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 نظام الدولة الحامية

  في القانون الدولي اإلنساني 

 إعداد  

 ليث الدين صالح حبيب / م . م 

 أركان حميد جديع/ م . م 

 المقدمة 

بمجرد لوقوع نزاع مسلح دلولي ال تتوقف العالقات الدبلوماسية بين الدلو  

وط ضحايا المتحاربة فحسب بل تبدأ معاناة إنسانية لما تخلفه تلك الحرلوب من سق

لولوقوع أعداد من األسرى تحت سلطة لورحمة العدلو ، لوعلى الرغم من لوجود الكثير 

لوما  -إال أن المشكلة القانونية كانت من القواعد القانونية الدلولية لحماية ألولئك الضحايا 

مشكلة تطبيق هذه القواعد الدلولية لوضمان احترامها لوااللتزام بها، فضالً عن  -زالت

 .لولي عن السلطة الساهرة الرامية لتحقيق هذه الغايةخلو الوسط الد

لذا أكد القانون الدلولي اإلنساني في النزاعات المسلحة الدلولية كافة على 

لتمكين طرفي النزاع من مواصلة الحوار، إذ (  نظام الدولة الحامية) ضرلورة إنشاء 

ن عند انقطاع العالقات يشبه هذا النظام إلى حد ما نظام الدلولة الممثلة لمصالح بلد معي

الدبلوماسية ، لومن زالوية أخرى فإن هذا النظام يعد لوسيلة قانونية فعالة لضمان تنفيذ 

أحكام القانون الدلولي اإلنساني لوالسيما فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 

تحاربة الدلولية ، كما أطلق على تلك الدلولة المحايدة التي قبلت حماية مصالح الدلولة الم

لوالتي تتمتع بحقوق لولواجبات كفلتها لها قواعد ( الدولة الحامية)بـلدى الطرف اآلخر 

القانون الدلولي اإلنساني لتصبح أداة فعالة ايجابية تمارس نشاطها من خال  تقديم 
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خدمات لومساعدات إنسانية إبان النزاعات المسلحة الدلولية تعمل على انجاز الدلور 

 .الح الدلولة المتحاربة لوعلى رعاياها بشكل رسمي لوحيادي المناط بالحفاظ على مص

لومن أجل اإللمام بجميع جوانب الموضوع فقد قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين 

أساسيين ، يتطرق المبحث األلو  إلى ماهية نظام الدلولة الحامية ، أما المبحث الثاني 

خاتمة أهم النتائج التي توصلنا فيتنالو  آلية تطبيق نظام الدلولة الحامية ، ثم نذكر في ال

                         .إليها في بحثنا هذا 

 انالباحث                                                      

 

 ماهية نظام الدولة الحامية/ المبحث األول 

 (المقصود بنظام الدولة الحامية ومدى أهميته : ) المطلب األول 

دلولةة : ) هةي(  Protecting State) مقصود بالدلولة الحاميةة بوجه عام ، فإن ال

تتةةولى رعايةةة مصةةالح دلولةةة مةةا لومصةةالح رعايةةا هةةذه الدلولةةة لةةدى دلولةةة أخةةرى بموافقةةة 

(هاتين الدلولتين 
(0)

. 

لوعنةةد الرجةةوع إلةةى الصةةكوة الدلوليةةة ذات العالقةةة ، نجةةد أن اتفاقيةةات جنيةةف 

الدلولةةة الحاميةةة فةةي أكثةةر مةةن  نظةةام لةةىم قةةد تطرقةةت فةةي ثناياهةةا إ0191لعةةام األربةةع 

، بل إنهةا قضةت بةين يكةون أمةر تطبيةق أحكةام هةذه االتفاقيةات بمسةاعدة لوتحةت موضع

إشراف الدلو  الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع 
(0)

، لولكنهةا جةاءت خاليةة 

 .ألو لوضع تعريف محدد له ( الدلولة الحامية ) من اإلشارة لمقصود 

م الخةةا  0111البرلوتوكةةو  اإلضةةافي األلو  لعةةام  يلواضةةع األمةةر الةةذي دعةةا

بحمايةةة ضةةحايا النزاعةةات المسةةلحة الدلوليةةة إلةةى تةةدارة هةةذا الةةنق  لوبينةةوا أن مةةدلو  

دلولة محايدة ألو دلولة أخرى ليسةت طرفةاً فةي النةزاع يعينهةا : ) الدلولة الحامية يقصد به 
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المسندة إلى الدلولةة الحاميةة  أحد أطراف النزاع لويقبلها الخصم لوتوافق على أداء المهام

" (البرلوتوكو " لوفقاً لالتفاقيات لوهذا الملحق 
(3)

 . 

م الخا  بحمايةة ضةحايا 0111في حين جاء البرلوتوكو  اإلضافي الثاني لعام 

 .دلولة الحامية في مواده البتةـم للالنزاعات المسلحة غير الدلولية خالياً من ذكر أي نظا

تطبيقةةات القةةانون الةةدلولي اإلنسةةاني  ىحةةدلحاميةةة إلوعليةةه يكةةون نظةةام الدلولةةة ا

لون النزاعةةات المسةةلحة غيةةر الواجةةب التنفيةةذ فةةي زمةةن النزاعةةات المسةةلحة الدلوليةةة د

، لوأن المهةةةام الموكولةةةة للدلولةةةة الحاميةةةة لواسةةةعة لومتنوعةةةة نظةةةراً الحتياجةةةات الدلوليةةةة

م 0191األشةةةخا  المحميةةةين لضةةةمان تطبيةةةق قواعةةةد اتفاقيةةةات جنيةةةف األربةةةع لعةةةام 

لوالسةةيما االتفاقيةةة الثالثةةة لوالرابعةةة منهةةا فضةةالً عةةن البرلوتوكةةو  اإلضةةافي األلو  لعةةام 

 . م0111

لوتكمن أهمية نظام الدلولةة الحاميةة أثنةاء النزاعةات المسةلحة الدلوليةة فةي ضةمان 

تطبيق قواعد القانون الدلولي اإلنساني ، فالدلولة الحامية تضطلع بمهمة مزدلوجة ؛ فهةي 

المباشةةر للقةةانون الةةدلولي اإلنسةةاني مةةن خةةال  توليهةةا حمايةةة مصةةالح تسةةهم فةةي التطبيةةق 

الخ ، فضالً عن إشرافها في الوقت نفسه على مدى لوفةاء ..... الضحايا لوأعما  اإلغاثة 

أطراف النزاع بالتزاماتهم الدلولية
(9)

، لوذلك عن طريق تلقي الشكالوى مةن المتضةررين 

ي تمةةثلهم ، لوالحيلولةةة دلون لوقةةوع أي لواالتصةةا  المباشةةر بهةةم ألو باللجةةان الخاصةةة التةة

انتهاة ضدهم لوذلك بلفت نظر الدلولة الحاجزة إلى ذلك االنتهةاة لتداركةه لوالعمةل علةى 

منعةةه ، كمةةا تسةةاهم الدلولةةة الحاميةةة فةةي تسةةوية المنازعةةات المتعلقةةة بتطبيةةق لوتفسةةير 

الدلوليةة  االتفاقيات
(5)

ني علةى ، لوألهميةة هةذا النظةام فقةد حةر  القةانون الةدلولي اإلنسةا

، إذ ألوجةد هةذا لةة الحاميةة ألو بةدائلها دلون إبطةاءضرلورة العمل به من خال  تعيةين الدلو

لوهةةو الغالةةب فةةي شةةين  -القةةانون فةةي حالةةة تعةةذر التوصةةل إلةةى اختيةةار دلولةةة حاميةةة 

فيمكن لبدائلها القيام بهذه المهمة، كمةا عهةد البرلوتوكةو  األلو  لعةام  -النزاعات الدلولية 

مسةاعيها )الدلولية للصليب األحمر دلوراً جديداً يتيح لهةا أن تعةر   م إلى اللجنة0111

(الحميةةدة علةةى أطةةراف النةةزاع مةةن أجةةل تعيةةين دلولةةة حاميةةة دلون إبطةةاء 
(6)

، لوقةةد أثبةةت 
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نظام الدلولة الحاميةة أيضةاً فعاليتةه لوأهميتةه فةي تقةديم المسةاعدات لوحمايةة المةدنيين فةي 

