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ثعاىلهللا كال :  

۞ ملد كرمنا بين أ دم ومحلناه يف امرب وامبحر ورزكناه من امطَبات وفضلنامه عىل كثري 

 ممن خللنا ثفضَال ۞

ة   69سورة الإرساء الً 

 

:كال هللا ثعاىل  

ل ابحلق ومن كتل مظلوما فلد جعلنا مومَو سلطاان  ۞ول ثلتلوا امنفس اميت حرم هللا اإ

هو اكن منصورا۞  فال ٌرسف يف املتل اإ

ة   32سورة الإرساء الً 

:ثعاىلهللا كال   

رسائَل أ هو  من كتل هفسا بغري هفس أ و فساد يف ‚ ۞من أ جل ذكل كتبنا عىل بين اإ

ال رض فك منا كتل امنفس مجَعا ومن أ حِاىا فك منا أ حِا امناس مجَعا وملد جاءهتم رسلنا 

ن كثريا مهنم بعد ذكل يف ال رض ملرسفون ۞  ابمبُنات مث اإ

ة   31سورة املائدة الً 
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 جشكرات

 

 امحلد هلل رب امعاملني اذلي وفلين لإجناز ىذا امعمل

وبعد امحلد وبلك عرفان وامتنان وبلك خفر واعزتاز أ ثلدم بأ مسى عبارات         

ىل :امشكر وامتلدٍر   اإ  

 أ س تاذي امفاضل ادلكتور ابمس محمد شياب اذلي اكن يل خري س ند ومعني

ل ل عضاء انلجنة املوكرة اذلٍن كبلوا مناكشة  كام ل ًفوثين أ ن أ ثلدم بشكري اجلًز

 ىذه ال طروحة

يس  دون أ ن أ وىس أ ساثذيت امكرام اذلٍن أ رشفوا عىل ثدٌر

 عىل أ ن ٌشمل شكري أ ساثذة ومسريي جامعة مس تغامن

ب أ و من بعَد  ولك من كدم يل ًد امعون واملساعدة سواء من كًر

 

 

 طاىري فاطمة امزىراء
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 مػػػقػػػػػػػدمػػػػػػة
أضحتحقكقاإلنسانمنبينالمكضكعاتالتيأليمتالباحثينكالقانكنينعمىالمستكىالكطنيكالدكلي،كلعميذااالىتمامالمتزام
دراجعبالدرجةاألكلىإلىحقيقةاإلنسانفيحدذاتيباعتبارىكائنفضميالميعمىجميعالمخمكقات،بماقررليمنحقكقأزليةؼ

 .رضتيااإلرادةاإللييةكجزءمنالنعمفييحقكقمقررةسمفاتتناسبمعككنيإنساف
ىذىالحقكقالتيشرعياالخالقانتيكتمنقببلألفرادأثناءالحركبكالصراعاتالتيبلزامتاإلنسانمنذنشأتياألكلى،مماأدىذؿ
كإلىبركزفكرةالحربكأحدالسماتالمميزةلمبشريةكحتميةالمفرمنياباعتبارىاالكسيمةالكحيدةالقتضاءالحقكؽ،دكنا

ألخذبعيناالعتبارىذااإلنسانكممايمزميمنحمايةخاصةفيالعصكراألكلىأينكانتالطبقيةكالبلمساكاةكلغةالسبلحييا
ألقربفيتحقيقاألىداؼ،كاستمرالكضععمىيذاالحالبمكازدادتأزماباستمرارالحركبالتيكانتنتائجياسمبيةعمىالفردبالدر

 .جةاألكلى
ذاكانتالقكانينالكضعيةالقديمةتضمنتبعضالمبادئحكلحقكقاإلنسانبدرجاتمتفاكتةخاصةفيظبللحضارةاليكناني كا 
ةكالركمانية،فإنالشرائعالسماكيةشرعتالعديدمنالمبادئالتيتنصعمىالعدلكالمساكاةبينبنيالبشركالدعكةإلىالسبلمكاإل

 .خاءفيحالةالسممأكالحرب
أماميذاالتطكرالكبيرالذيكصئلليياإلنسانفيمجااللحقكقكالحرياتشيدعصرالنيضةالعديدمنالنزاعاتالتيأنتجتيااؿ
ضغكطاتالممكيةأنداؾ،لذلكفإنحقكقاإلنسانممتعرفأيكجكدفيظبللمجتمعالدكليالتقميديالذيمميعتنبيذىالحقكقككنيأ
نشئمنأجمتنظيمالعبلقاتبينالدكؿ،فقكاعدىممتخاطبالفردكلمتقررليحقكقؤلنعبلقةالفردبدكلتيبليمكنأنتتعدىاإلطار

 .الداخميمذااليمكنإثارتياعمىالمستكىالدكلي
كظبللفردميمشاكبعيداعناالىتماماتالدكليةباعتبارىمنمكضكعاتالقانكنالدكليبلأحدأشخاصو،كبانتياءالحربالع
الميةاألكلىكمانتجعنيامنمآسيككيبلتاتفقتالدكاللمنتصرةعمىإنشاءمنظمةعصبةاألمـ،إالأنيالمتتضمننصكصخ
اصةبتقريرالصفةالدكليةلحمايةحقكقاإلنساف،كعمىإثرحمعصبةاألممنتيجةفشميافيتحقيقاألىدافالتيأنشأتؤلجميا

 1939 كالمتضمنةالسممالعالميخاصةبعدقيامالحربالعالميةالثانيةسنة
كمانتجعنيامنمآسييعجزالمسانعمىكصفياأيناستباحتفيياالحقكقكالحرياتكانتيكتأبسطالمبادئكالقيماإلنسانيةكقذفتا
لرعبفيقمكبأممكأجيالمتعاقبةكعانتالشعكبفظاعاتالقتمكالتعذيبكاإلبادةكالتخريبكالدمارفتمإنشاءىيئةاألممالمتحدةا
لتيأخدتعمىعاتقياحمايةحقكقاإلنسانكأساسمتحقيقالسممكاألمنالدكلييف،كتأكدذلكبصكرةكاضحةبصدكراإلعبلناؿ

الذييعتبرالمرجعيةالدكليةلتحديدالحقكقالمعترفبيا 1948 عالميمحقكقاإلنسانسنة . 
أماميذاالكضعالمأساكيتأكدالعالمعدمكفايةالقكاعدالمنظمةلقانكنالحربكبدأتالمطالباتبضركرةإيجادقكاعدأخرىتت

 1949 ناسبكالتطكراتالتيأنتجتياالحربالعالميةالثانية،فكانتاتفاقياتجنيفاألربعةلسنة
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ثمرةىذىالجيكدبماأضافتيمنمستجداتفيمجالحمايةالمتضررينمنالحربالتيتعدبمثابةالنقمةالنكعيةفيمجالتكفيراؿ
نكانتاتفاقياتجنيفالثبلثا قرارمبادئكأسستتسمباإلنسانيةفيالتعامؿ،كا  حمايةلممدنيينالذيجاءتبياتفاقيةجنيفالرابعةكا 

  .ألكلىتنقيحالجيكدسابقةمعتطكيرىابحسبالمتغيراتالتيتتماشىكمستجداتالحرب
إالأنيكرغماإلضافاتالتيجاءتبياىذىاالتفاقياتإالأنيااعتبرتغيركافيةلتكفيرالحمايةلممدنيينخاصةكأنيذىاألخيرة
معبرةعنإرادةالدكالالستعماريةأنداؾ،لذاكانمنالضركريإعادةالنظرفييابشكميتكافقكتطكراتالعالـ،كتحققذلكبصكر

المذينجاءابإضافاتبليستيانبيافيمجااللقانكنالدكلياإلنساني 1977 ةفعميةفيالبرتكككلينالممحقينمسنة . 
قرارالحمايةلحقكقاإلنسانكحرياتياألساسية  .كبذلكاعتبرميثاقاألممالمتحدةبمثابةثكرةفعميةفيمجااللتنظيمالدكليكا 
أماميذاالتطكرالكبيرفيمجاالالعترافبحقكقاإلنسانكاعتبارىامنضمنأساسياتتحقيقالسممكاألمنالدكلييف،شيدالعالـ
نزاعاتمتكررةذاتخصكصيةتمثمتفيالنزاعاتالمسمحةالغيردكليةاعتبرتأكثرشراسةمنسابقتيامنحيثانتياكيالحقكقا

إلنسانكحرياتياألساسيةكالتيتزامنظيكرىاعقبالحربالباردةكبركزنظامدكليجديدتييمنعمييالكالياتالمتحدةاألمريكي
ة،فانتشرتالصراعاتالعرقيةبينأفرادالمجتمعالكاحدنتجعنيانزاعاتمسمحةفيأقاليممختمفةكإقميميكغسبلفياالسابقةك
ركانداالمذانشيداجرائمبشعةمستحقكقاإلنسانبالدرجةاألكلىكالسممكاألمنالدكليينعمىغرارالمناطقاألخرىالتيشيدتنزا

 .عاتداخميةكالسكداف،ليبيا،لبناف،العراقكغيرىامنالمناطقاألخرل
ىذىالضغكطاتالتيفرضتياالنزاعاتالداخميةعجزالمجتمعالدكليعناحتكائيارغمالجيكدالدكليةالتيسعتإلىالحيمكلةد
كنانتشارىا،األمرالذيدفعبالمجمكعةالدكليةإلىالتفكيرمنأجئليجادآلياتأخرىتككنأكثرفعاليةفيحمايةحقكقاإلنسانخا
صةأثناءفترةالنزاعاتالمسمحةبنكعيياالدكليةكالغيردكلية،كتمثمذلكفياألجيزةالقضائيةالمتمثمةفيالقضاءالدكلياؿ
جنائيكرغمذلكفإنتفعيمفكرةالعدالةالجنائيةالدكليةليستباألمراليسيرخاصةكأنالدكلبلزالتتتمسكبمبدأالسيادةالمطمؽ

 .ةعمىإقميمياكمنتمرفضفكرةكجكدأيتنظيمدكلييعمكىا
 1815 سنة" نابميكنبكنابرت "كتعكدأكلىالمحاكالتالدكليةلتجسيدفكرةالعدالةالدكليةالجنائيةفيمحاكمة

" غميكمالثاني "كتمتيامحاكمةإمبراطكرألمانيا
نكانتيذىاألخيرةغيرمفعمةبسببرفضالتسميممنقبميكلندا،إالأنيذىالعكائقممتحكلدكنالتفكيرفيإيجادآلياتأخرىأكثر كا 
نجاعةكتحقيقالمعدالةالدكليةالجنائيةكفقمبادئكأسستتكفرعمىضمانحمايةحقكقاإلنسانكحرياتياألساسية،فكانتمح

  1945 اكماتنكرمبكرغكطككيكبعدالحربالعالميةالثانيةسنة
منأجممحاكمةكبارمجرميالحرباأللمانكاليابانييف،كرغمأنياتينالمحكمتينافتقدتاإلىالشرعيةالدكليةإالأنيمايعتبرانف
مكذجحيمفكرةقضاءدكليجنائيكسابقةىامةفيمجالتكريسمبدأالمسؤكليةالجنائيةالفردية،كصياغةالعديدمنالمبادئا

 .لقانكنيةالتيتعتبرأساسالقضاءالدكليالجنائي
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كعمىإثرتزايدمكجةالنزاعاتالمسمحةفيمرحمةمابعدالحربالباردةأنشأمجمساألمنالدكليالمحكمةالجنائيةليكغسبلفياا
لسابقةكركانداكرغمالطابعالمؤقتمياتينالمحكمتينإالأنيماساىمتافيتفعيبللقكاعدالعامةالتييرتكزعميياالقانكنالدكلي
الجنائيمنخبللماأضافتيمنتطكراتيامةفيمجااللقضاء،كمنتمفإنالمحاكمالمؤقتةجاءتمنأجبلحتكاءأكضاعمعينة
عاشياالعالمفيفترةزمنيةمحددةكبزكالياتزكليذىالمحاكـ،إالأنيكرغمذلككانميادكركبيرفيإنشاءقضاءدكليجنائيكا
ستطاعتأنتحاكممرتكبيالجرائمالماسةبحقكقاإلنسانكحرياتياألساسيةكمنيناأحسالعالمبضركرةإيجادقضاءدكلي
جنائيدائمييتمبحقكقاإلنسانكيضعحدلبلنتياكاتالتيطالتيمقركنطكيمة،كىكماسعتإلييييئةاألممالمتحدةطيمةالقرف

 جكيمية17 الماضيكتجسدذلكعمىأرضالكاقعبميبلدنظامركمااألساسيمممحكمةالجنائيةالدكليةبتاريخ
،كىيييئةقضائيةدكليةأنشأتبمكجباتفاقدكلييدفيامتابعةكمحاكمةاألشخاصالمرتكبينمجرائمذاتالخطكرةا1998

لكبيرةعمىالسممكاألمنالدكليينكجريمةاإلبادةالجماعيةكجرائمالحربككذاالجرائمضداإلنسانيةكجرائمالعدكاف،كىي
نمامكمبللو،كدخبللنظاماألساسيمممحكمةالجنائيةالدكليةحيزالنفاذفيجكيمية  بذلكبلتعبربديمعنالقضاءالكطنيكا 

2002 
نسانيغيرمسبكقيختصبمعاقبةكممناعتدىعمىحقكقا كبيذاتعتبرمنعرجكبيرفيتاريخالقضاءالدكليالجنائيكأىمإنجازا 
إلنسانكحرياتياألساسيةسكاءفيكقتالسممأكأثناءالنزاعاتالمسمحة،كبإنشاءالمحكمةالجنائيةالدكليةتأكدتأىميةالع

 .القةبينحقكقاإلنسانكبينتحقيقالسممكاألمنالعالمي
غيرأنيكبمجرداعتمادالنظاماألساسيمممحكمةالجنائيةالدكليةكدخكليحيزالنفاذتعرضتنصكصيممعديدمناالنتقاد

اتمنطرفالفقياءكرجااللقانكنمنجيةكتباينمكاقفالدكلمنجيةأخرىكرغمكميذىاإلشكاالتاستطاعتالمحكمةأنتنظرأرب
عإحاالتثبلثمنياتتعمقبدكألطراففيالنظاماألساسيكىيقضيةالككنغكالديمقراطية،أكغندا،إفريقياالكسطى،أماالحاؿ

 .ةالرابعةفتتعمقبإحالةمجمساألمنفيقضيةدارفكر
تتنكعأىميةدراسةىذاالمكضكعإلىعدةجكانبأىمياالكقكفعمىحقيقةالنزاعالمسمحالقائممنأجبللتميزبينأنكاعالنزاعات
بينماإذاكانتنزاعاتمسمحةدكليةأكداخميةمنأجممعرفةالقكاعدالكاجبةالتطبيقعمىكمصنفمنيما،ككذامعرفةحقكقاإلف
سانالتينصتعميياالمكاثيقكاإلعبلناتالدكليةمنأجمتمييزىاعنالحقكقاألكثرانتياكاأثناءالنزاعاتالمسمحةالدكليةأكالغي

 .ردكليةالتينصتعمييااالتفاقياتالدكليةحتىتككنمحبللحمايةالجنائيةالدكلية
التعرفعمىأىمالفئاتالمتضررةمنالنزاعاتالمسمحةكالتيحددتيااالتفاقياتالدكليةحتىتككنمحمممحمايةالدكليةكمنتمتط
بيققكاعدالقانكنالدكلياإلنساني،معإلقاءالضكءعمىاألحكامكالقراراتالصادرةعنالمحكمةالجنائيةالدكليةككذاالمحا
كمالمدكلةمنأجممعرفةمدىاعتناءىابحقكقاإلنسانكتكفيرالحمايةالجنائيةالكاجبةليـ،منخبللتأكيدمبدأالمسؤكليةاؿ
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جنائيةالدكليةلرؤساءالدكلكذكالرتبمتىارتكبكاأفعاالتعتبرجرائمدكليةحسبماينصعمييالنظاماألساسيمممحكمةالجف
 .ائيةالدكلية

أمامنالناحيةالعمميةفتيدفيذىالدراسةإلىمحاكلةتمخيصأىمالنقاطالمتعمقةبالحمايةالجنائيةلحقكقاإلنسانأثناءفتر
ةالنزاعاتالمسمحةالدكليةأكالغيردكليةمنخبلاللكقكفعمىمدىتطبيقأىمالمبادئالمنصكصعمييافيالقانكنالدكليالجنائي
ككذاالقانكنالدكلياإلنسانيمنخبللتطبيقاتالمحكمةالجنائيةالدكليةأكالمحاكمالمدكلة،كمبدأالشرعيةكالقانكناألصؿ

 .حمممتيـ
أماعنأسباباختيارالمكضكعفترجعإلىإعتبارالحمايةالجنائيةالدكليةلحقكقاإلنسانأثناءفترةالنزاعاتالمسمحةمنالمكا
ثارةخاصةكأنعالماليكميعيشحاالتكثيرةمنالنزاعاتالمسمحةذاتطبيعةخاصةمنحيثعدماىتماميابحقك ضيعاألكثرا 
قاإلنساف،كماحصيمةالضحاياالمدنيينكتشريداآلالفمناألطفاإلالنتيجةلعدماحترامالقكاعدكالمبادئالمنصكصعمي
ىافيالقانكنالدكلياإلنساني،دكناألخذبعيناالعتبارالمساءلةالجنائيةككسيمةلمحماية،كمنتمفإناختيارناقائمعمىأسس

 .مكضكعيةتتمثمفيتزايدعددالنزاعاتالمسمحةالغيردكليةبشكمكاسعممايبعثالخكففينفكسالشعكب
 

*
االنتياكاتالصارخةلمقانكنالدكلياإلنسانيكغيابمنطقاإلنسانيةفيالتعامممعالضحايابشكميبعثالخكفكالذعرفيالكقتذا

 .تو
 * 

القصكرفيضماناتالحمايةالجنائيةلممستيدفينمنيذىالنزاعاتالمسمحةكالتفكيرفيإيجادبذائؤلخرىمنشأنياتكفيرحمام
 .ةأكثرفيالمستقببللقريب

 .إىمااللنزاعاتالمسمحةالغيردكليةمنقببللدكليينكالقانكنيينجعمياسببفياالنتشارالكبيركعمىأكسعنطاقممكف* 
* 

التداخمفيالنزاعاتالمسمحةالتيأصبحتتعيشياالدكاللعربيةكسكرياكليبياكالعراقمنحيثعدممعرفةطبيعةىذىالنزاعاتـ
   .نجيةكالتدخبلألجنبيالذييبررتدخميبحمايةحقكقاإلنساف

أمااألسبابالذاتيةفتتمخصفيالميكاللشخصيممثميذىالمكاضيعتأثرابالكضعالسائدكماتعيشيأغمبالدكلمنذيكعظاىر
ةالنزاعاتالمسمحةالتيأصبحتمغةالعصرفيالتعامؿ،كماتشيدىحقكقاإلنسانمنتظكىرفيجميعالجكانبالماديةمنياكاؿ

 .معنكيةخاصةفئةالنساءكاألطفااللمذانيعتبرانالضحيةالصامتةالتيبلتستطيعالدفاععننفسيا
لىارتباطيبالكاقعالعمميكمنتمنخمصإلىطرحاإلشكاليةالتالية  :إنمكضكعدراستنايثيرالعديدمناإلشكاالتكىذابالنظرا 
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ىبلستطاعالقضاءالدكليالجنائيتكفيرالحمايةلضحاياالنزاعاتالمسمحةالدكليةكغيرالدكلية؟كتثيرىذىاإلشكاليةالع
 :ديدمنالتساؤالتالفرعيةالتيترتبطبالمكضكعتتمثؤلساسافي

 ماىيأىممبادئالحمايةالجنائيةالدكليةلحقكقاإلنساف؟
 ىبلعتمدالقضاءالدكليالجنائيفيممارستيالعمميةعمىمبادئالحمايةالجنائيةلحقكقاإلنساف؟

 كىمكفقتالمحكمةالجنائيةالدكليةكآليةقضائيةفيتكفيرالحمايةلممتضررينمناالنتياكاتالناتجةعنالنزاعاتالمسمحة؟
عمىإعتبارأنيذاالنكعمنالدراساتيتطمبإتباعمجمكعةمنالمناىجمنأجبلإللمامبجميعالجكانبالتيترتبطبالمكضكعكـ
نأجبللكصكإللىحقيقةاإلشكالية،تماالعتمادعمىالمنيجالكصفيمنأجمكصفكتحديدحالةحقكقاإلنسانفيالنزاعاتالـ

سمحةالدكليةكغيرالدكليةفيظبللقانكنالدكليالتقميديكالقانكنالدكليالمعاصر،كالمنيجالتحميميتجسدفيتحميمكتفسيرالف
صكصالقانكنيةالدكليةككذااآلراءالفقييةبخصكصكضعيةحقكقاإلنسانفيظبللنزاعاتالمسمحةكالحمايةالممنكحة
ليا،كماتماالستعانةبالمنيجالتاريخيمنأجبللكقكفعمىأىمالمحطاتالتاريخيةالتيمرتبياحقكقاإلنسانمنذالعصكرالقد

 .يمةإلىالعصكرالحديثةخاصةفيمجااللحمايةأثناءمرحمةالنزاعاتالمسمحة
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 اإلطار العاـ لمحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف: الفصؿ التمييدم
 في األرض، فيك كائف كرمو كاستخبلفوإف فمسفة حقكؽ اإلنساف مستخمصة مف فكرة تكريـ اإلنساف 

. اهلل كميزه عف كثير مف خمقو فنفخ فيو مف ركحو كأسجد لو المبلئكة كعممو مالـ يعمـ
 أكثر مف نصؼ قرف يعيش العالـ تحت كنؼ مصطمح حقكؽ اإلنساف الذم أصبح شائعا عمى ذ كمف

مستكيات كثيرة فنجده في األدبيات كالخطابات السياسية كاالجتماعية، كالسبب في ذلؾ راجع إلى 
 بؿ كمف ،خصكصية ىذا المصطمح الذم يعتبر كاسع في مفيكمو كمضمكنو خطير في آثاره كأبعاده

أكثر المكاضيع التي أثارت جدال كبيرا لدل القانكنييف، كلعؿ ذلؾ طبيعي ماداـ األمر يتعمؽ بيذا 
. اإلنساف كدراسة عبلقتو بمحيطو كبيئتو مف جية كعبلقتو بمجتمعو كدكلتو مف جية أخرل

  كنظرا ليذه الخصكصية التي تحظى بيا مكاضيع حقكؽ اإلنساف التي خرجت مف اإلطار الداخمي 
 خاصة كأف المجتمع الدكلي أكلى ليا عناية كبيرة مف خبلؿ إبراـ العديد ،لمدكلة لتحظى بمكانة عالمية

 الدكلية كاإلقميمية الخاصة بحماية ىذه الحقكؽ كصيانتيا، كاألكثر مف ذلؾ فإف ىذه االتفاقياتمف 
ف كانت قديمة مف حيث المنشأ فإنيا جديدة مف حيث المطالبة ىذه الحقكؽ ، خاصةكأف الحقكؽ كا 

.  أطر حمايتيا في عصر أصبح يعرؼ بعصر السبلح كالقكةكانتيكتأىدرت
 الخكض في ىذا المصطمح مف خبلؿ البحث في ماىيتو كالخصائص التي يتميز بيا مع ارتأينا لذلؾ 

التطرؽ ألىـ التطكرات التاريخية التي مرت بيا حقكؽ اإلنساف إلى ما كصمت عميو في كقتنا الحالي 
.  مع التركيز عمى حماية ىذه الحقكؽ خاصة الجنائية منيا
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 الطبيعة القانكنية لحقكؽ اإلنساف: المبحث األكؿ

رغـ التطكر العممي كالتكنكلكجي، إف الحقيقة التي أصبحت تعيشيا حقكؽ اإلنساف اليـك جد مؤلمة 
 كاتفاقيات بما يقره مف قكانيف كاىتماـيكليو عناية  إلى أفالمجتمع الدكليىذه الكضعية المأسكية دفعت ب

، لكف قبؿ التطرؽ إلى مكضكع  في فترة النزاعات المسمحةدكلية ممزمة تضمف لو حماية خاصة
 . البد مف تعريؼ ىذه الحقكؽ كتحديد الخصائص المميزة ليا،الحماية كماىيتيا
ماىية حقكؽ اإلنساف : المطمب األكؿ

 أصبح مكضكع حقكؽ اإلنساف حديث الساعة الرتباطو الكثيؽ باإلنساف باعتباره فرد في إطار 
الجماعة، ىذه الحقكؽ تحكلت مع مركر الزمف إلى حقكؽ عالمية مف الكاجب المحافظة عمييا 

كاالىتماـ بيا، لذلؾ أصبحت مشترؾ إنساني بيف جميع البشر بغض النظر عف انتمائو السياسي أك 
. العرقي أك الثقافي بؿ كلك تطمب األمر التدخؿ لمحيمكلة دكف المساس بيا

مفيـك حقكؽ اإلنساف : الفرع األكؿ
رغـ البساطة التي يتميز بيا مصطمح حقكؽ اإلنساف إال أنو تعرض إلى العديد مف التناقضات األمر 

الذم يقتضي بنا التعرض إلى بياف مفيكمو مف الناحية المغكيةكاالصطبلحيةخاصة كأف ىذا 
. " اإلنساف"،"الحؽ"ىما  مف كممتيف المصطمح  يتركب

تعريؼ الحؽ : أكال
 .1 جمع حقكؽ كيقاؿ حؽ اهلل األمر حقا أم أتبثو كأكجبو:الحؽ لغة

 كىي في عرؼ الفقياء ما تبث في الشرع كىك نقيض ،، العدؿاالستقامةكتعني كممة الحؽ الصكاب، 
 . 2الباطؿ

أم بمعنى خاصمو كحؽ " حاقو"لذلؾ يقاؿ كاإلثباتكما يستعمؿ مصطمح الحؽ لمداللة عمى اليقيف
. 1الشيء يحؽ حقا أم كجب

                                                           
 .12 ص، 2016، حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية، داراألياـ لمنشر كالتكزيع، ط كنعمة الجبكرمعمي العبكدم -1
عباس عبد األمير إبراىيـ العامرم، حماية حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي، أطركحة دكتكراه، جامعة سانت - 2

.  33، ص2011كميمنس العالمية، 
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". فنعني بو مصمحة مقررة شرعا: "اصطالحا

 "محمد يكسؼ مكسى:"كؿ صالح مشركع يحميو القانكف لذلؾ عرفو الدكتكر" كيعرؼ كذلؾ عمى أنو 
 ".مصمحة ثابتة لمفرد أك المجتمع أكليما يقررىما الشارع الحكيـ:" عمى أنو

. 2" يقرر بو الشرع سمطة أك تكميفااختصاص:"  بأنو"المصطفى الزرقا" كعرفو 
فيدل اهلل :"  لمطابقة الشيء مع نفسو مف ذلؾ قكلو تعالىاالعتقاد كما يعبر عف الحؽ في مجاؿ 

. 3" فيو مف الحؽ اختمفكاالذيف آمنكا لما 
:"  لقكلو تعالى"كقكلؾ الحؽ"يطمؽ مصطمح الحؽ عمى كؿ قكؿ أك فعؿ مطابؽ لمكاقع كقكلنا مثبل  ك

. 4"كذلؾ حقت كممة ربؾ
مصطمح يصمح لكؿ ما ىك صالح كعادؿ كمطابؽ لمكاقع كالمنطؽ، لذلؾ يمكف بذلؾ ىك  فالحؽ 

 استغبلؿ أحسف استغبلليا ىذا الفرد استطاعيستأثر بيا اإلنساف كيحمييا القانكف متى اعتبارىمصمحة 
.   كفؽ ما تحدده قكاعد األخبلؽ كالقانكف

اإلنساف : ثانيا
.       5"كأناسي كثيرا:" لقكلو تعالى" أناس"كيقصد بو ذلؾ الكائف آدمي، كجمعو " اإلنس"مشتقمف : لغة
 لذلؾ يقاؿ لممرأة إنساف كيقاؿ إنسانة كىك ،مصطمح يطمؽ عمى المرأة كالرجؿ عمى حد السكاءفيك 

                                                                                                                                                                             
  طرمزم محمد عمي دراز، حقكؽ اإلنساف مقاصد ضركرية لمتشريع اإلسبلمي، دار الجامع الحديث اإلسكندرية،- 1

. 70، ص2013
2

. 14عمي العبكدم كنعمة الجبكرم، المرجع السابؽ، ص- 
. 213 سكرة البقرة اآلية -3

: كما تستخدـ كممة الحؽ في الفقو اإلسبلمي في مجاؿ إلتزاـ الشخص كحؽ الراعي عمى رعيتو لقكلو تعالى- 
. 13سكرة الرـك اآلية " كاف حقا عمينا نصر المؤمنيف" 

نما اهلل سبحانو كتعالى ىك أساس ىذه  كيرل اإلماـ عمي بف الحسيف اإلنساف ال يستحؽ الحقكؽ بحكـ كصفو إنسانا كا 
عطاؤ  الحؽ لئلنساف ييدؼ إلى تحقيؽ مصمحة شرعية كأف تصرفو يككف مرتبط بما قالحقكؽ فاهلل ىك المانح لمحؽ كا 

نما منحة مف اهلل إلى عباده . يحققو مف مصمحة، كمف تـ فالحؽ ال يكلد مع اإلنساف كا 
.   32عباس عبد األمير، المرجع السابؽ، ص - 

. 33سكرة يكنس اآلية - 4
مكجد "كالحؽ مف أسماء اهلل الحسنى كصفاتو كلو عدة معاني في القرآف الكريـ بحسب مكقع الكممة لذلؾ يراد بو - 

 .30سكرة يكنس اآلية ". كردكا إلى اهلل ىك مكالىـ الحؽ:" الشيء بحسب ما تقتضيو الحكمة لقكلو تعالى
. 49سكرة الفرقاف اآلية - 5
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أم مف النسياف كىي سمة معركفة في اإلنساف لذلؾ يقكؿ " ل-س-ف"مركب مف الحركؼ 
كلقد :"  مف ذلؾ قكلو تعالى،1"إنما سمي إنسانا ألنو عيد إليو فنسى:"  رضي اهلل عنو"العباسابف"

 . 2"عيدنا إلى آدـ مف قبؿ فنسي كلـ نجد لو عزما
كلقد خمقنا اإلنساف كنعمـ ما :"  فاإلنساف ىك مفرد أطمؽ عمى عمـك الناس كجميع البشر كقكلو تعالى

. 3"تكسكس بو نفسو
ككصينا اإلنساف بكالديو حممتو أمو كىنا عمى : " تعالىكما يطمؽ عمى أشخاص محدديف كقكلو

. 4"كىف
كىكذا فإف مصطمح اإلنساف في المفيـك اإلسبلمي يعني تمؾ القبضة التي خمقيا اهلل مف طيف فسكاىا 

 فاإلنساف مختمؼ عف بقية الكائنات الحية نظرا لما خصو ،كنفخ فييا، فيي مزيج بيف الركح كالعقؿ
 بطبعو متفيـ لحقكقو ككاجباتو اجتماعياهلل مف قدرات جمة تتمثؿ في العقؿ كاإلدراؾ، فيك كائف 

. 5يسعى إلى االجتماع باآلخريف مما أدل إلى ظيكر حقكؽ اإلنساف
    كنظرا لمخصكصية التي منحت لئلنساف بفطرتو ككائف طبيعي فعاؿ، دأب القانكف الكضعي عمى 
منحو حقكؽ ال يمكف لغير ىذا الكائف ممارستيا كميزه عف غيره مف األشخاص األخرل كاألشخاص 
االعتبارية التي ليا مجاؿ خاص بيا محدد في مجاؿ المعامبلت القانكنية كالحقكؽ كالكاجبات، لذلؾ 

مجمكعة مف األشخاص أك األمكاؿ تيدؼ إلى تحقيؽ غرض :" عرؼ الفقو الشخص المعنكم عمى أنو
معيف كيعترؼ ليا القانكف بالشخصية القانكنية بالقدر البلـز لتحقيؽ ذلؾ الغرض في سبيؿ تحقيؽ 

 .   6"أغراض اجتماعية لممجتمع كمو أك لطائفة مف طكائفو
   كعميو فإف الشخص الطبيعي اإلنساف خصو القانكف بجممة مف الحقكؽ كالكاجبات كلعؿ ىذه 

الخصكصية نابعة مف تركيبتو اإلنسانية التي اعتنت بيا جميع الشرائع الدينية ككذا القكانيف الكطنية 
 .كالدكلية

                                                           

. 76رمزم محمد عمي الدراز، المرجع السابؽ، ص -  1 
.115سكرة طو، اآلية -  2 
.16سكرة ؽ اآلية -  3 
.14سكرة لقماف، اآلية -  4 
.18عمي عبكدم نعمة الجبكرم، المرجع السابؽ، ص -  5 

محمد السيد الدسكقي، الشخصية اإلعتبارية بيف الفقو كالقانكف، كمية الشريعة كالقانكف كالدراسات اإلسبلمية جامعة  -6
 .313قطر، دكف ذكر السنة، ص
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حقكؽ اإلنساف  : ثالثا
 الفقياء في تحديد معنى حقكؽ اإلنساف نظرا لتشعب الجكانب التي يرتكز عمييا ىذا المفيـك اختمؼ

مجمكعة مف المصالح أك المكنات لكؿ شخص مجرد كالتي يحمييا :" فعرفيا البعض عمى أنيا
". القانكف
 الحقكؽ المصيقة بشخصية اإلنساف كالتي تـ تحديدىا جممة: "أنيارفت حقكؽ اإلنساف عمى ع كما 

في القكانيف الداخمية كالمكاثيؽ الدكلية كالتي ال يستطيع أم شخص آخر تجريده منيا بغض النظر 
. 1" التي تقـك عمى أساس الديف أك المغة أك المكف أك العرؽ أك األصؿ أك الجنساالختبلفاتعف 

مجمكعة مف المصالح المقررة لؤلفراد :"  عمى أنيا"عمر سعد اهلل"    في حيف عرفيا الدكتكر 
 الدكلية التي كقع عمييا العديد مف دكؿ العالـ كالعيد الدكلي االتفاقياتكالشعكب كالجماعات في 

 كاالجتماعيةالخاص بالحقكؽ االقتصادية الدكلي  كالعيد ،الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية
 األخرل الخاصة بمنع التعذيب كالتمييز العنصرم كاالتفاقيات باإلضافة إلى البرتكككالت ،كالثقافية
. 2" حقكؽ المرأة كالطفؿكانتياؾ

مجمكعة المفاىيـ كالشركط كالحقكؽ المرتبطة بكجكد :"  بأنيا"سعد الديف إبراىيـ" كعرفيا الدكتكر 
 كىذه ليست منحة مف الدكلة كينبغي أف يتمتع بيا ،اإلنساف كجزء مف مككنات إنسانية اإلنساف

. 3"اآلدميكف لمجرد ككنيـ بشرا
 اإلنساف اكتسبيا تمؾ الحقكؽ الطبيعية التي ىا عمى أف"محمد المجذكب"عرفيا الدكتكر في حيف 
. 4 مف الغيراعتراؼ بمركر الزمف كالتي تبقى لصيقة بشخصيتو التي ال تحتاج إلى كامتمكيا

مجمكعة القكاعد القانكنية :"  كما عرؼ بعض الفقياء حقكؽ اإلنساف مف زاكية دستكرية عمى أنيا
 كىي تشكؿ في حد ذاتيا طريقة كشكؿ كأسمكب ،العادلة التي تحكـ العبلقة بيف الدكلة كبيف رعاياىا

                                                           
، أطركحة "دراسة في المفيـك كالظاىرة"التدخؿ العسكرم اإلنساني في ظؿ األحادية القطبية جماؿ منصر، - 1

 .22، ص 2011دكتكراه، جامعة باتنة، 
. 1819، ص 2003 ط  الجزائر،عمر سعد اهلل، حقكؽ اإلنساف كحقكؽ الشعكب، ديكاف المطبكعات الجامعية،-2
 ص 2014فييؿ جبار جبمي، ضمانات حقكؽ اإلنساف في مجتمعات ما بعد النزاع، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع، ط - 3

28 .
. 19عمي عبكدم نعمة الجبكرم، المرجع السابؽ، ص - 4
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 كاستنادايحكـ الدكلة الذم يقكـ عمى مبدأ العدالة كعمى الديمقراطية بدؿ الديكتاتكرية كالحكـ المطمؽ 
. 1"إلى ما تسمح بو الدكلة مف حريات لمكاطنييا كلؤلجانب

 كيرل البعض اآلخر أف حقكؽ اإلنساف ىي فرع مف فركع القانكف الدكلي العاـ كىي مجمكعة القكاعد 
. 2 تيدؼ إلى تكفير الحماية لحقكؽ اإلنساف كرفاىيتو كقت السمـ،القانكنية المكتكبة أك غير مكتكبة

 الفكرم االنتماء   أما في الحضارة الغربية فقد عرفت حقكؽ اإلنساف تعريفات مختمفة بحسب 
أنيا ترتبط كجكدا كعدما بالحريات لذلؾ " مكنتسكيك" بعض الفقياء الغربييف أمثاؿ فاعتبرىاكالمذىبي، 

الحؽ بما يسمح بو القانكف كالمكاطف الذم يبيح لنفسو مالـ يبيحو لو القانكف، لف " :عرفيا عمى أنيا
. 3"يتمتع بحريتو ألف باقي المكاطنيف سيككف ليـ نفس القكة

مجمكعة الحقكؽ المعترؼ بيا كالتي تعتبر أساسية عند :" فعرفيا عمى أنيا" ىكريك"   أما الفقيو
مستكل حضارم معيف بما يمقي عمى الدكلة كاجب حمايتيا كحماية قانكنيتو الخاصة كضماف عدـ 

.   4"التعرض ليا كبياف كسائؿ حمايتيا
مزيجا مف القانكف الدستكرم كالقانكف الدكلي ميمتيما :" بأنيا" ابإيمرزا" الينغارم    كعرفيا الفقيو

 السمطة الكاقعة انحرافاتتتمخص في الدفاع بصكرة منظمة قانكنا عف حقكؽ الشخص اإلنساني ضد 
مف أجيزة الدكلة كأف تنمك بصكرة متكازية معيا الشركط األساسية لمحياة كالتنمية المتعددة األبعاد 

.  5"لمشخصية اإلنسانية
عمـ يتعمؽ بالشخص السيما اإلنساف :" فعرؼ حقكؽ اإلنساف عمى أنيا" كارؿ فازاؾ"   أما األستاذ 

 بجريمة كعندما اتياموالعامؿ الذم يعيش في ظؿ دكلة كيجب أف يستفيد مف حماية القانكف عند 
". انتياؾيككف ضحية 

                                                           
.   16، ص 2010 ، طنعيمة عميمر، الكافي في حقكؽ اإلنساف، دار الكتاب المكحديف، القاىرة- 1
. 14، ص 2009 ، طعبد الكريـ عكض الخميفة، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دار الجامعة الجديدة، مصر- 2
، 2005أميرة خبابة، ضمانات حقكؽ اإلنساف في الدساتير الجزائرية، مذكرة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، سنة - 3

.  8 -7ص
نادية خمفة، آليات حماية حقكؽ اإلنساف في المنظكمة القانكنية الجزائرية، أطركحة دكتكراه، جامعة باتنة، سنة - 4

. 25، ص 2010
 ط  الجزائر،أحمد كافي، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كمبدأ السيادة، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،- 5

 .118، ص 2005
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أف فكرة حقكؽ اإلنساف تعكد إلى نظرية القانكف الطبيعي كنظرية العقد " أندرم بككم"كيضيؼ الفقيو 
االجتماعي التي تبني حقكؽ اإلنساف عمى جممة مف الحقكؽ التي تضمف لئلنساف كرامتو 

.    1"كشخصيتو
 الذم يعتبر أحد محررم اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف (1976-1887)" رينيو كاساف" أما الفقيو 

ديد الحقكؽ كالرخص الضركرية التي حفرع مف فركع العمكـ االجتماعية يختص بت:" عرفيا عمى أنيا
. 2" إلى كرامتو اإلنسانيةاستنادا شخصية كؿ فرد في المجتمع ازدىارتتيح 

 باإلنساف سعت المنظمات الدكلية إلى محاكلة كارتباطو" حقكؽ اإلنساف" كنظرا لخصكصية مصطمح 
 فعرفتيا المفكضية السامية لحقكؽ ، دكلياىتماـإيجاد تعريؼ لو خاصة كأف ىذه الحقكؽ الزالت محؿ 

ضمانات قانكنية عالمية تخص كؿ البشر كتحمي األفراد كالمجمكعات مف :" اإلنساف عمى أنيا
. 3" عف األفعاؿ مما يؤثر عمى كرامتيـ اإلنسانيةاالمتناعاألفعاؿ أك 

 1989الصادر عف ىيئة األمـ المتحدة سنة " التربية عمى حقكؽ اإلنساف"    كقد كرد في كتاب 
يمكف تعريؼ حقكؽ اإلنساف تعريفا عاما بأنيا تمؾ الحقكؽ المتأصمة في طبيعتنا كالتي ال : " ما يمي

يمكف بدكنيا أف نعيش كبشر، فحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية تتيح لنا أف نطكر كنستخدـ بشكؿ 
عاـ كامؿ صفاتنا البشرية كذكائنا كمكاىبنا ككعينا، كأف نمبي احتياجاتنا الركحية كغيرىا مف 

االحتياجات كتستند ىذه الحقكؽ إلى سعي الجنس البشرم المتزايد مف أجؿ حياة تضمف االحتراـ 
 .4"كالحماية لمكرامة المتأصمة كالقيمة الذاتية لئلنساف

مساعيفي مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي كنبذ كؿ اؿ   كرغـ 
ىذا  الكاقعة عمى اإلنساف سكاء زمف السمـ أك الحرب، إال أنو لـ يكرد أم تعريؼ ؿلبلنتياكات

، كلعؿ ذلؾ راجع إلى خصكصية ىذه الحقكؽ كما تشيده مف في ميثاؽ األمـ المتحدةمصطمح اؿ
.   تغيرات عبر الزمف، فما يعد حؽ في زمف ما ال يعتبر كذلؾ في زمف آخر

 حقكؽ اإلنسانكالصعكبة التي شيدتيا االختبلفاتالفقيية لتعريؼ كعميو نخمص إلى القكؿ أنو رغـ 
خاصة في غياب مفاىيـ صريحة ككاضحة مف قبؿ الجيات الفعالة سكاء عمى المستكل الداخمي أك 

                                                           
. 17 صالسابؽ،نادية خمفة، المرجع - 1

.119أحمد كافي، المرجع السابؽ، ص -  2
 

 .www.ohchr.org:  مفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف، المكقع اإللكتركني-3
4

 .15المرجع السابؽ، صجماؿ منصر، - 
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الدكلي التي ليا الدكر الفعاؿ في تحديد ماىية ىذه الحقكؽ كتصنيفيا حتى يتسنى حمايتيا عمى جميع 
 الحقكؽ المقدسة التي تعترؼ  تبقى مصنفة ضمف أنياالمستكيات سكاء أثناء السمـ أك الحرب، إال

 مما ،ف كرامتو كشرفو كضمف لو العيش الكريـا كائف بشرم كرمو الخالؽ كصباعتبارهباإلنساف 
 التي قد تقمؿ أك تنقص مف االنتياكات كالسعي مف أجؿ صد جميع احترامويستكجب عمى الجميع 

. قيمتو
التطكر التاريخي لمفيـك حقكؽ اإلنساف : الفرع الثاني

 بو فاىتمت مفيكـ حقكؽ اإلنساف بحياة اإلنساف كجزء مف المجمكعة البشرية منذ أقدـ العصكر ارتبط
الحضارات القديمة كالديانات التكحيدية، فسنت لو حقكؽ ككاجبات بحسب العصر الذم أكجدت فيو، 
إال أف ىذه الحقكؽ لـ تصؿ إلى يكمنا ىذا إلى الكماؿ رغـ التطكر التكنكلكجي كالعممي الذم أصبح 
العالـ يشيده، لذلؾ حاكلنا البحث في أىـ المحطات التاريخية التي ساىمت في تطكير مفيكـ حقكؽ 

. اإلنساف بدءا مف الحضارات القديمة كصكال إلى العصر الحديث
حقكؽ اإلنساف في الحضارات القديمة     : أكال

إف مفيكـ حقكؽ اإلنساف لـ يكف حديث النشأة بؿ يعكد إلى الحضارات التي عرفت منذ القدـ كمف 
: بيف ىذه الحضارات مايمي

حضارة بالد الرافديف *1
 اعتبرىاميبلد حضارة كادم الرافديف التي ـ5تعكد حقكؽ اإلنساف إلى األزمنة القديمة، أيف شيد القرف 

الفبلسفة ميد التشريع كالقانكف، فتككنت أكلى التجمعات البشرية كتطكر الفكر لدل األفراد، حيث 
 لسيادة المجتمع مف طرؼ اختير الممؾ في القكانيف العراقية القديمة مف بيف أفراد المجتمع يعتبر

.  1اآللية، فميمتو تتمخص في نصرة المظمكميف كمعاقبة الظالميف
الذم يعتبر مف " شريعة حمك رابي"كقد شيد ىذا العصر ظيكر أقدـ مدكنة في تاريخ البشرية كىي 

يام كىبني إلو :"  مدكنتو مف إلو الشمس حيث يقكؿستميـأشير ممكؾ باببل أنا حمكرابي ممؾ القانكف كا 

                                                           
، دار القنديؿ لمنشر كالتكزيع  ط " الحريات األساسية"  حقكؽ اإلنساف ، كحيدر أدىـ عبد اليادمليمك راضيمازف - 1

. 20-19، ص 2008
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، إذ حرصت شريعة حمكرابي إلى كضع نصكص قانكنية تسعى إلى حماية مكاطني "الشمس القكانيف
. 1بابؿ مف الظمـ كالجكر

شريعة الفضؿ الكبير في تطبيؽ مبادئ العدؿ بيف الناس، كتـ تدكيف األعراؼ التي ىذه اؿ   كما كاف ؿ
.  2تحدد حقكؽ المكاطنيف إثر قياـ الدكؿ المركزية في ببلد النيريف

أما في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف فقد عيدت شريعة حمكرابي المسؤكلية في حماية األشخاص 
 إضافة إلى اإلصبلحات التي أدخمتيا إلى المبادئ السائدة، كفكرة حرية الفرد ،كممتمكاتيـ إلى الممؾ

في حدكد القانكف، كتعد ىذه المبادئ سامية كذات قيمة كبيرة بالنظر إلى تركيبة المجتمع البشرم 
 الذم يعد سائر في التككيف، كما سطرت ىذه الشريعة أىـ اإلجراءات المتبعة في سبيؿ تحقيؽ أنداؾ

. 3العدالة حيث كانت المحاكـ السكمارية تصدر األحكاـ ضد األشخاص دكف حضكرىـ
 أف تعترؼ عمى استطاعت أنيا ، ما يمكف أف يقاؿ عف حقكؽ اإلنساف في ظؿ حضارة حمكرابي

 كىذا ال يمنع مف كجكد نقائص كلعؿ ذلؾ راجع إلى ، كائف بشرمباعتبارهاألقؿ بكجكد حقكؽ اإلنساف 
 .فييا ىذه الحقكؽ حددتالفترة التي

 سحقكؽ اإلنساف عند الفر* 2
 ،غالبية التشريعات التي عرؼ بيا المجتمع الفارسي كاف مف صبغة خاصة في مجاؿ الحرية كالعدؿ

 ،"ككرشي العظيـ"فتـ تدكيف تمؾ القكاعد التي أنشأت في ظؿ اإلمبراطكرية الفارسية عمى يد مؤسسيا 
. 4الذم يعتبر أكؿ مؤلؼ إلعبلف حقكؽ اإلنساف بالمفيـك اإلنساني لمدكلة

 

                                                           
 قبؿ الميبلد إذ تعتبر قكانيف حمك رابي مف أقدـ القكانيف ألنو كاف معركؼ في 1750 ك1792حكـ ممؾ بابؿ منذ - 1

الفترة التي سبقت حكمو بكجكد ممكؾ حكمكا المدينة كفؽ قكانيف كانت سائدة إال أنو لـ يصمنا منيا إال أجزاء مبعثرة 
 قبؿ الميبلد 2300سنة " سرجكف األكادم" قبؿ الميبلد ك2360" لغش تممك" "الجاش"في " أكركاجينا"منيا قكانيف عيد 

 قبؿ الميبلد 1930" إيسيف"ممؾ " لبت عشتار" قبؿ الميبلد باإلضافة إلى قكانيف 2100" أكر"في مدينة " أرنامك"ك 
 قانكف 60التي تحتكم عمى " إشنكنا" قانكف كمجمكعة مدينة 38التي كانت نكعا ما أكثر شمكلية كالتي كصمنا منيا 

. التي سبقت في تاريخيا عيد حمكرابي بعشرات السنيف
مجمكعة مف المؤلفيف، ترجمة أسامة سراس، شريعة حمكرابي كأصؿ التشريع في الشرؽ القديـ، دار عبلء الديف - 

. 10-9، ص 1993لمنشر، دمشؽ، 
. 27، ص المرجع السابؽسعد اهلل، حقكؽ اإلنساف كحقكؽ الشعكب، إسماعيؿ عمر - 2
. 22، ص21 .، صالسابؽ، المرجع  كحيدر أدىـ عبد اليادمليمك راضيمازف - 3
. 27، ص  نفسوالمرجع، عمر سعد اهلل- 4
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حقكؽ اإلنساف في الحضارة اليكنانية   * 3
 الحضارة اليكنانية ميد الديمقراطية المباشرة في مجاؿ إشراؾ عامة الشعب في األمكر اعتبرت

 مقسـ أنداؾ ألف المجتمع ، مقصكر عمى طبقة دكف األخرلاالعتراؼالخاصة بالدكلة، إال أف ىذا 
إلى طبقات فاألشراؼ ىـ السادة، الحكاـ، القادة، الكينة، أما أصحاب الميف فيـ الطبقة الثانية التي 

 أما القبلصيف كالفقراء فبل يعترؼ ليـ بحؽ المشاركة كال المكاطنة ألنيـ ،يعترؼ ليا بالمكاطنة
مسخريف لخدمة الطبقة البكرجكازية مف جية كناقصي المؤىبلت كالقدرات لممارسة حقكقيـ حسب رأم 

.  1الفبلسفة
 كأجمعكا في النياية إلى أف اليدؼ مف ،دراسة العبلقة بيف الفرد كالدكلةب فبلسفة ىذا القرف اىتـفقد 

كال يمكف ليؤالء التكصؿ إلى ذلؾ إال ، الحياة ىك البحث عف األمف كالحكمة كالفضيمة كالمعرفة
. 2بمشاركة الدكلة

إف الحرية لـ يناد بيا كلـ يسمع :" عف ذلؾ بقكلو" دكفرجي"الفرنسي    كفي ىذا المقاـ عبر الفقيو 
بذكرىا في فترة مف التاريخ أكثر ما نكدم أك سمع بيا في تاريخ الديمقراطية اليكنانية القديمة كمع 

الدكلة إزاء حريات األفراد كحقكقيـ مطمقة ال حدكد ليا كال قيكد عمييا أم أنيا لتسمط ذلؾ فقد كاف 
 الفرد يعد نفسو حرا إذا كاف تصرؼ الدكلة إزاءه لـ يكف سكل مجرد تقييد أك استبداديةإذكانت سمطة 

. 3"لمساكاةمبلـز ؿع األفراد عمى السكاء فكاف تعريؼ الحرية متطبيؽ لقاعدة عامة كضعت لجـ
    فالتطكر الذم كصمت إليو الحضارة اليكنانية جعميا تحدد العديد مف القكاعد أثناء الحرب مثؿ 
قاعدة إعبلف الحرب قد البدء فييا، ككذا الكؼ عف القتاؿ لمف يمكذ إلى المعابد كالكنائس، إال أنيـ 

                                                           
عمي محمد الدباس كعمي عمياف أبكزيد، حقكؽ اإلنساف كحرياتو كدكر شرعية اإلجراءات الشرطية في تعزيزىا - 1
 دار الثقافة لمنشر ،"دراسة تحميمية لتحقيؽ التكازف بيف حقكؽ اإلنساف كحرياتو كأمف المجتمع تشريعا كفقيا كقضاءا"

. 31، ص 2009كالتكزيع، ط 
" مذىب فمسفي يرل أف السعادة في الفضيمة كأف الحكـ ال يبالي بما تفتعؿ بو نفسو مف لذة كألـ" المدرسة الركاقية - 2

 إعماال لقانكف اعتبارىا بفكرة العقد االجتماعي التي يمكف نادليعد مف ركاد ىذه المدرسة أفبلطكف كأرسطك المذاف 
الطبيعة أك مبادئ العدالة في المجاؿ السياسي أك في تحديد عبلقة المحككميف بالحاكميف، كتذىب ىذه النظرية إلى 
أف الدكلة ترجع في أصؿ نشأتيا إلى عقد مف جانب األفراد الذيف كانكا يعيشكف حياة فطرية بدائية  لتككيف مجتمع 

سياسي يخضع لسمطة عميا، كىكذا فإف نشأة الدكلة ترجع إلى اإلرادة العامة لمجماعة التي ككنت األمة كمف تـ تككف 
 .السيادة لؤلمة كال تككف السمطة التي تمارسيا الدكلة مشركعة إال حيف تككف كليدة اإلرادة العامة لؤلمة

. 32، ص نفسومحمد عمي الدباس كعمياف أبك زيد، المرجع - 3
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كانكا يفرقكف بيف الحرب التي كانت تنشأ بيف المدف اليكنانية كالحرب ضد الشعكب األخرل ىذه 
 .األخيرة لـ تكف تخضع ألم قكاعد إنسانية نظرا لسمككيـ المتعالي عف بقية الشعكب

السادة كيسمع بيا تخدـكعميو فإف حقكؽ اإلنساف في ظؿ الفكر اليكناني مبني عمى شعارات براقة 
 لذلؾ ال يمكف الحديث عف حقكؽ اإلنساف في ظؿ بيئة تمجد طرؼ عمى حساب ،الفقراء كالعامة

. اآلخر رغـ التطكر كالرقي الذم كصمت إليو
 في الحضارة الركمانية* 4

 تجمع أغمب مؤلفات القانكف عمى أف حقكؽ اإلنساف ىي مف لدف فمسفة يكنانية ركمانية، حيث 
 كيعتبر المثؿ األعمى الذم يجب أف تنسج ، كال يتغيرتابت الفمسفة اليكنانية أف كجكد القانكف اعتبرت

 مف تقاليد متعارؼ عمييا كال مف قكاعد تؤخذعمى منكالو قكانيف المجتمع، ألنو قائـ عمى مبادئ لـ 
 مف ركح اكتشافياانطبلقا بؿ مصدرىا الطبيعة التي يسعى العقؿ البشرم إلى ،محددة في كتاب

.    1المساكاة كالعدؿ الكامنة في النفس، كيعرؼ ىذا القانكف بالقانكف الطبيعي
األشراؼ كتضـ ربع السكاف طبقة العبيد ،  فقد عرؼ المجتمع في ظؿ اإلمبراطكرية الركمانية بالطبقية

 فمـ يكف لمعبيد أدنى متطمبات الحياة ،أرباع السكاف األمر الذم دفع إلى الرؽ كالعبكديةثمثالتي تشمؿ 
فكرة حقكؽ اإلنساف في ظؿ الحضارة الركمانية كانت إف ؼكمف تـ بؿ كانكا يسخركف في تسمية السادة،

، كمف أبرز فقياء ىذا العصر الذيف اىتمكا بمكضكع حقكؽ اإلنساف مقتصرة عمى طبقة دكف األخرل
في الحكار حكؿ " شيشركف" ـ ، حيث أسيـ المفكر 65-ـ . ؽ4ـ كسنيكا . ؽ43-106شيشركف 

القانكف الطبيعي الذم يرل أنو مطابؽ لمعقؿ كأف العالـ يحكمو قانكف كاحد في جميع األزمنة ماداـ 
غاية ىذا القانكف ىك الكصكؿ إلى العدالة كالفضيمة التي تنبثؽ مف العدالة اإلليية، كمف تـ فقد أكد 

عمى الحؽ في المساكاة بيف جميع األفراد أماـ اهلل، كلعؿ ىدؼ شيشركف ىك الحفاظ عمى كرامة 
 .2اإلنساف التي تعتبر مف أعظـ الحقكؽ

                                                           
 ص 1982 حقكؽ اإلنساف بيف الشريعة اإلسبلمية كالفكر القانكني الغربي، دار الشركؽ، ط ،محمد فتحي عثماف- 1

12 .
2

 .17جماؿ منصر، المرجع السابؽ، ص - 
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    فيـ يعتبركف أف القكة ىي التي تخمؽ الحؽ بؿ كتحميو كتعد الحرب ىي الكسيمة المشركعة 
لتحقيؽ ذلؾ في إطار ما يسمى بالحرب العادلة، فإذا قامت أم دكلة بانتياؾ إقميميا أك التعرض إلييا 

 .  1أك إىانة أحد سفرائيا كرفضت التعكيض أك االعتذار فإف ذلؾ يعد سبب مشركع إلعبلف الحرب
فإف حقكؽ اإلنساف في ىذه الفترة لـ تخرج عف اإلطار االجتماعي الذم عرفتو المجتمعات كمف تـ 

أنداؾ كالتي تقـك عمى فكرة الطبقية بيف أفراد المجتمع الكاحد مف جية، كمف جية أخرل تأثرىا 
بالجانب االقتصادم الذم لـ يكف يخمك مف فكرة الحرب التي كاف ليا تأثير كبير عمى الفبلسفة 

 .كالمفكريف أنداؾ
 التشريعات السماكيةحقكؽ اإلنساف في : ثانيا

في الديانة الييكدية * 1
 فكانكا سباقيف لسفؾ الدماء ، المحرؼاعتنقكاالتكراةسمككيـ البربرم حيث أنيـ ب   عرؼ الييكد 

 فكانت الصييكنية مذىبيـ دكف مباالتيـ بفئات ، شعب اهلل المختارباعتبارىـ اليدامة كعنصريتيـ
 أف المجتمع باعتبارالمجتمع، لذلؾ ال يمكننا الحديث عف كاقع حقكؽ اإلنساف في ظؿ ىذه المرحمة 

 أك ما صدر عنو اعتنقوكاف مبني عمى أسس غير سميمة فكيؼ لنا أف نحاسب مجتمع عمى ما 
. كأساسو فاسد مخرب

الديانة المسيحية * 2
 الذم ناد بالصفاء الركحي كالتسامح كتطيير ، المسيحية بظيكر النبي عيسى عميو السبلـعرفت

 كالقضاء عمى فكرة 2النفس البشرية كترؾ الممذات في سبيؿ تحقيؽ العدؿ كالمساكاة بيف بني البشر
 إال أف ىذا المبدأ عرؼ ،"دع ما لقيصر لقيصر كما هلل هلل" تاـ بيف الديف كالدكلة الطبقية، كمف فصؿ

 ففتحت فيما بينيـعمى حؽ تمتع اإلنساف بالكرامة كالمساكاةخاصة في مجاؿ التركيز عدة صعكبات 
 كدافعت عمى الفقراء كالمستضعفيف مما ساىـ في نجاح المسيحية ،أبكاب الكنائس لمعبيد دكف تفرقة

 . 3كتقميص الفكارؽ الطبقية بيف فئات المجتمع

                                                           
مصطفى كامؿ شحاتو، االحتبلؿ الحربي كقكاعد القانكف الدكلي المعاصرة، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعالجزائر، - 1
. 16-15، ص1981 ط
عمار مساعدم، مبدأ المساكاة كحماية حقكؽ اإلنساف في أحكاـ القرآف كمكاد اإلعبلف، دار الخمدكنية الجزائر، - 2

.   73دكف ذكر سنة الطبع، ص 
. 40، المرجع السابؽ، ص  كحيدر أدىـ عبد اليادممازف ليمك راضي- 3
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كمصيرىـ فقتمكا ركح تدخؿ في حياة األفراد ،كاؿ إال أف الفكر الديني سمط الكينة عمى نظاـ الحكـ
حرب صميبية ،األمر الذم أدل إلى نشكب  اإللو في األرضالتعبير كاإلبداع لدييـ بحجة أنيـ صكت

.  1تميزت بالقسكة كالتعصب
     كعميو فإف المسيحية ىي ديانة سمحاء جاءت بفكر المساكاة كالتسامح بيف البشر كاإلخاء، إال أف 

 كمف تـ فإنو في ظؿ ،الكينة أساءكا تطبيقيا كأنيككا حقكؽ اإلنساف التي سنيا اإللو عمى كجو األرض
. كاالنقطاع في عصر عرؼ بالحركب اندثرتىذه المرحمة لـ تعرؼ حقكؽ اإلنساف أم تطكر بؿ 

 اإلسالمية الشريعة *3
 لئلنساف حقو في ىذه الحياة، فمـ يكف كليد صراعات سياسية لم أعطذيعتبر اإلسبلـ الديف الكحيداؿ

نما ىك شريعة اهلل فكؽ األرضإيديكلكجيةأك ىا كيطيرىا مف ؿ ألنو جاء ليكقظ النفكس مف ظبل، كا 
 فخاطب النفس كالعقؿ كحذر مف الشيكات كاألىكاءمصداقا لقكلو ،القيكد التي كانت تكبميا

فكؿ العبادات التي أكصانا اهلل ، " النفس المطمئنة إرجعي إلى ربؾ راضية مرضيةياأيتيا:"تعالى
. 2سبحانو كتعالى بيا كسيمة لتطيير النفس كتزكيتيا

 ككحدانيتو ىك خير ضماف لحقكؽ اإلنساف ألف تقرير ىذه الحقكؽ جاءت مف عزكجؿ فاإليماف باهلل 
إف فرعكف عبل في األرض :"  لقكلو تعالى،لدف حكيـ عميـ حتى ال تككف عرضة لمطغاة كالجبابرة

كجعؿ أىميا شيعا يستضعؼ طائفة منيـ يذبح أبناءىـ كيستحي نساءىـ إنو كاف مف المفسديف كنريد 
 في األرض كنجعميـ أئمة كنجعميـ الكارثيف كنمكف ليـ في األرض استضعفكاأف نمف عمى الذيف 

 3".كنرم فرعكف كىاماف كجنكدىما منيـ ما كانكا يحذركف
      فاهلل تعالى خص اإلنساف بميزة العقؿ ككرمو عمى سائر المخمكقات بؿ كجعمو سيدا عمييـ ىذا 

التفضيؿ ىك تكميؼ حتى يتكصؿ اإلنساف إلى النعـ التي منيا اهلل عميو كحقكؽ لـ يعترؼ بيامف 
ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعؿ في األرض خميفة:" ق تعالىؿ  لقك4قبؿ ".   كا 

                                                           
 ص  1993 الجزائر، ط ،ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر سعد اهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، - 1

36-37. 
إبراىيـ مذككر كعدناف الخطيب، حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ، دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر القاىرة، ط - 2

 .14، ص 2001
 .19-18محمد فتحي عثماف، المرجع السابؽ، ص - 3
. 37عمي محمد الدباسكعمياف أبك زيد، المرجع السابؽ، ص- 4
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    كمف بيف الجكانب التي مجدىا اإلسبلـ تأكيده عمى المساكاة بيف جميع البشر في الحقكؽ 
كالكاجبات، فالرسالة المحمدية جاءت لتخاطب البشرية جمعاء دكف تمييز عمى أساس الجنس أك 

كلقد خمقنا اإلنساف :" ق تعالىؿ أف منشأىـ كاحد لقكاعتبارعمى ،الديف أك الدرجة أك المكانة االجتماعية
. 1"مف سبللة مف طيف

نما تتعداه إلى المساكاة أماـ القانكف لقكؿ      ىذه المساكاة ال تككف في التكميؼ كالمنشأ فحسب كا 
ذا حكمتـ بيف :" كقكلو تعالى" كاهلل لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدىا:" رسكلو الكريـ كا 

فالمساكاة كاردة في القرآف الكريـ ألنو خطاب مكجو لبني البشر لمرجؿ كالمرأة "الناس أف تحكمكا بالعدؿ
كليف مثؿ الذم عمييف :" بؿ كأعطى لممرأة حقكؽ لـ يشيدىا قانكف كال ديانة أخرل لقكلو تعالى

.  2"بالمعركؼ
 ؿ فمنع الرؽ كالعبكدية كؾ، كما إىتـ اإلسبلـ بأبسط طبقة في المجتمع بؿ كخصيـ بعناية كبيرة

فالحقكؽ الكاردة في الشريعة اإلسبلمية ىي في أصميا عبادات يؤجر ،أشكاؿ اإلىانة لئلنساف كلكرامتو
فاعميا كيحاسب مف قاـ بتصنيعيا ألنيا تيدؼ إلى تنظيـ عبلقات الناس كمعامبلتيـ كحياتيـ 

 .3إلخ......االجتماعية فخاطب اآلباء كاألميات كالمرأة كاأليتاـ كالرجاؿ
    فاإلسبلـ لـ ييتـ بحقكؽ اإلنساف في زمف السمـ فحسب بؿ أعطاىا حقيا مف العناية زمف 

النزاعات كالحركب، فحـر قتؿ األطفاؿ كالنساء كالشيكخ كالمنقطعيف عف العبادة كغيرىـ مف الفئات 
التي ال دخؿ ليا في الحرب، كبؿ كاألكثر مف ذلؾ نيى عف قطع الشجر كنيب األمكاؿ كتخريب 

المنشآت المدنية، كأعطى حؽ لمجريح كالمصاب في أف يداكل كلؤلسير أف يتمقى الرعاية كالمؤكنة، 
نما تمثؿ فطرة  كعميو فإف حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ ليست مرتبطة بالطبيعة كال بنشأة نظاـ سياسي كا 

. 4إنسانية محددة في أكامر كنكاىي

                                                           
. 12سكرة المؤمنكف، اآلية - 1
. 228سكرة البقرة، اآلية - 2
. 40، ص  نفسوعمي محمد الدباس، المرجع-3
مف صكر كفالة اإلسبلـ لجكانب حياة اإلنساف نصو عمى الحؽ في األمف كتحريـ إلحاؽ األذل كالتعذيب بؿ ال - 4

كالذيف يؤدكف المؤمنيف :" يمكف التعرض لئلنساف بأم شكؿ مف األشكاؿ كميما كانت أسباب ذلؾ لقكلو تعالى
ثما مبينااحتممكا فقد اكتسبكاكالمؤمنات بغير ما  ، كما نص عمى حؽ الفرد في التنقؿ في باب تنظيـ العبلقات " بيتانا كا 

ليو النشكر:" بيف الناس لقكلو تعالى ، كحث عمى "ىك الذم جعؿ لكـ األرض ذلكال فإمشكا في مناكبيا ككمكا مف رزقو كا 
أف حاجة اإلنساف إلى مسكف أمر ضركرم في حياتو فأكجب عمى الدكلة اإلسبلمية كفالة ىذا الحؽ دكف تفرقة أك 
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حقكؽ اإلنساف في العصر الحديث   : ثالثا
جاءت حقكؽ اإلنساف في الغرب نتيجة لصراعات كثيرة كبعد مطالبات عديدة، فقد تبمكرت ىذه 

 الكاليات المتحدة األمريكية الصادر استقبلؿنص إعبلف ؼالحقكؽ خبلؿ الثكرة األمريكية عمى بريطانيا 
فقد أكد اإلعبلف عمى مبادئ عامة تمثمت " كؿ الرجاؿ قد كلدتيـ أمياتيـ سكاسية" :أف عمى1776في 

كما جاء زاخرا باألفكار كالمبادئ التي جاءت بيا نظرية الحقكؽ في المساكاة كالحرية كالسعادة،
 الذم كاف لو تأثير 1789تـ تبع ذلؾ إعبلف الحقكؽ الفرنسي لسنة الطبيعية كالعقد االجتماعي، 

 في مقدمتو عمى 1789 فقد أكد إعبلف ،كبير في الدساتير الفرنسية كتمجيده لحقكؽ اإلنساف
المصدر األساسي " جكف جاؾ ركسك"، كقد كانت أفكار "يكلد الناس أحرار كمتساكييف في الحقكؽ:"أنو

ليذه الكثيقة، كمف بيف مميزات ىذا اإلعبلف مخاطبتيمجميع البشر دكف استثناء، إال أف األخير ركز 
، كفي السنة التالية إلعبلف الجميكرية الفرنسية صدر إعبلف آخر 1 الحقكؽ كأغفؿ الكاجباتعمى

 صدر دستكر جديد لفرنسا ممحؽ 1795، كفي سنة 1793سمي بإعبلف حقكؽ اإلنساف لسنة 
، إال أف المبلحظ أف جميع ىذه اإلعبلنات نصت عمى أىـ 1789بإعبلف آخر شبيو بإعبلف سنة 

.   17892المبادئ األساسية التي جاء بيا إعبلف 
 الماسة بيا االنتياكات المجتمع الدكلي بحقكؽ اإلنساف تعكد إلى نبذ مختمؼ اىتماماتكلعؿ أكلى 

 1885 برليف سنة تاتفاقية لذلؾ صدر كغيرىا مف األشكاؿ الميينة لمكرامة اإلنسانية،كالرؽ كالعبكدية
.  3 برككسؿ لتحريـ اإلتجار بالرقيؽ كغيرىاكاتفاقية

 حقكؽ اإلنساف في عيد عصبة األمـ *1

                                                                                                                                                                             

يا أييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكتا غير بيكتكـ حتى تستأنسكا كتسممكا عمى أىميا ذلكـ :" تمييز بيف البشر لقكلو تعالى
ف قيؿ لكـ إرجعكا فإرجعكا ىك أزكى لكـ  خير لكـ لعمكـ تذكركف فإف لـ تجدكا فيياّ أحدا فبل تدخمكىا حتى يؤذف لكـ كا 

". كاهلل بما تعممكف عميـ
1

 .22جماؿ منصر، المرجع السابؽ، ص - 
. 13محمد فتحي عثماف، المرجع السابؽ، ص- 2
أنتجت الثكرات خبلؿ ىذه المرحمة العديد مف اإلعبلنات التي أشارت إلى حقكؽ اإلنساف كالثكرة اإلنجميزية التي نتج -

 ثـ ثكرة الشعب األمريكي عمى المستعمر اإلنجميزم 1215،جكف ستيكارت عاـ " الممؾ في عيدعنيا العيد األعظـ 
ثـ ثكرة الشعب 1689 كقانكف الحقكؽ 1628 كسبقيا عريضة الحقكؽ 1779 األمريكي االستقبلؿالذم نتج عنو 

 . 1789الفرنسي عمى النظاـ الممكي الذم نتج عنو اإلعبلف الفرنسي لحقكؽ اإلنساف كالمكاطف لسنة 
. 51عمي محمد الدباسكعمياف أبك زيد، المرجع السابؽ، ص - 3
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جاء ميثاقعصبة األمـ خاليا مف أم نص حكؿ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية ماعدا ماكرد في 
، رغـ أف باالنتداب مف الميثاؽ التي تنص عمى حقكؽ العماؿ في المناطؽ المشمكلة 23نص المادة 

 بطريقة عادلة، إال أف االنتدابالدكؿ الكبرل كانت تقر بضركرة معاممة شعكب األقاليـ الكاقعة تحت 
 حقكؽ اإلنساف في ىذه المرحمة بالذات يعكد إلى تمجيد الحرب في حؿ النزاعات احتراـسبب غياب 

 في العبلقات كسيمة القكة ؾاستعماؿـ محرعدمتكمف جية أخرل ،  مف جيةأنداؾالدكلية التي كانت 
. 19451الدكلية لذلؾ ال يمكننا الحديث عمى حقكؽ اإلنساف في مرحمة ما قبؿ 

 ميثاؽ األمـ المتحدة حقكؽ اإلنساف في* 2
بعد الفشؿ الذم عرفتو عصبة األمـ في إدارة العبلقات الدكلية فكر المجتمع الدكلي في إيجاد تنظيـ 

آخر يتماشى كمستجدات القانكف الدكلي، فتـ إنشاء ىيئة األمـ المتحدة في ساف فرانسيسكك سنة 
 عمى عاتقيا االىتماـ بحقكؽ اإلنساف كسبيؿ لتحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف حيث أخذت التي 1945

نحف شعكب األمـ المتحدة كقد آلينا عمى :" جاء النص عمى ىذه الحقكؽ في ديباجة الميثاؽ بقكلو
أنفسنا أف ننقد األجياؿ المقبمة مف كيبلت الحرب، كنؤكد مف جديد إيماننا بالحقكؽ األساسية لئلنساف 
كبكرامة الفرد كقدره كبما لمرجاؿ كالنساء كاألمـ كبيرىا كصغيرىا مف حقكؽ متساكية كأف ندفع بالرقي 

 كما أكدت نصكص ميثاؽ األمـ ،2"االجتماعي قدما كأف نرفع مستكل الحياة في جك مف الحرية
تعزيز إحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمناس جميعا :" المتحدة عمى أنو مف أىداؼ المنظمة

. 3"كالتشجيع عمى ذلؾ دكف تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف
 احتراـ ميثاؽ األمـ المتحدة تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف كمسعى عالمي مرىكف بمدل اعتبرفقد 

رغبة في تييئة دكاعي :"  منو عمى أنو55 كىك ما أكدتو المادة ،حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية
 المبدأ الذم احتراـ لقياـ عبلقات سممية كدية بيف األمـ مؤسسة عمى الضركرييفاالستقرار كالرفاىية 

                                                           
دراسة تحميمية في مضمكنو كالرقابة "كحرياتو األساسية  حقكؽ اإلنسافباحتراـ الدكلي االلتزاـإبراىيـ أحمد خميفة، - 1

. 35، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، ط "تنفيذهعمى 
. 52ص نفسو عمي محمد الدباس، المرجع - 2
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ط "حقكؽ اإلنساف"، الكتاب الثالث  العاـعبد الكريـ عمكاف، الكسيط في القانكف الدكلي-3

. 35، ص 2015
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يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب بأف يككف لكؿ منيا حؽ تقرير مصيرىا تعمؿ األمـ المتحدة 
: 1عمى

 المتصؿ بكؿ فرد كالنيكض بعكامؿ التطكر االستخداـتحقيؽ مستكل أعمى لممعيشة كتكفير أسباب -أ
. كاالجتماعياالقتصادم 

 التعاكف كتعزيز كالصحية كما يتصؿ بيا كاالجتماعيةتيسير الحمكؿ لممشاكؿ الدكلية االقتصادية -ب
.  الدكلي في أمكر الثقافة كالتعميـ

 حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع ببل تمييز بسبب الجنس أك احتراـأف يشيع في العالـ -ج
".   المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء كمراعاة تمؾ الحقكؽ فعبل

كما أنشأت أجيزة تابعة لؤلمـ المتحدة تيتـ بمكضكع حقكؽ اإلنساف تمثمت في الجمعية العامة 
 كأعطت ليذه األجيزة صبلحية إنشاء أجيزة فرعية مف أجؿ كاالجتماعي،كالمجمس االقتصادم 

 كالمجنة الخاصة بالكضع المتعمؽ بتطبيؽ اإلعبلف الخاص بمنح ،مساعدتيا في المياـ اإلنسانية
ككذا المجنة الخاصة بمناىضة الميز العنصرم ، 1961 لمبمداف كالشعكب المستعمرة لسنة االستقبلؿ

 بمجاف خاصة مف االستعانة فمو ىك اآلخر حؽ كاالجتماعي أما المجمس االقتصادم ،19622لسنة 
 فتـ إنشاء لجنة حقكؽ اإلنساف التي يتمخص دكرىا في تعزيز ،3 حقكؽ اإلنسافاحتراـأجؿ تيسير 

 كما أنشأت لجنة المرأة التي أكدت عمى ، حقكؽ اإلنساف ككضع تكصيات لضماف ىذا اليدؼاحتراـ
. 4حؽ المساكاة بيف الجنسيف

 كتجسد دكر ىيئة األمـ المتحدة في ترجمة ما كرد في الميثاؽ محاكلة تطبيقو عمى أرض الكاقع 
خراجو مف مجالو النظرم إلى التطبيقي، كلعؿ تفعيؿ ذلؾ كاف بمكجب صدكر اإلعبلف العالمي  كا 

عمى الجمعية العامة في أكؿ دكرة ليا، كقد تكلت " تركماف"لحقكؽ اإلنساف الذم تـ اقتراحو مف طرؼ 

                                                           
، ، دار ىكمة الجزائر"اآلليات كالمحتكيات" عبد العزيز قادرم، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية -1

 .112-111، ص2008ط 
. 54-53، ص السابؽعمي محمد الدباسكعمياف أبك زيد، المرجع - 2
3

 مجاؿ حقكؽ اإلنساف، لجنة حقكؽ اإلنساف تتمتع بنظاـ تتمثؿ أىـ لجاف المجمس االقتصادم كاالجتماعي في- 
ينشئ المجمس :"  منو التي تنص عمى68قانكني خاص، كتعتبر الكحيدة التي خصيا الميثاؽ بحكـ تضمنتو المادة 

االقتصادم لجانا لمشؤكف االقتصادية كاالجتماعية كلتقرير حقكؽ اإلنساف، كما ينشئ المجمس غير ذلؾ مف المجاف 
 ".التي قد تحتاج إلييا لتأدية كظائفو

. 41-40لمرجع السابؽ، ص ا،كحرياتو األساسية حقكؽ اإلنسافباحتراـ الدكلي االلتزاـإبراىيـ أحمد خميفة،- 4
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 10لجنة حقكؽ اإلنساف التابعة لممجمس االقتصادم كاالجتماعي دراسة ىذا االقتراح، كبتاريخ 
 تبنى المجتمع الدكلي إعبلنا عالميا ييتـ بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية كيعد 1948ديسمبر 

المرجعية القانكنية ليا مف خبلؿ جممة النصكص التي أعطت لكؿ جانب مف حياة اإلنساف حقو مف 
 .     1الدراسة

 حقكؽ اإلنساف كحرياتو احتراـت عمى عاتقيا ميمة ذ  كعميو فإف ىيئة األمـ المتحدة منذ نشأتيا أخ
 حمقة كصؿ بيف تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف، فبل يمكف أف تتحقؽ رفاىية الفرد كاعتبرتواألساسية 

 لذلؾ ال يسعنا سكل القكؿ أف الييئة لعبت دكر ،في ظؿ ظركؼ تختفي فييا كؿ سبؿ األمف كاألماف
 إلى كالنبذ حرياتو األساسية كأخرجتيا مف دائرة الظبلـ كاحتراـكبير في مجاؿ ترقية حقكؽ اإلنساف 

. النكر كالتقدـ
خصائص حقكؽ اإلنساف : الفرع الثالث

ت بعدا عالميا كدكليا نظرا لؤلىمية التي تسعى ذيعتبر مكضكع حقكؽ اإلنساف مف المكاضيع التي أخ
 الخطيرة لبلنتياكاتإلييا ىذه الحقكؽ في مجاؿ تكفير الحماية القانكنية لئلنساف كصيانتو ككضع حد 

التي يمكف أف تقع عميو، كلعؿ ىذه الخصكصية مستكحاة مف طبيعة ىذه الحقكؽ كخصكصيتيا 
: المتمثمة فيما يمي

العمـك كالشمكلية : أكال
إف خاصية العمكمية التي تتميز بيا حقكؽ اإلنساف مستمدة مف فكرة أف اإلنساف متمتع بحريتو منذ 

. 2 منوانتزاعيا ألنيا متأصمة فيو كال يمكف ألم شخص ،الكالدة دكف أم تمييز بيف البشر
    فشمكلية حقكؽ اإلنساف تغطي جميع الحقكؽ المرتبطة باإلنساف في حد ذاتو سياسية أك مدنية أك 

 سكاء إلخ....كما تشمؿ جميع الفئات المخاطبة بيا كالنساء كاألطفاؿ كالشيكخ،  أك ثقافيةاجتماعية
. 3زمف السمـ أك الحرب

    كما أف خصكصية حقكؽ اإلنساف تفترض كجكد تغيرات بحسب طبيعة الحؽ الذم يتمتع بو 
 لذلؾ كاستقراره فيي تكاكب كؿ زماف كمكاف مادامت مرتبطة بالحياة الشخصية لئلنساف كأمنو ،الفرد

. 1 ككجكدهببقائوفيي شاممة لكافة الحقكؽ المرتبطة 

                                                           
1

 .34 جماؿ منصر، المرجع السابؽ، ص -
. 20عمي العبكدم نعمة الجبكرم، المرجع السابؽ، ص - 2

.116أحمد الكافي، المرجع السابؽ، ص-  3
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 عالمية حقكؽ اإلنساف : ثانيا
 الدكؿ عمى كجكدىا مع ضركرة تطبيقيا استقرتيقصد بعالمية حقكؽ اإلنساف تمؾ المبادئ التي 

، ىذه الصفة التي تنطبؽ عمى حقكؽ اإلنساف تكحد البشرية 2 في ظؿ قكانينيا الداخميةكاحتراميا
.  فيي ممنكحة لجميع اإلنسانية،ؽ التي يمكف أف تعترم إنساف دكف اآلخرارجمعاء دكف النظر لمفك

 بيا مف أجؿ الكصكؿ إلى المستكل االرتقاء تعني ،   فخاصية العالمية التي تتميز بيا حقكؽ اإلنساف
 عمى العالـ الخارجي، كما أنيا تظير في مدل قبكؿ الدكؿ لمبادئ حقكؽ اإلنساف كاالنفتاحالعالمي 
 المعنية بحقكؽ اإلنساف أك االتفاقيات إلى االنضماـ مف خبلؿ إظيار رغبتيا في ، بياكااللتزاـ

 التي تمس ىذه الحقكؽ، كلعؿ ىذه العالمية مستمدة أساسا مف مفيـك االنتياكاتالمناىضة لجميع 
 سياسي أك  بسببانتماءىذه الحقكؽ ككنيا تخاطب جميع الناس دكف تفرقة بينيـ ألسباب دينية أك

.    3 ألنيا حقكؽ طبيعية مف حؽ كؿ فرد التمتع بيا،فكرم
 اىتمامات  فبعدما كانت حقكؽ اإلنساف تعالج ضمف القكانيف الداخمية أصبحت اليـك مف بيف 

 الدكلية الخاصة بحقكؽ االتفاقياتت ذالمجتمع الدكلي كمعيار تقاس بو مدل تطكر الدكؿ، لذلؾ أخ
 كحددت الجزاءات لكؿ دكلة تنتيؾ خصكصية كاحتراميا،اإلنساف عمى عاتقيا االىتماـ بيذه الحقكؽ 

.  4ىذه الحقكؽ
 

الترابط كعدـ التجزئة : ثالثا
يعتبر عنصر الترابط كالتكامؿ مف بيف المبادئ األساسية في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف فبل يمكف 

 في الممبس كالغداء عمى الكريمة، كالحؽ كالحؽ في الحياة ،إعطاء أكلكية لفئة معينة مف الحقكؽ

                                                                                                                                                                             
 كصكنيا في العديد مف اآليات احتراميا إلى كدعيصنؼ الديف اإلسبلمي حقكؽ اإلنساف في الكتاب كالسنة - 1

إنا :"  مف الديف اإلسبلمي لقكلو تعالىيتجزأ جزء ال باعتبارىا اإللغاء أك التبديؿ أك التغيير ثابتةال تقبؿ حقكؽ كاعتبرىا
نا لو لحافظكف . فيي باقية إلى قياـ الساعة كصالحة لكؿ زماف كمكاف" نحف نزلنا الذكر كا 

.  52، ص 2007 ، طسييؿ حسيف الفتبلكم، حقكؽ اإلنساف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف- 2
السيد عبد الحميد فكدة، حقكؽ اإلنساف بيف النظـ القانكنية كالكضعية كالشريعة اإلسبلمية، دار الفكر الجامعي - 3

. 2، ص2003 ، طاإلسكندرية
قميميا، منشكرات معيد جنيؼ لحقكؽ اإلنساف، ط - 4 محمد الصكفي، اآلليات الحككمية لحماية حقكؽ اإلنساف دكليا كا 

 .7، ص 2014
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 بؿ أنيا تعد مف ،فة أخرل مف الحقكؽ التي تظير أنيا غير لصيقة بشخصية اإلنسافائحساب ط
.  1صميـ الحقكؽ التي ال يمكف لو العيش بدكنيا كالحؽ في التعبير كالحؽ في تقرير المصير

 إعداد العيديف الدكلييف عند بتكامؿ حقكؽ اإلنساف كترابطيا ظير بشكؿ كاضح االعتراؼ   إال أف 
 جمع كؿ ىذه اقتراح، أيف تـ 1966 سنة كاالجتماعيةلمحقكؽ المدنية كالسياسية كالحقكؽ االقتصادية 

، ككذا في االتفاقيات الدكلية الخاصة بحماية ىذه الحقكؽ في زمف النزاعات 2الحقكؽ في كثيقة كاحدة
. المسمحة
 ديسمبر 4 أكدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في إعبلنيا حكؿ التنمية الصادر بتاريخ     كقد
ذا ترل أف جميع :" ... حقكؽ اإلنساف كترابطيا في ديباجة اإلعبلف بقكلياتجزأه عمى عدـ 1986 كا 

 كأف تعزيز التنمية يقتضي إيبلء االىتماـ عمى ،حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية متبلحمة كمترابطة
، 3" كالثقافيةكاالقتصاديةكاالجتماعيةقدـ المساكاة إلعماؿ كتعزيز كحماية الحقكؽ المدنية كالسياسية 

 البند حكؿ عالمية حقكؽ اإلنساف كعدـ قابميتيا لمتجزئة في 1993كىك ما أكد عميو إعبلف فيانا لسنة 
جميع حقكؽ اإلنساف عالمية كغير قابمة لمتجزئة كمترابطة كمتشابكة، :"  الذم جاء فيو الخامس

 كمتكافئةساف عمى نحك شامؿ كبطريقة منصفة فكيجب عمى المجتمع الدكلي أف يعامؿ حقكؽ اإل
 أىمية االعتباركعمى قدـ المساكاة، كبنفس القدر مف التركيز كفي حيف أنو يجب أف تكضع في 

الخاصيات الكطنية كاإلقميمية كمختمؼ الخمفيات التاريخية كالثقافية كالدينية فإف مف كاجب الدكؿ 
 كالثقافية تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات كاالقتصاديةبصرؼ النظر عف نظميا السياسية 

.   4"األساسية
 
 

حقكؽ اإلنساف لمتقادـ   الماسة بجرائـ اؿعدـ قابمية : رابعا
 لحقكؽ اإلنساف كحرياتو انتياؾ التشريعات الكطنية كالدكلية أف الجرائـ التي تشكؿ     اعتبرت
 كعمة ذلؾ ترجع االستثناء، أف تسقط بالتقادـ كحددت الجرائـ عمى سبيؿ الحصر ال ال يمكفاألساسية 

                                                           
. 21نادية خمفة، المرجع السابؽ، ص - 1
. 27، ص  المرجع السابؽعبد العزيز قادرم،- 2
. 4/12/1986 المؤرخ في 128/41إعبلف الحؽ في التنمية بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ - 3
 25/07/1993إعبلف كبرنامج عمؿ فيانا المعتمد في المؤتمر الدكلي لحقكؽ اإلنساف المنعقد في فيانا - 4

. 11/02/2016: االطبلعتاريخ //:www.ohchr.org  http :اإللكتركنيالمكقع - 
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 مرتكبي ىذه الجرائـ ال يمكف أف يفمتكا مف العقاب بؿ يجب تضييؽ الخناؽ عمييـ حتى ال اعتبارإلى 
 .1تككف حقكؽ اإلنساف سيمة المناؿ

 األصؿ في حقكؽ اإلنساف أنيا مف المسائؿ الداخمية الكطنية: خامسا
   رغـ اإلىتماـ الدكلي الكبير الذم أكلتو المنظمات كالييئات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف 
قرار ىذه الحقكؽ، إال أف ذلؾ ال ينفي عنيا المنشأ الكطني  كحرياتو األساسية مف اجؿ تعزيز كا 

الداخمي ألف ميمة الدكلة تتمخص إبتداءا في حماية ىذه الحقكؽ بما تقره مف قكانيف داخمية باعتبارىا 
الحامي األكؿ لحقكؽ اإلنساف، كىي التي تستطيع أف تقيد ممارسة البعض منيا أك التحمؿ مف 

البعض اآلخر، كالشيء الذم يؤكد ذلؾ أف القكانيف كالتشريعات عمى اختبلؼ مستكياتيا تضطمع 
بالجيد الكبير في مجاؿ تقنيف حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ككضع جميع الضكابط القانكنية التي 

تسعى إلى حمايتيا، كما االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية ككذا اإلعبلنات المرتبطة بحقكؽ اإلنساف إال 
 . 2كسيمة كاشفة عما استقر عميو الضمير اإلنساني الكطني

  محؿ الحماية الجنائيةتصنيفات حقكؽ اإلنساف: المطمب الثاني
 الرؤل كالمعايير التي تتحدد بيا ىذه الحقكقكمعيار اختبلؼ تصنيفات حقكؽ اإلنساف بحسب  اختمفت

 فتقسـ إلى حقكؽ األفراد كقت السمـ التي تدخؿ ضمف القانكف ،الزمف أك كقت تطبيؽ ىذه الحقكؽ
 كحقكؽ يتمتع بيا األفراد كقت الحرب كالتي يعنى بيا القانكف الدكلي ،الدكلي لحقكؽ اإلنساف

اإلنساني، كىناؾ مف صنؼ حقكؽ اإلنساف عمى أساس مكضكع تطبيقيا إلى حقكؽ فردية كالحؽ في 
 كاعتمدالحؽ في حرمة المسكف، كأخرل جماعية كالحؽ في التنمية كالحؽ في تقرير المصير، كالحياة 

 كالحقكؽ المدنية كالحقكؽ السياسية كالتي عيد الفقياء عمى ،البعضاآلخرعمى معيار مضمكف الحقكؽ
 كثقافية كالتي أطمؽ عمييا حقكؽ الجيؿ اجتماعيةكاقتصاديةتسميتيا بحقكؽ الجيؿ األكؿ كحقكؽ 

 حقكؽ جديدة تعرؼ بالحقكؽ التضامنية كحؽ اإلنساف في استحداثالثاني، باإلضافة إلى ذلؾ تـ 
، كعمى اعتبار أف مكضكعنا يتعمؽ بيئة نظيفة كالحؽ في التنمية كالتي تعرؼ بحقكؽ الجيؿ الثالث

بالحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، فإننا سكؼ نركز اىتمامنا عمى أىـ الحقكؽ التي كانت 
 . محؿ الحماية الجنائية في القكانيف كالييئات القضائية الدكلية

 حؽ اإلنساف في الحرية كالمساكاة: الفرع األكؿ
                                                           

 .23نادية خمفة، المرجع السابؽ، ص - 1
.24-23المرجع نفسو، ص-  2
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خرجت حقكؽ الجيؿ األكؿ مف نطاقيا الداخمي خاصة في مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية أيف 
أصبحت قضية حقكؽ اإلنساف قضية دكلية كسببا في تحقيؽ السمـ الدكلي، لذلؾ كرست ىذه الحقكؽ 

. 1 كالمكاثيؽ الدكليةاالتفاقياتفي 
 عمى اإلعبلف انعكس في أمريكا الشمالية الذم 1776 كيعد إعبلف فرجينيا لمحقكؽ الصادر بتاريخ 

 في إعبلف الثكرة  بصكرة كاضحةأكد ىذه الحقكؽلتتمف بيف أكلى الجيكد الدكلية، لبلستقبلؿاألمريكي 
 كمف تـ أصبحت الدكؿ تضمف دساتيرىا الداخمية 1789الفرنسية لحقكؽ اإلنساف كالمكاطف سنة 

. 2بقائمة لحقكؽ اإلنساف التي تنطكم ضمف حقكؽ الجيؿ األكؿ
حقكقا سمبية لككف األفراد يتمتعكف بيا دكف " المدنية كالسياسية" حقكؽ الجيؿ األكؿ اعتبرت   كقد 

 كجكد ىذا النكع مف الحقكؽ بمفيـك الدكلة الحارسة التي يتعيف ارتبط لذلؾ ،تدخؿ مف السمطة العامة
.   3عمييا حراسة ىذه الحقكؽ كالحريات كعدـ لتدخؿ فييا

 لمفرد كيمارسيا بمفرده دكف حاجة إلى كجكد سمطة أك ىيئة أخرل لتقرير ثبتتؼالحقكؽ الفردية أما 
 خاصة أثناء  كثيقا بإنسانيتو ككرامتوارتباطاذلؾ، إذ تعتبر مف المتطمبات األساسية لعيشو كترتبط 

ىذه الحقكؽ أىـ  كمف بيف قياـ النزاعات المسمحة أيف تشيد ىذه الحقكؽ نكع مف التيميش كالتضييؽ،
:  ما يمي

 
 

  الكريمةالحؽ في الحياة: أكال
يعتبر منبيف الحقكؽ الطبيعية التي يتمتع بيا كؿ فرد لذلؾ يتعيف عمى الدكلة حماية كضماف عدـ 

 .1 عميو سكاء مف جانب الييئات أك الجماعات أك األفراداالعتداء

                                                           
. 51نادية خمفة، المرجع السابؽ، ص- 1
. 317، ص 2005أحمد فتحي سركر، العالـ الجديد بيف االقتصاد كالسياسة كالقانكف، دار الشركؽ، ط - 2

 الحر كالحؽ في المحاكمة العادلة كحرمة االنتخاب سكل بالحؽ في 1776لـ يعترؼ إعبلف فرجينيا لمحقكؽ سنة- 
الممكية كحرية الصحافة إال أنو لـ يتطرؽ إلى الحقكؽ المرتبطة برفاىية اإلنساف االجتماعية أما إعبلف حقكؽ اإلنساف 

 ألف ىذا اقتصادم أك التزاماجتماعي بحريات اإلنساف دكف مطالبة الدكلة بأم اكتفىباالعتراؼ 1789كالمكاطف لسنة 
.  الكظائؼ الثبلث لمسمطات في الدكلة" مكنتسكيك"اإلعبلف ركز عمى كيفية إنشاء نظاـ الحكـ كفؽ ما حدده 

، دار الثقافة لمنشر "الحقكؽ المحمية" محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف - 3
.  11، ص2009كالتكزيع، ط 
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أكدت المكاثيؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف عمى ىذا الحؽ كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف قد ك
لكؿ فرد الحؽ في :"  عمى أنو3الذم نص عميو في المادة الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

.   2"الحياة كالحرية كسبلمة شخصو
الصادر عف الجمعية األمـ  مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 6 المادة كجاء في

الحؽ في الحياة ىك حؽ مبلـز لكؿ إنساف كعمى القانكف أف يحمي :"  أفعمى 1966المتحدة بتاريخ 
. 3"ىذا الحؽ كال يجكز حرماف أحد مف حياتو تعسفا

 حؽ باعتباره مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الحؽ في الحياة 6 المادة اعتبرت فقد 
 القانكف إال كسيمة لمكشؼ عف ىذا الحؽ مما يتعيف عميو حمايتو ا كـ،مستمد مف كجكد اإلنساف ذاتو

.  أك تعسؼ عميواعتداءمف أم 
 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية نكع مف الحماية الجنائية عمى ىذا الحؽ 6    كأضافت المادة 

كاعتبرت أف التعدم عمى حياة اإلنساف بالقتؿ، أك قتؿ أفراد الجماعة أك إلحاؽ الضرر الجسدم أك 
العقمي الجسيـ بيـ، أك إخضاع الجماعة عمدا ألحكاؿ معيشية بقصد إىبلكيا يعتبر جريمة إبادة كما 

 . 4 مف نفس النظاـ جريمة ضد اإلنسانية8 ك7اعتبرتو المادة 
الحؽ في السالمة الشخصية * ثانيا

 ة اإلنساف يندرج ىذا الحؽ في نطاؽ حماية اإلنساف مف التعذيب أك أم عقكبة قاسية أك ماسة بكراـ
 منو كالتي تنص 5كشخصيتو، كأكد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمة ىذا الحؽ بمكجب المادة 

ال يعرض أم إنساف لمتعذيب كال لمعقكبات أك المعامبلت القاسية أك الكحشية أك الحاطة :" عمى
.   5"بالكرامة

                                                                                                                                                                             
.   126، ص المرجع السابؽمازف ليمك ماضي كحيدر أدىـ عبد اليادم، - 1
 .10/12/1948بتاريخ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر - 2
3

 المؤرخ في 2200م الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية المعتمد بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ ؿالعيد الدك- 
.  23/03/1976 كبدأ النفاد في 16/12/1966

المعتمد مف طرؼ مؤتمر األمـ المتحدة ،  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية8-7نص المادة - 4
. 2001 كبدأ النفاذ في 17/07/1998الدبمكماسي بتاريخ 

 
.  مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف5المادة - 5
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 مف العيد الدكلي لمحقكؽ السياسية كالمدنية، كما بادرت 10-7 كتكرس ىذا الفعؿ في نص المادتيف 
 إلى اعتماد إعبلف خاص بحماية جميع 09/12/1975الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ 

 .1األشخاص مف التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة
كنظرا لخطكرة ىذه األفعاؿ عمى اإلنساف كصحتو تـ اعتماد اتفاقية مناىضة لمتعذيب التي نصت 

 منيا عمى أنو ال يمكف لمدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية التذرع بأية ظركؼ 2بمكجب المادة 
استثنائية أيا كاف نكعيا، سكاء كانت حالة حرب أك التيديد بيا، أك عدـ استقرار األكضاع السياسية 

 . 2الداخمية لمبمد أك أية حالة مف حاالت الطكارئ األخرل كمبرر لمتعذيب
 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية التعذيب كالسجف كالحرماف الشديد 7كاعتبرت المادة 

 . مف الحرية البدنية أك العقمية بما يخالؼ قكاعد القانكف الدكلي جريمة ضد اإلنسانية
، ىذه الممارسات 3 تحظر مثؿ ىذه األفعاؿ الكحشية إال أف الدكؿ الزالت تمارسواتفاقيات فرغـ كجكد 

 لذلؾ تعرضت المجنة ، المجتمع الدكلي نظرا لخطكرتيا عمى اإلنسافاىتماـالبلإنسانية أثارت 
. 4 جريمة تستكجب العقاب عميوكاعتبارهاألكركبية لحقكؽ اإلنساف إلى مناىضة التعذيب 

 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الحؽ في الحرية 10-9     كما كرست المادتيف 
كالسبلمة الجسدية أثناء القبض عمى الشخص، بحيث حظرت أم تعسؼ ضد ىؤالء األشخاص إال 

يعامؿ :"  عمى10في إطار ما يحدده القانكف، عمى أف يعاممكا معاممة إنسانية، لذلؾ نصت المادة 
 ". جميع المحركميف معاممة إنسانية تحتـر الكرامة األصيمة في الشخص اإلنساني

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية أف السجف كالحرماف 7    كفي ىذا الجانب اعتبرت المادة 
مف الحرية المخالؼ لمقكاعد األساسية لمقانكف الدكلي ككذا اإلختفاء القسرم لؤلشخاص إذا تـ في 

 . 5"إطار كاسع كبصكرة منيجية يشكؿ جريمة ضد اإلنسانية
 الحؽ في المساكاة كالعدالة     :ثالثا

                                                           
. 1966 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر بتاريخ 10المادة - 1
2

   5ص ، 2000عمر الصدكؽ، محاضرات في القانكف الدكلي العاـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط - 
11. 

 ، ط، منشأة المعارؼ اإلسكندرية"مصادره كتطبيقاتو الكطنية كالدكلية"محمد البشير الشافعي، قانكف حقكؽ اإلنساف - 3
 .169، ص 2004

 .130ك راضي، المرجع السابؽ، ص ؿمازف لي- 4
 .د مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية/2 فقرة 7المادة - 5
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يعتبر ىذا الحؽ أف جميع األشخاص متساكييف في الحقكؽ كالكاجبات أماـ القضاء كالقانكف دكف 
. 1تمييز بينيـ عمى أساس الجنس أك المكف أك المغة

عمى التعميـ كالخدمات الصحية كالمساكاة ؿ    فالمساكاة ىي مبدأ أساسي يتضمف المساكاة في الحصك
:" في تقمد الكظائؼ العامة، كقد أقر ميثاؽ األمـ المتحدة ىذا المبدأ في ديباجتو عمى النحك اآلتي

نؤكد مف جديد إيماننا بالحقكؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد كقدره كبما لمرجاؿ كالنساء كاألمـ 
.  2"كبيرىا كصغيرىا مف حقكؽ متساكية

لكؿ إنساف حؽ :"  منو بقكلو2 اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بالمساكاة في المادة     كما اعترؼ
التمتع بكافة الحقكؽ كالحريات الكاردة في ىذا اإلعبلف دكف أم تمييز كالتمييز بسبب العنصر أك 

المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم السياسي أك أم رأم آخر أك األصؿ الكطني أك 
.  "االجتماعي أك الثركة أك الميبلد أك أم كضع آخر دكف أية تفرقة بيف الرجاؿ كالنساء

الناس :"  مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ىذا الحؽ بقكليا26   كنصت المادة 
جميعا سكاء أماـ القانكف كيتمتعكف دكف أم تمييز كأف يكفؿ لجميع األشخاص عمى السكاء حماية 

فعالة مف التمييز ألم سبب كالعرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم السياسي أك غير 
 .   3"سياسي أك األصؿ القكمي أك االجتماعي أك الثركة أك النسب أك غير ذلؾ مف األسباب

     كما حضي ىذا الحؽ باىتماـ دكلي كاسع مف طرؼ المجمكعة الدكلية فأبرمت اتفاقيات بشأنو 
كاالتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ الميز العنصرم التي اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ 

 مف 7، أما في مجاؿ الحماية الجنائية ليذا الحؽ فاعتبرت المادة 21/12/1969المتحدة بتاريخ 
النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أف فعؿ االضطياد أك الفصؿ العنصرم جريمة ضد 

 .   4اإلنسانية

                                                           
. 45، المرجع السابؽ، ص  إبراىيـ العامرمعباس عبد األمير- 1
.   في ساف فرانسيسكك1945 جكاف 26 الصادر بتاريخ ميثاؽ األمـ المتحدةديباجة - 2
3

 .88، ص المرجع السابؽمحمكد شريؼ بسيكني، الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف، - 
 . مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية7نص المادة - 4
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كفضبل عما تقدـ فمف يككف ىناؾ أم تمييز أساسو الكضع السياسي أك القانكني أك الدكلي لبمد أك 
البقعة التي ينتمي إلييا الفرد سكاء كاف ىذا البمد أك تمؾ البقعة مستقبل أك تحت الكصاية أك غير 

. 1"متمتع بالحكـ الذاتي أك كانت سيادتو خاضعة ألم قيد مف القيكد
يا أييا :" قكلو تعالىؿ في تأكيد مبدأ المساكاة بيف بني البشر ةسباؽت الشريعة اإلسبلمية   فقد كاف

 إف اهلل أتقاكـالناس إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكا إف أكرمكـ عند اهلل 
. 2"عميـ خبير

 كنساء فالحديث عف المساكاة جاء في مناسبات عديدة فاهلل سبحانو كتعالى يخاطب األشخاص رجاال 
إف المسمميف كالمسممات كالمؤمنيف :" كخصيـ بنكاىي كأكامر دكف أم تمييز بينيـ كقكلو تعالى

كالمؤمنات كالقانتيف كالقانتات كالصادقيف كالصادقات كالصابريف كالصابرات كالخاشعيف كالخاشعات 
كالمتصدقيف كالمتصدقات كالصائميف كالصائمات كالحافظيف فركجيـ كالحافظات كالذاكريف اهلل كثيرا 

.  3"كالذاكرات أعد اهلل ليـ مغفرة كأجرا عظيما
ف أباكـ :"  في خطبة الكداع بقكلوالمبدأكما أكد الرسكؿ الكريـ عمى ىذا  يا أييا الناس إف ربكـ كاحد كا 

كاحد كمكـ آلدـ كآدـ مف تراب ليس لعربي عمى أعجمي كال ألعجمي عمى عربي كال ألحمر عمى 
.   4"أبيض كال ألبيض عمى أحمر فضؿ إال بالتقكل

 حؽ اإلنساف في أال يسترؽ: رابعا
 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف أف فعؿ االسترقاؽ كاالستعباد أفعاؿ ماسة 4 اعتبرت المادة 

ال يجكز استرقاؽ أحد أك استعباده كيحظر :" بحرية اإلنساف ككرامتو الشخصية، لذلؾ نصت عمى أنو
 ".الرؽ كاإلتجار بالرقيؽ بجميع صكرىا

ال يجكز :"  مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى ىذا الحؽ بقكليا8   كأكدت المادة 
 ". استرقاؽ أحد، كيحظر الرؽ كاإلتجار بالرقيؽ بجميع صكرىا كال يجكز إخضاع أحد لمعبكدية

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية االسترقاؽ جريمة ضد اإلنسانية 7 كما اعتبرت المادة 
ممارسة أم مف السمطات المترتبة عمى حؽ الممكية أك ىذه السمطات جميعيا عمى :" كعرفتو عمى أنو

                                                           
 . مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف2المادة - 1
 . الحجراتسكرة مف 13اآلية - 2
.  مف سكرة األحزاب34اآلية - 3
.  115، ص 2001 ، طعمي يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف- 4
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شخص ما، بما في ذلؾ ممارسة ىذه السمطات في سبيؿ اإلتجار باألشخاص ال سيما النساء 
 .1"كاألطفاؿ

  كحماية أمنو كعقيدتوفي التنقؿاإلنساف حؽ :الفرع الثاني
 إف تمتع الفرد بالحياة الخاصة كالكريمة تستمـز تكافر األمف كالحرية البلزمتيف لبقائو كديمكمة حياتو، 
كيعتبر الحؽ في التنقؿ كاألمف مف ضمف الحقكؽ األساسية التي أكدت عمييا النصكص الدكلية في 

 .مكاطف كثيرة،بؿ كاعتبره القضاء الدكلي الجنائي المساس بيا جريمة يعاقب عمييا القانكف
 الحؽ في التنقؿ كعدـ جكاز إبعاده عف سكنو : أكال

اإلسبلـ بحرية التنقؿ ناد  مف حؽ أم فرد أف يتنقؿ بكؿ حرية مف مكاف آلخر دكف تضييؽ، كقد
ىك الذم جعؿ لكـ األرض ذلكال :"  كأمر بصيانة ىذا الحؽ كقكلو تعالى،كالترحاؿ في آيات عديدة

. 2"مشكا في مناكبيا ككمكا مف رزقواؼ
 مف مكاف آلخر كاالنتقاؿبمكجب ىذا الحؽ يصبح كؿ إنساف مقيـ بصفة قانكنية الحؽ في التنقؿ  ك

. 3كما لو الحرية الكاممة في مغادرة البمد المقيـ فيو
 عمى حؽ 1999سنة  (67)أكدت المجنة المعنية بالحقكؽ المدنية كالسياسية في دكرتيا كقد 

تمثؿ حرية التنقؿ شرطا ال بد منو :"  منيا عمى12األشخاص في التنقؿ بكؿ حرية فنصت المادة 
. 4"لتنمية اإلنساف الحرة كىي تتفاعؿ مع عدة حقكؽ أخرل

 التي 12    كما نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى ىذا الحؽ كأكد عميو في نص المادة 
ال يجكز تعريض أحد إلى تدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أك في شؤكف أسرتو أك :" نصت عمى

 ". مسكنو أك مراسبلتو

                                                           
.  مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية7المادة - 1
. 127المرجع السابؽ، ص قانكف حقكؽ اإلنساف، محمد بشير الشافعي، - 2
. 134ك راضي، المرجع السابؽ، ص ؿمازف لي-3
.  حكؿ حرية التنقؿ12 المادة 27التعميؽ العاـ رقـ - 4

يتمتع كؿ فرد :"  مكاف اإلقامة بقكليااختياركما تنص الفقرة الرابعة مف نفس التعميؽ عمى حرية التنقؿ كحرية - 
 مكاف إقامة داخؿ ذلؾ اإلقميـ كمف حيث المبدأ كاختيارمكجكد بصفة قانكنية في إقميـ دكلة ما بالحؽ في حرية التنقؿ 

 الدكلة بصفة قانكنية دائما داخؿ إقميـ تمؾ الدكلة أما مسألة كجكد أجنبي ما بصفة قانكنية داخؿ إقميـ مكاطنكيكحد 
".  الدكلة فيي مسألة يحكميا القانكف الداخمي لمدكلة

 .17/2/2016   االطبلعتاريخ hrlibrary.umn.edu: اإللكتركنيمكقع اؿ- 
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لكؿ فرد مقيـ :"  مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية فنصت عمى1 فقرة12    أما المادة 
بصفة قانكنية ضمف إقميـ دكلة ما الحؽ في حرية االنتقاؿ كفي اختيار مكاف إقامتو ضمف ذلؾ 

ال يجكز حرماف أحد بشكؿ تعسفي مف حؽ الدخكؿ :" كأضافت الفقرة الرابعة مف نفس المادة" اإلقميـ
 .1"إلى بمده

 مف النظاـ 7   كعمى اعتبار أف حؽ التنقؿ كاالنتقاؿ مف الحقكؽ األساسية لمفرد جرمت المادة 
األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية فعؿ إبعاد السكاف أك نقميـ قسرا مف المنطقة التي يتكاجدكف فييا 

بصفة مشركعة بالطرد أك بأم فعؿ قسرم آخر دكف مبررات يسمح بيا القانكف الدكلي كاعتبرتو 
 .    2 مف نفس النظاـ جريمة حرب8جريمة ضد اإلنسانية، كما اعتبرتو المادة 

 حؽ اإلنساف في حرية الفكر كالديف: ثانيا
كرس اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالمكاثيؽ الدكلية حؽ اإلنساف في الحرية الدينية دكف أية 

 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى ىذا 18ضغكطات سياسية أك اجتماعية،فنصت المادة 
، كتكرس ىذا الحؽ بصفة أكثر "لكؿ شخص حؽ في حرية الفكر كالكجداف كالديف: " الحؽ بقكليا

لكؿ فرد الحؽ في :"  مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية التي نصت عمى18بمكجب المادة 
حرية الفكر كالكجداف كالديف كيشمؿ ذلؾ حريتو في أف يديف بديف ما، كحريتو في اعتناؽ أم ديف أك 
قامة الشعائر كالممارسة كالتعميـ بمفرده أك  معتقد يختاره، كحريتو في إظيار دينو أك معتقده بالتعبد كا 

 .  3"مع جماعة، كأماـ المؤل أك عمى حدة
 مف العيد الدكلي عمى حرية الشخص في إبداء آرائو كحرية تعبيره، كتمقي 19   كما أكدت المادة 

 .4األفكار كنقميا إلى اآلخريف، دكنما اعتبار لمحدكد
ج مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية /1 فقرة 7أما في مجاؿ الحماية الجنائية نصت المادة 

الدكلية عمى أف االضطياد المكجو ضد جماعة معينة مف السكاف ألسباب سياسية أك عرقية أك قكمية 

                                                           
 .83محمكد شريؼ بسيكني، الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - 1
 .د مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية /1 فقرة 7المادة - 2
3

 . مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية18المادة نص - 
4

 .العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسيةنفس  مف 2 فقرة 19نص المادة - 
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أك أثنية أك ثقافية أك دينية كذلؾ بحرمانيا بصكرة متعمدة كشديدة مف الحقكؽ األساسية بما يخالؼ 
 . 1القانكف الدكلي يعد مف قبيؿ الجرائـ ضد اإلنسانية

 الحؽ في سالمة الشرؼ: الفرع الثالث
اىتمت القكانيف الكطنية كالدكلية بحماية المجتمع مف جميع األخطار التي تيدد سبلمة اإلنساف كأمنو 
كشرفو ككرامتو، كتعد جريمة االغتصاب كاالستبعاد الجنسي كاإلكراه عمى البغاء مف ضمف األفعاؿ 

التي جرمتيا االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية، كاعتبرتيا مف بيف أخطر الجرائـ الدكلية كىذا نظرا 
 .الرتباطيا المباشر بحياة اإلنساف الخاصة

ف كاف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية لـ ينص بصفة  كا 
صريحة عمى ىذا الحؽ شأنو في ذلؾ شأف الحقكؽ األخرل، فإف ذلؾ راجع إلى ارتباط ىذه 

الحقكقبصفة مباشرة بسبلمة اإلنساف في شخصو كعرضو، إال أف التشريعات الداخمية اىتمت بذلؾ 
كنصت عمييا صراحة في قكانينيا الداخمية، كىذا مف أجؿ حماية األمف االجتماعي كصيانة الكرامة 

اإلنسانية، كقد تأكد تجريـ ىذه األفعاؿ في بعض المكاثيؽ الدكلية التي نصت عمى تجريـ العنؼ 
الجنسي منيا الئحتي نكرمبكرغ كطككيك التي نصت عمى حظر ىذه األفعاؿ كنبذىا كأكدت محكمة 

 .2يكغسبلفيا عمييا
    كما نص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى تجريـ ىذه األفعاؿ بمكجب نص المادة 

االغتصاب أك االستبعاد الجنسي أك اإلكراه عمى البغاء أك الحمؿ القسرم :"  منو التي تنص عمى7
أك التعقيـ القسرم أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي عمى مثؿ ىذه الدرجة مف الخطكرة 
جريمة ضد اإلنسانية متى ارتكب في إطار ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أية مجمكعة 

 .3"مف المدنييف كعف عمـ باليجكـ

                                                           
 .ج مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية /1 فقرة 7المادة - 1
2

، بدكف ذكر دار " دراسة معمقة في القانكف الجنائي الدكلي "عبد الفتاح بيكمي الحجازم، المحكمة الجنائية الدكلية- 
.  كما بعدىا582، ص 2009النشر، ط 

3
 . النظاـ نفسز، مف/1 فقرة 7نص المادة - 
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 مف نفس النظاـ أف ىذه األفعاؿ تمثؿ جريمة حرب متى ارتكبت أثناء نزاعات 8 كاعتبرت المادة 
مسمحة خبلفا لما نصت عميو اتفاقيات جنيؼ، ذلؾ ألف استغبلؿ الجماعة جنسيا كتعريضيا ألفعاؿ 

 .   1منافية لؤلخبلؽ يعتبر مساس بالكرامة اإلنسانية
 .الشرعية الدكلية لحقكؽ اإلنساف: المطمب الثالث

 المجتمع الدكلي مند القديـ نظرا اىتماـ  تعتبر مكاضيع حقكؽ اإلنساف مف بيف القضايا التي شغمت 
نسانية ىذه الحقكؽ مف جية كعبلقتيا بمدل تطكر كتقدـ المجتمعات مف جية أخرل، إال أف  لذاتية كا 
قميمية أحيانا  ىذه الحقكؽ تستمد شرعيتيا الدكلية كالقانكنية مف جممة المنابع تتنكع بيف عالمية أحيانا كا 
أخرل لذلؾ سكؼ نسمط الضكء عمى أىـ النصكص التي تستمد منيا حقكؽ اإلنساف شرعيتيا الدكلية 

: في الفركع التالية
 االتفاقياتاألساسيةالشرعية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في ظؿ : الفرع األكؿ

 الدكلية ذلؾ االتفاؽ الذم يبـر بيف شخصيف أك أكثر مف أشخاص القانكف الدكلي باالتفاقيةقصد  م
. يتمخص مكضكع االتفاؽ إلى إحداث آثار قانكنية

 دكلي يعقد بيف دكلتيف أك اتفاؽ: " أنيا فيانا لقانكف المعاىدات عمى اتفاقية مف 2   كعرفتيا المادة 
أكثر في صيغة مكتكبة كالذم ينظمو القانكف الدكلي سكاء تـ ىذا االتفاؽ في كثيقة كاحدة أك أكثر كأيا 

. 2"كانت التسمية
 الخاصة بحقكؽ اإلنساف فإنيا تيدؼ ال محالة إلى حماية حقكؽ الفرد داخؿ لبلتفاقيات   أما بالنسبة 

دكلتو مف خبلؿ القكاعد القانكنية الدكلية التي تعتبر المبادئ العامة التي تستمد منيا الحقكؽ كالحريات 
. 3األساسية

اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف : أكال
يعتبر اإلعبلف العالمي حصيمة لمشكار إنساني طكيؿ طرح لمنقاش عمى طاكلة الجمعية العامة لؤلمـ 

المتحدة بعد خبلؼ كبير بيف الكتمتيف الغربية كالشرقية حكؿ تقديـ الحقكؽ الفردية عمى الحقكؽ 
 كبعد التسكية كافقت غالبية الدكؿ األطراؼ عمى ىذا اإلعبلف العالمي في ،الجماعية

10/12/1948 .

                                                           
 . لممحكمة الجنائية الدكليةالنظاـ األساسي مف 22/ فقرة ب 8المادة - 1
. 1969 فيانا لقانكف المعاىدات لسنة اتفاقية مف 2المادة - 2
 .274، ص 2007ط محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، الجزء الثاني، - 3
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يتضمف اإلعبلف ديباجة كثبلثيف مادة، إال أف القكة اإللزامية لو غير متفؽ حكليا، فغالبية الفقياء 
ف جاء في شكؿ تكصية صادرة عف ال يعدالدكلييف يعتبركف اإلعبلف العالمي   معاىدة ممزمة كا 

 اكتفىالذم يرل بأف اإلعبلف " شيمكف"قيو الفرنسي ؼالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كمف بيف ىؤالء اؿ
بالنص عمى الحقكؽ التي يتمتع بيا الفرد دكف تحديد كيفية ممارستيا إما عف طريؽ التشريعات 

 في حيف يرل جانب آخر مف الفقو أف لئلعبلف قكة ، دكليةاتفاقياتالداخمية أك الدكلية أك بإبراـ 
إلزامية في حدكد معينة كيمكف أف تتحكؿ ىذه المبادئ إلى قكاعد قانكنية ممزمة عف طريؽ العرؼ 

.  1الدكلي إذا ما تكافرت شركطيا
 عمى كافة أنكاع احتكل   كميما كانت القيمة القانكنية التي يتمتع بيا اإلعبلف العالمي إال أنو 

الحقكؽ كالحريات األساسية كأصبح بمركر الزمف جزءا مف القانكف الدكلي العرفي ألف قيمتو تكمف في 
 مف 2ك1 ميثاؽ األمـ المتحدة، كىك ما أشارت إليو المادتيف جاء بومضمكنو الذم جاء تأكيدا لما 

يكلد جميع الناس أحرارا متساكييف في الكرامة كالحقكؽ كقد كىبكا عقبل كضميرا :" نصاإلعبلف الذم 
.   2"كعمييـ أف يعامؿ يعضيـ بعضا بركح اإلخاء

فتنص عمى حؽ جميع الناس بالتمتع بكافة الحقكؽ كالحريات المنصكص منو   أما المادة الثانية 
عمييا في اإلعبلف دكف أم تمييز قائـ عمى أساس العنصر أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم 

السياسي أك رأم آخر أك األصؿ الكطني أك الثركة أك المكلد أك أم كضع آخر دكف تفرقة بيف الرجاؿ 
. 3"كالنساء
العيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف    :  ثانيا

طالبت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف لجنة حقكؽ اإلنساف إعداد معاىدات دكلية تيتـ بحقكؽ 
 أحكاما تعزز الحماية االتفاقياتاإلنساف إضافة إلى ما كرد في اإلعبلف العالمي، كتتضمف ىذه 

 فتـ إعداد العيد الدكلي الخاص ، بياااللتزاـالممنكحة لحقكؽ اإلنساف كحث الدكؿ عمى ضركرة 
 كالثقافية مف كاالجتماعيةبالحقكؽ المدنية كالسياسية كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية 

.  19764 كبدأ النفاد بيا في 1966طرؼ الجمعية العامة كفتحت باب التكقيع عمييما في ديسمبر 

                                                           
 .220ك راضي، المرجع السابؽ، ص ؿمازف لي- 1
 .44، ص ،المرجع السابؽكحرياتو األساسية حقكؽ اإلنسافباحتراـ الدكلي االلتزاـإبراىيـ أحمد خميفة،- 2
 . 11/12/1948اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر بتاريخ - 3
.  40، صالمرجع السابؽعبد الكريـ عمكاف، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، - 4
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    كبمكجب العيدييف الدكلييف أصبحت الحقكؽ كالحريات التي جاء بيا اإلعبلف العالمي لحقكؽ 
 كمف تـ فإف الخبلؼ الكارد حكؿ القيمة االتفاقي، دكلي مصدره القانكف الدكلي التزاـاإلنساف محؿ 

القانكنية لئلعبلف العالمي قد تـ حميا، كبذلؾ تعد خطكة ناجحة لحقكؽ اإلنساف كتأكيدىا عمى 
. المستكل العالمي
:  بقكليا2ك1 الدكلييف لتؤكد عمى مجمكعة مف الحقكؽ في الفقرتيف العيديف كجاءت ديباجة 

اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية مف كرامة أصيمة فييـ كمف حقكؽ متساكية كثابتة يشكؿ "
.     1"أساس الحرية كالعدؿ كالسبلـ العالمي

تأكيد عمى حقكؽ الفرد بصفتو فرد مف جية ذلؾ يعد كفخطاب العيديف الدكلييف يشمؿ جميع الشعكب 
، كما أف حماية الكسط الذم يعيش فيو الفرد لو أثر عمى  مف جية أخرلكحقكقو ضمف الجماعة

 بجميع جكانب حياة الفرد االجتماعية اعتنت كمف تـ فإف جممة ىذه الحقكؽ ، كنجاحوصيركرتو
 كبالتالي يعد خطكة ناجحة في تطكر حقكؽ اإلنساف كتأكيدىا في ، كالثقافيةكاالقتصاديةكالسياسية 

.   2 بياااللتزاـالمجتمع الدكلي مع ضركرة 
 أيف يقع كاالجتماعي، معيكد لممجمس االقتصادم االتفاقيتيفكفي األخير فإف مسؤكلية تنفيذ أحكاـ 

 كالتقدـ الذم أحرزتو في مراعاتيا المتخذة عمى الدكؿ األطراؼ بتقديـ تقارير عف اإلجراءات االلتزاـ
.  3 مع ضركرة بياف العكائؽ التي صعبت مف ميمة تقديميااالتفاقيتيفلمحقكؽ المقررة في ىذيف 

 
 الخاصة االتفاقياتالشرعية الدكلية في ظؿ : الفرع الثاني

 أخرل اتفاقياتتكاصمت جيكد األمـ المتحدة في مجاؿ تأكيد حقكؽ اإلنساف كحمايتيا إلى إقرار 
خاصة تيدؼ إلى حماية حؽ معيف مف الحقكؽ المنصكص عمييا في الميثاؽ أك في اإلعبلف 

                                                           
 .67، ص السابؽ، المرجع  كعمي عمياف أبك زيدعمي محمد الدباس- 1
. 47 المرجع السابؽ، ص،كحرياتو األساسية حقكؽ اإلنسافباحتراـ الدكلي االلتزاـإبراىيـ أحمد خميفة،- 2
تتعيد الدكؿ األطراؼ في العيد :" عمىكاالجتماعية مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية 16تنص المادة - 3

 كالتقدـ الذم أحرزتو في تحقيؽ اتخذتياالحالي بأف تضمف تماشيا مع ىذا القسـ مف العيد تقارير عف اإلجراءات التي 
 تعرض جميع التقارير عمى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة الذم يقـك بإرساؿ نسخ االتفاقيةمراعاة الحقكؽ المقررة في ىذه 
.  لمنظر فييا طبقا لنصكص العيد الحاليكاالجتماعيمنيا إلى المجمس االقتصادم 

كعمى األميف العاـ كذلؾ أف يبعث لمككاالت المتخصصة نسخا مف التقارير أك أية أجزاء مف ىذه التقارير أك أجزاء 
". منيا متصمة بأم مف األمكر التي تدخؿ ضمف مسؤكليات الككاالت طبقا لمستنداتيا الدستكرية
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العالمي لحقكؽ اإلنساف المعتمدة في ذلؾ عمى مجمكعة مف الصككؾ الدكلية كمف بيف ىذه 
: االتفاقياتما يمي

 القضاء عمى أشكاؿ التمييز ضد المرأة  اتفاقية: أكال
 كاالنضماـ مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كتـ عرضيا لمتصديؽ االتفاقية ىذه اعتمدت

 اتخاذ إلى السعي مف أجؿ االتفاقية، كتيدؼ ىذه 18/12/1979بمكجب القرار الصادر بتاريخ 
التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في الحياة العامة بما فييا الحياة السياسية كالصحة 

. 1االتفاقية دكلة عمى ىذه 120كالزكاج كاألسرة، كقد صادقت 
 الدكؿ األطراؼ في جميع المياديف كال سيما المياديف السياسية تتخذ:" عمىىا  مف3   كنصت المادة 

 كالثقافية كؿ التدابير المناسبة بما في ذلؾ التشريعي منيا لكفالة تطكر المرأة كاالجتماعيةكاالقتصادية
كتقدميا الكامميف كذلؾ لتضمف ليا ممارسة حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية كالتمتع بيا عمى أساس 

. 2"المساكاة مع الرجؿ
 دكلي كاسع النطاؽ أثناء النزاعات المسمحة في مجاؿ حماية األطفاؿ باىتماـ ىذه الفئة حظيت كما 

المؤرخ في  (29-د) 3318 فصدر قرار عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ ،كالنساء
. 3 بيذا اإلعبلفلبللتزاـ يحث عمى ضركرة إلزاـ جميع الدكؿ األعضاء 14/12/1974
 
 

 حقكؽ الطفؿ اتفاقية: ثانيا
 المؤرخ في 44/25 مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمكجب القرار رقـ االتفاقية ىذه اعتمدت

 مادة 54 مف ديباجة ك االتفاقية، تتككف ىذه02/11/1990 كبدأ النفاد بيا في 20/11/1989

                                                           
 المؤرخ 34/180 الجمعية العامة بمكجب القرار رقـ اعتمدتيا القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة اتفاقية- 1

. 1981 كبدأت النفاد في 18/12/1979في 
. 449، ص ، المرجع السابؽالكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنسافد شريؼ بسيكني، كمحـ- 2
 بمكجب القرار الصادر عف اعتمدإعبلف بشأف حماية النساء كاألطفاؿ في حاالت الطكارئ كالنزاعات المسمحة - 3

يتعيف عمى جميع الدكؿ الكفاء :"  منو عمى3 كتنص المادة 14/12/1974 المؤرخ في 3318الجمعية العامة رقـ 
تفاقيات جنيؼ 1925 المترتبة عمييا طبقا لبرتكككؿ جنيؼ لسنة بااللتزاماتالكامؿ   ككذلؾ صككؾ القانكف 1949كا 

 حقكؽ اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة التي تتيح ضمانات ىامة لحماية النساء باحتراـالدكلي األخرل المتصمة 
". كاألطفاؿ
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بحيث تشير الديباجة إلى الظركؼ المأساكية لتي يعيش فييا األطفاؿ في العالـ، األمر الذم يدفع 
 االتفاقية بنكد ىذه احتراـ كما تعيدت الدكؿ األطراؼ إلى كفالة ،إلى إيجاد حمكؿ مف أجؿ العناية بيـ

 .1 منو38خبلؿ مرحمة النزاعات المسمحة مف خبلؿ نص المادة 
 الدكلية لحقكؽ اإلنساف ما ىي إال تأكيد لما جاء في ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعبلف العالمي فاالتفاقية

 التي ترل أف الطفؿ يحتاج إلى رعاية كمساعدة خاصة مف نكعيا حتى ينشأ صحيح ،لحقكؽ اإلنساف
في بدنو كعقمو كال يتحقؽ ذلؾ إال إذا نشأ في بيئة تغمرىا ركح السبلـ كالتسامح كالحرية كالمساكاة، 

ذ: " التالي عمى النحك االتفاقية في ديباجة ما جاءكىك   تشير إلى أف األمـ المتحدة قد أعمنت في كا 
 منيا بأف كاقتناعااإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف أف لمطفكلة حؽ في رعاية كمساعدة خاصتيف 

 الكحدة األساسية لممجتمع كالبيئة الطبيعية لنمك كرفاىية جميع أفرادىا كبخاصة باعتبارىااألسرة 
 الكامؿ بمسؤكلياتيا االضطبلعاألطفاؿ ينبغي أف تكلى الحماية كالمساعدة البلزمتيف لتتمكف مف 

. 2"داخؿ المجتمع
 أشارت إلى حماية كرامة الطفؿ كالحفاظ عمى حقكقو المادية كالمعنكية في االتفاقية   كبالتالي فإف 

 كالثقافية مند أف يككف جنيف إلى نشأتو كىذا حتى تضمف كاالقتصاديةجميع جكانب حياتو االجتماعية 
. 3ليذا الطفؿ العيش في ظركؼ حسنة كسكية

كما صدر اإلعبلف المتعمؽ بالمبادئ االجتماعية كالقانكنية المتصمة بحماية األطفاؿ كرعايتيـ مع 
 الجمعية العامة اعتمدتواالىتماـ الخاص بالحضانة كالتبني عمى الصعيديف الداخمي كالدكلي الذم 

 حيث يؤكد اإلعبلف عمى ضركرة رعاية 03/12/1986 المؤرخ في 41/85بمكجب القرار رقـ 
الطفؿ كالعناية بو في جميع الحاالت التي يككف فييا إما بصفتو محضكف أك متبنى كىك ما أكدت 

                                                           
، 2015طلبناف، كرار صالح الحمكدم، الحماية الدكلية لؤلطفاؿ كالنساء في النزاعات المسمحة، منشكرات زيف، - 1

 .83ص 
 44/25اعتمدت كعرضت لمتكقيع كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  حقكؽ الطفؿ اتفاقية-2

 .1990 سبتمبر 2 كبدأت النفاذ بتاريخ 1989 نكفمبر20المؤرخ في 
-114، ص2003ر،ط عمر صدكؽ، دراسة في مصادر حقكؽ اإلنساف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائ-3

115. 
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 2، أما المادة "عمى كؿ دكلة أف تعطي أكلكية عالية لرعاية األسرة كالطفؿ:"  بقكليا1عميو المادة 
.  1"تتكقؼ رعاية الطفؿ عمى تكفير رعاية جيدة لؤلسرة:" فتنص عمى

 دعارة الغير    كاستغالؿ باألشخاص االتجار حظر اتفاقية: ثالثا
 عمى ضركرة إنزاؿ العقاب عمى كؿ شخص يستغؿ الغير مف أجؿ إرضاء أىكائو االتفاقيةنصت ىذه 

 االتفاقية مف ىذه 1 البلأخبلقية كآفة تيدد المجتمع، لذلؾ نصت المادة السمككياتكالذم يعد مف بيف 
بقكادة : عمى إنزاؿ العقاب بأم شخص يقـك إرضاء ألىكاء آخراالتفاقيةيتفؽ أطراؼ ىذه :" عمى

 دعارة  باستغبلؿشخص آخر أك غكايتو أك تضميمو عمى قصد الدعارة حتى برضاء ىذا الشخص
. 2"شخص آخر حتى برضاء ىذا الشخص

 الخاصة بكضع الالجئيف االتفاقية: رابعا
 مف طرؼ مؤتمر األمـ المتحدة لممفكضيف بشأف البلجئيف كعديمي الجنسية االتفاقية ىذه اعتمدت
المؤرخ في  (5-د) 429 الذم دعت إليو الجمعية العامة بمكجب القرار رقـ 28/06/1951بتاريخ 

البلجئ  2/1 في الفقرة االتفاقية كعرفت 43 طبقا لممادة 1954 كبدأ النفاد بيا في 14/12/1950
 كبسبب خكؼ لو ما يبرره مف التعرض 1951كؿ مف كجد نتيجة ألحداث كقعت قبؿ جانفي " : بأنو

 معينة أك بسبب آرائو اجتماعية إلى فئة انتمائو بسبب عرقو أك دينو أك جنسيتو أك لبلضطياد
السياسية خارج الببلد التي يحمؿ جنسيتيا كال يستطيع أك ال يرغب في حماية ذلؾ البمد بسبب ىذا 

الخكؼ أك كؿ مف ال جنسية لو كىك خارج بمد إقامتو كال يستطيع أك ال يرغب بسبب ذلؾ الخكؼ في 
 تـ تبعيا البرتكككؿ الخاص بكضع البلجئيف الذم دعت فيو الجمعية العامة ،3"العكدة إلى ذلؾ البمد

 منو مف أجؿ تمكينيا مف 5األميف العاـ إلى إحالة نص ىذا البرتكككؿ إلى الدكؿ المذككرة في المادة 
. 4الثامنة طبقا لممادة 4/10/1967 إليو كبدأ النفاد بو في االنضماـ

                                                           
عباسية لعسرم، حقكؽ المرأة كالطفؿ في القانكف الدكلي اإلنساني، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط - 1

. 174، ص 2006
 دعارة الغير أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمكجب القرار رقـ كاستغبلؿ باألشخاص االتجار حظر اتفاقية- 2

 .1951 كبدأ النفاد بيا في جكيمية 02/12/1949بتاريخ  (4-د) 317
. 825، ص المرجع السابؽ محمد شريؼ بسيكني، الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف، -3
 كالذم دعت 16/12/1966المؤرخ في  (21-د)2198نتيجة قرار عف الجمعية العامة رقـ البرتكككؿ صدر - 4

 إلى ىذا البرتكككؿ االنضماـ منو لتمكينيا مف 5 إلى الدكؿ المذككرة في المادة قبمكجبو األميف العاـ أف يحيؿ نص
.  4/10/1967كبدأ النفاد بتاريخ 
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كنظرا لصعكبة الكضعية القانكنية لبلجئيف أقر النظاـ األساسي لمفكضية األمـ المتحدة لشؤكف 
، كيحتكم 14/12/1950في  (5-د) 428 الجمعية العامة بمكجب القرار رقـ اعتمدتوالبلجئيف الذم 

 كالفصؿ الثاني ينص عمى كظائؼ ،األكؿ يتضمف األحكاـ العامةؿ ىذا األخير عمى ثبلث فصك
. المفكض السامي، أما الفصؿ الثالث يشمؿ الشؤكف التنظيمية كالمالية لمنظاـ

 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمكجب القرار رقـ اعتمدتوكما صدر بشأف الممجأ اإلقميمي الذم 
 مف اإلعبلف العالمي 14 نص المادة االعتبارالذم أخد بعيف ، 14/12/1967في  (22-د) 2312
 إلييا االلتجاءلكؿ فرد الحؽ أف يمجأ إلى ببلد أخرل أك يحاكؿ :"  التي تنص عمىاإلنسافلحقكؽ 

. االضطيادىربا مف 
ال ينتفع بيذا الحؽ مف قدـ لممحاكمة في جرائـ غير سياسية أك ألعماؿ تناقض أغراض األمـ -

.     1"المتحدة
 حقكؽ اإلنساف المبرمة في إطار الككاالت المتخصصة اتفاقيات: الفرع الثالث

تعتبر الككاالت المتخصصة منظمات حككمية عالمية تيتـ بالعبلقات الدكلية كتتصؿ بصفة مباشرة 
 كيانيا كأجيزتيا كدستكرىا، إال أنيا تبقى مرتبطة بيا مف خبلؿ المجمس استقبلؿباألمـ المتحدة رغـ 

 كتتمثؿ ىذه المنظمات في منظمة العمؿ الدكلية، منظمة األمـ المتحدة كاالجتماعياالقتصادم 
 كالزراعة، حيث قامت ىذه المنظمات التغذيةلمتربية كالتعميـ كالثقافة، منظمة الصحة العالمية، منظمة 

 دكلية خاصة بحسب المجاؿ الذم اتفاقيات فعقدت ،بأعماؿ جبارة في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف
 .تنشط فيو كؿ منظمة

 الدكلية المبرمة في إطار منظمة العمؿ الدكلية االتفاقيات: أكال
 بمقتضى الجزء الثالث عشر مف معاىدة 1919أنشأت منظمة العمؿ الدكلية في سنة 

كتعد أكؿ ىيئة دكلية تيتـ بحماية طبقة العماؿ كصيانة حقكقيـ، كقد نصت ديباجة دستكر ،2"فارسام"
 إلقامة سبلـ عالمي دائـ إال إذا بني عمى أساس مف العدالة ال سبيؿ:" المنظمة عمى أنو

فظركؼ العمؿ المجحفة قد تعرض السبلـ كالكئاـ العالمييف لمخطر مما يدفعنا إلى ...االجتماعية
". تحسيف ىذه الظركؼ

                                                           
1

 6 المؤرخ في 1621، الجمسة رقـ 22 إعبلف المجكء اإلقميمي، الدكرة  حكؿ12/23القرار الجمعية العامة رقـ - 
 A/RES/2312( XXII)، كثيقة رقـ1967ديسمبر 

 .173أحمد كافي، المرجع السابؽ، ص - 2
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 بشأف أىداؼ كأغراض المنظمة فأدخؿ تعديبلت عمى 1994سنة " فيبلدلفيا"   كقد صدر إعبلف 
ظمة كأكد عمى أىـ المبادئ التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا كالمتمثمة في حماية مصالح فدستكر الـ

.  1"العماؿ، مكافحة البطالة كالفقر، المساكاة في األجر كالحرية النقابية
 أك العقيدة أك الجنس الحؽ في العنصر   كما أكد اإلعبلف عمى أف جميع البشر بصرؼ النظر عف 

التمتع بكؿ مف الرفاىية المادية كالتقدـ المعنكم في جك مف الحرية كالكرامة كالضماف االجتماعي 
.  2المتكافئة كالفرص كاالقتصادم
:  خاصة في إطار منظمة العمؿ الدكلية تتمثؿ فياتفاقياتكقد عقدت 

  الخاصة بالسخرةاالتفاقية* 1
 كبدأ النفاد بيا 28/07/1930 بتاريخ 14 المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في الدكرة    اعتمدىا

. 3االتفاقية مف 28 طبقا ألحكاـ المادة 1/05/1932في 
يتعيد كؿ عضك في منظمة العمؿ الدكلية يصدؽ عمى ىذه :"  مف االتفاقية عمى26   نصت المادة 

االتفاقية بأف يطبقيا عمى األقاليـ الخاضعة لسيادتو أك لكاليتو أك لحمايتو أك لسمطانو أك لكصايتو أك 
 .لسمطتو كذلؾ بقدر ما يككف لو مف حؽ قبكؿ التزامات تمس الشؤكف الداخمية

 مف دستكر منظمة العمؿ 35ىذا عمما بأنو سيككف عمى ىذا العضك إذا أراد االنتفاع بأحكاـ المادة 
 :الدكلية أف يمحؽ بتصديقو إعبلنا يذكر فيو

األقاليـ التي يعتـز أف يطبؽ فييا أحكاـ ىذه االتفاقية دكف تعديؿ،األقاليـ التي يعتـز أف يطبؽ فييا *
أحكاـ ىذه االتفاقية مع تعديبلت مضيفا بيانا بتفاصيؿ التعديبلت المذككرة، األقاليـ التي يحتفظ بقراره 

 ".   في صددىا
دماجيـ في المجتمع العاـ لمبمداف 169اتفاقية رقـ * 2 بشأف حماية السكاف األصميف كالقبمييف كا 

 المستقمة 
 في الدكرة السادسة كالسبعيف كبدأت 27/06/1989اعتمدىا المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في 

عند تعريفيا لمشعكب " ب"، حيث نصت االتفاقية في المادة األكلى فقرة 5/09/1991النفاذ في 

                                                           
. 168 ص  المرجع السابؽ،لعبلقات الدكلية،اعبد العزيز قادرم، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي ك- 1
. 123المرجع السابؽ، ص الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، عبد الكريـ عمكاف، - 2
 كبدء 28/06/1930 المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في الدكرة الرابعة عشرة بتاريخ اعتمدىا السخرة اتفاقية- 3

.   01/05/1932في بيا النفاذ 
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الشعكب في البمداف المستقمة، التي تعتبر شعكبا أصمية بسبب :" القبمية في البمداف المستقمة عمى أنيا
انحدارىا مف السكاف الذيف كانكا يقطنكف البمد أك إقميما جغرافيا ينتمي إليو البمد كقت غزك أك استعمار 

أك كقت رسـ الحدكد الحالية لمدكلة، كالتي أيا كاف مركزىا القانكنيبل تزاؿ تحتفظ ببعض أك بكامؿ 
 .1"نظميا االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية الخاصة بيا

كقد نصت ىذه االتفاقية عمى جممة الحقكؽ التي يتمتع بيا ىؤالء السكاف ما دامكا قاطنيف في ذلؾ 
 .البمد

  كالمينةاالستخداـ الخاصة بالتمييز في مجاؿ 111 رقـ االتفاقية* 3
 كبدأ النفاذ بيا في 42 الدكرة 25/07/1957 المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في    اعتمدىا

. االتفاقية مف 7 طبقا إلحكاـ المادة 15/07/1960
 الخاصة بسياسة العمالة االتفاقية* 4

 كبدأ النفاذ بيا في 48 الدكرة 1964 المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدكلية في اعتمدىا
.  االتفاقية مف 5 طبقا ألحكاـ المادة 15/07/1966
 اليكنسكك المبرمة في إطار منظمة االتفاقيات: ثانيا

ساف " ككالة متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة أكصت بيا فرنسا في مؤتمر اليكنسككتعتبر منظمة 
، كحدد مقرىا في لميكنسكك عمى كضع الميثاؽ التأسيسي 1945أيف أجمع المؤتمركف في " فرانسيسكك

تختص بمجاؿ التعميـ كالثقافة كالتربية تيدؼ إلى ، 01/11/19462باريس كظيرت إلى الكجكد في 
المساىمة في تحقيؽ السبلـ كاألمف الدكلييف كتحفيز الدكؿ بالتعاكف مف اجؿ ضماف حقكؽ اإلنساف 

.  3كحرياتو األساسية المقررة لمشعكب دكف أم تمييز قائـ عمى أساس الجنس أك المكف أك الديف
 عددا مف الصككؾ اعتمدت    كفي إطار تحقيؽ األىداؼ المسطرة مف طرؼ منظمة اليكنيسكك 

: االتفاقيات الخاصة بمجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف الثقافية مف ىذه االتفاقياتالدكلية تمثمت في جممة 
 
 اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي كالطبيعي* 1

                                                           
1

 .237، المرجع السابؽ، ص محمد شريؼ بسيكني، الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف- 
. 126 المرجع السابؽ، ص  الكسيط في القانكف الدكلي العاـ،عبد الكريـ عمكاف،- 2
3

النصكص كالتعديبلت المعتمدة في المؤتمر العاـ " منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالتعميـ كالثقافة، النصكص األساسية -
 .7، ص 2014، باريس 2013 نكفمبر 20 إلى 5  تاريخمفالمنعقدة  37في الدكرة 
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 21إلى 17في إطار منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة في باريس مفأبرمت ىذه االتفاقية 
تدرج لجنة حماية :"  منيا عمى11  في الدكرة السابعة عشرة، حيث نصت المادة 1972نكفمبر 

التراث الثقافي الطبيعي قائمة التراث العالمي المعرض لمخطر كالتي يحتاج إنقاذىا إلى أعماؿ كبرل 
كال يدرج في ىذه القائمة إال الممتمكات التي تيددىا أخطار جسيمة محددة كخطر الزكاؿ الناشئ ...

عف االندثار المطرد أك عف مشاريع األعماؿ الكبرل العامة أك الخاصة، أك التطكر العمراني أك 
السياحي السريع أك التيدـ نتيجة استخداـ األرضأك تبذؿ ممكيتيا أك التغيرات الضخمة التي ترجع 

 .1"ألسباب مجيكلة أك ىجر المكاف ألم سبب أك النزاع المسمح أك التيديد بو
بشأف الممتمكات الثقافية المسركقة  (اليكنيدركا)اتفاقية المعيد الدكلي لتكحيد القانكف الخاص *2

 1995أك المصدرة بطرؽ غير شرعية المنعقدة بتاريخ 
 حيث تعد ىذه االتفاقية بمثابة مطالبة دكلية لمحد مف التصدير الغير مشركع لمممتمكات الثقافية 

 .2بطرؽ غير مشركعة
 2001اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمكر بالمياه سنة * 3

 اعتمدىا المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة في دكرتو الحادية كالثبلثيف سنة 
 ييدؼ مف خبلليا تشجيع الدكؿ األعضاء إلى االنضماـ إلى ىذه االتفاقية كتحفيز الرأم العاـ 2001

 .3العالمي مف أجؿ حماية التراث الثقافي المغمكر بالمياه
 2003اتفاقية حماية التراث الثقافي الغير مادم * 4

تـ اعتمادىا مف طرؼ المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالتعمـ كالثقافة المنعقد في باريس 
 .2003 أكتكبر 17 سبتمبر إلى 29في دكرتو الثانية كالثبلثيف بتاريخ 

 
 
اإلعالف بشأف المبادئ األساسية الخاصة بإسياـ كسائؿ اإلعالـ في دعـ السالـ كالتفاىـ * 5

الدكلي كتعزيز حقكؽ اإلنساف كمكافحة العنصرية كالفصؿ العنصرم كالتحريض عمى الحرب 

                                                           
1

 26/03/2016: اإلطبلعتاريخ unesdoc.unesco.org:  الخاص بمنظمة اليكنيسككالمكقع اإللكتركني- 

2
بشأف الممتمكات المسركقة أك المصدرة بطرؽ غير مشركعة، " يكنيدركا" المعيد الدكلي لتكحيد القانكف الخاص اتفاقية- 

 .24/06/1995المنعقدة في ركما بتاريخ 
3

 www.unesco.org:  الموقع اإللكتزوني-
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أصدره المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة في الدكرة العشريف بتاريخ 
28/11/19781 .
 بشأف اآلفاؽ الجديدة لمتراث المشترؾ لمبشرية كسيتميكفإعالف * 6

 جكيمية 14-12الدكلي لمسبلـ كالتنمية في الفترة ما بيف " بنكاخا" كمركز اليكنسككأعدتو منظمة 
 أكدكا مف خبللو عمى مفيـك التراث المشترؾ لمبشرية في إطار تعزيز كتطكير القانكف 1999

 :كالعبلقات الدكلية عمى ثبلث مستكيات
 لحقكؽ االعتراؼإضفاء الطابع اإلنساني عمى ىذا القانكف كىذه العبلقات إذ ينطمؽ مف مكسب *1

. اإلنساف إلى حقكؽ البشرية
 طابع العالمية مف حيث مراعاة ىذا المفيكـ لمممتمكات المادية التي تشكؿ قيما عالمية إضفاء*2

أساسية بالنسبة لمجنس البشرم كأجياؿ الحاضر كالمستقبؿ ككككب األرض كبكجو عاـ بالنسبة لمككف 
. كمو
التضامف كذلؾ بإحبلؿ العدؿ كاإلنصاؼ ككـر النفس  كتكحيد األسرة البشرية عف طريؽ اإلخاء* 3

 كاألنانية كركح السيطرة مما يتيح اإلحساس بشكؿ عميؽ بكحدة الجنس البشرم الكامنة االستعبادمحؿ 
نحف شعكب "في صميـ طبيعتو، كما يعرب عف ذلؾ ميثاؽ األمـ المتحدة الذم يبدأ نصو بعبارة 

". األمـ المتحدة
 في اإلعبلف بشأف مبادئ التعاكف الثقافي عمى الصعيد الدكلي كأف لميكنسكك المؤتمر العاـ اعتبركقد 

.  2كؿ ثقافات العالـ ىي جزء مف التراث الثقافي
 كالزراعة لألغذية منظمة األمـ المتحدة اتفاقيات: ثالثا

 دكلة عمييا، 44 بعد مكافقة 1945 أكتكبر 16 كالزراعة بتاريخ لؤلغذيةنشأت منظمة األمـ المتحدة أ
قامة زراعة عالمية مستقرة، كماتيدؼ إلى  مف بيف أىداؼ ىذه المنظمة القضاء عمى الجكع كالفقر كا 

رفع المستكل المعيشي لمشعكب كضماف إدخاؿ تحسينات عمى اإلنتاج ككفاءتو مع المساىمة في 
.   3تكسيع االقتصاد العالمي

                                                           
. 127المرجع السابؽ، ص الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، عبد الكريـ عمكاف، - 1
. 364 ص السابؽ،محمكد شريؼ بسيكني، الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف المرجع - 2
. 162عباس عبد األمير إبراىيـ العامرم، المرجع السابؽ، ص - 3
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    كقد عززت المنظمة جيكدىا في مجاؿ حقكؽ اإلنساف عمى ما جاء في اإلعبلف العالمي لحقكؽ 
 الدكلييف، خاصة في مجاؿ التنمية كالحؽ في مستكل معيشي الئؽ الذم يعتبر مف كالعيديفاإلنساف 

: أىـ الحقكؽ لذلؾ صدر عف المنظمة مجمكعة مف اإلعبلنات التي تتمثؿ في
  الجكع كسكء التغذيةباستئصاؿاإلعالف العالمي الخاص * 1 

 المنعقد بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ لؤلغذية مف طرؼ مؤتمر العالمي اعتمد
 1974، كتـ إقراره مف طرؼ الجمعية العامة في 1973 ديسمبر 17 المؤرخ في 28 الدكرة 3180

 الخطيرة التي تبتمي اآلف شعكب البمداف الغذائيةاألزمة :" عمى أف  (أ)كقد أكد اإلعبلف بمكجب الفقرة 
 كحيث ينتج أكثر مف ثمتي سكاف ، مف سكاف العالـالتغذيةالنامية حيث يعيش معظـ الجياع كسيء 

 في التكازف ينذر بالتفاقـ في السنكات العشر القادمة ، ال االختبلؿ كىذا أغذيتيا،العالـ نحك ثمث 
 الخطيرة فحسب بؿ تشكؿ أيضا تيديدا كاالجتماعيةتقتصر عمى ككنيا مشحكنة باآلثار االقتصادية 

خطيرا ألىـ المبادئ كالقيـ المرتبطة بالحؽ في الحياة ك بالكرامة اإلنسانية المكرسة في اإلعبلف 
.      1"العالمي لحقكؽ اإلنساف

 إعالف ركما الخاص باألمف الغذائي العالمي* 2
عمى حؽ كؿ إنساف في بنكده كالزراعة لؤلمـ المتحدة أكد في األغذية بدعكة مف منظمة انعقد

الحصكؿ عمى الغداء السميـ بما يتفؽ مع الحؽ في الغداء الكافي كالحؽ األساسي لكؿ إنساف في 
، كما أكد أف الصراعات كالفساد كاإلرىاب كغيرىا مف الحركب سبب في انعداـ 2التحرر مف الجكع

 .األمف الغذائي
ينبغي تكجيو اىتمامنا الخاص إلى غير القادريف :" ....     كقد جاء في حيثيات ىذا اإلعبلف ما يمي

عمى إنتاج أغذية تكفي لتمبية حاجاتيـ لمتغذية تمبية كافية أك عمى التزكد بيذه األغدية بما فييـ 
ضحايا الحركب كالنزاعات األىمية أك الككارث الطبيعية أك التغيرات اإليككلكجية المرتبطة بالمناخ، 

 .  3..."كندرؾ الحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجؿ لمكافحة اآلفات كالجفاؼ كتدىكر المكارد الطبيعية
 لألغذيةمؤتمر القمة العالمي * 3

                                                           
. 190، ص السابؽمحمكد شريؼ بسيكني، المرجع - 1
 www.fao.org:  لمنظمة األمـ المتحدة لؤلغدية كالزراعةالمكقع اإللكتركني- 2
3

 .196 السابؽ، ص محمكد شريؼ بسيكني، الكثائؽ المعنية بحقكؽ اإلنساف، المرجع- 
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 التي جاء االلتزامات جدد مف خبللو 2002 جكاف 13 إلى10 في ركما في الفترة الممتدة مف انعقد
 بدكر التحالؼ الدكلي في مكاجية كاالضطبلع، مؤكد عمى الدكؿ بتعزيز جيكدىـ 1996بيا إعبلف 

. الجكع
 2008مؤتمر قمة مجمكعة البمداف الثمانية لسنة * 4

عبرت مف خبللو البمداف 2008 جكاف 27 إلى25بالياباف في الفترة الممتدة بيف " تكياكك" بانعقد
 العالمي عف التدابير الغذائيالمشاركة عمى مخاكفيا بشأف أزمة الغداء كأعمنكا في بياف حكؿ األمف 

 المشارككف عمى ضركرة التعاكف مع المجتمع اتفؽالناجعة لمكاجية األسباب الجدية لؤلزمة، كما 
 كما ضـ ىذا المؤتمر الدكؿ النامية كالقطاع ،الدكلي إلقامة شراكة عالمية بشأف الزراعة كالغداء

 بإيجاد التزاميـ كخمص المشارككف إلى ،الخاص كأعضاء المجتمع المدني كالمؤسسات الدكلية
 كالزراعة حتى تككف ليا فعالية أكثر في تحقيؽ األمف الغذائي األغذيةإصبلحات شاممة بمنظمة 

.  1العالمي
 الخاصة المبرمة في إطار منظمة الصحة العالمية اتفاقيات: رابعا

 26 مقرىا بجنيؼ، كقعت عمى ميثاقيا أكثر مف 1948 أفريؿ 7أنشأت منظمة الصحة العالمية في 
 مف قبؿ مؤتمر الصحة الدكلية الذم دعاه المجمس االقتصادم 1946 دستكرىا في اعتماددكلة كتـ 

 . ، تيدؼ المنظمة إلى بمكغ جميع شعكب العالـ إلى أعمى مستكل مف الصحة2كاالجتماعي
:  مف دستكرىا فيما يمي2كتتحدد كظائؼ المنظمة مف خبلؿ المادة 

 مف خبلؿ سعي المنظمة إلى إيجاد منظكمة قانكنية منسقة لمكاجية  تظيرالكظيفة الدستكرية-1
. المشاكؿ الصحية في أنحاء العالـ مف خبلؿ كضع سياسات ناجعة لمحد مف ذلؾ

إقامة تعاكف دكلي فعاؿ مع المنظمات الحككمية كالغير حككمية مف أجؿ اإلسياـ في كضع -2
.  صحية محكمةإستراتيجية

. مساعدة الحككمات النامية عمى ترشيد مكاردىا الصحية-3
 بخبراء في الميداف الصحي مف أجؿ حؿ جميع المشاكؿ بطرؽ حديثة كمتطكرة تكاكب االستعانة-4

.  1 لمبمداف مع دعميا المستمر لسياسة البحكث كالبرامج الصحيةكاالقتصاديةالقدرات االجتماعية 

                                                           
 ،2  ص2009، سنة 1، رقـ150 األكؿ المجمدالنشرة اإلعبلمية لمؤتمرالقمة العالمي حكؿ األمف الغذائي، العدد -1

. 29/03/2016: اإلطبلعريخ تا enb.issd.org:المكقع اإللكتركني
. 128المرجع السابؽ، ص الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، عبد الكريـ عمكاف، - 2
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كرغـ المساعي اإلنسانية التي تيدؼ منظمة الصحة العالمية إلى تحقيقيا في مجاؿ الصحة كترقية 
نما   : بإعداد المبادئ التاليةاكتفتحقكؽ اإلنساف، لـ تعتمد ىذه األخيرة صككؾ دكلية خاصة بيا كا 

مبادئ آداب مينة الطب المتصمة بدكر المكظفيف الصحييف كال سيما األطباء في حماية المسجكنيف *
كالمحتجزيف مف التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الحاطة 

 .  18/12/19822 المؤرخ في 37/194 الجمعية العامة بمكجب القرار رقـ اعتمدتوبالكرامة الذم 
الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف : المبحث الثاني

قميمية تسعى إلى كفالة اتفاقياتإف التطكر الذم عرفو مفيكـ حقكؽ اإلنساف أدل إلى ظيكر   دكلية كا 
 لذلؾ فإف ىذه الحقكؽ البد أف تتكافر عمى ضمانة قانكنية ،ىذه الحقكؽ كضماف عدـ المساس بيا

 كىذا ما يصطمح عمى ، سكاء مف قبؿ الدكؿ نفسيا أك مف قبؿ الفرداعتداءتسعى إلى كفالتيا مف أم 
 ىك مفيكـ الحماية كما ىي األسس جنائية، فماتسميتو بالحماية التي تتنكع إلى حماية عامة كحماية 

. التي ترتكز عمييا كفيما تتمثؿ الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف
ماىية الحماية الجنائية الدكلية : المطمب األكؿ

 بحقكؽ كاىتمامياعرؼ مفيكـ الحماية الجنائية تطكرا كبيرا في اآلكنة األخيرة بحسب تطمعات الدكؿ 
 كسعييا إلى الحفاظ عمى ىذه الحقكؽ مف خبلؿ تحديد الحماية المناسبة ليا حتى ال تكف اإلنساف
كتختمؼ الحماية المكجية لحقكؽ اإلنساف بحسب طبيعة ،  مف أم جية كانتلبلعتداءعرضة 

.   المصمحة محؿ الحماية كتتنكع إلى حماية دكلية كحماية جنائية
 تعريؼ الحماية بصفة عامة : الفرع األكؿ

 إف مفيكـ الحماية ينطكم عمى العديد مف الجكانب التي تختمؼ مف حيث الرؤل كالجكانب كتشترؾ 
في المفيـك كاليدؼ، لذا يتحتـ عمينا دراسة مفيكـ الحماية بصفة عامة مف حيث التطرؽ إلى 

 .مفيكميا المغكم كداللتيا مف حيث االصطبلح
المعنى المغكم لمحماية : أكال

                                                                                                                                                                             
.  مف دستكر منظمة الصحة العالمية2المادة - 1
 www.who.int: المكقع اإللكتركني-
 www.ohch.org: المكقع اإللكتركني- 2
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أم منعو، كحمى المريض ما يضره منعو  (بالكسر)يقاؿ حمى الشيء يحميو حماية :  الحماية لغة
 كالحمي المريض الممنكع مف الطعاـ كالشراب، كيقاؿ حميت امتنع ىك مف ذلؾ كتحمى كاحتمىإياه 

 .1القـك حماية أم نصرتيـ
كحماه يحميو حماية دفع عنو كىذا سيء حمي أم محظكر ال يقرب، كتحاماه الناس أم تكقركه 

. كاجتنبكه
حماية إذا دفعت عنو كمنعت منو مف يقربو،  (حميتو)كيقاؿ ىذا الشيء حمي أم محظكر ال يقرب ك

كالحميـ القريب المشفؽ كسمي بذلؾ ألنو يمد حمايتو لذكيو فيك يدافع عنو، كما قاؿ اهلل تعالى في 
". كال يسأؿ حميـ حميما:" كتابو العزيز

المنع كالنصرة كىي داخمة تحت معنى المنع : كفي الجممة نجد الحماية تأتي عمى معاف كثيرة منيا
.     2ألف النصرة منع الغير مف اإلضرار بالمضركر

  لمحماية  االصطالحيالمعنى : ثانيا
يقصد بالحماية في المفيكـ العاـ ذلؾ النظاـ القانكني الذم يتكمؼ بحماية الحقكؽ كالحريات مف أجؿ 

 . كاقع عمييااعتداءعدـ السماح بأم 
 كما تعرؼ الحماية عمى أنيا نكع مف األنظمة القانكنية التي تعد مف أكثر كأخطر أنكاع الحماية نظرا 

. 3 في ذلؾ القانكف الجنائي ككسيمة لتفعيؿ ذلؾمتخذةلتعمقيا باإلنساف كحرياتو األساسية 
 كلتحقيؽ الحماية البد مف اإلحاطة بأىـ القكاعد التي تحكـ ىذا القانكف إجرائية كانت أك مكضكعية 

 بأنكاعو الثبلث اختصاصكمعرفة أىـ المبادئ األساسية التي يرتكز عمييا القانكف الجنائي مف 
. 4كتكيؼ الفعؿ كتكقيع الجزاء المناسب عميو

 كاقع انتياؾ كخبلصة لذلؾ فإف الحماية ىي المنع كصيانة الحقكؽ المعترؼ بيا مف األذل أك أم 
. عمييا أيا كاف مصدره سكاء الفرد أك الجماعة

 الجنائية تعريؼ الحماية : الفرع الثاني

                                                           
. 60 منظكر، لساف العرب، ط أكلى، بيركت، دكف ذكر دار النشر، ص ابف- 1
. 255دمشؽ ، ص ،1418، الراغب األصفياني، مفردات القرآف، دار القمـ، ط الثانية- 2
. 40-39نادية خمفة، المرجع السابؽ، ص - 3
دراسة مقارنة في ضكء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالمبادئ " أحمد خيرم الكباش، الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف- 4

. 13، ص 2002 ط، دار الجامعييف لمطباعة، اإلسكندرية، "الدستكرية كالمكاثيؽ الدكلية
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 تعتبر الحماية مف بيف الكسائؿ القانكنية التي منحيا القانكف الداخمي أك الدكلي لحؽ مف الحقكؽ 
حتى ال يتعرض ىذا األخير ألم تعدم أك انتياؾ، كتتنكع الحماية إلى حماية جنائية كأخرل ذات 

 : طبيعة دكلية كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي
الحماية الجنائية  مفيـك : أكال

 تعد أحد أنكاع الحماية القانكنية لئلنساف كحرياتو األساسية معتمدة في ذلؾ عمى القانكف الجنائي 
ألف كظيفة القانكف ،ككسيمة لمدفاع عنيا، مع إمكانية كجكد فركع أخرل قد تتداخؿ معيا لتكفير ذلؾ

 كالمصمحة ىي مناط الحماية فكمما تعددت المصالح ،الجنائي بصفة عامة حمائية بالدرجة األكلى
:  1مكضكع الحماية أكجدت قكاعد محددة لذلؾ فخصكصية القانكف الجنائي تكمف في عنصريف

 الجزاء* 1
رد الفعؿ االجتماعي الذم يعبر عف استياء المجتمع اتجاه أحد :" عمى أنو" سرحاف"   عرفو الدكتكر 

أعضائو الذيف ارتكبكا ما يخالؼ مضمكف أحد القكاعد القانكنية السارية في ىذا المجتمع كال ييـ بعد 
 .2"ذلؾ الشكؿ الذم يأخذه ىذا الجزاء

:"  كعرفو بعض أساتذة القانكف عمى أنو
 ."النتيجةالقانكنيةالتيتترتبعمىاالعتداءالذييتجمىفيتطبيقالدكلةلتدابيرالقسر

 
 .3"كئلجراءيتخذلتحقيقاحترامالقانكنكلمنعانتياكاتو: " كيذىبجانب آخر إلى القكلبأنو

 :كتتنكع الجزاءات الجنائية إلى عدة أنكاع منيا
 الجزاءات الجنائية الدكلية* 

   كىي تمؾ الجزاءات التي تكقع عمى األفراد متى ارتكبكا أفعاؿ تشكؿ جريمة دكلية، كمف تـ يككف 
 .  4لممحكمة الجنائية الدكلية حؽ تقرير العقكبة المناسبة

 الجزاءات الدكلية العسكرية كغير العسكرية*

                                                           
 .196، ص 2010 رمزم حكحك، الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، مجمة المفكر، العدد الخامس، سنة-1
2

، 2015سامي محمد عبد العاؿ، الجزاءات الجنائية في القانكف الدكلي العاـ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ط - 
 .58ص 

 .58 ،ص 2009عبد العزيز سرحاف، المسؤكلية الجنائية الدكلية لمفرد، دارىكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط- 3
 .370ص ،2009الجزائر، ط ، المسؤكلية الجنائية الدكلية لمفرد، دارىكمة لمنشر كالتكزيعأحمد بشارة مكسى،-4
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    تتمثؿ الجزاءات العسكرية في تمؾ الجزاءات التي يتخذىا مجمس األمف كتدابير قمع عسكرية متى 
تأكد مف عدـ نجاعة التدابير الغير عسكرية في تحقيؽ الغرض األساسي لممنظمة كالمتمثؿ في حفظ 

 .1 مف الميثاؽ42السمـ كاألمف الدكلييف حسب مت تنص عميو أحكاـ المادة 
   أما الجزاءات الجنائية الغير عسكرية فتككف في شكؿ تدابير إجرائية محددة سمفا كفؽ القانكف 

الدكلي كقطع العبلقات االقتصادية، أك قطع كافة كسائؿ المكاصبلت بيف الدكلة التي أخمت كميا أك 
 .جزئيا بالتزاماتيا المحددة في القانكف الدكلي

  أما بالنسبة لمجزاءات المالية تكقع عمى مف تثبت مسؤكليتو الدكلية نتيجة الخطأ المرتكب كذلؾ 
بإلزاـ الطرؼ المخؿ بالتعكيض المناسب، باإلضافة إلى ذلؾ فإف الجزاءات قد تككف تأديبية ككقؼ 

 . 2العضكية مف منظمة مثبل أك الحرماف مف بعض المزايا
، كيختمؼ  المرتكبةنكع الخطأ أك الجريمةيككف بحسب الذم يحدده المشرع    كمف تـ فإف الجزاء 

، فإذا تعمؽ األمر بالتجريـ كالعقاب فإف  كالشخص المطبؽ عميوالجزاء بحسب القانكف الذم ينظمو
 السجف كىي عقكبات ردعية زجرية تتسـ بالقسكة خبلفا ،الجزاء يتنكع إلى إعداـ أك األشغاؿ الشاقة

 كالتي تككف في حؽ لمجزاءات المدنية التي تنحصر في الرد كالتنحية التنفيذ العيني، التعكيض
الشخص الطبيعي، أما الجزاءات التي تكقع عمى الشخص المعنكم فتككف في الغالب جزاءات مادية 

. كالغرامة كالتعكيض المصادرة كغيرىا
 
  محؿ الحمايةالمصمحة* 2

كىي محؿ الحماية التي تعد أساس كجكد ىذا القانكف كتختمؼ ىي األخرل مف قانكف آلخر فالقانكف 
 ،الجنائي يسير عمى حماية القيـ الجكىرية لمجماعة مف جية كمصالح الفرد األساسية مف جية أخرل
كمف تـ فيناؾ مصمحتيف خاصة تعنى بالفرد كحقكقو األساسية كمصمحة عامة تيـ كؿ ما يخص 

.  3المجتمع أك كؿ ما ييدده
فالنظاـ العقابي ذك شقيف إجرائي يتمخص في جممة اإلجراءات التي يحددىا المشرع في مجاؿ حماية 
الحرية الفردية كالذم يعد أحيانا كثيرة مساسا بيا نظرا لما يتمخض عنيا مف قيكد في سبيؿ المحافظة 

                                                           
. 79-78، ص السابؽسامي محمد عبد العاؿ، المرجع - 1
2

 .398السيد أبك عطية، المرجع السابؽ، ص - 
 .196 المرجع السابؽ، ص  الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف،خيرم أحمد الكباش،- 3
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أما الشؽ الثاني فيك جزائي يتحدد ، عمى مسرح الجريمة كالتحقيؽ فييا مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة
. 1في الجزاء المناسب عمى األشخاص المحككـ عمييـ جنائيا

الحماية الجنائية الدكلية : ثانيا
 اتفقت التي  المتصفة بالعمكمية كالتجريدنعني بالحماية الجنائية الدكلية مجمكعة القكاعد القانكنية

المجمكعة الدكلية عمى كضعيا بحسب ما يتطمبو المجتمع الدكلي في مجاؿ حقكؽ اإلنساف في شكؿ 
 عمى المستكل الدكلي عف طريؽ االتفاقيات حتى تضمف نفاذ ىذه ، دكلية أك معاىدات ممزمةاتفاقيات

استقرت ، كلعؿ ىذه الحماية تجد مصدرىا في خصكصية المصمحة التي القضاء الجنائي الدكلي
.  إنسانيتوباعتبارالجماعة الدكلية عمى حمايتيا كىي اإلنساف 

كقد نصت المادة األكلى مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى أف يعيد لممحكمة 
، كمف تـ فقد 2الجنائية صبلحية متابعة مرتكبي الجرائـ الدكلية كتكقيع العقاب المناسب في حقيـ

اعتبر البعض أف مبدأ العدالة الجنائية مرتبط بمبدأ عالمية العقاب، كلعؿ تحقيؽ ذلؾ مرتبط في رغبة 
 .3المجمكعة الدكلية في متابعة مرتكبي الجرائـ كتقديميـ لممحاكمة

   كباعتبار أف العدالة الجنائية ىي مسعى كؿ مجتمع ككسيمة لحماية الحقكؽ، أصبح لزاما عمى 
المجتمع الدكلي إيجاد آليات قضائية تعيد إلييا ذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ األمف كالسبلـ 
العالمي، خاصة كأف حقكؽ اإلنساف عرفت انتياكات صارخة عمى مر التاريخ بسبب النزاعات 

كالحركب لذا لجأت المجمكعة الدكلية إلى إيجاد آليات قضائية ميمتيا متابعة مرتكبي الجرائـ الماسة 
بيذه الحقكؽ كقمع جميع االنتياكات التي مست باإلنسانية، كالمحكمة العسكرية لنكرمبكرغ سنة 

، محكمة ركاندا 1993، المحكمة العسكرية ليكغسبلفيا 1946، كالمحكمة العسكرية لطككيك1945
 . 19984، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة 1994
زمف السمـ كذلؾ مف خبلؿ كاف لممحاكـ اإلقميمية دكر فعاؿ في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف كما 

تأكيدىا عمى تكفير الحماية لمعديد مف الحقكؽ المرتبطة بكرامة اإلنساف كشخصو، فقد تضمنت 
االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف كثيقة خاصة بالحقكؽ االجتماعية بمكجب الميثاؽ االجتماعي 

                                                           
1

 .196المرجع السابؽ، ص ، رمزم حكحك، الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف- 
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية1نص المادة - 2
3

. 299، ص 1990عمي صادؽ أبك الييؼ، القانكف الدكلي العاـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ط - 
.  5، ص 1999أبك الخير عطية، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، دار النيضة العربية، ط - 4
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 ، أف ىذه الحقكؽ المنصكص عمييا 1965 كالذم دخؿ حيز النفاذ في 1961األكركبي المكقع في 
في االتفاقية تتعدل حدكد جنسية الفرد األكركبي لتشمؿ كؿ فرد تعرض النتياؾ أم حؽ مف الحقكؽ 

 .المنصكص عمييا
 مف االتفاقيةعمى ذلؾ، حيث تسمح لمدكؿ األعضاء باتخاذ تدابير مخالفة 15    كقد نصت المادة 

لبللتزامات التي تطبقيا داخؿ إقميميا في حالة الطكارئ أك حالة الحرب أك أم ظرؼ مف شأنو أف 
 .1ييدد سبلمة اإلنساف

    فالنظاـ األكركبي يعتبر مف بيف أكثر األنظمة اىتماما بحقكؽ اإلنساف كيظير ذلؾ مف خبلؿ 
جممة االتفاقيات كالبرتكككالت المبرمة بشأف ذلؾ، أكليا االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف لسنة 

، كاالتفاقية األكركبية لمنع التعذيب كالمعاممة 2001 كالتي ألحؽ بيا اثنا عشر برتكككال سنة 1950
، ثـ االتفاقية 1993، كألحؽ بيا برتكككالف سنة 1989أك العقكبة غير اإلنسانية أك الميينة سنة 
، ككذا االتفاؽ األكركبي المتعمؽ باألشخاص 1996األكركبية الخاصة بحقكؽ األطفاؿ سنة 

، كالمعاىدة المنشأة لممجتمع 1996المشاركيف في إجراءات المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف سنة 
، كميثاؽ الحقكؽ األساسية لبلتحاد 1996، كالميثاؽ االجتماعي األكركبي 1997األكركبي سنة 
 .20002األكركبي سنة 
مصادر الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف  : الفرع الثالث

 تعد الحماية الجنائية كسيمة لممحافظة عمى الحقكؽ التي سطرتيا اإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية كلعؿ 
إلزامية ىذه الحقكؽ مرتبط بكجكد حماية ليا عمى الصعيديف الدكلي كالكطني، إال أنو ال يمكف 

 أف حقكؽ اعتبار عمى ، كمصدرىا الدكليأساسياالحديث في مكضكع الحماية دكف البحث في 
، كما أف إلزاميتيا تسرم استثناءاإلنساف تتصؼ بالعالمية كالعمكمية فيي مكجية لجميع البشر دكف 

ينعـ بالسمـ أف دكلي اؿمجتمع يحققمؿ فبل ،عمى جميع الدكؿ ألف ىذه الحقكؽ مرتبطة باإلنساف ككرامتو
: كالرفاىية دكف الحفاظ عمى ىذا اإلنساف القكم الضعيؼ كمف بيف مصادر الحماية الجنائية ما يمي

القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف : أكال

                                                           
في حالة الحرب أك أم خطر عاـ آخر ييدد حياة :"  األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمىاالتفاقية مف 15تنص المادة - 1

األمة، يجكز ألم طرؼ متعاقد ساـ اتخاذ تدابير خارجة عف االلتزامات المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية 
 .كفقط بالقدر الذم يتطمبو الكضع، كشرط أال تككف ىذه التدابير متناقضة مع سائر االلتزامات القائمة بمكجب القانكف

.  203صالمرجع السابؽ، مازف ليمك راضي كحيدر أدىـ عبد اليادم، - 2
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ىناؾ تداخؿ كبير بيف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني نظرا لكحدة المكضكع 
بيف القانكنيف الذم يتمثؿ في االىتماـ بحماية اإلنساف بغض النظر عف جنسو أك دينو أك لغتو 

 إلى تسميتيـ بالقانكف اإلنسانكم لمتعبير "محمد طمعت الغنيمي" كىك ما أدل بالدكتكر ،أكعرقو
. عمييما

تعريؼ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف * 1
 فرع مف فركع القانكف الدكلي العامتيدؼ قكاعده :"يعرؼ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف عمى أنو

العرفية أك المكتكبة إلى حماية الحقكؽ المتأصمة في طبيعة األفراد كالجماعات كاألقميات كالشعكب 
.   1"كالتي ال يتسنى بغيرىا العيش عيشة البشر

مجمكعة القكاعد كالمبادئ المنصكص عمييا :"  فعرفو عمى أنو"محمد نكر فرحات" الدكتكر     كعرفو
في عدد مف اإلعبلنات كالمعاىدات الدكلية التي تؤمف حقكؽ كحريات األفراد كالشعكب في مكاجية 

 كىي حقكؽ لصيقة باإلنساف كغير قابمة لمتنازؿ عنيا كتمـز الدكلة بحمايتيا مف ،الدكلة أساسا
. 2"االنتياؾ أك االعتداء

 الجماعة الدكلية ارتضتيامجمكعة القكاعد القانكنية المتصفة بالعمكمية كالتجريد التي :" كما عرؼ بأنو
 بقصد حماية حقكؽ اإلنساف المحكـك بكصفو ،كأصدرتيا في صكرة معاىدات كبرتكككالت دكلية ممزمة

 كتمثؿ الحد األدنى مف الحماية ،سمطات الحاكمة أك تقصيرىااؿإنسانا كعضكا في المجتمع مف عدكاف 
 المقررة االستثناءاتالتي ال يجكز لمدكؿ األعضاء النزكؿ عنيا مطمقا أك التحمؿ مف بعضيا في غير 

. 3"فييا
   كحسب اعتقادنا فإف ىذيف التعريفيف قد قيدا مف مفيـك القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كحصرىا 
في القكاعد المنصكص عمييا بمكجب اإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية، دكف أف يتعدل ذلؾ مصادر 

 .حقكؽ اإلنساف األخرل كالعرؼ الذم يعتبر أساس ىذه الحقكؽ

                                                           
 .19، ص 2003 ، طعمر سعد اهلل، حقكؽ اإلنساف كحقكؽ الشعكب، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر- 1
 الجسيمة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، دار الفكر االنتياكاتفعالية العقاب عمى مريـ ناصرم، - 2

 .22، ص 2011طالجامعياإلسكندرية، 
، دار الفتح لمطباعة كالنشر "دراسة مقارنة"أحمد خيرم الكباش، أصكؿ الحماية القانكنية لحقكؽ اإلنساف - 3

. 201، ص 2006 ط ،اإلسكندرية
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كمف تـ فإف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ىك فرع مف فركع القانكف الدكلي العاـ، يتضمف مجمكعة 
مف القكاعد العرفية كالمكتكبة، تيدؼ إلى حماية حقكؽ اإلنساف في جميع األكقات، كيجد ىذا القانكف 

، ككذا العيديف الدكلييف لمحقكؽ 1948أساسو في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر في 
، إلى جانب عدد مف االتفاقيات 1966المدنية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، لسنة 

 . الدكلية منيا كاإلقميمية الرامية إلى حماية ىذه الحقكؽ
 كىكذا نجد أف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ييدؼ في مجممو إلى حماية حقكؽ الفرد كحرياتو 

لحفاظ عمى حقكؽ الفرد باتمتـز الدكلة الحرب، أيف  كىك كاجب التطبيؽ في أكقات السمـ ك،األساسية
 كتعكد أسس ىذه الحماية المنصكص عمييا في ، كاقع عمييااعتداء أك انتياؾكالدفاع عنيا ضد أم 

 كبيرا لمقضايا التي تتعمؽ باإلنساف اىتماماىذا القانكف إلى الصككؾ الدكلية كاإلقميمية التي أعطت 
 إلى جانب ذلؾ ىناؾ مجمكعة مف القكاعد العرفية التي يستند عمييا ىذا ،كالحقكؽ المدنية كالسياسية

. القانكف
خصائص القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف * 2

 يعنى القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف بحماية حقكؽ اإلنساف بصفة عامة في أكقات السمـ كالحرب 
:  لذلؾ فإف أىـ الخصائص التي يتميز بيا ىذا القانكف تتمثؿ في،كفي جميع الظركؼ

العمكمية كالشمكؿ * 
نما ييدؼ إلى حماية جميع الحقكؽ المرتبطة  ذلؾ ألنو ال يقتصر عمى حماية حؽ دكف اآلخر كا 

 فالحماية القانكنية التي يسعى القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف إلى تطبيقيا تسرم عمى جميع ،باإلنساف
 لذلؾ فإف ىذه الحماية غير قابمة لممساس بيا ،البشر دكف أم تفرقة بينيـ ألم سبب مف األسباب

نما يتكجب اإلبقاء عمييا   حيث يجكز لمدكلة المخاطبة استثنائية إال في حاالت ، بصيانتياكااللتزاـكا 
.  1بيذه القكاعد التحمؿ منيا كفؽ شركط محددة سمفا

األساس االتفاقي كالعرفي * 
 كالمعاىدات الدكلية التي االتفاقيات يجد مصدره األساسي في سمسمة  لحقكؽ اإلنسافالقانكف الدكلي

.   2االلتزاـ بيا الجماعة الدكلية كنصت عمى ضركرة ارتضتيا فقكاعده ،قررىا القانكف الدكلي العرفي

                                                           
 .130 المرجع السابؽ، ص  أصكؿ الحماية القانكنية لحقكؽ اإلنساف،خيرم أحمد الكباش،- 1
. 201المرجع السابؽ، ص ، رمزم حكحك، الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف- 2
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 ألف أحكامو ،يعد القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف حمقة كصؿ بيف فركع القانكف الدكلي األخرلكما
 كالثقافية كاالقتصاديةكاالجتماعيةتسرم عمى جميع المستكيات المرتبطة بحياة اإلنساف السياسية منيا 

فجميع الحقكؽ المنصكص عمييا تدخؿ في نطاؽ القانكف الجنائي الذم يكفر ليا الحماية كالحؽ في 
 إذ تتدخؿ القكانيف الجنائية مف أجؿ معاقبة كؿ مف يقـك ،الحياة، الحؽ في األمف كسبلمة الجسد

.   عمى ىذه الحقكؽ فيي ضمانة قانكنية يكفميا القانكف الجنائي بشقيو اإلجرائي كالجزائيباالعتداء
القانكف الدكلي اإلنساني : ثانيا

تعددت المفاىيـ كالتعاريؼ الخاصة بالقانكف الدكلي اإلنساني إال أنيا لـ تختمؼ في مضمكف ىذا 
 . نظرا لمدكر الذم يقـك بو ىذا األخيرالقانكف

 تعريؼ القانكف الدكلي اإلنساني* 1
 بحسب كجيات نظر كؿ فقيو فعرفو اتيؼر التعاختمفت الفقياء بالقانكف الدكلي اإلنساني لذلؾ  اىتـ

 لحماية ضحايا بتنفيذىامجمكعة القكاعد القانكنية التي تمتـز الدكؿ :" أنوب"محمد يكسؼ عمكاف"الدكتكر 
. 1"النزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية

مجمكعة القكاعد العرفية كالمكتكبة التي تيدؼ إلى حماية :"  عمى أنو"الزماليعامر " كعرفو الدكتكر 
 كما تيدؼ قكاعده ، عمى ذلؾ النزاع مف آالـانجراألشخاص المتضرريف في حالة نزاع مسمح بما 

. 2"إلى حماية األمكاؿ التي ليس ليا عبلقة مباشرة بالعمميات العسكرية
:" فعرفو عمى أنو" محمكد شريؼ بسيكني"    أما الدكتكر 

مجمكعةاألعرافالتيتكفرالحمايةلفئاتمعينةمناألفرادكالممتمكاتكتحرمأييجماتقديتعرضكنمياأثناءالصراعاتالمسؿ

                                                                                                                                                                             

ف حظر التعذيب  ـ الحؽ في الحياةاالستثنائية بيا في الظركؼ االلتزاـمف بيف الحقكؽ التي ال يجكز التحمؿ مف - 
كالمعاممة البلإنسانية، تحريـ الرؽ، تجريـ التجارب البيكلكجية، حرية الفكر كالمعتقد الديني، التي تمتاز باألثر الفكرم 

.  لمقكانيف الجنائية
، إعداد نخبة مف "دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني" محمد يكسؼ عمكاف، نشر القانكف الدكلي اإلنساني- 1

.  485، ص 2000المتخصصيف كالخبراء، دار المستقبؿ العربي، ط أكلى، القاىرة 
 الطباعة كاإلنتاج بالمعيد العربي لحقكؽ اإلنساف كالمجنة كحدةعامر الزمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني،- 2

. 7، ص 1997 طالدكلية لمصميب األحمر، تكنس، 
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حةسكاءكانتيذىالصراعاتذاتصفةدكليةأكغيردكلية،كىذىاألعرافمستمدةمنالقانكنالدكلياالتفاقيأكالقانكنالدكلياؿ
 .1"عرفي

لي في تعريفيـ لمقانكف الدكلي ؾريؼ أنيـ ركزكا عمى الجانب الشا التعق    يبلحظ مف خبلؿ ىذ
 دكف التطرؽ ،النزاعات المسمحةبفترة معينة كىي فترة  قانكف خاص اعتبارهاإلنساني كذلؾ مف خبلؿ 

 . أثناء ىذه المرحمةإلى الفئات كاألمكاؿ المعنية بالحماية
أنو مجمكعة القكاعد القانكنية الدكلية اإلنسانية كالعرفية :"  فعرفو"عبد الكىاب بياض"أما الفقيو 

 التي تكضع لمكاجية المشكبلت اإلنسانية الناجمة مباشرة عف النزاعات المسمحة ىذه االتفاقيةأك
 طرؽ القتاؿ ككسائمو كىدؼ ىذه القكاعد اختيارالقكاعد تجد ألسباب إنسانية حؽ أطراؼ النزاع في 

. 2"حماية األشخاص كاألمكاؿ التي يمكف أف تتعرض لئلصابة جراء النزاع المسمح
 أف القانكف الدكلي اإلنساني ىك قانكف النزاعات المسمحة فإف التعريؼ الذم جاء بو اعتبارعمى 

ب بياض قد شمؿ جميع حاالت التي يعنى ىذا القانكف بحمايتيا مف األشخاص ا عبد الكهدكتكراؿ
 . أثناء فترة النزاع المسمحلبلعتداءكاألمكاؿ التي قد تككف عرضة 

مجمكعة القكاعد الدكلية المستمدة مف  :"  عمى أنو المجنة الدكلية لمصميب األحمرفي حيف عرفتو
 كاألعراؼ التي تيدؼ بشكؿ خاص إلى تسكية المشكبلت اإلنسانية الناجمة بصكرة مباشرة االتفاقيات

عف النزاعات المسمحة الدكلية أك غير الدكلية كالتي تقيد ألسباب إنسانية حؽ أطراؼ النزاع في 
 أساليب الحرب كطرقيا التي تركؽ ليا أك تحمي األشخاص كاألمبلؾ المعرضيف أك الذيف استخداـ

.   3"يمكف أف يتعرضكا ألخطار النزاع
جماال لما تقدـ فإف القانكف الدكلي اإلنساني ىك فرع مف فركع القانكف الدكلي العاـ ييدؼ إلى   كا 

حماية اإلنساف أثناء مرحمة معينة ىي فترة النزاعات المسمحة، ىذا اإلنساف قد يككف غير مشارؾ في 
 في ىذه العمميات كأسرل الحرب أك االشتراؾالعمميات الحربية كالمدنييف أك غير قادر عمى مكاصمة 

.  الخاصةكاالتفاقياتالجرحى كحماية الممتمكات كاألعياف التي حددتيا القكانيف 

                                                           
1

مصعب عبد المجيد الحرث إبراىيـ، آليات تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني كأثرىا عمى سيادة الدكؿ، أطركحة - 
 .9، ص 2016سنة دكتكراه، جامعة الرباط الكطني، 

2
-Abdel Waheb Biad، droit international, 2éme édition، ellipses، paris, 2006,p.22. 

