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 حلماية الدولية للصحفيني فرتة النزاعات املسلحةا
 م.د. حال امحد حممد الدوري

 جامعة املوصل/ كلية احلقوق

 8/1/9191؛ تاريخ قبهل الشذر :  11/11/9112تاريخ تدليم البحث : 
 
 : سلخصلا

أن االندان هؾ جؾهر الحياة واساس بقائها شعوؾر  بالدع و واال عؽ ونعسان تر ااعت وات عراو 
 لإلندعان ت في كل وقت لذلػ جاءت االافاقيات الدولية كي ازعسؽ الحساةعة الوا عة والخا عة كرا 

 ند أؼ اع داء قد ةربت.
انهعا لعؼ  الا 9949الكبيعرة ال عي بوه هعا اافاقيعات جشيعب االرعوعة لوعاو  اآل الالرغؼ  ؽ  عمى

دمحة دولية كانعت او اكؽ بالسد ؾػ السظمؾب كؾن عدد الزحاةا في ازايد جراء ازايد الوسميات الس
غير ذات طعاب  دولعي اوان جسيع  الشرعؾص القانؾنيعة ل افاقيعات الدوليعة بقعت تبعرا عمعى ور  لعؼ 

 ادخل تيز ال ظبيق الوسمي.
أن الجهؾد ال ي بذلها السج س  الدولي ل ظؾ ر وادو ؽ القؾاعد واالتكاو ال ي اعشغؼ الشزاععات 

واالع نععات الدوليععة اوععد ناقرععة وذلععػ لوععدو وجععؾد السدععمحة وذلععػ  ععؽ خعع ل االافاقيععات والسؾا يععق 
 اليات الجزاء الرادعة لكل  ؽ ةخالفها.

وعمى الرغؼ  ؽ وجؾد االافاقيات الدولية ال ي احسي بوض الفئات الخا ة كالرحفييؽ اال 
أن نرععؾص هعععذ  السعععؾاد ال اعععؾفر الحساةععة الكا معععة لهعععذ  الفئعععة كسععا أن العععدول ال ام عععزو باالافاقيعععات 

  وانسا او سد عمى  ؾاز ؽ القؾػ دون اع بار لقؾاعد واتكاو القانؾن الدولي االنداني. الدولية
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International protection of journalists during the 
period of armed conflict  

Researcher Hala A Mohammed 

Abstract: 
 

That the human being is the essence of life and the basis for 
survival of his feeling of peace and security and ensuring his freedoms 
and respect for his dignity at all times. Therefore, international 
agreements came to ensure the public and private protection of the 
person against any aggression that might befall him. 

Despite the high hopes raised by the four Geneva Conventions of 
1949, they were not at the required level, as the number of victims is 
increasing due to the increase in international armed operations, whether 
or not of an international nature; and that all legal texts of the 
international agreements remained a dead letter that did not come into 
practice. . 

The efforts made by the international community to develop and 
codify the rules and provisions that regulate armed conflicts, through 
international agreements, covenants and declarations, are incomplete 
due to the lack of deterrent penal mechanisms for anyone who violates 
them. 

Despite the existence of international agreements that protect some 
special groups, such as journalists, the provisions of these articles do 
not provide full protection for this category, just as states do not adhere 
to international agreements, but rather rely on the balance of power 
without regard to the rules and provisions of international humanitarian 
law. 
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 جمة السق
 اوال :_ التعريف بالبحث:_

"ةود السدنيؾن ،اسؾة بالودكر يؽ او السقااميؽ ةذكمؾن  جسؾعا   جاندعا الغعراض ال س ع  لؼ 
بالحساةعععة ال عععي ةسشحهعععا القعععانؾن العععدولي االندعععاني لمسعععدنييؽ افاالبزعععافة  لعععى الحساةعععة الوا عععة ال عععي 

ؽ عسؾ ععا افهععؾ ةسععش  اةزععا تساةععة ةسحشهععا القععانؾن الععدولي االندععاني ل شععخاص والدععكان السععدنيي
خا ععععة لفئععععات  حععععدودة  ععععؽ السععععدنييؽ اكالسراسععععميؽ الرععععحفييؽ وافععععراد الخععععد ات الظبيععععة والشدععععاء 
واالطفععال وال جئععيؽ وافععراد الععدفا  السععدني او الحساةععة السدنيععة وافععراد السشغسععات الظؾ يععة وهيئععات 

هععذا الشحععؾ بحساةععة خا ععة  بشيععة  االغا ععة االندععانية وعععذلػ ا س عع  فئععات السععدنييؽ السؾ ععؾفة عمععى
 عمى اساس االع بار الخاص ل مػ الفئات ".

 ثانيا :_ مذكلة البحث:_ 
ا سهععل " ذععكمة البحعععر فععي  ورفعععة  ععدػ قعععدرة القععانؾن العععدولي االندععاني فعععي اععؾفير الحساةعععة 

بهعا  لمرحفييؽ و ا  دػ فاعمية االافاقيات الدولية )اافاقيعات جشيعب االرعوعة والبراؾكعؾالت السمحقعة
 في اؾفير الحساةة الخا ة لمرحفييؽ ".

 ثالثا:_ اهسية البحث :_
ابععدو "اهسيععة البحععر فععي  ورفععة الحساةععة الخا ععة لمرععحفييؽ بوععدها  ععؽ الفئععات ال ععي اكععؾن 
بحاجععة  اسععة ل ععؾفير تساةععة خا ععة بهععا اكسععا انهععا  ععؽ اكهععر الفئععات ازععررا بالوسميععات الودععكر ة 

 ال اسمػ وسيمة لمدفا  عؽ نفدها او رد الودوان".فز  عؽ انها الفئة الزعيفة ال ي 
 رابعا:_هجف البحث :_

 يهدف البحر  لى احقيق :_
 _" بيان الحساةة ال ي اؾفرها اافاقيات جشيب االرعوة لمرحفييؽ".9
 _" بيان الحقؾ  السقررة لمرحفييؽ".2
 _"  دػ فاعمية  رادر وقؾاعد الحساةة الخا ة لمرحفييؽ".3

 البحث :_خامدا:_ مشهجية 
"اع سععد البحععر عمععى السععشه  الؾ ععفي والسععشه  ال حميمععي  ععؽ خعع ل قععراءة واحميععل الشرععؾص 

 القانؾنية الدولية الؾاردة في هذا الخرؾص".
 سادسا:_ نطاق البحث :_

يععدور "نظععا  البحععر  ععؽ خعع ل الؾقععؾف عمععى القؾاعععد القانؾنيععة الخا ععة بحساةععة الرععحفييؽ 
 الحساةة الخا ة لمرحفييؽ".،انافة  لى  ورفة  رادر وقؾاعد 
 سابعا:_هيكلية البحث :_

 "ازسؽ البحر   ث  باتر انافة  لى السقد ة والخااسة ".
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  االوللسبحث ا
 "القانهن الجولي االندانيمفههم "

"ي س ععع  الرعععحفييؽ بالحساةعععة القانؾنيعععة وفقعععا لقؾاععععد القعععانؾن العععدولي االندعععاني ولمبحعععر فعععي  
بحر  لى  ظمبعيؽ ي شعاول االول  فهعؾو القعانؾن العدولي االندعاني واظعؾر  الحساةة القانؾنية نقدؼ الس

 و خرص الهاني لمحساةة القانؾنية لمرحفييؽ" .
 السطلب االول

 مفههم القانهن الجولي االنداني وتطهره
الز ت " عاهرة الحروب والشزاعات السدعمحة االندعان والبذعر ة  شعذ بعدء الخميقعة وقعد اسيعزت 

القدةسة بقدؾاها ووتذي ها وان فاء الظعاب  االخ قعي واالندعاني فيهعا فغهعرت  الحروب في الورؾر
الحاجة  لى نبط هذ  الحروب وخمق قؾاعد احكسها واشغسها واراعى خ لها االع بارات االندانية 

."(9) 
 جسؾعععة  ععؽ السبععادغ والقؾاعععد الور يععة و سكععؽ أن "نوععرف القععانؾن الععدولي االندععاني بانععت ))

ال ععي ةخزعع  لهععا سععمؾر الس حععارعيؽ السذعع بكيؽ فععي نععزا   دععم  عشععد  باشععراهؼ لحقععؾقهؼ وال واهدةععة 
وواجعاب هؼ السو ععرف بهعا فععي هعذ  القؾاعععد والس ومقععة بدعير الوسميععات الودائيعة ال ععي احعد  ععؽ تقععؾقهؼ 
فعععي اخ يعععار وسعععائل واسعععاليه الحعععرب وادععع هدف بشعععؾ  خعععاص والع بعععارات اندعععانية تساةعععة نعععحاةا 

ة دولية كانت او غير ذات طاب  دولي وهؼ السقاامؾن الواجزون عؽ الق ال والذيؽ الشزاعات السدمح
رفز هؼ السوركة واالشخاص غير السقااميؽ وهؼ السدنيؾن غير السذ ركيؽ في الق ال ا ع  ف شع ػ 
بهؼ كسا اش ػ ببوض السس مكات واال يان ال ي ال  مة لها بالسوركة  ؽ أن ةكؾنؾا او اكؾن هعدفا 

 (2)و  ؾنؾعا الؼ  وا مة غير اندانية جراء الوسميات الودائية ".لمق ال ا
عمععى "الععرغؼ  عععؽ أن الحععرب قدةسعععة قععدو االندععان نفدعععت ااال أن الجؾانععه االندعععانية فيهععا لعععؼ 
اغهعر فعي البعرب اال فععي وقعت   ع خر ال سععيسا بوعد أن شعهدت الذععوؾب االورعيعة العؾ  ت السععد رة 

بؾنعع  قؾاعععد اندععانية لحساةععة االندععان  ععؽ ا ععار السشازعععات جععراء الحععرب السدعع سرة ،فبععدأت افكععر 
السدمحة واذا كان االس و عرف  فهؾو القانؾن الدولي االنداني  شذ اكهر  ؽ الف وارعوسائة سعشة 
فععان السج سوععات االورعيععة لععؼ ادعع خدو  رععظم  القععانؾن الععدولي االندععاني ولععؼ اوععرف  فهؾ ععت ت ععى 

 (3) وقت    خر".

                                                 

(
5
، داس الثقافةح لنىرةش 5عمش محمُد المخضَمٓ ،القاوُن الذَلٓ االوغاوٓ فٓ ضُء المحكمح الجىائٕح الذَلٕح ،ط("

 .".  "24،ص2552َالرُصٔع ،عمان ،

(
2
 .. "53،ص2555،داس َائل لنىرش،عمان ،5وٓ ،طوضاس العىثكٓ ،القاوُن الذَلٓ االوغا("

(
3
عةةٍٕل يغةةٕه اليةةر.َْ َد.عمةةاد ا ستٕةةع ،القةةاوُن الةةذَلٓ االوغةةاوٓ ،داس الثقافةةح لنىرةةش َالرُصٔةةع ،عمةةان ("

 ."45،ص 2552،
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ي شعاول  فعرو  لعى  ع ث سظمعه  عار خي لمقعانؾن العدولي االندعاني نقدعؼ الولورض" ال ظعؾر ال
االول اظؾر القانؾن الدولي االنداني في الورؾر القدةسة و خرص الهاني ل ظؾر القانؾن الدولي 

و كععرس الهالععر لمحععدير عععؽ اظععؾر القععانؾن الععدولي االندععاني فععي  لؾسععظىاالندععاني فععي الورععؾر ا
 الورؾر الحديهة ".