أداة فعالة في مراقبة مدى امتثةا  سةلطات  حالة االحتال  العسكري، إذ شكل هذا النظام

ن للدلولةةة الحاميةةة ، األمةةر الةةذي يةةدفعنا إلةةى القةةو  إ االحةتال  لقواعةةد االحةةتال  الحربةةي

دلوراً ايجابيةةاً رئيسةةاً أثنةةاء النزاعةةات المسةةلحة الدلوليةةة ال يمكةةن إنكةةاره فهةةي تضةةطلع 

لمتحاربةة فضةالً عةن بالرقابة على مدى تطبيق أحكةام الحمايةة الدلوليةة مةن قبةل الةدلو  ا

 .تنفيذ القواعد المقررة لضحايا النزاعات المسلحة لوالسيما ما يتعلق بيسرى الحرب 

 

 نشأة نظام الدولة الحامية وتطوره/ المطلب الثاني 

إن التسةةليم بنشةةوء نظةةام الدلولةةة الحاميةةة فةةي ظةةل اتفاقيةةات جنيةةف األربةةع لعةةام 

م، ال يعنةي أنةه لةم يكةن هنةاة قواعةد 0111م لوالبرلوتوكو  اإلضافي األلو  عام 0191

أسةهمت فةي بلةورة هةذا النظةام فةي الحقبةة السةابقة  –لوإن كانت أغلبها قواعةد عرفيةة  –

على هذا التاريخ 
(1)

، إذ تذكر بعض المصادر أن نظةام الدلولةة الحاميةة كةان معمةوالً بةه 

في بعةض الحةرلوب السةابقة لولكةن بشةكل ضةيق لومحةدلود
(8)

 ، فكانةت فكةرة تكليةف دلولةة

ثالثة بمهمة حماية أسرى الحرب قد ظهرت لوللمرة األلولى عند تكليف بريطانيا لحمايةة 

م ، كمةةا قامةةت 0812األلمانيةةة عةةام  -الفرنسةةيين فةةي ألمانيةةا أثنةةاء الحةةرب الفرنسةةية 

اليابانيةة  -الواليات المتحدة األمريكية أيضاً بدلور الدلولة الحامية خال  الحةرب الصةينية

م حماية األسةرى 0129الرلوسية عام  -هدت الحرب اليابانية م ، في حين ش0819عام 

اليابانيين من قبل الواليات المتحدة األمريكية ، بينما تم حماية األسرى الرلوس مةن قبةل 

فرنسا
(1)

. 

لوقةةد انعكةةة  صةةةدى هةةةذه العةةةادات علةةى الوسةةةط الةةةدلولي لتشةةةغل اهتمامةةةه منةةةذ 

واعد لوالعادات الحربية من خةال  اللحظات األلولى التي شهدت فيها استقراراً لبعض الق

ن تنةةالوال مسةةيلة معاملةةة أسةةرى يم اللةةذ0121م لو0811مةةمتمري الهةةاي للسةةالم لعةةام 

الحرب من غير ذكر الدلولة الحامية في نصوصها ، لومع ذلك فقد اضطلع بةدلور الدلولةة 
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الحاميةةة لتطبيةةق هةةذه االتفةةاقيتين خةةال  الحةةرب العالميةةة األلولةةى طبقةةاً للعةةرف الةةدلولي 

رف بةةه آنةةذاة لولكةةن بحةةدلود متباينةةةالمعتةة
(02)

، فقةةد قامةةت الةةدلو  المشةةتركة فةةي الحةةرب 

العالميةةةة األلولةةةى بتعيةةةين دلو  حاميةةةة لضةةةمان تمثيةةةل مصةةةالحها لوحمايتهةةةا فةةةي الدلولةةةة 

المعادية لوعهدت للدلولةة الحاميةة لواجةب المراقبةة لواحتةرام االلتزامةات الناشةئة بموجةب 

ن عةن الدلولةة الحاميةة لزيةارة معسةكرات م لوألوفةدت ممثلةي0121الئحة الهةاي الرابعةة 

األسةةرى الموجةةودة آنةةذاة
(00)

لميةةة األلولةةى بتعةةدد الةةدلو  لةةذلك اتصةةفت الحةةرب العا، 

، إذ تم حماية األسةرى الفرنسةيين فةي ألمانيةا مةن قبةل اسةبانيا، لوحمايةة األسةرى الحامية

حمايةةة  األلمةةانيين فةةي فرنسةةا مةةن قبةةل الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة لوسويسةةرا ، لوكةةذلك

 .األسرى البريطانيين في ألمانيا من قبل الواليات المتحدة األمريكية 

إال أن هةةذه الخطةةوات المتفائلةةة لةةم يكتةةب لهةةا االسةةتمرار أثةةر صةةدلور القةةرار 

م لوالمتضةمن عةدم االعتةراف بصةفة الدلولةة للعديةد مةن البلةدان 0109األلماني في عةام 

لة الكثير من األسرى بقسةوة ، لوتةم حرمةانهم المتحاربة التي احتلت أقاليمها فكانت معام

من مساعدات الدلولة الحاميةة
 (00)

، لوال شةك أن هةذه النتةائج أدت إلةى قيةام حةراة دلولةي 

لتتكةرر المحالولةة مةةن جديةد لولكةةن بشةكل اتفةةاق دلولةي مقةةنن ، لوبالفعةل تةةم عقةد المةةمتمر 

إلةى عقةد  الةدلو م الةذي دعةا إلةى 0100ام الدلولي العاشر للصليب األحمر في جنيف عة

اتفاقيةة تعنةةى بيسةةرى الحةةرب لتكمةةل لوتعةةد  اتفاقيةةات الهةةاي السةةابقة ، لوبالفعةةل شةةهدت 

م المتعلقة بيسرى الحةرب 0101المحافل الدلولية لوأللو  مرة صياغة اتفاقية جنيف عام 

من االتفاقية ، لوالتي تةم فيهةا ( 81)لو( 86)لدلولة الحامية في المادة االتي تطرقت لنظام 

ة إلى دلو  حامية محايدة تكلةف بتمثيةل مصةالح الطةرف المتحةارب لةدى منح رقابة فعلي

الطرف الخصم
(03)

ضمانة للتطبيق ) ، لولوصفت هذه االتفاقية نظام الدلولة الحامية هذا بـ

(النظامي لالتفاقية 
(09)

 . 

ن هذا االنجاز الدلولي اخفق بسبب أن معظم الةدلو  الكبةرى آنةذاة لةم تكةن غير أ

االتفاقيةةة كرلوسةةيا لوالصةةين لواليابةةان لوغيةةرهم ، فضةةالً عةةن عةةدم طرفةةاً أصةةالً فةةي هةةذه 

تطبيقهةةا فةةي الحةةرب العالميةةة الثانيةةة إال بشةةكل جزئةةي
 (05)

، إذ كانةةت الحةةرب العالميةةة 
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الثانية التجربة المريرة التي دعت إلى ضرلورة إيجاد لوسيلة جديدة لمراقبة تنفيةذ قواعةد 

باألسةر تلقةى أغلةبهم معانةاة قاسةية مليةون جنةدي ( 00)حماية األسرى لوذلك اثر لوقةوع 

لومعاملة ال إنسةانية ، لوتةم حرمةان هةمالء األسةرى مةن خةدمات الدلولةة الحاميةة لوخلفةت 

نسبة عالية من الوفيةات
 (06)

التةي خلفتهةا هةذه الحةرب الهائلةة الضةحايا  ألعةداد، لونظةراً 

أصةةبح تطبيةةق هةةذه النظةةام علةةى المحةةك مةةن قبةةل الةةدلو  المتحاربةةة األمةةر الةةذي عكةة  

قصورها لوعجزها فةي تلةك المرحلةة ، فيصةبح مةن الطبيعةي أن تبحةث الةدلو  عةن آليةة 

لدعم حماية أسرى الحرب ، لوذلك لوقوع عدد كبير من األسةرى فةي يةد قةوات المحةور 

( 8)جندي فرنسي لوما يزيةد علةى ( 0.922.222)التي شهدت ما يقارب  م0192عام 

مليون جندي في أيدي قوات الحلفةاء
(01)

قةد مةمتمر الخبةراء الحكةوميين عةام حينمةا علو، 

م كانت الفكرة السائدة للممتمرين فيه هي عدم لوجةود دلولةة محايةدة فةي أي نةزاع 0191