 .762، ص 2004 طمحمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، منشكرات الحمبي الحقكقية، طبعة الخامسة، بيركت، - 3
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 فالقانكف الدكلي اإلنساني ال يقتصر عمى حماية األشخاص كالممتمكات أثناء النزاع المسمح حسب ما 
نما يستمد مصادره مف العرؼ الدكلي في ، جنيؼ األربعة كبرتكككلييا الممحقيفاتفاقياتحددتو   كا 

 بو كمصدر مف مصادر القانكف الدكلي االعتراؼ الدكلية، كتـ االتفاقياتالحاالت التي لـ تشمميا 
 يظؿ ": التي تنص عمى1977 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 2 فقرة1اإلنساني في المادة 

 دكلي آخر تحت حماية اتفاؽالمدنيكف كالمقاتمكف في الحاالت التي ال ينص عمييا ىذا الممحؽ أك أم 
 عمييا العرؼ كالمبادئ اإلنسانية كما يمميو الضمير استقر كما ،كسمطات مبادئ القانكف الدكلي

.   1"العاـ
 مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني* 2

 : مجمكعة منالمبادئ تتمثؿ فيما يميالقانكف الدكلي اإلنساني عمىيقكـ
 مبدأ اإلنسانية*
عد مف أىـ المبادئ التي تسعى القكانيف إلى صيانتيا، فيي مرتبطة بالكرامة اإلنسانية التي ميز بيا  م

 كالجرح ، كالجرح بدؿ القتؿ،الخالؽ اإلنساف عف غيره مف الكائنات، فاإلنسانية تحتـ األسر بدؿ الجرح
. 2 كالسعي نحك تكفير الحماية لممدنييف إلى أقصى الحدكد،اليسير بدؿ مف الجرح الجسيـ

الاعتبرتأعماليامحظكرة  كيكجبمبدأاإلنسانيةعمىاألطرافالمتنازعةالكفعنكممايخرج عف الضركرةالعسكريةكا 
كفؽ قكاعد القانكف الدكلي، كمف تـ 

فإنمبدأاإلنسانيةىكالذييميزقانكنحمايةالنزاعاتالمسمحة،إذاليمكنأنتبررالضركرةالقضاءعمىالقتاألكمنمميعدقادرا
 .3عمى القتاؿ أك مف لـ يشارؾ فييا أصبل

   كمف تـ فإف مبدأ اإلنسانية يعتبر جكىر القانكف الدكلي اإلنساني بما يفرضو مف قكاعد إنسانية في 
 .التعامؿ بيف األطراؼ المتنازعة حسب ما تقتضيو االتفاقيات المبرمة في ىذا الشأف

  العسكريةمبدأ الضركرة* 

                                                           
. 1977 لسنة  الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ2 فقرة 1المادة - 1
، ص 2013خالد ركشك، الضركرة العسكرية في نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني، أطركحة دكتكراه، جامعة تممساف - 2

61 .
3

 .18، المرجع السابؽ، ص مصعب عبد المجيد الحرث إبراىيـ- 
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 استعماؿ إحداث مكازنة بيف ما ينص عميو القانكف كبيف ما يفرضو الكاقع كبيف إباحة يقصد بيا
كسائؿ العنؼ كالقكة بالقدر الذم تتطمبو أغراض الحرب مف أجؿ إرىاؽ العدك كحممو عمى 

. 1االستسبلـ
   كمف تـ فإف القانكف الدكلي اإلنساني يرفض االعتداد بيذا المبدأ كمبرر قانكني مف أجؿ القياـ 

بأعماؿ غير مشركعة مخالفة لمقكاعد كالقكانيف، لذلؾ فإف مبدأ الضركرة العسكرية يجب أف يؤخذ بو 
مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ العسكرم بكاسطة الكسائؿ كاألساليب المحددة في اتفاقيات الىام الرابعة، 

 . 19492ككذا اتفاقيات جنيؼ الثالثة لسنة 
 مبدأ الحد مف حرية أطراؼ النزاع في اختيار كسائؿ خكض الحرب* 

    سعت االتفاقيات الدكلية إلى تحديد الكسائؿ كاألساليب المستعممة أثناء العمميات الحربية، كىذا 
مف أجؿ التخفيؼ مف آثار الحرب كمخمفاتيا التي تقع عمى األشخاص كاألمكاؿ، لذلؾ حظرت اتفاقية 

 عف طريؽ 1980الىام كساف بطرسبرغ العديد مف األسمحة الخطيرة كالسامة، كأكدت عمييا اتفاقية 
البرتكككؿ األكؿ الذم حظر استعماؿ القذائؼ التي تعجز األشعة عف تحديد مكقع شظاياىا في 

 .  3الجسـ، كما تـ تقيد استعماؿ األسمحة الحارقة داخؿ أماكف تكاجد المدنييف
 مبدأ حماية المدنييف كاألعياف المدنية* 

اىتمت قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني بحماية الفئات الضعيفة أثناء مرحمة النزاعات المسمحة 
كاألطفاؿ كالنساء كالشيكخ، كلعؿ ىذا المبدأ يجد ضالتو في مبدأ التمييز بيف المقاتميف كالغير مقاتميف 

، كما حظيت األعياف المدنية بحماية خاصة فنصت 4الذم يؤكد عمى أال يككف السكاف محبل لميجكـ
 . 5اتفاقيات جنيؼ الرابعة عمى حظر اليجمات االنتقامية عمى األعياف الضركرية لبقاء السكاف

خصائص القانكف الدكلي اإلنساني * 2
ما ق عف غيره مف القكانيف كيتمثؿ ذلكفي الخصائص التي تميز بجممة مف القانكف الدكلي اإلنسانييتميز
: يمي

                                                           
 .205 المرجع السابؽ، ص،الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنسافرمزم حكحك،- 1
2

، 2013أحمد بكغانـ، الرقابة الدكلية عمى تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني، دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط - 
 .39ص 

 .66-65، ص 2005فياد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، منشأة تكزيع المعارؼ، اإلسكندرية، ط محمد -3
4

 .45، المرجع السابؽ، ص أحمد بكغانـ- 
5

 .72، المرجع السابؽ، ص فياد الشبللدةمحمد - 
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 اتفاقية بحماية الضحايا أثناء النزاعات المسمحة في االىتمامات أكلى تعكدحيث حديث النشأة *
 جنيؼ اتفاقيات ثـ 1929 جنيؼ لسنة كاتفاقية، 1906 جنيؼ لسنة اتفاقيةثـ ، 1864جنيؼ لسنة 
. 19771ككذا البرتكككليف الممحقيف لسنة 1949األربعة لسنة 

 القانكف الدكلي اإلنساني منصب عمى حماية فئات خاصة كفي ظركؼ إنسانية لـ ييتـ اىتماـإف *
 كىذا نظرا لكجكد ىذه الفئات مف مرضى كجرحى كغرقى مف ،بيا القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف
.     2تمثؿ في فترة النزاعات المسمحةاستثنائيةتالعسكرييف كالمدنييف في مرحمة 

 ذلؾ أف معظـ الدكؿ الكبرل منظمة إلى ،تتسـ مبادئ كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني بالعالمية*
 كعميو فإنيا مقبكلة مف ، الدكلية التي تعتبر مصدر مف مصادر القانكف الدكلي اإلنسانياالتفاقيات
. 3ككاجبة النفاذطرفيـ 

 دكلية ليا صفة اإللزاـ اتفاقياتإف القكاعد التي يرتكز عمييا القانكف الدكلي اإلنساني مستمدة مف * 
كقكاعدىا آمرة بالرغـ مف كجكد حؽ الدكؿ في التحفظ عمى بعض النصكص إال أنيا ال تؤثر في 

. 4االتفاقياتمضمكف 
الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف  جيات: المطمب الثاني

ت ىيئة األمـ المتحدة مكضكع حقكؽ اإلنساف كحمايتيا أحد المقاصد األساسية التي تسعى إلييا ذأخ
 بحقكؽ اإلنساف االعتراؼمف أجؿ تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف، لذلؾ عبر ميثاؽ الييئة عمى 

 فتحقيؽ ىذه الحماية مرىكف بمدل تكافر أساليب ككسائؿ تجسيدىا عمى أرض ،كحرياتو األساسية
. الكاقع، خاصة كأف مكضكع الحماية ليس مف األمكر السيمة ألنيا تتعمؽ باإلنساف في حد ذاتو

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة نجده ينص عمى جممة مف الكسائؿ لتحقيؽ 33 بالرجكع ألحكاـ المادة 
 إال أف ىذه الكسائؿ تقتضي تكافر ممثمييا مف ،الحماية منيا كسائؿ سممية كسياسية كأخرل قانكنية

                                                           
.  18، ص 2010 ط القاىرة،منتصر سعيد حمكدة، حقكؽ اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة، دار الجامعة الجديدة،-1
. 22، صالمرجع السابؽمريـ ناصرم، - 2
 .19، ص نفسوالمرجع ، منتصر سعيد حمكدة- 3
 فيانا لقانكف المعاىدات عمى الصفة اآلمرة لجميع القكاعد المتعمقة بحماية الفرد كالكاردة اتفاقية مف 60أكدت المادة - 4

 عمى األحكاـ المتعمقة بحماية 3إلى1ال تنطبؽ أحكاـ الفقرات " : الدكلية ذات الطابع اإلنساني بقكليااالتفاقياتفي 
اإلنساف المنصكص عنيا في المعاىدات ذات الطابع اإلنساني كبخاصة األحكاـ التي تحظر أم شكؿ مف أشكاؿ 

".  المحمييف بمكجب ىذه المعاىداتاالختصاص
. 26/02/2016 اإلطبلع تاريخ legal.un.org: المكقع اإللكتركني- 
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 كيتكقؼ ذلؾ عمى طبيعة المكضكع المراد حمايتو مف جية ،منظمات كمحاكـ دكلية أك تحكيمية
:  كمف بيف ىذه الكسائؿ مايمي،1 كسيمة دكف األخرلاستعماؿكاالساس القانكني الذم يقتضي 

الييئات الشبو قضائية : الفرع األكؿ
 دكلية خاصة بحقكؽ اتفاقياتتـ إنشاء الييئات الشبو القضائية ككسيمة لحؿ النزاعات عف طريؽ 

اإلنساف، كتعتبر ىذه الييئات بمثابة لجاف مستقمة كليست أجيزة متفرعة عف ىيئة األمـ المتحدة رغـ 
 التي كتشكؿ ىذه المجاف مف قبؿ الدكؿ األطراؼ ،كجكد صمة بينيما في المجاؿ المادم كالمعنكم
 خاصة في حالة صدكر مبلحظات حكؿ مدل تطبيؽ ،تمتـز بتطبيؽ أحكاميا كالتقارير الصادرة عنيا

: الدكلة الطرؼ لؤلحكاـ المنصكص عميياكتتمثؿ ىذه المجاف في
المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف : أكال

 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، 28أنشأت المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف بمكجب المادة 
 28 نصت المادة كما عضك يجب أف يككنكا مف مكاطني الدكؿ األطراؼ في العيد، 18تتككف مف 

مف العيد عمى أف يككف أعضاؤىا مف ذكم المناقب الخمقية الرفيعة كليـ كفاءة في ميداف حقكؽ 
 لحككماتيـ لذلؾ فإف اإلجراءات كممثميفاإلنساف، كيعمؿ أعضاء المجنة بصفتيـ الشخصية كليسكا 

. 2البد أف تككف محايدة
    تتمخص ميمة المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف في ممارسة الرقابة عمى الدكؿ األطراؼ مف حيث 

 بتطبيؽ األحكاـ الكاردة في العيد، كما تقـك بدراسة التقارير المكفدة إلييا مف ىذه الدكؿ حكؿ التزاميا
مناقشة مندكبي الدكؿ يعيد إلييا كما ،أىـ التدابير التي قامت بيا في سبيؿ حماية حقكؽ اإلنساف

عداد التقارير مشفكعة بتعميقاتيا كترسميا إلى الدكؿ األطراؼ، كما تمعب المجنة دكر القضاء في  كا 
. 3مجاؿ تسكية المنازعات التي تقـك بيف الدكؿ األطراؼ المتعمقة بتنفيذ بنكد حقكؽ اإلنساف

                                                           
 أف يعرض استمرارهيجب عمى أطراؼ أم النزاع مف شأف :"  مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة عمى33تنص المادة -1

حفظ السمـ كاألمف الدكلي لمخطر أف يمتمسكا حمو بادئ بدء بطريؽ المفاكضة كالتحقيؽ كالكساطة كالتكفيؽ كالتحكيـ 
 إلى الككاالت كالتنظيمات اإلقميمية أك غيرىا مف الكسائؿ السممية التي يقع عمييا يمجؤكاكالتسكية القضائية أك أف 

". االختيار
 اإلطبلع تاريخ www.ohchr.org:  المكقع اإللكتركني، كما يمييا12المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف ص - 2

02/03/2016  .
 حقكؽ اإلنساف، أطركحة دكتكراه، جامعة بسكرة، سنة التفاقياتمبركؾ جنيدم، نظاـ الشكاكل كآلية لمتطبيؽ الدكلي -3

. 103، ص 2015

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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 في حالة عجز المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف إيجاد حؿ مرضي لمطرفيف تعيف ىيئة تكفيؽ خاصة 
.  1 مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية بعد مكافقة األطراؼ42طبقا لنص المادة 

   ما يمكف اإلشارة إليو أف المبلحظات التي تدكنيا المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف ال تقبميا الدكؿ 
. األطراؼ رغـ الدكر الذم تمعبو في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف

لجنة القضاء عمى التمييز العنصرم  : ثانيا
 االتفاقية مف 8 بمقتضى المادة 1970  أنشأت المجنة الخاصة بالقضاء عمى التمييز العنصرم سنة 

 عضك مف ذكم األخبلؽ كالخصاؿ الحميدة كالمشيكد ليـ بالنزاىة كالتجرد، 18تتككف المجنة مف 
تـ مراعاة التكزيع الجغرافي العادؿ م عمى أف ،يعممكف بصفتيـ الشخصية كليسكا كممثميف عف دكليـ

. 2 ىؤالء األعضاءاختيارفي 
تقـك المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز العنصرم بفحص التقارير التي تكفد إلييا مف طرؼ الدكؿ 

 النظر في لمجنة كما يعيد ، كتنفيذىا ليااالتفاقية ببنكد التزاميا كالخاصة بمدل االتفاقيةاألطراؼ في 
، كما يمكف ليا أف تتمقى االتفاقية الكاقعة عمى أحكاـ كمبادئ االنتياكاتالشكاكل التي ترد إلييا حكؿ 

االتفاقيةكالذيف رسائؿ كشكاكل مف األفراد أك الجماعات التابعيف لدكؿ األطراؼ في 
.  3االتفاقية المنصكص عمييا في محتكل تعرضكالبلنتياكات

يجكز لمجنة التشاكر مع األميف العاـ مف أجؿ تسمية مكاف آخر مف اجؿ عقد دكراتيا مع مراعاة 
. 4قكاعد األمـ المتحدة ذات الصمة بالمكضكع

لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة     : ثالثا
 القضاء عمى التمييز ضد المرأة اتفاقية مف 13 طبقا لنص المادة 1982أنشأت ىذه المجنة سنة 

، تتمخص مياـ المجنة في إحالة التقارير إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 1 خبير23كتتككف مف 
                                                           

عبد المنعـ بف أحمد، المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف في ظؿ مياـ المجنة الدكلية لحقكؽ اإلنساف كصبلحيات - 1
. 284، ص 2011مجمس حقكؽ اإلنساف، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، العدد الرابع، جانفي 

.   القضاء عمى التمييز العنصرماتفاقية مف 8المادة - 2
تعقد الدكؿ األعضاء بدعكة مف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لتحديد أعضاء ىذه المجنة يتـ نصابو بحضكر ثمثي -

الدكؿ األعضاء كيفكز العضك الذم يحصؿ عمى أكبر عدد مف األصكات كاألغمبية المطمقة ألصكات ممثمي الدكؿ 
. 100، ص نفسومبركؾ الجنيدم، المرجع . سنكات4األطراؼ الحاضريف كالمقترعيف كتككف مدة كاليتيـ 

 . القضاء عمى التمييز العنصرماتفاقيةمف  14- 9المادة - 3
 مف النظاـ الداخمي لمجنة القضاء عمى التميز العنصرم، كثيقة األمـ المتحدة رقـ 2المادة - 4

CERD/C/35/ROU.32004 مارس 12إلى /23/02 في 64 المجنة في دكرتيا اعتمدتو .
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 كتكصياتيا كما ليا أف تتمقى الشكاكل الفردية كالقياـ بإجراءات التحقيؽ طبقا لما اقتراحاتيابعدتقديـ 
. 06/10/19992 المعتمد في باالتفاقية الممحؽ االختيارمينص عميو البرتكككؿ 

المجنة المعنية بحقكؽ الطفؿ  : رابعا
 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في اعتمدتيا التي االتفاقية مف 43أنشأت ىذه المجنة بمقتضى المادة 

 خبراء مف ذكم 10، تتألؼ ىذه المجنة مف 02/09/1990 كدخمت حيز النفاذ في 20/11/1989
.  3االتفاقيةالمكانة الخمقية الرفيعة كالكفاءة المعترؼ بيا في الميداف الذم تغطيو 

 االتفاقيةتختص لجنة حقكؽ الطفؿ بالنظر في التقارير المكفدة إلييا مف طرؼ الدكؿ األطراؼ في 
 مف الدكؿ التي ليا عبلقة بتنفيذ االتفاقيةمع إمكانية مطالبتيا بمعمكمات إضافية حكؿ مكضكع 

 ميمة دراسة كفحص الشكاكل التي لبلتفاقية الممحؽ االختيارمالبرتكككؿ ليا منح ، كقد 4االتفاقية
 كما يعد إجراء اإلببلغ كسيمة لمتعاكف الدكلي كتبادؿ المعمكمات مف أجؿ 5تتقدـ بيا الدكؿ كاألفراد،

في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ يمكف ، كالكقكؼ عمى حقيقة المشكمة كمناقشتيا لمخركج بحمكؿ كتدابير ناجحة
لمجنة إحاطة طمب المساعدة إلى ىيئات كككاالت األمـ المتحدة المختصة كمفكضية األمـ المتحدة 

 ،لشؤكف البلجئيف، كمنظمة العمؿ الدكلية كمنظمة األمـ المتحدة لمطفكلة كمنظمة الصحة العالمية
.  6كغيرىا مف الييئات الفاعمة

 التعذيب لجنة مناىضة : خامسا
 مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب اتفاقية مف 17 بمكجب المادة 1987أنشأت المجنة سنة 

 خبراء مف ذكم المستكل األخبلقي العالي 10تتككف المجنة مف ،  القاسيةأكالعقكبةالمعاممة 

                                                                                                                                                                             
.  القضاء عمى التمييز ضد المرأةاتفاقية مف 17نص المادة - 1
 القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة المعتمد بمكجب قرار الجمعية باتفاقية الممحؽ االختيارمالبرتكككؿ - 2

. 22/12/2000 كبدأ النفاذ بو في 09/10/1999المؤرخ في  (54)العامة لؤلمـ المتحدة الدكرة 
.  حقكؽ الطفؿاتفاقية مف 1/2 فقرة 43المادة - 3

، 43 السرم مف ضمف قائمة معدة مف طرؼ الدكؿ األطراؼ حسب ما تنص عميو المادة باالقتراع أعضاء المجنة انتخابيتـ - 
 بدعكة مف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة في اجتماع تحضره الدكؿ األطراؼ كيفكز أكبر عدد مف األصكات لمدة االنتخابكيتـ 

 إذا تـ ترشيحيـ مرة أخرل، إال أف مدة كالية خمسة مف األعضاء المنتخبيف تنتيي انتخابيـأربعة سنكات، مع جكاز إعادة 
 .رئيساؿ الخمسة اآلخريف بالقرعة مف طرؼ اختيار السنتيف كيككف بانقضاء

. 298محمد بشير الشافعي، قانكف حقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - 4
 .110مبركؾ جنيدم، المرجع السابؽ، ص - 5
. 912محمد شريؼ بسيكني، الكثائؽ المعنية بحقكؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص - 6
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كالمتمتعينبالكفاءة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كيعممكف بصفة شخصية مع مراعاة التكزيع الجغرافي 
 مف ضمف قائمة األشخاص الذيف ترشحيـ الدكؿ األطراؼ، االقتراعف طريؽ انتخابيمعالعادؿ، يتـ 

 تككف أثناء اجتماع الدكؿ األطراؼ بدعكة مف األميف العاـ االنتخابككغيرىا مف المجاف فإف عممية 
 .1لؤلمـ المتحدة مرة كؿ سنتيف

 مع إمكانية االتفاقية  تختص المجنة بدراسة التقارير المقدمة إلييا مف طرؼ الدكؿ األطراؼ في 
، كما تيتـ المجنة بتسكية النزاعات بنكداالتفاقية الكاقعة عمى االنتياكاتإجراء تحقيقات سرية حكؿ 

 المجنة بييئات أخرل مف أجؿ استعانة مع إمكانية االتفاقيةالقائمة بيف الدكؿ األطراؼ حكؿ تطبيؽ 
.   2تسكية ىذه اؿمساعدتيا في

 في ىذا الشأف طبقا لما باختصاصيا تقـك المجنة بتمقي الشكاكل المقدمة إلييا مف الدكؿ التي تعترؼ 
، كما يمكف أف تتمقى شكاكل مف األفراد شرط أف تككف الدكلة االتفاقية مف 21تنص عميو المادة 

 فقد قامت المجنة بتعييف مقرر خاص بمكجب ، في ذلؾباختصاصياالمعنية بالشككل تعترؼ صراحة 
 المتخذة بجميع الحككمات لطمب المعمكمات عف التدابير االتصاؿ مف أجؿ 33/1985قرارىا رقـ 

. 3قبشأف منع التعذيب كالبحث عف سبؿ ذلؾ في حالة كجكد
 

الييئات القضائية : الفرع الثاني
تعتبر الييئات القضائية مف بيف اآلليات التي سخرتيا المجمكعة الدكلية لتحقيؽ الحماية الجنائية 
لحقكؽ اإلنساف، عف طريؽ تكقيع الجزاءات المناسبة عمى مف تثبت مسؤكليتو في ارتكاب األفعاؿ 

 :    المنافية لمقكاعد كالقكانيف كتتمثؿ ىذه الييئات في
محكمة العدؿ الدكلية : أكال

ىمة الفصؿ في المنازعات ـتعتبر محكمة العدؿ الدكلية ىيئة قضائية رئيسية لؤلمـ المتحدة يناط ليا 
 ككذلؾ الدكؿ المنضمة إلى النظاـ األساسي ،الدكلية التي تنشأ بيف الدكؿ األعضاء في الييئة

 كىك ما ، المسائؿ المتفؽ حكلياحكؿفالمجكء إلى المحكمة يككف بإرادة األطراؼ المتنازعة ، لممحكمة
تشمؿ كالية المحكمة جميع القضايا التي :"  مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى أف36أكدتو المادة 

                                                           
.  مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسيةاتفاقية مف 17المادة - 1
 .107، ص نفسومبركؾ جندم، المرجع - 2
. 713-712، ص نفسود شريؼ بسيكني، المرجع كمحـ- 3
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يعرضيا عمييا المتقاضكف كما تشمؿ جميع المسائؿ المنصكص عمييا بصفة خاصة في ميثاؽ األمـ 
. 1" المعمكؿ بياكاالتفاقاتالمتحدة أك في المعاىدات 

:  مف النظاـ األساسي التي تنص عمى36 إال أف إلزامية المجكء إلى المحكمة حددتو المادة 
 خاصة اتفاقيةيحؽ لمدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي أف تصرح في أم كقت كدكف حاجة إلى "

بأنيا تقر لممحكمة بكاليتيا الجبرية في جميع المنازعات القانكنية التي تقـك بينيا كبيف الدكؿ تقبؿ 
 نفسو متى كانت ىذه المنازعات القانكنية جميعيا متعمقة بتفسير معاىدة دكلية أك بأية مسألة االلتزاـ

 دكلي اللتزاـىا خرؽ تبكثمف مسائؿ القانكف الدكلي أك بتحقيؽ كاقعة مف الكقائع التي تعد في حالة 
. 2" دكلة كمقدار ىذا التعكيضالتزاـكبنكع التعكيض المترتب عمى خرؽ 

رم في عبلقتيا قكج محكمة العدؿ الدكلية تضطمع بدكر فعاؿ كف أما في مجاؿ حقكؽ اإلنساف فإ
 دكلية أك اتفاقيةبالييئات الشبو قضائية، ذلؾ أنو عندما التجد أطراؼ النزاع حؿ في تفسير أية 

 الخاصة بحقكؽ اإلنساف التي نصت االتفاقياتصعكبة تنفيذىا تعرض األمر عمى المحكمة كمف بيف 
: عمى ذلؾ

 دعارة الغير كاستغالؿ باألشخاص االتجار حظر اتفاقية* 1
إذا حدث :"  التي تنص عمى22 المجكء إلى محكمة العدؿ الدكلية بمكجب المادة  ىذىاالتفاقية حددت

 أم خبلؼ يتصؿ بتفسيرىا أك تطبيقيا كلـ تستطع تسكية ىذا االتفاقيةأف ثار بيف أطراؼ ىذه 
الخبلؼ بكسائؿ أخرل يحاؿ الخبلؼ إلى محكمة العدؿ الدكلية بناء عمى طمب أم مف األطراؼ في 

 .3"الخبلؼ
 1951 الصادرة بتاريخ  الخاصة بكضع الالجئيفاالتفاقية*2

 حكؿ تفسيرىا االتفاقيةكؿ نزاع ينشأ بيف أطراؼ في ىذه :"  عمىاالتفاقية مف ىذه 38نصت المادة 
أك تطبيقيا كيتعذر حمو بطريقة أخرل يحاؿ إلى محكمة العدؿ الدكلية بناء عمى طمب أم مف 

 .4"األطراؼ في النزاع

                                                           
. 19/03/2016 اإلطبلع تاريخ www.icj-cig.org: المكقع اإللكتركني- 1
 . مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية36المادة - 2
 .67، ص المرجع السابؽعباسية لعسرم، - 3
. 22/04/2016 اإلطبلع تاريخ www.afswj.com :المكقع اإللكتركني- 4

http://www.icj-cig.org/
http://www.icj-cig.org/
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برتكككؿ إنشاء لجنة التكفيؽ كالمساعي الحميدة يناط بيا البحث عف تسكية ألية خالفات قد * 3
 الخاصة بمكافحة التمييز في مجاؿ التعميـ االتفاقيةف الدكؿ األطراؼ في متنشأ ب

 أك في أم االنضماـ التصديؽ أك القبكؿ أك عنديجكز لكؿ دكلة :" منو عمى25حيث نصت المادة 
كقت الحؽ أف تعمف بإخطار مكجو إلى المدير العاـ أنيا تقبؿ بالنسبة لكؿ دكلة أخرل تمتـز باألمر 

 مف المادة 3نفسو أف تعرض عمى محكمة العدؿ الدكلية بعد تحرير التقرير المنصكص عميو بالفقرة 
.   1"17مف المادة 1 كؿ نزاع مشار إليو في ىذا البرتكككؿ لـ يتكصؿ إلى حمو كديا لمفقرة 17

ا في مجاؿ تفسير أم غمكض في تطبيؽ أك ـ دكرا حسات    كعميو فإف محكمة العدؿ الدكلية لعب
 في المجكء االختصاصاالختيارمرغـ مف ؿ با، الخاصة بحقكؽ اإلنسافكاالتفاقياتتنفيذ المعاىدات 

 إذ يتعيف عمى مجمس األمف ،إلييا، كما أف دكرىا ال يستياف بو في مجاؿ نشر السمـ كاألمف الدكلييف
تعريض السمـ كاألمف ل إؿاستمرارهلؤلمـ المتحدة أثناء تقديـ تكصياتو عند كجكد أم نزاع قد يؤدم

. 2الدكلييف لمخطر أف يراعي أطراؼ النزاع ضركرة عرضو عمى محكمة العدؿ الدكلية
 
 
المحاكـ الجنائية الدكلية : انيثا

لعبت المحاكـ الجنائية الدكلية دكرا كبيرا في حماية حقكؽ اإلنساف كترقيتيا كذلؾ مف خبلؿ تكقيع 
 فقد ،ر دليؿ عمى ذلؾم ليذه الحقكؽ، كلعؿ المحاكمات التي عرفيا التاريخ خانتياؾالعقاب عمى كؿ 

متابعة منتيكي أعراؼ كقكانيف بكانت محاكمات نكرمبكرغ كطككيك أكلى المحاكمات التي أقرت 
 .3 الجرائـ الدكلية كمعاقبتيـكارتكابالحرب 

 كما تعد المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا السابقة كركاندا نمكذج لممحاكمات الدكلية الخاصة 
 جسيمة لحقكؽ اإلنساف كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مف النتياكاتبمسؤكلية األشخاص المرتكبيف 

. إبادة جماعية كجرائـ إنسانية الزاؿ التاريخ يذكرىا
                                                           

 .349 المرجع السابؽ، صمحمد شريؼ بسيكني، الكثائؽ المعنية بحقكؽ اإلنساف، - 1
عمى مجمس األمف كىك يقدـ تكصياتو كفقا ليده المادة أف :"  مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى3 فقرة 36تنص المادة - 2

يراعي أيضا أف المنازعات القانكنية يجب عمى أطراؼ النزاع بصفة عامة أف يعرضكىا عمى محكمة العدؿ الدكلية 
 ".كفقا ألحكاـ النظاـ األساسي ليذه المحكمة

، 2012دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط ، القضاء الدكلي الجنائي كحقكؽ اإلنساففريجة، محمد ىشاـ - 3
 .111ص 
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كنظرا لمدكر الفعاؿ الذم لعبتو ىذه المحاكـ في مجاؿ تكفير الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو 
 إال أنيا بقيت مؤقتة كخاصة بحاالت محددة ،األساسية كما أضافتو في تاريخ القضاء الدكلي الجنائي

 األمر الذم دفع إلى إنشاء ىيئة قضائية دكلية دائمة تعنى بمتابعة مرتكبي الجرائـ الماسة ،بعينيا
 كما أنيا تعتبر ىيئة مكممة ، كتختص بجرائـ محددة كفؽ نظاميا األساسي،بحقكؽ اإلنساف
 كىذا ما سيككف محكر الدراسة بالتفصيؿ في الباب ، القضائي الكطني كليس بديبل عنولبلختصاص

. الثاني مف األطركحة
 ضمانات الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف : المطمب الثالث

 نص القضاءالجنائي الدكلي عمى مجمكعة مف المبادئ التي تكفؿ حماية حقكؽ اإلنساف كالمجتمع 
بصفة عامة، كقد عرفت ىذه المبادئ نكع مف التغيرات عبر مراحؿ تطكره بدءا مف محاكمات 

 نكرمبكرغ إلى غاية تفعيؿ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كمف بيف أىـ ىذه المبادئ 
 :مايمي

 مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات: الفرع األكؿ
،كيقاؿ "شرعمكممنالدينماكصىبينكحا"الشرعية فيالمغةمصدرىاشرعكشرعدينأم سنيكبينو، لقكلو تعالى

. شرعاألمر أم جعميمشركعاكمسنكنا
:" كالشرعة تعني ماشرعو اهلل تعالى، كالشريعة تعني المبادئ التييتعينمارعفيكبلألفعالكاألقكالمقكليتعالى

 .1"لكمجعمنامنكمشرعيكمنياجا:" ، كقكلو أيضا"أـ ليـ شركاء شرعكاليممنالدينمالميأذنبتاهلل
     كال يختمؼ معنى الشرعية في المغة عف مفيكميا لدل الفقياء، إذ يقصد بيا المبادئالتيتكفؿ

قامةالتكازنبينيما كبيف المصمحةالعامةالتييتعينعمىالدكلة التقيد  احترامحقكقاإلنسانكا 
 .بياعندممارسةكظائفياالسمطكية

أما الشرعية في مفيكميا القانكنيفيقصد بيا النص القانكني الذم يحدد الجرائـ كالعقكبات كيعد مبدأ 
، فالشرعية تفيدالنصيحةأكالقانكنيةأم 2أساسي في القانكف الجنائي سكاء كاف قانكف داخمي أك دكلي

 .3ضركرةكجكدنصقانكنييمزمإتباعو

                                                           
. 479، ص 2004-ق1425ة العربية، مكتبة الشركؽ الدكلية، ط رابعة، غالمعجـ الكسيط، مجمع الؿ- 1
2

 .101أحمد بشارة مكسى، المرجع السابؽ، ص - 
3 -Le petit Robert, dictionnaire de la langue française, 1990, paris, p.p. 477 et dictionnaire 

oxford English, calvender préss, oxford 1990, p .476. 
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     كيجد مبدأ الشرعية أساسو في قكاعد القانكف الطبيعي التي مجدتيا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية بما 
أشارت إليو مف أحكاـ كمبادئ، كتأكد بصفة مطمقة في المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية كاإلعبلف 

، تـ اإلعبلف 1789، كاإلعبلف الفرنسي لحقكؽ اإلنساف الصادر بتاريخ 1774األمريكي لسنة 
ذلؾ المبدأ الذم :" ، كعرفو المؤتمر الدكلي لرجاؿ القانكف عمى أنو1948العالمي لحقكؽ اإلنساف سنة

يعبر عف القكاعد كالنظـ اإلجراءات األساسية لحماية الفرد في مكاجية السمطة كلتمكينو مف التمتع 
 .1"بكرامتو

  كقد كاف ليذا المبدأ أىمية كبيرة بما أثاره مف جدؿ أثناء المحاكمات الدكلية أيف تمسكت ىيئة دفاع 
 مضيفة أف األفعاؿ المرتكبة مف قبؿ المتيميف ال تعد 2المتيميف بقاعدة شرعية الجرائـ كالعقكبات

جريمة لعدـ كجكد نصكص قانكنية تجرميا، كأف النظاـ األساسي لممحكمة تـ إعداده بعد ارتكاب ىذه 
 .األفعاؿ

 مف النظاـ األساسي لممحكمة 1 فقرة22   كرفعا لكؿ التباس بشأف مبدأ الشرعية نصت المادة 
ال يسأؿ الشخص جنائيا بمكجب ىذا النظاـ األساسي ما لـ يشكؿ السمكؾ :" الجنائية الدكلية عمى

 مف نفس النظاـ 23، كما نصت المادة "المعني كقت كقكعو جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة
 . 3"ال يعاقب أم شخص أدانتو المحكمة إال كفقا ليذا النظاـ األساسي:" عمى

 :كيترتب عمى األخذ بمبدأ الشرعية في القانكف الجنائي الدكلي مبدأيف ىاميف ىما
 مبدأ عدـ رجعية أحكاـ القانكف الدكلي الجنائي: أكال

يعتبر مبدأ عدـ رجعية القكانيف مف بيف المبادئ اليامة في التشريعات الداخمية، كمفاده أنو ال يمكف 
أف يعاقب شخص عمى فعؿ لـ يسبؽ تجريمو بمكجب قانكف، كما أنو ال يجكز أف يسرم قانكف جديد 

نما يسرم عمى الكقائع البلحقة لسريانو  .عمى أفعاؿ سابقة عمى كجكده كا 
                                                           

 .62،ص2007 طباسـ محمد شياب، مبادئ القسـ العاـ لقانكف العقكبات، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، -1
 ص 2006، ط أكلى،كالنشر كالتكزيععبد العزيز العشاكم،أبحاث في القانكف الدكلي الجنائي، دار ىكمة لمطباعة -2

135  
كرفاقو، أيف كاجيت المحكمة اعتراضات " غكرينغ"محاكمة فيعيةمحكمةنًرمبرغعمىمبدأالعدالةالمًضًنصنظاـ - 

قكية تقدـ بيا الدفاع األلماني، مفادىا أنو ال يحؽ لممحكمة تطبيؽ القانكف بأثر رجعي كقد تناكلت ىذه االعتراضات 
الجرائـ ضد السمـ كالتخطيط كشف حرب عدكانية مستندة عمى مبدأ الشرعية الكارد في القانكف الجنائي الراسخ في 

أنطكنيك كاسيزم، ترجمة مكتبة صادر ناشركف، .جرماني كالذم تمسكت بو ألمانيا-البمداف الخاضعة لمنظاـ الركمانك
 .75، ص 2015القانكف الجنائي الدكلي، الطبعة أكلى، منشكرات صادر الحقكقية، لبناف، 

 . مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية23-22نص المادتيف - 3
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    إال أف مبدأ عدـ الرجعية في القانكف الدكلي الجنائي يجد صعكبة في تطبيقو لذلؾ اختمؼ الفقياء 
 :حكلو كانقسمكا إلى اتجاىيف

يرل أنو ال يمكننا الحديث عف مبدأ عدـ الرجعية في القانكف الدكلي الجنائي ألف كظيفة : األكؿ
النصكص التجريمية ىي الكشؼ عف األفعاؿ المخالفة لمقكاعد كالقكانيف الدكلية كليست منشأة لياكلعؿ 

 .ىذه الصفة اكتسبيا مف القكاعد العرفية المتفؽ عمييا، كما النص المكتكب إال تدكيف لعرؼ سابؽ
يرل أف ارتباط القانكف الدكلي الجنائي بمبدأ عدـ الرجعية ىك حتمية مطمقة لتعمقو بمبدأ :  الثاني

الشرعية التي تعتبر مف أىـ مبادئو، فبل جريمة كال عقكبة إال بنصكص قانكنية دكلية ميما كاف 
مصدرىا، كيعتبر ذلؾ ضمانة أساسية في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية التي تعتبر كسيمة لحماية 

 .1حقكؽ اإلنساف
 كرغـ االختبلؼ الفقيي إال أف القضاء الجنائي الدكلي لـ يعترؼ بمبدأ عدـ الرجعية كيظير ذلؾ 

 الخاصة بإنشاء محكمة 1945بشكؿ كاضح في محاكمات نكرمبكرغ، ذلؾ أف اتفاقية لندف لسنة 
نكرمبكرغ نصت عمى نكعيف مف الجرائـ كىي الجرائـ ضد اإلنسانية كالجرائـ الماسة بسمـ البشرية، إال 
أف ىذه األخيرة تطرقت إلى ىذيف نكعيف حسب ما جاءت بو االتفاقية، كبالتاليتككف قد طبقت القانكف 

 .2الدكلي بأثر رجعي، كىك ما أثاره دفاع المتيميف األلماف أثناء جمسات المحاكمة
   كمع بركز مبدأ الشرعية في القانكف الدكلي الجنائي بدأ مبدأ الرجعية يتراجع تدريجيا كىك ما أكدتو 

ال يسأؿ الشخص جنائيا بمكجب :"  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بقكليا24المادة 
 .3"ىذا النظاـ األساسي عف سمكؾ سابؽ لبدء نفاذ النظاـ

 منو التي 11   كما كجد ىذا المبدأ تأكيده في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بمكجب نص المادة 
ال يداف أم شخص بجريمة بسبب أم عمؿ أك امتناع عف عمؿ ما لـ يكف في حينو :" نصت عمى

يشكؿ جرما بمقتضى القانكف الكطني أك الدكلي، كما ال تكقع عميو أية عقكبة أشد مف تمؾ التي كانت 
 .  4"سارية في الكقت الذم ارتكب فيو العمؿ الجرمي

                                                           
1

، دار الجامعة الجديدة "مبادئو كقكاعده المكضكعية كاإلجرائية" عصاـ عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدكلي- 
 .76-75، ص 2008  طلمنشر، اإلسكندرية،

2
 .83أنطكنيك كاسيزم، المرجع السابؽ، ص - 

3
 . مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية24نص المادة - 

.  مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف11نص المادة - 4
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   كقد كاف لمييئات القضائية اإلقميمية دكر في تأكيد مبدأ عدـ الرجعية كاالتفاقية األكركبية لحقكؽ 
ال يجكز أف يداف أم إنساف بسبب عمؿ أك إغفاؿ لـ :"  بقكليا7اإلنساف التي نصت عميو في المادة 

 كذلؾ ال عقكبة تُنزؿ أشد مف ،يكف يشكؿ حينما ارُتكب جريمة كفقان لمقانكف الكطني أك لمقانكف الدكلي
  .تمؾ التي كانت منطبقة حينما ارُتكبت الجريمة

عميو ارتكاب عمؿ أك إغفاؿ كاف  لف تخؿ ىذه المادة بالحكـ كالعقكبة الصادريف بحؽ شخص ثبت -
 ."1كفقان لممبادئ القانكنية التي تعترؼ بيا األمـ المتحضريشكؿ حينما ارتكب عمبل إجراميا 

 مبدأ رجعية القانكف األصمح لممتيـ: ثانيا
    يتضمف ىذا المبدأ أنو إذا صدر قانكف جديد بعد ارتكاب الكاقعة ككاف ىذا القانكف قد نص عمى 

عقكبة أخؼ مف العقكبة المنصكص عمييا في القانكف القديـ فإف مرتكب الجريمة يستفيد مف مزايا ىذا 
القانكف الجديد، كقد نص عمى ىذا المبدأ العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية بمكجب نص المادة 

إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أف صدر قانكف ينص عمى عقكبة أخؼ، كجب أف يستفيد :"  منو15
 .  2"مرتكب الجريمة مف ىذا التخفيؼ

 التي 24 في الفقرة الثانية مف المادة بدأكما تبنى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ىذا الـ
في حالة حدكث تغيير في القانكف المعمكؿ بو في قضية معينة قبؿ صدكر الحكـ :"  أنوتنص عمى

". النيائي، يطبؽ القانكف األصمح لمشخص محؿ التحقيؽ أك المقاضاة أك اإلدانة
مبدأ المسؤكلية الجنائية الفردية : الفرع الثاني

عرؼ مبدأ المسؤكلية الجنائية تطكرا كبيرا في القانكف الدكلي الجنائي، حيث أف الفرد لـ يكف يعتبر 
مسؤكال جنائيا عما يرتكبو مف أفعاؿ مجرمة ألف قكاعد القانكف الدكلي تخاطب الدكؿ كليس األفراد، 

 .كما أف الدكلة التي ينتمكف إلييا ىي التي تحمييـ
كبذلؾ أصبح الفرد مسؤكال مسؤكلية شخصية عما يرتكبو مف أفعاؿ تشكؿ جريمة كفقا لقكاعد القانكف 

 كىك ما أكدتو 3الدكلي، كمف تـ يحؽ مباشرة اإلجراءات القانكنية في حقو أماـ القضاء الدكلي الجنائي

                                                           
1

 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية بيذا المبدأ كما أكدت عميو االتفاقية األمريكية لحقكؽ 15 المادة أخذت- 
 .   مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب7، كالمادة 9اإلنساف بمكجب المادة 

2
 .78، المرجع السابؽ، ص عصاـ عبد الفتاح مطر- 

 2014 الجزائر، ط ،المسؤكلية الجنائية الدكلية عف إنتياكات القانكف الدكلي اإلنساني، دار ىكمة، سامية يتكجي- 3
. 70ص 
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، إال أف مسؤكلية الرؤساء كالقادة 1 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة25المادة 
كذكم الرتب ىؤالء أثارت إشكالية حكؿ إمكانية مساءلتيـ إذا ما ارتكبكا أفعاؿ مجرمة؟ كىؿ يسأؿ مف 

 تمقى األكامر مف رئيسو؟ 
 مسؤكلية رئيس الدكلة كتابعيو عف الجرائـ الدكلية: أكال

اعتبر الفقو الدكلي أف رئيس الدكلة ال يسأؿ عف األعماؿ التي يرتكبيا مخالفة لؤلحكاـ كالقكانيف 
كالشعب ىك مف يحؽ لو ذلؾ، إال أف ىذه النظرة الكطنية تغيرت بعد الحرب العالمية األكلى أثناء 

 مف ميثاؽ نكرمبكرغ عمى أف مسؤكلية 7محاكمة كبار مسئكلي الحرب األلماف، حيث نصت المادة 
رئيس الدكلة الجنائية، رغـ الحصانة المقررة لو بمكجب القانكف الدكلي العرفي تبقى سارية المفعكؿ 

 . 2كقت السمـ، كمف تـ يمكف مسألتو جنائيا عما نفذه مف أعماؿ أثناء الحرب
    إال أف التأكيد الفعمي لمبدأ المسؤكلية الجنائية لرئيس الدكلة كتابعيو تجسد في النظاـ األساسي 

يطبؽ ىذا النظاـ األساسي عمى :"  التي نصت عمى27لممحكمة الجنائية الدكلية بمكجب المادة 
جميع األشخاص بصكرة متساكية دكف أم تمييز بسبب الصفة الرسمية كبكجو خاص فإف الصفة 

الرسمية لمخص سكاء كاف رئيسا لدكلة أك حككمة أك عضكا في حككمة أك برلماف أك ممثبل منتخبا أك 
مكظفا حككميا، ال تعفيو بأم حاؿ مف األحكاؿ مف المسؤكلية الجنائية بمكجب ىذا النظاـ األساسي، 

 .كما أنيا ال تشكؿ في حد ذاتيا سببا لتخفيؼ العقكبة
ال تحكؿ الحصانات أك القكاعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية لمشخص سكاء *

 .3"كانت في إطار القانكف الكطني أك الدكلي، دكف ممارسة المحكمة اختصاصيا عمى ىذا الشخص
 المسؤكلية عف تنفيذ أكامر الرؤساء : ثانيا

تقر أغمبية التشريعات الداخمية بعدـ مساءلة المرؤكس عند تنفيذه ألكامر رئيسو األعمى، فبل مجاؿ 
، كما أنو مف المقرر شرعا أنو ال طاعة لمخمكؽ في 4لطاعة الرئيس إذا كاف األمر مخالفا لمقانكف

 . معصية الخالؽ

                                                           
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية25المادة - 1
  طعباس ىشاـ السعدم، مسؤكلية الفرد الجنائية عف الجريمة الدكلية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،-2

. 287، ص2002
3

 . األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية منالنظاـ27نص المادة - 
 .214باسـ محمد شياب، المرجع السابؽ، ص - 4
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أما عمى المستكل الدكلي فقد اعتبرت محكمة نكرمبكرغ تنفيذ أكامر الرئيس ظرؼ مخفؼ لمعقكبة 
 : كقد تبنت لجنة القانكف الدكلي ىذا المبدأ الذم أخذت بو المحكمة بقكلياكليس نافيا ليا،

حقيقة ككف الشخص قد عمؿ طبقا ألكامر حككمتو أك رئيسو األعمى ال يككف سببا إلعفائو مف "
 .1"المسؤكلية طبقا لمقانكف الدكلي، شريطة أف تككف حرية االختيار متاحة لو في الكاقع

 4 كما تـ األخذ بيذا المبدأ في مشركع تقنيف الجرائـ ضد أمف كسمـ البشرية بمكجب نص المادة 
ارتكاب المتيـ جريمة مف الجرائـ المنصكص عمييا في التقنيف بناء عمى أمر :" التي نصت عمى

حككمتو أك رئيسو األعمى ال يعفيو مف المسؤكلية الدكلية متى كاف في إمكانو في الظركؼ القائمة 
 .2"كقت االرتكاب عدـ االمتثاؿ لذلؾ األمر

 األمر الصادر مف الرئيس معفي لممسؤكلية  لممحكمة الجنائية الدكليةفاعتبرنظاـ األساسياؿأما 
 أم شخص لجريمة ارتكابفي حالة -1"  مف النظاـ بقكليا 33الجنائية حسب ما نصت عميو المادة

 المحكمة ال يعفى الشخص مف المسؤكلية الجنائية إذا كاف اختصاصمف الجرائـ التي تدخؿ في 
 ألمر حككمة أك رئيس عسكريا كاف أك مدنيا عدا في الحاالت امتثاال لتمؾ الجريمة قد تـ ارتكابو
: التالية
.  قانكني بإطاعة أكامر الحككمة أك الرئيس المعنيالتزاـإذا كاف عمى الشخص - أ 
. إذا لـ يكف الشخص عمى عمـ بأف األمر غير مشركع- ب
.  إذا لـ تكف عدـ مشركعية األمر ظاىرة- ج 

 جريمة اإلبادة الجماعية ارتكابألغراض ىذه المادة تككف عدـ المشركعية ظاىرة في حالة أكامر -2
 ".أك الجرائـ ضد اإلنسانية

 عميو الكثائؽ استقرت تنفيذ أمر الرئيس مانع لممسؤكلية خبلفا لما اعتبرت قد 33بذلؾ تككف المادة 
 نكبمبكرغ ةقرتو محكـأ حسب ما ، ظرؼ مخفؼ لمعقاب كليس مانع لممسؤكليةاعتبرتيا التي ،الدكلية

.  3كيكغسبلفيا السابقة
 مبدأ المحاكمة العادلة : الفرع الثالث

                                                           
. 294عباس ىاشـ السعدم، المرجع السابؽ، ص - 1
.  كما بعدىا177أحمد بشارة مكسى، المرجع السابؽ، ص - 2
 .133مريـ ناصرم، المرجع السابؽ، ص - 3
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يقصدبمبدأ المحاكمة العادلة إلى مجمكعة القكاعد القانكنية التي تكفؿ لممتيـ حقو في الحماية 
 .كالمعاممة اإلنسانية في جميع مراحؿ المحاكمة، تحقيقا لمعدالة بعيدا عف ركح االنتقاـ كالثأر

   كيجد ىذا المبدأ أساسو في العديد مف االتفاقيات الدكلية منيا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 
لكؿ إنساف الحؽ عمى قدـ المساكاة التامة مع اآلخريف في أف :"  منو عمى10الذينص في المادة 

تنظر قضيتو أماـ محكمة مستقمة نزيية نظرا عادال عمنيا لمفصؿ في حقكقو كالتزاماتو كأية تيمة 
 ".جنائية تكجو لو

 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، ككذا الصككؾ 14 كتأكد ىذا المبدأ أيضا في المادة 
الدكلية الصادرة عف ىيئة األمـ المتحدة كاتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية 

 .  1أك البلإنسانية أك الميينة، كالمبادئ األساسية الستقبلؿ القضاء كغيرىا
 : بقكليا1 فقرة 6 كما نصت االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى ىذا الحؽ بمكجب المادة 

لكؿ شخص الحؽ في عرض قضيتو بطريقة عادلة كعمنية خبلؿ مدة معقكلة أماـ محكمة مستقمة " 
كنزيية تنشأ كفقا لمقانكف، سكاء لمفصؿ في النزاعات الخاصة بحقكقو كالتزاماتو ذات الطابع المدني أك 

 . 2...."لمفصؿ في صحة كؿ اتياـ جنائي يكجو إليو، كيجب أف يصدر الحكـ عبلنية
 منو 55   كقد تبنى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مبدأ المحاكمة العادلة في نص المادة 

التي تنص عمى أىـ الضمانات القضائية التي يتعيف احتراميا أماـ جيات التحقيؽ لذلؾ نصت المادة 
 :فيما يتعمؽ بأم تحقيؽ بمكجب ىذا النظاـ األساسي: " عمى
 .ال يجكز إجبار الشخص عمى تجريـ نفسو أك االعتراؼ بأنو مذنب* 
ال يجكز إخضاع الشخص ألم شكؿ مف أشكاؿ القسر أك اإلكراه أك التيديد كال يجكز إخضاعو * 

 ". لمتعذيب أك ألم شكؿ آخر مف أشكاؿ المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة
 مف نفس النظاـ 67   أما عف الضمانات الكاجب احتراميا أثناء المحاكمة فنصت عمييا المادة 

عند البت في أم تيمة يككف لممتيـ الحؽ أف يحاكـ محاكمة عمنية :" كالتي جاءت عمى النحك اآلتي

                                                           
 في مؤتمر األمـ المتحدة السابع لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف، كتمت اعتمدت إتفاقية مناىضة التعذيب- 1

. 1985  سنة مف طرؼ الجمعية العامةاالمصادقة عميو
، 2009  سنةمحمد أميف الميداني، النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساف، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط الثالثة،- 2
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مع مراعاة أحكاـ ىذا النظاـ األساسي في أف تككف المحاكمة منصفة كتجرم عمى نحك نزيو كيككف 
 .1...."لو الحؽ في الضمانات الدنيا

 : كتتمثؿ أىـ ضمانات المحاكمة العادلة في المبادئ التالية
 افتراض البراءة: أكال

يقصد بيذا المبدأ أف الشخص برمء إلى أف تثبت جية قضائية نظامية إدانتو، كنظرا ألىمية ىذا 
المبدأ سعت المكاثيؽ الدكلية إلى تأكيده، كالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الذم نص في 

مف حؽ كؿ متيـ بارتكاب جريمة أف يعتبر بريئا إلى أف يثبت عميو الجـر :"  منو عمى14المادة 
كؿ متيـ بجريمة برمء إلى أف يثبت :"  مف اإلعبلف العالمي عمى11، كما نصت المادة "قانكف

ارتكابو ليا قانكنا في محاكمة عمنية تككف قد كفرت لو فييا جميع الضمانات البلزمة لمدفاع عف 
 ".نفسو

    كيجد ىذا المبدأ تأكيده في االتفاقيات اإلقميمية كاالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف التي نصت 
، كاالتفاقية "كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبيت ذنبو قانكنا:"  عمى2 فقرة 6في المادة 

 مف الميثاؽ 7، كالمادة 2 فقرة 8 بمكجب نص المادة 1969األمريكية لحقكؽ اإلنساف الصادرة في 
 . فقرة ب مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف7العربي لحقكؽ اإلنساف، كالمادة 

كقد اعتمد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى مبدأ افتراض البراءة في شخص المتيـ إلى 
اإلنساف برمء إلى أف :"  منو التي تنص عمى66أف يتـ إثبات إدانتو بشكؿ نيائي في نص المادة 
 .تثبت إدانتو المحكمة كفقا لمقانكف الكاجب التطبيؽ

 .يقع عمى المدعي العاـ عبء إثبات أف المتيـ مذنب*
 ". يجب عمى المحكمة أف تقتنع بأف المتيـ مذنب دكف شؾ معقكؿ قبؿ إصدار حكميا بإدانتو*

 عدـ جكاز محاكمة المتيـ عف فعمو مرتيف: ثانيا
يقصد بو عدـ جكاز مباشرة اإلجراءات القضائية ضد شخص عف جريمة سبؽ كأف صدر حكـ نيائي 

،كنظرا ألىمية ىذا المبدأ كارتباطو بمبدأ العدالة الذم يعتبر مف المبادئ األساسية لحماية حقكؽ 2فييا
اإلنساف كحرياتو األساسية سعت المكاثيؽ الدكلية إلى تكريسو في العديد مف الكثائؽ الدكلية كالعيد 

ال يجكز تعريض أحد :"  عمى أنو7 فقرة 14الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الذم نص في المادة 
                                                           

1
 . مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية67نص المادة - 

2
 . 569، المرجع السابؽ، ص أنطكنيك كاسيزم-- 
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مجددا لممحاكمة أك العقاب عمى جريمة سبؽ أف أديف بيا أك برمء منيا بحكـ قضائي كفقا لمقانكف 
 .1"كاإلجراءات الجنائية في كؿ بمد

 :    كما أشارت االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف عمى أىمية ىذا المبدأ كضمانة أساسية بقكليا
" إذا برمء المتيـ بحكـ غير قابؿ لبلستئناؼ، فبل يجكز أف يخضع لمحاكمة جديدة لمسبب عينو" 

كرغـ األىمية التي يكتسييا ىذا المبدأ في القكانيف الداخمية الكطنية، إال أف نظرة القانكف الدكلي 
تختمؼ مف حيث اعتباره مف القكاعد العرفية الدكلية، مرتكزة عمى مبدأ العدالة األساسي كقد سبؽ 

لممحكمة اإليطالية أف أكدت ىذا المكقؼ في العديد مف القضايا، حيث أكد مندكب إيطالي لدل األمـ 
 أثناء مناقشة قانكف الجرائـ الماسة بأمف كسمـ البشرية، أنو مف الصعكبة الكبيرة 1957المتحدة سنة 

اعتبار ىذا المبدأ مف ضمف القكاعد الدكلية العرفية التي تنطبؽ عمى األحكاـ الجنائية لمدكؿ 
األجنبية، كلعؿ مف أىـ المبررات التي تـ اعتمادىا كراء ىذا المكقؼ أف بعض الدكؿ الثنائية أك 
المتعددة األطراؼ قد تقـك بإصدار أحكاـ بالبراءة بسبب التعاطؼ السياسي مع الدكلة التي يحمؿ 

 . 2الشخص جنسيتيا رغـ أنو ارتكب جرائـ جد خطيرة خاصة السياسية منيا
    كرغـ االختبلفات في الرؤل كالمكاقؼ الدكلية حكؿ مدل اعتبار ىذا المبدأ أساسي في تكفير 

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى 20الحماية الجنائية لمشخص، نصت المادة 
ال يجكز إال كما ىك " 3:حاالت اعتباره مبدأ أساسي لحماية الشخص أماـ المحاكـ الجنائية كما يمي

منصكص عميو في ىذا النظاـ األساسي، محاكمة أم شخص أماـ المحكمة عف سمكؾ شكؿ 
 .األساسي لجرائـ كانت المحكمة قد أدانت الشخص بيا أك برأتو منيا

 كاف 5ال تجكز محاكمة أم شخص أماـ محكمة أخرل عف جريمة مف تمؾ المشار إلييا في المادة *
 .قد سبؽ لذلؾ الشخص أف أدانتو بيا المحكمة أك برأتو منيا

 6الشخص الذم يككف قد حككـ أماـ محكمة أخرل عف سمكؾ يككف محظكرا أيضا بمكجب المكاد *
، ال يجكز محاكمتو أماـ المحكمة في ـ يتعمؽ بنفس السمكؾ إال إذا كانت اإلجراءات في 8أك 7أك 

 .المحكمة األخرل

                                                           
. 221-120، صالمتحدة،المرجع السابؽأحمد أبك الكفا، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في إطار منظمة األمـ -1
 .569، ص السابؽأنطكنيك كاسيزم، المرجع - 2
 . مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية20المادة - 3
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قد تدخمت لغرض حماية الشخص المعني مف المسؤكلية الجنائية عف جرائـ تدخؿ في اختصاص -أ
 .المحكمة أك

لـ تجر بصكرة تتسـ باالستقبلؿ أك النزاىة كفقا ألصكؿ المحاكمات المعترؼ بيا بمكجب القانكف -ب
 ".الدكلي، أك جرت في ىذه الظركؼ عمى نحك ال يتسؽ مع النية إلى تقديـ الشخص المعني لمعدالة

 الحؽ في الدفاع: ثالثا
يعتبر ىذا المبدأ مف أىـ المبادئ القانكنية لتعمقيا بالحقكؽ األساسية لمشخص، كمف تـ اختمؼ الفقياء 

حؽ المتيـ في الحصكؿ عمى محاكمة عادلة :"في تحديد مفيكـ ىذا الحؽ، حيث اعتبره البعض أنو
جراءات قانكنية تمكيف المتيـ : "  البعض اآلخر أنو، في حيف اعتبره"كمشركعة قائمة عمى أسس كا 

 بما باالعتراؼمف حقو في أف يعرض أماـ القاضي الذم ينظر قضيتو حقيقة ما يراه، إما باإلنكار أك 
 مصمحة محمية قانكنا باعتبارهإال أنو تـ نقض ىذا التعريؼ لعدـ التفرقة بيف حؽ الدفاع ، "نسب إليو

 .1 ضمانة مف ضمانات حقكؽ الدفاعاعتبارهكبيف 
كمف تـ فإف حؽ الدفاع ىك حؽ أساسي لمشخص مف أجؿ ضماف حقو في المحاكمة العادلة التي 

كنظرا ألىمية ىذا الحؽ في مجاؿ اإلثبات تعتبر حماية لو بعيدا عف ركح االنتقاـ كالضغكطات،
الجنائي حصرت أغمب المكاثيؽ الدكلية عمى تأكيده باعتباره حماية لحقكؽ اإلنساف، لذلؾ نصت 

لكؿ متيـ بجريمة الحؽ في أف :" مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية عمى" د" فقرة 14المادة 
يحاكـ بحضكره كأف يدافع عف نفسو بشخصو أك بكاسطة محاـ مف اختياره، كأف يخطر بحقو في 
كجكد مف يدافع عنو إذا لـ يكف لو مف يدافع عنو كأف تزكد المحكمة كمما كانت مصمحة العدالة 

 .2"تقتضي ذلؾ بمحاـ يدافع عنو، إذا كاف ال يممؾ الكسائؿ الكافية ليذا الغرض
    كلعؿ حؽ الدفاع يندرج ضمف مجمكعة مف الحقكؽ تتعمؽ بالمحاكمة كالتي أقرتيا المكاثيؽ 

كاإلعبلنات الدكلية ككذا الدساتير كالقكانيف الداخمية، كالحؽ في االستعانة بمحاـ لمدفاع عف حقكقو 
الحؽ في فترة زمنية معقكلة مف أجؿ تحضير الدفاع، الحؽ في اإلببلغ بالتيمة المكجية إليو، حؽ 

                                                           
1

 .182، ص2016، الحؽ في المحاكمة العادلة، أطركحة دكتكراه، جامعة تممساف، رزكؽمحمد ـ- 
. 1966 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة 14المادة - 2
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االتصاؿ، عدـ جكاز الفصؿ بيف المتيـ كمحاميو، حؽ االطبلع عمى الكثائؽ كاإلجراءات، الحؽ في 
 1....الصمت، الحؽ في االستعانة بمترجـ، الحؽ في حضكر الجمسات

 التي كفمت 67 كقد نص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى حؽ الدفاع بمكجب المادة 
لممتيـ جممة مف الحقكؽ التي يتكجب احتراميا سكاء قبؿ المحاكمة أك أثناءىا، كبذلؾ يتحقؽ مفيـك 
العدالة الجنائية حسب المعايير كاألطر المنصكص عمييا في اإلعبلف العالمي كالمكاثيؽ الدكلية، 
 . كمف شأف اإلخبلؿ بيا يعرض العدالة الجنائية التي تعتبر كجو مف أكجو الحماية الجنائية لمضياع

 
 

 
 فاعتبرىا القدامى  تعتبر الحرب ظاىرة قديمة ارتبطت بفكرة كجكد اإلنساف كتحقيؽ أطماعو كرغباتو،

لدكلة الحؽ في حتى يككف ؿسيادة ، لذلؾ ارتبطتبمفيكماؿمشركعة مادامت تحقؽ مآرب الدكلة القكية
ف كانت في ظاىرىا كسيمة لتحقيؽ الماؿ كالجاه  المجكء إلييا مادامت عازمة عمييا، ىذه الحرب كا 

 التي تخمؼ ضحايا مدنييف عزؿ ،كالتكسع الجغرافي، إال أف ذلؾ ال يخفي حقيقة اآلثار المترتبة عنيا
 كاألشجار كاألعيافكالنساء كاألطفاؿ كالشيكخ كحتى البيئة الطبيعية لـ تسمـ منيا فخربت المحاصيؿ 

. ليدؼ كاحد ىك القكة
  ىذه الحرب التي مجدىا القدامى ككتب عنيا الفقياء عدة مؤلفات كتغنكا بانتصارات دكليـ فييا 
بدأت تختفي نكعا ما مع يقظة الركح اإلنسانية كنمك الفكر لدل اإلنساف الذم تفطف لحقكقو التي 

ظمت غامدة لسنيف بؿ كلقركف، فكانت المحاكالت األكلى لمتخفيؼ مف حدة الحركب ككيبلتيا التي ال 
التي نشأت في ظركؼ سياسية 1919سنة  في عصبة األمـ ، قكم كال ضعيؼ، كال غني،ترحـ فقير

 فكاف شعارىا ضماف السمـ كاألمف الدكلييف كالتخفيؼ ،جد صعبة كأككمت ليا ميمة أصعب مف ذلؾ
مف المجكء إلى القكة كسبيؿ لحؿ النزاعات الدكلية،إال أف ىذا التنظيـ ما لبت أف زاؿ بنشكب حرب 

 تغنى فييا الحمفاء بنصرىـ فقكم اقتصادىـ كتعالى ،عالمية ثانية كانت أكثر شراسة كقكة مف سابقتيا
 مف الدكؿ الميزكمة كانتقامياتصرة لمصالحيا ف كبتحقيؽ الدكؿ الـاالقتصادم،مركزىـ السياسي ك

 النزاعات الدكلية، لفض بأنيا ليست الحؿ الكحيد ت تأكدماالحرب بعدعف أصبحت تفكر في التخمي 
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خاصة بعد الخسائر الفادحة كالكبيرة التي نتجت عنيا، لذا بدأ التفكير في إنشاء تنظيـ دكلي آخر مف 
 التي ألقي 1945 فكاف ميبلد ىيئة األمـ المتحدة في سنة يف،شأنو أف ييتـ باألمف كاألماف الدكلي

قكة كالسبلح، لغة اؿ بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف بطرؽ سممية بعيدة كؿ البعد عف االلتزاـعمى عاتقيا 
.  حقكؽ اإلنساف التي تحاشتيا الدكؿ طيمة ىذه القركفكاحتراـ

 دكليا كال يمكف التفكير فييا ا األمـ المتحدة أف المجكء إلى القكة أك التيديد بيا محـر    كقداعتبرت
 فيدأ العالـ كاندثرت الحرب التقميدية كبدأت مرحمة جديدة في ،إال في حاالت يحددىا الميثاؽ نفسو

المجتمع الدكلي، إال أف ىذا اليدكء لـ يدـ طكيبل بؿ عرؼ العالـ ميبلد مرحمة جديدة مف النزاعات 
. دكليةاؿذات صبغة خاصة كىي النزاعات المسمحة غير 

 أماـ ىذه التطكر السمبي في المجتمع الدكلي سعت المجمكعة الدكلية إلى إيجاد قكانيف تنظـ ىذا 
يجاد قكاعد خاصة لحماية الضحايا، فقد كانت المجنة الدكلية لمصميب األحمر  النكع مف النزاعات كا 

 جسد مبادئ إنسانية تساعد مف خبلليا الضحايا المدنييف كحتى العسكرييف كتباقتراحسباقة في ذلؾ 
ذلؾ بصكرة أكضح في القانكف الدكلي اإلنساني بما أكجده مف مبادئ إنسانية راقية في سبيؿ تكفير 

 فكاف لكؿ نزاع قانكف خاص بو، كأكجدت قكاعد خاصة بالنزاعات ،الحماية أثناء ىذه المرحمة
 أك بيف ىذه ،المسمحة الداخمية التي تككف في غالب األحياف بيف الدكلة كمجمكعات متمردة عنيا

 ا كبيراالجماعات فيما بينيا عمى إقميـ ىذه الدكلة، كلعؿ ىذا النكع مف النزاعات أصبح يشكؿ خطر
.  أكبر لمسمـ كاألمف الدكلييفاكتيديد

فشبح النزاعات المسمحة لـ يختفي كظؿ قائما رغـ الجيكد الدكلية كاإلنسانية لمحد منو فأصبح العالـ 
 بؿ كاألكثر مف ذلؾ شيد المجتمع الدكلي ظيكر نزاع مف ،كمو يعيش مثؿ ىذه النزاعات الجد خطيرة

نكع آخر تمثؿ في النزاع المسمح المدكؿ الذم يحمؿ في طياتو صفات النزاع المسمح الداخمي مع 
إيجاد احتكاءه ك ىذا النزاع عرؼ بكثرة في اآلكنة األخيرة كعجز القانكف الدكلي عف ،تدخؿ أجنبي

 دكلي مف جية كداخمي مف جية أخرل،  كتحديد أطرافو،ألنوقكاعد كقكانيف خاصة بو لصعكبة تكييفو
كما أف النزاعات المسمحة عبر الكطنية ال تقؿ خطكرة عف سابقتيا كلـ تتحدد طبيعة النزاع فييا نظرا 

. لتشعب األطراؼ المتنازعة فييا التي تتعدل الحدكد الكطنية
 كؿ ىذه المستجدات المأسكية التي عرفيا المجتمع الدكلي مند القركف األكلى كمساعي التنظيمات 

الدكلية لمحد مف ىذا العنؼ كالخطر الذم أصبحت كؿ دكلة مف العالـ مستيدفة بو في أم كقت، إال 
 خاصة كأف كلـ تجد ليا حمكؿ ال دكلية كال داخمية، في تزايد مستمرالنزاعات المسمحة ظمتأف 
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 نتيجة اجتماعي أكاقتصادمالمتضرر األكؿ مف ىذه التناحرات التي قد يككف سببيا إما سياسي أك 
.  كديانات اإلنساف الضعيؼ الذم الحكؿ لو كال قكةالدىنيات اإليديكلكجيات أك اختبلؼ

لذلؾ سكؼ نتعرض لكؿ ىذه التطكرات التي عرفيا المجتمع الدكلي منذ إقراره بالحرب كمشركعيتيا 
 ككذا اإلضافات التي أكجدىا القانكف الدكلي ، الطرؽ السممية كبديؿ لذلؾكاعتبارإلى عصر نبذ القكة 

ضحايا النزاعات المسمحة الدكلية كالغير دكلية كىذا مف خبلؿ ؿاإلنساني بما كفره مف حماية خاصة 
: الفصميف التاليف

 أما ،  الفصؿ األكؿ نعالج فيو ماىية النزاعات المسمحة كأىـ التطكرات التي عرفتيا عبر التاريخ
ضحايا ىذه النزاعات بما فييا النزاعات المسمحة الخاصة بالفصؿ الثاني نعالج فيو قكاعد الحماية 

.         دكليةاؿالدكلية كغير 
 

مضمكف النزاعات المسمحة في القانكف الدكلي : الفصؿ األكؿ
 بعد الحركب الدامية التي عرفتيا البشرية كما خمفتو مف آثار سمبية الزاؿ التاريخ يشيدىا ظير نكع 
آخر مف النزاعات المسمحة ذك طبيعة خاصة تختمؼ عف النزاعات المسمحة الدكلية التي كانت تقـك 

. بيف الدكؿ فيما بينيا
ىذه خاصة بعداالنتشارالكبير الذم أصبحت تشيده  المجتمع الدكلي   ىذا األمر زاد مف تخكؼ

.  كلعؿ أسباب ذلؾ كثيرة كمتعددة تختمؼ مف دكلة ألخرل،الظاىرة
مف انتياكات صارخة لحقكؽ اإلنساف  الساحة الدكلية  السمبيالذم أصبحت تشيده التطكرا ىذكأماـ

 كاحتكائيا،كلعؿ ذلؾ راجع إلى صعكبة المجتمع الدكلي عف تكييفيا ككثرة النزاعات الداخمية عجز
 كمف جية أخرل تشعب ىذا النكع مف النزاعات في ،تحديد صفة األطراؼ القائميف عمييا مف جية

، خاصة كأف المجتمع الدكلي كاف يعترؼ في كقت سابؽ بمشركعية المجكء لمحرب أكثر مف دكلة
التي ىيئة األمـ المتحدة ككسيمة لمدفاع عف حقكؽ الدكؿ كسيادتيا،إال أف نظرتو تغيرت بظيكر 

 المجكء إلى القكة محـر دكليا إال في حدكد ما يسمح بو القانكف ىا مف الحربكاعتبرتحسمت مكقؼ
 كما ، كما أقرت نصكص خاصة تحكـ ىذه النزاعات بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،الدكلي

جنيؼ األربعة مف حماية التفاقياتنص عميو البرتكككؿ اإلضافي الثاني ككذا المادة الثانية المشتركة 
. خاصة بيـ
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   كما كاف لممنظمات الخاصة دكر كبير في تجسيد قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني عمى أرض الكاقع 
 بغض النظر عف ،فقد لعبت المجنة الدكلية لمصميب األحمر دكر كبير في تكفير الحماية لمضحايا

 كما ساىمت ىذه األخيرة في ،صفاتيـ كجنسياتيـ ألف دكرىا ىك تقديـ المساعدات اإلنسانية ليس إال
. إعداد البرتكككؿ اإلضافي الثاني الذم يعتبر قانكف لمحرب المسمحة الداخمية

دكلية اؿ كمعايير التمييز بيف النزاعات المسمحة الدكلية كالنزاعات المسمحة غير عالنزاة  كلمعرفة طبيع
كأىـ التطكرات التي عرفتيا ىذه األخيرة في القانكف البد مف التطرؽ إلى ماىية النزاعات المسمحة 

.  الدكلي المعاصر
 
 
 

 ماىية النزاعات المسمحة: المبحث األكؿ
أىـ المكاضيع التي أثارت خبلفات دكلية حكؿ طبيعتيا أكثر ك يعد مكضكع النزاعات المسمحة مف 

نتشار أكبر في العديد مف ككيفية مكاجيتيا  خاصة كأف ىذه األخيرة أصبحت تشيد تطكرا كبيرا كا 
المناطؽ في العالـ، األمر الذم دفع بالمجتمع الدكلي إلى ضركرة إيجاد حمكؿ عاجمة لمحد منيا 

ىذه  ليذا سكؼ نتطرؽ مف خبلؿ ىذا المبحث إلى ماىية كحماية لمضحايا التي تضررت منيا،
. النزاعات مع تبياف صكرىا كأسس التمييز بيف أنكاع النزاعات

 مفيـك النزاع المسمح : المطمب األكؿ
قبؿ التطرؽ إلى مفيـك النزاعات المسمحة الدكلية كأنكاعيا كأىـ التطكرات التي عرفتيا في ظؿ القانكف 

الدكلي التقميدم كالمعاصر البد مف تعريؼ النزاع المسمح كتمييزه عف غيره مف المصطمحات 
 :المشابية لو مف خبلؿ الفركع التالية

تعريؼ النزاع المسمح : الفرع األكؿ
يعتبر مصطمح النزاع مف بيف المصطمحات التي أثارت اختبلؼ الرؤل بيف الفقياء كالمفكريف كلعؿ 
ذلؾ راجع إلى تبايف ىذا المصطمح كتداخمو مع غيره مف المصطمحات، لذا تحتـ عمينا التعرض إلى 

 .تعريفو مف الناحية المغكية كاإلصطبلحية كالقانكنية مف أجؿ الكقكؼ عمى ذلؾ
تعريؼ النزاع لغة : أكال
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 النزاع مصدر لمفعؿ نازع، ينازع، منازعة بمعنى الجدب كالسمب كالقمع كالكؼ عف الشيء 
 .كالخصكمة

. اقتمعيفاقتمع، كانتزعيفانتزعنزع الشيء ينزعو نزعا فيك منزكع : نزع
. نازع فبلف الشيء جاذبو إياه: كيقاؿ

.  كيقاؿ تنازعكا في الشيءاختمفكاأم : تنازع القكـ
.  كتنازع القـك الشيء بمعنى تجاذبكه

 .1الخصكمةتعني : النزاعة
ف كاف عمى استمب،  تعني انتزع: كانتزعفقاؿكفرؽ سيبكيو بيف نزع  كنزع حكؿ الشيء عف مكضعو كا 

 .كنازعتني نفسي إلى ىكاىا نزعاغالبتنياالستبلب، نحك 
 

 .2غمبتيا كتعني الغمبة أثناء النزاع: مكنزعتيا أ
 كالتي تعني ضرب شيئيف confligereالتينية في المغة اؿذا أصؿ البلتيني يقابموفالنزاع مصطمح 

. 3 البعضببعضيما
. 4التي تعني في مجمميا صراع، نزاع، شقاؽ كتصادـconflitاإلنجميزية المغة  أما في 

 لمنزاع  االصطالحيالتعريؼ : ثانيا
يقصد بالنزاعاصطبلحاتعارض أك تصادـ بيف اتجاىات مختمفة أك عدـ تكافؽ في المصالح بيف 
 .5"طرفيف أك أكثر مما يدفع باألطراؼ المعنية مباشرة إلى عدـ القبكؿ بالكضع القائـ كمحاكلة تغييره

                                                           

.914-913 المعجـ الكسيط، الجزء األكؿ، دار المعارؼ، مصر، ص - 1
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 .52، ص 2011دراسة مقارنة، مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع، ط "
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 .161، ص 1999، دار النيضة العربية، ط "دراسة تحميمية"حسنيف إبراىيـ صالح عبيد، الجريمة الدكلية - 4
5

 .63، ص نفسوالطاىر بف أحمد، المرجع - 
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 قائـ بيف أطراؼ معينة نتيجة لعدـ تكافؽ كجيات النظر أك عدـ االتفاؽ ق ذلؾ االختبلؼكما يقصد ب
عمى المصالح مما يدفع بيـ إلى نبذ األكضاع الراىنة كمحاكلة تغيرىا، كيشكؿ ىذا التغيير معيار 

. 1أساسي في تصنيؼ النزاعات
تصارع فعمي بيف طرفيف أك أكثر سكاء كانكا دكلييف أك محمييف :"  كما يعرؼ النزاع المسمح عمى أنو

.  2"داخؿ إقميـ دكلة كاحدة يتصكر كؿ منيـ عدـ تكافؽ أىدافو مع اآلخر
كعميو فالنزاع ىك تفاعؿ قائـ عمى البلتعايش بيف فاعميف عمى األقؿ أحدىما يتعرض لضرر كاآلخر 

. 3إما أف يككف متسببا في ىذا الضرر بشكؿ متعمد أك يتجاىؿ كجكده
    مف خبلؿ ىذه التعاريؼ يتضح أف مصطمح النزاع ينصرؼ إلى كجكد تضارب بيف طرفيف أك 

أكثر بغض النظر عف صفتو ييدؼ كؿ طرؼ فييا إلى الضغط عمى الطرؼ اآلخر مف أجؿ إثبات 
 . كجكده كمكاقفو، سكاء كانت ىذه المكاقؼ قانكنية أك غير قانكنية

التعريؼ الفقيي كالقانكني لمنزاع المسمح : الفرع الثاني
يختمؼ مفيـك النزاع عف غيره مف المفاىيـ مف الناحية القانكنية كالفقيية التي تعتبر الفيصؿ بينيما 

 : كمف أجؿ الكقكؼ عمى حقيقة ىذا االختبلؼ نتطرؽ إلى ما يمي
التعريؼ الفقيي * أكال

تنكعت التعاريؼ الخاصة بالنزاع بيف الفقو العربي كالغربي بحسب تكجيات كؿ فقيو كالمدرسة التي 
 .ينتمي إلييا

 في الفقو العربي* أ
الصراع بحجمو ىك تنازع اإلرادات :"  مصطمح النزاع عمى أنو"إسماعيؿ صبرم مقمد"عرؼ األستاذ 

 في دكافع الدكؿ كفي تصكراتيا كتطمعاتيا كفي مكاردىا االختبلؼالكطنية كىك التنازع الناتج عف 
مكاناتيا، مما يؤدم في التحميؿ األخير إلى   سياسات خارجية تختمؼ أكثر انتياج قرارات أك اتخاذكا 

. 4" كضغكطو دكف نقطة الحرب المسمحةتكتراتو، كلكف برغـ مف ذلؾ يظؿ الصراع بكؿ ؽمما تتؼ
                                                           

دراسة في "فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الجرائـ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية - 1
. 33، ص 2016ط لبناف، ، منشكرات زيف الحقكقية، "نظاـ ركما األساسي

ط دمشؽ، بمقيس عبد الرضا، الحماية الدكلية لممدنييف خبلؿ النزاعات المسمحة، منشكرات الحمبي الحقكقية، - 2
. 19، ص 2016

 .4/05/1/2016 االطبلعتاريخwww.fils.ethz.ch:المكقع اإللكتركني- 3
. 33، ص السابؽفاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع - 4
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صراع بيف دكلتيف أك أكثر ينظمو القانكف الدكلي كيككف :" أنوب"محمد حافظ غانـ" كعرفو الدكتكر 
كراء ىذا الصراع محاكلة مف جانب أطرافو بأف يسعى كؿ منيـ لممحافظة عمى مصالحو الكطنية مف 

.    1" التي تقكـ بيا المستعمراتالتكترات الداخمية أك االضطراباتخبلليا كىي تختمؼ عف 
نضاؿ بيف القكات المسمحة لكؿ مف :"  فعرؼ النزاع عمى أنو"عمي صادؽ أبكىيؼ" أما الدكتكر 

. 2"الفريقيف المتنازعيف يرمي كؿ منيما إلى صيانة حقكقو كمصالحو في مكاجية الطرؼ اآلخر
فالنزاع ، كمف تـ 3"كؿ اتصاؿ عنيؼ بيف كحدات متميزة كلكف متشابية:"    كعرؼ أيضا عمى أنو

الدكلي ىك تنافس عمى القيـ كالمكارد كاليدؼ منو تحقيؽ أحد األىداؼ اآلتية حسب إمكانية كقكة كؿ 
يذائو"طرؼ   .4"تحييد الخصـ، االتجاه نحك تصفيتو، العمؿ عمى إلحاؽ الضرر بو كا 

 القكة كحؿ لفض استخداـكنعني بو " المسمح"مركب مف مصطمحيف فيك المسمح الدكلي أما النزاع 
الذم يحدد أطراؼ العبلقة المتصارعة، كالتي يجب أف تككف بيف دكلتيف أك " الدكلي"النزاعات، ك

 كما يمكف أف يككف ىذا النزاع القائـ بيف قكات تابعة إلحدل الدكؿ ضد الدكلة ،مجمكعة مف الدكؿ
. 5االستعمارماألخرل أك مف قبؿ ىذا الشعب ضد االحتبلؿ 

 في الفقو الغربي* ب
 أف النزاع ىك صراع يدكر حكؿ مكضكع السمطة أك "لويس كوسر "اعتبرالباحث االجتماعي األمريكي

 كال يقؼ النزاع عند حد المنفعة بؿ يتعداه ،المنفعة المادية المتمثمة في المكارد التي تتمتع بيا دكلة ما
.  6إلى فكرة التخمص مف المنافس اآلخر

عرؼ النزاع عمى أنو تصادـ طبقي بيف مجمكعات سكنية يمكف أف تعتبر فقد " جكنسكف" أما األستاذ 
بمثابة كحدات عضكية داخؿ المجتمع كاألحزاب السياسية أك الدينية كالطبقات االجتماعية أك 

:  ىكالنزاعبقكلو أف " ككينسي رايت" الفقيو ، كىك ما ذىب إليواالقتصادية أك بيف الدكؿ نفسيا

                                                           
، دار النيضة العربية، "دراسة لضكابطو األصكلية كألحكامو العامة"محمد حافظ غانـ، مبادئ القانكف الدكلي العاـ - 1

. 624، ص 1961ط ثانية، 
. 817، ص المرجع السابؽعمي صادؽ أبك ىيؼ، - 2
3

 .63الطاىر بف أحمد، المرجع السابؽ، ص - 
4
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الدار الكطنية لمدراسات كالنشر كالتكزيع لبناف، ط " دراسة قانكنية في عمـ النزاعات"كماؿ حماد، النزاعات الدكلية - 6
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.  1" عنيؼ بيف كحدات متميزة كلكف متشابيةاتصاؿ" 
الكضع الذم :" فنظرا إلى النزاع المسمح عمى أنو" ركبرت بالستغراؼ"ك" دكرتيجيمس "أما الفقيو 

 أك ، أك ثقافية أك دينية، أك لغكية،تتكاجد فيو مجمكعة مف األفراد سكاء ضمف قبيمة أك مجمكعة عرقية
 أك أم شيء آخر تنخرط في تعارض كاع مع مجمكعة أك ، أك سياسيةاقتصادية، أك اجتماعية،

مجمكعات أخرل معينة ألف كؿ مف ىذه المجمكعات تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ متناقضة فعبل أك تبدك 
. 2"أنيا كذلؾ

 كمف خبلؿ ىذه التعاريؼ يتضح أنو مف الصعكبة تحديد مفيـك مصطمح النزاع المسمح كذلؾ راجع 
.  كاألسس التي يعتمد عمييا كؿ فقيو في تعريفو لمنزاعاختبلفاالتجاىاتإلى 

 المسمح ىك ذلؾ التصادـ القائـ نتيجة عدـ تكافؽ المصالح أف النزاعكمف تـ نخمص إلى القكؿ 
 مما ينتج عنو رغبة كؿ منيما في إقصاء الطرؼ اآلخر ،ككجيات النظر بيف األطراؼ المتنازعة

 أك دينية، أك اجتماعية أك اقتصاديةكتحقيؽ منافعو بغض النظر عف طبيعتيا سكاء كانت سياسية أك 
ىك ذلؾ الخبلؼ القائـ حكؿ نقطة قانكنية أك كاقعة أك تعارض كجيات نظر قانكنية أك مصمحية 

.  بيف دكلتيف (سياسية)
 كمف ذلؾ فإف ىذا المفيـك المكسع لمنزاع المسمح قد ينطبؽ عمى النزاع المسمح الدكلي كالنزاع 

.     أك فئة محددة داخؿ الدكلة ضد نظاـ الحكـةحككـاؿدكليالذم يقكده شعب ضد اؿالمسمح غير 
التعريؼ القانكني لمنزاع المسمح    * ثانيا

عبلكة عمى األحكاـ :" جاء فييا جنيؼ حاالت النزاع المسمح التفاقياتحددت المادة الثانية المشتركة 
 في حالة الحرب المعمنة أك أم نزاع مسمح آخر ينشب االتفاقيةالتي تسرم في كقت السمـ تنطبؽ ىذه 

بيف طرفيف أك أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة حتى كلك لـ يعترؼ أحدىما بحالة الحرب كتنطبؽ 
 أيضا في جميع حاالت االحتبلؿ الجزئي أك الكمي إلقميـ أحد األطراؼ السامية حتى لك لـ االتفاقية

. 3"يكاجو ىذا االحتبلؿ مقاكمة مكسعة
 جنيؼ األربعة الحاالت التي تشمميا المادة الثانية  الممحقبلتفاقياتكيضيؼ البرتكككؿ اإلضافي

تشمؿ النزاعات المسمحة التي تقاتؿ فييا "المشتركة عمى أف الحاالت التي ينطبؽ عمييا البرتكككؿ 

                                                           
. 52، ص  نفسوالطاىر بف أحمد، المرجع- 1
. 34، ص نفسوفاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع - 2
.   األربعة جنيؼالتفاقيات المشتركة 2المادة - 3
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 األجنبي كضد النظـ العنصرية في إطار ممارستيا لحقيا االستعماريةكاالحتبلؿالشعكب ضد الييمنة 
.    1"في تقرير المصير

رغـ أف المادتيف قد أكضحتا الحاالت التي تدخؿ ضمف نطاؽ النزاعات المسمحة الدكلية إال أنيا لـ 
 أف حالة النزاع ىي شرط أساسي كمسبؽ كاعتبرتتحدد معنى النزاع المسمح بشكؿ دقيؽ ككاضح، 

. لتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
   فالنزاع المسمح يتككف نتيجة خبلؼ ناشئ بيف دكلتيف عف طريؽ أفراد قكاتيا المسمحة ضد دكلة 

ف لـ يعترؼ أحدىما بكجكد حالة حرب كميما كانت المدة ،أخرل أك أم شخص قانكني آخر  حتى كا 
. 2التي يستغرقيا النزاع

تمييز النزاع المسمح عف غيره مف المفاىيـ المشابية : لثالفرع الثا
قد يتداخؿ مصطمح النزاع المسمح مع غيره مف المفاىيـ المشابية لو لذلؾ البد مف التمييز بينيـ 

. كتحديد أىـ الفركؽ الكاردة
 المسمح كالتكترنزاع ؿا: أكال

 عمى أنو تمؾ المكاقؼ الصراعية المرحمية التي ال تؤدم بالضركرة إلى المجكء إلى القكة التكتريعرؼ 
. 3المسمحة بؿ ىك نكع مف الميكؿ كالرغبات نحك إظيار سمكؾ يطبع عميو الصراع

ينطكم عمى كجكد حالة مف الخكؼ كالرعب كالشؾ أك تصكر باختبلؼ المصالح كمف تـ فالتكتر
 مرحمة سابقة ألنو لكنو ال يتطكر إلى مكاجية مفتكحة بيف اإلرادات ، الثأرذالرغبة في السيطرة كأخ

.     كما يمكف أف يتزامف معونزاععف تأجج اؿ
   كعميو فإف التكتر ىك حالة مف العداء كالتخكؼ كتبايف في المصالح بيف األفراد أك الفئات مما يكلد 

الرغبة في السيطرة أك االنتقاـ، إال أف ذلؾ ال يتعدل محكر التعارض الفعمي أك الصريح كمف تـ 
فالتكتر قد يككف سابؽ عف النزاع، كما قد يتزامف مع حدكثو ألف األسباب التي تؤدم إلى نشكب 

                                                           
.  الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ4فقرة 1المادة - 1
. 35، ص 2001الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح، مكتب المفكض السامي، جنيؼ، - 2

 .www.ohchr.org: المكقع اإللكتركني- 
، "دراسة مقارنة لبعض مشكبلت الشرؽ األكسط"مينا محمد نصر معركؼ خمدكف ناجي، تسكية المنازعات الدكلية - 3

. 8مكتبة غريب، القاىرة، دكف ذكر سنة النشر، ص
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ذا ما كصؿ التكتر إلى حده األقصى فإف ذلؾ يساعد  التكتر ترتبط بشكؿ أك بآخر بأسباب النزاع كا 
 .1عمى حدكث النزاع

 كقد تككف سببا في حدكثو ذلؾ ، ىك حالة سابقة عف النزاعالتكترمف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح أف 
. اع مسمحنز إذا ما زاد عف طبيعتو يمكف أف يصؿ إلى درجة التكترأف 
النزاع كالصراع : ثانيا

مكاناتيا كبالرغـ اختبلؼ كمف تـ ، اإلرادات الكطنية كالقكميةاختبلؼيقصد بالصراع   أىداؼ الدكؿ كا 
 في كؿ األحياف شكؿ المكاجية المسمحة إذ يمكف يتخذ أنكاع الصراع كصكره إال أنو الاختبلؼمف 

 ، أك مذىبي كما تتنكع كسائمو كأدكاتو بحسب طبيعة المكاجيةاقتصادمأف يككف الصراع سياسي أك 
كأف تتخذ الدكلة الحصار أك التيديد ككسيمة لممكاجية أك باالعتماد عمى المساكمة كاإلغراء أك 

.   2نزاع كبالتالي فإف الصراع ىك مرحمة قد تسبؽ نشكب اؿ،التحريض كالتآمر مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا
رادات متخاصمة يككف اليدؼ مف كرائو ىك تحطيـ الغير جزئيا أك إ تصادـ لقكل كباعتباره  فالصراع

 .كميا، بحيث تتحكـ إرادتو في إرادة الخصـ كمف تـ يمكف أف ينتيي الصراع
- المميزة النادرةنضاؿ مرتبط بالقيـ كالمطالبة بتحقيؽ الكضعيات : " عمى أنو"لكيس مكسر"كقد عرفو 

.  3"حيث تككف أىداؼ الفرقاء تحييد أك إيذاء أك القضاء عمى الخصكـ-القكة كالمكارد
 كخبلصة لذلؾ فإف الصراع حسب ما تقدـ أكسع كأشمؿ مف النزاع ماداـ أنو مرتبط بالقيـ كاألىداؼ 

الغير متكافقة بيف الطرفيف خاصة بيف صناع القرار في المجتمع كبيف معارضيو األمر الذم قد 
. يحدث تصادـ بينيما ينتج عنو حرب

النزاع كالحرب : ثالثا
غالبا ما يتـ تعريؼ الحرب عمى أنيا نزاع مسمح كاسع المدل كالنطاؽ غير محدد في مدتو أك نطاقو 

 إال أف بعض الفقياء فضمكا الخكض في كضع مفاىيـ ليذا المصطمح حتى يمكف ،4المكاني سمفا
. 1تمييزه عف باقي النزاعات

                                                           
1

 .35، المرجع السابؽ، ص فاركؽ محمد صادؽ األعرجي- 
، ص 2010عدناف السيد حسف، نظرية العبلقات الدكلية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، لبناف، ط- 2
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90 
 

ف   فالحرب تحمؿ معنى القتاؿ المسمح أك المكاجية المسمحة بيف طرفيف أك مجمكعة أطراؼ دكلية كا 
 أسبابيا، فيي تصادـ فعمي بكسيمة العنؼ المسمح مف أجؿ حسـ التناقضات الجذرية فيي اختمفت

. 2نقطة النياية في بعض الصراعات الدكلية
نضاؿ مسمح بيف فريقيف متنازعيف يستعمؿ فيو كؿ فريؽ جميع ما :"  كما تعرؼ الحرب عمى أنيا

لديو مف كسائؿ الدمار لمدفاع عف مصالحو كحقكقو أك لفرض إرادتو عمى الغير كالحرب في القانكف 
. 3"الدكلي ال تقـك إال بيف الدكؿ

فالحرب ىي نضاؿ مسمح بيف القكات المسمحة لكؿ مف الفريقيف المتنازعيف يرمي كؿ منيما إلى 
.  4"صيانة حقكقو كمصالحو في مكاجية الطرؼ اآلخر

    مف خبلؿ ىذا التعريؼ نبلحظ أف الحرب قد تتعدل األسباب التي تتخذ منيا الدكؿ كذريعة 
لنشكب الحرب لذلؾ ال يمكف حصر مفيـك الحرب في رغبة الدكؿ في صيانة الحقكؽ كالمصالح ضد 

 . الطرؼ اآلخر، ألنو ليس بالضركرة أف تستقيـ ىذه الحقكؽ مع قكاعد العدالة كحقكؽ اإلنساف
نضاؿ مسمح بيف فريقيف متنازعيف يستعمؿ فييا كؿ :"  عمى أنيا"محمد المجدكب " كما عرفيا الدكتكر

فريؽ جميع ما لديو مف كسائؿ الدمار لمدفاع عف مصالحو كحقكقو أك لفرض إرادتو عمى الغير، أما 
النضاؿ المسمح بيف بعض الجماعات في داخؿ دكلة معينة أك النضاؿ المسمح الذم يقكـ بو إقميـ 

 ضد حككمة الدكلة التابع ليا أك النضاؿ المسمح الذم يعمنو فريؽ مف المكاطنيف بقصد قمب نظاـ ثائر
. 5"الحكـ فبل يعتبر حربا دكلية

نما  كبالتالي فإف مفيكـ الحرب يختمؼ عف النزاع ألنيا ال تتـ في صكرة كاحدة أك بأسمكب كاحد كا 
 أك اقتصادمتشكؿ نتيجة صراعات مسمحة بيف أطراؼ متنازعة بينما النزاع قد يتنكع بيف سياسي أك 

 . 6إيديكلكجي

                                                                                                                                                                             
األصؿ في عبلقة اإلنساف بأخيو اإلنساف ىك السبلـ كليس الحرب إال لحالة طارئة ال تجكز إال في مجاؿ الدفاع - 1

 مف سكرة 190 اآلية" المعتديفكقاتمكا في سبيؿ اهلل الذيف يقاتمكنكـ كال تعتدكا إف اهلل ال يحب :" الشرعي لقكلو تعالى
. البقرة

. 85، ص  السابؽعدناف السيد حسف، المرجع- 2
. 748، ص القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽمحمد المجدكب، - 3
. 85 ، ص  نفسوعدناف السيد حسف، المرجع- 4
. 723، ص نفسو محمد المجدكب، المرجع - 5
. 9مينا محمد نصر معركؼ خمدكف ناجي، المرجع السابؽ، ص - 6
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النزاع كاألزمة : رابعا
ما يؤدم بو إلى نتائج غير مرغكب فييا خاصة إذا ـ األكضاع في مجتمع استقراراألزمة ىي عدـ 

. 1 أك إيجاد حمكؿ ليااحتكائياما كانت األطراؼ المعنية غير قادرة عمى 
   فاألزمة ىي تحكؿ فجائي عف السمكؾ المعتاد مما يترتب عف ىذا السمكؾ تغيرات فجائية تيدد 

 قرارات سريعة حتى ال تنفجراألزمة اتخاذالقيـ كالمصالح الجكىرية لمدكلة األمر الذم يدفعيا إلى 
فاألزمات غالبا ما تككف سابقة عف الحركب إال أنيا تعتبر نتيجة حتمية لذلؾ ، كتتحكؿ إلى صداـ

. 2كىي قد تسكل أك تجمد أك تيدأ
لحظة حاسمة ككقت حرج كحالة عدـ االستقرار تنبئ بحدكث :"  سعد اهلل بأنيا عمر كعرفيا الدكتكر

.  3"تغير حاسـ ككشيؾ
 نشاط مف األنشطة أك انقطاع   كما تعرؼ عمى أنيا فعؿ كرد فعؿ إنساني ييدؼ إلى تكقؼ أك 

. 4"الكضع لصالح مدبره
نزاعات ترتفع إلى الحد الذم تيدد اؿالمجاؿ الزمني الذم تظير فيو :" بأنيا" ككراؿ بيؿ"ىا تعرؼ   ك

". فيو بتغير طبيعة العبلقات القائمة
مجمكعة أحداث تكشؼ عف نفسيا بسرعة محدثة بذلؾ :" فعرفيا عمى أنيا" جأكراف يكف" أما الفقيو 

إخبلال في تكازف القكل القائمة في ظؿ النظاـ الدكلي أكأيا مف نظمو الفرعية بصكرة أساسية كبدرجة 
. 5" تصعيد المكقؼ إلى درجة العنؼ داخمواحتماؿ مع زيادة االعتياديةتفكؽ في الدرجات 
: عناصر األزمة التي تميزىا كتنبئ بقدكميا كتتمخص في" بريتشرميخائيؿ " كقد حدد الفقيو 

 احتماؿتصاعد ،قياـ تيديد لمقيـ األساسية الحالية كالمستقبمية، الظركؼ المحيطة الداخمية كالخارجية"
فرض كقت محدد يككف قصيرا لمتعامؿ مع كؿ ىذه المستجدات ،حدكث أعماؿ عنؼ عسكرية

 .1"كالتيديدات

                                                           
، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ط "األسباب كالتداعيات"عمر عبد الحفيظ شناف، نزاعات الدكؿ الداخمية - 1

. 20، ص 2015
.  كما يمييا71كماؿ حماد، المرجع السابؽ، ص - 2
. 58، ص 2008عمرسعد اهلل، القانكف الدكلي لحؿ النزاعات، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، ط - 3
 .22، ص السابؽعمر عبد الحفيظ شناف، المرجع - 4
بكبكر المطردم، إدارة األزمات في العبلقات الدكلية، المكتب أطارؽ صالح عبد النبي المغربي كمنى رمضاف - 5

. 19، ص 2010العربي الحديث لمنشر، ط 
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اعات تنتيي  نز فاألزمة في مجمميا تشكؿ نكع مف الخطكرة في العبلقات الدكلية ألنيا قد تتحكؿ إلى
إما بالحمكؿ السممية أك عف طريؽ المكاجية العسكرية، فمف خبلليا يتضح مدل تناسب أك تفاكت 

. 2القكل المتصمة بيا
 كخبلصة لذلؾ فإف مصطمح الصراع، الحرب ، التكتر ، األزمة، متقاربة في المعنى كبعيدة في 

 مراحؿ قد تككف متقدمة أك متأخرة لقياـ النزاع، فالعبلقات الدكلية تنطمؽ مف كجكد باعتبارىاالمفاىيـ 
بيف حالة تعارض بيف طرفيف لتتحكؿ إلى رد فعؿ قد يككف عمني أك غير عمني، فتتعقد العبلقة 

 ىذا النزاع ادعائي،مما يؤدم إلى نشكء نزاع قد يختمؼ طابعو بيف سياسي أك إعبلمي أك األطراؼ 
 مما ينتج عنو أزمة سياسية دكلية تستعمؿ فييا ،قد يتحكؿ إلى كسيمة لتيديد السمـ كاألمف الدكلييف
 فتككف النتيجة ، القكة العسكرية أك التيديد بيااستعماؿاألطراؼ جميع الكسائؿ األمر الذم يدفعيا إلى 

.  3 القكات المسمحة باستعماؿال محالة نشكب نزاع مسمح 
مسمح في اؿنزاع تعريؼ اؿ كعميو فإف جميع ىذه المصطمحات تتداخؿ فيما بينيا لتنتيي ب

. تشكؿ كؿ مرحمة عنكاف لكؿ مصطمحأيف مختمفة ىاؿمراحؿ
النزاع المسمح في القانكف الدكلي مفيـك تطكر : نيالمطمب الثا

لقد كانت الحرب مند قركف قديمة الكسيمة الكحيدة لفض النزاعات الدكلية، إال أف النتائج المترتبة عف 
ق مف آثار كخيمة عمى البشرية جعؿ المجتمع الدكلي ينبذ مثؿ ىذه الحمكؿ كيبحث تالحرب كما خمؼ

 مف الحرب إلى النزاع االنتقاؿ إال أف مرحمة االنتياكات،عف طرؽ سممية عميا تضع حد لمثؿ ىذه 
. عرفت العديد مف التغيرات التي سنحاكؿ دراستيا مف خبلؿ الفركع التالية

النظرية التقميدية لمحرب : الفرع األكؿ
 مشركع في العبلقات الدكلية ا أمر"ؽ السابع عشر " لقد كانت الحرب في ظؿ القانكف الدكلي التقميدم

يف في ذلؾ عمى مبدأ سيادة الدكلة كحريتيا المطمقة في خكض أم حرب ضد كؿ دكلة دمستفأنداؾ 
 كمف  فمـ تكف ىناؾ قيكد عمى أساليب القتاؿ بيف الدكؿ المتحاربة،تتعارض مع مصالحيا كأىدافيا

                                                                                                                                                                             
. 60-59، ص 2007محمد نصر مينا، إدارة األزمات كالككارث، المكتب الجامعي الحديث، مصر، ط - 1
ىادم الخضراكم، أبرز قضايا السياسة الدكلية المعاصرة مف خبلؿ المفاىيـ كالبنى، دار الكتب الحديثة، - 2
 .76، ص 2002ط
. 56-55، ص السابؽكماؿ حماد، المرجع - 3
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أجؿ معرفة مدل مشركعية الحرب في القانكف الدكلي التقميدم البد مف التطرؽ إلى الحاالت التي 
تستكجب الدخكؿ في الحرب؟ كما ىك مكقؼ القانكف الدكلي التقميدم مف ذلؾ؟ 

مشركعية المجكء لمحرب :  أكال
 .1 بشرية قديمة عرفت منذ األزؿ كحتمية مشركعة في العبلقات الدكليةاجتماعية الحربظاىرة 
 كلد مع الحضارات اإلنسانية األكلى كرافقيا عمى مدل الزمف ىذه الحرب اجتماعي فيي نشاط 

 .2 القانكف الدكلي التقميدم حؽ لمدكلة ألنيا تدخؿ ضمف شؤكنيا الداخميةاعتبرىا
تصادـ ناشئ بيف القكات المسمحة لمطرفيف ييدؼ إلى صيانة حقكؽ :"  كعرفت الحرب عمى أنيا

.   3كمصالح الطرؼ اآلخر كىي ال تككف إال بيف الدكؿ
صراع مسمح بيف الدكؿ بقصد فرض كجية نظر :"  كعرفيا الدكتكر محمد البشير الشافعي عمى أنيا
يمكف أف نستنتج أىـ ريؼ ا التعقفمف خبلؿ ىذ" سياسية ككفقا لمكسائؿ المنظمة في القانكف الدكلي

: لحرب كالتي تتمثؿ فيخصائصا
 صراع مسمح بيف الدكؿالحرب * 

 كبذلؾ نختمؼ الحرب عف أم صراع مسمح بيف أطراؼ أخرل كالحرب األىمية أكالنشاط المسمح 
نما تنشأ بيف الدكؿ  .4الذم تقكـ بو مجمكعة مف المتمرديف أك القراصنة كا 

 المجكء إلى القكة المسمحة *
كىك األمر المميز لمحرب باعتبارىا نزاع مسمح عف غيرىا مف أنكاع النزاعات الدكلية األخرل التي 
يعرفيا القانكف الدكلي، كنقصد بذلؾ األعماؿ القسرية مف جية ككذا األعماؿ االنتقامية مف جية 

 .5أخرل
 اتجاه إرادة أطراؼ النزاع المسمح إلى قياـ حالة الحرب* 

                                                           
 .14، ص 2010عمي أبك ىاني عبد العزيز العشاكم، القانكف الدكلي اإلنساني، دار الخمدكنية، ط - 1
 ص 2008خديجة بركاني، حماية المدنييف في النزاعات المسمحة غير الدكلية، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة، -2
3. 
. 679عمي صادؽ أبك ىيؼ، المرجع السابؽ، ص - 3
4

 .42 ص  المرجع السابؽ،،حقكؽ اإلنساف أثناء النزاعات المسمحةمنتصر سعيد حمكدة، - 
5

، دار النيضة العربية، القاىرة، ط "المدخؿ، النطاؽ الزماني"حاـز محمد عتمـ، قانكف النزاعات المسمحة الدكلية - 
 .19، ص 2002ثانية، 
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كيظير ذلكباتجاه إرادة األطراؼ المتنازعة مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ إلى قياـ حالة حرب كما 
 .1تستتبعو ىذه األخيرة مف تطبيؽ مبادئ كقكاعد خاصة بقانكف النزاعات المسمحة الدكلية

 بدراستيا ككضع سياسة قانكنية خاصة بيا كىك أمر كاىتـ كرس الفقو التقميدم مسألة الحرب فقد
طبيعي في ظؿ فمسفة القانكف الدكلي التقميدم التي كانت تقكـ عمى مبدأ السيادة المطمقة لمدكلة التي 

. 2ليا حؽ المجكء إلى الحرب كتعبير عف كجكدىا
 أك حماية اعتداء فإذا كاف اليدؼ منيا دفع ،  فمشركعية الحرب نابعة مف الغرض الذم تيدؼ إليو

 استعمار أما إذا كاف الدافع إلييا الرغبة في السيطرة أك الفتح أك ، مشركعةاعتبرت كاضح تابتحؽ 
 فقياء القانكف الدكلي التقميدم في تقسيميـ لمحرب عمى اعتمد لذلؾ ،3الشعكب فتعتبر غير مشركعة

مشركعة لتسكية النزاعات الدكلية ،كاعتبرتالحرب العادلة "الحرب الغير عادلة" ك"الحرب العادلة"فكرة 
، إال أف ىذه النظرية تعرضت لمعديد 4 إلى فكرة السيادة المطمقةاستنادابؿ حؽ طبيعي لمدكلة تمارسو 

مف االنتقادات أىميا أف كؿ دكلة تقدر عدالة قضيتيا كمف تـ تككف الحرب عادلة لكبل الجانبيف، 
إلى ضركرة التمييز بيف قكانيف الحرب " 1645 -1583جركسيكس"األمر الذم أدل بالفقيو اليكلندم 

كحؽ المجكء إلى الحرب مف خبلؿ تكسيع نطاؽ التصرفات األخبلقية كمراعاة االعتداؿ أثناء الحرب 
لقد الحظت في كؿ مكاف مف العالـ المسيحي تيكرا :" الذم جاء فيو" قانكف الحرب كالسبلـ"في كتابو 

في الحرب يندل لو جبيف البرابرة، لقد رأيت الناس يحممكف السبلح ألسباب تافية أك دكف سبب يذكر 
 ككؿ شيء يجرم كما احتراـككجدت أف السبلح عندما يتكمـ ال يعكد لمقانكف اإلليي أك اإلنساني أم 

في حيف يرل الفقيو ،5" كؿ الجرائـالرتكابلك أف الييجاف العاـ يطمؽ األيدم بمكجب مرسـك عاـ 

                                                           
1

، 2017 بف عيسى زايد، التمييز بيف النزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية، أطركحة دكتكراه، جامعة بسكرة، سنة -
. 11ص 

 12، ص 2003سعيد سالـ الجكيمي، مدخؿ لدراسة القانكف الدكلي اإلنساني، دار النيضة العربية،القاىرة، ط-2
. 224المرجع السابؽ، ص ، القانكف الدكلي العاـ، محمد المجدكب- 3
4

 ديف رسمي لمدكلة، فقد كاعتبارىا الديانة المسيحية انتشار مفيـك الحرب العادلة في ظؿ العصكر الكسطى بعد انتشر-
 الديف في اعتباركانت فكرة الحرب العادلة كسيمة لمتكفيؽ بيف الحرب كضركرة ال مفر منيا مف جية كمف جية أخرل 

ىذه المرحمة الحرب كجريمة يعاقب عمييا لذلؾ تـ إجازة المشاركة في الحرب بالنسبة لممسيحي متى كانت عادلة كقد 
.  ىذا المبدأ مف نظرية القانكف الطبيعياستمدت

سييؿ حسيف الفتبلكم، عماد محمد ربيع، مكسكعة القانكف الدكلي اإلنساني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف ط -
. 65، ص 2009

 .22مصطفى كامؿ شحاتو، المرجع السابؽ، ص - 5
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القانكف :" عكس ذلؾ معتبرا أف الحرب ىي خيار ال بديؿ لو لحؿ العبلقات الدكلية كذلؾ بقكلو" ىاؿ"
 اختاركاالدكلي ليس لو أم بديؿ بؿ قبكؿ الحرب دكف مراعاة عدالة أصميا كعبلقة بيف أطرافيا إذا 

. 1" القانكف الدكلي ينشغؿ فقط بدراسة تمؾ العبلقة ألفذلؾ،
 القكاعد المفركضة عمى أطراؼ النزاع المسمح الدكلي في ظؿ القانكف الدكلي التقميدم: ثانيا

 التي نص  تمتمكو الدكلة مضبكط بجممة مف اإلجراءات المجكء إلى الحرب كحؽ طبيعيف مشركعيةإ
: المتمثمة فيعمييا القانكف الدكليك

 اإلعالف السابؽ لمحرب *1
 أف القانكف الدكلي التقميدم يعترؼ بشرعية الحرب فإف ليذه األخيرة إجراءات شكمية البد اعتبارعمى 

 القكة المسمحة مف جانب األطراؼ استخداـمف إتباعيا حتى ترتب آثارىا القانكنية كلك لـ يتـ 
كيعد ىذا المبدأ قديـ ىا، المتنازعة، ىذه الشكمية تمثمت في ضركرة اإلعبلف عف الحرب قبؿ البدء في

 انتياءكاإلعبلف ىك تبميغ مف طرؼ الدكلة إلى الدكلة األخرل يتضمف ، تجاىمتوؿالعديد مف الدكإال أف 
. 2حالة السمـ بينيما كحمت محميا حالة الحرب

 شكمياؿمفيـك كىك ما يجسداؿ كيشترط في اإلعبلف أف يككف كاضحا كيتضمف أسباب المجكء إلييا، 
، 3 خاصة كأف الحرب قد تقـك سكاء تـ اإلعبلف عنيا أـ لـ يتـ، قد يتعارض مع الكاقعلمحرب كالذم

 قرر أيف 1906البمجيكية سنة " جاند" في مجمع القانكف الدكلي في مدينة ة ىذا المبدأتـ صياغكقد 
كجكب بدء الحرب بإعبلف أك بإنذار نيائي مع ترؾ فترة مناسبة بيف تكجيو اإلعبلف أك "المشارككف 

. 4"اإلنذار كبيف بدء األعماؿ الحربية
 كالمتعمقة ببدء 18/10/1907 الىام المؤرخة في اتفاقيةالحرب في عف   كقد بدأ تقنيف اإلعبلف 

األعماؿ الحربية حيث نصت عمى ضركرة كجكد إعبلف سابؽ كاضح ال لبس فيو كيظير اإلعبلف 
: عف الحرب في الشكميف التالييف

                                                           
.  155 ص المرجع السابؽ،محمد بكسمطاف، - 1
ط صبلح الديف أحمد حمدم، دراسات في القانكف الدكلي العاـ، ط أكلى، دار اليدل لمنشر كالتكزيع، عيف مميمة- 2

 .222، ص 2000
رقية عكاشرية، حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة الغير دكلية، أطركحة دكتكراه، جامعة عيف - 3

. 59-58، ص 2001الشمس، سنة 
ضك مفتاح غمؽ، نظرية الحرب في اإلسبلـ كأثرىا في القانكف الدكلي العاـ، ط أكلى، دار الكتب الكطني بنغازم، - 4

. 168، ص 1426
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 . أف يككف اإلعبلف مسببا مف قبؿ الدكلة المعمنة عف الحرب حتى يككف لو أثر مباشر:أكليما
 كذلؾ مف خبلؿ تقديـ إنذار نيائي إلى الدكلة المكجو إلييا اإلعبلف ،إعبلف الحرب المشركط: ثانييما

ال بدأت الحرب بشكؿ ل الدكلة األخربالتزاماتيااتجاهحتى تقكـ ىذه األخيرة بالكفاء   خبلؿ مدة معينة كا 
. 1 فترة اإلنذاربانتياءتمقائي 

 أما بالنسبة لمسألة الميمة التي يتعيف عمى الدكلة أف تمتـز بيا قبؿ البدء في الحرب فكانت محؿ 
 ىكلندا مدة أربعة كعشريف ساعة كأقصى حد قبؿ البدء في العمميات اقترحت فقد ، بيف الدكؿاختبلؼ
 الدكؿ لتتخذ ما تراه مف الزمف ـ األمر الذم فسح المجاؿ أمااتفاؽ إال أف ذلؾ لـ يكف محؿ ،الحربية

 كىك ما قامت بو ألمانيا أثناء الحرب العالمية ،لكي تعمف الحرب عمى الدكلة التي تكد مياجمتيا
.  2الثانية

 بدء الحرب دكف إعالف أك إنذار سابؽ *2
إعبلف الحرب كبيف احتراممبدأ  مف حيث اختمفتإف الممارسة الدكلية التي عرفيا المجتمع الدكلي 

 االلتزاماالتفاقي ىذا المبدأ كذلؾ مف خبلؿ احتراـ فقد شيدت مرحمة الحرب العالمية األكلى انتياكو،
 اتفاقيةلمدكؿ بإعبلف الحرب قبؿ بدئيا، كمف بيف الدكؿ التي تقيدت بالشكميات المنصكص عمييا في 

 نشبت حركب عدة  أيف19ك18، إال أف مصداقية ىذا المبدأ بدأت تتبلشى منذ القرف "الياباف"الىام 
 ،1812دكف سابؽ إنذار إلعبلنيا، كالحرب التي قامت بيف إنجمترا كالكاليات المتحدة األمريكية سنة 

 كما ىاجمت ألمانيا بكلندا بدكف إنذار سابؽ في "البيرك " ك"الشيمي" دكلتيككذا الحرب بيف
31/08/19393 .

 التي كجيت إلى الفقو التقميدم إال أف إعبلف الحرب يعتبر شكمية ال تقـك االنتقادات كبالرغـ مف 
. 4بدكنيا الحرب حتى كلك كانت ىناؾ أعماؿ عسكرية عمى أرض الكاقع

                                                           
. 590ر الشافعي، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص ممحمد البش- 1
. 717عمي صادؽ أبك الييؼ، المرجع السابؽ، ص - 2
. 59، ص السابؽرقية عكاشرية، المرجع - 3

حربا بدكف إعبلف حرب كمف أحدث 107قامت 1870-1700أظير تقريرا بريطانيا أف خبلؿ قرنييف مف الزماف - 
، كقبمو العمميات العسكرية الككرية 1962الحركب التي قامت دكف إعبلف في القرف العشريف غزك الصيف لميند سنة 

.  169 ضك مفتاح غمؽ، المرجع السابؽ، ص -1950سنة 
صبلح الديف عامر، المقاكمة الشعبية المسمحة في القانكف الدكلي العاـ، دار الفكر العربي، القاىرة، دكف ذكر - 4

 . 296تاريخ النشر، ص 
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  تجدر اإلشارة إلى أف مبدأ اإلعبلف عف الحرب الذم أكدت عميو الدكؿ كإجراء شكمي سابؽ قبؿ 
الدخكؿ في الحرب ما ىك إال شرط تنبييي مف أجؿ التحضير لمحرب دكف األخذ بعيف االعتبار 

حقكؽ اإلنساف كممتمكاتو التي تعتبر جزء منيا، ألف مصمحة الدكؿ أنداؾ ىي فكؽ كؿ اعتبار كلعؿ 
 . عدـ التزاـ الدكؿ بيذا الشرط لدليؿ عمى ذلؾ

 بدء الحرب باألعماؿ المباشرة  *3
 القياـ اعتادت إال أف الدكؿ ، أكد القانكف الدكلي التقميديعمى كجكب إعبلف الحرب قبؿ البدء فييا

كىك ما أصبح يعرؼ بالحرب ،باألعماؿ الحربية ضد الدكلة األخرل دكف إنذار أك إعبلف سابؽ
 كرغـ فقداف ىذا النكع مف الحركب إلى الشكمية ، التي تنشب بيف الدكلتيف بشكؿ محقؽقائيةالك

. 1المنصكص عمييا إال أنيا ترتب جميع آثارىا القانكنية
 المبلذ كاعتبارىا القانكف الدكلي التقميدم في مجاؿ مشركعية الحرب اعتمدىارغـ كؿ الشكميات التي ؼ

 أقر القانكف الدكلي المعاصر عكس ذلؾ كنظر إلى الحرب ،الكحيد كالنيائي لفض النزاعات الدكلية
 عمى الطرؽ السممية كاالعتماد تتسـ بنبذ فكرة المجكء إلييا ككسيمة في العبلقات الدكلية ،نظرة مغايرة

.  كبديؿ في مجاؿ العبلقات الدكلية
مصير النظرية التقميدية في القانكف الدكلي المعاصر : الفرع الثاني

 في القانكف الدكلي التقميدم أصبحت كسيمة محظكرة كمحرمة في ة  بعدما كانت الحرب مشركع
القانكف الدكلي المعاصر ىذا التحريـ لـ يكف كليد الصدفة بؿ كاف عصارة جيكد أممية كدكلية إلى أف 

 أك حتى التيديد بيا في العبلقات الدكلية حسب ما ، القكةالستعماؿكصؿ األمر إلى التحريـ الفعمي 
حريـ مر بعدة مراحؿ بداية مف عيد عصبة األمـ إلى ىيئة ت إال أف ىذا اؿ،أقره ميثاؽ األمـ المتحدة

 كمف اجؿ معرفة أىـ المراحؿ التي مر بيا مبدأ التحريـ البد مف التطرؽ إلى النقاط ،األمـ المتحدة
: التالية
مشركعية الحرب قبؿ ميالد ىيئة األمـ المتحدة : أكال

بعد الحركب الدامية التي عاشتيا البشرية في القرف التاسع عشر تضاعفت الجيكد كالمساعي الدكلية 
مف أجؿ إنشاء منظمة عالمية تيتـ بتنظيـ العبلقات بيف الشعكب كالدكؿ كتحقؽ السبلـ المنشكد فتـ 

                                                           
. 797عمي صادؽ أبك الييؼ، المرجع السابؽ، ص - 1
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كاف مف بيف أىدافيا سيادة األمف كالسمـ الدكلييف كنبذ التي ، 1919 عصبة األمـ بتاريخ استحداث
نعاش التعاكف الدكلي .  1الحركب كا 

 فميثاؽ عصبة األمـ لـ يحـر المجكء إلى الحرب تحريما كاضحا كصريحا كلكنو حظر المجكء إلييا 
. 2قبؿ استنفاذ اإلجراءات المنصكص عمييا في ميثاؽ العصبة

ىذه االستثناءات التي جاءت بيا عصبة األمـ تتمخص في الحاالت التي تككف فييا الحرب مشركعة 
: كتتمثؿ في

 مف ميثاؽ 12إذا نشبت الحرب قبؿ عرض النزاع عمى الحمكؿ السممية المحددة في نص المادة * 1
العصبة كتتمثؿ ىذه الحمكؿ في التحكيـ أك التسكية القضائية، أك العرض عمى مجمس العصبة، أك 

بعد عرض النزاع عمى أم مف ىؤالء لكف قبؿ انقضاء مدة ثبلثة أشير بعد صدكر التحكيـ أك 
. القضاء أك تقرير المجمس

 إذا أعمنت الحرب ضد دكلة قبمت قرار التحكيـ أك القضاء أك تقرير مجمس العصبة الصادر *2
. باإلجماع كلك بعد مركر فترة ثبلثة أشير

 االلتزاـ باحتراـ ككفالة السبلمة اإلقميمية أك االستقبلؿ السياسي دكفكؿ حرب تككف مرتكبة * 3
.  3لمدكؿ ضد أم عدكاف خارجي

    إف الدكر الذم لعبتو عصبة األمـ في مجاؿ العبلقات الدكلية ليس بالييف رغـ الظركؼ التي 
نشأت فييا ألنيا استطاعت أف تخفؼ مف المجكء إلى الحرب مف خبلؿ سف قيكد عمى الدكؿ قبؿ 

                                                           
. 7خديجة بركاني، المرجع السابؽ، ص -1
عتبر أف - أحاط ميثاؽ عصبة األمـ المجكء إلى الحرب بجممة مف القيكد التي مف شأنيا أف تعطؿ نشكء الحرب كا 

: الحرب تككف غير مشركعة متى
.  كسبلمة إقميمياباستقبللياكانت حربا عدكانية تشنيا دكلة عضك في العصبة عمى دكلة أخرل عضك فييا مساسا *
المجكء إلى الحرب قبؿ عرض النزاع عمى التحكيـ أك القضاء أك مجمس العصبة أك بعض عرضو لمفصؿ كلكف قبؿ *

. مضي ثبلثة أشير عمى صدكر قرار التحكيـ أك الحكـ القضائي أك تقرير المجمس
 بقرار المجمس الصادر باإلجماع التزمتإعبلف الحرب عمى الدكلة التي قبمت قرار التحكيـ أك القضاء أك * 

. بخصكص النزاع
حالة قياـ حرب بيف دكلتيف إحداىما أك كمتاىما ليست عضكا في العصبة كدعكة المجمس ليما بإتباع اإلجراءات * 

. السابقة كرفض إحداىما ذلؾ كالمجكء إلى الحرب
 ط  الككيت،، عمـ المعرفة"1945دراسة في تطكر التنظيـ الدكلي منذ " حسف نافعة، األمـ المتحدة في نصؼ قرف- 2

 .20، ص 1995
 .388-387، ص2009منتصر سعيد حمكدة، القانكف الدكلي المعاصر، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، ط -3
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تـ الخكض فييا، إالّ أف الدكؿ أنداؾ اعتبرت ميثاؽ العصبة غير كاؼ لمنع المجكء إلى الحرب، لذلؾ 
 قبؿ الحرب العالمية الثانية شاركت فيو دكؿ مف مختمؼ 1928ؽ عمى عقد ميثاؽ باريس سنة إلتفاا

 منع المجكء إلى الحرب ككسيمة كخيار رئيسي ككحيد لحؿ كأكد ىذا اإلتفاؽ عمىأنحاء العالـ 
 منو عمى ضركرة المجكء إلى الحمكؿ السممية كبديؿ لحؿ كؿ 2أكدت المادة ،كما المنازعات الدكلية
. 1"البحث عف الكسائؿ السممية لحؿ المنازعات الدكلية:" النزاعات بقكليا

 أكؿ معاىدة متعددة األطراؼ تندد بصراحة الحرب ككسيمة لحؿ 2"كيمكج–برياف "   كيعتبر اتفاؽ 
النزاعات الدكلية أك أداة تمارسيا الدكؿ األطراؼ لممارسة سياستيا القكمية، مع االحتفاظ بحؽ الدفاع 

. 3الشرعي في حالة االعتداء عمييا
:    تضمف ىذا االتفاؽ المنعقد بباريس مبدأيف أساسيف يتمثبلف في

إف األطراؼ باسـ شعكبيا تندد بالمجكء إلى الحرب لحؿ الخبلفات الدكلية، كترفض المجكء إلى –" 
. الحرب ككسيمة لمسياسية الكطنية في عبلقاتيا

أف األطراؼ تتفؽ عمى أف كؿ النزاعات بينيا ميما كانت طبيعتيا أك أصميا، يجب أف تحؿ -
.  4"بالكسائؿ السممية

 إال أنو لـ يحكؿ دكف قياـ حرب عالمية ،إال أف ىذا االتفاؽ رغـ انضماـ عدد كبير مف الدكؿ إليو
ثانية، كلعؿ سبب عدـ نجاح ىذا االتفاؽ راجع إلى أف ىذا األخير حـر حرب االعتداء ال حرب 

الدفاع عف النفس أك الحرب الرامية إلى إلزاـ دكلة مخمة بالتزاماتيا عمى كجكب احتراميا كمف تـ فإف 
: 5األخذ عمى ىذا الميثاؽ كاف في الجكانب التالية

                                                           
. 109-108، ص 2010ىايؿ عبد المكلى طشطكش، مقدمة في العبلقات الدكلية، دكف ذكر دارالنشر، ط - 1
2

نجمترا -  في الذكرل العاشرة لدخكؿ الكاليات المتحدة األمريكية الحرب العالمية األكلى في صؼ كؿ مف فرنسا كا 
رسالة إلى الشعب األمريكي معربا فييا عف أممو في إتفاؽ الدكؿ حكؿ حظر " برياف"كحمفائيا كجو كزير خارجية فرنسا 

 كتـ إجراء محادثات ثنائية بينو كبيف كزير 1927 مف قبيؿ األعماؿ الغير مشركعة، ككاف ذلؾ سنة كاعتبارىاالحرب 
شاركت فييا العديد مف الدكؿ، كقد نتج عف ىذه المباحثات تكقيع ممثمي " كيمكج"خارجية الكاليات المتحدة األمريكية 
اتفاؽ باريس "أك اسـ " كيمكج–برياف " عمى معاىدة يطمؽ عمييا اسـ 08/1927 /27خمسة عشر دكلة في باريس في 

 ". اتفاؽ التخمي عف الحرب"أك اسـ "

. 211-210محمكد سامي عبد الحميد، قانكف الحرب، المرجع السابؽ، ص - 3
. 158محمد بكسمطاف،المرجع السابؽ، ص - 4
. 725المرجع السابؽ، صالقانكف الدكلي العاـ، محمد المجدكب، - 5
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أنو لـ يحدد الجزاء لمدكلة ، أف ىذا االتفاؽ ال يمـز إال الدكؿ المنضمة إليو ككذا الدكؿ التي أبرمتو-
لـ يحدد بصفة كاضحة معنى الدفاع عف النفس كحاالتو، لذلؾ يبقى عرضة لتفسير كؿ ، التي تخؿ بو

 .دكلة بحسب مصالحيا كأطماعيا
في الحد مف الحركب ككسيمة لحؿ األمـ كبنياية الحرب العالمية تأكدت الشعكبعدـ نجاعة عصبة 

 كيرجع سبب إخفاؽ العصبة في مياميا الدكلية التي أنشأت مف أجميا تحريـ المجكء ،النزاعات الدكلية
اؾ، لذلؾ د الدكؿ الكبرل أفتياالعدد المحدكد لمدكؿ المنضمة إلييا كالتي كانت مف غالبي،كإلى القكة
إنشاء ىيئة عالمية أخرل كبديؿ عف العصبة تتكلى ميمة نشر ضركرة  إلى يةالدكؿالمجمكعة نادت 

 حد ألسمكب القكة، كتـ فعبل إنشاء ىيئة األمـ المتحدة بتاريخ عالسمـ كاألمف الدكلييف عف طريؽ كض
. التي أكدت في ميثاقيا عمى تحريـ المجكء إلى القكة أك التيديد بيا إال في حاالت محددة قانكنا1945
مكقؼ األمـ المتحدة مف نظرية الحرب : ثانيا
 ميثاؽ األمـ المتحدة المجكء إلى القكة أك حتى التيديد بيا في العبلقات الدكلية أمرا محرما لذلؾ اعتبر

يمتنع أعضاء الييئة جميعا في عبلقاتيـ الدكلية عف التيديد :"  منو عمى4نصت المادة الثانية فقرة 
 السياسي ألية دكلة، أك عمى أم االستقبلؿ ضد سبلمة األراضي أك استخداميا القكة أك باستعماؿ

. 1"كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة
" أعماؿ العدكاف" " القكةاستخداـ"  عمى مصطمح اشتمؿ    مف خبلؿ مكاد الميثاؽ نبلحظ أنو 

 القكة يشمؿ المجكء إلى استخداـكيبدك ذلؾ أكسع ألف " الحرب"بدال مف "  القكة المسمحةاستخداـ"
. 2الحرب أك أية طريقة أخرل غير الحرب كالنزاعات المسمحة التي أصبح يعرفيا الكاقع الدكلي

 في مناقشات المجنة الخاصة التابعة لمجمعية العامة لؤلمـ كاختبلؼىذا التغير كاف محؿ جدؿ 
: المتحدة كنتجت عف ىذه المناقشات كجيات نظر مختمفة كالتي نجمميا في اآلتي

 ميثاؽ األمـ كبديؿ عف الحرب يتعدل مفيـك القكة المسمحة ليشمؿ استحدثوأف مفيـك القكة الذم * 1
، كاستند أنصار ىذا االتجاه إلى نص المادة جميع أشكاؿ القكة كقد تبنى ىذا الرأم دكؿ أكركبا الشرقية

نما نصت عمى كؿ انتياؾ مكجو ضد 4 فقرة 2  التي لـ تحصر الصكر المحظكرة الستعماؿ القكة، كا 

                                                           
.  األمـ المتحدة ىيئة مف ميثاؽ2المادة - 1

حفظ السبلـ كاألمف الدكلييف كتحقيقا ليذه الغاية تتخذ الييئة التدابير المشتركة الفعالة :"  عمى1 فقرة 1نصت المادة - 
زالتيا  ".لمنع األسباب التي تيدد السمـ كا 

. 110، ص المرجع السابؽىايؿ عبد المكلى طشطكش، - 2
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سبلمة األراضي أك االستقبلؿ السياسي ألية دكلة، ذلؾ أنو ىناؾ كسائؿ أخرل قد يككف مف شأنيا 
، كمف بيف القرارات المؤكدة لذلؾ 1المساس بكياف كاستقبلؿ الدكلة كالضغكط السياسية كاالقتصادية

 المعركؼ باسـ إعبلف عدـ جكاز التدخؿ في 31/12/1965 الصادر بتاريخ 2131القرار رقـ 
 .2الشؤكف الداخمية لمدكلة كحماية استقبلليا كسيادتيا

 االستعماالت أف مصطمح القكة يفسر بحسب مفيكمو دكف أف يتعدل فاعتبر الثاني االتجاهأما * 2
.  3البلتينيةالغربية كدكؿ أمريكا الدكؿ ذا المكقؼ قتنبتقد األخرل لمقكة المسمحة ك

 التي نصت صراحة عمى 4 فقرة 2    كقد استند أنصار ىذا االتجاه عمى تفسير نص المادة 
الذم يفيد القكة المسمحة، دكف أف يتعدل ذلؾ إلى األشكاؿ األخرل مف التيديدات أك " القكة"مصطمح 

ف كانت ىذه الكسائؿ تشكؿ تيديدا لمسمـ كاألمف العالمي  . العدكاف بشتى أنكاعو، كا 
   فالتأكيد عمى نبذ الحرب كالمجكء إلى الكسائؿ السممية لـ يقتصر عمى ميثاؽ األمـ المتحدة فحسب 

نما تعداىا إلى صدكر قرارات أممية كمكاثيؽ دكلية، كالقرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ  كا 
، احتكل ىذا األخير "أسس السبلـ" كالذم يطمؽ عميو اسـ 01/12/1949 بتاريخ 209المتحدة رقـ 

 .  4عمى جممة مف المبادئ أىميا االمتناع عف المجكء إلى القكة، أك حتى التيديد بيا
 إال أف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة رغـ تأكيده عمى تحريـ المجكء إلى القكة أك حتى التيديد بيا لـ يغفؿ 

 يتخذ، إلى أف خارجيالحؽ الطبيعي لمدكؿ المتمثؿ في الدفاع الشرعي عف نفسيا ضد أم عدكاف 
 مف 51مجمس األمف الدكلي اإلجراءات البلزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف طبقا لنص المادة 

. 5 القكة مف أجؿ الحفاظ عمى السبلـ العالمياستخداـالميثاؽ، كما يمكف لممجمس 
 ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة ميبلد مرحمة جديدة كىامة في مجاؿ تطكير مبدأ تحريـ اعتبر    كىكذا 

المجكء لمحرب التي كانت في عيد سابؽ أمر طبيعي يفرضو كاقع القكم عمى الضعيؼ كلعؿ القيمة 
                                                           

1
يكسؼ حسف يكسؼ،المحاكمات الدكلية المعاصرة لمجرمي الحرب كالتطيير العرقي كجرائـ اإلبادة، المركز القكمي - 

 .105 ص ،2011ط لئلصدارات القانكنية، 
2

 تحت عنكاف إعبلف عدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف 21/12/1965 بتاريخ 20 في دكرة 1231صدر القرار رقـ - 
 صكت كاحد إذ يشير القرار في الديباجة امتناع صكت مع 109 كسيادتيا، بأغمبية استقبللياالداخمية لمدكؿ كحماية 

خطكرة الحالة الدكلية كالتيديد المتزايد لمسمـ العالمي الناجميف عف التدخؿ المسمح كغيره مف األشكاؿ المباشرة أك :" إلى
".  السياسي لمدكؿكاالستقبلؿغير مباشرة لمتدخؿ المنطكم عمى تيديد لمشخصية السيادية 

. 208عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي لحؿ النزاعات، المرجع السابؽ، ص - 3
. 97المرجع السابؽ، صيكسؼ حسف يكسؼ، - 4
.  مف ميثاؽ األمـ المتحدة51-42نص المكاد - 5
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التي يحظى بيا الميثاؽ في المجتمع الدكلي تجعؿ مف مبدأ التحريـ في المجكء إلى الحرب قاعدة آمرة 
 :1 في ىذا الجانب إلى فريقيفانقسـال يجكز االتفاؽ عمى مخالفتيا، إال أف الفقو المعاصر 

 الدكؿ لتكاترقد فسخ " الىام الثالثة "اتفاقية يرل أف اإلعبلف عف الحرب المنصكص عميو في :األكؿ
 . بواألخذعمى عدـ 

 . ال زاؿ يعتبر أف إعبلف الحرب مف قكاعد القانكف العرفي الكاجبة التطبيؽ:لثانيا
 حرب عادلة بدءا اعتبرت 1990كلعؿ مكقؼ الفقو مستمد مف الكاقع العممي ألف حرب الخميج سنة 

 بمكجب انتيائيا الصادر عف مجمس األمف إلى غاية 678مف اإلعبلف عنيا بمكجب القرار رقـ 
.  6872 السبلـ الصادر بمكجب قرار مجمس األمف رقـ اتفاؽ

غير أف ىذه الممارسات الدكلية ال تعكس تبني المجتمع الدكلي المعاصر لفكرة الحرب التقميدية 
 حتى كلك مسمح ألف مفيـك الحرب أصبح ينطبؽ عمى كؿ نزاع ،ككسيمة لفض النزاعات بيف األطراؼ

. 3 الىام الثالثةاتفاقيةلـ يحتـر فييا اإلجراءات المنصكص عمييا في 
 بالحرب مف مفيكميا الشكمي إلى المفيـك المادم انتقؿفالتطكر الذم أصبح يعرفو المجتمع الدكلي 

 كاستبدالياالذم أصبح يطمؽ عميو بنظرية النزاع المسمح، كلعؿ مف أسباب التخمي عف نظرية الحرب 
: 4ىابنظرية النزاع المسمح في ظؿ القانكف الدكلي المعاصر راجع إلى عدة أسباب مف

                                                           
. 91، ص المرجع السابؽمحمد سامي عبد الحميد، قانكف الحرب، - 1
إف مجمس األمف إذ يشير أف كؿ مساعي :"  جاء فيو29/11/1990 المؤرخ في 678قرار مجمس األمف رقـ - 2

 كالقرارات البلحقة ذات الصمة 660 تنفيذ القرار رقـ بالتزامواألمـ المتحدة كجيكدىا في أف العراؽ يرفض الكفاء 
ذ يضع في استخفافاالمشار إلييا مستخفا بمجمس األمف   كاجباتو كمسؤكلياتو المقررة بمكجب ميثاؽ اعتباره صارخا كا 

ذ ، ... التاممقراراتواالمتثاؿ صيانة السمـ كاألمف الدكلييف كحفظيما كتصميما منو عمى تأميف اتجاهاألمـ المتحدة  كا 
 كجميع القرارات البلحقة 660 تاما لمقرار امتثاال العراؽ امتثاؿكيطالب : يتصرؼ بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ

يأذف لمدكؿ ، كيقرر في الكقت الذم يتمسؾ بقراراتو أف يمنح العراؽ فرصة أخيرة كمفتو تنـ عف حسف النية لمقياـ بذلؾ
القررات تنفيذا كامبل كما ىك منصكص 15/01/1990األعضاء المتعاكنة مع حككمة الككيت مالـ ينفذ العراؽ في 

عادة السمـ كاألمف الدكلييف إلى 660 إعبلف بأف تستخدـ جميع الكسائؿ البلزمة لدعـ كتنفيذ القرار 1عميو في الفقرة   كا 
. نصابيما في المنطقة

.  مف ىذا القرار2 عمبل بالفقرة تتخذيطمب مف جميع الدكؿ أف تقدـ الدعـ المناسب لئلجراءات التي - 
 مف إجراءات عمبل بالفقرتيف يتخذيطمب مف الدكؿ المعنية أف تكالي إببلع مجمس األمف تباعا بالتقدـ المحرز فيما - 
".  أف يقرر أف يبقى المسألة قيد النظر-  مف ىذا القرار2-3
. 33 المرجع السابؽ، ص  مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني،عامر الزمالي،- 3
 .11-10خديجة بركاني، المرجع السابؽ، ص - 4
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 نشر السمـ كاألمف الدكلييف كالحفاظ توتطكر المجتمع الدكلي كمحاكلتو إيجاد تنظيـ عالمي ميـ*
عمييما، ىذه اإلرادة الجماعية لمدكؿ كتخكفيا عمى األمف كالسمـ جعميا تتراجع عف فكرة السيادة 
. كتنازليا عف الحؽ في المجكء إلى الحرب الذم كاف معترؼ بو في ظؿ القانكف الدكلي التقميدم

 الدكلية التي تيتـ االتفاقيات حركة التقنيف لقكاعد القانكف الدكلي مف خبلؿ إبراـ العديد مف انتشار* 
 إلييا االنضماـبحقكؽ اإلنساف كحمايتو خاصة في مرحمة النزاعات المسمحة كتسارع الدكؿ مف أجؿ 

لدليؿ عمى ترسيخ فكرة التنازؿ عف مبدأ السيادة خاصة كأف النزاعات المسمحة بأنكاعيا أصبحت 
. خمي لمدكلة المعنيةاتدرس أماـ جيات دكلية بعدما كانت حبيسة القانكف الد

 بحماية اإلنساف خاصة فئة ضحايا النزاعات المناداةتنامي ركح اإلنسانية في نفكس شعكب العالـ ك* 
المسمحة بغض النظر عف طبيعة النزاع كميما كانت أطرافو ألف القانكف الدكلي اإلنساني أصبح ييتـ 

. بحماية الضحايا سكاء كاف المتيـ دكلة أك منظمة أك جماعة
التطكر التكنكلكجي كالتقني لكسائؿ القتاؿ جعؿ مف نظرية الحرب تندثر فبعدما كانت ساحة القتاؿ * 

ف الجكم التي تجاكزت آثارىا المقاتميف كالمكاقع امحددة أصبح القتاؿ مفتكحا بكجكد أسمحة الطير
 .العسكرية لتمس المدنييف العزؿ كمكاردىـ الطبيعية

 القكة أك التيديد بيا  كعدـ استخداـىيئة األمـ المتحدة نص عمى تحريـ ميثاؽ  ككخبلصة لذلؾ فإف 
حركب يندل ليا العالـ  مطمع القرف العشريف شيد ق كمع كسيمة لحؿ النزاعات الدكلية، إال أفاعتبارىا
 ككاف الفاعؿ كالمتسبب فييا الكاليات المتحدة األمريكية التي شنت حرب عمى أفغانستاف في ،الجبيف
 كيعتبر ذلؾ تجاكزا فادحا لميثاؽ األمـ ،2002، كبعدىا الحرب عمى العراؽ في مارس 2001فيفرم 

عمى أف " بكشدبؿ جكرج " بعد التصريح الذم أدلى بو الرئيس األمريكي السابؽ،المتحدة خاصة
الكاليات المتحدة األمريكية عقدت العـز عمى شف حرب مقدسة ضد ما أسماه بالحرب ضد اإلرىاب 

نما تعدت حدكد ، كلـ تقؼ الحركب عند العراؽ كأفغانستاف، سبتمبر11كجاء ذلؾ عقب أحداث   كا 
ذلؾ فأصبح شبح الحرب يحـك حكؿ الدكؿ العربية كاإلسبلمية كسكريا كاليمف كليبيا كغيرىا مف الدكؿ 

.  األخرل أيف تعرضت حقكؽ اإلنساف لجميع أنكاع االنتياكات
 االستثناءات الكاردة عمى مبدأ حظر استعماؿ القكة: الفرع الثالث

أكد ميثاؽ األمـ المتحدة عمى مبدأ عدـ استعماؿ القكة في العبلقات الدكلية حتى يتحاشى قدر 
اإلمكاف المجكء إلى الحرب، خاصة بعدما تأكد العالـ أف الحرب ما ىي إال الكسيمة لسفؾ الدماء 
كدمار البشرية، إال أنو كرغـ التأكيد الذم جاء بو الميثاؽ كثقة المجمكعة الدكلية بعدـ نجاعة ىذا 
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األسمكب نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى مجمكعة مف االستثناءات التي يمكف مف خبلليا المجكء إلى 
 :القكة متى تكافرت شركطيا كحيثياتيا تتمثؿ ىذه االستثناءات في

 تدابير األمف الجماعي الدكلي: أكال
 : مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة عمى النحك اآلتي42جاء النص عمى ىذه التدابير في المادة 

 ال تفي بالغرض أك تبث أنيا لـ تؼ 41إذارأىمجمساألمنأنالتدابيرالمنصكصعمييافيالمادة"
بو،جازليأنيتخذبطريقالقكاتالجكيةكالبحريةكالبريةمناألعمالمايمزممحفظالسممكاألمنالدكليأكإلعادتيإلىنصابو، 
كيجكزأنتتناكليذىاألعمااللمظاىراتكالحصركالعممياتاألخرىبطريقالقكاتالجكيةأكالبحريةأكالبريةالتابعةألعضاء

 . 1"األممالمتحدة
يقصد باألمف الجماعي التدابير الكقائية التي تسبؽ أم عدكاف كالتي قد تحكؿ دكف كقكعو لذلؾ اعتبر 

نما  بعض الفقياء أف فكرة األمف الجماعي ترتبط مع كجكد العدكاف، ألنو ال يستيدؼ جية معينة كا 
 .  2يسعى إلى محاربة كؿ استخداـ غير المشركع لمقكة ميما كاف نكعيا أك شكميا

ىك نظاـ تتحمؿ فيو الجماعة الدكلية مسؤكلية :" أف األمف الجماعي" طمعت الغنيمي"كيرل الدكتكر 
 . 3"حماية كؿ عضك فييا كالسير عمى أمنو مف االعتداء

فمجمؿ ىذه التعاريؼ تستند عمى فكرة منع استخداـ القكة في العبلقات الدكلية مف أجؿ تحقيؽ األمف 
لممجمكعة الدكلية، عف طريؽ كسائؿ تشترؾ في إحداثيا ىذه الدكؿ بمساعدة أجيزة محددة تأخذ عمى 

 .عاتقيا حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كيدؼ أساسي
كعميو نخمص أف األمف الجماعي ىك تنظيـ الستعماؿ القكة بصفة جماعية مف أجؿ مكاجية الدكلة 
شراؼ منظمة دكلية متخصصة لحماية المصالح المشتركة لمجماعة الدكلية،  المعتدية تحت سمطة كا 

 . كمف تـ فأف استخداـ القكة ليس باألمر الذاتي لمدكلة
   كمف بيف األسس التي يعتمد عمييا األمف الجماعي حسب ميثاؽ األمـ المتحدة ما كرد في الفصؿ 

ذلؾ " فيما يتخذ مف األعماؿ في حاالت تيديد السمـ كاإلخبلؿ بو ككقكع العدكاف" السابع تحت عنكاف 

                                                           
 . مف ميثاؽ األمـ المتحدة42نص المادة - 1
2

، ص 2015عبد الباسط محدة، تحديات نظاـ األمف الجماعي لؤلمـ المتحدة، مجمة الفكر، العدد الثاني عشر، - 
526  .

، "دراسة في كؿ مف الفكر العربي اإلسبلمي كالفكر المعاصر"محمد طمعت الغنيمي، األحكاـ العامة لقانكف األمـ - 3
 . 86، ص 1971،منشأة المعارؼ، طالقاىرة
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 مف الميثاؽ تمنح مجمس األمف السمطة التقديرية لكقكع حالة تيديد لمسمـ أك اإلخبلؿ بو 39أف المادة 
 . 421-41أك كقكع أم عدكاف مع النص عمى التدابير الكاجب اتخاذىا بمكجب نص المادتيف 

 : مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أىـ التدابير الكاجب اتخاذىا عمى النحك التالي41    كتنص المادة 
لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ " 

قراراتو كلو أف يطمب إلى أعضاء األمـ المتحدة تطبيؽ ىذه التدابير، كيجكز أف يككف مف بينيا كقؼ 
الصبلت االقتصادية كالمكاصبلت الحديدية كالبحرية كالجكية كالبريدية كالبرقية كالبلسمكية كغيرىا مف 

 ".كسائؿ المكاصبلت كقفا جزئيا أك كميا كقطع العبلقات الدبمكماسية
    فاستخداـ القكة في إطار األمف الجماعي باالستناد إلى الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة 

ىك استثناء عمى المبدأ العاـ الذم يقضي بعدـ استعماؿ القكة، ذلؾ أف مجمس األمف ىك السمطةاآلمرة 
 . 2لتشكيؿ قكة عسكرية تعمؿ تحت إمرتو مف اجؿ مكاجية أم عدكاف ييدد السمـ كاألمف الدكلييف

    كمف تـ فإف نظاـ األمف الجماعي الذم نص عميو ميثاؽ األمـ المتحدة ىك استعماؿ القكة جماعيا 
مف أجؿ مكاجية أكضاع معينة تيدد السمـ كاألمف الدكلي، إال أف استعماؿ القكة سكاء بصفة انفرادية 

لمدكؿ المعتدية أك بصفة جماعية تحت امرأة مجمس األمف فإف ذلؾ يعد مساسا بحقكؽ اإلنساف 
 .  كحرياتو األساسية مف خبلؿ ما يترتب عف ذلؾ مف جرائـ دكلية

 
 الدفاع الشرعي:ثانيا

ىك حؽ طبيعي يتمخص في تمكيف دكلة تعرضت العتداء مسمح مف رد ىذا االعتداء "   الدفاع 
 . 3"بالقكة المسمحة، فيك نتيجة حتمية لمحؽ في البقاء كالمحافظة عمى النفس

 االعتداء يمارسو الشخص لدفع اجتماعي جانب مف الفقو أف الدفاع الشرعي حؽ ككاجب اعتبركقد 
 كىك بذلؾ يسيـ في تفعيؿ تطبيؽ القانكف كتحقيؽ غاية المجتمع في الدفاع أما الجانب ،الكاقع عميو

 : إلى رأييففانقسـاآلخر مف الفقو 

                                                           
1

 ص 1992الجزائر، ط،معمر بكزنادة، المنظمات اإلقميمية كنظاـ األمف الجماعي، ديكاف المطبكعات الجامعية، - 
28. 

2
 أطركحة دكتكراه، جامعة ،صبلح الديف بكدربالة، استخداـ القكة المسمحة في إطار أحاكـ ميثاؽ األمـ المتحدة- 

. 88 ص 2010الجزائر، 
 .61 ص ،المرجع السابؽ، صبلح الديف بكدربالة- 3
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 ألف إرادة المدافع ليست حرة في القياـ بالتصرؼ ، أف الدفاع الشرعي إكراه معنكماعتبر: األكؿالرأم 
نما يقكـ بالفعؿ مكره . كا 

 الدفاع الشرعي كظيفة يمارسيا المدافع نيابة عف الدكلة التي ال يمكنيا رد فاعتبر:الرأم الثاني
 إال أف الرأم الراجح في الفقو يرل أف الدفاع الشرعي يقـك عمى فكرة ، في تمؾ الظركؼاالعتداء

.    1 الكاقع عمى المعتدل عميو كبيف رد الفعؿ الصادر منواالعتداءالمكازنة بيف فعؿ 
 :أما مف الناحية الشرعية فإف الدفاع الشرعي كاجب ألف األصؿ فيو اإلباحة لقكلو تعالى

. 2" عميكـاعتدم عميو بمثؿ ما فاعتدكا" 
حماية ا ؿ ما تراه مناسبتتخذ العرؼ الدكلي بالدفاع الشرعي ألف مف خبللو يمكف لمدكلة أف اعترؼ

مصالحيا لمجرد كجكد ضرر ييددىا، األمر الذم دفع بالمجتمع الدكلي إلى تحديد الدفاع الشرعي 
 تمجأ إليو الدكؿ في الدفاع عف استثناء عصبة األمـ فاعتبرتو كالمعاىدات الدكلية، االتفاقياتفي 

 عمى الحد مف الحركب إال في حالتي الدفاع 1924مصالحيا، كما نص برتكككؿ جنيؼ لسنة 
سنة " لككارنك "اتفاقيات إال أنو لـ يدخؿ حيز التنفيذ، ثـ جاءت ،الشرعي أك تنفيذ أمر عصبة األمـ

. 3"الرايف " اتفاؽ أىميا 1925
كرغـ كؿ التطكرات التي عرفيا مبدأ الدفاع الشرعي إال أنو مكرس بصفة منظمة مف الدكؿ قبؿ 

 خاصة في مجاؿ المعامبلت بيف الدكؿ ،التأكيد عميو في ميثاؽ األمـ المتحدة بصفة صريحة كمطمقة
.  4"كاركليف" كما حدث مع بريطانيا في قضية

                                                           
1

 ، 1992 ط ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الجنائي الدكلي،- 
 .155ص 

. 194سكرة البقرة اآلية - 2
 احتراـيقـك عمى فكرة التحالؼ بيف دكؿ المحكر ألمانيا فرنسا بريطانيا بمجيكا إيطاليا مف أجؿ " الرايف " اتفاؽ- 3

.   أك شف ىجـك عمى ىذه األقاليـاالعتداءالحدكد بينيـ كعدـ 
  حينما قامت الكاليات المتحدة األمريكية بتسخير ثكار كنديكف لمكاجية 1837ترجع إلى سنة " كاركليف"حادثة - 4

 فاستعممتإذ لـ يكف بكسع الكاليات المتحدة األمريكية إيقاؼ الدعـ " نيقارا" بريطانيا عمى الضفة األمريكية لنير 
لنقؿ اإلمدادات مف الضفة األمريكية إلى جزيرة إلى الجانب الكندم فياجمت القكات البريطانية " كاركليف"الباخرة 

الباخرة في كندا كأشعمت فييا النيراف ، كتعد ىذه الحادثة مف بيف الركائز األساسية لحالة الدفاع الشرعي إذ طالبت 
الكاليات المتحدة األمريكية بدفع تعكيضات لجبر األضرار التي لحقت بيا مف قبؿ بريطانيا ىذه األخيرة رفضت ذلؾ 

كاف كفعؿ ضركرم لمدفاع عف النفس كرغـ الخبلؼ الكبير الذم دار بيف بريطانيا " كاركليف"بحجة أف تحطـ الباخرة 
.  ك الكاليات المتحدة األمريكية حكؿ القضية إال أنيما كانتا متفقتاف عمى مبدأ الدفاع عف النفس
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 غير معترؼ بو ككاف ا القكة في العبلقات الدكلية أمراستعماؿكبظيكر ىيئة األمـ المتحدة أصبح 
 أبعاد كثيرة فمنيـ مف يأخذنشر السمـ كاألمف شعارىا، إال أف ىذا المبدأ جاء عاما مما جعؿ تفسيره 

 كمنيـ مف تعداه إلى العبلقات الداخمية رغـ أف ، أف الحظر يشمؿ العبلقات الدكلية فحسباعتبر
يمتنع أعضاء الييئة جميعا في عبلقاتيـ الدكلية :"  حددت العبلقة بصفة صريحة بقكليا2/4المادة 
 السياسي ألية دكلة أك عمى االستفبلؿ ضد سبلمة األراضي أك استخداميا القكة أك باستعماؿالتيديد 

 القكة أكدتو ىيئة األمـ المتحدة استعماؿفتحريـ ، 1"فؽ كمقاصد األمـ المتحدة يتأم كجو آخر ال
  األممالمتحدة،كاعتبرتمف ميثاؽ51كجعمت السمـ كبديؿ لحؿ النزاعات الدكلية مف خبلؿ نص المادة 

 سابؽ ككفؽ تنظيـ اتفاؽ عمى ىذا المبدأ كالذم يجب أف يككف مؤسس عمى كاستثناءالدفاع الشرعي 
.    2محدد

 الدفاع الشرعي حؽ أقره القانكف الدكلي لمجماعة الدكلية مف فاعتبرأما في القانكف الدكلي الجنائي 
.  مسمح شرط أف يككف الدفاع متناسبا مع درجة الدفاعاعتداءأجؿ رد أم 

القياـ بتصرؼ غير مشركع دكليا لمرد عمى :" كعميو فإف الدفاع الشرعي في مفيكمو القانكني ىك
يتـ باستخداـ القكة العسكرية، -رد الفعؿ-تصرؼ غير مشركع كقع ابتداء كفي كبل الحالتيف الفعؿ

كييدؼ إلى دفع أك رد الخطر الجسيـ مف قبؿ المعتدم كالعمؿ عمى إيقافو لحماية أمف الدكلة 
 .3"كحقكقيا األساسية

 الشرعيشركط ممارسة حؽ الدفاع* 1
 . لممارسة حؽ الدفاع الشرعي البد مف تكافر شرطيف ىما العدكاف كالدفاع المكجو ضده

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كالذم 8عرفتو المادة :(الفعؿ الغير مشركع)العدكاف/أ
 :  العدكاف فيحدد شركطتتسنتطرؽ إليو في الفصؿ الخاص بالجرائـ الدكليةكمف تـ

 أف يككف العمؿ العدكاني مسمح*

                                                           
 دكتكراه، جامعة باتنة، سنة الجنائي أطركحةمنى غبكلي، العدكاف بيف القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي - 1

.  45 ، ص2015
يجب عمى أطراؼ النزاع مف شأف إستمراره أف يعرض حفظ السمـ :"  مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى33تنص المادة - 2

كاألمف الدكلي لمخطر أف يمتمسكا حمو باذئ ذم بدء بطريؽ المفاكضة كالتحقيؽ كالكساطة كالتكفيؽ كالتحكيـ كالتسكية 
 ". القضائية أك أف يمجؤكا إلى الككاالت كالتنظيمات اإلقميمية أك غيرىا مف الكسائؿ السممية التي يقع عمييا إختيارىا

.  63، ص المرجع السابؽصبلح الديف بكدربالة، - 3
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 اختمؼ كقد ،1 قكاتيا العسكرية لمكاجية دكلة أخرلباستعماؿ فالفعؿ العدكاني يككف صادر مف دكلة 
 دفاع ضد أم ىجـك مسمح كاقع عمى الدكلة كمنيـ مف اعتبره فمنيـ مف ،الفقياء في تعريفيـ لمعدكاف

. 2تعدل ذلؾ إلى مجرد كجكد تيديد ينبئ بكجكد ىجـك كشيؾ
 أف يككف العدكاف كاقع عمى الدكلة األخرل نابع عف قصد*

 حتى تقـك جريمة العدكاف بركنييا المادم كالمعنكم كمف تـ يسقط مبرر الدفاع الشرعي كمانع 
 .لممسؤكلية

أف يككف العدكاف حاؿ كمباشر / ب
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة جدال كبيرا في تحديد العدكاف كشركطو حتى يمكف ممارسة 51 المادة أتارت

 القكة كحده كاؼ لمدفاع لكف رغـ باستعماؿ جانب مف الفقو أف التيديد ،فاعتبرحؽ الدفاع الشرعي
: ذلؾ يعتبر الدفاع الشرعي كشيؾ الكقكع متى تكافرت العناصر التالية

 . عسكرية كافية تنبئ بكجكد عدكاف كشيؾاستعداداتكجكد -
. أف يككف العدكاف قائـ فعبل كلـ ينتو بعد- 
 
 

 

 كالتي لـ 1962 مف قضية ككبا سنة انطبلقا عمى عنصر العدكاف المباشر استقركاإال أف الفقياء 
. 3تعتبرىا المحكمة نزاع مسمح

 أف يككف العدكاف غير مشركع/ ج

 ".ال دفاع ضد دفاع" كمف تـ ال مبرر لفعؿ الدفاع ألنو ، جريمةـفإذا كاف الدفاع مشركع ال نككف أما
أف يككف العدكاف كاقع عمى الحقكؽ الجكىرية لمدكلة / د

                                                           
1
-Michael Walzer,Guerres justes et injustes ,éditions gallinard, Paris, 2006,p. 242 . 

 .242أحمد بشارة مكسى، المرجع السابؽ، ص - 2
عمى إقتراح المخابرات " إيزنياكر" عندما كافؽ الرئيس األمريكي 1960 مارس 17بدأ التخطيط ليذه العممية في - 3

فقامت الكاليات المتحدة " كاسترك" األمريكية بدعـ المعارضة الككبية ضد النظاـ الشيكعي الجديد في ككبا بزعامة 
مف أجؿ ضرب القكاعد الجكية الككبية إال أف العممية باءت بالفشؿ " بغكاتيماال" األمريكية بتدريب المعارضة الككبية

كىـ جماعة مف المرتزقة أف المخابرات األمريكية " باتيستا"كبعد التحقيؽ مع األسرل تبيف أف جميعيـ مف أنصار 
 30-10-2016:االطبلع تاريخ http:// Ar. Wikipedia.orgالمكقع اإللكتركني . دربتيـ
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 عمييا كالحؽ في السبلمة االعتداء الحقكؽ التي ال يمكف 2حدد ميثاؽ األمـ المتحدة في المادة 
.  1اإلقميمية كالحؽ في تقرير المصير

 الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الخاص بتعريؼ العدكاف 3314 كما يعتبر القرار رقـ 
. 2 لمدكلةاإلقميمية يمس بالمصالح االعتداءالدفاع الـز ماداـ أف 

شركط فعؿ الدفاع * 2
 :، تفصيميما فيما يميتتمثؿ شركط فعؿ الدفاع في عنصرم المزـك كالتناسب

 زـكػؿػاؿ/ أ
 إذ البد أف يككف الدفاع الزما لدفع الخطر كىي رخصة منحيا ، كىناؾ مف يعبر عنيبالضركرة

: كلمزكـ شركط تتمثؿ في3لبلنتقاـالقانكف لممدافع مف أجؿ رد العدكاف كليس 
 
 أف يككف فعؿ الدفاع الكسيمة الكحيدة لصد العدكاف*

ا فبل يمكنيا المجكء إلى القكة،  الكاقع عميواالعتداءذلؾ أف الدكلة إذا ما كجدت كسيمة أخرل لدفع 
 .كلعؿ تقدير ذلؾ راجع إلى الدكلة المعتدل عمييا

 أف يكجو الدفاع إلى مصدر الخطر*
 ،نالعدكاف الكاقع مف الدكلة يقابمو رد مف الدكلة األخرل دكف أف يتعدل ذلؾ إلى الدكؿ المحايدة لياإ

دفاع كما حدث مع  اؿؿمف أجإال أف الكاقع أتبت أف كثير مف الدكؿ تنتيؾ حدكد الدكلة المحايدة 
. 4 لحدكد بمجيكا خبلفا لما تعاىدكا عميوانتياكياألمانيا عند 

                                                           
يمتنع : "  بساف فرانسيسكك عمى26/07/1945 مف ميثاؽ األمـ المتحدة الصادر بتاريخ 2/4نصت المادة - 1

 ضد سبلمة األراضي أك استخداميا القكة أك باستعماؿأعضاء الييئة جميعا في عبلقاتيـ الدكلية عف التيديد 
".    السياسي ألية دكلة أك عمى كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدةاالستقبلؿ

الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  27دكرة 14/12/1974 المؤرخ في 3314رقـ  الجمعية العامة قرار- 2
 القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ما ضد سيادة دكلة أخرل استعماؿالعدكاف ىك "  منو 1في تعريفيا لمعدكاف جاء في المادة 

....".   السياسي أك بأية صكرة أخرل تتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة كفقا لنص ىذا التعريؼاستقبللياأك سبلمتيا أك 
. 242أحمد بشارة مكسى، المرجع السابؽ، ص - 3
ككزير " غكستاؼ شتريسيماف"  بسكيسرا تمت بيف كزير خارجية ألمانيا 1925المنعقدة بتاريخ " لككارنك" معاىدة - 4

تضمنت المعاىدة أف تتعيد الدكؿ المجاكرة " ستانمي بالدكيف" كرئيس كزراء بريطانيا " أريستيد برياف" خارجية فرنسا 
يطاليا كمكقعيف عمى انتياكياكالتزاـكىي فرنسا كبمجيكا كألمانيا بمعاممتيا كمنطقة محـر   بالمساعدة االتفاقية بريطانيا كا 
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 أف يككف الدفاع مؤقت*
 قبؿ الشركع في أم اتخاذىا مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة عمى التدابير الكاجب 51 نصت المادة 

 إال أف اإلجراءات ،"بير البلزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلييفاأف يتخذ مجمس األمف التد" دفاع بقكليا
 .  1المتطمبة أماـ مجمس األمف تستمـز كقت طكيؿ ألف القرار ال يتخذ إال بإجماع األعضاء

 التناسب* ب
 كيرجع ذلؾ ، كفعؿ الدفاعاالعتداءيقصد بالتناسب في القانكف الكطني المكازنة كالتحقؽ مف خطر 
. 2 أفعاال غير مشركعةبارتكابوإلى الظركؼ المحيطة بالشخص إذ ال يمكنو التخمص منيا إال 

أما في القانكف الدكلي فيقصد بالتناسب أف يككف استخداـ القكة في فعؿ الدفاع متناسبا مع حجـ 
 .   3العدكاف مف حيث الجسامة ككسيمة الدفاع

 
 

رقابة مجمس األمف * 3 
 مف ميثاؽ ىيئة 39 لمجمس األمف صبلحية تقرير حالة الدفاع الشرعي بمكجب المادة الميثاؽمنح

:  كلمقياـ بذلؾ البد مف تكافر جممة مف اإلجراءات كالمتمثمة في،األمـ المتحدة
 إخطار مجمس األمف*

 الدكلة المعتدل عمييا تقديـ إخطار لمجمس األمف بناءا عمى حقيا في ممارسة الدفاع يتعيف عمى
 كما يصح ألم عضك مف أعضاء الييئة ،الشرعي سكاء كانت ليا مصمحة مباشرة أك غير مباشرة

 . 4إخطار مجمس األمف إذا ما كاف األمر يتعمؽ باألمف العاـ
 فحص التقرير المقدـ إلى مجمس األمف*

                                                                                                                                                                             

تصرة ف قكات التحالؼ الـاحتمتوكىي جزء مف غرب ألمانيا " صارت رينبلندا" في صد أم عدكاف مسمح عبر الحدكد 
. بعد الحرب العالمية األكلى

- The Treaties of Locarno 1925 ,www.fransamaltingeusau.com. 
. 65-64منى غبكلي، المرجع السابؽ، ص- 1
. 242، ص  السابؽأحمد بشارة مكسى، المرجع- 2

3- Touscoz Jean, droit international, presses universitaires de France, 1993, p.278. 
4

يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ أك إخبلؿ "  مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة عمى 39تنص المادة - 
 مف تدابير طبقا ألحكاـ اتخاذهبو أك كاف ما كقع عمبل مف أعماؿ العدكاف كيقدـ في ذلؾ تكصياتو أك يقرر ما يجب 

".  لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف أك إعادتو إلى نصابو42-41المادتيف 
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يتعيف عمى مجمس األمف فحص التقرير المقدـ إليو مف طرؼ الدكلة المعتدل عمييا مف أجؿ تقرير 
.  التدابير البلزمة لكفالة السمـ كاألمف الدكلييفكاتخاذتكافر حالة الدفاع الشرعي مف عدميا 

 كقبكؿ القرار طبقا احتراـم فما عمى الدكؿ سكل فعؿ مجمس األمف قراره بكجكد حالة عدكاف اتخذفإذا 
فإف ذلؾ " الفيتك" أحد األعضاء حقيـ فياستعمؿ أما في حالة ما إذا ،1 مف الميثاؽ25لنص المادة 

 ألف قرارات المجمس ليست إجراءات عسكرية فحسب بؿ ،ال يعني بالضركرة عدـ كجكد حالة عدكاف
.  2اقتصاديةيمكف أف تككف عقكبات 

 حالة الكفاح المسمح مف أجؿ تقرير المصير: ثالثا
 اعتبر القانكف الدكلي أف حؽ تقرير المصير مف بيف الحقكؽ المعترؼ بيا مف قبؿ الجماعة الدكلية، 
كىذا نظرا لميدؼ الذم تسعى إليو الدكؿ الكاقعة تحت االستعمار مف أجؿ استعادة حريتيا كيعد ىذا 

الحؽ معترؼ بو في مجاؿ حقكؽ اإلنساف بؿ كيأتي عمى رأس الحقكؽ، كما أباح ميثاؽ األمـ 
المتحدة استعماؿ القكة مف طرؼ الدكؿ الكاقعة تحت االستعمار لمدفاع عف حقيا في تقرير المصير، 

 .كالذم سكؼ نتطرؽ إليو بالتفصيؿ في المطمب الثالث
  صكر النزاعات المسمحة الدكلية:المطمب الثالث

بعدما تأكدت المجمكعة الدكلية مف خطكرة النزاعات المسمحة كأثرىا عمى حقكؽ اإلنساف سطرت ليا 
قانكف خاص بيا يعرؼ بالقانكف الدكلي اإلنساني الذم يعنى بيا النكع مف النزاعات المسمحة، إال أف 
ىذه األخيرة تختمؼ بحسب اليدؼ الذم تسعى إليو مف جية كبحسب األطراؼ القائمة عمييا مف جية 

أخرل، لذلكتتنكع ىذه النزاعات المسمحة الدكلية إلى حرب معمنة أك حرب غير معمنة،االحتبلؿ 
الحربي كحركب التحرير الكطنية، كمف أجؿ معرفة طبيعة ىذه النزاعات البد مف التطرؽ إلييا 

 : بالتفصيؿ في الفركع التالية
 الحرب المعمنة كالحرب الغير معمنة: الفرع األكؿ

 لقد كاف لمقانكف الدكلي التقميدم بصمة كاضحة في مجاؿ االعتراؼ بمشركعية الحرب في مجاؿ 
النزاعات الدكلية بيف األطراؼ المتنازعة، كمف تـ فإف حؽ الدكلة بشف الحرب يعتبر لصيؽ بمبدأ 

                                                           
يتعيد أعضاء األمـ المتحدة بقبكؿ قرارات مجمس األمف كتنفيذىا "  مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى 25تنص المادة - 1

".  كفؽ ىذا الميثاؽ
لمجمس األمف أف يطمب إلى أعضاء األمـ المتحدة تطبيؽ "  مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة عمى 41تنص المادة - 2

ىذه التدابير كيجكز أف يككف مف بينيا كقؼ الصبلت االقتصادية كالمكاصبلت الحديدية كالبحرية كالجكية كالبريدية 
".  كالبرقية كالبلسمكية كغيرىا مف كسائؿ المكاصبلت كقفا جزئيا أك كميا كقطع العبلقات الدبمكماسية
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، إال أف نظرة القانكف الدكلي المعاصر إلى الحرب تغيرت بظيكر ىيئة األمـ المتحدة التي لـ 1السيادة
نما ربطت المجكء إلييا بشركط قانكنية محددة سمفا  . تحـر المجكء إلى القكة بصفة صريحة، كا 

   كقد تـ تناكؿ ىذا النكع مف الحركب المعمنة أك غير المعمنة كشركطيا المنصكص عمييا في 
 .القانكف الدكلي ككذا االتفاقيات المنظمة ليا في المطمب الثاني مف ىذا الفصؿ

االحتالؿ الحربي : الفرع الثاني
 الحربي مف بيف صكر النزاعات المسمحة الدكلية فحدد القانكف الدكلي حاالتو كالشركط االحتبلؿيعد 

 في ظمو مع التقيد التاـ بشركط الحماية الكاجب تكافرىا لؤلشخاص المتكاجديف عمى احترامياالكاجب 
 القانكني اإلطار تـ صكره كلمعرفة ذلؾ البد مف تحديد ماىية االحتبلؿ ك،ـ محؿ االحتبلؿماإلقؿ

. الكاجب إتباعو في ظؿ ذلؾ
 
 

 مفيـك االحتالؿ الحربي :أكال
 الخاصة بقكانيف 1907 الىام لسنة التفاقية مف الئحة الحرب البرية المرفقة 42 عرفت المادة 

تعتبر أرض الدكلة محتمة حينما تككف السمطة الفعمية لجيش :" الحرب كأعرافيا االحتبلؿ عمى أنو
.  2" كال يشمؿ االحتبلؿ سكل األراضي التي يمكف أف تمارس فييا ىذه السمطة بعد قياميا،العدك

   فاإلقميـ المحتؿ ىك كؿ إقميـ يخضع لسمطة قكات العدك، كمف تـ ال يمكف الخمط بيف االحتبلؿ 
(occupation) كبيف الغزك(invasion.) 

 استمرار مع ىادخكؿ القكات المسمحة لدكلة ما إقميـ دكلة أخرل بالقكة أك بدكف رضا" فالغزك ىك
 احتبلال كينتيي األمر بخركج القكات الغازية كال يصبح الغزك ،المقاكمة في اإلقميـ الذم تعرض لمغزك

إال عندما تصبح الحككمة في اإلقميـ محؿ الغزك غير قادرة عمى ممارسة السمطة عمى إقميميا 
حبلؿ الدكلة القائمة   .3" محؿ السمطة الشرعيةباالحتبلؿكا 

                                                           
1

ما بيف االعتبارات القانكنية " الكجيز في القانكف الدكلي اإلنسانيببلؿ عمي النسكر رضكاف محمكد المجالي، - 
 .76، ص 2012، أكاديميكف لمنشر كالتكزيع،عماف، ط "كالسياسية جكانب نظرية كتطبيقية

:  المكقع اإللكتركني1907 قكانيف كأعراؼ الحرب البرية المؤرخة في باحتراـ الىام الخاصة اتفاقية مف 42المادة - 2
www.icrc.org 

خمؼ رمضاف ببلؿ الجبكرم، السيادة في ظؿ االحتبلؿ، المجمة اإللكتركنية، مركز الدراسات اإلقميمية، العدد - 3
.  10، ص 2007السادس، سنة 
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كمف تـ فإنو في حالة الغزك ال يتمتع الغازم بنفس حقكؽ المحتؿ ما داـ أنو لـ يتكصؿ إلى السيطرة 
.  1التامة عمى اإلقميـ

نما حددت القكاعد التي تسرم عمى ؼ 1949 جنيؼ الرابعة لسنة اتفاقيةأما  لـ تعرؼ االحتبلؿ كا 
ال يحـر األشخاص المحميكف الذيف يجدكف :"  التي تنص عمى أنو47األراضي المحتمة في المادة 

 سكاء بسبب أم تغيير يطرأ االتفاقية بيذه االنتفاعفي أم إقميـ محتؿ بأم حاؿ كال بأية كيفية مف 
 يعقد بيف اتفاؽ األراضي عمى مؤسسات اإلقميـ المذككر أك حككمتو أك بسبب أم الحتبلؿنتيجة 

أككذلؾ بسبب قياـ ىذه الدكلة بضـ كؿ أك جزء مف األراضي ، سمطات اإلقميـ المحتؿ كدكلة االحتبلؿ
. 2"المحتمة

 عمى أنو في حاالت االحتبلؿ بجميع 1949 جنيؼ لسنة التفاقياتكما نصت المادة الثانية المشتركة 
.  3 جنيؼ حتى كلك لـ يكاجو ىذا االحتبلؿ مقاكمة مسمحةاتفاقياتأنكاعو تطبؽ 

 إقميـ باقتحاـ يكجد عندما تقـك قكات الغزك ،ىك مرحمة مف مراحؿ الحرببذلؾ  الحربي فاالحتبلؿ
قامة سمطة عسكرية محؿ الحككمة ،دكلة معادية كىزيمتيا  كمف تـ الييمنة عمى اإلقميـ أك جزء منو كا 

. 4الشرعية
تمكف قكات دكلة محاربة مف دخكؿ إقميـ العدك :"  عمى أنو"عمي صادؽ أبك ىيؼ"كعرفو الدكتكر 

. 5"كالسيطرة عميو كمو أك بعضو بصفة فعمية
دخكؿ إقميـ العدك كالسيطرة عميو بحيث :"  إلى القكؿ أف االحتبلؿ ىك"محمد غانـ"كيذىب الدكتكر 

. 6"يستتب األمر لممحتؿ الذم يتمكف مف السيطرة بشكؿ فعمي عمى اإلقميـ المحتؿ
متى يفكؽ الغزك مف االستيبلء عمى إقميـ العدك بقصد االستحكاذ :" فعرفو عمى أنو" أكبنيايـ" أما 

عميو بصفة مؤقتة عمى أم حاؿ مف األحكاؿ كيبيف الفرؽ بيف كؿ مف الغزك كاالحتبلؿ مف كاقعة 
 .1"إقامة المحتؿ نكعا مف اإلدارة األمر الذم ال يقـك بو الغازم

                                                           
. 723-722عمي صادؽ أبك ىيؼ، القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - 1
. 1949 جنيؼ الرابعة لسنة اتفاقية مف 47المادة - 2
. 294 ، ص2011ط ، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيعأحمد سي عمي، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، - 3
. 22، ص  السابؽخمؼ رمضاف محمد ببلؿ الجبكرم، المرجع- 4
. 826، ص المرجع السابؽعمي صادؽ أبك ىيؼ، - 5
. 509، ص 1954، ط محمد حافظ غانـ، األصكؿ الجديدة لمقانكف الدكلي العاـ، مطبعة النيضة، مصر- 6
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كمع تبلشي فكرة المجكء إلى القكة كتحريميا بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة أصبح االحتبلؿ الحربي 
. 2جريمة عدكاف متى كانت خارج اإلطار المحدد في ميثاؽ األمـ المتحدة

 القكة باستعماؿ   كعميو فإف االحتبلؿ الحربي في مفيكمو العاـ ىك غزك محقؽ كاقع عمى إقميـ محدد 
حبلؿ قكات االحتبلؿ محؿ السمطة الشرعية .   العسكرية كا 

 االحتالؿ صكر:ثانيا
:   ما يمي يتنكع االحتبلؿ إلى عدة أشكاؿ تتمثؿ في

 االحتالؿ المؤقت* أ
 دكلة أخرل أك باحتبلؿ كيقع ىذا النكع عندما تقـك دكلة ما ، السمميباالحتبلؿكىناؾ ما يطمؽ عميو 

 الكاقعة عمييا كيعتبر ىذا بااللتزامات منيا أك مف أجؿ إجبارىا عمى الكفاء انتقاماجزء مف إقميميا 
 اتفاؽ أما إذا لـ يحصؿ أم، مبرمة بيف الدكلتيفاتفاقيةاالحتبلؿ مشركع إذا كاف منصكص عميو في 

. 3ير مشركعغبشأف ذلؾ فيصبح االحتبلؿ 
 لتدخمياالحتالال*ب

 دكلة أخرل مف اجؿ إجبارىا عمى إتباع منيج سياسي ضد يحدث عندما تقـك دكلة بالتدخؿ العسكرم 
. 4 عند تدخؿ دكؿ حمؼ كارسك1968معيف، كما حدث مع تشيككسمكفاكيا سنة 

  العسكرماالحتالؿ* ج
 الحربي كالجزء األساسي مف النظاـ القانكني المتعمؽ بيذا ،باالحتبلؿ يسمى ىذا النكع مف االحتبلؿ

 الخاصة 1907 الىام الرابعة المؤرخة في باتفاقيةالنكع مف االحتبلؿ مدرج في البلئحة الممحقة 
 المتعمقة بحماية 1949 جنيؼ الرابعة المؤرخة في اتفاقيةبقكانيف الحرب البرية كأعرافيا، ككذا 

األشخاص المدنييف أثناء النزاعات المسمحة، إضافة إلى البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 
.   5المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدكلية1977

                                                                                                                                                                             
1

مع دراسة تطبيقية لحالة " الحقكؽ كالكاجبات" زياد عبد المطيؼ سعيد القريشي، االحتبلؿ الحربي في القانكف الدكلي- 
. 44، ص 2007ط القاىرة، العراؽ، دار النيضة العربية، 

2
 .  مف ميثاؽ األمـ المتحدة4 فقرة 2المادة - 

. 296أحمد سي عمي، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 3
. 11، ص السابؽخمؼ رمضاف محمد ببلؿ الجبكرم، المرجع - 4
، 2008كامراف الصالحي، قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالتعامؿ الدكلي، مؤسسة مككرياني لمبحكث كالنشر، ط - 5

.  82ص 
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 الحربي لالحتالؿ القانكني اإلطار:ثالثا
 أف االحتبلؿ الحربي ىك خضكع فعمي إلقميـ أك أرض معينة لسيطرة 1907 الىام لسنة اعتبرتاتفاقية

 الىام تأكدت اتفاقية مف 42األجنبي بصفة كاقعية كلعؿ مبدأ السمطة الفعمية الذم جاءت بو المادة 
.  1 جنيؼ الرابعةاتفاقيةمرة أخرل بمكجب 
نما ييدؼ إلى تنظيـ حالة كاقعية لبلحتبلؿ فالتنظيـ القانكني   الحربي ال يعطيو الشرعية القانكنية كا 

عطاء نكع مف التكازف بيف صبلحية سمطة االحتبلؿ في إدارة شؤكف  تتمثؿ في حالة االحتبلؿ كا 
المناطؽ الكاقعة تحت سيطرتيا الفعمية التي منحيا إياىا كبيف مراعاة حقكؽ سكاف األراضي الكاقعة 

.  2تحت االحتبلؿ كما تكفره مف حماية قانكنية ليـ
:  الحربي يحكمو مبدأيف ىمافاالحتبلؿ

 .عدـ جكاز ضـ إقميـ محتؿ بالحرب كمف تـ ال يمكف التصرؼ فيو بأم شكؿ مادامت الحرب قائمة-
تحديد االحتبلؿ الحربي باإلقميـ المحتؿ كبالتالي ال يمكف لممحتؿ تغيير القكانيف السائدة عمى - 

 . 3أراضيو
 جنيؼ الرابعة العبلقة التي تككف بيف الدكلة المحتمة كدكلة االحتبلؿ مف خبلؿ اتفاقية   كما حددت 

: تحديد القكاعد العامة التي تسرم عمى ىذا اإلقميـ في النقاط التالية
تبقى التشريعات الجزائية التي كانت سائدة عمى األراضي المحتمة نافذة مع مكاصمة محاكـ - 

 .4األراضي المحتمة عمميا بصفة عادية إال إذا قررت ىذه األخيرة إلغاؤىا أك تعطيميا لضركرة العدالة
 قكانيف جزائية فبل تسرم في حؽ السكاف محؿ االحتبلؿ إال بعد بإصدارإذا قامت دكلة االحتبلؿ - 

 .نشرىا كتبميغيا ليـ بالمغة السائدة لدييـ عمى أال يككف ليذه األحكاـ أثر رجعي
                                                           

.   جنيؼ الرابعةاتفاقية مف 1 فقرة 6المادة - 1
. 81، ص نفسوكامراف الصالحي، المرجع - 2
.  144سييؿ حسيف الفتبلكم كعماد محمد ربيع، المرجع السابؽ، ص - 3
تبقى التشريعات الجزائية باألراضي المحتمة نافذة ما لـ تمغيا دكلة :"  جنيؼ الرابعةاتفاقية مف 64تنص المادة - 4

 األخير االعتبار، كمع مراعاة االتفاقيةاالحتبلؿ أك تعطميا إذا كاف فييا ما ييدد أمنيا أك يمثؿ عقبة في تطبيؽ ىذه 
كلضركرة ضماف تطبيؽ العدالة عمى نحك فعاؿ تكاصؿ محاكـ األراضي المحتمة عمميا فيما يتعمؽ بجميع المخالفات 

. المنصكص عنيا في ىذه التشريعات
عمى أنو يجكز لدكلة االحتبلؿ إخضاع سكاف األراضي المحتمة لمقكانيف التي تراىا مناسبة لتمكينيا مف الكفاء - 

 كتأميف اإلدارة المنتظمة لئلقميـ كضماف أمف دكلة االحتبلؿ كأمف أفراد كممتمكات االتفاقية بمقتضى ىذه بالتزاماتيا
".    قكات إدارة االحتبلؿ ككذلؾ المنشآت كخطكط المكاصبلت التي تستعمميا
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إذا كانت القكانيف الجزائية التي تصدرىا دكلة االحتبلؿ مخالفة يجكز ليذه األخيرة تقديـ المتيميف - 
أماـ المحاكـ العسكرية غير السياسية بتشكيمة قانكنية عمى أف تككف ىذه المحاكـ عمى أراضي البمد 

 .1 في البمد المحتؿاالستئناؼالمحتؿ كيفضؿ عقد محاكـ 
   كخبلصة لذلؾ فإف االحتبلؿ الحربي ىك حالة قانكنية مؤقتة ال تنتقؿ فييا السيادة إلى دكلة 

نما ليا حؽ إدارة ىذا اإلقميـ فحسب كمف تـ ال يمكنيا المساس بالنظاـ القانكني السائد ، االحتبلؿ كا 
في اإلقميـ المحتؿ أك ببنيتو البشرية، ىذا كأف األشخاص الكاقعيف تحت االحتبلؿ يتمتعكف بالحماية 

 الصارخة لحقكؽ لبلنتياكاتالمنصكص عمييا في القانكف الدكلي اإلنساني، حتى ال تككف عرضة 
 . لممارستياباإلنساف التي تعتبر النزاعات المسمحة الدكلية بما فييا االحتبلؿ الحربي المكاف الخص

حركب التحرير الكطنية : ثالثالفرع اؿ
لـ يعترؼ المستعمر األكركبي في عبلقتو مع الشعكب المحتمة بضركرة تطبيؽ القكاعد القانكنية 

 أف ىذه العبلقة تخضع لمقانكف الكطني، إال أف الحركب العالمية التي عرفيا اعتبارالدكلية عميياعمى 
المجتمع الدكلي كتمسؾ الشعكب بحقيا في تقرير مصيرىا كالنضاؿ مف أجؿ التحرر دفع بالمجتمع 

 أف تقييد حرية اعتبرتميثاؽ األمـ المتحدة التي  مف2 فقرة 1المادة الدكلي إلى تأكيد ىذا الحؽ في 
 .2 لميثاقيا األممي كشكؿ مف أشكاؿ التيديد لؤلمف كالتعاكف الدكليانتياؾ حقكقو ىك كانتياؾاإلنساف 

مفيـك حركات التحرير الكطني     : أكال
يعتبر الحؽ في تقرير المصير الذم تسعى حركات التحرر الكطني لتجسيده مف بيف حقكؽ اإلنساف 

مرتبط بحؽ اإلنساف في الحرية الذم يمكف أف تككف فيك األساسية التي نص عمييا القانكف الدكلي، 
حمقة كصؿ بيف جميع حقكؽ اإلنساف ،كبذلؾ يعتبر السيطرة األجنبية سببا في منعو مف ممارستيا

 إختمؼاألخرل التي ترتبط ممارستيا بزمف الحرب، كنظرا لؤلىمية الكبرل التي يكتسييا ىذا الحؽ 
 راجع االختبلؼ كضع تعريؼ محدد لمحركات التي تناضؿ مف أجؿ تحقيقو، كلعؿ ىذا فيالفقياء 
 . كؿ فقيو إلى ىذا الحؽ مف الزاكية التي يؤمف بياإلى نظرة

 التعريؼ الفقيي لحركات التحرير الكطنية-أ
تمؾ العمميات القتالية التي تقـك بيا :" أنياب حركات التحرر "صبلح الديف عامر" عرؼ الدكتكر 

عناصر كطنية مف غير أفراد القكات المسمحة النظامية دفاعا عف المصالح الكطنية أك القكمية ضد 
                                                           

.  جنيؼ الرابعةاتفاقية مف 66-65المادة - 1
. 78ببلؿ عمي النسكر رضكاف محمكد المجالي، المرجع السابؽ، ص- 2
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قكل أجنبية سكاء كانت تمؾ العناصر تعمؿ في إطار تنظيـ يخضع إلشراؼ كتكجيو سمطة قانكنية أك 
كاقعية أك كانت تعمؿ بناءا عمى مبادرتيا الخاصة سكاء باشرت ىذا النشاط فكؽ اإلقميـ الكطني أك 

.  1"مف قكاعد خارج ىذا اإلقميـ
 إقميمو استعادةحركات تستند إلى حؽ الشعب في :" بأنيا" طمعت الغنيمي" الدكتكر يرل    في حيف 

 عادة مف أقاليـ الببلد المحيطة كتتخذكتستمد كيانيا مف تأييد الجماىير الغاضبة عمى المغتصب، 
حرما ليا تستمد منو تمكيميا كتقكـ عميو بتدريب قكاتيا ثـ أنيا بسبب إمكانياتيا تركز جيكدىا عمى 

. 2"اإلرادة الغاضبة ال عمى ىزيمة جيكش االحتبلؿ في حرب منظمة
منظمات كطنية ذات جناحيف سياسي كعسكرم تنشأ :"  فعرفيا عمى أنيا"عمر سعد اهلل"أما الدكتكر 

لحا مف أجؿ الحصكؿ عمى تقرير سفي البمداف الكاقعة تحت السيطرة األجنبية تقكد كفاحا ـ
 .3"المصير

 الشعب المحتؿ  تضافر قكل كمف تـ فإف حركات التحرر الكطني ىي حركات نضالية نابعة مف
كالذم يعتبر طرفا في النزاع، مف أجؿ الحصكؿ عمى حقو في تقرير مصيره كتحرير إقميمو المغتصب 

.   أىدافوتحقؽ الدكلي بحقو مستعمبل جميع الكسائؿ التي االعتراؼ مستندا في ذلؾ عمى ،منو بالقكة
 التعريؼ القانكني لحركات التحرير الكطنية-ب

نما 1977لـ يعرؼ البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة  د صكر محداكتفى بت حركات التحرير الكطني كا 
المنازعات المسمحة التي تناضؿ فييا الشعكب :"عمى أنيا4 فقرة 1االحتبلؿ مف خبلؿ نص المادة 

ضد التسمط االستعمارم كاالحتبلؿ األجنبي كضد األنظمة العنصرية كذلؾ في ممارستيا لحقيا في 
تقرير المصير كما كرسو ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعبلف المتعمؽ بمبادئ القانكف الدكلي الخاص 

 .4"بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة
 
 
 

                                                           
 . 41-40ص المقاكمة الشعبية في القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، صبلح الديف عامر، - 1
. 394، ص 1993محمد طمعت الغنيمي، الكسيط في قانكف السبلـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ط - 2
.  332أحمد سي عمي، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 3
. 1977المؤرخ في الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 4 فقرة 1المادة - 4
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 فالحاالت التي نص عمييا البرتكككؿ اإلضافي األكؿ ىي أنكاع النزاعات المسمحة التي يشمميا 
 المتمثمة في التسمط االستعمارم، االحتبلؿ األجنبي، األنظمة العنصرية ،القانكف الدكلي اإلنساني

. 1 عمى حؽ الشعكب في تقرير مصيرىامؤكدا
 مما يؤكد عمى أف ، ىذه الحاالت التي حددىا البرتكككؿ اإلضافي األكؿ جاءت عمى سبيؿ الحصر

ىناؾ حاالت ال ينطبؽ عمييا ىذا الكصؼ كال تشمميا القكاعد المنصكص عمييا في البرتكككؿ 
ف بمغت درجة مف العنؼ   كنضاؿ الشعكب ضد االنفصاؿ، حركب كالتكتراإلضافي األكؿ حتى كا 

.  2األنظمة الدكتاتكرية
 مف ضمف النزاعات المسمحة الدكلية بفضؿ المجيكدات ةكبذلؾ أصبحت حركات التحرير الكطني

 التي أكدت في مؤتمر الخبراء الحككمييف المنعقد ،الكبيرة التي بذلتيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر
 مف كاعتبارىا القانكني لحركب التحرير الكطني اإلطارإلى ضركرة كضع 1972-1971ما بيف 

 جنيؼ باتفاقياتالنزاعات المسمحة ذات الطابع الدكلي، كبالتالي تسرم عمييا القكاعد العامة المتعمقة 
. 3األربعة

 تكافرىا في ىذا النكع الشركط الكاجب مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 3 فقرة 96 كما حددت المادة 
:  كذلؾ بقكليا،مف النزاعات المسمحة حتى تنطبؽ عمييا قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

                                                           
. 79ببلؿ عمي النسكر كرضكاف محمكد المجالي، المرجع السابؽ، ص - 1
 قياـ الشعب بحمؿ السبلح مف أجؿ تحرير نفسو مف األنظمة االستعمارميقصد بالكفاح المسمح ضد التسمط -

المتسمطة كالمتمثمة في األقاليـ غير المتمتعة بالحكـ الذاتي أك نظاـ الكصاية كبالتالي تككف ىذه األقاليـ تحت 
مكانية لجكء الشعب إلى الكفاح المسمح، أما االحتبلؿ األجنبي فيككف عندما تتمكف قكات الغزك مف االستعمار  كا 

قامة سمطة اقتحاـ  إقميـ دكلة معادية كىزيمة قكاتيا التي تصدت لمغزك ثـ الييمنة عمى اإلقميـ أك عمى جزء منو كا 
عسكرية لممحتؿ عمى أراضي سمطة الحككمة الشرعية، في حيف يعتبر الكفاح المسمح ضد األنظمة العنصرية األفعاؿ 
البلإنسانية التي ترتكب بغرض فرض ىيمنة جماعة عرقية أخرل مف األشخاص بغية اضطيادىا بصكرة منيجية مثؿ 

 .األنظمة العنصرية التي كانت سائدة في جنكب إفريقيا
 جامعة باتنة، ،مجاؿ تطبيؽ الحماية الدكلية لضحايا النزاعات المسمحة غير الدكلية، مذكرة ماجستيرعمار جبابمة ،- 

.  79-78ص ، 2009
.  39خديجة بركاني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 74 ص المرجع نفسو،عمار جبابمة، - 3
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يجكز لمسمطة الممثمة لشعب مشتبؾ مع طرؼ ساـ متعاقد في نزاع مسمح مف الطابع المشار إليو " 
 كىذا البرتكككؿ فيما يتعمؽ بذلؾ االتفاقيات أف تتعيد بتطبيؽ ،في الفقرة الرابعة مف المادة األكلى

 كيككف لمثؿ ىذا اإلعبلف االتفاقيات إلى أمانة إيداع انفرادمذلؾ عف طريؽ تكجيو إعبلف  كالنزاع،
 :1 فيما يتعمؽ بذلؾ النزاعالتاليةثرتسمـ أمانة اإليداع لو اآلثار إ

 كىذا البرتكككؿ في حيز التطبيؽ بالنسبة لمسمطة المذككرة بكصفيا طرفا في ىذا االتفاقياتتدخؿ  - أ
 .النزاع كذلؾ بأثر فكرم

 عينيا التي لطرؼ ساـ متعاقد في االلتزاماتتمارس السمطة المذككرة الحقكؽ ذاتيا كتتحمؿ  - ب
 . كىذا البرتكككؿاالتفاقيات

 ".  كىذا البرتكككؿ أطراؼ النزاع جميعا عمى حد سكاءاالتفاقياتتمـز  - ت
 حركب التحرير الكطنية مف ضمف اعتبار حكؿ درجة العنؼ التي يمكف معيا اختمؼ إال أف الفقو 

 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 43 البعض إلى نص المادة استند لذلؾ ،النزاعات المسمحة الدكلية
 مف نصكص االستفادةالتي تنص عمى تكافر شرط التنظيـ في ىذه الحركات الكطنية حتى يمكنيا 

تتككف القكات المسمحة لطرؼ النزاع مف :"  الدكلية ككذا البرتكككؿ اإلضافي كذلؾ بقكليااالتفاقيات
كافة القكات المسمحة كالمجمكعات كالكحدات النظامية التي تككف تحت قيادة مسؤكلة عف سمكؾ 

 قبؿ ذلؾ الطرؼ حتى كلك كاف ذلؾ الطرؼ ممثبل بحككمة أك بسمطة ال يعترؼ بيا ،مرؤكسييا
 كيجب أف تخضع مثؿ ىذه القكات المسمحة لنظاـ داخمي يكفؿ فيما يكفؿ إتباع قكاعد ،الخصـ

. 2"القانكف الدكلي التي تطبؽ في النزاع المسمح
أنيا حددت الشركطالكاجب تكافرىا  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ يتضح 43 مف خبلؿ نص المادة 

ف كاف ىدفو السعي مف أجؿ ،مسمح ينطبؽ عميو كصؼ نزاع مسمح دكليفي أم تنظيـ   حتى كا 
تقرير مصيره، فإذا كاف أفراد مقاكمة غير منظمة أك أفراد شعب يقكمكف بأعماؿ فردية داخؿ 

 مالـ يمتـز ، فبل يتمتعكف بالحماية المنصكص عمييا في نصكص ىذا البرتكككؿ،األراضي المحتمة
.  ىؤالء بتنظيـ محكـ كفؽ ما تنص عميو قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

 فاألكلكية في تطبيؽ قكاعد ،مف جية أخرل قد يككف ىناؾ العديد مف حركات التحرير في دكلة كاحدة
 تككف بالنسبة لمحركات التحررية التي تمثؿ الشعب كمنظمة التحرير ،القانكف الدكلي اإلنساني

                                                           
 .1977المؤرخ في سنة الممحقئلتفاقيات جنيؼ اأٍلربعة مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 3 فقرة 96المادة - 1
 . اإلضافي األكؿالبرتكككؿ مف43نص المادة - 2
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الفمسطينية مثبل، أما باقي الحركات فتعتبر نزاع داخمي حسب ما أقره بعض الفقياء كمف تـ يخضع 
. 1لمقانكف الداخمي لمدكلة

جعميا في مجاؿ تقرير مصيرىا  بو حركات التحرير الكطنية حظيت الدكلي الذم     فاالعتراؼ
النزاعات المسمحة الدكلية، ىذا النضاؿ داـ طكيبل خاصة كأف المجتمع الدكلي صكر تصنؼ ضمف 

 مف ضمف الشؤكف الداخمية كاعتبرىالـ يكف يعترؼ بيا كحركات نضالية مف أجؿ تقرير مصيرىا 
 خاصة بالنسبة لمفئات ، أكسبيا الحؽ في أف تطبؽ عمييا قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيممالمدكؿ 

تبقى ناقصة كبدكف جدكل طالما القانكنية الضعيفة كاألطفاؿ كالنساء كاألسرل، إال أف ىذه الحماية 
 كلعؿ ما ، كالخرؽ الصارخ لحقكؽ اإلنسافلبلنتياؾىناؾ دكؿ تنتقض ذلؾ كتعرض حياة المدنييف 

.  تعيشو الدكلة الفمسطينية كمعاناة شعبيا أكبر دليؿ عمى ذلؾ
 التمييز بيف حركات التحرير كاألنظمة المشابية ليا:ثانيا

قد تتفؽ بعض التنظيمات مف حيث اليدؼ الذم تسعى إليو كىك الحصكؿ عمى الحرية إال أنيا قد 
 لذلؾ البد مف التمييز بيف حركات التحرير ،تختمؼ مف حيث األسس كالقكاعد التي تنظـ ىذا المسعى

 التي تتماثؿ معيا مف حيث الشكؿ كتختمؼ مف حيث  األخرلكنزاع مسمح دكلي كبيف بعض األنظمة
: األسمكب كالدرجة كتتمثؿ ىذه التنظيمات في

 االنفصاليةحركات التحرير كالحركات * أ
 القكة المسمحة في مكاجية الحككمة باستخداـ قياـ أقمية مف سكاف دكلة ما االنفصاليةيقصد بالحركة 

دارة شؤكنيا بنفسيا .   2الشرعية بيدؼ إقامة حككمة جديدة في إقميـ الدكلة األـ كا 
حركات تيدؼ إلى تجزئة إقميـ دكلة مستقمة نتيجة :"  فعرفيا عمى أنيا"أحمد سي عمي" أما الدكتكر 

 بو ىك جزء متميز عف الدكلة التي باالنفصاؿظركؼ تاريخية راجعة أساسا إلى أف اإلقميـ المطالب 
. 3"ينتمي إلييا

 اختبلؼتعدد القكميات عمى ب تتكاجد بصكرة أكبر في الدكؿ التي تعرؼ االنفصالية  فالحركات 
 مما يدفع ىذه الحركات إلى البحث عف طريقة مف أجؿ ، عنصرية كغيرىاأثنيةأنكاعيا دينية 
. االنفصاؿ عنيا

                                                           
. 38خديجة بركاني، المرجع السابؽ، ص - 1
 .342، ص 1997 ، طعمر سعد اهلل، تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت- 2
. 336أحمد سي عمي، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 3
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 بيف كؿ مف حركات التحرير الكطنية كبيف حركات االختبلؼمف خبلؿ ىذه التعاريؼ تظير أكجو 
:  كالمتمثمة فياالنفصاؿ

 تمثؿ األقمية االنفصاؿف حركات أتسعى حركات التحرير في نضاليا إلى تمثيؿ الشعب في حيف -
. مف الشعب

يتحدد نضاؿ حركات التحرير الكطنية في كفاحيا المستمر ضد التسمط األجنبي أك ضد التمييز - 
 فيككف في مكاجية الحككمة االنفصالية أما نضاؿ الحركات االستعمارم،العنصرم أك التسمط 

. الشرعية القائمة
 االستعمارإف اليدؼ مف قياـ حركات التحرير الكطنية ىك تقرير مصير الشعكب الكاقعة تحت - 

 االنفصاؿكىك ىدؼ مشركع كفؽ ما ينص عميو القانكف الدكلي، أما المسعى الذم تيدفو إليو حركات 
 طالما ييدؼ إلى إسقاط الحككمة الشرعية كتقسيـ كياف الدكلة كتفكيؾ كحدتيا ،فيك غير مشركع

. 1اإلقميمية
إف الحركات التحرير الكطنية ىي منظمات معترؼ بيا في إطار القانكف الدكلي لقياميا عمى أسس - 

كاقعية متمثمة في الشرعية القانكنية في مباشرتيا لمكفاح المسمح كتمثيؿ شعبيا، أما الحركات 
 كما حدث مع االنفصالية الذم يتأكد بمدل نجاحيا في مطالبيا ، تقكـ عمى مبدأ الكاقعيةاالنفصالية

.   2االنفصاؿ أيف أداف مجمس األمف محاكلة 1960في الزائير سنة " كاتنغا"
حركات التحرير الكطنية كتنظيمات المرتزقة *ب

 تعتبر تنظيمات المرتزقة طريقة غير مباشرة إلجياض عمميات حركات التحرير أك أم ثكرة قاـ بيا 
شعب ضد حككمتو الشرعية مف أجؿ إرىاب ىذه األنظمة، كلعؿ ىذه التنظيمات السرية تعتبر محرمة 
كمحظكرة بمكجب قكاعد القانكف الدكلي لما تنطكم عميو مف سكء نية كرغبتيا في الحصكؿ عمى ربح 

. 3مادم ال غير

                                                           
. 83عمار جبابمة، المرجع السابؽ، ص - 1
. 338-337 ص السابؽ، المرجع ،، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني،أحمد سي عمي- 2
عمر سعد اهلل، تقرير المصير السياسي لمشعكب في القانكف الدكلي العاـ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر - 3

.  343-342، ص 1986 ط 
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 كمف تـ فإف المرتزقة ىـ أشخاص مستأجركف يتـ تجنيدىـ مف أجؿ محاربة أم دكلة غير دكلتيـ 
 في فانخراطيـتمبية لمصالحيـ الخاصة بعيدا عف أم مصمحة سياسية أك إنسانية أك أخبلقية، 

.  1العمميات الحربية يككف بدافع الماؿ كليس مف أجؿ الدفاع عف قضايا عادلة
مف خبلؿ ىذا التعريؼ تتضح الفركؽ القائمة بيف حركات التحرير الكطنية كبيف التنظيمات السرية 

: المرتزقة كالتي تتمثؿ في
 بحثىإف اليدؼ مف قياـ المرتزقة بالعمميات الحربية الحصكؿ عمى أمكاؿ كتحقيؽ مطامع شخصية -

. 2 السياسياالستقبلؿفي حيف تسعى الحركات التحررية إلى البحث عف 
 أما المرتزقة فيي كاالستقبلؿ،إف حركات التحرير الكطنية تنشأ مف الشعب كتحيا بأفكار الحرية - 

 كمف تـ فإف ىذه ،تشكيبلت سرية تمجأ إلييا بعض الدكؿ مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا في أم دكلة ما
.  األخيرة تكافح مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ غيرىا

 التحرير الكطنية كاإلرىابحركات* ج
   رغـ عدـ كجكد تعريؼ محدد لئلرىاب فإف بعض الفقياء أكردكا تعريفات قد تختمؼ مف حيث 

 كآثاره، خاصة كأف بعض الدكؿ أدمجت مفيـك اإلرىاب مخاطرهالمعنى إال أنيـ يتفقكف حكؿ 
استخداـ : " عمى أنو"أحمد محمد رفعت" فعرفو ،بالمقاكمة المسمحة التي تسعى إلى تقرير مصيرىا

طرؽ عنيفة ككسيمة اليدؼ منيا نشر الرعب لئلجبار عمى اتخاذ مكقؼ معيف أك االمتناع عف مكقؼ 
ما كيضيؼ إلى أنيكسيمة كليست غاية في ذاتو، تتـ مف خبلؿ استخداـ كسائؿ متنكعة طابعيا العنؼ 

". لتخمؽ حالة مف الفزع كالخكؼ كأف األمر يتعمؽ دكما بمشكمة سياسية
 المنظـ لمعنؼ لتحقيؽ ىدؼ سياسي بصفة االستخداـ:"  عمى أنو"صبلح الديف عامر"كيعرفو الدكتكر 

خاصة جميع أعماؿ العنؼ التي تقكـ بممارستيا منظمة سياسية عمى المكاطنيف لخمؽ جك مف عدـ 
األمف، كىك ينطكم عمى طكائؼ متعددة مف األعماؿ أبرزىا أخذ الرىائف كاختطاؼ األشخاص 

تميـ، ككضع المتفجرات أك العبكات الناسفة في أماكف تجمع المدنييف أك كسائؿ النقؿ العامة أك ؽك
.  3"التخريب كتغيير مسار الطائرات بالقكة

                                                           
1

. 1977 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 47 المادة -
. 344، ص السابؽالمرجع ،دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، أحمد سي عمي- 2
مجمة  (حالة المقاكمة الفمسطينية)أمينة أمحمدم بكزكينة، إشكالية الخمط بيف اإلرىاب الدكلي كالمقاكمة المسمحة - 3

.  18، ص 2016جامعة اإلسراء لمعمـك اإلنسانية فمسطيف، العدد األكؿ، يكليك، سنة 
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مف خبلؿ ىذه التعاريؼ تتضح أىـ الفكارؽ التي تميز بيف حركات التحرير الكطنية كالعمميات 
: اإلرىابية كيتمثؿ ذلؾ في

إف العمميات اإلرىابية التي يقـك بيا منفذكىا تفتقر إلى الشرعية القانكنية القائمة عمى عنؼ غير -
. مبرر يقكده أفراد قد تختمؼ أسبابيـ كأىدافيـ

 االنضماـتمقى أعماؿ المقاكمة التي تقكـ بيا حركات التحرر إلى رغبة كبيرة مف الشعب مف أجؿ - 
إلييا ألنيا تيدؼ إلى تحقيؽ مسعى جماعي يعكد بالفائدة عمى كافة الشعب، في حيف فإف األعماؿ 

 ألنيا تقـك عمى أسس غير استنكاركاستنفار بؿ ىي محؿ ، ال تككف مدعكمة مف الشعباإلرىابية
. شرعية

 لذلؾ فإف أعماؿ ،سمبيا حقيا في الحريةتم ت اؿاالستعماريةتككف المقاكمة مكجية ضد النظـ - 
 أما األعماؿ اإلرىابية ،العنؼ التي تقـك بيا ىذه الحركات تككف ضد ىذه األنظمة التسمطية

 كالغاية مف ذلؾ ،فضحاياىا ىـ المدنييف خاصة العزؿ كاألطفاؿ كالنساء الذيف ليس ليـ عبلقة بالنزاع
. 1ىك جمب الرأم العاـ العالمي كالدعاية بغض النظر عما يتطمبو مف دماء بريئة

إف اإلرىاب يتخذ مف العنؼ كالترىيب كالتخكيؼ كالفزع ككسائؿ مف أجؿ تحقيؽ مبتغاه في حيف - 
. فإف حركات التحرير الكطنية تناضؿ بطريقة كاضحة كمنظمة مف اجؿ الكصكؿ إلى الحرية

قد يككف اإلرىاب مظير خارجي لنكايا دكؿ أجنبية تستعممو كنظاـ إجرامي مف أجؿ إظيار ذلؾ - 
. العنؼ لمرأم العاـ العالمي كتتدخؿ ىذه األخيرة كدكلة ساعية لمحفاظ عمى حقكؽ اإلنساف كحرياتو

يغمب عمى اإلرىاب الطابع السياسي كالتسيس األجنبي مف اجؿ تغطية األعماؿ اإلرىابية التي - 
، أما حركات التحرير الكطنية فيي ذات طابع سياسي لكف تسعى إلى أىداؼ تقـك بيا ىذه األخيرة

 .مشركعة قانكنا
  الطبيعة القانكنية لحؽ تقرير المصير:ثالثا

بعد التطكر الكبير الذم عرفتو حركات التحرير الكطنية عمى المستكل الدكلي كنضاليا مف أجؿ 
 اختمفت 2االعتراؼ بيا ضمف النزاعات المسمحة الدكلية كخضكعيا لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

                                                           
كمية ، مجمة المفكرالقانكف الدكلي، الدكلي كحركات التحرر الكطني كفقا ألحكاـ  اإلرىاب  الحدكد بيف،رمزم حكحك-1

. 162ص ، 2004سنة ، الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة بسكرة، العدد الثالث
القانكف الدكلي اإلنساني كقانكف النزاعات المسمحة بيف النظرية كالكاقع، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك أمؿ اليازجي، - 2

. 133، ص ، العدد األكؿ20االقتصادية كالقانكنية، المجمد 
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، فمنيـ مف ذىب إلى القكؿ أف حؽ تقرير آراء الفقياء حكؿ الطبيعة القانكنية لنشاط ىذه الحركات
، في  مف فكرة أف القانكف الدكلي التقميدم لـ يجد قكاعد خاصة بوانطبلقامبدأ سياسي المصير ىك 

، كبيف مف أجؿ تحقيؽ أىدافياىذه الحركات التحررية قانكني تمارسو حيف اعتبره البعض اآلخر حؽ 
محمد "ك" باتريؾ دبيو"ك" أنطكنيك كاسيس"ىذيف المكقفيف اعتبر كبار فقياء القانكف الدكلي أمثاؿ 

الرئيس األسبؽ لمحكمة العدؿ الدكلية أف حؽ تقرير المصير يعتبر مف القكاعد اآلمرة في " بجاكم
 .       1القانكف الدكلي

التطكرات التي شيدتيا األمـ المتحدة في مجاؿ حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا غيرت مف نظرة     ؼ
الفقو الذم أصبح ينظر إلى حؽ تقرير المصير عمى أنو مبدأ أساسي مف مبادئ القانكف الدكليؤلف 
ف كاف الرفض قائـ مف  قرارات الجمعية العامة كانت في ىذا المجاؿ محؿ إجماع دكلي عالمي، كا 

 غالبية الشعكب لحقيا في استعادةجانب الدكؿ المستعمرة، ىذه القرارات كاف ليا الدكر الكبير في 
. 2تقرير مصيرىا
 كاعتبرتيا الفقيي حسمت ىيئة األمـ المتحدة مكقفيا مف ىذه الحركات التحررية االختبلؼ  أماـ ىذا 

نزاع مسمح دكلي يستحؽ محاربكه كصؼ أسير حرب إذا ما كقعكا في قبضة العدك كمف تـ فأف 
 ىذه الحركات تسرم عمييـ القكاعد العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني ماداـ أف ميثاؽ األمـ مناضمكا

 .المتحدة قد ساكل بيف الدكؿ كحركات التحرر الكطني في الحقكؽ كالكاجبات
 
 

                                                           
. 80عمار جبابمة، المرجع السابؽ - 1
تدخؿ األمـ المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدكلي، دار الكتب مسعد عبد الرحمف زيداف، - 2

. 328 ص ،2008 ط ،القانكنية، مصر
 18/12/1972 المؤرخ في 3034مف بيف القرارات األممية المؤيدة لمكقؼ لحؽ تقرير المصير القرار رقـ - 

 29/11/1974 المؤرخ في 3246، القرار رقـ 28 الدكرة 12/12/1973 المؤرخ في 3103، كالقرار رقـ27الدكرة
 . 29الدكرة 
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 كما أكدت عمى شرعية المقاكمة الشعبية في الحصكؿ عمى الحرية مف خبلؿ التكصية الصادرة 
 أىـ المبادئ التي تؤكد عمى أىداؼ ىيئة األمـ تم تضمفت اؿ26251 تحت رقـ 1970بتاريخ 

. 2المتحدة مف بينيا حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، كتشجيع مبدأ المساكاة في الحقكؽ
 أك االستعمارية بالمركز القانكني لممقاتميف الذيف يكافحكف ضد السيطرة االعتراؼ   أما في مجاؿ 

 الصادر بتاريخ 3103األجنبية أك أية أنظمة تسمطية أصدرت الجمعية العامة قرارىا رقـ 
 الذم يؤكد عمى الحماية الكاجب تكفيرىا لمناضمي حركات التحرر الكطني 12/12/1973

 ألحكاـ مساستبر ع ليذا المبدأ مانتياؾ كأف أم االستعمارية بشرعية كفاحيـ ضد األنظمة كاالعتراؼ
.   3كمبادئ األمـ المتحدة

   كما حرصت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى التفريؽ بيف األعماؿ اإلرىابية كنضاؿ حركات 
التحرير الكطني مف أجؿ الحصكؿ عمى الحرية، كىذا مف خبلؿ استثناءىا لنضاؿ الشعكب في تقرير 

 العربية لمكافحة اإلرىاب المقررة في لبلتفاقية، كما كاف 4مصيرىا مف كصؼ العدكاف
 . دكر كبير في التأكيد عمى أنو ال عبلقة لممقاكمة الشعبية بمصطمح اإلرىاب22/04/1998

كفي األخير يتضح أف حركات التحرير الكطنية تسعى مف اجؿ تكريس حقيا في تقرير المصير الذم 
يعتبر مف بيف الحقكؽ األساسية التي كرستيا المكاثيؽ الدكلية بما فييا اإلعبلف العالمي لحقكؽ 

 .اإلنساف، كمف تـ فإف أم إنياؾ ليذا الحؽ يعتبر جريمة دكلية يستحؽ مرتكبييا العقاب
 

                                                           
معيد إبراىيـ " قراءة في تجربة منظمة التحرير الفمسطينية"رشاد تكاـ، التحرر الكطني كحؿ الصراع بالطرؽ السممية- 1

. 10 ص،2011أبك الغد لمدراسات الدكلية، جامعة بنزرت، سنة 
إعبلف مبادئ القانكف الدكلي المتصمة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة الصادر - 2

 A/RES/2625 (XXV) كثيقة رقـ24/10/1970بتاريخ 
ذ تشدد عمى :" ما يمي2625جاء في حيثيات القرار رقـ -  التأكيد عمى أىمية مبدأ المساكاة في السيادة كفقا لمميثاؽ كا 

ذا لبت في عبلقاتيا الدكلية  أف مقاصد األمـ المتحدة اليمكف أف تتحقؽ إال إذا تمتعت الدكؿ بالمساكاة في السيادة، كا 
. مقتضيات ىذا المبدأ تمبية عامة

 منيا عمى أف مبدأ تساكم الشعكب في حقكقيا كحقيا في تقرير مصيرىا بنفسيا يشكؿ مساىمة ىامة في كاقتناعا- 
بناء القانكف الدكلي المعاصر، كأف تطبيؽ ىذا المبدأ بصكرة فعالة أمر ذك أىمية كبرل لتعزيز العبلقات الكدية بيف 

". الدكؿ عمى أساس إحتراـ مبدأ المساكاة بينيا في السيادة
. 134-133، ص السابؽأمؿ اليازجي، المرجع - 3
. 10، ص نفسورشاد تكاـ، المرجع - 4
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دكلية اؿالنزاعات المسمحة غير ماىية : المبحث الثاني
بعدماأنكرت المجمكعة الدكليةفكرة الحرب كالمجكء إلييا كسبيؿ لحؿ أم نزاع دكلي، شيد القرف الحالي 

 اتعرؼ في القانكف الدكلي المعاصر بتسمية النزاعتتأصبحالتي نكعا آخر مف النزاعات المسمحة 
ىذه النزاعات أصبحت في ة التي تعد أكثر خطكرة كتيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييفدكلياؿ غير ةالمسمح

قانكني  اؿطاراإلككضع عف مسبباتيا  األمر الذم دفع بالمجتمع الدكلي إلى البحث ،تزايد مستمر
 لكف قبؿ الحديث عف ىذه النزاعات المسمحة ككيفية نشؤىا البد مف التطرؽ إلى تعريفيا ،خاص بيا

. حتى تتضح الفكرة
دكلية  اؿ النزاعات المسمحة غير  مفيـكتطكر: المطمب األكؿ

 أنيا تقـك بيف اعتبار مف ضمف المسائؿ الداخمية لمدكلة عمى غير الدكلية النزاعات المسمحة اعتبرت
 إال أف التطكر الذم عرفتو ىذه النزاعات عبر التاريخ أخرجيا أعضاء المجتمع الكاحد باستعماؿ القكة،

 كتكييفيا عمى أساس أنيا نزاعات ، بيا عمى المستكل الدكلياالعتراؼمف اإلطار الداخمي إلى 
النزاعات كانت نتيجة جيكد دكلية ىذا النكع مف النقمة النكعية التي شيدىاىذه مسمحة غير دكلية، 

 . جعمتيا أكثر تنظيـ فسطرت ليا قكاعد شأنيا في ذلؾ شأف النزاعات المسمحة الدكليةكقانكنية
  كالتمييز بينيا كبيف الحركبالدكليةالنزاعات المسمحة الداخميةتعريؼ : الفرع األكؿ

بالرغـ مف االتفاؽ عمى خطكرة النزاعات المسمحة الداخمية كتأثيراتيا السمبية عمى السمـ كاألمف 
الدكلييف مف جية كحقكؽ اإلنساف مف جية أخرل، إال أف ىذا المصطمح ظؿ غامضا كلعؿ ذلؾ راجع 

 .مدل تأثر كؿ فقيو بالخمفية السياسية مما أدل إلى تعدد التعاريؼ
 تعريؼ الفقو التقميدم لمحرب األىمية: أكال

 لـ يعترؼ القانكف الدكلي التقميدم بالنزاع المسمح الداخمي الذم يقـك في إقميـ الدكلة الكاحدة كحرب 
 مجرد ثكرة أك عصياف كتمرد رغـ النتائج المترتبة عنو التي ال يمكف لو قائمة بذاتيا،بؿ اعتبره

 خاصة إذا مست مصالح دكؿ أخرل، إال أف جسامة ىذا النزاع كخطكرتو لـ تخرجو مف ،إنكارىا
. 1 الداخمي لمدكلة كبقي ضمف المسائؿ الداخمية ليااإلطار

دكلية حرب مختمطة مف أجؿ تمييزىا عف اؿالنزاعات غير " جركسيكس " اليكلندم الفقيو فقد اعتبر
 جمع بيفنزاع مباقي الحركب التي كانت تقـك بيف الدكؿ، ىذا مف جية كمف جية أخرل أنيا 

                                                           
1

 33زايد بف عيسى، المرجع السابؽ، ص - 
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، 1استعماؿ القكةعامة ككنيا تقـك عمى حرب الحرب الخاصة التي تنشأ بيف الدكلة كرعاياىا كخصائص
 حركب تناحرية بيف أعضاء المجتمع الكاحد أك الدكلة فاعتبرىا" مارتنزفيدكر  "الركسيأما الفقيو 

. 2الكاحدة طالما أنيا تدكر عمى إقميـ الدكلة الكاحدة
دكلية مف اؿمف خبلؿ ىذه التعاريؼ يتضح أنيا تكسعت في تحديد مفيـك النزاعات المسمحة غير 

 .   ق مجرد حرب تقـك بيف الدكلة كرعاياىا دكف التأكيد عمى نكعية النزاع أك شدتاعتبارىاخبلؿ 
 اعتراؼضكا في تحديد مفيـك النزاعات المسمحة الداخمية رغـ عدـ اكرغـ أف الفقياء التقميديف خ
ذىب إلى أبعد مف ذلؾ كتجاكز تعريؼ الحرب " فرانسيس ليبر" فإف الفقيو ،القانكف الدكلي التقميدم بيا

، حيث 3كتحديد مفيـك كؿ منيما ( األىمية، التمردالعصياف، الحرب)الداخمية إلى التمييز بيف صكرىا 
رفع األىالي لمسبلح في كجو :" عمى" ليبر"  مف التعميمات التي أعدىا 150 ك149نصت المادتاف 

ذا كاف العصياف كاسع النطاؽ بشكؿ  الحككمة أك أحد فركعيا خركجا عمى قكانينيا يعد عصيانا، كا 
يجعمو حربا بيف الحككمة الشرعية كالمممكة كبيف بعض مقاطعاتيا التي ترغب في التخمص مف كاجب 
الكالء كالطاعة ليا لتقيـ حككمة منفصمة عنيا فإنيا تسمى ثكرة، أما الحرب األىمية فيي التي تقع بيف 

أقساـ الدكلة حيف يدعي كؿ قسـ منيا أنو ىك صاحب الحككمة الشرعية كيطمب بسط سيادتو عمى 
 .  4"جميع أنحاء المممكة

بيف أنكاع النزاعات المسمحة الداخمية أضاؼ لمقانكف " ليبر" مف خبلؿ التفرقة التي قاـ بيا الفقيو 
الدكلي التقميدم أحكاما ساىمت في تطكير قكاعد القانكف الدكلي ككضع أساس قانكني لنظرية 

.   بالمحاربيف كفؽ تنظيـ محدداالعتراؼ

                                                           
. 13 ص ،2014 ،مذكرة ماجستير، جامعة تممساففضيؿ ميديد، التنظيـ الدكلي لمنزاعات المسمحة الداخمية، - 1
. 296 المرجع السابؽ، ص  المقاكمة الشعبية في ظؿ القانكف الدكلي العاـ،صبلح الديف عامر،- 2
 100 أثناء الحرب األىمية األمريكية بمكجب األمر رقـ 1863" فرانسيس ليبر"إف التعميمات التي أدلى بيا - 3

 تحت عنكاف تعميمات إدارة جيكش الكاليات األمريكية في الميداف بطمب مف الرئيس 24/04/1863الصادر بتاريخ 
. 151-150-149أيف ميزت ىذه التعميمات بيف الثكرة كالحرب األىمية كالعصياف مف خبلؿ المكاد " لينكف"

 جامعة ، أطركحة دكتكراه،النظاـ القانكني لمسؤكلية الدكؿ في ظؿ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، بمخير الطيب- 
.  31 ص 2016تممساف، 

4
 .35، ص المرجع السابؽ زايد بف عيسى، -
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 آخر إلى القكؿ بأف الحرب األىمية ىي صراع قائـ في إطار إقميـ الدكلة الكاحدة سببو اتجاه كذىب 
 .1 عف الدكلة األـاالنفصاؿالسمطة أك محاكلة 

