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أجب عن األسئلة التالية:
)2

)6
)3

)4

ال يحظر القانون اإلنساني الدولي ذخائر الفسفور األبيض ،إال أنه ترد قيود على استخدام جميع األسلحة من أجل تقليل الضرر
الالحق بالمدنيين منھا وباألعيان المدنية .أشارت التحقيقات حول عملية الرصاص المصبوب إلى أن الجيش اإلسرائيلي أخفق
بشكل عام في اتخاذ كل االحتياطات المستطاعة لتقليل الضرر الالحق بالمدنيين لدى استخدام الفسفور األبيض .ما هي
االحتياطات التي وجب استخدامھا بموجب القانون الدولي اإلنساني.
بموجب القانون الدولي ،فإن على الدول االلتزام بالتحقيق في المزاعم الموثوقة لجرائم الحرب التي يرتكبھا مواطنوها
وأعضاء قواتھا المسلحة وأن تالحق المسئولين عنھا قضائيا على النحو المالئم .ما هي المعايير الواجب توافرها في التحقيقات
كي تكون فورية ومستفيضة ونزيھة.
بررت إسرائيل تدميرها الممتلكات في غزة على عدة أسس ,من قبيل استخدام المباني من قبل حماس ،أو أنھا كانت كمائن أو
مخابئ أو مداخل لألنفاق ،بمعنى أن تدميرها قد تم ألغراض عسكرية مشروعة إال أنه تبين تعمد القوات اإلسرائيلية التدمير
الموسع للممتلكات وانتھاكھا اللتزاماتھا بموجب القانون الدولي اإلنساني .تحدث عن مخالفة إسرائيل اللتزاماتھا فيما يتعلق
بالھجمات العمدية أو العشوائية أو غير المتناسبة ضد المدنيين أو األعيان المدنية.
يتعين على أطراف النزاع بذل رعاية متواصلة لتجنيب المدنيين آثار األعمال العدائية .تثير عملية استھداف المدنيين خالل
عملية الرصاص المصبوب إشكالية حول حصانة المدنيين من الھجوم .تحت أي ظروف تسقط هذه الحصانة.

 01درجة

القسم الثاني:

أجب عن أربعة من األسئلة التالية:
 )2يرتب قانون جنيف ثالثة واجبات حيال ضحايا الحرب :االحترام ,الحماية والمعاملة اإلنسانية .ما الفرق بين كل من هذه
االلتزامات مع المثال؟
 )6تم إدراج مبدأ عدم التمييز ضمن نصوص اتفاقيات جنيف .لماذا برأيك تضمنت االتفاقيات على بعض التمييز لمصلحة بعض
الفئات مثل النساء واألطفال والمسنين وهو ما ال يتفق مع هذا المبدأ؟
 )3اشرح المبدأ األتي مع المثال" :إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا ال تقيده قيود".
 )4تحدث عن ثالثة من أهم أوجه حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني؟
 )0ما هي الشروط الالزم توافرها للھجوم على الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة؟ وما هي شروط منح الحماية
المعززة؟
 )2تحدث عن اثنين من أشكال التزامات قوة االحتالل بعدم تغيير الوضع القانوني لألراضي المحتلة؟

1

رقم المساق:
اسم المساق :القانون الدولي اإلنساني
تاريخ االمتحان6122-26-62 :
عدد األسئلة:
زمن االمتحان:ساعتين
استخدام اآللة الحاسبة(ال)

جامــــعـة فــــلســـطين

االمتحان النهائي
الفصل الدراسي األول
6126-6122

اسم المحاضر:أ .سعيد المدهون.
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة:القانون و الممارسة القضائية.
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

