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التعليق الُمحدَّث للجنة الدولية للصليب األحمر على اتفاقية جنيف الثالثة

ص ُملخَّ
منذ نرش التعليقات عىل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها اإلضافيني لعام 1977 يف الخمسينيات 
والثامنينيات عىل التوايل، أصبحت هذه التعليقات مرجًعا رئيسيًّا لتطبيق وتفسري تلك االتفاقيات. وتقوم 
لتوثيق  التعليقات  هذه  بتحديث  حاليًّا  املرموقني  الخرباء  من  فريق  مع  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
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التعليق الُمحدَّث للجنة 
الدولية للصليب األحمر 

على اتفاقية جنيف الثالثة: 
أداة جديدة لحماية أسرى 
الحرب في القرن الحادي 

والعشرين
جيام أرمان، وجان- ماري هنكرتس، وهيلني هيمسرتا، 

وكفيتوسالفا كروتيوك*
جيام أرمان هي مستشار قانوين إقليمي باللجنة الدولية 

هو  هنكرتس  مـاري  وجان-  نريويب،  يف  األحمر  للصليب 

رئيس وحدة تحديث التعليقات يف الدائرة القانونية للجنة 

وحدة  يف  قانونية  مستشارة  هيمسرتا  وهيلني  الدولية، 

يف  مستشارة  كروتيوك  وكفيتوسالفا  التعليقات،  تحديث 

وكانت  األحمر.  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس  مكتب 

وحدة  يف  مستشارتني  كروتيوك  وكفيتوسالفا  أرمان  جيام 

تحديث التعليقات قبل توليهام منصبيهام الحاليني.

ث، ومن ثم فهو ُيعربِّ عن مساهامت خرباء كثريين شاركوا يف  ص بعض االستنتاجات الرئيسية للتعليق امُلحدَّ *     يود املؤلفون اإلقرار بأن هذا املقال ُيلخِّ

صياغة ومراجعة التعليق، ومنهم الزمالء املؤلفني يف وحدة تحديث التعليقات: برونو دمييري، وإيفيت إيسار، وإيف الهاي، وهايك نايربغول- الكرن.
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النقاط  عىل  الضوء  املقال  هذا  وُيسلِّط  االتفاقيات.  هذه  لنصوص  ثة  ُمحدَّ تفسريات  وتقديم  املستجدات 
ث عىل اتفاقية جنيف الثالثة. وهو يرشح املبادئ األساسية  اها التعليق امُلحدَّ الرئيسية ذات االهتامم التي غطَّ
لالتفاقية: الخلفية التاريخية، والنطاق الشخيص لتطبيق االتفاقية، والحامية األساسية التي تنطبق عىل كل 
أرسى الحرب. ثم يتناول النطاق الزمني الذي يجري يف إطاره تفعيل التزامات ُمعيَّنة، تلك التي تسبق احتجاز 
األرسى، وتلك التي يتم تفعيلها نتيجًة الحتجاز األرسى، وأثناء أرسهم، وتلك التي تكون يف نهاية مدة أرسهم. 

ويف الختام، يلخص املقال تدابري الحامية األساسية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الثالثة.

ث، أرسى الحرب، االعتقال،  كلامت أساسية: القانون الدويل اإلنساين، اتفاقية جنيف الثالثة، التعليق امُلحدَّ

األرس، الدولة الحاجزة، املعاملة اإلنسانية، حامية الشخص ورشفه، املساواة يف املعاملة، عدم التمييز، مبدأ 

املامثلة، نقل األرسى وإطالق رساحهم وإعادتهم إىل الوطن، األرسى املصابون بجراح خطرية واملرىض، املأوى 

والغذاء وامللبس، والرعاية الطبية والنظافة الصحية، الرتفيه، الديانة، العالقات مع الخارج، العمل، الشكاوى، 

ممثلو األرسى، اإلجراءات التأديبية والقضائية.

رشعت اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( يف عام 2011، يف تنفيذ مرشوع طموح لتحديث 

ثة  1 وتهدف التعليقات امُلحدَّ
التعليقات عىل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها اإلضافيني لعام1977. 

إىل أن تعكس أحدث املامرسات يف كيفية تطبيق القانون وتفسريه، مع إدراك أن أكرث من سبعني عاًما مضت 

ثة عىل اتفاقيتي  منذ اعتامد اتفاقيات جنيف. وتشمل املعامل السابقة يف هذا املرشوع إمتام التعليقات امُلحدَّ

جنيف األوىل والثانية يف عامي 2016 و2017 عىل التوايل.2 ووصل املرشوع إىل معلم رئييس آخر يف عام 2020 
ث عىل اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أرسى الحرب.3 بإمتام التعليق امُلحدَّ

1     جان بيكتيه )محرر(، التعليق عىل اتفاقيات جنيف املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، املجلدات 1-6، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، اعوام  

التعليقات انطالًقا من دورها بوصفها حارًسا للقانون الدويل  التعليقات األصلية وتحديث تلك  الدولية يف كتابة  اللجنة  1952-1960. وقد انخرطت 

اإلنساين ونارًشا له. وهذا الدور أقره النظام األسايس والنظام الداخيل للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وبشكل خاص دور اللجنة الدولية 

للصليب األحمر وهو »العمل عىل فهم ونرش القانون الدويل اإلنساين الواجب التطبيق يف النزاعات املسلحة وإعداد أي تطوير له«. انظر النظام األسايس 

والنظام الداخيل للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 1986، املواد 5 )2( )ج(، و)5( )2( )ز(. وعن دور اللجنة الدولية يف تفسري القانون 

الدويل اإلنساين، انظر أيًضا: فرانسوا بونيون، اللجنة الدولية للصليب األحمر وحامية ضحايا الحرب، اللجنة الدولية وتعليم ماكميالن، أوكسفورد، 2003، 

الصفحات 922-914.

ث للجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية  2     ملزيد من املعلومات، انظر برونو دمييري وجان ماري هنكرتس وهيلني هيمسرتا وإيلني نول، »التعليق امُلحدَّ

جنيف الثانية: »Demystifying the Law of Armed Conflict at Sea« املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 98، العدد 902، 2016؛ ولينديس 

ث عىل اتفاقية جنيف األوىل - أداة جديدة لتعزيز  كامريون، وبرونو دمييري، وجان- ماري هنكرتس، وإيف ال هاي، وهايك نايربغول الكرن »التعليق املحدَّ

احرتام القانون الدويل اإلنساين«، املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 97، العدد 900، 2015.

)https://international-review.icrc.org/sites/default/files/97_900_irrc_2015_final_ar_web.pdf :النسخة العربية(.

3     اللجنة الدولية للصليب األحمر، التعليق عىل اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن معاملة أرسى الحرب، الطبعة الثانية، 2020، )تعليق اللجنة الدولية للصليب 

األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة( متاح يف الرابط: https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCIII-commentary  )كل اإلحاالت املرجعية عىل 

ث يف 2021.  اإلنرتنت تم االطالع عليها يف كانون الثاين/يناير 2021(. ستنرش مطبعة جامعة كامربيدج النسخة املطبوعة من التعليق امُلحدَّ

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/97_900_irrc_2015_final_ar_web.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCIII-commentary
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCIII-commentary


391

التعليق الُمحدَّث للجنة الدولية للصليب األحمر على اتفاقية جنيف الثالثة

الذين  دة  امُلحدَّ األخرى  والفئات  املسلحة  القوات  أفراد  بحامية  الثالثة  جنيف  اتفاقية  وتقيض   

يقعون يف قبضة العدو يف أوقات النزاعات املسلحة الدولية.4 وال يجوز أن ُيعاقب أرسى الحرب عىل مجرد 

مشاركتهم يف عمليات قتالية، واحتجازهم ليس عقوبة، إمنا عمٌل القصد منه منع مشاركتهم مرة أخرى يف 

العمليات القتالية. ويدعم هذا الفهم اتفاقية جنيف الثالثة برمتها.5 

وتنص اتفاقية جنيف الثالثة عىل عدد من تدابري الحامية األساسية التي تنطبق عىل أرسى الحرب   

ل تدابري الحامية األساسية هذه أساًسا ملواد تتسم بقدر أكرب من الوجوب وتنص عىل أنه يجب  جميًعا. وُتشكِّ

معاملة أرسى الحرب معاملًة إنسانية يف جميع األوقات، مع احرتام أشخاصهم ورشفهم، ومعاملتهم عىل قدم 

م معاملة أرسى الحرب. وتشمل هذه أحكاًما  لة تنظِّ ل هذه املبادئ أحكام ُمفصَّ املساواة دومنا متييز.6 ُتكمِّ

تتعلق ببداية األرس، وتوفري االحتياجات األساسية لألرسى، ونقل األرسى، وتشغيل األرسى، وفرض إجراءات 

تأديبية أو قضائية، واإلفراج النهايئ عن األرسى وإعادتهم إىل الوطن. وكان مستوى التفاصيل املنصوص عليها 

م  ُتقدِّ االتفاقية  تزال  الثالثة يف 1949 غري مسبوق، وال  اتفاقية جنيف  الحرب وقت صياغة  لحامية أرسى 

حامية شاملة لألرسى.

البالغ عددها 142 مادة  الثالثة  االتفاقية  التعليقات عىل كل مادة من مواد  واستلزم تحديث   

والثقافية  واالجتامعية  واألخالقية  والعسكرية  والقانونية  التاريخية  املسائل  من  عريضة  طائفة  يف  النظر 

ن  تضمَّ والثانية،  األوىل  اتفاقيتي جنيف  ثة عىل  امُلحدَّ التعليقات  الحال يف  كانت هي  والتكنولوجية. وكام 

ومن  الدولية  اللجنة  من  محامون  فيه  أسهم  تعاونيًّا  جهًدا  الثالثة  االتفاقية  عىل  ث  امُلحدَّ التعليق  إعداد 

)بينهم عسكريون، وموظفو حامية متخصصون يف  خارجها، ومتخصصون ذوو خربة يف موضوعات بعينها 

االحتجاز وأكادمييون( وآخرون. عالوًة عىل ذلك، استفاد إعداد هذا التعليق من قدرة اللجنة الدولية عىل 

نت  االعتامد عىل سجالت املحفوظات ألعاملها يف زيارة أرسى الحرب عىل مدار السبعني عاًما املاضية. فقد مكَّ

الثالثة، وكذلك  ُتتَّخذ لالمتثال التفاقية جنيف  التي  الدولية من مشاهدة اإلجراءات  اللجنة  هذه األعامل 

التحديات التي اعرتضت تنفيذها.

وال تزال اتفاقية جنيف الثالثة صالحة اليوم، إذ ال يزال يوجد أرسى حرب. وقد أْثرت قواعدها   

أحكاًما موازية تقيض بحامية املدنيني املحتجزين مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة. ومل يتبنيَّ أن أي مادة من 

مواد اتفاقية جنيف الثالثة أصبحت طي اإلهامل وانقطع استعاملها عىل الرغم من أنه يف بعض األحيان كان 

من الصعب إيجاد مامرسات حديثة فيام يتعلق مبواضيع ُمعيَّنة مثل املوارد املالية ألرسى الحرب.7 

التعليقات  يف  اتُِّبعت  التي  املنهجية  نفس  الثالثة  جنيف  اتفاقية  عىل  ث  امُلحدَّ التعليق  ويتبع   

فيينا  اتفاقية  امُلبيَّنة يف  املعاهدات  استناًدا إىل أحكام تفسري  اتفاقيتي جنيف األوىل والثانية  ثة عىل  امُلحدَّ

4      من الجدير بالذكر أنه يف النزاعات املسلحة غري الدولية، ال ينص القانون الدويل اإلنساين عىل الحق يف الحصول عىل وضع أسري الحرب كام هي الحال 

يف النزاع املسلح الدويل.

5    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املقدمة، الفقرة 20، واملادة 21، الفقرة 1932.

6     اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أرسى الحرب املؤرخة يف 12 آب/أغسطس UNTS 135 ،1949 75 )دخلت حيز النفاذ يف 21 ترشين األول/أكتوبر 

1950(، املواد 13و14و16.

7     يف النزاعات املسلحة الدولية منذ عام 1949، مل يتم اللجوء فيام يبدو إىل املادة 61 بشأن الرواتب اإلضافية لألرسى. وبشأن غياب التطبيق وعدم املامرسة، 

انظر أيًضا تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املقدمة، القسم جيم.8.
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املساهمون  بدأ  األحكام،  بهذه  وعماًل   8
 .33-31 املواد  سيام  وال   1969 يف  املؤرخة  املعاهدات  لقانون 

منها.  والغرض  املعاهدة  الثالثة يف سياقها، ويف ضوء موضوع  الشائع ألحكام اتفاقية جنيف  وفًقا للمعنى 

التشاور وقارنوا بني  باللغة اإلنجليزية، فإن املؤلفني دأبوا عىل  ث صيغ  التعليق امُلحدَّ وعىل الرغم من أن 

النص اإلنجليزي لالتفاقية والنص الفرنيس اللذين يتساويان يف الحجية.9 وأُجريت دراسة دقيقة أيًضا للعمل 

التحضريي لكل مادة من مواد االتفاقية.

ث يف االعتبار أيًضا املستجدات يف فروع القانون  وحيثام كان ذلك مناسًبا، يأخذ التعليق امُلحدَّ  

وترد  اإلنسان.  لحقوق  الدويل  والقانون  الجنايئ،  الدويل  القانون  مثل  اإلنساين،  الدويل  القانون  غري  الدويل 

اإلحالة إىل االتفاقيات األخرى عىل أساس أنها تنطبق فقط عىل الدول التي صادقت عليها أو انضمت إليها، 

وفقط إذا استوفيت الرشوط املتصلة بالنطاق الجغرايف والزمني والشخيص للتطبيق. وُترَد اإلحالة إىل القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان حيثام يكون ذلك مناسًبا لتفسري مفاهيم مشرتكة )مثل املعاملة القاسية والالإنسانية 

وامُلهينة(، وأيًضا لتزويد املامرسني مبزيد من املعلومات عن مواضيع ُمعيَّنة، ويف بعض الظروف التي قد تتأثَّر 

فيها اتفاقية جنيف الثالثة بااللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان.10 وال يعني هذا أن القانون الدويل لحقوق 

االختالفات  إبراز  أيًضا  وتم  اإلنساين،  الدويل  القانون  أحكام  تلقائيًّا عىل  تطبيقها  اإلنسان وتفسرياته ميكن 

حيثام كان مناسًبا.11 

ث عىل  اها التعليق امُلحدَّ وُيسلِّط هذا املقال الضوء عىل النقاط الرئيسية ذات االهتامم التي غطَّ  

املبادئ األساسية التفاقية جنيف  الجزء األول  يتناول  الثالثة. وهو ينقسم إىل ثالثة أجزاء:  اتفاقية جنيف 

الثالثة: الخلفية التاريخية، والنطاق الشخيص لتطبيق االتفاقية، وتدابري الحامية األساسية التي تنطبق عىل 

بوجه عام  ُمعيَّنة؛ وميكن  التزامات  تفعيل  يتم  لفهم متى  إطارًا  الثاين  الجزء  الحرب. ويقدم  جميع أرسى 

التي  وااللتزامات  الحرب،  احتجاز أرسى  قبل  الحاجزة  الدولة  التزامات  أنها  االلتزامات عىل  تصنيف هذه 

ص  وُيلخِّ احتجاز األرسى.  نهاية مدة  تنشأ يف  التي  وااللتزامات  احتجازهم،  وأثناء  احتجاز األرسى،  يفرضها 

الجزء الثالث تدابري الحامية األساسية املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف الثالثة، والتي تقدم أمثلة عىل عمق 

التفاصيل يف االتفاقية فيام يتعلق بحامية أرسى الحرب.

