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امللخص :

أن مشاقذة الؽضع الاعانؽن لمساعالمنؼ ينعا الشععامنؼ اع الش اتاعاس السدعمحة دوليعة اانعا ا

ينععا تاس بععاو دول ع ام ع اا ينععا جن ع ا وا مؽااععا اسععاشادا ال ع الاؽاا ع ال ولي عة ا ع الاععانؽن ال ع ول

ااندععان وقع احع حا وعع الحسمععة او العسميععاس العدععيا ة السدععمحة الاع لاؽدىععا ولاايععا الؽايععاس

الساح ة األما يية اع ااااندعاان ضع الاااع ة واااىعا

مؽضع ال حع

والشاعا

والجع ا الاعانؽن

الفعمع مسعا داعا ال عاحثنؼ والسخارعنؼ اع مجعا الاعانؽن الععا واسعيسا الاعانؽن الع ول اؽجعو اععا
والاانؽن ال ول ااندان دون ااكاااث وطبيعة الشتاع ىل ىؽ دول ا ينا تاس باو دول .
أن الي ف مؼ ىذا ال حع

لؽضعي ولح يع السارعؽد والش اتاعاس السدعمحة ومعااعة الفئعاس او

ااشععخاا الاع مععؼ السسيععؼ اع ىػ او ااا ععااىػ مععؼ ائععة الساععالمنؼ ينععا الشعععامنؼ ومع

انط ععا

وااامية الاؽاا قؽاا الاانؽن ال ول ااندان ام لمعغ الفئعاس او ااشعخاا ا سعيسا الفاييعة معا

ياعمق والفايية جشيف الثالثة لعا .9191
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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.

اوال  _:التعريف بالبحث_:

السقجمة

أن قؽاا ع ال ولي ععة الساسثمععة والا ععانؽن ال ع ول ااند ععان

لسثععل احع ع الفععاوع الائيد ععة واليام ععة

والزاوا ة مؼ قؽاا الاانؽن ال ول العا ولي ف قؽاا ه إل الاحيػ والديطاة والا اة ا اخاياا
او واساخ ا ااسمحة والاان ايا لحساية الديان اااا عا السع نننؼ اامشنعنؼ وحسايعة الزعحايا الاع

لشذ ع ع ع ج ع ع ع اا العسميع ع ععاس العدع ع ععيا ة والاااليع ع ععة وضع ع ععسان لع ع ععؽانا حسايع ع ععة خاحع ع ععة واامع ع ععة لاسع ع ععا

ولمساالمنؼ؛ولعع ع االفايي ععاس ال ولي ععة اس ععيسا الفايي ععاس جشي ععف الثاث ععة لع ععا  9191والبالؽا ععؽلننؼ

اإلضععااننؼ السمحاععنؼ ايععا الاان عتة وال اامععة الائيدععة وااساسععية لا عؽانا الحسايععة والحرععانة ال وليععة

والاانؽنيعععة لفئع ععاس واشع ععخاا الساع ععالمنؼ والفئع ععاس او ااشع ععخاا ااخع ععا السذع ععاااة ا ع ع العسميع ععاس
العديا ة والااالية اسيسا الفااة الا لذي حاااا او نتااا او اشفا مدمحا.
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وا يؽجع أ لعا ععف واضع او محع د وجعام اع الاعانؽن الع ول ااندعان

يؽضع مفيععؽ

اولعا ف لمشتاااس والرااااس والعسمياس السدمحة اسا ا يؽج أ لح ي او لعا ف مان وجام
وشععامل لسفيععؽ ومعشع

الساالععل ينععا الشعععام

ىععؽ

واععان السرععطم الع ااا او السعشع الساع او

الحا والحاو ات أن الاانؽن الذ اان يحيسيا و شعسيا ىؽ الاانؽن السعاوف واانؽن الحا

واان ابااف الشتاع والرااع او الفئاس السذاااة ا العسمياس الحابية مح ديؼ والؽحف او ااسػ
واعع ععان ياارع ع ععا ام ع ع ع ال ع ع ع و اع ع ععؽن الشعا ع ع ععة الدع ع ععائ ة ا ع ع ع لمع ع ععغ الفا ع ع عاة أن ال ع ع ع و وح ع ع ع ىا مع ع ععؼ

اشععخاا الاانؽن ال ع ول

ااععد دون أن لكععؽن مذععاااة س عؽا ا اانععا مذععاااة اعميععة ا ع العسميععاس

الحابية او مذاااة لؽجداية سؽا ا اانؽا اب اااعا او ااعاادا او ائعاس اخعا ،وفيسعا وعع حرعل يسيعؼ

أن يؽحف والاطؽا الجن او ام ااقل السابعؽ اع منع ان الفاعو الع ول قع يؽضع قرعؽا ابنعا
اع ع الشعا ععة العام ععة لمح ععا

ااحع ع حا الاطع ع الح ععااس جسيعي ععا ا س ععيسا الح ععااس السد ععاج ة

الخطناة وق لحاا ا حااس اثناة ات ودمعا اا وال ذعا ة اامعا ىعذا سعاا وسعيل وميع الطا عق

لباوز وظيؽا اكاة قعانؽن الش اتاعاس السدعمحة اضعااة إلع اعاوز وظيعؽا ااعااد وائعاس وحعفاس او
انؽاع مؼ الساالمنؼ يسيؼ أن يطمق امنيػ حفة الانا الشعامنؼ .
ثانيا _:اهسية البحث _:

لعيعا اىسيعة ال حع

اع مؽضعؽع الؽضع الاعانؽن لمساعالمنؼ ينعا الشععامننؼ ااعاة الش اتاعاس

السدععمحة ا سععيسا وعع الاشععؽع اع ااشععيا وااحععشاف واانعؽاع السيؽنععة لمش اتاععاس السدععمحة ايشععا

نتاااس دولية مدمحة الا لحرل ولح ث اعنؼ دو مخامفعة ون اتاعاس مدعمحة ينعا تاس الطعاو

ال ع ع ول

الا ع ع لح ع ع ث اع ععنؼ او داخع ععل ال ولع ععة تاليع ععا س ع عؽا ا دااس اع ععنؼ ق ع عؽاس حيؽميع ععة نعاميع ععة

والجساااس السشذاة السدمحة او انؼ جساااس مدمحة نعامية اخا داخل ح ود ال ولة ونتاااس

مدمحة ق لكؽن م ولة داخل ح ود ال ولة ق لا خل فيو(ا الشتاع السع و

اب اااعا اخعا او ائعاس

مدمحة او اشخاحعا خااجيعة اعؼ الشعتاع ىعذا اامعا سعنثنا مذعيمة ومدع لة الؽضع الاعانؽن
اشا ام
اشا او ينا م ا
لمغ الحااس ااما ق يشعيس وذيل م ا
ثالثا_:اسباب اختيار السهضهع _:

أن اخايععاا مؽضععؽع ال ح ع

اع

الشتاااس السدمحة يعؽد إل ااس ا

لسثعل

الؽض الاانؽن لمساالمنؼ .

الؽض ع الاععانؽن لمساععالمنؼ ينععا الشعععامننؼ اا عاة الش اتاععاس
االية اىسيا_:

_9ز ععاد واثع عاة ولنع عاة الش اتا ععاس والرع عااااس السد ععمحة ال ولي ععة مشي ععا او ين ععا تاس الط ععاو

الع ول

مسععا يطععار اكعاة االاع ات ومع

وحساية الساالمنؼ الانا نعامننؼ .

اااميععة قؽااع الاععانؽن الع ول ااندععان

وا سععيسا الساعماععة

_2كذف ولؽضي ائاس او احشاف الساعالمنؼ ينعا الشععامننؼ اسعيسا وعع ظيعؽا ائعاس او

احشاف مؼ الساالمنؼ لعاف والانا نعامننؼ ومعالجة وضعيػ الاانؽن .
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رابعا"_ هجف البحث _:
ياسثل ى ف ال ح

ا اذف ولسننت ومعالجة ائاس او احشاف الساالمنؼ ينا الشععامننؼ

وبنشععان الذععاوو الؽاجععر لؽاااىععا اع لمععغ الفئععاس ولؽضععي معشع او السارععؽد والش اتاععاس السدععمحة
ال ولية وينا تاس الطاو ال ول

خامدا _اشكالية البحث_:

.

اقععاس قؽاا ع الاععانؽن ال ع ول ااندععان

وضعععا قانؽنيععا دوليععا خاحععا ا ع مشععابق الش عتاع

السدععم والزععاواة يععيد تلععغ إلع انط ععا قؽااع الحسايععة السشرععؽا امنيععا اع ىععذه االفاييععاس
والسؽاثنق وااااناس واااااف ال ولية و ال د ىذا الؽض ااكيف او لحمنل ولحعا ببيععة الشعتاع

السدم ا تالو.

ولاالكت اشيالية ال ح

حؽ جسمة امؽا مشيا _:

_9ىععل أن الفئععاس او ااشععخاا وااا عااد مععؼ الساععالمنؼ السشرععؽا امععنيػ ا ع االفاييععاس

ال ولية الفايياس جشيعف الثالثعة اسعيسا اع السعادة الااوععة ،والسعادة  94معؼ البالؽاعؽ ااضعاا

ااو لعا  9111واادة او ماااة ام سبنل الحرا؟.

 _2ىععل وااميععان الاؽسع اع لح يع مفيععؽ او معشع الساععالمنؼ ينععا الشعععامننؼ وىععل مععؼ

السسيؼ ادماا وادااا اااادا او ائاس اخا ضسؼ الساالمنؼ ينا الشعامنؼ .

 _4ىععل الاؽااع العؽاادة اع نرععؽا االفاييععاس والسؽاثنععق واااانععاس والرععيؽ

ال وليععة

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

ام _:

_9مشيجا لحمنميا وال اع لحمنل ولفدنا مزسؽن الشرؽا االفايية والاانؽنية الا جا س
ايا االفايياس ال ولية لاح ي الؽض

الاانؽن لمساالمنؼ ومعااعة الشرعؽا الحاميعة والاع قعااس

لامغ الفئاس او ااشخاا اااة الشتاااس السدمحة ال ولية وينا تاس الطاو ال ول .

 _2ادالععو مشيجععا وح ع يا ااؽضععي الفئععاس السذععسؽلة او احععشاف الساععالمنؼ ينععا الشعععامنؼ

وذاوو الاسا والؽض الاانؽن اسا الحا
سابعا_ :خطة البحث _:

أن معالجة اشعيالية او مذعيمة ال حع
مفيععؽ الش عتاع السدععم

وخر ع

الساالمنؼ ينا الشعامنؼ .

الثععان

.

اقازعا أن ييعؽن اع ثعاث م احع

لزعسؼ ااو

لسفيععؽ الساععالمنؼ ينععا الشعععامننؼ واععال الثال ع

السبحث االول
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ان ال ح ع

مفههم "الشزاع السدلح"

ا ع مؽضععؽع الش اتاععاس ال وليععة يع ع اساسععا ا ع مجععا العاقععاس او ااقععاس

ال و ات لطؽا ىذا السفيؽ الشتاع السدم

ااطؽا العاقاس ال ولية ؛ وا يخف ام اح ان ش اااة

الش عتاع ق ع لشطمععق او لب ع أ وازمععة او ح ع اا دول ع لاعاجععل ولن عاة ش ع ليا ولاحععؽ ال ع ن عتاع الععذ مععؼ
السسيؼ ان ياخذ حؽ اا اديا ة او اقارادية او امشية ؛ولم ح

اع مؽوضعؽع الش اتاعاس ال وليعة

مجععا واس ع ا سععيسا وع ع الحععا العالسيععة الثانيععة ،واسععس لسؽضععؽع الش اتاععاس ال وليععة مفكععا ؼ
وامسععا قععانؽن وااسععفة ا ي ع يؼ ( 9وااععتس اوحععاث الدععا ال وليععة ام ع د ااسععة حععل الش اتاععاس

ال وليععة ولم حع

اع مفيععؽ الش اتاععاس ال وليععة نادععػ الس حع

الاعا ف والشتاع ال ول

و خر

السطمر الثان لمح ي

الع مطمبععنؼ ياشععاو السطمععر ااو

اؼ انؽاع الشتاااس ال ولية .

السطلب االول

التعريف "بالشزاع الجولي"
يارع ع والش اتا ععاس ال ولي ععة لم ععغ اادا ععا اس الساشاقز ععة ا ععنؼ شخر ععنؼ دولن ععنؼ او اكث ععا

يدععاؽجر حميععا وااععا لاؽاا ع لدععؽ ة السشازاععاس ال وليععة ال عؽاادة الفرععل الدععادل مععؼ منثععا اامععػ
الساح ة .

