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النزاعات ذات الطابع الغير دولي في و النزاعات الدولية_

 المجتمع الحديث

 ، بن عودة يوسف
 جامعة مستغانم 

 :مقدمة

شهه المجتمعتههدلمجههادجنلايههالح ب ههبلمجةههغيلمجاههبغافلعا ههغملتا ههغمل ههنلمج  ب ههب ل
ة ثلعت ز لمجفعغفلابغعفبعلتدمبلمجعةغغل نلتهللنحةهب ل،لقاللمجادلمجتحع مبلتنل

اة هههههثلاهههههان لمجحزم هههههب ل،ل1ندغداهههههبلمجشهههههغق بج هههههد  بعنلدلمجيهههههبجتلشهههههتا لم عةهههههبالم
مجعنلتبلنا لتث هغمللجهتلعلتهللمجتمعتهدلدللمجا غلمجادج بل نلمجعفبقتدللمجت اةبلمجادج ب

لح هههبح بلحمهههتل ح هههبللتهههنملحشهههديلنزتهههب دلل هههاتلمةعهههغمتلمجتيهههب  غلمجادج هههبدللمجهههادجن
خالللاةقدقلمإلح بن.دللتيبحب ل اتلحطبقلدم د لم 

مأل ب ههه بلمجعهههنلطهههغن ل اهههتلدللمجعةهههد  لمجاهههبغزفدللد ا هههقل قهههالنا لمجعطهههدغم 
خبصهبلدللمجيالقب لمجادج هبلايهالمحع هب لمجةهغيلمجاهبغافللجهتلتثهغفلمجحزم هب لمجت هاةب

لمجهههادجندللجهههامخانمجةهههغديلمألةا هههبلمجعهههنلنا للجهههتلعفهههبقتلتثبغةهههبل اهههتلمجت هههعد  نلم
مألتههنلدللنجه لتهنلخهالللم حع بتهب لمجم ه تبلجةقهدقلمإلح هبنلاشهتلل  هاالمج هاتدل

لمجادج  ن.

عشهغ يب لعهيعنل اههتلتحهدلحشههديلدللجتهبلتهبنلتههنلمجصهييلد هدلنيلقههدمح ندل
حزم ب لت اةبلنصاة لةنهلمألخ غفلدمقيبل ل تتهنلعمبةاهقللزم لةعت هبلدللةغدي

                                                             
تنتغفلعخغجلجح لل،لمجقبحدنلمجادجنلمإلح بحنادغلتماسلمألتنلمجادجنل نلعحف نلقدم ال،لجيتبتغفلج حاف1

ل.7صل،ل2102،لع زيلدزدل–تا بلمجةقدقلمبتيبلتدجدالتيتغيل،لش بافلتبم ع غل نلمجقبحدن



 

51 
 

نجه لاههبجغمتلتههنل،لدل1ج ههبل هنلمجتمعتههدلمجههادجنمجا ههغلادلدللمجحزم هب لمجت ههاةبلمجادج هب
نجههه لتهههنلخهههاللل هههنلدللد هههدلقدم هههالتازتهههبلنثحهههب لمجةهههغيلععغعهههيل اهههتلنطغم  هههب

لنلننلتهللةهنمل،لمجقبحدنلمجادجنلمإلح بحنلمجتيغدفلاب تلقبحدنلمجحزم ب لمجت اةب
  دل ةاالمجد هبلللمجت هعخاتبلجشهنلمجيتا هب ل،لا افلعخف فلتثبغلةنهلمجحزم ب 

ابجعبجنلنصاحلةدلمجقبحدنلمأل ب هنلمجتهعةتتل هنلمجحزم هب لمجت هاةبلدل،ل2مجي تغ ب
لمجا غلادجن.دللنم لمجطبادلمجادجن

 المبحث األول: النزاعات ذات الطابع الدولي
ة ههثلممعههنا ل،ل ههغفلمجيههبجتلخههالللمج  تحههبلمجثحبل ههبلمجقطا ههبلحزم ههب لتث ههغف
 هه طغع بل اهههتلدللنطتههبعلمجقهههدظلمجيلتههتلمجعهههنلعههاخا لجعة ههه نللههغدفلة تحع هههب

ابجعهههبجنلاههها لةهههنهلمجحزم هههب لتيح هههبلةهههغديل،لدلمجتحهههبطقلمجعهههنل هههادغل   هههبلمجحهههزمع
لابجدتبجبل نلمجقدظلمجيلتت.

لا نل لخالف لجد ت لابخعصبغ لمجادج ب لمجحزم ب  لتصطاح ل  عيتل ة ث
لةباثلتي ن لند ل  ب  ب لند لقبحدح ب لت بجب ل ات لدل3ادجع ن ل نل، لمماا ب ععتثل

ل نلمجيالقب لمجادج بمجةغديلمجعنلعيعاغلصفبل لتف لغلتح ب لتصاغل، لنح ب لن

                                                             
لع تل1 لمجتغ ت لقصنلتصطفتل اا لمجحزم ب لمجت اةبل، لمجادجنلمإلح بحنل ن لمجقبحدن تاظل ب ا ب

لمجادج ب لدم غ لمجادج ب ل ، لتبم ع غ لجح للش باف لعخغج لمجيبتتنتغف لمجقبحدن لن لمجدطح بل، لمجحمبح تا ب
ل.0صل،ل2101،ل ا ط نل–حبااسل

www.amnesty.org/ar/armed-،لمجتدقدلمجغ تنلجتحلتبلمجيفدلمجادج ب،لمجحزم ب لمجت اةب2

conflict 

ل.8،لصل5002تطاد ب لمجمبتي ب،لمجمزملغ،ل تغل يالمهلل،لةللمجحزم ب لمجادج بلا دمنلمج.لا3

http://www.amnesty.org/ar/armed-conflict
http://www.amnesty.org/ar/armed-conflict
http://www.amnesty.org/ar/armed-conflict
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ع ا التزتنلجاتنل نلمجتمعتدلمجادجنل  صاحل نلةبجبل د تلتنلخالللع ا ال
ل1تللادجبلألتنلادجبلنخغظ.

لجاقبغم ل لمجيباغف لمجعطدغل نلمجةقللمجعتحدجدمنلنصاحلجأل اةب لايا لمحق لن
لمجادج ب لمجيالقب  لتمبل ل ن لتا غف لمج اتدللنةت ب لت بلل ل عةبش لمجدلل ن ةغي

مجادللمجيلتتلم حز قل نلةغديلتابشغفلقاغلمجت عطبعلعفبا بلتح بلأليلةغيل
ل2 تتنلننلعاتغلمجيبجت.

لنلننلمجحزم ب لمجادج بلععت زلاتمتد بلتنلمجخصبلصل)مجفغعلمألدل(لتتبل
ةنملة يلتبلتغلاقلمجتمعتدلمجادجنلدللعشتللمجيا التنلمألحدمعل)مجفغعلمجثبحن(

ل غفل)مجفغعلمجثبجث(.تنلدمقدلةنهلمألخ

مجحزم ب لمجادج بلةنلعا لمجعنل: الفرع األول: خصائص النزاعات الدولية
لمجعنل لتمتد بلتنلمجقدم ا لادجعبنل اتلمألقللاة ثلعحطاقل ا  ب ععدممقل   ب

تتبل،ل3دمجاغدعدتدللمإل ب نلمألدلعشتللعا لمجدمغافل نلمعفبق ب لمح فلمألغايب
لمجقبحدح بل لابجشخص ب لم  عغمف لايا لدنج  لمجادجن لمجحزمع لنشخبص لعياا  محق

 يصاة لعيعاغلتنلنشخبصلمجتمعتدلمجادج دابجعبجنل،ل91914جاتحلتب لمجادج بل حبل
                                                             

لمبغحتل1 لا ف ا لمألزتب ، امغف لاغم ب ل نلمجحزم ب لمجادج بلدم  تغتزلمإلتبغم لجااغم ب لدمجاةدثل،
ل.3صل،ل2110،لنادللان،ل0ط،لمإل عغمع م ب

امغلمجتح للمجااحبحنلجاطاب بل،ل0441ل–ل0491مجحزم ب لمإلقا ت بل نلحصفلقغنل،لا.ل انلصاح2
 .010صل،ل0441،لا غد ،ل0ط،لدمجحشغ

ل.9صل،لمجتغمدلمج باق،لقصنلتصطفتل االمجتغ تلع تل3
لل4 ل بت لمجادج ب لجاتحلتب  لمجقبحدح ب لابجشخص ب لمجادج ب لمجيال اخصدصلل0494م عغ  لتةتتب

مجعيد ضل نلمأل غمغلمجتعتاافل نلخاتبلمألتتلمجتعةالة ثلمب  لاحصلصغ حلعتثلل نل"للنل
لنلقال عتعدلابجشخص بلمجقبحدح بلمجادج بلتبلحب ل،لمجقبحدنلمجادجنلمجيبتلمجادللج   لدةاةبلنشخبص

لنملتبلمقع  للغدفلحشيع بلدطا يبلمألةامفلمجتحدطبلا بلعةق ق بلم  عغمفل،لنخغظلم غلمجادل
لج بلا نهلمجشخص بل".
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تتبلننلمجتدمطنلمجتع غغل تتنلننلعقدتل،ل تتنلننلعتدنلتنلنشخبصلمجحزمعلمجادجن
لدللمجحزمعللجتلحزمعلادجن.ادجعقلاعقا تلمجةتب بلمجااادتب  بلجقلدعة

للنمل يشخبصلمجحزم ب لمجادج بلةدلحفسلنشخبصلمجقبحدنلمجادجنلتنلادل
لادج بدل لمجدطح بدللتحلتب  لمجعةغ غ لةغتب  ل1تنم لمجيالل، لتةتتب لطغة  تتب

لنح بل"لخالفلةدللحقطبلقبحدح بلندل لجاحزم ب لمجادج بل باقب مجاملتبل نلعيغ ف ب
ة ثل،ل2مجقبحدح بلندلمجتصبجحلا نلمجادلل"لعيبغضلدم ب لمجحلغدللدمقيبلعحبقض

لمجخال ب  لعا  لمجخصبلصلتدح ب لمجحصلح عخغج لةنم لعةا ل لخالل لتن لمحق
تنمل نلتدنلدللم خعال ب ل نلدم ب لمجحلغلمجحبشابلةدللق ب بلادج بلتي حبدل

ل3نطغمفلمجحزمعلتنلنشخبصلمجقبحدنلمجادجن.

