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  مقدمة

النزاع املسلح  حدث الزم البشرية يف مجيع العصور، فقد حدثت حروب طاحنة عانت ويالا 
جتتاح البلدان وتقسو على  الشعوب،  -وال تزال -البشرية على مر السنني ، وكانت هذه احلروب

ور اهلائل يف وتدمر معامل احلضارات والثروات الوطنية، وتزداد قسوا جيالً بعد جيل بالنظر إىل التط
  )1(.أسلحة ومعدات الدمار

والدارس لتاريخ البشرية يقف على حقيقة مفادها  أن احلروب غالبا ما متثل ضرورة 
اجتماعية،يفرضها  حق البقاء والتنافس على وسائل احلياة، واحلصول على الثروة، والدفاع عن 

ف يف أساليبها ودوافعها من عصر احلقوق، والتصدي لالعتداءات  ،وإن كانت النزاعات املسلحة ختتل
إىل عصر، ومن أمة ألخرى، باختالف األهواء واملطامع واملشارب، ولعل هذا ما يشري إليه قول اهللا 

  .)2("ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا ذو فضل على العاملني"تعاىل 

بأرواح املاليني من الناس ودمرت  فاحلروب الدامية رافقت  البشرية منذ فجرها، حيث أخذت
كما أن معدالت اآلثار املرتتبة عن احلروب الزالت . املدن والقرى وأهلكت القيم املادية والروحية

  تتفاقم استنادا وارتباطا مع التطور التقين والتكنولوجي والعسكري

آس فقد اجته إذن وبسبب ما أصاب البشرية خالل احلروب الدولية و الداخلية من أهوال وم   
املفكرون والفقهاء والساسة واهليئات الدولية والوطنية والعديد من الدول إىل املطالبة بالعمل على احلد 
من آثار احلرب وعدم جتاوزها للضرورة العسكرية، وهو ما توج بإٍرساء الكثري من القواعد العرفية 

، و تنطوي هذه القواعد على نقل األفكار واالتفاقية حلماية الضحايا  واألموال أثناء النزاع املسلح 
والقيم األخالقية، وعلى األخص اإلنسانية إىل جمال القانون الدويل العام، حيث أطلق على القواعد 

   )3(.اليت حتمي حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة اصطالح القانون الدويل اإلنساين

على ما يبدو هو احلرب ،والسالم هو  لذلك ميكن القول أن األصل يف العالقات الدولية 
االستثناء، وأمام هذه احلقائق اجتهت جهود املفكرين والفقهاء إىل دراسة احلرب كظاهرة على ثالث 
                                                             

)
1

،  ، السنة السادسة ، الة الدولية للصليب األمحر ، محاية ضحايا احلرب بني الشريعة والقانون الدويل اإلنساين أمحد األنور): 
  .12ص ،  1993فرباير / ، يناير  29العدد 

)
2

  .من سورة البقرة 251اآلية ): 

)
3

 ".قانون الحرب" أو " القانون الدولي للنزاع المسلح" حيطلق على هذا القانون أيضا اصطال ):



مراحل،األوىل تتعلق بالبحث يف شرعية احلرب ذاا، والثانية تتعلق بالبحث يف الكيفية اليت تدار ا 
  )4(.ىل القوة يف فض النزاعات الدوليةاحلرب، والثالثة تتعلق بتجرمي اللجوء إ

ونشري يف هذا الشأن أيضا أن  النزاعات املسلحة  مىت نشبت ألي سبب من األسباب ،فإا 
تصبح واقعة قانونية تتطلب قواعد قانونية تنظم كيفية إدارا والوسائل املستخدمة يف عملياا وكيفية 

مبوجب قواعد القانون الدويل اإلنساين املتمثلة يف قانون محاية ضحاياها من املقاتلني واملدنيني  وذلك 
هذا األخري الذي حيدد الوسائل اليت حيظر استخدامها يف احلرب على اعتبار أا تسبب . الهاي

القاضي بتجرمي القذائف 1864معاناة ال مربر هلا ويأيت يف مقدمتها إعالن سان بطرسربغ لسنة 
ات القتالية الغدر واالنتقام واهلجوم العشوائي واستهداف املدنيني،  املتشظية ،كما حيرم أتناء العملي

كما أن هاته النزاعات حيكمها أيضا قانون جنيف الوارد يف االتفاقيات األربع والذي يتضمن قواعد 
  )5(.حتسني حال اجلرحى واملرضى  والغرقى يف ميادين القتال وأحكام معاملة األسرى ومحاية املدنيني

ر عن أسباب النزاعات املسلحة املتنوعة واملتجددة،فإن النظر إليها من زوايا متعددة، وبغض النظ 
أو التارخيية،  ، أو العسكرية ، أو السياسية ، أو الفلسفية،أو األخالقية ، سواء من الوجهة االجتماعية

ا قانونية ، وإذا كانت زاوية دراستن ، تعطي انطباعات ختتلف باختالف زوايا الرؤى أو اإلنسانية
، ذلك  ، أن احلرب هي مستنقع اإلجرام الدويل ، فإنه ميكن القول بال تردد وإنسانية بالدرجة األوىل

فال ميكن  وسبب اليتم والثكل،  ، فهي مبعث الدمار الشامل أن جوهرها ضد قيم اإلنسانية واحلياة
ونية وأخالقية،أما أثارها ، فمشروعيتها صفة قان أن تكون إنسانية حىت ولو كانت مشروعة ودفاعية

  .فواقع ملموس وأليم

وهلذا جاء القانون الدويل اإلنساين ليجسد منوذجا متميزا لتنامي دور القانون الدويل العام يف جمال 
القانون الدويل  وال تزال التحديات اليت تقف أمام،  تلبية متطلبات فئات خمتلفة مشمولة حبمايته

راء تزايد املشكالت الدولية النامجة عن التغريات اجلوهرية يف هياكل ، ج اإلنساين تزداد بشكل كبري
، وبالرغم من كل التحديات ميثل منوذجا حقيقيا لقانون يفرض على الدول  اتمع الدويل ومكوناته

                                                             

)
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 ، دون طبعة ، اجلزء األول "دراسة حتليلية تأصيلية"احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة  امساعيل عبد الرمحن ، ):

  .15 ص ، 2007، القاهرة ، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب

)
5

 ، 2008الد الرابع والستون  ، الة املصرية للقانون الدويل ، القانون الدويل اإلنساين يف العراق تطبيق ، زهري احلسين ):
 .83 ص القاهرة ، تصدرها اجلمعية املصرية للقانون الدويل ،



، وذلك نظرا ألمهية املوضوع الذي يعاجله، وطبيعة  قواعد شديدة األمهية، وواجبة الطاعة واالحرتام
كل هذه املعطيات جعلت الدراسات . ألساسية اليت يغطيها مبفرداته وأحكامه وقواعدهالقضايا ا

، لتحاول أن تناقش العديد من اجلزئيات األساسية اخلاصة  القانونية املتخصصة تزداد بشكل مطرد
  .به

يف  وهلذا يعد القانون الدويل اإلنساين جزءا أساسيا من القانون الدويل العام، ويرجع هذا القانون
نشأته إىل عصور النزاعات املسلحة ،وتم قواعده بالدرجة األوىل حبماية املدنيني أو الذين مل يعد هلم 

، ويكمن اهلدف من  مشاركة يف األعمال احلربية، ويتضمن أيضا قيودا على طرق ووسائل احلرب
خالل ذه القواعد يعد اإلو  ، القانون الدويل اإلنساين يف احلد من املعاناة اليت تسببت فيها احلروب

يف نطاق هذا القانون انتهاك جسيم أو جرمية حرب تستدعي إنزال العقاب على مرتكبها الذي 
سامهت  –أي املسائلة اجلنائية الدولية – يتحمل بصفة شخصية كامل املسؤولية ، وإقرار هذه األخرية

ات املسلحة ،وإضفاء الطابع يف إرسائها اجلهود الدولية اليت صاغت قواعد محاية ضحايا النزاع
اإلنساين على تلك النزاعات اليت تكللت بالتوقيع على العديد من االتفاقيات اليت تعرف اجلرائم 
الدولية خصوصا جرائم احلرب واإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية فأصبحت بذلك معامل قانون وقضاء 

حيث ظهر الفرد كوحدة قانونية يتمتع ، ال سيما بعد احلرب العاملية الثانية  جنائي دويل واضحة
حبقوق عامة وخاصة وهو ما شكل حتديا ملبدأ سيادة الدولة التقليدي خاصة أمام تنامي شعور دويل 

  .متزايد ساهم يف تدويل  حقوق اإلنسان فلم تعد بذلك شأنا دوليا

تأثرياً على ونؤكد يف هذا الصدد أيضا أن اجلرائم الدولية بصفتها أحد أكثر اجلرائم خطورة و 
اتمعات البشرية  قد حظيت باهتمام فقهي وعاملي خاصة عقب املآسي اليت تعرضت هلا اإلنسانية 
عقب احلرب العاملية الثانية، سواء تلك اليت كانت ترتكب يف النزاعات املسلحة الدولية أو غري الدولية 

ً على األسس مما دعى إىل البحث يف تقرير مسؤولية األفراد عن اجلرائم اليت ت رتكب وتشكل اعتداء
اليت تقوم عليها اجلماعة الدولية، فلم تعد املسؤولية الناشئة عن اجلرائم الدولية تنحصر يف عالقة 
الدول وحدها، وإمنا أصبحت مسؤولية الفرد والدولة على حد سواء هي  مسة العصر احلديث حتقيقا 

 . لغاية عدم اإلفالت من العقاب 

ؤلة مجاعيا مبوجب املادة األوىل املشرتكة التفاقيات جنيف على احرتام وكفالة وعليه فالدول مسو 
احرتام االتفاقيات يف مجيع األوقات،  وتلتزم الدول ببدل كل ما يف وسعها لضمان التزام مؤسساا 



وغريها من املؤسسات اخلاضعة لسلطتها باحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين، سواء كانت يف حالة 
حرب أم ال، كما تتعهد الدول األطراف يف الربتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف لعام 

،بأن تتعاون مع األمم املتحدة يف حالة االنتهاكات اخلطرية للربوتوكول اإلضايف األول أو  1977
  .اتفاقيات جنيف

ها ،كما وضعت الدول فالدول عندما وقعت على اتفاقيات جنيف ارتبطت إىل حد ما جتاه رعايا
وجود رقابة دولية متارسها الدول احلامية واللجنة الدولية  1929حدودا لسلطتها عندما قبلت يف عام 

للصليب األمحر، دف تأمني تطبيق اتفاقيات جنيف، كذلك وافقت الدول على نظام عقوبات 
ولة عن كل خمالفة ترتكب، يرمي إىل االحرتام الفعلي للقواعد اإلنسانية، وهكذا أصبحت الدول مسؤ 

وعليها العمل على وقفها، ومعاقبة املخالفني ،كما أصبحت الدول مقيدة عند التعامل مع رعاياها 
  .الذين يثورون على النظام، فترتتب مسؤولية جنائية عن ما  مت ارتكابه من جرائم حرب

القانون الدويل اإلنساين،  فيتعني على الدولة التابع هلا مرتكبو هذه االنتهاكات وخمالفات أحكام
، هذا فضال  اختاذ كل الوسائل واالحتياطات الالزمة لضمان حماكمتهم وتطبيق العقوبة املناسبة عليهم

عن حتميل الدول املسؤولية الدولية املدنية عن إصالح مجيع األضرار واخلسائر املرتتبة على أفعال 
، كما أن أي فرد أو دولة أو  دولية ال تسقط بالتقادماألفراد التابعني هلا يف هذا الشأن، فاجلرائم ال

