
 3، العجد  16، السجلج التربية األساسيةكلية أبحاث مجلة 
 

666 

 الوضع القانوني للمقاتلني غري الهظاميني فرتة الهزاعات املسلحة
 م.د. حال امحد حممد الدوري

 جامعة املوصل/ كلية احلقوق

 13/1/2121؛ تاريخ قبهل الشذر :  3/11/2111تاريخ تدليم البحث : 
 

 :امللخص 
يعة اانعا ا  دول لمساعالمنؼ ينعا الشععامنؼ اع  الشتااعاس السدعمحة أن مشاقذة الؽضع  الاعانؽن 

ة اعع  الاععانؽن العع ول  اؽااعع  ال وليععال اسععاشادا العع  مؽااععا جنعع ا واامععاا ينععا  ينععا تاس بععاو  دولعع 
الؽايععاس ولاايععا  الاعع  لاؽدىععاالسدععمحة  العدععيا ةاو العسميععاس  وععع  الحسمععةوقعع  احعع حا  ااندععان 
 الاعانؽن  والجع ا  والشاعا  ضع  ال حع ؽ م ضع  الاااع ة واااىعا  اع  ااااندعاان األما ييةالساح ة 

مجعا  الاعانؽن الععا  واسعيسا الاعانؽن الع ول  اؽجعو اععا  اع  والسخارعنؼ  حثنؼال عا مسعا داعا الفعمع 
 تاس باو  دول . دون ااكاااث وطبيعة الشتاع ىل ىؽ دول  ا  يناوالاانؽن ال ول  ااندان  

او  ة الفئعاسلشتااعاس السدعمحة ومعااعولح يع  السارعؽد والؽضعي  أن الي ف مؼ ىذا ال حع  
 الساععالمنؼ ينععا الشعععامنؼ ومعع   انط ععا ااشععخاا الاعع  مععؼ السسيععؼ اعع ىػ او ااا ععااىػ مععؼ ائععة  

معا ا سعيسا الفاييعة  او ااشعخاا قؽاا  الاانؽن ال ول  ااندان  ام  لمعغ الفئعاسوااامية الاؽاا  
  .9191جشيف الثالثة لعا  ياعمق والفايية 
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The legal status of irregular combatants during the 
period of armed conflict  

Researcher Hala A Mohammed  

 

Abstract: 
That the discussion of the "legal status" of combatants, non-regimes 

in armed conflict is not "desirable" according to the "rules of international 
law" unless they became after the military "campaign" led by the United 
States in "Afghanistan" the theme of the sea and "international legal" and 
writers and researchers in this subject without regard to the nature of the 
conflict is international or" non-international in character ".  
Targets "our research" to clarify the concept of armed conflict and those 
who are" fighters not the two systems" and the extent of the applicability 
of the rules of international humanitarian law to those groups, particularly 
the third" Geneva "Convention of 1949. 

 
 
 
 

 السقجمة
 اوال :_ التعريف بالبحث:_

 الائيدعععة واليامعععة احععع  الفعععاوع لسثعععل   الععع ول  ااندعععان   الاعععانؽن أن قؽااععع  ال وليعععة الساسثمعععة و
 ا  اخايااوالديطاة والا اة  إل  الاحيػ هولي ف قؽاا   قؽاا  الاانؽن ال ول  العا  والزاوا ة مؼ 

الاع   الزعحايااامشنعنؼ وحسايعة  السع نننؼ اااا عا  نحساية الدياوالاان  ايا لواساخ ا  ااسمحة او 
سععععععا  لشذعععععع  جععععععاا  العسميععععععاس العدععععععيا ة والاااليععععععة وضععععععسان لععععععؽانا حسايععععععة خاحععععععة واامععععععة لا

والبالؽاعععؽلننؼ  9191لععععا   الثاثعععةالفاييعععاس جشيعععف االفاييعععاس ال وليعععة اسعععيسا  ولعععع  ؛مساالمنؼلو 
والحرععانة ال وليععة  ؽانا الحسايععةاععااساسععية لئيدععة و وال اامععة الا الاانععتة  ايععا  السمحاععنؼ اإلضععااننؼ

والفئععععاس او ااشععععخاا ااخععععا  السذععععاااة اعععع  العسميععععاس  لساععععالمنؼلفئععععاس واشععععخاا االاانؽنيععععة و 
 .العديا ة والااالية اسيسا الفااة الا  لذي  حاااا او نتااا او اشفا مدمحا

tel:1949
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  مفيععؽ   يؽضعع  ااندعان  العع ول  الاعانؽن  اعع وا يؽجع  أ  لعا ععف واضع  او محعع د وجعام  
ة اسا ا يؽج  أ  لح ي   او لعا ف مان  وجام  السدمحاس والرااااس والعسمياس مشتاال اولعا ف
ىععؽ  لساعع او  االعع ااا او السعشعع  اععان السرععطم  و   الساالععل ينععا الشعععام ومعشعع    سفيععؽ وشععامل ل

  الحا   السعاوف واانؽن  ن انؽ الا شعسيا ىؽ و  اان يحيسيا الاانؽن الذ  ات أن  والحاو  الحا 
والؽحف او ااسػ  مح ديؼية الحاب الشتاع والرااع او الفئاس السذاااة ا  العسمياس واان ابااف

أن العععععع و  وحعععععع ىا مععععععؼ اععععععؽن الشعا ععععععة الدععععععائ ة اعععععع  لمععععععغ الفاععععععاة  العععععع و واععععععان ياارععععععا امعععععع  
  العسميعععاس سععؽا ا اانعععا مذعععاااة اعميععة اععع مذعععاااة أن لكعععؽن  ااععد دون  اشععخاا الاانؽن الععع ول  

يسيعؼ ،وفيسعا وعع  حرعل  او ائعاس اخعا   ااباااعا او ااعاادالحابية او مذاااة لؽجداية سؽا ا اانؽا 
قرعؽا ابنعا قع  يؽضع  الفاعو الع ول   منع اناع   الجن  او ام  ااقل السابعؽ  اطؽاأن يؽحف وال

دعععاج ة جسيعيعععا ا سعععيسا الحعععااس السحعععااس اللاطععع  ااحععع حا ا  محعععا العامعععة  ل شعا عععةالاععع  
ميع  الطا عق وسعيل و  سعاا ودمعااا   وال ذعا ة اامعا ىعذا  ات   وق  لحاا ا  حااس اثناة خطناة ال
او  وحعفاس وائعاس  اضعااة إلع  اعاوز وظيعؽا ااعااد الشتااعاس السدعمحة  ظيؽا اكاة قعانؽن باوز و ل

  .انا الشعامنؼيسيؼ أن يطمق امنيػ حفة  الانؽاع مؼ الساالمنؼ 
 :_ ثانيا :_اهسية البحث

ينعا الشععامننؼ ااعاة الشتااعاس  لمساعالمنؼالؽضع  الاعانؽن   اىسيعة ال حع  اع  مؽضعؽع  لعيعا
مشتااععاس السدععمحة ايشععا  وااحععشاف واانععؽاع السيؽنععة لشععيا  اعع  اااشععؽع ا سععيسا وععع  ال  السدععمحة
ينعا تاس الطعاو   لح ث اعنؼ دو  مخامفعة ونتااعاس مدعمحة لحرل و الا    مدمحة دولية نتاااس 

  حيؽميعععععة نعاميعععععة اعععععنؼ قعععععؽاس تاليعععععا سعععععؽا ا دااس داخعععععل ال ولعععععة اعععععنؼ او الاععععع  لحععععع ث    ول الععععع
 اسال ولة ونتااح ود  اخا  داخل  مدمحة نعامية  جساااسانؼ دمحة او الس السشذاة جساااسالو 

ا  اخعا  او ائعاس اباااع )ا  الشتاع السع و  لا خل فيوق  ال ولة ح ود  داخل ةم ول ة ق  لكؽن مدمح
لسثعل   الؽضع  الاعانؽن  مدع لة مذعيمة و  نثناسعاامعا ىعذا  اعؼ الشعتاع خااجيعة او اشخاحعا   مدمحة

 الؽض  الاانؽن  لمساالمنؼ  . ام   ا  او ينا م اشا  ا  وذيل م اشا  ااما ق  يشعيسلمغ الحااس 
  ثالثا:_اسباب اختيار السهضهع :_

ااععاة الشتااععاس   لشعععامننؼالؽضعع  الاععانؽن  لمساععالمنؼ ينععا ا أن اخايععاا مؽضععؽع ال حعع  اعع  
 الشتاااس السدمحة يعؽد إل  ااس ا  االية اىسيا:_

تاس الطععععاو   ينععععا مشيععععا او  السدععععمحة ال وليععععة والرععععااااس لنععععاة الشتااععععاسواثععععاة و  ععععاد _ز 9
وا سععيسا الساعماععة   الاععانؽن العع ول  ااندععان   قؽااعع  ومعع   اااميععة مسععا يطععار اكععاة االاععتا   الع ول 

  .الانا نعامننؼ  لمنؼوحساية الساا
ينعا الشععامننؼ اسعيسا وعع  ظيعؽا ائعاس او  الساعالمنؼلؽضي  ائاس او احشاف كذف و _2

 الانا نعامننؼ ومعالجة وضعيػ الاانؽن  .لعاف و الساالمنؼاحشاف مؼ 
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 رابعا"_ هجف البحث :_ 
  ننؼينا الشععام معالجة ائاس او احشاف الساالمنؼ اذف ولسننت و ياسثل ى ف ال ح  ا  

الشتااععاس السدععمحة معشعع  او السارععؽد ووبنشععان الذععاوو الؽاجععر لؽاااىععا اعع  لمععغ الفئععاس ولؽضععي  
 تاس الطاو  ال ول   . ال ولية وينا 

 خامدا _اشكالية البحث:_ 
خاحععا اعع  مشععابق الشععتاع  دوليععا وضعععا قانؽنيععا  الاععانؽن العع ول  ااندععان س قؽااعع   اقععا     

السشرععؽا امنيععا اعع  ىععذه االفاييععاس   الحسايععة   انط ععا  قؽااعع  إلعع يععيد  تلععغ السدععم  والزععاواة
ببيععة الشعتاع  او لحمنل ولحعا   و ال د ىذا الؽض  ااكيفوالسؽاثنق وااااناس واااااف ال ولية 

 السدم  ا  تالو.
 ة امؽا مشيا :_ماالكت اشيالية ال ح  حؽ  جسلو 
 لفاييععاس سشرععؽا امععنيػ اعع  ااالالساععالمنؼ او ااشععخاا واااععااد مععؼ  فئععاسال_ىععل أن 9

معؼ البالؽاعؽ  ااضعاا    94  ،والسعادة الااوععة السعادة   اسعيسا اع  جشيعف الثالثعةال ولية  الفايياس 
 الحرا؟.ام  سبنل واادة او ماااة  9111ااو  لعا  

وىععل مععؼ   ينععا الشعععامننؼ الساععالمنؼ او معشعع    مفيععؽ لح يعع   اعع  الاؽسعع وااميععان  _ ىععل2
 الساالمنؼ ينا الشعامنؼ  . ائاس اخا  ضسؼ  اا وادااا اااادا اوادمالسسيؼ 
الععؽاادة اعع  نرععؽا االفاييععاس والسؽاثنععق واااانععاس والرععيؽ   ال وليععة   اؽااعع ال_ ىععل 4

 لمساالمنؼ ينا الشعامنؼ  .ال ول  الؽض  الاانؽن  كافية  لاؽانا الحساية ولح ي   
   سادسا :_ مشهجية البحث :_

 ح  ام  :_اااس  ال  
جا س الا    الاانؽنية االفايية و  مزسؽن الشرؽا ولفدنا لحمنلوال اع  ا  لحمنمي ا  _مشيج9

  ومعااعة الشرعؽا الحاميعة والاع  قعااس الاانؽن  لمساالمنؼ الؽض  لاح ي   ايا االفايياس ال ولية 
 ل ول  .الشتاااس السدمحة ال ولية وينا تاس الطاو  ااس او ااشخاا اااة  لامغ الفئ
  ينععا الشعععامنؼ الساععالمنؼاو احععشاف السذععسؽلة  الفئععاس  اؽضععي ا ا  وحعع يادالععو مشيجععا   _2

 والؽض  الاانؽن  اسا  الحا   . اسا  الذاوو و
   سابعا: _خطة البحث :_ 

اع  ثعاث م احع  لزعسؼ ااو  اقازعا أن ييعؽن ال حع   او مذعيمة معالجة اشعياليةأن   
لفئعععاس واعععال الثالعع    ينعععا الشعععامننؼ لسفيعععؽ  الساععالمنؼ الثععان   وخرععع   الشعععتاع السدععم  مفيععؽ 

  .الساالمنؼ ينا الشعامنؼ
 السبحث االول
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 الشزاع السدلح""مفههم 
او ااقععاس  اعع  مجععا  العاقععاسيععع  اساسععا   الشتااععاس ال وليععة ال حعع  اعع  مؽضععؽع ان 

شاااة وا يخف  ام  اح  ان  ؛ ةالعاقاس ال ولي  اطؽاا  الشتاع السدم  سفيؽ ىذا اللطؽا ال و  ات 
الععذ  مععؼ العع  نععتاع  لاعاجععل ولنععاة شعع ليا ولاحععؽ  او حععاا  دولعع  ازمععةو قعع  لشطمععق او لبعع أ الشععتاع

  الشتااعاس ال وليعة وضعؽع ولم ح  اع  مؽ ؛  اديا ة او اقارادية او امشيةالسسيؼ ان ياخذ حؽاا  
 مفكعععا ؼ   الشتااعععاس ال وليعععة لسؽضعععؽع،واسعععس   الحعععا  العالسيعععة الثانيعععة ا سعععيسا وعععع  مجعععا  واسععع  