ل:4ادجنل  تبل انة ثلععتثللمجيدمتللمجتؤا بللجتلمةعتبللحشد لحزمعل

(لقبلالل"للنلJohn Vasquezتعيلمدنل بزتد زل)ل/ تجاوز األراضي:1
دةعتلمجدق لمجغمةنل9192مجةغيلمجحتدنم بل نلمجحلبتلمجيبجتنلمجةا ثلتنل بتل

ة ثلننلتيلتلمجادللج بلمجقاغفل اتللل بغلقدع بلاشتلل،لةنلةغيلا نلمبغع نل"
دا نملمجتحلدغل تتنل،لماعيباةبل نلةاداةبدم حلتةادافلدععلتللقدع بلتاتبلمزامال

ة ثلننلمجخال ب ل،لم عغمضلننلمجم غمنل عةبغادنل نلمجقغيل   ئلمجفغصبلجاةغي
دمجعبغ خلمجةا ثل ف ضلايتثابل نلمجخال ب ل،لةدللمإلقا تلنتثغلشد يبلا نلمجم غمن

لمجحزمعلا نلمج حادا بت عبنل اتلمألقبج تلتام دلجحشديلمألزتب لدمجةغديلدتنلا ح ب

                                                             
ل.01صل،لمجتغمدلمج باق،لا.ل تغل يالمهلل1
ل.0491 غ  لمجتةتتبلمجاملتبلجاياللمجادجنلمجحزمعل نلق  بلتب غدتبح سل بتلل2
ل.01صل،لمجتغمدلمج باق،لا.ل تغل يالمهلل3
 دتبلاياةب.ل31صل،لمجتغمدلمج باق،لا ف المبغحتل4
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دمجنيلادماغلل1مجحزمعلا نلمجمزملغلدمجتاغيل اتلمجصةغم لمجاغا ب،ل اتللقا تلتشت غ
لمجااا ن لا ن لمجةبجنللبةغف لدقعحب جت لمجخالفلدم  لمجيغا بل، لمجتتاتب لمجحزمعلا ن دن  ب

ل...لمجخ.ل2مج يدا بلدمج تن

ة ثلمحقلمبجابلتبلحغظلننلمجةغديلعحشبلا ايلمعخبنل:ل/ السالم الديمقراطي2
لمجد  ب ل لعدم  لاق للةالللمجا تقغمط بل نلااالتب،لدمتاغلاج لل اتلنج لتب تاان
مجتعةافلمألتغ ت بلتنغ يبلإل تبللةنملمجتاانل نلةغدا بل اتلمجادل،لاة ثلغن حبلنج ل

ل ل بت لن ابح عبن ل ات لمألتغ ت ب لمجةغي ل بتلل5009 ن لمجيغمق لمجةغيل ات دتنم
بلععمحيلم جعقب ل نلحزم ب لدةنملة يللةاظل،لدابجعبجنل بنلمجادللمجا تقغمط 5002

لمجفغ  ب لمجعبج ب:

 :ةدلننلمجادللمجقدت بلععادل نلتمبللمجيالقب لمجادج بلدللالنموذج األول
 فعغ دنلتنلصحبعلدللتيب  غلةللمجحزم ب لحف  بلمجعنلعت زل  ب ع بلمجامخا ب

لنمعقل3مج  ب ب لمجشن  ل يل لمألخغظ لمجادل ل ن لمجحزم ب ل، لعصل ا نلة ثل 
مجادللمجا تقغمط بلةالمجيحفلألح بلععت  لمت يبلاق تلةللمجحزم ب لادنل حفل

 ا حتبل خعافلنج ل حاتبلعدممقلمجادللمجا تقغمط بلاد لم غلا تقغمط ب.

                                                             
ل1 ل بت ل نلح ب ب لمجاغا ب لمجصةغم  لتن لمجقدم لم  ابح ب لخغدج ل0471ايا لمجتاغانل، لمجيبةل قغغ

ل لللجىإقا تق ت ب لما ب لمجصةغمد بلنج لمجادج  بغ دغمتلتيبغ ب دابجعبجنل قال بغ  لمج  ب بل،
لمج تلدمةع ح لمجما بلجا ت ب ة ثلتبنلج نملدقدلتا غل اتلمجيالقبلمجمزملغ بل،لمجمزملغ بلةنم

لمجعبغ خلمجنيلتبنلاام بلمجحزمعلا نلمجااا ن.ل0471مجتاغا بل قطي لمجيالقب لمجااادتب  بل نلتبغسل
ة ثلدقي لتيبةافلمجةادالمجادج بلمجاةغ بل،ل2111ةنملمجخالفلمجةادايل نلمد ا بل بتللعتلةلل2

لدمجاغ بلدعتلغ تلمجةادالا نلمجااا نلجتللتنلمجتتاتبلمج يدا بلدمج تن.
مجتقصدالاصحبعلمج  ب بلةتلتمتد بلمألشخبصلمجن نلا اةتللصامغلمجقغمغم لد نلمجعشغ يب لل3

  نلمجادل.
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 ::مجها تقغمط ب ل غمهدلل  هعحال اهتلننل هايلحهاغفلمجيحهفلاه ندللالنموذج البنيوو
ةبمهبللجهتلت هيلمجعي  هالمجيههبتلمجفصهللاه نلمج هاطب لدمجلجهتلننلمجق هدالدمجتعتثاهبل هنل

جايتهههههللمجي هههههتغيلعهههههؤخغل تا هههههبلمإل هههههامالجاةهههههغي،لدجهههههنج ل فهههههنلمجحزم هههههب لاههههه نل
مجا تقغمط ب ل تدنلةحب لدق لمتاغلجاعفبدضلتنلممهللع هد بل هات ب،لتتهبلعحهنغل

 قغمط بلجادللم غلا تقغمط ب.مج متب لمجتابمعبلايتسلتدمم بلمجادللمجا ت

مجاح ههديل ههنلعةق ههقل ههالتلا تقغمطههنل مههيلننلدةعههتل  ههفغلمجحتههدنم نلمجتي ههبغيلدل
 عصههدغلتههللطههغفلننلمجطههغفلمرخههغلا تقغمطههنلدنجهه ل نلمجههادللمجا تقغمط ههبلمجا اغمج ههبل

ل.1ععمحيلمجةغيلتدلادللعؤتنلنح بلج اغمج ب

لمجح بل بلل/ تكافؤ القوة:3 لنلننلمةعتب  لمجةغيلععزم ال حاتبلعتدنلحع مع ب
ة ثل،لطغفل ي فل بحقل ةبدللع البلمجد دلنلمحقل نلةبجبلدمدال،لم غلتؤتاف

ل) لاغ تغ ل ع دمغ  لغل   عبنلStuart Bremer غظ لادجعبن لعتدن ل" حاتب لمحق )
لمجحزمعل ل صاح لمج غتن لعاغم ب ل ن ل ا ب لتدمقد لدعةعال لمجقدف لتغعاب ل ن تعقبغاع ن

ل" ل.. لمام لتغمةب لمجي تغيلا ح تب لش اهل، لتنلننلخ غلاج لل اتلنج لتب د لاا
لمجادل لمألتغ ت بلدم عةبالمجتمعتد لا نلمجد  ب لمجتعةاف لمجةغيلمجابغاف جنلخاللل عغف

ل2.مج د  عن

                                                             
ل نلمجت امح نلم قعصبايلدمج  ب نلمجا اغمج بلتنةيل1 لمجتطاقب اة ثل،لغنسلتبجنل حبايلابجةغ ب

عيعتال اتلتح جلمجياتبح بلمجنيل حبايلافصللمجا نل اتلمجادجبلدتنملمجتح جلمجيقالحنلمجنيل حفنل
لعحبايلاياتلعاخللمجادجبل نل،لتللشن ل ل عقااقلمجيقل لعحبايلتنلمجحبة بلم قعصبا بل إح ب تتب

لقعصبايلالل تفنلننلع بةتل نلحمبحل  غلمجيالقب لم قعصبا بلا نلمأل غما.مجحشبطلم 
مجةغيلمجابغافلةنلةبجبلتنلمجصغمعلدمجعدعغلدمجعحب سلمجعنلتبح لا نلتللتنلمجد  ب لمجتعةافلل2

مألتغ ت بلدم عةبالمج د  عنلدةافبل تلتحالتحعصفلمألغاي ح ب لدةعتلتطادلمجع ي ح ب لتنلمجقغنل
ة ثلنل غ لمجقدع نلمجيلت ع نلحا بل نلمجعةبجفب لمجي تغ بلدمجعقاتلمجصحب نلدمجعطدغل،لمجتب ن

لمجعتحدجدمنلدمأل اةب.
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ل1ةحب ل افلعصح فب لجاحزم ب لمجادج ب:لالفرع الثاني: أنواع النزاعات الدولية
لمجتي بغل ل حطديل ا  ب تح بلتبلدللمجماغم ناة ثلعقدتل اتلتيب  غلتخعافبلتح بلتب

لتتبلحغظلحزم ب لا ح ب،لة يلنطغمفلمجحزمعنخغظل اتلدللع تتل اتلةمتلمجحزمع
لمجت ات ندل لا ن لتعا لمجاملغف لمجا بحب لمجتخعافب لنعابع ،لمج  دادللةنلمجعنلعحشيلا ن
ةحب لصغم ب ل،لدلةحب لخال ب لنم لعدمقلقدتنلعةاثلمغم لم حعتب م لمجيغق بدل

ل2تنملحزم ب ل تغ بلعحشيللزم لم خعال ب ل نلمجعدم ب .دللمقعصبا ب

لمجي ههالمجةهها ثلاههاملمجعت  ههزلاهه نلنةههتلحههد  نلتههنلمجحزم ههب لمجادج ههبدجتههنل ههنل
لمجحزم ب لمج  ب  ب.دللةتبلمجحزم ب لمجقبحدح بدل

ةنلمجخالقب لمجعنل تدنل   بلمجطغ بنل اتلحزمعلو / النزاعات القانونية:1
لنةتبت ب لعف  غ لند لمجقبلتب لمألد بع لعطا ق لةدل لةنهل، لةل ل تتن اة ث

لنلمحقلتنلتت زمع بلنح بل،لم  عحباللجتلقدم المجقبحدنلمجادجنمجحزم ب ل نلطغ قل
ل3عحطديل اتلت بلللقبحدح بلععصللابجقبحدنلمجادجنلمعصب لدث قب.