8     اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، UNTS 18232 1155،  أيار/ مايو 1969. تعترب املواد 31-33 بوجه عام انعكاًسا للقانون الدويل العريف. انظر، عىل 

سبيل املثال، محكمة العدل الدولية، كاسيكييل/جزيرة سيدودو )بوتسوانا ضد ناميبيا(، الحكم، 13 كانون األول/ديسمرب 1999، تقارير محكمة العدل 

الدولية 1999، الفقرات 18-20؛ ومحكمة العدل الدولية، قضية تتعلق بتطبيق اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها )البوسنة والهرسك 
القانون  الفقرة 160؛ ولجنة  الدولية، 2007،  العدل  تقارير محكمة  الحكم، 26 شباط/فرباير 2007،  ضد رصبيا والجبل األسود(، األسس املوضوعية، 
الدويل، »االتفاقات الالحقة واملامرسة الالحقة فيام يتعلق بتفسري املعاهدات«، االستنتاج 2.1 )اعتمد يف القراءة الثانية(، تقرير لجنة القانون الدويل عن 

، ص. 13.  ، A/73/10 عمل لجنتها السبعني، وثيقة لألمم املتحدة
9    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 133؛ واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة 33.

10    عىل سبيل املثال، املناقشة بشأن تطبيق املادة 100 فيام يتصل بعقوبة اإلعدام لن تكتمل بدون اإلقرار بوجود معاهدات دولية التزمت مبوجبها الكثري 

من الدول بإلغاء عقوبة اإلعدام. انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 100، الفقرة 3979.

-أ. وملزيد من املعلومات عن استخدام  ، واملادة 130، القسم دال 11    كمثال فيام يتعلق بتعريف التعذيب، انظر املرجع السابق، املادة 3، القسم زاي

. األحكام األخرى ذات الصلة للقانون الدويل، انظر املرجع السابق، املقدمة، القسم، جيم
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املبادئ األساسية التفاقية جنيف الثالثة

الخلفية التاريخية التفاقية جنيف الثالثة

السنني، وتعتمد عىل مجموعة  العدو منذ آالف  أرْس واحتجاز جنود  م  ُتنظِّ التي  والقوانني  األعراف  توجد 

القرنني  بداية جادة يف  بدأ  إعداد معاهدة دولية  الثقافية والدينية واألخالقية.12 ولكن  األُطر  متنوعة من 

الثامن عرش والتاسع عرش، وهي الفرتة التي بدأت فيها الدول إنشاء جيوش محرتفة وتدعيم قدراتها لتدخل 

يف اتفاقيات ثنائية فيام يتعلق بقواعد الحرب،13 ولتضمني أدلتها العسكرية تدابري حامية أرسى الحرب.14 

الحكومة  قدمته  صك  دة  ُمسوَّ  1874 عام  يف  أوروبية  دولة  عرشة  خمس  ضم  مؤمتر  واعتمد   

الروسية، وُيعرَف اآلن باسم إعالن بروكسل، يشتمل عىل اثنتي عرشة مادة بشأن حامية أرسى الحرب. ومل 

يصبح إعالن بروكسل قط معاهدة ملزمة لكن الكثري من تعريفاته اعتمدت يف جوهرها دومنا تغيري يف مؤمتر 

اتفاقية متعددة  امُللَحقة باتفاقيتي الهاي لعام 1899 أول  الهاي للسالم يف 1899 .15 وكانت الئحة الهاي 

األطراف ملزمة تتناول أرسى الحرب.16 وتتناول 17 مادة يف هذه القواعد أرسى الحرب، وتعالج، ضمن جملة 

أمور أخرى، االلتزام مبعاملة األرسى معاملة إنسانية ودومنا متييز، وإطعام األرسى وكسوتهم مبستوى يعادل 
عىل األقل املستوى الذي يحظى به جنود الدولة الحاجزة، والتأكيد عىل إعادة األرسى إىل الوطن عند نهاية 

النزاع.17 

ن تفاصيل كافية، وخالل الحرب العاملية األوىل  وتبنيَّ أن األحكام الواردة يف لوائح الهاي ال تتضمَّ   

ى تغريُّ طابع الحرب  ع بعض املتحاربني اتفاقات مؤقتة إليضاح النقاط املتنازع عليها.18 عالوًة عىل ذلك، أدَّ وقَّ

والتطورات التكنولوجية وزيادة حجم الجيوش والحروب إىل زيادة كبرية يف أعداد األشخاص الذين يقعون يف 

األرس أثناء النزاعات املسلحة يف هذه الفرتة، وأبرزها يف الحرب العاملية األوىل.19 وعىل أساس املبادئ العامة 

التي وضعها املؤمتر الدويل العارش للصليب األحمر والهالل األحمر، اعتمدت اتفاقية 1929 بشأن معاملة 

12    املرجع السابق، املقدمة، الفقرة 4.

13      عىل سبيل املثال، خالل الحروب النابوليونية، دخلت اململكة املتحدة وفرنسا يف اتفاق أتاح »للدولة الحامية« زيارة األرسى وتقديم أغذية إضافية لهم. 

ويف عام 1986، دخلت إيطاليا وإثيوبيا يف »معاهدة أديس أبابا« التي اشتملت عىل اشرتاط اإلفراج عن جميع األرسى، وكذلك عىل التزام من جانب 

إثيوبيا بالسامح لفصيلة تابعة للصليب األحمر اإليطايل بتسهيل هذه العملية.

Alexander Gillespie, A History of the Laws of War, Vol. 1: The Customs and Laws of War with Regards to Combatants and 

Captives, Hart Publishing, Oxford, pp. 149, 164; James Molony Spaight, War Rights on Land, Macmillan, London, 1911, p. 37.

النزاعات املسلحة، معهد حقوق اإلنسان، جامعة  التطبيق يف  القانون الدويل الواجب  القانوين ألرسى الحرب: دراسة يف  الوضع  14     انظر آالن روزاس، 

أبو أكادميي، توركو/ أبو، 1976 )أعيد طباعتها يف 2005(، الصفحات 69، و72-73؛ وعىل وجه الخصوص، قانون ليرب لعام 1863: تعليامت الحكومة 

لجيوش الواليات املتحدة يف امليدان، أعدها فرانسيس ليرب، وأصدرها الرئيس إبراهام لينكولن بوصفها األمر العام رقم 100، واشنطن، العاصمة، 24 

نيسان/أبريل 1863.

الربية، الهاي، 29 متوز/يوليو 1899،  الثانية، فيام يتعلق بقوانني وأعراف الحرب  الربية املرفقة باالتفاقية  15     القواعد املتصلة بقوانني وأعراف الحرب 

القسم الثاين. وميكن أيًضا االطالع عىل األحكام املتصلة بأرسى الحرب يف معهد القانون الدويل، قوانني الحرب الربية، أوكسفورد، 9 أيلول/سبتمرب1880، 

مثل املواد 22-21، 78-61.

16     أ. روزاس، الحاشية 14 أعاله، ص. 70.

17    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املقدمة، الفقرة 7.

18     انظر، عىل سبيل املثال، االتفاق بني الحكومتني الربيطانية والعثامنية فيام يتعلق بأرسي الحرب واملدنيني الذي تم توقيعه يف برين يف كانون األول/

.)HM Stationery Office, London, 1918( ،1917 ديسمرب

19     أثناء الحرب العاملية األوىل، عىل سبيل املثال، تذهب التقديرات إىل أنَّ ما بني 7 ماليني إىل 8 ماليني جندي احتجزوا كأرسى حرب. يف مسائل معاملة 

أرسى الحرب يف الحرب العاملية األوىل، انظر A. Gillespie، الحاشية 13 أعاله، الصفحات 172-166.
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جيما أرمان، وجان- ماري هنكرتس، وهيلين هيمسترا، وكفيتوسالفا كروتيوك

لًة بدرجة كبرية لقواعد لوائح الهاي.20 واشتملت املواد الثامنون املوضوعة عىل  أرسى الحرب وكانت ُمكمِّ

أحكام تتعلق بحظر تدابري االقتصاص والعقوبات الجامعية، وتنظيم تشغيل أرسى الحرب، وقدرة األرسى 

عىل اختيار ممثليهم، وتقنني اإلجراءات القضائية والتدابري العقابية، واإلقرار الرسمي بدور اللجنة الدولية 

الحرب. وكانت  بتنظيم وكالة مركزية لالستعالمات بشأن أرسى  يتعلق  للصليب األحمر، بوجه عام وفيام 

نتها  47 دولة طرًفا يف اتفاقية 1929 عند نشوب الحرب العاملية الثانية.21 ومع أن تدابري الحامية التي تضمَّ

اتفاقية 1929 كان لها تأثري مهم يف عدد من مسارح املعارك يف الحرب العاملية الثانية، فإنه مل يكن لها تأثري 

املثال، اسُتخِدم تفسري  أنها غري منطبقة. عىل سبيل  ُيعَزى جزئيًّا إىل تفسريها عىل  يف مسارح أخرى، فيام 

ضيق لتعريف أرسى الحرب لحرمان جنود عدة بلدان استسلموا يف أعقاب استسالم دولتهم من وضع أرسى 

الحرب.22 

وتأثَّرت بشدة املفاوضات بشأن ما سيصبح اتفاقية جنيف الثالثة بالخربات املكتسبة يف الحرب   

إنكار  العاملية األوىل، كانت هناك مامرسات منتظمة تنطوي عىل  الحرب  الثانية. مثلام حدث يف  العاملية 

ر.23 عالوًة عىل ذلك، شهدت الحرب العاملية الثانية استخدام االحتجاز نفسه كوسيلة  املأوى عىل نحو ُمدمِّ

لتسهيل قتل جنود ال حرص لهم، مبا يف ذلك من خالل عمليات اإلعدام التعسفي بإجراءات موجزة، وأعامل 

العنف املفرط، وسوء املعاملة، والتجويع، وسوء التغذية.24 وُعومل األرسى معاملة مختلفة تبًعا لجنسيتهم 

وما هي الدولة التي احتجزتهم، ويف نهاية الحرب، استغرقت إعادتهم إىل الوطن أمًدا طوياًل.25 

الثانية، ُعِقدت عدة مؤمترات للخرباء يف جنيف قامت فيها اللجنة  ويف أعقاب الحرب العاملية   

دات األوىل لالتفاقيات الجديدة. وكان أبرز  الدولية للصليب األحمر بتجميع مواد تحضريية، ونوقشت املسوَّ

هذه املؤمترات املؤمتر التمهيدي األول لجمعيات الصليب األحمر الوطنية الذي عقد يف 1946 ومؤمتر الخرباء 

األحمر  للصليب  الدويل  املؤمتر  إىل  املؤمترات  هذه  أعدتها  التي  دات  املسوَّ مت  وُقدِّ  .1947 يف  الحكوميني 

دات استوكهومل  والهالل األحمر يف استوكهومل عام 1948 حيث اعُتمد مزيد من التنقيحات. واسُتخِدمت مسوَّ

كأساس للتفاوض يف املؤمتر الدبلومايس الذي انعقد يف جنيف من 21 نيسان/أبريل إىل 12 آب/أغسطس 

1949. وكانت تسع وخمسون دولًة ُممثَّلًة رسميًّا بوفود لديها صالحيات كاملة ملناقشة النصوص املطروحة؛ 

وأرسلت أربع دول مراقبني.

وبوجه عام، كانت اتفاقية جنيف الثالثة املؤرخة يف 1949 أكرث تفصياًل بكثري من اتفاقية 1929.  

م تعليامت لجعل األرسى يف صحة جيدة؛  ع نطاق األشخاص الذين تنطبق عليهم؛ وُتقدِّ ح وتوسِّ فهي توضِّ

أشد  قواعد  الجنائية؛ وتعرض  أو  التأديبية  العقوبة  بها يف حاالت  التمتع  لهم  التي يحق  الضامنات  وُتبنيِّ 

ح االلتزام بإعادة األرسى إىل أوطانهم يف نهاية العمليات القتالية الفعلية.  رصامة لتشغيل أرسى الحرب؛ وتوضِّ

20     انظر، فرانسوا بونيون، الحاشية 1 أعاله، ص. 121، ملزيد من التفاصيل عن الخطوات التمهيدية التي أدت إىل اعتامد اتفاقية 1929.

21    باإلضافة إىل ذلك، أعلنت اليابان أنها مستعدة لتطبيق االتفاقية أثناء الحرب العاملية الثانية »برشوط املعاملة باملثل مع تغيري ما يقتضيه اختالف 

الحال«. اللجنة الدولية للصليب األحمر، تقرير عن األنشطة أثناء الحرب العاملية الثانية، املجلد 1، جنيف، 1948، ص. 229.
22     تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 4، القسم دال.1. انظر أيًضا املرجع السابق، الفقرة 1041 

فيام يتعلق بحرمان جنود الحكومات أو السلطات التي ال تعرتف بها الدولة الحاجزة من وضع أرسى الحرب.

23     انظر عىل سبيل املثال A. Gillespie، الحاشية 13 أعاله، ص.186.

24     انظر، عىل سبيل املثال، أ. روزاس، الحاشية 14 أعاله، ص. 78؛ و A. Gillespie، الحاشية 13 أعاله، الصفحات 192-200؛ وساندرا كراهينامن، »حامية 

الثالثة، مطبعة جامعة أوكسفورد، أوكسفورد، 2013،  الطبعة  الدويل اإلنساين،  القانون  النزاعات املسلحة«، يف ديرت فليك )محرر(، دليل  األرسى يف 

ص. 362.

ر أنه كان ال يزال يوجد 630 ألف أسري حرب أملاين يف فرنسا يف عام 1947. س. كراهينامن، الحاشية 24 أعاله، ص. 363. 25     عىل سبيل املثال، ُيقدَّ
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لالتفاقية  االنتهاكات  لكبح  نظاًما  األخرى،  الثالث  جنيف  اتفاقيات  شأن  شأنها  الثالثة،  االتفاقية  ن  وتتضمَّ

عن طريق تعريف مفهوم »االنتهاكات الجسيمة« ضد أرسى الحرب من خالل فرض التزامات عىل الدول 

بسن ترشيعات ُتجرِّم االنتهاكات الجسيمة، وإلزام الدول بالبحث عمن ُيشَتبه بارتكابهم هذه االنتهاكات 

ومحاكمتهم أو تسليمهم. وهي تنص عىل دور أكرب لجمعيات اإلغاثة، وُتِقر »باملكانة الخاصة« للجنة الدولية 

ل األساس لوكالتها  يف هذا الصدد. وأخريًا، تتيح اتفاقية جنيف الثالثة للجنة الدولية زيارة أرسى الحرب، وُتشكِّ

املركزية للبحث عن املفقودين.26 

النطاق الشخيص لتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة

رمبا تكون املادة الرابعة أشهر أحكام اتفاقية جنيف الثالثة وأكرثها إثارًة للجدل واملناقشة. وُتعرِّف هذه 

املادة أرسى الحرب، وعليه فإنها أساسية لفهم النطاق الشخيص لتطبيق االتفاقية. وهي تنص بإيجاز عىل أن 

دة يف املادة 4)أَلِف( وقت »وقوعهم  أرسى الحرب هم األشخاص الذين ينتمون إىل إحدى ست فئات ُمحدَّ

يف قبضة العدو« يف نزاع مسلح دويل.27 وتحايك املادة 4)أَلِف( قامئة األشخاص املشمولني بالحامية الواردة 

القوات  اتفاقيتي جنيف األوىل والثانية، والتي تنص عىل حامية جرحى، ومرىض، وغرقى  املادة 13 يف  يف 

الثانية  املسلحة. فالجرحى واملرىض والناجون من السفن الغارقة الذين تغطيهم اتفاقيتا جنيف األوىل أو 

ويسقطون يف قبضة العدو تحميهم اتفاقية جنيف الثالثة وكذلك االتفاقية األوىل أو االتفاقية الثانية.28 

أفراد القوات املسلحة

الفئة األوىل من الفئات الست هي »أفراد القوات املسلحة«. ومن الناحية العددية، هم عىل األرجح أهم 

الفئات. وتشري فئة »أفراد القوات املسلحة« إىل جميع األفراد العسكريني تحت إمرة قيادة تابعة لطرف 

يف النزاع. ورشط االنتامء إىل القوات املسلحة ال ينص عليه القانون الدويل، ولكنه مسألة تتعلق بالقواعد 

ل  التنظيمية الوطنية.29 وتشمل هذه الفئة األوىل أفراد امليليشيات والوحدات املتطوعة األخرى التي تشكِّ

جزًءا من القوات املسلحة - بعبارة أخرى، أن تكون مندمجة رسميًّا يف القوات املسلحة وتحت إمرة قيادة 

القانون  إنفاذ  ووكاالت  العسكرية  شبه  املجموعات  أيًضا  تشمل  وقد  النزاع.30  يف  لطرف  تابعة  مسؤولة 

املسلحة  القوات  أفراد  للدولة.31 ويخضع  الوطني  القانون  املسلحة من خالل  القوات  املندمجة رسميًّا يف 

اللتزام بتمييز أنفسهم عن السكان املدنيني خالل العمليات العسكرية. ومبوجب القانون الدويل اإلنساين 

العريف، عدم متييز أفراد القوات املسلحة أنفسهم عن املدنيني أثناء املشاركة يف هجوم أو عملية عسكرية 

26    اإللزام بأن ُيسمح للجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة »جميع األماكن التي قد يكون محتجزًا فيها أرسى الحرب« منصوص عليه يف اتفاقية جنيف 

الثالثة، املادة 126. وتنص اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 123 عىل إنشاء الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التي تعمل تحت إمرة اللجنة الدولية 

للصليب األحمر.