(2

و عااو آخاون وانو لشعاق

يال عا معا لكعؽن لمعغ السرعال

اع السرعال

مفاجئعة اعنؼ

بعاانؼ او اكثععا وقع لععيد الع لرعععن السؽقععف لمحفععاع ام ع مرععال معنشععة محع دة ومي ع دة م ع

قاامية ااساع اد او ااسعاعسا وااسعاخ ا الفعمع اؽسعائل ضعاد خااجيعة او داخميعة او مدعاؽ اس

مخامفة ق لكؽن سياسية او اقارادية او اديا ة

(4

و ع ععا اخع ععاون انع ععو الخع ععاف او الاع ععؽلا الع ععذ

مع ععؼ السسيع ععؼ ان يشذ ع ع اع ععنؼ دولاع ععنؼ او

شخرععنؼ او اكثععا حععؽ مؽضععؽع ق ع ييععؽن قععانؽن او ام ع حععادث ااض ع او ميقععا معععنؼ او

لاععاا

السرعال

وخرؽحيا .

(9

ااقارعادية او الدياسعية او العدعيا ة اضعااة الع ل عايؼ اع الحجع الاانؽنيعة

ومؼ ىشا نا ان الشعتاع ىعؽ الازعاا او الخااعاس ولعااضعاس مرعال مذعاواة معؼ

السسيؼ ان لكؽن سياسية او اقارادية او اجاساعية انؼ شخرنؼ او اكثا مؼ اشخاا الاانؽن
(ِ ُِٕٙ")1اس ٞتاسن ل١ٌٛد ٚوٕ١س تٌٛذٕ٠غ ٚج ْٛت١شذ ِٓٚ ُ٘ٚ ْٛاؽٙش فمٙاء ٚوراب اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼاَ فٟ
اٌفمٗ اٌغٛف١ر."ٟ
(")2أ.د ع ً١ٙدغ ٓ ١اٌفرال، ٞٚاٌّٛجض ف ٟاٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼاَ ؛داس اٌصمافح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ ،ط،2ػّاْ ،االسدْ
 2111ؿ."131
( ")3دغ ٓ١إتشا٘ ُ١لادس،ٞإٌضاػاخ اٌذ١ٌٚح دساعح ٚذذٍ،ً١داس اٌىراب اٌصمافٌٍ ٟطثاػح ٚإٌؾش ٚاٌرٛص٠غ،األسدْ،
،2116ؿ".16
(")4د.ػقاَ اٌؼط١ح،اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼاَ ٚ،صاسج اٌرؼٍ ُ١اٌؼاٌٚ ٟاٌثذس اٌؼٍّ ٟجاِؼح تغذاد ،وٍ١ح اٌمأْٛ
ٚاٌغ١اع١ح،اٌطثؼح اٌصاٌصح  ،جاِؼح تغذاد ".1665،
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ال ول العا لشسؽ ولاعسق ال نتااا او حاااا لكؽن اسع اوو سياسعية او ادعيا ة او اقارعادية او

امشية .

ومؼ الاعا ف اااه نا ان اشاحا الشتاع السدم

-9

لزاا ا السرال السخامفة.

-2

ابااف الش ات اشخاحا ا

-4

ى _

الاانؽن ال ول العا .

اميانية حل لمغ الازااباس والشتاااس والؽسائل الدمسية
السطلب الثاني

انهاع "الشزاعات الجولية"
يرعععر الحع ي

اععؼ انعؽاع الش اتاععاس ال وليععة ولعيععا حعععؽبة اامععا ودععبر لعع د معععاينا

لادععيػ الش اتاععاس ات ان ىشععا معيععاا يعاس ع ام ع ا ع د ااب عااف السيؽنععة لمش عتاع ا ع حععنؼ ىشععا

معياا اخا يعاس ام
ولعععا

الشتاااس مؼ حن

انع عؽاع الش اتا ععاس ال وليععة ناد ععػ السطم ععر الع ع اابعععة ا ععاوع ياش ععاو الف ععاع ااو
اابااف السيؽنة ليا و خر

ببيعايا و يعال الحع ي

الااو لم ح

ببيعة الشتاااس وثال

معياا الخطا او معياا ااىسية .

اع الفعاع الثالع

ا الشتاااس مؼ حن

الفاع الثان لمح ي

لمش اتاعاس معؼ حنع

اؼ الشتاااس مؼ حنع

خطؽاليعا واىسنايعا و يعؽن الفعاع

ا د اابااف السذاااة انيا .
الفرع االول

الشزاعات من حيث "االطراف السكهنة لها"
باو دول

لادععػ الش اتاععاس مععؼ حن ع

ااب عااف السيؽنععة ليععا ال ع ن اتاععاس دوليععة ون اتاععاس ينععا تاس

؛وق لكؽن قانؽنية وق لكؽن سياسية ؛وااساشاد ام ىذا الااديػ ق يػ ات انو ق يعاػ

داخل ح ود ال ولة أ انؼ ابع ااف وائعاس السيؽنعة لم ولعة ولععاف والش اتاعاس السدعمحة ينعا تاس
الطاو ال ول

او ق لكؽن انؼ ال و وعزيا م ال ع

ااخا او اعنؼ شخرعنؼ او اكثعا معؼ

اشخاا الاانؽن ال ول العا ولعاف والشتاااس السدمحة ال ولية .

(9

الفرع الثاني

الشزاعات السدلحة"من حيث طبيعتها"
()1دغ ٓ١إتشا٘ ُ١لادس،ٞاٌّقذس اٌغاتك،ؿ.46
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لرععشف الش اتاععاس مععؼ حن ع

ونتاع حزاا امس

ببيعععة الش عتاع ال ع

ن عتاع قععانؽن ون عتاع سياس ع ون عتاع اقارععاد

أ حدر نؽع السرمحة السازااة او السرمحة مؽضؽع الشتاع.

(9

الفرع الثالث

الشزاعات من حيث "خطهرتها وأهسيتها"
يسيؼ اااساد معياا الؽسائل السداعسمة ا حل الشتاااس وا ىا ااسال ا اىسية الشتاع

ييؽن حميا واساخ ا األسمحة والاؽة

او خطؽالو يسيؼ حميا والطا الدمسية لخامف اؼ الا
والعشف و عبا ا

الذ

تلغ ااساات ((انالؽ ااوااؽا

والاؽ وان الشتاع السدم الخطا ىؽ((الشتاع

يدع و حاو فيو ال باف الازا فيو ام الخرػ الع و او السحاا أو الاامنل مؼ

أىسية الطاف األخا .

(2

ولرشف الشتاااس ال يشية والعايية مؼ الشتاااس الخطنعاة ومعؼ امثمايعا نعتاع البؽسعشة والياسعغ

وال حنااس الكبا انؼ اليؽلؽ والاؽسا ؛اسيسا وع امعػ وعع
أا ع اد ابن عاة م ععؼ الاؽلد ع

الاعادة األاااقعة اؽجعؽد قعؽائػ و سعسا

أاع ع ليا وأا ع مايا ار ععائل اليؽلععؽ إلو ععادليػ إوععادة جساعي ععة ىععيا الا ععادة

األاااقة لػ ياخذوا أ إج اا جاد،ال اكافؽا والاحذيا مؼ انفجاا الؽض ا السشطاة ااد.
اوق ييؽن الشتاع اقل خطؽاة وحن

ا ياحؽ إل

نعتاع مدعم دولع

و اارعا حمعو اؽسعائل

سمسية او دامؽماسية او قزعائية مثعا تلعغ نعتاع ال حعا ؼ مع قطعا حعؽ وعع
اؽاسطة حيػ حادا اؼ محيسة الع

ال ولية اا . 2002

(9

(4

الجعتا العذ سعؽ

الفرع الرابع

الشزاعات الجولية من حيث "عجد األطراف السذاركة فيها"

الشتاع ال ول او الش اتاعاس ال وليعة قع ييعؽن ثشعائ اعنؼ بعاانؼ أ معؼ السسيعؼ ان يشذع اعنؼ

دولاععنؼ وسد ع لة معنشععة ويالبنايععا لكععؽن ن اتاععاس ح وديععة او ام ع الحرععاناس الاسععسية واامايععازاس
الخاحة وااجانر او أية نتاع اخا ق يا انؼ دولانؼ ؛ومؼ امثمايا ن اتاعاس العع اا وايعاان حعؽ
شد العا

اا . 9190

(5

وق لاع د ابااف الشتاع ال ول

اعش ئذ ييؽن الشتاع ال ول جساا

دولانؼ او اكثا مؼ شخرنؼ مؼ اشخاا الاانؽن ال ول

أ يشذ انؼ اكثا مؼ

العا حؽ مخامف الحااس واامؽا

( ")1ؽاسي سع،ٛاٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼاَ ٔ،مٍٗ إٌ ٝاٌؼشت١ح ؽىش هللا خٍ١فح ٚػثذ اٌّذغٓ عؼذ ،االٍ٘١ح ٌٍٕؾش
ٚاٌرٛص٠غ.،ت١شٚخ ،1662،ؿ ".263دمحم اٌّجزٚب ،اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼاَ ِٕ ،ؾٛساخ اٌذٍثٟ
اٌذمٛل١ح،ط،2116،6ؿ."663
()2د.دغ ٓ١اتشا٘ ُ١لادس،ٞاٌّقذس اٌغاتك،ؿ.52
( )3عرأٍ١ِ ٟغٍش،وٛف ٟأاْ سجً عالَ ف ٟػاٌُ ِٓ اٌذشٚب،ؽشوح اٌّطثٛػاخ ٌٍرٛص٠غ ٚإٌؾش،ت١شٚخ
ٌ،ثٕاْ،اٌطثؼح األ،2116،ٌٝٚؿ ؿ.116_116
()4د.دغ ٓ١اتشا٘ ُ١لادس،ٞاٌّقذس اٌغاتك،ؿ.53
()5د .ع ً١ٙدغ ٓ١اٌفرال، ٞٚاٌّقذس اٌغاتك،ؿ٘ 333اِؼ سلُ ..3
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وق ييؽن م

مجسؽاة دو

م

مجسؽع دو

تلغ نتاع ال و

اخا مثا

ألسانيا ودو السحؽا والا سببا والحابنؼ العالسنانؼ ااول والثانية مؼ حن

الساحالفة م

ا د ال و الا

شاااا او دخما الحا ؛او ق ييؽن انؼ مجسؽاة دو ودولة واح ة مثا تلغ مذاااة الع ي

مؼ دو الاحالف األنكمؽ اما ي ض الع اا اا  9110ولدؽ لمغ السشازااس والسيلسااس وا
ا مؼ حزؽا اابااف الساشازاة انيا لمعؽدة إل الرم وانيا حالة الحا .

(9

السبحث الثاني
مفههم "السقاتل غير الشظامي"

ياج لعبنا الساالمنؼ ينا الشعامنؼ إل قااا السحيسة ااما يية ا مشارف اابعبنشاس

الا ععان السشر ععا اس ععيسا او ععان الح ععا العالسي ععة الثاني ععة ،ااع ع خاج ععا السحيس ععة ااما يي ععة اي ععذا
السفيععؽ او ىععذا السرععطم انشسععا ىشععا ا ع د قمنععل مععؼ الخب ع اا ا ع

الاععانؽن ال ع ول

الساالمنؼ ينا الذااننؼ اا أن الاالبية ا لاا ايذا السفيؽ او ىذا السرطم .
ولعععا

مفيععؽ الساالععل ينععا الشعععام

الساالل ينا الشعام

و خر

الثان

نادععػ الس ح ع

(2

ياععا وسفيععؽ

إل ع مطمبععنؼ ياشععاو ااو لعا ععف

لمعشاحا الؽاجر لؽاااىا ا الساالل ينا الشعام .

السطلب االول

تعريف السقاتل "غير الشظامي"
والايػ مؼ ح اثة مرطم

الساالل ينا الشعام اا انو احع

مؼ يمؽ  2009مرطم دااا ومداعسل ام نطا واس .
ولعععا

لعا ععف الساالععل ينععا الشعععام

لماعا ع ععف الفاي ع ع لمساالع ععل ينع ععا الشعع ععام

الشعام

و يال الثال

وعع احع اث الحعاد اذعا

نادععػ السطمععر إل ع ثاثععة اععاوع يخر ع

و خر ع ع

الثع ععان

ااو

لماعا ع ععف االفع ععاق لمساالع ععل ينع ععا

لماعا ف الازائ لمساالل ينا الشعام .