تتههههبل غ  ههههبلمجقههههبتدسلمجهههههادجنلمجيههههبتل اههههتلنح ههههبل"لمجحزم هههههب لمجعههههنل خعاههههفل   هههههبل
تههدنلمألطههغمفلةههدللعطا ههقلندلعف هه غلقههبحدنلقههبلتل"،لد قصههالا ههبلعاهه لمجحزم ههب لمجعههنل 

   ههبلمألطههغمفلتخعافههدنلةههدللعطا ههقلمألد ههبعلندلعف هه غلنةتبت ههبلاة ههثل تتههنلةههلل
لةنهلمجحزم ب لم عحبامللجتلمجقدم المجقبحدح بلمجتيغد بل نلمجقبحدنلمجادجن.

                                                             
ةحب لمخعالفل نلمجغنيلةدللنحدمعلمجحزم ب لمجادج ب،ل  حب لتنل غظلمحقلععد غلحزم ب ل ات بلدحزم ب ل1

اتلن بسلقاغفلعات غةبلدتخغدنل ح فبلدةحب لتنل صحف بل اتلن بسلةمت ب،لدةحب لتنل غظلنح بلعصحفل 
  صحفدح بل اتلن بسلمجايالمإل ا دجدمنلج ب.

لللل،لشاتبلمجحايلمجتيادتبع ب،لتغتزلمإلتبتلمجش غمزيلجااغم ب لدمجاةدث،لنحدمعلمجحزم ب لدطغقلةا ب،لمت لل دافل2
 nabanews/70/504.htmlwww.annabaa.org/،ل2111

ل.21صل،لمجتغمدلمج باق،لا.ل تغل يالمهللل3

http://www.annabaa.org/nabanews/70/504.html
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(لتههنلمجحلههبتلمأل ب ههنلجتةتتههبل09(لمجفقههغفل)23تتههبلمحههقلمههب لد ههقلمجتههبافل)
مجعهنلعغ هدللجهتلمجتةتتهبلجافصهللمجياللمجادج بلننلمجحزم هب لمجقبحدح هبلمجادج هبلةهنل

ة ههثل مهيلننلعياهقلابجت هبلللتةهاافلتعف هه غل،ل   هبلد هقلنةتهبتلمجقهبحدنلمجهادجن
تيبةافلتنلمجتيبةام لندلعةق قلدمقيبلتنلمجدقبلدلمجعهنلعةهاثلخغقهبلجالجعزمتهب ل

ل1مجادج ب.

د ا ههقل ههبنلمجحزم ههب لمجقبحدح ههبلععياههقلادمههدالةقههدقلتبا ههبلندلتيحد ههبل تتههنل
اة ههثلمحههقلععههد غلحصههدصل،ل ههنلطغ ههقلقدم ههالمجقههبحدنلمجههادجنلمجيههبتلمجفصهلل   ههب

ل2قبحدح بلجافصلل نلةنهلمجحزم ب .

ل نلدلل/ النزاعات السياسية:2 لمجحبشلب لمجخال ب  لتمتل ل ن لععتثل ةن
لمجقبلتب لمألد بع لعيا ل لمجطغ  ن لمةا لطاي لعاييل، لحزم ب  لانج    ن

ل   ب لت تب لادغم لمج  ب  ب لم  عابغم  ل، لعيعاغ لجايغضلنتبتلتتب لصبجةب م غ
لتي بغل لخال ب ل اايل ا  ب لمجايضلنح ب لاة ثلم عاغةب لمجياللمجادج ب تةتتب

لتصبجة بلمجيا بلندلععياقلابجةقدقلمج  ب  ب.دللمجت بسلا  بافلمجادجب

ة ثل غ  بلمجقبتدسلمجادجنلجاقبحدنلمجيبتلنح هبل"لمجحزم هب لمجعهنل طاهيل   هبل
قبحدح هههبلقبلتهههبلندلتهههنملمجتطبجاهههبلاعا  هههغلمجحلهههبتلمألطهههغمفلعا  هههغلةبجهههبلدمقي هههبلندل

ا هنمل قصهالا هبلمجخال هب لمجعهنل،لدلمجقبحدحنلمجقبلتلم عحبامللجتلمجتاللتهبلمج  ب ه بل"
ل طايل   بلعيا للمجقبحدن.

تتهبلحمهالننلةحهب لم عغم ههب لعهغظلننلمجحلهبتلمج  ب ههنلمجهادجنلتغعتهزل اههتل
اة ههثل،لجاصههغم ب لمجادج ههبلابجعههبجنل شههتللتصههاغلن ب ههندللتاههانلمج هه بافلمجقدت ههب

                                                             
ل(لتنلمجحلبتلمأل ب نلجتةتتبلمجياللمجادج ب.12(لمجفقغفل)34محلغلمجتبافل)ل1
،لمجمزملغ،ل2ط،لا دمنلمجتطاد ب لمجمبتي ب،لتةب غم ل نلمجقبحدنلمجادجنلمجيبت،لا.ل تغلصادق2

 .10صل،ل2113
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مج هه بام لدللمحهقل عغعههيلجعفههبايلةههنهلمجخال ههب لاطغ قهبل يبجههبل  ههعازتلاتههجلمإلغمام 
ل1مجادج بل نللغمافلدمةافلع  تل نلعةق قلمج التلمجادجن.

 هنلمجحزم هب لتتبلننلمجفققلمجادجنل قغغلدمدالحدعلثبجثلتهنلمجحزم هب لتعتثهلل
دحههههدعلغماههههدل عتثههههلل ههههنلمجحزم ههههب للمجفح ههههبلمجعههههنلع ههههدظل ههههنلطغ ههههقلة لههههب لتعخصصههههب

دجتهههههنلعلهههههللمجحزم ههههب لمجقبحدح هههههبلدمج  ب ههههه بلمألتثههههغلمحعشهههههبغمل اهههههتلمج هههههبةبل،لمجةادا ههههب
ل2.مجادج ب

 الفرع الثالث: الواقع الدولي للنزاعات

تههههغلمجتمعتههههدلمجههههادجنلمجةهههها ثلخههههالللتغمةههههللعطههههدغهللجههههتلمجيا ههههالتههههنلمجحزم ههههب ل
ل نلمجيصغلمجةا ث.لمجادج بلدمجعنل حةبدللمجعطغقللجتلايضلنةت ب

ل9 لالنزاعات العربية اإلسرائيلية/ لمجص  دحنل بت لمجت بن لق بت لشتل ل9198:لن
صاتبلجاتمعتدلمجيغانلدنج لجعصبات بلتدلمجقغمغم لمجعنلطغة بلمجيغيلةدللدةافل

لمجيغا ب لمألتب لا بل، لمجتة ط لمجيغان لمجدمدا ل ات لغم  ب لعتن لجت لل غمل ل داادغةب
لمجخطغلد ات لتنلل عصب ا لدث غف لمجيا ا لدقدع ل نلمجشغقلمألد طلايا م  عقغمغ

ل3م شعابتب  ل، لمدمن لمج باسلتن ل ن لمحق لمإل غمل ا بلل9133تتب لمجطبلغم  اتغ 

                                                             
تمابلاغم ب ل،لمجصغمع:لاغم بل نلمألصدللمجحلغ بلجأل ابيلدمألحدمعتف دتل،لتح غلتةتدالاادي1

ل.13صل،ل0447،لمبتيبلن  دطل–تغتزلاغم ب لمجت عقالل،لمجياالمجثبجث،لت عقاا ب
،لتنلا نلمألشتبللمجما افلجاحزم ب لحمالةغديلمجيصباب لمجعنلنصاة لعحعشغل نلمجيبجتلمجةا ث2

لجتنل تدنلتنلمجت عة للمإلت ب لا ب.اة ثلنح بلخف فبلدتغحبلدتعةغتبلدع يتل
لدقي لتمتد بلتنلم شعابتب لا نلمجيغيلدم  غمل للتح ب:لل3
ل0411مد ا بلل09دقدعلمبغفلل غمل ا بل اتل دغ بل نلل-
ل.0411ند لل01دقدعلتيغتبلمد بل دغ بلل غمل ا بل نلل-ل
ل.0417ماغ للل1تيغتبل اتلمجخطدطلمج دغ بلمإل غمل ا بل نلل-لل
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لمجاطب ل لتن لمجيغا ب لمجم دشلمجاغ ب لجعةغت تطبغم لتللتنلتصغلدمألغانلد دغ ب
ابلمجمديلمجةبتنلج بلتتبلم عدج ل اتلشاقلمز غفل  حب لدمج فبلمجاغا بلدتنملة 

ل1مجمد نلمج دغ ب

 ههدغ بلتههنلم ههبلدللحشهها لةههغيلاهه نلتههللتههنلتصههغل9192د ههنلنتعههداغلتههنل ههبتل
نجهه لاإ ههقبطلا ب بع ههبل ههنلخههطلدلل ههالل ههغمل للة ههثلعاقهه لةههنهلمألخ ههغفلغا ههبلجحزدة ههب

لتتبلقبت لمجقدم لمج دغ بلابخعغمقلصفد  بل نلمجمد ن.،ل2ابغج ف

م  ههعقغمغلمألتحههنل ههنلتبتههللدابجعههبجنل ههبنلمجحههزمعلمجيغاههنلمإل ههغمل انل ز ههزعل
ة ههثلننلل ههغمل للعيتههلل اههتل،لةههنملةعههتلمجدقهه لمجههغمةندللتحطقههبلمجشههغقلمألد ههط

عد ههه دلتحهههبطقلحفدنةهههبل اهههتلة هههبيلمجهههادللمجيغا هههبل هههنلمجشهههغقلم د هههطلمجهههن نل
ل3 غ  دنلق بت بلنصاللاب عابغةبلادجبلمةعالل.

