الىطني لفسض علىباث حصابُت فعالت على
ألاشخاص الرًً ًلترفىن أو ًأمسون باكتراف إحدي املخالفاث الجظُمت لهرا الاجفاكُت
املىاد ( )146( ،)129( ،)50( ،)49املشترهت مً اجفاكُاث حىُف ألازبعت لعام  1949على
الخىالي ،فهرا الىص املشترن بين اجفاكُاث حىُف ًلصم ألاطساف بىطع الدشسَعاث الالشمت
التي جفسض علىباث زادعت جىكع على ول مً ًسجىب أو ًأمس بازجياب إحدي املخالفاث
الجظُمت الجفاكُت حىُف السابعت وبسجىوىلها إلاطافي ألاوٌ وبمالحلت املتهمين باكتراف إحدي
املخالفاث الجظُمت أو ألامس باكترافها وجلدًمهم إلى املحاهمت أًا واهذ حيظُتهم ،له أًظا
إذا فظل ذلً وطبلا ألحيام حشسَعُت أن ٌظلمهم إلى طسف مخعاكد معنى أخس ،ما دامذ
جخىافس لدي الطسف املروىز أدلت اتهام وافُت طد هؤالء ألاشخاص.

 -2صوع اإلادىمت الجىابُت الضولُت في كم٘ اهتهان اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي

ج ــم إك ــغاع هٓ ــام عوم ــا إلوك ــاء اإلادىم ــت الجىابُ ــت الضولُ ــت  17حىٍلُ ــت  ،1998وال ــظي صز ــل خح ــز
الىف ــاط ف ــي  1حىٍلُ ــت  2002بٗ ــض جه ــضًم الضول ــت الؿ ــخحن ٖل ــى هٓ ــام عوم ــا ،خُ ــث باق ــغث ٖمله ــا ف ــي
حىٍلُت  2002في ملغها اليابً بالهاي ،مً زم ؾىف هخُغق إلى زهابو اإلادىمت الجىابُت الضولُـت
في هلُت ؤولى ،زم هخٗغى الزخهاناث اإلادىمت آلُت ٖملها في هلُت زاهُت.
ؤوال :زهابو الىٓام ألاؾاس ي للمدىمت الجىابُت الضولُت
احؿمذ اإلادىمت الجىابُت الضولُت بٗضة زهابو حٗلتها جخمحز ًٖ ٚحرها مً اإلاداهم الؿابلت
ٖلى إوكامها ،وٖلُه ؾىجملها فُما ًلي:
• اإلادىمت الجىابُت الضولُت ؤوكئذ بمىحب مٗاهضة صولُت .
• والًــت اإلادىمــت مىملــت للىالًــت اللًــابُت الىَىُــت ،بمٗنــى ؤن ازخهــام اإلادىمــت ملُــض بكــغٍ
اإلالبىلُــت الــىاعص فــي اإلاــاصة  17مــً هٓــام عومــا ،فلــض جــىلى الىٓــام ألاؾاسـ ي إُٖــاء ألاولىٍــت فــي مماعؾــت
الازخهــام اللًــاةي للمدــاهم الىَىُــت ٖلــى اإلادىمــت الجىابُــت الضولُــت  ،جُبُلــا لــظلً ال حؿــخُُ٘
اإلادىمت ؤن جماعؽ ازخهانها إطا ما جم اجساط إحغاءاث ٖلى اإلاؿخىي الىَني.

زاهُا -إزخهاناث اإلادىمت الجىابُت الضولُت وآلُت ٖملها
• ازخهاناث اإلادىمت الجىابُت الضولُت
• الازخهام الشخص ي للمدىمت
وزد الىص علُه في املادة ( )25وما بعدها مً الباب الثالث مً الىظيام ألاطاسي ي
وٍفهي ييم مي ييً هي ييرا املي ييىاد أن الاخخصي يياص المخ ي ي ي ًلصي ييد بي ييه اخخصي يياص املحىمي ييت
الجىابُت الدولُت بمحاهمت ألاشخاص الطبُعُين فلط بصفتهم الفسدًت ،،بمعنى أهيه
ال ٌظ يياءٌ أمامه ييا ألاش ييخاص املعىىٍ ييت أو الاعخبازٍ ييت حىابُ ييا ،به ييرا أط ييدبعد م ييً هط يياق
املظؤولُت الجىابُت أمام املحىمت الدوٌ واملىظماث الدولُت.
إعماال لهرا الالتزام ،وطعذ العدًد مً الدوٌ كىاعيد خاصيت بمحاهميت مجسميي
الحييسب مييً كبييل محاهمهييا الىطىُييت ،طبلييا للىاهُنهييا الخاصييت طييىاء ازجىبييذ مييً كبييل
مىاطىيه ييا أو م ييً كب ييل أحاه ييب ،بالخ ييالي مت ييى ازجى ييب ش ييخص م ييا حسٍم ييت ط ييد امل ييدهُين،
ووكع في كبظت الدولت العدوً ،حم لها محاهمخه أمام محاهمها الىطىُت.

• الازخهام اإلاىيىعي للمدىمت الجىابُت الضولُت
حددث املادة ( )5مً الىظام ألاطاس ي للمحىمت الجىابُت الدولُت أزبعت طىابف
مً الجسابم التي جخخص املحىمت بالىظس فيها ،وكصستها على أشد الجسابم خطىزة على
أمً وطلم املجخمع الدولي .وهرا الجسابم هي :
• الجغابم يض ؤلاوؿاهُت
• حغابم الحغب
• حغٍمت الٗضوان
ص -حغٍمت إباصة الجيـ البكغي
ججدز إلاشازة إلى أن الجسابم الظابلت ال ٌظسي عليها هظام الخلادم وال حظلط
بالصمً ،وبالخالي فئهه ًمىً محاهمت مسجىبيها في أي وكذ مهما مس الصمً على حسابمهم.

واخخخم دزاطتي بملىلت جخخصس ما حعسطذ له مً خالٌ محاطسحي ،وهي
حاءث في ملدمت الُىوظيى الشهيرة ،ومفادها أهه  » :إذا واهذ الحسب
حلُلت جخلم في علىٌ السحاٌ ،ففي هفع العلىٌ ًمىً أن جبنى حصىن
َّ
الظالم« ،أي أهه ال ًىفي وطع كىاعد لحماًت إلاوظاهُت مً املأس ي التي
جسجبها جلً الحسوب ،بل ًجب وكف أطباب العدوان ،والخدخل في الشؤون
الداخلُت للدوٌ واهتهان حلىق إلاوظان واحترام حم الشعىب في جلسٍس
مصيرها .

