
١

جلان الصليب االمحر يف ومحايتهم األسرى
. الحرب وحقوقهم اسرى : المبحث االول 

. وحقوقهمماهیة اسرى الحرب : المطلب االول 

. االتفاقیات الحمایة بموجب نطاق : المطلب الثاني 

. واسیر الحرب القانوني للمقاتل الوضع : المبحث الثاني 

. الدولیة المسلحة في النزاعات سهم النفالمقاتلین تمییز : المطلب االول 

. والتحررفي حركات المقاومة انفسهم في تمییز المقاتلین ابرام عدم : المطلب الثاني 

. االسر انتهاء حالة : المبحث الثالث 

.محاید في بلد او ایوائهم الى بالدهم االسرى اعادة : المطلب االول 

. االعمال العدائیة بعد انتهاء اعادة االسرى الى بالدهم: المطلب الثاني 

. اسرى الحرب وفاة : المطلب الثالث 



٢

املقدمة 
اعــد القــانون و لقوفقــًا ورة ظــوهــي محفــي العالقــات الدولیــة الســلبیة تعتبــر الحــرب الحالــة 

المسـلحة الدولیـة والتأكیـد علــى لحـل النزاعـات الیهـا كوســیلة اللجـوء وال یجـوز الـدولي االنسـاني 
بمیثاقهــا االمــم المتحــدة ، وعلــى الــرغم مــن تأكیــد الدبلوماســیة بــالطرق حــل النزاعــات ة ضــرور 

فــي مشــروعیتها تعیــث فســادًا الحــرب ورغــم عــدم اال ان الســلمیة بــالطرق حــل النزاعــات وجــوب 
تطبیـق یعتبـروالتـي االثـار علیها بالضرورة بعـض یترتب فانه فاذا ما وقعت . المعمورة ارجاء 

الحـرب الـى انـدالع منـذ هـذه القواعـد ویتم تطبیق في مقدمتها ومبادئه االنساني القانون الدولي
او اعــادتهم اســرى الحــرب عــن االفــراج النهــائي عامــة ویــتم بصــفة المســلح حــین انتهــاء النــزاع 

القــوات المســلحة فــي مــن افــراد الــى االشــخاص اســیر حــرب صــفة اضــفاء ، ویــتم اوطــانهم الــى 
التـي الحـرب اسـرى بحمایـة القواعـد الخاصـة بتطبیـق یـتم البـدء ومـن هنـا الطرف االخر قبضة 
احتـرام علـى ضـرورة والتـي نصـت ١٩٤٩جنیف لعـام من اتفاقیة االتفاقیة الثالثة علیها نصت 

الشـــعائر ممارســـة وحـــق والملـــبس ى غـــذاء والمـــأو اســـیرًا مـــن حیـــث الوان كـــان المقاتـــل انســـانیة 
. الدینیة والطقوس 

بشـــكل حیـــث یـــتم معاملـــة االســـرى لالتفاقیـــة تمثـــل خرقـــًا صـــارخًا ة العملیـــالحیـــاة اال ان 
. على حد سواء الجبین واالنسانیة یندى له 

االســـم الكامـــل ، رقمـــه (االساســـیة بالمعلومـــات االدالء ســـوء االســـیر االتفاقیـــة تلتـــزم وال 
لتلـك كتـرث الیـوم ال تاصبحت الدولة الحاجزة لكن ) المیالدتأریخ العسكریة ، ، الرتبة بالجیش 
لقـــاء قیــــامهم مـــنهم بغـــرض االنتقــــام ونفســـي بشـــكل جســــدي االســـرى واالحكـــام فتعــــذب المـــواد 

او لغــرض او دینیــة او قومیــة عنصــریة او الســباب مشــاركتهم مــع قــوات بالدهـم اثنــاء بـواجبهم 
. االنساني مبادئ القانون الدولي الذي یخالف بلدهم معلومات ضد مكصدر استخدامهم 

االول املبحث 



٣

احلرب وحقوقهم اسرى 
المطلب االول 

الحرب وحقوقهم اسرى ماهیة 
وال الخصـــم او فـــي ایـــدي ) العـــدو(الطـــرف اتالخـــر یقـــع فـــي قبضـــة كـــل مقاتـــل یعتبـــر 

تحـت تبویـب یقعـون اخـرى وانمـا هنـاك فئـات القـوات المسـلحة علـى افـراد التعریـف هذا یقتصر 
او او سـلطة االفـراد ال تحـت وصـایة لـة العـدو دو سـلطة ان یكونوا تحت الحرب ویراعى اسرى 

معــاملتهم عــن كیفیــة مســؤولیة الحــاجزة الدولــة تعتبــر ك ، لــذل)١(التــي اســرتهمالعســكریة الوحــدة 
فـي منطقـة تقـع الـى معسـكرات بعـد اسـرهم ممكـن الحـرب فـي اقـرب وقـت اسـرى ترحیـل ویجب 

أ/٤المـادة كمـا نصـت ، )٢(الخطـرمن في مأمن حتى یكونوا القتالعن منطقة تبعد بعدًا كافیًا 
المقــاتلین علــى ان االول مــن البروتوكــول االضــاتفي ٣٤/٣والمــادة الثالثــة جنیــف مــن اتفاقیــة 

عـن المـدنیین وان یـتم تمییـزهم اسـیر الحـرب بوضع یتمتعوا ان یجب القوات المسلحة من افراد 
ـــداء وذلـــك  ـــات عســـمعینـــة او بوضـــع عالمـــة زي معـــین بارت ـــامهم بعملی فقـــدوا واال كریة عـــن قی

: في اآلتي ومزایاهم ویمكن اجمال حقوق االسرى حرب اسرى في ان یكونوا حقوقهم 
مــن كــل طــرف یختارهــا وهــي دولــة الحامیــة الحــرب بواســطة الدولــة حمایــة اســرى یــتم -١

مـــن دولـــة ان تطلـــب الحـــاجزة فالدولـــة دولـــة حامیـــة تعیـــین لـــم یـــتم فـــإذا النـــزاع اطـــراف 
ذلــك فعلــى لــم یتــوفر االتفاقیــة فــإذا ة بمقتضــى ضــالمفرو بــات بالواجان تتكفــل محایــدة 

للقیــــام كاللجنــــة االنســــانیة المنظمــــات تقبــــل خــــدمات ان تطلــــب او ان الــــدول الحــــاجزة 
لعــــام جنییــــف الثالثــــة مــــن اتفاقیــــة ) ١٠-٨(وفــــق المادتــــان الحامیــــة الدولــــة بواجبــــات 

١٩٤٩ .
، الدینیـة والواجبـات الشـعائر ممارسـةحـق ولـه السـیر لوالطبیـة الصحیة توفیر العنایة -٢

وارســالها واســتالم الخطابــات كاســتالم االتثــال بینــه وبــین العــالم الخــارجي تــوفیر ومــع 
. والبرقیات  الطرود 

