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  التمییز بین القانون الدولي اإلنساني 
  والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

٢٢٣    

  ـــــــــــــــــــــ
دراســة فــي القــانون الــدولي االنــساني والقــانون " بحــث مــستل مــن أطروحــة الــدكتوراه الموســومة (*)

   .٦/١/٢٠٠٥مقدمة من كلیة القانون ، جامعة الموصل في ، " الدولي لحقوق االنسان
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  المبحث األول
  تعریف القانونین 
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  المطلب األول 
  تعریف القانون الدولي اإلنساني 





 













 

                                                        
  :انظر) ١(

- Dr. Ramesh Thakur, ”Global norms and int. humanitarian law” int. review of   red 
cross, icrc, Geneva, Vol. 83, No. 841, 2000, P. 19  

، دار الحامـد ، عمـان " حقـوق اإلنـسان والقـانون الـدولي اإلنـساني"فیصل شطناوي ، . انظر د) ٢(
  . ١٩٠ ، ص٢٠٠١، 

الناشــر ، " احتــرام القــانون الــدولي اإلنــساني وكفالــة احترامــه"انظــر مطبــوع االتحــاد البرلمــاني ، ) ٣(
  .٩ ص ،١٩٩٩، ) ١(اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، جنیف ، رقم 
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ضـمن مجلـد حقـوق اإلنـسان " المدخل إلى القـانون الـدولي اإلنـساني"ان مریبوط ، زید. انظر د) ١(

. محمــود شــریف بــسیوني ود. إعــداد كــل مــن د" دراســات حــول الوثــائق العالمیــة واإلقلیمیــة"، 
عبد العظیم الوزیر ، دار العلم للمالین ، بیروت ، المجلـد الثـاني ، . محمد السعید الدقــاق ود

  .١٠٠ ، ص١٩٩٨ ، ٢ط
" تـاریخ القـانون الـدولي اإلنـساني والقـانون الـدولي لحقـوق اإلنـسان"محمد نـور فرحـات . انظر د )٢(

، ضمن كتاب دراسات في القـانون الـدولي اإلنـساني إعـداد نخبـة مـن المتخصـصین والخبـراء 
  .٨٤ ، ص٢٠٠٠ ، ١مفید شهاب ، دار المستقبل العربي ، بیروت ، ط. ، تقدیم د
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لیندســي ، نــساء یــواجهن الحــرب ، الناشــر اللجنــة الدولیــة للــصلیب األحمــر ، انظــر شــارلوت  )١(

  .١٨ ، ص٢٠٠٢جنیف 
  : ، على الموقع٢، ص" القانون الدولي اإلنساني"انظر بحث القاضي جمال شهلول ) ٢(

www.ism_justice.hat.tn/ar/for.initiale/dih.doc 
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  المطلب الثاني
القانون الدولي لحقوق اإلنسان 







 











 





                                                        
  .٨٥ص-٨٤محمد نور فرحات ، المصدر السابق ، ص.انظر د) ١(
الحمایة الجنائیة لحقوق اإلنسان دراسة مقارنة في ضوء "خیري احمد الكباش ، . انظر د) ٢(

، دار الجامعیین ، القاهرة ، " أحكام الشریعة اإلسالمیة والمبادئ الدستوریة والمواثیق الدولیة
  .٢٢٩ ، ص٢٠٠٢
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انون الــدولي اإلنــساني القــ"عبــد اللطیــف بــن ســعید الغامــدي ، تعریفــه الــوارد فــي بحثــه .انظــر د) ١(

المقــدم إلــى مــؤتمر حقــوق اإلنــسان فــي الــسلم " وقــانون حقــوق اإلنــسان مــن منظــور إســالمي
 ، علـى ١ ، ص٢٠٠٣/تـشرین األول/١٤والحرب المنعقد في المملكـة العربیـة الـسعودیة فـي 

  : الموقع
www.hrpw.org/news_1.htm 

القـانون الـدولي اإلنـساني وقـانون حقـوق "ثـه جعفر عبد السالم ، تعریفه الـوارد فـي بح. انظر د) ٢(
  . ، على الموقع المذكور أعاله١المقدم إلى المؤتمر أعاله ، ص" اإلنسان

