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 اإلهداء 

ي نفسي مبادئ الخير والفضيلة
 إىل من زرعوا ف 

   والدي  
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   إىل الكواكب الدرية المضيئة ف 

 أوالدي  

 إىل السند والعز إىل الجسور المتينة

ي إخو
ي   ت 

 وأخوات 
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 قدير وت   شكر 

من أعطوا وأجزلوا بعطائهم إلى من ضحوا بوقتهم وجهدهم إليكم يا من يقف التكريم عاجزًا،   إلى
التدريسية في برنامج ماجستير القانون الدولي اإلنساني في الجامعة االفتراضية   الكادر أعضاء
 .السورية

 وعطاءً بكم نقتدي علمًا 

لها مواطن الدرس فكانت ور عقبن  ت ءها واضاإلى التي تفضلت وأشرفت على بحثي اهتديت بنور 
 خير موجه. 

 الدكتورة القديرة أمل يازجي

لسعة صدره وحضوره الدائم  ، لمدير برنامج القانون الدولي اإلنسانيكل التقدير والعرفان بالجميل 
  . وتقديمه النصح واإلرشاد لنا

 كلزي  ياسر حسن  القدير الدكتور 

إلنساني الذين زرعوا الدرب ورودًا  ولي ان الد انو قلجستير ارحلة ما وزميالتي فيإلى زمالئي 
 والتحفيز واالستمرار حتى النجاح ......  مشاركةوالحوار وال الصعاب، للدعم  ي  وهونوا عل

 فراس. رشا، ، ، هدىةمروة، فاتنلينا، باسل، اياد، ريم، راما،  اياس، ون،ر كابيان، 

 معًا بدأنا...... معًا نستمر  
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 ملخصلا

مدددن ر دددار النزاعدددات  والمددددنيين الدددذين ال عالقدددة لهدددم بدددالنزا عيدددان المدنيدددة األة يدددتعدددد حما
مددن أسددمى الصددرا  فددي مندداط  للمدددنيين المددالذ انمددن  تددوفيرو  ،والتخفيددم مددن معاندداتهم، المسددلحة

قواعدددد القدددانون الددددولي اإلنسددداني  نظمدددت لتحقيددد  هدددذه ال ايدددة و  .غايدددات القدددانون الددددولي اإلنسددداني
نصددت اتفدداقيتي جنيددم األولددى فقددد ، التددي تددوفر هددذه الحمايددة التدددابير مددند يددعد العرفيددة يددة والقااالتف

والقواعدد العرفيدة علدى إمكانيدة إنشداء  1977والبرتوكول اإلضدافي األول لعدام   1949والرابعة لعام  
 لهددا ،اهددة إليئيدددالعا مليددات افها او مددد العال يجددوز اسددتهد طددراف األعلددى اتفددا   محميددة بندداءمندداط  

وشروط خاصة بإنشائها ورتبت على األطدراف التدزام بحمايتهدا  قواعد و وغاية مشتركة   عددةمت  رو ص
 واحترامها. 
الدوليددة منهددا وغيددر الدوليددة واالنتهاكددات المسددتمرة لقواعددد  النزاعددات المسددلحة د اتسددا ازدا

اإلبدادة و  رب حدالئم اجر   بشع أنوا ا أيفتكبت في يوغسالالقانون الدولي اإلنساني وحقو  اإلنسان، وار 
دون أي استجابة من أطراف النزا  للنداءات الدولية بالحد من ر ار هذا   الجماعية والتطهير العرقي

للحفدا   لميثدا االنزا ، األمر الذي دفع مجلس األمن بالتدخل بموجد  سدلطته بالفصدل السدابع مدن 
ليات العدائية وتوفر لعما اهيفقف تو ت   رمنة"طا"من ءقرار بإنشا رصد وأ على االمن والسلم الدوليين

. ولضدمان المسداءلة عدن االنتهاكدات المرتكبدة فدي الحماية للمدنيين تحت رقابة قدو  األمدم المتحددة
 يوغسالفيا السابقة وبشكل خاص في المناط  انمنة وكفالة احترام قواعدد القدانون الددولي اإلنسداني

حقددة ومحاكمددة المسددؤولين عددن اللم ةتددقة مؤ يددولائيددة د جنة كمددحم مددن قددرار بإنشدداءأصدددر مجلددس األ
 ارتكابها وفقًا لنظامها األساسي وقواعد اإلجراء واإل بات. 
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Abstract 

Protecting civilian objects and civilians from the effects of armed 
conflicts, alleviating their suffering, and spreading the means of humanity 
during conflicts are among the highest goals of IHL. In order to achieve 
this goal, the conventions and customary rules of international 
humanitarian law have regulated many legal rules to provide this 
protection, the 1st and 4th Geneva Conventions of 1949 and Additional 
Protocol I of 1977 and customary rules stipulate the possibility of 
establishing protected areas based on an agreement by the parties to 
the conflict, that are not meant to be targeted nor to extend hostile 
operations to it and the parties have an obligation to respect it.  

International and non-international armed conflicts and continuous 
violations of the rules of international humanitarian law and human rights 
increased, and the most heinous types of war crimes, genocide and 
ethnic cleansing were committed in Yugoslavia, without any response 
from the parties to the conflict to international calls to limit the effects of 
this conflict, which pushed the Security Council to intervene under its 
authority In Chapter VII of the Charter to maintain international peace 
and security, a decision was issued to establish "safe areas" in which 
hostilities would cease and civilians would be protected under the 
supervision of the United Nations forces. In order to ensure 
accountability for violations committed in the former Yugoslavia, 
particularly in safe areas, and to ensure respect for the rules of 
international humanitarian law, the Security Council issued a resolution 
establishing a temporary international criminal court to prosecute and try 
those responsible in accordance with its statute and rules of procedure 
and evidence. 
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 مقدمة ال
المسلح النزاعات  قان  ضعلو ية  دول  د و هج  بذل  ةفرضت  من    ونيةقواعد    تها فظاعتحد 

تضعفة والتي ليس لها عالقة بعض الفئات المستوفير الحماية ل  في  وتساعد   ،ر ارهاوتخفف من  
العدائية قو   .بالعمليات  القنصت  الاعد  اتف باإلنساني    دوليانون  خاص  جنيوجه     لعام م  اقيات 

إحد  وسائل  حمية كع ممواقط  و نالمعلى صور    ،1977لعام   األول  إلضافيا  ولوالبرتوك1949
واأل للمدنيين  الحماية  توفير  في  اإلنساني  الدولي  المدنية  عالقانون  االستهداف  يان  أ ناء  من 

المسلحةاعاالنز  توافقيأ  على  ،ت  ومناط   مواقع  تكون  منز ن  اة  ذاوعة  إنسانية    يعةبطت  لسالح 
. وفي القرن  نياإلنسالي  انون الدو قللة  تفاقيال ية وايها القواعد العرفت علروط نص شو   عد ا لقو   تخضع

البلقان اصطدمت ال ة لحقو   خهاكات صار نتبادولية  ة العجماالعشرين بعد انفجار األحداث في 
النالمدنيين   المسلحةأ ناء  كا   ،زاعات  ما  كثيرًا  اداف  هاست  ن حيث  في  ة ينلمد األعيان    والمدنيين 
الساب الفيوغس يشكل  قيا  و   تهديدًا ضد ة  األيي ولالد   ألمناالسلم  دفلا  مرن  األ  عذي  إلى    من مجلس 

واستحدا إنشاء    أسلوب ث  التدخل  أطلجديد في  انمنةالمنا"  عليه   ما  طته في  بموج  سل  "ط  
السابع   الميثا  مالفصل  اإل  .ن  خارج  المناط   هذه  الدولي ن  القانو   يوفرهالذي    طاركانت 

ارتا رد منه الهدف  ان  وك  ،اإلنساني المزيد م   الجكاب  التطهير  ياملائم وعر ن  واالعت  إلبادة رقي 
  س ينشئها مجلالتي    ط المنا  هذه  فتختلو .  الدوليواإلسهام في إعادة أسباب األمن    ،الجماعية

ظهور الحديث  الأد     .1التي تنشئها الدول خارج نطا  الشرعية الدوليةمنة  األمن عن المناط  ان
قواعد القانون    وج  المنشأة بم  ة مياط  المحنلط بين مفهومي المإلى الخ  ، ط  انمنةمنالمفهوم ال
بسب  غياب المعرفة   وذلك  مناأل  من مجلس  تنشأ بقرار  تيالانمنة    المناط و   ،اإلنسانيالدولي  

أد  ذلك    ،سات وخبراء القانون او النقاد عي السيا ء من صانواس  ومينحول هذين المفه  ةتفصيليلا
ظهور م وج  إلى  نظر  بشأنهاهات  الدو ال  ايةحملا  لترسيخو   .ختلفة  لتلك  للقواعد    اط  لمنية  وفقا 

لها  النا ينت محاكمة  ن  من ضمابد    الكان  ظمة  المكل من  هذه  وتوقيع  ويط   ناهك  عتدي عليها 
 الدول. ه رليات القضاء الجنائي ة وهذا ما تضمنت يالجنائ الدوليةليه وتحميله المسؤولية الجزاء ع

 
ا الجنوبية ول حدودهلى طعية جديدة ليات عسكر تبدأ عمتركيا س أن أردوغاني    طجر  أعلن الرئيس التركي -1

.  16/6/2022ة زيار الخ  ريتا، 2022/ 15/6  ح، الريحصاد ، منذر عيد .كيلومتراً  30  بعم رمنة مناط إلقامة 
 vesichhttps://alwatan.sy/ar/307568نظر الرابط: ا

https://alwatan.sy/archives/307568
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   :احية مفت الكلمات ال
، البرتوكول 1949اتفاقيات جنيم لعام    ي العرفي، للدو ا  ون القان  ،ولي اإلنسانيالد نون  قاال

لعام  إلا األول  المحمال،  1977ضافي  انمنة،    ة،يمناط   األالمناط   كمة محال  من،مجلس 
 الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة. 

 الدراسةمشكلة أوال:  

ر توافقية تؤسس  غيت  أي قرارا  انمنة، أنو   المحمية  ة المناط ت التطبيقية نليلقد أ بتت الخبرا
للمدنيين رمنة  مالذات  المدنية  لفرض  ف  واألعيان  بها  معترف  نافذة  سلطة  غياب  منمع  ة  طقي 

وغير رمن    ا  ز نعواق  وخيمة. وحينما يكون البلد محل  الصرا  جاءت نتائجها في النهاية ذات  
مجمله الحاج  في  وجود فإن  إلى  الحماية    ة  لتحقي   قوي  تبقى    ط لمناا   ذههلالالزمة  عسكري 

اعتقاد    ضرورة الزمة اإلنساني    البعض،في  الدولي  القانون  االلتزام بضمانات  دون  أنه من  كما 
فإن ضمان    وكون المنطقة ذات طابع مدني   راف المتحاربةواألط  الدول  قةافك مو بما في ذل  كاملة

 ن الصعوبة بمكان. بشكل حقيقي سيكون م نيين فيها  د سالمة الم
ضبط تلك المناط  بقواعد قانونية   بدون    ربما لن تكون ذات جدو ة، من نلمناط  ااإن استراتيجية 

 . طراف النزا ألة ملزمناظمة لها واضحة ومحددة و 

 والتساؤالتلية اإلشكا :انيا  ث 

غبة األطراف عن عدم ر قد تنتج    ،انمنة والمحمية والخبرات السلبية فيها   طللمنا  ت االنتهاكاإن  
 ض بع  يف  تطبيقهاك في  اذها والشف ية إلنفكاسائل الفر الو دم تواوع  ،الناظمة له القواعد ا  في احترام

مما ألقى   .والقادة العسكريين والمقاتلين  ن السياسيي وعي بها من قبل القادة  ، أو نقص الظروفال
ذه المناط  في البؤر الصراعية الملتهبة على اتسا  خريطتها  ل رلية هقبستالل الشك على مبظ

   الج رافية.
البحث يلإشكا  تتمحور  لحمايةاألمنة    المناط و   لمحميةا  ط امنالإنشاء    مالءمة  مد   حول  ة 
  ليتها.اعف مد وما  وليةالدولية وغير الد  النزاعات المسلحةفي المدنية  نعيا واألالمدنيين 

 سة دراتساؤالت ال
 اني؟ نسالدولي اإللقانون محمية بموج  االهو تعريم المناط   ام -1

 المحمية؟  ط المنا صور يهما -2

 ناط ؟ الممن هذه ية ضعيان المحمت واالما الفئا -3

 مة للمناط  المحمية؟ القواعد القانونية الناظ هي ما  -4
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 ؟ ناط  ودة ضمن هذه المعيان الموجواأل  نييند المماهي واجبات الدول الطرف اتجاه  -5

 محمية؟ الوبين المناط   نهاوما الفر  بي  نةم المناط  انمتعري  هو ام -6

 ؟   انمنة ط مناحماية الي رليات ه ام -7

ه -8 انما  اوجدهاالتات  ليي  الدولي  قلا  ي  ال  الجزائيضاء  توفير  أجل  الالزمة من  حماية 
 مناط  المحمية؟ لل

  سةهمية الدراأ: ثالثا  

هذ أهم   تبرز الدر ية  و ال  فياسة  ه  بين  مييالتتوضيح  المناط     المحميةاط   المنصور  ز  و 
  ث حي  ،صيم الموقعلى تو يترت  ع  ياأل ر الذ   ةألهمي ،  رالمظاه  عض ب  في رغم تشابهها  منة  ان

هذه  حول مفهوم    قرون إلى المعرفة التفصيليةتوالعلماء يف  اد ياسات والنقلسمن صانعي ايد  أن العد 
المسلحة    ةحميلماالمناط    النزاعات  المحمية    ط لمنا ا  لو نظر مختلفة حوجهات    رواأظهو أ ناء 

ناط   مقانوني للال  رض التقنينكما يع  ،ومين المفهشاماًل لكالذا البحث توضيحًا  دم ه، يقانمنةو 
الموا ي  الدولية الناظمة للمناط     إلى  شيروي  ،نيماتفاقيات جفي  موافقة  الى  لقائمة علمحمية اال
لضوء يسلط اكذلك  ،  ل مجلس األمنقب  من  ردةة ما بعد الحرب الباالتي تم فرضها في فتر   منةان

ا  يقتن العلى  التي  أطرافهاكات  بها  لقواعد   ر  خلاو النزا     وم  اإل  المستمر  الدولي  ني  ا نسالقانون 
 ائية. قضال لةءساالموطر  

 ة ساالدرأهداف : رابعا  

ا بالمناط   التعريم  إلى  الدراسة  اإلنساني  تهدف  الدولي  القانون  قواعد  بموج   لمحمية 
  ،س األمنمن قبل مجلفرضها  منة التي تم  الدولي للمناط  ان  مي، وبيان التنظيعرفاالتفاقي وال

  نتهاكات ا  لىفي المعاقبة عالسابقة  غسالفيا  ولية ليو المحكمة الجنائية الد   دور  على  الضوء  يطسلوت
  .نسانيلقانون الدولي اإلا

 الدراسة منهج : سا  خام

هذ عتما  باإلضافة    دراسة لاه  دت  المقارن  م   المنهج إلى  المنهج  التحليلي  خالوصفي  ل  ال ن 
ااستعراض   ا  نيةانو قالد  اعلقو وام  حكائ واألمباد لوتحليل  بالمناط   رة فك  وإعطاء،  لمحميةالخاصة 

اإلشار   عنها وامع  الوقائع  إلى  القلقرارات  ة  األحكام  وبعض  المتعلقةالدولية     و وضبم  ضائية 
 الدراسة. 
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 حدود الدراسة : ا  سساد

نون  ساني والقااإلندولي  ون القانالن  ل مفي ك  ترد صور المواقع المحمية  :ةوعيالحدود الموض
المناالعرفيي  ان نسإلا  دوليلا ترد  كما  ق،  في  انمنة  على  األ  مجلس  ات ار ر ط   نصت  التي  من 

   .ائهإنشا

االحد  الم  لمكانية:ود  من  العديد  ذكر  البحث  اطنا تضمن  التي     إلمحمية  أ ناء  تم  نشاؤها 
المس تم    لحةالنزاعات  لكن  العالمي  المستو   المناطع  يزركالتعلى  أنشائ  منةان   لى  ها  التي 

 . 1993 عامة  السابقالفيا  سغو ي  في مناأل لسمج
ا الحد  اناطللم  ية:نمالز ود  اتف  لمحمية   توقيع  جنمنذ  لعام  اقيات  والبرتوكول   1949يم 
االتركي  تم ا  مك،  1977افي األول عام  اإلض الت ز على  الزمنية  تملمدة  منة  انلمناط   ااء  إنش   ي 

والمد  ا فيها  فيها  امت  لتية  يكمحدت  السسالوغمة    ن بي االنتهاكات    على  المحاكمةفي  ة  ابقفيا 
1993-  2017 . 

 السابقة اسات درال :بعا  اس

انمنة     ناط المو محمية  لمناط  الجنبية صور ا تين العربية واألسات بالل من الدراتناول عدد  
انم)  د حوا  مسمىتحت  إليها  التطر   تم    لكنو  أالمناط   دون  تمييزنة(  أد   بينها    ي  إلى مما 

ال  الخلط ابي  وحوضوعدم  البعست با  ،لمفهومينن  المأي  لذ ا  منها  ض ثناء  إلى  يلية  التفصة  رف ع شار 
 الموضو . بهذا

   :منها تفادةاالس ت لتي تموا بهذا الموضو  ت الدراسامن أهم 

 القواعد  – األولد مجل ال –في القانون الدولي اإلنساني العر  :األولىاسة در ال -

لتي  مناط  المحمية ار الدوزوالد صو   ولويزري هنكرست  ما  -ن ا جو ؤلفهاسة لمالدر   ت هذهتناول
إنشائيت  قها  م  ا  األطرافبل  من  النزاعات  الدولفي  الحماية  و ،  الدولية  وغير ية  لمسلحة  قواعد 

ا للواالحترام  الم مقررة  إليها وال  ،ناط تلك  الوصول  لها  يح   التي  األطراف  ارسات  ممو   فئات 
 ة. لمسلحا ات ط  أ ناء النزاعإلنشاء هذه المنا

ال الحماي:  نيةلثاا  ةراسالد  - للمنة  التجربة    –لحة  مسال  النزاعات   اءأ نمنة  ان  اط دولية 
 . اليوغسالفية

هذ تناق الش  لمؤله  زناتي  ا  فهدراسة  األمنةمصطفى  قرارات مجلس تعريفها    ،المناط   في ظل 
الدولي    وتعريفها  ،األمن القانون  لقواعد  إلى    ،ياإلنسانوفقًا  للمناط     رليات باإلضافة  الحماية 



7 
 

د فرااألو ول  تتحملها الد لدولية التي  ة الجنائية اولي سؤ ملل  ت تطرق  كما  .لسجملا  بقرار من   أةنشالم
 . منة  انالمناطى ية التي تنطب  علانون الق القواعد   خر  عن

 

 

 . الدولي عاملوالتي إلنسانقواعد القانون الدولي ا: الثالثةة الدراس -
الصالح كامران  ت لمؤلفها  الدراسة  ناولي  هذه  يجوز    ال  لتيا  ت الفئوا  لألعيان  تعداداً ت 

النز ها  فدااسته والتيا   أ ناء  عليها  المسلح  وانيج  اقيات اتف  نصت  الدولي لم    قانون 
 . عرفياإلنساني ال

 اإلنكليزية ة ت بالل الدراسا

- “Safe areas”: The international legal framework 

لمؤلفتها   الرسالة  هذه  المالم  نشاءإ  Emanuela-Chiara Gillardتناقش  وف     ةحميناط  
جا اإلضاوكو برتوالنيم  تفاقيات  وتوفير  في  ل  تش يلها  لالحموكيفية  ت  ،هااية    طللمناطرقت   م 
  ت اار تب العقاً وفن وكيفية توفير الحماية لها  ي بر متحالر  غير اتفا  اأخ وسائل  تنشأ بمنة التي  ان

 . نا سقانون الالجئين وقانون حقو  اإلن
- Safe areas for the protection of civilians. An overview of existing 

research and scholarship 
االمناط  انمنة    Robin Heringها  لمؤلفة  اسالدر هذه  تناقش   ألحماية    اتدو لمدنيين كأداة من 

الخارجية السياسة  وأشارت صنع  اال  ،  إلفتقاإلى  المعرفر  التفصيلي ى  الة  هذا  حول  كما  مفهة  وم 
للمناط   قانوني  ين الولت التقن اوتن،  ةنمنالمناط  ا وجود    ةفكر قة ب المتعل  رهات النظجتعرضت لو 

المعلة  قائمال  ةمنان اتقوافى  في  ومناقشات ات  قي فاة  شرع   جنيم  المنا حول  انمنة  ية    تيالط  
 مجلس األمن. فرضها 

 ةساالدرة خط:  ثامنا  

    نلبي تفرع عن كل منهما مطي  يني قسيم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيست  تم

  .اإلنساني ليون الدو   القانموجة بميحمال اط ة المن: ماهي لألو المبحث ا -

   .مية  المحالمناط : مفهوماألول مطل  ال  
  .لحةسالمحمية في النزاعات الم لمناط ي: صور االمطل  الثان
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في المناط    كات ي مالحقة االنتهاوغسالفيا السابقة فدور محكمة ي المبحث الثاني: -
 . انمنة
 .فيا السابقةساليوغمنة في انط  مناال ينتهاكات فاال  ةيهما :األولطل  ملا   
 .ةا السابق مة يوغسالفييها محكا التي نظرت فاني: القضاي ل  الثالمط  

 الخاتمة  
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 المبحث األول 

 دولي اإلنساني الب القانون محمية بموجمناطق الاهية الم

 
ر وفيلت  نة  رم مناط  وأ  محمية   اطمن   شاءمتعلقة بضرورة إنال  تصريحات الدولت  د تعد 

فو عن  و الذين كلعدائية أا  العمركون في األشاي  دنيين الذين اللما  خاص ألشان واي علألية  حمالا
عدائ  ةالمشارك عمل  أي  م  يفي  اسفو جرحى    أوى  رضمن  األكثر  المدنيين  مثل ئات  تضعافًا 
زم  لاست  سانيإلن لي الدو لقانون اد غاية اتع  وللدواعي اإلنسانية التي    .السن   باروك  طفالواأل  النساء

لية  وغير الدو ة  ليالدو حة  المسل  ات اع أ ناء النز   لنزا  باتفا  أطراف ا  منةر   ة يحم ممناط     ءنشالك إذ 
ألسن إليها  تمتد  النيال  األت  والعمليان  را ة  قبل  من  هذه   تكتس  و   .المتنازعة  فاطر العسكرية 

أنها   بحكم  )الحماية(  معينة  حرمة  موقمنالمناط   او  أطر طقة  اتف   الاع  احترامه  ف  على  نزا  
 . وفير الحماية لهوت

جنيم  حددت  والرابعةو األ   اتفاقيتي  لعام افي  ضاإل  لبرتوكولاو 1949م  لعا  لى    األول 
تكون خارج نطا     محميةال  المناط   تلكلمختلفة    صور  العرفيني  نسااإلقانون الدولي  لاو   1977
و ف  دااالسته إالعتبار   عدائيةال  األعمالالعسكري  تتعلات  الالاية  محب   نسانية  الذين    مدنيين 
حمايستط  أيعون  اأ   نفسهمية  المسلحاو   لحروب  ناء  يتع زامالت  ت فرضو   ،ةلصراعات  على  ات  ين 
  عيان ه الفئات واأللهذ   واالحترام  الحمايةير  توف  اللخن  م   اء بهفاالو بالنزا     معنيةلا  ألطرافالدول ا

 .  المناطضمن هذه 
 

 لمطلب األول ا

 انون الدولي اإلنساني د القاع قوق وفية مالمحناطق  مفهوم الم 

 

ال  األمان قة  منط   هوممف  رهظ البر الب  حر خالل  عام  فرنسية  اقترح  ندمع  1870وسية  ا 
ى  فيها الجرحد  يجحايدة  زا  على أنها ملنا ة في مناط   ن معين م تصنيم مد ت أن ينان  ي دو هنر 
و مأو ال القيتل   الق1مساعدة ون  وفي  الما،  من  جلدم  د و الجهبذلت  ضي  رن  في    األمانطقة  مفهوم 

يع  مات لتبني تشر بل بعض المنظقن  م  كومات على الحض ط  م اليث تالقانون الدولي اإلنساني ح

 
1  -  Carol McQueen, Humanitarian intervention and safety zones Iraq, Bosnia and 
Rwanda, Palgrave Macmillan,2005, Page 2. 
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بإنشيقض مني  للل  اط اء  في  مد جوء  ومنحها  أو نيين  الحرب  ال  يةماحقات  لتلك    تم تي  مما لة 
 . 1ى مرضوالى رحتوفيرها للج

البرتوكول ،  19492عام  ت جنيم ليااقف اتموزعَا بين    المناط حماية بعض    جاء مفهوم 
  ط منال  على شكل صورط   المناهذه    ت ورد   ،20054فية لعام  ر الع  قواعد الو   19773األول لعام  
ر  لدولي وغيالمسلح ا  رات النزا  فت  في  عفةالفئات المستض   ة لبعض حماير اليف تو   إلى  فومواقع تهد 

   .يوللد ا
قد   التيالمفاهيم من  غيرهبينه وبين ط لخلإلى ا هومالمف ا ذ هل الواضح التعريماب يغأد  

فترات  تنشأ   القال  إلىو ،  النزا في  في  الالقان  عد وا خلط  الونية  تلك  على  حيث    ط منا مطبقة  من 
ة  ي ائلعد مليات العا  فين  يمعرفة المشارك  م عد   ذلكترت  على    ،لها  ر الحمايةوفي  توطر مها  يتنظ 
قواعد وف     المحميةاط   المند مفهوم  ديتحلى  اجة إالح  ظهرتو   ت على عاتقهم من التزاما  ىيلق  ما

الدول اإلنسا القانون  لعامافتا ضمن    جه خاص و بني  ي  في  ضااإل  والبرتوكول  1949  قيات جنيم 
 . ةالعرفي اعد والقو  1977م اعل األول

 

 لفرع األول ا

 م مفاهيلاعن غيرها من   ازهييتمو المحميةالمناطق   ف يرعت
 

ال ل  ة سبيالً ميمحال   مناطتشكل    والمدنيين مدنية  الاألعيان    ي  نجلت النزا     افأطر ه  يلجأ 
الار أضمحمية    أخر  وفئات   النزا   أ يقتص  القد    تير  أفرار ر  على  في كون  المشار   تاقو الد  ها 

 . والمدنييننية مد ال ناألعيا ليشمل بل يمتد عدائية يات اللعملا

 اإلنساني  ليدوالن نوقااعد القول افقو حميةالمناطق المف تعري: أوالا 

الق  تنص   مل اإل  ن انو قواعد  للم  تعريمعلى  اني  نسالدولي  ولكن    ،المحمية  ناط محدد 
دة امية المتعاقطراف السيجوز لأل"  بانه  1949  امعل  ية جنيم األولىتفاقمن ا  23دة  المت اار أش

  ضي ار األ يف  أو أراضيهافي تنشئ   نأ ةعدائيال ألعمالا وب النزا  بعد نش وألطراف ملالسفي وقت 
المرضى الجرحى و   يةما بحمنظمة بكيفية تسمح    اءاستشفومواقع    اط من  الحاجة  ا دعت المحتلة إذ 

 
1-ibid. p2 

 . 1949يم الرابعة لعام ( من اتفاقية جن15(، ) 14دة )من اتفاقية جنيم األولى، والما( 32) المادة-2
 . 7197لعام   األولي فضااإل لكو ( من البرتو 60) (،59المادة ) - 3
 لعرفي.ي لدولي اإلنسانون االقان( من 37)، ( 36(، )35قاعدة ) ال - 4
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المك  ايةحم  حرب وكذلكلا  ارن أضر م بلفياألفراد  وإد ن  وبالالمنهذه    رةاتنظيم  والمواقع  عناية  اط  
 .1"يهاف المجمعين ص باألشخا

ط  منالهذه االحماية ضمن  ي  ف  خل تد فئات أخر     14مادة  ي العة فلراباالتفاقية ا  عت وس  
فال دون ت األطهاوالحوامل وأم  ة من العمر،شر ع  طفال دون الخامسة األمسنين و ة والجز الع  وهي
اكما أشار   ،سابعةلا الرابعة عة  اتفاقيمن    15دة  لمات     طمنا  شاءنإطراف  ة األإمكانيلى  جنيم 

التألا  في  محايدة فقاليم  المقاى  رضالمو   ىحجر البقصد حماية  ل  لقتايها اي يجري  ر  وغيتلين  من 
بذيالوالمدنيين    نتلي المقا يشاركون  ال  ع ذي    عمل  يأن  إق  سكري طابع   المنطقةفي    هم امتأ ناء 
   .أن تسهل إنشاء تلك المناط  األحمر ة للصلي  للدول الحامية واللجنة الدولي كنيمو 

خالل   الماد من  جنيمم  23ة  نص  اتفاقية  والمواد  ولاأل  ن  )14)ى  جنيم  15(  من   )
لالتا  التعريمص  التخسايمكن  بعة  االر  عبارة    :ميةحم المناط   للي    نية سا إنحات  مسا   عن هي 

اللجنة  محايدة أو  ال  وللدول،  لنزا اف اأطر   باتفا  إقامتها  يتم  ة حمائية  وظيفت  ذاح  السال  منزوعة
ا للصلي   إنسانيةأو    ألحمرالدولية  ت  هيئة  ل رض   ،نزا العند    إنشائهالتسهيل  مساعيها    قدمأن 

 .  2  عيان المدنية ألوان اص المدنيي توفير الحماية لألشخ 
 :  يةحمممناط  اللتي تميز الصر ااناج العت نيمكن است  مهذا التعري نم

لية لدو ا   لجنةالك  ذلة وكل الحاميو د ويمكن لل   النزا ف  طرالى اتفا  أع  ءً انب   هي مناط  تنشأ  -1
 . عد في إنشائهااساألحمر أن تللصلي  

عسكري الالنشاط  من    أي نو   ث و حد إمكانية    لتالي يستبعد باو   السالحمنزوعة     ناطي م ه  -2
 . اهود د ل حداخ

م -3 الم  ت  حيث   ،فية محدودةعلى مساحة ج را  ماتق  ناط هي  هذه  أنها  عل   اطمنتصور  ى 
يسهل  االمر الذي    هة المسلحةالمواجسيا     فيا  قيقهمكن تحي  ليص يرة الحجم وبالتا  ةنسبي

  .اه ل يةتوفير الحما
مناط  -4 أبشك  إنسانيةعة  طبيذات    هي  لأللالتوفر    شئت نأ  ساسيل  المدنية   ان عيحماية 

   .ينا سنإلاون الدولي انلقعد اا بموج  قوا ح  الوصول إليه او منحن ذي ال ييندنلماو 
 ا ً حايد ويكون م  النزا  ع فيه  الذي وق  قليمإل ا  أو لد  بداخل ال  نشاء موقعكن لألطراف إميمما سب   

   .ية إليهنساناإلاعدات ل المسمان وصو ويتم ض الحربية، نشطةاألخالًيا من و 

 
 . 9941 ملعا لىألو ايم جنة فاقيمن ات ( 23)ة لمادا  - 1
الد  ،ياتزن  مصطفى  -  2 لالحماية  أ نمنالمناط   ولية  اليوغوسجتال  -  ةالمسلح  تعاا لنز ااء  نة    لةجم،  ةيالفربة 
وات  ااسدر لل  ثباحلا  ستاذاأل اللعدا،  2المجلد  سية،  لسياالقانونية  اتاري  ، 2017  انحزير   ،سادسد  شر لنخ 
 . :57867article/z/en/djp.cerist.saw.ww//https ،051ص   ،2017/ 03/5

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76785
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ا ث    ىيم أخرهامفعن  ةيق المحمطانلما مفهوم زيتمي: انيا


 (Buffer zones)عازلةالقطاالمن .1

يها في  يتف  عل  ضيراأ  "  :نهاأبة  عازل  الاطمنكافي الح عبد الفتاال  عبد   إسماعيل  تاذ سألاعرف  
الص لتمنعمناط   المو باشر مال  ةالمواجه  را   قوات  بين  غال  اجهةة  ما  وهي  متك بًا  عة  نزو ون 

  .1"حالالس
  م السلا  عمليات   قوةها  عليددة تسيطر  ة محمنطق بأنها"    DODمريكية  الفا  اد لا  ةعرفتها وزار د  قو 

المنه  واسُتبعدت  أا  المتنازعة  المتحار قوات  تيت  بةو  منطق إل  هاشكيلم  انشاء  بين  فصل  لقوات ة 
 .2" را قليل خطر تجدد الصوت ربةتحاعة أو الملمتناز ا

 أو   فعدة أطرا  يجة اتفا تنأو    دحاو   فتفرض من طر   دق  ل فهيكاشأعدة  لة  لعاز االمناط     تتخذ 
افت  قد و   مناألبقرار من مجلس   ألا  ط نالمرض  برًا  منعازلة  أو  اط  حظر  و من خالل  طيران 

 .3العدائية  العمالا نعومة د اينطقة مح الم  بقاءإل حون منزوعة السالأن تكيمكن و  بحري ر صاح
 نكموتد  الحدو   سالمة  ززتعبحيث    الحدود   ن علىم األ  حفظين لتدول  دود بينلحتكون على ا  قد و 

 ،البعض د بعضهما ب ضة أو خوض حر دائي لعا العمفي األ اط خر نالا  فياالحتراس  من فاألطرا
 مل تع  قد   ماك  ،واألمنيةالحدودية  ور  ألميرها من اوغ   لحةعات المسمال الجسلت لمناط هذه ا منعتو 
  .4  أخر   لةدو  ىلنتشار إال ن اداخل دولة ما م هلي ا  أ نز  ءاحتواالعازلة على  لمناط ا

العازلة  نالعديد مء  إنشاتم   التي  ز عاال  المنطقةومنها:    المناط   رائيل داخل قطا  سا  ها رضتفلة 
ذلك ، كاإلسبانية والبريطانية في جبل طار    بين المعسكرات زلة التي فصلت  العا  لمنطقةوا  ،غزة

 .5ة وسويسرا نافيند سكلندا والدول االفي هو  وربيتحاد األالمناط  التي أنشأها اال
المناط   أ بمما سب   تضح  ي تخن  فهيلا   اطمنلا  عنف  تلالعازلة  باتفا     ال  محمية  دائمًا  تنشأ 

  ة بعث   مثلة  خارجي  أطراف  قبل  قة العازلة منه المنطذ مراقبة مثل ه  تتم   قد و    نزا ف الجميع أطرا

 
 . 436، ص 0032،  شرن راد  دون ب لمة(،و لعا ر صات عحطلصفي، )معجم مكااح الفتبد الع  يلعاسمإ - 1

2 - DOD Dictionary of Military and Associated Terms, November 2021, P27. 
3  - Lionel Beehner and Gustav Meibauer, The futility of buffer zones in international 
politics, The London school of Economics and political science, January 2016, p 3 
4 - Eian Katz†, Between Here and There: Buffer Zones in International Law, P1383, 
The University of Chicago Law Review https://lawreview.uchicago.edu/publication/ 
5 - ibid. page 1380. 

The%20University%20of%20Chicago%20Law%20Review
https://lawreview.uchicago.edu/publication/
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ال المتحدةملأل  التابعةسالم  حفظ  فه   منو ،  1قبين ار لما  ثةبع  أو  م  الهدف  طابحيث  ذات  ع ي 
 . إنسانيع باات طذ فهي  المحمية ط انلما ، أماعسكري 

 

 اقتفالمحميةباالمناطقال .2
يتفق" اأ   د  أو  لنزا   طراف  المناط   بعض  استثناء  منها  أجعلى  التزاء  للعمن  ت ياملعرض 
ات أهمية للدول ا ذ ألنه   وأ عةاز تنمالألطراف دية لاصية االقتاألهم ع او قو ب  المسوذلك ب ةيبلحر ا

 .2" وليةاتفاقيات د    بالحماية بموج لمية التي تشائكالممرات الم المحايدة
  حماية   ف إلىد تها  محمية بأنهالمناط  الاط  تختلف عن  بأن هذه المن  انه ة  ر ا شإلا من  وال بد  
 .انيف إنسد هيست ذات ة، ولدولي ةيهمت أ اذ ة أو تصاديمصالح اق  وأ مناط 

   
(Area rear)ةفيخلالمنطقةلا .3

قامو  للن  سعرف  الدولي  المسلحالقانون  الخلفيا  ةزاعات  م"  :بأنها  ة لمناط   جزء  منطقة هي   ن 
ااالقت الالقوا يضم    يلذ ل  ال  يات عمللل  واللوجستيكي  التكتيد  اد ملإل  ةدمختمسعد  مناط   وتضم 
   أسر مع  ت جمنشآكز أو  ار مزن و خاوالم  رةالذخي ستودعات  وم  طبيةوال  ة يتكز اللوجس امر ال  فيةلخلا

ت  تعاونًا و يقًا بين السلطا  ل  يتط ةيالخلف  طانلمفي ا حةالمسل ت عاالنزا قانون تطبي   . ..الحرب 
الشرطة  و وقالمدنية  و   يةعسكر ال أات  حمايمور  في  المدني مثل  وموا  وإنشاء...ينة   قعمناط  

انماالستشف  والمناط   المحاطمنلنة وااء     أسر   ت ومعسكرا  ...،ةياف قثالت  تلكاالمم  ية ماحو   ةد اي  
 .3"  ناألشخاص المدنييعتقال كرات ا لحرب ومعسا

المناط  عن   هذه  الالمنتختلف  من  فهية  ميمحاط   القتال  جزء من  في  اط     ل عمااألوتشترك 
 . دافهاتهاسليها و مد العمليات العسكرية إن مك ومن المومواقع عسكرية  دادات ها إميجد فيو  يةدائالع

 

 يدقخفضالتصعاطنم .4

تنص  التصعيد على    نيا سناإلولي  لد انون  االق  عد قوا   لم  المنخفضة  المناط   مفهوم  فه،  مفهوم  و 
ااو تد الدائرة  دخل  سياسي   واإلعالمي  لسل  الياسي  األزمة  جاء   2017  امع  يةسور خالل    حيث 
ة، ي مالساإل إيرانة يور جمه) ضامنةل الالدو بين  ناتا سأ ات مفاوضعرضتها روسيا في   يقةضمن و  

 

1 -  Lionel Beehner and Gustav Meibauer, The futility of buffer zones in international 
politics, op.cit. page 4. 