مجاعة يصبح هلا احلق يف تعقب املتهم، باعتبار أن هلم مجيعا مصلحة يف محاية اتمع الدويل من هذه 
  .اجلرائم

،  ومن جهة ثانية فإن الفكر القانوين الذي حصر نطاق املسؤولية الدولية يف أشخاص الدول
، ألن املتغريات اليت أحدثتها احلرب العاملية الثانية  حيدة، قد بات تقليدياباعتبارها األطراف الو 

والتطورات اليت أعقبتها، ال سيما خبصوص تلك احملاكمات العسكرية ،وتشكيل احملاكم اخلاصة ،  
 ، فاحملكمة اجلنائية الدولية وروندا) سابقا(، ومن بعدها حمكمة يوغسالفيا  كمحكمة نورمربغ وطوكيو

هذا قد أدى إىل ميالد نسق جديد من قواعد املسؤولية الدولية، تقررت مبوجبها حماكمة األفراد  ، كل
  .جنائيا عن األفعال واجلرائم اليت ارتكبوها ضد اإلنسانية خالل النزاعات املسلحة

إىل مسؤولية الدولة  ، اخلاصة بقوانني وعادات احلرب الربية1907وقد حددت اتفاقية الهاي 
االتفاقية، عن األفعال اليت ترتكب من أفراد قواا املسلحة، اليت متثل انتهاكا لالتفاقية،  الطرف يف

الطرف احملارب الذي ينتهك نصوص هذه "حيث نصت املادة الثالثة من هذه االتفاقية على أن 



االتفاقية يكون مسؤوال عن دفع التعويض، كما يكون مسؤوال عن مجيع األعمال اليت ترتكب من 
، وتبدو أمهية هذا النص أنه قد قرر مسؤولية الدولة عن انتهاك أحكام "راده التابعني لقواته املسلحةأف

االتفاقية، اليت تتضمن نصوصا تعىن حبماية ضحايا النزاعات املسلحة وكذا محاية األعيان املدنية ، وأن 
  .املسؤولية مباشرة يف حالة انتهاكها لالتفاقية بنفسها

، فإن مسؤوليتها تكون غري مباشرة بتحمل مسؤولية  النتهاك عن طريق أحد تابعيهاأما إذا مت ا  
، وجبانب املسؤولية الدولية اليت تتحملها الدولة عن االنتهاكات ألحكام القانون الدويل  تابعيها

أو  ، ، مثل قانون العقوبات ، إما أن يكون مصدرها القوانني الوطنية اإلنساين، فهناك مسؤولية الفرد
، وإما أن يكون مصدرها  إذا يتوىل القانون الوطين حتديد البنيان القانوين للجرمية ، القوانني العسكرية

، واليت متثل يف جمملها أحكام ومبادئ  الصكوك واملعاهدات واالتفاقيات الدولية والعرف الدويل
  .القانون الدويل

الوطنية مدعوة لتطبيق القانون الوطين، من  ويف احلالة األوىل فان األمر ال يثري مشكلة، فاحملاكم
حيث قواعد املسؤولية وإجراءات االام واحملاكمة، وبالتايل فهي داخلة يف إطار التنظيم القانوين العام 

، حيث يتصل مبدى إمكانية حتديد اجلرائم  للدولة،أما يف احلالة الثانية فإن األمر يكون أكثر صعوبة
، مما يثري التساؤل عن موقع الفرد يف  ، وبالتحديد القانون اجلنائي الدويل رالدولية عن طريق قانون آخ

، وهل ميكن أن يكون حمال خلطاب بقاعدة جنائية مصدرها القانون الدويل اإلنساين،  القانون الدويل
  .ممثال يف املعاهدات الدولية والعرف الدويل

الدول على انتهاك أحكام القانون الدويل  إن أمهية البحث يف موضوع النظام القانوين ملسؤولية  
  :اإلنساين، يتجلى بوضوح يف جمموعة من العناصر

حتديد املقصود بالنظام القانوين للمسؤولية الدولية ألحكام القانون الدويل اإلنساين، وعليه  -
، واألشخاص  حناول استخالص أهم األحكام اليت نظمت وأعطت احلماية لألشخاص غري املقاتلني

، وخاصة ماورد يف االتفاقيات  ، واألموال اجلديرة باحلماية أثناء النزاع املسلح لذين توقفوا عن القتالا
  .امللحق م  1977، والربوتوكولني اإلضافيني لعام  1949األربع جلنيف لعام 

ألي نظام إبراز املسؤولية املرتتبة عن انتهاك هذا النظام القانوين، وأن ذلك يعترب السمة املميزة  -
، فيسلط العقاب على املتسبب بالضرر ، سواء   حيرص واضعوه على فعاليته واستمراره واحرتام أحكامه



كانت الدولة أو األشخاص الطبيعيني التابعني هلا ، وقد تضاربت اآلراء حول إسناد املسؤولية اجلنائية 
  .للدولة، لذلك سنحاول الوصول إىل أرجح األقوال

املوضوع يف تقييم مدى تناسب العقوبة مع االنتهاك الواقع ، وتطبيق اجلزاء من  كما تتجلى أمهية  -
، يف إضفاء الفعالية  ، فنعطي أمثلة على ما أصدرته احملاكم اجلنائية الدولية من أحكام الناحية الواقعية

  .اقعية، وحتديد التناسب بني اجلرم واجلزاء من الناحية الو  على أحكام القانون الدويل اإلنساين

، يف جمال احلد  وبناء على ما تقدم ذكره، وأمال يف تزويد القانون الدويل اإلنساين بدراسة أخرى
  :، سوف حناول اإلجابة على اإلشكالية التالية من انتهاكاته

  ما مدى مسؤولية الدولة على انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين ؟ 

تساؤالت الفرعية اليت باإلجابة عليها نكون قد أجبنا وتندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من ال
  :على اإلشكالية الرئيسية

  مما يتكون النظام القانوين للقانون الدويل اإلنساين؟ -

  ما هي االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين؟ -

  يف حالة وقوع االنتهاكات من الذي يتحمل املسؤولية؟ -

ة اجلنائية ،وأسند الفعل غري املشروع لفاعله عن االنتهاكات جلسيمة، فما هي إذا ثبتت املسؤولي -
  آليات توقيع العقاب وجرب الضرر الالحق باملتضرر؟

يعد موضوع دراستنا املوسوم بعنوان النظام القانوين ملسؤولية الدول يف ظل انتهاك أحكام القانون 
 الذي ميزج بني فرعني قانونيني لفروع القانون ، من بني موضوعات القانون الدويل الدويل اإلنساين

، ومن أجل اإلحاطة جبميع  ، والقانون الدويل اجلنائي مها القانون الدويل اإلنساين  الدويل العام
أسلوب حتليلي تأصيلي للبحث ، ويرجع اختيار هذا املنهج ...ثرنا أن نتبع يف دراستنا أن آ،  جوانبه

، فبالتحليل نعمد إىل دراسة  ، والتأصيل تارة أخرى التحليل تارة إىل ما يتيحه للباحث يف جمال
، وما يتصل ا من اجتاهات فقهية أو تشريعية  مكونات االنتهاكات ألحكام القانون الدويل اإلنساين

  .، وبالتأصيل نسعى إىل اإلملام  مبختلف جوانب البحث العلمي  أو قضائية



ارخيي، وهذا بغية الوقوف على التطورات اليت عرفها إىل جانب ذلك اعتمدت على املنهج الت
  . تدوين أحكام القانون الدويل اإلنساين

 ، ، وحماولة منا لإلحاطة بكامل جوانب املوضوع النظرية والعلمية أما فيما خيص خطة املوضوع
  :رتأينا تقسيم البحث بعد مقدمة عامة إىلإ

  املسلحة النظام القانوين لقانون النزاعات :الباب األول

  دراسة تأصيلية وفقهية لقانون النزاعات املسلحة: الفصل األول

  النطاق الشخصي واملادي لقانون النزاعات املسلحة: الفصل الثاين

  آثار انتهاك أحكام قانون النزاعات املسلحة: الباب الثاين

  سايناملسؤولية الدولية للدولة على انتهاك أحكام القانون الدويل اإلن: الفصل األول

  ألحكام القانون الدويل اإلنساين مسؤولية ممثلي الدولة على االنتهاكات اجلسيمة: الفصل الثاين

  خامتة

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  

  الباب األول

  

  النظام القانوني لقانون 

  

  النزاعات المسلحة
  

  

  

ة اليت مل ينشأ قانون النزاعات املسلحة من فراغ ، فهو إفراز موعة من القيم واملبادئ األخالقي

  



تدعو يف إطارها العام إىل نبذ احلروب بني الدول والشعوب والرجوع إىل احلل السلمي للمشكالت 
، وإذا وقعت النزاعات املسلحة فإن مثة اعتبارات ذات طابع إنساين جيب  اليت تنشا بني الدول

  .مراعاته

ريه ، وأصبح مبوجبها وقد أوجد هذا القانون لنفسه وبشكل تدرجيي ذاتية خاصة به متيز ا عن غ
. على معاجلة املشكالت اليت تواجههيعرب عن نظام قانوين متكامل األركان ومتنوع املصادر وقادرا 

واستأثر هذا القانون مبزايا وخصائص واضحة جعلت منه منودجا حيا لقانون متطور وقادر على متابعة  
  .كل املستجدات الدولية

ايا احلروب وأسباا وخلفياا وكذلك امللمون بأحكام  جيمع املختصون واملهتمون مبسائل وقض
القانون الدويل العام بدرجة أساسية وبصفة خاصة قانون النزاعات املسلحة على ضرورة محاية ضحايا 

  .النزاعات املسلحة من املدنيني إىل الفئات املشاركة يف القتال ، وتوفري االحرتام هلم

صناعة السالح ، ونيجة ملا أحدثته احلرب العاملية الثانية  وأمام هذا التطور الكبري الذي مشل
واحلروب الالحقة هلا ، وما خلفته من ويالت ومآسي أملت باملدنيني األبرياء ، وخاصة النساء 

  .فقد أضفى هذا القانون احلماية عليهم وكذلك على األعيان املدنية. واألطفال واملسنني 

علم هذا النظام فإن األمر يقتضي منا تقسيم الباب إىل ومن خالل هذا التقدمي وبغية رسم م
  : فصلني التاليني 

  دراسة تأصيلية فقهية لقانون النزاعات املسلحة: الفصل األول 

  النطاق الشخصي واملادي لقانون النزاعات املسلحة: الفصل الثاين 

  

 

  

  

  

  



  

  الفصل األول
  

دراسة تأصيلية فقهية 

  لقانون النزاعات
  

  المسلحة 
  

  

  

  



  

  

  

حناول من خالل هذا لفصل التطرق وإبراز اجلوانب اخلاصة بالتعريف بقانون النزاعات املسلحة وما 
يتصل ذا القانون من جزئيات أساسية  تتصل بتعريفه وخصائصه ومبادئه ومصادره ، وكذا التعرض 

  . للمصطلحات اليت استخدمت للتعبري عن قانون النزاعات املسلحة

  : باجلوانب اخلاصة ذا الفصل سنقوم بتقسيمه إىل ثالثة مباحث كما يلي ومن أجل اإلحاطة

  مفهوم قانون النزاعات املسلحة: املبحث األول 

  مبادئ قانون النزاعات املسلحة: املبحث األول 

عالقة قانون النزاعات املسلحة ببعض فروع القانون الدويل العام واللجنة الدولية : املبحث األول 
  محرللصليب األ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مفهوم قانون النزاعات المسلحة: المبحث األول

