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محاية املمتلكات املدنية اثناء النزاعات املسلحة
م .بختيار صديق رحيم /كلية القانون و السياسة /جامعة السليمانية
المقدمة
علىىالرغىىمن لنىىمللاهلرت الىىلرةلرغلوغعىىاللونورعىىللرغهىىاإوهلرغىىلوثلاىىلزلاتلننيىىللوىىلوإلرتنيازعىىاةل ىىٌنلرغىىلو لللا ل
اهلذغكل ي للنمللرتستحعالةلللغذرلفإهلرغهاإوهليسى الاتلاايىالرتىلإعٌنلوكتلمىاا لاذرلنىالاإىلغ للمىذرلأىمرعاةلاول
إزرعاةل.لوألإهلغعسل اإلنماهلاايالرتلإعٌنلدوهلاايالرتمتلماةلورألععاهلرخلاأىال اتىلإعٌنلللفهىللاوغى لنورعىللرغهىاإوهل
رغىلوثلورغهىاإوهلرغىلوثلرإلإسىااللىذرلرتومهىو لاصعىالفاأىال.لفني مى لرغ ليىللنىمللرإلاقانعىاةلورت الىلرةلرغلوغعىالرألععىىاهل
ورألنور لورتتلماةلرغيتلا للنلإعال طبع تهىالونهلاىالواعىت ما االواعىتالرنااالللكىالاعىتوت لاايتهىالتثىز ل يتثىز لنىملل
اايالرتلإعٌنليفلاروروه لولا لرهن لوكتلماا لللواايالوامهمل لونامهعه لونستهبله للوعاا لووضارا .ل ل
غىذرلإسى اليفللىىذرلرغبحىيلاسىلعءلرغضىىو لعلىالذغىكلنىىمللفىال ل عىاهلنالعىىالالىكلرتمتلمىاةلللوتعقعىىال ععزلىالعىىملل
رأللىىلرزلرغ سىىممياللونىىملل لألليىىللرألععىىاهلرتاىىموغال انمايىىالللو عىىاهلإطانهىىالوحىىمورلاىىوفًنلرنمايىىالووىىا ةلرفىىللالىىكل
رجلمايالللونملل لآغعاةلاوفًنللذهلرنمايالنمللفال لرغضماإاةلرتهلناللنمللرغلو لرتتنيازعىالللورغىلو لريايىلالورتني مىاةل
رغلوغعىىالللوإنيهعىىهل معقعىىالا ىىوييلرتتضىىمريمللنىىمللاإتهاتىىاةلغهورعىىللرغهىىاإوهلرغىىلوثلللويىىت لذغىىكلنىىمللفىىال لدررعىىالناإوإعىىال
أللعلعىىالرإلاقانعىىاةلورت الىىلرةلورغىىيتل وىىالرغهىىاإوهلرغىىلوثلورغهىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاالللورغهىمرررةلرغصىىادرالنىىمللالىىسلرألنىىملل
رغىىلوثل.لوذغىىكليفلبىىالإلنباوىىيللاصىىالرألو لتالعىىالرتمتلمىىاةلرتلإعىىالليفلنطلبىىٌنلللإتنيىىاو ليفلرألو لنقهىىو للىىذهل
رتمتلماةللويفلرتطلبلرغواالإطاقلونورعللرنمايىالاىاللفعمىالاصىالرغوىاالغبعىاهلوألليىللرألععىاهلرتلإعىالريمعىاليفلار ىال
نطاغىىبللإبىىٌنليفلتىىالنطلىىبلوروىىلالنىىمللالىىكلرألععىىاهلرتلإعىىالللواصىىالرتبحىىيلرألفىىًنلنغعىىالاايىىالالىىكلرألععىىاهلنىىملل
فىىال لللإتنيىىاو ليفلرتطلىىبلرألو لرغضىىماإاةلرتهلنىىالنىىمللرغىىلو لورتني مىىاةللفعمىىالإتنيىىاو ليفلرغوىىاالرتس ى غعالرت ابىىالعلىىال
رغلوغالعنيللاإتهاتهالغتلكلرغهورعللرغهاإوإعا .ل
ل
المبحث األول
ماهية الممتلكات المدنية

نبالاهلإ مزلتعقعالااياللذهلرتمتلماةل للنىمللرغت ىمزلعلىاللىذهلرتمتلمىاةلورألععىاهللويىت لدررعىالذغىكليفل
لذلرتبحيلللنمللفال لنطلبٌن:ل ل
ل
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المطلب األول
مفهوم الممتلكات المدنية ل

إتنياو ليفللذرلرتطلبلنقهو لر ععاهلورتمتلماةلرتلإعالرغيتلومهللرغهاإوهلرغلوثلنورعللنمايتهىالابنيىا لرغنيزرعىاةلل
وذغكليفلعلالفمو لوتانيتل :ل
الفرع األول
المقصود باألعيان والممتلكات المدنية ل
يهص ىىلل األعع ىىاهلورتمتلم ىىاةلرتلإع ىىالت ىىالرتنيا ىىهلةلرغ ىىيتل ي ىىللال ىىلرفاألعس ىىمميالللن ىىمللوع ىىيل بع ته ىىالوانمرمه ىىهال
ونورن هىىالواعىىتالرنااالللاالاهنىىال اسىىها ليفلرجلهىىللرنىىمسلورغ سىىممالللوااىىماللىىذهلرألععىىاهلنسىىاتمللرتىور نيٌنلورتبىىاال
ورتىىلررسلورتستاىىقعاةلودورلرغ بىىادالنىىمللتورنىىللوتنيىىا سلللورتصىىاإللورغطىىمقلورجلسىىورلورغسىىلودلللو طىىاةلاوغعىىللرغطانىىال
واوفًنلرتعاهلللورتتاوفلونًنلال .ل
ونللاموهلرالزلنمللمهمبللذهلرألللرزلرغيتل والالىلرفاألعسىممياللىللغلتىعبًنلعلىالرتىلإعٌنلورووهى لرتني ويىال
للوناليمرفههالنىمللفلىملناىاتالغلاصى لللوإاىملتىولنىمللرغمعىبلورخلىوزلوااىميللو ويىللغيننيىٌنلللونىاليتىزرنمللن هىالنىملل
زيادالرتااتالغل لول .ل
ونىللتىاهلألليىللرتمتلمىاةلرتلإعىالنوىارلفىالزلوتىل ل ىٌنلرتىا لرغهىاإوهلللنىمللوعىيلآغعىالألليىللالو ععزلىالعىملل
رألل ىىلرزلرغ س ىىمميال(.)1لفه ىىللاعتم ىىلةلااقانع ىىال ل ىىاالغس ى ىنيال()1997لعل ىىالن ىىلتلرتس ىىاصاةلرغ ىىيتليه ىىلنهالرا ىىلزل
غل ملعىىاةلرغ سىىمميال(.)2لاذلإص ى لعلىىالاإىىهل امىىمللنهاوىىالرتىىلهلورتبىىاالنىىًنلرتىىلرفللعنيهىىالللفعمىىالاعتمىىللآفىىموهلعلىىال
ن عىىارلرغت ىىلردلللاال عىىاهلوألليىىللرأللىىلرزلرغ سىىمميالرغىىيتلامىىمللنهاوتهىىالللولىىذرلناع ى لاغعىىهلو عىىالرتىىا لرغهىىاإوهليفل
لى ىىاال( 1922ى ى ى)1923للاذلإى ىىالرتاى ىىمو لرت ى ىىللعلى ىىالألليى ىىللرأللى ىىلرزلرغى ىىيتلامى ىىمللنهاوتهى ىىالللووى ىىلداال ى ىىاغهورةل
ورت عسىاةلورتسىتودعاةلرغ سىىممياللورتصىاإللرتنيتثىىالغاعىلحالورغىذفًناللوفطىىورلرإلاصىا للورغنيهىىالرتسىتالنالألنىمر ل
عسمميا(.)3لا لاهلذغكلمللاممللرياوغالرغووعلالللاذلان و لرغلثنيىالرغلوغىالغلصىلعبلرألاىملوذغىكلفىال لنى ملاىالعىنيال

()1956لامهىىافالنا مىىال ىىاتورنللرغىىيتلامىىمللاعتبارلىىالنىىمللرأللىىلرزلرغ سىىمميالاتلرتىىادال()7لنىىمللرتاىىمو ل(.)4ورعتىىللآفىىموهلل

) (1ل روا لمسًنلللاايالرألنور لورتمتلماةلابنيا لرغنيزرعاةلرغلوغعالرتسلحاليفلظالاوما لرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااللرعاغالناتستًنل
نهلنالاتلتلعالرغ لو لرغهاإوإعالورإلدرريالللجبان الع للدولبليفلرغبلعلال اجلزر ملل2996للصل.12لل ل
)(2لرتادالرألوتلنمللرإلاقانعال .ل
)(3لرتادال(ل)2/24لنمللرتامو ل .ل
غعاللرعاغالناتستًنلنهلنال
)(4لنصللنصطقالعبلرغممميلللنلتلفاعلعالرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااليفلرغنيزرعاةلرتسلحالرغلوغعالونًنلرغلو ل
اتلتلعالرغلررعاةلرغ لعالجبان الرغنيثاحلرغو نيعالللفلسطٌنل2919للصل .67ل
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مب عارلرغتنياعبلللاالرغتنياعبل ٌنلرغوظعقالرغيتلا ديهالرالزللو ٌنلرغقا لالرتمتوالنمللمهمهبا(.)1لاذلاعتمللن هىللرغهىاإوهل
رغىىلوثليفلدورال()Edimburgليفلن ىمررلغىىهل(رتىىادال)2لعلىىالن عىىارلولىىولاهلرأللىىلرزلامىىوهلعسىىمميالاذرلتاإ ى ل طبع تهىىالاول
ذراالاول إعتالرنااالرغ سمميالاموهلنساصاليفلرغ مالرغ سممال( .)2ل
ونىىللذغ ىىكلللفهنيىىا لراالآف ىىمليىىمتلاإ ىىهل ىىللن ىىمللألليىىللرتمتلم ىىاةلرتلإعىىاللوغ ىىعسلألليىىللالن ىىمللف ىىال لأللي ىىلل
رأللىلزلرغ سىمميا.لونىمللرتى ننيٌنلورغىلرعمٌنلاىذرلرغتوتىهللللنيىا لنىملليىلعولاتلومهىللا ميىفلعىليلاىالللتىاغت ميفلرغىذال
رن حليفلن ملغتطويملرغهاإوهلرإلإسىاالعىنيال()1974لرغىذالاتىللعلىالاهنىالرتمتلمىاةلرغىيتل انيىتةل طميهىالنباحىمالاعىلحال
ون لرةلو هعزرةلعسمميال(.)3ل عنيماليمتلآفموهلوتوبلا ميقهالا ميقاألاجيا عاألللولذرلناذلبلاغعهلن هىللرغهىاإوهلرغىلوثل

رغىىذالعمفهىىال عهنىىا:لئرغوعىىا الرغىىيتلكتاتهىىالرغسىىماهلرتىىلإعٌنلورأللىىلرزلرغىىيتل طبع تهىىالمىىل لرألن ىمر لرإلإسىىاإعالنىىمللدورل
رغ بادالونًنلا......ئ(.)4لولذرليتطلبلومهللنا مالحانلالونطوغالغتحليلللذهلرألللرزلرتلإعال .ل
واف ىًنرألاعتمىىللرغلواوتىىو لرإلمهىىايفللرألو لغس ىنيال()1977لإلاقانعىىالتنيعىىفلا ميق ىاألغلممتلمىىاةلرتلإعىىالللاذلي ىنيال
علىىالاإىىهل:ئل.1ل امىىوهلرألععىىاهلرتلإعىىال ىالألغلهثىىو لاولاثمىىاةلرغىىمد لللورألععىىاهلرتلإعىىاللىىللتافىىالرألععىىاهلرغىىيتلغعسى ل
الىىلرفاألعسىىمميالللوفىىملنىىالولداىىهلرغقهىىمالرغواإعىىال.ل.2لاهصىىملراثمىىاةلعل ىىالرأللىىلرزلرغ س ىىمميالفحسىىبلللوانيحصىىمل
رألللرزلرغ سمميالفعماليت لمل األععاهلللعلىالالىكلرغىيتلاسىه لنسىاصالف اغىاليفلرغ مىالرغ سىممالللعىور ل طبع تهىالللا ل
مبون ه ىىالللا ل تايته ىىاللا ل إع ىىتالرناااللورغ ىىيتلكه ىىملا ىىلنًنلالرغت ىىا لاولرجلز ىىللاولرإلع ىىتعال لعلعه ىىالوا طعله ىىاليفلرغ ىىموزل
رغسا لالوعنيذر لنعزالعسمميالاتعلالئل( .)5ل
ون ىىمللف ىىال لل ىىذرلرغت مي ىىفلأ ىىللاهلرغلواوت ىىو لاوردلا ميقى ىاألع ىىلبعاألغلممتلم ىىاةلرتلإع ىىالللون ىىملل لا مي ىىفلرا ىىلزل
رغ سممال اإلعتنيادلاتلن عارلرغتنياعبلللاالنهلررلنساصالرالزليفلرغ ملعاةلرغ سمميال .ل
ل
الفرع الثاني
شروط وضع الحماية للممتلكات المدنية ل

لنياغكلولالحمورل للنمللاوفملايفلرتمتلمىاةلوىتلاتمتىلل انمايىالرتهىمرال بهىاألغهورعىللواومىا لرغهىاإوهلرغىلوثل