واغذیـة بمالمـبس تزویـده وان  یـتم یقیم فیها صالحة للسكن التي المعسكرات ان تكون -٣
. كافیة ومناسبة 

. ١٩٤٩من اتفاقیة جنییف ١٢المادة )١(
. ١٩٤٩من اتفاقیة جنییف ١٩المادة )٢(



٤

یـتم منحـه مقابـل اجـر النقل او الخدمات او ة كالزراعببعض االعمال تكلیفه باالمكان -٤
. )١(له

االسـلحة باستثناء الشخصي باستعمالهم الخاصة االدوات بجمیع الحرب اسرى یحتفظ -٥
فــي وتبقــى مــن الغــازات الواقیــة الحربیــة واالقنعــة الحربیــة وكــذلك خــوذهم والمســتندات 

بعـــدتهم تتعلـــق تحتــى لـــو كانــوملبســـهم فـــي تغــذیتهم تســتخدم االدوات بـــالتي حــوزتهم 
بهــم یــتم الوثــائق الخاصــة فقــدان وفــي حــال بوثــائقهم مــع احتفــاظهم العســكریة الرســمیة 

الشــارات مــن اســرى الحــرب تجریــد وال یجــوز ، بهــا مــن قبــل الدولــة الحــاجزة تزویــدهم 
ال ، كمــا او عاطفیــة شخصــیة قیمــة التــي لهــا او االدوات والرتــب العســكریة والنیاشــین 

تقییـد بعـد المسـؤول بصـدره الضـابط یحملها االسرى إال بـأمر تي النقود السحب یجوز 
ایصــاًال صــاحب المبلــغ تســلیم یــتم علــى اثــره خــاص فــي ســجل وبیــان صــاحبه المبلــغ 

كــور ١یعطــي ایصــال المــذالشــخص الــذي اســم ومقــروء واضــح فیــه بخــط یبــین مفصــًال 
عملــه ن نــوع مــتكــون مبــالغ أي لحســاب االســیر وتحفــظ . یتبعهــا التــي والوحــدة ورتبتــه 

.)٢(على طلب االسیربناءًا العملة او تحول الدولة الحاجزة 
االحـــوال ویجـــب ان فـــي جمیـــع وشـــرفهم فـــي احتـــرام اشخاصـــهم الحـــق الحـــرب الســـرى -٦

وان یلقــــین معاملــــة ال تقــــل لجنســــهن الواجــــببكــــا االعتبــــار االســــیرات تعامــــل النســــاء 
المدنیــة اهلیــتهم بكــل الحــرب اســرى ویحــتفظ الرجــال التــي یلقاهــا المعاملــة عــن مالئمــة 

الحقـوق ممارسة تقیید الحاجزة للدولة وال یجوز في االسر وقوعهم لهم عند التي كانت 
. االمریقتضیه الذي اال بالقدر خارجه او في اقلیمها ، سواء االهلیة التي تكفلها هذه 

حـاجزة الالدولة تقترف ان ویحظر ، االوقات في جمیع معاملة انسانیة یجب معاملتهم -٧
انتهاكـــًا ، ویعتبـــر اســـیر فـــي عهـــدتها مـــوت یســـبب غیـــر مشـــروع او اهمـــال فعـــل الـــي 

اخضــاعه او حــرب لتشــویه بــدني أي اســیر تعــریض وال یجــوز لهــذه االتفاقیــة جســیمًا 
االوقــات فــي جمیــع االســرى حمایــة مــن أي نــوع كــان ویجــب او علمیــة لتجــارب طبیــة 
. )٣(او التهدیداعمال العنف ضد جمیع وعلى االخص 

. ٣٨-٣٦، ص١احمد ابو الوفا ، النظریة العامة للقانون الدولي االنساني ، ط)١(
. اتفاقیة جنییف الثالثة ) ٦٤(المادة )٢(
. اتفاقیة جنییف الثالثة ) ١٨-١٧-١٣(المادة )٣(



٥

فیبهـــا قـــد یتعـــرض حـــرب الـــى منـــاطق أي اســـیر كـــان ارســـال فـــي أي وقـــت ال یجـــوز -٨
بعـــض لجعـــل وجـــده ، او اســـتغالل فیهـــا او ابقـــاؤه . القتـــال منطقـــة الـــى نیـــران االســـیر 
علـى من ذلـك ، بل على العكس من العملیات الحربیة في مأمن او المناطق االمواقع 

مــن مالجــئ المحلیــین المــدنیین فر للســكان لمــا یــو وبقــدر مماثــل ان تــوفر االســر دولــة 
. من الغارات الجویة للوقایة 

فیهـــا كـــل تتـــوفر فـــوق االرض مقاومـــة ابنیـــة الحـــرب اال فـــي اســـرى اعتقـــال ال یجـــوز -٩
اال فـي حـاالت اصـالحیة فـي سـجون اتعقـالهم ، وال یجـوز والسالمة الصحة ضمانات 
ب فــي المعتقلــین لحــر افصــل اســرى ، ویجــب انفســهم االســرى مصــلحة تبررهــا خاصــة 

. مالئمة لهم اال مناخ اكثر ضار بهم یكون المناخ في مناطق غیر صحیة او 
لجنســــیاتهم او اقســــام المعســــكرات تبعــــًا اســــرى الحــــرب فــــي المعســـكرات یـــتم جمــــع -١٠

للقـــوات الحـــرب التـــابعین عـــن اســـرى فصـــلهم علـــى شـــرط ان ال یـــتم ولغـــاتهم وعــاداتهم 
. )١(اال بموافقتهمعندما اسروا التي كانوا یقیمون فیها المسلحة 

المطلب الثاني 
االتفاقیة بموجب الحمایة نطاق 

١٩٤٩لسـنة الثالثـة جنیـف من قبـل واضـعوا اتفاقیـة مفهوم اسیر الحرب تم توسیع 
الملیشــــیات افــــراد مفهــــوم اســــیر الحــــرب واعتبــــرت االتفاقیــــة حیــــث حــــددت المــــادة الرابعــــة مــــن 

النـــزاع ینتمـــون الـــى اطـــراف المنظمـــة الـــذین المقاومـــة صـــر وعنااالخـــرى المتطوعـــة والوحـــدات 
فــي علــى ان تتــوفر . ام الارضــهم محتلــة وســواء كانــت ام داخلهــا خــارج ارضــهم كــانوا ســواء 
ســـالح ، ممیـــزة ، عالمـــة قیـــادة مســـؤولة (االربعـــة التقلیدیـــة االشـــخاص الشـــروط هـــؤالء جمیـــع 
او الوحـدات افـراد القـوات المسـلحة ثناء یـتم اسـت، ولـم ) الحـرب واعرافهـا احكام ومراعاة ظاهر 