،  يعد قانون النزاعات املسلحة أحد فروع القانون الدويل العام بل أنه يعد من أهم هذه الفروع
، فقد يتوقف على هذا القانون، وحده دون غريه وجود وحرية باإلنسان ذلك ألنه يرتبط ارتباطا وثيقا 

، فهو ال يعاجل مشكالت جمردة، وإمنا يتناول قضايا احلياة واملوت اليت م بصورة املاليني من البشر
  .جوهرية حياة كل واحد منا

ولإلحاطة مبفهوم قانون النزاعات املسلحة سيتم التطرق إىل تعريفه يف املطلب األول، ونظرا 
اليت مر ا هذا القانون يف من  أمهية يف هذا اال سيتم التعرض ملختلف املراحل  للدراسة التارخيية

  .املطلب الثاين أما املطلب الثالث سنخصصه ألنواع النزاعات املسلحة

  تعريف قانون النزاعات المسلحة: المطلب األول

حاول العديد من اجلهات تعريف قانون النزاعات املسلحة فقد توىل الفقه الدويل حتديد املقصود 
،  تعريف هذا القانون كاللجنة الدولية لصليب األمحرمن هذا القانون كما حاولت جهات أخرى 

وكذا حمكمة العدل الدولية من خالل أرائها االستشارية وخاصة رأيها يف قضية مشروعية التهديد 
  .1996جويلية  08باألسلحة النووية واستخدامها املؤرخة يف 

  :وعليه سنتناول التعريفات اليت تناولت هذا القانون كاآليت

  التعريف الفقهي لقانون النزاعات المسلحة: ولالفرع األ

اختلف الفقه يف حتديد املقصود مبصطلح قانون النزاعات املسلحة، فال يوجد حىت اآلن تعريف 
ذا املصطلح، ونظرا للتطورات السريعة اليت مر ا أصبح هناك حالة من الغموض أدت إىل هلواحد 
  .بعض التعريفات واملفاهيميف خلط 

 لفقهاء إىل القول بأنه عبارة عن قانون حقوق اإلنسان املطبق يف النزاعات املسلحةفذهب بعض ا

، يف  ، واعتربه البعض جزءا من القانون الدويل حلقوق االنسان )قانون جنيف(، أو أنه عبارة عن 
،  )قانون جنيف(و )قانون الهاي(حني ذهب غالبية الفقه بأنه يضم كل القواعد االتفاقية والعرفية يف 

واالصطالح األكثر استعماال وشيوعا هو القانون الدويل ) قانون احلرب(أو أنه جاء حيل حمل 



، ومن أجل الوقوف على احلقيقة سوف نستعرض بعض التعريفات اليت يرددها الفقه )6(االنساين
  .الدويل يف شأن قانون النزاعات املسلحة

ميكن أن يدرس " القانون اإلنساني" إن مصطلح «: *Jean Pictet "ةجون بكتي"يقول الفقيه 
  :، أحدمها جانب واسع واآلخر جانب ضيق من جانبني خمتلفني

يتكون القانون الدويل االنساين مبعناه الواسع من كافة األحكام القانونية الدولية سواء يف  - أ 
 .التشريعات أو القوانني العامة اليت تكفل احرتام الفرد وتعزز ازدهاره

  .قانون احلرب وحقوق اإلنسان:  ون االنساين من فرعنيويتكون القان

يهدف إىل وضع قواعد منظمة  )قانون املنازعات(قانون احلرب باملفهوم الواسع أو إن  –ب 
 .للعمليات احلربية وختفيف األضرار النامجة عنها إىل أقصى حد نتيجة الضرورات العسكرية

انون احلرب على وجه التحديد الذي حيدد حقوق قانون الهاي أو ق: وهو بدوره ينقسم إىل فرعني
، أو القانون  ، وقانون جنيف املتحاربني وواجبام يف إدارة العمليات ويقيد اختيار وسائل القتال

األشخاص الذين و  اإلنساين على وجه التحديد وهو يستهدف محاية العسكريني العاجزين عن القتال
  .)7(»ال يشرتكون يف العمليات احلربية

قانون (أنه يفرق بني القانون الدويل اإلنساين  "ةبكتي نو ج"وميكن أن نستخلص من تعريف 
، إال  والقانون الدويل حلقوق اإلنسان فعلى الرغم من وجود عالقة وثيقة بينهما) النزاعات املسلحة

ومعناه  أما ال خيتلطان، وإىل جانب ذلك إنه مييز بني القانون الدويل اإلنساين يف معناه الضيق
  .الواسع

جمموعة القواعد القانونية الدولية  «: ويف نفس االجتاه ذهب األستاذ عبد الوهاب بياض وعرفه بأنه
، واليت توضع ملواجهة املشكالت اإلنسانية النامجة مباشرة عن النزاعات  اإلنسانية العرفية أو االتفاقية

                                                             

: وذ من كتابمقال مأخنساين ات الدولية يف القانون الدويل اإل، الطبيعة القانونية اخلاصة لالتفاقي سعيد سليم جويلي): 1(

  .236 ، ص 2010 ، احلقوقية يبلمنشورات احل دون طبعة ، ، اجلزء الثالث - ، أفاق وحتديات القانون الدويل االنساين
)2:(

، إعداد خنبة من للمتخصصني  ، القانون الدويل اإلنساين تطوره ومبادئه يف دراسات القانون الدويل اإلنساين ةن بكتيو ج 
  .35 ، ص 2000،  ، القاهرة ، دار املستقبل العريب ىل، الطبعة األو  واخلرباء

، وعضو باللجنة الدولية للصليب  دكتور وأستاذ حماضر يف القانون الدويل اإلنساين جبامعة جنيف: Jean Pictet  ةبكتين و ج *
 .مدير معهد هنري دونان جبنيف سابقا) نائب رئيس اللجنة الدولية األمحر سابقا(األمحر 



لنزاع يف اختيار طرق القتال ووسائله، ، هذه القواعد حتد ألسباب إنسانية حق أطراف ا املسلحة
وهدف هذه القواعد محاية األشخاص واألموال اليت ميكن أن تتعرض لإلصابة جراء النزاع 

  .)8(»املسلح

يعترب القانون الدويل اإلنساين ذا املعىن  « :وذهب األستاذ صالح الدين عامر إىل وصفه بأنه
استخدم اصطالح القانون الدويل اإلنساين يربز الرغبة يف مرادفا لقانون احلرب أو بديال له، إال أنه 

ل يف استخدام هذا االصطالح يرجع ضوالف... التأكيد على الطابع اإلنساين لقانون النزاعات املسلحة
 إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر، وقد أصبح هذا االصطالح من االصطالحات املتفق عليها اآلن

  .)9(»أثناء النزاع املسلحاإلنسان حقوق  ، للداللة على ، دون خالف

على هلذا القانون وذهب مستشار القانون للجنة الدولية للصليب األمحر هانز بيرت جاسر بتعريفه 
القانون الدويل اإلنساين هو القانون املطبق يف املنازعات املسلحة، وهو يعين القواعد «: أليتالنحو ا

عىن حبل املشاكل اإلنسانية، بصورة مباشرة، يف النزاعات املسلحة الدولية االتفاقية والعرفية، اليت ت
من حق األطراف يف النزاع من  -العتبارات إنسانية–الدولية والغري دولية، وحتد قواعد هذا القانون 

، ويتم  اختيار طرق ووسائل احلرب وتستهدف محاية األشخاص واملمتلكات اليت تتأثر بالنزاع
أو ) القانون الدويل اإلنساين(ملصطلح ) ن الدويل املطبق يف النزاعات املسلحةالقانو (اختصار مصطلح 

قانون النزاعات (ويف هذا املعىن يستخدم أيضا مصطلحات أخرى مثل ) القانون اإلنساين(مصطلح 
 .)10(»أو قانون حقوق اإلنسان املطبق يف النزاعات املسلحة) املسلحة

                                                             

(1) :  Abdel  Wahab Biad , Droit International Humanitaire , édition Ellipses , Paris 2006 , P.22. 
)

  .1025 ، ص 2007،  ، القاهرةدار النهضة العربية ، الدويل العام  صالح الدين عامر، مقدمة إىل دراسة قانون ):2
)

 .239 ، ص ، املرجع السابق سعيد سامل اجلويلي ):3

(4) : Hans -Peter Gasser: international humanitarian law, in vingt neuvième session d’enseignement 
des droits de l’homme, Strasbourg, 1998. 

«international humanitarian law applicable in armed conflicts (I.H.L.) means international rules 

established by treaties or custom, which are specifically intended to solve humanitarian problems 

directly arising from international or non international armed conflict and which for humanitarian 
reasons limit the right of parties to a conflict to use the methods and means of ware fare of their choice 

or protect persons and property that are or may be effected by conflict. The expression “international 

humanitarian law applicable in armed conflicts” is often abbreviated to “international humanitarian 
law” or “humanitarian law of armed conflict” or human rights applicable in armed conflict are also 

frequently used » 

 .239 ، ص ، املرجع السابق سعيد سامل اجلويلي:  أنظر

 



القانون الدويل  « : ة الدولية للصليب األمحر فتعرفه بأنهأما القاضية برجييت أرودلن عضو اللجن
اإلنساين هو عبارة عن القواعد العرفية واالتفاقية اليت تنظم املشاكل اإلنسانية يف املنازعات املسلحة 

، واليت حتد العبارات اإلنسانية من حق األطراف يف اختيار وسائل وأساليب  الدولية والغري الدولية
ة األشخاص واألموال يف املنازعات املسلحة، ويتكون هذا القانون من جمموعتني من احلرب، ومحاي

القواعد، أوالمها تلك اليت تستهدف احلد من حق األطراف يف استخدام أساليب وسائل احلرب يف 
النزاع، وثانيهما تستهدف محاية األشخاص واألموال يف زمن النزاع املسلح، ويطلق على هذا القانون 

 .)11(» االنساين مسميات أخرى مثل قانون النزاعات املسلحة وقانون احلربالدويل

، والتطورات املعاصرة فرضت تطورا يف  أما األستاذ سعيد سامل جويلي يرى أن املتغريات الدولية
، فبعد احالل  القواعد القانونية املطبقة يف احلروب سواء من حيث الشكل أو من حيث املضمون

سلح حمل النظرية التقليدية للحرب مل تعد كلمة احلرب مستخدمة مبفهومها التقليدي نظرية النزاع امل
وحل حملها كلمة النزاع املسلح وكان ذلك يقتضي أن نتحدث عن قانون النزاعات املسلحة وليس 

  .)12(قانون احلرب

 زاعاتالن، واليت فرضت ضرورة إخضاع كامل  عات املسلحةانز لوبعد التطورات اليت تعرضت هلا ا

، أصبح املصطلح الذي يالئم هذه التطورات هو  املسلحة الدولية كانت أم غري دولية للقانون الدويل
يرى أنه القانون الدويل  منمصطلح القانون الدويل اإلنساين إال أنه هناك من الدارسني هلذا القانون 
 نبني أن املصطلحني لنفس اإلنساين قائم بذاته وهناك قانون آخر هو قانون النزاعات املسلحة وحىت

نه ال يوجد أي فرق بني أالقانون اعتمدنا يف دراستنا على مصطلح قانون النزاعات املسلحة حىت نبني 
هو عبارة عن  « : املصطلحني لذلك نذهب مع التعريف الذي تبناه األستاذ سعيد سامل جويلي

                                                             
(1):

