
 1949الربوتوكوالن اإلضافيان إىل اتفاقيات جنيف لعام 
 
القا�ون الدويل اإل�سا�ي هو جمموعة القواعد اليت تكفل احلماية، يف زمن احلرب، لألشخاص الذين ال يشاركون يف األعمـال                   

لـى النزاعـات    هـذا القـا�ون ع   ينطبـق و. تفـرض قيـوداً علـى أسـاليب ووسـائل القتـال           والعدائية أو كفوا عن املشاركة فيها       
 12اتفاقيـات جنيـف املؤرخـة يف        هـي   فصـكوك القـا�ون الـدويل اإل�سـا�ي الرئيسـية           أمـا   . املسلّحة الدولية وغري الدولية   

 حتمـي اجلرحـى     علـى صـعيد عـاملي     وهذه املعاهدات املقبولة    . ماية ضحايا احلرب  واملتعلقة حب  1949آب  / أغسطس
الطبية وأفـراد اخلـدمات     البعثات  وحتمي اتفاقيات جنيف أيضاً     . ملد�ينيارى احلرب و   وأس املنكوبني يف البحار  واملرضى و 

مثــل ســري العمليــات ثغــرات يف جمــاالت مهمــة تبقــي بيــد أهنــا .  ووســائل النقــل الطــيب والوحــدات واملرافــق الطبيــةالطبيــة
 بروتوكـوالن  1977عـام  د يف  هذه الثغرات اعتُمـ سدمن أجل و. األعمالهذه ومحاية السكان املد�يني من آثار العدائية  

 : ومها حملهانحيالوال  1949يكمالن اتفاقيات جنيف لعام 
 

 املتعلــق حبمايــة ضــحايا 1949آب /  أغســطس12الربوتوكــول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة يف   •
 ؛)الربوتوكول األول(النزاعات املسلّحة الدولية 

 
 املتعلــق حبمايــة ضــحايا 1949آب /  أغســطس12 الربوتوكــول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة يف  •

 ).الربوتوكول الثا�ي(النزاعات املسلّحة غري الدولية 
_________________________________ 

 
 ما هو اهلدف من الربوتوكول األول؟

 وال  .العسـكرية  وهو يفرض قيوداً على كيفية تسيري العمليـات          ،ينطبق الربوتوكول األول على حاالت النزاع املسلّح الدويل       
على املسؤولني عن تلك العمليات ألن هذه االلتزامات ال تتعارض مع حق كل             ال حيتمل   تشكّل االلتزامات الواردة فيه عبئاً      

 .دولة يف الدفاع عن �فسها بكل الوسائل املشروعة
 

وأصبح اآلن  ،عمال العدائيةوقد �شأت هذه املعاهدة إثر ظهور وسائل قتال جديدة وتقادم القواعد املطبقة على سري األ         



 .من آثار احلربالتمتع حبماية أفضل  نيالسكان املد�يمن حق 
 
خدام  لـيس حقـاً مطلقـاً وبـأن اسـت         أسـاليب ووسـائل احلـرب     الربوتوكول األول بـأن حـق أطـراف النـزاع يف اختيـار              يذكِّر  و

 ).35املادة (حمظور أمر  هلا ال مربرمعا�اة تسبب مواد أو وسائل قتال من شأهنا أن أسلحة أو قذائف أو 
 
  يف الربوتوكول األول؟ةاجلديد هي األحكام ما

). 1املـادة  (يوسع الربوتوكول األول تعريف النزاع املسلّح الدويل الوارد يف اتفاقيات جنيف ليشمل حروب التحرر الوطين         
 . يف حالة اهلجوم العسكرياًمشروعما الذي يشكل هدفاً كما يعرف 

 
 : حتديداً على ما يليوتوكول األولالربوحيتوي 

 : اهلجمات العشوائية واهلجمات أو األعمال اال�تقامية املوجهة ضدحيظر) أ
 ؛)51 و48املادتان (السكان واألشخاص املد�يني  - 
 ؛)52 و48املادتان (األعيان املد�ية  - 