27    لالطالع عىل مناقشة بشأن تعبري »السقوط يف قبضة العدو«، انظر تعليق اللجنة الدولية عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 5، الفقرات 

.1101-1100

اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حال الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان املؤرخة يف 12 آب/أغسطس 1949،  التفاصيل، انظر  28    ملزيد من 

UNTS 31 75، )دخلت حيز النفاذ يف 21 ترشين األول/أكتوبر 1950(، املادة 14؛ واتفاقية جنيف الثانية لتحسني حال جرحى ومرىض وغرقى القوات 

املسلحة يف البحار املؤرخة يف 12 آب/أغسطس UNTS 85 ،1949 75، )دخلت حيز النفاذ يف 21 ترشين األول/ أكتوبر 1950(، املادة 16.

29   تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 4، الفقرة 977.

30   املرجع السابق، املادة 4، الفقرة 979. 

31   املرجع السابق، املادة 4، الفقرات 982-979.
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جيما أرمان، وجان- ماري هنكرتس، وهيلين هيمسترا، وكفيتوسالفا كروتيوك

ث  استعداًدا لهجوم يؤدي إىل فقدانهم الحق يف وضع أسري الحرب.32 وهذا مثال عىل كيف أن التعليق امُلحدَّ

يشري إىل القانون الدويل اإلنساين العريف حيثام مُيكن النظر إليه عىل أنه »]قاعدة[ مالمئة للقانون الدويل 

تنطبق يف العالقات بني األطراف«.33 

مة  أفراد امليليشيات األخرى والوحدات املتطوعة األخرى، مبن فيهم أعضاء حركات املقاومة امُلنظَّ
الذين ينتمون إىل أحد أطراف النزاع ويستوفون الرشوط األربعة

تضم الفئة الثانية ألرسى الحرب »أفراد امليليشيات األخرى والوحدات املتطوعة األخرى، مبن فيهم أعضاء 

مة الذين ينتمون إىل أحد أطراف النزاع«34 ويستوفون الرشوط األربعة امُلبيَّنة. وتتعلق  حركات املقاومة امُلنظَّ

هذه الفئة باملجموعات غري املندرجة يف القوات املسلحة ولكنها »تنتمي« إىل طرف يف النزاع. 

وتنتمي مجموعة إىل طرف يف النزاع لغرض املادة 4)أَلف()2( إذا كانت هذه املجموعة تقاتل   

بالنيابة عن ذلك الطرف أو أن ذلك الطرف يقبل هذا الدور القتايل. وقد يكون هذا القبول رصيًحا - عىل 

سبيل املثال، حينام مينح الطرف تفويًضا رسميًّا للمجموعة أو يعرتف بأن تلك املجموعة تقاتل بالنيابة عنه. 

وقد يكون أيًضا ضمنيًّا أو مسترتًا، ومثال ذلك حينام تقاتل مجموعة إىل جانب الدولة وتدعي أنها تقاتل 

نيابًة عنها، وال تنكر الدولة هذه العالقة حينام تتاح لها الفرصة لذلك. وميكن أيًضا أن يتضح قبول عالقة 
»االنتامء« من خالل السيطرة العامة التي ميارسها ذلك الطرف عىل املجموعة.35

وحتى يعترب أفراد هذه امليليشيات أو الوحدات املتطوعة أرسى حرب عند السقوط يف قبضة   

العدو، يجب عىل هذه امليليشيات والوحدات املتطوعة الوفاء بشكل جامعي بأربعة رشوط يخدم كل منها 

دة ميكن  غرًضا وقائيًّا: وهي أن يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه، وأن تكون لهم عالمة ُمميَّزة ُمحدَّ

متييزها عن ُبعد، وأن يحملوا األسلحة جهرًا، وأن يلتزموا يف عملياتهم بقوانني الحرب وأعرافها. وقد يكفل 

قة ويتم تنفيذها عىل  طة، وُمنسَّ وجود هيكل تسلسل هرمي االنضباط الداخيل وأن تكون العمليات مخطَّ

دة وأن يحملوا السالح جهرًا  ل أن يكون لهم عالمة ُمميَّزة ُمحدَّ نحو يتسق مع قوانني الحرب وأعرافها. وُيسهِّ

متييز املقاتلني عن السكان املدنيني. وُيعترب رشط أن تقوم امليليشيات أو الوحدات املتطوعة بالعمليات وفًقا 

لقوانني الحرب وأعرافها مبثابة تشجيع إضايف لهذه املجموعة لالمتثال لقواعد القانون الدويل اإلنساين، حتى 

يحصل أفرادها عىل وضع أرسى الحرب يف حالة الوقوع يف قبضة العدو.

القانون الدويل اإلنساين العريف، املجلد األول: القواعد، مطبعة جامعة كامربيدج، 2005 )اللجنة الدولية  32     جان- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك )محرران(، 

 .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1 :للصليب األحمر، دراسة القانون الدويل اإلنساين العريف(، القاعدة 106 متاح يف الرابط

لالطالع عىل مزيد من املناقشة يف هذه النقطة، انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 4، 

الفقرات 987-983.

33     اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة 31)3(. انظر أيًضا تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املقدمة، 

الفقرات 95-92.

34    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 4)أَلف()2(.

35     لالطالع عىل مناقشة أكرث عمًقا بشأن معنى »االنتامء إىل« مبوجب املادة 4)أَلف()2(، انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف 

الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 4، الفقرات 1009-1001.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
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التي ترد يف املادة 4)أَلف()2( وال  التعليق أيًضا مسألة ما إذا كانت الرشوط األربعة  ويناقش   

ترد يف املادة 4)أَلف(1، تنطبق أيًضا عىل القوات الواردة يف املادة 4)أَلف()1(.36 وترى اللجنة الدولية، أن 

الكتساب وضع  ليست رشوًطا جامعية  لكنها  النظامية  املسلحة  القوات  تخص  التزامات  األربعة  الرشوط 

أرسى الحرب.37 وتعكس الرشوط األربعة املامرسات املعتادة للقوات املسلحة للدول. فهذه القوات، بحكم 

تعريفها، يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.38 عالوًة عىل ذلك، كام هو ُمبنيَّ آنًفا، يقع عىل كاهل أفراد 

القوات املسلحة االلتزام بتمييز أنفسهم عن السكان املدنيني وأال يخفوا أسلحتهم أثناء العمليات العسكرية. 

وتفهم اللجنة الدولية أن املقاتل يفقد أهليته الكتساب وضع أسري الحرب إذا مل يلبِّ رشط متييز نفسه. بيد 

أن فقدان هذه األهلية ينطبق عىل أساس فردي فقط، ال عىل املجموعة ككل.39 واالمتثال لقوانني الحرب 

ح املادة 85 يف اتفاقية  وأعرافها رشط متفق عليه مبوجب اتفاقيات جنيف والقانون الدويل العام،40 وتوضِّ

جنيف الثالثة أن أرسى الحرب يحتفظون بالحق يف اإلفادة من وضعهم املشمول بالحامية إذا أدينوا عن 

ا إذا مل متتثل وعندما ال متتثل القوات املسلحة النظامية لهذه  أفعال ارتكبوها قبل وقوعهم يف األرس.41 أمَّ

االلتزامات، فإن مثَّة سباًل أخرى عدا الحرمان الجامعي من وضع أسري الحرب متاحة للدول مبوجب القانون 

تتباين بشأن ما إذا كانت  النظر  الدولية تدرك أن وجهات  اللجنة  للتحفيز عىل االمتثال.42 بيد أن  الدويل 

القوات  الحرب ألفراد  املادة 4)أَلف()2( رشوًطا جامعية الكتساب وضع أسري  الواردة يف  الرشوط األربعة 
املسلحة النظامية للدولة.43

أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعرتف بها 
الدولة الحاجزة

تضم الفئة الثالثة أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعرتف بها 

الدولة الحاجزة. إذ يندرج أفراد القوات املسلحة النظامية التابعون لطرف يف نزاع مسلح دويل ضمن تعريف 

الثانية شهدت حرمان مجموعات  العاملية  الحرب  لكن  آنًفا،  املذكورة  األوىل  الفئة  الوارد يف  الحرب  أرسى 

معينة من وضع أسري الحرب بدعوى أن السلطات أو الحكومات التي تعهدت تلك القوات املسلحة بالوالء 

لها مل تحَظ باعرتاف الدولة املعادية.44 ولتفادي تكرار هذا التفسري املتعسف، يشتمل تعريف أرسى الحرب 

يف اتفاقية جنيف الثالثة رصاحة عىل جميع أفراد القوات املسلحة النظامية، برصف النظر عام إذا كان العدو 
يقر برشعية حكومتهم أو السلطة التابعني لها.45

36    املرجع السابق، املادة 4، الفقرات 1039-1028.

37    املرجع السابق، الفقرة 1039.

38    املرجع السابق.

39    املرجع السابق، الفقرات 1039-983.

40    املرجع السابق، الفقرة 1039.

41    انظر أيًضا املرجع السابق، الفقرة 1033.

42    املرجع السابق، الفقرة 1039.

43    املرجع السابق، الفقرة 1036.

44    عىل سبيل املثال، رفضت أملانيا منح وضع أرسى الحرب للقوات الفرنسية العاملة تحت قيادة شارل ديجول، وللوحدات اإليطالية يف جنوب إيطاليا يف 

أعقاب توقيع الهدنة بني الحلفاء وإيطاليا يف أيلول/سبتمرب 1943. اللجنة الدولية، الوثائق التمهيدية التي قدمتها اللجنة إىل مؤمتر الخرباء الحكوميني 

لعام 1947، املجلد 2، جنيف، 1947، ص. 4.
45    املرجع السابق، ص. 4.



 األشخاص الذين يرافقون القوات املسلحة دون أن يكونوا يف الواقع جزًءا منها

الذين يحق لهم  الوحيدتني من األشخاص  الفئتني  الحرب  الرابعة والخامسة من فئات أرسى  الفئتان  ُتعد 

الحصول عىل وضع أسري الحرب لكن ال يحق لهم باملثل الحصول عىل وضع مقاتل أو حصانة أو امتيازات. 

وتتألف الفئة الرابعة من األشخاص الذين يرافقون القوات املسلحة دون أن يكونوا يف الواقع جزًءا منها.46 

احتامالت  من  يزيد  املسلحة  القوات  من  األشخاص  هؤالء  قرب  بأن  إقرارًا  الفئة  هذه  إدراج  ويتضمن 

احتجازهم مع املقاتلني، وُيبنيِّ إطار الحامية الذي ينطبق عليهم. وقد تشتمل هذه الفئة،  عىل سبيل املثال، 

عىل متعاقدين مدنيني مخول لهم مرافقة القوات املسلحة لتقديم خدمات مثل غسل املالبس والنقل.47 

املرفق  أو منوذج مامثل لذلك  املسلحة يف تقديم بطاقة هوية  القوات  التفويض لشخص مبرافقة  ويتجىلَّ 

باتفاقية جنيف الثالثة يف امللحق الرابع )أَلف(، وميكن أيًضا أن يتجىل يف الوجود يف مكان واحد، والرتتيبات 
اللوجستية املشرتكة، والرتتيبات التعاقدية املشرتكة و/ أو فيام يخص املالبس.48

أفراد األطقم املالحية يف السفن التجارية وأطقم الطائرات املدنية التابعة ألطراف النزاع 
الذين ال ينتفعون مبعاملة أفضل مبقتىض أي أحكام أخرى من القانون الدويل

تتألف الفئة الخامسة من أفراد األطقم املالحية يف السفن التجارية، وأطقم الطائرات املدنية التابعة ألطراف 

القانون الدويل. واستهدف إدراج أطقم السفن  النزاع الذين ال ينتفعون مبعاملة أفضل مبقتىض أحكام يف 

لهؤالء  منحت  التي  الحامية  يف  التناقض  وأوجه  بوضعهم،  يتعلق  فيام  والغموض  اللبس  كشف  التجارية 

األشخاص يف الحرب العاملية الثانية. وُأدِرج أيًضا املدنيون من أفراد أطقم الطائرات مع إدراك الدور املتزايد 

للطائرات يف نقل الشحنات إىل مناطق القتال.49 

وفيام يتعلق باملعاملة، ال تفرِّق اتفاقية جنيف الثالثة بني أرسى الحرب املقاتلني واألرسى املدنيني.   

يتعلق  فيام  تطبيقها  وتسكت عن  املسلحة،  القوات  إىل  انتامء  تفرتض وجود  االتفاقية  أحكام  بعض  لكن 

بالفئات األخرى لألرسى. فعىل سبيل املثال، بعض األحكام الخاصة بتشغيل أرسى الحرب، مثل معدل األجر، 

عليها  فإنه يجب  املدنيني،  تحتجز أرسى هم من  الحاجزة  الدولة  كانت  فإذا  األسري.50  رتبة  تتمحور حول 

تطبيق هذه األحكام بحسن نية ومبا يتسق مع األساس املنطقي لألحكام املعنية.51 

46    ملزيد من املعلومات، انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 4، الفقرات 1050-1047.

47     لالطالع عىل مناقشة أكرث تفصياًل، انظر املرجع السابق، املادة 4، الفقرات 1047-1050. انظر الفقرة 1051 فيام يتعلق بالرشكات العسكرية واألمنية 

الخاصة.

48    املرجع السابق، الفقرة 1050.

49    املرجع السابق، الفقرات 1060-1052.

50    انظر اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 60.