اتفاقية جنيف الرابعة
المــادة ((3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة ،يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية:
 )1ألشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية ،بمن فيھم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنھم أسلحتھم ،واألشخاص العاجزون عن القتال
بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر ،يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية ،دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون ،أو
الدين أو المعتقد ،أو الجنس ،أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
المــادة ((94
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيھم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى،
محتلة أو غير محتلة ،أيا كانت دواعيه.
ومع ذلك ،يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة ،إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قھرية .وال يجوز أن
يترتب على عمليات اإلخالء نزوح األشخاص المحميين إال في إطار حدود األراضي المحتلة ،ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية .ويجب إعادة السكان
المنقولين على هذا النحو إلى مواطنھم بمجرد توقف األعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة االحتالل التي تقوم بعمليات النقل أو اإلخالء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن اإلقامة المناسبة الستقبال األشخاص
المحميين ،ومن أن االنتقاالت تجري في ظروف مرضية من وجھة السالمة والشروط الصحية واألمن والتغذية ،ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل واإلخالء بمجرد حدوثھا.
ال يجوز لدولة االحتالل أن تحجز األشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص ألخطار الحرب ،إال إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب
عسكرية قھرية.
ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانھا المدنيين إلى األراضي التي تحتلھا.
المــادة ((03
يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات ،أو بالدولة أو السلطات العامة ،أو المنظمات االجتماعية
أو التعاونية ،إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.
المــادة ((24
تبقى التشريعات الجزائية الخاصة باألراضي المحتلة نافذة ،ما لم تلغھا دولة االحتالل أو تعطلھا إذا كان فيھا ما يھدد أمنھا أو يمثل عقبة في تطبيق هذه
االتفاقية .ومع مراعاة االعتبار األخير ،ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال ،تواصل محاكم األراضي المحتلة عملھا فيما يتعلق بجميع
المخالفات المنصوص عنھا في هذه التشريعات.
على أنه يجوز لدولة االحتالل إخضاع سكان األراضي المحتلة للقوانين التي تراها الزمة لتمكينھا من الوفاء بالتزاماتھا بمقتضى هذه االتفاقية ،وتأمين
اإلدارة المنتظمة لإلقليم وضمان أمن دولة االحتالل وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة االحتالل وكذلك المنشآت وخطوط المواصالت التي تستخدمھا.
المــادة ((242
تتعھد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف
إحدى المخالفات الجسيمة لھذه االتفاقية ،المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتھمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافھا ،وبتقديمھم إلى محاكمه ،أيا كانت جنسيتھم .وله أيضا،
إذا فضل ذلك ،وطبقا ألحكام تشريعه ،أن يسلمھم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتھم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتھام كافية ضد هؤالء
األشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير الالزمة لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية بخالف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتھمون في جميع األحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر ال تقل مالئمة عن الضمانات المنصوص عنھا بالمواد  101وما بعدها من اتفاقية
جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ،المؤرخة في  12آب/أغسطس .1494
المــادة ((241
المخالفات الجسيمة التي تشير إليھا المادة السابقة هي التي تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية  :القتل
العمد ،والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية ،بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة ،وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو
بالصحة ،والنفي أو النقل غير المشروع ،والحجز غير المشروع ،وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية ،أو حرمانه
من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية ،وأخذ الرهائن ،وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال
تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
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البروتوكول اإلضافي األول
المادة ()44
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية ,ومن ثم توجه عملياتھا ضد األهداف العسكرية
دون غيرها ,وذلك من اجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية.
المادة ()02
( )2ال يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفھم هذا وكذا األشخاص المدنيون محال للھجوم .وتحظر أعمال العنف والتھديد به الرامية أساسا الى بث
الذعر بين السكان المدنيين.
( )3يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بھذا
الدور .
( )6تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين .
( )7ال يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو األشخاص المدنيين أو تحركاتھم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية والسيما في
محاولة درء الھجوم عن األهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية .وال يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين
أو األشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الھجمات عن األهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية .
المادة ()06
( )1ال تكون األعيان المدنية محال للھجوم أو لھجمات الردع .واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية.
( )2تقصر الھجمات على األهداف العسكرية فحسب .وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي تسھم مساهمة فعالة في العمل
العسكري سواء كان ذلك بطبيعتھا أم بموقعھا أم بغايتھا أم باستخدامھا والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليھا أو تعطيلھا في الظروف
السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
( )1تعتبر األنواع التالية من الھجمات ،من بين هجمات أخرى ،بمثابة هجمات عشوائية :
أ ) الھجوم قصفا بالقنابل ،أيا كانت الطرق والوسائل ،الذي يعالج عددا من األهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضھا عن البعض اآلخر
والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا من المدنيين أو األعيان المدنية ،على أنھا هدف عسكري واحد،
ب) والھجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بھم أو أضرارا باألعيان المدنية ،أو أن يحدث خلطا من هذه
الخسائر واألضرار ،يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الھجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
المــادة  : 01االحتياطات أثناء الهجوم
 )1تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية ،من أجل تفادي السكان المدنيين واألشخاص واألعيان المدنية .
 )2تتخذ االحتياطات التالية فيما يتعلق بالھجوم :
أ ) يجب على من يخطط لھجوم أو يتخذ قرار بشأنه :
أوال  :أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن األهداف المقرر مھاجمتھا ليست أشخاصا مدنيين أو أعيانا مدنية وأنھا غير مشمولة بحماية خاصة،
ولكنھا أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة  ،12ومن أنه غير محظور مھاجمتھا بمقتضى أحكام هذا الملحق "البروتوكول ".
ثانيا  :أن يتخذ جميع االحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الھجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين ،أو إلحاق اإلصابة بھم
أو األضرار باألعيان المدنية ،وذلك بصفة عرضية ،وعلى أي األحوال حصر ذلك في أضيق نطاق .
ثالثا  :أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه ،بصفة عرضية ،أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابة بھم ،أو األضرار
باألعيان المدنية ،أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر واألضرار ،مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الھجوم من ميزة عسكرية ملموسة
ومباشرة .
ب) يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الھدف ليس هدفا عسكريا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الھجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح
المدنيين أو إلحاق اإلصابة بھم ،أو األضرار باألعيان المدنية ،أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر واألضرار ،وذلك بصفة عرضية ،تفرط في تجاوز ما
ينتظر أن يسفر عنه ذلك الھجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،
ج ) يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الھجمات التي قد تمس السكان المدنيين ،ما لم تحل الظروف دون ذلك .
المــادة  : 04االحتياطات ضد أثار الهجوم
تقوم أطراف النزاع ،قدر المستطاع ،بما يلي :
أ) السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتھا من السكان المدنيين واألفراد المدنيين واألعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة لألهداف العسكرية ،وذلك
مع عدم اإلخالل بالمادة  94من االتفاقية الرابعة،
ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منھا،
ج) اتخاذ االحتياطات األخرى الالزمة لحماية ما تحت سيطرتھا من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية .
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