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ي 
 
مادة القانون الدولي اإلنسان

(2020-2019)الفصل األول للعام 

األسبوعالتاري    خالمواضيعالمحاور

مقدمة عامة عن.1

ي 
 
القانون الدولي اإلنسان

ي ✓
 
التعريف بالقانون الدولي اإلنسان

ي ✓
 
مصادر القانون الدولي اإلنسان

4 /9 /20191

تطور. 2

ي 
 
القانون الدولي اإلنسان

20192/ 9/ 11جنيفإتفاقيات ✓

وتوكوالن اإلضافيان✓ 20193/ 9/ 18البر

المبادئ األساسية. 3

ي 
 
للقانون الدولي اإلنسان

"الهاي"وقانون " جنيف"مبادئ قانون ✓

كة ✓ وحقوق اإلنسان( إ.د.ق)المبادئ المشبر
25 /9 /20194

النطاق المادي. 4

ي لتطبيق القانون الدولي اإلنس
 
ان

اعات المسلحة الدولية✓ 20195/ 10/ 2الب  

اعات المسلحة غبر الدولية✓ 20196/ 10/ 9الب  



جنيفإتفاقيات 
01

02

الجرىححالبتحسير  المتعلقة1864لعامجنيفإتفاقية
ي العسكريير  
 
الميدانف

الجرىححالبتحسير  الخاصة1906لعامجنيفإتفاقية
ي العسكريير  والمرض  

 
الميدانف

03

04

1929لعامجنيفإتفاقيتا 
والمرض  الجرىححالبتحسير  المتعلقةجنيفإتفاقية.أ

ي العسكريير  
 
الميدانف

الحربأرسىبمعاملةالمتعلقةجنيفإتفاقية.ب

1949لعاماألرب  عجنيفإتفاقيات



المطبقالقانونانطالقنقطةوتمثلنوعها مناألولهي اإلتفاقيةهذه✓
ي 
 
اعاتف .الضحايالحمايةالمسلحةالب  
.مواد(10)اإلتفاقيةتضمنت✓
ير  والمتطوعالصحي النقلووسائلالصحيةاألجهزةبحياد تتعلق✓

ي المساهمير  المدنيير  
 
عةرقعىلأحمر صليب"شارةوحملاإلغاثةف

"بيضاء
ي طبقت✓

 
وسيةالنمساويةالحربف ي البر

 
1866ف

الجرىححالبتحسير  المتعلقة1864لعامجنيفإتفاقية01
ي العسكريير  
 
الميدانف

.العسكريير  عىلاقترصت.1
ي الجرىح.2

 
.(البر )الميدانف

ي الجرىحتشمللم.3
 
.البحريةالحربف



.المرض  وشملتسابقتها نطاقمنوسعت✓
.مادة(33)اإلتفاقيةتضمنت✓
طعىلنصت✓ .الجماعيةالمشاركةأو بالمثلالمعاملةرسر
 طالمتحاربير  أحد يكنلمإذا ملزمةغبر تصبحاإلتفاقيةأحكام✓

 
.فيهارفا

حمر،األ الصليبشارةاستخدامضد الموجهةاالنتهاكاتزجر تضمنت✓
تها  ."لسويشاعرفان"بمثابةواعتبر

.العسكريير  عىلاقترصت.1
ي والمرض  الجرىح.2

 
.(البر )الميدانف

ي الجرىحتشمللم.3
 
.البحريةالحربف

الجرىححالبتحسير  الخاصة1906لعامجنيفإتفاقية02
ي العسكريير  والمرض  

 
الميدانف



.الجماعيةالمشاركةأو بالمثلالمعاملةوألغت،1906التفاقيةمراجعة✓
.مادة(39)اإلتفاقيةتضمنت✓
.فيهاطرافأغبر المتحاربير  بعضكانوإنحتر المفعولساريةاإلتفاقية✓
اناهتمت✓  فيه،يساهمالذيواإلسعافالصحي بالطبر

 
وجود ال بأنعلما

.الجويةالحرببخصوصتعاقديلنص
خريير  شارتير  استخدامأقرت✓

ُ
هاللالوهمااألحمر الصليبجانبإلأ

.األحمرينوالشمسواألسد األحمر 

1929لعامجنيفإتفاقيتا 03
والمرض  الجرىححالبتحسير  المتعلقةجنيفإتفاقية.أ

ي العسكريير  
 
الميدانف



:إلبرامهاالداعيةاألسباب✓
 تمثل✓

 
 تطورا

 
ي لالنتباهملفتا

 
،اإلنالدولي القانونتاري    خف ي

 
القواعد ألنسان

.(يةالداخلقوانينها الدولتطبقأو عرفية)كانتباألرس المتعلقة
ي األرس ظاهرة✓

 
ي والمعاناةاألولالعالميةالحربف

.رافقتهاالتر

1929لعامجنيفإتفاقيتا 03
الحربأرسىبمعاملةالمتعلقةجنيفإتفاقية.ب

.مادة(77)اإلتفاقيةتضمنت✓
:ب         األسبر تمتعكفلت

.الحاميةالدولةخدمات✓
.األحمرللصليبالدوليةاللجنةخدمات✓
.مأهليهمعاألخبار وتبادلاألرسىعنالمعلوماتلجمعأبحاثوكالة✓