 تطهر القانهن "الجولي االنداني في العرهر القجيسة "االول:_"الفرع 
فشجععد فععي الورععؾر القدةسععة االفر كيععة كععان لععؼ ةغهععر " القععانؾن الععدولي االندععاني  ععؽ فععرا    

هشععار  يهععا  شععرف ةحععدد لمسقااععل سععمؾكت ا شععاء الحععرب و حععرو االع ععداء عمععى البيععر ونقععض الوهععد 
زععارات بابععل واشععؾر و رععر الفرعؾانيععة والذععر  االوسععط والبععدر ولوبععت الحععروب دورا كبيععرا فععي ت

القععدةؼ وكععان لمجشععدؼ فيهععا  ؾقعع   سيععز رغععؼ  ععا عرفععت  يععت  رععر الفرعؾانيععة  ععؽ اقععدو ورقععي فععان 
 (9)  وا مة االسير فيها كانت قاسية كسا هؾ الحال لدػ اال ؼ والذوؾب القدةسة ". 

س(( ةقعععدو فعععي الورعععر نفدعععت وعشعععد "الفعععرس كعععان ))زارشعععت(( ةومعععؼ ال دعععا   وكعععان ))سعععيرو 
لمكمدانييؽ الجرتى الرعاةة ال ي ةقد ها لجشؾد  اوكعان ل وعاليؼ الهشعد فائعدة كبيعرة اذ ااخعذ  معػ الهشعد 
))اوسعععؾكا (( عشعععد ا ا عععر قؾااعععت بعععات راو الجرتعععى االععععداء والرالبعععات المعععؾااي ةو شعععيؽ بهعععؼ اواقعععدو 

سشغؼ اوقد ولعد فعي ارجائهعا  فهعؾو الودالعة فعي الحزارة اليؾنانية القدةسة  هاال رائوا  ؽ السج س  ال
      (2) القانؾن الظبيوي وهؾ  ا ندسيت اليؾو بقانؾن تقؾ  االندان".

وفعععي "فجعععر الدععع و الرو عععاني وكعععان فععع   الوعععالؼ قعععد ان هعععى اا عععب  لمسعععذهه الرواقعععي اابعععا  
عمععؽ هعع الء بعارزون  هععل ))سععيشيػ واشيذععرون((االبل أن هعذا السععذهه عععرف عرععر  العذهبي افقععد ا 

الف سععفة السدعععاواة بعععيؽ البذععر وهعععاجسؾا االسععع رقا  ،كسععا اكعععدوا أن الحعععرب ال احظععؼ جسيععع  روابعععط 
بقععؾل اخععر هععؾ ))االندععان  القععانؾن اواس وانععؾا عععؽ الحكسععة السعع  ؾرة ))االندععان ل ندععان ذئععه(( 

ف السدععع سد  عععؽ االسععع ل ندعععان شعععيء  قعععدس كسعععا اس وانعععؾا ععععؽ القعععؾل ))الؾ عععل لمسهعععزو يؽ ((ا
بحكععؼ جسيمعة  هععل ))انععا اندعان ولععيس فععي االندعان أؼ شععيء غر ععه عشعي او  هععل االعععداء االوائعل 

  ى جرتؾا ا بحؾا اخؾة اوهكذا ا ب  البحر عؽ األ ؽ في عل ات راو القؾانييؽ وال دعا   ا عرا 
   (3) ي زايد المجؾء اليت باس سرار".

 " هسطىالعرهر التطهر القانهن "الجولي االنداني في :_"ثانيالالفرع  
اظعؾرا كبيعرا عسعا كعان سعائدا فعي الورعؾر اظؾر " القانؾن الدولي االنداني فعي الورعؾر الؾسعظى 

القدةسة احت ا  ير اقاليد الفروسية والسديحية وعهر في امػ السرتمة اا ير نغعاو ات عراو السؾقعديؽ 
والشعب ء وكعان لوقائعد  وات راو اع ن الحرب اعمسعا أن هعذ  القؾاععد كانعت اق رعر عمعى السدعيحييؽ

                                                 

(
5
،مىرةُساخ المعٍةذ العشتةٓ لحقةُن االوغةان َالنجىةح 2عامش الضمالٓ ،مذخل إلّ القاوُن الةذَلٓ االوغةاوٓ ،ط("

 .."2،ص 5552َلٕح لنصنٕة االيمش ،الذ

(
2
 ."52،ص2555ا فٍاد الر.لذج ،القاوُن الذَلٓ االوغاوٓ ،تذَن طثعح،مكرثح داس اليكش،القذط،("

(
3
 ."56،ص5524جان تكرًٕ ،القاوُن الذَلٓ االوغاوٓ،ذطُسي َمثادئً ،الىاشش معٍذ ٌىشْ دَوان،("
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البؾذةة والهشدةة والذش ؾ ة االسهاو الؾان  في ارساء بوض      القعانؾن العدولي االندعاني افقعد 
اعمشت ))الساهاباهراث ((وقانؾن )) انؾ((بانت ةسش  ق ل الودو السجرد  ؽ الد ح او العذؼ ةد دعمؼ 

ات القدةسعة والحزعارات الؾسعظى اواؾجه اعادة الجرتى  لى ذو هؼ فؾر شفائهؼ واسهست الحزعار 
وال ععع  يرات الس بادلعععة ال عععي فعععي اظعععؾر القعععانؾن العععدولي االندعععاني  عععؽ خععع ل السبعععادغ ال عععي اقراهعععا 

   (9) اس قرت في نسير البذر ة".
وقد "اقرت الذر وة االس  ية  بادغ القعانؾن العدولي االندعاني واكعدت بعان الحعرب ال اذعر  

ن الحرب في االس و ليدت غاةة ودوان وتساةة السد زوفيؽ أل فرونة او في رد الاال لزرورة 
 وثانيهساالدفا  عؽ الشفس والورض والسال والؾطؽ، أولهسااد هدف احقيق هدفيؽ  وإنسافي ذااها 

يشهععي االسعع و عععؽ الععؾهؽ و ععدعؾ وإذ و شعع  اوععذيه  ععؽ ا ععؽ بععت  اوععالى العدفا  عععؽ الععدعؾة  لععى ه
 (2)." لى الد و وتفغت بود انهيار 

 " الحجيثةتطهر القانهن "الجولي االنداني في العرهر :_"الثالث الفرع
وفي" الورؾر الحديهة ا بحت الحرب في القرن الها ؽ عذر  وركة بيؽ جيذيؽ  ح رفيؽ 
اعداد افرادها  حدودة اولؼ ةود يزج بالسدنييؽ فيها وا ب  لمجيش ادارة عدعكر ة اسشوعت  عؽ الشهعه 

ؾاعد  واس بودت الؾسائل الساكرة والقاسية وقد اجدسعت افكعار الحعرب فعي وا بحت الحرب فشا لت ق
افكععار الف سععفة والسفكععرون فععي القععرن الهععا ؽ عذععر وال اسعع  عذععراولورض اظععؾر القععانؾن الععدولي 

ي شعععاول االول اظعععؾر القعععانؾن الععععدولي   حعععؾر ؽ لعععى  الفعععر  االندعععاني فعععي الورعععؾر الحديهعععة نقدعععؼ
ذر و خرص الهاني لفكرة اظؾر القعانؾن العدولي االندعاني فعي القعرن االنداني في القرن الها ؽ ع

  ال اس  عذر".   
 :_"فكرة تطهر القانهن الجولي االنداني في القرن الثامن عذر":_ اوال

 الذؼ ا سعس فعي القعرن الدعادس األورعيفكرة السجمس  ((جان جار رسؾ))لقد ان قد السفكر "
خظعععاب ))الحروب،وا عععدر ك ابعععت بوشعععؾان  وإةقعععافذعععاكل انعععت ال ةقعععؾػ عمعععى تعععل الس عذعععر  و قعععدا  

اععشص  قد  ععت عمععى )) ا ععشوؾا  ال ععي 9782الععذؼ طبعع  بوععد وفااععت عععاو  ((الدعع و وإتعع لاظبيععق 
 إلت ل اإلط  ق والدبل عمى ائواتدة ليؾو واتد وهذا بالظب  سيكؾن انج  الظر  أورعيةجسهؾر ة 

في السرعال   هشار فؾائد كهيرة اوؾد لت شخريا    نذف كل فرد ب جرع ت الذااية  الدمؼ،فحيشها سيك
   ( 3)((."السذ ركة

                                                 

(
5
 ."56،ص5524َمثادئً ،الىاشش معٍذ ٌىشْ دَوان، جان تكرًٕ ،القاوُن الذَلٓ االوغاوٓ،ذطُسي("

(2)
؛ 5،ص5555، 553محغةةه عنةةٓ جةةاد ،معاٌةةذاخ الغةة.و فةةٓ القةةاوُن الةةذَلٓ ،مجنةةح المغةةرقثل العشتٓ،العةةذد  

 .455،ص5522َمؤليً معاٌذاخ الغ.و فٓ القاوُن الذَلٓ العاو، ششكح مطاتع الطُتجٓ الرجاسٔح ،
(3)

 2555مكرثح االتركاس،مشكض دساعاخ َثقافح الغ.و ، اعاخ الغ.و َالىضاعاخ،د.أتُ القاعم قُس،مذخل إلّ دس 

 .52،ص 
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الععذؼ تععرو الق ععال فععي الكشععائس  (سعع و ه)وجععد تكععؼ كشائدععي عععرف باسععؼ "فععي هععذا القععرن 
أن الحععرب ال اذععر  (9)واألنعرتة ولكععؽ الكشيدععة كانععت قععد سععسحت بععالحروب واقععر عمسععاء ال هععؾت

) السكعان العذؼ ةععيش  يعت عة،ال ي اوزز  ؾقوها في السشظقةعؽ الجسا ال  ذا كانت لمدفا  عشدهؼ 
أدت  ا ذ،وقد اوجععد ان ذععار الدةانععة السدععيحية فععي أوروعععا رابظععة ديشيععة قؾ ععة بععيؽ  و شقيهععاالشرععارػ(

 لى ال بذير بسبادئها والدعؾة  لعى ال عيخي والسدعاواة بعيؽ الذعوؾب واألفعراد ونبعذ الحعروب  لعى بعروز 
اال ي كانت ار ي ()،وإلى بروز فكرة الحرب الوادلة الد وعمى  ةقؾوي نسط جديد في الفكر الكؾن

 لعععععى اقييعععععد المجعععععؾء  لعععععى الحرب،وامظيعععععب عسميااهعععععا،فمؼ اوعععععد  باتعععععة  ال عشعععععد الزعععععرورة ولدعععععبه 
الدعع و  هسععيؽ هسععا ""عادل،وعوععد اسعع شفار الؾسععائل الدععمسية لرفعع  الغمععؼ كععذلػ اععؼ ونعع  نغععا يؽ 

 أوالسقدسة،ورجال الديؽ،واألطفال،والوجزة،و ش  الحروب الغالسة  األ اكؽ"اإللهي" و قزي بحياد 
كعان يع ؼ المجعؾء  لعى الؾسعائل الدعمسية قبعل المجعؾء  لعى   ذلهعا،  دعؾ  الحروب واالع داءات ال ي ال

((ال ععي اسشعع  الحعرب فععي أةععاو (Truces of Godأعسعال الحععرب والوعدوان ونغععاو الهدنععة اإللهيعة)
 .(3) "واال شيؽ وأةاو األ ياد حددة  ؽ األسبؾ  كالدبت 

                                                 
(5)

ال.ٌُخ :ٌُ عنم العقائذ المغٕحٕح ٔشذثٍا َٔصُغٍا فةٓ قالةة عنمةٓ لركةُن مةزٌثا محكمةا فةٓ ضةُء الةُيٓ   

إلٔمان فٓ يٕه ذعةُ  َالعقل َٔذفع عىٍا الرثً َاالعرشاضاخ ٔخرنف عه الينغيح فٓ اوً ٔقُو أَال عنّ معطٕاخ ا

يمأةح المةذوٕٕه فةٓ الىضاعةاخ المغةنحح فةٓ  الينغيح عنّ العقل َيةذي ،لنريصةٕل ٔى ةش خنٕةل ايمةذ خنٕةل ألعثٕةذْ،

 2552القاوُن الذَلٓ اإلوغاوٓ َالرشٔعح اإلع.مٕح،أطشَيح دكرُساي مقذمح إلّ جامعح عاود كنٕمىرظ العالمٕةح ،

 ،ص خ خ.