ــــة ال تعتــــرف لحكومــــة او ســــلطة القــــوات النظامیــــة وافــــراد االخــــرى المتطوعــــة العســــكریة  الدول
جـزءًا منهـا مباشـرة المسـلحة دون ان تكـون القـوات التي تتبع الى العناصر بها اضافة الحاجزة 

بــالتموین والقــائمین ي الحــرب ، ومراســلالحربــي اطقــم الطیــران ضــمن الموجــودین مثــل المــدنیین 

. اتفاقیة جنییف الثالثة ) ٢٣-٢٢-١٨(المادة )١(
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مــن طــرف مســلحًا ترخیصــًا جمیعــًا هــؤالء ان یحمــل شــرط بموافقــة القــوات المســلحة والمكلفــین 
. )١(القوات التي یتبعونها 

المـــدني الطـــراف والطیـــران التجاریـــة اطقـــم البحریـــة عناصـــر مـــن ذلـــك وال یســـتثنى 
احكــام القــانون بموجــب افضــل ملــة لهــم معااذا لــم تكــن ومســاعدوهم القــادة ومــن ضــمنهم النــزاع 
اسـیر الحـرب فـي معاملـة لهمـا الحـق اخـریتین فئتـین الثالثـة ، وتطبیـق اتفاقیـة جنیـف )٢(الدولي

: وهما السیر الحرب القانونیة بالصفة على الرغم من عدم تمتعهم 
ولـــة درأت اذا للبلــد المحتـــل للقــوات المســـلحة تـــابعین او كـــانو الـــذین یتبعــون االشــخاص : اوًال 

االمــر فــي بــادئ قــد تــركتهم احــرارًا حتــى لــو كانــت انتمــائهم بســبب اعتقــالهم ضــرورة االحــتالل 
هـؤالء فـي حالـة قیـام ، وعلى االخـص التي تحتلها الحربیة خارج االراضي سیر االعمال اثناء 

فـي القتـال والمشـتركة المسـلحة التـي یتبعونهـا الى القـوات لالنضمام فاشلة بمحاولة االشخاص 
.الیهم بقصد االعتقال النذار یوجه امتثالهم عدم في حالة او 

دولـة تسـتقبلهم الـذین المـادة فـي هـذه المبینة الى احدى الفئات ینتمون الذین االشخاص : ثانیًا 
أي القــانون الــدولي مــع مراعــاة بمقتضــى باعتقــالهم وتلتــزم فــي اقلیمهــا او غیــر محایــدة محایــدة 
-٨(المـواد احكـام لهـم وباسـتثناء منحهـا الـدول مـن المناسـب ترى هذهقد اكثر مالئمة معاملة 

الحامیـــة بالـــدول المتعلقـــة واالحكـــام ) ١٢٦-٩٢-٦٧-٥٨(والمـــواد ٣٠مـــن المـــادة ) ١٥-١٠
او غیـــر المحاربـــة المحایـــدة بـــین اطـــراف النـــزاع والـــدول سیاســـیة هنـــاك عالقـــات تكـــون عنـــدما 
التـي ینتمـي النـزاع الطـراف یسـمح ئمـة فانـه قاالعالقـات السیاسـیة تلـك امـا اذا كانـت . المعنیـة 

هـــذه بمقتضـــى ازائهـــم التـــي تقــوم بهـــا الدولـــة الحامیـــة بممارســـة المهـــام االشـــخاص الیهــا هـــؤالء 
. )٣(والقنصلیةالساسیة والمعاهدات لالعراف طبقًا االخالل بالواجبات دون االتفاقیة 

رغـــــم مشـــــاركتهم وفـــــق القـــــانون الـــــدولي االنســـــاني ال یـــــتم حمیـــــاتهم وهنـــــاك فئـــــات 
: المسلح في النزاع وانخراطهم 

ویشـارك النزاع الحد اطراف في القوات المسلح غیر االعضاء االشخاص ، وهم المرتزقة -١
ویـتم تحفیـز فـي النـزاع لیقاتـل خصیصـًا ویـتم تجنیـده العدائیـة في االعمـال مباشر وبشكل فعًال 

. ٨٦-٨٥، ص٢٠٠٥، ٥عامر الزاملي ، محاضرات في القانون الدولي االنساني ، ط)١(
. ٨٧-٨٦عامر الزاملي ، محاضرات في القانون الدولي االنساني ، مصدر سابق ، ص)٢(
. ٣٧، ص٢٠٠٦، القاهرة ، ١ریة العامة للقانون الدولي االنساني ، طالنظ: احمد ابو الوفا )٣(
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مـن رعایـا ان ال یكـون ویشـترط مفـرط عـن طریـق المـال وبشـكلفي االعمـال العدائیـة المرتزقة 
فـي قواتهـا عضـوًا بوصـفه بـل علیـه احـد اطـراف النـزاع بـاقلیم یسـیطر وال متوطنـًا طرفي النزاع 

. المسلحة 
فـــي ، رغبـــة طـــابع دولـــي ذات مســـلحة فـــي نزاعـــات المرتزقـــة یشـــترك مـــا وعـــادة  

مـن اجـل معـین بلـد لغـزو السـلم فـي وقـت بهـم االسـتعانة ویـتم . شخصـیة علـى مزایـا الحصول 
لمـدنیین او لمنـع ممارسـة االرهـاب السـكان او او لشل الحیاة االقتصـادیة قلب نظام الحكم فیه 

اســتخدام نظــام القــذافي فــي علــى ذلــك حــدیث مثــال وابــرز )١(مصــیرهتقریــر مــا لحقــه فــي شــعب 
. یة لیبیا قبل سقوطه للمرتزقة االفارقة للمشاركة في النزاع المسلح اثناء الثورة اللیب

بجمـــع المظـــاهر الكاذبـــة الـــى بعـــض او بـــاللجوء مـــن یقـــوم ســـرًا والجاســـوس : الجواســـیس -٢
محـدد هـذا االمـر شـروط وهنـاك العـدو ، لسـیطرة الخاضـعة في االراضـي العسكریة المعلومات 

ان یقــوم ینتمــي الیهــا ، وعلیــه التــي للقــوات المســلحة للــزي العســكري مرتــدیًا ان ال یكــون اولهــا 
وظـاهرة بطریقـة علنیـة تـم ذلـك ذا إفـوبالتـالي مظـاهر كاذبـة غطاء او تحت سرًا مادي البالفعل 

عســكریة فاننـا بعــد جمـع معلومــات زیهـم العســكري یرتــدون المسـلحة مـن القــوات افــراد بواسـطة 
. مجسسًا ولیس 

فـي ان لهـم الحـق كجواسـیس لـیس ضـبطهم یـتم الـذین ان االشـخاص ومن المعلوم 
تبناهــا التــي الحــرب البریــة مــن قــوانین ٢٣المــادة مــا اكدتــه حــرب وهــو یــتم معــاملتهم كاســرى

