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االعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة الدولية  تهدف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على حماية

األعيان المدنية دون غيرة من المصطلحات مثل الممتلكات المدنية أو  مما الشك ان

 األهداف المدنية.

تقوم فكرة الحماية الخاصة لألعيان المدنية على مبدأ حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات 

ألهداف، غير العسكرية، تمنح توفير أآبر قدر ممكن من الحماية المسلحة. وذلك ألن حماية تلك ا

للسكان المدنيين. فباإلضافة إلى الحماية العامة، أقر البروتوآول اإلضافي األول حماية خاصة 

لمجموعة من األعيان، نظرًا ألهميتها في ضمان حماية السكان المدنيين وتراثهم الحضاري ولتفادي 

( لتنص على أنه "في حاالت الحصار أو القصف 72جاءت المادة )تعرضهم لألذى والخطر. و 

يجب اتخاذ آافة التدابير الالزمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني المخصصة للعبادة 

والفنون والعلوم واألعمال الخيرية واآلثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى 

أال تستخدم في الظروف السائدة آنذاك ألغراض عسكرية. ويجب على  والجرحى، شريطة

المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماآن التجمع عالمات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو 

األهداف والمواد التي ال غنى عنها لبقاء  .بها مسبقًا." وتشمل الحماية الخاصة األعيان التالية



حماية األشغال والمنشآت التي تحتوي على طاقات  عيان الثقافية وأماآن العبادةاأل .السكان المدنيين

 وتوصلت الى النتائج التالية : .حماية البيئة الطبيعية .خطرة

غياااب الوسااائل القانونيااة العلميااة فااي االتفاقيااات الدوليااة الخاصااة بحمايااة الممتلكااات خاصااة اتفاقيااة  -

باحترام احكام هذه االتفاقية والتقيد بها ، وغياب الجازاء القاانوني التي تلزم الدول االطراف  4591عام 

الاادولي الااذي يكفاال مسااابلة مرتكااب انتهاااك احكااام هااذه االتفاقيااة عاادم قاادرة المنظمااات الدوليااة الخاصااة 

 بحماية االعيان المدنية على الزام اطارفها بتنفيذ القرارات الصادرة عنها .

المتبعاة عان تاوفير الحماياة االعياان المدنياة والممتلكاات فاي بعاض  عجز الوساائل الدولياة والوطنياة -

االمااااكن وغيااااب حماياااة االعياااان فاااي بعاااض االمااااكن عااان القاااوانين العربياااة واالساااالمية وعااادم فعالياااة 

 المبادرات العربية واالسالمنية في توفير هذه الحماية واقتصارها على المنشورات والمبتمرات والقمم .  

 



Abstract 

Entitled Protection of civilian objects during international armed 

conflicts 

This study aims to shed light on the protection of civilian objects 

during international armed conflicts, which is no doubt that civilian 

objects without jealousy of terms such as civil or civilian targets 

property. 

The idea of the special protection of civilian objects on the 

principle of the protection of civilians during armed conflicts. This 

is because the protection of those goals, non-military, which 

provide the greatest possible protection of the civilian population. 

In addition to the general protection, the First Additional Protocol 

approved special protection to a group of objects, due to its 

importance in ensuring the protection of the civilian population 

and their cultural heritage, and to avoid exposure to harm and 

danger. Came article (27) of the states that "in cases of siege or 

bombardment must take all necessary to avoid the attack measures, 

as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science and 

charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places 

where the sick and wounded are collected, provided they are used 

in the prevailing circumstances the time for military purposes. it 

must trapped to put these buildings or places of assembly specific 

visible signs not previously notified to the enemy. "Include special 



protection following objects. Goals and materials that are 

indispensable to the survival of the civilian population. Cultural 

objects and places of worship protection works and installations 

containing dangerous energies. Protect the natural environment. 

And reached the following conclusions: 

- The absence of legal means scientific in the international 

protection of private property agreements the 1954 Convention, 

which obliges States parties to respect the provisions of this 

Convention and the opt-out, and the absence of international legal 

penalty, which guarantees the accountability of the perpetrator of 

the violation of the provisions of this Convention, the inability for 

the protection of civilian objects to bind Atarvha implementation 

of international organizations decisions. 

- The inability of the international and national methods used to 

protect civilian objects and property in some places and the lack of 

protection of the Senate in some places for the Arab and Islamic 

laws and the ineffectiveness of the Arab initiatives and 

Alasalamnah in providing this protection and limited to 

publications, conferences and summits. 

 

 