الشتااعععاس حعععل   امععع  دااسعععة   الدعععا  ال وليعععة وااعععتس اوحعععاث  9) وااسعععفة ا يععع يؼوامسعععا  قعععانؽن 
  السطمععر ااو   ياشععاو  مبععنؼالس حعع  العع  مط  نادععػ الشتااععاس ال وليععة ولم حعع  اعع  مفيععؽ   ال وليععة

   .انؽاع الشتاااس ال ولية  اؼ  و خر  السطمر الثان  لمح ي   والشتاع ال ول  الاعا ف 
 السطلب االول

 "بالشزاع الجولي"التعريف 
دولنعععنؼ او اكثعععا   الساشاقزعععة اعععنؼ شخرعععنؼ والشتااعععاس ال وليعععة  لمعععغ ااداعععا اس  يارععع 

الفرععل الدععادل مععؼ منثععا  اامععػ لدععؽ ة السشازاععاس ال وليععة الععؽاادة   لاؽااعع  وااععا  حميععا  يدععاؽجر
    2) .الساح ة

اعنؼ   مفاجئعةلمعغ السرعال    يال عا  معا لكعؽن   ون وانو  لشعاق  اع  السرعال عااو آخا و 
ميعع دة معع  مرععال  معنشععة محعع دة و محفععاع امعع  لالسؽقععف  لععيد  العع  لرعععن وقعع  بععاانؼ او اكثععا 

مدعاؽ اس  وخااجيعة او داخميعة اسعائل ضعاد اؽ ااسعاخ ا  الفعمع  ااسعاعسا  و  ااساع اد اوقاامية 
  4)او اقارادية او اديا ة  سياسية  ق  لكؽن مخامفة 

او  يشذعععع  اععععنؼ دولاععععنؼمععععؼ السسيععععؼ ان  الععععذ     او الاععععؽلا الخععععافو ععععا  اخععععاون انععععو 
مععععنؼ او ااضععع  او ميقعععا  حععادثامععع  قعععانؽن  او قعع  ييعععؽن  مؽضعععؽع شخرععنؼ او اكثعععا حعععؽ 

ة الاانؽنيعع   اضعااة الع  ل عايؼ اع  الحجع ااقارعادية او الدياسعية او العدعيا ة سرعال  الاععاا  ل
   9) .وخرؽحيا

مذعاواة معؼ مرعال  او الخااعاس ولعااضعاس ازعاا  الىعؽ   الشعتاع  ومؼ ىشا نا  ان 
مؼ  اشخاا الاانؽن  انؼ شخرنؼ او اكثا  سياسية او اقارادية او اجاساعية لكؽن  السسيؼ ان

                                                 
(1)

اؽٙش فمٙاء ٚوراب اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ فٟ  ُٚ٘ ِٚٓ ُِٕٙ ِاسٞ تاسن ل١ٌٛد ٚو١ٕس تٌٛذ٠ٕغ ٚجْٛ ت١شذْٛ"

 ."اٌفمٗ اٌغٛف١رٟ
(2)"

،ػّاْ ،االسدْ 2ٓ اٌفرالٚٞ ،اٌّٛجض فٟ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ ؛داس اٌصمافح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،طأ.د ع١ًٙ دغ١

 ."131ؿ 2111
(3)

دغ١ٓ إتشا١ُ٘ لادسٞ،إٌضاػاخ اٌذ١ٌٚح دساعح ٚذذ١ًٍ،داس اٌىراب اٌصمافٟ ٌٍطثاػح ٚإٌؾش ٚاٌرٛص٠غ،األسدْ، "

 ".16،ؿ2116
(4)

صاسج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثذس اٌؼٍّٟ جاِؼح تغذاد ،و١ٍح اٌمأْٛ د.ػقاَ اٌؼط١ح،اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ ،ٚ"

 ".1665،جاِؼح تغذاد  ٚاٌغ١اع١ح،اٌطثؼح اٌصاٌصح ،
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ية او سياسعية او ادعيا ة او اقارعاد  لكؽن اسع اوو ااو حااا اال  نتااولاعسق لشسؽ ال ول  العا  
 .  امشية

 _ الشتاع السدم    ى   اشاحاومؼ الاعا ف اااه نا  ان 
 .زاا  ا  السرال  السخامفةل -9
  .الاانؽن ال ول  العا اشخاحا ا    الشتاابااف  -2
  والؽسائل الدمسية الشتاااس لمغ الازااباس و حل اميانية  -4

 
 السطلب الثاني

 "الشزاعات الجولية"انهاع 
 معععاينااامععا ودععبر لععع د  ةحعععؽبولعيععا   الشتااععاس ال وليععةانععؽاع  يرعععر الحعع ي  اععؼ

اععع  حعععنؼ ىشعععا  السيؽنعععة لمشعععتاع   اابعععااف يعاسععع  امععع  اععع د  معيعععااات ان ىشعععا   لادعععيػ الشتااعععاس
 .ااىسية الخطا او معياا  معياا ثال و  ببيعة الشتاااس يعاس  ام   معياا اخا
اابععععة اعععاوع ياشعععاو  الفعععاع ااو   نادعععػ السطمعععر الععع   الشتااعععاس ال وليعععة  انعععؽاع ولععععا  

و خر  الفاع الثان  لمح ي  اؼ الشتاااس مؼ حنع    اابااف السيؽنة ليا الشتاااس مؼ حن  
و يعؽن الفعاع   معؼ حنع  خطؽاليعا واىسنايعا و يعال الحع ي  اع  الفعاع الثالع  لمشتااعاس   ببيعايا 

 .  ياا د اابااف السذاااة ان الااو  لم ح  ا  الشتاااس مؼ حن  
 الفرع االول 

  "االطراف السكهنة لها"الشزاعات من حيث 
اابععااف السيؽنععة ليععا العع  نتااععاس دوليععة ونتااععاس ينععا تاس  لادععػ الشتااععاس مععؼ حنعع  

اػ ات انو ق  يعق يػ  وااساشاد ام  ىذا الااديػ ؛ سياسية لكؽن قانؽنية وق  لكؽن  وق ؛  باو  دول 
السدعمحة ينعا تاس  ائعاس السيؽنعة لم ولعة ولععاف والشتااعاس ف و ابعااأ  انؼ   ح ود ال ولة داخل 

اعنؼ شخرعنؼ او اكثعا معؼ  وعزيا م  ال ع  ااخا او   ال و  او ق  لكؽن انؼ   الطاو  ال ول 
    9) ولعاف والشتاااس السدمحة ال ولية .  اشخاا الاانؽن ال ول  العا 

 
 
 

 الفرع الثاني 
 "من حيث طبيعتها"الشزاعات السدلحة

                                                 
(1)

 .46اٌّقذس اٌغاتك،ؿدغ١ٓ إتشا١ُ٘ لادسٞ،
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نععتاع قععانؽن  ونععتاع سياسعع  ونععتاع اقارععاد    لرععشف الشتااععاس مععؼ حنعع  ببيعععة الشععتاع العع 
  9) .أ  حدر نؽع السرمحة السازااة او السرمحة مؽضؽع الشتاع  ونتاع حزاا  امس 

 الفرع الثالث
  "خطهرتها وأهسيتها"الشزاعات من حيث 

وا ىا ااسال ا  اىسية الشتاع   الشتاااسيسيؼ اااساد معياا الؽسائل السداعسمة ا  حل  
يسيؼ حميا والطا  الدمسية لخامف اؼ الا  ييؽن حميا واساخ ا  األسمحة والاؽة  او خطؽالو

الشتاع  ))والاؽ  وان الشتاع السدم  الخطا ىؽ   انالؽ  ااوااؽا))والعشف و عبا ا  تلغ ااساات 
أو الاامنل مؼ و او السحاا  الع  ام  الخرػ فيو ازا  الال باف و حاو  فيو الذ  يدع  

  2) .   أىسية الطاف األخا
البؽسعشة والياسعغ  ومعؼ امثمايعا نعتاع الشتاااس الخطنعاةمؼ   الشتاااس ال يشية والعايية  ولرشف

األاااقعة اؽجعؽد قعؽائػ و سعسا   امعػ وعع  الاعادة  اسيسا وع ؛ اليؽلؽ والاؽسا  وال حنااس الكبا  انؼ 
ىعععيا  الاعععادة   ارعععائل اليؽلعععؽ إلوعععادليػ إوعععادة جساعيعععة أاععع ليا وأاععع مايا   أاععع اد ابنعععاة معععؼ الاؽلدععع 

  4)ا  السشطاة ااد.  الؽض  لػ ياخذوا أ  إجاا  جاد،ال اكافؽا والاحذيا مؼ انفجاا   األاااقة 
ؽسعائل  احمعو  و اارعا  نعتاع مدعم  دولع  وحن  ا ياحؽ  إل    خطؽاة اوق  ييؽن الشتاع اقل 

سعؽ     العذ نعتاع ال حعا ؼ مع  قطعا حعؽ  وعع  الجعتا مثعا  تلعغ   سية او قزعائيةسمسية او دامؽما
  9) . 2002محيسة الع   ال ولية اا   اؽاسطة حيػ حادا اؼ 

 الفرع الرابع
  "عجد األطراف السذاركة فيها"الشزاعات الجولية من حيث 

يشذع  اعنؼ  سسيعؼ اناعنؼ بعاانؼ أ  معؼ ال قع  ييعؽن ثشعائ او الشتااعاس ال وليعة  لشتاع ال ول ا
 مايععازاسااو الاسععسية  حرععاناسالح وديععة او امعع  نتااععاس لكععؽن ويالبنايععا سدعع لة معنشععة ودولاععنؼ 

حعؽ    الععاا  وايعااننتااعاس   امثمايا؛ومؼ  دولانؼ  يا  انؼق  نتاع اخا  ةااجانر او أيالخاحة و
  5) . 9190اا    شد العا  

أ  يشذ  انؼ اكثا مؼ   الشتاع ال ول  جساا  ييؽن  اعش ئذ  ابااف الشتاع ال ول  وق  لاع د
 مخامف الحااس واامؽا حؽ او اكثا مؼ شخرنؼ مؼ اشخاا الاانؽن ال ول  العا  دولانؼ 

                                                 
(1)

ؽاسي سعٛ،اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ ،ٔمٍٗ إٌٝ اٌؼشت١ح ؽىش هللا خ١ٍفح ٚػثذ اٌّذغٓ عؼذ ،اال١ٍ٘ح ٌٍٕؾش "

دمحم اٌّجزٚب، اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ ، ِٕؾٛساخ اٌذٍثٟ  ".263،ؿ1662ت١شٚخ ،.ٚاٌرٛص٠غ،

 ."663،ؿ6،2116،طاٌذمٛل١ح
(2)

 .52د.دغ١ٓ اتشا١ُ٘ لادسٞ،اٌّقذس اٌغاتك،ؿ
(3)

عرأٍٟ ١ِغٍش،وٛفٟ أاْ سجً عالَ فٟ ػاٌُ ِٓ اٌذشٚب،ؽشوح اٌّطثٛػاخ ٌٍرٛص٠غ ٚإٌؾش،ت١شٚخ  

 .116_116ؿؿ ،2116،ٌثٕاْ،اٌطثؼح األٌٚٝ،
(4)

 .53د.دغ١ٓ اتشا١ُ٘ لادسٞ،اٌّقذس اٌغاتك،ؿ
(5)

 ..3٘اِؼ سلُ  333د. ع١ًٙ دغ١ٓ اٌفرالٚٞ ،اٌّقذس اٌغاتك،ؿ
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ال و  الساحالفة م    مثا  تلغ نتاع مجسؽاة دو  م  مجسؽع دو  اخا   وق  ييؽن م  
مؼ حن  ا د ال و  الا   ااول  والثانية العالسنانؼ لحابنؼ وا سبباودو  السحؽا والا   ألسانيا

شاااا او دخما الحا ؛او ق  ييؽن انؼ مجسؽاة دو  ودولة واح ة مثا  تلغ مذاااة الع ي  
وا السيلسااس والسشازااس  ولدؽ  لمغ 9110 الاحالف األنكمؽ اما ي  ض  العاا  اا   مؼ دو 

  9)الحا . انيا  حالة لمعؽدة إل  الرم  و الساشازاة انيا ا  مؼ حزؽا اابااف 
 لثانيالسبحث ا

 السقاتل غير الشظامي""مفههم 
اابعبنشاس ا  مشارف   ااما يية  إل  قااا السحيسة  ياج   لعبنا الساالمنؼ ينا الشعامنؼ

ايعععذا   ااما ييعععة خاجعععا السحيسعععة ااععع   ،  الحعععا  العالسيعععة الثانيعععةالاعععان السشرعععا  اسعععيسا اوعععان  
وسفيععؽ     ياععاالاععانؽن العع ول  اعع د قمنععل مععؼ الخبععاا  اعع    انشسععا ىشععا  السفيععؽ  او ىععذا السرععطم

   2).ايذا السفيؽ  او ىذا السرطم ا لاا الاالبية اا أن   ينا الذااننؼ  الساالمنؼ
نادععػ الس حعع  إلعع  مطمبععنؼ ياشععاو  ااو  لعا ععف   ولعععا   مفيععؽ  الساالععل ينععا الشعععام 

 ينا الشعام  . اااىا ا  الساالل الؽاجر لؽ  لمعشاحا  و خر  الثان    ينا الشعام  الساالل 
 السطلب االول 

 غير الشظامي""تعريف السقاتل 
الساالل ينا الشعام  اا انو احع   وعع  احع اث الحعاد  اذعا  مؼ ح اثة مرطم  والايػ 

 ومداعسل ام  نطا  واس  . مرطم  دااا 2009مؼ يمؽ  
السطمعععر إلععع  ثاثعععة اعععاوع يخرععع  ااو   نادععػ  ولعععا   لعا عععف الساالعععل ينعععا الشععععام 

لماعا ععععف االفععععاق  لمساالععععل ينععععا  و خرعععع  الثععععان    الفايعععع  لمساالععععل ينععععا الشعععععام  لماعا ععععف 
 لماعا ف الازائ  لمساالل ينا الشعام  . و يال الثال    الشعام 
 