عرقية أك اؿ أك االختبلفاتاإليديكلكجية الناجمة عف االشتباكات الحرب األىمية نكع مف اعتبرت  كما 
 المسمحة التي الصداماتمما يجعؿ الكصؼ يرجع إلى كؿ أطراؼ داخمية دينية بيف اؿسياسية أك اؿ

. 2"تقـك بيف الحككمة القائمة كجماعة المتمرديف أك بيف األطراؼ المتعادية فيما بينيا
عمميات عدائية التي :" كاعتبرىامف الفقو مف ضيؽ مف مفيـك الحرب األىمية  آخر كىناؾ جانب

 كأنيا تكجد عندما يمجأ طرفاف متضاداف إلى السبلح في داخؿ الدكلة ،تجرم في إطار دكلة كاحدة
دكلة بحمؿ السبلح اؿبغرض الكصكؿ إلى السمطة فييا، أك عندما تقكـ نسبة كبيرة مف المكاطنيف في 

". ضد الحككمة الشرعية
دكلي في صكرة التمرد الذم يككف أكثر اؿ حصر النزاع المسمح غير االتجاهكمف تـ فإف ىذا 

 اتفاقيات كرغـ عدـ دقة ىذا التعريؼ إال أف غالبية الفقياء المعاصريف أيدكه بؿ كأكدتو ،الصكرعنفا
. 3 بالمحاربيفاالعتراؼجنيؼ مف خبلؿ الشركط التي حددتيا في مجاؿ 

    كتجدر اإلشارة إلى أف القانكف الدكلي التقميدم أخد بمعيار الشخصية القانكنية لمتمييز بيف 
النزاعات المسمحة الدكلية التي يتمتع أطرافيا بالشخصية الدكلية كبيف كالنزاعات غير الدكلية التي ال 
يتمتع أحد أطرافيا أك كبلميا عمى ىذه الشخصية إلى غاية ظيكر نظرية االعتراؼ بالمحاربيف التي 

 .  منحت لممتمرديف الشخصية القانكنية الدكلية حتى يتمكنكا مف االستفادة مف قانكف الحرب
 تعريؼ الفقو المعاصر: ثانيا

 إف الغمكض الذم شيده مصطمح النزاعات المسمحة الداخمية راجع إلى تعدد المناىج كاألساليب 
 :المتبعة مف أجؿ الكصكؿ إلى تعريؼ محدد لذلؾ انقسـ الفقياء إلى اتجاىيف

 االتجاه المكسع
 اعتمد أنصار ىذا االتجاه عمى فكرة أف النزاع المسمح الداخمي في تطكر مستمر كلو عدة أشكاؿ 

يصعب تحديدىا، كمف تـ فإف تحديد مفيكـ ىذا النزاع البد أف يبقى خاضع لتفسير المجمكعة الدكلية 

                                                           
. 61، ص السابؽمسعد عبد الرحماف زيداف، المرجع - 1
ط الجزء األكؿ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع الجزائر،، "كثائؽ كآراء"عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي اإلنساني - 2

. 330، ص 2011
. 29عمر عبد الحفيظ شناف، المرجع السابؽ، ص - 3
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بحسب التطكرات التي يعرفيا ىذا النزاع مع ضركرة تغميب االعتبارات اإلنسانية عمى الضركرات 
الحربية، كمف بيف ىؤالء الفقياء الذيف دافعكا عمى فكرة التكسع في مفيـك النزاع المسمح الداخمي 

، كالكاقع أف تبني فكرة التفسير الكاسع لمنزاع الداخمي ىدفو إخراج الحركب "كيمياـ"ك" بينتك"الفقيو 
 . 1األىمية مف إطار الضيؽ الذم حدده ليا القانكف التقميدم

 االتجاه الضيؽ
 اكتفى أنصار ىذا االتجاه بحصر مفيـك النزاعات المسمحة الداخمية في الصكر األكثر شيكعا ليا 

أف المؤتمركف في جنيؼ " حاـز محمد عتمـ"كالحرب األىمية في مفيكميا الضيؽ، لذلؾ يرل األستاذ 
 .  2قد لجؤكا إلى مصطمح النزاعات المسمحة غير الدكلية لمتدليؿ عمى الحرب األىمية بمعناىا الضيؽ

في تعريفيا لمنزاع المسمح الداخمي عمى األطراؼ محؿ النزاع " نعيمة عميمر"   كما ركزت األستاذة 
النزاع الذم ينشب بيف الفئات المنظمة ضد األخرل أك ضد الحككمة كأنصارىا كتتخذ أىمية :" بقكليا

 ".    3كاتساعا يميزىا عف الثكرة كالعصياف
مف خبلؿ ىذيف التعريفيف يتضح أف القانكف الدكلي عرؼ نزاعات مسمحة ذات طبيعة خاصة غير 
مألكفة في المجتمع الدكلي، األمر الذم يجعؿ المفيـك الضيؽ أكثر استيعاب ليذا التطكر، إال أنو 

 . كرغـ ذلؾ أخذت اتفاقيات جنيؼ باالتجاه الضيؽ في تعريفيا لمنزاعات المسمحة غير الدكلية

 بالمحاربيف  االعتراؼنظرية :الفرع الثاني
 أيف بدأت 19 بالمحاربيف في النصؼ الثاني مف القرف االعتراؼ  كاف الظيكر األكؿ لنظاـ 
 بعض الدكؿ التي كانت قريبة مف ىذه المستعمرات اعترفت، فقد االنفصاؿالمستعمرات البريطانية في 

 .4بالمحاربيف
 
 
 

 المقصكد بنظرية االعتراؼ بالمحاربيف: أكال
                                                           

1
 .16-15فضيؿ ميديد، المرجع السابؽ، ص - 

.  166، ص ، المرجع السابؽحاـز محمد عتمـ- 2
نعيمة عميمر، مركز حركات التحرر الكطني، مذكرة ماجستير، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية،الجزائر سنة - 3

 .37، ص 1984
. 88سييؿ الفتبلكم كعماد محمد ربيع، المرجع السابؽ، ص - 4
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 نظاـ قانكني مف ضمف أنظمة القانكف الدكلي تعبر مف خبللو الدكلة عف مدل رغبتيا االعتراؼيعتبر 
 .1في إقامة عبلقة دكلية مع كحدة جديدة في المجتمع الدكلي بكؿ ما يترتب عف ذلؾ مف أثار قانكنية

فعؿ صادر مف طرؼ الحككمة أك :"  بالمحاربيف عمى أنواالعتراؼنظاـ " دكككالسكك"عرؼ الفقيو فقد 
 يمنح مف خبللو طرؼ النزاع المشاركة في الحرب األىمية الكصؼ القانكني لمقياـ ،مف دكلة أجنبية

.  2"االعتراؼبالحرب كتحصؿ النتائج القانكنية ليذه الحالة إبتداءا مف المحظة التي يتـ فييا 
مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح أف النزاعات المسمحة غير الدكلية كانت تنشط خارج قكاعد القانكف 

 لممتمرديف بصفة المحاربيف كفؽ ما ىك االعتراؼ التي تـ فييا ،الدكلي ماعدا حالة الحرب األىمية
محدد في القانكف الدكلي التقميدم، الذم كاف يعترؼ بالحرب التي يككف أطرافيا دكؿ ذات السيادة 

المطمقة، كىك ما ال يكجد في الحرب األىمية التي تدكربيف متمرديف ضد السمطة الحاكمة كمعيار ذلؾ 
يتجسد في عدـ تمتع أحد أطراؼ النزاع بالشخصية القانكنية الدكلية، كتعكد أكلى الممارسات لنظرية 

 في  األمريكياالستقبلؿ بيـ أثناء االعتراؼتـ أيف  بالمحاربيف إلى الدكؿ األنجمكساكسكنية االعتراؼ
قيادة القكات البريطانية " ركبرت سكفجيمس " الجنراؿ استبلـ عند1775-1783 الفترة الممتدة مابيف

. 3في أمريكا
 أمر إجبارم عمى اعتبارىا بالمحاربيف بيف االعتراؼإال أف الجدؿ الفقيي ظؿ قائما حكؿ نظرية 

 . ليااختيارم مف أجؿ إعطاء الصفة القانكنية لممتمرديف أك تتخذهالدكلة 
 بكجكد حرب انإكتفاذؿاؿ" فكير"ك" فاتؿ" أف ىذا النظاـ إجبارم الفقيو اعتبركا كمف بيف الفقياء الذيف 

أكدتو المحكمة العميا األمريكية أثناء حرب ما  كىك ،أىمية مف أجؿ تطبيؽ قكاعد كأعراؼ الحرب
 .18614 سنة االنفصاؿ

 ىذا النظاـ بإرادة الدكلة في تطبيقيا ارتباط مؤيدكه عمى فكرة ارتكز فقد االختيارم أما عف الطابع 
لقكاعد كأعراؼ الحرب عمى النزاع القائـ عمى إقميميا، كبيف ىذيف المكقفيف رأم غالبية الفقو أف نظاـ 

                                                           
. 70، المرجع السابؽ، ص زايد بف عيسى- 1
. 16عمار جبابمة، المرجع السابؽ، ص - 2
. 18فضيؿ ميديد، المرجع السابؽ، ص - 3
4

، مجمة كمية اآلداب، 1865-1861محمد ممدكح الرفاعي شحاتو، المكقؼ البريطاني مف الحرب األىمية األمريكية -
.  7-1، ص 2010سنة جامعة المنصكرة، العدد السابع، 
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نما يدخؿ في السمطة التقديرية لمدكلة حسب ما كاف االعتراؼ  بالمحاربيف ليس لو طابع إجبارم كا 
.  1سائدا في ظؿ القانكف الدكلي التقميدم

  بالمحاربيفاالعتراؼشركط : ثانيا
تتطمب ىذه نظرية ضركرة تكافر جممة مف الشركط في المتمرديف حتى يتمكنكا مف الحصكؿ عمى 
االعتراؼ بيـ كمحاربيف مف طرؼ الدكلة القائـ معيا النزاع أك مف طرؼ الدكلة األجنبية كمف تـ 
إمكانية تطبيؽ قانكف الحرب في حقيـ كتنقسـ ىذه الشركط إلى شركط شكمية كأخرل مكضكعية 

: 2تتمثؿ في
 الشركط المكضكعية* 1

 :3 كيقصد بيا ضركرة استيفاء الجيات المتمردة لثبلثة مقكمات أساسية تتمثؿ في
 .مباشرة الرقابة اإلقميمية-
 .االضطبلع بمقتضيات السيادة- 
 .احتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب-

نيك "اجتماع كقد تـ اإلعبلف عف ىذه الشركط في البلئحة التي كضعيا مجمع القانكف الدكلي في 
 كالذم جاء فيو التأكيد ، تحت عنكاف حقكؽ ككاجبات الدكؿ األجنبية08/09/1900بتاريخ " شاتؿ

 عمى اإلقميـ حتى كاستئثاريةعمى ضركرة تكافر تنظيـ معيف لدل المتمرديف مع كجكد رقابة ىادئة 
 . 4 قكانيف كأعراؼ الحرباحتراـممارسة السيادة عمى ىذا اإلقميـ في ظؿ مف يتمكف ىؤالء المتمرديف 

 . كمف تـ فإف الشركط المكضكعية غير كافية لبلعتراؼ بالمتمرديف إال بتكافر شركط أخرل شكمية
 الشركط الشكمية* 2

                                                           
. 17، ص السابؽعمار جبابمة، المرجع - 1
 .24رقية عكاشرية، المرجع السابؽ، ص - 2
3

 .72زايد بف عيسى، المرجع السابؽ، ص - 
. 39، ص 2009 باتنة، سنة ساعد العقكف، مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف، مذكرة ماجستير، جامعة- 4

ليس لدكؿ الغير الحؽ في أف تعترؼ لممتمرديف كالجماعات الثائرة بكصؼ " : مف اإلعبلف عمى8نصت المادة - 
إذا لـ تتكافر لدييا عنصر ،المحاربيف إذا لـ يكف لدييا كياف إقميمي متميز بأف تمؿ جزء محدد مف اإلقميـ الكطني

 بكاسطة قكات نظامية تخضع لمنظاـ العسكريكتتبع قكانيف كأعراؼ باسمياإذا لـ يكف الكفاح منقادا ،الحككمة النظامية 
 . لممتمرديف بصفة المحاربيفاالعتراؼالحرب فإذا ما تكافرت ىذه الشركط مجتمعة أمكف لمدكلة األجنبية 



 
 

132 
 

يعتبر ىذا الشرط أمرا سياديا يمنح ،ك مف طرؼ الحككمة القائمة أك مف الدكؿ األخرلاعتراؼصدكر 
مف خبللو الصفة القانكنية لممتمرديف بصفة مؤقتة يمكف لمدكلة أك الحككمة أف تتراجع عنو بصفة 

ف ذلؾ يشكؿ تحدم لممتمرديف الذيف نادرا ما إ لمدكلة أك الحككمة ؼاختيارمكماداـ األمر ، 1اختيارية
تعترؼ ليـ السمطة الحاكمة بصفة محاربيف خكفا عمى مصالحيا االقتصادية ككزنيا السياسي في 

. حرب تبدك ليا غير مضمكنة النتائج
 صادر بصكرة اختيارمتصرؼ سيادم ":أنو بالمحاربيف في ىذه الفترة عمى اعتبراالعتراؼلذلؾ 

 لمشخصية القانكنية الدكلية لممتمرديف، عمى نحك نسبي يسرم في مكاجية منشئصريحة أك ضمنية 
. 2"الحككمة القائمة أك الدكؿ األغيار كمؤقت يسرم إلى غاية نياية الصراعبالمعترؼ 

 نتائج االعتراؼ بالمحاربيف: ثانيا
إذا ما تكافرت الشركط المكضكعية كالشكمية في المتمرديف كتـ االعتراؼ ليـ بصفة محاربيف سكاء 
مف طرؼ الدكلة القائـ في مكاجيتيا النزاع أك مف طرؼ الدكلة األجنبية فإف ذلؾ يرتب جممة مف 

 : النتائج التي تتمثؿ في
 بالمحاربيف يرتب جممة مف النتائج كاآلثار التي تختمؼ بحسب صفة الطرؼ الذم االعتراؼإف 

.  الدكلة األجنبيةاعتراؼ بيف أف يككف السمطة الحاكمة كبيف االعتراؼيصدر عنو ىذا 
  المسمح الصادر مف الدكلة القائـ عمى أرضيا النزاعاالعتراؼنتائج * 1

 كانتفاء الدكلة لممتمرديف بصفة المحاربيف سرياف قانكف الحرب في حقيـ اعتراؼمف أىـ نتائج 
: مسؤكلية الدكلة

 ىك ، الدكلة لممتمرديف بصفة محاربيفاعتراؼإف المستفيد األكؿ مف : بتطبيؽ قانكف الحر* أ
، 3الجماعة المتمردة التي تمنح ليا الصفة القانكنية رغـ أنيا ال ترقى إلى كياف الدكلة بالمعنى الحقيقي

 4. جنيؼ األربعةكاتفاقيات الىام اتفاقيةكتصبح بذلؾ مف المخاطبيف بأحكاـ كقكاعد الحرب بما فييا 

                                                           
. 19فضيؿ ميديد، المرجع السابؽ، ص - 1
. 19، ص  السابؽرقية عكاشرية، المرجع- 2
. 18خديجة بركاني، المرجع السابؽ، ص - 3
. 82، ص السابؽرقية عكاشرية، المرجع - 4

يقصد بقانكف جنيؼ خضكع كؿ مف الحككمة كالمتمرديف عمييا التفاقيات جنيؼ خبلؿ فترة النزاع القائـ، فإذا ما تـ - 
القبض عمى المقاتميف مف أحد الطرفيف فإنيـ يعاممكا معاممة أسرل الحرب حسب ما تنص عميو اتفاقية جنيؼ الخاصة 

باألسرل كيعد ذلؾ حماية قانكنية ضد كؿ أشكاؿ القتؿ أك التعذيب أك الجرح مع كجكب معاممتيـ معاممة إنسانية 
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 يقصد بذلؾ مسؤكلية الدكلة عف تصرفاتيا كتصرفات مكاطنييا عف : مسؤكلية الدكلةانتفاء* ب
األضرار التي تسببيا لدكؿ الغير أك لرعاياىـ كتستمر ىذه المسؤكلية في حالة التمرد كالحرب األىمية، 

 .1ما لـ تعترؼ الدكلة بالمتمرديف كالتي تككف الدكلة ممزمة بتعكيضيا
 السمطة الحاكمة اعتراؼ المتمرديف مف كراء يكتسبيا ذلؾ أف الشخصية القانكنية المؤقتة التي 

يجعميـ محؿ المسؤكلية الدكلية عف أم ضرر يصدر مف جانبيـ، غير أف تحريؾ المسؤكلية ضد 
 اعتراؼ العمميات العدائية ألف أم تحريؾ قبؿ ذلؾ يعتبر بمثابة انتياءالمتمرديف ال يسرم إال بعد 

. 2ضمني ليؤالء المتمرديف بالشخصية القانكنية الدكلية
تؤكؿ التي  األعماؿ العدائية تخكفا مف النتائج بانتياءغالبية الدكؿ ال تحرؾ مسؤكلية المتمرديف إال ؼ

 كالتي تنتيي إما بتفكؽ السمطة الحاكمة عمى المتمرديف فبل تسأؿ ،إلييا الحرب القائمة بيف الطرفيف
 البلزمة لمنع التمرد اتخذتاالحتياطاتفي ىذه الحالة عف أفعاليـ عمى أساس القكة القاىرة متى 

ما بتفكؽ المتمرديف عمى السمطة الحاكمة كمف تـ إقامة حككمة جديدة أك 3كقمعو  دكلة استحداث، كا 
 مف ارتكبكه كفي كمتا الحالتيف تقـك مسؤكلية المتمرديف عما ،جديدة عمى اإلقميـ الذم حازت عميو

. 4أفعاؿ أثناء قياـ الحرب
 
 الصادر مف الدكلة األجنبية االعتراؼنتائج * 2

 الصادر مف الدكلة األجنبية لممتمرديف بصفة محاربيف قد يككف سببو إما سياسي أك االعتراؼإف 
 ىذا ، الكاقعة مف طرؼ المتمرديفاالعتداءات أك بغرض حماية رعاياىا كممتمكاتيامف اقتصادم
 كبالتالي يتعيف عمى ، كالمتمرديفباالعتراؼ ال تسرم آثاره إال بيف الدكلة األجنبية المقرة االعتراؼ

                                                                                                                                                                             

كينطؽ األمر كذلؾ عمى الجرحى كالمرضى مف العسكرييف في الميداف أيف تسرم عمييـ األحكاـ المنصكص عمييا 
 .في اتفاقية جنيؼ المتعمقة بتحسيف حالة الجرحى كالمرضى في الميداف

أما بالنسبة لقانكف الىام فإنو يتعيف عمى الطرفيف االلتزاـ بالقكاعد المتعمقة بسير العمميات العدائية كأساليب القتاؿ 
 . ككذا األسمحة المستخدمة

. 78 المرجع السابؽ، ص زايد بف عيسى،- 1
. 496، ص نفسورقية عكاشرية، المرجع - 2
. 26،ص السابؽعمار جبابمة، المرجع - 3
. 496رقية عكاشرية، المرجع نفسو، ص - 4
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 بالحياد كغيرىا مف المبادئ التي يفرضيا كالتزامياالدكلة المعترفة بمنع مساعدة أم طرؼ في القتاؿ 
. 1قانكف الحرب في ىذا المجاؿ

 باعتباره ىذه األخيرة تتخذىا الصادر مف قبؿ الدكلة األجنبية يعد مف أخطر القرارات التي فاالعتراؼ
 ألنو يعتبر نكع مف التدخؿ في الشؤكف ،عمؿ غير كدم بالنسبة لمدكلة القائـ عمى أرضيا النزاع

 السمطة اعتراؼ الصادر مف الدكلة األجنبية سابؽ عمى االعتراؼ خاصة إذا كاف ،الداخمية ليا
. 2الحاكمة

 بالمحاربيف قد أدخمت إضافات كثيرة عمى القانكف الدكلي خاصة االعتراؼ كخبلصة لذلؾ فإف نظرية 
 كالخركج بيا إلى نطاؽ النزاعات ، الدكلة الداخمياختصاصفي مجاؿ إخراج الحرب األىمية مف 

 الذم عرفو القانكف ما يعاب عمييا ىك عدـ تقنينيا خاصة بعد التطكر إال أف ،دكليةاؿالمسمحة غير 
. كالعبلقات الدكليةالدكلي 

 دكر النظرية التقميدية لمدكلة في التمييز بيف الحركب الدكلية كالحركب األىمية: الفرع الثالث
   لقد كاف لمنظرية التقميدية دكر كبير في إرساء التفرقة بيف النزاعات المسمحة الدكلية كالنزاعات غير 

 :الدكلية، كيعكد أصؿ ىذه التفرقة إلى ضركرة تكافر شرطيف أساسيف تتمثبل في
 السيادة المطمقة لمدكلة: أكال

    مجد القانكف الدكلي التقميدم مبدأ السيادة المطمقة لمدكلة في إدارة شؤكنيا الداخمية أك الخارجية، 
كذلؾ عمى اعتبار أنيا الشخص القانكني الكحيد المخاطب بأحكاـ كقكاعد القانكف الدكلي، كعرفت 

ذلؾ المجتمع السياسي الذم يجتمع لدل الييئة الحاكمة فيو كافة مظاىر السمطة :" السيادة عمى أنيا
 .  3"مف داخمية كخارجية بحيث ال يعمك عمى سمطانيا أم سمطاف

   كقد ارتبط مفيـك السيادة المطمقة لمدكلة في تسيير شؤكنيا الداخمية كالخارجية باسـ الفقيو 
، كالذم يعد بمثابة امتداد لكتابات سابقة التي كانت تمجد فكرة "الجميكرية"في كتابو  (1576)"بكداف"

                                                           
. 19خديجة بركاني، المرجع السابؽ، ص - 1
. 28 ص  السابؽ،عمار جبابمة، المرجع- 2
رابعة، سنة اؿبف عامر التكنسي، قانكف المجتمع الدكلي المعاصر، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط - 3
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، كمف تـ يتعيف عمى الدكؿ أنداؾ 1السيادة المطمقة إلى درجة أف المساس بيا قد يؤدم إلى شف حرب
 :2احتراـ المبادئ التالية

 .حظر التدخؿ في أم مسألة يؤكؿ االختصاص فييا لمقانكف الدكلي لمدكلة*
 .حظر أم عمؿ تقـك بو دكلة عمى إقميميا مف شأنو تشجيع أعماؿ قد تضر بدكلة أخرل* 
 .حظر تقديـ أية المساعدات لمفئات المتضاربة في النزاعات المسمحة الداخمية* 

   كمف خبلؿ ذلؾ اعتبرت النظرية التقميدية بمثابة األساس القانكني في إرساء التفرقة بيف النزاعات 
 .المسمحة الدكلية كالنزاعات غير الدكلية

 الشخصية القانكنية: ثانيا
صبلحية كياف أك كحدة سياسية معينة الكتساب "   يقصد بالشخصية القانكنية في القانكف الدكلي 

 . 3"الحقكؽ كتحمؿ االلتزامات كاالتصاؿ المباشر بقكاعد ىذا النظاـ
   كبذلؾ فإف الشخصية القانكنية تقـك عمى عنصريف أساسيف ىما القدرة عمى التعبير عف اإلرادة 
الذاتية لمدكلة في عبلقتيا الدكلية، كقدرتيا عمى ممارسة اختصاصاتيا الدكلية كفقا لما تحدده قكاعد 

 . القانكف الدكلي العاـ
 كعمى اعتبار أف القانكف الدكلي التقميدم ال يخاطب إال الدكؿ فإف أحكاـ ىذا األخير ال تسرم إال 
في مكاجية الدكؿ في عبلقاتيا مع الغير، بما في ذلؾ النزاعات المسمحة الدكلية التي كانت تقـك 

بينيا كالتي تخضع لمقكاعد العامة لتنظيـ الحرب، أما النزاعات الداخمية فبل تسرم عمييا ىذه األحكاـ 
 .4ألف أحد أطراؼ النزاع ال يتمتع بالشخصية القانكنية الدكلية

  كخبلصة ذلؾ أف معيار الشخصية القانكنية اعتبر أساس في كجكد التفرقة بيف النزاعات المسمحة 
الدكلية كالنزاعات غير الدكلية في القانكف الدكلي التقميديإلى غاية ظيكر نظرية االعتراؼ بالمحاربيف 
التي منحت الشخصية القانكنية لممتمرديف حتى ينطبؽ عمييـ قانكف الحرب رغـ أف ىذه الشخصية 
القانكنية الممنكحة لممتمرديف جد محدكدة كمرتبطة بفترة معينة كىي فترة النزاعات المسمحة، إال أف 

ذلؾ ال يمنع مف تمتعيـ بنفس الحقكؽ كالكاجبات المفركضة عمى الدكؿ بمكجب قكاعد القانكف 

                                                           
1

.  499، ص المرجع السابؽمسعد عبد الرحمف زيداف، - 
2

 .34، ص  السابؽعمار جبابمة، المرجع- 
3

 .512، المرجع نفسو، ص مسعد عبد الرحمف زيداف- 
4

 .37زايد بف عيسى، المرجع السابؽ، ص - 
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الدكلي، كمف تـ تسرم عمييـ األحكاـ المنصكص عمييا في قانكف الحرب خاصة تمؾ المتعمقة 
 .  بالحماية القانكنية

كعمييفإف القانكف الدكلي التقميدم أعطى لمدكلة مكانة ىامة في العبلقات الدكلية دكف األخذ بعيف 
االعتبار النزاعات المسمحة الداخمية التي يككف أحد أطرافيا األشخاص، كمف تـ فبل ينطبؽ عمييـ 

نظاـ الحماية الممنكح لمدكؿ أثناء قياـ النزاعات المسمحة إلى غاية ظيكر نظرية االعتراؼ بالمحاربيف 
التي استطاعت أف تدخؿ ىؤالء المتمرديف في زمرة الدكؿ عف طريؽ منحيـ الشخصية القانكنية مف 
أجؿ تكفير الحماية القانكنية البلزمة، خاصة كأف ىذا النكع مف النزاعات أصبح منتشرا عمى نطاؽ 

 .كاسع
دكلية في القانكف الدكلي المعاصر اؿالنزاعات المسمحة غير :  الثانيمطمباؿ

كبعيدا عف نظاـ االعتراؼ بالمحاربيف أصبحت النزاعات المسمحة الداخمية بعد التطكر الذم عرفتو 
تخضع لتنظيـ دكلي شأنيا في ذلؾ شأف النزاعات المسمحة الدكلية، بشكؿ يضمف الحد األدنى مف 

الحماية طبقا لمقتضيات اإلنسانية، كذلؾ بمكجب المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة سنة 
 .1977 ككذا البرتكككؿ اإلضافي الثاني الممحؽ ليذه االتفاقيات المؤرخ سنة 1949

 المشتركة الثالثةدكلية في ظؿ المادة اؿالنزاعات المسمحة غير : الفرع األكؿ
 المجتمع الدكلي بالنزاعات المسمحة الغير دكلية كاضحا كأمر فرضو الكاقع الدكلي اىتماـلقد كاف 

 لذلؾ حاكلت المجمكعة الدكلية إيجاد نمط خاص بيذه النزاعات ،خاصة بعد تراجع نظرية الحرب
خضاعيا لقكاعد القانكف الدكلي انتشارىا خاصة بعد ،كسبؿ تكييفيا  الرىيب في اآلكنة األخيرة كا 

 أكؿ تشريع دكلي 19491 جنيؼ األربعة لسنة التفاقيات المشتركة 3 المادة ، كقداعتبرتاإلنساني
 التي كانت شائعة في االستخدامات بدؿ ،"النزاع المسمح الذم ليس لو طابع دكلي"تبنى مصطمح 

 جنيؼ التفاقيات أفصحت المادة الثالثة المشتركة ،إذ"التمرد" "الحرب األىمية"القانكف الدكلي التقميدم 
 الكضع القانكني الجديد لممتمرديف أثناء النزاعات المسمحة الداخمية كذلؾ مف خبلؿ إضفاء فع

 بالمحاربيف الذم كاف سائدا في ظؿ القانكف االعتراؼالشخصية القانكنية لممتمرديف كبديؿ عف نظاـ 
. 2الدكلي التقميدم

 األعماؿ التحضيرية لمجنة الدكلية لمصميب األحمر في صياغة المادة الثالثة المشتركة:أكال
                                                           

.1949المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة الصادرة بتاريخ -  1
 

. 40ساعد العقكف، المرجع السابؽ، ص - 2
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لقد كاف لمجنة الدكلية لمصميب األحمر دكر كبير في مساعدة ضحايا النزاعات المسمحة الداخمية رغـ 
العراقيؿ التي كانت تكاجييا مف طرؼ الحككمات الداخمية، ففي المؤتمر الدكلي التاسع لمصميب 

 قدمت مشركع اتفاقية الصميب األحمر في أكقات الحرب األىمية أك 1912األحمر المنعقد سنة 
حاالت العصياف المسمح، إال أف المكضكع لـ يطرح لمنقاش كرغـ ذلؾ تمكنت مف إدراج ىذه المسألة 

، أيف صدر قرار يقضي بحؽ جميع ضحايا 1921ضمف المؤتمر العاشر لمصميب األحمر سنة 
الحرب األىمية أك االضطرابات االجتماعية أك الثكرية في الحصكؿ عمى المساعدات اإلنسانية كفقا 

 .1لما تنص عميو المبادئ العامة لمصميب األحمر
 عندما 1949  كظمت مسألة النزاعات المسمحة غير الدكلية بعيدة عف أم تنظيـ دكلي حتى سنة 

تقدمت المجنة الدكلية لمصميب األحمر باقتراح مشركع المادة الثانية المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة 
كالتي تنص عمى تطبيؽ القكاعد المنصكص عمييا في اتفاقيات جنيؼ عمى جميع النزاعات المسمحة، 

إال أف ىذا االقتراح لقي معارضة شديدة مف قبؿ الكفكد المشاركة،كبعد االقتراح المقدـ في مؤتمر 
الخبراء الحككمييف تقدمت الجنة الدكلية لمصميب األحمر إلى المؤتمر السابع عشر لمصميب األحمر 

الذم يتضمف الصيغة المنقحة لممادة الثانية المتعمقة بحماية ضحايا 1948المنعقد في ستككيكلـ سنة 
كالسيما حالة الحرب األىمية أك النزاعات "الحرب كالتي كافؽ عمييا المؤتمر مع حذؼ عبارة 

 . 2"االستعمارية أك الحركب الدينية
 

 األعماؿ التحضيرية لممؤتمر الدبمكماسي لصياغة المادة الثالثة المشتركة:ثانيا
 جنيؼ كأنشأ أربع لجاف أكلية اتفاقيات مف أجؿ مراجعة 1949 المؤتمر الدبمكماسي بتاريخ انعقد

 جنيؼ األربع كاحدة اتفاقياتتركز كؿ لجنة منيما عمى قضية مختمفة، ككانت األحكاـ المشتركة في 
 كجيات نظر الكفكد أثناء المناقشات تراكحت بيف تضييؽ مفيـك اختبلؼمف أىـ ىذه القضايا، إال أف 

                                                           
 .124زايد بف عيسى، المرجع السابؽ، ص - 1
2

في جميع حاالت النزاع المسمح التي :" نصت المادة الثانية المقترحة مف طرؼ المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى- 
 األىمية أك النزاعات االستعمارية أك الحركب الدينية التي قد تحدث في إقميـ كاحد كالسيما الحربال تتسـ بطابع دكلي 

كال أك أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة فإف تنفيذ مبادئ ىذه االتفاقية يككف إلزاميا عمى كؿ خصـ مف الخصـك 
ركجيو - " عمى ذلؾ الكضعكال يؤثر تطبيؽ االتفاقية في ىذه الظركؼ عمى الكضع القانكني ألطراؼ النزاع يعتمد

ـ القانكني بيف النزاعات المسمحة الدكلية كالغير دكلية، مختارات مف المجمة الدكلية مبارتمز، التطكر التاريخي لمتقس
 .30، ص 2009، مارس 873، العدد 91لمصميب األحمر، المجمد 
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دكلي مع تطبيؽ جد كاسع لمحماية الدكلية أك تعريؼ جد كاسع لمنزاع المسمح اؿالنزاع المسمح غير 
.  1دكلي مقابؿ تضييؽ في الحماية الممنكحة لممدنييف أثناء النزاع كىك ما خمص إليو المؤتمركفاؿغير 

تعديؿ حكؿ ما قدمو الكفد الفرنسي   كمف بيف المقترحات التي تـ طرحيا في المؤتمر الدبمكماسي 
الفقرة الرابعة مف المادة الثانية كالتي جاء 

فيجميعحاالتالنزاعالمسمحالذيميسميطابعدكليكالتيقدتحدثفيأراضيكاحدأكأكثرمنأراضياألطرافالساميةالمتع:"فييا
اقدةيمتزمكمطرففيالنزاعبتنفيذأحكاميذىاالتفاقية،إذاكانالطرفالخصميممكقكةعسكريةمنظمة،سمطةمسؤكلةعنأ

نفاذاالتفاقية  ".فعالياتعممداخئلقميممحددكتممككسائممراقبةكا 
   كحضي في األخير مشركع المادة الثانية بالتأييد في المجنة المشتركة ليقدـ إلى الجمعية العامة 

كاعتبرتو المجنة الدكلية لمصميب األحمر حؿ كسط مف أجؿ تكفير الحد األدنى مف الحماية كتمكينيا 
 . 2مف التدخؿ لتقديـ الخدمات اإلنسانية

 مضمكف المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ: الفرع الثاني
دكلية كاضحا كأمر فرضو الكاقع الدكلي اؿ المجتمع الدكلي بالنزاعات المسمحة غير اىتماـلقد كاف 

 لذلؾ حاكلت المجمكعة الدكلية إيجاد نمط خاص بيذه النزاعات ،خاصة بعد تراجع نظرية الحرب
خضاعيا لقكاعد القانكف الدكلي انتشارىا خاصة بعد ،كسبؿ تكييفيا  الرىيب في اآلكنة األخيرة كا 

. اإلنساني
 ا محددالـ تعط تعريؼإال أنيا  جنيؼ كرغـ األىمية الكبيرة التي أكلتيا المادة الثالثة المشتركة التفاقيات

 نظرا لمخبلفات التي كانت مكجكدة حكؿ مدل إمكانية تطبيؽ  المسمحة،ليذا النكع مف النزاعات
في حالة قياـ نزاع مسمح ليس لو طابع دكلي في أراضي أحد :"  جنيؼ عمييا كذلؾ بقكليااتفاقيات

 ....."األطراؼ السامية المتعاقدة، يمتـز كؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع بأف يطبؽ كحد أدنى
ف نطاؽ األحكاـ عف المتمرديف يخرجكف ـ المشتركة جعؿ الكثير 3إال أف الشركط التي أقرتيا المادة 

 يبتعدكف عف ذلؾ كلعؿ السبب االتفاقيات مما دفع بكاضعي ىذه  أعبله،كالقكاعد التي تشمميا المادة
يعكد إلى صعكبة تطبيقيا عمى أرض الكاقع أك أف الدكلة تجد نفسيا متكرطة في ىذا االمر مما 

                                                           
 .130زايد بف عيسى، المرجع السابؽ، ص - 1
2

 .33، المرجع السابؽ، ص ركجيو بارتمز- 
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 بيذه لبللتزاـف الطرؼ الثاني مستعد ا خاصة إذا كانت ال تعمـ ما إذا ؾ،يجعميا تبتعد عف تطبيقيا
. 1 الـالقكاعد أ

     أماـ ىذا الجدؿ الكبير كصعكبة تحديد مفيـك النزاع المسمح الداخمي عممت المجنة الدكلية 
لمصميب األحمر عمى تكسيع مفيكـ ىذا النزاع الذم ليس لو طابع دكلي، فتـ تكميؼ مجمكعة مف 

الخبراء ألجؿ دراسة مدل تطبيؽ المبادئ اإلنسانية عمى حاالت النزاع المسمح الداخمي، كمف بيف ىذه 
 الداخمية التي االضطراباتالمجاف المجنة المكمفة بدراسة مسألة تطبيؽ المبادئ اإلنسانية في حالة 

خضاعيا 3 الداخمية مف نطاؽ المادة االضطراباتخمصت إلى إخراج   حقكؽ التفاقيات المشتركة كا 
 3المادة أحكاـ اإلنساف، ككذا القرارات الصادرة عف مؤتمرات لجنة الصميب األحمر، كمف تـ فإف 

.      2دكليةاؿشمؿ النزاعات المسمحة غير تالمشتركة 
 المكمفة بدراسة مسألة حماية ضحايا النزاعات 1962كما خمصت لجنة الخبراء المنعقدة بتاريخ 

. 3 ما غير دكليأف نزاع إلى ضركرة كجكد شركط مكضكعية حتى يمكف القكؿ ،المسمحة الداخمية
 جنيؼ األربعة عمكمية التفاقيات كمف بيف أىـ الشركط التي أكدت عمييا المادة الثالثة المشتركة 

 بحيث يككف عمى أكسع نطاؽ ممكف حتى يمكف القكؿ ،التمرد مف حيث حجمو كمداه الجغرافي
 كاحتراميـ ىؤالء المتمرديف لشركط التنظيـ بكجكد قيادة مسؤكلة استيفاءبكجكد نزاع مسمح مع ضركرة 

.      4 الداخميةاالضطراباتكالتكتراتالحد األدنى لممعاممة اإلنسانية، كبذلؾ يخرج مف ىذه الحاالت 
خاصة بحماية ضحايا النزاعات  جنيؼ التفاقيات المشتركة 3 كعميو فإنو بالرغـ مف أف المادة 

التي ترددت كثيرا " الحماية"ك" االحتراـ"جاءت خالية تماما مف كممتي ، إال أنيا يةؿالمسمحة غير الدك

                                                           
نغـ إسحاؽ زيا، القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دار المطبكعات الجامعية اإلسكندرية، - 1

. 103، ص 2009ط 
. 42-41عمار جبابمة، المرجع السابؽ، ص - 2
" بينتك" مف التعريؼ الذم جاء بو األستاذ استنبطتيا 1962إف الشركط المكضكعية التي أقرتيا لجنة الخبراء لسنة - 3

الذم عرؼ النزاع المسمح الغير دكلي عمى أنو عمؿ عدائي ضد الحككمة الشرعية، شرط أف يككف عمى درجة مف 
التنظيـ كلو صفة الطابع الجماعي ىذه الشركط جعمت النزاع المسمح الغير دكلي محصكر في األعماؿ العدائية 
المكجية ضد الحككمة دكف غيرىا مف النزاعات الداخمية األخرل التي ال تككف الدكلة طرفا فييا كما حدث مع 

. أفغانستاف مثبل
. 265رقية عكاشرية، المرجع السابؽ، ص - 

. 41ساعد العقكف، المرجع السابؽ، ص - 4
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في اتفاقيات جنيؼ األربعة، أما المادة الثالثة المشتركة فاكتفت بعبارة تكفير المعاممة اإلنسانية دكف 
 . تحديدىا مما يؤثر عمى مكضكع الحماية الكاجب تكفيرىا لحقكؽ اإلنساف أثناء ىذه المرحمة

دكلية في ظؿ البرتكككؿ اإلضافي الثاني اؿالنزاعات المسمحة غير : الفرع الثالث
 في مجاؿ التفرقة بيف النزاعات نقطة تحكؿ جنيؼ األربعة التفاقيات المشتركة 3 المادة اعتبرت

دكلية، إال أف ىذا اإلنجاز شممتو بعض النقائصالخاصة بالحماية الكاجب اؿالمسمحة الدكلية كغير 
دكلية، األمر الذم تـ إعادة النظر فيو في ظؿ المؤتمر اؿتكافرىا لضحايا النزاعات المسمحة غير 

 بكضع البركتكككؿ اإلضافي الثاني الممحؽ انتيىكالذم ( 1977-1974)الدبمكماسي المنعقد بتاريخ
. 19491 جنيؼ األربعة لسنة التفاقيات

مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني الذم أعدتو المجنة الدكلية لمصميب األحمر لتعرؼ 1 جاءت المادة 
يطبؽ ىذا البرتكككؿ عمى كؿ النزاعات المسمحة التي :" دكلي مف خبلؿ ما يمياؿالنزاع المسمح غير 
قكات اؿ التي تقـك بيف 1949 أكت 12 جنيؼ المؤرخة في اتفاقياتالمشتركة مف 2ال تشمميا المادة 

. المسمحة أك مجمكعات مسمحة منظمة تحت قيادة مسؤكلة
ال ينطبؽ البرتكككؿ اإلضافي الحالي عمى حاالت االضطرابات كالتكترات الداخمية مثؿ الييجاف -

. الشعبي كاألعماؿ المعزكلة كالمتشتتة العنيفة كاألعماؿ األخرل المشابية
 أكت 12 جنيؼ ؿ اتفاقيات المشتركة في 3التدابير السابقة ال تغير مف شركط تطبيؽ المادة - 

1949"2 .
 مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني يتضح أنو لـ يمغ نص 1 مف خبلؿ التعريؼ الذم جاءت بو المادة 

نما حاكؿ تكسيع الحاالت التي تسرم عمييا القكاعد التفاقياتالمادة الثالثة المشتركة   جنيؼ األربعة كا 
 الداخمية كأعماؿ العنؼ الفكضكية كما التكتركاالضطرابات مستثنيا حاالت ،العامة لمنزاعات المسمحة

 جنيؼ مف التفاقيات المشتركة 3عمى الشركط التي أقرتيا المادة أعبله أكدت المادة كيماثميا، 
.  3عمكمية التمرد، ككجكد تنظيـ محكـ تقكده قيادة عميا مسؤكلة

حاالت التي تنطبؽ عمييا اؿالمادة  مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني عمى نفس  مف 1 الفقرة نصت كما 
 كىي حالة نشكب نزاع مسمح بيف القكات المسمحة التابعة لمدكلة كبيف القكات المسمحة أحكامو،

                                                           
. 104نغـ إسحاؽ زيا، المرجع السابؽ، ص - 1
. 1977 الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة  مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني1المادة - 2
. 39، ص المرجع السابؽعمر عبد الحفيظ شناف، - 3
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الحالة التي تكاجو فييا القكات المسمحة التابعة لمدكلة مجمكعات مسمحة تابعة لمثكار أك كالمنشقة عمييا
. 1المتمرديف عف السمطة

 مف 1كقد أكضحت المجنة الدكلية لمصميب األحمر في تعميقيا عمى التعريؼ الذم جاءت بو المادة 
 عندما صنفت أشكاؿ النزاعات المسمحة التي تدخؿ في إطار النزاعات ،البرتكككؿ اإلضافي الثاني

: 2الداخمية التي تنطبؽ عمييا القكاعد العامة كتمثمت ىذه األشكاؿ في
. النزاعات المسمحة التي تقـك بيف القكات التابعة لمدكلة فيما بينيا*
. النزاعات المسمحة التي تقـك بيف القكات التابعة لمدكلة ضد المتمرديف*
النزاعات المسمحة التي تككف بيف القكات المغتصبة لمسمطة كقكات منظمة مف الشعب مف أجؿ *

. مقاكمتيا
. النزاعات المسمحة التي تقـك بيف أحزاب مختمفة دكف أف تككف قكات الحككمة طرفا فييا*

 ليا كما الغيا جنيؼ كليس التفاقيات المشتركة 3يعتبر البرتكككؿ اإلضافي الثاني متمـ لممادة كبذلؾ 
 عميو أكدتدكلي، كىك ما اؿأنو كسع مف مجاؿ الحماية الدكلية لؤلشخاص فترة النزاع المسمح غير 

يسرم ىذا الممحؽ عمى كافة األشخاص الذيف يتأثركف بنزاع مسمح كفؽ :"  بقكليا1 فقرة 2المادة 
 كذلؾ بدكف أم تمييز مجحؼ ينبني عمى العنصر أك الديف أك الجنس أك المغة أك 1مفيكـ المادة 

 الكطني أك االجتماعي أك الثركة أك المكلد أك أم االنتماءالعقيدة أك اآلراء السياسية أك غيرىا أك 
. 3"مكضع آخر أك عمى أية معايير أخرل مماثمة

 القكاعد العامة في القتاؿ خاصة باحتراـ  كما ألـز البرتكككؿ اإلضافي الثاني األطراؼ المتنازعة 
 المدنييف، ىذه الحماية التي نص عمييا البرتكككؿ تسرم أثناء كبعد نياية النزاع المسمح دكف أم اتجاه

.   4تمييز بيف الضحايا

                                                           
. 105نغـ إسحاؽ زيا، المرجع السابؽ، ص - 1
. 49عمار جبابمة، المرجع السابؽ، ص - 2
البرتكككؿ الحالي ينطبؽ بدكف :" ما يميمف مشركع المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى 1 فقرة 2نصت المادة - 3

تمييز مجحؼ عمى جميع األشخاص عسكرييف أك مدنييف مقاتميف أك غير مقاتميف تأثركا بالنزاع المسمح كفؽ مفيـك 
إال أنو كبعد المناقشات التي جرت في المؤتمر الدبمكماسي جاء البرتكككؿ اإلضافي في صيغتو النيائية " 1المادة 

األشخاص "  عبارةاستبداؿ مف مشركع المجنة إذ تـ 1 فقرة 2 بسيطا عف نص المادة اختبلفابنص جديد يختمؼ 
".  األشخاص الذيف يتأثركف بالنزاع المسمح"بعبارة " المدنييف أك العسكرييف المقاتميف أك غير المقاتميف

.  الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني6 إلى 4نص المكاد مف - 4
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  كبذلؾ يككف البرتكككؿ اإلضافي الثاني قد ضمف الحماية الدكلية لضحايا النزاعات المسمحة غير 
 جنيؼ رغـ أنو قصر التفاقيات المشتركة 3دكلية عمى أكسع نطاؽ مقارنة بما جاءت بو المادة اؿ

تطبيؽ ىذه الحماية عمى نكع كاحد مف النزاعات المسمحة الغير دكلية التي تقع بيف قكات الحككمة 
.  1 بالمحاربيفاالعتراؼكطرؼ آخر تتكافر فيو الشركط المتطمبة في نظاـ 

 القانكني كاإلطار كعميو كحسب رأينا فإف القانكف الدكلي اإلنساني أعطى لكؿ نزاع مسمح حجمو 
أما في مجاؿ الحماية ع عمى حدا، اكؿ نز خاصة باتفاقيات مف ما سنوالذم يشممو، كذلؾ مف خبلؿ 

دكلية فإف األمر يختمؼ، اؿالممنكحة لضحايا ىذه النزاعات المسمحة سكاء كانت دكلية أك غير 
 بما كفرتو مف أسس كاحتكاءفالحماية الممنكحة لضحايا النزاعات المسمحة الدكلية كانت أكثر شمكلية 

كبعد جيد كبير تـ كضع نصكص قانكنية جد ، كقكاعد خاصة بكؿ فئة متضررة مف ىذا النزاع
حماية المحدكدة ليؤالء الضحايا فالبرتكككؿ اإلضافي اؿمحدكدة تنظـ ىذا النكع مف النزاعات ككذا 

 نظاـ قانكني خاص بيذه النزاعات الداخمية ضيؽ مف نطاؽ تطبيؽ الحماية، ألنو باعتبارهالثاني 
الداخمية التي يككف أحد أطرافيا السمطة القائمة ضد طرؼ آخر المسمحة قصرىا عمى النزاعات 
.  لنزاعات المسمحة الداخمية األخرىؿصكريأخذبعيناالعتباراؿمتمرد عمييا دكف أف 

 
الحاالت التي ال تشمميا قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني :  الثالثمطمباؿ

 كاعتبر حسـ البرتكككؿ اإلضافي الثاني الحاالت التي تشمميا الحماية أثناء النزاع المسمح الداخمي 
 المشتركة 3 شركطيا، كقد أيدت المادة استيفاءبعض الحاالت خارجة عف نطاؽ ىذه الحماية لعدـ 

 كمف بيف الحاالت التي ال تخضع لمقكاعد العامة لمحماية المنصكص ،ذلؾ بصفة صريحة ككاضحة
 فما المقصكد بيما كعمى أم كالتكترات الداخمية االضطراباتعمييا في القانكف الدكلي اإلنساني حالة 

أساس حسـ البرتكككؿ اإلضافي مكقفو مف ىذا النكع مف النزاعات؟ كما ىي القكاعد القانكنية التي 
تسرم عمى ضحايا ىذه النزاعات؟ 

 الداخمية االضطراباتكالتكترات: الفرع األكؿ
 لذلؾ عمد الفقياء عمى إعطاء بعض االضطراباتاليكجد في القانكف الدكلي أم نص يكضح ماىية 

: التعاريؼ التي نحددىا عمى النحك اآلتي
 الداخمية االضطرابات تعريؼ :أكال

                                                           
. 56، ص السابؽعمار جبابمة، المرجع - 1
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تمؾ المكاقؼ التي تشمؿ عمى مكاجيات داخمية خطيرة أك مستمرة في مثؿ ىذه " يقصد باالضطرابات 
 كقد تستخدـ السمطات قكات الشرطة ،المكاقؼ كالتي قد ال تتصاعد بالضركرة إلى نزاع مسمح مفتكح

 إجراءات اتخاذ كما تمجأ إلى ، النظاـ العاـ داخؿ الببلداستعادةكحتى القكات المسمحة مف أجؿ 
. 1 تمنح بمكجبيا المزيد مف الصبلحيات لمقكات المسمحةاستثنائية

مكاجيات ذات طابع جماعي تككف مزمنة أك قصيرة األمد :"  بأنيا"عمر سعد اهلل" كيعرفيا الدكتكر 
تككف مصحكبة بآثار دائمة أك متقطعة كتمس كامؿ األراضي الكطنية أك جزء منيا أك تككف قد كما 

.   2" أك خبلؼ ذلؾأثنيةذات جذكر دينية أك 
 جزئي في النظاـ الداخمي نتيجة ألعماؿ العنؼ اختبلؿ:" عمى أنيا" ماريكف تافؿ"  كعرفيا الفقيو 

.  3" لكضع معيفاستياءىـالتي تقكـ بيا مجمكعة مف األفراد أك الجماعات لمعارضتيـ أك 
    كما قامت المجنة الدكلية لمصميب األحمر بمبادرات في سبيؿ إعطاء تعريؼ 

 لجنة الخبراء مف أجؿ دراسة إمكانية تكسيع األحكاـ المتعمقة لبلضطراباتكالتكتراتالداخمية، فشكمت
 إال أف ىذه المجاف فشمت في إعطاء تعريؼ ليذه ،بالقانكف الدكلي اإلنساني عمى ىذه الحاالت

.   4 التي ينطكم عمييا العنؼ الداخميكاالجتماعيةكاالقتصادية السياسية االختبلفاتالنزاعات بسبب 
 لبلضطراباتكالتكترات مف المبلحظات التي قدمتيا لجنة الخبراء حكؿ العناصر المميزة كانطبلقا
 كعرضو عمى لجنة لبلضطرابات خمصت المجنة الدكلية لمصميب األحمر إلى كضع تعريؼ ،الداخمية

 الداخمية ىي حاالت التي دكف أف ترقى االضطرابات:" كالذم جاء فيو1972الخبراء الحككمييف سنة 
 كاالستمراريةإلى نزاع مسمح تكجد فييا عمى المستكل الداخمي مكاجية عمى درجة مف الخطكرة 

 العنؼ كالتمرد بيف جماعات شبو منظمة استخداـكتكتسي ىذه الحاالت أشكاال متنكعة بما فييا 
 استخداـكالسمطة الحاكمة ىذه الحاالت التي ال تؤدم بالضركرة إلى صراع مفتكح يترتب عمييا 

السمطة العامة لقكات الشرطة بشكؿ مكثؼ كربما القكات المسمحة ألجؿ إعادة النظاـ العاـ كبالنظر 
.  5" عدد الضحايا كاف مف الضركرم تطبيؽ حد أدنى مف القكاعد اإلنسانيةالرتفاع

                                                           
، أطركحة دكتكراه، "التكترات كاالضطرابات"  الحماية الدكلية لئلنساف في حاالت األزمات الداخمية،فايزة مدافر- 1

. 11، ص2016جامعة الجزائر، سنة 
. 208عمر سعد اهلل، تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 40رقية عكاشرية، المرجع السابؽ، ص - 3
. 146، ص المرجع السابؽزايد بف عيسى، - 4
 54، ص المرجع السابؽفايزة مدافر، - 5
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كمف تـ فإف الحاالت التي ال تؤدم إلى حدكث صراع مفتكح تسعى السمطات الحاكمة إلى تجنيد 
. 1جميع قكاتيا بما فييا القكات المسمحة مف أجؿ إعادة النظاـ كاألمف إلى المنطقة

 تعريؼ التكترات الداخمية :ثانيا
 القكة كالتيديد بيا عمى سبيؿ التخكيؼ دكف باستعراضالتكتر ىك الحالة التي تقـك فييا الدكلة 

. 2اضطراب كتدبير كقائي مف أجؿ الحفاظ عمى األمف الداخمي كدكف أف تتطكر الحالة إلى استعماليا
 كتزيد حدتو التكتر ذلؾ أف العنؼ عندما يتطكر في لبلضطراب ىك مرحمة تمييدية التكتر لذلؾ فإف 

 االضطراباتفالتكترات الداخمية ىي أقؿ درجة كخطكرة مف ، 3اضطرابيتحكؿ كصفو مف تكتر إلى 
 أك اجتماعيسياسي أك ديني أك سبب ىذه التكترات  فقد يككف التكتركىي تتميز بمستكيات عالية مف 

 : بمدل تكافر إحدل الصفات التاليةالتكتر حالة رتبط، كتاقتصادم
إلغاء الضمانات القانكنية األساسية ، ارتفاع عدد المعتقميف السياسييف،  جماعيةاعتقاالتكجكد *

 سيئة كغير اعتقاؿشركط االختفاء، كثرة حاالت ،  حاالت الطكارئ أك حالة األمر الكاقعامتدادبسبب 
.      4إنسانية

   كقد تناكلت المجنة الدكلية لمصميب األحمر مكضكع التكترات الداخمية في ذات األعماؿ التحضيرية 
 درجة أقؿ مف درجة المكاجيات غير اعتبرتياأيف ، 1971لمؤتمر لجنة الخبراء الحككمييف لسنة 

دكلية، غير أنيا تشمؿ فركضا متميزة كمختمفة قد تتعمؽ أحيانا بمخمفات الحرب األىمية أك بحالة اؿ
 ، السياسي أك أم حالة أخرل تؤدم إلى عرقمة النظاـ القانكني ككذا الضمانات الكاجب إتباعياالتكتر

 المتكررة لؤلفراد الذيف يشكمكف خطر عمى االعتقاالتكمف تـ فإف ىذه األكضاع تنتج عنيا ال محاؿ 
. 5أمف الدكلة كنظاميا دكف أف يحدث ذلؾ أعماؿ عنؼ

 كالتكترات االضطرابات  كما حرصت المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى كضع تعريؼ لحاالت 
 الخاص بحماية ضحايا النزاعات 1973خبلؿ إعداد مشركع البرتكككؿ اإلضافي الثاني سنة 

 كالتكترات الداخمية مف خبلؿ االضطراباتلقد حددنا مفيـك :" دكلية كالذم جاء فيواؿالمسمحة غير 
تعداد غير حصرم لبعض المظاىر العامة المرافقة ليذه الحاالت كالمتمثمة فيكقؼ العمؿ بالضمانات 

                                                           
. 402، ص ، المرجع السابؽأحمد سي عمي، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني- 1
. 140-139، ص 2004  ثانية، القانكف الدكلي المعاصر، ديكاف المطبكعات الجامعية، طدراساتعمر سعد اهلل، -2
.  400، ص نفسوأحمد سي عمي، المرجع - 3
. 139أمؿ اليازجي، المرجع السابؽ، ص - 4
. 47عمر عبد الحفيظ شناف، المرجع السابؽ، ص - 5
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األعماؿ المعزكلة أك العرضية ، أعماؿ الشغب بمعنى كؿ مظاىرة ليس ليا تنظيـ مسبؽ، الدستكرية
األعماؿ ، بعكس العمميات العسكرية التي تقكـ بيا القكات المسمحة أك جماعات منظمة مسمحة

 .1" الجماعية لؤلشخاص بسبب أعماليـ أك آرائيـ السياسيةباالعتقاالتاألخرل المماثمة التي تتسـ 
التمييز بيف االضطرابات كالتكترات عف النزاع المسمح الغير دكلي : ثالثا

ية لمعنؼ الذم أصبح العالـ يشيده كبقكة ع كالنزاع المسمح الداخمي صكر كاؽكالتكتريعتبر االضطراب 
لذلؾ  العنؼ  كما قد تختمؼ مف حيث الحدة كدرجة،إال أف درجة العنؼ قد تتشابو بيف األكجو الثبلث

.  أعبلهتعيف عمينا البحث في مدل التفرقة بيف حاالت العنؼ المذككرة
دكلية اؿ القانكف الدكلي منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف بظاىرة النزاعات المسمحة غير اىتـ

كعكؼ الفقياء عمى دراستيا كتحميميا لتخرج بذلؾ مف الطابع الداخمي لمدكلة إلى النطاؽ الدكلي بعدما 
 الكبير الذم أصبحت تعرفو ىذه النزاعات في االنتشار كبعد ،كانت مجرد اضطرابات كتكترات داخمية

الساحة الدكلية ألزمت المجتمع الدكلي إلى كضع ضكابط قانكنية ليا حتى تتمكف مف معرفة القكاعد 
المشتركة عنكاف لمنزاعات المسمحة غير 3القانكنية المطبقة أثناء ىذا النزاع، كبالتالي كانت المادة 

 جنيؼ ككذا التفاقيات 3ف المادة إ كمف تـ ؼ، فحددت شركطيا كالحاالت التي تشمميا،دكليةاؿ
 لعدـ شمكليا عمى االضطرابكالتكترالبرتكككؿ اإلضافي الثاني قد أقصكا بصفة صريحة حاالت 

.  2شركط النزاع المسمح الداخمي
 مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني نجدىا تحدد شركط المتطمبة في نزاع 1المادة أحكاـ  كبالرجكع إلى 

: ما حتى ينطبؽ عميو كصؼ النزاع الداخمي كتتمثؿ ىذه الشركط في
. ممارسة القكة المعارضة لمحككمة الشرعية رقابتيا عمى جزء مف إقميـ الدكلة* 1
ال خرج ىذا النزاع مف تطبيؽ البرتكككؿ*2 . أف يككف أحد أطراؼ النزاع القكات المسمحة الحككمية كا 
. اـ بعمميات عسكرية منسقة كبصفة متكاصمةمإمكانية الؽ* 3

 كمف تـ الداخمية كالتكترات مف خانة النزاعات لبلضطراباتاء صريح ص  فبيذه الشركط يككف إؽ
.  3يستبعد تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني عمييا

                                                           
. 56فايزة مدافر، المرجع السابؽ، ص - 1
. 40، ص المرجع السابؽعامر الزمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، - 2
. 49، ص  السابؽفايزة مدافر، المرجع- 3
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 الداخمية ال ترقى إلى مستكل النزاعات المسمحة الداخمية كاالضطراباتكعميو فإف حاالت التكترات 
 ال سيما تمؾ الكاردة في ، الشركط المكضكعية التي يفرضيا القانكف الدكلي اإلنسانياستيفاءىالعدـ 
 أك تمؾ التي جاء بيا البرتكككؿ اإلضافي الثاني ألنيا حاالت ، جنيؼالتفاقيات المشتركة 3المادة 

. تبقى في مرتبة أدنى مف تطبيؽ قكاعد كمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني
كمف تـ تبقى حاالت االضطراب الداخمي كالتكترات مف ضمف المسائؿ الداخمية التي تعالجيا الدكلة 

 إضافة إلى القكاعد كاألحكاـ المتعمقة بالقانكف ،كفؽ قكانينيا الدستكرية التي تنظـ حاالت الطكارئ
.  م غالبا ما تككف الدكلة منظمة إليياتالدكلي لحقكؽ اإلنساف اؿ

 يفرض االختبلؼإال أف ،  كالتكترات الداخميةاالضطراباتككخبلصة لذلؾ فإنو رغـ كجكد تبلـز بيف 
 : مف حيث النقاط التاليةنفسو بقكة

 يعبر عنو بصكرة اجتماعيسياسي أك قد يككف مصدره  تعبير عف قمؽ الداخمية ىي التكترات *
 بؿ قد تككف مرحمة  الداخمية تتزامف مع عدـ كجكد نزاع مسمحاالضطراباتسممية، في حيف نجد أف 

 كأعماؿ تمرد مفاجأة كحالة قتاؿ بيف اصطدامات كما قد تتكاجد مع حدكث سابقة عف نشكبو،
مجمكعات منظمة أك بيف ىذه المجمكعات كالسمطة القائمة، األمر الذم يحتـ تدخؿ الشرطة أك 

رجاع التكازف في المنطقة  .الجيش مف أجؿ تيدئة األكضاع كا 
االختبلؼ مف حيث زمف قياـ كؿ منيما فاالضطرابات الداخمية قد تنشب مرتبطة بأسبابيا كتنتيي * 

بمجرد تحقؽ ذلؾ، أما التكتر يظؿ قائما إلى حيف تدخؿ الدكلة عف طريؽ مؤسساتيا العسكرية مف 
 .أجؿ إعادة النظاـ في المنطقة

 كالتكتر الداخمي االضطرابالقكاعد القانكنية المطبقة عمى حاالت : الفرع الثاني
 شأف داخمي لمدكلة كال يرقى إلى مستكل النزاعات اف كالتكتر الداخمي يعتبراالضطرابرغـ أف 

 إال أف مجاؿ الحماية الدكلية ليذه الحاالت يبقى محفكظ في ظؿ القانكف الدكلي ،المسمحة الداخمية
 .1كاالضطراباتاإلنسانيالذم أكد عمى ضركرة تكفير الحماية لضحايا ىذا النكع مف التكترات 

، 1899 الىام لسنة التفاقية المزدكج بالذكرل المائة االحتفاؿبمناسبة " بكؿ تفرني" صرح األستاذ  كقد
ضركرة ممحة لمعكدة إلى المبادئ " :  بأف ىناؾ1949 جنيؼ لسنة التفاقيةالخمسيف الذكرل ك

األساسية لمقانكف الدكلي اإلنساني مف أجؿ مبلئمة ىذا القانكف مع التحديات التي أصبحت تطرحيا 

                                                           
. 47عبد الحفيظ شناف، المرجع السابؽ، ص - 1



 
 

147 
 

 كذلؾ لما تمنحو ىذه المبادئ مف ميزة الحصكؿ عمى قبكؿ كاسع مف الدكؿ ،الصراعات المعاصرة
.  1"لككنيا مستكحاة مف التراث كالضمير المشترؾ لئلنسانية

 عمييا ىذا القانكف مف أجؿ ينبنيمف القكاعد التي اة  ىذا الخطاب مستكحمفالمبادئ المقصكدة    ؼ
أف مبدأ القانكف اإلنساني يتمخص " جكف بكتيو" لذلؾ رأل الفقيو ،تحقيؽ األىداؼ التي جاء مف أجميا

ال إلى أقصى حد يتفؽ مع النظاـ العاـ كفي كقت الحرب مع ككؼـ الفرد كسبلمتو يجب أف احتراـ:" في
. 2"المتطمبات العسكرية

   كمف تـ فإف لمقانكف الدكلي اإلنساني كجو آخر لمحماية التي تترتب بكجكد النزاعات المسمحة سكاء 
 .كانت دكلية أك غير دكلية كالمتمثمة في حماية حقكؽ اإلنساف أثناء السمـ أك الحرب

  الكاجب تكافره في مثؿ ىذه الحاالت مستكحى مف مبادئ حقكؽ اإلنساف التي أكدتاالحتراـ  ىذا 
 ضركرة تكفير حماية أكبر لئلنساف في حاالت التكتر مع العديد مف المكاثيؽ كالقرارات الدكلية عمييا

 الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ 2675/26 مف بيف ىذه القرارات القرار رقـ ، ككاالضطراب
 الذم أكد عمى أف حقكؽ اإلنساف تبقى محفكظة حتى في حالة النزاع المسمح، 1970المتحدة سنة 

 كما ينص عميو مف 1948كلعؿ ىذه الحماية تجد صداىا في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة 
 إضافة إلى ما ، الدكلية الخاصة بحماية ىذه الحقكؽ كالعيديف الدكلييفاالتفاقياتقكاعد الحماية ككذا 

 4 كقد جاء تعداد ىذه الحقكؽ بصفة مفصمة في المادة ، اإلقميمية في ىذا المجاؿاالتفاقياتكفرتو 
ليس في ىذا العيد ما يجيز التحمؿ :" مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية التي نصت عمى أف

 مف العيد الدكلي 18 ك 16 ك15 ك 11 ك8 ك7ك 6 المنصكص عمييا في المكاد االلتزاماتمف 
 .3لمحقكؽ المدنية كالسياسية

 حالة سمـ غير كاضحة أك حالة اعتبارىا بيف االضطرابكالتكتر  كنظرا لصعكبة التكييؼ لحاالت 
 الصريح مف استثنائيا مف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني بحكـ استفادتياحرب غير حقيقية كبيف عدـ 

قائمة النزاعات المسمحة، فإف مجاؿ تطبيؽ قكاعد حقكؽ اإلنساف المنصكص عمييا يبقى ىك اآلخر 
                                                           

. 268، ص  السابؽفايزة مدافر، المرجع- 1
 .143أمؿ اليازجي، المرجع السابؽ، ص - 2
حظر التعذيب ) 7 المادة،(المتعمقة بالحؽ في الحياة) مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية 6المادة - 3

المادة ، (االستعبادرقيؽ كحظر ؿ كاإلتجار بااالسترقاؽحظر )8 المادة ،(كالعقكبات كالمعاممة البلإنسانية كالميينة
المادة  ( الجريمةكالعقكبة كحظر رجعية القكانيف الجنائيةشرعية)15 المادة ،(تعاقدمبالتزاـالسجف لعدـ الكفاء )11
 .(حرية الفكر كالمعتقد كالديانة)18 ، المادة(حؽ الجميع في التمتع بالشخصية القانكنية)16
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 أف أحكاميا ال تستجيب في الغالب لئلشكاليات التي تطرحيا حاالت اعتبار عمى ،جد ضئيؿ
 تجيز تقييد أك تعميؽ الحقكؽ األساسية االتفاقيات خاصة كأف ىذه ، الداخميةكاالضطراباتالتكترات 

.  1االستثنائيةالمحددة أعبله في الحاالت 
 الداخمية التكتركاالضطرابات الغمكض كالتناقض المكجكد في الخركقات المرتكبة في حاالت كأماـ ىذا

ف كانت تفتقر إلى ،كالحماية المتكاضعة التي تمنحيا قكاعد حقكؽ اإلنساف  تـ المجكء إلى اإلعبلنات كا 
 نذكر  كمف بيف ىذه اإلعبلنات،"نصكص مرجعية ضركرية"الطابع اإللزامي إال أنيا أصبحت تشكؿ 

: منيا
 أك االستثنائي إعالف أسمك بشأف القكاعد كاإلجراءات الكاجب مراعاتيا في زمف الخطر العاـ :أكال

حاالت العنؼ الداخمي  
مف أجؿ دراسة القكاعد الكاجبة التطبيؽ 1987قاـ المعيد النركيجي لحقكؽ اإلنساف بعقد اجتماع سنة 

 كتكجو ىذا اإلعبلف إلى كافة السمطات في الدكلة المعنية ،أثناء الخطر العاـ أك العنؼ الداخمي
 القكاعد العامة لحقكؽ احتراـ ككذا المجمكعات المعارضة إلى ضركرة ،بحاالت العنؼ الداخمي

اإلنساف كالمبادئ العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني أثناء كجكد خطر عاـ أك عنؼ داخمي مع تأكيده 
 بمبدأ التناسب  كااللتزاـ مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية4عمى كجكب تطبيؽ أحكاـ المادة 

.    2 القكةاستعماؿفي 
   كمف تـ فإف حاالت التكتر أك االضطراب ترتب آثار كخيمة عمى حقكؽ اإلنساف كحرياتو 

األساسية، لذا عكؼ القانكف الدكلي عمى تكفير الحماية الخاصة أثناء ذلؾ بما قرره مف إعبلنات 
 . كمكاثيؽ دكلية كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالعيديف الدكلييف

 02/12/1990 في بشأف القكاعد اإلنسانية الدنياالمؤرخ إعالف تكركك:ثانيا

                                                           
. 51خديجة بركاني، المرجع السابؽ، ص - 1
. 70فايزة مدافر، المرجع السابؽ، ص - 2
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 فريؽ مف القانكنييف مف مختمؼ اجتمع نتيجة المبادرة التي قاـ بيا المعيد الدكلي لحقكؽ اإلنساف 
المعركؼ " إعبلف خاص بالقكاعد اإلنسانية الدنيا"الجامعات كالمنظمات الدكلية مف أجؿ تحديد 

. 1بإعبلف تكركك
إف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالمعايير اإلنسانية :"...  ما يمي اإلعبلف ىذا جاء في ديباجة

.  2"المطبقة أثناء النزاعات المسمحة الداخمية ال يكفياف لحماية أبناء البشر مف حاالت العنؼ الداخمي
 ككذا بعض المبادئ اإلنسافمبادئو مف أحكاـ القانكف الدكلي لحقكؽ " تكركك" إعبلف استمد كقد 

 مادة مفصمة حكؿ القكاعد اإلنسانية 18 كتضمف ىذا اإلعبلف ،لقانكف الدكلي اإلنسانيؿالعرفية 
قدتـ اعتماد المبادئ التي جاء بيا اإلعبلف ضمف  ك،الكاجب إتباعيا في حاالت العنؼ الداخمي

في التقرير " تكركك"بإدراج إعبلف 1992مكافحة التمييز كحماية األقميات سنة الفرعية ؿلجنة دكرةاؿ
. 3الذم أعدتو حكؿ النظاـ الدكلي اإلنساني الجديد المقدـ إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة

 كالتكترات الداخمية، االضطرابات    كخبلصة لذلؾ فإف المجتمع الدكلي لـ يكلي عناية كبيرة لحاالت 
 بالنص عمى عدـ شمكليا بالقكاعد الخاصة بالحماية المنصكص عمييا في القانكف الدكلي اكتفىبؿ 

 إذا ما زادت عف حدىا كاالضطراباتاإلنساني، إال أف ما يمكف اإلشارة إليو أف مثؿ ىذه التكترات 
 تـ نزاعات مسمحة يصعب التحكـ فييا خاصة كأف الشيء المؤسؼ ،الطبيعي قد تتحكؿ إلى ثكرات

.  فييا ىك عدـ كجكد قكاعد حماية خاصة بالفئات المتضررة أثناء قياـ مثؿ ىذه الظكاىر
 مدكؿإشكالية النزاع المسمح اؿ: الفرع الثالث

عرؼ العالـ بعد الحرب الباردة العديد مف النزاعات المسمحة التي كانت تدعميا الكتمتيف المتصارعتيف 
 األمر الذم كلد نكع جديد مف النزاعات المسمحة التي لـ يعترؼ بيا القانكف ،األمريكية كالسكفياتية

الدكلي، ىذه النزاعات ذات طبيعة خاصة كلعؿ خصكصيتيا نابعة مف ككنيا تجمع بيف خصائص 
                                                           

 فريؽ مف الخبراء اجتمع إعبلف تكركك بناء عمى دعكة مف معيد حقكؽ اإلنساف بجامعة فنمندا أيف اقتراحتـ - 1
إعبلف عف القكاعد " مف أجؿ كضع مشركع 1990 ديسمبر 2 إلى  نكفمبر30بصفتيـ الشخصية في الفترة ما بيف 

".   اإلنسانية الدنيا
. 51خديجة بركاني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 72، ص السابؽفايزة مدافر، المرجع - 3

يؤكد ىذا اإلعبلف القكاعد اإلنسانية الدنيا التي تنطبؽ في جميع الحاالت :" ما يمي مف اإلعبلف 1جاء في المادة - 
 كالتي ال يمكف نقضييا في أم حاؿ االستثنائي الداخمية كالخطر العاـ كاالضطراباتكالتكتراتبما فييا حاالت العنؼ 

".  ىذه القكاعد بصرؼ النظر عف إعبلف أك عدـ إعبلف حالة الحصاراحتراـكيتعيف 
.   1، ص 19/05/1991، سنة 19المجمة الدكلية لمصميب األحمر، السنة الرابعة، العدد - 
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يتمتع بالشخصية القانكنية الدكلية فييا  أف أحد أطراؼ النزاع اعتبارالنزاع المسمح الدكلي عمى 
دكلي الذم تككف أطرافو داخمية تكد اإلطاحة بالسمطة الشرعية أك تتعارض مع اؿ،كنزاع مسمح غير 

 في كجكد طرؼ أجنبي يتدخؿ  تتمخصشكاليةاإلمجمكعة أخرل عمى إقميـ الدكلة الكاحدة، إال أف 
 . فما المقصكد بو؟ كما ىي حاالتو؟النزاع المسمح المدكؿب  لذلؾ عرؼ ،بصكرة أك بأخرل في النزاع

 تعريؼ النزاع المسمح المدكؿ: أكال
يطرح مصطمح التدكيؿ إشكاالت كبيرة عمى مستكل العبلقات الدكلية بما يثيره مف تغيرات سياسية 

يديكلكجية  ذلؾ أف التدكيؿ في مفيكمو العاـ ىك محاكلة تغيير ظاىرة تجمع ، في المجتمع الدكليكا 
بيف منظكمتيف مختمفتيف مف حيث الكزف القانكني الذم يفرضو المجتمع الدكلي كالمتمثؿ في القانكف 

،  كالقانكف الداخمي الذم يحكـ النزاعات المسمحة الداخمية،الدكلي الناظـ لمنزاعات المسمحة الدكلية
 ىك إخراج المسائؿ القانكنية مف مجاليا الكطني :" أف التدكيؿ"عبد السبلـ ىماش"لذلؾ يرل الدكتكر 

ك لعدـ قدرة الدكلة أ كنتيجة لعدـ مبلئمة القكاعد الكطنية لحؿ ىذه المسألة ،كمعالجتيا بالمجاؿ الدكلي
.  1"القكمية عمى عبلج ىذه المسائؿ بنفسيا

تناكلتو مكسكعة األمـ المتحدة كاالقتصادية،كالتدكيؿ مصطمح تداكلتو العديد مف الجيات السياسية ؼ
مصطمح دكلي يستخدـ عادة مف أجؿ الحماية الدكلية متعددة :"  الدكلية كعرفتو عمى أنوكاالتفاقيات

".  دكليةاتفاقاتاألطراؼ إلقميـ مف األرض أك مناطؽ مائية أك قنكات أك مضايؽ كبمكجب 
 بأنو تعبير عف كضع خاص لمنطقة كاعتبرهإلى فكرة غمكض مصطمح التدكيؿ " أكبناىيـ" كقد أشار 

. 2 دكليةاتفاقية معيف مف قبؿ مجمكعة مف الدكؿ كفؽ الستخداـأك إقميـ معيف 
رغـ كؿ المحاكالت التي قاـ بيا الفقياء في تحديدىـ لمفيـك التدكيؿ خاصة في مجاؿ النزاعات   ؼ

 اعتبارهعدـ كذلؾ ؿعدـ كضكح التدكيؿىنابع مف غمكضالمسمحة إال أف المصطمح ظؿ غامضا، كلعؿ 
 لذلؾ ال يكجد أم إجماع فقيي ، إلى معاىدات دكلية تنظموكافتقاره كمستقبل بذاتو ا قائـا قانكنيانظاـ

 .أك قانكني لتعريفو
تنظيـ إنشائي لكياف دكلي جديد ينبثؽ مف حاجة األسرة الدكلية إلى االتفاؽ :" عرفو البعض عمى أنوك

كالتراضي حكؿ إخراج المنطقة المدكلة مف نطاؽ إدارة الببلد التي كانت تتبعيا في األصؿ كيعيد إلى 

                                                           
 في القانكف الدكلي العاـ، دراسات عمـك الشريعة كاستخداماتوعبد السبلـ أحمد ىماش، دراسة في مفيـك التدكيؿ - 1

. 593، ص 2011، سنة 02، العدد 38كالقانكف، الجامعة األردنية، المجمد 
. 8ص ، 2013 شاريياف جميؿ مخامرة، تدكيؿ الدساتير، مذكرة ماجستير، جامعة الشرؽ األكسط، سنة- 2
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ذلؾ أف ىذا النكع مف ، 1"ىيئة دكلية بممارسة اإلدارة فييا لتدبير شؤكنيا بصفة دائمة أك مؤقتة
النزاعات يتحكؿ بصكرة أك بأخرل إلى نزاع دكلي بعدما كاف داخمي إما بسبب تدخؿ الدكلة األجنبية 

. 2أك نتيجة تدخؿ قكات دكلية أخرل كالقكات األممية
 لسنة "فينا"مؤتمر  بعد انعقاد ،كتعكد أكلى استخدامات مصطمح التدكيؿ إلى بداية القرف التاسع عشر

كبدأت أكلى تطبيقاتو في أقاليـ مختمفة مف أكركبا، إال أنيا لـ تنجح فيو لتسمط فكرة السيادة ، 1815
 التدكيؿ كبديؿ لحؿ النزاعات الدكلية ذات الطبيعية السياسية بالدرجة األكلى، اعتبرالمطمقةكبذلؾ 

 .3تجنبا لمتدخبلت العسكرية
 كخبلصة لذلؾ فإف النزاع المسمح المدكؿ ىك كؿ نزاع مسمح داخمي يتحكؿ إلى نزاع مسمح دكلي 

: 4نظرا ألسباب جد معقدة في القانكف الدكلي كىذا التحكؿ مرتبط بمدل تكافر الشركط التالية
 . دكلة كقعت ضحية عصياف مسمح بالمتمرديف بكصفيـ محاربيفاعترفتإذا *
 .إذا قامت دكلة أجنبية أك أكثر بتقديـ المعكنة ألحد األطراؼ بقكاتيا المسمحة*
 .إذا تدخمت دكلتاف بقكاتيما المسمحة كقدمت كؿ منيما المعكنة ألحد الطرفيف*

تعريؼ النزاع المسمح كأضافت نكع جديد " تاديش"كقد سبؽ لمحكمة يكغسبلفيا السابقة في قضية 
مما ال يقبؿ الجدؿ أف النزاع المسمح :" ...لمنزاعات المسمحة المعركفة، حيث جاء في حيثيات القضية

 باإلضافة إلى ذلؾ إذا نشب نزاع مسمح داخمي في إقميـ ،يعتبر دكليا إذا نشب بيف دكلتيف أك أكثر
 تبعا لمظركؼ طابعا دكليا بجانب ككنو نزاعا مسمحا داخميا إذا يتخذدكلة ما يمكف أف يصبح دكليا أك 

تدخمت دكلة أخرل في ىذا النزاع مف خبلؿ إرساؿ قكاتيا أك عمى خبلؼ ذلؾ إذا كاف بعض 
. 5"المشتركيف في ىذا النزاع المسمح الداخمي يقاتمكف لمصمحة تمؾ الدكلة األخرل

                                                           
ىشاـ بف عكض بف أحمد آؿ إبراىيـ، سيادة الدكلة بيف مفيكميا التقميدم كظاىرة التدكيؿ، مذكرة ماجستير جامعة - 1

. 43، ص 2013الشرؽ األكسط، سنة 
. 45خديجة بركاني، المرجع السابؽ، ص - 2
.  49 ص ،2002 منشكرات الحمبي الحقكقية، ط السابعة، محمد المجدكب، التنظيـ الدكلي،- 3
. 85عمار جبابمة، المرجع السابؽ، ص - 4
 كرقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر ،"بيف كفاية النص كالحاجة إلى التعديؿ"أحمد إشراقية، تصنيؼ النزاعات المسمحة - 5

، 2016 المنعقد في جامعة العمـك التطبيقية الخاصة تحت عنكاف التطبيؽ األميف لمقانكف الدكلي اإلنساني، األردف
. 19ص 



 
 

152 
 

 مف خبلؿ ىذا التعريؼ يمكننا القكؿ أف تدكيؿ النزاع المسمح الداخمي ىك أسمكب تنتيجو الدكؿ 
األجنبية في المناطؽ التي تككف عمى خبلؼ معيا، بغض النظر عف طبيعة ىذا الخبلؼ سياسي أك 

، ىذا األسمكب تتغير كسائمو بحسب نكايا الدكلة المتدخمة، فإذا كاف ىدفيا سياسي فالتدخؿ اقتصادم
يككف عف طريؽ زرع الفتنة بيف أفراد الدكلة الكاحدة بغرس أفكار قد تمس بالديف أك المعتقد، أما إذا 

 محض فتمجأ إلى تجسيد سياستيا عف طريؽ فرض عقكبات عمى الدكلة فيتدنى اقتصادمكاف ىدفيا 
  المجاؿمما يفتحالمستكل االجتماعي لدل السكاف كمف تـ يطالبكف بتغير األكضاع عف طريؽ القكة 

، كىناؾ أسمكب آخر تنتيجو غالبية الدكؿ في كقتنا الحالي أكثر خطكرة مف حيث األثر كسيؿ لمتدخؿ
، ىذه الحقكؽ التي تسعى كؿ الدكؿ المتسمطة التطبيؽ كىك التدخؿ مف اجؿ حماية حقكؽ اإلنساف

.   ذات القكة إلى حمايتيا شكميا بدافع التدخؿ في أم منطقة تستيكم فييا ثركاتيا أك مكقعيا الجغرافي
حاالت تدكيؿ النزاع المسمح الداخمي : ثانيا

طة القائمة كما ؿع المسمح الداخمي قيامو بيف طرفيف يككف أحدىما معارض لمسا  إف األصؿ في النز
يمكف أف يككف بيف مجمكعتيف أك أكثر تتنازع عمى إقميـ الدكلة األـ، إال أف النزاع المسمح الداخمي قد 

:  كتتمثؿ حبلت تدكيؿ النزاع المسمح الداخمي فيقيدكؿ إذا ما تكافرت شركط
 تدكيؿ النزاع المسمح الداخمي بسبب تدخؿ دكلة أجنبية *1

عرؼ العالـ بعض حاالت مف التدخؿ خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة أيف كانت الحركب 
سائدة، فيبدأ النزاع داخميا بيف فصائؿ تنتمي إلى دكلة كاحدة تتناحر فيما بينيا أك بيف السمطة 

 كيتطكر النزاع بتدخؿ دكلة أجنبية تغير مف طبيعة النزاع القائـ ،الحاكمة أك بيف فصائؿ منشقة
.   1فيصبح دكليا إذا ما تبت أف القكات المنشقة تعمؿ لصالح الدكلة األجنبية كأعكاف فعمييف

 نسبيا بعد الحكـ الذم أصدرتو محكمة العدؿ الدكلية في قضية انخفضلكف ىذا النكع مف التدخؿ 
 المحكمة بمجرد إرساؿ اكتفت، حيث 1986سنة " نيكاراغكا"في النشاطات العسكرية كالشبو العسكرية 

.    2 بدكلية النزاعؿ حربييف حتى يعد األمر تدخبل أجنبيا، كسببا لمقكمستشاريفأمكاؿ أك معدات أك 
                                                           

. 46، ص السابؽخديجة بركاني، المرجع - 1
. 43محمد سامي عبد الحميد، قانكف الحرب، المرجع السابؽ، ص - 2

 أيف أقرت المحكمة 1986عرضت قضية نيكاراغكا ضد الكاليات المتحدة األمريكية عمى محكمة العدؿ الدكلية سنة - 
خرؽ الكاليات المتحدة األمريكية لمقانكف الدكلي مف خبلؿ دعـ المعارضة المسمحة في الحرب ضد حككمة نيكاراغكا 

كبتفخيخ المكانئ فييا كحكمت المحكمة لصالح حككمة نيكاراغكا ضد الكاليات المتحدة األمريكية، ألنيا قامت باستخداـ 
 . القكة العسكرية بطريقة غير شرعية
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      إال أف اإلشكالية التي تبقى مطركحة تتعمؽ بالقانكف الكاجب التطبيؽ عمى ىذا النكع مف 
النزاعات التي تختمؼ بحسب صفة الطرؼ، ذلؾ أف العبلقة التي تربط بيف قكات الدكلة األجنبية 

 أف اعتباركحككمة الدكلة محؿ النزاع تحكميا القكاعد التي تنظـ النزاعات المسمحة الدكلية عمى 
 أما العبلقة التي تربط بيف السمطة الحاكمة كالثكار ،الطرفيف يعتبراف مف بيف أشخاص القانكف الدكلي

دكلية، كنفس األمر بالنسبة لمفصائؿ المتناحرة اؿفتحكميا القكاعد المطبقة أثناء النزاعات المسمحة غير 
 أما فيما يتعمؽ بالعمميات العدائية التي تقكـ بيا القكات التابعة لمدكلة األجنبية ،التابعة لمدكلة الكاحدة

ىي النزاع النكع مف كطرؼ يتمتع بالصفة الدكلية فينا األمر يختمؼ ألف القكاعد المطبقة عمى ىذا 
 كىك ما تبنتو محكمة ، التي تسرم عمى النزاع الداخمي ألف أطراؼ العبلقة لو الصفة الدكليةالقكاعد

. 1العدؿ الدكلية في القضية المشار إلييا سابقا فالقانكنيف يطبقاف عمى الحالة الكاحدة
 التي يظير بيا النزاع المدكؿ أثارت نكع مف الجدؿ بيف الفقياء خاصة بعد الحكـ الذم فاالزدكاجية

 اعتبار األمر الذم أدل إلى البحث في حاالت ،"تاديش"في قضية أصدرتو محكمة يكغسبلفيا السابقة
 لمجمكعة منشقة عف الحككمة بتفاعؿ القكات الحككمية عمى أرض األجنبيةالدعـ المقدـ مف الدكلة 

 أف السيطرة اعتبار التساؤؿ مف خبلؿ أنداؾدكلتيا نزاع دكلي كليس داخمي، كقد أجازت المحكمة 
 أيف تتعدل مجرد األجنبيةالفعمية عمى المجمكعات المسمحة يجب أف تككف كمية كخضكع تاـ لمدكلة 

إمداد عسكرم أك تقديـ معدات أك تدريب عسكرم، كمف تـ نخمص إلى أنو متى كانت الدكلة الداعمة 
عداد التخطيطات  لممجمكعات المسمحة تسيطر عمى ىذه المجمكعات مف خبلؿ تنظيميا كتنسيقيا كا 

. 2 النزاع المسمح دكلياعتبرالعسكرية ليا بغض النظر عف التمكيؿ كالتدريب كالتجييز 
 التدخؿ العسكرم المباشر عبر قكات دكلة خارجة عف النزاع إلى جانب القكات الحككمية في *2

نزاع داخمي 
ىك ذلؾ النزاع الذم ينشأ بيف القكات الحككمية كقكات الدكلة المتدخمة أك بيف القكات الحككمية 

التدخؿ األجنبي ال يغير مف طبيعة النزاع حتى كلك دخؿ عميو عنصر دكلي  ؼ،كالمجمكعات المتمردة
كالتدخؿ الذم قامت بو ركسيا في منطقة سكريا إلى جانب قكات النظاـ ضد قكات ما يعرؼ بتنظيـ 

 بدكلة أخرل االحتكاؾ، غير أف ىذا التدخؿ إلى جانب قكات النظاـ قد تؤدم إلى "داعش "الدكلة
 مما ينجر عنو نشكب عنؼ قد يصنؼ عمى أنو دكلي ألف إسقاط القكات التركية لممقاتمة ،كتركيا مثبل

                                                           
. 47، ص السابؽخديجة بركاني، المرجع - 1
. 21أحمد إشراقية، المرجع السابؽ، ص - 2
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، فمك كقع الطيار الركسي في أيدم ا دكليا مسمحاالركسية التي عبرت أجكائيا اإلقميمية تشكؿ نزاع
القكات التركية لطبقت عميو القكاعد المنصكص عمييا في القانكف الدكلي اإلنساني الخاصة بمعاممة 

 المشتركة 3األسير، لكف إذا كقع ىذا الطيار في أيدم فصائؿ المعارضة فيؿ تطبؽ عميو المادة 
 أف ىذه المجمكعات ىي طرؼ اعتباردكلية عمى اؿ الىام المتعمقة بالنزاعات المسمحة غير التفاقيات

 جنيؼ الثالثة الخاصة باألسرل، ألف المتسبب في اتفاقيةفي نزاع مسمح غير دكلي أـ تطبؽ عميو 
. 1أسره ىي القكات التركية

 التدخؿ الخارجي العابر لمحدكد*3
يعرؼ عمى أنو ذلؾ النزاع الذم ينشأ بيف قكات دكلة معينة لمكاجية مجمكعة مسمحة غير حككمية 
مكجكدة في دكلة أخرل ال تتبنى أعماليا، حيث تتكاجو القكات التابعة لمحككمة مع مجمكعة مسمحة 

كالحرب القائمة " إسرائيؿ"ك" حزب اهلل"، كالحرب التي قامت بيف 2غير حككمية عمى أرض دكلة أخرل
 سبتمبر، كالتي سميت 11بيف ما يسمى بتنظيـ القاعدة كالكاليات المتحدة األمريكية بعد أحداث 

 اعتبرت ىذا التنظيـ عابر لمحدكد لعدـ كجكد محؿ أك إقميـ قار بو، كما كاعتبربالحرب عمى اإلرىاب 
حمداف ضد "المحكمة العميا لمكاليات المتحدة األمريكية في القضية المثارة أماميا كالمتعمقة ب

نما تدار في ،أف المعركة القائمة بيف تنظيـ القاعدة ال تقتصر عمى أفغانستاف أك العراؽ" رامسفيمد  كا 
.   3جكىرىا خارج الكاليات المتحدة األمريكية ضد التنظيـ أينما كجد

في القانكف الدكلي اإلنساني    المدكؿ إشكالية النزاع المسمح : ثالثا
 عمى عنصريف مف تصنيفات مختمفة مف احتكائودكؿ تكمف في ـإف إشكالية تصنيؼ النزاع المسمح اؿ
 فالعنصر األجنبي يجعؿ النزاع المسمح دكلي أما العنصر ،حيث القانكف الكاجب التطبيؽ عمييا

الداخمي تطبعو صفة النزاع المسمح الداخمي، مما يشكؿ نزاعا مسمحا مختمطا ال ىك دكلي كال ىك 
داخمي، إال أف المشكؿ ال يظير بشكؿ كاضح مف الناحية النظرية عكس ما إذا طبقنا ذلؾ عمى 
الكاقع خاصة كأف القانكف الدكلي اإلنساني يفتقر إلى نصكص قانكنية كقكاعد دكلية تطبؽ عمى 

                                                           
 .212زايد بف عيسى، المرجع السابؽ، ص -1
 .23-22، المرجع السابؽ، ص أحمد إشراقية- 2
، 2016فاطمة دكاف، آثار النزاعات المسمحة عمى المعاىدات الدكلية، أطركحة دكتكراه، جامعة تيزم كزك، سنة - 3
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فالتساؤؿ الذم يفرض نفسو ىك ما ىك القانكف الكاجب التطبيؽ عمى النزاع ،1الحالتيف في الكقت ذاتو
المسمح المدكؿ؟ 

أثيرت إشكالية تكييؼ النزاع القائـ بيف الكيانات المشار إلييا التي ليس ليا صفة الدكلة كتعمؿ خارج 
ألنيا تدكر في "عبر الكطنية" ىذه النزاعات التي أصبح يطمؽ عمييا بالنزاعات المسمحة ،حدكد الدكلة

 مما يصعب مف ميمة إعطائيا الصفة التي تندرج تحتيا حتى ،مناطؽ غير محددة مف حيث إقميميا
.  عمييايمكف تطبيؽ القكاعد الخاصة بالقانكف الدكلي اإلنساني

   كقد أعرب مجمس األمف عف قمقو حياؿ ىذه التنظيمات التي تجاكز نشاطيا أكثر مف إقميـ الدكلة 
الكاحدة، دكف أف تتقيد بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، خاصة كأنيا أصبحت تشكؿ تيديد لمسمـ 

 .2كاألمف الدكلييف مف خبلؿ مساىمتيا في انتشار تجارة األسمحة كامتبلكيا ألسمحة الدمار
  كما أكد معيد القانكف الدكلي أف احتراـ القانكف الدكلي كالحقكؽ األساسية لحقكؽ اإلنساف أصبح 

عنصرا أساسيا في النظاـ الدكلي كسببا مباشرا في تحقيؽ السمـ كاألمف أثناء النزاعات المسمحة 
 .3كيشمؿ ذلؾ أيضا تمؾ النزاعات التي تككف فييا ىذه الكيانات الغير دكلية طرفا فييا

   فإشكالية ىذه التنظيمات غير الدكلية تظير في القانكف الكاجب التطبيؽ مف أجؿ إضفاء الصفة 
عمى المقاتميف حتى يتمكف مف التمتع بالحماية التي يكفميا القانكف الدكلي اإلنساني أثناء ىذه 

النزاعات، كنظرا لمخطكرة الكبيرة التي أصبحت تشكميا ىذه التنظيمات عبر االتحاد األكركبي عف 
قمقو اتجاه انضماـ رعايا دكؿ االتحاد إلييا كدعكة الدكؿ إلى اتخاذ اإلجراءات البلزمة مف أجؿ الحد 

مف تكغؿ ىذه الظاىرة عمى أكسع نطاؽ، كلعؿ مكقؼ االتحاد األكركبي جاء نتيجة االنتياكات 
الكاسعة التي ترتكبيا ىذه التنظيمات خبلفا لما تنص عميو قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف 
الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كشممت ىذه االنتياكات الفئات المحمية بمكجب القانكف الدكلي كتجنيد 

 .  4األطفاؿ في األعماؿ العدائية

                                                           
 .29بمقيس عبد الرضا، المرجع السابؽ، - 1
2

  S/RES/2164:، كثيقة رقـ2014 جكاف 25 الصادر في 2164قرار مجمس األمف رقـ - 

. 53فاطمة دكاف، المرجع السابؽ، ص - 3
، مكتب حقكؽ اإلنساف في بعثة األمـ المتحدة 2014تقرير حكؿ حماية المدنييف في النزاع المسمح في العراؽ - 4

. لمساعدة العراؽ كمكتب حقكؽ اإلنساف في المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف في العراؽ
http://www.ohchr.org/documents/contries/iq/unami-ohchr.poc-report-11sept-10dec2014-

ar-P.6,7 

http://www.ohchr.org/documents/contries/iq/unami-
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   كحسب رأينا المتكاضع فإف ىذه الكيانات المجيكلة التي تناضؿ مف أجؿ أفكار كىمية تتستر كؿ 
، ألف المدبر ممرة بستار السياسة كمرة أخرل بستار الديف كالطائفية ليس ليا كجكد بالمعنى الحقيؽ

 في العالـ، التي أصبحت كاالقتصادم السياسي النفكذاألكؿ كاألخير ليا ىك الدكؿ الكبرل ذات 
تستعمؿ ىذه التنظيمات ككسيمة جديدة لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية ألم دكلة تتنافى مبدؤىا كسياستيا 

 الغير االستعمار مف ا معتمدة عمى حقكؽ اإلنساف لتحقيؽ ذلؾ، كيعد ذلؾ نكع،مع ىذه األخيرة
. مباشر الذم راح ضحيتو اآلالؼ مف الضحايا أكثرىـ مدنييف أطفاؿ كنساء

كقد كجدت ىذه التنظيمات مجاليا الخصب في الدكؿ العربية كاإلسبلمية التي أصبحت تشيد نكع مف 
التخمؼ الديني لتقكـ ىذه التنظيمات بخمؽ مبادئ تنافى مع الديف اإلسبلمي، لكنيا تستعمؿ ما يصمح 

 كما حدث في سكريا كالعراؽ كليبيا يستحؽ ، متخمفي كناقصي الديف إليياانخراطلبقائيا كيسيؿ 
.     اإلعداـ
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 محؿ الحماية القانكنية الدكلية أثناء النزاعات المسمحة: الفصؿ الثاني
ما  كبيرة خاصة بعد مرحمة الحرب العالمية الثانية ك  يعتبر القانكف الدكلي اإلنساني ثمرة جيكد دكلية

 أنو ال سبيؿ لمبحث عف األمف ، أيف تفطف المجتمع الدكلي كتأكدعانتو البشرية مف حركب كدمار
 حقكقو كحرياتو األساسية التي كانت تنتيؾ مف قبؿ الدكؿ كاحتراـ دكف العناية بالفرد ،كالسمـ الدكلييف

.  االنتياكاتدكف أف يككف ىناؾ قانكف يحاسب عف تمؾ 
يسعى إلى إيجاد قكانيف ترتب حماية كتضع قكاعد تضمف ليذا كمف تـ أصبح المجتمع الدكلي 

 أيف تيدر القكانيف كيصبح قانكف ،اإلنساف الطمأنينة كاألماف خاصة في مرحمة النزاعات المسمحة
 التي 1949 جنيؼ األربعة لسنة اتفاقيات االىتماـ الدكلي عمى ،فاستقرالحرب ىك اآلمر الناىي

 جنيؼ األكلى تعنى بتحسيف حالة الجرحى اتفاقية كؿ فئة بحماية خاصة، فكانت حضيت فييا
 الفقياء الدكلييف أساس القانكف الدكلي لحماية ضحايا النزاعات اعتبرىاكالمرضى في الميداف كالتي 

 بحماية الجرحى كالمرضى كالغرقى مف القكات اىتمت التي ، جنيؼ الثانيةاتفاقيةالمسمحة، ثـ 
 االتفاقية في حيف خصت ، بحماية أسرل الحربفاىتمت الثالثة االتفاقية أما ،المسمحة في البحار

. الرابعة لحماية المدنييف كممتمكاتيـ أثناء الحرب
 جنيؼ األربعة كبرتكككلييا الممحقيف كفركا الحماية القانكنية الدكلية لممدنييف اتفاقيات كمف تـ فإف 

 بكؿ الفئات المتضررة مف ىذه النزاعات المسمحة كأعطت حقكؽ لكؿ مف كاعتنتالعزؿ كالعسكرييف 
. يشارؾ في األعماؿ الحربية بالصفة القانكنية التي حددىا القانكف الدكلي اإلنساني
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األشخاص محؿ الحماية أثناء النزاعات المسمحة : المبحث األكؿ
طفاؿ  مف األ   عرفت البشرية خبلؿ العصكر الماضية حركب كثيرة خمفت العديد مف الضحايا

 لذلؾ أكلى ، أثناء قياـ النزاعات المسمحةاستيدافا التي كانت مف أكثر الفئات ،شيكخاؿنساء كاؿك
.  كبركتكككلييا الممحقيفاتفاقياتجنيؼالقانكف الدكلي اإلنساني عناية خاصة بيـ حددتيا 

 بؿ تعدتيا لتشمؿ األعياف المدنية التي أصبحت ىي األخرل ، ىذه الحماية لـ تشمؿ المدنييف فحسب
 لذلؾ تعيف عمينا البحث عف األشخاص محؿ الحماية في ، مف قبؿ قكات العدكلبلستيداؼعرضة 

نزاع اؿ ككذا األىداؼ المدنية المشمكلة بالحماية الدكلية أثناء قياـ ،ظؿ القانكف الدكلي اإلنساني
:  التاليةطالبمسمح مف خبلؿ الـاؿ

األشخاص المدنييف  : المطمب األكؿ
إال أنو ال زاؿ محؿ تضارب كبير بيف فقياء " المدنييف"     بالرغـ مف السيكلة التي تعترم مصطمح 

لزاما عمينا البحث في تعريؼ بيا، لذا كافالقانكف الدكلي اإلنساني نظرا لمقيمة القانكنية التي يحظى 
 ىؤالء األشخاص الذيف تشمميـ الحماية المنصكص عمييا في ـمع تحديد مف قىذا المصطمح 

: ف خبلؿ الفركع التاليةالقانكف الدكلي اإلنساني ـ
ألشخاص المدنييف المغكم كاالصطالحي ؿتعريؼ اؿ: الفرع األكؿ

 منبيف االتفاقيات التي اىتمت بتحديد الحماية لممدنييف 1949   تعتبر إتفاقية جنيؼ الرابعة لسنة 
 .  مف خبلؿ تعداد القكاعد العامة الكاجب إحتراميا أثناء قياـ نزاع مسمح، فمف ىك المدني؟

 التعريؼ المغكم  :  أكال
 كاألخذكمعناه معاينة أىؿ المدينة " التمدف" كتجد أصميا في مصطمح "مدني "المدنييف لغة جمع 
. بأسباب الحضارة

. مخففا كمثقبل" مدف"باليمزة، كمنو " مدائف"عمى كزف فعيمة كجمعيا " المدينة"كمنو 
. كما يقاؿ مصر األمصار" تمدينا"المدائف " مدف"كيقاؿ فبلف 
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ذا نسبت إلى المدينة فالرجؿ كالثكب  كالنسبة إلى مدينة رسكؿ اهلل " مديني"، كالطير كنحكه "مدني"كا 
" مدائني"كالنسبة إلى مدائف كسرل " مديني"كالنسبة إلى مدينة المنصكر " مدني"صمى اهلل عميو كسمـ 

 .1كي ال يختمطؿلمفرؽ بينيما 
 

 التعريؼ االصطالحي: ثانيا
 كتعني كؿ ماال المكاطنيفكىي جمع " ركبير"حسب منجد " civil "المغة الفرنسية  المدنييقابمو في 

. يعكد لمسمطة العسكرية أك القانكف العسكرم
 ال يشارككف في األعماؿ العدائية  الذيفشخاصاأل: " المدنييف بأنيـ"  سعد اهللعمر"الدكتكر  كيعرؼ 

 2".كيكاجيكف أخطارا تنجـ عف العمميات العسكرية بيف أطراؼ النزاع المسمح 
 التعريؼ القانكني لألشخاص المدنييف : الفرع الثاني

لـ تحدد مفيـك المدنييف بصفة تيتـ بحماية المدنييف إال أنيا  جنيؼ الرابعة عمى اعتبارأناتفاقية
نما قامت بتعداد األشخاص الذيف تشمميـ الحماية مف خبلؿ نص المادة الرابعة مف  كاضحة كا 

 أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما ـ قاالتفاقيةاألشخاص الذيف تحمييـ " كذلؾ بقكليا االتفاقية
 تحت سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه أك احتبلؿأك بأم شكؿ كاف في حالة قياـ نزاع أك 

 .3" ليسكا مف رعاياىااحتبلؿدكلة 
   فالمادة الرابعة لـ تحدد معنى المدنييف بشكؿ كاضح كدقيؽ مما قد يعرض ىؤالء األشخاص إلى 

.  كالجرائـ أثناء النزاعات المسمحةاالنتياكاتأبشع 
 جنيؼ الرابعة لـ تكفؽ في إعطاء تعريؼ كاضح لممدنييف حتى يمكف تكفير اتفاقية كعميو فإف 

.  الحماية الممنكحة ليـ بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
 تعريؼ المدنييف حسب المجنة الدكلية لمصميب األحمر: أكال

حاكلت المجنة الدكلية لمصميب األحمر الكصكؿ إلى تعريؼ المدنييف خبلؿ عقد مؤتمر دكلي لدراسة 
كجاءت " القكاعد الرامية إلى الحد مف األخطارالتي يتعرض ليا المدنييف في زمف الحرب"مشركع 
السكاف المدنييف ىـ أكلئؾ الذيف ال يشكمكف جزءا :"  منو لتعرؼ المدنييف عمى النحك اآلتي4المادة 

                                                           
 .402ابف المنظكر، المرجع السابؽ،ص - 1
 .168، ص  المرجع السابؽ،تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني سعد اهلل،  إسماعيؿعمر- 2
. 1949 جنيؼ الرابعة الصادرة بتاريخ اتفاقيات مف 4المادة - 3
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 مباشرا في العمميات ذات الطابع اشتراكامف القكات المسمحة أك الييئات المرتبطة بيا كال يشترككف 
. 1"العسكرم كال يسيمكف بطريقة مباشرة في نشاط المجيكد الحربي

    أثار ىذا التعريؼ عدة إشكاالت عمى الصعيديف الميداني كالقانكني نظرا لمشاركة بعض الفئات 
بصفة مؤقتة في العمميات الحربية قد يفقدىـ الصفة المدنية كمف تـ ال يتمتعكف بالحماية المنصكص 

 جنيؼ، كالشخص الذم يعمؿ في مصنع لمعتاد الحربي دكف أف يشارؾ بصفة اتفاقياتعمييا في 
.    2ال يعد حسب ىذا التعريؼ شخص مدنيؼمباشرة كفعالة في العمميات العدائية، 

 أماـ ىذا الجدؿ الكبير تكالت الجيكد األممية مف أجؿ تكحيد المعيار المعتمد في تعريؼ المدنييف 
" بػ المعنكنة  ك2675رقـ  (25)فصدرت تكصية عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دكرتيا 
الجمعية :" التي تنص عمى أف" المبادئ األساسية لحماية السكاف المدنييف في النزاعات المسمحة

العامة تؤكد المبادئ األساسية التالية مف أجؿ حماية السكاف المدنييف في النزاعات المسمحة بدكف 
.  في التطكر القانكني الدكلي لمنزاع المسمحاآلخذةإجحاؼ بتطكرىا المستقبمي داخؿ البنية 

إف حقكؽ اإلنساف األساسية كما قبمت في القانكف الدكلي كأعمنت في الكثائؽ الدكلية تستمر في * 
. التطبيؽ في حاالت النزاع المسمح

في إدارة العمميات العسكرية خبلؿ النزاعات المسمحة يجب التمييز في كؿ األكقات بيف األشخاص * 
. المشاركيف بشكؿ فعمي في األعماؿ العدائية كالسكاف المدنييف

 السكاف المدنييف مف عكاقب القتاؿ الستثناء كؿ الجيكد اتخاذفي إدارة العمميات العسكرية يجب * 
.  الضركرية لتجنيبيـ األذل كالضرراتخاذاالحتياطاتكيجب 

. 3"يجب أال يككف السكاف المدنييف بصفتيـ ىذه ىدفا لمعمميات العسكرية* 
 حقكؽ احتراـ"عمى إثر ذلؾ تقدـ السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة في تقرير ثاف لو حكؿ مكضكع 

السكاف المدنييف ىـ األشخاص الذيف ال يحممكف "...كالذم جاء فيو " اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة
السبلح لصالح أحد أطراؼ النزاع ككذلؾ األشخاص الذيف ال يعمدكف إلى مساندة أحد األطراؼ عف 

                                                           
، "دراسة مقارنة بيف القانكف الدكلي اإلنساني كالفقو اإلسبلمي"فريد تريكي، حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة - 1

. 115، ص 2014أطركحة دكتكراه، جامعة تيزم كزك، سنة 
الطاىر يعقر، حماية المدنييف في النزاعات الدكلية المسمحة في ضكء قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني منشكرات - 2

. 30، ص 2010ط الجزائر، طيطمة دار إبف طفيؿ، 
3

دار "  اإلسبلمي الدكلي كالقانكف الدكلي اإلنسانيقالفؽ" فيحة ؿميمكد بف عبد العزيز، حماية ضحايا النزاعات المس- 
 .152، ص 2009 ، طىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر
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كخمص في األخير عمى أىمية تحديد " طريؽ القياـ بأعماؿ مثؿ التخريب كالتجسس كالتجنيد كالدعاية
. 1الجنسية كالكضع الجغرافي عند تحديد تعريؼ السكاف المدنييف

 إف التعريؼ الذم جاءت بو التكصية الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ككذا السكرتير العاـ 
في مجاؿ تعريؼ المدنييف كاف سمبيا كأكثر تعقيد كذلؾ مف خبلؿ تكسيع نطاؽ الفئات المشمكلة 

 كاعتبرىـ عمى معيار المشاركة الفعمية لجميع األشخاص الذيف ال يحممكف السبلحباالعتمادبالحماية 
. 2 كمف تـ يستفيد مف الحماية المقررة بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،أشخاص مدنية

   إال أف جيكد المجنة الدكلية لمصميب األحمر في تعريفيا لممدنييف لـ تقؼ عند ىذا المفيكـ بؿ 
 1970 مؤتمر الخبراء الحككمييف سنة انعقادكاصمت جيكدىا لتقترح تعريؼ جديد لممدنييف خبلؿ 

الذيف ال يشكمكف جزءا مف القكات المسمحة أك الييئات المرتبطة بيا :" الذم جاء فيو أف المدنييف ىـ
 مباشرا في العمميات ذات الطابع العسكرم كال يسيمكف بطريقة مباشرة في اشتراكاأك ال يشترككف 

 باالعتمادخمصت المجنة الدكلية لمصميب األحمر في تعريفيا لممدنييف ، ك3"نشاط المجيكد الحربي
 يعتبرالذم يقـك بو الفرد لممشاركة في العمميات العسكرية حتى " الدكر"أك " الكظيفة"عمى معيار 
 الشخص مدني، كبذلؾ فإف المجنة الدكلية لمصميب األحمر نزعت اعتبر ىذاالدكر انتفىمقاتؿ كمتى 

. 4 في عداد المقاتميفكاعتبرتيـالحماية عف بعض الفئات التي ال تحمؿ الصفة العسكرية 

                                                           
، طأكلى دار "دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية" أبك الخير عطية، حماية السكاف المدنييف إباف النزاعات المسمحة- 1

. 66، ص 1998 سنةالنيضة العربية القاىرة،
 الحرب الباردة بسبب ظيكر ثبلث انتياءيد بعد ا متزباىتماـمفيـك المشاركة المباشرة في العمميات العدائية حظي - 2

 ساحة المعركة إلى انتقاؿ العامؿ األكؿ يتضح في ،عكامؿ جديدة في النزاعات المسمحة تمس مفيـك المشاركة المباشرة
أماكف تكاجد المدنييف مما أدل إلى تطكر ظاىرة حركب المدف، أما العامؿ الثاني يتعمؽ بتزايد عدد المكظفيف 

كالمتعاقديف مف القطاع الخاص الذيف أصبحكا يقكمكف بكظائؼ كانت قديما حكرا عمى المقاتميف، أما العامؿ الثالث 
فيظير في تخمؼ األفراد سكاء كانكا مف المدنييف أك المقاتميف الذيف يشارككف مشاركة مباشرة في العمميات الحربية عف 

. تمييز أنفسيـ عف المدنييف الذيف ال يقكمكف بأم دكر قتالي
المجنة الدكلية لمصميب األحمر، دليؿ تفسيرم لمفيـك المشاركة المباشرة في العمميات العدائية بمكجب القانكف الدكلي -

 .5، ص2009اإلنساني، سنة 
. 31، ص السابؽطاىر يعقر، المرجع اؿ- 3

4
- M.J.Matheson et D.Momtaz, les règles et institutions du droit international humanitaire 

à l’épreuve des conflits armés récents, centre de recherche, France, 2007, p. 41. 
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 ما يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو كسع مف فئة المقاتميف كاألشخاص المساىميف بشكؿ مباشر أك غير 
مباشر في العمميات القتالية كلك بصفة مؤقتة عمى حساب المدنييف،مما يؤدم إلى حرماف ىذه الفئات 

. 1مف الحماية المخصصة ليـ
   كعميو فإف معيار المشاركة الفعمية كالمباشرة ال يمكف تجسيده عمى أرض الكاقع خاصة كأف 

 في حيف قد يككف ىناؾ أشخاص ليـ عبلقة ،المشاركة الفعالة مرتبطة أساسا بمدل تحقؽ النتائج
.  سكاف مدنييفاعتبارىـبالعمميات القتالية بصفة غير مباشرة كالتجسس مثبل كمع ذلؾ يتـ 

  1977 لسنة  األكؿاألشخاص المدنييف في ظؿ البركتكككؿ اإلضافي: انيثا
 جنيؼ المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة التفاقيات صدر البرتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ 

 كقد عرفت المادة ، المؤتمر الدبمكماسي في دكرتو الرابعةانعقاد إثر 21/04/1977الدكلية بتاريخ 
المدني ىك أم شخص ال ينتمي إلى فئة مف فئات األشخاص المشار :"  منو المدنييف عمى أنيـ50

 الثالثة االتفاقيةمف المادة الرابعة مف  (أ)إلييا في البنكد األكؿ كالثاني كالثالث كالسادس مف الفقرة 
ذا ثار الشؾ حكؿ ما إذا كاف الشخص ما مدنيا أك غير مدني فإف ذلؾ 43كالمادة   مف ىذا الممحؽ كا 

. الشخص يعد مدني
. يندرج في السكاف المدنييف كافة األشخاص المدنييف-
. 2"ال يجرد السكاف المدنييف مف صفتيـ المدنية كجكد أفراد بينيـ ال يسرم عمييـ تعريؼ المدنييف-

 فإف المدني ىك كؿ شخص ال يقاتؿ كال ، مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ50 حسب نص المادة 
 كمف تـ ، جنيؼ ككذا برتكككلييا الممحقيفاتفاقياتينتمي إلى الفئات المقاتميف المحددة بمكجب 

.  3يصعب التفرقة بيف مف ىك المقاتؿ كمف ىك المدني

                                                           
 . 236المرجع السابؽ، صخالد ركشك، - 1
تتككف القكات المسمحة كالمجمكعات كالكحدات النظامية :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى43نصت المادة -2

التي تككف تحت قيادة مسؤكليةعف سمكؾ مرؤكسييا قبؿ ذلؾ الطرؼ حتى كلك كاف ذلؾ الطرؼ ممثبل بحككمة أك 
سمطة ال يعترؼ الخصـ بيا، كيجب أف تخضع مثؿ ىذه القكات المسمحة لنظاـ داخمي يكفؿ فيما يكفؿ إتباع قكاعد 

عدا أفراد الخدمات الطبية )يعد أفراد القكات المسمحة لطرؼ النزاع ، القانكف الدكلي التي تطبؽ في النزاع المسمح
مقاتميف بمعنى أف ليـ حؽ المساىمة المباشرة في األعماؿ العدائية إذا ضمت القكات المسمحة لطرؼ في (كالكعاظ 

" .......... قانكف كجب عميو إخطار أطراؼ النزاع األخرل بذلؾاحتراـنزاع ىيئة شبو عسكرية مكمفة بفرض 
. 154ميمكد بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 3
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مف الناحية العممية ال يجكز لممقاتؿ أف يفتح النار عمى أشخاص يجيؿ كضعيـ أك يككنكف في 
مكضع يثير الشؾ، إال إذا كانكا مقتنعيف أنيـ تابعيف لمعدك أك يقكمكف بأفعاؿ مباشرة في العمميات 

. 1القتالية
 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ كسعت مف نطاؽ الحماية لتشمؿ جميع األشخاص 50فالمادة 

المتكاجديف عمى إقميـ الدكلة المحتمة بما فييـ المدنييف ككذا األجانب التابعيف لمعدك المقيميف عمى 
.   2إقميـ الدكلة المتحاربة
بالحماية ضحايا أية حركب يجب كبكؿ الظركؼ أف يتمتعكا :" بأف" كماؿ حماد"لذلؾ يرل األستاذ 

 اإلنسانية كبدكف أم تمييز بسبب عنصرىـ، لكف بشرتيـ، دينيـ، أك معتقدىـ جنسيـ، كالمعاممة
 فالمدنييف البد أف يتمتعكا بالحماية القانكنية ،"أصميـ، أك حالتيـ المادية أك أية معايير مشابية

 حتى كلك كانكا في إقميـ محتؿ مف طرؼ ،كالمعاممة اإلنسانية ضد أم شكؿ مف اشكاؿ اإلىانة
. 3العدك

 جنيؼ ككذا البركتكككؿ اإلضافي األكؿ كسع مف دائرة الفئات المشمكلة اتفاقياتإضافة إلى ذلؾ فإف 
 كاألشخاص المشارككف في ،5كأجيزة الدفاع المدني، 4بالحماية أثناء قياـ نزاع مسمح كفئة الصحفييف

كيشترط لتمتع ىؤالء الفئات بالحماية المنصكص عمييا ضركرة إحجاميـ عف أم ، 6أعماؿ الغكث
.   7عمؿ عسكرم

 
 
 
 

                                                           
نكاؿ أحمد بسج، القانكف الدكلي اإلنساني كحماية المدنييف كاألعياف المدنية في زمف النزاعات المسمحة منشكرات - 1

 . 68الحمبي الحقكقية، دكف ذكر السنة، ص 
. 72-71، ص المرجع السابؽأبك الخير أحمد عطية، - 2
. 34-33الطاىر يعقر، المرجع السابؽ، ص - 3
يعد الصحفييف الذيف يباشركف ميمات مينية خطرة في :"  مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى79تنص المادة - 4

 ".50مناطؽ المنازعات المسمحة أشخاصا مدنييف ضمف منطكؽ الفقرة األكلى مف المادة 
 1977 لسنة  الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ67-61نص المادة - 5
. البركتكككؿنفس  مف 76المادة - 6
. 155، ص  السابؽميمكد بف عبد العزيز، المرجع- 7
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: األشخاص المدنييف في ظؿ البرتكككؿ اإلضافي الثاني: ثالثا
يتمتع بالحماية  ":مما يؿ عمى 1977 مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني لسنة 3فقرة 13نصت المادة 

التي يكفرىا ىذا الباب األشخاص المدنيكف الذيف لـ يقكمكا بدكر مباشر في األعماؿ العدائية كعمى 
 . 1"مدل الكقت الذم يقكمكف خبللو بيذا الدكر

 البركتكككؿ اإلضافي الثاني في تعريفو لممدني عمى معيار الكظيفة كىك نفس ما أخذت بو اعتمد
 جنيؼ األربعة في مجاؿ تمييزىا بيف المقاتؿ كالشخص المدني، اتفاقياتالمادة الثالثة المشتركة مف 

 المادة اعتمدتوكىك نفس المعيار الذم ، فالمساىمة الفعمية ىي الفيصؿ بيف المقاتؿ كغير المقاتؿ
أشخاص الذيف ليس :"  التي عرفت المدنييف عمى أنيـ1949 جنيؼ لسنة التفاقياتالثالثة المشتركة 

ليـ دكر إيجابي في األعماؿ العدائية بما فييـ أفراد القكات المسمحة الذيف سممكا سبلحيـ أك أبعدكا 
 غياب تعريؼ جامع ليذه الفئة مف ، كفيعف القتاؿ بسبب المرض أك الجرح أك األسر أك ألم سبب

البركتكككؿ اإلضافي الثاني لـ يضؼ أم ألف المدنييف بصفة دقيقة يصعب مف إمكانية التمييز بينيـ
 الكبير القائـ بيف مصطمحي المقاتؿ كالمدني كاف لزاما عمينا البحث في االختبلؼ كأماـ ىذا ،جديد

.  مؿاتمفيكـ المقاتؿ كتمييزه عف المدني كىذا مف خبلؿ الفرع اؿ
تعريؼ المقاتميف أثناء النزاعات المسمحة  : لثالفرع الثا

 كبير لدل فقياء القانكف الدكلي كتأكد اىتماـ إف تحديد مفيكـ المقاتميف أثناء النزاعات المسمحة لقي 
 العديد مف المؤتمرات الدكلية الخاصة بتقنيف عادات كأعراؼ الحرب فكاف جميع انعقادخبلؿ مرحمة 

 إال أف الكضع تغير في ظؿ ،األشخاص المشاركيف في الحرب ليـ صفة المحاربيف أك المقاتميف
 ، فأصبح مفيكـ المقاتؿ مرتبط أساسا بمدل مشاركتو في العمميات العسكرية،القانكف الدكلي المعاصر

دكلي عمى ضكء اؿكعميو البد مف التطرؽ لمفيكـ المقاتميف في زمني النزاع المسمح الدكلي كغير 
.  الىام كجنيؼاتفاقيات

 أثناء النزاعات المسمحة الدكليةمفيـك المقاتميف : أكال
نظرا لمتداخؿ بيف مصطمحي المدني كالمقاتؿ في إتفاقيتي الىام كجنيؼ البد مف التطرؽ إلى كؿ 

 .كاحد منيما عمى حدا كبحسب األحكاـ التي جاءت بيا كؿ إتفاقية
 
حسب أحكاـ قانكف الىام     *1

                                                           

.1977 مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني الممحؽ التفاقيات جنيؼ األربعة المؤرخ في 3 فقرة 13المادة -  1
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عرؼ مصطمح المقاتؿ تضاربا كبير بيف الفقياء في أكاخر القرف التاسع عشر حكؿ تحديد الكضع 
القانكني لممقاتؿ أيف نادت الدكؿ الكبرل إلى حصر المقاتميف في أفراد القكات المسمحة النظامية في 

حيف رأت الدكؿ الصغرل ضركرة تكسيع نطاؽ المقاتميف ليشمؿ أفراد المقاكمة، كقد كاف لذلؾ 
أثرا كبيرا في فشؿ محاكالت تقنيف قكاعد الحرب السابقة لبلئحة الىام الخاصة بالحرب البرية االختبلؼ

.   18991المنعقدة في 
 لمفيكـ المقاتؿ القانكني الذم 2ك 1 في المادتيف 1907المعدلة في سنة " الىام"كقد تطرقت الئحة 

 إال أنيا ميزت بيف ،لو صفة أسير حرب بعد كقكعو بيف يدم العدك كأىـ الضمانات المكفكلة لو
: فئتيف

 أفراد القكات المسمحة ألطراؼ النزاع *أ
القكات النظامية التي تخضع لمقانكف العسكرم كحددتيـ في أفراد الجيش بما فييـ أفراد  كيقصد بيـ 

 فئة المقاتميف في المادة 1907 الىام الرابعة لسنة اتفاقيةكما حددت ، 2االحتياطيالجندم العامؿ أك 
أف جميع األفراد المشاركيف في أحد الجيكش النظامية التابعة : " األكلى التي جاء نصيا كما يمي

إلحدل الدكؿ المتحاربة سكاء كانت كحدات الجيش تنتمي إلى القكات البرية أك البحرية أك الجكية 
الخاضعة لمدكلة كالعاممة تحت إمرتيا كيتمقكف مف ركاتبيـ مف خزائنيا ىـ مف يشكمكف جكىر 

كما أف القكات المسمحة النظامية تتككف مف أفراد أك مكاطني الدكلة الذيف ،3"المقاتميف القانكنييف
. 4يقكمكف بأعماؿ حربية عمى سبيؿ التطكع

المقاتميف مف غير القكات النظامية   *ب
ىـ األشخاص الذيف يحممكف السبلح مع القكات النظامية كيمتزمكف بقكاعد القانكف العسكرم بمف فييـ 

أفراد الميميشيات األخرل كالمتطكعيف ككذا أفراد حركات المقاكمة المنظمة لطرفي النزاع 

                                                           
عامر الزمالي، الفئات المحمية بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كرقة عمؿ منشكرة في كتاب دراسات - 1

.   155، ص 2000 ، طالقانكف الدكلي اإلنساني، تقديـ مفيد شياب، دار المستقبؿ العربي، القاىرة
 43، ص المرجع السابؽعامر الزمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، - 2
، دار ىكمة لمطباعة "بيف الكضع القانكني كضمانات الحماية"الحاج ميمكؿ، المقاتمكف أثناء النزاعات المسمحة - 3

 .31، ص2014، ط كالنشر كالتكزيع، الجزائر
رجب عبد المنعـ متكلي، الحماية الدكلية لممقاتميف أثناء النزاعات الدكلية المسمحة، دار النيضة العربية لمطبع - 4

.  6، ص2005 ، طكالنشر كالتكزيع، القاىرة
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 بيا حتى تككف ليـ صفة المقاتميف األخذعمى جممة مف الشركط الكاجب " الىام "اتفاقيةأكدت   كقد 
: 1كيتمتعكف بالضمانات المقررة ليـ مف بيف ىذه الشركط

. أف تككف ىذه الفئات تحت قيادة شخص مسؤكؿ عف مرؤكسيو* 1
. أف تككف ليا عبلمة مميزة يمكف رؤيتيا* 2
. أف يتـ حمؿ السبلح بشكؿ عمني كظاىر* 3
 .أف تحتـر قكانيف كأعراؼ الحرب* 4

فنصت عمى فئة أخرل ممثمة في سكاف األراضي غير المحتمة " الىام"أما المادة الثانية مف الئحة 
 حيث عرفتيـ بأنيـ أشخاص ،2"أفراد اليبة الجماىيرية" اسـالذيف يحممكف السبلح بصفة إرادية تحت 

 عجز القكات عند األجنبي مف تمقاء أنفسيـ االحتبلؿييبكف أنفسيـ لحماية الكطف ضد العدك أك 
أف يحممكا : النظامية عف فعؿ ذلؾ فتككف ليـ صفة أسرل الحرب متى تكافرت فييـ الشركط التالية

 .3 لقكاعد كأعراؼ الحرب، احتراميـالسبلح بشكؿ عمني كظاىر
 في مفيكـ المقاتميف حتى يسيؿ التمييز بينيـ كبيف ا الىام لمحرب البرية أحدثت تغييرا كبيرفاتفاقية

 . 4 القبض عمييـ مف طرؼ العدك مف جية أخرلعند كتكفير الحماية ليـ ،المدنييف مف جية
        1929 لسنة اتفاقياتجنيؼمفيـك المقاتميف عمى ضكء *2

التي كاف ليا الدكر الكبير في االتفاقيات مف بيف 1929 جنيؼ األكلى كالثانية لسنة اتفاقيتي تعتبر 
 ككذا أسرل ،تطكير األحكاـ كالقكاعد المتعمقة بتحسيف حالة المرضى كالجرحى مف القكات المسمحة

                                                           
 1907 مف الفصؿ األكؿ مف البلئحة المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية المنعقدة في الىام 1تنص المادة - 1

إف قكانيف الحرب كحقكقيا ككاجباتيا ال تنطبؽ عمى الجيش فقط بؿ تنطبؽ أيضا عمى إفراد الميميشيات : "عمى
:  كالكحدات المتطكعة التي تتكافر فييا الشركط التالية

. أف يككف عمى رأسيا شخص مسؤكؿ عف مرؤكسيو-
. ة يمكف التعرؼ عمييا عف بعدتابثأف تككف ليا شارة مميزة - 
. أف تحمؿ األسمحة عمنا- 
. أف تمتـز في عممياتيا بقكانيف الحرب كأعرافيا- 

". في البمداف التي تقـك الميميشيات أك الكحدات المتطكعة فييا مقاـ الجيش أك تشكؿ جزءا منو تدرج في فئة الجيش
سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف السبلح مف تمقاء أنفسيـ عند :"  مف نفس البلئحة عمى2تنص المادة - 2

 1 العدك لمقاكمة القكات الغازية دكف أف يتكفر ليـ الكقت لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية طبقا ألحكاـ المادة اقتراب
".   يعتبركف محاربكف شريطة أف يحممكا السبلح عمنا كأف يراعكا قكانيف الحرب كأعرافيا

.  6، ص المرجع السابؽرجب عبد المنعـ متكلي، - 3
.  43عمر سعد اهلل، تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، ص - 4
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 األكلى لسنة االتفاقيةالحرب حتى تككف أكثر مبلئمة مع متغيرات الحرب الحديثة، حيث أكدت 
 العسكرييف كغيرىـ مف  مف عمى الفئات التي تشمميا الحماية كحددتيـ في الجرحى كالمرضى1929

 كما كسعت مجاؿ الحماية إلى فئات أخرل كاألعكاف الطبية ،األشخاص التابعيف لمقكات المسمحة
. 1 إلى ىجمات أثناء العمميات العسكريةاما تعرضككحاممي الناقبلت إذا 

 تضمنت أىـ القكاعد التي تيدؼ إلى حماية األسرل خاصة في 1929 الثانية لسنة االتفاقيةأما 
مجاؿ تكفير المعاممة اإلنسانية كحظر جميع الممارسات البلأخبلقية كالماسة بكرامة األسير كشرفو، 

 خاصة 1907 عمى القكاعد كاألحكاـ المنصكص عمييا في الئحة الىام لسنة االتفاقيةفقد أبقت ىذه 
، إال أف الكضع تغير بعد الحرب العالمية 2في مجاؿ معاممة األسرل بناءا عمى معاىدات السبلـ

 إذ لـ يعد ىناؾ مجاؿ إلبراـ معاىدات السبلـ بيف كؿ مف الياباف ، ألمانيااستسبلـالثانية خاصة بعد 
 لذلؾ تـ االتفاؽ عمى إعادة األسرل إلى ببلدىـ ، السكفياتي المتاف كانتا تشكبلف قكل عظمىكاالتحاد

. 3 مف العمميات العسكريةاالنتياءفكر 
 كبركتكككلييا الممحقيف 1949 لسنة اتفاقياتجنيؼ تعريؼ المقاتميف في ظؿ *3

 جنيؼ األربعة التي اتفاقيات العالميتيف أبرمت يف    نتيجة المآسي التي عرفتيا البشرية عقب الحرب
تتعمؽ األكلى بتحسيف حالة الجرحى كالمرضى مف القكات المسمحة في ، 1949ة  في سفاعتمادىاتـ 

الميداف، كالثانية تتعمؽ بتحسيف حالة الجرحى كالمرضى كالغرقى مف القكات المسمحة في البحار، أما 
 االتفاقيات كقد كاف ليذه ، كالرابعة خاصة بحماية المدنييف، الثالثة تتعمؽ بمعاممة األسرلاالتفاقية

. 4صدل كبير في تطكير أحكاـ كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
 
 
 
 

                                                           
. 35الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص- 1
. 101، ص  المرجع السابؽمحمد فياد الشبللدة،- 2
محمد ريش، الحماية الجنائية ألسرل الحرب في ظؿ القانكف الدكلي اإلنساني، أطركحة دكتكراه، جامعة الجزائر، - 3

 .16 ص ،2009
 ص 2005 ، طسعيد سالـ جكيمي، القانكف الدكلي اإلنساني آفاؽ كتحديات، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت- 4
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 1949 األكلى كالثانية لسنة اتفاقياتجنيؼفي ظؿ *أ

يقصد بالمقاتميف األشخاص الذيف ليـ حؽ المشاركة في العمميات العسكرية كفقا لقكاعد القانكف 
الدكلي اإلنساني الذم يكفر ليـ الحماية الخاصة كيتمثؿ ىؤالء األشخاص في أسرل الحرب كالجرحى 

 .1جيكف العدك في البر كالبحرا يكفكالمرضى كالغرقى الذم
 إال أف مفيكـ ىؤالء المقاتميف تغير بتطكر القانكف الدكلي ليستقر في تحديد األشخاص المقاتميف 

األكلى الخاصة بتحسيف حالة الجرحى " جنيؼ "كاتفاقية جنيؼ بالحماية، اتفاقياتالذيف تعنييـ 
حددتيـ في أفراد القكات المسمحة النظامية التي تعتبر مف أقدـ الفئات الذيف كالمرضى مف العسكرييف 

. 2 جنيؼاتفاقيةككذا 1907 الىام لسنة اتفاقيات ليا بصفة المقاتميف في اعترؼالتي 
 اتفاقيات أحكاميا مف استكحت الثانية تخص الجرحى كالمرضى كالغرقى في البحار التي االتفاقيةأما 

 األكلى كالثانية راجع إلى مكاف تكفير االتفاقيتيف الكحيد بيف االختبلؼكلعؿ ، 19073الىام لسنة 
 الثانية االتفاقية بينما ،الحماية لممرضى كالجرحى بحيث تككف ىذه الحماية لممقاتميف في الميداف
 13 كما حددت المادة ،فنصت عمى حمايتيـ في البحارمع إضافة فئة أخرل تتمثؿ في فئة الغرقى

:  الثانية فئة المقاتميف المشمكليف بالحماية كىـاالتفاقيةمف 
أفراد القكات المسمحة التابعيف ألحد أطراؼ النزاع ككذلؾ أفراد الميميشيات كالكحدات المتطكعة التي *

 .تشكؿ جزءا مف ىذه القكات المسمحة
أفراد الميميشيات األخرل كالكحدات المتطكعة األخرل بمف فييـ أعضاء حركات المقاكمة المنظمة *

الذيف ينتمكف إلى أحد أطراؼ النزاع كيعممكف داخؿ أك خارج اإلقميـ الذم ينتمكف إليو حتى كلك كاف 
 :عمى أف تتكافر فييـ الشركط التالية" ىذا اإلقميـ محتؿ 

.        أف يقكدىا شخص مسؤكؿ عف مرؤكسيو  - 
أف تككف ليـ شارة محددة يمكف تمييزىا عف بعد   -  
 .      أف تحمؿ أسمحة جيرا  - 

                                                           
محمد بشير الشافعي، القانكف الدكلي العاـ في السمـ كالحرب، طبعة الرابعة، دار الفكر العربي مصر، سنة - 1

 .655، ص 1989
 . المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية1907مف الئحة الىام لسنة 1المادة - 2
 .140عمر سعد اهلل، تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 3



 
 

169 
 

.  أف تمتـز في عممياتيا بقكانيف كأعراؼ الحرب  - 
أفراد القكات المسمحة النظامية الذيف يعمنكف كالئيـ لمحككمة أك السمطة التي ال تعترؼ بيا الدكلة * 

 . الحاجزة
لذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا في الكاقع جزءا منيا كاألشخاص المدنييف ااألشخاص *

المكجكديف ضمف أطقـ الطائرات الحربية كالمراسميف الحربييف كمتعيدم التمكيف كأفراد الخدمات 
. المختصة بالترفيو عف العسكرييف شريطة أف يككف لدييـ تصريح مف القكات المسمحة التي يرافقكنيا

 التجارية كأطقـ المبلحة فأفراد األطقـ المبلحية بمف فييـ القادة كالمبلحكف كمساعدكىـ في السؼ*
المدنية التابعة ألطراؼ النزاع الذيف ال ينتفعكف بمعاممة أفضؿ بمقتضى أم أحكاـ أخرل مف القانكف 

. الدكلي
 العدك لمقاكمة اقتراب سكاف األراضي الغير محتمة الذيف يحممكف السبلح مف تمقاء أنفسيـ عند *

القكات الغازية دكف أف يتكفر ليـ الكقت الكافي لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية شريطة أف يحممكا 
 . 1"السبلح عمنا كأف يراعكا قكانيف كأعراؼ الحرب

 1949 جنيؼ الثالثة لسنة اتفاقيات في ظؿ *ب
 فيي تشمؿ جميع النزاعات المسمحة التي ، جنيؼ الثالثة إلى حماية أسرل الحرباتفاقية    تيدؼ 

ف لـ تعترؼ ىذه األخيرة بحالة االتفاقيةقد تنشب بيف دكلتيف أك أكثر مف الدكؿ المكقعة عمى   حتى كا 
 حتى كلك لـ االتفاقية الكمي أك الجزئي لدكلة طرؼ في كاالحتبلؿالحرب، ككذا جميع حاالت النزاع 
. 2تكاجو ىذه الحرب بمقاكمة مسمحة

نما االتفاقية ىذه   بتحديد الفئات التي ينطبؽ عمييا كصؼ اكتفت لـ تتكسع في تعريؼ المقاتؿ كا 
، كأضافت فئتيف ال ينطبؽ عمييـ صفة 1949 األكلى كالثانية لسنة االتفاقيةاألسير المحددة في 

: المقاتؿ بؿ يعاممكف معاممة األسرل إذا ما تـ القبض عمييـ مف طرؼ العدك كىـ
 مف طرؼ سمطة االحتبلؿ رغـ تكاصؿ العمميات الحربية في أجزاء اعتقاليـاألشخاص الذيف تـ * 

. أخرل مف اإلقميـ

                                                           
 المتعمقة بتحسيف حالة الجرحى كالمرضى 1949/ 12/08 جنيؼ األكلى المؤرخة فياتفاقية مف 13نص المادة - 1

. في الميداف
 .101محمد فياد الشبللدة، المرجع السابؽ، ص - 2
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. 1األشخاص الذيف حددتيـ المادة الرابعة الذيف تـ إيكائيـ مف طرؼ دكلة محايدة أك غير محاربة* 
  فيعامؿ ىؤالء األشخاص معاممة أسرل حرب حقيقييف كيستثنى مف ذلؾ األسرل الياربيف إلى الدكلة 

.  2المحايدة
 1977في ظؿ البركتكككليف اإلضافييف لسنة * ج

األربعة حيث أكد " جنيؼ "اتفاقياتجاء البركتكككؿ اإلضافي األكؿ مف أجؿ سد الفراغ المكجكد في 
 حركات التحرر مف ضمف النزاعات كاعتبارفي ديباجتو عمى حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا 

 حركب التحرير بمثابة حركب دكلية اعتبر كمف تـ فإف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ ،3المسمحة الدكلية

                                                           
:  المتعمقة بمعاممة أسرل الحرب عمى12/08/1949 جنيؼ الثالثة المؤرخة في اتفاقية مف 4تنص المادة - 1
 ىـ األشخاص الذيف ينتمكف إلى إحدل الفئات التالية كيقعكف في االتفاقيةأسرل الحرب بالمعنى المقصكد في ىذه "

: قبضة العدك
. أفراد القكات المسمحة كالميميشيات أك الكحدات المتطكعة األخرل التي تشكؿ جزءا مف ىذه القكات المسمحة-
أفراد القكات المسمحة كالميميشيات أك الكحدات المتطكعة األخرل ككذلؾ عناصر المقاكمة المنظمة الذيف ينتمكف إلى -

أطراؼ النزاع سكاء كانكا خارج أك داخؿ إقميميـ حتى كلك كاف ىذا اإلقميـ محتبل عمى أف تتكافر الشركط التالية في 
: ىذه الميميشيات أك الكحدات المتطكعة بما فييا حركات المقاكمة المنظمة المذككرة

. أف يقكدىا شخص مسؤكؿ-أ
. أف تككف ليا شارة مميزة-ب
. أف تحمؿ أسمحة ظاىرة-ج
. أف تمتـز في عممياتيا بقكانيف الحرب كأعرافيا-د

.  ال تعرتف هبا الدولة احلاجزةأفراد القكات المسمحة النظامية الذيف يعمنكف كالءىـ لحككمة أك سمطة- 
األشخاص الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا في الكاقع جزءا منيا، كاألشخاص المدنييف المكجكديف - 

. ضمف أطقـ الطائرات الحربية كالمراسميف الحربييف
أفراد األطقـ المبلحية بمف فييـ القادة كالمبلحكف كمساعدكىـ في السفف التجارية كأطقـ الطائرات المدنية التابعة -

. ألطراؼ النزاع المسمح
سكاف األراضي غير المحتمة الذيف يحممكف السبلح مف تمقاء أنفسيـ عند إقتراب العدك لمقاكمة القكات الغازية دكف -

أف يتكفر ليـ الكقت الكافي لتشكيؿ كحدات مسمحة نظامية شريطة أف يحممكا السبلح عمنا كأف يراعكا قكانيف الحرب 
 .كعاداتيا

. 104، ص السابؽمحمد فياد الشبللدة، المرجع - 2
 .43الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 3
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 كالمتمثمة في ضركرة كجكد قيادة عميا مسؤكلة ،43متى تكافرت الشركط المنصكص عمييا في المادة 
 .    1 قكانيف الحرب كعاداتيااحتراـمع 

 الفضؿ الكبير في تكسيع دائرة الحماية التي يتمتع بيا المقاتميف بإضافة فئة االعتراؼكقد كاف ليذا 
الذم نصت عميو " الغرقى" كبذلؾ يختمؼ عف ،المنككبيف في البحارسكاء كانكا عسكرييف أك مدنييف

:  مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ بقكليا43كىك ما أكدت عميو المادة ، 2الثانية" جنيؼ "اتفاقية
تتككف القكات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع مف كافة القكات المسمحة كالمجمكعات كالكحدات " 

النظامية التي تككف تحت قيادة مسؤكلة عف سمكؾ مرؤكسييا قبؿ ذلؾ الطرؼ حتى كلك كاف ذلؾ 
. 3..."الطرؼ ممثبل بحككمة أك بسمطة ال يعترؼ بيا الخصـ
شمؿ جميع أفراد القكات المسمحة 1977فالمقاتؿ حسب أحكاـ البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 

. كالمجمكعات كالكحدات المسمحة األخرل التي تككف تحت إمرة قيادة مسؤكلة
 مف ضمف النزاعات المسمحة اعتبارىا  لكف ما يستنتج مف ذلؾ أف حركب التحرير الكطني رغـ 

:  الدكلية إال أنيا تجد صعكبة في ذلؾ نظرا لمشركط التي سطرىا القانكف الدكلي اإلنساني منيا
 .كجكد رئيس مسؤكؿ عف مرؤكسيو كعبلمة مميزة- 
 .حمؿ أسمحة ظاىرة- 
 .رب بقكانيف كأعراؼ الحااللتزاـ- 

ىذه الشركط التعجيزية دفعت بفقياء القانكف الدكلي اإلنساني إلى السعي مف أجؿ التخفيؼ منيا 
 أما حمؿ السبلح فمـ يعد ،كالتأكيد فقط عمى البند األخير مع ضركرة التمييز بيف المدنييف كالمقاتميف

. 4كاجبا في كؿ عممية قتالية
دكلية فبلبد مف تكافر شركط في القكات الحككمية أك القكات اؿ أما في حالة النزاعات المسمحة غير 

المعارضة كي تعد قكات مسمحة حسب ما ىك منصكص عميو في المادة األكلى مف البركتكككؿ 
:  مف ىذه الشركط1977اإلضافي الثاني لسنة 

                                                           
 في نطاؽ الحركب الدكلية كأصبحت 1977-1974دخمت حركب التحرير مف خبلؿ المؤتمر الدبمكماسي لسنة - 1

ليا إسيامات كبيرة في المجتمع الدكلي ككقعت عمى البياف الختامي ككاف تمثيميا قد تعدل دكر المراقب لتصبح 
. بمستكل األطراؼ السامية المتعاقدة

 .191عمر سعد اهلل، تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 2
 .لمتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدكليةافي األكال مف البركتكككؿ اإلض43المادة - 3
. 43 المرجع السابؽ، ص ،عامر الزمالي،الفئات المحمية بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني- 4
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. أف تككف ىذه القكات تحت قيادة مسؤكلة عف سمكؾ مرؤكسييا-
 .أف تككف قادرة عمى القياـ بعمميات عسكرية متكاصمة كمنسقة-
 .أف تككف مسيطرة عمى جزء مف إقميـ الدكلة-
 . 1 بتنفيذ أحكاـ ىذا البركتكككؿااللتزاـ-

 دكليةاؿالمقاتميف أثناء النزاعات المسمحة غير : ثانيا
نتيجة لتنامي الحركب الداخمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بشكؿ كبير أصبحت ظاىرة التمرد 

 السمبية التي تتمخض عنيا خاصة كأف االنعكاساتكالعصياف تعالج طبقا لمقكانيف الداخمية رغـ 
 سنة ركندا مثمما حدث في ،الداخمياإلطارالحرب األىمية ال تمس الدكلة لكحدىا بؿ أصبحت تتعدل

، األمر الذم دفع بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر إلى 2راح ضحيتيا آالؼ األشخاص التي  ك1994
 جنيؼ األربعة التي تعتبر النزاعات المسمحة التفاقياتالمبادرة مف أجؿ إدراج المادة الثالثة المشتركة 

.   3الداخمية مف ضمف مكاضيع القانكف الدكلي اإلنساني
 تعريؼ المقاتميف عمى ضكء أحكاـ المادة الثالثة المشتركة * 1

 الكبير لئلضرابات كالحركب الداخمية كما ينتج عنيا مف خسائر كبيرة في األركاح االنتشار نتيجة 
 الخبراء الدكلييف كممثمي الدكؿ مف أجؿ البحث كتحديد فئة المقاتميف القانكنييف في اجتمعكالممتمكات 

 كلعؿ المادة الثالثة المشتركة عبرت عف المقاتميف بمصطمح  ،النزاعات الداخمية
. 4"الجماعات النظامية مسمحة"أك " أفراد القكات المسمحة" 

 حالة قياـ نزاع مسمح ليس مؼ: "عمى 1949 جنيؼ لسنة اتفاقياتكتنص المادة الثالثة المشتركة مف 
لو طابع دكلي في أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة يمتـز كؿ طرؼ في النزاع عمى أف يطبؽ 

: كحد أدنى األحكاـ التالية

                                                           
منشكرات " دراسة في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني" ، الحماية الدكلية لؤلىداؼ المدنيةممالؾ منسي صالح الحسيف- 1

 .48، ص 2016، ط زيف الحقكقية، بيركت
. 231، ص المرجع السابؽعبد القادر بقيرات، الجرائـ ضد اإلنسانية، - 2
. 47الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 3
محمد يكسؼ عمكاف، مبدأ التمييز بيف المدنييف كالمقاتميف، مقاؿ مف كتاب المحكمة الجنائية الدكلية كتكسيع نطاؽ - 4

، 2003، دمشؽ "المجنة الدكلية لمصميب األحمر"القانكف الدكلي اإلنساني، ندكة تحت رعاية الدكتكر ىاني مرتضى 
.  67ص 
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األفراد الذيف ال يشارككف مباشرة في األعماؿ العدائية بمف فييـ أفراد القكات المسمحة الذيف ألقكا -1
 أك ألم سبب آخر االحتجازح أك رأسمحتيـ، كاألفراد العاجزيف عف القتاؿ بسبب مرض أك الج

يعاممكف في جميع األحكاؿ معاممة إنسانية دكف أم تمييز يقـك عمى أساس التمييز العنصرم أك المكف 
. أك الديف أك المعتقد أك الجنس أك المكلد أك الثركة أك أم معيار مماثؿ آخر

كليذا الغرض تحظر األفعاؿ التالية فيما يتعمؽ باألشخاص المذككريف أعبله كتبقى محظكرة في جميع 
: األكقات كاألماكف

 عمى الحياة كالسبلمة الجسدية كخاصة القتؿ بجميع أشكالو كالتشكيو كالمعاممة القاسية االعتداء-
 عمى الكرامة الشخصية كعمى األخص المعاممة الميينة كالحاطة ، االعتداء الرىائفذأخ ،كالتعذيب
إصدار األحكاـ كتنفيذ العقكبات دكف إجراء محاكمة مسبقة أماـ محكمة مشكمة تشكيبل ، بالكرامة

. قانكنيا تكفؿ جميع الضمانات القضائية البلزمة في نظر الشعكب المتمدنة
. 1"يجمع المرض كالجرحى كيعتنى بيـ-2

 جنيؼ عمى مبدأ المعاممة اإلنسانية لؤلشخاص المشاركيف التفاقياتفقد أكدت المادة الثالثة المشتركة 
.  2في العمميات الحربية كأفراد القكات المسمحة الذيف تخمكا عف السبلح إما بصفة فردية أك جماعية

نما ،لمقاتميفا تعريؼ يكضحكما أف مضمكف المادة الثالثة لـ   بتحديد األشخاص الذيف اكتفت كا 
: تشمميـ الحماية بصفة حصرية كمف بيف ىذه الفئات

 . لمسمطات المعنية التابعة ألحد أطراؼ النزاعكاستسممكاأفراد القكات المسمحة الذيف ألقكا أسمحتيـ *
 أك ألم سبب آخر االحتجازاألفراد المقاتميف العاجزيف عف القتاؿ بسبب المرض أك الجرح أك *

 .يمنعيـ مف مكاصمة القتاؿ
 .3الجرحى كالمرضى مف القكات المسمحة النظامية أك المنشقة*

 كعميو فإف المقاتؿ حسب أحكاـ المادة الثالثة المشتركة ىك كؿ مف يشارؾ في األعماؿ العدائية 
بصفة مباشرة كمف تـ يككف محبل لميجـك مف طرؼ العدك، رغـ ذلؾ فإف المادة الثالثة لـ تكرد معنى 

                                                           
 .1949 جنيؼ األربع لسنة التفاقياتنص المادة الثالثة المشتركة - 1
. 47المرجع السابؽ، ص الفئات المحمية بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، عامر الزمالي، - 2
 ، طمحمد حمد العسبمي، المركز القانكني ألسرل الحرب في القانكف الدكلي اإلنساني، منشأة المعارؼ اإلسكندرية-3

. 88، ص 2005
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المقاتميف بصفة كاضحة األمر الذم دفع إلى كضع أحكاـ خاصة بيذه الفئة في ظؿ البرتكككؿ 
. 1977اإلضافي الثاني لسنة 

   1977 تعريؼ المقاتميف في ظؿ البرتكككؿ اإلضافي الثاني لسنة *2
 جنيؼ األربعة خاصة في مجاؿ تحديد التفاقيات المادة الثالثة المشتركة اعترلنتيجة لمنقص الذم 

 إلى 1974 المؤتمر الدبمكماسي بجنيؼ سنة ،انعقدماىية المقاتميف أثناء النزاعات المسمحة الداخمية
 كتكصؿ ىذا األخير إلى تحديد ،مف أجؿ كضع أحكاـ البرتكككؿ اإلضافي الثاني ليسد الفراغ1977

. تعريؼ المقاتميف أثناء النزاعات المسمحة الداخمية
 البرتكككؿ اإلضافي الثاني بإضافة فئة المتمرديف كمنحيـ الحماية عمى إقميـ الدكلة كمف  فقد انفرد

 الداخمية كغيرىا مف أعماؿ كالتكترات عمى عدـ سرياف أحكامو عمى حاالت الشغب قدمأؾتجية أخرل 
  التي تعدمعاييرليحدد اؿنص المادة األكلى مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني جاء العنؼ األخرل، لذلؾ 

: كأساس لتعريؼ المقاتميف في النزاعات المسمحة الداخمية تتمثؿ فيما يمي
ضركرة قياـ نزاع مسمح داخمي يككف أحد أطرافو السمطة القائمة * 

حيث أف المادة أعبله نصت عمى ضركرة أف يككف النزاع المثار بيف قكات الحككمة القائمة عمى 
السمطة كبيف جماعة مف المسمحيف الثائريف عمى نظاـ الحكـ حتى يصبح النزاع داخمي كما عدا ذلؾ 

. 1ال يعتبر كذلؾ
دكلية التي تككف في شكؿ اؿفأحكاـ البرتكككؿ اإلضافي الثاني ال تنطبؽ عمى النزاعات المسمحة غير 

. 2 الداخميةالتكترات داخمية كالشغب كأعماؿ العنؼ كغيرىا مف اضطرابات
 أف يككف النزاع القائـ تحت قيادة شخص مسؤكؿ   *

 النزاع المسمح غير دكلي كتسرم عميو أحكاـ البرتكككؿ اإلضافي الثاني يجب أف اعتبارحتى يتـ 
يككف ىذا النزاع بقيادة شخص مسؤكؿ تككف لو سمطة األمر كالنيي كيتبعكف نظاـ قانكني يحترمكنو 

                                                           
. 70الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
ال يسرم ىذا الممحؽ عمى حاالت :"  مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني عمى2 فقرة 1تنص المادة - 2

 الداخمية مثؿ الشغب كأعماؿ العنؼ العرضية الندرل كغيرىا مف األعماؿ ذات الطبيعة المماثمة االضطراباتكالتكتر
".  التي ال تعد منازعات مسمحة
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 ىذه القيادة المنظمة تضمف أف يككف ،كيمتزمكف بو كفؽ أعراؼ كمبادئ القانكف الدكلي اإلنساني
 .1النزاع المسمح القائـ عمى درجة مف التنظيـ السياسي كالعسكرم كليس مجرد أعماؿ شغب كتمرد

  عمى جزء مف إقميـ الدكلة        االستحكاذ* 
دكلي بحيث تستطيع ىذه الجماعات القياـ اؿ يعتبر اإلقميـ العنصر الفعاؿ في قياـ النزاع المسمح غير 

 الخصـ، كحتى يككف ىذا النزاع خاضع استيداؼباألعماؿ العسكرية بصفة منظمة كدقيقة مف أجؿ 
 مف قبؿ الدكؿ المشاركة في المؤتمر اعتراضكقد لقي ىذا المعيار ،ألحكاـ البرتكككؿ اإلضافي الثاني

 خاصة فيما يتعمؽ بعنصر الرقابة اليادئة عمى اإلقميـ مف طرؼ ،الدبمكماسي المنعقد بجنيؼ
.  العناصر المتمردة

 القياـ باألعماؿ العدائية بصفة متكاصمة* 
منظمة  ك يقصد بذلؾ قدرة الجماعات المسمحة القياـ بالعمميات العدائية ضد الخصـ بصكرة منسقة

كفؽ التخطيط المحدد مف طرفيا حتى يضمف ليا السيطرة عمى اإلقميـ محؿ النزاع، كما ينبغي عمى 
 قكانيف كأعراؼ كاحتراـالمقاتميف تنفيذ األحكاـ المنصكص عمييا في البرتكككؿ اإلضافي الثاني 

الحرب مع تسييؿ تدخؿ المجنة الدكلية لمصميب األحمر حتى تستطيع تقديـ المساعدات اإلنسانية 
.   2لؤلشخاص المتضررة

التمييز بيف المدنييف كالمقاتميف : المطمب الثاني
صراعات قبمية مف  منذ بداية التاريخ عرؼ اإلنساف صراعات بشرية بيف األفراد فيما بينيـ لتتحكؿ 

 عمى مفيـك المدني ككيفية تمييزه عف المقاتؿ، بيرؾبشكؿ  ىذا التغير أثر إلى صراعات بيف الدكؿ
لذلؾ تدخمت الجيكد الدكلية كالفقيية مف أجؿ تحديد الفركؽ بينيما إف كجدت كمف بيف أىـ المحطات 

:   التاريخية التي كاف ليا األثر الكبير في تطكير ىذا المبدأ ما يمي
التمييز بيف المدنييف كالمقاتميف قبؿ اتفاقيات جنيؼ   : الفرع األكؿ

 بمفيـك ارتبطتيعد مبدأ التمييز بيف المقاتميف كالمدنييف في القانكف الدكلي مف أىـ المبادئ التي 
 الحرب عمى الجنكد المحاربيف دكف اقتصارالحرب، حيث نادل أنصار نظرية القانكف الطبيعي بفكرة 

  اليكلندم كمف بيف ىؤالء الفقيو، ألف الحرب ىي عبلقة دكلة بدكلة كال دخؿ لؤلفراد فييا،غيرىـ
 باألخبلؽ كالرحمة لبعض الفئات الغير مشاركة أثناء الحرب جاء بفكرةااللتزاـالذم " يكسسجرك"

                                                           
 . كما بعدىا104محمكد حمد العسبمي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 72الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 2
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 ألنو يرل في إعبلف الحرب ضد رئيس الدكلة ،"قانكف الحرب كالسمـ"كالنساء كاألطفاؿ كىذا في كتابو 
قانكف "في كتابو " فاتؿ"الفقيو ،كىك نفس ماذىب إليو  ممثبل لوباعتبارهإعبلنا ضد األفراد بعينيـ 

كأضاؼ فئات أخرل لغير المقاتميف " يكسسجرك"أيف طكر المبادئ التي جاء بيا الفقيو " الشعكب
 اعتبرالذم " العقد االجتماعي"في كتابو " جاف جاؾ ركسك" ، كىك ما أكده الفقيو1كالعجزة كالمرضى

ىك اآلخر أف الحرب ىي عبلقة دكلة بدكلة عف طريؽ قكاتيا المسمحة دكف أف يككف األفراد عرضة 
 كمف تـ تأكد مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف مادامت الحرب عبلقة دكلة ،ليذا اليجكـ

أما األفراد الذيف تتككف منيـ الدكؿ المتحاربة ،" بكرتاليس" بدكلة ال فرد بفرد حسب ما عبر عنو الفقيو
. 2فبل يعتبركف أعداء إال بصفتيـ جنكد

 ىذا المبدأ أساسا في تحديد معنى المدنييف كالحماية التي يتمتعكف بيا أثناء فترة الحرب اعتبركقد 
 ليا انتصارا النظرية التقميدية مبدأ التمييز بيف المقاتميف كالمدنييف بمثابة أكبر اعتبرتكنتيجة لذلؾ 

 دكف غيرىـ المحاربيف اليجمات العسكرية عمى فئة اقتصارفي ىذه الفترة، كيتمخص مبدأ التمييز في 
.  3مف األفراد المسالميف الذيف يرتب ليـ القانكف الدكلي اإلنساني حماية خاصة
خبلؿ الحرب األىمية 1863 كقد تـ تكريس ىذا المبدأ في الكثيقة الصادرة عف الرئيس األمريكي سنة 

 أيف تـ التأكيد عمى مبدأ التمييز بيف المقاتميف كالمدنييف كالتقميؿ مف الحركب كرغـ الطابع ،األمريكية
.     4اإلقميمي ليذه الكثيقة إال أنيا ساىمت في ترسيخ ىذا المبدأ عمى المستكل الدكلي

 ليؤكد صراحة عمى أف ىدؼ الحرب ىك 1868الصادر بتاريخ " ساف بطرسبكرغ" جاء إعبلف    كما
اليدؼ "  أف  فنصت الفقرة الثانية مف ديباجتو عمى،إضعاؼ قكات العدك كليس التنكيؿ بالمدنييف

 لذلؾ ،المشركع الكحيد الذم تسعى الدكؿ لتحقيقو خبلؿ الحرب ىك إضعاؼ القكات العسكرية لمعدك
فإف فكرة تمييز بيف المدنييف كالمقاتميف بما يؤمف حصانة المدنييف مف أف يككنكا أىدافا مشركعة في 
. 5"القتاؿ جاء نتيجة لتصكر الحرب عمى أنيا نزاع بيف قكات عسكرية متحاربة كليس بيف أمـ بأكمميا

                                                           
. 36-35الطاىر يعقر، المرجع السابؽ، ص - 1
دراسة تطبيقية عف جرائـ الحرب في البكسنة "حساـ عبد الخالؽ الشيخة، المسؤكلية كالعقاب عمى جرائـ الحرب - 2

. 124، ص 2001  ط، أطركحة دكتكراه، جامعة القاىرة،"كاليرسؾ
. 109فريد تريكي، المرجع السابؽ، ص -3
. 63، ص المرجع السابؽفضيؿ ميديد، - 4
 . 115 صالمرجع السابؽ،عباس ىشاـ السعدم، - 5
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الىام  "اتفاقيةكتكالت الجيكد الدكلية مف اجؿ تكريس مبدأ التمييز بيف المقاتميف كالمدنييف ليتجسد في 
حظر مياجمة أك قصؼ المدف كالقرل " : التي تنص عمى25 في نص المادة 1899لسنة " الثانية

 ."كالمساكف كالمباني غير المحمية أيا كانت الكسيمة المستعممة
 " :المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية عمى أف" الىام الرابعة "اتفاقية مف 27 نصت المادة ماؾ

 عمى المستطاع كافة التدابير البلزمة لتفادم اليجـك قدر قصؼ يجباتخاذفي حاالت الحصار أك 
لمستشفيات كالمكاقع االمباني المخصصة لمعبادة كالفنكف كالعمـك كاألعماؿ الخيرية كاآلثار التاريخية ك
 ألغراض أنداؾالتي يتـ فييا جمع المرضى كالجرحى شريطة أال تستخدـ في الظركؼ السائدة 

 كيجب عمى المحاصريف أف يضعكا عمى ىذه المباني أك أماكف التجمع عبلمات ظاىرة ،عسكرية
 .1"محددة يتـ إشعار العدك بيا مسبقا

كما سعت عصبة األمـ إلى ترسيخ مبدأ التمييز بيف المدنييف كالمقاتميف في عدة قرارات دكلية كالقرار 
. حظر قصؼ السكاف المدنييف: "-فيوالذم جاء 1938الصادر بتاريخ 

.  تحديدىا بدقةيحبذاألىداؼ المسمكح بمياجمتيا ىي األىداؼ العسكرية فقط كالتي - 
يجب عدـ التسبب في إضرار السكاف المدنييف في حالة قصؼ المكاقع العسكرية إذا كانكا قاطنيف -

.    2"بجكارىا 
 اتفاقياتجنيؼالتمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف بعد : الفرع الثاني

الرابعة المتعمقة بحماية األشخاص المدنييف أىمية بالغة في تحديد مفيـك " جنيؼ "التفاقيةكاف 
، كتعد ىذه القاعدة مف المسممات 3المدنييف كسبؿ الحماية التي تتكفر ليـ أثناء قياـ النزاع المسمح

األساسية في القانكف العرفي الدكلي الذم يؤكد عمى كاجب الحماية لمسكاف المدنييف ميما كانت 
ال   ىذا الفعؿ اعتبرطبيعة النزاع المسمح، فبل يمكف تكجيو اليجمات العسكرية ضد شخص مدني كا 

جريمة دكلية، لذلؾ البد مف كضع معايير لمتمييز بيف الشخص المدني كالمقاتؿ حتى يتمكف 
.  4المياجميف مف تحديد ىدفيـ العسكرم

                                                           
 القانكف الدكلي اإلنساني، إصدار بعثة المجنة الدكلية اتفاقياتشريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، مكسكعة - 1

.   16، ص 2002ط لمصميب األحمر بالقاىرة، 
. 116، ص نفسوعباس محمكد السعدم، المرجع - 2
. 56أبك الخير أحمد عطية، حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة، المرجع السابؽ، ص -3
 .39-38الطاىر يعقر، المرجع السابؽ، ص - 4
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كقد كرست المجنة الدكلية لمصميب األحمر ىذا المبدأ بصياغة قكاعد خاصة بحماية السكاف المدنييف 
 ،1957 في مؤتمر الصميب األحمر بنيكدليي لسنة كاعتمدت 1956مف آثار األعماؿ الحربية سنة 

 المؤيد 23 قرار رقـ 1968سنة " طيراف"كما أصدر المؤتمر الدكلي لحقكؽ اإلنساف المنعقد في 
 حقكؽ اإلنساف في احتراـ"  تحت عنكاف23 في الدكرة 2444بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

 أكصى مف خبللو األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بالتشاكر مع المجنة الدكلية ،1"النزاعات المسمحة
 دكلية اتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف كالسعي إلى إبراـ االتفاقياتلمصميب األحمر بتفعيؿ 

 مع التأكيد عمى كضع حد لجميع ،أخرل مف أجؿ ضماف حماية أفضؿ لضحايا النزاعات المسمحة
 .األسمحة كالكسائؿ الفتاكة أثناء ىذه المرحمة

 حقكؽ اإلنساف احتراـ"كما صدر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عدة تكصيات حكؿ مكضكع 
 كالتكصية رقـ ،كالتأكيد عمى مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف" أثناء النزاعات المسمحة

.  2 المتعمقة بحماية رجاؿ الصحافة الذيف يقكمكف بمياـ خطرة في مناطؽ النزاعات المسمحة2673
 جنيؼ األربعة التفاقياتمف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ 51باإلضافة إلى ذلؾ نصت المادة 

ال يجكز أف يككف السكاف المدنييف بكصفيـ ىذا ككذا األشخاص المدنييف محبل لميجـك :" عمى أنو
.   3"كتحظر أعماؿ العنؼ أك التيديد بو الرامية أساسا إلى بث الذعر بيف السكاف المدنييف

 
 
 
 

 مف مشركع القكاعد الرامية إلى الحد مف األخطار التي يتعرض ليا السكاف 1  كما حددت المادة 
 كسائؿ إصابة العدك ليس استخداـبما أف حؽ األطراؼ المتحاربة في :" المدنييف زمف الحرب عمى

                                                           
، 23 الدكرة  2444قرار الجمعية العامة ألمـ المتحدة الخاص بحماية حقكؽ اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة، رقـ - 1

 .  19/12/1976 المؤرخ في 1748جمسة 
 .   65فضيؿ ميديد، المرجع السابؽ، ص- 2
. 1977 الصادر بتاريخ  الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ51نص المادة - 3
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مطمقا دكف قيد فإنيـ سكؼ يقصركف عممياتيـ عمى تحطيـ القدرات العسكرية لمعدك مع ترؾ السكاف 
.  1"المدنييف خارج دائرة اليجمات المسمحة

 يتضح مف خبلؿ المادة أنو مف كاجب الدكؿ المتحاربة مراعاة مبدأ التناسب أثناء النزاعات المسمحة 
عمى أال تتجاكز عممياتيا العسكرية األىداؼ المحددة، كالدكلة التي تنتيؾ ىذا المبدأ تعتبر مخالفة 

مشركعة اؿ القانكف الدكلي اإلنساني إال إذا قامت ىذه األخيرة بتبرير تصرفاتيا غير كاتفاقياتلقكاعد 
.  2عمى أنيا الرد بالمثؿ عمى عمؿ غير مشركع

 عرفت مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية نزاعات مسمحة المتكالية رغـ كؿ ىذه الجيكد الدكلية 
 األمر الذم دفع بييئة األمـ المتحدة بالتدخؿ ،داخمية تعد أكثر خطكرة كتيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف

عف طريؽ مجمس األمف كتطبيؽ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة بشأف األحداث الكاقعة 
 1994 الصادر بتاريخ 929، كالقرار رقـ 19943المؤرخ في  794قرار رقـ بمكجباؿبالصكماؿ 

 الخاص بالبكسنة 1992 الصادر بتاريخ 770القرار رقـ كذا  ك،4الخاص باألكضاع في ركاندا
 كاحتراـ، ككؿ ىذه القرارات جاءت تأكيدا عمى مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف 5كاليرسؾ

.   مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني
العقبات أماـ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف : الفرع الثالث

نتيجة لمحركب الدامية التي شيدتيا اإلنسانية بعد الحرب العالمية الثانية كىبلؾ اآلالؼ مف 
األشخاص منيـ المدنييف العزؿ الذيف شكمكا األغمبية الساحقة أثر ذلؾ عمى مبدأ التمييز بيف 

 في عبلقة قكات مسمحة متحاربة فيما بينيا استقرالمقاتميف كغير المقاتميف، خاصة كأف تصكر الحرب 

                                                           
. 39، ص  السابؽالطاىر يعقر، المرجع- 1

 مف مشركع القكاعد الرامية إلى الحد مف األخطار التي يتعرض ليا السكاف المدنييف زمف الحرب 7نصت المادة - 
 .عمى األىداؼ التي يسمح بتكجيو األعماؿ العسكرية ضدىا مكضحة مبدأ التمييز بيف المقاتميف كالمدنييف

. 115عباس ىشاـ السعدم، المرجع السابؽ، ص - 2
 المتعمؽ بحالة 03/12/1992، المنعقدة بتاريخ 3145، جمسة رقـ 794قرار مجمس األمف لؤلمـ المتحدة رقـ - 3

. النزاع في دكلة الصكماؿ
.   المتعمؽ بحالة النزاع في ركاندا1994 /22/06  بتاريخ المنعقدة3392، جمسة رقـ 929قرار مجمس األمف رقـ - 4
.  المتعمؽ بالنزاع في ككسكفك1992/ 13/08، المنعقدة بتاريخ 3106، جمسة رقـ 770قرار مجمس األمف رقـ - 5
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 كمف أىـ العقبات التي جعمت التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف غير ،1كليس بيف أمـ بأكمميا
: كاضحة ما يمي

عدـ كضكح أحكاـ اتفاقيات جنيؼ *1
إال أنيا لـ تحدد ، جنيؼ الرابعة خاصة بحماية المدنييف أثناء فترة النزاع المسمحاتفاقية بالرغـ مف أف 

نما ،مفيـك المدني بشكؿ كاضح كصريح  كاعتبرت بالبحث عف المعيار المناسب لتعريفواكتفت كا 
المشاركة الفعمية ىي الفيصؿ الكحيد بيف مف ىك مدني كمف ىك عسكرم دكف البحث عف ضكابط 

. 2أخرل يمكف مف خبلليا التصدم لمحاالت التي ال ينطبؽ عمييا ىذا المعيار
 شكمية اعتباراتعمى مبدأ التمييز قياـ *2

الحياد كعدـ قياميـ أك حتى مشاركتيـ في العمميات يمزمكافالمدنييف المتمتعيف بالحماية ال بد ليـ أف 
 الركح الكطنية كالقكمية لدل الشعب عند تعرض كطنو االعتبار بعيف تأخذالعسكرية، ىذه النظرية لـ 

لمغزك أك االحتبلؿ، فالحرب القائمة بيف الدكلتيف البد ليا أف تمتد بطريقة أك بأخرل إلى مكاطني ىذه 
. 3 بشرية تمس المقاتميف كغير المقاتميفاجتماعية ألف الحرب بمعناىا االجتماعي ظاىرة ،الدكؿ

 كثرة عدد المقاتميف *3
نتيجة التطكر الذم عرفتو الحركب في اآلكنة األخيرةأصبحت الدكؿ تعنى بتكثيؼ جيكشياكفتح 

 إلى الجيش كفقا لنظاـ االنضماـالمجاؿ لجميع المكاطنيف القادريف عمى حمؿ السبلح مف أجؿ 
 في صناعة األسمحة المجنديف مما كثؼ عدد األفراد في خدمة الجيكش مف غير ،" اإلجبارمالتجنيد"

كالذخائر كجميع الخدمات المساىمة في العمميات الحربية، ككذا أعماؿ التطبيب كالتمريض في 
 اإلجبارم في الخدمة ذحتى أف بعض القكانيف الداخمية لمدكؿ أصبحت تمـز اإلناث بالتجني،4الجيكش

 كما فعمت إسرائيؿ عندما فتحت الباب أماـ جميع الفئات ،العسكرية مف أجؿ تحصيف جيكشيا
.  5 سنة14نساء كحتى األطفاؿ فكؽ سف اؿرجاؿ كانضماماؿالشعبية مف أجؿ 

 تطكر أساليب الحرب *4
                                                           

. 114، ص السابؽعباس ىاشـ السعدم، المرجع - 1
. 185ميمكد بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 2
 .59، ص المرجع السابؽنكاؿ أحمد بسج، - 3
، دار المستقبؿ "دراسة في القانكف الدكلي اإلنساني"صبلح الديف عامر، التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف - 4

 99، ص2000العربي القاىرة، ط 
. 44الطاىر يعقر، المرجع السابؽ، ص - 5
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 إف التطكر اليائؿ في كسائؿ القتاؿ أثر عمى غير المقاتميف ماداـ نطاؽ المعركة اتسع ليشمؿ 
المداشر كالقرل كالمدف التي يتكاجد بيا المدنيكف، فبعدما كانت السياـ كالسيكؼ كالبنادؽ أصبحت 

لـ تضع أم " الىام" مف الئحة 27خاصة كأف المادة ،1األسمحة الرشاشة كالسفف كالطائرات النفاثة
 مشركعا رغـ األىكاؿ التي تمحؽ بالبشرية جراء كاعتبرتوقيد عمى حؽ العدك في القصؼ بالمدفعية 

 مما جعؿ مبدأ التمييز ، كبذلؾ أصبح المدنيكف ىـ المستيدفكف مف ىذه الحرب أكثر مف غيرىـ،ذلؾ
. 2بيف المقاتميف كغير المقاتميف أكثر غمكضا كلعؿ الحرب العالمية الثانية شاىدة عمى ذلؾ

 حؽ العدك في ذلؾ حتى كلك ترتب عف ذلؾ يستثفكما أف ضرب المدف كالقرل بالمدافع كالقنابؿ لـ 
أضرار كبيرة بالسكاف المدنييف أك في ممكيتيـ، كما زاد غمكض ىذه التفرقة ىك التطكر الكبير الذم 

 خاصة كأنيا أصبحت مشركعة في ظؿ قكاعد قانكف الحرب ،كصمت إليو كسائؿ الحرب الجكية
البحرية فتقـك بقدؼ المصانع كالجسكر كالمحطات كغيرىا مف األعياف الضركرية لحياة السكاف 

.  3المدنييف كالتي ال تعتبر أىداؼ عسكرية
  أما في حاالت الحصار التي تتعرض ليا المدف فإف الحماية المنصكص عمييا في القانكف الدكلي 

 خاصة إذا تزامف ذلؾ مع ،اإلنساني تتضاءؿ مما يساعد في سقكط عدد كبير مف الضحايا المدنييف
 كعميو فإف كسائؿ الحرب الجكية تعتبر مف بيف الكسائؿ األكثر تأثيرا عمى ،ضرب المدف بالقنابؿ

. 4المدنييف كتبلشيا لمبدأ التفرقة بيف المقاتميف كالمدنييف
 فالمجتمع الدكلي عجز عف إيجاد تنظيـ قانكني يحكـ ىذا النكع مف الحركب خاصة كأف غالبية 

 استيدفت كقد أتثبت الحركب العالمية أف الغارات الجكية ،ضحاياىا ىـ النساء كاألطفاؿ كالشيكخ
 .المدنييف األبرياء بكثرة

ضؼ إلى ذلؾ فإف أسمحة الدمار الشامؿ كاألسمحة الجرثكمية كالبيكلكجية كالنككية أثرت بشكؿ كبير 
 ىذا النكع مف األسمحة يؤدم بيبلؾ تسعيف مميكف شخص في الدقائؽ استخداـعمى مبدأ التفرقة ألف 

 الدكؿ استمرتالعشرة األكلى مف الحرب، إال أف النتائج السمبية ليذه المكاد لـ يضع حدا ليا بؿ 

                                                           
. 159بمميمكد عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 1
.   60نكاؿ أحمد بسج، المرجع السابؽ، ص - 2
. 156محمد فياد الشبللدة، المرجع السابؽ، ص - 3
. 46، ص نفسوالطاىر يعقر، المرجع - 4
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نتيجة لما يترتب 1المصنعة ليذه األسمحة تستخدميا في تدمير الشعكب كبديؿ لكسائؿ الحرب التقميدية
 كالنككية مف أخطار عمى البشرية جمعاء سعت منظمة األمـ كالكيماكيةعف األسمحة البيكلكجية 

 كذلؾ في التقرير الصادر عنيا سنة ، األسمحة النككيةاستعماؿالمتحدة إلى التدخؿ مف أجؿ تخفيض 
. 2 مف أجؿ ضماف حماية أكبر لمسمـ كاألمف الدكلييف2004

 المجكء إلى أساليب الحرب االقتصادية *5
   أصبح الضغط االقتصادم ميزة الحركب الحديثة نظرا لمشركعيتو الدكلية فتـ إتباعو أثناء الحرب 

 كمف شأف ىذه الكسائؿ أف تؤثر بطريقة أك بأخرل عمى المدنييف، فتمجأ ،العالمية الثانية ضد ألمانيا
الدكؿ الضحية إلى تعبئة قكاىا االقتصادية كالصناعية كالتجارية في المجيكد الحربي كتحكيؿ 

 مف قبؿ العدك، فضبل عف قياـ الدكلة لبلستيداؼالمصانع لخدمة العسكرييف مما يجعميا عرضة 
باستيراد األسمحة كالذخيرة مما يؤثر سمبا عمى المستكل المعيشي لمسكاف المدنييف فيجدكف أنفسيـ 

.  3مجبريف عمى المشاركة في العمميات العدائية ضد العدك
 البعض ىذا األسمكب أكثر نجاعة في الكصكؿ إلى اليدؼ خاصة كأنو يظير اعتبارفبالرغـ مف 

 إال أنو يشكؿ خطر كبير عمى السكاف ،لمعمف أنو ال يشمؿ عمى العنؼ ككسائؿ الحرب األخرل
كالمقاتميف عمى حد سكاء عمى المدل الطكيؿ كما حدث مع العراؽ إذ تعتبر المكاد المتفجرة الممقاة ما 

.  يعادؿ سبعة أضعاؼ قنبمة ىيركشيما
 أفكار التطرؼ كاإلرىاب بيف األفراد نتيجة الضغط الذم النتشار  ىذه الظركؼ االقتصادية قد تييئ 

 كىك ما أشار إليو المدعي العاـ األمريكي المؤسس لمجنة التحقيؽ لمحكمة جرائـ الحرب ،يحاصرىـ
إف الحصار االقتصادم ىك سبلح دمار شامؿ حقيقي كجريمة ضد البشرية في ركح :" الدكلية بقكلو

. 4"محاكمات نكرمبكرغ

                                                           
. 101-100صبلح الديف عامر، دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 1
. 48، ص السابؽالطاىر يعقر، المرجع - 2
 عمى أف 28/4/2004 المنعقدة بتاريخ 4956 الصادر عف مجمس األمف في الجمسة رقـ 1540نص القرار رقـ - 3

 تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف، كيؤكد مف جديد ؿانتشار األسمحة النككية كالكيميائية كالبيكلكجية ككسائؿ إيصاليا يشؾ
 بجميع ؿعمى ضركرة كفاء الدكؿ األعضاء بالتزاماتيا المتعمقة بالحد مف التسمح كمنع انتشار أسمحة الدمار الشاـ

 .  أنكاعو
. 52الطاىر يعقر، المرجع السابؽ، ص - 4
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 كؿ ىذه تضافريتضح أف غمكض مبدأ التفرقة بيف المقاتميف كالمدنييف راجع إلى ككخبلصة لذلؾ
 إال أنو كرغـ كؿ ذلؾ فإف الحككمات قادرة عمى كضع حد لمثؿ ،العكامؿ التي صعبت ميمة التمييز

ىذه األكضاع المأسكية التي يككف ضحيتيا المدني األعزؿ بجميع فئاتو نساء كأطفاؿ كشيكخ عف 
 مثؿ ىذه األسمحة الفتاكة ذات المفعكؿ السريع استعماؿ ثنائية أك جماعية تحظر اتفاقياتطريؽ عقد 

في كضع حد لحياة ىؤالء األبرياء ،كما يمكف لؤلمـ المتحدة عف طريؽ ىيئاتيا نشر الكعي كالتنبيو 
لخطكرتيا حتى تتفطف الدكؿ الكبرل المصنعة ليذه الفيركسات السامة كتقؼ عف تجريبو في الدكؿ 

. الضعيفة التي ال تستطيع أف تقؼ في كجييا
األشخاص محؿ الحماية أثناء النزاع المسمح : المطمب الثالث

أفرد القانكف الدكلي اإلنساني حماية لبعض األشخاص سكاء كاف النزاع دكلي أك غير دكلي كما منح 
الشيكخ  كالنساء ك في المجتمع نظرا لخصكصيتيـ كضعؼ مركزىـ،حماية خاصة لبعض الفئات

األطفاؿ كالجرحى كغيرىـ، ىذه الحماية تقكـ عمى مبدأ المعاممة اإلنسانية كعدـ التمييز بيف الضحايا ك
 لذلؾ سنتناكؿ في ىذا المطمب األشخاص الذيف خصيـ القانكف ،سكاء كانكا مدنييف أك عسكرييف

 .الدكلي بالحماية

ف كالمقاتؿفئة : الفرع األكؿ
 نتيجة لممآسي كالحركب التي عرفتيا اإلنسانية عمى مر الزمف سقط العديد مف الضحايا مقاتميف كانكا 

أك عمى األقؿ تكفير حماية ىا سعت الجيكد الدكلية إلى البحث عف حمكؿ لمحد مف،لذلؾ أـ مدنييف
 مف حماية كفرتوليـ، فكانت اتفاقيات جنيؼ األربعة كبرتكككلييا الممحقيف ثمرة ىذه الجيكد بما 

: خاصة لكؿ فئة مف المقاتميف كيتمثؿ ذلؾ في
 الجرحى كالمرضى  فئة:أكال

 1859كانت الحرب النمساكية القائمة بيف اإلمبراطكر النمساكم كجيكش تحالؼ فرنسا كسردينيا سنة 
 ضحية بيف قتمى كجرحى، بؿ كأغمبيـ لقي حتفو 40.000مف أكبر المعارؾ التي شيدت سقكط 

ليذه المعاناة سعى إلى تقديـ المساعدة " ىنرم دكناف"نتيجة عدـ تكافر الرعاية الطبية، كعند مشاىدة 
 بالجرحى سكاء اعتنكا" لمعسكرييف الجرحى المذيف سقطكا في الميداف كتكجو بنداء إلى الجمعيات بقكلو

جمعيات إلسعاؼ الجنكد ء مف أجؿ إنشاباقتراحيف" ىنرم دكناف"، كتقدـ 1..."كانكا أعداء أك أصدقاء
                                                           

 تحسيف الجيكش في الميداف ىؿ ميدت السبيؿ لمقانكف اإلنساني، المجمة الجزائرية لمعمـك اتفاقيةعمر سعد اهلل، - 1
 .959، ص 1993، سنة 4السياسية، العدد  كالقانكنية كاالقتصادية
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 اتفاقية فكانت ، دكلية تكفؿ ليـ حقيـ في الحمايةاتفاقيات كذا حث الدكؿ عمى إبراـ كالجرحى 
 1906 عدلت بتاريخ كالتي الخاصة بتحسيف حالة الجرحى العسكرييف في الميداف1864لسنة " جنيؼ"

 فأصبحت تشمؿ الجرحى كالمرضى مع إلزاـ الدكؿ المتحاربة عمى تطبيؽ ،أيف كسعت مجاؿ الحماية
.  1ىذه األحكاـ

 عمى األحكاـ التي تشمؿ جميع األشخاص التابعيف لمقكات االتفاقية نصت المادة األكلى مف ىذه 
المسمحة األمر الذم يجعؿ نطاؽ الحماية يتسع ليشمؿ كافة العسكرييف الجرحى كالمرضى سكاء 

. 2كانت ىذه الحرب في البر أك البحر
 كالتي تعتبر الصيغة 1929لسنة " جنيؼ "اتفاقية طرأ عمييا تعديؿ بمكجب االتفاقية  لكف ىذه 

حيث أبقت عمى األحكاـ السابقة فيما يتعمؽ بتحسيف حالة الجرحى ، 1906" جنيؼ "التفاقيةالجديدة 
ف كاف المتحاربيف ليسكا طرفا فييا  لكنيا لـ تنص عمى أم ،كالمرضى العسكرييف في الميداف حتى كا 

قاعدة تتعمؽ بالنزاعات المسمحة غير الدكلية بالرغـ مف جيكد المجنة الدكلية لمصميب األحمر الداعية 
 .3إلى كضع قكاعد خاصة بيذا المجاؿ

 جنيؼ األكلى اتفاقيةنتيجة ليذا النقص كمف أجؿ إعطاء حماية أكبر ليذه الفئات المقاتمة أبرمت 
 الخاصة بتحسيف حالة الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف مف أجؿ مراجعة 1949لسنة 

 احتراـيجب في جميع األحكاؿ ": منيا عمى أنو12فنصت المادة ، 4 السابقةاالتفاقياتما جاء في 
كحماية الجرحى كالمرضى مف أفراد القكات المسمحة كغيرىـ مف األشخاص المشار إلييـ في المادة 

 يككنكف تحت سمطتو أف يعامميـ معاممة إنسانية كأف يعنى بيـ دكف ف النزاع الذممالتالية كعمى طرؼ
أم تمييز ضار عمى أساس الجنس أك العنصر أك الجنسية أك الديف أك اآلراء السياسية أك أم 

 العنؼ معيـ كيجب عمى استعماؿ عمى حياتيـ أك اعتداءمعايير مماثمة أخرل، كيحظر بشدة أم 
األخص عدـ قتميـ أك إبادتيـ أك تعريضيـ لمتعذيب أك لتجارب خاصة بعمـ الحياة أك تركيـ عمدا 
دكف عبلج أك رعاية طبية أك خمؽ ظركؼ تعرضيـ لمخاطر العدكل باألمراض أك تمكث الجركح 
كتقرر األكلكية في نظاـ العبلج عمى أساس الدكاعي الطبية العاجمة كحدىا كتعامؿ النساء بكؿ 

                                                           
.  المتعمقة بتحسيف حالة الجرحى كالمرضى العسكرييف في الميداف1906 جنيؼ المؤرخة في اتفاقية مف 24المادة - 1
. 57عمر إسماعيؿ سعد اهلل، تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 19 المرجع السابؽ، ص  الفئات المحمية بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،عامر الزمالي،- 3
 .228-227الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 4
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كعمى طرؼ النزاع الذم يضطر إلى ترؾ بعض الجرحى أك ،  الخاص الكاجب إزاء جنسيفاالعتبار
الحربية بعض أفراد خدماتو الطبية االعتبارات المرضى لخصمو أف يترؾ معيـ بقدر ما تسمح بو 

. 1"كالميمات الطبية لئلسياـ في العناية بيـ
ال يجكز لمجرحى كالمرضى ككذلؾ أفراد الخدمات : " عمىةاالتفاقي مف نفس 7كما نصت المادة 

الطبية كالدينية التنازؿ في أم حاؿ مف األحكاؿ جزئيا أك كميا عف الحقكؽ الممنكحة ليـ بمقتضى ىذه 
".   الخاصة المشار إلييا في المادة السابقة إف كجدتاالتفاقات أك بمقتضى االتفاقية

" أ" فقرة 8 فعرفتيـ المادة 1977 أما الجرحى كالمرضى في ظؿ البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 
األشخاص العسكريكف كالمدنيكف الذيف يحتاجكف إلى مساعدة أك رعاية طبية بسبب :" عمى أنيـ

 أك عجز بدنيا كاف أـ عقميا الذيف يحجمكف عف أم عمؿ عدائي اضطرابالصدمة أك المرض أك أم 
كيشمؿ ىذاف التعبيراف أيضا حاالت الكضع كاألطفاؿ حديثي الكالدة كاألشخاص اآلخريف الذيف قد 

يحتاجكف إلى مساعدة أك رعاية طبية عاجمة مثؿ ذكم العاىات كأكالت الحمؿ الذيف يحجمكف عف أم 
.   2"عمؿ عدائي

 عمى حماية خاصة بالجرحى 1949لسنة " جنيؼ "التفاقيات كما نصت المادة الثالثة المشتركة 
 كتـ تقنيف أحكاـ الحماية بصفة مكسعة ،دكليةاؿكالمرضى مف العسكرييف أثناء النزاعات المسمحة غير

 ىذه كاحتراـ الذم أكد ىك اآلخر عمى ضركرة حماية 1977في البركتكككؿ اإلضافي الثاني لسنة 
. 3الفئة مف الضحايا

 إذ يعتبركف أسرل إذا ،   فالحماية التي يتمتع بيا المرضى كالجرحى في الميداف ممنكحة بقكة القانكف
 االتفاقيات كمف تـ تسرم عمييـ أحكاـ الحماية المنصكص عمييا في ،ما كقعكا في قبضة العدك

.    4الخاصة باألسرل
فئة الجرحى كالمرضى كالغرقى في البحار : ثانيا

                                                           
 جنيؼ األكلى لتحسيف حالة الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف المؤرخة اتفاقية مف 12نص المادة - 1

. 1949أكت /12في 
. 1977المؤرخ في الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ اأٍلربعة  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ "أ" فقرة 8نص المادة - 2
. 237الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 3
 يعتبر الجرحى كالمرضى التابعكف 12مع مراعاة أحكاـ المادة :" مف إتفاقية جنيؼ األكلى عمى14تنص المادة - 4

".  لدكلة محاربة الذيف يقعكف في أيدم العدك أسرل حرب كتنطبؽ عمييـ أحكاـ القانكف الدكلي المتعمقة بأسرل الحرب
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 كالمكاد اإلضافية الخاصة بحالة الجرحى في الحرب البحرية لسنة 1907لسنة " الىام "اتفاقيةتعد 
 الخاصة بالحرب البحرية 1864لسنة " جنيؼ "اتفاقية المبنة األكلى في كضع مبادئ 1868

بتكفير الحماية ألفراد القكات المسمحة الجرحى منيـ كالمرضى كالغرقى في " الىام "فاىتمتاتفاقية
لزاـ الدكؿ المتحاربة عمى تقديـ المساعدة كالعناية البلزمة مف أجؿ   بغض النظر إنقاذىـ،البحار كا 

. عف جنسيتيـ أك صفتيـ
 مف قبؿ اانتياكو تـ األكلى إذ بيا خبلؿ الحرب العالمية االحترامكااللتزاـ التاـ لـ تمؽ االتفاقيةىذه 

حصاء عمميات ،الدكؿ المتحاربة كىك ما دفع بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر بالتدخؿ كا 
 كنتيجة لذلؾ قامت المجنة الدكلية ،الكاقعة عمى السفف كالقصؼ بالقنابؿ التي تعرضت لواالستيبلء

 إال أنو تأخر ، تـ إدراجيا في أعماؿ المؤتمر الدبمكماسياتفاقية بدراسات حكؿ مشركع 1937سنة 
" جنيؼ "باتفاقية الخاص 1949بسبب قياـ الحرب العالمية الثانية عمى أف يتـ عرضو في مؤتمر 
. 1الثانية الخاصة بالجرحى كالمرضى كالغرقى العسكرييف في البحار

نما ، جنيؼ األكلىاتفاقيةالثانية لـ تضؼ جديد كما حدث مع " جنيؼ "فاتفاقية  بإضافة فئة اكتفت كا 
 في قكاعد القانكف الدكلي االتفاقية األمر الذم جعؿ مساىمة ىذه ،ثالثة تتعمؽ بالغرقى في البحار

 ما كصؿ إليو التطكر التكنكلكجي لكسائؿ االعتبار بعيف تأخذكما أنيا لـ ، اإلنساني جد محدكدة
. 2القتاؿ البحرية

 كىك ما نصت ، كسعكا مف نطاؽ الحماية في البحار1977 إال أف البركتكككليف اإلضافييف لسنة 
 منو عمى أف األشخاص العسكرييف كالمدنييف الذيف يحتاجكف إلى مساعدة أك رعاية 8عميو المادة 

 آخر أك عجز بدني كاف أك عقمي كالذيف يحجمكف اضطرابطبية بسبب الصدمة أك المرض أك أم 
 كما حدد المنككبيف في البحار عمى أنيـ أشخاص مدنييف أك عسكرييف تعرضكا ،عف أم عمؿ عدائي

لمخطر في البحار أك أية مياه أخرل نتيجة لما يصيبيـ أك يصيب السفينة أك الطائرة التي تقميـ مف 
.  3نكبات كالذيف يحجمكف عف أم عمؿ عسكرم

                                                           
محمد حمد العسبمي، الجمعيات الكطنية لميبلؿ كالصميب األحمر كخدماتيا المحمية في القانكف الدكلي اإلنساني، - 1

 .197، ص 1996 ، طدكف ذكر دار النشر، ليبيا
. 148عمر إسماعيؿ سعد اهلل، تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 1977مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ المؤرخ في " أ" فقرة 8المادة - 3
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مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى أف الجرحى كالمرضى الذيف ألقكا 8   يتضح مف نص المادة 
 الخاصة االتفاقياتأسمحتيـ يعتبركف بمثابة أسرل حرب كيستفيدكف مف الحماية المقررة ليـ في 

. 1بكضعيـ كأسرل
فالفئات المنككبة في البحار حسب البرتكككؿ اإلضافي ال تقتصر عمى العسكرييف فحسب بؿ تتعداىـ 

الحماية ال تقتصر عمى منككبي السفف بؿ كؿ مف يتعرض ،كمف تـ فإف إلى األشخاص المدنية
 أما في النزاعات المسمحةغير ،2 أم عمؿ عدائيارتكابلمخطر في البحار نتيجة إلصابة طائرة أك 

 .1977دكلية فإف أحكاميا ال تختمؼ عما جاء بو البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة اؿ
 ربأسرل الح: ثالثا

 الخاصة بحماية 1949 جنيؼ الثالثة لسنة اتفاقية ككذا 1929 جنيؼ لسنة اتفاقيتيلـ تتعرض 
نما   بتحديد الفئة التي ينطبؽ عمييا ىذا الكصؼ ككذا الحماية اكتفتاألسرل إلى تعريؼ األسير كا 

إال أف تعريؼ األسير لو أىمية كبيرة في تحديد مصير ، 3التي يتمتع بيا أثناء كقكعو في أيدم العدك
الشخص الذم تـ القبض عميو مؤقتا مف :" المقاتؿ الذم كقع في أيدم دكلة العدك فعرؼ عمى أنو

نما ألسباب عسكريةارتكبياطرؼ العدك في نزاع مسمح ليس لجريمة   .4" كا 
: ما يميكمف خبلؿ ىذا التعريؼ تتضح جممة مف الخصائص التي ترتبط بمفيـك األسير كتتمثؿ في

يمكف أف يككف أسير الحرب مف المقاتميف أك مف غير المقاتميف *
 جنيؼ الثالثة عمى إمكانية تصنيؼ األسير مف فئة المقاتميف أك مف غير اتفاقيةمف  4نصت المادة 

 لذلؾ نصت ، أف العداء بيف الدكلتيف المتحاربتيف قد يتعدل الجيكش المقاتمةباعتبارالمقاتميف كذلؾ 
األشخاص الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا في الكاقع جزءا منيا، :"  عمى4الفقرة 

كاألشخاص المدنييف المكجكديف ضمف أطقـ الطائرات الحربية، كالمراسميف الحربيينكمتعيدم التمكيف، 
كأفراد كحدات العماؿ، أك الخدمات المختصة بالترفيو عف العسكرييف شريطة أف يككف لدييـ تصريح 

 .  5" يرافقكنياالمسمحة التيمف القكات 
أف يككف األسر أثناء النزاع المسمح * 

                                                           
. 86محمد فياد الشبللدة ، المرجع السابؽ، ص - 1
. 245الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 2
. 248خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 3
. 208، ص 2005أكلى، طعمر سعد اهلل، المعجـ في القانكف الدكلي المعاصر، ديكاف المطبكعات الجامعية، -4
. 1949 جنيؼ الثالثة المؤرخة في اتفاقية مف 4 فقرة 4المادة - 5
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 جنيؼ الثالثة ترتبط أساسا بضركرة كقكع األسير في اتفاقيةإف الحماية المنصكص عمييا ضمف 
. قبضة العدك أثناء الحرب

 تكفر األسباب العسكرية*
 أيا كانت الكضعية التي كاف فييا الدفاع ،إف أسر الذم يقع فيو الفرد يككف نتيجة األعماؿ العسكرية

نما مف أجؿ مقاكمة االنتقاـأك اليجكـ كأفراد المقاكمة الشعبية الذيف يحممكف السبلح ليس مف أجؿ   كا 
 .1العدك

 ةأف يتـ القبض عمى األسير بصفة مؤقت* 
، 2 مف العمميات العسكرية يعاد األسرل إلى أكطانيـاالنتياء فاألسر ىك إجراء مؤقت ألنو بمجرد 

ألف اليدؼ مف األسر ىك منع األسير مف مكاصمة األعماؿ العسكرية بغرض إضعاؼ العدك كليس 
.  مف أجؿ عقابو أك الثأر منو

  تعريؼ األسير بمفيـك المقاتؿارتباط* 
 فمتى تكافرت فيو الشركط المنصكص عمييا في ، صفة األسير كقاعدة عامة بمفيكـ المقاتؿارتبطت
.   3 كقع في أيدم العدكإذا أصبح أسير حرب االتفاقية

 الدكلية،فقد كانت كاالتفاقياتلذلؾ فإف األسير يعامؿ معاممة خاصة حسب ما تنص عميو القكانيف 
 إال أف الدكؿ المتحاربة ، تحث عمى المعاممة اإلنسانية لؤلسرل1907ك1899لسنة " الىام" اتفاقية
 خاصة في الحرب العالمية األكلى األمر الذم دفع ااالتفاقيةجاءت بواألحكاـ التي  لـ تمتـز بأنداؾ

 اتفاقيةالدكؿ مف أجؿ البحث عف ضمانات أكثر ك حماية أفضؿ ألسرل الحرب،ك ىك ما تجسد في 
 الخاصة بمعاممة أسرل الحرب،إذ نصت عمى جممة مف المبادئ في 1949الثالثة لسنة " جنيؼ"

مف بينيا مبدأ مسؤكلية الدكلة الحاجزة عف المعاممة التي يتمقاىا  16 إلى12الباب الثاني المكاد مف 
األسير كمبدأ المعاممة اإلنسانية في جميع مراحؿ كأكقات األسر كالتكفؿ بيـ  

.   1كالمساكاة في المعاممة بينيـ
                                                           

. 249، ص السابؽخالد ركشك، المرجع - 1
. 154عمر سعد اهلل، تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 2

 ىدفو الكحيد ىك احتياطي أك قصاصا إنما ىك حبس انتقامااألسر ليس :" األسر عمى أنو" نكرمبكرغ"عرفت محكمة - 
 في العمميات العسكرية كيتعارض قتؿ أك إصابة ىؤالء األشخاص مع التقاليد االشتراؾمنع أسرل الحرب مف مكاصمة 

 ".العسكرية
. 84عامر الزمالي، الفئات المحمية بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 3
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 جنيؼ الثالثة آمرة ال يمكف اتفاقية فالحقكؽ التي يتمتع بيا األسير ال يجكز التنازؿ عنيا ألف قكاعد 
 لذلؾ ال يجكز االتفاؽ عمى تقييد ،االتفاؽ عمى مخالفتيا كأف أسير الحرب يتمتع باألىمية القانكنية

 .2حريتو
الثالثة عمى كجكب ترحيؿ أسرل الحرب في أقرب كقت " جنيؼ "اتفاقية مف 19كما نصت المادة 

ممكف إلى معسكرات تككف بعيدة عف منطقة القتاؿ حتى يككنكا بمأمف عف خطر العمميات 
 .3استجكابوفبل يتعرض األسير ألنكاع التعذيب أك اإلكراه أك التيديد أك أم إزعاج مف أجؿ ،العسكرية

 أما األسرل الذيف يرفضكف اإلدالء بمعمكمات عف ىكيتيـ نظرا لظركفيـ الصحية أكالعقمية فيتعيف 
. 4 إلى الخدمات الطبية حتى يتمقكا العبلج المناسباقتيادىـ

 جنيؼ الثالثة عمى جممة الحقكؽ التي يتمتع بيا أسرل الحرب أثناء فترة النزاع اتفاقية كما نصت 
 جميع التدابير البلزمة إليكائيـ في أماكف مناسبة تتكافر ،كأخذالمسمح مف كاجب المعاممة اإلنسانية
 .عمى جميع المستمزمات الضركرية

 
 ألف ذلؾ ، يحظر عمى الدكلة الحاجزة أم فعؿ مف شأنو أف يؤدم إلى إصابة األسير أك كفاتوكما

.  5االتفاقية لنصكص انتياؾيشكؿ 

                                                                                                                                                                             
. 155الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
.  123ص ، المرجع السابؽ، ببلؿ عمي النسكر كرضكاف محمكد المجالي- 2
يتـ إجبلء أسرل الحرب بأسرع ما يمكف بعد أسرىـ كينقمكف إلى :"  الثالثة عمىاتفاقيةجنيؼ مف 19تنص المادة -3

ال يجكز أف يستبقي في ،معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاؼ عف منطقة القتاؿ حتى يككنكا بمأمف عف الخطر
منطقة خطرة كبصكرة مؤقتة إال أسرل الحرب الذيف يتعرضكف بسبب جركحيـ أك مرضيـ لمخاطر أكبر عند نقميـ 

 ". إجبلئيـ مف منطقة قتاؿانتظاريجب أال يعرض أسرل الحرب لمخطر دكف مبرر أثناء ، مما لك بقكا في مكانيـ
. 123محمد فياد الشبللدة، المرجع السابؽ، ص - 4
تكفر في مأكل أسرل الحرب ظركؼ مبلئمة مماثمة لما يكفر لقكات :"  الثالثة عمىاالتفاقية مف 25تنص المادة - 5

الدكلة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتيا، كتراعى في ىذه الظركؼ عادات كتقاليد األسرل كيجب أال تككف ضارة 
تنطبؽ األحكاـ السابقة عمى األخص عمى مياجع أسرل الحرب سكاء مف حيث مساحتيا الكمية ، بصحتيـ بأم حاؿ

يجب أف تككف ،  أك مف حيث المرافؽ العامة كالفراش بما في ذلؾ األغطيةاتتخمموكالحد األدنى لكمية اليكاء التي 
 الفردم أك الجماعي ألسرل الحرب محمية تماما مف الرطكبة كمدفأة كمضاءة بقدر لبلستعماؿاألماكف المخصصة 

طفاء اإلضاءة  ".      لمنع أخطار الحريؽاالحتياطات جميع كتتخذكاؼ كعمى األخص في الفترة بيف الغسؽ كا 
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 ككذا المنظمات اإلنسانية رغـ ، بالخارج مع أىميـ كذكييـاالتصاؿفالدكلة الحاجزة تكفؿ لؤلسرل حؽ 
 البد أف يرسؿ مباشرة إلى ،، أما في حالة المرض أك تكاجده بالمستشفى1الظركؼ التي يتكاجدكف فييا

لى الككالة المركزية ألسرل الحرب . 2عائمتو كا 
 أك أية طريقة أخرل تحتكم مكاد ، الطركد البريدية الفردية أك الجماعيةباستبلـيسمح لؤلسرل  كما

 أك مبلبس أك إمدادات طبية، كتعفى ىذه الطركد اإلغاثية مف جميع الرسـك البريدية فإذا تعذر غذائية
 ىي التي تتكفؿ عمى الدكلة الحاجزة ذلؾ فإف الدكلة الحامية أك المجنة الدكلية لمصميب األحمر

. 3بذلؾ
تمنح أطراؼ النزاع " : عمى أف1977مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 1 فقرة 81 كأكدت المادة 

كافة التسييبلت الممكنة مف جانبيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر لتمكينيا مف أداء المياـ اإلنسانية 
 كما ، كىذا البركتكككؿ بقصد تأميف الحماية كالعكف لضحايا النزاعاتاالتفاقياتالمسندة إلييا بمكجب 

يجكز لمجنة الدكلية لمصميب األحمر القياـ بأم نشاط إنساني آخر لصالح ىؤالء الضحايا شريطة 
.        4"مكافقة أطراؼ النزاع المعنية

ذا لـ تعيف يختارىاكيتـ حماية األسرل عف طريؽ الدكلة الحامية كىي الدكلة التي   أطراؼ النزاع كا 
ذا لـ االتفاقيةالدكلة الحامية تطمب الدكلة الحاجزة مف الدكلة المحايدة التكفؿ بيـ بمكجب أحكاـ   كا 

يتكافر ذلؾ تحؿ المجنة الدكلية لمصميب األحمر محؿ الدكلة الحامية مف أجؿ تقديـ المساعدات 
: الثالثة التي تنص عمى " جنيؼ "اتفاقية مف 8 كىك ما جاءت بو المادة ،اإلنسانية

 بمعاكنة كتحت إشراؼ الدكلة الحامية التي تكمؼ برعاية مصالح أطراؼ االتفاقيةتطبؽ ىذه  - "
النزاع كطبقا ليذه الغاية يجكز لمدكؿ الحامية أف تعيف بخبلؼ مكظفييا الدبمكماسييف كالقنصمييف 

                                                           
. 48عامر الزمالي، الفئات المحمية بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 1
 بشأف أسرل الحرب لبلستعبلماتتنشأ في بمد محايد ككالة مركزية :"  الثالثة عمىاالتفاقية مف 123تنص المادة - 2

كتقترح المجنة الدكلية عمى الدكلة المعنية إذا رأت ضركرة لذلؾ تنظيـ مثؿ ىذه الككالة كتكمؼ ىذه الككالة بتركيز 
جميع المعمكمات التي تيـ أسرل الحرب كالتي يمكنيا الحصكؿ عمييا بالطرؽ الرسمية أك الخاصة كتنقؿ ىذه 

