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 داءــــــــــــــــــــــــإه

تي إلى الوالدين الكريمين أدام هللا في صحتهما اعترافاً بفضلهما علي، وبتضحياتهما الكبيرة ال

بذلوها من أجل تربيتي والسهر على والوقوف على تعليمي، فكانت أمنيتهم أن يروني ناجحاً 

 في الحياة وأن أنال أحسن المراتب والشهادات العلمية.

 .الغالية نوال أختيى إل

 عزيزة.وجتي الإلى ز

 .إلى أخواتي

 إلى أبناء أخواتي محمد علي، مصعب، رنيم، إياد.

 .فريد فداق أخي حبيب لكون وأخي إلى 

 إلى كل األصدقاء الذين عرفتهم وعرفوني أثناء الدراسة والعمل.

 أهدي هذا العمل العلمي
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 وعـــرفــــــانكر ـــــمة شـــكل

 أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى:

  أعوانهار  وطلبتها وطاقمها اإلداريجامعة ابن باديس بمستغانم، بأساتذتها األفاضل ،

كل الظروف المالئمة للتسجيل في الماستر إلعداد  وهيئت لنالنا أبوابها  والتي فتحت

 الشهادة في تخصص قانون الدولي العام.

  الرغم من كثرة  والتأطير علىلقبوله اإلشراف  محمد حسايناألستاذ المحترم السيد

وارتباطاته العلمية كان لنا نعم الموجه والمشرف والمرافق خالل السنوات انشغاالته 

 التي مرت.

 المشوار على المجهودات التي بدلها معنا خالل  بن عودة يوسفذ المحترم اتألسا

 الدراسي.

  السادة األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذين خصصوا لنا جزء من وقتهم الثمين

 وإرشاداتهمبتوجيهاتهم النيرة  وتثمينه وإثرائه وسد نقائصهتقييم البحث  وقبلوا مهمة

 .المفيدة نصائحهمو القيمة

  األفاضلأساتذتي. 

 .زميلتي بوعبدهللا حورية على مساعدتها القيمة خالل السنتين الماضيتين 

  طيبة. ولو بكلمةكل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة العلمية من قريب أو من بعيد 

  مهما قدَّم من شكر ومهما قال من عبارات، إلى كل هؤالء أقول لهم جميعاً، ان اللسان

تبقى عاجزة أمام االعتراف لكم بالجميل ومساهمتكم في هذا اإلنجاز العلمي الذي 

تمخض بعد مسيرة علمية طويلة وشاقة، انه موقف ليس ككل المواقف ومحطة ليست 

ً لصيانتها ورعايتها  ككل المحطات، أنّه ميالد األفكار ومسيرة حياة نسعى دوما

 .والتسديد والتصويببالتوجيه 

 .والمستعان وهللا الموفق
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

قدمةـــ  
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 :مقدمةال

ي المختلفة ما يجري كل يوم ضد جتماعالنباء ومواقع التواصل األات الناولت وكات        

رض ألبرياء في مشارق األعراض وتسفك فيها دماء األمؤسفة تنتهك فيها ا أنباءنسانية من إلا

نسان في زمن الحرب إلإلى إعطاء اهتمام كبير بحقوق ا وهو ما دفع المجتمع الدوليومغاربها، 

نتهاكات التي الاقات كثيرة محاولة منه للحد من اوالسلم على حد سواء فقامت الدول بإبرام اتف

تفاقيات التي نادت بالتفكير بجدية في القواعد التي تحكم النسان، فظهرت بعض اإليتعرض لها ا

في حالة الحرب والتي أرجحها  األفرادالحرب وتنظمها من حيث بدايتها وكيفية نشأتها وحقوق 

بعض الباحثين في مجال القانون الدولي إلى القرن التاسع عشر ومنهم من أرجعها إلى القرون 

 (1)م.السإلت السماوية وعلى رأسها االلوسطى ومنهم من أرجعها إلى الرساا

وجدت  اإلنسانوجد  فطالمازمنة شهدت البشرية حروبا شرسة، ألعلى مر العصور واف

ووئام،  رحمة واإلنسانيةحرب نزاع ودمار، لتلتقيان فا الكلمتان  واإلنسانية الحرب الحروب

السماوية أفرزت  األديانفإن  األرضعلى  اإلنساننزاعا بشريا منذ بدء حياة  الحربفإذا كانت 

ينبغي  الللضرورة لدفع العدوان و إالالقتال  إلىيلجأ  الا من القواعد ما خفف من آثارها فهل

 م.الالنزاع إذا حقق الس يفاالستمرار 

ي لوجد القانون الدو الحربفكلما وجدت  الحربهو قانون  اإلنسانيي لفالقانون الدو

 الحرب، ففي الحربأثناء  األفرادحمي ينه أل الحرب ، وهناك من يطلق عليه قانوناإلنساني

 االستسالممن قوته البشرية عن طريق إرغامه على  اآلخرتسعى كل قوة أو دولة لشل الطرف 

هي ل زاـمنه وال ت الغاية وكانت، العصورنظام األسر منذ قديم  البشريةعرفت ووالقتل. 

الحصول و ،الحربعن مواصلة  الكفبغرض إجباره على  للعدو البشرية القدرة إضعاف

 (2)خصم.لعلى معلومات عسكرية واستخباراتية عن الطرف ا

عبد اللطيف الهيم، العالقات الدولية في الشريعة والقانون في السلم والحرب دراسة مقارنة، دون طبعة ، دار عمار -(1)

 78ص  .2006للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

توزيع، الدار -نشر  -القانون الدولي اإلنسان، الطبعة األولى، دار األكاديمية طبعأحمد سي علي، دراسات في  -(2)

 2011البيضاء، الجزائر العاصمة، 

 

 الحربية الدعايةفي  استغاللهعلى  وجوده ويساعد، األسير في قبضة أسره كان فطالما 

  .يتبعه الذي الطرفبمعنويات  المساسرض ـبغ

، يراألسحمي يي متميز نمن أجل إرساء نظام قانو مجهوداتهابدلت الدول  منذ القديم

المقاتلين اية محدولية تنظم معظمه اتفاقيات  في اإلنسانيي لجدير بالذكر أن القانون الدولوا

هو من  رياألس حربلوقت ا فيوالغرقى  والمرضى والجرحى المدنيينمن  المقاتلين ريوغ

ة ايحمعدت له اتفاقيات تكفل له أحرب لذا لضحايا احرب بل هو أول لا مستهاي تال األشخاص

ات متعاقبة رتفي ف األسرىتطوير حقوق  لي فيتمع الدوم ولقد ذهب المجيحقوقه منذ القد

بشأن  1929، اتفاقية جنيف لعام  (1899-1907ي )هاال تاباتفاقي ار مراحل وهذا بدءبوع

لعام  األول اإلضافي والبروتوكول 1949حرب واتفاقية جنيف الثالثة عام لمعاملة أسرى ا

.1977(1) 
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القات الدولية على ما يبدو هو الحرب وليس ـفي العل فاألص، المثاليونل خالفا لما يأم      

الحقائق ل ك من خالـذل يتأكدو، اإلنسان منذ الخليقة الَزمَ فالحرب واقع ، الوئام والسالم

حيث  مـعن حروب العال 1940للسالم عام  كارنجيا مؤسسة ـة أجرتهـي دراسـفف، التاريخية

ن السالم ـنة مـس 227شهدت البشرية  1861ق.م وحتى العام  1496ام ـذ العـت أنه منكرذ

سالم ـسنة من ال كلل سنة من الحرب مقاب 13اك ـأي إن هن، سنة من الحروب 1130ل مقاب

ى عشرة ماليين قضت الحرب العالمية األولى عل كما، راح ضحيتها خمسة مليارات من البشر

وفي الحرب العالمية  مليون نسمة نتيجة األوبئة التي خلفتها الحروب. 2افة إلىـباإلض، نسمة

من هنا بدأ النظر إلى الحرب  ت فيها نسبة المدنيين والعسكريين.ـمليون نسمة تعادلل الثانية قت

فهي ، وآالمهان شرورها ـف مـيلزم التخفي اءدد الكيان اإلنساني والبشرية جمعبوصفها عمال يه

 ل.في جوهرها ضد القيم اإلنسانية والحياة ألنها مبعث الدمار وسبب اليتم والثك
عصام عبد الفتاح مطر ، القانون الدولي اإلنساني مصادره ، مبادئه وأهم قواعده، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة، -(1)

 124ص  .2008

 

الذين دعوا إلى المبادئ والقيم  ءالفالسفة والحكمال ه النظرة من خالد انطلقت هذـوق 

هذا فيما دعت إليه األديان  كدثم ما لبث أن تأ، العصور القديمةل اإلنسانية النبيلة خال

وقد تمحور هذا التوجه في ضرورة مراعاة االعتبارات اإلنسانية عند وقوع ، السماوية

لطابع العرفي تمر هذا التوجه الفلسفي الديني ردحا من الزمن إلى أن أخذ اـوقد اس، الحرب

عادات وقواعد عرفية يتحتم مراعاتها من قادة ل الـحيث تجسدت هذه القواعد من خ

 (1) الجيوش المحاربة.

 المسلحة القواتعلى يد أفراد  الحربأسرى  لقيها التي الشديدة للمعاناةونظرا 

أن يضع قيودا وضوابطا ، المراتمن  العديدفي ، الدولي المجتمعل حاو، الحاجزة للدول

 تقاليدو ، اإلسالمية الشريعةي مقدمتها ـوف السماوية الشرائعو أحكاما اتفاقية مستمدة من 

من  مقبولةوتوفير حدود ، اه األسرى من آسريهمـيلق الذي التعسفن ـتحد م، الفروسية

     (2)وضعفهم طيلة مدة األسر لعجزهمرا ـنظ لهماإلنسانية  المعاملة

ثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب ُوصفت بتفاصيلها ألول مرة في اتفاقية جنيف 

لثاني من ولم تظهر هذه القواعد في إطار تقنين مكتوب إال مع بداية النصف ا، 1929لعام 

، 1949ا باتفاقية جنيف ءاللجنة الدولية للصليب األحمر بد ءثر إنشاإى ـالقرن التاسع عشر عل

ام ـا لعـالن اإلضافيان لهموكووالبروتوس المستخلصة من الحرب العالمية الثانية، على إثر الدر

1977.  

وتتشابه القواعد التي تنظم معاملة المعتقلين المدنيين وظروف احتجازهم بموجب القانون     

تتيح اتفاقيات جنيف طائفة  الدولي اإلنساني كثيراً مع القواعد التي تنطبق على أسرى الحرب.

 ة من أنماط الحماية ألسرى الحرب فيما يتعلق بالمعاملة غير اإلنسانية والمهينة.واسع
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النويميس، القانون الدولي العام، الطبعة األولى، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض،  أبو عبد الملك سعود بن خلف-(1)

 34ص 2014.السعودية

   65ص عمان ،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،التاريخفي  أستاذ مساعد رلنصو ابن أحمرلد اعبد.-(2)

وتعرف االتفاقيات حقوقهم وتضع قواعد مفصلة تحكم معاملتهم واإلفراج المحتمل عنهم.  

ن حريتهم ويمنح أيضا القانون الدولي اإلنساني الحماية لألشخاص اآلخرين الذين حرموا م

                                                                                   بسبب النزاعات المسلحة.

ة ـاتفاقيل الـموضوع حماية األسرى جنائيا من خ، الدولي االنساني القانون عالجو

 لهذه القانوني النظام المذكور البروتوكولاالتفاقية و  عالجتث ـحي .البروتوكولجنيف و 

 النزاعاتمن ضحايا  الفئةاإلنساني مع هذه  التعاملاألدنى من  الحدت ـوبين، الحماية

و األحكام  للقواعدوفقا  الحربفي معاملتها مع أسرى  الدول الزمتو، الدولية المسلحة

 .البروتوكوالتو  اتفي هذه االتفاقي المقررة

وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي فقط. وأسرى الحرب في        

 المسلحة التابعة ألحد أطراف النزاع الذين يقعون في قبضة العدو. وتصنف العادة أفراد القوات

، فضال عن ذلك، فئات أخرى من األشخاص الذين يحق لهم 1949اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

 .مكن معاملتهم باعتبارهم أسرى حربالتمتع بوضع أسرى الحرب أو ي

ة إنسانية في جميع األحوال. وتكفل لهم ومن الواجب أيضا معاملة أسرى الحرب بطريق         

الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور. وقد عرف أيضا القانون 

الدولي اإلنساني الشروط الدنيا التي تنظم االحتجاز وتشمل مثال المسائل المتعلقة بمكان 

 (1)االحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية.

في  الحربألسرى  الحمايةعرفته  الذي القصور لمعالجةهذه االتفاقية  جاءتقد و

بمعاملة  الخاصةواتفاقية جنيف  1907 لعاموالسيما اتفاقية الهاي ، السابقةاالتفاقيات ل ظ

عجز هذه االتفاقية  الثانية العالمية الحربرت أحداث ـأظه دـفلق1929 لعام الحربأسرى 

و  التعذيبو  للقتلوا ـتعرض الذين المسلحة النزاعات لضحايا القانونية الحمايةعن توفير 
اعات المسلحة في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي اإلنسان ، دون طبعة، نزميلود بن عبد العزيز ، حماية ضحايا ال-(1)

 2009دار هومية ، الجزائر ،

 لىيضاف إ الحاجزة. الدولةاألخرى علي يد رعايا  االنسانية المعامالتة و ـاإلهان

 السلوكياتو ل من حيث تجريم بعض األفعا الجنائي الدولي القانون لحق الذي التطور ذلك

بحقوق  الخاصة الدولية الصكوكدور ـوص ،الدولية المسلحة النزاعات أثناءترتكب  التي

 كافةينبغي أن يتمتع بها  التياألساسية  الحرياتو  الحقوقنصت على  التيو  ،اإلنسان

سهم أو ـن جنـر عالنظبغض  ،المسلح النزاع حالة ذلكي ـبما فل، األحوا كافةوفي  البشر

 .السياسيةو  الدينيةسياتهم أو معتقداتهم ـجن
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 عليهاشتملت  الذي النقص ليسدل اإلضافي األو البروتوكول جاء ،السياقوفي نفس      

، جنائيا المحميينى ات األسرـفئ البروتوكولحيث وسع هذا  1949. لعاماتفاقيات جنيف 

 جزائيا. المتابعين الحربرى ـألس القانونية الضماناتعلى  أكدو

وال . الحربية العمليات أثناء العدوضة ـيقع في قبل مقات كل الحربويقصد بأسير

فأسير ، المفهومذا ـن هـع الحرباإلسالمية في تعريفهم ألسير  الشريعة فقهاءيبتعد 

 . )1(بأسره حيا المسلمونر ـإذا ظف الكفارن ـم المقاتلعندهم هو  الحرب

 إلى ودة أسير حربـدون عل وـي يحـء تحفظهو اال اجراء ما المقاتلونورغم أن أسر 

إال  المعادية المسلحةات القود ـضل اـالقتلة ـلمواصيتبعها  التي المسلحة القواتصفوف 

ل تكن مح لموشرفه واعتباره  الجسديةالمته ـعلى حياته وس إلعتداءاتأن حمايته من ا

 الى، التاريخعبر ، الحربتعرض أسرى  لذلكة. لحاجزال الدول من قب كيبراهتمام 

 .األخرى االنسانية المعاملةوشتى صور  التعذيبو  القتل

 الدولةساني على ـاإلن الدولي القانونل ب في ظلحرألسرى ا الحمايةوتفرض 

أسرى  لمعاملةأخالقيا و سياسيا من جهة ثانية  التزاًماو، قانونيا من جهة التزاًما الحاجزة

  .اإلنسانيل للتعام الدنيا للحدودا ـوفق الالئق التعاملفي عهدتها  لذينب االحر

 ،نوكلية القان ،راهورسالة دكت، يناإلنسا يلودال نوالقان يف برحلا ىرألس ينوالقان زكرملا، العسبلي زيزالع دعب دمح دمحم روكتدال -(1)

65 ص، 2000سنة ، ليبيا ، بنغاري ،سنوة قاريـجامع
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في ، المسلحة الدولية النزاعات يـف لمطبقاإلنساني ا القانون الدوليومن ثم فان 

على إيجاد نوع من  العمل الحاجزة الدوليفرض على ، الحربرى ـسأحماية ل مجا

رى ـومتطلبات حماية األس، ن متطلبات سيادتها وأمنها من جهةيـب الحقيقي التوازن

اإلنساني من جهة  القانون الدوليعلى عاتقها بموجب  الملقات االلتزاماتن ـم كالتزام

 أخرى.

أن هذه  لو ولةهـيسرا وس أكثر الحربأن تكون حماية أسرى  الممكنمن  كانوقد 

 المقررة الحقوق ازاتـقد تمتعت باالمتي الدولية المسلحةعات النزامن ضحايا  الفئة

من تطبيق  أكثر لىإ الدولإذ حينها ال تحتاج  ،الصلةذات  الدولية المواثيقفي  لصالحهم

 .ياالضحا لفائدة المقررة القواعد

على الفئات التي تدخل ضمن نطاق سير ولكنها نصت ألتفاقية لم تضع تعريفا لهذه اال         

تفاقية الذي إلول الملحق باألضافة إلى البروتوكول اإلبالحقوق والحماية، با ر ويتمتعونسيألا

 جاء ليسد الفجوات القانونية الواردة في االتفاقية السالفة الذكر.

ت اـعازلناروب ولحت ايالن ومد حكامه للحطورت أت، وإلنسانيالي دولون القانانشأ         

، انيةــإلنساة ــمارلكــدرت اهأ تاــنتهاكم واالوآٍس آــية مــرلبشــت اثأور يـلتالحة ـلمسا

 لثانية.العالمية ــرب الحاية ــحشوا ــهركثن أاــي كــلتو

ت اـعازلنـن ائة عـلناشة ااـلمعانام وآلالف اتخفيدف إلنساني بهالي دولون القاند اجك ولذل

ل اطــاني لتــإلنسون اانــلقم ااــحكــدت أمت، اةــلغاياه ــذهــق تحقيل بيــي ســفولحة. ـلمسا

ا ـكة بهراـلمشن اعو كفن يذل، أو القتاليةل األعماافي ون كرال يشان يــذلن ابيراــلمتحاة ــحماي

ن نييدلماإلنساني الي دولون القانم احكات أشملـق الحطـور ي تـفـرى، وخأة ـناحيـن م

 (1)بالحماية.

 .2009الطبعة األولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  محمد المحذوب ، طارق المحذوب ، القانون الدولي اإلنساني ،

ي ـفـون يقعن يـذلـرب الحـرى اس، أعايته لهارإلنساني الي دولون القانالى أولتي ت الفئان امو

ة ـتفاقيم ايظـتنل الـخـن م ماـالهتمـذا اهـن ة عـليدولـرة األسـرت اعبث حيدو، لعاة ـقبض

م اـلعاي ـا فـهريطوتويلها ـدتعـرى ي جـلت، ا1929 األولى فيالعامية ـرب لحـرى اة بأسـخاص

 لثالثة.ـف اة جنيـتفاقيـم اباسـرف تعـت بات، و1949

ي ــفــون يقعن يــذلن انييــدة للمــلحماير افيــوي تــلي فــدولون اانــلقم ااــحكرت أأخــت

ي ـــة فـــبالحمايون نيـــدلمـــون المعتقلـــَظ ايحـــم فلن، ييركـــا بالعســقياســدو لعاة ــقبض

ة ـبعارلــف اة جنيــتفاقيـب اجوبم، 1949م اـــلعاي ـــال ف، إانيـــإلنسالي ـــدولون اانـــلقا

 ن.لخاصة بالمعتقليم األحكاــن امــد يدلعاة ـالتفاقيــت امظنــث حين، نييـدلماة ــة بحمايــلخاصا
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ن ليـــوكوترولباي ــفن يــلمعتقلــرب ولحا ـــرىة ألســلحمايت اعــسوتــم ث        

ة ــلحمايق ااطــنع اــتساى ــلــذي أدى إلــر األما 1977.م اـــلعاي ــة فــباالتفاقين يــلملحقا

ن أو ييرلعسكن ام اوكانء اوس، لمسلحةت ااــعزلنء ااــرجــدو لعاة ــي قبضــفــون يقعــن لم

 (1)ن.نييدلما

ف الــبخن، يــلمعتقلاــرب ولحــرى اسن أيــا بــمــل صمتواــط لخلل اازالــن لكو      

 ن.نييدلمان وييرلمتعلقة بالعسكاإلنساني الي دولون اانــلقم ااــحكك أاــنتها

سر ألالقديمة والحديثة، ويرتبط نظام ازمة لجميع الحروب السر مألوتعتبر ظاهرة ا

فراد ألالقوات المسلحة المعادية أو ااد بالشخص المقاتل الذي يقع في قبضة العدو من أفر

، وبعد أن أصبح نتاج قع في قبضة العدو يعتبر أسير حربالتابعين لها، ولكن ليس كل من ي

نسانية أوجبت على كل طرف إلسرى لدى كل طرف، فان الضروريات االحرب بين الدول أ

ف اآلخر أن حسان لكي يدفع الطرإلنسانية واإلخر بشيء من ان يعامل أسرى الطرف اآلأ

 يعامل أسراه بالمثل.