  ، كو خاني دحة  عبمط،  ىلو األ  عةلطبا  ، (يدولالمل  والتعاي  نااإلنسالدولي    القانون   عد ا و ق ، )لحيران الصامكا  -  2
 . 144ص  ،2008ل، يأرب

3  -  Pietro Verri, Dictionary of the international low of armed conflict، ICRC, 1992, 
P21.  
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ار  الن  إطال ة على مراعاة وقف  لدول الضامنه اذ هتعهدت    .1ركيا( تهورية  وجم  وسيالر اد  واالتح
عام  ل  2254  قمر   نم األية مسترشدة بقرار مجلس  بية السور العر   يةور الجمه   فية  ينفي مناط  مع 

لهدف  ا و  ،2اإلقليمية  اهتالمسها و ووحدت عربية السوريةالسيادة الجمهورية المساس بمع عدم  5120
ي  نسانإألطراف المتصارعة وتوفير وصول  ا  ينة بيئالعدال  ألعماف اتوق  ، مناطه الهذ ء  امن إنش
و  إعادة  هيتس  ، عوائ  ن دو رمن  سريع  البنيةل  األساسية  تأهيل  تقديم  ل  وفظر لا  ةئتهي   ،التحتية 

 . 3اسية للمدنيين س االحتياجات األ وتلبية يةالطبعدة سالما
الا نلممن ا  وأماناً   يةأقل حما   اطالمن  ذهعد هت ا  ه تنظم  يالتو   ةحمائيالبيعة  الطذات    ةمحميط  

اإلنسان الدولي  القانون  يتم    كذلك  يقواعد  ولكن    أطرافل  قبمن    ا هليكشت ال  دول  النزا   تعمل 
ف ظرو خل   و   نيإلنسا وضع اين الف وتحسع للعنسري  بهدف وضع حد   اهئنشاإ  علىما    وأطراف
   .ئمقاال نزا لل ةياسي ة السوي تسية المل لدفع ع ةيموات

 ورةمحظلااطقنمال .5

الا  سرف قامو ع للنقانون  المسلحةلدولي  ي" منط:بأنها  المحظورةلمناط   ا  زاعات  ى  ر عل ظحقة 
االالمتحا  األطراف عس  يفشتباك  ربة  و بها ة  كريعمليات  أراضي تش،  و محاي  ةولد   مل  بحرها  دة، 
  .4" الجوي  هاومجالاإلقليمي 

 . سويسرائم و الداا يادهلنت حعأ  التي نانستامكندا وتر لر يامحايدة ال ومن الدول 

 

 ني لثا ع ارفلا

 زامات أطراف النزاع اتجاه الفئات المحميةالت


اقو ال  نصت  للقا العاعد  الد مة  سوانون  اإلنساني  العرفيولي  المأة  ء  في ا  عليه  وص نصو 
ا  فيم   يطاً سبالفًا  ختا  تي تختلفة ال  المحميفة من المناطتلى أنوا  مخمعاهدات علفاقيات والتالا
الاألشخ اات  فئ  حيث   ها مننبي  إ  د ق  ذينص  د يصلون  اأون  ليها،  هذه  تنص  لقواعد على أي  ن 
 .  ه المناط ذ هت ضمن  ائف للك اصة لتد حمائية خاقواع

 
،  اتساللدر   ز الفراتكية(، مر عنملا ف  ار طاألرؤ      فو   رات  الفر ي شف  ةمننا  ةطقمنلم اهو فخلف، )مر  يبر   -  1

 / 09/1201t/uploads/enntco-n.com/wpatirs://fhttp .1ص
 

.Nrg/doc/UNoun.ny.-dsd-ntsumeochttps://d :لرابط، انظر ا2015لعام   2254 قمر القرار   -2

3  -   See the full text, published in English by the Russian Foreign Ministry: 
https://archive.mid.ru/en/foreign_policy/news.  

،  لحة(مسالت  اعا للنز ي  دوللن او قانلوس اقام)  ،ية مكادياأل  ساطو ألليل لي دانسنولي اإلانون الدقلا  عتلم،شريم    -  4
 . 235ص   ،1992 ،حمراأل ي ولية للصلدالة  ناللج

https://firatn.com/wp-content/uploads/2019/10/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/32/PDF/N1544332.pdf?OpenElement
https://archive.mid.ru/en/foreign_policy/news
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ى إنشاء تلك ايتهم علون في حممد يعت لمحمية الا  اطالمن نضم المتواجدون فاألشخاص 
الجرحمناط ال   لى ع  ني ئملقاا  اص شخاأل  لككذ نيين و مد لاين و ريسكلعى من ارضى والم، فجميع 

والاو   رعايتهم و نساء  األألطفال  في  يشاركون  ال  الذين  والمدنيين  السن  هم  ةئيالعداعمال  كبار   ،
بممح العاميون  القواعد  للقانوج   ، وينطب  استهدافهم  ز ال يجو ي  الت لنساني وبااإلي  الدول  ون مة 
 .1مي حم وقعماو  ةق في منطة ود ية الموجالمدن سه على األعيانء نفشيال

الاأحك   تحمي القانو م  المناط   بشأن ني  اإلنسا  يلدو ن  هذه  المحمية  وليس   المناط  
ال ياألشخاص  فمالن  لتمسو ذين  مج  يها،أو   هي  المناط   وسيلةفهذه  لهذه   يةماحالنفيذ  تل  رد 

 .2ممكن من الفاعلية ر قد  بأكبرت فئاال

  ليونمحالالسكان المدنيون  :الا وأ

الذين    للمدنيينية  الحماة  يمالمح  ناط  ملابة  خاصلا  نياإلنسا   لدوليانون القا  عد ا قو   رت وف
وال العدائية  األعمال  في  يشتركون  يقو ال  ب  له  م ع  أيمون  عسكري ل  إ  طابع  فقد يؤدي  ان  لى 

 .3المناط  في تلك م ء إقامته ناأ  قعأو للمو  طقةمنللمحمي لا الوضع
جنيم    ةيق افتا  جاءت   إنما  ،ينللمدني  محدد   مير تع  1949م  لعايم  اتفاقيات جن  لم تحدد  

لعام  باالر  التي    ةيا مبح  متعلقةلا  1949عة  الفئات  تعدد  إيج  ة ياقتفاال  اهتحميالمدنيين  اد دون 
  خاص األشن"  على أ   ةقيتفاه االن هذ ابعة مالر ة  اد لمنصت ا  يث نيين ح المد واضح للسكان    تعريم

  ل حا  في  نا ك   كلش  ا وبأيي لحظة مف  سهمفندون أ يجن  الذيولئك  تفاقية هم أميهم االتحين  ذ لا
نز  ليسوا من رعاياه أو    في  فر ط  ت سلطةحت  لأو احتال   ا قيام  من  ا  سو لي  لتالحادولة  النزا  
  نصت عليه   بي لتطسع في ا أو طاقاً ت نح نم و   ةقيتفاال ا  نم   لثانيب اجاءت أحكام البا   .4" هارعايا 
  ز يميتي  ن أو د نزا   ال  المشتركة في  ناالبلد   نا كس  يعلجمة  ماية عاموالتي قررت ح (  13)  دةالما

يستن اإل  د مجحف  الجنسيةصر  لعنى  ا  أو  تخرغبة    ،ةيساالسي  ءا ر وان لدين  أو  افي    اةلمعانفيم 
 .5الحرب  نع  مةناجلا

 
1  - Iris Muller (ed) ، Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for 
the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
field, Geneva,2016(2016Commentary on GCI)، ICRC,PP 1910. 
2  - Jean Pictet (ed.), Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
Vol. 4: Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 
War, ICRC, Geneva, 1958 (ICRC Commentary on GC IV), p. 127. 

 . 9419ام ععة لرابال قية جنيمفاات ن)ب( م ةر لفقا ( 51)ة دلماا  - 3
 . 9194ام لع ةلرابعا مجنيفاقية ات(،  4دة )ماال - 4
 . 9491ام ابعة لعر لانيم ج قيةاتفا  ،(4)ادة ملا  - 5
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  للنزا  المسلح  ةض عر   خاص همألشض ا عرة أن بفك ى  إلة  لحماياو   نةدئ الحصا ستند مبات
الوه يشاركو م  بشك  مبا ن  برالذ   ،ةعدائيلا  عمالأل افي  شر  ل  بحكم  وعلك  م ءتهم  أ كتهر شادم  و  م 

 .1عرض لألذ الت عدم  ن حقو ت سيضعفهم  
 واضح لهم ود تعريم  جو   دمتيجة عن  يندنيالم   الت من حقو ن  تيلاهاكات  تندت االدااز 
في  اإلول  رتوكالب  ءجا  حتى  ةمعانالار  صو   عبشأل  واوتعرض األول  منه  50)  دةمالاضافي   )
ا يهلإار  المشص شخااأل  ت ان فئى فئة م ينتمي إلشخص ال  هو أي  ني المد   "نهبأ المدني  يم  بتعر 
ا و والث  األوللبنود  في  والسلاالث اني  )أ(    منس  د اث  الالفقرة  الثالثة    االتفاقية  ة منعبرا المادة  من 
جاء  كما  .  3يين ند مال  األشخاص   ن كافة ي نيلمد اكان  الس  يندرج فيو .  2"  حللذا اه  ن م  43المادة  و 

ا  (5)  ةالقاعد في   اد لا  ون انلقمن  اإلنساني  بولي  ال   ن و يند مال  "أنلعرفي  إلو نتمي  أشخاص  ى ن 
الال مصطويشم  مسلحةقوات  امد ال  نالسكا  حلل  جميع  المألشخ نيون  اقترح  بينم  .4ن" يي دناص  ا 
  شخاص األ بهلع دور الذي يضطال يتمثل فيي لذ ل االعم أو فةظيلو عيار اي مالدولقانون راء البخ

التعريم   فيكر المشا  د وم  ن ييلمدنالسكان  التعر الخ   نم  كوذل  ،5العسكريةالعمليات    ة   ميل 
المادةرجتأد   لذيا ا الثا  ه  األربعةجنت  ايالتفاق   ةركلمشتلثة  ال    نيالذ   اص شخألا  أنهم"   على  يم 

مبايشتر  في  كون  أن  بم  ةئيالعدا  مالاألعشرة  الالقاد  فر فيهم  ألقو حلسموات  الذين  أة   حتهم سلا 
 فر  عو 6"خرر  ب  ي ساو أل  ازواالحتج  الجرحو   ض لمر ا   سببال  لقتن العاجزين ع واألشخاص ا

اية  لحما  همل  ن يوفرذيال  نالمدنيي   سكان( ال13في المادة )1977لعام  الثاني  افي  اإلضل  كو و تلبر ا
الذ ه  م"نه أب  نونيةالقا ال م  يين  في  م  ور بد قوموا    ااألعمباشر  الوقة  لعدائيال  مد     ي ذلا  ت على 

 
1  - Charli Carpenter, (innocent women and children, Gender ' Norms and the 
protection of Civilians), Ashgate Publishing Company, 2006, page 43. 

الر فأ  -  2 مند  عت  التي   ةالمتطوع  تياشوالميلي  حةلسمال  واتقاد  الميرافأ   ،لقواتاه  هذ  جزءًا  الشد   ر  خأليات 
و  أ  ل خن دايعملو و ا   ز لنا ف  أطرا  أحد   ىإل  ن ينتمون الذية  قاومت الماء حركاعضيهم أ ف  بمنعة،  و طتالم  اتد الوحو 
الو القراد  فأ  ،الً حتيم ماإلقلا  هذن  كا  تى ولوهم حرج إقليماخ  وألحكومة    مئهعلنون والي  نيذال  ميةاالنظ  ةحمسلات 

 مة مقاو عدو لتراب الاقعند    همنفس اء أقلتمن    حالالس   ون ملحي  الذينن  السكا  ة،ز اجح لة الو لدا اتعترف به  ال  ةسلط
 .زيةوات ال االق
 7719ام لعل و األ إلضافيول االبرتوك ن( م50)  مادة(، ال2، )(1) رةالفق - 3
اإلالد  ن و انلقا )  ز:لوي  ،بك-لداو وز د  ماري،-كرست، جون هن    -  4 األولملا  (،فيلعر ااني  سنولي    نشورات م،  جلد 
 . 16  ص ،2007 ر،حمأل  ايلصلل ية دوللا  للجنةا
 عاتالنزا   لخال  ينلمدنياان  لسكاية  اي وحمننسااإل  ليدو ال   نون قا)ال  (،3)اإلنساني رقم    دوليون القانلسلسة ا  -  5
 pdf2.es/879filrg/uploads/.oanmez//:http. 4ص.  2008،  حة(سللما
 9419م اربعة لعاأل ياتاتفاقي ف تركةشمال  (3) ادةمال - 6

http://mezan.org/uploads/files/8792.pdf


17 
 

  ة عأم جما ًا  د ار أف  انو كا  يته سواءالمدنيين بحما  لو برتوكلا  خص د  . وق1"الدور  هذاه بخاللومون  يق
الناللج  ت وذكر   .2أفراد  أدولية  اإلنسان  لحقو   مصطة  ليات العم  في ة  مباشر لاة  كر المشا  حلن 

ذ   بأ    بسالت يقصد بها    امنه اية  و بالتها أتي بطبيعالل  ما" االععنيه يومًا أنمعيفهم  العدائية  
  .3" لعسكريةا همت ومعدا الخصم راد ألف حقيقي 

ال الت ولتناول  الدو انو قال  ا هفلك  يحماية  للماإلنسان  يلن  بد ال دنيين  ي  مبد من      على   أالتأكيد 
الزا حجد  عيالذي    ز يالتمي ا مبال ة  وير  احم  إلى  الرامية  ن و لقانناز  ألحكام  ر ارنيي لمد اية    ن من 
التمييز    ىحوال علألا   عجميفي  مل  أن تع  النزا ى أطراف  لع  يب ن ية، وبموجبه  ائيالعد   مليات الع
    .4ن ي لقاتالميين و لمدنين اب

 في: العر اإلنساني  لقانون الدوليي اف  حماية المدنيينقواعد  -1
ت ي أنشئت ال   اطمنلى الإو  أ ى المدنيين  ت إلماهجلاتوجيه    فيلعر ا  يوللد نون االقات قواعد  ر حظ
ر وائهم ووقيإل ا ايتهم من  اليالعملار  التهد أ  نفالع  مالأع  ما حظرت ك  ،5عدائيةت  ال  أعمب  د يو 

أو    ةيالالإنسان ة أو  سيقالة اللمعاموالتعذي  وا  ،6نيين د ملذعر بين اال  ث بلى  إ  دفته  التي  العنف
 ذه ه  وتوفر،  7ة ني سالة إنمعالمدنيون مل اام يع   نعلى أ  نصت و   ةيصمة الشخ رالكى اعل  ءالعتداا
فامالح  لقواعد ا للمدنيين  الية  انز ي  فو سوذلك  مسلحة  لاعات  النز اء  و  أية  لالدو   مسلحةالت  اعا ي 

 . ليةالدو  غير
اإلضوالبرتو   1949  لعامابعة  الر ف  نية جقي افات  فياية  حملا  داعقو  -2 لعام  وال ي  اف كول  ل 

1977:   
جني  من(  13)  دةماالت  صن ااتفاقية  عام حمايعلى  ة  لرابع م  لة  الكسة  البلداان  في  من  شتركة 
و دون     لنزا ا مجحف،  تمييز  أمان  و اء  استشف  قعوموا   مناطامة  قإ  بجواز  ةتفاقياال   تقضي أي 

 
 7719ام عل ينالثا يضافاإل ولبرتوك ال   نم(، 3د ) ( البن13)ة مادال - 1
  -ي ير الدولغ    المسلحزا لنا و   ةهليب األر حالن  يولي بلطابع الدات  ذاة غير  لحلمسا  اتاعلنز )اجي،  از ي  لام  -  2
 . 300ص  ، 2018، لالعدد األو   ،34مجلد  الونية، ناالقو  ة يتصادللعلوم االق  عة دمشجام (، مجلةسيةساأ فاهيمم
 02 ص ، سابع مرج (،فير اني العنسإلي الدو ل ا انون ق)الد، ل واوز ر دلوي ،تهنكرس ي ن مار جو  - 3
،  2016،  رحملصلي  األل  ية الدول  ة شورات اللجننماملة(،  ش  مةدمقني  اسإلنا  يللدو نون ا االق):  يلسنن  ر،ميلست  -  4

 78ص 
 رفي. علاساني نإلي ادولون النالقا من  (،37)،  ( 36(، )53)  ،(1ة ) دعلقاا  - 5
 .يعرفلني ااإلنسا  ليو لدان لقانو ، ا (2القاعدة )  - 6
 . رفيعال نيإلنساا ي لن الدو و لقانا  نم، ( 78(، )90قاعدة ) ال - 7
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الحفئالية  حما  ض منهار  الون  كية  يد امحط   اومن المستضعفة من عواق   ئات أي ف،  1رب ات 
 .2يلحربجهود االم يف مادياً  هاماً ساان تسهم  ا هن توقع مص ال ي األشخا من
ت  ابيترت  ربإقرا   ا لنز اف اطر أ  ألزمت و   احترام خاصينة و يا مة حضعفئات المستفللة  فاقياالت  رست أ

المناط  ملنقله عا  توحظر   قةمطو الأو    صرةمحاال   من  على و   المدنية  فيات مستشلا  ىللهجوم 
النز  احترمأطراف  و ا   فحمها  جميعايتها  أن  ت ااألوق  ي  ام ي  أب   تخدم ستلم  ها  طالما  عمال  ال ن 

جميو رام  احت  بت جو أو   كريةالعس المو حماية  وإدارة  ان  ظفي ع  لتش يل    تشفيات مسلا لمخصصين 
مرور   ةحري  تكفل  امية انالساف  ر طألا  ىعلكما    ينلمدنيل انق  عمليات م وحماية  اتر حاو دنية  لما

 أي  ة مرورير بح  خيص يها التر علو   عبادةمات الومستلز   يةالطبالمهمات  جميع رساالت األدوية و 
   يح  بأنه ين ي أ العام لحماية المدنلمبد ا ية قاالتفاأقرت . 3بس ماللرية واو ر لضا ذيةاألغت من الرسا
اي يلمدنل اح ن  والدينية    ياسيةالس   مداته عتقوم  صية خشالهم  وققوح   تهموكرام  تهمحياترام  لمحميين 

ع  وغيرها هؤالويج   تعرض  المعام  ذي  تعللء  دم  الع  ةينالمهأو    ةسيالقا  لةأو  بدني  ال  ب اقأو 
  اكراه   يأكما يحظر ممارسة    4ام نتقالوا  ال العنف جميع اعم  ين منمحمي   الءهؤ ون  يك  ناويج   

أودنب من  لتا  لتدابيراو وي  ن مع  ي  ر ابيتد   كلوكذ ادة  إب   وأ  ةيدن ب  ةاناعم  ب  س تأن    شأنهاي 
 .5هم اتحميين وممتلكقتصاص من األشخاص الماال
  قاعدة منه    ( 48)   ةد ماالفي  ورد    1977  لعام  لو ألاضافي  إلا  توكولا البر رهالتي وفالحماية    وعن
ات  وتوجه العمليين  قاتل المن و يي المدن  ني بالتمييز    النزا  على  أطرافيعمل    أنى  عل  تنص سية  أسا
ي  .6هم ير غ   ن دو ين  تلقا لما  ىعل از لحيث  القانو لم  باتخاإلنساني  دولي  ن  النزا   طأطراف    ائفة اذ 

ا من  ر ارالهجوم    أ ناء  ات تياطالحواسعة  الياحمل  ات جمهلا  وضد  المأل او   نيي نمد ة  ،  دنيةعيان 
تتخذ  ان  لاالحتياط  عي مج  يج   المستطاعة  الحاات  في  ضر عال  رارضاأل   تجن   ف صفو ية 

البرتوكول الحماية للمدنيين    وفر  كذلك،  7تقدير   لعلى اقكن  مم  د ح  ى دنأى  إلا  يلهو تقل ن المدنيي ا
  ل احلا  هذافي    ص الشخ  راعتبي و غير مدنص مدني أم  لشخا  انا إذا كلشك فيمال  ار افي ح

 
 1977لعام ة بعالرا مياتفاقية جن نم،  (15)  ،(14)، ( 13) ادةلما  - 1
  ة ناللجت شوران ، م(انينسإللي او لدانون ال للقخ، مدبلحر تحكم ا طابضو د، )فل س تيت ب ايز ل في،لسهو كافريتس  - 2
 72 ، ص2004 ،حمرألا  يصللل  دوليةال
 . 7791ام لع عةبلراا نيمج يةاقمن اتف ، (22-12-20-91-18-17لمواد ) ا  - 3
   .27ص ، 1420 ،رحمألا  يلللصلية دو جنة الاللت ك، منشورالتئسعلى أ تنساني إجابااإل لدوليا ون نقاال - 4
 4419عة لعام بيم الراجن فاقيةتا  ( من 33  -32-13ة )دلماا  - 5
 . 1977  ملعا ولاأل فياضإلل او رتوكبال نم ( 84) ةادالم - 6
اليتحدو   انينسإلا  الدولي  ن نو القا  -  7 المؤتر صعا ماللحة  سالمت  اعنزا ات  المة،  الدولي    للصلي ون  اللثلث وااثر 
 . 11، ص 2019 مجني ،رحملي  األصلية لل دو ال   ةنللجا  دادعن إ قة م يمر، و حاأل
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م  الو   ،مدنياً  المدنيين  المدنيه تفص  نيجرد  أفراد  م  وجود  مدنيي ة  على نكما    ،1نهم بي ن  غير   ص 
للمدنيينياحم الع ة  اجملنا  ارخط ألا   ضد   ة  ي  وأن  ريةكسالعيات  عملن  للهجوم    نواو كال  محل 

  ية ائو شات العلهجمالك  ن، وكذ ين المدنيي ذعر بلا  ث لتي تبد به ااو التهديعنف  وتحظر أعمال ال
 .2لرد ا ت جماهو 
الناعد  و ق -3 في  الطابع  غيرالمسلحة    تعازاالحماية  المادة  الدولي  ذات  ة الثلثا  في 
 : 1977ام علني الثي ال اإلضاف وكو ت كة والبر مشتر لا

في    دنيينملا   لةعامبما   النز   أطراف  ميلتز أن  ثة المشتركة التفاقيات جنيم على  دة الثالاملنصت ا
األحوا د عمل  جميع  إنسانية  أاملة  ضارتمي  ون  في  ر ظوح  ييز  ن ألماكواات  وقاأل  جميعت 

الح   عتداءاال البلسالمواة  ايعلى  الر أخو   دنيةة  لك ذ ك  ية صشخال  كرامة ال  ىعل تداء  عالوا  ئنا هذ 
 . 3محاكمة سابقة اء وبات دون إجر فيذ عقن تو  حكامأر صداإ

يتأ رون اص  كافة األشخلحماية  اعد  و ق  نيثاال  ل اإلضافي وكو برتال  نموتض ح  سل لما  نزا الب   الذين 
في    يينند الم  ما ر حتوا  نيةنسااإلمادة الثالثة في المعاملة  مع ال  ركواشت،  4حفي تمييز مجأون  د 

 .5كان  ومن كل زما
عام13)  ةالماد   يفل  توكو ر بلا  ص ن  كما حماية  أحكام  على  للسكان(  اص خشاألو   نيين المد   ة 

 .6رية عسكليات الاجمة عن العمنالر ألخطاا  من المدنيين
 

ا    ىلمرض اوجرحى  لا: ثانيا

بي الذين  العسك  اص شخألا"  مرضىوال  الجرحىقصد  المدنيون  أو  ميحتاريون  إلى  أو   ساعدةجون 
طبية أوبس  رعاية  الصدمة  أوأي    وأض  مر ال     عقبدن   ز جع  اضطراب  أم  كان  ايًا  لذين  ليًا 

عي عحجمون  أي  ع من  النس  8ىوالمرضى  رحالج  يرعبت  ويشمل  .7"دائيل    مل واالح  ءاأيضًا 

 
 . ولي األضافإلوكول البرتا( 50)ة مادال - 1
 (. 6-4-3-2-1)  ندبال ،( 50) مادةلا  - 2
 .د(ج،   ،)أ (،1)ند ، البةتركمشال يمجنت تفاقياا من  (3) دةاملا  - 3
 .7197 امني لعاالثي إلضافول اوكرت، الب(1(، البند )2)المادة  - 4
 . 1977  عاماني لثالضافي ول اإلكبرتو لا،  (2(، )1)البند ،  (4) ةمادلا  - 5
 . 9771لعام   لثانيا يفضاإلاول كبرتو لا ن م( 1)  البند( 31)المادة  - 6
 . 7719  مال لعو ي األفضاإلكول او برتلامن  ، (أ) البند  ،(8) ةدماال - 7
انيت  -  8 مريدديدجر صددف  و   طبددا طل   أو  عدح  اض  إطدددخص  لشددلى  ادفي  الدددنداقلار  اإلدون     د تحقدنسدداني،  ولي 
   ليتعانظر ال . ئيادددع دلدمعأي  حجددم عددني وأن ددةية طبيددعار لى ة إدجدص بحاددخلشون اأن يكدد :يينالتالين ري المعياد

)الماعلى   الفقرة  األول  يافضإلاول  كالبرتو من    (8دة   ،(304  ،)(306،)  -ihl/https:/
on=openDocu/Treaty.xsp?actisf.nlic/ihl/ihlpp/ac.orges.icrdatabas 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=D9E6B6264D7723C3C12563CD002D6CE4
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=D9E6B6264D7723C3C12563CD002D6CE4
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  جمأحو من يحتاج إلى مساعدة طبية  ل  وكات  اهالع  ي ذو و   الجددواليد  الم س و النفوا  عالوض  حاالت و 
 .1  يةئاالعد ل مان األعع

 العرفي: اإلنساني  ولينون الدالقافي  ىمرضالو  للجرحى قواعد الحماية -1
الدوليقاال  ضمن ت العاإلنسان  نون  والمرضىلة  ايالحم  تكفلواعد  ق  رفيي  النزاعات   في  لجرحى 

سمحت    ماكل   لنزا ا  في طرف    كل   على أن يتخذ   نصت هذه القواعد   ةليدو ال  يرلية وغ دو لاة  المسلح
  أن و   ييز مجحفمتي  أ  ون هم د جالئاك واب شتبعد أي اهم  عن  حث لبلممكنة  ر التدابيكل الف  الظرو 

تقتضيال  لرعايةاو   العنايةلقوا  تي حال تي  دون ها  ال بينهم    زييتموال    اءبط إ   تهم    ية بطبارات  تع إال 
 .2تدابير االقتصاص منهم  وحظر املةلمعوء امن ستهم يحماوجوب و 

اإلضوالبرتو   1949  لعامف  ني ج  اتفاقيات  في  اية حملاد  اعقو  -2 لعام    ل وال ي  افكول 
1977  : 

لعام  جنت  ياقاتفا  رت قأ  اإل   1949يم  القو لى  ع  فيين ضا وبرتوكوليها  توفر  للجرحاعد  ى  حماية 
الددذي  ألاتشكل    تيولى والألا  جنيم  اتفاقية  نم  12المادة  نصت    ،ضىر مالو  ليدده وم عتقددسدداس 
 ى لمرضوا  ة الجرحىوجوب احترام وحمايعلى    3رضىدرحددى والمد للج  حددة نو ممانونيددة الحمايددة القال
ن  م دو به ة  والعناي   هم معاملة إنسانيةلتعامومألحوال  في جميع ا وغيرهم  ت المسلحة  اقو الد  اأفر   نم

وعد  حياالا  متمييز  على  استع  مته عتداء  الأو  لتجارب   عذي  للت  وتعريضهمأهم  مع  عنفمال  أو 
كما   .ات ماز االلت   ات ذ   ىمنها عل  12في المادة    نيةالثا  ة جنيميفاق ات  ت د كأو   ،4الحياة م  خاصة بعل
ا )اد لمحظرت  جمن    (46ة  م تصااالق  ريتداب األولى  م  ين اتفاقية  المالجرح ن  ص    و  ،5ىرضى 
  دك أو     ،6للجرحى والمرضى   خاصينم  حتراواحماية  م الرابعة  ية جنياتفاق   من  16دة  املا  منحت 
االبرت اوكول  المادة  ول  ألإلضافي  على  10في  ت  منه  الحماية  وفيوجوب  عاملة والماية  والرعر 
  رييمعاال  كوالت رتو البتحدد االتفاقيات أو    ندون أ    7طبية   ت اراب تالع   إال   ي تمييزأ  ون د سانية  اإلن

 
)ادلما  -  1 اضااإلكول  و برتال  نم  (،)أبند  لا  (،8ة  شعبانمد  أح:  للمزيد  انظر  ،7971م  لعاول  ألفي  ، خضر 
الدولالح و ماية  النزاعاحضل عية  ر الشية  المسلحة  يا  مقدراس  نيانسإلا  يلدولا  ن نو )القاات  ال ر اة   ، األولىعة  طبنة(، 
 . 324،325  ، ص2015، بيحلات الور شمن
 . يفعر ي الاننسإلا لدوليانون اقلا ( 146)  (،111) ، (101، )( 109)  اعدةقال - 2
ال( لت1اتفاقية )  ى،ولم األنيقية جافاتى  عل  لي عتلا   -  3 الي  ف  لمرضىحى وا جر حسين حالة  مسلحة في  القوات 

 . 469، ص 1314رة فقال ، 2016، مرحاأللصلي  ل ة يدوللا  ةجنللا ، انالميد
   .9491م لعا لىو األ قية جنيمفاتان م ( 21المادة ) - 4
 . 9491الرابعة يم ( اتفاقية جن46) دةالما - 5
زة رضى وكذلك العجمالو   الجرحى  يكون   "  نه أ  على 4991م  لعا  عةبنيم الراج  قيةااتف  من  16  ةدلمافي ااء  ج  -  6

 "ام خاصينتر حاية و امضع حو مل والحوام
   .7197عام ل  ولاألفي اضل اإلتوكو ر بمن ال( 10المادة ) - 7
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  المادة حرمت  و   ،1ر الطبي  يط  وضمالهنة  م  القيات ذلك ألخ  اً ركتات   ج  مراعاتهاي يتل اة  بيطلا
أو ي  الوعالذي فقد  ل  لقتاعن ااجز  لعا  لى وم اجاله  هتوجي  األولي  اف من البرتوكول اإلض  (41)

عن أي    يحجم  ن أ  طة ريشنفسه  ى الدفا  عن  ر علقاد   وغير  مرض أو  ح  رو ج  ب  بس  اجزاً ح ع أصب
يعلن    منأو جرح    تلق  يجوز  ال  نهأعلى    1097  مااي لعهال   ةيق ااتف  ت صن  لككذ   .2عمل عدائي 
و  أم  احتجازهتم  ذا  ل، فإات الق  ن  عاً جز عا  ح أو أصبح لسالقى ان الأ  ستسالم بعد االن  عن نيته ع

  .3حرب مة يجر لك ذ تبر تلهم يع ق
 : يلدولا ذات الطابع يرة غالمسلح اتاعز نالفي  د الحمايةاعقو  -3

ظر  وحة  ي ننساإل ا  ة امللمعا  ث حي  من  ىللجرحى والمرض  الحماية    لمشتركةا  ةثل ة الثاالماد    ت سبأ 
  ون د   عقوبات ال  رصداإو   شخصيةال  االعتداء على الكرامة  و أبدنية  لامة  السالالحياة و   على  داءالعتا
  التي الة  ايحمهذه ال"  4ن نيي أو مد ة  حلساد قوات مفر وا انكا  ءواس  مبهاء  عتنت االجبأو و    كمةحام
اع  بشرياً نا  كائ  هفصو ب  د فر الإال    لمتش أي  دون  اتافلص  ارتبمن  أكد  ك  كذل  5"خر  األة  ين اسإلن ه 

ا الثانيافإلضالبرتوكول  الم  ي  وحماي  7ة  اد في  احترام  اعلى  واة  ل و   تىح  ىلمرضلجرحى  م  لو 
 .6نية نساإة معامل يعاملوا أنو  ةالطبي  العنايةوا تلقن ي سلح وأالما  ز لنفي اكوا تر يش

ت للجرحى والمرضى عرعلواة  الحماي  ينأمومن أجل  او ال  ىلاية الصحية   قواعد   ضفت ل أمثألجه 
حمايقانون  ال اإلنساني  خاالدولي  اللألصة  ة  و لفمكفراد  الجرحى  برعاية  واألر المون    فراد ضى 

 . ناط لما رةإداو م تنظيون بالمكلف
 رضىلمواحماية الجرحى ن بلفوكد المالفرا -أ
ا   26ة  اد والم  25  مادةوال  24ة  د االمت  نص أفاحترام وحمايعلى    األولىجنيم  ة  ياق تفمن  اد ر ة 
ى والمرضى أو  رحلجلبحث عن اية في ابصفة كلالمشت لين    7هم في حكمن  ومة  يبت الطامخد ال

 
1 -  Commentary on protocol Additional to the GC of 12 August 1949, and relating to 
the Protocol l of Victims of international Armed Conflicts (Protocol 1), 8 June 1977. 
p 174, art 454.  