م عاغ لتنلنةتلمأل ابيل نل اتللة ث: والثاني / حرب الخليج األولى2
لمألد ط لمجشغق لتحطقب ل ن لمجيغان لمألتحن ل4م  عقغمغ لتبح لةغيل، لمحق ة ث

لنل،لم  غمنلا ايلعدعغلمجيالقب لا نلمجااا ندللمجخا جلمألدجتلا نلتللتنلمجيغمق
لة ثلاخالل نل لا ح تب لزمالعقغيلااامالتنلتد تدلتبنلمجيام ل زاما محقلتاتب

ل ل بت لل9180ةغيلم عتغ لتن لتلب لمر فلتنلل9181لجت نةيل ة ع ب

                                                             
ل.039صل،لمجتغمدلمج باق،لصاحا.ل انل1
لمج د سلة ثلعيدال2 لجقحبف لمجشغق ب لل غمل لل اتلطدللمج فب خطابغج فلةدلخطلا ب نلنقبتعق

لع ت عقلجصبةيلمجفتغفلدمجنيلةدلدز غلمجا بعلمإل غمل انلدقعلن.
ل.031صل،لمجتغمدلمج باق،لا.ل انلصاح3
،ل0442،لقاغص،ل0ط،لعقتلجاحشغامغلمجتا،لةغيلمجخا جلدمألتنلمجقدتن،لا.لطاي لمةتالت ات4

ل.17صل
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لمألتتل لجقغمغ لم عمباب لمجحبغ لمطغق لدقف ل ات لل غمن لنماغ  لنن للجت مج ةب ب
ل9189.1مجصباغل حبلل218مجتعةافلغقتل

مجههنيلتههبنل ههنلدللعتثاه لةههغيلمجخاهه جلمجثبح ههبل ههنلمههزدلمجتد هه لتههنلطههغفلمجيههغمقدل
بلتماههسلمألتههنلل لمحههقلجههتلغمههتلمجقههغمغم لمجعههنلمعخههنةدللة ههثلمحههق،ل91102ند لتههنل ههبتل

ععغممههدلمجقههدم لمجت ههاةبلمجيغمق ههبلتههنلمجتد هه ل اههاملمجتمعتههدلمجههادجنلابإلة ههبسلاههبجخطغل
تهههبنل،لدل91103 هههغضلةصهههبغل اهههتلمجيهههغمقلتحهههنلدلل هههعتلمجعهههاخللجهههغاعلمجقهههدم لمجيغمق هههب

متهههعال لمأل هههاةبلمجحدد هههبلتةمهههبلمعخهههنع بلمجد  هههب لمجتعةهههافلمألتغ ت هههبلتحهههنلاجههه لمجةههه نل
ل.5002لجتلدق لمةعالللمجيغمقل بتل

لم عةبال الهرسك مع صربيا:و  / نزاع البوسنة3 لم حةالل لايا لمحق لن
ة ثلن انل،لمج د  عنلاان لمجقدت ب لمجعنلتبح لعبايبلجقلابجتطبجابلاب عقالج ب

لمجاد حبلمجت اتدن لدلل ن ل بت لشيان لم عفعب  لايا لم  عقالل ،ل9115مج غ  
لابمع بحلمجاد حبدل لم  عقاللل قبتدم لةنم ل قاادم لمج غ  دلل ا قل بنلمجصغا دنلجت
لمجيدنلتنلتماسل،لدل4زغعلمجغ يل   بدل انج ل قالجمي لةنهلمألخ غفلجطايل ا

لعغعتيل نلةق ب.مجفدغيلإلخغمم بلتنلمجتمزغفلمجعنلدللمألتنلابجعاخللمجادجن

قادج ههبلدلل9115تههبيلل59ة ههثلمحههقلعههتلعدصهه ع بلتههنلقاههللتماههسلمألتههنل ههنل
ة هثلم هعتغلمجحهزمعلاه نلمجااها نلةعهتلعدق هدلتيبةهافل،ل5تي دل نلمألتتلمجتعةاف

                                                             
ل نلمألتتلمجتعةافلننلةنملمجحزمعلخغقلجا اتلدمألتنلمجادج  ن.ل141ة ثلمحقلمب ل نلمجقغمغلغقتلل1
ادغلمألتتلمجتعةافل نللقغمغلمج اتلدمألتنلمجادج  ن:لاغم بلةبجبلمجتد  ل،لا.ل االمهللل د فلمجاح ت2

ل.17صل،ل0441،لمجتد  ،لتغتزلمجاةدثلدمجاغم ب لمجتد ع ب،لدمجيغمق
ل.19صل،لمجتغمدلمج باق،لا.لطاي لمةتالت ات3
ل.271صل،لمجتغمدلمج باق،لا.ل انلصاح4
لةغي5 لتةتا لا. لمجتبغثب، للجت لمجفعح لدمج غ  لتن لمجاد حب لمجيثتبح بل، لجااغم ب  لمجتصغي مجتغتز

 .031صل،ل0443،لمجقبةغف،لداةدثلمجيبجتلمجعغتن
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تلههههب لدللتخافههههبلدغمل ههههبل شههههغم لمر فلتههههنلمجقعاههههتل9112ام عههههدنلجا ههههالتل ههههحبل
لمر فلتنلمجمغةت.

 الطابع غير الدوليالمبحث الثاني: النزاعات ذات 
د قصههالا ههبلمجحزم ههب لمجت ههاةبلمجعههنلعههادغل ههنلنغم ههنلادجههبلتي حههبلادنلننلعههاخلل

ل لنح ههبلعغعههيل،ل ههتنلمجتف ههدتلمج ههباقلمجههنيلنتغحههبهلاصههاالمجحزم ههب لمجت ههاةبلمجادج ههب
ة ههثلننلتحلتههبلمألتههتل،للخههالللاب  ههعقغمغلمألتحههنل ههنلمجتحطقههبلمجتة طههبلاعاهه لمجادجههب

ةههنملغممههدللجههتل ههاتلدلل تههللنيلشههن ل ههنلتدمم ههبلةههنهلمجحزم ههب مجتعةههافل لع ههعط دل
،لعحههبدللت ثهههبقلمج  لههبلجاحزم هههب لنم لمجطهههبادلم ههغلمجهههادجنلتهههنلخههالللحصهههدصلتابشهههغف

 ههههاالمجقدم ههههالمجههههدمغافل ههههنلتيبةههههام لمجقههههبحدنلمجههههادجنلمإلح ههههبحنلمجعههههنلدللتتههههبلننلحطههههبق
ل1ب.عةتت بلعقللتث غمل نلعا لمجتحطاقبل اتلمجحزم ب لمجت اةبلمجادج 

دةهههنملتهههبلةهههدلتالةهههللةبج هههبل هههنلمألزتهههبلمجعهههنلعةصهههلل هههنل هههدغ بلة هههثلننل
غمهتلتةبدجعههقللصهامغلقههغمغلابجعههاخلل هنل هه لمجحهزمعلل لمحههقل القههتلدللتماهسلمألتههن

مجصه نلاةمهبلننلمألزتهبل لعيعاهغلنم لدللابجغاعلاب هعخامتلةهقلمجف عهدلتهنلغد ه ب
حتههبلةههنلشههبنلامخاههندللطههبادلادجههن بافلمجيا ههبلجادجههبلمجعههاخلل   ههبل تههسلابج هه ،لدل2م 

ل دغ ب.

                                                             
لمألةتغل1 لجاصا ي لمجادج ب لمجامحب لعقغ غ لمجت اةبل، لمجحزم ب  لدعةا ب  لمإلح بحن لمجادجن مجقبحدن

لمجتيبصغف لمألةتغ، لدمج الل لجاصا يلمألةتغ لدمجيشغ ن لمجثبتن لمجادجن لمجتؤعتغ لمح ف، ا  تاغل،
ل.01صل،ل2113

ل غضلل2 لعمبه لمألتن لتماس لقغمغم  لمجحقضلإلم بضلتشبغ د لةق لدمجص ن لغد  ب م عخات 
قداب ل اتلت ؤدج نل دغ  نلاة ثلنتال"م حبا ابع ادف"لحبليلدز غلمجخبغم بلمجغد نلننلاالاهل 

عغ ضلنيلتةبد  لإل مبالقغمغم ل نلتماسلمألتنلةدللةللمألزتبل نل دغ بلابجقدفلاتبل نلنج ل
لم جعزمتلابجقبحدنلمجادجنلدنن،لم عخامتلقدم لةفللمج الت لدصغحلننلتدقفلاالاهلتاحنل اتلتاان

لمجعاخلل ل ؤايللجتلةللمألزتبلاللز بافلمجد دلعيق املدخطدغف.
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دابجعهههبجنل هههبنلمجحزم هههب لنم لمجطهههبادلم هههغلمجهههادجنلجهههتلعد هههدلج هههبلقهههدمح نلعةتت هههبل
ةعههتلمجدقهه لمجههغمةنلغمههتلمرثههبغلمجخط ههغفلمجعههنلعحههعجل ح ههبلتههنلعزم ههال ههنل ههاالمجالملهه نل

تهههنملعفهههبقتل هههاالمجتشهههغا نل هههنلمجهههادلل،لدلم هههغلمجتمهههبدغفدللمجحهههبزة نلحةهههدلمجهههادللمجتمهههبدغف
تتههبلقههال ههؤايللجههتلل ههب بل ههنلمأل اههب لم قعصههبا بلمجعههنلعههؤثغل ههاابل اههتل،ل1مجتة طههب

ابجعههبجنل ههبنلةههنهلمألتههدغلقههالدللمجعههنلمبجاههبلنم لمقعصههبالتعههاحندللمقعصههبا ب لةههنهلمجههادل
لمألتنلمجادج  ن.دللعؤايلمبجابللجتلع ا المج ات

 بجحزم ههب لنم لمجطههبادلمجههادجنلج ههبلتف ههدتلتخعاههفلجتههبلةههنل ا ههقلمجحزم ههب ل
)مجفههغعلمألدل(لتههدنلمحههقل ههافلصههغم ب لامخا ههبل تتههنلننلعههاخلل ههتح بلمجادج ههبل

ابجعبجنلةنلععت زل نلمجغتبلزل نلمجحزم هب لنم لمجطهبادلمجهادجنل،لدل)مجفغعلمجثبحن(
ل)مجفغعلمجثبجث(.