 Mme Brigitte Oerderlin, le droit international humanitaire, in vingt neuvième session 

d’enseignement des droits de l’homme, Strasbourg, 1998, p.3. 
«les règles internationale, d’origines conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées 

a régler les problèmes humanitaire découlant directement des conflits armés, internationaux et non 

internationaux, et qui restreignent pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit 
d’utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens 

affectés, ou pouvant être affectés, par le droits humanitaire s’article donc autour des deux axes 

suivants: 

- Règles qui restreignent le droit des parties au conflit d’utiliser les méthodes et moyens de guerre. 
- Règles qui protègent les personnes et les biens en période de conflit armés. Le droit international 

humanitaire est aussi appelé «droit des conflit armés» ou «droit de guerre»  

  .242 ، ص املرجع السابق،  سعيد سامل جويلي ):2(



املسلحة الدولية والغري  النزاعاتقة على املطب) اتفاقية أو عرفية(جمموعة القواعد القانونية الدولية 
دولية، واليت تستهدف تقييد حق أطراف النزاع يف اختيار أساليب ووسائل القتال، وكذلك محاية 
األشخاص واألموال أثناء النزاع املسلح، من أجل الوصول إىل حصر اخلسائر النامجة عن النزاعات 

  .»نسان وحرياته األساسية وكرامته اإلنسانيةاملسلحة يف أضيق نطاق، واحملافظة على حقوق اإل

  تعريف اللجنة الدولية للصليب األحمر لقانون النزاعات المسلحة: الفرع الثاني

، يعترب قسم اخلدمات االستشارية للقانون الدويل اإلنساين التابع للجنة الدولية للصليب األمحر 
العام الذي ينظم العالقات فيما بني الدول يف  القانون الدويل فرعا من فروعقانون النزاعات املسلحة 

حالة النزاع املسلح بغض النظر عن مسألة حق جلوء الدولة إىل القوة من عدمه، فهذا أمر ينظمه 
   .)13(قانون متميز عن قانون النزاعات املسلحة ورد يف ميثاق هيئة األمم املتحدة

جمموعة من القواعد الدولية  « : ة بأنهيعرف قسم اخلدمات االستشارية قانون النزاعات املسلحو 
الدولية املسلحة  النزاعات، املتعلقة مباشرة  نسانيةاالتفاقية والعرفية اليت تستهدف معاجلة املشاكل اإل

من حق األطراف يف النزاع يف اختيار طرق وأساليب  -ألسباب إنسانية–وغري الدولية، واليت حتد 
  .)14(»األشخاص واألموال اليت تتأثر أو ميكن أن تتأثر بالنزاعاحلرب اليت يريدوا، وكذلك محاية 

وعليه نستخلص أن اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تعريفها لقانون النزاعات املسلحة ذهبت يف 
نفس االجتاه الفقهي يف تعريفه هلذا القانون وهذا عندما عرفته بالقانون الواجب التطبيق اثناء النزاعات 

و جمموعة القواعد الدولية االتفاقية والعرفية اليت يقصد ا خصيصا تسوية املشكالت ، وه املسلحة
، واليت حتد ألسباب  اإلنسانية النامجة مباشرة عن النزاعات املسلحة الدولية كانت أم غري دولية

 ، وحتمي األشخاص إنسانية من حق أطراف النزاع من استخدام ما حيلو هلا من وسائل القتال وطرقه

، ومن خالل هذا التعريف ميكن أن  واألعيان اليت يلحق ا الضرر أو تتعرض له من جراء هذا النزاع
                                                             

)
 ، الطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، فعالية العقاب على االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين مرمي ناصري ):1

  .27 ، ص 2011 مصر ، ،
)

، متوفر على موقع اللجنة الدولية  قسم اخلدمات االستشارية للقانون الدويل اإلنساين، لدويل اإلنساين ما هو القانون ا): 2
  www.icrc.orgللصليب األمحر 

« Les règles internationales d’origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinés 

à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux, et qui 

restreignent pour des résous humanitaires le droit des parties ou conflit d’utiliser les méthodes et 
moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens effectés ou pouvant d’être 

effecté par conflit » 



، األول يسعى إىل محاية ) الهاي(وقانون  )جنيف(قانون : يقسم قانون النزاعات املسلحة إىل قسمني
إلضافيني لعام وبروتوكوليها ا 1949ضحايا النزاعات املسلحة وتشكل اتفاقيات جنيف األربع لعام 

، والثاين أي قانون الهاي الذي ينظم قواعده استخدم القوة املسلحة  مصادره األساسية 1977
واالتفاقيات اخلاصة حبظر  1907، وتشكل اتفاقية الهاي لعام  ووسائل القتال وأساليبه

يني لعام اإلضاف نه منذ صدور الربوتوكولنيألكن اجلدير بالذكر هو  .من أهم مصادره )15(األسلحة
 حبماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية ينياخلاصو  1949امللحقيني باتفاقيات جنيف لعام  1977

وهذا ما عرب عنه الدكتور عامر ، العديد من القواعد اليت تنظم ووسائل القتال وأساليبه  وغري الدولية،
عد قائمة اآلن باعتبار أن بروتوكويل والواقع بني التفرقة بني قانون جنيف والهاي مل ت«: بقوله الزمايل 
، وليس من الوجاهة احلديث عن  معا القانوننيوخاصة األول منهما، تضمنا قواعد صهرت  1977

 .)16(»قانونني منفصلني واحلال أن القانون الدويل اإلنساين احلايل يشمل االثنني

  ةتعريف محكمة العدل الدولية لقانون النزاعات المسلح:  الفرع الثالث

إن الظروف اليت أحاطت بعمل احملكمة أتاحت هلا الفرصة بأن تبدي رأيها يف القانون الدويل 
  :اإلنساين وذلك يف

يف نزاع بني دولة نيكاراغوا والواليات املتحدة األمريكية  1986فرباير  27قرارها الصادر بتاريخ  -
 ."في نيكاراغوا وضدهااألعمال العسكرية وشبه العسكرية "وتعرف هذه القضية حتت عنوان 

بناءا على طلب اجلمعية العامة ملنظمة الصحة  1996أوت  08رأيها االستشاري الصادر بتاريخ  -
 15والحقا بناء على طلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  1993ديسمرب  14العاملية بتاريخ 

إىل جانب  )18("ة النوويةاألسلح مشروعية التهديد باستخدام"موضوع  خبصوص) 17(1994ديسمرب 
                                                             

)
، الطبعة  ، مدلول القانون الدويل اإلنساين وتطوره التارخيي ونطاق تطبيقه يف حماضرات القانون الدويل اإلنساين شريف عتلم ):1

  . 10 ، ص 2006 ، ، القاهرة السادسة عن بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر
)

 املعهد العريب حلقوق اإلنسانوحدة الطباعة واإلنتاج ب، الطبعة الثانية ،  ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين عامر الزمايل ):2

  .12 ، ص 1997واللجنة الدولية للصليب األمحر ، تونس ، 
)

، أفاق وحتديات القانون الدويل اإلنساين - القانون الدويل اإلنسايندور احملكمة الدولية يف ترسيخ قواعد ،  سامي سلهب ):1
  .32 ص،  2010،  لبنان،  اجلزء الثالث

)
ألي من اجلمعية العامة أو جملس األمن أن يطلب « :واليت نصت على ما يلي من ميثاق هيئة األمم املتحدة 96/1املادة  ):2

   .»إىل حمكمة العدل الدولية إفتاء يف أي مسألة قانونية



بشأن قضية  1949 أبريل 9مل القرار الصادر بتاريخ ن أالقضيتني املذكورتني أعاله ال جيب 
بني ألبانيا وبريطانيا الذي يشكل قرارا مبدئيا حول موضوع عدم التدخل واملبادئ ) مضيق كورفو(

 .)19(اإلنسانية

مشروعية التهديد األسلحة "ري يف قضية وسنكتفي يف هذا اإلطار بتعليق على الرأي االستشا
لن نقوم بالتحليل والتعليق على مضمون الرأي االستشاري، ، ويف هذا السياق "هاالنووية أواستخدام

  .ولكن سنقف على ما تضمنته الفتوى من نتائج هامة حول تعريف قانون النزاعات املسلحة

اعتربت احملكمة أنه ملعرفة ما إذا كان  تعرضت احملكمة إىل تعريف القانون الدويل اإلنساين حيث
اللجوء إىل السالح النووي عمال غري مشروع بالنظر إىل مبادئ وقواعد القانون الدويل االنساين 

" قوانني وأعراف احلرب اليت تستند على قانون الهاي"املطبقة يف النزاعات املسلحة جيب العودة إىل 

الذي حيمي ضحايا احلرب وتؤكد احملكمة من أن " جنيفقانون "من جهة وإىل القواعد الواردة يف 
العالقة بني القانونني املذكورين أعاله قد تطورت إىل درجة كربى حىت أصبح تدرجييا نظاما واحدا 

والواقع أن التفرقة بني قانوين جنيف والهاي مل تعد قائمة . )20("يسمى اليوم بالقانون الدويل اإلنساين
وخاصة األول منها املتعلق بضحايا النزاعات املسلحة الدولية  1977ويل اآلن باعتبار أن بروتوك

، تضمنا قواعد صهرت القانونني معا، 1949والذي يعترب متمما لالتفاقيات األربع الصادرة عام 
أو قانون اإلنساين وليس من املناسب احلديث عن قانونني منفصلني، واحلال أن القانون الدويل 

  .)21(شمل اليوم االثننيالنزاعات املسلحة ي

، أوهلما يتمثل يف محاية  كما ترى احملكمة أن قانون النزاعات املسلحة يقوم على مبدأين رئيسيني
، وأساسه التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني وبالتايل حظر جعل  السكان املدنيني واألعيان املدنية

الغري القادرة على التمييز بني األعيان ، وكدى حظر استخدام األسلحة  مثل هؤالء هدف للهجوم
                                                                                                                                                                                              

 :لنص باللغة الفرنسية كما يليوقد جاءت صياغة ا

« est il permis en droit international recouvrir a la menace a l’emploi d’armés nucléaires en tout 

circonstance » 
)

خبصوص مشروعية التهديد باألسلحة النووية  08/07/1996أنظر يف ذلك فتوى حمكمة العدل الدولية الصادر يف ): 3
  www.icji.org: على املوقع اإللكرتوين حملكمة العدل الدوليةواستخدامها 

)
خبصوص مشروعية التهديد باألسلحة النووية  ، فتوى حمكمة العدل الدوليةل من نص الرأي االستشاري 85راجع الفقرة  ):4

  .، املرجع نفسه واستخدامها
)

  .32  ، صاملرجع السابق ،  سامي سلهب ):1



حداث أالم ال مربر هلا للمقاتلني وبالتايل رية، أما املبدأ الثاين فهو حظر إاملدنية واألهداف العسك
  . )22(احلد من حرية األطراف املتحاربة يف اختيار ما حيلو هلا من وسائل القتال

 النصوص واليت تشكل نسيج القانون الدويل استطرادا تعدد احملكمة املبادئ الرئيسية املكرسة يفو 
  :اإلنساين كما يلي

 .التمييز بني املقاتل وغري املقاتل على سبيل محاية املدنيني -

 ).Super Flux(ق الضرر واملعاناة غري الضرورية أو غري املربرة اواجب عدم احل -

عند  Proportionnalitéضرورة مواجهة تطورت التقنيات العسكرية ملبدأ النسبية  -
 .استخدامها

يتبني أن هذا املنطق قاد احملكمة إىل التأكد بأن القانون الدويل اإلنساين يطبق على األسلحة 
 nature(فهو بالتأكيد جيهل الطبيعة اإلنسانية اجلوهرية "...النووية وإذا كان من أحد ليقول العكس 

intrinsèque (ا هذه املبادئ القانونية املراد تطب قانون النزاعات املسلحة  حتكم اليت يقهااليت تتسم
هلذه األسباب ليس هناك . )23("واستخدام مجيع أنواع األسلحة، أسلحة املاضي واحلاضر واملستقبل

ملبادئ القانون الدويل اإلنساين مساحة تطبيقية مرهونة بالظروف وملا كانت أحكام القانون الدويل 
بع من احرتام حياة نن اجلذور العميقة هلذه األحكام تاإلنساين تطبق على األسلحة النووية ومبا أ

  .اإلنسان فهل يكون استخدام هذه األسلحة مباحا

بعد التصويت قد أسفر عن سبعة أصوات ضد القرار وسبعة أصوات لصاحله إضافة لصوت 
و بناءا ملا تقدم، تعترب احملكمة أن التهديد باستخدام أ « :بأنه  رئيسها املرجح أجابت احملكمة

باستخدام األسلحة النووية يكون مبدئيا متنافيا مع قواعد القانون الدويل الذي يرعى النزاعات الدولية 
  .)24(»ويكون أيضا منافيا خاصة ملبادئ وقواعد القانون اإلنساين

  التطور التاريخي لقانون النزاعات المسلحة: المطلب الثاني

                                                             

)2( : Eric David , lavis de la cour international de la justice sur la licite de l’emploi des armes 
nucleaires , ricr n° 823-28/02/1997, p 31.  

