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 ةـــــــــــــــــــمقدم

لم يعد مشروعا في ظل القانون الدولي المعاصر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها 
ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألي دولة أخرى، أو على وجه آخر ال يتفق 

القوة المسلحة، في غير الحاالت التي ومكانة األمم المتحدة، وأصبحت قاعدة تحريم استخدام 
يجيز القانون الدولي استخدامها فيها قاعدة أخرى ال يجوز الخروج عليها أو االتفاق على 

 .مخالفتها

على أن من أهداف المنظمة العالمية  3الفقرة  2وقد نص ميثاق األمم المتحدة المادة 
لدولية، أو إلزام أطراف أي نزاع من لجوء أعضائها إلى الوسائل السلمية لتسوية المنازعات ا

شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدولي للخطر أن يلتمسوا بحله بادئ ذي بدء 
 .بالطرق السلمية

 في والبشري اإلنساني الكيان يهدد عمال باعتبارها الحرب إلى النظر بدأ هنا ومن

 والحكماء الفالسفة خالل من رةالنظ هذه انطلقت وقد شرورها، من التخفيف يلزم اممجموعه

 هذا تأكد أن لبث ما ثم القديمة، العصور خالل النبيلة اإلنسانية والقيم المبادئ إلى دعوا الذين

 اإلنسانية االعتبارات مراعاة ضرورة في التوجه هذا تمحور وقد السماوية، األديان إليه دعت بما

 .الحروب وقوع عند

 حيث العرفي، عـالطاب ذـأخ أن إلى نـالزم من ردحا لدينيا الفلسفي التوجه هذا استمر وقد

 .المحاربة الجيوش قادة من مراعاتها يتحتم عرفية ومبادئ عادات قالب في القواعد هذه تجسدت

 التاسع القرن من الثاني النصف بداية إال مكتوب تقنيني إطار في القواعد هذه تظهر ولم

 الخاصة 4681 لسنة جنيف باتفاقية بدءا األحمر يبللصل الدولية اللجنة إنشاء إثر على عشر
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 سنة لها المكملين والملحقين األربعة 4111 جنيف باتفاقية وانتهاءا والجرحى، المرضى بحماية

4111. 

 القواعد بمثابة فهو ذاته، اإلنسان حماية هو اإلنساني الدولي القانون من الهدف إن

 اإلنسان يصبح عندما أو وقوعها بعد وليس فعل،ال وقوع دون تحول التي الوقائية القانونية

 .المسلح العسكري النزاع ضحية

 يجب وهنا المسلح، العسكري النزاع وقوع بمجرد عمله يبدأ اإلنساني الدولي فالقانون 

 ال عمله مجال ولكن المسلح النزاع قبل قائم القانونف القانون، وفعالية القانون ودوج بين التفرقة

 دولتين بين أي – دولية طبيعة ذا النزاع هذا كان سواء المسلح العسكري العمل بنشوء إال يبدأ

 اتفاقيات من بدأت الزمن من طويلة رحلة، دولي طابع ذي غير داخلي مسلح نزاع أو -أكثر أو

 الميدان، في المسلحة القوات أفراد من الجرحى حالة تحسين بشأن 4681 لعام األولى جنيف

 .4116 لعام الدائمة الدولية الجنائية المحكمة بشأن روما ةاتفاقي إلى وصلت حتى

 كل على أي العالمي الجزائي االختصاص قاعدة وجوب على نصت جنيف اتفاقيةف

 وتؤكد بالمحاكمة معينة دولة إلى تسليمهم أو لمحاكمتهم الحرب مجرمي مالحقة متعاقد طرف

 كبار لمحاكمة ةالثاني العالمية لحربا أعقاب في وخاصة الدولية الجنائية القضائية السوابق

 المحكمتين ميثاق استند وقد وطوكيو، مبرجنور  محكمتا هما المحور لدو  من ربالح مير مج

 قام ما خالل من وكذلك الهاي قانون ذلك في تمثله التي اإلنساني الدولي القانون مبادئ على

 الحرب مجرمي محاكمةل المؤقتة الدولية الجنائية المحكمة إنشاء من األمن مجلس به

 على المحكمة إنشاء ميثاق اعتمد وقد السابقة يوغسالفيا في الحرب ثرأ على اليوغسالف

  .لها المكملين والبروتوكولين 4111 جنيف اتفاقية
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 همية الموضوعأ

 من العديد خالل من اإلنساني الدولي القانون قواعد نفاذإ موضوع أهمية وتبرز 

 من القتال ووسائل وأساليب المسلحة النزاعات ضحايا حماية عدقوا صاغت التي تفاقياتاإل

 بعض وحماية األشخاص، على أثارها لتخفيف النزاعات تلك على اإلنساني الطابع إضفاء أجل

 .ةالدولي وغير الدولية النزاعات أثناء المدنية الممتلكات

 الدول لتزامإ ومدى الدولي، الجنائي ختصاصاإل تحكم التي تفاقياتاإل خالل من ذاهو 

 .حترامهاإ تكفل حتى الوطني الصعيد على الالزمة التدابير تخاذإب فيها األطراف

 القواعد، ذهـه حترامإ غيرهم، أو محاربين كانوا سواء األفراد جميع على تفرض إذ أنه 

 .ألفرادل الجنائية بالمسؤولية معينة حدود في اإللتزام بها اإلخالل على ويترتب

 الموضوع ختيارإمبررات 

 أحكام تطبيق جدوى مدى حول لموضوعل  ناختيار إ مبررات تبرزمن كل هذا وذاك و  

 وخاصة ةيمالجس نتهاكاتاإل تعدد مع حترامهإ بعدم ينبأ الواقع كان إذ اإلنساني الدولي القانون

 على العسكري عتداءواإل الجماعي والتقتيل العرقي التطهير وعمليات المدنيين السكان ضد

 .وممتلكاتهم منازلهم وتدمير المدنيين ضد ترتكب التي الوحشية واألعمال األخرى الدول أراضي

 الهدف من الدراسة

 الدولي القانون قواعد تطبيق مجاالت على الضوء إلقاء البحث هذا في سنحاول

 والبروتوكول ،4111 لعام األربعة جنيف تفاقيةإب الواردة الجسيمة نتهاكاتاإل وأهم اإلنساني

 طبقا وقوعها حالة في عنها المسؤول الطرف تحديد ثم روما، نظام في وكذا األول ضافياإل

 إثبات حالة في وأخيرا الدولية، للمحاكم األساسية مةظواألن تفاقياتباإل المحددة المسؤولية لقواعد
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 أو الطبيعيين األشخاص على إما تطبق أن يمكن التي العقوبة على نتعرفس الجنائية المسؤولية

 بهذه رتقاءواإل، اإلنساني يـالدول ونـالقان دـلقواع ةـالجسيم نتهاكاتاإل من للحد الدولة على

 الدولي بالقانون واإلعالم للتعليم برامج وضع خالل من الدول كافة قبل من بها والعمل القواعد

 .حترامهإ على والتشجيع اإلنساني

 فحوى أهمها من اإلنساني الدولي القانون تمس هامة قانونية نقاطب موضوعنا سيعنى و

 :كالتالي بحثنا إشكالية ستكون لدى مخالفتها، على المترتب الجزاء ومنه تنفيذها، آليات قواعده،

 شكالية الرئيسيةاإل 

 الجسيمة اإلنتهاكات من للحد اإلنساني الدولي القانون قواعد إنفاذ آليات هي ما

 .لقواعده؟

 :ا بالتساؤالت الفرعية التاليةندعمه اإلشكالية هذه عن ولإلجابة

 .اإلنساني؟ الدولي القانون قواعد تطبيق مجاالت ماهية -

 .اإلنساني؟ الدولي القانون لقواعد الجسيمة االنتهاكات ماهي -

 .الجنائية؟ المسؤولية يتحمل الذي من نتهاكات،اإل  هذه وقوع حالة في -

 .؟المقررة العقوبة فماهي لفاعله، مشروعال غير الفعل وأسند الجنائية المسؤولية ثبتت إذا -
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 المنهج المتبع

ونظرا ألن موضوع إنفاذ قواعد القانون الدولي اإلنساني جد هام ومتشعب، ويمزج بين 
ثالث فروع قانونية للقانون الدولي العام هما القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي الجنائي، 

من أجل اإلحاطة بجميع جوانب موضوع الدراسة نجد أن والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، و 
المنهج التاريخي والمنهج التحليلي هما األنسب، فالمنهج األول بغية الوقوف على مراحل تدوين 

نتهاءا ببروتوكولي 4681قواعد القانون الدولي اإلنساني بدءا باتفاقية جنيف  ، وكذا 4711، وا 
لمسؤولية الدولية الجنائية لألفراد عن اإلنتهاكات الجسيمة استعنا بالمنهج التاريخي لعرض فكرة ا

 لطبيعة نظرالقواعد القانون الدولي اإلنساني في ظل القضاء الدولي الجنائي والمنهج التحليلي، 
 وكذلك اإلنساني، الدولي بالقانون المعنية االتفاقيات وتحليل الغوص علينا سيكون إذ الموضوع

 وصوال الدولية الجنائية القضائية السوابق خالل من قواعده مخالفة عن المترتب الجزاء معرفة
 .الحماية هذه ونطاق الدولية الجنائية محكمة إلى

 خطة الموضوع

 األول بالمقام الدولي المجتمع تخص كثيرة تشعبات من نظرا لما يطرحه موضوع الدراسة 

 الموضوع جوانب بكامل حاطةلإل منا ومحاولة الدوليين، واألمن السلم تكريس إلى يهدف الذي

 البحث تقسيم" اإلنساني الدولي القانون قواعد نفاذإ" العنوان خالل ومن رتأيناإ والعملية النظرية

 اإلنساني الدولي القانون لقواعد القانوني اإلطار ول الىنتطرق في الفصل األ فصلين إلى

 نتهاكاتلإل نتطرق ثم ومن هتطبيق ومجاالت اإلنساني الدولي القانون قواعد ماهية بتحديد

 .قواعده مواجهة في تقع التي الجسيمة

 المسؤولية فنحدد اإلنساني الدولي القانون بقواعد خاللاإل الثاني الفصل نتناول فيو  

 ثم وصورها، تعريفها خالل من اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل عن المترتبة

 دراسة إلى نتقلناإ ثم الدائم، أو المؤقت سواء الدولي الجنائي امالنظ في تطورها بدراسة قمنا



7 
 

 في وننتهي الدولية، والغير منها الدولية اإلنساني الدولي القانون قواعد وتنفيذ تطبيق آليات

 للحد الدول على أو األفراد على المطبقة سواء القواعد هذه خروقات على العقوبات إلى الفصل

 .نتهاكاتاإل هذه من

نهي دراستنا بخاتمة نتطرق فيها إلى مختلف النتائج المتوصل إليها واالقتراحات ون

 .الممكن التوصية بها من أجل إضفاء الفعالية على قواعد القانون الدولي اإلنساني
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 اإلنساني الدولي القانون لقوعد القانوني اإلطار: األول الفصل

لساحة الدولية خالل القرن الماضي العديد من الحروب والنزاعات المسلحة، برزت على ا
شك تحديا صارخا للنظام القانوني الدولي، وقد دت حدتها وخطورتها، والتي تمثل بالوالتي تزاي

أولت الدول والمنظمات الدولية اهتماما كبيرا بمناهضة هذه الجرائم، ومن ثم فقد أبرمت العديد 
الدولية المعنية بمناهضة هذه الجرائم، وقد ساهمت تلك االتفاقيات بحد كبير في من االتفاقيات 

 .1حماية بعض األماكن في العالم من تلك الجرائم وضبط مرتكبيها

ن القانون الدولي المعاصر يقسم النزاعات  إلى دولية وغير دولية و قد تجلى ذلك وا 
فقد  4717، أما اتفاقيات جنيف لعام 4711ام بوضوح في عنواني البروتوكولين الصادرين ع

 .2"ذات طابع غير الدولي"تضمنت المادة الثالثة المشتركة المتعلقة بالنزاعات 

فقد فرقت بين  4711وبروتوكوليها لعام  4717واستنادا التفاقيات جنيف لعام 
ت والبروتوكول االنتهاكات واالنتهاكات الجسيمة ويشمل األول كل األفعال المنافية لالتفاقيا

األول، ويجب على األطراف المتعاقدة اتخاذ اإلجراءات اإلدارية أو التأديبية، أو الجزائية 
بشأنها، أما االنتهاكات الجسيمة فقد وردت حصرا وما يميزها هو ما تتخذه الدول من إجراءات 

نة بالمحاكمة من عقابية من جهة وااللتزام بمحاكمة الجاني أو شريكه أو تسليمهما إلى دولة معي
من نظامها  86، وهو ما سارت عليه المحكمة الجنائية الدولية في نص المادة 3جهة أخرى
 .األساسي

ألفعال مة لقواعد القانون الدولي اإلنساني تتمثل في تلك اينتهاكات الجسإن القول بأن اإل

المسلحة ن أثناء النزاعات التي يرتكبها العسكريون أو المدنيو المخالفة لقوانين الحرب وأعرافها، و 
                                                             

 دار الفكر  ، (األسس والمفاهيم وحماية الضحايا)، خالد مصطفى فهمي، القانون الدولي اإلنساني رأنظ 1
 .8، ص2844الجامعي، اإلسكندرية، 

 أنظر، عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، منشورات المعهد العربي لإلنسان، الطبعة 2
 .33، ص4773األولى،  
 .322، 324، ص ص2882اللدة، القانون الدولي اإلنساني، منشأة المعارف، اإلسكندرية، أنظر، محمد فهاد الش 3
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لى مجاالت تطبيقه من جهة إلى ماهية يستدعي منا التعرف  قواعد القانون الدولي اإلنساني وا 

من جهة ثانية يتوجب علينا تحديد االنتهاكات الجسيمة التي يمكن أن تقع بمخالفة هذا و 

 . القانون

فيه ماهية قواعد القانون  حددتإطار مفاهيمي،  تأينا أن يكون هذا الفصل عبارة عنلذا ار 

المقصود بتحديد  إلى أما المبحث الثاني نستعرض فيه ،ولاألمبحث الالدولي اإلنساني في 

 . التي تقع في مواجهة هذا القانون الخروقات الجسيمة
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 قواعد القانون الدولي اإلنساني   ةهيما: المبحث األول 

نساني وعالقته بغيره من اعد القانون الدولي اإلة بمفهوم قو ى هذا المبحث باإلحاطيسع

ثم نتطرق إلى مجاالت تطبيقه سواء أثناء  ،تفاقيات المنظمة لهاإلالقوانين ومختلف المعاهدات و 

 . المسلحة الدولية وغير الدوليةالنزاعات 

 اإلنساني الدولي القانون قواعد مفهوم: األول المطلب

 تحديد الدولي الفقه تولى فقد اإلنساني الدولي نالقانو  تعرف الجهات من العديد جاءت

 للصليب الدولية كاللجنة القانون هذا تعريف أخرى جهات اولتح كما القانون، بهذا المقصود

 الدولي للقانون تعريف اإلستشارية أرائها في الدولية العدل محكمة تبنت جهتها ومن األحمر،

 86 في المؤرخة ستخدامهاإ أو النووية سلحةباأل التهديد مشروعية قضية في خاصة اإلنساني

 .ريفاالتع من مجموعة طرح المطلب هذا في سنحاول لذا 4118 جويلية

 وعالقته بغيره من القوانين اإلنساني الدولي القانون قواعد تعريف: األول الفرع

وردت تعاريف كثيرة بخصوص قواعد القانون الدولي اإلنساني إبتداءا من بداية القرن 
شرين وحتى يومنا هذا بتطور هائل، ولقد أطلق على القواعد التي تحمي حقوق اإلنسان أثناء الع

، فهذا األخير له صلة مباشرة بالقانون "القانون الدولي اإلنساني"النزاعات المسلحة اصطالح 
ون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي الجنائي باعتبار هذا األخير يمثل الشق الجزائي للقان

الدولي العام، وعليه سنتطرق إلى تعريف قواعد القانون الدولي اإلنساني في الجزئية األولى، ثم 
نتعرض للبحث في الجزئية الثانية لعالقة قواعد القانون الدولي اإلنساني بالقانون الدولي لحقوق 

 .اإلنسان وعالقة القانون الدولي اإلنساني بالقانون الدولي الجنائي
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  ريف قواعد القانون الدولي اإلنسانيتع: أوال

 مجموعة يشمل:" بأنه اإلنساني الدولي القانون تعريف إلى الوفا أبو أحمد الدكتور يذهب

 أو المتحاربة األطراف بين العالقة في سواء إنسانية، أكثر الحرب جعل إلى تهدف التي القواعد

 الغير واألهداف األعيان صوصبخ أو المسلح، النزاع في المنخرطين غير لألشخاص بالنسبة

 .1"عسكرية

 مجموعة" :بأنه اإلنساني الدولي القانون يعتبر فإنه علوان يوسف محمد الدكتور أما

 وغير الدولية المسلحة النزاعات ضحايا لحماية بتنفيذها الدول تلتزم التي القانونية القواعد

 .2"الدولية

 الدولي القانون فروع أحد اإلنساني الدولي القانون يعتبر فإنه الزمالي عامر الدكتور أما

 األشخاص حماية إلى تهدف والتي والمكتوبة العرفية القواعد مجموعة:" بأنه ويعرفه العام،

 حماية إلى قواعده تهدف كما آالم، من ذلك عن أنجر بما مسلح نزاع حالة في المتضررين

 .3"العسكرية بالعمليات مباشرة عالقة لها ليس التي األموال

 ذلك هو:" بأنه اإلنساني الدولي القانون Jean Pictet بكتيه جان الفقيه عرف كما

 الفرد حماية على ويركز اإلنساني الشعور يستوحي الذي العام الدولي القانون من الضخم القسم

 نظر لفت وقد" ويالتها تخفيف بهدف العدائية األعمال تنظيم إلى ويهدف الحرب، حالة في

                                                             
  ةـالشريع وفي الدولي القانون وفي اإلنساني الدولي للقانون العامة النظرية ،الوفا أبو أحمد أنظر 1

 . 80، ص 6888 العربية، النهضة دار القاهرة، ،األولى ةــالطبع اإلسالمية،
 من نخبة إعداد اإلنساني، الدولي القانون في دراسات في اإلنساني، الدولي القانون نشر ،علوان وسفي محمد أنظر 2

 .164ص ،6888 القاهرة، العربي، المستقبل دار األولى، الطبعة والخبراء، المتخصصين
 العربي بالمعهد إلنتاجوا الطباعة وحدة الثانية، الطبعة اإلنساني، الدولي القانون إلى مدخل ،الزمالي عامر انظر  3

 . 81، ص 4111 تونس األحمر، للصليب الدولية اللجنة اإلنسان، لحقوق
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 واآلخر قانوني أحدهما الطبيعة مختلفي مفهومين يضم اإلنساني الدولي للقانون ريفهتع أن الفقيه

 ذات هتماماتاإل نقل في الدقة وجه على تتمثل القانون هذا تشمل التي األحكام لكن أخالقي،

 .مالئمة التسمية تبدو وهكذا العام، الدولي القانون إلى اإلنساني الطابع

 مجموعة: "بأنه األحمر للصليب الدولية للجنة ستشاريةاإل الخدمات لجنة عرفته وقد

 الحماية القانون هذا ويضمن إنسانية، لدوافع المسلحة النزاعات آثار من الحد إلى الرامية القواعد

 ختيارإ حتى يقيد أنه كما فيه، المشاركة عن توقفوا الذين أو القتال في يشاركون ال للذين

 ".الحرب في المستعملة واألساليب الوسائل

 جنيف قانون قسمين إلى اإلنساني الدولي القانون يقسم أن يمكن التعريف هذا خالل من

 جنيف تفاقياتإ وتشمل ةحالمسل النزاعات ضحايا حماية إلى يسعى األول الهاي، وقانون

 والثاني ،األساسية مصادرهويعد من بين  4111 لعام اإلضافيين وبرتوكوليها 4111 لعام األربع

 وتشكل وأساليبه، القتال ووسائل المسلحة القوة ستخدامإ قواعده تنظم التي الهاي انونق أي

 الجدير لكن مصادره أهم 1األسلحة بحظر الخاصة اتتفاقيواإل 4181 لعام الهاي إتفاقية

 هذه زادت 4111 عام جنيف تفاقياتإل اإلضافيين البروتوكولين صدور منذ أنه هو بالذكر

 من العديد الدولية المسلحة النزاعات ضحايا بحماية الخاص األول بروتكولال تضمن إذ التفرقة

وتعد  البيولوجية، األسلحة وتخزين إنتاج بحظر الخاصة وأساليبه القتال وسائل تنظم التي القواعد

 اإلضافي روتكولببال الواردة العسكرية العمليات أثناء المحظورة والوسائل طرقال أهم بين من

 أعمال حظر ،4الفقرة  44 للمادة وفقا للهجوم هدفا المدنيين السكان جعل 4111 لعام األول
                                                             

 اصـالرص رـيحظ الذي 4686 لعام سبورغ بيتر سان إعالن:  األسلحة بحظر الخاصة االتفاقيات أهم بين من 1
 بحظر الخاص 4164 لعام جنيف بروتكول دمدم، نوع من الرصاص لحظر 4611 لعام الهاي إعالن المتفجر،
 .والسامة الخانقة الغازات استعمال
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 على اإلعتداء حظر ،6الفقرة  46 للمادة وفقا المدنيين السكان ذعر بينال بثو  والتهديد العنف

 سوفةالمق المدن يسمى ما وهو السالح المنزوعة والمناطق الدفاع وسائل من المجردة األماكن

 التقليدية األسلحة بعض حظر بشأن 4168 عام إتفاقية، وكذا 4الفقرة  61 المادة بموجب

 األلغام بحظر الخاصة 4111 لعام أوتاوا إتفاقية األثر، ةـعشوائي أو الضرر مفرطة هاعتبار با

 .إلخ... لألفراد المضادة

 الصادرة الفتوى خالل من اإلنساني الدولي القانون الدولية العدل محكمة عرفت حين في

 ستخدامهاإ أو النووية باألسلحة التهديد مشروعية بشأن 4118 جويلية 86 بتاريخ المحكمة عن

 من بقدر اإلنساني الدولي القانون قواعد تحليل إلى المحكمة قضاة فيها يصل التي األولى المرة

 المحكمة إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية طرحته التي 1اإلفتاء طلب بسبب وهذا التفصيل،

 أو النووية األسلحة ستخدامإب التهديد الدولي للقانون وفقا يرخص هل حول 44/46/4111 في

 4118 جويلية 86 في ستشارياإل رأيها المحكمة أصدرت ثم ومن األحوال جميع في استخدامها

 .والدراسات المناقشات من فترة بعد

                                                             
 نظامها عتمدإ ،4114 جوان 68 في المتحدة ملألم الرئيسية القضائية األداة بوصفها الدولية العدل محكمة تأسست 1

 اهمقر  منه، يتجزأ ال جزء بوصفه به وأرفق المنظمة، ثاقمي فيه عتمدإ الذي الوقت في فرانسيسكو سان في األساسي
 العدل الدائمة المحكمة محل لتحل الدولية العدل محكمة أنشئت وقد ستشارية،إ وأخرى قضائية وظيفة ولها الهايب

 النظم لمختلف العادل التوزيع ختيارهمإ في يراعى قاضيا 44 من المحكمة تتشكل األمم ةبصعل التابعة الدولية
 ختصاصإ عن يفرقها ما وهو الدول بين الناشئة تالنزاعا في حصرية بصفة المحكمة وتنظر العالم في القانونية
 قبل من والمرتكبة خطورة األشد الجرائم في تنظر التي 41/86/4116 في المنشأة الدولية الجنائية المحكمة

 األمن مجلس أو العامة الجمعية من ألي" المتحدة األمم ثاقمي من 4الفقرة 18 المادة نص، إذ تالطبيعيين األشخاص
 ".قانونية مسألة أي في إفتاءه الدولية العدل محكمة إلى يطلب أن
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 يجب كان إذا ام مسألة أعاله المذكور ستشارياإل الرأي من 14 الفقرة تناولت حيث

 الدولي القانون وقواعد مبادئ ضوء في مشروع غير النووية األسلحة إلى اللجوء عتبارإ

 من كبيرا عددا أن المحكمة أشارت وقد الحياد، وقانون الدولي المسلح النزاع وقت اإلنساني

 فكانت اإلنساني، الدولي القانون بينها ومن الدول، ممارسة خالل من نشأ قد الدولية القواعد

 الهاي في بها عضطلإ تدوين جهود موضوع تقليديا تسمى كانت كما وأعرافها، الحرب قوانين

 مؤتمر نتائج وكذلك ،4686 سبورغ بيتر سان إعالن إلى جزئيا ستندتا  و  (4181 ،4611)

 بقوانين المتعلقة األنظمة األخص وعلى هذا، الهاي قانون حدد وقد ،4611 لعام بروكسل

 أساليب ختيارإ وقيد بالعمليات، قيامهم في واجباتهم المتحاربين حقوق – وأعرافها البرية الحرب

 قانون إلى يضيف أن بالمرء ويجدر الدولي، المسلح النزاع في بالعدو األدى إلحاق ووسائل

 ضحايا يحمي الذي( 4111 و 4161 ،4188 ،4681 إتفاقيات" )جنيف قانون" الهاي

 وغير والجرحى المرضى المسلحة القوات ألفراد ناتالضما توفير إلى ويهدف الحرب،

 مرتبطين أصبحا قد المسلح النزاع في الساري القانون من الفرعان وهذان القتال، في المشتركين

 الدولي القانون" باسم اليوم يعرف معقداو  موحدا نظاما تدريجيا شكال بحيث وثيقة بصورة

 .4111 املع اإلنسانيين البروتوكولين وأحكام" اإلنساني

 يتمثل أولهما ،ئيسيينر  مبدأين على يقوم اإلنساني الدولي القانون أن المحكمة ترى كما

 المقاتلين والغير المقاتلين بين التمييز وأساسه المدنية، واألعيان المدنيين السكان حماية في

 على القادرة غير األسلحة ستخدامإ حظر وكذا للهجوم، هدفا هؤالء بعض جعل حظر وبالتالي

 لها مبرر ال المآ إحداث حظر فهو الثاني المبدأ أما والعسكرية، المدنية األهداف بين التميز
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 وسائل من لها يحلو ما اختيار في المتحاربة األطراف حرية من الحد وبالتالي للمقاتلين،

 .1القتال

 يعالسر  التطور لمعالجة فعالة وسيلة أنه وثبت 2"زمارتين" لشرط المحكمة أشارت كما

 تحت هؤالء يظل المدنيين السكان يحمي نص غياب حالة في أنه بحيث العسكرية، للتكنولوجيا

 الدولي القانون عتبارإ إلى إضافة العام، الضمير يمليه وما الطبيعي القانون قواعد حماية

 ملعا جنيف تفاقيةإل العالمي اإلنظمام خالل من وهذا العرفي، الدولي القانون من جزءا اإلنساني

 81/81/4111 في صدر لها حكم أول إلى اإلشارة خالل من المحكمة أكدته ما وهذا ،4111

 لمعامالت العرفية الطبيعة إلى مباشر غير بشكل الحكم هذا أشار حيث و،فكور  قناة قضية في

 القضية في 61/81/4168 في الصادر الحكم إلى أخرى جهة من وتنوه اإلنساني، القانون

 الطبيعة هذه أكد الذي" وضدها نيكاراغوا في العسكرية وشبه العسكرية ةباألنشط المتعلقة

 .اإلنساني الدولي القانون لقواعد العرفية

( 4181) ،(4611) الهاي تفاقيةإ يشمل اإلنساني الدولي القانون أن إلى نخلص وهكذا

 ليالدو  القانون يهدف وبذلك ،4111 لعام وبروتكوليها 4111 عام جنيف تفاقيةإ وكذلك

 إلى يهدف الذي القانون ذلك المسلحة، النزاعات لقانون اإلنساني الطابع إبراز في اإلنساني

 .لبقائه الالزمة واألشياء البشري الكائن حماية
                                                             

1
 Eric (D), L’avis de la cour international de justice sur la licéité de l’emploi des armes 

nucléaires, RICR, n° 823, 1997, PP.22-36. 
 سان إعالن صيانة في بارزا دورا لعب الذي مارتينز فريديريك الروسي القانوني اسم" زنمارتي شرط"  يحمل 2

 البرية الحرب بقوانين المتعلقة 4611 لعام الثانية الهاي تفاقيةإ يباجةد في مرة ألول الشرط هذا ورد وقد بيترسبورغ،
 المدنيون يظل: " كمايلي 4الفقرة  6 المادة في 4111 لعام األول اإلضافي البروتكول حديثا عليه ونص وأعرافها،
 مبادئ وسلطان حماية تحت أخرى، دولية تفاقيةإ أو البروتكول هذا في عليها ينص التي االتالح في والمقاتلون
 ".العام الضمير يمليه وما اإلنسانية ومبادئ العرف عليها ستقرإ كما الدولي، القانون
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نطالقا من مختلف التعاريف نالحظ أنه ال يوجد تعريف أشمل لقواعد القانون الدولي ا  و 

يحدث في المستقبل، حيث تتجدد األحداث اإلنساني، ألنه ال يمكن التنبأ بكل ما يمكن أن 

وتصبح النصوص عاجزة عن مسايرتها، ولذا كان من الضروري إخضاع الوقائع التي لم يرد 

 .1بها نص إلى قاعدة عامة لتتوفر دائما وفي كل األحوال الحماية للمقاتلين وللمدنيين

 اإلنساني الدولي والقانون المسلحة النزاعات وقانون الحرب القانون مصطلحات وتعتبر

 كان المتحدة األمم ميثاق إبرام حتى سائدا كان الذي التقليدي فالمصطلح المعنى، في مترادفة

 وردت حيث المتحدة، األمم لميثاق وفقا مشروعة يرــغ الحرب أصبحت ولما" الحرب قانون"

 ثم" الحرب التوي من المقبلة األجيال" إنقاد إلى اإلشارة عند الميثاق ديباجة في" حرب" كلمة

 ثم ،"المسلحة النزاعات قانون" مصطلح ستخدامإ شاع" القوة ستخدامإ" تعبير الميثاق ستخدمإ

 في خاصة الدولي الصعيد على اإلنسان حقوق بحركة القانون هذا تأثر السبعينات بداية وفي

 ".اإلنساني الدولي القانون" مصطلح ستخدامإ وشاع 4186 عام طهران مؤتمر أعقاب

 القوانين األخرى بعضب اإلنساني الدولي القانون قواعد عالقة: ياثان

 الدولي بالقانون اإلنساني الدولي القانون قواعد بين العالقة هاته الجزئية في بحثنس

 :كمايلي الجنائي الدولي بالقانون اإلنساني الدولي القانون عالقة وكذا اإلنسان لحقوق

 

 

 

                                                             
د العربي للطباعة، أنظر عبد الغاني محمود، القانون الدولي اإلنساني، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، دار اإلتحا 1

 .4774، مصر  48ص الطبعة األولى،
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  إلنساني بالقانون الدولي لحقوق اإلنسانعالقة قواعد القانون الدولي ا -1

 القانون فروع من فرع " بأنه اإلنسان لحقوق الدولي القانون اهلل سعد عمر الدكتور يعرف

 األفراد طبيعة في المتأصلة الحقوق حماية إلى والمكتوبة العرفية قواعده تهدف العام الدولي

 .1"البشر عيشة العيش بغيرها يتسنى ال والتي والشعوب واألقليات والجماعات

 مجموعة" بأنه اإلنسان لحقوق الدولي القانون فيعرف فرحات نور محمد الدكتور أما

 تؤمن والتي الدولية، والمعاهدات اإلعالنات من عدد في عليها المنصوص والمبادئ القواعد

 ".أساسا الدولة مواجهة في والشعوب األفراد وحريات حقوق

 فروع من اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي نالقانو  من كل يعتبر وبهذا

 أما المسلح، النزاع فترة في اإلنسان حقوق بحماية يعنى األول أن غير العام، الدولي القانون

 الدولي القانون يعتبر وبذلك والحرب، السلم وقت عامة بصفة اإلنسان حقوق فيحمي الثاني

 أنواع على الحماية يضفي إذ اإلنسان لحقوق الدولي انونللق بالنسبة خاصا قانونا اإلنساني

 .الحرب هو خاص ستثنائيإ ظرف في الحقوق من محددة

 اإللتقاء أوجه إلى سنشير القانونين بين العالقة على دقة أكثر بصورة الضوء وإللقاء

 : كمايلي القانونين بين واإلختالف

 :ان والقانون الدولي اإلنسانيأوجه اإلتفاق بين القانون الدولي لحقوق اإلنس -أ

 : في أساسا وتتمثل منهما، كال في المشتركة المبادئ حيث من اإللتقاء

 .البشرية الذات وحماية حصانة -

 .أنواعه بشتى التعذيب -

                                                             
 .41ص ،6884 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الشعوب، وحقوق اإلنسان حقوق ،اهلل سعد عمر أنظر  1
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 .الحرب لضحايا القانونية الشخصية إحترام -       

 .والتقاليد والمعتقد العائلية والحقوق الشرف احترام -       

 .الفردية الملكية وضمان حماية -       

 .مطلقة بصورة التمييز عدم -       

 .والطمأنينة األمان توفير ضمان -       

 .الرهائن واحتجاز الجماعية والعقوبات االنتقامية األعمال حظر -       

     وعند وبعده التحقيق قبل اإلجراءات مستوى على القضائية الضمانات مراعاة -       

  الـاألطف من لكل الخاصة الحماية وترسيخ األحكام تنفيذ وبمناسبة المحاكمة،          

 .1والنساء          

 بحيث الهدف، في اإلنسان لحقوق الدولي القانون مع اإلنساني الدولي القانون كر يشت

 اختالف رغم وحرياته، حياته على والمحافظة كرامته واحترام اإلنسان حماية إلى كالهما يسعى

 .وعميقا قويا إرتباطا يولد ما وهذا( والحرب السلم) بيئتهما

 اآلمرة بالطبيعة اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني، الدولي القانون قواعد تتمتع

 فيينا تفاقيةإ من 88 المادة أكدت وقد مخالفتها، على االتفاق أو عليها الخروج يجوز ال وبذلك

 تفاقيةباإل الواردة اإلنساني الفرد بحماية المتعلقة القواعد لكل اآلمرة، الصفة المعاهدات لقانون

 العرفي بالطابع القانونين كال القواعد من بعض تسامإ جانب إلى هذا اإلنساني، الطابع ذات

 خارج حتى تباعهاا  و  تطبيقها على الدول جرت عرفية، قواعد على حتوائهاإل الملزم، الدولي

 .تعاقدية رابطة أي نطاق

                                                             
 .   http:/ www.aohrs.org:أنظر الموقع االلكتروني  1

http://www.aohrs.org/
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 وقت أو السلم وقت سواء– اإلنسان حقوق حماية أن عتبارإ إلى القانونين تنامي أدى

 شأنا أصبحت بل الدولة، سيادة غطاء تحت للدول المحجوز المجال ضمن من تعد لم -الحرب

 بهذين المصونة الحقوق ينتهكون الذين واألفراد الدول عاتق على المسؤولية يحمل دوليا

 .1القانونين

 ختالف بين قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانأوجه اإل -ب

 فروع من مختلفين فرعين اإلنسان لحقوق الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون يمثل

 الثاني أما الداخلية، أو ةـالدولي سواء المسلحة النزاعات زمن ينطبق فاألول العام، الدولي القانون

 السلم زمن في إال بداءة، يتحقق أن نـيمك ال والذي الفرد، لحقوق المستمر بالتقدم معني فهو

 الدولي القانون أحكام ببعض العمل يوقف أنه غير للدول، الطبيعية األوضاع خالل أي أساسا

 بالحقوق المساس جواز عدم ،قاعدة الـإعم مع للدول اإلستثنائية الظروف في اإلنسان لحقوق

 المدنية للحقوق الدولي هدالع من الرابعة المادة بمقتضى وذلك ،2انةصالح ذوات رياتوالح

 لكن ستثنائية،إ كحالة" الحرب حالة" فقرتها ضمن صراحة تحدد لم المادة هذه والسياسية،

 لكن الحرب حالة تضمن المقترح المشروع أن نجد 81 للمادة التحضيرية األعمال إلى بالرجوع

 ميثاق يحرمها الذي الوقت في عليها النص مالئمة عدم بحجة النهائية، ةالصياغ من حذفت

 ضد ستخدامهاإب التهديد دمجر  وحرم بل العسكرية، للقوة ستخدامإ أي حرم حيث المتحدة، األمم

                                                             
 دار الدولي، القانون قواعد ظل في وتطبيقية فقهية دراسة اإلنساني، الدولي التدخل ،الهنداوي أحمد حسامأنظر  1

 .481ص ،4111 القاهرة، العربية، النهضة
 حظر الحياة، في الحق: ستثنائيةاإل الظروف خالل حترامهاإب اإللتزام من التحلل يجوز ال التي الحقوق بين من 2

 األثر الديني، والمعتقد كرلا حرية البيولوجية، التجارب تحريم الرق، ريمتح ،الإلنسانية والمعاملة التعذيب أعمال
 .الخ... الجنائية للقوانين يرجعال
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 إال الميثاق من 1الفقرة  6 المادة بموجب أخرى لدول السياسي االستقالل أو اإلقليمية السالمة

 .1ةمحدود جد حاالت في

 لحقوق الدولي القانون بها يهتم لم خاصة فئات بالحماية اإلنساني الدولي القانون شمل -