رإلإساالللولللتانيتل :ل

)(1ل ا ولرخلًنلااللعطعالللاايالرغسماهلرتلإعٌنلولرألععاهلرتلإعالا اهلرغنيزرعاةلرتسلحالللدررعالنهارإالنللرغامي الرإلعالنعاللر1لل
دررلرغنيهضالرغ م عالللرغهالمال1997للصل .75ل
)(2لروا لمسًنلللنصلرلعا ملللصل .14ل
)(3لأال ل مللعصملللافتصاصلريممالرجلنيا عالرغلوغعالمبحاتمالامنللرنمبللا مووالدتتوررهلنهلنالاتلتلعالرنهوقلجبان ال
رتنيصوراللنصملل2911للصل .247ل
)(4لا ولرخلًنلااللعطعالللنصلرلعا ملللصل .77ل
)لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال()1977لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
ل
)(5لرتادال(52
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 .1عل لرتاارتاليفلرألعما لرغ لر عال:
ولذرلرغامرللولحمرلعا ل للنمللاوفملالىفلتالرأللىلرزلرتلإعىالللاهلاايىالرتمتلمىاةلورأللىلرزلرتلإعىالابنيىا ل
رغنيزرعاةلرتسلحال نيحلتمللاتنيللعمللرغهعا ل عيالاعما لعلر عال اهلرتها اللفالاممللغلاص لاهليطاغىبل انمايىالونىللنىا ل
ععما لاضمل اغ لولللاالاإهليستال لالكلرتمتلماةليفلرغ ملعاةلرغ سمميالرغ لر عال .ل
غذرلفإهلعل لاعتالر لالكلرتمتلمىاةليفلرغ ملعىاةلرغهتاغعىالحىمرلغتىوفًنلالىكلرنمايىا.لفانمايىالامفىللعىمللرجلسىمل
ووعا الرغنيهالاذرلاعتالن لدعماألغل ملعاةلرغ سمميال.
 .2رغامورلرخلاأال اتا لريملل :ل
ولىذهلرغاىمورللتلقىالوفاأىال مىالإىو لنىمللاإىور لرتمتلمىاةلرتلإعىالللويىت لاحى ر هال بهىاألغنيصىوصلفاأىالاهىىمرل
الكلرنمايالغمالنا لنمللالكلرألنور ل .ل
فموالأللليهمرلدغعىالعىاهلراىولرنمايىالغلسىقمللعنيىلناليىنيالعلىالعىل لنهاوىالعىقمللرغ ىلو()1لل ليبىٌنلحىمورللىذهل
رنمايال اغنيالعلالاإهلئلاستوىنلرغسقمللرغورردلذتملاليفلرتادال()47لنمللراثو لفهءلاذرل :ل
 .1اعتالن ل طميهالعلمعاليفلوظعقتهالرغ اديال.
 .2فض لغتحليللراويالورغتقتعشلاذرلانتضالرألنملذغكل.
 .3مللا منالعمللنصللومتاةلرتهاالٌنلوغب لاورنملرغونفلاولرغتنيحللعملل ميههالاذرلانتضالرألنملذغكل.ئل( .)2ل
تم ىىالاهلااي ىىالرغوو ىىلرةلرغطبع ىىالنت ىىوفمال ىىاغنيالعل ىىالاإ ىىه:لئلجي ىىبليفلت ىىالون ى لع ىىل لاإته ىىا لرغوو ىىلرةلرغطبع ىىال
واايتهالوا لاموهلللفاألألاللثو لئ()3لللوغمنيهالنامو ال امورلللل:ل ل
ئللا.للاهلانيتمللألوللا مرزلرغنيزر ل .ل
للب.للاهلاهملالاولامفالاالرغسلطاةلرتاتصالغلتلاوللا مرزلرغنيزر ل.ئل(.)4ل ل
وتىىذغكل ىىللنىىمللعىىل لرتاىىارتاليفلرغ ملعىىاةلرنم عىىالئل لجيىىوزليفلاالوىىا لنىىمللرألو ىور لاهلاسىىتال لرغووىىلرةل
رغطبعاليفل اوغالغس لرألللرزلرغ سمميالعمللااللثو .ئل( .)5ل
انىىالوصىىوصلن ىنيحلرنمايىىالغلممتلمىىاةلرغوهافعىىالللفىىإهلااقانعىىال لىىاالغس ىنيال()1954لا ىنيالعلىىالاإىىهلئلجيىىوزلاهل
يومه ىىللألى ى لرنماي ىىالرخلاأ ىىالع ىىلدل ىىلودلن ىىمللرتا ىىا لرتاصص ىىالنماي ىىالرتمتلم ىىاةلرغوهافع ىىالرتنيهوغ ىىاللونمرت ىىزلرأل نيع ىىال
رغتذتارياللورتمتلماةلرغوهافعالرغوا تالرألفمتلذرةلرألصعالرغملتل امر :
لال.اهلاموهلعلالنسافالتافعالنىمللاالنمتىزلأىنياعللتبىًنلاولاالنمنىالعسىمماللىا لي تىللإهطىالوعويىاللتمطىارلنىوالألاول
)(1لرتادال()47لنمللدغعالعاهلراول اعهلرغهاإوهلرغلوثلرتطبمليفلرغنيزرعاةلرتسلحاليفلرغبحارلغسنيالل()1995ل .ل
)(2لرتادال()48لنمللدغعالعاهلراولرغسلفلرغذتمل .ل
)(3لرتادال()1/12لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
)(4لرتادال()2/12لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
)(5لرتادال()4/12لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
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طالاذرعالاولنصنيللي مالغللفا لرغو ينلاولنعنيا لاول طالغلسمكلرنليليالذرةلاصعالاول ميملنورأالةللا .

بل.لا لاست مالألنمر لوم عا .ئل( .)1ل

ونىىللذغىىكلفىىإهل مواوتىىو لعىنيال()1999لرتلحىىملهبىىذهلرإلاقانعىىاليىنيالعلىىالاإىىهل:لئلجيىىوزلومهىىللرتمتلمىىاةلرغوهافعىىالل
أل لرنمايالرت ززالحميطالاهلاورفملفعهالرغامورلرغوالبالرغتاغعال :ل
لا .اهلاموهلامرباألعلالتاإبلاتللنمللرألصعال اغنيسبالاتلرغباميا.
ب .لاهلامىىوهل معىىال تىىلر ًنلناإوإعىىالولادرريىىالننياعىىبالعلىىالرغص ى عللرغىىو ينلا ى زلاىىال هعمتهىىالرغوهافعىىاللورغتعرخيعىىال
ل
رإلعتونيا عالوامقالاالاعلالنستوتلنمللرنمايال.
ج.لاهل استال لألنمر لعسمميالاولتلر لغونايالنورنلللعسمميالللاهليصلرلرغطىمزلرغىذاليتىوتلانىملنمرنبتهىال
اعالإاألي تللعلالاهنالغمللاستا لعلاللذرلرغنيحو.ئل( .)2ل
ل
المطلب الثاني
نطاق الحماية للممتلكات المدنية وقواعدها ل

ىمميالونىملل ل عىاهلرغهورعىللرغىيتل
إتنياو ليفللذرلرتطلبلإطاقلاايالالىكلرألععىاهلوتعقعىال ععزلىالعىمللرأللىلرزلرغ س ل
أللردلالم لرنمايالرتهمرالناإوإاأ .ل
الفرع األول

نطاق الحماية للممتلكات المدنية وتمييزها عن األهداف العسكرية

إبٌنليفللذرلرغقم لإطاقلرنمايالاىذهلرألععىاهللونىملل لألليىللاوتىهل ععزلىالعىمللنًنلىالنىمللرأللىلرزلرغىيتل لاتمتىلل
انمايا.ل ل
او أل:اهلرنمايىىالرتمنيووىىالغلمتلمىىاةلرتلإعىىالاضىىالامىىوهلمهىىممللإطىىاقل ىىلدلللونبىىٌنلوفهىاألغلهىىاإوهللورغىىذالياىىمال
رنموبلورغنيزرعاةلرتسلحال.لواىنيالااقانعىالتنيعىفلعلىالاإىهل:لئلانيطبىملاومىا للىذهلرإلاقانعىاليفلواغىالرنىمبلرت لنيىالللاول
االاحىىتبا لنسىىلحلآفىىملينياىىبل ىىٌنل ىىمفٌنلاولاتوىىملنىىمللرأل ىمرزلرغسىىانعالرتت انىىلالللوىىتلوغىىولمللي ى زلاوىىلصال اغىىال
رنمبلللانيطبملرإلاقانعالايضاأليفلوعللوا ةلرإلوىتال لرجلز ىللاولرغملىللإلنلىع لاوىللرأل ىمرزلرغسىانعالرتت انىلالللوىتل
غىىولملليلورتىىهللىىذرلرإلوىىتال لنهاونىىالنسىىلثال.ئل(.)3تمىىالوإىىال مواوتىىو لرإلمهىىايفلرألو لغسىنيا()1977لعلىىالاهلاومانىىهل
انيطبملعلالرنا ةلرتذتوراليفلرتادالرغسا هالللوتذغكلعلالرتنيازعاةللرتسلحالذرةللرغطا للنًنلرغىلوثلللو اغتىاثلفإإنيىال

)(1لرتادال()1/8لنمللراقانعال لاالنمايالرتمتلماةلرغوهافعاليفلواغالإزر لنسلحلغسنيال()1954ل .ل
)(2لرتادال()19لنمللرغلواوتو لرغواالغسنيال()1999لإلاقانعال لاالنمايالرتمتلماةلرغوهافعاليفلواغالإزر لنسلحلغسنيال()1954ل .ل
)(3لرتادال()2لنمللااقانعاةلتنيعفلرألر ال(رألوتلورغواإعالورغواغوالوررر ا)لغسنيال()1949ل .ل
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إسىتنيتةل ىىعهللىىذهلرغهورعىىللاضىىاليىىت لاطبعههىىالنمايىىالرتمتلمىىاةلورأللىىلرزلرتلإعىىالابنيىىا لرنىىموبلللاولنعىىا لإىزر لنسىىلحل()1للل
عور لتاإ لذرةل ا للدوثلا ل للوفال لف رةلرإلوتال ( .)2ل
باإعاأل:رغتمععزل ٌنلرألللرزلرغ سمميالورتمتلماةلرتلإعا ل
امملل عالوا لنمللرألوور لاوفًنلرنمايالغلممتلماةلورألععاهلرتلإعالللنامللاععزلعمللرألللرزلرغ سىمميالرغىيتل
لللدوناألعممهالغلهثماةلفال لرنموبلورغنيزرعاةلرتسلحالللغذرلفإهلرغهورعللإص لعلالوتوبلرغتمععىزل ىٌنلرأللىلرزل
للنمللاتالاوفًنلرنمايالرتهىمرالغاععىاهلرتلإعىالللولىذرلنىالإىالعلعىهلرغلواوتىو لرإلمهىايفلرألو لإلاقانعىاةلتنيعىفلللرغىذال
إىىالعل ىىالاإىىهل:ئلا م ىىالا ىمرزلرغني ىزر لعل ىىالرغتمعع ىىزل ىىٌنلرغس ىىماهلرتىىلإعٌنلورته ىىاالٌنلللو ىىٌنلرألعع ىىاهلرتلإع ىىالورألل ىىلرزل
رغ سىىمميالللونىىملل لاوتىىهلعملعااىىالمهىىللرأللىىلرزلرغ سىىمميالدوهلنًنلىىاللوذغىىكلنىىمللاتىىالاىىعنٌنلاو ى ر لواايىىالرغسىىماهل
رتلإعٌنلورألععاهلرتلإعا.ئ( .)3ل
اهلرتىىادالرغسىىا هالنىىللارع ى لغهاعىىلالاعاعىىعالالىىز لا ىمرزلرغني ىزر ل وتىىوبلرغتقمنىىال ىىٌنلنىىالولعسىىممالنىىمللنىىًنهللل
ت مفالنااممللوجيوزلمهىم هلكىالعىورهلللون مفىالنىالولناىمو ل انمايىالنىمللنىًنلريمىل(.)4لو اغتىاثلعلعهىالاوتعىهلمهىم ااالاتل
رألللرزلرغىيتلوردةليفلرتىادال()52لنىمللرغلواوتىو لرإلمهىايفلرألو لغسىنيال()1977لللاالرألععىاهلورأللىلرزلرغىيتلاسىال ل
نساصالف اغالوتلياليفلرجلهللرغ سممالورنمسلللفحصملراثماةلعلالالىكلرأللىلرزللىللرغىيتلاىوفملرنمايىالتىالعىورلال
ورغيتلللل طبع الرنا لاععاهلوكتلماةلنلإعالتليمال انمايالرغهاإوإعا( .)5ل
ا لاهللذهلرغهاعلالعنيللرغتطبعملرغ ملللويفلرغورنللرتعلرالغعس لهبذرلرغعسملرغذالإمرهلنمللرغنياوعالرغني ميىالللونىملل
ٌنلالكلرغص و اةل :ل
 .1عنيىىللوتىىودلعىىلورهلنسىىلحلنىىمللدوغىىالمهىىللافىىمتللليىىمتلرغىىب يلاهلرت تىىلتلعلعهىىالامنيهىىالرغىىمدلدوهلرناتىىالاتل
رغتقميىىمل ىىٌنلرأللىىلرزلرغ س ىىمميالورألععىىاهلرتلإعىىالللولىىولرغ ىماالرغىىذالاع ىتنيلةلعلعىىهلرغو ي ىىاةلرتتحىىلالرألنميمعىىالغتليىىمل

اعتالرنهالغلسالحلرغنيووال(.)6

) (1ل وي مزلرنمبل عهنالإزر لينيابل ٌنل مفٌنلنمللرأل مرغلريلدالمبهتضالرغهاإوهلرغلوثلرألإسااللليمنلل هلتال مزلاتلأعاإال
وهونهلونصانهلللولللوععلالنس لرخلالزل ٌنلرغلو للو جيوزلرغبلال انمبلا ل للاعالهلنسبملواإذررلهنا للنوتهلغلطمزل
رتها الللانالرغنيزر لفهولنصطلحلامشالنمللرنمبلللفهولتالنتا لنسلحلعلالإطاقلورعلل ٌنلرغلو لللاول ٌنلرغلو لورجلماعاةللل
و واتالإلعالهلاولاإذررلنسبمل .ل
) (2لولللنمولالنمللنمروالرنمبلللاولالللرنموبلورغتزورةلنباحماأللعنيلنالاتمممللنورةلنازيالغلوغالن عنيالنملل سءلععطماالعلال
انلع ل لدلغلوغالافمتلللونملل لومهللذغكلرإلنلع لأل لععطماالرغق لعاللل للاهليتونفلرغهتا لللويستتبلرألنملغلمحتال .ل
)(3لرتادال()48لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال()1977لإلاقانعالتنيعفلغسنيال( .)1949ل
)(4لاحمزل ملل حٌنلللتمر لرإلعتلر لعلالرألععاهلرتلإعالللص5لل يلننياورلعلالرتونللرإلغم وا :ل
)(5لرتادال()25لنمللرغال حالرتمفهالإلاقانعال لاال اعهلرنمبلرغليال .ل
)(6لروا لمسًنلللنصلرلعا مللصل .32ل
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 .2لنياغكلأ و اةلوالإلجيادللذرلرغتمععزلعلالار لرغورنللللويفلنعاديمللرغهتا لللععمالاهلتال ىمزلنىملل ىميفل
رغنيزر ليس التاللرألغإلعتقادالنمللتالنورردلو انىاةلرغبلىللواسىاًنلالغلثهىللرنىمسلورغ سىممالل تعىالألهعىملرغنيصىملعلىال
رغطمزلرتها ال.
 .3اهلاعىىتالر لاعىىلحالاتس ى ل هىىوالالنًنيىىالتبىىًنالوحىىانلالللوننيهىىالاعىىتالر لرألعىىلحالرغنيوويىىالللونىىاليتب هىىالنىىملل
النًنلنساواةلحاع النمللرألر لللوتلغولتاإ لرغضم اةلدنعهالو ىلدالأللىلرزلن عنيىاللفإهنىالوتمىاألعىتطا لرتىلإعٌنل
يفلاروروه لوكتلملته ل(.)1ل ل
وعلىىالرغىىمن لنىىمللتىىالنىىالعىىبملنىىمللأى و اةلللا لاهلاهىىل لرتلإعىىالورغتحضىىمليسىىتلز لرغتاقعىىفلنىىمللعورنىىبلرنىىموبل
ورغنيزرعاةلللاذلاهلرنمبللللرغلثو لاتلرإلتمهلغلحصو لعلالرغنيصملللنمللفال لامه ازلرغهىلررةلرغ سىمميالغلمها ىاللل
فىىالليوتىىللنىىاليىىلرلرغ نيىىفلنىىًنلرغضىىمورالورغىىيتل ىىسلرتىىلإعٌنللفاغنيصىىمليم ى لوهلنىىمللفىىال لامهى ازلرغهىىلررةلرغ سىىممياللل ل
.
تلنًنلرألععاهلرتلإعال
الفرع الثاني
القواعد المقررة لحماية األعيان المدنية ل