)
خبصوص مشروعية التهديد باألسلحة النووية ،  فتوى حمكمة العدل الدوليةل من الرأي االستشاري 86راجع الفقرة  ):3

  .، املرجع السابق واستخدامها
)

خبصوص مشروعية التهديد باألسلحة النووية  فتوى حمكمة العدل الدوليةل االستشاريمن الرأي  86راجع الفقرة  ):1
  .، مرجع سابق واستخدامها



املسلحة بتطور فكرة تنظيم احلرب باعتبارها واقعا ترتبط دراسة التطور التارخيي لقانون النزاعات 
هدف أساسا للحد من ويالت أن القانون الدويل اإلنساين ي مباو  رافق البشرية على مر العصور،

التخفيف منها عن طريق إحداث نوع من التوازن بني االعتبارات اإلنسانية والضرورات احلروب و 
  . لثالثة مراحل النزاعات املسلحةرخيي للقانون ميكن تقسيم التطور التاعليه ، و  العسكرية

  العصور القديمة: الفرع األول

القصاص اجلماعي واالنتصار لشريعة و البدائية تعبريا عن الرغبة يف الثأر  العصور كانت احلروب يف
وهي متطورة عن قاعدة الثأر اشخصي بني األفراد قبل ظهور القضاء " الحق للقوة"الغاب أو قاعدة 

وأخذ القصاص  إذا كان مبدأ انتقام الشخص هو العرف املتبع يف اتمعات البدائية ،و . )25(ماملنظ
اجلماعي شكل الغزوات القبلية واإلغارة اليت كانت تشنها بعض القبائل على غريها من القبائل ااورة 

  .النساء سىبوت ؤسر الرجالي، و  ، وتقتل النفوس وتنهب األموال تستباح فيها احلقوقواليت كانت 

ومع التطور احلضاري للمجتمعات وظهور الدولة بشكلها القدمي احنسرت تلك احلروب الثأرية 
، ونشأ ما يعرف باحلروب الدولية، أي حرب دولة ضد دولة أو حرب إمرباطورية ضد  القبلية تدرجييا

  .، أو مبعىن آخر كيان سياسي ضد كيان سياسي آخر إمرباطورية

واإلمرباطوريات القدمية أحسن حاال من جمتمعات األحقاب السابقة عليها،  ومل تكن تلك األمم
، غري أن كل هذه  فلم ختل أمة من األمم عرب التاريخ القدمي من احلروب مع األمم األخرى ااورة هلا

، فقد كان هناك  اجلماعات واألمم السابقة مل تكن على درجة واحدة من حيث السلوك يف احلروب
، يف " مباح أن كل شيء"بوحشية وقوة عنيفة مثل األشوريني الذين كانت القاعدة لديهم  من يقاتل

حني كانت مصر الفرعونية أقل عدوانية يف حروا ويرجع ذلك إىل رقي مستوى املدنية اليت وصلت 
  .)26(إليها مصر بعد توحيدها على يد مينا

  :وهذا ما تناوله على النحو التايل

  نية القديمةالحضارة الصي: أوال

                                                             
)

  .28 ، ص املرجع السابق،  امساعيل عبد الرمحن): 2

 ، ص 1980،  ، عامل الكتب الميةر ، أسرى احلرب يف نطاق القانون الدويل والشريعة اإلساعبد الواحد حممد يوسف الف ):1(

500.  



تقوم احلرب إال بني  فهيقد عرفت احلضارة الصينية القدمية نظاما قانونيا للحرب ال تقوم إال به، ل
أو إحدى توابعها ) feudal(وال تقوم بني دولة اقطاعية ) Equal States(دولتني متساويتني 

)dependant state ( وكذلك بني جمموعة الدول الصينية أو العائلة الصينية)Chines Family (

وتعد الصني أول من أرست قواعد قانونية دولية لنزع السالح يف العصور القدمية، حيث أبرمت أول 
فإن طابع . م.ق 600معاهدة لنزع السالح ملنع احلروب واملنازعات وحتقيق السالم الدائم عام 

احلروب الصينية الطابع أضفت على املساملة واإلنسانية اليت دعا هلا الفالسفة الصينيني القدماء 
كان إخالء سبيل اجلرحى   آنذاكأن العرف السائد افنساين ، ولقد ذكر أحد الكتاب الصينيني 

 .)27(واملسنني يف احلروب

   الحضارة الهندية القديمة: ثانيا

من نصوص سابقة عليه، . م.ق 1000 سنة الذي مجع" مانوا"اهلند القدمية فيكشف لنا قانون يف أما 
، مثال  سماح فيما يتعلق بشؤون احلربتمتقدمة من املعاملة اإلنسانية اليت تصل إىل حد العن درجة 

سابقة لعصرها  بأا هذه املبادئ  صيغت، ولقد  احملارب الشريف ال يضرب عدوه النائم أو الذي فقد ذرعه
 ب، كما توج استسلم إذا كانت متنع قتل العدو ارد من السالح أو الذي:  كثريا فيما يتعلق باحملاربني

، كما تنص على عدم مشروعية األسلحة املسممة والسهام )28(إعادة اجلرحى إىل ذويهم فور شفائهم
، والراهبات اليت يعتنني  ملك اهلند باحرتام اجلرحى األعداء" أسوكا"احلارقة، باإلضافة إىل ما تقدم أمر 

  .))29م

  الحضارة المصرية القديمة: ثالثا 

،  ة املصرية القدمية بكثري من اخلصال احلميدة يف أوقات السلم ويف أوقات احلربمتيزت احلضار 
وبني أمري احليثيني  - فرعون مصر -هذا ويدل التاريخ أن أول معاهدة للصلح متت بني رمسيس الثاين 

، وذلك على إثر احلروب اليت دارت بني جيوش  يف أسيا الصغرى يف القرن الثالث عشر قبل امليالد
، وقد حظيت هذه املعاهدة بعدة  ، واليت دامت ما يقرب من عشرين عاما كيت مصر واحليثينيممل

، بأنه يعد أول سابقة من  بنود قانونية، غري أن أهم هذه البنود ذلك البند الذي وصفه بعض الفقهاء

                                                             

  . 29امساعيل عبد الرمحن ، املرجع السابق ، ص  ):2(
)

  .43 ، ص ، املرجع السابق مرمي ناصري ):3
)

  . 29امساعيل عبد الرمحن ، املرجع السابق ، ص  ):4



، ونضيف إىل نوعها يف شأن املعاهدات الدولية لتسليم ارمني املعمول ا حاليا على املستوى الدويل
، وتعد احلضارة املصرية من أقدم  ذلك أا تعد أول صورة للقانون اجلنائي الدويل يف شقه اجلزائي

  .احلضارات اليت عرفت الطابع اإلنساين للحروب

  الحضارة اإلغريقية: رابعا

هنا كانت  ومنكان اليونانيون القدماء يعدون أنفسهم عنصرا مميزا وشعبا فوق كل الشعوب 
 ات عدائية وحروب مشوبة بالقسوةقم ذه الشعوب ال ضابط هلا، وقد كانت يف الغالب عالاقعال

هذا على خالف عالقات املدن اليونانية  .، ال ختضع ألي قواعد وال تراعى فيها أي اعتبارات إنسانية
،  غة والدينكم احتادها يف اجلنس واللحب ها، فقد كان الود يسود ذاا ببعضها قبل الغزو املقدوين

إىل القول بأن مدلول احلرب يقتصر على القتال بني ) أفالطون(وهذا ما دعا الفيلسوف االغريقي 
  . اليونان والربابرة

أمراضا ومنازعات، ودعا إىل جتنيب ) أفالطون(فقد عدها  فيما بينهم ينيأما احلروب بني اليونان
، مما سبق ميكن أن نستنتج )30(رسوها باعتدالاإلغريق هذه احلروب فيما بينهم أو على األقل أن ميا

أن اإلغريق القدماء قد سامهوا بفكرهم يف وضع بذور ما يعرف اآلن باسم القانون الدويل اإلنساين،  
 ".حقوق اإلنسان" ـكما نشأ عندهم مفهوم العدالة يف القانون الطبيعي أو ما يعرف حاليا ب

  

   الحضارة الرومانية: خامسا

، فكانت صالم ا يف  ان عن اليونان كثريا يف نظرم إىل ما عداهم من الشعوبمل خيتلف الروم
وسلسلة من احلروب أوحت ا سياسة روما العليا للسيطرة على العامل وضم  .الغالب صالت عدائية

، بالسيف  ، اليت فرضت نفسها على العامل أكرب عدد ممكن من األقاليم إىل االمرباطورية الرومانية
  وصارت مركزا ألعظم دولة ظهرت يف التاريخ القدمي،  قوةوال

                                                             
)

م يف احلضارة ، وقد اطلق اليونانيون هو تعبري وضعي أطلقه اليونانيون أساسا على الشعوب اليت يروا دو" البربر"مصطلح  ):1
على كل من ليس إيطاليا أو " البربري"وقد حذا الرومان حذوهم وأطلقوا اسم . أنفسهم تعبريا بربريا على الرومان عند غزوهم

  .34 ، ص ، املرجع السابق امساعيل عبد الرمحن: راجع يف ذلك .يونانيا وال خيضع لسلطام



، إال أن األمر تغري بعد ذلك وعرف القانون  ويف العهد الروماين القدمي كان مجيع أهل روما جنودا
، واقتصر القتال على طائفة من السكان  الروماين حتديدا للطوائف اليت هلا احلق يف االشرتاك يف القتال

، كما عرف الرومان نظاما يقرتب من النظام التعبئة العسكرية  اليمني العسكريةوهم الذين أقسموا 
، وعلى الرغم من أن احلرب عند الرومان كانت حربا ضد امللوك وضد الشعوب وعلى  املعروف اليوم
 إال أم قد فرقوا يف الواقع فيما يتعلق بالشعب الروماين ، شعب العدو وأفراده وممتلكاته السواء شاملة

  .بني املقاتلني وغري املقاتلني

 وغريهم) سينكا وتسرتون(إال أنه بعض الفالسفة الرومانيني حيث عرفوا بالفالسفة الرواقيني أمثال 

، بل وصل م األمر إىل  ، حيث أخذوا بفكرة الوحدة اإلنسانية للجنس البشري، والتنديد باحلروب
نادوا بفكرة جمرمي احلرب  و أول الفالسفة الذينباحلروب وه) سينكا(حد اعتبارها جرمية كما ندد 