51    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 4، الفقرة 1046.
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االنتفاضة الجامهريية

تتألف الفئة السادسة واألخرية ألرسى الحرب من املشاركني فيام بات ُيعرَف باالنتفاضة الجامهريية. وبتعبري 

أدق، تتألف هذه الفئة من سكان األرايض غري املحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقرتاب 

أن  نظامية، رشيطة  لتشكيل وحدات مسلحة  الوقت  لهم  يتوفر  أن  الغازية، دون  القوات  ملقاومة  العدو 

يحملوا السالح جهرًا وأن يراعوا قوانني الحرب وأعرافها. وهذه هي الفئة الوحيدة من أرسى الحرب املستقلة 

ا عن الدولة. و»ال ينتمي« األشخاص يف هذه الفئة إىل الدولة وال يحتاجون إىل أي مستوى من  استقالاًل تامًّ

التنظيم أو هيكل القيادة أو عالمة مميزة محددة.52 

والظروف التي ينطبق فيها تعريف االنتفاضة الجامهريية محدودة. أواًل، يشري التعبري فقط إىل   

أولئك الذين يحملون السالح أثناء فرتة غزو أو يف أرض مل تصبح بعد محتلة، أو يف منطقة فقدت فيها دولة 

االحتالل السابقة السيطرة عىل إدارة اإلقليم، وتحاول استعادتها. ثانًيا، األشخاص املعنيون يجب أن يحملوا 

م  السالح من تلقاء أنفسهم ملواجهة الجيش الغازي. وال تشمل هذه الفئة األشخاص أو املجموعات التي ُتنظِّ

أو يتم تنظيمها قبل الغزو. وأخريًا، يجب أن يحمل األشخاص يف هذه الفئة السالح جهرًا وأن يراعوا قوانني 

الحرب وأعرافها.

د املادة 4 أيًضا فئتني من األشخاص ليسوا أرسى يف حد  باإلضافة إىل هذه الفئات الست، ُتحدِّ  

الربوتوكول  الناحية  له يف هذه  ُيكمِّ  4 املادة  والتعريف يف  لكن يجب معاملتهم معاملة األرسى.53  ذاتهم، 
اإلضايف األول، )والقانون الدويل اإلنساين العريف( الذي يستبعد الجواسيس واملخربني واملرتزقة من وضع أرسى 

الحرب.54 

وقد أوىل القامئون عىل صياغة اتفاقية جنيف الثالثة اهتامًما كبريًا لتحديد أي فئات األشخاص   

يكون مؤهاًل للحصول عىل وضع أرسى الحرب، وقلَّصوا من نواٍح كثرية جوانب اللبس والغموض التي كانت 

قامئة داخل التعريفات السابقة يف إطار الئحة الهاي واتفاقية 1929. ومع ذلك، ما زالت شكوك تثور حول 

وضع األشخاص. واحتوت اتفاقية جنيف الثالثة عىل ابتكار مهم هو تقديم آلية ملعالجة هذه املشكالت. 

وتنص املادة 5)2( يف اتفاقية جنيف الثالثة عىل أنه يف حالة وجود شك بشأن وْضع أشخاص قاموا بعمل 

حريب وسقطوا يف يد العدو، فإن هؤالء األشخاص يتمتعون بالحامية التي تكفلها هذه االتفاقية لحني البت 

ن املراجعة من ِقَبل محكمة  يف وضعهم بواسطة محكمة مختصة. واسُتخِدم تعبري »محكمة مختصة« ليتضمَّ

أو هيئة قضائية عسكرية وملْنع »]اتخاذ[ قرارات تعسفية من جانب قائد عسكري محيل قد يكون ذا رتبة 

52    املرجع السابق، الفقرة 1062.

الفقرات  الحاشية 3 أعاله،  الثالثة،  اتفاقية جنيف  للصليب األحمر عىل  الدولية  اللجنة  املادة 4)باء()1(-)2(؛ وتعليق  الثالثة،  اتفاقية جنيف  53     انظر 

.1090-1069

54     ملزيد من املعلومات بشأن استبعاد »الجواسيس واملخربني« انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، 

الفقرات 988-991. ملزيد من املعلومات بشأن استبعاد »املرتزقة« انظر الفقرة 998.
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أو محاكم  قضائية  أو هيئات  مدنية،  األفراد محاكم  وْضع  تبت يف  العميل،  التطبيق  ا«.55 ويف  متدنية جدًّ

عسكرية، وهيئات تحقيق.56 

ويجب البت يف هذا األمر يف حدود فرتة زمنية معقولة، وبحسن نية، وعىل أساس معاملة كل   

حالة عىل حدة؛ ومينع رشط أن تتخذ »محكمة مختصة« القرار يف هذا الشأن اتخاذ قرارات تعسفية »عىل 

الفور«. ويف هذا الصدد، ينبغي مالحظة أن الضامنات اإلجرائية التي تنطبق عىل قرارات تحديد الوضع ال 

مها القانون الدويل اإلنساين، إمنا هي مسألة تتعلق بالقانون الوطني.57  ُينظِّ

ويثور الشك بشأن وضع الشخص حينام ال يكون واضًحا هل ينتمي الشخص إىل إحدى الفئات   

امُلبيَّنة آنًفا. عىل سبيل املثال، قد يثور الشك فيام يتعلق بأشخاص يرافقون القوات املسلحة وفقدوا بطاقات 

د يف مناطق العمليات القتالية  هويتهم، أو األشخاص الذين انخرطوا يف أعامل حربية دون ارتداء زي موحَّ

الفعلية، أو األشخاص الذين ُيشتبه بأنهم جواسيس. وقد يثور أيًضا حيثام يطلب شخص ما أو الدولة التي 

يعتمد عليها بوضع أسري الحرب وال ٌيقَبل هذا عىل الفور. ويف املقابل، قد يثور حيثام يرص أشخاص عىل أنهم 

ليسوا أرسى حرب. ووجود الشك الذي يؤدي إىل اتخاذ محكمة مختصة قرارًا للبت يف األمر يجب أال يعتمد 

فقط عىل االعتقاد الذايت للدولة الحاجزة من تلقاء نفسها، وإمنا يجب عىل الدولة الحاجزة دراسة كل حالة 

بحسن نية ومعاملة كل حالة عىل حدة مع تقييم الوقائع تقيياًم سلياًم.58 

وسيستمر أي شخص يرص عىل أنه أسري حرب يف التمتع بالحامية التي تكفلها اتفاقية جنيف   

ا الشخص الذي يرص عىل أنه ال يندرج يف الفئات الواردة يف املادة 4 التفاقية جنيف الثالثة فسوف  الثالثة. وأمَّ

ُيعترب مدنيًّا ويتمتع بالحامية التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة )مبا يف ذلك املادتان 43 و78(، و/ أو املادة 

75 من الربوتوكول اإلضايف األول، حسب االقتضاء، والقانون الدويل اإلنساين العريف.59 

املبادئ األساسية لحامية أرسى الحرب

فموضوعها  العسكرية.  والرضورة  اإلنسانية  االعتبارات  متطلبات  بني  التوازن  الثالثة  جنيف  اتفاقية  ُتِقيُم 

والغرض منها بوجه عام هو ضامن أن ُيعاَمل أرسى الحرب معاملًة إنسانيًة يف جميع األوقات، ويف الوقت 

ساحة  إىل  العودة  من  ملنعهم  األرس  يف  يقعون  الذين  العدو  مقاتيل  باحتجاز  للمتحاربني  السامح  نفسه 

املعارك.60 وُيشري جواز احتجاز األرسى الوارد يف املادة 21 لالتفاقية إىل الرضورة العسكرية: فاحتجاز أرسى 

          

         

55     البيان الختامي للمؤمتر الدبلومايس يف جنيف لعام 1949، املجلد 2--باء، 1949، ص. 270، انظر أيًضا:

H. W. William Caming, »Nuremberg Trials: Partisans, Hostages and Reprisals«, Judge Advocate Journal, Vol. 4, 1950, p. 19, 

فيام يتعلق مبرسوم بربروسا الشائن لالختصاص القضايئ الذي صدر يف 13 أيار/مايو 1941. أمر هذا املرسوم مبثول »املشتبه بأنهم من قوات األنصار« 

د هل يتم إطالق النار عليهم أم ال. واعُترِب هذا أثناء محاكامت نورمربغ »عماًل إجراميًّا بشكل صارخ« إذ إنه »سمح بالقتل الفوري  أمام ضابط لُيحدِّ

لألنصار املزعومني و`املشتبه بأنهم من األنصار´ دون تحقيق وحسب تقدير ضابط ذي رتبة صغرية«.

56    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 5، الفقرة 1126.

57    املرجع السابق، الفقرة 1127.

58    املرجع السابق، الفقرات 1121-1119.

59    املرجع السابق، الفقرة 1115.

60    املرجع السابق، املقدمة، الفقرة 89.
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عىل  املأسورين  العدو  أفراد  قدرة  عدم  ضامن  إىل  يهدف  الفعلية  القتالية  العمليات  فرتة  خالل  الحرب 

ل خطرًا عسكريًّا عىل الدولة الحاجزة.61  املشاركة مرة أخرى يف العمليات القتالية، وهو ما سُيشكِّ

عىل  الثالثة  جنيف  اتفاقية  تنص  اإلنسانية،  االعتبارات  متطلبات  ملراعاة  أخرى،  ناحية  ومن   

املعاملة  عنها  تقل  أال  يجب  ومعايري  حدوًدا  واضعًة  الحرب،  العامة ألرسى  الحامية  تدابري  من  مجموعة 

التزامات  للحامية  الشاملة  التدابري  هذه  ن  وتتضمَّ بها.  يتمتعون  التي  والظروف  األرسى  لهؤالء  املمنوحة 

اتفاقية  وتتناول  ورشفهم.  األرسى  أشخاص  واحرتام  الضار،  التمييز  وحظر  واملتساوية،  اإلنسانية  باملعاملة 

ا من القضايا، والكثري من املواد يف االتفاقية هي تكرار أكرث تحديًدا لهذه  جنيف الثالثة مجموعة واسعة جدًّ

لة لكل مجال من املجاالت التي  االلتزامات. ومل يكن واضعو االتفاقية يقصدون وْضع قواعد أو أنظمة ُمفصَّ

تغطيها. وبداًل من ذلك، تشري االتفاقية يف مواد ُمعيَّنة من خالل مبدأ املامثلة إىل القواعد واللوائح التنظيمية 

التي تنطبق عىل القوات املسلحة للدولة الحاجزة نفسها. ويف تلك الحاالت، يحب أن ُيعاَمل أرسى الحرب 

وفًقا لهذه القواعد واللوائح التنظيمية، بينام يستمر تطبيق معايري االتفاقية بشأن املعاملة اإلنسانية وتعترب 

مبثابة حد أدىن.

ل  وتذكر املادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة وجوب معاملة أرسى الحرب معاملًة إنسانيًة. وُتكمِّ  

هذا التزامات واردة يف املادة 14 باحرتام أشخاص األرسى ورشفهم، وكذلك وجوب معاملة األرسى عىل قدم 

املساواة وحظر أي متييز ضار بينهم يف املادة 16. وتنص هذه األحكام عىل الحد األدىن من معايري املعاملة. 

د كل تدابري الحامية املكفولة ألرسى الحرب. وهي مرتابطة وتؤكِّ

النسخة  يف  الوارد  بالتعبري  )أو  إنسانيًة  معاملًة  الحرب  أرسى  معاملة  وجوب  قاعدة  وتتطلب   

يجوز  ال  التي  كإنسان  وحرمته  لألسري  األصيلة  اإلنسانية  الكرامة  احرتام  إنسانية«(  »بطريقة  الفرنسية 

انتهاكها.62 وتنص املادة 13 عىل تفاصيل واضحة ملا يستلزمه هذا، مبا يف ذلك حظر التشويه البدين والتعريض 

الجامهري. وللحامية من فضول  والسباب، وفضول  والتهديد،  العنف  العلمية، وأعامل  أو  الطبية  للتجارب 

الجامهري وجاهتها يف عرص اإلعالم الجامهريي والتواصل االجتامعي بالنظر إىل السهولة التي ميكن بها نرش 

الصور والتعليقات يف أنحاء العامل.63 

ومن الواضح أنه ال ميكن فصل هذا االلتزام عن االلتزام باحرتام أشخاص األرسى ورشفهم. وال   

يتعلق احرتام أشخاص األرسى بالسالمة البدنية لألسري فقط، بحظر أعامل العنف والتعذيب البدين، ولكنه 

الشخص، ومنها معتقداته  ل هوية  ُتشكِّ التي  األساسية  الخصائص  - مبعنى  املعنوية  أيًضا سالمتهم  يشمل 

الدينية والسياسية والفكرية واالجتامعية ونوع جنسه، وميوله الجنسية.64 ويقتيض احرتام رشف األسري عىل 

الثالثة  اتفاقية جنيف  الذاتية لدى كل شخص.65 وتقيض  بالقيمة  للشعور  الواجب  التحديد االحرتام  وجه 

بوضوح بحامية جوانب ُمعيَّنة للرشف فيام يتعلق بالهياكل العسكرية، واالمتيازات، ومواثيق الرشف - عىل 

سبيل املثال بالنص عىل أنه ال يجوز تجريد أرسى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو أوسمتهم، وال 

61     املرجع السابق، املادة 21، الفقرة 1932. مُيِكن االطالع عىل أمثلة أخرى للرضورة العسكرية يف القواعد التي تهدف إىل صون األمن واالنضباط والنظام 

العام يف معسكرات أرسى الحرب. انظر عىل سبيل املثال، اتفاقية جنيف الثالثة، املواد 42 )استخدام األسلحة ضد أرسى الحرب(، و76 )املراقبة عىل 

مراسالت األرسى وفحصها(، و92 )الهروب غري الناجح(، و95 )اإلجراءات التأديبية( التي تذكر عىل وجه التحديد »النظام والضبط والربط يف املعسكر«.

62    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 13، الفقرة 1570.

63    املرجع السابق، الفقرة 1563.

64    املرجع السابق، املادة 14، الفقرة 1665.

65    املرجع السابق، الفقرة 1658.
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جيما أرمان، وجان- ماري هنكرتس، وهيلين هيمسترا، وكفيتوسالفا كروتيوك

حرمانهم من رتبهم.66 وتتوقف كيفية احرتام أشخاص األرسى ورشفهم عىل مجموعة واسعة من العوامل، 

منها خلفيتهم الثقافية أو االجتامعية أو الدينية، وجنسهم، وعمرهم.67 

نتها املادة 16 من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تنص عىل  ويتعلق هذا بدوره بالحامية التي تضمَّ  

املساواة يف معاملة أرسى الحرب وحظر »التمييز الضار عىل أساس العنرص، أو الجنسية، أو الدين، أو اآلراء 

السياسية، أو أي معايري مامثلة أخرى«.

أوضاعهم  تختلف  الذين  فاألرسى  املتطابقة.  املعاملة  بالرضورة  املتساوية  املعاملة  تعني  وال   

املادة  وتورد  املعاملة.68  الجوهرية يف  املساواة  لتحقيق  متباينة  معاملًة  معاملتهم  يتعني  قد  واحتياجاتهم 

أيًضا  امُلميَّزة« وتطلب  املهنية كأسباب محتملة »للمعاملة  الصحية والعمر واملؤهالت  الحالة  16 بوضوح 

مراعاة األحكام املتصلة برتب األرسى وجنسهم الواردة يف اتفاقية جنيف الثالثة.69 ويجب أال ُينظر إىل هذه 

االعتبارات عىل أنها قامئة جامعة مانعة لألسباب التي ميكن مبوجبها السامح بالتمييز غري الضار أو املطالبة 

به.70 
ُيحظر مبقتضاها  األسباب  عدًدا من  املادة 16  املذكور يف  الحظر  د  ُيحدِّ بالتمييز،  يتعلق  وفيام   

املعاملة عىل أساس أي متييز ضار: يقوم عىل العنرص، أو الجنسية، أو الدين أو اآلراء السياسية، وكذلك »أي 

اللون أو  أو  الربوتوكول اإلضايف األول قامئة أطول ألسباب الحظر: »العنرص  معايري مامثلة أخرى«. ويقدم 

الجنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو اآلراء السياسية أو غري السياسية أواالنتامء الوطني أو االجتامعي أو 

الرثوة أو املولد أو ... عىل أساس أي معيار آخر مامثل«.71 وُتحَظر باملثل أشكال التمييز الضار املستند إىل 

أسباب أخرى مثل العرق أو اإلعاقة، أو مستوى التعليم، أو العالقات العائلية ألسري الحرب، وكذلك كام ُذِكر 

آنًفا، العمر والحالة الصحية. وأي قامئة للمعايري التي ُيحظر عىل أساسها التمييز ستكون حتاًم ناقصة، ويجب 

تفسريها يف ضوء املستجدات القانونية واالجتامعية. وتنص رصاحة عىل هذا الفئة املتبقية من األسباب التي 

ُيحظر عىل أساسها التمييز وهي »أي معيار مامثل آخر«.