، " بدایـة ظهـور المـواطن العـالمي: محكمة الجنایـات الدولیـة "منصور الجمري . راجع بحث د) ٣(
  : ، على الموقع٢ ، ص٢٠٠١

http://www.balagh.com/islam/4m0oeggo.htm  
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  المبحث الثاني 
  عالقة القانونین بمبادئ في القانون الدولي العام 

 

 

 













                                                        
  .٢٣انظر شارلوت لیند سي ، مصدر سابق ، ص) ١(
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  المطلب األول
  عالقة القانونین بمبدأ سیادة الدول 



 





 



 





                                                        
محمـــد طلعـــت الغنیمـــي ، الغنیمـــي فـــي قـــانون الـــسالم ، منـــشأة المعـــارف ، اإلســـكندریة ، . د) ١(

  .٦٨٨ ، ص١٩٧٠
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القـــانون الـــدولي العـــام ، منـــشأة المعـــارف ، اإلســـكندریة ،  .علـــي صـــادق أبـــو هیـــف ،  ،. د) ١(

   .١٢٠ ص،١٩٩٣
)٢(  Francois Rigaux, "Le droit international, instrument de La action humanitaire", 

Revue culturelle int. editee Par lassocian pour Ledition et la diffusion de 
transeuropeenns, No. 18, Paris, Frans, 2000,P. 71.  

اشـــر وحـــدة الطباعــــة مـــدخل إلـــى القـــانون الـــدولي اإلنـــساني ، النعـــامر الزمـــالي ، . انظـــر د) ٣(
  .  ٧٩ و ص٧٨ ، ص١٩٩٧، واإلنتاج الفني في المعهد العربي لحقوق اإلنسان ، تونس
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 ، مــن ٢٨/ ، م٢٧/ ، م٢٥/م) أ ، ب ، ج ، د ، هـــ ، و ، ز( بفقراتهــا ٢٣/ ، م٢٢/انظــر م) ١(

كـم بـأن ، وقـد أعیـد تأكیـد هـذا الح) االتفاقیـة الرابعـة (١٩٠٧اتفاقیة الهاي للحـرب البریـة لعـام 
ًحــق الــدول فــي اســتعمال طــرق وأســالیب القتــال لــیس مطلقــا فــي بروتوكــول جنیــف األول لعــام 

 التي وضـحت األفعـال التـي تعـد مـن قبیـل الغـدر ٣٧و ) ٢ ، ١( ف ٣٥ ، في المواد ١٩٧٧
 مـــــع إضـــــافة نـــــصوص جدیـــــدة تحظـــــر اســـــتخدام أســـــالیب ٤١/ ، م٤٠/ ، م٣٩/ ، م٣٨/، م

، وكــذلك فرضــت علــى ) ٣٥ مــن م٣ف (ا بالبیئــة الطبیعیــة ووســائل فــي القتــال تلحــق أضــرار
الدول األطراف أن یتحققوا عند تطـویر أو اقتنـاء سـالح جدیـد أو أداة للحـرب أو اتبـاع أسـلوب 
ًللحرب ، من إن ذلك ال یعد محظورا بموجـب هـذا البروتوكـول أو أیـة قاعـدة أخـرى مـن قواعـد 

  ).٣٦/م(المتعاقد في هذا البروتوكول القانون الدولي العام التي یلتزم بها الطرف 
  ). ٤( من ج ٤/، م) ٣( من ج ٥/، م) ٢( من ج ٤/، م) ١( من ج ٥/انظر م) ٢(
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 المشتركة التفاقیات جنیف األربع التي استكملت بوضع بروتوكول جنیف الثاني لعام ٣/م) ١(
١٩٧٧.  
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  .٣١٢ ص– ٣١٠علي صادق أبو هیف ، مصدر سابق ، ص. انظر د) ١(

محمــد ســلیم غــزوي ، الــوجیز فــي اثــر االتجاهــات الــسیاسیة المعاصــرة علــى حقــوق . و د       
  .٤٦ ، ص١٩٨٥ ، ١اإلنسان ، مطبعة رفیدي ، األردن ، ط

  .٤٨محمد سلیم غزوي ، مصدر أعاله ، ص. د) ٢(
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عبــد العظـیم الجنــزوري ، الحمایــة الدولیـة لحقــوق اإلنــسان وتطـویر القــانون الــدولي ، . انظـر د) ١(