حتطم مجيع الروابط ال ونادوا فضال عن ذلك بأن احلرب ينبغي أن ،  )31(املعمول ا يف وقتنا احلايل
أنا إنسان وليس أي شيء " :كمة تقولحب ) الويل للمهزومني(، واستبدلوا القول  اإلنسانية والقانونية

 .)32("وةإخوا أصبحوا حألعداء مىت جر ا" أو" يف االنسان غريب عين

  تطور قانون النزاعات المسلحة في العصور الوسطى :الفرع الثاني

ط قد بدأ سقوط االمرباطورية الرومانية ييذهب االجتاه الراجح من الفقه الدويل أن العصر الوس
 الفرتةمن هذه وض،  )33(1453وانتهى بسقوط االمرباطورية الرومانية الشرقية سنة  476الغربية سنة 

الدين اإلسالمي واليت متسك ا املسلمون يف عالقام اليت جاء ا  نشري إىل بعض األحكام
خالل هذه الفرتة وأهم األحكام اليت  أوروبابالشعوب غري اإلسالمية مث تنتقل بعد ذلك إىل وضع 

  :كاأليت  جاءت ا الديانة املسيحية

  الحرب في الشريعة اإلسالمية: أوال

، حيث  د قرر اإلسالم حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة منذ أكثر من أربعة عشر قرنالق
يف احرتام ومحاية ضحايا النزاعات املسلحة ، ويف محاية به جاء التشريع اإلسالمي مثال حيتذى 

                                                             
)

  .39 ، ص ، املرجع السابق امساعيل عبد الرمحن ):1
)

  .12، ص  2011حممد فهاد الشاللدة ، القانون الدويل االنساين ، دون طبعة ، منشأة املعارف ، االسكندرية ،  ):2
)

   .16 ، ص 2005،  ، الطبعة السادسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ، قانون اتمع الدويل املعاصر بن عامر تونسي): 3



، ومن  ا، والضرورة تقدر بقدره ، عالوة على اعتبار احلرب حالة ضرورة األعيان واألموال الالزمة هلم
  . أثارهامث وضع قيودا بشأن طرق وأساليب القتال للحد من 

الشريعة املستمدة من املتخذة أثناء احلرب حكام األوبناءا على ما تقدم ميكن لنا استنباط 
، وعليه نستعرض بعض األحكام من الكتاب والسنة ووصايا اخللفاء واليت أسس اخللفاء  االسالمية

، يرى أن الباعث على القتال  نصوص القرآن وأحكام السنة النبوية يف احلربأراءهم عليها واملتتبع ل
ال إكراه في الدين   ﴿ليس فرض اإلسالم دينا على املخالفني والدليل على ذلك قوله تعاىل 

، وهو ما ورد يف نص االعتداء وإمنا يكون القتال لرفع . )34(﴾ قد تبين الرشد من الغي
فمن اعتدى عليكم فـاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى   ﴿ القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

، وزيادة على ذلك يعترب القرآن أن )35(﴾نعليكم واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مع المتقي
وإن جنحوا  ﴿أصل العالقات البشرية هو السلم لذلك خياطب النيب صلى اهللا عليه وسلم قائال 

ناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  يا أيها ال ﴿ولقوله تعاىل  )36(﴾للسلم فـاجنح لها
  . )37(﴾وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقـاكم

وقد أقامت الشريعة اإلسالمية نظاما إنسانيا مكتمال لسري العمليات القتالية اليت ختوضها اجليوش 
فالرسول األعظم : اإلسالمية يف حروا ضد األعداء، ومن القيود اليت وضعت على سري القتال منها 

انطلقوا باسم اهللا ، وباهللا وعلى  «: بقولهصلى اهللا عليه وسلم كان يوصي قادة اجليوش اإلسالمية 
بركة رسول اهللا ، ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال صغريا وال إمرأة وال تغلو وأصلحو وأحسنوا إن اهللا 

  .»حيب احملسنني

. »إياكم واملثلة ولو بالكلب العقور « :ي املثلة بقولهكما كان الرسول عليه الصالة والسالم ينه

وبعد أن توىل أبو بكر الصديق اخلالفة بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوصى قائد جيشه 
إين أوصيك بعشر ال تقتلن امرأة وال صبية وال كبريا هرما،  « :أسامة بن زيد وهو متجها للشام بقوله

                                                             
)

  . ، سورة البقرة 256 ةاآلي ):1
)

  .، سورة البقرة 193 اآلية ):2
)

  .سورة األنفال ، 62 اآلية ): 3
)

  .سورة احلجرات ، 13 اآلية ): 4



 .»خنال وال حترقها وال تعقرن شاة وال بقرة إال ملأكله وال جتنب وال تغللوال تقطعن شجرا مثمرا وال 

واألساس يف هذه الوصايا هو إرساء مبدأ التمييز بني املقاتلني واملدنيني واألعيان املدنية و األهداف 
   .)38(العسكرية

بأربعة   ع، اتفاقيات جنيف األرب سكان القدسلوسبق اخلليفة عمر بن اخلطاب بالعهدة العمرية 
عشر قرنا فقد رفض دعوة البطريرك إلقامة الصالة يف كنيسة القيامة لئال حيوهلا املسلمون مسجدا، 

، وهي تنص على األمان  ، وأعطى أهل املدينة ما عرف باسم العهدة العمرية وصلى يف مكان قريب
، وبأال يكرهوا على  ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وصلبام والتعهد بأال تسكن كنائسهم وال دم

  .)39(أحدا من اليهود معهم) القدمي للقدس االسم(، وال يضار أحد منهم وبأال يسكن إلياء  دينهم

بن مسلم لقيامه باقتحام  قتيبةويف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز تضرر أهايل مسرقند من 
شى من أن حات هائلة و وكان قد رأى أن املدينة متتلك حتصين،  إنذارامدينتهم دون أن يعطيهم 

للفصل يف النزاع ) مجيح الباجي (اعطاءهم إنذارا سوف يصعب من مهمته، وقد أمر اخلليفة القاضي 
متت يف العصر اإلسالمي   ، وتعترب هذه أول حماكمة  املسلمني من مسرقند بإخراج، وقد قضى  القائم

  .)40(املستقرة يف الشريعة اإلسالمية بخالفة قواعد وأعراف احلر مل

فق مع توباستعراض ما سبق يتضح أن الشريعة اإلسالمية الغراء قد وضعت أصوال وقواعد وقيود ت
  .توجب على املسلمني االلتزام ا عند قتاهلم مع األمم األخرىواليت االتفاقيات الدولية 

  الحرب في أوربا في العصور الوسطى: ثانيا

حية اليت أعلنت أن البشر إخوة وقتلهم جرمية تأثر تطور قانون النزاعات املسلحة بظهور املسي
ومنعت الرق، وعلى عكس النصوص اليهودية نبذت احلرب والعنف ودعت إىل التسامح والسالم 

، وكما يقول البعض فإن جوهر املسيحية احلقة يقوم على وحدة اجلنس البشري  اخلالص واملطلق

                                                             

)
1

،   ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، دون طبعة ، اجلرائم الدولية وسلطة العقاب عليها عبد الواحد حممد يوسف الفار: )
  .197، ص  1996

)
2:( 9 ، ص 2009، ، بريوت  ، الطبعة األوىل احلقوقية احلليب، منشورات  ، القانون الدويل اإلنساين دوبحممد ا.  

)
 ، دار الفكر اجلامعي ، الطبعة األوىل ، ، القانون الدويل اإلنساين واملفاهيم ومحاية الضحايا خالد مصطفى فهمي ):3

  .88 ، ص 2011 ، االسكندرية



، ومل تستمر هذه التعاليم )41(شروعية احلربالقائمة على احملنة واإلحسان واألخوة وبالتايل عدم م
والتعديل عقب دخول الرومان يف الديانة، فاعتربوا تلك املبادئ التغيري حة كثريا ولكن طرأ عليها مالس

اآلخرين  وإخضاعمبثابة العقبة اليت تقف أمام تطلعام الدنيوية ألم متعطشون للحروب والغزوات 
يف كتابة " سانت أوغستني"من طرق القديس ) Just War(عادلة هلم ولذلك وضعوا نظرية احلرب ال

)La Cité de Dieu ( األشخاص الذين حيق هلم املشاركة يف القتال وإقصاء حتديد ومت يف هذه الفرتة
  .)42(القتالأعمال ما عاداهم من املدنيني من 

انة املسيحية حيث ويف اية القرون الوسطى تزودت أوربا مبؤسستني قانونيتني وهذا بفضل الدي
حلماية  "سلم الرب"مت إقرار  1095ففي ) سلم الرب، وهدنة الرب(سامهت يف تنظيم احلروب 

طائفة من األشخاص وهم الرهبان، الشيوخ، النساء، األطفال، حيث مت إعالن حصانة أعيان بذاا 
ويف عام . يل الزراعية، وأقرت احلماية للحيوانات واحملاص ، وأمالك الكنيسة ، املدارس هي املعابد

وتقضي مبنع احلرب يف الفرتة ما بني مساء اجلمعة وصباح اإلثنني من  ) هدنة الرب(مت إقرار  1096
  .)43(، وخالل فرتة الصيام اليت تسبق عيدي امليالد والفصح كل أسبوع

  في العصر الحديث: الفرع الثالث

رن اخلامس عشر ميالدي حىت القرن اليت تبدأ من الق الفرتة الزمنية –ويقصد بالعصر احلديث 
،  وهو عصر النهضة األوربية اليت بدأ فيها مالمح وأعراف وعادات احلروب تتكون -العشرين ميالدي

تظهر فيها مبادئ قانون النزاعات املسلحة وسنتعرض فيما يلي إىل أهم القواعد اليت ظهرت أثناء هذه 
  .الفرتة

                                                             
)1:(

  .80 املرجع ، ص ، نفس خالد مصطفى فهمي 
)

  .46، ص  املرجع السابق ،مرمي ناصري ): 2

، توفري راحة صورية للضمائر بالتوفيق بني املثل األخالقي للكنيسة  يقصد باحلرب العادلة حسب نظر القديس سانت أوغستني
وأفعال ’حرب أرادها اهللاوبني الضرورات السياسية واحمليطة ا وتقوم باختصار على أن احلرب اليت يباشرها عاهل شرعي هي 

 " ، فاخلصم عدو اهللا العنف املقرتفة يف سبيلها تفقدها كل صفات اخلطيئة

  .6 ، ص ، املرجع السابقالقانون الدويل العام ، مقدمة لدراسة  صالح الدين عامر. د: أنظر يف ذلك 
)

،  40، العدد  ، الة الدولية للصليب األمحر ، أثر الثقافة واألخالق والدين يف القانون الدويل اإلنساين إحسان هندي ):3
  .468 - 467 ، ص 1994ديسمرب \نوفمرب 



قليدي يف الظهور يف القرن السابع عشر، مل تكن هناك وعندما بدأت قواعد القانون الدويل الت
، اختبارا  قيود على أساليب القتال بني الدول املتحاربة سوى تلك القيود اليت أوردها بعض احملاربني

، وذلك يوقف إعمال السلب والنهب يف املدن ومنح النساء واألطفال نوع من  على تصرفام
وس الفرسان من حماريب القرون الوسطى من عواطف إنسانية متت ، أو ما كانت ختتلج به نف احلماية

، وعدم جواز اإلجهاز عليهم،  يف ظلها القواعد اخلاصة مبواساة اجلرحى واملرضى ووجوب العناية م
  .)44(وعدم التعرض لغري املقاتلني واآلمنني من السكان من دولة العدو