 . 7719  مألول لعافي اضاإلا ولالبرتوك، ج()قرة الف (2البند )(، 1)  دلبنا ،( 41)ادة ملا  - 2
لنماذج  بعض ا  فية دراس -ياننسإلاي لدو ال نون قالي اف زوجيي، )اللمجالحمود اان مو ضسور، ر نلالي عل الب - 3
 . 114  ص، 2012  ن،ردديميون للنشر، األا، األكلىو ألاة بعطرة(، الصالمعا  ةوليلدا
 . 4919م ام لعجني  اتاتفاقي من كةر مشتال  (3ة )لمادا  - 4
ا ب  الدولي   عبلطاا ت  اذ ير  غحة  ل سلما  النزاعات  جي،از ي  مل ا  -  5 اين  والنيهلاللحرب  ،  يولالدير  غ  ح مسللا  زا ة 
 . 295ب ، ص ساع رجم
 . 1977 املع يانلثاإلضافي اتوكول ر الب،  (7مادة )ال - 6
ن ضير مكمة  د الحاجعنم  هخدام الستن خصيصاً ربو يدالذين    ة مسلحت الاو لقااد  ر أف   مايةوح  امحتر يج  بالمثل ا  -  7
  24ة  ادلما   في  يهمإل  شارلمين اظفو الماة مع  و مسالقدم ا  على   عضيو كما    ،ىمرضال  تقاالنن ليداعسمحاملين    أو
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جنيم  ن اتفاقية  م  20دة  ماال  وأكدت   ،ض را م األن  م   يةقاي الو أو ف  هملجتمعا  قلهم أون  أوجمعهم  
 . ترامحماية واالحلا ت اذ  علىألول اي افتوكول اإلضمن البر  15 ادةملبعة واراال

 طقالمنا وإدارةظيم  بتن ن لفوكمالفراد ال -ب
ن  كلفيالم  د األفرا   انوري إلى جأمر ضر اقع  مو الارة هذه  نظيم وإد فراد مسؤولين عن تود أن وجإ

تلك  واستمراد  جو و   د م  لىع  لكوذ عاية  بالر  إ  ناط  المر  ه  لتعلي ا  لىوبالعودة  المادة على  ذه 
بلفمكالاألفراد    رةعبا   أنبلوحظ   المناط  يج   ين  وإدارة  تتنظيم  بالمع ه فأن  لتسالو انى  م  شمل ع 
المثاعلى   المسؤولاإلو   الشرطة "  لسبيل  األش  عنة  دارات  دخول  يح ين اللذ ا  خاص منع    لهم    

والدفطاإلت  ماخد ،  ط ناالم   يفاإلقامة   السفاء  عن  لبيا   فضاًل  الر لء  عضاأ ،  بة  اقجان 
  فاقية ات  نم  24ة  والماد   23لمادة  ونصت ا.  1ا "تفال ا  و من مشر   8  ادةها في الملمنصوص عليا

 تهم واحترامهم. ي حماعلى   ولىألاجنيم 
 

ا ثالث    النساء :ا

  في ء  ساة للنئيسي الر   يةمالحا  رت وفهي التي  ين  ضافي اإل   وكوالهاتر بو ألربعة  جنيم ا   فاقيات تتعد ا
 .النزاعات المسلحة نزم
 : فيالعر ي ان اإلنس لقانون الدوليي اف  للنساء مايةحالقواعد  -1
ال  لعرفياي  نسانإلا  ليدو ال  القانون اعد  و قت  كفل احتياجات  بتلبية  الاخاصة  بنزا    ر تأملنساء  ات 

ال في  النز   ةاعد لمساو صحة  لوااية  محمسلح  في  المسلحةوذلك  . 2ليةو الد   ري غ و   ةيولد ال  اعات 
 ن بالحماية العامة التي قررتها هذه القواعد للمدنيين.ضافة إلى تمتعه إل با
جفاقي ات  في  ايةحملا  داعقو  -2 اإلضو والبرت 1949  لعامابعة  الر ف  نية  لعام  و ال ي  افكول  ل 

1977  : 
اليتف تس  جز   ساءند  من  بصفتهن  المد السكء  ات  فاقيتا  هاأقرت  يالت ة  ماالع  ةياملحا  نمنيين  ان 
اإلنسو د ال  ن و نلقاا أعمحظك  مدنيينلل ي  انلي  االت  31  ادةالم)اإلكراه  ال  ر   عة(براالة  قيافمن 

  ( 49ة )اد م  السكان  يلرح وت  (34)المادة    نوأخذ الرها  (33  ادةالمي )عمالجاب اقعالو   والتعذي  
الهجما  وأ المن  كل هذه  كما ان  ول،  األوكول  رتلبا  من  ( 51المادة )العنف  وأعمال  ية  وائعشت 

النز   ءاسو   ات يق فااالت الدو أ  لدوليةا  سلحةمال  ت ا ع ا في  غير  منو  خاصةايحم  ة المرأ   ت حلية    ة 
 

  ى عل  ةخصر والمها  ب  ترفوعية المعا ة الط ات اإلغعيجم  نرها محمر وغيلي  األات الوطنية للصالجمعي  وظفمو 
 ها. اتكومح من قبل  لواجحو انلا
ا  نيسلتح(  1)  قيةااتف  ،لىو م األجني  اقيةتفا  لىع  لتعلي ا،  لرو رس مإي  -  1   القوات   في  ىوالمرض رحى  جلحال 
 . 683، ص  1922فقرة ، ب ساع مرج، نيدا المي حة ف سلمال
 ي. لعرفانساني اإلي ل و ن الدنو قا(، ال134)  لقاعدةا  - 2
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أ أ ب  افتر االع  مع1ة إضافي إالصتفة  معامل    ين  وجدت  ما  ل  يلية  خ مراعاًة  كانت   ةصاحاالت 
الستعر  فيخل  نساءض  أكبر  اء  لنسا  يد تفتس   امك،  2المعاملة ه  هذ   علىولهم  حص  عدم   حال   طر 
  1949لعام  لرابعةاقية جنيم اف في ات ينمدنيلة لر ر قمالماية الحعد ا و قة  افك نمين دني الممن  كجزء
الخاصة  للحماضافة  اإل ب هذه    27المادة    ت كفل  ،نله  حت من  تيالية  شخاص أللفاقية  تاالمن 
ية  الدين   مهد ئقا وعئلية  وحقوقهم العااصهم وشرفهم  شخم ألا ل ح  االحتر ع األحواميج  فيميين  محال

معه تل عاموم  وتقاليدهم  وعاداتهم النسو   يةإنسان املة  م  ضد   بحماية  ءاخصت  اعتداء   خاصة  أي 
شرفهن  على    ب ااالغتص و   على  وأر ا دعالواإلكراه  لحي  ة  اال   كون تو   3رمتهن هتك   واملحلنساء 

 ت ايو س والمقوالمالب   ةألغذير رساالت امرو   تسهيل ة إلىإلضافبا   ينخاص ترام  حواة  حماي ضع  مو 
ضيلية  تف  معاملة  أيعة من  بالسا  ن فال دو ألطات  اهموا  ملواحلتنتفع ا  كما  ،اسنفال  أو  ملواحلل

  ن م  8لمادة  ا  رتقأ. كما  4ا هانلطس  تحت   ن و ميمحوجد األشخاص اليالتي    ا رعايا الدولةهيعامل ب
اإلكو البرت التالذات    املحو للل  األو   فيضاول  يسحماية  الجي  منها  من    والمرضى  ىرح تفيد 
  لحماية   دةاط  محايمنو   نماأو   شفاءتاس   ط نام  ءانشإ  إمكان  لىونص ع  5يين مدنالو  أ  نيير كالعس
و الحو  اأامل  السمهات  دون  بالحو   ،6ابعة ألطفال  تتمتع  اال   يةماان   على  الكراه او صاب  تغضد 
 .7الص ارمهات أو أ الحماأل  ت أوال لىع عدام اإلم ن  حكج تو  ارةالدع

 : يلدولا ذات الطابع يرغة المسلح اتاعز نالفي  قواعد الحماية -3
ا  رتوف  لم من  سالنا  ع تنتف ولكن    ،ءاسللنخاصة    ةي ماح  لمادةهذه  أقرتا  العامة الحماية  ء    ها لتي 
الثالثة  لماد ا الحمنسلا  يد تفتس  ككذل  ،كةتر مش الة  أقر التاإلنسانية    لةوالمعامعامة  لااية  اء من    ا هي 

ففاضاإلل  و كالبرتو  الثاني  المادة  ي  الحما تس  اً ضوأي  يينند للم  منه  4ي  من  التي   يةتفيد  العامة 
ز  تج لم    كما،  العسكريةت  اي لملعا  اجمة عنالنار  طخاأل  منالمدنيين  للسكان    13  دةماال  اهتر وف

 .8ل أو أمهات ص ار األطفاالت األحمال  و أعلى  ة اإلعدام  عقوب  فيذ نت رتوكول  لبامن    6المادة  

 
القانتياحدرفا  وت  اإلنساني  يول دال  ن نو االق)ي،  زجيا  أمل    -  1 الد،  فال  طألااء و نسالة  ايوحم  نيانسإلا  وليون 
 . 280ص   ، 2005 ي،بحلالرات نشو م ،ولىألاالطبعة  ،ألولا  الجزء ،(ةحسلالم اعاتنز ال ءان أ
 -يانثال  نريشت ر  مألحا  لي لدولية للصمجلة اال  (،نينساإلادولي  ون الفي القان  ءة النسا)حماي  بل،كر   ازنسو افر   -  2

 . 1 ص ، 1985 ،ولألاكانون 
 . 9194لعام  بعةراالم نيفاقية جات( 27)ة لمادا  - 3
   .9419م عال عةابلر ا ميقية جناتفا (، 38(، )23)(، 61)ة، دلماا  - 4
 . 9771ول لعام  ألفي اضاول اإللبرتوكا ، أ() لبندا  ،(8)دة املا  - 5
 . 9491م اة لععابلر ام (، اتفاقية جني15(، )14)ادة ملا  - 6
 . 7197م  عاول لاألي افل اإلض و كتو ر بال(، 76)ة لمادا  - 7
 . 1977م لعا يفي الثانضااإل لكو تو ر بال   من (4) دالبن ،( 6ة )مدال -  8
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مسلح  ال   الصرا   فأطرا  عجمي ى  عله  نأب  2000  لعام  1325رقم  ن  مجلس األمر  راأكد ق  أخيراً و 
 تيات وحمايتهن خاصةلفواء  سالنا    و حقى  عل   بطالمن القانون الدولي  امالً  كاً امتر اح  مر تأن تح 

المااللسيما    الو   ،ت مدنيا  هنر ااعتب ب األطر ه  على   نطبقةتزامات  بذه  اماف  جنيم  اقيتفوج   ات 
 .1ن ي فيضااإلين كوللبرتو وا

ا رابع   األطفال: ا

  غلم يبلعشرة مامنة  ثالا  جاوز م يتل   نسا نلطفل اإلاني  يع  ":  و  الطفلقح   ةقياتفا  تهفر ما عهو ك
شر  إلى  الم  م لم يشرنيجقيات  وفي اتفا.  2ليه"طب  عالمنن  نو قاال    وجبمذلك    بلق  د شالر   نس
متعري ل  يارمع   د وجي  ال  وبالتالي  فلطللدد  حم  امعواحد  تنتهي  متى  عنلرفة  واطفولة  ضعي  د 
منط     فإنص  الن   ن فيس  د جو و   حال عدم  في  هيل ع"و  ضافيينإلن الي توكو ر بلام و نيج  ت اي اتفاق
فل وهو  لطاحقو     ي اتفاقيةعطي فأعلى سن أ   ن ل مفطلا  يد تفأن يسن  م  د به ال نإ  ل اء يقو األشي
 . "3ماً عا  81
 العرفي:اإلنساني  ولينون الدفي القا لألطفالقواعد الحماية  -1

  ص اخام  حتر سلح باا  المز نل المتأ رين با  طفالاأل تع  يتم  ن ي أعرفي الاإلنسان   دوليلان  نو كفل القا 
 ن و ك يشار أفرادًا الم  هونك  ومن حيث   5ةيلدو لدولية وغير الت المسلحة اعالنزا في ا4  ةص خاية  اموح
مثلهم في    نحهم ضمانات أساسيةم تة عامة  ايحمل بظى األطفايحعدائية  ال  لام األعي  ف  ة ر اشمب

 .المدنيين ةفال كثمذلك 
 : 1977ل لعام و ال  ياف ضل اإلوك والبرتو 1949 امعل ابعةالر ف نيج  ةفاقيات فياية حملا قواعد  -2

قواعد تكف الدو قال  ل  اإلانون  لألخا ة  ايحمني  ا سنلي  كطفصة  حيث  من  بااً صخاأش   نهمو ال  ل ي   
افيين  ضاإل  اهي وكولتو بع وبر ر ألنيم ا جت  يا دة في اتفاق ما  25ن  وُتْعنى أكثر م  طرعرض للخالت

 
 ، راقر ال رظنا  5132 نمس األجلم قرار - 1

6/PDF0/720/1/N0ENUNDOC/G/n.org/docuy.n-dsd-stumendoc//https: 
 Dr/%rg/a.ounicef.www/:/tpsht%869 :ةاقياالتفر ، انظ8919لعام  لطفل ا و  قحة قيفا( ات1) دةامال-2
  ناء أال  طفواألاء سة النحماي  نيانسإلا يوللدن انو القا  ،(دياتحتو رفا     انينسولي اإلن الدو انقيازجي، )ال  مل أ  -  3
 . 287ص ، ساب  جعمر ،  ولألء ا، الجز ةحلسلمت النزاعاا
عم.  د لواص ما لتقديم المساعدة  شخعن  ا   لدفة الحماية اكلم  وتعني  ي  وليس الهجوم،التجن  امتر حة اتعني كلم-4

 انظر: 
Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. 
Geneva, 12 August 1949. Commentary of 1958, article 16. https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp? . 

 في. ر الع نيانسإلا يول لدن او نقا(، ال135القاعدة )  - 5

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/16/PDF
https://www.unicef.org/ar/%D9%86
.%20https:/ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?%20.
.%20https:/ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?%20.


25 
 

امكانية    ىل ع  صت ن  فقد   رابعة م ال جني  اقية اتف   في ة  قرر الم  ماية الح  د قواع  وعن،  1اً حديد ت  فالط ألاب
ادو   فالط األة  لحماي   نماأو   شفاءاست  مناط   ءانشإ العم  ةلخامسن  ااهمأو   رعشر من    ل ا فألطت 
)أو   2عة الساب  ن دو  المادة  عل32كدت  النزا  ط أى  (  الملفاك  راف  لجميرو ة  ة  دوياال  ت رساال  عر 

مر ريوح  ةبيالط  ت اموالمه الاو ملا  ورة  ا ذ د  اليو لمقوا  والمالبس  ةيلضرور ائية    ة خصصمات 
  لوية طفال األو ألا   ولفي األاإلضا  ولوكرت الب  طىأعد  وق3عمر ن الة عشر مامسال دون الخفطلأل
  ن و د   طفالأل انتفع  ن يوا  5ة اية خاصوحم  امر تموضع اح وأن يكونوا    4ليات ال وث اارسوزيع  ت   لد 
من  لخا عشر  تفض عامم  يأامسة  يعاييللة  بهة  الدولياا رع مل  التا  سيكي  ة  تحت   .6ها لطانونوا 
الالمعامل  دةلوالاي  حديثل  افط األ  لاميعو  يسباو   للجرحىمقررة  ة  م تفيد لتالي  الحمايةون  ذات   ، ن 
الخا ال  ف لألط  ةسبلنابو  إجالئه دون  مؤقتاً مسة عشر  ح  من  م  ال  و   ،متعليمه ة  ر رو ضو   مايتهم أجل 
 . 7م اد قهم عقوبة اإلعحب   بطت
 ي: الدولت الطابع ر ذاالمسلحة غي اتلنزاعفي ا قواعد الحماية -3
 ادة ملتها االتي أقر   حمايةال  نم   لفيد األطفاست ي  الدوليذات الطابع    مسلحة غير ات الزع نال  وفي
ير توفج   و أو   حمايةلافال ب ط األي  ن افي الثارتوكول اإلضبخص ال  ة لذلكضافاإلب كةلمشتر ا  لثةلثاا

لألالرعا  والمعونة  يحتاب   لفاط ية  ما  إقدر  اليراً خأ و .  8ا ليه جون  م    إلى ر ا شإلا ن  بد    قم ر   رلقراا  ة 
ا   2018  لعام  2427 األ  عتمدهالذي  الدولي  مجلس  وال  بشأنا   مجباإل من   ت اعصرا األطفال 

انتة  بشد ان  أد   ذيالة و لمسلحا القانو هاجميع  الدو كات  بما فن  امهم د خواستل  طفااأليد  تجن  يهالي 
 . 9م ه ابتصواغيههم هم وتشو حة قتلمسلات النزاعطراف الن قبل أم
 

 
 . 13/21/2001  األحمر، يلصلل ة لي دو ال  ةجنالل يف نشره متل اق، مبلحر وا الفطألا - 1
 . 9491ة لعام عرابالم ني(، اتفاقية ج15(، )14)ة ادملا  - 2
  لة فو طجلة الم  (،نيساني اإللدول ا  قانون لا في    مسلحةلزاعات اطفال في ظل النع األوضمة، )ياو العمبأ  ةبه   -  3

 . 114 ص،  2003ر، ص م ، 3جلد ، م9د ، عدلتنميةوالطفولة لس العربي لمجلا -ةميوالتن
 . 1977لعام   األولضافي  اإل ولكو رتبل(، ا1)د نبلا  (70) ة الماد -4
 . 1977ول  ألافي ضاإلا لو كو رتلبا  (،1)  لبندا (،77)ادة ملا  - 5
 . 7719الرابعة لعام  يمجن اقيةف(، ات5)  ندالب (،38المادة ) - 6
 لن خالياية المدنيحمو   ينسالي اإلنو دل  ن نو قا، ال(تياوتحد  فا  أ  يانإلنسا  ليالدو ن  و نا)القا،  ف الو   أبود  مأح  -  7
 . 205ص   ،2005، حلبيلاورات شول، منء األز الج،  ةسلحلمت ااعزا نلا
 . 7719الثاني لعام  كول اإلضافيو تلبر ، ا(4) ةدالما  - 8
 un.orgny-sdd-socumentd/:/sttph.: قرارال انظر، 7/8120/ 9، 2427ر رقم  راالقمن المجلس ا - 9

https://documents-dds-ny.un.org/
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ا    نلسر اباك: خامسا

لم يشر    ث يح  سناً مص  الشخ  تبر فيهيع  عين سن معلى    يدولي اإلنسان انون اللقا  د عقوا   ص نت م  ل
الطلت  سيماو بلالد   ؤتمرالم انو اقوير  إلى سن محنساي اإل وللد ن   ير لتقد ك  لذ   ك تر ين و نسلمل  دد ني 
  ن ًضا السيو أوه   التقاعد   يكون سنا ما  غالبً فهو    قوالً حدًا مع  65أن سن    ارتأ لكنه    ومات الحك
 .1ة ربحال المالدو ن قبل نيين مين المد اإلفراج عن المعتقل  دةعا  هم فيتي ذيال
ايت   نم   هبأنر   ي  ذيال  ستوكهولم   و مشر   أقرما  بين والستخلجاوز  يعتبامسة  لك ذ ك  ،مسناً ر  ين 
اقأ واة  وليالد   ةجنللرت  الخامسة  سن  األحمر  من  لستللصلي   مسين  ااعأجل  ء   نا أ  ينسنلمدة 

 . 2ة اني سناإل  هاأنشطتها ب قيام
  ة ز جالعو   ينقو والمع  نسالبار  كع  تمت  ب على وجو   يفر لعا  نياإلنساالدولي  القانون  عد  قوا   ت نص
 .3ين ية خاصاموحم ا ر باحتح  لنزا  مسب ن  ري المتأ
ا   16المادة    ت وجبأو  الجنة  تفاقيمن    4والعجزة   نالس كبار  ل  ينخاص احترام  و ة  حماي  رابعة يم 

 . ةالعدائي ت اي ن بالعمل يشاركو ن الي يمدن  مهار ب تباع   مهة لقرر الم مةاة العمايالح نع الً فض
ناط   الم  ن منر السباوك  العجزة  لنقت لالترتيبا   النزا  اتخاذ اف  أطر   ى لعه  أنب   17  صت المادةنو 

العجزة   ية وحما   امباحتر   ف طراألا والتزام    ،المحاصرة نقل  سواء    هادافتهساجواز  وعدم    عمليات 
باك أالبح  أو  ربل انت  بر  جد ع  18  ةد الما   دت كأ،  5ئرات االطو  ام  المواز  على    ستشفيات لهجوم 

  . 6ت األوقاجميع  في هاامر ها واحتتايحم النزا   فانه على أطر أ وب ةلعجز ية لا رعدم الالتي تق يةالمدن
ا     يةالمدنيان األع: سادسا

ق  تيال  القواعد إن   الدولأقرتها  القانون  وااالتف   نسانياإل  واعد  الحمتلي  رفلعاقي    للمناط  اية  وفير 
ياة  عنها لح   ى نال غ لتي  اة  اديالم  عيانومات واأللمقة لا مالم توفر الحمايتهاي غ   تحق  الية  المحم

ااة  فكاو   مدنيينلا فيللفئات  استهداسيقد  والتي    مناط ال  لكت  محمية  هم  على حياتطر  فها خب  
 . متهمسالو 

 
1  -  Commentary of 1958, on the First Geneva Convention: Convention (I) op.cit, 
article 14, P 126.         

ع ابطلذات ا  لحةسالمات  النزاع  ءان أ  يينندالمن  م  ةصخالفئات اال  ضعحقو  ب  تضمانا،  نابي  لقادرعبد ا  -  2
ص  ،  2013،  ئر االجز معي لتامن ست  الجا  زكر المصادية،  واالقت  ونيةلقانراسات ادلا  هادجتاال  جلةم  ،يلو الدر  يغ
83 . 
 . لعرفيساني اناإل وليالد  ون نالقا، ( 138)  قاعدةال - 3
 . 1949 املعالرابعة  جنيماتفاقية ( من 16) ةالماد - 4
 . 4919 ماعل لرابعةا منيجية قفامن ات (22) (،12)دة املا  - 5
   . 9491لعام  ةرابعية جنيم الاقفتن ام ( 18)ادة مال - 6
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ي  ت لاان  األعي  فةهي كاية  ند المعيان  ألن اأ بول  األ  افيوكول اإلضبرتمن ال  52ء في المادة  اج
عسكرية لاتنحصر األهداف    ه "نأى  لع  ةد ت المامن ذا  انيةالثرة  ونصت الفق  عسكرية  هدافاً أ   ت سيل

مساهمة  ا  كتلى  عل  عيانأل با  تعل ي ا  فيم تسهم  افع لتي  في  كالعلعمل  الة  سواء   ذلك ن  اسكري 
ء  اليستاال  أو  زئيجلاأو    تاما الحق  تدميرهيلتي  امها، واها أم باستخد ايت بطبيعتها أم بموقعها أم ب 

ات ذ ن  ة مالثالث  ةر الفق  وأكدت  1"ةد كيأ  يةكر س ع  اك ميزة سائدة حينذ ال  روفو تعطيلها في الظيها أ عل
يفترض أنها ال  ا فإنه  ري كستخدامًا عسة انيلمد ن اام العي ل استخد لشك حو ر ا ا  الح  في   نهأدة  الما

 .2ذلك تستخدم ك
ء  اق نها لبلتي ال غنى عل اسائو ل)ا  اه نأب  يةدنملان اعياأل  مى تعريي إلللدو االقانون  ذه  مجمع  

بط الت  فداألهوا  ،نييدنلما  ناسكلا مثلسالو ية  سان ان  ض ا أغر   متخد   بيعتهاي  الأم  الم    ة اد عباكن 
 .3( قافيةماكن الثاألو 

الدوليانو القد  اعو قوفرت   ا  عرفيال  ن  لألعيان اي حم  10قاعدة  وال   7  لقاعدةفي  من    دنيةالم  ة 
 .كذلك هفي كون ي تالذقت و لاال ف طو تهداسواالهجوم لا
ى  لع  ت جمااله   رصتقت  نأ منه على    ولىة األفقر ال  52دة  افي الماألول    ص البرتوكول اإلضافين

  48  المادةفي    ص ون  أعمال الرد و   مللهجو محاًل  ية  ن د األعيان المن  كو ت  أالو   سكريةعال  فاد األه
  ى عل  ت امهجال  توجيه   ية وحصركر لعسا  افاألهد ة و لمدني يان األع بين ا  ييزلتما  وب جو على  منه  

ال م األعيان  توفعسكرية  أجل  للمد حما ير  ن  ا  كما  ،نيةلمد ان  ا يعأل او نيين  ية    54ادة  ملحظرت 
 غنى عنها  ال   يوالمواد التان  األعيأو تعطيل    مير أو نقلأو تد   مةاجهم  2ول فقرة  ألا  كولرتو بلا

 . يينلبقاء السكان المدن 
ع  م األرب ة بين اتفاقيات جنيكر تشملاة  ثل االث  ةد نص المات  لم  ةيالدول  غير   مسلحةات الزاعوفي الن

بالنالمو  الطابع  غيرلحة  لمسا  زاعات تعلقة  ار بلا   لككذ و   الدولي  ذات  على  الثاني    يإلضافتوكول 
ال  الو ة  ي المدن  لألعيان ة  ايمحلا  مبدأ توجيه  أنه جر    ،إليهاات  هجمحظر    م هو مف  أن  زعم ال  مع 
في    فية  العام  يةالحما ال  1  فقرة13ة  الماد الوارد  بلا  افيضاإلل  برتوكو من  واسع  يه  ف  ماثاني 
 .4"أبد مال طي هذا  يفاية و الك

 
 1977م الع ل و ي األإلضافاول وكالبرت( من 2)  ،( 1( البند ) 52)مادة ال - 1
م  ،معتل  يمشر   -  2 ايل  دل)كي،  عمر  علىضالقتدري   القانأ  ة  ا حكام    ، يانالث  دلجمل ا  نساني(،إلا  لدوليون 
 . 50.ص، نشر يخر ابدون ت، رحم  األلصليا تراو شنم
نة(،  مقار   ةسار د   -ميالسقه الفي والاإلنساني  لو د ون الانقال  ة في لحلمسا  اتعلنزا ة ضحايا ايماح)  يد،ر فريكي  ت  -  3
 . 118،  2014القانون،   صصي العلوم تخف كتوراه هادة دشلنيل   ةروحطأ
 .42ص  ،اب سمرجع  ي العرفي(،اناإلنسي  لو دلنون ا قاللد، )اا و وز ويز دلو ، ي هنكرستر ماجون  - 4
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ر يدمتالب  لحر م اان من جرائ   ولية،ائية الد نجة الللمحكمي  اساألس   مظا لنامن    8ة  اد لما  جاء في 
واسنطاعلى   الال  ت كا متلللمع     التب  ذي  والكر العس  رة ضرو رره  ت يت  يذ ية  غير  ريبطه  ذ ينف م  قة 
 . 1ية دنلمألعيان اضد ا داً مع مهجو لاجيه و ت ، وكذلكمداً وع وعةر شم
ليست أهدافًا   يهة فالمحمي   اطالمن  يف  نية لمد ان اعي ألا  هدافاستوز  يج  اله  أن   ما سبم  ص نخل

  ا.إليه ات هجم جيه التو   وحظر هاواحترام تهايا ج  حميل ب  ا،يهعل  مير عنص الت  عسكرية كما
 

 ني ثالا طلبالم

 لحةلمسزاعات افي الن ية حممناطق الملار وص


قصن الد ناقال  واعد ت  اإلون  وأحكانولي  قواعد  على  بساني  و ء  شاإن  نأ شم    مناطمواقع 
لثة  لمادة الثاا   جبمو   ا  نز طراف الأل نه يجوز  فقط، غير أ   يلو د ال  لحالمس   زا ن لا  ا سي   في   ةيمحم
خاصةرام  إبكة  لمشتر ا أخر أ   طبيتل  اتفاقات  محكام  ا   بي   التط  ةواجبغير  جنيم    يات اق تفن 

لي و د القانون الد عا و ق   نصت ، كما  2ليالدو   عذات الطاب  يرسلحة غملاات  نزاعي السمية فبصورة ر 
النزاعا  طبي الت  جبةالو ا  فيعر لا  ياإلنسان ا  ت في  وغير  لدولالمسلحة  سواء    د ح  ىلع  الدوليةية 

 .3اله ايةمحت الووفر اط   مناء هذه الة إنشكانيمإ
الالقر   ت يناعتس  وفي مناجلس  مأضاف    عشرينن   ، (منةان  ط  نام)ال  ديدةج  ط األمن 

بت  رتكث احي  ين نيمد الن  سكااستهدفت ال  مسلح التي  الزا لنلحاالت التصدي  مناط  لال  تلك  ت أنشئ
يه إلى  ف  ند من يستاأل  لسمجمن  بقرار     اطمنتفرض هذه ال،  عرقي  اعية وتطهير جم  ةجرائم إباد 

   .ثا مي ال منبع لفصل الساا

 
أحمد  يلخ  -  1 الخل  )يديبعليل  ف  سلحةملا  عاتا نز ال  فييين  ندالم  مايةح،  الدوليو القان  يالدولية   ي سانناإل  ن 

 .  14 ص ، 2008 لي اإلنساني،الدو  سفة في القانون فلدة دكتوراه اهلنيل شطروحة أ، ة(يمالسإلا ريعةوالش
عن    ذلك،مل فو   عتأن     ا اف النز ر أط  وعلى  "  أنه  على  يمجن  تقياتفامن اة  مشتركال  ة ثلالثا  ادةالمء في  اج  -  2
  :ليالتفاصمن  يد  ز ظر للمنا  ."ابعضه  وقية أتفاال اذه  ر  من هخاألاألحكام    يذ كلفنت  ىعل   صة،خاقات  ي  اتفار ط

 . 282 ص، 841، الفقرة خاصةلا تتفاقاالا 11 سمقال ،3مادة  ال ىلالتعلي  ع
.اني العرفيإلنسولي الدقانون ا لمن قواعد ا(  37)  (،36، ) (53)ة لقاعدا -3
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 ول ع األالفر

  الدوليالمحمية في القانون    اقعوالمو ناطق مة للمنية الناظ القانو  اعد قوال

 ي فعرالتعاقدي وال

  رتوف  ذلكوك،  ستشفاء وأمانناط  اإنشاء م  إمكانية   عةابلر او   ىألوليم ا جن  يتا ق فااتتوفر  
  ة يحماو   اصةة خيناع  ل توفيرجألك من  وذ ة  د يامح  نشاء مناط ة إمكاني بعة إالرا  منيج  يةاقتفا

  من مجردة      طمنا اء  انية إنشمكإ  لو في األاإلضا  وكولبرتلاضاف  أو ،  لعدائيةت ايالملعا  رمن ر ا
  ية ضدها.لعدائا ت اليع العما ومنهتيحما ل بو د ال مز لتت حسالعة الو نز م  اط ومنالدفا  ئل اوس

 نشفاء واألماستق االمناطأوالا: 

  جأملك  لااط  القتنمج  خار   صفة دائمةنشأ بك التي تلت"  :انه أبشفاء  االست مناط   ع و واقف معر ت
اما  وي  الج  فالقص  اصةوخ  ، د لمة الحة بعيد ساألمن    همايتلحم  لينقاتلموالمرضى من ا  ىرحللج
لبعض   ايةحم  كملجأ  لا  القتارج مناطدائمة خ  صفةنشأ ب ي تلتا  فهي تلك  انمألا   طانمو   عقاو م

   يدة المد علحة بسهم من األ حمايتقتضي  ف ت عضمن اللة  في حا  ن كونو ن يالذي  يينلمدنفئات ا
 .  1" ئزجاعلاال و ف طألكا

المادة اتف  23  نصت  جنيممن  على  األول  اقية  االومواق   طا من ى  و ستشفاع  ن  م   14المادة  ء 
الرابعةيجنية  قفاات مناط ع  م  إلىوم  لى  وبالعودة  واألمان  االستشفاء  هذه   واقع  على  التعلي  
الخبراء  الم يفاء  شاالست  ومواقعط   ن منابي ميزوا    نالحكوميي ادة نر  أن    رج خاها  شاؤ إن تم  التي 
  تي الن  ااألم  اقع ومو ناط   بين م يين و دنمل ا  عسكريين أولاء الجرحى والمرضى  واإليتال  طقة الق نم
إيت  أيضاؤ نشم  السكان    إليواءل  قتاال  منطقةرج  خاا  ها  من  معينة  تتطل  نيينمد الفئات    والتي 
 دون ال  طفاألو أمهات  مل  واالح  ، األمهات السن  ، كبار    لاصة )األطفحماية خاب  ضعفها  سب
  م ت ي ط  التي  منالى الإفي  ني العر سا نإلن الدولي او نمن القا   35القاعدة    شارت أ  كما.  2( ةابعالس
   .دنيينالموالمرضى و ى الجرح واءإليا  ؤهاشنإ
أماكو  إلى  موقع  مصطلح  محدد يشير  من  ومعينة  اة  المعسكرات أاني  لمبثل  حي  و    ر ي شي  نفي 

 . 3مواقع دةأو عع موق تضمن قد ت نسبياً  بيرةك  حةى مسا لإة طقن ملح مصط

 
عتلمشر   -  1 الداللج  )دور،  يم  ل ولينة  إمر  ألحا   يصللة  وتطو نمافي  قء  ، (انينساإل  يالدول   ون القان  داعو ير 

 141-140ص  ، 2015ة، هر ا، القرمحأل  اللصلية  لينة الدو جت اللامنشور 
2  -  Commentary on GC, (IV)، relative to the protection of civilian persons in time of 
war, op.cit, Art 14, p 120.    

 .  145 ص ، ابرجع سم(، لةامدمة شمقاني اإلنس ين الدول انو لق، )ارستكو إتيان  سي تن ،سريلتمس لني - 3
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اء إنش  جواز  ة عرابلنيم اج   قيةاتفا  نم  14دة  المواى  لو جنيم األ  ةيمن اتفاق  23  لمادةا  فيء  اج
  . 1لةمحت األراضي اليها أو في النزا  سواء في أراضد نشوب أو بع  سلمزمن الذه المواقع ه

ال أطر   ا فاتتشفاء بس ناط  االع وممواق  تنشأ  بها  تباد الم  رافهمعت ا و نزا   اف  الحم  تقد و ل  ة يماالدول 
 .  2بها  فعترا واال عقواملء هذه انشايل إه سيدة لتا الحميه اعمساألحمر    للصلية الدولية للجنوا
الالق    غايةولتحقي  ةنسانيرات إوالعتبا ك المناط   تل  نظرًا ألهميةو  في أن تحق  هذه   يدولانون 

المن  ة صخا  ةحمايني  نسااإلالدولي  نون  قاال  اعد قو   رت قر   ة ائيحمالتها  فيظ و المناط        اطلتلك 
 .  والمواقع
الدو القا  من   35ة  د امال  أكدت  اإل نون  انسانلي  " هنأ لى  علعرفي  ي  عتوجي   ريحظ:  الهجمات  لى ه 

   ."لعدائيةل األعماا  من ووقايتهمى والمدنيين  إليواء الجرحى والمرض ةأنشالمواقع الم
الرابعة  ة جنيم  واتفاقي   ولىم األيية جن اقتفال  ولألا  شتركالم  ملح لا   من  11دة  المانصت  كما  
على    ةد الما  ت صن  حيث   اات إليهر توجيه الهجمظحو   اط نلما  ة هذهمايحو   موجوب احترا  ىعل
ف لهجوم، بل تكفل لها أطراتشفاء واألمان هدفًا لس االأن تكون مناط   ي حال  وز بأال يج"  :  هأن
 . 3"قات و جميع األ  يام فحتر ة وااللحماي  االنزا 
للفقاً و و  الدو قانو   الن  ان  أكن  مي  ئيا لجني  على     قعوا  قعهواوم   ءستشفاالا  مناط نتهاك  يترت  

تع يشكل  توجيحيث  ضامجهال   همد  ات  وضد والمرضى  الجرحى    جمعت  ماكنأو يات  ستشف ملد 
  .4ب م حر ائ ر جسكرية هدافًا ع التي ال تشكل أ   األعيان المدنيةو يين أنمد ال

فيه ت  أكد   1970دة عام  متحلالألمم    ةما علة امعيالج  من  هد اتمعا   مذي تلا  2675رقم    رار قال  وفي
السكال  ة يا لحم  أساسيةادئ  بمتبارها  ع ابئ  د باالمعدد من  على    ةالمسلحالنزاعات    يفن  يي مدنان 
المستقبل    هاغتاس بصيالمسا  ال يمكن  والتي إفي  الدو في  للقانون  التدريجي  في  لي  طار اإلنماء 

 
ة وقو   ي حال ف  "نه  أ  على  ( 21)  ادةفي المعة  رابالم  يجن  اقيةاتفو ولى  ألام  ة جنيفاقيول باتأل  االملح  نص  -  1
أن    لع   ها،أغراضم في نفس  تستخدلة و تحمال  اضير ألبا  دةوجو ن المء واألمافاشتساالط   امنام  ر احت  مرتيس  اللحتا

  ا".فيه نمعيص المجشخاأل سالمة ا أمينت دعب  امنهرض ل عدل ات ل أن حتالاللدولة ا يجوز
 ظر:ل انيالتفاص لمزيد منا  أجلمن  - 2

Emanuela-Chiara Gillard, “Safe areas”: The international legal framework, 
International Review of the Red Cross (2017), P 1078-1080.  