الفرع االول

التعريف الفقهي "للسقاتل غير الشظامي"
(")1د .ع ً١ٙدغ ٓ١اٌفرال، ٞٚاٌّقذس اٌغاتك،ؿ".334
(٠ ")2ؼٛد اعرخذاَ ِقطٍخ اٌّماذً غ١ش إٌظاِ ٟإٌ ٝلشاس اٌّذىّح اٌؼٍ١ا االِش٠ى١ح ف ٟلض١ح و٠ٛش ٓ٠ع١أذٟ
اٌذذ٠س ػٕٙا فِ ٟرٓ اٌثذس ػاَ ، 1642ف١ٍ١ة عأذص اٌٛال٠اخ اٌّرذذج االِش٠ى١ح تّٛاجٙح اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚفٟ
اٌؼشاق ،ف ٟدٛاس ٌٗ ِغ ؽثىح االراػح اٌثش٠طأ١ح ،2116/11/6،ؿ. ".2
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الفايا الساالل ينا الشعام

يعاف وع

والساالعل ينعا الذعاا

وىعؽ وحعف وحعفة

لمحععق جسي ع ااشععخاا او الفئععاس وااب عااف الععذيؼ يذععاااؽن و ذععاااؽن وعسميععاس وادواا م اشععاة

ا ع اااسععا الحابيععة العدععيا ة الا ع يسيععؼ أن لؽحععف وانيععا اسميععاس ا ائيععة دون أن ييععؽن ليععػ
والااا او والسذاااة واااسا الع ائية او العديا ة اذلغ مؼ ثػ ايسيؼ ااا ااىػ وا ىػ

لاخي

او وحفيػ او لشريفيػ واداااجيػ ضسؼ ائة او احشاف ااسا (اسا الحا
الق

امنيػ اثشا العسمياس ا ي زة و الطاف الع و .

وق يعاف الساالل ينا الشعام

(9

حعا وقعؽايػ او

مذاا ا الااا دون أن ييؽن

وحف وحفة لذخ

مدععاؽفيا ا ش ععاوو الاع ع لؽادى ععا االفايي ععاس الاع ع لسا ععش وضع ع الساال ععل الذ ععاا
وقؽاننؼ الحا

.

واا ععا لاؽااع ع

(2

و ا الفاو الع ول أن اسعاح اث حعفة ومرعطم

وحفنؼ ااو سياس والثان قانؽن

الساالعل ينعا الشععام

يحسعل اع ثشيعاه

،االجانر الدياس يجعل حااعاس السااومعة لعايػ ولؽحعف

واااىاايععة ك ععؽن أن وعزع عا م ععؼ اشاحععاىا لخ ععاا اع ع اسمناي ععا العدععيا ة اع عؼ الس ععادا وااحي ععا
الساااة ا

الاعانؽن الع ول ااندعان

وىعذا الؽحعف يفاع ىا الذعاعية وعع ىا حااعة مااومعة ومعؼ

ثػ يع اشاحاىا واااااد السشخابنؼ اامغ الحااعاس ماعالمنؼ ينعا شعااننؼ ولفاع لمعغ الحااعة ثعػ

ااااااف ايا وااقااا وذاانايا وع ىا شخرا قانؽنيا دوليا ال لذىر إل اوع مؼ تلغ ايع لفاع

قزنايل العادلة والكامل ،ولؽ ببق وح ث مثل ىذا ااما اان ال و الا لخالف الاانؽن ال ول

وم ادئو واسدو وقؽاا ه لاحؽلا وانامبعا معؽاز ؼ الع و اع الععالػ واحع حا مععسيعا أن لعػ ناعل

جسيعي ععا مجسؽاع ععاس ااىااي ععة وارع ععاواس ومافي ععاس ومنميذعععياس ول ععيس دو ليع ععا اياني ععا السدعععاال؛

الؽحععف الثععان ىععؽ قععانؽن اتا أن ابععا وحععف اااىععاا

امع

الساالععل ينععا الشعععام

يععيد

إلع أن يفاع الساالععل ايععة حاععؽ اععل حاع ا ياساع واودععطيا تلععغ يعشع انكععاا اععل يعابععا ادة اععؼ

السفيععؽ ااساس ع

لماععانؽن ال ع ول ااندععان

والعععؽدة إل ع ماحمععة قبععل الاشعععيػ ال ع ول اععل وحا ع

العرؽا الداواة نذؽ قؽاا الاانؽن ال ول ااندان
وىشا أا ل ع

مؼ خب اا الاعانؽن الع ول

.

(4

ياعا وان طعا وحعف الساالعل ينعا الذعاا

ام ع اا عااد الذععاااس اامشيععة او الذععاااس العدععيا ة الخاحععة مشيععا شععااة وععا وولععا اامشيععة
واسععاش وا اع تلععغ إلع أن الاعا ععف او السعشع الؽاسع لسفيععؽ الساالععل ينععا الشعععام

الععذ لبشاععو
"((1

"Course on the law of armed conflict armed forces ,C6,p2.
 The Taliban ALQaeda and the determination of illegal comdatantsض _اٌذسذ١ؼ"
",American journal of internation law VOL.96.2002,p.892.
(")3د .اتشا٘ ُ١عالِح ،اٌجشائُ ضذ االٔغأ١ح ،اٌّذىّح اٌجٕائ١ح اٌذ١ٌٚح ،اٌّٛائّاخ اٌذعرٛس٠ح ٚاٌرؾش٠ؼ١ح ،اػذاد
االعرار ؽش٠ف ػرٍُ ،ط،4،2116ؿ ؿ 64_62؛د.ادّذ ات ٛاٌٛفا ،إٌظاَ االعاعٌٍّ ٟذىّح اٌجٕائ١ح اٌذ١ٌٚح
ٚػاللرٗ تاٌمٛأٚ ٓ١اٌذعاذ١ش اٌٛطٕ١ح ،اٌّجٍح اٌّقش٠ح ٌٍمأ ْٛاٌذ،2111، ٌٟٚؿ ؿ126_1؛د.دغٕ ٓ١فاٌخ
ػث١ذ ،اٌمضاء اٌذ ٌٟٚاٌجٕائ، ٟداس إٌٙضح اٌؼشت١ح ،1666،ؿ".122
(2).
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اادااة ااما ييععة ا ع لبا ععا احاجععاز مجسؽاععة مععؼ السعاامععنؼ ا ع

خمععي يؽانا عامؽ ،االععذ يحسععل

الدار ورفة شاعية يؽحف وانو مخؽا واساخ ا الاؽة لم ااع ؛وىشا سيا يطار ا ىذا الساا
وىععؽ مععا مع

شععاعية اسععل ماعيع

الذععاااس اامشيععة ا سععيسا اع حععا حسميععػ الدععار ومععشحيػ

لخؽ ععل واسععاخ امو وىععل يحععق ليععػ ييععاميػ وعسميععاس قاععل السع نننؼ اسععا اعععل ااعااد الذععاااس اامشيععة
العا ؟
ا
الخاحة ا

،ووىشععا ااع اكع الفقيععو(  JOHN HUTSONإلع انععو مععؼ الرعععؽبة الاسننععت اععنؼ ااعااد

شععااة وععا وولععا اامشيععة الخاحععة الععذيؼ يحسمععؽن اسععمحة اولؽماليييععة واولئععغ ااشععخاا الععذيؼ

يعسمععؽن ام ع زاع الاشااععل ام ع قاااععة الطا ععق ،وات أن السدععيولؽن ا ع اادااة ااما ييععة وحععفؽا

الع ي مؼ السذا و ايػ مؼ اازا لشعيػ الااا ة وبال ان السحاجت ؼ ا معااعل يؽاناشعامؽا وعانيػ
ماععالمنؼ ينععا نعععامنؼ امععا ودععبر مذععاااايػ ا ع اااسععا الع ائيععة وذععيل م اشععا او ااا ع يػ ال ع اػ

الساد لسثل لمغ اااسا الع ائيعة وامع ىعذا ااسعال ااابعا(  JOHNHUTSONأن اازعا

الذععاااس اامشيععة الخاحععة ا ع الع ع اا وااااندععاان يسيععؼ ااا ععااىػ ماععالمنؼ ينععا شععااننؼ او ينععا
نع ععامنؼ اس ععيسا اني ععػ يعسع ع ون لاا ععل السع ع نننؼ الع ععت وان اس ععائجاا ااش ععخاا ول ععؽجنيسػ لمقي ععا
اشذاباس لع مذاااة م اشاة ا اااسا الع ائية (. 9
الفرع الثاني

"التعريف االتفاقي للسقاتل غير الشظامي"
الشعام

لجع الفاييععاس جشيععف لعععا  9191والبالؽاععؽ ااضععاا ااو لعععا  9111الساالععل ينععا

وحف وحفة لجسي ااشخاا السذاااؽن وادواا ق لكؽن م اشاة او ا أ اسل مؼ

لاخي
اااسا السدمحة الحابية والع ائية ا ون اية ا

او لرععشيفيػ ضععسؼ ائععة ااسععا (اسععا الحععا

حععا او ل ع

الع و .

وبسا أن قؽاا الاانؽن ال ول ااندان

والااا ق لسش ليعػ ولعذا ايسيعؼ ااا عااىػ
الق ع

لسش لمساالل الشعام

او وقععؽايػ ا ع الخرععػ
ا دولة او مجسؽاعة دو

ق لكؽن بااا ا الشتاااس السدمحة او ا ااد يسعش حعفة ادعيا ة ورعؽاة اسعسية ولمسميذعياس
السال طععة ايععا حععفة اسععنا حععا ومععؼ ثععػ يعابععاون ماععالمؽن شععاانؽن ،وا يسيععؼ أن ييععؽن محععل

لمسااض عاة وسجععاد ااشععا اا والمعسميععاس الحابيععة الع ائيععة بالسععا يععاػ وسؽجععر لمععغ العسميععاس احا ع اا
قؽاا ع الا ععانؽن الع ع ول ااند ععان
الحا

اسا الحا .

(2

واع ع ح ععا القع ع

ام ععنيػ او اس ععاىػ ي ععاػ م ععشحيػ وحف(اس ععنا

)(1

"JULIN E.barnes ,Michael Nscael ,and john Huston ,balck water possible unlawful
"combatants ,October 15th ,2007,P P 1_4.
)٠ " (2جة ِالدظح أْ اٌّماذٍ ٓ١اٌؾشػِٛ ٓ١جٛد ٓ٠ف٘ ٟزا إٌٛع ِٓ إٌضاع ف ٟجٙر ٓ١ا ٚاوصش أ ٞأْ اٌمٛاخ
اٌّغٍذح ٌذٌٚح ذماذً اٌمٛاخ اٌّغٍذح ٌذٌٚح اخش، ٜا ٚأْ اٌّماذٍ ٓ١اٌؾشػّ٠ ٓ١١صٍ ْٛدشوح ذذشس ٚطٕ١ح ،اٌٍجٕح
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اما حالة اشا اا الس ننؽن ا العسميعاس العدعيا ة او الحابيعة اشعاااكا م اشع اا اع العسميعاس

الحابيععة او اااسععا الع ائيععة فيع ع او يعابععا الس ع ننؽن ماععالمؽن ينععا نعععامنؽن ايسيؼ أن ياسا ع
واامايازاس الا ياسا ايا الساالل الشعام
إل الاؽ وان الساالل ينا الشعام

وبيذا الر د اك س المجشعة ال وليعة لمرعمنر ااحسعا

وااا لاؽاا الاعانؽن الع ول

الاع لطبعق ااعاة الرعااااس او

الشتاااس(الشتاع ال ولية يعاباون م ننؽن ياساعؽن وحرانة وحساية مؼ اليجؽ شا طة ا يياميػ

واي ععة دوا م اش ععا او اعمع ع اع ع اي ععة اس ععل م ععؼ اااس ععا الع ائيع عة الحابي ععة او الااالي ععة والسع ع ننؽن
يخزعؽن لحق الاااض و حق مد لايػ جشائيا وااا لاؽاا الاانؽن العؽبش لم ولعة الاع يعاػ انيعا

احاجازىػ وسجاد ااشعا اا الفعمع والس اشعا اع العسميعاس العدعيا ة او الع ائيعة الحابيعة؛ وبعع

ااحيان يذعاا او يعاػ وحعفيػ ورعفة (السحعاا
الذااننؼ .