ال توجةةد دلولةةة محايةةدة بصةةدد التةةدخل الفعلةةي يمكةةن عةةدها  -علةةى األقةةل  -مسةةتقبلي ألو 

ه سةةلطة حاميةةة ، لوقةةد تقةةدم الوفةةد الفرنسةةي بةةاقترام محةةدد لهةةذا المةةمتمر طالبةةاً بةةين تتجةة

ن أالدلو  إلى هيئة حيادية يمكن تفويضها بالمهام التي تقوم بها عةادة الدلولةة الحاميةة ، لو

عضةواً يكةون اختيةارهم مةن بةين الشخصةيات القياديةة فةي ( 32)تتكون هذه الهيئةة مةن 

المجةةاالت السياسةةية لوالدينيةةة لوالعالميةةة المشةةهود لهةةم بقةةوة التةةيثير األدبةةي لوالخةةدمات 

إلى جنسياتهم ، ينتخبون لمدة ثالث سنوات من قبةل مجلة  مكةون اإلنسانية دلون النظر 

مةةةن ممثلةةةي الةةةدلو  الموقعةةةة علةةةى اتفاقيةةةات جنيةةةف، كمةةةا يجةةةب أن يتحةةةرر األعضةةةاء 

المنتخبةةون مةةن أيةةة قيةةود يمكةةن أن تفرضةةها علةةيهم جنسةةياتهم لوأن يتمتعةةوا بالحصةةانة 

الدبلوماسية 
(08)

 . 

العمليةةة يعتريةةه الكثيةةر مةةن الشةةك لوالشةةك أن تطبيةةق هةةذا االقتةةرام مةةن الناحيةةة 

حةةةدى الةةةدلو  المتحاربةةةة ثقتهةةةا المطلقةةةة إلواالسةةةتحالة ، فمةةةن غيةةةر المتوقةةةع أن تعطةةةي 

 . ألشخا  ينتمون للعدلو لوتسمح لهم بحرية التنقل على أراضيها 
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لوعلةةى أثةةر تلةةك االنتقةةادات الموجهةةة لنظةةام الدلولةةة الحاميةةة فةةي أعقةةاب الحةةرب   

جنةةة الدلوليةة للصةةليب األحمةر اهتمامهةةا لدراسةة الموضةةوع العالميةة الثانيةةة ، لوجهةت الل

- :لوركزت على ثالث نقاط ، لوهي 

توسيع نطاق مبدأ إشراف الدلولة الحامية لوجعلةه يمتةد ليشةمل االتفاقيةات الدلوليةة  - أ

 .جميعها

اتخاذ الترتيبات الالزمة إلحال  الدلولة الحامية التي لةم يعةد بمقةدلورها العمةل ألو  - ب

 .التصرف 

إجبارياً  فر  الرقابة - ت
(01)

 . 

لوتبعاً لهذه الدراسة فقد تةم تطةوير نظةام الدلولةة الحاميةة فةي جلسةات مةمتمر جنيةف 

م ، لتسةةفر عةةن إقةةرار 0191آب / 00نيسةةان لغايةةة / 00الدبلوماسةةي المنعقةةد للفتةةرة مةةن

مبدأ الدلولة الحامية في اتفاقياتها األربع ، إال إن السةنوات التاليةة لهةذه االتفاقيةات أثبتةت 

ود بعض الثغةرات التةي كةان البةد مةن تالفيهةا عنةد إقةرار البرلوتوكةولين اإلضةافيين لوج

م، إذ تضةمن البرلوتوكةو  0191م لوالملحقين باتفاقيةات جنيةف األربةع لعةام 0111عام 

جوانب الةنق  فةي نظةام الدلولةة الحاميةة  األلو  نصوصاً أساسية جديدة إلتماماإلضافي 

هةةذا النظةةام ألنةةه يهةةدف إلةةى تحقيةةق خةةدمات األمةةر الةةذي أضةةفى طبيعةةة إلزاميةةة علةةى 

 .     إنسانية سامية 

 

 األساس القانوني لنظام الدولة الحامية / المطلب الثالث 

مما ال شك فيه أن نظام الدلولة الحامية يستند إلى اتفاقيات جنيف األربع لعام 

بين  م ، فقد أرست المواد المشتركة0111م لوالبرلوتوكو  اإلضافي األلو  عام 0191

بعضها النظام لوالصالحيات  م أحكاماً عامة شكل0191ربع لعام اتفاقيات جنيف األ

ربطت هذه االتفاقيات أمر تطبيقها بالدلولة الحامية ية المخولة للدلولة الحامية ، لوالقانون
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تطبق هذه االتفاقية بمعالونة لوتحت إشراف الدلولة الحامية التي : ) لونصت على أن 

(راف النزاع تكلف برعاية مصالح أط
 (02)

 . 

من اتفاقية جنيف األلولى لوالثانية لوالثالثة ، ( 02)كما أنشيت المادة المشتركة 

ماية يرتكز على ثالثة محالور ، من االتفاقية الرابعة نظاماً قانونياً للح( 00)لوالمادة 

- :على النحو اآلتي 

على أن  –لوفي أي لوقت  –يجوز لألطراف المتنازعة أن تتفق :  المحور األول .0

تعهد إلى منظمة محايدة ذات كفاءة بالواجبات المفرلوضة على عاتق الدلولة الحامية 

 .بمقتضى اتفاقيات جنيف 

الة عدم استفادة األشخا  للدلولة الحامية ، ففي ح أنشيت بدائل  :  المحور الثاني .0

ن بالحماية ألو المنظمة المحايدة الواردة أعاله ، فإنه يجب على الدلولة المشمولي

الحاجزة أن تطلب من جانب لواحد إلى دلولة محايدة ألو منظمة محايدة لتتكفل القيام 

بواجبات الدلولة الحامية المعينة بواسطة أطراف النزاع بمقتضى اتفاقيات جنيف 

ة ليست دلولة حامية في الحقيقة لوإن كانت نلومن ثم فإن الدلولة ألو المنظمة المعي

فاقيات جنيف نظراً لكون مثل هذه الواجبات تمدي لواجبات الدلولة الحامية طبقاً الت

 .    تختلف عن الواجبات األخرى المقررة بمقتضى القانون الدلولي العرفي

، ن ترتيب الحماية على لوفق ما تقدمفي حالة عدم التمكن م:  المحور الثالث .3

يجب على الدلولة الحاجزة أن تطلب ألو تقبل من جانبها الخدمات المقدمة من 

نسانية كاللجنة الدلولية للصليب األحمر للقيام بالمهام اإلنسانية التي المنظمات اإل

تقوم بها الدلولة الحامية طبقاً التفاقيات جنيف ، ففي هذه الحالة يمكن اختيار منظمة 

إنسانية بدالً من دلولة محايدة لوعندها يكون للدلولة الحاجزة حرية االختيار فيما 

لخدمات التي تمديها منظمة ما إذا ما فضلت يتعلق بالمنظمة ، لوال تحتاج لقبو  ا

خدمات منظمة أخرى
(00)

. 
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لومن خال  استقراء الصيغة الواردة للمةادة المشةتركة السةابقة الةذكر ، نجةد أنهةا      

قد أعطت الحق في تعيةين الدلولةة الحاميةة ألو بةدائلها ، إال أنهةا لةم تةذكر آليةة تعيةين هةذه 

لوبمعنةةى إلرادة األطةةراف الثالثةةة المعنيةةة  اضةةعةً الدلولةةة ألو بةةدائلها األمةةر الةةذي أبقاهةةا خ

لذا تشةير الممارسةات الدلوليةة إلةى اسةتبعاد خر أن هذا الحق أصبح ذا طبيعة جوازية ، آ

فكةرة تعيةةين الدلولةةة الحاميةةة بصةةورة تلقائيةةة لوبمجةةرد نشةةوب نةةزاع دلولةةي لوذلةةك لكونهةةا 

األلو  لعةةةام مةةةن البرلوتوكةةةو  ( 5)، لوقةةةد اسةةةتطاعت المةةةادة  تصةةةطدم بمسةةةيلة السةةةيادة

 -:م أن تعالج هذا القصور ، لوعلى النحو اآلتي 0111

لنظةةةام الدلولةةةة  –بالنسةةةبة لألطةةةراف  –أكةةةدت المةةةادة علةةةى الطبيعةةةة اإللزاميةةةة   .0