ويعمل مبدأ املامثلة ألرسى الحرب يف إطار املعايري الدنيا والضامنات املنصوص عليها يف اتفاقية   

جنيف الثالثة. ويعكس هذا املبدأ فهاًم مؤداه أنه فيام يتعلق بقضايا ُمعيَّنة، يجب معاملة أرسى الحرب 

لة لهذا  نفس املعاملة التي تتمتع بها قوات الدولة الحاجزة نفسها أو بطريقة مامثلة لها.72 وهي بذلك ُمكمِّ

الحظر عىل التمييز الضار، إذ إنها تضمن أن يخضع جميع أرسى الحرب يف عهدة الدولة الحاجزة لنفس 

66    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 18)3(، الفقرة 44.

67    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 14، الفقرة 1659.

68    املرجع السابق، املادة 16، الفقرة 1742.

69     فيام يتعلق باملعاملة املختلفة بسبب نوع الجنس، تنص املادة 14)2( يف اتفاقية جنيف الثالثة عىل أنه يجب أن تعامل النساء األسريات »بكل االعتبار 

الواجب لجنسهن« ويجب، عىل أي حال، أن يلقني معاملة ال تقل مالءمة عن املعاملة التي يلقاها الذكور من أرسى الحرب .

70    انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 16، الفقرتان 1744-1743.

71      انظر اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 16؛ والربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخة يف 12 آب/أغسطس 1949، وفيام يتعلق بحامية 

حزيران/ يونيو 1977 )دخل حيز النفاذ يف 7 كانون األول/ديسمرب 1978(، املادة 75)1(. انظر  8 ،1125 UNTS 3 ،ضحايا النزاعات املسلحة الدولية

أيًضا دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساين العريف، الحاشية 32 أعاله، القاعدة 88.

72    انظر، عىل وجه الخصوص، اتفاقية جنيف الثالثة، املواد 20 )إجالء أرسى الحرب(، و25 )مهاجع أرسى الحرب(، 46 )ظروف نقل األرسى(، و82 )القوانني 

واللوائح السارية(، و84 )املحاكم(، و87 )العقوبات(، 88 )تنفيذ العقوبات( و95 )الحبس االحتياطي انتظارًا للمحاكمة(، و102 )رشوط نفاذ الحكم(، 

و103 )الحبس االحتياطي يف انتظار املحاكمة(، و106 )الحق يف استئناف أي حكم(، و108 )املنشآت والظروف التي ُتطبَّق فيها العقوبة(. وهذا املبدأ 

موجود ضمنيًّا أيًضا يف املواد 33 )حقوق وامتيازات أفراد الخدمات الطبية والدينية املستبقني ملساعدة أرسى الحرب(، و52 ) التشغيل يف عمل خطري 

أو مهني(، و60 )رصف مقدمات شهرية من رواتب أرسى الحرب(.
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الرشوط واملعايري أو رشوط ومعايري متامثلة برصف النظر عن بلدانهم األصلية. ولن تكون الحال بالرضورة 

كذلك لو أن الدولة الحاجزة عاملت أرسى الحرب من بلدان مختلفة وفًقا للمعايري والرشوط السائدة يف كل 

من تلك القوات املسلحة املختلفة.

ل مبدأ املامثلة أيًضا مهمة إدارة احتجاز أرسى الحرب، ألنه يجب عىل الدولة الحاجزة أن  وُيسهِّ  

ُتطبِّق عليهم بعض القواعد واملعايري املعمول بها بالفعل يف صفوف قواتها. وتكون الدولة الحاجزة حتاًم عىل 

دراية ولديها خربة سابقة يف تنفيذ تلك القواعد واملعايري ومن ثمَّ ميكنها تطبيقها بسهولة عىل أرسى الحرب 

أيًضا.
بقية  امُلبيَّنة يف  والضامنات  الدنيا  املعايري  إطار  يعمل يف  إمنا  فراغ؛  املامثلة يف  مبدأ  يعمل  وال   

التي تتعلق باملعاملة اإلنسانية لألرسى املذكورة آنًفا.73 ويتضح ذلك  الثالثة، وبخاصة تلك  اتفاقية جنيف 

74 ويتجىلَّ أيًضا نهج حامية أرسى الحرب بالرجوع إىل قواعد القوانني 
بجالء يف عدة قواعد، من بينها املادة82.  ..

من هذه  فالعديد  أدناه(.  حة  )املوضَّ والتأديبية  الجنائية  بالعقوبات  املعنية  األحكام  يف  والدولية  الوطنية 

التي يجب تطبيقها عىل جميع أرسى  الدنيا  للمعايري  باالمتثال  األحكام تجعل بوضوح مبدأ املامثلة رهًنا 

الحرب، برصف النظر عن املعايري أو الرشوط املنطبقة عىل أفراد القوات املسلحة للدولة الحاجزة. وبناء 

عليه، حينام تقل املعاملة التي متنحها الدولة الحاجزة لقواتها املسلحة عن املعايري الدنيا امُلبيَّنة يف االتفاقية، 

فإن املعايري األخرية تنطبق فيام يتعلق بأرسى الحرب.

توقيت االلتزامات

التخطيط واإلعداد

نظرًا التساع نطاق القضايا التي تتناولها اتفاقية جنيف الثالثة، فإن التخطيط واإلعداد السليم، مبا يف ذلك 

التخطيط  التنفيذ.75 وجزء مهم من هذا  الوطني ال غنى عنه لنجاح  القانوين  الحرص عىل تحديث اإلطار 

واإلعداد هو رضورة أن تقوم الدولة الحاجزة بتوعية قواتها املسلحة بواجباتها.76 ويف هذا الصدد، تنص املادة 

73    انظر املرجع السابق، املادة 13، واألحكام التي تنص عىل وجوب املعاملة اإلنسانية يف مجاالت ُمعيَّنة، مثل مأوى أرسى الحرب )املادة 25(، وحصص 

الطعام )املادة 26(، وامللبس )املادة 27(، والنظافة الصحية )املادة 29(.

74    »ولكن ال يجوز اتخاذ إجراءات أو عقوبات تخالف أحكام هذا الفصل«. ولالطالع عىل مزيد من األمثلة، انظر املرجع السابق، املواد 25 )مأوى أرسى 

الحرب(، و46 )ظروف نقل األرسى(، و50 )األعامل املسموح بها(، و84 )املحاكم(، و87 )العقوبات(، و95 )الحبس يف انتظار املحاكمة(، و102 )رشوط 

نفاذ الحكم(، و103 )الحبس االحتياطي يف انتظار املحاكمة(، و108 )تنفيذ العقوبات(.

75    يتسق هذا مع اإلشارة إىل األحكام التي يجب تنفيذها يف وقت السلم يف املرجع السابق، املادة 2)1(.

76    تم التأكيد عىل هذه النقطة يف تقرير لجنة التحقيق الربيطانية يف قضية مقتل العراقي بهاء موىس. ومع أن التحقيق كان يتعلق مبعاملة مدنيني عراقيني 

بالتدريب، وخلص  يتعلق  فيام  الحرب  بأرسى  أيًضا  املتصلة  والتوصيات  االستنتاجات  ن  تضمَّ فإنه  املتحدة،  للمملكة  قوات مسلحة  لدى  محتجزين 

دة بشأن كيفية التعامل مع األسري، وما  التحقيق إىل أن التدريب العام الذي تلقاه الجنود عىل قانون النزاعات املسلحة »كان يفتقر إىل إرشادات ُمحدَّ

هي املعاملة املسموح بها يف الواقع لألسري بتعبريات عملية، واألهم من ذلك كله ما هو نوع املعاملة املحظور بشكل رصيح« )املجلد 2، الفقرة 6.67(. 

قني التكتيكيني واملستجوبني. وبناء عىل ذلك،  م إىل املحقِّ د التحقيق أوجه النقص يف مناهج تدريس ُمعيَّنة، منها التدريب امُلقدَّ عالوًة عىل ذلك، حدَّ

مت لجنة التحقيق عدة توصيات، بعضها عامة )التوصيات 47-58( والبعض اآلخر خاصة )التوصيات 59-73(، بشأن تدريب الجنود عىل معاملة  قدَّ

األرسى. انظر السري وليام غيج، تقرير لجنة التحقيق الربيطانية يف قضية مقتل العراقي بهاء موىس، لندن، أيلول/سبتمرب 2011، املجلد 2، الفقرات 

6.66-6.73، و6.339-6.349، واملجلد 3، الصفحات 1279-1282، و 1282-1286، متاح يف الرابط:

www.gov.uk/government/publications/the-baha-mousa-public-inquiry-report. 

أشار تقرير التحقيق الرسمي يف قضية السويدي إىل عدد من هذه التوصيات، انظر السري ثاين فوربس، تقرير التحقيق الرسمي يف قضية السويدي، 

املجلد HM Stationery Office ،2، لندن، كانون األول/ديسمرب 2014، الفقرة 5.101، متاح االطالع عليه يف:

www.gov.uk/government/publications/al-sweady-inquiry-report.

https://www.gov.uk/government/publications/the-baha-mousa-public-inquiry-report
https://www.gov.uk/government/publications/al-sweady-inquiry-report
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127 )1( عىل نرش نص االتفاقية يف وقت السلم ويف وقت النزاع املسلح »بحيث تصبح املبادئ التي تتضمنها 

معروفة ملجموع قواتها املسلحة والسكان«. تقيض املادة 127)2( بأن السلطات التي تضطلع مبسؤوليات عن 

ن بصفة خاصة أحكامها. أرسى الحرب يجب عليها أن تكون حائزة لنص االتفاقية وأن ُتلقَّ

فعىل  أرسى.  احتجاز  قبل  إجراءات  اتخاذ  الثالثة  جنيف  اتفاقية  أحكام  بعض  تنفيذ  ويتطلب   

تتوفر فيها كل  الحرب يف مباٍن مقامة عىل األرض  بأنه يجب احتجاز أرسى  االتفاقية  املثال، تقيض  سبيل 

تربرها مصلحة  إال يف حاالت خاصة  إصالحية  احتجازهم يف سجون  يجوز  وال  والسالمة؛  الصحة  ضامنات 

ر لقوات  األرسى أنفسهم ؛77 ويجب أن يتوفر يف مأوى أرسى الحرب ظروف مالمئة مامثلة للظروف التي ُتوفَّ

الدولة الحاجزة يف املنطقة ذاتها.78 ويتطلب توفري وسائل اإليواء واإلقامة التي تلبي هذه املعايري بنية تحتية، 

ومعدات، وخدمات لوجستية، وموظفني مدربني، وميزانية وإجراءات تشغيل. وقد يكون هذا صعًبا عىل 

الدولة الحاجزة حينام تكون منخرطة يف نزاع مسلح دويل. ويتطلب النجاح يف توفري احتجاٍز ألرسى الحرب 

يراعي االعتبارات اإلنسانية وميتثل للمعايري الدولية أن تضع الدول خطًطا، حتى يف وقت السلم، فيام يتعلق 

بكيف ستحتجز األرسى املحتملني، مبا يف ذلك مكان مرافق احتجازهم وفئاتها.

فيام يتعلق بالوقوع يف األرس أثناء الحرب

حينام يسقط شخص يف إحدى فئات املادة الرابعة يف قبضة العدو، فإن اتفاقية جنيف الثالثة برمتها تنطبق. 

ًصا  ولكن االتفاقية تأخذ مختلف مراحل األرس يف االعتبار. فعىل سبيل املثال، تتضمن االتفاقية قساًم مخصَّ

استجواب  تتناول  فاملادة 17  قبضتها:  الحاجزة عقب سقوط األرسى يف  الدولة  واجبات  ُيبنيِّ  األرس  لبداية 

األرسى، واملادة 18 تتعلق بأمتعة األرسى، واملادتان 19 و20 تتناوالن إجالء األرسى من منطقة القتال. ويف 

حني أن هذه املواد أكرث مالءمة عقب سقوط مقاتلني يف قبضة العدو وأثناء الفرز األويل لألرسى، فإنها تظل 

مالمئة يف الفرتة التي تأيت مبارشة عقب األرس ويف املوقع الذي تم فيه األرس، ويف بعض الحاالت طوال فرتة 

األرس. عىل سبيل املثال، حظر التعذيب واإلكراه أثناء االستجواب امُلبنيَّ يف املادة 17 يظل صالًحا خالل فرتة 

االحتجاز كلها.79 

ل مبدأ املعاملة اإلنسانية امُلبنيَّ آنًفا الركيزة التي تقوم عليها هذه املواد، إذ إنها ترمي إىل  وُيشكِّ  

ضامن أن يحظى األرسى، حيثام ُيحتجزون، بالسالمة وأن يتم تحديدهم وفرزهم كام ينبغي. وغالًبا ما يكون 

أول واجبات الدولة الحاجزة هو إجالء األشخاص الذين سقطوا يف قبضتها إىل منطقة تبعد بقدر كاٍف عن 

منطقة القتال حتى يكونوا يف مأمن من الخطر.80 ويجب أن يتم إجالؤهم بكيفية إنسانية ويف ظروف مامثلة 
ر لقوات الدولة الحاجزة يف تنقالتها.81 للظروف التي ُتوفَّ

وتبًعا للظروف، مثل املسافة ووسيلة النقل املتاحة، قد يقتيض األمر مرور أرسى الحرب مبعسكرات   

القتال.  منطقة  من  بالقرب  وحتى  مؤقتة،  بصورة  املعسكرات  هذه  إقامة  ويجوز  إجالئهم.  أثناء  انتقالية 

املادية  الرشوط  بكل  تفي  أن  الحاجزة  الدولة  العادة عىل  يتعذر يف  املفاجئة،  الظروف  إىل هذه  وبالنظر 

77    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 22)1(.

78    املرجع السابق، املادة 25. ويرد مزيد من املناقشة لهذا األمر أدناه.

79    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 17، الفقرة 1822.

80    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 19)1(.