(9

او محعاابنؼ ينعا الساخرعنؼ او الساعالمنؼ ينعا

الفرع الثالث

التعريف القزائي "للسقاتل غير الشظامي"

اااعا السحيسععة ااما ييععة العميعا اععا  9192اع قزععية اعؽ ؼ ( 2الساالععل ينععا الشعععام

ىعػ ااشعخاا او اااعااد او الفئعاس العذيؼ يع خمؽن اع اا
مخ ية او وذيل خف (خمدة ماو اا واا

الؽايعاس الساحع ة ااما ييعة ورعؽاة

الا ياؽاج انيا الع و ماشكا ؼ وماخفنعنؼ اعت مع نيا

تلععغ يشطبععق ام ع الااايععا األمععا يننؼ الععذيؼ يعسمععؽن او يذععاامؽن وااععا لاؽجنيععاس او لعميسععاس او
وسداا ة قؽاس مدمحة ام ال خؽ لكؽن لمغ الاؽاس لاوعة لمعع و اليع ف مشيعا االكعا

ااعععا ا ائيععة والقيععا وااسععا لخا بيععة او الاجدععس والدععع لا ع منا الععة الحععا
يعاباون او يع ون و ؽحفؽن وانيػ ماالمؽن ينا شاانؽن او ينا ماخرؽن

ااسعا او

او الععة والحيععاة

(. 4

اٌذ١ٌٚح ٌٍقٍ١ة االدّش ٚ،سؽح ػًّ تؾأْ اٌذٚس اٌّالئُ ٌمأ ْٛإٌضاػاخ اٌّغٍذح ف ٟاٌذشب اٌؾاٍِح ػٍٝ
االس٘اب ،اراس ،2114،ؿ".2
" )(1
ICRC ,internation humanitarian law at the national level .impact and role of
"national committees ,Geneva ,2003,p239.
 (2).لض١ح " و ٟ٘ ٓ٠ٛاٌمض١ح اٌر ٟػشضد ػٍ ٝاٌّذىّح االِش٠ى١ح اٌؼٍ١ا ٚاٌر ٟذرٍخـ ٚلائؼٙا أْ شّأ١ح
اؽخاؿ ِٓ اٌشػا٠ا االٌّاْ لذ دخٍٛا اٌٛال٠اخ اٌّرذذج االِش٠ى١ح تؼذ ذٍم ُٙ١ذذس٠ثاخ خافح تاٌرخش٠ة ٚاٌرجغظ
ف ٟاٌّأ١ا ٚرٌه ف ٟاػماب اػالْ اٌذشب ت ٓ١اٌّأ١ا ٚاِش٠ى١ا ،فثؼذ عرح اؽٙش ِٓ ضشب ت١شي ٘استش ،أضٌد
غٛافح اٌّأ١ح شّأ١ح ِٓ إٌّؾأج اٌثذش٠ح االٌّاْ ػٍ ٝاٌغٛادً االِش٠ى١ح ػٍ ٝؽىً ِجّٛػر ٓ١اال ٌٝٚف13 ٟ
دض٠شاْ ػاَ ٚ 1642االخش ٜف 16 ٟدض٠شاْ ػاَ ٌ 1642رٕف١ز ِٙاَ ذخش٠ثح ِرٕىش ٓ٠تاٌض ٞاٌّذٔٚ، ٟػٕذ
ٚلٛػ ُٙف ٟلثضح اٌغٍطاخ االِش٠ى١ح ذمشس اعرٕادا الِش اٌشئ١ظ االِش٠ى ٟأزان "سٚصفٍد " " ف/2 ٟذّٛص ػاَ
 1642اػرثاس ((جّ١غ االؽخاؿ اٌز ِٓ ُ٘ ٓ٠سػا٠ا ا٠ح دٌٚح ف ٟدشب ِغ اِش٠ى١ا ٚ،االؽخاؿ اٌز٠ ٓ٠ؼٍّْٛ
طثما ٌرٛجٙ١اخ اٌذٌٚح اٌؼذ، ٚاٌز٠ ٓ٠ذخٍ ْٛاٌٛال٠اخ اٌّرذذج خالي فرشج اٌذشب ػٓ طش٠ك إٌّاطك اٌغادٍ١ح اٚ
اٌذذٚد اٌذفاػ١ح ٠ٚر ّْٛٙتاسذىات ُٙاِ ٚذاٌٚح اسذىات ُٙاػّاي ذخش٠ة ا ٚذجغظ ا ٚاػّاال ػذائ١ح ا ٚأرٙاواخ
ٌمأ ْٛاٌذشب ،ع١خضؼٌ ْٛمأ ْٛ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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اع حععنؼ نجع أن قععانؽن السحععاكػ العدععيا ة العدععيا ة ااما يع لعععا  2002اشععاا إلع

مر ععطم

وان ععو الذ ععخ

او مفي ععؽ الساال ععل ين ععا الشع ععام

او الف ععاد او السع عؽابؼ ال ععذ ش ععاا

مذععاااة اعميععة اع ااسععا حابيععة قااليععة وا ائيععة مؽجيععة ضع الؽايععاس الساحع ة ااما ييععة او قع

اعميا داسا ماديا ماليا (م الغ مالية لمقيا وااسا حابية او قااليعة وا ائيعة مؽجيعة ضع الؽايعاس
الساح ة ااما يية ىذا يذسل ااازعا او ااعااد لشععيػ الاااع ة (اع ااااندعاان وااعااد او اازعا
حااة بال ان او اية مشعسة او جية ااىااية ق يال طؽن ايا(. 9
السطلب الثاني

االساس "القانهني" للسقاتل غير "الشظامي"
لعا

ااسال الاعانؽن

اشاحا الساالل ينا الشعام

لمساالعل ينعا الشععام
و خر

نادعػ السطمعر إلع اعاانؼ ياشعاو ااو

الثان لماكيف الاانؽن

الفرع االول

لمساالل ينا الشعام .

عشاصر السقاتل "غير الشظامي"
ابا

وحف الساالل ينا الشعام

 _9ايحسل الساالل ينا الشعام
مس ععا يجعم ععو اع ع مح ععا لمعا ععا

اااسا

الع ائية .

يجر لؽااا مجسؽاة مؼ العشاحا اىسيا _:

اجازة او لاخي

او السد ععائمة ال ولي ععة الجشائي ععة والعا ععا

 _2يج ععر أن ياحس ععل الساال ععل ين ععا الشع ععام

خاوجا ام

قؽاا وااااف الحا .

_4يخزع الساالععل ينععا الشعععام

محاكساو اما محاكػ اديا ة .

اعم او قانؽن ا اااسا الع ائية

(2

_4ل ععيس لمساال ععل ين ععا الشع ععام

اش ععاااكو اع ع العسمي ععاس

السد ععيولية الذخر ععية ا ععؽن اعم ععو قع ع ش ععيل

إلع السحاكسععة لسجععاد حسمععو سععاحو مع واواد اميانيععة
ميان ععة ومعامم ععة (ااس ععنا اس ععا الح ععا لعع ع اكاس ععا

شععاوو وماطم ععاس لساعععو اؽض ع اسععنا الحععا

ب اععا الفاييععة جشيععف الثالثة لععذا ايععؽ ييععؽن امععا

اما ؼ ااو أن مجاد اشاااكو او م اشالو ا العسمياس واااسا الحابية او الااالية الع ائية يايػ
واالكعا

ااععا ا لعع جعاائػ فيسعا لعؽ اععان ياساع اؽضع اسعنا الحعا ؛واامعا الثعان أن حامانععو

مؼ الزساناس الساااة الا ق لكؽن اجاائية ليد إل أن يخز لعاؽبة مح دة لو ز الحا .
 _9يخز الساالل ينا الشعام لحااس ااساجؽا

ينعا الخاضععة لماقاوعة واع حعااس

يععاػ اك ااىععو وععالاؽة الا ع ق ع لكععؽن ماديععة او معشؽ ععة او لعا زععو لعاؽبععة و يععة الحرععؽ

مشععو ام ع

معمؽماس ق لكعؽن ميسعة إلع جانعر حامانعو معؼ وسعائل االرعا وسحعا او حاع مجعاد االااعا
 (1).لأ"ْٛاٌّذاوُ اٌؼغىش٠ح االِش٠ى/16، ٟذؾش ٓ٠االٚي ."2116،
)(2
""john belling ,unlawful enemy combants opinion juris ,P1.
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واشخاا او ابااف او ائاس مؼ ينا العديا نؼ اا ا حااس اساثشائية ق لكؽن واازا ا
المجشة ال ولية لمرمنر ااحسا .
_5ياعععا

(9

الساالععل ينععا الشعععام

لااااععا او حا ع ااحاجععاز اا عاة ينععا مح ع ودة ام ع

ااا اا أن انايا اااسا الع ائية حدر مفيؽ الفايية جشيف .

(2

الفرع الثاني

التكيف القانهني" للسقاتل غير الشظامي"
أن ال حع

الاكنيعف الاعانؽن لمساالعل ينععا الشععام

اع

ييسعؼ اع نع

السعادة (الثالثععة

السذعاااة مععؼ الفاييعاس جشيععف الثاثعة لعععا  9191واسعاش س المجشععة ال وليعة لمرععمنر ااحسععا

ال وليععة ام ع ن ع

السععادة (الثالثععة

السذععاااة مععؼ الفاييععاس جشيععف الثاثععة لعععا  9191والسععادة

( 15م ععؼ البالؽا ععؽ ااض ععاا ااو السمح ععق والفايي ععاس جشي ععف لع ععا  9111واد ععاس المجش ععة
(المجشع ععة ال وليع ععة لمرع ععمنر ااحسع ععا ن ع ع

الس ع عؽاد ااع ععاه وع ععاال (أن (الس ع ع نننؼ السذع ععااانؼ او

اشا او اعميا ا اية اسل ا ائ
السذاااؽن اشاااكا م ا

او /ووالذيؼ اساؽاؽا او اكسمعؽا السععاينا

او الذ ععاوو الساعما ععة والجشد ععية الاع ع نر ععا امني ععا الفايي ععة جشي ععف الااوع ععة يعع ع ون او يعاب ععاون

اشخاحا او ائاس او اباااا محسنؽن وااا لاؽاا واحيا لغ االفايية ،اما حالة ا اايفا وذاو
الجشدية ااناسا إل الؽبؼ ايؽ يع محسيا والح اادن اش

السادة الثالثعة السذعاااة الفاييعاس

جشيف والسادة  15مؼ البالؽاؽ ااضاا ااو سؽا اانا الفايية او قانؽن ااا

.

(4

وتىب ععا المجش ععة ال ولي ععة لمر ععمنر ااحس ععا إلع ع اوعع ع م ععؼ تل ععغ اشع ع ما اكع ع س امع ع جع عؽاز

احاجاز او ااااا الساالمنؼ الذااننؼ وينا الشعامننؼ اااة الحا والاحانق او محاكسايػ وذاو
أن لععاػ معععاممايػ السعاممععة الائاععة اااندععانية مع ع ضععاواة ل عؽااا جععت مععؼ الزععساناس ااجاائي ععة
الزاوا ة والازمة.

وجععا ل كنع الفاععو الع ول امع اع او ااا ععاا الساالععل ينععا الشعععام

تىععر اليععو الفقيععو (  Olivier Audeaudأن الساالععل ينععا الشعععام

اسععنا حععا وىععؽ مععا
ىععؽ اسععنا حععا ياسا ع

والذاوو الا نرا امنيا ( السادة الخامدة مؼ الفاييعة جشيعف الثالثعة واكع أن مفيعؽ الساالعل
ينا الشعام

ااا اا أ

ينا واادا نرؽا وم ادا وقؽاا الاانؽن ال ول

اا او شخ

اا أن السب أ الب يل يعاس ام

او ائة يا ا ي زة الع و او الطعاف الخرعػ و يعؽن حعاما سعاحو

)(1

"Daniel knstroom Unlawful combatants .in the united states : drawing the fine line
"between law and war ,Washington ,2005,p.
)" (2اٌّٛاد ِٓ ( ِٓ )46_46اذفال١ح جٕ١ف اٌصاٌصح ٌؼاَ ."1646
" )(3
ICRC ,internation humanitarian law at the national level <impact and role of
national committees ,Geneva ,2003,p239".
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يسيععؼ ااا ععااه وا ع ه اسععنا حععا

مععالػ يععاػ اث ععاس ايععس تلععغ ام ع أن الجيععة السخارععة واث ععاس

ايس تلغ ى ىنئة او جية او محيسة قانؽنية لكؽن ماخررة والازية .

(9

السبحث الثالث

لعععا

فئات السقاتلين "غير الشظامين"

ائععاس الساععالمنؼ ينععا الشعععامنؼ نادععػ الس حع

لمسنميذ ععياس ين ععا الشعامي ععة والف ععا الساطؽا ععة و خرع ع
السشعسة و يؽن الثال

لمح ي

اؼ حاااس الاحا ا الؽبش
السطلب االول

إلع ثععاث مطالععر يخر ع

الث ععان
.

ااو

لمي ععة الجساىا ععة والسااوم ععة

السيليذيات "غير الشظامية" والفرق الستطهعة "غير الشظامية "
لز ععسشا الس ععادة ((/9أ 2/م ععؼ الفايي ععة جشي ععف امع ع ااع عااد السنميذ ععياس والف ععا الساطؽا ععة
ااخا .

ولعععا

السنميذععياس ينععا الشعاميععة والفععا الساطؽاععة ينععا الشعاميععة نادععػ السطمععر إل ع

ااانؼ ياشاو ااو السنميذياس ينا الشعامية و خر
الفرع االول

الثان لمفا الساطؽاة ينا الشعامية .