 الظروف بسبب وذلك األسرى، وكذلك العسكريين من الغرقى والمرضى، الجرحى: مثل اإلنسان

 .المسلحة للنزاعات الخاصة

 القانون قواعد من الظهور في وأسبق أقدم اإلنساني الدولي للقانون المكتوبة القواعد إن

 مصادر تتمثل إذ األخرى، عن تختلف منهما كل مصادر أن كما اإلنسان، لحقوق الدولي

 4681 جنيف تفاقيةإ من ابتداءا جنيف تفاقياتإ مختلف في أساسا اإلنساني الدولي القانون

 أما وغيرها، 4111 لسنة اإلضافيين البروتوكولين وكذا 4111 األربعة جنيف تفاقياتإ حتى

 النقلة أن غير الداخلية القوانين في مبكرا ظهوره فرغم اإلنسان لحقوق الدولي للقانون بالنسبة

 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن صدور مع كانت الدولي المستوى على القواعد لتلك النوعية

 على المتحدة األمم عملت قانونا ملزم إطار في مبادئه صياغة أجل ومن ،48/46/4116

 بالحقوق خاص األول  ،4188 ديسمبر 48 في اإلنسان لحقوق الدوليين عهدينال تحرير

 بعدها تعددت ثم والثقافية، واالجتماعية اإلقتصادية بالحقوق خاص والثاني والسياسية المدنية

 .2اإلنسان بحقوق الخاصة اإلقليمية االتفاقيات

                                                             
في  ،تاريخ القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان جوانب الوحدة والتمييز فرحات، نور محمد أنظر 2

، من المتخصصين والخبراء، الطبعة األولى دار المستقبل العربي  دراسات القانون الدولي اإلنساني، إعداد نخبة من
 .61 ،66 ص ص،  6888، القاهرة 

 الجامعي، الفكر دار اإلنساني، الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل على العقاب فعالية ،ناصري مريم أنظر 2
 .01ص ،6844 اإلسكندرية، األولى، الطبعة
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 يعتبر اإلنسان لحقوق ليالدو  القانون ففي القانونين، بين يختلف مثال الحياة في فالحق

 الدفاع حالة في أو اإلعدام كعقوبة االستئناءات بعض عليه ترد ولكن لالنتقاص، قابل غير حقا

 الميدان، في العسكريين األعداء قتل بمشروعية فيعترف اإلنساني الدولي القانون أما النفس، عن

 الهابطين مهاجمة ظرح مع استسلموا، أو أسلحتهم ألقوا إن اغتيالهم أو قتلهم حظر مع

 المدنيين تجويع بها يقصد التي األعمال وكافة العشوائية والهجمات الطائرات، من اضطراريا

 .1الحياة قيد على المدنيين السكان لبقاء عنها غنى ال التي والمنشئات األشياء وتدمير

 الدولي القانون أحكام إعمال مراقبة يتم ، إذالتنفيذ مراقبة آليات حيث من االختالف

 العسكرية العمليات من المتضررين األشخاص حماية قصد خاصة دولية آليات عبر اإلنساني،

 التي األحمر، للصليب الدولية اللجنة اآلليات هذه وأهم حربي، حتاللإ من عنها ينجم قد وما

 آليات هناك جانبها إلى جنيف، تفاقياتإ أحكام لتنفيذ األحيان غالب في المراقب بدور تقوم

 بالتحقيق أو الحامية، كالدولة اإلنساني الدولي للقانون تطبيق  بمراقبة تنفرد أخرى خاصة

 المادة) قالحقائ لتقصي الدولية اللجنة طريق عن اإلنساني الدولي للقانون الجسيمة نتهاكاتباإل

 بعد الدولية الجنائية المحكمة إلى إضافة ،(4111 لعام األول اإلضافي البروتوكول من 18

 قمعية طبيعة ذات وأخرى وقائية آليات هناك وبالتالي 6886 عام في النفاذ حيز نظامها خولد

 .ردعية أو

 وسائل إقرار على الدولي المجتمع حرص فقد اإلنسان لحقوق الدولي القانون في أما

 بموجب المقررة الداخلية الحماية وسائل جانب إلى وذلك اإلنسان، حقوق لحماية دولية وآليات

 الدولية اتتفاقياإل تضمنت فقد وعليه بالقصور تسمتإ ما غالبا والتي للدول الوطني انونالق

                                                             
 بعثة عن صادر السادسة، الطبعة تطبيقه، ونطاق التاريخ تطور اإلنساني الدولي القانون لمدلو  ،علتم شريف أنظر 1

 .01ص ،6888 ،القاهرة األحمر، للصليب الدولية اللجنة
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 الدولية تفاقياتاإل تفرضها التي لتزاماتلإل المختلفة الدول حترامإ مدى لمراقبة آليات واإلقليمية

 مجلس اإلنسان لحقوق السامي المفوض اآلليات هذه أهم بين ومن اإلنسان، بحقوق المتعلقة

 .المتحدة األمم لمنظمة التابع اإلنسان حقوق

 الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون من كل أنب نستخلص سبق ما كل خالل من

 قانونيين فهما المجالين، بين للخلط يدفعنا ال هذا لكن اآلخر، أحدهما يكمل اإلنسان لحقوق

 تجد أن يمكن ال وأساليبه، القتال لبوسائ الخاصة فالقواعد الخاصة، غايته منهما ولكل مستقلين

 .اإلنسان حقوق أحكام بين مكانا لها

 عالقة قواعد القانون الدولي اإلنساني بالقانون الدولي الجنائي -2

 جتمعتإ لكن الجنائي، الدولي القانون مفهوم تحديدب جاءت التي التعريفات تعددت لقد

 ولفيتنا العام الدولي للقانون الجزائي شقال مثلي الجنائي الدولي القانون أن على عامة بصفة

 صالحم إصابة شأنها من والتي الدولي، العام النظام على تخرج التي األفعال وبالعقاب بالتجريم

 .1للخطر تعرضها أو بالضرر العظمى اإلنسانية القيم أو الدولي المجتمع

 عقاب مباشرة متنظ التي والشكلية الموضوعية القواعد من مجموعة" بأنه أيضا ويعرف

 وباإلتحاد العام بالنظام اإلخالل شأنها من ويكون األفراد أو الدول ترتكبها التي األفعال

 ."الشعوب بين واأللفة وباإلنسجام

 القانون لدراسة المدخل" كتابه في الجنائي الدولي القانون Glaser جالسير الفقيه ويعرفه

 تفاقيةاإل في مصدرها تجد والتي الشعوب، لقانون ونيةالقان القواعد من نوع" بأنه" الجنائي الدولي

                                                             
  الجديدة الجامعة دار الجنائي، الدولي القانون في دراسة الدولية الجرائم ،الغني عبد المنعم عبد أنظر 1
 .46ص ،6881 اإلسكندرية، للنشر،  
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 األهمية ذات األموال حماية إلى تهدف والتي المتعاقدة السامية األطراف بين المبرمة الدولية

 .1"الرادع العقاب خالل من وذلك العالمية القانونية

 السابق نسانياإل الدوليوالقانون  الجنائي الدولي القانون تعريف في جليا أنظر أمعنا إذا

 : التالي النحو على القانونين بين ختالفواإل اإللتقاء أوجه ستخالصإ أمكن ،بيانه

  وقواعد القانون الدولي الجنائي اإلنساني بين قواعد القانون الدولي أوجه اإللتقاء -

 الدولي القانون فروع من نفرعا اإلنساني والدولي الجنائي الدولي القانونين من كل يعد

 كال في القانونية بالقواعد المخاطبين واألشخاص المصادر وحدة ذلك على ويترتب ام،الع

 القانونيين

 ضد ترتكب والتي المشروعة غير األفعال من لعدد تجريمهما في القانونين كال يشترك

 .وغيرها الإلنسانية والمفاهيم التعذيب القتل، كجرائم الحرب زمن أو السلم وقت سواء اإلنسان

 األمن تحقيق إلى الجنائي الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون من كل يهدف

 .2العالمي المستوى على اإلنسان وسالمة

 ومعاقبة ضبط هو األول في الحماية مضمون أن في القانونين بين الترابط ويتمثل

 الدول ينقوان ومن الثاني القانون من المسماة قواعده مخالفي يرتكبها التي الجرائم مرتكبي

                                                             
1
 Glaser (S), introduction à l’édude du droit international pénal, Bruxelle, Paris, 1954, P8. 

 .01 ،00ص  ص السابق، المرجع ،ناصري مريم أنظر 2
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 قد فاألول الدولي، الجنائي القانون مجموعها في تشكل والتي الدولي العرفي والقانون المتمدينة

 .1قواعده لفةامخ على يعاقب الذي المنفذ له بالنسبة أصبح والذي الثاني وجود في وترعرع نشأ

  الجنائيبين قواعد القانون الدولي اإلنساني وقواعد القانون الدولي  ختالفأوجه اإل -

 .الجنائي الدولي والقانون اإلنساني الدولي القانون بين اإلختالف أوجه أهم من

 القانون إطار في نطاقه من إتساعا أكثر الجنائي الدولي القانون في التجريم مجال أن

 القانون أشخاص ضد ترتكب التي للجرائم القانوني النطاق يحدد فاألول اإلنساني، الدولي

 اإلعالمية الدعاية جريمة العدوان، مثل) السالم ضد كالجرائم دولية ومنظمات لدو  من الدولي

 بينما طبيعي، كشخص باإلنسان الماسة الجرائم إلى إضافة ،(العالمي اإلرهاب اإلعتداء، لحرب

 أو اإلنسان شخص تمس التي الجرائم على اإلنساني الدولي القانون في التجريم نطاق يقتصر

 القول يمكن وبهذا اإلنسانية، ضد والجرائم الجماعية، اإلبادة جريمة الحرب، مجرائ مثل) أمواله

 المتضمنة تلك فيها بما الدولية الجرائم لجميع الحاكمة القواعد يضع الجنائي الدولي القانون أن

 .اإلنساني الدولي القانون في

 أن الدولي جنائيال القانون فقهاء أقر فقد الثاني، من وفعالية قدرة أكثر أصبح فاألول

 الجرائم من كلها ليست الجرائم فهذه ،2دولية جريمة وعشرون خمسة حوالي يشمل القانون ذلك

 عنىي اإلنساني الدولي القانون ألن وحظرها، لتجريمها اإلنساني الدولي القانون يسهر التي

 سواء الحرب وأثناء وبعد قبل تحدث التي نتهاكاتواإل العسكرية بالضرورة المتعلقة بالمبادئ

 .الدولي غير أو الدولي المسلح النزاع على
                                                             

 ،الجامعيةالفكر  دار ،(الضحايا وحماية والمفاهيم األسس) اإلنساني الدولي القانون ،فهمي مصطفى خالد أنظر 1
 .86 ،81ص  ص ،6844 رية،اإلسكند

 .81 ،86ص ص السابق، المرجع ،فهمي مصطفى خالد أنظر  2
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 ويهتم محددين ومكان بزمان حصرين وال واسع فنطاقه الدولي الجنائي القانون أما

 على المعاقبة خالل من ستقرارها  و  أمنه على والحفاظ الدولي، للمجتمع العليا المصالح بصيانة

 .بها المتعلقة غير أو المسلحة زاعاتبالن منها المتعلقة سواء الدولية الجرائم كافة

 المنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني المعاهداتو  تفاقياتاإل : الفرع الثاني

 عام جنيف تفاقيةإب ابدء عديدة بمراحل ينهو تد حيث من اإلنساني الدولي القانون مر

 المكونة دوالقواع األسس مختلف إلى مايلي في وسنتطرق 4111 ببروتوكولي نتهاءا  و  4681

  :فيمايلي اإلنساني الدولي للقانون

 22/80/1081جنيف المتعلقة بتحسين حالة العسكريين الجرحى في الميدان المؤرخة في  تفاقيةإ: أوال

 دعت عندما 4680 عام" جنيف لجنة" بها قامت خاصة مبادرة إلى تفاقيةاإل هذه تعود

 تفاقيةإ إلبرام حكومي مؤتمر عقد إلى ةوالدعو  مناصرتها إلى السويسرية تحاديةاإل الحكومة

 مواد عشر 4681 تفاقيةإ وتضمنت الميدان، في العسكريين الجرحى حالة تحسين إلى ترمي

 حتراما  و  الصحية الخدمات وأعوان الصحي النقل ووسائل الصحية األجهزة بحياد وتتعلق فقط

 تمييز دون الصحية مساعدةال موتقدي ة،ثاغاإل أعمال في يساهمون الذين المدنيين المتطوعين

 1.بيضاء رقعة على أحمر صليب هي خاصة شارة وحمل

 1080إعالن سان بيتر سبورغ : ثانيا

 إلى نوفمبر 61 بين دةالممت الفترة في مؤتمر عقد إلى روسيا قيصر الثاني ألكسندر دعا

 من مبدأ أهم اإلعالن وأقر غ،ر بيترسبو  سان إعالن صدور عن أسفر ،4686 ديسمبر 44

 الضرورة مبدأ) لها مبرر ال أضرار إحداث عدم في والمتمثل اإلنساني الدولي القانون مبادئ

                                                             
 .41أنظر، عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  1
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 وزنها يقل التي فالقذائ ستخدامإ حظرت تيال الدولية الوثائق أقدم من اإلعالن ويعد ،(العسكرية

  .شتعاللإل قابلة أو متفجرة بمواد ومعبأة متفجرة وتكون غرام، 188 عن

  11811،  1011هاي األول والثاني لعامي ال امؤتمر : ثالثا

  :وهي تفاقياتاإل من عدد توقيع عن أسفر: للسالم األول الهاي لمؤتمر بالنسبة -أ

 .بها المرفقة والالئحة الحرب بقواعد الخاصة :الثانية تفاقيةاإل -

 تم أي ،4681 لعام جنيف تفاقيةإ لمبادئ البحرية الحرب بمالءمة وتتعلق: الثالثة اإلتفاقية -

 في العسكريين بالجرحى الخاصة جنيف تفاقيةإ في عليها المنصوص القواعد تطبيق بموجبها

 .البحرية الحرب في العسكريين الحرجى على الميدان

 البالونات، من المقذوفات إلقاء سنوات خمس لمدة الدول على األول يحظر: تصريحات ثالث -

 خانقة غازات نشر منها الوحيد الغرض يكون التي المقذوفات ستعمالإ الدول على الثاني يحرم

 .الجسم داخل قعتتفر  التي المقذوفات ستعمالإ يحرم والثالث ضارة، أو

 4181 عام في للسالم الثاني الهاي مؤتمر أسفر: للسالم الثاني الهاي لمؤتمر بالنسبة -ب

عالنا تفاقيةإ 44 وضع عن   :2هي وا 

 .الدولية للخالفات يةالسلم بالتسوية الخاصة تفاقيةاإل -

 .التعاقدية الديون لتحصيل القوة ستخدامإ بتحريم الخاصة تفاقيةاإل -

 .العدائية العملية ببدء الخاصة تفاقيةاإل -
                                                             

 : في 4781، 4677وقد نشرت إتفاقيات الهاي سنتي   1

The law of war, a documentary history, vol: 1cl.Fridman ed. 1972, pp.204 FF.270FF. 
وما  218، التاريخ الوثائقي لقانون الحرب، المرجع السابق، صFriedemanصوص هذه اإلتفاقيات في أنظر ن 2

 .بعدها
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 .البرية الحرب وأعراف بقوانين الخاصة تفاقيةاإل -

 .البرية الحرب في المحايدين وواجبات بحقوق الخاصة تفاقيةاإل -

 .العدائية العمليات بدء عند للعدو التجارية السفن وضعب الخاصة تفاقيةاإل -

 .حربية سفن إلى التجارية السفن بتحويل الخاصة تفاقيةاإل -

 .البحر سطح تحت األلغام بوضع الخاصة تفاقيةاإل -

 .الحرب وقت في البرية القوات بواسطة بالقنابل بالقذف الخاصة تفاقيةاإل -

 .البحرية الحرب حالة في جنيف تفاقيةإ ئمباد بتطبيق الخاصة تفاقيةاإل -

 .البحرية الحرب أثناء األسر في الحق ممارسة على القيود ببعض الخاصة تفاقيةاإل -

 .للغنائم دولية محكمة بإنشاء الخاصة تفاقيةاإل -

 .البحرية الحرب في المحايدين وواجبات بحقوق الخاصة تفاقيةاإل -

 .البالونات من تفجراتوالم القذائف، إطالق تحريم إعالن -

 .القضائي التحكيم محكمة بإنشاء خاصة تفاقيةإ مشروع -

تفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حالة الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان بتاريخ إ: رابعا

88/81/1188 

 هذه أضفت وقد 4681 لعام جنيف تفاقيةإ ألحكام وتعديال تطويرا تفاقيةاإل هذه تعد 

 00 من تفاقيةاإل تتكون ،"المرضى" هم الحرب ضحايا من جديدة فئة على لحمايةا تفاقيةاإل

 حيث سويسرا، ودولة" األحمر الصليب ةشار " بين العالقة توضيح هو به أتت ما وأهم مادة،

 لأللوان عكس عن عبارة فهي السويسرية، للدولة عرفان هو الشارة هذه ستعمالإ أن بينت
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 تفاقيةاإل ونصت ،1الشارة ستعمالإ نتهاكاتإ زجر على نصت كما ي،السويسر  للعلم الفيدارالية

 إذا ملزمة غير تصبح تفاقيةاإل أن أي" الجماعية المشاركة" شرط هو قانونية آثار له شرط على

 .فيها طرفا المتحاربين أحد يكن لم

 1121بروتوكول جنيف لعام : خامسا

 البيكترولوجية والحرب لغازاتا حرب إلى لتجاءاإل بتحريم الخاص البروتوكول وهو

 ستخدامإ بعدم األمم عصبة في األعضاء الدول من كبير عدد تعهد البروتوكول هذا وبموجب

 .2حروبها في الخانقة أو السامة الغازات

 1121تفاقيتا جنيف لعام إ: ادساس

 النزاع لضحايا أكبر حماية توفير محاولة في بالغ أثر األولى العالمية للحرب كان

 دبلوماسي مؤتمر عقد أجل من الدول حكومات لدعوة السويسرية الحكومة دفع مما سلح،الم

 :هما يتيندول تفاقيتينإ بإبرام نتهىإ

                                                             
 يعتمد:"التالي النحو على العسكرية الطبية للخدمات المميزة الشارة وحدة مبدأ 4681 تفاقيةإ من 1 المادة تضمنت 1

 بالعلم األحوال كل في مصحوبة تكون أن على طبي،ال اإلخالء وفرق اإلسعاف وعربات للمستشفيات مميز موحد علم
 من العالمات هذه إصدار يكون أن شرط ذراع، عالمة ستخدامإ بالحياد المتمتعين للعاملين يجوز كما الوطني،

 يوضح ولم ،"ءبيضا أرضية على أحمر صليبا الذراع وعالمة الراية من كل وتحمل العسكرية السلطات ختصاصإ
 حسب المسلمين جنود لدى حساسيات من تثيره ما وبسبب للمؤتمر، التحضيرية األعمال في ارةالش هذه ختيارإ سبب
 األحمر، الهالل لشارة ستخدامهاإ العثمانية اإلمبراطورية أعلنت – 4618 في التركية العالي باب حكومة أكدته ما

 شارة من كل اعتماد على وافقت فقد 4161 لعام جنيف تفاقيةإ أما ،4188 لعام جنيف، تفاقيةإ في قبوله تم ما وهو
 عن تراجعت األخيرة هذه فارس، لبالد بالنسبة الحمراوين والشمس األسد إلى إضافة األحمرين، والهالل الصليب

 .األحمر الهالل شارة ستعمالإب كتفتا  و  ،4168 في ستعمالهماإ
 للصليب الدولية المجلة في حمر،األ والهالل األحمر الصليب شارتا بوتيون، فرنسوا: ذلك في بالتفصيل أنظر

 .141 إلى 186 من الصفحات ،04/48/4161 بتاريخ ،616 العدد األحمر،
  .4788جنيف لعام من إتفاقية  21أنظر المادة  2
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 في المؤرخة الميدان في العسكريين والمرضى الجرحى حال بتحسين المتعلقة جنيف تفاقيةإ -أ

 01 من تتكون ،4188 لعام جنيف تفاقيةإل ومطورة معدلة جديدة صيغة وهي: 72/72/91711

 الثانية الهاي تفاقيةإ في عليه منصوص كان الذي الجماعية المشاركة شرط ألغت وقد مادة،

  هـإلغائ ومعنى ،4188 لعام جنيف تفاقيةإ في وكذا 4181 لعام والرابعة ،4611 لعام

ن حتى المفعول سارية تفاقيةاإل تبقى أن  قرتأ كما فيها، أطراف غير المتحاربين بعض كان وا 

 الحمراوين والشمس األسد وهما األحمر الصليب جانب إلى أخريين شارتين ستخدامإ تفاقيةاإل

 .(تفاقيةاإل من 41/6 المادة)

 تفاقيةاإل هذه تناولت :72/72/9171 في المؤرخة الحرب أسرى بمعاملة المتعلقة جنيف تفاقيةإ -ب

 الدولة بخدمات التمتع له كفلتو  األسير، بحياة يتصل ما أهم والسبعين السبعة موادها في

 كما ،2األحمر للصليب الدولية اللجنة بخدمات وكذلك المتخصصين، نهاأعوا بواسطة الحامية

 مع األخبار تبادل وتسهيل األسرى عن المعلومات لجمع بحث وكالة إنشاء على االتفاقية نصت

لى السائدة ةالدولي األعراف إلى االتفاقية واضعوا استند وقد ،3وذويهم أهاليهم  تفاقياتاإل وا 

 الحرب خالل بارزا دورا تفاقيةاإل لعبت وقد المتحاربة، الدول بين المبرمة والجماعية الثنائية

 لذا تفاقية،اإل عوضوا تصوره مما أكثر كانت المسلحة النزاعات أهوال لكن الثانية، العالمية

 التي النقائص لتجنيب وذلك ،4111 لعام األربع جنيف اتتفاقيإ لوضع الملحة الحاجة ظهرت

 4.الثانية العالمية الحرب أثناء السارية اإلنساني الدولي القانون تفاقياتإ على طرأت

                                                             
 .4722لعام بروتوكول بشأن حظر إستعمال الغازات الخانقة أو ما شاببها والوسائل الجرثومية في الحرب  1

 . 4727جنيف  من اتفاقية 28إلى  1أنظر المواد   2
 .4727جنيف  من اتفاقية 17أنظر المادة   3
 .47أنظر عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  4
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 1111تفاقيات جنيف األربعة لعام إ: سابعا

 أربع إبراملى إ السويسرية الحكومة إليه دعت الذي الدبلوماسي المؤتمر عن تمخض

  :هي 4111 أوت 46 في دولية تفاقياتإ

 .الميدان في المسلحة بالقوات والمرضى الجرحى حال لتحسين جنيف تفاقيةإ: ىاألول تفاقيةاإل -

 .البحار في المسلحة القوات وغرقى ومرضى جرحى حال لتحسين جنيف تفاقيةإ: الثانية تفاقيةاإل -

 .الحرب أسرى معاملة بشأن جنيف تفاقيةإ: الثالثة تفاقيةاإل -

 .المسلح النزاع وقت في المدنيين األشخاص حماية بشأن جنيف فاقيةتإ: الرابعة تفاقيةاإل -

 1111 تفاقيات جنيف لعامالبروتوكوالن اإلضافيان إل : ثامنا

 بين ما الفترة في السويسرية الحكومة من بدعوة بجنيف المنعقد الدبلوماسي المؤتمر أقر

 4111 لسنة األربعة فجني تفاقياتإب الملحقين اإلضافيين البروتوكولين – 4111 و 4111

  :وهما 4111 جوان 86 في والمؤرخين

 الذي والجديد الدولية المسلحة النزاعات ضحايا بحماية الخاص: األول ياإلضاف البروتوكول -أ

 إلى وترقيتها التحرير حروب صباغإ بخصوص األول بالباب ورد ما هو البروتوكول به أتى

 والثانية األولى نيفج تفاقيتيإ ومحتوى فيتطابق الثاني الباب أما الدولي، المسلح النزاع مصاف

 فقط ليس لكن 1والبحار الميدان في والغرقى والجرحى المرضى بحماية الخاصتين 4111 لعام

 مثال أوضح يمثل فهو الثالث الباب وعن أيضا، المدنيين البروتوكول أضاف بل العسكريين من

 من الكثير على يحتوي أنه إذ ،2اإلنساني الدولي ونالقان تكوين في والهاي جنيف قانون لترابط
                                                             

 .31إلى  6أنظر المواد من   1
 (.وضع المقاتل وأسير الحرب) 11إلى  13، والمواد (وسائل الحرب وطرقها) 12إلى  32أنظر المواد من   2
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 هتمإ الرابع الباب وفي الحديثة، المسلحة والنزاعات يتالءم بما وأكملها الهاي قانون قواعد

 تبعات وتجنيبهم الحماية من ممكن قدر أكبر توفير حيث من 1المدنيين بالسكان البروتوكول

 .حمايتها الواجب واألماكن واألموال الفئات الباب هذا حدد كما المسلح، النزاع

 في وهو ،2الدولية غير المسلحة النزاعات ضحايا بحماية الخاص: الثاني اإلضافي البروتوكول-ب

 كما المقاتلين، لغير األساسية الضمانات دعم فقد المشتركة 80 للمادة مضاف األمر حقيقة

 بالمدنيين المتصلة القواعد بعض وبشأن محددة، أعماال وحظر القضائية الحقوق نطاق وسع

 التي المنشآت المدنيين، لبقاء الالزمة األموال) األول البروتوكول في ورد ما مع تشابها نالحظ

 .3(العبادة وأماكن الثقافية األعيان خطرة، قوى تحوي

 اإلنساني الدولي بالقانون صلة ذات أخرى دولية مواثيق إلى اإلشارة من البدفي األخير 

  :منها نذكر

 .المسلح النزاع وقت الثقافية الممتلكات بحماية الخاصة 4141 لعام المتحدة األمم تفاقيةإ -

 .معينة تقليدية أسلحة ستخدامإ حظر بشأن 4168 عام تفاقيةإ -

 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام -

 حقوق باتفاقية قالملح المسلح النزاع في األطفال بإشراك المتعلق ختيارياإل البروتوكول -

 .64/84/6888 في والمؤرخ الطفل

                                                             
 .17إلى  16أنظر المواد من   1
 .من البروتوكول 18إلى  11أنظر المواد من  2
 .من البروتوكول 28إلى  11أنظر المواد من  3
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 في المؤرخ ،4111 لسنة بعةر األ جنيف اتتفاقيإل الثالث اإلضافي البروتوكول  -

 .1إضافية مميزة شارة عتمادإ بشأن 86/46/6884

 .معينة أسلحة ستعمالإ تحظر التي تفاقياتاإل كل - 

 اإلنساني  نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي: الثاني طلبالم

 القانون خاللها يسري التي الفترات اإلنساني الدولي القانون قواعد تطبيق بنطاق قصدن

 أكثر أن إذ داخليا، أم ادولي كان سواء المسلح النزاع فترات هي الفترات وهذه اإلنساني، الدولي

 تشمل قدو  دولي، غير بطابع تتميز التي النزاعات تلك هي اليوم انتشارا المسلحة النزاعات

 أو الدول غير من منظمة المسلحة وجماعات الحكومية المسلحة القوات بين ائيةعدال العمليات

 .2نفسها الجماعات تلك أفراد بين تدور التي النزاعات

 وهما المسلحة النزاعات من نوعين بين يميز اإلنساني الدولي القانون ألن ونظرا

 هذا في الدراسة نقسم أن رأينا الدولية، غير حةالمسل والنزاعات الدولية المسلحة النزاعات

 النزاعات الثاني في نتناول ثم الدولية، المسلحة النزاعات األول في نتناول فرعين إلى المطلب

 .الدولية غير المسلحة

 

                                                             
بشأن  2882ديسمبر  86المؤرخ في  4717إضافة إلى البروتوكول إضافي ثالث إلتفاقيات جونيف األربعة لعام  1

 2ألحمرين، وورد وصفها في المادة إعتماد شارة مميزة إضافية هي الكريستالة الحمراء إلى جانب الصليب الهالل ا
الشارة المميزة اإلضافية مربع أحمر قائم على حدى وأرضية بيضاء وتسمى :"... من البروتوكول الثالث بنصها 2فقرة 

، كما يجوز أن يرسم بداخلها شعار مميز وفقا للمادة الثالثة من البروتوكول الثالث وهذا "شارة البروتوكول الثالث
 .2881جانفي  81ز النفاذ في األخير دخل حي

أنظر هشام بشير، المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية،  2
 .424ص ،  2842مصر، 
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 النزاعات المسلحة الدولية: األول لفرعا

 الدول إلى مونينت مقاتلين بين المسلحة النزاعات الدولية المسلحة بالنزاعات يقصد

 مستقلتين دولتين بين تندلع التي الحرب أيضا بها ويقصد حرب حالة في تكون التي المختلفة

 .1 4111 لعام الرابعة جنيف اتفاقية أو قانون إلى الحرب وتخضع ين،ينظامجيشين و 

 أن إما فهو ثالثة، قانونية أشكاال يأخذ الدولي المسلح النزاع أن إليه اإلشارة تجدر ومما

 أو فرديا النفس عن دفاعا يكون أو الوضعي، الدولي القانون حرمه ما وهو عدوانا يكون

 به جاء الذي الجماعي األمن لمفهوم تطبيقا أو ،(المتحدة األمم ميثاق من 44 المادة) جماعيا

 .2السابع فصله في المتحدة األمم ميثاق

 أكثر أو دولتين بين المسلح عنفال إلى اللجوء حالة في ادولي مسلحا نزاعا النزاع ويكون

 أحكام تطبيق المتحاربة األطراف على ويفرض بدونه، أو للحرب سابق بإعالن ذلك كان سواء

 حاالت في يطبق كما به تعترف لم أو النزاع بقيام اعترفت سواء اإلنساني، الدولي القانون

 كما بالمثل المعاملة مبدأ على تقوم ال فإنها جنيف تفاقيةإ لخصوصية ونظرا ،3الحربي االحتالل

 بالنزاعات الوطني التحرير حرب األول البروتكول وألحق نتقامية،اإل األعمال إلى اللجوء تحضر
                                                             

 .من الميثاق األمم المتحدة 24نص المادة  1
لحة بين النظرية والواقع، مجلة دمشق للعلوم أنظر أمل يازجي، القانون الدولي اإلنساني وقانون النزاعات المس 2

 .422، ص 2884العدد األول،  28اإلقتصادية والقانونية، المجلد 
 الفلسطينية األراضي على المرفقين والبروتوكولين األربعة جنيف تفاقيةإ نطباقإب القول اإلسرائيلي حتاللاإل يرفض 3
 التي والسياسية القانونية عتباراتواإل ظروفلا فرضته خاصة ةطبيع ذو األراضي هذه على هادتواج أن بحجة حتلةمال
 الضفة على المسلحة قواتها تواجدت والتي" واألردن مصر" العربية الدول مواجهة في الشرعي الدفاع حالة ستوجبتهاإ

نها الشرعية، السيادة أصحاب ليسو كونهم الشرعي غير التواجد هذا وأن وغزة،  حالة ينفي وبالتالي لطردهم وجدت وا 
نه الحربي حتاللاإل  عدم من الرافض إسرائيل دولة موقف يغير وال تفاقيات،اإل تلك لتطبيق مجال هناك ليس وا 
 على أو المحتلة، الفلسطينية األراضي على والبروتوكولين األربعة تفاقياتاإل نطباقإ من حتاللاإل بحالة عترافهاإ

 .طينيةالفلس األراضي في المدنيين بحماية إلتزامها
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 المشار األوضاع تتضمن) الرابعة الفقرة البروتكول هذا من الرابعة المادة حسب الدولية المسلحة

 ستعمارياإل التسلط ضد الشعوب هاب ناضل التي المسلحة المنازعات السابقة، الفقرة في إليها

 تقرير في الشعوب لحق ممارستها في وذلك العنصرية، األنظمة وضد األجنبي حتاللإلوا

 الخاصة الدولي القانون بمبادئ المتعلق النـواإلع دة،ـالمتح األمم اقـميث هكرس كما المصير،

 .(المتحدة األمم لميثاق اقطب الدول بين والتعاون الودية بالعالقات

 حركات وبجانب فيها طرفا الدولية المنظمات تكون التي النزاع حالة إلى باإلضافة

 القوات كانت سواء بالتطبيق األولى هو الدولية المسلحة النزاعات قانون فإن وبالتالي التحرير،

 دأالمب لهذا اوتكريس المعينة، المنظمة من مباشرة لقيادة أو أكثر، أو دولة لقيادة تابعة الدولية

 تطبق ال أنه على" بها المرتبطين واألفراد المتحدة األمم موظفي بسالمة المتعلقة تفاقيةاإل جاءت

 منظمة مسلحة قوات ضد كمقاتلين األفراد من أي فيها ويشارك المتحدة لألمم عملية أي على

 .1"الدولية المسلحة النزاعات قانون عليها وينطبق

 كان ،4111 لعام جنيف تفاقيةإ صدور قبل يأ 4111 عام قبل أنه بالذكر والجدير

 تفاقيةإ أحكامها بينتو  نظمتها والتي المعلنة الحروب حاالت على فقط يسري الحرب قانون

 ببدء الخاصة الثالثة الهاي تفاقيةإ في 4181 عام عليها النص أعيد التي 4611 لعام الهاي

 زجوا بعدم المتعاقدة الدول جميع تعترف أن على األولى المادة نصت حيث العدائية، العمليات

 لألسباب بيان مع حرب إعالن شكل في إما وصريح، مسبق إنذار دون العدائية العمليات بدء

ما  .2للحرب مشروط إعالن مع أخير بإنذار وا 

                                                             
، 84، سلسلة القانون الدولي اإلنساني رقم "القانون الدولي اإلنساني، تطوره ومحتواه"اللجنة الدولية للصليب األحمر،  1

 .44، 48، ص ص2886
 .421أنظر هشام بشير، المرجع السابق، ص  2
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 تفاقيةإل طبقا وصريح مسبق إنذار دون العدائية العمليات بدء جواز عدم من الرغم على

 الدول أن تؤكد 4181 لعام الهاي تفاقيةإل والالحقة السابقة لتجاربا أن إال 4181 لعام الهاي

 أو نفسها الهاي تفاقيةإل منها مخالفة إما مسبقا، عنها تعلن أن دون الحروب من العديد باشرت

 الهاي تفاقيةإ ضمنها ومن الهاي تفاقيةإ في أطرافا ليست دول على الحروب هذه باشرت أنها

 بين المعلنة الحرب حاالت على فقط تسري تفاقيةاإل هذه أن لىع تنص كانت التي الثالثة

 حتى غيرها وبين بينها ةئمقا حرب حالة بوجود تعرف تكن لم الدول بعض أن كما أطرافها،

 ،4111 لعام جنيف تفاقيةإ وضعت 4111 عام وفي، عليها الحرب قانون أحكام تطبيق تبعد

 تفاقيةإ في نص وضح وقد األربعة، جنيف تفاقياتإ على تقريبا الدول جميع صادقت ولقد

 حاالت تفاقيةاإل هذه سريان ليشمل تفاقيات،اإل لهذه مشتركة الثانية المادة نص هو جنيف

ن حتى كانت أي المسلحة واالشتباكات المعلنة الحرب  بقيام يعترف ال فيها األطراف أحد كان وا 

 الحرب بحالة االعتراف أو للحرب يرسم إعالن رأي إلى حاجة أية هناك يعد فلم الحرب، حالة

 لسريان بذاتها كافية كانت أيا العدائية األعمال حصول إن بل تفاقيات،اإل هذه سريان يبدأ حتى

 الحرب على قاصرا يعد لم ألنه نظرا اإلنساني الدولي بالقانون بعدها سمي الذي الحرب قانون

 النزاعات أنواع كل يشمل بات بل الهاي، تفاقياتإ في سائدا كان الذي التقليدي بمعناها

 كلها المتحاربة األطراف كانت سواء الدولية حةلالمس النزاعات على وسيسري الدولية، المسلحة

 .كان أيا هاعدد تجاه األطراف الدول مواجهة في قائما يبقى فاإللتزام ال، أم تفاقيةاإل في طرفا

 فلم ،4181 لعام الهاي تفاقيةإ اهتركت التي اآلثار األربع جنيف تفاقياتإ تادتف وبذلك

 تنفيذ لعدم الدول بها تتمسك وذريعة لتزاماإل معدل سببا الشكلية الشروط بعض غياب يعد

دارة تنظيم قانون عليها يفرضها التي إلتزاماتها  .1العدائية العمليات وا 

                                                             
 .06ص ،المرجع السابق ،الزمالي عامر أنظر  1
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 النزاعات المسلحة غير الدولية: الفرع الثاني

 النزاعات إلى – عامة قاعدةك – الدولية غير المسلحة النزاعات صطالحإ فر ينص

 أو الثوار من وجماعة ناحية من القائمة السلطة بين الدولة إقليم حدود داخل تثور التي المسلحة