غة األثر الكبري يف كتابات الفقهاء القانون ز مف وكان حلرب الثالثني عاما وما متخض عنها من آالم
، وأعلن فيه أن  الدويل حيث ألف غروسيوس كتاب أمساء قانون احلرب والسالم تناول فيه هذه احلرب

، وال جيوز تدمري املمتلكات  يتعني أن خيضع سلوك احملاربني لالعتبارات اإلنسانية واألمن والسالمة
، وهذه  وال جيوز قتل املهزوم إىل يف احلاالت االستثنائية اخلطرية،  لضرورة عسكرية املدنية إال

  .)45(عات املسلحةانز لاالعتبارات كانت مبثابة بداية عظيمة لقانون ا

تابع الفقهاء من بعد غروسيوس االهتمام بدراسة قانون احلرب وعلى رأسهم الفقيه كما 
الشعوب أن تبادر بأكرب قدر ممكن من على  « :حيث كان يرى الفقيه األول" روسو" و" مونتسكيو"

أما . )46(»اخلري أثناء السلم، وأقل حد ممكن من الشر أثناء احلرب، دون اإلضرار مبصاحلها احلقيقية
: مؤداها 1762عام " العقد االجتماعي"الفقيه جون جاك روسو جاء بقاعدة اجتماعية يف كتابه 

عالقة دولة بدولة أخرى، واألفراد فيها أعداء  إن احلرب ليست عالقة بني إنسان وإنسان وإمنا هي«
، بل على أساس أم  ، وعداؤهم ال يقوم على أساس أم بشر ومواطنون بشكل عرضي وفقط

، ال حيق ألي  ، وبإلقائهم أسلحتهم واستسالمهم فإم يعودون من جديد ليصبحوا بشرا جنود

                                                             
)

  .28 ، ص ، املرجع السابق د الشاللدةافهحممد  ):1
)

  .92 ، ص ، املرجع السابق فى فهميخالد مصط ):2

من الكاثوليك هولندي عاش يف الفرتة اليت كثرت فيها النزاعات املذهبية ) Grotius) (1538- 1645(غرسيوس  ∗
هذه الفرصة ووضع   نيها يف اهلند الغربية، فانتهزيف القضايا اليت كانت تعشركة اهلند ل يمحام قدير واستشار ك  هجنم ملعوالربوتستان و 

  .ا نظريته حول حرية البحارمكتابني عن قانون الغنائم ضمنه

  .60 ، ص املرجع السابقنفس ، حممد جمدوب  :يف ذلكأنظر 

  .49، ص بقا، املرجع الس ريمرمي ناص ):3(



،  18سو قال ذا الرأي يف أواخر القرن وعلى الرغم من أن رو . )47(»إنسان اإلعتداء على حيام
  .19إال أنه مل يلق االهتمام واالستجابة إال يف القرن 

هو أول معاهدة مجاعية تضمنت تنظيما دوليا لسلوك احملاربني،  1856يعترب تصريح باريس سنة و 
ث من وقد وضعت قواعد حنو على ما يتعني على احملاربني اإللتزام به، وحظرت ومنعت ما كان حيد

القرصنة ومهامجة األفراد للسفن واالستالء عليها مبقتضى تفويض من حكومتهم، ووضع ذلك كقبل  
  .)48(التصريح القواعد واألنظمة اخلاصة بالبضائع والسلع غري املهربة واحملظورة

صدرت جمموعة من التعليمات احلكومية األمريكية  1863وبعد ذلك بسبع سنوات أي يف عام 
، وقد أعدها األستاذ  100، ونشرا وزارة احلرب مبوجب األمر رقم  شها يف امليدانلوك جيو سحتكم 

                                                             

  .17 ، ص 2001،  ، القاهرة ، دار املستقبل العريب ، القانون الدويل اإلنساين وتطوره التارخيي ونطاق تطبيقه شريف علتم ):2(

∗ Jean-Jack Rousseau, du contrat social, précédé du discours sur les sciences et les arts 

présentation par Roger Gérard Schwartzenberg, (édition Seghers. 1971,) Livre Ι, ch. ΙV/ pp/111-112. 

∗ «la guère n’est donc point de relation d’homme a homme mais une relation de l’Etat à Etat, 

dans laquelle les particuliers ne sont ennemies qu’accidentellement, non point comme homme, ni 

même  citoyens, mais comme soldats; non point comme homme de la partie, mais comme ses 
défenseurs. Enfin chaque Etat ne peut avoir pour ennemies que d’autres Etats, et non pas des hommes 

attendu qu’entre choses de diverses nature on ne peut fixer aucun vrai rapport» 
)

 .93خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص ):3

  :1806وهو يبعث برسالة إىل نابوليون يف سنة  ويف نفس االجتاه ذهب الفقيه تالريان

«Trois siècles de civilisation ont donné à l’Europe un Droit des gens que, selon l’expression d’un 

écrivain illustré, la nature humaine ne saurait assez reconnaitre. Ce droit est fondé sur le principe que 
les nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre de moins de mal qu’il est 

possible. D’après la maxime que la guerre n’est point une relation d’homme à homme, mais une 

relation de l’Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemies qu’accidentellement, non point 

comme homme, non pas même comme membre de sujets de l’Etat, mais uniquement comme ses 
défenseurs, le droit des gens ne permet pas que le droit de guerre, et le droit de conquête qui en dérive, 

s’étendent aux citoyens paisibles et sans armés. Aux habitations et aux propriétés privées, aux 

marchandises de commerce, aux magasins qui les renforment aux charists qui les transportent, aux 
bâtiments non admis qui les voiturent sur les rivières ou sur les mers, et  un mot a la personne et aux 

biens particuliers. Ce droit né de la civilisation, en a favorisée les progrès. C’est a l’Europe a été 

redevable du maintien et de l’accroissement de prospérité, au milieu même des guerres fréquent qui 
l’ont divisée»                                                                                                                    

القانون الدويل االنساين دليل التطبيق على : تابصالح الدين عامر، التفرقة بني املقاتلني وغري املقاتلني ، مقال عن ك: أنظر 
، بعثة اللجنة الدولية للصليب  ، الطبعة الثالثة ، إعداد خنبة من املتخصصني واخلرباء أمحد فتحي سرور: الصعيد الوطين تقدمي

 .130، ص  2006،  ، القاهرة األمحر



 قواعد قانوناحلرب الربية وكان هلا أثر كبري يف تطوير   ألحكامويف الواقع متثل تقنني" فرنسيس ليبير"

  .)49(لتطبيق أثناء احلرب األهلية األمريكيةلأا وضعت من رغم بال،  النزاعات املسلحة

جاءت مرحلة تدوين قواعد القانون الدويل للنزاعات املسلحة بصدور معاهدة جنيف لعام  مث
واليت تعد واحدة " معركة سولفرينو"، وقد مهدت إلبرامها جمموعة من الظروف أمهها واقعة 1864

، حيث ساقت األقدار 1859طاليني والنمساويني عام يمن أكثر املعارك دموية يف التاريخ بني اإل
إىل ذلك املكان حيث شاهد قسوة احلرب وبشاعتها  ، " وناندهنري " يدعىية شابا سويسريا اإلهل

بينما كان ميكن إنقاذهم  كما لفت انتباهه منظر اجلرحى املرميني يف الكنائس ميوتون متأثرين بأالمهم
اه ، وقام هنري دونان يف أعقاب ذلك، إىل تأليف كتاب أمس لو مت إسعافهم يف الوقت املناسب

  : وجاءيف ايته نداء يتضمن أمنيتني 1862نشر عام  "تذكار سولفرينو"

أن تنشأ يف كل بلد مجعية غوث تطوعية تعد نفسها يف زمن السلم لتقدمي اخلدمات  :األولى
  .الصحية للجيش وقت احلرب

أن تصادق الدول على مبدأ اتفاقي ومقدس يؤمن احلماية القانونية للمستشفيات  :والثانية
، وترمجت هذه التوصيات يف الواقع ومت إنشاء مؤسسة الصليب  عسكرية وأفراد اخلدمات الطبيةال

  .األمحر والثانية إبرام اتفاقية جنيف

أحد رؤساء اجلمعيات ذات النفع العام وهو " تذكار سولفرينو"وكان من بني قراء الكتاب 
وحماولة الوصول ا إىل نتيجة عملية، وقد دعا مجعيته إىل دراسة اقرتاحات دونان " غوستاف مونييه"

، وطبيبتان  ، واجلنرال ديفور ، موانيية دونان: وشكلت اجلمعية هلذا الغرض جلنة من مخسة أفراد هم
وجعلت نفسها مؤسسة  ، يف شهر فرباير 1863، وبدأت اللجنة اجتماعاا عام  مها أبيا ومونوار

 .التفاقيات جنيف يللصليب األمحر واحملرك األساس ، وتعترب هذه اللجنة هي اجلهاز املؤسس دائمة

)50(  

                                                             
)

  .17، ص 2001،  ، القاهرة ، دار املستقبل العريب ، تاريخ القانون الدويل اإلنساين وطبيعته حممد عزيز شكري ):1

)
50

  .53خالد مصطفى فهمي ، نفس املرجع ، ص ): 



لالجتماع يف  ، وجهت دعوة إىل دول العامل1863ويف نفس السنة اليت تأسست فيه عام 
جنيف، وبالفعل اجتمع ممثلوا ستة عشر دولة يف أكتوبر من نفس السنة ليضعوا أساس ما يسمى فيما 

  .شروعا لغوث اجلرحى العسكرينيبعد بالصليب األمحر والذي كان ميثل أنذاك م

ومل يكن هذا املؤمتر خموال ملعاجلة القضايا القانونية، وكان ذلك من شأن مؤمتر دبلوماسي دعي إليه 
بشأن حتسني حال اجلرحى العسكريني يف امليدان، وكانت هذه االتفاقية  1864يف العام املوايل سنة 

 .نقطة االنطالق لقانون النزاعات املسلحة

  مصادر قواعد قانون النزاعات المسلحة: ب الثالثالمطل

يتجه أغلب فقهاء القانون الدويل العام عند حتديد مصادر القانون الدويل وفق التحديد الوارد 
من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية، حيث حددت مصادر القانون الدويل  38/1بنص املادة 

  :)51(يف أربعة مصادر

 ).ملعاهدات الدوليةا(املصادر املكتوبة  -

 .العرف الدويل -

 . املتمدنة مبادئ القانون العامة اليت أقرا األمم -

 .السوابق القضائية -

  :وسنحاول من خالل دراستنا التعرض إىل هذه املصادر وفق الفروع اآلتية 

  )المعاهدات الدولية(المصادر المكتوبة : الفرع األول

، ولكن مع  ا تستند بالدرجة األوىل على العرف الدويلقدمي –كانت قواعد القانون الدويل العام 
تطور اجلماعة الدولية، وتعقد العالقات الدولية زادت حاجة الدول إىل اللجوء البرام االتفاقيات 

، أو لتقنني القواعد العرفية الدولية، وحتديدها  الدولية من أجل صياغة قواعد جديدة للقانون الدويل
ىل زيادة عدد االتفاقيات وتنوعها فأصبحت حتتل اليوم املرتبة األوىل بني وتطويرها وقد أدى ذلك إ

اتفاق يعقد كتابة بني شخصني  بأا االتفاقية الدوليةتعرف أدلة ومصادر القاعدة القانونية الدولية و 

                                                             

)
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االنساين وجهود اتمع الدويل يف تطويره وسام نعمت ابراهيم السعدي ، القانون الدويل :)
 