السيليذيات "غير الشظامية "
لسثععل اا عااد او ائععاس واب عااف السنميذععياس او  /و/الؽح ع اس الساطؽاععة وسععؼ اععنيػ او يش ع اا

ضععسشيػ الحااععاس الا ع لعععاف والسااومععة السشعسععة وىععػ مجسؽا عاس او جسااععاس او اا عااد يعسمععؽن
جش ا إل جشر الجنؽ

الشعامية الؽ الاسسية و/او الاانؽنية ،وقع واع حعااس لحعل محعل الجعي

او ل خذ ا يا اشو ا مشطاة او دولعة او امع مععنؼ و  /او قع لذعيل جعت ا حعان اا ومحع ودا معؼ

جععي

ال ولععة او البمع اع مشطاععة معنشععة ومععؼ السسيععؼ أن لاكععؽن السنميذععياس مععؼ ااعااد او /وائععاس

واشخاا الاؽاس الساطؽاة مسؼ لحسل جشدية او /و ااايا ال ولة السحاابة أ الطاف العع و او

مععؼ مجسؽاععة ماطععؽانؼ مععؼ اب عااف او ااايععا دو ينععا ال ولععة الا ع ياساعععؽن وجشدععنايا او ااايععا
دو اخععا الاع ليدععا احععا ابااععا و  /او بااععا اع الش اتا عاس الع ائاة و خععذ حيسيععػ اع مثععل

لمععغ الحععااس حيععػ م عؽابش ال ولععة ااحععمننؼ او الععؽبشننؼ ا ع انط ععا ق عؽاننؼ وقؽاا ع واا عااف

الحا مؼ حن

السعاممة ؛امعا ااايعا أ ائعاس او ابعااف واشعخاا الع و السحاابعة مسعؼ ياطعؽع

اع حععفؽف او إل ع جانععر الا عؽاس السحاابععة (قعؽاس الع ع و او يحسععل الدععار ض ع دوليععػ وم ع نيػ
وبم انيػ اا يحق ليػ الاسا والسعاممة ااندانية او ااخايية ب اا ووااا لس عادا وقؽااع وااعااف

)٠"(1اعّٔ ٓ١فمِ، ٟشوض اع١ش اٌذشب _ِٛضٛع جذاي ،اٌّجٍح اٌذ١ٌٚح ٌٍقٍ١ة االدّش ،2112،ؿ ؿ
".214_213
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الحا

الق

مؼ جانر دولعايػ اا (ال ولعة الاع ياساععؽن ايعا وجشدعنايػ حعا وقعؽايػ او اسعاىػ او

امنيػ ال ييؽن مؽقفيػ الاانؽن والاسس و رفؽن والخؽنة.

(9

واانععا السععادة (/9أ 2/مععؼ الفاييععة جشيععف الثالثععة ق ع اااععا السنميذععياس الانععا نعاميععة

وابما ععا امني ععا وح ععف وحع ع اس ااحاي ععاو ين ععا الشعامي ععة وى ععػ مجسؽا ععة او و /مجسؽا ععاس م ععؼ
ااشخاا او الفئاس العديا ة مسؼ انينعا مع ة خع مايػ االتاميعة العدعيا ة او ىعػ ااشعخاا او

الفئاس ااحاياو مسؼ يذاااؽن اشاااكا اعميا وفا او اؽح اس لكشيا ليدعا جعت ا معؼ قعؽاس ال ولعة

السدمحة الشعامية ولخز لقيادة مديولة خاحة ليا وبيا .

و سيؼ ايااد مثا ام اسل السنميذياس وى السذاااة الس نية الا قا ايا الحال الس ن

ا امجيييا (الحال الس ن البمجيي
ااول

اثشا مااوماو لاؽاس السانية الااز ة لبم اىػ الحا العالسية
وز عا الخااجيعة االسعان اعا

وىؽ ما اشعاا النيعا إلع (مذعاااة الحعال السع ن البمجيي

 9195واك ع وععان لمععغ ااا عااد او ااشععخاا او الفئععاس لسععاال ااسععاا ينععا مذععاواة واك ع ا ع

انط ا

ائحة اىا لعا  9101امنيػ

2( .

وام ع وجععو الدععااة جععا اد الحيؽمععة البمجيييععة اععا  9192واك ع ضععاواة الاسننععت اععنؼ

الحال الس ن العامل وينا العامل ؛ات يع ااو قؽة اديا ة ا حنؼ يع الثان منمذيا وىػ
ائععاس او /و وح ع اس احايععاو يععاػ الطمععر مشيععا او /و اسععا اائيا وذععيل مدععاعجل اشععا ا ام ع امععا
ير ع ع ا النيع ععا مع ععؼ السمع ععغ ،واا ع عااد او ائع ععاس او اب ع عااف الحع ععال الس ع ع ن ينع ععا العامع ععل ممع ععتمنؼ
والخزؽع لذاوو السادة ااول

مؼ ائحة اىا لعا . 9101

(4

الفرع الثاني

الفرق الستطهعة "غير الشظامية "
لاج ع اك عاة الفععا الساطؽاععة ينععا الشعاميععة إل ع ا ع اياس الحععا

العالسيععة الثانيععة ،وق ع

سععاىسا اع ظيؽاىععا اااسععا ااناااميععة والعدععيا ة الحابيععة الع ائيععة وطا اععة م اشعاة ،وقع انكععاس
ابااف الشتاع ا لمغ الفااة ااااااف لييا الفئة واية وض قانؽن او اية حفة قانؽنية لسشحيػ
حععفة اسععنا (حععا

ولععػ ي عاػ اخزععاايػ إل ع قؽاا ع الاععانؽن ال ع ول ااندععان

اععل لععػ ااا ععااىػ

خاضعنؼ لاؽاا الاانؽن الؽبش والا اانا الا مؼ السسيؼ أن لاخذىا ال ولة الحاجتة او السعاامة

ليػ.

) "(1د.ػٍ ٟفادق ات١٘ ٛف ،اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاٌؼاَ ِٕ،ؾأج اٌّؼاسف ،االعىٕذس٠ح،ط،1665 ،6ؿ."661
(" )2اٌّاادج (ِ )4آ اذفال١ااح جٕ١اف اٌصاٌصااح ٌؼااَ ٚ 1646اٌّااادج (ِ )43آ اٌثشذٛوااٛي االضااف ٟاالٚي ٌؼاااَ 1666
اٌٍّذك تاذفال١اخ جٕ١ف االستؼح ٌؼاَ  1646د.فالح اٌاذ ٓ٠ػااِش ،اٌّماِٚاح اٌؾاؼث١ح اٌّغاٍذح ،داس اٌفىاش اٌؼشتاٟ
،اٌما٘شج ،د ْٚعٕح ٔؾش ،ؿ".233
( ")3د.فالح اٌذ ٓ٠ػاِش ،اٌّقذس اٌغاتك،ؿ ؿ ".234_233
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واثش ععا الح ععا الفاند ععية _الباوس ععية الاع ع وقع ععا لمفاع عاة ا ععنؼ ( 9919_9910ل ععػ لعام ععل

الا عؽاس االسانيععة اا عااد أ حااععة مععؼ حااععاس السااومععة الذعععبية معاممععة اسععا الحععا ،اععل جععاس
معاممايػ وااا ااىػ قشاحة وااىااننؼ .
امععا وخرععؽا السااععت الاععانؽن

ليععيا الفئععاس اععان ااعااد الفععا الساطؽاععة ينععا الشعاميععة

ياساعععؽن والؽضع الاععانؽن الععذ ياساع وععو اسععا الحععا اع حالععة القع

اي

الع و .

امععنيػ او وقععؽايػ اع

وق لكعؽن الفا الساطؽاعة ينعا الشعاميعة لحسعل جشدعية الطعاف اع الشعتاع او قع لكعؽن معؼ

جشدععية دولععة ثالثععة ليدععا بااععا ا ع الش عتاع وا ع حععااس نععاداة لكععؽن اا عااد الفععا الساطؽاععة الانععا
نعاميععة مععؼ ااايععا الع ع و ولعععا

لمععغ الفئععاس نادععػ الفععاع إل ع ثععاث محععاوا ياشععاو ااو الفععا

الساطؽاة ينا الشعامية لحسل جشدية ال ولة الطاف ا الشتاع و خر

ينععا الشعاميععة مععؼ ااايععا دولععة ثالثععة ليدععا بااععا اع الشعتاع و يععال الثالع

الشعامية مؼ ااايا دولة الع و .

الثعان لمفعا الساطؽاعة
لمفععا الساطؽاععة ينععا

اوال  _:الفرق الستطهعة "غير الشظامية تحسل جشدية الجولة" الطرف في الشزاع_:

نرععا السععادة  9مععؼ الفاييععة جشيععف الثالثععة لعععا  9( 9191ام ع لمععغ الفئععة مععؼ الساععالمنؼ

الذيؼ ىػ مؼ ااايعا ال ولعة الطعاف اع الشعتاع والاع ييعؽن اع حعا القع

امعنيػ اسعا حعا

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

وا

(٘ )1زٖ اٌؾشٚط _: ٟ٘ٚ
 "_1أْ ٠مٛد٘ا ؽاخـ ِغاؤٚي ػآ ِشسعا، ٗ١أ ٞأْ ٠ىا ْٛاٌّماذاً خاضاؼا ٌرغاًٍ فا ٟاٌّغاؤ١ٌٚح د١اس ٠خضاغ
االدٔ ٝالٚاِش االػٍٚ ٝفاٛال إٌا ٝاٌم١اادج اٌؼاِاح اٌّٛداذج اٌرا ٟذخضاغ تاذٚس٘ا الػٍا ٝعاٍطح ع١اعا١ح فا ٟاٌذٌٚاح
ٚ،اٌغشك ِٓ ٘زا اٌؾشٚط ذذم١ك ِا "_:ٍٟ٠
أ " _:اخضاع ذقشفاخ اٌّماذٍ ٓ١ف ٟػٍّ١اذ ُٙاٌؼذائ١ح ٚاٌذشت١ح الٚاِش اٌذٌٚح فرٕف١ز ذٍاه االٚاِاش ٠ضاف ٟؽاشػ١ح
ػٍ ٝففرٚ ُٙافؼاٌ." ُٙ
 "_2ضثظ اٌّغؤ١ٌٚح ف ٟاٌؼٍّ١اخ اٌؼغىش٠ح طثما ٌغ١اع١ح اٌذٌٚح ".
 "_3اٌاضاَ افاشاد اٌمااٛاخ اٌّرطٛػاح ترطث١اك لٛاػااذ اٌماأ ْٛاٌاذ ٌٟٚػٕااذ ذٕف١ازُ٘ االػّااي اٌؼغااىش٠ح اٌرا ٟذذااذد٘ا
دٌٚر." ُٙ
شأ١ا  "_:أْ ذىٌٙ ْٛا ؽاسج ِّ١ضج ِذذدج ّ٠ىٓ ذّ١١ض٘ا ػٓ تؼذ ،ار اٚجة اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚػٍ ٝاٌّماذاً فا ٟاٌماٛاخ
اٌّرطٛػااح ٚاٌّ١ٍ١ؾاا١اخ اسذااذاء ِالتااظ ِذااذدج ٚدّااً ؽاااساخ ِٛدااذج ِمااشسج ِاآ لثااً اٌذٌٚااح ٚرٌااه ذذم١مااا ٌؼااذج"
أ"_:اغشاك ِٕٙا اٌرؼشف ػٍ٠ٛ٘ ٝح اٌّماذً" .
ب"_:ػذَ اٌغّاح ٌٍّماذٍ ٓ١ترغ١١ش اٌؾاسج ٌغشك خذاع اٌطشف االخش ٌى٘ ْٛزا اٌفؼً ِذشِا د١ٌٚا ".
شاٌصا ":أْ ذذًّ االعٍذح جٙشا ،تّؼٕ ٝأْ ٠ذًّ االفشاد اٌمٛاخ اٌّرطٛػح اعاٍذر ُٙتقاٛسج ػٍٕ١اح ٌرذم١اك االذاٟ
_":
أ" أْ ٠ىا ْٛاٌطاشف االخاش ػٍا ٝتٕ١اح ِاآ اِاشٖ ِٚرخازا اٌذ١طاح ٚاٌذازس د١ااس أْ اخفااء االعاٍذح ٠ؼاذ ػازسا غ١ااش
ِغّٛح تٗ ف ٟاٌمأ ْٛاٌذ." ٌٟٚ
ب":ذّ١ضُ٘ ػٓ غ١ش اٌّماذٍ ِٓ ٓ١اٌّذٔ." ٓ١١
ساتؼا  "_:االٌرضاَ تمٛأ ٓ١اٌذشب ٚػاداذٙا :د١س اٚجة اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚػٍ ٝوً ِماذً ذطث١ك لٛاػاذ اٌذاشب فاٟ
اٌؼٍّ١اخ اٌؼغىش٠ح ٚاال اػرثش ف ٟػذاد ِجشِ ٟاٌذشب داي أرٙاوٙاا ؛"د.عا ً١ٙدغا ٓ١اٌفارال، ٞٚلاأ ْٛاٌذاشب
،داس اٌمادع١ح ٌٍطثاػح ،1664،ؿ ؿ ٚ.56_54اٌّادج " ِٓ 4اذفال١ح جٕ١ف اٌصاٌصح ٌؼاَ .."1646
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لثنع ععا لم ع ععغ الفئع ععة م ع ععؼ الساع ععالمنؼ ين ع ععا الشعع ععامنؼ أي ع ععة اشع ععيالية وخر ع ععؽا وضع عععيػ او ماا ع ععتىػ
الاانؽن .