 .آخر جانب من المتمردين

 شديدة طائفة إلى واقعها في تنصرف الدولية غير المسلحة النزاعات أن بالذكر والجدير

 :1إلى تنصرف هي إذ الدولة، في القائمة الحكومة ضد المسلح التمرد صور من التنوع

 .المسلحة العصيان وأعمال التظاهرات -

 .الداخلية اإلضطرابات -

 .الشغب أعمال -

 والسالم الداخلية الوحدة مقتضياتب يتم اإلخالل بمناسبتها التي األهلية الحروب -

 .الدولة داخل جتماعياإل

 وال الداخلي المسلح النزاع على" األهلية لحربا" مسمى إطالق على التقليدي الفقه دأب ولقد

 .هذا يومنا حتى ومتداوال شائعا التعبير هذا يزال

 المسلحة النزاعات) النزاعات من النوع لهذا اإلنساني الدولي القانون هتمامإب يتعلق وفيما

 ؤونالش من شأنا تعتبر الدولية غير المسلحة النزاعات كانت 4111 عام فقبل( الدولية غير

 . 2الداخلية والقوانين لألنظمة وفقا تعالج الداخلية

                                                             
 ،6886 القاهرة، العربية، النهضة دار الزمني، النطاق المدخل، الدولية، حةالمسل النزاعات قانون ،عتلم حازم أنظر 1

 .440، 446ص  ص
 .44ص سابق،ال مرجعال الزمالي، عامر أنظر 2
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 الداخلية المسلحة النزاعات بمسألة تهتم تكن لم الدولي القانون قواعد أن بالذكر والجدير

 الدول وماتحك كانت عندما هي واحدة حالة في إال ،اعليه المترتبة اآلثار أو بها القائمة أو

 هذا بموجب يتمتعون فكانوا كمحاربين، الثوار أو متمردين،بال تعترف ،أراضيها على تظهر التي

 عليهم القبض حالة في معاملتهم يتم أن وهي وماتهم،حك مواجهة في الحقوق ببعض االعتراف

 من نفسها يفتع حتى عترافاإل إلى تلجأ الدول كانت ما وعادة مجرمين، كخونة وليس كأسرى

 تلحق التي أو أراضيها، على المتواجدين جانبباأل تلحق التي األضرار عن المسؤولية تحمل

 .1األهلية الحرب جراء من مجاورة، أخرى بدول

 من تعد الدولي التنظيم من لقدر الدولية غير المسلحة النزاعات إخضاع لمسألة وكان

 4111 لسنة جنيف تفاقيةإ مشروع إلعداد التمهيدية المراحل صادفت التي المشكالت أهم

 يرمي حال الدبلوماسي المؤتمر أقر شهورا ستغرقتإ مناقشات وبعد لضحايا،ا بحماية المتعلقة

 جنيف تفاقياتإ بين المشتركة الثالثة المادة بإقراره الفرد لصالح الدولة سلطات من الحد إلى

 .4111 أوت 46 في األربعة

 دولي طابع له ليس مسلح نزاع قيام حالة في) :أنه على المشتركة الثالثة المادة وتنص

 أدنى كحد يطبق نأب النزاع في طرف كل يلتزم المتعاقدة،السامية  األطراف أحد أراضي في

 :التالية األحكام

 المسلحة القوات أفراد فيهم بمن العدائية، األعمال في مباشرة يشتركون ال الذين األشخاص-(4

 أو جرحال أو المرض بسبب القتال عن العاجزين واألشخاص أسلحتهم، عنهم ألقوا الذين

 ضار تمييز أي دون إنسانية، معاملة األحوال جميع في يعاملون آخر، سبب ألي وأ االحتجاز

                                                             
أنظر رقية عواشرية، حماية المدنيين واألعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة  1

 .48، ص2884عين شمس، كلية الحقوق، 
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 آخر مماثل معيار أي أو الثروة أو المولد أو الجنس أو المعتقد، أو الدين أو اللون، على يقوم

 ورةمحظ وتبقى أعاله، المذكورين باألشخاص يتعلق فيما التالية األفعال رتحظ الغرض ولهذا

  .واألماكن األوقات جميع في

 والمعاملة والتشويه، أشكاله، بجميع القتل وبخاصة البدنية، والسالمة الحياة على عتداءاإل(  أ

 .والتعذيب القاسية،

 .الرهائن أخذ( ب

 .بالكرامة الحاطة و المهينة المعاملة األخص وعلى الشخصية، الكرامة على االعتداء( ج

 تشكيال مشكلة محكمة أمام سابقة محاكمة إجراء دون العقوبات يذوتنف األحكام إصدار( د

 .المتدينة الشعوب نظر في الالزمة القضائية الضمانات جميع وتكفل قانونيا،

 كاللجنة متحيزة، غير إنسانية لهيئة ويجوز بهم، ويعتني رقىغالو  والمرضى الجرحى يجمع -6

 تعمل أن النزاع أطراف وعلى النزاع، طرافأ على خدماتها تعرض أن األحمر، للصليب الدولية

 أو االتفاقية هذه من األخرى األحكام كل تنفيذ على خاصة، تفاقياتإ طريق عن ذلك، فوق

 .( النزاع ألطراف القانوني الوضع على يؤثر ما المتقدمة األحكام تطبيق في وليس بعضها،

 األدنى الحد يتضمن الذي لوحيدا القانوني النص هي المشتركة الثالثة المادة ظلت وقد
 اإلضافي الثاني البروتكول إبرام حتى الداخلية المسلحة النزاعات لضحايا األساسية الحقوق من
 لكنها الداخلي، المسلح النزاع المشتركة الثالثة المادة تعرف ولم ،4111 عام جنيف تفاقياتإل
 على اإللتزامات وفرضت المتعاقدة، األطراف أحد أرض على حدوثه فترضإ واقع من نطلقتإ

 وجود تحكم التي المبادئ من جملة األولى مادته في الثاني كولو وتر الب وحدد النزاع، أطراف
 السامية األطراف أحد إقليم على تدور:" بأنها عليها نص والتي الداخلية، المسلحة النزاعات
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 تحت وتمارس ،أخرى مسلحة نظامية جماعات أو منشقة مسلحة وقوات قواتها بين المتعاقدة
 متواصلة عسكرية بعمليات القيام من يمكنها ما إقليمها، من جزء على السيطرة مسؤولية قيادة

 .1"كولو البروت هذا تنفيذ وتستطيع ومنسقة،

 يتحول قد داخلي نزاع على ستنطبق التي القواعد ما: وهو أال التالي ساؤلالت يطرح يبقى
 المسلح النزاع في ثالثة دولة تتدخل كأن فيها، جنبيةأ أطراف دخلت سببب دولي مسلح نزاع إلى
 جنيف تفاقياتإل المشتركة الثانية المادة إثارة على سيعمل التدخل وهذا المتمردين جانب إلى
 على تفاقيةاإل لهذه المشتركة الثالثة المادة سريان يستمر بينما القوات هذه إلى بالنسبة ألربعةا

 يصبح حيث دولي، إلى الداخلي المسلح النزاع تطور أو ،والمتمردين الحكومة بين النزاع
 مع حصل ما وهو دولة، من أكثر إلى تنسب وأعمالهم مختلفة جنسيات يحملون المتحاربون
 المسلحة زاعاتفالن  دول خمس إلى 4116-4114 عام نقسمتإ التي السابقة يوغسالفيا
 الجيوش بين ومستمرة وثيقة عالقات شهدت والهرسك، البوسنة في وبخاصة فيها الداخلية
 في المنشقة األطراف إلى وصربيا كرواتيا تقدمه كانت التي كالدعم أخرى دول وبين المنشقة
 جبلوال صربيا بين جهة من قائما كان الذي الدولي المسلح النزاع جانب إلى والهرسك البوسنة
 قائم أنه أساس على دوليا مسلحا نزاعا فعد أخرى جهة من والهرسك والبوسنة جهة من داألسو 
نما أجنبية، دولة تدخل إلى يعود ال النزاع لتدوي يكون أو سيادة، ذات دولتين بين  تدخل إلى وا 

 لبإرسا إنسانية ألسباب التدخل قررت إقليمية منظمة أو المتحدة كاألمم دولية منظمة قوات
 كل بشأنها التفاوض يتم التسوية أو الحلول وضع مع الداخلي المسلح النزاع لحل الدولية قواتها
 .2باريس تفاقيةإ بوضع بها النزاع نتهىإ الذي كمبوديا مع حصل كما النزاع

                                                             
 .42، 44ص ص اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق،  1

2
 Breton (Ph), Actualité du droit international  humanitaire applicable dans les conflits 

armes, A. Pedone, Paris, 1998, P59. 
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 المسلحة بالنزاعات الخاصة اإلنساني الدولي القانون أحكام سريان ذلك على ويترتب
 عرفي طابع ذات وهي جنيف تفاقياتإل المقررة الثالثة المادة أحكام وخاصة جهة من الداخلية
 .1الدولية المسلحة بالنزاعات الخاصة والقواعد

 القانون أحكام فيها تطبق ال حاالت هناك أن إلى صددال هذا في نشير أن بنا ويجدر

 الذي" كولالبروت" الملحق هذا يسري" أنه على الثاني البروتكول نص حيث اإلنساني، الدولي

 من يعدل أن دون 4111 في المبرمة جنيف تفاقياتإ بين المشتركة ةالثالث المادة ويكمل يطور

 من األولى المادة تشملها ال التي المسلحة المنازعات جميع على لتطبيقها الراهنة الشروط

 عاتالمناز  ضحايا بحماية المتعلق ،4111 جنيف تفاقياتإ إلى اإلضافي" كولو البروت" الملحق

 اميةالس األطراف أحد إقليم على تدور والتي األول كولو بالبروت الملحق المسلحة الدولية

 وتمارس أخرى، ةـمسلح ةـامينظ اتـجماع أو ةـمنشق ةـمسلح وقوات المسلحة قواته بين المتعاقدة

 عسكرية بعمليات القيام من يمكنها ما السيطرة من إقليمه من جزء على ةمسؤول قيادة تحت

 ".كولو البروت" الملحق هذا تنفيذ وتستطيع ومنسقة واصلةمت

 والتوترات اإلضطرابات حاالت على" كولو البروت" الملحق هذا يسري ال" أيضا ينص كما

 التي المماثلة الطبيعة ذات األعمال من وغيرها العرضية العنف وأعمال الشغب مثل الداخلية،

 .2مسلحة عاتاز ن تعد ال

 

 

 
                                                             

 .412أنظر هشام بشير، المرجع السابق، ص  1
 . 4111 لعام الثاني البروتوكول من ،4 الفقرة 4 المادة نصراجع   2
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 :لخالصة المبحث األو 

إن الطبيعة الخاصة بقواعد القانون الدولي اإلنساني إستوجب علينا تحديد مفهومها عبر 

على ضرورة جموعة الحروب بين الدول والشعوب، و مختلف الوثائق الدولية التي أبرزت م

 الضرورة العسكرية من ناحية أخرى مقتضياتمن ناحية و  عتبارات اإلنسانيةالتوفيق بين اإل

القانون الدولي العام يرتبط بصفة كلية  فروع منفرع انون الدولي اإلنساني عتبار أن القإب

 .والقانون الجنائي بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان

إذ خلصنا  تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني مجاالت موجزة إلى  بصفةثم تطرقنا 

تهينا إلى الحاالت التي ال تطبق نا  ثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية و أنه يطبق أ إلى

تفاقيات نون الدولي اإلنساني من تعريف واإلبعد تحديد ماهية قواعد القافيها هذه القواعد و 

ما هي : رح نفسهـينا اإلجابة على تساؤل يطمجاالت تطبيقه يجب علالدولية المكونة له و 

       .قواعد القانون الدولي اإلنساني وهو موضوع المبحث الثانيخروقات 
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 قواعد القانون الدولي اإلنسانيتحديد خروقات : يالمبحث الثان

ي اإلنساني من خالل نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولسنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد اإل

 .ة في المطلب الثانييمنتهاكات الجس، و تبيان صور هذه اإلالمطلب األول

 ة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ميسنتهاكات الجاإل : المطلب األول

 اإلطار 4111 لعام اإلضافيين وملحقيها 4111 لعام األربعة جنيف تفاقياتإ تعتبر   

 حماية تفاقيةإ مثل أخرى تفاقيةإ إلى إضافة اإلنساني، الدولي القانون لقواعد تفاقياإل القانوني

 الحد تفاقيةا  و  اإلضافي، وبروتوكوليها 4141 لعام المسلحة النزاعات أثناء الثقافية الممتلكات

 غير المسلحة، النزاعات في األطفال إشراك تجرم التي تفاقياتواإل األسلحة، بعضستخدام إ من

 األربعة جنيف تفاقياتإ في سواء تعريف له يرد لم ذاته دبح ،"الجسيمة نتهاكاتاإل" مصطلح أن

 األفعال بتعداد المواثيق هذه قامت يثح ،4111 لعام األول اإلضافي والبروتوكول 4111 لعام

 في الخوض دون رتكابها،إ على الجزائية المسؤولية تقوم وبالتالي جسيما، نتهاكاإ تعد التي

 رغم بسيطة نتهاكاتإ تعد التي األفعال قائمة تفاقياتاإل تحدد لم كما لها، محدد قانون تعريف

 رتكبإ سواء المسؤولية، وطبيعة جزاءال حيث من خاصة نتهاكات،اإل نوعي بين التفرقة أهمية

 .1داخلي أو دولي مسلح نزاع إطار في نتهاكاإل هذا

 فرعين إلى المطلب هذا بتقسيم سنقوم دراستها وضبط المفاهيم بعض تحديد أجل ومن   

 الثاني الفرع وفي اإلنساني، الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل لتعريف األول نخصص

 .اإلنساني الدولي القانون لقواعد والبسيطة الجسيمة نتهاكاتاإل بين زالتميي نحاول

 

                                                             
 .86ص ،المرجع السابق ناصري، مريم أنظر -  1
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 اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل  تعريف: األول الفرع

 من البد اإلنساني، الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل تعريف في البدء قبل   

 لعام األربعة جنيف تفاقياتإب الملحق 4111 لعام لاألو  اإلضافي البروتوكول أن إلى التنويه

 كيفو  عتبرإ 64/4 مادته وفي الدولية، المسلحة النزاعات ضحايا بحماية الخاص 4111

" حرب جرائم" أنها على 4111 لعام األربعة جنيف تفاقياتوإل للبروتوكول" الجسيمة نتهاكاتاإل"

 وذلك حرب جرائم بمثابة البروتوكول الملحق ولهذا تفاقياتلإل الجسيمة نتهاكاتاإل تعد) بنصه

 (.المواثيق هذه بتطبيق اإلخالل عدم مع

 لعام األول اإلضافي والبروتوكول 4111 لعام األربعة جنيف تفاقياتإ أوردت وقد   

 لكل وتركت حرب جرائم أي ألحكامها جسيمة نتهاكاتإ يمثل ما الحصر سبيل على 4111

 الجزائية العقوبات ووضع العقابية، تشريعاته في دمجها مهمة الوطني الصعيد على مشرع

 .لها الالزمة

 دور حيث أن الحرب، جرائم مفهوم تحديد والعربي منه الغربي الدولي الفقه حاول ولقد   

 : بينهم من الحرب جرائم تعريف في الفقهاء بعض ساهم الغربي الفقه

 غيرهم أو الجنود بها يقوم التي العداء أعمال" :بأنها الحرب جرائم يعرف ذإ "أوبنهايم" الفقيه -

 األعمال هذه وتكون عليه، والقبض مرتكبها ةقبمعا الممكن من كان متى العدو، أفراد من

 .1"عليها المتعارف القتال لقواعد مخالفة

                                                             
 الحرب جرائم على تطبيقية دراسة مع الحرب جرائم على والعقاب المسؤولية ،الشيخة الخالق عبد علي حسامأنظر  1

 .481ص ،6881 اإلسكندرية، للنشر، الجديدية الجامعية دار والهرسك، البوسنة في
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 قوانين تنتهك التي الجرائم:" بأنها الحرب جرائم 4111 عام "تخبالوثر " الفقيه وعرف   

 اإلنسانية، الحرب لقواعد والمقبول عتيادياإل للمفهوم طبقا إجرامية اتصرفت عتبرت والتي الحرب

 إطار في تمارس التي القسوة بسبب ووحشيتها عتهاناش بسبب الجنائي للقانون العامة والمبادئ

 مقتضيات تقره ال بشكل الملكية حقوق في فيالتعس بالتدخل أو البشرية بالحياة الالمباالة

 .1"بيةالحر  الضرورة

 لالنتهاكات الحصري غير التعدادي التعريف إعتمد ربي،غال الفقه في آخر إتجاه ويرى   

 ارتكابها يشكل التي األفعال: )هي الحرب جرائم بأن اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة

 غتيال،اال ،التعذيب في القوة استخدام: المثال سبيل على وهي وأعرافها، الحرب لقوانين إنتهاكا

 أسرى معاملة وسوء القتل وكذا المحتلة، األراضي في المدنيين للسكان السيئة المعاملة النفي،

 دون ىر والق للمدن العشوائي والتخريب والخاصة، العامة الثروات سلب الرهائن، إعدام الحرب،

 .2"عسكرية ضرورة

 من مجموعة ضعو  فقد الغربي الفقه مع اإلتجاه نفس على العربي الفقه سار وقد   

 : منها نذكر التعاريف

 وعادات لقوانين مخالفة كل: )هي الحرب جرائم بأن عبيد صالح إبراهيم حسنين الدكتور -

 بين الودية العالقات إنهاء بقصد وذلك غيرهم، أو المتحاربين من صادرة كانت سواء الحروب،

 .3(ينتالمتحارب الدولتين

                                                             
مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، دار النهضة  ،رعام الدين حالص أنظر 1

 .464ص، 6886العربية، القاهرة، 
  . 481ص السابق، المرجع ،الشيخة الخالق عبد علي حسام أنظر 2
، 4771، دار النهضة العربية، القاهرة، "يةدراسة تحليلية تطبيق"أنظر حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية،  3

 .234ص
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 تقع التي المقصودة األفعال) :بأنها الحرب جرائم قهوجيال القادر عبد علي الدكتور ويعرف -

 حددها كما وعاداتها الحرب قوانين أي الحرب لميثاق بالمخالفة الحرب أثناء المتحاربين من

 .1(الدولية والمعاهدات الدولي رفالع

 الحرب رائملج الحصري غير التعدادي التعريف أسلوب عتمدإ من العرب الفقهاء ومن   

 غير من وأفراد محاربون جنود يرتكبها التي الحرب، لقوانين المخالفة األعمال) بها يقصد حيث

 المهادنة راية ستعمالإ سوء: مثل مشروعة، غير أعماال الحرب جرائم فتشمل المحاربين،

 الجيوش غير من األفراد قيام حتالل،اإل تسلطا وجه في القيام العدو، جرحى على اإلجهاز

 القتلى من القتال ميادين في والسرقات الحربية والخيانة والجاسوسية لقتالا بأعمال المتحاربة

 .2(المشروعة غير األعمال من ذلك وغير والجرحى

 لقواعد الجسيمة نتهاكاتباإل المقصود تحديد في بارز دور الدولية المواثيق لبعض وكان   

 :الوثائق هذه بين ومن حرب جرائم بمثابة تعدد التيالدولي اإلنساني  القانون

 نصت على :البرية الحرب وأعراف بقوانين الخاصة 4181 لعام الرابعة الهاي اتفاقية -4

 فقررت محددا تعريفا تحدد ولم الحرب، لجرائم تعريفها في الحصري غير التعدادي األسلوب

 ىجر  بها المرفقة الالئحة في حرب جريمة رتكابهاإ يشكل التي المحظورة األفعال من قائمة

 : التالي النحو على الحرب لجرائم الالئحة عدادت

 .المسمومة األسلحة أو السم استخدام حظر -

 .بالدهم ضد المواطنين تجنيد حظر -
                                                             

أنظر علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية والمحاكم الدولية الجنائية، منشورات  1
 .17، 16،ص ص2884الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .482أنظر حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  2
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 .المسلحة القوات ألفراد أو العدو دولة لسكان الجرح أو القتل -

 .التقاضي من المواطنين منع حظر -

 .للدفاع قوة لديه ليس أو القتال عن توقف أو ستسلمإ الذي جرح أو قتل -

 .النهي حظر -

 .للعدو شديدة أضرار تسبب التي األسلحة ستخدامإ حظر -

 .مفتوحة بالقنابلال المدن ضرب حظر -

 .ذلك العسكرية الضرورة قتضتإ إذا إال األعداء ملكيات حجز أو هدم حظر -

 .الجماعية العقوبات حظر -

 األولى العالمية الحرب بعد تشكلت :4141 لسنة الحرب لجرائم المسؤوليات لجنة قائمة -6

 لقواعد جسيم نتهاكإ بمثابة منها أي رتكابإ يعتبر محظورا فعال 06 تضم قائمة وضعت

 أو األموال أو األشخاص ضد الفعل هذا رتكبإ سواء حرب، جريمة أي اإلنساني الدولي القانون

 .1دوليا محرم سالح أو محظور أسلوب بإتباع

 األساسي النظام من ب فقرة 8 المادة نصت وقد :4114 لسنة جر بنورم محكمة ميثاق -0

  ربـالح مـجرائ من عدد على 2جنورمبر  مبادئ من السادس المبدأ وكذا ،جنورمبر  لمحكمة

                                                             
 خاص بإعالن 41/84/4118 في المنشأة الدولية، العسكرية طوكيو محكمة الئحة من "أ" المادة تقابلها المادة ذهه 1

 .اليابانيين الحرب مجرمي كبار لمحاكمة األوسط الشرق في الحلفاء لقوات العام القائد ترر أ ماك األمريكي الجنرال من
 أقرها التي اإلنساني الدولي القانون مبادئ تأكيد تم 44/46/4118 في 14/4 رقم العامة الجمعية قرار ا علىبناء 2

 .المبادئ هذه بتقنين المتحدة األمم هيئة إلتزمت كما ورمبرغ،ن محكمة ميثاق
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 قوانين مخالفات هي الحرب جرائم) بمايلي السادس المبدأ ضىوق الحصر، ال المثال سبيل على

 السكان إبعاد المعاملة، سوء العمدي، القتل أفعال: مثالال سبيل على وتشمل وعاداتها، الحرب

 الحرب أسرى معاملة سوء أو القتل آخر، غرض أي أو العدو بالد في العمل أجل من المدنيين

 الذي والتدمير والقرى، للمدن التعسفي التخريب الخاصة، أو العامة األموال نهب الرهائن، قتل

 .(العسكرية المقتضيات تبرره ال

 تفاقياتإ بين المشتركة المواد حددت :6/86/4111 في المؤرخة األربعة جنيف تفاقياتإ -1

 ةتفاقياإل من 44 المادة األولى، ةتفاقياإل من 48 المادة) التوالي على وهي األربعة جنيف

 تعتبر التي األفعال( ةالرابع االتفاقية من 411 والمادة الثالثة االتفاقية من 408 المادة الثانية،

 يمكن جريمة، 40) الحصر سبيل على اإلنساني الدولي القانون لقواعد" جسيمة نتهاكاتإ"

 التعدادي بالتعريف كتفتا  و  المصطلحين، كال تعرف لم أنها غير حرب، جرائم بمثابة اعتبارها

 .اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتلإل الحصري

: 4111 لسنة األربعة جنيف تفاقياتإب الملحق 4111 لسنة األول اإلضافي البروتوكول -4

 للبروتوكول الجسيمة نتهاكاتاإل ،64 المادة من األخيرة الفقرة حسب األول البروتوكول عتبرإ

 جرائم من جزءا تعد الجسيمة نتهاكاتاإل هذه فإن وبهذا حرب، جرائم بمثابة تفاقياتلإل أو

 حق في الفردية الجنائية المسؤولية قومت تيانهاإب الحصر، سبيل على محددة وهي الحرب

 اإلجراء الوطني الصعيد على مشرع كل يتخذ التي األخرى نتهاكاتاإل عن وتتفرق مرتكبها،

 .1ومواجهتها فهاقلو  الالزم

                                                             
 .14ص السابق، المرجع ،ناصري مريم أنظر 1
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 القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل تعريف في بارز دور وليدال القضائي للعمل وكان   

 أنشأها التي السابقة، يوغسالفيا في المتحدة األمم الخبراء لجنة ذهبت حيث اإلنساني، الدولي

 لقوانين جسيم نتهاكإ أي أن تقرير إلى 88/48/4116 في 168 رقم األمن مجلس قرار

 .1حرب جريمة يعتبر الحرب وأعراف

 غير تعداد السابقة ليوغسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام أورد وقد   

 الجسيمة اإلنتهاكات في تمثلةمال سواء المحكمة، ختصاصإ في الداخلة حربال لجرائم حصري

 المادة) الحرب وأعراف لقوانين المخالفة تلك أو ،(الثانية المادة) 4111 لعام جنيف تفاقياتإل

 .2(الثالثة

 في ستثنائيةاإل الدائرة قررت السابقة ليوغسالفيا الدولية الجنائية المحكمة عمل وأثناء   

 ما جريمة تكون أن يمكن حتى الشروط، من مجموعة توافر ضرورة تاديش قضية في احكمه

 : هي الشروط هذه ومجمل الحرب، وأعراف لقوانين جسيم كإنتهاك متابعة محل

 .اإلنساني الدولي القانون قواعد من لقاعدة خرق على اإلنتهاك ينطوي أن يجب -

ذا بطبيعتها، عرفية القاعدة تكون أن -  هذا في الالزمة الشروط توافر يجب فاقيةتإ كانت وا 

 .الشأن

 يؤدي وأن هامة، يماق تحمي لقاعدة خرقا يشكل أن بمعنى خطيرا، نتهاكاإل يكون أن -

 .للضحية بالنسبة خطيرة نتائج إلى الخرق

 

                                                             
 .447أنظر صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص  1
  .السابقة ليوغسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة سياألسا النظام من 0 و 6 المادتين نص راجع  2
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 رتكابإ إليه المنسوب للشخص الفردية الجنائية المسؤولية قيام إلى الخرق يؤدي أن -

 .1الجريمة

 في الدولية الجنائية المحكمة إنشاء خالل من أكد فقد الدائم الدولي الجنائي اءالقض أما   

 طوائف روما نظام حدد وقد خطورة، الجرائم أشد من تعتبر الحرب جرائم أن 41/81/4116

 التي اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل تلك في يحصرها ولم 2الحرب جرائم

 .الدولي غير المسلح للنزاع دتملي نطاقها وسع بل الدولي، المسلح النزاع أثناء تقع

 الحرب جرائم: هما رئيسيين قسمين إلى روما نظام حسب الحرب جرائم تقسم أن ويمكن   

 غير مسلح نزاع إطار في ترتكب التي الحرب وجرائم دولي، لحسم نزاع إطار في بكرتت التي

 .دولي

 ،4111 لسنة ةـاألربع جنيف تفاقياتلإل الجسيمة نتهاكاتاإل يضم األول للقسم بالنسبة   

 بما الدولية، المسلحة النزاعات في تنطبق التي واألعراف للقوانين األخرى الخطيرة نتهاكاتواإل

 الخاص 4111 لعام جنيف تفاقياتإب الملحق 4111 لسنة األول اإلضافي البروتوكول ذلك في

 .يةالدول المسلحة النزاعات ضحايا بحماية

 تفاقياتإ بين الثالثة المشتركة للمادة الجسيمة نتهاكاتاإل يضم الثاني للقسم بالنسبة   

 في تنطبق التي رافعواأل للقوانين األخرى الخطيرة نتهاكاتواإل ،4111 لسنة األربعة جنيف

 حقالمل 4111 لسنة الثاني اإلضافي البروتوكول ذلك في بما الدولية، غير المسلحة النزاعات

 .الدولية غير المسلحة النزاعات ضحايا بحماية الخاص 4111 لعام جنيف تفاقياتإب

                                                             
 .466 ،468ص ص السابق، المرجع ،عامر الدين صالح أنظر  1
 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من 86 المادة نص في بالتفصيل الحرب جرائم وردت  2
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 اإلنساني الدولي القانون لقواعد البسيطة نتهاكاتواإل  الجسيمة نتهاكاتاإل  بين التمييز: الثاني الفرع

 64 المادة وكذا تفاقية،اإل نتهاكاتإ عبقم المتعلقة جنيف تفاقياتإ مواد ستقراءإ خالل من   

 الدولي القانون لقواعد والبسيطة الجسيمة نتهاكاتاإل بين التمييز نستطيع األول، البروتوكول من

 .اإلنساني

 نتهاكات الجسيمة والبسيطة لقواعد القانون الدولي اإلنسانيالفرق بين اإل : أوال

 األعمال كل هي" البسيطة اإلنتهاكات" الفقهاء أغلب عليها يطلق وكما "نتهاكاتاإل"   

 على يجب والتي ،4111 لعام األول اإلضافي والبروتوكول 4111 لعام جنيف تفاقيةإل المنافية

 نتهاكاتاإل أما جزائية، أو تأديبية أو إدارية إجراءات بشأنها تتخذ أن المتعاقدة األطراف

 .الحصر سبيل على مذكورة فهي الجسيمة

 إحداهما القانونية القواعد من فئتين يتضمن اإلنساني الدولي القانون أن القول يمكن لهذا   

 وهذه الجزائي، للعقاب مقترفه يعرض جرمي تصرف وقوع إلى اهخرق يؤدي جنائي طابع ذات

 مشروع غير عمل وقوع إلى خرقها يؤدي القواعد من األخرى والفئة الجسيمة، نتهاكاتاإل هي

 هي وهذه حيان،األ غالب في الجزائي للعقاب الفاعل يتعرض أن دون التعويض يستوجب

 .1البسيطة نتهاكاتاإل

 طرف من سلبيا تعريفا البسيطة نتهاكاتاإل تعريف تم أنه القول يمكن األخير وفي   

 األربعة اتتفاقياإل من 418و 461 ،48 ،11 المواد) 4111 لعام األربعة جنيف تفاقياتإ

 اإلنساني الدولي انونالق لقواعد المخالفة التصرفات مجموع عن عبارة أنها إذ( التوالي على

 لقواعد المخالف التصرف يكن لم إذا بمعنى حصرا، المحددة الجسيمة نتهاكاتاإل تلك بإستثناء
                                                             

 ة، دار المطبوعاتمسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولي ،يالسعد هاشم عباسأنظر  1
 .488ص ،6886الجامعية، اإلسكندرية،   
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 حتما يكون فإنه حصرا المحددة الجسيمة نتهاكاتاإل قائمة ضمن واردا اإلنساني الدولي القانون

 ويرى المشروع، غير علالف جسامة إلى تستند نتهاكاتاإل نوعي بين والتفرقة بسيطا، نتهاكاإ

 .1الدولية الجنح عليها نطلق أن يمكن البسيطة نتهاكاتاإل أن البعض

 تفاقيات القانون الدولي اإلنسانيإنتهاكات الجسيمة عبر تطور تقنين اإل : ثانيا

 لعام اإلضافيين البروتوكولين غاية إلى 4681 تفاقيةإ من ابتداء جنيف تفاقياتإ تعتبر   

 وكان اإلنساني، يـالدول ونـالقان واعدـق مصادر أهم 4111 لعام جنيف اقياتتفإب مرورا 4111

 بحيث بسيطة نتهاكاتإ من القواعد هاته التدوين عملية في البالغ األثر وآثارها الحرب لتطور

 .الجسيمة نتهاكاتباإل وصفها حد إلى رتقتإ

 جنيف تفاقيةإ أن نجد سانياإلن الدولي القانون قواعد لتدوين التاريخي التطور خالل فمن   

 لذا مرتكبيها، على العقوبات يحدد أو لها، المخالفة األفعال يجرم نص أي غياب 4681 لعام

 66 المادة نص خالل من نصت والتي العيب، هذا تجنب 4188 لعام جنيف االتفاقية حاولت

 السلب مالأع :وهي جسيمة نتهاكاتإ عتبرتهاإ محددة أفعال على ةقبالمعا وجوب على منها

 أو علم ستعمالإ إساءة إلى إضافة المسلحة، القوات مرضىو  الجرحى معاملة وسوء الفردية

 .2بسيطة نتهاكاتإ مجرد األخرى الخروق تبقى وبذلك األحمر، الصليب إشارة

 لحماية جنيف تفاقيةإ بتطبيق الخاصة ،4181 لسنة العاشرة الهاي تفاقيةإ في ورد كما   

 تفاقيةإ من 66 المادة لنص مماثال نصا البحرية، الحرب على البرية الحرب ومرضى جرحى

 .64 المادة نص وهو 4188

                                                             
1
 Michel- cyr Djiena WEMBOU, Daouda Fall, Droit international humanitaire, l'harmation, 

Paris, 2000, p133. 
 .481 ،488ص ص السابق، المرجع ،سعديال ماشه عباس أنظر  2
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 تفاقيةإ من 66 المادة نص تعديل قتراحإ تم فقد 4161 لعام تفاقيةإ وضع عند أما   

 جعلأي  تفاقيةاإل نص نتهاكاتإ كافة على المعاقبة بضمان التعديل موضوع ويتعلق ،4188

 .جسيمين نتهاكينإ في حصرها دون جسيما، نتهاكاإ نصوصهال مخالف لفع كل

 ،461 ،48 ،11 المشتركة مادتها وفي ،4111 لعام األربعة جنيف التفاقيات بالنسبة   

 األطراف تعهدت حيث والبسيطة، الجسيمة نتهاكاتاإل بين ميزت فقد التوالي، على 418

 عقوبات لفرض يلزم تشريعي إجراء أي خاذتإب) المواد هذه من األولى الفقرة بموجب المتعاقدة

 الجسيمة المخالفات إحدى قترافإب يأمرون أو يقترفون الذين األشخاص على فعالة جزائية

 الجسيمة غير نتهاكاتلإل بالنسبة اإلجراء ويختلف ية،تالال المواد في والمبينة تفاقيةاإل  لهذه

 مع تتعارض التي األفعال جميع قفلو  الالزمة التدابير اتخاذ على يقتصر إذ البسيطة، أي

 لما طبقا وهذا (التالية المادة في المبينة الجسيمة المخالفات بخالف تفاقيةاإل  هذه أحكام

 تفاقياتإ من 418 ،461 ،48 ،11) المواد من 80 الفقرة في المتعاقدة األطراف به تعهدت

 (.التوالي على 4111 لعام األربعة جنيف

 هو الجسيمة نتهاكاتاإل لمقترف الدولية الجنائية المسؤولية قيام أن أعاله ذكر مما يتبين   

 عند تقوم التي المسؤولية أما المتعاقدة، لألطراف السابق دهالتع بموجب منه غومفرو  مؤكد أمر

 تفاقياتإ نصوص مع المتعارض الفعل جسامة حسب فتختلف البسيطة االنتهاكات اقتراف

 إلى جزائية من قترافهاإ على العقوبات فتتراوح لوقفها، داخلي مشرع كل يتخذه وما األربعة جنيف

 .1ابسيط أثرها كان إذا( تأديبية) إدارية تكون وقد نيةمد

 4111 لعام جنيف تفاقياتإب الملحق 4111 لعام األول اإلضافي البروتوكول طور ولقد   

 مصاف إلى بها ردةالوا البسيطة االنتهاكات من البعض رفع إذ الجسيمة، نتهاكاتاإل نظام
                                                             

 .17أنظر مريم ناصري، المرجع السابق، ص  1
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 كتسابإ عند الدولية الجنائية للمسؤولية بالنسبة قانونية أثار من يترتب وما الجسيمة نتهاكاتاإل

 .64و 44 المادتين تهولتنا ما وهو حرب، جريمة أي الصفة هذه المحظور الفعل

 تعد التي األفعال تعداد خالل من الضوء إلقاء الثاني المطلب خالل من وسنحاول   

 .اإلنساني الدولي القانون لقواعد جسيما تهاكانإ

  اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة االنتهاكات صور: الثاني المطلب

 جسيمة نتهاكاتإ يمثل ما الحصر سبيل على اإلنساني الدولي القانون تفاقياتإ أوردت   

 وسع كما ،4111 ةلسن األول اإلضافي البروتوكول من 64/4 المادة) حرب جرائم ألحكام

 تلك عتبرا  و  منه 86 المادة في الحرب جرائم من الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام

 .حرب جرائم بمثابة دولي غير مسلح نزاع إطار في تقع التي الجسيمة نتهاكاتاإل

 انياإلنس الدولي القانون تفاقياتإب الواردة الجسيمة االنتهاكات نورد أن فيمايلي وسنحاول   

 اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتلإل الثاني الفرع في ونتناول األول، الفرع في

 .الدولية الجنائية المحكمة لنظام وفقا

 األول اإلضافي والبروتوكول 1111 لعام األربعة جنيف تفاقياتإب الواردة الجسيمة نتهاكاتاإل: األول الفرع

 1111 لعام

 1111تفاقيات جنيف األربعة لعام إالجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني الواردة ب نتهاكاتاإل: أوال

 جريمة عشرة ثالث عددها األربع االتفاقيات عليها نصت التي الجسيمة نتهاكاتاإل   

 :1كمايلي وردت

                                                             
، 4778أنظر عبد الواحد محمد فار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة،   1
 .246ص
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 تفاقيات األربعةالجرائم الواردة باإل  -أ

 .العمدي القتل  -

 .التعذيب -

 .سانيةالإلن المعاملة -

 .البيولوجية التجارب -

 .كبيرة آلالم العمدي حداثاإل -

 .والصحية الجسدية السالمة ضد خطير أذى إلحاق -

 تفاقيات الثالثة األولى دون الرابعةالجريمة الواردة باإل  -ب

 على تنفذ والتي العسكرية، الضرورات تبررها ال بصورة عليها ستيالءواإل األموال تخريب -