جنیــف اتفاقیــة لشــروط الجاســوس خضــوع عــدم ، وال یعنــي ١٨٨٠عــام القــانون الــدولي مجمــع 
ـــتم ســـلبه باالســـرى الخاصـــة  ـــه وانمـــا الحقـــوق االنســـانیة ان ی ـــتم معاقبت الســـلطة بعـــد اصـــدالر ی
عــن اعمالــه الــذي ؟؟؟؟؟؟؟؟ فــي الحــرب الجاســوس وال یســألحكمــًا بشــأنه المختصــة القضــائیة 

وهــو یرتــدي كاســیر حــرب اذا ضــبط االســر یعامــل فــي مــرة اخــرى واذا وضــع بالتجســس االبقــة 
رد القـــوات الـــى ان والتـــي اشـــارت ٢٦المـــادة وهـــو مـــا اكتدتـــه لقواتـــه المســـلحة الـــزي العســـكري 

اســــیر حــــرب وتــــتم عــــد بالتجســــس ال یاثنــــاء قیامــــه الخصــــم فــــي قبضــــته یقــــع والــــذي المســــلحة 
. )٢(محاكمته كجاسوس

. ٦٩- ٦٦احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص)١(
. ٦٩- ٦٦احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص)٢(
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املبحث الثاني 
القانوني للمقاتل واسري احلرب الوضع 

المطلب االول 
الدولیة المسلحةالنفسهم في النزاعات تمییز المقاتلین 



٩

قدیمــة فــي العــرف قاعــدة عــن الســكان المــدنیین تمییــز المقــاتلین النفســهم ان شــرط 
، الهـــاي والئحـــة ، اكســـفورد ودلیـــل فـــي اعـــالن بروكســـیل القـــانون الـــدولي تـــم اقرارهـــا و الـــدولي 
، ونصــــت االضــــافي االول والبروتوكــــول الثالثــــة جنیــــف فــــي اتفاقیــــة تقنینهــــا بعــــد ذلــــك وجــــرى 

منهــا عــن الســكان المــدنیین ، النفســهم تمییــز المقــاتلین علــى وجــوب كتیبــات الــدلیل العســكري 
كمـا االول االضـافي البروتوكـول وهو مـا اكـده في النزاع طرفًا حها جنفي لم تكن دول كتیبات 

. اخرى وممارسات الرسمیة بالبیانات ذلك دعم تم 
النظامیـــة ان افـــراد القـــوات المســـلحة واتفاقیـــة جنیـــف الثالثـــة الئحـــة الهـــاي وتـــذكر 

ان ة والوحـدات المتطوعـمـن افـراد الملیشـیات یطلـب فـي حـین . بوضـع اسـیر الحـرب یتمتعون 
االول االضـافي البروتوكـول ویفـرض ، الوضـع من هذا االفادة من اجل اربعة شروطًا وفوا یست

. علـى السـكان المـدنیین النفسـهم او غیـر النظامیـة النظامیـة القوات المسلحة افراد كافة تمییز 
مــن الواضــح ، اال ان اتفاقیــة جنیــف الثالثــةالهــاي او الئحــة نــص فــي ورود مــن عــدم وبــالرغم 

قیـــامهم اثنـــاء المـــدنیین عـــن الســـكان انفســـهم ان یجیـــزوا القـــوات المســـلحة النظامیـــة افـــراد علـــى 
االول بعمل الدول المقبول فـي االضافي ویعترف البروتوكول العسكري الطابع بالعملیات ذات 

المعنیــــین فــــي الوحــــدات طــــرف النــــزاع مقــــاتلي بمعرفــــة العســــكري ارتــــداء الــــزي بشــــأن عمومــــه 
لـم تجعـل جنیـف الثالثـة واتفاقیـة والئحـة الهـاي البروتوكول الخاص مع ان ذات الزي النظامیة 

. بوضع اسیر حربللتمتع واضحًا شرطًا من هذا االمر 
مهم اســوف یــتم اتهــالــزي العســكري النظامیــة افــراد القــوات المســلحة یرتــدي واذا لــم 

وجـدت حیـث١٩٧٤عـام ) سـوار كـافي(وهو ما حدث في قضیة بكونهم جواسیس او مخربین 
الــى كــانوا قــد تســللوا المصــریة المســلحة مــن القــوات ان افــرادًا الصــهیونیة العســكریة المحكمــة 
جواســیس ال یتمتعــون مــدنیًا واعتبــرتهم وهــم مرتــدون زیــًا وشــنوا هجومــًا ) االســرائیلیة(االراضــي 

ان مــن المحكمــة ، وقــد ارتــأت مخربــون علــى انهــم ، ویمكــن محــاكمتهم الحــرب بوضــع اســرى 
علـــى واجبــًا ینطبـــق عــن المـــدنیین انفســـهم المقــاتلین تمییـــز علـــى كــون الموافقــة لمنطقـــي اغیــر 

. )١(النظامیةعلى القوات ، وال ینطبق غیر النظامیة ات المسلحة و الق
تلقــائي یــتم اعتبــارهم مــن حمــل الســالح بشــكل الشــعبیة للــدفاع للهیئــات امــا بالنســبة 

فـــي قـــوة انفســـهم لتنظـــیم تـــوفر الوقـــت دون الل او االحـــتلصـــد العـــدوان وذلـــك البلـــد مـــن ســـكان 

. ٣٣٨-٣٣٧ماري هنكرتس ولویزدوزوالدرین ، القانون الدولي االنساني العرفي ، المجلد االول ، القواعد ، ص–جون )١(
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ــًا الســالح اســرى الحــرب اذا حملــوا یتمتعــون بوضــع ، مقــاتلین مســلحة  قدیمــة وهــذه قاعــدة علن
بروكســـیل والئحـــة لیبـــر واعـــالن فـــي مدونـــة ، تـــم اقرارهـــا الـــدولي االنســـاني العهـــد فـــي القـــانون 

التطبیــق بمــا فیهــا الكتیبــات محــدود یعتبــراالســتئثار الــى ان هــذا الثالثــة قیــة جنیــف ااتفالهــالي 
. )١(حدیثة العهد

المبحث الثاني 
المقاومة والتحرر في حركات انفسهم المقاتلین في تمییز عدم الزام 

فـي النـزاع المسـلح ونظـرًا مواقـف اك نـاالول هاالضـافي بـالبروتوكول وفقًا لما جـاء 
المـدنیین السـكان ان یمیـز نفسـه عـن لح المسـفیها المقاتـل ال یملك العملیات العدائیة ، لطبیعة 

بوصــفه محتفظــًا ویبقــى للهجــوم تحضــیریة عســكریة او عملیــة فــي هجــوم بینمــا یكــون مشــاركًا 
الــذي یبقــى ، وطیلــة الوقــت عســكري اشــتباك أي اثنــاءال یحمــل ســالحه علنــًا علــى ان مقاتــل 
اســـتعدادًا مواقعهـــا فـــي القـــوات بتوزیـــع انشـــغاله اثنـــاء البصـــر علـــى مـــدى للخصـــم مرئیـــًا خاللـــه 
فـي المـؤتمر حاد محل نقاش هذه القاعدة ، وكانت فیه ان یشارك علیه قبیل شن هجوم للقتال 