الحاميةة ، فقةد دعةت إلةى لواجةةب احتةرام لوتنفيةذ االتفاقيةات لوالبرلوتوكةو  األلو  عةةن 

يكةون مةن لواجةب ) : طريق االلتزام بتطبيق نظام الدلولة الحاميةة ، لونصةت علةى أن

علةى تةيمين احتةرام لوتنفيةذ االتفاقيةات  -مةن بدايةة النةزاع  -أطراف النةزاع أن تعمةل

لوذلةك بتطبيةق نظةام الدلولةة الحاميةة لوالسةيما فيمةا يتعلةق " البرلوتوكو "لوهذا اللحق 

 (.بتعيين لوقبو  هذه الدلولة الحامية 

لةة الحاميةة لوهةذا أكدت أيضاً على التزام هذه األطراف دلون إبطةاء بتعيةين الدلو  .0

 . م0191أمر جديد لم تتطرق له اتفاقيات جنيف لعام 

أقةةرت بعةةض اإلجةةراءات لمعالجةةة حالةةة عةةدم إيفةةاء أطةةراف النةةزاع بةةالتزامهم   .3

 .بتعيين الدلولة الحامية 

في حالة عدم انقطاع العالقات الدبلوماسية بةين األطةراف المتنازعةة ألو تكلةيفهم  .9

 يحةةةو  دلون تعيةةةين الدلولةةةة األطةةةراف فإنةةةه الدلولةةةة ثالثةةةة برعايةةةة مصةةةالح أحةةةد 

الحامية
(00). 

لوبذلك يتبين لنا أن رلوافد النصو  القانونية المستقاة من الصكوة الدلوليةة ذات 

الصلة كلها تصب نحو إرساء األساس القانوني لنظام الدلولةة الحاميةة بهةدف ضةمان 

رة فراغةاً فةي مجةا  احترام قواعد االتفاقيات الدلولية علةى نحةو أنجةع ، لولكةي ال يتة
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 المراقبةةة علةةى تلةةك المسةةائل ذات الطةةابع اإلنسةةاني ، ممةةا يةةدفع للقةةو  بوجةةود نظةةام  

 .يفر  االلتزام بقواعده أثناء النزاعات المسلحة الدلولية  قانوني  

 

 آلية تطبيق نظام الدولة الحامية/ المبحث الثاني 

لمرجوة ال يجد طريقه ال شك أن تحقيق نظام الدلولة الحامية لوضمان فاعليته ا

إال بالتنفيذ لوالتطبيق ، فالمسيلة ال تقتصر على مجرد تنظير للنظام لوإنما أيضاً عر  

آلية التطبيق الفعلي ألحكامه ليكتمل البنيان القانوني لهذا النظام القانوني ، لوعليه سوف 

ين نسلط الضوء في هذا المبحث على جانبين رئيسين ، نتنالو  في ألولهما كيفية تعي

 .الدلولة الحامية ألو بدائلها ، ثم نتطرق ألهم لوظائفها األساسية 

 تعيين الدولة الحامية/ المطلب األول 

مةن الناحيةة القانونيةة  إلزامةي   ن نظام الدلولة الحامية هةو نظةام  أأشرنا مسبقاً إلى 

النظرية يجةب تطبيقةه عنةد بدايةة كةل نةزاع مسةلح دلولةي مةن أجةل تةيمين احتةرام لوتنفيةذ 

، فقد ألزمت هذه االتفاقيةات  م0111تفاقيات جنيف لوالبرلوتوكو  اإلضافي األلو  لعام ا

الدلوليةة أطةراف النةةزاع بتطبيةق هةذا النظةةام مةن خةال  تعيةةين لوقبةو  الدلولةة الحاميةةة ألو 

بةةةدائلها
(03)

، كمةةةا اسةةةتطردت تلةةةك االتفاقيةةةات إلةةةى أن حالةةةة اإلبقةةةاء علةةةى العالقةةةات 

 يعةد مبةرراً للحيلولةة دلون تعيةين الدلولةة الحاميةةالدبلوماسية بين أطراف النةزاع ال
(09)

 ،

لذا نجد أن مسيلة تعيين الدلولة الحامية ألو إحةدى بةدائلها ال تةمثر علةى الوضةع القةانوني 

ألطةراف النةةزاع ألو علةةى لوضةةع اإلقلةيم المحتةةل
(05)

، فمةةن هةةي تلةك الجهةةة الثالثةةة التةةي  

 .تتولى لوظيفة الدلولة الحامية ؟ لوكيف يتم تعيينها ؟ 

 : الدول : أوالً 

عند بداية أي نزاع مسلح بين دلولتين فيجب على كل طرف مةن أطةراف النةزاع   

لودلون إبطةةاء تعيةةين دلولةةة حاميةةة لممارسةةة عملهةةا لوفةةي الوقةةت نفسةةه أن تسةةمح بنشةةاط 
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الدلولة الحامية التي عينها الخصةم لوالتةي قبلهةا الطةرف نفسةه بصةفتها هةذه
(06)

، فالدلولةة 

سةةيادة تتميةةز بالحيةةاد لوالكفةةاءة ، تمةةارس نشةةاطها كوسةةيط بةةين الحاميةةة هةةي دلولةةة ذات 

 .دلولتين متحاربتين من خال  ممثليها ألو مندلوبيها 

تعيةةةين هةةةذه الدلولةةةة الحاميةةةة يقتضةةةي موافقةةةة ثةةةالث دلو  ، لوهةةةي الةةةدلولتان إن لو  

تعرف الدلولةة التةي تكفةل كما .  الدولة الحاميةالمتنازعتان لودلولة ثالثة يطلق عليها اسم 

دلولةةةة )  ، أمةةةا الدلولةةةة الخصةةةم فتعةةةرف باسةةةم( دلولةةةة المنشةةةي ) ة الحاميةةةة باسةةةم لةةةالدلو

(المقر
(01)

. 

يتطلب في حالة االحتال  العسكري أيضاً موافقة أطرافاً ثالثةة ، يكةون طرفهةا لو   

األلو  دلولة محايدة تقبل القيام بةدلور الدلولةة الحاميةة فةي األراضةي المحتلةة، أمةا طرفهةا 

تلةةة أراضةةيها لوالتةةي ترغةةب فةةي اختيةةار الدلولةةة الحاميةةة لحمايةةة الثةةاني فهةةي الدلولةةة المح

رعاياها الموجودين تحت رحمة سلطات االحتال  الحربي لوقواته في ذلك اإلقلةيم ، فةي 

حين تكون دلولة االحتال  طرفها الثالث الذي يجب أن يوافةق علةى قيةام الدلولةة الحاميةة 

لمباشرة نشاطها داخل األراضي المحتلة 
(08)

. 

جميع حاالت النزاعات المسلحة الدلولية فةإن القةانون الةدلولي قةد جعةل أمةر  لوفي

لوجود الدلولة الحامية لوتمكينها من القيام بدلورها متوقفاً على موافقة طرفةي النةزاع  لوال 

على أراضيهامهامها سيما موافقة الدلولة التي ستباشر الدلولة الحامية 
 (01)

. 

ية ألو قبولها ، فإنه يتحتم على اللجنة الدلوليةة أما في حالة عدم تعيين الدلولة الحام         

للصةةليب األحمةةر ألو أيةةة منظمةةة أخةةرى دلون إبطةةاء أن تعةةر  مسةةاعيها الحميةةدة علةةى 

أطراف النزاع لوتمارس دلور الوساطة بينهما مةن أجةل إتمةام هةذا التعيةين ، لوفةي سةبيل 

يقةدر  تضةم خمة  دلو  علةى األقةل لهةا قائمةةً تطلب اللجنة من كةل طةرف أن يقةدم  ذلك

فيها هذا الطرف أنه يمكةن قبولهةا للعمةل باسةمه كدلولةة حاميةة لةدى الخصةم، لوأن يكةون 

تقديم هذه القوائم إلى اللجنة خال  األسبوعين التاليين لتسةليم الطلةب لوذلةك لتقةوم اللجنةة 

بمقارنة القائمتين لوالحصو  على موافقة أية دلولة لورد اسمها في كلتا القائمتين
(32)

. 
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تكون ممثلةة للةدلو  غيةر  -على المستوى النظري  –من أن الدلولة الحامية  لوعلى الرغم

ر  أالمشتركة في النزاع القائم لوالتي تقبل التحقق من احتةرام القةانون اإلنسةاني علةى 

طرف معين في النزاع ، إال أنه على المستوى العملي لم يتم تعين دلولة حامية منذ تبنّةي 

التةي هذا إال في عةدد قليةل مةن النزاعةات تى يومنا م لوح0191اتفاقيات جنيف  في عام 

التةي بينةت الدراسةات القانونيةة لهةذه ( السوي  لو جوبا لوبنجالديش ) حدثت في كل من 

النزاعات أن نظام الدلولة الحماية فيها لم يكن علةى النحةو المرجةو
(30)

لويرجةع الةبعض . 