 
 
 

 الفرع االول 
 "للسقاتل غير الشظامي"التعريف الفقهي  

                                                 
(1)

 ".334د. ع١ًٙ دغ١ٓ اٌفرالٚٞ ،اٌّقذس اٌغاتك،ؿ"
 (2)

ٟ ٠ؼٛد اعرخذاَ ِقطٍخ اٌّماذً غ١ش إٌظاِٟ إٌٝ لشاس اٌّذىّح اٌؼ١ٍا االِش٠ى١ح فٟ لض١ح و٠ٛش٠ٓ ع١أذ"

،ف١ٍ١ة عأذص اٌٛال٠اخ اٌّرذذج االِش٠ى١ح تّٛاجٙح اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ فٟ  1642اٌذذ٠س ػٕٙا فٟ ِرٓ اٌثذس ػاَ 

 . ".2،ؿ6/11/2116اٌؼشاق ،فٟ دٛاس ٌٗ ِغ ؽثىح االراػح اٌثش٠طا١ٔح ،
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وحعفة  وىعؽ وحعف  ينعا الذعاا  والساالعل  ل ينا الشعام  الساال يعاف وع  الفايا    
 ة م اشععا  و ذععاااؽن وعسميععاس وادواا الععذيؼ يذععاااؽن او الفئععاس واابععااف جسيعع  ااشععخاا لمحععق 

أن ييععؽن ليععػ  ا ائيععة دون  الحابيععة العدععيا ة الاعع  يسيععؼ أن لؽحععف وانيععا اسميععاس اعع  اااسععا 
ااا ااىػ وا ىػ  ايسيؼ مؼ ثػاذلغ ئية او العديا ة والااا  او والسذاااة واااسا  الع ا لاخي 

او  وقعؽايػحعا    الحا  )اسا   سا  اا او احشاف ائةواداااجيػ ضسؼ  حفيػ او لشريفيػاو و 
   9).  الع و و   الطاف ا  ي زةالق   امنيػ اثشا  العسمياس 

ييؽن  ا  الااا  دون أنمذاا  ذخ  وحفة ل وحف   الساالل ينا الشعام وق  يعاف  
وااعععا لاؽااععع    الساالعععل الذعععاا  وضععع   ا  شعععاوو الاععع  لؽادىعععا االفاييعععاس الاععع  لساعععش  مدعععاؽفيا
  2) .  الحا   وقؽاننؼ

 ثشيعاهيحسعل اع    الساالعل ينعا الشععام  رعطم  حعفة وم سعاح اث ا أنالع ول    الفاو و ا  
 لعايػ ولؽحعف ااومعة حااعاس السيجعل ،االجانر الدياس    سياس  والثان  قانؽن  وحفنؼ ااو  

 حيعععا الس عععادا وااؼ اععع  اسمنايعععا العدعععيا ة اععع اشاحعععاىا لخعععاا  ا  معععؼوعزعععكعععؽن أن  يعععةواااىاا
ومعؼ    مااومعة حااعة وعع ىا ة ذعاعيال ىعذا الؽحعف يفاع ىاو   الاعانؽن الع ول  ااندعان الساااة ا   

ثعػ لفاع  لمعغ الحااعة و   ماعالمنؼ ينعا شعااننؼواااااد السشخابنؼ اامغ الحااعاس   اشاحاىاثػ يع  
لفاع   لذىر إل  اوع  مؼ تلغ ايع  ال ا  دولي ا  قانؽني ا  شخروااقااا وذاانايا وع ىا  ااااااف ايا

 الاانؽن ال ول  ال و  الا  لخالف وح ث مثل ىذا ااما اان  لؽ ببقو والكامل ،قزنايل العادلة 
واحع حا مععسيعا أن لعػ ناعل ععالػ لاع  ا  و وانامبعا معؽاز ؼ العلاحؽلا  وم ادئو واسدو وقؽاا ه  

؛ ليععععا ايانيععععا السدععععاال ولععععيس دو  ومافيععععاس ومنميذععععياس ارععععاواسجسيعيععععا مجسؽاععععاس ااىاايععععة و 
يععيد    الساالععل ينععا الشعععام  امعع    اااىععاا  ابععا  وحععف اتا أن الثععان  ىععؽ قععانؽن   الؽحععف

ادة اععؼ ا اععل يعابععا تلععغ يعشعع  انكععاواودععطيا اععل حاعع  ا ياساعع   حاععؽ   الساالععل ايععة  إلعع  أن يفاعع 
الاشعععيػ العع ول  اععل وحاعع  عععؽدة إلعع  ماحمععة قبععل   واللماععانؽن العع ول  ااندععان  السفيععؽ  ااساسعع  

   4) .  الاانؽن ال ول  ااندان  نذؽ  قؽاا  العرؽا الداواة 
  الساالعل ينعا الذعاا ياعا وان طعا  وحعف    الاعانؽن الع ول  خباا  وىشا  اأ  ل ع  مؼ 

  شعععااة وعععا  وولعععا اامشيعععة اامشيعععة او الذعععاااس العدعععيا ة الخاحعععة مشيعععا  ااس ااعععااد الذعععا امععع  
الععذ  لبشاععو لسفيععؽ   الساالععل ينععا الشعععام   الؽاسعع  او السعشعع  أن الاعا ععف واسععاش وا اعع  تلععغ إلعع  

                                                 
 (1 "(

 Course on the law of armed conflict armed forces ,C6,p2." 
 (2)  

ض
 _

"اٌذسذ١ؼ
.

 The Taliban ALQaeda and the determination of illegal  comdatants 

,American journal of internation law VOL.96.2002,p.892."  
 (3)"

اتشا١ُ٘ عالِح ،اٌجشائُ ضذ االٔغا١ٔح ،اٌّذىّح اٌجٕائ١ح اٌذ١ٌٚح ،اٌّٛائّاخ اٌذعرٛس٠ح ٚاٌرؾش٠ؼ١ح ،اػذاد د.

؛د.ادّذ اتٛ اٌٛفا ،إٌظاَ االعاعٟ ٌٍّذىّح اٌجٕائ١ح اٌذ١ٌٚح 64_62،ؿ ؿ 4،2116االعرار ؽش٠ف ػرٍُ ،ط

؛د.دغ١ٕٓ فاٌخ 126_1،ؿ ؿ2111ٚػاللرٗ تاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌذعاذ١ش اٌٛط١ٕح ،اٌّجٍح اٌّقش٠ح ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ ،

 ".122،ؿ1666ػث١ذ ،اٌمضاء اٌذٌٟٚ اٌجٕائٟ ،داس إٌٙضح اٌؼشت١ح ،
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الععذ  يحسععل ،ا امؽخمععي  يؽاناعع لسعاامععنؼ اعع  ا مجسؽاععة مععؼ لبا ععا احاجععاز  اعع  اادااة ااما ييععة 
ا  ىذا الساا  يطار وىشا سيا  ؛  الاؽة لم ااع مخؽا واساخ ا   ة يؽحف وانوشاعيورفة الدار 
اامشيععة ا سععيسا اعع  حععا  حسميععػ الدععار ومععشحيػ  ماعيعع   الذععاااسشععاعية اسععل معع   وىععؽ مععا 

اعععل ااععااد الذععاااس اامشيععة قاععل السعع نننؼ اسععا ليععػ ييععاميػ وعسميععاس حععق وىععل ي لخؽ ععل واسععاخ امو
  ؟ا الخاحة ا  العا  

  إلعع  انععو مععؼ الرعععؽبة الاسننععت اععنؼ ااععااد  JOHN HUTSONالفقيععو) وىشععا ااعع  اكعع ،و  
اسعععمحة اولؽماليييععة واولئععغ ااشععخاا العععذيؼ شععااة وععا  وولععا اامشيعععة الخاحععة الععذيؼ يحسمععؽن 

يعسمعععؽن امععع  زاع الاشااعععل امععع  قاااعععة الطا عععق ،وات أن السدعععيولؽن اععع  اادااة ااما ييعععة وحعععفؽا 
السذا و ايػ مؼ اازا  لشعيػ الااا ة وبال ان السحاجت ؼ ا  معااعل يؽاناشعامؽا وعانيػ الع ي  مؼ 

ماععالمنؼ ينععا نعععامنؼ امععا ودععبر مذععاااايػ اعع  اااسععا  الع ائيععة وذععيل م اشععا او اااعع يػ العع اػ 
أن اازعا     JOHNHUTSONالساد  لسثل لمغ اااسا  الع ائيعة وامع  ىعذا ااسعال ااابعا) 

الخاحععة اعع  العععاا  وااااندععاان يسيععؼ ااا ععااىػ ماععالمنؼ ينععا شععااننؼ او ينععا  الذععاااس اامشيععة
نععععامنؼ اسعععيسا انيعععػ يعسععع ون لااعععل السععع نننؼ الععععت  وان اسعععائجاا ااشعععخاا ولعععؽجنيسػ لمقيعععا  

     . 9)اشذاباس لع  مذاااة م اشاة ا  اااسا  الع ائية  
 الفرع الثاني 

 "امي"التعريف االتفاقي للسقاتل غير الشظ
ينععا   الساالععل  9111والبالؽاععؽ  ااضععاا  ااو  لعععا   9191الفاييععاس جشيععف لعععا    لجعع 

 ة او ا  أ  اسل مؼم اشا  ادواا ق  لكؽن و السذاااؽن جسي  ااشخاا وحفة لوحف   الشعام 
ااا عااىػ  ايسيعؼولعذا  ليعػ والااا  ق  لسش   خي الا ا ون اية الع ائية السدمحة الحابية و  اااسا 

 الخرععػوقععؽايػ اعع   القعع   او  لعع     حععا  او اسععا  الحععا ااسععا  )ائععة و لرععشيفيػ ضععسؼ ا
 الع و  .

او مجسؽاعة دو   ا  دولةلمساالل  الشعام    وبسا أن قؽاا   الاانؽن ال ول  ااندان   لسش 
 سولمسميذعيااو ا  ااد يسعش  حعفة ادعيا ة ورعؽاة اسعسية   ةسدمحال اسشتاااللكؽن بااا ا  ق  

وا يسيععؼ أن ييععؽن محععل ، نؽن شععاا ؽن ماععالم   حععفة اسععنا حععا  ومععؼ ثععػ يعابععاون سال طععة ايععاال
بالسععا يععاػ وسؽجععر لمععغ العسميععاس احاععاا   الع ائيععةالحابيععة  معسميععاسااشععااا  والسجععاد و اةااضععلمس

وحف)اسعععنا  او اسعععاىػ يعععاػ معععشحيػ القععع   امعععنيػواععع  حعععا    الاعععانؽن الععع ول  ااندعععان قؽااععع   
  2)الحا . اسا   الحا  

                                                 
 (1)

"JULIN E.barnes ,Michael Nscael ,and john Huston ,balck water possible unlawful 

combatants ,October 15
th

 ,2007,P P 1_4."   
 (2) 

٠جة ِالدظح أْ اٌّماذ١ٍٓ اٌؾشػ١ٓ ِٛجٛد٠ٓ فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ إٌضاع فٟ جٙر١ٓ اٚ اوصش أٞ أْ اٌمٛاخ "

١١ٓ ٠ّصٍْٛ دشوح ذذشس ٚط١ٕح ،اٌٍجٕح اٌّغٍذح ٌذٌٚح ذماذً اٌمٛاخ اٌّغٍذح ٌذٌٚح اخشٜ ،اٚ أْ اٌّماذ١ٍٓ اٌؾشػ
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العسميعاس اشعاااكا م اشعاا اع  ا  العسميعاس العدعيا ة او الحابيعة  الس ننؽن  اشااا اما حالة  
 ايسيؼ أن ياساعع  ؽن ينععا نعععامن ؽن ماععالم  فيععع  او يعابععا السعع ننؽن اااسععا  الع ائيععة الحابيععة او 

  وليعة لمرعمنر ااحسعاالمجشعة ال وبيذا الر د اك س    الشعام  الساالل الا  ياسا  ايا مايازاسااو
 الاع  لطبعق ااعاة الرعااااس او   لاعانؽن الع ول وااا  لاؽاا   ا  الساالل ينا الشعام  إل  الاؽ  وان 

شا طة ا   يياميػ  مؼ اليجؽ  وحساية وحرانةياساعؽن  م ننؽن يعاباون ال ولية  )الشتاع الشتاااس
السععع ننؽن الحابيعععة او الاااليعععة و  ةاااسعععا  الع ائيععع ايعععة اسعععل معععؼ  اععع  او اعمععع  دوا م اشعععاوايعععة 

يعاػ انيعا  الاع   العؽبش  لم ولعة لاانؽن لاؽاا  ا وااا   جشائيايخزعؽن لحق الاااض  و حق مد لايػ 
وبعع   ؛العسميعاس العدعيا ة او الع ائيعة الحابيعةاع  ااشعااا  الفعمع  والس اشعا  سجاد احاجازىػ و

الساخرعنؼ او الساعالمنؼ ينعا  ينعا  اابنؼاو يعاػ وحعفيػ ورعفة )السحعاا   او محع يذعااااحيان 
    9)الذااننؼ  .