(

ب المرشَعح أٔضا ٌٓ الى شٔح الرٓ صاغٍا القذٔظ ذُماط االكُٔىٓ َغٕةشي مةه الحشب العادلح َذغمّ تالحش(

كراب العصُس الُعطّ فاثشَا تذَسٌم و شٔاخ القاوُن الطثٕعٓ الرةٓ هٍةشخ فةٓ القةشن الغةادط عرةش َالغةاتع 

دلةح عرش َالثامه عرش َهٍشخ مه ثم فٓ أَستا فكشج الريشقح تٕه الحشب العادلةح ٌَةٓ مثايةح َالحةشب غٕةش العا

 .52د.أتُ القاعم قُس،مذخل إلّ دساعاخ الغ.و َالىضاعاخ،مصذس عاتق،ص ٌَٓ محشمح .
(2)

ترعثٕش أخش قا  القةذٔظ أَغغةطٕه تةان " الٔمكةه لنغة.و الحقٕقةٓ ان ٔرحقةق يرةّ فةٓ يالةح غٕةاب الصةشاعاخ 

ٔرطنةة القةذٔظ  المغنحح َإوما التذ مه َجُد و او عةنمٓ َالٔعىةٓ عةذو َجةُد الحةشب غٕةاب الصةشاعاخ"،كزل 

 أَغغطٕه مجمُعح مه الرشَط ال.صمح لمرشَعٕح الحشب ٌَٓ:_

 _َجُب الرمٕض تٕه الحشب العادلح َالحشب ال المح فالحشب ذعذ عادلح إرا كان الغشض مىٍا االورقاو مه ال نم .5

 _ٔجة ان الذعنه الحشب إال الرٓ اقرضرٍا الضشَسج .2

َب الذفاعٕح َالحشَب الرٓ أمش تٍةا   َالحةشَب الرةٓ ٔكةُن الغةشض _ مه تٕه الحشَب الرٓ ذعذ عادلح الحش3

  .52د.أتُ القاعم قُس،مذخل إلّ دساعاخ الغ.و َالىضاعاخ،مصذس عاتق،ص مىٍا يمأح الحنياء.
(3)

ترعثٕش أخش قا  القةذٔظ أَغغةطٕه تةان " الٔمكةه لنغة.و الحقٕقةٓ ان ٔرحقةق يرةّ فةٓ يالةح غٕةاب الصةشاعاخ 

ا التذ مه َجُد و او عةنمٓ َالٔعىةٓ عةذو َجةُد الحةشب غٕةاب الصةشاعاخ"،كزل  ٔرطنةة القةذٔظ المغنحح َإوم

 أَغغطٕه مجمُعح مه الرشَط ال.صمح لمرشَعٕح الحشب ٌَٓ:_

 _َجُب الرمٕض تٕه الحشب العادلح َالحشب ال المح فالحشب ذعذ عادلح إرا كان الغشض مىٍا االورقاو مه ال نم .5

 حشب إال الرٓ اقرضرٍا الضشَسج ._ٔجة ان الذعنه ال2

_ مه تٕه الحشَب الرٓ ذعذ عادلح الحشَب الذفاعٕح َالحشَب الرٓ أمش تٍةا   َالحةشَب الرةٓ ٔكةُن الغةشض 3

 مىٍا يمأح الحنياء. 

الرالٕح: يةشَب المغةاوم َالحةشَب الرةٓ ذرةثع شةٍُج  ب_ مه تٕه الحشَب الرٓ ذكُن غٕش عادلح، الحش4َ -5

الرةةٓ ذرةةثع الشغثةةح فةةٓ الثقةةاء عنةةّ الةةشَط العغةةكشٔح الُطىٕةةح َالحةةشَب الرةةٓ ذرةةثع الغةةٕطشج َالحةةشَب 

الشغثح فٓ الحصُ  عنّ المجذ العغكشْ َالحشَب األٌنٕح. َقةذ ركةش ميٍةُو القةاوُن الكىغةٓ َالٍةذواخ 

اإللٍٕةةح ،ثسثةةش وُعةةثُو ، الةةُجٕض فةةٓ ذةةاسٔد القةةاوُن الةةذَلٓ ، ذشجمةةح َذعنٕةةق الةةذكرُس سٔةةاض القٕغةةٓ 

؛َٔشِ يامذ عنطان، أن أَغغطٕه لةم ٔثةٕا الحةشب العادلةح 45_35،ص ص 2552د،تٕد الحكمح،،تغذا

أَ الذفاعٕح فقظ تل دعا إلّ الرخنٓ وٍائٕا عةه فكةشج المغةالمح الرةٓ قةاو عنةّ دعامرٍةا الةذٔه المغةٕحٓ فةٓ 
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 ))بالدع و السدععيحي (( سعع  ا   فععي ال عار ف وفععي القعرن الدععاب  عذعر احديععدا  " ععا ععرف  لعيس
لؼ ةقؼ عمى  هل السديحية بل عمى سمظة البابعا  ألنتأن ةدسى بالد و البابؾؼ، األولى،بل  ديحيا  

 أدتالسعدن الرو انيعة هعي ال عي  البوض بعان االنعظرابات ال عي شعهداها  جد و (9)وقؾاهسا والكشدية
  (2)."لكشائدياةدسى بالد و   لى عهؾر  ا
 عذر:_لتاسع :_ فكرة الدالم في القرن اثانيا

القرن الها ؽ عذر بود فذل البزوات الشابميؾنية اافق بوض السمؾر األورعييؽ "وفي بداةة 
اةة الحر ات واحقيق قا ة الد و وتسإلعمى اذكيل ال حالفات وال ك  ت 9895أيمؾل  96في 

. "ازا ؽ ااو بيؽ الظبقات
(3)  

هؾ اافا  شخري بيؽ السمؾر األورعييؽ ف ؽ أهؼ امػ ال حالفات الحمف السقدس  "وكان
عقدت هذ  الدول   ذالذيؽ ةسهمؾن روسيا وعروسيا والشسدا  ؼ أنغست  ليهؼ بر ظانيا  ؼ فرندا 

 ب قدةؼ الوؾن الس بادل في الحاالت اقزي 9895اذر ؽ الهاني  22 واهدة احالف دائؼ في 
عمى أن ةد ويشؾا في اشفيذ قرارات الحمف بالؾسائل الدبمؾ اسية  الغروف ها وفي كافةجسيو

،وعالفول ادخمت الشسدا في جيؾشها في نابمي وذلػ األخرػ وعال دخل الودكرؼ في ش ون الدول 
الهؾرة الذوبية هشار وقا ت فرندا  الدسااير الشيبالية ال ي فرن ها وإلباءالحكؼ السمكي  إلعادة

فرقة  بإرسالعهد  لى فرندا   ذحساةة عرش السمػ لفي اسبانيا  9823ب دخل  سا ل في عاو 
اكسا ادخمت بر ظانيا في البرابال عاو (4)السمػ فرديشان الداب   لى الورش إلعادةعدكر ة 

  (5). "ياو قؾة دولية عدكر ةوانهارت  وت فكرة ق فذيئا   ا ؼ اخذ عقد الحمف ي فرط شيئا  9826
في القرن الها ؽ عذر أن السديحية قد اه ست بفكرة الدع و  وال سيساذلػ الؾقت " شذ نجد و 

وإقا ععععة قععععؾات دوليععععة اوسععععل عمععععى تفععععع الدعععع و وانحرععععرت الفكععععرة باخ رععععار فععععي هععععدف الفمدععععفة 
 لبعؾلص الرسعؾل  عاالسديحية وال وبير عشت بان الرب هؾ السحبة أؼ أن ا حاب البذعر ة وفعي قعؾل 

                                                                                                                                            

تةذال مةه األصل ،ٌَزا مامثنً َاقع المغٕحٕح فٓ األصةل ،تعةذ رلة  اوقنثةد إلةّ يةشب دائثةح عنةّ غٕشٌةا 

الغ.و األصٕل فٍٕا و شٔا ،فأعنىد القٍش َاالضطٍاد لمه خاليٍا ،َسفعد الغ.ط َالمةُخ لككةشاي عنةّ 

العقٕةةذج َامرةةاصخ تالرعصةةة لةةذٔاورٍا ضةةذ غٕشٌةةا َشةةٍذ ذاسٔخٍةةا ألُاوةةا مةةه الةةثط  َالرىكٕةةل لمةةه خةةالف 

نم ،الطثعةةح الثالثةةح ،ٔىةةأش القةةاوُن الةةذَلٓ العةةاو فةةٓ َقةةد الغةة عقٕةةذذٍا ،لنريصةةٕل ٔى ةةش د.يامةةذ عةةنطان

فةٓ  االأيكةاو العامةح َد .ا طنعد الغىٕمٓ ،،65،ص 5562،الىاشش داس الىٍضح العشتٕح،مصش،5562

 . 5525قاوُن األمم ،قاوُن الغ.و ،القاٌشج ،أطنظ ،

 52؛55_54ايكاو األمم ،مصذس عاتق ،ص ص -2
(5)

ٕةةح ،داس شةةراخ لنىرةةش َالثشامجٕاخ،مصةةش فشقةةذ عثةةُد عةةُاد العاضةةٓ،يق األمةةه الرخصةةٓ َضةةماورً القاوُو 

 .33،ص2555،
(2)

أصةُ  الع.قةاخ الغٕاعةٕح الذَلٕةح ،الذَلةح َاليةشد فةٓ األعةشج الذَلٕةح  لنريصٕل ٔى ش د.ايمةذ عةُٔنم العمةشْ ،

 .543،ص5555،مكرثح االوكنُ مصشٔح ،الطثعح الثالثح،القاٌشج ،
(3)

 . 25،ص5524عنٕمان ،مؤعغح عجل العشب، تٕثش جٕشٔثً ،المى ماخ الذَلٕح ذشجمح د.ا ايمذ 
(4)

 .235،ص5565د.عمُيٓ فُن العادج ،القاوُن الذَلٓ العاو،مىرأج المعاسف تاإلعكىذسٔح ،الطثعح الغاتعح ، 
(5)

 .355،ص5525د.عثذ الحغٕه القطٕيٓ ،القاوُن الذَلٓ العاو،الجضء األَ  ،مطثعح العاوٓ ،تغذاد، 
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خ  ععع ت ))أن اوعععاليؼ السدعععيحية قعععؾة  عععؽ العععرب اخمععع  عمعععى السععع  ؽ بهعععا األ عععؽ والخععع ص وعمعععى 
(9). "اليهؾدؼ قبل الؾ شي((

 

في تكيق ها دعؾة  لى الد و الخالص ونبذ الحعروب وععدو اسع خداو القعؾة "أن السديحية  وإذ
أن  ؽ ةد خدو الديب يهمػ بتاوقعد  عمى اجس  األرعوة فان األناجيلسبه ةكؾن، ألؼالد ح  أو

 .(2)(( "ه يدعؾن  أبشاء ألنهؼ  ي ))طؾعى لرانوي الد و   نجيلجاء في 
وعهععرت فكععرة "انذععاء القععانؾن الععدولي االندععاني  شععذ انذععاء المجشععة الدوليععة لمرععميه االتسععر 