علیــه وحصــل التصــویت وتــم االضــافیین البروتوكــول اعتمــادًا علــى اثــره الــذي تــم الدبلوماســي 
وذلـكأي دول عن التصـویت وامتناع من قبل دولة واحدة ومعارضة لصالحه صوتًا ٧٣على 
، وذكـرت المملكـة المـدنیین علـى السـكان القـرار هـذا قـد یحدثـه الـذي لبي سـالمن التـأثیر لقلتها 

والمـــدنیین بـــین المقـــاتلین ا؟؟؟؟؟؟ فـــي التمییـــز ان أي . المثـــال علـــى ســـبیل ) U.K(المتحـــدة 
تـــم اال اذا غیـــر مقبـــول هـــذا الخطـــر ان یصـــبح ، ویمكـــن للخطـــر المـــدنیین ان یعـــرض یمكـــن 
دولتــین علــى القــانون باســتثناء بعــد ذلــك الــدول الممتنعــة ، وقــد صــادقت حكــام االبعــض تغییــر 

. بهذا الشأن أي تحفظات ذكر االضافي االول دون على البروتوكول 
الـــدول حاولـــت دول مـــع رؤیـــة ینســـجم الـــى تغییـــر الوصـــول مـــع ضـــرورة وانســـجامًا 

وانـت علـى ثالثـة اجـزاء االستئثار وان تضع وبشكل واضح ومحـددكثیرة ان توضع معنى هذا 
 :

بركــات خاصــة اوضــاع محصــور فــي االســتئثار الــى ان هــذا الكثیــر مــن الــدول اشــارت :اوًال 
. او حرب التحریر الوطنیة المحتلة المسلحة المنظمة ، وفي االراضي المقاومة 

. ٣٣٨-٣٣٧جون ماري ؟؟؟؟؟؟؟؟ولویز دون والدریك ، مصدر سابق ، ص)١(



١١

ــًا  رؤیــة الوالتــي تتضــمن ) رتــي(وبلجیكــا الــى عبــارة یوزلنــدا نو كــل مــن اســترالیا امتیــازات :ثانی
. تقنیة فحسب او استخدام المجردة بالعین 
منــه أي حركــة باتجــاه مكــان سیشــن إلــىإشــارةوهــو ) توزیــع(مصــطلح إلــىاإلشــارةتــم :ثالثــًا 

. الهجوم 
فــــي المــــؤتمر مصــــر واالمــــارات العربیــــة المتحــــدة كــــل مــــن جمهوریــــة وقــــد ذكــــرت 

ـــذي الدبلوماســـي  ـــین البروتوكـــولین الـــى اعتمـــاد ادى ال ـــع (عبـــارة انالمكمل تعنـــي ) القـــواتتوزی
فـي العملیـات قبل البدء الخالق النار مواقعهم في اخذ بها المقاتلون التي یقوم االخیرة الخطوة 
عنـــدما علنـــي فقـــط حمـــل الســـالح بشــكل فعلیــة فــي حـــرب العصـــابات ، امـــا المشـــارك العدائیــة 
. من قبل العدو الطبیعي الرؤیة في نطاق یصبح 
ـــة یـــات المتحـــدة الوالاوضـــحت : خامســـًا  االضـــافي مـــن البروتوكـــول ) ٤٤(ان المـــادة االمریكی
فــي مشـاركتهم خــالل للمقـاتلین انـه ال یجــوز لیكفــل واضـح بشــكل خصـص ان االسـتئثار االول 

عـن المـدنیین في ان یمیـزوا انفسـهم اخفاقهم یستخدموا وان للهجوم للتحضیر عملیات عسكریة 
كمــدنیین فــي مظهــرهم الــذین یســتخدمون قــاتلون ، كمــا یخســر الممفاجــأن فــي الهجــوم كعنصــر 

. كمقاتلین من اجل المساعدة في الهجوم وضعهم هذه الظروف 
كمـاسـابقة الـذكر معارضـتها للقاعـدة واعلنت وبدلت موقفها عادت غیر ان امریكا 

الثالثــة الن الفقــرة االول االضـافي مـن البروتوكــول نفســه ضــد القـرار الكیــان الصـهیوني صـوت 
الــذي االمــرالمــدنیین عــن الســكان نفســه بــان ال یجیــز للمقاتــل تســمح علــى انهــا فســیرها یمكــن ت
یــنص ، كمــا االساســیة مبادئــه واحــد القــانون االنســاني للخطــر ویخــالف روح المــدنیین یعــرض 

بوضــع لــذلك نتیجــة وال یتمتعــون الــذین ال یمیــزون فــان المقــاتلین االول االضــافي البروتوكــول 
علـى یحـق لهـم (جنیـف الرابعـة التفاقیة افضل وفقًا من معاملة ال یفیدون والذین الحرب ىاسر 

فــي محاكمــة الحــق بمــا فــي ذلــك ) ٣٢(فــي الفصــل الــواردة االساســیة بالضــمانات التمتــع االقــل 
. )١(عادلة 

ومـن اهـم هـذه واالسـرى لحمایـة المقـاتلین الهادفـة وهناك اساسیات السـالیب القتـال 
التــي مــن القتــال ووســائل والمــواد والقــذائف االســلحة اســتخدام حظــر ل فــي اســالیب القتــاالقواعــد 
قتالیــة او اســالیب وســائل اســتخدام ، كمــا یحظــر ال مبــرر لهــا او االم اصــابات احــداث شــأنها 

. ٣٤١-٣٤٠ماري هنكرسن ولویز دوز والدریك ، مصدر سابق ، ص–جون )١(



١٢

وطویلــة االنتشــار واســعة بالغــة الطبیعیــة اضــرارًا بالبیئـة تلحــق منهــا ان او قــد یتوقــع یقصـد بهــا 
. االمد 

او لدراسة او تطـویر عند التعاقد النزاع اطراف فیلتزم الجدیدة حة لالسلاما بالنسبة 
مــــا هــــو اســــتخدام بعــــدم للحــــرب للحــــرب او اتبــــاع اســــلوب جدیــــد او اداة اقتنــــاء ســــالح جدیــــد 

. القانون الدولي من قواعد قاعدة او أي البروتوكول وفق محضور 
او او اصـابته الـى قتـل الخصـم التـي تـؤدي الغـدر الـى اسـالیب كما یحظـر اللجـوء 