 ؛)54املادة (السكان املد�يني لبقاء األعيان اليت ال غنى عنها  - 

 ؛)53املادة (يان الثقافية وأماكن العبادة األع - 

 ؛)56املادة (واملنشآت اليت حتتوي على قوى خطرة اهلندسية األشغال  - 

 ؛)55املادة (البيئة الطبيعية  - 

ا�تـهاكات  مبثابـة  هـذا احلظـر   تنتـهك  اهلجمـات وغريهـا مـن األعمـال الـيت           تعتـرب غالبيـة     مـع مراعـاة شـروط معينـة،         هذا و 
 .جرائم حرب بأهنا تصنفدويل اإل�سا�ي وجسيمة للقا�ون ال

 
اتفاقيـات جنيـف لتشـمل أفـراد اخلـدمات الطبيـة والوحـدات الطبيـة ووسـائل                  مبوجـب    منوحـة  �طاق احلماية امل   يوسع) ب

 ؛)31 إىل 8املواد ( عسكرية مكا�ت مد�ية أأالنقل التابعة هلا، سواء 
 



 ؛)33املادة ( واجب البحث عن األشخاص املفقودين يقر) ج
 
 ؛)71 إىل 68املواد ( األحكام املتعلقة بتقديم اإلغاثة إىل السكان املد�يني يعزز) د
 
 ؛)67 إىل 61املواد ( احلماية ألجهزة الدفاع املد�ي يكفل) هـ
 
 ).91 إىل 80املواد (القا�ون اإل�سا�ي تنفيذ تتخذها الدول لتسهيل اليت جيب أن تدابري الحيدد ) و
 

 أو ا�تـهاك  ةخمالفـ أيـة   مكلّفـة بـالتحقيق يف   جلنـة دوليـة لتقصـي احلقـائق     الربوتوكول األول على إ�شـاء      من 90وتنص املادة   
 .اللجنةهذه صالحية بوقد قبل العديد من الدول األطراف .  األولجسيم آخر ألحكام االتفاقيات والربوتوكول

 
 ما هو اهلدف من الربوتوكول الثا�ي؟

واملـادة الوحيـدة الـواردة يف اتفاقيـات جنيـف           . لنزاعات اليت تلت احلرب العاملية الثا�ية �زاعـات غـري دوليـة           كا�ت معظم ا  
 3املـادة   مـن أن    رغم  بـال و.  لالتفاقيـات األربـع     املشـرتكة  3املـادة   املنطبقـة علـى مثـل هـذه النزاعـات هـي             و 1949لعام  

إال أهنـا ال تكفـي حلـل املشـكالت اإل�سـا�ية اخلطـرة              روب  واألفراد يف أوقات احل   السكان   مبادئ أساسية حلماية     وضعت  
 .النامجة عن النزاعات الداخلية

 
علـى النزاعـات   احلـرب  لقـا�ون  الرئيسـية  تطبيـق القواعـد األساسـية    ضـمان  اهلـدف مـن الربوتوكـول الثـا�ي هـو       هلذا كان   و

حـة هلـا للحفـاظ علـى النظـام والقـا�ون أو          ساس حبق الدول يف استخدام الوسائل املتا      املالداخلية، على أن يتم ذلك دون       
 ).3املادة (إعادهتما إىل ربوعها، ودون تقديم مسوغ للتدخل األجنيب 

 
 . خاص موعات املعارضة املسلحةقا�و�يوضع االمتثال ألحكام الربوتوكول الثا�ي االعرتاف بأي بالتايل وال يعين 

 



  يف الربوتوكول الثا�ي؟ةاجلديدهي األحكام ما 
 حيـدد   لثـا�ي اليت تنطبق عليها، فـإن الربوتوكـول ا       الداخلية  النزاعات  اً لتعريف   ريامعمل حتدد    املشرتكة اليت    3لمادة  فاً ل خال

 .حاالت التوتر الداخلي وأعمال الشغبمثل  النزاعات املنخفضة احلدة اًستبعدم،  اخلاصجمال تطبيقهبالتفاصيل 
 

