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Ce qu’il y a de terrible quand on cherche la vérité, c’est qu’on la 
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حماية األفراد أثناء الالسلم  بين القانون 

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

 اإلنسان
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 :1002مارس  12بتاريخ  147 /60 رقم المتحدة لألمم  العامة قرارالجمعيةمن  جاء في البند الخامس 1 

 أو البدني الضرر ذلك في بما جماعات، أو كانوا أفرادا ضرر، مبه لحق الذين األشخاص هم الضحايا الوثيقة، هذه ألغراض" 

 أو عمل خالل من وذلك األساسية، بحقوقهم التمتع من كبيرة بدرجة الحرمان أو االقتصادية الخسارة أو النفسية المعاناة أو العقلي

 االقتضاء، وعند .الدولي اإلنساني للقانون خطيرا انتهاكا أو اإلنسان، لحقوق الدولي للقانون جسيما انتهاكا يشكل عمل عن امتناع

 لحق الذين واألشخاص المباشرة، الضحية تعيلهم من أو المباشرة األسرة أفراد أيضا “ضحية” مصطلح يشمل المحلي، للقانون ووفقا

 .للخطر تعرضهم لمنع أو للخطر المعرضين الضحايا لمساعدة تدخلهم أثناء ضرر مبه

 ال، أم إدانته أو مقاضاته أو اعتقاله أو االنتهاك مرتكب على التعرف تم قد كان إذا عما النظر بصرف ضحية الشخص يعتبر  

 ."والضحية االنتهاك مرتكب بين األسرية العالقة عن النظر وبصرف

2
 دار الكتب القانونية، ،تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ،مسعد عبد الرحمن زيدان 

 . 622ص ، 1002مصر 
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1

كلية الحقوق بحث مقدم في  ،العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،ناجي القطاعنة 

 .   9ص ، 1002- 1002 ،جامعة دمشق
2

 .5400-5408الدولية للصليب األحمر خالل الفترة بين رئيس اللجنة  
3

وعلى مدى جلساته األربع كانت مسالة تعريف اإلنساني الدولي القانون لتطوير وإصالح  5499-5490خالل مؤتمر  

المحاربين أو المدنيين مسالة معقدة جدا بل هي لوحدها كانت سببا كافيا في عدم تصديق أو توقيع بعض الدول على 

 .البروتوكول الذي تمخض عنها
4

على  قدولي اإلنساني، دليل للتطبيإسماعيل عبد الرحمن، األسس األولية للقانون اإلنساني الدولي، مجلة القانون ال 

 .59ص ،0330الصعيد الوطني، تقديم الدكتور أحمد فتحي سرور، الطبعة األولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 
5

بيك، قانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، القواعد، اللجنة الدولية  -ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -جون 

 .00 ص ،0339 حمر،للصليب األ

http://www.law-zag.com/vb/t13332.html
http://www.law-zag.com/vb/t13332.html
http://www.law-zag.com/vb/t13332.html
http://www.law-zag.com/vb/t13332.html
http://www.law-zag.com/vb/t13332.html
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1

، 5449عمر سعد اهلل، تطوير و تدوين القانون الدولي اإلنسانين الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان،  

 .543 ص
2
 .50، ص 0339عصام عبد الفتاح مطر، قانون الدولي اإلنساني، مصادره، مبادئه وأهم قواعده، دار الجامعة الجديدة،  
3

عماد محمد ربيع، القانون الدولي اإلنساني، موسوعة القانون الدولي، الطبعة األولى، دار الثقافة -الفتالويسهيل حسين  

 .03، ص 0339للنشر، عمان، األردن، 
4
 .50عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  

5
Le droit international humanitaire est un droit d’assistance et de protection des victimes des 

conflit armés , est aussi celui qui, en définitive, autorise un combattant à porter atteinte à la 

vie ou à l’intégrité à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne, c’est un droit qui dit 

comment tuer , blesser, capturer, séquestrer… 

  Micheal Deyra, l’essentiel du droit des conflits armés, Gualiano éditeur , Paris , 2002 , p 

13.  
6 

ص  محمد شريف بسيوني، اإلطار العرفي للقانون الدولي اإلنساني، التدخالت والثغرات والغموض،  المرجع السابق، 

80. 
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اإلنسان دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والمبادئ الحماية الجنائية لحقوق  حمد الكباش،أخيري  1

 .004، ص 0330دار الجامعيين، القاهرة،  الدستورية والمواثيق الدولية،
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صراع عن طريق استخدام القوة المسلحة بين الدول بهدف التغلب على بعضها ": يمكن تعريف الحرب بالمعنى التقليدي بأنها 1

 .رب هي نزاع مسلح دولي أما النزاع المسلح الداخلي، فقد اصطلح عليه بالنزاع المسلح غير الدولي، وعليه فالح"البعض

هاني عادل أحمد عواد، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الفلسطينية،    

 .32، ص 8007 فلسطين، -نابلس

شارك حيث  عدد الخسائر في األرواح ، والحربكلفة في تاريخ البشرية التساع بقعة  لحروبا أكثر الثانية تعد الحرب العالمية 2

 خسائر:  قعللمزيد أنظر المو.. .ومدني عسكريبين  مليون 16، وقد أزهقت الحرب العالمية الثانية زهاء مليون جندي فيها أكثر من

http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%28%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
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عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب القانون الدولي اإلنساني، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، تقديم مفيد  

 .505 ، ص0333شهاب، الطبعة األولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
2

هنري كورسيه، منهج دراسي في خمسة دروس عن اتفاقية جنيف، ترجمة جمعية الهالل األحمر السعودي، نشر اللجنة   

 .535، ص 5490الدولية للصليب األحمر، 
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 .500سابق، ص الهنري كورسيه، المرجع  
2

ومؤسسة رسالن،  األول، دار نعمان عطا اهلل الهيتي، قانون الحرب القانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، الجزء 

 .50-50، ص0338سوريا، 
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1

أنًَ مفهوم الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة، يتضمن معنيين، أحدهما " زهير الحسين"وعليه، يرى األستاذ  

ا وقعت األفعال فالوقائي يقصد به تجريم األفعال التي تؤدي إلى قيام المعاناة، أَما العالجي فإنه إذ. وقائي، واألخر عالجي

التي تؤدي إلى قيام المعاناة، فإنًَ أجهزة الحماية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر، تتدخل لتقديم عملية 

 . اإلغاثة للحيلولة دون زيادة تلك المعاناة

وعات الجامعية، اإلسكندرية، نغم إسحاق زيا، القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار المطب  

 .503، ص0334مصر، 
2

لقد أتى روسو بهذا الرأي في أواخر القرن الثمن عشر، إال أنًَه لم يلق اإلجابة إاَل في أوائل القرن التاسع عشر، وكان  

بداية لذيوعها " األساس القانوني للتفرقة بين المقاتلين وغيرهم " النضمام الفقيهان بورتاليس وتاليران إلى هذه النظرية 

 ... واستقرارها دوليا 

صالح الدين عامر، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق،  دللمزي   

 .49-48ص
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1
 .30ماري هتركس ولويز دوزوالد، المرجع السابق، ص -جون 
2

تر، كلية الحقوق باتنة، العقون ساعد، مبدأ التمييز بين المقاتلين وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، مذكرة ماجيس 

 .00، ص0338/0334
تعمل أطراف النزاع، علي التمييز بين السكان المدنيين، واألهداف العسكرية، ومن ثمة توجه عملياتها ضد ":تنص المادة علي  3

 ."األهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية
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 .09بك، المرجع السابق، ص-ماري هينكرتس ولويز دوزوالدجون  1

 
2

"  « Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des 

méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus… » 

   DJIENAWembou,Michel-Cyr, Daouda Fall, le droit international humanitaire : théorie 

générale et réalités africaines, L’hurmattan, Paris, 2000 p.p 88-92. 
3
 .530-48صالح الدين عامر، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص  
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ات، من الضروري التمييز بين الغرض األساسي من ممارسة الضغط السياسي واالقتصادي على عند النظر في العقوب" 

النخبة الحاكمة في البلد إلقناعهم باالمتثال للقانون الدولي، وما يرافق ذلك من تسّبب في معاناة الفئات األضعف داخل البلد 

ألمـــن اآلن تحتوي على استثناءات إنسانية تهدف إلى ولهذا السبب فإن أنظمة الجزاءات التي وضعها مجلـس ا. المستهدف

ومن المفترض بصفة عامة أن هذه االستثناءات تضمن . إتاحة تدفق السلع والخدمات األساسية الموجهة ألغراض إنسانية

 ...."االحترام األساسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في البلد المستهدف

 .5449 لسنةالدورة السابعة عشرة  لجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةل 8التعليق العام رقم 
2

 .00بك، المرجع السابق، ص-جون ماري هينكرتس ولويز دوزوالد 
3

في العصور البدائية، كانت الحرب عبارة عن ثأر وقصاص جماعي، وكانت تتم بشكل الغزوات القبلية، اإلغارة على  

فتستباح كل الحقوق، فتقتل النفوس وتنهب األموال ويؤسر الرجال وتستبى النساء وتدريجيا نشأ ما ... القبائل المجاورة

مبراطورية ضد كيان سياسي آخر، ولقد كانت لمختلف الديانات األثر يعرف بالحرب الدولية أي حرب دولة ضد دولة، أو إ

البالغ في كيفية التعامل مع الحروب وإدارتها، إال أن اإلسالم وهو آخر الديانات السماوية، هو من وضع نظاما متكامال 

 ...للحرب، إذ أرسى قواعد جنيف قبل ظهورها بقرون

للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، الجزء األول، الهيئة المصرية العامة  إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية   

 .08، ص0339للكتاب، 
4
 .95عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص يعل 
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1

الجرحى والمرضى هم األشخاص ":على  5499 تفاقيات جنيفإلالبروتوكول األول اإلضافي المادة الثامنة من تنص  

المرض أو أي اضطراب أو عجز  المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أوالعسكريون أو 

الوضع واألطفال حديثي  ويشمل هذان التعبيران أيضًا حاالت. بدنيًا كان أم عقليًا الذين يحجمون عن أي عمل عدائي

 ،األحمال مثل ذوي العاهات و أوالت ،طبية عاجلةالوالدة واألشخاص اآلخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية 

 ." …الذين يحجمون عن أي عمل عدائي

 
2

الغرقى بأي سبب، بما في ذلك حاالت الهبوط االضطراري  ميقصد به :من اتفاقية جنيف الثانية 50وفقا للمادة  "الغرقى"

فقد عبر عن هذه الفئة بالمنكوبين في البحار،  ، أما البروتوكول اإلضافي الثانيللطائرات على الماء أو السقوط في البحر

األشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار : "حيث عرفتهم المادة الثامنة في فقرتها الثانية بأنهم

ي عمل والذين يحجمون عن أ ،أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات

 ...". عدائي
   .6929أوت  68 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في اتفاقية جنيف األولى 3
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يجب في جميع األحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من األشخاص المشار : "نص المادة1 

وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار  .إليهم في المادة التالية

ويحظر بشدة أي اعتداء على . على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو اآلراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى

أو  ،م قتلهم أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياةويجب على األخص عد ،حياتهم أو استعمال العنف معهم

 ."أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى باألمراض أو تلوث الجروح ،تركهم عمدًا دون عالج أو رعاية طبية

ضد  تحد األفعال التالية، إذا اقترفوالتي تتضمن أ...المخالفات الجسيمة: "من اتفاقية جنيف الثانية كاآلتي 16والمادة  وهو ما أكدته 2

القتل العمد، التعذيب أو المعاملة الالإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بالحياة، تعمد إحداث آالم شديدة، : أشخاص محميين

 ...."واإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحية

3
الدولية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة  

 .505، ص0330
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1
 .500، ص0338جمال رواب، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير، جامعة البليدة،  
2
 .50، ص5495الحرب، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة،  ىعبد الواحد محمد يوسف الفار، أسر 
3

             : في الشريعة اإلسالمية في حكم الضيف، حيث دعي اإلسالم إلى تكريمه وحسن معاملته لقوله ص إن األسير 

إذا لقيتم الذين كفروا فضرب  »: من سورة محمد 0أما حكم األسير، فقد ورد في اآلية  « ...استوصوا باألسرى خيرا »

 .«الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 
والحرب  ،خير اإلسالم بعد انتهاء الحرب المسلمين، بين إطالق سراح األسرى مجانا، أو أخذ فدية  عليهم، فاإلسالم دين سالم لقد  

 .«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم  » :استثناء لقوله تعالى
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 .00سابق، ص المرجع المحمد أبو زهرة،  :للمزيد أنظر
1

حياة األسرى والمعتقلين، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،  ىحمد العنزي، المسؤولية الدولية المترتبة عل ىعيس 

 .03، ص0334
2
 .5443، ثالقضائية الكبرى، دار الكتاب الحديعبد الفتاح مراد، االتفاقيات  
3
 .من اإلعالن ىالمادة األول 
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1
 . على اعتبار التعذيب جريمة حرب كما هو منصوص عليه في المادة السابعة 

 .03، ص0333، أكتوبر0333/50/03تقرير منظمة العفو الدولية، حملة ساهم في القضاء علي التعذيب، الوثيقة رقم    
2

وقد سن كل من ريتشارد الثاني . من حق الجنود المنتصرين، مثله مثل السلب واقتسام الغنائم والسبايا داالغتصاب يعكان  

 .عقوبة الجنود الذين يقومون باالغتصاب في إنكلترا هي اإلعداموهنري الخامس قوانين جعلت 
 : 6992مبر في ديس" ياجفورون" جاء في قرار لمحكمة يوغوسالفيا السابقة، في قضية 3

« La Chambre de première instance estime qu'il est indiscutable que le viol et autres 

agressions sexuelles graves perpétrées dans des situations de conflits armés engagent la 

responsabilité pénale de leurs auteurs… La pénétration sexuelle, fut-elle légère du vagin ou 

de l'anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur ou de la bouche 

de la victime par le pénis du violeur, par l'emploi de la force, de la menace ou de la 

contrainte contre la victime ou une tierce personne… » 

  Prononcé du Jugement dans l’affaire Le Procureur contre Anto Furundžija, La Haye, 

RÉSUMÉ DU JUGEMENT, Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie,10 

décembre 1998. 
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   . 048عبد الواحد يوسف الفار، المرجع السابق، ص 
2

قواعد جديدة في المسائل التي لم تستقر بعد في المحيط الدولي عن طريق العرف أو  لوضعجاءت  لجنة القانون الدولي 

المستقاة  هاصاغت المبدأ الخامس من مبادئ، ولألمم المتحدة في جنيف األوربيفي المقر  أعمالهاباشرت  ، وقدالمعاهدات

 : من نورمبورغ كالتالي

« Toute personne accusé d’un crime international a droit à un procès équitable, tant en ce qui 

concerne le faits, qu’en ce concerne le droit. ». 
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1 

بمقتضى أحكام الشريعة اإلسالمية، ال توجه األعمال القتالية إال ضد األشخاص القادرين على حمل السالح، أما المدنيين 

وقاتلوا في سبيل » :لقوله تعالى يخططوا له، فال تجيز الشريعة اإلسالمية قتالهمالذين لم يتم إعدادهم للقتال ولم يدبروا أو 

 . «اهلل الذين يقاتلوكم وال تعتدوا إن اهلل ال يحب المعتدين

 .«...سيروا في سبيل اهلل فقاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وال تغدروا وال تقتلوا وليدا أو امرأة »: صوقـوله     

ال »: لجيش المسلمينا ضي اهلل عنهنهج نبيهم، ففي وصية ألبي بكر الصديق ر ىاء الراشدون علوقد سار الخلف     

تخونوا، ال تمثلوا، وال تقتلوا طفال صغيرا، وال شيخا كبيرا  وال امرأة، وال تعقروا نخال، وال تحرقوه وال لتقطعوا شجرا 

 .«بثمرة، وال تذبحوا شاة وال بقرة، وال بعيرا إال بمأكله

 .00، ص5440مد أبو زهرة، نظرية الحرب في اإلسالم، دار الفكر العربي، القاهرة، مح
2
 .555السابق، ص المرجععباس هاشم السعدي،  
3
 .538السابق، ص المرجععلي عبد القادر القهوجي،  
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العائلية وعقائدهم لألشخاص المحميين في جميع األحوال حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم :"على  نص المادة 1

ويجب معاملتهم في جميع األوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال . الدينية وعاداتهم وتقاليدهم

 ...."العنف أو التهديد
الدولية، من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية ( د) (5) 9كما تجّرم عمليات الترحيل أو النقل القسري بموجب المادة  2

إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد " :والتي تنص على

من نظام روما األساسي فإن ( 9)و (0) 8وبموجب المادة . أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد اإلنسانية

وال سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في "ل جريمة حرب، شكي" اإلبعاد أو النقل غير المشروعين"

 ...."إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم
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 رشيد حمد العنزي، األهداف العسكرية المشروعة في القانون الدولي، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الحادية 1

 .50ص ،0339والثالثون، الكويت، سبتمبر،
2
 .08، ص0334مرزوقي وسيلة، حماية األعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة،  
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1

 ىيوسف إبراهيم النقبي، التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية األهداف المدنية واألماكن التي تحتوي عل 

 .054خطورة خاصة وفقا للقانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص
2

 .1954ماي  50اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الصادرة في مدينة الهاي يوم  
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1

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

 . 035السابق، ص

 
 .5444لعام  الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام  2
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الهايالبروتوكول الثاني التفاقية من الفصل الثالث من  53المادة  1

.
. 

2
ارتكاب أي من األعمال العدائية الموجهة ضد اآلثار التاريخية أو األعمال الفنية أو أماكن  يحظر" :ىتنص المادة عل 

، أو استخدام مثل هذه األعيان في دعم المجهود الحربي يحظر كما  العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،

   ".لهجمات الردعاتخاذ مثل هذه األعيان محاًل 
أهمية التراث الثقافي وااللتزام بمكافحة تدميره المتعمد بأي على  8002لعام  إعالن القاهرة بشأن حماية الممتلكات الثقافيةوقد أكد  3

عات ووجوب أن تتخذ الدول جميع التدابير المالئمة أثناء النزا ،صورة من الصور حتى يمكن نقل هذا التراث إلى األجيال القادمة

زمن االحتالل على نحو يكفل حماية التراث الثقافي وفقًا للقانون الدولي وتوصيات اليونسكو ومبادئ وأهداف  فيالمسلحة و 

 .االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية ذلك التراث

ني، المرجع السابق، ص أنطوان بوفييه، حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح، دراسات في القانون الدولي اإلنسا 4

548. 
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 .505عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص 1
2

الواليات عندما قامت  الحرب العالمية الثانيةُاسُتعِمَلت القنبلة الذرية مرتين في تاريخ الحروب؛ وكانتا كلتاهما أثناء  

أوقعت الهجمة النووية على  في أواخر أيام الحرب ناليابافي  وناجازاكي هيروشيمابإسقاط قنبلة ذرية على مدينتي  المتحدة

شخص معظمهم من المدنيين وذلك في نفس اللحظة، كما أدت إلى مقتل ما يزيد عن ضعفي هذا  333.503اليابان أكثر من 

الهجوم ، انتقدت الكثير من الدول بمتالزمة اإلشعاع الحادةالرقم في السنوات الالحقة نتيجة التسمم اإلشعاعي أو ما يعرف 

زعمت أنها أفضل طريقة لتجنب أعداد أكبر من القتلى إن  الواليات المتحدةإال أن  يالنووي على هيروشيما وناجازاك

وحتى وقتنا الحاضر؛ وقع ما  على هيروشيما وناجازاكي الهجوم النوويبعد  .فترة أطول الحرب العالمية الثانيةاستمرت 

انفجارًا نوويًا كانت بمجملها انفجارات تجريبية واختبارات قامت بها الدول السبع التي أعلنت عن امتالكها  0333يقارب 

 والهند وباكستان والصين والمملكة المتحدة وفرنسا حاليًا روسيا واالتحاد السوفيتي الواليات المتحدةألسلحة نووية وهي 

   إيرانو وأوكرانيا وكوريا الشمالية إسرائيلولكنها لم تعلن عنها مثل  ،هناك عدد من الدول التي قد تمتلك أسلحة نووية.

 .الدول ذات القدرة النوويةمؤخرًا من قبل عدد من الحكومات إحدى والتي تعد 

   http://ar.wikipedia.org/wikiالسالح النووي  :أنظر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki
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والنشر،  والتعامل الدولي، الطبعة األولي، مؤسسة موكرياني للبحوث  ين الدولي اإلنسانكامران الصالحي، قواعد القانو 

 .50، ص0338ربيل، أ
2

في العصور البدائية، كانت الحرب عبارة عن ثأر وقصاص جماعي، وكانت تتم بشكل الغزوات القبلية، اإلغارة على  

 ...فتستباح كل الحقوق، فتقتل النفوس وتنهب األموال ويؤسر الرجال وتستبى النساء... القبائل المجاورة

 .593العلم للماليين، بيروت، ص ي، القانون والعالقات الدولية في اإلسالم، دارصانصبحي المحم 
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مجزرتا مخيم جنين والبلدة القديمة في )هاني عادل أحمد عواد، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب  1

 .00-00، ص0339، مذكرة ماجستير، جامعة نابلس، فلسطين، (نابلس نموذجا
2

لم يحرم الحرب وش المتحاربة طويال فبالنسبة للدين اليهودي، فلقد أرست الديانات السماوية مبادئ مهمة عملت بها الجي  

السن "بل أباحها ومجدها، كما لم يضع القيود على ممارستها أو على أساليب القتال أو معاملة األسرى، فقانون اليهود هو 

بالنسبة . إسرائيلالحرب عمل مقدس إذ  أن هناك رباط وثيق بين حرب إسرائيل ورب و، "ربهم رب االنتقام "و" بالسن

تقوم في األصل على فكرة السالم الخالصة، ومن تعاليمها الثابتة النهي عن القتل  والتحذير من القيام فهي  لديانة المسيحية ل

عليه - ىبه، الرب في المسيحية هو رب السالم والمحبة، فالمسيح لم يتكلم عن الحرب وال عن طريق إدارتها، بل دع

هو السلم، كما أن األصل في الحرب التحريم ال اإلباحة،  هاإلسالم األصل فيأما عن . والجهاد الروحي إلى السالم  -السالم

ولكن إن لم يكن هناك بد من مباشرتها، فيلزم تهذيبها إلتقاء شرورها، لذا وضع الدين اإلسالمي ضوابط شرعية تحد من 

 .«ين يقاتلوكم وال تعتدوا إن اهلل ال يحب المعتدينوقاتلوا في سبيل اهلل الذ» :لقوله تعالى نتائجها الكارثية

  -58.27، ص5498حسن ظاظا  والسيد محمد عاشور، شريعة الحرب عند اليهود، دار االتحاد العربي للطباعـة،   

محمد أبو زهرة، نظرية الحرب في اإلسالم، دار الفكر ،  و08د الرحمن، المرجـع السابـق، صبإسماعيل عوأنظر كذلك 

 .580، ص 5440بي، القاهرة، العر
3

مبدأ الفروسية، مبدأ الضرورة و مبدأ : العامة التي سادت أثناء النزاعات المسلحة أهمهاالمبادئ بعض العرف  أنشلقد أ 

حيث وضع تعليمات لتوجيه جيوش " فرنسيس ليبر"ويعد أول من صنف هذه المبادئ في وثيقة واحدة، األستاذ  .اإلنسانية

 5880من الرئيس لنكوكن سنة  533الواليات المتحدة األمريكية في الميدان، والتي وضعت موضع التنفيذ بأمر عام رقم 

 .وين قواعد الحرب وأعرافها، وقد أثرت قواعد ليبر في تدةخالل الحرب األهلية األمريكي

بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول، القواعد، اللجنة الدولية . ماري هنكرتس وتويز دوزوالد -جون   

 .00، ص 0339للصليب األحمر، 

مان ، دار أزمنة للتوزيع والنشر، عىلورنس فشلر وآخرون، جرائم الحرب، ترجمة غازي مسعود، الطبعة األول 4

 .08، ص0330
5

القانون الدولي اإلنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسان واللجنة الدولية  ىعامر الزمالي، مدخل إل للتفاصيل 

 .00-59، ص 5449للصليب األحمر، 
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تنظيم دولي ألهم الجوانب القانونية  ىيصف فقهاء القانون الدولي تصريح باريس البحري، بأنه أول وثيقة تنطوي عل 

 . يباستثناء الواليات المتحدة األمريكية، فنزويال، بوليفيا، أروغوا ،للحرب البحرية، وقد انضمت إليه كل الدول
2

، بل في واشنطن وسان بترسبورغ، وأشهر االتفاقيات وأهمها مؤتمر الهولنديةلم تتم اتفاقيات الهاي في مدينة الهاي  

 .5439، ومؤتمر السالم الثاني لعام 5844سالم لعام الهاي لل
3
 .554إسماعيل عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 
4

بين األمس والغد، دراسات في القانون الدولي اإلنساني،  المرجع السابق،  5404جورج أبي صعب، اتفاقيات جنيف  

 .050ص
5
 .505سابق، صالمرجع الإسماعيل عبد الرحمن،  
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1

يجوز لألطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، وألطراف النزاع بعد نشوب األعمال العدائية أن تنشئ : "نص المادة  

في أراضيها، أو في األراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية 

خامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات األطفال دون الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين واألطفال دون ال

ويجوز لألطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخالله اتفاقات فيما بينها لالعتراف المتبادل بالمناطق  .السابعة

لتعديالت التي ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع االتفاق الملحق بهذه االتفاقية مع إدخال ا .والمواقع التي تكون قد أنشأتها

 .قد تراها ضرورية عليه

والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب األحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع االستشفاء  

 ".واألمان واالعتراف بها
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1
المسودات المقدمة من بدعوة من الحكومة السويسرية أربع دورات سنوية، استنادا إلى  5490عقدت في جنيف عام  

اللجنة الدولية للصليب األحمر، ووضعت بمقتضاها، نص معاهدتين على هيئة بروتوكولين إضافيين، يتعلق األول بحماية 

وقد وقعت عليها دول عديدة في مدينة  .حماية ضحايا النزاعات غير الدوليةبضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والثاني 

 . 5498ديسمبر  39حيز النفاذ في  تودخل، وصادقت عليها غالبية الدول ،5499ديسمبر  8برن في 
2
 .األولاإلضافي من البرتوكول  55، 08، 05المواد   
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 .اإلضافي الثاني من البروتوكول 55المادة  
2

تسهم وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي . صر الهجمات على األهداف العسكرية فحسبتتق 

مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام 

   .أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة

غراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو أل إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادًة   

 .مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها ال تستخدم كذلك
3
 .00رشيد حمد العنزي، األهداف العسكرية المشروعة في القانون الدولي، المرجع السابق، ص  
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اليزابيت تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، ترجمة أحمد عبد العليم، مدخل للقانون الدولي  -فريتس كالسهوفن  

 .580، ص0334اإلنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
2
 .580مرجع السابق، صال ،اليزابيت تسغفلد -فريتس كالسهوفن  
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 :فاإلى جانب عدم جواز استهد ،دافا مدنية تحظر مهاجمتهاأه ،لقد اعتبر الدليل السفن التجارية والطائرات المدنية  

 ،األسرى، سفن المهمات اإلنسانية، السفن التي تنقل ممتلكات ثقافيةو السفن المخصصة لنقل المدنيين السفن المستشفيات،

 .زوارق اإلنقاذو السفن المستسلمة
2
  .54، ص 0330، تبدايات القرن العشرين، طبعة الثانية، بيرو ذغسان خليل، حقوق الطفل التطور التاريخي من 
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مليون طفل  003 مليون طفل، 50 تيتا بتشبرووالصراعات المسلحة في أ تحسب تقرير أعدته منظمة اليونسكو، تسبب 

 ،امهمحيث فقدوا عضوين أو أكثر من أجس ،الحروب ءألف طفل من جرا 053 في بولونيا مثال جرح يعانون من المجاعة،

 .5404أفريل  55وثيقة صدرت في ... مليون ونصف مليون يتيم  .كما يعاني أكثرهم من العمى أو الصم
2
 .50جامعة القاهرة، ص دكتوراه، رسالةمحمود سعيد محمود سعيد، الحماية الجنائية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة،  
3

 05/00االنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لقد اعتمدت هذه االتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق و 

 . 5443سبتمبر  30وبدأ نفاذها في  5484نوفمبر  03المؤرخ في 
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مليون طفل مصابون  8أكتر من مليون طفل تيتموا، أكثر من  ،مليون طفل قتلوا في حاالت النزاع 0في العقد األخير،  

بلدا حول العالم هناك  53مليون طفل يعانون من صدمات نفسية خطيرة، اليوم وفي حوالي  53بأمراض خطيرة، أكثر من 

ون ملي 03في الوقت الحاضر هناك أكثر من  جائعون ومرضي، ، أطفال مغتصبون،ةالمسلح اتالنزاع منأطفال يعانون 

 ...طفل يقتلون أو يعوقون من قبل األلغام األرضية كل شهر 833الحرب خارج بلدانهم وهناك حوالي بسبب طفل أزيحوا 
2
 .88سابق، ص المرجع ال محمود سعيد محمود سعيد، 
3 

   .00ص ،0330ى باية، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق اإلنسان،الطبعة األولى، دار هومة، نسكاك
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 .538سابق، صالمرجع ال حسنين المحمدي بوادى،  
2
 . 45سابق، صالمرجع ال محمود سعيد محمود سعيد، 

 .90، صالمرجع نفسه محمود سعيد محمود سعيد، 3
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تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم باإلعدام على أوالت األحمال أو : "نصت المادة على 

األطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح، وال يجوز أن ينفذ حكم اإلعدام أمهات صغار 

 ".على مثل هؤالء النسوة
2
 .508ص  ،المرجع نفسهمحمود سعيد محمود سعيد،  

3
المؤسس والرئيس السابق التحاد  "توماس لوبانغا دييلو" 0350مارس 50بتاريخ أدانت المحكمة الجنائية الدولية   

بارتكاب جرائم حرب لقيامه بتجنيد أطفال في  جمهورية الكونغو الديمقراطيةبالوطنيين الكونغوليين في منطقة إيتوري 

عامًا واستخدامهم للمشاركة في االشتباكات العرقية  55بتهمة تجنيد أطفال دون سن  "لوبانغا"وقد أدين . حركته المسلحة

وهذا الحكم هو األول من نوعه الذي تقوم بإصداره المحكمة الجنائية ، 0330و 0330تي جرت في عامي الوحشية ال

 .الدولية

الدولية،  الجنائية المحكمة،  2012ماي8 م، بتاريخ العا المدعي مكتب عن الصادرة األسبوعية اإلعالمية اإلحاطةأنظر   

 .43 العدد ،العام المدعي مكتب
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  .5499من البروتوكول اإلضافي األول لعام   0فقرة  99المادة   
2

إيقاف المد الدولي والداخلي نحو زيادة عدد األطفال المشتركين في العمليات  االختياريينلم يستطيع بروتوكوال جنيف   

منظمة األمم المتحدة  يرحيث كشف تقر ،الحربية، السيما في آسيا وإفريقيا، وفي حرب الخليج األولى بين العراق وإيران

في  االشتراكب ،أن نحو عشرين دولة تسمح لألطفال بين العاشرة والثامنة عشرة عاما 5488عام ل للتربية والثقافة والعلوم

حقوق الطفل  باتفاقيةالملحق  االختياريالبروتوكول  اعتمادلذلك تم  التدريب العسكري والحروب األهلية والحروب الدولية

 (080/50قرار الجمعية العامة ) .0333ماي  05من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

http://forum.stop55.com/363952-7.html 

3
 . 0333من البروتوكول االختياري بشأن األطفال في النزاعات المسلحة لعام  0فقرة  0المادة  
4
 .ية جنيف الرابعةمن اتفاق 40والمادة  5فقرة  84المادة  
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5404

54995484
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أول قرار يعترف بالتأثير العام والسلبي للصراعات المسلحة على األطفال، وما ( 6999) 6816يعد قرار مجلس األمن رقم  1

ويحث مجلس األمن في هذا القرار جميع أطراف . يترتب على ذلك من آثار طويلة األجل على السالم واألمن والتنمية المستدامة

النار  إطالقدة المعقودة لكفالة حماية األطفال في حاالت النزاع المسلح، وعلى األخص، وقف المحد بااللتزاماتالنزاع على التقيد 

نيد األلغام األرضية، وعدم تج استخدامإنسانيًا ألغراض التطعيم وتوزيع مواد اإلغاثة، وبعدم مهاجمة المدارس والمستشفيات وعدم 

 .األطفال أو استخدامهم كجنود

2 
.5094ار البند الثامن من القر  
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1

مرجع الجويديت ج غردام ، النساء وحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ، دراسات في القانون الدولي اإلنساني،  

  .598سابق، ص ال
2
 .050، المرجع السابق، صعماد محمد ربيع –سهيل الفتالوي  
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عتمد ونشر بموجب قرار الجمعية أعالن بشان حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة، إ  

 .5490ديسمبر 50المؤرخ في ( 04 -د)  0058العامة لألمم المتحدة 
2
 Jean Paul Akasesuإذا عدنا لالجتهادات القضائية، نجد تعريفا وضعته غرفة أولى درجة لمحكمة رواندا في قضية   

  ".يشكل اغتصابا، أي ولوج ذو طبيعة جنسية، يتم ارتكابه على شخص الغير تحت طائلة القهر" :كالتالي

 تاريخ في القضايا أهم إحدى تناولت والتي محاكمتها األولى، لرواندا الدولية الجنائية المحكمة عقدت ، 1997يناير 9 ففي  

 عام رواندا في الجماعية اإلبادة أعمال أثناء ففي .أكاسيسو بول -جان العام ضد المدعي  :قضية وهي أال الدولي، القانون

وتعذيبهم  "التوتسي" أهل من اآلالف اغتصاب شهدت مدينة وهي تابا، لبلدية رئيسا أكاسيسو بول- كان جان ، 1994

 من عنصرًا فيها االغتصاب، يعتبر التي الدولي القانون تاريخ في األولى المرة بأنها علمًا .منهجي نحو على وقتلهم،

  S/1997/868) المحكمة  تقرير ( .مالي في المؤبد عقوبة السجن أكاسيسو حاليا ويقضي. الجماعية اإلبادة عناصر

 1بتاريخ في (S/2008/322) تقرير األمم المتحدة لرواندا، الدولية الجنائية للمحكمة اإلنجاز إستراتيجية عن أنظر التقرير 

  . 2008ماي

3
 . 599-598ص  ،غردام، المرجع السابق -جويديت ج  
4

الكونغو، رواندا وسيراليون، الصومال ودارفور يتم : ما يزيد من مأساة االغتصاب أنه خاصة في الدول اإلفريقية مثل 

أمام أزواج الضحايا وأسرهن وفي هذه الحاالت ال يتطلب المغتصب المتعة، بل إذالل الضحية وتحقيرها ونزع إنسانيتها، 

مخاطر مرضية، خاصة أن الجنود المغتصبين غالبا ما يكونون مصابين الضحايا إمكانية تعرضهن ل سيآوما يزيد من م

بمرض اإليدز في الحروب اإلفريقية، فقد أفادت بعض اإلحصائيات أن نسبة حاملي فيروس اإليدز في الجيوش اإلفريقية 

 .، وهو ما جعل عمال اإلغاثة الدوليين يدقون ناقوس الخطرةبالمائ 83

ة اإلنساني الصادرة عن اللجنة لالنساء ربيع العالم هل هن فعال ضحايا عاجزات، مج روغو،-أنظر بياتريس ميجيفان

 . 58، القاهرة، مصر، ص 00الدولية للصليب األحمر، العدد 
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بشأن المرأة  0338جويلية  54في  5803نظرا لتزايد أعمال العنف ضد المرأة، فقد اعتمد مجلس األمن قراره رقم   

 .عتبر هذا القرار ممارسات العنف الجنسي ضد المرأة جريمة حرب وتهديدا للسلم واألمن الدوليينوالسالم واألمن، وقد ا
2

  ضحايا الحروب أجساد النساء"بعنوان  0330أكتوبر  50صادر في ال 0330تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  

 .النترنتعات المسلحة، منشور علي اا، الجرائم المرتكبة ضد النساء في النز"وأرواحهن
3

بتاريخ   www.aljezeera.et/booksالموقع مقال منشور على  ،"نساء يواجهن الحرب"إبراهيم غرايبة،  

30/30/0330. 

http://www.aljezeera.et/books%20%20بتاريخ%2003/02/2003
http://www.aljezeera.et/books%20%20بتاريخ%2003/02/2003
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 .500عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص   
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 .585ص  سابق،المرجع الحمد أبو الوفاء، الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي اإلنساني، أ  

على رقعة بيضاء  األحمربشان تحسين حال العسكريين الجرحى في الميدان شارة الصليب  5880اتفاقية جنيف لعام  لقد أقرت 2

 .كعالمة مميزة للمصالح الطبية لجميع الجيوش البرية

 العثمانية  اإلمبراطورية أعلنت عالمة مميزة،بوصفها  األحمرمن اعتماد شارة الصليب  أعالهنه ورغم ما ورد في االتفاقية أ إال    

 اإلسعافميزة لجمعيتها الوطنية على سيارة كشارة م األحمرعزمها على استخدام الهالل  ،5898خالل حربها مع روسيا عام 

قية اواحتفظت اتف ،التابعة للعدو اإلسعافوسيلة حماية لسيارات بوصفها  األحمرالتابعة لها مع االستمرار في احترام شارة الصليب 

علم سويسرا تمثل لون  أنهامضيفة  األحمرالجرحى والمرضى في الميدان بشارة الصليب  بشان تحسين حال 5438جنيف لعام 

تحفظهما على  وإيرانكل من تركيا  أكدتثانية  ةومر ،5438و 5880اتفاقيتي  إلىبشكل معكوس عرفانا لدورها في التوصل 

والشمس  األسدباستخدام شارة  إيرانفي حين تمسكت  األحمرفقررت تركيا استخدام شارة الهالل  ،األحمراستخدام شارة الصليب 

االتفاقية  إلىبمناسبة انضمامها  األحمرقائمة الدول المتحفظة على استخدام شارة الصليب  ىإلثم انضمت مصر  ،األحمرين

 أن إال ،من مناسبة أكثرفي  األحمرعلى استخدام شارة الصليب  وإيرانورغم تحفظ كل من تركيا  .5400\50\59المذكورة في 

في  إالمن قبل هاتين الدولتين  األحمرينوالشمس  واألسد األحمرلم يعترف بواقع استخدام شارتي الهالل  اإلنسانيالقانون الدولي 

اتفاقيات جنيف لعام  إيداعبوصفها دولة  يسرا سو اإليرانيةالحكومة  أبلغت 5483 أكتوبرانه وفي  إال .5404مؤتمر جنيف لعام 

في و .األحمرواستعمال الهالل  يناألحمروالشمس   األسد، بقرارها التخلي عن شارة 5499لعام  اإلضافيينها يوبروتوكول 5404

والهالل  األحمرهي الصليب  على وجود شارتين مميزتين معتمدتين من قبل الجمعيات الوطنية، آنذاكاستقر العمل نهاية األمر 

وتم بمقتضاه اعتماد الشارة الجديدة  ،الساحقة من الدول األغلبيةبموافقة  0335 لعام الثالث اإلضافيالبروتوكول وقد حظي . األحمر
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يضع داخله رمزًا  أنبحيث يكون بوسع من يستخدمه  ،بيضاء ومفرغ من داخله أرضيةحمر على أالتي جاءت على شكل مربع 

 .يستخدمه على حاله أوثانويًا يرتضيه 

 5404 أوت 50قية جنيف المؤرخة في اتفا إلىالثالث  اإلضافيفرانسوا كويجينز، تعليق على البروتوكول  -جانللتفاصيل أنظر 

، اللجنة األحمربحث منشور في مختارات من المجلة الدولية للصليب  ،( اإلضافيالبروتوكول ) إضافيةبشأن اعتماد شارة مميزة 

 .  0334 القاهرة ، ،واإلعالن، برنت اليت للدعاية األحمرالدولية للصليب 

 :وأهم هذه المبادئ 1

سيما األطباء من هؤالء  واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين والمن : المبدأ األول 

ومعالجة ألمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير  الموظفين، أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية

 .المحتجزين المسجونين أو

 :يلي الفة آلداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون وال سيما األطباء، بمايمثل مخ: المبدأ الرابع

قد يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية  استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو -أ

 .ةمع الصكوك الدولية ذات الصل لهؤالء المسجونين أو المحتجزين ويتنافى

أشكال المعاملة أو العقوبة قد يضر بصحته البدنية أو  الشهادة، أو االشتراك في الشهادة، بلياقة السجين أو المحتجز ألي شكل من -ب

العقوبة التي تتنافى مع  الدولية ذات الصلة، أو االشتراك بأية كيفية في تلك المعاملة أو في إنزال تلك العقلية ويتنافى مع الصكوك

 .الدولية ذات الصلةلصكوك 
2

بهدف إنشاء منظمة مستقلة تركز  5495قامت مجموعة من األطباء والصحفيين بتأسيس منظمة أطباء بال حدود عام  

يستند عمل منظمة أطباء بال حدود على . على الطب المعني بحاالت الطوارئ والتحدث عالنية عن أسباب معاناة اإلنسان

بلدا تدعم المشاريع القائمة في  54منظمة أطباء بال حدود لديها مكاتب في  .قيات مهنة الطبالمبادئ اإلنسانية المعنية بأخال

عبر  تتحكم بشكل مباشر بالمشاريع الميدانية" مراكز إلدارة عمليات اإلغاثة"كما تضم المنظمة خمسة . بلدا 85نحو 

 .مناطق النزاع في العالم
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Jean Salmon (dir), Dictionnaire de Droit International public, Bruylant, Bruxelle, 2001, p 

275. 
2

55495

Document O.N.U A/10147.Annexe 1. 
3

 00505404. 