- :ييتي  عدم اللجوء إلى نظام الدلولة الحامية ألسباب عدة ، أهمها ما

عةةدم رغبةةة الةةدلو  المتنازعةةة فةةي تطبيةةق هةةذا النظةةام تجنبةةاً لتةةدلويل القضةةية عةةن  .0

 .  طريق تعيين الدلولة الحامية 

) الخشية من أن يُنظر إلى تعيين دلولة حـامية باعتباره اعترافةاً بةالطرف اآلخةر  .0

 ( .حينما ال يكون معترفاً به 

ن ذلةك يعنةي تطبيةق الفقةرة عدم الرغبة في اإلقرار بوجود نزاع مسلح دلولي أل  .3

من ميثاق األمم المتحدة التي حرمةت اللجةوء إلةى اسةتخدام القةوة ( 0)من المادة ( 9)

 .لحل النزاعات الدلولية بين أطرافه –ألو التهديد باستخدامها –المسلحة 

العالقات الدبلوماسية بين األطراف المتحاربة ، مما يسةمح برعايةة االستمرار ب  .9

لولةةة إبةةان النةةزاع المسةةلح لوبالتةةالي االسةةتغناء عةةن نظةةام الدلولةةة أدنةةى لمصةةالح كةةل د

 .  الحامية 

جةةا  لممارسةةة نظةةام الدلولةةة المباتسةةام بعةةض الحةةرلوب بالسةةرعة ممةةا ال يسةةمح  .5

 .الحامية

صةةعوبة العثةةور علةةى دلو  محايةةدة تحظةةى بقبةةو  كةةال الطةةرفين لوتكةةون قةةادرة   .6

الناجمة عن هذه المهمةلوراغبة في العمل بهذه الصفة نظراً لكثرة األعباء 
(30)

  . 

لذا فقد أحسن لواضعو اتفاقيات جنيف حينما احتاطوا لهذا الضةعف ، لوحةددلوا العديةد     

 . من األحكام الخاصة بآليات االستبدا  من أجل ضمان العمل بنظام الدلولة الحامية 
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 :بدائل الدولة الحامية : ثانياً 

(  Substitus)تعبيةر البةدائل م المقصةود ب0111عرف البرلوتوكو  األلو  لعةام         

(منظمة تحل محل الدلولةة الحاميةة ) بـ
(33)

لولكةي تمةارس تلةك المنظمةة نشةاطها كبةديل . 

- :ن ان أساسياعن الدلولة الحامية فإنه يجب أن يتوافر فيها شرط

طراف على عمل هذه المنظمة بعد أن تقدم هذه األخيرة كةل ضةمانات األموافقة   –أ    

  .الحيدة لوالكفاءة 

أن تكون هذه المنظمة البديلة مسةتعدة لوقةادرة علةى التقيةد بجميةع أحكةام اتفاقيةات   -ب  

جنيف المتعلقة بنشاطات الدلولة الحامية 
(39)

. 

لوإذا ما تم التوصل إلى تعيين منظمةة مةا كبةديل عةن الدلولةة الحاميةة فإنهةا تكةون 

لح الطةرفين لومراقبةة بحكم القانون للعمل كبديل ، لوالقيةام بمهمةة حمايةة مصةا)  مخولة 

(مدى تنفيذ كل منهما اللتزاماته 
(35)

 . 

تعمةل  التةي (اللجنة الدلولية للصليب األحمةر ) لوإن من أهم بدائل الدلولة الحامية   

بموجب نظاميها األساسيين للحركةة العالميةة للصةليب األحمةر لوالهةال  األحمةر
(36)

، إذ 

تمراً على  تطبيق القانون اإلنسةاني عمال دؤلوباً لومس -بصفة عامة  -تمارس هذه اللجنة 

أثناء النزاعات المسلحة الدلولية ، فتقوم بدلور الوساطة لوعر  مساعيها علةى أطةراف 

 .النزاع لتسهيل اتفاقهم للوصو  إلى تعيين الدلولة الحامية كما سبق اإلشارة إليه 

فةاق لومن جهة ثانية فإنها تعر  استعدادها للقيةام بةدلور البةديل فةي حالةة عةدم ات   

أطةةراف النةةزاع علةةى تعيةةين الدلولةةة الحاميةةة ، إذ أجةةازت لهةةا اتفاقيةةات جنيةةف العمةةل 

بصفتها بديالً ، شريطة موافقة طرفي النزاع
(31)

 . 

لوعندها تقوم اللجنة بالمهام الموكولة إلى الدلولة الحامية بنف  الشةرلوط المقةررة   

صةراحة ، إذ يمكةةن لهةذه الةدلو  لودلون المسةاس بسةائر أنشةةطتها األخةرى المعتةرف بهةا 

لهةذه اللجنةة أن تعمةل بموجةةب نظةام الدلولةة الحاميةة بصةةفتها بةديالً ألو أن تعمةل بصةةفتها 

الشخصية خارج حدلود هذا النظام
(38)

، كما لويمكةن ممارسةة دلور البةديل أيضةاً مةن قبةل 
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تتةةوافر فيهةةا الصةةفات الالزمةةة مةةن الحيةةدة لوالكفةةاءة أخةةرى (( منظمةةة إنسةةانية )) أيةةة 

لوالفاعلية بشرط أن تكون قادرة على تحمةل هةذه المسةملولية
(31)

، فةإذا مةا تةم قبولهةا مةن 

قبةةل األطةةراف المتنازعةةة فةةإن مةةا تقدمةةه هةةذه المنظمةةة مةةن عةةرلو  مةةن جانبهةةا تصةةبح 

 .ملزمة ، لوعلى تلك األطراف أن تقبل تلك العرلو  دلون إبطاء  

ال يمثر على الوضع القانوني ألطةراف ( البدائل ) الجدير بالذكر أن تعيين لومن   

النزاع ألو على لوضع المناطق المحتلة 
(92)

، كما من المالحظ أن هناة فارقاً بين الدلولةة 

الحاميةةة لوبةةدائلها ، يتمثةةل فةةي أن الدلولةةة الحاميةةة ملزمةةة بحمايةةة مصةةالح طةةرف النةةزاع 

 .ن التشديد على حيادية البدائل الذي تقوم بتمثيله ، في حين يكو

الةةدلور الواسةةع الةةذي اعترفةةت بةةه اتفاقيةةات جنيةةف للجنةةة الدلوليةةة للصةةليب إال أن    

األحمر يوحي بين هذه الهيئة قد حصلت إلى حد ما على الشخصية الدلوليةة األمةر الةذي 

جعلها تضطلع بدلور أساسي كبديل عن الدلولة الحامية في الكثير من النزاعات المسلحة 

سةرى خةال  الحةرب األم بتنفيةذ لومراقبةة عمليةات تبةاد  0189الدلولية ، فقد قامت عام 

العراقية اإليرانية
 (90)

       . 