خیانـة مـع تعمـد الخصـم ثقـة التي تثیـر الغدر االفعال من قبیل ویعتبر الى الغدر باللجوء اسره 
الحمایـة بمـنح التزامـًا علیـه او ان فـي ذلـك الحـق بـان لـه الى االعتقاد الخصم وتدفع الثقة هذه 
عــال التالیــة امثلــة االفوتعتبــر المســلحة فــي المنازعــات القــانون الــدولي التــي تطبــق لقواعــد طبقــًا 

: على الغدر 
خاصــة محایــد او ازیــاء شــارات او عالمــات باســتخدام وذلــك یكفــل الحمایــة بوضــع التظــاهر -أ

.الدول التي لیست طرفًا في النزاعاو یعتبرها من الدول المحایدة باالمم المتحدة او بأحدى 
. او جروح من مرض التظاهر نتیجة عجز -ب
. او االستسالم علم الهدنة تحت ض التفاو التظاهر بنیة -ج
. غیر المقاتل المدني بوضع التظاهر -د

مـن التـي ال تعـد الحـرب االفعـال مـن خـدع وتعتبر ورة الحرب محظوال تعتبر خدع 
قاعـدة بـأي ولكنهـا ال تخـل الـى المخـاطرة او اسـتدراجه الخصـم ال تثیـر ثقـة النهـا افعال الغـدر 

.)١(في النزاع المسلحق من قواعد ذلك القانون التي تطب
ــــات واالبهــــام التمویــــه الســــالیب امــــا بالنســــبة  المعلومــــات وتــــرویج التضــــلیل وعملی

الممیـزة الشـارة اسـتخدام المعترف بها مثل االشارات استخدام ویعتبر الحرب من خدع الخاطئة 
او اشــــارات وال؟؟؟؟؟؟؟؟ االحمــــر بــــن او أي او االســــد او الهــــالل االحمــــر للصــــلیب االحمــــر 

كمــا یحظــر . امــرًا محظــورًا او البروتوكــول االتفاقیــات علیهــا اخــرى تــنص او اشــارات عالمــات 
او كعلــم الهدنــة دولیــًا مــن شــارات مــاهر معتــرف بــه اســتخدام فــي النــزاع المســلح تعمــد اســاءة 

. تجیزه المنظمة الذي النحو على االلالمم المتحدة الممیزة الشارة 

. ١٠٩-١٠٨، ص٢٠٠٩، بغداد ، ٢اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب ط: حسین شكر الفلوجي )١(



١٣

او او الشــــارات او العالمــــات االعــــالم ســــتخدام المســــلحة افــــي النزاعــــات ویحظــــر 
او االزیــاء فــي النــزاع طرفــًا او الــدول التــي لیســت المحایــدة بالــدول الخاصــة االزیــاء العســكریة 

العملیـات العسـكریة او تسـهیل او عرقلـة او لتغطیـة الهجمات اثناء بالخصم المتعلقة العسكریة 
)١( .

اذ یتوجـــب عـــن القتـــال العـــاجز خص الشـــاال وهـــو فـــي االهمیـــة وهنـــاك امـــر غایـــة 
او افصــح بوضــوح الخصــم فــي قبضــة مــن وقــع كــل عــن القتــال عــاجزًا الشــخص ویعــد حمایتــه 

او مـرض اخـر بسـبب جـروح علـى نحـو عـاجزًا واصـبح او فقـد الـوعي فـي االستسـالم عن نیته 
عــن الحــاالت فـي أي مــن هـذه یحجــم ان ، شــریطة عــن نفسـه علــى الـدفاع غیـر قــادر ومـن ثــم 

مهاجمـة ان یـم فـال یجـوز لمسـتقلوا الطـائرات اما بالنسبة الفرار ال یحاول وان عمل عدائي أي 
اقلـیم لالرض فـي لدى وصوله فرصة االستسالم م؟؟؟؟؟؟ واتاحت من طائرة بالمظلة من هبط 
وال تسـري ؟؟؟؟؟؟؟ عمـًال عـدائیًا انـه یتضـح مـا لـم قبـل مهاجمتـه ، وذلك علیه الخصم یسیطر 

. )٢(عدائیةلى ؟؟؟؟؟؟؟ المحمولة جوًا النها باالصل عهذه الحمایة 

املبحث الثالث
حالة االسر انتهاء 

المطلب االول 
بلد محاید او ایوائهم في الى بالدهم اعادة االسرى 

بـان تعیـد الثالثة جنیف الثالثة ووفقًا للفقرة وفق اتفاقیة الدول اطراف النزاع التزمت 
عـــن العـــدد او بغـــض النظـــر الـــى اوطـــانهم وجـــروح خطیـــرة مراض بـــاالمصـــابین الحـــرب اســـرى 
مـن المـادة االولـى وفقـًا للفقـرة مـن السـفر مـا یمكـنهم الصـحیة على ان ینالوا مـن الرعایـة الرتبة 

. ١١٠-١٠٩مصدر سابق ، صحسین شكر الفلوجي ،)١(
.١١٠حسین شكر الفلوجي ، مصدر سابق ، ص)٢(



١٤

التـــي اتخـــذت مـــع الـــدول بالتعــاون العدائیـــة االعمـــال خــالل فتـــرة وتعمـــل اطـــراف النـــزاع الثالثــة 
مـن اجـل القیـام العـداء بموضـوع معنیـة المحایدة لدولة على ان تكون هذه اعمل كمنهج الحیاد 
فـي علـى مـا جـاء بناء العملیة تلك والقیام بتنظیم والجرحى المرضى ایواء اسرى الحرب بعملة 
االسـرى الى إعـادة ترمي اتفاقات عقد على ذلك عالوة ویجوز لها الثالثة من المادة ) ٢(الفقرة 

ان یعــاد اذ ال یجــوز فــي بلــد محایــد او حجــزهم ر فــي االمــمــدة طویلــة قضــوا الــذین االصــحاء 
. العدائیة االعمال اثناء الى بلده ضد ارادته االسیر 

ـــة وقـــد اشـــارت  ـــة الـــى مجموعـــة مـــن الشـــروط ؟؟؟؟؟؟؟ االســـرى اتفاقی جنیـــف الثالث
: في اآلتي یمكن ایجازها 

 هم وتتطلــب حــالتللتوقعــات الطبیــة خــالل عــام مــن شــفائهم المیــؤس والمرضــى الجرحــى
. بشدة قد انهارت او البدنیة ان حالتهم العقلیة العالج ویبدوا 

 قـد او البدنیـة العقلیـة یبـدو ان حـالتهم ، والـذین والمرضى المیـؤس مـن شـفائهم الجرحى
. بشدة انهارت 

 بشـــدة اال ان حـــالتهم العقلیـــة او النفســـیة انهـــارت تـــم شـــفائهم الـــذین الجرحـــى والمرضـــى
. )١(وبصفة مستدیمة

وفقـًا لمجموعـة محایـد في بلد االسیر الى بلده بعد ایوائه یعاد یجب ان وبوجه عام 
: في اآلتي یمكن اجمالها من الضوابط 