4 5355499 
5
لم تعرف أي من اتفاقيات جنيف األربع الصحفي ولكن المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة وهي تبين المقصود بأسرى  

  ،أن يكونوا في الواقع جزء منهااألشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون :"الحرب أوردت في فقرتها الرابعة ما يلي 

وأفراد وحدات  ،كاألشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين



 بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانحماية األفراد أثناء الالسلم  الباب األول

 

54 
 

945404

94

                                                                                                                                                                                   

شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي   ،العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين

 ".يرافقونها

  
1

لكل إنسان حق في حرية : "على أن 5488لعام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من  54ادة نص المت

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار . التعبير

 ."بأية وسيلة أخرى يختارها للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو
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كنوت دورمان، القانون الدولي االنساني وحماية االعالميين في النزاعات المسلحة، مجلة اإلنساني الصادرة عن اللجنة  

 .05، ص 0338، القاهرة، مصر، 00الدولية للصليب األحمر، العدد 
أما  ،إن مهمة الصحفي هنا ليست شجاعة شخصية، ووظيفته تختلف عن وظيفة الجنود فمهمتهم هي القتال وربما الموت  2

 .مهمته فالبقاء حيا ليخبر العالم الخارجي أخبار ما شاهد
3
 .95ليزا شنيلغز ومهند الخطيب، حرب الكلمات، ترجمة مفيد ديك، المدار المركزي الدولي للمحامين، واشنطن، ص  

4
 www.newssafety.comيحي شقير، الحماية القانونية للصحافة والصحافيين، منشور باالنترنيت  
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بمثابة انتهاكا جسيمة لهذا  ،من البروتوكول األول جعل الصحفيين هدفًا للهجوم 85المادة من الفقرة الثالثة  اعتبرت 

 .فإنها تشكل جريمة حرب ،لجسد أو الصحةالبروتوكول إذا اقترفت عن عمد أو سببت وفاة أو أذى بالغ با
2

، 0334في عام  95توفي قتيال، و 89نحو  0339الذين قتلوا عام  بلغ عدد الصحافيين وفقا لمنظمة صحفيون بال حدود 

 ...صحافيا 88مقتل فقد شهدت  0350أما سنة  .0355في 89نحو، و 0353 في عام 58و

منشوران على  0350ديسمبر   30منشورين بتاريخ ''حماية الصحفيينلجنة ''و'' مراسلون بال حدود''تقريرين لـ

www.frontlinedefenders.org/ar/node/21287 
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  .538، ص 5484عائشة راتب، بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي اإلسرائيلي، دار النهضة العربية، القاهرة،   1
2

عبد القادر لبقيرات، االحتالل اإلسرائيلي للجوالن في ضوء القانون الدولي، رسالة ماجيستر غير منشورة، جامعة  

 .55، ص 5445- 5440الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، 
يدين اتفاقية الهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة واألشخاص المحامن  00كما ورد تعريف االحتالل في المادة  3

تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش : "كالتالي 5439أكتوبر في  في حالة الحرب البرية

 ."وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها ،العدو

في المناطق المحتلة وحمايتها، أطروحة دكتوراه، محمود إحسان هندي، حماية حقوق السكان المدنيين الدولية المسلحة  4

 .9جامعة دمشق ، ص 
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الطاهر يعقر، حماية المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجستير،  1

 .9، ص0338جامعة البليدة، مارس 
2
  .00محمود إحسان هنمي، المرجع السابق، ص   
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1
مع دراسة خاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق "لدين علي عشماوي، حقوق المدنيين تحت االحتالل الحربي محيي ا  

 . 009، ص 5495، دون طبعة، عالم الكتاب، القاهرة، "اإلنسان في األراضي العربية المحتلة
2

جميع الشعوب سعيا وراء ل" :5488لعام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة الثانية في كما جاء  

أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون 

وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من . االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي

 ."أسباب عيشه الخاصة
3
 .880سابق، ص المرجع الإسماعيل عبد الرحمن،   
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1
وغيره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي  المادة األولى من اتفاقية مناهضة التعذيب  

  .5489و دخلت حيز التنفيذ في  5480في ديسمبر  04/08اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 
2
غلبها خاص أغلب أوروبا وأأجريت خالل الحرب العالمية الثانية آالف التجارب الطبية من قبل ألمانيا التي احتلت   

ألف مارك  03و  05بالعقم والتزاوج والوراثة، مما اضطر حكومة ألمانيا الغربية لدفع تعويضات للضحايا تتراوح بين 

 03حوالي  5484م النازي، ويبلغ مجموع ما دفعته حتى عام لكل شخص تعرض لمثل هذه االختبارات في فترة الحك

 .مليون مارك
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1
 .00محمود إحسان هندي، المرجع السابق، ص   

2
هذه القاعدة التي نصت عليها األعراف الدولية قبل القواعد القانونية ، قيام القوات اإلسرائيلية بمنع  كوكمثال على انتها  

سنة، ومن يسكن في مدينة  05لجمعة إلى المسجد األقصى، فال يدخله إال من تعدى وصول المصلين الفلسطينيين  أيام ا

 .القدس القديمة فقط، وهو ما يشكل خرقا لالتفاقية
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1
جان بكتيه،  القانون اإلنساني وحماية ضحايا الحرب، مدخل في القانون اإلنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام   

 .098ص  ،5444ير محمد شريف بسيوني، األسلحة، دون طبعة ، تحر
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1
 .55السابق، ص  عمحمود حسان هندي، المرج  
2

 :الممتلكات الثقافية، بموجب هذه االتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتيبيقصد   

لفنية منها أو الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو ا( أ)

التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، واألماكن األثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، 

والتحف الفنية والمخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واألثرية، وكذلك المجموعات العلمية 

 .و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها ومجموعات الكتب الهامة

، كالمتاحف "أ"المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة ( ب)

في ( أ)في الفقرة ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة 

 .حالة نزاع مسلح

اسم  والتي يطلق عليها( ب)و( أ)المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين ( ج)

 ".مراكز األبنية التذكارية"
3 
  .55، ص السابقمحمود حسان هندي، المرجع  
4 
  .950إسماعيل عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  
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1
 .955سابق، ص المرجع الإسماعيل عبد الرحمن،   
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1
أن ألمانيا  على  5454من معاهدة الصلح التي تم توقيعها في فرساي سنة  009-005وعلى هذا األساس نصت المواد   

 قواتها نهبتها التي والمحفوظات األوراقو والفنيةتلتزم بتعويض تدميرها لألمالك في أوروبا ورَد جميع اآلثار التاريخية 

 .وبلجيكا فرنسا من
 :على 5488لسنة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن  4المادة  لقد نصت 2

وال يجوز حرمان أحد من حريته إال  .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا .لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه"

يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما  ...لإلجراء المقرر فيهألسباب ينص عليها القانون وطبقا 

 .يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله،  

 .عنه إذا كان االعتقال غير قانونيوتأمر باإلفراج 

  ."لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض 

 tanakaالمحكمة العسكرية الدولية في الشرق األقصى على قضية  فيفقد ورد في تعليق لجنة األمم المتحدة لجرائم الحرب  3

hisakaus :"والتي تشكل  ،ه بعض الضمانات األساسية المعترف بها من قبل كافة األمم المتحضرةإلنكار ،ثبتت التهمة بحق المتهم

 ."أسرى الحرب دون منحهم الحق في المحاكمة  هالعناصر الرئيسية للمحاكمة العادلة، وعن قتل

 .504-509عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  4
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5488

808889

                                                           
 :يلي من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ما 53 ادةمالنصت حيث  1

لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع اآلخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظرًا منصفا وعلنيًا للفصل في "

 ".حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه

ة ـــــالركيزة األساسية في تحديد معايير المحاكم ،لحقوق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي الخاص با 50ادة مال تعتبرو   

 :وذلك كالتالي دولياالعادلة 

 .المساواة لكل إنسان أمام القانون والحق في محاكمة علنية في محاكم مستقلة ومحايدة -5

 .افتراض البراءة في اإلنسان،ما لم يثبت عكس ذلك -0

 .تهم الموجهة إليه مباشرة بعد القبض عليه وبلغة يفهمهاأهمية إبالغ المتهم بال -0

 .توفير المحامي الذي يقوم المتهم باختياره وإعطائه كل المستندات التي تساعده في الدفاع عن نفسه -0

أال يتم اإلخالل بما أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فمن الضروري إجراء التحقيق والمحاكمة بأسرع وقت ممكن على -5

.بحقوق المتهم

 .الحق في االستئناف،حيث يحق لكل من أدين بجريمة أن يطلب مراجعة األدلة من قبل محكمة أو هيئة قضائية عليا -8

 .ال يعاقب المرء على فعل مرتين وال يحاكم مرتين-9

 .ضرورة التأكد من عدم الضغط على المتهم أو تعذيبه أو إكراهه على الشهادة -8
الحاجزة  الدولة تشريعات لم تسمح  ما وحدها، العسكرية المحاكم اختصاص من الحرب أسير محاكمة: "مثال على  84 المادةتنص  2

وال  .بسببها قضائيًا الحرب أسير يالحق التي نفسها المخالفة الحاجزة عن الدولة قوات أفراد من أي بمحاكمة المدنية للمحاكم صراحة

 من عمومًا هيا عل المتعارف األساسية الضمانات هيا ف لم تتوفر إذا نوعها كان أيًا محكمة بواسطة حال بأي الحرب أسير يحاكم

 ...."الدفاع ووسائل له الحقوق تكفل إجراءاتها تكن لم إذا األخص وعلى التحيز، وعدم حيث االستقالل

3
 ."نفسها التهمة أو نفسه الذنب عن واحدة مرة إال الحرب أسير يعاقب ال: " على 86 تنص المادة 

عقوبات  بأية الحاجزة الدولة العسكرية ومحاكم السلطات بواسطة الحرب أسرى على يحكم أن يجوز ال: " على87 وتنص المادة    

أو  محاكم على يتعين العقوبة، تحديد وعند الدولة لهذه  القوات المسلحة أفراد اقترفها إذا ذاتها األفعال عن المقررة العقوبات خالف

واجب  بأي ملزم غير لذلك وهو الحاجزة الدولة رعايا من ليس أن المتهم ممكن، حد أبعد إلى تراعي، أن الحاجزة الدولة سلطات

 ".إرادته عن خارجة لظروف نتيجةإال  سلطتها تحت يقع لم وأنه لها، للوالء
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1
 .83محمود إحسان هندي، المرجع السابق، ص  

المسلحة وأثر ذلك علي المقاومة الفلسطينية بين عامي  خنفر، التمييز بين اإلرهاب والمقاومةنهاد عبد اإلله عبد الحميد  2

 .09، ص0335، مذكرة ماجستير، كلية النجاح الفلسطينية، نابلس، 0335/0330
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1
من المادة الثالثة عشر من  0من االتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسري الحرب، والفقرة  30المادة الرابعة فقرة   

 .االتفاقيتين األولى والثانية، المتعلقتين بمعاملة المرضى والجرحى في الميدان والبحار
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  .04نهاد عبد اإلله، المرجع السابق، ص   

2
، 0المجلة  هاب والقانون الدولي، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات جامعة الزرقاء األهلية،ألدويك موسى جميل، اإلر  

  .500، ص 0335أكتوبر  ،0العدد 
3
احترام " :لسون، حق تقرير المصير من خالل رسالة بعثها إلى الكونغرس األمريكي بأنهيلقد عرف الرئيس األمريكي و  

 ".ا بإراداتهاللطموحات القومية للشعوب في حكم نفسه
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1
  .008،منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص 5480الغنيمي، الوسيط في قانون األمم، طبعة   

2
بن عامر التونسي، أساس المسئولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، الطبعة األولى، منشورات دحلب ،   

  .09ص  ،5445
3
  .08، ص نفسهالمرجع  الغنيمي،  

4
كلية الحقوق،  ،ريعمر عرفات الخواجة، الدولة الفلسطينية المستقلة  في ضوء القانون الدولي العام، أطروحة ماجست  

  .80ص  ،5443 ،الجزائر
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1

يتخذ  أن األمنبمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني، وطلب من مجلس  0095رقم  لقد اعترف القرار 

ي من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، كما دعا إلى إشراك منظمة التحرير الفلسطينية التدابير لتمكين الشعب الفلسطين

، في جميع الجهود والمفاوضات المتعلقة األخرى اإلطرافباعتبارها ممثل ذلك الشعب، على قدم المساواة مع سائر 

بالقوة،  األرضال يجوز اكتساب "نه أى لتعيد التأكيد به عل 5/50/5495في  0050قرار رقم الهما بتبعوا. األوسطبالشرق 

 "....التي احتلت على هذا النحو األراضينه يجب لذلك إعادة جميع أو
2 
  55، ص 5440عمر سعد اهلل، دراسات في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  
3  

  .59عمر سعد اهلل، المرجع السابق، ص
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54395404
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  .88عمر عرفات الخواجة، المرجع السابق، ص  

 1907.  لعام  الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية من اتفاقية الهاي 58إلى المادة  00من المادة  2
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 الخامسةوالذي تنص الفقرة  A/Res/64/ 10رقم القرار المتحدة لألمم العامة الجمعية تبنت ، 2009نوفمبر 5 بتاريخ 

 :يلي ما على منه

 الحرب، زمن في المدنيين األشخاص بحماية الخاصة جنيف اتفاقية لديها المودعة الدولة بصفتها سويسرا، حكومة تتخذ"

 اتخاذ في للنظر الرابعة جنيف اتفاقية على المتعاقدة السامية لألطراف مؤتمر لعقد الالزمة الخطوات ممكن وقت بأسرع

 األولى للمادة وفقًا احترامها وضمان الشرقية، القدس فيها بما المحتلة الفلسطينية األراضي في االتفاقية إلنفاذ إجراءات

 . "ةكالمشتر

 غولدستون، تقرير غزة في الصراع حول الحقائق لتقصي المتحدة األمم بعثة تقرير على بناء التوصية هذه وضع تم وقد  

 اإلنسان حقوق مجلس تبنى وقد المحتلة، الفلسطينية األراضي في اإلنساني والوضع اإلنسان حقوق أوضاع لتدهور ونتيجة

 في ذلك يتضح ماك ملموسة، إجراءات اتخاذ إلى صريحة دعوة القراران هذان ويتضمن. ذلك على بناء التوصية هذه

 ."ةكالمشتر األولى المادة تتضمنها التي الصالحيات إلى واإلشارة" احترام ضمان"و "إلنفاذ إجراءات" عبارات
2

كثيرا ما ال تلتزم الدولة المحتلة بهذه القاعدة األساسية، ومثالها إصدار إسرائيل للقانون األساسي لمدينة القدس لعام  

 .والذي ألحقت هذه المدينة بموجبه بدولة إسرائيل 5483
3
           : كتروني التاليعلى الموقع اإلل( الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، القانون والواقع) محمد شوقي عبد العال،   

http // www . islam – online . net / arabic / politics / 2001 / 07 / article 15  shtml  
4

رغم أن القانون الدولي قد شدد من أن السيادة يجب أال تنتقل إلي الدولة المحتلة نجد أن إسرائيل لم تلتزم بهذه القاعدة   

الصادر  050القرار عن طريق مجلس األمن  ، وعليه تدخلتمتعها بالسلطة التامة علي القدسوباشرت إجراءات تدل على 

واعتبر جميع  ،فشل إسرائيل في االمتثال لقرارات الجمعية العامةنص على الذي  21/5/1968 عن الدولي بتاريخ 

األراضي والممتلكات التي من شانها  اإلجراءات اإلدارية و التشريعية  وجميع األعمال التي قامت بها إسرائيل كمصادرة

إسرائيل لالمتناع الفوري عن القيام بأي عمل أخر من شانه أن يغير  يدعكما  ،أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس

وأكد  مجلس األمن وهنا تدخل   أصدرت إسرائيل قانونا مفاده إلحاق مدينة القدس بإسرائيل 5483وفي عام  .وضع القدس

والذي يتضمن اإلعالن عن القدس عاصمة  ،أن القانون األساسي للقدس 0/8/5483الصادر بتاريخ  098ره رقم في قرا

عتراف بالقانون وعدم اإل ،الدول التي أوفدت بعثات دبلوماسية للقدس إلى سحبها ىإلسرائيل مخالف للقانون الدولي ودع

 . األساسي
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1 
 .508، 505محي الدين علي عشماوي، المرجع السابق، ص  

2 
 .85ص، المرجع السابق، ىسامر أحمد موس

3
 .88، صنفسه، المرجع ىسامر أحمد موس 
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1
 .004-008محي الدين علي عشماوي، المرجع السابق، ص   

2
عبد السالم جعفر علي، قواعد العالقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة اإلسالمية، الطبعة األولى، مكتبة السالم  

 .983، ص 5485العالمية، القاهرة، 
: في الجزائر مثال أصدر االحتالل الفرنسي مجموعة من القوانين ليس الغرض منها إال طمس الشخصية الوطنية، أهمها3

وهو ما تضمنه مشروع الحكومة الفرنسية قراًرا باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر تصدرأ 5408ماي   8في

، ويأتي هذا القانون في سلسلة قوانين سنَّها االحتالل الفرنسي لمحاربة اللغة "موريس فيوليت"لصاحبه " بلوم فيوليت"

صدرت اإلدارة االستعمارية كما أ .مازيغية، وجعل اللغة الوحيدة للبالد هي اللغة الفرنسيةحتى اللغة األ أوالعربية، 
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قانون الحالة المدنية أو قانون األلقاب الذي ينص على استبدال ألقاب الجزائريين الثالثية  1882 مارس  23الفرنسية في

 . ترتبط بالنسبوتعويضها بألقاب ال
1620626

http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1882
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www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101673 
2

 503 
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1

   "االستثنائية الحالة"األزمات، مثل حاالت في المتبع الخاص القانوني النظام على المصطلحات مختلف الدول تطبق قد 

 ."العرفية األحكام "و "الحصار حالة"و " التأهب حالة"و  "الطوارئ حالة"و
2
دون سنة سعيد فهيم خليل، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في الظروف االستثنائية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية،   

  .53مصر، ص نشر، 
3 

في . عن حالة الطوارئ في أنحاء العالم Leandro Despouyللتفاصيل أنظر تقارير المقرر الخاص لألمم المتحدة  

، المتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية 0355فبراير  00المؤرخ في  35-55نشر األمر رقم مثال الجزائر 

مر األالمتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت ب 5440فبراير  8الصادر في  30-40وهو يلغي المرسوم التشريعي رقم 

 .5440في التاسع من فبراير الصادر  00-40رئاسي رقم ال
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 .085ص  ،0335صالح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  1
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 .66سابق ، ص المرجع الرقية عواشرية،  1

 : ولقد حاول الفقهاء وضع تعريف جامع ومانع للنزعات المسلحة غير الدولية، وسنستعرض بعض المحاوالت كاآلتي2 

 :لوصفها بأنها  Pintoلتعريف النزاعات المسلحة غير الدولية ذهب الفقيه       

مدة :  يكون ضروريا طلب األمور التاليةنزاع يتم في إقليم الدولة الواحدة، يتميز بطابع جماعي، وحد أدني من التنظيم وال"     

 ."..النزاع، أو أن سيتولى المتمردون على جزء من اإلقليم وغيرها

يسعى إلى االستيالء على السلطة في الدولة، أو ...هي كل كفاح مسلح ينشب داخل حدود دولة ما" :تعريف محمد بنونه -

 ."...إنشاء دولة جديدة عن طريق االنفصال

تلك العمليات العدائية التي تجري في إطار دولة واحدة، وتوجد عندما يلجأ طرفان " :لدين عامروهي حسب صالح ا -

متضادان إلى السالح داخل الدولة، بغرض الوصول إلى السلطة فيها، أو عندما تقوم نسبة كبيرة من المواطنين في الدولة 

 . "بحمل السالح ضد الحكومة الشرعية
 .50السابق، صرقية عواشرية، المرجع  3
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 : لقد نصت المادة الثالثة المشتركة على 1

في حالة القيام اشتباك مسلح ليست له صفة دولية، في أراضي أحد األطراف السامين المتعاقدين، يتعين على كل "     -

  :طرف في النزاع أن يطبق كحد أدني األحكام التالية

األشخاص الذين ليس لهم دور ايجابي في األعمال العدائية، بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين سلموا سالحهم أو  -

سبب آخر، يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أن  أيابعدوا عن القتال بسبب المرضى أو الجرح أو األسر أو 

 .الثروة  أو ما شابه ذلك، تأثير سلبي على هذه المعاملة يكون العنصر أو اللون أو الجنس أو النسب أو
مكان بالنسبة لألشخاص المذكورين  أيوقت وفي  أيولهذا الغرض تعتبر األعمال التالية محظورة، وتبقى معتبرة كذلك، في   

 :أعاله

 .والمعاملة القاسية والتعذيبأعمال العنف ضد الحياة وحرمه الجسد، وعلى األخص القتل بكل أنواعه، وبتر األعضاء  
 . أخذ الرهائن 
 .االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى األخص التحقير والمعاملة المزرية 
 . إصدار األحكام وتنفيذ عقوبات دون محاكمة سابقة، أمام محكمة مشكلة بصفة قانونية تكفل جميع الضمانات القضائية 
 . يجمع الجرحى ويعتني بهم 

 .ة إنسانية محايدة كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن تقدم خدماتها ألطراف النزاعويجوز لهيئ     

 ".وليس في تطبيق األحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني ألطراف النزاع    
2
 .580رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   
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  .83فريتس كالسهوفن والزابيت تسغفلد، المرجع السابق، ص   

2
  .580رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   
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 . 580رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   

2
  .003حازم محمد عتلم، المرجع السابق، ص   
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1
  .584رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  
2

إال أن لقد بدأت موجة االضطرابات الداخلية في تونس ومصر وانتقلت لدول أخرى كليبيا واليمن، سوريا والبحرين  

مجلس األمن لم يتدخل إال عندما انتهكت حقوق اإلنسان بشكل كبير وسافر فلم يصدر قرارات إال بخصوص ليبيا واليمن 

 .وسوريا
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1

المسالمين، وانتشار  قمع المتظاهرين ذلك في بما اإلنسان لحقوق وممنهجة جسيمة بعد ارتكاب النظام الليبي انتهاكات 

 على مستقلة دولية لجنة إيفاد والمتضمن 0355لسنة  1970رقم حاالت العنف ضد المدنيين أصدر مجلس األمن القرار 

 وقوع وظروف حقائق على للوقوف ذلك، واإلنسان لحقوق الدولي القانون انتهاكات جميع في للتحقيق، االستعجال وجه

 .فيها الضالعين هوية وتحديد ةالمرتكب والجرائم االنتهاكات تلك

 S/RES/1970 (2011)نص القرار كامال كاملة أنظر الوثيقة  ىلإلضطالع عل 
2

 األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب  فيه األمن تصرف مجلسوالذي المتعلق بليبيا و 0355لسنة  1970رقم القرار  

 باإلرساء طالبحيث  الدوليين، واألمن للسلم ديداته تشكل الليبية العربية الجماهيرية في الحالة أنبعد أن قرر  المتحدة

بكل  حقهم في المرتكبة ولالعتداءات المدنيين على الهجمات ولجميع للعنف التام اءنهواإل النار إطالق لوقف الفوري

 ...المدنيين حماية على المساعدة أجل من لليبيا الجوي اللمجا فياألشكال بما في ذلك حظر الطيران 

 .S/RES/1973 (2011)نص القرار كامال أنظر الوثيقة  ىلإلضطالع عل  
3
  .555فريتس كالسهوفن واليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص   
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1
 : ومن باب المخالفة تستثنى الفئات التالية من الحماية التي أقرها البروتوكول اإلضافي الثاني 

 . ضحايا النزاعات المسلحة الدولية .5

 .الدول المحتلة وحركات التحرير الوطنيةضحايا  .0

 (حيث يكون فيها العنف أقل مقارنة بالحروب األهلية. ) المدنيين في االضطرابات وحاالت التوتر الداخلية .0

 .المدنيين في الحروب األهلية غير المستوفاة للعناصر الثالث التي حددتها المادة على سبيل الحصر .0

 .أن الدولة ليست طرفا في النزاع أيي الدولة الواحدة بين الطرفين متمردين، المدنيين في النزاعات القائمة ف .5

األشخاص الذين ال يشاركون مشاركة فعلية في النزاع، وهو  أيوأخيرا، فإن المستفيدين من الحماية هم فقط المدنيين  

 .نفس الشرط الذي نظمته المادة الثالثة المشتركة
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1
  .058رقية عواشرية، المرجع السابق، ص   
 الذين المدرسة سن في هم ممن طفل 000،400أكثر من  حاليًا المدرسة إلى يذهب الكونغو الديمقراطية في جمهورية 2

 مستوى ارتفاع إلى السابقة، مناطق النزاع في القتال تجدد إلى باإلضافة السالم، عملية انهيار أدى وقد .ديارهم من ُشِردوا

 أكثر والجماعات المتمردة المسلحة القوات ارتكبت وقد والنساء، األطفال ضد على الجنس القائم والعنف الجنسي العنف

 .سنة 18 عن الكونغو  أعمارهن شرق في عنها المبلغ االغتصاب عمليات نصف من
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 المتحدة األمم لمنظمة الطوارئ، محفوظةبعنوان الشراكة من أجل األطفال في حاالت 2010  لعام اإلنساني العمل تقرير

 http://www.unicef.org/arabic/har2010: ، منشور على الموقع09، ص 2010، فبراير)اليونيسف( للطفولة

 المجتمعية، شبكات الحماية خالل من واالجتماعي النفسي الدعم والمراهقين من األطفال250.000 قرابة  يتلقى السودان، شمالفي  1

 في 60 عن يقل ال ما وسيتمكن .اإلدماج إعادة خدمات على المسلحة الجماعات أو من القوات عنهم اإلفراج تم طفل 700 ويحصل

 وجميع جنوب السودان في بالنزاع المتأثرين من طفل5000 و واليتامى المصحوبين، وغير ذويهم عن المنفصلين من األطفال المائة

 المقدمة الخدمات ذلك في بما واالجتماعي، الدعم النفسي على الحصول من ،السودان لتحرير يالشعب الجيش من عنهم المفرج األطفال

 .27، الموقع السابق، ص2010لعام اإلنساني العمل تقرير .الجنسي االعتداء من للناجين
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  .005ة عواشرية، المرجع السابق، ص يرق  
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 ". بقلب البروتوكول"لقد وصفت الوفود المشاركة في إعداد البروتوكول هذه المادة   
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1
 www.ebnmaryam.com/vb/t25694.html. 

2
 www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/women-raped-during-bosnia-and-

herzegovina-conflict-still-waiting-justice- 
3

 القومية، القيادة ، مطبوعات(2 )جارية  أحداث القومية، سلسلة األبحاث الوطنية، هيئة الصومال وأفاق المصالحة 

 .50ص ،2009سوريا، أيار

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-04&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-04&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-04&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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1
 www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbSomal. 

 .المنشورة في الموقع الرسمي لألمم المتحدة S/RES/794 (1992)نص القرار كامال أنظر الوثيقة  nلإلضطالع عل  2
3 http://daaha.maktoobblog.com/804706/يالثان-الجزء-الصومال-في-الدولي-التدخل.    
4

 2093والقرار ، 0350الصادران في  2077والقرار  2073ات التي صدرت بهذا الخصوص القرارومن بين القرار 

 .0350الصادر في 
5

الرغم من أن بعض الفقه يري عدم جدوى إيجاد تعريف لإلرهاب معللين موقفهم بأن التوصل لتعريف ال يحقق  ىعل 

الدول  تتقدما في دراسة المشكلة، إال أن جانبا أكبر من الفقه حاول إيجاد مفهوم لإلرهاب متحدين بذلك إيديولوجيا

 :وسياساتها ومن بين هؤالء، شدت انتباهنا التعريفات التالية

 ".هو العمل اإلجرامي المصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقيق هدف أو غرض معين" :تعريف سوتيل -

يؤدي كل جريمة أو جناية، سياسية أو اجتماعية، ( :"أستاذ قانون جنائي في جامعة مدريد) تعريف الدكتور سالدانا -

 ."ارتكابها أو اإلعالن عنها إلي إحداث ذعر عام يخلق بطبيعته خطرا عاما 

http://daaha.maktoobblog.com/804706
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54090335

                                                                                                                                                                                   

عملية رعب تتألف من ثالثة عناصر، أوال فعل العنف أو التهديد باستخدامه، ثانيا ردة " :كما عرف والتر اإلرهاب بأنه -

حتملة، وأخيرا التأثيرات التي الفعل العاطفية الناجمة عن أقصي درجات الخوف الذي أصاب الضحايا أو الضحية الم

 ".تصيب المجتمع بسبب العنف أو التهديد باستخدامه

 58إلي  50وأخيرا نشير إلي  تعريف األستاذ بسيوني الذي أخذت به لجنة الخبراء اإلقليمين في اجتماعها في فيينا من  -

حداث عنف مرعب داخل شريحة إستراتيجية عنف مجرم دوليا تحفزها بواعث عقائدية، وتتوخي أ" :وهو 5488مارس 

خاصة من مجتمع معين، لتحقيق الوصول إلى السلطة للقيام بدعاية لمطلب، بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف 

                                               ".يعملون من أجل أنفسهم أو بالنيابة عن الدولة

  ، أكاديميةالندوة العلمية للتشريعات العربية لمكافحة اإلرهابناصر عقيل المريخي، اإلرهاب ضمن  للمزيد أنظر  
 .50-50 ، ص5444 نايف،

1
  .80ص  ،المرجع السابق تامر إبراهيم الجهماني،  

2
عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم القانوني لجرائم اإلرهاب الداخلي والدولي، الطبعة األولى، منشورات حلب   

 .585ص، 0338الحقوقية، 
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1
، 0330سامي جاد عبد الرحمان واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة المعارف، اإلسكندرية،   

  .008ص 
2
تزايد أعمال االختطاف الطائرات واحتجاز ركابها والتهديد بهم للضغط لنتيجة " متتاليتين"يتين دوليتين لقد أبرمت اتفاق  

 .جل تحقيق اإلرهابيين مطالبهمأعلى الحكومات من 
3
واحدة، كما ال تسري على الدولة الخذ الرهائن التي تتم بكل عناصرها داخل إقليم أال تطبق هذه االتفاقية على جريمة   

 .خذ الرهائن زمن النزاعات المسلحةألة أمس
4
عالقة لالتفاقية باإلرهاب، إال أن الغرض منها هو منع استخدام األسلحة النووية بصفة غير شرعية  توجد ال هقد يبدو أن  

 ( مبدأ التسليم أو المحاكمة. )وتأسيس اختصاص قضائي لتأمين محاكمة المتهم في حال رفض تسليمه
5
ت أو أشغال متصلة بصورة دائمة بالبحر تهدف إلى استخراج آجزر صناعية، منش" :ت بأنهاآهذه المنشتعرف االتفاقية   

وعليه تجرم االتفاقية االستيالء عليها، أو تخريبها أو تفجيرها، أو القيام ، "خرأأهداف اقتصادية  أيالموارد البحرية، أو 

 .بأي عمل من أعمال العنف داخلها
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0339 

552001

50900335
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1
 .595-590نقوزي، المرجع السابق، ص عبد القادر زهير ال  

، بالدول األعضاء تنفيذ عدد من التدابير 2001الذي أتخذ باإلجماع في سبتمبر و (0335) 5090القرار  ىكما دع 2

 :خطوات من أجل اتخاذالرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي لألنشطة اإلرهابية، ومن بينها 

 .اإلرهابتجريم تمويل  

 .القيام بدون تأخير بتجميد أي أموال ألشخاص يشاركون في أعمال اإلرهاب 

 .منع الجماعات اإلرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي 

 .عدم توفير المالذ اآلمن، أو الدعم أو المساندة لإلرهابيين 

 .تمارس أعماال إرهابية أو تخطط لهاتبــادل المعلومــات مــع الحكومات األخرى عن أية جماعة  

المشتركين فيها وتسليمهم  واعتقال، واكتشافهاالتعاون مع الحكومات األخرى في التحقيق في تلك األعمال اإلرهابية  

 .وتقديمهم للعدالة

 .تجريم مساعدة اإلرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة 

، في أقرب وقت ممكن، إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تكافح االنضمامعو القرار أيضا الدول إلى ويد    

 .اإلرهاب
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1
 .500، المرجع السابق، ص الجهماني تامر إبراهيم  
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1 

 .0330الصادرة في  1455  -1465  -1516: ومن أهمها القرارات
2
 .المنشورة في الموقع الرسمي لألمم المتحدة S/RES/ 1456 (2003)نص القرار كامال أنظر الوثيقة  ىلإلضطالع عل 
3

 0350في منتصف أبريل في الواليات المتحدة األمريكية االعتداء على ماراتون بوسطن خر األعمال االرهابية، آومن  

كان كبيرًا على كل الشعب األمريكي،  هذه العملية إال أن وقع آخر 080عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة والذي أسفر 

 .0335سبتمبر  55والذي أصيب بحالة من الرعب والخوف من احتمال وقوع تفجيرات أخرى، كتفجيرات 
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  .0صفوت غطاس، المرجع السابق، ص   

2
 .58، ص نفسهالمرجع  ،صفوت غطاس  
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 .50حسن عزيز الحلو، المرجع السابق، ص
2
 . 48عباس عبود عباس، المرجع السابق، ص كادين روديه، ترجمة  
3
 .05، ص5440، بيروت، ىمحمد عزيز شكري، اإلرهاب الدولي، طبعة أول 



 بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانحماية األفراد أثناء الالسلم  الباب األول

 

102 
 

 5480

5484

 54955490

 5490

2

 5490

 005448

                                                           
1

هانز بيتر غاسر، خطر األعمال اإلرهابية في القانون الدولي اإلنساني، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، دار  

 .099-098، ص 0333المستقبل العربي، 

 .099هانز بيتر غاسر، المرجع السابق، ص 2
3

 .5448أنظر االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لسنة  
4
 .85حسن عزيز الحلو، المرجع السابق، ص  
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سبيع غزال، اإلرهاب الدولي بين إشكالية تحديد المفهوم والتناول الدولي للظاهرة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،  

 .05، ص 0335البليدة،  دحلب،جامعة سعد 
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  .030عبد القادر زهير النقوزي، المرجع السابق، ص   

2
  .030عبد القادر زهير النقوزي،المرجع السابق، ص   
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 .0338-30-08الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  A/RES/60/158الوثيقة رقم  
2
 .A/RES/60/288: الرجوع للوثيقة 0338سبتمبر  8نص القرار الذي اتخذته الجمعية العامة يوم لالضطالع على  

 : على 0338الصادر في سنة  147على سبيل المثال نص قرار الجمعية العامة رقم  3

 الدولية القانونية اتهالتزاما مع متسقا الدولي، القانون يقتضي كما المحلي، انهقانو يكون أن بعد، ذلك فعلت قد تكن لم إن الدول تضمن" 

 :يلي ما طريق عن وذلك

 القانونية نظمها في المعايير هذه تنفيذ أو المحلية قوانينها في الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان وققلح الدولي القانون معايير إدماج -أ

 .المحلية

 .العدالة إلى والسريع والفعال يهنزال الوصول أخرى تضمن مناسبة تدابير واتخاذ وفعالة مناسبة وإدارية تشريعية إجراءات اعتماد -ب

 .أدناه محدد هو حسبما الجبر ذلك في بما ومالئمة، وسريعة وفعالة مناسبة انتصاف سبل إتاحة -ج

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/288&Lang=A
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 .الدولية اتهالتزاما تقتضيه الذي الحماية مستوى نفس األقل على للضحايا المحلية قوانينها توفر أن ضمان -د

1
 la loi 86-1020 du 9 septembre 1986 

Les victimes d’actes de terrorisme  sont indemnisées par le Fonds de Garantie : 

 Le Fonds de Garantie indemnise intégralement tous les préjudices subis par les 

victimes, indépendamment de la procédure pénale 

 Le Fonds de Garantie est un organisme public autonome qui définit les règles 

d’indemnisation 

 Il est dirigé par un Conseil d’administration composé d’un président, de quatre 

représentants de ministères (Finances, Justice, Affaires sociales, de l’Intérieur), d’un 

professionnel des assurances et de trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour 

les victimes. 
لسنة  03لية الدولة عن األضرار الحربية واإلرهابية في العراق، دراسة في القانون رقم ؤوسي، أساس مسيحنان محمد الق  2

  .8، بحث منشور في الجامعة المستنصرية، العراق، ص 0334

  .66-7سي، المرجع السابق، ص يحنان محمد الق  3
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4409505444
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1

يتعلق بمنح تعويضات لصالح ، و5444فبراير  59مؤرخة في ال 4الجريدة الرسمية عدد المرسوم الصادر في   

األشخاص الطبيعيين ضحايا األضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار 

 .حقوقالمكافحة اإلرهاب، وكذا لصالح ذوي 
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 01-06  27   2006 
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لم يكن يستفيد من التعويض قبل صدور القانون، إال موظفي الدولة من عسكريين وشرطة وموظفي وزارة الدفاع   1

  .35-40والمديرية العامة لألمن الوطني وذلك طبقا للمرسوم التشريعي 
2

في التعويض  يخّول حكم التصريح بوفاة ضحية المأساة الوطنية الحّق لذوي حقوقه: "من المرسوم على 0تنص المادة  

 ."في مفهوم هذا المرسوم

يستفيد ذوو حقوق ضحية المأساة الوطنية، حسب وضعيتهم والشروط المبّينة في هذا المرسوم، من " :على 8 لماّدةوتنص ا

 :تعويض حسب أحد األشكال اآلتية

 .خدمـة معـاش- 

 .معاش شهري- 

 .رأسمال إجمالي- 

 ."رأسمال وحيد- 

3
عبد الرحمن خلفي، مدى مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، العدد   

  .000ص ، 0355السابع واألربعون، يوليو 
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1
ديسمبر  53األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، الدورة التاسعة عشر، والصادر في  ةأنظر التقرير السنوي لمفوضي  

 .53ص  ،0355
، ص 0330-0330، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائري الدستور في تطبيقاتها و االستثنائية الظروف نجاة، حالة تميمي 2

80. 