ت  وقااألع  جمي  في  حترامواال  ةبالحماي  جابيإي  ماز تال  زا الن  فراأطعلى  ن  أة  دذه الماهعلي  على  لتي ا جاء ف  -  3
ربما  و ناط   مد الويز بتلخاصة  ارتيبات  ى التإل  الحماية  دتتم  نأ  ج يو   وملهجر اد حظر امات أوسع من مجتز ال  وهي
 . اهإلية ؤديالم تتصاالاالا ًض يأ
   .ه (4)  (1) ،ب ( 9) ( 5) (2) 8ة الماد(، 9891) دوليةائية الجنال لمحكمةل ألساسيام انظلا  - 4
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المسلعازا النموضو    الق  ال"    أنه   على  6  مرق  أالمبد في    ءاج  ث يح  .1حة ت  بعمليات  اي يجوز  م 
  أو   ات ستشفيمال   مناطك  س  ن فحي ة المدنييا صة لحممخصلاناط   الم  أو  األماكنعسكرية ضد  

  .2" ةالمشابهالمالجئ 
باتفاقية جنيم    به  رشد تستاء  االستشف   ومناط قع  موا  أنشبمشترك     ولى والرابعة ملحاألألح  

 ضرورية.  لتي تراها الت االتعدي ادخال ة انيكمإ مع ه المواقعهذ لئها إنشا ءاول أ نلد ا
الماد  المل  4ة  حددت  المشألاافي  ضاإل   حمن  جن فتال  ركتول  جنياو ى  األوليم  اقية  م تفاقية 

 :ماناألو اقع االستشفاء ا مناط  ومو به  ن تفيأ   الشروط التي يج عةابالر 
 تنشئها،  لتية ادولسيطرة ال  حت تقعة ي الوااألراض من يراً ص   ءاً جز  إال لال تش  أ()

 ب، اعستيعلى اال ع قدرتهام ة السكانية بالمقارن يلة الكثافةتكون قل )ب(
مثل  من ارية هامة، ومجردةأو إد  يةاعآت صنية وأي منشر كعسد اف أه أي عن دةعيبون كت ج()

 هذه األهداف،
 .ب حر لير اة في سات أهميذ  ون تك أن في مالاحت يوجد أيمناط   في  قعال ت د()
  ء اأجز   ع علىقامو هذه الة  إقام   اشتراطنر  أن    ي األولضافاإل  الملح   لي  علىعتال  إلىدة  بالعو و 
ن تكون  ط ااشتراكما أن    ت العسكريةيامللع ة لعاقعنها إ   مجين ال  ى  حت  ،الدولة  يض أرا   يرة منص
وعمليات  ن  السكنقل ا  عمليات لى  ء إجو الل  وري ضر ن الألنه إذا كان م كان  لسقليلة ااألماكن  ذه  ه
 .3خطيرة وبات  صعتنشأ  فقد  ءالخاإل

على  1 فقرةفي    ءاجث  يح   اللتزامات   ناط ه المذ هلى خضو   ع  األولمن الملح    5نصت المادة  
  ين ن تحت تصرفها في نقل الموظفتكو االتصال والنقل التي قد  ل  ائام وسيجوز استخد   ال  "أنه  
أوالح الحر لمهما  ربيين  عاب ب ولو    بيةت  الن و ".  رةصورة  اح  لىع  2  رة قفصت  عنلدفاظر  ها    
 .  ةالحربيل سائبالو 
  حمر لي  األمات الصعالوضع  باء  شفتساال   مناط   ز على تميي   لحلممن ا  8نصت المادة    كما 
 .  ائل ضوئيةسو ب   المباني وتميزها ليالً فو و  ارجيةحدودها الخ ىلع

سب  لما  الن  إضافة  اإلضافي عص  عدد ملح   و نتالتي    د االمو   من   لى  مناط   ء  اإنش  ززعتظم 
 .4نزا  الف راتوجيهية مفيدة ألط أداة و فه، عتراف بهاتشفاء واال ساال مواقعو 

 
رق االقر   -  1 المعلجاعن    دراالص   (، 6752/52)   مر  لألية  المعامة    رابط: لا  رظنا،  7019  لعامحدة  متم 
.=enln88?d/2018rg/recorn.ouy.rlibraitalg/di/:pstth 
. ب ساالرجع الم 6أ رقم  المبد-2

3-   commentary on Draft agreement relating to hospital and safety zones and 
localities, Art 4, a-b 

 .  ساب لا جعر ملا نظر:ا صيل االتفد من المزي أجل نم - 4

https://digitallibrary.un.org/record/201888?ln=en
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مم  أ أ  دولال  ت ارسابتت  النزا اطر أن  مفتسا  لحة مسالعات  ف  من  والمواقع نا لماهوم  فادت   ط  
عليهنصو المالمحمية   جنيمص  اتفاقيات  في  إ   فقد   .ا  ب م  ا بر تم  كر اتفا   وجواتيين  رية  و هما 

تخضع  شفى أوسييك  محمية حول مإلنشاء مناط     1991عام  اكية  ر تش دية االاالتحا  الفياسغيو 
 دةوالمايم األولى  ن ج  ةاقي تفمن ا  23لمواد  ا  لمبادئ  وفقاً   حمري  األلصلدولية لنة الاللجف  راإلش
 . 1عةمن اتفاقية جنيم الراب 41

تضمنت   الكما  للعد لعسكا  دليلكتيبات  اري  من  الحألا  وللد يد  المبإنشاء  علقة  تمكام  ع قا و هذه 
 .2ن و ر يوالكام وأستراليان تيل العسكري لألرجندليال مثال لهاترام تامين االحو   طمناوال

ا   لدفاعسائل ادة من وراطق المجمنال :ثانيا

ية ر كسعلاة قرب المواقع  كانية الواقعالس   ناط الم"  بأنها:ائل الدفا   سمن و   مجردةالط   انرف المتع
ف ال   اءو س  قهانطاي  أو  فيها عواقاكان  امنتس   لئطنون  أم غي لقوابي  المسلحة  المد ت    نيين رهم من 

المو  هذه  بمحمابالمشمولة    عاقتكون  ار جية  مبكونا  نهع  ن عال إلد  من  جها    الدفاوسائل  ردة 
 . 3"لعسكري ا

  ن وسائل م  دة جر م  مواقعإمكانية إنشاء    منه على   59ة  ماد ول في الاإلضافي األ توكول  نص البر 
أن تعلن مكانًا خاليًا من    اف النزا ر طحد أة ألتصالمخ   جه من السلطات يو ن  إعال وذلك ب  ا الدف

 و أ  نللطرفي  ةالمسلح  القوات  4اس تمة  قري  من منطق  انلسكبا  ن رهلمكا  أي   في  وسائل الدفا 
لخصم ويقر باستالمه ويعامل  يوجه اإلعالن ل،  5عدو الها  يحتل  ضة ألناط  معر نوهي م  ،الهاخد 

   . 6لدفا  نه مجرد من وسائل اأقع على المو 

 
1  -  Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International 
Humanitarian Law, VOLUME II PRACTICE Part 1, ICRC, Cambridge, p 672. 

 .673، 672المرجع السابق ص  -2

  ةبعني(، الطاسن اإلدولي  ن الو لقانا   ءضو  ة دراسة فييحمملا  ط منالل دوليم اليتنظلا، )ري اسيال  باحسراء صا    -  3
 . 33، ص 2081، القاهرة، يالعرب كزر ملا ولى،األ
التي الم  تلكي  عنت  مسلح  ا  نز في    "ساللتماامنطقة      -  4 العناصفي  تكون   نطقة  األكثرها  القوات    ر  في  تقدًما 
  59دة  امال  ىلع   يفي التعل  701  ظة حمالال  نظرا  ".  بعضلاا  هضببعل  صاتى اعل  معاديةلف ا ألطرال  ةحمسللا

 ول. ألا يافكول اإلضو تر البمن 
Commentary on protocol additional to Geneva convention, Art 59, super note at 
701. 

 تاءاإلجر ااذ  تخاوم  ز لو   لشرطا اهذ  ميةأه  يد علىكتألا  متمن البرتوكول    59  ةلى المادالتعلي  عى  ودة إلبالع  -  5
   .ما أللو إزالة اأطر  لا   زجاه مثال فتح حو يذنفن تضمال
.1977 األول( البرتوكول اإلضافي 4( البند ) 59المادة )-6
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ون قواعد القان  ت ر وفا  هيين المتواجدين فيالمدنيان و األع  ةمايرة حك المواقع وضرو لية تم هأل  اً ظر ون
 .اهلخاصة  ي حمايةاناإلنس الدولي
النص الع  ن القانو   من  37  ةد قاعت  أنه"    رفيالدولي  إ  هجيتو يحظر  على  األماالهجوم    ن ك لى 
توجيه   1فقرة    59دة  مالاي  ف   لاألو افي  ضاإل   ولتوكالبر   حظركذلك    ".  فاالد ئل  ساو   نم  ردةالمج
بألنزا ا  فإلى هذه المواقع من قبل أطرا  1جمات اله لتلك  هجال  توجيه وعد    ،نت ا ك  ية وسيلة   مات 
 .2ما ألحكامهجسي هاكاانت مواقعلا

ية  المحم يرغ ني ا مبوال نكالمسر  واقلالمدن وا قصف وأ مةاجالهاي حظر مه حةئال يوقد قنن ف
للمحكمة الجنائية    األساسيظام  ن النم  3ة  فقر لمادة الثالثة  ت اوعد   ،3عملة لمستاوسيلة  ال  كانت   أياً 
ليوغسالفيادوليال أنلا  ة  المد  وأة  مهاجم  سابقة  ال  نقصف  اأو  أو  أقر   المبالمساكن  بأية  نو  ي 

 .4أعرافهالحرب و ا  ينانًا لقو تهاكلة كانت ان وسي
أنا  ةيجنائ ال  مةمحكلا  ت عد   كذلك  ا  ات لهجما  هي توج  لدولية  ال ي ني مد لان  لسكاضد  الذين    ن 

ء  عزال ال  انيالمب  أو  ناك لقر  أو المساو ان  د ومهاجمة وقصف الملحربية  يات الالعم  فين  يشاركو 
بأية وسيلسكريًا عدافهأ   تكون   التي ال الحرب في    مةريج  ة كانت ة  النز المن جرائم  ة  مسلحاعات 

 .5ةليو د ال
األول علىو برتلامن    2ة  فقر   59مادة  ال  نصت   بالحماية  ط نا الم  ذهه  تمتع ت  يكول وجوب    كول 
 :الشروط فر عدد منتوا
يت  (1 إجالء  أن  الواالقم  المتلساألوكذلك  حة  ل سمت  العسعدالمواكة  ر ححة  ار كت  متحركة لية 
   ،انهع
   يًا،ئامًا عد داتة استخاب لثسسات العسكرية المؤ او آت أ م المنش تستخد أال (2
   ،نا السك أو طات لسلقبل ائية من داع  الأعمية أ تك  ر ت الأ (3
 ي.ات العسكر مليط دعمًا للع ي أي نشاجر  يالأ (4

 
ا  1قرةف  49ة  ادلما   ترفع  -  1 اإلبر لمن  األو ضتوكول  علىهل ال  افي  الهعنلا  ل أعما  "أنها    جمات    ية ومجف 
 ". خصمعية ضد الفاالد و 
 . 7197م العول األ ضافي اإل رتوكولبال من  (85والمادة ) (، 1) دالبن  (5)المادة  - 2
 . 7901 امعل ب البريةر ح لف انين وأعرااو م قار تحابالخاصة الهاي ة قيتفا( ا25)دة الما - 3
 بقة.سال ا االفيغسمحكمة يو ساسي لاألم من النظا ( 3البند )(  3دة )الما - 4
 .ة وليية الدنائمة الجكمحلي لالنظام األساسمن  ( 8) ادةالم( من 5)  ،(1رتين )قف( من ال)بند لبا  - 5
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محمي   ه غيرنأن ما على مكا نحد عن جان  وان مفإن اإلعال  ةسابقلامع مراعاة جميع الشروط 
  .1وتوكولالبر بموج   ف الخصملزم الطر يُ 

 ائل وس  من  د مجر   موقع  أنه  لىع  قعو الم  ل عاميو   همتالباسر  خف انالطر يقر  ن  عالإل يه ابعد توج
وسائل    ة منرد مكانية إنشاء مواقع مجإ  5فقرة    59ة  د ماالأجازت  ،  لشروطا  فيتو مس   مادام   االدف
بدقة حدود    يحدد تفا  و يبين االعلى أن    ي الشروطفو تست  نلو لم تكو ى  ت حطراف  تفا  األ اب   الدفا

  وسائل   من  لمجرد ى الموقع الع  طريس ي  ذيال  فر طلا  6  فقرة  59المادة    ت ألزم  اكم،  وقعهذا الم
مجردة من وسائل  فقد هذه المواقع وضعها كمواقع  ت  ،حوضو المات يمكن رؤيتها ببعيزه  تمي ب   االدف

وتظل محمية بموج    ،أو لما نص عليه اتفا  األطراففي حال لم تعد مستوفية للشروط  الدفا   
  أشخاصد  وجو ط مع  ذه الشرو هعارض  ال تت  .2  قواعد القانون الدولي اإلنسانيأحكام البرتوكول و 

  لى ع   الحفلى اها عئن بقا م  فد ر الهرطة يقتصلشت لقواء  قاب  مع  الو   صة،اية خ ام حن بوليممش
  .3القانون والنظام 

   اطجد المنوات  بسب  أهميته    يتتأ  المواقع  ذهه  على  ومر الهجشارة هنا إلى أن حظد من اإلب  ال
اوالمو  من  بالقر ة  كريلعساقع  واالمدنب    من   لهم  مايةالح  يرفتو جل  أمن    المدنية  عيانأليين 
بمراعزا الن  افطر أ  املز إو   فاد ستهاال مب    الو نالقا  ادئاة  هذه احتر ب   ينساناإل  دولين  وحماية    ام 
 . مناط ال

ا:    حالمناطق المنزوعة السالثالثا

 من رف ي طوز أليج  والزا  المسلح نلاف ار ليها أطع ف ة يتنطقم :هيالح سالة زوعالمن طقةنالم
ي  ه فشالح باتفا   الس  نزعةالم   طمنالااء  شنإن  ك يم، و ةي ر عسك  ألغراض  هاامستخد اطراف النزا   أ
 . 4  نشوب النزا  بعد السلم او  ات أوقمكتوب في  أو

البرتو 60)المادة    نصت  من  إمكاني  لو األ  فيضااإلكول  (  باتف نلما  ذهه  اءإنشة  على      ااط  
إنس  محايدةدولة    طري عن    او  األطراف منظمة  مأو  فسوا  حايدةانية  أو ز   نزمي  ء    ن م السلم 

الح وأن السطقة منزوعة  نلماد  حدو   مكنةالم  ةدقبالن  ي د وتعتحد أن    ىل ع  يةعدائلت االيلعماب  نشو 
   . 5ى وسائل اإلشراف إذا لزم األمرتنص عل

 
1-     Yoram Dinstein, Legitimate Military Objectives Under The Current JUS In Bello, 
2012/17/7, P 160. 

 . 7719عام  لل و األ يافضاإل لو وكتن البر م( 7البند )  ( 59) المادة - 2
 . 7971  عاملول ي األافاإلض كولالبرتو من ( 3البند ) ( 59) دةاالم - 3
القاموس اسولنييه  -هفرانسواز بوشي  -  4 للقانون  ،  الحماي  اني،نساإللعملي    (، دار يةع محممناط  ومواق)  ة، فئة 

   law.org/content/article/5/mntq-riantaumanih-ehttps://ar.guid-، 2006، يينالمالعلم لل
 9771م  عالل و ألضافي ال اإلكو و تر لبا  ( من60دة )لما( ا 2رة )قلفا -5

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/mntq-wmwq-mhmyw/


35 
 

  يحظر توجيهعلى أنه "  36  قاعدةنصت ال  د قف  لهاة  مايالح  فيالعر ي  ن ساندولي اإل ال  ون انالقوفر  
 ."هاعلي  ا لنز ا فاتفقت أطرا حالة السقة منزوعطإل من الهجوم

لة خايمال حافي األو إلضكول ارتو لبا  منض  مد    1قرة  ف  60ة  ماد ال  حظرت قع، و هذه المواصة 
د امل في الوكو برتلا  وعد   ،ليهاألطراف عف  ا اتح  سالعة الو منز مناط   العمليات العسكرية إلى  

 .1حكامه  جسيمًا أل ذلك انتهاكاً  د()فقرة  85
 ية: تالوط اللشر ا فيها افرو تتأن   ج  ح يالسنزوعة الم  ةنعي م طقةبر منتعت  ولكي
وكقاتليالم  جميع  ءإجال  تمي (1 األذ ن  والالمسلحة  لك  المتحركة العسكر   معدات تحركة  ية 

   عنها،
   ًا،عدائي ستخداماً ا تةب الثية اكر لعسات والمؤسسا آت نشمالم خد ت س تأال (2
   ن،سكا ال ت أوطال السلقبعمال عدائية من   أية أ ترتكأال  (3
 .2يربالح د جهو ملال ب صيتاط شن يتوقف أي نأ (4
للشرطة  د قوات  وال مع وجو   3صة خا   بحمايةتعون  مص يتأشخا  وجود مع    طرو ذه الشه  ارض عتت ال  

  ترباق  إذاا   النز   فاألطر   يجوزوال    ،4نظام الو   ن و انعلى الق  ا لحفاى  عل ا  هئبقا الهدف من    يقتصر
ن  أ   أو  5ةعسكريلات امليالع  ةر صل بإداتت  ض راأغ في    لمنطقةدم ايستخأن    من تلك المناط القتال  
موجبه  ئت ب  الذي أنشًا جسيما لالتفاهاكاألطراف انت  أحد ارتك     لحاي  فدو   ،6عها اء وضل بإ  ينفرد 

تي  الحماية البر فدي التمتدع  متأن تسد  دىعل  ه تاملتزامن االطرف انخر    ى فع يا و وضعه  ةنطقتفقد الم
األحك توفره لللعا  امدا  القانو امة  اى  عل  يطرسي  ذيل اطرف  ال  لزمي  ،7نسداني اإل  يلو د ن  اقع  و ملهذه 
 .8خرمع الطرف انف  عليها ت يت الماعب تمييزها

 
  ة من جردالم  قع موالاذ  اتخا"    ألحكامه  جسيماً ًا  انتهاك  ةبة بمثاالتالي  عمالاألد  تع  على أنه   58ة  ادالم  نصت    -  1
 ."هجومللفًا  دهح لسالة ا زوعالمناط  المن  و، أ الدفا لسائو 
 . 1977ل لعام لبرتوكول اإلضافي األو ( من ا3قرة )الف 60ادة لما  - 2
ئات  لفا في االتفا  او حيوض   أنلنزا ف اأطرا ىل عل نجد أن كو البرتو ن م 06المادة  ىلع  ى التعليلإ ةعودلبا - 3
ام قبولهتسي  تيالص  شخاألن  الم  في  أشخ  ، وغالباً السالح  عة منزو منطقة  ا   قون تحيسو  أ  ء اضعفاص  سيكونون 
ة يماألولى لحا  ةرجدمعنية بال   طمنالا  هذه  ، وبأنلمالحواو   ألطفالت امهاالسن وأوكبار    فالمثل األطية  حماال

 . اهيمين فلمقيا السكان
 .  1977  عامل ولألي اافإلضاكول تو ( من البر 4)  دنبلا( 06ة )لمادا  - 4
إبال  -  5 اعودة  علعليلتلى  المادة   البرتو   60  ى  ع  يينكومالحاء  بر لخا   أن    نر   كولمن  يات العمل  ةبار فسروا 
 . مسلحةلا ها القواتب ي تقوملتاة العدائي لامعألمتعلقة باال شطةنألاو  تجميع التحركا هاعلى أنية سكر الع
 . 7197عام  لول ألا فيضااإل ولكبرتو المن ( 6لبند ) ا ( 06ة )لمادا  - 6
 . 9771ام  األول لعفي  ضااإل كولتو بر الن  م (60)ة لمادا  ن(، م7)  ، (6(، )5(، )4)، (3) ةالفقر  - 7
 . 7719  ول لعامألا يضافاإل لو وك( من البرت6) د ( البن59) دةالما - 8
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  على ية  لو د لير اة وغحة الدوليسلالمات  زاعء الناأ نمناط  منزوعة السالح  من    العديد   ولقد أنشئت 
ات  ،مثاللاسبيل   فكأنشأت  لعام  شتبااال  فاقية  إب  1974ك  وسو ين    منزوعة   ةطقمن ريا  سرائيل 

السنالجالى  ح عالسال مر و    االذ ه  وخضعت   جوالنال  تفعات مر ن  ي  لإلشر ه  الدولي تفاقية  ، 1اف 
لعام  قية  فاتاكذلك   وباكستان   بين   1949كراتشي  عامي فاقات،  الهند  تشا  ريني سريببين    1993  ة 

التضمنت  ما  ك  .2يبا ز و  العسكا  دليلكتيبات  الدول  من  للعديد  الاكألحري  بإنشاءم   ذهه  متعلقة 
ل قانون الحرب األرجنتيني على إمكانية إنشاء  دلينص  فقد    اهل  امر تحاال   مينأتو   اط والمنع  اقو الم

مناط   الهجمات على ال(  1989ظر دليل قانون الحرب األرجنتيني )ح و   ،مناط  منزوعة السالح
  اً يم انتهاكا جسالسالح    وعد توجيه الهجمات للمناط  المنزوعة  كانت ح بأي وسيلة  سالوعة المنز 

 . 3ي نسان لي اإلللقانون الدو 
ا برا   ايدة حملا اطقمنلا :عا

  ن ييدنلماضى و ر مجرحى والووقاية ال  إليواء  ينالطرففا   بات  التي تنشأ  كتل  هي  ةمحايد ال   طالمنا 
 . 4ات عسكرية عملييها ف ر ي تدو ال الت لقتدين اافي ميط  امنال تلك  نشأوت

لح  مس  الا النز اء  أ ن  اقعو لما  ههذ   إنشاء  ةي ان إمكعلى    15  ي المادةلرابعة فجنيم اية  فاقنصت ات
،  انيةة إنسيئو هعن طري  دولة محايدة أ ل غير مباشرل مباشر أو بشككشا  الطرفين بفتابإما  
 إلى: 5مييز تأي  دون ية ا محوفير الت د صبق
 ،المقاتلينغير ين و لات المق رضى منالمو  رحىجال -1
ع  ب طا  ل لهي عمبأ  ن مو قو ي ال  ائية و عد التركون في األعمال  يش   نيين الذين اللمد األشخاص ا  -2

 .مناط لامتهم في هذه اقإ  ناءي أكر عس
 ء إلى و اللجل بتاق ال ن في منطقةاميع السكه يسمح لجننجد أ 15مادة ي  على الإلى التعل ةد وبالعو 
فوليس    يدةالمحا   المناط  في    ورد   ماك  ،1دة محد   ت ئافقط  قع  وابمصة  الخا   14مادة  السابقًا 

 
1 -   Practice Relating to Rule 36. Demilitarized Zones, Section A. Establishment of 
demilitarized zones, https://ihl-databases.icrc.org/customary- l_rule36. 

  .بع السارجالم - 2
3 - Customary International Humanitarian Law, VOLUME II PRACTICE Part 1, 

ICRC, op.cit, 684, 690. 
خعم  شري  -  4 غال تلم،  )دليل اد  اليتدر   زي،  أحكعل  قضاء    الدول لقا  ماى  األو جملا  ،(يانساإلني  انون  ،  للد 

 . 37  نشر، ص تاريخ ون دب حمر،ألي  الللص   وليةلدللجنة اات امنشور 
ايجن  تفاقيةا  من  31  ادةالمصت  ن  -  5 "ان  على  ةلرابعم  الثاأحت طي    ه  الجزء  سكانجمي  ينكام  لبلدان  ا  ع 
دانالمت علىر  ضاتمييز    أي  ون زعة  الخصوص وج   قائم  العأساعلى    ه  أوو  أ    ر س   أير الأو    لدينا   الجنسية 
 ". حربال تسببها يالت اناةعالم منلى التخفيم وتهدف إ لسياسي،ا

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v2_rul_rule36
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المادةو   .نماواأل  االستشفاء التيسيسااأل  طاالنق  ض بع  ىعل  15  نصت    افأطر   علىيج     ة 
 ااداتهمد وإإدارتها  موقعها الج رافي وطر     تحديد   طرافعلى األ  حيث أنه.  بشأنها  ملنزا  التفاه ا
لالمح  ةينالزم  ةوالمد ها  قبترامو ائية   ذ ال توق  يابتك  ا اتف يعقد    ها،ددة  مميويتم  قبل  من    ثلو عه 

  ن و تكأن    تبار النص علىيج  اع  ه ال أن    ر ن   15  ةماد على ال  إلى التعلي وبالعودة    .  األطراف
م وموقعةتكاالتفاقية  المن    وبة  الظرو الممثلين  جميع  في  مجفهف  زاميًا  حو  يرد   ىلعج   كم 

ية تمكن  ات الشكلءجران اإلم  ىأدنحد  تطل   ئ ت طوار   ناك حاالت ه  أنهو ه  ات راع  ما ز نطراف الأ
 .  2ساني نإلا وليد لا ون نا القول في هيًا وهذا مقبا  شف تفال ا زا  منلنا فار أط

يات العمليه  توجو   فاالستهدا  نم   المناط ذه  ة لهمايى حعل  لدولي العرفيا  ون لقاننصت قواعد ا
طقة منشأة  ى منلهجوم إله ا" يحظر توجي  هى أنعله  من  35دة  عقاالء في  ث جاحي  ،اليهلعدائية إا

  ."ةيعدائلمن األعمال اوقايتهم و  ني مدنيلوا رضىإليواء الجرحى والم
محايد ى  عل  تفا االتم   مالمناط   توفر  والمرضاً ذ ة  للجرحى  رمنًا  والمدنيي  العى  في  من  يد ن  د 
عام    ةكيادية االشترااالتحا  فيغسالة يو يور مه رواتيا وجن كبيتم  فا  الذي  كاالت،  لحةلمست اعاا ز الن

ت  بموجبه  تم  1991 محايدة  مناط   الاإشر حت  إنشاء  الفر   الدولية  ةنجلف  دير    ن ا سيسكنفي 
 . 3في دوبروفنيك  د يد ى الجشفستلماو 

على   تتبناء  سب   المواما  هذه  القيا   اهلتمكين    والمناط  قعمتع  الح فتهوظيب  ممن  بحماية    مائيةا 
أحكام  موجبة  اصخ او ان الق   مست  نياإلنسا  وليد لن  دامت  عليها  وفيما  نصت  التي  للشروط  ة 

و  فيأقواعده،  محميمية  مح  طقةمن ان  د فق  حال  نه  موقع  تستمر    ةالحمايب  شمولملا  ابعه ط  أو 
ايان الموجودة ضشخاص واألع حماية األ تلك  بمن  لال  مااألحك ج   مو لمواقع  دولي  ال  نون اق لعامة 
   .انياإلنس

 
1 - Commentary of 1958, Convention (IV) relative to the Protection of Civilian 
Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949, p.130, PARAGRAPH 1. 

 الساب .ع المرج، فاقيةشكل االتاء و جر اإل( 2) الفقرة - 2
3- Practice Relating to Rule 35. Hospital and Safety Zones and Neutralized Zones, 
Memorandum of Understanding on the Application of IHL between Croatia and the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia, https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/eng/docs/v2_rul_rule35 
 

,%20https:/ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule35
,%20https:/ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule35
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 ثاني رع اللفا

   منألا مجلس قبل المستحدثة من نة  اطق اآلم نالم

د  داز تو   لى حل إ  توصلن الاف مطر األ  نمك تي  طويلة دون أن  فترات ل  ت عانزا ال  رمتست  قد 
لقواعلك  ذ لجة  نتي و االنتهاكات  اإلنساني  الدولي  القانون  جراارتد  الحرب كاب   ت ئأنشلذا    ،ئم 
ل   طناالم لحااللانمنة  اتصدي  امسلال   زا لنت  جرائم   فيهارتكبت  و   يينند الماستهدف    ذي لح 
س من مجلر  ار بق  رافطألقة افموا  مناط  دون هذه ال  ضت فر   .عيةماج  بادةاإلو ي  قعر ال  تطهيرال
  شكل يحيث    األمن الدوليينو السلم  لحفظ    وذلك  للميثا ل السابع  ه من الفصطتلس  اً مستمد من  األ
 . مال بهخالًا لإل رئيسيباً سب مدنيينلار بحا  الضر لإ

 ميةحلما قطمناين البينها وبة والفرق مناآل يف المناطقتعر :الا وأ

 : منةاآل طقانالم ف ي رتع .1

البو نة  منا  ناط الم إنشاء  ول  ح  ةفرنسيلا  مةو كحلارير  قت  ولحالقد    إعطاء    سنة في  والهرسك 
للمناتعر  انمنيم  فيه  ط   انلا  عرفت"ة حيث جاء    ليم إق  ضمن  اصرة لمحاة  قط بالمن  ةنممنطقة 
ر  ظ يح  وأين  ةضمونمة  ني ا سإلنعدة اون المساأين تك  ةد تحلما  ماية األممحت حة توعوضم  د محد 
 .1"داءل اعتك
الوتعر  باألمجلس    رارات لق  قاً فو   نةم نا   ناطمف  المنا:  هن أ من  التي  )تلك  بقرااط   من    رتنشأ 

ا بموج  مجلس  بالفص  ألمن  أو  مسلحة    ت هجما  أين  م   مية مح  ، ثا مي المن    ع با السل  سلطته 
قيل  عرا  دون ية  ن اسنات اإل اعد سر المسهل فيها مرو وت  متهمسالو   انسكراحة ال   دد تهة  يان دو ع  لماأع
ااسكلل   ألول مرة  ط ناالم  هذه  شئت نأُ     .2(يهالع ة  الحمايوالية  تحدة  مالم  مأل ل  كون تو   يينلمدنن 

 ى أنهالسك عهر الو   ةنالبوس  نم   مناط  6د  يحد م تت  حيث   819قم  مجلس االمن ر بموج  قرار  
التطهير لمنع    ، نةمراط   من المدن  يالعرق  عمليات  ف يي وقصف  ان  هذه   ،3رة ختا مال  ط نا لمي 

 
)اصطفى  م  -  1 للمدوللا  ةمايحلزناتي،  أ مان   ناطية  مجلةيفسالغيو البة  تجر ال  -حةالمسلنزاعات  ال  ء نانة    ة(، 
 . 104  ص ،مرجع ساب (، سيةياوالسة نيانو الق تساادر لل حثبالذ استاألا
اجمقرار    -  2 dds-tsmenocups://dhtt-  ط:بالرا  انظر  . 1993  معال  836  ألمن لس 

330N93/19/IMG/30NDOC/GEN/N93/3/Uocun.org/dny. 
3  -  Yasushi Akashi, The Use of Force in a United Nations Peace-Keeping 
Operation: Lessons Learnt from the Safe Areas Mandate." Fordham International 
Law Journal, Volume 19, Issue 2, Article 16, 1995, p 314. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/330/19/IMG/N93330
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/330/19/IMG/N93330
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وسع وفي راوند    .1يةولد الة  ياللحم  1993عام  ل  824  ر رقماقر ال  ج  و بم   اطنلما  ذهضعت هخأُ 
 اط من  نشاءإل   1994ام  عل  918م  قر القرار  وج   بممم المتحدة  ة األثع بية  من والالمن  مجلس ا

المو   لالجئينا،  نرديالمشحماية    في  تسهم  ةرمن ية  ن اإنس للضعر المدنيين  أثمحير  خطين  كن  ما 
 . 2عليها والحفا  

  و طارئة وهلة  لحامد استجابًة  تع ا منة  انمناط   لاأن مفهوم    836رقم  ار  ر قالفي  ن  مألس المج  د كأ
ر بيتد   نع ة  ر اعب   منةان  مناط الف  ،مئدل ودااعحل سياسي  ى  إلصل  و تلة أولى في سبيل اطو خ
 . 3  ؤقت م
 ط  انمنة: منالا ءانشإل  شرطينك هنا لس األمنرارات مجق  منب  ا س لى ماء عبن
 .ةظمنالمشراف وإ ة تحت رقابن  تكو و  األمنلس جمن م  رار ق ىل عناءً نشأ بت (1
 .4سي اة واستقاللها السيمييقلالدول اإل ةمسالفيها م ر تحت (2
أشكالو  ، منة(ان  ذات لمال)ا  سانية(،اإلن  مرات )الم  (،ةئهاد الت  مراالم)األمنة    مناط لا  تتنو  

   طري  امإ  هيف  ةنمنا    ناطللم احبة  منة ضرورة مصان  ت ار مالمن  وقد تكو (.  ةط  انمن )المنا
  من ية  نا سكن المنظمات اإلنتمت   يللتدخل كلة  وسيأو    مقاتلينلا  روغيين  للمدني   ا روج من النز لخل
وتو ا األخدملاو   ت دااد اإلمر  يفلدخول  هلذ وك  ةساسيات  و ك  لسيي  إذا  لهرو لة    تلك عد  ت  ملب 
 . 5منة لمناط  را
 
 

 
مجر ق  -  1 رق مأل  لسار  اانظ  ،9931  ملعا  819م  ن  sdd-ocumentshttps://d-  لرابط:ر 

OpenElementf?.pd3262059NDF/5/P/262/0EN/N93OC/GDy.un.org/doc/UNn 
ر   مجلسر  قرا    - الراب  .9391  املع  824م  قاألمن  dds-sntedocum/s:/http-  :طانظر 
tF5/PD0OC/GEN/N93/262/DUNc/un.org/dony. 
  ية ا بغدوني رانسانية ف اإلض  ار غيات لألددة الجنسمتع  ية لاء عمنشجواز إ  على   لس جلما  ، واف  ديز ملل  رنظا  -  2
 مةهساف المدهيتين ت ن وط  ةقابر و   ادة قي  تة تحتؤقم  يةلعم  نشاءإ  من خاللي راوندا  دة فتحلمم اماألاف  قي  أهدتح

ل    الفصجبمو   رفصيتذ  دا، وإنو ار   يف  طرلخلن  يعرضالم  نوالمدنيي  الجئينالو   نة المشرديمايوحمن  أة  لفافي ك
للميثل  عالساب أذن  الا ،  لالضل  وسائلا  جميعاستخدام    نةاو عتملدول  في  اإلنف  داألها  ي تحقرورية  توفير  سانية 
 ا. وصونه ةية رمنن سانإط  انممة  قاإطري   عنة  ايملحامن و الا
 . 1993 ، لعام368 -824  -819 منااللس جم تراقرا - 3
 . 1993 ماعل  638م رق لسجالمقرر  -4

5- Geoff Gilbert and Anna Magdalena Rüsch, creating safe zones and safe corridors 
in conflict situations: Providing protection at home or preventing the search for 
asylum, Kaldor Centre for international Refugee law, June 2017, page 3. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/05/PDF/N9326205.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/05/PDF/N9326205.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/05/PDF/N9326205.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/05/PDF/N9326205.pdf?OpenElement
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 : ية المحممنة واآل قط انملين اف بختالاالنواحي  .2

  ويتم   نة طوعيةط  رم نام   فهي  ا لنز راف اطأ  ةتفا  وموافقى اعل  ءان ب  يةمحملا  ط االمن تنشأ   -
متخلال الشرط  ن  ص  اطانالم  فيهذا  تنش  ةنمن   مر قب  أحيث   مجلس   نم  ض يفر لزم  ار 
 .1من األ

ة سلحملا   القوات ة من  عو مجملعسكرية أو  حالفات االتمن  عة  مو مجمنة  ط  ان لمناا  في  وظفت -
وايتفاق ا  في  ت حااللل  بة س نلبا  أما،  امايتهبحلتقوم   اتر بلات جنيم  فيقوم    لو أل اي  افضإلوكول 
  ف األطراول  للد   باإلضافة  ةيماإحد  الدول الحو  أ   مرلية للصلي  األحلدو ا  ةاللجن  لدورذا ابه
 .2ط  لمناا تلكأت شنأ تيال
ع  بفصل الساج  الدوره بمو لص  لو لد فة اكال  ملزم   منةء المناط  اندر بإنشااالصار  قر اليكون   -

 .  نزا ال افأطر ول الد ا  ف اتب أش نالتي ت ةي ملمناط  المحاخالف على   ،ا يث مال نم
ة  عرفي   وأة  قدي انية تعانو عد قريفه قوا عت  وأدوده أو مفهومه  حط  بيضاط  انمنة ال  المن  مو مفه -

كام وج  أحبم  نيليو د م الوالسل  نألمظة على ااألمن بالمحاف  جلسم ة  حياللص  يقاً تطب جاء    بل
ي  لدولون اان قلل  ةونيقانال  د اعقو مها الظنت   يالت  لمحمية  اناطف المخال ب  ،دةحتملا  مم  األميثا
 قدي والعرفي.تعالا انياإلنس

تقدم ض  في ما  المناط أب   انل  ح يتض  وء  و ان  ن  ا يامحل  سيلةمنة  الخاألشة  يت طهمض ص  م  دين 
 ولية.ماية الد ر الحطاإل  يةور ة ضر إضاف يه ، و قة النزا ليًا داخل منطدو  ضهافر 

ا نيثا  منةاألق طللمنا ناظمةة الليالدو قثيواملا :ا

 دة حتالم ألمما ثاق مي .1

   يثاالمأوكل    لكن  ،منةاط  اننمال  مفهومة الصريحة لار خاليًا من اإلش  حدةتلمااألمم  يثا   جاء م
ح مه  جلسلما  لىإ السلمة    قرر ي  نأ على    ميثا  لا  من39المادة    نصت   .الدوليينن  م األو   مفظ 

دابير أو  ه من تخاذ ات  ما يج    رر ، ويقبهخالل  إأو    لسلملد  يد هت  عقو قد    كان  إذا  األمن ما  مجلس
ا   نز لا  ةعرقو  أ المسلحة  قوة  لا  ر اللحد من انتش  كذلو   لميثا ن ام  42و   41  مواد طبقًا للت  اإجراء
 . 3موقفال اقمتف ل اً نعم

 
1  - Chau, WILSON CHUN HEI, Creating Refuge in Hell: The Coming of Age of Safe 
Areas for the Protection of Civilians in Armed Conflict, Vol 18, 2012, Page 198. 