(9

ثانيا _:الفرق الستطهعة "غير الشظامية من رعايا دولة ثالثة" ليدت طرفا في الشزاع_:

لععػ لاطععا السععادة (/9أ 2/مععؼ الفاييععة جشيععف الثالثععة إل ع مد ع لة جشدععية الفععا الساطؽاععة

الا لشسع إلع احع ابعااف الشعتاع  ،اا انيعا باحعا لدعاؤاس واشعيالياس لخع
جشدية دولة ليدا بااا ا الشتاع السدم
و ع ععاف الفا ععو الاابع ع

.

الساطؽا ععؽن ((و ععانيػ ااجان ععر او السالتق ععة وى ععػ ااش ععخاا ال ععذيؼ

يحسمؽن جشدية دولة اجشبية و ماتمؽن لحدا
الخ ماس او وع

الساطعؽانؼ معؼ

جسااة سياسية او حيؽمة شاعية و اؽمعؽن اااع يػ

مؼ الخ ماس العديا ة ا م ة مح دة .

(2

وا يفا الاعا عف ااعاه اعنؼ الساطععؽانؼ ااجانعر والسالتقعة ،اع حعنؼ أن اامعا يخامععف ات

أن الساطؽع ا يي ف مؼ و اا لطؽاو الحرؽ ام ى ف ماد او م الغ مالية لاا اسمو مااال

الحاقععو ات او ضععاا وععالطاف ااخععا اععل أن الععذ ي اعععو إلع العسععل الطععؽا ىععؽ داسععو الشفدع
والمؽجدا لمطاف الذ ياطؽع لحداوو ؛ا حنؼ أن السباا ااسال لمسالت ىؽ الحرؽ ام

ميدععر او يايععة ماديععة .وام ىععذا ااسععال اععان ااجشب ع الساطععؽع يجععر أن لا عؽااا فيععو اابع ععة

اشاحا ى _:

 _9أن ييؽن الساطؽع اجشبيا .

 _2أن يشعػ الساطؽع ااجشب إل الفا الاطؽعية مؼ لماا نفدو .
 _4أن لكععؽن ل ع

ااجشب ع الساطععؽع نيععة ا ائيععة واانزععسا إل ع اح ع ابعااف الش عتاع ام ع

حدا

الطاف ااخا .

حدا

الطاف ااخا ولشراة اح اابااف ام حدا

 _9أن ييؽن ااجشب الساطؽع ل يو ااااعاد ايع لؽج محع د وعان يعشعػ إلع احع الشعتاع امع
ااخا

واانععا م ونععة لنبنععا لعععا  9924ق ع ابماععا مد ع لة الساععالمنؼ ات نرععا السععادة ( 91مععؼ

الس ونة (م ونة لنبنا ام انو ((يع اسنا حا ال جش

يشاس إل أ سار اعل ااشعخاا

ال ععذيؼ يذ ععيمؽن ج ععت ا م ععؼ الي ععة الجساىا ععة اع ع دول ععة العع ع و ،وا ععل اولئ ععغ ااش ععخاا السمحا ععنؼ
والسرال السخامفة لمجي

والا لداىػ م اشاة ا الحا

.

(4

( )1اٌّادج " ِٓ 4اذفال١ح جٕ١ف اٌصاٌصح ٌؼاَ .."1646
"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.
()2
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ومععؼ ن ع

السععادة ( 91مععؼ م ونععة لنبنععا يسيععؼ ادخععا ااشععخاا الساطععؽانؼ ا ع قائسععة

السدعافن يؼ مععؼ الؽضع الاععانؽن اسععا الحععا ،اسعيسا وان الجععي

ااما يع يزععػ اع حععشؽاو

ا د ابنا مؼ الساالمنؼ ااجانر .
ونذنا ىشا إل ن

السادة ( 91مؼ الفايية اىعا الخامدعة لععا  9101الساعماعة وحاعؽ

وواج ععاس الع و وااشععخاا السحايع يؼ امع أن السحايع الععذ يععشعػ إلع قعؽاس دولععة محاابععة يفاع

حفة الحيعاد الاع اعان ياساع ايعا و عع ماعالا يجعؽز اميعو اعل معا يجعؽز امع الساعالمنؼ ،ولكعؼ ا

يجؽز لم ولة أن لعاممو معاممة اش مؼ معاممايا لااايا الع و اؼ الذ

اما اؼ مؽقف الفايية جشيف الثالثة لعا  9191امعػ نجع أ نع

نفدو السشدؽ اليو.

(9

إلع مدع لة الساطعؽانؼ

ااجانععر او السعؽابشنؼ ايع ا لفععا انععشيػ وبععذلغ ياساع الساطععؽع اععشفس السعاممععة الاع ياساع ايععا
الساطؽع الس ن و دافن مؼ جسي الحاؽ السشرؽا امنيا ا قؽاننؼ وااااف الحا .
ثالثا"_:الفرق الستطهعة غير الشظامية "من رعايا دولة العجو_:

ا يعع

الساطععؽع مععؼ ااايععا دولععة العع و مالتقعة انععو ات لععؽااس الذععاوو الساعماععة وععالسالت

السشرع ععؽا امني ع ععا اع ع ع السع ععادة ( 91م ع ععؼ البالؽا ع ععؽ ااضع ععاا ااو لع ع ععا  9111و ؽح ع ععف
الذخ

وانو مالت اش ما ايحسل جشدية اح ابااف الشتاع .

(2

ومؼ جية اخا اان الاعامل ال ول يجا و حا الاحا السؽابشنؼ الذيؼ يحسمؽن جشدية

ال ولة اا او دولاو ااحمية والاؽاس السدمحة او والفا

وائاس واشخاا الساطؽانؼ او منميذيا

الطععاف الخرععػ الععذيؼ ىععػ اع حقياععة اامععا مؽابشععؽن لععاوعؽن لمطععاف الععذ الاع القع
اانيػ يعاممؽن ام انيػ خؽنة ولدا وحايػ العاؽبة الساااة ا الاانؽن الؽبش .

امععنيػ

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.
( " (2اٌّااادج ِ 46اآ اٌثشذٛوااٛي االضاااف ٟاالٚي ٌؼاااَ "، 1666اػرّااذخ االداسج االِش٠ى١ااح فاا ٟاٌؼااشاق ػٍااٝ
ِشذضلح اٌؾشواخ االِٕ١ح اٌخافح تؾىً اعاط ،تاٌشغُ ِآ أْ اػاذاد اٌماٛاخ االِش٠ى١اح فا ٟاٌؼاشاق ٚفاٍد
إٌ 165 ٝاٌف جٕذ، ٞفاْ اػذاد اٌّشذضلح ٚفً إٌ 151 ٝاٌف ػٕقاش ِّ،اا ٠ضااػف اٌؼاذد اٌفؼٍاٌٍ ٟجا١ؼ
االِش٠ىا ٟفاا ٟاٌؼااشاق ٚفاا ٟوراااب ٌٍااذورٛس تاعااً ٛ٠عاف إٌ١ااشب اٌااز ٞدّااً ػٕااٛاْ اٌّشذضلااح ج١ااٛػ اٌظااً
٠غرؼشك اٌّؤٌف ػثش فقٛي اٌىراب اٌ١اح ػّاً ؽاشواخ االسذاضاق ٠ٚؼاشف اٌّشذضلاح تاأ ُٙذجٕ١اذ االجأاة
ٌخٛك اٌذشب ٠ؾىً ع١اع١ح لذّ٠ح ػٕذ اٌاذٚي ٚاالٚاالؽاخاؿ اٌّغارف١ذِٕٙ ٓ٠اا فىاً االِثشٚط٠ٛااخ اتراذاء
ِٓ ِقش اٌفشػٛأ١ح اٌمذّ٠اح ِٚاشٚسا تاالِثشٚطٛس٠اح اٌثش٠طأ١اح ٚدرا ٝاالِش٠ى١اح اٌ١ا َٛاعارخذِد اٌماٛاخ
االجٕث١ح تؾىً ا ٚتاخش ف ٟاٌذشٚب "ِ.اؤِٓ اٌّذّاذ، ٞتاالن ٚٚذاش ١ِٛ٠ااخ اٌذاشٚب اٌقاٍ١ث١ح فا ٟاٌؼاشاق
،وٕٛص ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ،تذ ْٚعٕح ٔؾش،تذ ْٚطثؼح،ؿ ؿ."46_46
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الهبة الجساهرية "والسقاومة السشظسة"
لع ععػ يع ععاػ لح ي ع ع السااع ععت الاع ععانؽن

لاا ع عااد او /و او ااشع ععخاا او الفئع ععاس او ااب ع عااف

الس ع نننؼ الععذيؼ ييبععؽن او يدعععؽن إل ع حسععل سععاحيػ لم ع ااع اععؼ اوبععانيػ وق ع ياخععذ مثععل ىععذا
الؽضع ع ح ععؽاة او وضع ع ه ععة جساىا ععة يشع ع ا
مشعسة والسااومة السدمحة.
و خر

ولعع ععا

الثان

الد ععيان السع ع نننؼ الني ععا ور ععؽاة واخاياا ع عة او/و

ىع ععذا السطمع ععر نادع ععسو إل ع ع اع ععاانؼ ياشع ععاو ااو الي ع ععة الجساىا ع ععة ااخاياا ع ععة
لمسااومة السدمحة .

الفرع االول

الهبة الجساهرية "االختيارية"
يعابععا اا عااد او /اب عااف او الفئععاس السيععؽننؼ لمي ععة الجساىا ععة ماععالمنؼ وااععا ل عش

السععادة

الااوعععة مععؼ الفاييععة جشيععف الثالثععة لعععا  9191و سيععؼ أن يش ع اا لدععسنايػ او حععفايػ امساععالمنؼ

ينا الشعامنؼ وا يعاباون مؼ اابااف او /و ااااد الاؽاس السدمحة الشعامية .

و ع ع اشرععا ا ع الاشعععيػ ىععؽ العشرععا السسنععت اا عااد او اشاحععا الي ععة الجساىا ععة اععؼ

اااعااد او الفئععاس السيؽنععة لمسااومععة اتا أن اشرععا الاشعععيػ ياعؽااا اع اازععا السااومععة السشعسععة
ا حعنؼ ا وجعؽد لعشرعا الاشععيػ لع

الجساىا ة .

(9

وقع اععاف الفاععو الع ول

اع الحعا داااعا اععؼ اا

ااعااد او اشاحعا او الفئعاس السيؽنعة لع

اازعا الي عة

الي ععة الجساىنا ععة وانيعا الحالععة الاع يدعمػ لمذعععر انيععا وااشععا اا

العؽبؼ ( 2ولع الي عة الجساىنا ععة ىعػ معا يعععاف وعااااد الشخ عة او مععا

يعاف ايؽ ة ااناسا إل الؽبؼ الا لحسعل بعاو الفعاادة .

(4

اا ع عااد او اازع ععا او الفئع ععاس السيؽنع ععة لع ع ع(الي ة الجساىنا ع ععة ا ع ع

واقعاس الرعفة الاااليعة السذعاواة
م ونع ععة لنببع ععا اع ععش

السع ععادلنؼ

(11و 59اا أن لنبنا انكا ىذه الرفة اع أ وقعا يعاػ فيعو احعاا ااقمعيػ العذ يع ااعؽن اشعو

اععا قاععا وعع تلععغ يعابععا اسععا مخالفععا لاعؽاننؼ الحععا و ؽجععر السحاكسععة ومععؼ ثععػ لؽييع العاععا

،وق ع اوجبععا السععادة( 90مععؼ ااععان ااوادععل ضععاواة ل عؽااا شععابنؼ ا ع اا عااد الي ععة الجساىنا ععة
حا ع ياساع عؽا ورععفة الساالععل الشعععام وىسععا ضععاواة أن ا ييععؽن ااقمععيػ ق ع لععػ احاالععو والفعععل
وامعنيػ أن ياانع وا اع قاععاليػ واعؽاننؼ الحععا وااااايععا واضععااا السعادة الثانيععة مععؼ ائحععة اىععا

لمحععا البا ععة شععابا ثالثععا مفععاده ،يجععر أن يحسععل اا عااد او اازععا او الفئععاس السيؽنععة اازععا

( " (1اٌّادج اٌشاتؼح ِٓ اذفال١ح جٕ١ف اٌصاٌصح ٌؼاَ ". 1646
( " (2د.فالح اٌذ ٓ٠ػاِش ،اٌّماِٚح اٌؾؼث١ح اٌّغٍذح ،ؿ ؿ ". 123_122
("(3د.ص٘اااٛج ِجااازٚب ،اٌقاااشاع ػٍااا ٝاٌغاااٍطح فاااٌ ٟثٕااااْ جاااذي اٌخااااؿ ٚاٌؼااااَ ،ؽاااشوح اٌّطثٛػااااخ ٌٍطثاػاااح
ٚإٌؾش،اٌطثؼح اال،2111،ٌٝٚؿ." 114
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الي ععة الجساىنا ععة سععاحيػ امشععا ،واوادس الفا عاة الدادسععة مععؼ السععادة الااوعععة مععؼ الفاييععة جشيععف

الثالثة لعا  9191الذاو اااه .