لوبناءاً على ما سبق يمكننا أن نستنتج أن الطبيعة القانونية لتعيين الدلولة الحامية    

جهة ثالثة قد  ألو بدائلها ما هي إال اتفاق دلولي رسمي يتم بموافقة طرفي النزاع لوموافقة

تكون دلولة ألو منظمة ما تعمل كبديل عن الدلولة الحامية شريطة رضا لوقبو  األطراف 

لبدء العمل بنظام الحماية الدلولية ، لوفي اعتقادنا فان شرط قبو  كافة الثالثة المعنية 

 .   الدلو  لورضاها يعد األساس الذي يقوم عليه هذا النظام 

 الحاميةوظائف الدولة / المطلب الثاني 

تقوم الدلولة الحامية بوظائف عدة تدلور جميعها حو  تحقيق هدف رئي  هو 

اإلشراف على تنفيذ كافة االلتزامات الدلولية المترتبة على الدلولة الحاجزة التي أقرها 

القانون الدلولي اإلنساني
(90)

، لويمكن لنا أن نجمل أهم تلك الوظائف األساسية لونوجزها 

 -:على النحو اآلتي 
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ضطلع الدلولة الحامية بدلور كبير لوهام فةي مراقبةة تنفيةذ أحكةام القةانون الةدلولي ت .0

اإلنساني
(93)

، فمن خال  ممثليها لومندلوبيها تتصرف الدلولةة الحاميةة كهيئةة مراقبةة 

يصةةرم لهةةم الةةذهاب إلةةى جميةةع األمةةاكن التةةي يتواجةةد بهةةا األشةةخا  المحميةةين 

يم ظةةرلوف ودلون رقابةةة لوذلةةك لتقةةلوالةةدخو  إليهةةا بحريةةة لمقةةابلتهم لوالتحةةدث معهةةم 

معيشتهم
(99)

أن لواقع المجتمع الدلولي الذي يفتقر إلى سةلطة عليةا جعةل  ة، لوال غرلو

الكثير من االنتهاكات التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة تمر دلون أيةة عقوبةة ألو 

مسةةائلة ، لةةذلك فةةإن مةةا تقةةوم بةةه الدلولةةة الحاميةةة مةةن إخطةةار الدلولةةة الحةةاجزة بكةةل 

تتكشف لها عند مباشرتها مهام الرقابة تعةد مةن أهةم الضةمانات الدلوليةة فةي مخالفة 

مجا  تنفيذ القانون الدلولي اإلنساني 
(95)

   . 

لوحمايةةة رعايةةاه مةةن  تكةري  الجهةةود لرعايةةة مصةةالح أحةةد األطةراف المتنازعةةة .0

خةال  الممثلةةين لوالمنةةدلوبين الةةذين تعيةةنهم الدلولةةة الحاميةةة لمزالولةةة مهةةامهم بحياديةةة 

ة ، مةع األخةذ بنظةر االعتبةار مراعةاة مقتضةيات أمةن الدلولةة التةي يباشةرلون لوحري

فيهةةا لواجبةةاتهم، لوال يمكةةن تقييةةد جهةةودهم هةةذه إال إذا اقتضةةت الضةةرلورة الحربيةةة 

لذلك لوبصفة استثنائية لوممقتة 
(96)

 . 

بةةذ  مسةةاعيها الحميةةدة مةةن أجةةل ، إذ ت تقةةوم الدلولةةة الحاميةةة بةةإجراءات التوفيةةق .3

فةةي جميةةع الحةةاالت مةةن أجةةل مصةةلحة األشةةخا  المحميةةين ،  تسةةوية الخالفةةات

لوالسةةيما فةةي حةةاالت عةةدم اتفةةاق أطةةراف النةةزاع علةةى تطبيةةق ألو تفسةةير أحكةةام 

لوفي سبيل ذلةك يتعةين عليهةا أن تعمةل علةى اجتمةاع ممثليهةا مةع ممثلةي االتفاقية ، 

، زاعأطراف النزاع ، إما بناء على مبادرة منها ألو بناء على طلب أحد أطراف النة

إذ يلتةةزم أطةةراف النةةزاع فةةي هةةذه الحالةةة بتنفيةةذ المقترحةةات التةةي تقةةدم لهةةا لهةةذا 

الغر 
(91)

. 

تقةةدم الدلولةةة الحاميةةة مسةةاعيها لتسةةهيل إنشةةاء منةةاطق لالستشةةفاء علةةى أراضةةي  .9

األطراف المتنازعة لوحث تلك األطراف على االعتراف بها
 (98)

 . 
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تواجةةدين لةةدى الةةدلو  الحةةاجزة، تتةولى الدلولةةة الحاميةةة مهمةةة رعايةةة األسةةرى الم .5

فيقوم ممثلوها بواجبات اإلشةراف علةى تطبيةق األحكةام المتعلقةة بمعاملةة األسةرى 

لورعاية شملونهم لوتةذليل الصةعوبات التةي يواجههةا األسةرى نيابةة عةن دلولهةم
(91)

 ،

كمةةا تشةةرف الدلولةةة الحاميةةة لوتسةةهل عمليةةات نقةةل المراسةةالت لوالطةةرلود لوكافةةة 

الةةةخ، لوتتلقةةةى كافةةةة الشةةةةكالوى .... وكةةةاالت لوالوصةةةةايا المسةةةتندات لوالوثةةةائق لوال

لوالمطالب المقدمة منهم
(52)

، كما يراقب ممثلو الدلولة الحامية اإلجراءات القضةائية 

المتخةةذة بحةةق األسةةرى ، إذ يةةتم تعيةةين محةةام دفةةاع لهةةم ليحضةةر جلسةةات المحاكمةةة 

لوالتيكد من تنفيذ األحكةام الصةادرة بحةق المتهمةين مةنهم
(50)

ثبةوت أي  ، لوفةي حالةة

انتهةةاة ألحكةةام القةةانون الةةدلولي اإلنسةةاني فعليهةةا أن تسةةترعي نظةةر المسةةئولين فةةي 

الدلولةةة الحةةاجزة إلةةى ذلةةك االنتهةةاة لوالعمةةل علةةى منعةةه لوقمعةةه
(50)

، فطبقةةاً لقواعةةد 

القانون الدلولي فإن الدلولة الحاجزة تتحمل المسملولية الدلولية عةن أيةة معاملةة سةيئة 

يتعر  لها أسرى الحرب 
(53)

  . 

فةةي لوقةةت االحةةتال  العسةةكري ، إذ تعمةةل علةةى تلقةةي  هةةام   للدلولةةة الحاميةةة دلور   .6

الشكالوى لودراسةة طلبةات األشةخا  المحميةين لوالمعتقلةين
(59)

، لومراقبةة عمليةات 

النقل لواإلخالء التي قد تمارسها سلطات االحتال  بحقهم لوالتحقق في كل لوقت مةن 

طبيةة لواإلغاثةةتزلويد السةكان بةالممن الغذائيةة لواإلمةدادات ال
(55)

، كمةا تقةوم الدلولةة 

الحاميةةة بمراقبةةة الممسسةةات القضةةائية لدلولةةة االحةةتال  عنةةد محاكمةةة أي شةةخ  

مدني منذ إخطةاره بالتهمةة الموجهةة ضةده لحةين صةدلور الحكةم
(56)

، كمةا لمنةدلوبي 

ن التةةةي يتواجةةةد بهةةةا األشةةةخا  المحميةةةو الدلولةةةة الحاميةةةة زيةةةارة جميةةةع األمةةةاكن

ع على كافة السةجون فةي األراضةي المحتلةةن لواإلطالولوالمعتقل
(51)

، لوذلةك للتيكةد 

من توافر جميع الشرلوط لوااللتزامات الدلولية الملقاة على عةاتق سةلطات االحةتال  

يجةةب أن : ) جنيةةف الرابعةةة بينةةه مةةن اتفاقيةةة ( 022)طبقةةاً لمةةا نصةةت عليةةه المةةادة 

 (.النظام في المعتقالت مع مبادئ اإلنسانية  يتفق
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لة الحامية دلور التحقيق في مجةاالت محةددة كمةا فةي حالةة اسةتعما  تمارس الدلو .1

األسةلحة الكيميائيةة التةةي أثبتةت التجربةةة أن آثةار هةةذا االسةتخدام يظةةل باقيةاً لةةبعض 

الوقت في المناطق المستهدفة ، إذ يمكن لمندلوبي الدلولةة الحاميةة ألو بةدائلها إجةراء 

تحقيق في هذا الشين
(58)

. 

ن اختصاصات لوسلطات الدلولة الحامية تعد في نف  الوقت إك لويمكن القو  بعد ذل

التزامات دلولية تقع على عاتق الدلولة الحاجزة تجاه الدلولة الحامية لوبدائلها إبان 

النزاعات المسلحة الدلولية، لوذلك الن أسرى الحرب يجب أن يكونوا تحت سلطة 

لوذلك خشية  هم،الدلولة الحاجزة لولي  تحت سلطة األفراد ألو الوحدات التي أسرت

تعرضهم لالنتقام ألو المعاملة السيئة
(51)

 ترتب على عاتق الدلو لومن جهة ثانية فإنه ي .