 الفرع الثالث 
 للسقاتل غير الشظامي""التعريف القزائي  

  ينععا الشعععام  الساالععل  2)  اعع  قزععية اعؽ ؼ 9192السحيسععة ااما ييععة العميعا اععا  اااعا  
ورعؽاة   ااما ييعةالؽايعاس الساحع ة  اا  اع   العذيؼ يع خمؽن  او اااعااد او الفئعاس ااشعخااىعػ 

 ا  ت  مع نياع وماخفنعنؼ الع و ماشكا ؼ الا  ياؽاج  انيا اا ماواا و  خمدةمخ ية او وذيل خف  )
او  او لعميسععاس لاؽجنيععاس او يذععاامؽن وااععا  الععذيؼ يعسمععؽن   األمععا يننؼ  الااايععاتلععغ يشطبععق امعع  

مشيعا االكعا  ااسعا  او اليع ف  لمعع وام  ال خؽ  لكؽن لمغ الاؽاس لاوعة سداا ة قؽاس مدمحة و
والحيعععاة   او العععة الحعععا العععة  اععع منا القيعععا  وااسعععا  لخا بيعععة او الاجدعععس والدعععع  لا ائيعععة و  ااععععا 

 . 4)     يعاباون او يع ون و ؽحفؽن وانيػ ماالمؽن  ينا شاانؽن او ينا ماخرؽن 

                                                                                                                                            

اٌذ١ٌٚح ٌٍق١ٍة االدّش ،ٚسؽح ػًّ تؾأْ اٌذٚس اٌّالئُ ٌمأْٛ إٌضاػاخ اٌّغٍذح فٟ اٌذشب اٌؾاٍِح ػٍٝ 

 ".2،ؿ2114االس٘اب ،اراس ،
 (1) "

ICRC ,internation humanitarian law at the national level .impact and role of  

national committees ,Geneva ,2003,p239." 
 (2)
و٠ٛٓ ٟ٘ اٌمض١ح اٌرٟ ػشضد ػٍٝ اٌّذىّح االِش٠ى١ح اٌؼ١ٍا ٚاٌرٟ ذرٍخـ ٚلائؼٙا أْ شّا١ٔح  "لض١ح  .

اؽخاؿ ِٓ اٌشػا٠ا االٌّاْ لذ دخٍٛا اٌٛال٠اخ اٌّرذذج االِش٠ى١ح تؼذ ذٍم١ُٙ ذذس٠ثاخ خافح تاٌرخش٠ة ٚاٌرجغظ 

ٌذشب ت١ٓ اٌّا١ٔا ٚاِش٠ى١ا ،فثؼذ عرح اؽٙش ِٓ ضشب ت١شي ٘استش ،أضٌد فٟ اٌّا١ٔا ٚرٌه فٟ اػماب اػالْ ا

 13غٛافح اٌّا١ٔح شّا١ٔح ِٓ إٌّؾأج اٌثذش٠ح االٌّاْ ػٍٝ اٌغٛادً االِش٠ى١ح ػٍٝ ؽىً ِجّٛػر١ٓ االٌٚٝ فٟ 

ذ ٌرٕف١ز ِٙاَ ذخش٠ثح ِرٕىش٠ٓ تاٌضٞ اٌّذٟٔ ،ٚػٕ 1642دض٠شاْ ػاَ  16ٚاالخشٜ فٟ  1642دض٠شاْ ػاَ 

/ذّٛص ػاَ 2ٚلٛػُٙ فٟ لثضح اٌغٍطاخ االِش٠ى١ح ذمشس اعرٕادا الِش اٌشئ١ظ االِش٠ىٟ أزان "سٚصفٍد " " فٟ 

اػرثاس ))ج١ّغ االؽخاؿ اٌز٠ٓ ُ٘ ِٓ سػا٠ا ا٠ح دٌٚح فٟ دشب ِغ اِش٠ى١ا ،ٚاالؽخاؿ اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ  1642

ي فرشج اٌذشب ػٓ طش٠ك إٌّاطك اٌغاد١ٍح اٚ طثما ٌرٛج١ٙاخ اٌذٌٚح اٌؼذٚ ،اٌز٠ٓ ٠ذخٍْٛ اٌٛال٠اخ اٌّرذذج خال

اٌذذٚد اٌذفاػ١ح ٠ٚرّْٙٛ تاسذىاتُٙ اٚ ِذاٌٚح اسذىاتُٙ اػّاي ذخش٠ة اٚ ذجغظ اٚ اػّاال ػذائ١ح اٚ أرٙاواخ 

 .     "ٌمأْٛ اٌذشب ،ع١خضؼْٛ ٌمأْٛ اٌذشب ٌٍٚٛال٠ح اٌمضائ١ح ٌٍّذاوُ اٌؼغىش٠ح 
 (3)

 "supreme court of the united states ,Quirin case ,317U.S 1,63 CT ,2871 ed 3,1942 

US LEXLS 1119."  
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إلعع   اشععاا   2002 قععانؽن السحععاكػ العدععيا ة العدععيا ة ااما يعع  لعععا   اعع  حععنؼ نجعع  أن 
 العععذ  شعععاا او الفعععاد او السعععؽابؼ الذعععخ    وانعععو الساالعععل ينعععا الشععععام او مفيعععؽ    مرعععطم  

 او قعع    الؽايععاس الساحعع ة ااما ييععة ضعع  مؽجيععة ا ائيععة حابيععة قااليععة و اعع  ااسععا  مذععاااة اعميععة 
الؽايعاس  مؽجيعة ضع  ا ائيعة ماليا )م الغ مالية  لمقيا  وااسا  حابية او قااليعة و  داسا ماديااعميا 

)اع  ااااندعاان  وااعااد او اازعا   الاااع ةىذا يذسل ااازعا  او ااعااد لشععيػ   الساح ة ااما يية
 . 9)  او اية مشعسة او جية ااىااية ق  يال طؽن اياحااة بال ان 

 السطلب الثاني
 "الشظامي"سقاتل غير االساس "القانهني" لل

السطمعر إلع  اعاانؼ ياشعاو  ااو  نادعػ   م ساالعل   ينعا الشععامااسال الاعانؽن   للعا  
 لمساالل ينا الشعام  . و خر  الثان  لماكيف الاانؽن    ينا الشعام  اشاحا الساالل 

 الفرع االول 
 "الشظاميغير "عشاصر السقاتل 

 :_ اىسيايجر لؽااا مجسؽاة مؼ العشاحا   ينا الشعام  ابا   وحف الساالل 
ا  اااسا  الع ائية  اعم  او قانؽن اجازة او لاخي   شعام  ينا ال _ ايحسل الساالل 9

 العسميععععاس  شععععاااكو اعععع اوالعاععععا   ال وليععععة  الجشائيععععة  السدععععائمةمحععععا  لمعاععععا  او  مسععععا يجعمععععو اعععع 
 الع ائية . اااسا  
 اعععؽن اعمعععو قععع  شعععيللسدعععيولية الذخرعععية _ يجعععر أن ياحسعععل الساالعععل  ينعععا الشععععام   ا2

  .ااف الحا قؽاا  واا خاوجا ام  
سععاحو معع  واواد اميانيععة لسحاكسععة لسجععاد حسمععو الساالععل  ينععا الشعععام   إلعع  ايخزعع  _4
   2)اديا ة . اما  محاكػ  محاكساو
اكاسعععا  اسعععا  الحعععا  لعععع   )ااسعععنا  ومعاممعععة ميانعععة    ينعععا الشععععام  مساالعععل لعععيس ل_4
 لععذا ايعععؽ ييعععؽن امعععا  لثةب اععا الفاييعععة جشيعععف الثالساععععو اؽضعع  اسعععنا الحعععا   ماطم عععاس شععاوو و 

الع ائية يايػ  الحابية او الااالية اااسا العسمياس و  او م اشالو ا  مجاد اشاااكواما ؼ ااو  أن 
حامانععو واامعا الثعان  أن ؛ اسعنا الحعا  واالكعا  ااععا  ا لعع  جعاائػ فيسعا لعؽ اععان ياساع  اؽضع  

  .الحا  مح دة لو ز لعاؽبةيخز  ليد  إل  أن  اجاائية الساااة الا  ق  لكؽن  مؼ الزساناس
واع  حعااس  _ يخز   الساالل ينا الشعام  لحااس ااساجؽا  ينعا الخاضععة لماقاوعة9

امعع  مشععو  حرععؽ  وععالاؽة الاعع  قعع  لكععؽن ماديععة او معشؽ ععة او لعا زععو لعاؽبععة و يععة ال يععاػ اكااىععو
االااعا  حاع  مجعاد  وسحعا  اووسعائل االرعا  معؼ  إلع  جانعر حامانعوق  لكعؽن ميسعة  معمؽماس 

                                                 
 (1)

 ."2116/ذؾش٠ٓ االٚي ،16اٌّذاوُ اٌؼغىش٠ح االِش٠ىٟ ،"لأْٛ  .
 (2)

" john belling ,unlawful enemy combants opinion  juris ,P1." 
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ا   اازا اا ا  حااس اساثشائية ق  لكؽن و مؼ ينا العديا نؼاو ابااف او ائاس  واشخاا 
  9). المجشة ال ولية لمرمنر ااحسا  

امعع  ينععا محعع ودة ااععاة ااحاجععاز او حاعع   لااااععا   الساالععل ينععا الشعععام   اعععا _ي5
  2) .الفايية جشيف اااسا  الع ائية حدر مفيؽ  ااا اا أن انايا  

 الفرع الثاني
 للسقاتل غير الشظامي" "التكيف القانهني

أن ال حع  اع   الاكنيعف  الاعانؽن  لمساالعل ينععا  الشععام   ييسعؼ اع  نع  السعادة )الثالثععة   
 المجشععة ال وليعة لمرععمنر ااحسععا   واسعاش س 9191 السذعاااة   مععؼ الفاييعاس  جشيععف الثاثعة لعععا  

والسععادة  9191لسععادة )الثالثععة    السذععاااة مععؼ الفاييععاس جشيععف الثاثععة لعععا    امعع  نعع  اال وليععة
المجشععععة  ادععععاس   و 9111  مععععؼ البالؽاععععؽ  ااضععععاا  ااو  السمحععععق والفاييععععاس جشيععععف لعععععا  15)

او  )السععععع نننؼ السذعععععااانؼأن  )نععععع  السعععععؽاد ااعععععاه وعععععاال    )المجشعععععة ال وليعععععة لمرعععععمنر ااحسعععععا 
 السععاينا او اكسمعؽا  والذيؼ اساؽاؽااو /و  اسل ا ائ  اية  ا  او اعميا  ام اشا السذاااؽن اشاااكا 

 يععععع ون او يعابععععاون الفاييععععة جشيععععف الااوعععععة الاعععع  نرععععا امنيععععا  الساعماععععة والجشدععععية او الذععععاوو 
وذاو حالة ا   اايفا  لغ االفايية ،اما او ائاس او اباااا محسنؽن وااا لاؽاا  واحيا   اشخاحا
الثالثعة السذعاااة الفاييعاس اش  السادة دن  ااح  يع  محسيا وال سا  إل  الؽبؼ ايؽاانا الجشدية

  4). قانؽن ااا  اانا الفايية او مؼ البالؽاؽ  ااضاا  ااو  سؽا   15جشيف والسادة 
  إلععع  اوعععع  معععؼ تلعععغ اشععع ما اكععع س امععع  جعععؽاز المجشعععة ال وليعععة لمرعععمنر ااحسعععاوتىبعععا  

او محاكسايػ وذاو  والاحانق   اااة الحا الذااننؼ وينا الشعامننؼ منؼ الساالاو ااااا   حاجازا
الزعععساناس ااجاائيعععة  مععع  ضعععاواة لعععؽااا جعععت  معععؼاندعععانية الائاعععة اا سعاممعععة لعععاػ مععععاممايػ الأن 

 الازمة.الزاوا ة و 
وجععا  ل كنعع  الفاععو العع ول  امعع  اعع  او ااا ععاا الساالععل  ينععا الشعععام   اسععنا حععا  وىععؽ مععا 

ياساعع  ىععؽ اسععنا حععا      أن الساالععل ينععا الشعععام  Olivier Audeaud)  الفقيععوليععو تىععر ا
مفيعؽ  الساالعل واكع  أن    جشيعف الثالثعة  مؼ الفاييعة  السادة الخامدة ا امنيا )نروالذاوو الا  
الب يل يعاس  ام   السب أاا أن  الاانؽن ال ول    ينا واادا نرؽا وم ادا وقؽاا  ينا الشعام 

و سعاح ي زة الع و او الطعاف الخرعػ و يعؽن حعاما ا  او شخ  او ائة يا   اا أ  اا ااا 

                                                 
 (1) 

"Daniel knstroom Unlawful combatants .in the united  states : drawing the fine line 

between law and war ,Washington ,2005,p." 
 (2) 

 ."1646( ِٓ اذفال١ح ج١ٕف اٌصاٌصح ٌؼاَ 46_46اٌّٛاد ِٓ )"
 (3) "

ICRC ,internation humanitarian law at the national level <impact and role of  

national committees ,Geneva ,2003,p239". 
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مععالػ يععاػ اث ععاس ايععس تلععغ امعع  أن الجيععة السخارععة واث ععاس   اسععنا حععا يسيععؼ ااا ععااه واعع ه  
  9)والازية .ماخررة  لكؽن  قانؽنيةاو جية او محيسة  ىنئةايس تلغ ى  

 لثالسبحث الثا
 لشظامين" غير ا"فئات السقاتلين 

نادععػ الس حعع  إلعع  ثععاث مطالععر يخرعع  ااو    ينععا الشعععامنؼ لعععا  ائععاس الساععالمنؼ 
والسااومععععة   لمي ععععة الجساىا ععععة و خرعععع  الثععععان    ينععععا الشعاميععععة والفععععا  الساطؽاععععة لمسنميذععععياس 

 حاااس الاحا ا الؽبش   . السشعسة و يؽن الثال  لمح ي  اؼ 
 لسطلب االولا

 غير الشظامية ""والفرق الستطهعة  "ميةغير الشظا"السيليذيات 
  معععؼ الفاييعععة جشيعععف امععع  ااعععااد السنميذعععياس والفعععا  الساطؽاعععة  2/أ/9لزعععسشا  السعععادة ))

 ااخا   .
نادععػ السطمععر إلعع    ينععا الشعاميععة والفععا  الساطؽاععة   ينععا الشعاميععة ولعععا  السنميذععياس 

 ينا الشعامية . ثان  لمفا  الساطؽاةو خر  ال  السنميذياس ينا الشعامية ااانؼ ياشاو  ااو  
 الفرع االول 