ي  قاطوععة الدوليععة اواوععؾد  لععى  بععادرة ))هشععرؼ دونععان(( اتععد سععكان جشيععب فععي  وركععة سععميفر شؾ فعع
)لؾ باردةععا( وعمععى ا رهععا اععؼ اؾقيعع  اافاقيععة احدععيؽ تععال الجرتععى  ععؽ الودععكر يؽ ال ععابويؽ لمقععؾات 

 (3)السدمحة في السيدان".
اخذت قؾاعد ات راو القانؾن الدولي االندعاني ال عي اوتعت وفي  ش رف "القرن ال اس  عذر 

االلزاو بودها قؾاعد قانؾنية عر ية  بها االع بارات االندانية والذرف والديؽ واالخ   اك ده  فة
وان قمعت  عؽ دائعرة االخع   غيععر السمز عة  لعى دائعرة القؾاععد القانؾنيععة السمز عة اوكعان لغهعؾر الدولععة 

لمقعرارات وال ذععر وات ال عي ادععشها بسفهؾ هعا الحعدير واالع سععاد عمعى القععؾات الشغا يعة ال عي اخزعع  
وة عمى القؾاعد ال ي ارس ها الدةانات الدساو ة فعي هعذا اباالنافة  لى ك ابة الفقهاء القانؾنييؽ ع 

الذ ن وال سيسا الديؽ االس  ي ولهذا كمت كعان اال عر فعي اقشعيؽ القؾاععد الور يعة ال عي احكعؼ سعمؾر 
السحععارعيؽ فععي شععكل اع نععات واافاقيععات دوليععة او فععي شععكل اوميسععات  ؾجهععة  ععؽ الحكؾ ععات  لععى 

ال اسعععع  عذععععر طفعععرة فععععي  جععععال اعععدو ؽ عععععادات واعععععراف جيؾشعععها فععععي السيعععدان اوقععععد شععععهد القعععرن 
 (4)الحرب".

 السطلب الثاني
 االتفاقيات التي ساهست في تطهير القانهن الجولي االنداني

"اهؼ االافاقيعات ال عي ارسعت الشعؾاة االولعى ل ظعؾر القعانؾن العدولي في هذا السظمه ند ورض 
 االنداني ":_

سا يعععععة ا زعععععسؽ اشغيسعععععا دوليعععععا لذععععع ن و وعععععد اول  واهعععععدة ج 9856_" ارعععععر   بعععععار س 9
سعفؽ الوعدو واالسع ي ء عميهعا ب فعؾ ض  عؽ السحارعيؽ اوال ي البيت بسؾجبها القر شة او  هاجسعة 

 الحكؾ ة ".

                                                 
(5)

 .42_46الع.قاخ الغٕاعٕح الذَلٕح ،مصذس عاتق،ص صد.ايمذ عُٔنم العمشْ ،أصُ   
(2)

ُ القةُ  تةةالثىُج ز عةض َجةةل سدي القةشان الكةةشٔم فةٓ أكثةةش مةه مُضةةع ،قةا  ذعةةالّ    ُٔىةِزَس الذةةِزَٔه قَةالُُا اذذَخةةزَ  ذ ََ
لَذاً{  (.4،عُسج الكٍف، أٖح )ََ

(3)
 ".35،ص2555يكش الجامعٓ ،االعكىذسٔح ،، داس ال5"مىرصش ععٕذ يمُدج،القاوُن الذَلٓ االوغاوٓ ،ط 
(4)

 ".22فٍاد الر.لذج،المصذس الغاتق،ص ا " 
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وهععي اول اافاقيععة ازععسشت قؾاعععد عسميععة فععي  جععال تساةععة  9864_ "اافاقيععة جشيععب لوععاو 2
 الجرتى والسرنى واخفيب تدة  واناة االندان ا شاء الحروب"

وجاء فيها أن لمحرب تدودا ةجه أن ال ا وداها الدول  9868سبؾر  عاو ب ر _ اع ن 3
 ت ى ال اخرج عمى  بادغ االندانية وتغر هذا االع ن اس خداو القذائف الربيرة".

وكععان الهععدف  ععؽ هععذا السعع اسر ونعع   جسؾعععة  9874 ذععرو   عع اسر بروكدععل عععاو "_4
 بالحروب".والقؾانيؽ الس ومقة  شا مة  ؽ االنغسة

وخععرج هععذا السعع اسر ل قييععد اسعع خداو القععؾة الودععكر ة  9899_" عع اسر الهععاؼ لمدعع و عععاو 5
 ا شاء الشزاعات السدمحة وفرض تساةة لرال  نحاةا هذ  الشزاعات ".

واسععفر هععذا السعع اسر عععؽ اع سععاد السذععاركيؽ  9927_"  عع اسر الهععاؼ لمدعع و الهععاني عععاو 6
رو  اافاقيععة تععؾل اقا ععة  حكسععة ال حكععيؼ الععدولي وعيععان خ ععا ي لععه ث عذععرة اافاقيععة اانععافة لسذعع

 يشظؾؼ عمى بوض القؾاعد الس ومقة ل دير االعسال الودائية ".
واسعععفر هعععذا السععع اسر ععععؽ ونععع   ععع ث اافاقيعععات خا عععة  9929_" اافاقيعععة جشيعععب لوعععاو 7

 بحساةة نحاةا الحرب  ؽ الودكر يؽ".
فرت اعسعععال هعععذا السععع اسر ععععؽ عقعععد ارعععع  واسععع 9949_" اافاقيعععات جشيعععب االرعوعععة لوعععاو 8

 اافاقيات وهي اافاقيات جشيب االرعوة ".
وكان البرض  شهسعا هعؾ  9977_ "البراؾكؾالن االنا يان الافاقيات جشيب االرعوة لواو 9

أؼ اوز ععز القؾاعععد الدوليععة ال ععي احسععي الدعععكان  9949سععد الفجععؾات االساسععية ال ععي اهسمععت ععععاو 
  (9)ات الودكر ة واالعسال الودائية االخرػ". السدنييؽ  ؽ ا ار الوسمي

 السبحر الهاني
 " فهؾو الحساةة القانؾنية لمسدنييؽ"

السدنييؽ العذيؽ ةقوعؾن ن يجعة الحعروب يؾ يعا وكعان البعد أن ةكؾنعؾا خعارج أؼ نزاععات  أن "الزحاةا
ات جشيعب االرعوعة ترعية وقد عمؾا خارج اةة تساةة دولية ت ى اؼ ابراو االافاقيعة الرابوعة  عؽ اافاقيع

 ". 9949لواو 
ولورض" فهؾو الحساةة القانؾنية لمسدنييؽ نقدؼ السبحر  لى  ظمبيؽ ي شاول االول اور ب السدنييؽ 

لقؾاععععد و بعععادغ تساةعععة السعععدنييؽ فعععي القعععانؾن العععدولي وفعععق االافاقيعععات الدوليعععة و خرعععص الهعععاني 
 ".االنداني

 
 

                                                 
(5)

 ".35_25فٍاد الر.لذج،المصذس الغاتق،ص "ا  
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 السطلب االول
 الجولية " قياتاالتفاتعريف " السجنيين في 

السعدنييؽ  حعل الحساةعة بعانهؼ  9949عرفت السادة الرابوة  ؽ اافاقية جشيب الرابوة لواو "  
االشخاص الذيؽ ةجدون انفدعهؼ فعي لحغعة  عا وععاؼ شعكل كعان فعي تالعة قيعاو نعزا  او اتع  ل )) 

 .(9) (("احت سمظة طرف في الشزا  ليدؾا  ؽ رعاةا  او دولة ات  ل ليدؾا  ؽ رعاةاها
السعععدني عمعععى الشحعععؾ  9977(  عععؽ البراؾكعععؾل االنعععافي االول لوعععاو 52وعرفعععت " السعععادة )

 االاي":_
_السدني هؾ أؼ شخص اليش سي  لى فئة  ؽ فئات االشخاص السذار اليها في البشؾد 9")) 

االول والهعععاني والهالعععر والدعععادس  عععؽ الفقعععرة )أ(  عععؽ السعععادة الرابوعععة  عععؽ االافاقيعععة الهالهعععة الخا عععة 
(  ععؽ هععذا البراؾكععؾل واذا  ععار الذععػ تععؾل  ععا اذا كععان الذععخص 43حساةععة اسععرػ الحععرب والسععادة)ب

  دنيا او غير  دني فان ذلػ الذخص ةود  دنيا "((.
 _")) يشدرج في الدكان السدنييؽ كافة االشخاص السدنييؽ "((.2
ؼ عمعععيهؼ _" )) الةجعععرد الدعععكان السعععدنييؽ  عععؽ  عععف هؼ السدنيعععة وجعععؾد افعععراد بيعععشهؼ ال ةدعععر 3

اور ععب الدععكان السععدنييؽ أؼ أن  ععفة الدععكان السععدنييؽ ال اش فععي عشععد وجععؾد افععراد يشظبععق عمععيهؼ 
 .(2)و ف السحارب  يسا بيشهؼ "((.

(  ععععؽ 5/2و ذععععسل"  فهععععؾو السععععدنييؽ جسيعععع  االشععععخاص السععععدنييؽ كسععععا اونععععحت السععععادة )
فة السدنيععة هعي االولععى وفعي تععالى الذعػ اكعؾن قر شععة الرع 9977البراؾكعؾل االنعافي االول لوععاو 

باالابا  تده الجسمعة االخيعرة  عؽ البراؾكعؾل االنعافي االول وال ةجعرد الدعكان السعدنييؽ  عؽ امعػ 
الرععفة بدععبه وجععؾد اشععخاص  شوععزليؽ بيععشهؼ ال ةدعع جيبؾن لذععروط اور ععب السععدني كسععا ورد فععي 

 ". 9977(  ؽ البراؾكؾل االنافي االول لواو 52 ؽ السادة  3الفقرة )
(  ععؽ البراؾكععؾل االنععافي االول فععان 48"لمقاعععدة االساسععية ال ععي ازععسش ها السععادة )وطبقععا 

 اطراف الشزا   مز ؾن بال فرقة بيؽ الدكان السقااميؽ والسدنييؽ ".
و ؾجععه " القععانؾن الععدولي االندععاني عمععى االطععراف الس شازعععة ال سييععز بععيؽ السععدنييؽ والسقععااميؽ 

الشخاص السدنييؽ وعهذا ةذسل الدكان السدنييؽ السكيسعيؽ و ذسل ا ظ ح سكان السدنييؽ كافة ا

                                                 
(5)

 ( مه الثشذُكُ  االضافٓ االَ  "55المادج ) " 
(2)

قاسوةةح ،سعةةالح ماجغةةرٕش ا لطيةةٓ ،الٕةةاخ الم.يقةةح فةةٓ وطةةان القةةاوُن الجىةةائٓ الةةذَلٓ االوغةةاوٓ ،دساعةةح م " 

 ".22ا فٍاد الر.لذج،المصذس الغاتق،ص24،ص2556مىرُسج ،داس اليكش َالقاوُن المىصُسج ،
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عمى اقاليؼ الدولة الس حارعة ،والدكان السدنييؽ في االرانعي السح معة وعشعاء عميعت فالسعدني هعؾ كعل 
  (9)شخص ال ةقاال واذا  ا ا ير الذػ  ا اذا كان شخص  ا  دنيا او عدكر ا فانت ةو بر  دنيا ".