81    املرجع السابق، املادة 20)1(.
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، يجب أن تكون اإلقامة يف هذه املعسكرات ألقرص مدة ممكنة.82وميكن  الواردة يف االتفاقية برمتها. ومن ثمَّ
دامئة  مرافق  الحاجزة  الدولة  لدى  كان  وإذا  الدامئة.  االنتقالية  املعسكرات  عن  املعسكرات  هذه  متييز 
تستخدمها يف فحص وفرز األرسى، فيجب أن تتيح ظروًفا مامثلة لتلك التي تتوفر ملعسكرات األرسى األخرى، 

مة يف املعسكرات األخرى.83  ى األرسى نفس املعاملة امُلقدَّ ويجب أن يتلقَّ
وبعد إجالء األرسى وفرزهم، يصلون يف العادة إىل معسكر دائم ألرسى الحرب. لكنهم ال يبقون   
دامئًا يف مكان واحد أو تحت مسؤولية نفس الدولة. وأثناء أرسهم، يجوز نقلهم إىل معسكرات أخرى و/

م اتفاقية جنيف الثالثة النقل الفعيل ألرسى الحرب إىل مكان آخر، برصف النظر  أو عهدة دول أخرى. وُتنظِّ
م نقل األرسى من عهدة دولة إىل أخرى.84 وبالنسبة  عام إذا كانوا ال يزالون تحت سيطرة نفس الدولة وُتنظِّ
لنقل أسري إىل مكان آخر، تتضمن االتفاقية أحكاًما مامثلة لتلك التي تتعلق باإلجالء: إذ يجب إنفاذ النقل 
بطريقة إنسانية ويف ظروف ال تقل مالءمة عن تلك التي يجري فيها نقل قوات الدولة الحاجزة نفسها. وهذا 
الحكم أكرث رصامًة بقليل من األحكام املعنية باإلجالء، إذ إن الظروف يف الحالة األوىل يجب أن تكون فقط 
باملقارنة باإلجالء من ساحة  التنبؤ به  النقل حيث يسهل  بالنظر إىل طبيعة  »مامثلة«. وهذا أمر منطقي 

املعارك.85 
وأثناء األرس، يجوز أيًضا نقل األسري إىل عهدة دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة املستقبلة أيًضا   
طرًفا يف اتفاقية جنيف الثالثة86 وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة األصلية برغبة وقدرة الدولة املستقبلة عىل 
تطبيق االتفاقية.87 وبسبب الفهم العام أن الدول وحدها ميكن أن تكون أطراًفا سامية متعاقدة يف اتفاقيات 
جنيف، فإن هذا يعني أنه ال يجوز نقل أرسى الحرب إىل كيانات غري الدول مثل املجموعات املسلحة من 

غري الدول واملنظامت شبه العسكرية وغري العسكرية.88 
ومثة التزام مهم عىل الدولة التي تنقل األرسى هو أنه إذا »قرصت الدولة املستقبلة يف مسؤولياتها   
يف تنفيذ أحكام االتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعىل الدولة التي نقلت أرسى الحرب أن تتخذ تدابري فعالة 
إليها«.89 ومل ترشح االتفاقية املقصود بتعبري »نقطة هامة«.  الوضع، أو أن تطلب إعادة األرسى  لتصحيح 
»وأحد معايري تحديد مدي أهمية خرق ما، هو ما إذا كان ينتهك االلتزام العام باملعاملة اإلنسانية املنصوص 
ي هذا األفعال التي تعترب انتهاكات جسيمة. ويشمل ذلك أيًضا التقصري يف تلبية  عليه يف املادة 13«. وُيغطِّ
االحتياجات األساسية لألرسى فيام يتعلق باملأوى والطعام ومياه الرشب والرعاية الطبية عىل نحو ُيعرض 
صحة األرسى للخطر، أو حرمان األرسى من االتصال بالعامل الخارجي، مبا يف ذلك تلقي زيارات من اللجنة 

الدولية. ولكن هذه األمثلة ليست جامعة مانعة.90 

82    املرجع السابق، املادة 20)3(.

83    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 24، الفقرات 2058، و2065-2063.

84    اتفاقية جنيف الثالثة، املواد 12)2(-)3(، و48-46.

 Keiichiro Okimoto, “Evacuation and Transfer of Prisoners of War”, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòl     85

 )eds(, The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 965,

 مقتبس من تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 46، الفقرة 16.

86     مل يعد هذا قيًدا اليوم إذ إن اتفاقيات جنيف تحظى بتصديق جميع البلدان عليها.

87     اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 12)2(. ويشمل هذا الدول املحايدة. انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 

3 أعاله، املادة 12، القسم جيم.2.أ.

إىل  نقل األرسى  بشأن  مناقشة  املادة 12، لالطالع عىل  أعاله،   3 الحاشية  الثالثة،  اتفاقية جنيف  األحمر عىل  للصليب  الدولية  اللجنة  تعليق  88     انظر 

كيانات من غري الدول، منها املجموعات املسلحة التي تخضع للسيطرة العامة لدولة أو منظامت دولية أو محاكم أو هيئات تحكيم دولية، الفقرات 

.1532-1530

89     اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 12)3(.

90    لالطالع عىل مناقشة وأمثلة، انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 12، القسم هاء.2.
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د  وتوجد طرق مختلفة ميكن بها للدولة التي تقوم بنقل األرسى تصحيح هذا التقصري. وكام ُتحدِّ  

االتفاقية نفسها، يف بعض املواقف، يجب عىل الدولة التي تقوم بنقل األرسى أن تطلب إعادة األرسى إليها. 

وحيثام يرجع التقصري إىل عدم كفاية الظروف املادية لألرس، مثل ضيق املكان، وعدم كفاية الطعام أو مياه 

الرشب أو الرعاية الطبية، ميكن أن تتضمن تدابري تصحيح الوضع مساعدات مبارشة تقدمها الدولة ناقلة 

األرسى مثل الطعام، وأطقم الرعاية الصحية، واملعدات الطبية. ويف الحاالت التي يكون التقصري فيها بشأن 

أي نقطة مهمة، عىل سبيل املثال حينام يتعلق بالحرمان من الضامنات القضائية أو سوء املعاملة عىل أيدي 

العاملني يف املعسكر، قد يكون اإلجراء املناسب الوحيد هو طلب إعادة األرسى.91 

بشأن نهاية األرس

م اتفاقية جنيف الثالثة نهاية أرْس أرسى الحرب. وبالنسبة ملعظم أرسى الحرب، ينتهي األرس يف نهاية  ُتنظِّ

العمليات القتالية. وُتريس املادة 118 التزاًما أحادي الجانب ال يقوم عىل املعاملة باملثل عىل الدولة الحاجزة 

باإلفراج عن األرسى دومنا إبطاء وإعادتهم إىل وطنهم بعد انتهاء العمليات القتالية الفعلية.92 وينبع هذا 

االلتزام منطقيًّا من الغرض من االحتجاز، وهو منع املشاركة مرة أخرى يف العمليات القتالية.93 وحينام تنتهي 

العمليات القتالية بني دولتني أو أكرث، تنتفي الحاجة إىل إبقاء األرسى محتجزين.94 ومُيثِّل اإلفراج عن األرسى 

وإعادتهم إىل أوطانهم يف نهاية العمليات القتالية الفعلية انتهاء تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة عىل هؤالء 

األرسى. ويجب أن تتم إعادة األرسى يف نهاية العمليات القتالية إىل وطنهم »دومنا إبطاء«. ومع أن هذا يشري 

ضمًنا إىل أنه ليس لزاًما أن تكون اإلعادة عىل الفور، فإنها يجب أن تتم يف أقرب وقت ممكن تسمح به 

الظروف. وقد يتوقف هذا، عىل سبيل املثال، عىل عدد األشخاص الذين ستتم إعادتهم إىل الوطن، والوضع 

األمني، وموقع املعسكر )املعسكرات(، والوسائل اللوجستية املتاحة، وقدرة الدولة التي يعتمد عليها األرسى 

عىل استقبال األرسى.95 

ومل تتناول اتفاقية جنيف الثالثة الوضع الذي يريد أسري الحرب أن تتم إعادته فيه. ومثلام أقر به   

ث، يجوز االستثناء من االلتزام بإعادة األرسى  من قبل تعليق بيكتيه 1960، والتأكيد عليه يف التعليق امُلحدَّ

إىل وطنهم إذا ُوِجدت، حسبام تقرر عىل أساس فحص فردي لكل حالة عىل حدة،

أسباب وجيهة تدعو للخوف أن يتعرض أسري الحرب الذي يعارض هو نفسه أن يعاد إىل الوطن - بعد 

إعادته - لتدابري جائرة تؤثر عىل حياته أو حريته، ال سيام عىل أساس العنرص أو الطبقة االجتامعية 

أو املعتقدات السياسية، وعليه ستكون إعادته للوطن مخالفة للمبادئ العامة للقانون الدويل لحامية 
اإلنسان.96

91    لالطالع عىل مزيد من املناقشة، انظر املرجع السابق، القسم هاء.4.

92     يجوز حجز أرسى الحرب الذين يقعون تحت طائلة اإلجراءات القضائية بسبب جرمية جنائية إىل أن تنتهي تلك اإلجراءات. وينطبق اإلجراء نفسه 

عىل أرسى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم جنائية: انظر اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 119)5(.

93    انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 21، القسم جيم.1.، وبخاصة الفقرة 1932.

94    املرجع السابق، املادة 118، الفقرة 4444.

95    املرجع السابق، الفقرة 4462.

96     جان بيكتيه )محرر(، التعليق عىل اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 12 أغسطس/آب 1949، املجلد 3: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أرسى الحرب، اللجنة 

الدولية للصليب األحمر، جنيف 1960، صفحة 547 تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 118، 

الفقرة 4469.
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ويتسق أحد تفسريات املادة 118 الذي يسمح  بهذا االستثناء مع مبدأ عدم اإلعادة القرسية مبوجب القانون 

الدويل، الذي ال يجوز مبقتضاه لدولة أن تنقل أشخاًصا تحت سيطرتها إىل دولة أخرى إذا ُوجد خطر حقيقي 

ُينِبئ بأنهم قد يتعرضون النتهاكات لحقوق أساسية معينة.97 

ث عىل املادة 118 أيًضا االلتزام باإلفراج واإلعادة إىل الوطن يف الحاالت  ويناقش التعليق امُلحدَّ  

التي يتغري فيها التوصيف القانوين للنزاع من نزاع مسلح دويل إىل نزاع مسلح غري دويل، بسبب تغري الظروف 

عىل أرض الواقع. ويف هذه الظروف، من غري املحتمل أن يكون طرٌف يف النزاع راغًبا يف اإلفراج عن أرسى 

ث إىل تباين  الحرب الذين هم يف قبضته وإعادتهم إىل وطنهم. وهذا مثال لوضع يشري فيه التعليق امُلحدَّ

وجهات النظر ويسلط الضوء عىل قضايا مل تتم بعد تسويتها. ويوجد نهجان رئيسيان ملعالجة هذه املسألة. 

يف النهج األول، ال يتم تفعيل االلتزام باإلفراج عن األرسى وإعادتهم إىل الوطن ألن العمليات القتالية بني 

نفس األطراف الفاعلة مل تنته، حتى إذا كان التوصيف القانوين للنزاع املسلح قد تغري. وبناء عىل ذلك، تظل 

اتفاقية جنيف الثالثة األساس القانوين الحتجاز أرسى الحرب وحاميتهم. ويف النهج الثاين، تعترب العمليات 

القتالية املتصلة بالنزاع املسلح الدويل والنزاع املسلح غري الدويل مختلفة. وألن العمليات القتالية املرتبطة 

بالنزاع املسلح الدويل انتهت، فإن االلتزام باإلفراج عن األرسى وإعادتهم إىل أوطانهم يتم تفعيله عىل أساس 

املادة 118 يف اتفاقية جنيف الثالثة. ويف تلك الحالة، ال يوجد أساس قانوين الحتجاز األرسى، وإذا كان الطرف 

الحاجز يعتقد أنه يجب االستمرار يف احتجاز هؤالء األشخاص ألسباب أمنية قاهرة، فإنه يلزم إيجاد أساس 

قانوين آخر إلبقائهم يف األرس.98 

العمليات  نهاية  يف  أوطانهم  إىل  وإعادتهم  الحرب  أرسى  عن  باإلفراج  االلتزام  إىل  وباإلضافة   

القتالية الفعلية، فإن بعض األرسى يجب إطالق رساحهم وإعادتهم إىل أوطانهم يف وقت مبكر قبل ذلك. 

ص اتفاقية جنيف الثالثة عدًدا من املواد إلعادة الجرحى واملرىض امليؤوس من شفائهم أثناء العمليات  وتخصِّ

القتالية.99 ومرة أخرى، هذه نتيجة منطقية للغرض من إبقائهم يف األرس. واملفرتض يف هذه الحالة أن األرسى 

مل يعودوا قادرين عىل املشاركة يف العمليات القتالية، وعليه فإن االستمرار يف أرسهم مل تعد تربره الرضورة 

استخدام  إعادة  حظر  عىل  بوضوح  تنص  إذ  احرتازية،  االتفاقية ضامنة  تتضمن  ذلك،  ومع  العسكرية.100 

األرسى الذين أعيدوا إىل الوطن يف الخدمة العسكرية العاملة، وهذ األمر بالغ األهمية يف الحروب الحديثة 

أو املريض  الجرحى  إعادة استخدام األرسى  املمكن  التي تجعل من  املهام  الطائفة األوسع من  بالنظر إىل 
امليؤوس من شفائهم.101

97     انظر

Cordula Droege, »Transfers of Detainees:  Legal Framework, Non-refoulement and Contemporary Challenges«,

املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 90، العدد 871، 2008، ص. 671؛ و
Emmanuela-Chiara Gillard, »There’s No Place Like Home: States’ Obligations in Relation to Transfers of Persons«,

املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 90، العدد 871، 2008، ص. 704؛ و
Christopher Michaelsen, »The Renaissance of Non-refoulement?  The  Othman  )Abu Qatada(  Decision of the  European  

Court  of Human Rights«, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 61, No. 3, 2012, p. 753.

 انظر أيًضا تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 3، القسم جيم.7.

لة، انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 118، الفقرات 4459- 98     لالطالع عىل مناقشة ُمفصَّ

4460. واملادة 5، القسم جيم.4.

99    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 110.

100    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 109، الفقرة 4245.

101    عن النطاق الزمني لاللتزام، انظر املرجع السابق، املادة 117، القسم جيم.3.



408

جيما أرمان، وجان- ماري هنكرتس، وهيلين هيمسترا، وكفيتوسالفا كروتيوك

الحاجزة عند وفاة أسري  الدولة  أيًضا قواعد تنطبق عىل  الثالثة  اتفاقية جنيف  وأخريًا، تتضمن   

أثناء األرس. وغني عن القول،  إن االمتثال الكامل التفاقية جنيف الثالثة قد يقلل حاالت الوفيات من خالل 

الرعاية الكافية لألرسى ومن خالل إعادة الجرحى واملرىض امليؤوس من شفائهم إىل وطنهم. ويف حالة وفاة 

األرسى، تظل الدولة الحاجزة ُملزَمًة ببعض االلتزامات تجاه املتوفني التي تستفيد منها بشكل غري مبارش 

أرسهم. أواًل، كوسيلة مهمة للمساءلة وملنع اختفاء األشخاص، يجب إعداد شهادات وفاة أو قوائم معتمدة 

الوفاة  امُلتوىف وظروف  الوثائق هوية  تتضمن هذه  أن  أثناء أرسه كأسري حرب. ويجب  ألي شخص ميوت 

ومكان الدفن )أو تفاصيل حرق الجثة إذا لزم األمر(.102 ويجب تقدميها إىل املكتب الوطني للمعلومات يف 

أرسع وقت ممكن، اليوم بوجه عام، وهو ما يعني إلكرتونيًّا.103 ويف الوقت نفسه، يجب نقل وصايا املتوفني 

أيًضا إىل الدولة الحامية وإرسال صورة موثقة طبق األصل إىل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين.104 فهذه 

اإلجراءات ليست مهمة فقط للعائالت املتأثرة »ملعرفة مصري أوالدها« بل قد تكون لها أيًضا آثار قانونية 

مهمة.
امُلتوىف: إذ يتعني عىل السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أرسى  وميتد احرتام رشف األسري إىل   

الحرب الذين توفوا يف األرس قد ُدفنوا باالحرتام الواجب، وإذا أمكن طبًقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم ُتحرتم 

وُتصان ومُتيز بكيفية مناسبة.105 ويذهب الربوتوكول اإلضايف األول إىل أبعد من هذا، إذ إنه ُيلزم األطراف 

إىل وطنهم«.106  الشخصية  وأمتعتهم  املوىت  رفات  »لتسهيل عودة  الظروف  اتفاقات حسبام تسمح  بإبرام 

وتستطيع اللجنة الدولية القيام بدور وسيط محايد يف إعادة الرفات إىل أرس املتوفني107. 

تدابري حامية جوهرية

ن اتفاقية جنيف الثالثة  كام هو ُمبنيَّ آنًفا، باإلضافة إىل بيان املبادئ األساسية لحامية أرسى الحرب، تتضمَّ

ص املناقشة التالية عدًدا من تدابري الحامية  تدابري حامية رصيحة يف الكثري من جوانب حياة األرسى. وُتلخِّ

هذه.