اهلرنماي ىىالرغ ىىيتل نيحه ىىالرغه ىىاإوهلاا ىىمالرألعع ىىاهلورتمتلم ىىاةلرتلإع ىىالللول ىىللعل ىىالع ىىبعالرتو ىىا ل لرنص ىىملرت ىىلهل
ورتساتمللورأل نيعالنًنلرتلرفللعنيهال .ل
ولنياغكلعلالنورعللغتوفًنللذهلرنمايالللاتثسللفعماليعيتل :ل
 .1و ملاوتعهلراثماةلمهللرألععاهلرتلإعال.ل
اذلكم لرغهاإوهل امالنط ىللاوتعىهلاعمىا لرغ نيىفل اىمالنباحىملغضىمبلواىلنًنلرتمتلمىاةلرتلإعىاللونىمللت لهىال

للفاألغلهصفل مافالأوره(.)2لولولنالإالعلعهلرغلواوتو لرإلمهايفلرألو للودغعالعاهلراول(.)3
 .2ألمميللثماةلرغمد ل.
ألم لعلالا مرزلرغنيزر لللعلالرغمن لنمللا م لاععاهنالرتلإعالغلتلنًنلنىمللرغطىمزلرنفىمللنىمللاهىو لمبهاوىالاععىاهل
رغلوغالرألفمتلللتوععلالإلتبارلالعلالونفلراثو ل( .)4ل
ونىىللحىىهللنى ملاطىىويملرغهىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاال(1974ى ى ى)1977لننياناىىاةلتبىىًنالوىىو لنسىىعغالوصىىملرألعمىىا ل
رإلإتهانعالللونلل مزلراياهللتلقاهل :ل
(لا) لراالدعالاتلومهللو ملعا لعلالرألعما لرإلإتهانعال.
)(1لعبللرغتينل مودللرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالللدررعالنهارإال اغامي اللر1للدررلرغنيهضالرغ م عالللرغهالماللل1991للص .165ل
)(2لعلالعوردلللرغ نيفلرتقمرلىىلناإوهلرغنيزرعاةلرتسلحالووهوقلرإلإساهلر1للدررلرت غفلل ًنوةلل2991للص .129ل
)(3لرتادال()1/49لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949لللولرتادال()13لنمللدغعالعاهلراول
اعهلرغهاإوهلرغلوثلرتطبمليفلرغنيزرعاةلرتسلحاليفلرغبحارلغسنيالل()1995ل .ل
)(4لعلللأادقلا وللعفلللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا لج1للر12للننياعالرتارزلللرأل سمنيلريالللص .792ل
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ب) راالدعىىالاتلنني ىىللو ىىملع ىىا لللألهن ىىالا ىىللرغوع ىىعلالرغووع ىىلالغق ىىم لاو ى ر لنورع ىىللرن ىىملرغ ىوررداليفلن ىىاإوهل
( ل
رغنيزعاةلرتسلحاللورغلعوالاتلتورزلرغلثو لاتلاعما لرإلإتها ليفلواغالاإتها لرغهاإوهل.
و ٌنلرغمايٌنلرغسا هٌنلااقملرتاارتوهلعلىالعىل لايىمردلناعىلالعانىالغلح ىملللا لاهنى لااقهىورلعلىالو ىملرغلثىو لاتل
اعما لرإلإتها ليفلعب النورنللللننيهالو ملاعما لرإلإتها لمهللرألععاهلرتلإعا(.)1لل ل
 .3و ملراثماةلرغ اور عال.
ويهصللهبالراثماةلرغيتلاامللدوهلافذلالر ًنلألو لدوهلاأا الرتلإعٌنلاولرألععاهلرتلإعالللغ ل لدنتها .ل
ونللولدلرغلواوتو لرإلمهايفلرألو للذهلراثماةلوللل:لئلال.لراثمىاةلرغىيتل اوتىهلاتللىلزلعسىممال ىلدل
.للب.لراثمىىاةلرغىىيتلاسىىتال ل ميهىىالاولوعىىعلالغلهتىىا ل امىىمللاهلاوتىىهلاتللىىلزلعسىىممال ىىلدل.لج.لراثمىىاةلرثل
اسىىتال ل ميهىىالاولوعىىعلالغلهتىىا ل امىىمللوصىىملآبارلىىالللو اغتىىاثلفىىإهلنىىمللحىىعهنالاأىىا الرأللىىلرزلرغ سىىمميالللورألععىىاهل
رتلإعالدوهل ععز.ئ( .)2ل
ولذرلي ينلاهلراثماةلرغيتل اوتهلأوبلاللرزلن عنيالو لدال لنالورغيتلاممللاهلاصىعبلرتىلإعٌنليفلاروروهى ل
وكتلمىاا لاىىلفالمهىمملللىىذرلرن ىمللغىىذرلفىإهلرغلواوتىىو للىذرلي ىىللامهىافاألتىىالاهىل لتىىاللثىو ل اغهنيا ىىالرغىيتلي ىىاًفلالىىلرزل
عسمميالنتباعلالوننيتاماليفلنلينيالاو للالنعلوغال اغسماهلرتلإعٌنلنمللنبعالرغضمبلرغ اور لل(.)3ل ل
ورغسببليفللذرلرن مللولرغضمرلرجلاإيلورغ ممهللرتتونللغاععاهلرتلإعالإتعثالنمهبالنمللرأللىلرزلرغ سىممياللغىذرل
فإهلرخلسا ملرغيتلالحمل األععاهلتلإعال ي للفمناألاذهلرغهاعلالللنالمللاممللراثمىاةلنوتىهلاغعهىالاأىالأللومللامىملللنيىا ل
اعتالر لنقمرليفلرغهوالرغ سمميال اتهارإال عصعالرالزلرغ سممالورتعزالرغيتلاتحهمل تلنًنهلل(.)4
ل
ل
ل
)(1لتوهل متعالللرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالواايالمهحايالرنمبلللإهالألعمل:لمسًنلروا لللنصلرلعا مللص .39ل
)(2لرتادال()4/51لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
) (3لانيالرتادال()5/51لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيا()1977لإلاقانعالتنيعفلغسنيا()1949لعلالاإه:ئلا تللرألإور لرغتاغعالنملل
راثماةلنملل ٌنللثماةلافمتلللمبوا اللثماةلعاور عال :ل
(لا) راثو لنصقاأل اغهنيا الللاياألتاإ لرغطمقلورغوعا الللرغذالي اًفلعلدرألنمللرألللرزلرغ سمميالرغورمهحالرغتباعللورغتمعزل
ضهالعمللرغب يلرنفملورغورن اليفلنلينيالاول للالاولنميالاولننيطهالافمتلاض لامتزرألنمللرتلإعٌنلاولرألععاهلرتلإعالللعلالاهنال
للزلعسممالورولل.
ب) وراثو لرغذالاممللاهليتونللننيهلاهليسببلفساراليفلارورحلرتلإعٌنلاولاأا الهب لاولامهمرررأل األععاهلرتلإعاللاولاهلكلإل
( ل
فلطاألنملللذهلرخلسا ملورألمهمررلليقمرليفل اوزلنالينيت ملاهليسقملعنيهلذغكلراثو لنمللنعزالعسمميالنلموعالونباحما.ئ .ل
عانملرغزناثلللنلفالاتلرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالللننياوررةلرت هللرغ مسلنهوقلرإلإسملللل1993ل .ل
ل
)(4ل
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المبحث الثاني
األعيان واألموال المدنية المحمية

إ لرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالرألنور لورألععاهلرغيتلومهللرغهورعللاالغتىوفًنلرنمايىالرغالزنىالاىالللولىللرألنىور لرغىيتل
ا للذرةلاصعالتبًنالنعاالرتلإعٌنل.لواممللوصملالكلرألععاهلفعماليعيتل:ل ل
ل
المطلب األول
المنشآت الصحية
علالرغمن لنمللرغهتا لوعًنلرت ار ل ٌنلرغ سمميٌنليفلفطورلرتورتهالللا لاهلرغهاإوهلرغلوثليىوثلرجلموىالنىنيه ل
ورتص ىىا ٌنلرغ نياي ىىالرإلإس ىىاإعالللو اغت ىىاثلااي ىىالان ىىاتمللاورت ىىلل لووع ىىا ءلإهلهى ى للون ىىملليت ىىوتلرع ىىايته لورإللتم ىىا ل ع ىىاا ل
لواعنعنيه لنمللاالاعتلر لاوللثو ل()1للويفلذغكلا من لااقانعالتنيعفلرألوتلولتنيعفلرغواإعالوااقانعاةلافمت(.)2ل ل
ويفلل ىىذرلرإل ىىارليى ىنيالااقانع ىىالتنيع ىىفلغسى ىنيال(1864ل)لعل ىىالاإ ىىهل:لئلي ى ى زلغ م ىىاةلرإلعى ى ازلورتستا ىىقعاةل
رغ سمميال انعادللواموهلهبذهلرغصقال معالو نالئ(.)3لو ذغكلوفملرغهاإوهلرغلوثلرنمايالغلقمقلرغطبعالولوعا لهال .ل
ورغوو ىىلرةلرغطبع ىىالل ىىللننيا ىىهلةلات ىىوتلرألعم ىىا لرغطبع ىىالن ىىمللرغبح ىىيلع ىىمللرجلمو ىىالورتممه ىىاللواتال هى ى لوإهلهى ى ل
واقحىىالوىىا ا لاولعالته ى للع ىور لتاإ ى لعسىىمميالاولنلإعىىالللونىىمللنبعىىالذغىىكلللرتستاىىقعاةلونمرتىىزلإهىىالرغىىل للل
ورتستودعاةلرغطبعالللورغصعلغعاة.لونللاموهللذهلرغوولرةلدر معالللاولن نتال(.)4ل ل
ولىىذهلرنمايىىالرغىىيتلاهىىمرةلننيىىذلااقانعىىال()1864لنىىموررأل ال حىىال()1997ل إعطا هىىالرنصىىاإاللوأىىو ألاتلااقانعىىال
تنيعىىفلرألوتلرغىىيتلاىنياليفلرتىىادال()1/19لننيهىىاعلالاإىىهل:لئل جيىىوزل ىىعالوىىا لنىىمللرألوىور لراثىىو لعلىىالرتنياىىهلةلرغوا تىىال
ورغوولرةلرتتحمتالغلالناةلرغطبعاللل الأل لوألماليفلوعللرألوناة.ئ .ل
امهىىافاألغلحمايىىالرتهىىمرالغلووىىلرةلرغطبعىىالرغ سىىمميالللفىىإهلرتستاىىقعاةلرتلإعىىالامىىوهل ىىالاايىىالووصىىاإالللألهنىىال
اوفملرخللناةلغلمىلإعٌنلللفىإذرلتىاهلرتممهىالنىمللرغ سىمميٌنل ىالرنمايىالللفىإهلرتىلإعٌنلنىمللرغنيسىا لورأل قىا لورغ ثىزاللى ل

اوتل ذغك()5ل.لولولناإص لعلعهلااقانعالونيعفلرغمر ال(.)6ل ل
ونللذغكل للنمللاورفملولالحمورليفللذهلرغوولرةلوتلاتمتللهبذهلرنمايالوللل :ل

)(1لعلللأادقلا وللعفلللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا للجل1للننياعالرت ارزلللرألعمنيلريالللص822ل .ل
) (2ااقانعالتنيعفلرألوتلغتحسٌنلوا لرجلموالورتممهال اغهورةلرتسلحاليفلرتعلرهلرت رفا ليفل1949/8/12لوااقانعالتنيعفلرغواإعال
غتحسٌنلوا لتموالونمنالرغهورةلرتسلحاليفلرغبحارلرت رفاليفل.1949/8/12ل ل
)(3لااقانعالتنيعفلغتحسٌنلوا لرجلموالرغ سمميٌنليفلرتعلرهلغسنيال(ل)1864ل .ل
)(4لا ولرخلًنلااللعطعالللنصلرلعا ملص .131ل
)(5لعمملع للرهلللللاطويملالويمللرغهاإ لوهلرغلوثلرإلإسااللر1للدررلرغتمبلرإلعالنلل ًنوةلل1997لللص134ل .ل
)(6لرتادال()18لنمللااقانعالتنيعفلرغمر الغسنيال()1949ل اعهلاايالرألحااصلرتلإعٌنليفلون لرنمب .ل
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 .1اهل انيتمللألوللا مرزلرغنيزر ل.
 .2اهلاهملالاولامفالاالرغسلطاةلرتاتصالغلتلاوللا مرزلرغنيزر .
 .3اهليمفالاال تعالانمر لاإساإعال:
لا .دوغال ايلال.
ب .و عالاع ازلن زلهبا.
ل
ج.لنني مالاإساإعالدوغعال ايلال( .)1ل
تمىىالوجيىىبلعلىىالا ىمرزلرغني ىزر لاس ىىلع لرتستاىىقعاةلرتلإعىىالح ىىهادرةلاوب ى لتوهن ىىالنلإع ىىالرغط ىىا للللو اس ىىتال ل