 .وتعسفي مشروع يرغ واسع نطاق

 تفاقيتين الثالثة والرابعةة باإل الجرائم الوارد -ج

 .العدو لدولة المسلحة القوات في الخدمة على شخص إكراه -

 تفاقياتاإل تفرضه حسبما وحيادية قانونية محاكمة في حقه من محمي شخص حرمان -

 .الدولية

 عةمشرو  غير بصورة تواجدهم أماكن من ونقلهم األشخاص إبعاد -

 .المشروع غير عتقالاإل -

 .الرهائن أخذ -
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 تفاقيتين األولى والثانيةدت باإل جريمة ور  -د

 من 41 و 40 المادتان) المماثلة واألعالم شارته، أو األحمر الصليب علم استعمال سوء -

 (.الثانية تفاقيةاإل من 14 و 11 والمادتان األولى، تفاقيةاإل

 1111القانون الدولي اإلنساني الواردة بالبروتوكول اإلضافي األول لعام نتهاكات الجسيمة لقواعد اإل : ثانيا

 جنيف تفاقياتإب قالملح 4111 لعام األول اإلضافي البروتوكول من 64 المادة نصت   

 المخالفات من مجموعة على الدولية المسلحة النزاعات ضحايا بحماية والمتعلق ،4111 لعام

  :التالي حوالن على حرب جرائم أي الجسيمة،

 هذا بأحكام مكملة ةيمالجس نتهاكاتواإل نتهاكاتاإل بقمع المتعلقة تفاقياتاإل أحكام تطبيق -4)

 ".البروتوكول" الملحق لهذا الجسيمة نتهاكاتواإل نتهاكاتاإل على القسم

 جسيمة نتهاكاتإ بمثابة تفاقياتاإل في جسيمة إنتهاكات أنها على كيفت التي األعمال تعد -6

 الخصم قبضة في هم أشخاص ضد قترفتإ إذا" البروتوكول" الملحق لهذا بالنسبة ككذل

 الجرحى ضد قترفتإ أو". البروتوكول" الملحق هذا من 10 و 14 و 11 المواد حماية وتشملهم

 الملحق هذا ويحميهم الخصم إلى ينتمون الذين البحار في المنكوبين أو المرضى أو

 الطبية الوحدات ضد أو الدينية، الهيئات أو الطبية الخدمات أفراد ضد قترفتإ أو". البروتوكول"

 ".البروتوكول" الملحق هذا ويحميها الخصم عليها يسيطر التي الطبي النقل وسائل أو

 بمثابة ،44 المادة من المحددة الجسيمة نتهاكاتاإل عن فضال ،التالية األعمال تعد -0

 بها الخاصة للنصوص مخالفة عمد، عن قترفتإ إذا" لالبروتوكو " الملحق لهذا جسيمة نتهاكاتإ

 .بالصحة أو بالجسد بالغا أذى أو وفاة وسببت ،"البروتوكول" الملحق هذا في

 .للهجوم هدفا المدنيين األفراد أو المدنيين السكان جعل ( أ
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 هذا مثل بأن معرفة عن المدنية األعيان أو المدنيين السكان يصيب عشوائي، هجوم شن ( ب

 لألعيان أضرارا أو المدنيين باألشخاص إصابات أو األرواح، في بالغة خسائر بسب الهجوم

 .41 المادة من ثالثا" 4" الثانية الفقرة في جاء كما المدنية

 مثل بأن معرفة عن خطرة ىقو  تحوي التي المنشآت أو الهندسية األشغال على هجوم شن( ج

 أضرار أو المدنيين، باألشخاص اتإصاب أو األرواح، في بالغة خسائر سببي الهجوم هذا

 .41 المادة من ثالثا" أ" الثانية الفقرة في جاء كما المدنية لألعيان

 .للهجوم هدفا السالح المنزوعة المناطق أو الدفاع، وسائل من المجردة المواقع ذتخاإ( د

 .القتال عن عاجز بأنه معرفة عن للهجوم، هدفا ما شخص تخاذإ( هـ

 أو األحمر الهالل أو األحمر للصليب المميزة للعالمة 01 للمادة مخالفة درالغا ستعمالاإل( و

 الملحق هذا أو تفاقياتاإل تقرها للحماية أخرى عالمات أية أو األحمرين، والشمس األسد

 ".البروتوكول"

 وفي السابقة الفقرات في المحددة الجسيمة نتهاكاتاإل عن فضال التالية، األعمال تعد( 1

 مخالفة عمد، عن قترفتإ إذا". البروتوكول" الملحق لهذا جسيمة نتهاكاتإ بمثابة ت،تفاقيااإل

 ".البروتوكول" الملحق أو تفاقياتلإل

 نقل أو ترحيل أو تحتلها التي األراضي إلى المدنيين سكانها بعض بنقل حتاللاإل دولة قيام( أ

 11 للمادة مخالفة ارجها،خ أو األراضي تلك نطاق داخل المحتلة األراضي سكان بعض أو كل

 .الرابعة تفاقيةاإل من

 .أوطانهم إلى المدنيين أو الحرب ىأسر  إعادة في له مبرر ال تأخير كل( ب
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 العنصري التمييز على المبنية األساليب من وغيرها( يداألبارت) العنصرية التفرقة ممارسة( ج

 .الشخصية كرامةال من النيل شأنها من والتي والمهينة، لإلنسانية والمنافية

 عليها التعرف يمكن التي الفنية واألعمال العبادة وأماكن التاريخية اآلثار على الهجمات شن( د

 بمقتضى خاصة حماية لها وتوفرت للشعوب، الروحي أو الثقافي التراث تمثل والتي بوضوح،

 بالغ تدمير عنه يسفر مما مختصة، دولية منظمة إطار في المثال سبيل وعلى معينة، ترتيبات

 من" ب" للفقرة الخصم مخالفة على دليل يأ فيه يتوفر ال الذي الوقت في وذلك األعيان، لهذه

 الفنية واألعمال العبادة وأماكن التاريخية اآلثار هذه فيه تكون ال الذي الوقت وفي ،40 المادة

 .عسكرية أهداف من مباشرة بصورة قريب موقع في

 في حقه من المادة هذه من الثانية الفقرة في إليه مشار أو يات،تفاقاإل تحميه شخص حرمان( هـ

 .المرعية لألصول طبقا عادلة محاكمة

 مع وذلك حرب جرائم بمثابة" البروتوكول" الملحق ولهذا تفاقياتلإل الجسيمة نتهاكاتاإل تعد -4

 .(المواثيق هذه بتطبيق اإلخالل عدم

 والبروتوكول األربعة جنيف تفاقياتإب لواردةا الجسيمة نتهاكاتاإل مجموع يكون وبذلك   

 الجنائية المسؤولية فتترتب الدولي المسلح النزاع إطار في تقع قد جريمة، 66 األول اإلضافي

 .الفعالة الجزائية للعقوبة يتعرض إذ لمقترفها، الدولية
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  1الدولية الجنائية للمحكمة األساسي بالنظام الواردة الجسيمة نتهاكاتاإل : الثاني الفرع

 خطورة، الجرائم دـأش على ةـالدولي الجنائية المحكمة نظام من الخامسة المادة نصت   

 على حصرا نصت التي الثامنة المادة في بالتفصيل وردت األخيرة هذه الحرب جرائم ومنها

 تلك إلى الحرب جرائم 86 المادة من الثانية الفقرة قسمت وقد حرب جرائم تعد التي األفعال

 فيما راهسن ما وهو دولي غير مسلح نزاعطار إ في والواقعة دولي مسلح نزاع إطار في ةعواقال

 :يلي

 جرائم الحرب الواقعة في إطار نزاع مسلح دولي: أوال

 :كمايلي 86 المادة في ترتيبها حسب وسنتناولها   

 .1111أوت  12تفاقيات جنيف المؤرخة في نتهاكات الجسيمة إل اإل  -أ

 أحكام تحميهم الذين الممتلكات أو األشخاص ضد التالية األفعال من فعل أي بمعنى   

 :الصلة ذات جنيف تفاقيةإ

 .العمد القتل -

 .بيولوجية تجارب إجراء ذلك في بما الإلنسانية، المعاملة أو التعذيب -

 .بالصحة أو بالجسم خطير أذى إلحاق أو شديدة معاناة إحداث تعمد -

 عسكرية ضرورة هناك تكون أن دون عليها ستيالءواإل بالممتلكات نطاقال واسع تدمير إلحاق -

 .عابثة وبطريقة للقانون وبالمخالفة ذلك تبرر

                                                             
أنظر الجدول الذي أعده قسم الخدمات اإلستشارية التابع للجنة الدولية للصليب األحمر والذي بين مصدر كل فعل   1

نظام روما وما يقابله في إتفاقيات القانون الدولي اإلنساني من  6يشكل جريمة من جرائم الحرب الواردة بالمادة 
  www.icrc.org: المختلفة على الموقع اإللكتروني الخاص باللجنة الدولية للصليب األحمر

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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 قوات صفوف في الخدمة على بالحماية مشمول آخر شخص يأ أو حرب أسير أي إرغام -

 .معادية دولة

 يحاكم أن في حقه من بالحماية مشمول آخر شخص أي أو حرب أسير أي حرمان تعمد -

 .ونظامية عادلة محاكمة

 .المشروع غير الحبس أو المشروعين غير النقل أو اإلبعاد -

 .رهائن أخذ -

  :1نتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحةاإل  -ب

 :أي فعل من األفعال التالية

 يشاركون ال مدنيين أفراد ضد أو هذه همبصفت المدنيين السكان ضد هجمات توجيه تعمد -

 .الحربية األعمال في مباشرة

 .عسكرية أهدافا تشكل ال التي المواقع أي مدنية، مواقع ضد هجمات توجيه تعمد -

 مركبات أو وحدات أو مواد أو منشآت أو مستخدمين موظفين ضد هجمات شن مدتع -

 المتحدة مماأل بميثاق عمال السالم حفظ أو اإلنسانية المساعدة مهام من مهمة في مستخدمة

 المنازعات قانون بموجب المدنية للمواقع أو للمدنيين توفر التي الحماية يستخدموا ماداموا

 .المسلحة

                                                             
 تفاقيتيإ ،4181 لعام هايال تفاقيةإ من كال الدولية المسلحة النزاعات على السارية واألعراف بالقوانين المقصود 1

 .معينة أسلحة تحظر التي المعاهدات وبعض 4111 لسنة األول اإلضافي البروتوكول ،4161 لعام جنيف
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 عن أو األرواح في تبعية خسائر عن سيسفر الهجوم هذا بأن العلم مع هجوم شن تعمد -

 األجل وطويل النطاق واسع ضرر حداثإ أو مدنية أضرار إلحاق عن أو المدنيين بين إصابات

 المتوقعة العسكرية المكاسب مجمل إلى بالقياس واضحا إفراطه يكون الطبيعية للبيئة وشديد

 .المباشرة الملموسة

 أهدافا تكون ال التي العزالء المباني أو المساكن أو القرى أو المدن قصف أو مهاجمة -

 .كانت وسيلة بأية عسكرية

  .للدفاع وسيلة لديه تعد لم أو سالحه ىألق قد يكون مختارا، ستسلمإ تلمقا جرح أو قتل -

 األمم علم أو العسكري وزيه العسكرية شارته أو العدو ملع أو الهدنة علم ستعمالإ إساءة -

 عن يسفر مما جنيف تفاقياتإل المميزة الشعارات وكذلك العسكرية، وأزيائها شاراتها أو المتحدة

 .بهم بالغة إصابات حاقإل أو األفراد موت

 إلى المدنيين سكانها من أجزاء بنقل مباشر، غير أو مباشر نحو على حتاللاإل دولة قيام -

 هذه داخل منهم أجزاء أو المحتلة األرض سكان كل نقل أو إبعاد أو تحتلها، التي األرض

 .خارجها أو األرض

 أو الفنية أو التعليمية أو الدينية لألغراض المخصصة المباني ضد هجمات توجيه تعمد -

 أال شريطة والجرحى المرضى تجمع وأماكن والمستشفيات التاريخية، واآلثار الخيرية، أو العلمية

 .1عسكرية أهدافا تكون

                                                             
 اإلنساني، الدولي القانون في دراسات في الدولية، المعاهدات لقانون وفقا الثقافية األعيان حماية ،سبيكر هايك أنظر 1

 .606 ،684ص ص ،6888 القاهرة، بي،العر  المستقبل دار األولى، الطبعة
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 من نوع ألي أو البدني للتشويه معاد طرف سلطة تحت الموجودين األشخاص إخضاع -

 في المعالجة أو األسنان معالجة أو الطبية جةالمعال تبررها ال التي العلمية أو الطبية التجارب

 أولئك أو الشخص ذلك اةفو  في وتتسبب لصالحه تجري ال والتي المعني للشخص المستشفى

 .شديد لخطر صحتهم تعريض في أو األشخاص

 .غدرا إصابتهم أو معاد جيش أو معادية دولة إلى منتمين أفراد قتل -

 .ياةالح قيد على أحد يبقى لن أنه إعالن -

 تحتمه مما تسيالءاإل أو التدمير هذا يكن لم ما عليها ستيالءاإل أو العدو ممتلكات تدمير -

 .الحرب ضرورات

 أية في مقبولة تكون لن أو معلقة أو ةملغا المعادي الطرف رعايا ودعاوى حقوق أن إعالن -

 .محكمة

ن حتى بلدهم ضد ةموجه حربية عمليات في شتراكاإل على المعادي الطرف رعايا إجبار -  وا 

 .المحاربة الدولة خدمة في الحرب نشوب قبل كانوا

ن حتى مكان أو بلدة أي نهب -  .عنوة عليه ستيالءاإل تم وا 

 .المسممة األسلحة أو السموم ستخدامإ -

 السوائل من حكمها في ما وجميع الغازات من غيرها أو السامة أو الخانقة الغازات ستخدامإ -

 .جهزةاأل أو المواد أو

 ذات الرصاصات مثل البشري الجسم في بسهولة تتسطح أو تتمدد التي الرصاصات ستخدامإ -

 .الغالف المحززة الرصاصات أو الرصاصة جسم كامل تغطي ال التي الصلبة األغلفة
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 ال آالما أو زائدة أضرارا بطبيعتها تسبب حربية أساليب أو مواد أو قذائف أو أسلحة ستخدامإ -

 أن بشرط المسلحة، للمنازعات الدولي للقانون بالمخالفة بطبيعتها عشوائية تكون أو لها، لزوم

 مرفق في تدرج وأن شامل حظر موضع الحربية واألساليب والمواد والقذائف األسلحة هذه تكون

 ،464 المادتين في الواردة الصلة ذات واألحكام يتفق تعديل طريق عن األساسي، النظام لهذا

460 . 

 .بالكرامة والحاطة المهينة المعاملة وبخاصة الشخص كرامة على تداءعاإل -

 النحو على قسريال الحمل أو البغاء على اإلكراه أو الجنسي ستعباداإل أو اإلغتصاب -

 العنف أشكال من آخر شكل أي أو القسري، التعقيم أو ،1المادة من( و)6 الفقرة في المعرف

 .جنيف تفاقياتإل خطيرا نتهاكاإ أيضا يشكل الجنسي

 من الحصانة إلضفاء بحماية متمتعين آخرين أشخاص أو مدني شخص وجود ستغاللإ -

 .معينة عسكرية وحدات أو مناطق أو نقاط على العسكرية العمليات

 من واألفراد النقل ووسائل الطبية والوحدات والمواد المباني ضد هجمات توجيه تعمد -

 .الدولي للقانون طبقا جنيف تفاقياتإ في نةالمبي المميزة الشعارات مستعملي

 عنها غنى ال التي المواد من بحرمانهم الحرب أساليب من كأسلوب المدنيين تجويع تعمد -

 تفاقياتإ في عليه المنصوص النحو على الغوثية اإلمدادات عرقلة تعمد ذلك في بما لبقائهم،

 .جنيف

 أو المسلحة القوات في طوعيا أو زامياإل العمر من عشرة الخامسة دون األطفال تجنيد -

 .الحربية األعمال في فعليا للمشاركة ستخدامهمإ
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 جرائم الحرب الواقعة في إطار نزاع مسلح غير دولي : ثانيا

 نزاع إطار في تقع التي الحرب جرائم الثامنة المادة من هـ و ج الفرعيتين بالفقرتين ورد   

 حددتا األخيرتان هاتان الترتيب، على واوو  د لفقرتينبا قيدتا أنهما غير دولي، غير مسلح

 حيث الداخلي، حـالمسل النزاع ارـإط في الحرب مـجرائ على العقاب لتوقيع المادي النطاق

 أو المنفردة العنف أعمال أو بالشغ أعمال مثل الداخلية والتوترات ضطراباتاإل حاالت ستثنتإ

 التطبيق حاالت على واو الفقرة نصت كما المماثلة، ةالطبيع ذات األعمال من وغيرها قطعةتالم

 مسلح صراع يوجد عندما دولة إقليم في تقع التي المسلحة المنازعات على وتنطبق:"  بأنها

 ،"الجماعات هذه بين فيما أو منظمة مسلحة وجماعات الحكومية السلطات بين األجل متطاول

 إلى ويهدف ،4111 لسنة يـالثان ولالبروتوك من األولى المادة على مؤسس النص وهذا

 .هـ الفرعية الفقرة تطبيق لمجال أكثر توضيح

 في ترتيبها ورد كما دولي غير مسلح نزاع إطار في الواقعة الحرب جرائم وسنتناول   

 : كمايلي الدولية الجنائية المحكمة لنظام الثامنة المادة من( ـه)6 و( ج)6 الفقرتين

 تفاقياتإ بين المشتركة 3 للمادة الجسيمة نتهاكاتاإل  دولي، طابع ذي غير حمسل نزاع وقوع حالة في -9

 غير أشخاص ضد المرتكبة التالية األفعال من وهي :9191 أوت 97 في المؤرخة األربعة جنيف

 لقواأ الذين المسلحة القوات أفراد ذلك في بما الحربية، األعمال في فعليا شتراكاإ مشتركين

 أو حتجازاإل أو اإلصابة أو المرض بسبب القتال عن عاجزين أصبحوا نالذي وأولئك سالحهم

 :آخر سبب ألي

 والمعاملة والتشويه، أنواعه بجميع القتل وبخاصة واألشخاص، الحياة ضد العنف استعمال -

 .القاسية
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 .بالكرامة والحاطة المهينة المعاملة وبخاصة الشخص، كرامة على عتداءاإل -

 .الرهائن أخذ -

 تشكيال مشكلة محكمة عن صادر سابق حكم وجود دون إعدامات وتنفيذ أحكام صدارإ -

 .عنها غنى ال بأنه عموما المعترف القضائية الضمانات جميع تكفل نظاميا

للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع األخرى نتهاكات الخطيرة اإل  -2

  :التاليةأي فعل من األفعال  :الدولي

 يشاركون ال مدنيين أفراد ضد أو هذه بصفتهم المدنيين السكان ضد هجمات توجيه تعمد -

 .الحربية األعمال في مباشرة

 من واألفراد النقل ووسائل الطبية والوحدات والمواد المباني ضد هجمات توجيه تعمد -

 .الدولي نللقانو  طبقا جنيف تفاقياتإ في المبينة المميزة الشعارات مستعملي

 مركبات أو وحدات أو مواد أو منشآت أو مستخدمين موظفين ضد هجمات شن توجيه تعمد -

 المتحدة األمم بميثاق عمال السالم حفظ أو اإلنسانية المساعدة مهام من مهمة في مستخدمة

 الدولي القانون بموجب المدنية للمواقع أو للمدنيين توفر التي الحماية يستحقون ماداموا

 .المسلحة نازعاتللم

 أو الفنية أو التعليمية أو الدينية لألغراض المخصصة المباني ضد هجمات توجيه تعمد -

 شريطة والجرحى، رضىـالم تجمع نـوأماك والمستشفيات، ة،ـالتاريخي واآلثار الخيرية، أو العلمية

 .عسكرية أهدافا تكون أال

ن حتى مكان أو بلدة أي نهب -  .عنوة عليه ستيالءاإل تم وا 
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 النحو على القسري الحمل أو البغاء على اإلكراه أو الجنسي ادعبستاإل أو غتصاباإل -
 العنف أشكال من آخر شكل يأ أو القسري، التعقيم أو 1 المادة من واو 6 الفقرة في المعرف
 .األربع جنيف تفاقياتإ بين المشتركة 0 للمادة خطيرا نتهاكاإ أيضا يشكل الجنسي

 في أو المسلحة القوات في طوعيا أو إلزاميا العمر من عشرة الخامسة دون فالاألط تجنيد -
 .الحربية األعمال في فعليا للمشاركة ستخدامهمإ أو مسلحة جماعات

 أمن من بداع ذلك يكن لم ما بالنزاع، صلتت ألسباب المدنيين السكان بتشريد أوامر إصدار -
 .ملحة عسكرية ألسباب أو المعنيين المدنيين

 .غدرا تهبإصا أو العدو من المقاتلين أحد قتل -
 .الحياة قيد على أحد يبقى لن نهأ إعالن -
 نوع ألي أو البدني للتشويه النزاع في آخر طرف سلطة تحت الموجودين األشخاص إخضاع -
 المعالجة أو األسنان معالجة أو الطبية المعالجة تبررها ال التي العلمية أو الطبية التجارب من
 أو الشخص ذلك وفاة في ي المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري لصالحه بل تتسببف

 .شديد لخطر صحتهم تعريض في أو شخاصاأل أولئك
 تحتمه مما ستيالءاإل أو التدمير هذا يكن لم ما عليها ستيالءاإل أو العدو ممتلكات تدمير -

 .الحرب ضرورات

 على( د)و( ج)6 الفقرتين تأثير عدم إلى التطرق تم الثامنة المادة من فقرة رخآ وفي   
 الدولة وحدة عن الدفاع عن أو الدولة في والنظام القانون إقرار أو حفظ عن الحكومة مسؤولية
 من الثالثة المادة نص من قتباسهإ تم ما وهو المشروعة، الوسائل بجميع اإلقليمية، وسالمتها

 نشغاالتإل تبعا أدرجت وقد للدول، الداخلية الشؤون يف التدخل بعدم المتعلقة الثاني البروتوكول
 .الدول بعض
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 : الثاني خالصة المبحث

نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون مفهوم اإلي إطار هذا المبحث أوال بتحديد ف تطرقنالقد 

ألول البروتوكول اإلضافي او  4717لعام  ةاألربع جنيفتفاقيات إالدولي اإلنساني من خالل 

بعض  منالجسيمة و ربي في تحديد هذه اإلنتهاكات العفقه الغربي و عليه ال ما سارو  4711لعام 

ن الدائم في تحديد هذا المفهوم مر البارز للقضاء الدولي المؤقت و كذلك الدو المواثيق الدولية و 

نتهاكات البسيطة غيرها من اإلنتهاكات الجسيمة و اإلمن جهة أخرى التمييز بين هاته جهة، و 

التي تستند بالدرجة األولى إلى جسامة الفعل غير المشروع لتحديد  ،وجه التفرقة بينهماوتبيان أ

نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني أوضحنا تطور تقنية هذه اإلو المسؤولية الدولية 

  .تفاقيات المكونة لهذا القانوناإل فعبر مختل

يمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني نتهاكات الجسمن جهة ثانية أخذت مسألة اإلو 

النظام و  4711البروتوكول األول لعام و  4717األربعة لعام  جنيفتفاقيات إاإلطار األوسع في 

ذكر جرائم الحرب الواقعة في إطار نزاع  سهابإبأوضحنا سي للمحكمة الجنائية الدولية، و األسا

 .    إطار نزاع مسلح غير دوليفي دولي و  مسلح
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اةص الفصل الوأل خال

لمفاهيم قواعد القانون الدولي اإلنساني ل األول لدراسة اإلطار القانوني تطرقنا في الفص

 .قواعدهذه العتباره األساس الهيكلي لتحديد المسؤولية والعقاب على مخالفة إب

بالقانون الدولي  من خالل تبيان تعريفها وعالقتهاقواعد هذه الولقد قمنا بدارسة ماهية 

سواء أثناء زمن السلم أو زمن  ،رتباط الوثيق بالقانون الجنائي الدوليقوق اإلنسان واإللح

تفاقيات الدولية رب بصفة خاصة من خالل اإلبالحرتباط هاته القواعد إالحرب، ورأينا إلى مدى 

ة الدولية وغير الدولية من إلى النزاعات المسلح مول مجاالت تطبيقهشالمكونة لهذا القانون و 

 . ل ضبط نطاق التطبيقخال

منا بدراسة كيفية تحديد خروقات قواعد القانون الدولي اإلنساني وأعطينا صورة قهذا لو 

المستعملة فيما بعد،  يةالمصطلحات القانون تبسيطنتهاكات حتى يسهل علينا موجزة عن هذه اإل

بين  اقد ميز  4711م لعا ن اإلضافيانوالبروتوكوال 4717األربعة لعام  جنيفتفاقيات إورأينا أن 

بالنظر إلى جسامة الفعل غير المشروع لتحديد ( البسيطة ،الجسيمة)نتهاكات نوعين اإل

األربعة لعام  جنيفتفاقيات إنتهاكات الجسيمة من خالل ثم بينا صور هاته اإل ،المسؤولية

 . 4711والبروتوكول اإلضافي األول لعام  4717

يعمل على إثراء وتدوين قواعد القانون  الدولية ائيةالنظام األساسي للمحكمة الجن ىقسيبو 

 .جنيفالدولي اإلنساني وهذا بإدراج جرائم جديدة إلى قائمة جرائم الحرب مقارنة باتفاقيات 

وسوف نرى في الفصل الثاني من يتحمل مسؤولية هذه االنتهاكات الجسيمة وما نوع 

 . ذه االنتهاكاتؤول عنها للحد من هته العقوبات التي يتحملها المساه
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 لثانيا لـالفص
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 اإلخالل بقواعد القانون الدولي اإلنساني: الفصل الثاني

 المسؤولية بفكرة صوره إحدى في بطيرت اإلنساني الدولي القانون بقواعد اإلخالل إن

 دئمبا من عاما مبدأ المسؤولية تمثل للدولة وبالنسبة والفرد، بالدولة هنا المسؤولية وتتعلق

 من يتقرر وما المخالف السلوك وشكل إطار فتحدد األساسية القواعد في متمثال الدولي القانون

 ما إلى الحالة إعادة أو بالتعويضها يلزم ىر األخ الدولة على يلقى عاتق مقابل في الدولة حق

 سيةالسيا أو المدنية المسؤولية إطار في ذلك ويأتي المخالف، السلوك إرتكاب قبل عليه كانت

 .للدولة

 أن المتصور فمن الدول على قاصرة تعد فلم المعاصر، الدولي القانون في فالمسؤولية

 ولم العام، الدولي القانون أشخاص من بوصفها الدولية للمنظمات دولية مسؤولية هناك تكون

 عن الحديث الممكن من أصبح ولكن فقط المدنية المسؤولية هي الدولية المسؤولية تظل

 الجنائية المحكمة إلى وصوال نورمبرج مبادئ دعمته ما وذلك لألفراد الجنائية الدولية يةالمسؤول

 .الدولية

 الناحية من اإلنساني الدولي القانون لقواعد ةيمالجس نتهاكاتاإل على العقاب فكرة وتطرح

 فعالاأل تحديد من فالبد لذلك النزاع، أطراف قبل من تنتهك ما وكثيرا ،عدة تساؤالت الواقعية

 الجزائي العقاب توقيع تستوجب اإلنساني الدولي القانون لقواعد ةيمجسال نتهاكاتاإل تحدد التي

 الجسمية نتهاكاتلإل قائمة 4111 لعام األربعة جنيف تفاقياتإ حددت وقد مقترفيها، ضد الفعال

 .بالحر  جرائم قائمة بتوسيع األول البروتكول وقام اإلنساني، الدولي القانون لقواعد

 المسؤولية على ضوءال إلقاء األول المبحث في فنحاول مبحثين إلى الفصل هذا وسنقسم

 تحديدها بعد اإلنساني، الدولي القانون لقواعد ةميالجس اتكاهنتاإل لىع المترتبة الجنائية
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 الدولي القانون لقواعد ةيمالجس اإلنتهاكات على ررةقالم للعقوبات الثاني المبحث ونخصص

 .الدولي الجنائي القضاء تطور خالل من اإلنساني

 اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل عن المترتبة الجنائية المسؤولية: األول المبحث

 القانون لقواعد ةميالجس اإلنتهاكات عن المترتبة الدولية المسؤولية طبيعة معرفة إن

 مطلب في عام بوجه الدولية المسؤولية امأحك دراسة إلى التطرق منا قتضيي اإلنساني الدولي

 المسؤولة الجهة تحديد حيث من الدولية الجنائية للمسؤولية الفقهية اإلتجاهات نتناول ثم أول

 .ثاني مطلب في وهذا معا أفرادو  الدولة أو األفراد أم الدولة عنها

 الدولية الجنائية المسؤولية مفهوم: األول المطلب

 على الدولي القانون يفرضها التي لتزاماتباإل وثيقا رتباطاإ ةالمسؤولي قواعد ترتبط

 األشخاص بهؤالء قصدوي أشخاصه، قبل من قواعده خرق عن المترتب األثر فهي أشخاصه،

 لكونه وحقوقه بالفرد هتماملإل فيه مجال ال إذ التقليدي، الدولي القانون حسب سيادة ذات الدول

 الجماعة تكوين أن غير 1القانون لهذا موضوع مجرد ريعتب بل أشخاصه، من شخصا يعتبر ال

 فكان الكيان، هذا ضمن جدد أشخاص بدخول األولى، العالمية الحرب عقب تغير قد الدولية

 المرحلة في الدولي المجتمع وبناء يتالئم الذي تجاهاإل نفس في تتغير أن المسؤولية لقواعد البد

لتزاماته حقوقه تحديد حيث من - الفرد أصبح أين الحاضرة،  على ماتاهتماإل أولى هو -وا 

 المسؤولية مفهوم دراسة خالل من المطلب هذا في نتناول وسوف 2والدولي الداخلي الصعيدين

                                                             
 .410ص ،المرجع السابق ،السعدي هاشم عباس أنظر 1
 .441ص السابق، المرجع مريم ناصري ، أنظر  2
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 المسؤولية صورل الثاني الفرع نخصص ثم أول فرع في وأساسها تعريفها حيث من الدولية

 .الدولية الجنائية

 الدولية ةالجنائي المسؤولية تعريف: األول الفرع

 إختالف نتيجة هذا وكان الدولية، المسؤولية تعريف في الفقهية التوجيهات ختلفتإ لقد

 دقيق تعريف في الدولي الفقه يتفق لم حيث نفسها، الدولية المسؤولية لتطور وتبعا أساسها،

 .النمو في خذآ وهو حديث وتعريف السائد وهو قديم تعريف إلى نقسما  و  الدولية للمسؤولية

 للمسؤولية الدولية قديمالتعريف ال :الأو 

 على بموجبه يترتب قانوني نظام" بأنها الدولية المسؤولية "روسو شارل" الفقيه يعرف

 بالدولة لحق الذي الضرر عن التعويض الدولي القانون يحرمه عماد رتكبتإ التي الدولة

  .1"عليها المعتدى

 في الدولة على ترتب التي تلك" بأنها الدولية المسؤولية "الهيف أبو صادق علي" الدكتور يعرف

 .2"الدولية القانونية واجباتها بأحد إخاللها حالة

 أسس ثالثة على تقوم القديم المفهوم في المسؤولية أن ستنتجن التعاريف هاته خالل من

 : هي

 .الدولي القانون أشخاص من وحيد كشخص الدولة أن -

 .الجزائية المسؤولية دون دنيةالم المسؤولية الدولة تحمل على تقتصر -

                                                             
 .14ص السابق، المرجع السيد أبو عطية ، أنظر 1
 .213، ص4772أنظر علي صادق أبو الهيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف اإلسكندرية،  2
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 القانون يفرضها التي الدولة على المفروضة لتزاماتاإل على المسؤولية حدود قتصارإ -

 ضررا سببت ولو حتى القانون هذا يحظرها ال التي لألفعال تمتد أن دون العام الدولي

 .للغير

 من دواح شخص في الدولية المسؤولية حصرت ما أن التعاريف هذه على يعاب وما

 الذي الحديث الدولي القانون مع يتماشى ال ما وهو الدولة، وهو العام الدولي القانون أشخاص

 .الدولية والمؤسسات والفقه المشرع لدى الدولي هتماماإل مركز" الفرد" الطبيعي الشخص يعتبر

 التعريف المعاصر للمسؤولية الدولية  :ثانيا

 القانون يفرضه الذي اإللتزام:" بأنها الدولية المسؤولية "الغنيمي طلعت" الدكتور يعرف

 لتحم أو اع،إمتن أو رفتص ةضحي انك نم حلصال الضرر بإصالح الشخص على الدولي

 .1"المخالفة هذه جزاء العقاب

 قيام حالة في تنشأ القانونية الدولية المسؤولية" :بأن "غانم حافظ محمد" الدكتور ويرى

 لتزاماتلإل مخالف عمل عن إمتناع أو بعمل الدولي القانون أشخاص من شخص أو دولة

 الجزاء توقيع وهي القانونية المسؤولية قيام ذلك على ويترتب الدولي، القانون ألحكام وفقا المقررة

 .2"المسؤول الدولي الشخص على

 : هي عناصر ثالثة على ترتكز المعاصرة الدولية المسؤولة كرةف أن يالحظ وهنا

 دولية منظمات دولة،) معنوي أو طبيعي كان سواء دولي شخص ألي الدولية المسؤولية تسند -

 (.أفراد أو

                                                             
 .101، ص4166 اإلكسندرية، المعارف، منشأة السالم، قانون في الوسيط مي،الغني طلعت محمدر أنظ 1

 41أنظر السيد أبو عطية، المرجع السابق، ص  2
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 كذلك ويمكن الدولي، القانون في محظورة أفعاال قترفإ إذا الدولي الشخص يسأل أن يمكن -

 .للغير ضرر عنها ترتب إذا الدولي، القانون في محظورة غير أفعال قترافإ على يسأل أن

 حيث أيضا نقدال من يسلم لم الدولية المسؤولية تعريف في المعاصر هاإلتجا هذا أن غير

 الدولي القانون يحظرها ال التي األفعال عن الناشئة الدولية للمسؤولية يتطرق لم أنه عليه يؤخذ

 غير في العقابية والجزائية الجنائية المسؤولية تفسير عن يعجز كما للغير، ضررا تسبب لكنها

 األشخاص على وتوقع الجزائية المسؤولية على تترتب التي لضرر،ا عن التعويض حالة

 .الثانية العالمية الحرب بعد األلمان الحرب مجرمي كبار على وقعت التي تلك مثل الطبيعيين

  التعريف الراجح للمسؤولية الدولية :ثالثا

 المكملة التعريفات بعض جاءت السابقين ينللتعريف النقد وأوجه صورقال خالل من

 التعريف بينها من دقيق تعريف إيجاد محاولة خالل من الدولية المسؤولية تعريف في للنقائص

 هي الدولية المسؤولية:" فيه جاء وقد العناصر، هذه لكل الملم هو عطية أبو السيد أورده الذي

 يالدول القانون يحظره الفعل هذا كان سواء الدولي، القانون أشخاص أحد إلى فعل إسناد عملية

 يقتصر الذي األمر الدولي القانون أشخاص ألحد ضرر عليه ترتب قد مادام يحظره، ال أو

 . عقابية غير طبيعة ذا كان أم يةعقاب طبيعة ذا الجزاء هذا أكان سواء معين، دولي جزاء توقيع

 تحديد في الفراغ لسد جاءت التي الدقيقة التعاريف بين من يعتبر التعريف هذا ولعل

 كانت سواء وأيضا والجزائية، المدنية المسؤولية نوعي بيان خالل من الدولية المسؤولية

 أو الدولي القانون أشخاص ألحد ضرر عليه يترتب ولكن مشروع فعل عن ناتجة المسؤولية
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 على ينص كما الخاصة، أو العامة سواء الدولية اإللتزامات ألحد إنتهاكا يعد فعل نتيجة فعل

 .1مدني أو جنائي كان سواء الجزاء توقيع وجوب

 اإلنساني الدولي القانون بقواعد اإلخالل في الدولية الجنائية المسؤولية صور: الثاني الفرع

 أحد إلى فعل إسناد عملية هي ،الدولية الجنائية للمسؤولية حالراج التعريف من نطالقاإ

 قد مادام يحظره، ال أو الدولي القانون يحظره الفعل هذا كان سواء الدولي، القانون أشخاص

 معين، دولي زءـج توقيع يقتضي الذي األمر الدولي، القانون أشخاص ألحد ضرر عليه ترتب

 ".عقابية غير الطبيعة ذا كان أو قابيةع طبيعة ذا هذا أكان سواء

 ةميالجس نتهاكاتاإل عن المسؤولية يتحمل الذي الشخص عن التالي التساؤل نطرح

 العام الدولي القانون أشخاص من كشخص الدولة تتحملها هل ساني،اإلن الدولي القانون لقواعد

 مزدوجة المسؤولية تكون أو الجرائم، رتكابإ في المباشرة األداة عتبارهمإب الطبيعيين، األفراد أو

 .واألفراد الدولة بين

 والثاني وحدها، الدولة مسؤولية أن يرى األول تجاهاتإ ثالث إلى الدولي الفقه نقسما  و 