الزايدي سهام، حماية أسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق، ملحقة مغنية ، جامعة أبي 

  .2015-2014بلقايد، تلمسان، الجزائر 
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 لية:اإلشكا

 اإلنساني الدولي القانونيقررها  التي الحمايةفي بيان مدي  البحثلية شكاال تتمث

 الفئة الحماية لهذهبتوفير هذه  الكفيلة القانونية الضماناتوتحديد ، الحربأسرى  لفائدة

 :التاليل السؤال من خال ذلكو .الدولية المسلحة النزاعاتمن ضحايا 

 الكفيلةنات الضماي ـا هـوم ؟بالحريمكن تحقيق حماية ألسرى  ىأي مد لىإ

 ؟لكذبتحقيق 

نساني قد أدرج أسرى الحرب ضمن الفئات المصنفة كضحايا إلن القانون الدولي اإ

يثير هذا الموضوع هو أن أهم ما النزاعات المسلحة التي تستوجب حماية خاصة فإننا نرى 

 شكالية التالية:إلا

 نساني في حماية أسرى الحرب؟إلما مدى مساهمة القانون الدولي ا

 الفرعية هي: التساؤالتجملة من  يةاإلشكالوتندرج ضمن هذه 

 سير؟من هو األ 

 نساني؟ما هو القانون الدولي اإل 

  هي أهم المبادئ التي يركز عليها القانون الدولي اإلنساني في حماية ما

 الحرب؟أسرى 

 من هي الفئات غير المتمتعة بالحماية التي خص بها أسرى الحرب؟ 

  ألسرى اإلنسانيما هي الحقوق والحماية التي منحهما القانون الدولي 

 الحرب؟
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 ث:لبحاة ـهمیأ

 باهتمامى ظــي تحــلتا ت،عاــوضولماــم هــن أمــرب ولحــرى اســوع أضوم يعد         

ـث حي، انيـإلنسالي ـدولون اانـلقم ااـألحك اًـخالفت اـنتهاكـن اه مـلـون ضرا يتعــلم ،يــلدو

فية ـا للتصــحيانن أيـلمعتقلاـرى وألســرض اتع، ةـيثدلحاوابقة ـلسالحة ــلمست ااـعازلنـت اثبتأ

 إلنسانية.ر المعاملة غياب ويــذا للتعـحيانوأ ون،انـلقار ارج إطــاـخ

 الدولي،ل مالتعاة في ـالقديمعات الموضومن  الحربمن أن موضوع أسرى  الرغمعلى       

و اإلنساني  للقانون الدولي يمةت جسكامن حين ألخر عن انتها لنا تكشف الحروب ما زالت

 ب.الحرضحاياها من أسرى 

 اليوميعاملون بها  التيشية ـالوحو  ،األمسـبب الحرعاشها أسرى  لتية االشديد المعاناة      
ار ـاختي لىإ ادفعن،  ذلك كل، رادعع أو زدون وا الحاجزة القوات المسلحة الدوليةأفراد ل من قب

أملين ، الرسالةفي هذه  لدراستناموضوعا  ليكونب الحرة ألسرى ـئيلجناة اـيالحماوع ـموض

ي مبينة في ـه كما لفائدتهم المقررة  الحمايةفي إبراز جوانب ل بجزء قلي لوو أن نساهم به

 .1977لعام ل اإلضافي األو البروتوكولو  1949لعام  الثالثةاتفاقية جنيف 

ت النساني على التخفيف من ويإلدول ابيان مدى قدرة القانون ال تهدف دراستنا إلى

سر والمنصوص عليها في زمة عند وأثناء وبعد األمه وذلك بإعطائه الحماية الالالسر وآاأل

 .ضافي لهاوالملحق اإل 1912اتفاقية جنيف الثالثة 

 لتالية:داف األهق اسة تحقيدرالاه ذهن وراء مي مرن

 نياً.وقان نلمعتقليرب ولحارى سوم أمفهول تنا -1

 ني.                إلنساالي دولون القانافي ن لمعتقليرب ولحرى انية ألسولقانالحماية اتتبع  -2
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  .الفصل األول: اإلطار القانوني لألسير في المواثيق الدولية

 ياإلنساني لختلف مواثيق القانون الدوم خاللمن  باألسرىهذا الفصل التعريف  يسنحاول ف

 الذين ليس لهم صفة أسرى الحرب األشخاصلتعريف ونتعرض  األول المبحث يوهذا ف

وارتأينا أن نبدأ بالمبحث التمهيدي لتوضيح بعض المفاهيم كتعريف القانون  .يالثان المبحث

 الدولي اإلنساني.

 اإلنسانيالحرب في مواثيق القانون الدولي  المقصود بأسير المبحث األّول:

 .وتمييزه عن غيره من المصطلحات المشابهة

 .1929هاي واتفاقية جنيف عام الصفة أسير الحرب في قواعد  المطلب األّول:

إذ أن أول اتفاقية تطرقت  األسرىحدد مفهوم يالدولية من نصوص  االتفاقياتخلو         

سبقتها  1899-1907ئحة الهاي ال على الرغم من أن ،1929جنيف سنة  اتفاقيةلتعريفه هي 

  .اتفاقية جنيف الثالثةفي  متمثلة ذلك، يف

 بذلك. ثماألسر. واألسر هو الشد بالقيد وسمي األسير  فيفاألسير لغة هو من وقع         

بأنه المحارب  اصطالحاويمكننا تعريف األسير  ومقيد وإن لم يكن مشدودا مأخوذقيل لكل 

جيشه وقولنا المحارب احترازا عن  فيقبضة جيش عدوه بعد أن بدا الوهن  فيالذي وقع 

قبضة الجيش إشارة إلى التمكن منه والقدرة على تأمينه  فيوقولنا وقع  غيره من المدنيين

إذ ال يصح األسر قبل إثخان  .جيشه تحرزا عن األسر قبل ذلك فيوقولنا بعد أن بدا الوهن 

وهذا  67 لاألرض( األنفا فيلنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن  نما كاالعدو لقوله تعالى )

 فيوحسب القانون الدولي اإلنساني يعد المقاتل الذي يقع  إسالميةالتعريف من وجهة نظر 

القانون الدولي اإلنساني الحماية  حرب. ويكفلنزاع مسلح دولي أسير  فييد طرف خصم 

يد العدو أثناء النزاع المسلح سواء كانوا مقاتلين فيعدون  فيلجميع األشخاص الذين يقعون 

 ية على هذا األساس.أسرى حرب أو مدنيين فتؤمن لهم الحما

 األولالفرع  فيهاي الئحة الحرب حسب ما جاءت به اللر ايسنتطرق لصفة أس

 1929.حسب اتفاقية جنيف لعام  بالحرر يسنعرف أس يالثانالفرع  فيو

 .هايئحة الالحرب حسب ال راألول: أسيالفرع 

فراد حرب هم "األلى على أن أسرى الواأل مادتها في 1899-1907 هايالئحة التنص 

 سلطة العدو. تحتإحدى الفئات التالية والذين يقعون  ىإل المنضمون

 

 أن تتوفر شروط لذلك وهي:

 .أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه 
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  ها شارة مميزة عن بعد.لأن تكون 

  جهرا. األسلحةحمل يأن 

 حرب.لن ايها بقوانتعمليا يأن تلتزم ف 

 مليشيات وفرق لاوكذلك أعضاء  ،عالنزا يلطرف المسلحةفراد األ

 .مسلحةلى هذه القوات الإ ينتمت التين يمتطوعلا

  ن فيهم أعضاء األخرى، بم ةمتطوعلالفرق ا األخرى، وأعضاء المليشياتأفراد

داخل او خارج  ين فينزاع والعاملاللطريف  المنتمية المنظمة المقاومةحركات 

أو  المليشياتهذه  شرط أن تكون حتلة،الم األراضيولو كانت هذه  أراضيهم، حتى

  .لشروطامستوفية  المنظمة المقاوماتفرق فيها حركة 

 يرغ األراضيوبالنسبة لسكان  1907 لسنةهاي الئحة الالثانية من  المادةوحسب نص 

اهرية مة جب  شكل ه  في راب العدو تح باختيارهم تلقائيا عند اقالحملون السيحتلة الذين لما

 ا:موه ينبتوافر شرط ، ولكنالمقاتلهم صفة ل ةيدأو فر

  ح بشكل ظاهر.الحملوا السيأن 

  حرب وأعرافهالموا قواعد ارحتيأن. 

 والقائمينحرب لمثل مراسلي ا المسلحةى القوات لالذين ينتمون إ المقاتلين يرأما غ 

أسرى حرب شرط أن يكون  يعتبرون فإنهمقبضة العدو  يبالتموين الذين يقعون ف

 (1)انههلم بطاقة شخصية مسلمة من السلطة العسكرية الي يتبعو

  ةالحكوميالنظامية  المسلحةأفراد القوات. 

 دون أن تكون مباشرة جزء منها  المسلحةالذين يرافقون القوات  األشخاص

أن يكون لديهم تصريح من القوات  التمويل، شريطةومتعهدي  نالحربيي كالمراسلين

 ا.هي يتبعونتال المسلحة

 والمساعديني كالقادة نمدلران ايوالط المالحيةطقم أفراد األ. 

 ح من تلقاء أنفسهم للدفاع عن أنفسهم الحملون السيالذين  المحتلة يرغ األرض يأهال

لتشكيل وحدات هم الوقت لالقوات الغازية دون أن يتوفر  مقاومةالعدو  اقترابعند 

 الحرب. ينح جهرا ومراعاة قوانالل السممسلحة نظامية شريطة ح

 األسرىتتمتعان أيضا بصفة  أخيرتين فتئنين المادةمن نفس  (ب)وتضيف الفقرة          

 المسلحةأو كانوا تابعني للقوات  يتبعون،الذين  وهما: األشخاصحرب لأسرى ا وبمعاملة

لو كانت قد تركتهم  االنتهاك، حتىبسبب هذا  اعتقالهم الحتاللاحتل إذا رأت دولة لمللبلد ا

وعلى  احتلها،ي تال األراضيخارج  ةالحربي األعمالر يأثناء س األمربادئ  فيأحرارا 

الي  المسلحةالقوات  ىإل لالنضمامفاشلة  بمحاولة األشخاص هؤالءحالة قيام  في األخص

 .(1)االعتقالنذار يوجه إليهم بقصد هم إللحالة عدم امتثا يالقتال، أو ف يفوالمشتركة ها نيتبعو
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 303.،ص  2003، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة ياإلنسانلدراسة القانون الدوي  المدخلسعيد سامل جويلي ،-(1)

 

  .اتفاقية جنيفالفرع الثاني: أسير الحرب حسب 

أسرى  تعتبرهمفيمن  ما،حد  ىإلها توسعت نأ 1949 اتفاقية جنيف لسنةحظ على الولعل ما ي

ى لالذين ينتمون إ المنظمة المقاومةحرب حيث أضافت هذا الوصف على أفراد حركات 

أيضا  حتل.م اإلقليمى ولو كان هذا تويعملون داخل أو خارج إقليمهم ح أحد أطراف النزاع،

 األراضيى ولو كانت هذه تداخل أو خارج أراضيها ح يف المقاومةمكن أن تعمل وحدات ي

عليها أن  االحتالل على أن سلطة 1949 اتفاقية جنيف لسنةهذه النقطة تقضي ي وف حتلة،م

 االمتيازوهذا هو  حتلة كأسرى حرب،لما األراضي يف نيمعتقلك المقاومةتعامل رجال 

 .(2)المقاومةالذي قدم حركات  يالجوهر

تشتمل  مها لنر أي، غالحاالتيع مج حاولة النص علىمالرابعة و المادةول مورغم ش

ئم واقع العلى حروب التحرير الوطنية ومن هنا انبثقت فكرة صياغة قواعد جديدة ت

 1977.عام  األول البروتوكولحروب التحرير وكنتيجة لذلك كان 

 1977سنة  األول: صفة أسير الحرب في البروتوكول الملحق لثالفرع الثا

الذي  األولى المادةلنص  فباالستناد البروتوكولوفق هذا  األسرىتوسع تعريف          

 بالحروفإن مقاتلي هذه  نيالدوي على حروب التحرير الوط المسلحأضفى صفة النزاع 

 العدو،قبضة  فيعند وقوعهم  بالحرصفة أسري  فيالقانونية وحقه  المقاتليتمتعون بصفة 

بتطبيق أحكام االلتزام ى حركة التحرير وبناء عليه عل األول، البروتوكول فيإذا كان طرفا 

 .البروتوكولمن  03فقرة  96وفقا للمادة  األول والبروتوكولاتفاقيات جنيف 

 

حاربة مر يحايدة أو غم، الذين تستقبلهم دولة  المادةهذه  فيآنفا  المذكورةإحدى الفئات  ىإلالذين ينتمون  األشخاص-(1)

 ي.لالقانون الدو بمقتضى باعتقالهمإقليمها تلتزم  يف

  319بن عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص ميلود-(2)

 

 1949 اتفاقية جنيف لسنةمن  43-44 المادتين أوردتهابشروط  المقاتلهذا ويتميز 

حرب وأعرافها لن ايقوان واحترام الصفة إذا كان حت قيادة مسؤولة، بهذه المقاتلحيث يتمتع 

ظاهر. ح بشكل الومحل الس المميزةمة المحل الع المقاتلعلى  44 المادةحني نصت  في

حروب التحرير مع التقييد بتمييز أنفسهم عن السكان  في الشرطينمقتضيات  وخففت

 .(1)للهجوم االستعدادأثناء  المدنيين
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 والمجموعات المسلحةميع أفراد القوات جمل جأ األول البروتوكولوعليه فإن 

 العدو، ومنحرب عند وقوعهم بقبضة لا ىصفة أسر لمنحهميعد شرطا  ال والوحدات. هذا

ح علنا أثناء القتال الأنفسهم حمل الس يميزوابأن  المسلحةجهة أخرى يلتزم أفراد القوات 

 .(2)الصفة بهذههم من التمتع نحرما ىإلذا يؤدي هل بالخفإن اال ال وا

 .صفة أسير الحرب في النزاعات المسلحة الداخلية :الفرع الرابع

ى التوترات لي إننساي االلنطاق بعض قواعد القانون الدو تمديدلقد طرحت مسألة 

ن يب المشتركةالثالثة  المادةالي أجريت بشأن  المناقشات فخالل، 1949الداخلية منذ 

أثريت مسألة  ي،لالدوير بالنزاعات ذات الطابع غ والمتعلقة األربعةاتفاقيات جنيف 

 الفئة. لهذهضرورة غياب أي تعريف 

ذلك كل  فيما بمتد نطاق تطبيقها على كل عمل يرتكب بالقوة يأن  وألجل       

الدبلوماسي الذي طلب إليه اعتماد  المؤتمرر أن رفض يأشكال العصيان والفوضى غ

ب تطبيقها على أوسع يجا هر أن تعلن أنمحمح للجنة الدولية للصليب األساتفاقيات جديدة 

على قواعد نصتها حكمة  المشتركة ةاألربعمن اتفاقيات  03 المادةكما جاءت  ممكن.نطاق 

 لإلنسان ةالحماي يري تسمح بتوفننساي االلا مبادئ أساسية للقانون الدونهالعدل الدولية بأ

 الذي يقع داخل دوامة التوترات الداخلية.

  101.،ص  2005،مصر ،طبعة  باإلسكندرية المعارفي ،منشأة توزيع ننساي االلحمد فهاد الشاللذة ،القانون الدو -(1)

 306.، 305السابق ، ص  المرجعجويلي ،  مالسعيد س-(2)

ي لاستنادا للقانون الدو قبالحقو المساسللضمانات الي يوفرها مبدأ عدم  فباإلضافة 

الي تصدر وتنفد دون حاكمة مسبقة ذلك أن  األحكام المادةحضر هذه  ياإلنسانحقوق 

 تصدر على الوجه الصحيح. األحكام

ر محذلك أن اللجنة الدولية للصليب األ األولى ةالخطوتعد  المادةومع هذا فإن هذه         

 المنازعاتالفئة من  لهذهبأكمله  ينضافياال البروتوكولينقامت بتخصيص أحد مشروعي 

 .المنازعات بهذه ةالخاصوالظروف  يتالءم األول للبروتوكولفأعدت صيغة موجزة 

 ةالحكوميالداخلي على أنه يدور بني القوات  المسلحم تعريف النزاع توهكذا         

 المجموعاتمسلحة منظمة عندما متارس هذه  تمجموعاأو  المنشقة المسلحةوالقوات 

حت قيادة مسؤولة تتمكن من إدارة عمليات تسيطرة على جزء من أراضي البلد و

 .البروتوكولعسكرية متصلة ومنسقة ومن تطبيق 

الداخلية أسرى حرب يتوقف على موافقة  المسلحة المنازعاتفاعتبار مقاتلي     

كأن  أدى،كحد  يالثان والبروتوكول 03 المادةأطراف النزاع على إعطاء أكثر مما أعطته 

 المنازعاتغري الدولية على غرار معاملة مقاتلي  المسلحة المنازعاتيعامل مقاتلو 
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 األطرافن يب ةالخاص واالتفاقيات إليهم، تمتد بالحرفإن حقوق أسرى الدولية  المسلحة

 .(1)الواردة فيما بينهم

 

 110.السابق ، ص  المرجعفهاد الشاللذة ، حمد-(1)
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 .اإلسالم صفة أسير الحرب في: الفرع الخامس

، ليس من يسقط في الحروب فقط، بل (1)أما األسير فهو كل محبوس في قيد أو سجن          

فريق من المسلمين في ظروف خاصة ودون أن تكون هناك حرب األشخاص الذين التقى بهم 

معلنة بين الفريقين بمدلول الحرب. فهم: أهل الحرب وإن لم يوجدوا في ميدان القتال، وإن 

أُخذوا وهم مِغيرون وليسوا على أهبة القتال. وأيًضا: الالجئ من أهل الحرب إلى أحد المسلمين 

ين، فتجري عليه أحكام من شارك في القتال مع العدو ضد المسلمأثناء القتال أو بعد انتهائه، أما 

.                                                                                            (2)قطاع الطرق  

. ليس شويههموقد جرت عادة الدول في الحروب القديمة على قتل جميع األسرى أو ت          

اليهودي يقتل جميع األسرى بمن فيهم النساء واألطفال ونصه " ال يقف إنسان في فا فقط، هذ

وقد كانت القاعدة السابقة في  .(3)وجهك حتى تفنيهم تدريجيًا لئال تكثر عليك وحوش البرية"

الحروب قبل اإلسالم، في التعامل مع األسرى هي: إطالق يد اآلسر في أسراه )قائد المعركة 

وضباطه وجنوده(، أما في اإلسالم فنصت على أن رئيس الدولة هو صاحب الحق الوحيد في 

يكون متأهالً  لألسير شروط هي: أن .(4)تقرير مصير األسرى، وال يجوز لآلسر قتل أسيره 

للقتال، عاقالً، مواليًا ألعداء المسلمين، وتتحقق المصلحة في أسره، وأال يكون ممن يدخل دار 

وموجز القول في طريقة الرسول في التعامل مع األسرى  .(5)اإلسالم بأمان أو بقصد التفاوض 

أسرى أنه كان " يمن على بعضهم )بإطالق سراحهم(، ويفادي بعضهم بالمال، وبعضهم ب

  .(6)المسلمين " 
 .17، ص4لسان العرب، ج -(1)

 . 84، 80أحكام األسرى والسبايا في الحروب اإلسالمية، ص  -(2)

م، 1975أسرى الحرب في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية، عبد الواحد محمد الفار، عالم الكتب، القاهرة،  -(3)