نباإعهىالألالنىم لوىمسل(.)2واذرلنىالوىىلإلولون ى للىذهلرغووىلرةليفلايىلتلرغطىىمزلرنفىملللفعثىبلعلعىهلاىم لافمردلىىال
غعزروغورلنهانه لرألإساإعاللللواهلابهالرتباالورت لرةلورألتهزاللصصالغمعايالرجلموالورتصا ٌن( .)3ل
تمالاهلوعىا ءلرغنيهىالرتسىتالنالغانىمر لرغطبعىال معىالتىذغكللحىعهنالحىعهلرغووىلرةلرغطبعىالللونىمللنبعىالذغىكل
عىىعاررةلرإلعى ازل()4للولىىذهلنمايىىالاتموىىال ىىل لنهاوتهىىالوعىىل لعمنلىىالعملهىىالللواسىىهعالادر لورتبااىىاليفلإهىىالرجلموىىال
ورتممهال .ل
ونللاموهلوعا الرغنيهالرغطبعاللذهلنتورتلاليفلرتعاهلللتزوررقلرإلإهاذللورغسقمللرتستاىقعاةللورغىيتلامىوهللصصىال
إلنابالرتممهالورجلموالللواهلميلرغ الجلا لونملل لإهله لاتلاناتمللافىمتلللعىلور لتاإى لعسىمميالللاولاا ىالجلم عىاةل

انابالللاولاا الغلو ل ايلال(.)5فهذهلرغسقملل اممللنهاوتهالاولنصىادراالللعىور لتاإى ليفلرغبحىارللاولايىالنعىاهلافىمتل
افمتل(.)6لوغممللغتوفًنللذهلرنماياللل للنىمللابلعىألا ىمرزلرغنيىزر ل عمسىا لولاوأىازللىذهلرغسىقمللرتستاىقعاةلنىمللوزهنىال
واوغتهالو واالونًنلاللنبالنلال()19ايا (.)7لتمالوجيوزلنمرنبالواقتعشللىذهلرتستاىقعاةلنىمللا ىمرزلرغنيىزر لللاولاعنملىال
اعنملىىال اإل ت ىىادلعىىمللعىىمللرتنيطهىىالاولوتىىوبلافىىذلنسىىارلآفىىملللاولألتثزلىىالتىىلال ازيىىللعىىملل()7لايىىا لنىىملليىىو لرغتقتىىعشلاذل
انض لفطورالرتونفلذغك( .)8ل

)(1لرتادال()2/12لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)ل .ل
)(2ل مللرغاليفللللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا للدررلرألللعالغلنياملورغتوزيلللل1987للللص .156ل
)(3لرتادال()33لنمللااقانعالتنيعفلرألوتلغسنيال( .)1949ل
) (4لانيالرتادال() 21لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لعلالاإهل:ئلرتمتباةلرغطبعالاتمتلل انمايالولرإلو ر .ئلللوتذغكلرتاداٌنل()19لول
()35لنمللااقانعالتنيعفلرألوت .ل
)(5رتادال()22لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغستال( .)1977ل
)(6ل مللرغاليفلللنصلرلعا ملللصل .159ل
)(7لعبلرغتينل مودلللنصلرلعا ملللص .47ل
)(8لروا لمسًنلللنصلرلعا مللص .65ل
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وتماليفلوعا الرغنيهالرغليالورغبحميالللفإهلوعا ءلرغنيهالرغطبعاليفلرجلولناموغال انمايالتىذغكلللوذغىكليفلااقانعىال
تنيعفلرألوتل()1949للرغيتلانمةلفعهالعل لتورزلراثو لاولرغت م لغلطا مرةلرتستالنالاذرلرغتم ل( .)1ل
وغمىىللامىىوهللىىذهلرغطىىا مرةل معىىالنىىمللراثمىىاةلعنيىىلل ًنرهنىىالوأللعههىىالف ىىوقلعىىاواةلرت ى لىار لللاولرتنيىىا ملرغىىيتل
يسىىعطملعلعهىىالرخلص ى للل ىىللنىىمللوتىىودلااقانىىاةلنسىىبهال ىىٌنلرأل ىمرزلاىىذرلرغتحلعىىمللنىىمللفىىال لافطىىارلرغطىىمزلرألفىىمل
ورإلاقاقلن هللول عاهلعلدلرغطا مرةلللونسارل ًنرهناللوعلولىاللواونىاةلرغطىًنرهلللووعىا التعقعىالرغت ىمزلعلىاللويىاللىذهل
رغطىىا مرة(.)2لو اتها ىىال ىىللن ىىمللرغط ىىمزلرنفىىملرغ ىىمدلف ىىوررألوافطىىارلرغط ىىمزلرنفىىملان ىىال اتورفه ىىالللاولرغىىمفيلللن ىىلل ع ىىاهل
نه واةل ليلالونهبوغالغلطلبل( .)3ل
ونىىللذغىىكللل ىىللغلطىىا مرةلرغطبعىىالاهل توىىالغمىىالاورنىىملاصىىلرلاغعهىىالنىىمللا ىمرزلرغني ىزر ل ىىاابورلوات ىمر لرغتقتىىعشللل
غلتعتللنمللاهنال اغق ىال ىا مال بعىالرإلعىتالر لللومللاسىتال لألنىمر لعسىمميالاقعىللرتها ىاللنىمللوىللن لونىاةلاولرأىلل
ألمتاةلللاولإهالاعىلحال.لو اتها ىالعلىالرغطىمزلرغىذاليهىو ل ىاغتقتعشلرغهعىا ل ىذغكلفىوررألدوهلكطاغىالاواسىويفللورغسىهمل
علىىالرتممهىىالورجلموىىالللورغسىىماحلاىىال ىىاغطًنرهلاذرلمللاهى لرغطىىا مالمبىىالخيىىاغفلنىىال لرإلاقىىاقلعلعىىهلللووالفىىهلجيىىوزلوثزلىىاللل
علالاهلاستال لألنمر ل بعالوصمرأل(.)4ل ل
ونىىللتىىالذغىىكلللفىىإهلرغووىىلرةلورت عسىىاةلرغطبعىىالللدر م ىاألنىىالاتاىىذلحىىارأالاىىالغبعىىاهلواظهىىارللويتهىىالللواتموىىاليفل
حاراللال لااملوأىلعبلااىملللنىمللفىال لرريىالذرةلارمهىعال عضىا لللامفىللعلىالعىطحلرغبنيايىالرغىيتلاتممتىزلفعهىالرغووىلاللل
اولامعى لعىىالعىىطحهالغى تليفلعلىىولنماقىىللنىىمللرغطىىا مرةلللانىىالرغسىىقمللورغطىىا مرةلللفىىإهللىىذهلرغاىىارالامعى لعلىىالعىىطحهال
رغ لوالاولرغسقلللاولتورإبهالللونللاموهلرغاارالنضىعةالغىعالألغضىماهلرهيتهىال.تمىالامىمللرغلثىو لاتلاحىاررةل عىلمعاللل
اولمهو عال( .)5ل
ل
المطلب الثاني
األعيان التي الغنى عنها لبقاء السكان المدنيين

مبالاهلرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااليس الاتلاايالرتلإعللللون انلته لن انلالاإساإعالالعىمل هلدنعتىهلمبىالكتىالتمرنتىهلل
غذرلفاإهليسالتذغكلاتلاايالتالرألععاهلرغيتلغعحتاتهالرتلإعٌنلغ عاه لو ها ه لعلالنعللرنعاال .ل

)(1لعمملع لرهلللللنصلرلعا ملللص .97ل
)(2لعبلرغتينل مودلللنصلرلعا ملللص .49ل
)(3ل مللرغاليفلللنصلرلعا ملللصل .148ل
)(4لروا لمسًنلللنصلرلعا مللصل .68ل
لاعتالرنهاللل
ل
) (5لاحارةلرغال حالرتت لهال تحهعملراويالرتلحهال اغلواوتو لرإلمهايفلرألو ل()1993لاتلاحاررةللاممللأل مرزلرغنيزر
تعهلاموهلمهو عالللذرةلازرقلورنيللاولرعاغاللااقعال علمعالللاول منعال علمعا .ل
( ) 422
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ويفلذغىىكلي ىنيالرغلواوتىىو لرإلمهىىايفلرألو لإلاقانعىىالتنيعىىفلعلىىالاإىىه:لئلك ىىملنهاوىىالرألععىىاهلورت ىوردلرغىىيتل نىىىنل
عنيهالغبها لرغسماهلرتلإعٌنلللونوااال:لرتوردلرغتذر عىالللورتنيىا ملرغزررععىالرغىيتلانيتثهىالللورياأىعالللورتاحىعالللونمرفىملنعىاهل
رغامبلوحبمااالللواحتا لرغمائل( .)1ل
اهلرتوردلرغيتلكتاتهىالرإلإسىاهلغلاونىالوعااىهلتوىًنالونت ىلدالللغىذرلفىإهلرتىوردلرتبعنيىاليفلرتىادالرغسىا هالتىا ةلعلىال

عىىبعالرتوىىا ل لرنصىىم(.)2لورن ى لذغىىكلأىىللاهنىىالاتضىىممللعنيص ىميمللر عسسىىٌنلصىىال:لرتىىا لورغتىىذر ل.وصىىالياىىمالهلناعىىلالنىىال
اس ىىمال(ل ىىم لرتس ىىاعلال) بهى ىاألتى ىنيهةلرغص ىىلعبلرألا ىىملتس ىىاعلالرت ىىلإعٌنللورغ ىىيتلا ىىينلاهلرألوغوي ىىالل ىىللغلمى ىوردلرغض ىىموريال
ورألعاععالغه.لفهمالواتتاهل اممللرنعاالدوهنمال .ل
وإ مرألألصعاللذيمللرغ نيصم مللللفهللاوتلرغهاإوهلاايتهلللنمللفال لننيللا ممههالغاعما لرنم عىاللنىمللفىال لننيىلل
نهاوتهىىاللاولمميبهىىاللاولا طعلهىىاللاولاىىلنًنلا.وذغكلمبنيىىللالويىىيلنسىىتودعاةلنعىىاهلرغاىىمبلللاولاىىلنًنلرياأىىعال ىىاتوردل
رغسانالللاول انمقلللاولزر لرألغتا ليفلرنهو لرغزررععاللاوليفلننيورةلرغماللاولالنًنلرتمرعل(.)3لل ل
ونىىللذغىىكلللفىىإهللىىذهلرنمايىىالإسىىبعالوغعس ى لنطلهىىالللاالامىىمللرفىىللرنمايىىالللورن ىىملعىىمللنهاوته ىالللاذرلنىىال
ألههى لوىىاغتٌنلللوصىىال:لاعىىتالر للىىذهلرتىوردلغىىلع لافىمردلغهىورةلرتسىىلحالدوهلرتىىلإعٌنلللاولدعمىاألغ مىىالعسىىممال ىىيل
( .)4ل
اهلننيحللذهلرنمايىالاضىالاىلزلاتلننيىللوىلوإلتىوررإلونهلعىللاذرلنىاللووى للىذهلرتىوردللفهىللألىلإلااعىاةل
وعملعاةلإىزوحلواععىالللو اغتىاثلرناتىالرتاعىالاتلعملعىاةلانابىالاإسىاإعالعاتلىالللفهىللعملعىاةلونا عىالتنيىللنىا لكمىلل
عهبىىاهل.ويفلذغىىكلااىىًنلرتىىادال()2/54ليفلرغلواوتىىو لرإلمهىىايفلرألو لاتلاإىىهل:ئلنهمىىالتىىاهلرغباعىىيلللع ىور لتىىاهل هصىىلل
ويللرتلإعٌنلللا لنمله لعلالرغنيزوحلللاولألالعببلآفملئ .ل
ل
المطلب الثالث
حماية أشغال الهندسية والمنشآت الحيوية

اهلرتااريللرانيلععالورنعويال اتالاتلاايىالللتوهنىال ىسلرنعىاالرغعونعىالغلمىلإعٌنلنىمللتهىالللواىلنًنلالوا ممهىهال
إلأا اةلنباحمالنللاسببلتىوررإلتبىًنالللونىمللنبعىالالىكلرتنياىهلةللرغسىلودلورجلسىورلو طىاةلاوغعىللرغطانىالللورتقاعىال
رغنيوويالرتستالنالألنمر لاوغعللرغطانا .ل