 م0191احترام قواعد القانون الدلولي اإلنساني لوالسيما اتفاقيات جنيف األربع لعام 

تتعهد األطراف المتعاقدة بين تحترم  :)ي مادتها المشتركة األلولى على أنالتي نصت ف

(.ا تفاقية لوتكفل احترامها في جميع األحوهذه اال
(62)

، لوال شك أن االلتزام الوارد في 

هذه المادة لي  التزاماً أدبياً فحسب لوإنما هو إلزام قانوني على لوفق ما جاء في 

              ( . العقد شريعة المتعاقدين ) المبادئ العامة للقانون لوتطبيقاً للقاعدة القانونية 
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 الخاتمة

د هذه السياحة في غمار جزيئات هذا البحث توصلت إلى الكليات الجامعة لتلك بع

لي  بنظام جديد استحدثته قواعد  نظام الدولة الحاميةأن الجزيئات حتى لوجدت 

أس  بل نشوء هذا القانون ، فثمة القانون الدلولي اإلنساني لوإنما نظام قديم عمل به ق

نظام الدلولة الحامية ليكون  ات األلولى إلحياءعرفية لوأخرى اتفاقية دلولية شكلت اللبن

 .اً يمكن اللجوء إليه في أي نزاع مسلح دلولي يقع مستقبالً قائم

، فقد منه  توخاةلم يكتب له النجام ليحقق نتائجه الم -لولألسف  -إال أن هذا النظام   

بهذا  أثبتت الممارسات العملية في أغلب النزاعات المسلحة الدلولية عدم التزام الدلو 

النظام لوأنها كانت مجرد قواعد دلولية ذات طبيعة إلزامية من الناحية النظرية فقط ، 

من تعزيز الحماية  طلوبةعن تحقيق النتائج الماألمر الذي عك  قصور هذا النظام 

الدلولية المقررة لضحايا النزاعات المسلحة الدلولية فضالً عن لوجود الكثير من 

دلون تطبيق هذا النظام ،  ةلئحانتها االتفاقيات الدلولية التضم الثغرات القانونية التي

- :لوالتي يمكن أن نلّخ  أهم المعوقات في نقطتين أساسيتين 

إن نظام الدلولة الحامية يتوقف على الموافقة المسبقة لكل من الدلولة الحامية  .0

 .لوالدلو  المتنازعة 

الحامية لمزالولة إحجام الدلو  إبان النزاعات المسلحة عن قبو  تعيين الدلولة  .0

مهامها فوق أراضيها ، لوأنها تفضل رعاية مصالحها لوتطبيق القواعد الدلولية 

اإلنسانية بنفسها لولعل تبرير ذلك يعود إلى تمسك الدلو  بمبدأ السيادة فضالً عن 

 . تجنبها المسملولية المترتبة على اإلخال  بهذا النظام 

تتةوارى فيةه االعتبةارات تلةك العقبةات لو الةدلو فيه ليوم الذي تتالفى لوإنا نتطلع إلى ا    

العسكرية تماماً من قانون النزاعات المسلحة أمام االعتبةارات اإلنسةانية لتطغةى قواعةد 

 . الدلولية جنيف على جميع جوانب النزاعات المسلحة 
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لما سةبق فإننةا نقتةرم بعةض الوسةائل لتسةهم فةي سةد الةنق  لوإزالةة العقبةات ،  لوإتماماً  

- :ي لوعلى النحو اآلت

العمةةل علةةى أن ترتقةةي حمايةةة ضةةحايا النزاعةةات المسةةلحة مةةن إطةةار الحةةق إلةةى  .0

القانوني الذي يقع على عاتق الدلو  المتنازعةة لوالدلولةة الحاميةة لوذلةك  اإللزامدرجة 

 .عن طريق آليات قانونية دلولية تكفل المراقبة لوالتنفيذ 

ه ، لوالسةيما عنةد عدم جعل مبدأ السيادة سالحاً تشهره الةدلو  فةي أي لوقةت تشةاء .0

امهةةةا بةةةاحترام تعيةةةين دلولةةةة حاميةةةة تعمةةةل علةةةى أراضةةةيها للرقابةةةة علةةةى مةةةدى التز

 .االتفاقيات الدلولية

عدم تقييد ممارسة الدلولة الحامية لسةلطاتها بحجةة الظةرلوف الحربيةة لوحصةرها  .3

في أضيق نطاق تجنباً للتفسير الواسع لهذه الظرلوف من قبل الدلو  ، لوبالتالي يفةر  

 .اية من محتواها آلية الحم

الحمايةة علةى صةعيد الممارسةة العمليةة لوعةدم  نحةوتكري  هذه الوسيلة السعي ل .9

تركها حبيسة النصو  القانونية مما يحرم ضحايا النزاعات المسلحة من االسةتفادة 

 .من مزايا هذا النظام 
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تركت الصكوة الدلولية األلولى لقانون النزاع المسلح أمر تنفيذ نظام الحماية كلياً ( 1)

بة عن طريق التباد  لوتعويض نهائي يدفعه الطرف المهزلوم حصراً لألطراف المتحار

كحافز أساسي لتطبيقها لورادعاً على انتهاة قواعدها دلون أن تشترط هذه الصكوة أي 

 .دلور ألطراف ثالثة 

 :للمزيد راجع . يرجع البعض نظام الدلولة الحامية إلى القرن السادس عشر ( 8)
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- Jean Pictet :Commentary to the Geneva Conventions of 12 

August 1949, V.1,  ICRC, Geneva, 1952, P:86-90.   

(9) Charles Rousseau : Droit des Conflits Armes , Paris , Pedone, 

1983. P: 94. 

(10) Y. Sandoz: International Dissemination of Humanitarian 

Law, Martinus Nijhoff, 1988. P:571. 

(11) C. M. Cerna : Human Right in Armed Conflict "  

Implementation of international humanitarian law, Martinus 

publishers, London, 1989. P: 36. and see: G.I.A.D. Draper 

,op.cit., P:14.  

(12) Louis Delbez : Les principes generaux du contentieux 

international , Paris , 1962. P: 536. 

(13)  J. S. Pictet , op. cit ,  p: 86 . 

(14) D. Schindler & J. Toman :The Law of Armed Conflects, 

Martinus publishers, Henry Dunant Institute , Geneva, 1988. P: 

359.  

(15) Louis Delbez , op. cit, P: 536. 

إلنساني تطوره لومبادئه ، معهد هنري دلونان ، القانون الدلولي ا: جان بكتيه  )06(

 . 90،    0189جنيف ، 

شكرهللا خليف ، االهلية للنشر : القانون الدلولي العام ، ترجمة : شار  رلوسو ( 01)

 . 350،    0181لوالتوزيع، بيرلوت ، لبنان ، 

)19) J. S. Pictet , op. cit,  P: 76. 
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(20) Ibid , P:91-92.   

م على 0191المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع ( 1،  8،  8،  8)المادة  (00)

 .الترتيب 

القانون الدلولي اإلنساني ، / قانون الحرب : محمد عبد الجواد الشريف / لواء ( 00)

 . 911،     0223،  0المكتب المصري الحديث ، القاهرة ، ط 

 .م 0111من البرلوتوكو  األلو  لعام ( 5)المادة ( 03)

 .م 0111من البرلوتوكو  اإلضافي األلو  لعام ( 0)الفقرة ( 5)ادة الم( 09)

 .م 0111من البرلوتوكو  اإلضافي األلو  لعام ( 6)الفقرة ( 5)المادة ( 05)

من البرلوتوكو  اإلضافي األلو  لعام ( 5)الفقرة ( 5)، لوالمادة ( 9)المادة ( 06)

 .م 0111

 .م 0111في األلو  لعام من البرلوتوكو  اإلضا( 0)الفقرة ( 5)المادة  )01(

(28) J. S. Pictet , op. cit, p: 86 .  

