
 

 

 القانون الدولي االنساني 

التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية وحالة 

 التوترات واالضطرابات الداخلية

 اداعد

 م.م ريا عبد الستار

ٌّز وحالة التوترات  الدولٌة وغٌر الدولٌة المسلحة النزاعات بٌن الدولً اإلنسانً القانون ٌم

التعرف  تداءا  با زمة هذه الحاالت ، االمر الذي ٌستلالداخلٌة من حٌث المفهوم ومن ثم الٌة معالج

 : ا كل منه ماهٌة على

 النزاعات المسلحة الدولية : .1

 حاالت جمٌع) بأنها األربع جنٌف اتفاقٌات بٌن المشتركة 2 المادة فً الدولٌة النزاعات ُتعّرف

 السامٌة األطراف من أكثر أو طرفٌن بٌن ٌنشب آخر مسلح اشتباك أي أو المعلنة الحرب

 ( . الحرب بحالة أحدها ٌعترف لم لو حتى ،[الدول أي] المتعاقدة

 النزاعات المسلحة غير الدولية  .2

 والذي ، الثانً اإلضافً البروتوكول من 1 المادة فً  الدولٌة غٌر المسلحة النزاعات عّرفتُ 

 تدور التً  المسلحة النزاعات هً ) بأنها جنٌف، اتفاقٌات بٌن المشتركة 3 المادة وكّمل طّور

 أو منشقة مسلحة وقوات المسلحة قواته بٌن المتعاقدة السامٌة األطراف أحد أراضً على

 إقلٌمه من جزء على السٌطرة مسؤولة، قٌادة تحت تمارس، أخرى مسلحة نظامٌة جماعات

 هذا تنفٌذ تستطٌع وبحٌث ومنسقة، متواصلة عسكرٌة بعملٌات القٌام ذلك ٌمكنها بحٌث

 ( . البروتوكول

 

 

 

 



 

 

 التوترات واالضطرابات الداخلية .3

       داخلٌة وتوترات اضطرابات“ أنها على اإلنسانً الدولً القانون ٌصّنفها التً األوضاع

ا منه تجعل التً الدرجة إلى بعد العنف مستوى فٌها ٌصل لم التًالحاالت  تلك هً )  نزاع 

ا  . ( الكافً بالقدر منظمة غٌر فٌه المشاركة المسلحة الجماعة تكون وحٌن ، مسلح 

أذا كان القانون الدول االنسانً ٌعالج من خالل نصوصه حاالت النزاع وترتٌبا  على ما سبق ف

 اإلنسانً القانون م ان قواعدفمن الضروري ان نعل المسلح الدولً والنزاع المسلح غٌر الدولً ،

 عرضٌة عنف أعمالب ت الداخلٌة والتً تتمثلباراالتوترات واالضط حاالت على ٌسري ال

 الذي المستوى من أدنى ٌكون العنف من مستوى على، وذلك كونها  شغب وأعمال ومتفرقة

ا“ ٌجعلها  على قادرة منظمة مسلحة جماعات قبل من األعمال هذه مثل ترتكب ال وحٌث ”نزاع 

 نافذة تبقى معٌنة إنسانٌة ضمانات ه فً الوقت ذاته هناكأن إال،  ومنسقة متواصلة عملٌات تنفٌذ

 لالنتقاص قابلة غٌر تعد التً اإلنسان حقوق هً وهذه ، األفراد حماٌة فً وتستمر المفعول

 1141 لعام جنٌف اتفاقٌات بٌن المشتركة الثالثة المادة فً الواردة والمبادئ