)(1لرتادال()2/54لنمللرغمواوتو لرإلمهايفلرألو ل.ل ل
)(2لا ولرخلًنلااللعطعالللنصلرلعا ملللصل .183ل
)(3لاإوررلفعصاللاايالرغبعةالرغطبع عالابنيا لرغنيزرعاةلرتسلحاللرعاغالناتستًنلللتلعالرنهوقللتان التزر ملل2992/2991لصل.249ل ل
)(4لا ولرخلًنلااللعطعالللنصلرلعا ملللص.151ل ل
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ويفلذغىىكلاحىىارةلااقانعىىالتنيعىىفلرألوتلاتلاإىىهل:ئل امىىوهلرألح ى ا لرانيلعىىعالللاولرتنياىىهلةلريتويىىالعلىىالنىىوتل
فط ى ىىمالللا لول ى ىىللرغس ى ىىلودلورجلس ى ىىورلوريط ى ىىاةلرتوغ ى ىىلالغلطان ى ىىالرغمهم ا ع ى ىىال ى ى ىالألغلهث ى ىىو للو ى ىىتلوغ ى ىىولتاإى ى ى لال ى ىىلرفاأل
عسىىمميا.....ئل(.)1لوي ىىابلعلىىاللىىذهلرتىىادالاهنىىالتىىا ةلعلىىالعىىبعالرنصىىملعنيىىللابعاهنىىالغلمنياىىهلةلريمعىىاللليفلوىىٌنلاهل
رغورنىىلليسىىتوتبلاهليمىىوهلذغىىكلعلىىالعىىبعالرتوىىا للاذلاهلانىىاقلرألمه ىمررل اتصىىاإللورت انىىالللفصوأ ىاألرتنيتثىىالغلم ىوردل
رغمعمعاويالللونصايفلرغنيقءلوآ ارهلليلحملامهمرررألتسعمال اتلإعٌنلو عةته ل(.)2تمالاهلاح ر هالتنيللامهىمررلفادوىالللا ىينل
اهلمهمهبالي للنسموواألاذرلتاإ لرألمهمررلنًنلفادوالوتبًنا(.)3ل ل
وغمىىمللامىىمللللو اإلع ىتنيادلاتلرتىىادال()41لنىىمللااقانعىىالفعنيىىالغس ىنيا()1969امىىمللاهليىىت لامهىىافالننياىىهلةلواحىىتا ل
لنيلعىىعالرفىىمتلغلحمايىىاللل اتىىالتىىاهلمه ىمهبالنسىىبباألألمه ىمررل اتىىلإعٌنل(.)4ونىىللذغىىكلفىىإهلرغ ىنيالرغسىىا ملأ ىميحليفلاىىوفًنل
رنمايالاذهلرتنياهلةلللوغولتاإ لعسمميالللنادر لمهمهبالاممللاهليتسببليفلامهمررلرتلإعٌنل(.)5وامىمللأل ىمرزلرغنيىزر للل
ونىىمللاتىىالرإلغت ىزر ل مايىىاللىىذهلرتنياىىهلةلاهلالثىىعلاتلاعىىتالر لحىىاررةلن عنيىىالللغلل غىىالعلعهىىال(.)6علىىالاهل امىىوهلذرةل
نلغو لععاعلللو التبسل اارالافمتلللواهلاموهل سعطالللواممللرهيتهانمللنسافاةلوا الاةلنت لدال .ل
ل
المطلب الرابع
حماية الممتلكات الثقافية ل
مب ىىالاهلاو لذت ىىملتص ىىطلحلرتمتلم ىىاةلغوهافع ىىالت ىىا ةليفلاع ىىلردلااقانع ىىال ل ىىاالغس ىنيال()1954لوص ىىوصلااي ىىال
رتمتلمىىاةلرغوهافعىىاللأىىللاهلرغقهىىهلرغىىلوثلملليسىىتهملعلىىالا ميىىفلدنعىىملاىىاللا لاهلرغىىب يلع ى الاتلا ميقهىىاللفهىىللعمفىىهل
رغىىب يل عهنىىا:ئلوعىىعلالرإلاصىىا ل ىىٌنلرغاى وبليفلاوىىا لرت مىىورالورغىىيتلاى بمليفلاطىىورلرغاى وبلنىىمللتعىىالاتلآفىىملونىىمللنىىلال

) (1رتادال()1/56لنمللرإلاقانعا.ل ل
) (2لاهلنالولإليفلومبلرخللعةل() 1991ل للاتتعاحلرغ مرقلغلموي لللونالالالذغكل للاإسحا هلننيهالنمللومقلن ارلرغنيقءللل
واعبًنراالرغسلبعالعلالرغبعةالللفًنلنوا لعلالذغكل.ل ل
)(3لينيالرغاملرألفًنلنمللرتادال()1/56لنمللرإلاقانعالعلالاإهل:لئل.....اهليتسببليفلاإطالقلنوتلفطمالللامابلفسا ملفادوال ٌنل
رغسماهلرتلإعٌن.ئل.ل ل
لانيالرتادال()41لنمللااقانعالفعنيالغسنيال() 1969لعلالاإهل:ئلجيوزلغطمفٌنلاولاتومليفلن اللالنت لدالرأل مرزللعهللااقاقليمنلل)(4
اتلرغتتعًنليفلرت اللالفعمال عنيهمالفهءللولذرلاذرلتاهل اإلنماهلاتمر لذرلرغتتعًنلرتنيصوصلعلعهللاولنًنل ورلمبوتبلرت اللال
وتاهلرغتتعًنل يت لمل م ليموهلرإلإتهاصلننيهلننيافعاألغلتنيقعذلرغق ا لتومهو لونم لرت اللالتمالئ.
)(5لعبللرغ ينل مودلللنصلرلعا ملللص.154ل ل
)(6لانيالرتادال()6/56لنمللرإلاقانعالعلالاإهل:ئلجيوزلأل مرزلرغنيزر ل تعالاعسًنلرغت مزلعلالرألععاهلرتاموغال انمايالللاهلاس للذهل
لذهلرألععاهل اارالفاأائ .ل
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زننيعالاتلآفمتئ(.)1اوللل:ئلتالرإلإتاتاةلرتتعاعالنمللرغت ىا ًنلرغذراعىالرإل لرععىالغإلإسىاهلعىور لاتىاهلذغىكليفلرتامهىللاول
رنامهىىمللاوليفلرالىىا ةلرغقنيعىىالاورغ لمعىىالاورغوهافعىىالاورغت لعمعىىالرغىىيتلاىىالاصعىىاليفلاعتعىىللاعىىتممرريالرتسىىًنالرغوهافعىىالللواعتعىىلل
ن ىنلرغتورأالرغوهايفلنا ٌنلرتامهللورنامهملورتستهبالئل(.)2لل ل
ونىمللفىىال للىىذيمللرغت ىميقٌنلورغموىًنلنىىمللرغت ميقىىاةلرألفىىمتلأىىللاهلرتمتلمىاةلرغوهافعىىالااىىمالرتمتلمىىاةلرتنيهوغىىال
ورغوا تالرغيتلاموهلذرةلاصعاليفلامرإلرغا وبلرغوهايفلورنضارالللوتذغكلرألناتمللرألبميالورتباالذرةلرغهعمىالرغتعرخيعىال.ل
انىىاليفلإطىىاقلرإلاقانعىىاةلرغلوغعىىاللفىىإهلاو لنىىمللعىىمزلرتمتلمىىاةلرغوهافعىىاللىىولرغ هىىللرألنميمىىللغس ىنيال()1935لورت ىىموزل
مبعواقلرويمخلللاذلإص لرتادالرألوتلننيهلعلىالاإىه:لئلرألحىعا لورألنىاتمللورألعمىا لرغقنيعىالرغىيتلألىوزلنعمىالبهافعىالولىللاضى ل

رنبارلرغتعرخيعالوامو لرغقنيوهئ(.)3لل ل
وغ ىىالاعىىسللىىذهلرنمايىىالنت ىىلداللفمنيهىىالاعىىاسلبهىىايفللتىىوهللىىذهلرتمتلمىىاةل وىىالبهافىىالح ى بلوا ىمرإلانىىاللل
ىااللل
اممللالنًنلالللاولاعاسلنىلالللتوهنىالذرةل ىا للنىلالوغىعسلعسىممالللكىاليسىتوتبلااينيهىالللاولاعىاسلاإس ل
توهلامرإلايالانالاضاللول اغنيتعثالامرإلاإساالغلباميالو ا ل اممللرغتقميءليفلفهلرهنالاولرغتهاوهليفلمهعاعها( .)4ل

ورنى لوتىىودلرنمايىىالرغ انىىالغلممتلمىىاةلرغوهافعىىالللنىىمللنبعىىالعىىل لرغت ىىم لاىىالنىىمللنبىىالرأل ىمرزلرتتنيازعىىالللوو ىىمل
هنبهىىالاولعىىمنتهالللورغت هىىلل ىىل لرغهعىىا ل األعمىىا لرإلإتهانعىىال()5للا لاهلرغهىىاإوهلنىىللانىىملاىىالاايىىالفاأىىالايض ىاألللاذلمسىىحل
جبملالاتمر رةلللننيهال:لومهللعلدل لودلنمللرتااىب لمصالنمايىاللىذهلرتمتلمىاةلللوتىذغكلنمرتىزلرأل نيعىالرغتذتاريىال

للورتمتلم ىىاةلرغوا ت ىىالذرةلرألصع ىىالرغباغت ىىالأل ى ى لرنماي ىىالرخلاأ ىىا(.)6لول ىىذرلي ىىينلوت ىىوبلرإلنتني ىىا لع ىىمللاع ىىتالر لل ىىذهل
رتمتلماةلوا نيعتهالورألناتمللريعطالهبىالورغطىمقلرت ديىالاغعهىالألنىمر لعسىمميالللفضىالألعىمللعىل لنهاوتهىالاولرتسىاسلهبىال
( .)7ل
ونللذغكلللفومالحمورلتنيحللذهلرنمايالرخلاأالللننيهال:لاهلاموهلعلالنسىافاةلتافعىالنىمللالىلرزلنهمىالرغىيتل
لللاللرزلعسمميالر عسعالللنوالرتطاررةلورتورىن لو طاةلرإلرعا لرإلذرعللورغتلقازا.لاالاهلاعمىا لرنمايىالرخلاأىال
يفللمىىذرلاو ىور ليسىىتوتبلا هىىللواغت ىزر لنىىمللرغلوغىىال ىىل لاعىىتالر لالىىكلرتمرتىىزلرغ سىىمميالألالنىىم (.)8وتىىذغكلعىىل ل
)(1لد.لحميفلعلت لل امهمرةليفلرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااللننياوررةلرغلثنيالرغلوغعالغلصلعبلرألامللرغهالمالل2994لللص .19ل
) (2لد.االلعللعلللللإهالأ لعملل:لد.وعلرلتاظ لولعمار لنمردلللرنمايالرخلاأالغلممتلماةلرغوهافعالابنيا لرغنيزرعاةلرتسلحالل يل
ننياورليفلالالريهملرنلللغل لو لرغهاإوإعالورغسعاععال/لتلعالرغهاإوهلجبان ال ا اللراللل/6للرغ لد2لل2914للص .299ل
)(3لاحمزل ملل حٌنلللنصلرلعا ملللص.19للل
)(4لعمملع لرهلللللنصلرلعايملللص .244ل
) (5رتادال()4لنمللااقانعال لاالغسنيال()1954لللورتادال()53لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
)(6لرتادال()1/8لنمللااقانعال لاال .ل
)(7لد.وعلرلتاظ لعبللعلللللولعمارلنمردلنمتاهلللنصلرلعا ملللصل .393ل
)(8لروا لمسًنلللنصلرلعا ملللصل .92ل
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اعىتالر لالىالرتمتلمىاةلريمعىالألنىمر لعسىمميالللووتىىوبلاسىثعلهاليفلرغسىثالرغىلوثلغلممتلمىاةلرغوهافعىالرتومهىىوعال
أل لإ ا لرنمايالرخلاأاللاذلاتوتلرألن لرتتحلالونني ماليوإسىمولنهمىالابلعىألتافىالرغىلو ل اتمتلمىاةلرتتمت ىال انمايىال
رخلاأال .ل
تماللنياغكلاايالباغوالاسمالرنمايالرت ززالللويهصللهبال ت هال انصاإالوغىولحىمل للىلفاألعسىمميال(.)1االاهل

الكلرتمتلماةلاموهل معىالوغىولتاإى لاىاورالأللىلرزلعسىمميالللحىميطالاهلامىوهللىذهلرتمتلمىاةلعلىالنىلرلتبىًنلنىملل
رألصعالغلباميالللواهلاموهل معال هورإٌنلأارنالو نيعاألللواهل استال لعسمميلاأ()2ل .ل
وتماليفلرتستاقعاةلورغقمقلرغطبعالللاممللنمللاتالاايالرتمتلماةلرغوهافعالرغلثىو لاتلومهىللحىاررةلكعىزالاىذهل
رتورنللللتعهليموهلدر لنل بللنمللاعقاليتموهلنمللنم للازرقلرغلوهلوفونهلنوليلازرقلكلدرإهلنوليلا عيل( .)3ل
ل
المبحث الثالث
آليات حماية المممتلكات المدنية ل
نىىمللاتىىال تىىلللىىذهلرتتلمىىاةلورألععىىاهل انمايىىالرتهىىمراليفلرغهىىاإوهللل ىىللنىىمللوتىىودلآغعىىالغضىىماهلاطبعههىىالعلىىال
رألر لعنيىىللرنىىموبلورغنيزرعىىاةلرتسىىلحالللواتموىىالذغىىكل اغضىىماإاةلرتهلنىىالنىىمللرغىىلو لورتني مىىاةللعىور لتاإى لناىىارتال
يفلرغنيزر لا لمللااار لللونعا لنس وغعالرغلوغالإتعثالفمقلرغهورعللرغهاإوإعالوتعقعالا وييلرتتضمر .ل
ل
المطلب األول
الضمانات المقدمة من الدول والمنظمات ل
إتنياو ليفللذرلرتطلبلرغضماإاةلرتهلنالنمللرغىلو لا ىمرزلرغنيىزر لورغىلو لرألفىمتلامهىافالاتلرتني مىاةلرغلوغعىاللل
نمللفال لفمعٌنلوتانيتل :ل
الفرع األول
الضمانات المقدمة من أطراف النزاع ل

اهلرغهاعىلالرتتب ىىاليفلرنىموبلورغنيزرعىىاةللىولاابىىا لتىالرغسىىبالرغىىيتلاى دالاتلنهىىملرغ ىلولورإلإتصىىارلعلعىهلللغىىذرلفىىإهل
علىىالالىىكلرأل ىمرزلمهىىماهلاايىىالرغه ىمرررةلرغلوغعىىال اىىعهلاايىىالرتىىلإعٌنلوكتلمىىاا لللوام ىاذل ىىيلرإلت ىمر رةلورغتىىلر ًنل
ر زنالغذغكللليهلل ضهالعلالرغلوغالرتهاوالللورغب يلرنفملعلالرغلوغالرألفمتل .ل
او أل:لرغضماإاةلرتت لهال اغلوغالرتهاوا ل
)(1لرتادال()12لنمللرغلواوتو لرتلحمل إاقانعال لاالغسنيال( .)1999ل
)(2لرتادال()19لنمللرغلواوتو لرتلحمل إاقانعال لاالغسنيال( .)1999ل
)(3لرتادال()16لنمللرغلواوتو لرتلحمل إاقانعال لاالغسنيال( .)1999ل
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اهلرغ ملعاةلرغ سمميالاضالاهو لوفملمهور ءلوفطءلوم عىالنسىبهالليفلتعقعىالاطبعههىالورغوعىا الرتسىتالنالفعهىاللل
غىىذرلينيبتىىللعلىىالرغهىىا مٌنلعلعهىىالامىىاذلتىىالنىىاليلىىز لنىىمللاتىىالمهىىماهلرإلغت ىزر ل ىىاتهمررةلرغلوغعىىاللودفىىللرألذتلعىىمللرتىىلإعٌنل
وكتلماا ل .ل
 .1علىىالرغه ىورةلرتهاوىىالامىىاذلولىىالاوتعىىارلغضىىماهلذغىىك()1للننيهىىال:لرغتعتىىللنىىمللعسىىمميالرأللىىلرزلرتنيتابىىال
غلضىىمبللواعىىتالر لرغسىىالحلرغىىذالكهىىملرغتىىم لنىىمللرغضىلىم الدوهل اوزلىىالغعلحىىملرغضىىمرل اتىىلإعٌنلوكتلمىىاا لللورإلنتنيىىا ل
عىىمللايىىالمهىىم اةلامىىمللاهلكىىلإلامهىمرررألتاإبعىىال اتمتلمىىاةلرتلإعىىالللفصوأىاألاذرل ىىاوزةللىىذهلرألمهىمررلرتعىىزالنىىمللرغهعىىا ل
اغضىىم ال(.)2لونىىللذغىىكلفىىإهلرتىىادالإقسىىهالااىىًنلاتلعىىل لاقسىىًنلرغقه ىمرةلرغسىىا هال عهنىىال عىىزلراثىىو لعلىىالالىىكلرألن ىور ل