 ، مطابع األهـرام ، القـاهرة ٧٠ ، السنة ٣٧٧ منشور في مجلة مصر المعاصرة ، العدد بحث
  .١٤٥ ، ص١٩٧٩، 
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انظـــر مجموعـــة التعلیقـــات العامـــة المتعلقـــة بالعهـــد الـــدولي للحقـــوق االقتـــصادیة واالجتماعیـــة ) ١(

:                                                        والثقافیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
www.Mezan.org.  
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حـــسن الجلبـــي ، مبــــادئ األمـــم المتحـــدة وخصائــــصها التنظیمیـــة ، معهـــد البحــــوث . انظـــر د) ١(

  .  ٩٠ ، ص١٩٧٠والدراسات العربیة، مطبعة الجیالوي ، القاهرة ، 
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  .من میثاق األمم المتحدة) ٣(و ) ١( ف ١/م) ١(
المنـشور " تـدخل األمـم المتحـدة فـي شـؤون الـدول"عامر عبد الفتـاح الجـومرد ، . انظر بحث د) ٢(

  .١٤٠ ، ص١٩٩٧ ، ٣في مجلة الرافدین ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، عدد 
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  المطلب الثاني 
  عالقتھما بمبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولیة 







                                                        
انظــر المحــامي باســیل یوســف ، ســیادة الــدول فــي ضــوء الحمایــة الدولیــة لحقــوق اإلنــسان ، ) ١(

  .٢٥ ، ص٢٠٠١ ، ١مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االستراتیجیة ، أبو ظبي ، ط
ویمكن االطالع على قرارات وتوصیات األمـم المتحـدة بمـا فیهـا قـرارات محكمـة العـدل الدولیـة ) ٢(

ــــــــــــى الموقــــــــــــع ــــــــــــاألمم المتحــــــــــــدة عل ـــــــائق الخــــــــــــاص ب ـــــ ــــــــــــى مركــــــــــــز الوث ــــــــــــالرجوع إل :          ب
www.un.org/arabic/documents  



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٨()٢٠٠٦========= (  

  ٢٤٢









 







 









 







                                                        
حــــدة وخصائــــصها حــــسن الجلبــــي ، مبــــادئ األمــــم المت. انظــــر فــــي تفــــصیل هــــذه اآلراء ، د) ١(

  .٣٩التنظیمیة ، مصدر سابق ، ص
 ، ١٩٧٥صالح جواد كاظم ، دراسة في المنظمات الدولیة ، مطبعة اإلرشاد ، بغــداد ، .     و د
  .١٥٤ص-١٥٢ص
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ـــدار الجامعیـــة بیـــروت ، إبـــراهیم احمـــد شـــلبي. د) ١(  و ١٧٩، ص.١٩٨٦، التنظـــیم الـــدولي ، ال

  .١٨٠ص
 ، ١٩٧٥وسف الفار ، أسرى الحرب ، عالم الكتب ، القاهرة ، عبد الواحد محمد ی. انظر د) ٢(

  .٥١ص
  .١٩٧٧ من بروتوكول جنیف األول لعام ١/من م) ٤(ف ) ٣(
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  :انظر كل من) ١(

- Marco Sassoli, Antoine A. Bouvier, and others, "How Does law Protect in War”, int. 
committee of  red  cross, Geneva, 1999, P.84.  

  . ١٣عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص.     و د
، مـــن مطبوعـــات     و مطبوعــات اللجنـــة الدولیـــة للـــصلیب األحمـــر ، القـــانون الـــدولي اإلنـــساني

  .١٦ ، ص .٢٠٠١الصلیب األحمر ، الناشر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، جنیف ، 
  . من مقدمة میثاق األمم المتحدة) ٤(و ) ٢( انظر ف )٢(
  .من مقدمة میثاق األمم المتحدة) ٦(و ) ٥(انظر ف ) ٣(
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  . من المصدر أعاله١/من م) ٣(انظر ف ) ١(
  . من میثاق األمم المتحدة) ٤(و ) ٣(انظر ف ) ٢(
حــق الــشعوب فــي الــسلم ، الــصادر بقــرار الجمعیــة (مــن مقدمــة إعــالن ) ٥(و) ٤(انظــر ف ) ٣(

  .١٩٨٤/تشرین األول/١٢بتأریخ ) ٣٩/١١(العام رقم 
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  ٢٤٨

  المبحث الثالث 
  طبیعة العالقة بین القانونین



















 

  المطلب األول
  مرحلة االنفصال بین القانونین 
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)١(  See: 

- Asbiorn Eide: “The Law of war and human rights, differences and convergences“, 
Jean Pectit, and Christophe Swinarski, studies and issays on int. humanertian law 
and real cross Principls, Op. Cit., P. 677. 