3 
المقررة الخاصة المعنية بآثار التطورات األخيرة المتعلقة بحاالت الحصار أو  "نيكول كيستيو "أدرجتوفي هذا السياق، 

أن القانون الذي ينص على قانون الطوارئ : وهي 5480الطوارئ على حقوق اإلنسان، ثالثة شروط في دراستها عام 

ن تكون حالة الطوارئ مصممة يجب أن يكون قد تم سّنه قبل تاريخ األزمة، وأن تكون هناك آليات رقابة سابقة والحقة، وأ

اشترطت كذلك أن تعلن حالة الطوارئ على المأل، وأنه يجب أن تكون ردا على التهديد االستثنائي الذي يهدد . لتكون مؤقتة

وجود األمة، وأن التدابير الطارئة يجب أن يكون متناسبا مع مقتضيات الحالة، ويجب على هذه التدابير أال تمّيز ضد 

 .، وأن هناك بعض الحقوق التي ال يمكن أن يعّلق تنفيذها حتى في ظل حالة الطوارئمجموعة معينة

المعروفة  التطورات األخيرة المتعلقة بالحاالتدراسة عن اآلثار المترتبة على حقوق اإلنسان في  نيكول كيستيو،   

 .5480لسنة  E/CN.4/Sub.2/1982/15  الوثيقة  ،بحاالت الحصار أو الطوارئ

http://www1.umn.edu/humanrts/Implications%20for%20human%20rights%20siege%20or%20emergency_Questiaux.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/Implications%20for%20human%20rights%20siege%20or%20emergency_Questiaux.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/Implications%20for%20human%20rights%20siege%20or%20emergency_Questiaux.pdf
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المؤرخ في ( 05-د)ألف  0033لألمم المتحدة  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

 .04، وفقا ألحكام المادة 5498مارس  00: تاريخ بدء النفاذ 5488ديسمبر 58
2
 .5453نوفمبر  0روما في في   تاعتمد 
3
 .00/55/5484سان خوسيه في في   تاعتمد 
4 
 .58سعيد فهيم خليل، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في الظروف االستثنائية، المرجع السابق، ص  
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1
  .تشر لهذا القيد صراحة بل نفهمه ضمنيا، من خالل المواد ات األخرى والمتعلقة بحقوق اإلنسان، لميحيث أن االتفاق  

2
  .54سعيد فهيم خليل، المرجع السابق، ص   
3
  .535كمال شهاب، المرجع السابق، ص  

4
 .80  ، المرجع السابق، صنجاة تميمي 
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1

قد و. 5485وفي  5458و 5455في  :ثالث مرات خالل فترة الحرب الجزائريةأعلنت فرنسا حالة الطوارئ في الجزائر  

بأن على الذي يقضي مرسوم يسمح بها، منتهكة بذلك شرط كيستيو  إصدارور حالة الطوارئ ف 5455أعلنت الدولة عام 

مدد الجنرال شارل ديغول حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى دون الحصول  5485يسبق األزمة، وفي عام  أنالقانون 

بعد سنة من انتهاء  5480في سنة  5485انتهت حالة طوارئ الـوقد . ية كما يقتضي القانونعلى موافقة الجمعية الوطن

 .الحرب مع الجزائر
2
  .533، صنفسهالمرجع  ،كمال شهاب 

ص  ، 1979طبعة النهضة، دار القاهرة، القانوني، التنظيم على وانعكاساتها العامة الحريات نسبية الشرقاوي، سعاد 3

555 -  .167 
4

 .أعضاء مجلس األمة (0/0) تتم المصادقة على القانون العضوي، باألغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثالثة أرباعحيث  

 .يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره
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االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر  يقرر رئيس الجمهورية الحالة": من الدستور الجزائري على 40المادة تنص  

 .داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابها

وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس األمة والمجلس الدستوري، 

 .واالستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء

تخول الحالة االستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقالل األمة   

 .والمؤسسات الدستورية في الجمهورية

 .ويجتمع البرلمان وجوبا

 ."تنتهي الحالة االستثنائية، حسب األشكال واإلجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعالنها

يمكن رئيس الجمهورية أن يشّرع بأوامر في الحالة االستثنائية : "من الدستور على 500تنص الفقرة الثانية من المادة  2

 . "من الدستور 40المذكورة في المادة 
3
  .80سعيد فهيم خليل، المرجع السابق، ص  
4

على كل دولة طرف في هذه االتفاقية، والتي : "...من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 0وعليه، نصت المادة  

تستعمل حقها في التحلل من التزاماتها، أن تبلغ فورا الدول األخرى األطراف عن طريق السكرتير العام لألمم المتحدة 

كما تلتزم وبالطريقة ذاتها بإبالغ ذات الدول، بتاريخ إنهائها . فعتها لذلكبالنصوص التي تحللت منها، وباألسباب التي د

 .ولقد جاء مضمون هذا النص متضمنا في االتفاقيات السباق اإلشارة إليها". لذلك التحلل
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1

وقواعد  محمد مصطفى يونس، حقوق اإلنسان في حاالت الطوارئ، دراسة فقهية وتطبيقية معاصرة في ضوء مبادئ 

  .890ص ، 5448النهضة العربية، القاهرة،  دارون الدولي العام، القان
 :يلي ما على والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 0 المادة من 5 الفقرة تنص 2

 أن العهد هذا في األطراف للدول يجوز رسميا، قيامها والمعلن األمة، حياة تتهدد التي االستثنائية الطوارئ حاالت في  "

 عدم شريطة العهد، هذا بمقتضى عليها المترتبة بااللتزامات ال تتقيد تدابير الوضع، يتطلبها التي الحدود أضيق في تتخذ

 مبرره تمييز يكون على انطوائها وعدم الدولي القانون بمقتضى عليها المترتبة األخرى التدابير لاللتزامات هذه منافاة

 ".األصل االجتماعي أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون أو العرق هو الوحيد
3
 .880محمد مصطفي يونس، المرجع السابق، ص    
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في قضية مرفوعة ضد  5440ماي  08وفي هذا السياق أصدرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حكما بتاريخ   1

 السلطات الوطنية بحكم اتصالها المباشرتكون ": اجاء في حيثياته Mc.Bride end Branningالمملكة المتحدة من 

والدائم مع الحقائق الراهنة الملحة، أكثر قدرة من القاضي الدولي على الفصل في توافر الخطر العام الذي يهدد األمة، 

   ".وطبيعة ومدى المخالفات الضرورية لمواجهته

 .بستراسبورغ  5440ماي  08، في نسانالمحكمة األوروبية لحقوق اإل، وثيقة صادرة عن 14554/89القضية رقم   
2

تم  0353، وال يزال ساري العمل به، وفي ماي "اغتيال محمد أنور السادات"بعد  حالة الطوارئ في مصر  تم إعالن 

وأظهرت المادة الثانية من قانون الطوارئ أن القانون سيستهدف اإلرهابيين  .0350تمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 

قرارا أصدر مجلس الوزراء ، أما في سوريا فقد وتجار المخدرات فقط لحين صدور قانون خاص بمكافحة اإلرهاب

ثر إسنة على  08تم رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ   22/12/1962تاريخ  55لمرسوم التشريعي رقم ل بإعالنه وفقا

أعلن عن رفع . د مدة لنهاية العمل بهوذلك دون تحدي 5440فبراير سنة   9في الجزائر أعلنت في .االحتجاجات السورية

 .0355فبراير 00حالة الطوارئ من طرف الرئيس بوتفليقة بتاريخ 
3 
  .535سعيد فهيم خليل، المرجع السابق، ص  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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1
 :5493لسنة   Barcelona Tractionوفي هذا السياق جاء في الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية  

 أيهناك من بين حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا ، طائفة من الحقوق األساسية، على درجة كبيرة من السمو واألهمية، "

 ". انتهاك يرتكب ضدها من دولة من الدول، من شأنه أن يحرك إدانة المجتمع الدولي كله 

  Compagnie  De  Lumière et d'électricité, Limitée, deuxième phase, C.I.J. Recueil 1970,       

p 32.                                    

، 5440، منشورات األمم المتحدة، 5445-5408موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية   

 .530ص 
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  .550سعيد فهيم خليل، المرجع السابق، ص  
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 إلى اإلنسان لحقوق األمريكية البلدان محكمة خلصت 5444ماي  03، في ( البيرو)وآخرين  بتروزي كستيلو قضية وفي 1

 الرأس أو مكمم العينين معصوب"وهو المحكمة أمام ومثوله يوما، 09و 00 لمدة انفراديا حبسا المعني الشخص أن حبس

 كما أشارت. االتفاقية األوروبية من 0للمادة  انتهاكا ذاته في يمثل بالقيود، اليدين مقيد أو بالقيود ومكبل الرأس ومكبل مكمم

 تضر إنسانية وغير عقوبة قاسية ذاته حد في االتصاالت من والحرمان طويلة لمدة العزل" :بأن مرافعتها في المحكمة

 ."كإنسان المتأصلة كرامته أن تحترم في محتجز أي لحق انتهاكا وتشكل للشخص والبدنية النفسية بالسالمة



 بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانحماية األفراد أثناء الالسلم  الباب األول

 

119 
 

 

            

         : 

-              . 

-                 

     . 

-              

         .
 

       14  15      

10   11         

-        

-           

-           

-               

 

-                   

        

                                                                                                                                                                                   

 Les Avocats au Service des Avocats: LE PROCES EQUITABLE  PENDANT LE PROCES. CRIS 

2008  165-110 Europe Aid/126412/C/ACT/Multi FICHE N°19.   

1
دراسة مقارنة بين أحكام القانون  –حمد محمد المنشاوي، حماية حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائية أعبد المجيد   

 .003ص   الدولي والشريعة اإلسالمية، بحث للحصول على الدكتوراه، جامعة القاهرة، غير منشور،
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 .583سعيد فهيم خليل، المرجع السابق، ص   

2
 .5480جويلية  05الصادرة في   E.CN.4/SUB.2/1982/15الوثيقة رقم    

3
 .050بق، ص محمد مصطفى يونس، المرجع السا  
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 .038سعيد فهيم خليل، المرجع السابق، ص   

2
 .005عبد المجيد أحمد محمد المنشاوي، المرجع السابق، ص   
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 .005-003سعيد فهيم خليل، المرجع السابق، ص   
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1
نموذجا، محكمة الجنايات الدولية  –مداخل اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان  :مداخلة بعنوان، عبد الرحمن بن عمر 

 .0339مارس  04مشورة على االنترنيت بتاريخ 
2
بطاهر بوجالل، دليل آليات المنظومة األممية لحماية حقوق اإلنسان، طبعة أولى، المعهد العربي لحقوق اإلنسان،   

 .53، ص 0330تونس، 
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 .544عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  

 
2

 00أصبح نافذًا في الذي و، في سان فرانسيسكو 5405 جويلية 08الموقع في دة ميثاق األمم المتحالمادة السابعة من  

                                                         .5405أكتوبر 
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لقد انتهت مهمة المجلس تقريبا، نتيجة تحقيق الهدف منه، حيث حصلت أغلبية األقاليم غير مستقلة على استقاللها، فما  

 . إقليما غير مستقل على استقالله 54حصل  5443و 5483بين سنة 
2
  . A/RES/244رقم  المتحدة  وثيقة األمم الصادر في  ،5488لعام ( 0000)الجمعية العامة قرار     
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 .5300سابق، ص المرجع الصالح الدين عامر،    

2
 .035-030سابق، ص المرجع العصام عبد الفتاح مطر،   

3
Targum Fombeno, Henri Joël, « Réflexions sur la question des refugiés en  Afrique » revue 

trimestrielle des droits de l’homme, n° 57, janvier 2004, p258. 

   
0
 Schny der felix, les aspects actuels des problèmes des refugies, recueil des cours de 

l’académie internationale de Lahey, vol 82, 1965 p 164.  
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1

 . A/RES/2443 رقم المتحدة  وثيقة األمم الصادر في ، 5488لعام الجمعية العامة قرار 
 الفلسطينية في األرض اإلنسان حقوق حالة تدهورت التي قدمتها اللجنة لألمم المتحدة،للمعلومات والتقارير  ووفقا 2

 إلى تشير مفصلة ومعلومات إفادات كما تلقت اللجنة. اإلسرائيلية العسكرية التوغل عمليات إثر شديدا تدهورا المحتلة

 وقد تجلت بوضوح باالحتالل، المشمولة الفترة خالل الفلسطينيون المواطنون وطأتها تحت التي يرزح المأساوية الظروف

 مقرونا إليه الذي انحدر المفزع التدهور التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ومدى واالقتصادية اإلنسانية للحالة قاتمة صورة

 ...لحقوق اإلنسان الجسيمة االنتهاكات من الفلسطينيين المدنيين السكان بمعاناة

، 0355لسنة  A/66/ 370، القرار0335لسنة A/56/ 428 ، والقرار 0330لسنة  A/57/ 207: ومثالها التقارير     

 .الصادرة عن األمم المتحدة 0350لسنة   A/67/424 القرار
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1
 .055، ص 5444محمد البشير، قانون حقوق اإلنسان، دار الفكر العربي، طبعة  شافعيال  

  
2

تتخذ   هقرارات ،تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات ،عضوا 50يتكون المجلس االقتصادي واالجتماعي من  

 .بغالبية األصوات الحاضرين
3

، الوثيقة رقم لمجلس االقتصادي واالجتماعيالداخلي للالضطالع على كل اختصاصات المجلس، إرجع للنظام  

E/5715/Rev.2  5440متحدة، نيويورك، الصادرة عن األمم ال. 
4
ينشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي لجانًا للشئون االقتصادية واالجتماعية لتعزيز حقوق  " :على 88المادة تنص   

 ".ها لتأدية وظيفتهاإلنسان كما ينشأ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إلي
5
 0333 ي، ويحضر االجتماع مندوبجنيفعضوا الممثلين حسب التوزيع الجغرافي في  50تجمع اللجنة المؤلفة من   

 .باإلضافة لحضور دول مالحظة ومنظمات حقوقية دولية غير حكومية ،دولة من دول األعضاء
6
 .05، صنفسهالمرجع  بطاهر بوجالل،  
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 .055عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص   

2
 .08بطاهر بوجالل، المرجع السابق، ص  

3
 .050عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص   
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 :الوثيقة رقم 60/251بموجب القرار  0338مارس  55في  المجلس الجمعية العامة لألمم المتحدة أنشأت  

A/RES/60/ 251. 
2
ة، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق محمد أمين الميداني، ترجمات في الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، طبعة ثانية معدل  

 .80، ص0335اإلنسان، تعز اليمن، 
3

 .من الميثاق 40المادة  

http://www.un.org/ga/61/
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/251&Lang=A


 بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانحماية األفراد أثناء الالسلم  الباب األول

 

131 
 

48

0485

                                                                                                                                                                                   
1

 .من النظام األساسي للمحكمة 00المادة  
2
ألي من الجمعية العامة أو مجلس األمن أن يطلب إلى محكمة : "على ما يلي 48حيث تنص الفقرة األولي من المادة   

 ".أي مسألة قانونيةالعدل الدولية إفتاءه في 
3

سامي شلهب، دور محكمة العدل الدولية في ترسيخ قواعد القانون الدولي اإلنساني، منشور في كتاب القانون الدولي  

 .08 ص   ،0335ي الحقوقية، بيروت، الطبعة األولى، باإلنساني آفاق وتحديات، الجزء الثالث، منشورات الحل
حول قضية قانونية الجدار الفاصل الذي تقوم إسرائيل " استشاريًا رأيا" العدل الدولية، نشرت محكمة 09/07/8002بتاريخ  4

تجدر اإلشارة ، و03/68/8003المتحدة بتاريخ  تم تقديم هذا الرأي من قبل المحكمة تلبية لطلب الجمعية العامة لألمم وقد ،بإقامته

، وفيما يتعلق وجود صالحية للمحكمة للبحث في هذه القضية إلى أن إسرائيل قد رفضت التعاون مع هذا اإلجراء بدعوى عدم

المحكمة بصورة جازمة بخالف رأي إسرائيل، أن  فقد حددت ،الفاصل على ضوء القانون الدولي لحقوق اإلنسان بقانونية الجدار

 . األراضي المحتلة هذا القانون يسري بأكمله على

: الحقوق المقننة في االتفاقيات والمواثيق التي وقعت إسرائيل عليها يمس مختلفمحكمة العدل الدولية أن الجدار الفاصل  أتور   

من الميثاق الدولي  67 -و 68البنود  حرية الحركة، الحق في عدم التدخل في خصوصية البيت والعائلة، والمقننة في الحق في

البنود  ، الحق في الصحة والتعليم، وهي مقننة فيفي العمل، الحق في مستوى حياة الئق بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، الحق

جاء في االستنتاجات الخاصة أخيرا و .االجتماعية والحضارية من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية، 63 -و 68، 66، 1

إقامتها في  ل التي تمتالتوقف عن إقامة الجدار الفاصل، وتفكيك أجزاء الجدار الفاص بالرأي االستشاري أنه يتوجب على إسرائيل

كذلك ناشدت . وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا جراء ذلك الضفة الغربية، وإلغاء األوامر التي تم إصدارها بخصوص إقامته

نشأ في أعقاب إقامة الجدار  المجتمع الدولي باالمتناع عن المساعدة في استمرار الوضع غير القانوني الذي محكمة العدل الدولية

 .الخروقات اإلسرائيلية وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة صل، واتخاذ الوسائل القانونية من أجل إيقافالفا

، 0334، منشورات األمم المتحدة، 0338-0330موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 

 .88-89ص 
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5448

                                                           
1

، 5448، منشورات األمم المتحدة، 5448-5440موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  

 .559ص 
2
جويلية  38في ضوء الرأي االستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية في م عتلم، مشروعية األسلحة النووية حاز  

 .054لمرجع السابق ، المرجع السابق، ص ، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، ا5448
3
 :مقال منشور في الموقع التالي"مجزرة سبرينتسا القضائية، "سيس كاأنطونيو   

 www.proget-syndicate.org/dommentary/cassesel/arabic 
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080339

Antonio Cassis

 

                                                           
1
 .498السابق، ص  صالح الدين عامر، المرجع  

 :(مع تحديد تاريخ نهاية مدة العضوية): همالجمعية العامة لمدة سنتين هم في مجلس األمن والذين تنتخبعشرة أعضاء غير دائمين   2

  (2013) -  جواتيماال (2013) -توجو (2013) -باكستان (2014) -استراليا (2013) -أذربيجان (2014) -األرجنتين

 (2013) .المغرب (2014) -غلكسمبور (2014) -رواندا (2014) - كوريا جمهورية

ما حدث في كثير من المناسبات، مقره ويجتمع المجلس بصفة دورية، ويمكن أن يجتمع في الحاالت اإلستعجالية، وهو     

 .بنيويورك، ولكن يمكن له االجتماع في بلدان أخرى

http://enaun.mrecic.gov.ar/
http://enaun.mrecic.gov.ar/
http://www.un.int/azerbaijan/
http://www.un.int/azerbaijan/
http://www.unny.mission.gov.au/unny/home.html
http://www.unny.mission.gov.au/unny/home.html
http://www.pakun.org/
http://www.pakun.org/
http://www.mistg-un.org/
http://www.mistg-un.org/
http://www.guatemalaun.org/
http://www.guatemalaun.org/
http://un.mofat.go.kr/english/am/un/main/index.jsp
http://un.mofat.go.kr/english/am/un/main/index.jsp
http://rwandaun.org/site/
http://rwandaun.org/site/
http://newyork-un.mae.lu/en
http://newyork-un.mae.lu/en
http://morocco-un.org/
http://morocco-un.org/
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1
 الجزائر، ،0338 ،دار هومةلى، الطبعة األو ،حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانون الخاصيحياوي نورة،   

 .98ص 
2
ليين، مذكرة ماجستير، جامعة بن عكنون، الجزائر، جمال محي الدين، دور مجلس األمن في تحقيق السلم واألمن الدو  

 .84، ص 5449
3
 .98يحياوي نورة، المرجع السابق، ص   
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1
 .85جمال محي الدين، المرجع السابق، ص   



 بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانحماية األفراد أثناء الالسلم  الباب األول

 

136 
 

-  

-  

-  

05

 

  

 

                                                           
1

لمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب " :من ميثاق األمم المتحدة على 05نصت المادة  حيث 

 . ..."القوات المسلحة لتنفيذ قراراتهاستخدام 
2

: بل تستشف من المادة والتي تنص على" العقوبات االقتصادية"من ميثاق األمم المتحدة على عبارة  05لم تنص المادة  

يجوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية "

 ".وغيرها من وسائل المواصالت وقفا جزئيًا أو كلياوالالسلكية 
3

ال تفي  05إذا رأى مجلس األمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة : "من الميثاق على 00حيث نصت المادة  

لسلم بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من األعمال ما يلزم لحفظ ا

ويجوز أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعمليات األخرى بطريق . واألمن الدولي أو إلعادته إلى نصابه

 ."القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة ألعضاء األمم المتحدة
4
 .00 ، ص0333لعربية، القاهرة، فاتنة عبد العال أحمد، العقوبات الدولية اإلقتصادية، الطبعة األولى، دار النهضة ا  

5
 .89ص    ، 0338يدة سنة بلحلب الدسوالف سليم، الجزاءات الدولية غير العسكرية، مذكرة ماجستير، جامعة سعد   
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5455

53

05

5443

                                                           
1
 .93سوالف سليم، المرجع السابق، ص  
2
 .90، ص نفسهسوالف سليم،المرجع  
3
 .05-03فاتنة عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص  
4

 لوكربيها فوق قرية أثناء تحليق بان أمريكان، التابعة لشركة  747 البوينغانفجرت الطائرة  1988 ديسمبر  21يف 

شخصًا من سكان القرية  55هم جميع من كان على متن الطائرة و ،شخصًا 054وقد نجم عن الحادث مقتل  إنجلتراغربي 

أمر بالقبض على مواطنين ليبيين  1991 نوفمبر  13في وبريطانيا واليات المتحدة األميركيةالصدر في  .حيث وقعت

على و .ابما لط لوقاعن تفجير الطائرة؛ كونهما يعمالن بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار  امسؤوليتهماشتبه في 

وأوقف المواطنان الليبيان، وطلب من الدولتين تقديم ما الطلب وبدأ القضاء الليبي التحقيق في االتهام،  ليبياالفور رفضت 

 .لديهما من أدلة ضّدهما

http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1988
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 880رقم  قرارالمن نفس العام  نوفمبر  11وتحت ضغط أمريكي بريطاني مشترك أصدر مجلس األمن الدولي في     

فرض القرار عقوبات على ليبيا . يطّور من نوع العقوبات المفروضة ويوّسعها إلجبار ليبيا على اإلذعان لمطالب الدولتين

شملت حظر الطيران منها وإليها، ومنع تصدير األسلحة، وتقليص العالقات التجارية والدبلوماسية معها ثم تزايدت 

محكمة العدل الدولية لصالح من صدر قرار كما . ر الحصار على الجماهيرية تحت مظلة األمم المتحدةالعقوبات، واستم

 أوت 24في  ليبيا قبلتو قد  .بأن القضية ليست من اختصاص مجلس األمن، ألنها لم تنطو على ما يهدد السالم الدولي اليبي

 .هولندابمحاكمة الليبيين في بلد ثالث هو  1998 
 /http://ar.wikipedia.org/wikiلوكاربيحادثة  : أنظر الموقع  

 
1
 .من الميثاق سابقة الذكر 00المادة  
2

 وإذ الدوليين، واألمن للسلم ديداته تشكل زالت ما الليبية العربية الجماهيرية في الحالة أن يقرر إذ األمن مجلس إن" 

 :المتحدة األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب يتصرف

http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 المرتكبة ولالعتداءات المدنيين على الهجمات ولجميع للعنف التام اءنهواإل النار إطالق لوقف الفوري باإلرساء يطالب -  

  .حقهم في

 هاًما عنصرا يشّكل الليبية للجماهيرية العربية الجوي اللمجا في الجوية الرحالت جميع على حظر فرض أن يرى وإذ - 

 ".ليبيا في العدائية األعمال وقف سبيل في وخطوة حاسمة اإلنسانية المساعدة إيصال وسالمة المدنيين حماية في

 .S/RES/1973 (2011): رجع إلى نص القرار كامال في الموقع الرسمي لألمم المتحدة، رقم الوثيقةإ     
1 
 .88يحياوي نورة، المرجع السابق، ص  

 جامعة السياسية، والعلوم االقتصاد دكتوراه كلية رسالة، نظريه دراسة: الدولية الحكومية غير المنظمات، محمود حمدأ ماجدة 2

 .05 ص،  0338 القاهرة،

3
، دار الخلدونية، ( 0330-5484)كمال شطاب، حقوق اإلنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود  

  .88ص  ،0335الجزائر، 
4

 .09محمود، المرجع نفسه، ص  أحمد ماجدة  
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5485

Peter Benison 

503

                                                           
1
 .030عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص   

2
 .84يحياوي نورة، المرجع السابق، ص   
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1
كما عَدله المجلس الدولي في اجتماعه الثالث والعشرين لمنظمة العفو الدولية  قانون األساسيالمن  األولى ادةالمنصت   

هو الدولية العفو إن هدف منظمة : "على 5449ديسمبر 54إلى  50في الفترة من ، أفريقياالمنعقد في كاب تاون بجنوب 

لم، وهي الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق المساهمة في مراعاة حقوق اإلنسان في شتى أرجاء العا

 .اإلنسان

العفو وتحقيقًا لهذا الهدف، وإقرارًا بالتزام كل شخص بأْن ُيتيح لغيره حقوقًا وحريات مساوية لما لديه منها، فإَن منظمة 

 :تعتمد الصالحيات التاليةالدولية 

تعزيز الوعي والتمسك باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وغيره من ُصكوك حقوق اإلنسان الُمْعَترف بها  *

رياته، بعضها على بعض، وعدم قابليتها دوليًا، والقيم التي ُتكرسها، وتأكيد اعتماد جميع حقوق اإلنسان، وح

 .للَتجُزؤ

ُمعارضة االنتهاكات الخطيرة لحقوق كل شخص في حرية اعتناق معتقداته والَتعبير عنها، وفي أاَل  -

يتعَرض للَتمييز، ولحِق كل شخص في سالمة جسمه وعقله، وخصوصًا ُمعارضة ما يلي، بجميع الوسائل 

 :ن االعتبارات السياسيةوبغض النظر ع الُمالئمة،
معتقداته  الَسجْن أو االعتقال أو غير ذلك من القيود المادية التي ُتْفَرض على أي شخص، إما بسبب*

السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره، وإما بسبب األصل الِعْرقي، أو الجنس، أو 

تماعي، أو الوضع االقتصادي، أو الَمْوِلد أو أي وضع آخر، اللون، أو اللغة، أو األصل القومي أو االج

"(. سجين الرأي"وُيشار إليه فيما يلي باسم )بشرط أاَل يكون قد استخدم العنف أو دعا إلى استخدامه 

  .من أجل اإلفراج عن سجناء الرأي، وستقدم إليهم المساعدةالدولية العفو وستعمل منظمة 

اعتقال أي سجين سياسي من دون تقديمه لمحاكمة عادلة في غضون فترة معقولة، أو أي إجراءات  *

  .بها دوليًا محاكمة تتعَلق بمثل هؤالء السجناء وال تَتفق مع المعايير الُمْعَترف

عقوبة اإلعدام والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الُمِهينة *

للسجناء أو غيرهم من المعتقلين، أو ممن ُفِرَضْت ُقيود على حريتهم، سواء أكانوا قد استخدموا العنف، أو 

  .دعوا إلى استخدامه، أم ال

ج نطاق القضاء، سواء أكانوا من السجناء أو المعتقلين أو ممن ُفِرَضت القيوُد على إعدام األشخاص خار *

 . إلى استخدامه أم الى ، سواء أكان الشخص قد استخدم العنف، أو دع"االختفاء"حريتهم أم ال، وحاالت 

 .Pol 20/01/98/a: رقم الوثيقة  

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6384
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1
 .003عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص   

2
 . 535يحياوي نورة، المرجع السابق، ص   
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5880

                                                           
1

لقد كانت جهود المنظمة وراء تحريك إجراءات التحقيق الدولي ، في عدد من الدول التي كانت في حالة الطوارئ معلنة  

 .أو فعلية مثل الشيلى، السلفادور، إيران، بنغالدش، وزائير
والذي بعث ببرقية إلى سكرتير عام األمم  5490في عام  Martin Emalsعام المنظمة  أمينو قد كان هذا بمبادرة من  2

ر إلي األحداث التي تفرض نفسها ظبالن: "من الميثاق 44 المادةيتمسك فيها بضرورة تطبيق   Waldheimالمتحدة السابق

لتي ترتكب في الوقت الراهن، حيث أن عدد ضحايا االنتهاكات الجسمية والمتوالية لحقوق اإلنسان امة الدولية ظعلي المن

 "....في بعض الدول يفوق تلك التي يمكن أن تقع لو كانت تلك الدول في حال حرب دولية

 
3
 .095رقية عواشرية،المرجع السابق، ص   
4
األستاذ ديفيد ديالبرا، اللجنة الدولية للصيب األحمر والقانون الدولي اإلنساني، دراسات في القانون الدولي اإلنساني،   

  .045سابق، ص المرجع ال
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1
 .05اليزابيت تسغفلد، المرجع السابق، ص  -فريتس كالسهوفن  

2
وأمام آالف  ،5854بين فرنسا و النمسا سنة  Solfrino  لقد شهد هنري دونان على سبيل الصدفة معركة سولفرينو   

ه في كتاب عنوانه الجرحى و المصابين وجد رجل األعمال نفسه متطوعا لمساعدة ضحايا الحرب، وقد دونت تجربت

وذلك في كل أنحاء أوروبا،  1864 والذي أحدث ضجة بعد نشره في،  le souvenir de Solfrino"تذكار سولفرينو"

وقد أشار في ختام كتابه  إلي ضرورة خلق هيآت إسعاف وطنية في كل بلد، تقوم باألعمال الطبية، كما أشار إلي أهمية 

  .إبرام معاهدة تبين عمل هذه الهيئة
3
  .585بوجالل صالح الدين، المرجع السابق، ص   
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1
 .045األستاذ ديفيد ديالبرا، المرجع السابق، ص   

2
فإن شارة أخرى ظهرت إلى الوجود بعد بضع  ،لم تتحدث سوى عن الصليب األحمر 1864 إذا كانت اتفاقية عام  

سنوات، وهي شارة الهالل األحمر المعمول بها إلى اآلن، والمعروف أن اختيار الصليب األحمر كان تكريمًا لسويسرا، 

أثناء الحرب  5898ولكن الجمعية العثمانية إلسعاف الجرحى اختارت الهالل األحمر عام  ،وأنه يخلو من كل مدلول ديني

وسيا، ومنذ ذلك الوقت تبنت هذه الشارة العديد من البلدان اإلسالمية في العالم، واعترف بها، شأنها في ذلك شأن ضد ر

 .وبروتوكوليها اإلضافيين 5404الصليب األحمر على أرضية بيضاء، وهي تظهر بهذا الشكل في اتفاقيات جنيف لعام 
3
ألحمر والهالل األحمر في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، القانون محمد حمد العسلي، دور الجمعيات الوطنية للصليب ا  

 .009الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص 



 بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانحماية األفراد أثناء الالسلم  الباب األول

 

146 
 

  

 

  

 
 

                                                           
1
 .040ديفيد ديالبرا، المرجع السابق، ص   

2
 .095رقية عواشيرية، المرجع السابق، ص   

3
  .098، ص نفسهرقية عواشرية، المرجع   

4
يب األحمر وسيطا دوليا في النزاع الكولومبي، المجلة الدولية للصليب األحمر، توماس جيناتش، اللجنة الدولية للصل  

 .55، ص 5448، مارس 54العدد 
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االمكانيات والقيود، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد : دور اللجنة الدولية في الوقاية من أثر النزاعات المسلحة  1

  .408 -400، ص 0335، ديسمبر 800
محمد الطروانة، القانون الدولي اإلنساني، النص وآليات التطبيق، الطبعة األولى، مركز عمان للدراسات حقوق   2

  .43، ص 0330األردن  ،اإلنسان، عمان
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1
 ،08شاهين علي الشاهين، التدخل الدولي من أجل اإلنسانية وإشكاالته، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الرابع، السنة    

 .055ص  ،0330ديسمبر 
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قواتها العسكرية في  شربنفرنسا يختلف التدخل اإلنساني عن التدخل العسكري المبني على أسس سياسية، ومثاله قيام  1

عملية سيرفال أو "سم إطلق عليه أضمن ما ، 0385قرار مجلس األمن  وبناء علىبناء على طلب الرئيس تراوري مالي 

تقدم اإلسالميين الذين أظهروا عزمهم على غزو باماكو، وهكذا شنت  ، لوقف0350يناير  55في " القط المتوحش

ورغم أن وزير  ...الطائرات الفرنسية ميراج ورافال المقاتلة ضربات جوية طالت حزاما واسعا من معاقل اإلسالميين

دة الجيش المالي في في مالي هي العمل على مساع  َدعي  أن أهداف التدخل الفرنسيإ "لوران فابيوس"الخارجية الفرنسي 

فإن المحللين  ،وقف تقدم المتمردين اإلسالميين جنوبا، وحماية سالمة الدولة المالية، والمساعدة في إنقاذ الرهائن الفرنسيين

 .يؤكدون أن التدخل الفرنسي مرتبط أكثر بسعي باريس لحماية وصون مصالحها القومية الحيوية في المنطقة

السنة  ،نسانيةاإلعلوم المجلة ، لعسكري الفرنسي اإلفريقي في مالي والمخاوف األمنية المتفاقمةالتدخل ا، فريدوم أونوها  

 WWW.ULUM.NL   :، على الموقع0350فبراير  50، مقال منشور بتاريخ السادسة

 
2
 .045عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص   

http://www.ulum.nl/
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1
، ص 0334بوراس عبد القادر، التدخل الدولي اإلنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، مصر،   

555. 
2
موريس توريللي، هل تتحول المساعدة اإلنسانية إلى تدخل إنساني، دراسات في القانون الدولي اإلنساني، المرجع   

 .095السابق، ص 
3
محمد ينون، التدخل الدولي اإلنساني المسلح بين القانون الدولي التقليدي والقانون الدولي المعاصر، رسالة ماجستير،   

 .90، ص 0330-0335كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 
4  «L’orsqu’un gouvernement, tout en agissant dans la limite de ses droits de souveraineté viole les droits de 

l’humanité, soit par des mesures contraire à l’intérêt des autres états, soit par des exés d’injustice qui blessent 

profondément nos moeurs et notre civilisation, le droit d’intervention est légitime ». 

