بعض التعريفات
د .بطاهر بوجالل

تعريف القانون الدولي العام
هو مجموعة قواعد قانونية مطبقة على العالقات بين الدول وبين أعضاء المجتمع الدولي كالمنظمات الدولية.
وسمي بالقانون الدولي لتمييزه على القانون الداخلي الذي يطبق داخل حدود الدولة على األفراد الذين يخضعون
لسلطتها.

تعريف القانون الدولي اإلنساني
هو فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده إلى حماية األشخاص الذين ال يشاركون في القتال أو كفوا
عن المشاركة فيه ,والى حماية األموال التي ليست لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية .كما أنه يقيد حق اختيار
الوسائل و األساليب المستعملة في الحرب.
و القانون الدولي اإلنساني يعرف أيضا تحت اسم " قانون الحرب " أو " قانون النزاعات المسلحة " و هو ال
يطبق اال في حالة النزاع المسلح الدولي أو النزاع المسلح غير الدولي.
يشمل القانون الدولي اإلنساني  4اتفاقيات جنيف األربعة لسنة  9141و بروتوكولين إضافيين لسنة  9111و
البروتكول اإلضافي الثالث لعام 5002م:
-

اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى غرقى القوات المسلحة في البحار
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب
اللحق ( البروتوكول ) األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا
النزاعات المسلحة الدولية
اللحق ( البروتوكول ) الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا
النزاعات المسلحة غير الدولية
اللحق ( البروتوكول ) الثالث اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بالشارة

تعريف حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان هي ضمانات قانونية عالمية لحماية األفراد و الجماعات من إجراءات الحكومات التي تحمي
الحريات األساسية و الكرامة اإلنسانية و التي تمكن اإلنسان أن يحيا بكرامة كبشر و تحرره من الخوف و من
الحاجة.
لحقوق اإلنسان عدة تعريفات
 " هي الحد األدنى من االحتياجات الالزمة للحفاظ على الكرامة اإلنسانية و التي تمكناإلنسان أن يعيش بكرامة كبشر "
 " مجموعة االحتياجات أ و المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم األشخاص و فيأي مجتمع ,دون أي تمييز بينهم – في هذا الخصوص – سواء العتبارات الجنس أو
النوع أو الجنس أو العقيدة السياسية أو األصل الوطني أو ألي اعتبار آخر "
 كما عرفها صاحب جائزة نوبل البروفسر رينيه كاسان بأنها " فرع خاص من فروعالعلوم االجتماعية يختص بدراسة العالقات بين الناس ,استنادا إلى كرامة اإلنسان ,بتحديد
الحقوق و الرخص الضرورية الزدهار كل كائن إنساني ".

يشمل القانون الدولي لحقوق اإلنسان عدة اتفاقيات دولية و إقليمية توفر عدة حقوق سياسية و مدنية و اقتصادية و
اجتماعية و ثقافية نذكر منها:

 أهم النصوص الدولية-

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 9141

-

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 9111

-

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لسنة 9111

-

اتفاقية مناهضة جريمة اإلبادة لسنة 9141

-

اتفاقية مناهضة التمييز العنصري لسنة 9112

-

اتفاقية حقوق المرأة لسنة 9111

-

اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 9114

-

اتفاقية حقوق الطفل لسنة 9111

-

اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لسنة 9110

-

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 5001

-

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري لسنة 5001

 أهم االتفاقيات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان-

االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان لسنة 9120
االتفاقية األمريكية لحماية حقوق اإلنسان لسنة 9111
الميثاق اإلفريقي حقوق اإلنسان و الشعوب 9119
إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم لسنة 9110
الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المعدل لسنة 5004

العالقة بين القانون الدولي اإلنساني و حقوق اإلنسان
بعض أوجه االختالف :
-

القانون الدولي اإلنساني يطبق في الحرب بينما يطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان في
السلم
هناك اختالف في النشأة القانونية فالقانون الدولي اإلنساني نشاء مع أول اتفاقية جنيف
لحماية الجرحي و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان عام  9114بينما نشاء القانون
الدولي لحقوق اإلنسان مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 9141
هناك اختالف في الصكوك التي صدرت عنهما

-

اختالف في طريقة عمل الهيئات المشرفة عن كال القانونين

هذه بعض اإلختالفات إال إن هناك عدة مبادئ مشترك بين القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لحقوق
اإلنسان .اللذان يهدفان في نهاية المطاف إلى حماية اإلنسان و الحد من البربرية في حاالت السلم و الحرب.

بعض أوجه الشبه :
-

عدم التمييز في حماية الضحايا
حصانة الذات البشرية أي احترام الحق في الحياة
حظر التعذيب
الملكية الفردية محمية و مضمونة
احترام المعتقد و العادات و حماية الشرف و الحقوق العائلية
احترام الضمانات القضائية

ونجد هذه الضمانات و الحماية في القانونين