 26ص

نظرية الحرب في اإلسالم وأثرها في القانون الدولي العام، ضو مفتاح غمق، منشورات جمعية الدعوة اإلسالمية،  -(4)

 .410، د ت، ص1بنغازي، ليبيا، ط

أحكام األسري في الفقه اإلسالمي، د. محمد عثمان شبير، بحث منشورة بمجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، مجلس  -(5)

 .239 -234م، ص2004هـ، 1425، 56جامعة الكويت، العدد النشر العلمي، 

                                                        .96، ص2ج زاد المعاد، لإلمام ابن القيم رحمه هللا، دار الريان للتراث، القاهرة،  -(6)

 .مصطلحاتالمن  يشابهه عماأسير الحرب  زتميي الثاني:المطلب 

لذا  كمصطلحات،ن ين السجيوبينه وب والمعتقل األسرىن يخلط بليثور ارا ما يكث

 السجناء. يوالثان المعتقلينيتضمن  األول نفرعي خاللسنميز بينهم من 

 ز أسرى الحرب عن المعتقلين.تميي األول:الفرع 

فهو ليس جندي  المعتقلقبضة العدو ، أما  فيالذي يقع  المقاتلأو  يالجندهو  رياألسإن 

 المعتقلأن  ينح في،  اآلسرةأراضي الدولة  ىإل المعركةينقل من ساحة  رياألسنظامي كما أن 

خضع للتحقيق ي المعتقلللمحاكمة ، أما  الخضع للتحقيق وي ال رياألسحظر نقله خارج الدولة ، 

فراج أو التبادل ده بعد انتهاء حالة النزاع عن طريق االالب ىإل األسيرمة ، ويعود اكحلمو ا

ر التواصل مع أهله عن طريق يألسلحكوميته، كما حق مبعد قضاء  ألهله المعتقلبينما يعود 
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يتواصل  في حين، رأو الرسائل أو الصو الهاتفي باالتصالمر حاللجنة الدولية للصليب األ

 .االعتقالمكان لمع أهله مباشرة عن طريق الزيارات  المعتقل

 .تمييز أسرى الحرب عن السجناء الثاني:الفرع 

خالفة قانونية أو جنحة محق العام وهو من يرتكب لن ايهو من يطلق عليه سج السجين

موقوفون لده، وهناك من يطلق عليهم السجناء السياسيون أو االن بيأو جناية وفقا لقوان

 الم وحاكي ال األسرىن أن يح فيالسياسيون جراء معارضة سياسية أو ممارسة سياسية، 

يعامل  النسانية، لذلك إذا ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد اال حكم عليه بالسجن إالي

 .(1)السجن فييسجن معهم  الن ويمعاملة السج األسير

 

 

 

 52.، ص  2012، سنة  رالجزائي ،جامعة الوادي ،ننساالعبد القادر حوبة ،النظرية العامة للقانون الدوي ا-(1) 

 

 .الذين ليس لهم صفة أسرى الحرب األشخاص الثاني:المبحث 

ي لنحهم القانون الدومي الالذين  األشخاصسنتعرف على  المبحثهذا  خاللمن          

أول، جيش العدو كمطلب بالذين يلتحقون  المواطنون حرب وهم:لا ىصفة أسر

 كمطلب ثالث. سوالجواسي ثاني،كمطلب  والمرتزقة

  .جيش العدوبالذين يلتحقون  األول: المواطنونمطلب ال

 المتحاربةعلى الدول  1907من اتفاقية احرب الربية لسنة  23 المادةلقد حرم نص 

العمليات العسكرية  في واالشتراك اربحلمجيش الا ىإل االنضماماكراه رعايا العدو على 

حرب ، لالعسكرية لتلك الدولة قبل بدء ا ةبالخدموإن التحقوا  ىحتضد دولتهم  الموجهة

محض بجيش العدو طوعا و فيخرى قبول رعايا الدولة األ في حقلر أنه لدولة العدو ايغ

ن ين قانونييحاربم األشخاص هؤالءال يعد  وبهذاهم ورغبتهم دون تأثري عليهم تإراد

ن لوطنهم وتطبق عليهم يهم يعاملون كخائنني إذا ألقت دولتهم القبض عليهم فإلوبالتا

 خيانة ضد دولتهم .لمة ايهم ارتكبوا جرنلى أساس أن الداخلية عيالقوان

 ن الداخلية للدولة،يحقهم القوانبباعتبارهم خونة تطبق  المبدأ بهذافجميع الدول أخدت 

 األشخاص لهؤالءحق لن الدولية الي نصت على عدم إعطاء ايمؤكدة بذلك ما جاء بالقوان

أن تقدمهم فورا  األصليةحق لدولتهم الما نوإ الحرب،مقتضى قواعد أسرى بمعاملتهم  في

 .(1)كمة باعتبارهم خونةاحلما ىإليدها  فيإذا وقعوا 
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  60.،63،ص  2012القانون الدوي ،دار البداية ،سنة  تيفوالتزاماته  األسرىمصلح حسن عبد العزيز ،حقوق  -(1)

 .المرتزقـــة الثاني:المطلب 

 وضعهم القانوي. يثانكفرع أول وكفرع  المرتزقةسنتناول تعريف 

 .: تعريف المرتزقةاألولالفرع 

 األمورى تش فيحروب ولى اتش فيعليها  المتعارف األمورمن  المرتزقةيعد استعمال 

 اإلنسانيةحق  فيمنها، لذلك هو إهانة  المرجو الهدفمهما كان  األخالقيةر يوغ الالإنسانية

وكل من يقوم بذلك  المرتزقةوتدريب  وتمويلعن جميع واستخدام  االمتناعوجب على الدول 

ر جنسية ييكونون من غ المرتزقةأن  ىإلشارة هذا وينبغي اال الجنائية،فهو مسؤول من الناحية 

 .السياسيين المعارضينميزهم عن يالدولة الي يتدخلون فيها هذا ما 

جماعة لقبل الفرد وا من مة ترتكبيعلى أنه جر االرتزاق لجنة التحقيق الدوليةوتعرف 

حق  المسلحبالعنف  المعارضة ىإل تهدفالدول ومن الدول نفسها الي  ومندوبي والهيئات

 عمال التالية:ألممارسة ابر يمصلتقرير ا

 والدعم والتوظيف بأي شكل  والتدريب والتشجيعمداد والتسليح التنظيم والتمويل واال

الذي يعملون فيه من ر جنسية البلد يلقوات عسكرية تتألف أو تشتمل على أفراد من غ

 مادي.لأجل الربح الشخصي للحصول على مرتب أو أي نوع من التعويض ا

 (1)هالمذكورة أعلالقوات ا فيحاولة التسجيل ملتجنيد والتسجيل أو ا. 

 .الوضع القانوني للمرتزقة الثاني:الفرع 

 47مادته  في المسلحةالدولية  بالمنازعاتخاص لا 1977 األولالبروتوكول أورد 

 هو: المرتزقي وعليه فإن نتعريفا للمرتزق ووضعه القانو

 نزاع مسلح. فيخارج ليقاتل لا فيحليا أو م جري جنيده خصيصا،ي أي شخص 

 عمال العدائية.األ فيومباشرة  الً يشارك فع 

  نم الشخصي اغمال فيالعدائية والرغبة  األعمال في االشتراكحفزه أساسا

 فيمماثلة لدوي الرتب والوظائف ا المقاتلونوهو يتجاوز ما يوعد به 

 لذلك الطرف. المسلحةالقوات 

  إقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. فيمستوطنا  الالنزاع و فيليس من رعايا طرف 

  ألحد أطراف النزاع. المسلحةالقوات  فيليس عضوا 

  النزاع بوصفه عضوا  فيمن قبل دولة ليست طرفا  رسميةمهمة  فيليس موفدا

 الشروط،بد من توافر كافة هذه ال المرتزقةوصف  وإلضفاء. المسلحة قواتها في

 مدلول هو مدلول غامضلهذا اب المرتزقر أن يغ
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العدائية حساب دولة  األعمال فيراك تالشلجند لمهو ذلك ا المرتزقذلك أن هذا             

يتجاوز بإفراط ما حصل حصول على مغنم مادي لمستوطنا فيها قصد ا الليس مواطنا فيها و

عيار غامض يصعب ملذلك فإن هذا ال به،ي استعانت تمقاتلون من جيش الدولة اللعليه ا

ينطبق عليه وصف  الي نمعلعتماد عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشخص ااال

 إذا كان ما وعد به: المرتزق

 القوات  في المماثلةأو ذوي الرتب  المقاتلونيتجاوز ما حصل عليه أو ما يوعد به  ال

 مسلحة التابعة لطرف النزاع الذي استعان به.لا

  بإفراط.أو ما يدفع هلم ولكن ليس  هؤالءأو كان يتجاوز ما وعد به 

قد يقف طموحهم  األفرادإذ أن بعض  المرتزقةحد من ظاهرة ي الومعناه أن هذا الشرط 

لك الطرف وما يدفع له خاصة بالنسبة لتلك جيش ذ في المقاتلونعند حد قبول ما وعد به 

 رواتب مالية ومزايا متعددة. المسلحةها اتمنح أفراد قويالدول الي 

 الي لمرتزقا وبالتا يعتبرفإذا ما ثبت أن شخص ما تنطبق عليه الشروط السابقة فإنه 

 .(2)بالحرأو أسري  المقاتليتمتع بوضع 

 منشأة الناشرة ي،ننساي اإللالقانون الدو فيحرب لا ألسرىالقانوي  المركزد العسيلي ،مححمد م-(1)

 229، 228،ص  2005،مصر ،سنة  اإلسكندرية

 325،  324سابق ، ص العزيز مرجعميلود بن عبد -(2)

 

إذ  1977 لسنة األولالبروتوكول أنه يتمتع ببعض الضمانات الي نص عليها  إال

قبضة العدو  فيتع شخص ما ممن وقعوا مثار الشك حول تأبأنه فيما إذا  45 المادةنصت 

 فيى تفصل تهذه الصفة حبر حرب ويتمتع ينه أسأرض تحرب فإنه يفلر ايبوصف أس

 حكمة خاصة.موضعه 

ي ضمانة قانونية أخرى للشخص الذي يثبت أنه مرتزقة ننساي االلويوفر القانون الدو     

 فيعلى أنه يعامل معاملة انسانية  1977لسنة  األولالبروتوكول من  75 المادةوفقا لنص 

 .(1)األحوالكافة 

 .الجواسيـس الثالث:المطلب 

 .يثانكفرع أول وعلى عقوبة التجسس كفرع  سالجاسوسنتعرف على 

 .تعريف الجاسوس األول:الفرع 

من أجل معرفة حركات  المتحاربةحروب تلجأ إليها الدول لا اتقتاضيهالتجسس ضرورة 

ا هل وبالمقابلإدارة العمليات العسكرية  فيهمها تي تال المعلوماتحصول على لجل األالعدو 

 اإلضافيالبروتوكول من  46 المادةهذا ونصت  قبضتها. فيأن توقع أشد العقوبات إذا وقعوا 

خفية أو  في" الشخص الذي يعمل يلي:وعرفته كما  سالجواسيعلى مسألة  1977 لسنة األول

 إلحدى ةالحربي األعمالمنطقة  فيع معلومات محاولة جمع أو مج فيستار مظهر كاذب  تحت

 لدولة العدو ". المعلوماتحاربة بقصد إيصال هذه لمالدول ا
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شرعيا، وحسب  مقاتال يعتبرال يرتدي الزي العسكري وال  سالجاسو المفهومفبهذا 

 فيمنطقة العمليات التابعة لطرف  فيجمع معلومات بإذا قام  إاليعد جاسوسا  ال هايالئحة ال

ر حرب إذا ير أسبيعت الوبالتاي  النزاع عن طريق عمل من أعمال الزيف أو بطريق التخفي.

ر يها أسبحظى يي تال بالمعاملةالتمتع  فيحق لجسسه وليس له اتقبضة العدو أثناء  فيوقع 

 .(2)1949جنيف حرب الي نصت عليها اتفاقية لا

 98.السابق ،ص  المرجعالقادر حوبة ، عبد(1)

 327.، 326السابق ،ص  المرجعميلود بن عبد العزيز ،(2)

 

 ما أسرى حرب نوإ جواسيس، يعتبرون ال المسلحةأن أفراد القوات  ىإل اإلشارةجدر يو

 .1977 لسنة األول اإلضافيالبروتوكول من  46 المادةحسب 

  ع معلومات لفائدة ذلك الطرف وهو مع أو حاول جمالذي ج المسلحةأفراد القوات

إقليم يسيطر عليه  فييرتدي الزي العسكري للقوات الي يتبعها وقام بذاك العمل 

 خصم.لا

  ع محاولة جمإقليم حتله اخصم وعمل لفائدة الطرف الذي يتبعه جمع أو  فيإذا قام

لك وإذا تعمد ذ ر،تخفي أو تستدون  اإلقليممعلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك 

 مشهود.لجرم الإذا قبض عليه وهو متلبس با إال يكون جاسوسا، ال

  م يقبض عليه قبل التحاقه لجسس ما تخصم بأعمال لحتله ااالذي  اإلقليم فيإذا قام

 ي ينتمي إليها.تال المسلحةبالقوات 

 الذين يعملون وراء خطوط الطرف المظليين" "لكوماندوسأما أفراد قوات العدو "ا "

جوز ي الحرب ولر ايوضع أس فيحق لفلهم ا المقاتلهم شروط لوتتوفر  اآلخر

 .(1)همبعقا

 .عقوبة التجسس الثاني:الفرع 

للتجسس  المقررةي قبضت على الشخص متلبسا أن توقع عليه العقوبة تللدولة ال       

بالضمانات ي توقيعها ننساي االلأحاط القانون الدو اإلعدام، وقدحسب قوانينها وهي عادة 

 ي:لالكافية بالنسبة للمتهم وذلك على النحو التا

 هائي بثبوت التهمة ضده.نبعد صدور حكم  إالجوز توقيع العقوبة ي ال 

 م القبض عليه متلبسا أما إذا تإذا  إالوتوقيع العقوبة عليه  سالجاسوحاكمة مجوز ي ال

تقع  الرا ويقبضة العدو فإنه يعد أس فيم وقع ثجيش الذي ينتمي إليه لمكن اللحاق بات

ل مجاسوس تعد علحكمة من ذلك أن توقيع العقوبة على العليه مسؤولية التجسس وا

الفعل قد سبق  هذا الدفاع إذا كانلحل  المن أعمال الدفاع الشرعي عن كيان الدولة و

 .(2)وقوعه

 328.السابق ،ص  المرجعبن عبد العزيز ، ميلود-(1)

328.السابق ،ص  المرجعبن عبد العزيز ، ميلود-(2)
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 اإلنساني.القانون الدولي حماية أسرى الحرب في ظل  :الثانيالفصل 

والحقوق بصفة عامة  رياألسا هبالي يتمتع  قالحقوهذا الفصل سنتعرف على كافة  خاللمن 

 المبحثين خاللمن  وهذاوالمعاملة  األسرة رتف ى غاية انتهاءلمن أسره إ اا بدء  هيتمتع ب الي

 :المواليين

وفق مواثيق القانون الدولي  األسيرالحقوق التي يتمتع بها  األول:المبحث 

 .اإلنساني

بد من البدء من أسره ولكن  رياألسالتعرف على حقوق  بحثالهذا  خاللحاول من ن
ى لسنتطرق إ األول، كما المطلب فيسنتطرق إليه  وهذا ماعلى حقوقه العامة  الالتعرف أو

 .يالثان المطلب فيحقوقه منذ بداية أسره 

ل:   .لألسيرالحقوق العامة المطلب األوَّ

 قالحقومن  مجوعةعلى  12 المادةبدء من نص  1949 اتفاقية جنيف لسنةنصت 

 ها فيما يلي:لامجاكن ميحرب لا ألسرىوالضمانات 

 .مته الجسديةالوس األسيرعلى حياة  االعتداء األول: تحريمالفرع 

جوز قتل ي الف ،ةالحيا فيحقه  المختلفة األماكن فيكلها و األوقات في رياألسيتمتع 
جسدية لمة البدنية أو االعلى الس االعتداءجوز ي الو ،المختلفةأنواع القتل  تىبش ريسألا

ي يشهد انتهاك لجتمع الدولما فيي لحالأن الوضع ا يرغ ،القاسية والمعاملةوخاصة التشويه 

 معتقالت االنتهاكاتر دليل على هذه يوخ األمريكية المتحدة الوالياتسيما الالدول العظمى و

 (.1)غوانتانامو

 األسرىاية حياة حمو احترامأوجب  ياإلنساني لى أن القانون الدولشارة إالجدر ايو        

 .حياتهممن أي مكروه يهدد 

(1)
الشريعة و القانون ،منشورات  نيالدولية ب المسلحةأثناء النزاعات  األنساناية حقوق حم عبد اجبار عبد اهلل بيدار، آدم

  363.،ص2009حقوقية ،لبنان ، الطبعة أألوى سنة لاحليب ا

 

من جعل  األول البروتوكولفقد حذر  ،من اتفاقية جنيف الثالثة 13 المادةوفقا لنص         

كوسيلة  إالضدهم  األسلحةجوز استخدام يفال  األسرىولو هرب  ىتللهجوم ح الحم األسرى

 للمحميين يويعد القتل العمداتفاقية جنيف الثالثة  مسبقة بإنذارات مناسبة للظروف حسب أخيرة
جنائية الدولية قتل لللمحكمة ا األساسيعد النظام ي اإلنساني، وبعدهاي لخالفة للقانون الدوم

 ياإلنساني لالقانون الدو ميحي وبهذه اإلجراءات مرتكبوها.مة حرب يعاقب عليها يجر األسرى

 .(1)األسرىحياة 

 .الحق في احترام الشخصية والشرف الثاني:الفرع 

 لشخصياتهم االحترامحق  والظروف، األوقاتيع مج في بالحريتمتع أسرى   

حيث يستمر  األسر فيهم عند وقوعهم لي كانت تال المدنيةبأهليتهم  وشرفهم، ويحتفظون
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حاجزة وضع قيود على ممارسة لدهم وليس للدولة االب ينوفقا لقوان المدنيةحقوق لعهم بامتت

نفس  األسيراتجب أن تعامل النساء يكما  ،األسربالقدر الي تتطلبه دواعي  إال قالحقوهذه 

الي تتفق مع جنسهم خاصة  المعاملةا الرجال وجب منحهم هبي يعامل تال ةالحسن المعاملة

 (2). نهبأماكن خاصة  ريعدم خدش حيائهن وتوف

ا أن تؤدي نهالشنيعة الي من شأ األفعالوكل  واإلهانةت اتفاقية جنيف الثالثة التعذيب عدو

على البغاء أو  اإلكراهجنسي أو لا واالستعبادعلى كرامتهم  واالعتداء األسرىشرف  كاالنتها

 ( 3). حربلا حمل القسري من جرائملا

 

 

 

 

 .363السابق ، ص  المرجعبيدار،  آدم عبد اجبار عبد هللاا (1)
 .332السابق ، ص  المرجعميلود عبد العزيز ،(2) 
 .376السابق ،ص  المرجعبيدار ، هللااآدم عبد اجبار عبد (3)

 

 
 .في المساواة األسرىحق  الثالث:الفرع 

على ما يلي " مع مراعاة أحكام  16 المادةنص  فيحديدا تنصت اتفاقية جنيف الثالثة و
م هلنح تمكن أن يمورهنا بأية معاملة مميزة  ،وجنسهم األسرىفيها يتعلق برتب  االتفاقيةهذه 

حاجزة أن تعاملهم لعلى الدولة ا المهنية، يتعني مؤهالتهمتهم الصحية أو اعمارهم أو حالبسبب 

جنسية أو الدين أو لعلى أساس العنصر أو امييز ضار ت يودون أ ،المساواةيعا على قدم مج

 مماثلة أخرى".ر يالسياسية أو أي معاي اآلراء

 األهليةمن  األسرىجرد  الأن  ةالحاجزأنه على الدولة  المادةإذن يستفاد من نص هذه         

سواء داخل تراب  األسروحالة  تتالءمالي  قالحقوحول ذلك دون ممارسة ي الى تالقانونية ح
منح معاملة  األمرإذا اقتضى  إال عالجميعلى  المساواةأو خارجها وعليه تطبيق  ةالحاجزالدولة 

ى لتد ذلك إمي أالعلى  المهنيةجنس أو الكفاءة لخاصة بسبب السن أو الرتبة العسكرية أو ا

 (1). العقائدي أو العرقي أو السياسي مثال األساس

 من التعذيب.الفرع الرابع: الحماية 

 قالحقووهي من  ،ء التجارب العلمية والطبية عليهمأو إجرا األسرىحظر تعذيب     

على  13 مادتها فيحيث نصت  اتفاقية جنيف الثالثة في ياإلنساني لالي أكد عليها القانون الدو

 رياألسالي يتسبب عنها موت  األعمالوحظرت  ياإلنسانحقه  لألسير اآلسرةاعطاء الدولة 
. باالتفاقية ةريخط تالاختالإذا ما حصلت  األعمالأن هذه  واعتبرتأو تعرض صحته للخطر 

(2) 
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من  بالمعلومات باإلدالءي أو أي إكراه عليهم نكما منعت أي تعذيب معنوي أو بد

تعد صورة  األعمالفإن مثل هذه  ا،هب دالءاإلبالتعذيب عند عدم  تهديدهمأي نوع كانت أو 

للمحكمة  األساسيحرب الي يعاقب عليها القانون من ذلك النظام لمن صور جرائم ا

 (3). الدولية ةالجنائي

(1)
 .334السابق ، ص المرجععبد العزيز ، ميلود 

(2)
 .111السابق ، ص  المرجعمصلح حسني عبد العزيز ،

 ،2007 ىاألول والتوزيع، عمان، الطبعةالثقافة للنشر  اإلنساني، داري لالدو ربيع، القانونحد  فتالوي، عمادسهيل حسني -(3)

206ص
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 .مة البدنية والعقلية للخطرالعدم تعريض الصحة والس الخامس:الفرع 

ضرورة توفري الرعاية الطبية  ةالحاجزعلى الدولة  الثالثةاتفاقية جنيف توجب 

كل معسكر  في ةالحاجزكما ينبغي أن توفر الدولة  ،ما تتطلبه حالتهم الصحيةلوفقا  لألسرى
إن اقتضت  المدنيةالعسكرية  المستشفيات ىإل األسرىوأن ينقل  األسرىج العيادة مناسبة لع

 الضرورة.