باخرػ بوؾاقه الشزاعات السدمحة وال ةح عاج اال عر  لعى احسيعل او  و    ر السدنييؽ "برؾرة او
دراسعة ل ع عراف بسعا ادعببت الحعروب  عؽ خدعائر فعي  عفؾف السعدنييؽ ،وان كعان  عؽ البعديهي أن 
هعع الء ةجععه أن يبقععؾا خععارج دائععرة السوععارر فععان الشزاعععات السوا ععرة ا جععت عكععس ذلععػ ولععؼ ي ؾ ععل 

عشععد ابععراو 9949الفئععة االكهععر ازععررا بععالحرب اال فععي عععاو القععانؾن الععدولي  لععى  والجععة اونععا  
اافاقيععة جشيععب الرابوععة الس ومقععة بحساةععة السععدنييؽ ز ععؽ الحععرب بوععد أن اازعع  أن الئحععة الهععاؼ لععؼ 
اكؽ كا ية لزسان الحساةة ال ز ة رغؼ  ؾادها القانؾنية ال عي اشاولعت جؾانعه  حعدودة  عؽ الو قعة 

مععة والععى جانععه االنععافات الس سيععزة ال ععي وردت فععي البراؾكععؾل بععيؽ السح ععل وسععكان االرانععي السح 
  يسا ي رل باالافاقيات اله  ة االخرػ ". 9977االنافي االول لواو 

و ذسل " فهؾو الحساةة في  جال الحقؾ  )تقؾ  االندان( برفة عا ة جسيع  االنذعظة ال عي 
ؾانيؽ ذات الرعمة اواعؼ ابشعي اهدف  لى نسان االت عراو الكا عل لهعذ  الحقعؾ  وفقعا لعشص وروح القع

هذا ال ور ب  ؽ  سهمي السشغسات االندانية خ ل اتدػ ت ت الشقاشال ي نغس ها المجشة الدوليعة 
وو ععفت الحساةععة بانهععا دوليععة ل خععرج الحساةععة ال ععي يؾفرهععا القععانؾن  9999لمرععميه االتسععر لوععاو 

مهعا القعانؾن العدولي بسعا ةزعسشت  عؽ الداخمي او القزاء الداخمي اا ا الحساةة الدوليعة هعي ال عي ةكف
 (2)اجهزة  ويشة بحقؾ  االندان عمى السد ؾػ الوالسي واالقميسي ".

 
 لسطلب الثانيا

 قهاعج ومبادئ حساية السجنيين في القانهن الجولي االنداني""
 اراكز قؾاعد "تساةة السدنييؽ في القانؾن الدولي االنداني عمى قاعدايؽ اساسي يؽ هسا ":_

ة " االولععى" :_ "عععدو االنععرار بععالحقؾ  السسشؾتععة لمفئععات السحسيععة عععؽ طر ععق عقععد القاعععد
 اافاقيات خا ة بيؽ االطراف الس حارعة ".

القاععععدة " الهانيعععة ":_  " اكعععؾن قاععععدة عدعععكر ة بح عععة ا سهعععل بعععال زاو اطعععراف الشعععزا  ب ركيعععز 
 .(3)السرادر الودكر ة لمخرؼ ". وإنوافوقرر عسميااهؼ نحؾ اد ير 

ا "عؽ اهؼ السبادغ ال ي ةقررها القانؾن الدولي االندعاني وال عي ةجعه  راعااهعا بخرعؾص ا 
 السدنييؽ فهي ":_

                                                 
(5)

 ."566ا فٍاد الر.لذج ،المصذس الغاتق،ص " 
(2)

 "عثذ العضٔض مىذَج عثذ العضٔض اتُ خضٔمح ،الحمأح الذَلٕةح ل.طيةا  اثىةاء الىضاعةاخ المغةنحح ،دساعةح مقاسوةح 

 ." 22،ص2555،داس اليكش الجامعٓ،االعكىذسٔح ،5تٕه اليقً االع.مٓ َالقاوُن الذَلٓ العاو ،ط
(3)

ا لطيةةٓ ،الٕةةاخ الم.يقةةح فةةٓ وطةةان القةةاوُن الجىةةائٓ الةةذَلٓ االوغةةاوٓ ،دساعةةح مقاسوةةح ،سعةةالح ماجغةةرٕش  " 

 ".22صذس الغاتق،صا فٍاد الر.لذج،الم24،ص2556مىرُسج ،داس اليكش َالقاوُن المىصُسج ،
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_"عدو االنرار بالحقؾ  السسشؾتة لمفئات السحسية ععؽ طر عق عقعد اافاقيعات خا عة بعيؽ 9
 االطراف الس حارعة ".

 _"  بدأ الذػ ةفدر لرال  الذخص السحسي ".2
ن ةغعععل السعععدنيؾن والسقعععاامؾن فعععي الحعععاالت ال عععي اليعععشص عميهعععا _" شعععرط  عععارايشز وهعععؾ أ3

البراؾكؾل او أؼ اافا  دولي اخر احت تساةة وسمظان  بادغ القعانؾن العدولي كسعا اسع قر الوعرف 
 و بادغ االندانية و ا ةسميت الزسير الواو ".

 _"  بدأ السزاةا الحرعية ال ةسكسؽ أن از ل تقؾ  الفئات السحسية ".4
 اساليه الق ال ال ي احدث ا ابات غير  فيدة ". _" احر ؼ5
 _" تغر االعسال االن قا ية ".6
 _" السبدأ الذؼ ةقرر نرورة ال سييز بيؽ األهداف الودكر ة وغير الودكر ة ".7
 _"  بدأ عدو ال سييز بيؽ الفئات السحسية ".8
 _"  بدأ السوا مة االندانية ".9

 دةة لمفئات السحسية "._"  بدأ السحافغة عمى الفئات الجد92
السقعررة لهعؼ ي ظمعه  جسؾععة  عؽ الؾاجبعات ال عي  "أن اس   الدكان السدنييؽ بالحساةة الوا ة

 يؾجه ال ي  ؽ السسكؽ أن اظالهؼ ولذا  ؽ ا ار الوسميات الودائية ةجه عميهؼ ااباعها وذلػ لمحد 
 ميهؼ  ا ة اي  ".:_القانؾن الدولي االنداني ع

  باشرة في الوسميات الودكر ة "._" عدو االش رار 9
 _" عدو الكياو بدور فوال في السجهؾد الحرعي".2
_" االب واد قدر اال كان وعدو ال ؾاجد في نظا  دائرة األهداف الودعكر ة او بعالقرب  شهعا 3

 . (9)ت ى ال ي دبه ذلػ في الحا  اخظار غير  باشرة بهؼ ".
 9949افاقيععععععات جشيععععععب االرعوععععععة لوععععععاو وعوععععععد " اسعععععع وراض قؾاعععععععد الحساةععععععة الععععععؾاردة فععععععي ا

ي ز  لشا انها اقدو تساةة فوالة وقؾ ة احسي تقعؾ  االندعان  9977وعراؾكؾليها االنافييؽ لواو 
برفة عا ة واقدو تساةة قؾ ة لمدكان السدنييؽ ا شعاء الشزاععات السدعمحة شعرط أن اح عرو االطعراف 

الحيععؾؼ الععذؼ اقععؾو بععت الدولععة او الهيئععة  الس حارعععة هععذ  القؾاعععد واشفععذ اتكا هععا وهشععا ةغهععر الععدور
الحا ية والدور الرقابي  ؽ السج س  الدولي والسشغسات الدولية الذؼ ةسهعل فعي  راقبعة  عدػ ات عراو 

 . (2)االطراف ل مػ االتكاو وا ارة  د ولية الظرف السخالف لها ".
 

                                                 
(5)

 ".565ق،صا فٍاد الر.لذج ،المصذس الغات " 
(2)

قصٓ مصطيّ عثذ الكشٔم ذٕم ،مذِ فاعنٕح القةاوُن الةذَلٓ االوغةاوٓ فةٓ الىضاعةاخ المغةنحح الذَلٕةح َغٕةش  " 

 ". 22،ص2555الذَلٕح ،سعالح ماجغرٕش ،جامعح الىجاط ،
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 السبحث الثالث 
 انيفي القانهن الجولي االند نيالحساية الخاصة للرحفي

اوكعان  2223"الشزاعات السدمحة في الورا  بسق ل الوديد  ؽ الرحفييؽ  شعذ ععاو ساهست 
نقدؼ عدد الزحاةا  ؽ الرحفييؽ اكبر  ؽ عدد افراد القؾات السدمحة ولورض تساةة الرحفييؽ 

االول تساةععععة الرععععحفييؽ بسؾجععععه االافاقيععععات والسؾا يععععق الدوليعععععة الععععى  ظمبععععيؽ ي شععععاول  السبحععععر
 ني لقؾاعد الحساةة الخا ة لمرحفييؽ.و خرص الها

 السطلب االول
 "الرحفيين بسهجب االتفاقيات والسهاثيق الجولية  " حساية 

الرحفي في  ذرو  االافاقية الدولية لحساةة الرحفييؽ في السادة الهانية  لقد "جاء اور ب 
كااعععه  اذ نرعععت عمعععى "الغعععراض اظبيعععق هعععذا االافعععا  فعععان كمسعععة الرعععحفي اوشعععي أؼ  راسعععل او

ر او  رععؾر او سععيشسائي او فشععي  عحفي لععت هععذ  الرععفة بسؾجعه القععانؾن او السسارسععة فععي  ال قعار 
بمععد  فععي تالععة الدولععة عزععؾا فععي اال ععؼ الس حععدة او عزععؾا فععي اتععدػ الؾكععاالت الس خررععة او 
عزؾا في وكالة الظاقة الشؾو ة الدوليعة او أؼ دولعة طعرف فعي قعانؾن  حكسعة الوعدل الدوليعة الوميعا 

    (9)وطرف في هذا االافا  ". ا
فععرو   سعع ةتساةععة الرععحفييؽ فععي االافاقيععات والسؾا يععق الدوليععة نقدععؼ السظمععه  لععى "ولوععرض 

و خرععص الهععاني لحساةععة  9927تساةععة الرععحفييؽ فععي عععل اافاقيععات الهععاؼ لوععاو ي شععاول االول 
ي ععل اافاقيعة و كعرس الهالعر لحساةعة الرعحفييؽ فع 9929الرحفييؽ في عل اافاقية جشيعب لوعاو 

" "و  شعععاول الرابععع  تساةعععة الرعععحفييؽ فعععي نعععؾء قعععرار الجسعيعععة الوا عععة ل  عععؼ 9949جشيعععب لوعععاو 
فععي تععيؽ "بحععر الخععا س فععي و ذععرو  االافاقيععة الدوليععة لحساةععة الرععحفييؽ"  9972الس حععدة لوععاو 

ر  او كؾن الحدير في الف"9977تساةة الرحفييؽ بسؾجه اتكاو البراؾكؾل االنافي االول لواو 
 ."9977الدادس عؽ الفر  الدادس"تساةة الرحفييؽ بسؾجه البراؾكؾل االنافي الهاني لواو 

 :_ "1211حساية الرحفيين في ظل اتفاقيات الهاي لعام االول :_"الفرع 
عمعععى أن ةوا عععل االشعععخاص العععذيؽ  9927(  عععؽ اافاقيعععة الهعععاؼ لوعععاو 93نرعععت "السعععادة )

  جعععزءا  شععت ،كالسراسععميؽ الرعععحفييؽ و  وهععدؼ ال سعععؾ ؽ يرافقععؾن الجععيش دون أن ةكؾنعععؾا فععي الؾاقعع

                                                 

 (
5

 ذَلٕح لحمأح الصحيٕٕه".(" المادج الثاوٕح مه مرشَع االذياقٕح ال
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الذيؽ ةقوؾن في قبزة الودو ،و ومؽ لهعؼ تجعزهؼ كاسعرػ تعرب ،شعر ظة أن ةكعؾن لعديهؼ ارعر   
 (9) ؽ الدمظة الودكر ة لمجيش الذيؽ يرافقؾنهؼ ".