االحتجاز يف معسكر لألرسى

يف حالة احتجاز أسري حرب، ال يجوز احتجازه يف سجن إصالحي إال إذا كان هذا يف مصلحته.108 عالوًة عىل 

ذلك، إذا مل يكن األرسى خاضعني لعقوبات جنائية أو تأديبية - وهو ما سنتناوله مبزيد من املناقشة أدناه - 

فإنه ال يجوز حجز أو حبس األرسى إال كإجراء رضوري تقتضيه حامية صحتهم.109 

102    يجب بيان األسباب التي دعت إىل حرق الجثة يف شهادة الوفاة )مثاًل ألسباب ديانة امُلتوىف، أو بناء عىل رغبته( بالنظر إىل فرضية تفضيل الدفن التي 

تشري إليها اتفاقية جنيف الثالثة. انظر املرجع السابق، املادة 120، الفقرة 4576.

103    املرجع السابق، املادة 120، الفقرة 4563.

104    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 120)1(.

105    يشمل هذا تسجيل جميع املعلومات املتعلقة بالدفن واملقابر يف إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة: املرجع السابق، املادة 120)6(.

106     الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 34)2( )ج(. انظر أيًضا دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساين العريف، الحاشية 32 أعاله، 

القاعدة 114.

107    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 120، الفقرة 4598.

108    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 22)1(.

109    املرجع السابق، املادة 21)1(.



409

التعليق الُمحدَّث للجنة الدولية للصليب األحمر على اتفاقية جنيف الثالثة

ال تخضع الدولة الحاجزة اللتزام باحتجاز أرسى الحرب، لكن بوجه عام لها أن تختار أن تفعل   

ذلك، وُتبنيِّ اتفاقية جنيف الثالثة الرشوط املفصلة لهذا االحتجاز. وفيام ييل ملخص لبعض تدابري الحامية 

املنصوص عليها لألرسى املحتجزين.

املأوى

ر لقوات  ر لهم مأوى يف ظروف مالمئة مامثلة ملا ُيوفَّ تنص املادة 25 عىل أن أرسى الحرب يجب أن »ُيوفَّ

الدولة الحاجزة املقيمة يف املنطقة ذاتها«. ومرة أخرى، تدعم هذا الحكم تدابري الحامية األساسية امٌلبيَّنة 

اعتبارات مراعاة أن احتجاز األرسى ال  أيًضا  الحرب ورشفهم(، وتؤيده  أعاله )ومنها احرتام أشخاص أرسى 

ُيقصد به أن يكون لالقتصاص أو ألسباب عقابية. عالوًة عىل ذلك، يجب أيًضا مراعاة تقاليد وعادات األرسى، 

ويتعنيَّ عىل الدولة الحاجزة التأكد من أن ظروف اإلقامة »ال تكون ضارة بصحتهم«.110 

ومع أنه توجد تباينات واسعة بني ظروف املأوى التي توفِّرها الدولة الحاجزة لقواتها، فإن ظروف   

ا  املأوى التي تتاح ألرسى الحرب يجب أن تكون عىل األقل باملستويات التي تستخدمها الدولة الحاجزة حقًّ

يف إيواء أعداد كبرية من تلك القوات.111 ويجب أن تكون أماكن اإلقامة أيًضا محمية من تقلبات الطقس 

والحرشات، وأن يقوم مبعاينتها بشكل دوري طبيب أو شخص آخر مؤهل بشكل مناسب للتأكد من أنها غري 

ضارة بصحة األرسى.112 

ووفًقا للامدة 25 ، يجب توفري مهاجع لألسريات منفصلة عن مهاجع الرجال، لكن ال يلزم بالرضورة   

أن تكون أماكن اإلقامة ككل منفصلة.113 ويف حالة وجود أطفال رضع أو صغار يف معسكرات األرسى )عىل 

سبيل املثال ألنهم ُولِدوا هناك( فإنه يجب تسكينهم مع آبائهم.114 

الطعام

يومية »كافية من حيث  أساسية  بتزويد األرسى بجرايات )حصص( طعام  الحاجزة  الدولة  املادة 26  ُتلزِم 

كميتها ونوعيتها وتنوعها«، وكذلك بكميات كافية من مياه الرشب. ويجب رعاية األرسى يف ظروف صحية، 

وتعديل حصصهم الغذائية مبا يتناسب مع حالتهم الصحية. ويجب تكييف حصص الغذاء لألرسى األكرب سنًّا، 

واألسريات الحوامل واملرضعات أو أي أطفال موجودين يف معسكرات األرسى وفًقا الحتياجاتهم.115 وحيثام 

يؤدي أرسى الحرب أعاماًل بدنية يجب عىل الدولة الحاجزة تزويدهم بحصص الغذاء اإلضافية الالزمة للقيام 
بالعمل الذي يؤدونه لتكفل املحافظة عىل صحة أرسى الحرب يف حالة جيدة .116

110    املرجع السابق، املادة 25)1(.

111    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 21، الفقرة 2076.

112    املرجع السابق، املادة 25، الفقرات 2079-2078.

113     باملقارنة، انظر اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 108)2( التي تنص عىل أن توضع األسريات من أرسى الحرب الاليئ يخضعن للحبس يف أماكن منفصلة 

عن أماكن إقامة الرجال. انظر أيًضا الربوتوكول اإلضايف األول، املادة 75)5(، ودراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر للقانون الدويل اإلنساين العريف، 

الحاشية 32 أعاله، القاعدة 119 التي تشري إىل وجوب فصل أماكن إقامة النساء عن أماكن إقامة الرجال.

114      انظر أيًضا الربوتوكول اإلضايف األول، املادتان 75 )5( و77 )4(، وأيًضا تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 

أعاله، املادة 25، الفقرة 2104.

115    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 26، الفقرة 2113.

116    انظر اتفاقية جنيف الثالثة املادة 26)2(، وتعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 26، الفقرة 2126.
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وُتلزِم املادة 26 الدولة الحاجزة أيًضا مبراعاة النظام الغذايئ الذي اعتاد عليه األرسى.117 وإحدى   
الوسائل لتنفيذ هذا البند هو إرشاكهم يف إعداد وجباتهم الغذائية.118

وتقيض اتفاقية جنيف الثالثة بأن »ُيسمح لألرسى باستعامل التبغ«. وعند صياغة االتفاقية مل تكن   

املخاطر الصحية للتبغ معروفة عىل نطاق واسع. واليوم، سيكون من املناسب ومتشًيا مع متطلبات توفري 

بيئة صحية للمحتجزين أن تفرض الدولة الحاجزة قيوًدا معقولة عىل استخدام التبغ، مثل تدابري لحامية 

املحتجزين من التدخني السلبي، وحامية القرص من الحصول عىل التبغ.119 وقد تفرض هذه التدابري أيًضا 

قواعد أخرى واجبة التطبيق من قواعد القانون الدويل.120 

ويتعني عىل أطراف أي نزاع مسلح أيًضا إقامة مقاصف يف معسكرات األرسى »يستطيع أن يحصل   

منها األرسى عىل املواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات االستعامل اليومي العادية«.121 ولكن يف حاالت 

ُمعيَّنة، عىل سبيل املثال، يف النزاعات القصرية أو حيثام يتعني نقل أرسى الحرب إىل معسكر آخر أو طرف 

آخر يف النزاع، قد يكون من غري الرضوري أو غري املعقول إقامة هذا املقصف.122 

امللبس

ُتلزِم املادة 27 من اتفاقية جنيف الثالثة الدولة الحاجزة بتزويد أرسى الحرب بكميات كافية من املالبس، 

مالبس  تقديم  الحاجزة  الدولة  عىل  يجب  األرسى،  صحة  تتأثر  أال  ولضامن  واألحذية.  الداخلية  واملالبس 

كافية مالمئة ملناخ املنطقة التي ُيحتجز فيها األرسى مثل السرتات والقبعات والقفازات يف األجواء الباردة.123 

ويحتاج األرسى يف العادة إىل مجموعتني عىل األقل من املالبس ومالبس النوم حتى ميكنهم تغيريها حينام 

يتعني غسلها أو إصالحها.124 

مة أيًضا متسًقا مع تدابري الحامية األساسية امُلبيَّنة آنًفا، وال  ويجب أن يكون نوع املالبس امُلقدَّ  

سيام االلتزام باحرتام رشف الشخص. ويجب أن تتالءم املالبس عىل سبيل املثال مع عمر األسري، وجنسه، 

ومعتقداته الدينية والثقافية.125 وال يجوز إجبار األسري عىل لبس الزي العسكري ألعدائه أو مالبس أخرى قد 
ُتؤثِّر تأثريًا سلبيًّا عىل إحساسه باالنتامء أو كرامته.126

117     انظر عىل سبيل املثال،

Canada, Prisoner of War Handling Manual, 2004, p. 3F-10: 

»يجب تصميم معدالت الحصص الغذائية قدر اإلمكان مبا يتناسب مع املتطلبات الغذائية الوطنية ]ألرسى الحرب[ آخًذا يف الحسبان أن نظاًما غذائيًّا 

مناسًبا متاًما ]ألرسى الحرب[ من بلد ما قد يكون غري كاٍف أو غري مناسب لألرسى من بلد آخر. وقد توجد أيًضا متطلبات غذائية دينية أو عرقية 

يجب، حيثام أمكن، تلبيتها«. انظر أيًضا تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 26، الفقرة 2121.

118    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 26)4(.

119    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 26، الفقرة 2131.

120    انظر عىل سبيل املثال، اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، 2003.

121    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 28.

122    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 28، الفقرة 2164.

123    املرجع السابق، املادة 27، الفقرة 2149.

124    املرجع السابق، الفقرة 2148.

125    املرجع السابق، الفقرة 2151.

126    املرجع السابق، الفقرة 2151.
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الرعاية الطبية واملرافق الصحية

لألرسى.  الطبية  الرعاية  باحتياجات  لالهتامم  طبية  عيادة  الحرب  معسكر ألرسى  كل  يف  توجد  أن  يجب 
ويحق لألرسى الذين يحتاجون إىل رعاية طبية الحصول عليها مجاًنا عىل حساب الدولة الحاجزة.127 وقد 
تتطلب تلبية احتياجات الرعاية الطبية لألرسى، يف بعض الحاالت، نقل األرسى ذوي الحاالت الصحية التي 
أن  فيها.128 ويجب  العالج  تقديم هذا  مدنية ميكن  أو  إىل وحدة طبية عسكرية  تستلزم عالًجا متخصًصا 
تكون كل خدمات الرعاية الطبية متسقة مع معايري األخالق الطبية الواجبة التطبيق، والتي تشمل واجب 
تقديم الرعاية الطبية بدون تحيز ودون متييز مجحف. وتشمل هذه املعايري أيًضا مبدأ املوافقة الطوعية 

املستنرية.129 
وتشري اتفاقية جنيف الثالثة إىل استخدام عنابر العزل »للمرىض بأمراض معدية أو عقلية«. وأي   
قرار باستخدام عنابر العزل يجب أن ُيتخذ بشكل حرصي وفًقا ملشورة طبيب أو موظف طبي مؤهل تأهياًل 
كافًيا، ويجب أال يكون إال عند الرضورة وللفرتة الزمنية الالزمة. ويجب قراءة اإلشارة الواردة يف املادة 30 
بعزل املرىض بأمراض عقلية »عند االقتضاء« يف إطار االلتزامات األخرى عىل الدولة الحاجزة، ومنها تدابري 
الحامية األساسية املذكورة آنًفا.130 وينبغي تفادي فرض العزل عىل أرسى الحرب املصابني بأمراض عقلية، 
حيث إنه قد يؤدي إىل تفاقم حالة الشخص، وقد يخالف الحظر ألي متييز ضار، وقد يرقى إىل التعذيب أو 
شكل آخر لسوء املعاملة، قد يفيض إىل أعراض انفصام الشخصية و/ أو عاهة وظيفية أو إيذاء النفس أو 

حتى االنتحار.131
وملنع اإلصابة باألمراض، تنص اتفاقية جنيف الثالثة أيًضا عىل إلزام الدولة الحاجزة باتخاذ كافة   
التدابري الصحية الرضورية لتأمني نظافة املعسكرات و»مالءمتها للصحة« والوقاية من األوبئة.132 ولحفظ 
للدولة  فورية  عملية  قيمة  االحتجاز  أماكن  داخل  األمراض  تفشِّ  خطر  وتقليل  الصحية،  النظافة  معايري 
الحراس، وكذلك املجتمع املحيل  الحاجزة مثل  الدولة  أفراد  انتقال األمراض إىل  الحاجزة، ألنه يقلل خطر 

املجاور.133 

الرتفيه والديانة

يتطلب الحفاظ عىل صحة أسري الحرب وضامن االحرتام لشخصه االهتامم بسالمته البدنية وكذلك سالمته 
العقلية. وأحد السبل لإلقرار بهذا األمر ومعالجته يف اتفاقية جنيف الثالثة هي من خالل اشرتاط السامح 
لألرسى »بالحرية التامة« يف مامرسة شعائرهم الدينية )أو بالتعبري الفرنيس »مامرسة ديانتهم«( برشط أن 
يتسق هذا مع أي تدابري نظامية تحددها السلطات العسكرية. وُتلزم االتفاقية الثالثة الدولة الحاجزة أيًضا 
الحرب فرص  والرياضية، وتوفر ألرسى  والرتفيهية  والتعليمية،  الذهنية،  األنشطة  بالتشجيع عىل »مامرسة 

القيام بالتامرين الرياضية، مبا يف ذلك األلعاب واملسابقات«.134

127    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 15.

128    املرجع السابق، املادة 30)2(.

129    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 30، الفقرتان 2245،2232.

130    املرجع السابق، الفقرة 2242.

131    املرجع السابق، الفقرة 2243.

132    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 29)1(.

133    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 29، الفقرة 2185.

134    اتفاقية جنيف الثالثة، املادتان 34 و38.
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الدولة  خاللها  من  تستطيع  مهمة  طريقة  الدينية  شعائرهم  مبامرسة  للسجناء  السامح  وُيعد   

الحاجزة متكني أرسى الحرب من التكيف مع وضعهم الراهن والصعوبات التي تصاحبه.135 وهو يتسق أيًضا 

السلطات  أشخاصهم ورشفهم. ويجب عىل  واحرتام  إنسانية  معاملة  الحرب  االلتزامات مبعاملة أرسى  مع 

مراعاة مامرسة الشعائر الدينية يف كثري من جوانب الحياة يف املعسكر، مثل تجهيز مكان االحتجاز )عىل 

سبيل املثال، توفري تسهيالت لالغتسال( وإعداد الطعام )مبا يتسق مع األوامر والنواهي الدينية( ومواعيد 

العمل )عىل سبيل املثال السامح بوقت ألداء الصالة(.136 وتستخدم القوات املسلحة املختلفة مستشارين 

ثقافيني ملساعدتهم يف فهم البيئتني اإلنسانية والثقافية التي يعملون فيها.137 

وفيام يتعلق باألنشطة الرتفيهية، تنص املادة 38 عىل وجوب مراعاة األفضليات الشخصية لكل   

أسري لضامن أال ُيستخدم هذا النص كذريعة إلجبار األرسى عىل املشاركة يف دعاية عقائدية أو سياسية تحت 

ر لألرسى األماكن املالمئة واألدوات الالزمة لهم لهذا  ستار »الرتفيه«.138 ويجب عىل الدولة الحاجزة أن توفِّ

الغرض، مبا يف ذلك مساحات فضاء كافية للمامرسة الرياضة البدنية لذلك. 

وُتعد إتاحة الفرص التعليمية أمرًا بالغ األهمية ألرسى الحرب املحتجزين لفرتات زمنية طويلة.   