 ...".المعمكمات بأسرع ما يمكف إلى الدكلة التي يتبعكنيا كتقدـ ليا أطراؼ النزاع جميع التسييبلت البلزمة
يسمح ألسرل الحرب أف يتمقكا بالبريد أك بأية طريقة أخرل :"  جنيؼ الثالثة عمىاتفاقية مف 172/تنص المادة - 3

 الدينية أك احتياجاتيـ أك مبلبس أك أدكية أك لكاـز لتمبية غذائيةطركدا فردية أك جماعية تحتكم عمى األخص مكاد 
الدراسية أك الترفييية بما في ذلؾ الكتب كالمستمزمات الدينية كالمكاد التي تتيح لؤلسرل مكاصمة الدراسة أك ممارسة 

 ."نشاط فني
. 1977سنة حؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة ؿؿالـ مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 1/ 81المادة - 4
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مندكبيف مف رعاياىا أك رعايا دكؿ أخرل محايدة كيخضع تعييف ىؤالء المندكبيف بمكافقة الدكلة التي 
عمى أطراؼ النزاع تسييؿ ميمة ممثؿ أك مندكبي الدكلة الحامية إلى أقصى ، سيؤدكف كاجباتيـ لدييا

.  1..."حد ممكف
 األعماؿ العدائية عف طريؽ تبادؿ األسرل كىك ما انتياء كما يتمتع األسير بحؽ اإلفراج عنو بعد 

 اقتساـ كيككف ذلؾ بصفة سريعة مع ضركرة ، جنيؼ الثالثةاتفاقية مف 119-118نصت عميو المادة 
 .2المصاريؼ بطريقة عادلة بيف الدكلة الحاجزة كالدكلة التي يتكاجد بيا األسرل

 المدنييف محؿ الحماية أثناء النزاع المسمح: الفرع الثاني
إف التطكر العممي كالتكنكلكجي الذم أصبحت تعرفو أساليب القتاؿ غيرت نظرة المجتمع الدكلي 

 فبعدما كانت تقـك بيف الدكؿ المتحاربة أصبحت تطاؿ المكاقع المدنية كتتخذ مف المكارد ،لمحرب
المادية كالبشرية عنصرا أساسيا لقياميا، لذا كاف االىتماـ بحماية األشخاص كممتمكاتيـ المدنية 

.  19773 ككذا بركتكككلييا الممحقيف لسنة 1949 جنيؼ الرابعة لسنة اتفاقيةمكضكع 
األشخاص الذيف تحمييـ  ": جنيؼ الرابعة األشخاص المحمييف بقكليااتفاقية مف 4كعرفت المادة 

 ىـ أكلئؾ الذيف يجدكف أنفسيـ في لحظة ما كبأم شكؿ كاف في حالة قياـ نزاع مسمح أك االتفاقية
.  4" ليسكا مف رعاياىااحتبلؿ تحت سمطة طرؼ في النزاع ليسكا مف رعاياه أك دكلة احتبلؿ

: لذلؾ نتناكؿ الفئات المدنية محؿ الحماية الدكلية عمى النحك اآلتي
فئتي النساء كاألطفاؿ  : أكال
 فئةالنساء* 1

 إما بصفتيـ مدنييف أك ،أكلىالقانكف الدكلي اإلنساني عناية كبيرة لفئة النساء أثناء النزاع المسمح
مقاتميف أك أسرل حرب، فخص ليف حماية ضد جميع الصكر المخدشة لمحياء أك الماسة بو 

 شرفيف كاألخذ بعيف احتراـ، كما نص عمى حماية النساء األسرل بحيث يجب 5 كاإلكراهكاالغتصاب
 كأف تكضع النساء محؿ األسر في معزؿ عف األماكف التي يكجد بيا ، قابميتيف الجسميةاالعتبار

                                                           
.  جنيؼ الثالثة الخاصة بمعاممة أسرل الحرباتفاقية مف 8المادة - 1
. 1949الثالثة المؤرخة في " جنيؼ "اتفاقية مف 119 ك118المكاد - 2
. 134ببلؿ عمي النسكر كرضكاف محمكد المجالي، المرجع السابؽ، ص - 3
. 1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ "اتفاقية مف 4المادة - 4
الجرحى كالمرضى كالعجزة كالنساء الحكامؿ يجب أف يككنكا "أف عمى الرابعة " جنيؼ "اتفاقية مف 16المادة نصت - 5

". مكضع حماية خاصة كرعاية خاصة
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كمف أجؿ تكفير ، 1 كما ال يجكز القبض عمى النساء الحكامؿ كتقديـ المساعدة كالرعاية ليـ،الرجاؿ
: الحماية لفئة النساء ال بد مف التمييز بيف كضعيف لمنساء زمف النزاعات المسمحة

 ف السكاف المدنييضمف النساء *أ
 قكاعد الحماية الخاصة بفئة النساء أثناء النزاع المسمح، 1949 جنيؼ الرابعة لسنة اتفاقيةحددت 

 اعتداءيجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أم :"  بقكليا2 فقرة 27كىك ما نصت عميو المادة 
 .2" كاإلكراه عمى الدعارة كأم ىتؾ لحرمتيفاالغتصابعمى شرفيف كال سيما ضد 

 الرابعة في مجاؿ االتفاقية مف 16 فتكريس مبدأ الحماية المقررة ليذه الفئة كاف ألكؿ مرة في المادة 
. 3حماية النساء الحكامؿ إال أف ىذه األخيرة لـ تفصؿ كيفية ممارستيا

 فذىب البعض إلى ضركرة تكفير حماية ، حكؿ القكاعد العامة لحماية النساءاختمفكا إال أف الفقياء 
 أما البعض اآلخر فقيد الحماية الممنكحة ليف ،خاصة ليف حتى كلك شارككا في العمميات العسكرية

 بو أخذتم الكالدة كىك ما ثكالنساء الحكامؿ أكحدم،مرأة ككضعيتيا الصحيةإبحسب ظركؼ كؿ 
يجكز لؤلطراؼ السامية في كقت السمـ :"  عمىنصت التي 14 جنيؼ الرابعة في نص المادة اتفاقية

 في أراضييا أك األراضي المحتمة إذا دعت تنشئكألطراؼ النزاع بعد نشكب األعماؿ العدائية أف 
 كأماف منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى كالمرضى كالعجزة استشفاءالحاجة مناطؽ كمكاقع 

.  4"كالمسنيف كاألطفاؿ دكف الخامسة مف العمر كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة
 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قأصدرت ليجد مجالو فيما الدكليةاالتفاقياتالنساء تعدل فئة االىتماـ ب ؼ
 ،اإلعبلف المتعمؽ بحماية النساء كاألطفاؿ أثناء حاالت الطكارئ كالنزاعات المسمحةكىك 1974سنة 

الذم أكدت فيو عمى أف جميع األعماؿ العسكرية التي يرتكبيا المقاتميف في حؽ النساء كاألطفاؿ 
عماؿ أأثناء فترة النزاع المسمح في األقاليـ المحتمة مف قمع كمعاممة الإنسانية كتعذيب كقير تعد 

.    5إجرامية يستحؽ مرتكبييا العقاب

                                                           
 : المتعمقة بمعاممة أسرل الحرب التي تنص عمى1949الثالثة المؤرخة في " جنيؼ "اتفاقية مف 14المادة - 1

 كاجب لجنسيف كفي جميع األحكاؿ يجب أ يحصمف عمى المعاممة الحسنة اعتباريجب معاممة النساء األسرل بكؿ  " 
". التي يعامؿ بيا الرجاؿ

. 1949 جنيؼ الرابعة المؤرخة في اتفاقية مف 2 فقرة 27نص المادة - 2
. 180محمد فياد الشبللدة، المرجع السابؽ، ص - 3
. 26، ص 2015 المرجع السابؽكرار صالح حمكدم، - 4
. 183، ص المرجع السابؽمحمد فياد الشبللدة، - 5
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 المجنة الدكلية لمصميب األحمر خاصة أثناء فترة النزاع المسمح كمف بيف لقيت ىذه الفئةاىتماـكما 
التي تنص عمى معاقبة مرتكبي " ليبير" مف تعميمة 47 نص المادة ،الصككؾ الدكلية في ىذا المجاؿ

 إال في اىتماـالجرائـ ضد النساء في بمد العدك، إال أف االىتماـ بالعنؼ الجنسي ضد المرأة لـ يمؽ 
.   1السنكات األخيرة

 نص بمكجبلنساء ؿحماية خاصة فقد نص عمى  1977لبرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة أما بالنسبةؿ
الحقكؽ التي تتمتع بيا ىذه الفئة أثناء النزاعات المسمحة كذلؾ مف  جممة حددت التي 76المادة 
 االغتصاب خاص كأف يتمتعف بالحماية كال سيما ضد احتراـ أف تككف النساء مكضع يجب "-:بقكليا

. كاإلكراه عمى الدعارة كضد أم صكرة مف صكر خدش الحياء
 األحماؿ كأميات صغار األطفاؿ المكاتي يعتمد عمييف أكالةتعطى األكلكية القصكل لنظر قضايا - 

. أطفاليف المقبكض عمييف أك المحتجزات أك المعتقبلت ألسباب تتعمؽ بالنزاع المسمح
 األحماؿ أك أميات أكالةتحاكؿ أطراؼ النزاع أف تتجنب قدر المستطاع إصدار حكـ باإلعداـ عمى - 

صغار األطفاؿ المكاتي يعتمد عمييف أطفاليف بسبب جريمة تتعمؽ بالنزاع المسمح كال يجكز أف ينفد 
". حكـ اإلعداـ عمى مثؿ ىذه النسكة

 جنيؼ الرابعة اتفاقيات النساء أك تفتيشيف فإف القانكف الدكلي اإلنساني حدد بمكجب اعتقاؿكفي حالة 
 حيث يمنع تفتيش المرأة المعتقمة إال مف طرؼ امرأة كىك ما ،قكاعد حمايتيف أثناء ىذه المرحمة

ال يجكز أف تفتش المرأة المعتقمة إال :"  جنيؼ الرابعة بقكليااتفاقية مف 4 فقرة 97حددتو المادة 
أما النساء المعتقبلت فبل بد أف يحتجزف في أماكف منعزلة تحت إشراؼ كرقابة ، 2"بكاسطة امرأة

تحجز النساء في أماكف منفصمة عف الرجاؿ :"  مف نفس االتفاقية76  حسب ما حددتو المادة،النساء
 3".كيككؿ اإلشراؼ المباشر عمييف إلى النساء

                                                                                                                                                                             

كالذيف " كما أف اإلسبلـ عرؼ ىذه القكاعد فقد نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف قتؿ النساء لقكلو تعالى- 
.   مف سكرة األحزاب58اآلية "  إثما كبيتانا مبينااحتممكا فقد اكتسبكايؤدكف المؤمنيف كالمؤمنات بغير ما 

. 27، ص نفسوكرار صالح حمكدم، المرجع - 1
.  المتعمقة بحماية المدنييف زمف النزاعات المسمحة1949 لسنةالرابعة " جنيؼ"اتفاقية مف 4 فقرة 97المادة -2
. 1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ "اتفاقية مف 76المادة - 3
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 النساء الحكامؿ كأميات الرضع مف بيف األشخاص الذيف ليف حؽ اإلفراج عنيف اعتبرت كما 
عادتيف لكطنيف أك إيكائيف في بمد محايد كىك ما أكدتو  . 1 الرابعةاالتفاقية مف 132المادة عميو كا 

دكلية فإف النساء يتمتعف بنفس الحماية المنصكص عمييا في اؿأما في زمف النزاعات المسمحة غير 
 إال أف ىذه الحماية غير كافية لذلؾ حدد ة، جنيؼ األربعمناتفاقياتالمادة الثالثة المشتركة 

 ضمانات عامة تشمؿ جميع المدنييف زمف النزاعات 1977البركتكككؿ اإلضافي الثاني المؤرخ في 
 ضد النساء االغتصاب حكؿ حظر 4دكلية، إضافة إلى ما تـ النص عميو في المادة اؿالمسمحة غير 

 2.أك إكراىيف عمى الدعارة أك كؿ ما مف شأنو المساس بحيائيا
النساء المقاتالت *ب

 أصبحت مشاركة النساء في العمميات العدائية في عصرنا الحديث أمر معتاد حيث شاركت في 
 في حركب التحرير التي شيدىا القرف العشريف، كقد كانت اف ليا حضكر كما ؾ،الحربيف العالميتيف

 في انخراطيفالنساء الفمسطينيات كالجزائريات أكثر النساء شيرة في العالـ العربي مف حيث 
. 3المقاكمة

األشخاص الذيف يصنفكف مف ضمف  4 في المادة 1949 جنيؼ الثالثة لسنة اتفاقية فقد حددت 
المقاتميف دكف تمييز مف حيث الجنس بيف الرجؿ كالمرأة، غير أنيا تتمتع بحماية خاصة عند كقكعيا 

يجب أف تعامؿ :" جاء فييا  الثالثة التي االتفاقيةمف 14 المادة تنص عميوفي األسر حسب ما 
 الكاجب لجنسيف كيجب عمى أم حاؿ أف يمقيف معاممة ال تقؿ مبلئمة االعتبارالنساء األسيرات بكؿ 

". عف المعاممة التي يمقاىا الرجاؿ
 جنيؼ الثالثة عمى كيفية معاممة النساء المقاتبلت إذا ما كقعكا في اتفاقية مف 35كما نصت المادة 

: األسر كمف ىذه بيف القكاعد

                                                           
تفرج :"  المتعمقة بحماية المدنييف عمى ما يمي1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ" اتفاقية مف 132تنص المادة - 1

. اقتضتاعتقالوالدكلة الحاجزة عف أم شخص معتقؿ بمجرد زكاؿ األسباب التي 
 لئلفراج عف فئات معينة مف اتفاقاتعبلكة عمى ذلؾ تعمؿ أطراؼ النزاع أثناء قياـ األعماؿ العدائية عمى عقد - 

المعتقميف أك إعادتيـ إلى الكطف أك عكدتيـ إلى منازليـ أك إيكائيـ في بمد محايد كبخاصة األطفاؿ كالحكامؿ كأميات 
".   مدة طكيمةاالعتقاؿالرضع كاألطفاؿ صغار السف كالجرحى كالمرضى أك المعتقميف الذيف قضكا في 

. 96نكاؿ أحمد البسج، المرجع السابؽ، ص - 2
الجزء " آفاؽ كتحديات"أمؿ اليازجي، القانكف الدكلي اإلنساني كحماية النساء كاألطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة - 3

 .276، ص 2005ط األكؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية بيركت، 
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 . ضركرة تخصيص أماكف خاصة ألسيرات الحرب-
 .ضركرة تكفير مرافؽ صحية ليف بصكرة كافية مع تمكينيف مف النظافة البلزمة- 
 .إمكانية تشغيميف متى كف قادرات عمى العمؿ- 
عدـ الحكـ عمى األسيرات بعقكبات أشد كالتي يحكـ بيا عمى الرجاؿ كالرفؽ بيف عند تنفيذ - 

 .العقكبة
 . أدائيف لمعقكبة التأديبيةعند أسيرات الحرب في أماكف معزكلة عف الرجاؿ احتجازكجكب -
إعطاء أكلكية لمنساء الحكامؿ كالمرضعات كمحاكلة أطراؼ النزاع تجنب قدر المستطاع إصدار -

 .        1حكـ عمييف كال تنفد ىذه العقكبة ضدىف
دكلية اؿجنيؼ الخاصة بالنزاعات المسمحة غير التفاقيات كبالرجكع إلى أحكاـ المادة الثالثة المشتركة 

نما " المقاتؿ" نجد أنيا لـ تنص عمى مصطمح ،ككذا بركتكككلييا الممحقيف  كؿ مف يشترؾ في ذكرتكا 
 نصت االعتقاؿالعمميات العدائية يتمتع بالحماية المنصكص عمييا، غير أنو في حالة االحتجاز أك 

تحتجز النساء في أماكف منفصمة عف :"  مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني عمىأف2 فقرة 5المادة 
الرجاؿ كيككؿ اإلشراؼ المباشر عمييف إلى نساء كيستثنى مف ذلؾ الرجاؿ كنساء األسرة الكاحدة فيـ 

. 2"يقيمكف معا
أما في حالة المحاكمات الجزائية ال يجكز تكقيع عقكبة اإلعداـ عمى النساء الحكامؿ ككذا صغار 

 مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني 6 المادة  عميو كىك ما أكدت،األطفاؿ كىذا نظرا لظركفيـ ككضعيتيـ
 ارتكابال يجكز أف يصدر حكـ باإلعداـ عمى األشخاص الذيف ىـ دكف الثامنة عشرة كقت :" بقكليا

".  األحماؿ أك أميات صغار األطفاؿأكالةالجريمة كما ال يجكز تنفيذ عقكبة اإلعداـ عمى 
 كرغـ كجكد نصكص قانكنية دكلية تقر بحؽ المرأة في الحماية أثناء النزاع المسمح الدكلي كغير 

 عندما قاـ 2006 عكس ذلؾ، فما حدث في حرب لبناف سنة أثبتتدكلي إال أف الممارسة العممية اؿ
 ضد ارتكبكه أك ما ، بقصؼ المناطؽ التي تأكم المدنييف مف النساء كاألطفاؿ عمدافاإلسرائيميك

                                                           
 ص 2015ط عبد الصمد صالح بقريف، حماية المرأة أثناء النزاعات المسمحة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، - 1

65-66 .
 .  99ببلؿ عمي النسكر كرضكاف محمكد المجالي، المرجع السابؽ، ص-2
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 كغيرىا مف الجرائـ كاالغتصاب، كىتؾ لؤلعراض كاحتجازالنساء الفمسطينيات مف قتؿ كتعذيب 
. 1اإلنسانية البشعة

كيتضح مما سبؽ أف الجيكد الدكلية ال زالت متكاصمة في مجاؿ حماية النساء كاألطفاؿ خاصة في 
مرحمة التسعينات التي شيدت العديد مف الحركب الداخمية فيمشت حقكؽ اإلنساف بجميع فئاتيا 

 مف أجؿ المطالبة بحقكؽ أكثر لمفئات الضعيفة  اإلنسافاألمر الذم تفطف لو المؤتمركف كلجاف حقكؽ
 تنص عمى كاجب الحماية اإلنسانية أثناء 1992لسنة " سيداك "اتفاقيةكالنساء كاألطفاؿ، فكانت 

 في البكيف بشأف 1995النزاعات المسمحة الدكلية أك الداخمية، كما تـ عقد مؤتمر عالمي سنة 
 كمف ضمف التكصيات التي خرج بيا الحفاظ عمى األمف كالسبلـ عمى جميع المستكيات ،النساء

كالتطيير العرقي ،  البلإنسانيةتالسمككياالعالمية كالكطنية كاإلقميمية مع ضركرة الكؼ عف جميع 
.  كالمنازعات كغيرىا مف األفعاؿ الماسة بسمـ اإلنسانية ألف ذلؾ مف شأنو المساس بحقكؽ اإلنساف

  فئة األطفاؿ*2
 كتأكد ىذا االىتماـ ، المسمحةتأكلى القانكف الدكلي اإلنساني حماية خاصة لفئة األطفاؿ أثناء النزاعا

 أيف تبنت عصبة األمـ إعبلف جنيؼ الذم يكفؿ رعاية األطفاؿ بغض ،إثر الحرب العالمية األكلى
لسنة " جنيؼ "اتفاقياتالنظر عف جنسيـ أك جنسياتيـ، فالطفؿ لـ يعتبر كجزء مف المدنييف إال في 

. 2 رغـ أنيا لـ تنص صراحة عمى ىذه الحماية1949
 1989 حقكؽ الطفؿ الصادرة في اتفاقيةكما أكدت ىيئة األمـ المتحدة عمى ىذه الحماية مف خبلؿ 

كؿ إنساف لـ يتجاكز الثامنة عشر ما لـ يبمغ سف " عرفت الطفؿ في مادتيا األكلى عمى أنوالتي ك
. 3"الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف الذم يطبؽ عميو

كلتكضيح الحماية التي يتمتع بيا الطفؿ أثناء النزاع المسمح البد مف التمييز بيف الطفؿ كمقاتؿ 
.  مدنيباعتبارهكالطفؿ 

                                                           
. 100، ص السابؽنكاؿ أحمد البسج، المرجع - 1
المرجع السابؽ، ص القانكف الدكلي اإلنساني كحماية النساء كاألطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة،أمؿ اليازجي، - 2

286 .
 مادة شممت الجكانب االقتصادية كالسياسية كالمدنية كاالجتماعية كالثقافية 54 حقكؽ الطفؿ عمى احتكتاتفاقية- 3

. لحقكؽ الطفؿ
كما جعؿ اإلسبلـ األكلكية في الحماية أثناء النزاعات المسمحة لؤلطفاؿ كحـر قتميـ لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ إلى - 

". ال تقتؿ الذرية كال عسيفا:" خالد بف الكليد رضي اهلل عنو
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 كفمقاتؿاؿؿ ا األطؼ*أ
تعد فئة األطفاؿ مف أكثر الفئات تضررا أثناء النزاعات المسمحة كذلؾ إما بتجنيدىـ في القكات 

 باستخداميـ كذركع بشرية مف أجؿ التصدم لميجماتأك باتخاذىـالمسمحة جبرا رغـ ضعؼ سنيـ أك 
 كلعؿ سيكلة ، كممارسة الجنسكاالغتصاب فتمارس عمييـ أبشع الجرائـ اإلنسانية ،1كجكاسيس حرب

 فأصبح ىناؾ ىيئات ككيانات مسمحة ، األطفاؿ راجع إلى ضعؼ إدراكيـ كعدـ نضج أفكارىـانخراط
 كغالبا ما يككف ىؤالء ،غير حككمية تجبر األطفاؿ كتشجعيـ عمى المشاركة في ىذه العمميات
. 2األطفاؿ في العمميات مف أجؿ سد حاجاتيـ األساسية كالغداء كالممبس

 جنيؼ لـ تنص عمى حماية األطفاؿ المقاتميف أك المتكرطيف في القتاؿ بطريقة مباشرة أك فاتفاقيات
يجب عمى أطراؼ :"  عمى1 فقرة 77غير مباشرة، إال أف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ نص في المادة 

 األطفاؿ الذيف لـ يبمغكا سف الخامسة عشرة اشتراؾ التي تكفؿ عدـ ممكنة كافة التدابير اؿاتخاذالنزاع 
 ىذه األطراؼ بكجو خاص أف تمتنع عف تجنيد ىؤالء مباشرة، كعمىفي األعماؿ العدائية بصكرة 
 .3"الصغار في قكاتيا المسمحة 

 فالطفؿ الذم لـ يبمغ سف الخامسة عشرة ال يمكف أف يشارؾ في العمميات العسكرية كفي حالة 
إصراره عمى ذلؾ إما رغبة منو أك جبرا مف السمطة القائمة عميو فبل بد أف تقكـ ىذه األخيرة بإعداده 

لذيف بمغكا سف الخامسة عشرة كلـ  لؤلطفاالعمى نحك يستطيع التصدم كالدفاع عف نفسو، أما بالنسبة
 فقرة 77 يككف مف حؽ لمف ىك األكبر سنا، كىك ما أكدتو المادة التجنيديبمغكا سف الثامنة عشرة فإف 

كيجب عمى أطراؼ النزاع في حالة تجنيد ىؤالء ممف بمغكا سف الخامسة عشرة كلـ يبمغكا :" بقكليا2
. 4"سف الثامنة عشرة أف تسعى إلعطاء األكلكية لمف ىـ األكبر سنا

 استثنائيةأما بالنسبة لؤلطفاؿ دكف سف الخامسة عشر كأشرككا في العمميات العسكرية نتيجة ظركؼ 
 مف البركتكككؿ 3 فقرة 77ككقعكا في يد العدك يستفيدكف مف الحماية المنصكص عمييا في المادة 

كما نصت الفقرة الرابعة مف نفس المادة عمى شركط ، 5اإلضافي األكؿ سكاء كانكا أسرل حرب أـ ال
 الذم يقع عمى األطفاؿ أيف يتـ كضعيـ في أماكف منعزلة عف االحتجاز أك القبض أك االعتقاؿ

                                                           
. 311خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 1
 .44كرار صالح حمكدم، المرجع السابؽ، ص - 2
. 1977المؤرخ في الممحؽ التفاقيات جنيؼ األربعة  مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ 1 فقرة 77المادة - 3
. 1977 المؤرخ في  الممحؽ التفاقيات جنيؼ األربعة مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ2 فقرة77المادة - 4
. 1977 مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ المؤرخ في 3 فقرة77المادة - 5
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لـ يكمؿ الثامنة عشر لجريمة تتعمؽ الذم طفؿ اؿ، كما ال يجكز تنفيذ حكـ اإلعداـ عمى 1البالغيف
. 2بالنزاع المسمح

 المدنييف  ضمنالسكافؿاطؼأل ا*2
 جنيؼ الرابعة ككذا البركتكككؿ اإلضافي اتفاقية يستفيد األطفاؿ مف الحماية المقررة لمبالغيف بمكجب 

 فقرة 77 كىك ما نصت عميو المادة ، كمف بيف الضمانات المقررة ليذه الفئة تكفير الرعاية ليـ،األكؿ
 احتراـيجب أف يككف األطفاؿ مكضع ":  عمى أنو التي نصت مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ1

 أف تييئ ليـ أطراؼ الحياء، كيجبخاص كأف تكفؿ ليـ الحماية ضد أم صكرة مف صكر خدش 
 .3"النزاع العناية كالعكف الذيف يحتاجكف إلييما بسبب صغر سنيـ أك ألم سبب آخر

 فئة تحتاج إلى باعتبارىـأما بالنسبة لفئة األطفاؿ حديثي الكالدة فقد صنفكا ضمف الجرحى كالمرضى 
:"  الرابعة التي تنص عمىاالتفاقية مف 16الحماية كالرعاية الخاصة بحسب ما تنص عميو المادة 

يعمؿ أطراؼ النزاع عمى إقرار ترتيبات محمية لنقؿ الجرحى كالمرضى كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ 
كالنساء النفاس مف المناطؽ المحاصرة أك المطكقة كلمركر رجاؿ جميع األدياف كأفراد الخدمات 

. 4"الطبية كالميمات الطبية إلى ىذه المناطؽ
 ،كنظرا ألىمية األسرة كدكرىا في نشأة الطفؿ سعى القانكف الدكلي اإلنساني جاىدا مف أجؿ صيانتيا

 إال ألسباب عممية اعتقاليـمف خبلؿ التأكيد عمى ضركرة إقامة أفراد العائمة الكاحدة معا خبلؿ فترة 
 كفي حالة قياـ دكلة ،5أك صحية، كما سمح لمكالديف المعتقميف جمب أطفاليـ غير المعتقميف إلييـ

. 6الء الجزئي لممنطقة فعمييا أف تسعى مف أجؿ بقاء أفراد العائمة معاجاالحتبلؿ بعممية اإل
ال " أف عممية اإلجبلء إجراء مؤقت 1 فقرة 78 البركتكككؿ اإلضافي األكؿ في نص المادة   كاعتبر

يقـك أم طرؼ في النزاع بتدبير إجبلء األطفاؿ بخبلؼ رعاياه إلى بمد أجنبي إال إجبلء مؤقت إذا 
 أك إذا تطمبت ذلؾ سبلمتو في ، ذلؾ أسباب قيرية تتعمؽ بصحة الطفؿ أك عبلجو الطبياقتضت

إقميـ محتؿ، كيقتضي األمر الحصكؿ عمى مكافقة مكتكبة عمى مثؿ ىذا اإلجبلء مف آبائيـ أك أكلياء 
                                                           

.  105ببلؿ عمي النسكر كرضكاف محمكد المجالي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ"اتفاقية مف 68 مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ كالمادة 5 فقرة 77المادة -2
.  174السابؽ، ص ميمكد بف عبد العزيز، المرجع - 3
 .كالمتعمقة بحماية المدنييف.1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ "اتفاقية مف 24المادة - 4
 . 1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ"اتفاقية مف 82المادة - 5
 .1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ"اتفاقية  مف 49المادة - 6
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 العثكر عمى ىؤالء األشخاص فإف األمر تعذر كفي حالة ،أمكرىـ الشرعييف إذا كانكا مكجكديف
 بصفة أساسية المسؤكليفيقتضي الحصكؿ عمى مكافقة مكتكبة عمى مثؿ ىذا اإلجبلء مف األشخاص 

".  بحكـ القانكف أك العرؼ عف رعاية ىؤالء األطفاؿ
 تككؿ لمدكلة الحامية ميمة القياـ بعممية إجبلء األطفاؿ بعد مكافقة باقي األطراؼ مع ضماف كافة 

 انتياءاإلجراءات التي تضمف عدـ تعرض ىؤالء األطفاؿ ألم خطر خبلؿ عممية اإلجبلء كعند 
العممية يتعيف عمى الدكلة المضيفة تزكيد الطفؿ بكافة الكسائؿ كاإلمكانيات التي تتيح لو التعميـ سكاء 

.   1ديني أك أخبلقي
 كما أكد القانكف الدكلي اإلنساني في أحكامو كقكاعده عمى أف الطفؿ الذم تـ إجبلئو لو الحؽ في 

 تتضمف كافة المعمكمات الخاصة بو كىكيتو كحالتو الصحية ،بطاقة خاصة مع صكرتو الشمسية
 كىذا حتى يتـ التمييز بينو كبيف غيره مف األطفاؿ مف جية كلتبياف نسبو مف جية أخرل، ،كجنسيتو

ترسؿ ىذه البطاقة إلى الككالة التابعة لمجنة الدكلية لمصميب األحمر حتى تسيؿ عممية عكدة األطفاؿ 
.   2إلى أسرىـ كأكطانيـ

 3 فقرة 4دكلية أكد البركتكككؿ اإلضافي الثاني في نص المادة اؿ   أما في النزاعات المسمحة غير 
عمى منع تجنيد األطفاؿ دكف سف الخامسة عشر في الجماعات المسمحة كحظر مشاركتيـ في 

. العمميات العدائية
 المباشر لؤلطفاؿ المقاتميف في العمميات االشتراؾ عمى نص المادة أنيا لـ تنص عمى يؤخذما 

 لـ تتحدث عف حالة طفؿ مقاتؿ دكف سف الثامنة عشر ككقع في األسر، أما بالنسبة االقتالية، كما أنو
 مدني فتسرم عميو نفس األحكاـ الكاردة في النزاعات المسمحة الدكلية مع إضافة باعتبارهلمطفؿ 

بعض الخصكصية جاء بيا البركتكككؿ اإلضافي الثاني فيما يتعمؽ بالتشجيع عمى إجبلء األطفاؿ 
.    3 مكافقة ذكييـ كحقيـ في العناية كالرعايةذ بعد أخاالقتتاؿمف مناطؽ 

فرغـ الجيكد الدكلية الرامية إلى حماية الطفؿ بغض النظر عف صفتو كمقاتؿ أك كشخص مدني 
 اتفاقيات بو تما جاء عكس تبث إال أف الكاقع م،كميما كاف نكع النزاع المسمح دكلي أك غير دكلي

 خاصة كأف عالـ ، ال يشكؿ أم تأثير مف الجانب الدكلي أك الداخمياستيدافو فأصبح ،حقكؽ الطفؿ

                                                           
 .1977المؤرخ في الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة  مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ 2 فقرة 78المادة - 1
. 176ميمكد بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 2
 .112عمي ببلؿ النسكر كرضكاف محمكد المجالي، المرجع السابؽ، ص - 3
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اليـك أصبح مسرح لدماء األطفاؿ األبرياء سكاء في فمسطيف أك في سكريا أك اليمف أك غيرىا مف بؤر 
؟  االنتياكات المناىضة لمثؿ ىذه االتفاقيات فأيف التكتر
 حماية الصحفييف كالمراسميف العسكرييف: ثانيا

 جنيؼ اعترافاتفاقياتأفرد القانكف الدكلي اإلنساني جممة مف القكاعد لحماية الصحفي بالرغـ مف عدـ 
 مف 79األربعة كبركتكككلييا الممحقيف بمشركعية عممو أثناء قياـ نزاع مسمح، غير أف المادة 

البرتكككؿ األكؿ كازنت بيف الحؽ في التعبير كحرية الفكر الذم يكفمو القانكف الدكلي اإلنساني كمبدأ 
. حرية الصحافة المنصكص عميو في المكاثيؽ الدكلية كالكطنية كقت السمـ كالحرب

.  مراسؿ عسكرماعتبارهلذلؾ فإف ىذه الحماية تتغير بحسب ما إذا كاف الصحفي شخص مدني كبيف 
 يفمدنيبكصفو مف األشخاصاؿ الصحفي *أ

يعد : "ينعمى أنيـالصحفي1977مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ الصادر سنة1 فقرة 79عرفت المادة 
الصحفيكف الذيف يباشركف ميمات مينية خطرة في مناطؽ المنازعات المسمحة أشخاصا مدنييف 

". 50ضمف منطكؽ الفقرة األكلى مف المادة 
ألغراض تطبيؽ ىذا االتفاؽ فإف :" 1975 األمـ المتحدة لسنة اتفاقيةكيقصد بالصحفي كفقا لمشركع 

كممة صحفي تعني أم مراسؿ أك كاتب تقرير أك مصكر سينمائي أك فني صحفي لو ىذه الصفة 
بمكجب القانكف أك الممارسة في بمده في حالة الدكلة عضكا في األمـ المتحدة أك عضكا في  في 

إحدل الككاالت المتخصصة أك عضكا في ككالة الطاقة النككية الدكلية أك أية دكلة طرؼ في قانكف 
. 1"محكمة العدؿ الدكلية أك طرؼ في ىذا االتفاؽ

الصحفي شخص مدني يتمتع بالحماية الممنكحة لممدنييف األكؿ أف  البرتكككؿ اإلضافي     كاعتبر
 كتسرم عميو األحكاـ الكاجبة عمى المدنييف أثناء قياـ النزاع المسمح شرط أال ،2أثناء قيامو بكظيفتو

يقـك بأم تصرؼ يمكف أف يمس بكضعو كمدني، فماداـ الصحفي يتمتع بيده الصفة فبل يمكف أف 
كلو الحؽ في حماية أعيانو ، 3نفس البرتكككؿ مف 51يككف محبل لميجـك حسب ما تنص عميو المادة 

. 1 لقكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيانتياؾالمدنية التي ليس ليا طابع عسكرم، كأم ىجكـ يمسيـ يعد 

                                                           
. 84، ص 2014، ط مبطكش الحاج، حماية الصحفييف أثناء النزاعات المسمحة، دار الجامعة الجديدة، مصر- 1
.  64 ص  المرجع السابؽ،أبك الخير محمد عطية، حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاع،- 2
يتمتع األشخاص المدنييف بحماية عامة ضد األخطار "  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى51تنص المادة - 3

 .الناجمة عف العمميات العسكرية
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 فإف حمايتيـ محددة بمكجب ،بالنسبة لمصحفييف العامميف في مناطؽ تشيد نزاع مسمح غير دكلي ؼ
. 19772األربعة ككذا البركتكككليف الممحقينمسنة " جنيؼ "اتفاقياتأحكاـ المادة الثالثة مف 

 فإف القانكف الدكلي اإلنساني ،لصحفييف األجانب القائميف بالتغطية اإلعبلمية لمعمميات العدائيةااأـ
حؽ أم شخص محمي يرغب في مغادرة البمد في بداية النزاع أك خبللو يحؽ لو "نص صراحة عمى 

ذلؾ إال إذا كاف رحيمو يضر بالمصمحة الكطنية لمدكلة كيتـ البث في طمب مغادرتو لمبمد كفؽ 
اإلجراءات القانكنية كيصدر القرار بأسرع كقت ممكف، كيجكز لؤلشخاص الذيف رفض طمبيـ لمغادرة 

البمد الحؽ في طمب إعادة النظر في ىذا الرفض في أقرب كقت بكاسطة محكمة أك لجنة إدارية 
. 3"مختصة تنشؤىا الدكلة ليذا الغرض

 مراسؿ عسكرم     باعتباره حماية الصحفي * ب
 المراسؿ العسكرم ىك كؿ مف يقـك بنقؿ الخبر عف طريؽ الصكت أك الصكرة أك الراديك مف مكاف 

 أك مف ،الحدث إلى الجميكر سكاء كانكا مرافقيف لمقكات المسمحة مف أجؿ القياـ بتغطية إعبلمية
 كبذلؾ يخرج مف ىذه الطائفة مف ينقؿ المعمكمات ألغراض أخرل ،حاممي الكاميرات أكالفنييف

. 4كالجكسسة
 أكلى تعكد   فالمراسميف العسكرييف يتمتعكف بالحماية ما دامكا غير مشاركيف في النزاعات المسمحة ك

 1907الرابعة لسنة " الىام "كاتفاقية 1899الثانية لسنة " الىام "إلىاتفاقيات بيذه الفئة االىتمامات
األشخاص الذيف يرافقكف الجيش دكف أف " :الثالثة عمى أف" الىام "اتفاقية مف 13إذ نصت المادة 

ينتمكا لو بشكؿ مباشر كمراسمي الصحؼ كاألخبار الذيف يقعكا في أيدم العدك كالذيف يعتقد العدك 

                                                                                                                                                                             

...."  كيجب إلضفاء فعالية عمى ىذه الحماية مراعاة القكاعد الدكلية القابمة لمتطبيؽ
ال تككف األعياف المدنية محبل لميجـك أك ليجمات الردع " مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى 52تنص المادة - 1

 ..."كاألعياف المدنية ىي كافة األعياف التي ليست أىدافا عسكرية
األشخاص الديف يشترككف مباشرة في "  عمى1 فقرة 1949 جنيؼ لسنة التفاقياتنصت المادة الثالثة المشتركة - 2

األعماؿ العدائية بمف فييـ أفراد القكات المسمحة الذيف ألقكا عنيـ أسمحتيـ كاألشخاص العاجزكف عف القتاؿ بسبب 
 أك ألم سبب آخر يعاممكف في جميع األحكاؿ معاممة إنسانية دكف أم تمييز ضار االحتجازالمرض أك الجرح أك 

 ." يقـك عمى العنصر أك الديف أك المعتقد أك الجنس أك المكلد أك أم معيار مماثؿ آخر
.  كالمتعمقة بحماية المدنييف1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ" مف إتفاقية3المادة - 3
.  197مبطكش الحاج، المرجع السابؽ، ص -4
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م ت يجب أف يعاممكا كأسرل حرب بشرط أف يقدمكا شيادة مف السمطات العسكرية اؿاحتجازىـبضركرة 
. 1"يتبع ليا الجيش المرافقيف لو

 المراسميف العسكرييف الذيف يقكمكف بأعماليـ كيقعكف في قبضة العدك  أسرل 17 المادة اعتبرت فقد 
األشخاص  ":بقكليا81في نص المادة ، 1929لسنة " جنيؼ "اتفاقيةحرب، كىك ما أكدت عميو 

المرافقيف لمقكات المسمحة دكف أف يككنكا مشاركيف فييا مباشرة مثؿ المراسميف كمراسمي الصحؼ 
كأصحاب الدكاكيف في المسكرات أك المقاكليف الذيف يقعكف في أيدم العدك الذم يرل مف المبلئـ 

 يجب أف يعاممكا عمى أنيـ أسرل بشرط أف يككف لدييـ تصريح مف السمطات العسكرية احتجازىـ
. 2"المرافقيف ليا

 شرط أف يككف ،فالمراسؿ العسكرم يعتبر أسير حرب متى كقع في قبضة العدك أثناء قيامو بكظيفتو
ىذه الحماية الممنكحة لممراسؿ العسكرم جد ،  مرافقتو لمسمطات العسكريةتبثحامؿ لبطاقة ىكيتو ت

 ليكيتو ألنيا عرضة لمفقداف إثباتمحدكدة خاصة كأف شرط اليكية قيد عمى حريتو أكثر مف أف تككف 
. في الغارات أك خبلؿ القياـ بالعمميات العسكرية

 مف أجؿ 1949 جنيؼ لسنة اتفاقيةأماـ ىذا النقص الكارد عمى حماية المراسؿ العسكرم جاءت 
 المراسؿ العسكرم المرافؽ لمقكات اعتبرت حيث ،1929 جنيؼ لسنة اتفاقيةتغطية النقص الكارد في 

 .المسمحة كالحامؿ ليكيتو ككقع في قبضة العدك لو صفة أسير حرب
 االحتجاز فإذا فقد المراسؿ العسكرم ىكيتو بسبب ، صفتوإلثبات إال أف اليكية ليست شرطا ضركريا 

 اليكية كالزم كاعتبارأك المصادرة فيحتفظ بصفتو كأسير إلى حيف الفصؿ في كضعيتو القانكنية 
. 3العسكرم

                                                           
. 13شريؼ عتمـ كمحمد ماىرعبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص -1
.  207 ص  السابؽ،الحاج مبطكش، المرجع- 2
 ىـ األشخاص الذيف االتفاقيةأسرل الحرب بالمعنى المقصكد في ىذه :"  الثالثة عمىاالتفاقية مف 4/4تنص المادة - 3

: ينتمكف إلى إحدل الفئات التالية كيقعكف في قبضة العدك
األشخاص الذيف يرافقكف القكات المسمحة دكف أف يككنكا في الكاقع جزءا منيا كاألشخاص المدنييف المكجكديف -  

ضمف أطقـ الطائرات الحربية كالمراسميف الحربييف كمتعيدم التمكيف كأفراد كحدات العماؿ أك الخدمات المختصة 
. بالترفيو عف العسكرييف شريطة أف يككف لدييـ تصريح مف القكات المسمحة التي يرافقكنيا

 ".  االتفاقيةيعامؿ األشخاص المذككريف فيمايمي بالمثؿ كأسرل حرب بمقتضى ىذه -
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القانكف الدكلي اإلنساني لـ ينص عمى حماية خاصة لممراسميف الحربييف إذا ما كقعكا كعمى إعتبار أف
 ككذا 1949 جنيؼ الثالثة لسنة اتفاقيةتسرم عمييـ القكاعد العامة المنصكص عمييا في ؼفي األسر 

. 1977األحكاـ التي جاء بيا البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 
 عمدت ىيئة األمـ ، نتيجة القصكر في النص عمى الحماية القانكنية التي يتمتع بيا ىؤالء المراسمكف

 الصادر بتاريخ 2673/25المتحدة إلى عقد جمعية عامة مف أجؿ دراسة الكضعية في القرار رقـ 
 كما كجيت ، الذم ييدؼ إلى حماية المراسميف العامميف في الميمات الخطيرة09/12/1970

 بشأنو، ك أحيؿ المكضكع اتفاقيةلممجمس االقتصادم ك االجتماعي قرار بدراسة المكضكع ك تبني 
عمى المؤتمر الدبمكماسي لتأكيد ك تطكير القانكف الدكلي اإلنساني المطبؽ في النزاعات المسمحة 

باقتراح يتمثؿ المنعقد بمكجب دعكة مف المجنة الدكلية لمصميب األحمر، ك خرج المؤتمر الدبمكماسي 
،كالمتمثمة في 1949 جنيؼ لسنة التفاقيات إضافة مادة إلى مسكدة البركتكككؿ اإلضافي األكؿ في

. 1"تدابير حماية المراسميف"  تحت عنكاف79المادة 
 مف  كحمايتيـما يمكننا مبلحظتو ىك أنو رغـ كؿ الجيكد الدكلية الرامية لتحسيف كضعية الصحفييف

لى معداتيـ اإلعبلمية أثناء النزاعات المسمحة  ىذه الكسيمة  إال أفاليجمات المكجية ضدىـ كا 
ف تعدل األمر إلى ،اإلعبلمية أصبحت ىدؼ مشركع  ألف عمميا يتمخص في تغطية الحدث حتى كا 

الدعاية فإف الصحفي بحاجة ماسة إلى حماية أكثر مف أجؿ تحسيف كضعيتو التي نادت بيا 
". الصحفيكف ببل حدكد"المنظمات الدكلية كمنظمة 

 مكظفك الخدمات اإلنسانية كالالجئيف: ثالثا
 جنيؼ األربعة كبرتكككلييا الممحقيف حماية خاصة ليذه الفئة نظرا لممخاطر الرىيبة اتفاقيات أفردت 

 كانتشاؿ إذ يقكمكف بالتدخؿ في ميداف القتاؿ مف أجؿ تقديـ خدمات اإلنسانية ،التي تتعرض ليا
 2فقرة 71 لذلؾ نصت المادة ،الضحايا كمساعدة المرضى كالجرحى كالغرقى كتقديـ المساعدات ليـ

 كفقكـم كحماية ىذه الفئات نظرا لممياـ النبيمة التي احتراـمف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى كاجب 
. 2" مثؿ ىؤالء العامميف كحمايتيـاحتراـيجب :" بيا كذلؾ بقكلو

                                                           
. 207الحاج مبطكش، المرجع السابؽ، ص - 1
يجكز عند الضركرة أف يشكؿ العاممكف عمى الغكث جزءا :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى71تنص المادة - 2

مف المساعدة المبذكلة في أم مف أعماؿ الغكث كخاصة لنقؿ كتكزيع إرساليات الغكث كتخضع مشاركة مثؿ ىؤالء 
 ".العامميف لمكافقة الطرؼ الذيف يؤدكف كاجباتيـ عمى إقميمو
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نما تضمف تنظيـ ،لـ ينص عمى حماية أفراد الغكث بصفة محددةؼ  أما البرتكككؿ اإلضافي الثاني   كا 
:  التي جاء فييا2 فقرة 18أعماؿ الغكث لصالح السكاف المدنييف كىذا بمكجب نص المادة 

 القائمة عمى أم تمييز مجحؼ رتبذؿ أعماؿ الغكث ذات الطابع اإلنساني كالحيادم البحث كغي"
لصالح السكاف المدنييف بمكافقة الطرؼ السامي المتعاقد المعني كذلؾ حيف يعاني السكاف المدنيكف 

.  1" كالمكاد الطبيةكاألغذيةمف الحرماف الشديد بسبب نقص المدد الجكىرم لبقائيـ 
 النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية تكجيو اليجمات ضد ىؤالء الفئات جريمة حرب اعتبر كما 

. ماداـ ىؤالء األشخاص يتمتعكف بالحماية المنصكص عمييا في القانكف الدكلي اإلنساني
 أفراد الخدمات الطبية / 1 

يقصد بأفراد الخدمات الطبية األشخاص الذيف تككؿ ليـ أحد أطراؼ النزاع ميمة البحث كالتقصي 
عف المرضى كالجرحى كالمنككبيف في البحار مف أجؿ معالجتيـ كتقديـ اإلسعافات األكلية ليـ كتككف 

. 2ىذه الميمة إما بصفة دائمة أك مؤقتة
 إلييـ مف أطراؼ المككمة الخدمات الطبية منقسميف إلى عدة أقساـ بحسب األغراض الطبية فمكظفك
: النزاع

. فئة مخصصة لمبحث عف الجرحى كالمرضى كالغرقى كنقميـ كمعالجتيـ* أ
. األشخاص الذيف تسند إلييـ إدارة الكحدات كالمنشآت الطبية* ب
 الضركرة بمياـ التمريض كمساعدة حاممي الناقبلت كالبحث عف عندالعسكرييف مدربيف لمقياـ * ج

 .3الجرحى كالمرضى كمعالجتيـ
القانكف الدكلي ؼأفراد الخدمات الطبية يمكف أف يككنكا مف المدنييف أك العسكرييف     كمف تـ فإف 

اإلنساني ال يمنح الحماية ألفراد الخدمات الطبية بصفتيـ مدنيينإال إذا قاـ أطراؼ النزاع بتحديدىـ 
 اتفاقيةكمنحيـ ىذه الصفة، فالطبيب المدني يتمتع بالحماية المخصصة لممدنييف حسب ما تحدده 

.  4جنيؼ الرابعة، لذا يتعيف عمى الدكلة المحاربة القياـ بمراقبة ىؤالء األشخاص

                                                           
. 1977 مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني الصادر في 18/2المادة - 1
. 331، ص 2009ط أحمد سي عمي، حماية األشخاص كاألمكاؿ في القانكف الدكلي اإلنساني، دار األكاديمية، -2
. 180-179ميمكد بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 3
. 117نكاؿ بسج، المرجع السابؽ، ص - 4
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 العامميف في مجاؿ تقديـ إلى فأفراد الخدمات الطبية ال تشمؿ العامميف الطبييف فحسب بؿ تتعداىـ 
طباخ ؾ جنيؼ ككذا البرتكككليف الممحقيفاتفاقياتالعبلج فكؿ ىؤالء يتمتعكف بالحماية المقررة بمكجب 

 عماؿ الخدمات بإعتبارىـالمستشفى كالعامؿ الفني الذم يقـك بإصبلح المعدات كالمركبات الطبية 
. 1الطبية

إف تعييف مكظفك الخدمات الطبية قد يككف بصفة دائمة كمف تـ تسرم عميو قكاعد كأحكاـ الحماية 
ما بصفة مؤقتة فبل يعد مف ضمف أفراد الخدمات  المنصكص عمييا في القانكف الدكلي اإلنساني، كا 

 كمف بيف ىؤالء األفراد الذيف يتـ تعيينيـ ،الطبية إال مف خبلؿ المدة التي يقكمكف فييا بالمياـ الطبية
دارة أطراؼ النزاع كأفراد ،مف طرؼ جمعيات إغاثة دكلية أك كطنية  شرط أف تككف تحت تصرؼ كا 

.  2الخدمات الطبية التابعيف لمجنة الدكلية لمصميب األحمر
 3فقرة15فبل يرغـ ىؤالء األشخاص عمى القياـ بأعماؿ تتنافى ككاجباتيـ الطبية كىك ما أكدتو المادة 

تقدـ دكلة االحتبلؿ كؿ مساعدة ممكنة ألفراد الخدمات الطبية : "مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ بقكليا
 كال يحؽ لدكلة ،المدنييف في األقاليـ المحتمة لتمكينيـ مف القياـ بمياميـ اإلنسانية عمى الكجو األكمؿ

االحتبلؿ أف تطمب إلى ىؤالء األفراد في أداء ىذه المياـ إيثار أم شخص كاف باألكلكية في تقديـ 
 مع ميمتيـ تتبلءـ طبية كال يجكز إرغاـ ىؤالء األفراد عمى أداء أعماؿ ال العتباراتالعبلج إال 
 3.اإلنسانية
نما يتـ إطبلؽ باعتبارىـإذا كقع أفراد الخدمات الطبية في أيدم العدك فبل يعاممكف    ؼ  أسرل حرب كا 

 32 بيـ مف أجؿ القياـ بمساعدة أسرل الحرب حسب ما حددتو المادة االحتفاظسراحيـ مع إمكانية 
إذا كقعكا في  27 األشخاص المشار إلييـ في المادة استبقاءال يجكز :"  األكلى بقكليااالتفاقيةمف 

قبضة العدك ما لـ يتفؽ عمى خبلؼ ذلؾ يصرح ليـ بالعكدة إلى بمدىـ أك إذا تعذر ذلؾ إلى إقميـ 
طرؼ النزاع الذم كانكا في خدمتو بمجرد أف يفتح طريؽ لعكدتيـ كتسمح بذلؾ المقتضيات الحربية، 

                                                           
. 133-132المرجع السابؽ، ص حماية السكاف المدنييف، أبك الخير محمد عطية، - 1
 كحماية أفراد الخدمات الطبية احتراـيجب في جميع األحكاؿ :"  األكلى عمىاالتفاقية مف 24تنص المادة - 2

المشتغميف بصفة كمية في البحث عف الجرحى كالمرضى أك جمعيـ أك نقميـ أك معالجتيـ أك في الكقاية مف األمراض 
 ".كالمكظفيف المشتغميف بصفة كمية في إدارة الكحدات كالمنشآت الطبية ككذلؾ رجاؿ الديف الممحقيف بالقكات المسمحة

. 1977مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ المؤرخ في 15المادة - 3
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لى حيف عكدتيـ يكاصمكف تأدية ميامو تحت إمرة الطرؼ الخصـ كيفضؿ تخصيصيـ لمعناية  كا 
. 1"بجرحى كمرضى طرؼ النزاع الذم كانكا في خدمتو

 عماؿ اإلغاثة  *2
يقـك أفراد جمعيات اإلغاثة بمياـ إنسانية بحثى تدفعيـ إلى التدخؿ في حاالت النزاع المسمح إلى 

 لذلؾ كجب إقرار حماية خاصة ،المخاطرة مف أجؿ إغاثة السكاف المحاصريف في األراضي المحتمة
. 2بيـ أثناء قياميـ بكاجباتيـ

نظرا لممياـ النبيمة التي تسعى جمعيات اإلغاثة إلى تقديميا أثناء فترة النزاع المسمح لممدنييف فإنو ك
 اليجمات العسكرية حتى يتسنى ليـ أداء مياميـ عمى أحسف كجو كىك ما تيممفمف الكاجب حمام

 .  3أكدتو المجنة الدكلية لمصميب األحمر
 لذلؾ يتعيف عمى دكلة االحتبلؿ قبكؿ مشاريع اإلغاثة التي تقكـ بيا الجمعيات أك الحككمات 

كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر مف أجؿ تزكيد السكاف المدنييف ،المحايدة أك المنظمات اإلنسانية 
كالسماح لؤلفراد المتكاجديف في ،4بالمؤف كالكساء كالفراش كالدكاء كتقديـ التسييبلت الكافية ليـ

 كىك ما ،األراضي المحتمة تسمـ رساالت اإلغاثة المرسمة إلييـ مع مراعاتيا إلجراءات األمف القيرية
 أك اعتقالويسمح لكؿ شخص معتقؿ بمجرد : " الرابعة بقكليااالتفاقية مف 107نصت عميو المادة 

لو إلى أحد المعتقبلت ككذلؾ في حالة مرضو أك نقمو إلى كخبلؿ أسبكع كاحد عمى األكثر مف كص
معتقؿ آخر أك مستشفى بأف يرسؿ إلى عائمتو مباشرة مف جية كمف جية أخرل إلى الككالة المركزية 

 إلخطارىا باالتفاقية مماثمة إف أمكف لمنمكذج الممحؽ اعتقاؿبطاقة  140المنصكص عمييا في المادة 
 كعنكانو كحالتو الصحية كترسؿ ىذه البطاقات بأسرع ما يمكف كال يجكز تعطيميا بأم اعتقالوعف 
.  5"حاؿ

 مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 2 فقرة 70الرابعة ككذا المادة " جنيؼ "اتفاقية كما ألزمت 
 األطراؼ المتنازعة تسييؿ عممية اإلغاثة في األقاليـ المحتمة كتكزيع المؤف دكف تمييز بيف 1977

 مع إعطاء األكلكية لؤلطفاؿ كالنساء الحكامؿ كالرضع كغيرىـ مف الفئات الخاصة، ،السكاف المدنييف
                                                           

. 1949 جنيؼ األكلى لسنة اتفاقية مف 28المادة - 1
. 147المرجع السابؽ، ص حماية السكاف المدنييف، أبك الخير محمد عطية، - 2
. 313 صالمرجع السابؽ،سعيد سالـ الجكيمي، المدخؿ لدراسة القانكف الدكلي اإلنساني، - 3
. 1949الرابعة المؤرخة " جنيؼ "اتفاقية مف 59المادة - 4
.  المتعمقة بحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحة1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ" مف إتفاقية107المادة - 5
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 جنيؼ كالبرتكككؿ اإلضافي اتفاقياتفعماؿ اإلغاثة يتمتعكف بالحماية الدكلية المقررة ليـ بمكجب 
.  1األكؿ متى كانت ىذه األخيرة بمنأل عف أم عمؿ عدائي

 مكظفك الدفاع المدني  *3
 الدفاع المدني األشخاص الذيف يتـ تعينيـ مف طرؼ أحد الدكؿ المتنازعة مف أجؿ بمكظفكيقصد 

القياـ بمياـ إنسانية لحماية المدنييف مف خطر األعماؿ العدائية أك الككارث كمساعدتيـ عمى 
. 2تجاكزىا
األشخاص الذيف يخصصيـ : " مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى أنيـ"ج" فقرة 61المادة كعرفتيـ 

دكف غيرىا مف المياـ كمف ضمنيـ األفراد " أ"أحد أطراؼ النزاع لتأدية المياـ المذككرة بالفقرة 
". العاممكف الذيف تقصر السمطة المختصة لمطرؼ تعيينيـ عمى إدارة ىذه األجيزة فحسب

بميمات إنسانية بيدؼ حماية كمساعدة " أ"الفقرة  61   يقـك أفراد الدفاع المدني حسب المادة 
، اإلنقاذالمدنييف في حالة النزاعات المسمحة كتتمثؿ ىذه المياـ في اإلنذار كاإلجبلء كتييئة المخابئ

 ةكمكارا المناطؽ المنككبة إلىمكافحة الحرائؽ، المساعدة في حاالت الطكارئ مف أجؿ إعادة النظاـ 
 كغيرىا مف ،المكتى كالمساعدة عمى الحفاظ قدر اإلمكاف عمى األعياف البلزمة لمبقاء عمى قيد الحياة

. 3األعماؿ اإلنسانية
 لذلؾ تسرم عمييـ المبادئ ،يعتبر أفراد الدفاع المدني مدنييف مالـ يشارككا في األعماؿ العسكريةك

ف كانت االتفاقيةالعامة لحماية المدنييف المنصكص عمييا في  قتصرة عمى ـ الرابعة فأعماليـ حتى كا 
كيتعيف عمى الدكلة المحتمة تقديـ جميع التسييبلت البلزمة ،مساعدة العسكرييف إال أنيا التضر بالعدك

 عمى أجيزتيـ أك تحكيميا عف االستيبلء كيحظر عمييا ،ليؤالء المكظفكف مف أجؿ تنفيذ ميامو
 السميـ، كحتى يضمف القانكف الدكلي اإلنساني ليذه الفئات اإلنسانية الحماية الكافية ليـ استخداميا

 كيجكز ليـ حمؿ ،خصيـ بشارة مميزة تتألؼ مف مثمث أزرؽ متساكم األضبلع عمى أرضية برتقالية
.  4أسمحة شخصية خفيفة لمدفاع عف أنفسيـ مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ

                                                           

.1977 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة المؤرخ في 2 فقرة 70المادة -  1 
. 181ميمكد بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص -2
 . مف نفس البرتكككؿ61المادة - 3
. 316سعيد سالـ الجكيمي، المدخؿ لدراسة القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 4
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 أعضاء الدفاع المدني مف الحماية المقررة لممدنييف ماداـ عمميـ منحصر في األعماؿ يستفيدكما 
 بالعسكرييف القائميف لمممحقيفاإلنسانية كدكف التدخؿ في أم عمؿ عدائي ضد العدك، أما بالنسبة 

بأعماؿ الدفاع المدني فميـ الحؽ في الحماية المنصكص عمييا كفؽ شركط محددة تتمثؿ في قياميـ 
ذا ما كقعكا في قبضة العدك يصبحكف أسرل ،بأعماؿ الدفاع المدني في التراب الكطني دكف سكاه  كا 

يصبح األفراد العسكريكف :"  بقكليا2 فقرة 67 كىك ما حددتو المادة ،حرب بحسب صفتيـ العسكرية
العاممكف في أجيزة الدفاع المدني أسرل حرب إذا كقعكا في قبضة الخصـ كيجكز في األراضي 
المحتمة في سبيؿ صالح السكاف المدنييف فييا فحسب أف يكظؼ ىؤالء األفراد في أعماؿ الدفاع 

المدني عمى قدر ما تدعك الحاجة كمع ذلؾ يشترط إذا كاف مثؿ ىذا العمؿ خطرا أف يككف أداؤىـ 
.  1"ىذه األعماؿ تطكعا

 مكظفي األمـ المتحدة *4
يعتبر مكظفك األمـ المتحدة كمعداتيـ كمنشآتيـ مف بيف األىداؼ كالفئات التي تشمميا الحماية المقررة 

لذلؾ ال يمكف تكجيو ،  جنيؼ كبرتكككلييا الممحقيفاتفاقياتلممدنييف أثناء النزاع المسمح بمكجب 
.  2اليجمات العسكرية ضدىـ

فرغـ الحماية الدكلية التي يحظى بيا مكظفك األمـ المتحدة أك أفراد المنظمات اإلنسانية النشطة إال 
 كذركع بشرية أثناء النزاعات المسمحة  األمر الذم كاالعتداءاتكاستعماليـأنيـ يتعرضكف لممضايقات 

دفع بالمجتمع الدكلي إلى إقرار حماية خاصة بفئة مكظفي األمـ المتحدة كغيرىـ مف أفراد الخدمات 
 مف البرتكككؿ 38 بمكجب نص المادة 3حككميةاؿغير كاإلنسانية التابعيف لممنظمات الحككمية 

يحظر إساءة الشارة المميزة لمصميب األحمر أك اليبلؿ األحمر أك األسد :"- 4اإلضافي األكؿ بقكليا
 أك ىذا االتفاقياتأك الشمس األحمريف أك أية شارات أك عبلمات أك إشارات أخرل تنص عمييا 

 معترؼ بو دكليا مف شارات أك كاستخدامما ق كما يحظر في النزاع المسمح تعمد إساءة ،الممحؽ
.  كيدخؿ في ذلؾ عمـ اليدنة كالشارات الحامية لؤلعياف الثقافية،عبلمات أك إشارات حامية أخرل

".    الشارة المميزة لؤلمـ المتحدة إال عمى النحك الذم تجيزه تمؾ المنظمةاستخداـيحظر -
                                                           

. 1977 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ المؤرخ في 67المادة - 1
. 769-768، ص المرجع السابؽعبد الفتاح بيكمي حجازم، - 2
كريـ خمفاف، دكر مجمس األمف في مجاؿ القانكف الدكلي اإلنساني، أطركحة دكتكراه، جامعة تيزم كزك، سنة - 3

. 109، ص 2007
.  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ38نص المادة - 4
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أكد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة عمى حظر جميع األفعاؿ المنافية كالمشينة ك
 كىذا نظرا لممياـ ، جريمة حربكاعتبرىاتيـ كمكاردىـآالتي تمس بأفراد الخدمات اإلنسانية كمنش

 إلى تحقيقيا كمف تـ يعدكف أشخاص مدنييف تسرم عمييـ جميعالقكاعد المقررة ايسعكاإلنسانية التي 
. 1لحماية المدنييف ماداـ أنيـ لـ يشارككا في األعماؿ الحربية لخدمة أطراؼ النزاع

 األجانب المكجكديف في أراضي أحد أطراؼ النزاع  *4
األجنبي ىك كؿ شخص ال يحمؿ جنسية الدكلة التي يقيـ فييا إال أف القانكف الدكلي اإلنساني خصيـ 

 . في دكلة تعرؼ نزاعا مسمحااما تكاجدكبالحماية إذا 
 جنيؼ الرابعة عمى حؽ األجانب مغادرة الببلد عند نشكب الحرب، كفي الكقت اتفاقية كقد نصت 

ذاتو أعطت لمدكلة المعنية الحؽ في اإلبقاء عمى األجانب متى كانت مغادرتيـ تمس بالمصالح 
.  352الداخمية ليا في نص المادة 

إذا منحت الدكلة المعنية التصريح لؤلجانب بالمغادرة فإنيا تمتـز بترحيميـ في ظركؼ آمنة حسب ما 
تنفد عمميات المغادرة التي يصرح بيا بمقتضى المادة :"  الرابعة بقكليااالتفاقية مف 36حددتو المادة 

السابقة في ظركؼ مبلئمة مف حيث األمف كالشركط الصحية كالسبلمة كالتغذية كيتحمؿ بمد الكصكؿ 
أك الدكلة التي يككف المستفيدكف مف رعاياىا في حالة اإليكاء في بمد محايد جميع التكاليؼ المتكبدة 

 عند الحاجة عف االنتقاداتمف بدء الخركج مف أراضي الدكلة الحاجزة كتحدد الطرائؽ العممية ليذه 
                                                           

 الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية االنتياكات:"  عمى3ب /2فقرة 8تنص المادة - 1
: المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف الدكلي أم فعؿ مف األفعاؿ التالية

تعمد شف ىجمات ضد مكظفيف مستخدميف أك منشآت أك مكاد أك كحدات أك مركبات مستخدمة في ميمة مف مياـ - 
المساعدة اإلنسانية أك حفظ السبلـ عمبل بميثاؽ األمـ المتحدة مادامكا يستخدمكف الحماية التي تكفر لممدنييف أك 

". لممكاقع المدنية بمكجب قانكف المنازعات المسمحة
أم شخص محمي يرغب في مغادرة البمد في بداية النزاع أك :"  جنيؼ الرابعة عمىاتفاقية مف 35تنص المادة - 2

خبللو يحؽ لو ذلؾ إال إذا كاف رحيمو يضر بالمصالح الكطنية لمدكلة كيبث في طمبو لمغادرة البمد طيقا إلجراءات 
قانكنية كيصدر القرار بأسرع ما يمكف كيجكز لمشخص الذم يصرح لو بمغادرة البمد أف يتزكد بالمبمغ البلـز لرحمتو كأف 

. يحمؿ معو قدرا معقكال مف المكاـز كالمتعمقات الشخصية
 كاألشخاص الذيف رفض طمبيـ لمغادرة البمد الحؽ في طمب إعادة النظر في ىذا الرفض في أقرب كقت بكاسطة 

.  مختصة تنشؤىا الدكلة الحاجزة ليذا الغرضإداريةمحكمة أك لجنة 
كلممثمي الدكلة الحامية أف يحصمكا إذا طمبكا ذلؾ عمى أسباب رفض طمب أم شخص لمغادرة البمد كأف يحصمكا بأسرع 
ما يمكف عمى أسماء جميع األشخاص الذيف رفضت طمباتيـ إال إذا حاكلت دكف ذلؾ دكاعي األمف أك إعتراض عميو 

".     األشخاص المعنيكف
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 الخاصة التي قد تككف باالتفاقات خاصة تعقد بيف الدكؿ المعنية، كال يخؿ ما تقدـ اتفاقاتطريؽ 
عادتيـ إلى أكطانيـ . 1"معقكدة بيف أطراؼ النزاع بشأف تبادؿ رعاياىا الذيف سقطكا في قبضة العدك كا 
أما األجانب الذيف لـ يرغبكا في المغادرة أك أف ظركفيـ ال تسمح ليـ بذلؾ فإنيـ يخضعكف لقانكف 

 مف اإلغاثة الفردية االستفادة كأقر ليـ القانكف الدكلي اإلنساني حؽ ،معاممة األجانب في زمف السمـ
 بعض باستثناء:"  بقكليااالتفاقية مف نفس 38أك الجماعية كالعناية الطبية التي حددتيا المادة 

 يستمر مف 41ك27 كالسيما منيا المادتيف االتفاقية بمقتضى ىذه تتخذاإلجراءات الخاصة التي قد 
حيث المبدأ تنظيـ كضع األشخاص المحمييف طبقا لؤلحكاـ المتعمقة بمعاممة األجانب في كقت السمـ 

: كتمنح ليـ عمى أم حاؿ الحقكؽ التالية
. ليـ أف يتمقكا إمدادات اإلغاثة الفردية أك الجماعية التي ترسؿ إلييـ-
 حالتيـ الصحية كذلؾ تقتضيويجب أف يحصمكا عمى العبلج الطبي كالرعاية في المستشفى كفقا لما -

. بقدر مماثؿ لما يقدـ لرعايا الدكلة المعنية
. يسمح ليـ بممارسة عقائدىـ الدينية كالحصكؿ عمى المعاكنة الركحية مف رجاؿ دينيـ-
 مف تمؾ باالنتقاؿيسمح ليـ إذا كانكا يقيمكف في منطقة معرضة بصكرة خاصة ألخطار الحرب -

. المنطقة بنفس الكيفية التي يعامؿ بيا رعايا الدكلة المعنية
يجب أف ينتفع األطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة مف -

. 2العمر مف أم معاممة تفضيمية يعامؿ بيا رعايا الدكلة المعنية
 إلى مغادرة أكطانيـ بسبب معتقداتيـ أك آرائيـ السياسية كطمبكا اضطركا أما بالنسبة لؤلجانب الذيف 

 فإنيـ الجئكف ، إلييالجئكاالمجكء إلى دكلة أخرل كعند دخكؿ دكلتيـ في حرب مع الدكلة التي 
 جنيؼ الرابعة اتفاقياتنتيجة لذلؾ فإف ، ك إلييا مف رعايا العدكلجأكاكيصبحكف في نظر الدكلة التي 

 ال تعامؿ الدكلة االتفاقية تطبيؽ إجراءات الرقابة المذككرة بيذه عند" : عمى أنو44نصت في المادة 
الحاجزة المياجريف الذيف ال يتمتعكف في الكاقع بحماية أية حككمة كأجانب أعداء لمجرد تبعيتيـ 

. 3"القانكنية لمدكلة معادية

                                                           
. 1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ "اتفاقية مف 36المادة - 1
. 1949الرابعة المؤرخة في " جنيؼ "اتفاقية مف 38المادة - 2
. 1949 جنيؼ الرابعة المؤرخة في اتفاقية مف 44المادة - 3
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 ضمانات ىؤالء المياجريف مف خبلؿ عدـ جكاز نقؿ االتفاقية مف نفس 45كأضافت المادة 
 كفي حالة ما إذا تـ نقميـ إلى دكلة طرؼ في االتفاقيةاألشخاص المحمييف إلى دكلة غير طرؼ في 

 يجب التأكد مف رغبتيا كقدرتيا عمى تطبيقيا، أما إذا تـ نقميـ إلييا تككف مسؤكلة عنيـ االتفاقية
 االضطيادطالما كانكا في حراستيا، كبالنسبة لمشخص المحمي مف حقو عدـ نقمو إلى بمد يخشى فيو 

.  1بسبب آرائو كمعتقداتو
أما البركتكككؿ اإلضافي األكؿ خص ىك اآلخر فئة البلجئيف كاألشخاص المنتميف ألم دكلة ضمف 

تكفؿ : " بقكلو73األشخاص المدنييف يتمتعكف بحماية خاصة أثناء قياـ النزاع المسمح في نص المادة 
 كذلؾ في جميع الظركؼ كدكنما أم ، الرابعةاالتفاقيةالحماية كفقا لمدلكؿ البابيف األكؿ كالثالث مف 

تمييز مجحؼ لؤلشخاص الذيف يعتبركف قبؿ بدء العمميات العدائية ممف ال ينتمكف إلى أية دكلة أك 
مف البلجئيف بمفيـك المكاثيؽ الدكلية المتعمقة بالمكضكع كالتي قبمتيا األطراؼ المعنية أك بمفيـك 

.  2"التشريع الكطني لمدكلة المضيفة أك لدكلة اإلقامة
  القانكف الدكلي اإلنسانياألشخاص الخارجيف عف حماية: الفرع الثالث

أفرد القانكف الدكلي اإلنساني حماية خاصة لفئة مف األشخاص في حاؿ قياـ نزاع مسمح دكلي أك 
غير دكلي، غير أنو ىناؾ فئات أخرل لـ تحظى بيذه الحماية لعدـ تكافر الشركط القانكنية المطمكبة 

رغـ مشاركتيـ بصكرة مباشرة في العمميات العسكرية مع القكات المسمحة لدكلة غير الدكلة التي 
كما تكجد ىناؾ فئة أخرل تشارؾ بطريقة غير ، "المرتزقة "اسـيتبعكنيا، كيصطمح عمى ىذه الفئة 

 لمباشرة لمساعدة الدكلة التي تعمؿ لصالحيا عف طريؽ تزكيدىا بالمعمكمات كتسـ
". بالجكاسيس" 

ىاتاف الفئتاف مف المقاتميف غير قانكنييف ال يتمتعكف بصفة أسير حرب كال يتمتعكف بالحماية القانكنية 
 إال أنيـ يضمكا متمتعيف بالحماية العامة لحقكؽ اإلنساف المحددة في القانكف الدكلي اإلنساني

 .كلمعرفة ذلؾ بالتفصيؿ نقـك بدراسة المفيـك القانكني لممرتزقة كالجكاسيسباعتبارىـ بشر،
 المرتزقة    : أكال

                                                           
 .178ميمكد بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 1
. 1977 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 73المادة - 2
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المرتزؽ ىك كؿ شخص أجنبي عف طرفي النزاع ينظـ طكاعية دكف تكميؼ مف دكلتو لمقياـ باألعماؿ 
يمانا منو بعدالة  ك،القتالية مقابؿ نفع مادم قد يككف نشاطو تكميفا مف الدكلة التي ينتمي إلييا كا 
. 1القضية التي يدافع عنيا

الفرد الذم يعمؿ مف :"- مف خبلؿ تحديد األكصاؼ التي يتميز بيا عمى أنوقفعرؼ" ككتكف"أما الفقيو 
الجندم المأجكر الذم يدفع ، الجندم الذم يخدـ في جيش بمد آخر غير كطنو، أجؿ الكسب المادم

. 2"لو أجر لخدمة دكلة أجنبية
الفرد الذم يشارؾ في أم حرب كانت كيمجأ إلى بيع : "عمى أنو" عبد الكاحد الفار" كعرفو الدكتكر 

 .3"مبادئو كأخبلقو لمف يدفع لو أكثر
نما يسعى  كؿفالمرتزؽ ىك  شخص يقاتؿ دكف أف يككف لو أىداؼ أك ركابط أك قيـ يدافع مف أجميا كا 

 دكف البحث ما إذا كانت الحرب التي يخكضيا مشركعة أك غير ،إلى البحث عف الماؿ كالثراء
 كقد تضررت الدكؿ اإلفريقية مف مشاركات المرتزقة في الكثير مف النزاعات التي شيدتيا ،مشركعة

. 4كالتي ال تزاؿ تشيدىا
 األمر الذم ، فالمرتزقة عادة ما يككنكف مف جنسيات مختمفة عف جنسية الدكلة التي يحاربكف معيا

يميز بيف المرتزؽ كغيره مف الفئات السياسية المعارضة داخؿ الدكلة ألف الجنسية ىي الفيصؿ 
 .5بينيما

نما   بكثرة في مرحمة الستينات بالقارة انتشرتفظاىرة المرتزقة ليست جديدة في المجتمعات الدكلية كا 
 االستعمارية الدكؿ استعانت لذلؾ ،اإلفريقية نتيجة مطالبة الدكؿ المستعمرة بحقيا في تقرير مصيرىا

 كما فعمت الكاليات المتحدة األمريكية ضد دكلة االنفصالية،بالمرتزقة مف أجؿ تشجيع الحركات 
 بغرض اإلطاحة بحككمة 1981سنة" السيشؿ"أك اليجـك الذم شنو العصابات عمى دكلة " نيكاراغكا"

.    6رئيسا لمدكلة رغـ عدـ تكاجده في المنطقة" جيمس مانخاـ"السيشؿ كتنصيب 

                                                           
.   111ص محمد فياد الشبللدة، المرجع السابؽ - 1
. 229-228 المرجع السابؽ، ص  المركز القانكني ألسرل الحرب،محمكد حمد العسبمي،- 2
. 76الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 3
. 112ص نفسو، محمد فياد الشبللدة، المرجع - 4
، ط أكلى، دار "في القانكف الدكلي كالشريعة اإلسبلمية"أحمد أبك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني - 5

. 67، 2006النيضة العربية، القاىرة 
. 347، ص  تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني،المرجع السابؽعمر إسماعيؿ سعد اهلل،- 6
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 المتعمؽ بالحرب 21/02/1961 الصادر بتاريخ 161تدخؿ مجمس األمف بمكجب قرار رقـ      كما
كطالب االنسحاب الفكرم لجميع الجنكد البمجيكييف كالمرتزقة األجانب " الككنغك" األىمية في دكلة

 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة استخداـ ىؤالء المرتزقة ضد حركات التحرير الكطني عمؿ كاعتبرت
. 1إجرامي يستكجب العقاب عميو

 سعت االستعماريةكنتيجة لؤلثار الكخيمة الناتجة عف ظاىرة المجكء إلى المرتزقة مف قبؿ الدكلة 
الجيكد الدكلية كاإلقميمية إلى تحديد كبمكرة مفيـك المرتزقة كحظر المجكء إلييـ في النزاعات المسمحة، 

 ىذه األعماؿ 1973 الصادر في 3103 في القرار رقـ اعتبرتكالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التي 
 كالعنصرية االستعمارية الدكؿ استخداـيعتبر :" جريمة تجب المعاقبة عمييا كجاء نص القرار كما يمي

 الالستعمار مف نيكاالستقبلؿالمرتزقة ضد حركات التحرير الكطني المناضمة مف أجؿ الحرية 
 كبالتالي المرتزقة يجب أف يعاقبكا بكصفيـ مجرميف ،كالسيطرة األجنبية عمبل إجراميا يكجب المعاقبة

 الدكلية االتفاقية،كمف تـ عممت الجمعية العامة عمى حظر تجنيد المرتزقة أك تدريبيـ بمكجب "فجنائيي
. 19892 كتمكيؿ كتدريب المرتزقة الصادرة في انتدابكاستخداـضد 

 عمى حظر المرتزقة كعرفت 1977أما عمى المستكل اإلقميمي عممت منظمة الكحدة اإلفريقية سنة 
كؿ شخص يختار محميا أك دكليا في صراع مسمح كيشارؾ " المرتزؽ في نص المادة األكلى عمى أنو

بصكرة مباشرة في األعماؿ القتالية كتشكؿ رغبتو في الحصكؿ عمى كسب شخصي الدافع مف كراء 
مشاركتو في القتاؿ كغالبا ما يككف قد كعد بالحصكؿ عمى تعكيضات مادية لقاء مشاركتو في القتاؿ 

. 3إما مف قبؿ أحد طرفي النزاع أك مف ينكب عف أم منيما
لقاء  كقد طالبت منظمة الكحدة اإلفريقية مف دكلة الككنغك اإلحجاـ عف تجنيد المرتزقة األجانب كا 

 ألف أنشطة المرتزقة مخالفة لممبادئ المنصكص عمييا في القانكف الدكلي العاـ كمبدأ ،القبض عمييـ
 القكة، لذلؾ فإف عمميـ استخداـعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية كمبدأ السبلمة اإلقميمية كعدـ 

. 4مخالؼ لؤلعراؼ الدكلية كاألخبلقية الخاصة بالحرب

                                                           
. 228ص المرجع السابؽ، محمد حمد العسبمي، - 1
 .113-112، ص المرجع السابؽفياد الشبللذة، - 2
. 1977 منظمة الكحدة اإلفريقية لحظر المرتزقة الصادرة بتاريخ اتفاقيةمشركع - 3
  67أحمد أبك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 4
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 بؿ شيدت ىده المرحمة العديد مف ، لـ تدخؿ حيز التنفيذاالتفاقيةرغـ كؿ ىذه الجيكد إال أف ىذه 
 66 بالمرتزقة بمغ االستعانةالنزاعات الداخمية كالتي تـ المجكء فييا بالمرتزقة كبينت اإلحصائيات أف 

.   1 دكلة إفريقية18مرة في النزاعات التي شيدتيا 
 القانكف الدكلي اإلنساني بمكضكع المرتزقة لـ يظير إال بإقرار البرتكككؿ اإلضافي اىتماـ إال أف 

منو الشخص 47، كقد عرفت المادة 2الخاص بالنزاعات المسمحة الدكلية1977األكؿ المؤرخ في 
. أم شخص يجرم تجنيده خصيصا محميا أك في الخارج ليقاتؿ في نزاع مسمح" المرتزؽ عمى أنو

 .يشارؾ فعبل كمباشرة في األعماؿ العدائية -
 في األعماؿ العدائية الرغبة في تحقيؽ المغنـ الشخصي كيبدؿ لو فعبل مف االشتراؾيحفزه أساسا إلى  -

قبؿ طرؼ في النزاع أك نيابة عنو كعد بتعكيض مادم يتجاكز بكثير ما يكعد بو المقاتمكف ذكم 
. الرتب كالكظائؼ المماثمة في القكات المسمحة لذلؾ الطرؼ أك ما يدفع ليـ

 .ليس مف رعايا طرؼ في النزاع كال متكطنا في إقميـ يسيطر عميو أحد أطراؼ النزاع -
 .ليس عضكا في القكات المسمحة ألحد أطراؼ النزاع -
 . 3"ليس مكفدا في ميمة مف قبؿ دكلة ليست طرفا في النزاع بكصفو عضكا في قكاتيا المسمحة -

 تكافر جممة مف الشركط حتى اشترطت مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ أنيا 47ما يبلحظ عمى المادة 
: ما يميفي ىذه الشركط  تتمخص الشخص مرتزؽاعتباريمكف 

يجب أف يككف الغرض مف تجنيد الشخص المرتزؽ ىك المشاركة في العمميات : الشرط األكؿ
. العسكرية

يجب أف تككف مشاركة الشخص المرتزؽ في العمميات القتالية مما يجعمو يختمؼ عف : الشرط الثاني
باقي الفئات كالمستشاريف العسكرييف كالخبراء الذيف قد تتعدل مياميـ إلى تدريب أك تككيف 

.  العسكرييف، كبذلؾ فإف عمؿ المرتزؽ ال يتعدل حدكد المشاركة الفعمية في القتاؿ
إف الغرض الذم يسعى إليو المرتزؽ ىك الحصكؿ عمى نفع مادم الذم يككف مقابؿ : الشرط الثالث

لمشاركتو في القتاؿ مع الدكلة التي كعدتو بذلؾ دكف أف يككف لو أىداؼ أك معتقدات يسعى مف 
.  1 السياسيةأكاالعتباراتأجميا كبغض النظر عف اإليديكلكجية أك الجنسية أك المذاىب 

                                                           
. 243، ص  السابؽالمرجعالمركز القانكني ألسرل الحرب، محمد حمد العسبمي، - 1
. 80الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 2
.  1977 المؤرخ في  الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعةمف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ2 فقرة 47المادة - 3
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ال يمكف أف يككف المرتزؽ مف رعايا الدكلة التي يعمؿ لحسابيا كليس مف األجانب : الشرط الرابع
ف كاف ىناؾ دكؿ تجبر األجانب المقيميف  .  2لسبلح عند الحاجة احمؿلدييابالمقيميف بياكا 

ال يمكف أف يككف المرتزؽ مف أفراد القكات المسمحة لمدكلة التي يعمؿ لصالحيا كىك : الشرط الخامس
 كمف تـ ليس لو الحؽ في المشاركة 2 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ فقرة 43ما أكدت عميو المادة 

.  3المباشرة في األعماؿ العدائية
د مف أفراد القكات المسمحة عيتمثؿ في ضركرة التفرقة بيف ميمة العسكرم الذم م: الشرط السادس

تكمفو دكلتو بميمة لدل الدكلة األخرل كبيف المرتزقالذم يسعى إلى تحقيؽ أغراض مادية بحثى الذم 
 مف البرتكككؿ اإلضافي 47 ما نصت عميو المادة إليو، كىكبغض النظر عف اليدؼ الذم يسعى 

ليس مكفدا في ميمة رسمية مف قبؿ دكلة ليست طرفا في النزاع بكصفو عضكا في :"األكؿ بقكليا
. 4"قكاتيا المسمحة

 
 
 
 
 

كمف تـ ال يعد مقاتؿ كال االرتزاؽ فإذا ما تكافرت الشركط السابؽ ذكرىا يعد الشخص مقترؼ لجريمة 
 إال أنو رغـ ذلؾ يتمتع بضمانات قانكنية نص عمييا البرتكككؿ اإلضافي األكؿ في ،أسير حرب

 التي تنص عمى حالة الشخص الذم يقع في قبضة العدك كلـ يتـ التأكد مف صفتو فإنو 47المادة 
 جنيؼ حتى تفصؿ جية اتفاقياتكفؽ ذلؾ يعتبر أسير حرب يستفيد بالحماية التي تنص عمييا 

. 5قضائية في كضعو

                                                                                                                                                                             
. 114محمد فياد الشبللدة،المرجع السابؽ، ص - 1
 .54عامر الزمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 115، ص نفسو المرجع ،محمد فياد الشبللدة- 3
. 1977مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة " ك" فقرة 47المادة - 4
يفترض في الشخص الذم يشارؾ في األعماؿ العدائية كيقع في قبضة :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ45المادة -5

 أنو يستحؽ كضع أسير الحرب أك إذا ادعى الثالثة إذا االتفاقيةالخصـ أنو أسير حرب كمف تـ فإنو يتمتع بحماية 
 مثؿ ىذا باستحقاقو الطرؼ الذم يتبعو ىذا الشخص نيابة عنوادعىإذا ما أك تبيف أنو يستحؽ مثؿ ىذا الكضع 
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 أما الضمانة الثانية التي يتمتع بيا الشخص المرتزؽ كاجب المعاممة اإلنسانية التي يتمتع بيا جميع 
 مف البرتكككؿ اإلضافي 75 كىك ما نصت عميو المادة ،األشخاص الذيف يقعكا في قبضة العدك

يعامؿ معاممة إنسانية في كافة األحكاؿ األشخاص الذيف في قبضة أحد أطراؼ النزاع كال : "األكؿ
 أك ىذا الممحؽ كذلؾ في نطاؽ تأثرىـ بأحد األكضاع االتفاقياتيتمتعكف بمعاممة أفضؿ بمكجب 

المشار إلييا في المادة األكلى مف ىذا الممحؽ كيتمتع ىؤالء األشخاص كحد أدنى بالحماية التي 
. 1..."تكفميا ليـ ىذه المادة 

الجكاسيس          : ثانيا
 التجسس ىك عممية تمجأ إلييا الدكؿ المتحاربة مف أجؿ معرفة تحركات العدك كقكاتو كعدده كأسمحتو 

الكشاؼ كالجندم إذا ما كاف أم منيـ في :" عمى أنو" ليبير"، كعرؼ الجاسكس في مدكنة 2كمكاقعو
مبلبس مزيفة أك في زم جيش العدك الذم يحتؿ ببلده كيكظؼ لجمع المعمكمات كيكجد بالداخؿ أك 

".  القبض عميو سكؼ يعامؿ كجاسكس كيعاقب بالمكتكعندبالقرب مف خطكط القتاؿ 
التي كانت تعمؿ " ماتا ىارم" كلعؿ أشير الجكاسيس في تاريخ الحركب العالمية الجاسكسة األلمانية 

 األلمانية تـ القبض عمييا إثر عممية سرية في األراضي الفرنسية كأعدمت أماـ االستخباراتفي 
الذم قاـ بعمميات تجسس عمى السفارة " ريتشارد سكرج"محكمة فرنسا، ككذا الجاسكس السكفياتي 

 تحصؿ عمى معمكمات مف  كالذم السكفياتياالتحاداأللمانية في طككيك حكؿ اليجـك األلماني عمى 
كزارة الخارجية اليابانية حكؿ الخطط اليجـك العسكرية ضد الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا 

. 3 أمره كتـ إعدامو بتيمة التجسس مف قبؿ الحككمة اليابانية ،فاكتشؼ كمنطقة الباسيفيؾكايرلندا
 المتعمقة بأعراؼ كقكانيف 1907لسنة " الىام"فظاىرة التجسس قديمة تعكد إلى مرحمة ما قبؿ الئحة 
ال يعد الشخص جاسكس إال إذا : " عمى أنو29الحرب البرية التي تناكلت الجاسكس في نص المادة 

                                                                                                                                                                             

الكضع كذلؾ عف طريؽ إببلغ الدكلة التي تحتجزه أك الدكلة الحامية ، كيظؿ ىذا الشخص  متمتعا بكضع أسير حرب 
 . ليذا الكضعاستحقاقوإذا ما ثار الشؾ حكؿ 

 الثالثة كىذا الممحؽ حتى ذلؾ الكقت الذم تفصؿ في كضعو محكمة االتفاقية كبالتالي يبقى مستفيدا مف حماية 
".  مختصة

 .117محمد فياد الشبللدة، المرجع السابؽ، ص - 1
 . 48فريد تريكي، المرجع السابؽ، ص - 2
3

 .211-210محمد حمد العسبمي، المرجع السابؽ، ص - 
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بعة لطرؼ في النزاع عف طريؽ عمؿ مف اقاـ بجمع معمكمات أك حاكؿ ذلؾ في منطقة العمميات الت
. أعماؿ الزيؼ أك تعمد تخفي بنية تبميغيا لمعدك

كمف تـ ال يعد جكاسيس أفراد القكات المسمحة الذيف يخترقكف منطقة عمميات جيش العدك بنية جمع 
المعمكمات ما لـ يرتكب ذلؾ عف طريؽ التخفي عنكة، كذلؾ ال يعد جكاسيس العسكريكف كغير 

العسكرييف الذيف يعممكف بصكرة عمنية كالذيف يكمفكف بنقؿ المراسبلت المكجية إما إلى جيشيـ أك إلى 
كيندرج في ىذه الفئة أيضا األشخاص الذيف يرسمكف في المنطاد لنقؿ المراسبلت كربط ، جيش العدك
.  1 بيف مختمؼ أجزاء الجيش أك اإلقميـاالتصاالت
 عمى معيار القياـ بعمؿ مف أعماؿ الزيؼ أك تعمد التخفي مف اجؿ جمع اعتمدت 29  فالمادة 

كىك نفس المعيار ، 2المعمكمات أك محاكلة جمعيا مف أجؿ تمييز الجاسكس عف غيره مف األفراد
ىؤالء األفراد يقكمكف بعمميات ، 23 فقرة 46 البرتكككؿ اإلضافي األكؿ في المادة اعتمدهالذم 

التجسس كقت الحرب ألف عممية التجسس إذا ما تمت كقت السمـ فإنيـ يخضعكف لمقكانيف 
الكطنيةككذا الدبمكماسييف الذيف ينتيككف القانكف الدبمكماسي بالتستر كراء كظيفتيـ الدبمكماسية مف 

.  4أجؿ القياـ بالتجسس عمى أرض الدكلة التي يقيـ بيا
 فإذا تـ مف قبؿ أحد أفراد القكات المسمحة ،    فالتجسس البد أف يككف سرا كأف يكتسي طابع الكذب

. 5"جمع المعمكمات"ككاف بالزم العسكرم فبل ينطبؽ عميو كصؼ التجسس بؿ 
نما قاـ بتعداد الشركط الكاجب تكافرىا  رغـ ذلؾ فإف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لـ يعرؼ الجاسكس كا 

كؿ : " ف الجاسكس ىكأ الفقياء إلى القكؿ خمص كمف تـ ، جاسكسااعتبارهفي الفرد حتى يمكف 
شخص يعمؿ في الخفاء أك تحت ستار كاذب ليحصؿ أك يحاكؿ الحصكؿ عمى معمكمات سرية 

.   6لصالح طرؼ معيف

                                                           
.  17شريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص - 1
. 85، ص السابؽالحاج ميمكؿ، المرجع - 2
رفا لمتجسس فرد القكات المسمحة لطرؼ في تال يعد مؽ:"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى46/2/3تنص المادة - 3

النزاع الذم يقيـ في إقميـ يحتمو الخصـ كالذم يقـك لصالح الخصـ الذم يتبعو بجمع أك محاكلة جمع معمكمات ذات 
. اخؿ ذلؾ اإلقميـ مالـ يرتكب ذلؾ عف طريؽ عمؿ مف أعماؿ الزيؼ أك تعمد التخفيدقيمة عسكرية 

.  1977 جنيؼ المؤرخ في باتفاقيات مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ 46نص المادة - 4
. 66أحمد أبك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 5
 .180، ص 2003 طعبد الناصر أبك زيد، حقكؽ اإلنساف في السمـ كالحرب، دار النيضة العربية، القاىرة، - 6
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:   مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ كىي46كمف تـ فإف حاالت التجسس نصت عمييا المادة 
 لمتجسس فبل يككف اقترافوإذا كقع أم فرد مف القكات المسمحة لطرفي النزاع في قبضة الخصـ أثناء -

 االتفاقياتلو الحؽ في التمتع بكضع أسير حرب كيعامؿ كجاسكس بغض النظر عف أم نص في 
 .كىذا البرتكككؿ

ال يعد مقترؼ لمتجسس فرد القكات المسمحة لطرؼ في النزاع الذم يقـك بجمع معمكمات لصالح -
 .ذلؾ الطرؼ في إقميـ يسيطر عميو الخصـ إذا ارتدل زم قكاتو المسمحة أثناء أدائو ليذا العمؿ

ال يعد مقترؼ لمتجسس فرد القكات المسمحة لطرؼ في النزاع الذم يقيـ في إقميـ يحتمو الخصـ -
كيقـك لصالح الخصـ الذم يتبعو بجمع أك محاكلة جمع معمكمات ذات قيمة عسكرية داخؿ ذلؾ 

 .اإلقميـ ما لـ يرتكب ذلؾ عف طريؽ عمؿ مف أعماؿ الزيؼ أك تعمد التخفي
ال يفقد المقيـ فضبل عف ذلؾ حقو في التمتع بكضع أسير حرب كال يجكز أف يعامؿ كجاسكس إال -

 . لمجاسكسيةاقترافوإذا قبض عميو أثناء 
ال يفقد فرد القكات المسمحة لطرؼ في النزاع غير مقيـ في اإلقميـ الذم يحتمو حقو في التمتع -

بكضع أسير حرب كال يجكز أف يعامؿ كجاسكس مالـ يقبض عميو قبؿ لحاقو بالقكات المسمحة التي 
".  ينتمي إلييا

زم اؿيرتدم الذم  فنصت عمى عضك حركة المقاكمة في إقميـ محتؿ 46أما الفقرة الثالثة مف المادة 
 :1مدني كيحاكؿ جمع معمكمات عسكرية فيذا األمر مشركع في حاالت محددة تتمثؿ فياؿ
ذا ما تـ الحصكؿ ، أزياء لمتمكيو مثبلبارتداءال يخفكف كضعيـ كمقاتميف ،أف يرتدكا زم عسكريا-  كا 

عمى معمكمات عسكرية في مناطؽ يسطر عمييا العدك بمزاعـ كاذبة أك بطرؽ سرية متعمدة فإنو 
.  كجب معاقبتو" جاسكس" يعتبر

  كعميو فإف الجاسكس ال يعد مقاتؿ شرعي كمف تـ ال يسرم عميو حكـ األسير إذا كقع في قبضة 
ف تكقع عميو أشد العقكبات الخاصة بجريمة التجسس إال أ فمف حؽ الدكلة التي قبضت عميو ،العدك

: أنو رغـ ذلؾ فإف القانكف الدكلي اإلنساني أحاط الجاسكس بضمانات تتمثؿ في
.  التيمة عميوتبثال ينفد حكـ اإلعداـ في حؽ الجاسكس إال بعد محاكمتو كصدكر حكـ نيائي م-
 لمتجسس كىك ما أكدتو ارتكابوال يمكف متابعة الجاسكس بتيمة التجسس إال بعد القبض عميو أثناء -

 .1 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ3 فقرة 46المادة 
                                                           

. 90-89الحاج ميمكؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
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 األىداؼ أك األعياف محؿ الحماية أثناء النزاع المسمح : المبحث الثاني
حدد القانكف الدكلي اإلنساني حماية خاصة باألعياف المدنية كالممتمكات الضركرية لئلنساف نظرا 

لى تكفير الحماية إ لذلؾ سعت النصكص القانكنية كالمكاثيؽ الدكلية ، الكثيؽ بحياتو كبقائوالرتباطيا
 إال لضركرات ،ليذه األعياف كتمييزىا عف األىداؼ العسكرية حتى تككف بمنأل عف ىجمات العدك

. 2عسكرية أك لمصمحة السكاف المدنييف أنفسيـ
 عمييا كاالستيبلء فقد كانت الممتمكات المدنية في العصكر القديمة دكف حماية مما يبيح تدميرىا 

 غنائـ حرب، أما في العصر الحديث تغيرت نظرة المجتمع الدكلي كأصبحت الممتمكات باعتبارىا
.    3 كالتدمير إال في حالة الضركرة العسكريةلبلستيبلءالمدنية غير قابمة 

مفيـك األعياف المدنية : المطمب األكؿ
إف التطكر العممي كالتكنكلكجي أدل إلى صعكبة التمييز بيف اليدؼ المدني كاليدؼ العسكرم أيف 
أصبحت الدكؿ تستخدـ أساليب ككسائؿ قتالية ليا تأثير كبير كشامؿ كحشد الدكؿ كافة إمكانياتيا 

المادية كالبشرية في المجيكد الحربي، فما ىي األعياف المدنية؟ كما ىي أكجو التمييز بيف ما يمكف 
 ىدؼ مدني أك عسكرم؟ اعتباره

التعريؼ الفقيي كالقانكني لألعياف المدنية  : الفرع األكؿ
كانت قكانيف الحرب في زمف ماض تعتبر المكاف المحصف كالبمداف المجاكرة لو ىدؼ عسكرم، إال 

"  فحؿ مصطمحكالتكترات في بداية القرف العشريف أيف زادت حدة الحركب استبعدتأف ىذه القاعدة 
األكؿ " الىام"، كىذا في مؤتمرم "األمكنة المحصنة" ك" الحصف" محؿ " المكاف المحصف المحمي

 الحربيف العالميتيف كتطكر األسمحة الجكية كالبحرية في اليجـك عمى اندالعكالثاني لمسبلـ، كمع 
 فحاكلت الدكؿ بعد نياية الحرب ،البنايات أصبح مف الصعب التعرؼ عمى األماكف المحصنة

العالمية األكلى تحديد األىداؼ العسكرية القابمة لمقصؼ كىذا بتعداد األىداؼ المشركعةإال أف الدكؿ 
. 4المتحاربة لـ تحتـر ىذه القكاعد

                                                                                                                                                                             
. 118المرجع السابؽ، ص ، محمد فياد الشبللدة- 1

كال يفقد المقيـ فضبل عف ذلؾ حقو في التمتع بكضع :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى3فقرة 46تنص المادة - 
". أسير الحرب كال يجكز أف يعامؿ كجاسكس إال إذا قبض عميو أثناء مقارفتو لمجاسكسية

. 388زىرة اليياض، المرجع السابؽ، ص - 2
.    142ببلؿ عمي النسكر كرضكاف محمد المجالي، المرجع السابؽ، ص - 3
. 390-389 ص المرجع السابؽ،ياض، قزىرة اؿ- 4
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 لـ تضع تعريؼ محدد 1929-1864 القانكف الدكلي اإلنساني المبرمة خبلؿ مرحمتي فاتفاقيات
األربعة سنة " جنيؼ "اتفاقيات إلى أف تـ إبراـ  المدنيةككاضح لؤلىداؼ العسكرية كال األىداؼ

ف ىذه األخيرة عددت األىداؼ المدنية كصنفت األىداؼ العسكرية دكف كضع فإ، كرغـ ذلؾ 1949
. تعريؼ محدد ليما

التعريؼ الفقيي لألعياف المدنية  : أكال
. 1كيقصد بيا كؿ شيء منقكؿ أك عقار كنعني بو الجمع بيف الماؿ كالممؾ" عيف"أعياف مفردىا 

. أفاضمياكأشرافيا أم حضر أعياف المدينة كبار المدينة : أعياف
 مجمس يضـ مجمكعة مف  بوعنيفتعني سادتيا كأشرافيا كيقاؿ مجمس األعياف ك: أعياف البمد

 كاف عضكا في مجمس األعياف كيقابميا في المغة ، كيقاؿاألشخاص يعينيـ الحاكـ أك ينتخبيـ الشعب
. lachose"2"الفرنسية مصطمح

األمكنة أك المكاقع أك أعياف تستعمؿ فقط ألغراض "يقصد بمصطمح األعياف أك األىداؼ المدنية كما 
. 3"إنسانية أك ثقافية أك دينية مثؿ المستشفيات أك الكنائس أك المساجد أك المدارس أك المتاحؼ

 األعياف المدنية في فترة النزاعات المسمحة إال أنيا لـ تحظى تكتسبيارغـ األىمية الكبرل التي ك
نما تـ تعريفيا بالمفيكـ السمبي مخالفة لؤلىداؼ العسكرية  كمف تـ ما ال يعد ،بمفيكـ محدد كدقيؽ كا 

 .ىدؼ عسكرم يعد مف األىداؼ المدنية
التعريؼ القانكني لألعياف المدنية  : ثانيا

 آراء الدكؿ في مؤتمر الخبراء الحككمييف لتطكير القانكف الدكلي اإلنساني أثناء فترة النزاعات اختمفت
 بمعيار طبيعة اليدؼ كأساس األخذالمسمحة حكؿ المعيار األساسي في تعريؼ األعياف المدنية، بيف 

 كبناءا ،لتتميز بيف األعياف المدنية كاألعياف العسكرية كبيف معيار الغرض المخصص ليذا اليدؼ
تمؾ التي ال تنتج مباشرة األسمحة كالمكاد العسكرية " : عمى ذلؾ تـ تعريؼ األعياف المدنية بأنيا

. 4"ككسائؿ القتاؿ أك تمؾ التي ال تستخدـ مباشرة كفي الحاؿ بكاسطة القكات المسمحة

                                                           
أحمد سي عمي، حماية األعياف المدنية في القانكف الدكلي اإلنساني، دار األكاديمية لمطبع كالنشر كالتكزيع، ط - 1

. 11، ص 2010أكلى، 
 .90فضيؿ ميديد، المرجع السابؽ، ص - 2
 .313، ص  حماية األشخاص كاألمكاؿ في القانكف الدكلي اإلنساني،المرجع السابؽ،أحمد سي عمي- 3
. 131نكاؿ أحمد بسج، المرجع السابؽ، ص - 4
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 اعتماده عمى معيار مدل مساىمة اليدؼ في العمميات العسكرية الذم تـ اعتمد كىناؾ جانب آخر 
 عمى األىداؼ التي ال يمكف أف تككف محبل 1 إذ نصت المادة ،1907لسنة " الىام "اتفاقيةفي 

لميجـك العسكرم ألف اليدؼ العسكرم حسب ىذه المادة ىك كؿ ىدؼ يمكف الدفاع عنو كبالتالي فإف 
.  1ىذا المعيار ركز عمى تعريؼ األعياف العسكرية دكف األعياف المدنية

 الضركرة العسكرية اقتضت عدـ جكاز تدمير الممتمكات إال إذا 1907 فقد أقرت الئحة الىام لسنة 
 تالممتمكا حينما دعت إلى ضركرة حماية ،1949 جنيؼ الرابعة لسنة اتفاقيةذلؾ، كىك ما أكدتو 

التي تككف مخصصة لمسكاف المدنييف أثناء فترة النزاع المسمح منقكلة منيا أك غير منقكلة إال إذا 
 المبدأ منتيكة لمبادئ القانكف ابيذ الدكؿ التي ال تمتـز ،كاعتبرت الضركرة العسكرية ذلؾاقتضت

.  2الدكلي اإلنساني
" كظيفة اليدؼ" عمى معيار باالعتمادعرفت األعياف المدنية ؼأما المجنة الدكلية لمصميب األحمر 

تعد أىداؼ مدنية تمؾ األىداؼ التي تككف مخصصة لمسكاف المدنييف مف " : كجاء النص كاآلتي
 حيث أضافت ،" كمصادر المياهالغذائيةكسائؿ ضركرية كالمساكف كالمنشآت التي تؤكييـ ككذا المكاد 

المجنة الدكلية لمصميب األحمر بعض األىداؼ التي لـ تككف محددة ضمف األعياف المدنية كالمساكف 
. 3كالمنشآت الضركرية لمسكاف

 نجدىا قد ركزت عمى 1923-1922لمحرب الجكية لسنتي " الىام "اتفاقيةكبالرجكع إلى قكاعد 
القكات العسكرية كاألشغاؿ العسكرية " :تعريؼ األىداؼ العسكرية دكف األعياف المدنية عمى أنيا

األسمحة أك ج كالمؤسسات كالمستكدعات العسكرية، المصانع التي تعد مراكز ميمة كمعركفة إلنتا
.   4" أك النقؿ المستعممة ألغراض عسكريةاالتصاؿ أك اإلمدادات العسكرية المتميزة خطكط الذخيرة

 فقرة أكلى 52 فقد عرؼ األعياف المدنية بمكجب المادة 1977 أما البرتكككؿ اإلضافي األكؿ سنة 
ال تككف األعياف المدنية محبل لميجـك أك ليجمات الردع كاألعياف المدنية ىي كافة األعياف " بقكليا

. 5"التي ليست أىدافا عسكرية كفقا لما حددتو الفقرة الثانية

                                                           
. 15أحمد سي عمي، حماية األعياف المدنية في القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 1
. 143ببلؿ عمي النسكر كرضكاف محمد المجالي، المرجع السابؽ، ص - 2
. 79أبك الخير أحمد عطية، المرجع السابؽ، ص - 3
. 45-44 ص المرجع السابؽ،مالؾ منسي صالح حسيني، - 4
. 1977المؤرخ في الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 2نص المادة - 5
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 كؿ األشياء التي ليست محبل لميجمات العسكرية اعتبر   ىذا التعريؼ جاء بصيغة النفي ذلؾ أنو 
ىي أعياف مدنية كالممتمكات أك أعياف أك أشياء مدنية محمية التي يحدد ليا القانكف الدكلي اإلنساني 

 أسمكب النفي مما قد يؤدم إلى تداخؿ كصعكبة التمييز بيف ما ىك استخدـ فالتعريؼ ،حماية خاصة
 مما يجعؿ بعض األىداؼ التي ال تستكفي معيار األىداؼ ،ىدؼ عسكرم كبيف ما يعد عينا مدنية

.  1العسكرية ليعتبرىا أعياف مدنية
 فقد عرفت األعياف المدنية بمفيـك مخالؼ لؤلىداؼ العسكرية كمف تـ 52 مف المادة 2 أما الفقرة 
 عمى معيار المساىمة المباشرة كالفعالة في العمؿ العسكرم كمعيار لتحديد كتعريؼ األىداؼ اعتمدت

. 2باستخدامياالعسكرية سكاء كاف ذلؾ بحسب طبيعتيا أك مكقعيا أك بغايتيا أـ 
بمفيكـ المخالفة فإف األعياف المدنية ىي تمؾ األعياف التي ال تسيـ في العمميات العسكرية بصفة 

 كالتي ال يحقؽ تدميرىا الجزئي أك الكمي أك باستخداميامباشرة سكاء بطبيعتيا أك بمكقعيا أك 
 عمييا أك تعطيميا في الظركؼ السائدة حينذاؾ ميزة عسكرية أكيدة، كمف أمثمة األىداؼ االستيبلء

 الجيشككسائؿ كثكناتالعسكرية األصمية كالمنشآت العسكرية كغيرىا مما يقع تحت تصرؼ الجيش 
نقمو، كأىداؼ عسكرية بالتبعية التي تتمثؿ في الممتمكات المدنية لكنيا تسيـ في األعماؿ الحربية 

. 3 عمييا أفضمية عسكريةاالستيبلءكيحقؽ تدميرىا أك 
 إال أنو ىناؾ أعياف تحمؿ الكصفيف معا كالطرؽ كالجسكر كخطكط السكؾ الحديدية كمحطات تكليد 

 أىداؼ عسكرية فاعتبرت الشرطيف معا استكفتالطاقة فيي أىداؼ مدنية بحسب طبيعتيا، إال أنيا 
 كأف استخدامياـ بصفة فعالة في العمؿ العسكرم كذلؾ بحكـ مكقعيا أك قكىي أف تككف عينا ال تس

.  4 عمييا أك تعطيميا ميزة عسكرية مؤكدةاالستيبلءيحقؽ تدميرىا أك 

                                                           
ط ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر"الممتمكات المحمية"عمر إسماعيؿ سعد اهلل، القانكف الدكلي اإلنساني - 1

. 7، ص 2008
تقصر اليجمات عمى األىداؼ العسكرية فحسب :" مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى2 فقرة 52تنص المادة - 2

 عمى تمؾ التي تسيـ مساىمة فعالة في العمؿ العسكرم سكاء كاف ذلؾ باألعيافكتقصر األىداؼ العسكرية فيما يتعمؽ 
 عمييا أك تعطيميا في االستيبلء كالتي يحقؽ تدميرىا التاـ أك الجزئي أك باستخداميابطبيعتيا أك بمكقعيا أك بغايتيا أك 

".  الظركؼ السائدة حينذاؾ ميزة عسكرية أكيدة
. 8، صالسابؽلمرجع ، ا"الممتمكات المحمية" القانكف الدكلي اإلنساني ،عمر إسماعيؿ سعد اهلل- 3
.  134نكاؿ أحمد بسج، المرجع السابؽ، ص - 4
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رغـ كؿ النصكص القانكنية الدكلية فإف األعياف المدنية لـ تحظى كعميو نخمص إلى القكؿ أنو 
نما تـ تعريفيا بطريقة سمبية أك مخالفة لمفيكـ األىداؼ العسكرية كىك ما  بتعريؼ دقيؽ كمحدد كا 

 إال أنو يغمب ،طبيعتيا أك بحكـ تبعيتيابيعاب عميو، ذلؾ أنو كفي حاالت كثيرة تككف األعياف مدنية 
 أيف أصبحت الدكؿ تعرؼ الكثير مف ،عمييا كصؼ اليدؼ العسكرم خاصة في العصر الحالي

.   مف صعكبة األمر في التمييز بينيمادما زاالتحكالت عمى جميع المستكيات كىك 
تعريؼ األىداؼ العسكرية : الفرع الثاني

 كانت المحاكالت األكلى لتعريؼ األىداؼ العسكرية مف قبؿ لجنة الفقياء في عصبة األمـ التي 
القكات :"  عمى أف األىداؼ العسكرية ىيتأعدت مشركعيا حكؿ ماىية اليدؼ العسكرم فنص

إال " كاألعماؿ كالمصانع العسكرية كما عدا ذلؾ فإنو يعد مف األىداؼ المدنية التي ال يجكز ضربيا
أف ىذا المشركع لـ يدخؿ حيز النفاذ لعدـ مصادقة الدكؿ عميو بحجة عدـ تضييؽ مجاؿ األىداؼ 

. 1لبلستيداؼالعسكرية القابمة 
 أما في فترة ما بعد الحرب العالمية األكلى تنامت الجيكد الدكلية الرامية إلى تحديد األىداؼ 

 لـ أنداؾ إال أف الدكؿ ، عمى معيار تعداد األىداؼ العسكرية المشركعةاالعتمادالعسكرية مف خبلؿ 
 كمف تـ فإف كؿ ىذه المحاكالت لـ ،تقره عمى أساس أنو قيد مف قائمة األىداؼ التي تعد عسكرية

 لذلؾ تـ إيجاد معيار آخر ،تنجح في تحديد األىداؼ التي تعد عسكرية بشكؿ يكاكب تطكرات العصر
أكثر مركنة تتمثؿ في معيار المساىمة أك المشاركة الفعالة في المجيكد الحربي كالذم حدد األىداؼ 

: العسكرية في
. القكات المسمحة ماعدا أفراد الخدمات الطبية كالركحية*
األعياف العسكرية كالمؤسسات كالمكاقع التي تشغميا القكات العسكرية ككدا معداتيا كالمخازف *

. 2كالثكنات كغيرىا مف المكاقع التي تسيـ في العمؿ العسكرم بصفة مباشرة كفعالة
 في تعريفو لميدؼ العسكرم بمفيـك 1977كىك نفس ما ذىب إليو البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 

 أف كؿ ما ىك ليس ىدؼ عسكرم فيك مف األعياف المدنية التي اعتبارمخالؼ لميدؼ المدني عمى 
، كما أنو ركز في الفقرة الثانية عمى أف اليدؼ العسكرم ىك الذم تككف 3ال يجكز التعرض ليا

                                                           
 .132خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 1
. 46مالؾ منسي صالح الحسني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 1977لسنة الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 1 فقرة 52المادة - 3
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 كمف تـ التركيز عمى عنصر باستخدامو،مساىمتو فعالة في المجيكد الحربي إما بحسب طبيعتو أك 
 إال أف غمكض العبارات المستعممة في تحديد اليدؼ ،المساىمة كمعيار لتحديد األىداؼ العسكرية

قد إلى الدقة بشكؿ تتؼ" المساىمة الفعالة في العمميات العسكرية"ك" الميزة المؤكدة"العسكرم كعبارة 
 كبالتالي فإف ىذا المعيار ال يستحؽ أف ،يصعب ميمة التمييز بيف ما ىك مدني كما ىك عسكرم

. 1يككف كقاعدة أساسية في القانكف الدكلي
 فإف تحديد مفيـك األىداؼ العسكرية ليس باألمر السيؿ بؿ آثار عدة إشكاليات إنطبلقا مما سبؽ ك

 لذلؾ البد مف التعرؼ عمى الشركط الكاجب تكافرىا في اليدؼ العسكرم ،عمى مستكل القانكف الدكلي
 .المشركع

 
 
 
 

الشركط الكاجب تكافرىا في اليدؼ العسكرم  : أكال
 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ الشركط الكاجب تكافرىا في اليدؼ العسكرم 52حددت المادة 

المشركع كلخصتيا في عنصرم المساىمة الفعالة في المجيكد العسكرم كالميزة العسكرية المحققة في 
.   2تدميره الجزئي أك الكمي

  مساىمة العيف في العمؿ العسكرم*أ
إف تحديد العناصر األساسية لتعريؼ اليدؼ العسكرم تتجسد في طبيعة اليدؼ كمكقعو كالغاية مف 

 كمف تـ فإف ىذه المساىمة تتحقؽ بمدل مساىمة اليدؼ في مجرل األعماؿ الحربية كمف استخدامو،
: بيف العناصر المككنة ليذه المساىمة ما يمي

 العيف طبيعة* 
تالعسكرية كالمطارات كالطائرات الحربية آ تعد المكاقع المساىمة في العمؿ العسكرم كالثكنات كالمنش

 ألنيا تعد عسكرية بطبيعتيا خبلفا لؤلعياف التي تعد استيدافيامف بيف األعياف العسكرية التي يجكز 

                                                           
رشيد محمد العنزم، األىداؼ العسكرية المشركعة في القانكف الدكلي، مجمة الحقكؽ، العدد الثالث، الككيت - 1

. 19، ص 2007
 .1977لسنة الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 2 فقرة 52المادة - 2



 
 

225 
 

مدنية كالمدارس كالمستشفيات كالمصانع المدنية كأماكف العبادة ألنيا ال تسيـ في العمميات الحربية 
، إال أف اإلشكاؿ يككف بالنسبة لؤلعياف التي تككف مزدكجة مدنية استيدافياكمف تـ ال يمكف 

 ففي ىذه الحالة يتعيف عمى القائد العسكرم التحمي بركح المسؤكلية ،كعسكرية في الكقت ذاتو
 االحتياطات جميع كأخذاألخبلقية كالقانكنية مف أجؿ حماية األىداؼ المدنية مف اليجمات العسكرية 

.  1البلزمة لتجنب اليجمات عمى المدنييف كالمكاقع المدنية
  العيفاستخداـ*

 إف تمييز األعياف المدنية عف األىداؼ العسكرية أمر نسبي نظرا لكجكد تداخؿ بينيما في أحياف 
 ألغراض عسكرية، فإذا كانت استخداموكثيرة فما يعد ىدؼ مدني قد يعتبر عسكرم إذا ما تـ 

 الدكلية فإف األىداؼ العسكرية االتفاقياتاألعياف المدنية مشمكلة بالحماية القانكنية المحددة بمكجب 
 كمف تـ فإف األىداؼ العسكرية التي ال يجكز ضربيا عمى نكعيف ،تتمتع ىي األخرل بالحماية الدكلية

مؤسسات عسكرية تتمتع بالحماية نظرا لؤلغراض التي تؤدييا كالمؤسسات العسكرية الطبية، كأخرل 
. 2 يشكؿ إضرارا ليـاستيدافيامرتبطة بحياة المدنييف ألف 

مكقع اليدؼ *
إف المكقع الذم يكجد بو اليدؼ لو أىمية كبيرة في معرفة ما إذا كاف ىذا المكقع مخصص لخدمات 
مدنية أك يعد جزء مف المكاقع العسكرية، إال أنو كرغـ األىمية التي يكتسييا المكقع قد ال يغير مف 

 .3 فأحيانا تككف الجسكر كالطرقات كالسفف التجارية أعياف مدنية بطبيعتيا،طبيعة اليدؼ
 كبالتالي تككف ، أىداؼ عسكرية نظرا لمكقعيا المؤدم إلى مكاقع القتاؿاعتبارىا إال أنو يجكز 

 .4مستيدفة لضركرة عسكرية
 الغاية مف العيف*

                                                           
. 21-20، ص  السابؽرشيد محمد العنزم، المرجع- 1
 .135خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 2
. 29، ص السابؽرشيد حمد العنزم، المرجع - 3
الضركرة العسكرية في مفيكميا القانكني ىي تبرير قانكني ليجمات عسكرية عمى أىداؼ عسكرية مشركعة تطاؿ -4

في أحياف كثيرة المدنييف كأعيانيـ كمف تـ فإف الضركرة تفرض كجكد أعماؿ غير قانكنية إال أف تبريرىا يككف تحت 
. يجعميا مبررة" الضركرة المطمقة"أك " الضركرة العسكرية الممحة"مصطمح 

 .273عمر سعد اهلل، معجـ في القانكف الدكلي المعاصر، المرجعالسابؽ، ص - 
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 إف الغاية التي تيدؼ إلييا العيف ىي التي تحدد ما إذا اليدؼ عسكرم مشركع يجب مياجمتو أك 
فاألىداؼ العسكرية التي يجكز مياجمتيا ىي التي تؤدم ، ىدؼ مدني ال يمكف تكجيو اليجمات عميو

 فبل يمكف أف يككف محبل االحتمالي أما اليدؼ ،خدمات عسكرية بصفة أصمية أك تساىـ في ذلؾ
كمف تـ يمكف أف تعتبر الغايات التي تسعى إلييا العيف ىي ،لميجـك إال بعد التأكد مف طبيعتو كغايتو
 فإذا كانت اإلذاعة مثبل مركز لبث األخبار فإنيا تعتبر مدنية ،المميز بيف اليدؼ المدني ك العسكرم

 العسكرية كنقؿ لممعمكمات لبلتصاالتنظرا لمغاية التي تسعى إلييا لكف بمجرد أف تتحكؿ إلى قاعدة 
فإنيا تخرج مف دائرة الكسائؿ اإلعبلمية المدنية محؿ الحماية لتعتبر أىداؼ عسكرية مشركعة 

.  1مادامت تؤدم غايات عسكرية محضى
 أف يحقؽ تدمير العيف ميزة عسكرية أكيدة *ب

تقصر اليجمات العسكرية فحسب كتقتصر : " عمى ىذا الشرط بقكليا2 فقرة 25نصت المادة 
األىداؼ العسكرية فيما يتعمؽ باألعياف عمى تمؾ التي تسيـ مساىمة فعالة في العمؿ العسكرم سكاء 

 كالتي يحقؽ تدميرىا التاـ أك الجزئي أك باستخدامياكاف ذلؾ بطبيعتيا أـ بمكقعيا أـ بغايتيا أـ 
".  عمييا أك تعطيميا في الظركؼ السائدة حينذاؾ ميزة عسكرية أكيدةاالستيبلء

كمعنى ذلؾ أف اليجمات تقتصر عمى األىداؼ العسكرية التي تؤدم خدمات عسكرية أثناء القياـ 
 الدكلية االتفاقياتبتدميرىا دكف أف تتعدل إلى األعياف المدنية أك األعياف العسكرية المشمكلة بحماية 

 كمف ، ككذا األشخاص العاجزيف عف القتاؿ،كالمستشفيات العسكرية المخصصة لمجرحى كالمرضى
تـ فإف مشركعية اليدؼ العسكرم البد أف تككف ذات طابع عسكرم كليس الغرض منيا التأثير عمى 

.    2معنكيات السكاف المدنييف
المبادئ القانكنية التي تحكـ األىداؼ العسكرية المشركعة   : ثانيا

 مف المسمـ بو في القانكف الدكلي اإلنساني أف اليجمات العسكرية ال تككف إال في مكاجية األىداؼ 
العسكرية دكف أف يمس ذلؾ باألعياف المدنية محؿ الحماية الدكلية، إال أنو كرغـ صعكبة التمييز بيف 

 الدكلية جممة مف المبادئ التي تحكـ عمميات االتفاقياتما ىك مدني كما يعد ىدؼ عسكرم أقرت 
 ىذه األعياف حتى ال يككف التدمير شامؿ يمس بالمدنييف األبرياء أك األعياف المدنية مع استيداؼ

                                                           
 .138خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 1
. 31، ص السابؽرشيد حمد العنزم، المرجع - 2
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 لذلؾ نتناكؿ ىذه ، مبدأ التناسب بيف الميزة العسكرية كاألضرار الجانبيةاالعتبار بعيف األخذضركرة 
:     المبادئ في النقاط التالية

 مبدأ التمييز* أ
الذم " ليبر" األكلى إلى قانكف إرىاصاتو لعب مبدأ التمييز دكرا فعاال في مجاؿ القانكف الدكلي كتعكد 
 جنيؼ األربعة لـ اتفاقيات، إال أف 1863سنت لمقكات األمريكية الفيدرالية خبلؿ الحرب األىمية سنة 

تتطرؽ ليذا المبدأ بشكؿ كاضح كصريح رغـ أف المجنة الدكلية لمصميب األحمر تطرقت إلى مبدأ 
 الصريح بيذا المبدأ كاف في البرتكككؿ االعتراؼ إال أف ،التمييز بيف المقاتميف كاألشخاص المدنييف

في مجاؿ التمييز بيف المقاتميف كالمدنييف أثناء النزاعات المسمحة مف 1977اإلضافي األكؿ لسنة 
 كمف تـ أصبح ليذا المبدأ كزف في التفريؽ بيف األىداؼ المدنية كاألىداؼ ،48خبلؿ نص المادة 

. 1العسكرية
 :ىابقكؿ1996 سنة االستشارمكما تبنت محكمة العدؿ الدكلية مبدأ التمييز في رأييا 

ييدؼ ىذا المبدأ إلى حماية السكاف المدنييف كالممتمكات المدنية كيقيـ التمييز بيف المقاتميف كغير "
. 2"المقاتميف

كقد ساىـ ىذا المبدأ إلى حد كبير في تكفير الحماية لبعض الفئات كالجرحى كالمرضى كالغرقى 
 كمف تـ فيعد ىذا ،كأسرل الحرب ككذا القائميف عمى الخدمات اإلنسانية كاألعياف المدنية كالثقافية

 تيدؼ إلى عدـ جكاز التعرض إلى األماكف التي خصيا القانكف الدكلي اإلنساني اتفاقيةالمبدأ قاعدة 
.  3 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ48 كما حددتو المادة ،بالحماية

 كبيرة في إسيامات كما كاف لممحاكـ الجنائية المؤقتة كمحكمة يكغسبلفيا السابقة كمحكمة ركاندا 
 السكاف كاستيداؼتطكير كبمكرة ىذا المبدأ مف خبلؿ متابعة األشخاص المنتيكيف ليذا المبدأ 

.  المدنييف
 مبدأ التناسب* ب

                                                           
. 141، ص السابؽخالد ركشك، المرجع - 1

كانت الشريعة اإلسبلمية سباقة في تكريس مبدأ التمييز بيف ما يعتبر ىدؼ مدني كبيف ما يعد ىدؼ عسكرم فأجاز - 
ضرب المقاتميف مع التأكيد عمى ضركرة حماية األشخاص المدنييف، كعرفت الديانة المسيحية ىذا المبدأ في الحرب 

 .  المشركعة
. 54، المرجع السابؽ، ص "الممتمكات المحمية"عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي اإلنساني - 2
. 1977 لسنة  الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ48المادة - 3
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يعد مبدأ التناسب مف بيف المبادئ الجكىرية كاجبة التطبيؽ أثناء النزاعات المسمحة الدكلية كغير 
 كمف تـ يعد أساسيا في النزاعات المسمحة إذ يتكجب عمى أطراؼ النزاع تفادم تكجيو ،1دكليةاؿ

.  2اليجمات ضد الممتمكات الخاصة
 التي يعرفيا ىذا المبدأ سعى العديد مف الفقياء إلى محاكلة إيجاد تعريؼ لو كالفقيو ةلؤلىميكنظرا 

 ييدؼ إلى الحد مف الضرر الناجـ عف العمميات العسكرية أمبد: " أنوالذم عرفو عمى " بيترك فيرم"
بحيث يقضي بأف تككف آثار كسائؿ كأساليب الحرب المستخدمة متناسبة مع الميزة العسكرية 

 الكسائؿ العسكرية بما ال يتناسب استعماؿكمف بيف مقتضيات ىذا المبدأ عدـ اإلفراط في ،"المنشكدة
. 3كاليدؼ المقصكد مما يتعيف عمى أطراؼ النزاع أخد الحيطة في إدارة ىذه العمميات

أما في القانكف الدكلي اإلنساني فإف ىذا المبدأ يقتضي تحديد درجة التكافؽ بيف التفكؽ العسكرم الذم 
.   4 األساليب كالكسائؿ الحربية كبيف عدد الضحايااستخداـيككف نتيجة 

: ب مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ إلى ىذا المبدأ بقكليا/5فقرة  52 كما أشارت المادة 
كاليجـك الذم يمكف أف يتكقع منو أف يسبب خسارة في أركاح المدنييف أك إصابة بيـ أك أضرارا ..." 

باألعياف المدنية أك أف يحدث خمطا مف ىذه الخسائر كاألضرار يفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر 
.    5"عنو ذلؾ اليجـك مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة

 بمبدئي اإلنسانية كالضركرة العسكرية االلتزاـكمف تـ فإف مبدأ التناسب في النزاعات المسمحة يقتضي 
مف أجؿ حماية الفئات الغير مقاتمة أثناء النزاعات المسمحة مف جية كالتخفيؼ مف آثارىا مف جية 

 كسائؿ العنؼ كالقسكة بالقدر البلـز لتحقيؽ الغرض مف استعماؿ:" أخرل، أما الضركرة فيقصد بيا
ضعاؼ مقاكمتو كحممو عمى التسميـ في أقرب كقت ممكف . 6"النزاع أم إرىاؽ العدك كا 

إال أف مبدأ التناسب لـ يظير بشكؿ صريح في ظؿ البرتكككؿ اإلضافي الثاني الخاص بالنزاعات 
 أف مبدأ اإلنسانية كاجب التطبيؽ عمى أطراؼ النزاع كمع ذلؾ ال اعتباردكليةعمى اؿالمسمحة غير 

. يمكف تجاىؿ ىذا المبدأ أثناء النزاع
                                                           

.  82أحمد أبك الكفا، النظرية العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص -1
. 60، ص نفسوعمر سعد اهلل، المرجع - 2
. 201نكاؿ أحمد بسج، المرجع السابؽ، ص - 3
. 73محمد فياد الشبللدة، المرجع السابؽ، ص - 4
. 1977 لسنة  الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعةب مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ /5 فقرة 51المادة - 5
.  846، ص المرجع السابؽ، القانكف الدكلي العاـ، المجذكبمحمد - 6
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 المدنية كاألىداؼ العسكرية عيافالتمييز بيف األ: الفرع الثالث
حدد لو حماية خاصة ؼعرؼ مكضكع األعياف المدنية تطكرا كبيرا في ظؿ القانكف الدكلي اإلنساني 

ق، كرغـ ىذا االىتماـ إال أنو لـ يحظى بتعريؼ كاضح كدقيؽ حتى حفاظا عمى حياة اإلنساف كحقكؽ
 كاف لزاما عمينا البحث عف أسس التمييز بينيما في يتسنى التمييز بينيا كبيف األىداؼ العسكرية لذا

 . الدكليةاالتفاقياتظؿ 
 جنيؼ انعقاداتفاقياتالتمييز بيف األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية قبؿ : أكال

 النكاة األكلى في محاكلة تحديد األىداؼ العسكرية مف خبلؿ 1907لسنة " الىام "اتفاقياتتعتبر 
ال " :حدد األىداؼ العسكرية عمى أنيات ؿىا مف 2 نص المادة ت فجاء، عمى معيار اليدؼاالعتماد

يشمؿ الخطر األشغاؿ العسكرية كالمؤسسات العسكرية أك البحرية كمستكدعات األسمحة أك المكارد 
 ." أسطكؿ أك جيش العدكالحتياجاتالبحرية كالكرش أك المصانع التي يمكف أف تستخدـ 

 في استعمالياتمخص ىذه المادة في أف األىداؼ العسكرية تعتبر عسكرية متى كاف اليدؼ منيا ىك ت
 أف معيار اليدؼ غير كاؼ اعتبر، إال أف البعض اآلخر مف الفقو 1العمميات العدائية ضد العدك

الغرض " معيار آخر ىك معيار اعتماد فتـ ،لمتمييز بيف األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية
. 2"المخصص مف أجمو اليدؼ

 المتعمقة بالحرب الجكية نصت عمى مبدأ التمييز بيف األعياف المدنية 1923" الىام "كما أف اتفاقية
تعداد " تمثؿ في مكالثاني " الميزة العسكرية"كاألىداؼ العسكرية معتمدة عمى معياريف األكؿ يتمثؿ في

 : التي جاء النص فييا كاآلتي24 كىذا بمكجب نص المادة ،"األىداؼ محؿ القصؼ
ال يككف القصؼ الجكم مشركعا إال عندما يصكب ضد ىدؼ عسكرم يعتبر تدميره أك اإلضرار بو  "

: ال يككف القصؼ الجكم مشركعا إال عندما يكجو فقط ضد األىداؼ التالية، ميزة عسكرية كاضحة
 .القكات العسكرية*
 .المؤسسات أك المستكدعات العسكرية*
 .  العسكرية المتميزةتاإلمدادا أك كالذخيرةالمصانع التي تعتبر مراكز ىامة كمعركفة إلنتاج األسمحة *
 . أك النقؿ المستعممة ألغراض عسكريةاالتصاؿخطكط *

                                                           
. 207بمميمكد عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 1
. 131نكاؿ أحمد البسج، المرجع السابؽ، ص- 2
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يحظر قصؼ المدف أك القرل أك المباني التي ال تكجد بالقرب مف مسرح عمميات القكات البرية *
 2كيجب عمى الطائرات أف تمتنع عف القصؼ في الحاالت التي تككف األىداؼ المذككرة في الفقرة 

. بة بشكؿ يستحيؿ معو قصفيا دكف إصابة السكاف المدنييف بصفة عشكائيةمأعبله قر
يككف قصؼ المدف كالقرل كالمباني مشركعا بالقرب مف مسرح عمميات القكات البرية بشرط كجكد * 

 أف التجمع العسكرم يبرره مع مراعاة الحظر الذم يتعرض لو السكاف المدنييف تبثقرينة معقكلة ت
.  1بسبب ىذا القصؼ

 عمييما في مجاؿ التمييز بيف اعتمدت أعبله أف المعيارييف المذاف 24 عمى نص المادة يؤخذما 
 فما ،األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية غير مكاكب لمتطكر العممي كالتكنكلكجي لكسائؿ القتاؿ

 التطكرات العممية، أما العتباريعتبر ىدؼ عسكرم في مرحمة ما ال يعتبر كذلؾ في عصر آخر 
التي تختمؼ ىي األخرل مف شخص آلخر " الميزة العسكرية"بالنسبة لممعيار األكؿ كالمتمثؿ في 

 كبالتالي يصعب تحديد ذلؾ مما يؤدم إلى ، العسكرية لمدكلة التي ينتمي إلييااالعتباراتبحسب 
.  صعكبة التمييز بيف ما يعتبر ىدؼ عسكرم كمدني

كقد أكدت المجنة الدكلية لمصميب األحمر في مشركعيا المتعمؽ بالقكاعد الخاصة بالحد مف األخطار 
"  الميزة العسكرية" التي يتعرض ليا المدنييف في زمف النزاعات المسمحة عمى معيار

 كىذا بمكجب نص ،المتعمقة بالحرب الجكية" الىام "اتفاقية بيما أخذتالذيف " تعداد األىداؼ" ك
 مف المشركع كالتي جاء النص فييا عمى حظر اليجمات ضد المدنييف كأف األىداؼ 7المادة 

 ال يقدـ أنداؾالمحددة ىي التي تنتمي إلى فئة األىداؼ ذات األىمية العسكرية كفقا لمظركؼ السائدة 
. 2ميزة عسكرية

بشأف مسألة التمييز بيف األىداؼ المدنية " أدنبرة" كما أشار مشركع مجمع القانكف الدكلي المنعقد في 
 كأىداؼ عسكرية تمؾ التي بطبيعتيا الفعمية أك دتع: " أنو عمى 2بمكجب نص المادة ، كالعسكرية
 تسيـ مساىمة فعالة في العمؿ العسكرم أك يعترؼ عمكما بأىميتيا العسكرية استخدامياغايتيا أك 

.  3"كالتي يقدـ تمريرىا الكمي أك الجزئي في الظركؼ السائدة ميزة عسكرية محدكدة كمممكسة
التمييز بيف األىداؼ المدنية كاألىداؼ العسكرية أثناء النزاعات المسمحة الدكلية : ثانيا

                                                           
. 208، ص نفسوبمميمكد عبد العزيز، المرجع - 1

2
- M.J Matheson et D.Momtaz, op.cit, p 43. 

 . 210، ص  السابؽعبد العزيز بمميمكد، المرجع- 3
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نظرا لؤلىمية التي اكتسبيا مبدأ التمييز بيف األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية أثناء فترة النزاعات 
المسمحة سعت االتفاقيات الدكلية إلى ضركرة تحديد ىذه األعياف حتى ال تككف عرضة لميجـك كمف 

 :بيف ىذه االتفاقيات
 : 1949 جنيؼ الرابعة لسنة اتفاقية* أ

-18بالرغـ مف أنيا نصت في المادة " األىداؼ العسكرية"الرابعة مصطمح " جنيؼ "اتفاقيةلـ تعرؼ 
 في مجاؿ حماية المنشآت المدنية كتعرضيا لميجمات العسكرية نتيجة قربيا مف ىذه األىداؼ 19

تعرض ليا المستشفيات نتيجة لقربيا مف األىداؼ تكبالنظر لؤلخطار التي يمكف أف :" بقكليا
. 1"العسكرية فإنو يجدر الحرص عمى أف تككف بعيدة ما أمكف عف ىذه األىداؼ

 جنيؼ الرابعة حددت القكاعد الخاصة بحماية األعياف المدنية اتفاقية ما تجدر اإلشارة إليو أف 
حماية المستشفيات كدكر العبادة كغيرىا مف المكاقع ذات الصمة ببقاء اإلنساف دكف أف تضع تعريؼ ؾ

. ليذه األعياف كىك ما تـ تحقيقو في ظؿ البرتكككؿ اإلضافي األكؿ
 1977البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة * ب

جاىدا مف أجؿ تكريس مبدأ التمييز بيف األىداؼ 1977سعى البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 
 األىداؼ العسكرية ىي التي تساىـ كاعتبر 52العسكرية كاألعياف المدنية مف خبلؿ نص المادة 

 أما األعياف المدنية فبل ،بصكرة مباشرة في العمميات الحربية كمف تـ يمكف تكجيو اليجمات ضدىا
. 2 بعيدة كؿ البعد عف أم ىجـك عسكرمىاعبلقة ليا بيذه المساىمات مما يجعؿ

 فالبرتكككؿ اإلضافي األكؿ يرجع التمييز بيف األىداؼ العسكرية كاألعياف المدنية إلى معيار 
، أما األعياف التي تككف بعيدة عف أم استيدافيافي العمميات العدائية كالتي يجكز " المساىمة الفعمية"

 ىذه المساىمة التي نص عمييا البرتكككؿ األكؿ تككف إما ،فعؿ أك ىجـك عسكرم تعتبر مدنية
 االستيبلء أك بغايتيا كالتي يحقؽ تدميرىا التاـ أك الجزئي أك استخداميابحسب طبيعة عمميا أك 

.  3عمييا ميزة عسكرية، كما تحديد األعياف المدنية التي تككف محبل لمحماية الدكلية كالقانكنية
 في حالة الشؾ حكؿ ما إذا كانت إحدل األعياف مدنية أك عسكرية فإف الفيصؿ في ذلؾ راجع إلى 

 فاألصؿ فييا أنيا مدنية بحسب طبيعتيا إال أنيا ،مدل مساىمة ىذه األعياف في العمميات العسكرية

                                                           
.  جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحةاتفاقية مف 18المادة - 1
. 1977المؤرخ في الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 52نص المادة - 2
 . مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ48نص المادة - 3
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إذا ثار الشؾ حكؿ ما إذا " :  بقكليا3 فقرة 52كىك ما أكدت عميو المادة ، 1سخرت لخدمة العسكرييف
كانت عيف ما تكرس عادة ألغراض مدنية مثؿ مكاف العبادة أك منزؿ أك أم مسكف آخر أك مدرسة 

". إنما تستخدـ في تقديـ مساىمة فعالة لمعمؿ العسكرم فإنو يفترض أنيا ال تستخدـ كذلؾ
 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ ساىمت بشكؿ كاضح في تحديد أسس التمييز 52دة اكعميو فإف الـ

 بالضركرة تتذرعبيف ما يعد عينا مدنية كبيف ما يعد ىدؼ عسكرم حتى ال تبقى الدكؿ الكبرل 
.   العسكرية لغمكض ىذا المبدأ مف أجؿ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ الضعيفة

دكلية   اؿالتمييز بيف األعياف المدنية كاألىداؼ العسكرية أثناء النزاعات المسمحة غير : ثالثا
نظرا لئلنتشار الكبير الذم أصبحت تعرفو النزاعات المسمحة غير الدكلية فإف التمييز بيف األعياف 
المدنية كاألىداؼ العسكرية في ظؿ ىذه النزاعات يفرض نفسو مف خبلؿ اإلتفاقيات المبرمة بشأف 

 .  ذلؾ
 جنيؼ التفاقياتفي ظؿ المادة الثالثة المشتركة * أ

 جنيؼ األربعة لمبدأ التمييز بيف األعياف المدنية كاألىداؼ التفاقياتلـ تتطرؽ المادة الثالثة المشتركة 
 لتنظيـ الحماية لؤلشخاص كاألعياف أثناء النزاعات لالعسكرية رغـ أف ىذه األخيرة تعد المبنة األكؿ

دكلية، كلعؿ ذلؾ راجع إلى أف إقرار الحماية التي تحددىا ىذه المادة لؤلشخاص اؿالمسمحة غير 
 بيف حماية ارتباط نظرا لكجكد ،لحمايةافرضو ركح المادة الثالثة كنتيجة لتعزيز ت أمر  كىككاألعياف

. 2األشخاص كاألعياف المرتبطة ببقاء حياتيـ
 عمى تفسير محتكل المادة الثالثة المشتركة مف أجؿ تحديد الحماية الخاصة االستنادإال أف 

لـ تعط فإف ىذه األخيرة  كمف تـ ،لؤلشخاص كاألعياف غير كاؼ ماداـ ىذا المبدأ يشكبو الغمكض
.   التكضيح كاإلثباتمفمبدأ حقو ىذا اؿؿ
 1977في ظؿ البرتكككؿ اإلضافي الثاني لسنة * ب

 أم إشارة لمبدأ التمييز بيف األعياف المدنية 1977لـ يتضمف البرتكككؿ اإلضافي الثاني لسنة 
نما  الممتمكات المدنية المتمثمة في  ك بتحديد الحماية الخاصة لفئات معينةاكتفىكاألىداؼ العسكرية، كا 

 مف 14 المادة ام نصت عميوتاألعياف التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف عمى قيد الحياة اؿ

                                                           
. 214بمميمكد عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 1
. 152، ص  المرجع السابؽرقية عكاشرية، حماية األعياف المدنية في النزاعات المسمحة غير الدكلية،- 2
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، ككذا األشغاؿ اليندسية كالمنشآت التي تحتكم عمى قكل خطرة لمسكاف المدنييف في نص ؿالبرتككك
 . الثقافي لمشعكبالتراثالتي نصت عمى حماية 16-15المادة 

 كعميو فإف ىذا البرتكككؿ لـ ينص إطبلقا عمى حماية األعياف المدنية أثناء النزاعات المسمحة غير 
. 1دكليةاؿ

دكلية نابع مف اؿما يمكف اإلشارة إليو أف مصدر حماية األعياف المدنية أثناء النزاعات المسمحة غير 
ركح القانكف الدكلي اإلنساني العرفي كىك ما يستشؼ مف ديباجة البرتكككؿ اإلضافي الثاني التي 

في الحاالت التي ال يشمميا القكانيف السارية يظؿ الشخص اإلنساف في حمى مبادئ :" تنص عمى أنو
 ."اإلنسانية كما يمميو الضمير العاـ 

ىذه المبادئ اإلنسانية ترقى إلى مستكل مصادر القانكف الدكلي مما يؤكد بصفة صريحة تطبيؽ مبدأ 
 كاالتفاقياتالذم ينص عمى أنو في حالة عدـ كجكد قكاعد محددة بصفة كاضحة في القكانيف " مارتنز"

فإف المدنييف كالممتمكات يتمتعكف بالحماية كفؽ ما تنص عميو القكانيف العرفية كالمبادئ اإلنسانية كما 
 اعتمدتو الثقافي مف التدمير المتعمد الذم التراثكما ىك الشأف بالنسبة لحماية ،يمميو الضمير العاـ 

 القضايا :"يؤكد مف جديد عمى أف ؿجاء في مقدمتوالذم منظمة اليكنيسكك في الدكرة الثانية كالثبلثيف 
. 2"التي ال يغطييا بالكامؿ ىذا اإلعبلف كسائر الكثائؽ كالمبادئ اإلنسانية كما يمميو الضمير العاـ

الحماية العامة لألعياف المدنية أثناء النزاعات المسمحة : المطمب الثاني
 تتمثؿ الحماية العامة لؤلعياف المدنية في جممة التدابير الكقائية كالعبلجية التي تيدؼ إلى تكفير 

 مف قبؿ لبلستيداؼ المدنية أثناء فترة النزاع المسمحمما يجعميا غير قابمة تلمممتمكاكتعزيز الحماية 
 جنيؼ األربعة ككذا برتكككلييما اتفاقياتالعدك، كقد خص القانكف الدكلي اإلنساني مف خبلؿ 

 األسمحة جممة مف القكاعد التي تيدؼ إلى حماية ىذه األعياف الستعماؿ المقيدة كاالتفاقياتالممحقيف 

                                                           
 .107-106ميديد فكضيؿ، المرجع السابؽ، ص - 1
. 69عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 2
تعمؿ عمى صكف كحماية التراث العالمي مف الكتب ":نص عمى أف تجاءت المادة األكلى مف ميثاؽ المنظمة -

 اتفاقياتكاألعماؿ الفنية كغيرىا مف اآلثار التي ليا أىمية تاريخية أك عممية كبتكصية الشعكب صاحبة الشأف بعقد 
، فاألعياف الثقافية كحمايتيا تككف عمى مسؤكلية ىذه المنظمة سكاء في زمف السمـ أك الحربكقد "دكلية ليذا الغرض
" باريس "كاتفاقية الدكلية المعنية بحماية األعياف الثقافية االتفاقياتفي إبراـ العديد مف " اليكنيسكك"ساىمت منظمة 

 اتفاقية ككذا 1970 مام 14 كتصدير كالنقؿ الغير مشركع لمممكية الثقافية المبرمة بتاريخ استيرادالمتعمقة بحظر كمنع 
. 1972 نكفمبر 16قافي العالمي كالمنعقدة بتاريخ ثاليكنسكك الخاصة بحماية التراث اؿ
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المدنية بؿ كأكد البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى نظاـ الحماية في القسـ األكؿ مف الباب الثاني تحت 
 .1"عنكاف الحماية العامة كتتمثؿ ىذه الحماية في

 
حظر تكجيو اليجمات ضد األعياف المدنية : الفرع األكؿ

 بالنص عمى قكاعد الحماية التي 52 بمكجب المادة 1977 البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة اىتـ
ع بيا األعياف المدنية مف حظر جميع األفعاؿ أك اليجمات التي تمس بالمدنييف كممتمكاتيـ بما تتتـ

 االحتياطات لذلؾ أكد عمى ضركرة أخد األعياف،في ذلؾ اليجمات العشكائية التي قد تصيب ىذه 
 األسمحة الحديثة التي ال يمكنيا التمييز استعماؿالبلزمة مف أجؿ تفادم مثؿ ىذه اليجمات كتقييد 

:  كلمتفصيؿ أكثر في ىذه الحماية نكرد النقاط التالية،بيف األىداؼ العسكرية كاألعياف المدنية
حظر اليجمات العشكائية  : أكال

 تعتبر اليجمات العشكائية التي يشنيا أطراؼ النزاع محظكرة قانكنا ألنيا تمس جميع الفئات بما فييا 
المدنييف، كحتى نتمكف مف معرفة ىذه اليجمات بصفة كاضحة ال بد مف التطرؽ إلى مفيكميا 

 . كأنكاعيا
تعريؼ اليجمات العشكائية * أ

أعماؿ العنؼ اليجكمية :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ تعريؼ اليجمات عمى أنيا49حددت المادة 
 فيي تشمؿ جميع األعماؿ التي يؤتييا المقاتميف إما عف طريؽ اليجـك أك ،2"كالدفاعية ضد الخصـ

. 3بصدد الدفاع
أم عمؿ مف أعماؿ العنؼ سكاء كاف :" اليجكـ عمى أنو" ساف ريمك" مف دليؿ 13كعرفت المادة 

.  4 مجرد كصؼانتقدباعتبارهإال أف ىذا التعريؼ " ىجكميا أك دفاعيا
 سكاء كانت ىذه ػ كما يقصد باليجمات جميع األعماؿ القتالية الصادرة مف األطراؼ المتنازعة

 األسمحة التقميدية أك الحديثة أك أعماؿ سمبية كحرماف استعماؿاألعماؿ إيجابية كالقصؼ الجكم أك 
 كمف تـ فإف اليجـك ،السكاف المدنييف مف المكاد الضركرية كعدـ تكفير الظركؼ المعيشية المبلئمة

                                                           
. 24، ص  نفسوعمر سعد اهلل، المرجع- 1
.  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدكلية1 فقرة 49المادة - 2
. 196خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص- 3
. 48أحمد سي عمي، حماية األعياف المدنية في القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 4
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 الضركرية لتجنب اإلضرار ذاالحتياطاتالعسكرم ىك كؿ عمؿ عدكاني عسكرم يصدر دكف أخ
. 1بالسكاف المدنييف كممتمكاتيـ

لذلؾ فإف القانكف الدكلي اإلنساني حـر اليجمات العشكائية المكجية ضد المدنييف كممتمكاتيـ كحث 
ذا ما تبيف أف ،القادة العسكرييف عمى التأكد مف تحديد اليدؼ العسكرم المقصكد أثناء اليجكـ  كا 
 ت كالمناطؽ المدنيةآاليدؼ العسكرم محاط بمجمكعة مف األعياف المدنية فمو التمييز بيف المنش

.  2 إصابتيامتفادؿ
 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ التي جاءت 4 فقرة 51كقد كرد الحظر ليذه اليجمات في نص المادة 

: تحظر اليجمات العشكائية كتعتبر ىجمات عشكائية:" عمى النحك التالي
. تمؾ التي ال تكجو إلى ىدؼ عسكرم محدد*أ

. أك تمؾ التي تستخدـ طريقة أك كسيمة لمقتاؿ ال يمكف أف تكجو إلى ىدؼ عسكرم محدد*ب
أك تمؾ التي تستخدـ طريقة أك كسيمة لمقتاؿ ال يمكف حصر آثارىا عمى النحك الذم يتطمبو ىذا * ج

 العسكرية كاألشخاص المدنييف أك األىداؼ كمف تـ فمف شأنيا أف تصيب في كؿ حالة كيذه ،الممحؽ
. 3"األعياف المدنية دكف تمييز

 المكجية ضد األعياف المدنية سكاء المحظكرة حددت أنكاع اليجمات العشكائية 51كعميو فإف المادة 
.  أك العرفيةاالتفاقيةبمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني 

أنكاع اليجمات العشكائية   * ب
 عمى أنكاع اليجمات العشكائية التي تستيدؼ األعياف المدنية كعددتيا عمى 5 فقرة 51 نصت المادة 

: خرل بمثابة ىجمات عشكائيةاألىجمات اؿ األنكاع التالية مف بيف رتعتب:" اآلتيالنحك 
اليجـك قصفا بالقنابؿ أيا كانت الطرؽ كالكسائؿ الذم يعالج عددا مف األىداؼ العسكرية الكاضحة -أ

التباعد كالتمييز بعضيا عف البعض اآلخر كالكاقعة في مدينة أك بمدة أك قرية أك منطقة أخرل تضـ 
.  المدنية عمى أنيا ىدؼ عسكرم كاحدكاألعيافتركزا مف المدنييف 

                                                           
. 196، ص نفسوخالد ركشك، المرجع - 1
 .59عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 2
. لممحؽ التفاقيات جنيؼ األربعة مف البرتكككؿ اإلضافي األكال4 فقرة 51المادة - 3
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اليجـك الذم يمكف أف يتكقع منو أف يسبب خسارة في أركاح المدنييف أك إصابة بيـ أك أضرارا -ب
باألعياف المدنية أك أف يحدث خمطا مف ىذه الخسائر كاألضرار يفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر 

". عنو ذلؾ اليجـك مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة
 يتضح أف القانكف الدكلي اإلنساني صرح بحظر اليجمات العشكائية 4 فقرة 51باستقرائنا لنص المادة 
 بمبدأ التناسب بيف ما يعد ىدؼ عسكرم كبيف المناطؽ التي تتميز االلتزاـمؤكدا عمى ضركرة 

.  1 بيذا المبدأ جريمة حربااللتزاـ عدـ ،كاعتبربالكثافة السكانية كالمنشآت المدنية
 مف االستيداؼبيف لمقادة أف ت ال تستثني إمكانية اليجكـ عمى األىداؼ العسكرية إذا ما 51فالمادة 

شأنو أف يمحؽ أضرار تمس بالمدنييف كالمنشآت المدنية بنسبة تفكؽ أك تتجاكز الحد المعقكؿ في 
.  2إطار التناسب بيف التفكؽ العسكرم كسقكط عدد الضحايا

 الخاصة بقكاعد القصؼ البرية 1907 الىام التاسعة لسنة اتفاقية كتأسيسا عمى ذلؾ فقد أكجبت 
 كأكجبت الطرؼ المياجـ ،عمى الحد مف األضرار الكاقعة في صفكؼ األشخاص كاألعياف المدنية

.   3 مف اإلتفاقية26 نص المادة فيبضركرة اإلعبلف بالقصؼ 
 االحتياطية التدابير اتخاذ: ثانيا

 جممة اإلجراءات التي يتعيف عمى المقاتؿ سكاء كاف مسؤكؿ أك  أك اإلحتياطيةيقصد بالتدابير الكقائية
 كذلؾ مف أجؿ ضماف ، منواالنتياءجندم إتباعيا كالتقيد بيا سكاء قبؿ بدء اليجـك أك أثناءه أك بعد 

أقؿ األضرار الناتجة عف ىذه اليجمات التي يمكف أف يتعرض ليا السكاف المدنييف كممتمكاتيـ، كقد 
 بمكجب المادة اتخاذىانص البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عف التدابير التي يتعيف عمى الطرؼ المياجـ 

 الكاجب إتباعيا مف أجؿ تفادم األضرار الناتجة عف اليجـك كىذا مف االحتياطاتكما حدد ، 57
. 584خبلؿ نص المادة 

                                                           
. 60عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 1
. 73محمد فياد الشبللدة، المرجع السابؽ، ص - 2
. 16شريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص - 3

 كافة التدابير البلزمة لتفادم اليجـك قدر اتخاذفي حاالت الحصار أك القصؼ يجب :"  عمى27كما تنص المادة - 
المستطاع عمى المباني المخصصة لمعبادة كالفنكف كالعمـك كاألعماؿ الخيرية كاآلثار التاريخية كالمستشفيات كالمكاقع 

 ". ألغراض عسكريةأنداؾالتي يتـ فييا جمع المرضى كالجرحى شريطة أال تستخدـ في الظركؼ السائدة 
. 201خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 4
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 التي 3 بمكجب المادة 1907 الىام التاسعة لسنة اتفاقية إال أف ىذه التدابير الكقائية نصت عمييا 
 بحرية أك عسكرية تقع أىداؼإذا كانت ىناؾ ضركرة لعمؿ فكرم ألسباب عسكرية ضد :" جاء فييا 

 كافة اتخاذضمف بمدة أك مرفأ كلـ تكف ىناؾ إمكانية إلعطاء ميمة لمعدك فعمى قائد القكة البحرية 
. 1"التدابير البلزمة مف أجؿ التقميؿ قدر المستطاع مف الضرر الذم يمحؽ البمدة

تتمثؿ الي تتدرج التدابير الكاجب إتباعيا مف طرؼ المقاتؿ بحسب المراحؿ التي يمر بيا اليجـك كك
:  في
 قبؿ بدء اليجـك المتخذةالتدابير الكقائية *أ

 بيا قبؿ البدء في أم ىجـك االلتزاـيعد مبدأ التناسب مف أىـ المبادئ التي يتعيف عمى المقاتؿ 
عسكرم كىذا مف أجؿ خمؽ نكع مف التكازف بيف الكصكؿ إلى النصر كبيف المتطمبات اإلنسانية التي 

: تقتضي سقكط أقؿ عدد مف الضحايا كلعؿ مف أىـ الشركط الكاجب إتباعيا ما يمي
التدريب المسبؽ عمى تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني -1

 الدكلية الخاصة بالقانكف الدكلي اإلنساني أف تضمف االتفاقياتيتعيف عمى الدكؿ المصادقة عمى 
 جنيؼ األكلى عمى ىذا المبدأ بمكجب اتفاقية كقد أكدت ،نشر قكاعده كمبادئو عمى أكسع نطاؽ ممكف

 اإلجراءات حتى يتمكف المقاتؿ مف ف مجمكعة ـالتزامباتخاذكما يقع عمى الدكؿ ،47نص المادة 
: ضبط سمككو أثناء اليجـك كتتمثؿ ىذه اإلجراءات في

. دمج القانكف الدكلي اإلنساني في برامج التدريب العسكرم*
. السعي مف أجؿ جعؿ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني جزء مف حياة الجندم اليكمية*
تدريب كتكعية الجندم حتى يتحمى بركح التمقائية في التصرؼ في الميداف رغـ الضغكطات التي *

. تكاجيو
.  رغـ أىكاؿ الحرب حتى يبقى ضميره يقظااعتبارجعؿ الركح اإلنسانية فكؽ كؿ *
. نشر الكعي بالعمؿ القتالي ككاجبات اإلنسانية بيف الجنكد كالقادة العسكرييف*
 قكانيف الحرب احتراـتحديد األفعاؿ المعتبرة جرائـ حرب كتكعية المقاتميف بيا كالعمؿ عمى *

. 2كأعرافيا

                                                           
 .1907 مف إتفاقية الىام التاسعة لسنة 3نص المادة - 1
محمد حمد العسبمي، القكاعد المشتركة لجرائـ الحرب بيف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كالقانكف الدكلي -2

 .29-28، ص 2009اإلنساني، الكصية المنتدل اإلسبلمي لمقانكف الدكلي اإلنساني، العدد الثالث، السنة الثانية 
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 ةتحكـ المرؤكسيف بزماـ السمط-2

 أخطاء مف شأنيا أف ارتكابيتعيف عمى القائد العسكرم التحكـ في مرؤكسييحتى يمكنيـ تجنب 
إال إذا كاف ، 1 لقكاعد الحرب كتكقيع الجزاء عند مخالفة التعميمات الصادرة منوانتياكاتتحدث 

الجندم عمى دراية تامة بأف ىذه األكامر مخالفة لما تنص عميو أحكاـ قانكف الحرب فيتعيف عميو 
.  عف تنفيذىااالمتناع

 عرض خططو عمى مستشاريف قانكنيف متخصصيف-3
 مف البرتكككؿ اإلضافي 82 يعد ىذا النظاـ مستحدث في القانكف الدكلي اإلنساني كقد حددتو المادة 

 االتفاقية كيتمخص دكر المستشاريف في تكعية كتنبيو القادة العسكرييف عند الحاجة عف القكاعد ،األكؿ
 بيا زمف النزاع مف أجؿ تجنب التعرض لؤلعياف المدنية ككذا السكاف االستعانةالتي يتكجب 

. 2المدنييف
 الكاجب إتباعيا مف طرؼ المياجـ االحتياطاتأىـ * ب

 مف طرؼ المياجـ اتخاذىا الكاجب االحتياطات مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى 57نصت المادة 
. مف أجؿ تفادم الخسائر في األشخاص كالممتمكات

د مياجمتو ليس ىدفا مدنيايمس باألشخاص الذيف تشمميـ الحماية االتأكد مف أف اليدؼ المر*1
 الدكلية كفئة األطفاؿ كالنساء كاألعياف الضركرية لبقاء السكاف عمى االتفاقياتالمنصكص عمييا في 

ذا ثار شؾ حكؿ العيف المراد مياجمتيا حكؿ ما إذا كانت ىدؼ عسكرم أك عيف ،قيد الحياة  كا 
 البلزمة لمتأكد مف طبيعة اليدؼ االحتياطات جميع يتخذمدنيةفإنو يتعيف عمى صاحب القرار أف 

تكاصمة في إدارة العمميات ـتبذؿ رعاية : " بقكليا1 فقرة 52محؿ اليجـك حسب ما حددتو المادة 

                                                           
 األسمحة، دكف ذكر دار استخداـمحمد شريؼ بسيكني، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني كالرقابة الدكلية عمى - 1

. 320، ص1999 ، طالنشر، مصر
. 203خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 2

تعمؿ األطراؼ السامية المتعاقدة دكما كتعمؿ أطراؼ النزاع :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى82تنص المادة - 
 لتقديـ المشكرة لمقادة العسكرييف عمى المستكل المناسب االقتضاءالمسمح عمى تأميف تكفر المستشاريف القانكنييف عند 

 كىذا الممحؽ كبشأف التعميمات المناسبة التي تعطى لمقكات المسمحة فيما يتعمؽ بيذا االتفاقياتبشأف تطبيؽ 
 ".المكضكع
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 التالية تتخذاالحتياطاتأف ، العسكرية مف أجؿ تفادم السكاف المدنييف كاألشخاص كاألعياف المدنية
: فيما يتعمؽ باليجكـ

:  قرار بشأنويتخذيجب عمى مف يخطط لميجـك أف -أ
أف يبدؿ ما في طاقتو عمميا لمتحقؽ مف أف األىداؼ المقرر مياجمتيا ليست أشخاصا مدنييف أك * 

 كلكنيا أىداؼ عسكرية في منطكؽ الفقرة الثانية مف ،أعيانا مدنية كأنيا غير مشمكلة بحماية خاصة
".   كمف أنو غير محظكر مياجمتيا بمقتضى أحكاـ ىذا البرتكككؿ52المادة 

 الكسائؿ كاألساليب المناسبة اختيار*
 كسائؿ اليجكـ ليست باألمر الييف ألف المياجـ يجد نفسو أماـ حتمية الخيار بيف اختيارإف مسألة 
 التي يمكف ليا أف تحدث نتائج بالعدك دكف أف تمحؽ أضرار باألعياف المدنية كلعؿ كالذخيرةاألسمحة 

. 1 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ52 مف المادة 2ذلؾ ما أشارت إليو الفقرة 
 عف شف أم ىجـك مف شأنو إلحاؽ خسائر باألركاح كاألعياف االمتناع*

 إذا ما تبيف لو أف ىذا اليجكـ مف شأنو إحداث أضرار بإلغائو يتعيف عمى مف يدير اليجـك القياـ 
: بقكليا عمى ىذه الحالة 57 مف المادة 3 كقد نصت الفقرة ،كبيرة باألعياف المدنية كالسكاف المدنييف

 قرار بشف أم ىجـك قد يتكقع منو بصفة عرضية أف يحدث خسائر في أركاح اتخاذ يمتنع عف فأ"
المدنييف أك إلحاؽ اإلصابة بيـ أك اإلضرار باألعياف مدنية أك أف يحدث خمطا مف ىذه الخسائر 

كاألضرار مما يفرط في تجاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلؾ اليجـك مف ميزة عسكرية مممكسة 
.  2"كمباشرة

لـ تحؿ ححتكجيو إنذار مسبؽ بكسائؿ مجدية في حالة اليجمات التي تمس السكاف المدنييف ما*2
ظركؼ تحكؿ دكف ذلؾ 

 التي تقع عمى المياجـ مف كاجب إعبلف االلتزامات إلى 1907أشارت الئحة الىام الرابعة لسنة 
 القصؼ ميتعيف عمى قائد الكحدات المياجمة قبؿ الشركع ؼ: " التي تنص عمى26الخصـ في المادة 

.  3" حاالت اليجـك عنكةباستثناءأف يبدؿ قصارل جيده لتحذير السمطات 

                                                           
 المستطاعة عند تخير االحتياطات جميع يتخذأف :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى57 مف المادة 2الفقرة - 1

 ...".كسائؿ كأساليب اليجـك مف أجؿ تجنب إحداث خسائر في أركاح المدنييف أك إلحاؽ إصابة بو
 . مف نفس البرتكككؿ3 فقرة 57المادة - 

 16شريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص - 3
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فاإلنذار المسبؽ يككف بغرض إخبلء المناطؽ السكنية المحايدة لؤلىداؼ العسكرية عف طريؽ اإلذاعة 
أك المنشكرات مف أجؿ إعطاء فرصة لممدنييف لممغادرة مف جية كحتى يتمكف القادة العسكرييف مف 

 أكردت 2 فقرة 57 غير أف المادة ، اإلنسانيةكاالعتباراتإيجاد تكازف بيف حتمية الضركرة العسكرية 
. 1 مفاده أف عنصر المفاجأة قد يتغمب لصالح الضركرة العسكرية أثناء اليجكـاستثناء

 ضد آثار اليجـك ة الكاجباالحتياطات* ج
 بجممة االلتزاـيمتـز طرفي النزاع سكاء كاف الطرؼ عرضة لميجـك أك الطرؼ اآلخرالذم يقكـ باليجـك 

 : مفسبيؿ ذلؾ البدفي  لتجنيب السكاف المدنييف كاألعياف المدنية مف آثار اليجكمكاالحتياطاتمف 
 تجنب إقامة األىداؼ المدنية بالقرب مف المناطؽ السكنية*1

تقـك أطراؼ : " مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ بقكليا"ب" فقرة 58 نصت عمى ىذا اإلجراء المادة 
 بالسكاف أك المكتظةتجنب إقامة أىداؼ عسكرية داخؿ المناطؽ -ب: النزاع قدر المستطاع بما يمي

". بالقرب منيا
 االتفاقياتكنظرا لممخاطر التي تسببيا إقامة األىداؼ العسكرية بالقرب مف المناطؽ السكنية سعت 

الدكلية إلى حث الدكؿ المتحاربة إلى إبعاد المنشآت العسكرية حتى ال يتضرر األفراد كاألعياف دكف 
 استخداـ بشرية أك كدركع المدنييف استعماؿ كما يمنع ،أف يككف لذلؾ عبلقة بالمجيكد الحربي

.   2سكاناتيـ كمدنيـ كمناطؽ عسكرية ألف ىذا السمكؾ ال مبرر لو في القانكف الدكلي
 السعي إلى إبعاد المدنييف مف المناطؽ المجاكرة لألىداؼ العسكرية* 2

يككف مف كاجب الدكلة التي تككف محبل لميجـك في كقت السمـ أف تمنع إقامة مكاقع كمنشآت 
 كما ال يمكنيا إنشاء مكاقع ،عسكرية بالقرب مف المناطؽ التي يتكاجد بيا السكاف كاألعياف المدنية

.  3دفاعية بالقرب منيـ
فمسؤكلية طرفي النزاع ال تقؼ عند حد التحكـ في األساليب كالكسائؿ التي مف شأنيا أف تحدث 

نما يتعيف عمييا أيضا إبعاد قدر اإلمكاف السكاف مف المناطؽ التي ،أضرار بالمدنييف كممتمكاتيـ  كا 

                                                           
. 206خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 1
 أم شخص محمي بحيث يجعؿ كجكده بعض استغبلؿال يجكز :"  جنيؼ الرابعة عمىاتفاقية مف 28تنص المادة - 2

". النقط أك المناطؽ بمنأل عف العمميات الحربية
. 341أحمد سي عمي، حماية األشخاص كاألمكاؿ في القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 3



 
 

241 
 

 كذلؾ عف طريؽ تكفير مبلجئ ،تككف محايدة لؤلىداؼ العسكرية حتى ال تككف عرضة لميجكـ
.  1كأماكف آمنة إليكائيـ

  الالزمة لحماية المدنييف كاألعياف المدنيةاتخاذاالحتياطات* 3
 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ أيف ألزمت أطراؼ 58 الفقرة األخيرة مف المادة االلتزاـنصت عمى ىذا 

 كافة اإلجراءات الممكنة لحماية المدنييف مف آثار النزاعات المسمحةكمف بيف ىذه باتخاذالنزاع 
. 2إنشاء مناطؽ آمنةكاإلجراءات إقامة مبلجئ لممدنييف 

 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ تعريض المدنييف كممتمكاتيـ لميجمات بمثابة 85 المادة اعتبرت كقد 
 الجسيمة االنتياكاتتعد األعماؿ التالية فضبل عمى :"  لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني بقكلياانتياؾ

 عف عمد مخالفة لمنصكص اقترفت جسيمة ليذا الممحؽ إذا  بمثابةانتياكات11المحددة في المادة 
: الخاصة بيا في ىذا الممحؽ كسببت كفاة أك أذل بالغا بالصحة أك بالجسد

.   جعؿ السكاف المدنييف أك األفراد المدنييف ىدفا لميجكـ-أ
شف ىجكـ عشكائي يصيب السكاف المدنييف أك األعياف المدنية عف معرفة بأف مثؿ ىذا اليجـك -ب

يسبب خسائر بالغة في األركاح أك إصابات باألشخاص المدنييف أك أضرارا لؤلعياف المدنية كما جاء 
".   57في الفقرة الثانية مف المادة 

 األسمحة استخداـحظر كتقييد : ثالثا
نظرا لمتطكر التكنكلكجي الذم أصبحت تعرفو كسائؿ حرب مف أسمحة متطكرة كمتنكعة التي تشكؿ 

 استخداـسعت الجيكد الدكلية إلى محاكلة كضع ضكابط تحكـ ،خطرا كبيرا عمى األشخاص كاألمكاؿ
ىذه الكسائؿ خاصة كأف تطكر ىذه األسمحة عمؽ مف غمكض التمييز بيف األعياف المدنية كاألىداؼ 

العسكرية، كأف أسمكب الحرب الجكية أصبح يفرض نفسو في النزاعات المسمحة فتقصؼ المدف 
ف كانت ىذه األسمحة مكجية ضد األىداؼ  كالمباني مما يجعميا حرب خارج القانكف حتى كا 

 .3العسكرية

                                                           
. 1977لسنة الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 58المادة - 1
. 209، ص السابؽخالد ركشك، المرجع - 2
. 130عكاشرية رقية، المرجع السابؽ، ص - 3
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 بعض استعماؿأماـ ىذا الخطر الذم أصبح ييدد المجتمع الدكلي بدأ التفكير في حظر كتقيد 
 األسمحة التي تحدث أضرار ال مبرر اعتبراستخداـ الذم 1868األسمحة مند إعبلف بيترسبكرغ سنة 

. 1ليا تعد محظكرة دكليا
 أسمحة تقميدية معينة يمكف استعماؿ حظر أك تقييد اتفاقية األمـ المتحدة اعتمدتكفي ىذا المجاؿ 

إال أف الجيكد الدكلية لـ تقؼ عند ىذا بؿ ، 19802 مفرطة الضرر أك عشكائية األثر سنة اعتبارىا
البرتكككؿ األكؿ ، بعض األسمحة منيااستخداـ  بشأف باالتفاقيةتـ تنظيـ عدة برتكككالت ممحقة 

نظرا لما تحتكيو ،ك ىذا 1980المنعقد في " إكس"الشظايا التي ال يمكف الكشؼ عنيا بأشعة بالخاص 
 كالبعض اآلخر يحتكم عمى رؤكس ، سامة كاليكرانيـك أك الزنؾكيماكيةىذه الشظايا مف مكاد 

 األلغاـ كاألشراؾ استعماؿ، أما البرتكككؿ الثاني متعمؽ بحظر كتقييد 3عنقكدية أك مكاد أخرل مشابية
 اتخاذاالحتياطات منو عمى 3 فقد أشارت المادة ،1996 الذم تـ تعديمو سنة كالنبائذالخداعية 

 المستطاعة لحماية االحتياطات جميع تتخذ:" البلزمة لحماية المدنييف مف أثر ىذه األسمحة بقكليا
 االحتياطات المستطاعة ىي كاالحتياطاتالمدنييف مف آثار األسمحة التي تنطبؽ عمييا ىذه المادة 

 عمميا مع مراعاة جميع الظركؼ السائدة في ذلؾ الكقت بما في ذلؾ اتخاذىاالعممية أك الممكف 
:  اإلنسانية كالعسكرية كتشمؿ ىذه الظركؼ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصراالعتبارات

أثر األلغاـ في األجميف الطكيؿ كالقصير عمى السكاف المدنييف المحمييف طكاؿ مدة كجكد حقؿ -
. األلغاـ

. (مثبل األسيجة كالعبلمات كالتحذير كالرصد)التدابير الممكنة لحماية المدنييف -
مكانية - . استعماليامدل تكافر خيارات بديمة كا 
". الضركرة العسكرية لحقؿ األلغاـ في األجميف الطكيؿ كالقصير-

 الذم عرؼ في المادة 1980أما البرتكككؿ الثالث الخاص بحظر كتقييد األسمحة المحرقة لسنة 
 مصمـ أك مصممة في المقاـ األكؿ ذخيرةأم سبلح أك : "األكلى منو السبلح المحرؽ عمى أنو

إلشعاؿ النار في األشياء أك لتسبيب حركؽ لؤلشخاص بفعؿ الميب أك الحرارة أك مزيج مف الميب 

                                                           
. 66عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 1
 مفرطة الضرر أك عشكائية األثر المنعقدة اعتبارىا أسمحة تقميدية معينة يمكف استعماؿ حظر أك تقييد اتفاقية- 2

. 1980 أكتكبر 10 بجنيؼ في
. 149خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 3
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 البرتكككؿ الرابع بشأف أسمحة ، ككذا"كالحرارة المتكلديف عف تفاعؿ كيماكم لمادة تطمؽ عمى اليدؼ
. 19951الميزر المعمية سنة 

 خطكرة األسمحة الحديثة عمى صحة األشخاص كما تكلده مف آالـ كاألسمحة النككية كالجرثكمية أماـ
 مبدأ حظر ىذه األسمحة قاعدة عرفية كذكرت كاعتبرت 1996تدخمت محكمة العدؿ الدكلية سنة 

 األسمحة التي تسبب لممقاتميف قدرا مف األذل أك تزيد مف شدة استخداـبناء عمى ذلؾ يحظر :" أنو
.     2"معاناتيـ ببل فائدة أكبر مف القدر الذم ال يمكف تجنبو لتحقيؽ األىداؼ العسكرية المشركعة

فمحكمة العدؿ الدكلية لـ تحدد بصفة صريحة مدل مشركعية األسمحة النككية مف عدميا خاصة 
كأنيا أقرت إمكانية المجكء إلى األسمحة النككية في حالة الدفاع الشرعي حسب ما ينص عميو ميثاؽ 

.  3األمـ المتحدة
 األسمحة الفتاكة التي تمس بالمدنييف بالدرجة استعماؿرغـ الجيكد الدكلية الرامية إلى تقييد كحظر 

 فإف مسألة ىذه األسمحة الزالت مفتكحة خاصة كأف الدكؿ تستعمميا بقكة في نزاعاتيا الدكلية ،األكلى
كمف تـ اإلنسانية، إال أف عنصر النصر كالتكسع يتغمب عمى مبدأ ، عنياالمترتبةرغـ الخسائر الكبيرة 

. البد مف البحث عف سبؿ أخرل عميا تكفر الحماية لممدنييف أثناء النزاعات المسمحة
 االنتقاميةحظر األعماؿ : الفرع الثاني

 عمى أم مف اعتداءلجكء أحد أشخاص القانكف الدكلي العاـ متى كقع " االنتقاميةيقصد باألعماؿ 
 القكة المسمحة في مكاجية استخداـحقكقو المشركعة مف قبؿ شخص آخر لمنظاـ القانكني الدكلي إلى 

 تككف في حالة قياـ الدكلة االنتقاـ فأعماؿ ،" الدكليةانتياكيبللتزاماتوىذا األخير بغية ردعو عف 
المتحاربة بخرقيا لقاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ كمف تـ يسمح العرؼ الدكلي لمدكلة المتضررة 

ال تحكؿ الفعؿ الصادر عنيا إلى االعتداءمف ىذه األعماؿ الدفاع عف نفسيا بنفس درجة  .  4انتقاـ كا 

                                                           
. 531 -516، ص  السابؽشريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع- 1
. 67عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 2
 حكؿ مشركعية استخداـ األسمحة النككية أك التيديد بو 8/07/1996فتكل محكمة العدؿ الدكلية الصادرة بتاريخ - 3

 حيث طمبت فيو 1994 ديسمبر 15 في 49/75 القرار رقـ 49اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دكرتيا 
ىؿ يجكز " مف ميثاؽ األمـ المتحدة مف محكمة العدؿ الدكلية إصدار فتكل بشأف المسألة التالية 96/1بمكجب المادة 

 " التيديد باألسمحة النككية أك استخداماتيا في أم ظرؼ مف الظركؼ يككف مسمكحا بو بمكجب القانكف الدكلي؟
. 162، المرجع السابؽ، ص خالد ركشك- 
. 64 ص  الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ،عمر سعد اهلل،- 4
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إال أف نصكص القانكف الدكلي اإلنساني حظرت ىذا النكع مف األفعاؿ بشكؿ صريح ككاضح بمكجب 
 مف الجرحى أك االقتصاصتحظر تدابير :" جنيؼ األكلى التي تنص عمىاتفاقية مف 46نص المادة 

 48المادة كذا ك" أكالمباني أكالميمات التي تحمييااالتفاقيةالمرضى أك المكظفيف الذيف تحمييـ ىذه 
. 3 الرابعةاالتفاقية مف 33كالمادة ، 2 الثالثةاالتفاقية مف 13كالمادة ، 1 جنيؼ الثانيةاتفاقيةمف 

 ضد الفئات المحمية كأفراد االنتقاـحظر أعماؿ ضح تم جنيؼ األربعة اتفاقياتمف خبلؿ نصكص 
ىذا إال أف ، 4 كمف تـ يككف الدفاع حؽ مشركع بأية كسيمة،الخدمات الطبية أك المدنية كالصحفييف

 البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة اعتمده األمر الذم ،األشخاص دكف األعياف المدنيةالحظر شمؿ 
ال تككف األعياف المدنية محبل لميجـك أك ليجمات :"  منو التي تنص عمى52 في نص المادة 1977

". الردع كاألعياف المدنية ىي كافة األعياف التي ليست أىدافا عسكرية
 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ إال أنيا لـ تكرد معنى 52رغـ الحماية التي نصت عمييا المادة 
النص عمى غمكض  مما يجعؿ المصطمح غامض مف جية ك،ىجمات الردع بشكؿ كاضح كصريح

 مف قبؿ استيداؼىجمات الردع كاف جد مختصر مما يقمؿ مف أىميتيا كقيمتيا كيجعميا أكثر 
قد عززت الحماية العامة لؤلعياف المدنية ؼأما الفقرة الثانية مف نفس البرتكككؿ ، األطراؼ المتنازعة

 لذلؾ تعتبر مدنية ،في حالة ما إذا ثار شؾ حكؿ ما إذا كانت العيف المستيدفة مدنية أك عسكرية
.  5تسرم عمييا الحماية المنصكص عمييا في قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

 مف قبيؿ جرائـ الحرب بعد الحرب العالمية الثانية فتكبع األلمانييف عما االنتقاـ أعماؿ اعتبرت  كما 
 كمف تـ حددت الشركط العامة لمجكء إلى ،قامكا بو ضد السكاف المدنييف في فرنسا كىكلندا كبمجيكا

:  كالتي نجمميا فياالنتقاميةاألعماؿ 
 .كجكد عمؿ سابؽ غير مشركع*

                                                           
 مف الجرحى أك المرضى أك الغرقى أك المكظفيف االقتصاصتحظر تدابير :"  جنيؼ الثانيةاتفاقية مف 47المادة - 1

".  أك السفف أك الميمات التي تحمييااالتفاقيةالذيف تحمييـ ىذه 
يجب حماية أسرل الحرب في جميع األكقات كعمى األخص ضد :"  جنيؼ الثالثةاتفاقية مف 13تنص المادة - 2

. جميع أعماؿ العنؼ أك التيديد كضد السباب كفضكؿ الجماىير
 ". مف أسرل الحرباالقتصاصكتحظر تدابير 

ال يجكز معاقبة أم شخص محمي عف مخالفة لـ يقترفيا ىك :"  جنيؼ الرابعةاتفاقية مف 33تنص المادة - 3
. شخصيا، تحظر العقكبات الجماعية كبالمثؿ جميع تدابير التيديد أك اإلرىاب

. 316خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص -4
 .1977 الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ52المادة - 5
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. عجز الدكلة التي كقع عمييا الفعؿ الضار أف ترد بمثمو بكسائؿ أخرل مماثمة*
. قياـ الدكلة باإلنذار لكف دكف نتيجة*
.  1النسبية مع العمؿ غير المشركع الذم تأتي كرد عميو*

 الحماية الخاصة لألعياف المدنية أثناء النزاعات المسمحة : المطمب الثالث
 بيا األعياف المدنية زمف النزاعات المسمحة الدكلية كغير حظيتباإلضافة إلى الحماية العامة التي 

 المجنة الدكلية لمصميب األحمر ككذا الدكؿ المشاركة في المؤتمر الدبمكماسي لتطكير ارتأتدكلية اؿ
 نظرا لطبيعتيا ككظيفتيا خاصة ،القانكف الدكلي اإلنساني ضركرة تكفير حماية خاصة لبعض األعياف

. كأف اليجكـ عمييا يشكؿ ضررا لمسكاف المدنييف
 جنيؼ األربعة كبرتكككلييا الممحقيف إلى إضافة حماية خاصة ألنكاع محددة اتفاقياتلذلؾ سعت 

 كالمنشآت التي تحتكم ، األعياف ذات القكل الخطرةالمدنييف ككذاكاألعياف التي ال غنى عنيا لبقاء 
 إذ ال يمكف أف تككف محبل لميجـك ،السدكد كمحطات تكليد الطاقة الكيربائيةمثؿ عمى عناصر خطرة 

ف كانت أىدافا عسكرية كأماكف العبادة كالثقافة كالبيئة الطبيعية كسنحاكؿ دراسة كتحميؿ ىذه ، 2حتى كا 
:    الحماية مف خبلؿ الفركع التالية

 بسبب طبيعتيا  لالعتداءاألماكف الغير قابمة : الفرع األكؿ
إف حياة اإلنساف مرتبطة بكجكد مجمكعة مف المككنات التي ال يستطيع العيش بدكنيا خاصة في فترة 
النزاعات المسمحة، أيف تتعرض ىذه األماكف لمتخريب كالتيديـ مما يؤثر عمى حياة المدنييف كمف بيف 

 :األماكف التي خصتيا االتفاقيات الدكلية بحماية خاصة ما يمي
األعياف التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف : أكال

 تجسدتالجيكد الدكلية في مجاؿ الحماية الخاصة باألعياف المدنية مف خبلؿ إعداد البرتكككؿ 
 ىذه األعياف بالحماية حظيتاإلضافي األكؿ الخاص بالحماية أثناء النزاعات المسمحة الدكلية، كما 

 مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني التي 27دكلية بإقرار نص المادة اؿأثناء النزاعات المسمحة غير 
. 3"الحماية  ىذه  بتعزيز14 المادة اىتمتحظرت تكجيو اليجمات ضد ىذه األعياف في حيف 

                                                           
. 65 المرجع السابؽ، ص  الممتمكات المحمية،عمر سعد اهلل،- 1
 . اإلضافي األكؿالبرتكككؿمف  56المادة - 2
يحظر تجكيع المدنييف كأسمكب مف أساليب القتاؿ كمف :" عمى1977الثاني مف البرتكككؿ اإلضافي 14المادة نصت- 3

تـ يحظر تكصبل لذلؾ مياجمة أك تدمير أك نقؿ أك تعطيبلألعياف أك المكاد التي ال غنى عنيا لبقاء السكاف المدنييف 
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 مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني يتضح أف المكاد الضركرية لبقاء المدنييف 14 مف خبلؿ نص المادة 
نما تتعداىا إلى مكاد أخرل ذات طبيعة الغذائيةعمى قيد الحياة ال تقتصر عمى المكاد   فحسب كا 

 ريحظ: "بقكليا 24 الىام في نص المادة اتفاقية كىك ما أكدت عميو ،خاصة كالمبلبس كاألغطية
. 1" الضركرات العسكريةتقتضيو عمى أمبلؾ العدك إال إذا كانت استيبلءإتبلؼ أك 

 فإذا تـ تدمير المحاصيؿ الزراعية أك حرؽ األراضي الفبلحية أك زرع األلغاـ فييا مف أجؿ منع 
 كمف ثـ تجب مسائمة الدكؿ ، ليذا الحظرانتياؾ مف طرؼ المدنييف فإف ذلؾ يشكؿ استخداميا

 اتفاقية مف 146 المادة اعتبرتوالمتسببة في ذلؾ بسبب عنصر اإلجراـ الذم تنطكم عميو، كىذا ما 
. 2" جسيـ بحؽ األشخاص أك الممتمكاتانتياؾيعد مخالفة كؿ : "الرابعة مخالفة بقكليا" جنيؼ"

 رغـ أنيا ال تشكؿ أىداؼ عسكرية، االستيبلءفالممتمكات المدنية معرضة في كؿ األحكاؿ لمتدمير ك
ذلؾ أف الغارات التي يشنيا العسكرييف ضد األىداؼ العسكرية تمس ال محالة بالمدنييف ك تسبب ليـ 

 البلزمة مف االحتياطات جميع ذ نص البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى كجكب أخا لذ،أضرار عارضة
 أما في النزاعات المسمحة الداخمية فمـ يتعرض ليا البرتكككؿ ،أجؿ التقميؿ مف حدة الخسائر المدنية

اإلضافي الثاني رغـ المحاكالت المبذكلة مف قبؿ كفكد دكؿ العالـ الثالث أثناء المؤتمر الدبمكماسي 
ال إ مف أجؿ تعميـ الحماية المقررة لؤلعياف المدنية عمى شتى أنكاع النزاعات المسمحة، 1977لسنة 

. 3 معظـ الدكؿ عميياالعتراضأف ىذه الجيكد باءت بالفشؿ 
 كاالستيبلء قد تتعرض لمتدمير االقانكف الدكلي اإلنساني ليذه األعياف إال أنوىاكفرالتي رغـ الحماية ك

: في حاالت محددة كالمتمثمة في
 محؿ الحماية المخصصة بصفة مباشرة ألفراد القكات المسمحةكمف ثـ الغذائيةإذا كانت المكاد *1

 مف البرتكككؿ 54 حسب ما نصت عميو المادة استيدافياتعتبر مف ممحقاتيـ العسكرية فيجكز 
ال يطبؽ الحظر الكارد في الفقرة الثانية عمى ما يستخدمو الخصـ مف :" اإلضافي األكؿ عمى أنو

". زاد ألفراد قكاتو المسمحة كحدىـ-أ: األعياف كالمكاد التي تشمميا الفقرة

                                                                                                                                                                             

 كالمناطؽ الزراعية التي تنتجيا كالمحاصيؿ كالماشية كمرافؽ مياه الشرب الغذائيةعمى قيد الحياة كمثاليا المكاد 
. كشبكاتيا كأشغاؿ الرم

. 394زىرة اليياض، المرجع السابؽ، ص - 1
. 1949 جنيؼ الرابعة لسنة اتفاقية مف 146نص المادة - 2
. 399، ص نفسوزىرة اليياض، المرجع - 3
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 فبالرغـ مف أف المكاد الضركرية جزء مف األعياف التي تشمميا الحماية أثناء النزاع المسمح إال أف 
 مف قبؿ لبلستعماؿ متى كانت مخصصة لبلستيداؼ ىذه المكاد قابمة اعتبرالقانكف الدكلي اإلنساني 

كىذا ما 1 إال أف األطراؼ المتنازعة قمما تمتـز بيذه القكاعداستيدافيا،القكات المسمحة كمف تـ يجكز 
 المكاردكشفت عنو الممارسات الدكلية أثناء الحرب األىمية في اليمف عندما دمرت المنشآت كأتمفت 

الذم تتجمع فيو " بئر ناصر" كالصكاريخ خاصة بالقذائؼ" عدف"المائية التي كانت مكصمة بمحافظة 
 عمى البئر كقطع المياه عمى جميع المناطؽ التي تزكد االستيبلءالمياه األمر الذم أدل بالعدك إلى 

 .2بو مما عرض سكاف المنطقة لميبلؾ نتيجة العطش الشديد
 نص البرتكككؿ اإلضافي األكؿ العسكرييف، حيث ىذه الممتمكات ككسيمة لمساعدة استعممتمتى *2

ف لـ يكف زادا فدعما مباشرا لعمؿ عسكرم : " عمى أنو3 فقرة 54عمى ىذه الحالة في نص المادة  كا 
شريطة أال تتخذ مع ذلؾ حياؿ ىذه األعياف كالمكاد في أم حاؿ مف األحكاؿ إجراءات قد يتكقع أف 
تردع السكاف المدنييف بما ال يغني عف مأكؿ كمشرب عمى نحك يسبب مجاعتيـ أك يضطرىـ إلى 

". النزكح
 عمى القاعدة العامة التي تقتضي حظر تكجيو اليجمات عمى ىذه األعياف استثناء تعد ىذه الحالة 

غير أف الضركرة الحربية تجيز ذلؾ شرط أف تككف ىذه األعياف ذات صمة مباشرة بدعـ أفراد القكات 
 ال يمس بالسكاف المدنييف أك يتسبب في تجكيعيـ أك ىبلكيـ كحتى في ىذه استيدافياالمسمحة كأف 

 المدنييف بالمكاد الضركرية استفادة البلزمة مف أجؿ ضماف االحتياطات جميع ذالحالة البد مف أخ
 .3إلخ....كالماء كاألكؿ 

إذا قاـ الطرؼ المتحارب بتدمير الممتمكات المكجكدة عمى أراضيو بشرط كجكد الضركرة العسكرية *3
 مف المادة 5 الفقرة ق أجازت، كىك ماككانت ىذه المكاد تشكؿ خطرا عمى الطرؼ اآلخر في حاؿ بقائيا

يسمح مراعاة لممتطمبات الحيكية ألم طرؼ بأف :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ التي تنص عمى54
يضرب طرؼ في النزاع مف أجؿ الدفاع عف إقميمو الكطني ضد الغزك بأف يضرب طرؼ النزاع 

                                                           
. 278رقية عكاشرية، المرجع السابؽ، ص - 1
فراس زىير جعفر الحسيني، الحماية الدكلية لمكارد المياه كالمنشآت المائية أثناء النزاعات المسمحة منشكرات - 2

. 169-168، ص 2009الحمبي الحقكقية، ط 
. 331خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 3
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صفحا عف الخطر الكارد في الفقرة الثانية في نطاؽ مثؿ ذلؾ اإلقميـ الخاضع لسيطرتو إذا أممت ذلؾ 
 ."ضركرة عسكرية ممحة

 بالقكاعد الخاصة بالحظر عمى األعياف االلتزاـأجازت الفقرة الخامسة لطرفي النزاع عدـ      كما 
 الذم االستثناء ىذا ،السابقة متى كانت حالة الضركرة العسكرية الممحة مف أجؿ الدفاع عف اإلقميـ

. لدكلة المعتدل عمييا مف طرفاتحديد حالة الضركرة مف عدميابشرط  محكـك 54حددتو المادة 
نما جاءت عمى سبيؿ المثاؿ كىك ما يستشؼ  ىذه المكاد كاألعياف المذككرة لـ ترد بصفة حصرية كا 

 ذلؾ أنو ال مانع مف كجكد مكاد أخرل ذات أىمية كبيرة في حياة المدنييف لكمثاليا كمعفمف عبارة 
تشمميا الحماية المنصكص عمييا في البرتكككؿ حتى كلك ظيرت ىذه المكاد بعد صدكر ىذا 

. 1البرتكككؿ
 األشغاؿ اليندسية كالمكاقع الخطرة ذات األىمية الخاصة : ثانيا
 القانكف الدكلي اإلنساني بحماية المنشآت ذات القكل الخطرة ألف تدميرىا أك ىبلكيا يعرض حياة اىتـ

 األشغاؿ 1977 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 56 كعرفت المادة ،السكاف المدنييف لمخطر
تككف األشغاؿ اليندسية أكالمنشآت التي :" اليندسية ككذا المنشآت ذات القكل الخطرة عمى أنيا

تحتكم قكل خطرة أال كىي السدكد كالجسكر كالمحطات النككية لتكليد الطاقة الكيربائية محبل 
". لميجكـ
 في تعريفيا ليذه األعياف عمى معيار التعداد كتصنيؼ المنشآت التي ال يمكف 56 المادة اعتمدتفقد 

. 2أف تككف محبل لميجـك العسكرم كىي السدكد كالجسكر كالمحطات النككية المكلدة لمطاقة الكيربائية
 كلعؿ حظر اليجـك العسكرم عمى ىذه المنشآت الخطرة راجع إلى اآلثار السمبية كالخطيرة التي 

 كالتمكث البيئي الناجـ عف تدمير المحطات النككية أك ،3تصيب حياة السكاف المدنييف كممتمكاتيـ
 السدكد فتحدث ىبلؾ بحياة المدنييف كممتمكاتيـ العامة انييارحدكث فيضانات كبيرة نتيجة 

نص البرتكككؿ لذا نتيجة لممخاطر الكبيرة التي تنتج عف مياجمة ىذه األماكف الخطرة 4كالخاصة
: تتمثؿ فيليذه األعياف  عمى حماية إضافية 56اإلضافي األكؿ في المادة 

                                                           
. 151رقية عكاشرية، المرجع السابؽ، ص - 1
. 335، ص  المرجع السابؽأحمد سي عمي، حماية األشخاص كاألمكاؿ في القانكف الدكلي اإلنساني،- 2
. 102عمر إسماعيؿ سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 3
. 146، ص السابؽمالؾ منسي صالح الحسيني، المرجع - 4
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 قكل انتشارسبب بحظر المساس بالمنشآت القريبة مف األىداؼ العسكرية ألف اليجـك عمييا -1
 1خطرة تؤدم بيالؾ السكاف المدنييف

 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ أف األعياف كالمنشآت ال يمكف أف تككف محبل 56 المادة اعتبرت
لميجـك العسكرم حتى كلك كانت أىدافا عسكرية نظرا لمخطكرة كالخسائر التي يمكف أف تنتج عف ىذه 

: 2 إال أف ىذا الحظر يعتبر ممكنا إذا تكافرت الشركط التالية تتمثؿ في،المنشآت إذا ما تـ تدميرىا
. أف تستخدـ ىذه المنشآت بصكرة فعالة كمباشرة دعما لمعمميات العسكرية*
. إذا لـ تكجد كسيمة أخرل غير اليجكـ عمى ىذه المنشآت*

 مف البرتكككؿ اإلضافي يقـك عمى أساس مبدأ التناسب بيف 56 فالحظر المنصكص عميو في المادة 
، خاصة كأف معظـ الدكؿ المتنازعة ال تحتـر ىذه الشركط  اإلنسانيةكاالعتباراتالضركرة العسكرية 

 .كمف تـ يجب أف تقؼ الضركرات العسكرية أماـ االعتبارات اإلنسانية
 المنشآت الخطرة كالسدكد كمحطات تكليد الطاقة الكيربائية كالجسكر لغير استخداـإذا تـ -2

  الطبيعي بؿ دعما لمقكات العسكرية بشكؿ منتظـ كمباشراستعماليا
 عمى المنشآت التي تحتكم عمى االعتداءحظر البرتكككؿ اإلضافي األكؿ بصكرة صريحة كمباشرة 

قكل خطرة إذا كانت تقدـ خدمات بصكرة منتظمة كمباشرة لمعمميات العسكرية فالجسكر كالسدكد تعتبر 
 .3استيدافيا أما إذا خصصت لمخدمة العسكرية جاز ،أعياف مدنية بحسب طبيعتيا

في حاؿ تعرض ىذه المنشآت اليندسية أك المنشآت ذات القكل الخطرة إلى أم ىجـك عسكرم البد 
ا منع ذ، ؿ4 المناسبة مف أجؿ درء المخاطر الناجمة عف مثؿ ىذه المكاداالحتياطات جميع اتخاذمف 

 إال في حالة ما إذا كانت ،البرتكككؿ اإلضافي األكؿ إقامة منشآت عسكرية قريبة مف ىذه األشغاؿ
، كحتى يتسنى معرفة ىذه المنشآت 5ىذه المكاقع العسكرية منشأة بغرض الدفاع عف مصالحيا

                                                           
. 401زىرة اليياض، المرجع السابؽ، ص - 1
فيما يتعمؽ باألىداؼ العسكرية األخرل الكاقعة عند ىذه األعماؿ اليندسية أك :" ج عمى/2 فقرة 56تنص المادة -2

 ا في دعـ العمميات العسكرية عمى نحك منتظـ كىاـ كمباشر ككاف مثؿ ىذاستخدمتالمنشآت أك عمى مقربة منيا إذا 
".   اليجـك ىك السبيؿ الكحيد المستطاع إلنياء مثؿ ىذا الدعـ

. 334خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 3
. 103عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 4
. 1977 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ المؤرخ في 5 فقرة 56نص المادة - 5
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المحمية البد مف التعرؼ عمى العبلمة الخاصة بيـ كالمتمثمة في ثبلث دكائر برتقالية زاىية تكضع 
.  1عمى المحكر ذاتو

 عمى 1977دكلية نص البرتكككؿ اإلضافي الثاني لسنة اؿ أما في حالة النزاعات المسمحة غير 
ال تككف األشغاؿ "  كالتي جاء فييا 16حماية مماثمة لممنشآت ذات القكل الخطرة في نص المادة 

اليندسية كالمنشآت التي تحتكم عمى قكل خطرة أال كىي السدكد كالجسكر كالمحطات النككية لتكليد 
الطاقة الكيربائية محبل لميجـك حتى كلك كانت أىدافا عسكرية إذا كاف مف شأف ىذا اليجـك أف 

 فالحماية المنصكص عمييا ،" قكل خطرة ترتب خسائر فادحة بيف السكاف المدنييفانطبلؽيتسبب في 
في البرتكككليف اإلضافييف مرىكنة بمدل تعرض السكاف المدنييف لمخسائر، فإذا كاف اليجـك عمى 
ىذه المكاقع كالمنشآت ال ينتج خسائر فادحة بالسكاف المدنييف فإنو مشركع كتقدير الخسائر مرىكف 

. 2بمدل حسف النية
 مما قد تؤدم ىذه ، إال أف التطكر العممي كالتكنكلكجي لمكسائؿ ك المكاد الخطرة في تزايد مستمر

 آبار النفط قد يؤدم فاستيداؼالمكاد إلى خطكرة أكبر مف تمؾ التي تحدثيا محطات تكليد الكيرباء، 
 المصانع استيداؼإلى تمكث الجك ك تعرض األطفاؿ المدنييف إلى أمراض مزمنة كفتاكة ، كما أف 

 األمر الذم يدفعنا إلى القكؿ أف ،المنتجة لممكاد السامة يعرض ىك اآلخر حياة المدنييف إلى اليبلؾ
تحديد المكاد الخطرة بصفة حصرية يقيد مف الحماية الممنكحة لممدنييف بمكجب قكاعد القانكف الدكلي 

 اختراعاإلنساني، إذ مف األجدر أف تككف ىذه المكاد المذككرة عمى سبيؿ المثاؿ حتى يككف كؿ 
. عممي محبل لميجـك ك حماية لممدنييف في الكقت ذاتو

" البحرية كالجكية"أعياف المالحة : ثالثا
إف الحماية التي كفرتيا نصكص القانكف الدكلي ألعياف المبلحة تنكعت بيف حماية األعياف البحرية 

 :كاألعياف الجكية كتتمثؿ ىذه الحماية في
أعياف المالحة المدنية البحرية *  أ

 حظيت الممتمكات البحرية كالجكية بحماية خاصة أثناء النزاعات المسمحة، إال أف الحرب تختمؼ 
بيف ما إذا كانت بحرية كقصؼ المكانئ بالغكاصات كالمدافع البحرية كبيف ما إذا كانت الحرب جكية 

 كسيمة حربية متى كانت تابعة لمقكات العسكرية لدكلة باعتبارىا كتعد السفينة ،تتـ عف طريؽ الطائرات
                                                           

. 103، ص نفسوعمر إسماعيؿ سعد اهلل،المرجع - 1
. 184-183فراس زىير جعفر الحسيني، المرجع السابؽ، ص - 2
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ما كتحمؿ الشارة التي تحدد جنسيتيا، كبذلؾ تختمؼ عف السفف المدنية التي تككف مخصصة لممبلحة 
كحتى تعتبر السفينة الحربية ىدؼ عسكرم ، 1 تجارم أك مدني محضاستعمالياالبحرية فقط كيككف 

: البد مف تكافر العناصر التالية
 االستيداؼ مف االستثناء شركط احتراـعدـ -

 مف دليؿ ساف ريمك بشأف القانكف الدكلي المطبؽ في النزاعات المسمحة في البحار 48نصت المادة 
 السممي ليذه ،كاالستخداـعمى الشركط الكاجب عمى السفف التقيد بيا حتى ال تككف ىدفا عسكريا

 السفف في عدـ التقيد بيذه الشركط فاستمرار ألكامر التفتيش كالكقؼ كالتنحي، كاالمتثاؿالسفف 
.  2يعرضيا لميجكـ

 
 
  قكاعد المياه المحايدةانتياؾ-

 أطراؼ النزاع نظاـ المياه المحايدة يجعؿ الدكلة األخرل عرضة لميجـك مف أجؿ الرد عمى انتيؾإذا 
 كيككف ذلؾ بعد إنذار الطرؼ المعتدم كمنح ميمة كافية لمكؼ عف ىذا ، الكاقعة عمييااالنتياكات
. 3االنتياؾ

مطابقة السفف التجارية اليدؼ العسكرم -
كما أف تحكيؿ ، 4لبلستيداؼإذا تكافرت السفف التجارية عمى شركط اليدؼ العسكرم يجعميا عرضة 

السفف التجارية التي تعتبر أعياف مدنية إلى سفف حربية يجعميا أىدافا عسكرية كيعتبر طاقميا 
. 5مقاتميف كليسكا أشخاص مدنييف

 القياـ بأنشطة خاصة بالعمميات الحربية- 
                                                           

. 328المرجع السابؽ، ص حماية األشخاص كاألمكاؿ في القانكف الدكلي اإلنساني، أحمد سي عمي، - 1
 مف اليجـك 47 السفف الكارد ذكرىا في الفقرة تستثنى: " عمى 1994 مف دليؿ ساف ريمك لسنة 48تنص المادة - 2

.  بطريقة سميمة في كظيفتيا العاديةاستخدمت*أ:فقط إذا
.  األمر ذلؾاقتضىخضعت لتحديد اليكية كالتفتيش إف *ب
"  األمر ذلؾاقتضىلـ تعرقؿ عف قصد حركات المقاتميف كلبت أكامر الكقؼ أك التنحي عف طريقيا إف *ج
. 644شريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص - 
.329 المرجع السابؽ، ص حماية األشخاص كاألمكاؿ في القانكف الدكلي اإلنساني،أحمد سي عمي،-  3

 

. 75أبك الخير أحمد عطية، حماية المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة، المرجع السابؽ، ص - 4
. 164 ص  المرجع السابؽ،كثائؽ كآراء،" عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي اإلنساني- 5



 
 

252 
 

 مباشرا بالمجيكد الحربي كنقؿ الجنكد أك التزكد ارتباطا إف قياـ السفف المدنية بأعماؿ ترتبط 
 كمف تـ تعتبر أىداؼ ، التي حددىا دليؿ ساف ريمكاالستثناءباألسمحة يجعميا تخرج مف دائرة 

. 1 مف قبؿ العدكلبلستيداؼعسكرية قابمة 
أعياف المالحة المدنية الجكية * ب

 فإذا ما تكافر في الطائرة ،2تعتبر الطائرة مدنية متى كانت مستعممة في أغراض خاصة أك تجارية
: ػالمدنية شركط الطائرة الحربية جعميا ىدؼ عسكرم إذا قامت ب

 حدد دليؿ ساف ريمك شركط تحكؿ الطائرة المدنية  حيثالقياـ بأنشطة تدخؿ في النشاط العسكرم-
 كالقياـ بأعماؿ حربية مثؿ زرع األلغاـ، نقؿ الجنكد كمعداتيـ استيدافياإلى طائرة عسكرية يمكف 

 ،الحربية، اإلسياـ بصفة مباشرة كمتكاصمة في األعماؿ العسكرية، تزكيد الطائرات الحربية بالكقكد
 لؤلنشطة التالية أف تحكؿ طائرات العدك المدنية إلى زيجك: "فييا جاء 63كىك ما حددتو المادة 

: أىداؼ عسكرية
قياميا بأعماؿ حربية لحساب العدك مثؿ زرع األلغاـ أك كسحيا أك تركيب أجيزة تسمح بالتنصت - 

 طائرات مدنية أخرل أك اعتراض األصكات أك المشاركة في الحرب اإللكتركنية أك التقاطأك تضمف 
. مياجمتيا أك تزكيد القكات المعادية بمعمكمات عف األىداؼ

عمميا كطائرات مساعدة لمقكات المسمحة المعادية بنقؿ جنكد أك معدات عسكرية مثبل أك بإمداد -
. 3"طائرات عسكرية بالكقكد

المتمثمة في عدـ خضكعيا ،  الطائرة المدنية ألكامر الخصـاستجابة حالة عدـ 57أضافت المادة    ك
 إال إذا قامت ىذه استيدافيا أما بالنسبة لمسفف كالطائرات المحايدة فبل يمكف ،لعمميات التفتيش كالرقابة

. 4األخيرة بأعماؿ تضر بالعدك
فالطائرة المدنية التي تستخدـ ألغراض تجارية أك خاصة تختمؼ عف الطائرة الحربية المخصصة 
لخدمة القكات المسمحة لدكلة ما كيقكدىا أحد أفراد قكاتيا كيمتـز طاقميا بقكاعد النظاـ العسكرم 

                                                           
. 343خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 1
. 114عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 2
 مف دليؿ ساف ريمك بشأف القانكف الدكلي المطبؽ في النزاعات المسمحة في البحار المعد مف طرؼ 63المادة - 3

القانكنييف الدكلييف كالخبراء البحرييف الذيف دعاىـ إلى االجتماع المعيد الدكلي لمقانكف الدكلي اإلنساني في جكاف 
1994 .