 من سنوضحه ما وهذا وحدهم األفراد بمسؤولية يرى والثالث معا، واألفراد الدولة بمسؤولية يقول

 : التالي خالل

 اإلنساني الدولي القانون قواعد نتهاكاتاإل  عن للدولة الجنائية الدولية المسؤولية:  أوال

 لقواعد ةيمسالج اإلنتهاكات عن الجنائية الدولية المسؤولية أن األول الفقهي تجاهاإل يرى

 وحدها للدولة تتقرر عامة بصفة الدولية الجرائم وعن خاصة بصفة اإلنساني الدولي القانون

                                                             
 .611ص السابق، المرجع ،عطية أبو السيد أنظر  1
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 وجود فال وبالتالي 1الدولي القانون وأحكام قواعدب المخاطب الوحيد القانوني الشخص ألنها وهذا

 .المشروع غير علالف رتكبإ من هو األخير هذا كان ولو حتى للفرد، الجنائية الدولية للمسؤولية

 كارسيا أوبينهايم، ،باختلوتر  الفقيه رأسهم وعلى الفقهاء بعض تجاهاإل هذا برر وقد

 وليس حقيقي وجود ذو تكان األخيرة هذه عتبارإب للدولة، الجنائية المسؤولية تقرير فكرة وكلسن

 القانون يف واإلنتقام الحرب أن إلى الفقهاء هؤالء ووصل معنوي، لشخص قانوني فتراضإ مجرد

 هو داخليا العقوبة فغرض الداخلي، الجنائي القانون في العقوبة مفهوم نفس يحمالن الدولي

 نتقامواإل وللحرب الحرية، نـم دـوالح اةـوالحي الملكية تجريد على العقوبة فتنصب والردع، الزجر

 .2نفسه الموضوع على تنصب أنها إذ الداخلية العقوبة غرض نفس

 ستنتاجاتاإل من مجموع قابلتها الحجج، من مجموعةعلى  الرأي هذا أصحاب ستندإ وقد

 : فيمايلي منهما كل سنعرض

 حجج الرأي القائل بالمسؤولية الجنائية للدولة وحدها  -أ

 يلالدو  القانون أشخاص أن بما: مساءلته يمكن الذي الدولي القانوني الشخص هي الدولة -

 بطريقة اإللتزامات هذه نتهكتإ ما إذا الدولية زاماتاإللت تتحمل من فهي الدول، في تنحصر

 .الجنائية الدولية المسؤولية لها فتسند الحرب، جرائم فيها بما دولية، جريمة عنها نتجت

 ومن الدولية، ةـبالشخصي يتمتع وال يـالدول ونـالقان بقواعد المخاطبين من فليس الفرد أما   

 طبقا مشروع غير عمال رتكبتإ ولو حتى فعاله،أ عن دولية مسؤولية وجود يتصور ال ثم

                                                             
مطبوعات الجامعية، ، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان السليمان سليمان اهلل عبد أنظر 1

 .461ص، 4116الجزائر، 
 . 608 ،608ص ص السابق، المرجع ،سعديال هاشم عباس أنظر 2
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 توقع أن ذلك بعد وللدولة الفعل، هذا عن المسؤولية تتحمل من هي الدولة فإن الدولي للقانون

 .1الداخلي القانوني نظامها خالل من الفرد هذا على المناسبة الجنائية العقوبة

 هي اآلن حتى الدولة سؤوليةم أن الدولي والعمل والفقه القضاء في عليه رقستلما ومن -

 بتعويض تلتزم فإنها الحرب، جرائم إحدى رتكابإ عن الدولة مسؤولية ثبتت فإن مدنية، مسؤولية

 للدولة المناسبة الترضية تقديم صورة يتخذ قد والتعويض الجرائم، تلك عن نتجت التي األضرار

 الضرر حدوث قبل عليه كانت ما إلى األحوال بإعادة المطالبة في يتمثل وقد المضرورة،

 األضرار عن كتعويض المضرورة للدولة المال من مبلغ دفع في يتمثل وقد" العيني التعويض"

 صور السابقة الصور جانب إلى يتخذ كما ،"المادي أو النقدي التعويض" بها لحقت التي

 العمل تكابر إ بوقف يعرف ما وهو فورا، الحرب جرائم التي األعمال رتكابإ بوقف المطالبة

 .2المشروع غير الدولي

 4111 لعام ةاإليضافي والبروتكوالت 4111 لسنة األربعة جنيف تفاقياتإ شتركتإ ولقد   

 المادة فبموجب المسؤولين، األشخاص تصرفات مسؤولية الدولة تتحمل بموجبه دأفي مب

 ،46 ،44) المواد التوالي على يـوه المسؤولية، بخصوص األربع تفاقياتاإل بين المشتركة

 طرفا يعفي أو هـنفس يـيعف أن متعاقد سام طرف ألي يمكن ال:" أنه على تنص (16 ،404

 التي يرةالخط نتهاكاتاإل بسبب آخر طرف يتحملها أو يتحملها التي المسؤوليات من متعاقدا

 ."تفاقيةاإل عليها نصت

                                                             
، 2884أنظر وائل أحمد عالم، مركز الفرد من النظام والقانون للمسؤولية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  1

 .67، 66ص
 .611ص ،4111 القاهرة، ،العربية النهضة دار ،الدولية الجنائية المحكمة ،عطية الخير أبو أنظر 2
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 الذي النزاع طرف يسأل" أن على 4111 لعام األول البروتكول من 14 ةالماد وتنص   

 ذلك الحال قتضتإ إذا تعويض دفع في البروتوكولي الملحق هذا أو تفاقياتاإل أحكام ينتهك

 قواتها من جزءا يشكلون الذين األشخاص يقترفها يالت األعمال كامل عن مسؤوال ويكون

 ".المسلحة

 سحابإن من تاله وما ،4111 وتأ في للكويت العراق حتاللإ إثر على أنه ذلك ومثال   

 عن التعويض صندوق إنشاء بينها من قرارات عدة األمن مجلس إصدار الكويت، من العراق

 .العراق سببها التي األضرار

 إنتقادات الرأي القائل بالمسؤولية الجنائية للدولة وحدها -ب

 األسباب إلى مستندين الدولي القانون فقهاء قبل من شديدة نتقاداتإل الرأي هذا تعرض   

 : ةالتالي

 السلطة عن التساؤل يثار وهنا السيادة مبدأ مع تتعارض للدولة الجنائية الدولية المسؤولية -

 هذا المضرورة للدولة سيعطي أم الدولة، من أعلى سلطة هي هل الجزاءات هذه توقع التي

 .الحق

 لها يتوفر فال معنوي شخص الدولة أن بما: معنوي شخص ألنها الدولة مساءلة إمكان عدم -

 يمكن ال ثم ومن الدولية، الجريمة في المعنوي الركن عناصر أحد يعتبر الذي الجنائي القصد

 .الجنائية الدولية المسؤولية حقها في تقوم أن

 من له أساس ال واإلنتقام كالحرب الدولة على تطبق جنائية جزاءات وجود بإمكانية القول إن -

 التي الدولة تمس وال الطبيعيين، األفراد إلى راألخي في تعود األفعال هذه آثار ألن الصحة،

 .الدولية الجرائم هذه رتكبتإ
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  اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة اإلنتهاكات عن لألفراد الجنائية الدولية مسؤولية: ثانيا

 الدولي القانون أحكام تنتهك التي الدولة بعتهات ملتتح التي الدولية المسؤولية بجانب   

 بمبدأ جنيف تفاقياتإ أخذت فقد الفرد، يتحملها جنائية، دولية مسؤولية فهناك ساني،اإلن

 .جسيمة مخالفات بمثابة تيانهاإ يعتبر التي األفعال عن الجنائية الفرد مسؤولية

 الخطيرة للجرائم تعداد مرة ألول 4111 لعام األربعة الدولية اإلنسانية اإلتفاقيات تضمنت   

 على أوجبت أنها كما لمعاقبتها، تشريع سنب ةالموقع الدولة إلتزمت التي يمة،الجس هاكاتتاإلن)

 هذا في ذكر لها يرد لم ولو الدولي القانون جرائم من أخرى جريمة أيعلى  معاقبة الدول، هذه

 .1التعداد

 جنائيا المسؤول وحده هو اإلنساني الفرد إعتبار من تفاقياتاإل إليه ذهبت ما أن شك وال   

 السوابق عليه سارت وما يتفق الحرب، جرائم من تعد التي الجسيمة المخالفات رتكابإ عن

 حدوث عند فإنه المعاصر الدولي القانون ظل في أنه أي الدولية، الوثائق قررته وما التاريخية

 الدولية المسؤولية فتتحمل الدولة أما الدولية، المسؤولية محل هو وحده الفرد فإن دولية جريمة

 .ضيةوالتر  والتعويض الضرر جبر خالل من دنيةالم

 وطوكيو نورمبرغ محاكمات، بمقتضى عليهم الجزاء وتوقيع األفراد محاكمات كانت لقد   

 اإلنسانية ضد الجرائم على النص نحو يتجه الدولي المجتمع جعلت التي المهمة األسباب من

 تفاقياتإ في الخطيرة اإلنتهاكات ريملتح نظاما وأعد البشري، الجنس إبادة تحرير معاهدة وعقد

 الشخص في المسؤولية البشري الجنس إبادة تفاقيةإ كرست وقد ،4111 لعام األربع جنيف

 إبادة يرتكبون الذين األشخاص على توقعأن  على) منها الرابعة المادة نصت حيث الطبيعي،

                                                             
 .611ص ،6884 اإلسكندرية، المعارف، منشأة اإلنساني، الدولي القانون ،الشاللدة هادف محمد أنظر  1
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 هؤالء أكان سواء العقوبة ة،الثالث المادة في عليها المنصوص أخرى أفعال أية أو البشري الجنس

 (.األفراد عامة من أو العموميين الموظفين من أم المسؤولين الحكام من

 لتزاماتإ تضمنت حيث نفسه تجاهباإل 4111 األربع جنيف تفاقياتإ سارت وقد هذا   

 النظام خالل ومن 1اإللتزامات لهذه مخالفة أية عن ومعاقبتهم األفراد، عاتق على تقع محددة

 األعمال عن الفردية الجنائية المسؤولية نظام تبلور وطوكيو نورمبرغ لمحكمتي ساسياأل

 ما حد إلى أتاح الذي األمر جنائي، دولي قضاء إرساء وتم الحرب خالل المرتكبة المحرمة

 القرن من األخير العقد في األقاليم بعض في تجسد ما وذلك الجنائية، العدالة من قدر تحقيق

 رواندا في حصل كما اإلفريقية البلدان وبعض السابقة يوغسالفيا في خاصة العشرين

 دولية جنائية محكمة بإحداث المتحدة لألمم األمن مجلس قيام إلى ذلك أدى وقد وسيراليون،

 .ثانية جهة من لرواندا دولية جنائية ومحكمة جهة من السابقة ليوغسالفيا

 بإحداث المتعلق 6888 عام 4044 رقم قراره المتحدة لألمم األمن مجلس أصدر كما   

 وغيرها اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم في للنظر بسراليون خاصة دولية جنائية محكمة

 .البالد تلك في جرائم بها ترتكبإ التي اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة اإلنتهاكات من

 بالنظام عليها بالنص الجنائية الطبيعي الفرد مسؤولية تأكيد حلقة كتملتإ وقد هذا   

 على ختصاصإ للمحكمة يكون:" ميثاقها في جاء إذ الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي

 ختصاصإ في تدخل جريمة يرتكب الذي الشخص النظام، بهذا عمال الطبيعيين األشخاص

 .2"اسياألس النظام لهذا وفقا للعقاب وعرضة الفردية بصفته عنها مسؤوال ويكون المحكمة

                                                             
 .4111 لعام جنيف ةتفاقيإ من 418 ،461 ،48 ،11 وادالم نصراجع   1
 .األساسي روما نظام من 64 المادة نصراجع   2
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 عدم مع الراجح، الرأي هو لوحدهم لألفراد الجنائية الدولية بالمسؤولية لئالقا الرأي ويبقى   

 الدولي، المجتمع مصلحة تمس والتي بسببها الواقعة الجرائم عن مسؤوليتها من الدولة تنصل

 إلى رائم،الج هذه جراء وقعت التي األضرار جبر إثرها على يتعين مدنية، المسؤولية هذه وتكون

 عن وجزائيا أخالقيا المسؤول أنه بإعتبار الفرد يتحملها التي الجنائية الدولية المسؤولية جانب

 .الجرائم هذه رتكابإ

  الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل  عن لألفراد الجنائية الدولية المسؤولية: الثاني المطلب

 في ظل القضاء الدولي الجنائي اإلنساني

 عن المسؤول هو وحده الفرد عتبارإ من جنيف تفاقياتإ إليه ذهبت ما أن الشك      

 القضائية السوابق عليه سارتوما  يتفق اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل

 .الدولية الجنائية المحكمة النهاية في وأكدته الدولية، الوثائق قررته وما التاريخية،

 من لألفراد الدولية الجنائية المسؤولية وأحكام قواعد بيان المطلب اهذ في وسنحاول   

 نتهاكاتاإل عن الفردية الجنائية الدولية المسؤولية األول الفرع في وسنعرض العملية الناحية

 في نعرض ثم المؤقت الجنائي الدولي القانون ظل في اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة

 الدولي القانون للقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل عن الفردية الجنائية الدولية للمسؤولية ثاني فرع

 .بيانه سيأتي كما الدائم الجنائي الدولي القانون ظل في اإلنساني
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 اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة كاتانتهاإل  في لألفراد الجنائية الدولية المسؤولية: األول الفرع

 الجنائي المؤقت الدوليفي ظل القضاء 

 لألفراد، ةـالجنائي ةـالدولي للمسؤولية بالنسبة البداية نقطة األولى العالمية الحرب تعتبر   

 بإنشاء، األمن مجلس قرارات خالل من أو الثانية العالمية بر الح بعد سواء كثيرة محاوالت تلتها

 الدولية المسؤولية أوال تناولسن لذا ةلالمدو  المحاكم خالل من وكذلك ورواندا يوغسالفيا محكمتي

 الفردية الجنائية الدولية المسؤولية إلى ثانيا ننتقل ثم العالميتين الحربين محاكمات في الجنائية

 في الجنائية الدولية المسؤولية األخير في ثم األمن مجلس طرف من المنشأة المحاكم في

 .المؤقت الجنائي الدولي القضاء تمثل المحاكم هذه كل أن عتبارإب الدولية المحاكم

نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني في محاكمات المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن اإل : أوال

 الحربين العالميتين

ريف بالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد وتطورها على مستوى مختلف وسنعنى فيه بالتع   

 .وليالمراحل التي عرفها المجتمع الد

نساني بعد الحرب نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإل المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن اإل  -1

  العالمية األولى

برام الحلفاء بفوز األولى العالمية الحرب نتهاءإ بعد     نوفمبر 44 في الهدنة تفاقيةإ وا 

كان   المسؤوليات لجنة المؤتمر اهذ شكل ،4141 سنة للسالم تمهيدي مؤتمر نعقدإ ثم ،4146

 :فيمايلي سنوضحه ما وهذا لألفراد الدولية الجنائية المسؤولية ترسيخ في بارز دورلها 
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 11111تقرير لجنة المسؤوليات لعام  -اأ

 األفراد إخالل مدى تحديد المسؤوليات لجنة إلى بها عهد التي المهام أهم بين من   

 حيث الرسمين الضباط كبار خاصة الفردية مسؤوليتهم ضبطو  وعاداتها، الحرب بقوانين األلمان

 أقرتها والتي المعروفة الحرب بقواعد اإلخالل عند المسؤولين كل معاقبة بضرورة اللجنة صتو أ

 رؤساء فيهم بما ورتبهم درجاتهم، ختلفتإ ومهما األشخاص، بين تغير دون الدولية، تفاقياتاإل

 هذه الحرب جرائم عن للمحاكمة دولية جنائية محكمة امةإق إمكانية مع محاكمتهم يمكن الدول

 .4141 مارس 6 في المؤرخ تقريرها في اللجنة قدمته المسائل

 ليتم حرب مجرم 614 أسماء تحتوي قائمة وقدمت تقريرها، وضع إلى وصلت اللجنة فإن 

 .2الحلفاء محاكم أمام محاكمتهم

 :1111اتفاقية فرساي لعام  -ب

 التاريخ في مرة ألول تطرقت حيث المسؤوليات، لجنة بتقرير رسايف ةتفاقيإ تأثرت   

 كبار لمحاكمة الدرجة أو بالرتبة دعتدااإل لعدم إضافة دولة، لرئيس الجنائية للمساؤلة الحديث

 .األلمان القادة

  ة إمبراطور ألمانيا غليوم الثانيمحاكم -1

 الجريمة كانت وقد فرساي، هدةمعا من 661 المادة نص لىع المحاكمة هذه في ستندإ   

 تكفل أن على المعاهدات، وقدسية الدولية األخالق لمبادئ الصارم نتهاكاإل هي إليه الموجهة
                                                             

وشكلت من عضوين لكل دولة من الدول الخمس الكبرى، الواليات المتحدة  22/84/4747نة في أنشئت هذه اللج 1
األمريكية، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، وباقي الدول المتحالفة والمتعاونة ذات المصلحة الخاصة، مثل بلجيكا، 

 .اليونان، بولونيا، رومانيا، صربيا
 ،6881 هرة،القا العربية، النهضة دار الثانية، الطبعة اإلنساني، يلالدو  نونالقا بسيوني، شريف محمود أنظر 2

 .466ص
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 الجريمة في فصلها عند المحكمة وتستند الدفاع، قح لمزاولة الجوهرية الضمانات جميع له

 التي اإللتزامات حتراما  و  بتأمين هتماماإل مع األمم، بين السائدة السامية المبادئ إلى له المنسوبة

 .1مناسبة تراها

 محاكمات كبار مجرمي الحرب -2

 الجنائية الدولية المسؤولية لتحديد رسايف معاهدة من 608 إلى 666 من المواد جاءت   

 المحاكم أمام وعاداتها، الحرب لقوانين مخالفة أعماال رتكابهمإل ومحاكمتهم الحرب لمجرمي

 أمام أو األلمانية، المحاكم أمام حوكموا قد المتهمون كان ولو حتى لفاء،الح لدول العسكرية

 المتهمين األشخاص بتسليم القيام األلمانية الحكومة على ويكون الحلفاء، أحد محاكم

 .لمحاكمتهم

 بموجبه أنشأت 46/46/4111 في تشريعا األلمانية الحكومة أصدرت لمواقفها وتدعيما   

 60 في إال عملها تبدأ لم ولكنها لها، مقرا Leipzig ليبزج من جعلتا رية،لإلمبراطو  عليا محكمة

 .2 4164ماي

 ةدعاهوم المسؤوليات لجنة تقرير من كل نصوص أن إليه التطرق سبق ما خالصة   

 الجسيمة نتهاكاتاإل عن لألفراد الجنائية الدولية المسؤولية بلورة في هام أثر لها كان فرساي

 دون الدول، رؤساء مسؤولية مبدأ إقرار خالل من خاصة اإلنساني لدوليا القانون لقواعد

 القضاء ختصاصإ مبدأ رسايف معاهدة أقرت كما حصاناتهم، أو الرسمية بصفتهم عتداءاإل

                                                             
 ،6881 الجزائر، مة،هو  دار اإلنسان، حقوق حماية في ودورها الدولية الجنائية العدالة ،باية كنيسكا أنظر 1

 .14ص
 والتوزيع، للنشر إيتاراندار  ،األولى الطبعة متغير، عالم في الدولي الجنائي القانون ،شكري يوسف عليأنظر  2

 .46ص ،6884 القاهرة،
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مكانية جهة، من الحرب جرائم نظر في الوطني  من لمعاقبتهم دولية جنائية محكمة تشكيل وا 

 .والوطني الدولي اءالقض بين التكامل مبدأ أي أخرى جهة

نساني بعد الحرب لقواعد القانون الدولي اإل  نتهاكات الجسيمةالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن اإل  -7

 العالمية الثانية

 محاكم إنشاء شهدت إذ األهمية، بالغة مرحلة الثانية، العالمية الحرب مرحلة تعتبر   

 فكرة فيمايلي وسنعرض دقيق بشكل لألفراد الدولية ةالجنائي المسؤولية مبادئ أرست دولية جنائية

 .وطوكيو نورمبوغ محكمتي من كل في الحرب جرائم عن الجنائية الدولية المسؤولية ستكري

  محاكمات نورمبرغ -أ

 تفاقإ بموجب الثانية، العالمية الحرب إثر لنورمبرغ الدولية العسكرية المحكمة أنشأت   

 السوفياتي اإلتحاد األمريكية، المتحدة الواليات فرنسا، قبل من 4114 أوت 86 في الموقع لندن

 محاكمة الكبار روبيو األ المحور حرب مجرمي وعقاب لمحاكمة خصصت وقد وبريطانيا،

 أثناء المحكمة كانت وقد ،1ببرلين مقرها وكان أوروبا في المرتكبة جرائمهم عن وعاجلة، عادلة

 ومسألة المتهمين مسؤولية تحديد: هما أساسيتين طتيننق حول تدور الحرب جرائم في نظرها

 جميع ومعاقبة بمحاكمة المحكمة تختص المتهمين، مسؤوليات لتحديد بالنسبة المحاكمة شرعية

 بالد لحساب يعملون وهم منظمة، في ءاأعض بصفتهم أو فردية بصورة وارتكبإ الذين األشخاص

 :التالية الجرائم إحدى األوروبي، المحور

                                                             
 القاهرة العربية، النهضة دار األولى، الطبعة الدولي، الجنائي القضاء أمام الحرب جرائم ،محمود حنفي محمد أنظر 1

 .61ص ،6888
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ن المنظمو و  المديرون ويسأل اإلنسانية، ضد الجرائم الحرب، جرائم السالم، ضد جرائمال

 وتنفيذ تجهيز في أو تنفيذها، أو عامة خطة تجهيز في ساهموا الذين والشركاء المحرضونو 

 .1المحكمة ختصاصإ في الداخلة الجرائم من جريمة إلرتكاب مؤامرة،

 سواء الرسمي، المتهمين مركز أنعلى  للمحكمة األساسي النظام من السابعة المادة وتنص

 .العقوبة لتخفيف وسببا معفيا عذرا يعتبر ال الموظفين كبار من أو دولة كرؤساء

 الحرب، جرائم عن لألفراد جنائيةال الدولية المسؤوليةتحدد  األخرى هي الثامنة المادة أما   

 .الرئيس من أو ةالدول من رأم لصدور المسؤولية بعدم الدفع ستبعدتإ حيث

 إال لمنهزم،على ا المنتصر محكمة أنها كون للمحكمة الموجهة نتقاداتاإل من بالرغم   

 أسهمت كما الحرب، جرائم عن لألفراد الجنائية الدولية المسؤولية مبدأ إرساء في نجحت أنها

 .العقاب من اإلفالت عدمإرساء مبدأ  في

 في نورمبرغ محاكمات من المستخلصة المبادئ بصياغة المذكورة اللجنة قامت وبالفعل   

 :هي( 1) رئيسية مبادئ سبعة

كل شخص يرتكب فعال مجرما حسب القانون الدولي، يخضع للمسؤولية : المبدأ األول -

 .والعقاب على فعله

إن عدم معاقبة القانون الوطني لفعل يعتبره القانون الدولي جريمة دولية ال : المبدأ الثاني -

 .ذا الفعل من المسؤولية في القانون الدولييعفي مرتكب ه

عتباره رئيسا لدولة ال يعفيه من المسؤولية رتكاب الفاعل لجريمة دولية إلإإن : المبدأ الثالث -

 .في القانون الدولي
                                                             

عدد األول، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلسة القانون واإلقتصاد، ال ،عوض الدين محي محمد أنظر 1
 .416ص ،4184القاهرة، 
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رتكاب الجريمة بناء على أمر من الرئيس ال يعفي من المسؤولية في إإن : المبدأ الرابع -

 .ختيارللمرؤوس القدرة على اإللي بشرط أن تكون و القانون الد

رتكاب جريمة من جرائم القانون الدولي له الحق في إكل شخص متهم ب: المبدأ الخامس -

 .محاكمة عادلة سواء بالنسبة للوقائع أو للقانون

عدد الجرائم الموصوفة بأنها جنايات دولية على جرائم ضد السلم جرائم : المبدأ السادس -

 .، وعدد األفعال التي تدخل في كل صنف منهاالحرب، جرائم ضد اإلنسانية

رتكاب جريمة ضد السلم أو في جريمة حرب أو جريمة إشتراك في يعد اإل: المبدأ السابع -

  .ضد اإلنسانية جريمة طبقا للقانون الدولي

  محاكمات طوكيو -ب

 لمتستسإ 4118 سبتمبر في وهيروشيما نكازاكي على الذريتين القنبلتين إلقاء إثر على   

 وفي المتحالفة، القوات أنشأتها التي العليا القيادة لسلطة وخضعت شرط، أو قيد دون اليابان

 الشرق في الحلفاء لقوات العام القائد األمريكي أرثر ماك الجنرال أصدر 41/84/4118

 ولم ،اليابان في الكبار الحرب مجرمي لمحاكمة عسكرية محكمة بإنشاء خاصا إعالنا األقصى

 .1قرار نتيجة كانت إنما نورمبرغ لمحكمة بالنسبة الحال هو كما معاهدة وليدة المحكمة ههذ تكن

 أعضاء بصفتهم وليس الشخصية بصفتهم فقط الطبيعيين األشخاص بمحاكمة المحكمة تختص

 .2إجرامية هيئات أو منظمات في

 مجرمي على ديةالفر  الجنائية الدولية المسؤولية أقرت األخرى هي طوكيو محكمة تكون وبذلك

 .الحرب

                                                             
 .641 ،641ص ص السابق، المرجع ،القهوجي القادر عبد علي أنظر  1
 .طوكيو لمحكمة األساسي النظام من 84 المادةراجع نص   2
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 الجنائية الدولية المسؤولية قواعد إثراء في ساهمتا المحكمتين هاتين أن نقول األخير وفي   

 ناجحة سابقة منهما كل وتعتبر اإلنساني، الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل عن لألفراد

 هتمامإ لألفراد الجنائية الدولية المسؤولية نظرية دعم ومما قواعده على الفعالية إضفاء في

 عن أو إليها، اإلشارة السابق نورمبرغ مبادئ تدوين خالل من سواء بها المتحدة األمم منظمة

 السابقة يوغسالفيا من كل في جنائية دولية محاكم إنشاء في األمن مجلس به قام ما طريق

 إليه قنتطر  سوف ما وهو المنطقتين في اإلنسان لحقوق الخطيرة نتهاكاتاإل بسبب ورواندا

 : فيمايلي

نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني في ظل المسؤولية الدولية الجنائية الفردية عن اإل : ثانيا

 محكمتي يوغسالفيا السابقة ورواندا

 يوغسالفيا محكمتي في الفردية الدولية الجنائية المسؤولية الجزئية هذه في نناقش سوف   

 للفصل ستناداإ األمن مجلس طرف من إنشائهما حيث من تشتركان اللتان ورواندا، ةالسابق

 .الدوليين واألمن السلم على الحفاظ أجل من المتحدة، األمم ميثاق من السابع

 معين زمن في معينة منطقة في وقعت معينة بجرائمتتعلق  نيمؤقتت نيالمحكمت نيتاه   

 .الجرائم مرتكبي اكمةمح من اإلنتهاء بعد وظيفتها تنتهي

نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني في ظل المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن اإل  -1

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

 كرواتيا من كل عارضت ،64/88/4114 في يوغسالفيا جمهوريات ادحتإ تفكك بعد   

 البوسنة في داخليا النزاع فبدأ األولى، على الحرب وأعلنت النفصاإل هذا األسود والجبل

 تدخلب دولي نزاع إلى تحول ثم والمسلمين والكروات الصرب) مختلفة قوميات بين والهرسك

 إلى متسترة بطريقة روسيا تدخل إلى إضافة البوسنة، صرب جانب إلى األسود والجبل صربيا
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 ضد خطيرة دولية جرائم رتكبتإ الصرب طرف نم العسكري التفوق هذا بسبب صرب،لا جانب

 .1(الجماعية اإلبادة وجرائم اإلنسانية، ضد وجرائم الحرب، كجرائم والكروات، المسلمين

 الدولي القانون مخالفات حول محايدة لجنة طرف من بالمنطقة تحقيق إجراء بعد   

/ 66 بتاريخ 686 رقم هقرار  يـالدول نـاألم مجلس أصدر منها، والتحقق وتحليلها اإلنساني

 عن المسؤولين األشخاص ومقاضاة دولية، جنائية محكمة بإنشاء والقاضي ،86/4110

 بموجب المحكمة أنشأت ،4114 سنة المرتكبة اإلنساني الدولي للقانون الجسيمة اإلنتهاكات

 .64/84/4110 في القانوني وجودها وبدأ 661 القرار

 نظام من 6 المادة فحسب للمحكمة، والمكاني يالزمن ختصاصاإل من لكل بالنسبة   

 84/84/4114 من بتداءاإ المرتكبة الجرائم في النظر هو الزمني ختصاصهاإ فإن حكمةمال

 السلم ستتبابإ غاية إلى تعمل أنها بعد فيما األمن مجلس أوضح) نهايتها تاريخ تحديد دون

 أضافت كما ،2(4110 لعام 661 قمر  األمن مجلس لقرار وفقا اليوغسالفي اإلقليم في واألمن

 يوغسالفيا جمهوريات أقاليم على الواقعة الجرائم على يحدد المكاني ختصاصهاإ أن المادة نفس

 .ةقالساب شتراكيةاإل تحاديةاإل

 للمحكمة األساسي النظام من السادسة للمادة فطبقا الشخصي ختصاصلإل بالنسبة أما   

 الدولية، مـالجرائ ونـيرتكب نـالذي فقط، الطبيعيين األشخاص بمحاكمة تختص المحكمة فإن

 هؤالء دور كان سواء األساسي، النظام من 4 و 1 و 0و 6 المواد في عليها والمنصوص

 المنفذ دور كان وسواء التنفيذ، على المساعدة أو التنفيذ أو التحريض أو التخطيط المتهمين

                                                             
 .614 ،618ص ص السابق، المرجع ،القهوجي القادر عبد علي أنظر 1

2
 Bouchet Saulnier (F), Dictionnaire pratique du droit humanitaire, la découverte, Paris, 3

ème
 

édition, 2006, P532. 
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 طبقا الجنائية المسؤولية درجة في سواء فالكل رئيسه، أمر على بناء رتكابهاإل مرؤوسا أو ارئيس

 .1السابعة للمادة

 .2عتباريةاإل األشخاص بمحاكمة ختصاصاإل لها ينعقد ال المحكمة ولكن

 وأربعة بالبراءة حكما المحكمة أصدرت 4116 سنة ففي المحكمة عمل نتائج عن أما   

 ثالثة في تنظر وكانت كلها، تستوقفإ األولى الدرجة محكمة من كلها صدرت باإلدانة، أحكام

 هي اإلطالق على محاكمة أهم ولعل متهما، 66 أصل من متهمين 6 بـ تتعلق أخرى دعاوى

 دون والمسؤولين الرؤساء مساءلة بمبدأ لتعلقها ميلوزوفيتش سلوبودان الصربي الرئيس محاكمة

 .بالحصانة التحجج

 المسؤولية مبدأ أخرى مرة أكدت قد سابقةال ليوغسالفيا الدولية الجنائية المحكمة تكون وبذلك

 .اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل عن الفردية الدولية الجنائية

نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني في ظل المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن اإل  -2

 لمحكمة الجنائية الدولية لروانداا

 التوتسي قبيلة وبين( الهوتو قبيلة) الحكومية القوات بين نشب الذي المسلح زاعالن بسبب   

 الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتولإل الحكم، في بالمشاركة لهم السماح عدم بسبب

 المؤرخ 144 رقمقرار  األمن مجلس أصدر العرقي، التطهير منها خاصة رواندا في اإلنساني

                                                             
 القانون ضد جرائم رتكابإب المتهمين بمحاكمة المحكمة تختص: "4 المادة نصت الموضوعي ختصاصلإل بالنسبة 1

 وقد حولها، شك يوجد ال التي والعرفية تفاقيةاإل القواعد المتحدة لألمم العام األمين تقرير حسب اإلنساني، الدولي
 :وهي ظرهانب المحكمة تختص التي الجرائم مجموعة على 4 ،1 ،0 ،6 المواد نصت

 . اإلنسانية ضد جرائم ،الجماعية اإلبادة جريمة ،الحرب جرائم 
 .664 ،668ص ص السابق، المرجع ،هوجيقال القادر عبد علي أنظر 2
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 كثيرا شبيهة لرواندا جنائية دولية محكمة إنشاء على الموافقة منالمتض 86/44/4111 في

 خالل المجاورة والدول الروانيد اإلقليم على الواقعة بالجرائم تختص يوغسالفيا، في المنشأة بتلك

 اإلبادة بجرائم تختص ،(1 المادة) 04/46/4111 غاية إلى 84/84/4111 من ترةفال

 .الحرب وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية

 األفراد على الجنائية المسؤولية فتقتصر للمحكمة، الشخصي ختصاصلإل بالنسبة أما   

 المحكمة تختص ال بالتالي أو المحكمة نظام من 4لمادة ل طبقا الطبيعيين األشخاص أي

 همايس الذي الطبيعي الشخص مساءلة ويتم معنوية، أخرى كيانات رتكبتهاإ جرائم في بالنظر

 ساعد رتكب،إ أمر، حرض، خطط، سواء المحكمة ختصاصإ في ةالداخل الجرائم رتكابإ في

 النظام في إليها المشار الجرائم من جريمة تنفيذ أو تخطيط على آخر سبيل أيب شجع أو

 فيسأل الرسمي، بالمنصب دعتدااإل دون األشخاص جميع بمساءلة المحكمة وتتكفل األساسي

 وميين،ـالحك ينـالمسؤول ىـإل دول رؤساء من القيادي، تسلسلال مستويات كافة على الجناة

 .1ينسؤو ر الم على سلطة بهم ممن وغيرهم

 القائلة كرةفبال األخذ رواندا محكمةل األساسي النظام من 1 الفقرة 8 المادة ترفض كما   

 من له صدرت أوامر على بناء تصرف أنه أثبت ما إذا المسؤولية من المرؤوس إعفاء بجواز

 .رؤسائه أحد

 بول جون ضد 86/81/4116 في حكم أول فصدر المحكمة عمل نتائج عن أما   

 بالسجن عليه وحكم اإلنسانية ضد وجرائم اإلبادة جرائم رتكابإب أدين تابا، مدينة عمدة وأكاسي

 بجريمة أدين الرواندي األول الوزير 81/81/4116 في كامبندا جون ضد الثاني الحكم المؤبد،

                                                             
 .روندا من النظام األساسية لمحكمة 0الفقرة  8راجع نص المادة  1
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وقد أصدرت   1الحياة مدى المؤبد بالسجن عليه وحكم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية ةاإلباد

متهما وهم قيد الحبس في  18عتقال بخصوص إمذكرات  6888محكمة رواندا حتى سنة 

 61متهما، وعقدت أحد عشر جلسة بخصوص  66حكما بخصوص  66تانزانيا، وأصدرت 

 .متهما

 والتي ة،لدو مال مـالمحاك اءـإنش يـف امـه دور األمن مجلس قطري عن المتحدة ملألم وكان   

 هذا من الثالث الجزء في إليه التطرق سنحاول ما وهذا المؤقت الجنائي القضاء قبيل من تعتبر

 .المطلب

نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني في ظل المسؤولية الدولية الجنائية الفردية عن اإل : ثالثا

 مدولةالحاكم الم

 بموجب تنشأ ودولية وطنية مختلطة كيبةتر  ذات قضائية جهات هي ةلو دالم المحاكم   

 متابعة بغرض مساعدتها، بطلب قامت التي الدول وحكومات المتحدة األمم بين تفاقيةإ

 إقليم داخل المحكمة مقر ويكون الحرب، جرائم فيها بما الدولية، الجرائم رتكابإ عن المسؤولين

 .نتهاكاتاإل عليها رتكبتإ التي ةدولال

 السيراليون محكمة بكمبوديا، رمالح خميرال محكمة: وهي ثالثة عددها ةدولمال المحاكم وهذه

 .الشرقية تيمور ومحكمة

 

 

 
                                                             

  www.ictr.org/default.htm: أنظر الموقع االلكتروني 1

http://www.ictr.org/default.htm
http://www.ictr.org/default.htm
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  المحكمة الخاصة بكمبوديا -

 جرائم رتكبتإ بوت، بول برئاسة الديمقراطية كمبوديا في الحمر الخمير حكم فترة خالل   

 قرابة ضحيتها راح 88/84/4111 إلى 41/81/4114 بين الممتدة الفترة في واسعة دةإبا

 .شخص يمليون

 بطلب 4111 لسنة كمبوديا حكومة قامت الحكومة هذه سقوط من سنة عشرين بعد   

 .دولية جرائم رتكابهمإل الخمير من المسؤولين كبار متابعة جلأ من المتحدة األمم من مساعدة

 األطراف ثنائية تفاقيةإ إبرام تم أن إلى كمبوديا وحكومة المتحدة األمم بين تالمفاوضا بقيت

 لكنها ،88/88/6880 في الكمبودي الداخلي القضائي النظام داخل ستثنائيةاإل الغرف إلنشاء

 .6884 أفريل في إال يةئنها تكن لم

 المعرفة إلبادةا جرائم في تنظر فهي ستثنائيةاإل للغرف النوعي ختصاصاإل يخص وفيما   

 وكذا اإلنسانية، ضد الجرائم ،4116 لسنة عليها بةقوالمعا البشري الجنس إبادة منع تفاقيةإ في

 الخاصة ،4141 الهاي تفاقيةا  و  ،4111 لعام األربع جنيف تفاقياتإل الجسيمة نتهاكاتاإل

 تل،قال) بوديالكم للقانون مخالفة المرتكبة الخطيرة الجرائم وكل الثقافية، األعيان بنهاية

 إلى 41/81/4114 من الفترة خالل مرتكبة الجرائم تلك تكون أن شرط..( التعذيب

88/84/4111. 