 Jacquemyns Rolin, note sur la théorie du droit d’intervention, Paris : R.D.I.L.C, 1976, P675. 
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1
 .، حتي وإن كان المبرر حماية اإلنسان" عدوانا"في القانون الدولي المعاصر يعد تدخل دولة في دولة أخري   
2
 .5440جوان  05، المجلة الدولية للصليب األحمر، السنة الخامسة، العدد Ives Sandozايف ساندورز  

 
3
 .095مرجع السابق، ص علي الشاهين، الشاهين  
4

في لبنان تحت ذريعة حماية المسيحيين مما يتعرضون له على يد الدروز، التدخل  5483ومثاله تدخل فرنسا عام  

في الصين،  ودينتحت مزاعم إنقاذ حياة األجانب الموج 5443العسكري األوروبي واألمريكي والياباني في الصين عام 

 ...من أجل تخليص األوربيين المحتجزين 5483في الكونغو عام التدخل البلجيكي 
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1
محمد غازي ناصر الجنابي، التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام، الطبعة األولى، منشورات الحلبي   

 .05ص  ،0353الحقوقية، لبنان، 
2
 .40-40سابق، ص المرجع الينون محمد،   
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1
 .88ينون محمد، المرجع السابق، ص   

2
 :نذكر هنا العديد من األمثلة على هذه الحالة من التدخل  

من أجل إجالء الرعايا األمريكان الذين كانوا يواجهو  5498تدخل القوات البحرية األمريكية في لبنان في يوليو من عام  - 

 .مخاطر الحرب األهلية اللبنانية

بحجة حماية المواطنين األمريكيين المقيمين فيها من الحكم  ، في جرينادا 5480اكتوبر  05تدخل القوات األمريكية في  -

 .الدكتاتوري اإلشتراكي

  .في بنما، بحجة حماية مواطنيها المقيمين فيها 5484ديسمبر  03تدخل القوات األمريكية في   -

وضى التي نجمت عن ، بحجة حماية مواطنيها من حالة الف0330بتمبر عام ستدخل القوات الفرنسية في كوت ديفوار في - 

 .اإلنقالب العسكري الذي قام به المتمردين
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 احترمت إذا ، أيشرعية تكون التي هي المهددة بشدة األساسية اإلنسان حقوق لحماية التدخل فإن  Richard Lillichلفقيهل  وبالنسبة 1

 :التالية المعاييرفيها 
 .اإلنسان لحقوق فوري انتهاك وجود   -

 .المخولة السلطات من طلب وجود -  
 .المستعملة اإلكراه تدابير درجة   -

 .للتدابير المتخذة الدولة نزاهة   -

 العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،1991 العراق حالة دراسة الوطنية السيادة على اإلنساني التدخل حق تأثير، سهام سليماني  
 .80 ص، 0335، الجزائر جامعة، الدولية والعالقات السياسية

 حدود اخترقوا والذين حدود  بال أطباء منظمة رأسها وعلى الحكومية غير المنظمات خالل من التدخل ونشير في هذا المقام إلى  2
 أول أن بالذكر جدير هو وما الدولة، سيادة حساب على ذلك تم ولو الضحايا إنقاذ حاالت أملتها، أخالقية اعتبارات من انطالقاالدول 
 الدولية المنظمة فيها بما األخرى الدولية المنظمات على استعصى حين  1968 عام نيجيريا، في بيافرا في تم حدود بال ألطباء تدخل

 األطباء حتى طالت والتي التقتيل، لعملياتللقصف، باإلضافة  مستشفياتال تعرض بعد خاصة الضحايا، إلى الوصول األحمر للصليب
 . 533صالمرجع السابق،  ،سهام سليماني  .والمرضى
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 .500جالل يحيى، التاريخ األوروبي الحديث والمعاصر،  دار الكتاب الحديث، الطبعة األولى، ص  1

2
 .05ينون محمد، المرجع السابق، ص  
3 

ال يجوز االحتجاج باختالف الدين على أي إنسان على اعتباره باعثًا للحرمان أو : "وهذا هو النص الجوهري لإلتفاقية 

فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو القبول في الخدمات والوظائف العامة أو منحه ألقاب  ،لعدم األهلية

فحرية الدين وإقامة الشعائر الدينية علنًا مكفولة  … أو مزاولة مختلف المهن والصناعات في أّي ناحية كانت ،التشريف

وليس من الجائز إقامة أية عقبة في سبيل نظام السلك الديني  ،مضمونة لألجانب كما هي... لجميع رعايا بلغاريا والصرب 

 ".أو عالقات الطوائف برؤسائهم الروحيين ،لمختلف المذاهب
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1
 .509مرجع السابق، ص يحياوي نورة بن علي،  ال  

  
2
 La coure permanente de justice internationale, Avis du 31 juillet 1930,  Relatif à la question des 

communautés gréco-bulgares, servie B n°17,LEYDE, Sosiété d’Editions, A.W.SIJTHOFF,1930, p 5. 
 مواد ( 09 ) من ويتكون 1992 ديسمبر 18 في المؤرخ  135/47المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار بموجب اإلعالن هذا صدر 3

 : منها نذكر الحقوق من جملة على اإلعالن نص وقد ،المختلفة األقليات إلى المنتمين األشخاص حقوق تتناول

 .هويتها ترقية وحماية وجودها حماية في األقلية حق   -

 .وعالنية سرا لغتها واستخدام ديانتها، وإظهار خاصة بثقافة التمتع في حقها  - 
 .الحياة جوانب مختلف في المشاركة في حقها -  

 .الجهوي أو الوطني المستوى ىعل سواء األقلية مته التي القرارات في الفعلية المشاركة في حقها   -

 .وتسييرها باألقليات خاصة جمعيات إنشاء في حقها   -

 .األخرى األساسية والحريات اإلنسان حقوق ممارسة في حقها   -

 .عجتمملا في االندماج في حقها   -
 .30/30/5440بتاريخ  A/RES/47/135: الصادر في الوثيقة رقم 09/505رقم المادة الثانية من قرار الجمعية العامة   4
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1
 Nezan (k) le malheur kurde, le monde diplomatique, n°511, octobre 1996, p 18. 
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1
 .008صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص   

2
 .000محمد غازي ناصر الجنابي، المرجع السابق، ص   
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1
 « …D'autre part, il est incontestable qu'à un certain point l'intérêt d'un État de pouvoir protéger ses 

ressortissants et leurs biens, doit primer le respect de la souveraineté territoriale, et cela même en 

l'absence d'obligations conventionnelles… ». 

 Max Huber, RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES, Affaire des biens britanniques au Maroc 

espagnol (Espagne contre Royaume-Uni) , NATIONS UNIES,1er mai 1925, P41. 

 

مما ال نزاع فيه، أن مصلحة الدولة في التمكن من حماية رعاياها وممتلكاتهم، يجب أن تسمو على احترام السيادة " 

 ...".اإلقليمية، وهذا حتي في حالة غياب االلتزامات االتفاقية
2
لقيام بعمليات لي الذي برر موقفه بأن الشعب إذا أضطهد، ال يملك الحق القانون" جررسيوس"وعلى رأس هؤالء الفقهاء   

 (نظرية القاصر والوصي)  .تهحمايلالدول األخرى التدخل " ىعسكرية ضد حكومته، وعليه فعل
3
 .050محمد غازي ناصر الجنابي، المرجع السابق، ص   
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1
 Les conclusions de Bernard Kouchner à la 1 

ère
 conférence international de Paris, janvier 

1987, « le devoir d’ingérence », paris, Denoël 1987, p 271. 
2
 www.defense-arabe.com/vb/shoutheread.php: أنظر الموقع  
3
 .94، ص0333غسان الجندي، عمليات حفظ السالم الدولية، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  
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ألول مرة حين شكلت قوات السالم الدولية األولى في " هرشلدروغ "المبدأ أدخله األمين العام لمنظمة األمم المتحدة  

 .طبق على تشكيل القوات الدولية في الكونغوكما  ،5458سيناء 
2
 .89غسان الجندي، المرجع السابق ، ص 

3
 .530-530المرجع السابق، ص غسان الجندي، 
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http://defense-arab.com/vb/showthread.php:  الموقع أنظر 

 
2

وال  ،المدنية دولة بأفراد من الشرطة العسكرية والشرطة 503ساهمت في عمليات حفظ السالم قرابة  ،5408ومنذ عام  

، إنما يقدر عدد الجنود وضباط 5408منذ عام  تتوافر سجالت مفصلة بجميع الموظفين الذين خدموا في بعثات حفظ السالم

وقد ساهم . حدة بما يساوي المليون خالل السنوات الستة والخمسين الماضيةالمت الشرطة والمدنيين الذين خدموا راية األمم

أعلى رقم منذ عام  فرد من األفراد النظاميين وهذا 58 333 ، بما مجموعه أكثر من0330 جويليةحتى  بلدا 49فيها 

5445. 
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للصليب األحمر، مختارات من أعداد آن دينيكر، احترام قوات األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنساني، المجلة الدولية  1

 .43ص ،5444، جنيف، "حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل اإلنساني" :، تحت عنوان5444عام 
2 

 .00-05غسان الجندي، المرجع السابق، 
3
 .00، صنفسهغسان الجندي، المرجع  
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1
 .04ص ،نفسهغسان الجندي، المرجع  

 .45صآن دينيكر، المرجع السابق،  2
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الصادر في  ،54/00في القرار رقم  5445أقرت الجمعية العامة اتفاقية بشأن أمن موظفي األمم المتحدة لسنة  

 .5444والذي بدأ سريان مفعولة في يناير  59/55/5445

 



 بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسانحماية األفراد أثناء الالسلم  الباب األول

 

166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 الباب الثاني

مسؤولية األفراد عن الالسلم في القانون 

 الدولي الجنائي
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 .9ص  ،5440عبد اهلل سليمان، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
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ماجيستر، الناصري مريم، فعالية العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة  

 .90ص  ،0334جامعة باتنة، 
2
 .035، ص المرجع السابقعباس هاشم السعدي،  
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 .590عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  
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1

في النزاع األلماني البولوني  5409 جويلية 08دائمة للعدل الدولي في حكم لها صادر في وهو ما أكدته المحكمة ال 

من مبادئ القانون الدولي أن مخالفة التزام " :حيث جاء في منطوق الحكم Chrozow المعروض أمامها والخاص بمصنع

عويض، هو النتيجة الحتمية ألي إخالل في دولي، يستتبع االلتزام بالتعويض عن ذلك بطريقة كافية، وأن هذا االلتزام بالت

 ."دون الحاجة للنص على ذلك في نفس االتفاقية ،تطبيق أي اتفاقية دولية

  Recueil des arrets, Serie A- n°7, publications de la Cour permanente de justice 

internationale, le 13 septembre 1928, affaire n°13 Relative a l’usine de CHROZOW, LEYDE, 

société d’edition A.W. SIJTHOFF, 1928. 
2
 . 03هاني عادل أحمد عواد، المرجع السابق، ص  
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عادل أحمد عواد، المرجع تعريف السيد أبو عيطة في كتابه الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، أنظر هاني  

 .50السابق، ص 
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1
 .05السابق، ص مرجع الهاني أحمد عواد،  
2

معي، القاهرة، صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مطبعة القاهرة والكتاب الجا 

 . 903، ص 0330
3
 .900، ص نفسهصالح الدين عامر، المرجع  
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، لم تثبت للهيئة التحكيمية المنشأة من طرف 5403في قضية البعثة التبشيرية األمريكية في دولة السيراليون لعام  1

لحقت بأعضاء البعثة أن ، ألجل النظر في دعوى التعويض عن األضرار التي تحدة األمريكيةمالبريطانيا والواليات 

أو أنها تصرفت بسوء نية في إخماد العصيان الذي كان قائما، والذي بسببه لحقت  ،بريطانيا قد أخطأت في حماية البعثة

قرار هيئة التحكيم نفى وجود مسؤولية بريطانيا لعدم ثبوت حدوث الخطأ من طرف ف .أضرار بأصحاب البعثة التبشيرية

نه لم يثبت أن أفهي قد قامت بإرساء قوات من الجيش وأخمدت االنتفاضة الشعبية، كما  ،نبحكومتها في حماية األجا

 .، ومع ذلك ترتبت مسؤوليتهابريطانيا تصرفت بسوء نية في هذه األحداث
2

 جامعة ، 31ضرر، مجلة العلوم االنسانية، العدد بدون المسؤولية – الدولية المسؤولية مفهوم يوسف، تطور معلم 

 .058، ص 200 4الجزائر،  قسنطينة، منتوري
3

، منتوري جامعةأطروحة دكتوراه في القانون العام،  -حالة الضرر البيئي-بدون ضرر يوسف، المسؤولية الدولية معلم 

 .54، ص 0334، قسنطينة
4 " La Cour permanente de Justice internationale a appliqué ce principe dans plusieurs affaires… elle 

a affirmé que, lorsqu’un État commet un fait internationalement illicite à l’encontre d’un autre État, 

la responsabilité internationale s’établit «directement dans le plan des relations entre ces États».    La 

Cour internationale de Justice a elle aussi fait application du principe à diverses reprises, par exemple 

dans les affaires du Détroit de Corfou… 

   PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT POUR FAIT 

INTERNATIONALEMENT ILLICITE ET COMMENTAIRES Y RELATIFS, Texte adopté par la 

Commission à sa cinquante-troisième session, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son 

rapport sur les travaux de ladite session, 2001, p 66.  
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5433
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1

حمر، مختارات من ماركو ساسيولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، المجلة الدولية للصليب األ 

 .004، ص 0330د أعدا
2
 .08هاني أحمد عواد، المرجع السابق، ص  
3
 .98ناصري مريم، المرجع السابق، ص  

4
المرجع السابق،  أطروحة دكتوراه في القانون العام، -حالة الضرر البيئي-بدون ضرر يوسف، المسؤولية الدولية معلم 

 .083 ص
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 .090، ص 5495المعارف، اإلسكندرية، علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة  
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 .000إسماعيل عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  
2
 .599عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  
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 .88ناصري مريم، المرجع السابق، ص  
2

فمن ( اعتباري ا شخصكونه)أّنه إذا كان من المستحيل تصور دولة مجرمة  "دروست"يؤكد الفقيه  ،وفي نفس الصدد 

 . يتحملها األفراد الطبيعيون" شخصية"الممكن تصور حكومة مجرمة، حيث أّن جرائم الحكومة 
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1
 .000عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  
2

وليست كائنات خيالية، وال   إن الجرائم ضد القانون الدولي يرتكبها أفراد طبيعيون: "ورد في قضاء محكمة نورمبورغ 

 ".توضع قواعد القانون الدولي موضع التنفيذ إاّل بمعاقبة األفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائميمكن أن 
المدعى " فيلهالم الثاني"المسؤولية الشخصية للقيصر " العقوبات"جاء في الجزء السابع من معاهدة فرساي تحت عنوان  3

المادة ) .ب أعمال تنتهك قوانين وأعراف الحربومقاضاة األشخاص المتهمين بارتكا( 009المادة )أمام محكمة خاصة 

 (و ما يليها 008

 :على الرابط 5454جوان  08معاهدة فرساي الصادرة في 

www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/menu.htm                                                 
4 

كيانات مجردة، وال  الدولي على يد رجال، وليس على يدترتكب الجرائم ضد القانون : "ورد في حكم المحكمة ما يلي

 ".يمكن فرض أحكام القانون الدولي إال بمعاقبة األفراد الذين ارتكبوا هذه الجرائم
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Nazi Conspiracy end Aggression  ،المحاكمة، 5408أكتوبر  35، حكم محكمة نورمبورغ العسكرية الدولية ،

 .35الجزء األول، ص 
1

الشخص الذي ...يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعين عمال بالنظام األساسي للمحكمة : "علىتنص المادة  

: الوثيقة رقم...".  يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤوال عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب

A/CONF.183/9 نظام روما األساسي ةوالمتضمن . 
2

ع الواق" روشفور"، فاستقل سفينة من مرفأ الواليات المتحدةأن يهرب إلى في الحرب حاول نابليون بعد هزيمته حيث  

 القبطانمن  اللجوء السياسياعترضت طريقه بضعة سفن بريطانية فاستسلم إلى البريطانيين، وطلب  إلى أن بغرب فرنسا 

عُتقل نابليون ، فا 1815سنة  يوليو 15، وذلك بتاريخ "إتش إم إس بيلليروفون"على متن سفينته " فريدريك لويس ميتالند"

وتوفي  البرازيلو أفريقيابين  المحيط األطلسي الجنوبيفي وسط  جزيرة القديسة هيالنةوُسجن لفترة قصيرة، ثم ُنفي إلى 

  ./https://ar.wikipedia.org/wikiنابلبون بونبارت  :  الموقعبها  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1815
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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1

التي استأجرها Caroline  حيث هاجمت قوة بريطانية السفينة األمريكية Carolineوهو ما حدث في قضية السفينة  

، ونجم عن الحادث مقتل عدد من الرعايا األمريكيين، فقبضت السلطات األمريكية 5809الثوار خالل الثورة في كندا عام 

  ...بريطانية المسلحة وقدم للقضاءأحد أعضاء القوة ال Alexander Macleodeعلى النقيب 

L'Affaire de la Caroline, 25 décembre 1837, Article diffusé depuis , Jean Cerretti  

le 19-mai-2001 sur le site : www.1837.qc.ca/1837.  
2

دراسة مقارنة، الطبعة سالم محمد األوجلي، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية،  

 .088، ص 0333 األولى، دار الجماهيرية للنصر، سنة
3 Bases de discussion établies en 1929 par le Comité préparatoire de la Conférence de 

codification du droit international, La Haye, 1930. Extrait de l'Annuaire de la Commission 

du droit international, vol. II, 1956, p 223. 
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، 5485، القاهرة، ديسمبر 0محمد محي الدين عوض، دراسات القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون واالقتصاد، العدد 

 .508ص 
2
 .508محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص  
3
 .505، ص نفسهمحمد محي الدين عوض، المرجع  
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1

 الجزائر، سنة سليمان، المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية،عبد اهلل سليمان  

 .09، ص 5443
2
 .040سالم محمد األوجلي، المرجع السابق، ص  
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ائر، سنة ز، ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة الج0333 بن عامر التونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، طبعة 

 .595، ص 0333

 
2

 .A/Res/95(1):  أنظر الوثيقة
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1

 S/RES/808(1993):  أنظر الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة رقم 

2
" le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie aurait achevé son travail une fois que le procès 

de Ratko Mladić sera fini. Cela devrait être le cas fin 2015. Le verdict concernant le chef du 

Parti radical serbe, Vojislav Šešelj devrait bientôt être rendu et le procès de Radovan 

Karadžić devrait se terminer à la fin de l’année 2014. Pour le moment trois procès sont en 

cours: ceux de Ratko Mladić, Radovan Karadžić and Goran Hadžić.  "   

  Jacqueline Dérens,  Le TPIY fermera à la fin du procès de Ratko Mladić,  mardi 12 février 

2013,  sur le site: www.balkans.courriers.info/article21780.html 

 
3

يتهم ميلوسوفيتش بصفته رئيس قرارا " محكمة جرائم الحرب في يوغسالفيا السابقة"أصدرت  ،5444ماي  09تاريخ ب 

بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتهاك قوانين الحرب  ،يوغسالفيا الفدرالية وأربعة آخرين من كبار قيادات حكومته وجيشه

بالعاصمة  2001 قد ألقت السلطات المحلية الصربية القبض على ميلوسوفيتش في أول أبريل عام ، وبشأن المدنيين

من نفس العام لتبدأ محاكمته بعد ذلك في  جوان 04بلجراد، وتم نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في 

قضية بما في ذلك  88ويعد ميلوسوفيتش أول زعيم دولة في العالم يحاكم الرتكابه جرائم حرب في   ، 0330فبراير  12

 .رائم ضد اإلنسانيةقضايا اإلبادة الجماعية والج

 05الذي صدر عن مجلس األمن الدولي في  809وقد وجهت المحكمة الدولية في الهاي الُمَشَكلة بموجب القرار رقم   

، قائمة طويلة من االتهامات للسفاح ميلوسوفيتش، جاءت في أربعين صفحة تأريًخا للحرب التي دارت في 5440مايو عام 

منهم،  8333والمجزرة المرتكبة بحق  ،له سراييفو، وعمليات قتل المدنيين المسلمين البوسنة، والحصار الذي تعرضت

 0338واستمرت محاكمة ميلوسوفيتش قرابة أربع سنوات، حتى تم العثور على جثته عام  ،5445وحرب سربرنيتسا عام 

 .في محبسه في الهاي

 :على الموقع ،0350ماي   53،فيمجرم الحرب اليوغسال :سلوبودان ميلوسوفيتشأحمد حسين الشيمي،   

www.hadielislam.com/arabic/index.  
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1
 .88 صعلي عبد القادر قهوجي، المرجع السابق،  
2
 .550عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  
3
 .085عبد اهلل سليمان سليمان، المرجع السابق، ص  
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1

شخص أصيبوا بجروح، أما  98333باإلضافة إلى  ،شخص 88333حيث تسبب عن انفجار قنبلة هيروشيما مصرع  

إاّل أّن تقديرات الوفيات ذات الصلة بالقنبلتين ... شخص  05333شخص، وأصيب  8533نتائج ناغازاكي فقد توفي عن 

النساء أصبن : في  ناغازاكي باإلضافة لنتائج أخطر 50.333في  هيروشيما و  033.333: كانت رهيبة 5453حتى 

  ...لم تعد تصبح صالحة للزراعة وأكثرفاألرض  أما ،ل بالتشوهبالعقم والرجا

 /http://ar.wikipedia.org/wikiهيروشيما وناغازاكي: أنظر الموقع

 وإعارتها وتكديسها وإنتاجها بها وتجري النووية األسلحة تطوير حظر بشأن النووية لألسلحة اتفاقية إلى التوصل على منها وتصميما 2

 .مبكر وقت في الدولية االتفاقية هذه إبرام وعلى األسلحة تلك وتدمير والتهديد باستعمالها واستعمالها ونقلها

 معاهدةو - A/RES/63/46  -A/RES/63/ 65: لقد ورد تجريم استخدام األسلحة النووية في الكثير من القرارات نذكر منها   

 A/RES/63/87: القرار رقم النووية للتجارب لالشام الحظر

3
وآخرون، ترجمة السيد رمضان هدارة، انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، الطبعة ... راندل  فورسبورغ  

 .08، ص 5448األولى، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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1
 .05السابق، ص هاني عادل أحمد عواد، المرجع  
2
 .904صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص  
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"
 

 Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considere comme un fait de 

l’Etat d’apres le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce 

comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le controle de cet Etat  ".   

  PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT POUR FAIT 

INTERNATIONALEMENT ILLICITE, Nations Unies, 2001, p393. 
2
 .089 عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص 

 

3
والتي تتلخص وقائعها في أّن أحد الضباط في المكسيك،  Thomas Y . Yeu Mans 1925-1962ومثالها قضية  

من محاكم الوالية، لقمع مظاهرة كانت موجهة ضد الرعايا األمريكيين، وبداًل  ترأس عصبة مسلحة بناءًا على أمر صادر

إليها، مما أدى إلى مصرع عدد منهم، وقد حكمت  امن حمايتهم، قامت هذه المجموعة بإطالق النار على المنازل التي آوو

تنفيذهم  بسببي اقترفها جنودها، بمسؤولية المكسيك عن الجرائم الت 5480لجنة المطالبات األمريكية المكسيكية لعام 

 .   للعملية خالف األوامر الصادرة لهم
 

4 « Un comportement qui n’est pas attribuable a l’Etat selon les articles precedents est neanmoins 

considere comme un fait de cet Etat d’apres le droit international si, et dans la mesure ou, cet Etat 

reconnait et adopte ledit comportement comme sien ». 

Article 10 du projet, précité.  
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1
  « Le comportement d’un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement de  

l’Etat est considere comme un fait de cet Etat d’apres le droit international. 

   Le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre qui parvient a creer un nouvel Etat sur 

une partie du territoire d’un Etat preexistant, ou sur un territoire sous son administration est considere 

comme un fait de ce nouvel Etat d’apres le droit international. 

   Le present article est sans prejudice de l’attribution a l’Etat de tout comportement, lie de quelque 

facon que ce soit a celui du mouvement concerne, qui doit etre considere comme un fait de cet 

Etat… »  Article 11 du projet, précité.  
 

2
 .85ناصري مريم، المرجع السابق، ص  
3
 .59هاني عادل أحمد عواد، المرجع السابق، ص  
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1
 :في القوانين الوطنية هذه الحاالت محددة على سبيل الحصر، وتشمل غالبًا 

 .الدفاع الشرعي، ما أمر به القانون، ما أذن به القانون: أسباب اإلباحة -

 . كالجنون، صغر السن، اإلكراه :موانع المسؤولية الجنائية -
2

تفاقية إمن  53مثال المادة  5404في اتفاقيات جنيف ( الضرورات الحربية)على سبيل المثال ورد ذكر مبدأ الضرورة  

 .جنيف األولى
. رئيسهام مفاده عدم اعفاء مقترف الجريمة إذا ارتكبها بناءا على أمر صادر من  جاء في مبادئ محكمة نورمبورغ مبدأ 3

 رغوبمنور محكمة ميثاق في ابه المعترف الدولي القانون مبادئ كيدتأ ،كاسيسي أنطونيو:  المبدأ الرابع  متضمن في

 .0منشورات األمم المتحدة، ص  ،1946 ديسمبر 11 في نيويورك، في الصادر ،-1)د (95 العامة الجمعية وقرار

 .580عبد اهلل سليمان، المرجع السابق، ص  4
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  .008المرجع السابق، ص بكيتيه،  س جان 1

 .035إسماعيل عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  2
3

كل فعل من شأنه  5480مع العلم أّن الكابالت البحرية تتمتع بحماية دولية خاصة، حيث حرمت اتفاقية باريس لسنة  

 . قطعها أو إتالفها أو تعطيلها
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1
 القانون الدولي الجنائي، منشور على الموقعأشرف محمد الشين، أسباب امتناع المسؤولية في  

 www.droit-dz.com/forum/showthread  0350-35-00بتاريخ. 
، 5480إسحاق إبراهيم منصور، ممارسة السلطة وآثارها في قانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2

 .535 ص
3
 .055إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  

 .المادة السابعة من البروتوكول االضافي األول التفاقيات جنيف 4

http://www.droit-dz.com/forum/showthread


 الالسلم في القانون الدولي الجنائي مسؤولية األفراد عنلثانيالباب ا

 

195 
 

- 

 

- 

 
 

  

                                                           
1

يسأل الرئيس  ...فيما يتصل بعالقة الرئيس والمرؤوس : "علىمن نظام روما األساسي   08تنص الفقرة الثانية من المادة  

جنائيًا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته 

 ."الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤالء المرؤوسين ممارسة سليمة
2
 :يشكل الفعل قوة قاهرة، إذا توافرت فيه ثالثة شروط 

 L'irrésistibilité.مقاومته ةعدم إمكاني -

 L'imprévisibilité .عدم التنبؤ بحدوثه -

 L'extériorité  .بالنسبة لمن يثيره أْن يكون الطرف عاماًل خارجيًا -
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Krupp

                                                           
1
 .055، ص 5445 بن عمار التونسي، المسؤولية الدولية، منشورات حلب، سنة 
2
 .04عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  

3
 Tribunal militaire international de Nuremberg 1945-1946, Procès Alfred Krupp,BB/35/482. 

4
 .080إسماعيل عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  
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1
 .550سالم محمد سليمان األوجلي، المرجع السابق، ص  
2

دى عناصر الجريمة ُيعد غلط جوهريًا، الغلط في الوقائع فينفي القصد الجنائي، وُيعد غلطًا في الوقائع، الغلط في إح 

 .األساسية
3 Dans le jugement rendu contre Roth, le processus du gazage est décrit comme suite  « si un gazage 

devait avoir lieu… Roth donnait l’ordre à l’un des commando de crématorium qui lui étaient 

subordonnés de faire chauffer une brique au four crématoire, Roth portait dans une pelle la brique 

brulante, et la déposer dans l’appareil d’admission des gaz, la brique permettait la libération rapide 
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du gaz toxique fixé sur des rognures de papier…l’accusé Roth constatait par le regard situé dans la 

porte, qu’aucune des victimes ne bougeait plus… ». 

  Proces de Heinz Eck et de quatre autres accuses, Tribunal militaire britannique pour Ie proces des 

criminels de guerre, Hambourg (Allemagne), 17-20 octobre 1948, p 189. 
1
 .80السابق، ص محمود نجيب حسني، المرجع  
2
 .80محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  
ال يشكل الغلط في الوقائع سببًا المتناع المسئولية الجنائية إال إذا : "من نظام روما األساسي على 00تنص المادة  كما 3 

 .نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب الرتكاب الجريمة
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إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة  ال يشكل الغلط في القانون من حيث ما

سببًا المتناع المسئولية الجنائية إذا نجم عن هذا  مع ذلك أن يكون الغلط في القانون ويجوز ،سببًا المتناع المسئولية الجنائية

 ".ةالغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب الرتكاب تلك الجريم
1
 .584سليمان األوجلي، المرجع السابق، ص  سالم محمد 
2
 .559سالم محمد سليمان األوجلي، المرجع السابق، ص  

3
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن "  :حيث تنص على 

إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ وذلك " األمم المتحدة"أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 
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السلم واألمن الدولي، والتدابير التي اتخذها األعضاء استعمااًل لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، وال تؤثر تلك 

في أن يتخذ في من الحق  -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق  -التدابير بأي حال فيما للمجلس 

 ."أي وقت ما يرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
1

يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو   ال يسأل الشخص جنائيًا: "من نظام روما األساسي على 05تنص المادة  

أو عن  ، غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخرعن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات ال

وذلك بطريقة تتناسب مع درجة  ،ممتلكات ال غنى عنها إلنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة

واشتراك الشخص في عملية دفاعية  ،الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر أو الممتلكات المقصود حمايتها

 ".ال يشكل في حد ذاته سببًا المتناع المسئولية الجنائيةتقوم بها قوات 
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1
 Michel Deyra, op, cit , page 25. 

 .من البروتوكول اإلضافي األول 00من إتفاقية جنيف األولي والثانية، والمادة  50: وانظر المواد
2

إقرار الئحة  ذمن ذا المصطلحالعمل به، حيث جرى "بالمقاتلين" ة هذه الفئةكان يجدر تسمي "المحاربين"بدال من وصف  

 . 5844لعام  الحرب البرية لالهاي
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بمن  ...أفراد القوات المسلحة التابعين ألحد أطراف النزاع"... :من اتفاقية جنيف األولى والثانية 50حيث جاء في المادة  1

فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج اإلقليم الذي ينتمون 

 ...".حتى لو كان هذا اإلقليم محتاًل ،إليه
2
 .50جمال رواب، المرجع السابق، ص  
3
 .59، ص نفسهجمال رواب، المرجع  
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1
 .50ع السابق، ص عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرج 

2
في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة ألطراف : "حيث نصت المادة الرابعة من االتفاقية على 

 ."النزاع، يقتصر تطبيق أحكام هذه االتفاقية على القوات المبحرة

وتخضع القوات فور نزولها إلى البر ألحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 

 ".5404أوت  50المؤرخة في 
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1
 .503، ص المرجع السابقنعمان عطا اهلل الهيتي،  
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1
 .05-03صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص  
2
 .034محمد حازم عتلم، المرجع السابق،  
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1

قبل ظهور فكرة االعتراف بالمحاربين من المسائل الداخلية و تخضع للقانون الداخلي للدولة  الحروب األهليةلقد كانت  

وتخضع لقانون الحرب  ،التي وقع النزاع على إقليمها، في حين تطبق أحكام القانون الدولي على النزاعات المسلحة الدولية

إلى غاية بداية الحرب األهلية اإلسبانية  ،القانونية الوحيدة في نظر القانون الدولي باعتبارها تقع بين الدول االشخاص

من الحرب العالمية االولى التي لم تشارك فيها، وللتخفيف من حدة هذه  أكبرخسائر  ها كبدت اسبانيا في، والتي ت5408

 .ير الدولي في اطار القانون الدوليالنزاعات ظهرت نظرية االعتراف بالمحاربين، التي أدخلت النزاع المسلح غ

-30-30، الصادرة بتاريخ  0809، مجلة الحوار المتمدن، العدد النزاعات المسلحة غير الدوليةعبد الصمد،  بازغ   

  www.ahewar.org/debat/show.art: ، على الموقع0350
2
... " 5404لعام يسري هذا البرتوكول الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف "  :حيث نصت على 

 .أي أّن هذا النص ال يلغي االتفاقية السابقة بل يكملها
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6  
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3  

2  

5404

                                                           
1
 .83محمود إحسان هندي، المرجع السابق، ص  
2
 .505صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص  

 :المقاومون كالتالي من االتفاقيةوقد عرفت المادة الثانية  3

دون أن ، لمقاومة القوات الغازية ،سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو"  

يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السالح علنًا وأن يراعوا قوانين و ،يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية

 ."ب وأعرافهاالحر
 .89-88جمال رواب، المرجع السابق، ص   4
5

 
 .43محمود إحسان هندي، المرجع السابق، ص  
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 Exparte Quirin

                                                           
1

وتتلخص القضية في قيام ثمانية جواسيس ألمان أثناء الحرب العالمية الثانية بالنزول على شواطئ والية لونج ايالند  

Long Island بعمليات تخريبية فقبض عليهم قبل تنفيذها، فقام الرئيس  في الواليات المتحدة األمريكية، بهدف القيام

وقتها بتقديمهم للمحاكمة وفقًا لقانون أمريكي قديم يجّرم القيام بأعمال التجسس خالل الحرب بالقرب " روزفلت"األمريكي 

ة عرفية وفقا محاكم عسكري يفأنشأت بالتال.ت العسكرية أو حولها، ويطبق عقوبة اإلعدام على هذا التصرفآمن المنش

إًن قانون الحرب، يرسم فرقًا بين القوات " :لنفس القانون، ولدى طعن المتهمين في اختصاص المحكمة كان رّدها كالتالي

ن الشرعيون والعسكرية والمدنيين المنتمين للدولة المحاربة، وبين المقاتلين الشرعيين والمقاتلين غير الشرعيين، فالمقاتل
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033530500335

                                                                                                                                                                                   

وبشكل سري ومالبس مدنية  أّما أعمال الجاسوس الذي يتخطى خطوط العدو ،الحرب إذا ما اعتقلوايتمتعون بصفة أسرى 

للحصول على معلومات أو للقيام بأعمال تخريبية، فهي حالة مقاتلين ال يتمتعون بصفة أسرى الحرب وهم خارجون عن 

   ...."القانون

ن الدولي اإلنساني ومنطق القوة، مجلة الحقوق، العدد الرابع، للمزيد أنظر رشيد حمد العنزي ، جونتنامو بين  القانو  

  .00، ص 0330السنة الثامنة والعشرون، الكويت، ديسمبر
1
 .05، المرجع السابق، ص أنظر رشيد حمد العنزي 

2
 :أي الشروط المعتمدة دوليا وهي 

 .استفاء التمّرد لجانب من التنظيم -

 . محاربين من طرف الحكومة القائمة أو الدولضرورة االعتراف للمتمّردين بوصف ال -

 .أي السيطرة الفعلية على جزء من اإلقليم الرقابة اإلقليمية -
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54895493

                                                           
1
:  على الموقع  2007-08-03 مقال منشور بتاريخ ميليشيات وفرق موت ،رائد الحامد 

www.islamicnews.net/document/showdoc08.asp                                                                        
2

يعتمد كليا على المرتزقة، كما عرفت ظاهرة المرتزقة انتشارًا واسعًا في  يكان الجيش السويسر التاسع عشرفي القرن  

 ...  وال، جزر القمر، كينشاساالحرب األهلية النيجيرية، أنغ: أفريقيا
3
 .93جمال رواب، المرجع السابق، ص  

http://www.islamicnews.net/document/showdoc08.asp
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00

- 

- 
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- 

- 

- 

 

2

                                                           
1
 .508نعمان عطا اهلل الهيتي، المرجع السابق، ص  

1
 www.islamicnews.net/document/showdoc08.asp  

 

http://www.islamicnews.net/document/showdoc08.asp
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1
 .90جمال رواب، المرجع السابق، ص  

2
 www.yemencof.org\vb\archive\index.php 

http://www.yemencof.org/vb/archive/index.php
http://www.yemencof.org/vb/archive/index.php
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1
 .509نعمان عطا اهلل الهيتي، المرجع السابق، ص  

2
 www.yemencof.org\vb\archive\index.php 

http://www.yemencof.org/vb/archive/index.php
http://www.yemencof.org/vb/archive/index.php
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54440453

                                                           
، 534 / 50نضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عتمدت هذه االتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق واإلأ 1

  .5444المؤرخ في ديسمبر 
2
 .80، ص 0334غيولي منى، اإلرهاب في قانون النزاعات المسلحة الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر، جامعة باتنة،  
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55340335

903

- 
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1

ألكبر عملية إرهابية منظمة استهدفت برجي التجارة العالمية بنيويورك ومبنى وزارة الدفاع بعدما اهتزت أمريكا  

األمريكية، حيث تم استخدام طائرات مدنية وعلى متنها ركابها، بعد تغيير مسارها من قبل مختطفين وسقوط طائرة 

ني، لتتم بعدها عمليات اعتقال واسعة في مد 0333لتستقر على مقتل أكثر من  ،ثالثة في بنسلفانيا قبل دخولها لوجهتها

بخليج   لكي تتنصل أمريكا من أي مسؤولية، فقد وضعت المعتقلينو .قيل أنهم من القاعدة أفغانستان ألشخاص

      .   جوانتانامو بكوبا بعيدا عن األراضي األمريكية
2
 .03، ص المرجع السابق ،رشيد حمد العنزي 

 
3

 .وما بعدها 00، ص السابق، المرجع رشيد حمد العنزي 
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1

دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية،  ،لرئيس الدولة فى القانون الدولى العام محمد عبد المطلب الخشن، الوضع القانوني 

 .59، ص 0335مصر، عام 
2
 .58، ص نفسهمحمد عبد المطلب الخشن، المرجع  
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The king commit's no wrong

Solutus légibus

                                                           
 :يلي ما عامة بصفة الجوانب، وتشمل من طائفة وتغطي الدولي القانون في تنشأ التي الحصانات من شتى أنواع ثمة 1

المنظمات  وحصانات الدول الدولة، حصانات ورئيس العاهل القنصلية، حصانة الدبلوماسية، الحصانات الحصانات

 الدبلوماسي، القانون قواعد جزءا من وتشكل اتهوأجهز الدولة أنشطة على الحصانات هذه كل وتؤثر ومسؤوليها، الدولية،

 حصانات وكانت مترابطا، مسارا كان وإن مختلفا مسارا تاريخيا كلها اتبعت قد المتعددة الحصانات هذه أن يرغ 

 .نشأة أحدثها الدولية المنظمات

 األجنبية،  دراسة صادرة عن األمانة العامة لألمم المتحدة، لجنة الجنائية القضائية الوالية من الدول مسؤولي حصانة  

 .00، ص A/CN.4/596: ، الوثيقة رقم0338 -30-05الدولي، بتاريخ  القانون

2
 Luchaire(F),La cour pénal international et la responsabilité du chef de l'état devant le 

conseil constitutionnel, revue public et de la science politique en France et a 

l'étranger,LGDJ,paris,N002,1999,p458.  