ويف بعض النزاعات املسلحة الدولية، ُسِمح للجنة الدولية بتقديم مواد الكتابة، والدفاتر، والكتب الدراسية، 

والكتب األخرى بعد موافقة الدولة الحاجزة، وكذلك معدات رياضية.139 

العالقات مع العامل الخارجي

الحفاظ عىل االتصال بالعامل الخارجي وسيلة حيوية أخرى لرفع الروح املعنوية ألرسى الحرب، وُيعد مبثابة 

وسيلة للتحقق من املعاملة التي يلقونها وللحيلولة دون وقوع حاالت اختفاء لألرسى. 

الوكالة  إبالغ  ممكن  وقت  أقرب  يف  يجب  أنه  الثالثة عىل  اتفاقية جنيف  يف   70 املادة  وتنص   

املركزية للبحث عن املفقودين )كانت تعرف سابًقا بالوكالة املركزية ألرسى الحرب( بوقوع األسري يف األرس، 

ل هذا األمر السامح لألرسى بكتابة »بطاقات  ومرضه، ونقله إىل املستشفى، ونقله إىل مكان آخر. ومام ُيسهِّ

األرس« التي ترسل يف أرسع وقت ممكن إىل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين وإىل عائلة األسري وذويه.

ومن أجل املراسالت األكرث تعمًقا، تنص املادة 71 عىل حق أرسى الحرب يف إرسال وتلقي الرسائل   

والبطاقات. وكانت أهمية التواصل مع األرسة مفهومة فهاًم جيًدا وقت صياغة اتفاقية جنيف الثالثة. وعىل 

اتفاقيات جنيف »]حتى[ أفضل الظروف املعيشية ال تعوض يف نظر  اللجنة الدولية بعد تبنِّي  حد تعبري 

األسري عن غياب األخبار أو بطء تسليم رسائل الربيد«.140 ويف التطبيق العميل، حيثام ال تعمل الخدمات 

الربيدية، درجت اللجنة الدولية عىل تسهيل املراسالت من خالل خدمتها »رسائل الصليب األحمر« التي 
متكن العائالت من التواصل وتبادل املراسالت ذات الطبيعة الخاصة والعائلية.141

135    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 34، الفقرة 2359.

136    املرجع السابق، املادة 34، الفقرة 2365.

137    املرجع السابق، الفقرة 2366.

138     انظر أيًضا، اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 16؛ وتعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 14، الفقرة 

.1671

139    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 34، الفقرة 2377، واملادة 38، الفقرة 2461.

140    اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 12 آب/أغسطس 1949: تحليل لصالح استخدام جمعيات الصليب األحمر الوطنية، املجلد 2، جنيف، 1950، ص. 27.

141    ملزيد من املعلومات انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 71، الفقرة 3215.
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وتقر املادة 71 أيًضا بأنه يف الظروف التي يظل فيها أرسى الحرب بدون أخبار عن عائالتهم مدة   

طويلة، أو حينام يعجزون عن تلقي أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالربيد العادي، »يجب أن ُيسمح 

لهم بإرسال برقيات«. من الواضح أن هذا نتاج العرص الذي صيغت فيه االتفاقية، لكن القصد من هذا النص 

يجب مراعاته مع استخدام وسائل االتصال الحديثة مثل الربيد اإللكرتوين والهاتف واملكاملات الهاتفية أو 

عرب تقنية الفيديو.142 

مثة تدبري إضايف لحامية أرسى الحرب هو السامح لهم بتلقي طرود اإلغاثة. ال يجوز للسلطات   

الحاجزة أن تفرض »رسوم استرياد أو جامرك أو أي رسوم أخرى« عىل هذه الطرود. وتعفي املراسالت وطرود 

اإلغاثة والتحويالت النقدية املرسلة إىل أرسى الحرب من »جميع رسوم الربيد«143.

تشغيل أرسى الحرب

يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أرسى الحرب الالئقني للعمل، وهو ما قد يكون مفيًدا للسلطات الحاجزة. 

ويساعد اإلطار الذي تحدده االتفاقية لتشغيل أرسى الحرب يف دعم سالمة األرسى والحفاظ عليهم يف حالة 

صحية جيدة بدنيًّا وعقليًّا. فعدم القيام بنشاط مفيد مع العزلة وعدم اليقني بشأن املستقبل قد يؤدي إىل 

الشعور بامللل والسأم، وُيؤثِّر عىل السالمة العقلية والبدنية لألرسى.144 

ال يجوز تشغيل األرسى إال يف أنواع ُمعيَّنة من العمل، ويجب عدم إرغامهم عىل تأدية أعامل غري   

صحية أو خطرة إال إذا تطوعوا للقيام بها. عالوًة عىل ذلك، بالنسبة لألعامل املسموح بها، تنص االتفاقية 

عىل تدابري للحفاظ عىل الصحة والسالمة مثل تهيئة الظروف املالمئة للعمل، وبخاصة فيام يتعلق باإلقامة 

والغذاء وامللبس والتجهيزات الالزمة للمهام التي يعمل فيها األرسى؛ ويجب أال تقل هذه الظروف مالءمة 

عام هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة املستخدمني يف عمل مامثل. وفيام يتعلق مبدة العمل، ُتريس االتفاقية 

ثالث ضامنات أساسية: أال تكون مدة العمل مفرطة يف الطول،145 ويجب أال تتجاوز بأي حال املدة املسموح 

بها مبوجب الترشيع الوطني للدولة الحاجزة بالنسبة للعامل املدنيني الذين يؤدون العمل نفسه، ويجب 

أن ُيحتسب الوقت املستغرق يف الذهاب إىل مكان العمل واإلياب منه ضمن ساعات العمل. ويجب منح 

أرسى الحرب راحة ال تقل عن ساعة يف منتصف العمل اليومي، وراحة مدتها أربع وعرشون ساعة متصلة 
كل أسبوع، وفضاًل عن ذلك، مُينح األسري الذي عمل مدة سنة راحة مدتها مثانية أيام متصلة.146

وتنص املادة 62 عىل أنه يجب أن يحصل أرسى الحرب من السلطات الحاجزة مبارشة عىل »أجر   

مناسب عن عملهم« تحدد السلطات املذكورة معدله، عىل »أال يقل بأي حال عن ربع فرنك سويرسي عن 

يوم العمل الكامل«.147 وحتى مع أخذ مؤرش أسعار املستهلك السويرسي يف الحسبان، فإن 0.25 فرنك يف 

142    املرجع السابق، الفقرة 3218.

143    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 74.

144    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 49، الفقرة 2675.

145    املرجع السابق، املادة 53، الفقرة 2762.

146    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 53.

147    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 62، الفقرة 2952.
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 .. ويف بيئات كثرية يف أنحاء املعمورة، ال ُيعترب هذا املبلغ 

148
عام 1949 تعادل 1.25 فرنك سويرسي يف 2019. 

أجرًا عاداًل عن العمل، ولذلك يجب عىل الدولة الحاجزة أن تدرس بحسن نية زيادته بقدر كاٍف.149 

العالقات مع السلطات الحاجزة

والسلطات  الحرب  بالعالقة بني أرسى  يتصل  فيام  األحكام  فئات من  الثالثة ثالث  اتفاقية جنيف  ن  تتضمَّ

الحاجزة. وتغطي هذه الفئات الظروف التي يكون فيها لألرسى شكاوى بشأن أحوال أرسهم، وآلية تسهيل 

االتصاالت بني األرسى والسلطات العسكرية الحاجزة )أي من خالل ممثيل األرسى(؛ والظروف التي يكون 

فيها للسلطات الحاجزة شكاوى بشأن سلوك املحتجزين )العقوبات الجنائية والتأديبية(. 

وألرسى الحرب الحق يف أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم   

فيام يتعلق بأحوال األرس الذي يخضعون له. ولهم أيًضا الحق يف توجيه مطالبهم إىل ممثيل األرسى أو حتى 

بشكل مبارش إىل الدول الحامية. وال يجوز معاقبتهم عىل تقديم هذه املطالب. ويف التطبيق العميل، غالًبا ما 

ُتنَقل الشكاوى إىل اللجنة الدولية من خالل قنوات من بينها مقابالت رسية مع مندويب اللجنة عماًل باملادة 

126. ودور اللجنة الدولية يف هذا الصدد مهم للغاية بالنظر إىل غياب الدول الحامية يف معظم النزاعات 

املسلحة الدولية منذ عام 150.1949 

وُيعد ممثلو أرسى الحرب أرسى ينتخبهم األرسى اآلخرون، وُيكلَّفون مبهمة متثيل األرسى أمام   

السلطات العسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية واملنظامت الدولية األخرى. وهم يعملون من أجل 

دة يف اتفاقية جنيف الثالثة.151 ويجب  ذون عدًدا من الواجبات امُلحدَّ تحقيق رفاهة وسالمة األرسى، وينفِّ

عىل السلطات الحاجزة تقديم املساندة ملمثيل األرسى يف أداء هذا الدور مبنحهم »كل التسهيالت املادية«،152 

والقدرة عىل تعيني مستشارين أو مساعدين،153 واإلعفاء من العمل إذا كان يجعل أداء مهمتهم صعًبا،154 

وحرية التنقل يف معسكر إقامة األرسى أو زيارة مواقع أخرى لتنفيذ واجباتهم.155 

148    انظر

“Indice suisse des prix à la consommation: La calculatrice du renchérissement”,

ميكن االطالع عليه يف الرابط التايل:

www. portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm.

149     لالطالع عىل مزيد من املناقشة بشأن تحديد أجر عادل، انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، 

املادة 62، الفقرات 2955-2952.

150    املرجع السابق، املادة 78، الفقرة 3433. بشأن غياب الدول الحامية بوجه عام، انظر املرجع السابق أيًضا، املقدمة، الفقرات 51-49.

151    تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 80، القسم دال. 

152    املرجع السابق، املادة 80، الفقرة 3528.

153    انظر املرجع السابق، املادة 80، الفقرة 3525 فيام يتعلق باالختالف يف استخدام مصطلحي »مستشار« و«مساعد«.

154      ُتدَفع أجور ممثيل األرسى ومساعديهم/ مستشاريهم من الرصيد الناتج من أرباح املقصف، فإذا مل يوجد هذا الرصيد، تدفع السلطات الحاجزة 

أجورهم: املرجع السابق، املادة 62، الفقرة 2944.

155    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 81)2(.
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ويف بعض الظروف، قد يوجد داٍع أن تتابع الدولة الحاجزة اإلجراءات التأديبية أو القضائية ضد   

أحد أرسى الحرب. ويكمن خلف إطار اإلجراءات التأديبية والقضائية مبدأ املامثلة الذي مبقتضاه »يخضع 

األرسى للقوانني واللوائح التنظيمية واألوامر السارية يف القوات املسلحة للدولة الحاجزة«.156 

وعند تحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق اإلجراءات التأديبية أم القضائية إزاء مخالفة اقرتفها أسري   

التسامح«  التأكد من أن السلطات املختصة تراعي »أكرب قدر من  حرب، فإنه يتعني عىل الدولة الحاجزة 

التأديبية دون القضائية كلام كان ذلك ممكًنا، انطالًقا من إدراك أن األرسى ال يدينون  وتطبق اإلجراءات 

بالوالء للدولة الحاجزة.157 واألنواع األربعة الوحيدة للعقوبات التأديبية املسموح بها هي الغرامات ووقف 

املزايا واألعامل الشاقة والحبس.158 وال يجوز فرض أعامل وحشية شديدة القسوة كعقوبة تأديبية.159 

أمام محكمة  إال  اقرتفها، فال يجوز محاكمته  يتعني محاكمة أسري حرب عن مخالفة  كان  وإذا   

تتوفر فيها الضامنات األساسية لالستقالل وعدم التحيز، وعىل األخص إذا كانت إجراءاتها تكفل له الحقوق 

القضائية  للضامنات  إطار قوي  تطبيق  العادة  املامثلة يضمن يف  مبدأ  أن  الالزمة.160 ومع  الدفاع  ووسائل 

دت بوضوح عدًدا من تدابري الحامية، من بينها  واإلجراءات القانونية الواجبة، فإن اتفاقية جنيف الثالثة حدَّ

حظر املحاكمة مرتني عىل ذات املخالفة، ومبدأ الرشعية )أال ُيحاكم األسري أو ُيعاَقب عىل فعل ليس محظورًا 

مبقتىض قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدويل وقت ارتكاب الفعل( والحق يف تقديم الدفاع عن نفسه 

مبساعدة محاٍم مؤهل.161 وإذا كانت املتطلبات التي ينص عليها القانون الوطني للدولة الحاجزة ال تفي 

باملعايري الدنيا من املتطلبات، فإن قواعد اتفاقية جنيف الثالثة تكون لها الغلبة ويجب أن يستفيد األرسى 

من تدابري الحامية التي تكفلها لهم.

156     اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 82)1(. لالطالع عىل مناقشة تفصيلية عن مبدأ املامثلة فيام يتصل باإلجراءات التأديبية أو القضائية، انظر تعليق اللجنة 

الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 82، القسم جيم. ولالطالع عىل مناقشة أوسع ملبدأ املامثلة يف اتفاقية 

جنيف الثالثة، انظر املرجع السابق، املقدمة، القسم ألف. 3.ج.

157    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 83.

158    املرجع السابق، املادة 89.

159    انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة، الحاشية 3 أعاله، املادة 51، الفقرتان 2738-2737.

160    اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 84)2(. انظر أيًضا اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 105.

161    املرجع السابق، الفقرتان 99،86.
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الخامتة

م اتفاقية جنيف الثالثة إطارًا قويًّا لحامية أرسى الحرب، مبقتضاه يجب معاملة األرسى معاملة إنسانية،  ُتقدِّ

واحرتام أشخاصهم ورشفهم، ويجب معاملتهم عىل قدم املساواة، وُيحظر التمييز يف املعاملة بينهم.

ويرد بيان هذه املبادئ بالتفصيل يف اتفاقية جنيف الثالثة. ومن الخربات املكتسبة من النزاعات   

السابقة، وال سيام الحرب العاملية الثانية، أدرك القامئون عىل صياغة االتفاقية أهمية التطبيقات األساسية 

وفهم  ورشفهم.  أشخاصهم  واحرتام  إنسانية  معاملًة  الحرب  أرسى  معاملة  لضامن  املطلوبة  املبادئ  لهذه 

القامئون عىل صياغة االتفاقية من الخربات املكتسبة ما هو رضوري لحفظ أرسى الحرب يف حالة صحية 

جيدة عقليًّا وبدنيًّا. وأدركوا أيًضا حقائق تقديم الرعاية لألرسى يف خضم العمليات القتالية الفعلية. وتقدم 

مواد اتفاقية جنيف الثالثة البالغ عددها 142 مادة إطارًا غنيًّا من تدابري الحامية الواقعية لكنها رضورية 

ي كل جوانب وقوع أرسى الحرب يف األرس حتى اإلفراج النهايئ عنهم وإعادتهم إىل الوطن. وتشري  والتي ُتغطِّ

بعض املواد إىل تقنيات أو مفاهيم للعلم عفا عليها الزمن، ولكن بعد عدة عقود من الزيارات ألرسى الحرب، 

تؤمن اللجنة الدولية للصليب األحمر إمياًنا راسًخا بأن أحكام االتفاقية ال تزال لها وجاهتها وأهميتها لألرسى 

اليوم كام كانت عند صياغتها أول مرة.

ث للجنة الدولية للصليب األحمر عىل اتفاقية جنيف الثالثة هو الثالث يف سلسلة  والتعليق امُلحدَّ  

ثة التي تنرشها اللجنة الدولية. وتستمر جهود البحث فيام يتعلق بتدابري حامية املدنيني  التعليقات امُلحدَّ

الربوتوكولني  االتفاقية وعىل  ث عىل هذه  ُمحدَّ تعليق  الرابعة(، وسُينرَش  )اتفاقية جنيف  الحرب  يف وقت 

اإلضافيني األول والثاين تباًعا خالل األعوام القادمة.
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