ورألععاه(.)3
 .2و ىىملاعىىتالر لاإىور لن عنيىىالنىىمللرألعىىلحال.لاذل ىىللغلهىىادالرغ سىىمميالرغلثىىو لاتلاعىىتالر لعىىالحلن ىىٌنلغمىىال
لىىلزلللكىىاليضىىممللاايىىالرتىىلإعٌنلنىىمللرنبىىارلرجلاإبعىىالغلضىىم الللتح ىىملاعىىتالر لاعىىلحالنسىىمونالللاولاعىىلحالوارنىىال
أللىىلرزلنميبىىالنىىملل م ىىاةلعىىماإعال()4للورنىىللنىىمللاعىىتالر لرألغتىىا للرألرمهىىعالورغبحميىىالللوو ىىملاعىىتالر لاعىىلحالذرةل
رغلنارلرغاانال()5للتاألعلحالرغمعمعاويىالورغبايوغوتعىالورغنيوويىال.فعح ىملاعىتالر لرغتىازرةل عإورعهىالورغوعىا الرجلمبونعىاليفل
رنموبل(.)6ل
وغ الرغال لرته لرغذالجيبلذتىمهللنيىاللىولاهلرغسىالحلرغنيىووالللوعلىالرغىمن لنىمللنلراىهلرغتلنًنيىالرغ اغعىالللا لاإىهل

يوتللنىللرألهلنىاإوهلك ىملاعىتالرنهلللكىالفسىملذغىكلنىمللنبىالرغىب يل عإىهلمبوا ىالاتىازالإلعىتالرنهل اتىالتىاهلنوتهىاأل
اىلزلعسىمما(.)7لفعمىاليىىمتلآفىموهلوتىوبلألىمميلاعىتالرنهلللألهللىذهلرألعىلحالاوعىللدنىىاررألنىمللرألعىلحالرغمعمعاويىىال
ورغبايوغوتعالريمنال لواوتو لتنيعفل()1925لوااقانعالو ملرتوردلرغمعمعاويال( .)1993ل
وافىًنرألفىىإهلرألعىىلحالرجلليىىلالورتسىىتالنال ىىللاهلامىىوهلنال مىىالونهتضىىعاةلرغهىىاإوهلرغىىلوثللواهلامىىوهلفامهى ال
غاوما لرغ انالرتتب ال(.)8ل ل

)(1لرتادال()27لنمللااقانعال لاال()1997ل .ل
)(2لرتادال()2/57لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
)(3لانيالرتادال() 5/57لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لعلالاإهل:لئل جيوزل عالوا لنمللرألوور لاقسًنلاالوم لنمللرألوما لرغساغقال
رغذتملعلالاإهلجيعزلراثو لعلالرألنور لورتمتلماة.ئل .ل
)(4لرتادال()2لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرتت لمل ملاعتالر لرألعلحالرنارنالغسنيال()1989ل .ل
) (5ل ولولتالعالحل اممللرغسعطمالعلالف لهل للا النهللل عيل اممللرنللنمللإاا هليفلرغزناهلورتماهلوي دالاتلالنًنلحانال
غمالتا مللوللالنًنرألنًنلنتنياعبلنللرالزلرغذالاريللرنصو لعلعهل .ل
)(6لرتادال(19لنملل مواوتو لتنيعفلغسنيال()1925ل اعهلو ملرإلعت ما لرنمسلغلتازرةل .ل
)(7لعبللرغتينل مودجلللنصلرلعا مللصل164ل .ل
) (8رتادال()36لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
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باإعاأل:لرغضماإاةلرتهلنالنمللرغلوغالرغيتلات م لغلهثو ل
اهللعلالرغلوغالرغيتلات م لغلهثو لولالاتمر رةلواىلر ًنل ىللنىمللرألفىللهبىالغضىماهلألهىملرنمايىالرتهىمرالناإوإىاأل
غاععاهلرتلإعالللواتلاالذغكلنمللولالانورلننيهال :ل
 .1اىىالاولومهىىللرغاىىاررةلرتمعىىزال.لفممىىالاحىمإالعىىا هاألاتلاهلنىىمللوعىىا الاايىىالرتمتلمىىاةلومهىىللحىىاررةل ىىلدال

ىاللل
علعهالللفإهلرغلوغالاموهلنس وغالعلالومهللإلكلرغااررةلغتمععزلالكلرألللرزلنمللنبالرغلوغالرتها لالونوراىالرتهاو ل
تمىىاليفلح ىىارالرا ىىال لرألا ىىملاورغص ىىلعبلرألا ىىمل اغنيسىىبالغلمستا ىىقعاةلورأل ه ى لرغطبع ىىالللورغا ىاررةلرتمع ىىزالغلممتلم ىىاةل
رغوهافعا(.)1
 .2عىىل لانانىىالنورنىىللعسىىمميالعلىىالنهم ىىالنىىمللرألععىىاهلريمعىىالللف لىىالتىىالرغىىلو للابنيىىا لرغسىىل لنىىملل نيىىبلانانىىال
رتاىىاريللورت عسىىاةلورأللىىلرزلرغ سىىمميال ىىاغهمبلنىىمللرغتثم ىىاةلرتلإعىىالورألععىىاهلرغىىيتلألضىىال انمايىىالرغهاإوإعىىالللوعىىل ل
اعىىتالر لرتىىلإعٌنلوكتلمىىاا لتىىلرو لنمايىىالرأللىىلرزلرغ سىىمميالوتل امىىوهلذري ىىالغلمها ىىالتهاوتهىىا.ويفلذغىىكلاوتىىبل
رغلواوتو لرإلمهايفلرألو لعلالرغلو لىىلتلمالتاهلذغكلكمنياألىلإهالنالألى لعىعطماالنىمللرألععىاهلرتلإعىال عىلرألعىمللرتنيىا مل
رالاورالغاللرزلرغ سمميال(.)2ل
ل

الفرع الثاني
الضمانات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية ل
نللوتوبلاهلميلرغلو لا مرزلرغنيزر لجلملىالمهىماإاةللليىت لنىمللفالاىالاىوفًنلرنمايىالرغالزنىالغلممتلمىاةلرتلإعىال
للا لاهلتاإباألنمللرغضماإاةلرتطلو الاهللعلالتالىالوعىااملرالتمىللرغىلوثلللدو ألونني مىاةللليفلنسىاصالتىادالغتطبعىمل

رغهاإوهلرغلوثلرإلإساالللواطويمهلوا زيزه .ل
او أل:لرغضماإاةلرتهلنالنمللرغلو ل
اهللعلالرغلو لنًنلرتاارتاليفلرنموبلورغنيزرعاةلاغتزرناةلغضىماهلاطبعىملنورعىللرغهىاإوهلرغىلوثلرإلإسىاال.اصهىال
اغتزرنهىىال ىىإو ر لرإلاقانعىىاةلرغلوغعىىالهبىىذرلرغاىىعهلللوومه ى هالنومهىىللرغتنيقعىىذلورغت هىىلل ىىذغكل(.)3وذغىىكلنىىمللفىىال لااىىثعلل
رأل ىمرزلرتتنيازعىىالاتلرغلثىىو لاتلرغىىلو لرنانعىىا()4لللاولرغهعىىا ل اغمنا ىىاليفلنسىىعغالاايىىالرغ ى رإلرغ ىىاتل()1للاولرغلثىىو لاتل
رغتلر ًنلرغل لوناععالورإلنتصاديالمهللرغطمزلرتنيتهكلغتلكلرغهورعل .ل

)(1لروا لمسًنلللنصلرلعا ملللص192ل .ل
) (2رتادال(/58ا)لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
)(3لعمملع لرهلللللنصلرلعا ملللص249ل .ل
) (4لرغلوغالرنانعاللللدوغال ايلالغعس ل مفاأليفلرغنيزر لي عنيهالاوللا مرزلرغنيزر لويهبلهالرخلص لزاورفملادر لرتها لرتسنيلالاغعهالوفهاأل
إلاقانعاةلتنيعفلللواهو ل معايالنصاٌفلالكلرغلوغالورعايالالغلتلدوغالافمتلمبورفهالرغطمفٌنلرتتنيازعٌنلللإهالألعملل:لروا لمسًنللل
نصلرلعا ملللصل199ل .ل
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باإعاأل:لرغضماإاةلرتهلنالنمللرتني ماةلرغلوغعا ل
جيىىبلعلىىالرتني مىىاةلرغلوغعىىالوفصوأىاألرألنى لرتتحىىلالورغلثنيىىالرغلوغعىىالغلصىىلعبلرألاىىملونًنصىىالرغهعىىا ل ىىلورلاليفل
مهماهلرإلغتزر ل هورعللرغهاإوهلومهماهلاايالرتلإعٌنلوكتلماا  .ل
وتالتاهلرالتمللرغلوثلتادرأليفلرغس للنمايالرتمتلماةلرتلإعالللفإهلنمللورتبلنني مىالرألنى لرتتحىلالرغهعىا لمبىال

يضممللانيقعذلذغكل.ل ل
انيالرغلواوتىو لرإلمهىايفلرألو لعلىالا هىللرأل ىمرزلرغسىانعالرغ مىال اىمالاإقىمردالاولاتم ىاألرغت ىاوهلنىللرألنى ل
رنتحىىلالاذرلوىىلإلاالفىىمقلإلاقانعىىاةلتنيعىىفللل اىىمالي ىىتال لونعوىىاقلرألن ى لرتتحىىلال(.)2وغىىذغكلأىىللرغ ا ىمرةلنىىملل

نمرررةلالسلرألنمللعنيللولوإلاالاإتها لغتلكلرإلاقانعاة( .)3ل
تمىىالاأىىلرةلرجلم عىىالرغ انىىالغان ى لرتتحىىلالرغ ليىىللنىىمللرغه ىمرررةلهبىىذرلرغاىىعهلللنوىىالنمررلىىاليفلاعيعىىللن ىمررلغلثنيىىال
رغلوغعىىالغلصىىلعبلرألاىىمل اىىعهلاعتعىىللرغهىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاال()1979لللورغىىلعوالاتلن ى ملغبحىىيلاعىىتالر لعىىالحل
رغنيا املللورألعلحالرنارنال(نمررلرن ل3976ليفل)1972/12/6ل(.)4ل ل
ل
المطلب الثاني
المسؤولية المترتبة على الدولة عن إنتهاكها للقانون الدولي ل
اهلاالإ ا لناإوالورتتموهلنىمللاموعىالنىورإٌنليهىلزلاتلألهعىملنايىالونصىلحالواايىالن عنيىالللوامىوهلاىالأىقال
رإلغ ىزر ل تعىىال اعىىبالننيتهمىىلللالىىكلرغهورعىىللللفىىاإلغتزر لرغىىلوثلن ىمابءل اتس ى وغعالرغلوغعىىالللوعنيىىللرتااغقىىالاولرغتهصىىًنلاول
رإلصا لألالنمللالكلرإلغتزرناةلللألم ل الهالنس وغعالدوغعالل( .)5ل
وإتنياو للذرلرتومهو ليفلعلالفمو لوتانيتل :ل
ل
الفرع األول
شروط قيام مسؤولية الدولة
رتسى وغعالرغلوغعىىالاضىىالا اىىبلعلىىالاحىىااصلرغهىىاإوهلرغىىلوثلعنيىىللرغهعىىا ل تصىىمزللىىاغفلغإلغتزرنىىاةلرتهىىمرالمبوتىىبل
نورعللذغكلرغهاإوهلل( .)1ل
)(1لرتادال()19لنمللااقانعال لاال()1954ل .ل
)(2لرتادال()89لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
) (3ل نوالنمرررةلالسلرألنملل اعهلاعتلر رةلاعمر عالعلالغبنياهلللورنمبلرغ مرنعالرإليمرإعالللنزولرغ مرقلغلموي لواولرإلرغبلهاهل
ونًنلا .ل
)(4للإهالألعملل:لعمملع لرهلللللنصلرلعا ملللص .272ل
)(5للمسًنلروا لللنصلرلعا ملللصل .148ل
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وانيهيللذهلرتس وغعال تورفملبالإلحمورلللللل :ل
ونىىو لافىىال ل ىىإغتزر لدوثلللايىاألتىىاهلنصىىلرللىىذرلرإلغتىزر لللاتاإى لناعىىلالناإوإعىىالا لناعىىلالااقانعىىال.غىىذرل
.1
فإهلمهمبلرألللرزلورألععاهللورتمتلماةلرتلإعالرغيتلاو ى لرإلاقانعىاةلرغىيتلذتمإالىالعلىالوتىوبلاايتهىالورإلنتنيىا لعىملل
مهمهبالونهاوتهالللا للاإتهاتاألغتلكلرإلغتزرناةلللكاليستوتبلنعا لرتس وغعالرغلوغعا()2ل.