الطبية لفحصهم ويتم اجراء فحص  الهيئاتم على م من عرض أنفسههجوز منعي الو
ج وتوفر كل ما المصاريف الع اآلسرةوتتحمل الدولة  األقلهم مرة كل شهر على لدوري 

 الصحية. المستلزماتمن  األسرىحتاجه ي

 المقاتلين.سرى األفي حظر االقتصاص من  الفرع السادس: الحق

 باالقتصاصمن القيام  األسرىالسلطات القائمة على  ياإلنسانمنع القانون الدوي          
ر بيآخر فقرة منها على أن "حظر تدا في 13 المادة فياتفاقية جنيف الثالثة فقد نصت  منهم،

يع مج في بالحراية أسرى حم المادةتوجب ذات  كما "،حربلمن أسرى ا االقتصاص

 جمهور. لمن تطفل ا األوقات

 عند بداية األسر.المطلب الثاني: حقوق األسير 

ة أسره أما فيما ترسراحه أو انتهاء ف إطالقغاية  ىإلمن أسره  احقوق بدء رياألسيتمتع 

 فيحاجات الشخصية وحقه لالتمتع با فيحقه  فيها تتمثل نفإ األسرخص حقوقه عند ابتداء ي
وهذا ما سنتطرق إليه  االستجواب،ا حقه عند ريمن معسكر آخر، وأخ اإلجالءحماية عند لا

 يلي:فيما 

 الفرع األول: التمتع بالحاجات الشخصية.

كفهم عن القتال سواء رغما عنهم بسبب  بمجرد المقاتلينحرم على أي طرف قتل     
،اجرح أو النزف أو أي نوع من أنواع العجز البدي أو العقلي أو باختيارهم  كالمرضإصابتهم 

عن القتال  المستسلمينمكن أخد العاجزين عن القتال أو يحالة لهذه ا في للعدو و استسالمهمأو 

تفتيشهم قصد انتزاع ما  ةالحاجزجوز للدولة يالقبض عليهم  بمجردكأسرى حرب ، وعليه 
يكون معهم من أسلحة أو خرائط أو وثائق عسكرية أو أية معدات أو مهمات عسكرية، وهذه 

،غري  اآلسرةالعسكرية وتصبح ملكا للدولة غنيمة حرب لصلتها بالعمليات  ربتعت األشياء

ورتبته ونياشينه  رياألسعلى شارات  اآلسرةجوز أن تأخذ أو تستوي الدولة ي ال المقابل فيأنه 

 (1). وجنسيته

 الفرع الثاني: حماية أسير الحرب عند اإلجالء.

وحت  هاسلطتحت تيصبحون  األسرى هؤالءفإن  باألسر اآلسرةبعد أن تقوم الدولة 

مناطق القتال بأسرع  فيالذين يقبض عليهم  األسرى إجالءتلتزم بوجوب  مسؤوليتها، لذلك
معسكرات خارج منطقة القتال وعلى  ىإلولكن إذا ما مسحت حالتهم بذلك بنقلهم  ،نكيمما 

 إالجوز أن تستبقي ي اليكونوا عرضة للخطر و ال ىحتتوفري كل ما يلزم  ةالحاجزالدولة 

سيتعرضون خطر  أنهم ينإذا تب إالكن نقلهم بسبب وضعهم الصحي يم الالذين  األسرىعلى 
 اتفاقيةمن  19 المادةما نصت عليه  المكان. هذاذلك  فيمن جراء نقلهم مما لو بقوا  برأك
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بنفس الطريقة الي تنقل فيها الدولة  األسرىوتتم عملية نقل  1949.جنيف الثالثة لسنة 

توفري كل ما يلزم من مأكل ومشرب وملبس  ةالحاجزعلى الدولة  جنودها. وينبغي ةالحاجز
 27و 26 للمادتينأي توفري كافة الضروريات الي ينبغي أن يتمتع هبا أي إنسان هذا وفقا 

 (2) .1949 لسنةاتفاقية جنيف الثالثة من 

 الفرع الثالث: استجواب األسرى.

ر لدى استجوابه يسألها ابي ليدكن أن ميالي  المعلوماتقيمة  في األسر أهميةتتجلى 

 خطيها. ةالحاجزكن للدولة مي الشروط  لالستجوابلكن  ةالحاجزمن قبل الدولة 

حرب أيا لا ريجب على أسيعلى أنه " 1949 اتفاقية جنيف الثالثة لسنةمن  17 المادةوتنص 

الكامل ورتبته العسكرية وتاريخ  باسمه المتعلقةب على أسئلة معينة وهي يجيكانت رتبته أن 
 اإلجابةامتنع عن  اوإذ».  المسلسلأو رقمه الشخصي أو  ،أو الفرقة شبالجيورقمه  ميالده

الي متنحها له رتبته  والمزايا قالحقويكون قد حرم نفسه من التمتع ببعض  األسئلةعن هذه 

 السابقة. بالمعلوماتالي ال تتعلق  األسئلةجيب عن ي أال في أحقأنه له  إال ،العسكرية

 335.،  334السابق ، ص  المرجعميلود عبد العزيز ، -(1)

 113 .، 112السابق ، ص  المرجعحسني عبد العزيز ، مصلح-(2)

 

الي حملها أفراد القوات  المعدنية واألقراصالعسكرية  طاتفإن الياجدير بالقول لوا      

 .المعلوماتتتوافر على هذه  لألسر معرضينالذين يكونون  المسلحة

أو أي  المعنويي أو نالتعذيب البد ىإلاللجوء  اآلسرةجوز للدولة ي ال األحوال كلفي و     

جوز ي الأيا كان نوعها و بمعلومات دالءاإلعلى  األسرىحمل  اإلكراهنوع من أنواع 

جابة عما يوجه العن ا االمتناعالسيئة ازاءهم عن  المعاملةأو  اإلهانةممارسة التهديد أو 
أما  لألسرى،ينبغي أن يتم بلغة مفهومة  االستجوابأن  ىإل اإلشارةجدر يو إليهم من أسئلة.

. لوضعهم المناسبةبالطريقة  تمييزهميب ويتم بالقسم الط ىإلبالنسبة للعاجزين يتم تسليمهم 
(1) 

 .هئوعند انتها األسر خالل األسيرحقوق  الثاني:المبحث 

 ألسرىوالضمانات  قالحقومن  مجوعةعلى  1949 اتفاقية جنيف الثالثة لسنةنصت 

حقوق سنتعرف عليها من لة أسرهم وعند انتهاء أسرهم وهذه الضمانات واترحرب أثناء فلا

 .األسربعد  يوالثان األسرأثناء  قالحقويتضمن  األول مطلبين خالل

 المطلب األول: حقوق األسير خالل األسر.

 يلي: مافيأسره وهذا ما سنتطرق إليه  ةرتف خالل قالحقوبالعديد من  ريسألا يتمتع     

 .وجوب الحجز داخل المعسكرات األول:الفرع 

 وواجباتهمحرب لي حقوق أسرى الجتمع الدولما في اإلنسانيةلقد رسخت القواعد      
ليس عقابا وال انتقاما بل هو عبارة عن حجز  بالحرو في األسرأن  ىإلوظهرت الدعوة 

 ،القتال مرة أخرى في والمساهمةقطعانه العسكرية  ىإلمن الرجوع  يراألسحفظي هدفه منع 
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 حياتهمعلى  االعتداءاية أسرى احرب من محي على وجوب لوبعد استقرار العرف الدو

 فيحروب  فيجسم والشرف فقد أصبح لزاما على الدول الداخلة لمة االعلى س والمحافظة
معسكرات خاصة يتمتع فيها  فيحقوقهم ومنها حجزهم  األسرىنزاعات مسلحة إعطاء 

على عدم اعتبار ما قام  اآلسرةالدولية والزام الدولة  االتفاقيةي كفلتها له تحقوق اللبا مقاتلال

الي من  األعمالعليها القانون ،وحذرت من اتيان  من أعمال قتالية جرائم يعاقب األسرىبه 

  وسلب حقوقهم وتعريض صحتهم للخطر. باألسرى اإلضرارا هشأن

 .، 330السابق ، ص المرجعميلود عبد العزيز ،-(1)

وليسوا  ةالحاجزحرب وديعة لدى الدولة لأسرى ا 1949 اتفاقية جنيف لسنة اعتبرتلقد 

 مبان   فيمن واجبها وضعه  يراألسها بي يتمتع تال قالحقوومن هذا فإن  نجرميمرهائن أو 

افيا من منطقة العمليات وتتوفر فيها كل الضمانات الصحية وتبعد بعدا ك األرضمقامة على 
مناطق قريبة من جبهات القتال الي قد تتعرض  فيحرب لجوز حجز أسرى اي الف .العسكرية

 (1). للقصف

جب ي ي شروطالالدو والعرف 23و 22 المواد في 1949 اتفاقية جنيف لسنةكما تضمنت     

 أن تكون  :فيوتتمثل هذه الشروط  األسرىي خصص حجز تال المعسكرات فيتوافرها 

 األرضوال جوز إقامتها حت سطح  األرضمقامة على سطح  األسرىي حجز نمبا. 

  أماكن قريبة من  في األسرىنع حجز مي ىحتأن تبعد بعدا كافيا من جبهات القتال

 ان القتال.رين ىإل األسرىيتعرض  الالقتال كي 

  جوية لخصصة للوقاية من الغارات امأماكن  المعسكراتهذه  فيأن يكون

 في المدنيينا يتمتع به السكان ملحرب وبشكل مشابه لوغريها من أخطار ا

مناطق  في. أن تقام معسكرات احجز المعسكراتعليها هذه  المشيدة المنطقة
مناطق تتوفر فيها كل  في، وجب أن تكون األسرىلعادات وتقاليد  مالئمة

 الضمانات الصحية.

 رطبة وفيها من  ريغ المعسكرات في المقامةحجز لي انجب أن تكون مباي

 ما يكفيها. واإلنارةالتدفئة 

 ةاإلنجليزيحروف  األسرىجب أن تتميز معسكرات حجز ي PW  أي

Prisonier of War  أو بالفرنسيةPG  أيPrisonnier de la Guerre.  وينبغي

جوز ي الجو ولمن ا قراءتهاكن ميأن تظهر بشكل واضح ومكشوف حيث 
وليس هناك  لألسر، المخصصة المعسكراتحروف على حيز لوضع تلك ا

عليها من طرف الدول  االتفاق لم يتممات مميزة أخرى المنع من وضع عيما 

  (2). المتحاربة

  .115، 114السابق ، ص  المرجعحسني عبد العزيز ، مصلح(1)
 .116، 115السابق ، ص  المرجعمصلح حسني عبد العزيز ،(2)

 

 في المسلحةالقوات  معسكراتلمماثلة  األسرجب أن تكون معسكرات وهذا و       

 (1). ةالحاجزالدول 
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حال ما إذا كان هناك نساء أسريات فينبغي فصلهم عن الرجال  فيأنه  اإلشارةجدر تو        

 الرجال.من  األسرىا هبالي يتمتع  قالحقووهن يتمتعن بنفس  المعسكرات في األسرى

 ينب قالحقووإعطاء  المعاملة في المساواة ينن تنظر بعأ اآلسرةوجب على الدولة 

السياسي مع مراعاة بعض العناصر  االنتماءجنس أو العقيدة أو لييز بسبب اتمدون  األسرى

حالة الصحية أو العمر أو بعض لجب أن تعامل بشكل أفضل بسبب ايأو  مراعاتهاجب يالي 

 .الكبيرةالرتب العسكرية 

 الفرع الثاني: كفالة الدولة اآلسرة للحقوق المتعلقة بشخص األسير.

 االتصال في األسيرهو أن تضمن حق  األسيرحقوق  اآلسرةبكفالة الدولة  والمقصود  

من ممارسة شعائرهم  حرمانهمالرعاية الصحية والطبية وكذا عدم  فيوكذا حقه  ،بأهله

 الدينية والفكرية.

 : حق األسير باالتصال بالخارج.أّوالا 

 ،جبالخاريعي حصاره أو انقطاعه بكل ماله عالقة  القبضة العدو  في األسيرإن وقوع          
 اإلنسانية المنظمات والسيمابدويه  االتصالحق  األسيري أعطى ننساالي الفالقانون الدو

 1949 اتفاقية جنيف لسنة، وهذا ما نصت عليه األسرمعسكرات  فيبالرغم من وجودهم 

تزيد  الل مدة القبضة العدو وخ في راألسفابتداء من اللحظة الي يقع فيها  77 ىإل 70 المواد
عن  وإبالغها، له أن يرسل لعائلته رسائل  المعسكر ىإلعن أسبوع واحد من تاريخ وصوله 

مكان تواجده وعنوانه وحالته الصحية ، وعليه يسمح له بإرسال الرسائل والبطاقات 

شهريا ، أو عن طريق إرسال برقيات  األقلوأربع بطاقات على  رسالتينبإرسال  واستالمها

 .معهم هذا من جهة المعلوماتمن تبادل  وتمكينهمحال عدم توصلهم بالرسائل  في

   

 265.السابق ، ص المرجعسهيل حسني فتالوي ،عماد حد ربيع ،-(1) 
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وترسل هذه  ،بالحر ألسرى المركزيةكن أن يتواصل مع الوكالة ميومن جهة أخرى       

. وال تفرض على هذه الرسائل األحوالدون تأخري مهما كانت  اآلجالأقرب  فيالبطاقات 

اللجنة الدولية للصليب  تقترحهأو ما  أنفسهم، األسرى لمصلحة ةالحاميالدولة  تقترحهما  إالقيود 

 .وشؤونهم باألسرىتم هتر، أو أي منظمة دولية إنسانية محألا

وهو 1949 اتفاقية جنيف لسنةمن  72 المادةسموح به هو ما تضمنه ملالتواصل ا نيومن ب      

على  أخرى،إما عن طريق الربيد أو أي طريقة  ةالجماعيالطرود الفردية أو  استالم في أحق
أو إمدادات طبية أو بصفة عامة كل ما  مالبسحتوي هذه الطرود على مواد غذائية أو تأن 

مة ظأو من ةالحاميليه الدولة متما  إالدون قيود  والترفيهيةالدينية والعملية  باحتياجاتهميتعلق 

 ر.محالصليب األ

الدولة  فيسواء  البريديةيع الرسوم مجهذه الظروف هي معفية من  إن مثلجدير بالقول لوا      

عن طريق  المراسالت. هذه األخرىجمارك والرسوم لإليها ورسوم ا المرسلأو  المرسلة

توفري  ةالحاجزالقانونية. ويقع على الدولة  اإلجراءاتحسب  بالحر ألسرى المركزيةالوكالة 

  (1). أو الطرود المراسالتلضمان نقل هذه  التسهيالتيع مجوتقدمي 

ا ثاني  : الحق في الغذاء والكساء والرعاية الطبية والصحية.ا

أوجبت  26 المادة نصفي و 1949اتفاقية جنيف لسنة  فإن الغذاء:بالنسبة للحق في 
 لألسرىحالة الصحية لمة االوتكون كافية ومتنوعة ما يضمن س لألسرى الوجبات الغذائية

الغذاء على أن تكون  فيبسوء التغذية أو نقص بسبب نقص  المتعلقةمراض أللوعدم تعرضهم 

 (2). دهمالب في األسرى يتناولهاالي  األطعمةنوعيتها من تلك 

على أن الغذاء يكون من نفس الغذاء الذي يقدم  1929 اتفاقية جنيف لسنةوقد نصت 

على أن يكون  26 المادة فينصت 1949 لسنةاتفاقية جنيف ، لكن بعدها ةالحاجزلقوات الدول 

 نبي األكل في لالختالفاتدهم نظرا الب فيمن نفس نوعية الطعام الذي يأخذونه  األسرىغذاء 

 البلدان.

 

 367، 366السابق ،ص  المرجعبيدار ، هللااعبد اجبار عبد  آدم-(1)

 335.السابق ، ص  المرجعميلود عبد العزيز ،-(2)
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 في لألسرىحت مس المادةنفس  فيو 1949 اتفاقية جنيف لسنةذلك أن  ىإلضف           
ح لاء الصاملا ريتوف اآلسرةبإعداد طعامهم وزيادة على ذلك ألزمت على الدولة  المشاركة

 .المعسكراتمطاعم داخل  فيرلتوحتاجون إليه كذلك الشأن بالنسبة يللشرب وهذا بقدر ما 

حيث يقع على عاتق الدولة  االتفاقيةمن نفس  27 المادةنصت عليه  للكساء:وبالنسبة    
للمنطقة الي  والمتماشيةخارجية لبأنواعها الداخلية وا المالبسيلزم من  ر مايتوف ةالحاجز

مراعاة استبدال  ةالحاجزعلى الدولة  المادةكما أوجبت ذات  األحذية.ها وكذا بيقيمون 

بس مناسبة مالب أعمالالذين يؤدون  األسرىبانتظام وتزويد  المتقدمة األشياءوتصليح 

 (1). حسب طبيعة العمل الذي يؤدونه

اخاد كل ما يلزم  ةالحاجزيقع على عاتق الدولة  والطبية:وبالنسبة للرعاية الصحية 

وتوفري مرافق صحية  واألوبئة األمراضومحايتها من  المعسكرات بشأن تأمني نظافة
اء والصابون وفقا مر ما يلزم من اليتوف النظافة، وكذاها كافة شروط ب تالحماما روتوفي

 1949. تفاقية جنيف لسنةال 32 ىإل 29للمادة 

مع تنظيم فحوصات طبية دورية  واألطباءالعيادات الطبية  األدوية،ر يجب توفيكما     
على 1949 اتفاقية جنيف لسنةمن  30 المادةمرة واحدة شهريا. ونصت  األقلعلى  لألسرى

حال إصابتهم بأمراض  في لعزلهم المرضىمكن وضع فيها يضرورة إعداد أمكنة خاصة 

الدولة بكافة  العالج، وتتكفلألجل  المستشفيات ىإلدية أو عقلية وإذا دعت الضرورة نقلهم مع

 مصاريف العالج.

ا ثالث  .ممارسة الشعائر الدينية والفكرية والبدنية :ا

ممارسة  في المطلقةفرتة أسره هو حريته  خالل األسيربا هالي يتمتع  قالحقون يمن ب

 شعائره الدينية والفكرية والبدنية.