     
3 

 .085، ص 5449رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
4 

في حالة ما إذا اتهم رئيس الجمهورية بتهمة معينة تستوجب المحاكمة فتقر غالبية الدساتير تنظيم هذه المحاكمة إال أنه 

نصت المادة  حيث 5448في دستور عام للرئيس على المسؤولية السياسية  النصفي الجزائر تم ف ،وفق إجراءات خاصة

تخصص محكمة عليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن األفعال التي يمكن وصفها بالخيانة ": على ما يلي 558

  ".العظمى 
5

، وفيه يتمتع الرئيس في اسرائيل بحصانة 5480عام  جوانأقرت الكنيست قانون أساس رئيس الدولة في السادس عشر  

ان منصب الرئيس في دولة اسرائيل كما  .ال يحاكم في قضايا جنائية خالل مدة رئاستة وبعدها ...من نوع خاص حيث

، ومع ذلك. التشريعية والتنفيذية والقضائية ،حيث يقف الرئيس فوق سلطات الحكم الثالث ،يعتبر أسمى منصب في الدولة

ن القوة الفعلية للسلطة التنفيذية في اسرائيل مركزة بأيدي أن معظم صالحيات الرئيس في اسرائيل ليست تنفيذية علما بإف

 .الحكومة
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085454

                                                                                                                                                                                   

:                                                                  أنظر موقع وزارة الخارجية االسرائيلي 

http://www.altawasul.com/MFAAR/InformationaboutIsrael/Pages/default.aspx                      

   
 ."ما يمثل حفظا لكرامة كل دولة إن اتهام رؤساء الدول وممثليهم، يعد مساسا بهيبة كل" :Devabre يقول األستاذ 1
 .003عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص  2
3

ما فائدة عقد المؤتمرات واتخاذ قرارات ال َيعرف تطبيقها طريقًا للواقع، حيث فّر إمبراطور ألمانيا لهولندا التي امتنعت  

كل فرد يوجد على إقليم " :والتي تنص على من دستور هولندا 5عن تسليمه للحلفاء، استنادًا إلى نص المادة الرابعة فقرة 

 ".المملكة سواء مواطنًا أو أجنبيا، يتمتع بالحماية المقررة قانونًا فيما يتعلق بشخصه وأمواله

http://www.altawasul.com/MFAAR/InformationaboutIsrael/Pages/default.aspx
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3 «

 La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'État, soit comme hauts 

Fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un 

Motif à diminution de la peine ». 
   Procès des grands criminels de guerre Devant le Tribunal Militaire International, 

Nuremberg, 14 novembre 1945,1er octobre 1946, Texte officiel en langue française, Édité à 

Nuremberg, Allemagne1947, AAARGH, p 126. 

 
2 " … D'autre part, une idée fondamentale du Statut est que les obligations internationales qui 

s'imposent aux individus priment leur devoir d'obéissance envers l'État dont ils sont 

ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne peut, pour se justifier, alléguer le 

mandat qu'il a reçu de l'État, du moment que l'État, en donnant ce mandat, a outrepassé les 

pouvoirs que lui reconnaît le Droit international. On a allégué, en faveur d'un certain nombre 

d'accusés, que leur conduite était conforme aux 

prescriptions de Hitler. Ils ne pouvaient porter la responsabilité d'actes perpétrés dans 

l'accomplissement de ses ordres ». 

   Procès des grands criminels de guerre Devant le Tribunal Militaire International, précité. 

 



 الالسلم في القانون الدولي الجنائي مسؤولية األفراد عنلثانيالباب ا

 

222 
 

08

                                                           
 رئيس القذافي العقيد حصانة إقرار يرفض ،بباريس االستئناف لمحكمة قرارا 0333 عام في الفرنسية النقض محكمة نقضت 1

  :فيه جاءو ،5484 عام في طائرة على باالعتداء تتصل بتهم يتعلق فيما ،السابق الليبية العربية الجماهيرية دولة

   « la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice puissent, en 

l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire 

l’objet de poursuites ». 

 Court of Cassation, Affaire Kadhafi, Judgment No. 1414 du 13 Mars 2000. 
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 .0330إلى  5494هو رئيس العراق من  صدام حسين1 

 إدارة قانون من 48 المادة أيدت ثم ،"اإلنسانية الجرائم ضد المختصة العراقية الجنائية بالمحكمة" البداية في المحكمة سميت 2

 منتصف في ولكن مرات، عدة وتعديلها اإلجراءات قواعد وضع وتم المحكمة، تأسيس قانون االنتقالية الفترة خالل العراق دولة

 المشكالت من سلسلة وبعد، الوطنية الجمعية إلى المعدلة صورتهما في اإلجراءات وقواعد التأسيس قانون رفع 2005 عام

 ليصبح المحكمة اسم تغيير وتم ، 2005 لسنة 10 رقم القانون باسم 2005 توبركأ 18 في الجديد القانون صدر اإلجرائية،

 ".االعلي العراقية الجنائية المحكمة"

على موقع  ،0335، أكتوبر االنتقالية للعدالة الدولي زكالمر، ماتهاكمحا وأولى العليا العراقية الجنائية المحكمة إنشاء تقريرعن 

 .0ص، www.ictj.org : االنترنت

 .53/50/0330في  ، الصادرة0483لعدد ، بغداد، اجريدة الوقائع العراقية  3
4

 .00ص ،المحكمة الجنائية العراقية المختصة ،والقاضي محمد عبد العزيز جاد الحق محمود شريف بسيوني 

 .0السابق، ص ، المرجع تقرير عن إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا وأولى محاكماتها 5

http://www.ictj.org/
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بحصانة  رأسها الدفععلى عليها كلها، دعاء العام ردت هيئة اإلبعدة دفوع " صدام حسين"في قضية الرئيس دفع الدفاع  1

 ألمبد ستنادًاإثر رجعي أالرؤساء والقادة الكبار بعدم مسؤوليتهم عن الجرائم الدولية، والدفع بعدم تطبيق القواعد المجرمة ب

 .قوبات شرعية الجرائم والع

ن المحكمة ال تستمد شرعيتها من قرارات الحاكم أدعاء العام بستند اإلإفمن حيث الدفع بعدم اختصاص وشرعية المحكمة   

ما بخصوص الدفع أ ،نما تستمد من االتفاقيات الدولية المختلفة التي صادق عليها العراقإو ،مريكي في العراقالعسكري األ

ردت هيئة  ،سير حربأعتقال صدام وكبار مسؤوليه كونه إحتالل يجوز لدولة اإل نه الأو ،ربحصانة الرؤساء والقادة الكبا

لتفاف على القانون الدولي ليقرروا حصانات تحميهم من ن مجرد محاولة المسؤولين الكبار المتهمين اإلأدعاء العام باإل

به منذ  صبح غير معتدًاأالحصانة قد  أن مبدإلي، وحكام القانون الدوأيشكل قرينة على علم هؤالء المسؤولين ب ،الخضوع  له

يجوز تقديمه  سير حرب والأن صدام أن أما بشأ. تشكيل المحاكم الجنائية الدولية في نورمبورغ  ويوغسالفيا ورواندا

تستوجب نهم قد ارتكبوا جرائم خطيرة أذا ثبت إسرى ن جميع الدول تقوم بمحاكمة األإدعاء للمحاكمة ، قال رئيس اإل

 .محاكمتهم

، أطروحة الدولي مدى مراعاة قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لمعاييرالقانون الجنائي، هاتف محسن كاظم الركابي  

 .088، ص 0355دكتوراة، األكاديمية العربية بالدنمارك، 
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 .008، المرجع نفسه، ص هاتف محسن كاظم الركابي 1
 .5443حتى عام  5490من عام  حكمه استمررئيس  دولة التشيلي  هو( الدكتاتور)الجنرال بينوشي  2
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  67إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة "...  3

 598/0333وقد انتهت من نظرها في الشكوى  ،0330أبريل  03العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، المجتمعة في 

من اتفاقية مناهضة  22 ، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة ( ماركوس رويتمان روزنمان  :مقدم الشكوى)

ذيب دعي مقدم الشكوى أنه تعرض للتعوقد ا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 ...".وقد تقدم السبانيا وفقا لمبدأ االختصاص العالمي 5490 في شيلي بعد انقالب سبتمبر

  وثيقة األمم المتحدة ،0333/ 598الشكوى رقم ، من االتفاقية 00آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة  

.A/57/40 
4 « la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice puissent, en 

l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire 

l’objet de poursuites ». 

  Sur l’ordonnance du juge d’instruction Vandermeersch rendue dans l’affaire Pinochet, le 6 

novembre, Revue belge de droit international, vol. 32 (1999), pp. 182-184. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
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ألقت شرطة مدينة لندن القبض على الجنرال أوغسطو بينوشيه، بناًء على أمر قضائي إسباني  5448أكتوبر  58في  6

 ،عامًا 59التي دامت  بالقبض على الدكتاتور السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق اإلنسان في شيلي إبان فترة حكمه

 .ورفضت المحاكم البريطانية ما زعمه بينوشيه من الحق في الحصانة، وحكمت بجواز تسليمه إلى إسبانيا لمحاكمته هناك

 .0350ماي  55ليوم  2743، صحيفة المؤتمر، العدد االفالت من العقاب والقانون الجنائي الدولي، محمد بوبوش
 

0
الدبلوماسية والقنصلية وتطبيقاتها علي قضية بينوشي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ، الحصانة ىأحمد بشار موس 

 .00، ص 0330جامعة الجزائر، 
0
 .03لسابق، ص االمرجع ، ىأحمد بشار موس 

 

 قبيل من أفعال ارتكاب بأن الجزم الصعب من أنه لي يبدو: "... وقد علق أحد قضاة المحكمة في قضية بينوشي كالتالي 0

 بأن بالطبع الدولي القانون الدولة ويعترف رئيس ابه يضطلع التي المهام إطار في يدخل أن يمكن الجسيمة الجرائم هذه

 . أخرى دول قوانين أو دولته قوانين بموجب قانونية، بل وغير مشروعة، غير تعتبر أعماال تشمل قد الدولة رئيس مهام

 غير تصرفات هي الرهائن، وأخذ التعذيب ومنها التصرفات، من معينةأشكاال  أن على بوضوح ينص الدولي القانون لكن

 . ..."مرتكبها عن النظر بغض مقبولة،

 .580، المرجع السابق، ص األجنبية الجنائية القضائية الوالية من الدول مسؤولي حصانة 
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1

أن أوغستو بينوشيه تعرض لنوبة قلبية، وحدث ذلك بعد أيام من وضعه رهن  2006 ديسمبر  3يومتم اإلعالن في  

 ديسمبر  10في . ، أصدرت محكمة االستئنافات التشيلية أمرا برفع اإلقامة الجبرية2006 ديسمبر  4وفي . اإلقامة الجبرية

 .وتوفي بسبب فشل في عمل القلب وتراكم مياه في الرئتين أخذ بينوشه إلى وحدة العناية المركزة  2006
2

 2011. فبراير 55إلى  1981 أكتوبر 50رئيس مصر من  
المظاهرات بدأت سلمية تندد بالتدهور المعيشي لقد بدأت االضطرابات والتوتر الداخلي في مصر عقب سلسلة من  3

ولما بدأ الشعب يطالب بتنحي ( 0355يناير  08األربعاء )اليوم الثاني للثورة  والفساد السياسي، إال أنه وابتداءا من  

وقد صرح وزير الصحة الرئيس، تدخلت أجهزة األمن بناءا على أوامر عليا واشتبكت مع المتظاهرين، وعمت الفوضي 

 يناير 05ثورة .                                         ضحية 085أن عدد الذين ماتوا جراء الثورة حوالي 

http://ar.wikipedia.org/wiki     

 
4

ضم قضية مبارك " أحمد رفعت"انعقدت جلسة المحكمة مجددا وقد قرر القاضي المستشار  0355 أوت 55 وفي يوم

.                  إلى قضية حبيب العادلي وقرر أيضا وقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمة حرصًا على الصالح العام

 http://ar.wikipedia.org/wiki قضية مبارك

5
اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة األسبق واللواء عدلي فايد مدير قطاع األمن العام السابق، : المساعدون هم 

أكتوبر السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء  8 واللواء عمر الفرماوي مدير أمن

ولن يغادر السجن من مساعدي . الجيزة السابق، وأحمد رمزي مدير قطاع األمن المركزيأسامة المراسي مدير أمن 

 . العادلي سوى رمزي والشاعر،ألن اآلخرين متهمين في قضايا أخرى يجري النظر فيها

http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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1
 http://www.diwanalarab.com/spip.php 

" إيالف"، يومية يونيو 8استمرار سجن المتهمين وتأجيل حتى : محاكمة مبارك ،صبري عبد الحفيظ حسنين 2

 www.elaph.com/Web/news:  ، على الموقع0350 مايو 58 السبت 0094 العددااللكترونية، 
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 القرار بموجب حديثا اللجنة المنشأة) الدولي القانون لجنة فيه قرارا أمرت ، 1947 نوفمبر 21في  العامة الجمعية اتخذت 1

المدونة، وقد أقرت  مشروع وأمنها اإلنسانية سلم ضد المرتكبة مدونة للجرائم مشروع وإعداد مبادئ بصياغة  - 2)د 174

 بسلم المخلة الجرائم مدونة مشروع" اعتمادها عن اللجنة أعمال أسفرت 1996 عام العديد من مبادئ نورمبورغ، وفي

 ".وأمنها اإلنسانية

      95  العامة الجمعية وقرار نورنبرغ محكمة ميثاق في ابه المعترف الدولي القانون مبادئ تأكيدكاسيسي،  أنطونيو  

 .5، ص1946ديسمبر 11 في نيويورك، في الصادر ،1) -د)
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 .مثل حكومة طالبان في أفغانستان 1
 .5439أكتوبر  58في المنعقدة بالهاي  االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البريةالمادة الثالثة من  2



 الالسلم في القانون الدولي الجنائي مسؤولية األفراد عنلثانيالباب ا

 

231 
 

 1 

 Auscgwitz

5485

5493

                                                           
1

، 0330حسين عيسى مال اهلل، القانون الدولي اإلنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، الطبعة األولى، القاهرة،  

   .045ص
2

تضم  ز من أشهر وأكبر مجمعات االعتقال التي تم تأسيسها في العهد النازي، ويتضمن ثالثة مجمعاتتيعد معتقل أوشيفي 

تضمنت هذه المعتقالت محارق للجثث، مباني للتجارب  كمااآلخر مخصص للقتل،  ،المعتقلين أحدها للعمل اإلجباري

الطبية أين يتم إجراء تجارب إخفاء قسري، إعاقة الحركة، العقم ، والحائط األسود أين كانت تتم عمليات قتل جماعية 

وتشير التقارير إلى أّن " زيكلون ب" ًا في قتل يهود أوروبا باستخدام غازآلالف المعتقلين، وقد لعب المعتقل دورا جوهري

حيث  5400-5400القطارات كانت تصل تباعًا إلى أوشيفيز محملة باليهود القادمين من دول أوروبا و ذلك في الفترة بين 

ام، وقدروا بحوالي ألف أغلبهم لغرف الغاز لإلعد55مليون يهودي أرسلت القوات الخاصة  5.5وصل عددهم إلى 

الى 53333ومن  أسرى حرب سوفيات 55333غجر روما،  05333 بولندي، 90333يهودي باإلضافة إلى  48333

    www.muhtawa.org\index.php: للمزيد أنظر          ...من جنسيات أخرى 55333
3

المساعد األول للقائد، ملزم " :قائد أشيتز المشهور والذي ارتكب جرائم وحوكم عليها L'adjutant يقول رودلف هوس، 

 ."تقريره للقائدأن يخبر القائد بكل ما يحدث في المحتشد، وهو المسؤول عن الضباط اآلخرين ويقدم 

4 Höcker, Karl (adjoint du commandant du camp d’Auschwitz I): est fait prisonnier par les 

Britanniques qui, ignorant ses activités à Majdanek et Auschwitz, le relâchent en janvier 

1946. En 1952, se présente de lui-même au Ministère public et reçoit une peine de prison de 
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9 mois qu’il n’a pas lieu de purger (loi d’impunité de 1954). Employé de banque au moment 

de son arrestation, jugé et condamné au cours du procès de Francfort en 1963-1965, en 

détention préventive en 1965, libéré en 1970, mort en 2000 à 89 ans. 

  Le sort de 1.184 criminels nazis, complices et collaborateurs, Posté par lienspando le 13  

 octobre 2009 sur le site: http://documentaire.unblog.fr/2009/10/13. 
 

1
 Tadic, jugement du 2 octobre 1995. 

2 "Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé 

et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent 

statut est individuellement responsable dudit crime ». 

l’article 7 du STATUT ACTUALISÉ  DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-

YOUGOSLAVIE, Tribunal  international chargé de poursuivre les personnes présumées 

responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de 

l’ex-Yougoslavie depuis 1991, document officiel des Nations Unies. 
1 "... la Chambre de première instance a également conclu que le principe de la responsabilité 

du supérieur hiérarchique inscrit à l’article 7/3 du Statut s’appliquait aux chefs politiques et 

aux autres supérieurs civils en position d’autorité… »      

 Affaire n° IT-96-21-A, LE PROCUREUR Contre Zejnil DELALI], Zdravko MUCI, alias « PAVO », Hazim 

DELI et Esad LAND, alias «ZENGA », affaire   «CELEBICI » , P 64. 

http://lienspando.unblog.fr/
http://documentaire.unblog.fr/2009/10/13
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1

دولية عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين وفقًا للنظام األساسي للمحكمة الجنائية المسؤولية رجال السلطة  عادل ماجد، 

 .0355ماي  05- 00والقوانين الوطنية، ورقة عمل مقدمة بالمؤتمر اإلقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية، الدوحة، 
 اعتمده) القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين جانب من النارية واألسلحة القوة استعمال بشأن األساسية المبادئ من 12 المبدأ ينص 2

 :يلي ما على1990 سبتمبر 7 إلى أوت 27  من الفترة في عقد الذي) المجرمين ومعاملة  الجريمة لمنع الثامن المتحدة األمم مؤتمر

 لحقوق العالمي اإلعالن في عليها المنصوص للمبادئ طبقا والسلمية القانونية التجمعات في ةكالمشار في الحق شخص لكل إن حيث"

 ال" :بأنه القوانين بإنفاذ المكلفون والموظفون االتكوالو الحكومات تعترف والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد اإلنسان

   14" .و 13 للمبدأين طبقا إال النارية واألسلحة القوة استعمال يجوز

 القوانين بإنفاذ المكلفون الموظفون يتفادى بالعنف، تتسم ال ولكنها قانونية غير تكون التي التجمعات تفريق في " : 13بالمبدأ وعمال

 ".الضروري األدنى الحد إلى استعمالها يقيدون عمليا، ممكنا ذلك يكون ال حيثما أو القوة، استعمال

 : أن على القوانين بإنفاذ المكلفين الموظفين جانب من النارية واألسلحة القوة استعمال بشأن األساسية المبادئ من: " 14المبدأ وينص  

 استعمال انك إذا إال النارية األسلحة استعمال القوانين بإنفاذ المكلفين للموظفين يجوز ال بالعنف، تتسم التي التجمعات تفريق في"

 ".الضرورية الحدود أضيق في إال تستعمل وأال ،عملي غير خطورة أقل وسائل

 رصد  :عشر الخامس الفصل، 1995-2004 المتحدة األمم اإلنسان حقوق مفوضية، اإلنسان حقوق رصد على التدريب دليل 

 .3، ص العامة واالجتماعات المظاهرات

الصادرة عن األمم  A/HRC/16/2  الوثيقة رقم السادسة عشر، الدورة أعمال،  اإلنسان حقوق مجلس وأداء عمل استعراض 3

 .المتحدة

وهي تحديدًا أن يتم ارتكابها بطريقة السابق التعرض لها ساسية األ هاالبد من توافر أركان الجرائم ضد اإلنسانيةلقيام  4

منهجية أو في إطار هجوم واسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين، سواء تم ذلك الهجوم من ِقبل رجال السلطة من 

حكومية أو  - جنود وضباط أم من غيرهم من الميليشيات والجماعات المسلحة، أو أن يتم تنظيمها من خالل سياسة عام

وتكون الجريمة منهجية إذا تم ارتكابها بأفعال متعددة . ويجب أن يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم -غير حكومية

 .ومتالحقة بدرجة عالية من التخطيط المنظم
5
 .نفس ورقة العملعادل ماجد،  
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1
 .المرجع نفسهعادل ماجد،  

2 la Chambre de Cour pénale internationale conclut qu’il existe des preuves suffisantes donnant 

des motifs substantiels de croire que Jean‐Pierre Bemba est pénalement responsable au sens de 

l’article 28‐a du Statut des crimes de meurtre et l’article 7‐1‐a du Statut en tant que crimes contre 

l’humanité ; il a  les pouvoirs du Président à savoir notamment: 

- définir la politique générale des opérations et déterminer les objectifs militaires. 

- approuver et signer les accords de défense avec les partenaires extérieurs.   

- convoquer et diriger les réunions de l’état-major de l’ALC (une armée conventionnelle 

qui comptait environ 20 000 soldats).   

  SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, AFFAIRE LE PROCUREUR Cotre JEAN-

PIERRE BEMBA GOMBO, la Cour pénale internationale  N°:ICC‐01/05‐01/08 du 15 juin 2009. 
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 .545ص  ،0338عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
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1

 .195، ص نفسهالمرجع  عبد العزيز العشاوي، 
2  …Mais le problème est qu’il n’existe pas d’incrimination spécifique des crimes de guerre au sein 

du code pénal français. C’est en quelque sorte un crime comme les autres. D’un point de vu pratique, 

en vertu de l’article 55 de la Constitution française de 1958, les conventions internationales devraient 

trouver à s’appliquer en droit interne, pourtant les juridictions françaises n’en ont jamais fait le choix. 

En effet, dans l’affaire Javor, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée pour des 

faits de tortures, crimes de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Selon la chambre 

d’accusation qui statuait en appel, dans la mesure où pour pouvoir appliquer les Convention de 

Genève de 1949 en droit interne, il était nécessaire de disposer d’un texte d’adaptation, ce qui n’était 

pas le cas… 

  RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA LOI FRANÇAISE D’ADAPTATION DU STATUT DE LA 

CPI, sur le site: www.acatfrance.fr 

3  
Afin de combattre l’impunité des crimes graves, le Congo a été le premier Etat partie au statut de 

Rome à livrer ses nationaux pour y être jugés, et le premier à intégrer le statut de Rome dans son 

ordre juridique interne par le biais des jugements et arrêts rendus par ses juridictions militaires, 

comblant ainsi les lacunes de sa législation. Néanmoins ces juridictions militaires n’ont poursuivi 

qu’un nombre très réduit de crimes internationaux perpétrés en RDC au cours de ces dix dernières 

années. 

LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX PAR LES JURIDICTIONS CONGOLAISES, Etude 

réalisée par le Club des amis du droit du Congo (CAD), Mai 2010, p9. 
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 .084األوجلي، المرجع السابق، صسالم محمد  
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 ...كرسيو، ستنجر: محاكمات صورية لقادة ألمان مثل 5450حيث أجريت في مدينة ليزج  سنة 
 Karl Stenger et Major Benno Crusius, accusés de maltraiter des prisonniers de guerre français. 

Stenger était accusé, en tant que commandant de la 58ème brigade d'infanterie, d'avoir donné l'ordre 

en août 1914 de tuer tous les prisonniers et blessés. L'absence de preuve sur le fait que cet ordre fut 

formel, permit de déclarer Stenger non coupable. Crusius: reconnut avoir passé l'ordre de ne pas faire 

de prisonnier et de ne faire aucun quartier (la cour retint que l'accusé souffrait alors d'un 

« dérangement morbide de ses facultés mentales », et devait donc être acquitté au titre de l'article 51 

du code pénal allemand). Crusius fut condamné à deux ans de prison pour homicide « par 

négligence »… 

  Procès de Leipzig de 1921. Pourquoi les criminels de guerre allemands avaient eu des peines légères  

article sur le site : http://blamont.info/pdf/violation1919.pdf 
 
 .088سالم محمد األوجلي، المرجع السابق، ص 2
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 :50المادة  الفقرة الثانية من حيث تنص 1

إذا أحال   وفقًا ألحكام هذا النظام األساسي 5للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة " 

حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر  ،من ميثاق األمم المتحدةمتصرفًا بموجب الفصل السابع  ،مجلس األمن

 ."من هذه الجرائم قد ارتكبت
الوطني  القضائية الواليات قدرة وتعزيز األساسي، روما لنظام الفعال المحلي التنفيذ وتعزيز تقررالمحكمة مواصلة"  2

 دولًيا وطبًقا بها  المسلم العادلة المحاكمة لمعايير وفًقا الدولي المجتمع قلق تثير التي الجرائم أخطر مرتكبي مالحقة على

 .التكامل لمبدأ

 الالحقة لمرتكبي المالحقة من الدول لتمكين المحلية القضائية الواليات قدرة تعزيز في الدولي المجتمع بانخراط وترحب   

 ".األساسي روما نظام عليها ينص التي الجرائم

 عشرة الحادية الدولية، الدورة الجنائية األساسي للمحكمة روما نظام األطراف في الدول جمعية  

 ICC-ASP/11/Res.6  :  الوثيقة رقم. 83، ص 0350الهاي، نوفمبر  00 - 50
3

نوفمبر جنوبي ليبيا  صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة  54القبض عليه في  الذي ألقي سيف اإلسالم القذافي  

يطالب القرار  5493الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في تحقيق بتكليف من مجلس األمن، قرار رقم 

الجسيمة المرتكبة في ليبيا، بما في ذلك  بالتعاون من قبل السلطات الليبية مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم

 .تسليم المشتبهين إلى المحكمة
 المحكمة مع كامال تعاوًنا الليبية السلطات تتعاون أن يقرر: "5493جاء في المادة الخامسة من قرار مجلس األمن رقم   4

 في غير األطراف الدول بأن يسلم إذو القرار، هذا بمقتضيات عمال مساعدة من يلزمهما ما لهما العام وتقدم المدعي مع و

 المنظمات وسائر اإلقليمية والمنظمات جميع الدول يحث النظام، ذلك بموجب التزام أي عليها يقع ال األساسي روما نظام

 ".العام والمدعي مع المحكمة التام التعاون على باألمر المهتمة الدولية

 خارج دولة من القادمين األفراد أو السابقين، أو الحاليين المسؤولين أو الرعايا، أن يقرر: "من القرار 8وجاء في المادة  

 القضائية للوالية يخضعون الجنائية الدولية، للمحكمة األساسي روما نظام في طرفا وليست الليبية العربية الجماهيرية

 يأذن أو ينشئها التي العمليات عن ناجمة تقصير أعمال أو من تصرفات وقوعه ُيزعم ما جميع في الدولة لتلك الحصرية

 الوالية القضائية تلك عن صراحة الدولة تتنازل لم ما ا،به متصلة تكون أو الليبية العربية في الجماهيرية األمن مجلس ابه

 ".الحصرية
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رتكاب جرائم حرب إبتهم  0355 جوانيذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة اعتقال بحق سيف االسالم في  

، إال أن السلطات الليبية ترفض تسليمه 0353سنة " معمر القذافي"الرئيس خالل االنتفاضة التي اطاحت بنظام والده 

وتريد ليبيا محاكمة سيف االسالم أمام قضائها لكنها لم توجه له حتى االن اتهامات  وتصر على محاكمته داخل أراضيها

 .نه سيحاكم في طرابلسأترفض إلى اآلن تسليمه وتقول لكن ليبيا  بارتكاب جرائم حرب
2

 ،0350ماي  0الجمعـة ، جريدة الشرق األوسط، محكمة ليبية تؤجل محاكمة سيف اإلسالم القذافي إلى سبتمبر المقبل 

 12575. العدد
3

 :  على الموقع،30/35/0350بتاريخ  ، مقال منشورمحاكمة سيف اإلسالم القذافي بالزنتان 

http://articles.islamweb.net/media                                                 

http://articles.islamweb.net/media%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20بتاريخ%20.02/05/2013
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وفي  بعد التدخل األمريكي في العراق، قامت القوات األمريكية في حملتها ضد الحكومة بسجن عدد كبير من العراقيين، 

ظهرت للرأي العام، صور التقطت داخل أحد السجون العراقية وهو سجن أبو غريب، تظهر مدى بشاعة  0330بداية عام 

عالمية، عقدت في مجلس الشيوخ األمريكي الغضب الولمواجهة موجة  ،نون العراقييالتعذيب الذي يتعرض له المساج

دونا –بل شملت أيضا وزير الدفاع  ،بواشنطن جلسات استماع شملت أفراد القوات المسلحة العاملين في السجون العراقية

إالًَ  0330ماي  54المحاكمات العسكرية للمتورطين في الفضيحة في وبالفعل بدأت والرئيس األمريكي نفسه،  -رامسفلدلد 

م واحد مع تسريحه من الخدمة، وذلك بعد ابع -جيرمي سيفيتيس –أنًَ األحكام جاءت جد مخففة، حيث حكم على الجندي 

هذا وقد مثل . ات الجنسيةوأعمال االنتهاك إساءة المعاملة والتآمر بغرض اإلساءة والتقصير في الواجبات: إدانته بثالثة تهم

الجندي جافال ديفيس، الرقيب إيفان فريدريك والعريف تشالز غرينر، : أمام القضاء األمريكي متهمون آخرون وهم

أنظر جريدة الشرق األوسط العدد .... من ظروف التخفيف واستفادوالذين ا( سنة05) باإلضافة إلى المجندة ليدي انجلند

  -www.usinfo.state.gov/ar ،30/38/0330، بتاريخ 4080
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 في ترتكب التي الجرائم افةك على العقوبات قانون يطبق :"تنص المادة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري على 1

 .الجمهورية أراضي

ألحكام  ا طبق  اكم الجزائية الجزائريةالمح اختصاص في تدخل انتك إذا الخارج في ترتكب التي الجرائم على يطبق ماك  

 ".قانون االجراءات الجزائية

تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح : "على قانون اإلجراءات الجزائية من 543كما تنص المادة   

أو الجنح   كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات. التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة

و المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد أكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني التي ترت

وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت . وقوع الجناية أو الجنحة

 ".ان مرتكب الجريمة قد قبض عليه في الجزائر فيما بعدهبوطها أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا ك
2
 .509محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص   
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التي تتبعها الطائرة )عند وقوع جريمة او مخالفة على متن طائرة فغالبا ما ينشاء خالف بين الدولة المسجلة بها الطائرة  

تفاقية حساسية لذا راعت اإل (البري ،البحري او الجوي)قليمها إوبين الدولة التي وقعت الجريمة على   (وتحمل جنسيتها

الحق في تطبيق ( المصدقة على االتفاقية  ي أ) العضو في االتفاقية  الطائرة لدولة تسجيل  حين كفلت   ،هذا الجانب

 :بشروط معينة  والمخالفات التي تقع على متن الطائرة  قانونها على الجرائم

 .  ممتلكاتهم للخطر وأو ركابها أن يكون من شأن الجريمة او االفعال تعريض الطائرة أ 

 . في الدولة  الطائرة مسجلة 

و أقالع حتى فتحها بعد الوصول، غالق بوابة الطائرة لإلإمن  أتبد وحددتها االتفاقية   ة في حالة طيرانالطائر 

 .و في منطقة ال تخضع لسيادة دولة عضوأعالي البحار، أفي 

 .0/50/5484دخلت حيز التنفيذ  لقد حلت هذه االتفاقية خالف تحديد القضاء المختص، و
2

لتزمت الدول فيها بمجموعة من إلمكافحة االستيالء غير المشروع على الطائرات، وقد  5493وتعرف باتفاقية  

 :االلتزامات أهمها

في حالة   دولة جنسية المختطف، دول جنسية الطائرة، دولة مشغل الطائرة) تزويد جميع الدول ذات العالقة  

 .اءات والعقوبات التي تنوي اتخاذهاتائج هذا التحقيق وباالجرنب  (استئجار الطائرة

 .فعال العنف التي ارتكبت على متنهاأو أختطاف الطائرة إنظامها القضائي على جريمة الدولة تطبيق  

 . عليه  القضائي  ذا قررت عدم تطبيق نظامهاإتسليم مختطف الطائرة الى دولته  

 .50/53/5495دخلت اتفاقية الهاي حيز التنفيذ في وقد   
3

لتزامات التي جاءت بها على الدول االعضاء تتشابه كثيرا مع ذات اإل  اللتزامات التي فرضتها اتفاقية مونتريالن اإ 

غالق إنها مدت نطاق تطبيقها لتشمل الفترة التي تسبق مرحلة الطيران التي تبدأ من أنها تميزت بحيث أ ،اتفاقية الهاي

و الخطر خالل هذه أختطاف مكانية تعرض الطائرة لإلنظرا إل ،الطائرةابواب الطائرة لالقالع وحتى فتحها بعد هبوط 

 :  فهي عضاءالتزامات الدول األأما عن . الفترة

 .اختصاصها القضائي على تلك الجرائمالدولة تطبيق  

دولته التي و تسليمه الى إما لعقوبته قضائيا إتمهيدا  ،منيةواحالته للتحقيق واتخاذ االجراءات األ  ماحتجاز المته 

  .يحمل جنسيتها

 .08/5/5490خلت اتفاقية مونتريال حيز التنفيذ في وقد د
 .90صالح الدين جمال الدين، المرجع السابق، ص  4
5

تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في : "من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على أنه 543نصت المادة  

وكذلك . يا كانت جنسية مرتكبيهاأالجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية 

 ".بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبيةالشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء 
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 .503علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص  1
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دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والقانون - التعاون الدولي في تنفيذ األحكام الجنائية األجنبية ،جمال سيف فارس 

 .39، ص0339دار النهضة العربية، القاهرة،  -الدولي الجنائي
2

،  0339عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لتنفيذ األحكام األجنبية في مصر، دار الكتب القانونية، القاهرة،  

 .550ص
 .04المرجع نفسه، ص  عبد الفتاح بيومي حجازي، 3
4
 .85، ص نفسهجمال سيف فارس، المرجع  
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ال ...األحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية: "يليعلى ما من قانون اإلجراءات المدنية الجزائري  005نص المادة ت 

تكون قابلة للتنفيذ في جميع األراضي الجزائرية إال وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى الجهات القضائية الجزائرية، دون 

 ."إخالل لما قد تنص عليه االتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة
2
 www.ibrahimamran.com: فتحي سرور، تطور المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، مقال منشور في موقع 
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هو بيان القواعد التي تحدد والية محاكم الدولة في المنازعات التي تتضمن عنصرًا ف: االختصاص القضائي الدوليأما 1 

قواعد االختصاص الداخلي والتي تحدد اختصاص كل محكمة أجنبيًا إزاء غيرها من محاكم الدولة األخرى وذلك بالمقابلة ل

 .من محاكم الدولة إزاء غيرها من محاكم الدولة نفسها

 .09، ص 0335القانون القضائي الخاص الدولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  ،هشام خالد

2 Traditionnellement, les tribunaux d'un État ont uniquement compétence pour juger les 

personnes qui ont commis un crime sur leur territoire (compétence territoriale). Peu à peu, le 

droit international a admis que les tribunaux pouvaient exercer d'autres formes de 

compétence extraterritoriale, pour connaître notamment des crimes commis hors de leur 

territoire par les ressortissants d'un État (compétence personnelle active), des crimes commis 

à l'encontre des intérêts essentiels de la sécurité d'un État (compétence réelle) et, bien que ce 

type de compétence soit contesté par certains États, pour connaître des crimes commis à 

l'encontre des ressortissants d'un État (compétence personnelle passive). 
  LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE 14 principes pour l’exercice effectif de la compétence 

universelle, AMNESTY INTERNATIONAL, Index AI : IOR 53/01/99 DOCUMENT PUBLIC 

Londres,  juin 1999, p 3. 
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 .545، ص0338عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، دار هومة للنشر، الجزائر،  
2

بوضع التشريعات الوطنية الالزمة لفرض  ،تلتزم الدول األطراف في االتفاقية" :على ما يلي 508حيث نصت المادة  

الة بحق األشخاص الذين يقترفون إحدى المخالفات الخطيرة الوارد ذكرها في المادة التالية أو يأمرون بها، كما عقوبات فع

لتزاما قانونيا صريحا بوجوب البحث عن األشخاص المتهمين باقتراف هذه المخالفات إ ،تضع على عاتق هذه الدول

على أن  509كما نصت المادة  ". ضد هؤالء األشخاص شرط أن يكون لدى هذا الطرف أدلة اتهام كافية ،لمحاكمتهم

 . ويمكن ألي دولة محاكمتهم ومعاقبتهم ،مرتكبي المخالفات الواردة ذكرها يعتبرون مجرمي حرب
3
 Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves de droit international 

humanitaire (avec les amendements de la loi du 10 février 1999 

Article 1er : 

  « Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de 

la présente loi, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de 

paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la 

répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions 

pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend 

de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe 

natiorial, ethnique, racial ou religieux comme tel : 

1° meurtre de membres du groupe; 

2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 

3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa 

destruction physique totale ou partielle; 
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4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 

5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe ». 