 .344، ص السابؽخالد ركشك، المرجع -4
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 كغيرىا، كيجكز لمدكلة أف تحكؿ طائراتيا االستكشاؼكتحمؿ عبلمة الدكلة التابعة ليا ككذا طائرات 
فتخضع الطائرات المدنية لمحماية المقررة بمكجب قكاعد كأحكاـ 1المدنية لخدمة القكات المسمحة

 ك كذا البركتكككؿ 1949 جنيؼ لسنة كاعتبرتاتفاقية أىداؼ مدنية، باعتبارىاالقانكف الدكلي اإلنساني 
.  ىدفيا المدنيباعتبار الطائرات الطبية محمية 1977اإلضافي األكؿ لسنة 

البيئة الطبيعية : رابعا
يقصد بالبيئة الطبيعة كؿ المظاىر الخارجية التي ال دخؿ إلرادة اإلنساف بإحداثيا كىي نكعاف بيئة 

 كالبيئة الطبيعية المشيدة ىي ،طبيعية ال دخؿ لئلنساف في إحداثيا كالبحار كالصحارم كالتضاريس
ضافات بما  إقامة مؤسسات كمناطؽ صناعية ؾ الحاجة تقتضيوالتي أدخؿ اإلنساف عمييا تحسينات كا 
. 2كزراعية كطرقات كغيرىا مما تحتاجو الحياة اليكمية

 بحياة السكاف المدنييف سكاء في فترة السمـ الرتباطيا المجتمع الدكلي بالبيئة الطبيعية نظرا اىتـكقد 
 أكؿ 1868 كلعؿ إعبلف بيترسبكرغ لسنة ، الدكليةاالتفاقيات بشأنيا العديد مف فأبرمتأك الحرب 

أنو "  بحماية البيئة الطبيعية بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ تأكيده عمى مبدأ أساسي مفادهاىتـإعبلف 
 كمف تـ قيد األطراؼ ،" أساليب ككسائؿ القتاؿ بكؿ حريةاختيارليس ألطراؼ النزاع الحؽ في 

ال يمكف تدارؾ نتائجيا كالتي  لؤلسمحة التي قد تضر بالبيئة الطبيعية استعماليـالمتنازعة في 
 الخاصة بقكانيف كأعراؼ الحرب 1907اإلعبلف السابؽ الئحة الىام لسنة ذلؾ تـ تبل ، 3السمبية

 اتفاقياتالبرية التي أكدت في مكادىا عمى حظر الممتمكات بما فييا الطبيعية إال لضركرة حربيةتـ 
 بالبيئة الطبيعية بصفة غير صريحة اىتماميام أبدت ىي األخرل ت اؿ1949جنيؼ األربعة لسنة 

ف كانت ىذه األخيرة تعتبر مف أقدـ قكاعد حماية البيئة أثناء فترة  شأنيا في ذلؾ شأف الئحة الىام كا 
. 4النزاع المسمح

أشار بصفة صريحة كمباشرة إلى فقد  1977 جنيؼ األربعة لسنة التفاقيات أما البرتكككؿ الممحؽ 
تراعى أثناء القتاؿ حماية البيئة الطبيعية مف :"  التي تنص عمى55حماية البيئة الطبيعية في المادة 

 أساليب ككسائؿ استخداـ كطكيمة األمد كتتضمف ىذه الحماية حظر االنتشاراألضرار البالغة كاسعة 
                                                           

 .861 ص المرجع السابؽ،عمي صادؽ أبك ىيؼ، قانكف الدكلي العاـ، - 1
. 97عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص- 2
 ط منشكرات بغدادم،القانكف الدكلي اإلنساني، بيئةمف التمكث في ضكء ، الحماية القانكنية لؿسناء نصر اهلل- 3

.  82، ص2013
 .219خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 4
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القتاؿ التي يقصد بيا أك يتكقع منيا أف تسبب مثؿ ىذه األضرار بالبيئة الطبيعية كمف تـ تضر 
 .بصحة أك بقاء السكاف

.   1"تحظر ىجمات الردع التي تشف ضد البيئة الطبيعية-
 جنيؼ التفاقياتدكلية فإف البرتكككؿ اإلضافي الثاني الممحؽ اؿأما في حالة النزاعات المسمحة غير 

.  األربعة لـ يتضمف نصكص خاصة بحماية البيئة الطبيعية
 الصادرة عف األمـ المتحدة الخاصة بحظر االتفاقية كما أف االىتماـ بالبيئة الطبيعية تجسد في 

 التي 2 بمكجب المادة 2 تقنيات تغيير في البيئة ألغراض عسكرية أك أية أغراض أخرلاستخداـ
يقصد بعبارة تقنيات التغيير في البيئة كما ىي مستعممة في المادة األكلى أية تقنية :" تنص عمى

ة الكرة األرضية أك كيإلحداث تغيير عف طريؽ التأثير المتعمد في العمميات الطبيعية في دينامي
 كغبلفيا ،كغبلفيا الصخرم (البيكتا)تركيبيا أك تشكيميا بما في ذلؾ مجمكعات أحيائيا المحمية 

. 3"ة الفضاء الخارجي أك تركيبو أك تشكيموكي أك في دينامي، كغبلفيا الجكم،المائي
 الشديد عمى البيئة الطبيعية جريمة دكلية اعتبراالعتداء أما النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 

تعمد شف ىجـك مع العمـ بأف ىذا :"  مف النظاـ كالتي تتمخص في4/ب/2فقرة 8في نص المادة 
اليجكـ سيسفر عف خسائر تبعية في األركاح أك عف إصابات بيف المدنييف أك عف إلحاؽ أضرار 
مدنية أك إحداث ضرر كاسع النطاؽ كطكيؿ األجؿ كشديد لمبيئة الطبيعية يككف إفراطو كاضحا 

.  4"عسكرية المتكقعة المممكسة المباشرةؿبالقياس إلى مجمؿ المكاسب ا
 األطراؼ اتفاؽ عمييا بناء عمى االعتداءاألماكف التي ال يمكف : الفرع الثاني

 قد تمجأ الدكؿ األطراؼ إلى إنشاء أك تحديد مناطؽ آمنة في إقميميا أك خارجو أك حتى في إقميـ 
 أك بناء عمى قرار مف ىيئة ، بينيا كبيف الدكلة األخرلباتفاؽالدكلة المحتمة بناءا عمى إرادتيا أك 

 عمييا أثناء سير العمميات االعتداء ىذه المناطؽ كعدـ احتراـ مما يجبرىـ عمى المتحدةاألمـ 
. العدائية

 األطراؼ اتفاؽالمناطؽ اآلمنة المنشأة بمكجب : أكال
                                                           

. 1977لسنة الممحؽ إلتفاقيات جنيؼ األربعة  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 55المادة - 1
. 330سعيد سالـ الجكيمي، المرجع السابؽ، ص- 2
 تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أك ألية أغراض عدائية أخرل استخداـ حظر اتفاقية مف 2المادة - 3

. 10/12/1976المؤرخة في 
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة4/ب/2 فقرة 8المادة -4
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: يقصد بالمناطؽ اآلمنة حسب تقرير الحككمة الفرنسية أثناء قياـ الحرب اليكغسبلفية عمى أنيا
المناطؽ المحاصرة ضمف إطار إقميـ محدد مكضكعة تحت حماية األمـ المتحدة أيف تككف المساعدة "

.  1"اعتداءاإلنسانية مضمكنة كيحظر أم 
 
 
 
 

اآلمنة  جنيؼ األربعة كبركتكككلييا الممحقيف دكر في تحديد كتعييف المناطؽ التفاقيات كاف  كقد
 جنيؼ الرابعة اتفاقية مف 15ك14 كاألماف كالمناطؽ المحايدة بمكجب نص المادتيف كمكاقعاالستشفاء
. 2 أماكف حماية لممدنييف مف آثار النزاعات المسمحةركىذا بغرض تكؼ

 كاألماف  االستشفاءمناطؽ *1
 مف 23 المادة جاءت فقد ،1949 جنيؼ األربعة لسنة اتفاقياتتـ النص عمى ىذه المناطؽ في 

يجكز لؤلطراؼ المتعاقدة كقت السمـ كألطراؼ النزاع بعد نشكب األعماؿ :"عمىتنص  األكلى االتفاقية
 استشفاءالعدائية أف تنشئ في أراضييا أك في األراضي المحتمة إذا دعت الحاجة مناطؽ كمكاقع 

 ككذلؾ حماية األفراد المكمفيف ،منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى كالمرضى مف أضرار الحرب
دارة ىذه المناطؽ كالمكاقع ك . معيف فيياتلعناية باألشخاص المجابتنظيـ كا 

 المتبادؿ بمناطؽ لبلعتراؼ فيما بينيا اتفاقاتنشكب نزاع كخبللو عندكيجكز لؤلطراؼ المعنية أف تعقد
 التي تككف قد أنشأتيا كليا أف تستخدـ ليذا الغرض المشركع االتفاؽ الممحؽ بيذه االستشفاء،كمكاقع 

                                                           
. 395خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 1
يجكز لؤلطراؼ السامية المتعاقدة في كقت السمـ كألطراؼ النزاع بعد :"  الرابعة عمىاالتفاقية مف 14تنص المادة - 2

 استشفاءنشكب األعماؿ العدائية أف تنشئ في أراضييا أك في األراضي المحتمة إذا دعت الحاجة مناطؽ كمكاقع 
كأماف منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى كالمرضى كالعجزة كالمسنيف كاألطفاؿ دكف الخامسة عشرة مف العمر 

. كالحكامؿ كأميات األطفاؿ دكف السابعة
 المتبادؿ بالمناطؽ كالمكاقع التي لبلعتراؼ فيما بينيا اتفاقاتيجكز لؤلطراؼ المعنية أف تعقد عند نشكب نزاع كخبللو 

 مع إدخاؿ التعديبلت التي قد تراىا االتفاقيةتككف قد أنشأتيا كليا أف تطبؽ ليذا الغرض مشركع االتفاؽ الممحؽ بيذه 
. ضركرية عميو

كالدكؿ الحامية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر مدعكة إلى تقديـ مساعييا الحميدة لتسييؿ إنشاء مناطؽ كمكاقع 
".    بياكاالعتراؼ كاألماف االستشفاء



 
 

256 
 

 مع إدخاؿ التعديبلت التي قد تراىا ضركرية كالدكؿ الحامية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر االتفاقية
.   1" بيااالستشفاءكاالعتراؼمدعكة إلى تقديـ مساعييا الحميدة لتسييؿ إنشاء مناطؽ كمكاقع 

الحماية لممرضى كالجرحى كالفئات الضعيفة كالعجزة رفالغرض مف إنشاء ىذه المكاقع ىك تكفي
 كتدعى إلى ذلؾ كؿ مف الدكلة الحامية كالمجنة الدكلية ،كالمسنيف كأميات الحكامؿ مف كيبلت الحرب

. لمصميب األحمر
 
:  المناطؽ المحايدة* 2

يقصد بالمناطؽ المحايدة تمؾ المناطؽ التي تنشأ بمجرد كقكع نزاع مسمح بغرض حماية األشخاص 
المدنييف كالجرحى كالمرضى مف المدنييف كالمقاتميف ككؿ شخص ال دخؿ لو بالعمميات العسكرية، 

 باتفاؽ جنيؼ طريقة إنشاء ىذه المناطؽ إما اتفاقياتلذلؾ حدد القانكف الدكلي اإلنساني بمكجب 
. 2 أك عف طريؽ المجنة الدكلية لمصميب األحمر، أك مف قبؿ دكلة محايدة،المباشر بيف أطراؼ النزاع

 الرابعة المناطؽ المحايدة التي يمجأ إلييا السكاف المدنييف اتفاقيةجنيؼ مف 15 كقد حددت المادة 
أثناء قياـ نزاع مسمح دكف المرضى كالجرحى، ىذه المناطؽ يتـ تحديدىا إليكائيـ مف خطر األعماؿ 

. 3 ككنيا تنشأ أثناء قياـ النزاع المسمحاالستشفاءالعدائية كىي تختمؼ عف مناطؽ 
المناطؽ المنزكعة السالح * 3

 أطراؼ النزاع عمى نزع األسمحة التقميدية أك اتفؽيقصد بالمناطؽ المنزكعة السبلحتمؾ المناطؽ التي 
. 4 فيي منطقة محرمة ال يجكز أف تشمميا العمميات العسكرية،النككية منيا إما بشكؿ جزئي أك شامؿ

                                                           
. 1949 جنيؼ األكلى لسنة اتفاقية مف 23المادة -1
 .151مالؾ منسي صالح الحسيني، المرجع السابؽ، ص - 2
يجكز ألم طرؼ في النزاع أف يقترح عمى الطرؼ المعادم إما :"  الرابعة عمىاتفاقيةجنيؼ مف 15تنص المادة - 3

مباشرة أك عف طريؽ دكؿ محايدة أك ىيئة إنسانية إنشاء مناطؽ محايدة في األقاليـ التي يجرل فييا القتاؿ بقصد 
: حماية األشخاص المذككريف أدناه مف أخطار القتاؿ دكف أم تمييز

. الجرحى كالمرضى مف المقاتميف كغير المقاتميف-
األشخاص المدنييف الذيف ال يشترككف في األعماؿ العدائية كال يقكمكف بأم عمؿ لو طابع عسكرم أثناء إقامتيـ في - 

. ىذه المناطؽ
دارتيا كتمكينيا كمراقبتيا يعقد ا أطراؼ النزاع عمى المكقع الجغرافي لممنطقة المحاتفاؽكبمجرد   اتفاؽيدة المقترحة كا 

". كتابي كيكقعو ممثمك أطراؼ النزاع كيحدد االتفاؽ بدء تحييد المنطقة كمدتو
. 152، ص نفسومالؾ منسي صالح الحسني، المرجع - 4
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ما عف شفاىة  فاالتفاؽ عمى إنشاء مناطؽ منزكعة السبلح يعقد بيف طرفي النزاع صراحة أك   كا 
طريؽ تدخؿ الدكلة الحامية أك منظمة إنسانية محايدة، كما يمكف أف يككف ىذا االتفاؽ زمف السمـ 

 
 

 إما ، أك بعد نشكب النزاع المسمح مع ضركرة التحديد بدقة المنطقة الجغرافية التي يشمميا االتفاؽ
.  1عف طريؽ العبلمات أك بتسميتيا حتى يتمكف الطرؼ األخر تمييزىا

 عمى ىذه المناطؽ التي تككف منشأة 1977 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لسنة 60كنصت المادة 
تقيد بيا اؿ لذلؾ كضع المشرع جممة مف الشركط الكاجب ، أك كتابةشفاىو بيف الطرفيف اتفاؽبمكجب 

: 2ىذه المناطؽ متمثمة فيما يمي
 .استعمالياأف يتـ إجبلء جميع المقاتميف ككذا المعدات العسكرية التي يتـ -أ

 . عدائياستعماؿ المعدات العسكرية ككذا المؤسسات التابعة ليا في أم استخداـأال يتـ -ب
 .أال ترتكب أية أعماؿ عدائية مف قبؿ السمطات أك السكاف-ج
.  أف تتكقؼ جميع النشاطات المتصمة بالمجيكد الحربي-د

 المنطقة ألغراض عسكرية كاستخداـ األطراؼ لبنكد االتفاؽ احتراـإال أف ىذه الحماية قد تزكؿ بعدـ 
 ، أعماؿ عدائية مف قبؿ السمطات أك السكاف قد يحكؿ ىذه المناطؽ إلى أىداؼ عسكريةارتكابأك 

ال تستخدـ المنشآت أك :"  عمى أنو60 كالمادة "ب" فقرة 59خبلفا لما نصت عميو المادتيف 
 كبناءا عمى ذلؾ تفقد ىذه المناطؽ الخاصة الحماية ،" عدائيااستخداماالمؤسسات العسكرية الثابتة 

. 3التي حددىا القانكف الدكلي اإلنساني
المكاقع المجردة مف كسائؿ الدفاع * 4

تعد المناطؽ السكنية كالمدف كالمباني مف بيف المكاقع المجردة مف كسائؿ الدفاع لذلؾ يحرص القانكف 
 الىام لسنة اتفاقيةالدكلي اإلنساني عمى جعؿ ىذه المناطؽ بعيدة عف اليجمات العسكرية منذ 

                                                           
. 107عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 1
. 1977 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ المؤرخ 3 فقرة 60المادة - 2
.  225-224ميمكد بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 3
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تحظر مياجمة أك قصؼ المدف كالقرل كالمساكف :"  منيا عمى25 التي تنص في المادة 1907
.  1"كالمباني غير المحمية أيا كانت الكسيمة المستعممة

 عمى 59كنظرا ألىمية ىذه المناطؽ في النزاعات المسمحة نص البرتكككؿ اإلضافي األكؿ في المادة 
جكاز إنشاء مناطؽ مجردة كخالية مف كسائؿ الدفاع متى كانت ىذه المناطؽ محايدة لتكاجد القكات 

.  2المسمحة حتى كلك لـ تكف ىذه المناطؽ مستكفية لمشركط المنصكص عمييا
 ىدفيا إنشاء أك تحديد اتفاقيات جنيؼ األربعة عمى حث األطراؼ عمى عقد اتفاقيات كما سعت 

مناطؽ محايدة بغرض تكفير الحماية لمفئات الغير المشتركة في العمميات العسكرية كالمرضى 
 كلعؿ ذلؾ راجع إلى التطكر التكنكلكجي الذم أصبحت تعرفو كسائؿ الدفاع مف ،كاألطفاؿ كالنساء

.  3أسمحة بيكلكجية كنككية كآثارىا السمبية عمى السكاف المدنييف
 جنيؼ كبرتكككلييا الممحقيف الدعامة األساسية في تكفير الحماية ليذه المكاقع اتفاقيات كتشكؿ 
 بغض النظر عف الكسيمة المستعممة كيدخؿ ضمف ىذه ، أم ىجـك عمييا محظكر قانكناكاعتبرت

المناطؽ كؿ مكاف آىؿ بالسكاف يقع بالقرب مف منطقة تكاجد القكات المسمحة أك بداخميا كيككف 
 حدد البرتكككؿ اإلضافي األكؿ الشركط الكاجب تكافرىا ، كما4 مف الجانب الخصـلبلحتبلؿمفتكحا 

 .59 مف المادة 2في المكاقع المجردة مف كسائؿ الدفاع في الفقرة 
المناطؽ التي تنشأ بناء عمى قرارات دكلية : ثانيا

                                                           
.  16شريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص - 1
يحظر عمى أطراؼ النزاع أف يياجمكا بأية كسيمة كانت :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى59تنص المادة - 2

. المكاقع المجردة مف كسائؿ الدفاع
يجكز لمسمطات المختصة ألطراؼ النزاع أف تعمف مكانا خاليا مف كسائؿ الدفاع أم مكاف آىؿ بالسكاف يقع بالقرب - 

 مف جانب الخصـ مكقعا مجردا مف كسائؿ الدفاع لبلحتبلؿمف منطقة تماس القكات المسمحة أك داخميا كيككف مفتكحا 
أف يتـ إجبلء القكات المسمحة ككذلؾ األسمحة المتحركة : -كيجب أف تتكافر في مثؿ ىذا المكقع عمى الشركط التالية

. كالمعدات العسكرية المتحركة منو
.  عدائيااستخداماأال تستخدـ المنشآت أك المؤسسات العسكرية الثابتة - 
. أال ترتكب أية أعماؿ عدائية مف قبؿ السمطات أك السكاف- 
". أال يجرل أم نشاط دعما لمعمميات العسكرية- 

. 223ميمكد بف عبد العزيز، المرجع السابؽ، ص - 3
. 104عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 4
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قد يتدخؿ مجمس األمف لييئة األمـ المتحدة مف أجؿ حماية المدنييف كالبلجئيف كالمرضى الجرحى 
بمكجب أحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة لتمكيف المنظمات اإلنسانية النشطة كالمجنة 

 ككذا الجمعيات التطكعية مف أجؿ القياـ بالمياـ اإلنسانية ،الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر
 اتفاؽ لممبدأ العاـ المتمثؿ في استثناء كلعؿ تدخؿ مجمس األمف ىك ،في مناطؽ النزاع المسمح

 بيف أطراؼ النزاع عمى إنشاء مناطؽ آمنة أك محايدة اتفاؽالطرفينذلؾ أنو في حالة عدـ كجكد 
 كتضـ ىذه المناطؽ مناطؽ األمف كالمناطؽ اإلنسانية ،لحماية السكاف المدنييف يتدخؿ مجمس األمف

.  1اآلمنة
 اآلمنةمناطؽ اؿ* 1

 كاالنتياكاتنتيجة لمخسائر المادية كالبشرية التي شيدتيا مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
الجسيمة لحقكؽ اإلنساف خاصة في يكغسبلفيا قرر مجمس األمف إنشاء مناطؽ األمف في البكسنة 

في كؿ مف سبكينشا، سراييفك تكزاال، 1993 مام6 الصادر في 824كاليرسؾ بمكجب القرار رقـ 
. 2زيبا، قكرازدم، بيياؾ حيث خضعت ىذه المناطؽ إلى رعاية األمـ المتحدة

 بمراقبة قكات اكتفت الكبير لقكات حفظ السبلـ في المنطقة إال أف ىذه األخيرة االنتشار إال أنو كرغـ 
.  في حؽ السكاف المدنييفارتكبترادعة التي اؿىجمات اؿحرب البكسنة كالمجازر ك

" ككسكفك" بشأف األحداث الكاقعة في دكلة 1999 أفريؿ 17 في 1265 كما صدر القرار رقـ 
 االعتبار بعيف األخذالخاص بحالة السكاف المدنييف أثناء قياـ ىذا النزاع مؤكدا فيو عمى ضركرة 

خاصة كأف نسبة اإلصابات كالضحايا مف المدنييف نتيجة ، 3حالة األطفاؿ كالنساء خبلؿ ىذه الفترة
، لذلؾ عبر مجمس األمف عف أسفو  كانت كبيرةأعماؿ العنؼ كالقير المكجية إلييـ مف طرؼ العدك

 .4 رغـ كجكد قكاعد تحدد كتنظـ ذلؾكاستيدافيـ المدنييف ةإدامعمى تعمد 
المناطؽ اإلنسانية اآلمنة * 2

                                                           
يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ :"  مف الفصؿ السابع لميثاؽ األمـ المتحدة عمى41تنص المادة - 1

 مف التدابير اتخاذهأك اإلخبلؿ بو أك كاف ما كقع عمبل مف أعماؿ العدكاف كيقدـ في ذلؾ تكصياتو أك يقرر ما يجب 
".   لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو42ك41طبقا ألحكاـ المادتيف 

. 408خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 2
 الخاص بحماية األطفاؿ أثناء 25/07/1999 بتاريخمجمس األمف طرؼ ف ـ 1261تـ صدكر القرار رقـ - 3

. النزاعات المسمحة
.  245-244مالؾ منسي صالح الحسيني، المرجع السابؽ، ص - 4
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تعد مف بيف المساعدات اإلنسانية التي تقـك بيا ىيئة األمـ المتحدة عف طريؽ ىيئاتيا كلجانيا 
 فقد صدر ،المتخصصة مف أجؿ ضماف كتكفير الحماية لمسكاف المدنييف أثناء فترة النزاع المسمح

 ييدؼ إلى إنشاء مناطؽ آمنة لحماية 1994 جكاف 22 بتاريخ 929قرار عف مجمس األمف رقـ 
 القكة مف أجؿ حماية المدنييف كالمناطؽ اإلنسانية اآلمنة ككذا استعماؿ كما أباحت ،السكاف المدنييف

. 1المكظفيف كالكسائؿ المستعممة في تكزيع ىذه المساعدات
 عمييا بحسب قيمتيا الثقافية  لالعتداءاألماكف الغير قابمة : الفرع الثالث

 أصبحت النزاعات المسمحة تستيدؼ جميع األماكف حتى كلك كانت ىذه األخيرة ذات قيمة معنكية 
لدل الدكلة محؿ النزاع، كلعؿ مف أىـ األماكف عرضة لميبلؾ أثناء النزاع المسمح المعالـ الثقافية 

كاألثرية التي تعتبر تراث األمة كماضييا، لذلؾ تدخمت المجمكعة الدكلية كأبرمت اتفاقيات تيدؼ إلى 
 .حماية ىذه المنشآت الثمينة

الممتمكات الثقافية  : أكال
أكلى القانكف الدكلي اإلنساني عناية بالممتمكات الثقافية كحمايتيا أثناء النزاعات المسمحة ككانت أكلى 

 التي حددت الكسائؿ 27 مف خبلؿ نص المادة 1907ك1899 الىام لسنة اتفاقية في اىتماماتو
 كافة التدابير اتخاذفي حاالت الحصار أك القصؼ يجب :" المتاحة لحماية المؤسسات الثقافية بقكليا

البلزمة لتفادم اليجـك قدر المستطاع عمى المباني المخصصة لمعبادة كالفنكف كالعمـك كاألعماؿ 
الخيرية كاآلثار التاريخية كالمستشفيات كالمكاقع التي يتـ فييا جمع المرضى كالجرحى شريطة أال 

.  2" ألغراض عسكرية أنداؾتستخدـ في الظركؼ السائدة 
إتباع إجراءات الحماية "- : الىام أشارت إلى ثبلث كسائؿ لحماية الممتمكات كتتمثؿ فيفاتفاقيات

. "قدر المستطاع"البلزمة كيظير ذلؾ في عبارة 
. تحريـ نيب كمصادرة القطعة األثرية كالثقافية ككنيا تعد ممكا لمدكلة التي تتكاجد بيا- 
. تحريـ تخريب أك تكجيو العمميات العدائية ضد ىذه المؤسسات الثقافية كاآلثار التاريخية- 

إال أنو كبعد الحرب العالمية الثانية كما نتج عنيا مف دمار لممنشآت التراثية التي يصعب تعكيضيا 
 دكلية مف اتفاقيات إذا ما تعرضت لمنيب أك التدمير دفع بالمجمكعة الدكلية إلى كضع استردادىاأك 

                                                           
. 408خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 1
. 16شريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص - 2
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 اتفاؽالتي تعد أكؿ ك1954لسنة " الىام "اتفاقيةكقد أسفرت ىذه الجيكد إلى عقد ،1أجؿ حمايتيا
 االتفاقية كقد أكردت 2دكليةاؿدكلي لحماية الممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة الدكلية كغير 

 كسعت مف نطاؽ الحماية التي تتمتع بيا ، كما3 منياتعريؼ لمممتمكات الثقافية في المادة األكلى
الممتمكات الثقافية لتشمؿ كسائؿ النقؿ، ككذا المكظفيف القائميف عمى حمايتيا سكاء كاف النزاع المسمح 

. 4دكلي أك غير دكلي ككذلؾ في حالة االحتبلؿ الكمي أك الجزئي
 كبرتكككلييا اإلضافييف تنقسـ إلى ثبلث أنكاع تتمثؿ 1954 الىام لسنة اتفاقيةفالحماية التي حددتيا 

: في
 الحماية العامة*1

يتمثؿ ىذا النكع مف الحماية في منح الكقاية لجميع الممتمكات الثقافية بغض النظر عف طبيعتيا أك 
. 5نكعيا أك مكقعيا بغية الحفاظ عمى التراث الثقافي مف اليبلؾ

 التدابير باتخاذ دكؿ األطراؼ كقت السمـ التزاـ عمى 1954 الىام لسنة اتفاقيةمف 3نصت المادة ك
المناسبة لكقاية الممتمكات التي تتكاجد عمى أراضييا مف كيبلت الحرب، أما في حالة االحتبلؿ فإف 

                                                           
. 222-221، ص 2005محمد سامح عمرك، القانكف الدكلي آفاؽ كتحديات، منشكرات الحمبي الحقكقية، ط - 1
 .205رقية عكاشرية، المرجع السابؽ، ص - 2
حيث  منيا1954 مام 14 الىام لحماية الممتمكات الثقافية أثناء النزاع المؤرخة في الىام اتفاقية مف 1المادة - 3

:  ميما كاف أصميا أك ممكيا ما يأتياالتفاقيةيقصد بالممتمكات الثقافية بمكجب ىذه :" نصت عمى
الممتمكات المنقكلة أك الثابتة ذات األىمية الكبرل لتراث الشعكب الثقافي كالمباني المعمارية أك الفنية منيا أك -أ

تاريخية الديني منيا أك الدنيكم كاألماكف األثرية كمجمكعات المباني التي تكتسب بتجمعيا قيمة تاريخية أك فنية، 
كالتحؼ الفنية كالمخطكطات كالكتب كاألشياء األخرل ذات القيمة الفنية التاريخية أك األثرية ككذلؾ المجمكعات العممية 

.    كمجمكعات الكتب اليامة كالمخطكطات كمنسكخات الممتمكات السابؽ ذكرىا
" أ"المباني المخصصة بصفة رئيسية كفعمية لحماية كعرض الممتمكات الثقافية المنقكلة المبينة في الفقرة -ب

 المنقكلة المبينة الثقافيةكالمتاحؼ كدكر الكتب الكبرل كمخازف المحفكظات ككذلؾ المخابئ المعدة لكقاية الممتمكات 
. في حالة نزاع مسمح" أ"في الفقرة 

 اسـكالتي يطمؽ عمييا " ب"ك" أ"المراكز التي تحتكم مجمكعة كبيرة مف الممتمكات الثقافية المبينة في الفقرتيف -ج
.  مراكز األبنية التذكارية"
، 2012ط سبلمة صالح الرىايفية، حماية الممتمكات الثقافية أثناء النزاعات المسمحة، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، - 4

 .53-52ص 
. 28، صالمرجع السابؽإبراىيـ محمد العناني، - 5
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 فرضت عمى دكلة االحتبلؿ كاجبات محددة كإيقاؼ أعماؿ النيب كالسرقة كالتخريب أك أية االتفاقية
. 1 ضد ىذه الممتمكاتةانتقاميأعماؿ 

عامة  مف العمميات العسكرية حماية االنتياءكما يعتبر فعؿ رد الممتمكات الثقافية إلى مصدرىا فكر 
:  الىام دكؿ األطراؼ عمىالتفاقية لذلؾ ألـز البرتكككؿ الممحؽ ليا
يتعيد الدكؿ األطراؼ بكضع الممتمكات الثقافية القادمة مف دكلة االحتبلؿ تحت الحراسة تمقائيا -"

ما بطمب مف السمطات المختصة في األراضي المحتمة . كا 
تسميـ الممتمكات الثقافية المكجكدة عمى أراضيو إلى السمطات المختصة لؤلراضي التي كانت تحت -

.  مف النزاع المسمحاالنتياءاالحتبلؿ فكر 
. عمى الدكؿ األطراؼ تعكيض كؿ مف يحكز ممتمكات ثقافية بحسف نية بغية تسميميا-
إذا أكدع أحد األطراؼ ممتمكات ثقافية لدل طرؼ آخر لحمايتيا مف أخطار نزاع مسمح كجب عمى -

. 2" مف العمميات العسكريةاالنتياءىذا األخير تسميميا فكر 
 المحددة في المادة أعبله متى كانت األكضاع تستمزميا االلتزاماتإال أف أطراؼ النزاع قد تتخمى عف 

:  األماكف الثقافية مايمياستيداؼ كمف بيف حاالت الضركرة العسكرية التي تبيح ،ضركرات حربية
  الممتمكات الثقافيةاستيداؼحالة تعمد * أ

 ، الىام تكجيو أم عمؿ عدائي نحك الممتمكات التي تشمميا الحمايةاتفاقيةحظرت المادة الرابعة مف 
 حضرت االتفاقيةمف نفس 9 الجنائية، أما المادة مسؤكليتوبتستكجكيعد مرتكب ىذا الفعؿ مجرما 

 إال أف ما يجب اإلشارة إليو ىك ، المشمكلة بنظاـ الحماية الخاصةتلمممتمكااألعماؿ العدائية المكجو 
أف فعؿ تعمد تكجيو اليجمات إلى الممتمكات المشمكلة بالحماية عامة كانت أك خاصة يعد أمر 

.  3محظكر كفؽ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
 ممتمؾ ثقافي في األعماؿ العسكرية استخداـتعمد * ب

                                                           
 منذ كقت السمـ باالستعداداألطراؼ السامية المتعاقدة تتعيد :"  عمى1954 الىام لسنة اتفاقية مف 3تنص المادة - 1

 التدابير التي تراىا باتخاذلكقاية الممتمكات الثقافية الكائنة في أراضييا مف األضرار التي قد تنجـ عف نزاع مسمح 
". مناسبة

. 396شريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص - 
. مف أجؿ حماية الممتمكات الثقافية أثناء النزاع المسمحالممحؽ إلتفاقية الىام  مف البرتكككؿ 1المادة - 2
 الكاردة في الفقرة األكلى مف ىذه المادة إال في االلتزاماتال يجكز التخمي عف :"  عمى2 فقرة 4تنص المادة - 3

. الحاالت التي تستمزميا الضركرات الحربية القيرية
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 الممتمؾ الثقافي المشمكؿ بحماية عامة استخداـ الىام عمى حظر اتفاقية مف 4نصت المادة 
 مف قبؿ لبلستيداؼ األمر الذم يعرضو ، تغير مف طبيعتو كممتمؾ مدني تشممو الحمايةالستخدامات

 ألغراض عسكرية أك استخداميا ذلؾ أف ىذه األخيرة مكضع حماية شرط عدـ ،قكات طرؼ النزاع
.   1كذرع لحماية القكات العسكرية

 الثقافية تلمممتمكا المكاقع العسكرية مجاكرة استخداـتعمد * ج
 مف قبؿ أطراؼ االنتياكات الثقافية يعرضيا إلى تلمممتمكا المكاقع العسكرية مجاكرة استخداـ إف 
 لمممتمؾ استخداـ الىام عمى أنو يحظر كؿ التفاقية لذلؾ نص البرتكككؿ الثاني الممحؽ ،النزاع

.  2معزز بحماية عامة أك خاصة في دعـ العمميات العسكرية
 عمى الممتمكات الثقافية أك إلحاقيا بدمار شامؿ االستيالء* د

 عمى الممتمكات أمر محظكر االستيبلء الىام فعؿ التفاقية البرتكككؿ اإلضافي الثاني الممحؽ اعتبر
يككف أم شخص مرتكبا لجريمة بالمعنى المقصكد في :" بقكليا" ج" فقرة 5حسب ما جاءت بو المادة 

 أك ليذا البرتكككؿ أيا مف األفعاؿ كانتياكالبلتفاقية ذلؾ الشخص عمدا اقترؼىذا البرتكككؿ إذا 
 كىذا البرتكككؿ االتفاقيةإلحاؽ دمار كاسع النطاؽ بممتمكات ثقافية محمية بمكجب -ج:التالية

 النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية فعؿ تعمد اليجـك عمى اعتبركما ، 3" عمييااالستيبلءأك
. 4 جنيؼ األربعةالتفاقيات جسيما انتياكاالممتمكات الثقافية المحمية مع عممو بذلؾ 

حالة أعماؿ السمب كالنيب كالسرقة * ق
 الىام اتفاقية تعتبر أفعاؿ النيب كالسمب التي تقع عمى الممتمكات الثقافية فعؿ محظكر بمكجب 

التي "ق" فقرة 15 بمكجب نص المادة 1999 كتأكد بقكة في البرتكككؿ الممحؽ ليا سنة ،1954لسنة 
 أك تخريب لممتمكات ثقافية محمية بمكجب اختبلس سرقة أك نيب أك ارتكاب:" تنص عمى
. 5"االتفاقية

 
تصدير الممتمكات أك النقؿ الغير مشركع ليا *ك

                                                           
. 397خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 1
 . 1999لسنة الممحؽ إلتفاقيات الىام  فقرة ج مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني 10المادة - 2
. 442شريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص - 3
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة4/ فقرة ب8المادة - 4
.  الىامالتفاقيةق مف البرتكككؿ الممحؽ /1 فقرة 15المادة - 5
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الىام الممتمكات الثقافية بحماية إضافية أثناء النزاعات التفاقيةخص البرتكككؿ اإلضافي الممحؽ 
 كتتمثؿ ىذه الحماية في  ضركرة كضع حراسة خاصة لمممتمكات التابعة لمدكلة المحتمة ،المسمحة

 فعؿ تصدير الممتمكات مف األراضي المحتمة بطريقة أك بأخرل أك سماح ،كاعتبربغرض حمايتيا
 كنصت عمى ىذا الحظر ،لدكلة طرؼ النزاع لقكاتيا بتصدير ىذه الممتمكات مف األفعاؿ المحظكرة

تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة أيضا بتحريـ أية سرقة أك نيب أك تبديد :"بقكليا 3 فقرة 4المادة 
 المزـك ميما كانت أساليبيا كبالمثؿ تحريـ أم عندلمممتمكات الثقافية ككقايتيا مف ىذه األعماؿ ككقفيا 

 عمى ممتمكات ثقافية منقكلة كائنة االستيبلء كما تتعيد بعدـ ،عمؿ تخريبي مكجو ضد ىذه الممتمكات
. 1"في أراضي أم طرؼ ساـ متعاقد آخر

يتعيد كؿ مف :"  التي تنص عمى1كما أكد البرتكككؿ اإلضافي عمى ىذه الحماية بمكجب المادة 
أطراؼ السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتمكات الثقافية المكجكدة عمى األراضي التي يحتميا خبلؿ 

.  2"نزاع مسمح
 المرتكبة ضد الممتمكات الثقافية االنتقاـأعماؿ * ر

 كنظرا لخصكصية ىذه الممتمكات ، مف األفعاؿ المحظكرة في القانكف الدكلياالنتقاميةتعتبر األعماؿ 
تتعيد األطراؼ :"  بقكليا4 فقرة 4 عمى ىذا الحظر في المادة 1954 الىام لسنة اتفاقيةنصت 

. 3" تمس الممتمكات الثقافيةانتقامية عف أية تدابير باالمتناعالسامية المتعاقدة 
الحماية الخاصة * 2

 في 1954 الىام لسنة اتفاقيةتتعمؽ ىذه الحماية بعدد محدد مف الممتمكات الثقافية حسب ما أقرتو 
.  4الشركط الكاجبةلى الفئات التي تحظى بيذه الحماية كع إذ نصت المادة الثامنة 11-8المكاد 

                                                           
. 1954 الىام لسنة اتفاقية مف 3 فقرة 4المادة - 1
.  الىام مف أجؿ حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمحالتفاقية مف البرتكككؿ الممحؽ 1المادة - 2
 .399خالد ركشك، المرجع السابؽ، ص - 3
يجكز أف تكضع تحت الحماية الخاصة عدد محدكد مف المخابئ المخصصة :"  مف البرتكككؿ عمى8تنص المادة - 4

لحماية الممتمكات الثقافية المنقكلة كمراكز األبنية التذكارية كالممتمكات الثقافية الثابتة األخرل ذات األىمية الكبرل 
أف تككف عمى مسافة كافية مف أم مركز صناعي كبير أك أم مرمى عسكرم ىاـ يعتبر نقطة حيكية كمطار :بشرط

مثبل أك محطة إذاعة أك مصنع يعمؿ لمدفاع الكطني أك ميناء أك محطة لمسكؾ الحديدية ذات أىمية أك طريؽ 
".    أال تستعمؿ ألغراض حربية- ب،مكاصبلت ىاـ



 
 

265 
 

فإذا تكفرت الشركط المنصكص عمييا البد مف إتباع إجراءات تتمثؿ في ضركرة قيد الممتمؾ الثقافي 
المشمكؿ بالحماية في السجؿ الدكلي لمممتمكات الثقافية الذم يشرؼ عميو المدير العاـ لمنظمة 

 عمى التسجيؿ المقدـ مما ينقص مف االعتراض كيجكز ألم دكلة طرؼ الحؽ في ،اليكنيسكك
 .1فعاليتو

باإلضافة إلى الحماية العامة كالخاصة التي تتمتع بيا الممتمكات الثقافية أثناء قياـ نزاع مسمح نصت 
عمى حماية إضافية ليذه الممتمكات كالمتمثمة في ضركرة كضع شعار ، 1954لسنة " الىام "اتفاقية

 ككذا المكظفيف القائميف عمييا إذا ما كجدت إحدل ،يميز ىذه الممتمكات ككسائؿ النقؿ الخاصة بيا
، الدكؿ األطراؼ ضركرة لنقؿ ىذه الممتمكات محؿ الحماية الخاصة أثناء قياـ نزاع مسمح مفاجئ

تتمتع ىذه الممتمكات بالحماية الخاصة مف تاريخ قيدىا في السجؿ عمى أف تككف ليا حصانة ضد ك
.  2استيبلءأم حجز أك 

الحماية المعززة * 3
 أنكاعيا رأت اختبلؼنظرا لمتطكر الذم أصبحت تعرفو أنظمة الحماية الخاصة بالممتمكات عمى 

منظمة اليكنيسكك أف نظاـ الحماية الخاصة ليذه الممتمكات قديـ كال يفي بالغرض لذا تـ البحث عمى 
 اعتمادنظاـ حماية آخر يساير متطمبات العصر تجسد في عقد مؤتمر ديبمكماسي تمخض عنو 

، كتتعمؽ الحماية المعززة بالممتمكات الثقافية التي تؤكؿ 1999 الىام سنة التفاقيةبرتكككؿ إضافي 
. 3لجنة حماية الممتمكات الثقافية في حالة النزاع المسمحبإدارتيا إلى كياف حككمي 

 الثقافية كحدد شركط منح ىذه الحماية مف تلمممتمكا فقد حدد البرتكككؿ اإلضافي الحماية المعززة 
 .104خبلؿ نص المادة 

                                                           
.  1954 الىام المؤرخة في التفاقية مف البلئحة التنفيذية 2 فقرة 12نص المادة - 1
 .1954 الىام المؤرخة في اتفاقية مف 14نص المادة - 2
. 27عمر سعد اهلل، الممتمكات المحمية، المرجع السابؽ، ص - 3
يجكز كضع :" عمى بحماية الممتمكات الثقافيةة الىام الخاصالتفاقية مف البرتكككؿ الثاني 10المادة تنص - 4

أف تككف تراثا ثقافيا عمى أكبر -أ:الممتمكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أف تتكافر فييا الشركط الثبلثة التالية
دارية مناسبة عمى الصعيد الكطني تعترؼ -جانب مف األىمية بالنسبة إلى البشريةب أف تككف محمية بتدابير قانكنية كا 

أال تستخدـ ألغراض عسكرية أك - كتكفؿ ليا أعمى مستكل مف الحمايةجاالستثنائيةليا بقيمتيا الثقافية كالتاريخية 
مدرع لكقاية مكاقع عسكرية أف يصدر الطرؼ الذم يتكلى أمر مراقبتيا إعبلنا يؤكد عمى أنيا لف تستخدـ عمى ىذا 

 .439شريؼ عتمـ كمحمد ماىر عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص .- النحك
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أما بالنسبة لمنح الحماية فيككف عف طريؽ طمب يتقدـ بو الراغب في الحماية كالذم تككف لو كالية 
 المجنة قرارتيا كفقا لؤلحكاـ التي تنص ،كتتخذعمى الممتمؾ الثقافي إلى لجنة حماية الممتمكات الثقافية

حاؿ تمقي المجنة طمب إدراج عمى القائمة تبمغ المجنة جميع :"  كما يمي8-5فقرة  10عمييا المادة 
 بشأف طمب احتجاجاتاألطراؼ بذلؾ الطمب كلؤلطراؼ أف تقدـ إلى المجنة في غضكف ستيف يكما 

كتككف محددة كذات 10 إلى المعايير الكاردة في المادة باالستناد إال االحتجاجات كال تعد ىذه ،كيذا
 تاركة لمطرؼ الطالب لئلدراج فرصة معقكلة لمرد االحتجاجات كتنظر المجنة في ،صمة بكقائع معينة

 قرارات اإلدراج عمى تتخذ عمى المجنة االحتجاجات كعندما تعرض تمؾ ،قبؿ أف تتخذ قرارا بشأنيا
. 1" بأغمبية أربعة أخماس أعضائيا الحاضريف كالمصكتيف26القائمة عمى الرغـ مف المادة 

 الىام عمى قائمة األفعاؿ التي تعد مخالفات التفاقية مف البرتكككؿ الثاني 15كما نصت المادة 
. 2جسيمة كألزمت الدكؿ عمى ضركرة تكقيع العقاب بمكجب قكانينيا الداخمية

 البرتكككؿ الثاني مؤسسات خاصة بحماية الممتمكات الثقافية زمف النزاعات المسمحة استحدث فقد 
مف 29-24كالصندكؽ الخاص بحماية الممتمكات كلجنة حماية الممتمكات الثقافية بمكجب المادتيف 

. 3البرتكككؿ الثاني
 الىام لحماية الممتمكات الثقافية كبرتكككليا اإلضافي فأف اتفاقيةرغـ الحماية المنصكص عمييا في 

 الثقافية أثناء النزاع المسمح خشية تلمممتمكا جنيؼ ىي األخرل حددت حماية خاصة اتفاقيات
 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ 53 لذلؾ نصت المادة ، كحفاظا عمييا مف الدماراندثارىا

                                                           
.  الىامالتفاقيةمف البرتكككؿ الثاني 5 فقرة 10المادة - 1
يككف أم شخص مرتكبا لجريمة بالمعنى المقصكد في ىذا البرتكككؿ إذا :"  مف البرتكككؿ الثاني15تنص المادة - 2

:  أك ليذا البرتكككؿ أيا مف األفعاؿ التاليةكانتياكالبلتفاقية ذلؾ الشخص عمدا اقترؼ
.  ممتمكات ثقافية مشمكلة بحماية معززة باليجـكاستيداؼ-أ

.  جكارىا المباشر في دعـ العمؿ العسكرماستخداـ ممتمكات ثقافية مشمكلة بحماية معززة أك استخداـ-ب
.  عمييااالستيبلء كىذا البرتكككؿ أك االتفاقيةإلحاؽ دمار كاسع النطاؽ بممتمكات ثقافية محمية بمكجب -ج
.  كىذا البرتكككؿ باليجـكاالتفاقية ممتمكات ثقافية محمية بمكجب استيداؼ-د
". االتفاقية أك تخريب لممتمكات ثقافية محمية بمكجب اختبلس سرقة أك نيب أك ارتكاب-ق

 الجرائـ المنصكص عمييا في ىذه المادة جرائـ بمكجب قانكنو الداخمي العتباريعتمد كؿ طرؼ مف التدابير ما يمـز 
كلفرض عقكبات مناسبة عمى مرتكبييا كتمتـز األطراؼ كىي بصدد ذلؾ بمبادئ القانكف العامة كمبادئ القانكف الدكلي 

 الفعؿ ارتكبكابما في ذلؾ القكاعد القاضية بمد نطاؽ المسؤكلية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أكلئؾ الذيف 
". الجنائي بشكؿ مباشر

. 151، المرجع السابؽ، ص ببلؿ عمي النسكر كرضكاف محمكد المجالي- 3
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 استخداـ جنيؼ األربعة عمى حظر األعماؿ العدائية المكجية ضد الممتمكات الثقافية أك التفاقيات
 كىك ما أكدت عميو ، كذرع لصد ىجمات العدكاتخاذىاىذه الممتمكات لدعـ المجيكد الحربي أك 

 أية أعماؿ ارتكابيحظر :" جنيؼ بقكلوالتفاقيات مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني الممحؽ 16المادة 
كأماكف العبادة التي تشكؿ التراث الثقافي أعدائية مكجية ضد اآلثار التاريخية أك األعماؿ الفنية 

 الىام اتفاقية في دعـ المجيكد الحربي كذلؾ دكف اإلخبلؿ بأحكاـ كاستخدامياأكالركحي لمشعكب 
.  1"1954 مام 14عقدة في فبحماية األعياف الثقافية في حالة النزاع المسمح كالـ

 مقدسةماكف اؿاأل: ثانيا
 فيي ممثمة بالمساجد كالمدارس األماكف المعرضة أثناء النزاعات المسمحةتعتبر دكر العبادة مف بيف 

 المسيحييف فتعتبر  لدل أما،أسس كمقكمات دكلة ماكالتي تعد كاألماكف المأىكلة عند المسمميف 
. الكنائس كالمعابد كاألديار مف األماكف المقدسة

 جنيؼ دكر العبادة أعياف مدنية تشمميا التفاقيات البرتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ اعتبركقد 
 منو عمى 16 لذلؾ نصت المادة ، جنيؼ كبرتكككلييا الممحقيفاتفاقياتالحماية المنصكص عمييا في 

 أية أعماؿ عدائية مكجية ضد اآلثار التاريخية أك األعماؿ الفنية كأماكف العبادة ارتكابيحظر " أنو
. 2" لمشعكبكالركحيأ الثقافي التراثالتي تشكؿ 

 الحماية عف أماكف العبادة متى كانت ىذه األماكف انتفاء إال أف القانكف الدكلي اإلنساني حدد شركط 
: تقـك بمايمي

. تسيـ بصفة مباشرة في األعماؿ العدائية* 
.  عمييا أفضمية عسكريةاالستيبلءأف تككف المساىمة فعالة في المجيكد الحربي يحقؽ تدميرىا أك *
.   3 ىذه األعياف الثقافية كدكر العبادة كدرع لصد اليجماتتتخذأف * 

إال أف أساس ، 16 كما أكد البرتكككؿ اإلضافي الثاني عمى ىذه الحماية لدكر العبادة بمكجب المادة 
الحماية ليذه األماكف المقدسة يرجع إلى تعاليـ الديف اإلسبلمي الحنيؼ الذم أعطى ضمانات كبيرة 

                                                           
 .90 المرجع السابؽ، ص  الممتمكات المحمية،سعد اهلل،إسماعيؿ عمر - 1
 . الممحؽ االتفاقيات جنيؼإلضافي األكؿ مف البرتكككؿ ا53المادة - 2
 .96، ص  المرجع نفسوعمر إسماعيؿ سعد اهلل،- 3
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 ألف ذلؾ يعد فساد ،في سبيؿ تكفير الحماية لدكر العبادة كالمساجد كالكنائس فمنع تدميرىا أك تخريبيا
. 1"كال تبخسكا الناس أشياءىـ كال تعثكا في األرض مفسديف:" لقكلو تعالى

سكا أنفسيـ في الصكامع ب أكصى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ جنكده بعدـ قتؿ الرىباف كمف ح   كقد
إنؾ ستجد قكما زعمكا :"  لذلؾ أكصى الخميفة أبك بكر الصديؽ قائده زيد بف أبي سفياف كقاؿ،لمعبادة

، "عامرا كال تخربف :" كما أكصاه قائبل، ..."سكا أنفسيـ في الصكامع فدعيـ كما زعمكابأنيـ قد ح
 فكصية أبك بكر الصديؽ كانت مكجية إلى الجيش ، يقصد بو كؿ شيء بما فيو أماكف العبادةركالعاـ

.      2 كىي أماكف مقدسة بيا ىياكؿ الييكد كصكامع الرىباف كالمعابد،عندما كاف متكجو إلى ببلد الشاـ
 أما إذا خرج ىؤالء ، في الصكامعببقائيـفالحصانة التي منح اإلسبلـ لمرىباف كرجاؿ الديف تشمؿ 

مف األشخاص إلى المعركة كأصبحكا فاعميف فييا بمشاركاتيـ ضد المسمميف يفقدكف ىذه الحصانة ك
. 3يصح قتميـتـ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إف فعالية الحماية الجنائية المقررة لؤلشخاص كاألعياف في فترة النزاعات المسمحة يعتمد بالدرجة 
األكلى عمى إقرار مبدأ المسؤكلية الجنائية لمرتكبي األعماؿ العدكانية باعتبارىا جريمة مف الجرائـ 

                                                           
. 60سكرة البقرة اآلية - 1
. 156فريد تريكي، المرجع السابؽ، ص - 2
. 162أبك الخير أحمد عطية، المرجع السابؽ، ص - 3
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الدكلية المنصكص عمييا في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية،فمكضكع المسؤكلية الجنائية 
يكتسي أىمية كبيرة بؿ يعتبر األساس الذم يعتمد عميو في حماية الحقكؽ كصكف المصالح اإلنسانية 
لذلؾ ارتبط ظيكرىا بإنشاء المحاكـ الجنائية الدكلية العسكرية التي اعترفت بصفة رسمية بمسؤكلية 
الحكاـ كالرؤساء عف األضرار التي خمفتيا الحرب العالمية الثانية، كيظير ذلؾ بصكرة كاضحة في 

 .األحكاـ الصادرة عنيا
    كتفعؿ ىذا المبدأ بصكرة أكبر بإنشاء المحكمتيف الجنائيتيف الدكليتيف في نياية القرف الماضي مف 
خبلؿ التأكيد عمى متابعة المسؤكليف عما ارتكبكه مف جرائـ ماسة بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية 

 .التي ارتكبت في إقميـ يكغسبلفيا السابقة كركاندا
 كمف خبلؿ ىاتيف المحكمتيف تأكد المجتمع الدكلي بكجكد آلية قضائية لتكفير الحماية الجنائية عف 
االنتياكات التي مست حقكؽ اإلنساف خبلؿ فترة النزاعات المسمحة، كمف تـ أقرت المجمكعة الدكلية 
ارتباط فكرة المسؤكلية الجنائية الدكلية بالحماية المقررة لمضحايا  مف خبلؿ تكقيع العقاب عف مف 

 .تثبت مسؤكليتو
    كختاما لمجيكد السابقة تكصؿ المجتمع الدكلي إلى إنشاء ىيئة قضائية دائمة مف أجؿ محاكمة 

األشخاص الذيف ارتكبكا أشد الجرائـ التي تيدد السمـ كاألمف الدكلييف، كتتكج ذلؾ بمكجب اتفاقية ركما 
 أيف تأكد المجتمع الدكلي بكجكد ىيئة قضائية تكفؿ الحماية الجنائية لجميع األشخاص 1998سنة 

بغض النظر عف جنسيـ أك صفتيـ أك مركزىـ السياسي، خاصة كأف النظاـ األساسي لممحكمة 
 .الجنائية الدكلية أقر بمسؤكلية رئيس الدكلة إذا ما ارتكب الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا
     كقد تضمف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية ثبلثة عشر بابا، تناكؿ بمكجبيا األحكاـ 

المكضكعية كاإلجرائية لمقانكف الدكلي الجنائي، أما الباب الثاني فتناكؿ قكاعد االختصاص كالقانكف 
الكاجب التطبيؽ مع تحديد الجرائـ الدكلية بجميع صكرىا كأركانيا، أما الباب الثالث فتضمف المبادئ 

العامة لمقانكف الدكلي الجنائي أىميا مبدأ الشرعية كمبدأ المسؤكلية الجنائية الفردية، كمبدأ عدـ 
االعتداد بالصفة الرسمية، كعدـ سقكط الجرائـ الدكلية بالتقادـ، باإلضافة إلى مكانع المسؤكلية، كما 
تضمف أيضا اإلجراءات الكاجب إتباعيا عبر مراحؿ الدعكل، كمف تـ نخمص إلى القكؿ أف النظاـ 
األساسي لممحكمة الجنائية جمع بيف مبادئ القانكف الجنائي الدكلي كقكاعد الحماية الجنائية الدكلية 

 .لحقكؽ اإلنساف
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    كقد تجسد دكر المحكمة الجنائية الدكلية بصفة فعمية مف خبلؿ المحاكمات الدكلية التي عالجتيا 
 .المحكمة عمى أركقتيا كالتي تعتبر ىي األخرل ضمانة أساسية لمفرد كحقكقو
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الطبيعة القانكنية لممسؤكلية الجنائية الدكلية عف إنتياكات : الفصؿ األكؿ
 حقكؽ اإلنساف أثناء النزاع المسمح

 كبيرا مف قبؿ فقياء القانكف أخذتاىتمامايعتبرمكضكع المسؤكلية الجنائية مف بيف المكاضيع التي 
 كلعؿ ذلؾ راجع إلى األىمية الكبرل التي يكتسييا ىذا ،الدكلي ككذا المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية

المكضكع إذ مف خبللو يمكف لممجتمع الدكلي أف يحدد األشخاص محؿ المساءلة الدكلية إذا ما 
.  دكلية مختمفةجزاءاتارتكبكا أفعاال ينبذىا القانكف الدكلي كمف تـ يرتب عمييا 

 إال أف ىذا المصطمح طرأ عميو تغيرات عدة فبعدما كاف في ظؿ القانكف الدكلي التقميدم محصكر 
 نظرة ت الشخص المعنكم الكحيد المخاطب بقكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي تغيرباعتبارىافي الدكلة 

أقر بكجكد أشخاص دكلية أخرل تتقاسـ المسؤكلية  الذم المجتمع في ظؿ القانكف الدكلي المعاصر
 اعتباره كبير بيف اختبلؼ كمف بيف ىؤالء األشخاص الفرد الذم كاف محؿ ،الدكلية إلى جانب الدكلة

 شخص اعتبارهمسؤكؿ دكليا عما يرتكبو مف أفعاؿ خطيرة يعتبرىا القانكف الدكلي جرائـ دكلية، كبيف 
 مثؿ ىذه األفعاؿ الخطيرة بمفرده إال إذا كانت ىناؾ دكلة ارتكابغير مسؤكؿ دكليا لعدـ قدرتو عمى 

. تدعمو أك تتفؽ معو أك يعمؿ لحسابيا
 شخصا دكليا اكاعتبرتو حسمت المحكمة الجنائية الدكلية مكقفيا مف مسؤكلية الفرد جنائي    كقد

 بؿ كاألكثر مف ،مسؤكؿ عما يرتكبو مف جرائـ دكلية كحددت العقكبات الكفيمة لمحد مف ىذه الجرائـ
 األعضاء في نظاـ ركما األساسي عمى تحديد أنكاع الجرائـ التي تككف محؿ لممسؤكلية اتفؽذلؾ 

 نظرا لمخطكرة التي تترتب عنيا مف جية كالنتائج السمبية التي ،الجنائية عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ
تنتج عف ىذا النكع مف الجرائـ الماسة بحقكؽ اإلنساف كمصالحو الحيكية بصفة خاصة كحقكؽ 

. الجماعة بصفة عامة
كعميو فإف الجرائـ الدكلية المحددة في نظاـ ركما األساسي تتمخص في الجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ 

 الممحقيف ىا جنيؼ األربعة كبرتكككليالتفاقياتكاف  كجريمة العدكاف، كقداإلبادة ككذا جرائـ الحرب
 القانكف الدكلي اعتبرىا كالتي ،مساىمات كبيرة في مجاؿ تكفير الحماية لؤلشخاص المشمكليف بيا

 في حؽ ارتكبتانتياكاتاإلنساني الفئات المحمية كالمدنييف كاألعياف المدنية، كحتى المقاتميف فإذا 
.  أفعاليـ جرائـ دكلية تختص بيا المحكمة الجنائية الدكليةاعتبرتىؤالء األشخاص 

ماىية المسؤكلية الجنائية الدكلية : المبحث األكؿ
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 فقيية كبيرة نظرا لعدـ كضكح معالميا حكؿ اختبلفاتتعرضت المسؤكلية الجنائية الدكلية إلى 
األشخاص المعنييف بالمساءلة الجنائية مف جية، كمف حيث الجرائـ المستكجبة لمعقاب عنيا مف جية 

أخرل، إال أف الكاقع الدكلي أتبث أف المسؤكلية الجنائية قديمة قدـ الجرائـ المرتكبة في حؽ 
األشخاص عمى مر التاريخ، إال أنيا شيدت جممة مف التطكرات سكاء مف حيث تقنيف عناصرىا أك 

. 1مف حيث المعالـ الدكلية القضائية التي تسعى إلى تنفيذىا متى تكافرت شركطيا
 أيف أصبح كاقعا ،إال أف مصطمح المسؤكلية الجنائية الدكلية عرؼ تطكرا كبيرا في اآلكنة األخيرة

مممكسا كفكرة مجسدة في ضركرة عقاب كمتابعة مرتكبي الجرائـ نظرا لما عانتو اإلنسانية مف دمار 
كانتياؾ، لذا كاف البد مف تأكيد المسؤكلية عف طريؽ تفعيؿ فكرة الجزاء التي ظمت حبيسة األفكار 
مف جية كاستبعاد تكقيع العقاب عمى الدكلة باعتبارىا الشخص المعنكم الكحيد، إال أف ىذه الفكرة 

.  مجاؿ المسؤكلية لتشمؿ الفرد كالدكلة عمى حد السكاءاندثرتكاتسع
   كنظرا ألىمية مكضكع المسؤكلية الجنائية الدكلية عمى الصعيديف الدكلي كالداخمي في تحديد 

 الكاقعة عمى القانكف الدكلي اإلنساني، كاف البد االنتياكاتاألشخاص محؿ المسؤكلية الجنائية عف 
مف دراستيا مع ضركرة التعرض إلى الجرائـ الدكلية التي تجعؿ األشخاص محؿ المساءلة كذلؾ في 

: المطالب التالية
مفيـك المسؤكلية الجنائية الدكلية  : المطمب األكؿ

 الدكلية مقابؿ تقديـ تعكيض أك اللتزاماتيا مفيـك المسؤكلية الجنائية الدكلية بفكرة مخالفة الدكلة  ارتبط
إال أف ىذا المفيـك تطكر كأصبح إلى االمتناع، ترضية لمدكلة األخرل التي كانت ضحية اإلخبلؿ أك 

. جانب الدكلة أشخاص أخرل تتقاسـ المسؤكلية الجنائية إلى جانبيا
تعريؼ المسؤكلية الجنائية الدكلية  : الفرع األكؿ

     تباينت اآلراء كاختمفت الرؤل حكؿ مفيـك المسؤكلية الدكلية بيف حصرىا في االلتزامات الكاقعة 
عمى الدكلة كبيف إسنادىا لؤلشخاص نتيجة ارتكابيـ أفعاؿ يحضرىا القانكف، كمف تـ البد مف التطرؽ 

 .إلى مفيكميا انطبلقا مف التطكرات التي طرأت عمييا
 
 

  في الفقو الغربيلمسؤكلية الدكلية ا:أكال
                                                           

.   25سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 1



 
 

273 
 

 نظاـ قانكني قائـ عمى فكرة تحمؿ اعتبرىا المسؤكلية الدكلية فمنيـ مف حكؿتعددت التعريفات الفقيية 
مشركعة التي تنتج عنيا اؿالدكلة أك أم شخص مف أشخاص القانكف الدكلي تبعة األفعاؿ غير 

. 1أضرار لشخص آخر مف أشخاص القانكف الدكلي مما يستكجب عمييا التعكيض
عمى أنيا قانكف يفرض عمى الدكلة المرتكبة لمفعؿ الغير مشركع " شارؿ ركسك"الفرنسي رفيا الفقيو فع

. 2إرتكبتو مف أضرار لمغيرما التعكيض عكفقا لقكاعد القانكف الدكلي 
عمى أنيا عمؿ غير مشركع تقترفو الدكلة مما يؤدم إلى قياـ "تكنكيف"الركسي فيما عرفيا الفقيو 

. 3مسؤكليتيا الدكلية سكاء كاف ىذا الفعؿ إيجابي أك سمبي
ذلؾ النظاـ القانكني يترتب بمكجبو عمى الدكلة التي ارتكبت عمبل :" بأنيا" بادكفاف"لفقيوافيازعك

 .4"يحظره القانكف الدكلي بالتعكيض عف الضرر الذم لحؽ بالدكلة المعتدل عمييا
  مف خبلؿ ىذه التعاريؼ يتضح أف فكرة المسؤكلية تتمخص في قياـ عمؿ غير مشركع مف قبؿ 

 .الدكلة ينتج عنو ضرر يستمـز التعكيض
 المسؤكلية الدكلية في الفقو العربي : ثانيا

تمؾ التي تترتب عمى الدكلة في " :عمى أنياالمسؤكلية الدكلية " صادؽ أبك ىيؼ"الدكتكر    عرؼ 
. 5"حاؿ إخبلليا بأحد كاجباتيا القانكنية الدكلية

الجزاء القانكني الذم يفرضو فكرة فربط مفيـك المسؤكلية الدكلية ب" عبد العزيز سرحاف"األستاذ   أما 
.  6 الدكليةبالتزاماتيـ أشخاص القانكف الدكلي التزاـالقانكف الدكلي العاـ نتيجة لعدـ 

 
 

                                                           
دار " دراسة في ظؿ أحكاـ القضاء الدكلي" عبد الكريـ عكض خميفة، تسكية المنازعات الدكلية بالكسائؿ السممية - 1

. 70، ص 2015الجامعة الجديدة، ط 
. 6المرجع السابؽ، ص محاضرات في القانكف الدكلي، عمر الصدكؽ، - 2
ص 1995تكنسي بف عامر، أساس المسؤكلية الدكلية في القانكف الدكلي المعاصر، منشكرات دحمب الجزائر، ط - 3
6 .
. 244طيب بمخير، المرجع السابؽ، ص - 4
 .243ص  السابؽ،عمي صادؽ أبك ىيؼ، المرجع- 5
. 408، ص 1969ط عبد العزيز محمد سرحاف، القانكف الدكلي العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة، - 6
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عمى أف مسؤكلية الدكلة تنطمؽ مف فكرة إخبلؿ الدكلة " حامد سمطاف"كفي السياؽ ذاتو أكد الدكتكر 
 بااللتزاـ كانت أـ تعاىدية، يؤدم إلى نشكء رابطة جديدة ببف الدكلة المخمة اتفاقية الدكلية بالتزاماتيا

. 1 مما يرتب مسؤكليتيا في التعكيض أك جبر الضرر،كالدكلة التي كقع عمييا اإلخبلؿ
    مف خبلؿ ىذه التعاريؼ يتضح أف المسؤكلية مرتبطة بالتعكيض كأثر لمسؤكلية الدكلة باعتبارىا 

 .الشخص الكحيد المخاطب بقكاعد القانكف الدكلي مف أجؿ إصبلح الضرر
     كنتيجة التطكر الذم عرؼ المجتمع الدكلي أصبح لمفرد مكانة ىامة كاعتبر شخص مف 

أشخاصو كمف تـ تترتب عميو المسؤكلية إذا ما ارتكب أفعاؿ يجرميا القانكف، لذلؾ تغيرت نظرية 
المسؤكلية مف فكرة حصرىا في الدكلة إلى امتدادىا إلى أشخاص أخرل، األمر الذم دفع بالفقياء إلى 

 المفركض مف قبؿ القانكف الدكلي عمى األشخاص المخاطبيف بااللتزاـفكرة مرتبطة تعريفيا عمى أنيا 
. 2 مما يترتب عميو إصبلح الضررأك تحمؿ العقاب عمى مخالفتو،بو

المسؤكلية الدكلية في مخالفة الدكلة أك أم شخص مف أشخاص " محمد حافظ غانـ"كيمخص الدكتكر 
 مما ينتج عنو قياـ ، المفركضة عمييـ بمكجب قكاعد القانكف الدكليلبللتزاماتالقانكف الدكلي العاـ 

. المسؤكلية الدكلية التي تفرض العقاب عمى الشخص الدكلي المسؤكؿ
حصر المسؤكلية الدكلية في عنصر الضرر الكاقع مف أحد أشخاص " السيد أبك عطية"  الدكتكر  أما

القانكف الدكلي العاـ سكاء كاف ىذا الفعؿ الضار محظكر دكليا أـ ال، مما يستكجب عميو جزاء عقابي 
مكضكع المساءلة مرتبط أساسا بمبدأ المسؤكلية الدكلية التي تعتبر مف بيف ذلؾ أف أك غير عقابي، 

 عميو العرؼ الدكلي في مجاؿ مسؤكلية استقر كىك ما ،المبادئ العامة المتفؽ عمييا مف قبؿ الدكؿ
.  3 قكاعد القانكف الدكلي العاـانتياؾالدكؿ عف 

 
 
 
 

                                                           
نعيمة عميمر، النظرية العامة لمسؤكلية الدكلة الدكلية في ضكء التقنيف الجديد، ديكاف المطبكعات الجامعية طبعة - 1

. 16، ص 2010
. 439محمد طمعت الغنيمي، المرجع السابؽ، ص - 2
السيد أبك عطية، الجزاءات الدكلية بيف النظرية كالتطبيؽ، مؤسسة الثقافة الجامعية اإلسكندرية، دكف ذكر سنة - 3
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 التعريؼ القانكني لممسؤكلية الدكلية: ثالثا
  المسؤكلية الدكلية1975 لجنة القانكف الدكلي في مشركعيا الخاص بالمسؤكلية الدكلية لسنة تعرؼ

 بدفع التزامو مما يرتب ،إسناد فعؿ غير مشركع دكليا ألحد أشخاص القانكف الدكلي العاـ:"عمى أنيا
 .1"التعكيض أك جبر الضرر الذم حدث نتيجة ىذا الفعؿ الغير مشركع دكليا

عمى أف الخاصة بقكاعد الحرب البرية فنصت في مادتيا الثانية  1907لسنة " الىام "   أمااتفاقية
 مما يمزميا بالتعكيض، كما أف المسؤكلية االتفاقيةمسؤكلية الدكلة تقـك متى تـ اإلخبلؿ بأحكاـ ىذه 

. 2تقع عف كؿ فعؿ صادر مف أم فرد مف أفراد قكاتيا العسكرية
   كما عرفتيا لجنة القانكف الدكلي في مشركعيا النيائي المتعمؽ بمسؤكلية الدكؿ عف األفعاؿ غير 

 بأف كؿ عمؿ غير مشركع 2001المشركعة دكليا المقدـ إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة سنة 
دكليا تقـك بو الدكلة يستتبع مسؤكليتيا الدكلية، كأضافت المادة الثالثة مف المشركع بأف كصؼ العمؿ 
الغير مشركع الصادر عف الدكلة أمر يحكمو القانكف الدكلي كال يتأثر ىذا الكصؼ بككف الفعؿ ذاتو 

 .  3يكصؼ بأنو مشركع في القانكف الداخمي
    مف خبلؿ ىذه التعاريؼ يتضح أف نظرة المجتمع الدكلي لممسؤكلية تغيرت في ظؿ القانكف الدكلي 

المعاصر كلعؿ ذلؾ راجع إلى عدة أسباب مف أىميا تطكر مفيـك السيادة كتزايد االىتماـ الدكلي 
 . بالفرد كحقكقو، مما يترتب عميو التزامات إذا ما ارتكب أفعاؿ خطيرة

 الدكلة الشخص المعنكم الكحيد اعتبار مف فكرة انطمقتالمسؤكلية الدكلية      كمف تـ فإف 
 الدكلية أك بالتزاماتيارتب مسؤكليتيا المدنية إذا ما أخمت فتتالمخاطب بقكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي 

 .االتفاقيةإلى فكرة تحمؿ المسؤكلية مع أطراؼ أخرل معترؼ بيا دكليا
 عف فعؿ يسبب ضرر لمغيربغض النظر امتناعكعميو فإف المسؤكلية الدكلية تقـك متى صدر فعؿ أك 

 . عما إذا كاف منصكص عميو أـ ال في القانكف الدكلي ألف الضرر ىك محؿ المسؤكلية
 
 
 

                                                           
.  117مريـ ناصرم، المرجع السابؽ، ص - 1
.  21نعيمة عميمر، المرجع السابؽ، ص - 2
. 249طيب بمخير، المرجع السابؽ، ص - 3
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المسؤكلية الجنائية الدكلية تعريؼ : ثانيالفرع اؿ
األثر المترتب عمى خرؽ قاعدة تجريمية دكلية تضمف :"  عمى أنياتعرؼ المسؤكلية الجنائية الدكلية

نزاؿ الجزاء العقابي بو  كمف تـ فإف 1"تحقؽ مسؤكلية المعتدم أك مرتكب الجريمة الدكلية عف فعمو كا 
 فيي ،بكجكد جريمة دكلية قائمة بعناصرىا كأركانيا الدكليةمرتبط مفيـك المسؤكلية الجنائية الدكلية 

 . 2نتيجة لفعؿ غير مشركع دكليا يستكجب الجزاء العقابي عميو
تحمؿ الشخص تبعة عممو المجـر دكليا مما يستكجب :"عرفت المسؤكلية الجنائية الدكلية عمى أنيا   ك

 بخضكعو لمجزاء المقرر لفعمو في قانكف العقكبات بعدما أقدـ عمى انتياؾ القانكف العقاب عميو
 .3"بارتكابو الكاقعة اإلجرامية

في مشركعيا الخاص بتحديد الجرائـ فعرفت المسؤكلية الجنائية الدكلية  لجنة القانكف الدكلي     أما
تقع المسؤكلية الجنائية الدكلية أيا كاف الدافع :" المادة الثالثة بقكليا بمكجب المخمة بسمـ كأمف البشرية

 سكاء كانكا مقيميف في إقميـ الدكلة التي ،عمى األفراد كأعضاء المنظمات كالمؤسسات كممثمي الدكؿ
. 4"ترتكب فييا األعماؿ أك في إقميـ دكلة أخرل

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المسؤكلية الجنائية ىي 25   كما اعتبرت المادة 
مسؤكلية فردية كال يمكف أف تتعدل الشخص كال ممتمكاتو، كتمتد المساءلة الجنائية لمفرد لتشمؿ 

الفاعميف األصمييف كالشريؾ كال تحكؿ الصفة الرسمية لؤلشخاص المتيميف مف المساءلة، كأضافالنظاـ 
األساسي لممحكمة حكما آخر يتعمؽ بمسؤكلية القادة كالرؤساء عف الجرائـ التي يرتكبكنيا مف يككف 

 .5تحت إمرتيـ أك رئاستيـ
 :كعميو فإف المسؤكلية الجنائية الدكلية مرتبطة بشركط تتمثؿ في

قياـ شخص مف أشخاص القانكف الدكلي بفعؿ يعتبر جريمة يترتب عنيا ضرر بحسب ما تنص * 
 .عميو االتفاقيات الدكلية كالقكاعد العرفية

 .تكافر القصد الجنائي لدل الشخص الدكلي الجنائي أثناء ارتكابو لؤلفعاؿ المعتبرة جريمة دكلية* 
                                                           

. 31سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 334فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 2
. 199، ص  المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي،المرجع السابؽعبد اهلل سميماف،- 3
. 28سامية يتكجي، المرجع نفسو، ص - 4
كفقا ليذا النظاـ األساسي يسأؿ : "  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى3 فقرة 25تنص المادة - 5

...".  الشخص جنائيا كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة
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ضركرة كجكد قضاء دكلي جنائي يتكلى ميمة تطبيؽ الجزاء المناسب عمى مف تثبت مسؤكليتو * 
 .  1الجنائية

ف اختمفت مف حيث الصياغة القانكنية، إال أنيا تشترؾ مف      نبلحظ مف خبلؿ ىذه التعاريؼ أنيا كا 
حيث إسناد المسؤكلية الجنائية لمفرد الطبيعي متى ارتكب أفعاؿ يعتبرىا القانكف الدكلي جريمة، كمف 

 .تـ تكقيع الجزاء المناسب عميو
 عناصر المسؤكلية الجنائية الدكلية: الفرع الثالث

   تتحقؽ المسؤكلية الجنائية الدكلية متى اكتممت عناصرىا التي تتككف مف العنصر الشرعي الذم 
 .يمثؿ أساس المسؤكلية ككذا العنصر المادم كالمعنكم

 العنصر الشرعي: أكال
   يقتضي العنصر الشرعي أسبقية كجكد قاعدة قانكنية عمى الفعؿ المرتكب حتى تتقرر الصفة 

اإلجرامية لمفعؿ كمف تـ تكقيع الجزاء المناسب، فإذا انعدمت ىذه القاعدة تنتفي الصفة اإلجرامية عف 
 .الفعؿ

   كعمى اعتبار أف القانكف الدكلي الجنائي غير مقنف نظرا لطبيعتو الخاصة المستمدة مف ككف أف 
القانكف الدكلي الجنائي غير مكتكب بؿ يكفي مجرد كجكد قاعدة عرفية، فإف ىذا األخير يستمد 

 .  2مصادره مف العرؼ الدكليككذا االتفاقيات الدكلية كاالجتيادات القضائية
في إطار القانكف " مبدأ ال جريمة كال عقكبة إال بنص"    لذا عكؼ الفقو الدكلي إلى ضركرة تفعيؿ 

الذم يرل " كبلسيير"الدكلي الجنائي، كمف بيف الفقياء الذيف أكلك عناية كبيرة ليذه الفكرة الفقيو 
غياب التشريع يجب أال يجعمنا نتنكر ليذا المبدأ كلكنيا عقبة يمكف التغمب عمييا بجعؿ ىذا :"أف

المبدأ يخضع لمركنة خاصة تقتضييا طبيعة ىذا القانكف العرفي، كتتمثؿ ىذه المركنة في إعادة 
صياغتيا عمى أسس أكسع مف تمؾ التي يعتمدىا المبدأ حاليا، حيث تتـ صياغتو بأف ال جريمة كال 
عقكبة إال بقانكف دكف تحديد طبيعتو أىك مكتكب أك عرفي بما يسمح لنا باألخذ بركح المبدأ كليس 

 .3"بحرفتيو

                                                           
. 31سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 99عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 2
. 33سامية يتكجي، المرجع نفسو، ص - 3
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مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح مدل أىمية كجكد قاعدة قانكنية تجـر الفعؿ قبؿ حدكثو ألف ذلؾ يعد 
 .ضمانة لحقكؽ الفرد كحريتو الشخصية المستمد مف القاعدة القانكنية الجنائية

    فالقاعدة العرفية التي يعتمد عمييا القانكف الدكلي الجنائي كمصدر لو في التجريـ كالعقاب ال تقؿ 
أىميتيا عف النص المكتكب ألنيا تعد أساس ليا في العديد مف الجرائـ كجريمة اإلبادة كالجرائـ ضد 
اإلنسانية كالتي تـ تقنييا الحقا في شكؿ اتفاقيات كمعاىدات دكلية، كمف تـ فإف المعاىدات الدكلية 

 . 1ليا مكانة في ظؿ القانكف الدكلي كما العرؼ الدكلي إال مكمؿ ليذه االتفاقيات
    إال أنو مع دخكؿ النظاـ األساسي حيز النفاذ أصبح لمتجريـ كالعقاب قاعدة قانكنية تحكمو مف 

خبلؿ كجكد نص قانكني جنائي يحدد األفعاؿ المعتبرة جريمة كالعقكبات المترتبة عنيا، إال أف 
خصكصية ىذا القانكف كعدـ اكتمالو مف حيث التقنيف النيائي فإف القاضي الجنائي يعتمد عمى 

 .2العرؼ في أحكاؿ كثيرة لقصكر النصكص القانكنية الدكلية المكتكبة
 العنصر المادم: ثانيا

   يقصد بو الرابطة المادية بيف السمكؾ الذم يؤتيو الجاني كبيف الكاقعة المادية محؿ العقاب، لذلؾ 
الفعؿ المحظكر الذم يصيب المصالح الدكلية :" يعرؼ العنصر المادم لممسؤكلية الجنائية عمى أنو

 . 3"بضرر أك يعرضيا لمخطر
كيتككف العنصر المادم مف السمكؾ اإلجرامي الذم يككف إما إيجابي يتحقؽ بارتكاب فعؿ يحظره 
القانكف الدكلي، أك سمكؾ سمبي كامتناع الشخص عف تنفيذ االلتزامات المقررة كفقا ألحكاـ القانكف 

الدكلي كال يقؿ السمكؾ اإلجرامي السمبي أىمية عف السمكؾ اإليجابي مف حيث القيمة القانكنية، كمف 
 .4بيف أمثمة السمكؾ اإلجرامي السمبي جريمة قتؿ األسرل مف خبلؿ االمتناع عف تقديـ الطعاـ ليـ

 كما تقـك المسؤكلية الجنائية الدكلية بالنسبة لممساىميف في ارتكاب الجريمة سكاء كانت المساىمة 
أصمية أك تبعية، ذلؾ أػف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية اعتبر أف التحضير أك 

                                                           
أحمد عبد الحميد الرفاعي، النظرية العامة لممسؤكلية الجنائية الدكلية، مؤسسة الطبجي لمتجارة كالطباعة كالنشر، - 1

. 31-30، ص2005ط 
.  115أحمد بشارة مكسى، المرجع السابؽ، ص - 2
. 35سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 3
. 14محمد باسـ شياب، المرجع السابؽ، ص- 4
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اإلعدادالرتكاب الجريمة يككف محبل لممسؤكلية الجنائية خاصة إذا كانت ذات جسامة كبيرة كالتخطيط 
 .1كالتدبير لمحرب العدكانية أك التآمر الرتكابيا

 العنصر المعنكم: ثالثا
   ال تترتب المسؤكلية الجنائية إال إذا كانت األفعاؿ المرتكبة صادرة عف إرادة آثمة، ألف أساس 
المسؤكلية ىك ارتكابيا عف عمد في الجرائـ العمدية كالخطأ في الجرائـ التي تككف مرتكبة بصكرة 

، كتظير أىمية تكافر الرابطة السببية بيف سمكؾ الجاني المتمتع باإلدراؾ كالتمييز كحرية 2خطأ
االختيار كماديات الجريمة في التمييز بيف األفعاؿ التي يمكف أف تككف محؿ المساءلة الجنائية مف 

 . 3عدميا
   كقد أخذت المحاكـ الجنائية المؤقتة بالقصد الجنائي مف أجؿ تقرير المسؤكلية حيث قضت المادة 

عما ارتكبو مف جرائـ، كتأكد ذلؾ بمكجب المادة " غيـك الثاني" مف معاىدة فرسام بمسؤكلية 227
 مف قانكف مجمس الرقابة في ألمانيا أيف اشترطت ضركرة تكافر القصد الجنائي لمقكؿ بمسؤكلية 10

 .  4الشخص عما ارتكبو مف أفعاؿ مجرمة
  غير أف إثبات القصد الجنائي في القانكف الدكلي ليس بالسيكلة التي يشيدىا القانكف الداخمي ألف 
الجرائـ التي ترتكب خبلفا لقكاعد القانكف الدكلي غالبا ما تككف بكحي كتخطيط مف أشخاص كمرتكبة 

مف طرؼ آخريف، كمف تـ فإف الرابطة السببية بيف الفاعؿ كماديات الجريمة تككف غير كاضحة 
 . لصدكرىا عف إرادة غير مباشرة

كعميو فإف المسؤكلية الجنائية الدكلية ال تقـك إال بتكافر القصد الجنائي الذم يتككف مف العمـ كاإلرادة 
 . ألف السمكؾ ال يكفي كحده لقياـ المسؤكلية

 تمييز المسؤكلية الجنائية الدكلية عف غيرىا مف أنكاع المسؤكلية  :  المطمب الثاني
بعد التعرض لمفيـك المسؤكلية الجنائية الدكلية كعناصرىا األساسية التي تقكـ عمييا البد عمينا مف 

.  التي تتشابو معيامعرفة أىـ الفركؽ التي تميز المسؤكلية الجنائية الدكلية عف غيرىا مف المفاىيـ
المسؤكلية الدكلية المدنية كالمسؤكلية الدكلية الجنائية : لفرع األكؿا

                                                           
. مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية" د" فقرة 25نص المادة - 1
. 122أحمد بشارة مكسى، المرجع السابؽ، ص - 2
. 37سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 3
. 123أحمد بشارة مكسى، المرجع نفسو، ص - 4
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 عف امتناع فعؿ أك بارتكاب الدكليةإما اللتزاماتياالمسؤكلية الدكلية المدنية تنحصر في مخالفة الدكلة 
:  ىذا الفعؿ الغير مشركع يقـك عمى العناصر التالية،القياـ بفعؿ تفرضو قكاعد القانكف الدكلي

. أف يككف الفعؿ منسكب إلى أحد أشخاص القانكف الدكلي العاـ- 
 .1أف يترتب عف العمؿ الغير مشركع ضرر- 

 المسؤكلية"فتسمى  المؤسسةإما عمى تعاقد بالتزاماتيافالمسؤكلية المدنية تقـك نتيجة إخبلؿ الدكلة 
 التعاقدية المبرمة مع دكلة أخرل مما يمزميا بالتعكيض التزاماتياأيف تخؿ الدكلة بإحدل " التعاقدية

المسؤكلية "عما أصاب الغير مف ضرر، أك عمى أساس إىماؿ أك تقصير مف الدكلة فتسمى 
 الدكلة المسؤكلة عف التعيدات المفركضة عنيا في امتناع أك ارتكابالتي تنتج عند " التقصيرية

. 2اتفاؽالقانكف الدكلي دكف أف يككف مصدر ذلؾ أم 
 الدكلية لبللتزامات أحد أشخاص القانكف الدكلي العاـ احتراـتقـك المسؤكلية المدنية الدكلية عند عدـ 

 المبرمة بيف الدكلتيف كالتعكيض أك االتفاقياتمما يرتب جزاء قانكني تحدده قكاعد القانكف الدكلي أك 
.  أك جبر الضرراالعتذار

 أما المسؤكلية الجنائية الدكلية فبل تتأسس إال إذا تحققت عناصر كأركاف الجريمة الدكلية بكامميا مما 
، ألف المسؤكلية الدكلية الجنائية تقكـ عمى أساس الردع  الفعؿيرتب العقكبة الجنائية عمى مرتكب

خبلفا لممسؤكلية الدكلية المدنية التي تتمخص في مطالبة الدكلة المتضررة بالتعكيض عما أصابيا مف 
. 3خسائر أك أضرار

الذم أصبح بعد د يتحمؿ المسؤكلية المدنية الدكلية جميع أشخاص القانكف الدكلي العاـ بما فييـ الفر
 أفعاال ارتكبالتطكر الذم عرفتو المسؤكلية الدكلية مف بيف األشخاص المعنييف بالمساءلة إذا ما 

 ارتكبو عما استثنائيةدكلية غير مشركعة، أما المسؤكلية الجنائية الدكلية فتقـك في حؽ الفرد بصفة 
 كالجرائـ ضد اإلنسانية أك جرائـ حرب كجرائـ اإلبادة، كىذا ،مف أفعاؿ مجرمة في شكؿ جرائـ دكلية

 .4تطبيقا لمبدأ شخصية العقكبة الجنائية الدكلية التي تقكـ في مكاجية الشخص المجـر دكف غيره

                                                           
. 8-7المرجع السابؽ، ص محاضرات في القانكف الدكلي العاـ، عمر صدكؽ، - 1
. 83مريـ ناصرم، المرجع السابؽ، ص - 2
. 28سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 3
. 96محمكد المجدكب، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، المرجع السابؽ، ص - 4
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 مف أعماؿ مجرمة دكليا كالتي ارتكبوكتقـك المسؤكلية الجنائية الدكلية عمى أساس مساءلة الفرد عما 
تتحقؽ بكجكد رابطة سببية بيف الفعؿ المرتكب كالنتيجة المحققة مما يقرر لو القانكف الجنائي الدكلي 

. 1جزاء مناسب
المسؤكلية الجنائية عمى الصعيديف الدكلي كالداخمي : ثانيالفرع اؿ

ال تختمؼ المسؤكلية الجنائية في القكانيف الدكلية عف المسؤكلية الجنائية في القكانيف الداخمية كلعؿ 
 .السبب في ذلؾ راجع إلى إشتراكيما في السبب كاليدؼ منيا

تعرؼ المسؤكلية الجنائية في القكانيف الكضعية عمى أنيا تحمؿ الشخص المرتكب لمفعؿ المجـر تبعة ؼ
.  2فعمو مما يؤدم بو إلى الخضكع إلى الجزاء المناسب كفؽ ما ينص عميو قانكف العقكبات

فالمسؤكلية الجنائية الدكلية ال تختمؼ عف المسؤكلية الجنائية في القكانيف الداخمية ال مف حيث المبدأ 
كال مف حيث اليدؼ، ألف كؿ منيما يسعى إلى كضع حد لمسمكؾ اإلجرامي المخالؼ إما لمقانكف 

. الداخمي أك القانكف الجنائي الدكلي
كما أف ىدؼ القانكف الجنائي الكضعي يتمثؿ في كضع حد لمجريمة كنشر األمف داخؿ المجتمع كىك 

. نفس ما تيدؼ إليو القكانيف الدكلية مف نشر السمـ كاألمف الدكلييف كردع مرتكبي الجرائـ الدكلية
فقياـ المسؤكلية الجنائية الدكلية سكاء عمى المستكل الدكلي أك الداخمي تتحقؽ بتكافر جممة مف 

العناصر مجتمعة حتى يمكننا القكؿ بمساءلة مرتكبييا كتكقيع الجزاء المناسب عميو، كىك غاية كؿ 
. قانكف دكلي أك داخمي

  كعميو نخمص إلى القكؿ بأف المسؤكلية الجنائية تبقى كاحدة متى تكافرت شركطيا سكاء كانت عمى 
المستكل الدكلي أك المستكل الداخمي، ألف الغاية منيا ىك حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كتكفير الحماية 

الجنائية لحقكؽ اإلنساف إذا كانت عمى المستكل الدكلي كحماية األفراد المتضرريف مف األفعاؿ 
المرتكبة عمى المستكل الداخمي، كمف تـ فإف ىذه المسؤكلية تعد ضمانة قانكنية لحماية األشخاص 

 .كممتمكاتيـ سكاء في فترة السمـ أك الحرب
لجنائية الدكلية   ا أشخاص المسؤكلية :الثالثالمطمب 

 الدكلة في ظؿ القانكف الدكلي التقميدم الشخص المعنكم الكحيد المخاطب بقكاعده     اعتبرت
كأحكامو مما يرتب مسؤكليتيا الدكلية إذا ما صدر عنيا فعؿ غير مشركع دكليا، إال أف نظرية إسناد 

                                                           
. 31سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 32عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 2
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 خاصة بعدما تطكرت ،المسؤكلية الدكلية لمدكلة كحدىا تغير بشكؿ كبير في القانكف الدكلي المعاصر
ظيكر أشخاص بت مكقعيا في القانكف الدكلي الجنائي ذنظرية المسؤكلية الجنائية الدكلية التي أخ

 كالمنظمات الدكلية كاألشخاص الطبيعية إلى جانب الدكلة، مما أدل بفقياء القانكف ،دكلية أخرل
. الدكلي إلى إسناد المسؤكلية الجنائية الدكلية إلى أشخاص آخريف غير الدكلة 

مف ىذا المنطمؽ البد مف معرفة مف ىـ األشخاص محؿ المسؤكلية الجنائية الدكلية؟ كىؿ تعتبر 
مشركعة؟  اؿغير أفعالياجنائيا عف الكحيد مسؤكؿ اؿالدكلة 

تحمؿ الدكلة دكف سكاىا عبء المسؤكلية الجنائية الدكلية  : الفرع األكؿ
أثار مكضكع المسؤكلية الجنائية الدكلية لمدكلة جدال كبيرا بيف الفقياء كالقانكنيف بيف مؤيد كمعارض 

 أنصار النظرية التقميدية أف الدكلة ىي كحدىا مف تتحمؿ المسؤكلية فاعتبرلمبدأ مسؤكلية الدكلة، 
 كال يمكف الحديث ، الشخص الكحيد المخاطب بقكاعد القانكف الدكلي العاـباعتبارىاالجنائية الدكلية 

، كمف بيف أنصار ىذه المدرسة الفقيو  1عف المسؤكلية الفردية ألنو ال كجكد ليا
 ،الذم يرل أف الدكلة تتمتع باألىمية القانكنية كالسيادة كىي مف تقبؿ عمى المخالفات الدكلية" فميست"

.  2مما ينتج مسؤكليتيا أك مسؤكلية الرعايا القائميف عمييا
أف المسؤكلية الجنائية تقـك عمى عاتؽ الدكلة كال يمكف الحديث عف " فيبر"  الفقيو اعتبركما 

 ذلؾ أف الفرد ال يمكف أف يخضع لقانكنيف في الكقت ذاتو القانكف الداخمي ،المسؤكلية الجنائية الفردية
كالقانكف الدكلي كتبقى الدكلة مسؤكلة جنائيا عما يرتكب مف أفعاؿ مخالفة لمقكانيف الدكلية في غياب 

 .3تنظيـ دكلي عالمي
كالفقيو " تريبؿ" كىك ما ذىب إليو أنصار المدرسة الكضعية التي يتزعميا كؿ مف الفقيو النمساكم

 الشخصية الدكلية لديو كما أنو ال النعداـإلى القكؿ بعدـ إمكانية مساءلة الفرد " أنزيمكتي"اإليطالي 
يمكف إيجاد عبلقة ترابط بيف الدكلة كنظاـ قانكني قائـ كبيف الفرد كجزء مف ىذا النظاـ فالدكلة ىي 

.  شخص مف أشخاصوباعتبارىاكحدىا مف تتحمؿ تبعة أفعاليا المخالفة لقكاعد القانكف الدكلي العاـ 

                                                           
، 2015بمقاسـ مخمط، محاكمة مرتكبي الجرائـ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، أطركحة دكتكراه، جامعة تممساف - 1

 142ص 
. 126، المرجع السابؽ، ص "الممتمكات المحمية"عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي اإلنساني - 2
 143بمقاسـ مخمط، المرجع نفسو، ص - 3
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فالشخص الطبيعي يخضع لمقانكف الداخمي إذا كاف الفعؿ الصادر عنو يشكؿ إخبلال بقاعدة قانكنية 
، كيخمص أنصار ىذه  ذاتوداخمية كال يمكف ليذا األخير أف يخضع لقانكنيف داخمي كدكلي في الكقت

المدرسة إلى القكؿ بأف الفرد غير مخاطب بقكاعد القانكف الدكلي بصفة مباشرة إال عف طريؽ الدكلة 
. 1التي ينتمي إلييا

 باعتباره الفرد احتمياكما أف الدكلة تبقى المخاطب األكؿ بقكاعد القانكف الدكلي رغـ المكانة التي 
كىي مف يتحمؿ المسؤكلية الجنائية إذا ما خالفت القكاعد الدكلية التي ال تخاطب إال ، 2شخص دكلي

. 3الدكؿ كما الفرد إال مكضكع مف مكضكعات القانكف الدكلي كليس شخص مف أشخاصو
الدكلة ىي الشخص الكحيد الذم يرتكب :" عمى فكرة أف" فكف ليست" أكد الفقيو االتجاهكفي نفس 

 كما أف جرائـ ىذا القانكف ال يرتكبيا إال ، القانكف ال يخاطب إال الدكؿ ىذاجريمة القانكف الدكلي ألف
. 4"المخاطبكف بو

 تمتعيا باإلرادة المطمقة في القياـ إنطبلقا مفمسؤكلية الدكلة عمى فكرة " سمدانا"الفقيو في حيف إعتمد 
 كما داـ أف الدكلة تتمتع باإلرادة فيذا ال يمنع مف كجكد إرادة إجرامية لدييا ، غيرىااتجاهبالتصرفات 

. 5تجعميا مسؤكلة عف التصرفات الصادرة عنيا كالمخالفة لقكاعد القانكف الدكلي العاـ
إلى التأكيد عمى أف الدكلة مسؤكلة جنائيا عف إخبلليا بقكاعد القانكف " أكبنيايـ"كما ذىب الفقيو 

 لجرائـ العدكاف كالجرائـ كارتكابياالدكلي العاـ كالتي يمكف أف تكيؼ عمى أساس أفعاؿ مجرمة دكليا، 
 ال  التي لمدكلةاالفتراضيةبعض الفقياء الطبيعة ، ك مف جية أخرل أكد الماسة بسمـ كأمف اإلنسانية

 فالجزاء ال ينحصر لدل الشخص ،تمنع مف تكقيع العقاب عمييا متى كانت أفعاليا مجرمة دكليا
الطبيعي فحسب بؿ يمكف أف تككف العقكبات المطبقة عمى الدكلة في شكؿ عقكبات دبمكماسية أك 

. 6اقتصادية أك حتى عسكرية

                                                           
 ص 2009محمد صالح ركاف، الجريمة الدكلية في القانكف الدكلي الجنائي، أطركحة دكتكراه، جامعة قسنطينة، - 1

251-252 .
 .98سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 2
. 31أحمد بشارة مكسى، المرجع السابؽ، ص - 3
. 252، ص نفسومحمد صالح ركاف، المرجع - 4
عبد الكاحد محمد الفار، الجرائـ الدكلية كسمطة العقاب عمييا في ظؿ القانكف الدكلي، مجمة الدراسات القانكنية كمية - 5

. 54، ص 1992، سنة 15الحقكؽ، جامعة أسيكط مصر، العدد 
 .99سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص- 6



 
 

284 
 

 بيا االعتراؼأف المسؤكلية الجنائية الدكلية لمدكلة كاردة في القانكف الدكلي العاـ كما " بيبل"كيرل الفقيو
. 1إال كسيمة لتفعيميا

:" إلى أف الكاقع العممي أتبث مسؤكلية الدكلة الجنائية بقكلو" كارسيامكرا"كفي السياؽ ذاتو أشار الفقيو 
 جريمة إبادة الجنس البشرم كالخركقات األخرل التي ترتكب ضد حقكؽ اإلنساف ال ارتكابحيث أف 

.  2" أعماال غير مشركعة فحسب بؿ ىي تثير المسؤكلية الجنائية الدكليةاعتبارىايمكف 
الذم يرل أف خرؽ الدكلة " أمادكر" كمف بيف المدافعيف عمى فكرة مسؤكلية الدكلة جنائيا الفقيو 

 الدكلية ال يرتب مسؤكليتيا المدنية فقط بؿ تككف مسؤكلة جنائيا، ألف القانكف الدكلي اللتزاماتيا
. 3عترؼ بيا في القانكف الدكلي التقميدمملـ يكف التي  عمى عاتؽ الدكؿ التزاماتالمعاصر رتب 
 إرادة الدكلة عف استقبلليةمسؤكلية الدكلة عف تصرفاتيا الغير مشركعة نابع مف فكرة  كمف تـ فإف 

إرادة األشخاص القائميف عمييا، كما األفراد الطبيعييف إال أداة تنفيذ ما تـ إقراره مف طرؼ الدكلة ألف 
جميع التصرفات الصادرة عنيـ تككف باسـ الدكلة كلحسابيا كمف تـ تترتب مسؤكلية الدكلة المدنية 

.  4كالجنائية
 كأف الشخص ابتداعياأف فكرة كجكد الدكلة أساسيا حيمة قانكنية تـ يتضح  ىذا االتجاه مف خبلؿ

الطبيعي ىك مف يسيرىا، كمف ثـ فإف جميع التصرفات تعكد لمفرد مادامت صادرة عنو مما يرتب 
. 5 مف أفعاؿ غير مشركعةاقترفومسؤكليتو الجنائية عما 

 الدكلة ىي المسؤكلة الكحيدة جنائيا إذا ما اعتبار أنصار ىذه النظرية في اعتمدىارغـ التبريرات التي 
:   عميو مف كجية نظرنا ألسباب عدة مف بينيامأخكذ أفعاال غير مشركعة جنائيا إال أف ذلؾ ارتكبت

                                                           
نكد أف نعمف بقكة أنو إذا كاف مف كاجب القانكف الجنائي أف :" بعد الحرب العالمية الثانية أنو" بيبل"كتب الفقيو - 1

". يصكف السبلـ الدكلي كالحضارة فميس في اإلمكاف كال مف الجائز استبعاد مبدا مسؤكلية الدكلة جنائيا
 1983ط صبلح الديف أحمد حمدم، العدكاف في ضكء القانكف الدكلي، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر، -

 .258 ص 
. 232عباس ىاشـ السعدم، المرجع السابؽ، ص - 2
. 33أحمد بشارة مكسى، المرجع السابؽ، ص - 3
.  145بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص -  4
. 89مريـ ناصرم، المرجع السابؽ، ص - 5
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 الطبيعييفإف فكرة إسناد المسؤكلية الجنائية الدكلية عمى عاتؽ الدكلة كحدىا يجعؿ األشخاص - 
يرتكبكف جرائـ كثيرة كيتيربكف مف المسؤكلية ماداـ أف الدكلة ىي المسؤكلة الكحيدة عف جميع 

 .التصرفات المخمة لقكاعد القانكف الدكلي
إف فكرة الدكلة ىي الشخص القانكني الكحيد المخاطب بقكاعد القانكف الدكلي ىي فكرة قديمة نادل - 

بيا الفقياء التقميدييف، لكف مع التطكر الكاقع في القانكف الدكلي المعاصر فتح الباب أماـ أشخاص 
 .أخرل يمكف أف تككف محؿ المسؤكلية الجنائية إلى جانب الدكلة

مع تطكر فكرة المسؤكلية الجنائية الدكلية في القانكف الدكلي الجنائي أصبح لمفرد مركز قانكني - 
 بغض النظر عف الدكلة التي ينتمي ، أفعاال غير مشركعة دكلياارتكبيجعمو عرضة لممساءلة إذا ما 

 .  أف المسؤكلية مرتبطة بالشخص المرتكب بصفة شخصية ال مكضكعيةاعتبارإلييا عمى 
إف الغاية مف إسناد المسؤكلية الجنائية لمدكلة أك الفرد ىك تكقيع العقاب ككضع حد لمجريمة مف - 

 فإذا ما أسندت المسؤكلية لمدكلة بصفتيا شخص معنكم فإننا ،أجؿ الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف
 .  خاصة في شقيا الجزائي مما يجعؿ العقكبة دكف فائدة،ال نستطيع تطبيؽ الجزاء عمييا

مسؤكلية الفرد الجنائية : الفرع الثاني
بعد التطكر الذم عرفتو المسؤكلية الجنائية الدكلية عمى مر التاريخ تأكد أنصار النظرية السابقة أف 

كباسميا الدكلة ما ىي إال كياف قانكني يقـك األفراد بتسييره فيـ يقكمكف بالتصرفات لحساب الدكلة 
 شخص باعتبارىالذلؾ ذىب أنصار المدرسة الكاقعية إلى القكؿ أف الدكلة ال يمكف أف تسأؿ جنائيا 

معنكم فاقد لئلرادة كالتمييز، كأف الفرد ىك الشخص الطبيعي المسؤكؿ جنائيا عف أفعالو ألنو مخاطب 
.  1كالداخمي معابقكاعد القانكف الدكلي 

أف مرتكب الجريمة الدكلية ال يمكف أف يككف سكل " : بقكلو" جبلسير"كأكد عمى ىذا الرأم الفقيو 
، "الفرد أم الشخص الطبيعي الذم يرتكب لحسابو الخاص أك باسـ دكلتو أك لحسابيا تمؾ الجريمة

 ليذا الرتكابوكيضيؼ أف الفرد ىك كحده مرتكب الفعؿ مما يتكجب مساءلتو جنائيا كأيا كاف الدافع 

                                                           
. 253محمد صالح ركاف، المرجع السابؽ، ص - 1
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ربط " جبلسير"  حيث الفقيو ،الفعمكال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ مساءلة الدكلة ألنيا شخص معنكم
. 1 الشخص الطبيعي لمشخصية الدكليةالجنائية باكتسابفكرة المسؤكلية 

أف كصؼ الجريمة ال يمكف أف ينطبؽ عمى فكرة اإلرادة ذلؾ " بنيايـكأ"الفقيومف جية أخرل أكد ك
 النية اإلجرامية التي تعد عنصرا أساسيا في إسناد المسؤكلية الفتقادىاعمى الدكلة كشخص معنكم 

.  لذلؾ فإف الشخص الطبيعي ىك مف تتكافر لديو ىذه اإلرادة،الجنائية الدكلية
 كبالتالي غير مسؤكلة بؿ ،عمى أف الدكلة غير متيمة في أم جريمة مرتكبة" تريانيف"كيؤكد الفقيو 

.   2األفراد الممثميف ليا ىـ مف يعدكف مجرمكف
إف اإلجراءات المتبعة في حؽ مف يرتكب عمؿ غير مشركع يسرم عمى األشخاص الطبيعية لكجكد 
دراؾ كال يمكف أف نطبؽ ذلؾ عمى الدكلة ألنيا  إرادة حية لدييـ، كما أف تصرفاتيـ نابعة عف تمييز كا 
شخص معنكم يسيره ىذا الفرد كأف الغاية مف تطبيؽ ىذه اإلجراءات ىك إنزاؿ العقاب عمى مرتكب 

. الفعمكمف ثـ ال يمكف تطبيؽ عقكبة اإلعداـ أك السجف المؤبد في حؽ الدكلة
 الدكلية، أما التزاماتياإلى القكؿ بأف مسؤكلية الدكلة تككف مدنية متى خالفت " دركست"ذىب الفقيو ك

 أف األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ تككف صادرة مف اعتبارالمسؤكلية الجنائية لمدكلة فيي غير كاردة عمى 
. 3األفراد كليس مف الدكؿ

 1919 الدكلية مسؤكلية الفرد الجنائية كمجنة المسؤكليات المشكمة سنة االتفاقياتأقرت العديد مف كقد
بعد الحرب العالمية األكلى التي أكدت عمى أف األشخاص الطبيعييف ىـ محؿ المسؤكلية الجنائية، 

األشخاص الطبيعييف كحدىـ "عندما أشارت في حيثيات حكميا إلى أف " نكرمبكرغ" بو محكمة كأخذت
 نصكص القانكف احتراـىـ الذيف يرتكبكف الجرائـ كليست الكيانات النظرية، كال يمكف كفالة تنفيذ 

.  4"الدكلي إال بعقاب أكلئؾ األفراد الطبيعييف المرتكبيف ليذه الجرائـ

                                                           
أف الفرد في الماضي كاف غير معترؼ لو بالشخصية الدكلية أك عمى األقؿ كاف ذلؾ محؿ " جبلسير"اعتبر الفقيو - 1

نزاع في الفقو، أما في الكقت الحاضر فمف المسمـ بو بصفة عامة الشخصية الدكلية لمفرد ألنو محبل لمحقكؽ 
". كالكاجبات الدكلية

. 370فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 
. 108سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 2
 .124عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 3
 .35أحمد بشارة مكسى، المرجع السابؽ، ص - 4
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تأكيد عمى إقرار مسؤكلية الفرد، ذلؾ أف الجناة تكبعكا " رغكنكرمب"محكمة العسكرية اؿيعد حكـ  بذلؾ ك
أكد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في ، كما 1بصفة شخصية عمى الجرائـ الكاقعة آنذاؾ

مجاؿ تحديد المسؤكلية الجنائية الدكلية صراحة عمى أف الشخص الطبيعي ىك محؿ المسؤكلية 
. 252كليست الدكلة كىذا بمكجب نص المادة 

 أف مبدأ المسؤكلية الجنائية الفردية أصبح سائدا في القانكف "عبد الكاحد محمد الفار"كيضيؼ الدكتكر 
ذلؾ إلى في سبب اؿالدكلي المعاصر كأقرتو االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية بصفة صريحة، كيرجع 

ىدار لمنظاـ القانكني الدكلي، لذلؾ  ضخامة الجرائـ الدكلية التي أصبحت ترتكب في حؽ اإلنسانية كا 

                                                           
إمبراطكر ألمانيا كذلؾ عف جميع " غميـك الثاني"النص عمى محاكمة " فرسام" مف اتفاقية 227 المادة كرد في- 1

أفعاؿ الحرب التي ارتكبتيا الحككمة األلمانية ك التي تكجب المسؤكلية ك التي أسمتيا بالجريمة العظمى ضد األخبلؽ 
الدكلية كقدسية المعاىدات، ك لـ تنص تمؾ المعاىدات عمى محاكمة الدكلة األلمانية كما كرد في تقرير لجنة القانكف 

ك الحكـ الصادر عنيا الذم " نكرمبكرغ"الدكلي التي قامت بدراسة مسألة صياغة المبادئ التي اعترفت بيا المحكمة 
 بعد أف صاغتيا في سبع مبادئ تضمف المبدأ األكؿ النص عمى مبدأ 1950قدمتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 

مسؤكلية رئيس الدكلة أك الحككمة المرتكبة لمجرائـ الدكلية كلـ يرد النص عمى مسؤكلية الدكلة الجنائية ك إمكانية تكقيع 
. العقاب عمييا

يككف لممحكمة اختصاص عمى األشخاص "  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى 25نصت المادة - 2
الشخص الذم يرتكب جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة يككف مسؤكال عنيا ،الطبيعييف عمبل بيذا النظاـ األساسي

كفقا ليذا النظاـ األساسي يسأؿ الشخص جنائيا كيككف ، بصفة فردية كعرضة لمعقاب كفقا ليذا النظاـ األساسي
: عرضة لمعقاب عف أية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة في حاؿ قياـ ىذا الشخص بما يمي

ارتكاب ىذه الجريمة سكاء بصفتو الفردية أك باالشتراؾ مع آخر أك عف طريؽ شخص آخر بغض النظر عما إذا -أ
األمر أك اإلغراء بارتكاب أك الحث عمى ارتكاب جريمة كقعت بالفعؿ أك شرع -ب. كاف ذلؾ اآلخر مسؤكال جنائيا

تقديـ العكف أك التحريض أك المساعدة بأم شكؿ آخر لغرض تيسير ارتكاب ىذه الجريمة أك الشركع في - ت. فييا
المساىمة بأية طريقة أخرل في قياـ جماعة مف األشخاص يعممكف - ث. ارتكابيا بما في ذلؾ تكفير كسائؿ ارتكابيا

إما -1:بقصد مشترؾ بارتكاب ىذه الجريمة أك الشركع في ارتكابيا عمى أف تككف ىذه المساىمة متعمدة كأف تقدـ
بيدؼ تعزيز النشاط اإلجرامي أك الغرض اإلجرامي لمجماعة إذا كاف ىذا النشاط أك الغرض منطكيا عمى ارتكاب 

 .أك مع العمـ بنية ارتكاب الجريمة لدل ىذه الجماعة-2 جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة
. فيما يتعمؽ بجريمة اإلبادة الجماعية، التحريض المباشر كالعمني عمى ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية-ق 
الشركع في ارتكاب الجريمة عف طريؽ اتخاذ إجراء يبدأ بو تنفيذ الجريمة بخطكة مممكسة، كلكف لـ تقع الجريمة -ك 

لظركؼ غير ذات صمة بنكايا الشخص كمع ذلؾ فالشخص الذم يكمؼ عف بذؿ أم جيد الرتكاب الجريمة أك يحكؿ 
بكسيمة أخرل دكف إتماـ الجريمة ال يككف عرضة لمعقاب بمكجب ىذا النظاـ األساسي عمى الشركع في ارتكاب 

ال يؤثر أم حكـ في ىذا النظاـ األساسي يتعمؽ .الجريمة إذا ىك تخمى تماما كبمحض إرادتو عمى الغرض اإلجرامي
 .بالمسؤكلية الجنائية الفردية في مسؤكلية الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي
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 ، القانكني مف جيةاللتزاميافإف المسؤكلية الناتجة عف ىذه األفعاؿ مزدكجة تتقاسميا الدكلة لمخالفتيا 
.  1كمسؤكلية األشخاص الطبيعييف بصفتيـ قائميف عمى تنفيذ الفعؿ اإلجرامي

 أساسو عدـ اعتراضا الدكلة بالمسؤكلية الجنائية الدكلية لقيت بانفرادإف اآلراء الفقيية التي نادت 
إمكانية مساءلة الدكلة ألنيا شخص معنكم يفتقد لئلرادة كالتمييز كالكاقع العممي أتبث ذلؾ خاصة كأف 

 الحرب العالمية الثانية أيف محاكماتمعالـ المسؤكلية الجنائية الدكلية بدأت تظير بصفة كاضحة بعد 
 دكف أف يككف ىناؾ تقنيف دكلي ،عما عانتو البشرية مف دمار كتيميش كتعذيبمتيميف تـ مساءلة اؿ

 فتكبع إمبراطكر ألمانيا بصفة شخصية كلـ تحاكـ دكلة ألمانيا ،يحدد الجرائـ الدكلية بصفة حصرية
ف كانت دكلة ألمانيا أنداؾ منيارة كميا إال أف ذلؾ ال كفاعمة رئيسية أثناء الحرب العالمية  الثانية، كا 

. يمنع مف تكقيع جزاءات عمييا
 مسؤكلية الدكلة جنائيا مبدأ مرفكض فقيا كقانكنا كأف مساءلة الفرد عما أفكؿ ىذا يدفعنا إلى القكؿ 

 مف جرائـ دكلية سكاء لحسابو أك لحساب الدكلة التي ينتمي إلييا أصبح كاردا في الكاقع اقترفو
لسنة " مكسكك" جاء تصريح ، كماليؿ عمى ذلؾدخير " ركاندا"ك " نكرمبكرغ"الدكلي، ك لعؿ محاكمات 

ديباجة كالذيأخذت بو محكمة نكرمبكرغ حيث جاء في  ليؤكد عمى مسؤكلية األفراد دكف الدكلة، 1943
 شخصيا أك بصفتيـ ارتكبكاإف المحكمة تختص بمحاكمة كعقاب كؿ األشخاص الذيف " :الئحةاؿ

. 2"أعضاء في منظمات أثناء عمميـ لحساب دكؿ المحكر
 المسؤكلية الجنائية بيف الدكلة كالفرد ازدكاجية: الفرع الثالث

 أف اعتبار المسؤكلية الجنائية الدكلية بيف الفرد كالدكلة عمى ازدكاجيةيعتمد الفقياء في تفسيرىـ لمبدأ 
ىدؼ الشخص المعنكم يتحقؽ بكجكد الشخص الطبيعي، لذلؾ فإف جميع األفعاؿ التي يرتكبيا 

. 3 كلحسابوباسموالشخص الطبيعي يتقاسميا مع الشخص المعنكم ألنو تصرؼ 
ف ميمة أل المسؤكلية الجنائية الدكلية ازدكاجيةمف بيف المدافعيف عمى مبدأ " بيبل"كيعتبر الفقيو 

 التي تتعرض ليا، كمف ثـ ال يمكننا أف االعتداءاتالقانكف الدكلي تتمخص في حماية الدكؿ مف 
نستبعد عدـ قدرة الدكؿ عمى تحمؿ الجزاءات الجنائية متى كانت مدانة في جرائـ دكلية فالشخصية 

القانكنية التي تتمتع بيا الدكؿ تحمميا تبعية جرائميا الدكلية مادامت مؤىمة لذلؾ، كما أف الفرد 

                                                           
.  كما بعدىا37-36عبد الكاحد محمد الفار، المرجع السابؽ، ص - 1
.  كما بعدىا127عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 2
. 102-101سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 3
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مسؤكؿ جنائيا عف أفعالو المجرمة التي يرتكبيا باسـ كلحساب دكلتو، فالعقاب الدكلي يطاؿ الدكلة 
. كالفرد عمى حد السكاء

عمى أف أساس مسؤكلية الدكلة نابع مف حرية إرادتيا في القياـ باألفعاؿ بقصد أك " بيبل"كيؤكد الفقيو
. 1بخطأ، أما مسؤكلية الفرد فتستند إلى تكافر جميع أركاف كعناصر المسؤكلية الجنائية الدكلية

 إذ ال يعتبركف مف بيف أجيزتيا ،أف مسؤكلية الدكلة ممثمة في حكاميافيرل " كمسف"الفقيو    أما 
. 2كبالتالي تقع مسؤكليتيـ الجنائية الدكلية إلى جانب مسؤكلية الفرد

 بارتكابياإف لمدكلة إرادة قد تككف إجرامية  " : المسؤكلية بقكلوازدكاجيةمبدأ " سمدانا "كيؤيد الفقيو 
 كالبد مف تحقؽ مساءلتيا جنائيا كترتيب الجزاء الدكلي عمييا كضركرة لكفالة ،لؤلفعاؿ المجرمة دكليا

 باإلضافة إلى مساءلة األشخاص ، الدكلية المقدسةكاالتفاقيات السياسية لبللتزامات الكاجب االحتراـ
. 3" جرائـ ضد قانكف الشعكبكارتكابيـالتابعيف لمدكلة جنائيا عف مخالفتيـ لقكانيف كأعراؼ الحرب 

حكؿ مسؤكلية الدكلة كالفرد معا، فالدكلة حسب رأيو " بيبل"يتفؽ مع الفقيو " جرافف"نبلحظ أف الفقيو 
أصبحت مسؤكلة جنائيا عف كتعدت حدكد المسؤكلية األدبية التي نادل بيا فقياء المدرسة التقميدية، 

 كمف تـ تككف مؤىمة لمعقاب كفؽ سياسية جنائية دكلية ،أفعاليا المخمة بقكاعد القانكف الدكلي كأعرافو
. 4تتناسب كمركزىا في المجتمع الدكلي

 إف فكرة الخركج طالما:" 5لفردبقكلوا في المسؤكلية بيف الدكلة كاالزدكاجيةمبدأ " لكترباخت"كيؤيد الفقيو 
 تعني أف ىناؾ عددا مف التصرفات الممنكعة تتدرج مف مجرد اإلخبلؿ ،عمى أحكاـ القانكف الدكلي

 التعاقدية الذم ال يترتب عميو سكل التعكيض المالي إلى المخالفات الجسيمة التي بااللتزاماتالعادم 
. 6"تمثؿ جرائـ دكلية بمعناىا الكاسع
عمى ازدكاجية المسؤكلية بيف الدكلة كالفرد " عبد الكاحد محمد الفار"كفي نفس االتجاه أكد الدكتكر 

إف الدكلة ال يمكف أف تتخمص مف تبعة المسؤكلية عف الجرائـ الدكلية كذلؾ بإلقاء تبعتيا عمى :" قائبل
عاتؽ األفراد الطبيعييف بؿ إف مسؤكليتيا الدكلية تبقى قائمة بجانب المسؤكلية الجنائية ليؤالء 

                                                           
. 367-366فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 255محمد صالح ركاف، المرجع السابؽ، ص - 2
. 105سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 3
. 255، ص نفسومحمد صالح ركاف، المرجع - 4
 .148بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص - 5
. 490، ص 2007أحمد عبد المنعـ عبد الغني، الجرائـ الدكلية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، ط -6
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األشخاص الطبيعييف، ذلؾ ألف إدخاؿ األفراد دائرة المسؤكلية الجنائية الدكلية جاءت بسبب جسامة 
تمؾ األفعاؿ المكجية ضد النظاـ القانكني الدكلي كما تحدثو تمؾ األفعاؿ مف إىدار لمقيـ العميا 

كانتياؾ لممصالح اإلنسانية الجديرة بالحماية، كعمى ذلؾ فإف المسؤكلية مزدكجة يتحمؿ تبعتيا كؿ مف 
 .    1"الدكلة كاألفراد

في بعض االتفاقيات الدكلية كاتفاقية منع إبادة  بيف الدكلة كاألفراد  تـ التأكيد عمى مبدأ االزدكاجيةكما
عمى مسؤكلية األفراد ككذا المؤسسات القائميف عمييا جنائيا ىا  مف4 نصت المادة الجنس البشرم التي

، ككذا اتفاقية قمع الجريمة كالفصؿ العنصرم كالمعاقبة 2 جرائـ تتعمؽ بالميز العنصرمارتكبكاإذا ما 
تعمف الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية تجريـ المنظمات كالمؤسسات :"  بقكليا1973عمييا لسنة 

. 3"كاألشخاص الذيف يرتكبكف جريمة الفصؿ العنصرم
     رغـ المحاكالت التي قاـ بيا الفقياء كالقانكنيف في مجاؿ تأكيدىـ عمى مبدأ االزدكاجية في 
ف كانت بعض  المسؤكلية بيف الدكلة كالفرد إال أف ىذا الرأم لـ يجد صداه في الكاقع الدكلي كا 
االجتيادات التي قامت بيا محكمة نكرمبكرغ في مجاؿ تأكيد ىذا المكقؼ مف خبلؿ محاكمتيا 

ألعضاء الييئات كالمنظمات كاعتبرتيا منظمات إجرامية تستحؽ العقاب، إال أف الرأم الراجح أكد 
 .عمى أف المسؤكلية الجنائية تسند لؤلشخاص الطبيعية ميما كانت صفاتيـ أك مراكزىـ

عرفت جدال كبيرا بيف الفقياء حكؿ مف خبلصة لما سبؽ يمكننا القكؿ أف المسؤكلية الدكلية الجنائية 
يتحمؿ المسؤكلية الجنائية إذا ما ارتكبت أفعاؿ نتج عنيا ضرر، بيف إسنادىا لمدكلة كشخص معنكم 
لو سمطة األمر كالنيي كبيف تحمؿ الشخص الطبيعي ليذه المسؤكلية نتيجة ارتكابو انتياكات خطيرة 
تمس بكياف الدكلة كأمف البشرية، كخمصت ىذه االختبلفات إلى نتيجة ىامة مفادىا أف األشخاص 
الطبيعييف ىـ مف يتحممكف نتيجة أفعاليـ المجرمة كفقا لما ىك محدد في النظاـ األساسي لممحكمة 

 .الجنائية الدكلية
الجرائـ الدكلية المكجبة لممسؤكلية الجنائية الدكلية : المبحث الثاني

                                                           
. 114سامية يتكجي، المرجع السابؽ، ص - 1
دخمت حيز النفاذ التي  1948 ديسمبر 9اتفاقية جريمة منع إبادة الجنس البشرم كالمعاقبة عمييا المؤرخة في - 2

يعاقب مرتكبك اإلبادة الجماعية أك أم فعؿ مف األفعاؿ األخرل المذككرة "  كالتي تنص عمى1951 جانفي 12بتاريخ 
". في المادة الثالثة سكاء كانكا حكاـ دستكرييف أك مكظفيف عامييف أك أفراد

 نكفمبر 30اتفاقية قمع الجريمة كالفصؿ العنصرم، اعتمدت بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ - 3
. 18/06/1976  بيا في، كبدء النفاذ1973
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 جريمة االعتداءات ىذه فاعتبرتكجكد اإلنساف، إرتبطب عمى الفرد كمصالحو الحيكية االعتداءإف 
يرتب ليا القانكف الجنائي الداخمي عقكبات مناسبة، أما إذا تعدت الجريمة الحدكد الجغرافية تصبح 

. 1 لمقانكف الجنائي الدكلياالختصاصجريمة دكلية بطابعيا، كمف ثـ يتحكؿ 
 في اضطرابكتعرؼ الجريمة بأنيا كؿ فعؿ مخالؼ ألحكاـ كمبادئ القانكف بصفة عامة ينتج عنو 

األمف كالنظاـ العاـ كمساس بالمصالح الحيكية لمجماعة الدكلية، مما يتكجب تحديد المسؤكلية الدكلية 
. 2كضركرة تطبيؽ العقاب عمى مرتكبو

كؿ فعؿ أك ترؾ نيى المشرع عنو " :كذىب جانب مف الفقو إلى كضع تعريؼ لمجريمة عمى أنيا
. 3"كرصد لفاعمو جزاءا جنائيا

 كؿ فعؿ مرتكب مخالؼ لقكاعد القانكف الدكلي :"أنياعمى فعرفيا " جبلسير ستيفاف"أما األستاذ 
. 4"العامينتج عنو ضرر بالمصالح المحمية قانكنا يستحؽ مرتكبو الجزاء المناسب

بأنيا تمؾ الجريمة التي ينتج عنيا ضرر بمجرد كقكعيا ألكثر مف دكلة " سالدانا"كعرفيا الفقيو 
 5.كجريمة تزييؼ العممة التي تتعدل األضرار فييا ألكثر مف دكلة

سمكؾ إرادم غير مشركع :" بأنيا" حسيف إبراىيـ صالح عبيد"أما في الفقو العربي فقد عرفيا الدكتكر 
.  6"يصدر عف الفرد باسـ الدكلة أك برضاء منيا كيككف منطكيا عمى المساس بمصمحة

 عف عمؿ مف شأنو أف االمتناع بأف الجريمة تتمخص في القياـ أك "عبد اهلل سميماف"كيرل الدكتكر 
يمس بالمصالح اإلنسانية التي يحمييا القانكف الدكلي فيترتب عنيا ضرر يستكجب العقاب عميو باسـ 

كنظرا لمنتائج الكخيمة الناتجة عف الجريمة كخطكرتيا عمى المجتمع الدكلي ، 7الجماعة الدكلية

                                                           
. 52بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص - 1
. 149فضيؿ ميديد، المرجع السابؽ، ص - 2
. 156محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 3
 ديكاف ، عمى ضكء القانكف الدكلي الجنائي كالقكانيف الكطنيةعبد القادر بقيرات، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية- 4

. 8، ص2011المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط 
. 53بمقاسـ مخمط، المرجع نفسو ، ص - 5
.  6حسيف إبراىيـ صالح عبيد، الجريمة الدكلية، المرجع السابؽ، ص- 6
. 85عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 7
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كمساسيا بالقيـ اإلنسانية كالحضاريةسطر ليا المجتمع الدكلي عقكبات قاسية بعد أف حدد نكعيتيا 
. 1بحسب درجة خطكرتيا التي ال تختمؼ الشعكب حكليا

ىذه الجرائـ قد تقع زمف السمـ كما يمكف أف تحدث زمف النزاعات المسمحة دكلية كانت أك غير دكلية 
ضد اإلنسانية،  فيالجرائـ  ىذه الجرائـتتمثؿالتي تصيب اإلنساف المدني في شخصو أك مالو أك شرفو 

:  سنتناكليا في المطالب التالية، كجريمة العدكاف كالتيجرائـ الحرب، جريمة اإلبادة الجماعية
 جريمة اإلبادة الجماعيةضد اإلنسانية كائـ جرؿا: المطمب األكؿ

بالرغـ مف حداثة الجريمة ضد اإلنسانية في القانكف الدكلي الجنائي لظيكرىا بعد الحرب العالمية 
، إذ كردت في كتابات 2 كجكدىا بجرائـ الحربالرتباطالثانية إال أف جدكرىا تمتد إلى أبعد مف ذلؾ 

الذم يعتبر أكؿ مف نادل بفكرة تكقيع الجزاء عمى مرتكبي الجرائـ ضد " جركسيكس " اليكلندمالفقيو
 أيف بدأ االىتماـ باإلنساف في حد ذاتو فتعالت 18 كتطكرت ىذه الفكرة في أعقاب القرف ،3السمـ

 . 4األصكات المنددة بضركرة تطبيؽ مبدأ اإلنسانية في الحركب التي تنشب بيف الشعكب
إلى الحرب les crimes contre l’humanité مصطمح الجرائـ ضد اإلنسانية أكلى استخداماترجع تك

دامت ثبلث سنكات راح ضحيتيا حكالي  ضد األرمف  جرائـاألتراؾعندما ارتكب العالمية األكلى 
 كترحيؿ مف بقي حيا، كقد اعتبر المجتمع الدكلي ىذه الجرائـ الكحشية جريمة ضد مميكف أرمني

 . 5اإلنسانية تستكجب العقاب عمييا
 تعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية: الفرع األكؿ
الخطيرة فعاؿ مف عرفيا عمى أنيا تمؾ األ الفقو في تعريؼ الجريمة ضد اإلنسانية، فمنيـ    اختمؼ

 اعتبرىاالذم " أكرنينك"  كمف بيف المدافعيف عمى ىذه الفكرة الفقيو،المرتكبة في زمني السمـ كالحرب
مف الجرائـ الدكلية التي مف خبلليا تعتبر الدكلة ىي المجرمة بسبب أفعاليا الماسة بالجنس أك 

                                                           
. 149فضيؿ ميديد، المرجع السابؽ، ص - 1
. 131فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 2
. 465محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 3
الذم أجاز التدخؿ " فاتيؿ"في ىذه المرحمة أصبح مبدأ اإلنسانية يظير بشكؿ كاضح حيث نادل الفقياء مف بينيـ - 4

لستة " الدكرز" دفاعا عف اإلنسانية عند قتؿ 1960العسكرم ألسباب إنسانية فتدخمت الدكؿ األكركبية عسكريا سنة 
آالؼ مسيحي باالشتراؾ مع السمطات العثمانيةعمي عبد القادر القيكجي، القضاء الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ ص 

115 .
 
. 7الجرائـ ضد اإلنسانية، المرجع السابؽ، ص مفيـك عبد القادر بقيرات، - 5
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التعصب أك ترتكب ألسباب سياسية مما يؤثر عمى حياة شخص أك مجمكعة مف األشخاص األبرياء 
. 1الذيف ال دخؿ ليـ فييا

 عمى المصالح اعتداء:" الجرائـ ضد اإلنسانية بأنيا" كمكدلمبكا" الفقيو االتجاىاعتبركفي نفس 
الجرائـ ضد اإلنسانية مف الجرائـ المخمة " جبلسير" الفقيو اعتبركما ، "األساسية لممجتمع الدكلي

 .2بقكاعد القانكف الدكلي العاـ كتضر بالمصالح التي تحمييا الجماعة الدكلية
ما يبلحظ عمى ىذه التعاريؼ أنيا كسعت مف دائرة الجرائـ التي تدخؿ في نطاؽ الجرائـ ضد 

اإلنسانية، فالنقد المكجو ليـ يرجع إلى أف كؿ فعؿ مف شأنو المساس بإنسانية الفرد كشخصيتو يعتبر 
 ىذه األفعاؿ ارتباطيكضح مدل " اإلنسانية"مف الجرائـ اإلنسانية، كلعؿ ذلؾ راجع إلى أف مصطمح 

مثؿ االعتداء عمى الممتمكات " األمكاؿ"باإلنساف بصفة مباشرة، أما األفعاؿ المتعمقة بالجانب المادم 
. فتدخؿ في إطار جرائـ أخرل حددىا القانكف الدكلي الجنائي

 حاكؿ جانب مف الفقو تحديد مفيـك الجرائـ ضد االتجاه ىذا ألنصار التي كجيت لبلنتقاداتكنظرا 
 خطة"اعتبرىا الذم " فمرافائيؿ ليمؾ"البكلكني  مف بيف ىؤالء الفقيو ،اإلنسانية بصفة محددة كضيقة

 بقصد ،منظمة ألعماؿ كثيرة ترمي ليدـ األسس االجتماعية لحياة جماعة أك جماعات كطنية
القضاءعمى ىذه الجماعات كالغرض مف ىذه الخطة ىك ىدـ النظـ االجتماعية كالسياسية كالثقافية 

 لمجماعات الكطنية كالقضاء عمى كاالقتصادمكالمغة كالمشاعر الكطنية كالديف كالكياف االجتماعي 
 بؿ القضاء كذلؾ عمى حياة األفراد ،األمف الشخصي كالحرية الشخصية كصحة األشخاص ككرامتيـ

. 3"المنتميف ليذه الجماعات
أنو حصر الجرائـ ضد اإلنسانية في جرائـ " فمليمؾ"يتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ الذم قدمو الفقيو 

 قمحددة في اإلبادة الجسدية كالثقافية كالبيكلكجية دكف أف يتعدل ذلؾ إلى جرائـ أخرل مما عرض
.  لمنقد

                                                           
1-E. Aroneanu.le crime contre l’humanité، paris Dalloz ,1960 ;p. 70. 

 . 53-52، ص نفسوعبد القادر بقيرات،المرجع - 2
. 428-427محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 3
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 انتماءاتياإبادة جماعية لمجمكعة بسبب " فعرؼ الجرائـ ضد اإلنسانية عمى أنيا " بكاسرم"أما الفقيو 
، حيث ضيؽ مف مجاؿ الجرائـ ضد "العرقية، القكمية كالدينية أك السياسية بتدخؿ مف الدكلة 

.  1اإلنسانية كحصرىا في جرائـ إبادة الجنس البشرم
 مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية كحصرىا في جرائـ إبادة الجنس ؽ بتضيياالتجاهأماـ تمسؾ فقياء ىذا 

إلى التأكيد عمى أف الجرائـ ضد " بيبل" دفع بالفقيو ،البشرم التي تعتبر جرائـ مستقمة بحد ذاتيا
 لمفرد أك لمجمكعة مف األفراد بسبب كاالضطياداإلنسانية تشمؿ االغتياالت الكاقعة عمى المدنييف 

.  فيعاقب مرتكبي ىذه األفعاؿ سكاء كانكا أفراد أك منظمات، الدينية أك السياسية أك الفكريةانتماءاتيـ
 أفعاؿ غير إنسانية ترتكب مف طرؼ :"كعرفت محكمة النقض الفرنسية الجرائـ ضد اإلنسانية بأنيا

  ىؤالء األفراد إلى الجماعات العنصرية أك الدينية أك السياسيةانتماءالدكلة كفؽ أطر ممنيجة بسبب 
 .2"كلكف أيضا ضد خصكـ تمؾ السياسة أيا كاف شكؿ معارضتيـ

حيث كسعت محكمة النقض الفرنسية مف نطاؽ الجرائـ التي تدخؿ في الجرائـ ضد اإلنسانية لتشمؿ 
، األمر الذم عرض 3 المرتكبة مف قبؿ أفراد المقاكمةاالضطيادييفجرائـ الحرب كغيرىا مف أفعاؿ 

 الجرائـ ضد اإلنسانية مرتبطة أساسا بجرائـ الحرب رغـ أف الجرائـ ضد حينمااعتبرنقد لؿىذا التعريؼ 
. 4اإلنسانية يمكف أف ترتكب أثناء السمـ

 تعريؼ الجريمة ضد اإلنسانية في ظؿ المحاكـ العسكرية المؤقتة :أكال
ىا دكؿ المحكر بعد الحرب العالمية الثانية، أعربت دكؿ الحمفاء عف رغبتيا تنتيجة المآسي التي خمؼ

عمى إبادة الييكد فتـ إحالة القادة األلماف " أيخماف"في معاقبة مرتكبي ىذه الجرائـ خاصة عندما أقدـ 

                                                           
. 55، ص  السابؽالمرجعمفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية، عبد القادر بقيرات، - 1
 .132محمد فاركؽ صالح األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 2
 الرتكابو لجرائـ ضد اإلنسانية 20/12/1985بتاريخ " كمكس برام" فصمت محكمة النقض الفرنسية في قضية - 3

 منظمة مف قدماء المقاكميف بكصفو أحد أعضاءىا التي اعتبرتيا المحكمة العسكرية الدكلية أنيا ذات 12مف قبؿ 
ففصمت المحكمة بسقكط الدعكل بالتقادـ رغـ أف الجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب ال " SID"صبغة إجرامية كىي 

.  مما عرض القرار لمطعف1968تسقط بالتقادـ حسب ما تنص عميو اتفاقية 
.  58، ص نفسوعبد القادر بقيرات، المرجع - 

أشارت لجنة القانكف الدكلي إلى أف مصطمح اإلنسانية يشير إلى الجنس البشرم بالنظر إلى الجرائـ المرتكبة ضد - 4
. اإلنسانية بكصفيا جرائـ مكجية ضد الجنس البشرم ككؿ

- Julien Danlos, l’idée de crimes contre l’humanité on droit international, thèse doctorat, 
université de Caen Basse-Normandie, 2010, p. 241. 
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 فقرة 6 في حؽ الرعايا المدنييف األلماف أنفسيـ فجاءت المادة اقترفكهعما " نكرمبكرغ"عمى محكمة 
 القتبللعمد اإلبادة": كعرفتيا بأنيا" الجرائـ ضد اإلنسانية" بمصطمح " نكرمبكرغ" مف ميثاؽ "ج"

، اإلبعاد كاألفعاؿ غير اإلنسانية األخرل المرتكبة ضد أم مجمكعة مف السكاف المدنييف االسترقاؽ
 ألم مف الجرائـ التي تنفيذا أك ، ألسباب سياسية أك دينيةاالضطيادات أك أثناىا،قبؿ الحرب أك 

 لمقانكف الكطني انتياكا سكاء كانت تشكؿ ، بيذه الجرائـارتباطا المحكمة أك اختصاصتدخؿ في 
. 1" فييا أـ ال تشكؿ ذلؾارتكبتلمدكلة التي 

  كطككيك نكرمبكرغم ميثاؽ ؼالجرائـ ضد اإلنسانية* 1
األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ ضد اإلنسانية ألنيا كانت مكجكدة مف قبمرغـ عدـ " نكرمبكرغ"عدد ميثاؽ 

 كلعؿ ذلؾ راجع لمظركؼ التي أنشأت فييا المحكمة ،كضكح بعض المصطمحات التي تـ إيرادىا
. 2العسكرية

الجرائـ ضد اإلنسانية بالجرائـ المرتكبة ضد السبلـ " نكرمبكرغ"  فقد ربطت المحكمة العسكرية
مما يؤكد " ب"، ككذا جرائـ الحرب المنصكص عمييا في الفقرة "أ" فقرة 6المنصكص عمييا في المادة 

غير معاقب عمييا لعدـ 1932/1939ترة ما بيف ؼأف الجرائـ المرتكبة قبؿ إعبلف الحرب في 
 كقد 3 المحكمة العسكرية إذا كانت الجرائـ ضد اإلنسانية غير مرتبطة أساسا بجرائـ الحرباختصاص

: الجرائـ إلى طائفتيف ىما" نكرمبكرغ"قسمت الئحة 
،اإلبعاد، ككؿ األفعاؿ الغير إنسانية المكجية ضد المدنييف كىي األفعاؿ االسترقاؽالقتؿ، اإلبادة، * أ

.  تشكؿ جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانيةباعتبارىاالمجرمة 
.  ألسباب سياسية أك عرقية أك دينيةاالضطياد*ب

                                                           
 مبلييف ييكدم قتؿ منيـ أربعة 6ىك مسؤكؿ ألماني أقدـ عمى إبادة الييكد الذيف كانكا يشكمكف نحك " إيخماف- "1

مبلييف في مؤسسات أنشأت خصيصا ليذا الغرض، كقد شكؾ العديد في صحة ىذا العدد المصرح بو لكف الكتاب 
الغربييف الصياينة كاف ليـ الدكر الكبير في تركيج مزاعـ الييكد التي تزعـ بأنيـ تعرضكا لمذابح كبرل في أعقاب 

". نكرمبكرغ"الحرب العالمية الثانية، ككاف لذلؾ األثر الكبير في إعطاء مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية في ظؿ محاكمات 
مدىش محمد أحمد المعمرم، المسؤكلية الجنائية الدكلية عف الجرائـ ضد اإلنسانية، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، -

.  15-14، ص 2013
. 25-24 المرجع السابؽ، ص  مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية،عبد القادر بقيرات،- 2
. 54جماؿ كنكقي، المرجع السابؽ، ص - 3
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تأسس عمى كجكد عبلقة تبعية بيف الجرائـ ضد اإلنسانية " نكرمبكرغ" ميثاؽ اعتمدهىذا التقسيـ الذم 
لغاء ارتكابياكجرائـ الحرب، رغـ أف الجرائـ ضد اإلنسانية يتكقع   زمف السمـ مادامت مرتبطة بنفي كا 

.  1الحقكؽ األساسية لئلنساف
في تحديده لماىية " نكرمبكرغ"كعميو يمكف أف نخمص إلى جممة مف النتائج التي خرج بيا ميثاؽ 

: الجرائـ ضد اإلنسانية في النقاط التالية
 مف الميثاؽ جاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، مما يفتح 6إف األفعاؿ المذككرة في المادة -

 .2المجاؿ ألفعاؿ أخرل في المستقبؿ تمس باإلنساف كسبلمتو
إف األفعاؿ المحددة سمفا تعتبر جريمة في نظر المحكمة سكاء جرميا القانكف الداخمي لمدكلة - 

 .المرتكبة أـ لـ يجرميا
 بيف االنتياكات المرتكبة بكصفيا جرائـ ضد اإلنسانية مع جرائـ ارتباطالبد مف كجكد عبلقة - 

. 3الحرب كالجرائـ ضد السبلـ التي تختص المحكمة بالنظر فييا
 

ميثاؽ ما جاء بو عمى في تعريفو لمجرائـ ضد اإلنسانية " طككيك"سار النظاـ األساسي لمحكمة   كقد 
يف رغـ التشابو بيف النظاـ إال أنو ك4"ج" فقرة 5المادة مف خبلؿ نص " نكرمبكرغ"
: ىناؾ فركؽ طفيفة يمكف حصرىا فيما يأتيإال أنو "طككيك"ك"نكرمبكرغ"
 بينما حددت ، الذم يككف ألسباب سياسية أك عرقيةاالضطياد" طككيك" مف نظاـ 5حددت المادة -

فتـ إغفاؿ األسباب ،  ألسباب سياسية، عرقية، دينيةاالضطياد" نكرمبكرغ" مف نظاـ "ج" فقرة 6المادة 
 . 5 كلعؿ ذلؾ راجع إلى ما حصؿ مع الييكداالضطيادالدينية لقياـ جريمة 

                                                           
.  150فضيؿ ميديد، المرجع السابؽ، ص - 1
. 1996 مف مشركع مدكنة الجرائـ المخمة بسمـ اإلنسانية كأمنيا الصادر بتاريخ 18المادة - 2
. 15مدىش محمد أحمد المعمرم، المرجع السابؽ، ص - 3
القتؿ العمد، : "مف النظاـ األساسي لمحكمة طككيك عمى أف الجرائـ ضد اإلنسانية ىي " ج" فقرة 5نصت المادة - 4

اإلبادة، االسترقاؽ، اإلبعاد كاألفعاؿ البلإنسانية األخرل المرتكبة قبؿ الحرب أك أثناىا أك االضطيادات ألسباب 
سياسية أك عرقية تنفيذا ألم جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة أك باالرتباط بيذه الجريمة، سكاء كانت ىذه الجرائـ 
تشكؿ انتياؾ لمقانكف الداخمي أـ لـ تشكؿ ذلؾ، القكاد كالمنظمكف ك المحضركف ك المساىمكف في صياغة أك تنفيذ 
خطة عامة أك مؤامرة الرتكاب أم مف الجرائـ السابقة سكؼ يعتبركف مسؤكليف جنائيا عف كؿ األفعاؿ التي ارتكبت 

". مف أم شخص تنفيذا لمثؿ ىذه الخطة
. 474محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 5
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 ميثاؽ ، عكس"المدنييف األفعاؿ اإلجرامية ضد السكاف ارتكاب" عبارة" طككيك"لـ يذكر ميثاؽ - 
 .1كالسبب في ذلؾ يرجع إلى تكسيع دائرة األفراد المشمكليف بالحماية، "نكرمبكرغ"

في الفقرة األخيرة " طككيك" إسناد المسؤكلية الجنائية في حيف ذكر ميثاؽ "ج" فقرة 6لـ تحدد المادة - 
 لمجمس 10 مف القانكف رقـ "ج" فقرة 2كما ذكر تعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية في المادة ، ذلؾ

 عدد األفعاؿ التي تدخؿ في نطاؽ الجرائـ ضد اإلنسانية شأنيا في ذلؾ ذمالرقابة عمى ألمانيا كاؿ
 ،2كاالغتصابشأف النظاـ األساسي لمحكمتي نكرمبكرغ كطككيك مع إضافة جرائـ السجف كالتعذيب 

 الشركط المتعمقة بتبعية الجرائـ ضد اإلنسانية لجرائـ الحرب، كذلؾ مف خبلؿ حذؼ حذؼكما تـ 
 دفع بالمحكمة العسكرية األمر الذمكىك ما أثار جدؿ كبير بيف الفقياء  (قبؿ أك أثناء الحرب)عبارة 

. 3بالقكؿ أف الجرائـ ضد اإلنسانية ما ىي إال امتداد لجرائـ الحرب" نكرمبكرغ"
في ظؿ المحكمة العسكرية ليكغسالفيا السابقة * 2

: عمى أنياالجرائـ ضد اإلنسانية تعريؼ " يكغسبلفيا" مف النظاـ األساسي لمحكمة 5جاء في المادة 
 بمقاضاة األشخاص المسؤكليف عف الجرائـ االختصاصتمارس المحكمة الجنائية ليكغسبلفيا السابقة "

التالية عندما ترتكب في النزاعات المسمحة سكاء كانت ذات طبيعة دكلية أك داخميةكتككف مكجية ضد 
:  أم مجمكعة مف السكاف المدنييف

 ألسباب سياسية االضطياد، االغتصاب التعذيب، ،، اإلبعاد، السجفاالسترقاؽالقتؿ العمد، اإلبادة، 
". عرقية أك دينية، األفعاؿ اإلنسانية األخرل

 فقرة 2 التي ذكرت في المادة كاالغتصابنظاـ جرائـ السجف كالتعذيب  نفساؿ مف5كأضافت المادة 
لكف الجديد "طككيك"ك" نكرمبكرغ" مف قانكف مجمس الرقابة كالتي تـ إغفاليا في ميثاؽ محكمتي "ج"

يكغسبلفيا السابقة ىك حؽ متابعة ىؤالء األشخاص مرتكبي النظاـ األساسي لمحكمة الذم ركز عميو 
. 4دكليةاؿىذه الجرائـ أثناء النزاعات المسمحة الدكلية أك غير 

                                                           
 30 المرجع السابؽ، ص  مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية،عبد القادر بقيرات،- 1
الجرائـ ضد اإلنسانية ىي الفظائع كالجرائـ التي تضـ "  لمجمس الرقابة عمى 10ج مف القانكف رقـ /2تنص المادة - 2

بشكؿ غير حصرم القتؿ العمد كاإلبادة، االسترقاؽ، اإلبعاد، السجف، التعذيب، االغتصاب أك أيا مف األفعاؿ 
البلإنسانية المرتكبة ضد أم مجمكعة مف السكاف المدنييف أك االضطيادات ألسباب سياسية أك عرقية أك دينية سكاء 

". كانت ىذه الجرائـ تشكؿ انتياؾ لمقكانيف الداخمية التي ارتكبت فييا أـ لـ تشكؿ ذلؾ
 .475، ص  السابؽمحمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع- 3
. 87محمد شريؼ بسيكني، اإلطار العرفي لمقانكف اإلنساني الدكلي، المرجع السابؽ، ص - 4
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في ظؿ المحكمة العسكرية لركاندا * 3
لمحكمةالعسكرية لركاندا حيث  األساسيؿنظاـمف اؿ 3المادة في تـ النص عمى الجرائـ ضد اإلنسانية 

 بمقاضاة األشخاص المسؤكليف عف االختصاصسيككف لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا ":جاء فييا
الجرائـ التالية عندما ترتكب كجزء مف ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي ضد أية مجمكعة مف السكاف 

، اإلبعاد، السجف، االسترقاؽالقتؿ، اإلبادة : ثنية، عرقية أك دينيةأالمدنييف ألسباب قكمية، سياسية، 
".  األخرلالبلإنسانيةية، دينية، األفعاؿ ؽ ألسباب سياسية، عراالضطياد،االغتصابالتعذيب،

 الجرائـ ضد اإلنسانية بجرائـ الحرب ككذا ارتكابربطتا " طككيك"ك" نكرمبكرغ"فكؿ مف محكمتي 
 5 األفعاؿ المشار إلييا في المادة ارتكابربطت ؼ" يكغسبلفيا"الجرائـ ضد السبلـ، أما محكمة 

 ارتكابفمـ تشترط " ركاندا" إطار نزاع مسمح دكلي أك غير دكلي، بينما محكمة أعبله فيالمذككرة 
الصراع القائـ في طبيعة  في إطار نزاع مسمح، كلعؿ ذلؾ راجع إلى 3األفعاؿ المذككرة في المادة 

 األفعاؿ المرتكبة بالنزاع المسمح قد اشترطتارتباط داخمي، فإذا ما الذم كيؼ عمى أنوالمنطقة 
. 1يستعممو الفاعميف ككسيمة لمتيرب مف المسؤكلية

تغاضى عف تعريؼ بعض األفعاؿ مما يصعب إثباتيا " ركاندا"كما أف النظاـ األساسي لمحكمة 
فالتركيز عمى عنصر التمييز العنصرم القائـ عمى أسباب عرقية أك دينية أك سياسية أك قكمية قد 

صعب مف ميمة المحكمة في تكييؼ األفعاؿ المرتكبة كضركرة إثباتيا مف أجؿ إمكانية مساءلة م
.   2مرتكبييا

بصفة مستقمة غير كارد بصكرة مطمقة ألف " ركاندا"كعميو فإف سيركرة المحكمة الجنائية الدكلية 
 الخصـ كالحكـ في الكقت نفسو، مما يؤكد أف المحكمة باعتبارهإنشائيا كاف عف طريؽ مجمس األمف 

. 3المذككرة قد غمب عمييا الجانب السياسي الدكلي
تعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية في ظؿ نظاـ ركما األساسي : نياثا

رغـ المحاكالت الدكلية الكثيرة لتعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية إال أف ىذا المصطمح لـ يحدد بصكرة 
 الذم حدد ماىية الجرائـ ضد 1945تامة كنيائية في المكاثيؽ الدكلية ما عدا ميثاؽ لندف لسنة 

 ىذا المصطمح تطكرا بعد صدكر القرار األممي المتعمؽ إال أف منو، 46اإلنسانية في نص المادة 

                                                           
. 96صبرينة خمؼ اهلل، المرجع السابؽ، ص- 1
. 487محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 37-36المرجع السابؽ، ص مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية، عبد القادر بقيرات، - 3
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، لكف التأكيد التاـ عمى مبدأ المسؤكلية "يكغسبلفيا"ب بإنشاء المحكمة الجنائية الدكلية الخاصة 
 بإنشاء المحكمة الجنائية الدكلية 1998كتحديد الجرائـ بصفة مطمقة كاف في نظاـ ركما سنة 

. 1الدائمة
"  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الجرائـ ضد اإلنسانية عمى أنيا 7حيث عرفت المادة 

 ارتكبتلغرض ىذا النظاـ األساسي يشكؿ أم فعؿ مف األفعاؿ التالية جريمة ضد اإلنسانية متى -1
في إطار ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف كعف عمـ 

: باليجكـ
السجف أك الحرماف عمى ، إبعاد السكاف أك النقؿ القسرم لمسكاف، االسترقاؽ، اإلبادة، القتؿ العمد -

 أك ، االغتصابالتعذيب، أم نحك آخر مف الحرية البدنية بما يخالؼ القكاعد األساسية لمقانكف الدكلي
 أك اإلكراه عمى البغاء أك الحمؿ القسرم أك التعقيـ أك أم شكؿ مف أشكاؿ العنؼ الجنسي االستبعاد

 أية جماعة محددة أك مجمكع محدد مف السكاف ألسباب ، اضطيادعمى مثؿ ىذه الدرجة مف الخطكرة
 3ثنية أك دينية أك متعمقة بنكع الجنس عمى النحك المعرؼ في الفقرة أية أك قكمية أك ؽسياسية أك عر

أك ألسباب أخرل مف المسمـ عالميا بأف القانكف الدكلي ال يجيزىا، كذلؾ فيما يتصؿ بأم فعؿ مشار 
جريمة ،  القسرم لؤلشخاص، االختفاء المحكمةاختصاصإليو في ىذه الفقرة أك أية جريمة تدخؿ في 

األفعاؿ البلإنسانية األخرل ذات الطابع المماثؿ التي تتسبب عمدا في معاناة ، الفصؿ العنصرم
". شديدة أك في أذل خطير يمحؽ بالجسـ أك بالصحة العقمية أك البدنية

 اتالنزاعمحددمف ما يبلحظ عمى المادة المذككرة أعبله أنيا لـ تربط الجرائـ ضد اإلنسانية بنكع 
نما ركزت عمى ضركرة حماية المدنييف مف أمةالمسمح مما يكضح أف ىذا النكع مف  ىجكـ،  كا 

.  زمف الحربرتكب زمف السمـ كما يمكف أف مرتكبفيالجرائـ م
 التي تدخؿ في نطاؽ الجرائـ ضد اإلنسانيةعمى ألفعاؿكسع مف قائمة اؿاألساسيمممحكمة نظاـ  فاؿ

كما أكد عمى التعريؼ ، 1 القسرم مثبلكاالختفاءخبلؼ المكاثيؽ األساسية لممحاكـ العسكرية السابقة 
                                                           

الجرائـ ضد اإلنسانية تحديدا القتؿ عمدا كالنفي "  عمى أف 1945مف ميثاؽ لندف سنة " ج" فقرة 46نصت المادة - 1
كاالستبعاد كغير ذلؾ مف األعماؿ البلإنسانية التي ترتكب ضد السكاف المدنييف قبؿ أك أثناء الحرب أك أم أحكاـ 

تبنى عمى أساس مذىبي أك عنصرم أك ديني سكاء كانت مخالفة أك لـ تكف مخالفة لمقانكف الداخمي لمدكلة التي كقعت 
".  بيا مثؿ ىذه الجرائـ كاالنتياكات

باسـ محمد حمكد الفيداكم، الجرائـ المرتكبة ضد المدنييف في النزاعات الدكلية المسمحة، دار الكتب لمكثائؽ - 
. 50، ص2014القكمية، ط 
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الخاص بالجرائـ ضد اإلنسانية الذم أكرده مشركع تقنيف الجرائـ ضد سمـ كأمف البشرية الذم أعدتو 
. 19452لجنة القانكف الدكلي سنة 

نظاـ األساسي لـ تربط األفعاؿ المرتكبة ضد جماعة بسبب العرؽ أك الديف اؿ مف 4ف المادة   كما أ
ف كاف أساسيا لقياـ جريمة إلثباتكشرط  . 3االضطياد الجرائـ ضد اإلنسانية كا 
صكر الجرائـ ضد اإلنسانية : ثالثا
 الخطيرة التي عرفتيا البشرية بعد الحرب العالمية الثانية سعى المجتمع الدكلي إلى لبلنتياكاتنظرا 

 الدكلية لمحفاظ عمى اإلنساف ككرامتو كشرفو سكاء في زمف السمـ أك زمف االتفاقياتإبراـ العديد مف 
: الحرب كمف بيف ىذه الجرائـ ما يمي

 القتؿ العمد *1
 عمى حؽ اإلنساف في الحياة الذم اعتداءيعد القتؿ مف أكثر الجرائـ ضد اإلنسانية خطكرة ألنو يشكؿ 

كفمتو لو المكاثيؽ الدكلية كالتشريعات الداخمية، فيك إزىاؽ لركح إنساف بطريقة غير شرعية، 
 تنفيذا في إطار ممنيج أك ارتكب أف القتؿ جريمة ضد اإلنسانية متى  لممحكمةنظاـ األساسيكاعتبراؿ

. 4لسياسية الدكلة
لمتعبير عف فعؿ القتؿ العمد " االغتياؿ" كقد استعممت أنظمة المحاكـ الجنائية المؤقتة مصطمح 

مف النظاـ األساسي لمحكمة " ج" فقرة 6بمكجب نص المادة ""كاعتبرتو جريمة ضد اإلنسانية 

                                                                                                                                                                             
.  135-134فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 1
 عمى 1945 مف مشركع تقنيف الجرائـ المخمة بسمـ كأمف البشرية الصادر بتاريخ 9/10 فقرة2حددت المادة - 2

قياـ سمطات الدكلة أك األفراد بأعماؿ يقصد بيا القضاء الكمي أك الجزئي عمى الجماعات الثقافية أك الدينية " :مايمي
االعتداء الجسيـ عمى أفراد ىذه الجماعة جسمانيا أك - قتؿ أعضاء ىذه الجماعة:- بالنظر لمجنس كاألعماؿ التالية

اتخاذ كسائؿ مف شأنيا  -إخضاع الجماعة عمدا إلى ظركؼ معيشية مف شأنيا القضاء عمييا كميا أك جزئيا- نفسيا
. نقؿ الصغار قسرا مف جماعة إلى جماعة أخرل- إعاقة التناسؿ داخؿ ىذه الجماعة

قياـ سمطات الدكلة أك األفراد بأعماؿ غير إنسانية ضد شخص مدني كالقتؿ كاليبلؾ كاالسترقاؽ كاإلبعاد - 
كاالضطياد المستند إلى أسباب سياسية أك دينية أك متعمقة بالجنس إذا كانت ىذه األعماؿ قد ارتكبت تنفيذا لجرائـ 

". أخرل معرفة في ىذه المادة أك التصاليا بيا
. 481-480محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 

 . 97صبرينة خمؼ اهلل، المرجع السابؽ، ص - 3
. 137، ص السابؽفاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع - 4
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مف النظاـ " أ" فقرة 5مف النظاـ األساسي لمحكمة طككيك، ككذا المادة " ج" فقرة 5نكرمبكرغ، كالمادة 
 .  1مف نظاـ محكمة ركاندا" أ" فقرة 3األساسي لمحكمة يكغسبلفيا كالمادة 

 عمى شخص أك أكثر دكف أف  فعبلالعتداءكيختمؼ القتؿ في الجرائـ ضد اإلنسانية الذم يتمخص في
 عف القتؿ في جرائـ اإلبادة الذم يرتكب بدافع اإلبادة ألسباب عرقية أك ،تككف ليـ صفات محددة

مريكية بكثيقة لمجنة التحضيرية تقدمت الكاليات المتحدة األ كفي ىذا اإلطار ،2دينية أك عنصرية
 أبرزت مف خبلليا الشركط الكاجب 1999لممحكمة الجنائية الدكلية في دكرتيا األكلى في فيفرم 

تكافرىا في فعؿ القتؿ حتى يعتبر جريمة ضد اإلنسانية، كمف بيف ىذه الشركط النية اإلجرامية لدل 
الفاعؿ في قتؿ شخص أك عدة أشخاص، أك التسبب في قتميـ، أك إذا كاف القتؿ دكف مبرر أك عذر 

 .3شرعي ككاف المتيـ يعمـ ذلؾ
متى كانت تشكؿ  القتؿ العمد جريمة ضد اإلنسانية لممحكمة الجنائية فعؿنظاـ األساسي اعتبراؿ كما 
ضمف ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو أك مجمكعة مف األشخاص  عمى حياة شخص اعتداء

، كيستكم أف تككف األفعاؿ المعاقب عمييا في ىذه الجريمة قد ضد مجمكعة مف السكاف المدنييف
. 4ارتكبت بقصد القتؿ أك نتج عنيا القتؿ العمد كنتيجة حتمية ليذه األفعاؿ

 بادةاإلجريمة * 2
   اعتبر النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية جريمة اإلبادة مف بيف الجرائـ ضد اإلنسانية بمكجب 

 :5ك تقع جريمة اإلبادة باألفعاؿ التالية" ب" فقرة 7المادة 
أف يقـك المتيـ بقتؿ شخصا أك أكثر بما في ذلؾ إجبار الضحايا عمى العيش في ظركؼ مف شأنيا *

 .أف تؤدم إلى ىبلؾ مجمكعة مف السكاف
 .أف يككف الفعؿ المرتكب في سياؽ تقتيؿ جماعي لمسكاف المدنييف أك كاف جزء مف تمؾ العممية* 
 .أف يرتكب التصرؼ كجزء مف ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي ضد مجمكعة مف السكاف* 

                                                           
سامية بكركبة، معاقبة الجرائـ ضد اإلنسانية بيف القانكف الدكلي كالقانكف الداخمي، أطركحة دكتكراه، جامعة - 1

. 72، ص 2016الجزائر، 
 199، ص 2010 ط ليندة يشكم، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كاختصاصاتيا، دار الثقافة، األردف،- 2
. 73، ص السابؽسامية بكركبة، المرجع - 3
.  212محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية نشأتيا كنظاميا األساسي، المرجع السابؽ، ص - 4
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية" ب" فقرة 7نص المادة - 5
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أف يعمـ المتيـ أف التصرؼ يعد جزء مف اليجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد مجمكعة مف * 
 .    السكاف المدنييف أك أف ينكم أف يككف التصرؼ جزء مف ذلؾ اليجكـ

 مف النظاـ 6  ما يبلحظ أف ىناؾ تشابو بيف جريمة اإلبادة الجماعية المنصكص عمييا في المادة 
 فقرة ب مف نفس النظاـ، إال أف الفرؽ الكحيد بيف 7األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ككذا المادة 

 عرفت جريمة اإلبادة عمى أف الباعث الرتكابيا ىك إىبلؾ 6الجريمتيف ىك سبب قياميما، فالمادة 
جماعة معينة أك جزء منيا ألسباب قد تككف قكمية أك دينية أك عرقية، كما حدث مع مسممي البكسنة 

 أف ترتكب الجريمة ضد مجمكعة 7، في حيف نجد أف مفيـك اإلبادة في المادة 1992كاليرسؾ سنة 
مف السكاف المدنييف أك جزء منيـ في إطار ىجـك منيجي كاسع النطاؽ كمنظـ كفؽ سياسة الدكلة أك 

 . المنظمة التي ينتمي إلييا المنفذيف
 
 جريمة االسترقاؽ* 3

 مف بيف األفعاؿ البلإنسانية التي أصبحت محظكرة في القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية االسترقاؽيعد فعؿ 
بحيث ييدؼ مف خبللو الجاني إلى تجريد الضحية مف التكاجد ضمف جماعة، كغالبا ما يككف فعؿ 

 أكلى المحاكالت الدكلية لمنع 1815االسترقاؽ مصحكبا بفعؿ القتؿ العمد، كتعد اتفاقية فيانا لسنة 
ىذه الجريمة، إال أف ذلؾ لـ يمنع مف ممارسة ىذه األفعاؿ البلإنسانية، إال أف ذلؾ لـ يمنع مف 

ممارسة ىذه األفعاؿ البلإنسانية سكاء في فترة السمـ أك أثناء النزاعات المسمحة حيث اتخذىا األلماف 
 .1كسيمة الضطياد الييكد المتكاجديف في ألمانيا

ممارسة أم مف السمطات  " :عمى أنولممحكمة نظاـ األساسي اؿ مف "ج "2 فقرة 7 كعرفتو المادة
 السمطات جميعيا عمى شخص ما بما في ذلؾ ىذه السمطات في قالمترتبة عمى حؽ الممكية أك ىذ

".  باألشخاص كال سيما النساء كاألطفاؿاالتجارسبيؿ 
 :2مف خبلؿ ىذه المادة تتضح األفعاؿ التي تشكؿ جريمة االسترقاؽ كالمتمثمة في

ممارسة المتيـ السمطات المتعمقة بحؽ الممكية كالبيع أك اإلعارة أك المقايضة أك االستغبلؿ عمى *
 .شخص أك أكثر

 .أف يككف ىذا السمكؾ المرتكب تنفيذا لسياسة دكلة أك منظمة اتجاه مجمكعة مف السكاف المدنييف*
                                                           

1
. 77، صالمرجع السابؽسامية بكركبة، - 

2
. 140صالمرجع السابؽ، فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، - 
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 .عمـ المتيـ بأف التصرؼ جزء مف ذلؾ اليجـك أك جزء منو* 
مف النظاـ األساسي لممحكمة " ج "2 فقرة 7 يتضح مف التعريؼ المحدد لبلسترقاؽ بمكجب المادة 

الجنائية أنو ركز عمى فعؿ اإلتجار باألشخاص ال سيما النساء كاألطفاؿ، كيعكد ىذا التخصيص إلى 
ضركرة تكفير الحماية ليذه الفئة الضعيفة التي غالبا ما تقع ضحية ذلؾ، األمر الذم دفع بالمجتمع 

الدكلي إلى عقد اتفاقيات دكلية لمنع مثؿ ىذه األفعاؿ عمى األطفاؿ كالنساء كالبرتكككؿ الخاص بمنع 
اإلتجار باألشخاص خاصة النساء كاألطفاؿ المكمؿ التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

 .20001 نكفمبر 15عبر الكطنية، المعتمد بتاريخ 
إبعاد السكاف أك النقؿ القسرم لمسكاف * 4

 كبيرا في العصر الحديث بتصاعد انتشارايعتبر اإلبعاد مف صكر الجرائـ ضد اإلنسانية التي شيدت 
ـ مرتكبيا بتيجير أك نقؿ السكاف ياؽكيتحدد فعؿ اإلبعاد في حدة التكترات كالنزاعات المسمحة، 

المدنييف األصمييف مف مكاف تكاجدىـ بصفة شرعية إلى منطقة أخرل أك دكلة أخرل بالتيديد أك القكة 
. 2أك العنؼ

 جنيؼ الرابعة ظاىرة اإلبعاد أك النقؿ القسرم خاصة بعد الحرب اتفاقية مف 49كقد حظرت المادة 
العالمية الثانية عندما تـ نقؿ أعداد كبيرة مف السكاف كترحيميـ إلى أماكف بعيدة عف مكاف إقامتيـ 

 اإلبعاد أك النقؿ القسرم جريمة حرب إذا ما كما يعتبركما ترتب عف ذلؾ مف نتائج سمبية عمييـ، 
. 3 في فترة السمـ فيعتبر جريمة ضد اإلنسانيةارتكابو في فترة النزاعات المسمحة، أما إذا تـ ارتكب

    كقد حدد النظاـ األساسي لمحكمة نكرمبكرغ األفعاؿ المككنة لمجرائـ ضد اإلنسانيةفي فعؿ ترحيؿ 
السكاف، في حيف كسع النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مف األفعاؿ المشكمة لمجرائـ ضد 
اإلنسانية لتشمؿ أفعاؿ الترحيؿ كالنقؿ القسرم لمسكاف رغـ االختبلؼ بينيما إذ يشير اإلبعاد إلى 
ترحيؿ شخص أك مجمكعة مف األشخاص خارج اإلقميـ الكطني بينما النقؿ قد يككف داخؿ حدكد 

                                                           
1

 .161، ص، المرجع السابؽعباسية لعسرم- 
 التفاقية اإلتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ المكمؿ قمععمى برتكككؿ منع كبتحفظ صادقت الجزائر - 

 09/11/2003 المؤرخ في 471-03األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الكطنية بمكجب المرسـك الرئاسي 
 .4، ص 12/11/2003، المؤرخة في 69، العدد المنشكر في الجريدة الرسمية

. 140، ص السابؽفاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع - 2
. 490محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 3



 
 

304 
 

يعني إبعاد السكاف أك النقؿ :" بقكليا" د "2 فقرة 7، كتأكد ذلؾ بصكرة كاضحة في نص المادة 1الدكلة
القسرم لمسكاف نقؿ األشخاص المعنييف قسرا مف المنطقة التي يكجدكف فييا بصفة مشركعة بالطرد 

 ".أك بأم فعؿ قسرم آخر دكف مبررات يسمح بيا القانكف الدكلي
 :كبتحميؿ ىذه الفقرة تتضح األفعاؿ المككنة لجرمة اإلبعاد أك النقؿ القسرم لتشمؿ ما يمي

أف يرحؿ المتيـ شخص أك مجمكعة مف األشخاص قسرا إلى دكلة أخرل كبأفعاؿ ال يقرىا القانكف *
 .الدكلي

 .أف يككف السكاف المنقميف قسرا ينتمكف إلى الدكلة بصفة قانكنية كشرعية* 
 .أف يعمـ المتيـ بالظركؼ التي تقررت بمكجبيا فعؿ النقؿ أك اإلبعاد* 
أف يتـ ارتكاب ىذه األفعاؿ في إطار ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي ضد مجمكعة مف السكاف * 

 .   المدنييف مع عممو بذلؾ
كالذم يتسع ليشمؿ فعؿ " قسرا"    كما أشار النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية إلى مصطمح 

، بغرض إجبارىـ عمى "التيديد، الخكؼ، االضطياد النفسي"أك المعنكم " القكة"اإلكراه سكاء المادم 
مغادرة إقميميـ، ىذا كقد أبرمت اتفاقيات ىامة تحـر مثؿ ىذه األفعاؿ، كاتفاقية االتحاد اإلفريقي 

 التي تعد 2009 أكتكبر 22في " كامباال"لحماية كمساعدة النازحيف داخميا في إفريقيا المعتمدة في 
أكؿ اتفاقية ممزمة قانكنا، كمف بيف األمكر التي تيدؼ إلييا االتفاقية كضع اإلطار القانكني لمحيمكلة 

 . 2"دكف النزكح الداخمي في إفريقيا كمساعدتيـ
كقد عرفت ىذه الجريمة انتشارا كبيرا في المناطؽ التي تشيد نزاعات مسمحة، كما حدث في إقميـ 

 . دارفكر أيف تـ نقؿ السكاف األصمييف إلى أقاليـ أخرل كبطرؽ غير قانكنية
السجف أك الحرماف الشديد مف الحرية * 5

يعتبر الحؽ في السبلمة الجسدية مف بيف الحقكؽ التي كفمتيا القكانيف الداخمية كالمكاثيؽ الدكلية 
،كعمى الرغـ ما تشكمو ىذه  مف الحقكؽ األساسية لئلنساف التي ال يمكف المساس بياكاعتبرتيا

الجريمة مف اعتداء عمى حرية األشخاص إال أف النظاـ األساسي لمحكمة نكرمبكرغ لـ يتطرؽ إلييا 
 منو 5بصفة كاضحة عكس ما جاء في النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا الذم نص في المادة 

                                                           
1

 .80سامية بكركبة، المرجع السابؽ، ص - 
2

. 81سامية بكركبة، المرجع السابؽ، ص - 
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 في  النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكليةعمى جريمة السجف كىي نفس الصياغة التي جاء بيا
 .1 التي كسعت مف دائرة تجريـ األفعاؿ لتشمؿ كؿ حرماف لمحريةق/ فقرة 7المادة 

 : كتتمثؿ شركط قياـ جريمة السجف أك الحرماف مف الحرية فيما يمي
 .أف يحـر المتيـ شخص أك أكثر مف حريتو حرمانا شديدا بصكرة أك بأخرل*
 .أف يصؿ فعؿ الحرماف مف الجسامة مما يشكؿ انتياؾ كفقا لقكاعد القانكف الدكلي* 
أف يرتكب التصرؼ كجزء مف اليجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد جماعة مف السكاف مع * 

 . عمـ المتيـ بذلؾ
مف العقكبات السالبة لمحرية الشخصية إال أنو ال يعد كيبلحظ أف السجف أك الحرماف مف الحرية 

جريمة ضد اإلنسانية إال إذا كانت عممية السجف خارج األطر كالقكاعد المعمكؿ بيا في القانكف 
 .الدكلي

 جريمة التعذيب *6
 ةبظيكر ىيئة األمـ المتحدة أصبحت كؿ األفعاؿ الماسة بحقكؽ اإلنساف األساسية كحرياتو محظكر
عمى الصعيديف الدكلي كالكطني، كلعؿ جريمة التعذيب مف بيف الجرائـ الخطيرة التي تيدد اإلنساف 

. في جسده ككرامتو
كاف لممجتمع الدكلي إسيامات كبيرة لمحد مف جريمة التعذيب كغيرىا مف أشكاؿ المعاممة كقد 

 الذم 09/12/1975 كإعبلف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة حكؿ التعذيب المؤرخ في ،البلإنسانية
 مناىضة التعذيب المؤرخة في اتفاقيةساىـ في إعداد  الذم يعد المبنة األكلى لحظر التعذيب ك

10/12/19842 .
عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد : " ق عمى أفالتعذيب مناىضة اتفاقيةمف 1 المادة     كعرفتو

جسديا كاف أـ عقميا يمحؽ عمدا بشخص ما بقصد الحصكؿ مف ىذا الشخص أك مف شخص آخر 
 ىك أك ارتكبو أك يشتبو في أنو ارتكبو أك معاقبتو عمى عمؿ اعتراؼثالث عمى معمكمات أك عمى 

 أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أك العذاب ،شخص ثالث أك تخكيفو أك إرغامو ىك أك أم شخص ثالث
 أك يحرض عميو أك يكافؽ عميو أك يسكت عنو مكظؼ ،ألم سبب يقـك عمى التمييز أيا كاف نكعو

 كال يتضمف ذلؾ األلـ أك العذاب الناشئ فقط عف ،رسمي أك أم شخص يتصرؼ بصفتو الرسمية
                                                           

1
 .141محمد فاركؽ صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 

. 9/12/1975 المؤرخ في 30 الدكرة 3452قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ -2
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ف نتيجة عريضة ليا، التحؿ ىذه المادة بأم كعقكبات قانكنية أك المبلـز ليذه العقكبات أك الذم يؾ
. 1"صؾ دكلي أك تشريع كطني يتضمف أك يمكف أف يتضمف أحكاما ذات تطبيؽ أشمؿ

األفعاؿ التي  كسعت مف دائرة  أنيا مناىضة التعذيباتفاقية مف 1المادة     يبلحظ مف خبلؿ نص 
، 2 عميواعتداءشمؿ جميع األفعاؿ القاسية كالبلإنسانية التي تقع عمى الشخص كتشكؿ تتعذيب ؿتعتبر 

إال أنيا ركزت عمى أفعاؿ معينة تصدر مف أشخاص محددة حتى نككف أماـ جريمة التعذيب، 
 2فقرة 1فضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الميينة تعد صكرا خطيرة لمتعذيب التي حددتيا المادة

مف إعبلف حماية جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية ك 
 المؤرخ في ديسمبر 3452البلإنسانية الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمكجب قرار رقـ 

1975 .
 مناىضة التعذيب لـ تحدد ماىية ىذه األفعاؿ كلـ تنص عمييا رغـ أنيا مذككرة اتفاقيةكرغـ ذلؾ فإف 

. 3االتفاقيةفي عنكاف 
 عمى جسد لبلعتداء الدكلية دكر كبير في مناىضة التعذيب كالحد منو ككسيمة لبلتفاقياتكما كاف 

 الذم ركز عمى 10/12/1948 كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر في ،اإلنساف ككرامتو
 1966 كالمحددة في العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة احترامياجممة مف الحقكؽ الكاجب 

 إخضاع أحد لمتعذيب كال المعاممة أك العقكبة القاسية ال يجكز" منو عمى أنو 7الذم نص في المادة 

                                                           
 الجمعية اعتمدتيا مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك المينية اتفاقية- 1

 كدخمت 10/12/1984 المؤرخ في 39/46 إلييا بالقرار رقـ كاالنضماـالعامة كفتحت باب التكقيعكالتصديؽ عمييا 
. 26/07/1987حيز النفاد في 

 .91عبد القادر بقيرات، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية، المرجع السابؽ، ص - 2
ألغراض ىذا اإلعبلف يقصد بالتعذيب أم عمؿ "  مف إعبلف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى 1نصت المادة - 3

ينتج عنو ألـ أك عناء شديد جسديا كاف أك عقميا يتـ إلحاقو عمدا بشخص ما بفعؿ أحد المكظفيف العمكمييف أك 
 أك معاقبتو اعتراؼبتحريض منو ألغراض مثؿ الحصكؿ مف ىذا الشخص أك مف شخص آخر عمى معمكمات أك 

 أك تخكيفو أك تخكيؼ أشخاص آخريف كال يشمؿ التعذيب األلـ أز ارتكبو أك يشتبو في أنو ارتكبوعمى عمؿ 
كالعناء الذم يككف ناشئ عف مجرد جزاءات مشركعة أك مبلزما ليا أك مترتبا عمييا في حدكد تمشي ذلؾ مع القكاعد 

 ." الدنيا لمعاممة السجناءالنمكذجية
أم عمؿ مف أعماؿ التعذيب أك غيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية "  تنص عمى 2المادة  –

 لحقكؽ اإلنساف كانتياؾ لكرامة اإلنسانية كيداف بكصفو إنكارا لمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة امتيافأك الميينة ىك 
". كالحريات األساسية المنصكص عمييا في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف
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أك البلإنسانية أك الحاطة بالكرامة كعمى كجو الخصكص ال يجكز إجراء أم تجربة طبية أك عممية 
. 1"عمى أحد دكف رضاه الحر

دخؿ  التيت التعذيب مف الجرائـ ضد اإلنسانيةلممحكمة الجنائية الدكليةنظاـ األساسي     فقد اعتبر اؿ
 في ارتكابيا حرب متى تـ اختصاصياسكاء ارتكبت في زمف السمـ أك الحرب، كما تعتبر جريمةفي 

تعمد إلحاؽ ألـ :" لتعرؼ التعذيب عمى أنو" ق" فقرة 7، لذلؾ جاءت المادة فترة النزاعات المسمحة
شديد أك معاناة شديدة سكاء بدنيا أك عقميا بشخص مكجكد تحت إشراؼ المتيـ أك سيطرتو كلكف ال 
يشمؿ التعذيب أم ألـ أك معاناة ينجماف فحسب عف عقكبات قانكنية أك يككناف جزءا منيا أك نتيجة 

 .2"ليا
    ما يبلحظ عمى التعريؼ الذم جاء في النظاـ األساسي لممحكمة أنو استميـ مف التعريؼ الكارد 
في اتفاقية مناىضة التعذيب مع تكسيع دائرة األفعاؿ التي تعتبر كذلؾ مف خبلؿ عدـ اإلشارة إلى 

 . اليدؼ مف ممارسة التعذيب كما حددتو االتفاقية
 األكركبية لحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية االتفاقية مف 1أما عمى الصعيد اإلقميمي نصت المادة

عمى أف التعذيب جريمة خطيرة يجب الحد منيا كحظرىا كأكدت عمى ما تـ إقراره في العيد الدكلي 
. 1950 مف االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف لسنة 3كالمادة 3لمحقكؽ المدنية كالسياسية

تضمف الميثاؽ العربي لحقكؽ حيث  الصعيد العربي  كما حظيت ىذه الجريمة باىتماـ كبير عمى
 منو حظر كؿ أشكاؿ التعذيب بما فييا المعامبلت البلإنسانية 8 في المادة 2004اإلنساف لسنة 

 كحرماف 4 الدكؿ األعضاء بحماية األشخاص مف ىذه الممارساتالتزاـكالقاسية، مع حثو عمىضركرة 

                                                           
. 1966 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر في 1نص المادة - 1
2

 .مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية" ق" فقرة 7نص المادة - 
. 88عبد القادر بقيرات، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية، المرجع السابؽ، ص - 3

 االختيارمنص العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية عمى إنشاء لجنة لمراقبة تنفيذ العيد الدكلي ك البرتكككؿ - 
 بتككيف 16/12/1966المؤرخ في  (21-د)أ /2200الممحؽ بو المذاف اعتمدتيما الجمعية العامة بمكجب القرار رقـ 

 عضك تنتخبيـ الدكؿ األطراؼ لمدة أربع سنكات كتعقد دكراتيا تبلث مرات في السنة أحداىما في 18لجنة مف 
نيكيكرؾ ك الباقي في جنيؼ ك ترفع تقريرىا إلى الجمعية العامة بكاسطة المجمس االقتصادم أك االجتماعي تتمخص 
مياميا في دراسة التقارير المقدمة مف قبؿ الدكؿ األطراؼ بشأف التدابير المتخذة لتنفيذ أحكاـ العيد ك تقدـ اقتراحاتيا 

. ك تكصياتيا إلى الدكؿ األطراؼ
 عمى  4/3/2004 بتاريخ 6405 مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف الصادر بمكجب القرار رقـ 8تنص المادة - 4
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أسرل الحرب مف الطعاـ أك النكـ، ككذا التغيير المفاجئ لمظركؼ المعيشية داخؿ السجف بيف 
السككف كالضكضاء أك بيف البركدة كالحرارة، كما استعممت عدة أساليب في التعذيب، مثمما حدث في 

 لؤلسرل المتطكعيف في أفغانستاف X raysغكانتنامك بككبا عندما استعممت القكات األمريكية أشعة 
مف طالباف كالقاعدة، أيف تـ تعطيؿ جميع حكاسيـ كتكميـ أفكاىيـ كتعصيب أعينيـ كسد األذنيف مما 

 .1قد يؤدم إلى الجنكف
 جريمة االغتصاب كالعنؼ الجنسي* 7

 الجنسي عمى جسد شخص آخر بالقكة أك اإلكراه أك التيديد، االعتداء بفعؿ االغتصابتقـك جريمة 
تـ تجريميا ضمف  التي  ىذه الجريمة مف بيف الجرائـ ضد اإلنسانية المرتكبة ضد المدنييف ككاعتبرت

. 2 الرابعة الخاصة بحماية المدنييف أثناء النزاعات المسمحةاتفاقيةجنيؼ
 كصيانة األسرة كحقكقيا في نص المادة احتراـعمى ضركرة 1907لسنة " الىام "اتفاقيةكما أكدت 

 شرؼ األسرة كحقكقيا كحياة األشخاص كالممكية الخاصةككذلؾ المعتقدات احتراـينبغي "  بقكليا 46
. 3..."كالشعائر الدينية

 إال أف ىذه األخيرة لـ تحظ بتعريؼ دقيؽ ليا االغتصابكرغـ مناىضةالتشريعات الدكلية لجريمة 
 جنيؼ األربعة كبرتكككلييا الممحقيف أشاركا إلى ىذا النكع مف الجرائـ كأكدكا عمى اتفاقياتالسيما أف 

. 4حماية النساء بصفة خاصة
                                                                                                                                                                             

ما  ؾ، إنسانيةريحظر تعذيب أم شخص بدنيا أك نفسيا أك معاممتو معاممة قاسية أك ميينة أك الحاطة بالكرامة أك غي"
 المؤرخ في 89/66 بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 1989 مناىضة التعذيب سنة اتفاقيةالجزائر فصادقت عمى 

 األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك اتفاقية إلى االنضماـ المتضمف 16/05/1989
 كتـ نشرىا في 1989 الصادر سنة 20 جريدة رسمية عدد 1989العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة لسنة 

كؿ عمؿ "  مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم التعذيب عمى أنو263، كعرفت المادة 1997ممحؽ ىذا المرسـك سنة 
". ينتج عنو عذاب أك ألـ شديد جسديا كاف أك عقميا يمحؽ عمدا بشخص ميما كاف سببو

تحتمي كؿ دكلة طرؼ كؿ شخص خاضع لكاليتيا مف ىذه الممارسات كتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلؾ كتعد - 
ممارسة ىذه التصرفات أك اإلسياـ فييا جريمة يعاقب عمييا ال تسقط بالتقادـ كما تضمف كؿ دكلة طرؼ في نظاميا 

 ".القانكني إنصاؼ مف يتعرض لمتعذيب كتمتعو بحؽ رد االعتبار كالتعكيض
1

 .405ص ، المرجع السابؽمحمد حمد العسبمي، المركز القانكني ألسرل الحرب في القانكف الدكلي اإلنساني، - 
 عمى شرفيف كال اعتداءيجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أم " الرابعة عمى االتفاقية مف 27/2نصت المادة - 2

". .... كاإلكراه عمى الدعارة كأم ىتؾ لحرمتيفاالغتصابسيما ضد 
. 18/10/1907 القكانيف كأعراؼ الحرب البرية المؤرخة في باحتراـ الىام الخاصة اتفاقية- 3
. 104-103عبد القادر بقيرات، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية، المرجع السابؽ، ص - 4
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صدل كبير في 2008كاف لمقرار الصادر عف مجمس األمف لؤلمـ المتحدة الصادر في جكاف كقد 
حباط معنكياتيـ، االغتصابباعتبارىامحاربة جريمة   أسمكب حرب يتبع بغرض زعزعة المجتمعات كا 

كىك المستشار القانكني لمجنة الدكلية لمصميب " جكف مارم ىينكيرت"كفي ىذا الصدد يؤكد السيد
 دعكة جميع األمفاألحمر عمى أىمية ىذا القرار كآثاره المحتممة كرحب بو خاصة عندما أقر مجمس 

 إجراءات عاجمة تمنع جرائـ العنؼ الجنسي في حاالت النزاع المسمح مع ضركرة اتخاذالدكؿ إلى 
. 1 ليذا النكع مف الجرائـارتكابيـمحاكمة المشتبو في 

 عدة تطبيقات عمى مستكل المحاكـ الجنائية المؤقتة كتعد محكمة االغتصابكعرفت جريمة 
 مف بيف الجرائـ الماسة االغتصابكاعتبرتوالسابقة أكؿ محكمة جنائية أدانت فعؿ " يكغسبلفيا"

.  2باإلنسانية
 7فقد كسع مف الجرائـ الجنسية مف خبلؿ نص المادة لممحكمة الجنائية الدكلية نظاـ األساسي اؿأما 
لغرض ىذا النظاـ األساسي يشكؿ أم فعؿ مف األفعاؿ التالية جريمة ضد اإلنسانية متى " : بقكلو

 في إطار ىجـك كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف كعف ارتكبت
. عمـ باليجكـ

 الجنسي أك اإلكراه عمى البغاء أك الحمؿ القسرم عمى مثؿ ىذه الدرجة االستبعاد أك االغتصاب-ز
. 3"مف الخطكرة
خطكرة ىذا النكع مف الجرائـ أثناء فترة عمى ىيئة األمـ المتحدة عف طريؽ مجمس األمف كقد أكدت 
بشأف المرأة كالسبلـ كاألمف كشدد عمى 2000 بتاريخ 1325فأصدرت القرار رقـ  المسمحة النزاعات
: ضركرة

 في عمميات الحفاظ عمى األمف كبناء السبلـ كخصكصا في كاشتراكيامراعاة خصكصية المرأة *
 .المناطؽ المتضررة مف النزاع

 تدابير لضماف حمايتيا كاتخاذتكعية قكات حفظ السبلـ كالشرطة بخصكصية المرأة في الصراع * 
 . بحقكؽ اإلنساف لمنساء كالفتيات في النزاعاتكااللتزاـ

                                                           
.  المتعمؽ بالتصدم لمعنؼ الجنسي كأسمكب مف أساليب القتاؿ26/06/2008قرار مجمس األمف الصادر بتاريخ - 1

 .24/11/2016 االطبلع      تاريخ http://www.icrc.orgالمكقع اإللكتركني - 
. 105، ص السابؽ المرجع  مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية،عبد القادر بقيرات،- 2
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية"ز" فقرة 7المادة - 3
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دعـ دكر المرأة في مجاالت المراقبيف العسكرييف كالشرطة المدنية كاإلنسانية كمراقبي حقكؽ * 
 .اإلنساف

تمثيؿ نساء المجتمعات التي شيدت صراعات مسمحة إلسماع أصكاتيـ في عممية تسكية * 
الصراعات كلتكف جزء مف جميع مستكيات صنع القرار كشريؾ عمى قدـ المساكاة لمنع الصراعات 

 .كحميا كتحقيؽ السبلـ المستداـ
لتنفيذ ىذا القرار يتعيف عمى الدكؿ األعضاء كضع كتنفيذ خطط العمؿ الكطنية بيذا الشأف فمف * 

. 1 عضك في األمـ المتحدة21 ىذا القرار حتى اآلف سكل ذ دكلة لـ ينؼ192أصؿ 
مقدـ مف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة حكؿ العنؼ الجنسي المتصؿ بالنزاعات المسمحة اؿتقرير اؿكفي 
 مف طرؼ الدكؿ التي تعاني نزاعات كالتي تمر اتخاذىا عمى اإلجراءات الكاجب مف خبللوأكد 

بحاالت ما بعد النزاع كما تكاجيو مف تحديات مف أجؿ حماية النساء كالرجاؿ كاألطفاؿ مف ىذا 
 كياف مف كيانات األمـ المتحدة 13العنؼ الجنسي، كقد تطمب إعداد ىذا التقرير إجراء مشاكرات مع 

. 2لمكافحة العنؼ الجنسي في حاالت النزاع المسمح
   كقد شمؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية إلى جانب االغتصاب جرائـ أخرل تعرؼ 

 :بجرائـ العنؼ الجنسي كتشمؿ ما يمي
 الجنسي االستعباد* أ

 الطرؼ المستعبد بممارسة جميع السمطات المتعمقة بحؽ الممكية استغبلؿ الجنسي باالستعباديقصد 
مف 1 كعرفت المادة 3عمى الضحية مف أجؿ القياـ بممارسات جنسية فيك شكؿ مف أشكاؿ العبكدية،

حالة أك كضع أم شخص تمارس عميو السمطات "  الجنسي عمى أنو االسترقاؽ مناىضة الرؽ اتفاقية
". الناجمة عف حؽ الممكية كميا أك بعضيا

                                                           
. 27/11/2016 االطبلع تاريخ www.unesco.orgالمكقع اإللكتركني - 1

 المتخذ في جمسة رقـ 2008 سنة 1820 بالقرار الصادر عف مجمس األمف رقـ 1325كما تـ التأكيد عمى القرار  - 
 القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد اتفاقية الدكؿ األطراؼ في التزاـ مع ضركرة 2008 المنعقدة في جكاف 5916

 كحث الدكؿ التي مازالت لـ تصادؽ عمى ىذه االختيارم حقكؽ الطفؿ كبرتكككليا االختياريكاتفاقيةالمرأة كبرتكككليا 
. الصككؾ أف تنظـ إلييا كتنظر ذلؾ

. 13/03/2014 الصادر بتاريخ 181/2014تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة رقـ - 2
. 27/11/2016 االطبلع تاريخ www.refword.org المكقع اإللكتركني   - 

 .108عبد القادر بقيرات، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية، المرجع السابؽ، ص - 3

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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كتقكـ ىذه الجريمة عمى قياـ مرتكبيا بجعؿ الضحية أك ضحاياه بممارسة أفعاال جنسية إما تنفيذا 
لسياسة الدكلة المنتيجة ضد السكاف المدنييف أك المنظمات التي تسعى لمقياـ بمثؿ ىذه األفعاؿ 

.  1ككسيمة حرب
 في باستخداميـ كذلؾ ، الجنسي يككف في غالب األحياف مكجو ضد النساء بصفة خاصةكاالستعباد

 التكميمية إلبطاؿ الرؽ كتجارة الرقيؽ االتفاقيةإتياف أفعاؿ جنسية بصفة جبرية، كىك ما أكدت عميو 
.  2كاألعراؼ كالممارسات الشبيية بالرؽ

اإلكراه عمى البغاء * ب
كراىو عمى القياـ بأفعاؿ  تعرؼ جريمة اإلكراه عمى البغاء بقياـ شخص بالسيطرة عمى شخص آخر كا 

 كتصنؼ جرائـ اإلكراه عمى البغاء مف بيف الجرائـ الجنسية مادامت تقـك ،3جنسية بالتيديد أك القكة
رغاـ شخص أك أكثر عمى ممارسة أفعاال تحت التيديد كالسيطرة كالضغط النفسي  عمى فعؿ اإلكراه كا 
مما يجعؿ الضحية عاجزا عمى التصرؼ بكؿ حرية كغيرىا مف الجرائـ الجنسية األخرل، كما أف ىذه 

. 4األفعاؿ تنفذ مف طرؼ الدكلة ضد المدنييف
جرمت أفعاؿ اإلكراه عمى البغاء في أعقاب الحرب العالمية األكلى مف طرؼ لجنة     كقد 

 جريمة ضد اإلنسانية، كلعؿ ذلؾ راجع اعتبارىاالمسؤكليات كلـ تعرفيا المحاكـ العسكرية السابقة رغـ 
 اتفاقياتجنيؼ لممادة الثالثة المشتركة مف انتياؾ المحكمة كاعتبرتيا عمى نطاؽ كاسع جدا ارتكابياإلى 

ككذا البرتكككؿ اإلضافي الثاني، لذلؾ تداركيا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كنص عمييا 
التي تحدد األفعاؿ التي تشكؿ جريمة اإلكراه عمى " ز "1 فقرة 7 بمكجب المادة كجريمة ضد اإلنسانية

 : كتتمثؿ في5البغاء
أف يدفع المتيـ شخص أك أكثر عمى أفعاؿ جنسية باستعماؿ القكة أك التيديد بيا مما يكلد لدل *

 .الضحية الشعكر بالخكؼ مف التعرض لمعنؼ بجميع أشكالو

                                                           
. 09/03/1927 كبدأت النفاد في 25/09/1926 الخاصة بالرؽ، المكقعة في جنيؼ بتاريخ االتفاقية- 1
 التكميمية إلبطاؿ الرؽ كتجارة الرقيؽ كاألعراؼ كالممارسات الشبيية بالرؽ المنعقدة بقرار االتفاقية مف 3المادة - 2

.  30/04/1957 كبدأ النفاد بيا بتاريخ 1956المؤرخ في أفريؿ  (21-د)608المجمس االقتصادم كاالجتماعي رقـ 
. 110، ص السابؽ المرجع  مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية،عبد القادر بقيرات،- 3
. 144فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 4
. 497محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 5
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أف يحصؿ المتيـ أك يتكقع أف يحصؿ جراء ىذه األفعاؿ عمى أمكاؿ أك فكائد لقاء ىذه األفعاؿ * 
 .الجنسية البلإنسانية

أف تككف ىذه األفعاؿ جزء مف اليجـك الكاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد مجمكعة مف السكاف * 
 .المدنييف مع ضركرة عمـ المتيـ بذلؾ

جريمة الحمؿ كالتعقيـ القسرم * ج
 كسائؿ مختمفة كربط باستعماؿيعرؼ التعقيـ القسرم بأنو كسيمة تيدؼ لمنع اإلنساف مف اإلنجاب 

. المبيضيف عند المرأة أك قطع األقنية لدل الرجؿ حتى يصبحا غير صالحيف لمتناسؿ
الماسة بكرامة اإلنساف كحريتو في العيش  الجرائـ ضد اإلنسانية مفجريمة التعقيـ القسرم    اعتبرت

 تدخؿ في الكريـ التي نصت عمييا المكاثيؽ الدكلية كاإلعبلنات، كىي مف ضمف الجرائـ التي
" ىتمر" المحكمة الجنائية الدكلية، كيرجع ظيكرىا إلى الحرب العالمية الثانية عندما أصدر اختصاص

" الرايخ"تشريعا يجيز التعقيـ الكقائي لؤلشخاص المصابيف بأمراض كراثية، ككذا قانكف حماية 
 مف أجؿ 1936 بيف الييكد كاأللماف كىذا سنة االرتباطالذم يحـر " قانكف حماية الدـ "ػالمعركؼ ب

.  1خمؽ جنس يتمتع بالصحة كالقكة
أما الحمؿ القسرم فيك إكراه النساء عمى الحمؿ الغير شرعي بصفة قسرية مف أجؿ تخريب البنية 

 الدكؿ حكؿ إدراج ىذه الجريمة ضمف الجرائـ ضد اإلنسانية اختمفتالعرقية لمسكاف المدنييف، كقد 
لمخالفتيا لمشرائع الدينية كاألعراؼ الدكلية المتمثمة في حمؿ المرأة عمى اإلجياض مف بينيـ الدكؿ 

 أف اإلجياض محرما شرعا، إال أف إجماع الدكؿ دفع إلى باعتباراإلسبلمية التي عارضت ذلؾ 
 مف الجرائـ الماسة باإلنسانية كالمعاقب عمييا لما تحممو مف آثار سمبية كخيفة عمى اعتبارىا

ال يجكز بأم حاؿ مف األحكاؿ تفسير ىذا التعريؼ عمى نحك " المجتمعات ككمكذلؾ بإدراج عبارة
. 2"يمس القكانيف الكطنية المتعمقة باإلجياض

" ز "1 فقرة 7    كقد نص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية عمى ىذه الجريمة بمكجب نص المادة 
 :بكصفيا جريمة ضد إنسانية مف خبلؿ تحديد األفعاؿ المككنة ليا كالمتمثمة في

أف يقـك المتيـ بحبس امرأة أك أكثر حممت بالقكة بنية التأثير في البنية العرقية لدل مجمكعة مف *
 .السكاف

                                                           
. 120عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 499، ص السابؽمحمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع - 2



 
 

313 
 

أف يككف ىذا التصرؼ في إطار ىجـك كاسع النطاؽ كمنيجي مكجو ضد مجمكعة مف السكاف * 
 .المدنييف

 .   أف يككف المتيـ عمى عمـ بالتصرفات التي يقكـ بيا معتبرا ذلؾ جزء مف اليجكـ* 
  القسرماالختفاء*  8

 القسرم جريمة ضد اإلنسانية كىك نكع مف أنكاع العذاب، ألنو يحمؿ في طياتو االختفاءيشكؿ 
حرماف الشخص الضحية نفسو مف مصيره الحتمي كحرماف عائمتو مف معرفة مكانو كأخباره مما 

 فبل يتمتعكف بحمايتو بؿ يصبحكف تحت رحمة مف ،يجعميـ أشخاص غير مرئييف بالنسبة لمقانكف
. 1اختطفيـ

 االحتجاز أك االعتقاؿ: "  القسرم عمى أنواالختفاء الدكلية لحماية األشخاص مف     كعرفتياالتفاقية
 أك أم شكؿ مف أشكاؿ الحرماف مف الحرية يتـ عمى أيدم مكظفي الدكلة أك أشخاص االختطاؼأك 

 االعتراؼأك مجمكعات مف األفراد يتصرفكف بإذف أك دعـ مف الدكلة أك بمكافقتيا، كيعقبو رفض 
بحرماف الشخص مف حريتو أك إخفاء مصير الشخص المختفي أك مكاف كجكده مما يحرمو مف 

 .2"حماية القانكف
 صارخ إلنسانية الشخص انتياؾ القسرم جريمة دكلية تشكؿ االختفاء منظمة العفك الدكلية كقداعتبرت

ككرامتو ألف مصير الشخص المختفي يبقى مجيكال كال يتعرض فاعميا لمعقاب، كما تمتد آثار ىذه 
.  3 كىك معرفة مكانو كمصيرهاتجاىوالجريمة إلى ذكم المختفي فيحرمكف مف أبسط حقكؽ ليـ 

 فطمبت مف لجنة حقكؽ ، القسرماالختفاءأكلت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عناية كبيرة لظاىرة كما 
  ىذه األخيرةأقرت، ك23/1734اإلنساف بالنظر في قضية األشخاص المختفيف بمكجب القرار رقـ 

 ىذا كاعتبر1992 بتاريخ  القسرم الغير طكعياالختفاءإعبلف بشأف حماية جميع األشخاص مف 

                                                           
. 111 المرجع السابؽ، ص  مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية،عبد القادر بقيرات،- 1
. 2004 القسرم الصادرة بتاريخ االختفاء الدكلية لحماية جميع األشخاص مف االتفاقية مف 2نص المادة - 2
 القسرم، االختفاء الدكلية لحماية جميع األشخاص مف لبلتفاقيةمنظمة العفك الدكلية، قائمة مراجعة التطبيؽ الفعاؿ - 3

: االطبلع  تاريخ .www.amnestyalgerie: اإللكتركنيالمكقع  IOR 51/006/2011كثيقة رقـ 
21/11/2016. 