 

 

 336.، 335السابق ، ص المرجعميلود عبد العزيز ،-(1)

رة يالشع فيممارسة حقه  فيحرية التامة لا ألسيرل: بالنسبة لممارسة الشعائر الدينيةف
 المفروضومن  ،نظام الذي تضعه السلطات العسكريةمراعاة ال فيبعقيدته  خاصةلالدينية ا

ضغط، الفرض ودون أي اكراه أو  لهذا المخصص المكان ريبتوف ةالحاجزأن تلتزم الدولة 

 اإلساءة اآلسرةوال حق للدولة  وطقوسه،تأدية الفرائض الدينية  فيالتامة  ةالحري حقلألسير و
الطوائف  اختالفعلى أساس  األسرىن يا التمييز بهلحق  الي ونبسبب اعتقاده الدي ألسيرل

 (1). الدينية المذاهبأو 

الذين  األسرى لمساعدةلرجال الدين الذين مت احتجازهم  أحقهذا ويتعني إعطاء نفس 
ا أسرى هبي توفرق العمل ال المعسكراتختلف متوزيعهم على بني تع، كما يعقيدتهممن نفس 

 1949. اتفاقية جنيف لسنةمن  37 ىإل 34هم وهذا وفقا للمواد من تمن نفس قوا
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م رتحتحيث  38 المادةتضمنها نص  والدينية:أما بالنسبة لممارسة النشاطات الفكرية 
نفس الوقت  فيبالنشاطات الفكرية والبدنية وتلتزم  المتعلقةالفردية  االهتمامات اآلسرةالدولة 

على تشجيعهم  خارجها، وتعملأو  المعسكرات فيمارستها مخاصة بلا األماكن ريبضمان توف

 (2). المناسبة األماكنتوفري  خاللالنشاطات من  بهذهعلى القيام 

 .األسرىام تشغيل ظن الثالث:الفرع 

حرب حيث لنظام تشغيل أسرى ا 1949 اتفاقية جنيف لسنةمن  49 المادةتضمنت 

م ذلك حسب حالتهم الصحية وكذا سنه بإمكانهمالذين  األسرىتشغيل  المادةأجازت هذه 

للحفاظ على  والمساعدة ألسيرل، والعمل فيه تسلية األسررة ت، ذلك أنه قد تطول فوجنسهم

 المعنوية.صحته وروحه 

، األسرىعلى قواعد تشغيل  االتفاقيةمن ذات  57 ىإل 49من  الموادوقد تضمنت 

يكلف  ال، وماثلهم على أي عمليرغام الضباط وما إجوز ي الأيضا على أنه  االتفاقيةوتنص 

(3). المراقبةبأعمال  إالضباط الصف 
 

 117 .، 116السابق ، ص  المرجعمصلح حسني عبد العزيز ،-(1)

 367.السابق ، ص  المرجعآدم عبد اجبار عبد اهلل بيدار ، -(2)

 337 .السابق ، ص المرجعميلود عبد العزيز ،-(3)
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 فيجوز تشغيلهم يجنود لوأما ا يناسبه،مكنه طلب عمل يمثل هذا العمل  ىإلمن يطلب لو      

تكون  أالوعلى  ناسب،لما األجرهم لهم على أن يدفع التهم ومؤهتالي تتفق مع درجا األعمال

سرى أن أللكن ميي تال األعمال نيومن ب .العسكرية باألعمالا صلة هلمرهقة و األعمالهذه 

 يزاولوها:

 .الزراعة 

  تالخاماوالتحويلية واستخراج  اإلنتاجيةالصناعات. 

 التجارية والفنون واحرف. األعمال 

 المنزلية تالخدما ... 

ا تتيحه ملالشكوى وفقا  ميتقد ريسأللحق ي االلتزامحال ما إذا خالفت الدولة هذا  فيو 

كل ما يتعلق حقوق العامل  بمنح اآلسرةوتلتزم الدولة  1949جنيف لسنة  اتفاقيةمن  78 المادة

 (1). رهايغ سنوية أو أجرة، وإجازةمن راتب أو 

 بالمسؤولية. ضمانات أسرى الحرب المتعلقة الرابع:الفرع 

وأي  ،ن هذه الدولةيلقوان نخاضعو فإنهم ةالحاجزحت سلطة الدولة تهم  األسرىما أن ب

عليهم وقد تكون هذه  عقوباتهذه الدولة من جانبهم يسمح للدولة بتطبيق  نيبقوان إخالل

 جملة من الضمانات.بالتمتع  في حقلا لألسرىأن  ريغ جنائية،تأديبية أو  عقوبات

 .الضمانات التأديبية :الا أوّ 

رة يبإجراءات عسكرية صغ إخاللهموهي عبارة عن عقوبات لغرض التأديب فقط نتيجة 

 وعادة ما تكون هذه عقوبات عبارة عن:

  من مقدم الراتب. 50%تتجاوز  الغرامات 

  يوميا. ساعتينتتجاوز  الأعمال شاقة 

 

 138.، 137السابق ، ص  المرجعمصلح حسني عبد العزيز ،-(1)

 يلي:حالة ما لهذه ا في ريسألا اهبي يتمتع تومن جهة الضمانات ال        

  أو  بمهامه المكلفأو الضابط  المعسكر،التأديبية من قبل قائد  التدابيرأن تتخذ

 .المعسكرمن يفوضه قائد 

  اإلجراءاتلضمان عدم تأخري  خالفاتالوقائع الي تشكل  في المباشرالتحقيق 

 .بالمخالفات ةالخاصالتأديبية 

 ومنحه حق الدفاع عن نفسه واستدعاء  ارتكبها،ي تال بالمخالفة ريسألغ االاب

 .بالمترجم واالستعانةالشهود 

 (1). يوما 30جوز أن تتعدى العقوبة الواحدة ي ال 

ا ثاني  : الضمانات الجنائية.ا
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ويتابع قضائيا بسبب خالفته  األسرحالة  فير جرائم وهو يسألحدث أن يرتكب ايقد         

 أو القانون الدوي الساري وقت ارتكاب هذا الفعل. اآلسرةأحكام قانون الدولة 

 وهي:ة ارتكبها ميحرب حقوق عند متابعته قضائيا بسبب جرلا ريسأ    

  مرتكبة وبعدها يفتح التحقيق بعد لمة ايجرلعن ا ةالحامييتعني إخطار الدولة

 .ةالحاميللدولة  اإلخطاروصول 

 حبوس حبس احتياطي ميبقى  الحيث أنه  ريسألاحاكمة م في اإلسراعبد من ال

 ثة أشهر.الكثر من ثأل

 وكذا  ،ةالحاميأو تعينه الدولة عنه، ختاره للدفاع ي بمحام ريسألا نييستع

 .بمترجم االستعانةبالشهود وإن اقتضت الضرورة  االستعانة

  التابعة  المسلحةما هو مطبق على القوات ل ،بد أن تنفد وفقاالالعقوبة  تنفيذوعند

 .ةالحاجزللدولة 

 الحق،هذا لخالفة مكمة العادلة وأي احلما في ريسألاولعل أهم ضمانة هي حق           

 (2). الدولية ةالجنائيللمحكمة  األساسيالنظام  بمقتضىمة حرب يتعد جر

  .338السابق ، ص المرجعميلود عبد العزيز ،(1)

 339، 338السابق ، ص المرجعميلود عبد العزيز ،-(2)

 

 

 .األسر انتهاء بعد المطلب الثاني: حقوق األسير

 .وطنية للورلفدة اإلعاا :األّولرع لفا

ة ـلناحياـن مرب الحـف، لقتاليةل األعماء انتهاد ابعى رألسن اعج ارإلفم اما يتدة عا        

 (1).سمين رعالدور إال بصإي ـال تنته، ةـنيولقانا

ــل قبم، نهــعــوري لفج ااــرلإلفت اــلفئــض ابعــددت ح، ةــلثالثــف اة جنيــتفاقيأن اال إ       
زم تلت، لثالثةف اتفاقية جنين ام (109)دة فقا للماولمسلح. فع اازلنء ااــنتهــن اعن الــإلعا

 بما يلي:زاع لنأطراف ا

  م انهأوطـى ـلـرة إيطخـرح جـرة أو يطخض ارأمـبن ابيـلمصـرب الحـرى اسـد أتعيأن

م لصحية ما يمكنهاعاية رلن ام اوينالد أن بعك ل، وذتبةرلدد أو العن اعظـر لنـرف ابص

 رلسفن ام

  ـدة لمحايـدول الاع ـمون بالتعا، ئيةدالعل األعمادة امع طول ازلنل أطرف اتعم

 حى.رلجاوضى رلمرب الحرى اسء أاويم إيظتنـل جأـن م، ةـلمعنيا

 يح ـرجـرب حر سيأي أئية دالعل األعماء اثناأته رداد إضوطن لالى د إيعاوز أن ال يج

ت لفئاادة. ولمااه ذهن لى موألرة الفقب اجوبموطن لالى دة إلإلعال هؤمض يـرمأو 

ـدو أن يبن يذـلام، وفائهـشـن مـوس لميئاضى رلماوحى رلجاللوطن  متهداـعب إجاولا
ــم تن يــذلاى ــضرلماوى ــحرلجـدة، ابشرت اـنهـد اة قـنيدلبأو اة ـلعقليم االتهـح

  يمة.دبصفة مستدة وبشت ضعفد نية قدلبأو العقلية م احالتهدو أن يبن لكم وهؤفاــش

 م:فهد محايد ببلم ئهوايوز إيجن يذلاما أ
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 ـرض، لماة ـيدابرح أو لجايخ رتان مم عال خالم هؤشفاظر ينتن يذلاضى رلموحى رلجا

 رع.سن وأضمء أقع شفاولى تو إعدتد محايد في بلم معالجتهـت كانإذا 

 ـددة مه، ةـبيطلت ااـقعوا  للتـبق، طةـنيدلبأو اة ـلعقليم اصحتهون تكن يذلرب الحرى اسأ

 (2).ديدلتهذا اهد محايد في بلم ئهاويإيمنع ن أن يمكم، وهرسر أستمـر اذإ ايطخل كـبش

 38، صقجع سابرمان، زلميا زكرم، لمسلحةت اعاازلنافي ب رلحى ارسأ -(1)

 لثالثةف اتفاقية جنين ام )110(دة لماا -(2)

 

م تهــنــت إداتمم أو اكمتهــمحــرى جتُن يــذلب االحرــرى سج أاــرإلفــن امد تفيــا يســكم

م نهـيمكـد، محايـد ي بلـفم ئهـويإم أو نهوطـى ـلم إتهداـعإفي ق لحــم الهــرر يتقوائيا  ــقض

زة اجـلحاة ـلدولـت افقإذا وة ـبولعقـذاتنفيأو ة ـلمحاكمء ااـنتهـل اقبر بيـدالتاه ـذهـن مدة اـستفإلا
ء نتهاالغاية م هزحتجارر ايتقن يذلـرى األسء اماـسع أاـزلنف اادل أطـراـتتبـك. لذى ـعل

 (1).بةولعقذ اتنفيأو لمحاكمة ا

ة ــلدولاة ــى نفقــعلــد محايــد ى بلــلــم إنقلهم أو نهوطــ إلى ىــرألسدة ااــعت إاــنفقــون تكو

 116).دة)فقا للماى، ورألساا ــع لهــي يتبــلتا

 .نهوطل فيولمتر األسيدة اعا: إ ثانيالالفرع 

 لتالي:ا علىد كؤنها تأ ظنالح، التفاقيةن ام (120)دة لماب احس

 يع ـرتشت ياـمقتضـب صالحيتها حسروط في شوتستث بحيرب لحرى اسأصايا دون وت

ء   بناو روط،لشاه ذعلما  بهزة لحاجالة دولاة طمة إلحازلالر ابيدالتذ ايتخـذي لم اهـدبل

  رب.لحر اسيب ألطعلى 

 ــل سرت، وةــلحامياة ــلدولاى ـــلء إاطــبدون إية ــصولــول اتحر، يــألسة ااــفــد وبع

 ت.ية لالستعالمازكرلماكالة ولالى إ ل،ألصـــق ابطة ــثقومــورة ص

 دة اـفقا  للمولمنشأ د اببلرب لحرى است أستعالماب الى مكتت إقرب وقأفي ل سرت

ـن مـدة معتمم ئاـوق، أو ةـالتفاقياه ـذبهـق فرلمـوذج اا  للنمـفقة واـفولدات اهاـش، 122

 ر.ألسافي  اوفوتن يذلرب الحـرى اسأع ـجميء ماـبأسول ؤـمسط ابـض

 ــن عت اــمومعلن فيــولمتء اماــسم أئاــوقة أو اــفولدات اهاــي شــفن يــتبن ــب أيج

جميع ك لذك، ويخهرتان وفدلن امكاة، وفاولب اسبويخها رتاة واــفولن ااــمكوة ــيولها
 ر.لمقابز امة لتمييزلالت اماولمعلا

  ن يـلتمكو ة،اـفولاة ـحالت اـثبـد إبي للجثة بقصص طفحرق لحن أو افدلق ايسبب أن يج

ى ــعلن يــيتعــزوم. وللــد افى عنــولمتاة ــيوهت اــثبأو إ، رــيرتق عـضـن وم
 اوفند دقر ألسافي  اوفوتن يذلرب الحــرى اســن أن أمــد تتأكزة أن اجــلحت ااطلــلسا

ن اــتصــرم وتحت مهرابـمقم، وأن نهـير دعائـا  لشـبقـن طمكذا أإـب، وجاولم اارباالحت

رى ألسن افــديــن، مكأا ــكلم اــعليهل الدتــالســن امــن بة تمكــمناسة ــبكيفيــز تميو
ـون فولمتـرب الحـرى اسن أفـديـد. حان واـي مكـفـدة حوة ـلـون دويتبعن يـذلون افولمتا

ر مقابدام ستخاية رقهظروف عي فيها دلتي تستت الحاالء اباستثنا، يةردفر ابـي مقـف

 جماعية.
، ةــالتفاقياي ــا  فــفـــت طركانم، إذا يــإلقلاى ــعلطر يــي تســلتاة ــلدولــل اتتحم          

ـث. لجثاا ـلهـرض ي تتعـلتاة ـلالحقت ااـكرلتحاة ـكافل تسجير ولمقاباه ـــذة بهــلعنايالية وئــمس
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م يتأن  لىر إلمقابل اتسجيإدارة ه ظتحفذي لد امارلا ىـا  علـيضم أاـألحكاه ـذهـق بطتنو

ة ــلدولاى ــعلى، ــرخأة ــناحيــن لمنشأ. مد ابل غبةرعلى    اءلنهائي فيه بنارف التصا

ــرب حر يــألســر يطخــرح جة أو اــفن أي وأــبشــل مي عاجــســق رتحقيء اــرجزة إاجــلحا
ص خــشأو أي  ــرخــرب آحر يــسرس أو أاــحــن عب بــه تســنأي ــتبه فــيشن اــكب أو بــتس

ــوع ضولمــذا اهــن عر   اطــخــل إسريو ببها.ــســرف ال يعة اــفن أي وأــبشك لــذكــر، وخآ

ل سريرب، ولحرى اسل أاوقأصا  وخصود، ولشهل ااوقذ أخؤتولحامية. اة ــلدولاى ــل إا  ــورف

 لحامية.الة دولاى ـلل إاـوألقاه ذهن يتضمر يرتق

ع ـجميذ اـتخزة ااجـلحاة ـلدولاعلى ب جر، وكثص أو أنة شخق إدالتحقيت اثبإذا أ          

 (119)المادة  .نليولمسئص األشخاص أو الشخد اائية ضـلقضـرءات اإلجا

 لتالي:الى إضه رعق مما سبص خلن

 لقتالية.ل اكة باألعمارلمشاافي ل لمقاتافه منع ده ت،قؤمء ارجر إألسا 

 ى ـحتم، الهـعتقـذ امنـرب لحرى اسن أعنية ولقانالية ؤولمسزة الحاجالة دولل اتتحم

 ر.ألسن امم هـريرتحم أو اتهـفو

 أو ة ـلقتاليم االهـعمأى ـعلم اكمتهـمحـوز ال يجن، وميـرمجـو ليسـرب، لحرى اسأ

 م.معهق لتحقيم أو ابهوستجوز اا ال يجـكمم، نهـمص اـلقصا

 ردة اـولم اقهـوبحقد ـبالتقيـرب، ولحـرى اانية ألسـإلنساة ـلحامية بالمعاملالة دولزم اتلت

 بعة.ارلـف اة جنيـتفاقياي ـف

 عة.رلساجه وعلى م انهأوط إلىضى رلماوحى رلجدة اعاإلحامية الة دولاعلى ب يج 

 ت اــلعمليء ااــنتهــور افــرب، لحــرى اســن أعج اــرإلفع ااــزلنف ااأطــر على

م ليــية تسركــلعست ااــلعملياء اــنتهــد ابعف اطــرألــد احــض أفإذا را ــمأة. ــلقتاليا
ـــص بما نـــحســرب، ة حــيمرجــب تكره يــ"فإنــر، آلخطــرف اللــرب لحــرى اسأ

ق اـــميث، و1977م اـــلعـــف جنيت اـــالتفاقيول ألاافي ـــإلضـــول اكوترولبا

 (1).لجنائية"اة ـــلمحكما

 

 قجع سابرم، إلنسانين اولقاناد وبن ثيدتح ونحن..وينيطلفلسض، اوع ممعتص -(1) 

 .القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب تنفيذآليات   : الثاني المبحث

ها اتفاقية جنيف بي جاءت توال األسيرا هببعدما تعرضنا للحقوق الي يتمتع          
ا هلعلى ورق وليس  ربجرد حمالقواعد  ، تظل هذه1949 لسنة األسيرحماية بخاصة لا

 اآللياتوهذه  ،القواعد فعالةى تصبح هذه تبد من وضع آلية حالأي فعالية لوحدها فكان 

حيث  األول المبحث، إذن هو موضوع تنفيذ هذه القواعد تنفيذا صحيحا تتعدد لتضمن
 المبحث فيتنفيذ هذه القواعد و فيحايدة لمودور الدولة ا ةالحامينستعرض دور الدولة 

 األممر وكذا دور محألوهي اللجنة الدولية للصليب ا جهزةاألدور لسنتعرض  يالثان

 .األمنجلس مو المتحدة

 األسرى.دور الدول في تنفيذ القواعد الخاصة بحماية  األول: المطلب
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أي الدولة الي قد بالنزاع  المعنيتين الدولتينسنتعرض لدور  المبحثهذا  خاللمن 

 حايدة.لموكذا الدولة ا الحامية،وهي الدولة  ريسأليتواجد لديها ا

 .الدولة الحامية األول: الفرع

 ومهامها  ةالحاميسنتطرق لتعريف الدولة 

 .ةالحاميتعريف الدولة : أّوالا 

للدول  إالم تكن هناك سفارات لففي ذلك الوقت  16القرن  ىإل ةالحامييرجع نظام الدولة 

تكن ممثلة  ملي تناطق الملا فيرة تطلب إليها رعاية مصاحها يوكانت الدول الصغ الكبيرة

 ةالحامي، فقامت الدول يكن منصوصا عليه مل ةالحامي، وعلى الرغم من أن مصطلح الدولة فيها
. يلعرف دو بموجب ىاألول العالميةحرب لل االحماية خللتفاقية االتطبيق تلك  فيبدور هام 

(1) 

حرب، ويقصد لأسرى ااية محعلى قواعد  اإلشراف فيدورا مهما  ةالحاميتلعب الدولة 
سرى ألجرحى والحرب من الاية ضحايا احممشروعا بقصد  التلك الدولة الي تتدخل تدخ بها

 ي.ننساإلي الانسجاما مع قواعد القانون الدو المتنازعة واألطرافأي من الدول  في والمدنيين
 

  . www.idsj.net ينروتلكموقع اإلل، ا 113، ص  ةالحاميحيدر كاظم ، نظام الدولة -(1)

معاملته مع  فيثل بلدا متحاربا تي تمايدة الحلمها الدولة انمكن أيضا تعريفها على أيو     

أيضا عرفها  ي تطوره ومبادئه".ننساإلي ال"القانون الدوبيكتيه  جانخصومه هذا وفقا لتعريف 

ى لالنزاع تتو فير طرف يها دولة غني" على أني إنسالي دونام قانوظحته "ن في محمد جمعة

 .المتنازعين الطرفينح لرعاية مصا

خصم لا البلد في المتحاربةح الدولة لة مصادى محايلحايدة تتومها دولة نكن تعريفها بأميكما   