 
 :_ "1292لعام  جشيف يةحساية الرحفيين في ظل اتفاق"الثاني :_  الفرع

عمعععى أن االشعععخاص العععذيؽ يرافقعععؾن  9929 عععؽ اافاقيعععة جشيعععب لوعععاو  89نرعععت "السعععادة  
القععععؾات السدععععمحة دون أن ةكؾنععععؾا اععععابويؽ لهععععؼ  باشععععرة  كالسراسععععميؽ او السخبععععر ؽ الرعععععحفييؽ او 
الس وهديؽ او السقاوليؽ الذيؽ ةقوؾن في ايدؼ الودو و عرػ الوعدو انعت  عؽ السشاسعه اع قعالهؼ ةكعؾن 

رػ الحععععرب ،بذععععرط أن ةكععععؾن بحععععؾزاهؼ ارععععر    ععععؽ الدععععمظة  ععععؽ تقهععععؼ أن ةوععععا مؾا  وا مععععة اسعععع
   (2)الودكر ة السدمحة ال ي كانؾا يرافقؾنها".

وهععذ ةوشععي " أن الرعععحفييؽ هععؼ جعععزءا  ععؽ فئعععة الشععاس غيعععر وانععحة ال حديعععد ارافععق القعععؾات 
أن اشسعععي اليهعععا ،وعهعععذ  الرعععفة ةجعععه أن ةوعععا مؾا عشعععد اع قعععالهؼ كاسعععرػ تعععرب  ععع  السدعععمحة دون 

ات فععاعهؼ بؾنععوهؼ السععدني ،بذععرط أن ةحسمععؾا ارععر حا  ععادرا  ععؽ الدععمظات الودععكر ة لععب دهؼ 
."(3)  

 :_ "1212لعام  جشيف يةحساية الرحفيين في ظل اتفاق":_  لثالثا الفرع
بذ ن  وا مة اسرػ الحرب اتير  9949رحفييؽ لواو عمى الحساةة القانؾنية لماؼ "ال  كيد 

أن الرععحفي الععذؼ ةقعع  فععي قبزععة الوععدو و و قععل هععؾ اسععير الحععرب ولععت الؾنعع  القععانؾني السععير 
الحععععرب او جععععه عمععععى الرععععحفي أن ي مقععععى ارععععر حا بسؾافقععععة القععععؾات السدععععمحة اتيععععر أن بظاقععععة 

معق قر شعة وفعي تالعة وجعؾد أؼ شعػ السراسل الحرعي اموه دورا  سا   لدور رداء الجشدؼ ،فهي اخ
في ون  شخص ةظمه  شحت الؾن  القانؾؼ السعير الحعرب افعان ذلعػ الذعخص ي س ع  بالحساةعة 

 (4). ت ى ةردر قرار السحكسة السخ رة." 9949القانؾنية ال ي اكفمها اافاقية 
الرابررع :_ "حسايررة الرررحفيين فرري  ررهم قرررار الجساليررة العامررة لالمررم الستحررجة لعررام  الفرررع
 ومذروع االتفاقية الجولية لحساية الرحفيين ":_ 1211

اؼ االافا  عمى "أن الرعحفييؽ العذيؽ ةقؾ عؾن بسهسعات خظعرة والعذيؽ ةحسمعؾن بظاقعة  عرور 
 (5)"..9949با ان وال يشظبق عمى السراسميؽ الحرعييؽ السذسؾليؽ باتكاو اافاقيات جشيب لواو 

اوشععي أؼ  راسععل او كااععه ال قععار ر او  والغععراض "اظبيععق هععذا االافععا  فععان كمسععة الرععحفي
 رؾر او  رؾر سعيشسائي او فشعي او  عحفي ،لعت هعذ  الرعفة بسؾجعه القعانؾن او السسارسعة فعي 

                                                 

 (
5

 ".5552اذياقٕح الٌاْ لعاو مه  (53)(" المادج 

 (
2

 ".5525اذياقٕح جىٕف  لعاو مه  (25)(" المادج 

(
3
 ".225_225ا فٍاد الر.لذج ،ص ص ("

(
4
 .( مه مرشَع االذياقٕح الذَلٕح لحمأح الصحيٕٕه "5المادج )("

(
5
 ".225_225ا فٍاد الر.لذج ،ص ص ("
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بمععد  فععي تالععة الدولععة عزععؾ فععي اال ععؼ الس حععدة ،او عزععؾا فععي اتععدػ الععؾك ت الس خررععة او 
ل الدوليعة او طعرف فعي عزؾا في وكالة الظاقة الدولية او اةة دولعة طعرف فعي قعانؾن  حكسعة الوعد

 (9)هذا االافا ".
و جؾز" لمرعحفي العذؼ ةقعؾو بسهسعة خظعرة أن ةحسعل بظاقعة  عرور با عان و ع ؼ ا عدار هعذ  
البظاقعة  عؽ المجشعة السهشيعة الدوليعة لحساةعة الرعحفييؽ العذيؽ ةقؾ عؾن بسهسعات خظعرة والعذيؽ ةكعؾن 

 (2)اكؾ شهؼ ووعائفهؼ  حددة".
ا عععان  حعععدودة لسشظقعععة جبرا يعععة  حعععددة ولمسعععدة الس ؾقوعععة اكعععؾن " عععدة نفعععاذ بظاقعععة السعععرور ب

لمسهسة و ذكر في البظاقة  فة الرحفي والسه ت ال ي اوظيت هذ  الرعفة بحعدود السوشعى العؾارد 
اعععع   واحسعععل برعععؾرة خا عععة  عععؾراا  و بعععت اسعععست واعععار ف و حعععل والداعععت واقا  عععت  2فعععي السعععاد 

 (3)االع يادةة وجشدي ت".

با ععان الرععادرة عععؽ المجشععة ا  السدععم  لسععدة نفععاذ بظاقععات السععرور ةو ععرف كععل طععرف فععي الشععز 
الدوليعة واقععؾو المجشعة ب وسععيؼ واسعع  لشسعؾذج البظاقععة ولمو  عة السسيععزة السشرععؾص عميهعا فععي السععادة 

 (4)الهانية ".

فععان عمععى الرععحفي الععذؼ ةحسععل بظاقععة السععرور با ععان أن ةكععؾن  "بسهسععة خظععرة عشععد الكيععاو 
ي أؼ  شاسعععبة وعرعععؾرة خا عععة تعععيؽ ةظمعععه ذلعععػ  عععؽ أؼ سعععمظة  خ رععععة قعععادرا عمعععى ابرازهعععا فععع

والرععحفي الععذؼ ةحسععل بظاقععة السععرور با ععان ةسكشععت تدععه اقععدير  أن يراععدؼ ع  ععة قابمععة لم سيععز 
 (5)لرؾرة  باشرة واكؾن  ؾا اف ها  ودة  ؽ قبل المجشة الدولية".

 ي" :_"عمى الدول االطراف في هذا االافا  وجسي  اطراف الشزا   ا ة ا
_"أن ةو رفعععؾا باالشعععخاص العععذيؽ ةحسمعععؾن بظاقعععة  عععرور ب  عععان كرعععحفييؽ بحعععدود  وشعععى 9

  ؽ اافاقية تساةة الرحفييؽ". 4والسادة  3والسادة  2اتكاو السادة 
 _" أن ةسكشؾا  هل ه الء االشخاص ال ور ب بهؾ  هؼ ".2
 _ أن لهؼ نفس الحساةة ال ي اقدو لرحفي هؼ ".3
االنغسععععععة الس ومقععععععة بسوا مععععععة السح جععععععز ؽ وذلععععععػ بحالععععععة الحجععععععز  _" أن ةو رفععععععؾا بذععععععسؾل4

 (6)".9949السشرؾص عميها باافاقية جشيب االشخاص السدنييؽ بحالة الحرب لواو 

                                                 

(
5
 .( مه مرشَع االذياقٕح الذَلٕح لحمأح الصحيٕٕه "2المادج )("

(
2
 .( مه مرشَع االذياقٕح الذَلٕح لحمأح الصحيٕٕه "3المادج )("

(
3
 .( مه مرشَع االذياقٕح الذَلٕح لحمأح الصحيٕٕه "4المادج )("

(
4
 .( مه مرشَع االذياقٕح الذَلٕح لحمأح الصحيٕٕه "5المادج )("

(
5
 .( مه مرشَع االذياقٕح الذَلٕح لحمأح الصحيٕٕه "6المادج )("

(
6
 .( مه مرشَع االذياقٕح الذَلٕح لحمأح الصحيٕٕه "2المادج )("
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الخامس :_ حساية الرحفيين بسهجب احكام البرتهكهل اال افي االول لعام  الفرع
1211_:" 

 عمى  ا يمي":_ 9977(  ؽ البراؾكؾل االنافي االول لواو 79نرت السادة" )
_" "ةوعد الرعحفييؽ العذيؽ يباشعرون  هسعات  هشيععة خظعرة فعي  شعاطق السشازععات السدععمحة 9

 ".52اشخاص  دنييؽ نسؽ  شظؾ  الفقرة االولى  ؽ السادة 
_ ةجه تساي هؼ بهذ  الرفة بسق زى اتكعاو االافاقيعات وهعذا السمحعق البراؾكعؾل شعر ظة 2

كاشععخاص  ععدنييؽ وذلععػ دون االخعع ل بحععق السراسععميؽ  اال ةقؾ ععؾا بععاؼ عسععل ةدععيء  لععى ونععوهؼ
الحععرعييؽ السو سععديؽ لععدػ القععؾات السدععمحة فععي االسعع فادة  ععؽ الؾنعع  السشرععؾص عميععت فععي السععادة 

 (  ؽ االافاقية الهالهة.4)أ_4)
( لهععذا 2_ "ةجععؾز لهععؼ الحرععؾل عمععى بظاقععة هؾ ععة وفقععا لمشسععؾذج السرفععق بععالسمحق رقععؼ )3

 المحق البراؾكؾل ".
ردر "بظاقة السراسميؽ الحرعيؽ  ؽ قبل تكؾ ة الدولة ال ي ةكعؾن الرعحفي  عؽ رعاةاهعا وا

 (9)او ال ي ةكيؼ فيها او ال ي ةق  فيها جهاز االنباء الذؼ ةد خد ت واذهد عميت  ف ت كرحفي ".
 ":_1211"حساية الرحفيين بسهجب البرتهكهل اال افي الثاني لعام الدادس:_ الفرع
 لعععى تساةعععة الرعععحفييؽ فعععي الشزاععععات  9977ؾل االنعععافي الهعععاني لوعععاو ةذعععر البراؾكععع " لعععؼ

السدععمحة غيععر ذات الظععاب  الععدولي اولكععؽ السوا مععة االندععانية السشرععؾص عميهععا فععي السععادة الهالهععة 
السذ ركة والبراؾكعؾل االنعافي الهعاني والحساةعة الوا عة لمسعدنييؽ والرعحفييؽ  عشهؼ العؾاردة فعي هعذا 

  الفئععة  ععؽ االشععخاص تععدا  ععؽ الزععسانات ال ععي الغشععى عشهععا فععي الحععروب البراؾكععؾل اععؾفران لهععذ
الداخميعععة ،أؼ أن الرعععحفييؽ ةدععع فيدون  عععؽ الحساةعععة الكا معععة ال عععي كفعععل القعععانؾن العععدولي االندعععاني 
لمدكان السدنييؽ في السشازعات الدولية والسشازعات غير ذات الظاب  الدولي عمى تعد سعؾاء وهكعذا 

ا عمعععى نفعععس الحساةعععة السكفؾلعععة لجسعععاهير الشعععاس غيعععر السذعععاركة فعععي ةحعععق لمرعععحفييؽ أن ةحرعععمؾ 
 (2) االعسال الودائية أؼ السج س  السدني ".