 .113، ص نفسو المرجع ،عبد القادر بقيرات- 4

http://www.amnestyalgerie/
http://www.amnestyalgerie/
http://www.amnestyalgerie/
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 كيعد مف األفعاؿ الخطيرة التي تشكؿ ، القسرم جريمة تمس بالكرامة اإلنسانيةاالختفاءاإلعبلف 
. 1 ألنو يحـر الشخص مف أبسط حقكقو في الحياة، عمى حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسيةاعتداء
 عمى "ط" فقرة 7  المادةبمكجب القسرم االختفاءنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية فعرؼ اؿأما 
 مف قبؿ الدكلة أك منظمة سياسية أك اختطافيـ أك احتجازىـإلقاء القبض عمى أم أشخاص أك ": أنو

 ثـ رفضيا اإلقرار بحرماف ىؤالء األشخاص مف ،بإذف أك دعـ منيا ليذا الفعؿ أك بسككتيا عميو
 بيدؼ حرمانيـ مف حماية القانكف ،حريتيـ أك إعطاء معمكمات عف مصيرىـ أك عف أماكف كجكدىـ

.  2"لفترة زمنية طكيمة
 المحكمة اختصاصجريمة دكلية تدخؿ ضمف ساسي القسرم بحسب النظاـ األاعتبراالختفاءكبذلؾ فقد 

 أك الخطؼ االحتجاز القسريفي إلقاء القبض أك االختفاءالجنائية الدكلية كحددت األفعاؿ التي تشكؿ 
 األمر الذم يحـر الشخص مف حقو في الحرية مع ،مف قبؿ الدكلة أك منظمة سياسية أك بإذف منيا

 الغاية مف ذلؾ ىك حرماف المختفي  ألف تشكؿ جريمة يعاقب عمييا القانكفاضركرة عمـ مرتكبيا بأنو
 .3مف حقو في الحماية التي يمنحيا لو القانكف كىذا طبعا بإيعاز مف الدكلة أك المنظمة السياسية

 القسرم في اآلكنة األخيرة بتنامي النزاعات المسمحة خاصة في المناطؽ االختفاءكقد تنامت ظاىرة 
ةحيث  القسرم في فترة كجيزاالختفاء رقعة اتسعت كسكريا مثبل أيف لمتكتر،التي الزالت تشيد بؤر 

 شخصا بينيـ 65116تبيف اإلحصائيات التي قدمتيا الشبكة السكرية لحقكؽ اإلنساف أسماء 
 ل إؿ2011الفترة الممتدة مف مارس  مقاتبل تعرضكا لبلختفاء القسرم خبلؿ 6968 مدنيا ك 58148

كبمغ عدد الرجاؿ بيف ،2015 أكت 30 مف تاريخ اعتبارا كظؿ ىؤالء في عداد المفقكديف2015أكت 

                                                           
 كنشر بمكجب قرار مف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اعتمد القسرم االختفاءإعبلف حماية جميع األشخاص مف - 1

. 18/12/1992 المؤرخ في 133/47رقـ 
 القسرم جريمة ضد الكرامة اإلنسانية كيداف االختفاءيعتبر كؿ عمؿ مف أعماؿ "  مف اإلعبلف عمى 1نصت المادة - 

 خطير أك صارخ لحقكؽ اإلنساف كحرياتو اإلنسانية التي كردت في كانتياؾبكصفو إنكار لمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة 
. اإلعبلف العالمي كأعادت تأكيدىا كطكرتيا الصككؾ الدكلية الصادرة في ىذا الشأف

 القسرم يحـر الشخص الذم يتعرض لو مف حماية القانكف كينزؿ بو كبأسرتو عذابا شديدا كىك االختفاءإف عمؿ 
 بو كشخص في نظر القانكف االعتراؼينتيؾ قكاعد القانكف الدكلي التي تكفؿ ضمف جممة أمكر حؽ الشخص في 

كحقو في الحرية كاألمف كحقو في عدـ التعرض لمتعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية 
".  أك الميينة كما ينتيؾ الحؽ في الحياة أك يشكؿ تيديدا خطيرا لو

 .مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية" ط" فقرة 7المادة - 2
. 148-147محمد فاركؽ صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 3
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 القسرم، فيما بمغ عدد االختفاء مف مجمكع ضحايا %90 رجبل أم بنسبة 52124ىؤالء الضحايا 
مف %6 طفبل أم بنسبة 3879، في حيف بمغ عدد األطفاؿ %4 امرأة أم بمجمكع 2145النساء 

 .1مجمكع الضحايا
عمى الحككمة فقط بؿ أصبحت قكات تنظيـ الدكلة اإلسبلمية أك ما ال يقتصر  في سكريا     فالكضع

رىابيـ ككصمت االختفاءيمارس سياسة " تنظيـ داعش "بػيعرؼ   القسرم بغرض تخكيؼ الناس كا 
 سيدة، 65 حالة مف فئة األطفاؿ ك109 حالة مف بينيـ 1122 إلى ما ال يقؿ عف االختفاءحاالت 

 كاحتجزتيـ القسرم اإلعبلمييف كالصحفييف كاألجانب االختفاءحاالت " جبية النصرة "استيدفتكما 
قياميـ ؿ فشمؿ العسكرييف المتيميف االختفاءطمؽ سراحيـ، أما أ أشير ثـ 8لمدة شيريف إلى 

.  2 طفؿ كسيدتاف35 حالة مف بينيـ 876 إلى االختفاء لعناصرىـ ككصؿ باالغتياالت
جريمة التمييز أك الفصؿ العنصرم * 9

 كالمكاثيؽ الدكلية، فميثاؽ األمـ المتحدة أكد االتفاقياتلـ يحظ مصطمح التمييز بالتعريؼ الكاؼ في 
عمى حقكؽ اإلنساف األساسية كدكره في تعزيزىا كحمايتيا، ثـ تبله اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 

 كالذم عدد ىك اآلخر الحقكؽ التي يتمتع بيا اإلنساف مدنية كانت أك 10/12/1948الصادر في 
.  3سياسية
 باإلنساف كحقكقو األساسية تعدل اإلطار الداخمي لمدكلة كأصبح ينحك باتجاه العالمية االعتراؼففكرة 
 دكلية اتفاقيات التي تعرض ليا اإلنساف في الحركب التي شيدىا العالـ، فأبرمت لبلنتياكاتنتيجة 

 القضاء عمى جميع أشكاؿ الميز العنصرم اتفاقية البلإنسانية، كمف بينيا السمككاتمناىضة ليذه 
كؿ تمييز أك : "  منيا لتعرؼ التمييز العنصرم عمى أنو1، حيث جاءت المادة 1965ة بتاريخ بـرالـ

 أك تغيير أك تفضيؿ يقكـ عمى أساس العرؽ أك المكف أك النسب أك األصؿ القكمي أك الجنسي استثناء
 بحقكؽ اإلنساف كعرقمتو كالحريات األساسية المتمتع بيا أك ممارستيا االعتراؼكتستيدؼ تعطيؿ 

                                                           
1

 :11، ص 2015 أكتكبر ،MDE24/2579/2015منظمة العفك الدكلية، كثيقة رقـ - 
 www.shrc.org:المكقع اإللكتركني- 

.  كما بعدىا9المرصد األكرك متكسطي لحقكؽ اإلنساف، جنيؼ سكيسرا المادة - 2
. 21/11/2016 االطبلعتاريخ www.euro medmonitor.orgاإللكتركني المكقع - 

يكلد جميع الناس "  عمى 10/12/1948 مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر بتاريخ 1نصت المادة - 3
". أحرارا متساكيف في الكرامة كالحقكؽ كقد كىبكا عقبل مميزا كعمييـ أف يعامؿ بعضيـ بعضا بركح اإلخاء
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عمى قدـ المساكاة في الميداف السياسي أك االقتصادم أك الميداف االجتماعي أك الميداف الثقافي أك 
.   1"أم ميداف آخر مف مياديف الحياة العامة

 حكؿ سياسة 1971 جكاف 21كما أعربت محكمة العدؿ الدكلية في رأييا االستشارم الصادر بتاريخ 
التمييز العنصرم المنتيجة في جنكب غرب إفريقيا عف مكقفيا المعارض اتجاه ذلؾ كاعتبرتو خرقا 

 . 2ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة المتعمقة بحقكؽ اإلنساف
 قمع جريمة اتفاقية مف 2أما بالنسبة لؤلفعاؿ التي تشكؿ جريمة التمييز العنصرم فقد حددتيا المادة 

 صكرة لمجرائـ باعتبارىا جريمة دكلية  التي اعتبرتيا30/11/1973الفصؿ العنصرم المؤرخة في 
. 3االتفاقيةمف نفس 1المرتكبة ضد اإلنسانية حسب ما أقرتو المادة 

تتدرج فييا المسؤكلية بيف الدكلة لعدـ ؼأما مف حيث الطبيعة القانكنية لجريمة التمييز العنصرم 
 الصارخة لحقكؽ اإلنساف أك بسبب االنتياكات اإلجراءات المناسبة مف أجؿ كضع حد لتمؾ اتخاذىا

 المترتبة عف يفاألشخاص الطبيعيكبينمسؤكلية سياستيا الغير ناجحة في التصدم لمثؿ ىذه األفعاؿ، 
 إما بصفتيـ فاعميف أك االتفاقية إحدل األفعاؿ المنصكص عمييا في بارتكابىذه الجريمة متى قامكا 
.  4مشاركيف أك محرضيف

أفعاؿ ال إنسانية تماثؿ في طابعيا األفعاؿ المشار إلييا :" عمى أنيا" ح "2 فقرة 7    كعرفتيا المادة 
 كترتكب في سياؽ نظاـ مؤسسي قكامو االضطياد المنيجي كالسيطرة المنيجية مف جانب 1في الفقرة 

 ".جماعة عرقية كاحدة إزاء أية جماعة أك جماعات عرقية كترتكب بنية اإلبقاء عمى ذلؾ النظاـ
                                                           

 القضاء عمى التمييز العنصرم التي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمكجب القرار اتفاقية مف 1نص المادة - 1
. 4/7/1969 كدخمت حيز النفاد في 21/12/1965 بتاريخ 2106رقـ 

2
. 98سامية بكركبة، المرجع السابؽ، ص - 

 كعرضت لمتكقيع اعتمدت الدكلية لقمع جريمة الفصؿ العنصرم كالمعاقبة عمييا االتفاقية مف 2نص المادة - 3
 30/11/1973المؤرخ في  (28-د) 3068 بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ كاالنضماـكالتصديؽ 

. 18/06/1976كبدأت النفاد بتاريخ 
 حككمة جنكب إفريقيا آالؼ األسر انتزعتكاف في جنكب إفريقيا أيف " األبرتايد" أبرز مثاؿ عمى التمييز العنصرم - 

 مئات األشخاص بمكجب اعتقاؿمساكنيا في المناطؽ الحضرية كطردت آالؼ مف األشخاص مف ىذه المناطؽ كتـ 
 البيض مف فئات جديدة مف العمالة كاستبعد غيرالمركر كغير ذلؾ مف تدابير التمييز العنصرم كتصاريح قكانيف 

 مف باآلالؼ القيكد كزج كفرضت عمييـكفرض عيد مف اإلرىاب ضد معارضي التمييز العنصرم فسجف قادة السكد 
. األشخاص في السجكف

. 21/11/2016 االطبلع  تاريخ www.arab.ency.comاإللكتركني المكقع - 
. 82عبد القادر بقيرات، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية، المرجع السابؽ، ص - 4
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مف خبلؿ نص المادة أعبله يتضح أف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أعطى اىتماـ كبير 
لجريمة الفصؿ العنصرم كيتضح ذلؾ بصفة كاضحة مف خبلؿ اقترانيا بعبارة جريمة عمى خبلؼ 

 بجريمة 1الجرائـ األخرل، كمف جية أخرل قاـ بإحالة جميع األفعاؿ السابقة المذككرة في الفقرة 
 . الفصؿ العنصرم نظرا لخصكصيتيا

 االضطياد*10
 المحاكـ     رغـ الخطكرة التي تنطكم عمييا جريمة االضطياد إال أنيا لـ تحظ بتعريؼ في ظؿ

مف النظاـ " ج" فقرة 6 رغـ أنيا اعتبرتيا جريمة ضد اإلنسانية، حيث أشارت المادة العسكرية المؤقتة
، كأماـ "االضطيادات ألسباب سياسية، عرقية، أك دينية:" األساسي لمحكمة نكرمبكرغ إلييا بقكليا

غمكض المصطمح حاكؿ الفقو إعطاء تعاريؼ لو مف أجؿ تحديد معالمو لذلؾ عرؼ عمى أنو 
مجمكعة التدابير القمعية التي تستعمميا دكلة العدك ضد جماعة عرقية أك سياسية أك دينية مما يترتب 

،  كنظرا لخطكرة ىذه األفعاؿ التي 1عميو معاناة كبيرة لدل الضحايا كحرمانيـ مف حقكقيـ األساسية
تمس بأىـ المبادئ المحمية بمكجب قكاعد حقكؽ اإلنساف كالمتمثمة في كالمساكاة  كعدـ 

حرماف :" عمى أنو" ز "2 فقرة7 لممحكمة الجنائية الدكلية عمييا في المادة ـ األساسيانظاؿنصالتمييز
جماعة مف السكاف أك مجمكع السكاف حرمانا متعمدا كشديدا مف الحقكؽ األساسية بما يخالؼ القانكف 

 ".  الدكلي كذلؾ بسبب ىكية الجماعة أك المجمكع
 :   فالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية حدد األفعاؿ التي تشكؿ جريمة اضطياد فيما يمي

أف يتسبب الجاني في حرماف شخص أك مجمكعة مف األشخاص مف حقكقيـ األساسية التي  * 
 .كفميا ليـ القانكف

 . أف يككف اليدؼ مف ىذا التصرؼ عمى أسس دينية أك عرقية أك سياسية أك أثنية* 
 .أف يككف ىذا التصرؼ في إطار ىجـك كاسع النطاؽ كمنيجي ضد مجمكعة مف السكاف* 
 . مف ىذا النظاـ7 مف المادة 1أف يتصؿ الفعؿ المشار إليو باألفعاؿ المنصكص إلييا في الفقرة * 

    كمف تـ فإف ىذه الجريمة تحمؿ في طياتيا العديد مف األفعاؿ المجرمة لمساسيا بالحقكؽ التي 
نصت عمييا االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية كالحؽ في المساكاة، التنقؿ، الحرية الدينية، حرية التعبير 

 .   إلخ...حرية التصرؼ
األفعاؿ الالإنسانية األخرل * 11

                                                           
. 101سامية بكركبة، المرجع السابؽ، ص - 1
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 : األفعاؿ البلإنسانية بأنيا لممحكمة الجنائية الدكليةنظاـ األساسياؿ مف "ؾ "1فقرة 7عرفت المادة 
األفعالذات الطابع المماثؿ التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أك في أذل خطير يمحؽ بالجسـ أك "

. 1"بالصحة العقمية أك البدنية
المادة يتضح أف ىناؾ أفعاؿ أخرل تسبب أذل كألـ شديد باإلنساف أك بصحتو العقمية ىذه مف خبلؿ 

 : كتتمثؿ شركط قياـ ىذه الجرائـ فيأك البدنية غير مذككرة في النظاـ كتشكؿ جرائـ ضد اإلنسانية
أف يقـك المتيـ بارتكاب أفعاؿ الإنسانية تسبب أدل شديد أك ضرر بالصحة العقمية أك البدنية *

 .لمضحية
 . مف النظاـ األساسي7أف تككف ىذه األفعاؿ مماثمة لما تـ النص عميو في المادة * 
 .أف يعمـ المتيـ بأف األفعاؿ التي يقـك بيا تشكؿ خرؽ لقكاعد القانكف الدكلي كحقكؽ اإلنساف* 
 .أف يككف ىذا التصرؼ جزء مف اليجـك كاسع النطاؽ ضد مجمكعة مف السكاف المدنييف* 

النص كعدـ تكضيحو لؤلفعاؿ التي تستيدؼ اإلنساف في حياتو التي يتصؼ بيا عمكمية اؿ فرغـ 
 بالنظرالمحكمة الجنائية الدكلية الدائمة اختصاص  إال أنو كسع مف نطاؽ  العقمية كالبدنية،كصحتو

لحقكؽ في جميع الجرائـ المماثمة كالتي يمكف أف تظير مستقببل كلعؿ ذلؾ يعتبر حماية خاصة 
.  إلنسافا

  كصكرىا اإلبادة الجماعيةتعريؼ جريمة: الفرع الثاني
تعتبر جريمة اإلبادة الجماعية مف أخطر كأبشع الجرائـ التي تمس بالبشريةألنيا جريمة ال تيدد حياة 

. 2 تيدد جماعة أك مجمكعات ألسباب سياسية أك دينية أك عرقيةكحسب بؿفرد ككرامتو 
 
 

 التعريؼ الفقيي لجريمة اإلبادة الجماعية: أكال
 اليجمات اعتبرالذم 3"ليمكف رافائيؿ " البكلكنيإلى الفقيو" اإلبادة" يرجع الفضؿ في صياغة مصطمح

العثمانية ضد األرمف نكع مف اإلبادة الجماعية كدعا إلى ضركرة تفعيؿ الحماية ليذه الجماعات 

                                                           
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية"ؾ" فقرة7المادة - 1
. 68بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص - 2
ك أصكؿ ذكزارة الحرب األمريكية في نياية الحرب العالمية الثانية كأستاذا جامعيا ؿكاف رفائيؿ ليمكف مستشارا - 3

 .بكلندية
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كؿ مف يشترؾ أك يتآمر لمقضاء عمى جماعة كطنية بسبب  " :عمى أنيا، لذلؾ عرفيا 1المضطيدة
 أك الديف أك يعمؿ عمى إخفاءىا أك يتعدل عمى حياة أك حرية أك ممكية ةيتعمؽ بالجنس أك المغ

. 2"أعضاء تمؾ الجماعة يعد مرتكبا لجريمة إبادة الجنس
مساس بالحقكؽ األساسية  " :بأنيا"le crime génocide "في كتابو " أنطكنيك ببلزار"عرفيا الفقيو      ك

لئلنساف ىذه الحقكؽ التي تنتيكيا جريمة إبادة الجنس البشرم ىي الحؽ في الحياة، الحؽ في 
السبلمة الجسدية كالعقمية، الحؽ في الحرية الشخصية كفي حرية تككيف األسرة، فجريمة إبادة الجنس 

 الحقكؽ انتياؾالبشرم ىي رفض حؽ المجمكعات البشرية بأكمميا في الحياة كذلؾ عف طريؽ 
.   3"األساسية لمفرد

 عمى حؽ الحياة كالصحة كالسبلمة الجسدية بإجياض النساء اعتداء اإلبادة فاعتبر" فابير" أما الفقيو 
حرماف الشعكب مف تعمـ لغتيا الكطنية في ثؿ تـ الـمالثقاؼالجانب  اإلبادة تشمؿكتعقيـ الرجاؿ، كما 

: كبذلؾ فإف جريمة اإلبادة تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ، 4" عمى ثقافتيا القكميةكاالعتداء
 
إبادة بيكلكجية تتمثؿ في ،  عمى الحياة كالصحة كالسبلمة الجسديةاالعتداءإبادة جسدية تتمثؿ في -

إبادة ثقافية تتمثؿ في حرماف السكاف ،  عمى مجمكعات بشرية بإجياض النساء كتعقيـ الرجاؿاالعتداء
 .5مف تعمـ لغة كطنيـ كمحك الثقافة القكمية لدييـ

كقد كانت الجرائـ المرتكبة مف قبؿ األلماف في نياية الحرب العالمية الثانية سببا في البحث عف 
شيد  ذلؾرغـ، ك6الحمكؿ الدكلية لمقضاء عمى مثؿ ىذه الجرائـ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمييكد في أكربا

                                                           
 كتعني الجنس "génos" بالمغة العربية إبادة الجنس كىك يجمع بيف كممتيف التينيتيف "génocide"يعني مصطمح - 1
. كتعني القتؿ" cide"ك
" عندما تعرض أقباط مصر عمى يد اإلمبراطكر" دقمديانكس" جريمة اإلبادة الجماعية إلى عصر جذكرتعكد - 2

 الكنيسة القبطية في مصر ىذا التاريخ بداية يثاعتبرت ح284بعد تكليو حكـ اإلمبراطكرية الركمانية سنة " دقمديانكس
. بعصر الشيداء" دقمديانكس"التقكيـ القبطي كأطمؽ عمى عصر 

 .  362، ص  المرجع السابؽحسف يكسؼ، المحاكمات الدكلية المعاصرة،- 
3
-Antonio Planzer, le crime de génocide , thèse présenté à la faculté de droit de 

l’université  de fibourg suisse pour l’obtention de grade de docteur en droit , 1956, p. 79.   
عبد العزيز العيشاكم، جرائـ اإلبادة ضد الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة، رسالة دكتكراه، جامعة - 4

. 50، ص 1995 طالجزائر،
. 523محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 5
 .68بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص - 6
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 إال إف ىذا المصطمح كاف ينطكم ،"يكغسبلفيا"ك" ركاندا" مثؿ العالـ جرائـ اإلبادة في مناطؽ عديدة
 باقتراحإلى األمـ المتحدة " اليند" ك" بنما"ك" ككبا"ضمف الجرائـ ضد اإلنسانية إلى غاية أف تقدمت 

 إلى االقتراحيتضمف إيجاد السبؿ الكفيمة لمقضاء عمى جريمة إبادة الجنس البشرم كتـ إحالة ذلؾ 
كعمى إثر ذلؾ أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ ،11/12/19461المجنة القانكنية مف أجؿ دراستو بتاريخ 

إف إبادة الجنس البشرم ىك إنكار حؽ الكجكد لجماعة بشرية " :  الذم جاء فيو96المتحدة القرار رقـ 
بأكمميا، ىذا اإلنكار لحؽ الكجكد يتنافى مع الضمير العاـ لمجماعة الدكلية كيصيب اإلنسانية 

 .بأضرار جسيمة
ىا العقاب سكاء كانكا فاعميف أـ شركاء مكبالتالي فيي جريمة في نظر القانكف الدكلي يستحؽ مرتكب

 ارتكابمتدخميف أك رجاؿ دكلة أك مكظفيف أـ أفراد بصرؼ النظر عف البكاعث التي تدفعيـ إلى 
جريمتيـ، كما أنيا تتعارض مع أغراض كمقاصد األمـ المتحدة كينكرىا العالـ المتمدف كيدعك ىذا 

 ىذه الجريمة كعقاب ارتكاب اإلجراءات التشريعية البلزمة لمنع اتخاذالقرار الدكؿ األعضاء إلى 
. 2"مرتكبييا

كمف تـ بدأ االىتماـ الدكلي بجريمة اإلبادة كالنص عمييا كجريمة دكلية معاقب عمييا في إطار اتفاقية 
أف جريمة عمى ديباجتيا التي أقرتفي  09/12/1948منع جريمة إبادة الجنس البشرم المؤرخة في 

إبادة الجنس البشرم جريمة دكلية تتنافى مع ركح كأىداؼ كمقاصد األمـ المتحدة كيدينيا العالـ 
. 3المتمدف، فيي مف الجرائـ التي ترتكب كقت السمـ كالحرب

 القانكف اختصاص أف أفعاؿ اإلبادة أصبحت جريمة دكلية خارجة عف االتفاقيةكيظير مف ديباجة 
 في قكانينيا 2الدكؿ األعضاء تجريـ األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة ،كما قررت 4الداخمي لمدكلة

. 5االتفاقية مف نفس 5قكانينيا العقابية طبقا لنص المادة 

                                                           
. 524، ص نفسومحمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع - 1
. 69، ص نفسوبمقاسـ مخمط، المرجع - 2
 ككصؿ عدد الدكؿ المنضمة إلييا إلى حكالي 12/12/1951 إبادة الجنس البشرم دخمت حيز النفاد بتاريخ اتفاقية- 3

.  دكلة تتككف مف ديباجة كتسعة عشر مادة82
. 70، ص السابؽبمقاسـ مخمط، المرجع - 4
 كؿ طبقا لدستكره يتخذكايتعيد األطراؼ المتعاقدكف بأف "  إبادة الجنس البشرم عمى اتفاقية مف 5تنص المادة - 5

 كعمى كجو الخصكص النص عمى عقكبات جنائية ناجعة االتفاقيةالتدابير التشريعية البلزمة لضماف إنفاذ أحكاـ ىذه 
 ".تنزؿ بمرتكبي اإلبادة الجماعية أك أم مف األفعاؿ األخرل المذككرة في المادة الثالثة
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 أف جريمة اإلبادة الجماعية ال تعد مف صكر الجرائـ السياسية لعدـ منح المجرميف كما اعتبرتاالتفاقية
ال تعتبر  " : التي تنص عمىىا مف7 ىذه األفعاؿ حؽ المجكء السياسي طبقا لنص المادة ارتكبكاالذيف 

اإلبادة الجماعية كاألفعاؿ األخرل المذككرة في المادة الثالثة جرائـ سياسية عمى صعيد تسميـ 
المجرميف كتتعيد األطراؼ المتعاقدة في مثؿ ىذه الحاالت بتمبية طمب التسميـ كفقا لقكانينيا 

. 1"كمعاىداتيا النافدة المفعكؿ
 القضاء الدكلي الجنائي تعريؼ جريمة اإلبادة الجماعية في ظؿ : ثانيا

تعتبر جريمة اإلبادة الجماعية مف بيف أخطر الجرائـ التي عرفتيا اإلنسانية خاصة مع انتشار ظاىرة 
النزاعات المسمحة، فاتخذت كسيمة الضطياد الجنس البشرم كالقضاء عميو، كلعؿ مف أىـ المناطؽ 

 . التي عرفت إبادة جماعية يكغسبلفيا السابقة كركاندا
 الجميكريات التي كانت تابعة ليا أصبحت األقميات كاستقبلؿ السكفيتي االتحادبعد تفكؾ    ؼ

نزاعاتمسمحة داخمية بيف فئة المسمميف الذيف فنشبت"البكسنة كاليرسؾ"الصربية تعيش داخؿ جميكرية 
 أبشع الجرائـ كمكرست شتى مظاىر فارتكبتكانكا يعيشكف داخؿ الجميكرية كبيف الصرب كالكركات، 

م بيف طائفتي ؽ العركما عرؼ إقميـ ركاندا نزاعات داخمية نتيجة االختبلؼاإلبادة عمى األىالي، 
 جرائـ أكثر بشاعة  فإرتكبت حرب أىمية بيف القبيمتيفنتج عنيا 1994خبلؿ فترة " التكتسي"ك " اليتك"

جرامية خمفت اآلالؼ مف القتمى  الجسيمة كالكاضحة لقكانيف كأعراؼ الحرب لبلنتياكاتكنتيجة ، 2كا 
 اقترفكه إلنشاء محكمة جنائية لمعاقبة المجرمينعما 1993 سنة 808أصدر مجمس األمف قرار رقـ 

 كقد كاف التاريخ شاىدا عف تمؾ الجرائـ المرتكبة في ،3 في حؽ المدنييف كاألىاليأفعاؿ الإنسانيةمف 
رقـ ، كما قرار4 كسجمت حاالت لمتطيير العرقي لممسمميف1995-1992في فترة " البكسنة كاليرسؾ"

طمب مف الحككمة ببركاندا خاصة  يقضي بإنشاء محكمة جنائية 08/11/1994 بتاريخ 955

                                                           
.  إبادة الجنس البشرماتفاقية مف 7نص المادة - 1
 شتى أنكاع الجرائـ في الرتكابمف ديانة مسيحية ككانت اليكية العرقية مبرر " اليكتك كالتكتسي"كانت طائفتي - 2

. ركاندا
 .527-526محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص -3
 300، كقتؿ الصرب "فبلستيكا"في بمدية " زاكمكباكا" فبلح مسمـ في قرية 83 حكالي 1992قتؿ الصرب عاـ - 4

. كقت الصرب المسمميف كأحرقكا قراىـ في جنكب شرؽ البكسنة" فيككفار"أسير كركاتي مف مقاطعة 
 . 54، ص2009أعمر يحياكم، قانكف المسؤكلية الدكلية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط - 
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الركاندية مف أجؿ محاكمة المجرميف عف جرائـ اإلبادة في المنطقة كصدر عف المحكمة أكؿ حكـ 
 .02/09/1998بتاريخ 
رغاـ ؾجريمة اإلبادة الجماعية كركاندا السابقة " يكغسبلفيا" النظاـ األساسي لمحكمة اعتبر القتؿ كا 

الجماعات عمى العيش في ظركؼ تدفع بيـ إلى القضاء عمييـ بشكؿ كمي أك جزئي، كما تشمؿ 
أم كاحد مف األفعاؿ اآلتية " :أفعاؿ اإلبادة نقؿ األطفاؿ قسراّ إلى فئات أخرل كذلؾ النحك التالي

: 1المرتكبة بقصد تدمير أك تحطيـ كميا أك جزئيا جماعة قكمية أك عرفية أك سبللية أك دينية
 .قتؿ أفراد مف الجماعة-
 .التسبب في إحداث أذل أك أضرار جسمية أك نفسية خطيرة ألعضاء الجماعة- 
إخضاع الجماعة بصكرة مقصكدة أك مدبرة لشركط حياتية أك معيشية مف شأنيا أف تحدث أك - 

 .تسبب تدميرا جسديا ألفراد الجماعة كميا أك جزئيا
 .فرض تدابير بقصد منع التكالد في الجماعة- 
 ."نقؿ األطفاؿ بالقكة مف جماعة إلى جماعة أخرل- 
إذ " القكمية، األثنية الدينية" مف النظاـ األساسي لممحكمة نجدىا تستخدـ عبارات 2 فقرة 2المادة أما 

تعد المعايير المميزة لمجماعات، كتكصمت المحكمة إلى تحديد تعريؼ لكؿ مجمكعة فعرفتالمجمكعات 
 الدينية، كالمجمكعات ذاتو كالمعتقد كممارسة الشعائر فالدينية ىي تمؾ التي يتقاسـ أعضاؤىا الدم
 القكمية فيـ أشخاص تربطيـ كالثقافة، أما المجمكعاتاألثنية ىي التي يشترؾ أفرادىا في المغة 

المجمكعات العرقية  في حيف تعتبرعبلقةمكاطنةمبنية عمى أساس قانكني يحدد الحقكؽ كالكاجبات
. 2"التي ينتمي أفرادىا إلى نفس الخصائص الكراثية كالجسمانيةالمجمكعة 

نظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في تعريفو لجريمة اإلبادة الجماعية التعريؼ الكارد اؿتبنى كما 
 مف النظاـ األساسي 2 فقرة 4 كىك نفس التعريؼ الذم أكردتو ـ ، إبادة الجنس البشرماتفاقيةفي 

 مف نظاـ 6، فعرفت المادة "ركاندا"  مف النظاـ األساسي لمحكمة2فقرة 2ادة ـاؿك" يكغسبلفيا"لمحكمة 
 اإلبادة الجماعية أم مف األفعاؿ التالية يرتكب :"ركما األساسي اإلبادة الجماعية عمى النحك التالي

قتؿ أفراد -: أك عرقية أك دينية بصفتيا ىذه إىبلكا كميا أك جزئياأثنيةبقصد إىبلؾ جماعة قكمية أك 
إخضاع الجماعة عمدا ألحكاؿ معيشية ، إلحاؽ أذل جسديأك عقمي جسيـ بأفراد الجماعة، الجماعة

                                                           
. 528، ص نفسومحمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع - 1
 .187ليندة معمر يشكم، المرجع السابؽ، ص - 2
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نقؿ ، فرض تدابير تستيدؼ منع اإلنجاب داخؿ الجماعة، يقصد بيا إىبلكيا الفعمي كميا أك جزئيا
 ". إلى جماعة أخرلةأطفاؿ الجماعة عنك

 المحكمة الجنائية الدكلية جريمة اإلبادة الجماعية جريمة دكلية متى تحققت األفعاؿ اعتبرتحيث 
لمسؤكلية المترتبة عنيا تتقاسميا ا الدكلية، ؼاالتفاقيةالمككنة لمركف المادم ليا كالمنصكص عمييا في 

. 1الدكلة مف جية كاألشخاص المرتكبيف ليذه األفعاؿ مف جية أخرل
كما أف الطابع الدكلي ليذه الجريمة منبثؽ مف خصكصية ىذا النكع مف الجرائـ كخطكرتيا التي تيدد 

اإلنساف بصفة خاصة كالجماعات بصفة عامة، فالنظاـ األساسي حدد بصفة دقيقة الجماعات 
المشمكلة بالحماية كىي الجماعات القكمية كالدينية كاألثنية كالعرقية كقسـ نظاـ اإلبادة الجماعية إلى 

: قسميف
 .اإلبادة المادية التي ترتكز عمى القياـ بأفعاؿ مادية كالقتؿ، الحرؽ- 
اإلبادة المعنكية التي تقـك عمى أسس نفسية كتخضع لظركؼ معيشية معينة كنقؿ األطفاؿ عمدا - 

 .2إلى مجمكعة أخرل
  اإلبادة الجماعية ةـمصكرجر: ثالثا

: أجمع أغمب فقياء القانكف الدكلي عمى أف جرائـ اإلبادة الجماعية ليا ثبلثة مظاىر
 . الكاقعة عمى اإلنساف في جسده كصحتو كسبلمتو البدنيةاالعتداءاتمظير مادم يتمثؿ في -
 . ديمكمة الجماعة البشريةباستمرارمظير معنكم يمس - 
 .مظير بيكلكجي يتعمؽ بكؿ ما يرتبط باإلنساف مف ثقافة كتاريخ- 

 عمى التقسيـ الثنائي اعتمد" محمد سميـ عزكزم"  غير أف الدكتكر ،"فابير" األستاذ اعتمدهىذا التقسيـ 
 المادم الذم تؤكده األفعاؿ المضطيدة االستئصاؿلئلبادة الجماعية، كذلؾ بقياـ اإلبادة عمى 

 معنكم الذم ييدؼ إلى طمس المعالـ القكمية كالدينية كالثقافية كاستئصاؿلمجماعات البشرية، 
. لمجماعات البشرية

الذم "دادريكف"مف الفقو عمى تقسيـ مغاير لؤلفعاؿ المشكمة لجرائـ اإلبادة كالفقيو آخر جانب اعتمدك
: 3 تقسيـ اإلبادة إلى خمس أصناؼ تتمثؿ فياقترح

                                                           
. 31، ص 2008عبد الفتاح بيكمي، القكاعد األساسية في نظاـ محكمة الجزاء، دار الكتب القانكنية، ط - 1
. 156-155فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 2
3

. 20-19 ص ،2009 دار اليدل، الجزائر، ط ،جريمة إبادة الجنس البشرم بيف النص كالتطبيؽسممى جياد، - 
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 .إبادة ثقافية تعتمد عمى طمس المعالـ الثقافية-أ
 .إبادة خفية ترتكز عمى التستر بكجكد كباء أك حرب مف أجؿ إبادة جماعات بشرية-ب
 .إبادة عقابية تقـك عمى تشكؿ األغمبية عمى الجماعة التي تشكؿ األقمية-ج
 .اقتصاديةإبادة نفعية مف أجؿ الحصكؿ عمى منافع -د
 . إبادة مثمى تقـك عمى المسح الكمي لجماعات معينة-ذ

ىذه التقسيمات تعتمد أغمبيا عمى تغميب جانب عمى حساب اآلخر كيطغى عمييا الجانب الفمسفي 
، غير أف اإلبادة الجماعية تتحقؽ بصفة فعمية متى قاـ مرتكبيا بالقضاء كالسياسي أكثر منو كاقعي

 .عمى الجنس البشرم بشتى الكسائؿ فالنتيجة تبقى كاحدة ميما اختمفت طرؽ تنفيذىا
 اإلبادة الجسدية *1

تقـك عمى فكرة القضاء عمى كجكد جامعات بشرية قصد إفناءىا كذلؾ بإزىاؽ أركاح الجماعة بشتى 
 أك السياسي فبل االجتماعي أك مركز الضحايا 1 السف أك الجنساالعتبار في األخذالكسائؿ دكف 

 ما دامت تؤدم إلى إبادة جماعية قكمية أك دينية أك السمككيات مثؿ ىذه ارتكابعبرة بالدافع عمى 
 البدني أك العقمي باإليذاء ال ينحصر في القتؿ فحسب بؿ قد يككف فاالعتداء، 2عنصرية أك عرقية

فقد األفراد قدرتيـ عمى ممارسة الكظائؼ الطبيعية العادية اإلبادةممامالجسيـ الذم يفضي إلى 
يعتبر فعؿ كضع الجماعة البشرية في ظركؼ معيشية قاسية أك ، كما كالضرب أك الجرح أك التعذيب

. 3إجبارىـ عمى اإلقامة في مكاف يخمك مف كسائؿ الحياة الضركرية نكع مف اإلبادة الجماعية
 اإلبادة البيكلكجية *2

 الجنس البشرم كىك ما استمرار طرؽ عممية تحكؿ دكف المتخذةباستعماؿيقصد بيا جممة التدابير 
 ،" الجماعة البشرية عف طريؽ اإلجياض كالتعقيـكاستمرارمساس بنمك :" بأنو" فابير"عبر عنو الفقيو 

                                                           
 .56عبد العزيز العيشاكم، جرائـ اإلبادة ضد الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .264  ص،، الجريمة الدكلية، المرجع السابؽحسنيف إبراىيـ صالح عبيد- 2
. 132عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 3

كما حدث في العراؽ عند قياـ صداـ حسيف بتسميـ نير األىكار كقتؿ الحياة فيو كتجفيفو كتدمير البيئة فتضرر ما - 
.  ألؼ شخص إلى اإليراف100ألؼ إنساف كىجرة أكثر مف 300يقارب 

.  53سممى جياد، المرجع السابؽ، ص - 
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فرض ...." ..: ىذا النكع مف اإلبادة بقكليا2 منع إبادة الجنس البشرم في المادة اتفاقيةكحددت 
. 1"تدابير تستيدؼ الحؤكؿ دكف إنجاب األطفاؿ داخؿ الجماعة

 المباشر لمكاد تفقد الرجاؿ القدرة عمى اإلنجاب أك بتعقيـ النساء أك باالستعماؿىذه األفعاؿ قد تككف 
 بطريقة يتـىكذلؾ بإسنادىف أعماؿ شاقة، كما يمكف أف تبكثإجبارىف عمى إسقاط الحمؿ في حالة 

. ىـ كرىائفذمباشرة عف طريؽ القياـ بعممية الفصؿ بيف الجنسيف أك بترحيؿ الرجاؿ أك أخ
إجبار الضحايا عمى تناكؿ مكاد مخدرة بصفة إجبارية مف أجؿ إضعاؼ قدراتيـ العقمية كيعتبر فعؿ 

كما شيد العالـ استخداـ مكثؼ ،الجسديةمثمما قاـ بو األلماف عمى آالؼ المعتقميفنكع مف اإلبادةأك 
تمكيث مياه الشرب التي يستخدميا العدك ب الركماف فقد قاـلؤلسمحة البيكلكجية في حركبيـ مند القديـ 

 المصابة بالطاعكف داخؿ لقذفالجثث المنجنيؽ استخدمالتثار 1346 سنة الحيكانات، كفيبجيؼ 
ستعمؿ الجيش إحصكف أعدائيـ في منطقة البحر األسكد، أما في فترة ما بعد الحرب العالمية 

 الياباف منحت استسبلـ إال أنو بعد ،األلماني ميكركبات فتاكة في تجارب عمى األسرل األمريكييف
الكاليات المتحدة األمريكية حصانة قضائية لمضباط الياباف كي ال يحاكمكا كمجرمي حربمقابؿ 

 .2تزكيدىا بالمعمكمات ك النتائج التي تكصمكا عمييا في تجاربيـ
 
 
 اإلبادة المعنكية   *3

 أف محك التكاصؿ بيف اعتباريعد فعؿ طمس اليكية مظير مف مظاىر اإلبادة المعنكية عمى 
الجماعات البشرية يتمخص في كجكد رابطة تجمعيـ كالمغة مثبل، فإذا ما تـ نقؿ األطفاؿ الصغار إلى 

جماعة أخرل بصفة قسرية يؤدم ال محالة إلى محك التراث االجتماعي كالثقافي لدييـ فيتعممكف 
 مف إعبلف 10 أكدت ىيئة األمـ المتحدة في المادة كقد، 3 إليولجأكابطريقة أك بأخرل لغة كديف مف 

الخاص بحؽ الشعكب األصمية في عدـ جكاز ترحيؿ الشعكب األصمية مف أراضييـ كذكييـ قسرا إلى 
 كال يجكز ،اليجكز ترحيؿ الشعكب األصمية قسرا مف أراضييا أك أقاليميا" :مكاف آخر يجيمو بقكليا

                                                           
.  منع إبادة الجنس البشرم كالمعاقبة عمييااتفاقية مف "د" فقرة 2نص المادة - 1
. 05/12/2016 االطبلعتاريخ defense-arab.com: المكقع اإللكتركني- 2
. 134عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 3
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أف يحدث النقؿ إلى مكاف آخر دكف إعراب الشعكب األصمية المعنية عف مكافقتيا الحرة كالمسبقة 
 .1" حيثما أمكف عمى خيار العكدةكاالتفاؽكبعد االتفاؽ عمى تعكيض منصؼ كعادؿ 

تباعو سياسة االستعمار ما بدأ بو فأكؿ  الفرنسي في الجزائر ىك طمس ىكية الشعب الجزائرم كا 
 قانكف الحالة المدنية أك قانكف 23/03/1882 فأصدر بتاريخ ،التبشير لمقضاء عمى دينو كمعتقداتو

، كىك 2 ألقاب الجزائرييف الثبلثية كتعكيضيا بألقاب ال ترتبط بالنسباستبداؿاأللقاب الذم ينص عمى 
 سياسة مغايرة فكانت األرض ىي ىاما قامت الحككمات الصييكنية إلبادة الشعب الفمسطيني بإتباع

كبناء " القدس"المنطمؽ األكؿ لمتيجير كذلؾ برفع نسبة السكاف الييكد في الجزء الشرقي مف مدينة 
أحياء ييكدية جديدة كتشجيع اليجرة نحك فمسطيف، كما كضعت مخططات لمتخمص مف خطر النمك 

 إلى البمداف لمفمسطينييفالديمغرافي العربي كتيكيد المقدسات العربية بالقياـ بعممية الترحيؿ الجماعي 
، كتعد ىذه األفعاؿ جميعيا ماسة بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية سكاء كاف ارتكابيا 3المجاكرة

 .متزامف مع كجكد نزاعات مسمحة أك ال مادامت تسمب حرية الشخص كحياتو الخاصة
 

 أركاف جريمة اإلبادة الجماعية   :الفرع الثالث
 : جريمة اإلبادة الجماعية كغيرىا مف الجرائـ الدكلية تتطمب تكافر أركاف لقياميا كالمتمثمة في  إف

 الركف المادم *أ
 اتفاقية مف 2في المادة المحددةيتحقؽ الركف المادم لجريمة اإلبادة الجماعية بإتياف فعؿ مف األفعاؿ 

 :ؿ ىذه األفعاؿشـ مف نظاـ ركما األساسي كت6 منع إبادة الجنس البشرم، كنص المادة
 الجماعةأك أعضاء قتؿ أفراد * 1

 النتيجة بفعؿ تتحقؽ سبلح أك مادة مخدرة الميـ أف باستعماؿالقتؿ ىك إزىاؽ ركح إنساف عمدا 
. 4صادر عف الجاني بغض النظر عف السمكؾ حكؿ ما إذا كاف إيجابي أك سمبي

                                                           
 المؤرخ في 295/61قرار رقـ اؿ الجمعية العامة بمكجب أعدتوإعبلف األمـ المتحدة بشأف حقكؽ الشعكب األصمية - 1

13/12/2007 .
. 05/12/2016 االطبلع تاريخ http://insaniyat.revues/4559: المكقع اإللكتركني- 2
 الكتاب العرب اتحاد إلى اإلمبريالية، منشكرات االستعمار الييكدم في فمسطيف مف االستيطافحسيف غازم، - 3

. 70، ص 2003  طدمشؽ،
. 49سممى جياد، المرجع السابؽ، ص - 4

http://insaniyat.revues/4559
http://insaniyat.revues/4559
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فالفعؿ اإليجابي يبدأ بصدكر حركات عضكية مف الفرد بفعؿ إرادم، أما الفعؿ السمبي فيقـك عمى 
دراؾاالمتناع كتستكم أف 1 عف القياـ بعمؿ يفرضو القانكف ككبلىما عمؿ إرادم صادر عف كعي كا 

ال ، ك2تككف اإلبادة جماعية أك جزئية، كما يستكم أف يككف الفعؿ قد كقع بصفة إيجابية أك سمبية
يشترط في جريمة اإلبادة القضاء الكمي عمى الجماعة البشرية ألف الجريمة تقـك بفعؿ القتؿ الكمي أك 

سكاء كانكا نساء أك رجاؿ أطفاؿ أك شيكخ أك حتى زعماء الجماعة أك أعضائيا 3الجزئي ليؤالء األفراد
. 4العادييف فبل عبرة بنكع الجنس في جرائـ اإلبادة

إلحاؽ ضرر جسدم أك عقمي جسيـ بأفراد الجماعة * 2
يشكؿ األذل عدكاف إنساني يقع عمى الفرد أك مجمكعة مف األفراد كيتحقؽ بالضرب أك التعذيب أك 

. 5التشكيو، كىك نكع مف اإلبادة البطيئة فيفقدكف قدرتيـ عمى ممارسة كظائفيـ الطبيعية
إخضاع الجماعة عمدا إلى ظركؼ معيشية قاسية * 3

كذلؾ بقصد إىبلكيـ كميا أك جزئيا كيعتبر ىذا النكع مف اإلبادة مكت بطيء لمضحايا نظرا لمظركؼ 
الجد قاسية التي أجبركا عمى العيش فييا كالتي تؤدم بيـ ال محالة إلى المكت كإجبارىـ عمى العيش 
في مناطؽ جغرافية يستحيؿ العيش فييا لعدـ تكافرىا عمى المكاد الضركرية لمحياة كالماء كالمسكف أك 

 .6كجكد كباء فييا أك لظركفيا الطبيعية القاسية
فرض تدابير تستيدؼ منع اإلنجاب داخؿ الجماعة * 3

                                                           
. 148-147عبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، المرجع السابؽ، ص - 1
. 71عبد القادر بقيرات، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية، المرجع السابؽ، - 2
. 533محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 3
. 118فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 4
. 267المرجع السابؽ، ص الجريمة الدكلية، حسنيف إبراىيـ عبيد، - 5
أشارت لجنة التحقيؽ في جرائـ اإلبادة الكاقعة في البكسنة كاليرسؾ أف المجرميف قامكا بتعذيب الضحايا تعذيبا -

 باستخداـكحشيا حتى يفقدكا كعييـ كضربيـ بقطع خشبية أك حديدية ضربا مبرحا عمى أجسادىـ كرؤكسيـ كأعضائيـ 
ضفاء السجائر عمى أجساد الضحايا  آالت حادة برسـ الصميب عمى كجكىيـ كأيدييـ كيضعكف الممح عمى الجركح كا 

.   الجماعي لمنساء المسممات كالكركاتياتاالغتصابككضع سكاكيف في أفكاىيـ كما قامكا بعمميات 
. 63، ص نفسوسممى جياد، المرجع - 

. 535محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 6
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 كذلؾ مف خبلؿ ،يتطمب ىذا النكع مف اإلبادة إتباع تدابير تعيؽ التكاثر كالتناسؿ بيف أفراد الجماعة
 كقد أشار 1القياـ بعمميات الفصؿ بيف الجنسيف الذيف ينتمكف إلى أصكؿ مشتركة بيدؼ كضع حد ليـ

إلى ىذا النكع مف اإلبادة البيكلكجية التي تمنع النساء مف الحمؿ بإعطائيـ أدكية " ديفابير"الفقيو 
. 2كعقاقير تفقدىـ القدرة عمى الحمؿ

 نقؿ أطفاؿ الجماعة عنكة إلى جماعة أخرل *4
تتحقؽ جريمة نقؿ األطفاؿ عنكة إلى جماعة أخرل بكضعيـ في بيئة مختمفة مف حيث تقاليدىا 
كأعرافيا كثقافتيا بيدؼ تعميميـ لغة الجماعة التي نقمكا إلييا دكف معرفة قدرة ىذه الجماعة عمى 

 .3تكفير التكفؿ الصحي كاالجتماعي ليؤالء األطفاؿ
مذككرة عمى سبيؿ الحصر ال لممحكمة الجنائية  مف نظاـ األساسي 6فاألفعاؿ المحددة في المادة 

 النظاـ  لـ يشيرالمثاؿ لتصكر إمكانية كقكع أفعاؿ أخرل أشد خطكرة تؤدم إلى إبادة جماعية، كما
 الخاصة بمنع إبادة الجنس البشرم لـ يشيرا إلى اإلبادة الثقافية بمعناىا الكاسع االتفاقيةاألساسيككذا 

رغـ الخطكرة التي تترتب عمييا كلعؿ ذلؾ راجع إلى كجكد إعبلنات دكلية خاصة تكفؿ الحماية 
اإلبادة الجماعية ألسباب سياسية التي تؤدم إلى ظيكر جماعات متطرفة تدعك ، ؼ4لحقكؽ اإلنساف

.  5 مف السمطة أك المنظمات السياسية المعارضة كتحاكؿ إزالتيا مف الكجكداالنتقاـإلى 
 الركف المعنكم  *ب

تعتبر جريمة اإلبادة الجماعية مف الجرائـ المقصكدة يتشكؿ فييا الركف المعنكم مف العمـ كاإلرادة، 
بحيث يعمـ الجاني أك الجناة بأف الفعؿ المادم الصادر عنيـ يشكؿ جريمة يعاقب عمييا القانكف 

: كالقصد الجنائي في جرائـ اإلبادة الجماعية نكعاف، 6الدكلي
                                                           

. 119فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 54، ص السابؽسممى جياد، المرجع - 2
. 111-110، ص المرجع السابؽ، "نشأتيا كنظاميا األساسي"شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية - 3
 .536، ص  نفسومحمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع- 4
. 121، ص نفسوفاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع - 5
.  542، ص السابؽمحمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع - 6

يقصد بالركف المعنكم الجانب الشخصي كالنفسي لمجاني فبل تتحقؽ الجريمة بكقكع أفعاؿ مادية يجرميا القانكف بؿ - 
 معنكيا أك أدبيا، كعميو يتمخص الركف المعنكم ارتباطاالبد أف تككف تمؾ األفعاؿ صادرة عف إرادة فاعميا كترتبط بيا 

. في كجكد رابطة معنكية بيف ماديات الجريمة كنفسية فاعميا أيف يقاؿ بأف الفعؿ ىك نتيجة إلرادة فاعميا
.  231، ص  2002ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، طعبد اهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات الجزائرم، - 
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يتمثؿ في عمـ الجاني بأف فعؿ قتؿ أعضاء الجماعة أك إلحاؽ أذل بيـ أك إخضاعيـ : القصد العاـ
. 1لظركؼ معيشية قاسية مف شأنو أف يحقؽ تدميرىـ الكمي أك الجزئي

 إرادة الجاني أك الجناة إلى إبادة جماعية تقـك عمى أسباب دينية أك عرقية اتجاهىك :القصد الخاص
. 2أك عنصرية، فيك العنصر المميز لجريمة إبادة الجنس البشرم عف غيرىا مف الجرائـ األخرل

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ال يمكف تصكر 6كما أف األفعاؿ التي حدتيا المادة 
. 3 بالخطأ كرغـ ذلؾ البد مف إثبات القصد الجنائي الخاص فيياارتكابيا

 الركف الدكلي *ج
 فيي مف 4تعتبر جريمة اإلبادة الجماعية جريمة دكلية ما دامت تمس بمصالح يحمييا القانكف الدكلي

الجرائـ التي ترتكب بناءا عمى تخطيط مسبؽ مف طرؼ الدكلة أك الجماعات المنفذة ليا ضد 
. 5أثنيةجماعات تربط بينيا ركابط قكمية أك دينية أك عنصرية أك عرقية أك 

فخصكصية جريمة اإلبادة الجماعية نابعة مف طبيعة المصمحة التي يسعى القانكف الدكلي إلى 
حمايتيا كيمـز القكانيف كالتشريعات الداخمية بالمحافظة عمييا كترتيب عقكبات جزائية في حاؿ 

.  6انتياكيا
جرائـ الحرب : نيالمطمب الثا

 الجرائـ الدكلية التي سعى المجتمع الدكلي منذ عصكر قديمة إلى القضاء مف بيفتعد جرائـ الحرب 
 ىذه الحرب التي كانت نتائجيا منحصرة عمى الجيكش دكف ،عمييا أك عمى األقؿ التخفيؼ منيا

التفكير في إيجاد قانكف يحمي فئة  أصبحت تطاؿ األطفاؿ كالنساء، األمر الذيدفع إلى 7المدنييف
.  8 ىك الكسيمة لذلؾ القانكف الدكلي اإلنسانيىذه المرحمة فكافالمدنييف كالعسكرييف أثناء 

تعريؼ جرائـ الحرب  : الفرع األكؿ
                                                           

. 58سممى جياد، المرجع السابؽ، ص - 1
 .543-542، ص نفسومحمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع - 2
. 190ليندة معمر يشكم، المرجع السابؽ، ص - 3
. 75عبد القادر بقيرات، مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية، المرجع السابؽ، ص - 4
. 123صادؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 5
. 544، ص نفسومحمد عبد الغني عبد المنعـ، المرجع - 6
 دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، كدكرىا في حماية حقكؽ اإلنسافباية سكاكني، العدالة الجنائية الدكلية- 7

. 36، ص  2004الجزائر، ط 
. 5، صالمرجع السابؽعمر سعد اهلل، تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني، - 8
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 مشركعة في زمف ما  االنتياكاتعرفت جرائـ الحرب تطكرا كبيرا في مفيكميا كداللتيا فبعدما كانت
 .أصبحت منبكذة في عصرنا الحالي نظرا لما يترتب عنيا مف نتائج كخيفة عمى البشرية

تعريؼ جرائـ الحرب في الفقو كالمكاثيؽ الدكلية : أكال
   تعددت المحاكالت كالجيكد الفقيية في تعريفيا لجرائـ الحرب لما انطكت عميو مف تطكرات عمى 

 : الصعيديف الفقيي كالقانكني كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي
: في ظؿ الفقو الدكلي* 1

كاف لمفقو الدكلي إسيامات كبيرة في كضع كتحديد تعريؼ لمحرب كالجرائـ الناتجة عنيا حتى ال يفمت 
أعماؿ العداء التي يقـك بيا الجنكد أك غيرىـ مف " :أنيا" أكبنيايـ"مرتكبييا مف العقاب، فعرفيا الفقيو 

 ىذا التعريؼ يؤكد عمى ضركرة ،"أفراد العدك متى كاف مف الممكف عقابو أك القبض عمى مرتكبو
معاقبة الجنكد عما ارتكبكه مف أفعاؿ مخالفة لقكاعد كأعراؼ الحرب مف جية كمخالفة قكاعد القانكف 

.  1الدكلي الجنائي مف جية أخرل
 الىام اتفاقياتاألفعاؿ المخالفة لقكانيف كأعراؼ الحرب المحددة في بأنيافعرفيا " دم فابير "أما الفقيو
 كالنفي كالمعاممة السيئة لمسكاف المدنييف كسمب الثركات العامة كاالغتياؿ كممارسة التعذيب ،كجنيؼ

 الىام كجنيؼ دكف سكاىا التفاقيتيكالخاصة، حيث لخص الفقيو جرائـ الحرب في األفعاؿ المخالفة 
.  2 المنظمة لقانكف الحرباالتفاقياترغـ كجكد العديد مف 

جريمة دكلية ترتكب فترة النزاع المسمح سكاء كانت  " :مف الفقو عمى أنياآخر  في حيف عرفيا جانب 
. 3"ليا نتائج مضرة بالمجتمع الدكلي أك األفراد

 في القكاعد كالمؤثمة جنائياتمؾ الجرائـ التي تقترؼ بانتياؾ لقانكف الحرب  ":بأنيا" لكترباخت" كعرفيا 
 ككذلؾ القكاعد العامة في القانكف الجنائيكذلؾ بسبب الكحشية ،الجنائية المستقرة كالمتعمقة بسير القتاؿ

 بالحياة اإلنسانية كحقكؽ الممكية التي ال يمكف أف تككف مسكغة بمبدأ كاالستخفاؼ بيا اقترفتالتي 
.  4"الضركرة العسكرية

                                                           
. 573محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 1
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عمى فكرة أف الحرب تتمخص في األفعاؿ أجمعكا  الفقياء    مف خبلؿ ىذه التعاريؼ يتضح أف ىؤالء
. فتيا لمقكانيف كاألعراؼ الدكلية المتفؽ عميياؿالغير مشركعة لمخا

كؿ فعؿ عمدم يرتكبو أحد :" عمى أنيا" صبلح الديف عامر"الدكتكر عرفيالفقو العربي     أما فيا
أفراد القكات المسمحة لطرؼ محارب أك أحد المدنييف انتياكا لقاعدة مف قكاعد القانكف الدكلي 

 .1"اإلنساني الكاجبة االحتراـ
 راية الميادنة استعماؿأعماؿ غير مشركعة مف سكء " :بأنيا" محمكد سامي جنينة" األستاذ    كعرفيا

أك اإلجياز عمى جرحى العدك أك القياـ في كجو سمطات االحتبلؿ كقياـ األفراد مف غير الجيكش 
المتحاربة بأعماؿ القتاؿ كالجاسكسية كالخيانة الحربية كالسرقات في مياديف القتاؿ مف القتمى كالجرحى 

". كغير ذلؾ
حيث أضاؼ الفقيو سامي جنينة إلى قائمة األعماؿ الغير مشركعة أعماؿ الجاسكسية التي تعتبر 

 إال أف ىذه األعماؿ قد تككف بطكلية كيستحؽ صاحبيا التقدير ،2عمبل دنيئا يستكجب العقاب عميو
 كالجكسسة ال تعد جرائـ حرب عظمىمف الدكلة التي يعمؿ لصالحيا، فاألعماؿ الخاصة بالخيانة اؿ

 . ليا بالصفة مف قبؿ الدكلتيف المتحاربتيف األمر الذم عرض الفقيو لمنقداعترؼإال إذا 
 البلتفاقياتجممة األفعاؿ المحظكرة دكليا كفؽ ":فعرفيا عمى أنيا" محمد شريؼ بسيكني"أما الدكتكر 

". كالمبادئ العامة لمقانكف كترتكب فترة النزاعات المسمحة
عمى أنيا الجرائـ التي تككف منفذة في إطار خطة أك مشركع كاسع " حسيف حنفي" كيعرفيا الدكتكر 

.  19493 جنيؼ لسنة اتفاقياتالنطاؽ مف طرؼ الدكلة خبلفا لما تنص عميو 
جممة األفعاؿ المقصكدة التي تقع مف المتحاربيف أثناء :"عمى أنياالبعض اآلخر  عرفيا في حيف

الحرب بالمخالفة لميثاؽ الحرب أم قكانيف الحرب كعاداتيا كما حددىا العرؼ الدكلي كالمعاىدات 
. 4"الدكلية
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   نبلحظ مف خبلؿ التعريؼ الذم قدمو الفقو العربي أنو ركز عمى األفعاؿ التي تمثؿ جرائـ الحرب 
بصفة عامة دكف تحديدىا عمى كجو الخصكص األمر الذم قد يؤدم إلى االختبلؼ حكؿ تكييؼ أك 

 .تحديد أك تفسير بعض األفعاؿ عمى أنيا جرائـ حرب
 كالمكاثيؽ الدكلية االتفاقياتفي ظؿ * 2

 لقد كاف لمجيكد الدكلية دكر كبير في تحديد مفيـك جرائـ الحرب مف خبلؿ جممة االتفاقيات الدكلية 
 حيث اكتفت ىذه 1907 الىام لمحرب البرية لسنة المبرمة بشأنيا كلعؿ مف أىـ االتفاقياتاتفاقية

 كتجنبت إعطاء تعريؼ ليا، كمف بيف ىذه األفعاؿ بتعداد األفعاؿ التي تعتبر جرائـ حرباألخيرة
، استخداـ الغادر لشارات  األسمحة بطريقة غير مشركعة كمخالفة لقكانيف كأعراؼ الحرباستخداـ

 .1دكلة العدك، قتؿ كجرح مف ألقى سبلحو
بذكر الجرائـ التي تشكؿ خطكرة عمى المجتمع الدكلي 1949 جنيؼ لسنة     كما اكتفتاتفاقيات

 ارتكب إلى سف تشريعات جنائية تعاقب كؿ مف االتفاقياتكدعت الدكؿ المتعاقدة كالمكقعة عمى ىذه 
 مف 54-44 جنيؼ األكلى كالمادة اتفاقية مف 53-50مثؿ ىذه األفعاؿ المذككرة في المكاد مف 

 جنيؼ الرابعة اتفاقية مف 147 جنيؼ الثالثة، كالمادة اتفاقية مف 130 جنيؼ الثانية كالمادة اتفاقية
 :كتتمثؿ ىذه األفعاؿ في

 .القتؿ العمد، التعذيب، التجارب البيكلكجية، إحداث آالـ كبرل مقصكدة-
 .إيداءات خطيرة ضد السبلمة الجسدية كالصحية، المعاممة غير اإلنسانية- 
تخريب األمكاؿ كتممكيا بصكرة التبررىا الضركرات العسكرية كالتي تنفذ عمى مقياس كاسع غير - 

. مشركع تعسفي، إكراه شخص عمى الخدمة في القكات العسكرية
 المشرع الدكلي بحماية فئات الجرحى اىتماـ جنيؼ األربعة يتضح مدل اتفاقياتفمف خبلؿ مكاد 

كالمرضى كالغرقى كاألسرل كالمدنييف كتكقيع الجزاء عمى مف ينتيؾ حدكد حمايتيـ التي تعد سابقة 
 التي تمس بأطراؼ النزاع كاالنتياكات لـ تجـر األفعاؿ االتفاقيات، إال أف ىذه 2في القانكف الدكلي

ف كاف البرتكككليف الممحقيف ، أسمحة خطيرةاستعماؿذاتيـ ككضع نصكص تمنع ضرب المدف أك   كا 
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قد حددكا بصفة غير مباشرة حماية األىداؼ المدنية دكف النص عمى الجزاءات المترتبة عمى مخالفة 
.  1ذلؾ

إف تحديد اتفاقية الىام كاتفاقيات جنيؼ األربعة لؤلفعاؿ التي تعد جريمة حرب دكف الخكض في 
الجزاءات التي تعاقب عمييا راجع إلى تفعيؿ دكر القضاء الجنائي الدكلي في مجاؿ الحماية لضحايا 

 . ىذه الجرائـ
تعريؼ جرائـ الحرب في ظؿ المحاكـ الجنائية المؤقتة  : ثانيا

 لقد كاف لممحاكـ العسكرية المؤقتة إسيامات كبيرة في تحديد األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ الحرب 
خاصة بعد األعماؿ البشعة التي ارتكبت بعد الحرب العالمية الثانية، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ األنظمة 

 :األساسية لممحاكـ المؤقتة كالتي تتمثؿ في
 نكرمبكرغ كطككيكمحكمتي في ظؿ النظاـ األساسي ؿ* 1

 انتياكاتمؾ األعماؿ التي تشكؿ " جرائـ الحرب عمى أنيا " نكرمبكرغ" مف الئحة 6عرفت المادة 
 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في القتؿ العمد، االنتياكات كتتضمف ىذه ،لقكانيف كأعراؼ الحرب

المعاممة السيئة كاإلبعاد أك الطرد كالتشغيؿ سخرة لمسكاف المدنييف لممناطؽ المحتمة كالمعاممة الميينة 
ألسرل الحرب كقتؿ األسرل كالتدمير العشكائي لممدف كالقرل أك التخريب الذم ال تبرره ضركرات 

عمى أف جرائـ الحرب " نكرمبكرغ" لدل المحكمة العسكرية المؤقتة ممثمكاالتياـأجمع ، كقد 2"الحرب
ىي األفعاؿ التي ترتكب أثناء النزاع مخالفة لمقكانيف كاألعراؼ الدكلية كالمبادئ العامة لمقانكف 

. 3الجنائي
ىي األعماؿ التي ترتكب مخالفة " نكرمبكرغ"كعميو فإف جرائـ الحرب كفؽ النظاـ األساسي لمحكمة 

 الدكلية التي تيدؼ إلى حماية المدنييف كالعسكرييف في ساحة القتاؿ عمى حد كاالتفاقياتلؤلعراؼ 
.  4 ىك الفرد إما بصفتو مدني أك عسكرم أك أسير حرباالتفاقياتسكاء، ألف محكر ىذه 

                                                           
.  162-161، ص المرجع السابؽسييؿ حسيف الفتبلكم كعماد محمد ربيع، - 1
 .40بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص - 2
 .206، ص المرجع السابؽمحمد عبد الكاحد الفار، الجرائـ الدكلية كسمطة العقاب عمييا، - 3
. 210ص ، المرجع السابؽ، أحمد عطية أبك الخير، المحكمة الجنائية- 4

يعد اإلسبلـ أكؿ مف سف القكاعد اإلنسانية أثناء الحرب فقد كرد أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يردد تمؾ - 
 باسـ انطمقكا"  في الحركب التي تخكضيا الجيكش اإلسبلمية فعف أنس أف رسكؿ اهلل قاؿ احترامياالقكاعد كيحث عمى 
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قامت لجنة القانكف الدكلي في مشركعيا الخاص بتقنيف الجرائـ الماسة بأمف كسمـ البشرية    كما 
عمى النحك " نكرمبكرغ" مف الئحة 6 بالرجكع إلى ما ىك محدد في نص المادة جرائـ الحرب ىابتعريؼ
الجرائـ المنصكص  بينت أف المجنة،حيث..."األفعاؿ المرتكبة إخبلال بقكانيف كعادات الحرب" :التالي
كىك ما دفعبالفقو إلى دكف تعداد األفعاؿ التي تشكؿ مخالفة لمقكانيف السارية أثناء الحرب، عمييا 

 ،"ال جريمة ك ال عقكبة إال بنص"مض ألف القاعدة العامة تنص عمى أنو ا النص غالقكؿ أف ىذا
كرغـ ذلؾ أكدت المجنة عمى سرياف محتكل ىذا النص عمى جميع الحاالت التي تشيد نزاع مسمح 

 الىام ىي التي تشكؿ جرائـ حرب مادامت مخالفة اتفاقيات األفعاؿ المنصكص عمييا في كاعتبرت
.  1لقكانيف كأعراؼ الحرب

 :عمى أنيا" طككيك" مف ميثاؽ "ب" فقرة 50المادة كرد تعريؼ جرائـ الحرب في نص كما 
".  لقكانيف كأعراؼ الحربانتياؾ أك أفعاؿ ضارة أثناء الحرب أك كؿ انتياكات يحدث مف ؿ ماؾ" 

 الكاردة، االنتياكاتعاـ كشامؿ ألنو لـ يحدد بصفة كاضحة " طككيك"ميثاؽ إف التعريؼ الذم جاء بو 
 كاكتفىباعتبارعندما أشار إلى جرائـ الحرب دكف إعطاء أمثمة " نكرمبكرغ "اعتمدىميثاؽكىك نفس ما 

. جرائـ الحرب تمؾ األفعاؿ المخالفة لمقكانيف
في عدـ تحديدىا لجرائـ الحرب بصفة " طككيك"ك"نكرمبكرغ" التي كجيت لمحكمتي االنتقاداترغـ 

 إال أنيا تعتبر أكؿ ممارسة دكلية لمحاكمة مجرمي الحرب كالحجر األساسي في ،دقيقة ككاضحة
. تحديد المسؤكلية الجنائية الدكلية

                                                                                                                                                                             

اهلل كباهلل كعمى ممة رسكؿ اهلل كال تقتمكا شيخا فانيا كال طفبل صغيرا كال امرأة كال تغمكا كضمكا غنائمكـ كأصمحكا 
".  كأحسنكا إف اهلل يحب المحسنيف

. 43، ص2012عبد القادر يكبي، عبلقة مجمس األمف بالمحكمة الجنائية الدكلية، رسالة دكتكراه، جامعة كىراف، -
. 576محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 1

الذم كاف لو تأثير كبير عمى القكانيف " قانكف ليبر"أكؿ محاكلة جادة لتقنيف قكانيف كعادات الحرب كاف ضمف - 
 ىذا القانكف مركز مرمكؽ عمى المستكل العالمي اكتسب كما ، المقاتميف في إدارة الحرباللتزاماتالكطنية المنظمة 

مبدأ المسؤكلية " المنعقدة في أعقابو كمف بيف المبادئ التي تضمنيا االتفاقياتلمدل تأثيره عمى صياغة كمضمكف 
،كما ركزت ىذه المدكنة عمى إيجاد الحد األدنى مف القكاعد 71 ك44الجنائية الفردية كذلؾ مف خبلؿ نصكص المكاد 

لسنة " برككسؿ"ناة اإلنسانية مركرا إلى إعبلف االتي يجب مراعاتيا مف قبؿ الدكؿ األطراؼ في الحرب لمتقميؿ مف مع
 1880لسنة " أكسفكرد" المتعمؽ بقكانيف كأعراؼ الحرب كجيكد معيد القانكف الدكلي المتكجة بمدكنة بتعميمات 1874

 1907 الىام الممثمة لقكانيف كأعراؼ الحرب البرية لسنة اتفاقيةكصكال إلى 
 .08/12/2016 االطبلع تاريخ .www.redcrossالمكقع اإللكتركني - .1899 اتفاقيةكقبميا 

http://www.redcross/
http://www.redcross/
http://www.redcross/
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 في ظؿ محكمتي يكغسالفيا كركاندا* 2
 التي عرفتيا يكغسبلفيا كالمجازر الشنيعة التي شيدتيا البكسنة كاليرسؾ لفظاعةاالنتياكاتنظرا 

دفعت بالمجمكعة الدكلية إلى نبذ ىذه األعماؿ المخالفة لمقانكف الدكلي اإلنساني كمطالبة ىيئة األمـ 
 يقضي 780/1992المتحدة إلى ضركرة كضع حد ليذه الجرائـ، فصدر قرار عف مجمس األمف رقـ 

. 1 جميع األفعاؿ المنتيكة لقكانيف كأعراؼ الحرب جريمة دكليةباعتبار
 مف أجؿ متابعة مرتكبي الجرائـ 808السابقة بمكجب القرار رقـ " يكغسبلفيا" أنشأت محكمة     كقد

 لقكانيف كأعراؼ انتياؾعمى أنيا لحرب لمحكمة جرائـ اا مف نظاـ 3 كعرفت المادة ،في المنطقة
 األسمحة المحظكرة كتدمير كاستخداـقكانيف ؿ جسيمة ؿانتياكاتالحرب كحددت األفعاؿ التي تشكؿ 

تضمنت  ؼ2ماالمادة ،أ كنيب الممتمكات كغيرىا مف األفعاؿ البلإنسانية،القرل كالمدف كتيجير السكاف
 مف 3 المادة ،في حيف نصت2 الدكلية الخاصة بالحربلبلتفاقياتقائمة األفعاؿ التي تشكؿ مخالفة 

. 3 األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ حربارتكبكا المحكمة بمتابعة المجرميف الذيف عمىاختصاصنفس النظاـ 
إلى " تاديتش"في قرارىا الصادر في قضية " يكغسبلفيا" لمحكمة االستئنافيةخمصت الدائرة  كقد 

 مف 3 لمحاكمة المجرميف طبقا لنص المادة االتياـكجكب تكافر جممة مف الشركط مف أجؿ تكجيو 
: نظاـ المحكمة كمف بيف ىذه الشركط

 كقكاعد خاصة بالمعاممة اتفاقياتخرؽ شامؿ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كما ينص عميو مف -
 .أثناء الحرب

 . جريمة حرب تستكجب العقاباعتباره خطير حتى يمكف االنتياؾأف يككف - 
 عنصر إسناد لممسؤكلية الجنائية االتفاقي صارخ لقكاعد القانكف العرفي أك االنتياؾأف يككف -

 .4لمجناة
 التي االنتياكاتمف النظاـ األساسي لممحكمة عمى 4نصت المادة ؼ" ركاندا"أما بالنسبة لمحكمة 

 التي تمس الحياة كالصحة أك الراحة االنتياكات:"تشكؿ جرائـ حرب كحددتيا في األفعاؿ التالية
الجسدية أك الفكرية لؤلشخاص خاصة القتؿ كحتى المعامبلت الكحشية كالتعذيب، اآلثار أك المتاعب 

                                                           
. 21جماؿ كنكقي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 08/12/2016 االطبلع تاريخ www.un.org/law/avlالمكقع اإللكتركني - 2
. 161فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 3
.  كما بعدىا456صبلح الديف عامر، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 4

http://www.un.org/law/avl
http://www.un.org/law/avl


 
 

336 
 

 بكرامة األشخاص خاصة اإلرىاب، المساسالجسمانية، العقكبات الجماعية، أخد الرىائف، أعماؿ 
، اإلكراه عمى البغاء ككؿ خدش لمحياء، النيب إصدار االغتصابالمعامبلت الميينة كالتحقيرية، 

األحكاـ كتنفيذىا دكف محاكمة مف طرؼ محكمة مشكمة شرعا كفؽ ضمانات قضائية معترؼ بيا 
. 1" األفعاؿ السابقة ذكرىابارتكابلدل الشعكب المتحضرة، التيديد 

لمحكمة ركاندا األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ حرب عمى سبيؿ المثاؿ ال  النظاـ األساسيحدد    فقد 
أيف منحت الكالية القضائية إلى المادة الثالثة المشتركة ، 4 المادة نصتعميوالحصر حسب ما 

. 2 ما لـ تكرده المحكمة الجنائية ليكغسبلفيا السابقة ك ىككالبرتكككؿ اإلضافي الثاني
  لممحكمة الجنائية الدكليةنظاـ األساسياؿجرائـ الحرب في : ثالثا

 كقكاعد اعتمادىاحكؿ األسس التي يتـ بيف الفقياء كانت جرائـ الحرب محؿ نقاش كتبايف كبير 
:  إلى ثبلث معايير أساسية المتمثمة في في النيايةجرائـ  كخمصكاىذه اؿخاصة لتحديد 

المعيار األكؿ * أ
 ديباجة النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في منح تبو يعتمد ىذا المعيار عمى ما جاء

 بالجرائـ ذات الخطكرة الكبيرة عمى المجتمع الدكلي كالتي تتحقؽ بمخالفة قكاعد القانكف اختصاصيا
 إال أف ىذا المعيار لـ يمؽ أىمية نظرا لكجكده في أغمب المسكدات المعركضة مف ،الدكلي اإلنساني

. قبؿ الدكؿ لتحديد جرائـ الحرب
 
 
 المعيار الثاني* ب

 عمى طبيعة األحكاـ التي يتضمنيا النظاـ األساسي لممحكمة الجنائيةىؿ ىي عرفية في اعتمد
مجمميا أك جزء مف القانكف العرفي، كقد كاف ليذا المعيار أىمية كبيرة خاصة أف ىدؼ المحكمة ىك 

. 3غالبية الدكؿ مف محاكلة تطكير قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، غير أنو لـ يمؽ القبكؿ
المعيار الثالث * ج

                                                           
 .261، ص 2004سنة ارم، المحكمة الجنائية الدكلية الخاصة بركاندا، مجمة المفكر، العدد الثالث، ستعادؿ ـ- 1
. 32جماؿ كنكقي، المرجع السابؽ، ص - 2
.  43بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص - 3
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 مفيـك جرائـ الحرب إلى جميع النزاعات المسمحة دكلية أك غير دكلية، إال أف امتداد عمى فكرة اعتمد
: بعض الدكؿ رفضت ذلؾ لسببيف ىما

 .دكليةاؿ المسؤكلية الجنائية لمرتكبي الجرائـ أثناء النزاعات المسمحة غير تسيس*
قرار ضمني مف المجتمع الدكلي بشرعية االعتراؼ*   بيذا النكع مف النزاعات يعطي ليا المصداقية كا 

 الكسيمة المناسبة لمقضاء عمى مثؿ اختيارىذه الفئات، خاصة كأف الدكؿ الكبرل تعتبر نفسيا حرة في 
 . 1االضطراباتىذه 
دكلية إلى القكاعد التي تنظـ اؿ حكؿ إدماج القكاعد المتعمقة بالنزاعات المسمحة غير االختبلفاترغـ 

بكجكد قكاعد خاصة أقرك المؤتمركف في النظاـ األساسي لممحكمة إال أف النزاعات المسمحة الدكلية، 
داخمية في فترة ما بعد الحرب اؿمسمحة اؿنزاعات تفاقـ عدداؿدكلية نظرا ؿاؿبالنزاعات المسمحة غير 

 عمى ق مف8لذلؾ نصت المادة ، 2 كىك األمر الذم نجح فيو نظاـ ركما األساسي،العالمية الثانية
: لغرض ىذا النظاـ األساسي تعني جرائـ الحرب:" النحك اآلتي

 أم فعؿ مف األفعاؿ التالية 1949 أكت 12 جنيؼ المؤرخة في التفاقيات الجسيمة االنتياكات-أ
:  جنيؼ ذات الصمةاتفاقيةضد األشخاص أكالممتمكات الذيف تحمييـ أحكاـ 

تعمد إحداث ،  التعذيب أك المعاممة البلإنسانية بما في ذلؾ إجراء تجارب بيكلكجية،القتؿ العمد-
إلحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات ، معاناة شديدة أك إلحاؽ أذل خطير بالجسـ أك الصحة

،  عمييا دكف أف تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر ذلؾ كبالمخالفة لمقانكف كبطريقة عابثةكاالستيبلء
إرغاـ أم أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية عمى الخدمة في صفكؼ قكات دكلة 

تعمد حرماف أم أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية مف حقو في أف يحاكـ ، معادية
 .اإلبعاد أك النقؿ غير المشركعيف أك الحبس غير المشركع، أخد الرىائف، محاكمة عادلة كنظامية

 الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية المسمحة في االنتياكات-ب
 ". لمقانكف الدكليالثابتالنطاؽ 

 المشتركة مف 3 الجسيمة لممادة االنتياكاتفي حالة كقكع نزاع مسمح غير ذم طابع دكلي، * ج
 كىي أم مف األفعاؿ التالية المرتكبة ضد أشخاص غير 1949 األربع المؤرخة اتفاقياتجنيؼ

                                                           
. 35جماؿ كنكقي، المرجع السابؽ، ص - 1
 ص 2008عمي يكسؼ شكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، ط - 2

153. 
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 بما في ذلؾ أفراد القكات المسمحة الذيف ألقكا سبلحيـ ، فعميا في األعماؿ الحربيةاشتراكامشتركيف 
.  أك ألم سبب آخراالحتجازكأكلئؾ الذيف أصبحكا عاجزيف عف القتاؿ بسبب المرض أك اإلصابة أك 

 الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات المسمحة غير ذم طابع االنتياكات* د
. 1..." لمقانكف الدكليالثابتدكلي في النطاؽ 

 رغـ النجاح الذم حققو نظاـ ركما األساسي مف حيث إدراج قكاعد خاصة بالنزاعات المسمحة غير 
 األسمحة استعماؿدكلية شأنيا في ذلؾ شأف النزاعات الدكلية، إال أف ىذا األخير فشؿ في تجريـ اؿ

 بالنظر اختصاصو بتحديد أنكاع األسمحة التي تستعمؿ أثناء النزاعات الدكلية كربط كاكتفىالفتاكة 
 دكلي يحظرىا، كىك ما ال يمكف تحققو مادامت الدكؿ المصنعة كالمستعممة ليا ىي اتفاؽفييا بكجكد 
.   2الدكؿ الكبرل

 بالنظر في الجرائـ اختصاصيا أشارت ديباجة النظاـ األساسي لممحكمة باالختصاصأما فيما يتعمؽ 
 شرط أف تككف مرتكبة في إطار خطة أك سياسة عامة أك في إطار عممية ،الخطيرة كجرائـ الحرب

.  كاسع النطاؽ ليذه الجرائـارتكاب
 المحكمة ينحصر في ذلؾ دكف أف يتعدل األفعاؿ المنفصمة عف جرائـ الحرب اختصاصكعميو فأف 

 جرائـ الحرب مما يضيؽ مف إرتاب المحكمة متعمؽ بكاضعي الخطط كالسياسات مف أجؿ اىتماـألف 
.  3مجاؿ المسؤكلية الجنائية الدكلية في جرائـ الحرب

جريمة الحرب  العامةؿركافاأل: نيالفرع الثا
 فمنيـ مف بنى جريمة الحرب عمى أربعة ، الفقياء في تحديد األركاف المككنة لجريمة الحرباختمؼ

 مف قصرىا عمى ثبلثة أركاف كالدكلي، كمنيـأركاف كىي الركف المادم كالمعنكم ككذا الركف الشرعي 
 راجع إلى تقسيـ األركاف إلى عامة االختبلؼدكف التركيز عمى الركف الدكلي أك الشرعي، كلعؿ ىذا 

. كأخرل خاصة

                                                           
1

.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية8نص المادة - 
. 44بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص - 2

 أك مكاد أك أساليب قذائؼ أسمحة أك استخداـ"... مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى 20/ب/2 فقرة 8تنص المادة - 
حربية تسبب بطبيعتيا أضرارا زائدة كآالما ال لزـك ليا، أك تككف عشكائية بطبيعتيا بالمخالفة لمقانكف الدكلي لممنازعات 

 كالمكاد كاألساليب الحربية مكضع حظر شامؿ كأف تدرج في مرفؽ ليذا كالقذائؼالمسمحة بشرط أف تككف ىذه األسمحة 
". 123-121النظاـ األساسي عف طريؽ تعديؿ يتفؽ كاألحكاـ ذات الصمة الكاردة في المادتيف 

. 46جماؿ كنكقي، المرجع السابؽ، ص - 3
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 الركف المادم لجريمة الحرب: أكال
 أحد ارتكابيتككف الركف المادم لجريمة الحرب مف عنصريف ىما تكافر حالة الحرب كعنصر 

:  1األفعاؿ التي تحضرىا القكانيف كأعراؼ الحرب
قياـ حالة الحرب * 1

تعتبر جرائـ الحرب مف بيف الجرائـ التي ليا خصكصية في القانكف الدكلي نظرا لكقكعيا في فترة  
 .  مسمحة ألف جرائـ الحرب ال يمكف أف تقع قبؿ قياـ الحرب كال بعدىااؿنزاعات اؿ

 كسكاء كاف ذا منصب ،كما أنو العبرة بصفة الجاني فقد يككف مدنيا كما يمكف أف يككف عسكريا
 في نص 1919لسنة " فارسام "اتفاقية كىك ما حددتو ،رئاسي في الدكلة أك ال يشغؿ أم منصب

 .2 كما يستكم أف تككف الحرب القائمة مشركعة أك غير مشركعة،229-228المكاد 
 جنيؼ عمى مفيـك الحرب الفعمية كتخمت عف المفيـك التقميدم ليا عمى أنيا اتفاقيات كقد أكدت 

 كأضاؼ البرتكككؿ اإلضافي األكؿ حركات التحرير ،حالة قانكنية مشركطة بصدكر إعبلف سابؽ
 أف النتائج المترتبة عنيا ىي نفس النتائج المترتبة عف ،باعتبار إلى مفيـك النزاع المسمحةالكطني
 البرتكككؿ اإلضافي الثاني إلى فئة النزاعات المسمحة ضحايا الحركب القائمة كما ضمفالحرب، 

. 3نتيجة الصراعات الداخمية
  أحد األفعاؿ المحظكرة دكلياارتكاب* 2

نتيجة لممخاطر المترتبة عف الحركب لجأ المجتمع الدكلي إلى المطالبة بكضع قيكد عمييا مف خبلؿ 
حظر بعض األفعاؿ الخطيرة التي ال ضركرة ليا أثناء النزاع المسمح، فقامت لجنة المسؤكليات 

 فعبل مف جرائـ حرب، كقد 32 بعد الحرب العالمية األكلى بعرض تقريرىا الذم تضمف حصر 1919
 كأعماؿ لجنة ،1929 جنيؼ بعدىااتفاقياتك، 1907ك 1899 الىام لسنتي اتفاقياتسبقتيا في ذلؾ 

.  4 كنظامي يكغسبلفيا كركاندا كصكال إلى نظاـ ركما األساسي، كالئحة نكرمبكرغ كطككيك،الحرب
 أف اعتبار السابقة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عمى االتفاقياتكقد كردت األفعاؿ المحددة في 

 الذم يعرؼ تطكرا بحسب تطكر المجتمع كما ،مصدر القكانيف كعادات الحرب ىك العرؼ الدكلي

                                                           
. 79عمي عبد القادر القيكجي، القضاء الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 1
 .66، ص نفسوجماؿ كنكقي، المرجع - 2
. 45عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 3
. 67، ص السابؽجماؿ كنكقي، المرجع - 4
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 األسمحة الخطيرة مف بيف األفعاؿ التي سعت استعماؿيعرفو مف تقدـ عمى جميع المستكيات، كيعد 
 ككذا القرار رقـ 1907،ك 1899 الىام لسنة اتفاقيات كالقكانيف الدكلية إلى تحريميا في االتفاقيات

 كما كاف لمنظاـ ،كالسبلح المحرؽ" النابالـ" حكؿ 11/2/1975الصادر عف األمـ المتحدة في 3664
األساسي لممحكمة الجنائية دكر كبير في التأكيد عمى عدـ مشركعية بعض أنكاع األسمحة المدمرة في 

 األلغاـ البحرية في كاستعماؿ أك الجرثكمية البكتريكلكجية األسمحة استخداـ ، كحظر 8نص المادة 
 الصادرة عف مجمع 1913لسنة " أكسفكرد" مف الئحة 20/21 ككذا المادتيف ،1907 الىام اتفاقية

. 1القانكف الدكلي
 اتفاقيات الكاقعة عمى المدنييف كالممتمكات مف األفعاؿ المحظكرة دكليا بمكجب االعتداءاتكما تعتبر 

كخصصت 1906كاتفاقيةجنيؼ  1907 ك1809 الىام لسنة اتفاقياتككذا ، 1864لسنة جنيؼ 
. 2 مف أجؿ حماية أسرل الحرب1949 جنيؼ الثالثة لسنة اتفاقية

    أما النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية حظر المجكء إلى استخداـ السمـك كاألسمحة 
 الرصاص الذم يتمدد أك يتسطح بسيكلة في ، كحظر استخداـ18" ب "2المسممة في المادة فقرة 

جسـ اإلنساننظرا لممعاناة التي يتسبب فييا ىذا النكع مف األسمحة مف آالـ كمعاناة شديدة لئلنساف 
 1899، كما حرمت األسمحة الكيماكية بمكجب اتفاقيات الىام سنة 19" ب" فقرة 8بمكجب المادة 

، كبرتكككؿ جنيؼ 1922 مف معاىدة فرسام كالمادة الثالثة مف معاىدة كاشنطف لسنة 171كالمادة 
 الخاص باألساليب اإلنسانية الكاجبة التطبيؽ في الحرب 1936، كبرتكككؿ لندف لسنة 1925لسنة 
، كما تضمف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية تجريـ استخداـ الغازات الخانقة أك السامة أك 3البحرية

 2 فقرة 8غيرىا مف الغازات كجميع ما في حكميا مف السكائؿ أك المكاد أك األجيزة بمكجب المادة 
 .18" ب"

                                                           
. 86عمي عبد القادر القيكجي، القضاء الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 1
.  71-70، ص نفسوجماؿ كنكقي، المرجع - 2

 في البر كالبحر دكف أف يمتد استعماليا أيف تـ تحديد نطاؽ 1767" ستراسبكرغ"يرجع تحريـ األسمحة إلى تصريح - 
 جراـ إذا كانت مف النكع الذم ينفجر أك كانت معبأة بمكاد 400 عف القذيفةإلى الجك، حيث يشترط أف يقؿ كزف 

 كما فرضت ىذه 1907 -1799 الىام اتفاقيات ىذا التحريـ بمكجب كتايد، لبلشتعاؿمفجرة أك قابمة 
 ينطكم عمى أضرار جسيمة قد تصؿ إلى استخداميا السـ أك األسمحة المسمكمة في الحرب إذا كاف االتفاقياتاستخداـ

.   572محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - إبادة شعب بأكممو
.  69، ص السابؽجماؿ كنكقي، المرجع - 3
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كما نص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية عمى الكسائؿ المحظكرة في القتاؿ أثناء النزاع المسمح 
 عمـ اليدنة أك عمـ العدك أك شارتو العسكرية كزيو العسكرم أك عمـ األمـ استعماؿإساءة كالمتمثمة في 

 8 بمكجب المادة  جنيؼالتفاقيات ككذلؾ الشعارات المميزة ،المتحدة أك شارتيا أك أزياءىا العسكرية
تكمف عمة التجريـ في ىذه األفعاؿ في صفة الغدر التي تنطكم عمييا، كأضافت ، ك7" ب"2فقرة 

 الشارة المميزة لمصميب األحمر أك اليبلؿ استعماؿ مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ سكء 38المادة 
 الدكلية عمى ضركرة حمايتيا في مثؿ نصاالتفاقياتاألحمر أك أم شارات أخرل أك عبلمات التي ت

 .1ىذه الحاالت
تعمد تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف بصفتيـ ىذه أك ضد أفراد مدنييف ال كما اعتبر فعؿ 

شف أك مكاقع مدنية أم المكاقع التي التشكؿ أىداؼ عسكرية، أك ضد اؿيشارككف في األعماؿ الحربية
ىجـك مع العمـ بأنو سيسرؼ عف خسائر تبعية في أركاح أك عف إصابات بيف المدنييف أك عف إلحاؽ 

قصؼ المدف أك ، أك  أك عف إحداث ضرر كاسع كطكيؿ األجؿ كشديد لمبنية الطبيعية،أضرار مادية
مف 5،4،3،2،1" ب "2 فقرة 8 جريمة حرب بمكجب المادة القرل أك المساكف أك المباني العزالء
 .النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية

 مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ حماية خاصة لممدنييف أثناء قياـ النزاع المسمح 51حددت المادة ك
الذيف لـ يشارككا بصفة مباشرة في العمميات الحربية فتقكـ ىذه الجريمة عمى تعمد مرتكبييا باليجـك 

المكاقع المدنية نظرا لؤلثار الكخيمة ، ككذا 2عمى المدنييف الذيف ليست ليـ عبلقة باإلعماؿ الحربية
 في نص جريمة حربالناتجة عف تدمير ىذه الممتمكات األمر الذم جعؿ المشرع الدكلي يعتبرىا 

. 3 مف نظاـ ركما األساسي8المادة 

                                                           
1

 الشارة المميزة لمصميب األحمر أك استعماؿيحظر إساءة :"  مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى38تنص المادة - 
 أك االتفاقياتاليبلؿ األحمر أك األسد أك الشمس األحمريف أك أية شارات أك عبلمات أك إشارات أخرل تنص عمييا 

 معترؼ بو دكليا مف شارات أك عبلمات أك استخدامما ىكىذا الممحؽ كما يحظر في النزاع المسمح تعمد إساءة 
. إشارات حامية أخرل كيدخؿ في ذلؾ عمـ اليدنة كالشارات الحامية لؤلعياف الثقافية

 ".   الشارة المميزة لؤلمـ المتحدة إال عمى النحك الذم تجيزه تمؾ المنظمةاستخداـيحظر - 
2

. 177 المرجع السابؽ، ص ،فاركؽ محمد صادؽ األعرجي- 
ال تككف األعياف المدنية محبل لميجـك أك ليجمات الردع "  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ 52نص المادة - 3

. كاألعياف المدنية ىي كافة األعياف التي ليست أىدافا عسكرية كفقا لما حددتو الفقرة الثانية
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 لجريمة الحربلركف المعنكم  ا:ثانيا
 بؿ البد أف يككف الفعؿ  فحسب، الجاني لعمؿ مادم يجرمو القانكفارتكابال تتحقؽ الجريمة لمجرد 

الذم يعتبر الرابطة النفسية بيف ماديات ، 1نابع عف إرادة كعمـ كىك ما يعبر عنو بالركف المعنكم
. 2الجريمة كنفسية مرتكبييا كبيا تتحقؽ الجريمة كمف تـ تقـك المسؤكلية الجنائية

 كيتحقؽ ذلؾ بعمـ الجاني ،جرائـ الحرب مف الجرائـ العمدية التي تتطمب تكافر القصد الجنائي    ؼ
بأف األفعاؿ التي يؤتييا تككف مخالفة لمقكانيف كعادات الحرب المنصكص عمييا في المكاثيؽ 

 الجريمة مع ارتكاب إرادة الجاني نحك انصراؼ" القصد الجنائي في مفيكمو العاـ ىك ، ألف 3الدكلية
 أك ىك اإلرادة المتجية عف عمـ إلى إحداث نتيجة يجرميا القانكنكيعاقب ،العمـ بتكافر أركانيا القانكنية

 كلعؿ جرائـ الحرب مقصكدة يتطمب فييا الركف المعنكم تكافر القصد العاـ الذم يتككف مف ،4"عمييا
. 5العمـ كاإلرادة

 النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بالقصد الجنائي في جميع الجرائـ التي تدخؿ في اعتدكقد 
كيتحقؽ القصد الجنائي حسب نظاـ ركما بتحقؽ إرادة السمكؾ ،"ب" فقرة 30لمادة ؿ كفقا اختصاصو

يقصد ىذا الشخص فيما يتعمؽ بالنتيجة التسبب في تمؾ النتيجة أك يدرؾ ... .:" كالنتيجة معا بقكليا

                                                                                                                                                                             

تقتصر اليجمات العسكرية عمى األىداؼ العسكرية فحسب كتقتصر األىداؼ العسكرية فيما يتعمؽ باألعياف عمى - 
 كالتي باستخدامياتمؾ التي تسيـ مساىمة فعالة في العمؿ العسكرم سكاء كاف ذلؾ بطبيعتيا أك بمكقعيا أك بغايتيا أك 

".   ميزة عسكرية أكيدةحينذاؾ عمييا أك تعطيميا في الظركؼ السائدة االستيبلءيحقؽ تدميرىا التاـ أك الجزئي أك 
 .100، ص 2003أحسف بكسقيعة، الكجيز في القانكف الجزائي، دار ىكمة، الجزائر ط - 1
. 122عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 2
. 596 ص السابؽ،محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع - 3
. 76جماؿ كنكقي، المرجع السابؽ، ص - 4
 ىذا العنصر كبانتفاءيقصد بو ضركرة عمـ الجاني بالكقائع التي يقـك بيا عمى أنيا مخالفة لمقكانيف كعادات الحرب، - 5

نما ف إثباتتنتفي الجريمة كمعيا المسؤكلية، إال أ  الجاني بعدـ عممو بما تنص عميو المعاىدة مف حظر غير كاؼ كا 
.  5 عدـ عممو باألحكاـ العامة لمعرؼ الدكلي كالتي تحظر مثؿ ىذه األفعاؿإثباتعميو 

دراؾ فبل تتحقؽ الجريمة أما اإلرادةؼ يقصد بيا القكة الكامنة لدل الجاني التي تظير في شكؿ أفعاؿ صادرة عف كعي كا 
 أفعاؿ مخالفة لمقكانيف كأعراؼ الحرب كيكفي في جرائـ الحرب تكافر عنصرم ارتكاب إرادة الفاعؿ إلى باتجاهإال 
ألف القصد المتطمب ىك القصد العاـ، كما أف جرائـ الحرب تعد مف الجرائـ الكقتية التي تتحقؽ لمجرد " اإلرادة، العمـ"

عبد اهلل -  الفعؿ المجـر كيمكف أف تقع في صكرة الجريمة المتتابعة متى كقعت تنفيذا لغرض إجرامي كاحدإثبات
 .109سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الجنائي الدكلي، المرجع السابؽ، ص 
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، بمعنى أف يقـك الفاعؿ ببدؿ عناية كبيرة مف أجؿ "أنيا ستحدث في إطار المسار العادم لؤلحداث
. 1تحقيؽ النتيجة اإلجرامية

كيعتبر القصد الجنائي محؿ إجماع بيف الفقياء كأكدتو المكاثيؽ الدكلية، كما أف الفقو الجنائي الدكلي 
 ألف مكقؼ الجاني في كبل القصديف كاحد كأف النتيجة االحتمالي،يساكم بيف القصد المباشر كالقصد 
. 2المترتبة عمى السمكؾ تتحقؽ بإرادتو

  لجريمة الحرب الركف الدكلي:ثالثا
 إحدل جرائـ الحرب بناء عمى تخطيط مف جانب إحدل الدكؿ المتحاربة ارتكابيقصد بالركف الدكلي 

 فالصفة الدكلية في مثؿ ىذه الجرائـ كاضحة ألف الحرب تقـك عمى كجكب قياـ عبلقة ،ضد الدكلة
 احتراـ عمى الطرفيف في مقابؿ التزاماتدكلية يتدخؿ فييا المجتمع الدكلي مف أجؿ تنظيميا بفرض 

 .3 كالتي تعد بمثابة حقكؽ المجتمع الدكلي بأكممو،الحقكؽ التي ينظميا القانكف الدكلي كيحمييا
نفد مف طرؼ ت فجرائـ الحرب ال يمكف تكقعيا إال بناءا عمى تخطيط مسبؽ مف جانب الدكؿ المتحاربة

أحد مكظفييا أك التابعيف ليا ضد الدكلة األخرل أك مؤسساتيا أك السكاف التابعيف ليا فتحقؽ الركف 
يتمخص ك4الدكلي يككف بتكافر المعتدم كالمعتدل عميو الذم ينتمي إلى الدكلة المتحاربة مع األخرل

: الركف الدكلي في عنصريف 
أف ترتكب مف دكلة عمى دكلة *1

 كقتؿ طبيب لمجرحى أك ،فبل يمكف أف تقـك جريمة حرب ضد رعايا الدكلة المتحاربة ضد مكاطنييـ
ألف جريمة الحرب تقع متى تصرؼ ، 5المصابيف في الحرب أك تزكيد المكاطنيف األعداء بالسبلح

                                                           
. 77، ص نفسوجماؿ كنكقي، المرجع - 1
 إرادة الجاني إلى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية التي تستند إلى العمـ اليقيني كجرائـ القتؿ باتجاهيتحقؽ القصد المباشر - 2

 فيتمخص في إمكانية تحقؽ النتيجة التي يسعى االحتمالي فيك قصد غير مباشرالعمد كجرائـ التعذيب، أما القصد 
. إلييا الجاني كيطمئف إذا تحققت رغـ أنو ال يسعى إلييا مند البداية

 .124-123باسـ محمد شياب، المرجع السابؽ، ص- 
. 111عمي عبد القادر القيكجي، القضاء الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 3
 .599محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 4
. 111، ص نفسوعمي عبد القادر القيكجي، المرجع - 5
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لكف ال يمكف أف 1 جريمة داخميةاعتبرتإالكاألفراد باسـ دكلتيـ كلحسابيا أك بصفتيـ ككبلء عنيا 
.  مف رعايا دكلة العدكباعتبارهيتصكر أف يككف المكاطف شريؾ ضد مكاطنيو في جريمة حرب 

أف ترتكب في حالة نزاع مسمح *2
فجريمة الحرب ال يمكف تصكرىا بعيدة عف كجكد حالة نزاع مسمح ألنيا تبدأ باندالع القتاؿ كتستمر 

 جزء مف إقميـ الدكلة ال احتبلؿال تعتبر إنياء ليا، ألف القانكف الدكلي ينص عمى أف كبالنزاع كاليدنة 
 الحرب، النتياءيعني إنياء لمحرب بؿ تظؿ قائمة إلى حيف قياـ التصالح أك باإلعبلف الرسمي 

.   2فاألفعاؿ المرتكبة في ىذه الفترات تعد جريمة حرب متى كانت مخالفة لعادات كتقاليد الحرب
بية الفقياء كركف الـز لقياـ جريمة الحرب إال ؿكتجدر اإلشارة إلى أف الركف الدكلي لـ يعترؼ بو غا

 في المادة الثالثة المشتركة، ككذا البرتكككؿ اإلضافي الثاني 1949 جنيؼ لسنة اتفاقيةمع صدكر 
كحركات التحرير " بإمكانية قياـ النزاع المسمح مع طرؼ آخر غير الدكؿ اعترؼالذم 

 ألف ، األفعاؿ الصادرة عنيا جريمة حرب متى خالفت العادات كأعراؼ الحرب،كاعتبرت"الكطني
المجتمع الدكلي أصبح يبحث في الفعؿ دكف النظر إلى أطراؼ النزاع كرتب عقكبات جزائية سكاء 

. كاف الفاعؿ دكلة أك تنظيما أك عصابة أك فرد
 األركاف الخاصة لجرائـ الحرب: الفرع الثالث

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية تقسيمات خاصة بجرائـ الحرب كتتضح 8حددت المادة 
 :ىذه التقسيمات في

 جنيؼ األربعة التفاقيات الجسيمة االنتياكات: أكال
 جنيؼ األكلى الخاصة اتفاقية مف 53-50 جنيؼ األربعة جرائـ الحرب في المكاد اتفاقياتحددت 

 اتفاقية مف 51إلى 44بتحسيف حالة الجرحى كالمرضى بالقكات المسمحة في الميداف، كالمكاد مف 
جنيؼ الثانية الخاصة بتحسيف حالة الجرحى كالمرضى كالغرقى مف القكات المسمحة في البحار، 

 حماية األشخاص المدنييف كقت اتفاقيةمف 147 معاممة أسرل الحرب، كالمادة اتفاقية مف 13كالمادة 
. 3الحرب

                                                           
 .143عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 1
. 112عمي عبد القادر القيكجي، المرجع نفسو، ص - 2
3

. 165فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 
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الجرائـ التي ترتكب انتياكا التفاقيات جنيؼ، كرغـ االختبلؼ في " أ "2فقرة 8 كقد حددت المادة 
 :1الجرائـ مف حيث الفعؿ إال أنيا تشترؾ في العناصر المككنة ليا كالتي تتمثؿ في

 .عمـ الجاني بالظركؼ الكاقعية التي ارتكبت فييا الجريمة-
 .أف يككف السمكؾ المرتكب في إطار نزاع مسمح دكلي كمقترنا بو- 
 أف يككف الشخص أك األشخاص الذيف تعرضكا ليذه االنتياكات ممف تحمييـ اتفاقيات جنيؼ- 

 :كمف بيف الجرائـ التي تشكؿ انتياؾ التفاقيات جنيؼ األربعة ما يمي
 إلحاؽ تدمير ،تعمد إحداث معاناة شديدة أك إلحاؽ أذل خطير بالجسـ أك بالصحة، القتؿ العمد*

كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيبلء عمييما مف دكف أف تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر ذلؾ 
إرغاـ أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية عمى عابثة، بالمخالفة لمقانكف كبطريقة 

تعمد حرماف أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية مف ، الخدمة في صفكؼ دكلة معادية
اإلبعاد أك النقؿ غير المشركعيف أك الحبس غير  كنظامية، حقو في أف يحاكـ محاكمة عادلة

 .أخد الرىائف، المشركع
  يبلحظ مف خبلؿ تعداد الجرائـ التي تشكؿ انتياؾ التفاقيات جنيؼ أنيا تتزامف مع قياـ نزاع مسمح 

 .أك مرتبط بو، كلعؿ ذلؾ راجع إلى ضركرة التمييز بيف ىذه الجرائـ مف حيث زمف ارتكابيا
   كقد استميمت المجنة التحضيرية ىذه الصيغة مما استقرت عميو االجتيادات القضائية لممحاكـ 

القانكف الدكلي اإلنساني ينطبؽ بمجرد اندالع :" المؤقتة كمحكمة بيكغسبلفيا التي خمصت إلى أف
النزاعات المسمحة كيظؿ سارم المفعكؿ بعد تكقؼ العمميات العسكرية كحتى يتـ التكصؿ إلى إقرار 

 .  2"شامؿ لمسبلـ

                                                                                                                                                                             

يجب معاممة أسرل الحرب معاممة إنسانية في جميع األكقات "  جنيؼ الثالثة عمى اتفاقية مف 13تنص المادة - 
 جسيما انتياكاكيحظر أف تقترؼ الدكلة الحاجزة أم فعؿ أك إىماؿ غير مشركع يسبب مكت أسير في عيدتيا كيعتبر 

 كعمى األخص ال يجكز تعريض أم أسير حرب لمتشكيو البدني أك التجارب الطبية أك العممية مف أم االتفاقيةليذه 
. نكع كاف مما ال تبرره المعالجة الطبية لؤلسير المعني أك ال يككف في مصمحتو

كبالمثؿ يجب حماية أسرل الحرب في جميع األكقات كعمى األخص ضد جميع أعماؿ العنؼ أك التيديد كضد السباب 
. كفضكؿ الجماىير
".   مف أسرل الحرباالقتصاصكتحظر تدابير 

1
 .أ مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية/2 فقرة 8المادة - 

 .90جماؿ كنكقي، المرجع السابؽ، ص - 2
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 كفي السياؽ ذاتو انتيجت محكمة الىام نفس النيج بالنسبة الرتباط جريمة حرب بقياـ نزاع مسمح 
عمى مستكل دائرة االستئناؼ كخمصت إلى ضركرة إيجاد رابطة مباشرة " ككناراش"دكلي في قضية 

بيف الجرائـ الكاردة في محاضر االتياـ كالنزاع المسمح لئلدانة بارتكاب جرائـ حرب بحيث يجب أف 
تككف األفعاؿ متصمة اتصاال كثيقا باألعماؿ الحربية، كقد بنت المحكمة في حكميا عمى مجمكعة مف 

 :1المؤشرات المتمثمة في
 .أف المتيـ كاف عسكريا- 
 .الضحية شخص ليس عسكرم-
 .أف الضحية ينتمي إلى الجية المعادية-
 .الفعؿ المرتكب كاف مف أجؿ خدمة عسكرية، كفي األكقات الرسمية لعمؿ الجاني-

إلى " تاديش"أما بالنسبة لؤلشخاص محؿ الحماية الجنائية قررت محكمة يكغسبلفيا السابقة في قضية 
نما أيضا كىك األىـ ىدؼ كغرض االتفاقية يفيد بأف :" أنو ليس فقط نص كتاريخ صياغة االتفاقية كا 

العنصر الحاسـ ىك كجكد كالء لطرؼ معيف في الصراع كسيطرة ىذا الطرؼ عمى أشخاص في 
، كلعؿ ىذه الصياغة جاءت تفسيرا لما كرد في االتفاقية الرابعة التي تنص عمى حماية "منطقة معينة

 .  2المدنييف إلى أقصى حد ممكف، مع كفالة الضمانات التي يتمتعكف بيا
 االنتياكات الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى النزاعات المسمحة الدكلية: ثانيا

 الخطيرة لمقكانيف كاألعراؼ السارية بمخالفة لمقكاعد المنصكص االنتياكاتتنشأ الجرائـ الناتجة عف 
 جنيؼ ككذا الئحة الىام الخاصة بقكانيف التفاقياتعمييا في البرتكككؿ اإلضافي األكؿ الممحؽ 

 استعماؿ ك جممة القكانيف التي تحدد سرياف الحرب كحظر ،1907كأعراؼ الحرب البرية لسنة 
 .3أسمحة معينة

إلى ضركرة أف تككف األفعاؿ المرتكبة في إطار نزاع مسمح دكلي " ب "2 فقرة 8حيث أشارت المادة 
أك مقترنة بو مع ضركرة عمـ الجاني بالظركؼ التي نشب فييا النزاع، حيث أف الجرائـ التي عددتيا 

، إال أف البرتكككؿ "ب"2 فقرة 8 مف المادة 8ك7ك6ك5 مستمدة مف اتفاقيات الىام كالفقرة 8المادة 
قتؿ أفراد منتميف اإلضافي األكؿ طكر مف المفاىيـ التي جاءت في االتفاقية بشكؿ كاضح، فجريمة 

                                                           
1- (TPIY) Le procureur Dragoljub Kunarac, (IT-96-23 et IT 96-23/1-A), Chambre 

D’appel, Arrêt du 12/06/2002, parag. 58. 
 .92، ص السابؽجماؿ كنكقي، المرجع - 2
 .48 المرجع السابؽ، ص صبرينة خمؼ اهلل- 3
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 مف النظاـ 11"ب" فقرة 8المادة عمييا نصت  التي إلى دكلة معادية أك جيش معاد أك إصابتيـ غدرا
 إال أنالبركتكككؿ،" الىام" جريمة حرب كسبقتيا في ذلؾ الئحة اعتبرتيااألساسي لممحكمة الجنائية 

كسع مف نطاؽ الجيات المعنية بو  حيث  جريمة الغدر عمى37نص في المادة اإلضافي األكلى 
 .1حاالت التي تدخؿ في نطاؽ الغدر كاإلمساؾ بالخصـ غدرا الذم لـ تتضمنو لكائح الىاماؿككذا 

" ب" فقرة 8 التي نصت عمييا المادة إعبلف أنو لف يبقى أحد عمى قيد الحياةأما فيما يتعمؽ بجريمة 
قامت المجنة التحضيرية بتعديؿ ، 402 كالتي أكد عمييا البرتكككؿ اإلضافي األكؿ بمكجب المادة 12

 كتـ كضع اتفاؽ إال أف ذلؾ لـ يكف محؿ ،"لـ يككف ىناؾ أحياء"بعبارة " عدـ الرحمة" مصطمح 
تتمخص ىذه الجريمة في فعؿ إعبلف مرتكبييا بأف لف يبقى أحد عمى  تـ مفك3" مجرد اإلعبلف"عبارة 

.  تيديد صادر مف العدكبمثابةتبر عقيد الحياة كالذم م
 التي نصت عمييا أك المساكف أك المباني العزالءل قصؼ المدف أك القرأك مياجمة    أما في جريمة 

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية قررت المجنة التحضيرية االحتفاظ " ب "2 فقرة 8المادة 
 مف اتفاقية الىام عمى اعتبار أف االتفاقية كسعت مف دائرة 25بالصياغة التي جاءت بيا المادة 

 .4األعياف محؿ الحماية أكثر مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ

                                                           
التظاىر بنية التفاكض :"  مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ بأمثمة لمدالة عمى الغدر كحددتو في37جاءت المادة - 1

تحت عمـ اليدنة أك االستسبلـ، التظاىر بعجز مف جركح أك مرض، التظاىر بكضع المدني غير المقاتؿ، التظاىر 
بكضع يكفؿ الحماية كذلؾ باستخداـ إشارات أك عبلمات أك أزياء محايدة أك خاصة باألمـ المتحدة أك بإحدل الدكؿ 

 ". المحايدة أك بغيرىا مف الدكؿ التي ليست طرفا في النزاع
2

 .191فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 
. 96جماؿ كنكقي، المرجع السابؽ، ص - 3
يحظر عمى أطراؼ النزاع أف يياجمكا بأية كسيمة كانت :"  مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى59تنص المادة - 4

. المكاقع المجردة مف كسائؿ الدفاع
يجكز لمسمطات المختصة ألحد أطراؼ النزاع أ، تعمف مكانا خاليا مف كسائؿ الدفاع أم مكاف آىؿ بالسكاف يقع - 

 مف جانب الخصـ مكقعا مجردا مف لبلحتبلؿبالقرب مف منطقة تماس القكات المسمحة أك داخميا كيككف مفتكحا 
: كسائؿ الدفاع كيجب أف تتكافر في مثؿ ىذا المكقع الشركط التالية

.   أف يتـ إجبلء القكات المسمحة ككذلؾ األسمحة المتحركة كالمعدات العسكرية المتحركة عنو-
.  عدائياالثابتةاستخداماأال تستخدـ المنشآت أك المؤسسات العسكرية - 
. أال ترتكب أية أعماؿ عدائية مف قبؿ السمطات أك السكاف-
 ".أال يجرل أم نشاط دعما لمعمميات العسكرية-
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دكلية ككذا المادة اؿ الخطيرة لمقكانيف كاألعراؼ السارية في النزاعات المسمحة غير االنتياكات: ثالثا
الثالثة المشتركة 

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى صكر الجرائـ المرتكبة "ج" فقرة 8نصت المادة 
 مف أشخاص ال يشارككف ارتكابيادكلية، ىذه الجرائـ التي يشترط اؿأثناء النزاعات المسمحة غير 

أك الذم يمارس كاجباتو أثناء العمميات " غير المقاتؿ" كالمدني ،بصفة فعمية في العمميات الحربية
. 1الحربية كالصحفي أك الطبيب

دكلية كبذلؾ أخرجت اؿعمى قياـ جرائـ حرب في فترة النزاعات المسمحة غير أعبله  كما أكدت المادة 
 كأعماؿ الشغب أك العنؼ أك األعماؿ المنفردة كمف بيف صكر ، الداخميةالتكتراتمف جرائـ الحرب 
 : 2 ما يمي لممادة الثالثة المشتركةانتياؾالجرائـ التي تشكؿ 

تعمد تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف بصفتيـ ىذه أك ضد أفراد مدنييف ال يشارككف في *
 .األعماؿ الحربية

تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني أك المكاد أك الكحدات الطبية ككسائؿ النقؿ كاألفراد مف مستعممي *
 . جنيؼ طبقا لمقانكف الدكلياتفاقياتميزة المبينة في ـالشعارات اؿ

 .تعمد تكجيو ىجمات ضد مكاقع مدنية أم المكاقع التي التشكؿ أىداؼ عسكرية*
تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني المخصصة لؤلغراض الدينية أك التعميمية أك الفنية أك العممية أك *

الخيرية كاآلثار التاريخية كالمستشفيات كأماكف تجمع المرضى كالجرحى شريطة أال تككف أىداؼ 
 .عسكرية

 الجنسي أك اإلكراه عمى البغاء أك الحمؿ القسرم عمى النحك المعرؼ في االستبعاد أك االغتصاب*
 . أك التعقيـ القسرم أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي7مف المادة " ك "2الفقرة 

 أك منشآت أك مكاد أك كحدات أك مركبات مستخدمة مستخدميفتعمد شف ىجمات ضد مكظفيف  *
 .في ميمة مف مياـ المساعدات اإلنسانية أك حفظ السبلـ عمبل بميثاؽ األمـ المتحدة

إخضاع األشخاص المكجكديف تحت سمطة طرؼ معاد لمتشكية البدني أك ألم نكع مف التجارب *
 .الطبية أك العممية التي ال تبررىا المعالجة الطبية

                                                           
. 99، ص نفسوجماؿ كنكقي، المرجع - 1
 .مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية" ق" فقرة 8نص المادة - 2
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 مما تحتمو ضركرات االستيبلء عمييا مالـ يكف ىذا التدمير أك االستيبلءتدمير ممتمكات العدك أك *
 .الحرب

ف تـ *  . عميو عنكةاالستيبلءنيب أم بمدة أك مكاف حتى كا 
 استخداميـتجنيد األطفاؿ دكف الخامسة عشر إلزاميا أك طكعيا في القكات المسمحة الكطنية أك *

  .لممشاركة فعميا في األعماؿ الحربية
إصدار أكامر بتشريد السكاف المدنييف ألسباب تتصؿ بالنزاع مالـ يكف ذلؾ بداع مف أمف المدنييف *

 .المعنييف أك ألسباب عسكرية ممحة
 .قتؿ أحد المقاتميف مف العدك أك إصابتو غدرا*
  .إعبلف أف لف يبقى أحد عمى قيد الحياة*
 مما تحتمو ضركرة االستيبلء عمييا مالـ يكف ىذا التدمير أك االستيبلءتدمير ممتمكات العدك أك *

 .الحرب
 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية يتضح 8    مف خبلؿ ىذا التعداد الذم كرد في المادة 

، إذ تـ التركيز أف تككف ىذه األفعاؿ مرتكبة في إطار "ج "2 فقرة 8أنو جاء نقبل عما كرد في المادة 
نزاع مسمح ذم طابع غير دكلي أك أف يقترف بو مع عمـ الجاني بالظركؼ التي صاحبت ارتكابيا، 

 ىي ذكر جريمة إصدار أكامر بتشريد السكاف 8"-ق "2غير أف الميزة الكحيدة التي انفردت بيا الفقرة 
المدنييف ألسباب تتصؿ بالنزاع مالـ يكف ذلؾ بداع مف أمف المدنييف المعنييف أك ألسباب عسكرية 

 ".   ممحة
 مف البرتكككؿ اإلضافي الثاني 17كرد في نص المادة " ق "2    فالحظر الذم أكدت عميو الفقرة 

الخاص بالترحيؿ القسرم لمسكاف المدنييف، إذ تضمنت الفقرة األكلى حكـ بعدـ جكاز ترحيميـ ألسباب 
ذا ما اقتضت ضركرة  تتصؿ بالنزاع ما لـ يتطمب ذلؾ أمف المدنييف أك ألسباب عسكرية ممحة، كا 

ترحيميـ فإف ذلؾ يككف كفؽ إجراءات محددة مع تكفير الحماية البلزمة ليـ مف تكفير مأكل، الكقاية 
الصحية، التغذية، كما نصت ذات المادة عمى عدـ جكاز إجبار المدنييف بالنزكح عف أراضييـ 

 .  1ألسباب تتصؿ بالنزاع
 جريمة العدكاف: المطمب الثالث

                                                           
. 212فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 1
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اختمفت اآلراء كالمكاقؼ الدكلية بيف مؤيد كمعارض حكؿ إدراج جريمة العدكاف ضمف اختصاص 
المحكمة الجنائية الدكلية، كلعؿ سبب ذلؾ راجع إلى الغمكض الذم يعتريو مصطمح العدكاف مف جية 

كلكجكد تداخؿ بينو كبيف الجرائـ األخرل، األمر الذم دفع إلى عقد العديد مف المؤتمرات مف أجؿ 
الكقكؼ عمى مفيـك العدكاف، خاصة بعدما أصبح اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية مرىكف بتحديد 
تعريؼ العدكاف، كمف أجؿ الكقكؼ عمى أىـ المراحؿ التي عرفيا مصطمح العدكاف ال بد مف التطرؽ 

 :   إلى النقاط التالية
 تعريؼ جريمة العدكاف قبؿ ظيكر النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية: الفرع األكؿ

 تعتبر جريمة العدكاف مف أكثر الجرائـ الدكلية تيديدا لممجتمع الدكلي بما يترتب عمييا مف آثار 
سمبية، كنظرا لمخطكرة التي تترتب عمييا اختمؼ الفقياء كالقانكنييف حكؿ تعريؼ العدكاف بالرغـ مف 

 . اعترافيـ بأنو جريمة دكلية
 
 

 الجيكد الدكلية لتعريؼ جريمة العدكاف في القانكف الدكلي : أكال
    أباح القانكف الدكلي التقميدم استعماؿ القكة في العبلقات الدكلية باعتبارىا حؽ مرتبط بسيادة 

" جركسيكس"الدكلةمما أدل إلى كثرة الحركب دكف احتراـ القكاعد األخبلقية، األمر الذم أدل بالفقيو 
إنني أرل مف العالـ المسيحي إفراطا في الحرب تخجؿ منو حتى األمـ المتكحشة ألسباب :" إلى القكؿ

كاىية حتى ببل سبب، فيندفع الناس إلى السبلح كال تراعي في األسمحة المستخدمة ال القانكف اإلليي 
 . 1"كال القانكف اإلنساني كما لك لـ يكجد سكل قانكف كاحد ىك قانكف التسابؽ الرتكاب أنكاع الجرائـ

   كنتيجة لآلثار التي خمفتيا الحركب كالمآسي التي نتجت عنيا بدأت المجمكعة الدكلية في التفكير 
في إيجاد حمكؿ لمحد منيا عف طريؽ إبراـ اتفاقيات كمعاىدات دكلية، كمعاىدة فيانا لمدفاع المشترؾ 

نجمترا كفرنسا سنة 1815 أف أطراؼ ىذه :"  حيث أشارت إلى1818التي كقعت بيف النمسا كا 
 .  2"المعاىدة سيقفكف صفا كاحدا ضد أم عدكاف تعرض لو إحدل ىذه الدكؿ

   ما يبلحظ عمى ىذه المعاىدة أنيا جرمت فعؿ العدكاف كجريمة ترتكب في حؽ أم دكلة طرؼ في 
 .المعاىدة دكف أف تعطي تعريؼ لمصطمح العدكاف مما أدل إلى تعميؽ غمكض ىذا المصطمح

                                                           
 .193عبد القادر يكبي، المرجع السابؽ، ص - 1
 .186-185عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 2
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    أما في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اعتبرت جريمة العدكاف جريمة ضد السمـ حسب ما 
 كالذم عمى أساسو تـ محاكمة كبار األلماف 1 مف ميثاؽ المحكمة6أكدتو محكمة نكرمبكرغ في المادة 

حيث طالب النائب العاـ لدل المحكمة بضركرة كضع تعريؼ لجريمة العدكاف، إال أف ىذا االقتراح 
أىمؿ بسبب معارضة بعض الكفكد كاكتفت بتجريـ األفعاؿ المشكمة لجريمة العدكاف دكف تحديد 

 الصادر عف 10 مف ميثاؽ طككيك كالمادة الثانية مف القانكف رقـ 5، كما أكدت المادة 2ماىيتو
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كالمادة األكلى مف مشركع التقنيف 4مجمس الرقابة عمى ألمانيا كالمادة 

يعد جريمة دكلية كؿ :" الخاص بالجرائـ ضد السبلـ كأمف البشرية كالتي جاءت عمى النحك اآلتي
عدكاف يتضمف استخداـ الدكلة قكاتيا المسمحة ضد دكلة أخرل ألغراض غير الدفاع الشرعي الكطني 

 . 3"أك الجماعي أك تنفيذا لقرار أك تطبيقا لتكصية ىيئة مختصة مف ىيئات األمـ المتحدة
فرغـ كؿ المحاكالت الدكلية المستنكرة لمعدكاف باعتباره جريمة ماسة بسمـ كأمف البشريةإال أنيـ لـ 

 3314يتكصمكا إلى تحديد تعريؼ محدد ليا إلى أف أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرار رقـ 
:  بشأف تعريؼ العدكاف، حيث جاءت المادة األكلى منو تنص عمى أف1974 ديسمبر 14في 

العدكاف ىك استعماؿ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ما ضد سيادة دكلة أخرل أك سبلمتيا اإلقميمية أك "
 .   4"استقبلليا السياسي، أك بأية صكرة أخرل تتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة كفقا لنص ىذا التعريؼ

    كأشارت المادة الثانية مف نفس القرار إلى أف المبادأة في استعماؿ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة 
خبلفا لما ينص عميو ميثاؽ األمـ المتحدة دليؿ عمى كقكع العمؿ العدكاني، أما المادة الثالثة فحددت 

 :5صكر األعماؿ التي تشكؿ جريمة العدكاف كحددتيا في
الغزك أك اليجـك بكاسطة قكة مسمحة إلحدل الدكؿ ضد إقميـ دكلة أخرل أك أم احتبلؿ عسكرم -

 .ينشأ عف ىذا الغزك أك اليجـك أك ضد إقميـ دكلة أخرل عف طريؽ استخداـ القكة

                                                           
1

أم تدبير أك تحضير أك إثارة :"  مف ميثاؽ نكرمبكرغ عمى األفعاؿ التي تشكؿ جريمة العدكاف في6نصت المادة - 
. مباشرة أك متابعة حرب عدكانية أك حرب بالمخالفة لبلتفاقيات كالمعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية

". االشتراؾ في خطة مدبرة أك مؤامرة الرتكاب أحد األفعاؿ السابقة- 
 .125منى غبكلي، المرجع السابؽ، ص - 2
 .187، ص السابؽالمرجع المقدمات األساسية في القانكف الجنائي الدكلي، عبد اهلل سميماف، - 3
4

  كثيقة1974 ديسمبر 14دكرة التاسعة كالعشركف، المنعقدة بتاريخ اؿ، 3314قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ - 
. 343، ص A/9890األمـ المتحدة رقـ 

5
 .344، ص 3314المادة الثالثة مف القرار رقـ - 
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ضرب بالقنابؿ بكاسطة القكات المسمحة إلحدل الدكؿ ضد إقميـ دكلة أخرل أك استخداـ أية -  
 .أسمحة بكاسطة إحدل الدكؿ ضد إقميـ دكلة أخرل

 . حصار مكانئ أك شكاطئ إحدل الدكؿ بكاسطة القكات المسمحة لدكلة أخرل- 
    كما أشارت المادة الرابعة مف نفس القرار إلى أف ىذه األفعاؿ مذككرة عمى سبيؿ المثاؿ ال 

الحصر كمف تـ يمكف لمجمس األمف أف يكيؼ أم فعؿ عمى أنو عمؿ عدكاني طبقا ألحكاـ ميثاؽ 
األمـ المتحدة، إال أف اآلراء الفقيية تباينت حكؿ مضمكف قرار الجمعية العامة بيف مؤيد لو كمعارض 
لذلؾ انقسمت الدكؿ إلى اتجاىيف، االتجاه األكؿ يرل بأف القرار يتصؼ بقيمة أدبية كسياسية كقانكنية 

ألنو كضح المعايير المكضكعية التي مف خبلليا يمكف لمجمس األمف تحديد العدكاف، خاصة كأف 
القرار جاء بعد محاكالت كجيكد مضنية كيمثؿ ىذا الرأم كجية نظر الدكؿ العربية كالدكؿ االشتراكية 

 .ككذا دكؿ العالـ الثالث
   أما االتجاه الثاني فيرل أف القرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ال يكتسي أية قيمة 

قانكنية إلزامية عمى اعتبار أنو تكصية صادرة عف الجمعية العامة مما ال يترتب عمييا التزامات 
قانكنية ضد الدكؿ األعضاء، كلعؿ ىذا المكقؼ أيدتو الدكؿ الغربية كأماـ ىذا الخبلؼ حكؿ مدل 

إلزامية قرار تعريؼ العدكاف صدر قرار عف محكمة العدؿ الدكلية ليؤكد عمى أف القيمة القانكنية لمقرار 
نما ترجع إلى مصدر آخر كىك العرؼ  الخاصبتعريؼ العدكاف ال تكمف في طبيعة القرار نفسو كا 

 .     1الدكلي
   يتضح مف خبلؿ القرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أنو قاـ بتعداد األفعاؿ التي 

تعتبر أعماؿ عدكانية ماسة بسمـ كأمف البشرية دكف تحديد تعريؼ لمعدكاف بشكؿ صريح ككاضح كما 
كسعت مف سمطة مجمس األمف في مجاؿ تكييفو لؤلفعاؿ التي تشكؿ جريمة عدكاف طبقا لمفصؿ 
السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، فالقرار نص عمى التدخؿ العسكرم عندما تستخدـ الدكلة القكة 

بطريقة غير مشركعة ضد دكلة أخرل، كمف جية أخرل فإف القرار لـ ينص عمى العدكاف المسمح رغـ 

                                                           
1

. 1986قرار محكمة العدؿ الدكلية في قضية النشطات العسكرية كالشبو عسكرية في شيكاغك سنة - 
. 229عبد القادر يكبي، المرجع السابؽ، ص - 
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، كبذلؾ فإف ىذا القرار 1أف مضمكف العدكاف ينص عمى ذلؾ مما يكحي بكجكد أشكاؿ أخرل لمعدكاف
 .لـ يحؿ اإلشكاؿ المطركح كبقي الكضع إلى غاية دخكؿ المحكمة الجنائية الدكلية حيز التنفيذ

 تعريؼ جريمة العدكاف في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية: الفرع الثاني
 إف االعترافبجريمة العدكاف في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مر بمرحمتيف األكلى تتعمؽ 

بالمؤتمر الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدكلية أيف تـ اإلتفاؽ عمى أىـ األركاف المككنة ليذه 
الجريمة مع تأجيؿ ممارسة المحكمة الختصاصيا إلى حيف كضع تعريؼ ليا كالذم تأكد في مؤتمر 

 : كمباال كمف أجؿ التفصيؿ أكثر في ىذه المراحؿ ال بد مف التطرؽ إلى ما يمي
 

 جيكد المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدكلية في تعريؼ جريمة العدكاف: أكال
دراجيا ضمف اختصاص     نتيجة اختبلؼ الرؤل كتعارض المكاقؼ بيف الدكؿ حكؿ جريمة العدكاف كا 

كميؼ المجنة التحضيرية مف أجؿ كضع تعريؼ لجريمة العدكاف، كشرعت المحكمة الجنائية الدكلية تمت
 كدكرتاف سنة 2000، كما تـ عقد ثبلث دكرات أخرل سنة 1999المجنة في اجتماعاتيا خبلؿ سنة 

، حيث ركزت ىذه األخيرة عمى األركاف العامة لجريمة 20022 ككانت آخر دكرة ليا في أفريؿ2001
العدكاف ككذا القكاعد اإلجرائية كطرؽ اإلثبات، كقد اعتمدت المجنة في اجتماعاتيا عمى الخيارات 

المقدمة في مؤتمر ركما، كمف بيف ىذه المقترحات ما قدمو الكفد الركسي الذم عرؼ العدكاف عمى 
 24،كفي الدكرة الثامنة لمجنة المنعقدة بتاريخ 3"العدكاف ىك ما يقرر مجمس األمف أنو كذلؾ:" أنو

 تـ عرض مقترحات حكؿ تعريؼ جريمة العدكاف ككذا شركط ممارسة 2001 أكتكبر 5سبتمبر إلى 
 15 مف المادة 3كالفقرة 2 فقرة 5المحكمة اختصاصيا في ذلؾ كانتيت المناقشات بتعديؿ المادة 

 كتعكيضيا 2 فقرة 5 تـ عرض الكرقة لممناقشات التي انتيت بإلغاء المادة 2008كبتاريخ 28كالمادة 

                                                           
كماؿ حماد، النزاع المسمح كالقانكف الدكلي العاـ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، ط - 1

 .31، ص 1997
2

 PCNICC/1999/DP12/29: كثيقةمتضمنة مقترحات الكفد الركسي في تعريفو لجريمة العدكاف- 

JULY1999كلممزيد أنظر الكثائؽ المتعمقة بجريمة العدكاف :
 PCNICC/1999/DP13/30JULY 1999:كثيقة متضمنة مقترحات الكفد األلماني في تعريفو لجريمة العدكاف- 
 PCNICC/1999/DP11/26 February 1999:  كثيقة مقدمة مف قبؿ الدكؿ العربية بشأف جريمة العدكاف -

بدر الديف شبؿ، أركاف جريمة العدكاف في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية مف خبلؿ المؤتمر الدبمكماسي - 3
.  125، ص 2015مجمة المفكر، العدد الثاني عشر، ، 2010بكامباال 



 
 

354 
 

 دعا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة الدكؿ 2007 أكت 7 مكرر الخاصة بجريمة العدكاف، كفي 8بالمادة 
األطراؼ مف أجؿ عقد مؤتمر استعراضي لمنظر في التعديبلت التي أدخمت عمى النظاـ األساسي 

 جكاف 11لممحكمة الجنائية الدكلية عمى أف يككف مقره في كامباال، كاختتـ ىذا المؤتمر بتاريخ 
، كمف بيف النتائج التي تكصؿ إلييا المؤتمر تعريؼ جريمة العدكاف كفؽ ما جاء بو قرار 20111

دراجو في المادة 3314الجمعية العامة   . مكرر مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية8 كا 
 جريمة العدكاف في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية: ثالثا

 بالرغـ مف اختبلؼ مكاقؼ بعض الدكؿ حكؿ إدراج جريمة العدكاف ضمف اختصاص المحكمة 
الجنائية الدكلية مقابؿ إصرار دكؿ أخرل عمى تضمينيا في النظاـ األساسي أدرجت جريمة العدكاف 

ألغراض ىذا النظاـ األساسي :" 2 مكرر مف النظاـ األساسيكالتي عرفت العدكاف كالتالي8في المادة 
تعني جريمة العدكانقياـ شخص ما لو كضع يمكنو فعػبل مػف التحكـ في العمؿ السياسي، أك العسكرم 

لمدكلة، أك مف تكجيو ىذا العمؿ بتخطيط، أك إعداد، أك بدء، أك تنفيذ عمؿ عدكاني يشكؿ بحكـ 
  .المتحدةطابعو، كخطكرتو، كنطاقو، انتياكا كاضحا لميثاؽ األمـ 

استعماؿ القكة المسمحة مف جانب دكلة ما ضد سيادة ": العمؿ العدكاني"يعني  1ألغراض الفقرة -
 ميثاؽ عدكلة أخرل، أك سبلمتيا اإلقميمية، أك استقبلليا السياسي، أك بأم طريقة أخرل تتعارض ـ

األمـ المتحدة، كتنطبؽ صفة العمؿ العدكاني عمى أم عمؿ مف األعماؿ التالية سكاء بإعبلف حرب 
 ديسمبر 14المؤرخ في ) 29)د -3314أك بدكنو كذلؾ كفقا لقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

1974 )3: 
 القكات المسمحة لدكلة ما بغزك إقميـ دكلة أخرل، أك اليجكـ عميو، أك أم احتبلؿ عسكرم كلك قياـ-أ

كاف مؤقتا ينجـ عف مثؿ ىذا الغزك أك اليجـك أك أم ضـ إلقميـ دكلة أخرىأك لجزء منو باستعماؿ 
  .القكة
 القكات المسمحة لدكلة ما بقصؼ إقميـ دكلة أخرل بالقنابؿ، أك استعماؿ دكلة ما أية أسمحة قياـ-ب

 .لضد إقميـ دكلة أخر

                                                           
.  313، ص  السابؽعبد القادر يكبي، المرجع- 1
2

محمد لطفي كينة، مفيـك جريمة العدكاف في نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، دفاتر السياسة كالقانكف العدد - 
.  298، ص2016الرابع عشر، جانفي 

3
 .29/11/2010 المعدؿ المعدؿ بتاريخ مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية" أ" مكرر فقرة 8نص المادة -  
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 . حصار عمى مكانئ دكلة ما أك عمى سكاحميا مف جانب القكات المسمحة لدكلة أخرلضرب-ج
 القكات المسمحة لدكلة ما بمياجمة القػكات المسػمحة البريػة، أك البحريػة، أك الجكيػة، أك قياـ-د

 .أخرلاألسطكليف البحرم كالجكم لدكلة 
 دكلة ما باستعماؿ قكاتيا المسمحة المكجكدة داخؿ إقميـ دكلة أخرل بمكافقة الدكلة المضيفة قياـ-ق

عمى كجو يتعارض مع الشركط التي ينص عمييا االتفاؽ أك أم تمديد لكجكدىا في اإلقميـ المذككر 
 .االتفاؽإلى ما بعد نياية 

 دكلة ما كضعت إقميميا تحت تصرؼ دكلة أخرل بأف تستخدمو ىذه الدكلة األخرل الرتكاب سماح-ك
 .عمؿ عدكاني ضد دكلة ثالثة

 عصابات أك جماعات مسمحة، أك قكات غير نظامية، أك مرتزقة مف جانب دكلػة مػا أك إرساؿ-ز 
باسميا تقـك ضد دكلة أخرل بأعماؿ مف أعماؿ القكة المسمحة، تككف مف الخطػكرة بحيػث تعػادؿ 

 ".األعماؿ المعددة أعبله، أك اشتراؾ الدكلة بدكر مممكس في ذلؾ
 : مكرر مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية نبلحظ ما يمي8    مف خبلؿ نص المادة 

إف التعريؼ الذم استقر عميو النظاـ األساسيجاءكحؿ كسط لمكاقؼ الدكؿ المؤيدة كالمعارضة *
 .لجريمة العدكاف

 مكرر في تعريفيا لجريمة العدكاف عمى أنيا جريمة شخصية ترتكب مف قبؿ الفرد 8اعتبرت المادة * 
 ....الذم تككف لو سمطة القيادة كالقائد أك الرئيس

 مكرر كأفعاؿ مككنة لجريمة العدكاف مستمدة مف 8إف األفعاؿ العدكانية التي جاءت بيا المادة * 
 . السابؽ ذكره3314قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

تفيد ىذه المادة أف المسؤكلية الجنائية الفردية ال تترتب عمى جميع األعماؿ العدكانية بؿ يرتكز * 
 . ذلؾ عمى أكثر األعماؿ خطكرة كانتياؾ لميثاؽ األمـ المتحدة

    كعميو يتضح أنو بالرغـ مف اختبلؼ الرؤل كالمكاقؼ حكؿ جريمة العدكاف كخطكرتيا، إال أنيا 
تعتبر جريمة دكلية تختص بنظرىا المحكمة الجنائية الدكلية رغـ الصعكبات كالعراقيؿ، كمع ذلؾ فإف 

 .ىذا المنطمؽ يعتبر إيجابي في حد ذاتو عمى اعتبار أنو اعترؼ بكجكد جريمة عدكاف
 أركاف جريمة العدكاف: الفرع الثالث
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   عمى اعتبار أنجريمة العدكاف مف الجرائـ الدكلية التي تنطكم عمى استخداـ القكة المسمحة مف قبؿ 
كبار المسؤكليف ضد دكلة أخرل فإف ىذه األخيرة تتطمب أركاف ثبلثمقياميا كالمتمثمة في الركف المادم 

 .كالمعنكم كالركف الدكلي
 الركف المادم لجريمة العدكاف: أكال

  يتحقؽ الفعؿ المادم لجريمة العدكاف بفعؿ عدكاني عف طريؽ استخداـ القكة المسمحة الصادر مف 
قبؿ أشخاص ليا سمطة القيادة ضد دكلة أخرل، فيي جريمة سمكؾ ال يشترط لكقكعيا تحقؽ النتيجة 
ف كانت في الغالب تنطكم عمى أضرار جسيمة، كمف تـ فإف الركف المادم يقكـ عمى  اإلجرامية كا 

 :عنصريف ىما
 
 
 فعؿ العدكاف* أ

   يقصد بو الفعؿ الذم بمقتضاه تمجأ الدكلة إلى استخداـ القكة المسمحة ضد دكلة أخرل، كيعد ذلؾ 
خركجا عمى القكاعد العامة المنصكص عمييا في القانكف الدكلي، كقد أكد قرار الجمعية العامة لؤلمـ 

 أنو مف شأف إقرار تعريؼ العدكاف المساىمة في تقكية السمـ كاألمف الدكلييف 3314المتحدة رقـ 
كذلؾ مف خبلؿ ابتعاد الدكؿ عف أم عمؿ عدكاني في عبلقاتيا الدكلية بما يخالؼ ميثاؽ األمـ 

 . 1المتحدة
   كعرفت المادة األكلى مف القرار العدكاف عمى أنو استخداـ القكة المسمحة بكاسطة دكلة ضد السيادة 
أك السبلمة اإلقميمية أك االستقبلؿ السياسي لدكلة أخرل أك بأية صكرة أخرل تتنافى مع ميثاؽ األمـ 

 .  2المتحدة
   مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح أف فعؿ العدكاف يتحقؽ باالستخداـ الغير مشركع لمقكات المسمحة 

لدكلة ضد دكلة أخرل مما يشكؿ مساس بسيادتيا كسبلمتيا اإلقميمية كاستقبلليا السياسي، كعمى ىذا 
 :األساس فإف فعؿ العدكاف يرتكز عمى مبدأيف

 المجكء إلى القكة المسمحة*

                                                           
 .38، ص ،المرجع السابؽعمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي-1
 .226فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، المرجع السابؽ، ص - 2
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    فالعدكاف يقـك أساسا عمى االستعانة بالقكة المسمحة التي تنطكم عمى العنؼ في عبلقة الدكلة 
بدكلة أخرل مما يؤثر عمى العبلقة الكدية بيف الدكلتيف، كيكفي المجكء إلى االستعانة بالقكة المسمحة 
لتحقؽ العدكاف سكاء تـ استخداميا أك لـ يتـ ذلؾ، لذلؾ يمكف أف يأخذ فعؿ العدكاف صكرة الحرب 

الفعمية سكاء تـ إعبلنيا أك لـ يتـ إعبلنيا، أك كانت في صكرة اشتباؾ بيف األطراؼ المتحاربة كىذا 
ىك فعؿ اليجـك أك في شكؿ اعتداء صادر مف طرؼ كاحد دكف أف يجد مقاكمة مف الطرؼ اآلخر 

، كمف تـ فإنو ال يمكف اعتبار أم فعؿ عمؿ عدكاني ما لـ يقترف 1كالذم يصطمح عميو بالغزك
 .باستعماؿ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ضد أخرل

 أف ينطكم فعؿ المجكء إلى القكات المسمحة عمى درجة كافية مف الخطكرة كالجسامة*
إف تعداد األفعاؿ التي حددتيا المادة الثالثة مف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كرد عمى سبيؿ 
المثاؿ ال الحصر إذ مف المتصكر حصكؿ أفعاؿ أخرل تككف مف الجسامة كالخطكرة كيككف أثرىا 
مباشر عمى السيادة كالسبلمة اإلقميمية كمف تـ فإنو يعيد إلى مجمس األمف تقدير ذلؾ، كما يؤكؿ 
ذلؾ إلى المحاكـ القضائية التي تتمتع بسمطة تقديرية كاسعة في مجاؿ تكييؼ األفعاؿ حكؿ ما إذا 

 : كانت تشكؿ عمؿ عدكاني مف عدمو، كتتمثميذه األعماؿ العدكانية في
 عسكرم احتبلؿالغزك كاليجـك بكاسطة القكات المسمحة إلحدل الدكؿ ضد إقميـ دكلة أخرل أك أم -

كلك كاف مؤقتا ينشأ عف ىذا الغزك أك اليجـك أك ضـ أم إقميـ دكلة أخرل كميا أـ جزئيا عف طريؽ 
.   القكةاستخداـ

الضرب بالقنابؿ بكاسطة القكات المسمحة لدكلة ما ضد إقميـ دكلة أخرل كاستعماؿ أية أسمحة - 
 . بكاسطة إحدل الدكؿ ضد دكلة أخرل

 .حصار مكانئ أك شكاطئ إحدل الدكؿ بكاسطة القكات المسمحة لدكلة أخرل- 
استخداـ القكات المسمحة إلحدل الدكؿ المكجكدة داخؿ إقميـ دكلة أخرل بمقتضى اتفاؽ مع ىذه - 

األخيرة خبلفا لمشركط الكاردة في ىذا االتفاؽ أك أم امتداد لكجكدىا في ىذا اإلقميـ بعد انقضاء مدة 
 .االتفاؽ

مكافقة إحدل الدكؿ عمى استخداـ إقميميا الذم كضعتو تحت تصرؼ دكلة أخرل في ارتكاب - 
 .العمؿ العدكاني بكاسطة ىذه األخيرة ضد دكلة ثالثة

                                                           
 .43، ص نفسوالمرجع ، عبد القادر القيكجي- 1
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إرساؿ العصابات أك الجماعات أك المرتزقة المسمحيف بكاسطة إحدل الدكؿ أك لحسابيا الرتكاب - 
أعماؿ القكة المسمحة ضد دكلة أخرل متى كانت ىذه األفعاؿ منطكية عمى قدر مف الجسامة يعادؿ 

 .    األفعاؿ المشار إلييا مف قبؿ
 أف يتـ المجكء إلى القكة المسمحة بطرؽ غير مشركعة* 

  إف عدـ مشركعية استخداـ القكة المسمحة مستمدة مف مخالفتيا لممبادئ المنصكص عمييا في 
القانكف الدكلي كأحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة، كقد أشارت المادة الثالثة مف قرار الجمعية العامة إلى أف 

فعؿ المبادأة باستعماؿ القكة ىك أحد أكجو البلمشركعية ألف الدكلة التي تسبؽ باستعماؿ القكة ضد 
، غير أنو كفي أحياف كثيرة يصعب 1دكلة أخرل تككف ىي المعتدية كباعتدائيا يتحقؽ فعؿ العدكاف

تحديد الدكؿ التي بدأت بالعدكاف عندما تتعدد األطراؼ المتحاربة، كمف تـ فإنو يتكجب االعتماد عمى 
طبيعة األفعاؿ المرتكبة كمدل خطكرتيا حتى يمكف تحديد العدكاف بصفة كاقعيةفاستعماؿ القكة يككف 
مشركعا إذا كاف بصدد الدفاع المشركع، أك بناء عمى طمب ىيئة األمـ المتحدة أك أحد أجيزتيا، أك 

 .    2في حالة الكفاح المسمح مف أجؿ تقرير المصير
 صفة الجاني* ب

 مكرر مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى أف فعؿ العدكاف مرتبط 8نصت المادة 
بصفة الجاني بحيث يككف في كضع يمكنو مف التحكـ في العمؿ السياسيأك العسكرم لمدكلة، كمف تـ 

يككف مدركا بالظركؼ الكاقعية التي ارتكبت فييا أفعاؿ العدكاف بما يتعارض مع ميثاؽ األمـ 
 .3المتحدة

 كقكع جريمة حرب االعتداء كالمساىمة في ارتكابيا* ج
نصت المحاكـ المؤقتة عمى ىذا العنصر كشرط أساسي لقياـ جريمة العدكاف منيا المادة السادسة مف 

ميثاؽ نكرمبكرغ التي نصت عمى جريمة حرب االعتداء كالتي تككف كفؽ المراحؿ التالية التدبير، 
التحضير، اإلشارة، كمباشرة الحرب أم شنيا أك متابعتيا أك إدارتيا، كما نصت الفقرة األخيرة مف 

نفس المادة عمى المسؤكلية الجنائية لمنفذم جريمة حرب االعتداء كالمديريف المنظميف، المحرضيف، 

                                                           
 .51-50عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 1
 . مف ميثاؽ األمـ المتحدة41-40-39نص المادة - 2
3

 .133صالمرجع السابؽ،بدر الديف محمد شبؿ، أركاف جريمة العدكاف في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية، -
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المتدخميف، الذيف شارككا في تجييز خطة عامة أك تنفيذىا، كىك ما أكدت عميو لجنة القانكف الدكلي 
عداد مشركع تقنيف عاـ عف الجرائـ الماسة بالسمـ كاألمف  . 1المكمفة بصياغة مبادئ نكرمبكرغ كا 

 الركف المعنكم لجريمة العدكاف: ثانيا
   تعتبر جريمة العدكاف مف الجرائـ المقصكدة، التي ال يمكف أف يتصكر ارتكاب فعؿ العدكاف بخطأ 

غير مقصكد، كمف تـ فإف القصد المطمكب ىك القصد العاـ المتككف مف العمـ بعناصر الجريمة 
بحيث يعمـ الجاني بأف فعؿ العدكاف غير مشركع كمف شأنو المساس بأمف الدكلة كاستقرارىا 

 .، أما إذا كاف الجاني ال يعمـ بظركؼ ارتكاب الفعؿ ينتفي القصد الجنائي لديو2السياسي
 مف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عمى ىذا الشرط بحيث نصت عمى 5   كقد أكدت المادة 

 ". ال يصمح تبريرا لمعدكاف أم اعتبار ميما كاف باعثو سياسيا أك اقتصاديا أك عسكريا:"3أنو
ف كانت جريمة العدكاف تقع     كيستكم أف يككف القصد مباشرا أك غير مباشر أك حتى احتماليا، كا 
في الغالب بقصد غير مباشر أك احتمالي، كما أف عبء اإلثبات بتكافر القصد الجنائي مف عدمو 

 .   4يقع عمى االدعاء العاـ كلكف يفترض قيامو لدل المعتدم إذا كاف ىك مف بدء بالعدكاف
 الركف الدكلي لجريمة العدكاف: ثالثا

إف جريمة العدكاف ىي جريمة دكلية طالما أنيا تنشأ بيف الدكؿ كتمثؿ عدكانا عمى مصمحة تيـ 
المجتمع الدكلي كأمف البشرية، فإذا تخمؼ الركف الدكلي ال تقع جريمة العدكاف كيظير ذلؾ بصفة 

 :5فعميو في األحكاؿ التالية
إذا قاـ ضابط لو رتبة عالية أك مكظؼ كبير دكف إذف السمطات المختصة في الدكلة أك بفعؿ *

عدكاف ضد دكلة أجنبية ففعؿ العدكاف في ىذه الحالة لـ يرتكب باسـ الدكلة أك بناء عمى خطة 
 .كضعتيا الدكلة

اشتباؾ القكات المسمحة لدكلة معينة مع أفراد أك مع شركة أك ىيئة أك جماعة مف األفراد ال يككنكف *
 .دكلة
 .مياجمة سفف قراصنة لدكلة معينة أك العكس* 

                                                           
1

 .55-53 ص السابؽ،المرجع ،عمي عبد القادر القيكجي،القانكف الدكلي الجنائي- 
2

 . كما بعدىا135 السابؽ، ص المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، المرجععبد اهلل سميماف، - 
 1974 المؤرخ في 3314 مف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 5المادة - 3
. 58 ص السابؽ،المرجع  القانكف الدكلي الجنائي،عمي عبد القادر القيكجي،- 4
5

. 176 ص  المرجع السابؽ،محمد صالح ركاف،- 
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إغارة عصابات مسمحة عمى قكات الدكلة أك العكس إذا كانت بغير إذف الدكلة التي تنتمي إلييا * 
 . العصابات الصغيرة

   فبل يشترط لقياـ الركف الدكلي أف تككف الدكلة أك الدكلة المعتدية أك الدكلة المعتدل عمييا دكال 
كاممة السيادة ألف جريمة العدكاف يمكف أف يتكقع ارتكابيا متى كقع فعؿ العدكاف مف قبؿ دكؿ ناقصة 

 .السيادة عمى دكؿ أخرل كاممة السيادة أك مف دكلة كاممة السيادة عمى دكلة ناقصة السيادة
 
 

فعالية المحكمة الجنائية الدكلية في تكفير الحماية لحقكؽ : الفصؿ الثاني
 اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة

نما تعكد جذكرىا إلى الماضي البعيد أيف النشأةإف فكرة كجكد قضاء جنائي دكلي ليست حديثة  ، كا 
 في ظميا حقكؽ كحريات األفراد كما صاحب ذلؾ مف تدمير انتيكتعرفت الشعكب حركبا دامية 

 .لؤلعياف كالممتمكات خاصة في مرحمة ما بعد الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية
 الجرائـ لفظاعة نظرا  إلى اليكـالصارخة شيد ليا التاريخ كال زاؿ المجتمع يذكرىااالنتياكاتىذه 

اإلنساف كحقكقو خصكصية مساس كبير ب مف ظمـ كقير كاإلنسانيةظميا كما عرفتو المرتكبة في 
 .األساسية

 مف انحطاط كبير، جرب المجتمع الدكلي  أماـ ىذا التطكر الجد صعب كما آلت إليو حقكؽ اإلنساف
آلية المحاكـ الجنائية مف أجؿ تكفير الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف، إال أف كؿ محكمة كانت ليا 

خصكصية مف حيث الظركؼ التي نشأت في ظميا أك مف حيث األطراؼ محؿ المتابعة كلعؿ 
محاكمات نكرمبكرغ كطككيك مف بيف أكثر المحاكمات إثارة ألف المجمكعة الدكلية قررت أنداؾ 
ضركرة إتباع سياسة العقاب مف أجؿ الحد مف تمؾ االنتياكات الصارخة التي مست األشخاص 

كاألمكاؿ عمى حد السكاء، كرغـ اإلضافات التي منحتيا ىاتيف المحكمتيف لمقضاء كالقانكنالجنائي 
الدكلي إال أف النقائص التي اعترتيا أثرت عمى بقائيا كديمكمتيا األمر الذم دفع بالمجتمع الدكلي 

 نزاعاتمسمحةمرة أخرل البحث عف بديؿ ليا إال أنو كفي ىذه المرة صاحب إنشاء المحاكمات كجكد 
 فكانت النزاعات التي عرفتيا البكسنة كاليرسؾ ،ليا طابع داخمي كانت أكثر انتياؾ مف سابقتيا

كالتطيير العرقي الذم عايشو شعبيا أكثر دافع لتشريد المدنييف األبرياء أك اإلبادة التي عرفيا إقميـ 
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ركاندا في مرحمة التسعينات كالذم ال زاؿ التاريخ يذكره مف أكثر الجرائـ شراسة كأثقميا مف حيث 
الضحايا، فكانت محاكمات يكغسبلفيا السابقة كركاندا السبيؿ الكحيد لمنجاة مف ىذا الشبح القاتبللذم 

ال يعرؼ اإلنسانية كال يحتـر القكاعد المعمكؿ بيا أثناء النزاعات المسمحة، فخصكصية ىاتاف 
المحكمتاف جعمتيما تعتبراف مف بيف المحاكمات التي أقرت مبادئ كاف ليا الدكر الفعاؿ في تطكير 
القانكف الدكلي الجنائي كالقضاء الدكلي عمى حد السكاء فمجدت مبدأ المسؤكلية الجنائية، كاعتبرت 

 .الصفة الرسمية مبرر غير معترؼ بو لمتيرب منيا
   إال أف ذلؾ لـ يمنع مف زكاليا لسبب كاحد يتمثؿ في أف كؿ محاكمة كانت تساير الظركؼ التي 

 تفعؿ حماية  قضائية فكر المجتمع الدكلي في ضركرة إيجاد آليةأنتجتيا ليذا لـ يحكـ ليا بالبقاء، لذا
كدائمة تسند ليا ميمة محاربة كؿ مف يرتكب جنائيا كفؽ منظكمة قانكنية عالمية  اإلنساف حقكؽ

 المحكمة الجنائية جرائـ في حؽ اإلنسانية كتتخذ مف العقاب ككسيمة رادعة لذلؾ، كبالفعؿ نشأت
كالمسؤكلية في سبيؿ تكفير الحماية الجنائية  كتكرس مبدأ العقاب  الدائمة بعد جيد كبير لتفعؿالدكلية

 .لمفرد، كما ساىمت المحاكـ المدكلة في تعزيز ىذه الحماية
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المحاكـ المؤقتة في حماية حقكؽ اإلنساف ةمساىـ: المبحث األكؿ
خمفت الحرب العالمية الثانية خسائر مادية كبشرية لـ تشيدىا البشرية مف حيث البشاعة التي طالت 

 فمنيـ الشيكخ كاألطفاؿ كالنساء، كلـ تحتـر فييا قكاعد كمبادئ الحرب استثناءجميع الفئات دكف 
 فييا األسمحة الفتاكة، لذلؾ أقر الرأم العاـ العالمي نتيجة ىذه استعممتالمعترؼ بيا دكليا بؿ 

ف كانت مؤقتة إال أف ذلؾ ال ظكفؽ مفالجرائـ األحداث متابعة مرتكبي ىذه  كمة قضائية عسكرية كا 
 كلمعرفة مدل مساىمة ،1ينقص مف فاعميتيا كدكرىا في تفعيؿ مبدأ الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف

: ىذه المحاكـ في تكفير الحماية الجنائية نتعرض إلييا بالتفصيؿ مف خبلؿ المطالب التالية
 "كرمبركرغ كطككيكف"المحاكـ العسكرية المؤقتة : المطمب األكؿ

ضركرة متابعة مرتكبي جرائـ الحرب في حالة نجاحيـ بنادل الحمفاء قبؿ نياية الحرب العالمية الثانية 
 بيف كؿ مف بمجيكا 13/1/1942  بتاريخ"ساف جيمس باالس"كىك ما أكدتو ىذه الدكؿ في تصريح 

كتشيككسمكفاكيا، فرنسا، الياباف، لكسمبكرغ، ىكلندا، النركيج، بكلندا، يكغسبلفيا، كما حضر مندكبكف 
، األمريكية الصيفعف بريطانيا، أستراليا، كندا، اليند، نيكزلندا، جنكب إفريقيا، الكاليات المتحدة 

 السكفياتي، كقد أصدرت ىذه الدكؿ التصريح مؤكدة مف خبللو عمى ضركرة تقديـ المسؤكليف االتحاد
أكدكا عمى ضركرة محاكمة كعف الجرائـ المرتكبة أثناء الحرب كمتابعتيـ أماـ محاكـ جنائية خاصة

.  2المسؤكليف عف ىذه األفعاؿ
                                                           

خالد بف عبد اهلل الغامدم، معكقات تطبيؽ القانكف الدكلي الجنائي أماـ المحكمة الجنائية الدكلية، أطركحة - 1
. 45، ص 2013، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، سنة دكتكراه

دراسة في المصادر كاآلليات النظرية "محمد بدر الديف شبؿ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية - 2
. 217، ص 2011، دار الثقافة لمنشر التكزيع، الجزائر، ط"كالممارسة العممية

تـ تشكيؿ لجنة خاصة تنظر في جرائـ الحرب المرتكبة كتتككف ىذه المجنة " ساف جيمس باالس"بمقتضى تصريح  - 
". لجنة األمـ لمتحدة لجرائـ الحرب" دكلة ممثمة بأعضاء عنيا كأطمؽ عمييا 27مف 
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 مع بريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية تصريح مكسكك باالشتراؾ السكفياتياالتحاد كما أصدر 
 نددكا مف خبللو باألعماؿ البلإنسانية التي يرتكبيا األلماف في حؽ المدنييف 30/10/1943بتاريخ 

كأعمنكا عزميـ عمى معاقبة ىؤالء المسؤكليف كفؽ إجراءات قانكنية محددة كقسمكا المجرميف إلى 
: فئتيف

 جرائـ عمى إقميـ دكلة معينة فيحاكمكا كفؽ قانكف تمؾ الدكلة حتى كلك تـ ارتكبكافئة المجرميف الذيف *
. القبض عمييـ في إقميـ دكلة أخرل

فئة المجرميف الكبار الذيف ليس لجرائميـ أم تحديد جغرافي كشممت آثار أفعاليـ أكثر مف دكلة *
.  1حميفة، فيتـ متابعتيـ طبقا لقرار الدكلة الحميفة

 قادة الدكؿ الثبلث الكبرل في لندف مف أجؿ اجتمعمندكبك كعندما بدأت بكادر اليزيمة األلمانية 
 تبني القرار األمريكي الذم االجتماعاتالتشاكر عما يجب فعمو إزاء عدكىـ النازم، كنتج عف ىذه 

 كالردع لممجرميف أماـ االنتقاـالذم جاء فيو التأكيد عمى فكرة " ركبرت جاكسكف"تقدـ بو الرئيس 
محاكـ قانكنية، كما أشار التقرير إلى فكرة أف القكاعد القانكنية ليست مطبقة عمى األلماف فحسب بؿ 

. ىي قكاعد عامة قابمة لمتطبيؽ عمى كؿ مف يرتكب جرائـ تيدد السمـ العالمي
المحكمة العسكرية الدكلية لنكرمبكرغ : الفرع األكؿ

 الحمفاء عمى إنشاء اتفؽتعد المحكمة العسكرية نكرمبكرغ حصيمة االجتماع الذم كقع في يالطا، أيف 
قكاعد مخالفةؿ مف جرائـ ارتكبكه األلماف عما فمسؤكلياؿمحكمة عسكرية دكلية مف أجؿ متابعة كبار 

كبعد مناقشات عديدة خرج المؤتمركف بفكرة تقسيـ الجرائـ إلى أربعة طكائؼ، جرائـ ، كمبادئ الحرب
 أم جريمة مف الجرائـ السابقة، الرتكابحرب، جرائـ ضد السبلـ، الجرائـ ضد اإلنسانية، المؤامرة 

 .2كما تـ التأكيد عمى متابعة كبارالقادة األلماف كالمسؤكليف عف ىذه الجرائـ

                                                                                                                                                                             

عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر - 
. 79، ص 2015ط كالتكزيع، الجزائر، 

، ديكاف المطبكعات الجامعية "مرتكبي الجرائـ ضد اإلنسانيةة معاقب"عبد القادر بقيرات، العدالة الدكلية الجنائية - 1
. 29-28، ص 2007الجزائر، 

 السكفياتي بزعامة ستاليف كبيف بريطانيا بزعامة تشرشؿ االتحادبيف 1945  فيفرم11-3بتاريخ  يالطا انعقداتفاؽ-2
 في مدينة يالطا السكفياتية الكاقعة عمى سكاحؿ االتفاقيةكالكاليات المتحدة األمريكية بزعامة ركزفمت، ككقعت ىذه 

، مف أجؿ االتفاؽ عمى تكثيؼ الجيكد لمتابعة الكفاح ضد األلماف كما 11/02/1945إلى 4البحر األسكد مف 
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 بيف 1945/ 8/8 لندف المنعقد بتاريخ اتفاؽإال أف إنشاء المحكمة العسكرية بصفة فعمية كاف بمكجب 
 19 إلييـ انضمت السكفياتي، فرنسا، بريطانيا تـ االتحادممثمي حككمات الكاليات المتحدة األمريكية، 

 عمى إنشاء محكمة عسكرية دكلية بعد مشاكرات مع مجمس الرقابة االتفاقيةدكلة حميفة، حيث نصت 
عمى ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب الذيف ليس لجرائميـ أم تحديد جغرافي سكاء بصفتيـ متيميف 

عمى ضركرة االتفاقية مف نفس 2 المادة حيث نصتأك بصفتيـ أعضاء في منظمات أك ىيئات، 
:  عمى النحك التالياالتفاقيةتسميـ كبار المجرميف مف قبؿ الدكؿ المكقعة عمى ىذه 

 التدابير الضركرية لتأميف حقكؽ كبار مجرمي الحرب المكجكديف في اتخاذيجب عمى الدكؿ المكقعة "
قبضتيا كالذيف يجب أف يحاكمكا أماـ المحاكـ العسكرية الدكلية لمتحقيؽ كالمحاكمة كما يجب عمييا 

أيضا بذؿ كؿ جيكدىا لتأميف حضكر كبار المجرميف الذيف ال يتكاجدكف عمى إقميميا لمتحقيؽ 
. 1"كالمحاكمة أمامالمحاكـ العسكرية الدكلية

 التدابير االتفاقيةاتخاذ عمى أنو يجب عمى الدكؿ المكقعة عمى االتفاقية المادة الثالثة مف أكدتكما 
البلزمة مف شأنيا تأميف حضكر كبار المجرميف الذيف اليتكاجدكف عمى إقميميا لمتحقيؽ كالمحاكمة 

. 2"أماـ المحكمة العسكرية الدكلية
أجيزة المحكمة كتشكيالتيا : أكال

خاصة جاءت مف أجؿ تغطية ظرؼ محدد كىك تصفية ما نجـ عف ىيئةتعتبر محكمة نكرمبكرغ
 مف جرائـ، كتعد ىذه المحاكمة سابقة في تطكر اقترفكهالحرب العالمية الثانية كمحاسبة مرتكبييا عما 

القضاء الدكلي الجنائي، لذلؾ البد مف تسميط الضكء عمى مجريات ىذه المحاكمة مف خبلؿ معرفة 
.  في النظر بتمؾ الجرائـاختصاصياتشكيمتيا، كمدل 

                                                                                                                                                                             

تضمف ضركرة محاكمة المجرميف النازييف الذيف لـ يرد ليـ ذكر في مؤتمر مكسكك كىـ أعضاء المنظمات النازية 
 : كقد تضمنت ما يميكفرقة الصداـ كىيئة زعماء الحزب النازم التي يترأسيا ىتمر

 .محاكمة النازييف أماـ محكمة دكلية عسكرية* 
محاكمة األشخاص اآلخريف مف غير الزمرة السابقة أماـ محاكـ الدكؿ التي احتمت ألمانيا كىي محاكـ الحمفاء * 

 .المنتصريف الذيف تقاسمكا احتبلؿ األراضي األلمانية
 المحكمة الجنائية الدكلية بالنظر في الجرائـ ضد اإلنسانية، دار آمنة لمنشر اختصاصسمكاف عمي الكسار، - 

. 49، ص 2014كالتكزيع، عماف، طبعة 
. 33، ص السابؽعمي يكسؼ الشكرم، المرجع - 1
، إعداد شريؼ "المحكمة الجنائية الدكلية المكاءمات الدستكرية كالتشريعية"صبلح الديف عامر، مفيـك جرائـ الحرب - 2

.  133، ص 2006ط عتمـ، مطبكعات الصميب األحمر، 
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تتألؼ محكمة نكرمبكرغ مف ىيئة قضائيةمككنة مف أربعة قضاة أصمييف يتـ تعيينيـ مف طرؼ الدكؿ 
 مف الئحة 2حسب ما نصت عميو المادة احتياطييف  لندف يساعدىـ أربع قضاة اتفاقيةالمكقعة عمى 

 أما ،1 محؿ العضك األصمي عند غيابو ألم سبب كافاالحتياطينكرمبكرغ، عمى أف يحؿ العضك 
بالنسبة لمرد فإف النظاـ األساسي لممحكمة العسكرية نكرمبكرغ فمـ يحدد ذلؾ سكاء كاف الرد كاردا عمى 

. 2المحكمة أـ عمى القضاة أك مف المدعي العاـ أك مف المتيميف أنفسيـ
أحكاميا باألغمبية المطمقة كفي حالة تساكم األصكات يرجح العسكرية نكرمبكرغ تصدر المحكمة 

.  3الجانب الذم يؤيده الرئيس
 الحمفاء عمى أف تككف طبيعة المحكمة عسكرية حتى يتجنكا كقكع أم نزاع حكؿ النظر في اتفؽكقد 

القضايا المعركضة عمييا بصفة قضائية أك عسكرية، كمف جية أخرل عدـ تقيدىا بمبدأ 
اإلقميميةبالنسبة لمجرائـ المحالة عمييا ماداـ الفاعؿ مرتكب لفعؿ يعد جريمة كفؽ ما ينص عميو 

. 4القانكف
كما تظير الطبيعة العسكرية لممحكمة مف خبلؿ الجمسات التي كانت تنعقد في مقر قصر العدؿ لدل 

نكرمبكرغ، كىذا تبعا لما آلت إليو المحاكـ العسكرية مف دمار جراء قصؼ الحمفاء خبلؿ الحرب 
. 5العالمية الثانية
ممثؿ الحككمة الفرنسية أف سبب تشكيؿ ىذه المحكمة يعكد إلى نكع القضايا " فابير"كقد أكد الفقيو 

 كالتحقيؽ فقد لبلدعاءأما بالنسبة ،  محاكـ مؤقتة فرضتيا ظركؼ معينةباعتبارىاالمعنية بمتابعتيا 
                                                           

عبد الكريـ عكض خميفة، القانكف الدكلي اإلنساني مع اإلشارة إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، دار الجامعة - 1
 119، ص 2001الجديدة، ط 

. 116 ص 2012 الجزائر، ط ،دار الخمدكنية، ىشاـ محمد فريجة، القضاء الدكلي الجنائي كحقكؽ اإلنساف- 2
، دار النيضة العربية، 1 تاريخو كتطبيقاتو كمشركعاتو، طحسنيف إبراىيـ صالح عبيد، القضاء الدكلي الجنائي- 3

. 85، ص1977القاىرة، 
فرنسيس "ممثؿ عف فرنسا، األستاذ " ركبير فالكك"كنائبو " دكنديو دم فابر"القضاة المككنيف لممحكمة ىـ الفقيو - 

ممثؿ عف " المكرد بيركت"كنائبو " لكرانس"ممثؿ عف الكاليات المتحدة األمريكية، المكرد " جكف باركر"كنائبو " بيدؿ
ة سا رئ"لكرانس"م نجميز القاضي اإلكلىت،عمى أف معف ركسيا" فكلشككؼ"كنائبو الجنراؿ " كتشفنيؾ"بريطانيا، الجنراؿ 

 .المحكمة
عمي يكسؼ الشكرم، الخصائص المشتركة لممحاكـ الجنائية الدكلية المؤقتة، مجمة المختار لمعمـك اإلنسانية جامعة - 

 .16، ص 2006عمر المختار، العدد الثالث، سنة 
. 85-84، ص  المرجع نفسوحسنيف إبراىيـ صالح عبيد،- 4
 .91عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص - 5
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مراحؿ التي تسرم عمييا اؿأنشأت الدكؿ الكبرل لجنة لمتحقيؽ كالمبلحقة حددت مياميا بحسب 
: 1تختص بما يمي:"  مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى أف14الدعكل طبقا لنص المادة 

. إقرار خطة لتكزيع العمؿ بيف ممثمي النيابة العامة-
. حصر كتحديد كبار مجرمي الحرب الذيف يجب إحالتيـ أما المحكمة العسكرية- 
.  كالكثائؽ الممحقة بيااالتياـالتصديؽ عمى كرقة - 
. طمب إجراء المحاكمة متى أصبحت الدعكل جاىزة- 
 مف البلئحة كتقديمو 13كضع مشركع بقكاعد اإلجراءات التي تتبعيا المحكمة تقيدا بالمادة - 

".  فقة عميو مع تعديمو أك بدكف تعديمو أك رفضوالممحكمة لممك
لجنة بالبحث اؿتقـك :"  مف البلئحة فقد حددت مياـ المجنة قبؿ كأثناء المحاكمة كما يمي15أما المادة 

. أثناىاكالتحرم عمى األدلة الضركرية كجمعيا كفحصيا كتقديميا قبؿ مباشرة المحاكمة أك 
 . كتقديمو لممصادقةاالتياـإعادة تقرير  -
 تمييديا أك أكليا ككذلؾ سماع الشيكد الذيف يككف سماعيـ ضركريا استجكابا المتيـ باستجكابالقياـ  -

 .بصفة تمييدية أك أكلية
 .تمثيؿ النيابة العامة أثناء المحاكمة كممارسة كظيفة االدعاء العاـ أماميا -
عداد الدعكل كمتابعتيا -  . 2"القياـ بعمؿ يبدك ليـ ضركريا لتييئة كا 

 أكتشؼإذا ما :" عمى أنو مف نفس البلئحة29أما مياـ المجنة أثناء المحاكمة فقد نصت عمييا المادة 
انة أحد المتيميف كالحكـ عميو أدلة جديدة مف شأنيا أف تشكؿ تيمة دمجمس الرقابة عمى ألمانيا بعد إ

لجنة االدعاء " أم 14جديدة ضد المتيـ فيتـ إرساليا إلى المجنة المنصكص عمييا في المادة 
". ، حتى تحدد اإلجراءات المناسبة لتحقيؽ العدالة الدكلية الجنائية"كالتحقيؽ

  أما في المجاؿ اإلدارم فأنشأت ىيئة إدارية مف قبؿ المدعيف تـ عرضيا ضمف قكاعد اإلجراءات 
، كتضـ ىذه الييئة األميف 3عمى المحكمة مف أجؿ المكافقة عمييا كقد أشارت إلى ذلؾ القاعدة الثامنة

العاـ الذم تعينو المحكمة يشرؼ عمى الجياز اإلدارم بيايعاكنو أربعة مساعديف إضافة إلى أمناء 
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سر القضاة كمراقب عاـ لممحكمة ككتاب المحاضر كحجاب، كما تتشكؿ الييئة مف مكظفكف مكمفكف 
.   1بالترجمة الفكرية كمكاتب اإلعبلـ كالصحافة كآخر لمزيارات

مف حيث سكاء  الدكؿ الكبرل ىا مشكمة مف ممثميأف مف خبلؿ دراسة تشكيمة المحكمة  مف المبلحظ
تعييف أعضاء الييئة اإلدارية التي كانت تشكيمتيا مف رعاياىا رغـ أف الئحة المحكمة لـ تشر إلى 

، األمر الذم يؤكد أف المحكمة تفتقر إلى الشفافية كركح المساكاة مما قد يؤثر عمى حماية 2ذلؾ
.   حقكؽ المتيميف أماـ المحكمة

 المحكمة العسكرية نكرمبكرغ اختصاص: ثانيا
 كالية المحكمة لمنظر في القضايا المحالة إلييا طبقا لمقانكف، كقد قررت الئحة باالختصاصيقصد 

 المحكمة يتحدد بمحاكمة كمعاقبة كبار مجرمي الحرب اختصاص عمى أف 6المحكمة في المادة 
 النكعي بصفة فردية أك بكصفيـ اختصاصيا جرائـ تدخؿ في ارتكبكاكمتابعة جميع األشخاص الذيف 

. 3أعضاء في منظمات
 نكعي بحسب نكعية الجرائـ التي يحددىا النظاـ األساسي اختصاص المحكمة إلى اختصاصكيتنكع 

 كاختصاص شخصي يككف بالنسبة لؤلفراد محؿ المسؤكلية الجنائية الدكليةكاختصاصلممحكمة، 
ليـ المعينة بحسب امكاني يتحدد بكالية المحكمة عمى األفعاؿ التي تقع في إقميـ أك مجمكعة مف األؽ

. 4 القكاعد القانكنيةما تحدده
 النكعي االختصاص* أ

 النكعي حسب نكعية الجرائـ التي تككف المحكمة مختصة فييا كتتمثؿ ىذه الجرائـ االختصاصيتحدد 
: في
 جرائـ الحرب* أ

 صارخ لقكانيف الحرب كعاداتيا كىي محددة عمى سبيؿ المثاؿ ال انتياؾتشمؿ األفعاؿ التي تعتبر 
بعاد السكاف المدنييف في األقاليـ المحتمة بقصد  الحصر في أفعاؿ القتؿ العمد، سكء المعاممة كا 
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كالتقتيؿ كغيرىا مف األفعاؿ، كعمى إثر ىذه األفعاؿ تـ ر إكراىيـ عمى العمؿ أك ألم غرض آخ
. 1ظيكر العديد مف القكاعد المنظمة لمحرب

 جرائـ ضد اإلنسانيةاؿ* ب
 التي ترتكب في حؽ المدنييف ألسباب محددة كاالضطياد كاإلبعاد كاالسترقاؽتشمؿ أفعاؿ اإلبادة 

. 2 مف ميثاؽ محكمة نكرمبكرغ6، حسب ما نصت عميو المادة أثنيةسمفا سياسية أك عنصرية أك 
 الجرائـ ضد السالـ* ج

 أك حرب مخالفة لممعاىدات الدكلية اعتداء تشمؿ أفعاؿ التدبير أك التحضير أك إثارة أك مباشرة حرب 
 ارتكاب أك الضمانات كالمكاثيؽ الدكلية، ككذا المساىمة في خطة عامة أك مؤامرة بقصد االتفاقياتأك 

 كاإلشكاالت القانكنية االنتقادات، كقد تعرضت ىذه الفئة مف الجرائـ إلى العديد مف 3ىذه األفعاؿ
 :4منيا
 . عدـ كضكح مفيـك الحرب العدكانية-
 . ىذه الجرائـالرتكابصعكبة التكييؼ بالنسبة لفعؿ التآمر - 
 . صعكبة تحديد المسؤكلية الجنائية الدكلية فييا-
 الشخصي االختصاص* ب

 المحكمة بمتابعة األشخاص المجرميف بصفتيـ فاعميف اختصاصنصت الئحة نكرمبكرغ عمى 
أصمييف أك مساىميف أك محرضيف أك حتى مشاركيف، كسكاء كاف الفاعميف فييا قادة عسكرييف أك 

كىك الدفع الذم أثاره دفاع جرائـ المحددة في القانكف األساسي لممحكمةارتكبكااؿ ما دامكا 5مرؤكسيف
:"  ذلؾ ألف نظاميا األساسي ينص عمىرفضتالمتيميف أثناء محاكمات نكرمبكرغ، غير أف المحكمة 
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 ارتكبكاالمحكمة تختص بمتابعة كعقاب كؿ األشخاص الذيف "  مف الئحة نكرمبكرغ عمى أف6نصت المادة - 5

الجرائـ :  إلييـ لحساب دكؿ المحكر إحدل الجرائـ التاليةالمسندةشخصيا أك بصفتيـ أعضاء في منظمات األعماؿ 
". ضد السبلـ، جرائـ الحرب، الجرائـ ضد اإلنسانية



 
 

369 
 

 شخصيا أك بصفتيـ أعضاء في ارتكبكاالذيف  األشخاص لًعقاب كتختص المحكمة بمحاكمة 
. 1......."منظمات أثناء عمميـ لحساب دكؿ المحكر األكركبي الجرائـ التالية

 التي نصت عمى أف 7كقد بررت محكمة نكرمبكرغ فكرة مسؤكلية الرئيس الجنائية في حيثيات المادة 
المتيميف الرسمييف سكاء كانكا رؤساء دكلة أك مف كبار المكظفيف فإف ذلؾ ال يعفييـ مف المساءلة كال 

يعتبر ظرؼ مخفؼ لمعقكبة، عمى أساس أنو ال يمكف معاقبة المرؤكسيف الذيف ينفذكف األكامر 
 .2الرئاسية كيعفى الرئيس الذم دبر كأمر بارتكاب ىذه الجرائـ

 عمى إقميميا األفعاؿ المجرمة أك أماـ ارتكبكا أما المتيميف اآلخريف فيحاكمكا إما أماـ محاكـ التي 
ذلؾ أف الصفة الرسمية لممتيميف ال تؤثر عمى مسؤكليتيـ ،3محاكـ االحتبلؿ أك المحاكـ األلمانية

قد تككف التي تنفيذ األكامر الرئاسية  ؾ،4تعد عذرا أك سببا لتخفيؼ العقكبة أك اإلعفاء منياكالجنائية 
 مف النظاـ 8كىك ما نصت المادة ،5 العقكبة إذا رأت المحكمة في ذلؾ تحقيؽ لمعدالةؼمؼسببا لتح

ال يعد سببا معفيا مف المسؤكلية دفاع المتيـ بأنو كاف يعمؿ بناءا عمى :" األساسي لممحكمة بقكليا
نما يعتبر ىذا سببا مخففا لمعقكبة إذا رأت  تعميمات حككمتو، أك بناء عمى أكامر رئيسو األعمى كا 

كبغض النظر عف محاكمة األشخاص الطبيعييف أماـ المحكمة 6،"المحكمة أف العدالة تقتضي ذلؾ
 حؽ محاكمة المنظمات التي كاف المتيمكف ينتمكف إلييا 9منحت الئحة نكرمبكرغ بمكجب المادة 

 .7كمنظمات إجرامية
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ذا قررت المحكمة أف منظمة أك ىيئة ذات طبيعة إجرامية يككف لمسمطات المختصة التي كقع الفعؿ  كا 
اإلجرامي في دائرتيا أف تحيؿ أم شخص أماـ المحاكـ الكطنية أك العسكرية أك حتى محاكـ 

كقد تـ إخفاء ،1 ال تقبؿ المناقشةثابتة إلى ىذه الييئة ألف الصفة اإلجرامية النتمائواالحتبلؿ نظرا 
العديد مف المنظمات األلمانية التي ليا دكر إيجابي في القياـ باألعماؿ اإلجرامية أثناء الحربكمجمس 

منظمة "، "منظمة العفك شابك"، "ىيئة قيادة الحزب النازم"، "الرايخ األلماني"الكزراء أك ىيئة أركاف 
. 2 كىيئة األركاف العامة باإلضافة إلى منظمات أخرل"األنس دم أكك

  كقكاعد اإلثباتإجراءاتالمحاكمة: ثالثا
 مف الئحة نكرمبكرغ اإلجراءات الكاجب إتباعيا أماـ المحكمة كمنحت 13تضمنت المادة 

 لمنيابة العامة فيما يتعمؽ باإلجراءات التفصيمية، إال أف محكمة نكرمبكرغ تعد أكؿ سابقة االختصاص
 النيابة العامة لدكؿ التحالؼ يقركف بقاعدة جكاز ممثمك األمر الذم جعؿ ،في القضاء الدكلي الجنائي

 أك تعديؿ أم قاعدة مف قكاعد اإلجراءات بما يساير األكضاع الراىنة دكف أف يتعارض ذلؾ استبعاد
.  3مع نصكص البلئحة

 لذلؾ نصت ،االتيامي الذم يقكـ عمى مبدأ النظاـ األنجمكسكسكني   كما أف المحكمة تبنت النظاـ 
 مف البلئحة عمى أف تضع المحكمة قكاعد اإلجراءات المتبعة أماميا عمى أال تتعارض ىذه 13المادة 

 اإلثباتشاىد  فإف  كالشيادةكاالستجكاب التحقيؽ األخيرة مع نصكص البلئحة، أما في مجاؿ
 فقرة 24 طبقا لما تنص عميو المادة يستجكب مف قبؿ النيابة العامةثـ مف طرؼ محاـ الدفاع أك أكثر

،أما شاىد الدفاع فيستجكب مف قبؿ محامي المتيـ الذم تقدـ بطمب مف الئحة المحكمة" ز"
.  4، ثـ مف قبؿ ممثؿ النيابة العامة كممثمي دفاع اآلخريفاستجكابو
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 مف الئحة نكرمبكرغ عمى أف المحكمة تستطيع أثناء نظر الدعاكل المقامة عمى عضك في ىيئة أك 9نصت المادة - 
منظمة ما أف تقرر بمناسبة كؿ فعؿ يمكف أف يعتبر ىذا الفرد مسؤكال عنو ىذه الييئة أك المنظمة التي ينتمي إلييا 

". منظمة إجرامية
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 فتسأؿ المحكمة كؿ مف االدعاء كالدفاع عف مضمكف األدلة التي يكدكف اإلثبات أما عف أدلة 
تقديميا لتصدر فيما بعد قرارىا حكؿ مدل قبمكىا مف عدمو ليتـ بعد ذلؾ سماع شيكد الطرفيف كتقديـ 
.   1األدلة كالحجج، كيحؽ لممحكمة تكجيو األسئمة ألم طرؼ في الدعكل متى كاف ذلؾ لتحقيؽ العدالة

أشارت الئحة نكرمبكرغ إلى بعض الضمانات القضائية مف خبلؿ اإلجراءات الكاجب إتباعيا أماـ كقد 
المحكمة، كمف بيف ىذه اإلجراءات حؽ المتيـ في تككيؿ محامي لمدفاع عنو مع كجكب إحاطتو 

بالتيـ المنسكبة إليو ككذا األدلة المكجكدة كذلؾ قبؿ محاكمتو بفترة كافية كبالمغة التي يفيميا، كما 
 مكجو ادعاء أم لممتيـ الحؽ في طرح األسئمة عمى الشيكد الذيف تقدميـ ىيئة االتياـ، كالحؽ فيتفنيد

 .2إليو كتقديـ األدلة التي تبرر مكقفو مف ذلؾ، سكاء تـ ذلؾ مف تمقاء نفسو أك عف طريؽ محاميو
    تعد ىذه الضمانات غير كافية لممتيميف خاصة فيما يتعمؽ باإلجراءات السابقة عف المحاكمة 

ذلؾ أف المتيميف تـ إحالتيـ مباشرة أماـ المحكمة العسكرية دكف أف يككف ىناؾ تحقيؽ ابتدائي كلعؿ 
تبرير ذلؾ راجع إلى طبيعة المحكمة كظركؼ إنشائيا، إال أنو كرغـ ذلؾ فإف ىذه المبررات تنعكس 
سمبا عمى حماية حقكؽ اإلنساف، لعدـ تكفرىا عمى االستقبللية التامة لقضاتيا مف جية كعدـ تقديـ 

 .تعكيض لمضحايا مف جية أخرل
 ىا كغمكض لذلؾ لـ يكف أماـاختبلؼ أما عف القانكف الكاجب التطبيؽ أماـ المحكمة فكاف محؿ 

إما ممارسة السمطة التحكيمية فيما يتعمؽ بالقضايا المحالة ،  عمى أحد األسمكبيفاالعتمادسكل 
 القانكف باعتباره القانكف الجنائي األلماني استبعادالمجكء إلى القياس خاصة بعد ا، أك عميو

.  3الشخصي
   فمف حيث القانكف الكاجب التطبيؽ أماـ المحكمة فإف يعكس بصفة صريحة أىداؼ المحكمة التي 

تعكس الطابع االنتقامي لمحمفاء دكف األخذ بعيف االعتبار حقكؽ المتيميف بصفة خاصة كحقكؽ 
 .اإلنساف بصفة عامة

 في مدينة نكرمبكرغ بألمانيا رغـ أف 20/11/1945بتاريخأكلى جمساتمحكمة نكرمبكرغ     كانت 
تـ  أيف البلئحة نصت في المادة الثانية كالعشركف عمى أف يككف مقرىا الرئيسي في مدينة برليف
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 اإلجراءات أحكاما باإلدانة أك استكماؿ المحكمة بعد أصدرت مف كبار زعماء النازية، ك24محاكمة 
 أك قتمكا قبؿ انتحركابعض المتيميف كنفت التيـ عف آخريف أما ىتمر كمساعديو فقد ؿبالبراءة

. 1المحاكمات
عمى الحكـ بالبراءة أما المتيميف الباقييف فتـ " فراترفكف بابف"ك" فريشتوىانز " كما حصؿ كؿ مف 

كيجكز لممحكمة باإلضافة إلى العقكبة ، 1 سنة20إلى 10الحكـ عمييـ بالسجف لمدة تتراكح ما بيف 

                                                           
. 132 ص السابؽ،ىشاـ محمد فريجة، المرجع - 1

 كخطط لبلعتقاؿالذم يعتبر أكؿ مف أكجد معسكر " جكرنج"أصدرت المحكمة أحكاما باإلعداـ ضد كؿ مف - 
 باستخداـلمعمميات التي قاـ بيا الجيش األلماني، كقاد سبلح الطيراف أثناء اليجـك عمى بكلندا كما أعطى اإلذف 

 السكفياتي، كجيت لو المحكمة المسؤكلية عف الجرائـ التي االتحادت النيب كالسمب ضد االعماؿ كعبيد كخطط لعممي
 في انتحر ساعات مف تنفيذه إذ 3 أف يفمت مف العقاب قبؿ أستطاع كأصدرت بشأنو حكما باإلعداـ إال أنو ارتكبيا

. زنزانتو بكاسطة السـ
 كما شارؾ في العمميات العدكانية التي قاـ بيا 1938خطط لمعدكاف ضد تشيككسمكفاكيا بداية مف مارس : رينتركب-

.  السكفياتي تـ الحكـ عميو باإلعداـ شنقااالتحاد عمى النمساحتى غزك االستيبلءالجيش األلماني منذ 
نياء العماؿ العبيد كقد تجاكز عددىـ : ركؿاس-  مبلييف كمات الكثير منيـ في أسكء الظركؼ 5شارؾ بعزؿ كا 

دافع عف نفسو باالستناد إلى األكامر العميا الكاجبة الطاعة كىك ما يتنافى : جكدؿ.- كالمعاناة الكحشية كاأللـ الشديد
 . مف ميثاؽ نكرمبكرغ فقد شارؾ في العديد مف الجرائـ التي ال يتكقع ارتكابيا مف إنساف8مع المادة 

شارؾ في المكيدة التي صنعيا الحزب النازم إلتماـ إحتبلؿ النمسا، كأثناء تكليو منصب مفكض : سايس إنكارت- 
لمرايخ قاـ بأعماؿ الفزع كالرعب لتأكيد االحتبلؿ األلماني كشارؾ في قتؿ الرىائف مف أجؿ القضاء عمى المقاكمة في 

رساؿ الباقيف إلى المعسكرات  .ىذه الببلد كا 
قاـ بتكقيع األكامر اإلدارية الخاصة بالقكات المسمحة األلمانية لتحقيؽ غزك بكلندا، كما أصدر تعميماتو بقتؿ : كايتؿ- 

 .الشيكعييف فتـ الحكـ عميو باإلعداـ شنقا
تكرط في برنامج كاسع مف جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية كالمعاممة القاسية ألسرل الحرب ككؿ :  كالتنيركنر-

" الجستابك"شخص معادم لمنظاـ األلماني ككانت أكامره تقتضي بإعداـ فصائؿ الفدائييف بعد استجكابيـ في منظمة 
 .التي كاف يديرىا كقد بمغ عدد القتمى في المعسكرات حكالي أربعة مبلييف ضحية

قاـ بالتخطيط كالتحضير لميجـك عمى النركيج ككاف كزير لؤلراضي المحتمة في الشرؽ اعتبارا مف : ركزنبرج- 
جبار 17/07/1941  ككاف عمى عمـ كامؿ بالمعاممة الكحشية لسكاف الببلد كقد تكرط مع مرؤكسيو في قتؿ الكثير كا 

 .اآلالؼ عمى العمؿ في الرايخ
كاف حاكما عاما عمى بكلندا المحتمة اتبع سياسة تقتضي بتخريبيا تماما كقاـ ببث الرعب كالدعر في نفكس : فرانؾ- 

 .البكلندييف فضبل عف ترحيؿ حكالي مميكني مكاطف لمعمؿ كعبيد في ألمانيا
 .كاف مسؤكؿ عف تنظيـ االتحادات التجارية ككاف مشتركا بالنسبة لقتؿ كبار السف كالمرضى كالفقراء: فريؾ- 
 عاما 25كتب كنشر دعايتو لممكت ككاف الضحايا يقتمكف في ظركؼ قاسية بتحريض منو، كقد ظؿ : رشترنخي- 

 . ما بعدىا17منى بكمعزة، المرجع السابؽ، ص .- يتحكـ كيكتب كيعظ بالكراىية



 
 

373 
 

األصمية الحكـ بمصادرة األمكاؿ المسركقة مف قبؿ المتيميف المحككـ عمييـ كتسميميا إلى مجمس 
. 292الرقابة عمى ألمانيا طبقا لنص المادة 

 محكمة طككيك: الفرع الثاني
 البشرية لـ تكف حكرا عمى األلماف فقط بؿ قاـ اليابانييف بجرائـ أشد بشاعة مف مستإف الجرائمالتي 

 عند، فياجمكا المدنييف كقتمكا األسرل بطرؽ كحشية كخرقكا قكانيف الحرب كأعرافيا خاصة سابقتيا
 .3بدكف أم إعبلف سابؽ" بيرؿ ىاربر"قصفيـ لقاعدة 

 اتفاقياتكفي ىذه المرحمة عقد الحمفاء عدة 02/09/1945 في كاستسممت الياباف انيزمتكرغـ ذلؾ 
 تضمف ضركرة إنشاء محكمة مف أجؿ محاكمة مجرمي 1945بتاريخ"  مكسككاتفاؽ"دكلية مف بنييا 

. 5مف بيف المؤتمرات المؤيدة إلنشاء المحكمة" البكتسداـ"، كيعتبر مؤتمر 4الحرب مف اليابانييف
 االتحاد مكازاة مع طمب 1945 الياباف تـ تشكيؿ لجنة الشرؽ األقصى في ديسمبر استسبلـ   كمع 

 إلى الحرب كلك انضماموالسكفياتي الذم كاف لو حؽ السيطرة المحدكدة عمى الياباف كمكافأة عمى 
متأخر أما السيطرة الكمية عمى المجنة فكاف مف قبؿ الكاليات المتحدة االمريكية، كقد نقمت المجنة 

.   6"مجمس الحمفاء لمياباف" عمييا استشاريةاصطمحتكجيياتيا مف كاشنطف إلى مجمكعة 
 اتفاقية لعبت ىذه المجنة دكر فعاؿ في التنسيؽ بيف سياسات الحمفاء في الياباف، إال أنو مع تكقيع 

أعمف القائد العاـ لقكات 19/01/1946، كبتاريخ  كلـ يعد ليا أم كجكد ىذه المجنةاندثرتالسبلـ 
                                                                                                                                                                             

1
الذم كاف يشغؿ منصب كزير االقتصاد بثبلث سنكات ثـ أفرج عنو ألسباب صحية أما " فالتر فكنؾ"تـ الحكـ عمى - 
 .فحكـ عميو بالسجف مدل الحياة إال أنو كنظرا لكضعو العقمي خففت العقكبة" ركدلؼ ىس"

 .99، المرجع السابؽ، ص كالقضاء الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼعمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي- 
2

 .315محمد صالح ركاف، المرجع السابؽ، ص - 
 .239المرجع السابؽ، ص ،، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسيةبدر الديف محمد شبؿ- 3
 .108، ص المرجع نفسوعمر سعد اهلل، - 4
5

 السكفياتي كالكاليات المتحدة االمريكية كاالتحاديعتبر مؤتمر البكتسداـ آخر اجتماع عقده زعماء كؿ مف بريطانيا - 
 أكت 2 جكيمية إلى 17خبلؿ الحرب العالمية الثانية، كعقد في مدينة بكتسداـ قرب العاصمة برليف بألمانيا مف 

الذم خمفو " تشرشؿ"كرئيس الكزراء البريطاني " ىارم تركماف" ، كحضر المؤتمركف كىـ الرئيس األمريكي 1945
 مف أجؿ تقسيـ ألمانيا تناىى إلى عمـ أنعقدكأثناء المؤتمر الذم " جكزيؼ"كرئيس الكزراء السكفياتي " كميمنت أتمي"

 لمقنبمة الذرية، األمر الذم أدل إلى صدكر إعبلف بكتسداـ الذم ىدد بتدمير اختبارالرئيس األمريكي نبأ نجاح أكؿ 
.  دكف شركطاالستسبلـالياباف ما لـ تتكقؼ عف حربيا مع دكؿ الحمفاء كأف يككف 

.  07/03/2016:  تاريخ اإلطبلعwww.marefa.com: المكقع اإللكتركني- 
. 240، ص السابؽ المرجع ،بدر الديف محمد شبؿ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية- 6

http://www.marefa.com/
http://www.marefa.com/
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إنشاء المحكمة العسكرية الدكلية لمقاضاة مجرمي " دكجبلس ماؾ آرثر"الحمفاء في الياباف الجنراؿ 
. 1لحرب اليابانييف

نظاـ محكمة طككيك : أكال
 مف النظاـ األساسي لمحكمة طككيك عمى مكاف إنشاء المحكمة العسكرية الدكلية األكلىنصت المادة 

 مف 14 مف جرائـ، كما حددت المادة ارتكبكهلمشرؽ األقصى الخاصة بمتابعة مجرمي الحرب عما 
 أما المحاكمات األخرل فيمكف إجراؤىا ،"طككيك"النظاـ عمى أف جمسات المحاكمة األكلى تنعقد في 

. 2في أم مكاف تختاره المحكمة
أعطى لنفسو سمطة إنشاء إدارة خاصة يسيرىا تعنى بالتحقيؽ " آرثر" كتجدر اإلشارة إلى أف الجنراؿ 

 إلى أم شخص أك منظمة يشتبو االتياـ المحكمة كتكجيو اختصاصفي الجرائـ التي تدخؿ في 
، مما يكضح أف إنشاء المحكمة كاف بمكجب إعبلف عسكرم أصدره الجنراؿ 3بقياميا بتمؾ الجرائـ

 بعد صدكر استشارممف أجؿ معاقبة مجرمي الحرب، أما الدكؿ الحمفاء فكاف دكرىا " آرثر"
.  4اإلعبلف

تشكيمة المحكمة  * 1
حدل عشر 2تتككف محكمة طككيك حسب المادة   مف نظاميا األساسي مف ستة أعضاء عمى األقؿ كا 

 مف طرؼ القائد األعمى لمقكات المسمحة بناءا عمى قائمة مقدمة مف اختيارىـعضك عمى األكثر، يتـ 
.  5الدكؿ المكقعة عمى كثيقة التسميـ

تتألؼ المحكمة مف إحدل عشر قاضيا كؿ كاحد منيـ يمثؿ الدكلة التي حاربت الياباف كدكلة كاحدة 
مف ضمف القائمة المقدمة إليو مف " آرثر" ىؤالء القضاة مف طرؼ الجنراؿ اختيار، كيتـ 6فقط محايدة

                                                           
. 58سمكاف عمي الكسار، المرجع السابؽ، ص - 1
 .141ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 2
 .60ندة معمر يشكم، المرجع السابؽ، ص مؿ- 3
4

-110ؽ، ص ب، المرجع السا كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼعمر سعد اهلل، القضاء الجنائي الدكلي-
111. 

 .262 المرجع السابؽ، ص ،عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي- 5
6

 السكفياتي، بريطانيا، فرنسا، الصيف كأستراليا، كندا، ىكلندا االتحادىذه الدكؿ ىي الكاليات المتحدة األمريكية، - 
. نيكزلندا، الفمبيف أما الدكلة المحايدة اليند

.  41عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 
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 ،1الدكؿ، كيترأس مجمس القضاة القاضي األمريكي الذم يتمتع بصبلحيات أكثر مف باقي القضاة
 سياسية بحثى كتفتقد لركح اعتباراتاألمر الذم يؤكد عمى أف تشكيمة محكمة طككيك كانت نتيجة 

. 2كعدـ حيادىا بشأف الجرائـ المحالة إلييااستقبلليتيااالتفاؽ كالتشاكر بيف الدكؿ، مما يؤثر عمى 
 المحكمة  اختصاص* 2 

 كالتيـ باالختصاصنظاـ نكرمبكرغ خاصة فيما يتعمؽ ؿيعد النظاـ األساسي لمحكمة طككيك مشابو 
 مف النظاـ األساسي لمحكمة طككيك 5المكجية لممتيميف ككذا إجراءات المتابعة، كقد حددت المادة 

:  بمايمياختصاصيا
  النكعياالختصاص-أ

كالتي يككف لممحكمة الحؽ في نظرىا كبسط كاليتيا  الجرائـ التي  طككيكحدد النظاـ األساسي لمحكمة
: يستحؽ مرتكبييا المحاكمة كالعقاب كتتمثؿ ىذه الجرائـ في

 الجرائـ ضد السالـ*
 بإعبلف أك دكف إعبلف سابؽ أك شف اعتداءتتمثؿ في أفعاؿ التدبير أك التحضيرأك إثارة أك شف حرب 

 كالمكاثيؽ الدكلية أك المساىمة في خطة أك مؤامرة كاالتفاقياتحرب مخالفة لمقكانيف كالمعاىدات 
.  3 ىذه األفعاؿارتكاببقصد 

 
 

 الجرائـ المرتكبة ضد معاىدات الحرب* 
.   4 كيقصد بيا األفعاؿ المرتكبة مف قبؿ اليابانييف خبلفا لؤلعراؼ كالقكانيف الدكلية

 الجرائـ ضد اإلنسانية* 

                                                           
 .113، ص  كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽعمر سعد اهلل، القضاء الجنائي الدكلي-1
2

نائبا عاما " جكزيؼ كيماف" كقد عيف ،لكؿ دكلة مف الدكؿ المحاربة لمياباف الحؽ في تعييف عضك لدل النائب العاـ- 
. مف قبؿ القائد األعمى لدل المحكمة كيساعده أحد عشر ككيبل يمثمكف األعضاء في المحكمة

 .59عمي الكسار، المرجع السابؽ، ص - 
3

عبد السبلـ دحماني، التحديات الراىنة لممحكمة الجنائية الدكلية في ظؿ ىيمنة مجمس األمف الدكلي، أطركحة - 
. 26، ص 2012دكتكراه، جامعة تيزم كزك، 

 .61ليندة معمر يشكم، المرجع السابؽ، ص - 4
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 المرتكب ضد األشخاص المدنييف قبؿ أك أثناء كاالغتصابتشمؿ أفعاؿ القتؿ كاإلبادة كاإلبعاد 
 باعتبارىا القائمة عمى أسباب سياسية أك عنصرية باالضطيادات محكمة طككيك اعترفتالحرب، كقد 

.  1جريمة ضد اإلنسانية، إال أنيا تجاىمت األفعاؿ البلإنسانية األخرل التي تعرض ليا المدنييف
  الشخصياالختصاص-ب

 أفعاال ارتكبكاألشخاص الطبيعييف الذيف  بالنسبة ؿ لممحكمة العسكرية بطككيكاالختصاص يؤكؿ 
تشكؿ جريمة كفؽ ما ىك محدد في النظاـ األساسي لممحكمة بصفتيـ الشخصية كليس كأعضاء في 

 مف الئحة طككيك عمى أف الصفة الرسمية لممتيميف يمكف 7كقد أكدت المادة ، 2منظمات أك ىيئات
كما تـ تقسيـ المتيميف إلى ، 3أف تككف ظرؼ مخفؼ لمعقاب، عكس ماجاءت بو الئحة نكرمبكرغ

 متيـ مف كبار المسؤكليف اليابانييف 28ثبلث فئات بحسب نكع كدرجة العقكبة، تضمنت الفئة األكلى 
. 4رغـ أف تيـ بعضيـ ال تستكجب ذلؾ

  الزمانياالختصاص* ج
 الزماني ألف إنشاء المحكمة ىدفو متابعة مرتكبي االختصاص لـ يحدد نظاـ محكمة نكرمبكرغ 

، إال أف التكاجد األمريكي االتياـ جاء في الئحة ا حسب ـ1945-1928الجرائـ في فترة ما بيف 
 أثناء ارتكبتكدكره في إنشاء محكمة طككيك يؤكد عمى أف اليابانييف لـ يتابعكا عمى أساس جرائـ 

نما  .  5 فرصة لسد الفراغ في منطقة الشرؽ األقصىاعتبرىاالحرب العالمية الثانية كا 
إجراءات المتابعة أماـ محكمة طككيك : ثانيا

 التي تـ العمؿ بيا اإلجرائية إف المحاكمات التي جرت أماـ محكمة طككيكسارت كفؽ نفس القكاعد 
، كقد عقدت المحكمة "اإلثباتسماع الشيكد، إجراءات المحكمة، "مف حيث " نكرمبكرغ"أماـ محكمة 

                                                           
. 118، المرجع السابؽ، ص كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼعمر سعد اهلل، القضاء الجنائي الدكلي-1
. 467محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 263 المرجع السابؽ، ص ،أىـ الجرائـ الدكلية"عمي عبد القادر القيكجي،القانكف الدكلي الجنائي - 3

لذم اHirohitoإال أف االستثناء الكحيد لمبدأ متابعة األشخاص الطبيعية عما ارتكبكه مف جرائـ حرب اإلمبراطكر - 
يعتبر رمز الدكلة كال عبلقة لو بالحياة المدنية كالسياسية، خاصة كأف النظاـ الدستكرم الياباني يعتبر الممؾ يممؾ كال 

 .يسكد لذا أعفي مف المسؤكلية الجنائية الدكلية
 . 115عمر سعد اهلل، المرجع نفسو، ص - 

 .43عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 4
5

 .115، ص السابؽالمرجع  القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، عمر سعد اهلل،- 
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12/11/1948 ك19/04/1946جمساتيا في فترة ما بيف 
 في مدينة طككيك كصدرت أحكاميا في 1

. 2حؽ خمسة كعشركف متيـ
فاألحكاـ كانت تصدر باألغمبية كيرجح صكت الرئيس مع ضركرة تسبيبيا، كرغـ ذلؾ فإنو تـ تجاىؿ 

 عدـ كجكد قانكف يجـر تمؾ األفعاؿ، إال أف ىذا الدفع رفضتو اعتباردفاع المتيميف عف أنفسيـ عمى 
. 3 جرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ حربارتكابيـالمحكمة كقضت بإعداـ عدد كبير منيـ بتيمة 

ما يبلحظ عمى األحكاـ الصادرة ضد المتيميف أنيا ذات طبيعة سياسية أكثر منيا قضائية ألف 
يككف لو بالتالي  ك،مف أجؿ التصديؽ عمييا" آرثر"األحكاـ يتـ إرساليا إلى القائد األعمى الجنراؿ 

 .4الحؽ في تخفيؼ العقكبة أك نفييا عنيـ
كمف تـ فإف الئحة محكمة طككيك نصت عمى نفس الضمانات المنصكص عمييا في الئحة نكرمبكرغ  
ف كاف  ببلغو بالتيـ المنسكبة إليو، إضافة إلى ممارسو حقو في الدفاع كا  كالمتمثمة في سماع المتيـ كا 

بطريقة جد مقيدة، ىذه  الضمانات المنصكص عمييا في البلئحة ال يمكف أف ترقى إلى مستكل 
ضمانات المحاكمة العادلة خاصة كأف ىذه األخيرة منشأة بغرض انتقامي ليس إال كعدـ استقبلليتيا 
مف جية أخرل، كمنح حرية كبيرة لمقضاة  لصياغة االتيامات المنسكبة لممتيميف مف أجؿ إحالتيـ 
أماـ المحكمة، إال أنو كرغـ كؿ االنتقادات المكجية لممحكمتيف إال أنيما ساىمتا بشكؿ كبير في 

 . إرساء مبدأ المسؤكلية الفردية كتحديد الجرائـ الماسة بحقكؽ اإلنساف كجرائـ الحرب
تقييـ دكر محكمتي نكرمبكرغ كطككيك : الفرع الثالث

                                                           
 .263، ص ، المرجعالسابؽ"أىـ الجرائـ الدكلية"عمي عبد القادر القيكجي،القانكف الدكلي الجنائي - 1
 .123عبد الكريـ عكض خميفة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 2
. 119، ص نفسو المرجع ،عمر سعد اهلل- 3
 كانت االتفاقات السرية تتـ بيف الساسة اليابانييف كاألمريكييف حكؿ عدـ تنفيذ األحكاـ الصادرة عف المحكمة  ىذا -4

التكجو نابع مف السياسة األمريكية في تمؾ المرحمة القائمة عمة المصالح كالتي أخذت عمى عاتقيا تطبيؽ سياسة سد 
 1951سنة " ساف فرانسيسكك"الفراغ مف جية كتخكفيا مف التنافس السكفياتي مف جية أخرل كىك ما أكده أتفاؽ 

 منو عمى نقؿ جميع مجرمي الحرب الصادرة في شأنيـ 2 دكلة تضمف معاىدة السبلـ كنصت المادة 48بحضكر 
، كىذا بغرض إطبلؽ سراحيـ "آرثر"أحاكـ باإلدانة إلى الياباف مف أجؿ تنفيذ العقكبة المتبقية تحت إشراؼ الجنراؿ 

 تـ اإلفراج الغير مشركط عمى كؿ المجرميف الذيف حككمكا في الشرؽ األقصى 1957-1951كفي الفترة الممتدة مف 
 خاص بإنشاء لجنة 1952 سنة 103بإجماع غالبية دكؿ الحمفاء الممثميف لممحكمة، كما أقرت الياباف قانكف رقـ 

لمراقبة إعادة األسرل كاإلفراج عنيـ في تمؾ المرحمة، مما جعؿ ىؤالء المجرميف ضحايا في نظر دكليـ خبلؼ 
 .لممتيميف األلماف الذيف نبذىـ المجتمع الدكلي

 .    220محمد شريؼ بسيكني، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 
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رغـ اإلضافات التي أدخمتيا محكمتي نكرمبكرغ كطككيك في القضاء الدكلي الجنائي بصفة عامة 
 التي كاف ليا التأثير االنتقاداتا لمعديد مف ت إال أنيما تعرض،كالقانكف الدكلي اإلنساني بصفة خاصة

:  القانكف الدكلي الجنائي كيتمثؿ ذلؾ فيتطكرالكبير في 
  قكاعد حماية حقكؽ اإلنسافمحكمة نكرمبكرغ في إرساء إسيامات :أكال

 المجتمع الدكلي في فترة ما بيف الحربيف العالميتيف إيجاد قضاء جنائي دكلي اىتمامات لقد كانت 
 الصارخة لمقكانيف كاالنتياكات مف جرائـ ضد اإلنسانية ارتكبكهيتكلى معاقبة مجرمي الحرب عما 

كاألعراؼ الدكلية، فتـ إنشاء المحكمتيف العسكريتيف لنكرمبكرغ كطككيك، كمف بيف أىـ المبادئ التي 
: إقرارىا فيما يميتـ 
مبادئ القانكف الدكلي كعالقتيا بمحكمة نكرمبكرغ  * 1

 محكمة نكرمبكرغ أكؿ سابقة قضائية في تاريخ القضاء الدكلي الجنائيكرغـ الصعكبات التي اعتبرت
 أف تكرس العديد مف المبادئ التي تعتبر مف أساسيات القانكف الدكلي الجنائي استطاعتكاجيتيا 

 فعؿ يعتبره القانكف الدكلي جريمة كمف تـ يستحؽ العقاب ارتكبكمبدأ المسؤكلية الفردية لكؿ شخص 
ف كاف الفعؿ ال يجرمو القانكف الكطني لذلؾ عمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إلى لجنة ،1حتى كا 

القانكف الدكلي مف أجؿ صياغة أىـ المبادئ المستخمصة مف محاكمات نكرمبكرغ أىميا مبدأ 
.  2المسؤكلية الدكلية لؤلفراد كتحديد الجرائـ الدكلية كسيادة القانكف الدكلي عمى القانكف الكطني

                                                           
 .100، ص السابؽالمرجع القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، عمر سعد اهلل، -1
2

 لمجمعية العامة تضمف سبعة مبادئ أقرتيا الجمعية العامة 3/8/1951قدمت لجنة القانكف الدكلي تقريرىا في - 
 : فييا كالتي جاء 177/1بالتكصية رقـ 

 مف ميثاؽ 6 ليذه الجرائـ كفقا لممادة المرتكبيف الدكلية لؤلفراد مف خبلؿ معاقبة األفراد الطبيعييف المسؤكلية-
. نكرمبكرغ

سيادة القانكف الدكلي عمى القانكف الكطني كىك ما يعني أف عدـ معاقبة القانكف الداخمي عمى الفعؿ المجـر في - 
مف " ج" فقرة 6القانكف الدكلي ال يعفي مقترفي تمؾ الجرائـ مف العقاب كفقا لمقانكف الجنائي الدكلي كىذا حسب المادة 

. ميثاؽ نكرمبكرغ عند تناكليا لمجرائـ ضد اإلنسانية
 مف ميثاؽ نكرمبكرغ ككاف 7 لممادة استنادا جريمة دكلية اقترؼال حصانة لرئيس الدكلة أك لرئيس الحككمة إذا ما - 

. إمبراطكر ألمانيا" غيـك الثاني" بو في محاكمات الحرب العالمية األكلى عند محاكمة اعترؼىذا المبدأ قد 
 لمجريمة اقترافو مف ميثاؽ نكرمبكرغ طالما أف الشخص كقت 8 إلى المادة استناداسيادة القانكف عمى أمر الرئيس - 

. االختياركاف يتمتع بحرية 
الحؽ في محاكمة عادلة مف خبلؿ القسـ الرابع مف البلئحة بإعطاء المتيـ الحؽ في الدفاع عف نفسو كككف - 

.  كغيرىا مف الضماناتاإلثباتالمحاكمة بالمغة التي يفيميا كالحؽ في إحضار شيكد النفي كمناقشة شيكد 
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 الصفة الرسمية لمفرد سببا لدرء المسؤكلية اعتبار كما أكجدت المحكمة العسكرية لنكرمبكرغ مبدأ عدـ 
كمف تـ اإلفبلت مف العقاب، كبيذا تككف المحكمة قد أقحمت الفرد ضمف مكاضيع القانكف الدكلي 

. 1 الفقيية بشأف ذلؾاالختبلفاترغـ 
ف يقتضي  المبدأ العاـ في القانكف الدكلي أف األفعاؿ الصادرة مف المتيـ ال تعفي مف العقاب حتى كا 

 التصرفات الصادرة اعتبرتكانت تنفيذا ألكامر الرئيس األعمى، إال أف محكمة نكرمبكرغ العسكرية 
مف الشخص المرتكب لمجريمة بأمر مف حككمتو أك مف رئيسو األعمى ظرؼ مخفؼ حسب ما تنص 

.  2 مف الئحة المحكمة8عميو أحكاـ المادة 
 سابقة في القضاء باعتبارىا الدكلية االتفاقيات محاكمات نكرمبكرغ مصدر لمعديد مف   كما اعتبرت

 اتفاقياتجنيؼ، ككذا في 1948 اإلبادة الجماعية لسنة اتفاقية في اعتمادبنكدىاالدكلي الجنائي، فتـ 
 ككذا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة ،1977 كبرتكككلييا الممحقيف لسنة 1949األربعة لسنة 

19483 . 
جراءاتيا كفقا ؿ  األمر الذم دفع بمجنة ة،قكاعد الدكليؿفالمحكمة العسكرية لنكرمبكرغ مارست مياميا كا 

 جزء مف المبادئ العامة لمقانكف الدكلي كىك ما أكدتو كاعتبارىا ىذه المبادئ اعتمادالقانكف الدكلي 
 .11/12/19464 الصادر بتاريخ 95/1الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا رقـ 

                                                                                                                                                                             

الحرب  كىي الجرائـ ضد السبلـ، جرائـ االتياـتحديد الجرائـ الدكلية كحصرىا في ثبلث أنكاع الكاردة في الئحة - 
.  ضد اإلنسانيةالجرائـ

 .مسؤكلية الشريؾ في الجريمة إذ يعد الشريؾ مسؤكال عف أية جريمة يرتكبيا تنفيذا ألمر الفاعؿ األصمي- 
.    25-24عبد السبلـ دحماني، المرجع السابؽ، ص - 

 اعترفت الئحة نكرمبكرغ في حكميا عمى مسؤكلية كؿ مف يرتكب عمبل يعد جريمة في نظر القانكف الدكلي كأقرت -1
 :ذلؾ لجنة القانكف الدكلي كجاء النص عمى ذلؾ صريحا بقكليا

- «Tout auteur d’un acte qui constitué un crime de droit international est responsable de ce 

chef et passible de châtiment ». 