واللجنة الدولية  1977 نضافيياإل نوالبروتوكولي 1949تفاقية جنيف الساسية ألوفقا للقواعد ا
 ر.محألللصليب ا

ها دولة ني" بأننساإلي الكتابه "مدخل للقانون الدو في عامر الزماليويعرفها الدكتور       

 .الدولتين نيهت لموافقةح رعايا دولة ما لدى دولة أخرى لح دولة ومصالى رعاية مصالتتو
حايدة تعهد إليها دولة طرف مها دولة نبأ محمد يوسف علوانن عرفها الدكتور يح في     

 النزاع. فيحها لدى دولة أخرى طرف لالنزاع حماية مصا في

 الموجوديناية طرف النزاع ومواطنيهم محعن  المسؤولةوبعبارة أكثر وضوحا هي تلك الدولة 
 (1). على اقليم العدو

 ةالحاميي الدولة لعلى التوا 9و 8 الموادفقد عرفت  1949 لعام ةاألربعاتفاقيات جنيف أما 

وذلك بالقول "... الدولة  االتفاقيةعن تطبيق  ثالحديمباشر عند  يتعريفا مقتضبا وبشكل غر
فقرة "ج" من  2 المادةجاءت  نيح فيالنزاع ..."  الي تكلف برعاية مصاح أطراف ةالحامي

"الدولة  أن:جال حيث نصت على لمهذا ا في تفصيالأكثر  األول اإلضافي البروتوكول

النزاع يعينها أحد أطراف النزاع  فيحايدة أو دولة أخرى ليست طرف مهي دولة  ةالحامي
وهذا  لالتفاقياتوفقا  ةالحاميالدولة  ىإل المسندة المهامخصم توافق على أداء لويقبلها ا

 ".الملحق
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فد جاء خاليا من ذكر أي شيء مماثل عن نظام الدولة  الثاني اإلضافيالبروتوكول أما 

حول إمكانية  اإلشكالر يوهنا يث ا،هب ةالخاص األحكامسواء من حيث تعريفها أو  ةالحامي

 نزاع مسلح داخلي. فيكآلية  ةالحامياستخدام الدولة 

  

  .www.idsj.netاملوقع االلكرتوي ،  113، ص  ةالحاميحيدر كاظم ، نظام الدولة -(1)

 

 اآلليةعدم امكانية استخدام هذه  يالثان البروتوكول في اآلليةي عدم النص على هذه نيع

 فيمثل هذه النزاعات تدخل  فيوجود دولة حامية  يعتبرالنزاع الداخلي ذلك أن البعض  في

 (1). الشؤون الداخلية

حرب عندما كلفت لح أسرى اللصا ثالحديالعصر  فيول مرة األر يوقد طبق هذا التدب       

-1871نتيجة حرب  ألمانيا احتجزتهمالذي  الفرنسيين األسرىبريطانيا العظمى برعاية شؤون 

1870 

الذين  األخرى األلمانية المقاطعاتان من بروسيني وسكسونيني وأسرى ملألا األسرىأما    

 المتحدة الوالياتوهي  شؤونهمفقد كلفت ثالث دول برعاية  فرنسا، تحجزهمكانت 

 األمريكية، روسيا، سويسرا.

ا ثاني  .مهام الدولة الحامية :ا

 خاللي من ننساالي الالرقابة على تنفيذ قواعد القانون الدو فيبدور مهم  ةالحاميتقوم الدولة 
الي تقوم هبا فيما  المهاموأهم  مراقبة،كهيأة  ةالحاميممثليها أو مندوبيها إذ تتصرف الدولة 

 تتمثل فيما يلي: باألسرىيتعلق 

  والمعتقلينحرب لبنقل أسرى ا األخيرةحال قيام هذه  في الحاجزة،إخطار الدولة 

جنيف الثالثة والرابعة إخطارها  ياتفاقيت فيدولة ليست طرفا  ىإل والمدنيين

 إليها. األسرىلتصحيح الوضع أو إعادة  الالزمة التدابيربوجوب اخاد 

  ألسرى يالجغراف الموقععن  المفيدة المعلوماتمجيع  ةالحاجزتتبادل مع الدولة 

 .بالحر

 هها بالنقدية أو ما شا المبالغمن  األقصىحد لعلى ا ةالحاجزمع الدولة  االتفاق

أو  األسرىكما عليهم إخطار  حوزتهم، فيحتفظوا به يأن  لألسرىمكن يمما 

وقيمة  ةالحاجزهم من قبل الدولة ل المحددةاليومية  باألمورها نالدولة الي يتبعو

 منه. والمستفيد المبلغ المرسل اسمم مع هل المرسلة المبالغ

 

 115.،  114السابق ، ص  المرجعحيدر كاظم ، نفس -(1)

 على الطرود الفردية  الحرب،أسرى  لمصلحةالعقود الي تفرض  اقتراح

حالة  في المعتقلينأو  لألسرىن تلك الطرود يها مع تأمنالي يتلقو ةوالجماعي
 (1). حربيةلسباب تتعلق بالعمليات األ المعنيةتقدر القيام بذلك من قبل الدولة 

http://www.idsj.net/
http://www.idsj.net/
http://www.idsj.net/
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  وعلى  والمعتقلين لألسرى الموجهةأو الوثائق  األوراقأو  المستنداتيع مجنقل

 رسائل التوكيل أو الوصايا. األخص

 بشأن أحوال  األسرىمن قبل  المقدمةوالشكاوى  االلتماساتعلى  االطالع

 له. نالخاضعي االعتقالونظام  األسرى

  القيام عن طريق ممثليها بإجراء حريات وتفتيش عن سجل العقوبات التأديبية

 .األسرىحق في الصادرة 

 وممثليهاحاميا له م األخيرحالة عدم اختيار هذا  في، ىألسرلحام م نتعيي 

باستثناء إذا كانت جلسات  المعنيين األشخاصحرب أو لحاكمة أسرى امحضور 

إخطار الدولة  ةالحاجزعلى الدولة  األخيرةهذه احالة  فيو سرية، المحاكمة

 .اإلجراءهذا ب ةالحامي

الي يرغبون  األماكناختيار  في المطلقةحرية لهم البد أن تكون العن ذلك،  الفض       

سباب أل الجوز منعها إي المدة هذه الزيارات وحديد ت ةالحاجزجوز للدولة ي ال، و بزيارتها

كل هذه  فيإجراء استثنائيا ومؤقتا ، و إاليكون ذلك  التقتضيها الضرورة العسكرية القاهرة، و
 ةالحاجزجب عليها التحقق من عدم خروج الدولة ي ةالحاميفإن الدولة  واالتصاالتالزيارات 

 فيتنتهك، و ال المقررةحقوق كلها لأن هذه ا ي والتأكد منننساي اإللعن أحكام القانون الدو

 االنتهاكذلك  ىإل ةالحاجزالدولة  في المسؤولينفعليها أن تلفت نظر  االنتهاكحالة ثبوت 

 (2). والعمل على منعه وقمعه

لذهاب ا المندوبيه الترخيصجب أن يتم ي لمهامها ةالحاميولتسهيل مهمة قيام الدولة 

 قبةبمراهم لوأن يسمح  والتشغيل،حجز لحرب أو مثل أماكن المكان يوجد فيه أسرى ا لىإ

 دون رقيب. األسرى

 119.،  118السابق ، ص  المرجعحيدر كاظم ، -(1)

119.،  118السابق ، ص  المرجعحيدر كاظم ، -(2)
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الواقع العملي يفرض  فيأنه  إال ةالحاميالي أوكلت للدولة  المهامميع جعلى الرغم من        

عقبات جديدة من جهة عدم توافق أطراف النزاع على دولة حامية ومن جهة أخرى صعوبة 

حت تصرفها تيقتضي وجود  بمهامهاإذ أن قيامها  الميدانعلى  بمهامها ةالحامي ةقيام الدول

 العمل. لهذا المؤهلين األفراد منعددا كافيا 

على  بمهامهاتقوم  الا نهتستعمل وإن استعملت فإنادرا ما  اآلليةذلك أن هذه  ىإلضف 

بشأن  النزاع الهندي البرتغالي ثالحديالعصر  في ةالحاميمنها ومن أمثلة الدولة  المرجوالنحو 

 حيث عينت سويسرا كدولة حامية. 1961جزيرة غاوا عام 

بعض هذه  فيخصوم لعدم انضمام ا اآلليةهذه  ىإلومن أهم اسباب عدم اللجوء 

 ىحظت، وصعوبة العثور على دولة حامية اآلليةلعمل هذه  المنظمة االتفاقيات ىإل المنازعات
بوجود نزاع  الأص باالعترافذلك عدم رغبة أطراف النزاع  ىإل، ضف الطرفين البقبول ك

 .دوي بينهما

دولة  ىإلهنا يتم اللجوء  حامية،على دولة  المتنازعتين الدولتينحال عدم توافق  فيو        
 ،(1)أن تكون دولة أو منظمة دولية ويستوي ةالحاميالدولة  بمهامحايدة للقيام محايدة أو هيئة م

 .يالموال الفرع فيوهذا ما سنتطرق إليه 

 

 

 

 

 

 

 

 125.،  122السابق ، ص  المرجعحيدر كاظم ، -(1)
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 .الدولة المحايدة الثاني: فرعال

إطار  فيحايدة وكذلك مهامها لممن الدولة ا المقصودسنتعرف على الفرع هذا  خاللمن 

 حرب.لا اية أسرىحم

 : تعريف الدولة المحايدة.أّوالا 

 ظوتحتفحرب قائمة  في تشترك الي تحايدة هي تلك الدولة اللممن الدولة ا المقصود
وقد تأخذ الدولة موقف احياد  المتحاربتين،أو  المتنازعتين الدولتينالسلمية مع كلتا  بعالقاتها

مصلحة  الو حرب،لا ويالتولتجنب نفسها  المتحاربةصراع مع تلك الدول  في تدخل الى تح
 يفي من طرأل المساعدةم يد العون أو يعن تقد تمتنعمن بعيد كما  المن قريب و الا فيها هل

 .األمرالنزاع وبعدم التحيز ألي طرف اجاه 

"على  يلي:على ما  1949 من اتفاقية جنيف لعام 10 المادةنصت  صالخصوهذا  فيو       
هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف الي  ىإلحايدة أو مدولة  ىإلأن تطلب  اآلسرةالدولة 

حايدة لمالي تعينها أطراف النزاع"، حيث تقوم الدولة ا ةالحاميبالدول  االتفاقيةتنيطها هذه 

 .األخيرةحال غياب هذه  في ةالحاميها الدولة بالي تقوم  المهامبنفس 

ام شفائهم. كما أنه قد تم حتى والمرضى ىالجرححرب من لفقد يتم إيواء بعض أسرى ا    

الدولة في على حجز أسراها  األسرى يبعثهاي توالدولة ال ةالحاجزن الدولة ييكون هناك اتفاق ب

  .األخيرةحايدة إذا قبلت هذه لما

مس الوضع تي تال الحاالتبعض  فيحايدة نفسها مضطرة للتصرف لمالدولة ا وقد تجد

 (1). حياةلمليه عليها واجبات اتوفقا لقواعد القانون الدوي وما  لألسرىالقانوي 

 

 

مية السي العام والشريعة االلإطار القانون الدو فيعبد الواحد حمد يوسف الفار ، أسرى احرب "دراسة فقهية وتطبيقية  )1(-

 431.، ص  1975،عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ،سنة 

 

ا ثاني حلول الدولة المحايدة محل الدولة الحامية في تنفيذ القواعد الخاصة لحماية أسرى  :ا

 الحرب

 ةالحاميالدولة  بمهامحايدة وهي من تقوم لمحلها الدولة امحل تحال غياب دولة حامية  في      

اه جعل اللجنة الدولية للصليب جتويستوي أن تكون دولة أو منظمة إنسانية إذ كان هناك ا
. غري أنه هناك خالف حول جعل اللجنة الدولية للصليب ةالحامير البديل التلقائي للدولة محألا

ة ختلف عن مهام الدولتر محألاذلك أن مهام اللجنة الدولية للصليب  ةالحامير بديل للدولة محألا

 .ةالحاميبالدولة  المنوطة بالمهامتستطيع اللجنة القيام  الحيث  ةالحامي

حايدة القيام لممن إحدى الدول ا ةالحاجزتطلب الدولة  ةالحاميحال غياب الدولة  فيإذن 

حايدة لتلك لموقبول الدولة ا المذكورة األحكامعلى تطبيق  اإلشراف في ةالحاميالدولة  بمهام
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أن تتوافر فيها القدرة  يشترطومن هنا  وجه،على أكمل  مسؤولياتهايفرض عليها القيام  المهام

قيامها  فيوهي  الثالثة،اتفاقية جنيف  فيعليها  المنصوص بمهامهاللقيام  الالزمةوالكفاءة 

 ا ممثلوها.هبمن التصرفات الي يقوم  األسرىبذلك تكون مسؤولة أمام الدولة الي يتبعها 

حقوق وتلتزم بكافة لا تتمتع بكافة انهفإ ةالحاميحايدة مهام الدولة لمأوكلت للدولة اوإذا ما 

 (1). هذا الشأن فيوفق ما تتضمنه النصوص القانونية  ةالحاميللدولة  المقررة االلتزامات

ا ثالث  .في دولة محايدة األسرىالمتحاربة على حجز  األطرافاتفاق  :ا

والدولة  ةالحاجزعلى ما يلي: " تعمل الدولة  الثالثة من اتفاقية جنيف 111 المادةنصت 

مكن من تمن أجل عقد اتفاقيات  الدولتينن يحايدة تتفق عليها هاتمودولة  األسرىالي يتبعها 

 العدائية ". األعمالأن تنتهي  ىإل المذكورةحايدة لمأراضي الدولة ا فيحرب لحجز أسرى ا

حايدة من أجل عقد ممع دولة  باالتفاقجوز للدول أطراف النزاع أن تعمل يوفقا لذلك       

 االتفاقم تفإذا ما  حرب،لاحايدة لغاية انتهاء مدولة  فيحرب لحجز أسرى ا بموجبهااتفاقات يتم 

حايدة عليها القيام بتطبيق أحكام معاملة لملديها أي الدولة ا األسرىي قبلت حجز تفإن الدولة ال

 .أسرى احرب

     431.عبد الواحد حمد يوسف الفار ، مرجع سابق ، ص -(1)

 

حايدة عن طريق لمزيارة معسكرات أسراهم بالدولة ا المتنازعةهذا الشأن للدول  فيو       

القانون  وبموجب، همل المقررة األسرىحقوق وامتيازات  احترامممثليهم وهذا للتحقق من مدى 

حايدة لمأراضي الدولة ا في المتواجدين األسرىفإن  األحوالمثل هذه  فيي ننساالي الالدو
 التزاماتهايع مج في اآلسرةحل الدولة محت مسؤوليتها باعتبارها حلت تايتها وحمحت تيكونون 

 (1). األسرىجاه توحقوقها 

حجز ب المتعلقة المسائلعلى بعض  االتفاقمكن أن يشتمل ملجدير بالذكر أنه من الوا

 األمورعلى هذه  االتفاقمت تا وإذا ما بهكن أن يقوم ميي توحقوقهم، كأنواع العمل ال األسرى

وجب تنفيذه،  األسريمصلحة  في االتفاقحايدة أن تنفذ ذلك أنه كلما كان لموجب على الدولة ا
ها وتنفيذ بنود نوضما األسرىحقوق  احترام ىلإحايدة إضافة لمويقع على عاتق الدولة ا

 (2). األسرىبينهما وبني الدول الي يتبعها  قودالمع االتفاق

إقليم الدول  ىإل المتحاربةمن الدول  المتنازعة شالجيوولكن قد حدث أن تفر فرق إحدى 
ها أن لول أو رفض إيوائهم وبحق قحايدة لمحالة للدولة ال، ففي هذه ااألسرحايدة هروبا من لما

 إيوائهم،م كل ما يلزم من أجل يحالة تقدلهذه ا فيحرب ويقع عليها لهاية انغاية  ىإل حجزهمت

من  هروبهمحرب فإذا كان لهاية انها عند نمن قبل الدولة الي يتبعو المصاريفعلى أن تسدد 

 حريتهم. واستردواوا حالة أسرهم هنيكونون قد أ حايدةلمالدولة ا إقليم دخولهمفبمجرد  األسر

أن تستجيب لطلب  يمكنها الحايدة يكون حرا ولمدخوله إقليم الدولة ا بمجرد رياألسإذن 

ي لن ذلك يعد خالفا لقواعد القانون الدوألالقبض عليه وإعادة تسليمه  فيدولة العدو 

 (3). يننساإلا
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جهزة الدولية أيضا دورا مهما ألافإن  األسرىاية حقوق في حم كما تلعب الدول دورا

 اي سنتعرض إليه. يالثان طلبالمحقوق وهو موضوع لاية تلك احم في

 

 431.عبد الواحد حمد يوسف الفار ، مرجع سابق ، ص -(1)

 434.عبد الواحد حمد يوسف الفار ، مرجع سابق ، ص -(2)

 441،  436عبد الواحد حمد يوسف الفار ، مرجع سابق ، ص -(3)

 

 الحرب الدولية في تنفيذ القواعد الخاصة لحماية أسرى األجهزةالثاني: دور بعض  طلبالم

اية في حمالدولية  األجهزةي تلعبه ذهام اللالدور ا ىإل المطلبهذا  خاللسنتعرض من 

من  المتحدة األممر ودور محألدور اللجنة الدولية للصليب ا خاللحرب وهذا من لأسرى ا

 من.ألجلس اما دور رينسان وأخالقوق اجنة حلالعامة و ةالجمعي خالل

 .رمحألدور اللجنة الدولية للصليب ا األول: الفرع

ر باعتبارها آلية لتطبيق القانون الدوي محألاسنتطرق لدور اللجنة الدولية للصليب 

بد من التعريف  الولكن قبل هذا  أخرى،من جهة  بالحرمن جهة وآلية حماية أسرى  ياإلنسان

 .را دورهايباللجنة وكيفية عملها وأخ

 .األحمرنبذة تاريخية حول نشأة اللجنة الدولية للصليب  :الا أوّ 

 La Comité Internationale de la Croixر أو محألاللجنة الدولية للصليب ا      

Rouge (C.I.C.R) الر حكومية وهي يمنظمة دولية غ ربنية وقانونية تعتهي مؤسسة إنسا 
شخصية ، وهي تتمتع بوجب اتفاقية دوليةبمتنشأ  مها لنألي العام لالدو تعد من أشخاص القانون

 (1)حمرألللصليب ا المنشئوهي اجهاز  ،1863تأسست عام . السويسري قانونية وفقا للقانون

" بعد مشاهدته هنري دوناناستنادا لفكرة " وذلك 1859وقد بدأت فكرة التأسيس لعام       
، حينما اشتبك إيطاليا بشمال سولفارينووأشرسها وهي معركة  بالحرومن أبشع  لمعركة

 ىبأجسام القتلوبعدها غصت ساحة القتال  طاحنة،معركة  فيالنمساوي والفرنسي  نالجيشا

 بمساعدة إلسعافاوتركوا يعانون من دون تقدمي مساعدة لكثرة العدد. فنظم عملية  ىوالجرح
اه "تذكار سمكتابه الذي أ في األليمةسويسرا قام بسرد هذه التجربة  ىإلالسكان، وحال عودته 

ى تشكيل هيئات لتلك السنة دعا إ في، و1963سنة  souvenir de Solvarino"سولفارينو"

وهذا رفقة جوستاف  ها،ب واالعتراف ،بالحرأوقات  في المرضىأو  جرحىلإغاثة لرعاية ا
 اسمأطلق عليها  1987سنة  فيتيودور مونوار و ،غيوم هنري دوفور، لوي أبيان ه،مواني

 (2). رمحألاللجنة الدولية للصليب ا

 www.icrc.org.، األحمرللصليب  االلكتروني الموقع-(1)

.،  394السابق ، ص  المرجعآدم عبد اجبار عبد اهلل بيدار ، -(2)



   اإلنساني.القانون الدولي حماية أسرى الحرب في ظل الفصل الثاني: ال 

 

61 
 

ا ثاني  األحمرالتعريف باللجنة الدولية للصليب  :ا

هي مؤسسة دولية ذات طابع  األحمرأن اللجنة الدولية للصليب  ىإلكما سبق وأشرنا 
تعد من  الاتفاقية دولية فهي  بمقتضىم تتأسس لها نأ ري، غهابي بالنظر للمهام الي تقوم نإنسا

 ي العام.لأشخاص القانون الدو

واتفاقيات  األربعة،وجب اتفاقيات جنيف محصانات ذات طابع دبلوماسي ببوتتمتع      
للحركة الدولية  األساسيللنظام  5 للمادةوفقا  ةالمختلفحكومات لا نيخاصة بينها وب

اللجنة من أشخاص القانون السويسري من  ربوتعت ،األحمر والهالل األحمرللصليب 
ملكون ييعهم مجعضوا  25ومن حيث العضوية البالغ عددها  األساسيحيث نظامها 

رة والقدرة بخلالذين يتمتعون با األشخاصن ييتم اختيارهم من بجنسية السويسرية حيث لا

 (1). دة أربع سنواتلمايتها وهذا حم اإلنسانيةجال م في

حفاظ على حياد لهو ا سويسريينوي على أعضاء حتولعل الغرض من كون اللجنة 

 بالحرو في اشتركتحايدة بشهادة الدول الي ماللجنة ما أمكن باعتبار أن سويسرا دولة كانت 

 واالنقساماتجنيب الضغوطات تو استقالليةن اللجنة من العمل بكل يكمتالسابقة، إضافة لذلك 

 .األعضاءوسط  في

، األحمرالوطنية للصليب  تالجمعيامن  األحمروتتشكل اللجنة الدولية للصليب 

 والهالل األحمري جمعيات الصليب لحاد الدوتالا، ومن األحمر للهاللالوطنية  وجامعيات
كل بلد حيث  فيإنسانية  بمهمةي إذ تقوم نهي تنظيمات ذات طابع إنسا تالجمعيافهذه  األحمر

 معاناتهمالطبية للمرضى والتخفيف من  اإلعاناتم ي، وتقدالمحتاجينتعمل على مساعدة 

ر الدولية وضحايا الكوارث يالدولية وغ المسلحةضحايا النزاعات  ىإلحاولة الوصول مو

 الدولية.