 بول حكومة في المسؤولين كبار متابعة على فيقوم للمحكمة، الشخصي ختصاصاإل أما   

 دون ي،اإلنسان يـالدول القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل فيها بما المذكورة رائمالج عن بوت

 تختص ال الغرف أن كما بوت، بول نظام ودعموا ساندوا الذين األجانب المسؤولين محاكمة

 .عتباريةاإل األشخاص بمحاكمة
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  المحكمة الخاصة بسيراليون -

 مجلس أصدر ،4114 سنة من إبتداءا السيراليون في دار الذي المسلح النزاع بسبب   

 لمحاكمة جنائية محكمة إنشاء بضرورة قضيي الذي ،6888 عام 4044 رقم قراره األمن

 .سيراليون في الخطيرة الحرب جرائم رتكابإ عن المسؤولين

 مقرها يوجد التي المحكمة أنشئت الطوارئ، حالة ورفع 6886 سنة المسلح النزاع نتهاءإوب

 .48/84/68861 في سيراليون وحكومة المتحدة األمم بين تفاقإ بمقتضى فريتاون بالعاصمة

 اإلنساني الدولي للقانون الجسيمة نتهاكاتاإل عن المسؤولين بمتابعة المحكمة ختصت   

 التي رائمالج وعن ،4111 لعام الثاني اإلضافي والبروتكول المشتركة الثالثة المادة فيه بما

 دتتع ال المحكمة أن كما ،84/44/4118 من ابتداءا رتكبتإ والتي الوطني، القانون يشملها

 .سيراليون إقليم على وقعت طالما الجريمة، مرتكب بجنسية

 6880 مارس في تهاماإل مذكرات أولى أصدرت فقد للمحكمة العملية للنتائج وبالنسبة   

 له وجهت الذي تايلر شارل الليبيري والرئيس الثورية الجبهة قادة بينهم من شخصا، 40 ضد

 سرية،ال ةـالعمال دامـستخإ ل،اـاألطف دـتجني غتصاب،إ قتل،) الحرب جرائم منها تهمة، 44

 ...(.النهب األممية، القوات على الهجوم

 إلى النيجرية السلطات طرف من وسلم ،61/80/6888 في تايلر شارل وأوقف   

 محاكمة إزاء قلقه عن األمن مجلس أعرب 48/88/6888 وفي بسيراليون، الخاصة المحكمة

 الجنائية والمحكمة بسيراليون الخاصة المحكمة بين المبرمة تفاقيةاإل على وبناء تايلر، شارل

 .محاكمته لتبدأ بالهاي، الجنائية المحكمة سجن إلى المتهم نقل مت دوليةال

                                                             
 .041، 040أنظر عمر سعد اهلل، المرجع السابق، ص ص   1
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  المحكمة الخاصة بتيمور الشرقية  -

 المتحدة لألم اإلنتقالية اإلدارة طرف من الشرقية، بتيمور الخاصة المحكمة هذه أنشئت   

 اإلدارة أنشأت وقد ،64/48/4111 في المؤرخ قراره ضىبمقت األمن مجلس عينها التي

 النزاع أثناء الشرقية تيمور في جرائم قترافإب المتهمين ادفر األ لمحاكمة المحكمة هذه اإلنتقالية

 .4111 لسنة المسلح

 اإلنسانية، ضد مـالجرائ الحرب، جرائم اإلبادة، جرائم مرتكبي بمتابعة المحكمة تختص   

 ممتدا الزمني ختصاصهاإ ويكون األندنيسي، العقوبات قانون في المحددة هاكاتنتواإل التعذيب،

 الجرائم على فيقتصر المكاني ختصاصهاإ أما ،64/48/4111 و 84/84/4111 بين

 .الشرقية تيمور أراضي على المرتكبة

 األشخاص قبل من المرتكبة الجرائم في المحكمة فتنظر الشخصي، ختصاصهاإ أما   

 لإلعفاء القيادي المنصب أو الرسمية بالصفة تداءقاإل دون الشرقية لتيمور التابعين الطبيعيين

 .الجنائية المسؤولية من

 تحديد فيكان له دور  المؤقت الجنائي الدولي القضاء أن القول بنا يجدر األخير وفي   

 ضطرمر الذي إاأل له، الموجهة نتقاداتاإل من بالرغم الدولية الجرائم رتكابإ عن المسؤوليات

 رتكابإ ومكان بالزمان ترتبط ال دائمة دولية جنائية محكمة تشكيل ضرورة إلى الدولي بالمجتمع

 ما ذاوه اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتباإل المساسة خطورة أكثر الجرائم

 .المطلب هذا من الثاني الفرع في سنتناوله
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 اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل  من لألفراد الجنائية يةالدول المسؤولية: الثاني الفرع

 (المحكمة الجنائية الدولية ) الدولي الدائم  القضاء ظل في

 العالمية الحرب نهاية إلى تمتد دولية جهود جنتا كان الدولية الجنائية المحكمة إنشاء إن   

 الجنائية الدولية المسؤولية قواعد يثبت دائم، ليدو  جنائي قضاء إلى الوصول أجل من الثانية،

 يلالدو  القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتواإل عامة، بصفة الدولية الجرائم رتكابإ عن لألفراد

 السابقة المحاكم عترىإ الذي والقصور النقص أوجه تدارك بذلك محاوال خاصة، بصفة اإلنساني

 .الدولية الجنائية المحكمة إنشاء على

 التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية  :الأو 

 األمم مةظمن في عقد الذي الدبلوماسي المؤتمر إثر الدولية الجنائية المحكمة أنشئت   

 عتمادإ تم وقد ،4116 جويلية 41 و جوان 44 بين الفترة في بروما والزراعة ذيةغلأل المتحدة

 حيز ودخل 4116 جويلية 41 في ارسمي روما، نظام أيضا عليه يطلق الذي األساسي، نظامال

 .68861 جويلية 84 في النفاذ

 للواليات ومكملة ومستقلة، دائمة دولية قضائية هيئة الدولية الجنائية المحكمة وتعتبر   

 رتكابإ عن المسؤولين الطعبيين األشخاص على القضائية سلطاتها تمارس الوطنية، القضائية

 بالشخصية تتمتع والمحكمة األساسي، نظامها ضمن جةوالمدر  خطورة األشد الدولية الجرائم

 .بهولندا الهاي ومقرها الدولية القانونية

 

 

                                                             
 .من نظام روما األساسي 4الفقرة  468راجع نص المادة  1
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 ألساسي للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد في النظام ا :ثانيا

 عدم مسألة الطبيعي، للشخص الجنائية المسؤولية إسناد حاالت: في القواعد هذه تتمثل   

 الرؤساء بطاعة الدفع عدم والرؤساء، القادة مسؤولية المتهم، للشخص الرسمية بالصفة عتداءاإل

 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام حسب المسؤولية موانع وأخيرا المسؤولية من لإلعفاء

 فردللسناد المسؤولية الجنائية الدولية إحاالت  -أ

 الجنائية المسؤولية مبدأ الدولية الجنائية للمحكمة األساسي امالنظ من 64 المادة تناولت   

 : أنعلى  64 المادة من والثانية األولى الفترة نصت حيث الدولية،

 .األساسي النظام بهذا عمال الطبيعيين األشخاص على ختصاصإ للمحكمة يكون -4

 بصفته نهاع مسؤوال يكون المحكمة ختصاصإ في تدخل جريمة يرتكب الذي الشخص   

 1سنة 46 الجريمة مرتكب رـعم يقل أال ىـلع يـاألساس النظام لهذا وفقا للعقاب وعرضة الفردية

 الهيئات أو المنظمات أو الدول عاتق على الجنائية المسؤولية هذه تقع ال المادة نص وحسب

 .عتباريةاإل بالشخصية تتمتع التي

 نظام من 1 فقرة 64 المادة أقرته ما وهو المدنية، المسؤولية على الدولة مسؤولية فتقتصر

 .روما

 : حالتين في وهذا حرب، جرائم مواطنيها رتكابإ عند مسؤولية الدولة فتظهر

 .الجرائم هذه رتكابإ من رعاياها لمنع الضرورية والتدابير الالزمة اإلجراءات تتخذ لم إذا -

 .الجرائم هذه افهمقتر إ حالة في لمحاكمتهم الضرورية اإلجراءات تتخذ لم إذا -
                                                             

 .من نظام روما األساسي 68راجع نص المادة  1
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 لقواعد جسيمة نتهاكاتإ رتكابإ في للفرد الدولية الجنائية المسؤولية إلقامة يشترط وال   

نما فقط مباشرا أصليا فاعال الجريمة مرتكب الشخص ذلك يكون أن اإلنساني، الدولي القانون  وا 

 بشكل يحرض يغري، يأمر، رتكاب،اإل على يساعدو  يساهم يشترك، من كل المسؤولية يتحمل

 الجريمة عن للعدول المسبقة النية دون الشروع وكذلك آخر، شخص طريق عن أو مباشر

 النظام من الثالثة الفقرة 64 المادة نص في ورد ما حسب المحكمة ختصاصإ في الداخلة

 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي

  الصفة الرسمية لشخص المتهمب دعتدااإلعدم  -ب

 حيث الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من 61 المادة لنص ولتهتنا ما وهذا   

 بسبب تمييز أي دون متساوية بصورة األشخاص جميع على األساسي النظام هذا يطبق:"نصت

 حكومة أو لدولة رئيس انـك سواء للشخص الرسمية الصفة فإن خاص وبوجه الرسمية، الصفة

 من حال بأي فيهعت ال حكوميا، موظفا أو منتخبا مثالم أو برلمان أو الحكومة في عضوا أو

 ذاتها حد في تشكل ال أنها كما األساسي، النظام هذا بموجب الجنائية المسؤولية من األحوال

 .العقوبة لتخفيف سببا

 سواء للشخص الرسمية بالصفة ترتبط قد التي الخاصة اإلجرائية القواعد أو الحصانات لو تح ال

 هذا على ختصاصهاإ المحكمة ممارسة دون الدولي، أو الوطني انونالق إطار في كانت

 ."الشخص
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  قادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسيهممسؤولية ال -ج

 : مايلي على الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من 66 المادة نصت حيث   

 للمسؤولية رىأخ أسباب من األساسي النظام هذا في عليه منصوص هو ما إلى باإلضافة"

 .المحكمة ختصاصإ في تدخل التي الجرائم عن الجنائية

 مسؤولية مسؤوال العسكري القائد بأعمال فعال القائم الشخص أو العسكري القائد يكون -4

 تحت تدخل قوات جانب من والمرتبطة المحكمة ختصاصإ في تدخل التي الجرائم عن جنائية

 لعدم نتيجة الحالة، حسب الفعليتين، وسيطرته لطةلس تخضع أو الفعليتين، وسيطرته إمرته

 :سليمة ممارسة القوات هذه على سيطرته الشخص أو العسكري القائد ممارسة

 الظروف بسبب علم، قد يكون أن يفترض أو علم، قد الشخص أو العسكري القائد كان إذا -أ

 .الجرائم ذهه رتكابإ وشك على تكون أو ترتكب القوات بأن الحين، ذلك في السائدة

 حدود في والمعقولة الالزمة التدابير جميع الشخص أو العسكري قائدلا ذلك يتخذ لم إذا -ب

 للتحقيق المختصة السلطات على المسألة لعرض أو الجرائم، هذه رتكابإ قمع أو لمنع سلطته

 .المقاضاة أو

 جنائيا الرئيس سألي 4 الفقرة في وصفها وارد غير بالمرؤوس الرئيس بعالقة يتعلق فيما  -6

 يخضعون المرؤوسين جانب من والمرتكبة المحكمة ختصاصإ في تدخل التي الجرائم عن

 :سليمة ممارسة المرؤوسين هؤالء على سيطرته ممارسة لعدم نتيجة الفعليتين وسيطرته لسلطته

 نيرتكبو  مرؤوسيه أن بوضوح تبين معلومات أي وعي عن تجاهل أو علم قد الرئيس كان إذا -أ

 .الجرائم هذه يرتكبوا أن وشك على أو
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 .للرئيسين الفعليتين والسيطرة المسؤولية إطار في تندرج بأنشطة الجرائم تعلقت إذا -ب

 رتكابإ قمع أو لمنع سلطته حدود في والمعقولة الالزمة التدابير جميع الرئيس يتخذ لم إذا -ج

 ".والمقاضاة حقيقللت المختصة السلطات على المسألة لعرض أو الجرائم هذه

  لمسؤولية عن تنفيذ أوامر الرؤساءتقرير ا -د

 على الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من 00 المادة نصت السياق هذا وفي   

 : أنه

 ال المحكمة، ختصاصإ في تدخل الذي الجرائم من لجريمة شخص أي رتكابإ حالة أي -4"

 حكومته، ألمر متثاالإ تم قد الجريمة لتلك رتكابهإ كان اإذ الجنائية المسؤولية من الشخص يعفى

 :اآلتية الحاالت عدا مدنيا، أو كان عسكريا رئيسا أو

 .المعني الرئيس أو الحكومة أوامر بإطاعة قانوني إلتزام الشخص على كان إذا -أ

 .مشروع غير األمر بأن علم على الشخص يكن لم إذا -ب

 .ظاهرة يرغ األمر مشروعية تكن لم إذا -ج

 أو اإلبادة جريمة رتكابإ أوامر حالة في ظاهرة المشروعية عدم تكون المادة هذه ألغراض -6

 ."اإلنسانية ضد الجرائم

 متناع المسؤولية الجنائية إأسباب : خامسا

 للمحكمة األساسي النظام من 04 المادة في الجنائية المسؤولية إمتناع أسباب وردت وقد   

 : كاآلتي وهي 06 المادة وكذا ،الدولية الجنائية

 .عقليا قصورا أو مرضا يعاني السلوك رتكابهإ وقت كان إذا جنائيا الشخص يسأل ال -
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 (.ختياريإ غير) سكر حالة في السلوك رتكابهإ وقت كان إذا جنائيا، الشخص يسأل ال -

 عن لدفاعل معقول نحو على يتصرف السلوك رتكابهإ وقت كان إذا جنائيا الشخص يسأل ال -

 لبقاء عنها غنى ال الممتلكات عن الحرب جرائم حالة عن يدافع أو آخر شخص عن أو نفسه

 ستخدامإ ضد عسكرية مهام النجاز عنها غنى ال ممتلكات عن أو آخر شخصا أو الشخص

 أو الشخص هذا يهدد الذي الخطر درجة مع تتناسب بطريقة وذلك للقوة، مشروع وغير وشيك

 بها تقوم دفاعية عملية في الشخص شتراكا  و  حمايتها، المقصود الممتلكات أو اآلخر الشخص

 .الجنائية المسؤولية متناعإل سببا ذاته حد في يشكل ال قوات

 ختصاصإ في تدخل جريمة يشكل أنه مدعى السلوك كان ذا إ جنائيا صخالش يسأل ال -

 .اإلكراه تأثير تحت حدث قد المحكمة

 الدولية الجنائية المحكمة نظام من 06 المادة تنص: القانون في لطالغ أو الوقائع في الغلط -

 : على

 الركن نتفاءإ عنه نجم إذا إال الجنائية المسؤولية متناعإل سببا الوقائع في الغلط يشكل ال -4

 .الجريمة رتكابإل المطلوب المعنوي

 جريمة يشكل سلوكال أنواع من معين نوع كان إذا ما حيث من القانون في الغلط يشكل ال -6

 يكون أن ذلك، مع ويجوز الجنائية، المسؤولية متناعإل سببا المحكمة ختصاصإ في تدخل

 المعنوي الركن نتفاءإ الغلط هذا عن نجم إذا الجنائية المسؤولية متناعإل سبب القانون في الغلط

 . 00 ةالماد في عليه المنصوص النحو على الوضع كان أو الجريمة تلك رتكابإل المطلوب
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 األول خالصة المبحث

عامة هو أساس  كقاعدة دوليا نخلص في هذا المبحث إلى أن الفعل غير المشروع

الرأي  وه  ألفراد لوحدهم، يبقى الرأي القائل بالمسؤولية الدولية الجنائية لالمسؤولية الدولية

ر المجتمع تضببها و من مسؤوليتها الواقعة بس تنصلهاتكون الدولة مسؤولة مدنيا عند الراجح  و 

 . الدولي

نتهاكات الجسيمة لقواعد نخلص إلى أن تقرير المسؤولية الجنائية الدولية لألفراد عن اإلو 

المسؤولية  مبدأى بالفعل قد أرص الجنائي الدوليالقانون الدولي اإلنساني في ظل القضاء 

( المحكمة الجنائية الدولية) خالل القضاء الجنائي المؤقت أو الدائممن  الفردية الجنائية الدولية

ختصاص القضائي عتبرت فكرة اإلإمن العقاب ومن ثمة الت المجرمين من أجل تجنب إف

 . ةالت من العقوبلة لتعزيز جهود مكافحة ظاهرة اإلفوسيالدولي 
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 اإلنساني الدولي القانون قواعد وتنفيذ تطبيق آليات: الثاني المبحث

 الدولي القانون وتطبيق تنفيذ على اإلشراف وسائل أهم المبحث هذا في ناولسنت   

 جنيف تفاقياتإ وهي القانون هذا تكوين في ساهمت التي األساسية التيارات خالل من اإلنساني

 .المتحدة األمم وقرارات تفاقياتوا   الهاي وقانون 4111 لسنة

 الدولية اإلعالناتو  تفاقياتاإل من بعدد والهاي جنيف قانون المتحدة األمم دعمت فقد   

 أو قائمة مسلحة نزاعات بمناسبة سواءا األمن ومجلس العامة الجمعية عن الصادرة والقرارات

 .نزاعات وقوع لمستقبل تحسبا

 الحماية إعمال مجال في الدولية األجهزة دور على الضوء لقاءإ إلى دراستنا وتستهدف   

 آليات على التعرف خالل من اإلنساني دوليال القانون قواعد إطار في اإلنسان لحقوق الدولية

 المتحدة األمم أجهزة بين مفرقين فاعليتها، مدى ستكشافا  و  ومناهجها، وأشكالها الحماية هذه

 سواء اإلنساني الدولي القانون بقواعد نشاطها يتصل التي الحكومية غير المنظمات من وغيرها

 .1اإلنسان لحقوق التعرض بمناسبة مباشرة غير أو مباشرة بصورة

 اإلنساني الدولي القانون وتطوير تطبيق في الدولية األجهزة دور: األول المطلب

 الحكومية غير والهيئات والمنظمات المتحدة األمم منظمة دور المطلب هذا في سنتناول   

 .اإلنساني الدولي القانون قواعد وتطوير تطبيق في

 

 

                                                             
 مصر الجديدة، الجامعة دار قواعده، وأهم مبادئه مصادره اإلنساني، الدولي القانون ،مطر الفتاح عبد عصام رأنظ 1

 .686، ص6886
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 اإلنساني الدولي القانون قواعد وتطبيق تطوير في المتحدة األمم منظمة دور: األول الفرع

 وقد نشأتها، منذ للمنظمة الرئيسية هتماماتاإل أحد وحمايتها اإلنسان حقوق حترامإ يعد   

 وأعمال المتحدة األمم مقاصد تحدد وهي همواد من وعدد الميثاق ديباجة ذلك على نصت

 .الرئيسية هيئاتها

 العدل ومحكمة جتماعيواإل قتصادياإل والمجلس مناأل ومجلس العامة، الجمعية وكانت   

 قواعده وتطوير اإلنساني الدولي القانون قواعد إرساء في ساهمت التي األجهزة أهم هي دوليةال

 : كاآلتي منهم كل دور تفصيللبا ونعرض

  الجمعية العامة لألمم المتحدة: أوال

 المؤتمر تخذهإ لما مؤيدا 4114 سنة قرارا المتحدة لألمم العامة الجمعية أصدرت لقد   

 هامة مبادئ ثالثة أرسى والذي 4114 سنة نايفي في األحمر والهالل للصليب عشر الثاني

 : هي

 .مطلقا حقا ليس بالعدو الضرر إلحاق وسائل ستخدامإ في النزاع أطراف حق أن ( أ

 .محظور أمر بصفتهم المدنيين السكان تستهدف هجمات تشن أن ( ب

 العدائية األعمال في يشتركون الذين األشخاص فئة بين األوقات جميع يف التميز يجب أنه( ج

 .األخيرة الفئة حماية بهدف المدنيين السكان أفراد وفئة

 الدولي القانون تطبيق سياق في القرارات من سلسلة العامة الجمعية تخذتإ كما   

 :اإلنساني

 الصكوك في عليها المنصوص يالدول القانون في المقبولة األساسية اإلنسان حقوق أن( أ

 .المسلح النزاع حاالت في اإلنطباق كل مطابقة تظل الدولية
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 حالة في يعاملوا أن يجب الحرية سبيل في والمناضلين الوطنية المقاومة حركات أفراد أن( ب

 .الحرب أسرى معاملة عليهم القبض

 .والبكترولوجية الكيمياوية األسلحة ستخدامإ وكذلك بالقنابل المدنيين السكان قصف إدانة( ج

 وقيام إنسانية، معاملة الثالثة جنيف تفاقيةإ بحماية يتمتعون الذين األشخاص جميع معاملة( د

 ألماكن منظمة تفتيش بعمليات األحمر للصليب الدولية كاللجنة إنسانية، منظمة أو حامية دولة

 .حتجازاإل

عادة وطنهم إلى خطيرة وأمراض بجراح المصابين الحرب أسرى إعادة وجوب( هـ  أسرى وا 

 .محايد بلد في معتقال إيداعهم أو وطنهم إلى األسر في طويلة فترة قضوا الذين الحرب

 المخصصة والمناطق والمالجئ المساكن ضد عسكرية بعمليات القيام جواز عدم( و

 نتقاميةإ بعمليات القيام جواز وعدم المدنيون يستخدمها الذي المرافق من وغيرها للمستشفيات

 .سالمتهم على آخر شكل بأي اإلعتداء أو اإلكراه أو بالقوة ترحيلهم أو المدنيين السكان ضد

 واإلعالن المتحدة األمم ميثاق مع يتفق أمر المدنيين للسكان الدولية اإلغاثة تقديم أن( ز

 .اإلنسان لحقوق الدولية الصكوك من وغيره اإلنسان لحقوق العالمي

 ضمن اإلنسان حقوق حترامإ مراقبة هيئات من العديد العامة معيةالج أنشأت وقد   

، فرعية لجانا أنشأت كما الدول، عليها ووافقت وأصدرتها أعدتها التي الدولية تفاقيةاإل نصوص

 : ومنها 1والشعوب اإلنسان حقوق بنود تنفيذ مراقبة وبواسطتها خاللها من تتولى مباشرة لها تابعة

 

                                                             
 ،6884 مصر، العربية، النهضة دار المتحدة، األمم إطار في اإلنسان حقوق حماية ،زناتي محمد عصام أنظر 1

 .441ص
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 ولي لجنة القانون الد -

 بإعداد وتختص ،4111 لسنة 411 رقم العامة الجمعية قرار بمقتضى هاؤ إنشا تم   

 .الدولي القانون بعد ينظمها لم التي الموضوعات بشأن تفاقياتإ مشروعات

 بصفة اإلنسان حقوق مجال في الصكوك من الكثير إعداد في اللجنة هذه ساهمت ولقد   

 اإلبادة جريمة منح تفاقيةإ ذلك ومن خاصة بصفة ياإلنسان الدولي القانون وقواعد عامة

 .عليها والمعاقبة الجماعية

اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائلية التي تمس حقوق اإلنسان لسكان األراضي  -

 المحتلة

 وتختص 4168 لسنة 0018 رقم العامة الجمعية قرار بموجب اللجنة هذه أنشئت   

 اإلنسان حقوق ممارسة من الفلسطيني الشعب تمكين منه قصدال يكون للتنفيذ نامجبر  في نظربال

 .المتحدة األمم أجهزة إلى بها المعهود والسلطات ختصاصاتاإل عتباراإل في األخذ مع

  ل العنصريفصاللجنة الخاصة لمناهضة ال -

 حكومة تتبعها التي العنصري لفصال سياسة سببب وذلك 4118 سنة هاؤ إنشا وتم   

 ذوي السكان بين إفريقيا جنوب داخل أهلية وحروب صراعات هناك كانت حيث إفريقيا، جنوب

 والحريات الحقوق كافة األولى ةفئال منح ويتم السوداء، البشرية ذوي والسكان البيضاء البشرة

 .الثانية الفئة ألفراد بالنسبة والحريات الحقوق هذه إنتهاك يتم بينما اإلنسانية،

 يجوز ال أنه تقرر والتي اإلنساني الدولي القانون قواعد لكافة نتهاكإ هناك كان يثح   

 بغرض اللجنة هذه إنشاء تم فقد ثم ومن اللون، بسبب المسلحة النزاعات في األفراد بين التفرقة

 .القائم العنصري لفصال على قضاءوال اإلنساني الدولي القانون قواعد تطوير
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 مجلس األمن : ثانيا

 ختصاصهإ إلى بالنظر المتحدة األمم داخل فعالية أكثر الجهاز األمن مجلس يعد   

جراءات تشكيله كيفية إلى باإلضافة الميثاق، في الواردة وسلطته  تمنح والتي داخله التصويت وا 

 . المنظمة داخل الكبرى للدول الجماعية اإلرادة في متمثلة إضافية قوة قراراته

 لمنح الثاني المدخل 4111 لسنة جنيف تفاقياتإ في الواردة القواعد امحتر إ رضفل السعي ويمثل

 .اإلنسان حقوق مجال في ختصاصاإ األمن مجلس

 الترتيبات بخصوص 4148 سنة الكورية الحرب أثناء تجاهاإل هذا اتصإرها بدأت ولقد   

 بمناسبة هعلي التأكيد تم كما ،بالدهم إلى العودة في الراغبين غير الحرب بأسرى الخاصة

 على األمن مجلس أكد ولقد، 4181 سنة جوان وحرب 4114 سنة الباكستانية الهندية الحرب

 التي اإلنسانية المبادئ فةوكا جنيف تفاقياتإ في الواردة المبادئب التام إسرائيل إلتزام ضرورة

 .حتاللاإل تحت والمدنيين األسرى معاملة تحكم

 تفاقيةلإل الجسيم إسرائيل نتهاكإ إلى 4168 لسنة 184 رقم بقراره المجلس أشار ولقد   

 الغزو أعقاب في السابقة المبادئ على المجلس أكد كما المدنيين، ملةاعبم الخاصة الرابعة

 . 41661 سنة للبنان اإلسرائيلي

 األسلحة ستخدامإب 4168 سنة بدأت التي العراقية اإليرانية الحرب أثناء المجلس ندد كما   

 أسرى بمعاملة الخاصة المبادئ مراعاة وعدم 4164 لسنة جنيف لبروتوكول المخالفة الكيميائية

 .الحرب

 

                                                             
 .4166 لسنة 444، 440 ، 446 رقم :األمن مجلس قرارات راجع 1
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 اإلنساني الدولي القانون قواعد وتطوير تطبيق في الحكومية غير والهيئات المنظمات دور: الثاني لفرعا

 الدولة وهي اإلنساني الدولي القانون ذافنإل كآليات تعمل دولية مؤسسات عدة نشأت   

 وفالع منظمةو  األحمر، للصليب الدولية واللجنة الحقائق، لتقصي الدولية اللجنة الحامية،

 .حكومية غير كهيئة الدولية،

 الدولة الحامية : أوال

 أحدهما مصالح برعاية تعيينه على النزاع طرفا يتفق الذي المحايد المتعاقد الطرف هي   

 مثل محايدة إنسانية هيئة وهي للبديل، للجوءا يمكن محايد لطرف يتوصال لم إذا اآلخر لدى

 بمساعدة تطبق أحكامها بأن األربع جنيف تفاقياتإ وتقضي 1األحمر للصليب الدولية اللجنة

 .الحامية الدول مراقبة وتحت النزاع، أطراف مصالح برعاية المكلفة الحامية الدول

 إال سفارات كاهن تكن لم حيث عشر السادس القرن إلى الحامية الدولة نظام نشأة ويرجع   

 ممثلة نو تك التي المناطق في مصالحها رعاية منها تطلب الصغرى الدول وكانت الكبرى للدول

 ـل الحامية الدولة سويسرا كانت الثانية ةالعالمي الحرب نهاية وفي جنيف تفاقياتإ على وبناء فيها

 دولة مصالح رعاية تتولى دولة كل هي الحامية الدولة تعتبر جنيف تفاقياتإ وبمقتضى بلد، 04

 وتنص ،الدولتين هاتين بموافقة أخرى متحاربة دولة لدى الدولة هذه رعاية ومصالح متحاربة

 وتضطلع إشرافها وتحت الحامية الدولة بمساعدة تطبق أحكامها أن على األربعة جنيف تفاقياتإ

 شرط محايدة دولة رعايا بين نم أو رعاياها بين نـم تختارهم الذين ممثليها بواسطة بمهامها

 .2لديها بوظائفهم سيقومون التي الدولة طرف من قبولهم

                                                             
 .660ص السابق، المرجع ،الزمالي عامر أنظر 1

 .688أنظر عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  2
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 برعاية تكلف الحامية الدول أن على الثالثة جنيف تفاقيةإ من الثامنة المادة نصت   

 موظفيها بخالف – تعين أن الحامية للدول يجوز – الغاية هلهذ وطبقا – النزاع أطراف مصالح

 تعيين وتخضع محايدة، رىـأخ دول اـرعاي أو اهاـرعاي من مندوبين – القنصليينو  الدبلوماسيين

 الدول ممثلو يتجاوز أال ويجب... لديها واجباتهم يؤدون الذين الدولة لموافقة المندوبين هؤالء

 وعليهم تفاقية،اإل هذه بمقتضى مهمتهم حدود األحوال من حال أي في مندوبيها أو الحامية

 نشاطهم تقييد يجوز وال بواجباتهم، فيها ونـيقوم التي الدولة أمن مقتضيات عاةمرا خاصة بصفة

 .ومؤقتة ستثنائيةإ بصفة ذلك ويكون وحدها، الحربية الضرورات ذلك ستدعتإ إذا إال

 الدولة عبارة ذكرت كلما:"... أنه على تفاقية،اإل ذات من العاشرة المادة نصت وقد   

 اللجنة مثل) لها البديلة الهيئات على أيضا ينسحب مدلولها فإن تفاقية،اإل هذه في الحامية

 .(األحمر للصليب الدولية

 تسوية أجل من الحميدة مساعيها الحامية الدول تقدم :أنه على 44 المادة تنص كما   

 وعلى المحميين، األشخاص مصلحة في ذلك أن فيها ترى التي الحاالت جميع في الخالفات

 لهذا تفاقية،اإل هذه أحكام تفسير أو تطبيق على النزاع أطراف تفاقإ عدم حاالت األخص

 أو األطراف أحد دعوى على بناء – النزاع ألطراف تقدم أن حامية دولة لكل يجوز الغرض،

 أسرى عن المسؤولة السلطات ممثلي األخص وعلى ممثليها، جتماعإب قتراحاإ -ذاتها تلقاء من

 بتنفيذ النزاع أطراف وتلتزم مناسبة، بطريقة تختار حايدةم أرض على قتضاءاإل عند الحرب،

 .الغرض لهذا تحقيقا لها تقدم التي المقترحات

 النزاع أطراف لموافقة يخضع قتراحاإ -لذلك ضرورة رأت إذا – تقدم أن الحامية وللدول   

 في كشترالإل األحمر للصليب الدولية اللجنة تفوضه أو محايدة دولة إلى ينتمي شخص بدعوة

 .اإلجتماع هذا
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 أسرى مع التعامل -المواد من تليها وما 46 للمادة وفقا – لها الحامية الدولة أن كما   

 المعلومات، وتبادل رافـاألط دولـال خالل من معهم بالتعامل المتعلقة األمور وكافة الحرب

 تقع التي والعقوبات والمحاكمات الشأن، هذا في تخاذهاإ يتم التي والقيود والمراسالت والتدابير

 .الحرب أسرى على

 اللجنة الدولية لتقصي الحقائق : ثانيا

 األول البروتكول من 18 بالمادة ورد لما وفقا قانوني نص بموجب أنشأ جهاز هي   

 عمل أي في التحقيق" وهي اللجنة هذه مهمة عن يعبر والذي جنيف، تفاقياتإل المضاف

 لتزاماإل إلى العودة تسهيل والبروتكول، تفاقياتاإل تضىبمق جسيم نتهاكإ أو خرق بأنه يوصف

 مفتوحة اللجنة هذه وتعتبر "تبذلها التي الحميدة المساعي بفضل والبروتكول تفاقياتاإل بأحكام

نما قضائية هيئة وليست فحسب للدول  44 من وتتكون سياسي وغير محايد دائم جهاز هي وا 

 .تسنوا خمس لمدة األعضاء وينتخب العادل الجغرافي التمثيل أساس على عضوا

 يتفق لم ما وذلك ،(أعضاء سبعة من تتكون تحقيق غرفة) التحقيقات جميع اللجنة تتولى

 .آخر نحو على المعنية األطراف

 لتقصي الدولية اللجنة ختصاصإب عترافاإل عن لإلعالن للدول نموذجيا نصا ورد وقد   

 هذا في حرر وقد جنيف، تفاقياتإل األول فياإلضا للبروتكول وفقا ختصاصهاإب الحقائق

 يقبل متعاقد سام طرف أي إزاء خاص تفاقإ ودون الواقع بحكم تعلق... حكومةال إن:" النص

 هذا إدعاءات في بالتحقيق الحقائق لتقصي الدولية اللجنة ختصاصإب تعترف أنها ذاته لتزاماإل
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 لسنة جنيف تفاقياتإل األول اإليضافي البروتكول من 18 المادة بذلك تصرح بما اآلخر الطرف

41111. 