لي   صل ة لليالدو   لجنةال   نيإلنسااة  جلم،  ةمننا  ط انالمو   حةلالمست  ااعن  والجماجتلون األقاالم  ،يكعمر م  -  2
 https://blogs.icrc.org/alinsaniرب، لحانون ا ق، 4/11/2021، ينثاتشرين ال ،مرحألا
 : طبى الرالتحدة عالم مماأل  يثا انظر م-3

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text 

https://blogs.icrc.org/alinsani/
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
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  ن م األمجلس  اختيارات  د من  تحال  و   س  لة فح للدال  41  دةبير الواردة في الماتداال  مةائت قوضع
 ة ديد يات جنشئ رلأن ي  يمكن للمجلس  ،ه نصابى  إل  ليالدو   نمأللم واادة السعإلة  مز الال  ئلساو لل

 . 1ة مر ناعد قوا الف اليخ الميثا  وال ئد ابمو ًا لمقاصد ف وفقصر يت  طالما أنه
اته  ريقصالمجلس    يعد لم   عل لم  سالو من  ألديد  بيننازعاملاى  الدوليين  القتال    عمالأ و ول  د لا  ت 

اتسنمإو   ا،ودهحد   لخاد    االنطالواسعة   مداهاا  الحشملت  ع  األقلمقتتي  الت  االل  فيها    يات ع 
 .  2ة ي ننسا ي اإلالمآسو ة بينها إرهاي توصف باتل الواألعما
المجتمع    ى أمنعل  اً هديد ت  تشكل   تيال  الحاالت   ييمكفي ترية  ديقة تطسلمجلس  لا   لميثا امنح  
اء  شنإبالمجلس  قرار    49و  42ا   ميثال  داو مرر  بتو ،  ءات مناس  من اإلجرااه  ر ي  ااذ مختوا  ليو الد 
 .3ةد مم المتحابعة لأللتمستعينًا بالقوات ايته تحقي  غاك لوذلاالمر  لزم إذا نةرم   طمنا

 من األ جلسعن مة رادلصا تالقرارا .2

بآخر في  أو    لكشهمت بتي أسلاة و ات الدولية الفاعلئالهي   يفته منوظاألمن بحكم  لس  بر مجيعت 
الكثيإرس ماء  ار  في  بمناط  علقةلمتا  د عا و قلن  األمان  األ  ريثك   نشهي  الت  كناممن    زاعات دت 
ت   إذا  صوصاً وخ  ةلحمس األمرعما  واالخباإل  ل   بالسلم  األجلم ل  كنيم،  4يين ولد لا  نمألل   منس 
دة  متحلا  ماألم  ميثا   نع مبموج  الفصل الساب  دولة  ي سيادةف  ماح بالتدخلالسه في  حق  ةرسامم
 يج  التي  ر  ابيلتد اي  اهم  رر لك يقذ   د عب  سلم الدولي للاً قو خر  أاً د يد هت  والً أ  سالمجلجد  ن يأ  على
وفقتخاذها لا  اللحة  يعامجإجراءات    اتخاذ ب  كلذ ،  425و  41ن  يلمادت ًا  ا  سكان ماية   دةإلبامن 

 
د  لمجلا  ب(،حايا الحر ض  دةساعة وممايوح  سانيناإللدولي  ا  قانون نفيذ الة لتلفختونهج م  اترلي)ر،  بفن  ينتو    -  1
 . 78، 77ص  ، 2009األحمر،   يلصلل  ليةلدو ا  لةجلم، ا874  ددعال ،91
بهولنلب  -  2 اي  فدة  متحال مم  األ  دور)،  يى  المفح  نيوليالد  المناو سلم  لحفظ  ألهم  النظرية(قص  لية ك،  تربات 
 . 3ص  ،شريخ نتار  ن دو ب، يةة بو ضياف/ المسلمعجاسياسية وم الالعلقو  و حال
 دة. حالمت ماألم  ايثممن  94مادة لاو  42المادة ر  انظ  - 3
لقانون ا  يف  توراه شهادة الدك  رسالة لنيل  ي(،نسانولي اإلدال  ون لقانا  ا طنكرية في  عسالورة  ر ض)ال  د،خال  وشو ر   -  4

 . 407 ص  ،2013  ،2012وم السياسية، علالو  و لحقلية اكن، تلمسا -د قاير بلبك يأب جامعة ،العام
5 - WILSON CHUN HEI CHAU, Creating Refuge in Hell: The Coming of Age of Safe 
Areas for the Protection of Civilians in Armed Conflict, op.cit. p199. 
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الطهالت،  الحرب   مائ جر ،  ةعي مالجا والجرائمعر ير  ا  أخر    قي  عانسإل ضد  ة  حال   لك  ساسأ  لىنية 
 .  1على حدة 

عل و  المثال  اتخذ لجديا  ليات انو ر  يبداتى  التي  قواقرارات   نضم  المجلس  اهدة  ت  ت ه،  ابعة  حماية 
المث احي  بلدات محمية،  2حدةالمتمم  لأل   نة انمناط   الم  مصطلح  صريح  لكشب و جلس  ستخدم 
إنسان،  3اته ر اقر   بعض في   الطا  ،4ة ي ممرات  تحلي   جال لما  كرية فيلعسات ار ئفرض حظر على 
 .6لحةلمسايا الهجمات احيض ضلتعو  اً م ظان ضعو و 5سكالهر و جوي في البوسنة لا

ا ثالث  نة ق اآلماية المناط ت حماآلي :ا

 ة األمم المتحدة للحماي  ةقو .1

جلس  من م   قرارالتي تنشأ ب  نةمان  ناط الم  ايةلحمات  رليها  ميثاق  لن خالم  ةد متحالم  كرست األم
 . لمناط لك اتل (مايةح وةة )قير ت عسكابعث  الإرسبلت تمث  مناأل
اامحلا  ةو ق  ءإنشاتم    قر مبرة  مل  و ألدة  المتحلألمم    عةب لتاية  الوج   رقم  ار  ام  لع  743مجلس 
القوة  2199 هذه  مدة  عشابحدد  الاألس  لمج  أصدر،  7شهراً   ر نا    3199  املع  819ار ر قمن 
قو   ادةزيب  اص الخ ان  األممة  عدد  المناط   في  للحماية  جميع  عاتتن  بأ ودعا    نةم المتحدة  ون 

 
1  -  Hitoshi Nasu, The UN Security Council’s Responsibility and he “Responsibility to 
Protect”، Max Planck Yearbook of United Nations Law, Netherlands, Volume 15, 
2011, p 379. 

انظر    قة.الساب  فياالسغيو   ة فيحدتمم الملأل  ةتابعفا  الالد  ه قواتموجببشئت  ي أنالذ  (2919)743قرار  ال  -  2
 N/NR0/00ON/GELUTIESOR/rg/docy.un.on-dds-mentsocus://dttphط: الراب
المناط  ( 1993)  824ار  قر ال  -  3 فينمنا   بشأن  لخاص  ا  3199لعام    819  لقراروا  ،كلهرسوا  ةوسنالب  ة 
 .هاط  المحيطة بوالمنا شارنيتبسر ب
  189  رقراال(، )ب(3رة )فق ية،نإلنساا ا ة اإلغا ة ولعمليات مدادات اإلغإ يعز عم لتو والد  فير األمنو تل  - 4
dds-documents//tps:ht- الرابط:  انظر ندا.و ر   أنبش (9419)

C/GEN/N94/21.org/doc/UNDO.unny 
dsd-ntscumedo/:/https- :الرابط  رانظ .(1992)187قرارال-5

/N92/491/62/INENDOC/G/Udoc/gr.ony.un 
)قر الف  (، 1991)  768  ر قرالا  -  6 )ه(  بمو أن  ، (17)  ( 16ة  صندشئ    ية ألجنباات  لحكوما  يضلتعو    و جبه 
المواطوا األجلشركاواألجان   نين  فيتسب  ةباصإ  أو  رضر   أو  عن أي خسارة مباشرةة  بينت  االاحتا  ه   را  علل 
  .GLUTION/g/doc/RESOrun.ony.-dds-tsocumenhttps://d: بطر الراانظ ت.يو كلل
dsd-ocumentsd//s:http-رابط: الر انظ ، 9219عام ل(  3)(2) الفقرة 743 ن رقمملس األجمقرار  --7

000/R/RESOLUTION/GEN/Nc.org/doun.yn

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/00
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/21
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/21
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/491/62/I
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/491/62/I
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/G
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/00
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/00
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ة قوة اليو   836  م ر رقلقرا، ووسع المجلس في ا1ة مايالحوة  ق  مع  مرال يه ا األطراف وكل من يعن 
  ، ا عليهت لهجماشن ادون ة لوليح لابة المناط  انمن فين القيام ية لتمكينها محدة للحما متال األمم
 .2يثا مع من البفصل الساال وج  دد بملصا اذ ي هف رفاً متص
ته  ضمن قرارا   المجلسا  يهلص عن  نةمنا   ط ماية للمنامين الحتأل  ماهم  ةد ع   قو لك اللت  أوكلت 
 وهي:

 م،  ى بسالمرضلاحى و الجر دنيين ملالزمة لنقل ات الرتيباتالاذ اتخ -
 ،  ةنم انط  نامضد ال عدائيعمل حة أو أي لس ملاات مجالفوري لله فقالو  -
التفيلتنا - لكاوالام  ذ  قراراففوري  معهاعن مال  فار طأل ا  ون اتتع  أن   على   ،المجلس  ت ة  الحترام    ية 

 نة، م ان  طامنلا
يتعي ذلك  - األمك  على  العان  ات ين  بغية  ر  بيتدالا  خاذ م  الحاصر المالئمة  ا د  في  ية  ناإلنسلة 

 ة، نم مناط  انال
   النار،طالف إبة وقاقومر   منةناط   مناال  وم على الهج  ن شنحيلولة دو لا  ةيصالح   و  قولل  -

سك،  هر الو نة  وسلبا  ةمكو حالتابعة ل  رية غيرسكعال  هبشو   ةريسكعال  تاو قاب اللى انسحعوالعمل  
السوي لها  عل ح   بعيطرة  اى  الميدارئ الاط  قلنض  في  فيتشار كذلك    ،نيسية  ل  يصاإ  ك 
 ، دنيينملا نسكال اسانية إلى نإلساعدات االم

ا  د بوال - فللذن  ألس  جالم  ى أنلإشارة  إلمن  القو   الساحاالي  الت حقة وفي  بت  دفالة    اً عاصرف 
أو   غل فيهاصدي ألي تو للت   وأ  منةنا   ناطملل  صفقرد على أي  لقوة للا  لامعتسا  نفسال  نع
متعرقل  ةحالي  ف لحرية  ة  أوالق  قلتنعمدة  الماإلن  افلو قال  وة  بالحماولشمسانية   كلتفي    ة ية 

 .3المنطقة 
اإلوتج إدر  ت  نةنم اط   االمنأن    ىلشارة  الم  نجحلم  العمليمفي    ف داهألاتحقي     من  ةارسة 
 إلى  أد   بعضها قد إن    لب  يمنألا  د يعصال لى  ع  وأ  ين يد اإلنساععلى الص  سواء  اهمن  وةمرجال

حدث كما     ا الصر   فراأطدنيين من قبل  مل الة قتعملي  تسهيل  أشبه بمهمة  كانت   ةكار ي  نتائج
 بيوغسالفيا السابقة. في المناط  انمنة 

نختق  مما  إلى دم  علىعملي  ساناإلن  الدوليون  نلقااد  اعقو   نأ ب  القول  لص   ء إرسا  ت 
عد ا قو لا  ن م  يد لعد ا  رراق، وإهةجن  وتعريفها م  ا ديد صورهتحل  خالمن    لمحمية ا   مضمون المناط

 
dds-tsnmeuhttps://doc-ابط: انظر الر  .9931ام  لع (4الفقرة ) 819 قملس االمن ر مج رراق --1

221/N93/c/UNDOC/GENdo/un.orgy.n /
sdd-ntsocumehttps://d-ط: انظر الراب . 1993م عا( ل836)  ألمن رقمجلس امار قر -2
tny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/33

 .  3919لعام  368 رقم  منس االلجر مقرا  ،9931م اعل  824  قمر من اال  سمجلرار ق - 3

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/221/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/221/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/330/19/IMG/N9333019.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/330/19/IMG/N9333019.pdf?OpenElement
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  واألعيان ن  يي زمة على المدن الال  مايةء الحف إضفاوذلك بهد   جهة  انيةمن    امة لهالناظونية  القان
ذ يؤ ن  أدون    لهاداخ  ةد جاالمتو  االلمد ا  ان كلسا  منح  ى عللك  ر  والحماية  نيين ككل  ذين  لالحترام 

  من ألا  سمجل  فاضأ  .ةملعاانساني  إلاقانون الدولي  واعد الق  ج  و مب   ماهليول عحصلا  يح  لهم
القرن   اليتوفو   واءة الحتالمحمي  مناط لل  جديد وم  همفالعشرين  في  للمدنيينر  مناط   ي  ف  حماية 

ا  فتهد   يتلا  را الص التطهير  بأنها  ع  ةيماعجال  ةباد إلوالعرقي  إلى    ال   انمنة(المناط   )رفت 
حدود يض تعافي ر تعأو    هافهومم و  أ   هابط  قانونية  قواعد  ًا  تطبيق   ت ءجا   لبة  ي عرفو  أة  يد قها 
الصال مجلس  الالمن  حية  ا  فا حفي  واالمن  السلم  بمو لدولييعلى  أن  األمم    ميثا   حكامج  

ه عرض هذ أ بت تة قد  وليد   يرغ و  أ  ليةو د   اء كانت سلحة سو ات المع ا نز ل ا  خير تان  أ  الإ  .دةتحلما
  ن ياألع او   نييلمدنا  وفف  خسائر فادحة في صلحاإ  يلاتل باو   ليهاعدي  ت والتعنتهاكاالمناط  لال

ا  تهايوحملك المناط   ة لتيماحير الفي توفلدولي اإلنساني  قانون الغاية اقي   ولتح  ،فيها  دةجواتالم
االس  ك هذه  تهين   من   حاكمة كلن ما ضم  نم  بد ال   نا كإليها    العدائيةت  ملياالع  د مو   تهدافمن 
ع  المناط  القيوتو ليها  ويعتدي  ال  ،هيل ع  زاء جع  المسؤولية  ا  م  ذاوه  ،ةي ائنالج  يةولد وتحميله 

   .ئيجنالا يء الدولرليات القضاته ضمن ت

 

 المبحث الثاني 

  مناطقلا ي ف اكاتاالنتهة حق مال السابقة في  يوغوسالفيادور محكمة 

 نةماآل

الالنزا   دت شه السابفي    سلحة معات  اقة  يوغسالفيا  وسفك  القسوة  من  على    ءلدماالكثير 
للمجتمعات    ليخاد لار اجفاالن   د أ  ث يح  ، ةرمن    ها المجلس كمناطعلنط  التي أ نالموجه خاص ا

ك لذ ك  انياإلنسجسيمة للقانون الدولي    يرقى بعضها إلى مخالفات ات  فالمخى  لإ  را عاأل  المتعددة
اط   المن  نم  فوالهد   اإلنسانيون الدولي  نالقا  غاية لتحقي   و .1ن نسااإل   حقو  ل  خةت صار كاانتها
  808قرار رقم  الن  س األم در مجلصأ،اليهع  اقبة عوالم  نتهاكات اال عن  المحاكمة    نما وض  األمنة 
 . YTIC(2) بقة سااليا فليوغسال المؤقتة جنائية الدوليةال كمةالمح شاءمن إن الذي تض 3991ام لع

 
ص  ن، البن ر، صادوقية الحقت نشوراالم، 5201ولى األعة ي، الطبولالد نائيج لاالقانون ، زي كاسي وأنطوني - 1

470 .   
رق جلمر  راق  -  2 األمن  )س  ل880م  اا  .9391م  عا(  dds-sdocumentps://htt-لرابط:  نظر 

M19/I/89OC/GEN/N93/0c/UNDon.org/d.uny 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/098/19/IM
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/098/19/IM
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المخالف  اصهاتصاخممارسة  كمة  محال  مهمةت  كان ال  ت اعلى  جنيم، الجسيمة   تفاقيات 
والجراجال  ادةباإل  علىو   ا، عرافهأ و   ب ر الحنين  واوق ضد ئ ماعية  في  ارتكبت    التي   ةانيسإلنا   م 

أقره مجلس   ذيال  نظامها األساسيبموج   و ،  19911  عام  ثانيكانون ال  نذ م قة  يوغسالفيا الساب
ب األ جمهوريةليإقا  اختصاصهيشمل  1993عام  ل  827رقم    رالقرامن  شتراكية  اال  فيااليوغس  م 

  .2لح مسلا  ا لنز ا فترة المجلس في أهاأنش التي نمنة ا ط لمنا ايها ما فًا ببقسا االتحادية
تحديد جهة أخر  في    نم  االيتهط و ويضب  ة من جهةمكحمهذا يعكس الطابع الجنائي لل

الذ اصه اختص الشخصي  عيقت   يا  الموضوعي ا  صهواختصا   قط،فن  يي لطبيع ا  األشخاص   ىلصر 
 .قةبوغسالفيا السابإقليم يي  مكانالص واالختصا سانياإلن يلو د يمة للقانون الهاكات الجستنعلى اال 
 

 ول ألب المطلا

 قة ابسلا الفيايوغس  ي نة فم آلا اكات في المناطق ة االنتههيما

الدولي   المجتمع  نفي  شهد  مأساة  أوربا  مقل   يا  فساليوغ  يفنسان  إلاو   حقن  الت 
 ات اع ة من النز سلسلعنه  ج  نت  من تفككها الذي  بدأت صعبة    عاً يوغسالفيا أوضا  ت فر ع،  ابقةالس

ان  أسفرت  لقتعن  جسيمة  او قانالاعد  و هاكات  اإلنسانإلادولي  لن  وحقو   و نساني  أفظع   ت بكتار ، 
االجر  أحي  ةليلدو ائم  الث  تنو   فالتطوائف  د   أدخلت  الصرا ي  ار   ي  اأكاب  تإلى    . مائلجر بشع 

  لقوانين   كات تها ن او م  جني  في خروقات خطيرة التفاقيات لنزا   ا  فيوتسببت مشاركة كافة األطراف  
هذه    ابو تكار   الصرب والكروات  حيث أن  ،3ية اع جم  ةد ابإو   انيةسرائم ضد اإلنا وجرافهأعو   حرب لا

  .4ني إل ا رالتطهياسة يس  من ءجز ائم كالجر 
 

  نظر ا  ،السابقة  يافليوغسالية  وللدنائية اجال  ةمحكملسي لساظام األ( من الن5(، )4)(،  3، )(2)   (،1)   المادة  -  1
 anmech-ntstrumeins/rg/enr.ohhcwww.o/:/sphttط: بالرا
 سابقا.  ا فيية ليوغسالللدو انائية مة الجلمحكل يلنظام األساس من ا (8مادة )ال - 2
 د: زيانظر للم - 3

Security Council, LETTER DATED 24 MAY 1994 FROM THE SECRETARY-
GENERAL TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL, S/1994/674, 27 
May 1994. 

لترويع لقوة او ا باستعمال اًا   نيجانسة إطقة متمن ة ماقالفيا يعني إيوغس  ي زاعات فلنا  اسيي  اإل ني ف  هيرطالت  -  4
  انظر:  الدولي، القانون ي مع  ناإل هيرتطلاتنافى ، وينةة معي نطقملا نة خارجت معيفئا نص ماشخلنقل أ

The first interim report of the commission Expert, (S/25274), para 55.   
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/083/51/IMG/N9308351.pdf?OpenElement 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechan
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/083/51/IMG/N9308351.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/083/51/IMG/N9308351.pdf?OpenElement
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 الفرع األول 

من في يوغسالفيا  ألال مجلس قب  ن م رة المقر ة ناطق اآلم نالم  االستيالء على 

 سابقةلا

  ا هأصدر   التي  ت اقرار لاالرغم من  لى   عاً يمو مشاكل يالن  م  يد عد اط  انمنة المنلا  ت هواج
بأن "الظروف    اليغ  بطرس  ترفع ا   .االعدائية فيه  هذه المناط  ومنع العمليات   ة مايلحس  لجمال
  ل ااستمرار األعممن    يتعان   ط المنا  ذهه   بقيت و   .1" ةمروعت  زالانمنة ما    ط ي المناعيشية فالم

ث  يحب  ةاني سنات اإلد عاقة المساعإ و ة  لصربيا  ية شبه العسكر ت  لوحدالمسلحة التي تشنها االعدائية ا
سقطت  أن    طويلة إلى   رشهأل  يةسانلالإنوالظروف ا   الحصار  استمرو   ،2ا هية من كاف  يات كم  ل تصال

  :اهيالء علياالسترب وتم بيد الص

3(nicaSrebre) انيتشبرسرأوالً:

با  ر ي أو ف   ةبالمرتك   ،ةاعبشبية  ر حلاال  ألعمر اأكثمن    واحدة  يتشا نا بير س  يانت الحرب فك
  مت هة دا  سربرينيتشا بعد مواجيجلى ربية عات الصقو ال ومهج ءاج  .ةيلثانامية لانذ الحرب العم
في جزء من شرقي  .عدة  ت او لسن بوس  تقع سربرينيتشا  بو البوسنة  ية  مهأ ات  ذ   نت وكا  ،درينيط 
مسلمين  اللبية من  غأ م  تض  نت كا  لدةالب  ألن   :بوسنةل اي  ملسمبالنسبة ل  :نللطرفيبة  س بالنصة  خا
تقع  وأل  ،لنزا ا  بلق فيوزيشمال  الي  ف  الز و تين  بنها  وكلجا  با  سيطرة    اكانالهما  نوب  تحت 

 نت كا  لتياو  بة لساراييف س نية لل اية بالسيسفر عن عواق  سلبتشا  ي نر سربوط  ن سقوأل  ،المسلمين
فاصر مح تلة  الي  لصر اب و   .رةفت ك  الالمنن  ال   :ةلبوسنا  ب لنسبة    يني ود ب  وسط  سماب  وفةمعر طقة 
ترابط    ىعل  فظةحاالم  لمهمن ان موكا  ،رب لصا  مع  د و د حلا  ىلبوسنة علا  منزء  ج  فينت تقع  كا

   .بية في البوسنةر صلاة ر يطالساألراضي الواقعة تحت 

 
ى  لتو   9291يناير  ي/الثان  ون ول كانأ  دة فيلمتحمم الأل السادس  امالع  األمين  صر()م ي،غالس  س بطر طر ب  -  1

 .سنواتمس خ ة رته لفمهام
.3199لعام   836رقم  من قرار مجلس األر ظان - 2
االر الدائ  حكم  وذة من ملخص مأخ لثابتة  ا  اقعية الو   ئ الحقا  -  3 في  لصاا  يةبتدائة  ية  قض  يف  2001رب    2در 
لحكم  املخص    ىعل   طالاال  ويمكن (I - What are the facts)،  "ش يتتف كرسالديس"را  ضدم  عاي العدملا

 نت:  االنتر  على شبكةحكمة ملع ا موقلى ع كامحفحة االن صمل مالنص الكاأو 
.pdfry_enummatic_sn/010802_Krsug/estic/tj/kr/x/casesrg.icty.owwtps://wht 
    :أيضاً  ظران

WILSON CHUN HEI CHAU, creating Refuge in Hell: The Coming of Age of Safe 
Areas for the Protection of Civilians in Armed Conflict, op.cit, page 201,  

 

https://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/010802_Krstic_summary_en.pdf
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ب  عدة مصادمات  ومسلمي  ا  ين حد ت  من    1993  -1992  مياعي  ف  بوسنة اللصرب 
ا نت و   شايترنربس  ت ر صحو   1993رذار  وفي    منطقة ال  لسيطرة علىأجل  .  هاكانس  منقل جزء  م 
 اتفا  وقعه ن أو  نةم ر منطقةومحيطها  تشارنيسربأن  مناألس جلم نل عأ  ،1993 سانين  16وفي 
  قة المنط   ةر كم فعريى تم تتف  عل ل  ، بيد أن األطرافمنزوعة السالحمنطقة    إلى  حولها   رافاألط
 م    منح و الالس   ةوعمنز نت  كا ها  حد ة و لبلد ن اأ البوسنة    وم لستبر موتفسيرها واع   ريةالعسكغير  
الثاني عام   ن انو في كبنى الصرب  ة، تق طى المنإل  رئاخوذ ة  حلسأسنة  و الب  ل جيش مسلميأرس

 . نسانيةيتعل  بالمعونة اإل  ة فيماص  وخاتشدداُ  مموقفاً  1995
ر صد أ  ،1995ر  رذا  8  يف  يحمل   اً ر مأكارادزيتش  رادوفان    ،البوسنةصرب    سئير 
 اً أمر تش  يز د رااك   صدر الرئيسزيبا كما أو   يتشارنربمقاطعتي س  صلف  ف بهد   عساب جه الالتو عنوان  
  حالة غير خل     ،داد اإلع  ة ية جيد تالت قعمليا يمكن من خالل  ":  يلي  ام ه  فيدرينا ذكر    فيل إلى  

برنيتشا  ر س  ن ا بالنسبة لسك  الحياةأو    البقاء  فيمل  األها  في  ممل ينعد الكا   انممحتملة من عدم األ
اسم  ب  فعر   هاً يجو ًا تضديتش أيو مالل راتكالجنرا  درصع" أباساله  ج تو ال"    ساسوعلى أ  ."ايبز و 

راييفو  عن س  رالحصا   فعر ن   ا وتج اضي سربسكفا  عن أر د لى اإليهدف    ، وكان95-  يستفوساد 
  ة يلقوات البر ا  ا  فإنعد النز تصا ة و نتيجكانت    ا مأنه مه  شكو مالديترات  توقع الجنرال  .أي  منب
ال  ال إ القت  في  طر ختن  ن ل  "الناتو"  يسلطألا  اللف شمح  ات قو و   تحدةمال   مملألة  بعالتااية  وة الحمقل

 د مادي مباشر.يد ته ا تحت تقع فيه  تياللة في الحا
ن  م  كلية إلى  ة وال ذائالطبيال سيما اإلمدادات    نيةنساات اإلد علمسا وصول اقة  إعا  م ت 

عنإمدا  وحج    ،زيباو   شابرنيتسر  المياه  المحاصري د ملا  دات    خلبهدف    ب يو جال  فين  نيين 
ي ف  مي البوسنةش مسلل  جيطا،  اوياً أسم  ين سانإلاضع  و لحتى أصبح ا  تطا   ال  شيةعيف مظرو 
ء  الستيالمن ا  1995أيار    31سنة في  ب البو ر صجيش  تمكن    ار،الحص  سربرنيتشا برفع  ةعقاطم

إ مواحعلى  المراال  قعد   األاتقبة  لقو   المتحدة.بعة  الج  1995  زو مت  2وفي    مم   النر قام 
  شن   موز ت  6  وفي   ،تشاني بر ر سى  لع  طمخط  مجو على شن ه  وقيعلتبا  نا ري  د فيلد  ائيتش قفو اذ فزي
مسلمي البوسنة    الف منفر ان   ."منة  قة انمنطا "العة على سربرنيتشطالمقنوب الهجوم من ج ا
لهرب اتجاه ا  في  نذعوري ي البوسنة المبدأ مسلم  ،اومةأي مق  ب صر الت  وااجه قتو دة ولم  لى البلإ
البر خا او  ة  البلد   فية  تحد الم مم  األ  نشآت م شماالً ج    1995  تموز  11وفي    ،ي ار تشو تو بلى  إ  دة 
نرال راتكو  مكن الجمنة تناطقة  ت المننتهبي واتحت الض ط الصر   ملسالحفظ اذبلت قوات  ما  ند ع
سيتش ر ك  فاديسالتش والجنرال ر نرال زيفانوفيلجمع انة  وسالب  رب ش صن جيأركا  ديتش رئيسمال

 . هاانكهجرها س  التي اتشرني ربدخول سن م خرين نط االضبمن ا والعديد 
ااألم   إلى قاعدة  كبيرةعداد  بأ ا  ش ريبرينيتس  نسكافر    ت علم، و ري بوتوتشا   تحدة فيم لم 

عسكر ل محمة حو د ز   الممو لجاضمن  دين  لرجال موجو ن هناك عدد قليل من اربية أصلات ا القو 
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ال البي ماية  قوات الح ن  أ ى  لع  يتشد تكو مالرار  . أصنسال  ركبا و ال  فط لنساء واألا  من  ةوكانت 
إ  رنيتشابسر   سلمين فيم لا  اةحي  ىل ع  قاءبط اإلشر  السالهو  تأمين حافالكامإب  ه نأو   ،حلقاء   ت نه 
قواع  لكن   السكانقل  لن الو لى  توفر  ان  األمم  الالزمت  مسا  .قود  ت  عملياو   لرع  ا  من  ناخد 
االنتحار،  لة  و ا محر او  انتحالا  لىإ  ئينببعض الالج   د أ  ماة موسوء المعامل  غتصاب والقتلاال
اء واألطفال سنال  جميع  قلب خطة لنصر ال  نفذ ، و طعةمقاة ال ادر م  من  ةنسو بلا  يلمسم بد لال  كان
خاسن  ال  اروكب اإلى  منو   ،قاطعةم لرج  الرجال  فصل  البوس  تم  نح  نةمسلمي  ي  هج منو  على 

أبيض    لز منإلى    ايقو وس  ، هميتهو   ا  إ بات أور   كلذ ا في  هم الضئيلة بمى ترك ممتلكاتعل  موإجباره 
عيب ق  أمتار   دةعد  بينباً ضر   واوسعوا  ةحد متالم  مألاعدة  ا عن  أخ  خلما  البعض  المذ  وقتل   نزلف 

ن  ا ير ون  لقصفضوا ل ابات تعر حاول الهروب عبر ال  ا منمأ  .تجازاحاقع  مو   إلىن  ونقل الناجو 
األألا وألو سلحة  عليه توماتيكية  القبض  لمالست ساو  أ،  مقي  بعضهم  األاقو   هعلي   طل ي  م    مم ت 
الالقو   اد فر أسوا سوا  يلمر  الا  عقاو في    ن كانوايذ الة  لحمايل  لمتحدةا  ت امعد دمين  صربية مستخ ات 

  مم لأل  عةتابة اللحماي في قوة ا  لتي تمثل بالدهاندية االهول  ت االقو )ندي  ولهلاش االخفمسروقة من  
ب  صر ت  قوا  تر أس  لمجمي الف، و  ز التجمعكار م  م إلىهم ونقل أغلبه ، وقد قتل بعضة(تحد الم
قليل   عدد ا سو   ، ولم ينجو ريباً يعًا تقجم  ل قتلتهم جر   8000  ىلإ  7000بين    اوحيتر   اً ة عدد سنالبو 

عملع  ة ائي تد االب  ةئر داال  مامأشهدوا   اإللى  الجماعيةيات  عمومنه  ،المروعة  عدام    م ااإلعد ت  يال ا 
ت وادي تشيرسكا  التي تمت في    عيةجماال ظل   اً  معدنييداً ق  50  جد وو   جثة  15راج  تخاس   محيث 

ي مسلم ف  1500و  1000بين  وح  يتراما    لقت  امك  .اياحضلا  عض بل معصم  حو   فاً ملفو ا  بعضه
حيث  ر كد   مستو  اليدويةبالقن  قذفوهمو   مليهع  النار  ود جنال  فتح افيتشا  خلصت  ابل  كما  رة ائلد ا، 
قإل  ائيةتد باال الا يى  وتم  بإعداد  أكنف صرب  إلعدام  خطة  مند ع  ربيذ  ممكن  اممسل  د  نة  بوسلي 

ة لكن على  جماعيدام العاإلعمليات    نا مره غيو   ،ةعطلمقاان في  ديجو مو د النيسن التج  يف  الذكور
  جة تينالجثث وذلك  دد قليل من  على ع  ور إالثع لن امكن الممن  يك لم  لت  جهود لتي بذ لامن  الرغم  
  م. لى حجم الجرائ ولة الت طية علمحا ت تخذ ا  يالت يرابالتد 

ا يناث  ( Zepa)زيبا  :ا

ف  وهي  شقرية  "مال  ،سنةبو ال ر   ي  في اً منر  اً ذ أعلنت  م من  األ  مجلسر  ار ق  "  ايو  في 
ال  كان،  1993 اإلع  مفترض من  هذا  يضمن  في حصا   لكن  ،سكانهاة  المالن سأن  بدأ  زيبا  ر 
سقستمر  وا  1992عام    صيم فالج وط  حتى  في    هجومهم ب  صر ال  بدأ.  1995  حزيران  يي  
 ة قبار مال  زكامر   ر  أخوا مرة  تهدفا، واسرينيتشسربى  عل  مهالئاستي  نم  بعد  ال ة أيام "    Zepaزيبا"  
اعة  باتال اال  وقعالمب   وبس،  مايةحللقوة  للجي  وسوء  متصاالالبعيد  يت ت  لم  بذلعه  أي جهد    م 
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  "مالًذا رمًنا" رخر  بمهاجمة  اوقامو   حملتهمب  الصر   صلوا  .1جومالهد   الستخدام القوة الجوية لر 
 لىعا  نو كو يل  د لبعيالي  جبال    يجال  هذا  يفربية  دبابات الصلوا د  جنو لا  غل و ت  المتحدة.األمم    هتحدد 
القصف و   ،القسري   ريوالتهج  ،جماعيلل االقت  السكان من  عانى.  2دينة ملا  احد من وسطميل و بعد  

 فقصلاة التي نجت من  ص ير ل الاز المنإن    حتى  ،ةنيالمد   نًرا ما كبي جزءً الذي دمر  المتواصل  
والمد ما بالجنود  العشرات  و   حىجر لا   ننييتألت  القصفا  .منهممات  ا  تقطع لما  شتد   قةطنملفي 
كان جنود    . 3ستسالم واال ا  حهز  سالًرا من صرب البوسنة بناذ الحكومية إن  وات لقا  رفضت   امد عن

نيران    بشدة من  ت ر تضر   نازلالمي و انبملامعظم    ،جدو    دون  لجيحفظ السالم يحاولون دخول ا
  ت حت  لتاللا  ت باغاكبار إلى  لص ار واهرب ال  ،بةي قر ال  ات با ى الفروا إلمعظم الناس  و   ،ةعيفد الم
اج عاستي  لواكتم  ،ات بابالد ت  توغلو   مظاللنح  البوسنة  "مالء صرب  رمنة"  نطقلى  لألمم    انية ة 

تسليح إلى  لفي اضعي ود  الجنوانضم    ةالدفاعي  طهمخطو مت  تحط عدة أسابيع  في غضون   .المتحدة
  ن م ًحا  يجر   150  الءتم إج،  ء يائسون على إخالنيمد الدة  القض اتفاو   بينما  فرارهم  ءانأ   نالقرويي

ممثلي    قام  ،4سنية سراييفو لبو صمة اإلى العازيبا ونقلهم    نم طفال  ين واألمسن الن  الجئيوالود  نجلا
د العقي  ن و تل الصرب البوسنيق  .دنيينجلي المنت تُ اك  يالتت  افاللحا  فقةبمراقوة الحماية األوكرانية  

اال  ض و تفا ين  كا  الذي  باليتشأفدو   الجنرال  ستسالمبشأن شروط    من   نني  ا  همعو   شديتالم  مع 
  .5زيبا  ن منمدنيي ين الثللمما

 
1  -  Carol McQueen, Humanitarian Intervention and Safety Zones Iraq, Bosnia and 
Rwanda, op.cit. p80. 
2  -  Bosnian Serb assault another "safe area", CNN, on July 16, 1995, Date of visit 
2022/5/26, http://edition.cnn.com/WO7-16/index1.html 
3  - Chris Hedges, Conflict in the Balkans: in Bosnia, Bosnia Troops cite Gassings at 
Zepa, the New York times, on July 27, 1995, Date of visit 2022/ 5/ 26, 
https://www-nytimes-com.translate.goog/1995/07/27 
4  - TRACY Wilkisnson -  Zepa Refugees Terror of siege flight, on July 27,1995, 
Date of visit 2022/5/26, https://www.latimes.com/archives/ mn-28406-story.html  
5 - Bridget conley, 20-year anniversary of the end of safe haven policy in Bosnia, 
on July 21, 2015, date of visit 2020/5/26, 
https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2015/07/21/20-year.  

http://edition.cnn.com/WORLD/Bosnia/updates/july95/7-16/index1.html
https://www-nytimes-com.translate.goog/1995/07/27
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-07-27-mn-28406-story.html
https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2015/07/21/20-year.
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تصفيةذ  فن  في  لاا  وذبحو   ، عرقية  الصرب  المتحدة   ،ةني د الممسلمين  االمم  إجبار  وتم 
حدة  ت االمم المتضمن قوا وكرانية العاملةاألالقوات نسح  كما ا .نةمان ة نطق الم هذه ة ادر على م

  .1زيبا  نةمدين م

 الثاني  الفرع

 السابقة من في يوغسالفيا ألمجلس ا  رهالتي أقا نة م آلا ق اطمنلات في اتهاكاالن

 
التجمتاس  قبم   خر الصااهل  ر  الن  قوات  لقرارات  ل  األمنجمصرب  مات جهمن    لس 
حخو   ،نيي ند للم  يئاعشو   صفقو ،  عسكرية تطال   ال  عنالة  ناشئة  لقا خطير   ت نتهاكاا     نون  ة 

وانساناإلدولي  ال أاراءإج   اتخاذ ى  إلة  علفالا  ةيلدو لا هات  الج  دفع  مما  .ئيةداالع  العمألي   قو  ت 
السللرد   الهعلى  مجلسوج   بم  وقامت   ،2الإنسانيلاو مجي  لوك  وجيه  تب  6833األمن    قرار 

 إلى   لو والوص  يناية المدني، وذلك لحملصربيةقوات الضد ا  وات لنقبل امن  جوية رادعة  ضربات  
 :4نزا  هي اليندائم ياسي حل س

 

 (Sarajevo)اييفو سر: الا أو 

 ح روا وحصد أ  ،1995ى أواخر  لإ  1992من    وات سن  ًا أربعقريبت  يفوي اسر   راحصم  اد  
ار والجنو الف  إلى    ،نيي دنملد  م  أعداد باإلضافة  تحصى  المال  عقلاصن     رت تأ  .اً ينوبد يًا  بين 

 
  ز اإلماراتمرك ت(،ماراات اإلر ضاحلة ملسس )، قةابفيا السالسوغي فيب خمس حرو وين، أ يفيدد در اللو  - 1

 . 24-23، ص  1999 ىالطبعة االولية، يجرات ث االستللدراسات والبحو 
2  -  Carol McQueen,  Humanitarian Intervention and Safety Zones Iraq, Bosnia and 
Rwanda, op.cit. P 81. 