 تالجمعيامن قبل  المقدمةالدولية  المساعداتتنسيق  فيي لحاد الدوتالوتنحصر مهام ا

 الوطنية والتواصل الدائم فيما بينهم.

 

 www.icrc.org.، األحمري للصليب نورلكتاال الموقع-(1)

عطاء مصداقية امة تسند إليها للقيام بعملها وإوتقوم اللجنة الدولية على مبادئ ه 
ووافقت على  ةاألربعاتفاقيات جنيف  في األطرافت الدول قأره المبادئلنشاطها وهذه 

 فيما يلي: المبادئوتتمثل أهم هذه  احترامها

  اإلنسانيةالذي يقوم على حفظ الكرامة  اإلنسانية:مبدأ. 

  به عدم التمييز بني الناس ومد يد العون لكل الضحايا. والمقصود التحيز:عدم 

 :أي نزاع أو جدل. في اشتراكهابعدم  الحياد 

  أعمالهاها ال تسعى للربح من وراء نى أنعمب التطوعية:الخدمة. 
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 :النطاق موجودة  عالميةهي  والهالل األحمر األحمرالدولية للصليب  ةفالحرك العالمية

 (1). أي مكان في

ا ثالث  األسرىفي حماية  األحمر: مهام اللجنة الدولية للصليب ا
 ياإلنساني لجال القانون الدوم فيبدور هام  األحمرتقوم اللجنة الدولية للصليب 

خاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاقياته والعمل على نشره فهي الراعي للقانون الدوي 

ة ربجال محام فيشك فيه أن للجنة دور هام  الوتعمل أيضا على تطويره. ومما  ياإلنسان

وهذا عن طريق مجلة من  االنتهاكاتايتهم من وقوع حمحرب حيث تعمل على لأسرى ا
 يلي:وتتمثل فيما  ةالحمايالتقارير الي تكمل هذه 

 األماكن ىإلالوصول  خاللمن  إال بمهامهاتقوم اللجنة الدولية  ال: اعتماد أسلوب الزيارات

الي  األماكن ىإلمندوبيها حيث ينبغي عليهم الوصول  خاللوهذا من  حرب،ي تشهد حالة تال
 مقابالتوإجراء  أحوالهمع على الطالوا األسرحرب وزيارة معسكرات لها أسرى ابيتواجد 

مة معاملتهم المن اتفاقية جنيف الثالثة والتحقق من مدى س 126معهم دون رقيب وفقا للمادة 

والغرض من هذه  رها.يوغ الكافيعلى الطعام  وحصولهمئقة الوحجزهم بأماكن  اإلنسانية،
 االنتهاكات و، كذا الوقوف على األسرمعسكرات  في األسرىيعانيه  عماالزيارات هو الكشف 

بإعداد  المندوبين. ويقوم األسرىعن  اإلفراجغاية  ىإلا وتستمر هذه الزيارات هلي يتعرض، تال

 .المتحاربتين الدولتينى لتسلم نسخة منه إ زيارة،تقارير عن كل 

ي ، جامعة احاج خضر ، باتنة ني انسالفرع قانون دو ماجستير، آليات محاية أسرى احرب ، مذكرة  المجيدموات عبد -(1)

 230.،  229،  228، ص  2010- ةالجامعي، السنة 

تتم عن طريق القيام بدور الوسيط الذي يعمل على تقريب وجهات النظر  :المساعي الحميدة

تلك  وتهدف الطرفين،حوار الثنائي مع كل طرف من لعن طريق ا المتحاربة األطرافن يب

ماط سلوكها والوفاء نر أيبتغي االنتهاكاتعن  المسؤولة األطرافإقناع  ىإل المساعي

 (1)هاتبالتزاما

هو تلقي  األحمرأهم نشاط للجنة الدولية للصليب  :لالنتهاكاتتلقي الشكاوى والتصدي 

فللجنة التأكد من مدى صحة  األسرىحق  اآلسرةمن قبل الدول  االنتهاكاتالشكاوى خصوص 
. وتتدخل اللجنة الدولية لدى األسرمعسكرات  ىإلهذه الشكاوى عن طريق إرسال مندوبيها 

 مقترحاتوتقوم اللجنة بتقدمي  انتهاكات،من أجل لفت انتباههم خصوص ما يقع من  المسؤولين
ذلك أنه ليس من  األفعال،ه هذ مرتكبيمن أجل تفادي وقوعها مرة أخرى دون البحث عن 

 األحمرللجنة الدولية للصليب  ويمكن. األسرىحق  االنتهاكات مرتكبيمهمة اللجنة مقاضاة 

ت استثنائية، الحا فيي تعلن فيه عما يقع من انتهاكات ولكن لجتمع الدولما ىإل أن توجه نداء
جدي يم ل االنتهاكها بي وقع تللدولة ال األحمروذلك إذا كان لفت انتباه اللجنة الدولية للصليب 

م يكن هناك داع للتنبيه ذلك أن لدرجة جسيمة و االنتهاكاتذلك إذا بلغت تلك  ىإلنفعا، ضف 

 خاللوهذا من  األسرىاية حمإطار  فياللجنة الدولية أيضا بدور هام  ممضى. وتقوقد  األسوأ
 األسريةللوطن، أيضا تعمل على إعادة الروابط  واإلعادة األسرىعلى عمليات تبادل  اإلشراف

أيضا تعمل على إعادة  للوطن، واإلعادة األسرى تاالل فتح ملفات للبحث عن حالمن خ
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. األسرىمن  أقاربهمأناس يبحثون عن  حاالتفتح ملفات للبحث عن  خاللمن  األسريةالروابط 
(2) 

  

 

 

 

،  اإلنسانحقوق  لمجلسخامسة ل، كلمة ملقاة أثناء الدورة ا المعيشية حياتهمن يحستو المحتجزيناية حمبيرت ماورير ، -(1)

 2014/03/04.جنيف ، بتاريخ 

القانون العام ، جامعة حسيبة بن  في ماجستير، مذكرة  ياإلنساني لالقانون الدو فيحرب لاية أسرى احمبلعيش فاطمة ، -(2)

 118.،  116، ص  2007-2008 ةالجامعي، السنة رالجزائبوعلي ، الشلف ، 

 

 .المتحدة في حماية أسرى الحرب األممدور  الثاني: فرعال

تعزيز التفاهم  ياإلنساني لجهودها بغرض نشر القانون الدو المتحدة األممكرست 
الفقرة  26 المادة في اإلنسانحقوق لمي لالعا اإلعالن خاللمن  األممن يوالتسامح والصداقة ب

 في المتمثلة أجهزتها خاللحرب من لاية أسرى احم في فعاالدورا  المتحدة األممتلعب  ،2

 اإلنسان.وجنة حقوق  األمنجلس م المتحدة، لألممالعامة  ةالجمعي
 المنظمة برلمانثابة مهي ب المتحدة لألممالعامة  جمعيةال المتحدة لألممالجمعية العامة       

سواء دولة  تمييزولكل دولة عضو وصوت واحد دون  األعضاءيع الدول جمفيه  لثمتحيث 

 (1). عظمى أو دولة صغرى

 ةالجمعيكن دعوة ميكما  سنة،دورات عادية مرة كل  فيالعامة  ةالجمعيجتمع تو

بقرار يوافق  األمنجلس من مساعة بناء على طلب  24 خاللدورة طارئة  في لالنعقاد

 جلس.لممن أعضاء ا 9عليه 

للمنظمة  المنشئ الميثاقمناقشة أي قضايا أو شؤون ينص عليها بجلس لمص اتخيو   

 األمنكل ما يتعلق حفظ  فيوهي تنظر  المنظمةأو تتعلق بسلطات ومهام أي جهاز من أجهزة 

وتصدر  الدوليين واألمنم المن أجل التعامل للحفاظ على الس دالجهو لوالسلم الدوليان كما تبد

 توصيات تتعلق بذلك.

ر تكفل يعدة تداب ذباتخافقد قامت  األسرىاية حم فيالعامة  ةالجمعيخص دور يوفيما         

 يبوإبان النزاع العر صالخصو، ففي هذا ومعاملته معاملة إنسانية بالحر ىأسر احترام
بالقواعد الي تنص  وااللتزام االحترامعلى ضرورة  األطرافحثت  1967سنة  اإلسرائيلي

للجمعية  25الدورة  فيو 1969. وبعدها سنة بالحرحماية أسرى ب المتعلقةعليها اتفاقية جنيف 

ها همقرارات أ 5على  االعتمادم ت المسلحة المنازعات في اإلنسانالعامة وعند مناقشة حقوق 

 (.2)القرار رقم 

 

 251.السابق ، ص  المرجع،  المجيدموات عبد -(1)

أي  المقاومةحركات  في المشاركينه التأكيد على ضرورة معاملة اللم من خت حيث

 في. واعتقالهمحالة  فيحرب ل، معاملة أسرى اةالحريمن أجل  المناضلينوكافة  المقاومين
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 واألشخاص المقاتلينم النص على معاملة تتوصية للجمعية العامة  خاللومن  1970

 .األسرىقبضة العدو معاملة  فيحال وقوعهم  في المقاومةحركة  في المشاركين

، قية جنيف الثالثة معاملة إنسانيةوجب اتفابم المحميين األشخاصونص على معاملة 

الدولية من قبل دولة حامية أو  المعايير احترامللتأكد من مدى  االحتجازوان تتم زيارة أماكن 

وكذا  أوطانهم ىإلدة طويلة لم المحتجزينمنظمة إنسانية ونص ذات القرار على إعادة 

 (1). م يتم شفاؤهملالذين  المرضى األسرى

 وقراراتها توصياتهاالعامة عن طريق  إن الجمعيةكن القول يمكل هذا  ىإلواستنادا 
الدولية  األطرافوتذكري  بالحراخاذ آليات فعالة من أجل محاية أسرى  ىإلتسعى دائما 

 (2). احترامه وضرورة ياإلنساني لالقانون الدو بأهمية

 

 .األمنمجلس  :الثالثالفرع 

جهاز التنفيذي لا بمثابةوهو  المتحدة لألمم العالمية بالمنظمةأهم هيئة  األمنجلس م
 المتحدة الوالياتروسيا،  فرنسا، دائمين:أعضاء من بينهم  5 عضوا، 15للهيئة يتشكل من 

العامة  ةالجمعيمن قبل  انتخابهميتم  دائمينأعضاء غري  10ن. ويالص بريطانيا، األمريكية،

 .المتحدة األمممن ميثاق  23وفقا للمادة  سنتيندة مل المتحدة لألمم
 ذباتخا الهامةويتم التصويت على القرارات  التصويت،ويكون لكل عضو صوت واحد عند 

حق وهو ما يطلق عليه باسم " الدائمينخمس أعضاء أصوات من ضمنها أصوات  9أغلبية 

فال يصدر القرار وفقا  إحداها" فإذا خلفت إحدى الدول الدائمة عن التصويت أو رفضت الفيتو

 يلي:تتمثل فيما  األمن. وأهم مهام جلس المتحدة األمم الميثاقمن  27للمادة 

 

 252.السابق ، ص  المرجع،  المجيدموات عبد -(1)

 1945 .سنة  المتحدة لألمم المنشأ الميثاقمن -(2)

  المتحدة األمم الميثاقمن  24وفقا للمادة  الدوليينوالسلم  األمنحفظ. 

  المتحدة األمم الميثاقمن  39سلميا وفقا للمادة  الالدولية ح المنازعاتحل. 

  أي مرحلة من مراحل  فيما يراه مناسبا من إجراءات وطرق التسوية بالتوصية

 .المتحدة األمم الميثاقوفق  36 المادةالنزاع 

  من  42وفقا للمادة  المتحدة لألممالتدخل عسكريا عن طريق القوات التابعة

 (1) المتحدة. األمم الميثاق

ي لالقانون الدو احترامفواجب الدول هو  خطيرةي يشهد انتهاكات لوالواقع الدو            

رم الدول هذا القانون، لذلك ففي حالة وقوع تحتمن تلقاء نفسها ولكن ليس دائما  ياإلنسان
 المنتهكةللقيام بتدابريه عن طريق فرض عقوبات على الدول  األمنجلس مانتهاكات يتحرك 

إنسانية  تالعتباراوهذه العقوبات قد تكون عن طريق التدخل عسكريا  اإلنساني،للقانون الدوي 

لية أو عن طريق فرض عقوبات دولية الشرعية الدو احترامعلى  المنتهكةقصد إجبار الدولة 

 .المتحدة األمم لميثاقوهذا حسب ما يبيحه الفصل السابع  ،االنتهاكاتحسب خطورة 
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عن  واإلفراجبوقف اطالق النار  المتعلقةالعديد من القرارات  األمنوقد أصدر جلس             

،  338ا قرارات رقم ن الدول العربية وإسرائيل منهيالنار ب إطالقومن ذلك وقف  األسرى
 المحتجزين األسرىعن  واإلفراجالنار  إطالقوتضمنت هذه القرارات وقف  1973.عام  339

إشراف اللجنة الدولية للصليب احمر وبالفعل حدثت  تحتن الدول يبناء على اتفاقيات ثنائية ب

ن ين مصرييعسكري ممثلينن يم التوقيع على اتفاقيات بتبعدما  1973بعد حرب  اإلفراجعملية 
، وقد ىالجرحما فيهم ب األسرىم تبادل ت، على إثره  المتحدة األممإشراف  تحت وإسرائيليين

 من العمليات العدائية. االنتهاء بمجرد األسرىعن  اإلفراج فيدورا  األمنجلس ملعب 

 المسلحخصوص النزاع ب 1991النار سنة  إطالققرارا بوقف  األمنجلس مكما أصدر 

 األسرىعن  اإلفراجحيث نصت أيضا على  والعراق، المتحالفةالذي اندلع بني القوات 

 األمنجلس موبالفعل امتثلت العراق لقرار  العدائية، لألعمالووضع حد  أوطانهم ىإل وإعادتهم

 رهم.يوغ الكويتيين األسرىوأطلق سراح 

  253.السابق ، ص  المرجع،  المجيدموات عبد -(1)

 المتحدة األممهيئة  فيجهاز الرئيسي والفعال لهو ا األمنجلس مأن  ىإل اإلشارةجدر ت
حق لانتهاكا  تعتبرالي  األعمالالتوقف عن  األطرافما أبت  الواسعة، فإذاحياته الوذلك لص

والسلم  باألمن اإلخاللمن شأنه  االنتهاكات بهذه االستمراروأن  ياإلنساني لالقانون الدو

 (1). الميثاقمن  24و 14مادتينللالتدخل طبقا  فيفله السلطة  الدوليين

 .المتحدة لألممالتابعة  اإلنسانلجنة حقوق  :الرابعالفرع 

 واالجتماعي االقتصاديجلس لموبدقة أكثر من ا المتحدة األممجنة منبثقة عن لهي 

ث سنوات مع المدة ثلجلس لمعضو ينتخبهم ا 43، حيث تتكون من المتحدة لألممالتابع 

عن طريق تشكيل  اإلنسانلجنة حماية حقوق تم هتو العادل. يالجغرافمراعاة التوزيع 
جال حقوق م فيللقيام بتقارير  حكوميينر يراء غبجموعات عمل خاصة تتشكل من خم

 .اإلنسان

حقوق لي لوالقانون الدو ياإلنساني لن القانون الدويقة وثيقة بالشك فيه أن الع الومما 
مته الشرفه وس واحترامما ينصان على حقوق الفرد وكرامته هو بعض،مها يكمل الفك اإلنسان

اية حم فيهذه اللجنة دور فعال لحياة وعدم التعذيب، ولقد كان لا فيالبدنية والعقلية وحقه 

الذين تقوم بإيفادهم لتقصي أحوال  المقررينبناء على التقارير الي ينجزها  األسرىحقوق 
 اإلنسانجنة حقوق  ىإلخاص تقريره لا المقرر" وهو نايجل رودليوقد قدم " .اإلنسانحقوق 

انتهاك قواعد  ىإلالذي أشار  والالإنسانية،القاسية  والمعاملةبشأن مسألة التعذيب  2001عام 

ومن مجيع أعمال العنف أو التهديد وأن خالفة هذا  األحواليع مج في بالحرمحاية أسرى 
الدول من  إفالتوقام بالنص على توصيات للحد من  .اللتفافية خطيراهاكا الواجب يعد انت

 ىإل خطيرةواعتبار التعذيب جرمية  بالحرإطار جرائم  فيالتعذيب  مرتكبيالعقاب ومعاقبة 

 (2). إليها االنضماماتفاقيات مناهضة التعذيب  في األطرافر يوحث البلدان غ دالحدوأقصى 

 260.،  259،  258السابق ، ص  المرجع،  المجيدموات عبد -(1)

 255.،  254،  253السابق ، ص  المرجعجيد ، لمموات عبد ا-(2)
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 الميدانيةينبغي القيام بالزيارات  فعاالجلس حاليا لمى يكون عمل اللجنة أو اتوح
ومعاقبة مرتكبيها  االنتهاكاتجة لمعابووضع التقارير ومطالبة الدول  قالحقائوتقصي 

 األسرىها لالي يتعرض  االنتهاكاتهذه  ىإلي لجتمع الدولملفت انتباه ا ىإلإضافة 

 أسرع وقت ممكن. فيوالتدخل 
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ي لوفقا للقانون الدو األسرىاية حم لموضوعهذه الدراسة الي تعرضنا فيها  خاللمن 

ر مراحل شهد تطورا حيث أنه كان مقتصرا بوع يراألسى أن مفهوم لا إريأخ صنا، خلياإلنسان

ليشمل أيضا  المفهوموالقوات النظامية التابعة للجيش وتوسع هذا  المسلحةعلى أفراد القوات 

للمقاومة، وأن وصف  التابعينذا الوصف مثل أفراد القوات بهتتمتع  الفئات أخرى كانت سابقا 

تعه حماية متله و ةالحاجزعلى الدولة  وااللتزاماتحقوق للة من امجن يتمتع به يرتب مل رياألس

ره من ين غيضرورة التمييز بينه وب فيجوهر لالدولية وهذا هو ا االتفاقياته ها لتقانونية أقر

، وأهم حق  سوالجواسي المرتزقةحمل هذا الوصف مثل تمكن أن ي الي تال األخرىالفئات 

كل الظروف  فيوحفظ كرامته وشرفه باعتباره  اإلنسانية المعاملة فير باعتقادنا هو حقه يسألل

الدولية الي  اآلليات خاللحفظ إنسانيته وكرامته وهذا من ير ما يمن توفبد الإنسان و واألحوال