 غير الشظامية ""السيليذيات 
او يشععع اا  الؽحععع اس الساطؽاعععة وسعععؼ اعععنيػاو / و/السنميذعععياس او ائعععاس وابعععااف  ااعععااد لسثعععل

يعسمععؽن اس او جسااععاس او ااععااد مجسؽاععوىععػ السااومععة السشعسععة الاعع  لعععاف و حااععاسالضععسشيػ 
 الجعي واع  حعااس لحعل محعل ،وقع   الؽ الاسسية و/او الاانؽنية شعاميةالجنؽ  الجش ا إل  جشر 

معؼ حعاناا ومحع ودا  قع  لذعيل جعت او / او  مشطاة او دولعة او امع  مععنؼا   او ل خذ ا يا اشو 
ومععؼ السسيععؼ أن لاكععؽن السنميذععياس مععؼ ااععااد او /وائععاس  ال ولععة او البمعع  اعع  مشطاععة معنشععة جععي 

او  أ  الطاف العع وااايا ال ولة السحاابة  لحسل جشدية او /و سؼم الاؽاس الساطؽاة واشخاا 
ينععا ال ولععة الاعع  ياساعععؽن وجشدععنايا او ااايععا ااايععا دو  ابععااف او ماطععؽانؼ مععؼ مجسؽاععة مععؼ 
و  خععذ حيسيععػ اعع  مثععل  اس العع ائاة اعع  الشتااعع و / او بااععا  بااععاليدععا احععا ا الاعع  اخععا  دو  

 وااعععااف قؽااععع   اعع  انط عععا  قععؽاننؼ و العععؽبشننؼااحعععمننؼ او   لمععغ الحعععااس حيععػ معععؽابش  ال ولععة
مسعؼ ياطعؽع الع و  السحاابعة أ  ائعاس او ابعااف واشعخاا امعا ااايعا مؼ حن  السعاممة ؛الحا  

ضعع  دوليععػ ومعع نيػ الدععار السحاابععة )قععؽاس الععع و  او يحسععل اععؽاس ال حععفؽف او إلعع  جانععر اعع 
وااعااف قؽااع  ااندانية او ااخايية ب اا ووااا لس عادا و  السعاممةالاسا  وحق ليػ اا ي وبم انيػ 

                                                 
 (1)

،ؿ ؿ ٠2112اع١ّٓ ٔفمٟ ،ِشوض اع١ش اٌذشب _ِٛضٛع جذاي ،اٌّجٍح اٌذ١ٌٚح ٌٍق١ٍة االدّش ،"

213_214." 
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او  يػ او اسعاىػ وقعؽاحعا   ايػ اا  )ال ولعة الاع  ياساععؽن ايعا وجشدعنايػ مؼ جانر دولع  الحا  
   9).خؽنةالق   امنيػ ال ييؽن مؽقفيػ الاانؽن  والاسس  و رفؽن وال

السنميذعععياس الانعععا نعاميعععة اااعععا  قععع     معععؼ الفاييعععة جشيعععف الثالثعععة2/أ/9السعععادة   )واانعععا 
معععؼ  او و /مجسؽاعععاس  مجسؽاعععةوىعععػ وحععع اس ااحايعععاو ينعععا الشعاميعععة وابماعععا امنيعععا وحعععف 

او ىعػ ااشعخاا او العدعيا ة االتاميعة  خع مايػمسؼ انينعا مع ة   ةالعديا ااشخاا او الفئاس 
ال ولعة جعت ا معؼ قعؽاس لكشيا ليدعا ؽح اس او افا  اشاااكا اعميا و يذاااؽن مسؼ ااحاياو الفئاس 

 .بيا ليا و  الشعامية ولخز  لقيادة مديولة خاحةالسدمحة 
 الحال الس ن الس نية الا  قا  ايا  سذاااة سيؼ ايااد مثا  ام  اسل السنميذياس وى  الو 

الحا  العالسية الااز ة لبم اىػ   سانيةاللاؽاس ا  امجيييا )الحال الس ن  البمجيي   اثشا  مااوماو 
اعا  ز عا الخااجيعة االسعان    وىؽ ما اشعاا النيعا إلع  )مذعاااة الحعال السع ن  البمجيي    و  ااول

اعع   واكعع   ةينععا مذععاواااسععاا لسععاال واكعع  وععان لمععغ اااععااد او ااشععخاا او الفئععاس   9195
  2) .  امنيػ  9101ائحة اىا  لعا   انط ا  
الاسننععت اعععنؼ  واكعع  ضعععاواة  9192  الحيؽمعععة البمجيييععة اعععا   جععا  ادامعع  وجععو الدعععااة و 

وىػ ا  حنؼ يع  الثان  منمذيا   قؽة اديا ة  ؛ات يع  ااو   الحال الس ن  العامل وينا العامل 
اشععا ا امعع  امععا  وذععيل مدععاعجلاسععا اائيا  الطمععر مشيععا او /و وحعع اس احايععاو يععاػائععاس او /و 

ممععععتمنؼ    ن  ينععععا العامععععلالحععععال السعععع او ائععععاس او ابععععااف   ،وااععععااديرعععع ا النيععععا مععععؼ السمععععغ 
  4).  9101مؼ ائحة اىا  لعا    السادة ااول  والخزؽع لذاوو

 الفرع الثاني 
 غير الشظامية ""هعة طالفرق الست

وقععع  ،  العالسيعععة الثانيعععة اععع اياس الحعععا  إلععع    ينعععا الشعاميعععة الفعععا  الساطؽاعععة  لاجععع  اكعععاة 
 وقعع  انكععاس الع ائيععة وطا اععة م اشععاة ،لحابيععة ااناااميععة والعدععيا ة ا اااسععا اعع  ظيؽاىععا سععاىسا 

 او اية حفة قانؽنية لسشحيػ    وض  قانؽن ييا  الفئة واية ااااااف ل ا  لمغ الفااة ابااف الشتاع 
  اعععل لعععػ ااا عععااىػ الععع ول  ااندعععان  لاعععانؽن اػ اخزعععاايػ إلععع  قؽااععع  العععػ يعععحعععفة اسعععنا )حعععا   و 

او السعاامة  ل ولة الحاجتة ا الا  مؼ السسيؼ أن لاخذىا اوالا اان لاانؽن الؽبش خاضعنؼ لاؽاا  ا
 .ليػ

                                                 
 (1)" 

 ."661،ؿ1665، 6د.ػٍٟ فادق اتٛ ١٘ف ،اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ ،ِٕؾأج اٌّؼاسف ،االعىٕذس٠ح،ط
(2)

 1666شذٛوااٛي االضاافٟ االٚي ٌؼاااَ ( ِآ اٌث43ٚاٌّااادج ) 1646( ِآ اذفال١ااح ج١ٕاف اٌصاٌصااح ٌؼااَ 4اٌّاادج )" 

د.فالح اٌاذ٠ٓ ػااِش ،اٌّماِٚاح اٌؾاؼث١ح اٌّغاٍذح ،داس اٌفىاش اٌؼشتاٟ 1646اٌٍّذك تاذفال١اخ ج١ٕف االستؼح ٌؼاَ 

 ".233،اٌما٘شج ،دْٚ عٕح ٔؾش ،ؿ
(3)

 ".234_233د.فالح اٌذ٠ٓ ػاِش ،اٌّقذس اٌغاتك،ؿ ؿ  "
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  لعععػ لعامعععل 9919_9910واثشعععا   الحعععا  الفاندعععية _الباوسعععية الاععع  وقععععا لمفاعععاة اعععنؼ )
 جععاس الاععؽاس االسانيععة ااععااد أ  حااععة مععؼ حااععاس السااومععة الذعععبية معاممععة اسععا  الحععا  ،اععل 

 وااىااننؼ . قشاحةوااا ااىػ معاممايػ 
 ااععااد الفععا  الساطؽاععة ينععا الشعاميععة امععا وخرععؽا السااععت  الاععانؽن   ليععيا  الفئععاس اععان 

والؽضعع  الاععانؽن  الععذ  ياساعع  وععو اسععا  الحععا  اعع  حالععة القعع   امععنيػ او وقععؽايػ اعع   ياساعععؽن 
 اي   الع و .

جشدعية الطعاف اع  الشعتاع او قع  لكعؽن معؼ  وق  لكعؽن الفا  الساطؽاعة ينعا الشعاميعة لحسعل
جشدععية دولععة ثالثععة ليدععا بااععا اعع  الشععتاع واعع  حععااس نععاداة لكععؽن ااععااد الفععا  الساطؽاععة الانععا 
نعاميععة مععؼ ااايععا الععع و ولعععا  لمععغ الفئععاس نادععػ الفععاع إلعع  ثععاث محععاوا ياشععاو  ااو  الفععا  

لشتاع و خر  الثعان  لمفعا  الساطؽاعة الطاف ا  االساطؽاة ينا الشعامية لحسل جشدية ال ولة 
ينععا الشعاميععة مععؼ ااايععا دولععة ثالثععة ليدععا بااععا اعع  الشععتاع و يععال الثالعع  لمفععا  الساطؽاععة ينععا 

 الشعامية مؼ ااايا دولة الع و .
  الطرف في الشزاع:_ "غير الشظامية تحسل جشدية الجولة"اوال :_ الفرق الستطهعة 

الساععالمنؼ لمععغ الفئععة مععؼ  امعع  9)  9191لثالثععة لعععا  مععؼ الفاييععة جشيععف ا 9السععادة نرععا  
  اسعا  حعا   والاع  ييعؽن اع  حعا  القع   امعنيػ  ال ولعة الطعاف اع  الشعتاع مؼ ااايعا الذيؼ ىػ 

وا   اسعا  حعا الا  ياػ انيا احاجازىػ أن لعامميػ معاممعة اندعانية ومعاممعة   ام  ال ولة ياؽجر

                                                 
(1)

 ٘زٖ اٌؾشٚط ٟٚ٘ :_ 

ؤٚي ػآ ِشسعا١ٗ ،أٞ أْ ٠ىاْٛ اٌّماذاً خاضاؼا ٌرغاًٍ فاٟ اٌّغاؤ١ٌٚح د١اس ٠خضاغ أْ ٠مٛد٘ا ؽاخـ ِغا "_1

االدٔٝ الٚاِش االػٍٝ ٚفاٛال إٌاٝ اٌم١اادج اٌؼاِاح اٌّٛداذج اٌراٟ ذخضاغ تاذٚس٘ا الػٍاٝ عاٍطح ع١اعا١ح فاٟ اٌذٌٚاح 

 "،ٚاٌغشك ِٓ ٘زا اٌؾشٚط ذذم١ك ِا ٠ٍٟ:_

اٌذشت١ح الٚاِش اٌذٌٚح فرٕف١ز ذٍاه االٚاِاش ٠ضافٟ ؽاشػ١ح اخضاع ذقشفاخ اٌّماذ١ٍٓ فٟ ػ١ٍّاذُٙ اٌؼذائ١ح ٚ "أ:_ 

 ."ػٍٝ ففرُٙ ٚافؼاٌُٙ 

 ."ضثظ اٌّغؤ١ٌٚح فٟ اٌؼ١ٍّاخ اٌؼغىش٠ح طثما ٌغ١اع١ح اٌذٌٚح  "_2

اٌاضاَ افاشاد اٌمااٛاخ اٌّرطٛػاح ترطث١اك لٛاػااذ اٌماأْٛ اٌاذٌٟٚ ػٕااذ ذٕف١ازُ٘ االػّااي اٌؼغااىش٠ح اٌراٟ ذذااذد٘ا  "_3

 ."دٌٚرُٙ 

أْ ذىْٛ ٌٙا ؽاسج ١ِّضج ِذذدج ٠ّىٓ ذ١١ّض٘ا ػٓ تؼذ ،ار اٚجة اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ػٍٝ اٌّماذاً فاٟ اٌماٛاخ "شا١ٔا :_

" اٌّرطٛػااح ٚا١ٍ١ٌّؾاا١اخ اسذااذاء ِالتااظ ِذااذدج ٚدّااً ؽاااساخ ِٛدااذج ِمااشسج ِاآ لثااً اٌذٌٚااح ٚرٌااه ذذم١مااا ٌؼااذج

 . "اغشاك ِٕٙا اٌرؼشف ػٍٝ ٠ٛ٘ح اٌّماذً"أ:_

 ."ترغ١١ش اٌؾاسج ٌغشك خذاع اٌطشف االخش ٌىْٛ ٘زا اٌفؼً ِذشِا د١ٌٚا  ػذَ اٌغّاح ٌٍّماذ١ٍٓ"ب:_

أْ ذذًّ االعٍذح جٙشا ،تّؼٕٝ أْ ٠ذًّ االفشاد اٌمٛاخ اٌّرطٛػح اعاٍذرُٙ تقاٛسج ػ١ٍٕاح ٌرذم١اك  االذاٟ  "شاٌصا:

:"_ 

ذ ػازسا غ١ااش أْ ٠ىاْٛ اٌطاشف االخاش ػٍاٝ ت١ٕاح ِاآ اِاشٖ ِٚرخازا اٌذ١طاح ٚاٌذازس د١ااس أْ اخفااء االعاٍذح ٠ؼا"أ

 ."ِغّٛح تٗ فٟ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ 

 ."ذ١ّضُ٘ ػٓ غ١ش اٌّماذ١ٍٓ ِٓ  اٌّذ١١ٔٓ "ب:

االٌرضاَ تمٛا١ٔٓ اٌذشب ٚػاداذٙا :د١س اٚجة اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ػٍٝ وً ِماذً ذطث١ك لٛاػاذ اٌذاشب فاٟ  "ساتؼا :_

دغا١ٓ اٌفارالٚٞ ،لاأْٛ اٌذاشب اٌؼ١ٍّاخ اٌؼغىش٠ح ٚاال اػرثش فٟ ػذاد ِجشِٟ اٌذشب داي أرٙاوٙاا ؛"د.عا١ًٙ 