 104 رقم القرار بموجب رواندا في الحقائق تقصي لجنة إنشاء األمن مجلس قرر وقد   

 وقيام اإلنساني الدولي القانون نتهاكإ بشأن تقرير العام نيلألم اللجنة وقدمت 4111 لسنة

 الضغائن بسبب ومنهجية منظمةو  مخططة بطريقة اإلنسانية ضد جرائم رتكابإب النزاع طرفي

 .العرقية

 وتطبيق للتحقيق وذلك الحقائق، تقصي لجنة إنشاء الدولية المنظمة على يجب وكان   

ن  جانب من حدثت والتي العراق، في تحدث التي النزاعات في اإلنساني الدولي القانون ذافوا 

 التي المجازر أن فالشك ها،في حقيقتوال الضحايا لحماية والتدخل األمريكية، المسلحة القوات

 تكشف سرية وثيقة ألف 188 نشر والذي ويكيليكس موقع على نشرت والتي العراق في حدثت

 قد القوات تلك أن الموقع وقال والعراقية األمريكية القوات رتكبتهاإ الحرب لجرائم دامغة أدلة عن

 تلك وتجاهلت ستسالماإل يحاولون كانوا المدنيين بحق وحشية جرائم رتكبتا  و  التعذيب مارست

 التعذيب منهجية على الوثائق تلك وأكدت المعتقالت في المسجونين تعذيب في التحقيق القوات

 .بأكملها المدنية البنايات سقاطا  و  المدنيين وقتل والتدمير

 اللجنة الدولية للصليب األحمر: ثالثا

 لحقوق المباشرة لحمايةا توفير في كبير بدور األحمر للصليب الدولية اللجنة تقوم   

 .العالم من مكان أي في وجدت وحيثما ستثنائيةاإل الظروف أثناء اإلنسان

                                                             
 .111ص نشر، سنة بدونالقاهرة،  الجامعية، الفكر دار اإلنساني، الدولي القانون موسوعة بندق، أنور وائلأنظر  1



112 
 

 الدولية المسلحة النزاعات عن الناشئة الطوارئ حاالت ليشمل الحماية هذه نطاق ويتسع   

 وحاالت الجزئي أو الكلي العسكري حتاللاإل عن الناشئة الطوارئ وحاالت الدولية، وغير

 .الخطيرة الداخلية ضطراباتاإل أو الثورات أو المسلح العنف أعمال عن الناشئة رئالطوا

 المصدر هي بها المتعلقة اإلضافية والبروتوكوالت ،4111 لسنة جنيف تفاقياتإ وتعتبر   

 حاالت في سواء اإلنسان لحقوق حمايتها في األحمر للصليب الدولية اللجنة إليه تستند يذال

 .الدولي غير أو لدوليا المسلح النزاع

 المهام بأداء األحمر للصليب الدولية اللجنة تضطلع المسلحة النزاعات نطاق ففي   

 : اآلتية

 .1المسلحة النزاعات وضحايا والمرضى للجرحى والغذائية الطبية والمساعدات المؤن تقديم -

 تحتها تقع لذيا المناطق في المدنيين على وتوزيعها وصولها وتنظيم اإلغاثة مواد تقديم -

 .العسكري حتاللاإل

 للدول بالغهاا  و  المدنيين األشخاص من المعتقلين الحرب، أسرى عن المعلومات جمع -

 .2لها التابعين

 .والمرضى الجرحى لصالح والمستشفيات اآلمنة المناطق إنشاء -

 الدولية غير المسلحة النزاعات في بدور األحمر للصليب الدولية اللجنة وتضطلع   

 سنة جنيف تفاقياتإ من المشتركة الثالثة المادة نص إلى ستناداإ وذلك األهلية، روبوالح

 تقدم أن األحمر للصليب الدولية كاللجنة محايدة، إنسانية لهيئة يمكن ": تنص والتي 4111

 ."النزاع ألطراف خدماتها
                                                             

 .الرابعةجنيف  إتفاقية من 410، 18 من المادةو  الثانية جنيف تفاقيةإ من 468 المادةنص  راجع 1
 .الرابعة جنيف تفاقيةإ من 418 والمادة  الثالثة جنيف تفاقيةإ من 460 المادةنص  راجع 2
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 تشمل جنةالل بها تضطلع األخرى المهام بعض هناك فإن السابقة المهام إلى باإلضافة   

 : مايلي

  تلقي ونقل الشكاوي ( أ

 على األحمر والهالل األحمر للصليب األساسي النظام من أالفقرة  8 المادة نصت حيث   

 تفاقياتلإل مزعومة نتهاكاتإب المتعلقة بالشكاوى األحمر للصليب الدولية اللجنة تأخذ" أن

 ."اإلنسانية

 اللجنة تستطيع ظروف في تقدم التي كاوىالش: فئتين إلى تقسيمها يمكن الشكاوى وهذه   

 يتأكدوا أن اللجنة لمندوبي يمكن وهنا المتضررين، لصالح مباشرة إجراءات فيها تتخذ أن الدولية

 مدى نع بالمسؤولين تصالاإل خاللها من ويمكن المقدمة، الشكاوى صحة مدى من بأنفسهم

 الشكوى أسباب رفع محاولةل لينبالمسؤو  تصالاإل خاللها من ويمكن المقدمة، الشكاوى صحة

 لمساعدة مباشرا إجراءا تتخذ أن اللجنة تستطيع ال ظروف في تقدم التي الشكاوى وهي: والثانية

 اللجنة متناول عن بعيدا العمليات مسرح في ترتكب التي نتهاكاتاإل هذه مثل الضحايا،

 .1الدولية

 حقه في المشكو الطرف إلى كوىالش بنقل تقوم الدولية اللجنة كانت الحالة هذه وفي   
 .اآلخر الطرف إلى النتيجة لنقل ستعدادهاإ وتبدي فيها، تحقيق إجراء منه طالبة

 طلبات التحقيق   ( ب

 النزاع في طرف أي طلب على بناء" أنه على النص األربعة جنيف تفاقياتإ أوردت   
 (.تفاقيةلإل مزعوم كنتهاإ أي بشأن المعنية األطراف بين عليه يتفق نحو على تحقيقا يجري

                                                             
 .4146 لسنة المعدل األحمر للصليب الدولية للجنة األساسي النظام من السادسة المادةنص  راجع 1
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 إذا إال تحقيق لجنة تشكيل في األحمر للصليب الدولية اللجنة تشارك ال عامة وكقاعدة   
 ،4111 لعام يينـاإلضاف اـروتوكوليهـب أو جنيف اتـتفاقيإل بإنتهاكات يتعلق التحقيق كان

 .1اللجنة هذه مثل لعضوية مؤهلين أفرادا المؤسسة خارج من تختار أن على دورها ويقتصر

  ستشاريةتقديم الخدمات اإل( ج

 تدابير تخاذا  و  تشريعات سن ضرورة على األطراف الدول على جنيف تفاقياتإأكدت    
 .اإلنساني الدولي القانون أحكام تنفيذ لكفالة طبية

 تلك تخاذإل األطراف الدول دعوة على األحمر للصليب الدولية اللجنة عملت حيث   
 .وطنيةال والتدابير اإلجراءات

 دعوة على بناءا المنعقد المسلحة النزاعات ضحايا لحماية الدولي المؤتمر نعقادإ وأشاد   
 جتماعإ تنظيم إلى للمؤتمر الختامي البيان دعا 4110 سنة جنيف في السويسرية الحكومة
 حترامإ وكفالة اإلنساني الدولي القانون أحكام تطبيق كيفية لبحث الخبراء مستوى على حكومي

عداد حكامهأ  والهالل األحمر الصليب لحركة الدولي المؤتمر على يعرض بذلك تقرير وا 
 .األحمر

 التوصيات من عددا وأصدر الحكوميين للخبراء جتماعإ نعقدإ 4144 سنة بداية وفي   
 مساعدة بغية ستشاريةاإل خدماتها دعم إلى األحمر للصليب الدولية اللجنة بدعوة إحداها تعلقت
 .اإلنساني الدولي القانون أحكام تطبيق على طرافاأل الدول

 4114 جنيف في األحمر الصليب لحركة والعشرين السادس الدولي المؤتمر عتمدإ وقد   
 الدولي القانون مجال في ستشاريةاإل الخدمات عتمادإ بشأن قرارا وأصدر التوصية هذه

 .اإلنساني

                                                             
 .668ص ،، المرجع السابقمطر الفتاح عبد عصام أنظر 1
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عماال     للخدمات خاص قسم إنشاء إلى الدولية جنةالل بادرت فقد المؤتمر، اهذ بقرارات وا 
 األطراف للدول ستشاريةاإل الخدمات تقديم يتولى للجنة القانونية اإلدارة داخل ستشاريةاإل

 وكفالة الوطني الصعيد على اإلنساني الدولي القانون تنفيذ تكفل التي التشريعية اآلليات لتطوير
 .حترامهاإ وضمان أحكامه نشر

 : اآلتي في بشأنها الخدمات تتم التي وعاتالموض نحصرتإ وقد

 .اإلنساني الدولي القانون ألحكام الجسيمة كد اإلنتهاكاتتؤ  التي الوطنية التشريعات سن -
 .األحمر الصليب أو األحمر الهالل شارة بحماية الخاصة التشريعات سن -
 .اإلنساني الدولي القانون أحكام نشر -
 .نسانياإل الدولي للقانون وطنية لجنة تشكيل -

 منظمة العفو الدولية: رابعا

 التي اإلنسان لحقوق الحادة المشكالت من بطائفة مباشرة المنظمة هذه نشاط يتصل   
 في ومحسوس فعال دور المنظمة وتلعب الدولي، مجتمعال في الطوارئ حاالت بوجود تقترن

 التعذيب مكافحة وفي اإلنسان، حقوق ضد ترتكب التي نتهاكاتاإل صور ألخطر التصدي
 مقيدي األشخاص ضد توقع أو ترتكب التي المهينة أو الإلنسانية العقوبات أو والمعامالت

 .السجناء أو المعتقلين من الحرية

 تحادواإل األمريكية، الدول منظمة أروبا، مجلس من كل لدى ستشاريةإ بصفة تتمتع حيث
 .اإلفريقي

 األمم لجنة شكلتها التي العمل مجموعات مع التعاون في هام بدور المنظمة وتقوم   
 لحاالت الخاص المقرر ومع اإلنساني، الدولي القانون قواعد نتهاكاتإ في للتحقيق المتحدة
 .والمعلومات بالتقارير بإمدادهم تقوم حيث الطوارئ، لحاالت الخاص والمقرر التعذيب،
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 التبحا الخاص للمقرر معلومات ،4166 ،4161 عامي في المنظمة قدمت فقد   
 العفو منظمة وتستثني فيها، اإلنسان حقوق أوضاع وعن دولة، 04 في الطوارئ عن الطوارئ،
 معظم في اإلنسان حقوق أوضاع ومراقبة رصد في جهودها نتائج تضمنها سنوية تقارير الدولية
 .العالم دول

 ضد ترتكب التي نتهاكاتباإل خاصا هتماماإ المنظمة أبدت ،التقارير هذه خالل ومن   
 فقد التعذيب، مكافحة نحو المنظمة عمل مجال وفي الطوارئ حاالت أثناء اإلنسان حقوق
 التعذيب على للقضاء الفعالة الوسائل يبحث 4116 سنة بباريس عقد مؤتمرا المنظمة نظمت

 .الإلنسانية والمعامالت

 اإلنساني الدولي القانون قواعد خروقات على العقوبات: الثاني المطلب

 هي اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل عن المترتبة لمسؤوليةا إن   

 قترافهاإب أمروا أو الجرائم هذه إقترفوا الذين نيالطبيعي األشخاص يتحملها جنائية دولية مسؤولية

 الدولة أما الجزائية، هـمسؤوليت وتـثب حالة في بالفرد تلحق التي الجزائية العقوبة تكون وبذلك

 طبيعتها مع تتوافق مدنية جزاءات عليها فتطبق ة،نيمد مسؤوليتها فتكون معنوي كشخص

 .نتهاكاإل جسامة حسب وتختلف القانونية

 الجنائية العقوبات من كل على األول الفرع في نحاول فرعين إلى طلبالم هذا وسنقسم   

 اإلنساني، يلالدو  القانون عدلقوا جسيمةال نتهاكاتاإل رتكابهمإ حالة في األفراد على توقع التي

 ثبوت حالة في معنوي كشخص الدولة على توقع التي العقوبات سنوضح الثاني الفرع في أما

 .اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل عن مسؤوليتها
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 ن الدولي اإلنسانينتهاكات الجسيمة لقواعد القانوالعقوبات الجزائية المقررة لألفراد عن اإل : الفرع األول

 اإلنساني الدولي بالقانون الخاصة الدولية تفاقياتواإل العرفي الدولي القانون ينص لم   

 تشريعا تعد ال المواثيق هذه أن إذ القانون، لهذا الجسيمة نتهاكاتلإل محددة عقوبات على

 قوبتهع تحديد دون معين فعل على اإلجرامية الصفة إسباغ مجرد على قتصرتإف جزائيا،

 للقضاء أن غير العالمي، اإلختصاص لمبدأ وفقا الوطني للمشرع العقاب تحديد مهمة وتركت

 على وتوقيعها الجنائية العقوبة تحديد في بارز دور الدائم أو المؤقت سواء الجنائي الدولي

 الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل إحدى رتكابإب مسؤوليته ثبتت ما إذا الجاني

 .نسانياإل

 اإلعدام عقوبة أي للحياة سالبة تكون فقد أنواع عدة إلى الجزائية العقوبة تقسيم ويمكن   

 العقوبات هذه شرح وسنحاول مالية تكون وقد والحبس، السجن كعقوبات للحرية سالبة تكون وقد

 : مايليفي

 (العقوبة السالبة للحياة)عقوبة اإلعدام : أوال

 األساسي النظام أن والمالحظة وخطورة، جسامة العقوبات أشد نم اإلعدام عقوبة تعتبر   

 منه الخامسة المادة بنص الواردة للجرائم كعقوبة باإلعدام يأخذ لم الدولية الجنائية للمحكمة

 هذا بالرغم ورواندا، السابقة يوغسالفيا لمحكمتي ينياألساس للنظامين بالنسبة الحال هو وكذلك

 عقوبة تطبيق إمكانية على الدولية الجنائية للمحكمة األساسي نظامال من 68 المادة نصت فقد

 ختصاصاإل مباشرتها حالة في وهذا األعضاء، للدول العقابي التشريع عليها نص إذ اإلعدام

 .روما نظام عليه يقوم الذي التكميلي االختصاص لمبدأ إعماال الوطني القضائي
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 1الحرب مجرمي بإعدام أحكاما منهما الك أصدرت فقد وطوكيو نورمبرغ محكمتي أما   

 يمكن أصلية كعقوبة اإلعدام طوكيو لمحكمة األساسي بالنظام المرفقة الالئحة تضمنت حيث

 وهذا الحرب مجرمي على اإلعدام عقوبة مبرغور ن محكمة طبقت كما المحكمة، تطبقها أن

 .2المرفقة الئحتها من 61 المادة لنص تطبيقا

 والذي ،68/46/4114 في الصادر ألمانيا على الرقابة سـلمجل 48 مـرق ونـالقان أن اـكم   

 اإلعدام عقوبة ذكر فقد اإلجرامية بالمنظمات يتعلق فيما نورمبرغ محكمة حكم إليه يحيل كان

 الحرب جرائم مرتكبي لمعاقبة العالمي ختصاصاإل لمبدأ وفقا تطبيقها، يتم التي العقوبات كأولى

 وضد المتحالفة، الدول إقليم خارج الحرب هذه أثناء قترفتإ التي يةاإلنسان ضد والجرائم

 بمحاكمة 4184 عام في مثال إسرائيل قامت حيث فيها، مقيمين وال رعاياها من ليسو أشخاص

 الحرب إبان أوروبا في حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم رتكابإ بتهمة وأدانته" يخمانإ أودوف"

 عام شنقا عليه وحكم العالمي ختصاصاإل مبدأ على ذلك في عتمدتا  و  الثانية، العالمية

4186. 

 (عقوبة السجن وعقوبة الحبس)العقوبات السالبة للحرية : ثانيا

 نص أي خلو نجد وطوكيو نورمبرغ محكمتي من لكل نياألساسي نيالنظام إلى بالرجوع   

 جاء والتي رمبرغنو  الئحة من 61 المادة نص من يستشف أن يمكن ولكن السجن عقوبة على

 مدى بالسجن نورمبرغ محكمة حكمت (عادل أنه المحكمة ترى آخر جزاء أي أو... ) فيها

 على سنة 44 لمدة وبالسجن متهمين، 80 على سنة 68 لمدة وبالسجن متهمين، 0 على الحياة

 .واحد متهم على سنوات 48 لمدة وبالسجن واحد متهم
                                                             

 .604ص السابق، المرجع عوض، الدين محي محمد أنظر  1
 :اإللكتروني الموقع على مانخإي قضية حول بالتفصيل أنظر  2

 http:/F1.wikipedia.org/wiki/adolf_Eichmann.  
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 نص فقد ورواندا، السابقة بيوغسالفيا الخاصتين الجنائيتين المحكمتين ينظام نص كما   

 األساسي النظام من 4الفقرة 61 المادة نص خالل من أصلية كعقوبة السجن عقوبة على

 .رواندا لمحكمة األساسي نظام من 60 والمادة يوغسالفيا لمحكمة

 تاريخ وحتى 4110 فيفري 66 في إنشائها فمنذ يوغسالفيا محكمة عمل يخص فيما أما   

 46 أدانت قضية 486 ةـالمحكم نظرت وقد ا،ـأمامه شخصا 484 تهمإ ،6881 ديسمبر 04

 المتهمين من شخصا 08 توفي وقد أشخاص، 81 حق في بالبراءة أحكام وأصدرت شخصا،

 والجدير ،1المحاكمة رهن شخصا 46 يزال وال لمقاضتهم، وطنية محاكم إلى متهما 40 وأحيل

 وكان فرار حالة في الكبار المسؤولين هؤالء من 1 يزال ال 6881 عام نهاية حتى أنه بالذكر

 في توقيف وتم عليه القبض ألقت قد الصربية السلطات أن غير كارزيتش، رادوغان رأسهم على

 أمام له مثول أول وكان السابقة ليوغسالفيا الدولية الجنائية للمحكمة وسلمته م،64/81/6886

 نتهاكاتاإل شأنب ضده سيصدر الذي الحكم إنتظار في ،04/81/6886 في المحكمة قاضي

 من الفترة خالل والهرسك البوسنة مسلمي ضد رتكبهاإ التي وأعرافها الحرب لقوانين الجسيمة

 .4118 إلى 4116

 Dragomir قضية المثال سبيل على بينها من القضايا عديد في أيضا المحكمة ونظرت   

Milosevic في الحرب وجرائم اإلنسانية ضد الجرائم إطار في تدخل أفعال رتكابإب تهمإ والذي 

 أصدرت وقد ،4114 نوفمبر إلى 4111 أوت من الفترة في( والهرسك البوسنة،) سراييفو

 .2سنة 00 لمدة بالسجن عليه والحكم بإداته 6881 ديسمبر 46 في حكمها اإلبتدائية الغرفة

                                                             
 :أنظر بوغسالفيا المحكمة عمل نتائج حول 1

http://www.trial_ch.org/Fr/international/criminal_penal_international_pour_lex_yougoslavie/doc

uments_et_lieus.html  
 : سابقةال ليوغسالفيا الدولية الجنائية المحكمة عن الصادر عشر الخامس أنظر التقرير 2

http://www.un.org/icty/publications_F/annual/annualindes.htm  

http://www.trial_ch.org/Fr/international/criminal_penal_international_pour_lex_yougoslavie/documents_et_lieus.html
http://www.trial_ch.org/Fr/international/criminal_penal_international_pour_lex_yougoslavie/documents_et_lieus.html
http://www.un.org/icty/publications_F/annual/annualindes.htm
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 لقوانين جسيمة نتهاكاتإ ابرتكإب تهماا  و Tarculovshi و Boskoski من كل قضية   

 وحكم األول المتهم برأ وقد 48/81/6886 في الحكم وصدر ،6884 أوت في وأعرافها الحرب

    .سنة 46 لمدة بالسجن الثاني المتهم على

 يواجه وكان ميلوسوفيتش السابق الصربي بالرئيس الخاصة القضية هي قضية أهم ولعل   

 الجماعية باإلبادة تتعلق له وجهت تهمة 88 بشأن حياةال مدى بالسجن عليه الحكم حتمالإ

 وكرواتيا البوسنة في دار الذي الدموي الصراع أثناء حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم رتكابا  و 

 .بالهاي زنزانته في ميتا عليه عثر أنه غير وكوسوفو،

 أمرت ،6881 ديسمبر 04 تاريخ وحتى لرواندا الدولية الجنائية المحكمة فيما يخص   

 تحت يوجدون شخصا 44 أروشا، بمدينة بسجن وضعهم وتم شخصا 11 بتوقيف المحكمة

 تمت أشخاص 8و بعد تبدأ لم مقضاياه تزال ال 8 بينهم من الدولية، الجنائية المحكمة سلطة

 من الوطني القضاء إلى إحالتهم تم متهمين 0و إثنان، توفي سراحهم، إطالق تم 0 تبرئتهم،

 غاية إلى 4111 منذ شخصا 04 محاكمة هو النهائي والمجموع ،محاكمتهم أجل

04/46/68811. 

 عقوبات تتضمن األحكام من مجموعة واندار ل الدولية الجنائية المحكمة عن صدرت وقد   

 : منها الدرجة متفاوتة

 ترسسيلف Jean- Paul Akayesu أكاسي بول جان: حق في الحياة لمدى السجن  -

 األول الوزير) Jean Kambanda كمبندا جان ،Sylvestre Gacumbitsi فاكيمبيتسي

                                                             
 : رواندا محكمة عمل نتائج أنظر 1

http://www.trial_ch.org/Fr/international/tribunal_penal/international_pour_le_rwanda.html  

http://www.trial_ch.org/Fr/international/tribunal_penal/international_pour_le_rwanda.html
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 عمدة) كريرا فرنسوا ،Jean de Dieu Kamuhanda( اإلبادة بجريمة تهما  و  لرواندا السابق

 ميكايلي ،Clément Kayishema داـكامين كليونس ،François Karera (كيغالي ةـمدين

 ندينداياهيزي إيمانويل ،Alfred Musema موزيما لفردأ ، Mikaeli Muhimana ميهيمانا

Emmanuel Ndindabahizi، نيتيجيكا يليزرإ Eliezer Niyitegeka       و Georges 

Anderson Nderubumwe Rutaganda . 

 لمدة السجن) Jean- Bosco Barayagwiza: حق في السنوات من محدد لعدد السجن -

 Samuel Imanishimwe ،(سنة 44 لمدة السجن) Paul Bisengimana ،(سنة 06

 Ferdinand ،(سنة 14 لمدة السجن) Juvenal Kajelijeli ،( سنة 46 لمدة السجن)

Nahimana  (سنة 08 لمدة السجن  )Hassan Ngeze (سنة 04 لمدة السجن) 

Ntakirutimana Elizaphan (سنوات 48 لمدة السجن)، Gérard Ntakirutimana 

 Juvenal( سنوات 81 لمدة السجن) Joseph Nsabirinda ،(سنة 64 لمدة السجن)

Rugambarara (سنة 44 لمدة السجن )Georges Ruggiu (سنة 44 لمدة السجن )

Vincent Rutagani (سنوات 88 لمدة السجن )، Obed Ruzindana (64 لمدة السجن 

 لمدة السجن)   Omar Serushago ،(سنة 04 لمدة السجن) Laurent Semanza ،(سنة

 (.سنة 64 لمدة السجن) Aloys Simba ،(سنة 44

 8 رواندا، محكمة أمام نظر محل قضية 66 توجد كانت 6881 ديسمبر 04 في   

 .فرار حالة في يزالون ال شخصا 41و قضاياهم، ينتظرون متهمين

 المالي دولة في المختصة توالسلطا لرواندا الدولية الجنائية المحكمة بين تفاقإ أبرم وقد   

 بعقوبات عليهم المحكوم األشخاص ستقبالإب األخيرة هذه بإلتزام يقضي 46/6/4111 في

 تفاقاتإ عقدت ثم المالي، سجون في لرواندا الدولية الجنائية المحكمة عن الصادرة السجن
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 لم الواقعية الناحية من ،08/86/6888 في سويزلندا مملكة منها أخرى دول 4 مع مماثلة

 ديسمبر في وهذا اآلن لحد ستة وعددهم بالسجن عليهم حكوممال من أشخاصا سوى تستقبل

 المقدرة عقوبته مدة أنهى الذي Elizaphan Ntakirutimana المتهم بينهم من ،6884

 .6881 جانفي نهاية في وتوفير ،6888 ديسمبر في وخرج سنوات 48 لمدة بالسجن

 من 11 المادة لتحديدوبا 18 و 14 المواد تنص الدولية الجنائية المحكمة إلى وبالرجوع   

 أن للمحكمة يكون ،448 المادة بأحكام هنار ):التطبيق الواجبة العقوبات على األساسي النظام

 إحدى األساسي النظام هذا من 4 المادة إطار في جريمة رتكابإب المدان الشخص على توقع

 : التالية العقوبات

 .سنة 08 أقصاها لفترة السنوات من محدد لعدد السجن  -أ

 الخاصة وبالظروف للجريمة البالغة بالخطورة مبررة العقوبة هذه تكون حيثما المؤبد السجن -ب

 .(المدان للشخص

 تلقت هذا يومنا وحتى 6886 جويلية 84 بتاريخ النفاذ حيز األساسي النظام دخول ومنذ   

 من إحاالت تمثل منها ثالثة اآلن، أمامها مطروحة 1إحاالت أربعة الدولية الجنائية المحكمة

 الديمقراطية، الكونغو جمهورية قبل من إحالة وهي األساسي، النظام في األطراف الدول قبل

حالة أوغندا جمهورية قبل من وأخرى  اإلحالة وأما الوسطى، إفريقيا جمهورية قبل من ثالثة وا 

 بإقليم ةوالمتعلق نوعها من األولى وهي الدولي األمن مجلس قبل من إحالة في فتتمثل الرابعة

 .4410 رقم األمن مجلس قرار في جاء لما وقعا وذلك السودان، في دارفور

 : في فيتمثل القضايا لهذه بالنسبة المحكمة عمل إليه وصل ما أما   
                                                             

 : للمحكمة اإللكتروني الموقع ،الجنائية المحكمة على المعروضة القضايا مختلف أنظر 1
http://www2.icc_cpi.int/Menus/icc/home  

http://www2.icc_cpi.int/Menus/icc/home
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 الرب جيش قادة بحق عتقالإ مذكرات أربع المحكمة أصدرت فقد :أوغندا جمهورية قضية -

 مفاوضات توقف إلى اإلجراء ذلك أدى وقد ي،كون جورج التمرد زعيم ذلك في بما المعارض

 الدولية الجنائية المحكمة بأن عتقاداإل عزز ما وهو أوغندا، شمال أزمة في الفرقاء بين السالم

 .أوغندا في السلمية التسوية جهود توقف

 بتقديم الكونغولية الحكومة قامت 6888 مارس في: الديموقراطية الكونغو جمهورية -

 العام نفس من فيفري في صادر المحكمة من بأمر عتقالهإ المطلوب" لوبانجا توماس" محكمةلل

 شمال للقتال عشر الخامسة سن دون األطفال بتجنيد متمردة مليشيا زعيم وهو لوبانجا، تهمإ وقد

 بتهم الكونغو في التمرد زعماء من آخرين اثنين المحكمة تهمتإ 6881 جويلية وفي الكونغو،

 .اإلنسانية ضد وجرائم حرب جرائم رتكابإ

 بيير جان" بحق 6886 ماي في عتقالإ مذكرة المحكمة أصدرت: الوسطى إفريقيا جمهورية -

 عليه القبض تم وقد اإلنسانية، ضد وجرائم حرب جرائم رتكابهإل الكونغو تحرير حركة زعيم" بمبا

 .80/88/6886 في الهاي إلى ونقل ببلجيكا

 الجنائية المحكمة إلى دارفور أزمة ملف إحالة على ليالدو  األمن مجلس وافق :دارفور -

 دولية حقوقية ومنظمات أمميون خبراء بها تقدم تقارير إلى ستناداإ 6884 مارس في الدولية

 اإلنسانية الشؤون وزير هارون أحمد من كل عتقالإب قرارا المحكمة أصدرت 6881 ماي وفي

 الدولية الجنائية المحكمة عام مدعي أن بيد ن،القبلي الزعماء أحد كوشب محمد وعلي السودانية

 البشير عمر للرئيس توقيف طلب مذكرة بإصداره الماضي جويلية في مسبوق غير إجراء تخذإ

 حينما 81/80/6881 بتاريخ أخيرا المحكمة أيدته الذي األمر وهو ،41/81/6886 بتاريخ
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 الدائرة طرف من بشيرال أحمد حسن عمر السوداني الرئيس على 1بالقبض أمرا أصدرت

 .للمحكمة األولى التمهيدية

 غير مرتكب بصفته الجنائية المسؤولية البشير عمر الرئيسعلى  القبض طلب حمل وقد   

 النزاع خالل رتكبتإ التي اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم في مباشر غير شريك أو مباشر

 المسلحة للقوات العام القائد عتبارهإ لىإ ستندةم السودان، في دار الذي الدولي غير المسلح

 ميليشيا السودانية، ةـالمسلح واتـالق ذلك يـف بما للدولة تابعةال القوات على يسيطر وكان

 بأعمال قامت القوات هذه الوطني، األمن مخابرات جهاز السودانية، الشرطة قوات الجنجويد،

 إلى ينتمون الذين المدنيين سكانال من اآلالف ضد وغيرها، قسري إبعاد تعذيب، تصاب،غإ

 .وممنهج النطاق واسع هجوم إطار في دارفور بإقليم إثنية جماعات

 الذي المبدأ هذا العالمي ختصاصاإل مبدأ على عةباألر  جنيف تفاقياتإ نصت وقد   

 الدولي المجتمع تهم معينة جرائم مرتكبي العدالة إلى تحيل أن دولة كل مصلحة من بأنه يقضي

 جنسية أو يهابمرتك جنسية عن النظر وبغض الجريمة، رتكابإ مكان عن النظر بغض ،بأسره

 .ضحاياها

 ختصاصاإل بممارسة الوطنية لمحاكمها تسمح تشريعات تصدر الدول بعض وبدأت   

 القضائية المحاكم نظرت حيث الحرب، جرائم ومنها الخطيرة الدولية الجرائم مواجهة في العالمي

 جرائم بعض في وسويسرا السويد، هولندا، والدانمارك، النمسا ألمانيا، نم لكل الداخلية

                                                             
 الوثيقة: أنظر البشير عمر الرئيس حق في الدولية الجنائية المحكمة عن الصادر القبض أمر محتوى على لإلطالع 1

 الجنائية المحكمة موقع على األولى، التمهيدية الدائرة عن 81/80/6881:بتاريخ الصادرة icc 84/84-81/84 رقم
 .سابقا إليه المشار الدولية
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 السابقة يوغسالفيا إقليم في وقعت التي اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل

 .العالمي ختصاصاإل لمبدأ ستناداإ

 بإجراء توبدأ تحقيقات تحتف فقد وسويسرا فرنسا بلجيكا، من لكل الداخلية المحاكم   

 المرتكبة الحرب وجرائم اإلنسانية ضد الجرائم الجماعية، اإلبادة جرائم إطار في جنائية متابعات

 في الدول من فيه يرجو والذي ،116 رقم األمن جلسم لقرار تطبيقا وهذا ،4111 رواندا في

 طاتالسل طرف من أو لرواندا، الدولية المحكمة قبل من القضائية المتابعات بدء ارظإنت

 على الموجودين األشخاص حتجازاإل رهن وتضع توقف أن المختصة الرواندية الداخلية

 الجنائية المحكمة ختصاصإ في تدخل بجرائم بإدانتهم إثبات أدلة ضدهم تتوفر والذين إقليمها،

 .1لرواندا الدولية

 إليه ووجهت ،"انتزيمان فنسنت" يدعى روانديا مواطنا البلجيكية، السلطات عتقلتإ بلجيكا، في -

 .الجماعية اإلبادة جريمة رتكابإ

 يدعى البوسنة صرب من مواطن على بافاريا محاكم من عليا محكمة حكمت ألمانيا، وفي -

 بتهمة جنيف، تفاقياتإ بموجب ،4111 عام في سنوات خمس بالسجن: ديايتش نوفيسالف"

 4111 سبتمبر وفي 4116 عام في البوسنة مسلمي من رجال 41 قتل في والتواطؤ المعاونة

 الجماعات إلحدى األسبق الزعيم" يورغيتش نيكوال" على العليا دوسلدورف محكمة حكمت

 اإلبادة جريمة إطار في تهمة عشرة بإحدى انتهدإ بعد المؤبد بالسجن الصربية، البرلمانية

 .العمد القتل بجريمة تهمة وثالثين الجماعية،

                                                             
 .068ص السابق، المرجع ناصري، مريم أنظر 1
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 ثماني بالسجن حكما" ساريتش رفيق" يدعى البوسنة لميمس من رجل يقضي الدانمارك، وفي -

 التي السجون أحد في المعتقلين تعذيب تهمة إليه وجهت أن بعد الحرب، جرائم رتكابهإل سنوات

 .جنيف تفاقياتإ بموجب وذلك ،4110 عام البوسنة في الكرواتيون يديرها كان

 روانديا مواطنا 4111 أفريل يف السويسرية العسكرية المحاكم إحدى أدانت سويسرا، وفي -

 .رواندا في حرب جرائم رتكابإب

 جرائم رتكابإ بتهمة البوسنة صرب من رجال حاليا الهولندية السلطات تحاكم هولندا، وفي -

 .عسكرية محكمة أمام حرب،

 بتهمة" مونيشياكا ونسيسالس" يدعى روانديا قسا حاليا الفرنسية السلطات تحاكم فرنسا، وفي -

 .والتعذيب اإلنسانية، ضد جرائم رتكابا  و  الجماعية ةاإلباد

 حبري حسين المنفي تشاد رئيس إلى سنغالية محكمة وجهت 6888 فيفري شهر وفي -

 منزله في الجبرية اإلقامة تحت وضعته اإلنسانية، ضد جرائم رتكابإ تهمة" اإلفريقي بينوشيه"

 أخرى إفريقية دولة من شخصا فريقيةإ دولة في حاكممال إحدى فيها تتهم مرة أول تلك وكانت

 .1الجنائية يةلالدو  الجرائم رتكابإب

 

 

 

 

                                                             
 .الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام من 480 المادة نص راجع 1
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 (الغرامة والمصادرة)العقوبات المالية : ثالثا

 بجريمة عالقة له شيء أو مال ملكية نزع مضمونة ،مالي جنائي جزاء فهي المصادرة   

 بعبارة هي أو ابل،مق وبال عليه جبرا أي صاحبها موافقة دون ولو وقوعها، يخشى أو وقعت

ضافته عنه رغما صاحبه من مال ملكية نزع أخرى    .مقابل دون الدولة ملك إلى وا 

 لملكية نقل المصادرة كون في يتمثل والمصادرة الغرامة بين الفرق أن القول يمكن وبهذا   

 دينا عليه المحكوم ذمة تحميل في فتتمثل الغرامة أما الدولة، إلى عليه المحكوم من شيء

 جرائم األفراد قترافإ بسبب تصدر كجزاءات المالية العقوبات موضوع إلى وبالعودة .معينا

 في والمصادرة الغرامة عقوبتي إلى أشار قد الدولية الجنائية المحكمة نظام أن نجد فإننا حرب،

 المدان الشخص على إنزالها للمحكمة يكون التي السجن عقوبة قرر أن فبعد ،1منه 11 المادة

 تأمر أن الدولية الجنائية للمحكمة 11 المادة من الثانية الفقرة بموجب أيضا النظام هذا ازأج

 القواعد في عليها المنصوص المعايير بموجب وذلك غرامة رضبف السجن عقوبة إلى إضافة

 واألصول والممتلكات العائدات بمصادرة تحكم أن أيضا وللمحكمة ،2اإلثبات وقواعد اإلجرائية

 .-الحرب جرائم فيها بما – الدولية الجريمة قترافإ من ةالمتحصل

                                                             
 :بمايلي تأمر أن للمحكمة السجن إلى باإلضافة:" أن على 11 المادة من وب أ/6 الفقرة تنص 1
 .اإلثبات وقواعد ائيةاإلجر  القواعد في عليها المنصوص المعايير بموجب غرامة فرض -أ

 المساس دون الجريمة، تلك من مباشرة غير أو مباشرة بصورة المتأتية واألصول والممتلكات العائدات مصادرة -ب
 ."النية الحسنة الثالثة األطراف بحقوق

 وليةالد الجنائية بالمحكمة الخاصة اإلثبات وقواعد اإلجرائية القواعد من 411 و 418 تينالقاعد من كل حددت 2
  416 القاعدة أما: التوالي على المصادرة وأوامر روما نظام من 11 المادة بموجب الغرامات بفرض المتعلقة المسائل

 المصادرات أو الغرامات نقل بأوامر فتعلقت الدولية الجنائية بالمحكمة الخاصة اإلثبات وقواعد اإلجرائية القواعد من 
 .روما نظام من 11 دةبالما الوارد ستئمانياإل الصندوق إلى
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 في الداخلة بالجريمة المدان الشخص على غرامة بفرض المحكمة قيام عند أنه ويالحظ   

 كما بها للوفاء معقولة مدة بالغرامة المدان بإعطاء تقوم الحرب، جرائم فيها بما ختصاصهاإ

 تلك خالل دفعات شكل على أو واحدة دفعة جماليإ مبلغ شكل في بتسديدها له تسمح أن يجوز

 ال أن على اليومية، اتـالدفع لنظام وفقا تحسبها أن للمحكمة يمكن الغرامة فرض وعند الفترة،

 دةامال من الرابعة الفقرة) أقصى كحد سنوات 84 تتحاوز وال أدنى كحد يوما 08 عن المدة تقل

 (.الدولية الجنائية بالمحكمة لخاصةا اإلثبات وقواعد اإلجرائية القواعد من 418

 إلى يؤدي قد للغرامة تسديده عدم أن بالغرامة المدان للشخص المحكمة تبين البداية ومنذ   

 الخاصة اإلثبات وقواعد اإلجرائية القواعد من 418 دةامال من السابعة الفقرة) السجن فترة تمديد

 عليه المفروضة الغرامة يسدد ولم دانالم الشخص تقاعس فإن ،(الدولية الجنائية بالمحكمة

 جميع ستنفاذا  و  التسديد عدم ستمرارإ حالة في للمحكمة يجوز – المبينة للشروط وفقا أو عمدا

 السجن مدة تمديد العام، المدعي أو الرئاسة هيئة من طلب على وبناء المتاحة اإلنفاذ تدابير

 رئاسة هيئة وتراعي ،-أقل أيهما – سنوات 84 أو بها المحكوم المدة ربع تتجاوز ال لفترة

 ال التمديد أن كما منها، المسددة والقيمة الموقعة الغرامة قيمة التمديد فترة تحديد في المحكمة

 السجن فترة تجاوز إلى التمديد يؤدي أن يجوز وال الحياة، مدى السجن حاالت على ينطبق

 .سنة بثالثين المحددة الكلية

 جرائم فيها بما الدولية الجرائم مرتكبي على توقيعها إلى حكمةمال فتلجأ المصادرة أما   

 بتحديد المتعلقة األدلة على المصادرة أمر بإصدار المعنية الدائرة إطالع بعد وهذا الحرب،

 مباشر غير أو مباشر بشكل نشأت التي المحددة األصول أو األموال أو العائدات ومكان ماهية

 خاصة العائدات بهذه صلة له شخص كل ستدعاءإب المحكمة تقوم كما الجريمة، رتكابإ عن

 أو األموال أو العائدات هذه من ستفادإ النية حسن ثالث طرف هناك أن للمحكمة تبين إذا
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 المدان الشخص أو العام المدعي من لكل ويجوز أمامها، للمثول المحكمة فتستدعيه األصول،

 .بالقضية بصلة تمت أدلة من هلدي ما كل يقدم أن النية حسن الثالث الطرف أو

 أمرا تصدر أن للمحكمة يجوز المقدمة، األدلة كل في النظر وبعد األخير، وفي   

 أو مباشر بشكل عليها الحصول تم قد هـبأن قتنعتإ أصول أموال أو بعائدات يتعلق بالمصادرة