اعنيادلرغ مالنًنلرتامو لألوىللاحىااصلرغهىاإوهلرغ ىا ل.ولىولرغلوغىالوصىمرألللتوهنىالرغووعىلالرغىيتلامىوهل
.2
الألغتحمالالكلرإلغتزرناةل(.)3ل تيلرغني ملعمللأىلورلالىكلرألف ىا لنىمللاالتهىازلنىمللاتهىزالرغلوغىالللويفلذغىكلاىنيال
رتىىادال()7لنىىمللناىىمو لرت ىوردلرتت لهىىالمبس ى وغعالرغلوغىىالعىىمللرألف ىىا لنىىًنلرتاىىموعالعلىىالاإىىهل:لئلعىىلو لاالتهىىازلغلوغىىالنىىال
امىىمللاعتبىىارهلنىىمللاعمىىا لرغلوغىىال....ئلللتمىىالي ىنيالرغلواوتىىو لرإلمهىىايفلرألو لعلىىالاإىىهل:ئل...ليمىىوهل ىىمزلرغني ىزر لرغىىذال
ينيتهكلرإلاقانعاةلورغلواوتو لنس و ألعمللتافىالرألعمىا لرغىيتليه فهىالرألحىااصلرغىذيمللياىملوهلتىز رألنىمللنوراىهلرتسىلحال
..ئل(.)4ل
اوىىلرإلرغضىىمرلللورغضىىمرلرغىىلوثلرتهصىىودللنيىىاللللىىولرتسىىاسل ىىملناىىمو لاولنصىىلحالناىىموعالألوىىلل
.3

احىىااصلرغهىىاإوهلرغ ىىا لل(.)5و ىىللاهليمىىوهلرغضىىمرلإتعثىىالنباحىىمالغلق ىىالاولرألنتنيىىا لعنيىىهلللورغىىذالياىىمالافىىال أل ىىإغتزر ل
دوثللاالوتودلعالنالعببعال ٌنلرغضمرلورغق النًنلرتامو .
ل
الفرع الثاني
المطالبة بالتعويض ل

عنيللنعا لرغلوغال افال ل إغتزرنتهىالللامهىاف لاألاتلوتىوبلراونىفلفىوررألعىمللالىكلرألف ىا لللجيىبلعلعهىالايضىاألا ىوييل

رغطىىمزلرتتضىىمر.لعلىىالرغىىمن لنىىمللرجلىىل لرغهىىا لعلىىالإىىو لنس ى وغعالرغلوغىىال ىىاهلالىىكلرألعمىىا لنىىًنلرغهاإوإعىىاللللىىاللىىلل
نس ى وغعالتنيا عىىالا لنس ى وغعالنلإعىىالللا لاهلرغتاغبعىىال عىىالاتلتوهنىىالنلإعىىالغص ى و الل ىىالاعىىتحاغالنالوهىىالرغلوغىىالتزر ع ىاأل
لواونعللرجلزر لعلعهالي للاإتهاناألننيهللألهلرغا بللولنملليتحمالاب الالكلرجلزر رةلل .ل
اهلنبى ىىلالرغت ى ىىوييلوردل اى ىىمالأ ى ىميحليفلااقانعى ىىال لى ىىاال()1997ل اى ىىعهلوهى ىىوقلولورتبى ىىاةلرغى ىىلو لريايى ىىلال
ورألح ى ى ى ى ىىااصلرياي ى ى ى ى ىىليملليفلواغ ى ى ى ى ىىالرن ى ى ى ى ىىمبلرغليالوااقانع ى ى ى ى ىىال ل ى ى ى ى ىىاالرغمر ى ى ى ى ىىال( )3/للوراقانع ى ى ى ى ىىاةلتنيع ى ى ى ى ىىفلرألر ى ى ى ى ىىال

)(1لعباسللاا لرغس لالللنس وغعالرغقمدلرجلنيا عالعمللرجلماالرغلوغعاللدررلرتطبوعاةلرجلان عالللرألعمنيلريالل2992لللصل .293ل
) (2ل يوعفلا عممل مللل اتمالامنللومبلانا لريات لرجلنيا عالرغلوغعا لىىلدررعالنهارإال ٌنلرغامي الرعالنعالورغهاإوهلرغللوثلرت اأملل
دررلرغمتبلرغهاإوإعاللنصمل2911لللصل .433ل
)(3لعباسللاا لرغس لالللنصلرلعا ملللصل .296ل
)(4لرتادال()91لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
)(5للمسًنلروا لللنصلرلعا ملللصل .156ل
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(رتورد148ل131ل52ل)51للورغلواوتو لرإلمهايفلرألو ()1()1977للاذلإصى لعلىالتىللرغضىمرلورغت ىوييلعىمللرألمهىمررل
ريلبالعمللفمقلاوما لرغهاإوهلرغىلوثلرإلإسىاا.لونىللاتىلةل ممىالرغ ىل لرغلوغعىالرغلر مىالعلىاللىذرلرتبىلاليفلومى لاىال
يفل()1927/7/26ليفلرغني ىزر لرألتىىاالى ىىلرغبوغىىوالوىىو لنص ىنيلل(لحىىورزول)لعلىىالاإىىهل:لئلنىىمللنبىىادت لرغهىىاإوهلرغىىلوثلللاهل
ي ابلعلالافال لرغلوغال ت هلراالللاغتزرنهال اغت وييلعنيهلعلىالوىولتىازلللوغىولملليىنيالعلىالذغىكليفلرإلاقانعىالرتاىال
عومانهال.ئل(.)2ل ل
ورغت وييليموهلانال :ل
 .1اغت وييلرتاثلللرغذالي للرغامالرغطبع للغلت وييلللولولعبارالعمللدفللنبلألنىمللرغنيهىلللكىلدلاب ىاألنثى ل

رغضمرللل عيل يزيللويهالعمللرغضمرللورغت وييلعمللرغضمرلرغالوملورغمسبلرغقا لللتحثزلعقعنيالدوهلنلرل.
ورغت ىىوييليمىىوهلانىىال إاقىىاقلرأل ىمرزلرتتنيازعىىالللويمىىوهلذغىىكليفلن الىىلالرغصىىلحلرغىىيتلاتب ىللاهنىىا لرغني ىزر لللنوىىال
ناوصىىاليفلااقانعىىالفمعىىاالرغىىيتلاتىىلةلعلىىالنس ى وغعالاتاإعىىالودو لريىىورللولوتىىوبلا ويضىىهالعىىمللرألمه ىمررلرغىىيتلنه ى ل
اغلو لرألورو عالل(.)3لل ل
ونلليموهلنمللفال لرغلثو لاتلرغتحمىع لرغىلوثلللفىعمممللاهىليملنهىلررلرغت ىوييل ىللااقىاقلا ىمرزلرغنيىزر لعلىال
رغلثو لاتلرغتحمع لللتماليفلنسعغالرتطاغبالرغليطاإعال اغت وييلعمللرألمهىمررلرغىيتلون ى ليفلرتنيطهىالرإلعىباإعاليفلرتىمرتشل
.ونالنمرهلرغسعلل(لناتسللو زل)ليفل()1925/5/1ل اعهلوتوبلرغت وييل( .)4ل
ونىلليمىوهل ىاغلثو لاتلرغهضىىا لرغىلوثلنىمللفىال ل ممىىالرغ ىل لرغلوغعىالللاذلاهلنىمللنهمىىا للىذهلريممىالمبوتىىبل
إ انهالرغلرفلللرغقصاليفلرتسا الرغهاإوإعال ٌنلرغلو لوألليللرتس وغعاةلو عاهلنهلررلرغت وييل .ل
واف ىًنرألنىىلليمىىوهلان ىمررلرغت ىىوييلورنصىىو لعلعىىهلمبوتىىبلن ىمرررةلأىىادرالنىىمللالىىسلرألنىىمللرغىىلوثلللورغني ويضىىاةل
رتممنيووالغلموي لنمللتاإبلرغ مرقلاومهحلنوا ليفللذرلرالا ل .ل
ويفلتىىالرألوىور ل امى لرغلثىىو لاتلرغهىىوالإلعىىتعقا لرغت ويضىىاةلتوهنىىالاتنيىىاىفلنىىللنبىىادت لرغهىىاإوهلرغىىيتل نيىىللرغلىىو ل
اتلرغهواليفلرغ الناةلرغلوغعال(.)5ل
 .2رغت ىىوييلرإلرمهىىا لللويسىىمال ىىاغت وييلرألدسلايض ىاأللويمىىوهلنىىمللفىىال لاهىىلميل ىىلإلرغضىىمرلاعتىىذررلرمسىىللل
عمياألتاهلا لعلنيعلاأللاتلرغطمزلرتتضمرللوتذغكل تهلميلللريالغلمتضمريملللاولرغت هللمب انبالرتهصميمللورتتسببٌنلفعهال.

)(1للانيالرتادال() 91لننيهلعلالاإهل:لئليسع ل مزلرغنيزر لرغذالينيتهكلاوما لرإلاقانعاةل(لااقانعاةلتنيعفلرألر ا)لولذرلرغلواوتو ل
عمللدفللا وييلللاذرلرنتضالرنا لذغك...ئل .ل
)(2للإهالألعملل:لمسًنلروا لللنصلرلعا ملللصل .159ل
)(3للرتادال()231لنمللااقانعالفمعاالغسنيال(ل)1919ل .ل
)(4للإهالألعملل:لمسًنلروا لللنصلرلعا ملللصل .199ل
) (5لد.أاالااللااللا مرلع لللرتس وغعالرغلوغعالعمللاإتهاتاةلنورعللرغهاإوهلرإلإسااللننياعالرت ارزلللرألعمنيلرياللل2999للصل
179ل .ل
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 .3رغت ىىوييلرغ عىىينلللولىىولاعىىادالرنىىا لاتلناتىىاهلعلعىىهلللويمىىوهللىىذرلرغنيىىو لنىىمللرغت ىىوييليفلرتمتلمىىاةلرغىىيتل ل
يهلرل ومملللتماليفلرغهطللرألبميالللفإذرلناعمن لاول لرإلعتعال لعلعهىاليفلرغنيزرعىاةلللفىإهلا ويضىهال يمىوهلا ل إعاداىال
اتلنماهنىىالرألأىىللل.ونىىللاحىىارةلااقانعىىاليوإسىىمولإلع ى دردلواعىىت ادالرألن ىور لرغوهافعىىالغس ىنيال()1995لعلىىالذغىىكل()1لل
ويسمال اغت وييلرغ عىينلرتىاداللونىلليمىوهلرغت ىوييلرغ عىينلناإوإعىاألللتإزرغىالعمىالنىاإوالنىًنلناىمو لللنوىالاغتىا لااىميلل

و ينلألرللاغقاألألوما لرغهاإوهلرغلوث(.)2ل ل

الفرع الثالث

قرارات مجلس األمن بشأن تعويض الدول ل
غهىىللرأىىلرلالىىسلرألنىىمللرغىىلوثلرغ ليىىللنىىمللرغه ىمرررةلرغىىيتلي تىىللفعهىىالعلىىالوتىىوبلنعىىا ل ىىلإلرغضىىمرل ت ىىوييل
رغطىىمزلر فىىملللا لاهل ىىيلنىىملللىىذهلرغهىمرررةلمللاىىلفالوعىىزلرغتنيقعىىذلللفعمىىال لانيقعىىذلرغىىب يلر فىىمل.لاذلاأىىلرلالىىسل
رألن ى ىىمللرغ ى ىىلوثلن ى ىمرررألي ى ىىمن ل()487ليفل()1981/6/19ل ا ى ىىعهلنع ى ىىا لاع ى ىمر عال ض ى ىىمبلنقاع ى ىىال ى ىىوزلرغنيووي ى ىىالرغ مرنع ى ىىاليفل

()1981/6/9لللورغىىيتلاتىىلليفلتاإىىبلنىىملللىىذرلرغه ىمررلعلىىالوىىملرغ ىمرقليفلرغت ىىوييل.لا لاهللىىذهلرجلز عىىالمللانيقىىذلنىىملل
رغهمررل.تمالاألرلراللسلرغ ليللنمللرغهمرررةل اىعلرغتىزولرغ مرنىللغلمويى لللننيهىالرغهىمررلرنى ل(ل)686ليفل()1991/3/2ل
رغىىذالإىىالعلىىالوتىىوبلنبىىو لرغ ىمرقلمبسى وغعتهلل بهىاألغلهىىاإوهلرغىىلوثلرغىىلوثلعىىمللرألمهىمررلرغىىيتلانههىىال اغمويى لورغىىلو ل
رألفىمتل(لرغقهىمال/2بلنىىمللرغهىمررل)للوتىذغكلرغهىمررلرنى ل()687ليفل(1991/4/3ل)لرغىىذالاتىللعلىالولىىالنسىا اللفهىىلل
اتىىلةلرغقهىىمال()15لعلىىالوتىىوبلاعىىادالكتلمىىاةلرتىىلإعٌنلرغمىىويتعٌنلاتلاأىىحاهباللورغقهىىمال()16لننيىىهلعلىىالألمىىالرغ ىمرقل
رتس ى وغعالعىىمللرألمه ىمررلرتباحىىمالونىىًنلرتباحىىمالورغىىيتلنهى ل اغبعةىىالللورعايىىالوحىىمتاةلرغىىلو لرألفىىمتلللورغقهىىمال()18لعلىىال
اإاا لأنيلوقلغلفللرغت ويضاةلرتت لهال اتطاغباةلرتهلنالوفملرغقهمال()16لرغساغقالرغذتملللواإاىا لادررالاىذرلرغصىنيلوقل
.لواهلاعتحصا لنباغألرغت وييلنمللرغ مرقلغصاٌفلدوغالرغموي لورعايال انللرغلو لرألفمتلنسىتمملنىمللذغىكلرغعىو لولاتل
رغون لرنامهمل(.)3لل ل
ونىمللفىال لنهارإىال ىٌنلرناغىالرغنياحىىةالنىمللمهىمبلاعىمر عالتقاعىالرغ ىمرقلرغنيوويىالللونىزولرغ ىمرقلغلمويى لللأىىللاهل
نمرررةلالسلرألنىمللللعلىالرغىمن لنىمللأىقتهالرإلغزرنعىالاتلاهنىالنىلل ىلل ميههىالاتلرغتطبعىمللورغسىببليفلذغىكلرغ النىاةل
رغلوغع ىىالورغتورزإ ىىاةلرغسعاع ىىعالوألاغقااى ىىال.لفل ى ى لاص ىىمزلرغت ويضى ىىاةلغ ى ىمرقلهلعل ىىالرغ ىىمن لنى ىىمللاع ىىتهطا لرتلع ىىاررةلنى ىىملل
رغىىلو رررةلعىىمللرألمه ىمررلرغىىيتلعىىببتهالا ىىالقلرغ ىمرقلغ ىىل()39لأىىاروخلار لىلار لعلىىالاع ىمر عالفىىال لوىىمبلرخللىىعةل
()1991ل( .)4ل
)(1للد.وعلرلتاظ لعبللعلللللولعمارلنمردلنمتاهلللنصلرلعا ملللصل .399ل
)(2للد.أاالااللااللا مرلع لللنصلرلعا ملللصل .169ل
) (3لإ مرَلغل موزلرإلنتصاديالرغص بالرغيتلاملهبالرغ مرقللذهلرغسنيالللفهللاعتثا لدوغالرغموي لوتذغكلالسلرألنمللغطلبلعمرنلل
تعتعالعلردلرغ مرقلغلت ويضاةللذرلرغ ا ل .ل
)(4ل ارقلومبلللنها لالننياورال تعريخل(ل)2912/6/11لعلالرتونللرإلغم والرنيتل:ل ل
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ل
الخاتمة