   ط:رابال ظران،  9931 م عال 368 منس االر مجلقرا - 3
-dds-s://documentshttp

entElempen?OdfIMG/N9333019.p19/0/93/33NOC/GEN/NDrg/doc/Uony.un. 
ث  ، وأنهت  ال 9519  عام  في رسكهلة والبوسنوا ياكرواتو  ربياص  ةدقاا  عهم وقية سالاتفاق "  ون تايد  يةاقاتف"  -  4
الحرب  م  وات  سن السيوغسال  في  ألهليةان  و ابقةفيا  ا قس  ،  إلىمت  ك سهر لا و   نةوسالب رالية فد :هما  دولتين  لبوسنة 
البوسنةوريوجمهبوسنة،  لاوات  ن وكر مسلميالم  وتض  س فيفي باري  رسمياً م  ن للسالو قية دايت فات اتقع و   ة صرب 
  :لرابطاانظر  .1995 يسمبرد 14

_DaytonAgree121_951iles/BAf/.orger.uncemakea/p/sitesrgo.unr.keacema://pehttps
pdft.enm 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/330/19/IMG/N9333019.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/330/19/IMG/N9333019.pdf?OpenElement
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/30/صربيا
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/كرواتيا
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/18/البوسنة-والهرسك
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/politics/2015/11/30/النظام-الفيدرالي
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
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نظرًا للظروف و   .1صار الح  من   ت أ ر ا تصحية كله  اية ورع نظافة  و غذاء  ء و ن مااة م الحيات  سيأسا
للطاب مجالن  م  اً كاوإدر   يفواي ر س  في  السائدة للمد   علس  اد متعكز  نية كمر الفريد  والطوائفثقافلد    ات 

إمثت   اوبأنه  ،ديانات لوا  ينية إلا جميعي ب  يشالتعا  ةنيامكل  اات  اليالج  ن  و ن وس لبفي    ، الهرسكة 
إو  اللحاجة  تحقي   أ  ومن  ، ميرتد ل ايد من  المز   اديوتف  اعليهحفا   للى    ن ل عأ   ،لمنطقةل  من األجل 
م  الرغعلى  لكن  و   .19932 عام في  منةة رمنطقلهرسك كوا  ةسنو الب  ةم صا ع  وييف اسر   نمجلس األم
ذلك  م المقصلا  سب  وت  ر،الحصا  رستمان  التالل    تواصلف  بسراييطيالمحمن    ئر سافي خفو  ة 
خالل ن  م  ينة المد   فاعضإ  على بية جهودها  صر اللقوات  اركزت    .3سكانها لمدينة و ة لية هائلماد 

  سؤولووم  حمايةلل  المتحدة  ممألتشير قوة ا  ث  حي،  4ة طيحمل اللتالاح  و فسن  لمستمر م القصف ا
  800  وفي يوم هادئ  فة  قذي   300إلى    200من    حو اة يتر ينمد للليومي  اف  إلى أن القصينة  مد لا

ن ة في  يفقذ   1000  إلى بال  نةمديال  رضت تع    ،طشيوم  األيام فهوادة    للقصف  ا  فيه   تم  يالت  في 
 ثر انت أك، وك5م يو القذيفة في    293  عدلهم  امل  فوييار ستعرضت    فقص لللعدد اإلجمالي    ا ي تو 

ففً ستهداا  المواقع   الا  كوسيفتش مس  :هي  مدينةي  اإلمح  ،وف ى    ، يفوايسر   في  لفزيون توالذاعة  طات 
صحيبنم الر بنم  ،امالع  النقلام  نظ  ،Oslobodjenjek  ةف ى    ي  لدقا  طحنةم  ،والبرلمانئاسة  ى 

ا دوبرين  ،ةدينالم  مطار  ،يسرئيلالمخبز  في  ا  ةقط نوم  ،ينكسال   اجمجمع   Vaseلتسو  
Miskina6،  الهياكل و افيالثق  كذلك  المسو   انك  قد و .  العامة  راف والم  ةالديني ة   والمطار  نةي د ط 

أكثدائمً   ة يربال ة  الجنوبيي  واحلضوا ال  را  تعرض  ،فةستهد مالمناط   منطقة كما  القديمة لدة  الب  ت 
فعشوا  القصفكان      .7يد د شلقصف  يخية  ر التا جئي  أي    في دث  يح  ية ن د الم   طا نمحاء  نميع 

 
1  -  Sanja Kutngak Ivkovic, Johan Hagan, The politics of punishment and the siege 
of Sarajevo Toward a conflict Theory of perceived international (in) justice, Florida 
state University, Law & Society Review, Published By: Wiley, vol 40, 2006, Page 
275.  

 . 3919لعام   482م  رق مناالس  مجلار قر  - 2
3  -  Security Council LETTER DATED 24 MAY 1994 FROM THE SECRETARY-
GENERAL TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL, par183. 43,45,46. 
https://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf  
4- Ibid. para 186. 
5 - Ibid. para 188. 
6 - Ibid. para 189. 
7 - Ibid. para 190. 

https://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf
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مختل اليومأوقات  من  واضح  ن  دو   فة  نمط  ن مو   .1ين المدني  نسكاال  ني بالذعر    بث   دفبهأي 
الو   حظالمال و صاواإلات  يفأن  أجحد ت    قد ار  الدمبات  من    ءزافي  أما  ، نةلمدي امختلفة  كن وفي 

ع مية  سكر غير  المعروفة  المفتوحةاو والش ارس  د مثل  ة يياضر لاع   الوالممة  العالحدائ   او   ر  
ل  مير الهياكد تإن    .2ة نيد لمفي ا  ةا غخطوط المياه واالو   زالخبأفران  ى  ستشفيات وحت لموا  ابرلمقاو 
ت ومتكرر  اب  وجود نمط  على  يلدل  يرهاوتدمة  يمحالماف  هد ى األلع  ات مجهوال  يةر كسلعاير  غ

    .نيا سنإلاي لدولللقانون ا نتهاكات أخر  او  نيمت جاقيتفاالالجسيمة   ات اك من االنته
رمنة"  وهي  فوايير ست  بحأص  حال  أخر    "منطقة  لهاة  في  ال  ،ير ى  ال ب   ةينمد كانت 

ألبر كه م عانت و   متتالية،يع  ساب اء  شدين  ني  جف  د قص  تخ  ،د الوقو    وا أن  ميعي  دات  اد مإري   تم 
الن  وانهار  ،ادً عمه  لمياا في    .3ئة بو تفشي األ  ند متزايطر مخناك  وكان ه  ،الصحي  صرفظام 

المفوضيةضطاو     قصفالو   رانلا    إطال  راستم  كذل  غضون  األمم  رت  للحماية  مت ال  وقوة  حدة 
 لىل إلوصو يان لألحن ا ر ميث مة في كسا حوغير    ةولمفاوضات مط  ة فيشاركملا  ر إلىامر ستبا

الضو   ،ةمعين  مواقع أمن  ا  ، وافلقمان  باللتالعتم  اعدامسا   اء  ذ ال صول  و نع  وم  ،ةإلنسانيت 
كماخر  ألا  واإلمدادات  إجالء   وحتىوالكهرباء    ود لوقوا  لماءوا  مأو  الو   اءذ  لام  اد خاست  تم  ، 

و طفألا كأسال    راطي قبيرو ى  لإ  ي عسكر ن  م  رعذ أي    واستخدم   ،كريةسعو   ياسيةسة  لحالجرحى 
تنع  لم أو  أخ أو  اللاتحويل  ير  محاوالت ر جا  مك  ،دةللمساع  رحتدف   ر لفر متكررة    ت  سوم  ض 
  من قل  أ  ميتسلتم  كان ي  ،1993  ماع  صفتنمل  وبحلو   لكذ لونتيجة    ،القوافلت  راايس   علىاهظة  ب

  ن م   هموغير   ةد حاألمم المت ظفو  مو ن  اك  .4ئية ا نهالبة إلى وجهاتها  و لطماإلغا ة ال  نصف إجمالي
م  معظمه   نكرهائتحدة  الم  أفراد األمم  نم  150الصرب  ذ  أخو ،  اً مد ع  ينهدفمست   ةإلغااموظفي  

  عظم ذ متنفيإن    .5  فورايي س  لو ح  يلةقثالاألسلحة    عاقع جمة في مو مركز المت  السالمحفظ  وات  قن  م
 

شاح    -  1 الصرب ق  ركيث  التعجنلي  ف  ادة  اليلة  ح  تر ظه  التي(  ECJ)مشتركة  م    1  بحلول  دو وجالز  يإلى 
يين المدن  لسكاناصف ضد  وقص  قنحملة    يذلتنف  ،قلاألى  عل1995ألول  ا  كانون   31ت حتى  ر واستم  1991رب

س بهدف  فايير في  بين  عر الث  بو،  جيشقا  ،ةالفتر ه  هذخالل    ،(Sarajevo JCE)  ييندنمال  اطنينالمو     م 
 .  نزا ال ل فترةاو ط مييو  ل شبهك ش بفو ي سراييفن المدنيي قصفو   بقنصداً عم كاورية صربسهمج

2  -  Security Council LETTER DATED 24 MAY 1994 FROM THE SECRETARY-
GENERAL TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL,op.cit. pare 191. 
3-The State of the World's Refugees 1993: The challenge of protection, By United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) | 01 January 1993, Chapter 
Four، page 13. 

 . 41 المرجع الساب  ص-4
تنا   مالا  تو علىالناار  أجل إجبمن  ئن  ارهدة كتحملا د األمم  فراأ  خذ أو  وه  ركمشت  ضر  ل  CEJوجود    ت ب  -  5

صرب وات  قلت قتعا   ةل اياحقيقا لهذه  تو .  (JCE  ئنالرها)ة  سنلبو ا  ف لصرباهد أ   دض  ويةجات  ضرب  عن شن
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ن  و ركنوا يشاا كا ضحايالف  ي ر سك ديد عهت  أيلم يكون ردا على    رافي وضح النهذه الهجمات  ه
  ينة د في سو  ماركالي وسط مقذيفة هاون    انفجرت   1994اط شب  5في  و   يوميةمدنية    ةطشنفي أ

لزمنية  ة ار تفلا  لطو   نإ  .1ن مائة م  رشخًصا وإصابة أكث  06ي  المقتل حو   نعسفر  ا أمم   سراييفو
لى ث عالحواد   ن م  ردد كبيعي  فبوضوح أنه  ثبت  ها ي ر اوتكر   نتهاكات حد ت خاللها هذه اال التي  
يادة  قلامسؤولية  يثبت  مما هانفيذ موا بتوقا عمالاأل بهذه وا أمر  نيذ ال دةقاالر من ت بأمارتكب لاألق

وجهت   ،3م سال لل  ن و تياد   يةقافبرام ات ار    إ   1995عام  ألول  ن او كانالحصار في    ى انته  .2بوضوح 
ن  وا به مقامى ما  عل  همتومحاكم  همتتم مالحقت   لكي  شخاص ألالعديد من ا  مة االتهام إلىالمحك
 . ةنمنا وف اييسر ة منطق يفت اكاتهانيمة و ات جسمخالف

ا   Bihac)اتش )يهب: ثانيا

أ  شتا بيهجي     من  واحد  اهو  يكبر  التي  المسلمون سيلجيوب  عليها    وسنة لبا  في  طر 
  ، ا الصرب يهطر عل ي يسيلتة االبوسن  مالش  منأخر     اءجز أ  ن منمسلمي الين  جئالال  هيلإ  ف د ت
ب ج لى  ا عفً ة هجوًما مكث جيوش متمرد ت  ال ة  نش مما   ،ومةحكال ه  يل ع  تسيطر  يذ لايهاتش  ي  

ا  المنطقة  إلى تعريض  المتحد   اهددتلتي حأد   "األمم  لمنطقة انمنةالة    ودفع انالف   ،4لخطر " 
لنيران    شخص ف  أل  150طنه  يقالذي  اتش  بيه   جي    تعرض   ،رالفرا  ىإلن  ي ملسالم  نجئي لالا  من
الثقيلةالدباب امسؤو ه  صفو ا  فيمر  كر تبشكل م   رورتالم  ائفذ قو   ،ات  أة  تحد الم  ألمملو  خطر  بأنه 
كان  ترويع الس  ىإلد   مما أ  الجي  صربية  كما قصفت الطائرات ال  .5منذ شهور   ة نسلبو في ا  لاقت

 

ا  بوسنةال مواقع   والوُنقالمتحدة  مم  ألأفراد  أ   مختلفة  إلى  جميع  و نوسبالء  نحافي  تلاة  تقهرسك   همبعضي  أيد  دييم 
 .سيطلألل اشما لحلف لجويةات باف الضر ف وقهد ل تحقي أج من  ةريعسك يةمهأ اقع ذات مو  رجخا
  .المرجع الساب 193 الفقرة - 1
 الساب .   مرجعال  419الفقرة   - 2
لظان  -  3 ايلمز ر  لتداياقية  تفد،  سالتا  هي  لسالمون  بار   وقعت  مفاقية  في  األولنكا41  يف  سيرسميًا  عام    ون 

التي دامتساال  يافاليوغس  بحر لة  هاي ن  اقيةفتااله  وضعت هذ1995   ة دات من ق، وقعوات ونصفسنث   ال  بقة 
 . صربلاة مهوريوجرسك هوالنة سبو ، النلتيقتسمن ريتيجمهو  ىإلوسنة لبمت اقسوالهرسك  نةسو بوالواتيا ر ك ،ربياص

reeAgton21_Day1519/BA_lesin.org/fker.u/peacemaesitrg/speacemaker.un.o//ps:htt
fment.pd 
عن     المتناا ف براطاأل  يعمقة إلى جلسابا   نداءاته  د فيه أك  9941م  الع  959م  رق   ر االقر ألمن  ا  ر مجلسأصد  -  4

أعمال فيتسب  أن  نكيم  يةئداع  أي  ايعتص     وقفقح وبتل  لقتاد  بصة  نطقمي  ف  ارلنا   إطال  ي   ورة  بيهاتش 
 . //:grny.un.o-dds-smentdocu/https:  لقراررابط ا رنظا جلة، عا

5   -    TRACY WILKINSON, Bosnia Enclave of Bihac Faces 3-Way Siege, Lose 
Angeles time, July 25/ 1995, last visit,3/6/2022, 
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-07-25.  

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-07-25
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اإلواالق  منعت و   جد اسالمرت  مد   ،رطخلل  ص خ ش  1300ض حياة  وتعري  ية من الوصولنسان فل 
جي  بيهاتش ما    في  ركعالما  ت ر جب  ،روف داخل الجي ظلما تدهورت ا  وسرعان  المدينةى  إل
 لقوات تطفت ااخ  ،م باتجاه بلدة بيهاتشوفر معظمه  مهلاز منرك  ت  ص علىشخ  3000  نرب ميق

توفي  مكدة  م المتحاألم   في  ئينجاللا  ولؤو سمبيهاتش وقف  ى  متجهة إل  ت ة مساعدالفقا  الصربية
ل  فاحت.  1لكألا وجبات جاهزة لظمهعم  الطعام  من  طناً   19  يسرقون   رب الصي بينما كان  األيد 

في  المحاصرو مسلمو   د   بتحريرهمالمتحدة    لألمم  ةعابتلا  "ةنانم قة  "المنطه  هذ ن  ام  من حصار 
سنو أرب تح ات  ع  ال  مطي بعد  من  القوات  مشصربية  مجموعة  ة  اتيو ر الك  يوشالج   نم   كةر تقبل 
م  ماأل  قبل  ينة المحمية مند من إلى هذه العبر بلدة كازي  ا،اتيكرو بوسنة مع  ود المن حد   ةسنيوالبو 
 . 2ةحد تالم

ا: ثال  ( Tuzla) زالوتثا

مدينقت  تع  الشرقلافي  وزال  ة  الشمالي  والجزء  البوسنة    1993  عامفي    .هرسكي من 
كون  أن تيج     ار لقر بموج  ا  ،ةنم طقة رمن   زالو ت  نأعل   يالذ   824رقم  القرار    نمجلس األم د  تماع
عدائية تحت  لاعمال  ألا  ت وكانلحة  هجمات المسلامن جميع    اليمنة" ومحيطها خر  طقة"من  توزال
 جمات هر الم حظ ت ط  محمية لألمم المتحدة  نت مناكا  ةنم نا  اط منلاف  ،3دةلمتحا  مماية األحم

رغم  لى الع    .4ال وسكانها ز و بلدة تى  علم  و جه  أين  شيحظر    ،نيينمد   كانوا  توزالسكان    نأو   فيها
ال   إطتم    ،كابس ر ية صقبل جيش جمهور   ن مطقة مستهدفة  كانت توزال من  الخاص هذا الوضع  ن  م

م  قذائف في احيا األ ن  كثير  على  وملمدي ن  الجوية  اه حيطنة  توزال  قاعدة  ذلك  في  ة  حطوم  ،بما 
خل عها تقع دايم نت جكن كا ماألا ك  لت  ن أن م الرغم    على للقصفا تعرضت  ما  بً لاغو   ،للطاقةال  توز 

 

1  -  Marcus Tanner, Bosnia: Bihac shelling destroys UN peace-keeping role: Serbs 
from 'protected' Krajina step up attacks on Bosnia, writes Marcus Tanner in Zagreb, 
Independent, Wednesday 28 April 1993, last visit, 13/5/2022. 
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/bosnia-bihac-shelling.  
2  -  John Pomfret, BIHAC SIEGE ENDS WITH CELEBRATIONS, the Washington 
post, August 8, 1995, last visit 19/6/2022, 
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1995/08/08/bihac-siege-  
3- COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVIN، NOVAK ĐUKIĆ case, FIRST 
INSTANCE VERDICT para 201, https://ihl-
atabases.icrc.org/app12%20June%202009.pdf  
4 - Ibid. para 202. 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1995/08/08/bihac-siege-ends-with-celebrations/81421e4e-de37-4d04-8562-92551910d7b8/
https://ihl-atabases.icrc.org/app12%20June%202009.pdf
https://ihl-atabases.icrc.org/app12%20June%202009.pdf
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م  ريبدو ي  ف   يةو في قاعدة توزال الج  ةتوزال الواقعة قوة الحماية في  عد قا  كانت   .1نة انم  منطقةال
بعد  من  كيلوم   13حوالي    على  ت ترا  2يضاأ   اهدفوزال  مدينة 

الت.   حالة  الحماية  قوة  أه  أعلنت 
3شي وشيفينيت  الوز ت   لمدينتي   ألحمرا

قذيفة ابأص  5919  و يما  /  أيار  25في    .   مدفعية من    ت 
 هت نتاباراة كرة يد قد  م   نأحيث    ،4ابيجا مباشرة يسمى ك  مدينة سط العا في و م موقمل  301  يار ع
مما أد    5من الشباب   المئات   كهناكان    ا كابيج  جميع في ع الجموت  00:02  لي الساعة واحي  ف

مقت وإصإلى  ال  كابيجااحس  فيلكثيرين  ابة  شه  ،ة  عيانوأوضح  لى  القت  جثث   ل نق  مت أنه    ود 
ن  أكثر م   ةبشخًصا وإصا  71تسب  في مقتل    وأنه  عد االنفجارينا بجراد   فىستشجرحى إلى ملاو 

جميعهم ناك  .6ح رو بج  شخًصا  130 الم  وا  و ه و   7ن ييدنمن  ما  قانو  على  هجو   هنبأ   نياً و صف  م 
   .8مدنيين وهجوم عشوائي 

تدام ح     منتوزالن  ا كس  عانى  ترةالفخالل هذه    ،1994-1993  ره أش  10وزال  صار 
ة  ئفد تأي    كن هناكباء ولم يء والكهر والد ال ذاء وا في  اد  نقص حن  مو   الحرب ف في  صقف  أعن

 .9اعة جم ر ال أ من اميً يو شخًصا   06من  رب يق ما تقريًبا ومات 
ا    eGorazd 10 زديغورا :رابعا
بلد   وبلد هي  علة  تقع  ضية  والال   شر   في  درينا،نهر  ف  فاى  ع   هرسكبوسنة  م  ا في 
يسي واحدة من  ال  يزد راغو   ت نا ك  1993 اعلطر  ة جيوب  في شر   لمسلميها  بعد  بو الون  سنة 

 
1 - Ibid. para 204. 
2 - Ibid. para 205. 
3 - Ibid. para 206. 
4 - Ibid. para 240. 
5 - Ibid. para 241. 
6 - Ibid. para 243. 
7 - Ibid. para 354. 
8 - Ibid. para 355. 
9 -  Joshua N. Weiss, Tuzla, The Third Side, and the Bosnian War, P6.  

 scase/.org/enicty://www.sttph لرابط:ر اانظة مكمحلا وقعة من مذأخو عية ماقالحقائ  الو  -  10
 : للمزيدر انظ

Carol McQueen, Humanitarian Intervention and Safety Zones Iraq, Bosnia and 
Rwanda, 2005, PALGRAVE MACMILLAN, New York, P78. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2F9780230554979.pdf 

https://www.icty.org/en/cases
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2F9780230554979.pdf
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ال المتاقاندال   بين  و لسل  تصرب  مين  ل خال  تحدةالم   ممألل  1رمنة" نطقة  "مها  الن عإ   مالبوسنة 
 .2الحرب

الجي     البوسنة  محاصر صرب  ظروًفا  المساوعرقلو   تطا ،  ال  يةعيشوخلقوا  عدات ا 
  19و  1995  أيار  26. بين  3وحرموهم من الماء  وال ذائية،لطبية  ات اد اد مإلما ايوال س  اإلنسانية،

الثانيكان البوسنية   ،1995  ون  القوات الصربية  الحفت  من قوا  أكثر من مائتي  اعتقلت  سالم  ظ 
واحتجزتهم    يد ز بما في ذلك غورا  فة،مختل  ن العسكريين التابعين لألمم المتحدة في مواقعلمراقبيوا

بما في ذلك مواقع ذات أهمية استراتيجية أو عسكرية    صربسكا،  ريةهو جم  يفلفة  تفي مواقع مخ
شما لحلف  الجوية  الضربات  ضد  محصنة  مواقع  جعل  أجل  ولمنمن  األطلسي  استمر ل   ارع 

خل ظ سالم دات حفقوا  د لحماية قد وضعت بعالمتحدة ل  األمم  ةو ن قتك  لم  .4  .يةات الجو لضربا
بلا اجي   المست سب   في  ملنقص  و تمتعت  ناكو   تلقواار  على  قليو جد  عدد  بين  مراقالمن  ل  د 

 .5المدينة  لخالعسكريين دا
 

 ني الثالمطلب ا

 ابقة سال سالفيا محكمة يوغ  يفة ة بالمناطق اآلمنالقضايا المتعلق


ال  ت كلو أ  امحكمإلى  الدولية  بيلخاصة    ائم جر ب   ةلمحاكماو   ي حقتلا  ،بقةالسا   وغسالفياة 
فكبرتا  يالت  ةنسانياإلائم ضد  والجر ب  حر ال يوغسالفيات  إقليم  كمة حمالت  وجه إنشائها    ذ من  .ي 
اضي  نساني على أر اإللي  نون الدو يرة للقاهاكات خطكاب انتشخصًا بارت  161  ىلإاالتهام  ائح  لو 
ب ومحاك  يمتوقفي    ت ح ونج  ،20016  و9119امي  ع   بين  السابقةا  فيسالوغي رموز مة  عض 

الحرب   ميمجر  نثيرا م، لكن  كفيتْش و سو لي م دانلوبو سالساب   ايبر ص سئيوكذلك ر  وسنةصرب الب

 
dds-nts://documehttps- ر الرابط:انظ ، 1993لعام   819قرار مجلس ألمن رقم -1

f?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/05/PDF/N9326205.pd

 apm- icty.org/www./:/psthtابط: نظر الر ا سابقة،الة الجنائية الدولية ليوغسالفيا حكمقع الممو  - 2
  .باالمرجع الس - 3
 .ب جع الساالمر  - 4

5 - Carol McQueen, Humanitarian Intervention and Safety Zones, op.cit, p 77. 
 

6  - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993-2017. 

https://www.icty.org/en/press/tribunal-convicts-radovan-karadzic-for-crimes-

in-bosnia-and-herzegovina 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/05/PDF/N9326205.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/05/PDF/N9326205.pdf?OpenElement
https://www.icty.org/en/cases/interactive-map
https://www.icty.org/en/press/tribunal-convicts-radovan-karadzic-for-crimes-in-bosnia-and-herzegovina
https://www.icty.org/en/press/tribunal-convicts-radovan-karadzic-for-crimes-in-bosnia-and-herzegovina
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رمنة ولكن  أنه مناط     ن المحكمة لم تتناول الموضو  علىأ  على  التأكيد وال بد من    .ءالقط  لواظ
  . رافية معينة تناولته على أنه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني في منطقة ج

ية  لدولئم ارالجمرتكبي ا  ةقبعام  يفهام    دور  المؤقتةجنائية الدولية  لا  كمةلمحمارست ا 
وقعت ا االي  ف  لتي  ق  ،نمنةمناط   م الق  كمةمحاب  ت ماحيث  اادة  ارتكبوا ين  ذ ل اجرمين  لمن 

الجسيمةاالنته  يو ممناط   ال  تلك  يف  اكات  ا علقوا   متهلمخالف   السابقة  ا فيغسالن    لي دو ال  نون اقلد 
لجاو ي  نا سناإل والتطهير  ا  مرائ رتكابهم  و لقتل  منوغيره   يةاع جملااإلبادة  العرقي    نتهاكات الا  ا 

   الجسيمة.
الدو نو قاالذ  إلنفا  ة رلي  ة كمالمح  ذهه  كللتش الن  تكريار باعتب  نيا نسإل ي  في  سابقة   سها 
عد  وي،  هايلفعوت  ياإلنساني  لدولالقانون  قواعد ا  يح فلرو ث اوب  اد،ألفر لجنائية  لاية  لو د لاالمسؤولية  

 ي. دوللا عمتيها المج توصل إل زات الهامة التياجمن اإلن  هذا
األ المتحد مي قال  لألمم  العام  إنشا"  يريش و غوتونيأنطة  ن  الجنممحكالء  إن  ية ولالد ية  ئا ة 

  م الجرائ  تكاب أخطرار   عن  لينسؤو المقبة  اة معضرور ب  ياً لو د   أظهر التزاماً الفيا السابقة قد  وسليوغ
 .1" التعافي سهم في عمليةأ ما ب  م،لهماأعلتهم عن اءومس

 

 األول ع الفر

 نة اآلم  اطقلمناعن االنتهاكات في  فيا كمة يوغسالمحادرة عن صلا ماحكألا
 

عالص  امحكاأل  ت مهسا امح   نادرة  يوغسالفيا  قوا كمة  انفاذ  في  القانون لسابقة  ي ولد لا  عد 
الذ نسا اإل اني  واب  ط طويالً رتبي  الوقاية  االنتهاكات  دية  الفر لية  المسؤو تكريس  و   ة،رقابلآليات  عن 
  اهماردة في نظا الو ئم  بمعاقبة مرتكبي الجراك  وذلللجاني    فرديةال  ة ينائجللتي تستلزم المسؤولية اا
 .  سيسااأل

المق • الدضية  ضدعاعي  بقيدملا  Radovan Karadzic  "اديتشر اكن  فادو را"  م  سجل  ة 
 :2( IT-95-5/18) مبرقالمحكمة 

 

ألول نون اكا21  ،ةلدوليا  يةة الجنائلعدالالسابقة أرست ا  ةيوغوسالفيمحكمة    ش:غوتري م المتحدة،  أخبار األم  -  1
 s.un.org/ar/story/2017/12/375612https://new: . انظر الرابط02/6/0022رة تاريخ الزيا ،0172

التان  -  2 في  موقع  يصفاظر  ليوغسالدوليئية  انجلاكمة  لمحال:  علىالسابق  افيالة  ال  ة  ولية" لدا  اتملو معشبكة 
 radzicse/kaca/gcty.orwww.i://pshtt :"ترنتناال

https://news.un.org/ar/story/2017/12/375612
https://www.icty.org/case/karadzic
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رادو   صر ريو هلجم  اً س يئر   نافكان  المسلقائوال  بسكاة  للقوات  األعلى  حتى  حد   تموز ة 
تم    ،ماً عا  13  نمثر  ألك   قاً ليط  لظبعد أن    لمحكمةا  عهدة  ىإل  كاراديتشرادوفان    لُنق  ،1996

اد راكابول  ق ع  يلذ يتش  في  ر ص  فيه  ليُقبض  التابعة   ةد حو في    2008  وزتم  21بيا  االحتجاز 
  ا ش ت في سراييفو وسربرنيتبرتكتي ات الهاكا تن الاعن  كمة  احملا  ت قام  .الهايفي  دة  حتم المملأل

 .البلديات ن وعدد م ،مناألمجلس  ة من قبلنرم  ط انكم  المعلنتان
  :1كم حال 
او   األو التهمفي  ا  مذنبً س  لي هم  المتية  تدائب اال  ةدائر لجدت  ا)  ىلة   ،2( ةيلجماعاإلبادة 

مة ضد  جري  اد طهضالا )  ةثل اثلة االتهمو   3( ةياعجملاإلبادة ا)نية  ا ثال  مةته لا  :نتيةافي التهم      نذ مو 
اإلمجري  بادةإلا)   ةعالراب  ةالتهمو   (اإلنسانية ضد  الخاتهالو   (نسانيةة  د ض  ةيمجر ل  القت)  ةمسمة 

السالتهمو   4( نيةنسا اإل ترحيل ال)  ةابعلسا  ةمهالتو   (لحرب اف  اأعر   وأنين  لقواك  انتها  القتل)  سةاد ة 

 
1  - Case No: IT-95-5/18-T, Judgement of: 24 March 2016, RADOVAN 
KARADŽIĆ, PUBLIC REDACTED VERSION OF JUDGEMENT ISSUED ON 24 
M A R C H  2 0 1 6 ,  P a r a  6 0 7 1 ,  6 0 7 2 ,  p a g e  2 5 3 7 . 
https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf 

،  ، عرقيةوميةكمجموعات ق، الكروات والبوسنيينمن المسلمين البوسنيين  ضد جزءالجماعية اإلبادة ة همت - 2
  ،مثلبلديات ال بعض في ،دينية

Bratunac, Foca, Kljuc, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica and Zvornik.، ظران : 
- Case No. IT-95-5/18-PT, IN TRIAL CHAMBER III, Date: 19 October 2009, 
RADOVAN KARADC, para36, 38, p 16, 
https://www.icty.org/x/cases/karadzic/ind/en/markedup_indictment_091019.pdf. 



في سريبرينيتشا بقتل رجال وصبية  المسلمون  البوسنيعلى  للقضاءارك في عمل إجرامي مشترك ش --3
ينوي تدمير  رادوفانكان تشا. سريبريني   لسن بالقوة منالنساء واألطفال وبعض كبار ا إخراجو سريبرينيتشا 

مدرًكا أن  ، دينيةو  ةعرقي ،قومية ت، كمجموعاالمسلمون في سريبرينيتشا كجزء من البوسنيين المسلمين ون البوسني
:انظر .هذه اإلبادة الجماعية كانت نتيجة محتملةمثل 

- Ibid. para 41,42, p 19. 
4  -  ( المادة  الجع(  5تنص  اإل  مائ ر ن  األسظانال  منية  اننسضد  على  فالسغو يحكمة  لم  يسام   مة للمحك  ن:"أيا 
ابع ط  ان ذاء كاسو   ح،لمسا   ز ن  في  ُترتك ا  عندم  يةالتالئم  رالجين عن اولاص المسؤ ألشخااضاة  مق  سلطة  لدوليةا
(  هد)  النفي  (د)  ،قا ر ستاال(  ج. )اإلبادة  (ب)العمد،  ل  القت(  أ):  ينمدني  نسكا  أي  وموجه ضدداخلي،  ولي أو  د

https://www.icty.org/x/cases/karadzic/tjug/en/160324_judgement.pdf
https://www.icty.org/x/cases/karadzic/ind/en/markedup_indictment_091019.pdf
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اإلن ضد  الثام تهالو   (ةاني سجريمة  القن لا)  ةنمة  اإلنسانيةمة  جريي  سر قل    سعة تالاالتهمة  و   (ضد 
العهمالتو   (رب لحا  فأعرا  أو  ن ين واقل  انتهاك  اإلرهاب ) على ين لقانو ا   غير  ات جماله)  اشرةة    ة 

  أو ين  قواناك لانته   ائنرهالذ  أخ)  شرادية عالتهمة الحو   (ب ر الح  فاو أعر ن  ين ك لقواانتها  يننيالمد 
ا و   ،(ب الحر   رافأع بالسوفاراد   ى عل   كمها ح  ةيئ اتد ب الارة  ئالد أصدرت  لمدة  ن  ان  كو   ،سنة  40جن 

  ح  ي  بات إل  او   اءر جإل واعد  لقا  من)ج(    101 عدةقابال   مالً وع  2008  موز ت 21  المتهم محتجز منذ 
 .1حتجازفي اال قضاه ذيلا قت لو ل مانئتاال ى عل لصو لحله ا
 
م  برق  مةكحملايدة بسجل  قمال  Ratko Mladic  "يتشيالدموا  راتك"م ضد  لعاا  مدعيلا  قضية •

(92-90-TI(2: 
ميالديتش    العا  قائد كان  جمه األركان  لجيش    (،كوالهرس  البوسنة)  كاصربس  رية و مة 

  ر ا يأ  31  فيلسابقة  ا  االفيوسيوغة لدولية الئيناج لا  ةكممحلى الإ  ُنقل  ،2011أيار  26ي  ف  اعتقل
  ن اك،  7120  تشرين الثاني  22  يف  كموصدر الح  2012  أيار  61  في  مةكاالمح  بدأت   ،20113

 .كلهرسبوسنة والا يفية لد ب  15و رنيتشا اييفو وسربسر في  ت ب تك التي ار  مئ االجر  نع م كحال
 :4كم الح 
دة ا باإل)  ولىاألمة  في التهمذنبا    سيتش ل دي مالو  ك ترا  مهتملا  أن   ة االبتدائيرة  ئاالد   وجدت  

 : ةانتي ملته اب  ةكشتر المإلجرامية ا ات سسؤ ملف المخت يف و ضكع ن  ذ وم، 1(يةاعالجم

 

ة  إنساني لالألفعال اا(  ط)نية،  وديرقية  سية وعياس  سباباد ألهاالضط(  ح)  باصتاالغ  (ز)  ، التعذي(  و)،  الحبس
 ."  خر األ
على  ل  ه الحصو ليح   بات،   اإل  اعدائية وقو د اإلجر القواع   ( منج)  فقرة  ( 011)   مرق  يةفرعلا  عدة للقاقاً تطبي  -  1

جز  احتُ   يالتترة  لفا  نع   ُمدان الص  خ شإلى الد  يرص   ُيمنح  : لىعلمادة  ات  صن  سجنلبا  مضاه لوقت الذي ألمقابل  
   .فنا ئ ستاالأو  ةمحاكار المتظو بانأ  مةكمحال لىإ لتسليمها انتظارً  لحجزا ن في ص الُمداا الشخلهالخ
في  ظنا  -  2 موقع التفاصير  الدينائجال  المحكمة  ل:  السفيليوغسال  وليةة  المعابقة  ا  شبكة    ةيللدو ات  اعلوملى 
 dicase/mly.org/caww.ictw/:/https. ":النترنتا"
ند  ع"    على أن:  السابقة سالفيا  ليوغ  ة يالدولية  ئنا جال مةمحكلل  اسي م األسظان النم   ( 2)  دبن  ( 91)المادة  ص  تن  -  3
إ اي  عدمال   طل  على  لقاضي، بناءليجوز  هام،  اتى قرار  لقة علمصادا بض  لقبا  تذكرالم وا  امراألو   ارصدلعام، 
 "مة اكمحال سيرل مةكون الز ت أخر  قد وامرأوأي  و نقلهم،يمهم أسلت  هم أوتجاز حاص أو اشخألا ىعل

4 - Case No: IT-09-92-T, Judgement of: 22 November 2017, RATKO MLADIĆ 
PUBLIC WITH CONFIDENTIAL ANNEX, para 5214,5215,5216, page 2474-
2475. https://www.icty.org/x/cases/mladic/ -4of5_1.pdf 

https://www.icty.org/case/mladic
https://www.icty.org/x/cases/mladic/%20-4of5_1.pdf
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اتهال  ال)  ية لثانمة   ( نسانية إلا   ضد   جريمة  االضطهاد )  ثةالثال   التهمةو   2( ةيعما جاإلبادة 
الر التو  ضي جر   بادةإلا)  ابعةهمة  امة  الخاالتهمو   (يةان نسإلد  اإل  مةير ج  لالقت)  ةسمة    ( نسانيةضد 
ة  جريم  لحيتر ال)  ابعةة السمهالتو   (رب لحا  افن أو أعر ني واقل  اكهتنا  العمد   لالقت)  ةسد السا  همةالتو 

الالإنسلا  لفعلا)  الثامنة  ة مهالتو (  انيةاالنسضد   الناني  في  ضد    قسري لا  ل قمتمثل  جريمة 
التاس  3( اإلنسانية التهمة  اإلو   ( لانتهارهاب  عة   العاشرةالتهمة  و   ب(حر لا  فأعرا  وأقوانين  ك 

 أخذ) شرع الحادية ةمالته ب(حر لاعراف ا وانين او قلك انتها 4ن ي المدنينية على نو قا غيرجمات ه)
 . ها(أعراف وين أوان لق لفةائن مخاهر 

با  حكم  الدائرة  ع  هان   لىم عكلحا  ص ن  ،5المؤبد جن  سلعليه  ن ألعقوبة  اعند تحديد  لى 
  ت بارتك  التي  رائم لجا  ث أنمن حي  اهتكابار ب  يتشمالد   ني تي أد ئم الاجر ة ال ور طخ  عتبارفي اال   تأخذ 
 .6ةيللبشر  ةفرو المع رائمالج بشعأ نبي من   يه
ال • اعدمقضية  ضد  اعلي  مقيدة  ال  Slobodan Miloševićيتش  ميلوسيف  ناودوبسلم 