لفحـــص االختصـــاص مختلطـــة طبیـــة لجـــان یـــتم تعـــین االعمـــال العدائیـــة عنـــد نشـــوب -١
حالـة علـى حـدة مـع كـل یتناسـب قـرار لیتم اتخاذ الحرب من اسرى والمرضى الجرحى 
الئحــة الحكــام طبقــًا واختصاصــاتهم واجبــاتهم وتحدیــد اللجــان هــذه تعیــین یــتم علــى ان 

.یتم وضعها مسبقًا 

. ٥٧- ٥٦من اتفاقیة جنیف الثالثة ، ص) ١١٠- ١٠٩(المادة )١(



١٥

علیهــا الدولــة تتفــق محایــدة ودولــة االســرى والدولــة التــي یتبعهــا الحــاجزة الدولــة تحمــل ت-٢
فـي اسـرى الحـرب من اجل عقد اتفاقات تمكن من حجـز والت یتبعها االسرى الحاجزة 
. الى ان تنتهي االعمال العدائیة المذكورة یدة الدولة المحااراضي 

لبلـده المباشـرة لشـروط االعـادة مسـتوفیًا بحیـث اصـبح حالته الصـحیة من تدهورت كل -٣
 .

التـــي الحـــاالت ماهیـــة لتحدیـــد بـــین اطـــراف النـــزاع المعنیـــة خاصـــة اتفاقیـــة تعقـــد اذا لـــم -٤
او ى الـــوطن الـــالمباشـــرة االعــادة تســـتوجب والتـــي او المرضــى ضـــمن العجـــز تصــنف 
تــرد فــي التــي المبــادئ لمجموعــة الحــاالت وفقــًا تســویة هــذه یــتم فــي بلــد محایــد االیــواء 
او الـى اوطـانهم بشـكل مباشـر الحـرب والجرحـى اسـرى المتعلق باعـادة االتفاق نموذج 
بــین باالتفاقیــة تلحــق والتــي اللجــان الطبیــة اضــافة الــى الئحــة فــي بلــد محایــد ایــوائهم 
. البلدین 

ورت حالتــه الصــحة والنفســیة والعقلیــة بحیــث اصــبح مســتوفیًا لشــروط المباشــرة مــن تــده-٥
لهــــا االســــیر نفقــــات االعــــادة الــــى الدولــــة التــــي ینتمــــي علــــى ان تتحمــــل . )١(الــــى بلــــده

اوطــانهم او نقــاهم الــى بلــد محایــد ابتــداء مــن حــدود الدولــة الحــاجزة وال یجــوز ان یعــاد 
. )٢(خدمة العسكریة العامةاالسیر الذي تم فك اسره الى الاستخدام 

الثاني المطلب 
االعمال العدائیة بعد انتهاء الى بلدانهم االسرى اعادة 

عـن االفـراج اوامر التي راعت من المواد الثالثة الى مجموعة اتفاقیة جنیف نصت 
ة بــالفقر علـى مـا جـاء بنــاء الفعلیـة العدائیـة االعمـال بعـد انتهــاء ا؟؟؟؟؟؟؟؟ الحـرب ودون اسـرى 

وفـي الحـالتین النزاع بعد انتهاء تتبع االلیة التي تبین النزاع بین اطراف معقدة من اتفاقیة ) ٧(

. ٥٨-٥٧، ص) ١١٣-١١٢-١١١(المواد : اتفاقیة جنیف الثالثة )١(
) . ٥٩-٥٨(مصدر سابق ، ص ) ١١٧-١١٦-١١٥-١١٤( اتفاقیة جنیف المواد )٢(



١٦

ـــدابیر االســـرى اطـــالع یتوجـــب الســـابقتین  ـــى الت ـــى ان المقـــررة عل ـــین النقـــل تكـــالیف تـــوزع عل ب
: بما یأتي اجمالها یمكن وفقًا لمجموعة من المبادئ عادلة وبطریقة الجانبین 

الحـرب نقـل اسـرى تكـالیف الحاجزة الدولة ان تتحمل متجاورتان غیر دولتان الاذا كانت -أ
االخـرى بالتكـالیف یتعلـق امـا فیمـا بحـري مینـاء اقـرب او الـى حدودها ولغایة في اقلیمها 

كمبـرر اتفاقیـة ان یـتم اسـتخدام في أي حـال وال یجوز المعنیة االطراف على عاتق فیقع 
. الحرب الى اوطانهم اسرى بإعادة والخاصة التاخیر من صور أي صورة 

الیهــا اعادتــه تكــالیف یتبعهــا االســیر التــي الدولــة تتحمــل متجاورتــان الــدولتان اذا كانــت-ب
. الدولة الحاجزة من حدود ابتداء 

لـم بعمـالت اجنبیـة او مبـالغ قیمـة ذات أي اشیاء اعادة ضرورة االتفاقیة ولم تغفل 
وذلــك بمقتضــى مــن قبــل الدولــة الحــاجزة االســیر مــن ســحبتتحــول الــى عملیــة الدولــة الحــاجزة 

. )١(من اتفاقیة جنیف الثالثة) ١١٨(المادة 
قــــد تكـــون وطـــرود واي مراســـالت خصـــیة الشادواتـــه لالســـیر بأخـــذ ویســـمح كـــذلك 

بشــكل االعــادة الــى الــوطن ذلــك ظــروف اذا اســتدعت وزنهــا یــتم تحدیــد علــى ان الیــه وصــلت 
بحمــل مــا ال لالســیر االحــوال فــي جمیــع ویــرخص معقــول غیــریحملــه نحــو یمكــن االســیر ان 

الدولــة ةفــي عهــدتتــرك فانهــا الشخصــیة االســیر متعلقــات امــا فیمــا یخــص كغــم ٢٥عــن یقــل 
لالسیر بمجرد ان تقوم بعقد اتفاقًا مـع دولتـه بشـان هذه الدولة بإرسالها ان تقوم بشرط الحاجزة 

. یتطلبها النقل والتكالیف التي طرق نقلها 
فیحـق لـذلك البلـد الحجـز فـي بلـد جنائیـة اسیر الحـرب جریمـة ما في حال ارتكاب ا

فتــرة انتهــاء اال بعــد االفــراج عنــه القضــائیة ضــده وال یــتم االجــراءات ویــتم اتخــاذ القیــام بحجــزه 
او تنفیـــذ المحاكمـــة انتهـــاء لغایـــة تجـــازهم حیتقـــرر االـــذین االســـرى اســـماء ویـــتم تبـــادل العقوبـــة 
اعــادتهم الــى والعمــل علــى تــأمین والمفقــودین للبحــث عــن االســرى كیل لجــان ویــتم تشــالعقوبــة 

. )٢(الوطن في اقرب وقت
المطلب الثالث 

الحرب اسرى وفاة 

) .٦٠(مصدر سابق ، ص ) ١١٩-١١٨( تفاقیة جنیف المواد ا)١(
) ٦٠(، مصدر ساتبق ، ص) ١١٩(اتفاقیة جنیف المادة )٢(