Article 7: 

« Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la 

présente loi… ». 

  Documents parlementaires. - Proposition de loi, 2-1256 - N° 1. - Amendements, 2-1256 - 

N° 2. - Avis du Conseil d'Etat. 
1
 Le procés des quatres “de Butaré”, Antoine Bailleux, l’histoire de la loi Belge de 

compétence universelle, une valse à trois temps : ouverture, étroitesse, modestie, droit et 

société, 2005, p 122-123. 

2 LES STRATÉGIES JUDICIAIRES DANS LES PROCÉDURES EN COMPÉTENCE 

UNIVERSELLE, Rapport sur la conférence de Bruxelles du 9 au 11 novembre 2009, 

fédération internationale des ligues des droits de l’homme, novembre2010,  p 17. 
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وفي هذا السياق طالبت إسبانيا من بريطانيا تسليم الجنرال بينوشى، رئيس دولة الشيلى، بعد إيقافه أثناء جولة عمل  1

شخص في السنوات التي  0333سلحة التشيلية وكذلك لظروف صحية، بتهمة التعذيب وإخفاء ما يقارب لصالح القوات الم

ليس في حق التشيليين فحسب، بل واالسبانيين، سويديين، بلجيكيين،  5490تلت االنقالب العسكري في التشيلي سنة 

 Balthazarأصدره القاضي االسباني  فرنسيين، سويسريين وبريطانيين، وقد بدأت قضية الجنرال بينوشي، عقب طلب

Gazon   5484للسلطات االسبانية، التي تسلمت الطلب بناءا علي االتفاقية األوروبية لتسليم المجرمين لسنة. 

وفي مضمون مذكرتا القبض، فإن مثل هذه الجرائم هي ضد القانون الدولي، وكنتيجة حتمية يجوز لكل دولة الحق في     

، وذلك استنادا إلى اتفاقية 5448لسنة  يمن قانون القضاء البريطان 500وهو ما نصت عليه المادة متابعة مرتكبيها، 

 . 91إلي  0خاصة المواد من  5480مناهضة التعذيب لسنة 

أصدر حكمه في   Ronald Portelوبالرغم من معارضة قرار التوقيف والمطالبة بإلغاه، إال أن القاضي البريطاني     

اللندنية، بوجوب السماح بتسليم بينوشي إلى اسبانيا، وتعتبر هذه خطوة أخرى نحو قبول الوالية القضائية  محكمة ستريت

 .العالمية، ودليل على تطور الوعي الدولي
2
 La plainte avec constitution de la partie civile déposé entre les mains du juge Belge , p2/23 

,sur le site: http:www.mafhoum.com 
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1

، 0355تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري ،رابية نادية، مبدأ االختصاص العالمي في تشريعات الدول، مذكرة ماجستير 

 .538ص 
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1 La loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire remplace 

la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves de droit international 

humanitaire, en insérant ses principales dispositions dans le Code pénal et le Titre préliminaire 

du Code de procédure pénale. 

La loi du 5 août 2003 introduit par ailleurs les deux limitations suivantes: 

• les violations graves de droit international humanitaire ne peuvent plus être poursuivies in 

absentia; 

• les violations graves de droit international humanitaire ne peuvent plus être poursuivies en 

l’absence de tout lien de rattachement avec la Belgique. 

  Antoine Bailleux, précité, p 129-130 
2
 L’article 13 de la loi Belge du 5 août 2003: 

« Conformément au droit international, les poursuites sont exclues à l'égard : 

- des chefs d'Etat, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères étrangers, pendant 

la période où ils exercent leur fonction, ainsi que des autres personnes dont l'immunité est 

reconnue par le droit international; 

- des personnes qui disposent d'une immunité, totale ou partielle, fondée sur un 

traité qui lie la Belgique ». 

 
3
 0353 -34-38لدول الكبرى من العقاب،  ماهر البنا، مبدأ االختصاص العالمي وإفالت ا 
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http://www.yarranile.com/impunity.htm                                                                                                                  

1
بالتوقيع على قانون حماية أعضاء القوات المسلحة  0330سنة " جورج بوش"رئيس الواليات المتحدة األمريكية قام  

يكية كانت بحاجة إلى التأكد من أن المحكمة لن تطال أي من الرعايا األمريكيين ألن الواليات المتحدة األمر ، األمريكية

لذا تم التفاوض على قرار صادر عن مجلس  ،المتواجدين خارج األراضي األمريكية سواء من الدبلوماسيين أو العسكريين

 0330 يوليو 05 وبالفعل اتخذ مجلس األمن في ،األمن للحد من اختصاص المحكمة بحيث ال ينطبق على األمريكيين

والذي ينص على أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية عن التحقيق أو المقاضاة بشأن أي عمل أو إغفال من  5000 القرار

 .جانب مسئولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما األساسي

: رقم الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة، 0330-39-50الصادر عن مجلس األمن بتاريخ   5000: القرار رقم  

S/RES/1422. 
 

2 « en émettant et en diffusant internationalement le mandat d'arrêt du 11 avril 2000 délivré à 

charge de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi, la Belgique a violé, à l'encontre de la République 

démocratique du Congo, la règle de droit international coutumier relative 

à l'inviolabilité et l'immunité pénale absolues des ministres des affaires étrangères en fonction; 

que, ce faisant, elle a porté atteinte au principe de l'égalité souveraine entre les Etats. » 

 AFFAIRE REILATIVE AU MANDAT D'ARRÊT DU I I AVRIL 2000, RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO contrte La Belgique, RECUEIL DES ARRÊTS, 

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, Arret 

du 14 fevrier 202, p 26.  

http://www.yarranile.com/impunity.htm
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1
  Le nouvel article permet aux juridictions françaises de poursuivre et de juger toute personne 

qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s’est rendue coupable à 

l’étranger de l’un des crimes relevant de la compétence de la CPI si les faits sont punis par la 

législation de l’État où ils ont été commis ou si l’État dont elle a la nationalité est partie à la 

Convention de Rome. Le dispositif adopté par le Sénat suppose que quatre conditions soient 

cumulativement remplies :  

- la personne « réside habituellement » sur le territoire de la République ; 

- les faits qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l’État où ils ont été 

commis ou cet État ou l’État dont elle a la nationalité est partie au Statut de 

Rome (critère de la double incrimination) ; 

- la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du ministère 

public, qui dispose en la matière d’un monopole ; 

- aucune juridiction nationale ou internationale ne demande la remise ou 

l’extradition de la personne et la CPI décline sa compétence. (principe de 

subsidiarité) 

ASSEMBLÉE NATIONALEN° 2517, Loi adopté par le Sénat (N° 951), portant adaptation du 

droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale,  (Article 7 bis art. 689-11] du code de 

procédure pénale français). 
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1 

ن الدولي المعاصر، خلفان كريم، األسس القانونية لتراجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار المسؤولين في القانو

 .005، ص 0338، الجزائر 0المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية والسياسية، العدد 
2
 « Aucun texte de procédure ne reconnait une compétence universelle aux juridictions 

Sénégalaise ».  

Cour de cassation, chambre criminelle, arret n :14 du 20 mars 2001 sur le site : 

htt.www.hrw.org/french/thems/habre.courdecass.htm. 

3
 Rapport Droit Interne Et Droit International, Dissertations et mémoires, 

http://www.dissertationsgratuites.com/sujets/rapport-droit-interne-et-droit-international/0 
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، مجلة التشريع والقضاء، العراق، (دراسة مقارنة)دماج النصوص الدولية في القوانين الداخلية إ ،طارق كاظم عجيل 1

 http://tqmag.net/body.asp/field=news_arabic&id:  على الموقع
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1

، وفي 5443لية في جوي Schengen إنًَ مصطلح التعاون الدولي قد جاء به الفقه، وتم استخدامه بعد ذلك في اتفاقية 

، والذي أنشئت بموجبه محكمة يوغسالفيا، 5440، ثم في قرار مجلس األمن في ماي 5440اتفاقية االتحاد األوروبي سنة 

إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في الفصل 5448محكمة رواندا، ثم ظهر في اتفاقية روما سنة  5440ثم سنة 

 ".لي والمساعدة القضائية التعاون الدو" التاسع تحت عنوان
2

سكندر غطاس، التحليل العام لموضوعات الندوة حول التعاون القضائي في المجال الجنائي في العالم العربي، مقال إ 

منشور في كتاب التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي في العالم العربي، الطبعة األولى، دار الماليين للنشر، 

 .53ص، 5445القاهرة، 
3

نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  

 .48، ص 0338
4

ص  ،0333يتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة إعالء الدين شحاتة، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، الطبعة األولى،  

500. 
5
 .58، صنفسهحاتة، المرجع عالء الدين ش 
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 .050 سليمان األوجلي، المرجع السابق، ص 

2
 5 4، الصادر في  558/ 05، قرار الجمعية العامة رقم معاهدة نموذجية بشأن نقل اإلجراءات في المسائل الجنائية 

 . A/RES/45/118 :، الوثيقة رقم5443ديسمبر 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/res/45/118&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/res/45/118&Lang=A
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نه يمكن إأما القانون الجزائري، فلم ينص صراحة علي موضوع نقل اإلجراءات، ولذلك وفي ظل غياب هذه األحكام، ف 

من قانون اإلجراءات الجزائية  584إلي المادة  580يما المواد من وال س ،االستناد إلي القواعد الخاصة باالختصاص

حيث عقدت في هذا المجال اتفاقيات  -علي الرغم من قيمته- كما أن الجزائر لم تول هذا اإلجراء أهمية كبيرة الجزائري،

 .بلجيكا -بلغاريا واتفاقية الجزائر -قليلة، نذكر منها اتفاقية الجزائر
2

التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات  بن محمد الرويشد،أنور عبد الكريم  

  .45العليا، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص
3
  .8ص ،0335يوسف دالندة، اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني، دار هومة للنشر، الجزائر،  
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1

صدرت بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فى التي التفاقية العربية لمكافحة اإلرهابمن ا 08المادة  

وهي نفس الشروط التي .  22/4/1998اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 

 .لتعاون القضائيتنص عليها جميع االتفاقات الدولية في مجال ا
 البرامج عن اتهتوصيا ذلك في بما السامية، المفوضية قدمتها التي بالتقارير علما يحيط اإلنسان حقوق مجلس إن"  2

 لحقوق الجسيمة باالنتهاكات المتعلقة الجنائية اإلجراءات إطار في والمنَفذة الشهود حماية إلى الرامية األخرى والتدابير

 ...الدولي اإلنساني للقانون الخطيرة واالنتهاكات اإلنسان

 قد مما  ...الطوعي غير أو القسري االختفاء حاالت على د للشهو الكافية الحماية لتوفير خطوات تتخذ أنعلى الدول   

 ...".معاملة سوء أو انتقام أو اضطهاد أو هيب تر من له يتعرضون

 اإلنسان حقوق جميع وحماية ، تعزيز0350اكتوبر  4المتحدة الصادر في المادة الرابعة من قرار الجمعية العامة لألمم   

الذي اعتمده مجلس  05/0، القرار رقم التنمية في الحق ذلك في بما والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية المدنية

 A/HRC/RES/21/4.: رقم الوثيقةحقوق االنسان، 
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ن هذا الحكم ال يعد أجنبيا، حتى إالسلطة القضائية للدولة التي يراد فيها تنفيذ الحكم، فوعليه، فإذا كان الحكم صادرا من  1

ن الحكم يعد أجنبي إذا صدر من السلطة قضائية أجنبية، إلو كانت هذه السلطة موجودة خارج إقليم الدولة، وعلي العكس، ف

 ...حتى لو كانت هذه السلطة تابعة لدولة كانت محتلة من قبل

 .05ص  جمال الدين فارس، المرجع السابق، زيد،للم   
 .05، صنفسهالمرجع  جمال سيف فارس، 2
 .45ص أنور عبد الكريم بن محمد الرويشد، المرجع السابق، 3
من  005في المادة   الرجوع لقانون اإلجراءات المدنية الجزائري نجد أن المشرع تناول مسألة تنفيذ األحكام األجنبيةب 4

، والتي مفادها أن الحكم القضائي والسند الرسمي األجنبي المحرران من اإلجالاءات المدنية واإلدارية الجزائريقانون 

طرف موظف عمومي أو موظف قضائي أجنبي، ال ينفذان بقوة القانون في الجزائر وهذا مظهر من مظاهر السيادة وعدم 

ضائية األجنبية وللموظف العمومي األجنبي، إال وفقًا لما تقضي به خضوع الهيئات التنفيذية الجزائرية ألوامر السلطات الق

 .الجهات القضائية الجزائرية
5
 .535، صنفسهفارس، المرجع  سيفجمال  
6
 .40ص أنور عبد الكريم بن محمد الرويشد، المرجع السابق، 
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1
 .دالندة، المرجع السابقرجع إلي يوسف إكل االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر،  ىضطالع علإلل  
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 تقرير من الميثاق، كاًل من السابع الفصل إطار في باإلجماع، األمن مجلس أقر ، 1993في ماي  المؤرخ827 القرار في 1

 .S/RES/827(1993):  الوثيقة .به المرفق األساسي الدولية المحكمة ونظام العام األمين

2
 .S/RES/955 (1994):، الوثيقة5440نوفمبر 8بتاريخ قرار إنشاء محكمة جنائية خاصة برواندا  
3

يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن " : 5405 جوان 08وقـِع في من الميثاق الم 05نص المادة  

 ."وتنفيذها وفق هذا الميثاق
4

 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 50المادة  
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1 "Sans prejudice de la competence d’une cour criminelle internationale, l’Etat partie sur le 

territoire duquel l’auteur presume d’un crime vise a l’article 17, 18, 19 ou 20 est  decouvert 

extrade ou poursuit ce dernier ». 

 L’article 9 du  PROJET DE CODE DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE DE 

L’HUMANITE 1996, Nations Unies, 2005. 
2
 .50، ص0334، أكتوبر 40بلفراد لطفي أمين، التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين، مجلة الشرطة، عدد  
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1
 « L'extradition est le mécanicisme juridique par lequel un Etat ( l'Etat requis), sur le 

territoire du quel se trouve un individu, remet ce dernier à un Etat( l'Etat requérant ) afin qu'il 

le juge, ou lui fasse exécuter sa peine ».  

 Voir André hute, Renée Koering-Joulin, droit pénal international, 2éme édition mise à jour 

thémis, paris, avril 2001, p343.  
2
 .50، ص  0339 ، تحديد نظام تسليم المجرمين، مذكرة ماجيستر، جامعة بومرداس،ىفريدة بشر 
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ميثاق إذا أحال مجلس األمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ... للمحكمة أن تمارس اختصاصها: "تنص المادة على  1

 ."األمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

 .59، ص المرجع السابق، ىفريدة بشر 2
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1

المطلوب تسليمه من أحد رعايا الدولة المطلوب منها التسليم سواءا من  متهمأن يكون ال ،مبدأ عدم تسليم الرعايابويقصد  

والذي ال يجوز تسليمه مهما كانت الوقائع التي ارتكبها من خطورة  ،صليين أو من المتجّنسين بجنسيتهاالرعايا األ

وهو االتجاه ، نصت على هذا المبدأ أول معاهدة  5800وتعد المعاهدة المبرمة بين فرنسا وبلجيكا سنة . تستوجب تسليمه

الثنائية   المتعلقة بالتسليم أو المعاهدات قوانينها الداخليةحسب ما يستشف من  ،الذي سارت عليه الدول في الوقت الحاضر

 .منها أو الجماعية
2

 وتجدر ،األمريكية المتحدة والواليات المتحدة المملكة منها رعاياها بتسليم الدول تسمح بعض تزال العملية ال الممارسة إطار في 

 الخاصة التشريعات بعض في نجدهما، مبدأين أو اتجاهين إلى انقسم وقبوله التسليم جواز عدم حول أثير الذي الجدل أن المالحظة

 :التسليم مجال في المبرمة والمعاهدات

 فقه وفي الدولية والمعاهدات الوطنية التشريعات كل في السائد االتجاه وهو :الرعايا تسليم جواز عدم مبدأ أنصار -

 األجنبية المحكمة أمام محاكمتهم حالة في لألضرار الرعايا تعرض إمكانية  على مؤسس وهو تسليم المجرمين

 بالحماية للتسليم المطلوبين لرعاياها مدينة الدول كما أن ،الطبيعي االجتماعي ممحيطه عن وبعيدة وبلغة أجنبية

  .الوطنية القوانين توفرها التي

 ،الجريمة إقليمها في ارتكبت التيالدولة  طريق عن المجرمين على العقاب إن توقيع :الرعايا تسليم مبدأ أنصار -

 توحيد يحقق التسليم فجواز ،والضحايا األطراف وسماع الشهود وإحضار أدلة االتهام وجمع التحقيق يسهل

 الدولي للقانون األمريكي المعهد اتخذه الذي إلى القرار يرجع االتجاه هذا ساند الذي الفقهي واألساس. اإلجراءات

  .لرفض التسليم سببا يكون أن يمكن ال الجنسية معيار أن ''مونتيفيديو'' يف دورته المنعقدة في 1927 عام
محند أرزقي عبالوي، تسليم المجرمين في نطاق المعاهدات الدولية التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة   

 .862-863، ص 8060-8009الجزائر، 
3

قانون اإلجراءات وهو ما جاء  يأخذ المشرع الجزائري بقاعدة أّن الدولة ال تسلم األشخاص الخاضعين لواليتها القضائية 

 التي أبرمتها الجزائر ومثالها المثال أو الجماعية وهذا ما أقرته االتفاقيات الدولية الثنائية 848في المادة الجزائية 

 وكوريا منها، والجزائر 03 المادة 12/06/1970 بتاريخ البلجيكية والمملكة جزائرال المبرمة بين الثنائية المعاهدات

  .منها 12 المادة  /19653929/وفرنسا  منها، والجزائر 30 بهافانا المادة  30/08/1990بتاريخ
4
 Andrée Hute, op, cit, p344. 
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1 " La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l’extradition 

Toutefois, si cette qualité n’est reconnue qu’entre l’époque de la décision et la date 

envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de 

l’alinéa a du présent paragraphe». 

Article 6/3 de la Convention européenne d’extradition, Conclue à Paris le 13 décembre 1957. 
مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن الالجئين وعديمي  5455 جوان 08اعتمدها يوم  االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 2

، 5453ديسمبر  50المؤرخ في  ،) 5-د(م الجمعية العامة لألمم المتحدة بمقتضى قرارها رق إليه الجنسية، الذي دعت

 .5450أبريل  00: تاريخ بدء النفاذ
 .005محند أرزقي عبالوي، المرجع السابق، ص   3
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1
 « Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux 

conditions suivantes: 

 le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux 

Etats l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement ». 

  L’article 3/4 de la convetion sur le transfèrement des personnes condamnées, Strasbourg 1983.   

 
2

، ص 0330أحمد بشارة موسى، الحماية الدبلوماسية وتطبيقاتها على قضية بينوشي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  

08 . 

وقد طلب ميلوزوفيتش من  ،وقد تأجلت قضية الرئيس الصربي أكثر من عشرة مرات بسبب حالته الصحية المتدهورة  

 نوالذي ،لمزيد من الوقت لكي يتمكن من فحص حالة الشهود، الذي يترأس جلسته منحه ا Patrick robinsonالقاضي

 .منهم المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 03رفض 
3
 .545محمد زكي شمس، المرجع السابق، ص 
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1
 .580 محند أرزقي عبالوي، المرجع السابق، ص 

2
 .98فريدة شبري، المرجع السابق، ص   
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1
 .088األوجلي، المرجع سابق، ص سالم محمد سليمان  

2
 Sont assurément des infractions politique toutes les atteintes a la sûreté de l'état ou plus 

largement touts les les infractions qui portent atteintes a l'ordre politique, qui sont dirigées 

contre la constitution du gouvernement, et contre la souveraineté qui troublent l'ordre établi 

par les lois fondamentales de l'état, et la distribution des pouvoirs- voire André hute et …, 

op,cit, p349. 
3

أو يطرد الجئ ال يمكن بأي حال من األحوال أن يسلم " :على 5448من الدستور الجزائري لسنة  84تنص المادة  

 ".سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء
4

ال يقبل التسليم اذا كانت للجانية او " :على 848نص قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري في الفقرة الثانية من المادة  

 ".الجنحة صبغة سياسية أو اذا تبين من الظروف ان التسليمخ مطلوب لغرض سياسي

تعلقة بالتعاون مال 38/30/0330المؤرخ في   ،30/530لجزائر كوبا المصادق عنها بالمرسوم ا –من اتفاقية  00المادة  5

 .القانوني والقضائي

المؤرخ في  40/585من اتفاقية دول اتحاد المغرب العربي المصادق عنها من الجزائر بمرسوم  04المادة  6

09/38/5440. 
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5409

 

5494

                                                           
1 " L’infraction pour laquelle elle est demandée peut être punie aux termes du droit de l’État 

requérant d’une peine d’emprisonnement ou d’autre forme de privation de liberté d’une 

durée maximum d’au moins de deux ans, ou d’une peine plus sévère." 

2
 : على  19/1/1939الصادر في قانون المسطرة الجنائيةمن  903لمادة تنص ا 

 :يمكن االعتداد باألفعال اآلتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه" 

األفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية، إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة  

مدة العقوبة أو إذا تعلق األمر بشخص محكوم عليه، عندما تكون . بمقتضى ذلك القانون ال يقل عن سنة واحدة فأكثر

 ".لبة تعادل أو تفوق أربعة أشهرالمحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطا
3
 :شروط التسليم كالتالي 5495لسنة  00قانون العقوبات العراقي رقم وضع  

 .إن يكون المطلوب متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل العراق، والقانون العراقي يعاقب على ارتكاب تلك الجريمة - 

 .شدأن ستة اشهر أو أي عقوبة ن يكون قد صدر بحقه حكما قضائيا بالحبس مدة التقل عأ  -

 .اذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم عنها  -
4

يمنح التسليم إذا كانت " :على5488جويلية  00مجلة اإلجراءات الجزائية التونسي الصادر في من  055لفصل ينص ا 

تكون الجريمة معاقبا عليها حسب و أن ، الجريمة المطلوبة من أجلها يعاقب عليها القانون التونسي بعقاب جنائي أو جناحي

قانون الدولـة الطالبة بعقاب سالب للحرية تساوي مدته أو تزيد عن ستة أشهر وال يهم هنا إن كان الوصف القانون لألفعال 

 ".مخالف للوصف الذي تبنته الدولة الطالبة

5
، رفض تسليم متهم تركي كان 5488سمار 35سبيل المثال، بعدما ألغي القانون الفرنسي عقوبة اإلعدام بتاريخ  ىفعل 

 .سيواجه هذه العقوبة في وطنه، بحجة أن تطبيق هذه العقوبة بحقه، من شأنه أن يخالف النظام العام في فرنسا
ديسمبر  58اريخ الموقعة بت 5494االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من  6

ضمن المعاملة العادلة ألي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص ت: "على 5494
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، في جميع مراحل تلك اإلجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون 5عليها في المادة 

 ."الدولة التي يكون موجودا في إقليمها

1
 مارس 08الموقعة في  مريكيةاتفاقية تسليم المجرمين الفارين بين االردن والواليات المتحدة األالسابعة من  نصت المادة 

عندما يكون االعدام عقوبة الجريمة التي يطلب بسببها تسليم المجرم الفار بموجب قوانين الدولة الطالبة : "على5445سنة 

ن ترفض تسليم المجرم أيجوز للدولة المطلوب اليها  ،المطلوب اليها وال يكون االعدام عقوبتها بموجب قوانين الدولة

وفي . ذا فرضتإن عقوبة االعدام لن تنفذ أب ،ما لم تعط الدولة الطالبة ما تعتبره الدولة المطلوب اليها تاكيدات كافية ،الفار

ذا فرضتها إال تنفذ عقوبة االعدام  ،مادةالحاالت التي تقوم فيها الدولة الطالبة بتقديم التاكيد المنصوص عليه في هذه ال

حكومة المملكة األردنية ونفس المادة نجدها في قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين  ."محاكم الدولة الطالبة

 .2011/7/20الموقعة في  الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية

للدولة التي يواجه فيها المتهم عقوبة اإلعدام،  النسبةبالمتعلقة بالتسليم، رفض التسليم متضمنا في االتفاقية مبدأ  جاء 2

المتضمن التصديق على اتفاقية ، 0338ديسمبر 55المؤرخ في ، 080-38المرسوم الرئاسي رقم المادة الخامسة من 

 .0338جويلية  55الشمالية، الموقع في  التسليم بين الجزائر وبريطانيا العظمى وإيرالندا
3
 André Huet et …, op,cit,p360  

4
الدولة من خالل تبادل آليات المصادقة إذا نصت المعاهدة تلزم  5484قانون المعاهدات لسنة   من اتفاقية فيينا 50المادة  

يجب على العديد من  ، حيث و تنص أغلب الدول على إجراء داخلي للمصادقة. على ذلك و هو األسلوب األكثر إتباعا
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وحين تقع المصادقة محليا على المعاهدة يمكن للدولة أن  ،الدول أن تخضع االتفاقية لمصادقة أعلى سلطاتها مثل برلماناتها

 . وبالمصادقة عليها تلتزم الدولة باحترامها. تقوم بالمصادقة عليها
1
 فهناك اتفاقية البلدان األمريكية لتسليم المجرمين ،مجرمينتفاقيات متعددة األطراف بشأن تسليم الظهرت العديد من اإل دقل 

، وهناك 5450في إطار منظمة الدول األمريكية، وكذلك اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين  5485 لعام

ية المنظمة ، وكذلك اتفاق( 5498-5495)وبروتوكوالتها اإلضافية  5459االتفاقية األوربية المتعلقة بتسليم المجرمين 

الخاصة  5485، ومعاهدة تسليم المجرمين والمساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية 5485المشتركة ألفريقيا ومدغشقر 

تفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إوهناك أيضا . 5488ببلدان البينولكس، وخطة الكومنولث لتسليم المجرمين 

 ،5440تفاقية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تسليم المجرمين إ، و5440ة تفاقية األمنية الخليجيواإل ،1983

تفاقية األمم المتحدة لمكافحة إتفاقية تبسيط إجراءات تسليم المجرمين بين الدول األعضاء في االتحاد األوربي، وإوهناك 

 ...0333الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
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1

، إذا لم تكن قد أقامت بعد 5485لسنة   03/00متحدة الدول األعضاء  بموجب القرار دعت الجمعية العامة لألمم ال 

عالقات تعاهدية مع دول أخرى بشأن تسليم المجرمين، أو إذا كانت ترغب في إعادة النظر في العالقات التعاهدية القائمة، 

 .ا بذلكإلى أن تضع المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين موضع االعتبار لدى قيامه

، ثم ُعّدلت بقرار الجمعية العامة 05/558المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، أعُتمدت بمقتضى قرار الجمعية العامة  

50/88.  
2

 .053، صالمرجع السابقعبد الفتاح بيومي حجازي،  
 .00، ص  1975بغداد، ،القانون كلية ،ماجستيرمذكرة   ،العراق في المجرمين تسليم ،جنيح االمير عبد 3
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الفرنسي، حيث جاء في نص  -الرسائل المتبادلة بين الجزائر وفرنسا والمتعلقة بتعديل البروتوكول القضائي الجزائري 

 "....وعلى أساس المعاملة بالمثل": الرسالتين عبارة

 .5480أوت  09الموقعة في إتفاقية تنفيذ األحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا، العودة إلى     



 الالسلم في القانون الدولي الجنائي مسؤولية األفراد عنلثانيالباب ا

 

277 
 

395400

5088

                                                           
1
 .585علي عبد القادر قهوجي، المرجع السابق، ص  
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1
 .588علي عبد القادر قهوجي، المرجع السابق، ص  

2  Les précédents historiques aux Tribunaux actuels sont suffisamment rares pour être 

connus. Il s’agit à chaque fois de réprimer des crimes d’une extrême gravité, qu’il s’agisse 

de crimes contre la paix (condamnation à Naples en 1268 de Conradin von Hohenstaufen 

pour déclenchement d’une guerre injuste ; décision d’Aix-la-Chapelle 

de 1810 par laquelle Napoléon Ier est mis en détention pour avoir déclenché des guerres qui 

avaient brisé la paix mondiale Cyril Laucci Juger et faire juger les auteurs 

de violations graves du droit international humanitaire ou de violations graves du droit des 

conflits armés (jugement de Peter von Hagenbach à Breisach en 1474 par un tribunal de 

vingt-huit juges originaires des États alliés du Saint Empire romain germanique pour crimes 

contre « les lois de Dieu et des hommes ». 

  Réflexions sur la mission des  Tribunaux pénaux internationaux et les moyens de 

l’accomplir, RICR, Juin 2001, Vol. 83, No 842, p 410. 
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1

نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق والمحاكم  -محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية 

 .38، ص 0330 دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة،،  -الجنائية الدولية
2
 .58السابق، ص  محمود شريف بسيوني، المرجع 

3
 « un tribunal special sera constitué pour juger l’accusé en lui assurant les garanties 

essentielles du droit de deffense, il sera cpmposé de cinq juges, nommés par chacune des 

cinq grandes puissances ». 

«  les auteures d’actes contre les resortissants d’une des puissances alliées et associées seront 

traduits devant les tribunaux militaires de cette puissance ». 

  Articles 227-229 du traité de Versaille ; voir TRAITE DE VERSAILLES 1919, Librairie 

militaire Berger-levrault, nancy-paris, Strasbourg, 1919, p.p 109-110. 
 

4
ي أن الجرائم المنسوبة إليه لم يرد ذكرها ضمن الجرائم التي إلاأللماني،  اإلمبراطورويرجع رفض سبب هولندا تسليم  

األولى يجوز فيها التسليم طبقا للقانون الهولندي وقوانين الدول طالبة التسليم، كما أن الدستور الهولندي ينص في مادته 

يعامل كافة الموجودين في هولندا في الحاالت نفسها بالتساوي، والتمييز العنصري بسبب الدين، المعتقد أو الميول : "على

 ".السياسية أو العرف أو الجنس أو أية خلفية أخرى ممنوع

انون أية ضوابط ال يمكن تسليم األشخاص إال بموجب معتهدة، ويحدد الق: "كما تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية على  

 ".أخري حول التسليم

 .5، ص 0330مارس  0دستور المملكة الهولندية، ترجمة خالد شوكت ومحمد أبو ليل، الطبعة الثانية، روتردام،  
5
 .598علي عبد القادر قهوجي، المرجع السابق، ص  
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1
  L’Allemagne devait livrer les responsables qui avaient commis des actes contraire aux lois et 

coutumes de la guerre aux pays qui en feraient la demande, le 7 fevrier 1920, les alliés demandaient 

effectivement l’extradition de 854 personnes, la liste fut ensuite remaniée pour en exclure toutes les 

personnalités civiles et militaires, elle fut ainssi réduite à 45 noms, le 23 mai 1921, les procés 

commencaient devant la cour de RAICH, à LEIPZIG, mais les procés furent « une parodie de 

justice »,  Le tribunal ne jugea au final que 12 accusés, et dans un simulacre de justice, aboutit à de 

scandaleux acquittements et à des peines légères. 

  Annette Wieviorka, Justice- histoire et mémoire de Nuremberg a Jérusalem, Droit et société 

1998, p 60. 
2 

la déclaration du Palais Saint-James du 13 janvier 1942, signée par le Gouvernement britannique et 

les divers gouvernements exprimaient la nécessité du « châtiment par les voies d'une justice 

organisée », des responsables des crimes de guerre. Les puissances alliées avaient pris l'engagement 

solennel de ne plus laisser se répéter les erreurs qui avaient caractérisé l'attitude des Alliés après la 

première guerre mondiale. du point de vue juridique, l'acte le plus important est l'Accord du 8 août 

1945 concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre. 

  Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (Partie II) - avec le Statut pour 

une cour criminelle internationale, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international, 

1983 volume II, p 146, Document: A/CN.4/364. 
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1 
la Déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943 sur les atrocités allemandes en Europe occupée 

a spécifié que les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables 

d'atrocités et de crimes, ou qui ont pris volontairement part à leur accomplissement, seront renvoyés 

dans les pays où leurs forfaits abominables ont été perpétrés, afin qu'ils puissent être jugés et punis 

conformément aux lois de ces pays libérés et des Gouvernements libres qui y sont établis; 

Considérant que cette Déclaration était faite sous réserve du cas des grands criminels, dont les crimes 

sont sans localisation géographique précise et qui seront punis par une décision commune des 

Gouvernements alliés. 

  Procès des grands criminels de guerre  Devant le Tribunal Militaire International, Nuremberg, 

op.cit,  p 7. 
 -535، ص 0339-0338 ،قسنطينة  جامعة ،الماجستير الجنائية، مذكرة الدولية أمام المحاكم الحرب صبرينة، جرائم اّلله خلف 2

538. 
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1
 « Un Tribunal Militaire International sera établi, après consultation avec le Conseil de Contrôle en  

Allemagne, pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique 

précise, qu'ils soient accusés individuellement, ou à titre de membres d'organisations ou de groupes, 

ou à ce double titre ». 

  L’article premier de L’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de 

guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire, Londres, 8 

août 1945, Sur le site www.icrc.org/dih/intro.  dih-49-fr.pdf. 
 

2
 .008قهوجي، المرجع السابق، ص العلي عبد القادر  

3  Les juges, suppléants et procureurs du tribunal font partie des quatre puissances : 

- Geoffrey Lawrence. (juge britannique et président) 

- Norman Birkett (juge britannique suppléant), juge à la Haute Cour d'Angleterre. 

- Francis Biddle (juge américain), attorney général des États-Unis. 

- John Parker (juge américain suppléant), président de la Cour d'appel de Caroline du Nord. 

- Henri Donnedieu de Vabres (juge français), professeur de droit criminel à l'Université de 

Paris. 

- Robert Falco (juge français suppléant), conseiller à la Cour de Paris. 

- Major-Général Iona Nikitchenko (juge soviétique), ancien vice-président de la Cour suprême 

de l'URSS. 

- Lieutenant-colonel Alexander Volchkov (juge soviétique suppléant), de l'armée de l'URSS, 

professeur de droit pénal à Moscou. 

   Patrick Parodi, Etude de cas: les grands procès de la Seconde guerre mondiale, sur le site : www.ac-

aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_48037/la-durance-bulletin-et-rencontres, p 2. 

http://www.icrc.org/dih/intro
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_48037/la-durance-bulletin-et-rencontres
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_48037/la-durance-bulletin-et-rencontres
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1  « un Tribunal Militaire International dénommé ci-après le Tribunal ser a créé pour juger et punir de 

façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe ».  

 « Le Tribunal établi pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays 

européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte 

des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, 

des crimes soumis à la juridiction du Tribunal ». 

L’article 1 et 6 du Statut du tribunal militaire international de Nuremberg. 
2 

« Les Crimes contre la Paix: c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la 

poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords 

internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un 

quelconque des actes qui précèdent ». l’article 6/1 du Statut du tribunal de Nuremberg. 
3 Le procureur général américain, Robert Jackson:"les actes commis dépassaient toute limite établie 

jusqu'alors et que pour que la justice puisse prendre la mesure de tels crimes, elle devait imaginer de 
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nouveaux concepts. C'est ainsi que naquirent en droit positif les concepts de «crimes contre 

l'humanité» et «crime de génocide». Dans les deux cas, comme nous le verrons dans ce mémoire, il 

s'agit de concepts  historiques, c'est-à-dire faisant appel à une «contextualisation». 

  JOCELYN NÉRON, la justice et l’histoire face aux procès pour crimes contre L'HUMANITÉ: entre  

la mémoire collective et la proécedure, mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en 

DROIT, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, KANADA ,sebtembre 2010, p 2. 
 

1
 0335 ، ديوان المطبوعات الجامعية،-معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية -عبد القادر لبقيرات، العدالة الجنائية الدولية 

 .589، ص 
2  L’article 6/4 du statut de tribunal : «Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui 

ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un 

quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes 

personnes en exécution de ce plan ». 

3
 .08محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  
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1
 .003قهوجي، المرجع السابق، ص العلي عبد القادر  

2 " Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d'un supérieur 

hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de 

diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige ». 

3 L'article 10 du tribunal: "Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d'un 

groupe ou d'une organisation, les autorités compétentes de chaque Signataire auront le droit de 

traduire tout individu devant les tribunaux nationaux, militaires, ou d'occupation, en raison de son 
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affiliation à ce groupe ou à cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupe 

ou de l'organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté ». 
 
1 Un Acte d'accusation a été remis au Tribunal par le Comité des représentants du Ministère Public 

établissant les charges imputées aux accusés suivants: 

«Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, 

Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, 

Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von 

Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur Seyss- Inquart, 

Albert Speer, Constantin von Neurath et Hans Fritzsche. 

les organisations criminelles; tout membre de l'un quelconque de ces groupements ou organisations 

aura le droit de demander au Tribunal la permission d'être entendu par lui sur la question du caractère 

criminel de tel groupement ou organisation. Ces organisations auxquelles on se réfère sont les 

suivantes: 

«La Reichsregierung (Cabinet du Reich); le Korps der Politischen Leiter der Nationalsozialistischen 

Deutschen Arbeiterpartei (Corps des chefs politiques du parti nazi); les Schutzstaffeln der 

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (généralement dénommées SS), comprenant le 

Sicherheitsdienst (généralement dénommé SD); la Geheime Staatspolizei (Police secrète d'État, 

généralement dénommée Gestapo), les Sturmabteilungen der NSDAP (généralement dénommées 

SA) et l'État-Major Général ainsi que le Haut Commandement des Forces armées allemandes. 