 
 السطلب الثاني 

 "الحساية الخاصة للرحفيين ومرادر قهاعج "
ي ورض " الرحفي ا شاء اداء واجبت فعي ابظيعة اتعداث الحعرب ونقعل انبائهعا العى الجسعاهير 

اطر ععدة قدعؼ  شهعا اكعؾن  حدعؾعة نعسؽ  خعاطر  هش عت والقدعؼ االخعر في ارجعاء الوعالؼ العى  خع

                                                 

(
5
 ." 5522( مه الثشذُكُ  االضافٓ االَ  لعاو 25المادج )("

(
2
 .. "224ا فٍاد الر.لذج ،المصذس الغاتق،ص("



 م د حال احسج دمحم الجوري 
 

 546 

خارج عؽ ارادات اونغرا لمدور الذؼ اح مت الرحافة في السج س  الدولي جول االسرة الدولية اهع ؼ 
 .(9)لحساي ت وادوى ل ؾفيرها لت في  خ مف ارجاء الوالؼ "

فعععي اوقعععات الشزاععععات  و  سهعععل العععشه  " الوعععاو فعععي جوعععل ععععروف  سارسعععة الرعععحفييؽ لوسمهعععؼ
السدععمحة اكهععر سععؾاء  عع  ازايععد خظععر ابظيععة الحععروب عمععى الرععحفييؽ بانععافة  خععاطر الهجسععات 
غير الس ؾقوة  لى  خاطر الحرب السو ادة وعدو كفاءة ا هيل الرحفييؽ وتسعاي هؼ ازاء ال ظعؾرات 

ر اكهر  ؽ اه سا ها الس زايدة االاقان عمى  ويد ال دمي  واه ساو االطراف الس حارعة باتراز الشر
 (2)بات راو ا ؽ رجال االع و كمها عؾا ل از د  ؽ خظر ال بظية االع  ية لمحرب".

فرعيؽ ي شاول االول قؾاععد الحساةعة الخا عة ولورض" قؾاعد تساةة الرحفيؽ نقدؼ السظمه 
 لمرحفييؽ و خرص الهاني لسرادر الحساةة الخا ة لمرحفييؽ".

 اية الخاصة للرحفيين ":_الفرع االول :_ قهاعج" الحس
 " لوععرض قؾاعععد الحساةعععة الخا ععة لمرععحفييؽ نقدعععؼ الفععر   لععى  ععع ث  حععاور ي شعععاول االول

الخا عة  حساةةالالقؾاعد الوا ة لحساةة الرحفييؽ ف رة الشزاعات السدمحة و خرص الهاني لقؾاعد 
تساةة الؾسائل قؾاعد مرحفييؽ في تال وقؾعهؼ اسرػ في قبزة الودو و خرص الهالر لقؾاعد ل

   والسودات الرحفية ".
 ":_فترة الشزاعات السدلحة لحساية الرحفيين العامة:_ "القهاعج  اوال

وفقععا لقؾاعععد القععانؾن الععدولي االندععاني السقععررة القانؾنيععة الوا ععة  ي س عع  الرععحفييؽ " بالحساةععة
 عمى الشحؾ االاي ":_

عسععال الحرعيععة باع بععار   ععدنيا _ الحساةععة "ال ععي ي س عع  بهععا الرععحفي هععي ترععانة  ععؽ اال9
 والسدنيؾن ليدؾا اهدافا عدكر ة ".

_ "ي س   الرحفيؾن الذيؽ ةقؾ ؾن بسهاو خظرة بات راو  س مكعااهؼ بكا مهعا بذعروط اال أن 2
 ال اكؾن هذ  السس مكات ذات طبيوة عدكر ة كسا هؾ الحال بالشدبة لحساةة السدنييؽ ".

  ا ةود جر سة ترب ". اؼ هجؾو   وسد ي دبه في ق ل  حفي_3
_وجؾب ا  يؽ تساةة افزعل لمرعحفييؽ العذيؽ يباشعرون  هعاو خظعرة )ال سعيسا السراسعمؾن 4

الرحفيؾن السو سدون لمقؾات السدمحة ( فهؼ ةح فغؾن بؾنعوهؼ السعدني بعرغؼ ال عرخيص السسشعؾح 
او لععؼ  لهععؼ  ععؽ الجهععات الحكؾ يععة الودععكر ة وعالسهععل ةجععه ات ععراو الرععحفييؽ سععؾاء كععان بحععؾزاهؼ

 ةكؽ لديهؼ بظاقة هؾ ة اهبت انهؼ  حفيؾن  كمفؾن بسهاو خظرة".

                                                 

(
5
لٕح لنصحيٕٕه اثىاء الىضاعاخ المغنحح فٓ القاوُن الذَلٓ االوغةاوٓ ع.ء فرحٓ عثذ الشيمه ا ،الحمأح الذَ ("

 ." 545،ص2555َاليقً االع.مٓ ،داس اليكش الجامعٓ ،االعكىذسٔح،

(
2
الكغىذس تالجٓ جالُا ،يمأح الصحيٕٕه ََعةائل االعة.و فةٓ اَقةاخ الىضاعةاخ الىةضاع المغةنا ،مقةا  المجنةح ("

 ... "253،2554الذَلٕح لنصنٕة االيمش ،العذد
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_" ةفقعععد الرعععحفيؾن تقهعععؼ فعععي الحساةعععة كسعععدنييؽ اذا  عععا قعععا ؾا بعععدور نذعععيط فعععي االعسعععال 6
 الودائية وشاركؾا في االعسال الحرعية ".

أن أن " الرحفييؽ السكمفيؽ بسهاو خظيرة ةوسمعؾن فعي اطعار الحعدود السفرونعة عمعيهؼ  لعى 
يهبععت الوكععس ،واذا اخظععؾا امععػ الحععدود فععانهؼ ةورنععؾن انفدععهؼ ل اهععاو بال جدععس و حر ععؾن  ععؽ 

 تقهؼ في الحرانة كسدنييؽ".
_" عمعععى االطعععراف السحارععععة أن ةفومعععؾا كعععل  عععا فعععي وسعععوهؼ لحساةعععة الرعععحفييؽ وعرعععؾرة 6

 خا ة ":_
 ميها الشزا  ".أ:_" ش  الرحفييؽ قدرا  وقؾال  ؽ الحساةة ند االخظار ال ي يشظؾؼ ع 

 ب:_" احذير الرحفييؽ ت ى يب ودوا عؽ  شاطق الخظر ".
ت_"  وا م هؼ في تالة اع قالهؼ  وا مة  ظابقة لسا اق زي بت اافاقية جشيب الرابوة السؾاد 

(75_935.") 
 ج_ "اقدةؼ  ومؾ ات عشهؼ في تالة الؾفاة او االخ فاء او الدجؽ ".

 :_لرحفيين في حال وقعههم اسرى في قبزة العجو"ل الخاصة قهاعج الحساية":_  ا  ثاني
" أن الرحفييؽ الذيؽ اقؾو سمظات بمدهؼ باع قالهؼ ةخزوؾن لقانؾن بمدهؼ وهعؼ ةح جعزون 

اأن الرعععحفييؽ العععذيؽ هعععؼ  عععؽ  عععؾاطشي دولعععة  الهعععة غيعععر اذا سعععسحت بعععذلػ ال ذعععر وات الداخميعععة 
يدون  عؽ القعؾانيؽ ال عي ادعرؼ ععادة  حارعة و كبض عميهؼ بؾاسعظة اتعد اطعراف الشعزا  فعانهؼ ةدع ف

وقععت الدععمؼ او سكععؽ اع قععالهؼ اذا كععان لععدػ الدولععة الحععاجزة اهععؼ كا يععة اععديشهؼ واذا لععؼ ةكععؽ كععذلػ 
"اأن الرعحفييؽ  عؽ  عؾاطشي اطعراف الشعزا  والعذيؽ ةقوعؾن فعي ايعدؼ الظعرف وجه اطع   سعراتهؼ

 االخر يشغر في ا رهؼ  ؽ خ ل الفئ ييؽ ال الي يؽ ":_
فئة االولى أن الرحفييؽ السو سديؽ  ؽ وزارة الدفا  او الذيؽ ةودون  راسميؽ ترعيؽ _" ال9

والذيؽ هعؼ  خعؾليؽ بالمحعا  بجيعؾش السحعارعيؽ ةرعبحؾن اسعرػ تعرب لكعؾنهؼ ةو بعرون جعزءا  عؽ 
 افراد لخرسهؼ ".

الودو _ "الفئة الهانية ":_ أن السراسميؽ الذيؽ ةو قمؾن في ب دهؼ او ارانيهؼ ال ي ات مها 2
ةجععه أن ال يشقمععؾا  لععى ارانععي الدولععة السح مععة ابععل ةسزععؾن ف ععرة االع قععال السفرونععة عمععيهؼ فععي 
بمدهؼ السح ل اواد ظي  سعمظات االتع  ل فعرض اقا عة جبر عة عمعى االشعخاص السحسيعيؽ و عشهؼ 
الرعععحفييؽ او ت عععى الكيعععاو باع قعععالهؼ السعععباب ا شيعععة قهر عععة شعععرط  راععععاة اتكعععاو القعععانؾن العععدولي 

 (9)نداني"..اال

                                                 

(
5
 ... "2الكغىذس تالجٓ جالُا ،المصذس الغاتق،ص("
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لذلػ "عمى اطراف الشزا  اؾفير الحساةة القانؾنية لمرحفييؽ باع بارهؼ اشخا ا  دنية وعدو 
  خالفة اتكاو الحساةة الوا ة السخررة لمسدنييؽ ".

 حساية الهسائل والسعجات الرحفية ":_قهاعج :_"ا  ثالث
ا يانععا  دنيععة  حسيععة   رافععق  حظععات االذاعععة وال مفز ععؾن واالجهععزة والسوععدات الرععحفيةاوععد "

أؼ  9977(  ععؽ البراؾكععؾل االنععافي االول لوععاو 48واععؼ ال  كيععد عمععى تساي هععا بسؾجععه السععادة )
ةجععه الوسععل دائسععا عمععى ال سيييععز بععيؽ اال يععان السدنيععة واالهععداف الودععكر ة وعال ععالي عععدو اؾجيععت 

بالحساةعة الوا عة ال عي  الوسميات الودكر ة اال ند األهداف الودكر ة فقط وا س   اال يعان السدنيعة
 (9)". .9949(  ؽ اافاقية جشيب الرابوة لواو 52ي س   بها السدنييؽ اس شادا  لى نص السادة )

 
 مرادر "الحساية الخاصة للرحفيين":_الثاني الفرع

  حعاور لعى  ع ث  الفعر ا ودد " رادر الحساةة الخا ة لمرحفييؽ ولورض امعػ السرعادر نقدعؼ 
ن الوععالسي لحقععؾ  االندععان و خرععص الهععاني لموهععد الععدولي لمحقععؾ  السدنيععة ي شععاول االول  االععع 

 ".9977و كرس الهالر لمبراؾكؾل االنافي االول لواو  9966والدياسية لواو 
 ":_1218:_ "االعالن العالسي لحقهق االندان لعام  اوال  

قععؾ  االندععان  ععؽ االععع ن الوععالسي لح 99وردت " الحساةععة الخا ععة لمرععحفييؽ فععي نععص السععادة 
))لكل شخص تق ال س   بحر ة الرأؼ وال وبير او ذسل هذا الحق تر  ت في اع شعا   9948لواو 

االراء دون  زععاةقة ،وفععي ال سععاس االنبععاء واالفكععار وامقيشهععا ونقمهععا ل خععر ؽ باةععة وسععيمة ودونسععا 
  (2)اع بار لمحدود "..