يفلهناياللذرلرغبحيلاوألنيالاتلرإلعتنيتاتاةلورغتوأعاةلرغياعال :ل
ل

اإلستنتاجات :

 .1اوغ لرغهورعللرغهاإوإعالمهممللرإلاقانعاةلرغلوغعالاصعالتبًنال اتلإعٌنلوكتلماا لنمايتهاليفلرغنيزرعاةلرتسلحال.
 .2اوفًنلرنمايالعانالغتلكلركتلماةلللوتذغكلاايالفاأىالواايىالن ىززالغتلىكلرألععىاهللنىمللاتىالاايىالاتوىملواوعىلل
اا.
 .3ومهللنور لغضماهللذهلرنمايالنمللألمميللثماةلرغمد لللورغ اور عالفعهالللوعل لمهمبلرألللرزلرتلإعال.
 .4مش ىىو لرنماي ىىالرتمتلم ىىاةلرغ ىىيتلم ىىالوع ىىاالوون عا ىىالوأ ىىحالرت ىىلإعٌنلللانى ىنيه لرنع ىىاالورغت ىىذر للوبه ىىافته لواى ىمربه ل
رنضاراللوتالناليت لمل تلكلرجلورإبل.
 .5ألليىىللرغهورعىىللرغهاإوإعىىالغلضىىماإاةلرغىىيتلاهىىلنهالدو لا ىمرزلرغني ىزر لللوتىىذغكلرغ ىلو لريايىىلالللوتىىذغكلرتني مىىاةل
رغلوغعالنسمللاطبعملرألوما لرغهاإوإعالرتني مالاذهلرنمايال.
 .6اهلاالفمقلألوما للذهلرغهورإٌنلا دالاتلنعا لنس وغعالرغلوغالعمللرألمهىمررلرغىيتلاصىعبلرعايىالرغىلو لرألفىمتلللول
وتوبلاهلميلرغني وييلرتنياعبلا ل.
 .7مشو لرغت وييلعلالرغت وييلرتاثلورألدسلورغ عينلللاب األغلهلزلرتتضمرل.
 .8اهلورنللرنا لي تللللاهلرتسى وغعالاهىو لعنيىللتىالاإتهىا لللا لاهلرألبىملرت اىبليتتعىًنلللفع انىبلدوغىاللواقىم لعلعىهل
نمللفال لعامرةلرغهمرررةلرتلعاررةلنمللرغت وييلللفعمال الز لافمتل ذغكللل اليت لرغطمزلعنيها.
ل
التوصيات :

 .1اهلرغهورعىىللرغهاإوإعىىالرتتمولىىالإلالرإلاقانعىىاةلرتون ىىالاوردةلرأللىىلرزللريمعىىاللوإىىو لرغضىىم اةلعلىىالعىىبعالرنصىىمللل
ولىىذرل يىىتال لورغ هىىللرغوىىاالنىىمللنىىمهل()21للغىىذرل ىىللنىىمللنمت ىىالعانىىال عىىيلياىىمالرألععىىاهلذرةلرغطىىا للرتىىلال
ذتملالوامهافتهالغتلكلرتمتلماةلرتاموغال انمايال.
 .2ومهللنورعللناإوإعالتنيللاإتاجلاعلحالنًنلذتعاللذرةلنوالالنًنيالعاغعاللل عيلي دالاعتالرنهالاتلاأىا النسىحال
ورع ال عطال االزلرتضموبل عمهمررلوفسا م.
 .3عل لرغسماحلأل مرزلرغنيزر لرغتذر لمب لوناةلاعتاباريالنًنلن تلالغضىمبلالىلرزلنلإعىالللتوهنىالاسىتال لألنىمر ل
عسمميال.و اغتاثلفضو لالكلرتمارعاةلغلمسا لالورنسابل.
)http://alhurrya.com/archives/14085- last visited ( 12/1/2015
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 .4مشو للىذهلرغهورعىللغلنيزرعىاةلرغلرفلعىالرغىيتل ىارسلرغىلو لونوراىالفعهىالعملعىاةلنىًنلاإسىاإعالللوانىاقلامهىمررلتسىعمال
اتىىلإعٌنلوكتلمىىاا للل ثىىالعىىعادالرغلوغىىالعلىىالانلعمهىىالللونبىىلالعىىل لرغتىىلفاليفلح ى وهلرغىىلو لرغلرفلعىىالللوثىىال
وذري النمني لدوغالنوىالرغ ىمرقلرغهعىا ل ع اىللرجلىمر ل ىملرتىلإعٌنلللفصوأىاأليفلتوردعىتاهللليفلوعىاا لوتىمرنته للل
اننيه لوعالنته لولنسمنيه لللنا ه لونذر ه .
 .5ننيللاعتالر لاعلحالرغلنارلرغاانالأل لايىالذري ىالللوننيىللاإاىارلالللنىمللفىال لو ىملتانىالوحىانالعلىالاإتاتهىال
و ع هاللفصوأاألغللو لرغيتلاالعثالاعودليفلاا لوهوقلرإلإساه.
 .6ان ىمررلنورعىىللناإوإعىىالالىىز لرغىىلو لورتني مىىاةلرغلوغعىىالرغمعىىالمبمعىىا لوروىىلليفلاإتهاتىىاةللىىذهلرغهورعىىللل عىىيلألاعىىبل
رجلمعلل امالنساولاذرنالاإتهمورلرغهاإوهل لاهلكاعبلدوغالللوا قالافمتلنمللرتس وغعا.
 .7رن لاهلرغني وييلوملغلمضمورللا لاهلورنللرنىا لي تىللاهلنىور ينلرغلوغىالرتتسىبباليفلرغضىمرللى لنىملليتحملىوهلاب ىال
ذغىىكلللفعمىىالابهىىالرغهعىىادالنىىًنلرتسى وغالغتلىىكلرغلوغىىالنتحممىىال اغسىىلطالللونهىىلررةلرغبلىىللورغاى بلللغىىذرلفال ىىللنىىملل
ع ى الرالتمىىللرغىىلوثلللونىىمللفىىال لنورعىىللناإوإعىىالل اعىىبالرغسىىلطالرغسعاعىىعالغلىىلو لرغىىيتلاصىىملعلىىالفىىمقلرغهىىاإوهل
رغلوثل.لل ل
المصادر
أوالً  :الكتب القانونية

 .1ا ىىولرخلىىًنلااىىللعطعىىالللاايىىالرغسىىماهلرتىىلإعٌنلورألععىىاهلرتلإعىىالا ىىاهلرغنيزرعىىاةلرتسىىلحاللدررعىىالنهارإىىالنىىللرغا ىمي ال
رإلعالنعاللر1للدررلرغنيهضالرغ م عالللرغهالماللل.1997
 .2عباسللاح لرغس لالللنس وغعالرغقمدلرجلنيا عالعمللرجلماالرغلوغعاللدررلرتطبوعاةلرجلان عالللرألعمنيلريالل2992ل.
 .3ع ىىانملرغزن ىىاثلللن ىىلفالاتلرغه ىىاإوهلرغ ىىلوثلرإلإس ىىاالللننيا ىىوررةلرت ه ىىللرغ ىىمسلنه ىىوقلرإلإس ىىاهللل ىىلوهلنم ىىاهل
رغنيامل1993ل.
 .4عبللرغتينل مودللرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالللدررعالنهارإال اغامي اللر1للدررلرغنيهضالرغ م عالللرغهالماللل.1991
 .5علللأادقلا وللعفلللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا للج1للر12للننياعالرتارزلللرألعمنيلرياللل لوهلعنيالإام .ل
 .6علالعوردلللرغ نيفلرتقمرلىىلناإوهلرغنيزرعاةلرتسلحالووهوقلرإلإساهللر1للدررلرت غفللل ًنوةللل2991ل ..ل
 .7عمملع للرهلللللاطويملالويمللرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااللر1للدررلرغتمبلرإلعالنلل ًنوةلل1997ل.
 .8مللرغاليفلللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا للدررلرألللعالغلنياملورغتوزيلللبلدوهلنماهلرغنياملل.1987
نيلريال
 .9د.لأاالااللااللا مرلع لللرتسى وغعالرغلوغعىالعىمللاإتهاتىاةلنورعىللرغهىاإوهلرإلإسىااللننياىعالرت ىارزلللرألعىم ل
لل.2999
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 .19يوعفلا عممل مللل اتمالامنللومبلانىا لريىات لرجلنيا عىالرغلوغعىال ىىلدررعىالنهارإىال ىٌنلرغاىمي الرعىالنعالورغهىاإوهل
رغلوثلرت اأمللدررلرغمتبلرغهاإوإعاللنصمل2911ل.
ل
ثانياً  :البحوث القانونية :

 .1احمزل ملل حٌنلللتمر لرإلعتلر لعلالرألععاهلرتلإعاللل يلننياورلعلالرتونللرأليت:
)www. Policemc.gov.bh. last visited ( 12/1/2015

 .2لد.لح ىميفلعل ىىت للل امه ىمرةليفلرغه ىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاالللننيا ىىوررةلرغلثني ىىالرغلوغعىىالغلصىىلعبلرألا ىىملللرغه ىىالمالل
.2994
 .3د.لوعىىلرلتىىاظ لولعمىىارلنىمردلللرنمايىىالرخلاأىىالغلممتلمىىاةلرغوهافعىىالابنيىىا لرغنيزرعىىاةلرتسىىلحالل ىىيلننياىىورليفلالىىال
ريهملرنلللغل لو لرغهاإوإعالورغسعاععالىىلتلعالرغهاإوهلجبان ال ا اللراللل/6للرغ لد2لل.2914
ثالثاً  :األطاريح والرسائل الجامعية :

 .1اإى ىوررلفعص ىىالللااي ىىالرغبعة ىىالرغطبع ع ىىالابني ىىا لرغنيزرع ىىاةلرتس ىىلحالللرع ىىاغالناتس ىىتًنلنهلن ىىالاتلتلع ىىالرنه ىىوقلجبان ىىال
تزر مل.2992/2991
 .2روىىا لمسىىًنلللاايىىالرألن ىور لورتمتلمىىاةلابنيىىا لرغنيزرعىىاةلرغلوغعىىالرتسىىلحاليفلظىىالاومىىا لرغهىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاالل
رعاغالناتستًنلنهلنالاتلتلعالرغ لو لرغهاإوإعالورإلدرريالجبان الع للدولبليفلرغبلعلالللتزر ملل.2996
 .3نصللنصطقالعبىلرغممميلللنىلتلفاعلعىالرغهىاإوهلرغىلوثلرإلإسىااليفلرغنيزرعىاةلرتسىلحالرغلوغعىالونىًنلرغلوغعىاللرعىاغال
ناتستًنلنهلنالاتلتلعالرغلررعاةلرغ لعالجبان الرغنيثاحلرغو نيعالللفلسطٌنل2919
 .4أىىال ل مىىللعصىىملللافتصىىاصلريممىىالرجلنيا عىىالرغلوغعىىالمبحاتمىىالامنىىللرنىىمبللا مووىىالدتتىىوررهلنهلنىىالاتلتلعىىال
رنهوقلجبان الرتنيصوراللنصملل.2911ل ل
ل
رابعاً :القوانين واإلتفاقيات

 .1راقانعالتنيعفلغسنيال()1864لغتحسٌنلوا لرجلموالرغ سمميٌنليفلرتعلرهل.
 .2ااقانعال لاالغسنيال()1997لرخلاأال إو ر لنورإٌنلواعمرزلرنمبلرغليال.
.3
.4
.5
.6

مواوتو لتنيعفلغسنيال()1925ل اعهلرألعت ما لرنمسلغلتازرة.
ااقانعالتنيعفلرألوتلغسنيال()1949لغتحسٌنلوا لرجلموالورتممهال اغهورةلرتسلحاليفلرتعلرهلل.
ااقانعالتنيعفلرغواإعالغسنيال()1949لغتحسٌنلوا لتموالونممهالونمنالرغهورةلرتسلحاليفلرغبحار
ااقانعالونيعفلرغواغوالغسنيال()1949ل اعهلن انلالاعمتلرنمب.

 .7ااقانعالتنيعفلرغمر الغسنيال()1949ل اعهلوايالرألحااصلرتلإعٌنليفلون لرنمب.ل
( ) 482

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 2

.8
.9
.11
.11

محاية املمتلكات املدنية اثناء النزاعات املسلحة  /ص ص485- 432

راقانعال لاالنمايالرتمتلماةلرغوهافعاليفلواغالإزر لنسلحلغسنيال()1954ل.
ااقانعالفعنيالغسنيال()1969ل اعهلرت اللرةل.
رغلواوتو لرإلمهايفلرألو لإلاقانعاةلتنيعفلغسنيال(.)1977
مواوتو لعنيا()1989ل اعهلو ملاعتالر لرألعلحالرنارنال.

 .12دغعالعاهلراول اعهلرغهاإوهلرغلوثلرتطبمليفلرغنيزرعاةلرتسلحاليفلرغبحارلغسنيالل()1995ل.
 .13رغلواوتو لرغواالغسنيال()1999لإلاقانعال لاالنمايالرتمتلماةلرغوهافعاليفلواغالإزر لنسلحلغسنيال()1954ل.
ل
خامساً  :القرارات :

 .1نمررلرجلم عالرغ انالغان لرتتحلالرتمن ل()3976ليفل(.)1972/12/6
 .2نمررلالسلرألنمللرغلوثلرتمن ل(ل)487ليفل(.)1981/6/19
 .3نمررلالسلرألنمللرغلوثلرتمن ل(ل)686ليفل(ل.)1991/3/2
 .4نمررلالسلرألنمللرغلوثلرتمن ل(ل)687ليفل(.)1991/4/3
ل
سادساً :المقابالت الصحفية :

.1

ارقلومبلللنها لالننياورال تعريخل(ل)2912/6/11لعلالرتونللرإلغم والرنيت :ل
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