. 462محمد عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 
 .101، المرجع السابؽ، ص  كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼعمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي- 2
3

 .136ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 
 عمى تبني الجمعية العامة مبادئ القانكف الدكلي المعترؼ بيا في النظاـ 95/1تؤكد الفقرة الثانية مف البلئحة - 4

األساسي لمحكمة نكرمبكرغ كعمى قرار ىذه المحكمة، كمف جية أخرل تدعك المجنة المكمفة بتقنيف القانكف الدكلي 
 المشاريع التي تستيدؼ صياغة ىذه المبادئ اعتبارإلى 11/12/1946 في اعتمدتياكالمؤسسة كفقا لبلئحة التي 

مسألة ذات أىمية قصكل كذلؾ مف خبلؿ تقنيف عاـ لمجرائـ المرتكبة ضد سمـ كأمف البشرية أك مف خبلؿ تقنيف 
. القانكف الدكلي الجنائي
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 بعض الفقياء قرار الجمعية العامة تأكيدا عمى أف مبادئ نكرمبكرغ ليا الطابع العرفي اعتبركقد 
 الدكؿ كالقادة، كلعؿ ذلؾ يعتبر خطكة ىامة لرؤساءخاصة في مجاؿ تأكيد المسؤكلية الجنائية الدكلية 

. 1في مجاؿ كضع قضاء دكلي جنائي يؤكد مبدأ المسؤكلية الجنائية الفردية
 كعميو فإف محاكمات نكرمبكرغ كانت أكؿ ممارسة قضائية عرفيا التاريخ، إذ مف خبلليا تأكد مبدأ 

 فعؿ يعتبره القانكف جريمة، حيث أتبث المجتمع الدكلي قدرتو عمى ارتكبالمسؤكلية كالعقاب لكؿ مف 
 . لمقكانيف كاألعراؼ الدكليةانتياؾ ما دامت أفعالو تشكؿ ،معاقبة كؿ مجـر حتى كلك كاف رئيس دكلة

 عميو مف ركح اإلرادة انطكت ناجحة كرادعة في الكقت نفسو لما أنيا خطكة كمف تـ يمكف القكؿ 
، أما فيما يتعمؽ بمكضكع حقكؽ اإلنساف أثناء فترة الحرب فإنيا كسياسة ناجحة ألجياؿ المستقبؿ

ظمت ميدكرة كتناستيا الدكؿ كلـ تأخذىا بعيف االعتبار، كاكتتفت ببعض الحقكؽ التي تمنح لمفرد 
أثناء المحاكمة كالتي ال يمكف أف ترقى إلى مستكل تحقيؽ عدالة جنائية دكلية في ظؿ احتراـ حقكؽ 
اإلنساف األمر الذم أدل إلى ظيكر العديد مف االنتياكات الصارخة ليذه الحقكؽ خاصة كأف مرحمة 

ظيكر اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في المرحمة البلحقة لـ يعنى ىك اآلخر بحقكؽ الفرد أك 
نما ركز عمى حقكقو في فترة السمـ  .اإلنساف في فترة النزاعات المسمحة كا 

 المكجية لمحكمة نكرمبكرغ االنتقادات*2
 تميزت محكمة نكرمبكرغ بعدـ الحياد القضائي بسبب تشكيمة المحكمة التي كانت في عمكميا مف 
الخصكمرغـ أف األصؿ في القاضي ىك الحياد، األمر الذم يقتضي تضارب بيف مصالح الخصـك 
كمصالح المتيميف، إذ كاف مف الممكف تشكيؿ محكمة مف قضاة الدكؿ المحايدة مع إضافة قضاة 

.    2ممثميف لمدكؿ الحمفاء

                                                                                                                                                                             

عمى ضكء جدلية القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي " حسينة بمخيرم، المسؤكلية الدكلية الجنائية لرئيس الدكلة - 
.  38، ص2006 ،، دار اليدل، الجزائر"الجنائي

 .102، ص نفسوعمر سعد اهلل، المرجع -1
. 93المرجع السابؽ، ص القضاء الدكلي الجنائي، ـ صالح عبيد، محسنيف إبراه- 2

إف عدـ تمثيؿ الدكؿ المحايدة كألمانيا في تشكيمة المحكمة برره الفقو بغياب الدكؿ المحايدة إذ كاف يحؽ ليذه الدكؿ - 
 . مف الئحة لندف بدكؿ الحمفاء كالمكقعيف عمى ىذه البلئحة5أف تمتحؽ كفقا لنص المادة 
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نص ميثاؽ نكرمبكرغ عمى عدـ جكاز رد القضاة كمخاصمتيـ مف قبؿ المتيميف، كلعؿ ىذا النص 
 المحكمة كانت مف قضاة الحمفاء مما يثير نكع مف الشؾ حكؿ مصداقية تشكيمةكاف منقكص ألف 

. 1 خاصة كأف مبدأ الرد يعتبر مف المبادئ العامة في العدالة الجنائية،المحكمة
إف اليدؼ مف إنشاء محكمة نكرمبكرغ ىك متابعة مرتكبي الجرائـ مف األلماف كقانكنا فإف ىؤالء 

 .2المتيميف يخضعكف لمقانكف الكطني
 
 
 
 

 ىذا القانكف مف التطبيؽ لضماف عدـ تكرار األخطاء التي استبعاد إال أف دكؿ الحمفاء فضمت 
. 3 متطمبات العدالة الجنائيةاالعتبار بعيف األخذدكف " ليبزج"تعرضكا ليا في محاكمات 

إف المحاكمات التي جرت أماـ محكمة نكرمبكرغ تعمقت باألشخاص الطبيعييف عف الجرائـ المرتكبة 
خبلفا لما تنص عميو القكانيف كاألعراؼ الدكلية، إال أف األفراد ليسكا مف أشخاص القانكف الدكلي كفي 

 ألفعاؿ يجرميا القانكف الدكلي فإف مخاطبتيـ تككف مف خبلؿ الدكلة التي ينتمكف ارتكابيـحالة 
. 4إلييا

 مف قبؿ الحمفاء الذيف طالما تمنكا متابعة كبار انتقامية محاكمات نكرمبكرغ ذات طبيعة اعتبرت
 مبرمة بيف فئة المنتصريف ضد اتفاقيات كيتضح ذلؾ مف خبلؿ متابعة المتيميف بمكجب ،األلماف

                                                           
. 56-38عمي يكسؼ الشكرم كعمي الكسار، المرجع السابؽ، ص - 1
2

 .120 المرجع السابؽ، ص القانكف الدكلي اإلنساني،كض خميفة، ععبد الكريـ- 
3

عند مطالبة دكؿ الحمفاء ألمانيا تسميميـ كبار مجرمي الحرب لمحاكمتيـ أماـ قضاء ىذه الدكؿ رفضت ألمانيا - 
، فتقدمت ألمانيا بطمب إلى رئيس مؤتمر السبلـ "فارسام" مف معاىدة 228تسميميـ كفقا لمقتضيات نص المادة 

مع " يبزجال"لتبررمكقفيا مف عدـ تسميـ المتيميف غير أنيا مستعدة لتسميميـ شرط محاكمتيـ أماـ المحكمة العميا في 
شراؼ الحمفاء، كقد   سياسية، فأصدرت ألمانيا قانكف يقضي العتبارات الدكؿ الحمفاء ليذا الطمب استجابتمشاركة كا 

لمنظر في الجرائـ المرتكبة مف قبؿ القادة كالضباط األلماف كفي " اليبزج"بإنشاء المحكمة اإلمبراطكرية العميا في مدينة 
 طغى عمى ىذه المحاكمات الجانب السياسي األمر الذم أدل بفشؿ ىذه المحاكمات كال تعتبر سابقة 15/03/1919

. في تطكر القضاء الدكلي الجنائي
.  179-178 السابؽ، ص الدكلية، المرجعأىـ الجرائـ "عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي - 

 .39، ص السابؽعمي يكسؼ الشكرم، المرجع - 4
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المنيزميف كىك ما يؤكد أف اليدؼ مف إنشاء المحكمة لو صبغة سياسية أكثر منو تحقيقا لمعدالة 
. 1الدكلية الجنائية

 يعتبر مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات مف أىـ المبادئ في القانكف الجنائي التقميدم كالتي يمجأ إلييا 
القضاة عند متابعتيـ أك محاكمتيـ لممتيميف المحاليف عمييـ، فبل يمكف أف يتابع أم شخص عف فعؿ 

 قبؿ ارتكبت محكمة نكرمبكرغ إذ تكبع األشخاص عف أفعاؿ اعتمدتولـ يجرمو القانكف، كىك ما 
، كقد أبدا دفاع  2صدكر قانكف يجرميا األمر الذم يعد مساس بشرعية األحكاـ الصادرة عنيا

المتيميف ذلؾ إال أف المحكمة رفضتو عمى أساس أف األفعاؿ المرتكبة مف قبؿ المتيميف تدخؿ في 
 كالمكاثيؽ الدكلية االتفاقياتفئة الجرائـ التي تمس بالسبلـ كالتي نصت عمى تجريميا العديد مف 

. 3السابقة إلنشاء ميثاؽ نكرمبكرغ كأف كبار المتيميف عمى دراية بيا
 أشارت الئحة نكرمبكرغ إلى العقكبات التي تكقع عمى المتيميف المحاليف عمى المحاكمة كتبتت إدانتو 
فكانت العقكبات تتراكح بيف اإلعداـ أك أية عقكبة أخرل ترل المحكمة أنيا مناسبة، مع إمكانية الحكـ 

 مما4بعقكبات تكميمية كمصادرة األمكاؿ المتعمقة بالجريمة كتسميميا إلى مجمس الرقابة في ألمانيا
تيميف مف جية كعدـ ـيفسح المجاؿ أماـ المحكمة لمتعسؼ في إصدار األحكاـ القضائية في حؽ اؿ

. 5تحديد كيفية تنفيذ ىذه األحكاـ مف جية أخرل
كعميو كمف خبلؿ ما سبؽ ذكره فإف جميع المساكئ المكجية لمحكمة نكرمبكرغ العسكرية تعتبرحصيمة 

 كانكا يسارعكف مف أجؿ محاكمة كبار أنداؾالظركؼ التي كاكبت إنشاءىاخاصة كأف دكؿ الحمفاء 
مجرمي الحرب بغض النظر عف الدكافع الحقيقية مف كراء ذلؾ، الميـ أف المجتمع الدكلي عبر 

 صارخ انتياؾبطريقة أك بأخرل عف نبذه لمحرب كالجرائـ المترتبة عنياكما تشيده حقكؽ اإلنساف مف 
 مف بيف األسس التي يقكـ عمييا القضاء اعتبرتكما أف المبادئ التي خرجت بيا ىذه المحكمة 

                                                           
 .137ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .57سمكاف عمي الكسار، المرجع السابؽ، ص - 2
. 252 المرجع السابؽ، ص ،أىـ الجرائـ الدكلية"عمي عبد القادر القيكجي،القانكف الدكلي الجنائي - 3

 15 ككقعت عميو 27/08/1928سنة " برياف كيمكغ "اتفاؽ التي كانت تنبذ الحرب أك التيديد بيا االتفاقياتمف بيف - 
 الدكؿ المكقعة عميو استنكار كتنص المادة األكلى منو عمى 04/07/1929دكلة في باريس كدخؿ حيز النفاذ في 

.  دكلة عميو57المجكء إلى الحرب لتسكية الخبلفات الدكلية كصادقت 
. 07/03/2016: االطبلع تاريخ https://www.ar.wikipedia.org: المكقع اإللكتركني-

4
. 121 المرجع السابؽ، ص القانكف الدكلي اإلنساني،عبد الكريـ عكض خميفة،- 

. 40عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 5
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دكف النظر ،  الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنسافبداية لمتفكير في تكفير كمف تـ تعد ،الدكلي الجنائي
. إلنشائياإلى الخمفيات السياسية كالتاريخية 

 إسيامات محكمة طككيك في حماية حقكؽ اإلنساف: ثانيا
 قبؿ الحديث عف نجاح محكمة طككيك في إرساء قكاعد تحمي حقكؽ اإلنساف مف عدميا، نذكر أف 

 ،ىذه المحكمة كانت عسكرية أنشأت بيدؼ محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية مف اليابانييف
كلعؿ ظركؼ إنشاء ىذه المحكمة التختمؼ عف سابقتيا، إال أف ىذه األخيرة جاءت بإضافات ال 

: يمكف ألحد إنكارىا كيتمثؿ ذلؾ في
 كمف بيف العرؼكصياغتيا لعدد ال يستياف بو مف المبادئ األساسية في القانكف الدكلي اإلنساني *1

 بحيث أف كؿ شخص يرتكب فعؿ يجرمو القانكف الدكلي يعتبر ، المبادئ مبدأ الجريمة كالعقكبةىذه
 اعتبرت كما أف الضركرةالعسكرية ال تبرر كقكع الجريمة كرغـ ذلؾ ،جريمة يستحؽ مرتكبيا العقاب
. 1ظرفا مخففا في حاالت عديدة

 نصت محكمة طككيك عمى أف األفعاؿ التي تعتبر جريمة في نظر القانكف الدكلي تبقى كذلؾ *2
حتى كلك يغيرىا القانكف الداخمي مادامت ىذه األفعاؿ تمس باإلنساف كخصكصيتو بؿ بالبشرية 
جمعاء بعيدا عف الحدكد الجغرافية لذلؾ، كما أف الصفة الرسمية لمرتكب الفعؿ ال تؤخذ بعيف 

، كمف تـ فإنيا أكدت عمى مبدأ 2 كيظؿ مسؤكال جنائيا كتكقع عميو العقكبة المناسبة لذلؾاالعتبار
. 3المسؤكلية الفردية كما نصت عميو الئحة نكرمبكرغ

  المكجية لمحكمة طككيك االنتقادات:ثالثا
 كسابقتيا مف أجؿ تسكية الحسابات أكثر منيا تحقيقا لمعدالة انتقامية محكمة طككيك اعتبرت

الجنائيةكيظير ذلؾ مف خبلؿ متابعتيا لممجرميف عمى أساس أفعاؿ لـ يصدر بشأنيا قانكف يجرميا 
خبلفا لما ىك 4 بمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات، كتطبيقيا لمنصكص بأثر رجعي التزاميامما يؤكد عدـ 

.     17895 أكت 26 الصادر بتاريخ منصكص عميو في إعبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف
                                                           

 .123عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص -1
 .41-40محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 2
. 124المرجع السابؽ، ص القانكف الدكلي اإلنساني، عبد الكريـ عكض خميفة، - 3
. 148ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 4
5

ال يقر القانكف إال العقكبات البلزمة كالضركرية كال يمكف " :كالمكاطفنصت المادة الثامنة مف إعبلف حقكؽ اإلنساف - 
 ". الجريمةارتكابمعاقبة أم فردعمى جريمة إال حيف ينص القانكف عمى عقكبة ما كيذيعيا قبؿ كقت 
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نما جاءت استنادا لقرار القائد ؿ   إف المحكمة العسكرية  طككيك لـ تنشأ بمكجب معاىدة دكلية كا 
 اعتبارات، كقد برر الفقياء ذلؾ بكجكد "آرثر"األعمى لقكات الحمفاء في الشرؽ األقصى الجنراؿ 

.   1سياسية سبؽ ذكرىا آنفا
مف المفترض أف تككف أماـ المحاكـ طككيك كاف  فالجرائـ التي تكبع بيا المتيميف أماـ محكمة 

 لمجرائـ المرتكبة مف قبؿ المتيميف  اإلقميمياالختصاصتناقضات بشأف  أيةتفادم مف أجؿالكطنية،
، كما أف منح االختصاص لمقضاء الجنائي الكطني عمى الجرائـ المرتكبة 2كالتي لـ تحدد بمكاف معيف

عمى إقميـ طككيك يتفؽ كمبادئ القانكف الجنائي الدكلي التقميدم الذم يقرر انعقاد االختصاص 
الشخصي عند عدـ تحقؽ االختصاص اإلقميمي، كمف جية أخرل يتفؽ كمبادئ القانكف الدكلي 

. 3المعاصر الذم يحرص عمى مبدأ شخصية العقكبة
 رغـ الفظائع التي عرفتيا البشرية خبلؿ مرحمة الحرب العالمية الثانية كالجرائـ الماسة باإلنسانية 

خاصة تمؾ األفعاؿ الكحشية المرتكبة في حؽ المدنييف، إال أف محكمة طككيك تجاىمت ذلؾ كتابعت 
 جرائـ الحرب كجرائـ ضد السبلـ، كما أعفت الييئات كالمنظمات ارتكابيـالمتيميف عمى أساس 

المساىمة في أعماؿ الحرب مف المسائمة الجنائية مما يدؿ أف ىذه المحاكمات ما ىي إال كسيمة 
، كما أف تشكيؿ لجنة الشرؽ األقصى التي أقرت عدـ متابعة العديد مف 4لتصفية حسابات الحرب

 محاكمتو كمجـر حرب مقابؿ التكقيع عمى معاىدة استبعدالمتيميف كاإلمبراطكر الياباني الذم 
. 5أنداؾ دكف قيد أك شرطكاف لو تأثير كبير عمى مسار العدالة الجنائية االستسبلـ

الذم كاف " آرثر"   أما بالنسبة لمعقكبات التي كانت تصدرىا المحكمة متكقفة عمى تصديؽ الجنراؿ 
لو سمطة التحقيؽ أك اإلعفاء مف المسؤكلية كالعقاب، فأفرج عف العديد مف المتيميف الذيف صدر 

. 6ـ بالسجف كىناؾ مف لـ يقضكا العقكبة كاممةابحقيـ أحؾ
 المكجية لمحكمتي نكرمبكرغ ك طككيك فيذا ال ينقص مف قيمتيما في االنتقاداتالرغـ مف كؿ 

  عميياـيقكالمساىمات التي أضافكىا عمى القضاء الدكلي الجنائي كتأكيدىما عمى أىـ المبادئ التي 
                                                           

 .60سمكاف عمي الكسار، المرجع السابؽ، ص - 1
. 63ليندة معمر يشكم، المرجع السابؽ، ص - 2
3

 .148ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 
4

 .122 المرجع السابؽ، ص ،عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ- 
5

. 49منتصر سعيد حمكدة، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 
 .44-43عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 6
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القانكف الدكلي اإلنساني كالقضاء الدكلي الجنائي، خاصة في مجاؿ مسؤكلية الفرد جنائيا كتحديدىما 
 السياسية كانت تحجب مصداقية ىذه االعتبارات لمقكاعد العامة رغـ أف انتياؾلمجرائـ التي تشكؿ 

المبادئ إال أنو يمكف القكؿ حتى كلك كانت المبادئ التي خرجت بيا محكمتي نكرمبكرغ كطككيك حبرا 
الدكلي الذم تكج بالمحكمة الجنائية الجنائي عمى كرؽ إال أنيا أسيت بشكؿ فعمي في إنشاء القضاء 

الدكلية التي أكد نظاميا األساسي عمى الجرائـ الدكلية المستكحاة مف األنظمة األساسية ليذه المحاكـ 
كضركرة معاقبة مرتكبييا، كما أنيا أفرزت الشعكر بكجكد قضاء دكلي جنائي كآلية جنائية لحماية 

.   حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية
القضاء الجنائي الدكلي المؤقت : المطمب الثاني

 كفي ظؿ ىذا 1بتكقؼ القضاء الدكلي نتيجة الحرب الباردة1990-1945عرفت مرحمة ما بيف 
الصمكد الدكلي حبس المجتمع الدكلي أنفاسو تخكفا مف نشكب حرب عالمية ثالثة، خاصة بعد الدمار 

 المعسكر الشرقي انييارالحرب إال أف ذلؾ لـ يدـ طكيبل بسبب ىذه الكبير الذم عرفو المجتمع إباف 
 التطمع مف إلىفي أكركبا الشرقية االنفصاليةالحركات دفع ب، األمر الذم 2 السكفياتياالتحادبقيادة 

إال أف القكات المسمحة ، 1991 سمكفينيا ككركاتيا في استقبلؿكإعبلف االستقبلؿأجؿ الحصكؿ عمى 
 مف أجؿ منع السمكفانيةالمركزية التي كانت تحت سيطرة الصرب قامت بمياجمة الميميشيات 

 القتاؿ في كركاتيا بيف القكات الكركاتية كميميشيات صرب كركاتيا كالقكات االنفصاؿ كمااندلع
 إيقافو إلى أف تـ األكركبية مف جية أخرل، ىذا القتاؿ الذم لـ تستطيع المجمكعة االتحادية

. 3 كؿ مف سمكفينيا ككركاتيااالعترافباستقبلؿ

                                                           
1

 السكفياتي االتحاد الشرقي بزعامة المعسكريفتعرؼ الحرب الباردة بأنيا صراع إيديكلكجي عقائدم قائـ بيف - 
.  كالمعسكر الغربي تتزعمو الكاليات المتحدة األمريكية، أيـ تستعمؿ فيو جميع الكسائؿ ماعدا السبلح

عرفت شبو جزيرة البمقاف صراعات كثيرة بيف دكؿ أكركبا خاصة بعد دخكؿ اإلسبلـ عف طريؽ ألبانيا كتركيا - 2
 مف قبؿ صربيا بعد سقكط الدكلة العثمانية االضطيادكاليكناف كبمغاريا كالبكسنة، أيف تعرضت ىذه األخيرة إلى 

، إال أف الصرب لـ يرحب 1991 عف يكغسبلفيا في سنة استقبلليـ السكفياتي أعمف الكركات المسمميف كبانيياراالتحاد
. بيذه الفكرة كبالتالي نشبت نزاعات قكمية بيف الصرب كالمسمميف

. 66سمكاف عمي الكسار، المرجع السابؽ، ص - 
 دار الجامعة ،"دراسة في القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الجنائي العاـ"محمد عادؿ محمد سعيد، التطيير العرقي - 3

. 312، ص 2009طالجديدة، اإلسكندرية، 
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 الذم االستفتاء السكفياتي بعد االتحاد عف استقبلليا القتاؿ بيف كركاتيا قامت البكسنة بإعبلف كبانتياء
.   1، كقد أيدت المجمكعة الدكلية كالكاليات المتحدة األمريكية ذلؾ29/02/1992تـ في 
 الذم حصمت عميو البكسنة بدأ الكركات في التجييز كالتسمح مف أجؿ القضاء عمى االستقبلؿكبعد 

 الجرائـ كاكاغتصبكاىذهعذبكقتؿ األبرياء كشرد السكاف ىمؼ أبشع الجرائـ في حؽالمسممينفارتكبت
مف جية 2 الدكلية كلعؿ ذلؾ راجع إلى عدـ التكافؤ قكل طرفي النزاعكاالتفاقيات كؿ األعراؼ انتيكت

كمف جية أخرل حظر التسمح الذم فرضو الغرب كاألمـ المتحدة عمى يكغسبلفيا السابقة بمكجب 
. 25/09/19913 الصادر عف مجمس األمف في 713القرار رقـ 

 الجسيمة التي تعرض ليا المسمميف في البكسنة كاليرسؾ تحرؾ الضمير العالمي  ىذه االنتياكاتأماـ
مطالبا بضركرة إنشاء محكمة دكلية جنائية لمتابعة مجرمي الحرب في يكغسبلفيا كتجسد ذلؾ بصفة 

 الذم أنشئ بمكجبو لجنة الخبراء مف أجؿ 780القرار الصادر عف مجمس األمف رقـ في فعمية 
 الصارخة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني بما فييا كاالنتياكاتالتحقيؽ في المخالفات الجسيمة 

 771، كتجسدت األعماؿ المسندة إلى المجنة في تقديـ المعمكمات تنفيذا لمقرار رقـ 4 جنيؼاتفاقيات

                                                           
1

 الذم حصمت عميو البكسنة كاليرسؾ جعميا تطالب بالعضكية في ىيئة األمـ المتحدة، كقد أبدت االعتراؼإف - 
 عمى اعتراضيا كطمبت مف األمـ المتحدة دراسة الطمب رغـ باالستقبلؿالكاليات المتحدة األمريكية قبكليا 

.  سمكفينيا كألمانيا، كما دعت البكسنة إلى تبني دستكر جديد تضمف مف خبللو مشاركتيا القانكنية في الحككمةاستقبلؿ
 .51عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 2
يقرر مجمس األمف بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ :"  عمى 723ينص القرار الصادر عف مجمس األمف رقـ - 3

 في يكغسبلفيا حظرا عاما ككامبل عمى كاالستقراراألمـ المتحدة أف تنفد جميع الدكؿ عمى الفكر ألغراض إقرار السمـ 
يقرر المجمس غير ذلؾ بعد التشاكر بيف األميف العاـ عمى أف تسميـ أية أسمحة أك معدات عسكرية ليكغسبلفيا 

    S/RES/ 713/1991-p8 :رقـكثيقة "- كحككمة يكغسبلفيا
 الكاقعة عمى المسمميف مما االنتياكات الصربية رغـ الجيكد الدكلية التي كانت تنادم بكقؼ االعتداءاتتكاصمت -4

-S/RES/724الكثيقة رقـ ) 724 ات منياقرارر عدة قراراصدإ مف ميثاؽ األمـ 7دفع مجمس األمف كفؽ الفصؿ 

 حكؿ حظر جميع أنكاع األسمحة كالمعدات العسكرية مف أجؿ إقرار السمـ كاألمف الدكلييف، إال أف ىذا الحظر ((1991
طبؽ عمى المسمميف فقط دكف الصرب، كتكاصمت العمميات العسكرية فصدر قرار ثاف لمجمس األمف  في 

 تضمف إرساؿ بعض العسكرييف مف أجؿ تقديـ الحماية العسكرية الدكلية كتأكدت مياـ ىذه المجنة 15/12/1991
 .الذم كسع مف مجاؿ الحماية الممنكحة لمعسكرييف (S/RES/743/1992الكثيقة رقـ ) 743بمكجب القرار رقـ 
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 التي تعرض ليا المدنييف أثناء النزاع االنتياكات الرامي إلى تقديـ تقرير حكؿ جميع 1991لسنة 
. 1المسمح الذم عرفتو يكغسبلفيا السابقة

كبقيت العمميات العسكرية متكاصمة في جميكريات يكغسبلفيا السابقة إلى أف أصدر مجمس األمف 
 تضمف إنشاء محكمة دكلية جنائية مف أجؿ متابعة المتيميف 22/2/1993 بتاريخ 808قراره رقـ 

. 2 التي مست القانكف الدكلي اإلنساني في إقميـ يكغسبلفيااالنتياكاتعف 
كمؼ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بإعداد تقرير حكؿ إنشاء المحكمة الدكلية الجنائية خبلؿ    كما 

 مقر اختيار مف ميثاؽ األمـ المتحدة، كتـ 24ستيف يـك مف صدكر القرار طبقا لما تنص عميو المادة 
، أما المدعي العاـ فتـ تعينو في أكت 1993 القضاة المشكميف ليا في كأنتخبالمحكمة في الىام 

19943  .
    كمف خبلؿ جممة القرارات الصادرة عف مجمس األمف بشأف الكضع في يكغسبلفيا السابقة تأكد 

عدـ اىتماـ المجمس كالمجمكعة الدكلية بصفة عامة بكضعية حقكؽ اإلنساف في المنطقة كما تتعرض 
لو مف انتياكات صارخة، كبقيت أعيف المجمس متجية نحك مدل االلتزاـ بتطبيؽ قكاعد القانكف 

الدكلي اإلنساني كاحتراـ اتفاقيات جنيؼ، كمف بيف القرارات المؤكدة لمكقؼ مجمس األمف القرار رقـ 
يطمب إلى األميف العاـ أف ينشئ عمى كجو السرعة لجنة خبراء محايدة لدراسة :"  الذم جاء فيو780

 ككذلؾ أية معمكمات أخرل قد تحصؿ عمييا لجنة 771كتحميؿ المعمكمات المقدمة عمبل بالقرار رقـ 
بغية تزكيد األميف العاـ بما تخمص إليو مف استنتاجات بشأف ما ....الخبراء عف طريؽ تحقيقاتيا 

                                                           
طمب مجمس األمف مف الدكؿ ككذا المنظمات اإلنسانية "  إلى 771أشار القرار الصادر عف مجمس األمف رقـ - 1

 القانكف الدكلي بانتياكاتالدكلية أف تفحص المعمكمات المكثقة المكجكدة بحكزتيا أك التي قدمت إلييا مما يتصؿ 
.  في أراضي يكغسبلفيا السابقةاقترافيا جنيؼ التي يجرم التفاقيات الجسيمة االنتياكاتاإلنساني بما في ذلؾ 

يطمب مف األميف العاـ أف يقارف المعمكمات التي تقدـ إلى المجمس بمكجب الفقرة الخامسة كأف يقدـ إليو تقريرا  - 
".  مف تدابير إضافية مناسبة في ضكء ىذه المعمكماتاتخاذهيمخص ىذه المعمكمات كيقترح ما يتعيف 

 .S/RES/771/1992-p2: كثيقة رقـ- 
2

 أف الحالة التي  ليؤكد عمى22/2/1993 المنعقدة بتاريخ 3175 جمسة رقـ 808جاء قرار مجمس األمف رقـ - 
 إنشاء محكمة جنائية دكلية في تعيشيا يكغسبلفيا تيدد السمـ كاألمف الدكلييف كمف أجؿ كضع حد ليذه الجرائـ البد مف

 .المنطقةيكغسبلفيا السابقة مف أجؿ إعادة السمـ كاألمف إلى 
 .S/RES/808/1993 –p 2 كثيقة رقـ -

. 129عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص -3
 بيف األميف العاـ كمجمس األمف كطرأت عميو العديد مف باالتفاؽإف النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا كضع - 

.  قاضيا لمساعدة القضاة الدائميف في المحكمة16 تـ تكفير 2000التعديبلت منيا سنة 



 
 

388 
 

يكجد مف أدلة عمى حدكث انتياكات خطيرة التفاقيات جنيؼ كغير ذلؾ مف انتياكات لمقانكف 
 .1"اإلنساني الدكلي ترتكب في إقميـ يكغسبلفيا السابقة

  الجنائية الدكلية ليكغسالفياأجيزة المحكمة: الفرع األكؿ
 نص النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا عمى ثبلث أجيزة خاصة بالمحكمة كتتمثؿ في دكائر 

. المحكمة، مكتب المدعي العاـ كقمـ المحكمة
الدكائر  : أكال

 مف قبؿ الجمعية العامة اختيارىـتتألؼ المحكمة الدكلية الجنائية ليكغسبلفيا مف أحد عشر قاضيا يتـ 
لؤلمـ المتحدة باألغمبية المطمقة لعدد األصكات الدكؿ األعضاء في المنظمة، تمتد كاليتيـ إلى أربع 

: ر، يتكزع القضاة عمى ثبلث دكائ2 رئيس المحكمةبانتخابسنكات قابمة لمتجديد كيقكـ ىؤالء القضاة 
دكائر المحاكمة *1

 كيبمغ االستئنافاتكىي دكائر الدرجة األكلى تتحدد مياميا في سير إجراءات المحاكمة كالطعكف أك 
 مف النظاـ األساسي لممحكمة مف دائرتيف لممحاكمة كدائرة لمطعكف (أ)11عدد الدكائر حسب المادة 

 الممنكح ليـ االختصاصبناءا عمى أخرل لممحاكمة، إال أف قضاة المحكمة أضافكا دائرة كاالستئنافات
.  3بمكجب النظاـ األساسي

 تتككف كؿ دائرة مف ثبلث قضاة دائميف ذكم خبرة عالية في مجاؿ المحاكمات الجنائية كتمتعيـ 
بما فيو القانكف الدكلي اإلنساني بخبرات عالية في مجاؿ القانكف الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي 

 .4حقكؽ اإلنسافكقانكف 
 دائرة الطعكف* 2

 االستئناؼيقصد بيا دائرة الدرجة الثانية مف درجات التقاضي بالمحكمة تختص بالنظر في دعاكل 
المحالة إلييا إما مف المدعي العاـ أك مف المحكـك عميو إذا ما تعمؽ األمر بالخطأ في تطبيؽ القانكف 

                                                           
1

( 1992) كثيقة رقـ،06/10/1992 المنعقدة في 3119 مجمس األمف في الجمسة رقـ اتخذه الذم 780القرار - 
S/RES/780-p2 

 .125المرجع السابؽ، ص القانكف الدكلي اإلنساني، عبد الكريـ عكض خميفة،- 2
 .136، ص السابؽالمرجع ، عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ-3
 .257 المرجع السابؽ، ص  الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،بدر الديف محمد شبؿ،-4
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 كاقعة لـ تكف معمكمة في الدرجة اكتشاؼأكالخطأ في الكقائع الذم يؤدم إلى إنكار العدالة أك 
. 1األكلى

   كتعد آلية استحداث الدكائر في المحكمة نكع مف الحماية الجنائية لممتيميف مف خبلؿ تمكينيـ مف 
 . إعادة النظر في األحكاـ الصادرة بحقيـ

مكتب المدعي العاـ : ثانيا
 يكغسبلفيا السابقة عمى جياز االدعاء العاـ كجياز ة مف النظاـ األساسي لمحكـ16نصت المادة 

مستقؿ يتككف مف مكتب المدعي العاـ كمعاكنيو المؤىميف حسب ما ىك محدد في النظاـ 
 مف األميف العاـ لؤلمـ باقتراحيتـ تعييف المدعي العاـ عف طريؽ رئيس مجمس األمف ،2األساسي

. 3 سنكات قابمة لمتجديد4المتحدة لمدة 
 التي كقعت في إقميـ يكغسبلفيا السابقة االنتياكات المدعي العاـ بالتحقيؽ في اختصاص   يتحدد 

 كالتحقيؽ فييا، إما مف تمقاء نفسو أك مف خبلؿ ما كصؿ إليو مف معمكمات مف قبؿ 1992مند 
 باالستجكابىيئات األمـ المتحدة أك المنظمات الحككمية أك غير الحككمية، كما يتعيف عميو القياـ 

.  4كسماع الشيكد
قاضي دائرة إلى كيحيميااالتياـ المدعي العاـ بما كرد إليو كخمص التحقيؽ فمو أف يعد كرقة أقتنعإذا 

صدار قرار بشأنيا إما بقبكؿ اإلحالة أك رفضيا كفي حالة  محكمة الدرجة األكلى، مف أجؿ دراستيا كا 
 يصدر القاضي أمر بالقبض عمى المتيميف أك تسميميـ أك ترحيميـ كيككف ذلؾ االتياـقبكلو الئحة 

إال أف مياـ المدعي العاـ تقمصت بشكؿ كبير بصدكر قرار مجمس ، 5بناء عمى طمب المدعي العاـ

                                                           
1

 .67سمكاف عمي الكسار، المرجع السابؽ، ص - 

 تعديبلت خاصة بالتشكيمة القضائية ليذه 14/8/2002 المؤرخ في 1431أضاؼ مجمس األمف بمكجب القرار رقـ - 
 بعد االستئناؼ المحكمتيف في دائرة باشتراؾالمحكمة كعبلقتيا مع المحكمة الجنائية الدكلية في ركاندا، كالتي تقضي 

 5 منيـ مف األعضاء 2 اآلخريف، عمى أف يككف 4 أعضاء مف بينيـ الرئيس الذم يقـك بتعييف 5التعديؿ مف 
. الدائميف في الييئة القضائية لممحكمة الجنائية لركاندا

. 160ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 
 .72ليندة معمر يشكم، المرجع السابؽ، ص - 2

3
 .143، ص القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽعمر سعد اهلل، - 

 .54يكسؼ عمي الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 4
. 68، ص السابؽسمكاف عمي الكسار، المرجع - 5
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األمف الذم أنشأ بمكجبو منصب المدعي العاـ في محكمة ركاندا بعد أف كانتا المحكمتاف تشتركاف 
، فمف خبلؿ المياـ المنكطة بالمدعي العاـ كالتي حددىا النظاـ األساسي لممحكمة في ىذا المنصب

يتضح أف المحكمة أعطت لكؿ مرحمة مف مراحؿ الدعكل حقيا، حتى يتمكف المتيميف مف ممارسة 
 .1حقكقيـ القانكنية في أم إجراء صادر بحقيـ

قمـ المحكمة * 3
   يعد مف بيف األجيزة الرئيسية لممحكمة الجنائية ليكغسبلفيا السابقة ييتـ بتسيير األمكر الغير 

 مف قبؿ األميف العاـ بعد اختيارهقضائية في المحكمة، يتألؼ ىذا الجياز مف المسجؿ الذم يتـ 
، كتناط لممسجؿ ميمة إدارة المحكمة مف جية كتشكيؿ ىيكميا الخاص 2التشاكر مع رئيس المحكمة

. 3بحسف سير الجياز القضائي، كبذلؾ فإنو يباشر المياـ القضائية كاإلدارية
 اآللية الدكلية لتصريؼ عمؿ المحكمتيف* 4

 عمؿ الييئتيف القضائيتيف المتمثمتيف في محكمتي يكغسبلفيا استكماؿتـ إنشاء ىذه اآللية بغرض 
 .كركاندا خبلؿ اآلجاؿ المحددة ليـ

 

                                                                                                                                                                             

 باعتباره أكؿ مدعي عاـ يتـ تعيينو، كقد تطمب األمر 8/7/1994في " ريتشارد جكلد ستكف"تـ تعييف المدعي العاـ - 
 دكلة مف أجؿ تشكيؿ فريؽ متجانس ذكم خبرة 30اتخاذ أساليب جد معقدة في التكظيؼ الذم جمع بيف أكثر مف 

 .عالية في المجاؿ
 .259بدر الديف محمد شبؿ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، المرجع السابؽ، ص -

ص يفS/RES/1503/2003-parag,8: كثيقة27/8/2003 المنعقدة بتاريخ ةجمساؿ 1503قرارمجمس األمف رقـ - 1
 عف تمؾ المادة كاالستعاضة مف النظاـ األساسي لممحكمة الدكلية لركاندا 15يقرر المجمس تعديؿ المادة :" عمى أف

بحكـ مبيف في المرفؽ األكؿ ليذا القرار، كيطمب إلى األميف العاـ أف يرشح شخصا لشغؿ منصب المدعي العاـ 
".   لممحكمة الجنائية الدكلية لركاندا

.  55، ص السابؽيكسؼ عمي الشكرم، المرجع -2
.  163ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 3

قسـ الصحافة كالمعمكمات يتكلى :-  مف نظاـ المحكمة مف عدة أقساـ17يتألؼ قمـ كتاب المحكمة حسب المادة - 
ميمة تقديـ الخدمات اإلعبلمية، قسـ األمف مسؤكؿ عف حماية المتيميف بسجف المحكمة كحماية الزكار ككذا الكثائؽ 
الخاصة بالمحكمة، قسـ الخدمات القضائية يقدـ خدمات لمحامي الدفاع، القسـ اإلدارم يقدـ خدمات إلى المحكمة 
حكؿ األمكر المتعمقة بالترجمة كالحسابات المالية كالخدمات العامة، قسـ مساعدة الضحايا كالشيكد يقدـ ىذا الجياز 

دالء بشيادتيـ أماـ المحكمة  .المساعدة في تنظيـ التنقبلت كأمف الشيكد حتى يضمف ليـ الحضكر كا 
 .74ليندة معمر يشكم، المرجع السابؽ، ص - 
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   22/12/20101 بتاريخ 1966أحدث ىذا الجياز بمكجب القرار الصادر عف مجمس األمف رقـ 
تختص ىذه اآللية بمقاضاة المتيميف الذيف أصدرت محكمة يكغسبلفيا السابقة كركاندا قرارات إتياـ 
في حقيـ كالذيف اليعدكف قادة شرط أف تشرع ىذه اآللية في محاكمتيـ بنفسيا بعد أف تككف الجيكد 

، ال يمكف ليذه اآللية إصدار أم قرارات إتياـ جديدة بحؽ استنفدتالمبذكلة إلحالة القضية قد 
، لذا تعتبر ىذه اآللية مف األشخاص غير الذيف أصدرت محكمتي يكغسبلفيا كركاندا قرارات بشأنيـ

بيف أىـ التطكرات المستحدثة مف قبؿ المحكمة مف خبلؿ اختصاصيا بمحاكمة المسؤكليف عف 
. 2االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني عمى إقميـ يكغسبلفيا

 القضائي لمحكمة يكغسالفيا االختصاص: ثانيا
 :يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية ليكغسبلفيا السابقة في

  الزماني كالمكانياالختصاص*1
 المحكمة بالنظر في الجرائـ المرتكبة اختصاص   حدد النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا السابقة 

 إلى أجؿ غير مسمى يحدده 1/1/1991 الدكلية مف تاريخ كاالتفاقياتخبلفا لقكاعد القانكف الدكلي 
 مف 1 كىك ما نصت عميو المادة ،األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بعد إحبلؿ السمـ كاألمف في المنطقة

 اإلقميمي فيشمؿ جميع الجرائـ المرتكبة عمى إقميـ اختصاصيا، أما 3النظاـ األساسي لممحكمة
.  4 عمى اإلقميـ البرم أك البحرم أك الجكمارتكبتيكغسبلفيا سكاء 

                                                           
1

-S/RES/1966/2010، كثيقة رقـ 22/12/2010 بتاريخ ة المنعقد6463، جمسة 1966قرار مجمس األمف - 

p2 ذ يعيد التأكيد ضركرة إنشاء 19/12/2008إذ يشير إلى بياف رئيس مجمس األمف المؤرخ في :"  فيوجاءالذي ، كا 
آلية مخصصة تضطمع بعدد مف الكظائؼ األساسية المنكطة بالمحكمتيف، بما في ذلؾ محاكمة الياربيف مف العدالة 

. الذيف ىـ مف بيف أبرز القادة الذيف يشتبو في تحمميـ المسؤكلية العظمى عف الجرائـ عقب إغبلؽ المحكمتيف
ذ يؤكد أنو نظرا لما لمكظائؼ المتبقية مف طابع محدكد في -   فإف اآللية الدكلية لتصريؼ األعماؿ المتبقية جكىرىا،كا 

ينبغي أف تككف ىيكبل صغيرا مؤقتا كفعاال تتناقص كظائفو كحجمو مع مركر الكقت، كيكظؼ عدد صغيرا مف 
 ".المكظفيف يتماشى مع كظائفو المحدكدة

 .149عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص -2
. 181عبد القادر بقيرات، العدالة الدكلية الجنائية، المرجع السابؽ، ص - 3
. 263المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 4



 
 

392 
 

   مف خبلؿ ذلؾ يتضح أف الجرائـ التي عرفيا إقميـ يكغسبلفيا السابقة ال يمكف حصرىا في تاريخ 
محدد ألف االنتياكات التي تعرض ليا المدنييف في المنطقة سابقة عمى ما أقره مجمس األمف منذ 

 ألف األقميات تعرضت الضطيادات عرقية منذ تاريخ سابؽ، مما يؤكد عمى أف الحماية 1991
الجنائية لؤلشخاص المضطيديف لـ يتـ االعتراؼ بيا إال بعدما عرفت المنطقة تكترات كبيرة عجزت 

 .  ىيئة اأّلمـ المتحدة عف احتكائيا
 الشخصي االختصاص*2

 المحكمة بمتابعة األشخاص الطبيعييف اختصاصحدد النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا السابقة 
 لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، أما األشخاص المعنكية انتياؾ لجرائـ تعد ارتكابيـالذيف تبت 

. 1كالدكلة أك الييئات كالمؤسسات فبل تدخؿ في نطاقيا
 مف نظاـ 7/2فالصفة الرسمية لممتيميف ال تعد سببا لتخفيؼ العقكبة حسب ما نصت عميو المادة 

 ىذه األفعاؿ المجرمة في نطاؽ بارتكابالمحكمة، كمف تـ فإف الدفع بحصانة الرئيس أك التدرع
.  2الصبلحيات الرسمية لممدعي عميو ال يخفؼ عنو العقكبة

 أم مف الجرائـ محؿ المحاكمة يككف بارتكاب   فكؿ مف ساىـ أك شارؾ أك خطط أك قاـ أك أمر 
 األفعاؿ التي بارتكابمسؤكؿ جنائيا كفؽ ما حدده النظاـ األساسي لممحكمة، كفي حالة عمـ الرئيس 

 أك حتى ارتكابياالتدابير المناسبة لمنع يتخذتشكؿ الجرائـ المنصكص عمييا في النظاـ األساسي كلـ
 3-2 فقرة 7تنص عميو المادة ما تكقيع العقاب عمى مرتكبييا، فإف ىذا األخير يسأؿ جنائيا حسب 

. 3في حيف يستفيد المرؤكس الذم ينفذ أكامر رئيسو األعمى أك حككمتو مف ظركؼ التخفيؼ
( المكضكعي) النكعي االختصاص* 3

 بالنظر في الجرائـ المرتكبة عمى إقميـ يكغسبلفيا كالتي اختصاصياحدد النظاـ األساسي لممحكمة 
 : فياالنتياكات كتتمثؿ ىذه 1991 الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني منذ االنتياكاتتشمؿ 

 1949 جنيؼ التفاقيات الجسيمة االنتياكات-

                                                           
 المحكمة الجنائية الدكلية، مجمة األمف كالقانكف، كمية الشرطة، العدد األكؿ، سنة اختصاصمحمد يكسؼ عمكاف، - 1

 .242، ص 2002
.  264، ص السابؽالمرجع، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 2
. 56عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 3
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 في أفعاؿ القتؿ العمد، التعذيب، المعاممة الغير االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼتـ تحديدىذه 
إنسانية كالتجارب البيكلكجية، التسبب في التعرض آلالـ شديدة أك إصابات خطيرة بالجسـ كالصحة 
عمدا، تدمير الممتمكاتأك مصادرتيا عمى نطاؽ كاسع دكف مبرر أك ضركرة عسكرية كعمى نحك غير 

مشركع، إكراه أسير حربأك شخص مدني عمى الخدمة في قكات دكلية معادية، تعمد حرماف أسير 
.  1حرب أك شخص مدني عمى نحك غير مشركع أك حبسو دكف مبرر، أخد المدنييف كرىائف

 الدكلية، االتفاقياتىذه األفعاؿ تفترض عمـ المتيـ بتمتع المجني عميو بالحماية المنصكص عمييا في 
بيف ربط في اؿصعكبة األمر الذم أثار، قط في النزاعات المسمحة الدكلية ؼىا ىذه المادة تطبيؽجدكت

يتنكع بيف النزاع القائـ فييا  خاصة كأف يكغسبلفيا إقميـ النزاع الكاقع فيطبيعة الجرائـ المذككرة مع 
.  2كنزاع مسمح داخميدكلينزاع مسمح 

  قكانيف كأعراؼ الحربانتياؾ-
 انتياؾ مف النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا السابقة قائمة باألفعاؿ التي تشكؿ 3 أكردت المادة 

 اتفاقية المحكمة كتجد ىذه األفعاؿ أساسيا في اختصاصلقكانيف كأعراؼ الحرب، كالتي تدخؿ في 
. 19073الىام الرابعة المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية لسنة 

 1948 منع كالعقاب عمى إبادة الجنس البشرم لسنة انتياكاتفاقية-
مف النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا السابقة األفعاؿ التي تندرج ضمف 1 فقرة 4حددت المادة 

جريمة اإلبادة كالتي تنصرؼ إلى قتؿ أفراد ىذه الجماعة، إلحاؽ ضرر بدني أك عقمي بالغ، إرغاـ 

                                                           
 .280 السابؽ، ص الدكلية، المرجعأىـ الجرائـ "عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي - 1
 .265المرجع السابؽ، ص ،بدر الديف محمد شبؿ،الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية- 2
 جسيـ لقكانيف كأعراؼ الحرب انتياؾ مف النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا األفعاؿ التي تشكؿ 3حددت المادة - 3

: كالمتمثمة في
.  أسمحة سامة أك أسمحة أخرل بقصد إحداث آالـ ال مبرر ليااستخداـ*
. تدمير المدف أك البمداف أك القرل بشكؿ تعسفي أك تخريبيا دكف أف تقتضي مثؿ ىذه األفعاؿ ضركرات عسكرية*
قصؼ المدف أك القرل أك المساكف أك السكاف أك اليجـك عمييا بأم طريقة كانت إذا كانت ىذه األفعاؿ تفتقر إلى *

. كسائؿ دفاعية
مصادرة أك تدمير أك اإلضرار العمدم لممنشآت المخصصة لؤلنشطة الدينية كاألعماؿ الخيرية كالتعميـ كالفنكف *

. كالعمـك كاآلثار التاريخية كاألعماؿ الفنية كالعممية
". نيب الممتمكات العامة أك الخاصة*
.   58عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 
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الجماعة عمى العيش في ظركؼ يقصد بيا القضاء عمييا ماديا بشكؿ كمي أك جزئي عمدا، فرض 
.  1تدابير لمنع التكالد، نقؿ أطفاؿ الجماعة قسرا إلى جماعة أخرل

 الجرائـ ضد اإلنسانية-
 مف النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا في األفعاؿ التي ترتكب في إطار نزاع 5حددتيا المادة 

مسمح ضد أحد السكاف المدنييف سكاء كاف ىذا النزاع المسمح دكلي أك داخمي كمف بيف ىذه األفعاؿ 
 عمى أساس قكمي أك االضطياد، االغتصاب، االسترقاؽ، التعذيب، االستبعادالقتؿ، اإلبادة، السجف، 

.    2جنسي أك ديني، كغيرىا مف األفعاؿ الغير إنسانية األخرل
محكمة يكغسبلفيا السابقة ؿ مف النظاـ األساسي5فمفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية المحدد في المادة 

 كؿ مف المحكمة العسكرية لنكرمبكرغ كالقرارات الصادرة اعتمدتيا نكعا ما عف التعاريؼ التي إختمؼ
، كالقرار رقـ 13/02/1946الصادر بتاريخ 3/1عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كالقرار رقـ 

، كماجاء بو مشركع مدكنة الجرائـ المخمة بسمـ البشرية 11/01/1946 الصادر بتاريخ 95/1
.  3كأمنيا

 بالنظر في جميع الجرائـ التي تشكؿ اختصاصيا  كما أف خصكصية محكمة يكغسبلفيا تجسدت في 
 خبلفا لما نصت عميو محكمتي االنتماءات لمقانكف الدكلي اإلنساني بغض النظر عف انتياؾ

. 4نكرمبكرغ كطككيك
إجراءات المحاكمة أماـ محكمة يكغسالفيا كطبيعة األحكاـ الصادرة عنيا : ثالثا

 الدعكل كاإلجراءات المتبعة أماـ افتتاح مف نظاـ محكمة يكغسبلفيا السابقة كيفية 20حددت المادة 
كؿ دائرة عمى أف تككف المحاكمة عادلة كسريعة بحيث يمارس القضاة مياميـ بشكؿ مستقؿ 

                                                           
 كالتي تعد في الكقت ذاتو 1948 إبادة الجنس البشرم لسنة اتفاقية مف 2تعتبر ىذه المادة مستقاة مف نص المادة - 1

 في زمف السمـ أك في زمف الحرب مما يعني أنيا تنطبؽ عمى جميع أرتكبياجزء مف القانكف الدكلي العرفي، سكاء كاف 
. حاالت النزاع المسمح سكاء كاف دكلي أك غير دكلي

 .602عبد المنعـ عبد الغني، المرجع السابؽ، ص - 
 .2صرئيس محكمة يكغسبلفيا السابقة، " فاكستك بككار"النظاـ األساسي لممحكمة الدكلية الجنائية ليكغسبلفيا بقمـ -2
. 12/03/2016: االطبلع تاريخ www.legal.un.org: المكقع اإللكتركني-
. 268المرجع السابؽ، ص ،بدر الديف محمد شبؿ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية- 3
4

 .56، ص ، المرجع السابؽمحمكد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية- 

http://www.legal.un.org/
http://www.legal.un.org/
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، ككؿ شخص 22محترميف في ذلؾ حقكؽ المتيـ، مع تكفير الحماية لمشيكد كالضحايا كفقا لممادة 
. 1 في حقو إجراءات التكقيؼ أك الحبس كيبمغ بو عمى الفكراالتيامتتخذ قرار يؤيد

 االتفاقيات حقكؽ المتيميف كفؽ ما تنص عميو احتراـ   كما أف النظاـ األساسي لممحكمة أكد عمى 
 قكاعد القانكف الدكلي النتياكيـ المحكمة يتعدل مبلحقة المجرميف اختصاصكالمكاثيؽ الدكلية، ألف 

 كما ، الكامؿ حسب المعايير الدكلية الخاصة بحقكؽ المتيـاالحتراـاإلنساني إلى حرصيا عمى تكفير 
يدعك النظاـ األساسي عمى تعاكف المحكمة الجنائية ليكغسبلفيا مع باقي الدكؿ مف أجؿ البحث عف 

أك تنفيذ أم قرار يصدر عف دكائر المحكمة مف أجؿ البحث أك تحديد اليكية 2المتيميف كمحاكمتيـ 
.  3مف النظاـ 29أك تكقيؼ األشخاص كتقديميـ لممحكمة حسب ما تنص عميو المادة

 أما بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة عف المحكمة فإف دائرة الدرجة األكلى تصدر أحكاميا في جمسة عمنية 
 يجب أف يككف الحكـ االتياـ بحيثبأغمبية األصكات بعد التأكد مف التيـ المنسكبة لممتيـ في قرار 

مسبب كمكتكب كعمنيعمى أف تراعي المحكمة عند إصدارىا لمحكـ مدة العقكبة التي أصدرتيا المحكمة 
.  4مف النظاـ األساسي (3)10الكطنية عمى نفس المتيـ كفؽ ما تنص عميو المادة 

فاألحكاـ الصادرة عف المحكمة تراعى فييا الظركؼ الشخصية لممحككـ عميو كجسامة الفعؿ 
 عمييا باإلكراه إلى مالكييا الشرعييف إضافة االستيبلءالمرتكب، كليا أف تأمر برد أية ممتمكات تـ 

. 5إلى عقكبة السجف

                                                           
. 269، ص  السابؽالمرجع،بدر الديف محمد شبؿ،الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية- 1
عمى  (ق)عمى حقكؽ المتيـ أثناء المحاكمة، حيث دعت الفقرة  لممحكمة  مف النظاـ األساسي21نصت المادة - 2

يشيد كاستجكابيـ، كأف يكفؿ لو مثكؿ شيكد النفي اإلثبات شيكد استجكابضركرة أف يستجكب المتيـ أك أف يطمب 
، مع تكفي مترجـ إذا لـ يفيـ أك يتكمـ المغة المستعممة أماـ المحكمة، كأال يجبر اإلثباتتعمقة بشيكد ـبنفس الشركط اؿ

.  بالجريمةاالعتراؼعمى أف ضد نفسو أك عمى 
.  165عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكنالدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص - 

3
. 286-285عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 

 .273بدر الديف محمد شبؿ، المرجع نفسو، ص - 4

. 287، ص نفسوعمي عبد القادر القيكجي،المرجع - 5
 عمى 6/10/1992 المؤرخ في 779أشار األميف العاـ لؤلمـ المتحدة إلى أف مجمس األمف قد اعتمد بمكجب القرار -

المبدأ الذم يقضي بأف جميع البيانات كااللتزامات المكقعة باإلكراه السيما ما تعمؽ منيا باألرض كالممتمكات الغية 
  . 486منتصر سعيد حمكدة، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص .- كباطمة بصكرة كمية
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 أعتمد أما بالنسبة لمقانكف الكاجب التطبيؽ أماـ المحكمة فمـ يحدد النظاـ األساسي لممحكمة ذلؾ لذا 
 :القضاة في محاكماتيـ عمى

 الىام المكقعة بتاريخ ، اتفاقيات1949 لسنة  األربعة جنيؼ، اتفاقياتالنظاـ األساسي لممحكمة*
.   1 القكاعد ذات الصمةمف منع إبادة الجنس البشرم كغيرىا ،اتفاقية1907

 ضد الجنراؿ سنة20 لمدة سجفعف محكمة يكغسبلفيا السابقة اؿصدرت     كمف بيف األحكاـ التي 
، كما صدرت أحكاـ تتراكح "كراجيتش"  سنة ضد الجنراؿ الكركاتي45 كآخر مدتو ،2"تاديش"الصربي 
 جرائـ ضد اإلنسانية كأحكاـ بارتكابيـ سنة ضد خمسة كركاتييف متيميف 25سنكات ك6مدتيا بيف

 ، كما استطاعت3 متيـ لـ يتـ القبض عمييـ40 متيـ مقبكض عمييـ كأكثر مف 32خرل ضد أ
 اختصاص جرائـ تدخؿ في الرتكابيـالقبض عمى العديد مف كبار المسؤكليف في يكغسبلفيا السابقة

الذم " سمكبكداف ميمك فيتش" كمف بيف ىؤالء الرئيس اليكغسبلفي رغـ العراقيؿ التي كاجيتيا،المحكمة 
. 4تـ تسميمو لممحكمة بعد اليزيمة التي تمقاىا في االنتخابات الرئاسية

                                                           
 .17، ص2006 الثانية، طإبراىيـ محمد العناني، المحكمة الجنائية الدكلية، المجمس األعمى لمثقافة، مصر، - 1
دكشكك تاديش ىك صربي بكسني كجيت لو تيمة ارتكاب انتياكات جسيمة التفاقيات جنيؼ كأعراؼ كقكانيف - 2

شماؿ غرب البكسنة أثناء استيبلء " أكبشتينا"الحرب، كالجرائـ ضد اإلنسانية فيما يتصؿ باألحداث التي كقعت في 
، حيث أصدرت 1995 محاكمة تاديش أكؿ محاكمة تقـك بيا محكمة يكغسبلفيا سنة ، تعتبر1992الصرب عمييا في 

 الحرب العالمية الثانية، كقد قدـ دفاع المتيـ العديد انتياءأكؿ حكـ مف نكعو مند صدكر أحكاـ نكرمبكرغ كطككيك بعد 
:  مف بينيا7/8/1995 االستئنافية فيمف الدفكع العارضة أماـ الدائرة 

. أف أكلكية المحكمة عمى المحاكـ الكطنية المختصة ليس لو ما يبرره* أف المحكمة أنشأت عمى غير سند قانكني* 
.  مف النظاـ األساسي5-3-2انعداماالختصاص المكضكعي لممحكمة بمكجب المكاد  * 
 .179ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 

 .173عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص -3
أماـ المحكمة بصفتو القائد األعمى لمقكات المسمحة في يكغسبلفيا كرئيس دكلة، كمف بيف " ميمكزفيتش"مثؿ الرئيس - 4

التيـ المكجية إليو جرائـ الحرب، ضد أسرل المسمميف أثناء حرب البكسنة كاليرسؾ التي راح ضحيتيا العديد منيـ في 
 لمقكاعد المنصكص عمييا في القانكف الدكلي اإلنساني، أما الجرائـ انتياكاالقتؿ الجماعي كدفنيـ في مقابر جماعية 

ضد اإلنسانية فتمثمت في عمميات التصفية، القتؿ الجماعي ضد مسممي ككسكفك، أما الجرائـ المرتكبة ضد السمـ 
الدكلي فتمثمت في تفجير حرب البكسنة كاليرسؾ، كدفع الكضع األمني في ككسكفك إلى التدىكر الخطير ككذلؾ 

. الكضع في البمقاف بصفة عامة
 .  294بد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص ع- 
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   فالمبلحظ مف خبلؿ األحكاـ الصادرة عف محكمة يكغسبلفيا السابقة نجد أف بعض المتيميف 
حككمكا بعقكبات ال تتناسب مع خطكرة الجرائـ المرتكبة، األمر الذم يشكؾ في نزاىة المحكمة مف 

 .  1جية كزعزعة مبدأ المحاكمة العادلة الذم يعتبر نكع مف الحماية الجنائية لممتيـ
   كرغـ ذلؾ فإف المحكمة كرست العديد مف المبادئ التي تعد ضمانة لممتيميف، كمبدأ المعاممة 

المتساكية أماميا، افتراض البراءة في المتيـ، عدـ إكراه المتيـ عمى إدانة نفسو أك االعتراؼ بالذنب، 
عمنية المحاكمة، أحقية المتيـ في تنصيب محامي لمدفاع عنو، الحؽ في مباشرة الطعكف أماـ 

 . 2الجيات المختصة متى تبث كجكد خطأ في تطبيؽ القانكف أك خطأ في الكقائع
المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا : الفرع الثاني

أساسو " التكتسي"ك" اليكتك"عرؼ إقميـ ركاندا حربا أىمية ال مثيؿ ليا نتيجة الصراع القائـ بيف قبيمتي 
.   3 جسيـ لمقانكف الدكلي اإلنسانيانتياؾ العرقي بينيـ مما أدل إلى كقكع أفعاؿ تعد االنسجاـعدـ 

ففي الكقت الذم كاف فيو المجتمع الدكلي منشغؿ باألحداث التي كقعت في إقميـ يكغسبلفيا السابقة 
، فسارعت 5 بدأ النزاع المسمح في ركاندا يمتد إلى الدكؿ اإلفريقية المجاكرة4 التي عرفتياكالفظائع

السبلـ في ة الجيكد الدكلية إلى السعي مف أجؿ كقؼ عمميات القتاؿ في المنطقة كالتي عرفت بمعاىد

                                                           
1

 جرائـ ضد اإلنسانية بعقكبة السجف لمدة ارتكب الذم (Damir Dosen) " أصدرت محكمة يكغسبلفيا في قضية - 
 جرائـ ضد اإلنسانية كخرؽ قكانيف ارتكبالذم  ( Miroslar Kvocka)خمس سنكات، ككذلؾ في قضية الضابط 
. كأعراؼ الحرب بالسجف لمدة سبع سنكات

، دار الجامعة الجديدة "مبادئو كقكاعده المكضكعية كاإلجرائية" القانكف الجنائي الدكلي، عصاـ عبد الفتاح مطر- 2
 .47 ص ، 2008 اإلسكندرية، ط،لمنشر

3
 يعيش 1990  كمـ، كتبعا إلحصائيات26338تعتبر ركاندا مف دكؿ إقميـ البحيرات العظمى اإلفريقية تبمغ مساحتيا - 

 ـ نسمة كىك ما جعميا تحتؿ المرتبة الثانية بعد السيشؿ مف حيث الكثافة السكانية عمى مستكل القارة 7.5فييا نحك 
 سنة، إلى ارتفاع الكبير في 40  كالعرقي الذم شيدتو الببلد منذاالثنياإلفريقية، كيرجع عمماء االجتماع سبب العنؼ 

 غربا ك أكغندا شماال كبكرندم الديمقراطيةالسكاف يضاؼ ىذا ككف ركاندا دكلة حبيسة تحدىا تنزانيا شرقا كككنغك 
 1964 كسنة 1959 بثبلث سنكات شيدت مكجات مف العنؼ األشد سنة استقبلليا كقبؿ 1959جنكبا، كمنذ سنة 

.  درجة اإلبادة الشاممة كالمنظمةاالثني، حيث بمغ العنؼ 1994في كبمغت دركتيا 1990كاآلخر سنة 
 .182، المرجع السابؽ، ص ىشاـ محمد فريجة- 

4
. 65عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 

. 295، ص السابؽالمرجع ، عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي- 5
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 خاصة بعد 2، إال أف ىذه الجيكد لـ تضع حد لمعمميات القتالية06/08/19931المكقعة في " أركشا"
في " كيغالي"تحطـ الطائرة التي كنت تنقؿ الرئيس الركاندم كالبكرندم بالقرب مف العاصمة 

، فنشبت صراعات بيف القكات المكالية لمحككمة كقكات الجبية الركانديةنتج 06/04/1994
سقكط اآلالؼ مف الضحايا مف جميع فئات المجتمع بما فييا قكات حفظ السبلـ كأفراد البعثات ىاعف

.  3األممية
كرغـ كؿ المساعي إال أف مسمسؿ المذابح الجماعية بقي مسيطرا عمى الكضع في إقميـ ركاندا إلى 
درجة أنو بات مف المألكؼ يكميا لدل الرجؿ العادم رؤية عشرات القتمى في الشكارع كتناثر أشبلء 

، لذلؾ أصدر مجمس األمف العديد مف القرارات بشأنيا في فترة جد 4الجيش في النشرات اإلخبارية
 حكؿ تأميف عمميات 29/09/1993 الصادر بتاريخ 868كجيزة مف بيف ىذه القرارات القرار رقـ 

 الذم تـ بمكجبو إنشاء 05/10/1993 الصادر بتاريخ 872، كالقرار رقـ 5األمـ المتحدة في المنطقة
، كتـ تمديد مياـ ىذه البعثة بمكجب القرار Unamir كالمسماة بػ6إنشاء بعثة األمـ المتحدة في ركاندا

                                                           
1

 مف أجؿ 1992 سابؽ سنة اتفاؽ بتنزانيا، رغـ أنو كاف ىناؾ أركشا بمدينة 1993 لمسبلـ في سنة اتفاقأركشاتـ - 
 األطراؼ فيو عمى ضركرة كضع حد لمنزاع القائـ في المنطقة، كالسعي مف أجؿ الكصكؿ اتفقاكقؼ إطبلؽ النار كقد 

: إلى المصالحة بيف الطرفيف كقد تضمف ىذا االتفاؽ ستة بركتكككالت متعمقة ب
. 1992 كقؼ إطبلؽ النار المنعقد في سنة اتفاؽتنفيذ * 
عادة تكطيف األشخاص * المشاركة في السمطة* القكاعد القانكنية أم النظاـ القانكني لمدكلة*  عكدة البلجئيف كا 

.  القضايا المتعمقة برئاسة الكزراء كالحككمة* تكحيد القكات المسمحة* المطركديف
. 299-298محمد عادؿ محمد سعيد، المرجع السابؽ، ص- . شير22 عمى أف تطبؽ ىذه البركتكككالت في أجؿ 

. 251، ص المرجع السابؽارم، مستعادؿ اؿ- 2
. 281 المرجع السابؽ، ص ،بدر الديف محمد شبؿ،الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية- 3
. 66، ص السابؽعمي يكسؼ الشكرم، المرجع - 4
5

الذم أعرب ك1993S/RES/868-1993كثيقة رقـ3283 جمسة رقـ 29/09/1993بتاريخ  868صدر القرار رقـ - 
 القكة ضد األشخاص المشتركيف في عمميات االعتداءات كاستخداـعف قمقو البالغ عف تزايد مجمس األمف مف خبللو 

 الصراع عمى التعاكف الكثيؽ مع األمـ المتحدة كاألطراؼ فياألمـ المتحدة كيديف بحـز ىذه األعماؿ، كحث الدكؿ 
 .لضماف أمف كسمـ قكات األمـ المتحدة كأفرادىا

6
بعثة األمـ المتحدة  "أسـ إنشاء عممية لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف تحت 872قرر مجمس األمف بمكجب القرار - 

 يضطمع بو استعراض تمتد كاليتيا بعد التسعيف يـك األكلى إال بعد أال أشير شريطة 6لفترة " لممساعدة في ركاندا
.-  أركشا لمسمـاتفاؽ إلى تقريراألميف العاـ يبيف ما إذا كاف قد أحرز تقدـ جكىرم أـ ال نحك تنفيذ استناداالمجمس 
 .  .2S/RES/872-1993 p:كثيقة رقـ
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، فتدخؿ مجمس األمف في المنطقة 29/07/19941 إلى 05/04/1994 الصادر بتاريخ 909رقـ 
إما أف يككف عسكريا أك إنسانيا مبررا مكقفو في كؿ مرة بأف الكضع في ركاندا يشكؿ تيديدا لمسمـ 

،إلى جانب ذلؾ قاـ مجمس األمف بمنح قكات البعثة في ركاندا حؽ تغيير صبلحياتيا 2كاألمف الدكلييف
بما يتناسب مع األكضاع مع فرض حصار عسكرم عمى المنطقة، كيعد ىذا القرار بمثابة التغير 

 .3الجذرم في ميمة قكات حفظ السبلـ الدكلية
الذم أصبح يعيشو شعب ركاندا كجيت الحككمة نداءىا إلى ىيئة األمـ أماـ ىذا الكضع البلإنساني 

المتحدة مف أجؿ التدخؿ العاجؿ لكقؼ ىذه المذابح كاالنتياكات التي ال تمت بأم صمة لمبادئ 
 بمكجب القرار رقـ 3/06/1994تدخؿ مجمس األمف بتاريخ القانكف الدكلي اإلنساني كال باإلنسانية ؼ

 االنتياكات بغرض إنشاء لجنة تحقيؽ كجمع المعمكمات عف 01/07/1994 المؤرخ في 935
م مشيرا إلى الجيكد  ككذا جرائـ إبادة الجنس البشر،الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني في المنطقة

 . 4المبذكلة مف قبؿ منظمة الكحدة اإلفريقية

                                                           
 قرر مجمس األمف S/1994/360 كثيقة رقـ 30/03/1994بعد التقرير الذم تقدـ بو األميف العاـ المؤرخ في - 1

عمى أساس أف مجمس األمف سيقـك في 29/07/1994تمديد كالية بعثة األمـ المتحدة لتقديـ المساعدة في ركاندا حتى 
 حالة ركاندا بما في ذلؾ الدكر الذم تضطمع بو األمـ المتحدة في ذلؾ البمد باستعراضغضكف األسابيع الستة المقبمة 

 لمسمـ لـ تنشأ كأـ اتفاقأركشا المنصكص عمييا في االنتقاليةبعد أف أبمغو األميف العاـ في تقرير لو أف المؤسسات 
. التقدـ الذم تحقؽ لـ يكف كافيا لتنفيذ المرحمة الثانية مف خطة األميف العاـ

 . p2 : S/RES/909-1994 -الكثيقة رقـ- 
 أكد مف خبللو عمى أف بعثة األمـ 3388 جمسة رقـ 8/06/1994 بتاريخ 925أصدر مجمس األمف القرار رقـ - 2

 إجراءات الدفاع عف النفس ضد الجماعات كاألشخاص الذيف ييددكف تتخذالمتحدة لتقديـ المساعدة يجكز ليا أف 
المنطقة المحمية كالسكاف المحمييف كأفراد األـ المتحدة كسائر أفراد البعثات اإلنسانية أك ييددكف كسائط إيصاؿ كتكزيع 

 .: S/RES/925-1994 p3الكثيقة رقـ- .اإلغاثة اإلنسانية
 إلى خطكرة الحالة التي كصمت إلييا 3377 الجمسة رقـ  في17/05/1994الصادر بتاريخ  918أشار القرار -3

 في إقميـ ركاندا خاصة تمؾ المتعمقة بقتؿ المدنييف مما يشكؿ تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف فقرر تكسيع كالية االنتياكات
 .S/RES/918-1994 p3  :الكثيقة رقـ - البعثة بما يتناسب كاألكضاع التي تعرفيا المنطقة

مف اجؿ إنشاء لجنة  "1/7/1994 المنعقدة بتاريخ 3400 عف مجمس األمف في جمسة 935صدر قرار رقـ - 4
 تككف محايدة مف أجؿ بحث كتحميؿ المعمكمات المقدمة عمبل بيذا القرار، إلى جانب االستعجاؿخبراء عمى كجو 

المعمكمات  األخرل التي قد تحصؿ عمييا لجنة الخبراء مف خبلؿ تحقيقاتيا الخاصة أك جيكد أشخاص آخريف أك 
ىيئات أخرل ، بما في لؾ المعمكمات التي يقدميا المقرر الخاص لركاندا، بغية أف تقدـ إلى األميف العاـ ما تكصؿ 

 الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني في ركاندا بما في ذلؾ األدلة عمى اقترافاالنتياكاتإليو مف نتائج بشأف األدلة عمى 
 .p2S/RES/935-1994:كثيقة رقـ".- إمكانية كقكع أعماؿ إبادة الجنس البشرم
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 قدمت المجنة تقريرىا المبدئي عف الكضع في إقميـ ركاندا خبلؿ مدة أربعة أشير مف إنشاءىا ىذا ما 
جعمياتتعرضممعديد منالمشاكؿ القانكنية كالمادية، يعكد السبب فييا إلى تحديد مجمس األمف لجرائـ 
معينة دكف غيرىا لتككف محؿ التحقيؽ كالمتمثمة في جرائـ اإلبادة الجماعية كالجرائـ التي تشكؿ 

انتياؾ لمقانكف الدكلي اإلنساني، إضافة إلى تحديد المسؤكلية الجنائية لؤلطراؼ محؿ التحقيؽ كضيؽ 
، لذلؾ اعتمدت في تقريرىا عمى التقارير الصحفية مف جية كما تكصمت إليو 1المدة الممنكحة ليا

المنظمات غير الحككمية مف معمكمات مف جية أخرل، األمر الذم أثر عمى مصداقيتيا كقيمتيا 
 .2القانكنية

 الخاص بإنشاء محكمة جنائية 955كرغـ كؿ الصعكبات إال أف مجمس األمف اعتمدفي قراره رقـ 
دكلية في ركاندا عمى التقارير التي تقدـ بيا إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، األكؿ في 

 ديسمبر مف 9أما التقرير النيائي فكاف في ، بشأف انتياكات القانكف اإلنساني الدكلي1/10/1994
نفس السنة، كما أعرب المجمس عف ضركرة محاكمة المسؤكليف عما ارتكبكه مف جرائـ ضد اإلنسانية 

 .3كانتياكات قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
   كقد أعتبر النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا اقتباسا لمنظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا السابقة إال 

 . 4في بعض المكاد، كلعؿ السبب في ذلؾ راجع إلى الظركؼ الخاصة التي صاحبت إنشاء المحكمة
 
 

 977كما اعتبرت مدينة أركشا بتنزانيا مقرا لممحكمة بناء عمى القرار الصادر عف مجمس األمف رقـ 
، كالذم كاف محؿ انتقاد رغـ الحجج التي تقدـ بيا المجمس المتعمقة بعدـ 22/02/19951بتاريخ 

                                                           

 .283 المرجع السابؽ، ص ،بدر الديف محمد شبؿ،الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية- 1
2

 .214عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص - 
3

 كثيقة رقـ 08/11/1994 المنعقدة بتاريخ 3253 في الجمسة رقـ 955 أصدر مجمس األمف القرار رقـ -
S/RES/955-1994يقرر المجمس بعد تمقي طمب الحككمة الركاندية إنشاء محكمة دكلية لغرض :" الذم جاء فيو

كاحد ىك محاكمة األشخاص المسؤكليف عف أعماؿ إبادة األجناس كغير ذلؾ مف االنتياكات الجسيمة لمقانكف 
اإلنساني الدكلي في إقميـ ركاندا، كالمكاطنيف الركاندييف المسؤكليف عف ارتكاب أعماؿ إبادة األجناس كغيرىا مف 

 كتحقيقا ليذه 31/12/1994 ك1/1/1994االنتياكات المماثمة المرتكبة في أراضي الدكؿ لمجاكرة، في الفترة ما بيف 
 ".    الغاية يقرر اعتماد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لخاصة بركاندا

4
 .185ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 
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قدرة دكلة ركاندا عمى احتضاف ىذه المحكمة، خاصة بعد الظركؼ التي عرفتيا المنطقة في اآلكنة 
األخيرة كالتي أنيكت اقتصادىا، إضافة إلى ضركرات تحقيؽ العدالة كاإلنصاؼ الذم يجد مجاؿ 

رحب عمى أرض دكلة محايدة كتنزانيا أفضؿ مف ركاندا، إال أف ىذه الحجج لـ تكف مقنعة خاصة كأف 
تنزانيا شاركت في العديد مف أعماؿ العنؼ في المنطقة كمف تـ تككف طرؼ في النزاع كليست 

 .  2محايدة
مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية ت سمبية ؾكاف   أما عف مكاقؼ الدكؿ الكبرل مف األزمة الركاندية ؼ

 النزاع معتبرةأف سبب األزمة ىك االختبلؼ المكجكد بيف القبائؿ م جيكد مف اجؿ إنياءأ لـ تبذؿ التي
 في إقميـ ركاندا بالرغـ مف ارتكبت عف الجرائـ التي "اإلبادة" لفظة استخداـستبعداألمر الذم جعميا ت

القائـ حرب  النزاع  كاعتبرتنت تعرؼ حقيقة الكضع في كؿ مف البكسنة كاليرسؾ كركاندااأنيا ؾ
المذابح القبمية " عبارةاستخدمتكما " الحرب األىمية"عبارة في البيت األبيض أىمية فأطمقت عميو 

 يعتبر االلتزاـ الدكلية بالتدخؿ مف أجؿ منع اإلبادة ىذا ىرب منالتزاماتياكىذا حتى تت" العشكائية
 .3 ألنيا لـ تكف كقتيا في معاىدة اإلبادة كساندتيا في ذلؾ أغمب الدكؿ الكبرل،أخبلقي مف جيتيا

   كنظرا الشتراؾ المحكمة الدكلية لركاندا مع المحكمة الدكلية ليكغسبلفيا السابقة مف حيث تشكيؿ 
المحكمة كاألجيزة المككنة ليا فسكؼ نركز دراستنا عمى اختصاصات المحكمة الدكلية الجنائية 

 . لركاندا تجنبا لمتكرار
 اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا: أكال

  يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا في االختصاص زماني كمكاني كاختصاص 
 :شخصي كآخر نكعي كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي

 االختصاص الشخصي-1

                                                                                                                                                                             
1

 كثيقة رقـ 22/02/1995 المنعقدة بتاريخ 2502 جمسة رقـ 977أشار القرار الصادر عف مجمس األمف رقـ - 
S/RES/977-1995الداعي إلى 12/02/1995بعد النظر إلى التقرير المقدـ مف األميف العاـ المؤرخ في :" لىإ

 كمقر لممحكمة الدكلية لركاندا رىنا بالتكصؿ إلى ترتيبات مناسبة بيف األمـ المتحدة كجميكرية تنزانيا أركشاتحديد 
 .أركشاالمتحدة تككف مقبكلة لممجمس، يقرر المجمس أف يككف مقر المحكمة الدكلية لركاندا في 

2
 .289المرجع السابؽ، ص ،  بدر الديف محمد شبؿ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية-

3
 .404محمد عادؿ محمد سعيد، المرجع السابؽ، ص - 
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   حدد النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا اختصاصيا بالنظر في األفعاؿ المرتكبة مف قبؿ األشخاص 
في إقميـ ركاندا، كال يقتصر االختصاص الشخصي عمى المكاطنيف الركاندييف فحسب بؿ يمتد إلى 

 . 1كؿ مف أرتكب جرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة حتى كلك لـ يكف يحمؿ الجنسية الركاندية
 مف النظاـ األساسي لممحكمة فإف االختصاص الشخصي يقتصر عمى األشخاص 6   ككقفا لممادة 

الطبيعييف الذيف ارتكبكا أفعاؿ مجرمة كفقا لما ىك محدد في النظاـ سكاء بصفتو محرض أك منفذ أك 
مساعد أك مشجع عمى تنظيـ أك إعداد أك تنفيذ إحدل الجرائـ المنصكص عمييا، أما المنظمات 

 .2كالييئات فمـ ينص النظاـ األساسي لممحكمة عمييا
   أما بالنسبة لمصفة الرسمية لممتيـ سكاء كاف رئيس دكلة أك حككمة أك مكظؼ كبير ال تعفيو مف 
المسؤكلية كال تككف سببا لتخفيؼ العقكبة، كما أف ارتكاب الفعؿ مف المرؤكس ال يعفي الرئيس مف 

تحمؿ المسؤكلية الجنائية متى كاف ىذا األخير يعمـ كلـ يتخذ اإلجراءات المناسبة لمنعيا كىك نفس ما 
 .3أخذت بو محكمة يكغسبلفيا السابقة

 االختصاص الزماني كالمكاني-2
   نص النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا عمى نطاؽ اختصاص المحكمة ليشمؿ كؿ مف إقميـ ركاندا 

ككذا أقاليـ الدكؿ المجاكرة لياعندما يككف مرتكب الفعؿ مكاطف ركاندم،كنظرا لعدـ كضكح اختصاص 
المحكمة بالنسبة ألقاليـ الدكؿ المجاكرة حدد مجمس األمف ذلؾ بمعسكرات البلجئيف في منطقة 

كبعض الدكؿ المجاكرة لركاندا كالتي ارتكبت فييا انتياكات جسيمة لقكاعد القانكف الدكلي " الزائير"
 .4اإلنساني

    فمممحكمة اختصاص مشترؾ مع المحاكـ الكطنية بشرط كجكد عنصر األسبقية، كما أكدت المادة 
 مف النظاـ األساسي عمى مبدأ عدـ جكاز محاكمة شخص الرتكابو فعؿ كاحد مرتيف، إال أف 9

إمكانية ذلؾ تتجسد متى حككـ الشخص عمى فعؿ يعتبر جريمة مف جرائـ القانكف العاـ كليس جريمة 
 .  5دكلية، كبالتالي يمكف محاكمتو في ىذه الحالة أماـ المحكمة الدكلية الجنائية لركاندا

                                                           
 .68عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 1
 .198عبد القادر بقيرات، العدالة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 2
3

 .78 سمكاف عمي الكسار، المرجع السابؽ، ص -
 .189ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 4
. 258عادؿ مستارم، المرجع السابؽ، ص - 5
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 مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى أف تنظر 7   أما عف االختصاص الزماني حددتو المادة 
 .31/12/19941 إلى 1/1/1994المحكمة في الجرائـ المرتكبة في الفترة الممتدة ما بيف 

 االختصاص النكعي-3
   إنفرد النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا في مجاؿ االختصاص النكعي بنكعية الجرائـ كيعكد ذلؾ إلى 

 :طبيعة النزاع القائـ في المنطقة، كمف تـ يتحدد اختصاص المحكمة في الجرائـ التالية
 جرائـ اإلبادة الجماعية* أ

تختص المحكمة الدكلية لركاندا : "-  مف النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا عمى أف2نصت المادة 
 مف ىذه المادة 2بسمطة محاكمة األفراد المرتكبيف لجريمة اإلبادة الجماعية طبقا لتعريفيا في الفقرة 

 . مف ىذه المادة3أك الذيف يرتكبكف أم مف األفعاؿ المذككرة في الفقرة 
تعني كممة إبادة جماعية ارتكاب أم مف األفعاؿ اآلتية بنية التدمير الكمي أك الجزئي لمجمكعة -

 :قكمية أك عرقية أك عنصرية أك دينية
التسبب في إلحاؽ أذل بدني أك عقمي ألفراد المجمكعة تتسبب في * قتؿ أفراد ىذه المجمكعة، ب* أ

 .النقؿ الجبرم ألطفاؿ الجماعة إلى جماعة أخرل* التدمير البدني كميا أك جزئيا ليذه المجمكعة، ج
 :يعاقب القانكف عمى ارتكاب األفعاؿ التالية-3
التحريض المباشر كالعاـ *التآمر الرتكاب جريمة إبادة جماعية، ج* اإلبادة الجماعية، ب* أ

االشتراؾ في جرائـ اإلبادة * محاكلة ارتكاب جريمة جماعية، ق* الرتكاب جريمة إبادة جماعية، د
 .2"الجماعية

 
 
 
 الجرائـ ضد اإلنسانية* ب

 مف النظاـ األساسي لممحكمة كيؤكؿ ليا االختصاص متى ارتكبت ىذه األفعاؿ 3نصت عمييا المادة 
في إطار ممنيج مكجو ضد جماعة مف السكاف المدنييف ألم سبب سكاء كاف سياسي أك عرقي أك 

 .1ديني، أك اثني
                                                           

1
 .68عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 
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القتؿ، اإلبادة، االسترقاؽ، النفي، السجف، التعذيب، االغتصاب، أم :   كتتمثؿ ىذه األفعاؿ في
 .2أعماؿ أخرل غير إنسانية

 الخاصة بحماية المدنييف ككذا 1949االنتياكات المحددة بمكجب اتفاقيات جنيؼ لسنة * ج
 برتكككلييا الممحقيف
 مف النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا نكع آخر مف الجرائـ التي تدخؿ في 4   أضافت المادة 

اختصاصيا نظرا لطبيعة النزاع الذم عرفتو المنطقة الذم يتبلءـ مع أحكاـ البرتكككؿ اإلضافي 
الثاني التفاقيات جنيؼ الخاص بالنزاعات المسمحة غير الدكلية كالمادة الثالثة المشتركة حيث أشارت 
المحكمة عمى أف انتياؾ ىذه األحكاـ يشكؿ جريمة في نظر القانكف الدكلي العرفي مما يؤكد عمى 

 . 3امتداد مفيـك جرائـ الحرب إلى النزاعات المسمحة الداخمية
   كما أف اختصاص المحكمة قد يتسع ليشمؿ بعض األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ حرب كالمتمثمة عمى 

 1949كجو الخصكص في االنتياكات التي تشمميا المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ لسنة 
 4الخاصة بحماية المجني عمييـ أثناء الحرب كالتي تقع عمى األشخاص فقط، كىك ما أكدتو المادة 

 . مف النظاـ األساسي
 مف النظاـ األساسي 8   أما في مجاؿ التكامؿ بيف القضاء الكطني كالقضاء الدكلي نصت المادة 

لمحكمة ركاندا عمى االختصاصات المشتركة بيف القضائييف، عمى أف يككف لممحكمة الجنائية الدكلية 
سمك عمى القضاء الكطني كليا أف تطمب تخمي النظر في الدعكل التي ينظرىا القضاء الكطني في 

 .4أم حالة كانت عمييا الدعكل
 

 طبيعة األحكاـ الصادرة عف المحكمة الدكلية لركاندا: ثانيا
 الئحة اتياـ 14 حيث تـ إقرار 1997 باشرت المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا عمميا في سنة 

 .09/01/19975 شخص ككانت أكؿ محاكمة في 21مكجية إلى 

                                                                                                                                                                             
 .51، المرجع السابؽ، ص سامية بكركبة- 1
 .ركاندا الجنائية الدكلية ؿمحكمةؿ مف النظاـ األساسي ؿ3المادة - 2
. 294-293، ص السابؽالمرجع ،بدر الديف محمد شبؿ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية- 3
4

 . مف النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا8المادة - 
.  303عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 5
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الرتكابو أعماؿ عنؼ " جكف بكؿ أكاسيك" "طابا"  كمف بيف أشير المحاكمات قضية عمدة مدينة 
جنسية، ممارسة التعذيب كالقتؿ كالتسبب باألذل الجسماني أك العقمي ألعضاء مجمكعة 

كما ساىـ في ارتكاب أفعاؿ ضد المدنييف، كقد تبيف لممحكمة أف األفعاؿ التي قاـ بيا 1"التكتسي"
، ككذا قضية 2المتيـ تستحؽ العقاب عمييا نظرا لفظاعتيا لذلؾ تـ الحكـ عميو بعقكبة السجف المؤبد

 أماـ المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا بعدما تـ القبض عميو مف طرؼ السمطات 3"جكف كامبندا"
 كتـ متابعتو بجرائـ 09/07/1997الكينية بمكجب طمب رسمي مقدـ مف طرؼ المدعي العاـ بتاريخ 

اإلبادة الجماعية، كالتآمر كاالشتراؾ كالتحريض المباشر كالعمني ككذا جرائـ ضد اإلنسانية، لذلؾ 
 . 4قررت المحكمة بعد اعترافو بجميع التيـ المنسكبة إليو الحكـ عميو بعقكبة السجف مدل الحياة

 في 1994لمشاركتو في المجازر المرتكبة بتاريخ " جكرج أندرسكف ركتاغندا"    كما تـ متابعة 
 مف النظاـ 4، 3، 2كتكييؼ سمكؾ المتيميف عمى أساس المكاد " غيتاراما"ك" كيغالي" محافظتي 

 .5األساسي لممحكمة
 تقيـ دكر محكمتي يكغسالفيا كركاندا في مجاؿ الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف: الفرع الثالث

   أنشأت محكمتي يكغسبلفيا السابقة كركاندا مف أجؿ متابعة األشخاص المرتكبيف ألفعاؿ تشكؿ 
انتياؾ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ككذا اتفاقيات جنيؼ األربعة كبرتكككلييا الممحقيف كبالرغـ مف 
أف المحكمتيف كانتا مف ضمف القضاء المؤقت، إال أنيـ ساىمكا في تطكير القضاء الدكلي الجنائي 

 . 6كتكريس مبدأ العدالة الدكلية الجنائية
 مف حيث النشأة : أكال

  أنشأت محكمتي ركاندا كيكغسبلفيا السابقة بمكجب قرار صادر عف مجمس األمف بناءا عمى الفصؿ 
السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة مف أجؿ الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف، إال أف طبيعة القرار 

                                                           
1

لينارت " مف السنغاؿ كالقاضي " اليتي كاما" القاضي "أكاسيك" لمحاكمة ترأس المحكمة الدكلية الجنائية لركاندا- 
 . مف جنكب إفريقيا"نافانتماف بيبلم" مف السكيد كالقاضية " إسبرجف

 الصادر عف محكمة ركاندا بتاريخ ICTR-96-4-T:حكـ النائب العاـ ضد جكف بكؿ أكاسيك تحت رقـ- 2
02/09/1998. 

3
 . 1994 جكيمية 17 أفريؿ إلى 8منصب رئيس الكزراء في حككمة ركاندا المؤقتة مف " جكف كامبندا"شغؿ - 

4- Prosecutor v. Kam banda, case No .ICTR 97-23-S, Judgment and Sentence (sept.4, 

1998). 
 . 16/02/1996 المؤرخة في ICTR-96-3-1: الئحة االتياـ الصادرة عف محكمة ركاندا قضية رقـ- 5

6
. 242عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص - 
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المنشئ ليما يختمؼ بحسب ظركؼ نشأة كؿ محكمة، ذلؾ أف القرار المنشئ لممحكمة الجنائية 
الدكلية ليكغسبلفيا السابقة كاف تمقائيا تبعا لمظركؼ التي كاجيتيا المنطقة أنذاؾ، أما قرار إنشاء 

المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا فكاف بناءا عمى طمب مف الحككمة الركاندية بعد فقداف ىذه األخيرة 
 .1السيطرة عمى األكضاع السائدة 

   كما كاف لبلعتبارات السياسية تأثير عمى عمؿ المحكمتيف، خاصة كأف صبلحية إنشائيما كتعييف 
، األمر الذم شكؾ في مصداقية العدالة "حؽ الفيتك"المدعي العاـ كاف مف قبؿ الدكؿ ذات النفكذ 

ف كاف ظاىرىا إرجاع الثقة لدل شعكب العالـ في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف في  الجنائية الدكلية كا 
 .2فترة النزاعات المسمحة

فالمحكمتيف الجنائيتيف الدكليتيف ليكغسبلفيا السابقة كركاندا ممزمتاف بتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي 
 .3اإلنساني المستمدة مف القانكف الدكلي العرفي

 مف حيث التشكيمة كقكاعد اإلجراءات: ثانيا
   تتقاسـ محكمتي يكغسبلفيا السابقة كركاندا نفس المدعي العاـ كنفس دكائر االستئناؼ رغـ بعد 

 مف نظاـ محكمة 15المسافة بينيما كاستقبلؿ النظاـ األساسي لكمييما، كىك ما أشارت إليو المادة 
، نفس 4ركاندا، عمى أف المدعي العاـ فييا ىك نفسو المدعي العاـ في محكمة يكغسبلفيا السابقة

 .األمر بالنسبة لقكاعد اإلجراءات كقكاعد اإلثبات المعمكؿ بيا أماـ محكمتي نكرمبكرغ كطككيك
   إضافة إلى ذلؾ فإف المحكمتيف تشتركاف في االعتداد بمبدأ عدـ اعتبار الصفة الرسمية سبب 

 . 5لئلعفاء مف العقاب أك التخفيؼ منو حسب ما أكده النظاـ األساسي في كبل المحكمتيف
 مف حيثاالختصاص : ثالثا

 :يتحدد اختصاص المحكمتيف فيما يمي
 االختصاص النكعي *أ

                                                           
 .297 المرجع السابؽ، ص  الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،بدر الديف محمد شبؿ،- 1
. 59-58باية سكاكني، المرجع السابؽ، ص - 2
 .296، ص  نفسوبدر الديف محمد شبؿ، المرجع - 3
، كثيقة رقـ 14/08/2002 المنعقدة بتاريخ 4601، جمسة رقـ 1431 قرار مجمس األمف رقـ -4
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   إف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا السابقة شمؿ جميع الجرائـ الماسة باإلنساف 
التي ترتكب في إطار نزاع مسمح دكلي أك غير دكلي، أما المحكمة الجنائية لركاندا فاقتصر 

اختصاصيا عمى الجرائـ المرتكبة في إطار نزاع مسمح داخمي، كيرجع السبب في ذلؾ إلى طبيعة 
 .  1النزاع الذم عرفو إقميـ ركاندا كالذم كيؼ عمى أساس أنو حرب أىمية

فاالختصاص الذم حدده النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا السابقة كالمتعمؽ بالجرائـ ضد اإلنسانية 
 مف 3قد يرتكب في إطار نزاع مسمح ذك طبيعة دكلية أك داخمية، حسب ما ىك محدد في المادة 

نظاـ المحكمة، أما بالنسبة لمحكمة ركاندا فإف الجرائـ ضد اإلنسانية قد ترتكب ألسباب قد تككف 
 . 2سياسية أك دينية أك قكمية أك عرقية

    كما أف الجرائـ التي تختص بيا المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا تككف مرتكبة بالمخالفة لممادة 
 1977الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة ككذا البرتكككؿ اإلضافي الثاني الممحؽ بيا لسنة 

أما االنتياكات التي كقعت بالمخالفة لقكانيف كأعراؼ الحرب كقكاعد اتفاقيات جنيؼ فإنيا تخرج مف 
 .3اختصاص المحكمة عمى أساس أف النزاع الكاقع في ركاندا كيؼ عمى أنو نزاع داخمي

 مف حيث االختصاص الزماني*ب
    اعتنى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا السابقة في تحديده لبلختصاص عمى 

 عمى أف يبقى تاريخ انتياء المحاكمات مفتكح، في 01/01/1991جميع الجرائـ التي ارتكبت بتاريخ 
حيف قيد نظاـ محكمة ركاندا اختصاصو عمى كؿ الجرائـ التي تـ ارتكابيا في الفترة المحددة ما بيف 

 األمر الذم عرقؿ عمؿ المحكمة في ممارسة نشاطيا بكؿ حرية 31/12/1991 إلى 1/1/1991
 .4كمصداقية

 مف حيث االختصاص المكاني* ج
    يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا السابقة بالنظر في الجرائـ المرتكبة عمى 

إقميـ جميكرية يكغسبلفيا االشتراكية دكف أف يتعدل حدكد ذلؾ، بينما يمتد اختصاص المحكمة 
الجنائية الدكلية لركاندا إلى الجرائـ المحددة في نظاميا األساسي المرتكبة عمى إقميـ ركاندا ككذا 
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الجرائـ المرتكبة عمى إقميـ الدكؿ المجاكرة ليا حتى كلك كانت تمؾ األفعاؿ مرتكبة مف قبؿ رعايا 
 .1ركاندييف

   أما بالنسبة لمجرائـ المرتكبة عمى الحدكد المجاكرة لركاندا في حؽ المدنييف غير المكاطنيف 
الركاندييف الذيف اضطركا لميركب مف فظاعة العمميات القتالية فإف المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا 

 .  2غير مختصة بيـ، األمر الذم جعؿ العدالة الجنائية تتصؼ بنكع مف االنتقائية كالتحيز
   كعميو فإنو بالرغـ الصعكبات القانكنية كتغميب الجانب السياسي في سير المحكمتيف أثر عمى 
مصداقيتيما في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية كحماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية أثناء فترة 

النزاع المسمح ىذا مف جية، كمف جية أخرل افتقدت المحكمتيف إلى ركح التعاكف الدكلي في مجاؿ 
تسميـ المتيميف كالذم يعتبر مف بيف العقبات التي كاف ليا األثر الكبير في عمؿ ىذه المحاكـ، 

إضافة إلى عدـ كجكد ميزانية محددة ككافية مف أجؿ ممارسة ىذه المحاكـ ألعماليما بكؿ حرية، كؿ 
ىذه الصعكبات أفقدتيما المصداقية كصعبت مف ميمة تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية التي تعتبر 

المسعى األكؿ كاألخير إلنشاء ىذا النكع مف المحاكـ، كؿ ىذه المعكقات أدت بالبحث كالتفكير بكؿ 
جدية إلى ضركرة إنشاء نظاـ جنائي دكلي يتسـ بالديمكمة بعيدا عف االعتبارات كالضغكطات 

 .السياسية
 المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة: المطمب الثالث

سعى المجتمع الدكلي منذ القديـ إلى إنشاء قضاء دكلي لمتابعة المجرميف المتيميف بارتكابيـ جرائـ 
ماسة باإلنساف كحرياتو األساسية، كلعؿ المحاكمات األكلى التي عرفيا التاريخ دليؿ عمى سعي 

الجماعة الدكلية مف أجؿ كضع حد لتمؾ االنتياكات كتكفير الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف خاصة 
في فترة النزاعات المسمحة ميما كاف طابعيا دكلي أك غير دكلي، إال أف كؿ محكمة كانت تسعى 
إلى احتكاءالظركؼ التي تعيشيا، األمر الذم أدل إلى عدـ نجاعة ىذه المحاكـ كالسعي مف اجؿ 

البحث عف محاكـ أخرل لتغطية النقص في المحكمة التي سبقتيا، كلعؿ محاكمات نكرمبكرغ كطككيك 
كيكغسبلفيا السابقة كركاندا دليؿ عمى ذلؾ كدافع لمدكؿ لمتفكير في إيجاد نظاـ قضائي دكلي ككاف 

 .    مف نتائج ذلؾ ميبلد المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة
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  كتكرس ىذا المسعى في نية المجتمع الدكلي إلى إيجاد منظكمة قضائية دائمة يعيد إلييا حماية 
السكرتير العاـ حقكؽ اإلنساف عامة كضحايا النزاعات المسمحة بصفة خاصة، لذا جاء عمى لساف 

كقت إنشاء  نصؼ قرف أم منذ مأدركت األمانة العامة منذ حكاؿ" :ما يميلألمـ المتحدة ككفي عناف
األمـ المتحدة مدل االحتياج إلنشاء محكمة مف اجؿ محاكمة كمعاقبة األشخاص المسؤكليف عف 

ارتكاب جرائـ كجرائـ اإلبادة البشرية، فقد اعتقد الكثيركف أف أىكاؿ الحرب العالمية الثانية كما أسفرت 
بادة لف يتكرر مرة ثانية، كؿ ىذا قد تكرر في كمبكديا  عنو مف معسكرات ككحشية كمحارؽ كا 

كالبكسنة كاليرسؾ كركاندا في كقتنا ىذا أظير ىذا العقد أف قدرة اإلنساف عمى فعؿ الشر ليس ليا 
حدكد، لقد أصبحت اإلبادة البشرية كممة الكقت الذم نعيش فيو، فتمؾ الحقيقة الشائنة تتطمب استجابة 

 ".  تاريخية
 ظركؼ نشأة المحكمة الجنائية الدكلية: الفرع األكؿ

مف اآلف :" أنو" ىنر ككريؿ"   جاء عمى لساف نائب السكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة لمشؤكف القانكنية 
فصاعدا يجب عمى كؿ القادة العسكرييف أف يعكا بناء عمى كيفية تطكر النزاعات أف ىناؾ احتمالية 
قائمة إلنشاء محكمة دكلية تحاكـ كؿ مف يخالؼ قكانيف الحرب كالقانكف اإلنساني، يجب أف يفترض 
في كؿ فرد أنو يعمـ ما يحتكيو القانكف الجنائي الدكلي مف أحكاـ ميمة فمـ يعد مف المقبكؿ بجيؿ 

 .1"القانكف
 نشأة المحكمة الجنائية الدكلية: أكال

    منذ كقت طكيؿ تمسكت الدكؿ بمبدأ السيادة كعدـ التدخؿ في سبيؿ إقامة نظاـ قضائي دكلي 
يضمف السمـ كالسبلـ لممجتمع الدكلي بأكممو، إال أف التطكرات السياسية كالتاريخية فرضت منطقيا 

بعد سمسمة مف الثكرات التي عرفتيا البشرية كانت مف نتائجيا كقكع مجازر بشعة تقشعر ليا األبداف 
 كؿ ذلؾ دفع بييئة األمـ 2كما حدث في البكسنة كاليرسؾ، كالتقتيؿ كاإلبادة التي عرفيا إقميـ ركاندا

المتحدة عف طريؽ أجيزتيا إلى بدؿ جيكدىا مف أجؿ إنشاء محكمة جنائية دكلية تيتـ بمتابعة 
 بصياغة تقنيف عاـ 1947المجرميف، فكمفت الجمعية العامة لجنة القانكف الدكلي في سنة 
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عداد مشركع  لبلنتياكات الكاقعة ضد السمـ كأمف البشرية، كبعد سنتيف بدأت المجنة بصياغة المبادئ كا 
 .1قانكف االنتياكات ضد السبلـ كأمف البشرية

دعت  (ب/260/3) أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ8/12/1948   كبتاريخ 
مكانية تأسيس قضاء جنائي دكلي دائـ، كفي  بمكجبو لجنة القانكف الدكلي إلى دراسة مدل رغبة كا 
الكقت ذاتو طالبت الجمعية العامة دراسة مشركع إمكانية تأسيس محكمة جنائية دكلية ضمف إطار 

 خمصت فيو إلى أف إمكانية إنشاء 1950محكمة العدؿ الدكلية، كخرجت المجنة بتقرير ليا في سنة 
محكمة جنائية دائمة أمر مرغكب كقابؿ لمتنفيذ، أما بالنسبة لبلقتراح المتعمؽ بإدراجيا ضمف إطار 
محكمة العدؿ الدكلية فيك غير مقبكؿ، الرتباطو بضركرة تعديؿ النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ 

 . 2الدكلية كمف تـ أكصت المجنة بعدـ قبكؿ ىذا المشركع
   كفي الدكرة السابعة ناقشت الجمعية العامة مسكدة المشركع كتقدمت الدكؿ بمبلحظاتيا كاقتراحاتيا 

الذم شكمت مف خبللو لجنة 3 687 تبنت الجمعية العامة قرارىا رقـ 1952حكؿ ذلؾ، كفي ديسمبر 
 حكؿ النتائج المترتبة عف إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية 1953أخرل باشرت أعماليا منذ سنة 

عادة النظر في مشركع النظاـ األساسي لممحكمة  كدراسة العبلقة بيف ىيئة األمـ المتحدة كالمحكمة كا 
 كضعت المجنة التحضيرية النظاـ األساسي لممحكمة كقدمتو 1953،كفي سنة 4المزمع إنشاؤىا

بداء مبلحظاتيا حكلو، كقد لقي ىذا المشركع تأييد  لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف اجؿ مناقشتو كا 
 .5مف الدكؿ التي كانت مساندة لفكرة إنشاء المحكمة الدكلية
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تقدـ الكفد الفرنسي بمشركع إلى المجنة المختصة بتطكير القانكف الدكلي كتقنينو تمثؿ في إنشاء محكمة جنائية دكلية - 
خاصة تمنح ليا صبلحية النظر في الجرائـ ذات الطابع الدكلي خاصة بعد تأكد المجتمع الدكلي مف أف محاكمات 
نكرمبكرغ كطككيك تفتقر إلى الصفة الدكلية مع إمكانية إعطاء محكمة العدؿ الدكلية صبلحية النظر في ىذه الجرائـ 
المرتكبة مف قبؿ المسؤكليف كرؤساء الدكؿ كعمى إثر ذلؾ دعت الجمعية العامة لجنة القانكف الدكلي مف أجؿ دراسة 

. ىذا المشركع
. 94-93عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 
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 إلى 1953، األمر الذم أرجأ النظر في مشركع نظاـ المحكمة الدكلية لسنة 1954الماسة بسمـ كأمف البشرية لسنة 
. حيف تمكف المجنة الخاصة مف كضع تعريؼ لمعدكاف
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   إف إثارة مكضكع إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كاف في إطار البحث في مكضكع 
 التي نصت عمى محاكمة 1973االتفاقية الدكلية الخاصة بمنع جريمة الفصؿ العنصرم لسنة 

األشخاص المتيميف بارتكاب الجرائـ الكاردة في ىذه االتفاقية أماـ محكمة ذات كالية قضائية فيما 
، كرغـ ذلؾ بقيت جيكد لجنة القانكف الدكلي متكاصمة في 1يتعمؽ بالدكؿ األطراؼ التي قبمت كاليتيا

مجاؿ بحث مسكدة الجرائـ المخمة بسمـ كأمف البشرية رغـ أف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لـ تطمب 
 عندما تقدمت ىذه األخيرة بدراستيا 1989منيا دراسة مكضكع إنشاء المحكمة إلى غاية سنة 

لمشركع مدكنة الجرائـ المخمة بسمـ البشرية تناكؿ فيو مكضكع إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية أك 
 . 2البحث عف آلية أخرل لمحاكمة األشخاص المرتكبيف لمثؿ ىذه الجرائـ

 لجنة متخصصة مف اجؿ 49/53 أنشأت الجمعية العامةبمكجب القرار رقـ 1994   كفي ديسمبر 
دراسة القضايا األساسية كالنظر في اإلجراءات البلزمة لعقد اتفاقية دكلية خاصة بإنشاء محكمة 

 قامت الجمعية العامة بإنشاء لجنة تحضيرية خاصة بإنشاء 11/12/1995، كفي 3جنائية دكلية
المحكمة الجنائية الدكلية بغرض إعداد نص مكحد عمى نطاؽ كاسع تمييدا لبحثو في مؤتمر 

 .4المفكضيف

                                                                                                                                                                             

 . 12، ص المرجع السابؽأبك الخير أحمد عطية، - 

.  95، ص نفسوعمي يكسؼ الشكرم، المرجع - 1
2

 قامت لجنة 04/12/1989الصادر بتاريخ 44/39بناءا عمى القرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ - 
قانكف الدكلي بدراسة مشركع إنشاء محكمة جنائية دكلية لمنظر في جرائـ اإلتجار غير المشركع بالمخدرات عبر اؿ

الدكؿ ككذا الجرائـ الدكلية األخرل كىذا أثناء دراستيا لمكضكع تقنيف الجرائـ الماسة بسمـ كأمف البشرية، كتبعا لذلؾ 
 بتشكيؿ فريؽ عمؿ يتكلى البحث في المسألة كقدـ أكؿ تقرير في نفس السنة 1990قامت لجنة القانكف الدكلي سنة 

 .أبدت فيو المجنة مكافقتيا عمى إنشاء قضاء جنائي دكلي دائـ
 .307بدر الديف محمد شبؿ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، المرجع السابؽ، ص - 

3
 .A/RES/49/53مف جدكؿ األعماؿ كثيقة رقـ 137 البند 49/53قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ - 

4
 الذم جاء خصيصا إلنشاء لجنة تحضيرية 50/46 القرار الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ إف- 

مفتكحة العضكية لكافة الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة مف أجؿ بحث المسائؿ المكضكعية كاإلجرائية الناشئة عف 
 .مشركع النظاـ األساسي المقدـ مف طرؼ لجنة القانكف الدكلي

.    90-89، ص السابؽ سمكاف عمي الكسار، المرجع -
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 أف تجتمع المجنة التحضيرية خبلؿ سنتي 51/2071    كما قررت الجمعية العامة في قرارىا رقـ 
 بغرض صياغة مشركع إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية مف جؿ تقديمو خبلؿ 1997-1998

 .19982المؤتمر الدبمكماسي الذم سينعقد في جكاف 
 في مقر 1998 جكيمية 17جكاف ك15كعند انعقاد المؤتمر الدبمكماسي في الفترة الممتدة ما بيف 

منظمة األغذية كالزراعة بركما تـ دعكة جميع الدكؿ األعضاء كالككاالت المتخصصة لممشاركة في 
 120المؤتمر، كبعد مناقشات كثيرة أعتمد نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بعد مكافقة 

 صكت 21كامتناع 3 أصكات7 مقابؿ 17/07/1998دكلة كفتح باب التكقيع عمى المعاىدةبتاريخ 
 .  4عف التصكيت

 خصائص المحكمة الجنائية الدكلية: ثانيا
تنفرد المحكمة الجنائية الدكلية بجممة مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف المحاكـ السابقة 

 :تتمخص ىذه السمات في النقاط التالية
 
 
 طبيعة المحكمة الجنائية الدكلية*1

    تعتبر المحكمة الجنائية الدكلية مؤسسة قضائية دكلية دائمة أنشأت بمكجب معاىدة دكلية ىدفيا 
، فالطبيعة التعاىدية لنشأة 5محاكمة األشخاص الذيف ارتكبكا جرائـ خطيرة في حؽ المجتمع الدكلي

المحكمة تعطي لكؿ دكلة حرية االنضماـ أك االنسحاب منيا، كمف تـ يفتح المجاؿ لمدكؿ بيف قبكؿ 

                                                           
1

 مف جدكؿ األعماؿ كثيقة 147 البند الدكرة الحادية كالخمسكف، 51/207قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ - 
 A/RES/51-207رقـ 

2
 .309، ص السابؽالمرجع ،الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ- 

 . الكاليات المتحدة األمريكية، الصيف، إسرائيؿ، العراؽ، قطر، ليبيا، اليمف:فيالدكؿ السبع تتمثؿ - 3
4

 تصديؽ لدخكؿ المعاىدة حيز النفاذ فكانت 60 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 126 المادة اشترطت- 
يطاليا، " كتمييا 09/02/1999السينغاؿ أكؿ دكلة تصادؽ عمى النظاـ األساسي في  ترينداد كتكباغك كساف مارينك كا 

 التصديقات الستيف كالكاقع أف التأخير في التصديؽ استيفاءإال أف العممية كانت جد بطيئة في البداية إلى غاية يـك 
راجع إلى تخكؼ بعض الدكؿ مف اإلقداـ عمى ىذه الخطكة مف جية كقياـ العديد مف الدكؿ تغيير قكانينيا الداخمية قبؿ 

. التصديؽ عمى المعاىدة
. 45عبد السبلـ دحماني، المرجع السابؽ، ص - 

5
 .18محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 
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، كباعتبار أف نشأة المحكمة كاف بمكجب معاىدة دكلية نص النظاـ األساسي 1أك عدـ قبكؿ االنضماـ
 .2عمى عدـ جكاز التحفظ عمييا خكفا مف ممارسة الدكؿ ليذا الحؽ

   في ىذه النقطة بالذات يمكننا القكؿ أف نشأة المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة لـ تكف كليدة ظركؼ 
نما جاءت بناءا عمى حاجة المجتمع الدكلي إلى قضاء جنائي دائـ ييتـ  قاسية أك أزمات داخمية، كا 

بمتابعة األشخاص الذيف يرتكبكف أفعاؿ تشكؿ جرائـ خطيرة، فاألصؿ فييا الحرية لكؿ دكلة في 
االنضماـ إلى المعاىدة أك رفضيا كليذا جانبيف، إيجابي يتمثؿ في ترؾ حرية اإلرادة لمدكؿ في 

اختيار تكجياتيا الدكلية كاحتراما لسيادتيا، كمف جية أخرل تعتبر كسيمة في يد الدكؿ التي تخشى 
عمى نفسيا أف تككف عرضة لبلتياـ أك المحاكمة رغـ ارتكابيا لجرائـ يشيد ليا التاريخ، فينقص بذلؾ 

 .  مف فعاليتيا القضائية كالقانكنية
    فالمحكمة الجنائية الدكلية ىي تعبير عف إرادة الدكؿ األعضاء في المعاىدة التي عيد إلييا 
مباشرة القضاء عمى الجرائـ الدكلية، كمف تـ فيي امتداد لبلختصاص الجنائي الكطني كبتصديؽ 

الدكؿ عمييا تصبح جزء مف قانكنيا الكطني، كمف تـ ال يمكف ليذه الييئة التعدم عمى سيادة الدكؿ 
 .  3ما دامت ناشئة عف إرادة حرة

 مبدأ التكامؿ بيف النظـ القانكنية الكطنية كبيف المحكمة الجنائية الدكلية* 2
    إف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة ىك مكمؿ الختصاص المحاكـ الجنائية الكطنية 

كتأكد ىذا المبدأ بصفة خاصة في مشركع لجنة القانكف الدكلي إلى أف تمقت فكرة إنشاء المحكمة قبكال 
دكليا، كقد جاء التأكيد عمى ىذا المبدأ في ديباجة النظاـ األساسي لممحكمة عمى أف تككف ىذه 

األخيرة مكممة لؤلنظمة القضائية الكطنية في الحاالت التي ال تككف فييا إجراءات المحاكمة الكطنية 
 .4متاحة أك متى كانت ىذه اإلجراءات غير ذات جدكل

                                                           
1

 .118عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 
2

ال يجكز إبداء أية تحفظات عمى ىذا النظاـ :"  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى120تنص المادة - 
 ".األساسي

3
 .19، ص نفسومحمد شريؼ بسيكني،المرجع - 

4
كيقاؿ كمؿ الشيء أم  (كمؿ)فكبلىما مصدر لمفعؿ  (التكاممي)ك (التكميمي) بيف مصطمحي التشابوتثار إشكالية - 

 االبتدائيةصار كامبل كتمت أجزاؤه، كالتكممة ىي ما يتـ بو الشيء كالتكميمي كالمرحمة التكميمية ىي التي تتمك المرحمة 
 كالقكؿ بيف التكاممي كالتكميمي ىك أف (complémentaire)كتسبؽ المرحمة القانكنية، كىي تعني بالمغة الفرنسية 
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اختصاص غير :" عمى مبدأ التكامؿ عمى أنو" عمي عبد القادر القيكجي"     كقد عبر الدكتكر 
استئثارم لممحكمة أيف ينعقد لمدكؿ األطراؼ االختصاص أكال بنظر الجرائـ الدكلية، كال تحؿ المحكمة 

الجنائية بصفة مطمقة محؿ القضاء الكطني الداخمي في ىذا الخصكص بؿ إف الفقرة السادسة مف 
ديباجة النظاـ األساسي تؤكد مف كاجب كؿ دكلة أف تمارس كاليتيا القضائية عمى أكلئؾ المسؤكليف 

 .1"عف ارتكاب الجرائـ الدكلية
انعقاد االختصاص لمقضاء :" أف التكامؿ ىك" عبد العظيـ مكسى الكزير"   في حيف يرل الدكتكر 

الكطني أكال، فإذا لـ يباشر ىذا األخير اختصاصو بسبب عدـ الرغبة في إجراء المحاكمة أك عدـ 
 . 2"القدرة عمييا يصبح اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية منعقدا لمحاكمة المتيميف

تمؾ الصياغة التكفيقية التي تبنتيا الجماعة الدكلية لتككف :"    كيعرؼ الفقو مبدأ التكامؿ عمى أنو
بمثابة نقطة االرتكاز لحث الدكؿ عمى محاكمة المتيميف بارتكاب أشد الجرائـ جسامة عمى أف تكمؿ 
المحكمة الجنائية الدكلية ىذا النطاؽ مف االختصاص في حالة عدـ قدرة القضاء الكطني عمى إجراء 
ىذه المحاكمة، بسبب عدـ اختصاصو أك فشمو في ذلؾ النييار بنائو أك عدـ إظيار الجدية لتقديـ 

 .   3"المتيميف لممحاكمة
   مف خبلؿ ديباجة النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية يتضح أف أكلكية النظر في الجرائـ 
الدكلية تؤكؿ إلى القضاء الجنائي الكطني، كاختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ال يككف إال في 

األكلى إذا انيار النظاـ القضائي الكطني، أما الحالةالثانية فتتمخص في فشؿ الجياز : حالتيف
القضائي أك رفض متابعة إجراءات متابعة األشخاص المشتبو فييـ الرتكابيـ جرائـ تدخؿ في 

 .4اختصاص المحكمة

                                                                                                                                                                             

 عمى اختصاص عمى آخر، أما التكميمي فيراد بو أكلكية اختصاص التبادلي دكنما أكلكية االختصاصاألكؿ يراد بو 
. الثاني
محمد فيصؿ ساسي، حدكد تطبيؽ مبدأ التكامؿ عمى ضكء العبلقات القانكنية لممحكمة الجنائية الدكلية، أطركحة - 

. 22، ص 2014دكتكراه، جامعة تممساف، 
 .331عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 1
 .127عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 2
3

 .36، ص المرجع السابؽعبد القادر يكبي، - 
. 20محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 4
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   كتتنكع صكر التكامؿ بحسب المعيار المعتمد، فقد يككف التكامؿ عمى أساس قانكني أك إجرائي أك 
 :تنفيذا لعقكبة ما كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي

 التكامؿ القانكني* أ
   يقصد بو كجكد قكاعد قانكنية إضافة إلى تمؾ القكاعد المكجكدة في نظاـ ركما األساسي، كىذا مف 
أجؿ سد الثغرات في أم قضية دكلية جنائية يمكف أف تثار أماـ المحكمة الجنائية الدكلية كيككف ذلؾ 

 :في صكرتيف
 مف نظاـ 10حددتو المادة :  التكامؿ القانكني بيف نظاـ ركما األساسي كقكاعد القانكف الدكلي*

ليس في ىذا الباب ما يفسر عمى أنو يقيد أك يمس بأم شكؿ مف :" ركما األساسي، التي تنص عمى
 .1"األشكاؿ قكاعد القانكف الدكلي القائمة أك المنظكرة المتعمقة بأغراض أخرل غير ىذا النظاـ

   حيث تشير المادة أعبله إلى عدـ كجكد تعارض بيف القكاعد المنصكص عمييا في نظاـ ركما 
 .2األساسي مع القكاعد الدكلية كفي حاؿ كجكد تعارض فأف األكلكية تسند إلى نظاـ ركما

يتعيف عمى المحكمة الجنائية : التكامؿ القانكني بيف نظاـ ركما األساسي كقكاعد القانكف الكطني*
الدكلية عند عرض أم نزاع أماميا البحث عف المبادئ كاألحكاـ الكطنية التي تكجد في أنظمة الدكؿ 
التي تسند القضية ليا، كىذا في حالة غياب الحكـ في قكاعد النظاـ األساسي لممحكمة كالمعاىدات 

 1 فقرة 21الكاجبة التطبيؽ كمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده، كيعكد أساس التكامؿ إلى نص المادة 
مف نظاـ ركما األساسي، التي تشترط أال تتعارض ىذه المبادئ العامة المستخمصة مف  (ج)مف البند 

 .3القكانيف الكطنية مع النظاـ األساسي لممحكمة كال مع المعايير المعترؼ بيا دكليا
 
 
 
 التكامؿ القضائي-ب

                                                           
 .674 القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص اتفاقيات مف نظاـ ركما األساسي، مكسكعة 10المادة - 1
2

 المعاىدات الكاجبة التطبيؽ كمبادئ القانكف تطبؽ المحكمة في المقاـ الثاني:" عمى" ب" بند 1 فقرة 21تنص المادة - 
 ". الدكلي كقكاعده بما في ذلؾ المبادئ المقررة في القانكف الدكلي لممنازعات المسمحة

 .27محمد فيصؿ ساسي، المرجع السابؽ، ص - 3
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يعتبر الجانب التطبيقي لمتكامؿ القانكني، ك الذم يعني كجكد تكامؿ بيف الييئات القضائية الكطنية 
 . 1التي تككف ليا أكلكية النظر في القضايا مع المحكمة الجنائية الدكلية

 التكامؿ التنفيذم-ج
يتمخص في قياـ المحكمة الجنائية الدكلية بتنفيذ األحكاـ العقابية الصادرة عنيا عف طريؽ الكسائؿ 

 :القانكنية كالتنفيذية لمدكؿ كيظير ذلؾ في صكرتيف
 تنفيذ أحكاـ السجف*

 الخاصة بتغيير دكلة 104 المتعمقة بدكر الدكؿ في تنفيذ أحكاـ السجف، كالمادة 103عالجتو المكاد 
 المتعمقة باإلشراؼ عمى تنفيذ 106 المتعمقة بتنفيذ أحكاـ السجف، كالمادة 105التنفيذ المعينة، كالمادة 

 .2 المتعمقة بنقؿ األشخاص المحككـ عمييـ عند إتماـ مدة الحكـ107الحكـ، كالمادة 
 تنفيذ أحكاـ الغرامة كالمصادرة*

 مف الباب السابع مف نظاـ ركما عمى العقكبات التكميمية التي تصدر عف المحكمة 77نصت المادة 
الجنائية الدكلية كالمتمثمة في إصدار أحكاـ الغرامة كالمصادرة، غير أف تنفيذ ىذه األحكاـ مرتبط 

 .  3بتعاكف الدكؿ
 القانكف الكاجب التطبيؽ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية-3

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى القانكف الكاجب التطبيؽ عمى 21   نصت المادة 
 :القضايا التي تختص بالنظر فييا كمف تـ فإنيا تمجأ إلى المصادر التالية

 
 
 النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية* أ

                                                           
1

 .215، ص ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ- 
 .729-728 القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص اتفاقياتمكسكعة - 2
3

تقـك الدكؿ األطراؼ بتنفيذ تدابير التغريـ أك المصادرة التي :"- مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى109تنص المادة - 
تأمر بيا المحكمة بمكجب الباب السابع كذلؾ دكف المساس بحقكؽ األطراؼ الثالثة الحسنة النية ككفقا إلجراءات 

. قانكنيا الكطني
 قيمة العائدات أك الستردادتدابير تتخذإذا كانت الدكلة الطرؼ غير قادرة عمى إنفاذ أمر المصادرة، كاف عمييا أف-

. الممتمكات أك األصكؿ التي تأمر المحكمة بمصادرتيا كذلؾ دكف المساس بحقكؽ األطراؼ الثالثة حسنة النية
تحكؿ إلى المحكمة الممتمكات أك عائدات بيع العقارات أك حيثما يككف مناسبا عائدات بيع الممتمكات األخرل التي -

". تحصؿ عمييا دكلة طرؼ نتيجة لتنفيذىا حكما أصدرتو المحكمة
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مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية نجدىا  (أ)البند 1 فقرة 21بالرجكع إلى نص المادة 
تطبؽ المحكمة في المقاـ األكؿ، ىذا النظاـ األساسي كأركاف الجرائـ كالقكاعد اإلجرائية :" تنص عمى

 ".كقكاعد اإلثبات الخاصة بالمحكمة
منمنطمؽ ىذه الفقرة يتضح أنو يتعيف عمى المحكمة االستعانة بأركاف الجريمة المحالة إلييا باالعتماد 

جراءات التحرم، كجميع المعمكمات كالمستندات ككافة طرؽ اإلثبات  عمى قكاعد التحقيؽ كا 
 . 1المنصكص عمييا في ىذا النظاـ حتى تستطيع تحديد العقكبة في حالة ثبكتيا

 المعاىدات الدكلية الكاجبة التطبيؽ كمبادئ القانكف الدكلي كقكاعده* ب
 كالتي اعتبرت المعاىدات كمصدر تمجأ إليو المحكمة 21 مف المادة 2   نصت عمى ذلؾ الفقرة 

 مف النظاـ 5لمفصؿ في الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا، كىي تمؾ المنصكص عمييا في المادة 
، االتفاقيات الدكلية الخاصة بمنع 1977األساسي، كاتفاقية جنيؼ األربعة، العيديف الدكليينمسنة 

 كغيرىا مف االتفاقيات المتعمقة بالجرائـ التي تختص بيا 1973الفصؿ العنصرم كالعقاب عمييا لسنة 
 .2المحكمة

 المبادئ العامة لمقانكف* ج
يقصد بيا المبادئ التي تستخمصيا المحكمة مف القكانيف الكطنية التي تمتد كاليتيا عمى الجريمة مع 

 . 3ضركرة عدـ كجكد تعارض بيف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كالمبادئ العامة
 المبادئ القانكنية التي استقرت عمييا المحكمة في األحكاـ السابقة* د

   حيث يمكف لممحكمة الجنائية الدكلية االستعانة باالجتيادات القضائية السابقة، كما ليا االستعانة 
 .4بالفقو عمى سبيؿ االسترشاد فقط في حاؿ ما إذا استنفذت المصادر األخرل

                                                           
 .179-178منتصر سعيد حمكدة، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 1
. 167عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 2
ال.... :" مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى (ج) 1 فقرة 21تنص المادة - 3  فالمبادئ العامة لمقانكف التي كا 

كف مناسبا القكانيف الكطنية ؾتستخمصيا المحكمة مف القكانيف الكطنية لمنظـ القانكنية في العالـ، بما في ذلؾ حسبما م
لمدكؿ التي مف عادتيا أف تمارس كاليتيا عمى الجريمة، شريطة أال تتعارض ىذه المبادئ مع ىذا النظاـ األساسي كال 

". مع القانكف الدكلي كال مع القكاعد كالمعايير المعترؼ بيا دكليا
4

 ".يجكز لممحكمة أف تطبؽ مبادئ كقكاعد القانكف كما ىي مفسرة في قراراتيا السابقة:" 2 فقرة 21المادة - 
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   كأضافت الفقرة األخيرة مف نفس المادة شرط ىاـ يتمثؿ في أنو عمى المحكمة عند تفسيرىا لمقانكف 
أف يككف منسجما مع حقكؽ اإلنساف المعترؼ بيا دكليا، دكف أم تمييز يعكد سببو إلى األصؿ 

 .1إلخ.... القكمي أك االثني أك الرأم السياسي
 األجيزة الرئيسية لممحكمة الجنائية الدكلية: ثالثا

 : مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى األجيزة التي تشكؿ المحكمة كالمتمثمة في34نصت المادة 
 ىيئة الرئاسة*أ

 تتككف ىذه الييئة مف الرئيس كنائبيف لو يتـ اختيارىـ باألغمبية المطمقة مف قبؿ ىيئة القضاة المؤلفة 
، كيحؿ النائب األكؿ محؿ 2 قاضيا تتحدد كاليتيـ بثبلث سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة18مف 

الرئيس في حالة غيابو أك في حاؿ تنحيتو، أما النائب الثاني فيحؿ محؿ الرئيس في حالة غياب كؿ 
 . 3مف الرئيس أك النائب األكؿ لمرئيس أك في حالة تنحيتيما

   يتـ اختيار قضاة المحكمة الجنائية الدكلية عمى أسس شخصية مف نزاىة األخبلؽ كرفعتيا كأخرل 
 مف النظاـ األساسي كأف يككف 3 فقرة36مينية تتعمؽ بالكفاءة المينية حسب ما تنص عميو المادة 

مف ذكم الخبرة كالكفاءة في القانكف الجنائي كاإلجراءات الجنائية، إضافة إلى إلمامو بالقانكف الدكلي 
 . 4كالقانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ اإلنساف

 :تتمخص مياـ ىيئة الرئاسة في
اإلدارة السميمة لممحكمة باستثناء مكتب المدعي العاـ كىي تضطمع بمسؤكليتيا ىذه بالتنسيؽ مع *

 .المدعي العاـ كالتماس مكافقتو بشػف جميع المسائؿ ذات االىتماـ المتبادؿ
 .5أية مياـ أخرل مككمة إلييا بمكجب النظاـ األساسي لممحكمة*

                                                           
. 168، ص السابؽعمي يكسؼ الشكرم، المرجع - 1
2

 الرئيس كنائباه األكؿ كالثاني باألغمبية المطمقة لمقضاة، ينتخب-1:"  مف النظاـ األساسي عمى38تنص المادة - 
 مرة انتخابيـ مدة خدمتو كقاض أييما أقرب كيجكز إعادة انتياءكيعمؿ كؿ مف ىؤالء لمدة ثبلث سنكات أك لحيف 

".  كاحدة
3

سانغ ىانغ ) ىيئة الرئاسة التي تتألؼ مف القاضي انتخاب بإعادة 11/03/2009 بتاريخ 18قاـ قضاة المحكمة - 
ىانز بيتر )مف المالي نائب أكؿ لمرئيس، كالقاضي ( فاتكماتاديارا)مف دكلة ككريا الجنكبية رئيسا، القاضية  (سكنغ
. مف ألمانيا كنائب ثاف لمرئيس (ككؿ
 .97سمكاف عمي الكسار، المرجع السابؽ، ص - 

4
 .مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية" ب"-" أ" بند 3 فقرة 36المادة - 

5
 .النظاـنفس  مف 4-3 فقرة 38المادة - 
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 شعب المحكمة* ب
   تتألؼ المحكمة الجنائية الدكلية مف شعب قضائية تحتكم عمى دكائر تيتـ كؿ دائرة بإدارة شؤكف 

 مف النظاـ األساسي عمى تكزيع القضاة عمى الشعب كتنقسـ ىذه 39المحكمة كقد حددت المادة 
 .1الشعب إلى الشعبة االستئنافية، الشعبة االبتدائية، الشعبة التمييدية

 الشعبة االستئنافية*
 تتككف ىذه الشعبة مف الرئيس كأربعة قضاة ذكم خبرة ككفاءة في ميداف القضاء الجنائي كاإلجراءات 

، تتألؼ الدائرة االستئنافية مف جميع قضاة الشعب االستئنافية كيعمؿ القضاة المعينكف في 2الجنائية
 .3ىذه الدائرة طكاؿ مدة كاليتيـ

 مف النظاـ األساسي لممحكمة استثناء مفاده أف قضاة الشعب 4 فقرة 39كقد أكردت المادة 
االستئنافية يمكف أف يمتحقكا بصفة مؤقتة بالشعب التمييدية أك العكس متى كاف ذلؾ تحقيقا لحسف 

سير المحكمة، كمراعاة لحياد القضاة كنزاىتيـ حظر النظاـ األساسي لممحكمة عمى أم قاضي 
االشتراؾ في الدائرة االبتدائية أثناء نظرىا في دعكل سبؽ أف تـ نظرىا أماـ ذات القاضي في المرحمة 

 :5، أما بالنسبة لمياـ ىذه الشعبة فتتمثؿ في4التمييدية
 .إعادة النظر في الحكـ النيائي الصادر باإلدانة إذا ظيرت أدلة جديدة-
 .تعديؿ أك إلغاء القرار أك الحكـ الصادر في حالة الغمط بالقانكف أك الكاقع أك تجاكز العدالة- 
إصدار أمر بعقد محاكمة جديدة لدل دائرة ابتدائية أخرل، كتصدر قراراتيا بأغمبية األصكات - 

 .كبصفة عمنية
 الشعبة االبتدائية* 

    تتككف ىذه الدائرة مف ثبلث قضاة عمى األقؿ، كتمارس الكظائؼ القضائية في الشعب بكاسطة 
دكائر كيقكـ القضاةالثبلث مف الشعب االبتدائية بكظيفة الدائرة االبتدائية، تمتد كاليتيـ إلى ثبلث 

 .6سنكات أك إلى حيف إتماـ أم قضية تـ البدء فييا
                                                           

1
 . مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية39المادة - 

2
.  230منتصر سعيد حمكدة، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 

. 340المرجع السابؽ، ص  الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ،- 3
4

 .137عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 
5

 .312، المرجع السابؽ، ص فاركؽ محمد صادؽ األعرجي- 
. 98سمكاف عمي الكسار، المرجع السابؽ، ص - 6
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   كما أجاز النظاـ األساسي لممحكمة إلحاؽ قضاة الدائرة االبتدائية مف أجؿ العمؿ في الدائرة 
التمييدية متى ساعد ذلؾ في حسف سير المحكمة، عمى أال يشترؾ قاض الدائرة االبتدائية في نظر 

 .نفس القضية التي كاف عضكا فييا في الدائرة التمييدية
 :  كتتمخص مياـ الدائرة االبتدائية في

 .تكفؿ المحاكمة العادلة في جك يسكده االحتراـ التاـ لحقكؽ المتيـ كحماية المجني عمييـ كالشيكد-
 .اتخاذ كافة التدابير لتسييؿ سير اإلجراءات كتحديد المغات المستعممة في المحاكمة- 
 .التصريح بالكشؼ عف الكثائؽ كالمعمكمات- 
 .عقد محاكمات بصفة عمنية كما ليا أف تعقد محاكمات سرية بحسب ظركؼ القضية- 
الفصؿ في مدل قبكؿ األدلة كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لممحافظة عمى النظاـ أثناء الجمسات مع - 

 .    1إعداد سجؿ خاص بالمحاكمة يتضمف البيانات الخاصة بكؿ ما جرل أثناء الجمسات
 الشعبة التمييدية* 

 قضاة مف ذكم الخبرة لمدة ثبلث سنكات، كيتكلى مياـ 6 تتألؼ ىذه الشعبة مف عدد ال يقؿ عف 
، كيككف تعييف القضاة بالشعب عمى أساس طبيعة 2الدائرة التمييدية إما ثبلث قضاة أك قاضي كاحد

 : المياـ التي يؤدكنيا، كتتمخص مياـ الدائرة االبتدائية في
إصدار األكامر كالقرارات حيث تأذف لممدعي العاـ بإجراء تحقيقات إذا رأت أف ىناؾ أساس معقكؿ -

لمشركع في التحقيؽ كأف الدعكل تقع ضمف اختصاصيا، كما ليا أف تأذف لو بالشركع في التحقيؽ 
ريثما تتخذ قرار إذا كانت ىذه الفرصة فريدة لمتحقيؽ، أك خكفا مف ضياع األدلة أك تخكؼ مف عدـ 

 .  3الحصكؿ عمييا، كما ليا الحؽ في أف ترفض ذلؾ
إصدار أكامر بالقبض كأكامر الحضكر بعد الشركع في التحقيؽ في أم كقت بناء عمى طمب - 

 .4المدعي العاـ كعند االقتضاء تقـك بتكفير الحماية لممجني عمييـ كالشيكد كالمحافظة عمى األدلة
 
 

                                                           
1

 .280عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص - 
2

 . مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية3/ فقرة ب39المادة - 
3

 .278عمر سعد اهلل، المرجع نفسو، ص - 
 . النظاـ نفسج مف/ ب1 فقرة 56المادة - 4
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 مكتب المدعي العاـ* ج
    يعتبر جياز مستقؿ عف أجيزة المحكمة األخرل، يترأسو المدعي العاـ الذم يتكلى سمطة اإلدارة 

، ينتخب المدعي العاـ عف طريؽ االقتراع السرم باألغمبية 1كاإلشراؼ عمى المكتب كيساعده الككبلء
 .2المطمقة ألعضاء جمعية الدكؿ األطراؼ

يشترط في شخص المدعي العاـ أك نائبو أف يككف عمى درجة مف األخبلؽ العالية كلو خبرة كبيرة في 
مجاؿ االدعاء أك المحاكمة في القضايا الجنائية، كيتمتع المدعي العاـ بسمطة كاسعة في تنظيـ 

 . 3شؤكف المكتب كرئاستو، كيعد التحقيؽ مف أىـ األعماؿ التي يناط لو بيا
   يتمتع المدعي العاـ باالستقبللية في ممارسة ميامو، كيمتمؾ جممة مف االختصاصات التي تمكنو 

 .مف إصدار قرارات تتعمؽ بفتح التحقيؽ التي يككف مف شأنيا تعزيز سير العدالة الجنائية
 مف النظاـ األساسي لممحكمة 42كتتمخص مياـ مكتب المدعي العاـ حسب ما تنص عميو المادة 

 :4في
تمقي اإلحالة أك أية معمكمات مكثقة منجرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة لدراستيا كلغرض -

االطبلع بمياـ التحقيؽ كالمقاضاة أماـ المحكمة، كما ليس ألم عضك مف أعضاء المكتب أف يمتمس 
 .أم تعميمات مف أم مصدر خارجي كليس لو أف يعمؿ بمكجب ىذه التعميمات

 .5مباشرة التحقيؽ في الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة فكر تمقيو الشككل- 
    يبلحظ مف خبلؿ مياـ المدعي العاـ أنو يجمع بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ، كيظير ذلؾ في 
تحريؾ المدعي العاـ لمدعكل أماـ المحكمة بناءا عمى طمب مف إحدل الدكؿ األطراؼ أك مف تمقاء 

 .6نفسو إلى جانب سمطتو في مباشرة التحقيؽ كجمع األدلة
                                                           

. 252ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 1
. 375محمد فياد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص - 2
3

 .342 المرجع السابؽ، ص  الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،بدر الديف محمد شبؿ،- 
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية1 فقرة 42المادة - 4

 انتخبت جمعية 2003 أفريؿ 23-21أثناء االستئناؼ الثاني لمدكرة األكلى لجمعية الدكؿ األعضاء المنعقد في - 
أرجنتيني الجنسية كالذم انتيت كاليتو كمدع  (لكيس مكرينك أككامبك)الدكؿ األطراؼ المدعي األطراؼ المدعي العاـ 

 .(فانتك بنسكدا) كخمفتو في المنصب الغامبية 2012عاـ لممحكمة الجنائية الدكلية سنة 
5

. 343، ص نفسوبدر الديف محمد شبؿ،المرجع - 
6

-284عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص- 
285. 
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 قمـ كتاب المحكمة* د
دارة ىذا الجياز رئيس المسجؿ  1   يعتبر الجياز اإلدارم لممحكمة الجنائية الدكلية، يتكلى تسيير كا 

 .كعدد مف المكظفيف يتـ اختيارىـ مف قبؿ الرئيس بعد مكافقة ىيئة الرئاسة بحسب متطمبات المحكمة
 :  2تتمخص مياـ قمـ كتاب المحكمة في

 .تمقي التصريحات مف الدكؿ بقبكؿ اختصاص المحكمة-
 .تبميغ اإلعبلنات كالطمبات كعرائض الدعكل- 
 .أم ميمة أخرل مف المياـ المحددة في نظاـ المحكمة كلكائحيا- 
 جمعية الدكؿ األطراؼ* ق

تعد جمعية الدكؿ األطراؼ المحرؾ الرئيسي لممحكمة الجنائية الدكلية رغـ أنيا ال تعتبر مف بيف 
، فيي تتشكؿ مف جميع الدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية 3أجيزتيا الرئيسية

، 4الدكلية، أيف يككف لكؿ دكلة طرؼ في الجمعية ممثؿ ليا يرافقو مندكبكف كمستشاركف عف الدكلة
أما الدكؿ المكقعة عمى النظاـ األساسي لممحكمة أك عمى الكثيقة الختامية لممؤتمر كلـ تصبح بعد 

                                                           
1

 باألغمبية المطمقة لمقضاة انتخابويعتبر المسجؿ المسؤكؿ اإلدارم يمارس ميامو تحت سمطة رئيس المحكمة يتـ - 
 أية تكصية صادرة عف الجمعية الدكؿ األطراؼ، يضـ إلى جانب االعتبار بعيف األخذ السرم مع االقتراعبطريؽ 

 بنفس طريقة رئيسو كيساعدىـ مجمكعة مف المكظفيف البلزميف لعمؿ قمـ الكتاب انتخابوالمسجؿ نائبا لو الذم يتـ 
.  المؤىميف لذلؾ كيشترط فييـ النزاىة كرفعة األخبلؽ كالكفاءة

 .346المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،بدر الديف محمد شبؿ،- 
2

. 142عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 
 24/06/2003مف فرنسا بتاريخ  (بركنككاتاال)بناءا عمى تكصية جمعية الدكؿ األطراؼ قاـ قضاة بانتخاب السيد - 

 سنكات كبتاريخ 5أكؿ مسجؿ لممحكمة بناءا عمى قائمة مف المترشحيف ليذا المنصب أعدتو ىيئة الرئاسة، كىذا لمدة 
استقالتو لرئيس المحكمة كعقب ذلؾ انتخب قضاة المحكمة باألغمبية المطمقة  (كاتاال) قدـ السيد 13/02/2008
 . سنكات5 لمدة 28/02/2008مف إيطاليا كمسجمة لممحكمة بتاريخ  (سيمفانا آربيا)

 . 21/03/2017:  تاريخ االطبلعhttp://asp.icc-cpi.int: المكقع اإللكتركني- 

3
. 290، ص المرجع السابؽ،القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼعمر سعد اهلل،- 

4
 .353، ص  نفسوبدر الديف محمد شبؿ، المرجع- 

http://asp.icc-cpi.int/
http://asp.icc-cpi.int/
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 مف 1 فقرة 112طرفا في النظاـ األساسي فيمنح ليا صفة العضك المراقب حسب ما حددتو المادة 
 .1النظاـ األساسي لممحكمة

   تعقد جمعية الدكؿ األطراؼ اجتماعاتيا بصفة عادية في مقر المحكمة أك في مقر ىيئة األمـ 
المتحدة مرة كؿ سنة، كما ليا أف تعقد اجتماعات استثنائية متى دعت الحاجة إلى ذلؾ كبطمب مف 

 عمى 2المكتب أك بناءا عمى طمب ثمث الدكؿ األطراؼ ما لـ ينص النظاـ األساسي عمى غير ذلؾ
أف يككف لممدعي العاـ كالمسجؿ كرئيس المحكمة الحؽ في المشاركة في الجمعية بصفة جكازية كمف 

 :أبرز السمطات التي تناط لمجمعية
 . 3انتخاب قضاة المحكمة كالمدعي العاـ كالمسجؿ كعزليـ إذا أقتضى األمر -
 .4مراجعة ميزانية المحكمة كالتصديؽ عمييا -
 .5تسكية المنازعات بيف الدكؿ األطراؼ ذات الصمة بالتزاماتيا بمكجب أحكاـ النظاـ األساسي -
إجراء تعديبلت عمى النظاـ األساسي كقكاعد اإلجراءات كاإلثبات كغيرىا مف القكاعد ذات الصمة  -

 .6بتككيف كاختصاصات المحكمة

                                                           
1

تنشأ بيذا جمعية الدكؿ األطراؼ في ىذا النظاـ :"  مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى112/1تنص المادة - 
األساسي، كيككف لكؿ دكلة طرؼ ممثؿ كاحد في الجمعية يجكز أف يرافقو مناكبكف كمستشاركف، كيجكز أف تككف 

 ".لمدكؿ األخرل المكقعة عمى النظاـ األساسي أك عمى الكثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية

 .النظاـنفس  مف 6-5 فقرة 112المادة - 2
 السرم القرار المتعمؽ بعزؿ القاضي أك باالقتراعجمعية الدكؿ األطراؼ تتخذ" :عمى 2 فقرة 46تنص المادة - 3

". 1المدعي العاـ أك نائب المدعي العاـ مف المنصب بمكجب الفقرة 
4

 ". في ميزانية المحكمة كالبث فيياالنظر: -بتقـك الجمعية العامة :" د عمى/2 فقرة 112تنص المادة - 

5
يحاؿ إلى جمعية الدكؿ األطراؼ أم نزاع آخر بيف دكلتيف أك أكثر مف الدكؿ :"  مف النظاـ األساسي119المادة - 

األطراؼ بشأف تفسير أك تطبيؽ ىذا النظاـ األساسي ال يسكل عف طريؽ المفاكضات في غضكف ثبلثة أشير مف 
تكصيات بشأف أية كسائؿ أخرل لتسكية النزاع تتخذبدايتو، كيجكز لمجمعية أف تسعى ىي ذاتيا إلى تسكية النزاع أك أف

". بما في ذلؾ إحالتو إلى محكمة العدؿ الدكلية كفقا لمنظاـ األساسي لممحكمة
6

.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية123-122-121نص المكاد -
 مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى دكر الجمعية في تنظيـ العبلقة بيف المحكمة كاألمـ المتحدة 2تضمنت المادة - 

كىذا بمكجب اتفاؽ تعتمده جمعية الدكؿ األطراؼ في ىذا النظاـ كيبرمو بعد ذلؾ الرئيس نيابة عنيا، فيي بذلؾ تشكؿ 
 .حمقة كصؿ لمتعاكف الكظيفي بيف الييئتيف مع احتراـ استقبللية المحكمة

 .294، ص القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽعمر سعد اهلل، -
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 مف النظاـ األساسي 3 فقرة 112كحتى تتمكف الجمعية مف ممارسة سمطاتيا كمياميا نصت المادة 
لممحكمة عمى الجياز اإلدارم لمجمعية الذم يتألؼ مف مكتب يتككف مف الرئيس كنائبيف لو كثمانية 

عشرة عضكا تنتخبيـ جمعية الدكؿ األطراؼ بحسب التمثيؿ المناسب لمنظـ القانكنية كالتكزيع 
 .1الجغرافي لكؿ كاحد منيـ

 قكاعد االختصاص كأحكاـ الجزاء أماـ المحكمة الجنائية الدكلية: الفرع الثاني
يحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة النطاؽ الذم تمارس فيو المحكمة عمميا سكاء مف 
حيث الزماف أك المكاف أك األفراد أك المكضكع، ذلؾ أنو يشكؿ اليدؼ األسمى الذم أنشأت ألجمو 

 .المحكمة طبقا لما ينص عميو النظاـ األساسي
 اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية: أكال

 :يتنكع اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية إلى
 االختصاص المكضكعي* 1

 مف نظاميا األساسي عمى الجرائـ األشد 5   يتحدد اختصاص المحكمة الجنائية كفقا لنص المادة 
خطكرة عمى المجتمع الدكلي، كىك ما شددت عميو الدكؿ أثناء المناقشات التي تمت أماـ المجنة 

 :التحضيرية كلعؿ مف األسباب التي أدت إلى ىذا التشديد
 .تحفيز الدكؿ مف أجؿ االنضماـ إلى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية*
 .إعطاء مصداقية أكبر لممحكمة الجنائية كقيمتيا األدبية*
حالتيا عمى * بعاد الجرائـ األقؿ خطكرة كا  حصر الجرائـ األشد خطكرة لممحكمة الجنائية الدكلية كا 

 .القضاء الكطني حتى تتمكف المحكمة مف تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية
 .2التخفيؼ مف األعباء المالية التي قد تثقؿ كاىؿ المحكمة الجنائية الدكلية*

    كفي الكقت الراىف فإف اختصاص المحكمة محدد في جريمة اإلبادة الجماعية، كجرائـ الحرب 
 مكرر التي سبؽ التطرؽ 8 ك8ك7ك6كالجرائـ ضد اإلنسانية، كجريمة العدكاف كالتي عرفتيا المكاد 

 .إلييا بالتفصيؿ في الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب
 
 

                                                           
1

 . الجنائية الدكلية مف النظاـ األساسي لممحكمة3 فقرة 112المادة - 

. 144-143عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 2



 
 

425 
 

 االختصاص الشخصي* 2
   فصؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية في قضية االختصاص الشخصي لممحكمة كذلؾ مف 

 التي أعطت ليا صبلحية محاكمة األشخاص الطبيعييف فقط دكف األشخاص 25خبلؿ نص المادة 
 مف نفس المادة 3، كىك ما نصت عميو فقرة 1المعنكية أك االعتبارية، كالمنظمات كالدكؿ كالييئات

 ليشمؿ جميع الفاعميف في ارتكاب الجريمة كبأم صكرة 2كمف تـ تأكد مبدأ المسؤكلية الجنائية الفردية
 25مف الصكر المنصكص عمييا في النظاـ األساسي بالرغـ مف تعدد صكر المساىمة إال أف المادة 

 . 3ساكت بينيـ في العقكبة
كخبلصة ذلؾ أف المادة أعبله ركزت عمى نقطتيف في غاية األىمية تتمثؿ األكلى في إقرار المسؤكلية 
الجنائية الفردية عف أم انتياؾ جسيـ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالتي تقتصر عمى األشخاص 

الطبيعييف، أما الثانية ركزت عمى أف مسؤكلية الفرد الجنائية ال تؤثر عمى مسؤكلية الدكؿ التي 
 . 4ينتمكف إلييا بحسب ما تنص عميو قكاعد القانكف الدكلي

                                                           
يسأؿ الشخص جنائيا كيككف عرضة لمعقاب عف أية جريمة " "ك" -"ق" كفقرة 2 -1بند " د" فقرة 25نصت المادة - 1

ارتكاب جريمة بمفرده أك بمشاركة غيره أك عف :-تدخؿ في اختصاص المحكمة في حاؿ قيامو بأحد األفعاؿ التالية
الفاعؿ األصمي كالفاعؿ المعنكم )طريؽ شخص آخر كبصرؼ النظر عما إذا كاف الشخص مسؤكال جنائيا أك ال 

األمر كاإلغراء بارتكاب ىذه الجريمة أك الحث عمى ارتكابيا سكاء كقعت ىذه الجريمة بالفعؿ أك شرع في .-(لمجريمة
تقديـ العكف أك التحريض أك المساعدة بأم شكؿ آخر إذا كاف بيدؼ تسييؿ ارتكاب ىذه الجريمة أك الشركع .-ارتكابيا

المساىمة بأم طريقة أك الشركع في ارتكابيا بشرط أف تككف ىذه .-في ارتكابيا بما في ذلؾ تكفير كسائؿ ارتكابيا
المساىمة معتمدة كأف يككف اليدؼ مف تقديميا إما لتعزيز النشاط اإلجرامي أك الغرض اإلجرامي لمجماعة إذا كاف 

 .ىذا النشاط أك الغرض منطكيا عمى ارتكاب جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة
 .."أف يتـ تقديـ ىذه المساعدة مع العمـ بنية إرتكاب ىذه الجريمة لدل الجماعة، أف يتـ التحريض المباشر كالعمني-

. 242ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 2
ب، ج، /25/3أ إلى المساىمة األصمية كأشارت إلى الفاعؿ المعنكم بينما اقتصرت المادة /3 /25أشارت المادة - 3

ق التحريض المباشر كالعمني عمى ارتكاب جريمة /25/3د عمى المساىمة التبعية أك الثانكية، كما اعتبرت المادة 
اإلبادة جريمة مستقمة بذاتيا، سكاء ارتكبت الجريمة المحرض عمييا أـ لـ ترتكب األمر الذم يختمؼ عما أشارت إليو 

ج الذم يمثؿ صكرة المساىمة الجنائية التي تشمؿ جميع الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة /25/3المادة 
 .الجنائية الدكلية

 .410المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 
. 311 التطرؼ، المرجع السابؽ، ص عصرعمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في -4
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   كفي السياؽ نفسو كبعد تأكيد اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية بالنسبة لؤلشخاص نصت المادة 
 عمى أم شخص يقؿ االختصاصال يككف لممحكمة :"  مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى أنو26

، كفي ىذا الجانب تأكيد عمى ما جاءت بو " الجريمة المنسكبة إليوارتكاب سنة كقت 18عمره عف 
 .1 سنة كاممة18اتفاقيات حقكؽ اإلنساف في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ كعدـ مسؤكليتو ماداـ لـ يبمغ 

 نظاـ ركما األساسي أف تجنيد األطفاؿ في الحركب كالنزاعات المسمحة دكلية أك غير اعتبركما 
 مف النظاـ 5 فقرة 8دكلية دكف سف الخامسة عشر جريمة دكلية حسب مانصت عميو المادة اؿ

، إضافة إلى ذلؾ فإف المسؤكلية ال تستثني الشخص بصفتو الرسمية سكاء كاف رئيس دكلة 2األساسي
 . 3أك حككمة أك في البرلماف أك مكظفا حككميا، كما أف ىذه الصفة ال تعتبر سبب لتخفيؼ العقكبة

 االختصاص الزماني كالمكاني لممحكمة الجنائية الدكلية* 3
حدد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية قكاعد خاصة باالختصاص الزماني كالمكاني أثناء 

 :نظر الجرائـ التي تختص بيا المحكمة كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي
 االختصاص الزماني*أ

   اعتمد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كغيره مف الييئات القضائية األخرل عمى مبدأ 
، كمعنى ذلؾ أف نصكص النظاـ األساسي تسرم بصكرة فكرية "عدـ جكاز تطبيؽ القانكف بأثر رجعي"

 .4عمى الكقائع التي حدثت في ذلؾ التاريخ
 

   أما بالنسبة لمدكؿ التي انضمت إلى النظاـ األساسي بعد دخكلو حيز النفاذ فإف المحكمة ال 
 .1تختص بالنظر إال في الجرائـ التي ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظاـ بالنسبة لتمؾ الدكلة

                                                           
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية26نص المادة - 1
 فيما يتعمؽ بجرائـ اختصاصيككف لممحكمة : "  عمى مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية5 فقرة 8تنص المادة - 2

 كاسعة النطاؽ ليذه ارتكابالحرب كال سيما عندما ترتكب في إطار خطة أك سياسة عامة أك في إطار عممية 
كما ، ..."إرغاـ أم أسير حرب أك أم شخص مشمكؿ بالحماية عمى الخدمة في صفكؼ قكات دكلة معادية.... الجرائـ

 مف العمر إلزاميا أك طكعيا في القكات المسمحة أك 15 تجنيد األطفاؿ دكف " مف نفس المادة عمى26/بنصت الفقرة 
 ..".إستخداميـ لممشاركة فعميا في األعماؿ الحربية

 .39محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 3
 . النظاـ نفس مف1 فقرة 11المادة - 4
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 يـك مف إيداع صؾ المصادقة أك القبكؿ 60   كمف تـ فإف اختصاص المحكمة الزماني يبدأ بعد 
 كيسرم 1969لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة حسب ما كرد في اتفاقية فيانا لقانكف المعاىدات لسنة 

ىذا االختصاص عمى جميع الدكؿ المنضمة إلى النظاـ األساسي بتاريخ الحؽ لنفاده، أما الدكؿ 
المنضمة بتاريخ الحؽ لنفاذ النظاـ األساسي فعمييا أف تعمف قبكليا باختصاص المحكمة بالنسبة 

عبلف قبكليا لو  .  2لمجرائـ التي ارتكبت في الفترة الممتدة بيف تاريخ بدء نفاذ النظاـ األساسي كا 
مف النظاـ األساسي عندما أشارت إلى عدـ 1 فقرة 24   كقد تـ تأكيد ىذا االختصاص في المادة 

مساءلة الشخص جنائيا بمكجب ىذا النظاـ عف سمكؾ سابؽ ارتكبو قبؿ تاريخ بدأ نفاذ ىذا النظاـ في 
 .3مكاجية الدكلة التي يحمؿ ىذا الشخص محؿ التحقيؽ أك المحاكمة جنسيتيا

 فنصت عمى القانكف األصمح لممتيـ كالذم يككف عندما ال يعاقب 24   أما الفقرة الثانية مف المادة 
عمى فعؿ كاف يعد جريمة في ظؿ القانكف القديـ أك كاف يخفؼ مف العقكبة قياسا لمقانكف القديـ الذم 
ارتكبت في ظمو الجريمة، بشرط أف يصدر القانكف األصمح في الحالتيف قبؿ أف يصبح الحكـ نيائي 

كيعد ىذا الحكـ خركجا عمى المبدأ العاـ في القكانيف العقابية الكطنية التي تميز بيف أف يجعؿ القانكف 
الجديد السمكؾ غير معاقب عميو أك غير مجـر كبيف أف يخفؼ العقكبة فقط دكف أف ينفي الصفة 

ف أصمح الحكـ  اإلجرامية عف السمكؾ، ففي الحالة األكلى يطبؽ القانكف الجديد عمى المحككـ عميو كا 
 .4نيائيا، أما الحالة الثانية فبل يطبؽ القانكف األصمح لممتيـ متى أصبح الحكـ نيائيا

    كقد أثار االختصاص الزمني عدة تساؤالت خاصة فيما يتعمؽ بتعارضو مع مبدأ تقادـ الجرائـ 
 مف النظاـ األساسي لممحكمة، إال أف ىذا األخير ال يؤثر عمى مبدأ 29الذم نصت عميو المادة 

التقادـ إذا تعمؽ األمر باالختصاص العالمي، في حيف يسرم التقادـ عمى الجرائـ المرتكبة بعد دخكؿ 
النظاـ األساسي حيز النفاذ، كما تضمف نظاـ ركما نصكص قد تؤثر عمى اختصاص المحكمة 

                                                                                                                                                                             
1

إذا أصبحت دكلة مف الدكؿ طرفا في ىذا النظاـ األساسي بعد بدء نفاده ال يجكز :"  عمى2 فقرة 11تنص المادة - 
 إال فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظاـ بالنسبة لتمؾ الدكلة، ما اختصاصيالممحكمة أف تمارس 

". 12 مف المادة 3لـ تكف الدكلة قد أصدرت إعبلنا بمكجب الفقرة 
 .418-417 المرجع السابؽ، ص  الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف،بدر الديف محمد شبؿ،- 2
3

 .151 محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص -
4

 241-240عمي يكسؼ الشكرم، المرجع السابؽ، ص - 
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 منو التي تعطي لمجمس األمف الحؽ في طمب كقؼ إجراءات التحقيؽ أك 16الزمني كنص المادة 
 . 1 شير قابمة لمتجديد12المقاضاة لمدة 

   كما أف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية لـ ينص عمى الجرائـ المرتكبة قبؿ نفاده خاصة إذا 
استمرت نتائجيا إلى الفترة البلحقة لنفاذ النظاـ، ففي ىذه الحالة يجب القياس عمى ما تـ اعتماده 
أماـ المحاكـ المؤقتة في مجاؿ قبكؿ البراىيف كاألدلة مف أجؿ إثبات القصد الخاص لدل الفاعميف 
كمف تـ تحديد االختصاص الزمني، حيث أنو كاف باإلمكاف أف ينعقد االختصاص بإرادة الدكؿ 

األطراؼ ضمف النظاـ األساسي بشرط أف تعمف نيتيا في متابعة القضايا المرتكبة قبؿ نفاذ النظاـ 
األساسي كيككف ذلؾ بصفة صريحة، كقد عممت المجنة األكركبية لحقكؽ اإلنساف بيذا المبدأ الذم 

 .  2يعد استثناء عمى مبدأ عدـ الرجعية
 المكاني (اإلقميمي)االختصاص * ب

    يرتبط االختصاص اإلقميمي بمبدأ سيادة الدكلة عمى إقميميا، كمف تـ فإف اختصاص المحكمة 
الجنائية يرتبط كجكدا كعدما بمكاف كقكع الجرائـ عمى إقميـ إحدل الدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي 

كالتي تدخؿ في اختصاصيا سكاء كاف المعتدم تابعا لدكلة طرؼ أك لدكلة ثالثة، ففي ىذه الحالة 
األخيرة فإف الدكلة الثالثة غير ممزمة بالتعاكف مع دكلة اإلقميـ إال إذا كانت ىناؾ اتفاقيات دكلية أك 

 .3معاىدات متعددة األطراؼ
 : كمف تـ فإف اختصاص المحكمة المكاني يتحدد عمى النحك اآلتي

إذا كانت الدكلة طرفا في النظاـ األساسي فإف االختصاص يؤكؿ تمقائيا لممحكمة الجنائية، الف *
االنضماـ إلى النظاـ األساسي كالمصادقة عميو بمثابة مكافقة عمى ممارسة المحكمة الجنائية كاليتيا 

 . 4القضائية عمى جميع الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا
لممحكمة أف تمارس اختصاصيا إذا ما كقعت الجريمة عمى إقميـ دكلة طرفا في النظاـ األساسي * 

 .لممحكمة أك قبمت باختصاص المحكمة

                                                           
 . مف نظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية16نص المادة - 1
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إذا كانت دكلة تسجيؿ السفينة أك الطائرة طرفا في ىذا النظاـ األساسي أك قبمت باختصاص *
، أك إذا كانت الدكلة التي 1المحكمة، متى كقعت الجريمة عمى متف الطائرة أك السفينة المسجمة فييا

يككف المتيـ بارتكاب الجريمة مف أحد رعاياىا طرؼ في النظاـ األساسي لممحكمة أك قبمت 
 .12/22باختصاص المحكمة طبقا لما حددتو المادة 

يجكز ألم دكلة أف تقبؿ اختصاص المحكمة بنظر جريمة كقعت عمى إقميميا أف تعمف قبمكىا * 
كتكدعو لدل مسجؿ المحكمة الجنائية، مما يترتب عمى ذلؾ التزاميا بالتعاكف مع المحكمة في جميع 

 .  33 فقرة12مراحؿ الدعكل حسب ما حددتو المادة 
كخبلصة ذلؾ أف اختصاص المحكمة الجنائية يتحدد بصفة عامة بناءا عمى مبدأ االختصاص 

الجنائي العالمي، ذلؾ أنو عندما ترتكب جريمة في إقميـ دكلة ما فإنو يتـ متابعة الجاني حتى كلك لـ 
يكف مف رعايا ىذه الدكلة، كمف تـ يجكز لدكلة ما أف تقـك بتسميـ شخص ليس مف رعاياىا إلى دكلة 
أخرل مف اجؿ محاكمتو أك إلى ىيئة دكلية مراعاة لممعايير الدكلية لمتسميـ، كحماية لحقكؽ اإلنساف 

ألف نقؿ االختصاص في ىذه الحالة ال يمس بالسيادة الكطنية أك بالدكلة التي يحمؿ الجاني 
جنسيتيا، كال ينتيؾ حقكؽ الشخص الذم تـ نقؿ اختصاص محاكمتو إلى قضاء جنائي آخر، ألف 

 . 4اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ىك مكمؿ لبلختصاص الجنائي الكطني
 طبيعة العقكبات الصادرة عف المحكمة الجنائية الدكلية: ثانيا

حدد نظاـ ركما األساسي القكاعد الخاصة بالعقكبات بحسب كضعية كؿ متيـ كطبيعة كؿ قضية في 
 78 منو عمى العقكبات الكاجبة التطبيؽ، كخصصت المادة 77الباب السابع، حيث نصت المادة 

 مف نفس النظاـ فتحدثت بصفة صريحة عمى عدـ المساس بالعقكبات 80لتقرير العقكبة، أما المادة 
المنصكص عمييا في القكانيف الكطنية ككذا أطر تنفيذىا، باإلضافة إلى ذلؾ نص النظاـ األساسي 

عمى نظاـ خاص بالتعكيضات التي تستحؽ لمشخص المداف، كمف أجؿ التفصيؿ أكثر في ىذه 
 : القكاعدنتطرؽ إلى النقاط التالية

 :العقكبة* أ

                                                           
 .424، ص الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، المرجعالسابؽبدر الديف محمد شبؿ، - 1
 .27-26محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 2
3
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    تعد العقكبة الجزاء الجنائي تكقعو الدكلة عمى مف تثبت مسؤكليتو في ارتكاب فعؿ يجرمو القانكف 
كتختمؼ بحسب طبيعة النظاـ القانكني الجنائي كىي تيدؼ بذلؾ إلى تحقيؽ الردع بصكرتيو في 

األنظمة الداخمية الكطنية، حتى تكفؿ الحماية القانكنية لمشخص الضحية أك لممجتمع بصفة عامة، 
ف كانت حديثة العيد فإنيا تيدؼ ال محالة إلى كفالة احتراـ القانكف الدكلي  أما الجزاءات الدكلية كا 
كتكفير الحماية الجنائية الدكلية لئلنسانية جمعاء، كمف بيف العقكبات التي كرسيا النظاـ األساسي 

 :1لممحكمة الجنائية الدكلية كآلية لتفعيؿ الحماية ما يمي
 العقكبات الكاجبة التطبيؽ*1

 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى العقكبات الكاجبة التطبيؽ 77  نصت المادة 
 مف 5عمى األشخاص المتيميف بارتكابيـ جرائـ تدخؿ في اختصاصيا طبقا لما تنص عميو المادة 

 سنة كالسجف المؤبد، فتحديد 30النظاـ األساسي، كتتحدد ىذه العقكبات في السجف لمدة ال تتجاكز 
العقكبة يرتبط أساسا بكضع تصنيؼ محدد ليا، األمر الذم يكسع مف السمطة التقديرية لمقضاة عند 

 .تحديدىـ لمعقكبات المناسبة
  كمف جية أخرل فإف اختصاص المحكمة مرىكف بمدل خطكرة الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا 

 . 2في حيف تبقى العقكبات ىي في جرائـ اإلبادة كالعدكاف كالجرائـ ضد اإلنسانية
   أما عقكبة اإلعداـ فمـ يتضمنيا النظاـ األساسي عمى اعتبار أف ىذه العقكبة ترتبط بحقكؽ 

 مف نظاـ ركما أعطت 80الشخص المجني عميو كمراعاة التفاقيات حقكؽ اإلنساف، رغـ أف المادة 
، إال أف حقيقة عدـ 3لمدكؿ التي تجيز قكانينيا تطبيؽ ىذه العقكبة متى باشرت اختصاصيا الكطني

 :إدراج ىذه العقكبة ضمف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية راجع إلى عدة أسباب تتمثؿ في
كجكد تعارض أثناء المؤتمر الدبمكماسي بيف العديد مف الدكؿ خاصة دكؿ االتحاد األكركبي كدكؿ *

أمريكا البلتينية حكؿ اعتبار عقكبة اإلعداـ مف الجزاءات التي ينص عمييا النظاـ األساسي لممحكمة 
كالسعي مف أجؿ إلغائيا، في حيف أكدت الدكؿ العربية كاإلسبلمية عمى ضركرة إدراجيا ككنيا كاردة 

 .4في تشريعاتيا الداخمية

                                                           
1
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دكر المنظمات غير الحككمية كىيئات حقكؽ اإلنساف المناىضة لفكرة إدراج عقكبة اإلعداـ في *
 .القكانيف الكطنية أك الدكلية

    كمف اجؿ تقريب المكاقؼ كاآلراء بيف الدكؿ المتعارضة حكؿ عقكبة اإلعداـ في نظاـ ركما 
ليس في ىذا الباب مف النظاـ األساسي ما :"  التي تنص عمى80األساسي تـ إدراج نص المادة 

يمنع الدكؿ مف تكقيع العقكبات المنصكص عمييا في قكانينيا الكطنية أك يحكؿ دكف تطبيؽ قكانيف 
 ".الدكؿ التي ال تنص عمى العقكبات المحددة في ىذا الباب

   مف خبلؿ استقراء المادة أعبله يتضح أف المحكمة الجنائية الدكلية تعتمد في مجاؿ تحديدىا 
لمعقكبات عمى المكائح كاإلجراءات كاألدلة التي ترتبط بظركؼ كؿ شخص، مع التأكيد عمى عدـ 
مساس بالعقكبات المنصكص عمييا في النظاـ األساسي مع األخذ بعيف االعتبار العقكبات التي 

 . 1تنص عمييا القكانيف الكطنية
 تقرير العقكبة*2

   حدد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية جممة مف العكامؿ التي ينبغي عمى المحكمة 
 مف النظاـ األساسي 75الجنائية الدكلية أخدىا بعيف االعتبار عند تقرير العقكبة، لذلؾ نصت المادة 

عمى ىذه العكامؿ التي ترتبط أساسا بخطكرة الجريمة كبالظركؼ المحاطة بالشخص المداف، إال أف 
 مف الفصؿ 145أمر تحديدىا يرجع إلى القكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات المحددة في نص القاعدة 

عند تقرير العقكبة بمكجب الفقرة األكلى مف المادة : "التي جاءت عمى النحك التالي" العقكبات"السابع 
تأخذ في الحسباف أف مجمكع أم عقكبة سجف كغرامة تفرض حسب * أ:  عمى المحكمة أف78

 . يجب أف تتناسب كالجـر الذم ارتكبو المحككـ عميو77مقتضى الحاؿ بمكجب المادة 
تراعى جميع العكامؿ ذات الصمة كبما فييا أم ظركؼ تشديد أك ظركؼ تخفيؼ كتنظر في * ب

 .ظركؼ كؿ مف المحككـ عميو كالجريمة
الضرر :  في جممة أمكر منيا78 مف المادة 1تنظر باإلضافة إلى العكامؿ المذككرة في الفقرة * ج

الحاصؿ كال سيما األذل الذم أصاب المجني عميو كأسرتو، طبيعة السمكؾ غير المشركع المرتكب 
كالكسائؿ التي استخدمت الرتكاب الجريمة، مدل مشاركة الشخص المداف، القصد كالظركؼ المتعمقة 

                                                           
1
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بالطريقة كالزماف كالمكاف، سف الشخص المداف، حظو مف التعميـ، حالتو االجتماعية 
 .  1...."كاالقتصادية

 المذككرة أعبله عمى أنو يتعيف عمى المحكمة عند تقرير العقكبة أف 145    كما أكدت القاعدة 
 :تراعي إضافة إلى العكامؿ السابقة الذكر ظركؼ التخفيؼ كالتشديد، كتتمثؿ ظركؼ التخفيؼ في

 .الظركؼ التي ال تشكؿ أساسا كافيا الستبعاد المسؤكلية الجنائية كقصكر القدرة العقمية كاإلكراه-
سمكؾ المحككـ عميو بعد ارتكاب الجـر بما في ذلؾ أم جيكد بدليا لتعكيض المجني عميو أك أم - 

 .تعاكف أبداه مع المحكمة
 :أما ظركؼ التشديد فتتمثؿ في

 .أم إدانات جنائية سابقة لجرائـ مف اختصاص المحكمة أك تماثميا-
 .إساءة استعماؿ السمطة أك الصفة الرسمية- 
 .ارتكاب الجريمة إذا كاف المجني عمييمجردا عمى كجو الخصكص مف أم كسيمة لمدفاع عف النفس-
 .ارتكاب الجريمة بقسكة زائدة أك تعدد المجني عمييـ- 
 .21/3ارتكاب الجريمة بدافع ينطكم عمى التمييز كفقا ألم مف األسس المشار إلييا في المادة -
 .2"أم ظركؼ لـ تذكر كلكنيا تعد بحكـ طبيعتيا مماثمة لتمؾ المذككرة سابقا- 

 كىناؾ نكع آخر مف الجزاءات نص عميو نظاـ ركما األساسي يتعمؽ بالذمة المالية لمشخص المحكـك 
 :عميو كالتي تشمؿ

 .فرض غرامة مالية كفقا لمقكاعد اإلجرائية ككذا قكاعد اإلثبات-
مصادرة العائدات كالممتمكات أك األمكاؿ الناتجة بصفة مباشرة أك غير مباشرة عف الجريمة دكف - 

 .3المساس باألطراؼ حسنة النية
   أما عف عقكبة المصادرة فتعتبر مف ضمف الجزاءات التي تمس بالذمة المالية لمشخص المحكـك 

عميو كالتي تخص ممتمكاتو سكاء كانت ىذه األخيرة مكجكدة في دكلة أخرل يحمؿ جنسيتيا أك يمارس 

                                                           
1

 .150، المرجع السابؽ، ص مريـ ناصرم- 
2

 مف طرؼ جمعية الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما األساسي لممحكمة اعتمدت، اإلثباتالقكاعد اإلجرائية كقكاعد - 
. 2002 سبتمبر 10 إلى 3الجنائية الدكلية في دكرتيا األكلى المنعقدة في نيكيكرؾ خبلؿ الفترة الممتدة مف 

 hrlibrary.umn.edu/arab/iccprocedure.htm: المكقع اإللكتركني- 

.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية2 فقرة 77المادة - 3
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أعمالو في إطارىا أك تتكاجد حساباتو البنكية فييا، فإف تنفيذ األحكاـ الخاصة بيا يتطمب نكع مف 
 .1التعاكف بيف الدكؿ التي تكجد بيا

 صندكؽ استئماني تحكؿ إليو األمكاؿ 79  كما أنشأ نظاـ ركما األساسي طبقا لنص المادة 
كالممتمكات المحصمة مف الغرامات المحكـك بيا، كيتـ تسيير ىذا الصندكؽ حسب المعايير التي 

، كبتأمؿ الجرائـ الدكلية كبشاعتيا كما تمحقو مف أضرار مادية كمعنكية فإف 2تحددىا الدكؿ األطراؼ
العقكبات المحددة في النظاـ األساسي غير كافية لردع مرتكبييا ألف كحشية ىذه الجرائـ كالنتائج 

 .3المترتبة عنيا تجعؿ مف الكاجب الحكـ بعقكبة اإلعداـ حتى تحقؽ كلك بشيء قميؿ الردع
 آليات ممارسة المحكمة الجنائية الدكلية الختصاصاتيا القضائية: الفرع الثالث

  ال تمارس المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة اختصاصاتيا الممنكحة ليا بمكجب النظاـ األساسي إال 
 : منو كالمتمثمة في13مف خبلؿ جممة مف اآلليات التي حددتيا المادة 

 اإلحالة مف قبؿ الدكؿ األطراؼ: أكال
   يككف لمدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية االدعاء أماميا قبؿ أم جياز 

 .4آخر عف أم انتياؾ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
حيث يتطمب مف المدعي العاـ القياـ بإجراء تحقيؽ في الكاقعة لمتحقؽ إذا ما كاف يتعيف تكجيو 

االتياـ إلى شخص معيف أك مجمكعة مف األشخاص حكؿ ارتكابيـ ليذه الجريمة أك الجرائـ، فقد 
 مف النظاـ األساسي عمى السمطة الممنكحة لمدكؿ األطراؼ في إحالة الجرائـ 14ك13نصت المادة 

 .  5 إلى المدعي العاـ5المحددة في المادة 

                                                           
 . مف النظاـ األساسي لممحكمة109نص المادة - 1
2

 . النظاـ نفس مف79 المادة -
3

 .293عمي عبد القادر القيكجي، المرجع السابؽ، ص - 
4

 .304عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ، المرجع السابؽ، ص - 
5

يجكز لدكلة طرؼ أف تحيؿ إلى المدعي العاـ أية حالة يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف :"-عمى14نص المادة ت- 
 كأف تطمب إلى المدعي العاـ التحقيؽ في الحالة بغرض البث فيما ارتكبت المحكمة قد اختصاصالجرائـ الداخمة في 

تحدد الحالة قدر المستطاع الظركؼ - تمؾ الجرائـبارتكاب لشخص معيف أك أكثر االتياـإذا كاف يتعيف تكجيو 
 ". بما ىك في متناكؿ الدكلة المحيمة مف مستنذات مؤيدةذات الصمة كتككف مشفكعة
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يتعيف عمى الدكلة المعنية في ىذه الحالة أك تكضح لممدعي العاـ الظركؼ كالمسببات المرتبطة 
بارتكاب الجريمة أك الجرائـ مكضكع اإلحالة مع ضركرة تزكيده بالمستندات كالكثائؽ إذا كانت 

 .1بحكزتيا
   كما ينبغي عمى أجيزة الدكؿ كمحاكميا تقديـ المساعدة كالتعاكف مع المحكمة في الحصكؿ عمى 
الكثائؽ كمعرفة األصكؿ التي يحكزىا المتيـ كمصادرتيا كالبحث عف الشيكد كتكفير الحماية ليـ 

 . 2كتسييؿ عممية القبض عمى المتيميف أماـ المحكمة كتقديميـ إلييا
 مف النظاـ األساسي لممحكمة نجدىا قد حددت الدكؿ األطراؼ 2 فقرة 12 كبالرجكع إلى نص المادة 

التي يككف ليا حؽ إحالة الكاقعة أماـ المحكمة، كىي الدكلة التي كقع عمى إقميميا السمكؾ محؿ 
المتابعة أك دكلة تسجيؿ السفينة أك الطائرة إذا كانت الجريمة قد كقعت عمى ظير أم منيما أك الدكلة 

 . 3التي يحمؿ المتيـ جنسيتيا
    أما بالنسبة لمدكلة الغير طرؼ في النظاـ األساسي لممحكمة فميا أف تقبؿ باختصاص المحكمة 

الجنائية الدكلية بالنظر في الجرائـ التي كقعت عمى إقميميا أك كاف أحد رعاياىا مرتكبتمؾ الجرائـ التي 
كقعت بعد نفاذ النظاـ األساسي، كفي ىذه الحالة يشترط أف تككف ىذه الدكلة قد أعمنت قبكليا 

 . 4ممارسة المحكمة الختصاصيا في الجريمة محؿ المتابعة
    فارتباط اختصاص المحكمة بقبكؿ الدكؿ الغير أطراؼ في النظاـ األساسي قد يككف لو أثر سمبي 
في عمؿ المحكمة الجنائية الدكلية، كيظير ذلؾ في أف الكثير مف الدكؿ المعتدية ال تقبؿ االنضماـ 
إلى النظاـ األساسي كال تعمف قبكليا باختصاص المحكمة حتى يفمت رعاياىا مف العقاب عف تمؾ 

 .5الجرائـ
 
 
 
 

                                                           
 .259ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .304، ص السابؽ المرجع ،عمر سعد اهلل، القضاء الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي اإلنساني في عصر التطرؼ-2
 .25محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 3
4

 .424المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 
 .329عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي، المرجع السابؽ، ص - 5
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 اإلحالة مف قبؿ مجمس األمف: ثانيا
 نظرا لمدكر الفعاؿ الذم يقـك بو مجمس األمف في مجاؿ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كتفعيؿ العدالة 

السمطة لمجمس األمف بإحالة أم قضية أك " ب"فقرة 13الجنائية منح النظاـ األساسي بمكجب المادة 
 .1كاقعة تيدد المجتمع الدكلي لمنظر فييا أماـ المحكمة الجنائية الدكلية

 مف النظاـ األساسي يحؽ لمجمس األمف إحالة أم حالة تشكؿ جريمة أك أكثر مف 13  كطبقا لممادة 
الجرائـ الدكلية التي تدخؿ في اختصاص المحكمة، كيرجع سبب منح مجمس األمف لصبلحية اإلحالة 

إلى دكره في قمع أم تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، 
ألف معاينة الحالة ىك مسألة مكضكعية كشرط جكىرم يتطمب مكافقة تسعة أصكات مف بينيـ 

 :، فاإلحالة تتطمب جممة مف الشركط نجمميا فيما يمي2أصكات األعضاء الدائميف
جرائـ " مف النظاـ األساسي كىي 5أف يككف مكضكع اإلحالة جريمة مف الجرائـ المحددة في المادة *

 ".الحرب، جرائـ اإلبادة الجماعية، الجرائـ ضد اإلنسانية، جرائـ الحرب، جريمة العدكاف
 .استيفاء إجراءات التصكيت الصحيحة بشأف قرار اإلحالة* 
 .مراعاة مبدأ االختصاص التكميمي لممحكمة الجنائية الدكلية* 
، كيتـ ذلؾ مف 3أف يككف قرار اإلحالة صادرا بناء عمى الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة* 

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي تعطي لمجمس األمف سمطة تحديد كقكع أم تيديد 39خبلؿ المادة 

                                                           
1

 كفقا 5 فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا في المادة اختصاصيالممحكمة أف تمارس :"  عمى"ب"فقرة  13تنص المادة - 
: ألحكاـ ىذا النظاـ األساسي في األحكاؿ التالية

 أحاؿ مجمس األمف متصرفا بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة حالة إلى المدعي العاـ يبدك فييا إذا-ب
". ارتكبتأف جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد 

استدعاء نظر المحكمة إلى كقكع جريمة تدخؿ في اختصاصيا فيي بيذا المعنى آلية يمتمس مف : يقصد باإلحالة-
خبلليا تدخؿ المحكمة لتسييؿ المرحمة األكلى مف اإلجراءات الجنائية دكف أف ترقى إلى درجة الشككل أك االدعاء 

 .ضد شخص معيف
 .  44محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 

2
 .92 عبد القادر يكبي، المرجع السابؽ، ص -

3
تصدر قرارات مجمس األمف في المسائؿ األخرل كافة :"  مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى3 فقرة 27تنص المادة - 

 المتخذة بشرط أنو في القرارات متفقة،بمكافقة أصكات تسعة مف أعضائو يككف مف بينيا أصكات األعضاء الدائميف 
 ". يمتنع مف كاف طرفا في النزاع عف التصكيت52 كالمادة 3تطبيقا ألحكاـ الفصؿ السادس كالفقرة 



 
 

436 
 

لمسمـ كاألمف الدكلييف أك قياـ أعماؿ عدكاف، كمف تـ فإذا كاف القرار صادر بناء عمى الفصؿ 
 .1السادس فبل يككف صائب

   كقبؿ قبكؿ اإلحالة عمى المحكمة أف تتأكد مف استكماؿ جميع اإلجراءات البلزمة كفؽ ما ينص 
 .2عميو ميثاؽ األمـ المتحدة

 اإلحالة مف قبؿ المدعي العاـ: ثالثا
 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية صبلحية المدعي العاـ بمباشرة 15   تضمنت المادة 

التحقيقات مف تمقاء نفسو، كىذا انطبلقا مف المعمكمات الكاردة إليو مف جيات أك مصادر مكثقة دكف 
 .3حاجة إلى انتظار تمقي طمب اإلحالة مف قبؿ مجمس األمف أك الدكلة الطرؼ

   كقبؿ البدء في عممية التحقيؽ مف قبؿ المدعي العاـ يقـك بتقديـ طمب مؤيد بالكثائؽ المادية 
كالمممكسة إلى الدائرة التمييدية مف أجؿ الحصكؿ عمى مكافقتيا بأغمبية األصكات، ألف المعمكمات 

التي يتحصؿ عمييا المدعي العاـ تككف إما مف الدكؿ أك األجيزة التابعة لؤلمـ المتحدة أك مف 
الجيات الحككمية أك المنظمات الغير حككمية، كما لو أف يتمقى شيادات شفكية أك تحريرية بمقر 

 .4المحكمة، بؿ يمكف لممجني عميو المرافعة أماـ دائرة الشؤكف الخاصة لما قبؿ المحاكمة
   فالدائرة التمييدية ليا أف تمنح اإلذف لممدعي العاـ مف أجؿ البدء في التحقيؽ كما ليا أف ترفض 
ذلؾ كفي ىذه الحالة يجكز لممدعي العاـ تجديد الطمب بناءا عمى كقائع جديدة، كمف تـ فإف الرقابة 

التي تمارسيا الدائرة التمييدية ىي رقابة داخمية ال تخضع لبلعتبارات السياسية، كعميو فإف ىذا 
 . 5اإلجراء ال يمكف اعتباره عقبة أماـ ممارسة المدعي العاـ لميامو في مباشرة التحقيؽ

     كبعد حصكؿ المدعي العاـ عمى اإلذف بالتحقيؽ مف الدائرة التمييدية عميو التأكد مف 
االختصاص الجنائي اإلقميمي لممحكمة كمف التيـ المكجية لممتيمعف طريؽ دائرة الشؤكف الخاصة 

 .6لما قبؿ المحاكمة

                                                           
1

 .236دحماني عبد السبلـ، المرجع السابؽ، ص - 
 .267ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 2
 .236ندة معمر يشكم، المرجع السابؽ، ص مؿ- 3
4

 .49محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 
5

 الدائرة التمييدية اإلذف بإجراء رفض... :" النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمىمف  5 /15تنص المادة - 
".  إلى كقائع أك أدلة جديدة تتعمؽ بالحالة ذاتيايستندالتحقيؽ ال يحكؿ دكف قياـ المدعي العاـ بتقديـ طمب الحؽ 

6
 . مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية1/2 فقرة 60نص المادة - 
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    كعميو فإف التحقيؽ الذم تتقدـ إحدل األطراؼ بطمبو سكاء مف الدكلة الطرؼ أك غير طرؼ أك 
مف مجمس األمف أك مف المدعي العاـ مف تمقاء نفسو ال يمكف أف تقرر بشأنو محاكمة ما لـ يتـ 

اعتماد التيـ الجنائية الكاردة في أمر اإلحالة الصادر مف المدعي العاـ مف قبؿ دائرة الشؤكف الخاصة 
 .لما قبؿ المحاكمة

 مف النظاـ األساسي الخاصة بالتحقيؽ 54   كمف تـ فإف سمطات المدعي العاـ التي حددتيا المادة 
تشمؿ جميع التدابير البلزمة مف أجؿ ضماف فعالية التحقيؽ في الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص 
المحكمة كالمحاكمة عمييا في ظؿ احتراـ حقكؽ المتيـ كالشيكد، مع األخذ بعيف االعتبار طبيعة 

 .1الجرائـ محؿ المتابعة
 فعالية المحكمة الجنائية الدكلية في تكفير الحماية : المبحث الثاني

أصبحت النزاعات المسمحة مف أكبر التحديات التي تيدد السمـ كاألمف الدكلييف خاصة في اآلكنة 
األخيرة كما أثارتو مف مشكبلت إنسانية خطيرة مست الفئات الضعيفة كالمدنييف كاألعياف المدنية بؿ 

 .بالدكلة ككياف سياسي مكحد
   أماـ ىذا الخطر الذم مس حقكؽ اإلنساف بالدرجة األكلى دفع بالمجمكعة الدكلية إلى التفكير في 

إيجاد آليات جنائية لمحد مف ىذه االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلنساف، كعمى اعتبار أف المحكمة 
الجنائية الدكلية ىي اآللية القضائية الدكلية لتكفير ىذه الحماية استطاعت أف تنظر العديد مف 

القضايا التي تدخؿ في اختصاصيا، كجرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ اإلبادة، كما يمكف 
ليذه األخيرة أف تساىـ بطريقة أك بأخرل مع الدكؿ التي كانت ضحية االنتياؾ مف أجؿ إنشاء محاكـ 
يصطمح عمى تسميتيا بالمحاكـ الكطنية المدكلة، كىذا مف أجؿ تفعيؿ الحماية الجنائية الدكلية أثناء 

                                                           
. 238ندة معمر يشكم، المرجع السابؽ، ص مؿ- 1

 :قد تقرر المحكمة أف الدعكل غير مقبكلة ألسباب التالية- 
إذا كاف التحقيؽ أك المقاضاة تقـك بو دكلة ليا اختصاص عمى الدعكل طبقا لمبدأ التكامؿ ما لـ تكف الدكلة حقا *

 .1 فقرة17غير راغبة أك غير قادرة عمى تنفيذ التزاماتيا في التحقيؽ كالمحاكمة طبقا لنص المادة 
إذا كانت إحدل الدكؿ ذات االختصاص قد أجرت التحقيؽ في الدعكل كقررت عدـ الحكـ في ىذه القضية ما لـ * 

 .يكف القرار ناتجا عف رغبة الدكلة أك عدـ قدرتيا عمى المقاضاة
 .إذا كاف الشخص قد سبؽ محاكمتو عمى السمكؾ مكضكع الشككل*
ذا اقتضت الحاجة أف يقدر * إذا لـ تكف الدعكل عمى درجة كافية مف الخطكرة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر كا 

المدعي العاـ عدـ مبلءمة إجراء التحقيؽ جاز لو أف يطمب مف الدكلة إمداده بالمزيد مف المعمكمات التي تتعمؽ 
 . باإلجراءات المحمية
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فترة النزاعات المسمحة، لذلؾ سكؼ نسمط الضكء عمى أىـ القضايا المحالة أماـ المحكمة الجنائية 
الدكلية ككذا المحاكـ الكطنية المدكلة ارتباطا باالنتياكات التي نجمت عف مرتكبي ىذه الجرائـ، كما 
اختيار ىذه المحاكمات إال عمى سبيؿ المثاؿ، مف أجؿ التكضيح كالتدليؿ عمى أىـ النقاط التي مف 
 . خبلليا تمكنت المحكمة الجنائية الدكلية أك المحاكـ المدكلة مف تكفير الحماية الجنائية مف عدميا 

 القضايا المحالة مف قبؿ الدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي لممحكمة: المطمب األكؿ
   تمارس المحكمة الجنائية الدكلية اختصاصيا بالنظر في الجرائـ المحالة عمييا طبقا لنص المادة 

 مف النظاـ األساسي، إما عف طريؽ اإلحالة مف قبؿ الدكلة الطرؼ أك بإحالة مف مجمس األمف 13
 .انطبلقا مف الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، أك مف قبؿ المدعي العاـ

 شيدت عدة 01/07/2003    كمنذ أف بدأت المحكمة الجنائية الدكلية عمميا بصفة فعمية بتاريخ 
إحاالت مف قبؿ الدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي، كاإلحالة مف قبؿ دكلة الككنغك الديمقراطية 
كجميكرية أكغندا كجميكرية إفريقيا الكسطى، ككذا اإلحالة التي تمقتيا مف جميكرية المالي، أما 

اإلحاالت األخرل فكانت مف قبؿ مجمس األمف المتعمقة بإقميـ دارفكر في السكداف، كقضية ليبيا أما 
قميـ الككت ديفكار، لذلؾ سكؼ  اإلحالة التي كانت مف قبؿ المدعي العاـ فكانت في إقميـ كينيا كا 

نتطرؽ إلى أىـ القضايا بحسب االنتياكات األكثر مساسا بحقكؽ اإلنساف، كمدل تكفير ىذه المحاكـ 
 .  لمحماية الجنائية لمفرد محؿ االنتياؾ

 القضية المحالة مف قبؿ الككنغك الديمقراطية: الفرع األكؿ
   عرفت جميكرية الككنغك الديمقراطية الكثير مف الخركقات الفادحة التي مست بحقكؽ اإلنساف 
كبممتمكاتو الحيكية فأصبحت مسرحا لمعديد مف الجرائـ أىميا جرائـ االغتصاب كالتعذيب كتجنيد 

 .األطفاؿ كغيرىا مف الجرائـ ضد اإلنسانية
 
 

 كاقع النزاع في جميكرية الككنغك الديمقراطية: أكال
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، أيف ارتكبت 2003 ك2002    يعكد تاريخ النزاع في الككنغكالديمقراطية إلى مرحمة ما بيف سنة 
جرائـ القتؿ العمدم كالتعذيب كاالحتجاز دكف كجو حؽ كجرائـ االختفاء القسرم كتيجير السكاف 

 .1كاالغتصاب كاالستبعاد الجنسي في حؽ شعب الككنغك
بانسحاب القكات الركاندية مف " الكرنت كابيبل" طالب رئيس جميكرية الككنغك 1998   كبتاريخ 

المنطقة، األمر الذم شجع عمى كقكع حالة التمرد في الجيش الككنغكلي أدت إلى اإلطاحة بالحككمة، 
كمف تـ تطكر النزاع في المنطقة كأصبح ذك طابع إقميمي بعد إقداـ كؿ مف ركاندا كأكغندا عمى تقديـ 

 .2المساعدة كالدعـ لممتمرديف بحجة حماية حدكدىا مع الككنغك
    كما تمقى الرئيس الككنغكلي دعما مف العديد مف الدكؿ التي كانت تسانده كأنغكال، كناميبيا 

مف أجؿ كقؼ إطبلؽ النار بيف الدكؿ " لكساكا" تـ تكقيع اتفاقية 1999كالتشاد كغيرىا، كبتاريخ 
المعنية بالصراع في منطقة البحيرات العظمى كأطراؼ النزاع في الككنغك، إال أف ىذا االتفاؽ تـ 

 .   3خرقو مف قبؿ األطراؼ المتصارعة مما أدل إلى انعداـ الثقة بيف ىذه الدكؿ
التي تعتبر مف أكثر " كيفك"    كظمت الصراعات بيف األطراؼ قائمة عمى أشدىا خاصة في إقميـ 

األقاليـ تركيزا لمنزاع العسكرم كالسياسي في المنطقة، ككاف المدنييف ىـ المستيدفيف مف ىذا الصراع 
 2005كبعد تأـز الكضع في المنطقة خاصة بعد محاكالت االنقبلب التي قاـ بيا العسكريكف في سنة 

 .4تبعتيا مجمكعة مف االغتياالت استيدفت منشآت قكات حفظ السبلـ التابعة لؤلمـ المتحدة
 اإلحالة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية: ثانيا

 أحالت جميكرية الككنغك الديمقراطية كقائع نزاع القضية إلى المدعي العاـ لدل 2004    في أفريؿ 
المحكمة الجنائية الدكلية مف أجؿ التحقيؽ في الجرائـ المرتكبة عمى إقميـ دكلة الككنغك، كما طمب 
مف المدعي العاـ التحقيؽ في سبيؿ تحديد األشخاص الذيف كانكا كراء ارتكاب ىاتو الجرائـ الدكلية، 
كقد قاـ المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية بإببلغ جمعية الدكؿ األطراؼ بنيتو في تقديـ طمب 

الحصكؿ عمى إذف مف الدائرة التمييدية لممحكمة الجنائية الدكلية مف اجؿ البدء في التحقيؽ كالكشؼ 

                                                           
تقرير األميف العاـ عف تنفيذ إطار السبلـ كاألمف كالتعاكف لجميكرية الككنغك الديمقراطية كالمنطقة الصادر - 1

 .S/2013/773-p.9:،كثيقة رقـ23/12/2013بتاريخ

. 664المرجع السابؽ، ص الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 2
 .325بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص - 3
 .333ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 4
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عف الجرائـ المرتكبة في المنطقة، كقد ساعده في ذلؾ المنظمات الغير حككمية مف خبلؿ التقارير 
 .1التي قدمتيا عف كضعية حقكؽ اإلنساف في دكلة الككنغك

 تـ تكقيع إتفاؽ تعاكف بيف جميكرية الككنغك الديمقراطية كالمحكمة الجنائية 2004   كفي أكتكبر 
الدكلية حتى تتمكف المحكمة مف مباشرة التحقيقات في جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية المرتكبة 

كرغـ ذلؾ لـ تكجو المحكمة أم " إيتكرم"في المنطقة، كتـ البدء في التحقيؽ بصفة فعمية في إقميـ 
" جيرماف كتانغا"ك" تكماس لكبانغا" أيف تـ إلقاء القبض عمى كؿ مف 2005اتياـ حتى سنة 

شرؽ الككنغك، ككذلؾ " إيتكرم"المتيميف بالضمكع في الحرب األىمية في إقميـ " ماتيكنغك دكجكلك"ك
 .  2الرتكابو جرائـ في جميكرية إفريقيا الكسطى" جاف بياربيما"نائب الرئيس الككنغكلي 

 أكدت الدائرة التمييدية لممحكمة الجنائية الدكلية التيـ المكجية إلى كؿ 29/01/2007   كبتاريخ 
كحكلت القضية مف أجؿ المحاكمة، إال أنيا ارتأت عدـ كفاية األدلة كتـ تأجيؿ النظر " لكبانغا"مف 

فييا ألف االدعاء العاـ لـ يكشؼ لمدفاع عف األدلة التي تنفي التيـ كالتي تـ الحصكؿ عمييا بشكؿ 
 .3سرم

 أحالت دائرة االستئناؼ القضية عمى الدائرة االبتدائية مف أجؿ النظر في 21/10/2008   كفي 
كأكدت أف األمر راجع إلى الدائرة االبتدائية الستئناؼ المحاكمة " تكماس لكبانغا"قرار اإلفراج عف 

متى رأت مف الممكف إجراء محاكمة عادلة، لكف في األخير تـ اإلفراج عنو مؤقتا إلى أف حصؿ 
المدعي العاـ عمى المكافقة مف مقدمي المعمكمات كتـ الكشؼ عف ىذه المكاد كقدميا لمقضاة الذيف 
تمكنكا مف تحديد األسمكب المناسب لمكشؼ عف كؿ كثيقة، كمف تـ عرض أدلة االدعاء العاـ كتقدـ 

 . 4 شاىد أماـ المحكمة30

                                                           
 .668، ص  السابؽالمرجعالحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ،- 1
2

، المؤرخة في 77، البند64 التقرير الخامس، الدكرة ،مذكرة األميف العاـ إلى المحكمة الجنائية الدكلية- 
 p.2A/64/356- :، كثيقة رقـ 17/09/2009

3
مف "  بينيتكإليزابيتأديك"مف المممكة المتحدة، كالقاضي " أدرياف فكلفكد"تتككف الدائرة التمييدية مف الرئيس القاضي - 

 كجانفي 2007مف بكليفيا فتـ عقد اجتماع في الفترة الممتدة ما بيف سبتمبر " رينيو ببليماف"ككستاريكا، كالقاضي 
" لكبانغا" األكلى بدء محاكمة االبتدائية قررت الدائرة 13/03كفي " لكبانغا" مف أجؿ التمييد إلعداد محاكمة 2008

.   إال أف المحكمة تكقفت23/06/2008في 
 ICC-01/04-01/06 (OA4))كثيقة المحكمة الجنائية الدكلية، دائرة االستئناؼ - 

 كثيقة رقـ 17/09/2009 بتاريخ 64تقرير المحكمة الجنائية الدكلية إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة دكرة - 4
A/64/356- p.7-8. 
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زعيـ اتحاد " تكماس لكبانغا" صدر حكـ المحكمة الجنائية الدكلية في حؽ 14/03/2012   كفي 
الكطنييف الككنغكلييف كالقائد العاـ لمقكات المسمحة، الرتكابو جرائـ حرب في جميكرية الككنغك 

 سنة 14، كتـ الحكـ عميو بالسجف لمدة 2003 كأكت 2002الديمقراطية في الفترة ما بيف سبتمبر 
 سنكات، كما صدر قرار في 6عمى أف يتـ إنقاص المدة التي تـ احتجازه فييا كالمحددة ب 

 114 ػ يتعمؽ بالمبادئ المطبقة لتقرير التعكيضات لمضحايا، كأدنت المحكمة ؿ07/08/2012
 .1ضحية بالمشاركة في القضية

 طبيعة االنتياكات الكاقعة عمى إقميـ ككنغك الديمقراطية: ثالثا
   تعددت صكر الجرائـ المرتكبة في جميكرية الككنغك الديمقراطية كتنكعت بيف القتؿ كالنيب 

كاالغتصاب كالتيجير كغيرىا مف الجرائـ الماسة بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية كسنتعرض إلى 
 :ىذه الجرائـ بالتفصيؿ فيما يمي

 أعماؿ القتؿ كالنيب*1
 تعرض المدنييف في الككنغك إلى القتؿ مف قبؿ جماعات مسمحة كتناقمت كسائؿ اإلعبلـ ىذه الفظائع 

بارتكاب أعماؿ النيب " غكما"التي أصبحت تعرفيا شكارع الككنغك دكف كجو حؽ، كما قامت جماعة 
بعدما تـ السيطرة عميو مف قبميـ، كبعدما تـ استرجاع اإلقميـ مف طرؼ " كيفك"كاالغتصاب في إقميـ 

 .     2القكات الحككمية ارتكب قادتيا الكثير مف أعماؿ القتؿ كنيب لممنازؿ التي يحكزىا السكاف المحمييف
الشمالية كؿ القكاعد المنظمة " كيفك" مارس في منطقة 23   كما مست األنشطة العسكرية لحركة 

لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني، خاصة كأف المنطقة تعيش حالة حرب أىمية كتضمنت ىذه 
االنتياكات أعماؿ القتؿ كالجرح كالتشريد القسرم، كنيب كاسع النطاؽ كاغتصاب المدنييف خاصة 

القصر، كما ارتكبت القكات المسمحة لجميكرية الككنغك انتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف أثناء 
" المام مام"في نكفمبر، ككاصمت الجماعات المسمحة األخرل مثؿ " غكما"انسحابيا مف مدينة 

كالقكات الديمقراطية لتحرير ركاندا استغبلؿ الفراغ األمني الذم خمفتو القكات المسمحة لجميكرية 
 .3الككنغك

                                                           
1

، كثيقة رقـ 14/08/2012، تاريخ 67تقرير المحكمة الجنائية الدكلية إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، الدكرة - 
A/67/308- p.8. 
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 الصادر بتاريخ تقرير األميف العاـ عف بعثة األمـ المتحدة لتحقيؽ االستقرار في جميكرية الككنغك الديمقراطية- 
 S/2013/96، كثيقة رقـ 15/02/2013
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 تجنيد األطفاؿ* 2
عرفت األحداث التي عاشتيا دكلة الككنغك الديمقراطية جرائـ كثيرة ال تختمؼ مف حيث بشاعتيا إال 

مف " لكبانغا"أنيا تتفاكت مف حيث الخطكرة كدرجة العنؼ، كتعتبر جريمة تجنيد األطفاؿ التي قاـ بيا 
 .أىـ جرائـ الحرب التي عرفتيا المنطقة

 عمى أف الجماعات المسمحة 2012كقد أفادت منظمة العفك الدكلية في تقريرىا الصادر بتاريخ 
لجميكرية الككنغك استمرت في تجنيد كاستخداـ األطفاؿ كال سيما في شرؽ الككنغك، كما استمرت 

عمميات خطؼ األطفاؿ كاستخداميـ كمقاتميف أك جكاسيس أك رقيؽ جنسي أك حماليف عمى الرغـ مف 
، فإنو لـ يتـ اعتماد خطة 2004أف القكات المسمحة لمجميكرية أكقفت تجنيد األطفاؿ رسميا مند 

، 2004 لسنة 1539عمؿ لفصؿ األطفاؿ عف القكات المسمحة، كما يقتضيو قرار مجمس األمف رقـ 
 .  20151 لسنة 1612كالقرار رقـ 

 جرائـ االغتصاب كالعنؼ الجنسي*3
   قامت القكات الحككمية لدكلة الككنغك الديمقراطية ككذا الجماعات المسمحة بجرائـ اغتصاب في 

حؽ النساء كالفتيات خبلؿ النزاع المسمح القائـ، أيف تعرضت الكثيرات الغتصاب جماعي كاالسترقاؽ 
 . 2الجنسي، كسجمت حاالت اغتصاب لمرجاؿ كاألطفاؿ مف قبؿ المقاتميف

 764 سجمت األمـ المتحدة كقكع 2012إلى نكفمبر 2011    كفي الفترة الممتدة مف ديسمبر 
 2012 جكاف 24 طفؿ، كفي 280شخص ضحية العنؼ الجنسي أثناء النزاع المسمح مف بينيـ 

 فتاة تعرضف لبلغتصاب أثناء اليجـك الذم كقع عمى 23 امرأة ك28أفادت تقارير بأف ما ال يقؿ عف 
، كما عرفتالمنطقة حاالت اختطافعديدة مف النساء كالفتيات "مامباسا"بإقميـ " أككابي"محمية 

ارتكبت انتياكات جسيمة لحقكؽ اإلنساف " كيفك الشمالية"كاستخداميف كرقيؽ جنسي، أما في إقميـ 
 .   3 حالة اغتصاب30منيا 

 التعذيب كاالحتجاز * 4

                                                           
 .287، حالة حقكؽ اإلنساف في العالـ، ص 2012تقرير منظمة العفك الدكلية لسنة - 1
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 http://www.un.org :اإللكتركنيالمكقع - 

http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/


 
 

443 
 

    تعد جريمتا التعذيب كاالحتجاز دكف كجو حؽ مف الجرائـ الماسة بكرامة اإلنساف كحريتو التي 
أكدت عمييا االتفاقيات الدكلية في مناسبات عديدة خاصة تمؾ المرتكبة في فترة النزاعات المسمحة 

فقد عرفت جميكرية الككنغك الديمقراطية حاالت عديدة تعرضت لبلعتقاؿ دكف سند قانكني مع 
التعذيب، حيث بقي العديد مف األشخاص رىف االعتقاؿ لمدة طكيمة دكف أف تككف ىناؾ تيـ مكجية 

 .1إلييـ
    فقد مكرست ىذه األعماؿ البلإنسانية مف قبؿ الجماعات المسمحة كقكات األمف الحككمية كجياز 

المخابرات الكطني في مراكز االعتقاؿ إثر حممة االعتقاالت التعسفية، كاستمر منع مكظفي 
المنظمات الغير حككمية كمسؤكلي األمـ المتحدة مف الكصكؿ إلى العديد مف المقرات السرية كالغير 

إضافة إلى ذلؾ " كيفك الشمالية" حالة في إقميـ 27رسمية، كقد كصمت حاالت االعتقاؿ التعسفي إلى 
فقد صدرت أحكاـ باإلعداـ مف المحاكـ العسكرية في حؽ العشرات مف األشخاص مف بينيـ مدنييف 

 . 2دكف أف يككف ىناؾ أساس قانكني
    مف خبلؿ تحميؿ قضية جميكرية الككنغك الديمقراطية كاالنتياكات الخطيرة التي عرفتيا حقكؽ 

 :اإلنساف يظير لنا أف مجاؿ الحماية كاف جد محدكد كتتمخص ىذه المحدكدية في النقاط التالية
في حاالت العنؼ الجنسي رغـ كجكد قكانيف كطنية كفعالية المنظمات الحككمية فإف الحماية *

المنصكص عمييا غير مفعمة خاصة في فترة النزاعات المسمحة، أم أصبحت ظاىرة مقترنة كجكدا 
كعدما باستمرار النزاعات المسمحة األمر الذم يتطمب تفعيؿ الجيكد مف أجؿ الحد مف ىذه الظاىرة 

 .التي أصبحت عالمية مف حيث االنتشار
حماية الشيكد حيث لـ تستطع المحكمة الجنائية الدكلية حماية الشيكد الذيف أكدكا الكقائع المنسكبة * 

حيث تـ إيداعيـ السجف مف قبؿ السمطات الككنغكلية قبؿ تنقميمإلى الىام مف أجؿ " لكبانغا"إلى 
إف منظمة العفك :" تصرح" إيفي فرانؾ"اإلدالء بشيادتيـ، األمر الذم دفع بممثمة منظمة العفك الدكلية 

الدكلية قد احتجت ضد إعادة ىؤالء الشيكد أك المحتجزيف كتدعك المحكمة كسمطات جميكرية 
، كمف "كينشاسا"الككنغك إلى ضماف اتخاذ جميع التدابير الحمائية البلزمة ليـ لدل كصكليـ إلى 

كاجب المحكمة أيضا أف تحرص عمى سبلمتيـ كتتابع كضعيـ عندما يعكدكف إلى بمدىـ كأف تضمف 
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. 667، ص السابؽالمرجع الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،بدر الديف محمد شبؿ، - 
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كفاء السمطات المحمية بكعكدىا بأف تحمييـ مف التعرض النتياؾ حقكقيـ اإلنسانية، كيتعيف عمى 
 . 1"نظاـ القضاء الككنغكلي أف يتعاكف في ذلؾ

إفبلت معظـ مرتكبي الفظائع الجماعية مف العقاب مع حصكؿ البعض اآلخر عمى أحكاـ ال * 
تتناسب كخطكرة الجرائـ المرتكبة في حؽ الشعب الككنغكلي، كما أف الجرائـ ضد اإلنسانية التي 

ارتكبت بقي فاعميا دكف عقاب، مما يكضح عدـ نجاعة آلية المحكمة في حماية حقكؽ اإلنساف في 
 .مرحمة النزاع المسمح الذم عرفتو دكلة الككنغك الديمقراطية

بالنسبة لتعكيض ضحايا النزاعات المسمحة فإف المحكمة الجنائية الدكلية فشمت مرة أخرل في * 
التي كاف باإلمكاف أف تككف مصدر لتمكيؿ مساعي التعكيض المالي األمر " لكبانغا"استعادة أصكؿ 

الذم ألقى العبء عمى الدكؿ دائمة العضكية في المحكمة الجنائية مف خبلؿ الصندكؽ االستئماني 
 .  2لمضحايا الذم أنشأتو المحكمة

 القضية المحالة مف قبؿ أكغندا: الفرع الثاني
 كصادقت عميو 17/03/1999   تعد أكغندا مف بيف الدكؿ المنضمة إلى النظاـ األساسي بتاريخ 

، حيث عرفت المنطقة نزاع مسمح داخمي بيف حركات متمردة ضد الحككمة 14/06/2002في 
األكغندية تتمثؿ في حركة جيش الرب لممقاكمة كجبية التحرير غرب النيؿ في الشماؿ الغربيالقكل 

 .3الديمقراطية المكحدة في الجنكب الغربي
 طبيعة النزاع في أكغندا: أكال

كالفصائؿ المتمردة " يكرم مكسيفيني"   يعكد أصؿ النزاع في أكغندا إلى الصراع القائـ بيف حككمة 
عف النظاـ، كتعد حركة الرب لممقاكمة مف بيف أكثر التنظيمات تمردا كخطكرة لتشكميا مف جماعات 

مختمفة منشقة عف الجيش الشعبي األكغندم بعد استخداـ القكة مف قبؿ الرئيس األكغندم سنة 
19864. 
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 تمرد 14   كقد عرفت أكغندا العديد مف التمردات مند حصكليا عمى االستقبلؿ التي كصمت إلى 
 مميكف شخص كتدمير 18سقكط العديد مف الضحايا كنزكح حكالي ساعدت فيىذه األحداث 

 .الممتمكات الزراعية في شماؿ أكغندا، التي تعتبر مكرد سكاف ىذه المنطقة
عمى نظاـ الحكـ نشب نزاع في شماؿ أكغندا بانتفاضة شعبية شنتيا " مكسيفيني"   كعندما استكلى 

المنحمة كالمؤيديف ليا الذيف أصبحكا يعرفكا بالجيش الديمقراطي الشعبي األكغندم " أككيمك"قكات 
(UPDA) تأييد شعبي " آليس ال ككنيا"، كقد تمقت التمردات التي نشطتيا حركة الركح المقدسة بزعامة

كاسع في الشماؿ كالتي أظيرت لمشعب نكاياىا الحسنة بعد التيميش كالظمـ الذم عرفكه في نظاـ 
، كتفاقمت مخاكؼ سكاف شماؿ أكغندا مف حككمة يسيطر عمييا سكاف المناطؽ الغربية، "مكسيفيني"

فضبل عف االنتياكات اإلنسانية، ىذه المقدمات دفعت بسكاف شماؿ أكغندا بالتمرد الذم انتيى بتكقيع 
رئيس جيش الرب 1987" جكزيؼ ككني"، كأثناء ذلؾ ظير 1988سنة " غكلك بيسي"اتفاقية سبلـ 

لممقاكمة الذم أدخؿ شماؿ أكغندا مرحمة جديدة مف العنؼ كجعؿ مف السكاف المحمييف كسيمة لتنفيذ 
 .1عممياتو الكحشية

 :كعميو فإف النزاع المسمح القائـ في أكغندا يتمخص في النقاط التالية
 .صراع بيف الحككمة كجيش الرب*
صراع يتضمف معاناة السكاف ذكم األصؿ العرقي اآلشكلي مف تأثير العنؼ الذم يستعممو جيش *

الرب المتمثؿ في القتؿ العشكائي كخطؼ األطفاؿ مف أجؿ إدماجيـ في صفكؼ الجيش كمقاتميف أك 
مساعديف أك أرقاء جنس، كفي نفس الكقت فإف العنؼ الذم تضمنو الصراع ييدؼ إلى إظيار قكة 

 .سكاف اآلشكلي كتكجيو إىانة لمحككمة
 .يشتد الصراع كما تكترت العبلقة بيف أكغندا كالسكداف ألف كؿ منيما يمكؿ المتمرديف* 
يعد النزاع شكؿ مف أشكاؿ الصراع بيف الشماؿ كالجنكب األكغندم كىك سمة المجتمع األكغندم * 

 .2كسياسات حككماتو مند االستقبلؿ

                                                           
الكاقعة في إقميـ غكلك، كينتمي إلى جماعات " اللكغي"بمنطقة" أكديؾ" في قرية 1961جكزيؼ ككني المكلكد سنة - 1

 القائمة عمى التخكيؼ العنيفة بيكسو بالمعتقدات الركحية كنجح في تنفيذ سياستو كاشتيراألشكلي شماؿ أكغندا 
 .كالعنؼ ضد السكاف المحمييف

2
 www.studies.aljazeera.netمقاؿ منشكر عمى المكقع اإللكتركني- 
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كاستمر الكضع في أكغندا كتنامت جيكد الحركات المتمردة التي الزالت إلى يكمنا تستيدؼ المدنييف 
لمنازحيف داخميا " بارلكنيا" ىاجـ جيش الرب مخيـ 2004كفي " ككلك، كيفكـ، ليرا، بادير"في مناطؽ 
 شخص، األمر الذم أدل إلى تدخؿ قكة الدفاع الشعبي 200كقتؿ أكثر مف " ليرا"في منطقة 

 .1األكغندم في السكداف الذم أحدث انشقاقات كاسعة في مقاكمة جيش الرب
 طبيعة االنتياكات الكاقعة عمى إقميـ أكغندا: ثانيا

كانت أكغندا مسرح لمتقتيؿ كالتنكيؿ كبقيت قائمة الضحايا مف المدنييف كاألطفاؿ كالنساء مفتكحة 
ألنو اختار لحربو " معذب األطفاؿ"لئلضافة مف قبؿ جيش مقاكمة الرب، الذم أصبح يصطمح عميو 

 :األطفاؿ كجنكد كمقاتميف كمف أىـ الجرائـ الكاقعة في المنطقة
 عمميات التقتيؿ الغير مشركع* 1

كىك إقميـ " غكلك، كيغكـ، ليرا، بادير، باركلينا"قاـ جيش الرب لممقاكمة بمداىمة المدنييف في كؿ مف 
لمنازحيف داخميا في منطقة ليرا، فاستعمؿ جميع الكسائؿ المؤدية لمقتؿ بأبشع الطرؽ مما خمؼ أكثر 

 . 2 قتيؿ، فضبل عما قاـ بو مف أعماؿ كحشية باألعياف المدنية الخاصة بيـ200مف 
 االغتصاب كالعنؼ الجنسي* 2

تعرضت نساء كفتيات أكغندا لمعنؼ جنسي مف قبؿ المتمرديف الذيف استعممكا جميع أشكاؿ العنؼ 
 حالة 1099كاإلكراه الذم اعتبركه سبلح يحاربكف بو الخصـ، حيث قدر عدد حاالت االغتصاب ب 

 .3حالة223أما معدؿ االختطاؼ فحدد ب 
 تجنيد األطفاؿ* 3

 أف دكؿ إفريقيا جنكب الصحراء تشيد 2001    أشارت منظمة العفك الدكلية في دراسة ليا سنة 
 طفؿ مف 30.000معدالت مرتفعة لعمالة األطفاؿ، حيث اختطؼ جيش الرب لممقاكمة أكثر مف 

اجؿ استخداميـ كأدكات لمقتؿ كاالغتصاب كالتعذيب كالحرب، كقد ارتكب الكثير مف ىؤالء األطفاؿ 
أعماليـ الكحشية قبؿ الكصكؿ إلى سف البمكغ، كأدانت منظمة األمـ المتحدة أيضا قكات الدفاع 

 .4طفؿ5000الشعبية األكغندية لتجنيدىا نحك 

                                                           
 .670 المرجع السابؽ، ص  الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،بدر الديف محمد شبؿ،- 1
 .287، المرجع السابؽ، ص ىشاـ محمد فريجة- 2
.  17/05/2017 االطبلع تاريخ http://www.amestry.org: إحصائيات منشكرة عمى المكقع اإللكتركني- 3
4

. 22/06/2017: االطبلع تاريخ http://www.afrigatenews.net: مقاؿ منشكر عمى المكقع اإللكتركني- 
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 اإلحالة عمى المحكمة الجنائية الدكلية: ثالثا
الكضع عمى المحكمة الجنائية الدكلية في " مكسيفيني"أحالت حككمة الككنغك عف طريؽ رئيسيا 

 لمتحقيؽ في الجرائـ المرتكبة في حؽ الشعب األكغندم كمعاقبة المسؤكليف عف 2003سبتمبر 
،لذلؾ أبرمت الحككمة األكغندية إتفاؽ مع المدعي العاـ لدل المحكمة الجنائية الدكلية مف أجؿ 1ذلؾ

كضع حد لمعاناة الشعب األكغندم كاالنتياكات التي يتعرض ليا مف قبؿ مقاكمة جيش الرب، 
كنتيجة لذلؾ أبمغ المدعي العاـ الجمعية العامة لمدكؿ األطراؼ بالكضع السائد في جميكرية أكغندا 

 . مف أجؿ الحصكؿ عمى أساس قانكني تمكنو مف مباشرة التحقيؽ في القضية
   كبعد التحقيقات التي قاـ بيا المدعي العاـ تبيف أف سكاف أكغندا كانكا ضحية اعتداءات استمرت 

 سنة مف الظمـ كالعنؼ كالسيطرة الغير مشركعة عمى يد حركات متمردة، فارتكبت أبشع 17حكالي 
 .  سنة كمقاتميف أك مساعديف15الجرائـ كجندت األطفاؿ أقؿ مف 

   كما تحصؿ المدعي العاـ عمى مجمكعة مف التقارير تدؿ عمى أف الحالة المأسكية كاالنتياكات 
، تعتبر جرائـ دكلية تدخؿ في اختصاص المحكمة 2التي تعرض ليا المدنييف خاصة في شماؿ أكغندا

القائد " جكزيؼ ككني"الجنائية الدكلية، لذلؾ أصدرت الغرفة التمييدية أمر بالقبض عمى كؿ مف 
األعمى لحركة جيش الرب لممقاكمة الرتكابو جرائـ ضد اإلنسانية في حؽ المدنييف في مختمؼ 
مقاطعات أكغندا، كما صدرت أكامر بالقبض في حؽ خمسة قادة رئيسييف مف جيش المقاكمة 

الرتكابو جرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ حرب في المنطقة ككذا مذكرة " فينيست أكتي"األكغندية كىـ 
 كصدكر مذكرة 3الرتكابو ىك اآلخر جرائـ دكلية في إقميـ الككنغك" أكككف أكديامبك"تكقيؼ في حؽ 
راسكا "الرتكابو ثبلث جرائـ ضد اإلنسانية كأربع جرائـ حرب، أما " دكمينيؾ أك تغكيف"تكقيؼ في حؽ 

فاتيـ بارتكابو جرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ حرب بما فييا القتؿ االغتصاب االسترقاؽ، إال أف " لكككيا
 .4 دكف القبض عميو، أما اآلخركف فبل يزالكف طمقاء12/8/2006ىذا األخير تكفي بتاريخ 

  ككاصمت المحكمة الجنائية الدكلية تحقيقاتيا في المنطقة مف أجؿ الحصكؿ عمى أدلة تكضح 
مصدر اإلمدادات التي تصؿ إلى حركة مقاكمة جيش الرب كسعت إلى تكفير الحماية لمشيكد ضد 

                                                           
 .671بدر الديف محمد شبؿ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، المرجع السابؽ، ص - 1
2

. 285ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص -
3

 27/09/2005 كتـ تعديميا بتاريخ 08/07/2005الصادرة بتاريخ " جكزيؼ ككني"مذكرة تكقيؼ في حؽ السيد - 
 ICC-02/04-01/05-248: كثيقة رقـالصادرة عف الغرفة التمييدية لممحكمة الجنائية الدكلية، 

 .673، ص السابؽ المرجع الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،بدر الديف محمد شبؿ،- 4
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 كظمت أكامر القبض عمى ىؤالء األشخاص األربعة باعتبارىـ أعضاء جيش الرب لممقاكمة 1المخاطر
 شرعت الدائرة االبتدائية الثانية التي تضـ 2008، كفي أكتكبر 2005معمقة دكف تنفيذ منذ سنة 

في مباشرة إجراءات الدعكل بشأف " ماكرك بكايني، فاتكماتا ديميمي ديارا، إكاترينا ترندا فيمكفا"القضاة 
مقبكلية القضية كفقا لمبدأ التكاممية الذم يرتكز عميو نظاـ ركما األساسي، كقررت المحكمة أف 

الدعكل غير مقبكلة في حاؿ ما إذا كانت تجرم التحقيؽ أك المقاضاة في الدعكل ذات اختصاص، 
ما لـ تكف الدكلة غير راغبة في االضطبلع بالتحقيؽ أك المقاضاة أك غير قادرة عمى ذلؾ، كأشارت 

كينص المرفؽ الذم " لـ يكقع بعد"المحكمة إلى أف أكغندا كجيش الرب لممقاكمة تكصبل إلى اتفاؽ 
ألحؽ باالتفاؽ عمى إنشاء شعبة خاصة في المحكمة العميا لمحاكمة األفراد الذيف يزعـ أنيـ ارتكبكا 

، غير أف األشخاص المتيميف بيذه الفظائع اإلنسانية في إقميـ 2جرائـ خطيرة أثناء النزاع في أكغندا
أكغندا ىـ في حالة فرار كلـ تتمكف المحكمة الجنائية الدكلية كال السمطات األكغندية العثكر عمييـ 

 .3كتقديميـ لممحاكمة
 القضية المحالة مف قبؿ دارفكر: الفرع الثالث

    عمى اعتبار أف ميمة مجمس األمف تتخمص في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف منح لو النظاـ 
 سمطة إحالةحالة إلى المحكمة كفؽ ما ينص 13األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بمكجب المادة 

عميو الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، إال أف ىذا الحؽ ىك ما ىك إال كسيمة يستعمميا 
المجمس مف أجؿ لفت نظر المحكمة حكؿ خطكرة الكضع في منطقة ما كمف تـ فإف مكقفو ليس ممـز 
لممحكمة، كعمى ضكء الممارسات العممية التي مارس فييا مجمس األمف حقو في إحالة حالة سكؼ 

 .31/03/20054 الصادر بتاريخ 1593نسمط الضكء عمى الكضع في دارفكر طبقا لمقرار رقـ 
 كاقع النزاع في إقميـ دارفكر: أكال

   إف الطبيعة السكانية لمسكداف ىي مزيج بيف قبائؿ كجماعات تختمؼ مف حيث المغة كالديف حيث 
 منيا مجمكعة قبمية كبيرة 50 لغة مكتكبة كمنطكقة تشكؿ 114 قبيمة يتحدثكف 752يعيش نحك 

                                                           
1

، جمعية الدكؿ األطراؼ، كثيقة رقـ 2009 نكفمبر 26إلى 08 بتاريخ 8تقرير المحكمة الجنائية الدكلية، الدكرة - 
icc-Asp8/7-p.3. 