ف اتفاقية جني

ةرابعال

4

ف اتفاقية جني

ثالثةال

3

ف اتفاقية جني

ثانيةال

2

اتفاقية جنيف 

األولى

1

1949جنيف األرب  ع لعام إتفاقيات 

ة المعنية بحماي

جرحى 

ومرضى 

ي فالعسكريين

الميدان

ة المعنية بحماي

جرحى 

ومرضى 

وغرقى 

ي فالعسكريين

البحار

المعنية

بأسرى

الحرب

بحماية المعنية

السكان 

المدنيين وقت

الحرب

04



جنيف إتفاقيات 
1949األرب  ع لعام 



ي إتفاقيات 04
 
1949األرب  ع جنيف أهم ما جاءت ف

ي وتطوير مراجعة
:"الهايقانون"و1929لعامجنيفاتفاقيتر

ي،طابعهاعىلاألولاإلتفاقيةحافظت✓ البر
 ومرض  جرىححماية"عىلالثانيةاإلتفاقيةوعملت✓

ر
عسكريير  الوغرف

ي 
 
"البحارف

أ

يف،وجنالهايبنصوصوثيقا اتصاال األرب  عاالتفاقياتتتصل✓
ي بير  الموضوعوحدةهو والدليل

.1949اتفاقياتو 1929اتفاقيتر



ي إتفاقيات 04
 
1949األرب  ع جنيف أهم ما جاءت ف

اعات الداخ ي بضحايا الب  
 
ليةإهتمام القانون اإلنسان

الواجبوالضماناتالحقوقمنجملةعىلتنصالثالثةالمادة✓
ي مراعاتها 

 
كلتشوهي المتعاقدة،الدولطرفمنالحاالت جميعف

 حدا 
 
.اإلنسانيةللمعاملةأدن

 تسىم✓
 
!(المصغرةاالتفاقية)ب  أحيانا

ب

كةالثالثةالمادةتناولت✓ اعاتاضحايا األرب  علإلتفاقياتالمشبر لب  
اعاتهذهتعريفدونالداخلية، الدولية،غبر بصفتها واالكتفاءالب  
ي عىلووقوعها 

..المتعاقدةاألطرافأحد أراض 



ي إتفاقيات 04
 
1949األرب  ع جنيف أهم ما جاءت ف

حماية المدنيير  تحت اإلحتالل وزمن الحرب

هرغمالوضعي القانوننطاقخارجالتحريرحروببقيت✓ ا تأثبر
.والمقاتلير  المدنيير  عىلالمبارسر 

اعات✓ .مختلفةتحدياتوفرضتقليلةتكنلمالداخليةوالب  

ج

ي الرابعةاإلتفاقيةأهميةتكمن✓
 
وضوعهامحيثمناتفاقيةأولانها ف

.(الحربوزمناالحتاللتحت)تطبيقهاونطاق(المدنيير  )



حيثكبيرا  تبايناتتباينالنزاعاتمناألنواعوهذه.الدوليةغيرالمسلحةالنزاعاتحاالتمرةألولشملت

لداخليةاالنزاعاتأوأخرىدولإلىتتسربالتيالداخليةالمسلحةوالنزاعات,التقليديةاألهليةالحروبتضم

.الحكومةجانبإلىالجنسياتمتعددةقواتأوثالثةدولفيهاتتدخل

صغرةمكاتفاقيةاعتبارهايمكنحيث,أحكامهامنأياستثناءيجوزالالتياألساسيةالقواعدعلىوتنص

:الدوليةغيراتالنزاععلىوتُطبق,مكثفةصيغةفيجنيفالتفاقياتاألساسيةالقواعدتضماالتفاقياتضمن

وتحرمىلألذتعريضهمأوضدهمالتمييزوعدمالعدوعندالمعتقليناألشخاصلجميعإنسانيةبمعاملةتطالب

,لرهائناواحتجاز,والمهينة,والالإنسانية,القاسيةوالمعاملة,والتعذيب,والتشويه,القتلالتحديدوجهعلى

.العادلةغيروالمحاكمة

.لهمالعنايةوتوفيرالغارقةالسفنمنوالناجينوالمرضىالجرحىبتجميعتقضي

.النزاعألطرافخدماتهاتوفيرفيالحقاألحمرللصليبالدوليةاللجنةتمنح

اقاتاالتف"يسمىماخاللمنالتنفيذحيزبعضهاأوجنيفاتفاقياتجميعوضعإلىالنزاعأطرافتدعو

."الخاصة

.النزاعألطرافالقانونيالوضعفييؤثرالالقواعدهذهتطبيقبأنتعترف

فيأمرالمشتركة3المادةتطبيقفإن,دوليةغيرنزاعاتالراهنالوقتفيالمسلحةالنزاعاتمعظمأنوبما

.بالكاملاحترامهاويقتضي,األهميةغاية

المشتركة3المادة 