 لفرع األول: مفهوم النزاعات ذات الطابع غير الدوليا

خ دلتف هدتلمجحزم هب لمجت هاةبلم هغلمجادج هبلجعطهدغلتاةهدللة هثلتهبنلندل
ثتلعطهدغلتهدل،ل(لمجتشعغتب(02)مجتبافل)ل9191ل دغلجقل نلمعفبق ب لمح فلجيبتل

تهنملدلل9199تغدغلمجهزتنلةعهتلنصهاحل اط  هبلمجاغدعدتهدللمإل هب نلمجثهبحنلجيهبتل
 مجادج ب.ةعتلمأل غمفلدلل2 االتي نلتنلمجتيبةام لمجادج بلمألخغظ

ا هههقل بجحزم هههب لنم لمجطهههبادلم هههغلمجهههادجنلةهههنلعاههه لمجحزم هههب لمجعهههنلعثهههدغلاههه نل دل
لنلنح ههبلععت ههزل،لطههغ  نلامخههللمجادجههبلاة ههثل قدتههبنلاب ةعتههبتل   ههبللجههتلمجقههدفلمجت ههاةب

                                                             
لجألتتل1 لن انلمألت نلمجيبت لمألزتب لمج دغ بلدة يلمإلةصبل ب لتحن دتثبلل اتلنج ل نلمألزتب

ج  بلتنلاام بلمجعدعغ.  مجتعةافلننلةدمجنلتا دنلشخصلحزةدملتنل دغ بلدم 

اشبنلةتب بلل9129جنلمعفبق بل ةبيلجيبتلة ثلنتغ لمجحزم ب لمجت اةبلنم لمجطبادلم غلمجادل2
لمجت اح لمجحزمع ل ن لمجثقب  ب لمجتتعاتب  ل، لمعفبق ب  لن  ب لعق  الل9180دنتغع ب لند لاةلغ مجتعياقب

لم عيتبللن اةبلعقا ا بلتي حبل تتنلم عابغةبلتفغطبلمج غغلدتنمل نلاغدعدتد ع ب.
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  ب هه بلعيمههزل ههاطب لمجادجههبل ههنلدلل عغعههيل ا  ههبلتثههبغللح ههبح بدللم  ههعتغمغدللابجيتدت ههب
ل1تتنلمتعامالتثبغةبللجتلمجادللمجتمبدغف.ابجعبجنل ،لدلمج  طغفل ا  ب

 عفبق ب لمح فلمألغايهبلل9199تتبلعحبدللمجاغدعدتدللمإل ب نلمجثبحنلجيبتل
عيغ فلجاحزم ب لمجت اةبلنم لمجطبادلم غلمجادجنل اتلنح بل"لمجعهنلعهادغلل9191

قهدم لتحشهقبلاة هثلعتهبغسلدلل نللقا تلمةالمألطغمفلمج هبت بلمجتعيبقهافلاه نلقدمعهق
ل ههههبافلت ههههؤدجبلت هههه طغفل اههههتللقاهههه تلتيهههه نلتتغتههههزلجيتا بع ههههبلمجي ههههتغ بعةهههه لق

ل2ع عط دلعحف نلةنملمجاغدعدتدلل".دل

 ههنلةههنملمجصههاالقههبتلمألتهه نلمجيههبتلمأل ههاقلجألتههتلمجتعةههافلاطههغسلدللتتههبلمحههق
اطهغسلمهبجنلاهبجقدلل هنلشهبنلةهنهلمجحزم ههب لم هغلمجادج هبلمحهقل"لاهب ل ا حهبلمج ههدتل

عهنل عيه نل اهتلمألتههتلمجتعةهافلتتثاهبل هنلتماههسلننلح هاتلاهبنلتيلهتلمجحزم ههب لمج
 اهتل،لدلمألتنلع د ع بلج  ه لحزم هب لتةعاتهبلاه نلمجهادللاهللةهنلحبشهلبلاهامخا ب

ل تا ههههب لم ح ههههال دللمألتههههتلمجتعةههههافلننلعمباههههقل ههههنلتههههلل ههههدتلمجةههههغديلمألةا ههههب
ل3تنملمجةغديلمجقاا بل".دللم حق بتب دللمجعمزلبدل

 ههنلةههبللعههد غلاي هه بلندلتا ههبل ههبنللدابجعههبجنل قههالد ههي لتمتد ههبلتههنلمجتيههب  غ
ل4عتثا ل ن:دللمجحزمعل يعاغلمحقلم غلندلطبادلادجن

                                                             
جحزم ب لمجت اةبلم غلنم لمجطبادلعاخللمألتتلمجتعةافل نلم،لا.لت يال االمجغةتنلز امنلقب ت1

ل.17صل،ل2113،لمإل تحاغ ب،ل0ط،لامغلمجمبتيبلمجما افلجاحشغ،لمجادجن
ل)10محلغلمجتبافل)ل2 لمجفقغف ل10(  عفبق ب لمح فلل0477(لتنلمجاغدعدتدللمإل ب نلمجثبحنلجيبت

ل.0494مألغادلجيبتل
مجياال،لتمابلمجت عقاللمجيغان،لمألتتلمجتعةافلدمجتحبز ب لمجادج بلمجما اف،لاطغسلاطغسلمبجنل3

ل.3صل،ل0441حد تاغل،ل210
تمابلمبتيبل،لمجقبحدنلمجادجنلمإلح بحنلدقبحدنلمجحزم ب لمجت اةبلا نلمجحلغ بلدمجدمقد،لنتلل بزمنل4

ل.031ل–ل031صلصل،ل2119،لمجيالمألدل،ل21مجتماالل،لاتشقلجايادتلم قعصبا بلدمجقبحدح ب



 

64 
 

تهههنملجههها  بلدللمتهههعال لمجتعتهههغا نلقهههدفل  هههتغ بلتحلتهههبلعيتهههلل هههنللطهههبغللقاههه تلتةهههاال-ن(
 .9191مجقاغفل اتلمةعغمتلنةتبتلمعفبق ب لمح فلمألغايبلجيبتل

    بلمجحزمع.مجتدمم بلعتدنل المجم شلمجحلبتنلجاادجبلمجاملغلل-ي(

م عههغمفلةتدتههبلمجادجههبلجاطههغفلمجتعتههغال اههتلنح ههتلتةههبغادنلندل ههنلةبجههبللنملتههبنلل-ج(
لمألتنلمجادج  ن.دللمجحزمعلتغ دعللجتلتماسلمألتنل اتلمحقل  االمج ات

اتيحههتل،لتتبغ ههبلمجتعتههغا نل ههاطع تل اههتلمههز لتههنلمجتههدمطح نل ههنلتحطقههبلتي حههبل-ا(
لللخصبلصلمجادجب.ننل تعا لةؤ  لمجتعتغادنلحلبتبل تث

د ا ههقل هههبنلمجحزم هههب لنم لمجطهههبادلم هههغلمجههادجنلعيعاهههغلتهههنلمتاهههغلمجعةههها ب ل
مألتهههنلمجهههادج  نلتتهههبل ههها دلاتماهههسلمألتهههنل هههنلتهههللتهههغفللجهههتلدللمجعهههنلعدممهههقلمج هههات

تةبدجهبلمجعهاخللإل مههبالعهاما غل  هععبيلمألتههنل هنلمجتحطقهبلمجتع ههغغفلمهغم لةههنهل
ل1مجصغم ب .

ل

 نوني للنزاعات ذات الطابع غير الدوليالفرع الثاني: الطابع القا

ل اخلل نلحطبقلمجحزم ب لمجت اةبلمجا غلادج هبلاصهفبل بتهبلثهالثلنصهحبف
تههنملمجعههدعغم لمجعههنلعةههاثلامخههللدللم  ههطغماب لمجامخا ههب،لةههنلمجةههغديلمألةا ههبدل

لمجادجب.

عيعاغلمجةغديلمألةا بلتنلمجحبة بلمجعبغ خ بلنقاتل نل / الحروب األهلية:1
ل لادجنم  عخامت لم غ لحزم ب لنم لطباد لتنلتصطاح لمجفقق، تحالدللة ثلنن

مجقا تلم عباللطالقلصفبلمجةغيلمألةا بل اتلتخعافلمجصغم ب لمجعنلعةاثل
لنلمحقل نلمجيصغلمجةا ثلاغز ل افلمعمبةب ل ق  بلعةاالتف دتل،لامخللمجادجب

                                                             
 .1صلل،مجتغمدلمج باق،لجيتبتغفلج حاف1



 

65 
 

نةيلمعمبهلدلل بعمبهل غظلنح بلعةاثلاملتبل ال ادلم غلنمحان،لةنهلمجةغدي
(لقبلل"لRougierة ثلننلمجفق قلغدمنل)،للجتلمحقل صييلعةا العيغ فلج ب

لمجةغديلمجادج بل" لتخغل نةيللجتل،لدللنلمجةغديلمألةا بلةنل ا حغظلمعمبه
لتةبدجبل لند لمج اطب لةدل لتب لادجب لامخل لصغمع لق بت لةبل لعةاث لنح ب مجقدل

ل1م حفصبلل نلمجادجبلمألت.

