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القانون الدولي 
اإلنساني

ُأسس القانون الدولي اإلنساني

تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر المتضررين  من النزاعات 
المسلحة وحاالت العنف األخرى في جميع أنحاء العالم، باذلة 
كل ما في وسعها لحماية كرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالًبا ما 
تفعل ذلك بالتعاون مع  شركائها في الصليب األحمر والهالل 
الناس  للحيلولة دون تعرض  أيًضا  المنظمة  األحمر. وتسعى 
للمشقة، بنشر القانون اإلنساني وتعزيزه، وبمناصرة المبادئ 

اإلنسانية العالمية.

 facebook.com/icrcarabic  

 twitter.com/icrc_ar    

instagram.com/icrc  

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross
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1202 Geneva, Switzerland
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متى ُيطبَّق القانون الدولي اإلنســاني؟
ُيطبق القانون الدولي اإلنساني في حاالت ثالث هي:

النزاعــات المســلحة الدوليــة، التــي يشــتبك فيهــا بلدان 	 
ــى األقل؛ عل

ــا 	  ــد م ــل أراضــي بل ــا كام ــون فيه ــي تك الحــاالت الت
ــلطة  ــل س ــن قب ــالل م ــا لالحت ــا خاضًع ــزء منه أو ج

ــة؛  أجنبي
النزاعــات المســلحة التــي تنشــب داخــل بلــد مــا بيــن 	 

حكومــة ومجموعــة مســلحة ُمنظمــة واحــدة أو أكثــر، 
أو بيــن مجموعــات مســلحة ُمنظمــة ُمختلفــة.

ينطبــق القانــون الدولــي اإلنســاني علــى جميــع أطــراف 
النــزاع، بغــض النظــر عــن مــن الــذي بــدأ النــزاع.

من الذين يحميهم القانون الدولي اإلنســاني؟
يحمــي القانــون الدولــي اإلنســاني المقاتليــن واألشــخاص 
غيــر المشــاركين فــي األعمــال العدائيــة، وأولئــك الذيــن 

كفــوا عــن المشــاركة فيهــا، مثــل:
 المدنيين؛	 
العاملين الطبيين والدينيين؛	 
الجرحى وضحايا السفن الغارقة والمرضى من بين 	 

صفوف المقاتلين؛
أسرى الحرب؛	 
المحتجزون المدنيون.	 

كما يمنح القانون الدولي اإلنساني حماية إضافية للنساء 
واألطفال إقراًرا باحتياجاتهم الخاصة. 
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توجد اللجنة الدولية للصليب األحمر في أكثر من 80 
بلًدا.

دائم  بشكل  ومكاتبها  عملها  شبكة  الدولية  اللجنة  تعدل 
وحاالت  المسلحة  النزاعات  تطورات  تقتضي  حسبما 

العنف األخرى. 

يوجد المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب األحمر في 
جنيف بسويسرا.

https://www.facebook.com/icrcarabic
https://twitter.com/icrc_ar
http://instagram.com/icrc
http://www.icrc.org/ar


ما هو القانون الدولي اإلنساني؟
القانــون الدولــي اإلنســاني هــو مجموعــة مــن القواعــد 	 

الراميــة إلــى الحــد مــن آثــار النزاعــات المســلحة.
 يفــرض قيــوًدا علــى أطــراف النــزاع مــن حيــث 	 

الُمســَتخدمة. ووســائلها  الحــرب  أســاليب 
يوفــر الحمايــة لألشــخاص غيــر المشــاركين فــي 	 

األعمــال العدائيــة، أو الذيــن كفــوا عــن المشــاركة 
ــا. فيه

بقانــون 	  أيًضــا  الدولــي اإلنســاني  القانــون  يعــرف 
المســلحة.  النزاعــات  قانــون  أو  الحــرب 

ما أهمية القانون الدولي اإلنساني؟ 
القانــون الدولــي اإلنســاني مــن أقــوى األدوات الموجــودة 
تحــت تصــرف المجتمــع الدولــي التــي يمكــن أن تضمــن 
ســالمة النــاس وتحافــظ علــى كرامتهــم فــي أوقــات 
ــة  ــى درج ــاظ عل ــى الحف ــون إل ــعى القان ــروب. ويس الح
ــدأ  ــزاع، استرشــاًدا بالمب ــة مــن اإلنســانية وســط الن معين

ــا حــدود. ــى الحــرب له ــل  حت القائ

كيف يوفر القانون الدولي اإلنساني الحماية؟
ــي اإلنســاني إدارة أطــرف النــزاع  يحكــم القانــون الدول
ــي  ــن ف ــي األشــخاص الواقعي ــة، ويحم ــال العدائي لألعم
قبضــة العــدو. كمــا يفــرض علــى األطــراف فــي النــزاع 

مراعــاة مــا يلــي:
ــن 	  ــاع ع ــن، واالمتن ــن والمدنيي ــن المقاتلي ــز بي التميي

ــن؛ ــة المدنيي مهاجم
يحظــر أو يقيــد اســتخدام األســلحة شــديدة القســوة، أو 	 

تلــك التــي ال تميــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن؛
العنايــة بالجرحــى والمرضــى وحمايــة الموظفيــن 	 

الطبييــن؛
كفالــة احتــرام كرامــة أســرى الحــرب والمحتجزيــن 	 

ــي  ــماح لمندوب ــد بالس ــه التحدي ــى وج ــن، وعل المدنيي
ــم. ــب األحمــر بزيارته ــة للصلي ــة الدولي اللجن

ما دور اللجنة الدولية للصليب األحمر؟ 
تقــوم اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بــدور الوصــي 
ــى  ــا إل ــتند عمله ــاني، ويس ــي اإلنس ــون الدول ــى القان عل
ــا  ــام 1949 وبروتوكوليه ــع لع ــف األرب اتفاقيــات جني
اإلضافييــن لعــام 1977. وتعطــي هــذه المعاهــدات 
اللجنــة الدوليــة حــق االضطــالع بأنشــطة مــن قبيــل 
ــة  ــا الســفن الغارق ــة الجرحــى والمرضــى وضحاي إغاث
مــن بيــن صفــوف العســكريين، وزيــارة أســرى الحرب، 
وإعــادة الصــالت بيــن أفــراد األســر التــي فرقتهــا 
ــان  ــن، وضم ــى المدنيي ــون إل ــد الع ــد ي ــات، وم النزاع
تلقــي األشــخاص المحمييــن بموجــب القانــون اإلنســاني 

ــه. ــع أحكام ــق م ــة تتف معامل “ما برحت اتفاقيات جنيف تذكرنا بشدة بواجبنا   
  المشترك في العناية ببعضنا البعض...”

نيلسون مانديال 
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