 .الجريمة ارتكاب جراء من مباشر غير

نو      إليه المشار ستئمانياإل الصندوق إلى تحول يهاعل المحصل والمصادرات الغرامات ا 

 لصالح أساسا إنشاؤه يتم والذي الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي النظام من 11 المادة في

 .1عليهم المجني أسر وكذا المحكمة ختصاصإ في تدخل التي الجرائم في عليهم المجني

 اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة تنتهاكااإل  عن للدولة المقررة العقوبات: الثاني الفرع

 ما إذا المشروعة، غير تصرفاتها جميع عن تنتج ةنيمد مسؤولية هي الدولة مسؤولية إن   

 .الالزم للعقاب تتعرض فإنها الحرب جرائم إحدى رتكابإ عن مسؤوليتها ثبتت

 الدولة على قعتو  التي العقوبات مختلف على الضوء إلقاء الفرع هذا في سنحاول لذا   

 التي العقوبات تقسيم ويمكن اإلنساني الدولي القانون لقواعد جسيمة إنتهاكات رتكابهاإل نتيجة

 وأخرى اإلكراه من خالية عقوبات إلى الحرب جرائم عن مسؤوليتها ثبوت عند الدولة على تطبق

 : فيمايلي العقوبات هذه من نوع كل شرح وسنحاول اإلكراه تتضمن

                                                             
 :أن على روما نظام من 11 المادة تنص 1
 في تدخل التي الجرائم في عليهم المجني لصالح األطراف الدول جمعية من بقرار ينمائستإ صندوق ينشأ -
 .عليهم المجني أسر ولصالح المحكمة ختصاصإ
 والممتلكات المال وكذلك غرامات صورة في المحصلة الممتلكات من وغيره المال بتحويل تأمر أن للمحكمة -

 .ستئمانياإل الصندوق إلى المصادرة
 .األطراف الدول جمعية تحددها لمعاير وفقا ستئمانياإل الصندوق يدار -
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نتهاكات جسيمة لقواعد القانون إبات الخالية من اإلكراه والمقررة على الدولة بسبب إرتكاب العقو : أوال

 الدولي اإلنساني

 نتهاكاتاإل عن مسؤوليتها ثبوت حالة في الدولة على المطبقة الجزاءات أهم من لعل   

 أنواع أهم اعتبارهمإب السياسية والجزاءات التعويض اإلنساني، الدولي القانون لقواعد الجسيمة

 .الراهن وقتنا في المطبقة اإلكراه من الخالية العقوبات

 التعويض  -1

نتيجة  اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل عن الدولة مسؤولية ثبتت إذا   

 ما وهو الجسيم، اكـاإلنته ذاـه سببه الذي الضرر تعويض في يتمثل عاتقها على إلتزام نشوء

 ورد 4111 لعام جنيف تفاقياتإل والملحق 4111 لسنة األول اإلضافي لبروتوكولا عليه نص

 عن المعلق هذا أو تفاقياتاإل أحكام ينتهك الذي النزاع طرف يسأل:" مايلي منه 14 بالمادة

 الذين األشخاص يقترفها التي األعمال كافة عن مسؤوال ويكون الحال قتضتإ إذا تعويض دفع

 .المسلحة هقوات من جزءا يشكلون

 والترضية المالي التعويض العيني، التعويض: التالية األشكال إحدى التعويض ويتخذ   

 : فيمايلي سنوضحها

 التعويض العيني -

زالة الضرر، أحدث الذي المشروع غير العمل أو للتصرف الدولة وقف في لمثويت     وا 

عاد قانونية أو مادية بصورة أضرار من عليه ترتب ما كافة  قبل عليه كانت ما إلى الحال ةوا 

 ستيالءباإل الصرب قام والهرسك البوسنة في دارت التي الحرب ذلك أمثلة ومن 1المخالفة حدوث

                                                             
 .181، 183ص أنظر صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص 1
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 تصبح فهنا صربيا، ىـإل نقلهاو  بتفكيكها قاموا حيث ،بكوسوفا الواقعة القوى توليد محطة على

 .ونهبها عليها ستيالءاإل قبل عليه كانت ما إلى المنهوبة المعدات هذه بإعادة ملزمة صربيا

 التعويض المالي  -ب

 إلى الحالة إعادة عليها ريتعذ عندما كتعويض المال من مبلغ بدفع الدول إلتزام ومفاده   

 وحده، يـالعين ويضـالتع اـإلصالحه يكفي ال أضرار هناك يكون عندما أو عليه، كانت ما

 األلمانية الدولة على فرض الثانية العالمية بالحر  إثر فمثال له مكمال المالي التعويض فيصبح

 ذلك في بما المسلح، النزاع عن نشأت التي األضرار بسبب الدول لبعض تقدمها تعويضات

 .1والبشرية المادية الخسائر

 مجلس قرار الدولة، على يفرض الذي المالي التعويض عن الراهن وقتنا في مثال وأهم   

 عن الناجمة األضرار مسؤولية العراق حمل الذي 4114 فريلأ 80 في المؤرخ 861 رقم األمن

 الدولي القانون ألحكام وفقا مسؤول العراق إن: )على 48 الفقرة في نص حيث الكويت، زوغ

 أية وعن الطبيعية، الموارد تالفا  و  البيئة على عتداءاتاإل فيه بما ضرر وكل خسارة كل عن

 غزوه جراء من أجنبية وشركات طبيعيين، وبأشخاص جنبيةأ بدولة لحقت مباشرة أضرار

 .2(للكويت الشرعيين غير حتاللها  و 

                                                             
 أو دولية هيئة طرف من لزامإ أي وجود عدم رغم ،4111 عام الفردية التعويضات بعض األلمانية الحكومة أقرت 1

 األولى بالدرجة التعويضات هذه وجهت وقد المفردة، بإرادتها مةو الحك بل أقرتها ذلك، على أرغمتها قضائية محكمة
 حادثة بسبب اإلسرائيلية للحكومة التعويضات هذه فدفعت لليهود، النازي النظام أقامها محرقة أنها يزعم ما ضحايا إلى

 ذهب أنه ويزعم الهولوكست، سمإب حرقةمال وتعرف المحرقة، رتكابإ وقت موجودة تكن لم رائيلإس أن رغم المحرقة
 .أوروبا في يقيمون كانوا الذين من يهودي ماليين 8 ضحيتها

 .313أنظر محمد فهاد الشاللدة، المرجع السابق، ص 2
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 عن الناتجة التعويضات أو األضرار إصالح مبدأ الدولية العدل محكمة أكدت كما   

 قضية في 6884 سنة وهذا حتالل،اإل أو الغزو يسببها التي المشروعة غير واألعمال الجرائم

 الديمقراطية الكونغو جمهورية بين قضية) والكونغ إقليم على العسكرية المسلحة النشاطات

 الكونغو لجمهورية حتاللهاا  و  غزوها نتائج إصالح أوغندا على بأن المحكمة فقضت ،(وأوغندا

 .الجمهورية لهذه الطبيعية المصادر نهب بسبب خاصة ،4116 عام الديمقراطية

  الترضية -ج

 الرئيسي وهدفها موظفيها عن الصادرة التصرفات رقراإب المسؤولة الدولة تقوم أن ومعناها   

 إبداء عتذار،اإلا صوره ومن هيبتها، أو شرفها أو الدولة بكرامة يلحق الذي المعنوي الجرح ألم

 العمل، عن توقيفه أو الموظف زلـع اكمة،ـللمح المذنب الموظف تقديم أو م،لالع تحية األسف،

 .1التكرار بعدم ضمانات تقديم

  ات السياسيةالجزاء -2

 حق في المسؤولية ثبوت على والمترتب سياسي طابع ذو األثر العقوبات بهذه والمقصود   

 اعأنو  عدة السياسية الجزاءات تخذتو  اإلنساني الدولي القانون قواعد بإحدى إخاللها نتيجة الدولة

 .2المتحدة األمم في العضوية ووقف الدبلوماسية العالقات قطع أهمها لعل

 

 

                                                             
 .14ص السابق، المرجع ، الشيخة الخالق عبد علي حسامأنظر  1
، حيث أعادت 4747لمخالفتها لمعاهدة فرساي لسنة  4732الدبلوماسي، لوم عصبة األمم أللمانيا سنة مثال اللوم  2

لهجومها على فلندا، أنظر في ذلك السيد أبو عطية، المرجع  4714تسليح نفسها، وكذا لوم العصبة لروسيا سنة 
 .361السابق، ص
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  قطع العالقات الدبلوماسية -أ

 في رغبتها عدم عن بمقتضاه الدولة تعبر الذي التصرف ذلك العقوبة بهذه ويقصد   

 الدولة رتكبتهإ ما بسبب وذلك أخرى، دول أو دولة مع والدبلوماسية السياسية عالقاتها ستمرارإ

 .1المعتدية

 أو صريحا يكون قد أنه كما ا،مكتوب أو شفويا الدبلوماسية العالقات قطع قرار يكون وقد   

 الممثلين ستبعادإ حال في كما القطع، منها يفهم مواقف تخاذإ خالل من يستشف نيامض

 العالمية الحرب أثناء حدث كما القطع قرار مواجهتها في الصادر المعتدية للدولة الدبلوماسيين

 .بينهما المسلح النزاع بسبب وألمانيا فرنسا بين الثانية

 على دقيو  وفرض الدبلوماسي التمثيل مستوى تخفيض شكل في العقوبة كونت وقد   

 80 في 141 رقم األمن مجلس قرار بموجب كذلك حدث مثلما الدبلوماسيين، المبعوثين تنقالت

 العدوان بسبب الصرب لجمهورية الدبلوماسية البعثات حجم بتخفيض المتعلق 4116 ماي

 الدولية للقرارات الصرب متثالإ وعدم والهرسك لبوسنةا جمهورية على الواقعة الحرب وجرائم

 .السابقة

 الحرب جرائم بسبب موريطانيا طرف من اإلسرائيلية الموريطانية العالقات قطع كذلك   

 في موريطانيا قررت حيث 6881 عام وبداية 6886 سنة غزة قطاع في إسرائيل رتكبتهاإ التي

 به قامت ما وهو اإلسرائلية، ارةـالسف يـموظف عوجمي اإلسرائيلي السفير طرد 88/80/6881

 موظفين وست اإلسرائيلي السفير بطرد" شافيز غوهو " الفنزويلي الرئيس فقام فنزويال كذلك

                                                             
 .378أنظر السيد أبو عطية، المرجع السابق، ص 1
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 ةغز  قطاع على اإلسرائيلي العسكري الهجوم على ردا وهذا 6881 جانفي 81 بتاريخ آخرين

 .1والنساء طفالاأل خاصة المدنيين حق في خالله المقترفة البشعة للجرائم

 وقف العضوية في األمم المتحدة -ب

 بها يتمتع التي والمزايا الحقوق بعض أو كل من العضو حرمان عليه يترتب جزاء هو   

 المتحدة األمم ميثاق نص وقد السبب، بزوال ويزول مؤقتة لفترة ولكن الدولية، المنظمة داخل

 الذي الجزئي والوقف متيازاتها،ا  و  لعضويةا حقوق لكل الشامل الوقف ،الوقف من نوعين على

 .2العامة الجمعية في التصويت حق من الحرمان على أثره يقتصر

 التوقيف يطبق لم الواقع وفي تقريره، ستدعتإ التي األسباب ستمرتإ طالما الوقف ويستمر

 نوبج ضد مرات عدة تطبيقه محاولة رغم معتدية دولة أي ضد المتحدة األمم تاريخ في الشامل

 .العنصري التمييز سياسة بسبب فريقياإ

 خالل من التطبيق في الفعالية تنقصها اإلكراه من الخالية الجزاءات هذه أن والمالحظ   

 .مستقبال رتكابهاإ عن وردعها جرائمها وقف على المخالفة الدولة حمل

 

 

 

 

                                                             
  www.aljazeera.net وفنزويال موريطانيامن دولة   كل من اإلسرائيلي السفير طرد حالة :الجزيرة قناة قعمو  أنظر 1
 . المتحدة األمم ميثاق من 68 فقرة 46 المادة نصراجع  2
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نتهاكات جسيمة لقواعد القانون إرتكاب إالعقوبات المتضمنة اإلكراه والمقررة على الدولة بسبب : ثانيا

 الدولي اإلنساني

 ثبوت حالة في الدولة على تطبق أن يمكن والتي اإلكراه تتضمن التي العقوبات أهم إن   

 قتصاديةاإل العقوبات هي الجرائم هذه رتكابإ لمنع أو حرب جرائم رتكابإ عن مسؤوليتها

 .العسكرية والعقوبات

  قتصاديةالعقوبات اإل -1

 على التأثير إلى تهدف التي قتصاديةاإل اإلجراءات تلك قتصاديةاإل بالعقوبات ديقص   

 قراراتها تصبح بحيث الدولية، إلتزاماتها حترامإ على لحملها حقوقها ممارسة في الدولة قدرة

 .1يالدول القانون عليها يفرضه لما مطابقة

 للفصل ستناداإ المخالفة الدول على قتصاديةاإل العقوبات بفرض األمن مجلس ويقوم   

 منظمة ميثاق من 14 المادة نص خالل من والقمع المنع بإجراءات المتعلق الميثاق من السابع

 ال التي التدابير من تخاذهإ يجب ما يقرر أن األمن لمجلس: "فيها جاء والتي المتحدة األمم

 تطبيق" المتحدة األمم" اءأعض إلى يطلب أن وله قراراته، لتنفيذ المسلحة القوات ستخدامإ تتطلب

 الحديدية صالتاوالمو  قتصاديةاإل الصالت وقف بينها من يكون أن ويجوز التدابير، هذه

 كليا أو جزئيا وقفا صالتاالمو  وسائل من وغيرها والالسلكية والبرقية والبريدية والجوية والبحرية

 ".الدبلوماسية العالقات عطوق

    

                                                             
 ،6888 القاهرة، العربية، النهضة دار ولى،األ الطبعة قتصادية،اإل الدولية العقوبات أحمد، العال عبد فاتنة أنظر 1

 .61ص
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 قتصاديةاإل المقاطعة قتصادي،اإل رحظال منها أشكال عدة ةقتصادياإل العقوبات وتتخذ   

 .قتصادياإل والحصار

  قتصاديالحظر اإل -أ

 مسؤوليتها ثبتت إذا معاقبتها بهدف دول، عدة أو لدولة الصادرات رسالإ منع به يقصد   

 زهتزاإ إلى يؤدي فقد قتصاديةاإل العقوبات أنواع أخطر من الحظر ويعد الدولية، القانونية

 .للدولة قتصادياإل النظام

 فإنها معينة دولة على قتصادياإل الحظر الدولية المنظمة تقرير حالة في أنه إلى وتجدر   

 تقوم أخرى حاالت في بينما الحظر، يشملها التي الحيوية الصادرات نوع يردتق للدول تترك

 المثال سبيل على فتشمل ،المخالفة الدولة مع بها التعامل المحظور عالسل نوع بتحديد المنظمة

 مجال في ستخدامهاإ يمكن أخرى سلعة أي أو والبترول، الذرية الطاقة ومواد والذخيرة، األسلحة

 .1األسلحة إنتاج

 قتصادية المقاطعة اإل -ب

 دولة بين قتصاديةاإل العالقات قطع إلى تؤدي التي الرسمية اإلجراءات" بأنها وتعرف   

 .2"بينهما معلنة حرب هناك كونت ال عندما معتدية، وأخرى

 صربيا ضد األطلسي شمال حلف عن الصادرة قتصاديةاإل المقاطعة عن مثال وخير   

 .كوسوفو في المرتكبة الحرب جرائم بسبب 4111 عام

                                                             
أنظر أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، النظرية العامة للمسؤولية الجنائية الدولية، مؤسسة الطوبجي للتجارة  1

 . 322، ص2882والطباعة والنشر، القاهرة، 
ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، أنظر خلف بوبكر، العقوبات اإلقتصادية في القانون الدولي المعاصر، ديوا 2

 .11، ص2886
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 الجامعة مجلس من الصادر 4141 ديسمبر 44 بتاريخ المؤرخ 611 رقم القرار وكذا   

 عمليات حول واإلدارية القانونية التدابير بعض وضع موجبهب والذي إسرائيل، لمقاطعة العربية

لى من ستيرادواإل التصدير  .1إسرائيل وا 

 قتصادي الحصار اإل -ج

 تطويقا يعتبر حيث الدولية، قتصاديةاإل العقوبات أنواع أشد قتصادياإل الحصار يمثل   

 الدولة إجبار إلى هدفوي أحيانا، لها المجاورة للدول وحتى عليها المطبق للدولة قتصادياإ

 .2خطئها لتصحيح المخالفة

 بين من يعتبر ألنه قتصادياإل الحصار بمشروعية يقر الفقه غالبية أن بالذكر والجدير   

 بمشروعيته يقر ال ما هناك ذلك ومع المتحدة، األمم ميثاب من 16 بالمادة الواردة العقوبات

 عن يتم فهو المسلحة القوة أنواع من نوعا عتبري لكونه وذلك حربيا، أو سلميا أكان سواء مطلقا

 1 فقرة 6 المادة حظرتها التي القوة ستخدامإ حاالت ضمن ليدخل جوية، أو بحرية قوة طريق

 .3المتحدة األمم ميثاق من

 ردع وهي المرجوة النتيجة تحقق ولم ذكرها السالف العقوبات جميع ستنفذتإ ما إذا   

 .العسكرية العقوبة هي عليها ستطبق التي الموالية العقوبة فإن بالحر  لجرائم المرتكبة الدولة

 العقوبات العسكرية  -2

 فكرة الدولية لتزاماتلإل نتهاكهاإ حالة في الدولة على عسكرية عقوبات فرض فكرة إن   

 عشر السادسة المادةمن خالل نص عليها  نصت األخيرة هذه األمم، عصبة ظهور قبل ظهرت
                                                             

 .327أنظر أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص 1
 .316أنظر السيد أبو عطية، المرجع السابق، ص 2
 .11أنظر خلف أبو بكر، المرجع السابق، ص 3
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 إلى توصيات يقدم أن لحالةا هذه في المجلس وعلى) الثانية فقرتها في بةالعقو  هذه لىع

 العصبة أعضاء بها يسهم التي الفعالة والجوية والبحرية الحربية القوات بشأن ةنيالمع الحكومة

 (.العصبة تعهدات لحماية تستخدم التي المسلحة القوات في

 على السابع الفصل من 48 إلى 16 من موادال في المتحدة األمم ميثاق رقأ قدلو    

 هذا من 14 المادة بموجب المقترحة الحلول فشلت ذاإ ما حالة الدولية العسكرية العقوبات

ذا) :مايلي على 16 المادة نصت حيث الميثاق  صنصو الم التدابير أن األمن مجلس رأى وا 

 القوات بطريق خذيت أن له جاز به، يتف لم أنها ثبت أو بالغرض، تفي ال 14 المادة في عليها

 نصابه إلى إلعادته أو الدولي واألمن السلم لحفظ يلزم ما األعمال من والبرية والبحرية الجوية

 أو الجوية القوات بطريق األخرى والعمليات رظوالح المظاهرات األعمال هذه تتناول أن ويجوز

 (.المتحدة األمم ألعضاء التابعة البرية أو البحرية

 جسامة درجة حسب وهذا المناسبة، العقوبة ختيارإ في تقديرية لطةس األمن ولمجلس   

 يورد لم 16 المادة في المذكور الجزاء فنوع الدوليين، واألمن السلم على خطورته ومدى نتهاكاإل

 .الترتيب سبيل على

 لتنفيذ اإلجراءات مجموعة على المتحدة األمم ميثاق من 10 المادة نصفي  جاء وحيث   

 يتعهد) كمايلي اإلجراءات هذه على نصت حيث األمن مجلس قبل من العسكرية العقوبات

 يضعوا أن الدولي، واألمن السلم حفظ في المساهمة سبيل في المتحدة األمم أعضاء جميع

 القوات من يلزم ما خاصة تفاقاتإ أو تفاقإل وطبقا طلبه على بناء األمن مجلس تصرف تحت



139 
 

 حق ذلك ومن الدولي واألمن السلم لحفظ الضرورية توالتسهيال والمساعدات المسلحة

 .1 ...(المرور

 شكل في األمن ومجلس المتحدة األمم أعضاء طرف من التعاون هذا ينصب أن ويجب   

 ونوع عموما وأماكنها استعدادها ومدى وأنواعها القوات هذه عدد تحدد خاصة تفاقاتإ أو تفاقإ

 .والمساعدات التسهيالت

 عليه دقاتص أن ويجب سريع بشكل الخاصة تفاقاتاإل أو تفاقاإل يتم أن يتعين كما   

 .الدستورية ألوضاعها وفقا وهذا الموقعة الدول

 من يطلب أن قبل فإنه كعقوبة، العسكرية القوة إلى اللجوء المجلس قرر إذا ما حالة وفي   

 10 للمادة وفقا ريةالعسك مساعداته أو المسلحة قواته تقديم األمن مجلس في ممثل غير عضو

 التي القرارات في شاء إذا يشترك أن إلى العضو هذا دعوى المجلس على يتعين الميثاق، من

 .2المسلحة العضو هذا قوات من وحدات ستخدامإب يخص فيما يصدرها

 تخاذإ من المتحدة األمم تمكين في رغبة) بأنه المتحدة األمم ميثاق من 14 المادة وتنص   

 القمع ألعمال فورا ستخدامهاإ يمكن جوية وحدات األعضاء لدى يكون العاجلة حربيةال التدابير

 ألعمالها والخطط ستعدادهاإ ومدى الوحدات هذه قوى األمن مجلس ويحدد المشتركة الدولية

 تفاقياتاإل أو تفاقاإل في الواردة الحدود وفي الحرب أركان لجنة بمساعدة وذلك المشتركة،

 المسلحة القوة ستخدامإل الالزمة الخطط يخص فيما أما ،(10 المادة في يهاإل المشار الخاصة

 .الميثاق من 11 للمادة وفقا وهذا 3الحرب أركان لجنة بمساعدة األمن مجلس فيضعها

                                                             
 .المتحدة األمم ميثاق من 6 فقرةال 10 المادةراجع نص  1
 .المتحدة األمم ميثاق من 11 المادةراجع نص  2
 .وصالحياتها الحرب أركان لجنة تشكيلحول  المتحدة األمم ميثاق من 11 المادة راجع نص 3
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 العسكرية العقوبات تنفيذ كيفية إلى المتحدة األمم ميثاق من 16 المادة نص تتطرقو    

 :على مايلي تنص حيث

 جميع بها يقوم الدولي واألمن السلم لحفظ األمن مجلس قرارات لتنفيذ لالزمةا األعمال -)

 .المجلس يقرره ما حسب وذلك األعضاء هؤالء بعض أو" المتحدة األمم" أعضاء

 الوكاالت في العمل وبطريق مباشرة المتقدمة القرارات بتنفيذ المتحدة األمم أعضاء يقوم -

 (.فيها أعضاء يكون التي المتخصصة الدولية

 بسبب الثانية الخليج حرب حالة هي العسكرية للعقوبات العملية التطبيقات أبرز ومن   

 العقوبات األزمة بداية في األمن مجلس طبق حيث ،4118 أوت بداية في للكويت العراق غزو

 1والجوي البحري والحصار قتصاديةاإل كالمقاطعة قتصاديةاإل العقوبات مثل العسكرية غير

 إلى اللجوء قرر الكويت، من واإلنسحاب األمن مجلس لقرارات اإلمتثال العراق رفض وعندما

 للدول رخص والذي 816 القرار بموجب وهذا الكويت من العراق إلخراج العسكرية العقوبات

 المجلس قرارات لتنفيذ الالزمة جراءاتواإل الوسائل جميع تستخدم بأن الكويت مع المتحالفة

 .الكويت من لعراقا نسحابإب الخاصة

 

 

 

 

                                                             
 القرارين وكذا 4118 أوت 88 بتاريخ 884 والقرار 4118 أوت 86 بتاريخ 888 رقم األمن مجلس قرارراجع  1

 .والجوي البحري قتصادياإل بالحصار المتعلق 818و 884
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 الثاني مبحثالخالصة 

عمال ر بارز لألجهزة الدولية في مجال إخلص في هذا المبحث إلى أن هناك دو ن

غيرها من المنظمات غير الحكومية التي يتصل نشاطها ة الدولية لحقوق األمم المتحدة و الحماي

بة التعرض لحقوق ناساشرة بمر مبيغنساني سواء بصورة مباشرة أو بقواعد القانون الدولي اإل

 .اإلنسان

كذلك لمختلف العقوبات التي فرضها القضاء الدولي على األفراد بسبب ثبوت و 

بعض و لقواعد القانون الدولي اإلنساني،  ةتهاكات الجسيمنمسؤوليتهم الدولية الجنائية عن اإل

 . كاتنتهاالجزاءات نتيجة لثبوت مسؤوليتها عن هذه اإل
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 الفصل الثانيخالصة 

نتهاكات لقد كان هذا الفصل إطارا عمليا لتقدير المسؤولية الدولية الجنائية الناتجة عن اإل

 . ترات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةة لقواعد القانون الدولي اإلنساني في فالجسيم

رساء مبدأ المسؤو و  ناد هذه فإس ،نتهاكاتهذه اإل لية الجنائية الدولية لألفراد عنا 

سمها إرتكبت الجريمة بإالتي  ، أما الدولةألفراد يكون عرضة للعقاب الجزائيالمسؤولية ل

بالمقابل ا معنويا، ـا شخصـارهـعتبإة بـقانونيطبيعتها الان العقوبة المقررة لها تتماشى و لحسابها فو 

في بعض األجهزة ن الدولي تجد من ميكانيزمات الفعالية آليات تطبيق وتنفيذ قواعد القانو فإن 

اة الرئيسية لتطبيق هاته الجمعية العامة األدالدولية كأجهزة األمم المتحدة وخاصة مجلس األمن و 

ر قواعد نشنتقاص من دور المنظمات والهيئات غير الحكومية في تطوير و دون اإل، القواعد

 . القانون الدولي اإلنساني

بات على األفراد الذين تثبت تتجسد فعالية العقاب بصورة أوضح من خالل العقو و 

كذا على الدولة من خالل جملة سؤولية الدولية الجنائية لألفراد، و الم مبدأمسؤوليتهم إسنادا إلى 

 .      لقواعد القانون الدولي اإلنساني نتهاكاتهاإمن العقوبات لحملها على الكف عن 
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 ةـــــــــــــــــاتمخــ
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 ة ـــــمـخات

 عن اإلجابة من مكننا والذي مذكرتنا موضوع جوانب لكافة التفصيلي رضالع دبع   

 القانون قواعد إنفاذ آليات ماهي في والمتمثلة الدراسة مقدمة في طرحناه الذي الرئيسي التساؤل

 كما النتائج، نـم جملة إلى خلصنا لقواعده، الجسيمة نتهاكاتاإل من للحد اإلنساني الدولي

 :، وقد جاءت هذه النتائج في جملة من النقاط نستعرض أهمهاقتراحاتاإل بعض إدراج حاولنا

 النتائج

جاء  اإلنساني الدولي بالقانون الدولي المجتمع هتمامإ نبأ الدراسة هذه خالل من لنا يتضح -

 .عشر التاسع القرن من الثاني النصف بداية مع

 أن في يتمثل اإلنسان لحقوق لدوليا والقانون اإلنساني الدولي القانون بين مشترك قاسم هناك -

 .القانونين كال محور هو اإلنسان

 .اإلنساني الدولي والقانون الدولي الجنائي القانون بين وتقارب تداخل هناك -

 فحسب الدولية المسلحة النزاعات فترات على يقتصر ال اإلنساني الدولي القانون تطبيق إن -

نما  .الدولية غير مسلحةال النزاعات تراتف في أيضا يطبق وا 

 جرائم بمثابة تعد والتي اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل بأن نال يتضح -

 .الراهن الوقت في إنتشارا الدولية الجرائم أكثر من هي حرب،

 نتهاكاتاإل مرتكبي إفالت مكافحة خالل من الدولية الجنائية العدالة لتحقيق السعي إن -

 والمصالح عتباراتباإل صطدمإ ما كثيرا العقاب من اإلنساني الدولي القانون واعدلق الجسيمة

 نتهاكاتاإل هذه عن لألفراد الدولية الجنائية المسؤولية نظام إرساء تم أن ىإل للدول، السياسية
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 خاللها من أنشأ التي بقراراته األمن مجلس جهود ودعمته وطوكيو نورمبرغ محكمتي بإنشاء

 .ورواندا السابقة سالفيايوغ محكمتي

 الجسيمة، اتـنتهاكاإل ىـعل ةـالمعاقب في البالغ األثر الدولية الجنائية المحكمة إلنشاء كان -

 وبالتالي ختصاص،اإل أو العقوبات حيث من سواء التكميلي، ختصاصاإل مبدأ على قرارهاإب

 لما اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل مقترفي معاقبة في األسبقية للدول تكون

 بشكل الجرائم هذه من للحد ابمهامه للقيام وتحفيزها الوطنية المحاكم تشجيع من المبدأ لهذا

 إلى القضايا من لكثير الوصول دون والحيلولة العقاب من اإلفالت من للحد ونزيه محايد

 .الدولية الجنائية المحكمة

 قواعدل الجسيمة نتهاكاتاإل من حدال في بارز دور ذات ليةالدو  والغير الدولية األجهزة تعتبر -

 األجهزة أهم من كانت التي األحمر للصليب الدولية اللجنة وخاصة اإلنساني، الدولي القانون

 .نشرها على والحرص القواعد هاته وتطبيق تطوير في ساهمت التي

 الجسيمة نتهاكاتاإل عن مسؤوليتهم ثبوت حالة في األفراد على الموقعة العقوبات تعتبر -

 الدولي القانون قواعد على يةلالفعا إضفاء وسائل أهم من اإلنساني الدولي القانون لقواعد

 .اإلنساني

 نتهاكاتاإل في التحقيق في البدء خالل من لمهامها، الدولية الجنائية المحكمة مباشرة إن -

 األمن مجلس من إليها المحالة القضية في سواء اإلنساني الدولي القانون لقواعد الجسيمة

 الكونغو دولة قبل من المحالة القضايا أو دافور، في الوضع أحال الذي 4410 رقم القرارب

فريقيا أوغندا جمهورية الديمقراطية،  في المحكمة دور تفعيل في الشديدة الرغبة يؤكد الوسطى وا 

 .ومعاقبتهم الحرب مجرمي مالحقة
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 الفعالية إلضفاء قتراحاتاإلمن  مجموعة إلى هذه دراستنا يف خلصنا تقدم ما على بناءو    

 : أهمها اإلنساني الدولي القانون قواعد على

 قتراحاتاإل

 العسكرية والكليات القانون كليات مناهج ضمن اإلنساني الدولي القانون مادة تدريس ضرورة -

 النزاع نشوب تىح إنتظار في وليس مالسل وقت ذلك يتم أن على المسلحة القوات ألفراد

 .المسلح

 في البالغ األثر له سيكون اإلنساني الدولي بالقانون وربطها اإلسالمية الدينية المرجعية إبراز -

 .ومكان زمان لكل صالحة سالميةاإل الشريعة كون

 الدولي القانون لقواعد الجسيمة نتهاكاتاإل بتضمينها الوطنية الداخلية التشريعات تعديل -

 .الجريمة شرعية لمبدأ اوفق اإلنساني

 العقاب كونه الجسيمة نتهاكاتإل األفراد رتكابإ حالة في اإلعدام عقوبة على النص ضرورة -

 .نالسج المتضمنة العقوبات وليس العادل

 هذه عتبارإب الدولية الجنائية المحكمة عليه نصت والتي القوانين رجعية عدم أمبد إلغاء -

 .العقاب من المجرمين إفالت من للحد 6886 ويليةج في النفاذ حيز دخلت األخيرة

 الدولية الجنائية المحكمة إلى تحيل التي األطراف من عتبارهإب األمن مجلس دور إلغاء -

 مجلس لكون اإلنساني، الدولي القانون قواعد ضد األفراد بها قومي التي نتهاكاتاإل مختلف

 على مثال وخير قانونية منها أكثر سياسيةال مصالحال تحكمها التي القوية بالدول تأثري األمن

 قطاع على الحرب على وتغاضيها المحكمة على األخير هذا قبل من دافور ملف إحالة ذلك
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 من كثير مصادقة دون حالت التي المعوقات من وأصبح والعراق أفغانستان في يجري وما غزة

 .العربية الدول  وخاصة الدولية الجنائية للمحكمة األساسي النظام على الدول

 دائمة الدول قائمة بتوسيع منألا مجلس وبالتحديد المتحدة األمم أجهزة إصالح ضرورة -

 الجنائية العدالة تكريس في الفعال الجهاز لهذا مصداقية لمد الجغرافي التوزيع حسب العضوية

 .المعايير إزدواجية لمنع الدولية

اذ قواعد القانون الدولي اإلنساني واإلجابة وبهذا نكون قد حاولنا اإلحاطة بموضوع إنف   

 .عن مختلف اإلشكاليات والتساؤالت الفرعية التي تم طرحها في مقدمة بحثنا
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 .6884ن شمس ، كلية الحقوق ، القاهرة، دكتوراه ، جامعة عي

 النصوص والمواثيق -3

اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة  -

 .4111أوت  46في 

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار  -

 .4111أوت  46المؤرخة في 

 .4111أوت  46اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  -

أوت  46اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  -

4111. 
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البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات  -

 .4111جويلية  86المؤرخة في المسلحة الدولية 

المتعلق بحماية ضحايا  4111البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام  -

 .المنازعات المسلحة غير الدولية

 .4116جويلية  41نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في  -

ابقا والمعتمد بموجب قرار مجلس األمن رقم النظام الخاص بالمحكمة الدولية ليوغسالفيا س -

 .4110ماي  64المؤرخ في  661

المؤرخ  144النظام الخاص بالمحكمة الدولية لرواندا المعتمد بموجب قرار مجلس األمن رقم  -

 .4111نوفمبر  86في 

 .4114جوان  68ميثاق األمم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ   -
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 ملخص

إن فظاعة الجرائم المرتكبة ما بعد الحربين العالميتين األولى والثانية، وأواخر هذه السنوات، 
دفعت بالمجتمع الدولي إلى أن يجد حال ليضع حدا لها، وقد كان للقضاء الجنائي الدولي 
 المؤقت منه والدائم من أهم الحلول التي ساهمت في تكريس فعالية العقاب على انتهاكات

 .قواعد القانون الدولي اإلنساني

وألجل كل هذا ولوضع حد لفكرة اإلفالت من العقاب، جاءت فكرة إنفاذ قواعد القانون الدولي 
اإلنساني، وهذه الفكرة التي حاولنا تفكيكها من خالل دراستنا انطالقا من فكرتين أساسيتين، 

يد مفهوم هذه القواعد ونطاق تمثلت األولى في محاولة ضبط اإلطار القانوني من خالل تحد
تطبيقها، وتحديد خروقات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني سواء في اتفاقيات جنيف 

انتهاء إلى تلك  9111والبروتوكولين اإلضافيين الملحقين بها لعام  9191األربعة لعام 
ه من جهة ثانية إلى ، لنتج9111الخروقات المجسدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 

جزاء اإلخالل بهذه القواعد من خالل تحديد المسؤولية الجنائية الدولية والذي رأينا أنها 
مسؤولية فردية باألساس مع مسؤولية الدولة التي تكون مسؤولية مدنية لننهي دراستنا بآليات 

 .تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني

تماد على كل المعلومات التي أحطنا بها خالل دراستنا أن إنفاذ كخالصة يمكن القول وباالع
قواعد القانون الدولي اإلنساني يرتكز باألساس على تطبيق العقوبات على مقترفي جرائم 
الحرب، وتبقى التجربة العملية للمحكمة الجنائية الدولية مستقبال، الوحيدة والكفيلة بتبيان 

 .مدى نجاعة آليات اإلنفاذ

 

 

 



Résumé:  

L'ampleur et l'atrocité des actes criminels commis après la premières 

et la seconde guerre mondiale ceux que de ces dernières années ont 

conduit l'humanité à prendre des mesures pour mettre un terme à ces 

actes d’où l'apparition des tribunaux pénaux que ce soit les tribunaux 

temporaires ou bien permanents considérés parmi les plus importantes 

solutions qui ont contribué à la consécration de l'application de la 

pénale face à la violation des règles fondamentaux du droit 

international humanitaire. 

Dans le but de mettre fin à l'impunité  et d'échapper à la justice vient 

l'idée de l'application des règles de droit international humanitaire, et 

c'est cette idée là qu'on a essayé de décortiquer à partir de deux idées 

principales l'une consiste à la détermination de leur cadre juridique 

ainsi que leur champ d'application tout en déterminant les violations 

graves des règles de droit de l'homme que ce soit celles définis par les 

quatre accords de Genève de 1949 ainsi que leur protocole additif de 

1977 ou celles commises lors du fonctionnement de la cour pénale 

internationale de 1998, quant à la seconde idée elle consiste en la 

désignation de la responsabilité pénale internationale ; Pour finir par 

l'étude des mécanismes du fonctionnement et la mise en œuvre des 

règles du droit international humanitaire. 

En conclusion on peut dire que seule la  cour pénale internationale est 

habilitée à mettre à jour l'ampleur de l'application des règles de droit 

international humanitaire. 