(9

الفرع الثاني

(2

"السقاومة السشظسة"

نر ععا السع عؽاد ( 2/9و( 9/4م ععؼ البالؽا ععؽ ااض ععاا الث ععان الفايي ععاس جشي ععف لع ععا

 9111ام مفيؽ السااومة السذاواة او السشعسة (. 4

و اطمر لاطبنق اعل السااومة السشعسة اماان اساسيان ىسا _:

 _: 9اا

ييؽن وفعل واا

مؽابشنؼ ال ولة (دولة ااحعل لانعسعة الحيؽميعة العالسعة والجعائاة يجعر أن

لعاون ىيا السؽابشنؼ م لمغ الحيؽمة.

(9

 _:2يجععر أن ييععؽن اسععل اا عااد او /و اب عااف المسااومععة السشعسععة جساعيععا أ أن ييععؽن

مطم ععا جساىا ععا اسا ع مععا لكععؽن ااقميععة الحاكسععة مؽح ع ة لكععؽن اايمبيععة السحيؽمععة مفاا ع ة ايععة
لشعيػ مداال او مح د مسا ياطمر الؽح ة الجساىا ة .
لش

(5

ولعابا حاااس او ااااد وائاس السااومة السشعسة ااعااد قعؽاس مدعمحة ينعا نعاميعة ب اعا

السادة الااوعة مؼ الفايية جشيف الثالثة ومؼ ثػ اان ىذه الحاااس ىػ ماالمؽن قانؽننؽن

(2

 "(1).د.فالح اٌذ ٓ٠ػاِش،اٌّماِٚح اٌؾؼث١ح اٌّغٍذح ف ٟاٌمأ ْٛاٌذ، ٌٟٚداس اٌفىش اٌؼشت، ٟاٌما٘شج (،تذْٚ
ذاس٠خ.،ؿِٚ 56ا تؼذ٘ا".
( " (2جاا ٓ١ؽاااسب ،اٌّماِٚااح اٌالػٕف١ااح دساعاااخ فاا ٟإٌضاااي تٛعااائً اٌالػٕااف ِ،شوااض دساعاااخ اٌٛدااذج اٌؼشت١ااح
،اٌطثؼح اال،ٌٝٚت١شٚخ ،ذّٛص 2111،ٛ١ٌٛ٠/ؿ".11
 (3).غاتٛس سٔٚا" إٌؾاط اٌذٌّٕ ٌٟٚغ االس٘اب ِٚىافذرٗ ٚ،سؽح ػًّ تؾأْ دّا٠ح دمٛق االٔغاْ د٠ ٓ١ماَٚ
االس٘اب ،وٛتٕٙاوٓ ،اراس ،2114،ؿ".2
(ٚ (4ذؼااذ "اٌفااشق اٌطٛػ١ااح ٚاٌّماِٚااح إٌّظّااح ِاآ ا٘ااُ اٌرمٕ١اااخ إٌفغاا١ح راذٙااا ِصااً افااشاد إٌخثااح ٚاٌّجٛػاااخ
اٌقغ١شج اٌر ٟذفىش تٍغح اٌّالدظاخ ٚاٌقٛس اٌزٕ٘١ح ٚ،ذغرخذَ اعرشاذ١ج١اخ ِؼاٌجح ٌٍّؼٍِٛاخ ِصاٌٙا االعار١الء
ػٍ ٝاٌغفاسج االِش٠ى١ح ف ٟا٠شاْ ف ٟذؾش ٓ٠اٌصأ ٟػاَ ٚ1666لذ اظٙشخ اعرطالػاخ اٌشأ ٞاٌؼاَ فٛس اٌّاشأج
اٌغائذج ٔغثد االوصش٠ح ِٓ األِش٠ى ٓ١١اٌّغرجٛت ٓ١خقائـ ِفضٍح ٌٍٛال٠اخ اٌّرذذج ل٠ٛح ٚذرذٍ ٝتاٌؾجاػح اِاا
ا٠شاْ فضؼ١فح ٚذرغُ تاٌجثٓ ٚوأد اٌٛال٠اخ اٌّرذذج داعّح ٚل٠ٛح تّٕ١ا ا٠شاْ ضؼ١فح ِٚرٙا٠ٚح واس ٓ٠إِٔ.غغاد
ٚا٠فاْ َ.اس٠غِ، ٓ٠ٛثادئ اٌؼاللااخ اٌذ١ٌٚاح ،ذشجّاح دغااَ اٌاذ ٓ٠خضاٛس ،داس اٌفشلاذ ٌٍطثاػاح ٚإٌؾاش ٚاٌرٛص٠اغ
،عٛس٠ح _دِؾك ،اٌطثؼح اال،2113،ٌٝٚؿ" .256
("(5ج ٓ١ؽاسب،اٌّقذس اٌغاتك،ؿ. " 12
( (6اعش " ٜاٌذشب تاٌّؼٕ ٝاٌّمقٛد ف٘ ٟزٖ االذفال١ح ٘اُ االؽاخاؿ اٌازٕ٠ ٓ٠رّا ْٛإٌا ٝاداذ ٜاٌفتااخ اٌراٌ١اح
٠ٚمؼ ْٛف ٟلثضح اٌؼذ_:"ٚ
 "_1افشاد اٌمٛاخ اٌّغٍذح الدذ اطشاف إٌضاع ٚاٌّ١ٍ١ؾ١اخ ا ٚاٌٛدذاخ اٌّرطٛػح اٌر ٟذؾىً جضءا ِٓ ٘ازٖ
اٌمٛاخ اٌّغٍذح ".
 "_2افشاد اٌّ١ٍ١ؾ١اخ االخشٚ ٜاٌٛدذاخ اٌّرطٛػح االخش، ٜتّآ فا ُٙ١اػضااء دشوااخ اٌّماِٚاح إٌّظّاح
اٌزٕ٠ ٓ٠رّ ْٛإٌ ٝادذ اطشاف إٌضاع ٠ٚؼٍّ ْٛداخً ا ٚخاسض الاٌ ُّٙ١در ٌٛ ٝواْ ٘زا االلٍِ ُ١ذرال ػٍ ٝأْ
ذرٛافش اٌؾشٚط اٌراٌ١ح ف٘ ٟزٖ اٌّ١ٍ١ؾ١اخ ا ٚاٌٛدذاخ اٌّرطٛػح تّا فٙ١ا دشواخ اٌّماِٚح إٌّظّح اٌّزوٛسج
أ "_:أْ ٠مٛد٘ا ؽخـ ِغؤٚي ػٓ ِشسع." ٗ١
ب "_:أْ ذىٌٙ ْٛا ٌٙا ؽاسج ِّ١ضج ِذذدج ّ٠ىٓ ذّ١١ض٘ا ػٓ تؼذ ".
ض"_:أْ ذذًّ االعٍذح جٙشا".
د "_:أْ ذٍرضَ ف ٟػٍّ١اذٙا تمٛأ ٓ١اٌذشب ٚػاداذٙا".
 "_3افشاد اٌمٛاخ اٌّغٍذح إٌظاِ١ح اٌز٠ ٓ٠ؼٍٕٚ ْٛالئٌ ُٙذىِٛح ا ٚعٍطح ال ذؼرشف تٙا اٌذٌٚح اٌذاجضج ".
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السطلب الثالث

افراد حركات "التحرر الهطشي"

والاخم

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

واندجاما م اضفا حفة الشتاع السدم الع ول

امع حعا

(9

الاحا عا الؽبشيعة ،اعان ااعااد

ىععذه الحععاو ياساعععؽن ورععفة الساالععل الاععانؽن وبحايععػ ا ع الحسايععة الا ع ياااىععا الاععانؽن ال ع ول

ااند ععان لمسا ععالمنؼ ور ععفة اام ععة ،واع ع ح ععااس ا يسي ععؼ لمساال ععل أن يسن ععت نفد ععو ا ععؼ الد ععيان

الس ع نننؼ ام ع الععايػ مععؼ اؽنععو مذععاااا ا ع اسميععاس اليجععؽ او ايععة اسميععة ادععيا ة لحزععنا ة

لميجععؽ ولكععؼ ي ا ع محافعععا اؽضعععو اساالععل شععا طة أن يحسععل الدععار امشععا وىععؽ مععا اك ع اميععو
البالؽاؽ ااضاا ااو ا ن

السادة(. 4/99

(2

 "_4االؽخاؿ اٌز٠ ٓ٠شافم ْٛاٌمٛاخ اٌّغٍذح د ْٚأْ ٠ىٛٔٛا فا ٟاٌٛالاغ جاضءا ِٕٙاا ،واالؽاخاؿ اٌّاذٔٓ١١
اٌّٛجٛد ٓ٠ضّٓ اطمُ اٌطائشاخ اٌذشت١ح ٚ،اٌّشاعٍ ٓ١اٌذشتِٚ ٓ١رؼٙذ ٞاٌرّٚ ٓ٠ٛافاشاد ٚداذاخ اٌؼّااي اٚ
اٌخااذِاخ اٌّخرقااح تاٌرشف١ااٗ ػاآ اٌؼغااىش، ٓ٠ؽااش٠طح أْ ٠ىااٌ ْٛااذ ُٙ٠ذقااش٠خ ِاآ اٌمااٛاخ اٌّغااٍذح اٌرااٟ
٠شافمٙٔٛا".
"_:5افشاد االطماُ اٌّالد١اح تّآ فا ُٙ١اٌماادج ٚاٌّالداِٚ ْٛغااػذ ُ٘ٚفا ٟاٌغافٓ اٌرجاس٠اح ٚاطماُ اٌطاائشاخ
اٌّذٔ١ح اٌراتؼح الطشاف إٌضاع ،اٌز ٓ٠الٕ٠رفؼ ْٛتّؼاٍِح افضً تّمرض ٝأ ٞادىاَ اخشِ ٜآ اٌماأ ْٛاٌاذٌٟٚ
".
 "_6عىاْ االساض ٟغ١ش اٌّذرٍح اٌز٠ ٓ٠ذٍّ ْٛاٌغالح ِٓ ذٍماء أفغا ُٙػٕاذ الراشاب اٌؼاذٌّ ٚماِٚاح اٌماٛاخ
اٌغاص٠ح د ْ ٚأْ ٠رٛفش ٌ ُٙاٌٛلد ٌرؾىٚ ً١دذاخ ِغٍذح ٔظاِ١ح ؽش٠طح أْ ٠ذٍّٛا اٌغالح جٙشا ٚاْ ٠شاػٛا
لٛأ ٓ١اٌذشب ٚػاداذٙا ".
تاء ٠"_:ؼاًِ االؽخاؿ اٌّزوٛس ْٚفّ١ا  ٍٟ٠تاٌّصً واعش ٜدشب تّمرض٘ ٝزٖ االذفال١ح ":
 "_:1االؽخاؿ اٌز٠ ٓ٠رثؼ ْٛا ٚوأٛا ذاتؼٌٍ ٓ١مٛاخ اٌّغٍذح ٌٍثٍذ اٌّذرً ارا سأخ دٌٚح االدرالي ضاشٚسج
اػرماٌ ُٙتغثة ٘زا االٔرّاء در ٌٛ ٝوأد لذ ذشور ُٙادشاسا ف ٟتادئ االِش اشٕاء ع١ش االػّاي اٌذشت١ح خاسض
االساض ٟاٌر ٟذذرٍٙا ٚ،ػٍ ٝاالخـ ف ٟداٌح ل١اَ ٘اؤالء االؽاخاؿ تّذاٌٚاح فاؽاٍح ٌالٔضاّاَ إٌا ٝاٌماٛاخ
اٌّغٍذح اٌر٠ ٟرثؼٙٔٛا ٚاٌّؾرشوح ف ٟاٌمراي ،ا ٚف ٟداٌح ػذَ اِرصاٌ ُٙالٔزاس ٛ٠جٗ اٌ ُٙ١تمقذ االػرماي".
 " _2االؽخاؿ اٌزٕ٠ ٓ٠رّ ْٛإٌا ٝاداذ ٜاٌفتااخ اٌّثٕ١اح فا٘ ٟازٖ اٌّاادج اٌاز ٓ٠ذغارمثٍ ُٙدٌٚاح ِذا٠اذج ا ٚغ١اش
ِذا٠ذج ف ٟالٍّٙ١ا ٚذٍرضَ تاػرماٌ ُٙتّمرض ٝاٌمأ ْٛاٌذِ ٌٟٚغ ِشاػاج ا٠ح ِؼاٍِاح اوصاش ِالئّاح لاذ ذاش٘ ٜازٖ
اٌااذٚي ِاآ إٌّاعااة ِٕذٙااا ٌٙااُ تاعاارصٕاء ادىاااَ اٌّااٛاد ٚ 15ٚ1ٚ6اٌفمااشج اٌخاِغااح ِاآ اٌّااادج ٚ 31اٌّااٛاد
ٚ 126ٚ62ٚ66ٚ56االدىاَ اٌّرؼٍمح تاٌذٌٚح اٌذاِ١ح ػٕذِا ذىٕ٘ ْٛان ػاللاخ ع١اع١ح ت ٓ١اطاشاف إٌاضاع
ٚاٌذٌٚح اٌّذا٠ذج ا ٚغ١ش اٌّذاستح اٌّؼٕ١ح اِا ف ٟداٌح ٚجٛد ٘زٖ اٌؼاللاخ اٌغ١اع١ح ت ٓ١اطشاف إٌاضاع اٌراٟ
ٕ٠رّ ٟاٌٙ١ا ٘ؤالء االؽخاؿ تّّاسعح اٌّٙاَ اٌر ٟذم َٛتٙا اٌذٌٚح اٌذاِ١ح اصائ ُٙتّمرضا٘ ٝازٖ االذفال١اح دْٚ
االخالي تاٌٛاجثاخ طثما ٌالػشاف ٚاٌّؼا٘ذاخ اٌغ١اع١ح ٚاٌمٕقٍ١ح ".
ض "_:ال ذؤشش ٘زٖ اٌّادج تا ٞداي ػٍٚ ٝضغ افشاد اٌخذِاخ اٌطث١ح ٚاٌذٔ١ح وّا ِ٘ ٛذذد فا ٟاٌّاادج ِ 33آ
٘زٖ االذفال١ح ""اٌّادج اٌشاتؼح ِٓ اذفال١ح جٕ١ف اٌصاٌصح ٌؼاَ ".1646
(٘ " )1ااأض ت١رااش غاعااش ٚاخااش، ْٚدظااش االػّاااي االس٘ات١ااح فاا ٟاٌمااأ ْٛاٌااذ ٌٟٚاالٔغااأ، ٟتذااس ِٕؾااٛس ضاآّ
ِجّٛػح تذٛز ف ٟاٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚاالٔغأ، ٟداس اٌّغرمثً اٌؼشت، ٟاٌما٘شج،ط،1،2111فـ".366
(" )2اٌّاادج ِ 3/44اآ اٌثشذٛواٛي االضاااف ٟاالٚي ٌؼااَ ٚ "1666لااذ ٔقااد اٌّاادج االٌٚاا/ ٝساتؼاا ِاآ اٌثشذٛوااٛي
االضاف ٟاالٚي ػٍ ٝذضّٓ االٚضاع اٌّؾاس فا ٟاٌفماشج اٌغااتمح ،إٌّاصػااخ اٌّغاٍذح اٌرا ٟذٕاضاً تٙاا اٌؾاؼٛب
ضذ اٌرغٍظ االعرؼّاسٚ ٞاالدرالي االجٕٚ ٟضذ االٔظّح اٌؼٕقش٠ح ٚرٌه فِّ ٟاسعرٙا ٌذك اٌؾاؼٛب فا ٟذمش٠اش
اٌّقاا١ش وّااا وشعااٗ ِ١صاااق االِااُ اٌّرذااذج ٚاالػااالْ اٌّرؼٍااك تّثااادئ اٌمااأ ْٛاٌااذ ٌٟٚاٌخافااح تاٌؼاللاااخ اٌٛد٠ااح
ٚاٌرؼا ْٚت ٓ١اٌذٚي طثما ٌّ١صاق االُِ اٌّرذذج .".
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وىشععا