 بـني القـوات املسـلّحة هلـذه       ملسلّحة غري الدوليـة الـيت تـدور علـى أراضـي دولـة               ويسري الربوتوكول الثا�ي على النزاعات ا     
 .سيطر على جزء من األراضي الوطنيةتحتت قيادة مسؤولة وة تعمل متمردجمموعات مسلحة الدولة و

 
 املشـرتكة   3ة  وضـعتها املـاد   كا�ت قـد    اإل�سا�ية اليت   املتواضعة لالهتمامات   بذرة  إىل أبعد من ال    الربوتوكول الثا�ي    يذهبو

 . احلروب األهليةبالنسبة إىل القا�ون املتعلق ب
 

 :الثا�ي حتديداً على ما يليالربوتوكول وحيتوي 
 ؛)4املادة ( الضما�ات األساسية لألشخاص الذين ال يشاركون يف األعمال العدائية أو كفوا عن املشاركة فيها يعزز) أ

 
حيـاكمون يف  ضـما�ات قضـائية لألشـخاص الـذين       يـنص علـى      احلرية كمـا     ألشخاص احملرومني من  خاصة با  اً حقوق قّري) ب

 ؛)6 و5املادتان (بنزاع مسلّح عالقة 
 
 : اهلجمات املوجهة ضدظرحي) ج

 ؛)13املادة (السكان واألشخاص املد�يني  - 
 ؛)14املادة (على قيد احلياة السكان املد�يني لبقاء األعيان اليت ال غنى عنها  - 

 ؛)15املادة (واملنشآت اليت حتتوي على قوى خطرة دسية اهلناألشغال  - 

 ؛)16املادة (األعيان الثقافية وأماكن العبادة  - 

 
 ؛)17املادة ( الرتحيل القسري للسكان املد�يني حيظر) د



 ؛)7املادة  (نكوبني يف البحارمحاية اجلرحى واملرضى واملكفل ي) هـ
 
 العسـكرية منـها واملد�يـة        ووسـائل النقـل الطبيـة      اد اخلدمات الطبية ووحـدات    أفر محاية أفراد اهليئات الدينية، و     يكفل) و
 ؛)11 إىل 9املواد (

 
املصرح هلا بإبرازهـا حسـب      واألعيان  املخولني  األشخاص  ب الصليب األمحر أو اهلالل األمحر       تي استخدام شار  رصحي) ز

 .األصول
 

 ملاذا اال�ضمام إىل الربوتوكولني اإلضافيني؟
. ولكـن مل تقبـل هبمـا كـل الـدول بعـد               ،   1977الربوتوكولني اإلضـافيني األول والثـا�ي لعـام         كبري من الدول    عدد  لقد أقر   

 اتالنزاعـ املشـاركة يف    طـراف   األكـل   حنـو احـرتام     حامسـة    إذ يعـد خطـوة       يصبح هذا االعرتاف عامليـاً    ومن الضروري أن    
 .االلتزامات الواردة يف الربوتوكولنيب

 
تأمني محاية متسـاوية جلميـع ضـحايا النزاعـات املسـلحة إال إذا تعهـدت كـل الـدول باالمتثـال لكافـة                 ولن يكون من املمكن     

 .صكوك القا�ون الدويل اإل�سا�ي
 
ــة للصــليب األمحــر   تعــرب و ــة الدولي ــدويل  يف جمــال  مــن خــالل خــدماهتا االستشــارية   عــن اســتعدادها، اللجن ــا�ون ال الق

ــدول الراغبــة يف التصــديق علــى الربوتوكــولني اإلضــافيني لعــام    ،  لتقــديم املســاعدة واملعلومــات  اإل�ســا�ي  . 1977إىل ال
علــى وجــه اخلصــوص جمموعــة وثــائق تتّصــل بالتصــديق علــى الربوتوكــولني قــد   أن تــوفر  اخلــدمات االستشــارية تســتطيعو

 .  تساعد هذه الدول يف مساعيها هبذا الشأن

 