 بلابنلت زع بلمجدة افلةنلم حعتهب لتتبلننل"ادعدل"ل نلطغةقلجاةغديلمألةا
 ههغظل"م ههفلت شههد"لننلمجعصههح فلمجتقاههدلل،لدللجههتلادجههبلدمةههافلةهه نلحشههديلمجحههزمع

مجيحههههفل ههههالدلل عتثههههلل ههههنلمجعت  ههههزلاهههه نلمجيحههههفلمج  ب ههههنلمجت هههه يل)مجعمههههبدزم (
 حهههفلمج هههاطبلمألعهههنلتهههنلدللمجثهههدغم (دللمج هههاطبلمألعهههنلتهههنلمأل هههفلل)م حعفب هههب 

ابجعهههبجنل هههبنلمجةهههغديلمألةا هههبل،لدل..لمجهههخ(،لمجقتهههد،لمأل اهههتل)مجةفهههبلل اهههتلمجحلهههبت
ل2تغاةبلمح  بغلمجتمعتدلمج  ب ن.

مجةغديلمألةا بلل9191دتنلمجحبة بلمجقبحدح بل قالنتغ لمعفبق بلمح فلجيبتل
ا نلمتب بلتحشقبلدللنح بل"لمجحزم ب لمجعنلعثدغل نلنغم نلمةالمألطغمفلمج بت ب

نلمتب ب لتعتغافل  تبلا ح بلادنلننلندلنتثغل نلتدمم بلمج اطبلمجقبلتبلندلا 
ل3عتدنلقدم لمجةتدتبلطغ بل   ب".

ننلمجعهاخلل   ههبل،لدلداب عاهبغلننلمجةهغديلمألةا هبلتهنلمجشهؤدنلمجامخا هبلمبجاهب
مجعهنل تهدنلتيلهتل هةب بةبلدللعاقهتلةهنهلمألخ هغفلمألشهالدطهيف،ل تسل  بافلمجهادل

لتنلمجتاح  ن.

                                                             
،لعاخللمألتتلمجتعةافل نلمجحزم ب لمجت اةبلم غلنم لمجطبادلمجادجن،لا.لت يال االمجغةتنلز امن1

ل.10ل–ل11صلصل،ل2111،لتصغ،ل2ط،لامغلمجتعيلمجقبحدح ب
لجد سلتبغع حبزل2 ل ة بعن، لتةتا لعغمتب ل نلمجمزملغ، لمجةغيلمألةا ب لتحشدغم لتغ ت، ،لابغ س،

ل.02صل،ل0441
ل.0494(لمجتشعغتبل عفبق ب لمح فلمألغايبلجيبتل13غممدلمجتبافل)ل3
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لج نهلةحب لصيداب ل نل / االضطرابات الداخلية:2 د دلعيغ فلتةاا
ل لعغعتزل اتلقدم ا لمجةبجبلاب عابغلنح ب  ب  طغماب لمجامخا بلعع تلااغمبل،

اة ثلننلجاادجبلمجةقل،ل1تنلمجيحفلعمبدزلنج لمجتدمدال نلمجلغدفلمجيبا ب
 نلةنهلمجةبجبلابعخبنلعاما غلمجقتدلمجعنل تتنلننلعشتللم عيتبللمجقدفلمجي تغ بل

ل2تلم  عقغمغ.م  باعقللجدللج اطلمجحلبت

 عفبق ههب لمح ههفلمألغايههبلجيههبتلل9199تتههبلمحههقل ههنلمجاغدعدتههدللمجثههبحنلجيههبتل
ةههههههاالايههههههضلمجةههههههب  لجال ههههههطغماب لمجامخا ههههههبلتح ههههههبلمج  ههههههبجلمجشههههههيانلل9191

تهههنملدللمجعهههنلععهههاخللمجقهههدم لمجت هههاةبلجعفغقع هههبدللتبجتلهههبةغم لمجعهههنلتاهههانةبلمجيحهههف
ل3  بلمغم لةادثلشاي.تخعافلمأل تبللمجعنلعتدنل   بلم  عقب  لمجمتب

دابجعبجنل بنلم  طغماب لمجامخا بلةنللخالللابجحلهبتلحع مهبلن تهبللمجيحهفل
لتنلطغفلتمتد ب لتيبغ بلجد دلتي نلعي شقلمجادجبلتةبدجبلتح تلجعا  غه.

 غ  بلمجاتعدغلت يال االمجغةتنلز امنلنح بل"لةبجبل / التوترات الداخلية:3
لند لم معتب ن لند لمجيحفلمج  ب ن لمجادجبلتن لامخل لتيب لةتب ل عتل، لمحق ة ث

لمجتلبةغم  لطغ ق ل ن ل ات ب لاصدغف لمجقاق لةنم ل ن لمجتؤعتغم لدللمجعيا غ تنم
لمجيبتب لمجتيبغ بلجا اطب لقالعتدنل اتلشتللتحبدشب ، لنح ب عحب غلتنلدللتتب

                                                             
مجتقصدالابجلغدفلمجيبا بلةنلعا لمجتحبدشب لمجعنلعقدل نلتخعافلمألدقب ل نلةبجبللمغم م لل1

لمجقتدلمجعنلعطاق بلمجشغطبل نلةادالمجقبحدن.
،لغلنم لمجطبادلمجادجنعاخللمألتتلمجتعةافل نلمجحزم ب لمجت اةبلم ،لا.لت يال االمجغةتنلز امن2
 .77صل،لمجتغمدلمج باق،ل2ط

3DjienaWembouMichel-cyr&Fall Daouda, Droit international humanitaire, Théorie 

générale etréalitié Africaine, Edition L’harmattan, Paris, 2000, P 81. 
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مبحيلمتب ب ل غق بلندل  ب  بلندلا ح بلخبغجللطبغلمجقدم المجا عدغ بلجادجبل
ل1تبل"

مجههنتغلحمههالننلمجعههدعغم لمجامخا ههبلةههنلاام ههبلم  ههطغماب لمجامخا ههبلندلدتتههبل ههاقل
تتههبلعمههاغلمإلشههبغفلنح ههبلم ههعايا لتههنلعطا ههقلقدم ههالمجقههبحدنل،لتههنملعتههدنلتصههةدابلج ههب

لةههههنملعمحاههههبلجات ههههبسلا هههه بام لمجههههادل،لدلمجههههادجنلمإلح ههههبحنلغمههههتلتههههبلج ههههبلتههههنلن ههههغمغ
بل الةهههللةبج هههبل هههنلمألزتهههبلةهههنملتههه،لدل2 هههاتلمجعهههاخلل هههنلشهههؤدح بلمجامخا هههبدللم هههعقالج بدل

غمههتلتههللم خعغمقههب لمإلح ههبح بلمجعههنلعةههاثلل لدللمج ههدغ بل ههنلمجدقهه لمجههغمةنلة ههثلمحههق
مألتههههنلمجهههادج  نل ههههبمزفل ههههنلمجعهههاخللجع الههههبلمألد ههههبعلدللمحهههقلعمههههالنم ههههزفلةفهههللمج ههههات

لاب عابغلننلمجحزمعلةدلشينلامخان.
  

                                                             
،ل اةبلم غلنم لمجطبادلمجادجنعاخللمألتتلمجتعةافل نلمجحزم ب لمجت،لا.لت يال االمجغةتنلز امن1
ل.13صل،لمجتغمدلمج باق،ل2ط
 .00صل،لمجتغجلمج باق،لجيتبتغفلج حاف2
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 الطابع غير الدوليذات و  الفرع الثالث: التمييز بين النزاعات الدولية

مجحزم هههب لمجت هههاةبلنم لدلللنلمجعفغقهههبلاههه نلمجحزم هههب لمجت هههاةبلنم لمجطهههبادلمجهههادجن
مجطهههبادلم هههغلادجهههنلعالقهههنلصهههيدابلابجاهههبلحلهههغملجاتيهههب  غلمج  ب ههه بلمجعهههنلععت هههزلايهههاتل

لة ههثلنححههبل ههحةبدللمجعطههغقلجتدقههفلتههللتههنلمجفقههق،لمجثاههب ل ههنلمجعفغقههبلتههنلحههزمعلألخههغ
لفغقبلا ح تب.مجق ب ل نلع ط غلمجعدل

:للنلمماههيلمجفق ههب ل هغدنلننلمجحزم ههب لمجادج هبلعتههدنلاهه نلموقوف الفقوول الوودولي/ل9
ادجعهه نلندلنتثههغلة هههثل حلت ههبلمجقهههبحدنلمجههادجنلد  ههيتل   هههبلتههللطهههغفلتههنلمألطهههغمفل

دابجعهههبجنل  هههنلعخعاهههفل هههنلمجحزم هههب لنم لمجطهههبادل،لمجتةب لهههبل اهههتلتصهههبجةقلمجدطح هههب
لنلمحههههقلل ههههغ لمعمبةههههب لةههههاا ل،لبل...لمجههههخم ههههغلمجههههادجنلتههههنلثههههدغم لدةههههغديلنةا هههه

ل1:تبة ع بلدتح ب

 معمبهل يعاغةبلشبنلامخانل لتمبللإل تبللمجقدم المجادج بل ا  ب. -
 معمبهل غظللتتبح بلعةدج بللجتلحزم ب لنم لطبادلادجن. -
لدمجا غل - لمجحزم ب لمجادج ب لا ن لمجعفغقب لعةاا لتفبة ت لد د لاصيداب ل ا د معمبه

 ادج ب.
ة ههثلمخعافهه لتدمقفههقل ههنلمجعت  ههزلاهه نلةههن نللالوودولي: / موقووف القضووا 2

 مجحتط نلتنلمجحزم ب .