Procès des grands criminels de guerre Devant le Tribunal Militaire International, Nuremberg, op;cit, 

p 35-36. 
2

 .590 -595 المرجع السابق، صعبد القادر البقيرات،  
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 مسؤولية بحث حين مطالبه الختامية، في" شوكروس " البريطاني العام النائب بلسان الدفع هذا على جانب االتهام رد 1

 على والدول الطبيعيين األفراد على الواجبات والمسؤوليات يفرض الدولي القانون: " فقال إنفرادية بصورة المتهمين

 سوى يتحملها ال المسؤولية التي تلك عن الجنائية للمساءلة محال تكون أن يمكن ال مجردة الدول كمخلوقات أن بل السواء،

 ".الطبيعيين األفراد وهم فقط الحقيقيين المجرمين

 .554صبرينة، المرجع السابق، ص  اّلله خلف  
 ال النشأة حديث قانون الجنائي، كونه الدولي القانون في المرونة من شيئا ورجعية القوانين يكتسيان مبدأ الشرعية إن 2

 أن إلى إضافة األساسية، مصادره أحد يعتبر العرف ازالم بل واالتفاقيات الشارعة المعاهدات على مصادره تقتصر

 .النفاذ حيز الالئحة وعلى دخول المحكمة، إنشاء على سابقة دولية اتفاقيات عليها نصت قد خاصة جرائم الحرب

:أصدرت  محكمة نورمبررغ بعد المداوالت أحكامًا كالتالي 3
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 :متهمًا، هم 50الحكم باإلعدام شنقا على  

Ribbentrop-Keitel-Rosenburug-Kalten Brunner-Jodl Frank-Frik-Solkel-Inkart 

 :وقد أفلت اثنين منهم من حبل المشنقة 

 .فقد فّر ولم يقبض عليه، فجاء الحكم باإلعدام غيابيا Martin Bormannبالنسبة إلى      

 .تنفيذ الحكم بواسطة السم، فقد انتحر ثالثة ساعات قبل  Hermann Goeringأما الماريشال     

  Rudolf has-Reder-Fronk: على ثالثة متهمين هم دالحكم بالسجن المؤب 

 Speci-Doenitz-Von Neurath: سنة لسبعة أمثال 03إلى   53السجن من   

  Schacht-Von papen-Fritzsche: الحكم بالبراءة لثالثة متهمين هم 

 :برتها إجرامية وهيكما أدانت المحكمة ثالثة منظمات بعدما اعت 

 Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen»جهاز الحزب النازي    S.Sمنظمة 

Arbeiterpartei» (connues habituellement sous le nom de SS).  

كما أدانت مجلس وزراء الرايخ . ، وهيئة زعماء الحزب النازي(الشرطة السرية ) Gestapo... ومنظمة  

 .S.Aلماني وهيئة أركان الحرب، ومنظمة األ

S.A :«Sturmabteilungen der National-sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei».  

Procès des grands criminels de guerre Devant le Tribunal Militaire International, 

Nuremberg, op;cit, p 154-157. 
1
 .95-90، ص 0338يونيو السنة الثانية و الثالثون، ، العدد الثاني،الكويتية الحقوقمجلة ثقل سعد العجمي،   

2 CHEF D'ACCUSATION N° 1: PLAN CONCERTÉ OU COMPLOT (Statut, article 6, a) : 

«  Tous les accusés, de concert avec diverses autres personnes, ont, pendant un certain 

nombre d'années antérieurement au 8 mai 1945, participé en qualité de chefs, 
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d'organisateurs, d'instigateurs ou de complices, à la conception ou à l'exécution d'un 

plan concerté ou complot ayant pour objet de commettre des crimes contre la Paix, 

des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité " . 

CHEF D'ACCUSATION N° 3. : CRIMES DE GUERRE. (Statut, article 6, b) : 

« Tous les accusés ont commis des crimes de guerre entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 en 

Allemagne et dans tous les pays et territoires occupés par les Forces armées allemandes depuis le 1er 

septembre 1939 ainsi qu'en Autriche, Tchécoslovaquie, Italie et en haute mer ». 

CHEF D'ACCUSATION N° 4 : CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ (Statut, article 6c) : « Tous les 

accusés ont commis des crimes contre l'Humanité, au cours des années précédant le 8 mai 1945 en 

Allemagne, et dans tous les pays et territoires occupés par les Forces armées allemandes depuis le 1er 

septembre 1939, ainsi qu'en Autriche, Tchécoslovaquie, Italie et en haute mer ». 

  Procès des grands criminels de guerre Devant le Tribunal Militaire International, Nuremberg, op;cit, 

p38-51-73. 
1

 .98المرجع السابق، ص ثقل سعد العجمي،   
2
 Procès des grands criminels de guerre Devant le Tribunal Militaire International, 

Nuremberg, précité, p 188-189. 
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1
 .04باية، المرجع السابق، ص سكاكني  

2  « Le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d'un suppléant. Chacune des 

Puissances signataires désignera un juge et un juge suppléant. Les suppléants devront, dans 

la mesure du possible, assister à toutes les séances du Tribunal. En cas de maladie d'un 

membre du Tribunal ou si, pour toute autre raison, il n'est pas en mesure de remplir ses 

fonctions, son suppléant siégera à sa place ». 

L’article 2 de Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre 

des Puissances européennes de l'Axe, et statut du tribunal international militaire,  Londres, 8 

août 1945. 
3
 Le tribunal de TOKYO était composé de onze juges, un pour chaque pays victorieux (États-

Unis, Union Soviétique, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Chine, Australie, Nouvelle-Zélande, 

Canada, Inde, et Philippines). À cet égard, tout comme le Tribunal militaire international de 

Nuremberg, il est plus considéré comme un tribunal des vainqueurs contre les vaincus, que 

comme un tribunal équitable et indépendant politiquement. Le président du Tribunal était 

l'Australien William Webb et l'Américain Joseph Keenan était le procureur en chef.  

 Patrick Parodi,  Etude de cas : les grands procès de la Seconde guerre mondiale, op, cit, p20.  
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1
نائبا عاما لدى المحكمة ويساعده   Joseph Keemanقد قام القائد العام باختيار ممثل الواليات المتحدة جوزيف كميان و 

 .حد عشر وكيال يمثلون األعضاء في المحكمةأ
2 L’article 6 du tribunal: « Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus 

pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe 

sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays 

européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, 

l'un quelconque des crimes … ».  

3 L’article 7 du tribunal " : La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'Etats, soit 

comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme 

un motif de diminution de la peine ». 
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1
 .85لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  

 

  1937… ديسمبر المحكمة في أمام المتهمون التي ارتكبها األعمال طبيعة عن معبرة دالالت ذوي هامين حدثين هناك 2

 شخص، 300000 القتلى عدد وبلغ الصينية العاصمة الجيش الياباني دخل حيث "Nankin "نانكين  مجازر هو :األول 

 .إلى الموت المفضي الجنسي والعنف العلنية اإلهانات إلى باإلضافة امرأة 20000 ل الجماعي المتكرر واالغتصاب

 فقد البيولوجية، والروس وهو ما يعرف بالحرب الصينيين األسرى على أجريت التي الطبية بالتجارب الخاص هو: الثاني

 بإدخال وذلك المتعمدة، العدوى نقل بسبب الوحدة هذه في حتفهم وطفل وامرأة رجل" Shiro Ishii " 9000 لقي

 .أجسامهم إلى والكوليرا كالطاعون نوع كل من وبكتيريا وجراثيم فيروسات

ويرجع سبب عدم ذكر الجرائم ضد اإلنسانية في أَن الواليات المتحدة األمريكية قد تدخلت لتأثير في المحكمة بعدم إدراج 

حسب ) .تلت منهم اآلالفقفسها ارتكبتها في حق اليابانيين لما قصفتهم بالسالح الذري وهذه الجرائم، حيث أّنها هي ن

 ( االتحاد السوفيتي

  . 500، المرجع السابق، ص خلف اهلل صبرينة 
 :ب حكمت فقد واإلعدام، بين السجن المحكمة ما  أحكام تراوحت 3

 وإيدكي موتو أكيرا ماتسووي، إيوان هسيتا كيمورا، إيتاقاكي، سيجيرو هيروتا، كوكي دواهارا، كانجي :على اإلعدام -

 .طوجو

 تايشي شيراتوري، طوشيو شيجيتاروشيمادا، ساتو، كانريو أوشيما، هيروشي هاتا، شونروكو :على المؤبد السجن -

 .أوميزو ويوشيجيرو سوزوكي

 هيدكي على سنة 20 وب سنوات 7 لمدة  شيجيميتسو مامورو كيوزو، كونياكي كايا، أوكينوري :على المؤقت السجن -

 .طوقو

بموجب قرار  5458-5455لكن تجدر اإلشارة إلى أّنه قد تم اإلفراج عن كل المدانين أمام محكمة طوكيو بين سنتي    

والذي جاء في صورة عفو عام  ،تو والقائد األعلى لقوات الحلفاءوسياسي تم االتفاق عليه بين إمبراطور اليابان هير

 . دستور الجديدالبمناسبة إعالن 
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Bernard
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 08، ص 0330العربية، مصر،  النهضة دار األولى،  الطبعة الدولية، الجنائية المسدي، المحكمة اهلل عبد عادل

1
 .553عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  
2
 .03محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  

3
 Selon le jugement du TMIEO, quelques uns des pires massacres et meurtres de prisonniers 

de guerre ou de naufragés de bateaux torpillés ont été commis par des membres de la marine 

japonaise dans les îles du Pacifique. Les personnes directement responsables de ces crimes 

vont de l’amiral à ses subordonnés de tout rang. 

Néanmoins, le TMIEO n’a pas trouvé de preuves suffisantes pour justifier une condamnation 

de Shigetaro Shimada pour ces crimes, dont il n’est pas responsable et qu’il n’a pas ordonné, 

autorisé ou permis, Shigetaro Shimada a été acquitté des chefs d’accusations 54 (violations 

des lois et coutumes de la guerre) et 55 (ne pas avoir rempli ses obligations de commandant 

militaire en ne prenant pas les mesures adéquates pour assurer le respect et prévenir les 

violations des lois et coutumes de la guerre).  

Le TMIEO a reconnu Shigetaro Shimada coupable du chef d’accusation 1 (conspiration pour 

mener des guerres d’agression contre un pays ou des pays, entre le 1er janvier 1928 et le 2 

septembre 1945) ainsi que des chefs 27, 29, 31 et 32 (avoir mené des guerres d’agression). 

Le 12 novembre 1948, le TMIEO le condamna à l’emprisonnement à vie. Il a été libéré sur 

parole en 1955. 

http://www.trial-ch.org/fr/ressources/trial-watch/trial-watch/profils/profile/547/action/show/controller/Profile.html
http://www.trial-ch.org/fr/ressources/trial-watch/trial-watch/profils/profile/547/action/show/controller/Profile.html
http://www.trial-ch.org/fr/ressources/trial-watch/trial-watch/profils/profile/547/action/show/controller/Profile.html
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53

Control Concel law n01

 Yamashita

                                                                                                                                                                                   

إنه ليس مبالغا فيه القول بأن اآلالم الناجمة عن القنبلة الذرية أكثر بكثير مما تخلفه : "جاء في قرار محكمة طوكيو وقد 

ة، و بذلك يمكننا القول بأن قذف مثل هذه القنبلة القاضية، يعتبر انتهاكا لمبدأ رئيس من مبادئ السموم والغازات السام

 ...."ر استخدام األسلحة التي ال داعي لهاظقانون الحرب، وهو ح

 للتفاصيل   مجلة  TRIAL: على الموقع 

http://www.trial-ch.org/fr/ressources/trial-watch/trial-watch/profils 
1
 .80، المرجع السابق، ص الكويتية مجلة الحقوقثقل سعد العجمي،  
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           . 

     731      

       

           
 

                                                           
1
 .80المرجع السابق، ص  الكويتية، جلة الحقوقم ثقل سعد العجمي، 

2
 La Cour suprême des Etats-Unis a été saisie d’un recours contre le jugement de la commission 

militaire, mais l’a rejeté (par un vote de 7 contre 2) le 4 février 1946. Tomoyuki Yamashita a été 

exécuté par pendaison le 23 février 1946. 

 TRIAL  مجلة: التفاصيل على الموقع
http://www.trial-ch.org/fr/ressources/trial-watch/trial-watch/profils 

3
  . 508، المرجع السابق، ص خلف اهلل صبرينة 

http://www.trial-ch.org/fr/ressources/trial-watch/trial-watch/profils/profile/605/action/show/controller/Profile.html
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1

في مدة تزيد عن األربعين سنة بين محاكمات نورمبورغ وطوكيو لحين إنشاء محكمة يوغسالفيا ، وقعت جرائم دولية  

 . ا آذان صاغيةلكن لم تجد له... منها العدوان الثالثي على مصر، حرب الفيتنام، جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان يرةثك

 .088، ص، المرجع السابق عبد القادر القهوجي
2
 .84لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  
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8384000305440

8094005355440

00

                                                           
1

من مساحة دولة  93على ما يزيد عن  ءلقد قام صرب البوسنة بدعم من جمهورية صربيا والجبل األسود باالستيال 

البوسنة والهرسك، فعملوا على إجراء عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين، وفي الجانب اآلخر سيطر الكروات على 

 ... فتعرض المسلمون المحاصرون لحرب إبادة ،من مساحة البوسنة والهرسك 03
2
 .93لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  

3
 .5440أكتوبر  50الصادر في   S/RES/780ألمم المتحدة، الوثيقة رقم إرجع لقرار ا 
4

وقد فسرت اللجنة مهامها على أساس جمع المعلومات واألدلة الكافية المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي اإلنساني في  

انظر .)5440للمحكمة  في عام  حدود إمكانياتها وقدراتها، وبالفعل تمكنت من تسليم المعلومات واألدلة إلى المدعي العام

 ( 00المرجع السابق لـخالد طعمة صعفك الشمري، ص 
5

قبل أن يصدر مجلس األمن قراره بإنشاء المحكمة، وبغرض حماية المدنيين، قام مجلس األمن باتخاذ عدة تدابير تتعلق  

ى صربيا وإقامة مناطق محمية لمسلمي باإلضافة لتشديد العقوبات عل ،ر العسكري، وتوفير الحماية لقوافل اإلغاثةظبالح

يتضمن فرض حضر عام  وشامل على بيع األسلحة الذي ، 5440في سبتمبر  950البوسنة حيث أصدر قراره رقم 

متعلقة بإرسال مجموعة من وال 903-900-900كما أصدر مجموعة من اللوائح . والمعدات العسكرية إلى يوغسالفيا

 .سابقًا تمهيدًا إلنشاء محكمة خاصةالقوات الدولية إلى يوغسالفيا 
6
 .5440ماي  25الصادر في   S/RES/827إرجع لقرار األمم المتحدة، الوثيقة رقم  
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1 L’article 1er du statut du tribunal :  " Le Tribunal international est habilité à juger les 

personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire 

commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions 

du présent statut ». 

  le Tribunal international Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies, pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du 

droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, ADOPTÉ 

LE 25 MAI 1993, RÉSOLUTION 827. 
2
 André Huet, op, cit, p 28/29.   

3
 L’article 3 du statut : « Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui 

commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être 

limitées: 

a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ; 

b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les 

exigences militaires ; 

c) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou 

bâtiments non défendus ; 

d) la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la 

bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des 

oeuvres d’art et à des oeuvres de caractère scientifique;  

e) le pillage de biens publics ou privés ». 
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1 L’article 0 du statut : «  Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant 

commis le génocide. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans 

l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, éthnique, racial ou religieux, comme 

tel : 

a) meurtre de membres du groupe ; 

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction 

physique totale ou partielle ; 

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. 

 
2 Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes 

suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et 

dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit : 

a) assassinat ; 

b) extermination ; 

c) réduction en esclavage ; 

d) expulsion ; 

e) emprisonnement ; 

f) torture ; 

g) viol ; 

h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; 

i) autres actes inhumains. 
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1
 .085علي عبد القادر قهوجي، المرجع السابق، ص  

2 Article 6: " Le Tribunal international a compétence à l’égard des personnes physiques 

conformément aux dispositions du présent statut ». 

Article 7: « Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière 

aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut 

est individuellement responsable dudit crime. 

-La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement, soit comme haut 

fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la 

peine. 

-Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut a été commis par 

un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons 

de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas 

pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir 

les auteurs. 

-Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne 

l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de 

la peine si le Tribunal international l’estime conforme à la justice ». 
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1

 .584حمود المخرزمي، المرجع السابق، ص عمر م
2
 .83محمود شريف  بسيوني، المرجع السابق، ص  

3 Le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger 

les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire 

commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991. 

 

4 Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves 

violations du droit international humanitaire au sens du présent statut s’il a déjà été jugé par le 

Tribunal international pour ces mêmes faits. 

2 Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves 

violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal 

international que si: 

a) le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun ; ou 

b) la juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure 

engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la 

poursuite n’a pas été exercée avec diligence. 
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59345440

50

50

50040333

5939

    

               

  16            

            

                                                                                                                                                                                   
   Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent 

statut, le Tribunal international tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé 

toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait. 
 

1
يطاليا، مصر، كندا، نيجيريا، الصين، فرنسا، الواليات المتحدة، إ: ينتمي قضاة محكمة يوغسالفيا لجنسيات مختلفة 

 .كفاءات جّد عالية ويكا، باكستان، استراليا، ماليزيا، وهم رجال متخصصون في حقوق اإلنسان وذوكوستار
 

2
 Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les 

auteurs de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-

Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991. 

  Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international, agit en toute 

indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre 

source,  Le Bureau du Procureur se compose du Procureur et du personnel qualifié qui peut être 

nécessaire, Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. 
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، مذكرة ماجستير، جامعة سابقا ليوغسالفيا الدولية الجنائية المحكمة أمام الدفاع وقحق وضمانات التقاضي إجراءات، محمد زعبال 1

 .62، ص 8007-8001قسنطينة، 

2
 .98لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  
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1 L'article 27 du statut du tribunal : « La peine d’emprisonnement est subie dans un Etat désigné par 

le Tribunal sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à 

recevoir des condamnés. La réclusion est soumise aux règles nationales de l’Etat concerné, sous le 

contrôle du Tribunal international ». 

2
 .084هوجي، المرجع السابق، ص علي عبد القادر ق 
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095444

 26       9    

  1949   13      

5444

                                                           
1
ثم أصبح رئيسا لجمهورية البوسنة  ،كان ميلوزوفيتش، قائد حزب بلغراد الشيوعي في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات 

، وخالل رئاسته عمل على إعطاء السيطرة لذوي األصول الصربية على كل وسائل التحكم 5494االشتراكية عام 

وفي  -الجمهورية الصربية–أنتخب مرة أخرى رئيسا لجمهورية البوسنة االشتراكية  5443في سنة والسلطة في الدولة، و

ورغم كل المحاوالت  ومنذ ذلك الحين بدء القتال في كوسوفو ،انتخب رئيسا لجمهورية يوغسالفيا الفيدرالية 5449سنة 

 .القيام بأي دور ايجابي إلنهاء الصراع إاّل أنه رفض التي بذلها المجتمع الدولي وحلف الناتو إلنهاء الصراع،

 /http://ar.wikipedia.org/wiki ميلوزوفيتش :أنظر الموقع
2

 .550خلف اهلل صبرينة، المرجع السابق، ص  
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5440055445

    2002          .1999

033 333

                                                           
1
 .05أردنموش أمال، المرجع السابق، ص  
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1
 www.wikipedia.org/ ميلوزوفيتش 
2

تقع في قلب البحيرات اإلفريقية الكبرى، عاصمتها كيغالي، تتميز رواندا   الجمهورية الرواندية بلد إفريقي مركزي 

ي هوهذه القبيلة ( Hutu)وقبيلة الهوتو( Tut si)قبيلة التوتسي: بالكثافة السكانية، تتألف من قبيلتين رئيسيتين هما

 .المسيطرة على الحكم في رواندا
3

، 0338متغير، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، علي يوسف الشكرى، القضاء الجنائي الدولي في عالم  

 .55ص
4
 .045علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 
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1

إغات ويلينغايا " فاغتيل رئيس الوزراء ،ساعة بدأت عمليات قتل واسعة للتوتسي في العاصمة كيغالي 00ففي أقل من  

وبعد أسبوع ، بدأت عمليات إخالء  ،وبدأت المجازر في القرى ته،لفين بحمايالمك نمن القبعات الزرق البلجيكيي 53و "مانا

 ...رغم كل النداءات لتعزيزها 093إلى  0533الرعايا األجانب، أّما مجلس األمن فقد خفض عدد القوات األممية من 
2

تمرة التي تفيد بأن أعرب مجلس األمن عن بالغ قلقه إيزاء التقارير المس 5440الصادر سنة  405بموجب القرار  

. إنتهاكات منتظمة وواسعة النطاق وصارخة للقانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك إبادة األجناس، ترتكب في رواندا

 .5440جويلية  5الصادرة في   S/RES/935الوثيقة 
3

ل إبادة األجناس، بمقتضي هذا القرار أعرب المجلس بأن إنشاء محكمة دولية لمحاكمة األشخاص المسؤولين عن أعما 

وغير ذلك من إنتهاكات القانون الدولي اإلنساني، سوف يسهم في ضمان توقف هذه اإلنتهاكات وجبر الضرر الناجم عنها 

 .5440جويلية  8الصادرة في   S/RES/955الوثيقة . على نحو فعال
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1

العام للمحكمة الدولية ليوغسالفيا هو يكون المدعي : "من نظام المحكمة تنص على 55كانت الفقرة الثالثة من المادة  

 ".أيضا المدعي العام للمحكمة الدولية لرواندا
2

 .5440سبتمبر 0الصادرة في   S/RES/1505الوثيقة  
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد : "تنص المادة الثالثة المشتركة من إتفاقيات جنيف على 3

 :تحظر األفعال التالية ...دةاألطراف السامية المتعاق
 .والتعذيب ،والمعاملة القاسية ،والتشويه ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،االعتداء على الحياة والسالمة البدنية .أ 
 .أخذ الرهائن .ب 

 ...".وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ،االعتداء على الكرامة الشخصية .ج 
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1

قرر مجلس األمن أن مقر المحكمة الدولية برواندا بأروشا رهن بعقد ترتيبات مناسبة بين األمم المتحدة وحكومة تنزانيا  

 .5445فبراير 00الصادرة في  S/RES/977الوثيقة .  المتحدة

دم وجود بنى أساسية ع ىعتمد فيه علأالمتضمن اختيار مكان إقامة المحكمة جداًل واسعا، حيث و 499التقرير رقم  إال أن 

، كما زادت أعباء ...برواندا مع أّنه في أروشا، ولتتمكن المحكمة من أداء مهامها، تم بناء قاعة للمحكمة ومركز لالحتجاز

 . المحكمة في دفع مصاريف انتقال الشهود والمتهمين
2
 .058مستاري عادل، المرجع السابق، ص  
3
 80لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  
4

 شهدت مدينة وهي تابا، لبلدية رئيسا أكاييسو بول- جان كان ، 1994عام رواندا في الجماعية اإلبادة أعمال أثناء ففي  

 1997 أكتوبر في المحكمة إلى كامباندا ُقدم وقدمنهجي، نحو على وتعذيبهم وقتلهم،" التوتسي" أهل من اآلالف اغتصاب

الجماعية،  اإلبادة أعمال إرتكاب على والتآمر الجماعية، باإلبادة صلة ذات تهم بست يتعلق مذنب فيما بأنه وأقر ،

 وإرتكاب الجماعية، أعمال اإلبادة إرتكاب في التواطؤ الجماعية، اإلبادة أعمال ارتكاب على والعلني المباشر التحريض

 يدان التي الدولي القانون تاريخ في األولى المرة إدانته يمثالن ثم مذنب، بأنه كامباندا إقرار بأن علما .اإلنسانية ضد جرائم

 أعمال ارتكاب بذنب متهم فيها يعترف التي األولى والمرة الجماعية، اإلبادة من أعمال أعمال بارتكاب حكومة رئيس فيها

 في المؤبد عقوبة السجن حاليا يقضي اآلخر، هو كامباندا فإن أكاييسو، ومثل. دولية جنائية محكمة أمام اإلبادة الجماعية،

 .مالي

: على الموقع 0، منشورات األمم المتحدة، صلرواندا الدولية الجنائية للمحكمة األساسي شارف، النظام. ب مايكل

www.un.org/law/avl 
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1
 .0، صالمرجع السابق شارف، .ب مايكل 
2
 .083مستاري عادل، المرجع السابق، ص  

3
 www.ammesty.org\ar\region\rwanda\report.2010    

http://www.ammesty.org/ar/region/rwanda/report.2010
http://www.ammesty.org/ar/region/rwanda/report.2010
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1

، أمام "ستراتون موسوني"و "إيغناس موروانشايكا"المحاكمة الجنائية ضد المواطنين الروانديين  ألمانيا جرتي ف 

من جرائم الحرب في  04من الجرائم ضد اإلنسانية و 08وقد اتهما باإلشراف على  .المحكمة المحلية العليا في شتوتغارت

باستخدام الهاتف وشبكة اإلنترنت، وذلك بحكم كونهما الرئيس  2009 ونوفمبر 0338األراضي الكونغولية بين يناير 

في ألمانيا بناء على التشريع  وكانت هذه أول محاكمة تعقد. ونائب الرئيس السابقين للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا

 .0330األلماني الخاص بالجرائم ضد القانون الدولي، والذي بدأ العمل به في 

محاكمة فرانسوا بازارامبا، وهو مواطن رواندي يعيش في فنلندا، أمام محكمة مقاطعة بورفو، في  وفي فنلندا جرت

عية وبالتآمر الرتكاب جرائم إبادة جماعية وبالتحريض على وقد ُوجهت إليه تهم بارتكاب جرائم إبادة جما. 0353سبتمبر

  .5440ارتكاب جرائم إبادة جماعية في رواندا في عام 

، قضت محكمة مقاطعة ستوكهولم في سابقة من نوعها، بإدانة أحد الجنود السابقين في  0350 أبريلوبتاريخ  السويد يف

حيث عثرت المحكمة على أدلة تثبت مشاركة الجندي الكرواتي بشكل قوات الدفاع الكرواتية بتهمة ارتكاب جريمة حرب؛ 

مباشر وغير مباشر في تعذيب السجناء الصرب وتعريضهم لضروب من سوء المعاملة خالل الفترة الواقعة بين ماي 

في  إبان الحرب التي دارت رحاها« دريتيليي»، وذلك أثناء عمله كحارس في معسكر االعتقال في 5440من عام وت وأ

تخالف القانون الدولي، وحكمت عليه بالسجن خمس   وقد أدانته المحكمة بارتكاب جرائم جسيمة .البوسنة والهرسك

 .ثنين وعشرين شخصًا من ضحاياهسنوات، وألزمته بدفع تعويضات إل

 :رسميأنظر التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية في كل نت ألمانيا، فنلندا والسويد، على الموقع ال

http://www.amnesty.org/ar/region/  
2

إذ يقر باإلسهام الكبير الذي قدمته المحكمتان للعدالة الجنائية الدولية وللمساءلة عن الجرائم الدولية إن مجلس األمن  

مكافحة إفالت وإذ يعيد تأكيد عزمه على  الجسيمة، وفي إعادة بسط سيادة القانون في بلدي يوغوسالفيا السابقة ورواندا،

المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي من العقاب وضرورة مثول كافة األشخاص الذين أصدرت في 

حقهم محكمة يوغوسالفيا ومحكمة رواندا قرار اتهام أمام العدالة، وإذ يعيد تأكيد ضرورة إنشاء آلية مخصصة تضطلع 

أبرز القادة  بين بالمحكمتين، بما في ذلك محاكمة الهاربين من العدالة الذين هم من بعدد من الوظائف األساسية المنوطة

  .الذين ُيشتبه في تحملهم المسؤولية العظمى عن الجرائم، عقب إغالق المحكمتين

متبقية وإذ يؤكد أنه، نظرا لما للوظائف المتبقية من طابع محدود في جوهرها، فإن اآللية الدولية لتصريف األعمال ال  

 .ينبغي أن تكون هيكال صغيرا ومؤقتا وفعاال، تتناقص وظائفه وحجمه مع مرور الوقت

 وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،     
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بفرعين، وأن يشرعا في  "اآللية"يقرر أن ينشئ اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين   -

 اتاريخ"، على التوالي (فرع محكمة رواندا) 0350 جوان 5و( فرع محكمة يوغوسالفيا) 0350 جوان 5اعا في عملهما تب

أن تتخذا  ،طلب إلى محكمة يوغوسالفيا ومحكمة روانداي كماآللية لعتماد النظام األساسي إويقرر لهذا الغرض،  "البدء

موعد ال يتعدى  المتبقية، حسبما هو منصوص عليه في هذا القرار فيجميع التدابير الممكنــة للتعجيل بإنجــاز أعمالهــمـا 

نتقاال سلسا إلى اآللية، بوسائل منها إقامة أفرقة متقدمة في كلتا إ، وأن تعّدا إلغالقهما وتضمنا 0350ديسمبر  05

 المحكمتين؛ 

، اختصاص كل من محكمة يوغوسالفيا يهابدء عمل فرع يعتبارا من تاريخإأن تواصل اآللية، قرر كما ي  -

 .على التواليومحكمة رواندا ووظائفهما األساسية وحقوقهما والتزاماتهما 

 .0353ديسمبر  00المعقودة في  8080الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته ( 0353) 5488القرار  

 
1
 .553 -534، المرجع السابق، ص السورية مجلة الحقوقثقل سعد الجسمي،   
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 .04دل عبد اهلل المسدي، المرجع السابق، ص عا 
 .080، صبعة الثانيةطال، 0330دار وائل للنشر، عمان،  ، مبادئ العالقات الدولية ، سعد حقي توفيق 2
3
 : على الموقع اختصاص مجلس األمن الدولي ،سامح خليل الوادية 

                                              http://www.shabab-uta7rer.com/news.php?action=view&id=923  

http://www.shabab-/
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 .00، ص 0338، بيروت، بعة األوليطالمنشورات الحلبي الحقوقية، ، المحكمة الجنائية الدولية ،حمدأفيدا نجيب  
2
 http://www.elnashra.com/articles-1-21020.html  

3
 .58 ص ، المرجع السابق،عدنان عضوم 

4
 .0333أوت  50الصادرة عن األمم المتحدة في  S/RES/1315الوثيقة  

http://www.elnashra.com/articles-1-21020.html
http://www.elnashra.com/articles-1-21020.html
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1  En 1991, un groupe rebelle partiellement indigène envahissait la Sierra Leone depuis le 

Libéria, plongeant le pays dans une guerre civile qui allait le ravager pendant toute une 

décennie. Lorsqu’un cessez-le-feu fut enfin déclaré fin janvier 1992, la Sierra Leone avait 

connu un coup d’état militaire pacifique et populaire en 1992, des élections en 1996 alors 

qu’une grande partie du pays se trouvait toujours aux mains des rebelles, un coup d’état 

militaire violent et sanglant en 1997, un rétablissement partiel du gouvernement en 1998 et 

une violence multifactionnelle jusqu’à la fin du désarmement et la déclaration officielle de la 

paix.  

2 L’Accord de création du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, tel que conclu par le 

gouvernement sierra-léonais et l’ONU, fut ratifié formellement par les deux parties à 

l’occasion d’une cérémonie organisée à Freetown le 16 janvier 2002. La caractéristique la 

plus notable du Tribunal tient à une référence, dans son Statut, aux poursuites et au jugement 

de «ceux qui portent la plus lourde responsabilité » seulement, la formule étant devenue 

accroche du discours public en Sierra Leone. le Secrétariat aurait préféré donner compétence 

au Tribunal contre les personnes « les plus responsables », mais le Conseil de sécurité, 

soucieux de limiter la portée du Tribunal, exigea un changement de formule. Le but en est de 

concentrer l’attention sur les principaux acteurs, plutôt que sur ceux de moindre importance. 
3 Le Tribunal Spécial pour la Sierra Léone (TSSL) fait partie du système judiciaire sierra 

léonais, même s'il reçoit un important soutien international. Il s'agit également d'une 

juridiction hybride, car elle associe droit international et droit national sierra-léonais. Article 

8(1), Statut TSSL (Compétence concurrente) 
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1
 http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID 

2
 Les juges sont originaires de Sri Lanka, du Royaume-Uni, du Cameroun, d’Autriche, du 

Canada, d’Ouganda, de Samoa, d’Irlande du Nord et de Sierra Leone. Les juges nationaux et 

internationaux sont nommés au niveau du Sous-secrétaire général de l’ONU pour un mandat 

de trois ans et bénéficient d’un détachement de transport et de protection. 

 Étude de cas de tribunaux hybrides, le tribunal spécial pour LA SIERRA LEONE sur la 

SELLETTE, 5 mars 2006, p 20. 
3

 :، مقال منشور على الموقعمقارنة بين المحاكم الجنائية الدولية الدائمة والمؤقتة، محمد هاشم ماقورا 

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=281                                          
                     

 :الحكم على تشالرز تايلور، مقال منشور على الموقع، بول سيلز 4

 http://ictj.org/ar/news/charles-taylor-verdict-and-west-africa 

http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=281
http://ictj.org/ar/about/paul-seils


 الالسلم في القانون الدولي الجنائي مسؤولية األفراد عنلثانيالباب ا

 

319 
 

080350

53

030350

 

549500

533 333

 

544498.5

50033.

0330

.

033035588

. 