حقوق المدنيين تحت االحتال  الحربي مع : محي الدين علي عشمالوي . د( 01)

عالم . دراسة خاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة 

 . 016 – 015،     0110الكتب ، القاهرة ، 

م على 0191المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع ( 1،  8،  8،  8) المادة( 32)

 .الترتيب 

 .م 0111من البرلوتوكو  اإلضافي األلو  لعام ( 3)الفقرة ( 5)المادة ( 30)

(32) D. P. Forsythe: "Who guards the Guardians: Third Parties 

and the Law of Armed Conflicts", American Journal of 

International Law , Vol. 70, Nr.1,1976, p: 41-48.   
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تعزيز نظام تطبيق قواعد القانون اإلنساني، : جورج أبي صعب: للمزيد راجع( 33)

،   0113، 00مجلة القانون العسكري للعقوبات لوقانون الحرب،برلوكسل،المجلد

ية للصليب القانون الدلولي االنساني ، المجلة الدلول: زهير الحسني .د. 008 – 003

 :لوكذلك . 365،    0110،  08االحمر ، العدد 

                                                     G.I.A.D. Draper , op. cit., P:14 

 . م 0111من البرلوتوكو  اإلضافي األلو  عام ( د)الفقرة ( 0)المادة ( 39)

(35) J. Patrnogic: Implementation of the Geneva Conventions of 

1949 and Additional protocols of 1977, in European seminar on 

humanitarian law, Jagelloneas University, Krakow, 1979. P: 90.  

 .م 0111من البرلوتوكو  اإلضافي األلو  عام ( 3)الفقرة ( 5)المادة ( 36)

لولية للصليب األحمر هي منظمة غير حكومية لولكن عملها ذا طابع اللجنة الد( 31)

دلولي ، هدفها حماية ضحايا النزاعات المسلحة ، لونقل أخبار المفقودين ، تجهيز 

تسمح لها الدلو  المحاربة لوغير المتحاربة بالعمل على أراضيها .  إمدادات اإلغاثة

 .بحيادها لوعدم تحيزها  لكونها تسعى لتحقيق أهداف نبيلة لوأن أغلب الدلو  تثق

م على 0191المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع ( 02،  1،  1،  1)المادة ( 38)

 .الترتيب 

(39) Y. Sandoz , op.cit.,  P:574. 

 .  080 – 080محي الدين علي عشمالوي ، مصدر سابق ،   . د( 92)

 .م 0111لعام  من البرلوتوكو  األلو ( 5)الفقرة ( 5)لوالمادة ( 9)المادة ( 90)

  .6،    0189، ، السنة الخامسةت األمم المتحدة، منشورامجلة األمم المتحدة( 90)

القواعد األساسية التفاقيات جنيف لوبرلوتوكوليهما اإلضافيين ، منشورات اللجنة ( 93)

 . 00،    0225،  9الدلولية للصليب األحمر ، ط 
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م على 0191فاقيات جنيف األربع لعام المشتركة بين ات( 1، 8، 8، 8)المادة  (99)

 .  الترتيب 

من اتفاقية جنيف ( 093)من اتفاقية جنيف الثالثة ، لوكذلك المادة ( 006) المادة ( 95)

 .م 0191الرابعة لعام 

 :لوكذلك يراجع .  905عبد الواحد محمد يوسف ، المصدر السابق ،   .د( 96)

G. Abi-saab , op.cit , p: 111.  

م على 0191المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع ( 1،  8،  8،  8)المادة ( 91)

 .الترتيب 

 .م 0191من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ( 00)المادة ( 98)

 .م 0191لى لعام من اتفاقية جنيف األلو( 03)المادة ( 91)

 –قانون الحرب لوتطبيقاته في الحرب العراقية : سهيل حسين الفتاللوي . د( 52)

 .  018،    0189اإليرانية ، دار القادسية ، بغداد ، 

من اتفاقية جنيف الثالثة لعام (  18،  11،  10،  10)  يراجع نصو  المواد( 50)

 .م0191

 .م0191اتفاقية جنيف الثالثة لعام ن م(  021 – 029) يراجع نصو  المواد ( 50)

أسرى الحرب ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين : عبد الواحد محمد يوسف الفار .د( 53)

 . 909،    0115كلية الحقوق ،  -شم  

 .م 0191من اتفاقية جنيف الثالثة عام ( 00)المادة ( 59)

 .م 0191عام  من اتفاقية جنيف الرابعة( 020)، لوالمادة (  32)المادة ( 55)

من اتفاقية جنيف الرابعة عام ( 62)، لوالمادة ( 55)، لوالمادة ( 91)المادة ( 56)

 .م 0191
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 .م 0191من اتفاقية جنيف الرابعة عام ( 19)، لوالمادة ( 10)المادة ( 51)

 .م 0191من اتفاقية جنيف الرابعة عام ( 093)المادة ( 58)

: ضوابط تحكم خو  الحرب ، ترجمة : فريت  كالسهوفن لوليزابيث تسغفلد ( 51)

،    0222،  0احمد عبد العليم ، منشورات اللجنة الدلولية للصليب األحمر ، ط 

061 . 

 .  011   سهيل حسين الفتاللوي ، المصدر السابق ،.د( 62)

م ، لوكذلك 0191المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع (  0، 0، 0، 0)المادة ( 60)

 .    م 0111من البرلوتوكو  األلو  لعام ( 0)الفقرة ( 0)المادة 
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القانون الدلولي اإلنساني تطوره لومبادئه ، معهد هنري دلونان ، : جان بكتيه  .0

 . 0189جنيف ، 

تعزيز نظام تطبيق قواعد القانون اإلنساني، مجلة القانون : جورج أبي صعب .0

 . 0113،  00، برلوكسل، المجلدالعسكري للعقوبات لوقانون الحرب

القانون الدلولي االنساني ، المجلة الدلولية للصليب االحمر ، : زهير الحسني .د .3

 . 0110،  08العدد 

 –قانون الحرب لوتطبيقاته في الحرب العراقية : سهيل حسين الفتاللوي.د .9
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 ملخص البحث

 (نظام الدولة الحامية في القانون الدولي اإلنساني ) 

اسةية لتنفيةذ أحكةام القةانون الةدلولي اإلنسةاني أثنةاء يشكل نظام الدلولةة الحاميةة ركيةزة أس

النزاعات المسلحة الدلولية ، إذ يسند هذا النظةام إلةى أسةاس اتفةاقي مسةتمد مةن اتفاقيةات 

كمةا يفةو  هةذا .  0111لوالبرلوتوكو  اإلضافي األلو  لعام  0191جنيف األربع لعام 

د أطةراف النةزاع لويقبلهةا النظام دلولة محايدة ليست طرفا فةي النةزاع المسةلح يعينهةا أحة

 . الخصم اآلخر توافق على أداء المهام الموكولة إليها طبقاً لالتفاقيات الدلولية 

لذا ستنصةب هةذه الدراسةة علةى مبحثةين أساسةيين ، يتنةالو  المبحةث األلو  ماهيةة نظةام 

الدلولة الحامية لوهذا المبحث يقسم إلةى ثالثةة مطالةب ، يتنةالو  المطلةب األلو  المقصةود 

نظةةام الدلولةةة  نظةةام الدلولةةة الحاميةةة لومةةدى أهميتةةه ، أمةةا المطلةةب الثةةاني فيةةدرس نشةةيةب

الحاميةةة لوتطةةوره ، فةةي حةةين يتنةةالو  المطلةةب الثالةةث األسةةاس القةةانوني لنظةةام الدلولةةة 

أما المبحث الثاني فيدرس آلية تطبيق نظةام الدلولةة الحاميةة الةذي يقسةم بةدلوره . الحامية 

لو  منه كيفية تعيين الدلولة الحامية ، أما المطلةب الثةاني إلى مطلبين يعر  المطلب األ

ثةةةم ننهةةةي البحةةةث بخاتمةةةة تتضةةةمن أهةةةم النتةةةائج . فيتنةةةالو  لوظةةةائف الدلولةةةة الحاميةةةة 

  . لوالمقترحات التي توصلنا إليها 

 

Abstract  

The protecting State System in International Humanitarian Law 

         The protecting state system forms the main part to apply 

the rules of the International Humanitarian Law through the 

international armed conflicts, the system depend on 

correspondence basis taken from four conventions of Geneva in 

1949, the first additional protocol of 1977, it authorizes natural 
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state which is not belong to one of the parts of the armed 

conflict, which is appointed by one and accepted by the other 

part, to do what is on it according to the international 

conventions. So this study will be on two main sections, the first 

is about the description of the protracting state system and it is 

divided into three requirements:  

The first requirement is the definition of the protecting state 

system and its importance, the second requirement is the study of 

arising the protecting state system and its development, while the 

third requirement is the study of the legal base of it. 

  While the second section is about the mechanism of 

applying the protecting state system and it is divided into two 

requirements: The first is studying how to identify the protecting 

state, while the second is studying the functions of the protecting 

state.  

Finally I concluded the most important results and 

suggestions which have been reached. 

 