 :7( IT-02-54) مرقب ةم كلمحا سجلب

 
للم األاالنظمن    ( 1)  ندب(  32ة ) داالمتنص    -  1 الجساسي    أن: "   علىة  السابق  الفياوغسلي  ليةلدو انائية  محكمة 

يمة جس اكات  انتهب  ا بارتكنين  ادلماص  األشخا  ىات علبو لعقاكام و ح األوتفرض    م كاحاأل  ةائيدتباال  در الدوائرصت
 . وليالد يساننون اإلنللقا
  د هالك بقص  م والدواء طعالى العصول  الح  من  نمار الح  انهيبمن  ية  شعيوال مض أح فر   عمدت  دةبال اإلتشم  -  2

 . 498ة ر فقل، اRADISLAV KRSTICي قضية فة البداية فغر ر حكم انظ .نسكاال من جزء
أنئاالست  ةئر ادوجدت    -  3 به"  ناف  اعفي  يظلض  أنمكروف  القا  يكون   ن  أفعاًل   سري لنقل   اررً يسب  ض  ا اسيً س 

زء  و جل أة كلى وفادي إي تؤ تالالظروف    بحضور  لقسري ل اقالن  يةت عملتم  ذاسيما إ  ال  ا،رً خطيًيا  عقل  وأ  اجسديً 
الصادر  :ظران"نيلنازحا   لسكانان  م ان غر ع  الحكم  ببافو ضد    ناف ئستالفة  -IT-05ة رقم  يقض،  شتوقيوبدين 

88-A ، 30 صادراللحكم  ا January 2015 ، 831 ةالفقر.   
  امنظال  ن م  3المادة  شملتها  تالي  بالو يم  نج  اقياتتفال  لمشتركةا  )أ( ( 1)3ة  ماد ال  يفك  اهاالنت  ا هذورد    -  4

 ة.حكململسي األسا
عند    "أن    على  بقة الساا  يسالفغو لي  ية الدولة  ئية الجنامحكملاس لاألسمن النظام    ( 2)  دبن(  24) مادة  التنص      -  5
اصدإ ادو للينب ي    م،ألحكاار  أئيداتالبائر  تأخة  خطمث  املو ع ن  ا بالحس  ي فذ  ن  ا ور ل  والظر لجة  ا رو م  ة  لفرديف 
 . "مدانال صلشخل
يا  فسالية ليوغلدو لائية  لجناع المحكمة اة موقبقالسا  الفياغسمة يو كمحئي لنهاال  ائياالبتدم  حكال  راقر نظر في  ا  -  6
شع  بقةساال ايللدو اعلومات  الم  كةبلى   " النترن الة   بط:رات" 
f12171/ne/ic/tjuges/mladx/casrg/oty.c.iwww//ps:tth . 
ط:  لرابا  "ترنتن"االت  علومالما  لى شبكةعة  قبالسافيا  لية ليوغسالالدو   يةجنائلكمة امحقع الو م  صيل:تفالل  نظرا  -7
gu#tjcviilosen_mdae/sloboorg/casw.icty./ww:/pstth 

https://www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/en/17112f
https://www.icty.org/case/slobodan_milosevic%23tjug
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  الفيا سو غيو   وريةمهلج  ساً ئيور   ،1990ألول  كانون ا  26تبارًا من  اع ا  صربي  رئيسكان   
على  ا  األفلس الد مج  سرئي  ضاً أي  كان  ، 2000  وبرتأك  6حتى    1997يوليو    15ن  م تحادية  الا
  2001  نساي ن  1  في  ل قتُ ع ا   .سالفيغو للجيش اليو   د األعلى لقائة وايد ا حتفيا اال الوغوسيرية  و هملج
السلطات    من الو   ة الصربيقبل  المحكمة  إلى  اجنا ُنقل  افالسغو ليو   وليةد لئية    29  يف  بقة ا سليا 
ا  ش ينيتبر يايد وسر ر وغو   هاتشجيوب بي  يف  بت تكر ا  التي  الجرائم  كمته عناتمت مح  .2001ران  يز ح
اتها ث  ي ح،  منة"األ  اط  نلما"  ا يبز و  ميلوس تم  االنتهاكات    يفيتشم  ارتالعن  اف  كبت تي  ة ن وسبلي 

االمنة"   فيك  والهرس اوليمسؤ الس  أسا  علىوسربرنيتشا  اتش  بيه  "المناط   اا نجلة   اً وفقية  رد لفئية 
لسألا ظام  نالمن    1( 1)  7  لمادةا أ وعل   ،لمحكمةاسي  ال ينائ الج  ة سؤوليمالس  ساى  مسؤولية    ،ايلعة 
 :3انتية  مبالته من النظام األساسي 2( 3) 7ادة لملقا هم وفرؤوسيم لاعأف نعادة قلا
 ،(4 دةماال ةلجماعي بادة اة )اإلاعي طؤ في اإلبادة الجمالتوا ،جماعيةادة البإلا -
ل أعما  ،اد إبع،    ذيتع  ،نقتل، سج  ،ةد إبا  ،ةنيقية أو ديعر ياسية أو  س  ب سباأل  طهاد االض -

 ،(5ة المادة ياننسإل ا ضد ئم ار )الجي  سر قالقل والن ،نيةنساإ غير
غير    الترحيلكبيرة،  ة  انامع  في  ب  س تال  د متع  ،ي  تعذ ال  المشرو ،الحبس غير    ،د تل العمالق -

الوتدمير  ،  نقل  وأ ني  القانو  الممع   ستيالءواال  ا نطواسع  )انتهتللى  جسيمة  اككات  ات 
 ،4(2ادة الم ،4919ام يات ع ق فاات يمفاقية جن تال

 
  هذا   من  5لى  إ  2  ناد مفي المو   يهالإ  رالمشامة  يللجر   طخطشخص    لك"  أن:  على(  7/1تنص المادة )  -  -  1

أم  ،ليهاعحرض  و  أ  ،ألساسيام  االنظ ساعد    ها،بارتكأو    بها،  رأو   ؤوالً مس  ليها،عرض  وح  ،ر  أخقة  ير بطأو 
 ."ةريملجا ن عكل فردي بش
من    5إلى    2  اد من و مالفي    يهااألفعال المشار إل  ي منس ألو مرؤ لا  رتكاب" ان  أ ( على  7/3ة )دنص المات  -  2

لمرؤوس  أن ا  له يعلم  يجعبسلديه    نو كاعلم أي   انكة إذا  يائنة الجؤوليمن المسيسه  ئفي ر سي ال يعساألا  مالنظا
لة  و عقوالم  زمةالل اءات ار جاإل  سذ الرئييتخم  ولك  ذل  علفه  يو كان لدأ  العألفثل هذه ااب مارتكك  لى وشع  انك
 ."ا هيكب مرت قبةهذه األعمال أو معامثل  منعل

3 -Case No. IT-02-54-R77.4, SLOBODAN MILOSEVIC, case information sheet, 
https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/ci _slobodan_en.pdf 

  أمرون ي  ون أوكبيرتن  ذيشخاص الاأل  حاكمةية مبصالح  الدوليةمة  ك حتتمتع الم    :انه   لىع(  2)  ادةمص التن-  4
جيق تفا ال  ةجسيماكات  انته  اببارتك اوه  ،1949أغسطس    / ب  ر  12ة  المؤرخ  مني ات  التالفعألي    د ض ية  ال 
أو  األش اللماخاص  اتأحك  وج بم  حميةممتلكات  ذام  جنيم  و أ   يالتعذب(  )   العمد  لالقت  (أ) :لصلةات  فاقية 
ذل   بما  ية،ساننإالال لمعاملة  ا الفي  عمتس ال  ج()  يولوجيةبال  تجاربك  في  اً دب   إصديدة  ش  معاناة  ة ير طخابة  أو 
ر ر تب  ريةعسك  ةهناك ضرور ن  و ن أن تكها دو يلء ع االستيالو   تاتلكلممل  لير الشامدملتا)د(    بالصحة    أوجسد  لاب
 ادية ة معات دولة في قو خدملاأو مدني على  رب  حر  يام أسإرغ  )هد(    ةيتعسف   ةقريوعة وبطصورة غير مشر لك وبذ

https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/cis/en/cis_milosevic_slobodan_en.pdf
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قاسية  ،  تعذي  ،لتق - الخرالم  اشل ا  يرتدملا  ،معاملة  أو  القر   ال  ب  ضرورة    يبررهلذي 
مكرسة للتعليم  لا  ةالمؤسسات التاريخيو  ار  تعمد لآلرر الملضا  أو  مد تعملا  رالتدمي  ،عسكرية
ا  ن،الديأو   ن  نيقوا  ت اكا)انتهلمدنيين  اى  تداءات علاع  الخاصة،  أوالعامة  ت  ممتلكالنه  

  14وفي  .  2006رذار    11  فيوسيفيتش  ميل  ودانوبسل  يتوف  ، (3ادة  الم،  رب حلا  وأعراف
 .مضد المتهءات إلجراا  يةئتداب اال ةر ئاد ت النهأ ،2006رذار 

  المحكمة  ل المقيدة بسج   Radislav Krstic  تشتيف كرسالاديسر   عام ضددعي اللما  قضية  •
 :IT 1)-98-33)قم ر ب

  ن عي  البوسنة  رب ش صيجع لابتالا  درينل   يف  د ائ  قئنااألركان    يسرئيتش  رستن ككا 
ة ئر الدا وذكرت  يةماع جال ةد اباإلب يهشخص ُيحكم عل أول .1995و لييو  13في ا لسالح درينا قائد 

يد بما    ة عتنمق  بأنها االبتدائية   ق ج  بادةاإل  ة جريمأن    كلشل  مجاالً    ال  ارتكماعية  في    بت د 
  .نيتشايبر سري
 :2محكال

اائر الد   صت خل  إة  أالبتدائية  "راديلى  كر ن  الرتكابهمذنيتش  ستسالف  اإلبادة   جرائم    
القاالضطهوا  3عية الجما والمعاملة  القتل  طري   عن  وترويعإلنسانياوغير    ية ساد  السكان    ة 

 

  قل نني أو النو قا لغير االترحيل  (  )ز    ةيظامنو   ة عادل اكمة  في محه  من حق  مدني  وأحرب    يرأس  انرمتعمد ح  ()و
 .  نرهائكالمدنيين ذ خ)ح( أ  لمدني ينونغير القاس بحال أو
 : ت"نالنتر ة "االدوليعلومات  الم  ةابقة على شبكالس يافوغساللي  ة الدولي  ةجنائيلاة  المحكم  تفاصيل: موقعظر للان  -  1

stickrs/ex/cascty.org/.iwww//:tpsht.  
 .  146-97ية(، ص كاديماأل ساطألو يل الإلنساني دا ين الدوللقانو ا) ، معتل شريم: اً أيضظر ان 
كح  رسيا  - )المي لز سن  الدواجه،  االدو   القانون ت  كااالنته  لوطنيةوا  يةولة    -405ص  ،  2009  ،ي(نإلنسالي 

418 . 
2 - Case No. IT-98-33-T, Judgement of: 2 August 2001, RADISLAV KRSTIC, para 
727, page 255. https://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf.  

جماعية بادة الإلا  ن و كبلذين يرتا  خاصشاأل  ةطة محاكمسل  يةالدول  ةمللمحك  -  1  :هلى أن( ع 4)  ةادتنص الم  -  3
ذه  من ه   3ة  ر قلفا في  رة  المذكو     ر خل األفعااأل  ني م ب أارتكاه المادة أو  من هذ  2رة  لفقاي  فدد  محنحو اللعلى ا

الباإلبا  قصد يُ   -  2  لمادة.ا ادة  أي من  أا دمير  الت  صدقب  لمرتكبةا  ةيالتالعال  ألفجماعية  الجلكلي    عة لجما  يئز و 
إقو  الجما)أ( قتل أعض  ها هذه:فتصب  ةنيية أو ديرقو عأ  يةن مية أو  أو عقلي    رر جسدي  ض لحاإ(  ب)ة  اعء 

د( جزئيًا )أو  ليًا  لمادي كها ار مي صد بها تدقيُ   يشيةف معو ر لظ  عمداً   اعةالجم   ضا( إخ )ج  ةماعجال  رادر بأفخطي
  . موعة أخر مجلى إ  اً ر سمجموعة قال الل أطفقن هد() لجماعة ا داخل اب جنإلا إلى منع فدهبير تتدا فرض
عل ي  -  3 العاق   األفعال  ا)أ  الية:تى  ال)ماعية  الجدة  ابإل(  التآمر   التحريض  (ج)عية  جمالاة  دبااإل  رتكابب( 

عل لعلناو ر  شالمبا اي  اإلبر ى  مح)ماعية  الج  ةادتكاب  اإلد(  ارتكاب  الت)  ةيلجماعادة  بااولة  افؤ  طوا هد(    ة إلبادي 
 .عيةالجما

https://www.icty.org/x/cases/krstic
https://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf
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ة والقتل بوصفه  للمدنيين من مسلمي البوسن   صية لشخت اتلكاممير المسري وتد نقل القمدنيين والال
لقوانتهاكا ب  حكمت وقد    ،الحرب   عرافأ و نيين  ًا  لعليه    ش تيتف كرساستأن   .1ماً عا  46ة  مد السجن 
  .ةيالبدائرة دان ادر عالصكم حلا

هذه   وقائعالمحكمة أن    ت د كأ:  04202يسان  ن   19في    راد الص  ةفي انالدائرة االستئ م  حك 
أبشل   تتعقضية  ال مدياسي  سكل  في  وقعت  التي  سر باألحداث  ن  وتشريتموز   في   اش ترينيبي نة 
رض أن فتالممن  كان    حدة والتيمتلاألمم  ل " التابعة  نةنما  لمنطقةا"ب  يت  سم  التي  ،1995اني الث

 .3حيطة لمحرب الاين من يدن انها المة سكيحما  شاؤه فيهتم إن   نبة جي  رمثا تكون بم
مشترك   ت  أل  إجرامي  مشرو   في  شريكًا  بوصفه  كرستيتش  إدانة  االستئناف  دائرة 

الجما اإلبادة  إلى  ،  عيةالرتكاب  توصلت  مذن  أكما  كرستيتش  ج  ن  في  اإللمساعدته  بادة  ريمة 
إدانة ا  ية أخطأت في رفضهائ د تالدائرة االبقررت دائرة االستئناف أن  ،  الجماعية والتحريض عليها

بين   الفترة  في  ارتكبتا  اللتين  واالضطهاد  اإلبادة  في جريمتي  بوصفه شريكًا    19-13كرستيتش 
مسؤول،  1995تموز   مستو   حددت  اإلبادة  لكنها  على  وحرض  ساعد  أنه  اعتبار  على  يته 
بوصفه  ش  ستيتتئناف إدانة كر ضد اإلنسانية، أل ت دائرة االسطهاد بوصفهما من الجرائم  واالض

الثالثة المادة  بموج   القتل  في  إلى    ،شريكًا  مذن  أوتوصلت  كرستيتش  القتل  مساعدته  ل  ن  في 
ت إدانته بوصفه شريكًا في ، كما أيد حرب اكًا لقوانين وأعراف العليه بوصف ذلك انتهوتحريضه  

الحرب  لقوانين واعراف  انتهاكًا  باعتباره  المحكمة حك،  القتل  بالأصدرت  لمدة  مًا جديدًا    35سجن 
 .4سنة 
العع المد  ةيضق • بيد المقVUJADIN POPOVIĆ"  قيتشوبو بادين  جفو   "ضد  امي  سجل ة 

 :5(IT- 05-88محكمة برقم )ال

 
) مادالتنص    -  1 ب24ة  األا  من   ( 1)   دن(  ا لل  يساسلنظام  الدو محكمة  ليو للجنائية  ان  بقةلساا ا  يالفغسية  :"  على 

الع إلى  تدائية  باال  الدوائر لجأ  ت،  مدة السجن  يددد تحعن.  نجلساة على  بتدائيالاة  دائر ال  ارضهفي تالتقوبة  تقتصر 
 ".قةسابالفيا السو م يوغاكي محفلسجن م اا حكأب تعل ا يميف لعامةسة امار الم

2-       Summary of APPEALS CHAMBER JUDGEMENT IN THE CASE THE 
PROSECUTOR v. ADISLAV KRSTIC, page 19,20.  
.https://www.icty.orgs/krstiti_summary_en.pdf 
3- Ibid, page 1.  
4 - Ibid, page 19,20. 

:ت" نترنالدولية "االلومات  عمال  ةبكشعلى    ابقةالس   يافوغسالية لدوليال  ةجنائيلا ة  المحكم  عيل: موقتفاصانظر لل-5
acjugg/case/popovic#icty.or.https://www 

https://www.icty.orgs/krstiti_summary_en.pdf
https://www.icty.org/case/popovic%23acjug
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األوق  ،مجرمين  ةخمس  ضد   ةيضقال  هذ ه  اعت  أحداث  هذ إدت  لتي  فالقضي  ه لى  ي ة 
 والهرسكشر  البوسنة    يدرينج و بفي منطقة    ،زيباو   شاتيسريبرين   وحول  في  1995ز  مو ليو / تيو 
من    المناط  في   ةالبوسنصرب    ت اقو   شنته  مكثف  ي ر عسك وم  هج   عق األ  المحمية  م م قبل 

 .1  9591  تموز ييبا فز و ينيتشا المتحدة في سريبر 
إدانة ئست دائرة االأيدت     البين الصر لالمسؤو   ن كبارم  خمسة  ناف  رائم  في ج  نيينوسب 

اأصد و   ،ايبز و شا  يتين بر سري دائرة  حكستئ الرت  قناف  في  بوبوفيتشمها  كانت   .2رين رخ و   ضية 
المالخ  فين للمستأن  ة ائيهالن  ت داناإلا   عليا في جيش   نزا  في مناص  الل فترة  خال   واخدم  ذين سة 

  انتية: يه  اكصربس  ةيجمهور 
ا  ر يب   ليوبيشا ، و نا  درييلفي فاألمن    سرئي(  (Vujadin Popvicيتشوبوف ن بدين فوياديأُ  

(Ljubisa Beara)  لتآمر او   ،ةيلجماعاادة  باإل   كاب رتبا  ،الرئيسيةاألركان    ي هيئةمن فلأل  رئيًسا  
خالل    نم  ،ةساني نإلا   م ضد والجرائ  حرب ال   وأعرافانين  قو تهاكات  وان  ،ماعيةجال  دةاإلبا  ب االرتك
 .لمؤبد ا لسجنامهم باأحك  وأكدت  3( JCE) جرامي مشتركو  إركتهما في مشر امش

ك في نيرئيس األمن في لواء زفور   (Drago Nikolic)  شكوليت اغو نير د ت  نااد تأييد إتم   
الجماإل ا تحريض على  لاعدة و سالمل  ،كاسة صربهوريمج  جيش   ،يةد اإلنسان ائم ض جر وال  ،عيةبادة 
ضده صادر  م الحكلد ايتم تأك،  JCE4  في  خالل مشاركته  منلحرب  ا  وأعراف  نيقوان  ت كاوانتها
 ي  رة العمليات والتدر ا إلدارئيسً   (Radivoje Miletic)  تيتشيلي م  ي و ن راديف ُأدي  .عام  35سجن  بال
الهيئ جر ار ب  ،يةس الرئيكان  ر ألة  اإلنسئ اتكاب  ضد  لقوانوانتهاكا،  ةنيا م  من    الحرب   وأعراف   ينت 

  18  عاما إلى  19سجن  لالصادر بحقه با حكموخفف ال ،ركةلمشتم ايلع تل اجنة ل يته فكر خالل مشا
بدين  أُ ًرا  خي أ.  اً عام لاق  (Vinko Pandurevic)  يتشريفدو ن ا فينكو  زفو ئد  بالمساعدة    ،رنيكواء 

 
1 - Appeal Judgement Summary for Popović et al, 30 January 2015. 
https://www.icty.org/x/cases/popovic/acjug/en/150130_summary.pdf 
2 - Ibid.  

  ،وسنيين المسلمين من سريبرينيتشاكور البلقتل الذ (  إجرامي مشتركو مشر ) JCE ي بوبوفيتش كان عضًوا ف--3
 انظر:  بقصد االضطهاد. JCEوأنه شارك في 

- - Trial Judgement, Judgement Summary for Popović et al, The Hague, 10 June 
2010, https://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/en/100610summary.pdf. 
 

البوسنيين من   لقتل الذكور المسلمين( JCE) المشتركةيم لجنة التعل في نشًطا عضًوانيكوليتش كان  -4
انظر:  ،سريبرينيتشا

- Ibid. 

https://www.icty.org/x/cases/popovic/acjug/en/150130_summary.pdf
https://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/en/100610summary.pdf.
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ل في  ين بالفشد كما أُ   ،اإلنسانية  ضد   رائموالج  ،ب الحر   فوأعرا  ننياات قو نتهاكا  لىعحريض  لتوا
 .اً ما ع  13جن  ادر ضده بالسالص حكمأكيد التم ت  ،هايلع ةب معاقلاو ؤوسيه مر  مئ نع جرام

رب   21  محاكمة فيات الءأت إجرابد ة  كمتها المحنجز أ  ةقضي ر  أكب  لقضية هياهذه   
   .2009 أيلول 15واختتمت في   2006

 

الالمدع   ةقضي • ضعي  سجل ب  المقيدة  STANISLAVGALIĆيتش  الجتانيسالف  س  دام 
 :T(I1-98-(29مة برقم المحك

جاليتش  التابعرومانيجو  فسرايي    ليفد  ائق  كان  صر لج  ا  البوسيش   (VRS)  ةنب 
أيار    8في  ت  هنتوا  2001ول  ن األكانو   3في    شت مة جاليأت محاكبد ،  سراييفو  كز حولالمتمر 
من حملة    ب اارتك ب   ف غاليتشستانيسال  رالنالج  مةاكحفي م  اهحكم  لبدايةاة  دائر أصدرت    .2003

و  القنص  علىلاهجمات  في  يمدن لا  ناكلسا  قصف  "اين  ين  ب  فترةال  يف   ."األمنة  ةنطقلمسراييفو 
 . 1994 سوأغسط  1992مبر سبت

 :2كم الح 
 : ةانتي تهملافي ي سألسا اظام ( من الن1)7وفقُا للمادة   ذنمغاليتش دائية البترة ادائلا وجدت 

االولىمتهال قان  :ة  أعالهدف  )  حرب ال  أعرافو وانين  تهاكات  العنفاماألساسي من   رشنا  نهم  ل 
السكان    عرذ لا النحو    يين،ن المد بين  توكول برو ال   من  51لمادة  افي    عليه نصوص  لم اعلى 
األاإل الو ضافي  جتفاقل  ليات  المادة  بم  (1949عام  نيم  ا  3وج   النظام  تهمة ال،  يسألسامن 
  : الثالثة  ةمهالت ،  النظام األساسي  ن( م)أ  5مادة  وج  اللقتل( بما)  ةاإلنساني   ضد   مرائ جلا  :ةثاني لا
غالالل  ااألفع)  اإلنسانيةد  ض  م ئار جال ج  ر يإنسانية  المادةقتل  ريمةذلك  بموج   من  )  5  (  ط( 
ام  النظ  ن)أ( م  5دة  االم  اإلنسانية )القتل( بموج    ضد   ئمالجرا:  خامسةالمة  الته،  سياسنظام األال
  ةد املا  ج  لقتل( بمو ا  غيرفعال الالإنسانية  )األإلنسانية  م ضد ا: الجرائادسةتهمة السلا،  يساسألا
  .3نة س  20مدة لسجن لابصدر الحكم  ، اسيسط( من النظام األ ) 5

 
موقع  لالتفاصي  في  رظنا  -  1 الجكالمح:  المة  افيالسوغ لي  ةيولدنائية  عبقلساا  اشبك  لىة   ية"لو الد  تامعلوملة 

 fpdn._ecalis_gen/ci/sci/icalg/scasex/g/cty.orww.iwtps://th." الرابط االنترنت"
2  -   Summary of Appeal Judgement IN THE CASE THE PROSECUTOR V. 
STANISLAV GALIC, 5 December 2003. 
https://www.icty.org/x/case_Gali_summary_en.pdf 

ا  -  3 التهمة  نبذ  والسابعةتم  للقاعدة ضد    ،لرابعة  ن  متراكوفًقا  على  إحد     ، لألفعاا  فساإلدانات  تكون  حيث 
كلتا    رخر،يًدا من نو   تحد  أكثر  كلجرد شمالجرائم   إ بات  بالج  الجريمتين،ويتم  إدانة  إدخال  األكثر يج   ريمة 

https://www.icty.org/x/cases/galic/cis/en/cis_galic_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/galic/tjug/en/031205_Gali_summary_en.pdf
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االدع استو   وغالأنف  د ع  رد الصا  رالقرا  ش تي اء  االست  اليتشغ  ،يةداالبائرة  ن  إخطار  اف  ئنقدم 
  ت مختلفة فيها حاالي  لالستئناف يدع   ا سببً   19  على   توي ي يحالذ   2004  مايو  4ي  ف  خاص بهال

الق  مثل و و نا أخطاء  باالساال  وقدم  ،عئاوقالن  إخطاره  في  ئنات دعاء    2003األول    نون كا  18ف 
الجرائم ودرجة    سامةج  ي ضوءف  "ضحم بشكل وائمال "غير    أنه   جة حب  غاليتش  الحكم ضد نف  استأ
  .1ة يئا ته الجنؤوليمس
التهماالستئناة  رفغت  كد أ التي قدمها ناالستئ   اب جميع أسبرفضت  بعد ان    ف  التسعة عشر    اف 
يث  حام سجن  ع  20ب    يةائالبتد ارة  دائالدر عن  صاالالحكم  اف  رفة االستئنغ   ت ألو   ،شتلي غا
محكرأ االسمت  عادل    أنه  غلبيةباأل   فان ئت ة  حي  واضحل  شك بغير  أنهمن  خ  ث  من    رة طو قلل 
بالسجن  دة جدي  عقوبة 20062  يالثانتشرين  03في ها صدرت حكموأ، شيتالل ي امر جلوك اإلسال

 . 4  بتهء عقو القض ى ألمانيا اليتش إلغقل ن  مت  0902 يناير 15في ، 3د المؤب
 

 :5 (IT- 69-20) ة برقمد المحكم بقي سجلةالم يتشدوكدورد  ضدام ي العدع ية المضق •
خدم ي،  وغوسالفيلياش  يالج  وفي  ةصرب البوسن   رتبة فري  في جيش   دوكيتش  يحمل 

  ش الديت مي  وراتك  ت يات سجلو وهو مساعد القائد ل  ،سنةالبو   الرئيسية لجيش صرب ركان  األيئة  هفي  
 

كالهما اتهام بجريمة    -  7و  4له نتيجة أن التهمتين    -اإلرهاب    -1على الجرم في التهمة    ثورالعإن    ،اً ديدتح
   فقرة الحكم.لسابرجع الميدة از للم انظر .جريمة اإلرهاب نًءا مجز ل دنيين والتي تشكمى الالهجوم عل

  ئرة دامع  تستأن "    علىة  بقاسال  فياالوغسيولية لالد   ائيةالجن  كمةاسي للمحاألسلنظام  ( من ا25)دة  املتنص ا   -  1
ال إلى  الذشخاألا  نمدمة  المق  طعون االستئناف  أدانتهم  يص  العام  ئيةاتداالب  ائرلدو ان  المدعي  سباب ألل  أو 

 .  دالةالع تطبي  لى إساءةإ د  أ عي الوقائف طأخ( ب)ار أو لقر ايبطل  ةنينو اق ةل مسأأ في خط(  أ):ليةاتلا
 .يةتدائباال  تي تتخذها الدوائرال  اترار قلتعدل ا أو قضتن وأ دتؤي نف أاالستئنرة الدائيجوز   - 2

2- SUMMARY OF APPEALS JUDGEMENT, PROSECUTOR V. STANISLAV GALIĆ, 
30 November 2006. 
https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/061130_Galic_summary_en.pdf 

المادة  -  3 ا (  2) 52  تنص  أننظال من  على  االسلدائ:  هم  تنق  ف ئناترة  أو  تؤيد  داق  تعدل  وأ  ضأن  ي تر ئرارات 
 مة.اكمحال
  ولة د السجن فيبة قو عفيذ نم تيتى أن" علة ة يوغسالفيا السابقمسي لمحكاألسا ممن النظا( 72ة )ادالمص تن - 4

  أن  يج.  يناند شخاص الماأل  ولقبها لادداألمن استعلس  جلم  ي أبدتالت  الدولمن قائمة  لية  دو المة  حكمالها  تعين
وفًقا   كون ي السجن  بهلا نون  اقلل  هذا  و ينالمعة  ول لدا   يف  معمول  الال  فشراإلضع  يخة،    ن ملمزيد    .ليةو دمحكمة 

في انظر  الحكم  قرا  التفاصيل:  المو   افاالستئن  ئرةدالائي  هالنر  ليوغسالدو ة  ئيجناال  مةمحكقع  ابقة  الس  الفيالية 
 . fjud061130.pdac-en/gal/ugjc/acgali/esx/cas/ty.orgicw.ww://httpsط" بلراا
التان  -  5 في  موقع  يفاصظر  االجنائيمة  كحمالل:  شبك  سابقةال  افيسالغ و لي  يةلدولة  المعلى  الدلومعة    ةوليات 
 /:ckiudjg/case/ro.icty.www/https. :لى الرابطعالنترنت" "ا

https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/061130_Galic_summary_en.pdf
https://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/en/gal-acjud061130.pdf.
https://www.icty.org/case/djukic
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نة رب البوسكان العامة لجيش صر ألفي هيئة ا  اعضو   انك  ،البوسنة  بلصر   المسلحة  قائد القوات 
  ، 1996  يلثانا  انون ك  30اعتقل في    ،1996فبراير عام    29  حتى  1992  يوا/ م  أيار  19منذ  
ن  ع  كمتهحام  ت مت  .1996شباط    12في    ابقةا السة ليوغوسالفيالدولي  ائيةجنكمة الحملى الإ  قلنُ 
يتعاإلغفاالت  و   فعالألا بلفيما  مصق   أهداف  مايو  ارتكابها    تمالتي    اييفوبسر نية  د ف  عام  من 

   .1995م مبر عا إلى ديس 1992
لسلطة التي ابموج     السابقة،يا  غوسالفليو   للمحكمة الجنائية الدولية  عامعي الوجه المد  

بالمادة  م   التهم   راييفوفي س صف أهداف مدنية  قب   فيما يتعل  1ألساسي النظام ا   من  18نحت له 
 :تيةان

األ المادةبمعليها    اق  ع ي  ةنساني اإلد  ضمة  جري)  ولىالتهمة  األ(  )ط  5  وج   النظام    اسي سمن 
نظام  ال  من  3  المادة  ج  ا بمو هيعاق  علي  الحرب   وأعرافين  انقو نتهاك  ا)  ثانيةالتهمة ال  (،لمحكمةل

لكنها   ،DJUKICضد الجنرال    ى الئحة االتهامألولا  ةالدائرة االبتدائي  أيدت   .(لمحكمةي لاألساس
ن  سا ني  24  ه في عن وُأفرج  اإلجراءات نهاء  إتم  .2سانية فقط ب إنألسبا همؤقت عنفراج الأمرت باإل
 دائرة   صدرت أ  1996ار  أي  29وفي    1996  راأي  18في في  وتو   صحتهو  اعتالل  بدع   1996

إجراءقرارً   ستئنافالا بإنهاء  ه  ات ا  ضد  بوفكو ديقضية    وانتهت   ،ما تهالا  ذاالمحاكمة  ة ايتش 
 .3م المته

المدعي  ق • ضلاضية  ب مد  عام  بقيد    المسجلة  PERIŠIĆ  MOMČILOس  يتيريشومسيلو 
 :4(IT-04-81رقم )المحكمة ب 
 ، 1993رب    26  يلحوامن    " VJ"  وأ  وغوسالفييالس األركان العامة للجيش  رئيكان   

عا ن  تشري  24  حتى المنص1998م  الثاني  الوهو  هذه  تعتVJ.في    أكبر ضابط  هلذي جع   ل  
أراضي البوسنة  في    1995  ني عامين الثار وتش  1993ب بين ر  ةت في الفتر وقع  ث دابأحة  يضقلا

 

م تتضمن ام الئحة اتهاالع  دعيلما  يعد  ظاهرة،عو   دتحديد وجود    عندعلى أنه:"  (  4)  18ة  ادص المنت   -  1
م إلى  هاتحال الئحة االت  ،سيساالنظام األ  نسوبة إلى المتهم بموج جرائم الممة أو الالجريع و قائبالو   موجزابيانا  

 ". االبتدائية ةدائر قاضي ال
2  -  Djukic case/update 4: Trial Chamber upholds the indictment but orders Djukic's 
provisional release on humanitarian grounds, 24 April 1996, 
https://www.icty.org/en/sid/7369 
3 - Djukic case terminated by the death of the accused, 3 June 1996, 
https://www.icty.org/en/sid/7346 

الظر  ان  --4 موق يلصتفافي  الجنائيمكمحالع  :  اة  علىلاا  فيسالغليو   يةلدولة  اشب  سابقة  الدلومعلمكة   ةيولات 
e/perisic.icty.org/caswww/tps:/ht: ابطر ى اللترنت" عالن"ا

https://www.icty.org/en/sid/7369
https://www.icty.org/en/sid/7369
https://www.icty.org/en/sid/7346
https://www.icty.org/case/perisic
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  ف الستئناا  ةدائر   أل ت   2013شباط    28في  ،  فويياسر و   يتشا نر في سريوجه خاص  على  هرسك  لاو 
كمًا حرت  لحرب وأصد ا  رافأع  ن أولقواني  ت لفامخاو نسانية  إلكاب جرائم ضد ارتريشيتش بايبانة  إد 
 .1لبراءةبا

 ني لثا رع االف

اطق  تصلة بالمنلم ا ايا قضالبلق عت يما سابقة في الفيا السيوغو  ةم تهادات محكجا

 ألمنة ا


ا  رت فس القالفيا  سغليو   ليةالدو   مةلمحكدوائر  اب  انون السابقة  اسي  س ألام  ظا لنما يتف  مع 
اإلجرا  ةمللمحك واإل وقواعد  أنها    .2بات ءات  السي ا   في  وضعت كما  فيه  لذي  ا   اعتبارها  يعمل 
ال  وال  ساسيألا  نظامال ال1993)  827رار  قسيما  أنشأ  (  المكالمحذي  بة  الفصل   ج  مو دولية 
ال   يثاممن    لسابعا تق  ةلمحكما  اطلعت   ،ةمتحد األمم  باالعام    رير األمين على    ن م   2  ة ر فقلعماًل 
اقر  مجلس  رقم  مألار  م تطبي  "نأ  لىع  نص   الذي  3( 3199)808ن  ب  ال  داب   إال   نص جريمة 
، 4"فن العر مزء ج اأنهي ال شك  ي الت سانن دولي اإلللقانون اا  عد قوا   تطب أن    من المحكمة  تطل  ي
االو  خاص بش  مهم  ذاه  أن  العاممين  أكد  س  كل  دوليةممحك  يا في  األش  ة    خاص تقاضي 
 .5لدولي اإلنسانين اللقانو جسيمة  ت اكنتهاا عن ون ؤولمسال
االبتدائ الد ا  ت صلو ت  :اإلنسانيةضد    ئمالجرا (1 عه  ن أ ية  ئرة  الم نصران  ناك  اجدي ن    تأكيد لر 
   :ةسانينإل ئم ضد افي الجراحدد م ما بشكلهعلي
ومهجو   وجود -أ النطا   واسع  قد  العوامل  ين  ب  منو   ،نهجيم  الواسعة تثالتي  الطبيعة    بت 
  إنشاءو   ،ينةمع  ة ليحمجماعة    ترف بها تستهدفمعة  سياس  ود جو ،  مو جية للهمنهجالو  شار أالنتا
  عة كرية رفيأو العسة  سيسيالت اوإشراك السلطا  ة،س السياتلك  فيذ  نت  ىلموازية تهدف إ  سات سؤ م
أ أو مو رد مالية أو عسكرية  موا  يموظوت  و ،مستلا الوا  كبيرة،   خر ارد  للعنف ملطبيعة  ستمرة 

 
  -ى أن: "سابقة عللا  سالفياليوغ  ليةو لدئية ااالجنمة  كساسي للمحم األلنظا( من ا2)بند  (  25ة )ادمالتنص    -  1
 ".ةيئداتر االبئاو دال اهتخذتات التي ر قرالل اأو تعدض نقأو تؤيد ن تستئناف أالارة ائوز لديج
 .ةمحكمالها رتي أصدتال مألحكاا منات دالجتهاجا  هذه اتم استر  - 2
 ./orgun.ny.-dsd-ntsdocume/:/https: القرارنظر ، ا3199ام لع  808رقم  س األمن ار مجلر ق - 3

4- REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL PURSUANT TO PARAGRAPH 2 
OF SECURITY COUNCIL RESOLUTION 808 (1993), S/25704, 3 May 1993, par 
34, page 9. https://digitallibrary.un.org/record/166504?ln=ru 
5- Ibid. para 34. 