                                                           
1

 .نفسهالمرجع  ،بول سيلز 
2
 :على الموقع، تقرير منشور 0350المركز الدولي للعدالة االنتقالية  

 http://ictj.org/ar/our-work/regions-and-countries/timor-leste 

http://ictj.org/ar/about/paul-seils
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    التي تقرر بموجبها إنشاء بعثة األمم المتحدة الخاصة بتيمور الشرقية 5008 عتمد مجلس األمن التوصية إ 1

"MINUTO"   5080الوثيقة   . استطالع الرأي الشعبيومهمتها مرافقةS/RES/  55الصادرة عن األمم المتحدة في 

 .5444سبتمبر 

وبعد العديد من التأجيالت نظرا للظروف األمنية غير المشجعة والتي كانت محل تقارير عديدة من طرف األمين العام    

، مع اإلشارة أن حملة عسكرية واسعة النطاق من طرف المليشيات 5444أوت  03لألمم المتحدة، أجري االستفتاء في 

  .لمسلحة الموالية ألندونيسيا قد بدأت في هذا اليوما

مهمتها استرجاع  "INTERFET" التي تقضي بإرسال قوة عسكرية دولية 5080توصية مجلس األمن رقم ثم صدرت   

 03بتاريخ " ديلي"رجل تحت قيادة أسترالية ووصلت بالفعل إلى  9333السلم في تيمور الشرقية، تتكون هذه القوة من 

 .5444جويلية  55الصادرة عن األمم المتحدة في  /5008S/RES .5444رسبتمب
 .1999 أوت 25الصادرة عن األمم المتحدة في  S/RES/1972الوثيقة  2

3
 .25/11/1999، الصادر بتاريخ 1272قرار مجلس األمن رقم   
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 لمقاضاة للبنان خاصة االتفاق محكمة هذا بموجب  تنشأ: "نصت المادة األولى من النظام األساسي لمحكمة لبنان على  1

 األسبق رفيق اللبناني الوزراء رئيس مقتل إلى أدى و ،0335 فبراير 50 في وقع الذي عن الهجوم المسؤولين األشخاص

 5 بين الفترة في لبنان في أخرى وقعت هجمات أن المحكمة رأت وإذا . آخرين أشخاص إصابة أو مقتل وإلى الحريري

 هي األمن، مجلس عليه ويوافق الطرفان قرره ي آخر الحق تاريخ أي في أو ، 0335ديسمبر  50و 0330 أكتوبر

 50 في وقع الهجوم الذي وخطورة لطبيعة مماثلتان اتهوخطور طبيعتها أن و الجنائية العدالة لمبادئ وفقا هجمات متالزمة

 ."الهجمات تلك عن األشخاص المسؤولين على اختصاص لها يكون المحكمة فإن ، 0335 فبراير

 .0339ماي  30الصادرة عن األمم المتحدة في  S/RES/1757الوثيقة 
 

2
أبرم المستشار القانوني لألمم المتحدة إتفاقا بين األمم المتحدة وهوالندا، إلستضافة المحكمة  0339ديسمبر  05بتاريخ  

 .0339جويلية  00ير الهولندي في الخاصة بلبنان بناء على مراسلة من األمين العام لألمم المتحدة، للوز

 www.stl.tsl.org :لبنان الموقع الرسمي لمحكمة
 .10، ص 8068قريمش مصطفى، المحكمة الخاصة بلبنان بين السيادة والحصانة، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو،  3
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والهجمات سيخضعون لقواعد ن المسؤولين عن هذه الجرائم إمن النظام األساسي للمحكمة ف( 0) وإستنادًا للمادة 1

المسؤولية الجنائية الفردية، والتي جاءت مشابهة إلى حد كبير مع ما ورد في النظام األساسي للمحاكم الدولية الجنائية 

 :المؤقتة، والمحكمة الدولية الجنائية الدائمة إذا تحققت إحدى الصور التالية

ية من هذا النظام األساسي أو المساهمة فيها كشريك أو تنظيمها أو ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة الثان –أ 

 .توجيه اآلخرين الرتكابها

المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام األساسي ضمن  -ب

همة مقصودة أو يكون هدفها تصعيد مجموعة من األشخاص يعملون على تحقيق هدف مشترك، عندما تكون هذه المسا

 .رتكاب الجريمةالنشاط اإلجرامي العام للمجموعة، أو تحقيق هدف المجموعة أو معرفة المجموعة إل
 

وفيما يتصل بالعالقة بين الرئيس والمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي من الجرائم المنصوص عليها    

ظام األساسي، والتي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم في المادة الثانية من هذا الن

 :سيطرته سيطرة سلمية على هؤالء المرؤوسين حيث

أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو هم على وشك أن  ،يكون الرئيس قد عرف أو تجاهل عن عمد -أ

 .يرتكبوا تلك الجرائم

 .ئم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيستتعلق الجرا -ب

رتكاب مرؤوسيه لتلك الجرائم أو إلم يتخذ الرئيس جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع، أو قمع  -ج

 .لغرض المسائلة على السلطات المختصة للتحقيق والمالحقة القضائية

من المسؤولية الجنائية لكونه تصرف بأمر من رئيسه، إال أنه يجوز للمحكمة الخاصة أن تنظر في ال يعفي مرتكب الجريمة  -د

 .تخفيف العقوبة إذا رأت في ذلك استيفاء لمقتضيات العدالة

   المادة في إليها المشار الجرائم على والمعاقبة القضائية المالحقة على يلي ما يسري األساسي، النظام هذا بأحكام رهنا 2

 :األولى

 حياة ضد ُترتكب التي والجنح والجرائم األعمال اإلرهابية على والمعاقبة بالمالحقة المتعلقة اللبناني العقوبات قانون أحكام

 القواعد ذلك في بما والجنح، الجرائم عن اإلبالغ وعدم المشروعة، غير الشخصية، والتجمعات وسالمتهم األشخاص

 .ابهإلرتكا والتآمر فيها والمشاركة ريمةللج المادية المتعلقة بالعناصر

 األهلية والحرب العصيان على العقوبات تشديد" بشأن 5458 المؤرخ في يناير اللبناني القانون من 9 و 8 المادتان

 ".األديان بين والتقاتل

 .5959للبنان، الصادر في القرار  الخاصة للمحكمة األساسي المادة الثانية من النظام
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 :من النظام األساسي لمحكمة لبنان على 8المادة تنص   1

 :يلي مما الدوائر تتكون"

 واحد؛ دولي تمهيدية إجراءات قاضي .أ 

 دوليان؛ واآلخران لبناني أحدهم قضاة، ثالثة من االبتدائية الدائرة تتكون .ب 

 دوليون؛ والثالثة اآلخرون لبنانيان منهم اثنان قضاة، خمسة من االستئناف دائرة تتكون .ج 

 .دولي واآلخر لبناني أحدهما مناوبان قاضيان .د 
موقع خاص للدراسات ، مقال منشور على مالحظات على نظام المحكمة المختلطة الخاصة بلبنان ، خليل حسين 2

 .0338/ 30/ 19، بتاريخ واالبحاث االستراتيجية

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_4501.html                                           
                 

للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية " :للمحكمة الخاصة في لبنانمن النظام األساسي   نص المادة الرابعة الفقرة الثالثة 3

وتكون المحكمة الخاصة ضمن اختصاصها   وتكون للمحكمة الدولية اختصاص مشترك في لبنان اختصاص مشترك،

 ".أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان
 

4
ق اإلنسان، بالرغم من أن القانون اللبناني يطبق ال تطبق المحكمة الخاصة بلبنان عقوبة اإلعدام تماشيا مع قوانين حقو 

هذه العقوبة، ويعتبر هذا من بين التناقضات التي يمكن أن تطرأ عند تطبيق القانون اللبناني من طرف المحكمة طبقا 

 .لقانونها األساسي

 .538المرجع السابق، ص قريمش مصطفى،  
5
 .من النظام األساسي للمحكمة 00المادة  

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/02/blog-post_4501.html
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1

 .من النظام األساسي للمحكمة 04المادة  
2

صفة وقد أخذ على هذه التسمية أنها قدمت " المحكمة الجنائية الدولية" سمإأطلق نظام روما األساسي على المحكمة  

هو القانون  الجنائية على صفة الدولية حيث كان من األجدر تسميتها المحكمة الدولية الجنائية، حيث أن القانون المطبق

 .ئي وليس العكسالدولي الجنا
3
 .39، ص 0338عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الكتب القانونية، مصر،  
4

دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، مذكرة ماجيستر، جامعة باتنة،  

 .50ص 
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1 Ayşe Sıla Çehreli, L’odyssée du XXe siécle : la naissance de la cour pénale internationale, 

synergies turquie n :2-2009, p 115.LL’odyssée... du XXe siècle : 

naissance de la Cour pénale internation 

2
 11. ص   القاهرة، ،2006للثقافة،   األعلى الدولية، الطبعة األولى، المجلس الجنائية المحكمة العناني، محمد إبراهيم  
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1

زياد فؤاد عيتاني، الحلقة العلمية الخاصة بنماذج من نظم العدالة العربية والدولية، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض،  

 .0، ص 0334
2

طالع ض، لإل0353 جويلية 55 عتبارا منإ ICCالمعلومات مأخوذة من الموقع اإللكتروني للمحكمة الجنائية الدولية  

 : يخ مصادقتها على النظام إرجع للموقععلى قائمة هذه الدول وتار

http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf                                          
             

http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf
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 .009القادر القهوجي، المرجع السابق، ص علي عبد  
2
 .585علي يوسف الشكرى، المرجع السابق، ص  
3

ب، دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في حماية حقوق اإلنسان، مذكرة ماجيستر، ذب المهيذعبد الرحمن بن مهي 

 .500، ص 0338جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، 
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1
 .004ي، المرجع السابق، ص علي عبد القادر القهوج 
2
 .500، المرجع السابق، ص يعلي يوسف الشكر 
3

فقد القى ( ةمقترح دول أمريكا الالتيني)واالتجار بالمخدرات واألسلحة ( اقتراح الهند و تركيا)أما جريمة اإلرهاب  

 .انتهت بعدم إدراجهما في قائمة الجرائم التي تنظر فيها المحكمة ،معارضة شديدة
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1

والذي يعني الجنس "  "Genosمن االصطالحين اليونانيين   (Lemkein) "ليمكن" التسمية أخذها الفقيه البولوني  

 . 5400ودعي لتجريمها عام   وعليه فهي تعني إبادة الجنس، ونفس الفقيه أشار إلى خطورتها ،الذي يعني القتل" "Cideو

إبادة الجنس : "والتي جاء فيها 48الئحتها رقم  5408ديسمبر  55حيث أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  2

البشري هي إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بكاملها، كالقتل العمدي الذي يمثل إنكار حق الشخص في الحياة، هذا 

األخرى التي  اإلنكار يتنافى مع الضمير العام، ويصيب اإلنسانية بأضرار جسيمة، سواء من الناحية الثقافية، أو األمور

ولتنفيذ هذه ". تساهم بها هذه الجماعات البشرية، األمر الذي ال يتفق مع القانون األخالقي وروح ومقاصد األمم المتحدة

الالئحة قام المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي بوضع مشروع لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والعقاب عليها، والذي عرض 

 .5404ديسمبر  4وافقة عليه باإلجماع في على الجمعية العامة، وتمت الم
3
 Barbara ,Luders, L'incrimination du génocide dans la justice pénal international,2eme 

édition, documentation française 225-226.     
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1
 .558لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  

2
الدولية في مكافحة الجرائم الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، براهيمي صفيان، دور المحكمة الجنائية  

 .88، ص 0355الجزائر، 

 .500علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  3
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 .85عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  1

 :جرائم ضد اإلنسانية حيث اشترطت المادة السابقة ضرورة توافر األركان اآلتية في كل األفعال التي تشكل 2

أن تكون هناك سياسة من قبل دولة أو منظمة، تقضي باالرتكاب المتكرر لألفعال المشار  -

 .إليها في الفقرة األولى من المادة أو تعزيز تلك السياسة

 .أن يكون الفعل من الجرائم المذكورة في المادة السابقة -

 .أن ترتكب هذه األفعال على نطاق واسع أو أساس منهجي -

 .أن ترتكب هذه األفعال في إطار هجوم موجه ضد آية مجموعة من السكان المدنيين -
3
 .رجع للمادة السابعة من النظام األساسي للمحكمةإللمزيد  
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 3 للمادة الجسيمة االنتهاكات دولي، طابع ذي غير مسلح نزاع وقوع حالة في: "على 8من المادة ( ج  0)تنص الفقرة 1  

 أشخاص ضد التالية المرتكبة األفعال من أي وهي ، 1949أوت  12المؤرخة في  األربع جنيف اتفاقيات المشتركة بين

 الذين وأولئك سالحهم ألقوا الذين المسلحة أفراد القوات ذلك في بما الحربية، األعمال في فعليا إشتراكا مشتركين غير

 :آخر سبب ألي أو االحتجاز أو اإلصابة أو بسبب المرض القتال عن عاجزين أصبحوا

 النطاق في الدولي، ذات الطابع غير المسلحة المنازعات على السارية واألعراف للقوانين األخرى الخطيرة االنتهاكات - 

 :التالية األفعال من أي أي الدولي، للقانون الثابت

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

 .الدولي للقانون طبقا جنيف اتفاقيات في المبينة

 حاالت على ال تنطبق فهي وبالتالي الدولي الطابع ذات غير المسلحة المنازعات على) ه(2  الفقرة تنطبق: الفقرة و

 ذات األعمال من غيرها أو المتقطعة أو دةالعنف المنفر أعمال أو الشغب أعمال مثل الداخلية، والتوترات االضطرابات

 بين األجل متطاول مسلح صراع يوجد عندما دولة إقليم في تقع التي المنازعات المسلحة على وتنطبق .المماثلة الطبيعة

 .الجماعات هذه بين فيما أو منظمة مسلحة وجماعات السلطات الحكومية
 

2
من المادة الثامنة بإضافة " ه"إلى الفقرة  55-50-50تم تعديل النص بإضافة الفقرات   RC/Res/50بموجب القرار  

 :الجرائم التالية، والتي لم يكن منصوصا عليها من قبل

 المسِممة؛  األسلحة أو السموم استخدام"

 األجهزة؛  أو المواد أو من السوائل حكمها في ما وجميع الغازات من غيرها أو السامة أو الخانقة الغازات استخدام

 ال التي الصلبة األغلفة ذات مثل الرصاصات البشري، الجسم في بسهولة تتسطح أو تتمدد التي الرصاصات استخدام

 ."الغالف المحَززة أو الرصاصات الرصاصة جسم كامل تغّطي
3
 .058عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  
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1
 .005 محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص 
2
 .008علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  
3

إاّل أّنها ال تتعارض مع  ،من النظام تنص على عدم جواز إبداء أي تحفظ على النظام 503على الرغم من أن المادة  

ها ية مواطنوالتي تنص على التحفظ المؤقت، وذلك لتحفيز الدول على االنضمام للمعاهدة دون خوف من مالحق 500المادة 

 .محددة ةلمد
4

، حيث عرفته 5490 الصادر سنة 00-50عرفت الجمعية العامة لألمم المتحدة جريمة العدوان من خالل قرارها الشهير 

 :بما يلي ثالثةالمادة ال

الغزو أو الهجوم المسلح ألحد الدول ضد إقليم دولة أخرى أو أي احتالل عسكري أو ضم  -

 .إلقليم باستخدام القوة

 .إلقاء القنابل و قيام القوات المسلحة لدولة ما بحصار موانئ أو شاطئ دولة أو مهاجمتها -

 .موافقة إحدى الدول على استخدام إقليمها الرتكاب أعمال عدوانية ضد دولة أخرى -

رتكاب أعمال قوة مسلحة إل ،إرسال العصابات والمرتزقة المسلحين بواسطة إحدى الدول -

 .ضد دولة أخرى
 على المسؤولين داخل الدولة  أو العسكريين القادة إمكانية مساءلة إلى العدوان لجريمة تعريف لخالف حول وضعيرجع ا 5

  .األخرى الدول للقوة ضد القانوني غير االستخدام
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1

حيث قدمت ثالثة دول خيارات لتعريف العدوان عّدت كلها ناقصة، وعلى الرغم من إصدار دول كثيرة، على رأسها  

 .العربية إلدراج الجريمة بتعريف محدد، إاّل أّن جهودهم باءت بالفشلالدول 
 

2
من نظام روما  5وقضية جريمة العدوان متواجدة على جدول أعمال الجمعية، حيث نصت المادة  0330منذ عام  

ريف لها األساسي تنص على أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اإلختصاص على جريمة العدوان متى تم اعتماد تع

ووضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة إختصاصها بخصوص الجريمة، وفي دورة الجمعية العامة األولى، أنشأت 

الجمعية فريق عمل خاص معني بجريمة العدوان بغرض صياغة مقترحات لوضع تعريف نهائي للجريمة، وبهدف 

 .في النظام األساسي للمحكمةالتوصل ألحكام مقبولة بشأن جريمة العدوان، من أجل إدراجه 

 .، أنهى الفريق عمله ووضع مقترحات في شكل مسودة تمهيدية وضعت أمام المحكمة0334وفي فبراير   

 .الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية Icc-ASP-FS01-E2010-01_AR: الوثيقة
 

3
 النظام هذا من 5 المادة على تعديل أي يصبح": تنص الفقرة الخامسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية األساسي على 

 القبول أو التصديق صكوك إيداع من واحدة سنة بعد التعديل، وذلك تقبل التي األطراف الدول إلى بالنسبة نافذا األساسي

 بجريمة يتعلق فيما اختصاصها تمارس أال المحكمة على يكون التعديل، تقبل التي ال الطرف الدولة حالة وفي .بها الخاصة

 بالتعديل مشمولة

 ."إقليمها في الجريمة ترتكب أو الدولة تلك من مواطنون الجريمة هذه يرتكب عندما

 يعقد األساسي، النظام هذا نفاذ بدء على سنوات سبع انقضاء بعد: " على 500في حين تنص الفقرة األولى من المادة 

 أن ويجوز .األساسي النظام هذا على تعديالت أية في للنظر األطراف للدول استعراضيا المتحدة مؤتمرا لألمم العام األمين

 في مفتوحا للمشاركين المؤتمر هذا ويكون عليها، يقتصر أن دون 5 المادة في الواردة الجرائم قائمة يشمل االستعراض

  ."الشروط وبنفس األطراف الدول جمعية
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 جريمة“تعني األساسي النظام هذا ألغراض: "الدولية األساسي علىمكرر من نظام المحكمة الجنائية  8تنص المادة  

 أو بتخطيط توجيهه أو للدولة العسكري أو السياسي العمل في التحكم  بالفعل له يتيح وضع في ما شخص قيام  "العدوان

األمم  لميثاق واضحا انتهاكا يعد أن ونطاقه، وخطورته خصائصه بحكم شأنه، من عدواني تنفيذ عمل أو شن أو إعداد

 .المتحدة

 سالمتها أو أخرى سيادة دولة ضد ما دولة قبل من المسلحة القوة استعمال  "العدواني العمل“ يعني ،1الفقرة ألغراض  -

 على العدواني العمل صفة وتنطبق .المتحدة ميثاق األمم مع تتنافى أخرى صورة بأي أو السياسي، استقاللها أو اإلقليمية

 29 -د( 3314 المتحدة لألمم العامة الجمعية لقرار طبقا وذلك بدونه، حرب أو بإعالن سواء التالية، األعمال من عمل أي

 1974:ديسمبر 14 في  )

 عن ينجم مؤقتا، كان ولو احتالل عسكري، أي أو عليه، الهجوم أو أخرى دولة إقليم بغزو ما لدولة المسلحة القوات قيام

 القوة؛ باستعمال منه لجزء أو دولة أخرى إلقليم ضم أي أو الهجوم، أو الغزو هذا مثل

 أخرى؛ دولة إقليم ضد أية أسلحة ما دولة استعمال أو بالقنابل، أخرى دولة إقليم بقذف ما لدولة المسلحة القوات قيام

 أخرى؛ لدولة المسلحة القوات قبل من سواحلها على أو ما دولة موانئ على حصار ضرب

 لدولة والجوي البحري أواألسطولين الجوية أو البحرية أو البرية المسلحة القوات بمهاجمة ما لدولة المسلحة القوات قيام

 أخرى؛

 مع يتعارض وجه على الدولة  المضيفة، بموافقة أخرى دولة إقليم داخل الموجودة المسلحة قواتها باستعمال ما دولة قيام

 االتفاق؛ نهاية بعد ما إلى المذكور اإلقليم لوجودها في تمديد أي أو االتفاق، عليها ينص التي الشروط

 ضد عدواني عمل األخرى، ارتكاب الدولة هذه تستخدمه بأن أخرى دولة تصرف تحت إقليمها وضعت ما دولة سماح

 ثالثة؛ دولة

 أخرى دولة ضد تقوم أو باسمها ما دولة قبل من مرتزقة أو نظامية غير قوات أو مسلحة جماعات أو عصابات إرسال

 ملموس بدور الدولة اشتراك أو أعاله، المعددة األعمال بحيث تعادل الخطورة من تكون المسلحة القوة أعمال من بأعمال

 ."ذلك في

، إال أنه icc-ASP-FS01-E2010-01_AR: للرجوع لنظام روما األساسي كانت الوثيقة المعتمدة من المحكمة هي  

  C.N.651.2010.Treaties-8: وبالتصديق على التعديالت الجديدة يمكن اإلضطالع على الوثيقة المعدلة على الموقع

 .0353نوفمبر  04الصادر في 
 تمارس أن للمحكمة يجوز ال: "مكرر من نظام المحكمة الجنائية الدولية األساسي على 55من المادة  0تنص الفقرة  2

 أو مصادقة على واحدة سنة مضي بعد ترتكب التي بجرائم العدوان يتعلق فيما إال العدوان بجريمة يتعلق فيما اختصاصها

 ."دولة طرف ثالثين من التعديالت قبول



 الالسلم في القانون الدولي الجنائي مسؤولية األفراد عنلثانيالباب ا

 

336 
 

        

             

    . 

             

               

   .

              

              

       .2010  

              

            

   . 

               

               

                

           

        .3

                                                           
 تمارس أن  للمحكمة يجوز: "مكرر من نظام المحكمة الجنائية الدولية األساسي على 55من المادة  0تنص الفقرة  1

 أعلنت قد الطرف الدولة تلك تكن لم ما طرف، دولة ترتكبه عدواني عن عمل تنشأ التي العدوان جريمة بشأن اختصاصها

 ويجب النظر وقت أي في اإلعالن هذا سحب ويجوز  .المسجل لدى إعالن إيداع طريق عن تقبل االختصاص ال أنها سابقًا

 ."سنوات ثالث خالل الطرف الدولة قبل من فيه

 ليست بدولة يتعلق ما في: "مكرر من نظام المحكمة الجنائية الدولية األساسي على 55من المادة  8و 5تنص الفقرة  2

 مواطنو يرتكبها عندما العدوان بجريمة اختصاصها المتعلق تمارس أن للمحكمة يجوز ال األساسي، النظام هذا في طرفًا

 .إقليمها على ترتكب أو الدولة تلك

 كان إذا مما أوال أن يتأكد عليه عدوان، بجريمة يتعلق تحقيق في للبدء معقول أساس وجود إلى العام المدعي يخلص عندما 

 لألمم العام األمين يبلغ أن العام المدعي وعلى .المعنية الدولة ارتكبته عدواني عمل وقوع مفاده قرارًا اتخذ قد األمن مجلس

  ".صلة ذات وثائق أو معلوماتأي  ذلك في بما المحكمة، أمام القائم بالوضع المتحدة
3

 .مكرر من نظام المحكمة الجنائية الدولية األساسي 55من المادة  0الفقرة  
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 .004علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  
2

ال يسأل الشخص جنائيا بموجب  هذا النظام األساسي على سلوك سابق لبدء : "على أّنه 5فقرة   00 حيث تنص المادة 

 ."نفاذ النظام 
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االختصاص التكاملي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة المنتدى القانوني، العدد السادس، جامعة خيضر،  فضيل خان، 

 .005ص  ،0355 بسكرة،
2

متعلق بالنية، والتي يصعب على المحكمة التوصل إليها أو إثباتها، كما أن القول بعدم  إّن إثبات عدم رغبة الدولة أمر 

 . رغبة الدولة يطرح إشكاالت واتهامات خطيرة في حقها
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 .مارسها مجموعات إرهابية إلعاقة سريان اإلجراءات القضائية بطريقة صحيحةتكالتهديدات التي  

2
 .594سابق، ص المرجع الأوسكار سولييرا،  
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 .000لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  

2
 .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 50المادة  
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1 

، وعليه، وبعد ما شهدته من جرائم تنص عليها 0330أفريل  55لقد صادقت الكونغو على النظام األساسي للمحكمة  في  

السابقة الذكر، القضية  50فقد تقدمت للمحكمة وفقا للمادة ...( قتل، نهب، تجنيد أطفال، اغتصاب) المحكمة في نظامها 

كانت الجرائم المرتكبة التي تقع ضمن االختصاصات عام التحقيق إذا ، وطلب من المدعي ال0330أبريل  54رسميا يوم 

أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ نفاذ نظام روما من في أي مكان المنصوص عليها للمحكمة، قد وقعت 

 .ية في عملهامع المحكمة الجنائية الدولبالتعاون الحكومة لتزمت إفي هذه الرسالة و. 0330 ول من جواناألاألساسي في 

 .فتح التحقيق األول للمحكمة الجنائية الدولية 0330 جوان 00يوم و

: سيا وإفريقيا، الوثيقة رقمخر التطورات، األمانة العامة للمنظمة القانونية اإلستشارية آلآالمحكمة الجنائية الدولية، 

AALCO/49/DAR ES SALAAM/2010/S9 08، ص. 
2

قضية أن هناك أساسا معقوال لفتح تحقيق في البي العام للمحكمة الجنائية الدولية المدع، قرر 0330 جويلية 04في  

تحقيق بعد الفتح تخاذ قرار إوتم . 0330ديسمبر  فيوغندية قضية من قبل الحكومة األإحالة العقب  شمال أوغندابالمتعلقة 

 .لفتح التحقيق األساسيتلبية متطلبات نظام روما وذلك لضمان  ،تحليل دقيق للمعلومات المتاحة

 .03خر التطورات، المرجع نفسه، ص آالمحكمة الجنائية الدولية،   
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 .003لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  
2

إن مجلس األمن، إذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن إنتهاكات القانون اإلنساني : "جاء في نص القرار 

من نظام روما األساسي التي تقضي  58، وإذ يشير إلى المادة (S/2005/60القرار )الدولي وحقوق اإلنسان في دارفور 

شهرا، بعد أن يتقدم مجلس األمن  50و المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة بأنه ال يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء أ

 ".بطلب بهذا المعنى

 S/RES/1593 (2005).، الوثيقة 0335مارس  05الصادر في  5540القرار  
3

مدوس فالح الرشيدي، مدى مسؤولية حكومة السودان عن حماية حقوق األشخاص المهّجرين داخليا من دارفور وفقا  

 الكويت، ،العدد الثالث القانون الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، مجلة الحقوق،لقواعد 

 .505، ص 0338 سنة
4
 .505مدوس فالح الرشيدي، المرجع السابق، ص   
5

من من عدة تحفظات من الدول، حيث طلب بموجبه مجلس األ 0330لعام   5000 ثار قرار األمم المتحدة رقمأولقد  

السالم،   ية إجراءات في الحاالت التي تتضمن موظفين أو أشخاص من قوات حفظأالمحكمة الدولية عدم المبادرة باتخاذ 

من  9إن مجلس األمن بناء على الفصل : "، حيث جاء فيهالتي ليس أطرافا في النظام لمدة ال تتجاوز اثني عشر شهرًا

 50من نظام روما األساسي، أن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة  58كام المادة ميثاق األمم المتحدة يطلب إتساقا مع أح

عن بدء أو مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو المقاضاة، في حالة إثارة أي قضية تشمل  0330جوان  5شهرا، إعتبارا من 

م روما األساسي، فيما يتصل بأي عمل مسؤوليين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا في نظا

 ".أو إغفال يتعلق بالعمليات التي تنشأها األمم المتحدة، أو تأذن بها
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جوان  5شهرا، إعتبارا من  50تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة  : "5089وقد تم تمديد هذه المدة بموجب القرار   

 .تخاذ أي إجراء ضدهمإ، لم تعد المحكمة ممنوعة من 0330 جويلية 03 ذإاّل أنه، ومن ...".0330
خوفها من بلقد رفضت هذا االختصاص المخول للمدعي العام عدة دول من بينها الواليات المتحدة األمريكية مبررة ذلك  1

 .  إساءة المدعي العام لهذه السلطة أو تعسفه في استخدامها
  .540علي يوسف المخزومي، المرجع السابق، ص  2
3
 .538دريدي وفاء، المرجع السابق، ص  
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 :ما حالة في مقبولة غير الدعوى أن المحكمة تقرر: " 59حيث جاء في المادة 1 

 في راغبة غير الدولة حقا تكن لم ما عليها، والية لها دولة الدعوى في المقاضاة أو التحقيق ُرجتي كانت إذا -

 ذلك؛ على قادرة غير أو المقاضاة أو بالتحقيق االضطالع

 لم ما المعني، مقاضاة الشخص عدم الدولة وقررت عليها والية لها دولة الدعوى في التحقيق أجرت قد كانت إذا -

 على المقاضاة؛ حقا قدرتها عدم أو الدولة رغبة عدم عن ناتجا القرار يكن

 إجراء للمحكمة من الجائز يكون وال الشكوى، موضوع السلوك على حوكم أن سبق قد المعني الشخص كان إذا -

 ؛ 20 المادة من 3 للفقرة طبقا محاكمة

  ."آخر إجراء المحكمة اتخاذ تبرر الخطورة من كافية درجة على الدعوى تكن لم إذا -
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1

: ، وعلى رأسهم نائب المدعي العاممائةين الذين يعملون في مكتب المدعي العام لما يزيد عن القلقد تزايد عدد المحق 

 .حيث تنقلوا إلى جمهورية الكونغو للتحقيق فيما وقع فيها من جرائم"  Serge Brammrestzسيرج برامرتز"

 .تتألف الدائرة التمهيدية من ثالثة قضاة أو قاضي واحد من قضاة الشعبة التمهيدية 2
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خاللها مصير كقاعدة عامة المحاكمة هي المرحلة الختامية للدعوى، بل وأهم مراحلها على اإلطالق، حيث يتقرر من  

 .المتهم سواء باإلدانة أو البراءة
2

 دراسة الجنائي، الدولي القانون أحكام ، الدولية للجريمة العامة النظرية الدولية، الجنائية المحكمة حمودة، سعيد منتصر 

 241 .ص ، 2006 السكندرية، الجديدة، الجامعة تحليلية، دار
3

 .األساسيمن نظام روما  00من المادة  0الفقرة  
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 في الوطنية النجاح جامعة، مذكرة ماجستير، الدولية الجنائية المحكمة أمام المتهم ضماناتفضل،  بني صبحي باسم عالء 

 .83ص ، 0355،فلسطين نابلس،
2

 القضاء أم الوطني الجنائي القضاء أمام الدعوى هذه ُاقيمت سواء" جزائية دعوى عليه تقام شخص كل ":هو فالمتهم 

 فهذا الجنائي، القضاء ينظرها التي الجنائية الدعوى في اإلجرائية الرابطة أطراف أحد أيًضا المتهم ويعتبر ،الدولي الجنائي

 نفسه عن الدفاع على قادًرا تجعله التي والضمانات الحقوق من مجموعة يكتسب إليه اإلتهام توجيه لحظة منذ الشخص

 ."براءته وإثبات

 .0، ص المرجع السابق، فضل بني صبحي باسم عالء 
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 .058لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  
2
 .من النظام 5فقرة 88المادة  
3
 .من النظام 0فقرة 89المادة  
4
 .من النظام 5فقرة 89المادة  
5
 .من النظام 0فقرة 89المادة  
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 .من النظام 0فقرة 90المادة 
2
 .504وخ، المرجع السابق، ص رعبد اهلل رخ 
3
 .من النظام 0 فقرة 99المادة  
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غير أّنه يمكن للدول الحكم باإلعدام إذا مارست االختصاص القضائي الوطني وكانت قد أدرجت عقوبة اإلعدام في  

 (83المادة). قوانينها الداخلية
2

التعريف بها التي تم " ضحية"الى حد بعيد في التعريف بكلمة  1985ساهم االعالن الذي صدر عن الجمعية العامة عام  

  :كما يلي 0و 5في المادتين 
نتهكت سالمتهم الجسدية أاالشخاص الذين أصيبوا، فردا أو جماعيا، بضرر وخاصة الذين " الضحايا"ُيقصد بمصطلح    

عمال أو الذين انتهكت حقوقهم االساسية بشكل خطير وذلك من جراء أصيبوا بألم معنوي او بخسائر مادية أأو العقلية أو 

 .إغفاالت متعارضة مع القوانين الجنائيةاو 

و إثبات أو مالحقته قضائيا، أو توقيفه أو لم يتم التعرف على هوية الفاعل أاذا ما تم " ضحية"عتبار شخص ما إيمكن و  

يضا وعند االقتضاء االسرة أ" الضحية"وتشمل كلمة . يا كانت عالقات القرابة التي تربطه بالضحيةأالتهمة عليه، وذلك 

و الحيلولة دون إلحاق الضرر أو االشخاص الذين تعرضوا للضرر خالل تدخلهم لمساعدة الضحايا المنكوبين أالمقربة 

 .بهم

 A-res/40/127.: ، رقم الوثيقة5485ديسمبر  50إعالن الجمعية العامة الصادر في    
3

بليون  55، بالموافقة على إيداع 5444من الشركات األلمانية في ديسمبر  85حيث قامت حكومة ألمانيا ومجموعة من  

سسات بوصفهم عمالة إجبارية وإستعبادية ؤماركا ألمانيا في صندوق لتعويض األفراد الذين أجبروا على العمل في تلك الم

، اعتمدت الهيئة العليا للبرلمان األلماني، قانونا يقضي بإنشاء مؤسسة لتقديم 0333أثناء الحكم النازي، وفي جوان 

 .ى العمل اإلجباري واإلستعبادي وغيرهم من ضحايا الظلم النازيليضات المالية ألوالئك الذين تعرضوا سابقا إالتعو

  :، مقال منشور على الموقعاصالح األضرار الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي االنساني ،مانويال شيارا جيالردإ  

www.icrc.org/ara/assets/files/other/5-repatriations-for-violations.pdf 0، ص. 
4
 .9المرجع نفسه، ص  ،مانويال شيارا جيالردإ 

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/5-repatriations-for-violations.pdf
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 ،الدولي اإلنساني، فقد جاء متضمنا في الكثير  من المواثيق الدوليةنظرا ألهمية مبدأ جبر ضحايا إنتهاكات القانون  

فقرة  4من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تضمنته المادة  0من المادة  0ومثاله ما جاءت به الفقرة 

 .، فحق الضحية في الحصول على التعويض من أهم حقوق اإلنسان8فقرة  50والمادة  5

من نظام  00من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، والمادة  0فقرة  00ث تناولت كل من المادة حي 2

: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على نفس الحكم في مسألة العقوبات إلى رد الحقوق فحسب، حيث جاء في نص المادتين

الحكومة أن تصدر أمرا بإعادة أية ممتلكات أو أموال يكون قد جرى اإلستيالء باإلظافة إلى عقوبة السجن، يجوز لدوائر " 

 ".عليها بواسطة سلوك جنائي

 .وقد سعى لطرح مسألة التعويضات كل من فرنسا، المملكة المتحدة وعدد من المنظمات الدولية غير حكومية 3
4

 أو عليهم بالمجني تلحق التي األضرار بجبر يتعلق فيما مبادئ المحكمة تضع: "من النظام األساسي للمحكمة 95تنص المادة  

 أو الطلب حكمها، عند في تحدد أن للمحكمة يجوز األساس، هذا وعلى .االعتبار ورد والتعويض الحقوق رد في ذلك بما يخصهم، فيما

 وأن يخصهم، فيما أو عليهم يلحق بالمجني أذى أو خسارة أو ضرر أي ومدى نطاق االستثنائية، الظروف في منها بمبادرة

 .أساسها على تصرفت التي المبادئ تبين

 يخصهم، فيما أو عليهم، أضرارالمجني جبر أشكال من مالئمة أشكاال فيه تحدد ُمدان شخص ضد مباشرا أمرا تصدر أن للمحكمة   

 الصندوق طريق عن الجبر قرار بتنفيذ مناسبا، كان تأمر، حيثما أن وللمحكمة االعتبار، ورد والتعويض الحقوق رد ذلك في بما

 ".االستئماني

5
من الئحة المحكمة  85رك سهوه بنص المادة امن المفارقة أّن النظام األساسي للمحكمة لم يعّرف الضحية، إاّل أّنه تد 

هي كل شخص طبيعي أصيب بضرر ما من جراء جرم يقع في ": المتعلقة باإلجراءات واإلثبات فعّرفها على النحو التالي

إطار اختصاصات المحكمة، كما بمكن أن يقصد بها كل منظمة أو مؤسسة ذات طابع ديني أو تعليمي أو فني أو مخصصة 

ر، مكان آخأي للعلوم أو األعمال الخيرية، أصيبت أموالها بضرر مباشر، كما قد يقصد بها كل بناء أثري أو مستشفى، أو 

 ."أو شيء يستخدم ألهداف إنسانية، ويكون قد أصيب بضرر مباشر
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 .08-05، ص 0353فهم المحكمة الجنائية الدولية، من منشورات المحكمة الجنائية الدولية،  
2

 .08المرجع السابق، ص فهم المحكمة الجنائية الدولية،  
 الجنائية للمحكمة ضرر جبر عملية ألول الطريق ُيفسح 2112  مارس 14 في أعلن والذي لوبانجا على الحكم إن 3

 خاص بشكل 1 رقم التمهيدية الدائرة دعت ، كماالضرر جبرل يستلزم ما حول مقترحات عدة طرحت عليه فقدو ،الدولية

، للضحايا االئتماني الصندوق نإف ذلك ضوء وعلى ،لوبانجا قضية في ُتطبق التي ئالمباد عن مالحظات تقديم إلى

 تتناول أيضا يجب) ئالمباد(  نهاإف الضرر جبر إجراءات أداء كيفية على ئالمباد تحتوي أن يجب بينما أنه أوضح

 الحاجة للضحايا االئتماني الصنادوق وعّين التعويض، في الدولية الجرائم ضحايا بحق الصلة ذات األساسية األسئلة

 في باالنخراط للضحية تسمح مغزى، وذات المنال سهلة، فّعالة ضرارأ جبر إجراءات أخرى، أشياء ضمن تكفل ئلمباد

 النساء من للضحايا بالنسبة الفّعالة الوصول وفرص التشنيع وعدم التمييز عدم حول ئمباد وتتضمن جراءاإل مراحل كل

 للمنح والرمزية المادية والطبيعة االثبات ومعيار الضحايا أحقية حول ئمباد قامةإ إلى أيضا الصندوق وأشار .والفتايات

 .الضرر جبر منحة نفاذإل العملياتي والبعد

 الجنائية المحكمة أمام الضحايا االن، حقوق حتى ُقدمت التي المذكرات :لوبانجا لضحايا الضرر ، جبركارايون غاييل  

، مقال 2ريدريس، ص  منظمة ، تصدرها1021 ، ربيع  20العدد، الضحايا، حقوق عمل مجموعة الدولية، نشرة

 www.vrwg.org :الموقع منشور على
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عشرة  الحادية األضرار، الدورة وجبر للضحايا االستئماني المتأثرة والصندوق والمجتمعات الضحايا عن المكتب تقرير 1

 .0350أكتوبر  00الصادرة في  ICC-ASP/11/32: ، الوثيقة رقم0350الدولية، نوفمبر  الجنائية للمحكمة

2
 .االساسي للمحكمةمن النظام  5فقرة  530المادة  
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 Jean-Pierre BembaGombo
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1
 .من النظام 0فقرة  530المادة  
2
 .من النظام 5فقرة  534المادة  
3
 .من النظام 0فقرة  534المادة  
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1

 .05-00آخر التطورات، المرجع السابق، ص : المحكمة الجنائية الدولية  
2 Mandat d’arrêt à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo (Chambre préliminaire III), n° 

ICC-01/05-01/08-1, 23 mai 2008 et n° ICC-01/05-01/08-15, 10 juin 2008. 
3 Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, 

relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean Pierre Bemba Gombo 

(Chambre préliminaire III), n° ICC-01/05-01/08-424-tFRA, 15 juin 2009. 
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، تقرير صادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة،  2012-2011للفترة المتحدة األمم إلى الدولية الجنائية المحكمة تقرير  

 .53، ص A/67/308، الوثيقة رقم 0350أوت  50
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 JOCELYN NÉRON, la justice et l’histoire face aux  procès pour crimes contre l’humanité: entre la 

mémoire collective  et la  procédure, mémoire présenté comme exigence partielle de la 

maitrise en droit, université du QUÉBEC à MONTRÉAL, KANADA ,septembre 2010. 

 

3. Documents officiels: 
 

 traité de Versailles, voir TRAITE DE VERSAILLES 1919, Librairie militaire Berger-levraut, 
Nancy-paris, Strasbourg. 
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 Tribunal militaire britannique pour Ie procès des criminels de guerre, Hambourg 
(Allemagne), 17-20 octobre 1948. 

 le Tribunal international Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies, pour juger les personnes présumées responsables de violations 
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie 
depuis 1991, ADOPTÉ LE 25 MAI 1993. 

 STATUT ACTUALISÉ  DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE, 
Tribunal  international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de 
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-
Yougoslavie depuis 1991, document officiel des Nations Unies. 

 Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (Partie II) - avec le 
Statut pour une cour criminelle internationale, Extrait de l'Annuaire de la Commission du 
droit international, 1983 volume II, p 146, Document: A/CN.4/364. 

 Statut du tribunal militaire international de Nuremberg. 
 Procès des grands criminels de guerre Devant le Tribunal Militaire International, 

Nuremberg, 14 novembre 1945,1er octobre 1946, Texte officiel en langue française, Édité à 
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 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des 

Puissances européennes de l'Axe, et statut du tribunal international militaire, Londres, 8 
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conseil constitutionnel, revue public et de la science politique en France et a l'étranger, LGDJ, 
paris, N°02,1999. 
 Antoine Bailleux , Le procès « des quartes de Butaré », l’histoire de la loi Belge de 
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 ÉTUDE DE CAS DE TRIBUNAUX HYBRIDES, LE TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LA SIERRA LEONE SUR 
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Rapport sur la conférence de Bruxelles du 9 au 11 novembre 2009, fédération internationale 
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