١٧

یسـتوفي شـروط اسیر الحرب بشـكل وصایا یتم تدوین اسیر الحرالب وفاة في حال 
الدولـة الحاطـة الزمـة الالتـدابیر بلدة علـى ان یـتم اتخـاذ وتشریعات لمقتضیات وفقًا الصالحیة 

الى الدولة الحامیة وترسـل ابطاء دون الوصیة ویتم تحویل والشروط المقتضیات بتلك الحاجزة 
. صورة موثقة وطبق االصل الى الوكالة المركزیة لالستعالمات 

یـــتم قـــوائم او علـــى شـــكل مســـبقًا معـــد لنمـــوذج وفقـــًا الوفـــاة شـــهادة ارســـال كمـــا یـــتم 
فـي االسـر توفـوا الحـرب الـذین جمیـع اسـرى تشـمل اسـماء المسؤول ط من قبل الضاباعتمادها 

وجمیــع المعلومــات ؟؟؟؟؟؟؟؟ الوفــاة وتاریخهــا وســبب الوفــاة ومكــان الــدفن وتاریخــه مــع تحدیــد 
اثبــات حالــة بقصــد للجثــة شــخص طبــي عملیــة الــدفن یســبق المقــابر علــى ان الالزمــة لتمییــز 

اسـرى المتـوفي عنـد اللـزوم الـى مكتـب بـات هویـة تقریـر واثیمكـن مـن وضـع الوفاة االمر الذي 
. من اتفاقیة جنیف الثالثة) ١٢٢(في المادة لما جاء وفقًا الحرب ببلد المنشأ 

فـي توفـوا الحـرب الـذین مـن ان اسـرى ان تتأكـد الحـاجزة سلطات على الكما یتعین 
ویــتم مقــابرهم م احتــرام ویــتالدینیــة لشــعائرهم امكــن طبقــًا واذا الواجــب بــاالحترام قــد دفنــوا االســر 

ویفضـل علیهـا فـي أي وقـت بشكل یمكن مـن االسـتدالل ویتم تمییزها أي اعتداء ضد صیانتها 
.معینة في مكان واحدالمتوفین الذین یتبعون دولة دفن االسرى ان یتم 

فیهــا تســتدعي الحــاالت التــي باســتثناء فردیــة فــي مقــابر كــذلك ویــتم دفــن االســرى 
الصـحیة الحـاالت اال فـي حـرق الجثـث كـذلك وال یجـوز مقـابر جماعیـة استخدام قهریة ظروف 
علــى او بنــاء المتــوفي االســیر بدیانــة او عقیــدة متصــلة الســباب او ذلــك التــي تقتضــي القهریــة 
. )١(الوفاةبیان االسباب التي دعت الى ذلك في شهادة على ا یتم الشخصیة رغبته 

مـن االسـتدالل لكـي تـتمكن بالمقـابر ة خاصادارة انشاء الحاجزة من الدولة ویطلب 
ـــابر  ـــى المق ـــدفن المعلومـــات المتعلقـــة وتســـجیل عل ـــابر بال ـــغ ویـــتم والمق ـــة التـــي یتبعهـــا تبلی الدول

امـاكن او فـي فـي تلـك المقـابر المـدفونین باالسـرى المتعلقـة والمعلومـات المقـابر بقوائم االسرى 
فـــي االتفاقیـــة طرفـــًا مـــا كانـــت اذاعلـــى االقلـــیم التـــي تســـیطر الدولـــة علـــى ان تتحمـــل اخـــرى 

لهــا جثــث والتــي تتعــرض كافــة التحركــات الالحقــة مســؤولیة العنایــة بتلــك المقــابر ویــتم تســجیل 
. االسرى 

) . ٦٢- ٦١(، مصدر سابق ، ص) ١٢٠(المادة )١(



١٨

بشأن أي وفاة او جرح خطیـر یقـع اجراء تحقیق رسمي من الدولة الحاجزة ویطلب 
ال وفـاة اخـر او بشـان او أي شـخص حـرب آخـر او اسـیر على اسیر الحـرب مـن قبـل حـارس 

الشـهود اقـوال اخـذ ویـتم الحامیـة الـى الدولـة اخطار  عـن الموضـوع ارسال ویتم یعرف اسبابها 
. الى الدولة الحامیةهذه االقوال تقریر یتضمن اقوال اسرى الحرب ویتم ارسال وخصوصًا 

اتخـاذ الحـاجزة علـى الدولـة او اكثـر وجـب اثبـات التحقیـق ادانـة شـخص وفي حـال 
. )١(المسؤولیناو االشخاص ضد الشخص القضائیة االجراءاتجمیع 

اخلامتة 
نطـــاق الحـــرب والحقـــوق التـــي یتمتعـــون بهـــا فـــي اســـرى علـــى ماهیـــة بعـــد التعـــرف 

فــــي بــــین المقــــاتلین التمییــــز االتفاقیــــات ووضــــعهم القــــانوني وكیفیــــة وبموجــــب القــــانون الــــدولي 
یمكـــن اجمالهـــا فـــي مـــن االســـتنتاجات الـــى مجموعـــة تـــم التوصـــل الدولیـــة المســـلحة النزاعـــات 

: اآلتي
مــن قبــل ومنتزعــة حقــوق االســرى مصــادرة الــدولي نجــد ان اســتقراء الواقــع مــن خــالل -١

او الســباب فــي النــزاع منــه لمشــاركته انتقامــًا وبــدنیًا نفســیًا یــتم تعذیبــه فاالســیر الــدول 
. او دینیة طائفیة 

یطلـق یمكـن ان في منـاطق هم واحتجاز ضد بالده معلومات كمصدر االسیر استعمال -٢
. من قبل الدول الحاجزة دون اكتراث الخطورة علیها صفة 

) .٦٣-٦٢(، مصدر سابق ، ص) ١٢١- ١٢٠(المادة )١(



١٩

بــال االســرى للتصــرف بحقــوق مطلقــة بصــالحیات ال تتمتــع الحــاجزة ان الــدول اتضــح -٣
. یجب التقید بها احكامًا هناك ان 

نقــــاط بـــثالث یمكـــن انجازهــــا الباحــــث الـــى مجموعـــة مــــن التوصـــیات كمـــا توصـــل 
: رئیسیة 
. دور المنظمات الدولیة المعنیة بحقوق االنسان واطالق الصالحیات لها توسیع -١
او كانــت المعنیــة بحقــوق االنســان حكومیــة الجهــات الــزام یــتم مــن خاللهــا وضــع آلیــة -٢

. ومحكمة العدل الدولیة المختصة الى المنظمات دوریة تقاریر برفع دولیة 
. غیر موقعة على االتفاقیة كانت دولهم وان باتفاقیة روما الدول على التقید اجبار -٣