https://documents-dds-ny.un.org/
https://digitallibrary.un.org/record/166504?ln=ru
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س    لمرتكا مدنضد  ميي كان  أيًض متاليكون  ن  أيج     .1عينين ن  علم  على  مة  ريجلاأن  ا  هم 
 .2نهجي وم  جوم واسع النطا ه  نمشكل جزًءا ت  هاتكبر يي  ساسية التاأل
كان  لسالح "مصط  أنائرة البداية  دت د جو   ،مةتهعام للشرط  ك  ني المدني  السكان  ى لع  جوماله-ب 

كيز التر إلى  ف هد تسين  دنيلملى السكان اإارة  اإلشن  أو ،  واسعطا   سيره على نفيج  ت  ن"المدنيي 
ن  يي كان المدنالس  ومفهملذلك    ،ياضع الضحاو ب  تعل أكثر مما ي  ريمةلججماعي لللجان  الى اع
مستما  ك ال  5المادة    في  خدم هو  المدنيين  افة  ض باإل  شملي  اسي األس  امظنمن  جميع  إلى 

عا  اص خاألش القتاللعاجزين  ار   ندماع   ن  الجتكاتم  الق  ًقاوفو ،  مةير ب   هذ له  يةضائ للسواب  
الاألشخاص ض  بعض   جود و ية أن  ئ االبتدارة  الدائتر   حكمة  الم المدناكسمن  ينطبن  يي ن     ال 
  تدائية ة االبدائر لارأت  كما    .3لمدنية ا  مهصفت من  مدنيين  لا  ان لسكا  يحرمال  ي  دن تعريم الم  يهمعل

مفاهيم   القاس أن  بالمعاملة  المقصود  معنالية  المى  الالوالمعا  3ادة  في  الاني سنإملة   وص منصة 
 .4ي نونلقانى اعالم نفسظام األساسي لها لن من ا 5  ةالماد يها في لع
ي  ستئناف فائرة االد تمدته  الذي اع  ذي  يم جريمة التعتعر ع  االبتدائية م  ةائر تتف  الد   :بالتعذي (2

 :  5اراك كون ةقضي
 ، اً قليع  أمجسدًيا كان  شديد،ب ذاأو ع بألمن فعل ا  ع متنافعل أو التسب  ب-أ
 ، صد قعن   إلغفالا  ولفعل أج  أن يكون اي -ب 
أن-ت  الفعيهد   يج   اإلغف  أو  الحصول  فال  إلى  إلى   وأ  ،رافعتا أو    معلومات   ىعلل 

الضحية    ضد   أساسي  ى أز عل يأو التميث  لاص  أو شخ  ة يحضل اه اإكر   أو يم  تخو ،  عاقبةالم
 .6ث لشخص  ا أو
   بموج  ةمحدد جريمة  ك  دويب  والاألساسي  النظام    من  5لمادة  يرد في ا  لم  :عنف الجسديال (3

أخ م مواد  األالن  نر   الدائ ،  7ساسي ظام  ار وتر   أن ال ة  العلا"  بتدائية  ع  سوا  جسدي" مصطلحنف 
 

الفقر   -  -  1 ن  ورا غ  قضيةفي  9991ل  ألو ا  انون ك  14في  صادر  ال  ةيئادتاالبة  ئر االدكم  ح   من  35ة  انظر 
 pdf214e.991tj-tjug/en/jelsic/elix/cases/j/ww.icty.orghttps://w، (IT-95-01) شيليستيت

  ع السابمرجال56رة الفق - 2
 اب  جع السر ملا 54ة قر الف - 3
 .ب .السا المرجع 25قرة فلا   - 4

5-Kunarac et al. Appeal Judgement, para. 142. 

https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf 
  ،يةنالثا ائيةدتبالاائرة لدا  ،T-42-97-ITم  رق ةقضي cKIILOMIR STAM"ضد  ماعلدعي امل: ا ظران - 6

  .750ة قر ، الفJuly 2003 31في   ردصام ال الحك
e.pdf31tj0307-kag/en/stjustakic/tases/.org/x/c.ictywwwhttps:// 

 .ب اسلاع رجالم 751رة الفق - 7

https://www.icty.org/x/cases/jelisic/tjug/en/jel-tj991214e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/kunarac/acjug/en/kun-aj020612e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/en/stak-tj030731e.pdf
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في علأمو ة  ملج  يركز  مار  التظال  يلي:  ى  أجبر  روف  على  لو عتقملاي  فيلان  مهعيش  ثل ا 
وااال الشد او   الكافي، والهواء    والماء  الطعام  من  نلحرمازدحام  للحرارة    ، لبرودةا  أودة  يلتعرض 
اوا لعللضرب  نجراء  إك  ينز جلمحتشوائي  في  الرع   لبث  مما  ،موسه فعام  م ل وأشكال  ن  ة 
دائية  تبرة االائالد     ر ت  .1أعاله المحدد    والنح  على  لتعذي  ل  حد  لىال تصل إ  ديةسعتداءات الجاال
 مةالمزعو ألساسي واألفعال  ان النظام  م  5مادة  ال  ا فيجسدي مدر لجا  العنفو لم يكن  حتى لنه  أ
 .2د جريمة االضطهاخضع لهي تف ذلكومع   عذي  ت  بمثابةر   تعتبال
  ميرد تعلى "الرغبة في    يساس النظام األ  من  ()ب   3  المادة  اق تع  :ناير المدن والبلدتدم (4
البلما أو  أو  دن  استيفاء الدائرة    ستقرت ا  "سكريةعرره ضرورة  تبال    دمار  وأ  ،ر  القلدات    على 
 ة: ليلتاا ريمة في الحاالت كان الجأر 
 ،واسعنطا   ىمير علحدوث التد -أ
  ،يةعسكر ضرورة   تبرره ال لتدميرا-ب 
 . 3ميرها د تن احتمال م  تهورماهل بتج  أوعنية الم تدمير الممتلكات نية  ب  جانيإذا تصرف ال-ت 
العمد    ل لقتل  لمكونةا  صرعناال  بأن  ائية د بترة االئ اد لاف   تت  :عرافهاأالحرب و قوانين    انتهاكات (5
اإلنسان  ريمةكج الماد   ة يضد  النظم  5ة  بموج   باعتباره  القت  نفسهاي  هاسي  األس  ما ن  العمد  ل 
  على كمة  حالمكما رأت  .  4سي سااألالنظام  من    3  ةماد موج  الرب بالح  افر عوأ وانين  اًكا لقتهان

با المادة    ا عليه  وص نصملا  جريمةلللنسبة  أنه  الحرب  قوا  هاكات انت)  3في  يج  ،  (وأعرافهنين 
  سلح لنزا  الم يقة بين اة و ناك صلن هأو   ،ةمي راج اإل  ارتكاب األعمال  سلح وقت حالة نزا  م   وجود 
ن فقط أ    ل يتط  ألساسيا  نظامال  مند اإلنسانية(  ض  مئالجر )ا  5  ة المادةنر اقمبال.  5لك األعمال وت

نز يكون   مسلحا هناك  داخل ق  فعالاألن  أو   ،   حد ت  النز ذل  طارإ  د  المسلك  العنص،  حا   ر إن 
طا  أو  م واسع النن هجو ا مجزءً تشكل    ةمي جراإل هو األفعال ا  5دة  الما لجريمة بموج   الحاسم ل

ا هن بت أ  ذاهاًدا إل اضطتشك  ألعمالا  ذههل  وة على ذلك مثالع  ،6ن نيي السكان المد   ضد   هجيمن
إن اإلبادة  ف  ذلك  لنقيض منالى  ع  .ة أو دينيةيقو عر ة أ سيايسسباب  أل  مييزية ت بطريقة تتكبار 

 
  .باالسرجع لما  527رة فقال - 1
 الساب . جعالمر  753رة الفق - 2
  .مرجع السابلا  761ة الفقر  - 3
 . بالساجع ر لما  163 ةقر لفا  - 4
 ،بتدائيةة االر لدائا ،T33-89-TI ة رقمقضي، "CISLAV KRSTADIRد "العام ضعي  : قضية المدانظر - 5

tjug/en/krsc/stikr/casesrg/x/s://www.icty.ohttp- .804 فقرة، ال 10st 20uguA2  ادرلصالحكم ا
e.pdftj010802 

 . 480الفقرة  المرجع الساب  - 6

https://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf
https://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf


71 
 

زا   ن هناك نأن يكو   رط يشتال  اسيساألظام  نال  من  4في المادة  وخى  النحو المت  على  جماعيةلا
أالتدمير القصد  ب بت "ارتك  المحظورةل  اعفاألأن تكون    طفقما  وإن  مسلح عة  ي لجمازئو الجكلي 
  .1ة يدين  أو عرقيةإ نية أو  ية أوومق

الذين   ألشخاص ا  مقاضاةة  سلطة  للمحكم"  :على أن  األساسي  من النظام  3المادة    ت نصكما  
وتحدد   ب ر لح ا  افوأعر قوانين    نتهكون ي ارافق  "،  غير  ته  قائمة  التي    من  شاملةلفرعية  الجرائم 
ية  ئ قضاية الوال ال  منحا يعامً   ادً نب   3  دةا ملتعد ا  كلذل  وفًقاو   ،ت كانتهاا مثل هذه اال نهف بأوصت
لل  على  لمحكمةل انتهاك خطير  الدولي اإلقاأي  الموا تشمنساني النون  من    5أو    ،4  ،2د  له 
 د ال ب  3المادة    طبي  لتنه  أو .  2المادة  تحت   راحةً ص جة  تلك المدر   ىإل   افةباإلض   األساسي  نظامال
شرطين  اسن  م وجضرور   :وهما  يين،أولتيفاء  الت  نأو   ح،لمس   ا نز   دو ة  طة  برتم  ريمةجكون 
 .3"طشر لجريمة بين النزا  وا لةالص" ،لنزا  المسلحلك اًقا بذ ا و يطً اارتب

مدة  ام األساسي مستنظالن  م  3ادة    المج و يها بمعلة يعاق   ون جريمكتعندما  ائرة أنه  وتر  الد 
الحم فالموجو اية  من  ضحاي  نأج   ي  المشتركة،  3لمادة  ا  يدة  لالا   ايكون  المزعوم    م نتهاك 
يا أفراد  لضحاين هؤالء امن ب  ،اب الجريمةارتكقت  و   ائيةد عمال العألا  ل فياعف  شكلب  يشاركوا
واالحتجاز    وحجر الض و المر بسب     لالقتا  عنوعجزوا    أسلحتهم  االذين ألقو   سلحةالمالقوات  من  
جرمي في المادة لال ع“مرتك  الف نبأ ع ال رفةيج  أن تقتنك للى ذ ضافة إباإلب  رخر أي سأو 
أو  3 أن بين ان  ك  يعلم  عل كو ي  ي  على  للضح ا  بأن  من  بنشاية  تشارك  تكن  فيم  ال  األعم  ط 
 .4"لجريمةت اا ارتكبلعدائية عندما
لدا  :المسلح   النزاع (6 االوفقًا  ما نز جد  و ي"   تئنافسئرة  ات  كلما،  سلح    إلم  ميللجوء  ات  القو ن  ه 
الدول  ةحلسالم العن  ،بين  طالمس  فأو  الذي  أملح  بيند ال  اطاالسل  ه   الجماعات و حكومية  لت 
  .5" ولةالد ل داخ الجماعات هذه ين و ب أ ،لمنظمةالمسلحة ا
 ، 6ك رااضية كونق  يفثانية  الاالبتدائية    رةائذي أصدرته الد للحكم ال  ا وفق  ف المدنيين:استهدا (7
 5لمادة  ا  في  صود المعنى المقيين" بدنم  نجه ضد سكاو م  وموبة "لهجمطل  عناصر  سةمخ  كاهن

 : ام األساسيلنظمن ا

 
 المرجع الساب .  -1
  .اب الس عرجالم044رة قالف  - 2
 .اب الس المرجع 144قرة لفا  - 3
  .سابع الالمرج 444 ةر قفال - 4
ق.السابرجعالم481رةالفق-5

6-Judgement, The Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kova~ and Zoran 
Vukovi}، IT-96-23T and IT-96-23/1- T, 22 February 2001, para 410. 
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  ،ومهج ناك ه  يكون   أن ج  ي -أ
 ،الهجومًءا من جز  الجانيال عكون أفيج  أن ت -ب 
  ،يينأي سكان مدن ًها ضد "موج يكون الهجومأن  ج  ي  -ج
 . "نهجيم ع النطا  أوسام "و جو كون الهي -ح 
كل تش  لهأفعان  أعرف  أن يه و تحدث فيه أفعالي  لذ األوسع    اايالسالجاني    فأن يعر     يج  -  خ

 .1ن الهجوم جزء م
طلبات المت  يج  توافرادة  اإلب  جريمة  ات إ ب  أجلمن  نه  تدائية أ ئرة االبوجدت الدا  :دةباإلا (8
انية  سك  عةمجمو   على استهداف  ليلاك د نون ه يج  أن يك  كما  ية،نساناإلد  للجريمة ض  امةالع
  .2م منهر كبي ى جزء ل ع اءقضلا د بهاص قمعيشية ي فو ر ظل همضي تعر و ة وقتل أفرادها أمعين
يتم    .ير كب ة إلى حد  تشابهم  ري ل القسوالنق  يلالترح ر  صاإن عن   لقسري:نقل االو ترحيل  ال (9

  كال غيره من أشو أ الطرد ب ثرقسري لشخص أو أكالتهجير النه: أبقسري ال نقلوال لترحيالتعريم 
ك هنا    .  3  يلدول اانون  مح بها القيس  سسأون  د   ينو كل قانها بشيون فواجد يت  ةق من منطاإلكراه  
 نيةو نر حدود قاص عبشخاجير األيكون ته  نيج  أ  لحيللتر بالنسبة    ،انريمتجال  مهم بين  فر  

 اخلاإلزالة د   تم ت   قد   سري قال  لنقل، اما ااقعالو األمر    بحكم  حدود   معينة  ظروف  و في ن أبين دولتي 
 شخاص لأل  ي قسر   رتهجي  يكون هناك  أن  ج  ي  ي،سر ق لانقل  الحيل و ر  بات التإل  .4لوطنيةالحدود ا
ع  انفذ  طري   أشكال  غير أو    د لطر ن  من  مصطي  قد   ،راه كاإله  "قسشمل  الجسديةالقو   ري"لح   ،ة 

القوةتخداباس  كذلك التهديد و  أو    ،اه إلكر ا  ،لعنفا  ناتجة عن الخوف منتلك ال  له مثاإلكرا أو    ،م 
 حديد تتم  ي،  يئة قسريةل باست الفعل  أو    ، ةلطسلا  تخدامسإساءة ا  وأ،  يسلنفار  القه  أوز،  الحتجاا

الق لالطابع  عدم وجود خال  وح مننز لسري  ال  نمحقيقي    اراختي  ل  أقبل  أو  يره  تهج   ناءضحية 
  .5ا دهريتش
إغفاف"هو    :دالضطهاا (10 أو  أحد  و   زيمي  الذي  لعل  ينتهك  أو    ألساسية ا    الحقو ينكر 
ى  عل تمييز  ال  بقصد   عمداً   ذ ف  ونُ ت  ااهد معلاون  نارفي أو قالع  يولن الد نو افي الق  صوص عليهامنال

 
قضانظر  -1 ا المدية  :  ر ق،  ĆIDŽARAK NADOVAR  د ضلعام  عي  ئرة الدا  ، T-18/5-95-T  قمضية 

 .اب سجع مر  482 الفقرة  March 2016 24في  صادرال حكمة، الدائياالبت
  . سابلا جعالمر  503ة قر الف - 2
 ب .السا المرجع 848 فقرةال - 3
 جع الساب .المر  488 قرةالف - 4
 ساب .ع الجلمر ا  489الفقرة  - 5
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  ي في أ  طهاد ة االضتوافر نيأن    كما  ." القصد الجنائي()  ،ينيةية أو د ع ا جتمسياسية أو ا  أسس
  .1طهاد ضالرمية ل على وجود النية الج ل لتد كافية  ام األساسيالنظا تي نص عليهل العامن األف
 ب عني ارتكاوي  ،ديكن مار   2ن كنيير   ىاعية علمادة الجاإلب  ريمةج  متقو :  ةبادة الجماعياإل (11
  دةاإلبا  يميزنوي  وركن مع  ،3( 2)4المادة  ا في  ت عليه التي نص  لكمن تئم  جرا   عدة  ة أومجري
  تم تقييم يو   ،ة ديني  نية أو عرقية أو  إأو  قومية    مجموعةل  اً جزئي  أو  دمير كلياً هو نية الت  ،يةلجماعا
  ة ي ئها لنا  ضحيةلاف  4معة" مجت  دلةع األجمي"   لىع  اءً بن   ال  مماعية أدة الجنية لإلباك  ناه  كان  إذا  ما
 .5مجموعة الاعية هي دة الجماجريمة اإلبفي 
القانون    األساسي وفي  نظامالمحدد في ال  لنحو لى اع  عية،جماالة  باد إلا "جريمة    بأنحكمة  الم  تر  
  هجي واسع م منو هج  ارك فيش  ةجماعي لا  ادةبرتك  اإلم  على أن  يالل دل   يتط  ال  العرفي،  ليدو لا
 .6نيين المد نطا  ضد السكان ال

الفردية:نالجة  المسؤولي (12 تترت  كل  ائية  الجنائية  المسؤول  ي  يقتأ  ج  ي  ة،ديالفر ية  رن  ن 
ي أن  ( ه1)   7ادة  الم  ج  و بم  ةمشاركالال  أشك  المطلوبة لجميعة  ئينانية الجإن ال  ،نيةبال  السلوك

  يلزم   ال  ،"هنتيجة سلوك  لفاغ و اإلأ  يئ ا  الفعل الجنقو مالية و وعي احتبألساس  با   فصر تهم "ت ملا
   .7الظروف اعليهم يستدلقد يحة بل ر م صجنائية للمته لة انيتكون ال  أن
ألفعال  اعن    ية يل شخص المسؤولحمقبل ت  رهاتي يج  توافال  شروطعلى ال  محكمةالنصت  كما  
بين  د عالقة  توج  (1)   :وهي  ي اسألس االنظام  ن  ( م3) 7ادة  ملموج  اص رخر بلشخ  اميةر جاإل

مة على وشك  ين الجر أيجعله يعلم    سب    لديه  لم أو كان س يعئين الر ( كا 2)،  ؤوسلمر او   الرئيس
معقولة زمة واللالار  خاذ التدابيات   فيل الرئيس  ( فش3)  الوقو ،وشك  على  نت  كا   هاأنأو    ابهاارتك
  ة فعال ون كن تأ ف أن السيطرة يج  ئناالستئرة ادارأت  وقد . 8ي الجان قبة ل إجرامي أو معافع علمن

 
 . ب سالالمرجع ا  749 ةفقر ال 1
 .يساس ألظام امن الن (4ادة )الم - 2
اية  دائرة البد،  A-88-05-ITة رقم ، قضيرخرينو  adinj, VućviopPoلعام ضد ا  يالمدع قضية :نظرا - 3
  . 816،  815،  814 رة، الفقJune 2010 10 ر دصاكم الالح، ةيانلثا

t.pdf10judgemeng/en/1006c/tjupovies/posag/x/crcty.o//www.ihttps: 
 جع الساب  المر  820الفقرة  - 4
  .بساال مرجعال 182الفقرة  - 5
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  .اب لسالمرجع ا 317 فقرةال - 8
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  م بحك  لطةسلقائد ال لكان    اذ إ  إنشاء السيطرة  تمي  ،مرؤوسالو ئيس  الر   بين   القةاك عن ون هكت  يلك
بلقانو ا أو  لمحكم  ن  الواقع  جرياألمر  أو  المة  نع  الجريمةمرتك ة  معاقبمرؤوس  ار   بي   تكاب بعد 

 .1مةالجري
المادة  ئيسلر ا  يةلمسؤو "  نأ  ستئنافاالدائرة  ت  رأ ال3)  7  بموج   من  األساسيظن(  ل  مشي  ام 

ي  جراماإلوك  السل   الميع أشكج  ة"متضمن " "،  وسينرؤ الم  رامي من قبل إلجال السلوك  أشكا  جميع 
االمشارك  ألخر  ا بموج   مسؤو   قد يس  رئلا  ذلكل  (1)  7لمادة  ة  ل العلية  يتحمل  معليا  أو  دم  نع 

أو    ،رمألا  ،التحريض   ،طيالتخط  ،JCEركة في  المشاك  في ذل  امب  اديلما  تكاب الفعل ة ار معاقب
  .2وسين قبل المرؤ من  ئمجراى ال علض ير والتح دةعاسالم
ي  تالجرائم  لل(  3)  7دة  بموج  الما  رئيس المسؤوليةالمل  تحال ي"  اف،ناالستئ   ةائر لد   د تهاالجوفقًا  و 
اكبتار  يتو ها  أن  قبل  منص  لمرؤوس  امت  لى  على  يت قو ،  يعنماللمرؤوس  فو   الرئح د  س  يمل 

حتى إذا و   لطة،السة  سلسل  سفلأفي    سؤو ر واجد المتد   م  عن  نظرلاب ض    مرؤوسلية المسؤو 
يس والمرؤوس ال يشترط  لرئا  ينقة بلعالاأن    كما  .وسطاءل  خال  من  مرؤوس في الجرائلماارك  ش
 .3سهوية المرؤو  فيعر  أنى إلالرئيس  اجت يح  الو  كون دائمةت نأ

 كلم تتمكن تل  هأن  حاتض  ،اسابقبيوغوسالفيا نمنة  مة المناط  ااقعرض إلالتمن خالل   
األمن الفعلي لتلك    فير ة من تو ي د عجزت قو  الحما، فقوة منهااية المرجلمناط  من تحقي  ال ا

عانى المدنيين  حيث  الصرب،  قوات    قبل  ك المناط  منتل، ذلك بسب  الحصار الدائم لالمناط 
إلى  الذي أد     عليها األمروالهجمات    المستمر  صفمن القنمنة  ا  الستة  المناط   تواجدين فيالم
و   د قيت معيشل  إخضاعهمحريتهم  تطا .ظروف  ال  ينب ي  ية  تلك ع   الحذر  توخي  لذلك  إنشاء  ند 

فاقتحام هذه المناط     األمان الكاذب.إلى الشعور با  ألنها تدعو المدنيين المتواجدين فيه المناط   
خضوعها  ا بقرار من المجلس و هإنشائ  المناط  رغم إلقامة هذه    اً د تحديعيقبل صرب البوسنة  من  
 . متحدةال األمم قو  و ألطلسي حلف اية ماحل

 
.مرجع الساب لا -1

ا  ظر:ان  -  2 ااكمحملا  غرفة    T(I-05-88(م. رققضية  ،  let a ćviopPoد  ي ضدعلمقضية  اثالة  لحكم  نية، 
   .1035لفقرة ا، June 2010 10در صاال

t.pdfmenudgetjug/en/100610jses/popovic/org/x/caps://www.icty.htt

 . لساب ع اجر لما  3901قرة الف - 3

https://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/en/100610judgement.pdf


75 
 

 تمةاالخ
تكتيكات التطور االستراتيجيات و و   ،ات المسلحة الدولية وغير الدوليةع ة النزا عرق  اتسا نإ

،  ا النز ي منطقة  ف  ر واسععلى إحداث دماقدرة  كرية واألسلحة الحديثة التي أصبحت أكثر  العس
ن لحاحًا مإ  أكثرأصبحت  األعيان المدنية  ن و يي نالمد الحاجة إلى احترام وحماية    نأعلى    أكدت 

 . أي وقت مضى
ون الدولي نالق متماشيًا مع غاية ا  محمية جاء مناط   يد  وتحد لبحث أن إنشاء  ر هذا اهظأ
إاالتفااإلنساني   يهدف  الذي  والعرفي،  لى  لقي  الحماية  أفلافئات  لتوفير  وأعيان،  متضررة من  راد 

التعرض ألي   من  االنزاع  في   ءسواهجمات  وحمايتهم  المسلحة  او  ات  الدوليلدولية  ه  وأن  ،ةغير 
الرغ  تأت    تلكأن  من    معلى  لم  المناط القواعد  لتلك  واضح  بتعريم  ا صورهت  حدد   هالكن  ، 

  .اتجاهها طراف والتزامات األ لها دئ القانونية الناظمةالمباو 
فقة وامرمنة دون  مناط   القسري ل  والفرض ل،  من في التدخمجلس األ  لدور  حتوضيم  قد و 
ها  التيو ،  النزا   أطراف   ما   ،النزا   أطراف  سياسي بينل  حل إلى  ص قتا إلى حين التو تدبيرا مؤ   عد 
يوضح  ا م، كق  العوا  مضمونة   وغير  مؤقتة  حماية هي المناط   هذه  ا توفره التي  الحماية  أن   يعني 
ذه  هإنفاذ    ةيح رل ضو و   دم ع  إلى   ويشير  منها،جوة  ال اية المر   من تحقي منة  ان  المناط   نكمت  عدم
 .دة فيهاواألعيان الموجو فئات  لل  سيمةجأضرار     إلحاو   رومتكر عمد  ل مت بشك  اكهنتهااو    المناط

  ي لن الدو وتطوير قواد القانو وترسيخ  المحاكمة والمعاقبة  السابقة في    يادور محكمة يوغسالفأبرز  و 
   .نسانياإل
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 ئج النتا

المحمية   -1 المناط   إنسا  مناط تعد  رمنة  نيومواقع  أومج ة  الدفا   وسائل  من  منزوعة    ردة 
باتفا   يتم إنشاؤها سواء بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية،    حمائية،   السالح ذات وظيفة 

لث )دولة محايدة أو اللجنة الدولية للصلي   إنشائها طرف  ا  دخل فيزعة وقد يتف المتناطرااأل
ان المشمولة  عياص واألخ الحماية لألشفير  أو منظمة إنسانية(، ويكون ال رض منها تو   مراألح

 بحماية قواعد القانون الدولي اإلنساني. 
لعام   -2 والرابعة  األولى  جنيم  اتفاقيتي  وال1949نظمت  اإلضافتوكو بر ،  لعل  األول  ام ي 

القان1977 وقواعد  لعام  ،  العرفي  اإلنسان  الدولي  ا2005ون  هذه  صور  وشروط لم،  ناط  
ا ، كما حددت الفئات التي يح  لها نز طراف ال ألها من قبل    ترامإنشائها، وكفلت الحماية واالح

 الوصول إليها.
لفئات اية خاصة لقواعد حمعلى  ي  لم تنص قواعد القانون الدولي اإلنساني االتفاقي والعرف -3

لي اإلنساني بشأن المناط   دو حيث تحمي أحكام القانون الجدة في تلك المناط ،  واألعيان المتوا
ال الذينا  وليس األشخمناطالمحمية هذه  المناط  هي مجرد ي  ص  فيها، فهذه  المأو   لتمسون 

 . ةمن الفاعلي وسيلة لتنفيذ الحماية لهذه الفئات بأكبر قدر ممكن
من تحقي   جلس األمن في يوغسالفيا السابقة  ة التي أنشأها مانمن  ناط  الستةتنجح الملم   -4

،  المناط   المحددة والضابطة لتلك  عد ب القوا ااك، وذلك بسب  غيرضت لالنتهال رض منها وتع
إلىبا لقلة عددها وضعفة قو   عدم قدر   إلضافة  بمهامها  اإلمكانات    الحماية من أن تضطلع 

 . هالة المتاح
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ت التوصيا

النزا  -1 أطراف  التزام  وحمايةضرورة  باحترام  قواعد    المحمية  المناط      عليه  لما نصت  وفقًا 
للهجمات   محالً   ون أن تكمن    منةناالمناط     ، واحتراميالقانون الدولي اإلنساني االتفاقي والعرف

 ناط . لماه هذ  الخاصة بشأن في قرارات مجلس األمن ًا لما جاءل العدائية وفقاألعماو 
،  طا  واسع بين أطراف النزا ى نحمية علممناط  األمنة والالوعي بالتنظيم الدولي للنشر    -2

بين   خاص  وجه  ا  ،والمرؤوسينالقادة  وعلى  الو وكافة  لها  يح   التي  تلك  لفئات  إلى  صول 
 .ل الرقابة الدولية على حسن التنفيذ ى تفعيمناط ، والعمل علال
وكول اإلضافي  في اتفاقيات جنيم والبرت  ومناط  محميةع  قواتوسيع نطا  تطبي  إنشاء م  -3
 .نزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةال ل ليشملو األ
المستح -4 انمنة،  المناط   لضبط  بقوا السعي  المجلس  قبل  من  قانونية،  د ة  تنفيذ ورعد  ليات 

 .انتهاكها من قبل األطراف مة تكفل احترامها وعد ومحدد  واضحة
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أ  -ليو الد  دمش سية( سامفاهيم  جامعة  مجلة  اللعل   ،  واالقوم  العد 34جلد  المية،  ننو قال تصادية  د  ، 

 على: ح متا .2018األول، 
http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/FCKBIH/file/1-2018/277-312.pdf 

  مركز الفرات  عنية(،اف المطر   األؤ ر   ف و   الفرات  شر   ة فيانمن، )مفهوم المنطقة  خلف   برري -
 تاح على:  م. ت سالدرا ل

https://firA7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-.pdf 
  خاللن  سكان المدنيي لنساني وحماية ا لدولي اإل ا  القانون ) (،  3)  نساني رقم انون الدولي اإلقسلسة ال -

 ح على:  متا. 2008(، النزاعات المسلحة 
http://mezan.org/uploads/files/8792.pdf 

نظرية(،  ال قتربات  مهم اليين فحص ألل لم واالمن الدو سفي حفظ ال مم المتحدة  األ  ورلبنى بهولي، )د -
 : لىع ح نشر. متا  ريخن تا، بدو بو ضياف/ المسلية امعةج  لوم السياسيةعلية الحقو  والك

https://www.academia.edu/30647363/ 
 

 رريالمقاالتوالتقا-ث

 على: متاح.  31/12/2001،  األحمر   للصلي  ة الدوليةنم نشره في اللجترب، مقال األطفال والح -
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5krczx.htm 

، الحددرب( اة ضددحاييددة ومسدداعداي اإلنسدداني وحملانون الدددو ة لتنفيذ القدد لفتمخر، )رليات ونهج بفن  نيتو  -
 لى:تاح عم.2009  األحمر،  لصليل  مجلة الدوليةل، ا874، العدد  91المجلد  

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-874-pfanner-

ara.pdf 

سددلحة ذات المعددات النزا ن المدددنيين أ ندداء صددة مدد خاعض الفئات الب، ضمانات حقو   قادر نابيالعبد   -
 سددتز الجددامعي لتامن ، المركدد ةيددة واالقتصدداديلقانونات ااسدد الجتهدداد الدر ة امجلدد دولي، الدد  غيددر عابلطدد ا
 :ىعلمتا  .2013ئر،  لجزاا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7700 

https://www.elmizaine.com/2019/01/pdf_852.html
http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/FCKBIH/file/1-2018/277-312.pdf
http://mezan.org/uploads/files/8792.pdf
https://www.academia.edu/30647363/
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5krczx.htm
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-874-pfanner-ara.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-874-pfanner-ara.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7700
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ة الدوليدد جنددة للة اإلنساني اة، مجلانمن اط المنو ة  لحسماعات المالجن  و األجار مكي، المقاتلون  عم -
 :ىعلمتاح .  ون الحربقان  ،4/11/2021،  ن الثاني، تشريرمللصلي  األح

https://blogs.icrc.org/alinsani/2021/11/04/5908/ 
لددة جال نشددر فددي المية لمقلعربا الترجمة ني"،اإلنسالدولي  ن اقانو لا  في  النساء  يةحما"ل،  كريز  فرانسوا -

 .  1985،ولاألكانون   -الثاني  شرينت  ر،لية للصلي  االحمالدو 
 لددث والثال ددون اتمر الدددولي الثصددرة، المددؤ عالحة المسدد ات المات النزاعدد ياإلنسدداني وتحددد ينون الدددولالقددا -

 .2019يم  مر، جنألحي  اللصل  ةنة الدوليللجاد ان إعد  األحمر، و يقة ملصليل

فية، سددالو وغالتجربددة الي -ة مسددلحالت  نددة أ ندداء النزاعدداط  انماالدوليددة للمندد   لحمايددةي، ااتمصطفى زن -
خ النشددر ي، تددار 2017 يددرانحز السددادس د ة، العددديالسياسدد قانونيددة و لاحددث للدراسددات ابألسددتاذ المجلددة ا
 متاحعلى:.30/5/2017

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76785 
مجلددة نسدداني(، إلقددانون الدددولي الا سددلحة فدديالنزاعددات المل ظدد ي )وضع األطفال فدد   يمة،مالعهبة أبو ا -

 .2003صر،  م،  3، مجلد  9  عدد  ،ةفولة والتنميطمجلس العربي للال  -تنميةالطفولة و لا
 
 ةئقالدوليوثاال-ج



 ليةتالدوقياتفاالا -1

ن المؤرخددة فددي ميددداالي القوات المسددلحة فدد لمرضددى بدد احددال الجرحددى و  لتحسددينولددى ألفاقيددة جنيددم اات -
   :متاح على  .1949أغسطس    /  بر 12

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7u 
 فددددددية وقددددددت الحددددددرب المؤرخدددددد يين فددددددي ناألشددددددخاص المددددددد حمايددددددة بشددددددأنة جنيددددددم الرابعدددددد  تفاقيددددددةا -

 لى:ع حتا. م1949ب/أغسطس  ر12
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

 لى:  ع احاط  في سوريا. متأربع من ض التصعيد" في"خف 2017ر ياأ  4ا وإيران وتركي روسيا  قيةاتفا -
https://archive.mid.ru/en/foreign_policy/news 

 اقية: تفط االر رابانظ 1989طفل لعام   القو قية حاتفا -
https://www.unicef.org/ar/%D9

%8 
 .1995عام   يوسنة والهرسك فبواتيا والدة صربيا وكر قا هاتفاقية سالم وقعاون  يتدااتفاقية   -

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_.pdf 

https://blogs.icrc.org/alinsani/2021/11/04/5908/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76785
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/7umf63.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://archive.mid.ru/en/foreign_policy/news
https://www.unicef.org/ar/%D9%86
https://www.unicef.org/ar/%D9%86
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_.pdf
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المتعلددد  1949أغسدددطس رب /  12فدددي  دة و عقددد الم فاقيدددات جنيدددمى اتإلددد  لاألو كدددول اإلضدددافي البرتو  -
 :متاح على  .ةير الدوليغ  سلحةالم  نازعاتضحايا الم  بحماية

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protoco 
متعلددد  لا1949/ أغسدددطس  بر 12ة فدددي المعقدددود جنيدددمت اقيددد إلدددى اتفا الثددداني افيضددد اإلالبرتوكدددول  -

 :متاح على  .حة غير الدوليةالمسل  عاتاز يا المنااية ضحبحم
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm 

األمدددم ر ام مدددؤتمتددد و فدددي خفرانسيسدددك نفدددي سدددا 1945 نيدددةو ي حزيدددران/ 26متحددددة فدددي ال مدددم ميثدددا  األ -
 :متاح على  .تحدة الم

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text 
 األممالمتحدةوثائق -2

 

العامةمعيةلجا


 ط:  نظر الرابا  ،1970م احدة لعألمم المتللجمعية العامة الصادر عن  (، ا 2675/25)م  قر  القرار  -
https://digitallibrary.un.org/record/201888?ln=en. 

 

مجلساألمن


 ى:  ح علتام ، 2000لعام  1325 قرار ال -
S/RES/1325(2000) 

   على:ح متا، 9/7/2018، 2427رار رقم الق  -

S/RES/2427  

 متاح على:    .1993ام عل 836رقم رار ق ال -

S/RES/836(1993) 

 : ، متاح على1993لعام  819م قرار رقلا -
S/RES/819(1993) 

 على: متاح   .1993لعام  824رقم  قرار ال -
S/RES/824(1993)   

 :  ىتاح علم.  1994م لعا 918م قالقرار ر  -
S/RES/918(1994) 

 متاح على:   .1992لعام  781رار رقم لق ا -
S/RES/781(1992) 

 ى: لع احت. م1991م لعا 687رقم  القرار  -
S/RES/687(1991) 

https://www.icrc.org/ar/resources/documents/treaty/protoco
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
https://digitallibrary.un.org/record/201888?ln=en
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/836(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/819(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/824(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/918(1994)
https://undocs.org/ar/S/RES/781(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/687(1991)
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 متاحعلى:.1992ملعا743راررقمالق -

S/RES/743(1992) 

 :علىمتاح.1993لعام808قماررقرال -

S/RES/808(1993) 

 متاحعلى:.1993ملعا827القرار -

S/RES/827(1993)F 
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https://www.icty.org/x/cases/perisic/acjug/en/130228_judgement.pdf 
 

ًثال ةرونيتاقعااللكالمو-ثا

- International Committee of the Red Cross website. 
https://www.icrc.org/ar 

- International Committee of the Red Cross International Humanitarian 

Law website. 
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-search.nsf/conten.xsp 
- United Nations Treaty Collection website. 
https://treaties.un.org/ 
- Security council website.  

https://www.un.org/securitycouncil/ar 
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- UNHCR the UN Refugee Agency.  
https://www.unhcr.org/ 
- International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia      
https://www.un.org/securitycouncil/ar 

- CNN international  
https://edition.cnn.com/ 
- LOS Angeles times 
https://www.latimes.com/ 
- The Washington Post  
https://www.washingtonpost.com/ 
- World Pease foundation 
https://www.washingtonpost.com/ 

 
 

 

 

 

 