 . ."1646ِٓ اذفال١ح ج١ٕف اٌصاٌصح ٌؼاَ  4"اٌّادج .56ٚ_54،ؿ ؿ 1664،داس اٌمادع١ح ٌٍطثاػح ،
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 ػمااعععععتىوخرعععععؽا وضععععععيػ او ععععععامنؼ أيعععععة اشعععععيالية لثنعععععا لمعععععغ الفئعععععة معععععؼ الساعععععالمنؼ ينعععععا الش
     9). الاانؽن  

 ليدت طرفا في الشزاع:_ "غير الشظامية من رعايا دولة ثالثة"ثانيا:_ الفرق الستطهعة  
  مععؼ الفاييععة جشيععف الثالثععة إلعع  مدعع لة جشدععية الفععا  الساطؽاععة 2/أ/9 لععػ لاطععا  السععادة )

لساطعؽانؼ معؼ ا لخع  لدعاؤاس واشعيالياسانيعا باحعا  ، اا الا  لشسع  إلع  احع  ابعااف الشعتاع 
 ليدا بااا ا  الشتاع السدم   . جشدية دولة 

وعععانيػ ااجانعععر او السالتقعععة وىعععػ ااشعععخاا العععذيؼ )) الساطؽاعععؽن   و ععععاف الفاعععو  الاابععع 
يحسمؽن  جشدية دولة اجشبية و ماتمؽن لحدا  جسااة سياسية او حيؽمة شاعية و اؽمعؽن اااع يػ 

  2)  س او وع  مؼ الخ ماس العديا ة ا  م ة مح دة .الخ ما
وا يفا  الاعا عف ااعاه اعنؼ الساطععؽانؼ ااجانعر والسالتقعة ،اعع  حعنؼ أن اامعا يخامععف ات 

ااال م أن الساطؽع ا يي ف مؼ واا  لطؽاو الحرؽ  ام  ى ف ماد  او م الغ مالية لاا  اسمو
ي اعععو إلعع  العسععل الطععؽا  ىععؽ داسععو الشفدعع  الحاقععو ات  او ضععاا وععالطاف ااخععا اععل أن الععذ  

والمؽجدا  لمطاف الذ  ياطؽع لحداوو ؛ا  حنؼ أن السباا  ااسال لمسالت  ىؽ الحرؽ  ام  
يجعععر أن لاعععؽااا فيعععو اابععععة ميدعععر او يايعععة ماديعععة .وام  ىعععذا ااسعععال  اعععان ااجشبععع  الساطعععؽع 

 اشاحا  ى :_
 _  أن ييؽن الساطؽع اجشبيا .9
 ساطؽع ااجشب  إل  الفا  الاطؽعية مؼ لماا  نفدو ._  أن يشعػ ال2
_  أن لكععؽن لعع   ااجشبعع  الساطععؽع نيععة ا ائيععة واانزععسا  إلعع  احعع  ابععااف الشععتاع امعع  4

 حدا  الطاف ااخا .
_  أن ييؽن ااجشب  الساطؽع ل يو ااااعاد ايع لؽج  محع د وعان يعشعػ إلع  احع  الشعتاع امع  9

 ابااف ام  حدا  ااخا حدا  الطاف ااخا ولشراة اح  ا
 مععؼ 91قعع  ابماععا مدعع لة الساععالمنؼ ات نرععا السععادة ) 9924م ونععة لنبنععا لعععا  واانععا   

يع  اسنا حا  ال جش   يشاس  إل  أ  سار اعل ااشعخاا ))الس ونة )م ونة لنبنا  ام  انو 
اععععنؼ العععذيؼ يذعععيمؽن جعععت ا معععؼ الي عععة الجساىا عععة اعععع  دولعععة العععع و ،واعععل اولئعععغ ااشعععخاا السمح

   4).  والسرال  السخامفة لمجي  والا  لداىػ م اشاة ا  الحا  

                                                 
(1)

 . ."1646ِٓ اذفال١ح ج١ٕف اٌصاٌصح ٌؼاَ  4"اٌّادج  
)2(

"Ahmed SERHAL " Ies combatants volontaires en droit international public " These 

de Doctorat , Universite  de Paris ,1975 ,p.6."    
)3(

 "Ahmed SERHAL,op.cit .p.298."  
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  مععؼ م ونععة لنبنععا يسيععؼ ادخععا  ااشععخاا الساطععؽانؼ اعع  قائسععة 91ومععؼ  نعع  السععادة )
الجععي  ااما يعع  يزععػ اعع  حععشؽاو وان السدعافن يؼ مععؼ الؽضعع  الاععانؽن  اسععا  الحععا  ،اسعيسا 

 ا د ابنا مؼ الساالمنؼ ااجانر .
الساعماعة وحاعؽ   9101  مؼ الفايية اىعا  الخامدعة لععا  91إل  ن  السادة ) ىشاونذنا 

وواج ععاس العع و  وااشععخاا السحايعع يؼ امعع  أن السحايعع  الععذ  يععشعػ إلعع  قععؽاس دولععة محاابععة يفاعع  
حفة الحيعاد الاع  اعان ياساع  ايعا و عع  ماعالا يجعؽز اميعو اعل معا يجعؽز امع  الساعالمنؼ ،ولكعؼ ا 

   9)ن لعاممو معاممة اش  مؼ معاممايا لااايا الع و اؼ الذ   نفدو السشدؽ  اليو. يجؽز لم ولة أ
امعػ نجع  أ  نع  إلع  مدع لة الساطعؽانؼ  9191اما اؼ  مؽقف الفايية جشيف الثالثة لعا  

ااجانععر او السععؽابشنؼ ايعع  ا لفععا  انععشيػ وبععذلغ ياساعع  الساطععؽع اععشفس السعاممععة الاعع  ياساعع  ايععا 
 ن  و دافن  مؼ جسي  الحاؽ  السشرؽا امنيا ا  قؽاننؼ وااااف الحا  .الساطؽع الس 

 من رعايا دولة العجو:_"ثالثا:_"الفرق الستطهعة غير الشظامية   
مالتقعة انععو ات لععؽااس الذععاوو الساعماععة وععالسالت    الساطععؽع مععؼ ااايععا دولععة الععع و  ا يعع  

ؽحعععععف و  9111ضعععععاا  ااو  لععععععا    معععععؼ البالؽاعععععؽ  اا91اععععع  السعععععادة )  السشرعععععؽا امنيعععععا
  2)جشدية اح  ابااف الشتاع  . اش ما ايحسلالذخ  وانو مالت  

الذيؼ يحسمؽن جشدية  سؽابشنؼال حا  الاحا  يجا  و ومؼ جية اخا  اان الاعامل ال ول    
 الساطؽانؼ او منميذياوائاس واشخاا  والاؽاس السدمحة او والفا  ال ولة اا  او دولاو ااحمية 

الععذيؼ ىععػ اعع  حقياععة اامععا مؽابشععؽن لععاوعؽن لمطععاف الععذ  الاعع  القعع   امععنيػ   الخرععػ الطععاف 
 العاؽبة الساااة ا  الاانؽن الؽبش  .  ولدا  وحايػ  خؽنة اانيػ يعاممؽن ام  انيػ 

 السطلب الثاني

                                                 
)1(

 "Un neuter ne peut pas se prevaloir de sa neutralite:" 

a) "s,il comment des actes hostiles aun belligerent." 

b) "s,il commet des actes en faveur dun belligerent,notamment s il prend 

volontairement du service dans les rangs de la farce armee de lune des parties ." 

c) "En pareil cas ,le neuter ne sera pas  traie plus rigoursement  par le belligerent 

conter lequel ils est departi de la neutralite  que  ne pourrait l etre a raision du meme 

fait  un national de  lautre Etat  belligerent" Ahmed SERHAL,op.cit .p.299."  
ا"  2))

،"اػرّااذخ االداسج االِش٠ى١ااح فااٟ اٌؼااشاق ػٍااٝ  1666ِاآ اٌثشذٛوااٛي االضااافٟ االٚي ٌؼاااَ  46ٌّااادج 

ٌؼاشاق ٚفاٍد ِشذضلح اٌؾشواخ اال١ِٕح اٌخافح تؾىً اعاط ،تاٌشغُ ِآ أْ اػاذاد اٌماٛاخ االِش٠ى١اح فاٟ ا

اٌف ػٕقاش ،ِّاا ٠ضااػف اٌؼاذد اٌفؼٍاٟ ٌٍجا١ؼ  151اٌف جٕذٞ ،فاْ اػذاد اٌّشذضلح ٚفً إٌٝ  165إٌٝ 

االِش٠ىاٟ فااٟ اٌؼااشاق ٚفااٟ وراااب ٌٍااذورٛس تاعااً ٠ٛعاف ا١ٌٕااشب اٌاازٞ دّااً ػٕااٛاْ اٌّشذضلااح ج١ااٛػ اٌظااً 

أُٙ ذج١ٕاذ االجأاة ٠غرؼشك اٌّؤٌف ػثش فقٛي اٌىراب ا١ٌاح ػّاً ؽاشواخ االسذاضاق ٠ٚؼاشف اٌّشذضلاح تا

ٌخٛك اٌذشب ٠ؾىً ع١اع١ح لذ٠ّح ػٕذ اٌاذٚي ٚاالٚاالؽاخاؿ اٌّغارف١ذ٠ٓ ِٕٙاا فىاً االِثشٚط٠ٛااخ اتراذاء 

ِٓ ِقش اٌفشػٛا١ٔح اٌمذ٠ّاح ِٚاشٚسا تاالِثشٚطٛس٠اح اٌثش٠طا١ٔاح ٚدراٝ االِش٠ى١اح ا١ٌاَٛ اعارخذِد اٌماٛاخ 

ن ٚٚذاش ١ِٛ٠ااخ اٌذاشٚب اٌقا١ٍث١ح فاٟ اٌؼاشاق االجٕث١ح تؾىً اٚ تاخش فٟ اٌذشٚب ".ِاؤِٓ اٌّذّاذٞ ،تاال

 . "46_46،وٕٛص ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،تذْٚ عٕح ٔؾش،تذْٚ طثؼح،ؿ ؿ
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 الهبة الجساهرية "والسقاومة السشظسة"
 او اابعععععاافاو الفئعععععاس  او ااشعععععخاا او /و  لااعععععااد  الاعععععانؽن  السااعععععت يعععععاػ لح يععععع   لعععععػ

 مثععل ىعععذا خععذ وقعع  يا سعععاحيػ لمعع ااع اععؼ اوبععانيػإلعع  حسععل  او يدعععؽن  السعع نننؼ الععذيؼ ييبععؽن 
 /واو ةواخاياا عععورعععؽاة  النيعععا السععع نننؼالدعععيان  يشععع ا    ه عععة جساىا عععةحعععؽاة او وضععع   الؽضععع  
 السااومة السدمحة.ومشعسة 

ااخاياا عععععة   الي عععععة الجساىا عععععة اشعععععاو  ااو  ولععععععا  ىعععععذا السطمعععععر نادعععععسو إلععععع  اعععععاانؼ ي
 لمسااومة السدمحة  . و خر  الثان  

 الفرع االول 
 االختيارية""الهبة الجساهرية 

ش  السعععادة يعابععا ااعععااد او /ابعععااف او الفئععاس السيعععؽننؼ لمي عععة  الجساىا عععة  ماععالمنؼ وااعععا لععع
  مساععالمنؼاا لدععسنايػ او حععفايػ ا و سيععؼ أن يشعع  9191الثالثععة لعععا   الفاييععة جشيععفالااوعععة مععؼ  

 .  الشعامية ااااد الاؽاس السدمحة مؼ اابااف او /و وا يعاباون   ينا الشعامنؼ
اععؼ   الي ععة الجساىا ععةو ععع  اشرععا اعع   الاشعععيػ ىععؽ العشرععا السسنععت ااععااد او اشاحععا  

 لسااومععة  السشعسععة  ياععؽااا اعع  اازععا  ا اشرععا الاشعععيػاتا أن مسااومععة اااععااد او الفئععاس السيؽنععة ل
الي عة لع   ااعااد او اشاحعا او الفئعاس السيؽنعة لع   اازعا     الاشععيػ ا  حعنؼ ا وجعؽد لعشرعا 

  9)الجساىا ة .
الحالععة الاعع  يدعمػ لمذعععر انيععا وااشععااا   الي ععة الجساىنا ععة وانيعا   وقع  اععاف  الفاععو الع ول 

او مععا   الشخ عة ااااد   ىعػ معا يعععاف وعولع  الي عة الجساىنا ععة 2)اع  الحعا  داااعا اععؼ اا  العؽبؼ 
  الرعفة الاااليعة السذعاواةواقعاس    4)ايؽ ة ااناسا  إل  الؽبؼ الا  لحسعل بعاو  الفعاادة . يعاف 
السععععادلنؼ  اععععش   م ونععععة لنببععععا )الي ة الجساىنا ععععة  اعععع  او اازععععا  او الفئععععاس السيؽنععععة لعععععااععععااد 

يعاػ فيعو احعاا  ااقمعيػ العذ  يع ااعؽن اشعو   اا أن لنبنا انكا ىذه الرفة اع  أ  وقعا59و11) 
اععا  قاععا  وععع  تلععغ يعابععا اسععا مخالفععا لاععؽاننؼ الحععا  و ؽجععر السحاكسععة ومععؼ ثععػ لؽييعع  العاععا  

  مععؼ ااععان ااوادععل ضععاواة لععؽااا شععابنؼ اعع  ااععااد الي ععة الجساىنا ععة 90،وقعع  اوجبععا السععادة)
  ييعععؽن ااقمعععيػ قععع  لعععػ احاالعععو والفععععل ياساععععؽا ورعععفة الساالعععل الشععععام  وىسعععا ضعععاواة أن ا حاععع 