 

 

 

ل
                                                             

عاخللمألتتلمجتعةافل نلمجحزم ب لمجت اةبلم غلنم لمجطبادل،لا.لت يال االمجغةتنلز امنلقب ت1
ل.21صل،لمجتغمدلمج باقل،ل0ط،لمجادجن
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لأ( موقف محكمة العدل الدولية:

مجا ههههغل  ههههتغ بل ههههنلدللة ههههثلنح ههههبلق هههه ل ههههنلق هههه بلمألحشههههطبلمجي ههههتغ ب
قههالعصههغ  لل1ح تهبغممدملاههبنلمجد  هب لمجتعةههافلمألتغ ت ههبلجها ت بلقههدم لمجتيبغ هب

 ههالمت دغ ههبلح تههبغممدمل اههتلحةههدل خعههغقلمجعزمتبع ههبلايههاتلمجعههاخلل ههنلمجشههؤدنل
ل2مجامخا بلج ب.

نلجهتلعياهغلصهغمةبل هنلح ع هبل هنلدللدانج ل ع حلننلتةتتبلمجيهاللمجادج هب م 
مجا ههههغلادج ههههبلل لنح ههههبلاب عاههههبغلعههههاخللدللمجعت  هههزلاهههه نلمجحزم ههههب لمجت ههههاةبلمجادج ههههب

عاخلل نلمجشهؤدنلمجامخا هبلجح تهبغممدمل قهالم عاهغ لننلمجد  ب لمجتعةافلمألتغ ت بل
لمجتيبغ هههبلمجح تبغممد هههبلةهههدلحهههزمعلندلصههه ابلم هههغلادج هههبدللمجحهههزمعلاههه نلمجةتدتهههب

 3ج سلادج ب.دل

 

ل
                                                             

لمجعنلا ت لمجتيبغ بلل0411مجق  بل غ  ل اتلتةتتبلمجياللمجادج بل بتلل1 لد.ت.ن  المجه
لمجح تبغممد بل المجةتدتبلدتنملقبت لاعفخ خلمجتدمح بجح تبغممد ب.

لدمب ل  ق:ل0411صاغلمجةتتل نلمدمنلل2
المجةتدتبللنلمجهلد.ت.نلخغق لمجقبحدنلمجادجنلاعاغ ا بلدع ا ة بلدعتد ا بلدا ت بلجاتيبغ بل ل-"ل

لمجح تبغممد ب.
لنلمجهلد.ت.نلخغق ل اطبلح تبغممدمل اتلنغ  بلاعاا تلت بة بلمجامخا بلدمحع ب ل التبلمجعمبغفلل-لل

ل.0411مجاةغ بلدابجعبجنلخغق لتيبةام لمجصامقبلدمجعمبغفلمجتدقيبلا نلمألطغمفل بتل
لل-لل لقا لمجتيبغ ب لمجت ا ش ب  لند بط لابجعةغ ضل ن لد.ت.ن لمجه لق بت لمجقبحدنللن لتابائ خغق 

لمإلح بحن.
ل ميلننلعقدتلمجهلد.ت.نلاا دلعيد ضل نلمجخ بلغلمجعنلع اا لا ب".ل-
عاخللمألتتلمجتعةافل نلمجحزم ب لمجت اةبلم غلنم لمجطبادل،لا.لت يال االمجغةتنلز امنلقب ت3

 .93ل–ل92صلصل،لمجتغمدلمج باقل،ل0ط،لمجادجن
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ل(:1991ب(موقف المحكمة الدولية بشان رواندا )

مهههب ل هههنلمجحلهههبتلمأل ب هههنلجتةتتهههبلغدمحهههاملمجادج هههبل اهههتلمحهههقل حشهههبلمج مهههدتل
عل ههنلةبجههبلجمههد لطههغ  نلندل ههافلنطههغمفللجههتلم ههعخامتلمجقههدفل عغعههيلحههزمدللمجت ههاح

مجت اةبلندل حفلت احلطد للمألتال دم لتبحه لةهنهلمألطهغمفلادللندل هاطب ل
ل1تمتد ب لتحلتبلامخللمجادجب.دللمجةتدتب

د ا قلتنلخالللةنملمجحصل ع حلننلمجتةتتبل بد لاه نلتهللتهنلمجحهزمعلمجهادجنل
مجهادجنل)اه نل هاطب لمجةتدتهبلدتمتد هب لتحلتهبلل)ا نلمجادل(لدمجحزمعلندلمجطبادلم غ

ل.ت اةب(،لاة ثلنح بلحف لنيلنتغلجحدعلمجحزمعل نلحلبت بلمأل ب ن

 االتفاق واالختالف بين النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية:/ أوجل 3

لة ثلننلم عفبقلمجدة هالمجهنيل متهدلاه نلمجحزم هب لمجادج هب أ(أوجل االتفاق:
مجطبادلم غلمجهادجنلةهدلنح تهبل هنلتاع  تهبل هعتلم  هعخامتلمجتفهغطلمجحزم ب لنم لدل

لمجا ل هههبدللمجعههات غلمجعههنل عغعهههيل ا  ههبلت ههبغلمتههبلتهههنلمأل ههغمغلمإلح ههبح بدللجاقههدف
لم قعصبا ب.دل

ل2عتثا ل  تبل ان:دللة ثلعياا  ب( أوجل االختالف:

نقههبج ت تل هنلمجحزم ههب لمجادج هبل تههدنلةحههب لحهزمعلاهه نلادجعهه نلندلنتثهغل اههتلل-
ا حتههبل ههنلمجحزم ههب لنم لمجطههبادلم ههغلمجههادجنل تههدنل،لندل اههتلنقههبج تللةههامةب

 مجحزمعلا نلنطغمفلتةا بلامخللمجادجب.

                                                             
لجتةتتبلغدمحاملمجادج ب.(لتنلمجحلبتلمأل ب نل13نحلغلمجتبافل)1
عاخللمألتتلمجتعةافل نلمجحزم ب لمجت اةبلم غلنم لمجطبادل،لا.لت يال االمجغةتنلز امنلقب ت2

 .14ل–ل11صلصل،لمجتغمدلمج باق،ل0ط،لمجادجن
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 ههنلمجحزم ههب لمجادج هههبل ههعتلعطا هههقلنةتههبتلمجقهههبحدنلمجههادجنلتابشهههغفلايههالق هههبتلل-
تحهههنلاهههام ع بلعخ هههدلألةتهههبتلمجقهههبحدنلدللا حتهههبل هههنلمجا هههغلادج هههبل إح ههب،لمجحههزمع

ل ل هنلايهضلمجةبجهبلةه نلمحعشهبغهل تتهنل،لجاادجهبلمجدمقهدل   هبلمجحهزمعلمجهامخان
 ل تبللايضلمألةتبتلمجادج ب.

مجادج ههبل عغعههيل ا  ههبلع ا ههالتابشههغلجا ههاتلدمألتههنلمجههادج  نلتحههنلجةلههبللمجحزم ههب ل-
لق بت ب،لا حتبل نلمجحزم ب لمجا غلادج بل  نل نلمجابجيلمقللتثبغملتنل باقع ب.

 :الخاتمة

تععبج ههبلتههبنلتههنلنةت ههبلدللتلخههالللمجقههغنلمجتب ههنلةغداههبل ههبغ بشهه المجيههبج
لاة هثل هبةت لةهنهلمجةهغديلاإاهبافلمجشهيدي،لمجثبح هبدللمجةغا نلمجيبجت ع نلمألدجهت

تهنملع م هغلمجحهبسلدللنديلمجيبةهب لمجاملتهبدللعخا فلتال  نلمجقعاتدللع ا تلمجااامندل
مجحزم هب لاهانلدللمجةغدي نلمجتمعتدلمجادجنلاي غهلعيثغلحع مبلةنهل،لدلتنلندطبح ت

تههنملعا ههبنلمأل تههبللدللابج ههينللجههتلعحلهه تلمأل تههبللمجي ههتغ بلجميا ههبلمقههلل ههغغم
مإلح ههبحنلمجههنيل  ههافلدلل تههبنلننلد ههدلمجقههبحدنلمجههادجن،لمجت ههاافلجألتههنلمجههادجن

مجهنيل يعاههغلاههادغهل غ هبلتههنل ههغدعلدلللجهتلمجةههالتهنلم ههعخامتلمجيحههفلنثحهب لمجةههغدي
ل1ةقدقلمإلح بن.

مجيشهههغ نلمزاما لمجتخهههبطغلمجعهههنلعقهههدتلاع ا هههالدللغنلمجةهههبايدتهههدلتطاهههدلمجقههه
،لتههههنملمأل ههههغمادللمجشههههيديدللمألتههههنل ههههنلمجتمعتههههدلمجههههادجنلتههههنلع ا ههههالألتههههنلمجههههادل

تهههنملمجةفهههبلل اهههتلدللعيز هههزهدللابجعهههبجنلنصهههاة لت هههبجبلعةق هههقلم  هههعقغمغلمألتحهههندل
مجق هههب ل اهههتلتصهههباغلع ا هههالمألتهههنلتهههنلندجد هههب لم ةعتبتهههب لابجح هههابلدللمج هههالت

                                                             
تامخابلنجق  ل نلتؤعتغلعتت نلمأل غفل نل،لمجحزم ب لمجت اةبلدنثغةبل اتلمجادجب،لا.لتبتللت حب1

،لقطغ،لتي المجادةبلمجادجنلجااغم ب لمجادج بلدمجعحت ب،لةا ب لدت بقلت عقاا بعل–مجيبجتلمجتيبصغل
ل.0صل،ل2101
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ةنملحلغملجتهبلجألتهنلتهنلنةت هبل هنل،لدلمجتحلتب لمجادج بلمجتخعصبلاةفلقدلللجاادل
ل1مجتمعتدلمجادجن.