2
-A/64/356: ، كثيقة77، البند 64 الدكلية، مذكرة مف األميف العاـ، الدكرة ،تقرير المحكمة الجنائية- 

p.11,12 17/09/2009المؤرخة في. 
3

 .360ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 
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، كيعد إقميـ دارفكر مف أىـ أقاليـ السكداف التي تعرؼ بتنكع التشكيمة 1 لغة115يتحدث سكانيا 
 مف إجمالي مساحة السكداف %20 كمـ مربع، أم ما يعادؿ 510.000السكانية فييا، تبمغ مساحتيا 

 .  2كيرجع سبب ىذا التنكع إلى المصاىرات التي تقـك بيف القبائؿ العربية كاإلفريقية
   كلعؿ طبيعة النزاع في دارفكر تتعدد أسبابو بيف صراع قبمي قائـ بيف القبائؿ العربية التي كانت 
تمارس الرعي كبيف القبائؿ اإلفريقية التي تمارس الزراعة، فعندما يكد الرعاة المجكء إلى المناطؽ 

المخضرة ىربا مف الجفاؼ تمنع القبائؿ اإلفريقية ذلؾ، األمر أدل إلى نشكب نزاعات لكف سرعاف ما 
يقـك زعماؤىا باإلسراع في فضيا، كما عرفت المنطقة نزاع حدكدم باعتبارىا مجاكرة لمدكؿ التي 

فريقيا الكسطى  .3تعرؼ نزاعات مسمحة كميبيا كالتشاد كا 
بؿ ىي عصارة لجممة " عمر البشير"   فاألزمة المتأججة في إقميـ دارفكر لـ تكف نتاج عيد الرئيس 

مف األكضاع السياسية كاإلقميمية كالتاريخية التي كانت تحكـ السكداف مند االستقبلؿ، إضافة إلى 
-1973حالة الجفاؼ كالتصحر التي عرفتيا المنطقة كالتي أدت إلى حدكث مجاعة في سنكات 

 .4 كؿ ىذه األسباب اجتمعت لتكلد نزاع مسمح في المنطقة1985-1992
لتعبر عف آراء مكاطني شماؿ دارفكر تحكلت إلى " سكني"    كمع مطمع الستينات نشأت حركة 

 عرؼ السكداف نمك كبير لمصراعات 1989، كفي سنة "حركة نيضة دارفكر"حزب سياسي يسمى 
 التي تعاكنت مع الحركة الشعبية لتحرير السكداف 5"داككد يحي بكالد"القبيمة كاإلقميمية فظيرت حركة 

الزغاكرة، "، كتعد الحركة الشعبية الدعامة العسكرية لمكثير مف القبائؿ منيا 6"جكف غارنغ"بقيادة 
، إال 7إلييا كقاـ بالتمرد ضد حككمة الجبية اإلسبلمية التي كاف عضكا فييا" بكالد"لذلؾ انضـ " الفكر

كمحاكمتو التي انتيت " الجنجكيد"أف قكات األمف تمكنت مف إلقاء القبض عميو بمساعدة قكات 
                                                           

1
 .677المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 

  2009 الدار العربية لمعمـك ناشركف، ط ،مف أزمة دكلة إلى صراع القكل العظمى، دارفكر عبده مختار مكسى- 2
 .77ص 

3
 .374، ص  السابؽىشاـ محمد فريجة، المرجع- 

 .188ساسي محمد فضيؿ، المرجع السابؽ، ص - 4
5

 .679، ص نفسوبدر الديف محمد شبؿ، المرجع - 
 كجناح ال تطالب 1983الحركة الشعبية لتحرير السكداف ىي حزب سياسي في جنكب السكداف تأسست سنة - 6

نما بإعادة صياغة منيج الحكـ فيو كيعتبر باالنفصاؿ  . الزعيـ الحالي ليا" سمفاكيير" عف السكداف كا 
7

الزغاكرة ىـ بدك رحؿ يعيشكف في الصحراء كينقسمكف إلى الزغاكرة ككبي ك زغاكرة دكد، كزغاكرة عنقا الزغاكرة - 
 .كيميتك
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مف أقكل المجمكعات مف حيث العدة " جنجكيد"، كمف تـ أصبحت ىذه الحركة 1بإعداميعمى ذلؾ
، كبظيكر التحالؼ الفيدرالي الديمقراطي الذم يضـ غالبية سكاف دارفكر بقيادة محافظ دارفكر 2كالعدد

، كقامت 3بدأ الصراع يأخذ منحى جديد خاصة بعد فشمو بسبب النزاعات القبمية" أحمد إبراىيـ دريج"
بشتى ىجماتيا ضد القكات الحككمية، فدخؿ إقميـ " العدؿ كالمساكاة"كحركة " تحرير دارفكر"حركتي 

دارفكر في دكامة الصراعات أدت إلى سقكط العديد مف الضحايا المدنييف ككذا البلجئيف داخميا 
 .4كخارجيا

دفع اهلل "    كخبلصة لذلؾ شكمت الحككمة السكدانية لجنة كطنية مف أجؿ تقصي الحقائؽ بقيادة 
 نتيجة لبلنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلنساف كالجرائـ البشعة التي ارتكبت 2004سنة " الحاج يكسؼ

في حؽ المدنييف، كقد عممت ىذه المجنة عمى تكجيو االتياـ إلى جميع األطراؼ التي كانت سببا في 
حدكث ىذه الجرائـ التي مست باإلنساف كحقكقو كلـ تحتـر فييا قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كما 

 إلى رئيس حككمة السكداف 25/01/2005يفرضو مف أحكاـ أثناء النزاع، كرفعت تقريرىا بتاريخ 
خمصت فييا إلى عدـ تكافر شركط جريمة اإلبادة الجماعية في المنطقة كأكصت " عمر البشير"

دارية مف أجؿ البحث كالتقصي عف االنتياكات كمعاقبة مرتكبييا  .بتشكيؿ لجنة تحقيؽ قضائية كا 
   كمف خبلؿ التقرير الذم تكصمت إليو المجنة أمر الرئيس السكداني بتشكيؿ ثبلث لجاف األكلى مف 

أجؿ القياـ بالتحقيؽ القضائي،كالمجنة الثانية تقـك بتحديد الخسائر كجبر الضرر، أما المجنة الثالثة 
 . 5فتختص باألمكر اإلدارية

   كنتيجة لتدىكر األكضاع في السكداف سعت الجيكد اإلقميمية كالكطنية إلى محاكلة حؿ النزاع قبؿ 
المجكء إلى الحمكؿ الدكلية كمحاكلة االتحاد األكركبي إال أنو فشؿ في ذلؾ، كما عقدت اتفاقيات عدة 

                                                           
1

 تتككف ىذه الميميشيات مف القبائؿ العربية المكجكدة ،"يعني خيالة مسمحيف ببنادؽ الكبلشينككؼ" الجنجكيد مصطمح - 
زعيما ليا كىي مكالية لمحككمة " مكسى ىبلؿ"، كيعتبر 1986ة سنة مفي التشاد كدارفكر ظيركا في فترة الحرب األىؿ

 .السكدانية ضد المتمرديف
 . 79-78، المرجع السابؽ، صعبده مختار مكسى -

2
. 376ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 

. 680، ص السابؽالمرجع الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ،- 3
مصطفى أحمد أبك الخير، أزمات السكداف الداخمية كالقانكف الدكلي المعاصر، إيتراؾ لمنشر كالتكزيع، طأكلى - 4

. 39، ص 2006مصر، 
5

 .300ع السابؽ، ص جبمقاسـ مخمط، المر- 
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لممساعدة " أبكجا" مف أجؿ كقؼ إطبلؽ النار كبرتكككلي 2004سنة " نجامينا"بشأف ذلؾ منيا اتفاؽ 
 . 09/11/20041اإلنسانية في 

 مف أجؿ 1564قرار رقـ " ككفي عناف"    كفي ىذه األثناء أصدر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 
تشكيؿ لجنة دكلية لمتحقيؽ في االنتياكات الكاقعة عمى حقكؽ اإلنساف المرتكبة في إقميـ دارفكركانتيى 

 مؤكدا عمى إسناد المسؤكلية إلى كؿ أطراؼ النزاع المتسببة في ىذه 25/01/2005تقريره بتاريخ 
 .2االنتياكات بما فييا الحككمة السكدانية التي لـ تضع سياسة تمنع اإلبادة الجماعية

    كما تضمف التقرير أسماء بعض المتكرطيف في االنتياكات التي كقعت في دارفكركأكصت في 
األخير إلى ضركرة تسميـ الممؼ إلى المدعي العاـ المختص، كبالفعؿ أصدر مجمس األمف القرار رقـ 

 .3، أحالمف خبللو الممؼ إلى المحكمة الجنائية الدكلية31/03/2005 بتاريخ 1593
 الصادر عف مجمس األمف 1593مضمكف القرار رقـ : ثانيا

   اىتـ المجتمع الدكلي باألزمة السكدانية كما انجر عنيا مف انتياكات لحقكؽ اإلنساف خاصة في 
فترة النزاع المسمح الداخمي الذم عرفت بو المنطقة، ككاف لمجمس األمف دكر في إحالة الكضع في 
دارفكر عمى المحكمة الجنائية الدكلية ممارسا بذلؾ سمطتو المنصكص عمييا في الفصؿ السابع مف 

 .ميثاؽ األمـ المتحدة

 أكلى المحاكالت التي مارس مف خبلليا مجمس األمف صبلحياتو بإحالة 1593 كيعتبر القرار رقـ 
 .  4 بنكد9 نقاط ك6حالة إلى المحكمة تضمف ىذا القرار ديباجة مككنة مف 

                                                           
1

 .A/59/2-P.9، كثيقة2، الممحؽ رقـ 59تقرير مجمس األمف إلى الجمعية العامة، الدكرة - 
2

، مف أجؿ مطالبة حككمة السكداف بتقديميا الدعـ لبعثة االتحاد 18/09/2004 بتاريخ 1564جاء القرار رقـ - 
اإلفريقي مف أجؿ التحقيؽ بصفة خاصة في أسماء أفراد ميميشيات الجنجكيد الذيف تـ نزع سبلحيـ كأسماء األشخاص 

 القانكف الدكلي اإلنساني كذلؾ كانتياكاتالذيف ألقي القبض عمييـ بسبب اإلساءات المرتكبة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف 
، كثيقة 2004 أفريؿ 8 نجامينا لكقؼ إطبلؽ النار المؤرخ كاتفاؽ( 2005 )1556فيما يتعمؽ بأدائنا بمكجب القرار 

 .S/RES/1564-P.4: رقـ
 .201ساسي محمد فضيؿ، المرجع السابؽ، ص - 3
إلى حالة ، 31/03/2005 المنعقدة بتاريخ 5158 الصادر عف مجمس األمف في جمسة رقـ 1593تضمف قرار - 4

 إلى 2002السكداف التي زالت تيدد السمـ كاألمف الدكلييف، كيقرر المجمس إحالة الكضع القائـ في دارفكر منذ 
 .المدعي العاـ لدل المحكمة الجنائية الدكلية

كما يقرر تعاكف حككمة السكداف كجميع أطراؼ الصراع األخرل في دارفكر تعاكنا كامبل مع المحكمة كالدعي العاـ - 
ذ يدرؾ أف الدكؿ غير األطراؼ في النظاـ األساسي ال  كأف تقدـ إلييما كؿ ما يمـز مف مساعدة، عمبل بيذا القرار، كا 
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   كبصدكر قرار إحالة الكضع في دارفكر إلى المحكمة الجنائية الدكلية أعربت العديد مف الدكؿ عف 
مكقفيا مف القضية، كالجزائر التي اعتبرت ىذ األفعاؿ انتياؾ لحقكؽ اإلنساف كلمقانكف الدكلي 

نما يجب معاقبة مرتكبييا ألف العقاب عنصر أساسي في  اإلنساني التي ال يمكف السككت عنيا كا 
إرساء السمـ كاالستقرار، إال أنيا رأت أف المكاف األنسب لتحقيؽ ذلؾ ىك االتحاد اإلفريقي مف أجؿ 

نصاؼ الضحايا ، كىك ما أيدتو دكلة الصيف التي اعتبرت النزاع في السكداف مشكمة 1احتفاء األزمة كا 
سياسية ينبغي حميا ضمف اإلطار الداخمي ليا دكف حاجة إلى التدخؿ الدكلي، كما كاف ليا الدكر 
الفعاؿ في مساىمة الحككمة السكدانية في جميع القرارات الدكليةكمكافقتيا عمى إرساؿ قكات دكلية 

 . 2لدارفكر
   أما ليبيا فكانت ليا ىي األخرل مساىمات في عممية السبلـ بيف األطراؼ المتنازعة في السكداف 
كاعتبرتأف النزاع الكاقع ذك طابع داخمي، كمف تـ فإف حمو ال يمكف أف يتعدل اإلطار اإلفريقي لذلؾ 

 مف أجؿ كضع أسس إلنياء النزاع 17/10/2004بتاريخ " سرت"استضافت القمة الخماسية في 
، كما احتضنت  بإقميـ دارفكر منعا لتدكيمو كتفاديا لفرض األمـ المتحدة عقكبات عمى حككمة الخرطـك

 في إطار محاكالت االتحاد اإلفريقي كالدكؿ 16/05/2005الجماىيرية الميبية قمة طرابمس في 
 .3المجاكرة لمسكداف لمبحث عف حؿ لؤلزمة في دارفكر

                                                                                                                                                                             

يقع عمييما أم التزاـ بمكجب النظاـ األساسي، يحث جميع الدكؿ كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية األخرل المعنية أف 
 ".تتعاكف تعاكف كامبل

 .S/RES/1593( 2005:)كثيقة رقـ- 

1
 .304بمقاسـ مخمط، المرجع السابؽ، ص - 

 كجاء محتكاه لمتأكيد عمى 31/08/2006 بتاريخ 5519 عف مجمس األمف في جمسة رقـ 1706صدر القرار - 2
 الكامؿ لسيادتيا لممساعدة في معالجة المشاكؿ المختمفة االحتراـضركرة العمؿ مع حككمة الكحدة الكطنية في ظؿ 

.  التي تكاجييا السكداف كأف تتسـ عممية األمـ المتحدة في دارفكر قدر اإلمكاف بمشاركة إفريقية كطابع إفريقي قكييف
 .S/RES/1706( 2006:)كثيقة رقـ- 

3
، "حسني مبارؾ"، كالرئيس المصرم السابؽ "القذافيالزعيـ الميبي الراحؿ معمر "أجرل خمسة مف القادة األفارقة كىك - 

" أكبا سانجكأكليسيجكف "فضبل عف الرئيس النجيرم " عمر البشير"كالرئيس السكداني " إدريس ديبي"كنظيره التشادم 
 غير أنيـ لـ لبلجتماع اإلفريقي كقد كجيت طرابمس دعكل إلى متمردم دارفكر االتحادالذم كانت ببلده تترأس 

 القكل اإلقميمية لمتدخؿ في أزمة يخشى استعداديشارككا في القمة، كمف بيف األىداؼ التي سعت إلييا القمة، إظيار 
: منيا تمزؽ بمد مكافح كخرجت القمة بجممة مف النتائج المتمثمة في

. إيجاد حؿ شامؿ لؤلزمة بطريقة مباشرة*تحقيؽ األمف   * تأميف كصكؿ الغداء إلى النازحيف في اإلقميـ    *
.  31/08/2006: االطبلعتاريخwww.moqatel.com :اإللكتركني مف المكقع مأخكذمقاؿ - 
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   كمف ضمف مكاقؼ دكؿ الجكار دكلة التشاد التي تدخمت بشكؿ كبير في األزمة السكدانية، كلعؿ 
مكقفيا راجع إلى ذيكع األزمة السكدانية ككصكليا إلى التشاد عف طريؽ القبائؿ المشتركة بيف 

 .1المنطقتيف
   أما الدكؿ األجنبية فتجاذبت مكاقفيا بيف مؤيد لقرار اإلحالة كمعارض لو، كالكاليات المتحدة 

األمريكية التي أيدت بقكة تقديـ المسؤكليف عف االنتياكات الكاقعة في دارفكر إلى المحاكمة، إال أنيا 
لـ تصكت عمى مشركع القرار كالسبب في ذلؾ يعكد إلى اختصاص المحكمة القضائي فيما يتعمؽ 

 .2برعايا الدكؿ الغير أطراؼ في نظاـ ركما األساسي
 
 
 
 
 
 

   كقد اعتبرت دكلة السكداف المشاكرات كاإلحاالت الصادرة عف مجمس األمف يغمب عمييا الطابع 
السياسي خاصة عند تحاشي المكقؼ اإلفريقي مف األزمة حسب ما صرح بو مندكبيا،باإلضافة إلى 

 .  3ذلؾ فإف السكداف ليست طرفا في نظاـ ركما األساسي
   مف بيف المبلحظات المسجمة عمى قرار مجمس األمف المتعمؽ بإحالة حالة دارفكر عمى المحكمة 

 :الجنائية الدكلية ما يمي
                                                           

 .195ؿ، المرجع السابؽ، ص صساسي محمد في- 1
2

 .304 المرجع السابؽ، ص مخمط،بمقاسـ - 
3

 .S/PV.1558:، كثيقة رقـ31/03/2005بتاريخ 1558، الجمسة 60قرار مجمس األمف، دكرة - 
 اتخاذمجمس األمف يتمادل مرة أخرل في :" مندكب السكداف في مجمس األمف بأف" عركة"جاء عمى لساف السيد -  

المزيد مف القرارات غير الحكمية في حؽ ببلدم، كالتي تكافئيا عمى كمعيا حد األطكؿ نزاعات إفريقيا بالمزيد مف 
. العقكبات كاإلجراءات التي تزيد الكضع تعقيدا عمى األرض

 زىاء الشيريف داخؿ المجمس حكؿ مكضكع المحاسبات ال استمرتإف العالـ بأسره يدرؾ جيدا أف الخبلفات التي - 
عبلقة لو أبدا بتحقيؽ االستقرار في دارفكر، فالخبلؼ حكؿ المحكمة الجنائية الدكلية قديـ كمعركؼ كىناؾ قرارات 
ظمت مجمدة سنيف حكؿ مسألة المحكمة كجاءت مسألة دارفكر ليتـ تكظيفيا إلقرار المبدأ المختمؼ عميو منذ سنيف 

". ....كليس لمجرد العدالة
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إف ممارسة مجمس األمف لسمطتو في إحالة حالة عمى المحكمة الجنائية الدكلية كاف ألكؿ مرة في *
 .قضية دارفكر مستندا في ذلؾ عمى السمطات الممنكحة لو بمكجب الفصؿ السابع

إف قرار مجمس األمف ىك مشركع فرنسي برغبات أمريكية، إال أف دكلة فرنسا تراجعت عف تقديمو * 
 . 1لتقدمو بريطانيا، كما أف ىذا األخير لـ يصدر باإلجماع مما يشكؿ ذلؾ عثرة في مصداقيتو

تعتبر الكاليات المتحدة األمريكية مف بيف الدكؿ المعارضة عمى إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية * 
كمعارضتيا تجسدت في عدـ مصادقتيا عمى نظاـ ركما األساسي كالسبب في ذلؾ ذك أبعاد سياسية 
ىدفيا المصمحة قبؿ السمـ كاألمف في العالـ، إال أنو بصدكر قرار مجمس األمف بشأف إحالة كضعية 
دارفكر عمى المحكمة الجنائية سارعت إلى الترحيب بو كأكدت عمى ضركرة مساءلة المسؤكليف عف 

 .االنتياكات كتكقيع أشد العقكبات باعتبارىـ ميدديف لمسمـ كاألمف الدكلييف
إف ممارسة مجمس األمف لسمطتو في اإلحالة ما ىك إال صكرة لتفعيؿ دكره في ممارسة حقو في *

السمـ كاألمف الدكلييف، ألف الساحة الدكلية خاصة في تمؾ الفترة شيدت منازعات ال تقؿ أىمية عف 
ف كانت القضية الفمسطينية مف أكثر القضايا انتياكا لحقكؽ اإلنساف كقكاعد  الكضع في دارفكر، كا 
القانكف الدكلي اإلنساني، فمماذا لـ تحاؿ إسرائيؿ عمى المحكمة الجنائية الدكلية؟ األمر الذم يؤكد 

 .بالفعؿ مبدأ انتقائية مجمس األمف في ممارسة سمطاتو الدكلية
 فإنو جاء خاليا مف ذكر نص 1593مف خبلؿ القراءة المتأنية لديباجة قرار مجمس األمف رقـ * 

 التي تحيؿ لو اختصاص إحالة حالة عمى المحكمة الجنائية، كىذا إف ذؿ عمى شيء إنما 13المادة 
 .2يدؿ عمى نكايا الدكؿ األجنبية لمتدخؿ كفقط دكف األخذ بعيف االعتبار السمـ كاألمف في المنطقة

 مف نظاـ ركما 27 أنو جاء متناقضا في حيثياتو مع نص المادة 1593كما يعاب عمى القرار * 
يقرر المجمس إخضاع مكاطني أم دكلة مف الدكؿ :"  مف القرار عمى6األساسي، فقد نصت الفقرة 

المساىمة مف خارج السكداف ال تككف طرفا في نظاـ ركما األساسي أك مسؤكلييا أك أفرادىا الحالييف 

                                                           
1

 .210ؿ، المرجع السابؽ، ص صفيمحمد ساسي - 
2

إف مجمس األمف إذ يحيط عمما بتقرير لجنة التحقيؽ الدكلية :"  ما يمي1593جاء في ديباجة قرار مجمس األمف رقـ - 
. S/2005/60 القانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ اإلنساف في دارفكرانتياكاتبشأف 

ذ يشير أيضا إلى المادة -   مف نظاـ ركما األساسي التي تقتضي بأنو ال يجكز لممحكمة الجنائية الدكلية البدء 16كا 
.  عشر شيرا بعد أف يتقدـ مجمس األمف بطمب بيذا المعنىاثنيأك المضي في تحقيؽ أك مقاضاة لمدة 

ذ يشير أيضا إلى المادتيف -  ذ يشجع الدكؿ عمى اإلسياـ في صندكؽ 79ك75كا   مف نظاـ ركما األساسي كا 
 .اإلستئماني لممحكمة الجنائية الدكلية المخصص لمضحايا
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أك السابقيف لمكالية الحصرية لتمؾ الدكلة المساىمة عف كؿ ما يدعي ارتكابو أك االمتناع عف ارتكابو 
مف أعماؿ نتيجة لمعمميات التي أنشأىا أك أذف بيا مجمس األمف أك االتحاد اإلفريقي أك فيما يتصؿ 

 . 1"بيذه العمميات ما لـ تتنازؿ تمؾ الدكلة المساىمة عف ىذه الكالية الحصرية تنازال صريحا
   منح مجمس األمف الحصانة مف المثكؿ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية لمكاطني الدكؿ الغير أطراؼ 

في نظاـ ركما األساسي التي تساىـ في العمميات التي أنشأىا أك أذف بذلؾ، فيك لـ يقرر مجرد 
 مف النظاـ األساسي بؿ تعداىا إلى 16إرجاء لعممية التحقيؽ أك المحاكمة التي نصت عمييا المادة 

 .2منح الحصانة الشاممة التي تكفر ليـ الحماية مف التحقيؽ أك المبلحقة
 مف نفس القرار بعدـ تحمؿ األمـ المتحدة نفقات الخاصة باإلحالة سكاء تعمؽ األمر 7نصت الفقرة *

بتكاليؼ التحقيؽ أك المبلحقات القضائية، كألـز الدكؿ األطراؼ في نظاـ ركما األساسي ككذا الدكؿ 
 115-114الراغبة في اإلسياـ بتحمؿ ىذه التكاليؼ، كلعؿ ذلؾ جاء مخالفا لما نصت عميو المكاد 

 . 3مف نظاـ ركما
لـ يشر القرار الصادر عف مجمس األمف إلى اإلطار الزماني الذم مف خبللو يمكف إعفاء أفراد * 

 مف 16القكات المتكاجدة عمى إقميـ دارفكر مف اختصاص المحكمة، كالمحدد بمكجب نص المادة 
 .4النظاـ األساسي

    مف خبلؿ ىذه المبلحظات نخمص إلى نتيجة مفادىا أف ممارسة مجمس األمف لسمطتو في إحالة 
حالة لـ تكف نابعة مف تخكفو عمى مصير السمـ كاألمف الدكلييف أك عف بشاعة االنتياكات الكاقعة 

نما كاف ىدفو سياسي محض تجسد في  عمى حقكؽ اإلنساف كضركرة تكفير الحماية لممدنييف كا 
تجاكزاتو في النزاع المسمح الذم عرفو السكداف، خاصة كأف القانكف حدد دكره في لفت انتباه المدعي 
العاـ كالمحكمة الجنائية الدكلية بارتكاب جرائـ دكلية تيدد السمـ العالمي، فأصدر قرارات في صميـ 

 .النزاع كالتي تتبلءـ كاعتبارات الدكؿ األجنبية كمطامعيا في المنطقة
 مكقؼ المحكمة الجنائية الدكلية مف قضية دارفكر: ثالثا

                                                           
 .2، المرجع السابؽ، ص 1593 مف القرار الصادر عف مجمس األمف رقـ 6الفقرة - 1
2

 .216 ساسي محمد فيصؿ، المرجع السابؽ، ص -
3

تدفع نفقات المحكمة كجمعية الدكؿ األطراؼ بما في ذلؾ مكتبيا :"  مف نظاـ ركما األساسي عمى114تنص المادة - 
 ".كىيئاتيا الفرعية مف أمكاؿ المحكمة

 .306، المرجع السابؽ، ص بمقاسـ مخمط- 4
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 باشر المدعي العاـ 1593    بعد إحالة النزاع الكاقع في دارفكر بمكجب قرار مجمس األمف رقـ 
، بعد أف تمقى العديد مف التقارير المكفدة إليو مف طرؼ 1 06/06/2005التحقيؽ في الدعكل بتاريخ 

منظماتدكلية غير حككمية حكؿ الكضع متضمنة قائمة باألشخاص المشتبو في ارتكابيـ االنتياكات 
 .2الجسيمة لحقكؽ اإلنساف كلقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في المنطقة

   كعمى اعتبار أف المدعي العاـ ال يمكنو البدء في التحقيؽ إال بإشراؼ قضائي حدد رئيس المحكمة 
الدائرة التمييدية لئلشراؼ عمى عمؿ المدعي العاـ إفادة بعثة إلى السكداف بمكجب قرار مجمس األمف 
السابؽ كقدـ تقريره عف المرحمة التي كصؿ فييا التحقيؽ مؤكدا عمى تعاكف الحككمة السكدانية مع 

 .3المحكمة الجنائية الدكلية
" أحمد محمد ىاركف" أصدرت الدائرة التمييدية أمرا بالقبض عمى كؿ مف 2007 أفريؿ 27    كفي

 متيـ 51المعركؼ بعمي قشيب مف ضمف " عمي محمد عمي عبد الرحمف"المعركؼ بأحمد ىاركف ك 
 .4آخريف التياميـ بارتكاب جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية

 تقدـ المدعي العاـ بطمب اعتقاؿ كتسميـ كبل المتيميف مشددا عمى الدكؿ 2007   كبتاريخ جكاف 
، كما 5األعضاء ككذا الدكؿ األخرل بالتعاكف مف أجؿ تسييؿ مياـ المحكمة في اعتقاؿ المتيميف

                                                           
. 386ىشاـ محمد فريجة، المرجع السابؽ، ص - 1
 إلى مجمس "لكيس مكرينك أككامبك" المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية التقرير الخامس عشر الذم قدمو- 2

 .11-10، ص (2005 )1593األمنالتابع لؤلمـ المتحدة عمبل بالقرار رقـ 
. 13/06/2017: االطبلعتاريخ ،http://www.icc-cpi.int: المكقع اإللكتركني- 

3
 .690المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 

4
أحمد محمد ىاركف ىك نائب سابؽ لكزير الداخمية لعب دكرا بارزا في تنفيذ سياسة الحككمة السكدانية في دارفكرفي - 

 خبلليا القكات الحككمية السكدانية كميميشيات كارتكبت،كىي فترة النزاع المسمح 2005-2003الفترة الممتدة مف 
الجنجكيد المتحالفة معيا جرائـ ضد اإلنسانية بحؽ المدنييف مما أدل إلى تشريد ما يزيد عف مميكني شخص، كيشغؿ 

. ىاركف منصب كزير الدكلة لمشؤكف اإلنسانية
 مستعار لعمي محمد عمي القائد األساسي لميميشيات الجنجكيد في منطقة كادم صالح غرب أسـ قشيب ىك عمي- 

في " غارسيبل"، "بنديزم"،"مكجار"دارفكر، ككاف أحد القادة البارزيف في اليجمات التي تـ شنيا عمى قرل في محيط 
. 2004-2003فترة 
 .14/06/2017 االطبلع تاريخ http://www.hrw.org: المكقع اإللكتركني- 

5
صرح السيد مكرينك :"  حكؿ الكضع في دارفكر جاء فيو2005تقرير المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية لسنة - 

 ارتكاب خطيرة بشأف ادعاءاتعمى أف إجراءات التحقيؽ في السكداف تعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لممحكمة لكجكد 
كقد أجرل مكتب المدعي العاـ تحقيقات نزيية ك تمقى كثائؽ جمعتيا لجنة .... أطراؼ مختمفة لجرائـ في إقميـ كاسع

http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.hrw.org/
http://www.hrw.org/
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إضافة " عمر البشير"تقدـ المدعي العاـ بطمب إلى الدائرة التمييدية يتضمف تكقيؼ الرئيس السكداني 
 متيميف آخريف، كحث جميع الدكؿ كالحككمة السكدانية عمى التعاكف مع المحكمة في اعتقاؿ 10إلى 

المتيميف كتسميميـ لممحكمة، كنتيجة لذلؾ أصدرت الدائرة التمييدية األكلى أمرا بالقبض عمى الرئيس 
 .04/03/20091السكداني في 

كقد دعت دكؿ المجمكعة العربية كاالتحاد اإلفريقي كدكؿ عدـ االنحياز إسقاط التيـ عف الرئيس 
السكداني في ظؿ تعنت الحككمة السكدانية بعدـ تسميـ أم مكاطف سكداني ميما كانت صفتو مف 

 . 2أجؿ المحاكمة

 كبغية االنتياء مف حالة العنؼ كالنزاع في منطقة دارفكر السكدانية تـ عقد اتفاؽ سبلـ شامؿ في 
 مف أجؿ إيجاد حؿ لتدني 3بيف الحككمة السكدانية كحركة التحرير كالعدالة2011  الدكحة بتاريخ 

 7كضعية حقكؽ اإلنساف في المنطقة كعدـ احتراـ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، تضمنت الكثيقة 
فصكؿ الفصؿ األكؿ خاص بحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، أما الفصؿ الثاني حكؿ تقاسـ 

السمطة كالكضع اإلدارم في دارفكر، أما الثالث حكؿ تقاسـ الثركة كالمكارد القكمية كالفصؿ الرابع 
حكؿ التعكيضات كعكدة النازحيف كالبلجئيف، كالفصؿ الخامس مف أجؿ العدالة كالمصالحة، السادس 
                                                                                                                                                                             

 لكاء بصفتو مشتبيا بو باستجكابالتحقيؽ لؤلمـ المتحدة إلى جانب تقرير الحككمة السكدانية نفسيا كالتي سنحت لنا 
 قيمة األدلة كخمصكا إلى أف قكات حككمة االستئناؼناقشقضاة أعضاء الدائرة التمييدية كدائرة .....في الخرطـك
 معتمدة عمى أعمى مستكل في الستراتيجية جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية في المنطقة، إتباعا ارتكبتالسكداف قد 

ىـ لممحاكمةكأصدرت مذكرات بإلقاء القبض عمى ـجياز الدكلة، كحدت الدائرة التمييدية األشخاص الذيف ينبغي تقدم
 ".أحمد ىاركف "أنداؾزعيـ ميميشيا الجنجكيد الذم كاف رئيسو المباشر ىك كزير الداخمية 

 http://www.iccnow.org/documents :اإللكتركنيالمكقع - 

1
 بارتكاب المتعمقة االتيامات بعدـ تضمنيا 4/03/2009 المدعي العاـ قرار الدائرة التمييدية األكلى فياستأنؼ- 

 المدعي العاـ كأمرت الدائرة استئناؼ 03/02/2010 فياالستئناؼكقبمت دارة / جريمة اإلبادة مف طرؼ عمر البشير
 أصدرت الدائرة  التمييدية قرار بالقبض ثاف بحؽ الرئيس عمر 12/06/2010التمييدية بإصدار قرار جديد ، كفي 

كجريمة إلحاؽ الضرر الجسدم كالعقمي بما في  (ب)6 جريمة اإلبادة الجماعية كفقا لممادة ارتكابوالبشير عمى خمفية 
فيما يتعمؽ بإخضاع المتشرديف داخميا لظركؼ معيشية يقصد منيا ىبلؾ الجماعة، " ج "(6)ذلؾ اإلغتصاب ك المادة 

ة األكلى لممحكمة الجنائية المجمس بعدـ تعاكف السمطات السكدانية م أخبرت الدائرة التمييد25/05/2010كفي 
". بخصكص أمر القبض

 لممدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية إلى مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة عمبل بقرار مجمس األمف 15التقرير - 
 P.31593(2005 .)–رقـ 

. 699المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 2
3

 .14/06/2011 المنعقدة بالدكحة، بتاريخ ،A/65/914 ،S/2011/449 :رقـكثيقة الدكحة لمسبلـ في دارفكر، - 
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كقؼ إطبلؽ النار الدائـ كالترتيبات األمنية النيائية، في حيف جاء الفصؿ السابع مف أجؿ الحكار 
كالتشاكر الداخمي كطرؽ التنفيذ، حيث تقرر المجكء إلى االستفتاء لمحسـ في ىكية دارفكر بيف أف 

 .يككف إقميـ كاحد أك عدة كاليات
 كقعت الحككمة السكدانية كحركة العدؿ كالمساكاة المتمردة اتفاقا لمسبلـ في 2013    كفي سنة 

العاصمة القطرية ضمف كثيقة الدكحة لمسبلـ، ككآخر مرحمة تطبيقية التفاؽ السبلـ نظـ في أفريؿ 
 استفتاء مف أجؿ تحديد الكضع اإلدارم لدارفكر، كخمص االتفاؽ بانتياء أجؿ السمطة 2016

 . 1اإلقميمية لدارفكر التي يترأسيا الزعيـ التجاني سيسي
    مف المبلحظ مرة أخرل أف المحكمة الجنائية الدكلية لـ تعطي لحقكؽ اإلنساف حقيا في الحماية 
الجنائية المنتظرة، خاصة بعد االنتياكات الخارقة لحقكؽ اإلنساف كلقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني 
التي عرفيا إقميـ دارفكر، كأكدت مف جديد عدـ فعاليتيا في تكفير الحماية لممدنييف الذيف تعرضكا 

 .ألبشع الجرائـ دكف أم تدخؿ دكلي أك أممي
 المحاكـ الجنائية المدكلة: المطمب الثاني

يعتبر نظاـ المحاكمة أماـ قضاء كطني كسيمة حديثة لتكفير الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف 
مف االنتياكات الجسيمة التي يتعرض ليا في فترة النزاعات المسمحة، كلعؿ المحاكـ المدكلة المنشأة 
بمكجب معاىدة دكلية مبرمة بيف األمـ المتحدة كحككمة الدكلة محؿ النزاع نمكذج لتفعيؿ الحماية 

كمف أجؿ إلقاء الضكء عمى طبيعة ىذه المحاكـ كمدل تكفيرىا لمحماية الجنائية نتطرؽ إلى النماذج 
 :التالية

 المحكمة المدكلة لسيراليكف: الفرع األكؿ
تعتبر االنتياكات الكاقعة في سيراليكف مف أكثر االنتياكات التي مست بحقكؽ اإلنساف نتيجة الحرب 

االىمية التي عاشتيا المنطقة في مرحمة التسعينات، كمف أجؿ البحث في أصؿ النزاع كطبيعة 
 :االنتياكات نتطرؽ إلى النقاط التالية

 كاقع النزاع في سيراليكف  : أكال
 إلى أف تـ تكقيع 1991 شيدت سيراليكف حربا أىمية بيف الحككمة كجبية الكحدة الثكرية منذ سنة 

، فأكفدت بعثة إلى سيراليكف مف أجؿ 2سبلـ بإشراؼ ىيئة األمـ المتحدة مف أجؿ كقؼ إطبلؽ النار
                                                           

1
. 05/06/2017: االطبلعتاريخ www.Aljazeera.net:اإللكتركنيمقاؿ منشكر عمى المكقع - 

 .704المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 2
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المساعدة عمى تنفيذ االتفاقية المبرمة بيف طرفي النزاع، إال أف ىذه االتفاقية لـ تحتـر كاندلع القتاؿ 
 .  1مجددا أدل إلى ىبلؾ المدنييف كقكات حفظ السبلـ التابعة لؤلمـ المتحدة

 لبعثة األمـ المتحدة المتكاجدة في سيراليكف باتخاذ 1270كقد أجاز مجمس األمف بمكجب القرار رقـ 
التدابير البلزمة لضماف حماية أمف أفرادىا كحرية تنقميـ مع تكفيرىـ لمحماية الكاجبة لممدنييف 

، كنظرا لتأـز الكضع في المنطقة صدر قرار آخر عف مجمس األمف رقـ 2المتضرريف مف االنتياكات
 مف أجؿ تكسيع حجـ البعثة كدكرىا في احتكاء الكضع الكطني كالمدني كالعسكرم في 1289

 .  3سيراليكف
    كبعد اليجمات التي تعرضت ليا قكات حفظ السبلـ التابعة لؤلمـ المتحدة كعمميات االختطاؼ 

 شخص مف قبؿ جبية الكحدة الثكرية طالبت الدكؿ بضركرة كضع حد لمثؿ 500التي كصمت إلى 
ىذه االنتياكات، األمر الذم دفع بحككمة سيراليكف إلى تقديـ طمب مساعدة إلى مجمس األمف 
لمكصكؿ إلى حؿ ليذه االنتياكات الكاقعة في المنطقة كمحاكمة المسؤكليف عنيا، كقد استجاب 

                                                           
1

عبلء ىاشـ حسيف، تحديد المسؤكلية كدكرىا في إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية، أطركحة دكتكراه، جامعة سانت - 
 .136، ص 2014 العالمية، كميمنس

2
 S/RES/1270 (:1999)، كثيقة رقـ 4045 في جمسة المنعقدة في 1999 سنة 1264قرار مجمس األمف رقـ -

3
 مف ميثاؽ 7إذ يتصرؼ بمكجب الفصؿ :"  عمى07/02/2000، بتاريخ 4099 جمسة رقـ 1289قرار رقـ اؿنص - 

 كفي ضكء انتشارىااألمـ المتحدة في سيراليكف لتشمؿ المياـ اإلضافية التي ستؤدييا البعثة في حدكد طاقاتيا كمناطؽ 
تكفير األمف في المكاقع األساسية كالمباني الحككمية، كال سيما فريتاكف كعمى مفارؽ : * الظركؼ عمى أرض الكاقع

تيسير تدفؽ األشخاص كالسمع كالمساعدة اإلنسانية البحرية * الطرؽ اليامة كالمطارات الرئيسية كمنيا مطار لكنغي
عادة اإلدماج* عمى طكؿ الطرؽ الرئيسية التنسيؽ مع * تكفير األمف في جميع مكاقع برنامج نزع السبلح كالتسريح كا 

حراسة األسمحة *  المشتركة عمى النيكض بمسؤكليتيااالنتشارسمطات سيراليكف إلنفاذ القانكف كمساعدتيا في مناطؽ 
يأذف لبعثة *  التخمص منيا أك تدميرىاكمف المعدات العسكرية التي تـ جمعيا مف المقاتميف السابقيف ىا كالذخيرة كغير

 بالمياـ اإلضافية المحددة أعبله، كيؤكد أنو يجكز لبلضطبلع ما يمـز مف إجراءات باتخاذاألمـ المتحدة في سيراليكف 
 كافة اإلجراءات البلزمة لكفالة أمف مكظفييا كحرية تنقميـ، كتكفير اتخاذ عمى بكاليتيا اضطبلعيالمبعثة في سياؽ 

 لممدنييف الذيف يحدؽ بيـ خطر العنؼ الجسدم مع مراعاة مسؤكليات انتشارىاالحماية في حدكد طاقتيا كمناطؽ 
 p.3,4.(2000 )S/RES/1289-: الكثيقة رقـ".حككمة سيراليكف
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المجمس لطمبيا كفكض األميف العاـ لؤلمـ المتحدة مف أجؿ إبراـ اتفاؽ مع حككمة سيراليكف ىدفو 
 .  1إنشاء محكمة خاصة مستقمة

    ككاف طمب المساعدة الصادر عف حككمة سيراليكف نابع مف عدـ قدرتيا ماديا في إقامة نظاـ 
جديد يتكفؿ بمحاكمة المسؤكليف خاصة بعد النزاعات المسمحة التي شيدتيا المنطقة، كبتاريخ 

 قدـ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة تقريره إلى مجمس األمف بشأف المفاكضات التي 04/10/2000
تكصؿ إلييا مع حككمة سيراليكف مرفقا تقريره بمسكدة النظاـ األساسي لممحكمة ككذا االتفاقية، 

كأعرب األميف العاـ مف خبلؿ ذلؾ عمى طبيعة المحكمة المختمطة مف حيث التشكيمة كاالختصاص، 
 .30/11/19962كتيتـ بمساءلة مجرمي الحرب في المنطقة عما اقترفكه مف جرائـ منذ 

   كخمصت اآلراء المتبادلة بيف األميف العاـ كمجمس األمف إلى إنشاء محكمة داخمية مدكلة منفصمة 
عف النظاـ القضائي الجنائي لسيراليكف، تشرؼ عميو ىيئة األمـ المتحدة كحككمة سيراليكف بمكجب 

 .3النظاـ األساسي لممحكمة كىذا مف أجؿ إعادة السبلـ إلى المنطقة
 إنشاء محكمة سيراليكف المدكلة: ثانيا

    بعد المكافقة عمى طمب حككمة سيراليكف حكؿ إنشاء محكمة مختمطة تعنى بمساءلة مرتكبي 
الجرائـ بمساعدة ىيئة األمـ المتحدةتـ االتفاؽ بيف حككمة سيراليكف كىيئة األمـ كبدأ عمؿ المحكمة 

 . 16/01/20014بتاريخ 
 تشكيمة المحكمة* 1

الشخصي كالمكضكعي " مادة يحدد فييا االختصاص 25   يتككف النظاـ األساسي لممحكمة مف 
صدار األحكاـ كالعقكبات كتنفيذىا كتتككف المحكمة مف ىيئات " كالزماني كأحكاـ المسؤكلية الفردية، كا 

 :1ثبلث تتمثؿ في

                                                           
1

 يشير فيو إلى رغبة حككمة 1315 القرار رقـ 2000 المنعقدة بتاريخ أكت 4186 مجمس األمف في جمسة اتخذ- 
سيراليكف في تمقي المساعدة مف األمـ المتحدة في إنشاء محكمة قكية مكثكؽ بيا تمبي ىدفيا في إقامة العدالة كضماف 

 .p.2.(2000 )S/RES/1315-: كثيقة رقـ- . السبلـ الدائـ
 .704 المرجع السابؽ، ص  الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،بدر الديف محمد شبؿ،- 2
3

بتاريخ ، S/2001/857 لؤلميف العاـ عف بعثة األمـ المتحدة في سيراليكف، كثيقة رقـ رالتقرير الحادم عش- 
07/09/2001. 

4
 .705، ص نفسو المرجع بؿ، شد بدر الديف محـ-
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 .الغرؼ تشمؿ عدة غرؼ كغرفة أخرل لبلستئناؼ* أ
 .مكتب المدعي العاـ* ب
 .التسجيؿ* ج

 مف النظاـ األساسي لممحكمة فإف الغرؼ تتككف مف قضاة ال يقؿ عددىـ عف 12   كحسب المادة 
 : قاضي كيككف تكزيعيـ كاآلتي11 قضاة كال يزيد عف 8
ثبلثة قضاة في غرفة المحاكمة تعيف حككمة سيراليكف كاحد منيـ كقاضيف يتـ تعيينيـ مف قبؿ -

 .األميف العاـ لؤلمـ المتحدة
خمسة قضاة في غرفة االستئناؼ تعيف حككمة سيراليكف اثناف كثبلثة اآلخريف يتـ تعيينيـ مف قبؿ - 

 .األميف العاـ
    يقكـ قضاة غرفة المحاكمة كغرفة االستئناؼ باختيار رئيس يتكلى إدارة الغرفة، كيككف رئيس 
غرفة االستئناؼ رئيسا لممحكمة المدكلة عمى أف تتكافر في ىؤالء القضاة المؤىبلت المطمكبة مف 

سنكات 3خبرة في مجاؿ القانكف الدكلي الجنائي كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كيتـ تعينيـ لمدة 
، أما المدعي العاـ فيعتبر ىيئة مستقمة ال يتمقى تعميماتو مف حككمة سيراليكف ألنو 2قابمة لمتجديد

معيف مف قبؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد كيساعده نائب في القياـ 
 .3بالمياـ المسندة إليو

 اختصاص محكمة سيراليكف* 2
    تختص المحكمة بالنظر في االنتياكات الماسة بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كقانكف حككمة 

 مف النظاـ األساسي لممحكمة كمف تـ فإف اختصاصيا يشمؿ الجرائـ 1سيراليكف طبقا لنص المادة 
ضد اإلنسانية، ككذا انتياكات المادة الثالثة المشتركة اتفاقيات جنيؼ كالبرتكككؿ اإلضافي الثاني أما 

االنتياكات الخاصة بالقانكف الدكلي اإلنساني فإف سيراليكف عرفت نزاع مسمح داخميارتكب فيو 

                                                                                                                                                                             
1

يتكلى التسجيؿ األمكر اإلدارية لممحكمة كيتككف مف مسجؿ كعدد كاؼ مف المكظفيف كيتـ تعيينو مف قبؿ األميف - 
 مف نظاـ 3-2-1 فقرة 16العاـ بعد التشاكر مع رئيس المحكمة الخاصة لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد طبقا لممادة 

 .المحكمة
2

 .138 عبلء ىاشـ حسيف، المرجع السابؽ، ص -
3

 .706 المرجع السابؽ، ص  الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،بدر الديف محمد شبؿ،- 



 
 

462 
 

المجرميف أعماؿ كحشية تمثمت في اليجـك العمدم عمى المدنييف كممتمكاتيـ، مياجمة قكات حفظ 
 .1السبلـ، كتجنيد األطفاؿ القصر في األعماؿ العدائية

أما فيما يتعمؽ بقانكف حككمة سيراليكف فاالختصاص يؤكؿ لممحكمة لمقاضاة األشخاص المسؤكليف 
 :عف ارتكاب الجرائـ التالية كفؽ القانكف السيراليكني كتتمثؿ ىذه الجرائـ في

الجرائـ المتعمقة بإساءة استخداـ البنات الذم يجرمو قانكف استخداـ القسكة ضد األطفاؿ لسنة *
1926. 

 .1861الجرائـ المتعمقة بتدمير الممتمكات المعاقب عميو بمكجب قانكف الضرر لسنة *
    كما يتحدد اختصاص المحكمة بمساءلة األشخاص الطبيعييف بما فييـ المسؤكليف عف تمؾ 

 30/01/1996االنتياكات الصارخة لمقانكف الدكلي اإلنساني كالقادة الذيف ارتكبكا جرائـ منذ تاريخ 
 .2عمى أنو لـ يتحدد تاريخ نياية اختصاصيا متى كاف النزاع مستمر

   أما بالنسبة لممسؤكلية الفردية فإف محكمة سيراليكف ليا الحؽ في متابعة كمقاضاة األشخاص الذيف 
 سنة فمافكؽ، مع األخذ بعيف االعتبار محاكمة األشخاص الذيف تتراكح 15ال تقؿ أعمارىـ عف 

سنة، كذلؾ بإعادة تأىيميـ كفؽ ما تحدده المبادئ العامة لحقكؽ اإلنساف في 18ك15أعمارىـ بيف 
حيف تبقى أحكاـ المسؤكلية بالنسبة لؤلشخاص البالغيف تسرم كفؽ ما ىك محدد في النظاـ األساسي 
لممحكمة الجنائية، ذلؾ أف نظاـ المحكمة ينص عمى مسؤكلية الشخص سكاء خطط أك شارؾ أك أمر 

 كال يعفي المنصب الرسمي لمشخص مف 4 ك2أك ارتكب جريمة مف الجرائـ المحددة في المكاد 
المسؤكلية الجنائية كال يخفؼ عنو العقكبة، فضبل عف مسؤكلية الرئيس األعمى التي تعفي مف العقاب 

 .3كيمكف أف تككف سببا لمتخفيؼ
فالمحكمة المدكلة سيراليكف ليا األسبقية في النظر في الدعاكل في أم مرحمة كانت عمييا المحاكـ 

 . مف النظاـ األساسي لممحكمة8الكطنية طبقا لما تنص عميو المادة 
    أما بالنسبة لقكاعد اإلجراءات كاإلثبات أماـ المحكمة فيي نفسيا القكاعد الكاجب إتباعيا أماـ 
محكمة ركاندا، كتصدر أحكاميا بأغمبية األصكات في غرفة المحاكمة أك غرفة االستئناؼ كيككف 
الحكـ عمني بمكجب قرار مدكف، عمى أف األحكاـ الصادرة عنيا ال يمكف أف تككف باإلعداـ فضبل 

                                                           
 . مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف1المادة - 1
 .140 ص السابؽ،عبلء ىاشـ حسيف، المرجع - 2
 . محكمة سيراليكف األساسي ؿنظاـاؿ مف 6المادة - 3
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عادتيا لمالكييا الشرعييف  عمى أف 1عف العقكبات المالية المتمثمة في مصادرة األمكاؿ كالممتمكات كا 
ذا تطمب األمر غير ذلؾ فإف تنفيذ العقكبة يككف في الدكؿ  تنفيذ األحكاـ يككف في دكلة سيراليكف، كا 

 .التي أبرمت اتفاقيات مع محكمتي يكغسبلفيا السابقة كركاندا
    كما يمكف أف يشمؿ التنفيذ في الدكؿ التي أعمنت استعدادىا لتنفيذ ىذه األحكاـ، كفي ىذه الحالة 

فإف تنفيذ عقكبة السجف تخضع لقانكف الدكلة المنفذة كتحت رقابة المحكمة المصدرة لمحكـ، كفي 
حالة ما إذا كانت الدكلة المنفذة تسمح بالعفك أك تخفيؼ الحكـ فعمى ىذه األخيرة إعبلـ المحكمة 
بذلؾ، كمف تـ يككف لممحكمة إما تطبيؽ العفك أك تخفيؼ الحكـ متى قرر رئيس المحكمة ذلؾ 

 .     2بالتشاكر مع القضاة
 االنتياكات الكاقعة في سيراليكف : ثالثا

   عمى خمفية إنشاء محكمة خاصة بسيراليكف المنعقدة في الىام تـ إدانة الرئيس الميبيرم السابؽ 
الرتكابو جرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ حرب التي كقعت خبلؿ سنكات النزاع المسمح " تشارلز تايمكر"

 سنة في القكات المسمحة، 15منيا القتؿ، االغتصاب، االستغبلؿ الجنسي، تجنيد األطفاؿ دكف سف 
 . الؼ قتيؿ50كغير ذلؾ مف األفعاؿ البلإنسانية حيث سقط أكثر مف 

قرب الىام في " اليد شنداـ"كبذلؾ يككف أكؿ رئيس دكلة يداف أماـ المحكمة في جمسة عامة في 
أف المحكمة ستنطؽ بالحكـ الذم يحدد " ريتشارد لكسيؾ"بعض االتيامات فقط، كقاؿ القاضي 

 .العقكبة
سيمضي عقكبتو في سجف " تايمكر" كقد صرحت  الناطقة باسـ كزارة الخارجية البريطانية أف 

 .   3 سنة سجف80 سنة بعد أف طمب المدعي العاـ عقكبة 50بريطانيا، ككانت اإلدانة لمدة 

                                                           
 .142، ص نفسوعبلء ىاشـ حسيف، المرجع - 1
2

 .708المرجع السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 
، كتـ إعبلف 2003تـ محاكمة الرئيس الميبيرم األسبؽ تشارلز تايمكر أماـ المحكمة الخاصة لسيراليكف في مارس - 3

 تقدـ تايمكر باستقالتو مف رئاسة ليبيريا كغادر 2003، كبتاريخ أكت 2003الئحة االتياـ المكجية ضده في جكاف 
 كنتيجة 2006الببلد متجيا إلى نيجريا، أيف ألقي القبض عميو كتـ ترحيمو إلى المحكمة الخاصة في سيراليكف في 

لضعؼ المنظكمة األمنية في سيراليكف، تقرر نقمو إلى الىام في ىكلندا لتبدأ إجراءات محاكمتو في مقر المحكمة 
 .الجنائية أماـ الدائرة االبتدائية الثانية لممحكمة الخاصة بسيراليكف

سمر محمد حسيف أبك السعكد، دكر المحكمة الخاصة لسيراليكف في تحقيؽ العدالة االنتقالية، المكتب العربي - 
 . 262لممعارؼ، دكف ذكر سنة النشر، ص 
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    مف المبلحظ أف محكمة سيراليكف المدكلة أنيا أسندت جميع الجرائـ المرتكبة في سيراليكف إلى 
، كقد تباينت اآلراء حكؿ الحكـ الصادر بحقو بيف مؤيد لو كمعارض "تشارلز تايمكر"الرئيس األسبؽ 

حيث اعتبرت منظمة العفك الدكلية أف ىذه اإلدانة ىي رسالة مكجية إلى كؿ مسؤكلي الدكؿ، في 
أف ىذا القرار مبالغ " ىيكماف رايتس"مف منظمة " إليس كيمر"حيف كصفت جماعات حقكؽ اإلنساف 

 .فيو
   كقد رحب الشعب السيراليكني بالحكـ الصادر في حؽ الرئيس السابؽ لسيراليكف رغـ عدـ مطابقتو 

كقائد " فكدام ساتككه"لمجريات الكاقع، كما تـ إدانة زعيـ المجمس الثكرم لمجبية الثكرية المتحدة 
 . 1ساـ بككارم، المدني الذم قتؿ في ليبريا في ظركؼ غامضة"المجمس 

    كعميو فإف محكمة سيراليكف ساىمت في إنفاذ قكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كتكفير 
الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف مف خبلؿ متابعة المسؤكليف عما ارتكبكه مف جرائـ في حؽ 

اإلنسانية، كقد استفادت ىذه المحكمة مف تجارب المحاكـ السابقة كتعاكف الحككمة السيراليكنية 
كالمنظمات الغير حككمية في ذلؾ، كمف تـ نخمص إلى أىـ المبلحظات التي طبعت محاكمات 

 :سيراليكف فما يمي
إف النزاع القائـ في سيراليكف تتداخؿ فيو مجمكعة مف األسباب لعؿ أىميا تجاىؿ المجتمع الدكلي * 

 إلى غاية نشكب حرب أىمية سنة 1964لمكضع الذم كانت تعيشو المنطقة منذ استقبلليا سنة 
1992. 

تعدد األطراؼ المشاركة في الصراع القائـ نتيجة تعاقب الحككمات عمى السمطة كتدعيميا لمنزاع * 
 .القائـ الذم كاف يدكر في البداية بيف المتمرديف كالحككمة ليتسع فيشمؿ أطراؼ أخرل

ساىمت محاكمة سيراليكف في التأكيد عمى فكرة المسؤكلية الجنائية كالقضاء عمى ثقافة اإلفبلت مف *
العقاب رغـ أف البعض اتيميا بالتركيز عمى القادة كالمسؤكليف دكف غيرىـ الذيف ارتكبكا جرائـ في 

 .  حؽ اإلنسانية
تعتمد محكمة سيراليكف في مجاؿ محاكمتيا لممتيميف عمى القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف *

الجنائي الكطني، عمى اعتبار أف بعض الجرائـ التي تدخؿ في اختصاصيا مجرمة كمعاقب عمييا 
كفؽ القانكف الكطني الجزائي، فضبل عمى اعتمادىا عمى اإلجراءات القانكنية المنصكص عمييا في 

                                                           
1

 .17/06/2017 االطبلع تاريخ www.quiraatafrican.com: مقاؿ منشكر عمى المكقع اإللكتركني- 

http://www.quiraatafrican.com/
http://www.quiraatafrican.com/
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القانكف الكطني مع كجكد بعض التعديبلت بما يتفؽ كخصكصية المحاكمات الدكلية التي تيتـ بحقكؽ 
 .1 مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية15-14المتيـ المكرسة كفؽ المادتيف 

لـ تحقؽ محكمة سيراليكف العدالة المطمكبة كلـ ترجع لحقكؽ اإلنساف كالمدنييف بصفة خاصة * 
حقكقيـ ألف المحاكمات التي تمت أماميا ال يمكف أف تقارف بعدد الضحايا كببشاعة االنتياكات 

 ضحية كتشريد أكثر مف نصؼ سكاف 75000الكاقعة عمى حقكؽ اإلنساف، كالتي كصمت إلى 
المنطقة، ناىيؾ عف العنؼ المستعمؿ في حؽ المدنييف الذيف تعرضكا النتياكات خطيرة عجزت 

نصاؼ الضحايا  .العدالة الجنائية الدكلية عف احتكاىا كا 
أغفؿ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية المدكلة لسيراليكف عند تحديده لمجرائـ التي تختص بيا * 

 سنة في الجماعات المسمحة، إذ ال 15المحكمة الجرائـ المتعمقة بالتجنيد اإلجبارم لؤلطفاؿ دكف 
يعاقب عمى ىذه الجريمة إال إذا اقترنت بالخطؼ، كما تـ إغفاؿ جريمة اإلتجار بالرقيؽ رغـ انتشارىا 

 .  2بشكؿ كاسع أثناء قياـ النزاع المسمح في المنطقة
 المحكمة المدكلة لكمبكديا: الفرع الثاني

    تعتبر كمبكديا مف الدكؿ التي عرفت نزاعات مسمحة داخمية انتيكت فييا جميع قكاعد القانكف 
الدكلي اإلنساني كالقكاعد المنظمة لحقكؽ اإلنساف التي راح ضحيتيا اآلالؼ مف المدنييف، كترجع 

 :كقائع النزاع في كمبكديا إلى
 النزاع في كمبكديا: أكال

يعكد أصؿ النزاع في كمبكديا إلى جريمة التطيير العرقي التي تعرض ليا المسممكف في المنطقة 
 .3كيتحدثكف لغة خاصة بيـ، كيعكد التطيير العرقي إلى قركف طكيمة" تشاـ"كالذيف يحممكف إسـ 

أبشع الجرائـ كاالنتياكات في حؽ المدنييف في الفترة الممتدة ما بيف " الخمير الحمر"    كقد أرتكب 
زعيـ الخمير الحمر نتيجة تعرضيـ لمغزك الفيتنامي، إال " بكؿ بكت" عند سقكط نظاـ 1975-1979

                                                           
 ص 2012فايزة إيبلؿ، عبلقة مجمس األمف بالقضاء الجنائي الدكلي، مذكرة ماجستير، جامعة تيزم كزك، سنة - 1

68 . 

، 2015ىشاـ فخار، ضمانات تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني في إفريقيا، أطركحة دكتكراه، جامعة الجزائر، سنة - 2
 .221ص 

3
 القكة أك التيديد بيا لتحريؾ أك إبعاد شعب ينتمي إلى عرؽ استخداـ:" عرؼ بعض الفقياء التطيير العرقي بأنو- 

". معيف أك جماعة دينية معينة مف منطقة معينة
. 28محمد عادؿ محمد سعيد، المرجع السابؽ، ص - 
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أنو كرغـ الجرائـ التي إرتكبيا الخمير الحمر إال أنيـ لـ يتعرضكا لممساءلة ال الدكلية كال الداخمية، 
كلعؿ أسباب ذلؾ تختمؼ بيف االعتبارات الدكلية المتمثمة في حالةالحرب الباردة التي كانت 

تعيشياالمنطقة في تمؾ الفترة األمر الذم منعالمجتمع الدكلي مف االىتماـ بيا خاصة كأف ىيئة األمـ 
المتحدة ظمت تعترؼ بحككمة المنفى لكمبكديا الديمقراطية كممثؿ شرعي لشعبيا كاحتبلليا مقعد في 

 .1الجمعية العامة رغـ كؿ تمؾ االنتياكات
   أما في االعتبار الداخمي الذم حاؿ دكف مساءلة مرتكب الجرائـ ظمت غامضة كمتناقضة كتفسير 

بعقكبة القتؿ كمنحيـ عفك كحصانة مف " الخمير الحمر" ذلؾ يرجع إلى الحكـ عمى المسؤكليف قادة 
 .2المحاكمة عمى أساس تطبيؽ مبدأ المصالحة الكطنية مما جعميـ يفمتكف مف العقاب

فبلت المجرميف مف العقاب كالمسؤكلية تحت غطاء الحصانة طالبت     أماـ الفراغ القانكني كا 
الحككمة الكمبكدية مف ىيئة األمـ المتحدة المساعدة مف أجؿ مساءلة ىؤالء المجرميف كىذا بعد أكثر 

سنة مف كقكع االنتياكات، كعمى إثر ذلؾ اتخذت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا بإنشاء 20مف 
لجنة مف الخبراء يسند ليا ميمة جمع األدلة كتحديد األشخاص المسؤكليف عف االنتياكات التي 

 . 06/01/19793 ك 17/04/1975كقعت في عيد الخمير الحمر في فترة ما بيف 
   إال أف المجنة لـ تؤيد التكصية الخاصة بإنشاء محكمة داخمية دكلية تشرؼ عمييا ىيئة األمـ 

المتحدة الفتقار القضاء الكمبكدم إلى المعايير الدكلية التي تؤىمو إلى تكفير محاكمة عادلة في ظؿ 
كجكد قكل سياسية تؤثر عميو، ككجيت الحككمة الكمبكدية رسالة إلى األميف العاـ بتاريخ 

 مؤكدة عمى حساسية القضية، خاصة كأف المنطقة عرفت تكترات كبيرة كبحاجة إلى 03/03/1999
السبلـ كالمصالحة الكطنية، ألف محاكمة القادة كالضباط السابقيف أماـ محكمة دكلية قد يساىـ في 

 . 4إشعاؿ نيراف الفتنة التي قد تؤدم إلى حرب أىمية أخرل

                                                           
 .709بدر الديف محمد شبؿ، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، المرجع السابؽ، ص - 1
2

 .148عبلء ىاشـ حسيف، المرجع السابؽ، ص - 
نييناـ " الخاص بإنشاء لجنة الخبراء برئاسة السيد 132/52 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ اتخذت- 3

مف أستراليا مف أجؿ جمع األدلة كتحديد طبيعة الجرائـ المرتكبة ككذا األشخاص المسؤكليف عف " ستيفف
 .ده ضركرة إنشاء محكمة دكليةا المجنة بخيار قانكني مؼارتكابياكانتيت

. 709، ص السابؽالمرجع الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، بدر الديف محمد شبؿ، - 
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 .150 ص نفسو،عبلء ىاشـ حسيف، المرجع - 
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    كمنذ ذلؾ عرفت كمبكديا مرحمة جديدة مف المفاكضات بينيا كبيف األمـ المتحدة حكؿ المسائؿ 
، إال أف ىذه المفاكضات باءت بالفشؿ 2000-1999التي طرأت عمى المنطقة خبلؿ مرحمة ما بيف 

نتيجة إصدار لكائح االتياـ كصدكر أحكاـ كقرارات بالعفك، كما ثار النزاع حكؿ طريقة إنشاء المحكمة 
ككذا المغة المستعممة فييا، إضافة إلى االختبلؼ حكؿ تشكيمة المحكمة بيف أف يككف غالبيتيا قضاة 

 .1مف كمبكديا أكمف القضاة الدكلييف
أماـ إصرار حككمة كمبكديا عمى رفضيا محاكمة المسؤكليف أماـ محكمة دكلية كافقت ىيئة األمـ 

المتحدة عمى إنشاء محكمة داخمية مدكلة، ككبداية إلنشاء ىذه المحكمة تكصمت الحككمة إلى اتفاؽ 
 .مع ىيئة األمـ المتحدة حكؿ مشركع المحكمة المدكلةليصبح ىذا المشركع اتفاقية نيائية بيف الطرفيف
   كما قامت الجمعية الكطنية في كمبكديا بسف قانكف خاص بالغرؼ غير العادية كالذم تـ المكافقة 

 في جمسة مجمس الشيكخ ليحاؿ عمى المجمس الدستكرم مف أجؿ 02/01/2001عميو بتاريخ 
المصادقة، كمف بيف المقترحات التي تـ إيرادىا تعديؿ عقكبة اإلعداـ بالسجف مدل الحياة كفي 

 . 2مف أجؿ المصادقة عميو" سييانكؾ" تـ إحالة ىذا القانكف عمى الممؾ 10/08/2001
 :تتككف المحكمة المدكلة لكمبكديا مف ثبلث غرؼ مكزعة عمى ثبلث محاكر

 . قضاة ثبلثة مف كمبكديا كاثناف دكلييف5محكمة الدرجة األكلى تمثؿ قاعدة المحكمة تتككف مف *
 .محكمة االستئناؼ تتككف مف سبعة قضاة كمبكدييف كثبلثة دكلييف*
المحكمة العميا تتككف مف تسعة قضاة خمسة كمبكدييف كأربعة دكلييف، كرئاسة الغرفالثبلث مقتصرة * 

 . 3عمى الكمبكدييف
 طبيعة االنتياكات الكاقعة في كمبكديا: ثالثا

بناء " بكؿ بكت" إذ حاكؿ 1975    استكلى الخمير الحمر عمى نظاـ الحكـ في كمبكديا في 
النمكذج الماركسي في المنطقة، فألغى الديف كالمدارس كالعممة كأخمى المدف لصالح المزارع الجماعية 

في األرياؼ كضاعؼ نظاـ كعمميات التطيير بحجة كجكد مؤامرات، فقتؿ حكالي مميكني كمبكدم 
جراء التعذيب كالجكع كاإلعداميذا العدد الذم يكازم ربع سكاف كمبكديا، إال أف نظاـ الخمير الحمر 
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 ليصبحكا متمرديف في شماؿ الببلد كغربيا بدعـ عسكرم مف البكيف كبمكافقة 1979تـ إطاحتو في 
 .1الكاليات المتحدة األمريكية كحمفائيا

   ىذه الجرائـ المرتكبة كيفت عمى أساس أنيا جرائـ ضد اإلنسانية ألنيا كانت مكجية ضد جماعات 
 .اجتماعية كسياسية كثقافية

    أما فيما يتعمؽ باختصاص المحكمة الزماني فيتحدد بالنظر إلى الجرائـ المرتكبة خبلؿ فترة 
 في كمبكديا الديمقراطية، أما عف نكعية الجرائـ فحددت المادة 06/01/1979 إلى 17/04/1975

الثالثة مف قانكف المحكمة عمى أنيا تختص في جرائـ القتؿ كالتعذيب كاالضطياد الديني باعتبارىا 
 .1956جرائـ يعاقب عمييا القانكف الكمبكدم لسنة 

، إال أف أغمب 4    كما يؤكؿ ليا االختصاص بالنظر في جرائـ اإلبادة الجماعية بمكجب المادة 
الجرائـ المرتكبة مف قبؿ الخمير الحمر منحصرة في نطاؽ الجرائـ ضد اإلنسانية، كما حددت المادة 

 مف قانكف المحكمة سمطتيا بالنظر في االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ دكف التطرؽ إلى 6
االنتياكات الخاصة بالمادة الثالثة المشتركة، عمى اعتبار أف النزاع القائـ في كمبكديا نزاع مسمح 
داخمي كالقانكف المطبؽ أماميا ىك القانكف الكمبكدم، إلى جانب القكاعد العرفية المكتكبة لمقانكف 

 .    2الدكلي اإلنساني ككذا االتفاقيات المنضمة إلييا التي تعد جزء مف قانكنيا الكطني
 سنة فإف 30    كعمى اعتبار أف محاكمة المتيميف أماـ ىيئة قضائية ألحداث تعكد إلى أكثر مف 

الذم " دكش" المعركؼ بمقب" كينغ غاؾ إياؼ"أغمبيتيـ تكفكا، لذلؾ جرت المحاكمة بالنسبة لممتيـ 
 سنة سجنا 35 عف الدائرة االستئنافية بإدانتو بعقكبة 06/07/2010صدر في حقو قرار بتاريخ 

الرتكابو جرائـ ضد اإلنسانية، كبعد االستئناؼ أصدرت غرفة المحكمة العميا لمدكائر االستئنافية 
 . 03/02/20123لممحكمة قرار يقضي بعقكبة السجف المؤبد بتاريخ 

 كما مثؿ أماـ المحكمة أربع قادة ال يزالكف أحياء تابعيف لنظاـ الخمير الحمر، كجيت ليـ تيمة 
" يانغ سارم"ككزير خارجية " نكف تشيا"اإلبادة بعد أكثر مف ثبلثيف سنة عمى ارتكابيا، فإتيـ كؿ مف 
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بارتكاب جرائـ الحرب كجرائـ " يانغ ثيريث"ككزيرة الشؤكف االجتماعية " خيك سمفاف"كرئيس كمبكديا 
 . 1ضد اإلنسانية كجريمة اإلبادة

   كعميو كخبلصة لما سبؽ فإف محكمة كمبكديا تعد مف بيف المبادرات التي قامت بيا منظمة األمـ 
المتحدة كالحككمة الكمبكدية، إال أف ىذه المحكمة خرقت أىـ المبادئ المعترؼ بيا في القانكف الدكلي 
الجنائيكالمتمثمة في عدـ محاكمة المتيـ مرتيف عف ذات الفعؿ، إذ أف قانكف المحكمة جاء خاليا مف 

الذم حككـ في ظركؼ جد غامضة مع " إينج سارم"اإلشارة إلى ىذا المبدأ، كىك ما حدث بالفعؿ مع 
كجكد حاالت عفك خبلؿ المصالحة الكطنية، ىذه األفعاؿ مست بمصداقية العدالة الجنائية مف جية 

كحرمت حقكؽ المدنييف مف حقيـ في الحماية الكاجبة عمييـ مف طرؼ السمطات الحاكمة ك مف 
 . المجتمع الدكلي

    إال أنو كرغـ الطبيعة الدكلية لبلنتياكات كالجرائـ المرتكبة في إقميـ كمبكديا التي ارتكبيا الخمير 
الحمر في حؽ الشعب الكمبكدم كفي مقدمتيا جريمة اإلبادة الجماعية، إال أف حككمة كمبكديا 

أصرت عمى ضركرة محاكمة المتيميف أماـ المحكمة بتشكيمة يغمبيا عمييا الطابع الكطني ال الدكلي، 
 .    رغـ افتقارىا لمخبرة كالقدرة المادية ليذا النكع مف المحاكمات الدكلية

 المحكمة المدكلة لتيمكر الشرقية: الفرع الثالث
 16     تعد تيمكر الشرقية مف دكؿ جنكب شرؽ آسيا خضعت لبلستعمار البرتغالي في القرف 

 أعمنت استقبلليا إال أنيا تعرضت لغزك مف قبؿ دكلة 1975ككانت تعرؼ بتيمكر البرتغالية، كفي 
، كبعد استفتاء تقرير المصير الذم رعتو األمـ المتحدة تخمت إندكنيسيا عف 1999إندكنيسيا سنة 

 .2تيمكر الشرقية لتصبح دكلة ذات سيادة
 النزاع المسمح في تيمكر الشرقية: أكال

 استطاعت أف تتخمص منو 1975    إف الغزك اإلندكنيسي الذم عرفتو تيمكر الشرقية في فترة 
كتتحصؿ عمى استقبلليا الذاتي بعد تدخؿ ىيئة األمـ المتحدة، لمطالبة إندكنيسيا بإجراء استفتاء 

تقرير المصير بإشراؼ أممي الذم انتيى بتصكيت الشعب ضد بقاء إندكنيسيا، ىذا الكضع أثار نكع 

                                                           
 اعتبرإلصابتيا بالخرؼ، إال أف المدعي العاـ " يانغ"قررت محكمة كمبكديا عدـ أىمية كزيرة الشؤكف االجتماعية -  1

.  جرائـ خطيرة في حقوارتكبكاأف المحاكمة ميمة بالنسبة لمشعب الكمبكدم خاصة كأف المتيميف 
 .64فايزة إيبلؿ، المرجع السابؽ، ص - 
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مف العنؼ في المنطقة مف قبؿ المعارضيف لسياسة االنفصاؿ كىذا بدعـ مف حككمة إندكنيسيا 
فارتكبت جرائـ القتؿ كاالغتصاب كالتعذيب كالتدمير كالسرقة كالتيجير كحرؽ المراكز العسكرية 

 .1كالمساكف المدنية
   عمى إثر ىذه األكضاع المأسكية اتخذ مجمس األمف قرار بإرساؿ قكات دكلية إلى تيمكر الشرقية 
كتـ تشكيؿ إدارة انتقالية لؤلمـ المتحدة تتكلى إدارة األمكر كممارسة السمطة التشريعية كالتنفيذية في 

، كبقيت عمميات بعثة األمـ المتحدة متكاصمة في تيمكر الشرقية إلى أف قرر مجمس األمف 2ىذه الفترة
تمديد كاليتيا كقد أيده في ذلؾ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، كحث جميع األطراؼ عمى التعاكف معيا 

 .3في تنفيذ مياميا ككفالة السبلمة لمكظفييا كضماف حرية تنقميـ
    بدأت اإلدارة االنتقالية عمميا باستشارة المجمس االستشارم الكطني كقامت باتخاذ إجراءات مف 
اجؿ إقامة نظاـ قضائي يتكلى محاكمة المسؤكليف عف الجرائـ المرتكبة في تيمكر الشرقية كفي ىذا 

كالبلئحة التنظيمية  (1999/3)كالبلئحة رقـ  (1999/1)الجانب صدرت عدة لكائح منيا البلئحة رقـ 
، كأشارت البلئحة إلى إنشاء ىيئة 4كىي خاصة بتنظيـ عمؿ المحاكـ في المنطقة (2000/11)رقـ 

تككف ليا كالية النظر في الجرائـ المرتكبة في تيمكر الشرقية قبؿ " ديمي"قضائية مدكلة تابعة لمحكمة 
 كنتيجة لذلؾ أصدرت اإلدارة االنتقالية التابعة لؤلمـ المتحدة الئحة تنظيمية 25/10/1999تاريخ 

 . 5خاصة بتنظيـ المحكمة الجنائية المدكلة
 تككيف المحكمة الجنائية المدكلة لتيمكر الشرقية: ثانيا

                                                           
 .715، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، المرجعالسابؽبدر الديف محمد شبؿ، - 1
2

أف مجمس األمف يقرر :" عمى25/10/1999 المنعقدة بتاريخ 4057جمسة رقـ  1272نص قرار مجمس األمف رقـ - 
 تابعة لؤلمـ المتحدة في تيمكر الشرقية تسند إلييا المسؤكلية العامة عف إدارة تيمكر الشرقية كتخكؿ انتقاليةإنشاء إدارة 

 .العدؿصبلحية ممارسة جميع السمطات التشريعية كالتنفيذية بما في ذلؾ إقامة 
 عف جميع االنتقالية األميف العاـ بتعييف ممثؿ خاص يككف مسؤكال بكصفو رئيس اإلدارة باعتزاـيرحب  –6فقرة 

جكانب أعماؿ األمـ المتحدة في تيمكر الشرقية، كتككف لو سمطة سف قكانيف كأنظمة جديدة كتعديؿ القكانيف كاألنظمة 
".  القائمة أك كقؼ العمؿ بيا أك إلغائيا

 .S/RES/1272-p.3,4 :كثيقة رقـ-
 S/RES/1262 -1999: ، كثيقة رقـ27/08/1999تاريخ ب، 4038، جمسة رقـ 1262قرار مجمس األمف رقـ - 3

4
-United Nations Transitional Administration in east Timor ,regulation No 2000/11 , on 

the organization of courts in east timor ,6 march, 2000,untaet/reg/2000/11 .  
5
- Regulation no 2000/15on the establishment of penels with exclusuve juridiction over 

serious criminal affences , untaet/reg/2000/15.06/06/2000.  
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 المذككرة أعبله 2000/15تعتبر محكمة تيمكر الشرقية محكمة مختمطة حسب ما حددتو البلئحة 
كلعؿ ىذا االختبلط ناتج عف تشكيمة المحكمة مف قضاة دكلييف كآخريف مف تيمكر الشرقية كتتككف 

مف قاضييف دكلييف كقاض كاحد مف تيمكر، إال أنو كفي حاالت خاصة تككف تشكيمة المحكمة 
 .1خماسية ثبلثة قضاة دكلييف كقاضييف مف تيمكر الشرقية

 فإف لممحكمة اختصاص مكضكعي كشخصي 2000/15   كبالرجكع إلى نص البلئحة التنظيمية 
كزمني، فأما االختصاص المكضكعي أشار إليو القسـ العاشر مف نفس البلئحة عمى أف تختص 

المحكمة بالنظر في الجرائـ الخطيرة المتمثمة في اإلبادة، جرائـ الحرب، جرائـ ضد اإلنسانية القتؿ، 
 . 2الجرائـ الجنسية، التعذيب

أما بالنسبة لمجرائـ ضد اإلنسانية التي نصت عمييا البلئحة التنظيمية فاشترطت أف تككف األفعاؿ 
المككنة ليا جزء مف اليجـك الممنيج ككاسع النطاؽ يغمب عميو عنصر السياسة،كلعؿ اشتراط ىذا 

ارتكبكه العنصر راجع إلى إثبات مسؤكلية الحككمة اإلندكنيسية التي كانت تقدـ الدعـ لممتمرديف عما 
 .19993مف أعماؿ العنؼ سنة 

 :4أما القسـ الثاني مف البلئحة فقد أشار إلى جرائـ الحرب المحددة في أربعة طكائؼ تتمثؿ في
                                                           

1
 .2000/15 مف البلئحة التنظيمية 2 ك1 فقرة 22المادة - 

2
- The panels established pursuant to sections 10-3and 15-5 of untaet regulation NO 

2000/11 and as specified under section 1 of the present regulation , shall exercise 

jurisdiction in accordance with section 10 of   untaet regulation NO 2000/11 and with the 

provisions of the present regulation  with respect to the following serious criminal 

offences: (a) Genocide; (b) War Crimes ; (c) Crimes against Humanity; (d) Murder;(e) 

Sexual Offences;And (f) Torture. 

3
 .146عبلء ىاشـ حسيف، المرجع السابؽ، ص - 

4
- For the purposes of the present regulation, "war crimes" means: 

(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the 

following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant 

Geneva Convention: 

 (i) Wilful killing; 

 (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments; 

 (iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health; 

 (iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military 

necessity and carried out unlawfully and wantonly; 

 (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a 

hostile Power;  

(vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and 

regular trial; 

 (vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement; 

(viii) Taking of hostages. 
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 .االنتياكات الخطيرة التفاقيات جنيؼ*
 .االنتياكات الخاصة باألعراؼ كالقكانيف الكاجبة التطبيؽ في النزاع الدكلي* 
 .انتياكات المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ* 
 .انتياؾ القكانيف كاألعراؼ الكاجب تطبيقيا في النزاعات المسمحة غير الدكلية*

فالنزاع القائـ في تيمكر الشرقية اعتبر نزاع مختمط ألنو نزاع قائـ بيف القكات اإلندكنيسية ذات اإلدارة 
 تحكؿ ىذا النزاع إلى نزاع مسمح داخمي بيف الميميشيات 1999البرتغالية نزاع مسمح دكلي كفي فترة 

 .1المؤيدة لمكجكد اإلندكنيسي في تيمكر كبيف المعارضة
   أما عف االختصاص الشخصي لمحكمة تيمكر الشرقية فيحدد بمحاكمة المسؤكليف عف االنتياكات 

 مما يعني أف جميع األشخاص المسؤكليف عف 25/10/1999الكاقعة في تيمكر الشرقية قبؿ تاريخ 
 بيف 2000/15الفظائع المرتكبة في تمؾ الفترة يتحممكف مسؤكلية ذلؾ، كما ميزت البلئحة التنظيمية 

الجرائـ، فبالنسبة لمجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ اإلبادة كجرائـ الحرب فإف اختصاص المحكمة يككف 
، أما جرائـ التعذيب كالقتؿ 1975 أم منذ كقكعيا سنة 25/10/1999بأثر رجعي إلى ما قبؿ تاريخ 

إلى 01/01/1999كالجرائـ الجنسية فإف اختصاص المحكمة الزمني يككف في الفترة الممتدة ما بيف 
، أما عف القانكف الكاجب التطبيؽ فإف المحكمة تطبؽ القانكف التيمكرم المنظـ 25/10/19992

، ككذا القكانيف كاألعراؼ الدكلية كمبادئ 1/1999بمكجب القسـ الثاني كالثالث مف البلئحة التنظيمية 
 :3القانكف الدكلي الخاص بالنزاعات المسمحة كمف بيف ىذه المبادئ

 .مبدأ المسؤكلية الفردية-
 .مبدأ عدـ جكاز محاكمة الشخص عف ذات الفعؿ مرتيف-
 . 2000/15مبدأ عدـ تقادـ الجرائـ المنصكص عمييا في البلئحة رقـ -

                                                           
 .147، ص السابؽعبلء ىاشـ حسيف، المرجع - 1

2
-With regard to the serious criminal offences listed under Section 10.1(d) to (e) of 

UNTAET Regulation No. 2000/11 as specified in Sections 8 to 9 of the present 

regulation، the panels established within the District Court in Dili shall have exclusive 

jurisdiction only insofar as the offence was committed in the period between 1 January 

1999 and 25 October 1999. 2.4 The panels shall have jurisdiction in respect of crimes 

committed in East Timor prior to 25 October 1999 only insofar as the law on which the 

serious criminal offence is based is consistent with Section 3.1 of UNTAET Regulation 

No. 1999/1 or any other untaet regulation. 
3

. 717 السابؽ، ص الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، المرجع بدر الديف محمد شبؿ، -
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 قسما خاص بمسؤكلية الرؤساء، كعدـ االحتجاج 2000/15    كما أقرت البلئحة التنظيمية 
 .1باألكامر العميا كسبب لمتيرب مف المسؤكلية الجنائية

 متيـ، كىذا يعد شيء 400     ما يبلحظ عمى نشاط المحكمة أنيا شممت التحقيؽ في أكثر مف 
إيجابي بالنسبة ليا خاصة في ظؿ التناقض الذم كاجيتو فيما يتعمؽ بمحاكمة كبار المسؤكليف 

 .2اإلندكنيسييف كضعؼ الضمانات المتعمقة بالمحاكمة السيما ما تعمؽ بحؽ الدفاع
كرغـ ما حققتو ىذه المحكمة مف إيجابيات كسرعة في اإلجراءات كالتحقيؽ الذم قامت بو في 

الميداف، إال أنيا تعتبر ناقصة مف حيث تكفير الضمانات القضائية لممتيميف، كما أف متابعة القادة 
كالمسؤكليف خاصة اإلندكنيسييف التي تعتبر مف أىـ الصعكبات التي كاجيت المحكمة خاصة كأف 
ىدؼ حككمة تيمكر الشرقية ىك محاسبة إندكنيسيا عما فعتمو بيـ، إال أنيا لـ تستطع في األخير 

 .محاكمة قادتيا كمسؤكلييا، كلعؿ ذلؾ راجع ال محالة إلى االعتبارات السياسية كالضغكطات األجنبية
 كعميو فإف المحاكـ الجنائية الكطنية المدكلة المنشأة باتفاؽ مع ىيئة األمـ المتحدة طبعتيا بعض 

اإليجابيات خاصة فيما يتعمؽ بمساءلة المرتكبيف لمجرائـ التي عرفتيا الدكؿ خبلؿ النزاعات المسمحة 
الداخمية كالسعي مف أجؿ تكفير الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف، كالتأكيد عمى رغبة الدكؿ في كضع 
حد لبلنتياكات الصارخة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ اإلنساف، كمف جية أخرل اعتبرت 
ىذه المحاكمات إصرار كبير مف قبؿ الشعكب كالحككمات عمى األخذ بعيف االعتبار مكضكع حقكؽ 
اإلنساف كأساس لممحاكمة بعد الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف، إال أف ىذه األخيرة عرفت العديد 

 . مف النقائص التي انعكست عمى طبيعة األحكاـ كالقرارات الصادرة عنيا
حقكؽ اإلنساف كاجو القضاء الجنائيالدكلي في مجاؿ حماية  التي تتحدياتاؿ: المطمب الثالث

                                                           
1
- Section 14 Individual criminal responsibility : « In accordance with the present 

regulation, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime 

within the jurisdiction of the panels if that person: 
 (a) commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through 

another person, regardless of whether that other person is criminally responsible; 

 (b) orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is 

attempted; 

 (c) for the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or 

otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the 

means for its commission; 

 (d) in any other way contributes to the commission or attempted commission of such a 

crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be 

intentional and shall either: » 
 .322سامية بكركبة، المرجع السابؽ، ص - 2
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 أف الحماية الجنائية لحقكؽ اإلنساف أمر ضركرم مف أجؿ تحقيؽ رفاىية اإلنساف اعتبارعمى 
 كاقتصادم كاجتماعيليا كزف سياسي التي خاصة تو اؿ عمى جميع مستكيات حياكازدىاره
 لجاف اىتماـ اإلنساف خرجت عف اإلطار الداخمي لمحمايةكأصبحت محؿ اىتمامات فإف كعالمي

 ىيئات القضائيةغير حككمية، إضافة إلى دكر اؿأخرل أممية كمكاثيؽ دكلية كمنظمات حككمية ك
 .الجنائية في تكريس ىذه الحماية

    كتعد المحاكـ القضائية الدكلية أك المدكلة آلية لممارسة الحماية الجنائية عف طريؽ متابعة 
مرتكبي ىذه الجرائـ الماسة بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية مف جية، كالميددة لمسمـ كاألمف 

الدكلييف مف جية أخرل، إال أف ىذه الييئات قد تكاجو تحديات أثناء ممارستيا لنشاطيا القضائي مما 
 . قد يؤثر عمى مسار العدالة الجنائية الدكلية التي تعتبر كسيمة لتحقيؽ الحماية الجنائية

 السياسية  االعتبارات: الفرع األكؿ
ف كاف ذلؾ يمس  يأخذ مصطمح االعتبارات السياسية عدة أكجو في مجاؿ الممارسة العممية، خاصة كا 
بمجاؿ العبلقات الدكلية كحقكؽ اإلنساف، التي تعد مف المبادئ المحضكرة التي ال يمكف المساس بيا، 
كمف أجؿ البحث أكثر عف حقيقة االعتبار السياسي كأثره عمى مجاؿ الحماية نركز عمى أىـ النقاط 

 .الحساسة التي تعرقؿ نشاط المحاكـ الجنائية أثناء ممارستيا لمياميا الحمائية
 المكقؼ األمريكي المناىض لممحكمة الجنائية الدكلية: أكال

أصبح مكضكع حقكؽ اإلنساف كسيمة قانكنية تستعمميا الدكؿ الكبرل في فرض سيطرتيا عمى أم 
 التي أصبحت االنتياكات المعايير التي يتـ التعامؿ بيا مع بازدكاجيةإقميـ أك دكلة، ىذا الكضع أدل 

يتحكـ في أصبح تقع عمى حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، كمف تـ فإف منطؽ القكة ىك الذم 
السياسة العالمية كالعبلقات الدكلية، لذا نجد أف القكل العظمى غالبا ما تككف المحدد األكؿ لشكؿ 

 المثالية كالشرعية األخذبعيف االعتبارالقانكف الدكلي كمعايير تطبيقو بشكؿ يتماشى كمصالحيا دكف 
.  1الدكلية كحقكؽ اإلنساف

 مكضكع حقكؽ اإلنساف استغمت كتعتبر الكاليات المتحدة األمريكية مف بيف الدكؿ الكبرل التي 
 كتأكد ذلؾ مف خبلؿ رفضيا القاطع المصادقة عمى النظاـ ،قيؽ مصالحيا السياسية كالعسكريةحلت

 معتمدة في ذلؾ عمى مجمس األمف ، القانكنيةةمتابعاؿاألساسي لممحكمة الجنائية الدكلية خكفا مف 
                                                           

 ص  مبدأ التدخؿ الدكلي اإلنساني في إطار المسؤكلية الدكلية، أطركحة دكتكراه، جامعة كىراف،كىيبة العربي،- 1
237 .
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 مف النظاـ 16الذم تتصؼ قراراتو باإللزامية كالقكة القانكنية الدكلية، فبادرت إلى تفعيؿ نص المادة 
األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لحماية األفراد المشاركيف في عمميات منظمة تابعة لؤلمـ المتحدة 

 .كمنعيـ مف المتابعة القضائية أماـ المحكمة
 مبدئيا بشأف ىاكرغـ تحقؽ،14221 كأصدر القرار رقـ  الكاليات المتحدةكقد تبنى مجمس األمف مساعي

عدـ خضكع األفراد التابعيف ليا لممتابعة قامت بتمديد الحصانة المنصكص عمييا في القرار رقـ 
تـ ،الذم  شير إضافية رغـ المعارضة الدكلية ليذا القرار12، لمدة 2002 الصادر بتاريخ 1422
. 20032 المؤرخ في 1487صادر عف مجمس األمف رقـ اؿقرار اؿ بمكجب قتجديد

 إال أنو كرغـ كؿ الجيكد التي تبدليا الكاليات المتحدة األمريكية مف أجؿ تعطيؿ ممارسة المحكمة 
 الجسيمة الكاقعة عمى حقكؽ اإلنساف قامت لبلنتياكاتالجنائية الدكلية لمياميا في مجاؿ كضع حد 

 الضغط اإلفبلت مف العقاب تحت سمطة اتفاقيات الثنائية عرفت باسـ االتفاقياتبإبراـ العديد مف 
كاإلكراه مع العديد مف دكؿ العالـ مستعممة نفكذىا االقتصادم كالسياسي ككزنيا في عضكية ىيئة 

 .3األمـ المتحدة كما تممكو مف حؽ الفيتك

                                                           
 12/07/2002بتاريخ  1422عف مجمس األمف الدكلي رقـ الصادر قرار نص اؿ-1

إعطاء حصانة دائمة ضد تحقيؽ المحكمة الجنائية الدكلية المنشأة حديثا :" عمىS/RES/S/1422/2002رقـ كثيقة
 جرائـ إبادة جماعية بارتكابفي التيـ المنسكبة إلى مكاطني الدكؿ غير المصادقة عمى قانكف ركما األساسي المتيميف 

كجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ حرب أثناء مشاركتيـ في عمميات أنشأتيا األمـ المتحدة أك أقرتيا أك مقاضاة مثؿ ىؤالء 
. األشخاص

 مع فحكل المادة مف نظاـ ركما األساسي عدـ مباشرة اتساقاكما تضمف القرار طمب مف المحكمة الجنائية الدكلية 
 في أية قضية تشمؿ مسؤكليف أك مكظفيف حالييف 1/6/2002 مف اعتبارا شير 12 إجراءات المقاضاة لمدة كتحقيؽ أ

 تابعيف لدكلة مساىمة ليست طرفا في نظاـ ركما األساسي فيما يتصؿ بأم عمؿ أك إغفاؿ يتعمؽ بالعمميات سابقيفأك 
. التي تنشؤىا األمـ المتحدة أك تأذف بيا إال إذا قر مجمس األمف خبلؼ ذلؾ

 19/14/2016: االطبلع تاريخ https://documents-dds-ny.un.org: المكقع اإللكتركني-
:  جمسة رقـS/RES/1487 كثيقة رقـ 12/06/2003 المؤرخ في 1487ينص القرار الصادر عف مجمس األمف - 2

 مف نظاـ ركما األساسي أف تمتنع المحكمة الجنائية الدكلية لمدة 16يطمب إتساقا مع أحكاـ المادة :" ... عمى7472
 عف بدء أك مباشرة أية إجراءات لمتحقيؽ أك المقاضاة في حالة إثارة أم 2006إثني عشر شيرا إعتبارا مف جكاف 

قضية تشمؿ مسؤكليف أك مكظفيف حالييف أك سابقيف تابعيف لدكلة مساىمة ليست طرفا في نظاـ ركما األساسي فيما 
يتصؿ بأم عمؿ أك إغفاؿ يتعمؽ بالعمميات التي تنشؤىا األمـ المتحدة أك تأذف بيا إال إذا قرر المجمس ما يخالؼ 

 ".    ذلؾ
حككمة تيمكر الشرقية، إسرائيؿ، :  ثنائية مع الكاليات المتحدة األمريكيةاتفاقياتمف بيف الحككمات التي أبرمت - 3

. ركمانيا، كطاجكستاف

https://documents-dds-ny.un.org/
https://documents-dds-ny.un.org/
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 الثنائية إلى منع الدكؿ المتفقة معيا االتفاقياتكيعكد دافع الكاليات المتحدة األمريكية مف إبراـ ىذه 
 إجراءات باتخاذالجنائي الدكلي مع كجكد شرط يمـز الدكلة الطرؼ فييا قضاء مف المجكء إلى اؿ

 ارتكبكه كبالتالي تعد نكع مف الحصانة مف العقاب عما ،التحقيؽ أك المحاكمة إزاء ىؤالء األشخاص
.   1 المحكمة الجنائية الدكليةاختصاصمف جرائـ تدخؿ في 

 سمطة مجمس األمف عمى المحكمة الجنائية الدكلية: ثانيا
   يمتمؾ مجمس األمف سمطات كبيرة ليا تأثير عمى ميمة المحكمة الجنائية الدكلية في مجاؿ تحقيؽ 

 :العدالة الجنائية كمف بيف السمطات التي ليا فعالية عمى عمؿ المحكمة ما يمي
 اإلحػالػة * أ

    يعد مجمس األمف مف بيف األجيزة الرئيسية التابعة لؤلمـ المتحدة تتمخص ميامو طبقا لمفصؿ 
السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة في الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كنظرا لتشكيمة المجمس التي 

 .تغمب عمييا الدكؿ الكبرل المسيطرة التي ليا حؽ الفيتك قد أثر كثيرا في تحديد مسار عممو
   كنظرا لطبيعة قانكف القكة أعطت الدكؿ الكبرل لمجمس األمف صبلحيات كبيرة ليا تأثير عمى 

مسار العدالة الجنائية، منيا صبلحية اإلحالة التي تـ التطرؽ إلييا كآلية مف آليات ممارسة المحكمة 
 .  2الختصاصيا كصبلحيتو في إرجاء أك كقؼ نشاط المحكمة اتجاه أم قضية

                                                                                                                                                                             

. 110، ص المرجع السابؽعمي يكسؼ شكرم، -
 مف soma الميماتاتفاؽكنظاـ sofa القكات اتفاؽ المبرمة مع الكاليات المتحدة مثؿ نظاـ االتفاقياتتعتبر - 1

 الثنائية أك المتعددة األطراؼ التي تحدد الكضع القانكني ألفراد القكات المسمحة كالمكظفيف المدنييف التابعيف االتفاقيات
لدكلة أك مجمكعة مف الدكؿ أك لمنظمة دكلية عمى إقميـ دكلة ثالثة كتعقد بيف ىذه األخيرة التي يطمؽ عمييا الدكلة 

 كىي تنظـ عادة دخكؿ كخركج المكظفيف كالعسكرييف االتفاقيةالمضيفة أك الجية المرسمة التي ينتمي إلييا األفراد محؿ 
 الجمركية كالضريبية ليؤالء األفراد اإلعفاءات، كاالتصاؿاألجانب في الدكلة المضيفة، حرية التنقؿ، كسائؿ النقؿ 

 السبلح كالمركبات الخاصة بالدكؿ كاستخداـ المباس العسكرم الخاص استعماؿكعائبلتيـ كما تنص عمى مدل إمكانية 
جمكؿ جنيدم، - سكرات الخاصة أك خارجيا باإلضافة إلى الكالية القضائية المدنية كالجزائيةعالمرسمة سكاء داخؿ الـ
.    149المرجع السابؽ، ص 

2
ثبلثة أثار مكضكع اإلحالة مف مجمس األمف طبقا لمفصؿ السابع خبلفا كبير بيف الدكؿ في مؤتمر كرما فظيرت - 

 ألف ربط المحكمة بمجمس األمف اختصاصيايرفض أـ يمعب مجمس األمف أم دكر في ممارسة المحكمة :*اتجاىات
خراجيا مف االعتباراتيعني تغميب  .  القانكنياإلطار السياسية كا 

يدعك إلى أف يككف لممجمس دكر كبير في كؿ ما يعرض عمى المحكمة كىك مكقؼ الدكؿ التي تممؾ سمطة كاسعة * 
 التي 13 عمى ما جاءت بو المادة استقر تكفيقي يعطي لممجمس بعض الصبلحيات فقط، إال أف الرأم اتجاه.* عميو

أعطت حؽ تحريؾ الدعكل كاإلحالة إلى المحكمة لثبلث جيات، فمنح السمطة لممجمس ليا جانبيف إيجابي يتمثؿ في 
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 مف النظاـ األساسي أعفت مجمس األمف مف القيكد المفركضة عمى 2 فقرة 12    كما أف المادة 
األطراؼ التي ليا حؽ إثارة الدعكل أماـ المحكمة، كالمتمثمة في ارتكاب جريمة مف قبؿ أحد مكاطني 

 .1دكلة طرؼ أك عمى إقميـ تمؾ الدكلة، ألنو يتصرؼ طبقا لمفصؿ السابع مف الميثاؽ
    كعميو يتضح أف سمطة اإلحالة الممنكحة لمجمس األمف قد يككف ليا تأثيرات سمبية عمى عمؿ 
المحكمة الجنائية الدكلية فيما يتعمؽ بشركط اإلحالة التي قد تصطدـ بمبدأ االختصاص التكميمي 
لممحكمة كذلؾ مف خبلؿ سمب المحاكـ الكطنية الختصاصيا األصيؿ بالنظر في الجرائـ المرتكبة 

بصفة أكلية، ألف القضاء الجنائي الكطني ىك صاحب االختصاص األصيؿ لمنظر في الجرائـ 
 . الدكلية

يقاؼ عمؿ المحكمة* ب  تعميؽ كا 
 سمطة إرجاء التحقيؽ كالمقاضاة 16 منح النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بمكجب المادة 

في أم قضية لمجمس األمف مستندا في ذلؾ عمى مبدأ الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف مما قد 
يؤثر عمى استقبللية المحكمة كفعاليتيا في ممارسة اختصاصيا، إال أف سمطة مجمس األمف بإرجاء 

 .2التحقيؽ أك المقاضاة يجد أساسو في االعتبارات السياسية
 جاءت مبيمة كغامضة في تحديد صبلحية الكقؼ أك اإلرجاء، بغض النظر عف أم 16    فالمادة 

مرحمة تككف عمييا الدعكل التي تنظرىا المحكمة مما يؤثر عمى األدلة كالشيكد كمف تـ التأثير سمبيا 
 .3عمى مجريات التحقيؽ كالمحاكمة إذا ما تمت

   كما أف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أعطى لمدكؿ األعضاء الدائميف في مجمس 
مف أجؿ حماية مكاطنييـ كحمفائيـ مف خبلؿ عدـ محاكمتيـ " الفيتك"األمف الحؽ في استخداـ حؽ 

أماـ المحكمة الجنائية، مما يجعؿ المحكمة تعتمد عمى مبدأ االنتقائية أثناء ممارسة مياميا القضائية 
 .عمى حساب العدالة الجنائية الدكلية

                                                                                                                                                                             

تكثيؼ دكر المجمس في المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كاألخر سمبي يتمثؿ في أف قرار اإلحالة يتطمب مكافقة 
.  المحكمةاختصاص جرائـ تدخؿ في ارتكبتاألعضاء الخمسة مما يجعميا بعيدة كؿ البعد عف أم مساءلة إذا ما 

 .93خالد بف عبد اهلل آؿ خميؼ الغامدم، المرجع السابؽ، ص - 
1

 .45محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 

2
 . كما يمييا134عبد القادر يكبي، المرجع السابؽ، ص - 

 .98خالد بف عبد اهلل آؿ خميؼ الغامدم، المرجع السابؽ، ص - 3
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 يطمب فيو مف المحكمة طبقا لنص 1422 قرار رقـ 12/07/2002كما أصدر مجمس األمف في 
 مف نظاـ ركما بكقؼ إجراءات التحقيؽ كالمقاضاة في الدعاكل المتعمقة بالمكظفيف 16المادة 

السابقيف أك األشخاص الحالييف المنتميف لمدكؿ المشتركة في عمميات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ إذا 
، إال 01/06/2002 شير تبدأ مف 12كانت تمؾ الدكؿ ليست بأعضاء في نظاـ ركما كذلؾ لمدة 

إذا قرر المجمس عكس ذلؾ، كتـ تجديد ىذا القرار الذم كرس الحصانة القضائية لقكات حفظ السبلـ 
 .14871 بمكجب القرار رقـ 2003في سنة 

يبلحظ مف خبلؿ القراريف الصادريف عف مجمس األمف أنو كاف تحت ضغط كتيديد مف الكاليات 
المتحدة االمريكية بممارستيا لحؽ الفيتك ضد أم قرار يمس قكاتيا المتكاجدة في البكسنة كاليرسؾ 

بأف الكاليات :"  بقكلو30/06/2002يـك " جكف نيقرك بكنتي"حيث صرح سفير الكاليات المتحدة 
المتحدة األمريكية ستستعمؿ بكؿ أسؼ حؽ الفيتك، كذكر بأف الكاليات المتحدة قد ساىمت ك الزالت 
تساىـ في حفظ السبلـ كاألمف في منطقة البمقاف كفي مناطؽ أخرل، لكف ال نقبؿ أف يتعرض أفرادنا 
لمخاطر إضافية ناتجة لمتابعة سياسية أماـ محكمة ال تقبؿ الكاليات المتحدة اختصاصيا القضائي 

 . 2"عمى مكظفييا فمع كؿ مسؤكلياتنا الشاممة نحف دائما ىدؼ خاص
بتكقيع قانكف خاص مف " جكرج بكش"كمف جية أخرل قاـ رئيس الكاليات المتحدة األمريكية األسبؽ 

تحـر عمى :" كالذم جاء في إحدل فقراتو (ASPA)اجؿ حماية األمريكييف العاممييف بالخدمة العسكرية
األجيزة كالييئات األمريكية التعاكف مع المحكمة الجنائية الدكلية كأخرل تحد مف مشاركة القكات 

                                                           
1

:  عمى12/06/2002 المنعقدة في 5472 الصادر عف مجمس األمف في جمستو رقـ 1422تضمف القرار رقـ - 
: إذ يتصرؼ مجمس األمف بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة..."

 اعتبارا شير 12 مف نظاـ ركما األساسي أف تمتنع المحكمة الجنائية لمدة 16 مع أحكاـ المادة اتساقاأف يطمب * 
 عف بدء مباشرة أية إجراءات لمتحقيؽ أك المقاضاة في حالة إثارة أم قضية تشمؿ مسؤكليف أك 01/06/2002مف 

 تابعيف لدكلة مساىمة ليست طرفا في نظاـ ركما األساسي، فيما يتصؿ بأم عمؿ أك إغفاؿ سابقيفمكظفيف حالييف أك 
. يتعمؽ بالعمميات التي تنشؤىا األمـ المتحدة أك تأذف بيا، إال إذا قرر مجمس األمف ما يخالؼ ذلؾ

 شير 12 مف كؿ سنة لفترة 1/7 أعبله بنفس الشركط كذلؾ في 1 تمديد الطمب المبيف في فقرة التزامويعرب عف * 
.  الحاجة إلى ذلؾاستمرتجديدة طالما 

.  الدكليةالتزاماتياكمع 1 أية إجراءات تتنافى مع الفقرة تتخذيقرر أنو عمى الدكؿ األعضاء أال *
". يقرر أف يبقي المسألة قيد نظره* 

 .161عبد القادر يكبي، المرجع السابؽ، ص - 2



 
 

479 
 

األمريكية في عمميات األمـ المتحدة المتعمقة بحفظ السبلـ، باإلضافة إلى فقرة تتعمؽ بحرماف الدكؿ 
 .1"األعضاء بالمحكمة مف المعكنة العسكرية األمريكية

    ما يمكف استخبلصو أنو عمى الرغـ مف استعماؿ مجمس األمف لصبلحياتو في حفظ السمـ كاألمف 
الدكلييف بالضغط كالتدخؿ في صبلحيات المحكمة الجنائية الدكلية، إال أف االعتبارات السياسية تظير 
بشكؿ كاضح خاصة مف طرؼ الكاليات المتحدة األمريكية، األمر الذم يفقده المصداقية في القرارات 

التي يصدرىا باعتباره حامي لمسبلـ العالمي، مما يؤثر عمى عمؿ المحكمة الجنائية كآلية يعكؿ عمييا 
 . في تكفير الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف

 الطبيعة االنتقائية لمجرائـ المحالة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية* ج
عمى اعتبار أف مجمس األمف ىك الييئة المكمفة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف كلو حؽ متابعة 

المجرميف عما ارتكبكه مف جرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة كالتي تيدد السمـ العالمي، إال أف ذلؾ 
نما  يعكس حقيقة الكاقع الذم يظير انتياجو لمسياسة االنتقائية، كىذا ليس مرتبط بنشأة المحكمة كا 
تعكد جذكره إلى ما قبؿ ذلؾ، فكاف لو الدكر الفعاؿ في إنشاء المحاكـ الخاصة كيكغسبلفيا السابقة 

سرائيؿ  كركاندا كسيراليكف، في حيف يغظ البصر عف الجرائـ التي ترتكبيا الكاليات المتحدة األمريكية كا 
كالتي تعد حقيقة انتياؾ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيكالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، فمماذا ال ينشئ 

محاكـ لمقاضاتيـ، كيرجع ذلؾ ال محالة إلى كزف الدكؿ المييمنة عميو كالتي جعمت مف حقكؽ 
 . اإلنساف كرقة لمعبكر إلى كؿ منطقة تجد فييا مبتغاىا تحقيقا ألىدافيا السياسية

    فالسياسة الدكلية الجائرة التي تتخذ مف التطبيؽ االنتقائي لقكاعد القانكف الدكلي الجنائي سيؿ 
 الذم 2015تكغؿ ىذه الدكؿ كيظير ذلؾ في قانكف حماية أفراد القكات المسمحة األمريكية في سنة 

أعطى ليـ صبلحية ارتكاب الجرائـ دكف معاقبة مف أم جية قضائية حتى كلك كانت المحكمة 
ال يكجد تحت ىذا العنكاف ما :" ما يمي02/07/2002الدكلية، حيث جاء في القرار الصادر في 

يحظر عمى الكاليات المتحدة تقديـ المساعدة لمجيكد الدكلية الرامية إلى تقديـ صداـ حسيف كسمكبكداف 
ميمكسكفيتش كأسامة بف الدف كغيرىـ مف أفراد القاعدة كزعماء الجياد اإلسبلمي كالرعايا األجانب 

 . 2"اآلخريف المتيميف بارتكاب جرائـ اإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب لمعدالة
 اإلشكاالت المتعمقة باالختصاص: الفرع الثاني

                                                           
1

. 143محمد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية، المرجع السابؽ، ص - 
 .106خالد بف عبد اهلل آؿ خميؼ الغامدم، المرجع السابؽ، ص - 2
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   يعتبر االختصاص المنيج القانكني الذم مف خبللو يمكف لممحكمة أف تنظر أم قضية تثار عمييا 
 .إال أف ىذا االختصاص قد تعترضو بعض اإلشكاالت القانكنية أك االتفاقية

 أكلكية القضاء الجنائي الكطني عمى القضاء الجنائي الدكلي:أكال
 مف نظاـ ركما األساسي عمى الحاالت التي ال يمكف لمقضاء الجنائي الدكلي 17    نصت المادة 

 :النظر في الجرائـ الدكلية، كمف تـ ال تككف مقبكلة أمامو كتتمثؿ ىذه الحاالت فيما يمي
إذا كانت دكلة مف الدكؿ ليا كالية عمى الدعكل تجرم تحقيؽ أك محاكمة في ىذه الدعكل ما لـ *

تكف الدكلة غير راغبة في االضطبلع بالتحقيؽ أك المقاضاة أك غير قادرة عمى ذلؾ، كيستذؿ عمى 
 :عدـ رغبة الدكلة في إجراء التحقيؽ أك المحاكمة إذا تكافرت كاحدة أك أكثر مف األمكر التالية

إذا جرل االضطبلع باإلجراءات أك يجرل االضطبلع بيا أك جرل اتخاذ القرار الكطني بغرض - 
حماية الشخص المعنكم مف المسؤكلية الجنائية عف جرائـ داخمة في اختصاص المحكمة عمى النحك 

 . مف النظاـ األساسي5المشار إليو في المادة 
إذا كاف قد حدث تأخير ال مبرر لو في اتخاذ اإلجراءات بما يتعارض في ىذه الظركؼ مع نية - 

 .تقديـ الشخص المعني لمعدالة
لـ تباشر اإلجراءات أك ال تجرل مباشرتيا بشكؿ مستقؿ أك نزيو، أك باشرت أك تجرل مباشرتيا - 

 .عمى نحك ال يتفؽ في ىذه الظركؼ مع نية تقديـ الشخص المعني لمعدالة
   تظير ىذه الحاالت عدـ رغبة القضاء الجنائي الكطني في محاكمة الشخص المسؤكؿ عف ارتكاب 
الجرائـ التي تشكؿ خطكرة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كلعؿ ىذه الرغبة ناتجة عف عدـ قدرة الدكلة 
صاحبة االختصاص في مباشرة التحقيؽ أك المحاكمة لعدـ قادرتيا بسبب انييار كمي أك جكىرم 
لنظاميا الكطني، أك بسبب عدـ تكافرىا اإلمكانيات المادية كالقانكنية مف أجؿ إحضار المتيـ أك 

الحصكؿ عمى األدلة كالشيادات الضركرية، أك عدـ قدرتيا لسبب آخر عمى االضطبلع بإجراءاتيا 
 . 1، مما يؤكؿ االختصاص لمقضاء الجنائي الدكلي17 مف المادة 3طبقا لمفقرة 

 عدـ تمكيف المحكمة مف ممارسة اختصاصيا بجريمة العدكاف: ثانيا
     تعد جريمة العدكاف كما سبؽ اإلشارة إلييا مف أخطر الجرائـ التي أصبحت تيدد مجتمعاليـك 

كرغـ خطكرتيا إال أف اختصاص المحكمة فييا مرىكف بمكافقة الدكؿ الكبرل، خاصة كأف تعريفيا لقي 
 منو ممارسة االختصاص معتمد عمى 5تعارض بيف الدكؿ، كاعتبر نظاـ ركما طبقا لنص المادة 

                                                           
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية17المادة - 1
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، خاصة كأنو مف شركط ىذه الجريمة كجكد مؤتمر 1231-121صدكر حكـ كفقا لممادتيف 
 سنكات مف نفاذ النظاـ األساسي، إال أف التعديؿ 8 أم بعد 2010استعراضي كالذم عقد بالفعؿ في 

لـ يمنح لممدعي العاـ سمطة الخكض في إجراءات التحقيؽ إال بعد تأكد مجمس األمف مف كجكد طمب 
ك 15 أشير كفقا لئلجراءات الكاردة في المادة 6إذف مف الشعبة التمييدية لممحكمة الجنائية إال بعد 

 . 2 16أال يككف مجمس األمف قد قرر خبلؼ ذلؾ طبقا لممادة
 1 مكرر15مف خبلؿ اإلجراءات المستحدثة في نظاـ ركما األساسي خاصة في نص المادة 

، نجدىا قد أعطت سمطة مباشرة التحقيؽ في جرائـ العدكاف إلى المدعي العاـ شرط مكافقة 2كمكرر
مجمس األمف الذم تييمف عميو الدكؿ الكبرل، كمف تـ فإف االعتبارات السياسية ال زالت تمثؿ العثرة 

 .الكحيدة أماـ المحكمة الجنائية الدكلية في ممارسة اختصاصيا
 

 تحديد اختصاص المحكمة في الجرائـ المرتكبة بعد نفاذ نظاـ ركما األساسي: ثالثا
   انطبلقا مف مبدأ عدـ تقادـ الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية تضمنت 

ليس لممحكمة اختصاص إال فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ترتكب :"  مف النظاـ األساسي عمى11المادة 
 .بعد بدء نفاذ ىذا النظاـ األساسي

إذا أصبحت دكلة مف الدكؿ طرفا في ىذا النظاـ األساسي بعد بدء نفاده، ال يجكز لممحكمة أف -
تمارس اختصاصيا إال فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ترتكب بعد بدء نفاذ ىذا النظاـ بالنسبة لتمؾ الدكلة 

 ". 12 مف المادة 3ما لـ تكف الدكلة قد أصدرت إعبلنا بمكجب الفقرة 
 إف اختصاص المحكمة بمكجب المادة أعبله يقتصر عمى الجرائـ التي تككف مرتكبة بعد بدء نفاذ 
ف كانت أشد خطكرة فإنيا تخرج مف اختصاص المحكمة ما داـ زمف  النظاـ األساسي أما الجرائـ كا 
فبلت  ارتكابيا كاف قبؿ نفاذ ىذا النظاـ، كيعد إدراج ىذا الشرط عثرة كبيرة أماـ المحكمة الجنائية كا 

                                                           
 سبع سنكات عمى بدء نفاد ىذا النظاـ األساسي يعقد انقضاءبعد :"  مف النظاـ األساسي عمى123تنص المادة - 1

 لمدكؿ األطراؼ لمنظر في أية تعديبلت عمى ىذا النظاـ األساسي كيجكز استعراضيااألميف العاـ لؤلمـ المتحدة مؤتمرا 
 دكف أف يقتصر عمييا، كيككف ىذا المؤتمر مفتكحا لممشاركيف 5أف يشمؿ االستعراض قائمة الجرائـ الكاردة في المادة 

". في جمعية الدكؿ األطراؼ كبنفس الشركط
2

.  مكرر مف تعديؿ نظاـ ركما األساسي15المادة - 
 .http://www.icc-cpi-int/nr: المكقع اإللكتركني- 
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المجرميف مف العقاب، خاصة كأف المدنييف المتضرريف مف ىذه الجرائـ عمقكا أماال كبيرة مف اجؿ 
 .1إنصافيـ أماـ قضاء جنائي دائـ كمستقؿ، إال أف خيبة أمميـ تنامت بإدراج ىذا البند

 حؽ الدكؿ في رفض اختصاص المحكمة الجنائية فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب: رابعا
 مف 1بالرغـ مف أحكاـ الفقرة :" عمى 124 نص النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية في المادة 

 يجكز لمدكلة عندما تصبح طرفا في ىذا النظاـ األساسي أف تعمف عدـ قبكليا اختصاص 12المادة 
المحكمة لمدة سبع سنكات مف بدء سرياف ىذا النظاـ األساسي عمييا، كذلؾ فيما يتعمؽ بفئة الجرائـ 

 لدل حصكؿ ادعاء بأف مكاطنيف مف تمؾ الدكلة قد ارتكبكا جريمة مف تمؾ 8المشار إلييا في المادة 
الجرائـ، أك أف الجريمة قد ارتكبت في إقميميا كيمكف في أم كقت سحب اإلعبلف الصادر بمكجب 

ىذه المادة كيعاد النظر في أحكاـ ىذه المادة في المؤتمر االستعراضي الذم يعقد كفقا لممادة 
123/1"2 . 

    مف خبلؿ تحميؿ نص المادة أعبله يتضح أف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أجاز 
لمدكلة التي تصبح طرفا فييا أف تعمف عدـ قبكليا اختصاص المحكمة بنظر جرائـ الحرب لمدة سبع 

سنكات مف بدء سرياف ىذا النظاـ، كمف تـ يمكف المجكء إلى اإلحالة مف قبؿ مجمس األمف طبقا 
لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، إال أف ىذا الحؽ مرتبط ىك اآلخر بإرادات الدكؿ الدائميف 
في المجمس الذيف يممككف حؽ الفيتك حيث يمكنيـ االعتراض عمى اإلحالة مما ال يبيح مباشرة أم 
تحقيؽ تمقائي في القضية، كأماـ ىذا الفراغ القانكني يصبح االختصاصي العالمي ضركرة لمكافحة 

 .اإلفبلت مف العقاب
   كمف تـ فإف مبدأ االختصاص العالمي يعتمد عمى التعاكف القضائي المفترض بيف النظـ القانكنية 

 .3الداخمية التي تعمف أىميتيا في ممارسة إجراءات المحاكمة بيف الدكؿ

                                                           
1

. 113خالد بف عبد اهلل آؿ خميؼ الغامدم، المرجع السابؽ، ص - 
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية124نص المادة - 2
 مف 80، الدكرة السابعة كستكف، البند 14/12/2012 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في اتخذتوأكد قرار الذم - 3

النظاـ األساسي :"  عمى أف.A/RES/67/93-P.3:جدكؿ األعماؿ، بناء عمى تقرير المجنة السادسة، كثيقة رقـ
 كبأف نظاـ ركما ، دكلي بمكجب القانكف اإلنساني الدكليباىتماـلممحكمة الجنائية يشمؿ أخطر الجرائـ التي تحظى 

األساسي يبيف في الكقت الذم يذكر فيو بأف مف كاجب كؿ دكلة أف تمارس كاليتيا القضائية الجنائية عمى المسؤكليف 
تصميـ المجتمع الدكلي عمى كضع حد إلفبلت مرتكبي ىذه الجرائـ مف العقاب كمف تـ اإلسياـ ، ىذه الجرائـارتكابعف 

".  في منعيا
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 عدـ تقنينالعديد مف الجرائـ ضمف اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية: خامسا
   إف التطكر الذم كصؿ إليو المجتمع الدكلي كاالكتشافات الخطيرة التي تمكف مف كصكليا كما 

عرفتو كسائؿ الدمار كاألسمحة النككية كالبيكلكجية مف تطكر التي أصبحت تكاكب التكنكلكجيا، إال أف 
 منو، أما 5نظاـ ركما األساسي ال زاؿ محتفظ باختصاص المحكمة بالجرائـ المحددة في المادة 

 . 1تزاؿ حبر عمى كرؽ بالنسبة لجريمة العدكاف فبل
فرغـ االنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف كالنزاعات المسمحة الداخمية التي انتشرت بقكة في عصرنا 
الحالي كاستفحاؿ جرائـ اإلرىاب عمى نطاؽ كاسع ككذا جرائـ اإلتجار الغير مشركع بالمخدرات التي 

أصبحت تمثؿ جرائـ الساعة، إال أف الدكؿ المتقدمة رفضت إدخاؿ ىذا النكع ضمف الجرائـ التي 
تختص بيا المحكمة الجنائية الدكلية، كلعؿ سبب ذلؾ يرجع إما إلى صعكبة تحديد ىذه الجرائـ كعدـ 

ما العتبارات سياسية  .2احتكائيا كمف تـ منح سمطة نظرىا إلى القضاء الجنائي الكطني كا 
  كحصانة رؤساءىا سيادة الدكؿ: لثالفرع الثا

كانت كال تزاؿ السيادة مف أكبر التحديات التي كاجيت إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية ذلؾ أف الدكؿ 
اعتبرت أف إنشاء قضاء جنائي دكلي يعد انتياؾ لسيادتيا، إال أف ىذا المفيـك زاؿ بشكؿ تدريجي 

 .لتصطدـ المحكمة مرة أخرل بالسيادة في مجاؿ محاكمة المجرميف أك تنفيذ األحكاـ بحقيـ
  كلمسألتي السيادة كالحصانة أثر كبير في عزكؼ العديد مف الدكؿ عمى االنضماـ كالمصادقة عمى 
نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، األمر الذم أخر دخكؿ ىذا األخير حيز التنفيذ كمف 

أىـ األسباب التي تستند عمييا الدكؿ الغير أطراؼ في النظاـ لتجنب اختصاص المحكمة لذلؾ سكؼ 
نتناكؿ مسألتي السيادة كالحصانة كأحد العراقيؿ التي تكاجو المحاكـ الجنائية أثناء ممارستيا لمياميا 

 :القضائية كتفصيؿ ذلؾ فيما يمي
 مشكمة السيادة: أكال

                                                           
1

 المحكمة بجرائـ األسمحة النككية كالبيكلكجية أك اختصاص مف نظاـ ركما األساسي خاليا مف 8جاء نص المادة - 
الكيمياكية كاأللغاـ المضادة لؤلشخاص كأسمحة الميزر ألف الدكؿ الكبرل ال تزاؿ تتمسؾ بفكرة عدـ كجكد قاعدة في 

.  مثؿ ىذه األسمحةاستعماؿالقانكف الدكلي تحظر 
 .93باية سكاكني، المرجع السابؽ، ص - 

 مف قائمة جرائـ الحرب رغـ المطالبات استبعدت الخطيرة التي أصبح المجتمع الدكلي يعيشيا االنتياكاتإف - 2
الكاردة مف المنظمات الغير حككمية، فترحيؿ أسرل الحرب أك المدنييف إلى أكطانيـ أك اليجمات العشكائية التي 

.    التي ترتكب أثناء النزاعات المسمحة الداخمية لـ تجـر في النظاـ األساسيكاالنتياكاتأصبحت تصيب المدنييف 
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 عف أية سمطة أجنبية كينتج كاستقبللياسمطة الدكلة العميا عمى رعاياىا :"    تعرؼ السيادة عمى أنيا
عف ىذا أف يككف لمدكلة كامؿ الحرية في تنظيـ سمطاتيا التشريعية كاإلدارية كالقضائية كليا أيضا كؿ 

. 1"الحرية في تبادؿ العبلقات مع غيرىا في العمؿ عمى أساس مف المساكاة الكاممة بينيا
السمطة التي تنبع عف سائر السمطات األخرل منيا :"  عمى أنيا"أبك زيد فيمي"   كيعرفيا األستاذ 

. 2"كىي ال تنبع عف أم منيا ألنيا أصيمة
مرادفا لمسيادة السياسية كتعتبر كصفا مف أكصاؼ :"  فيرل أف السمطة"يحي الجمؿ"أما األستاذ 

 في نطاقيف متمايزيف فيستعمؿ استعماؿالسمطة لمداللة عمى عدـ كجكد سمطة أعمى منيا كأنو يمكف 
ير السيادة في عب تكاستعماؿيير السمطة السياسية في نطاؽ القانكف الدستكرم كالعبلقات السياسية عت

.   3"نطاؽ القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية
حكـ في تريؼ يتضح أف سيادة الدكلة ىي كاليتيا عمى إقميميا مف خبلؿ اؿامف خبلؿ ىذه التع

 عمى جميع األفعاؿ الصادرة مف كعمى إقميميا كأم االختصاص فتصبح صاحبة الثبلثسمطاتيا 
. مساس بذلؾ يعتبر مساسا بسيادتيا

 بمتابعة كاختصاصياكلعؿ مبدأ الكالية القضائية لمدكلة عمى كؿ ما يرتكب عمى إقميميا مف جرائـ 
مرتكبي ىذه األفعاؿ كتطبيؽ قانكنيا الداخمي عمييممستبعدة في ذلؾ تطبيؽ أم قانكف أجنبي يعد مف 

 إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية كجياز اعتبرأىـ مظاىر السيادة الكطنية لمدكلة، مف ىذا المنطمؽ 
 ارتكبكاقضائي عالمي يعمك أم جياز كطني يختص بمتابعة المجرمينميما كانت جنسياتيـ متى 

 األمر الذم جعؿ العديد مف الدكؿ تحجـ ، نكع مف المساس بسيادة الدكؿاختصاصياجرائـ تدخؿ في 
.    4 لمنظاـ األساسي لتعارضو مع مبدأ السيادةانضمامياعف 

   فتخكؼ الدكؿ مف تسمط المحكمة الجنائية الدكلية عمى سيادتيا اإلقميمية نابع مف النصكص التي 
 التي تجيز لممحكمة عقد جمساتيا خارج مقرىا عندما 3 فقرة 3يحتكييا النظاـ األساسي خاصة المكاد 

. 5 الدكؿ نكع مف التدخؿ في سيادتيا الكطنيةالذياعتبرتوترل ذلؾ مناسبا األمر
                                                           

. 90، ص  المرجع السابؽبف عامر التكنسي، قانكف المجتمع الدكلي المعاصر،- 1
.  241 ص المرجع السابؽ،أحمد سي عمي، التدخؿ اإلنساني بيف القانكف الدكلي اإلنساني كالممارسة، - 2
لخضر رابحي، التدخؿ الدكلي بيت الشرعية الدكلية كمبدأ سيادة الدكلة، أطركحة دكتكراه، جامعة تممساف، سنة - 3

. 214، ص 2015
. 141المرجع السابؽ، صخالد بف عبد اهلل آؿ خميؼ الغامدم، - 4
.  مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية3 فقرة 3المادة - 5



 
 

485 
 

مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية يعطي صبلحيات كاسعة 1 فقرة 45   كما أف المادة 
لممدعي العاـ كحؽ مباشرة التحقيؽ في الجرائـ التي تككف كاقعة عمى إقميـ الدكلة كجمع األدلة 

. 1 المتيميف كالشيكد كغيرىا مف اإلجراءات التي تقع فكؽ الدكلة المعنية بذلؾكاستجكاب
 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية سمطة التحرم 17 المادة منحت  فضبل عف ذلؾ 

 كفي ىذا المجاؿ يككف لممحكمة حؽ سحب الدعكل ،"بالتحقيؽ كالمقاضاةاالضطبلعرغبة الدكؿ في "
التي تنظرىا محكمة الدكلة التي كقع عمى إقميميا الفعؿ الذم يعتبر جريمة كمنحو إلى المحكمة 

. 2الجنائية الدكلية متى تراءل ليا عدـ جدية المحكمة الكطنية في المسألة التي تنظرىا
كعميو فإف تمديد سمطات المدعي العاـ في مباشرة اإلجراءات مف أجؿ البحث كالتحرم يجعؿ الدكؿ 

.  متخكفة مف طغياف ىذه المبادئ عمى السيادة اإلقميمية لمدكلة محؿ الفعؿ المرتكب
 السيادة مف بيف المعكقات التي تصطدـ بممارسة الحماية بصفة عامة، ذلؾ ألف اعتبرت لذلؾ 

المحكمة الجنائية الدكلية كآلية قضائية تسعى إلى تجسيد حقكؽ اإلنساف متطمبة في ذلؾ تكافر 
كالبحث عف األدلة، سماع الشيكد، إلقاء )التعاكف الدكلي مف اجؿ مباشرة اإلجراءات القانكنية 

 كغالبا ما تتنحى الدكؿ عف كاجبيا في مجاؿ التعاكف بسبب الكضع الداخمي كاألمني ليا ،(القبض
يتـ رفض طمب المحكمة في ىذا الجانب، كعميو فإف كجكد نصكص قانكنية تحث عمى كجكب ؼ

 اختصاصياالتعاكف في ىذا المجاؿ يؤكد عمى خشية الدكؿ مف تدخؿ المحكمة الجنائية الدكلية في 
.  3الداخمي

 إال أنو كحسب رأينا فإف منطؽ الدكؿ في تخكفيا عمى تدخؿ المحكمة الجنائية الدكلية في سيادتيا 
الجنائية أكد  النظاـ األساسي لممحكمة ،خاصة كأفالداخمية ال مبرر لو مف الناحية القانكنية كالتطبيقية

عمى مبدأ االختصاص التكميمي لممحكمة الجنائية ماداـ أف القانكف الكطني لمدكلة التي كقع عمى 
إقميميا االنتياؾ ينص عمى تجريـ مثؿ ىذه األفعاؿ الماسة بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ألف 

 .األكلكية لمقضاء الكطني

                                                           
تكفؿ الدكؿ األطراؼ إتاحة اإلجراءات البلزمة بمكجب :"  مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى88نصت المادة - 1

 ".قكانينيا الكطنية لتحقيؽ جميع أشكاؿ القانكف المنصكص عمييا في ىذا الباب
 589 ص،المرجع السابؽأحمد كافي، - 2
. 105-104، ص المرجع السابؽعبد القادر يكبي، - 3
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    مف جية أخرل فإف اختصاص القضاء الجنائي الدكلي، ال ينعقد ماداـ القضاء الكطني قادر 
 17كراغب في مباشرة التزاماتو القانكنية الدكلية، إال في الحاالت المنصكص عمييا بمكجب المادة 
مف نظاـ ركما، التي تتحدد في انييار النظاـ القضائي الكطني أك رفض ىذا األخير محاكمة 

 .المتيميف الذيف ارتكبكا جرائـ دكلية أك في حاؿ فشمو
   مف تـ فإف ىدؼ القضاء الجنائي الدكلي ىك رغبتو في القضاء عمى الجريمة بكافة أنكاعيا كحث 

 الذيف تعتبر أفعاليـ خطرا عمى األمف كالسمـ ،تعاكف في سبيؿ القبض عمى المتيميفالدكؿ عمى اؿ
الدكلييف، كما أف التعاكف المفترض بيف الدكؿ كالمحكمة قائـ عمى مبدأ الرضائية في تنفيذ إلتزاماتيا 

 .كتقديـ المساعدة القضائية
 الدكؿ كمسؤكلييا رؤساء حصانة :ثانيا

عضاء أثمي الدكؿ كـالدكلية كقكاعد القانكف الدكلي لـاالتفاقاتيقصد بالحصانة اإلعفاءات التي أقرتيا 
 كرؤساء البعثات الدبمكماسية، كتتنكع الحصانة إلى الحرمة ،البرلمانات الكطنية كالمنظمات الدكلية

.  1 كاإلعفاء مف القضاء الجنائي،الشخصية، اإلعفاء مف الشيادة أماـ المحاكـ
    كقد مر نظاـ المسؤكلية الجنائية الدكلية لرؤساء الدكؿ كمسؤكلييا بجممة مف التطكرات تعكد إلى 

المكقعة بيف الدكؿ الحميفة كبيف ألمانيا بتاريخ " فارسام"نياية الحرب العالمية األكلى بتكقيع معاىدة 
 منيا عمى تقرير مبدأ المسؤكلية الجزائية لرؤساء الدكؿ أماـ 227 كقد نصت المادة28/06/1919

ند عفالجيكد الدكلية مف أجؿ تأكيد مسؤكلية الرؤساء كدكم الحصانة الدكلية لـ تقؼ ة، المحاكـ الدكلي
حد إبراـ معاىدة فارسام بؿ تأكدت بقكة في محاكمات نكرمبكرغ التي نصت كبصراحة عمى مبدأ 

 بالحصانات أماـ المحاكـ االعتداد مع عدـ ،المسؤكلية الفردية لرؤساء الدكؿ كالمسؤكليف كالقادة
 .الدكلية

األفراد ىـ الذيف يرتكبكف الجرائـ التي يفرض :" كقد جاء في حيثيات الحكـ الصادر عنيا بقكليا
. 2"القانكف الدكلي عقابيا كليس الكيانات المجردة

 مف جرائـ ارتكبكه يكغسبلفيا السابقة دكر ىاـ في التأكيد عمى معاقبة المتيميف عما كمةكما كاف لمح
 المحاكـ اختصاص بغض النظر عف صفة مرتكبيا كدكف التمييز بيف ،حرب كجرائـ ضد اإلنسانية

                                                           
.  106، ص المرجع السابؽعبد السبلـ دحماني، - 1
إلياس صاـ، المركز الجزائي لرئيس الدكلة في القانكف الدكلي كفي القانكف الدستكرم، أطركحة دكتكراه جامعة تيزم - 2

. 75، ص 2013كزك، 
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قيا عمى أف الصفة الرسمية لمشخص ال تعفيو مف العقاب كتعد محاكمات االكطنية كالدكلية كنص ميث
.  1أكبر إنجاز كتأكيد ليذا المبدأ" ميمكسكفيتشسمكبكداف "

الممارسات الدكلية برىنت كبقكة عمى مدل تطبيؽ ىذا المبدأ عمى الكاقع خاصة مع إنشاء المحاكـ ؼ
 بيف منظمة األمـ المتحدة كالدكلة التي كقعت الجرائـ الدكلية عمى إقميميا  المدكلة،باتفاؽائيةفالج
ائية مختمطة بيف قضاء كطني كقضاء دكلي، ىذا ف إلى عدالة جانتقاالمما يشكؿ " المحاكـ المختمطة"

 شكؿ نكع مف تنازؿ الدكؿ عف حصانتيا القضائية الجزائية التي يستفيد منيا أعكانيا االتفاقيالطابع 
، فالدفع بالحصانة يعتبر دفع مكضكعي ىدفو التيرب مف المسؤكلية الجنائية 2طبقا لمقانكف الدكلي

.  3الدكلية عف الجرائـ المرتكبة
 بالصفة الرسمية أك حصانة االعتداد دكر كبير في تفعيؿ مبدأ عدـ لمقضاء الجنائي الدكليكما كاف 

 مف النظاـ األساسي 25الرؤساء لمتيرب مف مسؤكلياتيـ الجنائية، كتأكد ذلؾ مف خبلؿ نص المادة 
 المحكمة يتحدد مف خبلؿ الجرائـ المرتكبة مف قبؿ األشخاص اختصاص عمى أف ،لممحكمة

.  4 مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية28-27 المكاد  عميوأكدتىك ما الطبيعييف بصفة فردية، ك
 االعتدادفي التأكيد عمى مبدأ عدـ  القضاء الجنائي الدكلي  إال أنو رغـ الجيكد الدكلية كدكر

ق عدة ج إال أف تفعيؿ ذلؾ عمى أرض الكاقع كا، لمتحمؿ مف المسؤكلية الجنائيةقضائيةبالحصانة اؿ
 ترجع إلى ضعؼ النصكص القانكنية المرتبطة ،صعكبات تتنكع بيف صعكبات سياسية كأخرل قانكنية

، كتعارض تشريعات الدكؿ الداخمية مع نصكص النظاـ األساسي جيةبمكضكع الحصانة مف 
لممحكمة خاصة في جانب حصانات رؤساء الدكؿ كالحككمات، كما يعكد السبب إلى عجز النظاـ 

                                                           
. 111-110، ص  نفسوعبد السبلـ دحماني، المرجع- 1
 إلى استنادا بؿ اتفاقيالخاصة عمى التأكيد عمى أف المحكمة لـ تنشأ عمى أساس " سيراليكف"أمر قضاة محكمة - 2

حيث تمسؾ دفاع الرئيس " ليبيريا"أحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة أثناء النظر في قضية رئيس 
بالحصانة القضائية الجزائية التي يستفيد منيا الرئيس طبقا لمقانكف الدكلي مستندا في ذلؾ إلى أف محمة سيراليكف 

 حصانات الرئيس ، غير أف المحكمة رفضت ذلؾ عمى التزاماحتراـليست محكمة دكلية بؿ محكمة داخمية يقع عمييا 
أساس أف محكمة سيراليكف ليست محكمة مختمطة كطنية بؿ أنيا محكمة مختمطة دكلية كمف تـ يمكنيا المبادرة 

. بإجراءات المتابعة الجزائية ضد رئيس الدكلة
نصر الديف بكسماحة، حقكؽ ضحايا الجرائـ الدكلية عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي، دار الفكر الجامعي - 3

 .114، ص 2008ط اإلسكندرية، 
 . لممحكمة الجنائية الدكلية مف نظاـ ركما األساسي27المادة - 4
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األساسي لممحكمة عمى إلزاـ الدكؿ غير األطراؼ في النظاـ بالتعاكف مع المحكمة في مجاؿ تسميـ 
.    1المجرميف لممحكمة رغـ تحقؽ اختصاصيا

 االعتدادمف خبلؿ نصكص كمكاد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية يتضح أف مبدأ عدـ  ؼ
بالحصانات كالمراكز ال يككف إال عمى مكاطني الدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي األمر الذم 
. يشكؿ عائقا أماـ ممارسة المحكمة الجنائية الدكلية لمياميا في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف جنائيا

 كحتى يفقد ىذا المبدأ مصداقيتو بصكرة أكثر سعت الكاليات المتحدة األمريكية إلى بدؿ جيكدىا مف 
.  عمى المحكمة الجنائية الدكليةىا ثنائية تقضي بعدـ تسميـ رعاياىا أك قادتاتفاقاتاجؿ عقد 

   كأماـ ىذا الكضع فإف رؤساء الدكؿ كممثمييا قد يتيربكف مف المسؤكلية الجنائية الدكلية عما 
 األمر الذم يخؿ  صارخة لحقكؽ اإلنساف كاليككنكف عرضة لممحاكمةكانتياكات مف جرائـ ارتكبكه

 .بمبدأ المسؤكلية الجنائية الفردية كاإلفبلت مف العقاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ال يجكز لممحكمة أف تكجو طمب تقديـ أك مساعدة يقتضي مف :" مف النظاـ األساسي عمى98/1تنص المادة - 1

 بمكجب القانكف الدكلي فيما يتعمؽ بحصانات التزاماتياالدكلة المكجو إلييا الطمب أف تتصرؼ عمى نحك يتنافى مع 
الدكلة اك الحصانة الدبمكماسية لشخص أك ممتمكات تابعة لدكلة ثالثة ما لـ تستطع المحكمة أف تحصؿ أكال عمى 

 ". تعاكف تمؾ الدكلة الثالثة مف أجؿ التنازؿ عف الحصانة
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 الخاتمة
دكلية أصبحت مف بيف سمات مجتمع اليكـ، كلعؿ ذلؾ اؿ إف ظاىرة النزاعات المسمحة الدكلية كغير 

عف احتكاء ىذه الظاىرة بشكؿ يتناسب مع حجـ ىذه النزاعات راجع إلى عجز المجتمع الدكلي 
المسمحة خاصة الداخمية منيا التي انتشرت بشكؿ كبير في اآلكنة األخيرة مما قد يؤثر عمى كضعية 

 .حقكؽ اإلنساف خبلؿ ىذه المرحمة

   كقد كاف القضاء الجنائي الدكلي مف بيف اآلليات التي اعتمدتيا المجمكعة الدكلية في تكفير 
الحماية لحقكؽ اإلنساف منذ محاكمات نكرمبكرغ كطككيك إلى محكمة يكغسبلفيا السابقة كركاندا كما 
أضافتو ىذه المحاكـ مف مبادئ قانكنية جد ىامة في مجاؿ تطكير القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف 

 .الجنائي الدكلي
   إال أف ىذه المحاكمات ارتبطت بمعطيات زمنية محددة قد ال تتناسب مع طبيعة االنتياكات 

الصارخة لحقكؽ اإلنساف التي تعرؼ تطكرا رىيبا، خاصة كأف ىذه المحاكـ تتميز بالطبيعة المؤقتة 
األمر الذم دفع بالدكؿ إلى ضركرة إيجاد آلية جنائية أخرل تتصؼ بالديمكمة، كتجسد ذلؾ في ميثاؽ 

النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الذم أخذ عمى عاتقو ميمة محاكمة جميع األشخاص 
المسؤكليف عف االنتياكات الجسيمة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف 

 .بصفة عامة
    كقد استطاعت المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة أف تحقؽ نكعا مف الحماية الجنائية لحقكؽ 

اإلنساف مف خبلؿ اإلجراءات التي قامت بيا في مجاؿ التحقيؽ في الجرائـ التي ارتكبت في أقاليـ 
مختمفة كدارفكر كالككنغك الديمقراطية كأكغندا كغيرىا مف المناطؽ التي عرفت نزاعات مسمحة داخمية 

لتنتيي بمحاكمة المسؤكليف عف ذلؾ، إضافة إلى مساىماتيا في خمؽ محاكـ مدكلة كؿ ذلؾ ىدفو 
كضع حد لكؿ الممارسات الماسة باإلنساف كحرياتو األساسية التي أكدت عييا المكاثيؽ كاالتفاقيات 

 .الدكلية
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   إال أف ىذه األخيرة تمقت العديد مف العقبات أثناء ممارستيا لمياميا القضائية كالمتمثمة في تدخؿ 
مجمس األمف في قراراتيا التي تتناسب كمتطمبات الدكؿ الكبرل ذات النفكذ السياسي كاالقتصادم 
جعميا تتجاىؿ في أحياف كثيرة حقيقة الكضعية التي تعيشيا حقكؽ اإلنساف في مناطؽ أخرل مف 
العالـ كفمسطيف مثبل التي شيدت كال تزاؿ تشيد انتياكات جد صارخة لحقكؽ اإلنساف كالتي ال 

تستطيع المحكمة الجنائية الدكلية محاكمة المسؤكليف عنيا، مما يجعميا تتصؼ باالنتقائية في مساءلة 
المنتيكيف ليذه الحقكؽ، إال أنو كرغـ كؿ ىذه العقبات إال أف حقكؽ اإلنساف أصبحت مف بيف 

 .اإلىتمامات التي تأخذىا المجمكعة الدكلية بعيف االعتبار قبؿ اتخاذ أم قرار
 كعميو كمف خبلؿ دراسة مكضكع الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف أثناء فترة النزاعات 

 :المسمحة خرجنا بمجمكعة مف النتائج نمخصيا في النقاط التالية
صعكبة تكييؼ النزاعات المسمحة بما يتكافؽ مع قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كمف تـ عدـ القدرة -

 . عمى تحديد نطاؽ تطبيؽ القانكف الكاجب التطبيؽ عمى ىذه النزاعات
عدـ كفاية النصكص القانكنية الخاصة بالنزاعات المسمحة غير الدكلية كمف تـ عدـ تكفير الحماية - 

 .البلزمة لمضحايا
تغاظي المجتمع الدكلي عف حقيقة الكضعية التي تعرفيا حقكؽ اإلنساف في المناطؽ التي تعرؼ - 

 .نزاعات مسمحة
 .  االفتقار إلى قكاعد قانكنية دكلية جديدة تتناسب مع األكضاع كالمتغيرات الدكلية الراىنة- 
عدـ استقبللية المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة في ممارسة مياميا القضائية المتعمقة بمحاكمة - 

 .  مرتكبي االنتياكات الصارخة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
تيرب العديد مف الدكؿ لبلنضماـ إلى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الذم يعتبر بمثابة - 

اآللية القضائية لتفعيؿ الحماية مف جية ككسيمة لمحد مف اإلفبلت مف العقاب خكفا مف التعدم عمى 
 .سيادتيا أك تيربا مف مساءلة حكاميا إذا ما ارتكبكا أفعاؿ تيدد سبلمة اإلنسانية

بالرغـ مف االنتقادات التي تعرضت ليا المحاكـ المؤقتة إال أنيا استطاعت أف تجسد فكرة - 
المسؤكلية الجنائية الفردية لرؤساء الدكؿ كقادتيا عما ارتكبكه مف جرائـ في حؽ البشرية كبالتالي 

 .إحالتيـ عمى العدالة
بالرغـ مف كؿ المجيكدات الدكلية في مجاؿ تكفير الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف أثناء - 

النزاعات المسمحة إال أف ىذه الحقكؽ ال تزاؿ تشيد انتياكات صارخة تقشعر ليا األبداف في مناطؽ 
مختمفة مف العالـ، كسبب ذلؾ راجع إلى فشؿ المنظكمة الدكلية في مكاجية كاحتكاء ىذه النزاعات 

التي تعدت حدكد الدكلة الكاحدة كأصبحت نزاعات عابرة لمحدكد، األمر الذم ينبئ بخطر تكغؿ ىذه 
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التنظيمات المجيكلة التي تشكؿ تيديد لمسمـ كاألمف كاإلنسانية عمى حد السكاء عمى أكسع نطاؽ 
 .ممكف

 المقترحات
 .ضركرة إنشاء ىيئة دكلية تيتـ بتصنيؼ النزاعات المسمحة بما يتكافؽ كالمستجدات الراىنة-
تفعيؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف في فترتي السمـ كالحرب كتكفير الحماية الممكنة لضحايا ىذه - 

 .النزاعات عمى اختبلؼ أشكاليا
إيجاد حمكؿ كفيمة الحتكاء ظاىرة النزاعات المسمحة المستحدثة كالتي تعرؼ انتشار كاسع في - 

المجتمع الدكلي بصفة عامة كالمجتمعات العربية بصفة خاصة كالتي أصبحت تشكؿ تيديد كبير 
لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية مف خبلؿ عمميات التقتيؿ كالتنكيؿ العمني كاستعماليا ألحدث 

 .الكسائؿ المتطكرة لمقضاء عميو
تفعيؿ اآلليات الكقائية مف أجؿ الحد مف االنتياكات الكاقعة عمى حقكؽ اإلنساف كتكفير المساعدة - 

 .اإلنسانية ليؤالء الضحايا
 .إعطاء أىمية أكبر لمنزاعات المسمحة الداخمية عف طريؽ خمؽ قكاعد قانكنية خاصة بيـ- 
تحجيـ دكر مجمس األمف في عبلقتو بالمحكمة الجنائية الدكلية حتى ال تطغى االعتبارات السياسية - 

 . عمى عمؿ المحكمة الجنائية الدكلية
تعاكف الحككمات الكطنية في مجاؿ تسميـ مرتكبي الجرائـ الدكلية الخطيرة التي تؤثر عمى حقكؽ - 

 .اإلنساف كتيدد السمـ كاألمف الدكلييف
تفعيؿ تطبيؽ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية خاصة فيما يتعمؽ بجريمة العدكاف التي -

 .أصبحت تشكؿ ىاجس أماـ تقدـ المحكمة الجنائية لممارسة اختصاصاتيا المتعمقة بيذه الجريمة
تكسيع نطاؽ اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ليشمؿ الجرائـ الخطيرة التي أصبحت تشكؿ - 

 .إلخ...مصدر خطر لممجتمع الدكلي كجرائـ اإلرىاب كالجرائـ العابرة لمحدكد
حث المنظمات الدكلية المتخصصة في استكماؿ دكرىا الكقائي في مجاؿ حماية الممتمكات الثقافية -

 .التي تعتبر جزء مف تاريخ اإلنساف كالذم يتعرض لبلنتياكات أثناء النزاعات المسمحة
إعطاء دكر ميـ لممنظمات غير الحككمية خبلؿ مرحمة النزاعات المسمحة مع سف قكاعد قانكنية - 

 .تضمف ليـ الحماية كعدـ إستيدافيـ
إعطاء دفع أكبر لحماية البيئة الطبيعية التي تعتبر الضحية الصامتة اتجاه ما تستعممو األطراؼ - 

المتنازعة مف أسمحة فتاكة كمكاد كيماكية أثناء فترة النزاعات المسمحة مما يجعميا تؤثر عمى حياة 
 .اإلنساف بصفة مباشرة



 
 

492 
 

نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف كحمايتيا بيف أكساط المجتمعات عمى اختبلؼ ديانتيا كتكجياتيا - 
 .السياسية ألف ىذه األخيرة مرتبطة كجكدا كعدما بضماف السمـ كاألمف الدكلييف

حث رؤساء الدكؿ كحككماتيا كقادتيا عمى التريث قبؿ اتخاذ أم قرار لمدخكؿ في أم نزاع مسمح - 
 . الذم لو تأثير عمى حياة اإلنسانية، كأخذ العبر مف الحركب السابقة التي زاؿ التاريخ يذكر مآسييا
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1986 .
  الجزائر في القانكف الدكلي المعاصر، ديكاف المطبكعات الجامعية،دراسات عمر سعد اهلل، *

2004 .
 .2002، دار المجدالكم، عماف، "كثائؽ كآراء" عمر سعد اهلل، القانكف الدكلي اإلنساني *
، ديكاف المطبكعات الجامعية عمر إسماعيؿ سعد اهلل، مدخؿ في القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف* 

 .1993الجزائر، طبعة 
عمر إسماعيؿ سعد اهلل، تدكيف كتطكير القانكف الدكلي اإلنساني، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت *

1997 .
، دار "مبادئو كقكاعده المكضكعية كاإلجرائية"عصاـ عبد الفتاح مطر، القانكف الجنائي الدكلي *

. 2008الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
عباس ىشاـ السعدم، مسؤكلية الفرد الجنائية عف الجريمة الدكلية، دار المطبكعات الجامعية * 

. 2002اإلسكندرية، 
عبد العزيز العشاكم، أبحاث في القانكف الدكلي الجنائي، الجزء الثاني، دار ىكمة لمطباعة كالنشر *

. 2006 الطبعة األكلى، الجزائر،كالتكزيع،
، دار الجامعة الجديدة "األسباب كالتداعيات"عمر عبد الحفيظ شناف، نزاعات الدكؿ الداخمية *

 .2015اإلسكندرية، 
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عدناف السيد حسف، نظرية العبلقات الدكلية، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع لبناف *
2010. 

. 2010عمي أبك ىاني كعبد العزيز العشاكم، القانكف الدكلي اإلنساني، دار الخمدكنية، الجزائر *
. 2009عبد الكريـ عكض الخميفة، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دار الجامعة الجديدة، مصر *
دراسة في ظؿ أحكاـ القانكف "عبد الكريـ عكض الخميفة، تسكية المنازعات الدكلية بالكسائؿ السممية*

. 2015  مصر،، دار الجامعة الجديدة،"الدكلي
عبد الكريـ عكض خميفة، القانكف الدكلي اإلنساني مع اإلشارة إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية دار *

 .2001مصر،الجامعة الجديدة، 
عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي أىـ الجرائـ الدكلية، منشكرات حمب الحقكقية *

. 2002لبناف، 
عمي محمد الدباس كعمي عمياف أبك زيد، حقكؽ اإلنساف كحرياتو كدكر شرعية اإلجراءات الشرطية *

دراسة تحميمية لتحقيؽ التكازف بيف حقكؽ اإلنساف كحرياتو كامف المجتمع تشريعا كفقيا "في تعزيزىا 
 .2009  األردف،، دار التفافة لمنشر كالتكزيع،"قضاءاك
عمار مساعدم، مبدأ المساكاة كحماية حقكؽ اإلنساف في أحكاـ القرآف كمكاد اإلعبلف، دار *

 . دكف ذكر سنة الطبع،الخمدكنية،الجزائر
عبد الصمد صالح بقريف، حماية المرأة أثناء النزاعات المسمحة، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية *

2015. 
، ديكاف "معاقبة مرتكبي الجرائـ ضد اإلنسانية" عبد القادر بقيرات، العدالة الدكلية الجنائية *

 2007المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
عبد القادر بقيرات،مفيـك الجرائـ ضد اإلنسانية عمى ضكء القانكف الدكلي الجنائي كالقكانيف * 

. 2011الكطنية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر ،
افة ثؽ، دار اؿ"حقكؽ اإلنساف "عبد الكريـ عمكاف، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ،الكتاب الثالث * 

. 2015كالتكزيع،األردف،لمنشر 
دار " اآلليات كالمحتكيات"عبد العزيز قادرم، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعبلقات الدكلية*

.  2008ىكمة الجزائر،
عبد الغني عبد الحميد محمكد، حماية ضحايا النزعات المسمحة في القانكف الدكلي اإلنساني * 

 .كالشريعة اإلسبلمية، مقاؿ مف كتاب دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني
 .2003عمر الصدكؽ، دراسة في مصادر حقكؽ اإلنساف، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر،*
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. 2001عمي يكسؼ، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف * 
" دراسة معمقة في القانكف الجنائي الدكلي"عبد الفتاح بيكمي الحجازم، المحكمة الجنائية الدكلية *

. 2004دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية 
  مصر عبد الفتاح البيكمي، القكاعد األساسية في نظاـ محكمة الجزاء، دار الكتب القانكنية،*

2008 .
عباسية العسرم، حقكؽ المرأة كالطفؿ في القانكف الدكلي اإلنساني،دار اليدل لمطباعة كالنشر * 

. 2006الجزائر، كالتكزيع، 
عمي يكسؼ شكرم، القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف *

2008. 
عبد اهلل سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، ديكاف المطبكعات الجامعية *

 .1992الجزائر، 
فراس زىير جعفر الحسيني، الحماية الدكلية لممكارد المياه كالمنشآت المائية أثناء النزاعات المسمحة، *

 2009  لبناف،منشكرات الحمبي الحقكقية،
فاركؽ محمد صادؽ األعرجي، القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الجرائـ أماـ المحكمة الجنائية الدكلية *
. 2016دراسة في نظاـ ركما األساسي، منشكرات زيف الحقكقية، لبناف، "
فييؿ جبار جبمي، ضمانات حقكؽ اإلنساف في مجتمعات مابعد النزاع، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع *

 .2014الرياض، 
كرار صالح الحمكدم، الحماية الدكلية لؤلطفاؿ كالنساء في النزاعات المسمحة، منشكرات زيف * 

 .2015 لبناف،
كامراف الصالحي، قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالتعامؿ الدكلي، مؤسسة مككرياني لمبحكث * 

 .2008كالنشر، 
الدار الكطنية لمدراسات كالنشر " دراسة قانكنية في عمـ النزاعات"كماؿ حماد، النزاعات الدكلية * 

. 1998كالتكزيع، لبناف، 
 النزاع المسمح كالقانكف الدكلي العاـ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ، كماؿ حماد*

.  1997بيركت،
. 2010، دار الثقافة، األردف، كاختصاصاتياليندة يشكم، المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة * 
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، "دراسة في القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الجنائي العاـ"محمد عادؿ محمد سعيد، التطيير العرقي *
. 2009دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

مالؾ منسي صالح الحسيني، الحماية الدكلية لؤلىداؼ المدنية دراسة في ضكء القانكف الدكلي *
 2016اإلنساني، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت، 

محمد نكر فرحات، تاريخ القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مف كتاب *
دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، تقديـ الدكتكر مفيد شياب، دار المستقبؿ العربي، القاىرة 

2002   .
تراؾ لمنشر ممصطفي أحمد أبك الخير، أزمات السكداف الداخمية كالقانكف الدكلي المعاصر، إ*

 .2006كالتكزيع، مصر، 
 الجسيمة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، دار الفكر االنتياكاتمريـ ناصرم، فعالية العقاب عمى *

. 2011الجامعي، اإلسكندرية، 
، دار قنديؿ لمنشر "الحريات األساسية " عبد اليادم، حقكؽ اإلنساف كحيدرأدىـمازف ليمك راضي *

. 2008 الرياض، كالتكزيع ،
محمد فتحي عثماف، حقكؽ اإلنساف بيف الشريعة اإلسبلمية كالفكر القانكني الغربي، دار الشركؽ، *

. 1982طبعة أكلى، مصر، 
مصطفى كامؿ شحاتة، االحتبلؿ الحربي كقكاعد القانكف الدكلي المعاصرة، الشركة الكطنية لمنشر *

. 1981كالتكزيع، الجزائر ،
لبناف  محمد أميف الميداني، النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ اإلنساني، منشكرات الحمبي الحقكقية *

. 2009الطبعة الثالثة، 
دراسة مقارنة لبعض مشكبلت "مينا محمد نصر كمعركؼ خمدكف الناجي، تسكية المنازعات الدكلية* 

. ، مكتبة غريب، القاىرة، دكف ذكر سنة النشر"الشرؽ األكسط
 2015 محمد سامي عبد الحميد، قانكف الحرب، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، *
 .2007محمد نصر مينا، إدارة األزمات كالككارث، المكتب الجامعي الحديث، مصر، * 
. 2014 مصر، ، أثناء النزاعات المسمحة، دار الجامعة الجديدةالصحفييفمبطكش الحاج، حماية * 
ميمكد بف عبد العزيز، حماية ضحايا النزاعات المسمحة في الفقو اإلسبلمي الدكلي كالقانكف الدكلي * 

.  2009اإلنساني، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
مسعد عبد الرحمف زيداف، تدخؿ األمـ المتحدة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدكلي دار * 

 .2008الكتب القانكنية، مصر، 
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قميميا، منشكرات معيد جنيؼ * محمد الصكفي، اآلليات الحككمية لحماية حقكؽ اإلنساف دكليا كا 
. 2014لحقكؽ اإلنساف، 

دار " الحقكؽ المحمية "محمد يكسؼ عمكاف كمحمد خميؿ المكسى، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف *
. 2009 األردف، افة لمنشر كالتكزيع،ثؽاؿ
، إعداد "دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني" محمد يكسؼ عمكاف، نشر القانكف الدكلي اإلنساني*

. 2000نخبة مف المتخصصيف كالخبراء، دار المستقبؿ العربي، القاىرة، 
محمد حمد العسبمي، المركز القانكني ألسرل الحرب في القانكف الدكلي اإلنساني، منشأة المعارؼ، *

. 2005اإلسكندرية، 
محمد حمد العسبمي، الجمعيات الكطنية لميبلؿ كالصميب األحمر كخدماتيا المحمية في القانكف * 

. 1996الدكلي اإلنساني، دكف ذكر دار النشر، ليبيا، 
مصادره كتطبيقاتو الكطنية كالدكلية، منشاة المعارؼ "محمد البشير الشافعي، قانكف حقكؽ اإلنساف * 

 .2004اإلسكندرية، 
محمد البشير الشافعي، القانكف الدكلي العاـ في السمـ كالحرب، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، * 

 .1989مصر، 
. 2005محمد فياد الشبللدة، القانكف الدكلي اإلنساني، منشأة تكزيع المعارؼ، اإلسكندرية، * 
 ةمنتصر سعيد حمكدة، حقكؽ اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة، دار الجامعة الجديدة، القاىر* 

2010 .
 .2009منتصر سعيد حمكدة، القانكف الدكلي المعاصر، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، * 
، دار الجامعة "النظرية العامة لمجريمة الدكلية"منتصر سعيد حمكدة، المحكمة الجنائية الدكلية* 

 .2006الجديدة، لمنشر اإلسكندرية، 
معمر بكزنادة،المنظمات اإلقميمية كنظاـ األمف الجماعي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر *

1992. 
محمكد شريؼ بسيكني، الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف، المجمد األكؿ، الكثائؽ العالمية دار *

. 2003 ، مصر، طبعةالشركؽ
 األسمحة، استخداـمحمكد شريؼ بسيكني، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني كالرقابة الدكلية عمى *

. 1999طبعة دكف ذكر دار النشر، 
، دار "التدخبلت كالثغرات كالغمكض"محمكد شريؼ بسيكني، اإلطار العرفي لمقانكف اإلنساني الدكلي*

. 2003المستقبؿ العربي، مصر، 
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محمكد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية نشأتيا كنظاميا األساسي مع دراسة لتاريخ لجاف *
. 2002التحقيؽ الدكلي كالمحاكـ الجنائية الدكلية السابقة، مطابع ركز اليكسؼ الجديدة، مصر 

 الكطني لمنظاـ اإلنفاذمدخؿ لدراسة أحاكـ كآليات "محمكد شريؼ بسيكني، المحكمة الجنائية الدكلية*
 .2004  مصر، دار الشركؽ،،األساسي

. 2005لبناف،محمد سامح عمرك، القانكف الدكلي آفاؽ كتحديات، منشكرات الحمبي الحقكقية، * 
نصر الديف بكسماحة، حقكؽ ضحايا الجرائـ الدكلية عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي، دار الفكر * 

. 2008الجامعي، اإلسكندرية، 
نكاؿ أحمد بسج، القانكف الدكلي اإلنساني كحماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة، * 

.  دكف ذكر السنة لبناف،منشكرات الحمبي الحقكقية،
نغـ إسحاؽ زيا، القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، دار المطبكعات * 

 .2009الجامعية، اإلسكندرية، 
نعيمة عميمر، النظرية العامة لمسؤكلية الدكلة في ضكء التقنيف الجديد، ديكاف المطبكعات *

. 2010الجزائر،الجامعية، 
ىشاـ محمد فريجة، القضاء الدكلي الجنائي كحقكؽ اإلنساف، دار الخمدكنية، لمنشر كالتكزيع *

2012. 
 .2010ىايؿ عبد المكلى طشطكش، مقدمة في العبلقات الدكلية، دكف ذكر دار النشر، طبعة * 
ىادم خضراكم، أبرز قضايا السياسة الدكلية المعاصرة مف خبلؿ المفاىيـ كالبنى، دار الكتب *

 .2002لبناف، الحديثة، 
يكسؼ حسف يكسؼ، المحاكمات الدكلية المعاصرة لمجرمي الحرب كالتطيير العرقي كجرائـ * 

.   2011مصر،اإلبادة، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية، 
 الرسائؿ كالمذكرات: ثانيا

 الرسائؿ* 1
رسالة إلياس صاـ، المركز الجزائي لرئيس الدكلة في القانكف الدكلي كفي القانكف الدستكرم، * 

. 2016دكتكراه، جامعة تيزم كزك، 
 دكتكراه، جامعة بسكرة، ،رسالةدكلية اؿبف عيسى زايد، التمييز بيف النزاعات المسمحة الدكلية كغير*

2017. 
ق تممساف، ا دكتكررسالةبمقاسـ مخمط، محاكمة مرتكبي جرائـ الحربأماـ المحكمة الجنائية الدكلية، *

2015 
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دراسة في المفيـك "، التدخؿ اإلنساني العسكرم في ظؿ األحادية القطبية رجماؿ منص*
 .2011جامعة باتنة ،،  دكتكراهرسالة"كالظاىرة

دراسة تطبيقية عف جرائـ الحرب "حساـ عبد الخالؽ شيخة، المسؤكلية كالعقاب عمى جرائـ الحرب * 
 .2001، أطركحة دكتكراه، جامعة القاىرة، "في البكسنة كاليرسؾ

خالد بف عبد اهلل الغامدم، معكقات تطبيؽ القانكف الدكلي الجنائي أماـ المحكمة الجنائية * 
 .2013 دكتكراه، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، رسالةالدكلية

 دكتكراه، جامعة تممساف، رسالةخالد ركشك، الضركرة العسكرية في نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني، * 
2013 .

 دكتكراه، رسالةرقية عكاشرية، حماية المدنييف كاألعياف المدنية في النزاعات المسمحة الغير دكلية، *
 .2001جامعة عيف الشمس، 

 دكتكراه، رسالةسامية بكركبة، معاقبة الجرائـ ضد اإلنسانية بيف القانكف الدكلي كالقانكف الداخمي، *
 .2016جامعة الجزائر، 

صبلح الديف بكدربالة، إستخداـ القكة في العبلقات الدكلية في إطار أحكاـ ميثاؽ األمـ * 
 .2010 دكتكراه، جامعة الجزائر، رسالةالمتحدة

 رسالةطيب بمخير، النظاـ القانكني لمسؤكلية الدكؿ في ظؿ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني، * 
 .2016دكتكراه، جامعة تممساف، 

 الدكتكراىجامعة رسالةعباسعبد االمير ابراىيـ العميرم، حماية حقكؽ االنساف في القانكنالدكلي،*
 .2011سانت كميمنس العالمية،

عبد العزيز العشاكم، جرائـ اإلبادة ضد الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة،رسالة دكتكراه، *
 1995جامعة الجزائر، 

عبد القادر يكبي، عبلقة مجمس األمف بالمحكمة الجنائية الدكلية، رسالة دكتكراه، جامعة كىراف *
2012. 

 دكتكراه رسالةعبلء ىاشـ حسيف، تحديد المسؤكلية كدكرىا في إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية، *
. 2014جامعة سانت كميمنتس العالمية، 

عبد السبلـ دحماني، التحديات الراىنة لممحكمة الجنائية الدكلية في ظؿ ىيمنة مجمس األمف *
 .2012دكتكراه، جامعة تيزم كزك، رسالة الدكلي،
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دراسة مقارنة بيف القانكف الدكلي اإلنساني "فريد تريكي، حماية ضحايا النزاعات الدكلية المسمحة*
 2014 دكتكراه، جامعة تيزم كزك، رسالةكالفقو اإلسبلمي، 

، " الداخميةاالضطراباتكالتكترات"فايزة مدافر، الحماية الدكلية لئلنساف في حاالت األزمات الداخمية *
. 2016 دكتكراه، جامعة الجزائر، رسالة

 دكتكراه، جامعة تيزم كزك، رسالةفاطمة دكاف، آثار النزاعات المسمحة عمى المعاىدات الدكلية، *
2016. 

 دكتكراه، جامعة تيزم رسالةساني، فكريـ خمفاف، دكر مجمس األمف في مجاؿ القانكف الدكلي اإل*
 2007كزك، 

 دكتكراه، جامعة رسالةلخضر رابحي، التدخؿ الدكلي بيف الشرعية الدكلية كمبدأ سيادة الدكلة، *
. 2015تممساف، 

محمد فيصؿ ساسي، حدكد تطبيؽ مبدأ التكامؿ عمى ضكء العبلقات القانكنية لممحكمة الجنائية *
 .2014 دكتكراه، جامعة تممساف، رسالةالدكلية، 

 دكتكراه، جامعة رسالةمحمد صالح ركاف، الجريمة الدكلية في القانكف الدكلي الجنائي، *
 . 2009قسنطينة

تكراه ؾ درسالة حقكؽ اإلنساف، التفاقياتمبركؾ الجنيدم، نظاـ الشكاكل كآلية لمتطبيؽ الدكلي *
 .2015جامعة بسكرة، 

 دكتكراه، جامعة رسالةمنى غبكلي، العدكاف بيف القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي الجنائي، * 
 .   2015باتنة، 

مصعب عبد المجيد الحرث إبراىيـ، آليات تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني كأثرىا عمى سيادة * 
 .2016 دكتكراه، جامعة الرباط الكطني، رسالةالدكؿ، 

 جامعة باتنة رسالةدكتكراه،نادية خمفو،آليات حماية حقكؽ اإلنساف في المنظكمة القانكنية الجزائرية،*
،2010 .
دكتكراه، جامعة الجزائر رسالة ساني في إفريقيا،فىشاـ فخار، ضمانات تنفيذ القانكف الدكلي اإل*

2015. 
 دكتكراه، جامعة رسالةكىيبة العربي، مبدأ التدخؿ الدكلي اإلنساني في إطار المسؤكلية الدكلية، *

. 2014كىراف، 
المذكرات  * 2
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أميرة خبابة، ضمانات حقكؽ اإلنساف في الدساتير الجزائرية،مذكرة ماجستير،جامعة اإلسكندرية *
2005. 

مذكرة ، دكر المحكمة الجنائية الدائمة في حماية حقكؽ اإلنساف مبندر بف تركي بف الحميدم العتيب*
. 2008جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، ماجستير، 

 ماجستير، جامعة مذكرةخديجة بركاني، حماية المدنييف في النزاعات المسمحة الغير دكلية، *
 .2008قسنطينة، 

 .2009ساعد عقكف، مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، * 
عمار جبابمة، مجاؿ تطبيؽ الحماية الدكلية لضحايا النزاعات المسمحة غير الدكلية، مذكرة * 

 .2009ماجستير، جامعة باتنة، 
فضيؿ ميديد، التنظيـ الدكلي لمنزاعات المسمحة الداخمية، مذكرة ماجستير، جامعة تممساف * 

2014. 
كاإلدارية، ة نعيمة عميمر، مركز حركات التحرر الكطني، مذكرة ماجستير، معيد العمـك القانكني* 

 .1984الجزائر، 

 البحكث كالمقاالت: ثالثا
 .19/05/1991، سنة 19المجمة الدكلية لمصميب األحمر، السنة الرابعة، العدد *
 حالة المقاكمة "أمينة أمحمدم بكزكينة، إشكالية الخمط بيف اإلرىاب الدكلي كالمقاكمة المسمحة *

.  2016، مجمة جامعة اإلسراء لمعمـك اإلنسانية، فمسطيف، العدد األكؿ، "الفمسطينية
أمؿ اليازجي، القانكف الدكلي اإلنساني كقانكف النزاعات المسمحة بيف النظرية كالكاقع، مجمة جامعة *

. 2004، العدد األكؿ، 20 كالقانكنية، المجمد االقتصاديةدمشؽ لمعمـك 
، كرقة بحثية "بيف كفاية النص كالحاجة إلى التعديؿ" أحمد إشراقية، تصنيؼ النزاعات المسمحة* 

مقدمة إلى المؤتمر المنعقد في جامعة العمـك التطبيقية الخاصة تحت عنكاف التطبيؽ األميف لمقانكف 
. 2016الدكلي اإلنساني، األردف 

بدر الديف محمد شبؿ، أركاف جريمة العدكاف في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، مجمة *
 .2015 ، سنة12المفكر، العدد 

دارة النزاع الدكلي، مجمة تكريت لمعمكـ القانكنية كالسياسية، العدد * خالدة دنكف، األمـ المتحدة كا 
 .2003التاسع، 

خمؼ رمضاف ببلؿ الجبكرم، السيادة في ظؿ االحتبلؿ، المجمة اإللكتركنية، مركز الدراسات * 
. 2007اإلقميمية، العدد السادس، 
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 .2010 ، سنة5رمزم حكحك، الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ اإلنساف، مجمة المفكر، العدد *
رمزم حكحك، الحدكد بيف اإٍلىاب الدكلي كحركات التحرر الكطني، مجمة المفكر، كمية الحقكؽ *

 .2004 كالعمـك السياسية، العدد الثالث، سنة
دكلية اؿركجيو بارتمز، التطكر التاريخي لمتقسيـ القانكني بيف النزاعات المسمحة الدكلية كغير *

 .2009، 873، العدد 91مختارات مف المجمة الدكلية لمصميب األحمر، المجمد 
قراءة في تجربة منظمة التحرير "رشاد تكاـ، التحرر الكطني كحؿ الصراع بالطرؽ السممية *

 .2011  تكنس،، معيد إبراىيـ أبك الغد لمدراسات الدكلية، جامعة بنزرت،"الفمسطينية
رشيد محمد العنزم، األىداؼ العسكرية المشركعة في القانكف الدكلي، مجمة الحقكؽ العدد الثالث، *

 .2007الككيت 
 ،" القانكف الدكلي اإلنسانيمقاؿ عف كتاب"صبلح الديف عامر، التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف *

 الطبعة الثالثةبعثة المجنة ،دليؿ التطبيؽ عمى الصعيد الكطني، إعداد نخبة مف المتخصصيف كالخبراء
. 2006  القاىرة،الدكلية لمصميب األحمر

عبد الكاحد محمد الفار، الجرائـ الدكلية كسمطة العقاب عمييا في ظؿ القانكف الدكلي، مجمة *
 .1999، 15الدراسات القانكنية، كمية الحقكؽ جامعة أسيكط مصر، العدد 

عبد المنعـ بف أحمد، المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف في ظؿ مياـ المجنة الدكلية لحقكؽ اإلنساف * 
. 2011 سنة ، الرابع العددالجزائر،كصبلحيات مجمس حقكؽ اإلنساف، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف،

 العدد  الجزائر،عبد الباسط محدة، تحديات نظاـ األمف الجماعي لؤلمـ المتحدة، مجمة المفكر،*
 .2006الثاني عشر سنة 

  العدد الثالث سنة الجزائر،ارم، المحكمة الجنائية الدكلية الخاصة بركاندا، مجمة المفكر،ستعادؿ ـ*
2004. 

 الطباعة كاإلنتاج بالمعيد العربي لحقكؽ كحدةعامر الزمالي، مدخؿ إلى القانكف الدكلي اإلنساني، *
 .1997اإلنساف كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر تكنس، 

عامر الزمالي، الفئات المحمية بمكجب قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كرقة عمؿ منشكرة في كتاب *
. 2000دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني، تقديـ مفيد شياب، دار المستقبؿ العربي، القاىرة 

 تحسيف الجيكش في الميداف ىؿ ميدت السبيؿ لمقانكف اتفاقيةعمر إسماعيؿ سعد اهلل، *
 .1993، 4 كالسياسية، العدد كاالقتصاديةاإلنسانيالمجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية 
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 في القانكف الدكلي العاـ دراسات كاستخداماتوعبد السبلـ أحمد ىماش، دراسة في مفيـك التدكيؿ *
 .2011،  الثاني، العدد38عمـك الشريعة كالقانكف، الجامعة األردنية، المجمد 

محمد يكسؼ عمكاف، إختصاص المحكمة الجنائية الدكلية، مجمة األمف كالقانكف، كمية *
 .2002العدد األكؿ،دبي،الشرطة

محمد لطفي كينة، مفيـك جريمة العدكاف في نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة، دفاتر السياسة *
. 2016، 14 العدد الجزائر،كالقانكف،

محمد يكسؼ عمكاف، مبدأ التمييز بيف المدنييف كالمقاتميف، مقاؿ مف كتاب المحكمة الجنائية الدكلية *
المجنة الدكلية "كتكسيع نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني ندكة تحت رعاية الدكتكر ىاني مرتضى 

 .2003دمشؽ، " لمصميب األحمر
 الدكلية القانكنيةالنصكص : رابعا

 اإلتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية* 1
 .1907-1899 الىام لسنتي اتفاقيات*

 .المتعمقة بقانكف أسرل الحرب1929اتفاقية جنيؼ لسنة * 
.  بمدينة ساف فرانسيسكك1945 جكاف26ميثاؽ األمـ المتحدة الصادر بتاريخ * 
 .1945النظاـ األساسي لممحكمة العسكرية الدكلية لنكرمبكرغ *
 .1946النظاـ األساسي لممحكمة العسكرية الدكلية لطككيك * 
.* 10/12/1948اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في *

 .09/12/1948إتفاقية منع اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا المؤرخة في 
 .1949إتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة * 
 .1954إتفاقية الىام لحماية الممتمكات الثقافية لسنة * 
 . 1966العيديف الدكلييف لمحقكؽ المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لسنة * 
 .1969إتفاقية فيانا لقانكف المعاىدات المؤرخة في * 
 المتعمقيف بحماية ضحايا النزاعات 1977البرتكككالف اإلضافياف الممحقاف إلتفاقيات جنيؼ لسنة *

 . المسمحة الدكلية كغير الدكلية
. 18/12/1979اتفاقية القضاء عمى جميع إشكاؿ التمييز ضد المرأة المؤرخة في * 
مفرطة الضرر أك عشكائية اعتبارىا األسمحة تقميدية معينة يمكف استعماؿ حظر أك تقييد اتفاقية* 

. 10/10/1980اآلثار المنعقدة بجنيؼ 
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 أك الميينة البلإنسانيةاتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك * 
 .10/12/1984المؤرخة في 

 المؤرخ في 44/25اتفاقية حقكؽ الطفؿ المعتمدة بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ * 
20/11/1989. 
 1993النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا السابقة * 
 .1994النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا * 
 لحماية الممتمكات 1954 الممحؽ التفاقية الىام لسنة 1999البرتكككؿ اإلضافي الثاني لسنة * 

 .أثناء النزاع المسمح
 .2010-1998النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة * 
 قرارات مجمس األمف كالجمعية العامة لألمـ المتحدة*2
، الجمسة رقـ 22 حكؿ إعبلف المجكء اإلقميمي، الدكرة 12/23قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة *

 .06/12/1967 المؤرخ في 1621
 .14/12/1974 المؤرخ في 3314قرار الجمعية العامة *
 .29/11/1990 المؤرخ في 678قرار مجمس األمف رقـ * 
 . المتعمؽ بالنزاع في ككسكفك13/08/1992 الصادر 770 قرار مجمس األمف *
 المتعمؽ بحالة النزاع في 3145، جمسة رقـ 03/12/1992 الصادر 794 قرار مجمس األمف رقـ *

. الصكماؿ
 .29/09/1993 المؤرخ في 868 قرار مجمس األمف رقـ *
 المتضمف إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية 22/02/1993 المؤرخ في 808قرار مجمس األمف رقـ * 

 .ليكغسبلفيا السابقة
. 1993 المؤرخ في 872قرار مجمس األمف رقـ * 
 . المتعمؽ بركاندا22/06/1994 الصادر 929 قرار مجمس األمف *
 . 25/06/2014 الصادر 2164 قرار مجمس األمف *
 :الكثائؽ الدكلية* 3
 .03/12/2004تقرير األميف العاـ عف حالة السكداف المؤرخ في * 
 .1593 إلى المحكمة الجنائية الدكلية عمبل بالقرار 15تقرير األميف العامرقـ * 
 .تقرير منظمة العفك الدكلية حكؿ حاالت االختفاء القسرم* 
 .2012تقرير منظمة العفك الدكلية حكؿ حالة حقكؽ اإلنساف في العالـ سنة * 
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 مكتب حقكؽ اإلنساف في بعثة 2014تقرير حكؿ حماية المدنييف في النزاع المسمح في العراؽ *
األمـ المتحدة لمساعدة العراؽ كمكتب حقكؽ اإلنساف في المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لحقكؽ 

. ساف في العراؽفاإل
 قرارات محكمة العدؿ الدكلية* 4
 حكؿ مشركعية التيديد باألسمحة النككية 08/07/1996فتكل محكمة العدؿ الدكلية الصادرة بتاريخ *

 .كاستخداماتيا
 اإلعالنات* 5
 .4/12/1986 المؤرخ في 128/41إعبلف الحؽ في التنمية، قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة،* 
 .25/07/1993إعبلف كبرنامج عمؿ فيينا المعتمد في المؤتمر الدكلي لحقكؽ اإلنساف المنعقدفي * 
إعبلف مبادئ القانكف الدكلي المتصمة بالعبلقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقا لميثاؽ األمـ * 

. 24/10/1970المتحدة الصادر بتاريخ 
إعبلف حماية جميع األشخاص مف االختفاء القسرم المعتمد مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ * 

. 18/12/1992، المؤرخ في 133/47:المتحدة بمكجب القرار رقـ
 حماية النساء كاألطفاؿ في حاالت الطكارئ كالنزاعات المسمحة المعتمد بمكجب القرار بشأفإعبلف * 
 .14/12/1974 المؤرخ في 3318رقـ 

 :المراجع بالمغة األجنبية

LES DICTIONNAIRES : 
* Le petit Robert, dictionnaire de la langue française, 1990, paris. 

* Dictionnaire oxford English, calvender press,oxford,1990. 
LES OUVRAGES : 

*Abdelwaheb biad, droit international, 2
éme

 édition, ellipses, paris, 2006 

*Touscoz Jean, droit international, presses universitaires de France, 1993. 

*E.Aroneanu, le crime contre l’humanité, paris, Dalloz, 1960- 

*Eric David، principe de droit de conflit armes، bruylant، Bruxelles , 3éme édition, 2002 

pp128,129 

* M.J.Matheson et D.Momtaz, les régles et institutions du droit international humanitaire 

à l’épreuve des conflits armés récents, centre de recherche, France, 2007. 

-Les Thèses : 
*Antonio Planzer, le crime de génocide, thèse de doctorat, faculté de droit de l’université 

de fribourg suisse, 1956. 

*Julien Danlos, idée de crime contre l’humanité on droit international, thèse de doctorat, 

université de Caen Basse- Normandie, France 

*  Michael Walzer, Guerres justes et injustes, éditions gallinard, Paris, 2006. 

-Les Documents: 
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*United Nations Transitionnel Administration in East Timor, régulation No/11,on the 

organisation of courts in East timor,6 march,20000,untaet/- reg/2000/11. 

*Régulation No 2000/15 on the establishment of panels with exclusive juridiction over 

serious criminal affences, untaet /reg/2000/15.06/06/2000 

* (TPIY) Le procureur Dragolijub Kun arac, (IT-96-23 et IT 96-23/1-A), chambre 

D’appel, Arrêt du 12/06/2002. 

 المواقع اإللكترونية: خامسا
 http : //www.icc-cpi.intاملوقع الرمسي للمحكمة اجلنائية الدولية*

 http://www.cicr.orgيممجنة الدكلية لمصميب األحمر الرسـمكقع اؿ* 

 http://www.un.orgالمكقع الرسمي لمنظمة األمـ المتحدة* 

 http://www.hrw.orgالموقع الزسمي لمنظمة حقوق اإلنسان *

  www.euro medmonitor.org:مكقع لجنة حقكؽ اإلنساف * 
 http://www.ohchr.org .رك متكسطي لحقكؽ اإلنساف جنيؼ سكيسراكمكقع المرصد األ* 
 http://www.aidh.orgترقية حقكؽ اإلنساف*
 www.unesco.orgلمنظمة اليكنسكك المكقع اإللكتركني*
 http://www.cij.orgلعدؿ الدكلية     امحكمة  المكقع *
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