السعادة الثانيععة مععؼ ائحععة اىععا   اضععااا و   ياانعع وا اعع  قاععاليػ واعؽاننؼ الحععا  وااااايععاوامعنيػ أن  
او اازععا  او الفئععاس السيؽنععة اازععا   أن يحسععل ااععااديجععر ،  لمحععا  البا ععة شععابا ثالثععا مفععاده

                                                 
((1  "

 ". 1646اٌشاتؼح ِٓ اذفال١ح ج١ٕف اٌصاٌصح ٌؼاَ ٌّادج ا
((2  "

 ".  123_122د.فالح اٌذ٠ٓ ػاِش ،اٌّماِٚح اٌؾؼث١ح اٌّغٍذح ،ؿ ؿ 
((3

فاااٟ ٌثٕااااْ جاااذي اٌخااااؿ ٚاٌؼااااَ ،ؽاااشوح اٌّطثٛػااااخ ٌٍطثاػاااح  د.ص٘اااٛج ِجااازٚب ،اٌقاااشاع ػٍاااٝ اٌغاااٍطح"

 ."  114،ؿ2111ٚإٌؾش،اٌطثؼح االٌٚٝ،
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الدادسعععة معععؼ السعععادة الااوععععة معععؼ الفاييعععة جشيعععف  الفاعععاةواوادس  ، الي عععة الجساىنا عععة سعععاحيػ امشعععا 
  9)الذاو اااه  . 9191الثالثة لعا  

 الفرع الثاني 
  2)"السقاومة السشظسة"

البالؽاععععؽ  ااضععععاا  الثععععان  الفاييععععاس جشيععععف لعععععا  مععععؼ   4/9)و  9/2)نرععععا السععععؽاد   
     .  4) السااومة السذاواة او السشعسة  ام  مفيؽ    9111

   اماان اساسيان ىسا :_لسااومة السشعسةبنق اعل  او اطمر لاط
لانعسعة الحيؽميعة العالسعة والجعائاة يجعر أن  ال ولة )دولة ااحعل   اا  مؽابشنؼ:_  9

  9) الحيؽمة. لمغم  ىيا  السؽابشنؼ  لعاون ييؽن وفعل واا  
يععؽن أ  أن يجساعيععا   السشعسععة مسااومععة ااععااد او /و ابععااف الاسععل يجععر أن ييععؽن  :_2
  ايععة السحيؽمععة مفااعع ة مؽحعع ة لكععؽن اايمبيععة   ااقميععة الحاكسععةاساعع  مععا لكععؽن  جساىا ععا مطم ععا 

  5).لشعيػ مداال او مح د مسا ياطمر الؽح ة الجساىا ة 
ب اعا   مدعمحة ينعا نعاميعة قعؽاس ااعااد   السااومة السشعسةاو ااااد وائاس   ولعابا حاااس 

  2) الحاااس ىػ ماالمؽن قانؽننؽن  اان ىذه ومؼ ثػ   ة جشيف الثالثةالااوعة مؼ الفايي لسادة لش  ا
                                                 

 (1)
د.فالح اٌذ٠ٓ ػاِش،اٌّماِٚح اٌؾؼث١ح اٌّغٍذح فٟ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ،داس اٌفىش اٌؼشتٟ ،اٌما٘شج ،)تذْٚ  " .

 "ِٚا تؼذ٘ا. 56ذاس٠خ،.ؿ
((2  

إٌضاااي تٛعااائً اٌالػٕااف ،ِشوااض دساعاااخ اٌٛدااذج اٌؼشت١ااح  جاا١ٓ ؽاااسب ،اٌّماِٚااح اٌالػٕف١ااح دساعاااخ فااٟ"

 ".11ؿ2111،اٌطثؼح االٌٚٝ،ت١شٚخ ،ذّٛص /١ٌٛ٠ٛ،
 (3)

إٌؾاط اٌذٌٟٚ ٌّٕغ االس٘اب ِٚىافذرٗ ،ٚسؽح ػًّ تؾأْ دّا٠ح دمٛق االٔغاْ د١ٓ ٠ماَٚ "غاتٛس سٚٔا  .

 ".2،ؿ2114االس٘اب ،وٛتٕٙاوٓ ،اراس ،
((4

ماِٚااح إٌّظّااح ِاآ ا٘ااُ اٌرم١ٕاااخ إٌفغاا١ح راذٙااا ِصااً افااشاد إٌخثااح ٚاٌّجٛػاااخ ٚذؼااذ "اٌفااشق اٌطٛػ١ااح ٚاٌّ 

اٌقغ١شج اٌرٟ ذفىش تٍغح اٌّالدظاخ ٚاٌقٛس اٌز١ٕ٘ح ،ٚذغرخذَ اعرشاذ١ج١اخ ِؼاٌجح ٌٍّؼٍِٛاخ ِصاٌٙا االعار١الء 

ٌؼاَ فٛس اٌّاشأج ٚلذ اظٙشخ اعرطالػاخ اٌشأٞ ا1666ػٍٝ اٌغفاسج االِش٠ى١ح فٟ ا٠شاْ فٟ ذؾش٠ٓ اٌصأٟ ػاَ 

اٌغائذج ٔغثد االوصش٠ح ِٓ األِش٠ى١١ٓ اٌّغرجٛت١ٓ خقائـ ِفضٍح ٌٍٛال٠اخ اٌّرذذج ل٠ٛح ٚذرذٍٝ تاٌؾجاػح اِاا 

ا٠شاْ فضؼ١فح ٚذرغُ تاٌجثٓ ٚوأد اٌٛال٠اخ اٌّرذذج داعّح ٚل٠ٛح ت١ّٕا ا٠شاْ ضؼ١فح ِٚرٙا٠ٚح واس٠ٓ أ.ِٕغغاد 

١ٌاح ،ذشجّاح دغااَ اٌاذ٠ٓ خضاٛس ،داس اٌفشلاذ ٌٍطثاػاح ٚإٌؾاش ٚاٌرٛص٠اغ ٚا٠فاْ َ.اس٠غ٠ٛٓ ،ِثادئ اٌؼاللااخ اٌذٚ

 " .256،ؿ2113،عٛس٠ح _دِؾك ،اٌطثؼح االٌٚٝ،
("(5

 . " 12ج١ٓ ؽاسب،اٌّقذس اٌغاتك،ؿ
((6

اٌذشب تاٌّؼٕٝ اٌّمقٛد فٟ ٘زٖ االذفال١ح ٘اُ االؽاخاؿ اٌاز٠ٓ ٠ٕرّاْٛ إٌاٝ اداذٜ اٌفتااخ اٌرا١ٌاح "اعشٜ  

 :_"٠ٚمؼْٛ فٟ لثضح اٌؼذٚ

افشاد اٌمٛاخ اٌّغٍذح الدذ اطشاف إٌضاع ٚا١ٍ١ٌّؾ١اخ اٚ اٌٛدذاخ اٌّرطٛػح اٌرٟ ذؾىً جضءا ِٓ ٘ازٖ "_1

 ."اٌمٛاخ اٌّغٍذح 

افشاد ا١ٍ١ٌّؾ١اخ االخشٜ ٚاٌٛدذاخ اٌّرطٛػح االخشٜ ،تّآ فا١ُٙ اػضااء دشوااخ اٌّماِٚاح إٌّظّاح  "_2

اٚ خاسض الا١ٌُّٙ درٝ ٌٛ واْ ٘زا االل١ٍُ ِذرال ػٍٝ أْ  اٌز٠ٓ ٠ٕرّْٛ إٌٝ ادذ اطشاف إٌضاع ٠ٚؼٍّْٛ داخً

 ذرٛافش اٌؾشٚط اٌرا١ٌح فٟ ٘زٖ ا١ٍ١ٌّؾ١اخ اٚ اٌٛدذاخ اٌّرطٛػح تّا ف١ٙا دشواخ اٌّماِٚح إٌّظّح اٌّزوٛسج 

 ."أْ ٠مٛد٘ا ؽخـ ِغؤٚي ػٓ ِشسع١ٗ  "أ:_

 ."أْ ذىْٛ ٌٙا ٌٙا ؽاسج ١ِّضج ِذذدج ٠ّىٓ ذ١١ّض٘ا ػٓ تؼذ  "ب:_

 ."أْ ذذًّ االعٍذح جٙشا":_ض

 ."أْ ذٍرضَ فٟ ػ١ٍّاذٙا تمٛا١ٔٓ اٌذشب ٚػاداذٙا "د:_

 ."افشاد اٌمٛاخ اٌّغٍذح إٌظا١ِح اٌز٠ٓ ٠ؼٍْٕٛ ٚالئُٙ ٌذىِٛح اٚ عٍطح ال ذؼرشف تٙا اٌذٌٚح اٌذاجضج  "_3
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 السطلب الثالث
 التحرر الهطشي""حركات افراد 

الذيؼ يحسمؽن الدار مؼ اجل الاحعاا ىػ الساالمؽن يار   وااااد حاااس الاحا ا الؽبشية 
  9)لاا ا السرنا . ة اولسسااسة حايػ ا  ااساعساا والاخم  مؼ الديطاة 

،اعان ااعااد  الاحا عا الؽبشيعة  امع  حعا    اندجاما م  اضفا   حفة الشتاع السدم  الع ول و 
ورععفة الساالععل الاععانؽن  وبحايععػ اعع  الحسايععة الاعع  ياااىععا الاععانؽن العع ول    ىععذه الحععاو  ياساعععؽن 

الدعععيان  أن يسنعععت نفدعععو اعععؼ   لمساالعععل ،واععع  حعععااس ا يسيعععؼ  ااندعععان  لمساعععالمنؼ ورعععفة اامعععة
ادعععيا ة لحزعععنا ة  ايعععة اسميعععة اليجعععؽ  اواسميعععاس  مذعععاااا اععع امععع  العععايػ معععؼ اؽنعععو   نؼالسععع نن

وىععؽ مععا اكعع  اميععو   اؽضعععو اساالععل شععا طة أن يحسععل الدععار امشععا محافعععا ولكععؼ ي اعع  لميجععؽ  
    2)   .99/4السادة)ن  ااضاا  ااو  ا   البالؽاؽ  

                                                                                                                                            

ؽاخاؿ اٌّاذ١١ٔٓ االؽخاؿ اٌز٠ٓ ٠شافمْٛ اٌمٛاخ اٌّغٍذح دْٚ أْ ٠ىٛٔٛا فاٟ اٌٛالاغ جاضءا ِٕٙاا ،واال "_4

اٌّٛجٛد٠ٓ ضّٓ اطمُ اٌطائشاخ اٌذشت١ح ،ٚاٌّشاع١ٍٓ اٌذشت١ٓ ِٚرؼٙذٞ اٌر٠ّٛٓ ٚافاشاد ٚداذاخ اٌؼّااي اٚ 

اٌخااذِاخ اٌّخرقااح تاٌرشف١ااٗ ػاآ اٌؼغااىش٠ٓ ،ؽااش٠طح أْ ٠ىااْٛ ٌااذ٠ُٙ ذقااش٠خ ِاآ اٌمااٛاخ اٌّغااٍذح اٌرااٟ 

 ."٠شافمٛٔٙا

داْٛ ِٚغااػذُٚ٘ فاٟ اٌغافٓ اٌرجاس٠اح ٚاطماُ اٌطاائشاخ افشاد االطماُ اٌّالد١اح تّآ فا١ُٙ اٌماادج ٚاٌّال":_5

اٌّذ١ٔح اٌراتؼح الطشاف إٌضاع ،اٌز٠ٓ ال٠ٕرفؼْٛ تّؼاٍِح افضً تّمرضٝ أٞ ادىاَ اخشٜ ِآ اٌماأْٛ اٌاذٌٟٚ 

". 

عىاْ االساضٟ غ١ش اٌّذرٍح اٌز٠ٓ ٠ذٍّْٛ اٌغالح ِٓ ذٍماء أفغاُٙ ػٕاذ الراشاب اٌؼاذٚ ٌّماِٚاح اٌماٛاخ "_6

ْ أْ ٠رٛفش ٌُٙ اٌٛلد ٌرؾى١ً ٚدذاخ ِغٍذح ٔظا١ِح ؽش٠طح أْ ٠ذٍّٛا اٌغالح جٙشا ٚاْ ٠شاػٛا اٌغاص٠ح دٚ

 ."لٛا١ٔٓ اٌذشب ٚػاداذٙا 

 :"٠ؼاًِ االؽخاؿ اٌّزوٛسْٚ ف١ّا ٠ٍٟ تاٌّصً واعشٜ دشب تّمرضٝ ٘زٖ االذفال١ح "تاء :_

اٌّذرً ارا سأخ دٌٚح االدرالي ضاشٚسج االؽخاؿ اٌز٠ٓ ٠رثؼْٛ اٚ وأٛا ذاتؼ١ٓ ٌٍمٛاخ اٌّغٍذح ٌٍثٍذ  ":_1 

اػرماٌُٙ تغثة ٘زا االٔرّاء درٝ ٌٛ وأد لذ ذشورُٙ ادشاسا فٟ تادئ االِش اشٕاء ع١ش االػّاي اٌذشت١ح خاسض 

االساضٟ اٌرٟ ذذرٍٙا ،ٚػٍٝ االخـ فٟ داٌح ل١اَ ٘اؤالء االؽاخاؿ تّذاٌٚاح فاؽاٍح ٌالٔضاّاَ إٌاٝ اٌماٛاخ 

 ."رشوح فٟ اٌمراي ،اٚ فٟ داٌح ػذَ اِرصاٌُٙ الٔزاس ٠ٛجٗ ا١ٌُٙ تمقذ االػرماياٌّغٍذح اٌرٟ ٠رثؼٛٔٙا ٚاٌّؾ

االؽخاؿ اٌز٠ٓ ٠ٕرّْٛ إٌاٝ اداذٜ اٌفتااخ اٌّث١ٕاح فاٟ ٘ازٖ اٌّاادج اٌاز٠ٓ ذغارمثٍُٙ دٌٚاح ِذا٠اذج اٚ غ١اش "_ 2