دابجعهههبجنل تتههههنلمجقههههدللننلمجحزم هههب لمجت ههههاةبلنثههههغ لد لزمجههه ل ههههنلعههههيث غلت ههههعتغل
 اهههالتهههنلننلن  هههللمألتثاهههبل اهههتلدللة هههثلمحهههق،لجال هههعقغمغلمألتحهههنل هههنلمجتمعتهههدلمجهههادجن

  لمجعههنلقبتهه لا ههبلمجد  ههب لمجتعةههافلمألتغ ت ههبل ههنلمجحزم ههب لمجادج ههبلةههنلعاهه لم ةههعال
تتههبلمحههقلتههبنلجاحزم ههب لنم ل،لمجيههغمقلاةمههبلةتب ههبلةقههدقلمإلح ههبندللتههللتههنلن ابح ههعبن

تهنملمألزتهبلدللمجطبادلم غلمجهادجنلحصه يل هنلمجيصهغلمجهغمةنلة هثلحهغظلمألزتهبلمج هدغ ب
مجد  ههههب لمجتعةههههافل لحح ههههتلعههههدعغلمجيالقههههب لمجااادتب هههه بلاهههه نلتههههللتههههنل،لدل ههههنلمجتههههبجن
لتدغ بلمجشتبج بلة ثلننلمجعدعغل نلنقصتلةاداهلا نلمجااا ن.دللمألتغ ت ب

لدابجعبجنل بنلنةتلمجحعبلجلمجتعدصلللج  بلعتثا ل ن:

،لننلمجحزم ب لنا للجتل غقابلعطدغلمجتمعتدلمجادجنل نلمجيا التهنلمألزتحهب-9
ل ههنلمجتمعتههدلمجههادجنمجثبح ههبلنثغعههبلتا ههبلدللة ههثلننلمجةههغا نلمجيههبجت ع نلمألدجههت

مجعههنلعتخ هه ل ح تههبلمجةههغيلمجاههبغافلمجعههنلتههبنل   ههبلمج ههابقلاهه نلتههللتههنلدل
م عةبالمج د  عنل) باقب(ل اهتلة هبيلاهبقنلادللدللمجد  ب لمجتعةافلمألتغ ت ب

لمجيبجت.

لنلمجحلبتلمجادجنلج   لجقلغمابل نلد دلقدمح نلعةتتل نلمجحزم هب لنم لل-5
مجتاغظل لعةانلد هدلقهدمح نل تتهنلتهنلشهبح بلمجطبادلم غلمجادجنل نلمجادلل

 هههغضلق هههدال اهههتل هههاطبلنيلادجهههبلتح هههبل هههنلةبجهههبلدقهههدعلتثهههللةهههنهلمجحزم هههب ل
لامخللااامح ب.

 

                                                             
،لمجمزملغ،لا دمنلمجتطاد ب لمجمبتي ب،لمجتحلتب لمإلقا ت بلدحلبتلمألتنلمجمتب ن،لادزحبافلتيتغ1

 .1صل،ل0442
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 قائمة المراجع:

 / الكتب باللغة العربية:1
لمجتطاد ب ل .9 لا دمن لمجمتب ن، لمألتن لدحلبت لمإلقا ت ب لمجتحلتب  لتيتغ، ادزحباف

ل.9115مجمبتي ب،لمجمزملغ،ل
لمإلتبغم لجااغم ب للا ف ا .5 لتغتز لمألزتب ، امغف لدم  لمجحزم ب لمجادج ب لاغم ب ل ن مبغحت،

ل.5009،لنادللان،ل9دمجاةدثلمإل عغمع م ب،لط
ا.ل االمهللل د فلمجاح ت،لادغلمألتتلمجتعةافل نللقغمغلمج اتلدمألتنلمجادج  ن:لاغم بل .2

ل.9112لةبجبلمجتد  لدمجيغمق،لتغتزلمجاةدثلدمجاغم ب لمجتد ع ب،لمجتد  ،
،لقاغص،ل9ا.لطاي لمةتالت ات،لةغيلمجخا جلدمألتنلمجقدتن،لامغلمجتاعقتلجاحشغ،لط .9

ل.9115
لمجتطاد ب لمجمبتي ب،ل .2 لا دمن لمجيبت، لمجادجن لمجقبحدن لتةب غم ل ن ل تغلصادق، ا.

ل.5002،لمجمزملغ،ل5ط
ل.5002ا.ل تغل يالمهلل،لةللمجحزم ب لمجادج بلا دمنلمجتطاد ب لمجمبتي ب،لمجمزملغ،ل .3
ل .9 لحصفلقغن ل ن لمإلقا ت ب لمجحزم ب  لصاح، ل ان لمجتح لل9112ل–ل9192ا. لامغ ،

ل.9118،لا غد ،ل9مجااحبحنلجاطاب بلدمجحشغ،لط
ا.لتبتللت حب،لمجحزم ب لمجت اةبلدنثغةبل اتلمجادجب،لتامخابلنجق  ل نلتؤعتغلعتت نل .8

ااغم ب لعةا ب لدت بقلت عقاا ب،لتي المجادةبلمجادجنلجل–مأل غفل نلمجيبجتلمجتيبصغل
ل.5090مجادج بلدمجعحت ب،لقطغ،ل

لتحشدغم لتغ ت،ل .1 ل نلمجمزملغ، لمجةغيلمألةا ب ل ة بعن، لتةتا لعغمتب جد سلتبغع حبز،
ل.9118ابغ س،ل

لمجتغتزلمجتصغيلجااغم ب ل .90 لدمج غ  لتنلمجفعحللجتلمجتبغثب، لمجاد حب لةغي، لتةتا ا.
ل.9112مجيثتبح بلداةدثلمجيبجتلمجعغتن،لمجقبةغف،ل

ل .99 ل اا لت يا لم غلا. ل نلمجحزم ب لمجت اةب لمجتعةاف لمألتت لعاخل مجغةتنلز امنلقب ت،
ل.5002،لمإل تحاغ ب،ل9نم لمجطبادلمجادجن،لامغلمجمبتيبلمجما افلجاحشغ،لط

لنم ل .95 لم غ لمجحزم ب لمجت اةب ل ن لمجتعةاف لمألتت لعاخل لز امن، لمجغةتن ل اا لت يا ا.
ل.5008،لتصغ،ل5مجطبادلمجادجن،لامغلمجتعيلمجقبحدح ب،لط

 الكتب باللغة االجنبية: /2
1- DjienaWembouMichel-cyr&Fall Daouda, Droit international humanitaire, 

Théorie générale etréalitié Africaine, Edition L’harmattan, Paris, 2000, P 81. 
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ل .9 لمجادجن لمجقبحدن ل ب ا ب لتاظ لع ت، لمجتغ ت لمجحزم ب لقصنلتصطفتل اا ل ن مإلح بحن

لمجيبت،ل لمجقبحدن ل ن لتبم ع غ لش باف لجح ل لعخغج لتنتغف لمجادج ب، لدم غ لمجادج ب مجت اةب
ل.5090 ا ط ن،لل–تا بلمجحمبحلمجدطح بلحبااسل

لمإلح بحن،ل .5 لمجادجن لمجقبحدن لقدم ا لعحف ن ل ن لمجادجن لمألتن لتماس لادغ لج حاف، جيتبتغف
لتبم ع غل نلمجقبح لعخغجلجح للش باف لتا بلمجةقدقلمبتيبلتدجدالتيتغيلتنتغف ل–دن،

ل.5095ع زيلدزد،ل

 / المقاالتوالتقارير:1
لدمجدمقد،لتمابل .9 لمجقبحدنلمجادجنلمإلح بحنلدقبحدنلمجحزم ب لمجت اةبلا نلمجحلغ ب نتلل بزمن،

ل.5009،لمجيالمألدل،ل50مبتيبلاتشقلجايادتلم قعصبا بلدمجقبحدح ب،لمجتماالل
ل .5 لمألتت لمبجن، لاطغس لمجت عقاللاطغس لتماب لمجما اف، لمجادج ب لدمجتحبز ب  مجتعةاف

ل.9112،لحد تاغل509مجيغان،لمجياال
لمجحزم ب ل .2 لدعةا ب  لمإلح بحن لمجادجن لمجقبحدن لمألةتغ، لجاصا ي لمجادج ب لمجامحب عقغ غ

مجت اةبلمجتيبصغف،لمجتؤعتغلمجادجنلمجثبتنلدمجيشغ نلجاصا يلمألةتغلدمج الللمألةتغ،ل
ل.5002مح ف،لا  تاغل

لتمابل .9 لجأل ابيلدمألحدمع، لمجحلغ ب ل نلمألصدل لاغم ب لمجصغمع: لتف دت لاادي، لتةتدا تح غ
ل.9119مبتيبلن  دط،لل–اغم ب لت عقاا ب،لمجياالمجثبجث،لتغتزلاغم ب لمجت عقالل

 / المواثيق:5
لمجحلبتلمأل ب نلجتةتتبلمجياللمجادج ب.ل-9
لمجحلبتلمأل ب نلجتةتتبلغدمحاملمجادج ب.ل-5
ل.9191 عفبق ب لمح فلمألغادلجيبتلل9199تدللمإل ب نلمجثبحنلجيبتلمجاغدعدلل-2

 / القرارات:6
ل.50/09/9189مجصباغلاعبغ خلل218قغمغلتماسلمألتنلغقتل .9

 / المواقع االلكترونية:7
لwww.amnesty.org/ar/armed-conflictمجتدقدلمجغ تنلجتحلتبلمجيفدلمجادج ب،ل .5
 www.annabaa.org/nabanews/70/504.htmlشاتبلمجحايلمجتيادتبع ب،ل .2
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