ا ع ة ق ع ااااس دوليععة لعاععاف والذخرععية الاانؽنيععة لحااععاس الاحا ععا الععؽبش ومشيععا

ق ااااس الجسعية العامعة لامعػ الساحع ة ( 9129/2494والاعااا السعاقػ ( 9121/2509والاعااا
( 9121/2929والا ع ع ع ع ع ع ع ع عااا( 9110/2252والا ع ع ع ع ع ع ع ع عااا ( 9110/2219واىسيع ع ع ع ع ع ع ع ععا الا ع ع ع ع ع ع ع ع عااا
(. 9( 9114/4904

مععؼ خععا ال حع

الخاتسة

لؽحععمشا الع مجسؽاععة مععؼ ااسععاشاجاس والساااحععاس يسيععؼ ادااا ااازىععا

واال _:

اوال  _:االستشاجات _:

_9لععػ يافععق الفاععو ال ع ول ام ع ابععا لدععسية مؽح ع ة لمساالععل ينععا الشعععام

يعاباه ماالل ينا شاا واخاون يع وه ماالل ينا ماخ
_2لػ يافق الفاعو الع ول

ايا اسا الحا .

امع معش الساالعل ينعا الشععام

_4يسيععؼ أن يذععاا الساالععل ينععا الشعععام

تاس باو دول

.

ايشععا مععؼ

السااعت او الرعفة الاع ياساع

ا ع الش اتاععاس السدععمحة دوليععة كانععا ا ينععا

.

ثانيا "_ السقترحات_:

_9ضاواة ايااد الفايية او مب أ لؽض الؽض الاانؽن لمساالل ينا الشعام .
ل

 _2ضاواة مش الساالل ينا الشعام

الطاف الخرػ او ا ي زة الع و.

وحف اسا الحا حالة وقؽاو او الق

اميعو

_4ضع ععاواة الاسننع ععت اع ععنؼ السفع ععاهيػ السخامفع ععة اسفيع ععؽ السااومع ععة السشعسع ععة ومفيع ععؽ الي ع ععة

الجساىا ة ومفيؽ اااىا .

_9ضععاواة لا ع يػ ال ع اػ الس ععاد و المؽجدععا

اى اايا ا ضاواة ادااا الساالل ينا الشعام

لمجشععة ال ولي ععة لمرععمنر ااحسععا ولحانع عق
ضسؼ ائة اسا الحا .

السرادر
(_)1ػٍ ٝاٌذشوح اٌّغٍذح أْ ذىافخ ِٓ اجً لض١ح ؽشػ١ح طثما ٌٍمأ ْٛاٌذ. ٌٟٚ
 "_ 2وً اٌّذاٚالخ الخّاد ا ٚػشلٍح دشواخ اٌرذش٠ش ضاذ االعارؼّاس ا ٚاالٔظّاح اٌؼٕقاش٠ح ٘ا ٟخاشق ٌٍماأْٛ
اٌااذٚ ٌٟٚخافااح ِ١صاااق االِااُ اٌّرذااذج ٚاالػااالْ اٌؼاااٌٌّ ٟذمااٛق االٔغاااْ ِٚ،ثااذأ ِاإخ االعاارمالي ٌٍّغاارؼّشاخ
ٚاٌؾؼٛب ٘زٖ اٌّذاٚالخ ذؼرثش ٔفغٙا ذٙذ٠ذ ٌٍغٍُ ٚاالِٓ اٌذ."ٓ١١ٌٚ
 "_ 3اٌذشواخ اٌرذش٠ش٠ح إٌّا٘ضح ٌالعرؼّاس ٚاالٔظّح اٌؼٕقش٠ح ٚإٌّ١ٙاح االجٕث١اح ٠جاة اػرثاس٘اا ِآ ضآّ
إٌضاػاخ اٌّغٍذح اٌذ١ٌٚح ذؾٍّٙا دّا٠ح اذفال١اخ جٕ١ف".
 "_4اعرؼّاي اٌّشذضلح ضذ اٌذشواخ اٌرذش٠ش٠ح ِ٘ ٛذضٛس ٠ٚجة اػرثااس ٘اؤالء اٌّشذضلاح وّجاشِ ٓ١ػائاذٓ٠
ِٚؼالثر ُٙتٙزٖ اٌقفح" .لشاساخ "اٌجّؼ١ح اٌؼاِح ٌالُِ اٌّرذذج (ٚ ) 1666/2363اٌمشاس اٌّشلُ (1666/2516
) ٚاٌماااااااااشاس (ٚ ) 1666/2621اٌمااااااااااشاس(ٚ )1661/2652اٌمااااااااااشاس (ٚ )1661/2666اّ٘ٙااااااااااا اٌمااااااااااشاس
(.")1663/3113
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اوال  _:الكتب_:
.9

.ااااهيػ سامة ،الجاائػ ض ااندانية ،السحيسة الجشائية ال ولية ،السؽائساس

.2

د.احس ااؽ الؽاا ،الشعا ااساس

لمسحيسة الجشائية ال ولية وااقاو والاؽاننؼ

.4

د.حدشنؼ حال ابن ،الازا ال ول الجشائ ،داا الشيزة العابية .9111،

ال ساؽا ة والاذا عيةو، 9اا اد ااساات شا ف اامػ .2002، ،
وال سالنا الؽبشية ،السجمة السرا ة لماانؽن ال ول .2009،

.9

د.حدنؼ إاااهيػ قادا ،الشتاااس ال ولية دااسة ولحمنل،داا الكاا

لمط ااة والشذا والاؽز ،األادن.2001 ،
.5

د.زىؽة مجذو

،الرااع ام

لبشان ج

الدمطة ا

السطبؽااس لمط ااة والشذا،الط عة ااول .2099،
ميدما،كؽا

انان اجل سا ا

الثااا

الخاا والعا ،شااة

االػ مؼ الحاو ،شااة السطبؽااس

.2

ساانم

.1

د.سينل حدنؼ الفااو ،قانؽن الحا ،داا الاادسية لمط ااة .9199،

لماؽز والشذا،اناوس ،لبشان،الط عة األول .2001،

.9

أ.د سينل حدنؼ الفااو ،السؽجت ا الاانؽن ال ول العا ؛داا الثاااة لمشذا

والاؽز ،و،2اسان ،ااادن .2099

.1

شاا اسؽ،الاانؽن ال ول العا ،نامو إل العابية شيا هللا خميفة واب السحدؼ

.90

د.حار ال يؼ ااما،السااومة الذعبية السدمحة ا الاانؽن ال ول ،داا الفكا

.99

د.ارا العطية،الاانؽن ال ول العا ،و ازاة الاعميػ العال وال ح

سع ،ااىمية لمشذا والاؽز .،اناوس .9192،

العاب ،الااىاة (،ا ون لاا خ .

وا اد ،كمية الاانؽن والدياسية،الط عة الثالثة  ،جامعة وا اد .9195،
حاد

ااؽ هيف ،الاانؽن ال ول

.92

د.ام

.94

كاا ؼ أ.مشادا وايفان .اا اؽ ؼ ،م ادا العاقاس ال ولية ،لاجسة حدا ال يؼ

.99

د.دمحم السجذو  ،الاانؽن ال ول العا ،و  ،2مشذؽااس الحمب الحاؽيية.2001،

،ااسيش ا ة،و.9115 ،1

العا

العمس جامعة

،مشذ ة السعااف

خزؽا ،داا الفاق لمط ااة والشذا والاؽز ،سؽا ة _دمذق ،الط عة ااول .2094،

.95

ميمؼ السحس

،وا وولا يؽمياس الحاو الرمنبية ا الع اا ،كشؽز لمشذا

والاؽز ،ا ون سشة نذا،ا ون ب عة.

ثانيا  _:البحهث والسقاالت الجولية وورش العسل_:
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.9

المجشة ال ولية لمرمنر ااحسا ،واشة اسل وذ ن ال وا السائػ لاانؽن الشتاااس

.2

جنؼ شاا ،السااومة الااش ية دااساس ا

الشزا اؽسائل الااشف ،ماات

.4

انمنر سان ز الؽاياس الساح ة ااما يية وسؽاجية الاانؽن ال ول ا الع اا ،ا

السدمحة ا الحا الذاممة ام اااىا

،اتاا .2009،

دااساس الؽح ة العابية ،الط عة ااول ،اناوس ،لسؽز /يؽلنؽ.2099،

حؽاا لو م ش ية ااتااة البا طانية .2001/99/1،

.9

يااؽا اونا الشذاو ال ول

حاؽ ااندان حنؼ يااو اااىا
.5

،وح

لسش اااىا

،كؽبشياكؼ ،اتاا .2009،

ىانت اناا ياسا واخاون ،حعا اااسا اااىااية ا الاانؽن ال ول ااندان

مشذؽا ضسؼ مجسؽاة وحؽث ا

العاب ،الااىاة.2000، ،
.2

وميااحاو ،واشة اسل وذ ن حساية

ياسسنؼ نفا

،ماات اسنا الحا

الاانؽن ال ول

_مؽضؽع ج ا

ااندان

و،9داا السداابل

،السجمة ال ولية لمرمنر

ااحسا .2002،

ثالثا _:االتفاقيات الجولية والقهانين الجولية _:
_9الفايياس جشيف اااب لعا . 9191
 _2البالؽاؽان ااضافيان السمحاان والفايياس جشيف ااابعة لعا 9111.
 _4قانؽن السحاكػ العديا ة ااما ي /91،لذا ؼ ااو .2002،
رابعا  _:الق اررات الجولية _:

_9ق ااااس الجسعية العامة لامػ الساح ة (9129/2494
والاااا (9121/2929

(. 9114/4904

والاااا(9110/2252

والاااا الساقػ (9121/2509

والاااا (9110/2219

واىسيا الاااا

خامدا  _:السرادر باللغة االجشبية_:
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