ا تقدمه من خدمات هامة مل األحمرمها وهو دور اللجنة الدولية للصليب هتناولناها ولعل أ

 .بالحروخاصة أثناء  جمعاءوللبشرية  لألسرى

 

 االتفاقياتظل كافة هذه  في خطيرةيشهد انتهاكات  سيريبقى األ نيحالتلكلتا ا فيولكن            

، لذلك االنتهاكاتعلى هذه  شاهدوخير تبقى لوحدها  المعتقالتأو  األسرىفسجون  واآلليات

 الى تح االنتهاكاتهذه  لمرتكبيخاذ اجراءات عقابية تعن طريق ا الهيئاتبد من تفعيل هذه ال

 .  تتكرر

ض رلى صيانة عإ يهدفي ذلا إلنسانيةالمعاملة ا مبدأإلنساني على الي لدون انولقام اويق

يمة قدلاوب رلحامة لجميع زمال رألسا ظاهرة رتعتبولمسلحة. ت اعاازلنء اثنان أإلنساودم ا

أن  بيج، إذ للمقاتا شخصبالإلنساني الي ودلن اولقانافي  رألسم انظا بطتري، ويثةحدلوا

 برلحا رسيأعلى معاملة ل ولحصب وارلحض اولخدة حدموط رش رألخيا ذاهفي  رفوتت

يقع في قبضة  نم هو رألسي، اإلنسانيالي ولدان وفقاً للقانو. وولعدا يأيدقع في وما إذا 

يقع في  نم كل ليس نلكولها.  نلتابعياد ارألفأو اية دلمعاالمسلحة ات اولقاد ارفأ نمو لعدا

 نم غمربال للمعتقب وارلحا رسيأ نبي لطلخا يتمغالباً ما ب. ورح رسيأ ريعتب لعدواقبضة 

 هو لمنهما. فالمعتق كللتي يتمتع بها ق اولحقواني ولقاناضع ولوا فيرلتعاف ختالا

ية. رلعسكت العملياافي  رًكامشان يكوال أن على  دولعايقع في قبضة ي الذ مدنيلا شخصلا

 الدولة لسلطةنما ، وإهمرسأيقع في  الذين الجنود لسلطةخاضعاً ب رلحا رسيأ رال يعتبو

 مله رفوت، وأن لطتهالس نلخاضعيى ارألسام ارحتة ارآلسالة لدواعلى  نيتعي، وتهرسألتي ا

سيلة د ورنه مجإ لب، نتقاماًأو ابة وعق رال يعتب رألس، إذ أن اإلنسانيةالمعاملة والحماية ا

لة للدوبة رلمحاات اوبالقر رلضق الحاإ ننه مَِّكضع يموفي من ويكأن  نم رألسيالمنع 

 للتكف 1949م لعاب رلحى ارسأة معامل نثالثة بشألا نيفتفاقية جءت اجا دقة، ورآلسا

 .منهوطاوأ رهميادلى إ متهدوعو معنهاج رإلفاحتى و رألسافي  معهوقو ذمنى رألساحماية 
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ن أول لتمثال، 1907و 1899ية في عامي رلبب ارلحاف ارألعي الهاتفاقيتي ءت اجاو

 دعاوق ريطوتو أكيدتى رجو. رألسء اثناى أرألسامعاملة م حكاوأ دعاوق ظمبة تنومكت قائثو

رت طولتي ب، وارلحى ارسألحماية  1929م لثانية لعاا فتفاقية جنيل اخال نمي هاال

 ول.ألاإلضافي ل اوكوتورلب، وا1949م لثالثة لعاا يفجنتفاقية ا جبولنهائي بمابشكلها 

بعة ارلا فتفاقية جنيا نبع مارلا ملقسا بجوبم نلمعتقليامعاملة  دعاوقم وحكاأ تمظفيما ن

ل، العتقات احاال ظملتي تن، والمسلحةت اعاازلنا نم ننييلمدالمتعلقة بحماية ا 1949م لعا

يتمتع بها أن  يجبلتي ق اولحقل، واالحتالالة دو لقب نم، لمعاملةوط ارش ثحي نم

وط رلشت والمعتقالإدارة ايفية ، وآلهان ولتي يخضعت اباولعقن واولمعتقلص األشخاا

 ةزلحاجالة الدو لقب نم رفويأن  يجبي ذلا لمالبسوااء لغدوابية الطعاية رلوالصحية ا

 .للمعتقا صللشخ

  

ثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب ُوصفت بتفاصيلها ألول مرة في اتفاقية        

، على إثر الدروس 1949، ثم نُقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1929جنيف لعام 

1977نص البروتوكول اإلضافي األول لعام  المستخلصة من الحرب العالمية الثانية، وفي  

وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي فقط. وأسرى الحرب في العادة 

بسبب مشاركتهم  نزاع الذين يقعون في قبضة العدوأفراد القوات المسلحة التابعة ألحد أطراف ال

 من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط المباشرة في العمليات العدائية. وال يكون احتجازهم شكالً 

إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب إطالق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم 

دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية. كما ال يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم ألعمال العنف 

همة ارتكاب جرائم حرب محتملة تالمشروعة بمقتضى القانون الدولي اإلنساني، وإنما ب

حسف ومن الواجب أيضا معاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية في جميع األحوال. وتكفل لهم .

الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور. وقد عرف أيضا القانون 

المتعلقة بمكان  الدولي اإلنساني الشروط الدنيا التي تنظم االحتجاز وتشمل مثال المسائل

 االحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية

والبروتوكول اإلضافي األول كذلك حماية واسعة  1949وتكفل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

النطاق للمعتقلين المدنيين خالل النزاعات المسلحة الدولية. ويجوز ألحد أطراف النزاع وضع 

الجبرية أو اعتقالهم إذا كان هناك من األسباب األمنية القهرية ما أشخاص مدنيين تحت اإلقامة 

يبرر ذلك. وبالتالي، يكون االعتقال إجراًء أمنيا وال يمكن اللجوء إليه كشكل من أشكال العقوبة. 

 اعتقالهويعني ذلك أن كل شخص معتقل يجب اإلفراج عنه إذا لم تعد األسباب التي استلزمت 

  موجودة

القواعد التي تنظم معاملة المعتقلين المدنيين وظروف احتجازهم بموجب القانون وتتشابه 

 الدولي اإلنساني كثيراً مع القواعد التي تنطبق على أسرى الحرب

المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام  3يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، تنص المادة  وفيما



:خاتمةال  

 

72 
 

أن األشخاص الذين حرموا من حريتهم ألسباب  والبروتوكول اإلضافي الثاني على 1949

تتصل بالنزاع يجب أيضا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع األحوال. وهم يحظون باألخص 

بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة. وأما األشخاص الذين احتجزوا 

تضى القانون الوطني حقة الجنائية بمقلمشاركتهم في العمليات العدائية فليسوا بمنأى عن المال

                                                                           ل.على هذا الفع

الي أقرتها له مواثيق  ىمجملها من أجل حماية حقوق األسر جاءت اآلليات في كما             

القانون الدولي اإلنساني، وهذه اآلليات كما سبق ذكرها هي الدولة الحامية، والدولة المحايدة 

واللجنة الدولية للصليب األحمر، ومنظمة األمم المتحدة بمختلف أجهزتها ولعل أهم دور 

هانة وذلك لضمان تلعبه هذه اآلليات هو دائما محاية األسري من وقوع انتهاكات وتعذيب وإ

 حفظ انسانيته وكرامته وعدم تعريض حياته للخطر.

 

ذه الصفة حسب ما بهر ومن يتمتع يساألل كل ما سبق تعرفنا على صفة المن خ

 1949 ، اتفاقية جنيف الثالثة1929 اتفاقية جنيف الثانية ،هايالحة الئ تفاقياتاال يفجاء 

 1977.ول األوالبروتوكول 

 

مالحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. وال وال يمكن         

يكون احتجازهم شكالً من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في 

النزاع. وبالتالي، يجب إطالق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء 

لدولة الحاجزة محاكمتهم ألعمال العنف المشروعة بمقتضى العمليات العدائية. كما ال يجوز ل

وتكفل اتفاقية  القانون الدولي اإلنساني، وإنما بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة فحسب.

والبروتوكول اإلضافي األول كذلك حماية واسعة النطاق  1949جنيف الرابعة لعام 

ويجوز ألحد أطراف النزاع وضع للمعتقلين المدنيين خالل النزاعات المسلحة الدولية. 

أشخاص مدنيين تحت اإلقامة الجبرية أو اعتقالهم إذا كان هناك من األسباب األمنية القهرية 

ما يبرر ذلك. وبالتالي، يكون االعتقال إجراًء أمنيا وال يمكن اللجوء إليه كشكل من أشكال 

تعد األسباب التي استلزمت العقوبة. ويعني ذلك أن كل شخص معتقل يجب اإلفراج عنه إذا لم 

 حايدةمالوالدولة  ةالحاميأو فاعلية هو دور الدولة  أهميةولعل ما يظهر أقل  .اعتقاله موجودة

 أو نادرا من قبل الدول. قليال الفعالة ذلك لعدم اعتمادها إ يرجرد آلية نظرية وغمحيث تبقى 

جرائم انعكست أهمية اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية في إنشاء محكمتي           

م، ونظام روما في العام 1994م، ورواندا في العام 1993ليوغوسالفيا في العام  الحرب

  إنشاء محكمة الجنايات الدولية. م، التي على إثرها تمّ 1998

 

من سماته أن أحكامه أصبحت تعتبر جزءا من  اإلنسانيوالخالصة أن القانون الدولي           

القواعد اآلمرة في القانون الدولي، ال يجوز التنكر لها، أو أبرام معاهدات مناقضة أو مخالفة 
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وهو  رحمة،بتدع الحروب ويخوضها بال من المفارقات العجيبة أن اإلنسان هو الذي ا” ان لها.

فهو ” ويسعى في الوقت نفسه إلى الحد والتخفيف منها  ويالتها، ويشكيذاته الذي يتألم منها 

 ”.الداء ومخترع للدواء أصل
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 المصادر باللغة العربية

 أوال: االتفاقيات الدولية

 ة.المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البري 1907-1899الئحة الهاي لسنة -1 

ن في اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى العسكريي -2 

 .1929الميدان سنة 

 .1949اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بشأن معاملة أسرى الحرب  -3 

 .1949اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب  -4

ات المتعلق بحماية ضحايا الزراع 1977البروتوكول اإلضافي األول الملحق لسنة  -5

 عاتالنزاايا المتعلق بحماية ضح 1977نة البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق لس -الدولية ( 

 الغير الدولية

 ثانيا : قائمة المؤلفات

 المؤلفات العامة/1

كتبة لى، مالنويميس، القانون الدولي العام، الطبعة األو أبو عبد الملك سعود بن خلف -1

 2014.القانون واالقتصاد، الرياض، السعودية

 -مية طبعكاديأحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي اإلنسان، الطبعة األولى، دار األ -2

  2011توزيع، الدار البيضاء، الجزائر العاصمة، -نشر 

ين بلدولية حة اعات المسلالنزار، حماية حقوق اإلنسان أثناء آدم عبد الجبار عبد هللا بيدا -3

  2009منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،الشريعة والقانون، الطبعة األولى، 

لطبعة يا اخالد مصطفى فهمي، القانون الدولي اإلنساني األسس والمفاهيم وحماية الضحا -4

 .2011األولى، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، 

طبعة ، السراب ثامر أحمد، المركز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون اإلنسان -5

 .2012ورات الحلبي الحقوقية، بيروت، البتان ،األولى، منش

، دار ألولىسهيل حسين الفتالوي، عماد محمد ربيع، القانون الدولي اإلنسان، الطبعة ا  -6

 .2007الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

ي( جنائلصالح الدين أحمد حمدي ، دراسات في القانون الدولي العام في القانون الدولي 

 . 2013، منشورات زين الحقوقية، الطبعة األولى 

دار هومه،  ،عبد العزيز العشماوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي ، الطبعة األولى  -8

 .2006للطباعة والنشر و التوزيع ابو زريعة ، الجزائر 

اسة رب درعبد اللطيف الهيم، العالقات الدولية في الشريعة والقانون في السلم والح -9 

 .2006مقارنة، دون طبعة ، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

ي مجدالو ى دارعمر سعد هللا ، القانون الدولي اإلنساني ) وثائق و آراء(، الطبعة األول-10 

ون طبعة ، مر سعد هللا ، الوجيز في حل التراعات الدولية ، دع 11. 2002، عمان، األردن 

 2012ديوان المطبوعات الجامعية، 
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غرب ر العمر سعد هللا ، تطور تدوين القانون الدولي اإلنسان ، الطبعة األولى ، دا-12

 .1997اإلسالمي، بيروت، لبنان، 

ية، لدولاحكمة الجنائية عمر محمود المخزومي ، القانون الدولي اإلنساني في ضوء الم 13

 .2008الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،

، دون اعدهعصام عبد الفتاح مطر ، القانون الدولي اإلنساني مصادره ، مبادئه وأهم قو-14

 .2008طبعة ، دار الجامعة الجديدة، 

الحرب مدخل للقانون فريتس كالسهوغن و إليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض  -15

 نيف،جالدولي اإلنساني ، ترجمة أحمد عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، 

 .2004سويسرا،

عية لجامااع المسلح والقانون الدولي العام ، دون طبعة : المؤسسة نزكمال حمادة ال -16

 .1997للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

ى ، محذوب ، القانون الدولي اإلنساني ، الطبعة األولمحمد المحذوب ، طارق ال -17

 .2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

ارف، محمد فهاد الشاللدة ، القانون الدولي اإلنساني، دون طبعة ، منشاة المع - 18

 2005اإلسكندرية، مصر،

انون والق مياعات المسلحة في الفقه اإلسالنزبن عبد العزيز ، حماية ضحايا الميلود  - 19

 2009الدولي اإلنسان ، دون طبعة، دار هومية ، الجزائر ،

ي، دون نساننبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي اإل -20

 2009طبعة ، دار الجامعة لجديدة للنشر ،

ة ، الطبعاألول الجزءنعمان عطا هللا الهيتي، قانون الحرب أو القانون الدولي اإلنسان ،  -21.

 .2001األولى ، دار و مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق، سوريا، 

 ة:متخّصصالمؤلفات ال -2

انون الق عبد الواحد محمد يوسف الفار ، أسرى الحرب دراسة فقهية وتطبيقية في إيطار -1

 1975هرة، مصر ،الدولي العام والشريعة اإلسالمية ، دون طبعة عالم الكتب ، القا

لطبعة ن، امحمد حمد العسلي، المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي اإلنسا -2

 .2005األولى ، منشأة الناشرة اإلسكندرية ،مصر ،

ولى ، ة األمصلح حسن عبد العزيز ، حقوق األسير والتزاماته في القانون الدولي، الطبع 3 

 .2012دار البداية، 

ى، عة األولاحكامهم، الطب -واجباتهم  -هللا عودة عبد الجواد األسري حقوقهم ناصر عبد  4

 . 2012كنوز المعرفة ، عمان، األردن، 

ي هاني بن علي الطهراوي، أحكام أسرى الحرب دراسة مقارنة بين القانون الوضع -5

 .2012ض،يالروالشريعة اإلسالمية، الطبعة األولى ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ا
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ولى ، األ وفاء مرزوق، أسرى الحرب في الفقه اإلسالمي واالتفاقيات الدولية ، الطبعة -6

 .2008منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 على ياسر العموري، المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي وتطبيقاته -7

 .2014زيت، رام هللا ، فلسطين، السجناء الفلسطينيين، دون طبعة ، جامعة بير 

 ثالثا: الرسائل والمذكرات

 رسائل الدكتوراه-1

ه ي والفقنسانالدولية المسلحة في القانون الدولي اإل النزاعاتتريکي فريد ، حماية ضحايا -1

ولود ممعة اإلسالمي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جا

  15/05/2014الجزائر  معمري، تيزي وزو

ه، دكتورا سالةرحوبه عبد القادر الوضع القانوني للمقاتلين في القانون الدولي اإلنساني،  -2

. 2014-2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ، بائشة ، الجزائر ، 

 .2001دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة باتنة ، الجزائر ، 

لية، الدو المسلحة غير النزاعاتحماية المدنيين واألعيان المدنية في رقية عواشرية ،  -3

 .2001رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة ،پائنة الجزائر، 

 ، كلية وراهروشو خالد الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي اإلنساني، رسالة دكت -4

 . 2013-2012، الجزائر ،  الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أ بكر بلقايد تلمسان

كلية  كتوراه،دالة فليج غزالن، المركز القانوني لألفراد أثناء السلم في القانون الدولي، رس -5

 . 2014-2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بكر بلقايد، تلمسان : الجزائر ، 

 مذكرات الماجستير-2

نساني ولي اإلالمسلحة مابين القانون الد النزاعاتسوري إيمان ، حماية المدنيين أثناء  -1 

د، ر بلقايي بكوالفقه اإلسالمي ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أب

  2015-2014تلمسان، الجزائر ، 

 صيليةعلي سعيد محمد الشمراني، سياسة اإلسالم في معاملة أسرى الحرب دراسة تأ -2. 

-1427ية، ألمنلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم امقارنة مذكرة ماجستير ، ك

1428 

كلية  ،تير عماد موسى الطراونة ، حماية األسرى في القانون الدولي اإلنسان ، مذكرة ماجس

 2007 /10/05الحقوق جامعة مؤتة عمادة الدراسات العليا، الكرك، األردن، 

قوق لية الحر ، كللقانون الدولي اإلنساني ، مذكرة ماجستيغنية بن کر ويدم، التنفيد الدولي -4

 . 2008-2007جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف، | الجزائر ، 

لية كير، فاطمة بلعيش، حماية أسرى الحرب في القانون الدولي اإلنسان ، مذكرة ماجست -5

 .2008-2007الحقوق جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 
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مسلحة ال تالنزاعابد الكريم تيم، مدى فعالية القانون الدولي اإلنساني في قصي مصطفى ع -

وطنية، ح الالدولية وغير الدولية ، مذكرة ماجستير ، كلية الدراسات العليا، جامعة النجا

 2010، /09/12نابلس، فلسطين

حاج لعة اموات بمحيد، آليات حماية أسرى الحرب، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوقي ، جام-7

 2009-2010.لخضر ، بائنة ، الجزائر،

لية كالمسلحة، مذكرة ماجستير،  النزاعاتنمر محمد الشهوان ، مشكلة المرتزقة في -8

 .2012الحقوق جامعة الشرق األوسط، 

سم قر ، الزايدي سهام، حماية أسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماست -9

 .2015-2014أبي بلقايد، تلمسان، الجزائر الحقوق، ملحقة مغنية ، جامعة 

 رابعا: المقاالت

ون لقانإحسان عبد المنعم مماره، غالب حوامدة ، معاملة أسرى الحرب في اإلسالم و ا 1

ردن ر ، األي عشالدولي ، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية، المجلد الثالث، العدد الثان

2011 . 

بين  قارنةمعبد الحافظ يوسف عليان أبو حميدة ، حق السجين في الخلوة الشرعية دراسة  -2 

لمجلد ية االفقه اإلسالمي والقانون األردني، بحلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالم

 .2012العشرون العدد األول، 

ة خاصألمنية الماهر جميل أبو خوات ، الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات ا -3

 .2012ألول، ، العدد ا39المسلحة، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد  النزاعاتأثناء 

 خامسا: المواقع االلكترونية

عة لشريأحمد محمد عبد العظيم الحمل، حماية األسري بين القانون الدولي اإلنسان وا-1

 اإلسالمية، الموقع االلكتروني

http://www.eastlaws.com 

 المسلحة، الموقع االلكتروني، النزاعاتأسرى الحرب والمعتقلين في  -2

http://www.mezan.org/upload/8795.pdf     15:00ساعة 15/05/2019تاريخ اطالع 
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 الفصل األول: اإلطار القانوني لألسير في المواثيق الدولية  21

وتمييزه عن غيره  اإلنسانيالحرب في مواثيق القانون الدولي  المقصود بأسيرالمبحث األّول:  22
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 1929هاي واتفاقية جنيف عام الصفة أسير الحرب في قواعد المطلب األّول:  22
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 بالمسؤولية ضمانات أسرى الحرب المتعلقة الرابع:الفرع  47

 األسر انتهاء بعد المطلب الثاني: حقوق األسير 49
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