 ":_1266عام العهج الجولي للحقهق السجنية والدياسية ل:_ " ا  ثاني
(  عؽ الوهعد الععدولي لمحقعؾ  السدنيععة 99وردت "الحساةعة الخا عة لمرععحفييؽ فعي نعص السععادة )

 ."لكل  ندان تق في اع شا  آراء دون  زاةقة". 9)) "والدياسية في الفقرايؽ االولى والهانية
. لكل  ندان تق في تر ة ال وبير. و ذعسل هعذا الحعق تر  عت فعي ال سعاس  خ معف نعروب 2

مؾ ات واألفكار وامقيهعا ونقمهعا  لعى آخعر ؽ دونسعا اع بعار لمحعدود، سعؾاء عمعى شعكل  ك عؾب أو السو
 ." ظبؾ  أو في قاله فشي أو ب ةة وسيمة أخرػ ةخ ارها

 عععععؽ هعععععذ  السعععععادة واجبعععععات  2ادععععع  ب   سارسعععععة الحقعععععؾ  السشرعععععؾص عميهعععععا فعععععي الفقعععععرة  ".3
لكععؽ شععر ظة أن اكععؾن  حععددة و دععئؾليات خا ععة. وعمععى ذلععػ ةجععؾز  خزععاعها لععبوض القيععؾد و 

 :"بشص القانؾن وأن اكؾن نرور ة
 ".الت راو تقؾ  اآلخر ؽ أو سسو هؼ")أ( 

                                                 

(
5
 ".5545مه اذياقٕح جىٕف الشاتعح لعاو  52َالمادج ."3الكغىذس تالجٓ ،المصذس الغاتق،ص("

(
2
 ... "5542( مه االع.ن العامنٓ لحقُن االوغان لعاو 55المادج )("
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 (9)."لحساةة األ ؽ القؾ ي أو الشغاو الواو أو الرحة الوا ة أو اآلداب الوا ة")ب( 
 ":_1211االول السلحق باتفاقيات جشيف االربعة لعام  اإل افيالبرتهكهل :_ " ا  ثالث

(  عععؽ البراؾكعععؾل االنعععافي االول لوعععاو 79حساةعععة الخا عععة لمرعععحفييؽ فعععي  نعععص السعععادة )"الورد 
( عمى )) ةود الرحفييؽ الذيؽ يباشرون  هسعات 79اذ ازسشت الفقرة االولى  ؽ السادة ) 9977

 هشية خظرة في  شاطق الشزاعات السدعمحة اشخا عا  عدنييؽ "ا وازعسشت الفقعرة الهانيعة  عؽ السعادة 
كعععؾل االنعععافي االول عمعععى ))ةجعععه تسعععاي هؼ بسق زعععى اتكعععاو االافاقيعععات وهعععذا (  عععؽ البراؾ 79)

 (2)البراؾكؾل شر ظة أن ال ةقؾ ؾا باؼ عسل ةسء  لى ونوهؼ كاشخاص  دنييؽ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
5
 ... "5566اعٕح لعاو العٍذ الذَلٓ لنحقُن المذوٕح َالغٕ( مه 55المادج )("

(
2
 ... "5522مه الثشذُكُ  االضافٓ االَ  لعاو ( 25المادج )("
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 الخاتسة
بوععد "االن هععاء  ععؽ ك ابععة البحععر السؾسععؾو تساةععة الرععحفييؽ فععي القععانؾن الععدولي االندععاني اؾ ععمشا 

 سؾعة  ؽ الش ائ  والسق رتات و سكؽ ادارج اهسها باالاي ":_ لى  ج
 اوال  :_"الشتائج":_

_" اهععدف الشرععؾص القانؾنيععة ال ععي وردت فععي اافاقيععات جشيععب وعراؾكؾليهععا السمحمقععيؽ بهععا  لععى 9
 تساةة الدكان السدنييؽ  ؽ ا ار االعسال الودكر ة و ود الرحفييؽ  ؽ الدكان السدنييؽ ".

 قؾاعد الحساةة الخا ة لمرحفييؽ  ؽ ش نها االنرار ب مػ الفئة السج سعية "._ أن "ان هار 2
_ اود " جسي  الشرؾص الخا ة بحساةة الرحفييؽ تبرا عمعى ور  وال اخعرج  عؽ الجسعؾد  لعى 3

 تالة ال ظبيق الوسمي لها النها رهيشة بيد القؾػ السديظرة عمى السج س  الدولي ".
 ثانيا :_"السقترحات" :_ 
االافاقيععات الدوليععة ال ععي اكفعععل تساةععة الرععحفييؽ ا شععاء الشزاععععات لوسععل عمععى اعععادة  عععياغة _ ا9

 السدمحة الدولية وغير ذات الظاب  الدولي بالفاظ وانحة و ر حة وليدت  بهسة و م ؾ ة ".
_ " عمععى السج سعع  الععدولي أن ي حسععل السدعع ولية الدوليععة الكا مععة فععي تععال ان هععار قؾاعععد تساةععة 2

 ".الرحفييؽ 
_"ةجه ون  اور ب وان  و حدد لحالة الزرورات الودكر ة وعدو ال عذر  بهعا فعي أؼ  جعال 3

 كان".
 
 

 ادررررررررررررررررالس
 

 القران الكر ؼ 
 اوال :_ الكتب:_

 
أبعععؾ القاسعععؼ قعععؾر ، عععدخل  لعععى دراسعععات الدععع و والشزاععععات  ك بعععة االب كعععار، ركز دراسعععات  .9

 .2292و قافة الد و ،
أ ؾل الو قات الدياسية الدولية ،الدولة والفرد في األسرة الدولية ،لوسرؼ د.اتسد سؾ مؼ ا .2

 .9959، ،القاهرةالظبوة الهالهة،، ك بة االنكمؾ  رر ة 
بيبععععععععر جير بععععععععت ،السشغسععععععععات الدوليععععععععة ارجسععععععععة د.  اتسععععععععد سععععععععميسان ،  سدععععععععة سععععععععجل  .3

 .9974الورب،
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 .9984شر  وهد هشرؼ دونان،"جان بك يت ،القانؾن الدولي االنداني،اظؾر  و بادئت ،الشا .4
،الشاشعر 9968القانؾن الدولي الواو في وقت الدمؼ ،الظبوة الهالهة ،يشعاير .تا د سمظان د .5

 . 9968دار الشهزة الورعية، رر،
 .9964،القانؾن الدولي الواو ،الجزء األول، ظبوة شفيق ،ببدادد.تدؽ ألجمبي  .6
لسوارف باإلسكشدر ة ،الظبوعة الدعابوة د.سسؾتي فؾ  الوادة ،القانؾن الدولي الواو، شذ ة ا .7
،9969. 
سععهيل تدععيؽ الفعع  وؼ ود.عسععاد   رعيعع  ،القععانؾن الععدولي االندععاني ،دار الهقافععة لمشذععر  .8

 .2227وال ؾز   ،عسان ،
، شذؾرات السوهعد الورععي لحقعؾ  2عا ر الز الي ، دخل  لى القانؾن الدولي االنداني ،ط .9

 .9997التسر ،االندان والمجشة الدولية لمرميه ا
د.عبعععععععععد الحدعععععععععيؽ القظيفعععععععععي ،القعععععععععانؾن العععععععععدولي الوعععععععععاو،الجزء األول ، ظبوعععععععععة الوعععععععععاني  .92

 .9972،ببداد،
عبععععد الوز ععععز  شععععدوة عبععععد الوز ععععز ابععععؾ خز سععععة ،الحساةععععة الدوليععععة ل طفععععال ا شععععاء الشزاعععععات  .99

،دار الفكععععععععر 9السدععععععععمحة ،دراسععععععععة  قارنععععععععة بععععععععيؽ الفقععععععععت االسعععععععع  ي والقععععععععانؾن الععععععععدولي الوععععععععاو ،ط
 .2292،ي،االسكشدر ةالجا و

ععع ء ف حععي عبعععد الععرتسؽ   ،الحساةعععة الدوليععة لمرعععحفييؽ ا شععاء الشزاععععات السدععمحة فعععي  .92
 ". 2292القانؾن الدولي االنداني والفقت االس  ي ،دار الفكر الجا وي ،االسكشدر ة،

عسععر  حسععؾد السخزو ععي ،القععانؾن الععدولي االندععاني فععي نععؾء السحكسععة الجشائيععة الدوليععة  .93
 ".2228دار الهقافة لمشذر وال ؾز   ،عسان ، ،9،ط
فرقعععد عبعععؾد ععععؾاد الوانعععي،تق األ عععؽ الذخرعععي ونعععسان ت القانؾنيعععة ،دار شععع ات لمشذعععر  .94

 .2299والبرا جيات، رر ،
البشيسععي ،األتكععاو الوا ععة فععي قععانؾن األ ععؼ ،قععانؾن د .  طموععت البشيسععي ،اتكععاو األ ععؼ  .95

 . 9972الد و ،القاهرة ،أطمس ،
د الذعععععععععععععع لدة ،القععععععععععععععانؾن الععععععععععععععدولي االندععععععععععععععاني ،بععععععععععععععدون طبوة، ك بععععععععععععععة دار "  فهععععععععععععععا .96

 .2225الفكر،القدس،
 واهععدات الدعع و فععي القععانؾن الععدولي الوععاو، شععركة  ظععاب  الظععؾعجي ، حدععؽ عمععي جععاد  .97

 .492،ص9987ال جار ة ،
، دار الفكعععر الجعععا وي ،االسعععكشدر ة 9 ش رعععر سعععويد تسؾدة،القعععانؾن العععدولي االندعععاني ،ط .98

،2229. 
 ".2292،دار وائل لمشذر،عسان ،9ر الوشبكي ،القانؾن الدولي االنداني ،ط"نزا .99
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 ثانيا :_ الرسائل واالطاريح الجامالية :_

تساةعععة السعععدنييؽ فعععي الشزاععععات السدعععمحة فعععي القعععانؾن العععدولي  ل اتسعععد خميعععل ألوبيعععدؼخميععع .9
لوالسيععععة اإلندععععاني والذععععر وة اإلسعععع  ية،أطروتة دك ععععؾرا   قد ععععة  لععععى جا وععععة سععععانت كميسشعععع س ا

،2228. 
قرعععي  رعععظفى عبعععد الكعععر ؼ اعععيؼ ، عععدػ فاعميعععة القعععانؾن العععدولي االندعععاني فعععي الشزاععععات  .2

 .2292السدمحة الدولية وغير الدولية ،رسالة  اجد ير ،جا وة الشجاح ،
"   لظفعي ،اليععات الس تقععة فععي نظععا  القعانؾن الجشععائي الععدولي االندععاني ،دراسععة  قارنععة  .3

 .2226،دار الفكر والقانؾن السشرؾرة ، ،رسالة  اجد ير  شذؾرة
 :_  ثالثا :_السجالت والجوريات

الكدعععشدر بعععالجي جعععالؾا ،تساةعععة الرعععحفييؽ ووسعععائل االعععع و فعععي اوقعععات الشزاععععات الشعععزا   .9
 ..853،2224السدم  ، قال السجمة الدولية لمرميه االتسر ،الودد

لسدعع قبل الورعي،الوععدد  حدععؽ عمععي جععاد ، واهععدات الدعع و فععي القععانؾن الععدولي ، جمععة ا .2
953 ،9999.  

 
 
 

 رابعا :_ االتفاقيات والهثائق الجولية
 " 9977لواو  البراؾكؾل االنافي االول .9
  ذرو  االافاقية الدولية لحساةة الرحفييؽ".  .2
 ".9927اافاقية الهاؼ لواو  .3
 ".9929اافاقية جشيب  لواو  .4
 ".9949اافاقية جشيب الرابوة لواو  .5
 .. ".9948لحقؾ  االندان لواو  الوالسي ؽ االع ن  .6
 .. ".9966الوهد الدولي لمحقؾ  السدنية والدياسية لواو  .7
 