ئّاح لاذ ذاشٜ ٘ازٖ ِذا٠ذج فٟ ال١ٍّٙا ٚذٍرضَ تاػرماٌُٙ تّمرضٝ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ ِغ ِشاػاج ا٠ح ِؼاٍِاح اوصاش ِال

ٚاٌّااٛاد  31ٚاٌفمااشج اٌخاِغااح ِاآ اٌّااادج  6ٚ1ٚ15اٌااذٚي ِاآ إٌّاعااة ِٕذٙااا ٌٙااُ تاعاارصٕاء ادىاااَ اٌّااٛاد 

ٚاالدىاَ اٌّرؼٍمح تاٌذٌٚح اٌذا١ِح ػٕذِا ذىْٛ ٕ٘ان ػاللاخ ع١اع١ح ت١ٓ اطاشاف إٌاضاع  56ٚ66ٚ62ٚ126

ٚجٛد ٘زٖ اٌؼاللاخ اٌغ١اع١ح ت١ٓ اطشاف إٌاضاع اٌراٟ ٚاٌذٌٚح اٌّذا٠ذج اٚ غ١ش اٌّذاستح اٌّؼ١ٕح اِا فٟ داٌح 

٠ٕرّٟ ا١ٌٙا ٘ؤالء االؽخاؿ تّّاسعح اٌّٙاَ اٌرٟ ذمَٛ تٙا اٌذٌٚح اٌذا١ِح اصائُٙ تّمرضاٝ ٘ازٖ االذفال١اح دْٚ 

 ."االخالي تاٌٛاجثاخ طثما ٌالػشاف ٚاٌّؼا٘ذاخ اٌغ١اع١ح ٚاٌمٕق١ٍح 

ِآ  33فشاد اٌخذِاخ اٌطث١ح ٚاٌذ١ٔح وّا ٘ٛ ِذذد فاٟ اٌّاادج ال ذؤشش ٘زٖ اٌّادج تاٞ داي ػٍٝ ٚضغ ا "ض:_

 ".1646٘زٖ االذفال١ح ""اٌّادج اٌشاتؼح ِٓ اذفال١ح ج١ٕف اٌصاٌصح ٌؼاَ 
(1)

٘ااأض ت١رااش غاعااش ٚاخااشْٚ ،دظااش االػّاااي االس٘ات١ااح فااٟ اٌمااأْٛ اٌااذٌٟٚ االٔغااأٟ ،تذااس ِٕؾااٛس ضاآّ " 

 ".366،فـ1،2111اس اٌّغرمثً اٌؼشتٟ ،اٌما٘شج،طِجّٛػح تذٛز فٟ اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ االٔغأٟ ،د
(2)

" ٚلااذ ٔقااد اٌّاادج االٌٚااٝ /ساتؼاا ِاآ اٌثشذٛوااٛي 1666ِاآ اٌثشذٛواٛي االضااافٟ االٚي ٌؼااَ  44/3اٌّاادج " 

االضافٟ االٚي ػٍٝ ذضّٓ االٚضاع اٌّؾاس فاٟ اٌفماشج اٌغااتمح ،إٌّاصػااخ اٌّغاٍذح اٌراٟ ذٕاضاً تٙاا اٌؾاؼٛب 

سٞ ٚاالدرالي االجٕٟ ٚضذ االٔظّح اٌؼٕقش٠ح ٚرٌه فٟ ِّاسعرٙا ٌذك اٌؾاؼٛب فاٟ ذمش٠اش ضذ اٌرغٍظ االعرؼّا

اٌّقاا١ش وّااا وشعااٗ ١ِصاااق االِااُ اٌّرذااذج ٚاالػااالْ اٌّرؼٍااك تّثااادئ اٌمااأْٛ اٌااذٌٟٚ اٌخافااح تاٌؼاللاااخ اٌٛد٠ااح 

 ." .ٚاٌرؼاْٚ ت١ٓ اٌذٚي طثما ١ٌّصاق االُِ اٌّرذذج  
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لحااعععاس الاحا عععا العععؽبش  ومشيعععا وىشعععا   اععع ة قعععااااس دوليعععة لعاعععاف والذخرعععية الاانؽنيعععة 
  والاعااا  2509/9121  والاعااا السعاقػ ) 2494/9129لامعػ الساحع ة )قااااس الجسعية العامعة 

  واىسيععععععععععععععععععا الاععععععععععععععععععااا 2219/9110  والاععععععععععععععععععااا )2252/9110  والاععععععععععععععععععااا) 2929/9121)
(4904/9114  (9 . 

 الخاتسة
يسيععؼ ادااا ااازىععا   ااحععاسااسععاشاجاس والسا مجسؽاععة مععؼ  مععؼ خععا  ال حعع  لؽحععمشا العع 

 واال  :_
 اوال :_ االستشاجات :_

ايشععا  مععؼ   لمساالععل ينععا الشعععام مؽحعع ة  لدععسية ابععا  العع ول  امعع    الفاععو _لععػ يافععق 9
 ماالل ينا شاا  واخاون يع وه ماالل ينا ماخ  . يعاباه 

فة الاع  ياساع    السااعت او الرعينعا الشععام  امع  معش  الساالعل   الفاعو الع ول  _لػ يافق 2
 الحا . ايا اسا  
كانععا ا  ينععا  دوليععة  اعع  الشتااععاس السدععمحة  الساالععل  ينععا الشعععام   أن يذععاا  يسيععؼ_4

 باو  دول   .  تاس
 ثانيا "_ السقترحات:_

 .ينا الشعام   الاانؽن  لمساالل  الؽض  ايااد الفايية او مب أ لؽض  _ضاواة 9
او الق   اميعو  حا  حالة وقؽاووحف اسا  ال_ ضاواة مش  الساالل  ينا الشعام   2

 ي زة الع و.ل   الطاف الخرػ او ا  
ضععععاواة الاسننععععت اععععنؼ السفععععاهيػ السخامفععععة اسفيععععؽ   السااومععععة السشعسععععة  ومفيععععؽ   الي ععععة _4

 اااىا  .الجساىا ة  ومفيؽ   
ق   ولحانعععجشعععة ال وليعععة لمرعععمنر ااحسعععا ضعععاواة لاععع يػ الععع اػ السعععاد  و المؽجدعععا    لم_9

 اى اايا ا  ضاواة ادااا  الساالل ينا الشعام    ضسؼ ائة اسا   الحا  .
 السرادر

                                                 
(1)

 افخ ِٓ اجً لض١ح ؽشػ١ح طثما ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ ._ػٍٝ اٌذشوح اٌّغٍذح أْ ذى

_" وً اٌّذاٚالخ الخّاد اٚ ػشلٍح دشواخ اٌرذش٠ش ضاذ االعارؼّاس اٚ االٔظّاح اٌؼٕقاش٠ح ٘اٟ خاشق ٌٍماأْٛ 2

اٌااذٌٟٚ ٚخافااح ١ِصاااق االِااُ اٌّرذااذج ٚاالػااالْ اٌؼاااٌّٟ ٌذمااٛق االٔغاااْ ،ِٚثااذأ ِاإخ االعاارمالي ٌٍّغاارؼّشاخ 

 ذؼرثش ٔفغٙا ذٙذ٠ذ ٌٍغٍُ ٚاالِٓ اٌذ١١ٌٚٓ". ٚاٌؾؼٛب ٘زٖ اٌّذاٚالخ

_" اٌذشواخ اٌرذش٠ش٠ح إٌّا٘ضح ٌالعرؼّاس ٚاالٔظّح اٌؼٕقش٠ح ٚا١ٌّٕٙاح االجٕث١اح ٠جاة اػرثاس٘اا ِآ ضآّ 3

 إٌضاػاخ اٌّغٍذح اٌذ١ٌٚح ذؾٍّٙا دّا٠ح اذفال١اخ ج١ٕف".

٘اؤالء اٌّشذضلاح وّجاش١ِٓ ػائاذ٠ٓ  _" اعرؼّاي اٌّشذضلح ضذ اٌذشواخ اٌرذش٠ش٠ح ٘ٛ ِذضٛس ٠ٚجة اػرثااس4

 2516/1666( ٚاٌمشاس اٌّشلُ ) 2363/1666ِٚؼالثرُٙ تٙزٖ اٌقفح". لشاساخ "اٌجّؼ١ح اٌؼاِح ٌالُِ اٌّرذذج )

( ٚاّ٘ٙااااااااااا اٌمااااااااااشاس 2666/1661( ٚاٌمااااااااااشاس )2652/1661( ٚاٌمااااااااااشاس) 2621/1666) ( ٚاٌماااااااااشاس

(3113/1663.") 
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 اوال :_ الكتب:_
.ااااهيػ سامة ،الجاائػ ض  ااندانية ،السحيسة الجشائية ال ولية ،السؽائساس  .9

 .2002،اا اد ااساات شا ف اامػ ، ، 9وال ساؽا ة والاذا عية
  لمسحيسة الجشائية ال ولية وااقاو والاؽاننؼ د.احس  ااؽ الؽاا ،الشعا  ااساس .2

 .2009وال سالنا الؽبشية ،السجمة السرا ة لماانؽن ال ول  ،
 .9111د.حدشنؼ حال  ابن  ،الازا  ال ول  الجشائ  ،داا الشيزة العابية ، .4
حدنؼ إاااهيػ قادا ،الشتاااس ال ولية دااسة ولحمنل،داا الكاا  الثااا  د. .9

 .2001لاؽز  ،األادن، لمط ااة والشذا وا
د.زىؽة مجذو  ،الرااع ام  الدمطة ا  لبشان ج   الخاا والعا  ،شااة  .5

 .2099السطبؽااس لمط ااة والشذا،الط عة ااول ،
ساانم  ميدما،كؽا  انان اجل سا  ا  االػ مؼ الحاو ،شااة السطبؽااس  .2

 .2001لماؽز   والشذا،اناوس ،لبشان،الط عة األول ،
 .9199لفااو  ،قانؽن الحا  ،داا الاادسية لمط ااة ،د.سينل حدنؼ ا .1
أ.د سينل حدنؼ الفااو  ،السؽجت ا  الاانؽن ال ول  العا  ؛داا الثاااة لمشذا  .9

 .2099،اسان ،ااادن 2والاؽز   ،و
شاا  اسؽ،الاانؽن ال ول  العا  ،نامو إل  العابية شيا هللا خميفة واب  السحدؼ  .1

 .9192  ،.اناوس ،سع  ،ااىمية لمشذا والاؽز 
د.حار ال يؼ ااما،السااومة الذعبية السدمحة ا  الاانؽن ال ول  ،داا الفكا  .90

  .العاب  ،الااىاة ،)ا ون لاا خ
د.ارا  العطية،الاانؽن ال ول  العا  ،وزااة الاعميػ العال  وال ح  العمس  جامعة  .99

 .9195،وا اد ،كمية الاانؽن والدياسية،الط عة الثالثة ، جامعة وا اد 
د.ام  حاد  ااؽ هيف ،الاانؽن ال ول  العا  ،مشذ ة السعااف  .92

 .9115، 1،ااسيش ا ة،و
كاا ؼ أ.مشادا وايفان  .اا اؽ ؼ ،م ادا العاقاس ال ولية ،لاجسة حدا  ال يؼ  .94

 .2094خزؽا ،داا الفاق  لمط ااة والشذا والاؽز   ،سؽا ة _دمذق ،الط عة ااول ،
 .2001مشذؽااس الحمب  الحاؽيية، ،2و ال ول  العا  ، دمحم السجذو ، الاانؽن د. .99
ميمؼ السحس   ،وا  وولا يؽمياس الحاو  الرمنبية ا  العاا  ،كشؽز لمشذا  .95

 .والاؽز  ،ا ون سشة نذا،ا ون ب عة
 ثانيا :_ البحهث والسقاالت الجولية وورش العسل:_



 وري م د حال احسج دمحم الج
 

 666 

لاانؽن الشتاااس  لمجشة ال ولية لمرمنر ااحسا ،واشة اسل وذ ن ال وا السائػا .9
 .2009السدمحة ا  الحا  الذاممة ام  اااىا  ،اتاا ،

جنؼ شاا  ،السااومة الااش ية دااساس ا  الشزا  اؽسائل الااشف ،ماات  .2
 .2099دااساس الؽح ة العابية ،الط عة ااول ،اناوس ،لسؽز /يؽلنؽ،

  ا  العاا  ،ا  انمنر سان ز الؽاياس الساح ة ااما يية وسؽاجية الاانؽن ال ول .4
 .1/99/2001حؽاا لو م  ش ية ااتااة البا طانية ،

يااؽا اونا الشذاو ال ول  لسش  اااىا  وميااحاو ،واشة اسل وذ ن حساية  .9
 .2009حاؽ  ااندان حنؼ يااو  اااىا  ،كؽبشياكؼ ،اتاا ،

 ىانت اناا ياسا واخاون ،حعا اااسا  اااىااية ا  الاانؽن ال ول  ااندان  .5
،داا السداابل 9و،وح  مشذؽا ضسؼ مجسؽاة وحؽث ا  الاانؽن ال ول  ااندان  

 .2000العاب  ،الااىاة، ،
ياسسنؼ نفا  ،ماات اسنا الحا  _مؽضؽع ج ا  ،السجمة ال ولية لمرمنر  .2

 .2002ااحسا ،
 ثالثا:_ االتفاقيات الجولية والقهانين الجولية :_

 . 9191_الفايياس جشيف اااب  لعا  9
 .9111_ البالؽاؽان ااضافيان السمحاان والفايياس جشيف ااابعة لعا  2
 .2002/لذا ؼ ااو  ،91السحاكػ العديا ة ااما ي  ، قانؽن _ 4

 رابعا :_ القرارات الجولية :_
   2509/9121  والاااا الساقػ ) 2494/9129قااااس الجسعية العامة لامػ الساح ة )_9

  واىسيا الاااا 2219/9110  والاااا )2252/9110الاااا)  و  2929/9121والاااا )
(4904/9114.  
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