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اعات المسلحة غنر الدولية ر النر

ر وفقتعالجواالنفصالوالعصيانالتمرد حاالت كانت.1 .لللدو الداخليةالجنائيةالقوانير

يديةالنظرية التقل: الفقرة األول

 لها األهليةالحروبلكن.2
 
.حيادالموقفاألجنبيةالدولتقفوال ،الداخلي اإلطار تتجاوز آثارا

ي التدخلعدممبدأ التقليديالدولي القانونتبتر .3
ر
.األهليةالحروبف

عيةالحكومةمراعاةاألجنبيةالدولعلأوجبكما .4 .للدولةالوحيد الممثلبصفتها الشر

اف)نظرية.5 ر بصفةاإلعنى فأنالثوار معالمتنازعةللدولة:(محاربير ،ةبصفلهمتعنى ر المتحاربير

تب افيؤثر وال ،وتقاليدها الحربقواعد تطبيقذلكعلوينى ر اإلعنى الدولةسيادةعلبالمحاربير

افصاحبةالدولةحياد عليؤثر وال األخرىاألطرافيلزموال الثوار،معالمتنازعة .اإلعنى
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اعات المسلحة غنر الدولية وفقا ر ليديةلنظرية التقالنر
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تتجاوز اإلطار الداخلي 

مبدأ عدم التدخل

ي الحروب األهلية
ر
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عل الدول األجنبية

عية  مراعاة الحكومة الشر

نظرية

اف بصفة محارب) ر اإلعنى (ير



كةالثالثةالمادة.1 اعتعّرفال:المشنى ر ،غنر المسلحالنر ي الدولي
اع)بذكروتكتفر ر لهليسالذيلحالمسالنر

ي والدائر (دولي طابع
ر
ي )ف

.(المتعاقدةالساميةاألطرافأحد أراضر

اعات المسلحة غنر الدول ر 1949إتفاقيات جنيف: الفقرة الثانيةيةالنر

اعات.2 ر ي تلكهي :الداخليةالمسلحةالنر
بعضأو ةفئمعمواجهةما لدولةالمسلحةالقواتفيها تخوضالتى

ي ترابها داخلالفئات
.الوطتر

ر الثالثةالمادةفرقت.3 (الدول:اإلتفاقيةأطراف):بير

اعأطراف)و ر (المتمردةأو المنشقةأو الثائرةوالفئاتالدول:النر

ي اإلنسانيةالقواعد تطبيقأنعلنصت:(3/م)من(4/ف).4
ر
اعاتف ر ي ضعالو عليؤثر ال الدوليةالنر

القانونر
اع،ألطراف ر امعلتأكيد وهي النر اف)إلالمادةتشنر وال الدول،سيادةإحنى .(بالمحار بصفةاإلعنى



ر  اع المسلح المقايس الموضوعية لتمينر ر  الدولي غنر النر
 
وفقا

(ICRC)للجنة الدولية للصليب األحمر 

الطرف 
المناهض 
للحكومة

عناض نظام ✓
حكومة وشعب )

(وإقليم

تنظيم عسكري✓

القوات 
المسلحة 
للحكومة

(صفة المحارب)

اف.1 .بهمالحكومةإعنى

اف.2 بهمالحكومةإعنى
.االتفاقياتلتنفيذ 

اف.3 ي بأنها الحكومةاعنى
ر
ف

.حربحالة

اعإدراج.4 ر جدولعلالنر
أو األمنمجلسأعمال

العامةالجمعية

اع عل ر وجود النر
ي أحد األطراف السامية المتعاقدة

أراضر
ام االتفاقيات✓ إحنى

قيادة مسؤولة✓



اعات المسلحة غنر الدولية ر وتوكول: الفقرة الثالثةالنر ي النر
ر
الثان

اعات(1/م)تحدد.1 ر ر المتعاقدةالساميةاألطرافأحد إقليمعلتدور ":المسلحةالنر قواتو قواتهبير

منا ولهإقليمه،منجزءعلمسؤولةقيادةتحتوتمارسأخرىمسلحةنظاميةجماعاتأو منشقةمسلحة

."وتوكولالنر هذا تنفيذ وتستطيعومنسقةمتواصلةعسكريةبعملياتالقياممنيمكنها ما السيطرة

قوات مسلحة .1
منشقة

مجموعات مسلحة .2
تابعة للثوار

اإلقليممنجزءعلالسيطرة✓

سقةومنمتواصلةعسكريةبعملياتالقيام✓

القوات 
المسلحة 
للدولة

اع عل ر وجود النر
ي أحد األطراف السامية المتعاقدة

وتوكولتنفيذ علالقدرة✓أراضر النر

القيادة المسؤولة✓



اعات المسلحة غنر الدولية ر وتوكول: الفقرة الثالثةالنر ي النر
ر
الثان

ر (1/م)تذكر.2 :المسلحةالمواجهةمننوعير
.منشقةمسلحةقواتمعللدولةالمسلحةالقواتتشابك✓
.للثوارتابعةمسلحةمجموعاتمعللدولةالمسلحةالقواتتشابك✓

ي .3
ر
ر كلتا ف ر الحالتير ر بأفراد يتعلقال األمر أنيتبير .أعمالهاتنسيقعلقادرةمنظمةبقواتبلمنعزلير

ي .5
ر
من3/م)تطبقالمركزيةالحكومةتدخلدونمختلفةلمنظماتتابعةمجموعاتتشابكحالةف

 ،(جنيفإتفاقيات
ّ
وتوكولتطبيقعلالمتنازعونإتفقإذا إل ي النر

ر
 الثان

 
.أيضا

وتوكولمن1/م)أو(جنيفاتفاقياتمن3/م)تطبيقيتم.4 ي النر
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 (معا

 
وطاللتوافر وفقا .شر