- Aristidis Calogero Poulus straits: “Droit humanetaire – Droit de L homme et 
victims des conflects    armes“, Jean Pectit, Christophe Swinarski, Op.Cit., P 656. 

- Patricia Buirette, le droit interenational humanetaire ladecouverte, Paris, 1996,      
P. 43. 
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) ١( See: 

- Robert Kolb, "The Relationship between int. humanitarian law and human rights 
law, a brief history of the 1948 universal declaration of human rights and the 1949 
Geneva conventions", int. review of red cross, icrc, Geneva, No. 324, 1998, P. 1: 
www.icrc.org.  

  .٥٣عبد الواحد محمد یوسف الفار ، مصدر سابق ، ص.  و د-
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  المطلب الثاني 
  مرحلة التقارب بین القانونین





















 
                                                        

)١(  See: Robert Kolb, Op. Cit., P. 2 
)٢(  See: Adriaan Bos: “some reffections on the relationship between int. humanitarian 

law and human rights in the light of the adoption of Rome statute of int. criminal 
court“, Collection on essays in the field of int. law, office of legal affiars, U. N., 
New York, 1999, P. 75. 

- Johan Dugard, “Griding the gap between human rights and humanitarian law“, int. 
review of icrc. No. 324, 1998, P. 445. 

       www.icrc.com.                                                                                                         على الموقع:  
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النزاع المسلح والقانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعیة للنشر ، كمال حماد ،. انظر د) ١(
  .١١٠ ، ص١٩٩٥بیروت ، 
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) ١( See: "Every one’s, United Nations", Department of Public Information , U. N., New 

York, 9 Edition, 1979, P. 262. 
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)١(  See: “Every one’s, United Nations”, Op. Cit., P. 263. 
)٢(  See: “every one’s, United Nations”, Op. Cit., P. 264. 
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، فــــي ) ٥٠(، دورة ) ٩٩(المتخـــذ فـــي الجلـــسة ) ١٩٤(انظـــر قـــرار الجمعیـــة العامـــة المـــرقم ) ١(

  . فقرة ، المتعلق بحالة حقوق اإلنسان في میانمار٢٠ والمتكون من ١٩٩٥
 ١٩٩٥فـــي ) ٥٠(دورة ) ٩٩(المتخـــذ فـــي الجلـــسة ) ١٩٧(ر الجمعیـــة العامـــة رقـــم انظـــر قـــرا) ٢(

  .والمتعلق بحالة حقوق اإلنسان في السودان)  فقرة١٦(المكون مـن 
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المكتــب اإلقلیمــي لــدعم " اللجنــة الدولیــة للــصلیب األحمــر فــي المنطقــة العربیــة"انظــر مطبــوع ) ١(

  .٢، ص٢٠٠٢، المساعدة، ٢، القاهرة، جالنشر واألعالم للجنة الدولیة للصلیب األحمر
انظـر مجلــة اإلنــساني ، ملــف خــاص عــن  إیـران ، الناشــر اللجنــة الدولیــة للــصلیب األحمــر ، ) ٢(

وللتعـــرف علـــى المزیـــد مـــن أنـــشطة اللجنـــة الدولیـــة . ١ ، ص٢٠٠٤، ) ٢٧(جنیـــف ، العـــدد 
االنترنیــــت                     للـــصلیب األحمــــر ، خـــارج نطــــاق النزاعــــات المـــسلحة راجــــع موقعهــــا علـــى شــــبكة 

www.icrc.com/arabic.  
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)١(  See: A. H. Robertson, "Humanitarian law and human rights", Jean Pectit and, Op. 

Cit., P. 795. 
)٢(  Patricia Buirette, Op. Cit., P. 45. 
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www.hrpw.org/news_1.htm

 
www.ism_justice.hat.tn/ar/for.initiale/dih.doc 




 







 
www.hrpw.org/news_1.htm
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http://www.balagh.com/islam/4m0oeggo.htm

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 
www.1umn.edu/humanrts/arabic/sub.doc.html 
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