الطبعة األوىل ،
دار الفكر اجلامعي ، 

 
، ص  2015، االسكندرية ، 
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وخيضع لقواعد القانون  )52(أو أكثر من أشخاص القانون الدويل العام بقصد إحداث أثار قانونية
العام، سواء مت هذا االتفاق يف وثيقة واحدة أو أكثر، وأيا كانت التسمية اليت تطلق عليه،  ويلدال

  .واالتفاقيات الدولية قد تكون ثنائية، أو متعددة األطراف كما قد تكون إقليمية أو عاملية

  :وتعاجل االتفاقيات يف قانون النزاعات املسلحة موضوعني رئيسني مها

 .يات الضرورة العسكريةضوأدواته يف إطار مقت تنظيم القتال وأساليبه - 1

 .يات االعتبارات اإلنسانيةضمحاية ضحايا النزاعات املسلحة، يف إطار مقت - 2

  )53( االتفاقيات المنظمة للقتال وأساليبه وأدواته: أوال

 .يف شأن احلرب البحرية 1856أبريل لعام  16تصريح باريس الصادر  - 1

يف شأن استخدام الرصاص املتفجر  1868ديسمرب لعام  11يف  سبوغ الصادريرت تصريح سان ب - 2
 .غرام 400الذي يقل وزنه عن 

 .يف شأن االلتزامات الدولية للدول احملايدة 1871ماي لعام  8اتفاقية واشنطن املربمة يف  - 3

 .يف شأن التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني 1874أوت  27تصريح بروكسل الصادر يف  - 4

، واليت  1899تفاقات الدولية اليت متخضت عن مؤمتر الهاي األول للسالم املنعقد يف عام اال - 5
تأيت يف مقدمتها االتفاقية اخلاصة بقواعد وأعراف احلرب الربية، واالتفاقية اخلاصة بانطباق أحكام 

قذوفات ، والتصريح اخلاص حبظر استخدام امل يف مواجهة احلرب البحرية 1864اتفاقية جنيف لعام 
يف شأن حظر استعمال  1899جوان  29اليت تنتشر منها الغازات اخلانقة، واالتفاقية الصادرة يف 

الرصاص املقابل لالنتشار أو التمدد يف جسم اإلنسان بسهولة مثال الرصاص ذي الغشاء الصلب 
 .اخلفيف القاطع

، واليت تأيت 1907نعقد يف عام االتفاقية الدولية اليت متخضت عن مؤمتر الهاي الثاين للسالم امل - 6
، واالتفاقية الرابعة اخلاصة بقواعد وأعراف  يف مقدمتها االتفاقية الثالثة اخلاصة بقواعد بدء احلرب

                                                             
)

  .244 ، ص املرجع السابق،  جويليسعيد سامل  ):2

)
53

  . 247، ص  املرجع السابق،  سعيد سامل جويلي) : 



، وأخريا  ، االتفاقية اخلامسة اخلاصة حبقوق والتزامات الدول احملايدة يف احلرب الربية احلرب الربية
 .يةاالتفاقيات السبع يف شأن احلرب البحر 

 .يف شأن احلرب البحرية 1909فرباير لعام  26تصريح لندن الصادر يف  - 7

 .يف شأن حرب الغواصات وحرب الغازات 1922فرباير لعام  6اتفاقية واشنطن املربمة يف  - 8

 .الذي مل يدخل حيز النفاذ اجلويةشأن احلرب ب 1923مشروع اتفاقية الهاي لعام  - 9

يف شأن خطر استعمال الغازات اخلانقة  1925جويلية لعام  17بروتوكول جنيف الصادر يف  - 10
ق احلظر مبوجب هذا الربوتوكول كافة أحل، وقد  والسامة وغريها من الغازات واملواد املماثلة

 .كتولوجية والكيميائية أثناء احلربيالب األسلحة استخدامات

 .ريةيف شأن احلرب البح 1930أفريل  22اتفاقية لندن املربمة يف  - 11

 .يف شأن حرب الغواصات 1936نوفمرب  6بروتوكول لندن الصادر يف  - 12

اتفاقية حظر استحداث وانتاج وختزين األسلحة البيولوجية املوقعة يف كل من لندن وموسكو  - 13
 .ويالحظ أن هذه االتفاقية حتظر جمرد حيازة هذه األسلحة 1972وواشنطن يف أبريل لعام 

فاقية السابقة، قد أسهمت يف تطور القانون الدويل اإلنساين،إال أنه وإذا كانت هذه االت - 14
لذلك اجتهت  األسلحة ،يالحظ أن أحكامها ليست مالئمة بصورة كاملة للتطورات اجلديدة يف 

األمم املتحدة أوائل السبعينات إىل دفع اجلهود الرامية إىل منع وتقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة 
اليت حتدثها واحلروق النامجة عنها، ومدى  اآلثاربالنظر إىل  "اإلنسانيةغري  ألسلحةبا"هي ما يسمى 
توسيع نطاق  1973، وقررت اجلمعية لألمم املتحدة يف عام  ، ومدى التحكم فيها انتشارها جغرافيا

 النظر يف هذه املسألة ليشتمل على مجيع األسلحة التقليدية االخرى اليت تعترب من األسلحة اليت

بال داع أو اليت تكون هلا أثار تؤدي بدون متييز، والسعي إىل الوصول إىل اتفاق دويل يف  اآلالمتسبب 
هذا الشأن، وقد بات واضحا من خالل تقارير اخلرباء، واملؤمترات املعنية، أن مسألة حظر أو تقييد 

األساس قررت اجلمعية  استعمال أسلحة معنية يرتبط ارتباطا وثيقا باالعتبارات العسكرية وعلى هذا
عقد مؤمتر األمم املتحدة يف شأن أسلحة تقليدية  1977لعام  32/153العامة مبوجب قرارها رقم 

مفرطة الضرر، اقتناعا منها بأنه ميكن التخفيف، بدرجة كبرية من اآلالم اليت يتعرض هلا اعتبارها ميكن 
عقد اول  1979يف هذا الشأن، ويف سبتمرب السكان املدنيون واملقاتلون إذا أمكن التوصل إىل اتفاق 



مؤمتر دويل كبري بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة منذ مؤمترات الهاي، ويف العاشر 
 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة باإلمجاعاعتمد هذا املؤمتر  1980من أكتوبر 

 1984أفريل  10ة األثر، وقد مت التوقيع على االتفاقية يف ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائي

  .)54(1983ديسمرب  02وأصبحت نافذة يف

وقد أحلق باالتفاقية أربعة بروتوكوالت ثالثة منها منذ البداية والرابع واألخري يف أكتوبر لعام 
1995.  

  .السينية وهو خاص حبظر الشظايا اليت ال ميكن الكشف عنها باألشعة :البروتوكول األول

  .وهو خاص حبظر أو تقييد استعمال األلغام :البروتوكول الثاني

  .وهو خاص حبظر أو تقييد استعمال األسلحة احملرقة :البروتوكول الثالث

سببة للعمى يف النزاعات وهو خاص حبظر أو تقييد الستخدام اسلحة الليزر امل :البروتوكول الرابع
  .1995كتوبر لعام ا  13يف فينا يف  صدروالذي  املسلحة

دخلت حيز النفاذ يف اليت يف شأن حترمي األسلحة الكيميائية و  1993االتفاقية املربمة يف عام  - 15
 .1998أبريل لعام  29

يف شأن حظر التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية  1976االتفاقية املربمة يف عام  - 16
 .أغراض عدائية

يف شأن حظر واستعمال وختزين وانتاج ونقل األلغام املضادة  1997يف ديسمرب أوتاوا  اتفاقية - 17
 .لألفراد وتدمري تلك األلغام

  المسلحة النزاعاتاالتفاقيات المنظمة لحماية ضحايا : ثانيا

، تكمل تلك االتفاقيات الرامية إىل  إن االتفاقيات الرامية إىل تنظيم القتال وتنظيم أدواته وأساليبه
، وفيما يلي أهم االتفاقيات  ، فكلها حتقق يف النهاية مبدأ االنسانية اعات املسلحةمحاية ضحايا النز 

  :)55(الدولية املربمة من أجل محاية ضحايا النزاعات املسلحة

                                                             

)
54

  .47-46، ص  ، املرجع السابق حممد فهاد الشاللدة  ):

)
55

  .يليها وما  252، ص  سعيد سامل جويلي ، املرجع السابق  ):



تعد مبثابة  ، ة جرحى احلروب الربيةيف شأن محاي 1864أغسطس  22اتفاقية جنيف املربمة يف  - 1
 .نون الدويل االنساينأول اتفاقية دولية تربم يف حمال القا

واليت أدخلت تعديالت على اتفاقية عام  1899يوليو  12اتفاقية الهاي الثالثة املربمة يف  - 2
 .لتطبيقها على احلرب البحرية 1864

يف شأن حتسني حال اجلرحى واملرضى من أفراد القوات  1906يوليو  6اتفاقية جنيف املربمة يف  - 3
 .1864تطويرا التفاقية جنيف لعام املسلحة يف امليدان، وهي تعد 

 .يف شأن التمتع مبركز أسري احلرب 1907أكتوبر  18اتفاقية الهاي الرابعة املربمة يف  - 4

يف شأن محاية جرحى ومرضى القوات املسلحة يف  1929 جوان 27اتفاقية جنيف املربمة يف  - 5
 .1906احلروب الربية، واليت قامت بتطوير اتفاقية جنيف لعام 

يف شأن معاملة أسرى احلرب وهي حتسني  1929يوليو  27اتفاقية جنيف الثانية املربمة يف  - 6
 .واملربمة يف الهاي 1907ألوضاع اتفاقية عام 

واخلاصة بكفالة احلماية الدولية يف زمن احلرب  1935أبريل  15اتفاقية واشنطن املربمة يف  - 7
 .يناملرافق ذات الطابع التارخيي أو العلمي أو الف

 .يف شأن جمرمي احلرب 1945 أوت 8اتفاقية لندن املربمة يف  - 8

 .واخلاصة مبكافحة ابادة اجلنس البشري 1948اتفاقية األمم املتحدة املربمة يف ديسمرب  - 9

 :على النحو التايل 1949 أوت 12اتفاقية جنيف األربع املربمة يف  - 10

  .رضى بالقوات املسلحة بامليدانيف شأن حتسني حال اجلرحى وامل :االتفاقية األولى

  .يف شأن حتسني حال اجلرحى واملرضى والغرقى للقوات املسلحة يف البحار: االتفاقية الثانية

  .يف شأن أسرى احلرب: االتفاقية الثالثة

  .يف شأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب: االتفاقية الرابعة

الدولية اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية، وبعد صدور  وملا كشفت النزاعات املسلحة الدولية وغري
ميثاق األمم املتحدة عند التطور التكنولوجي من وسائل قتال مستحدثة ووسائل نقل القوة العسكرية 



، حىت 1949، عن النقص يف اتفاقيات جنيف لعام  بالطائرات واستخدام الصواريخ العابرة للقارات
بروتوكولني  إبرام املسلحة، مت عقد مؤمتر دبلوماسي يف جنيف أسفر عن ميكن محاية ضحايا النزاعات

  :مكملني ألحكام اتفاقيات جنيف األربع

 .يتعلق بضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية 1977الربوتوكول األول لعام  -

 .املسلحة غري الدولية النزاعاتاخلاص بضحايا  1977الربوتوكول الثاين لعام  -

ميكن اعتبار االتفاقيات الدولية يف شأن محاية حقوق االنسان وحرياته  ، ا سبقباإلضافة إىل م
 النزاعات، املطبقة أساسا يف زمن السلم، مصدرا للقانون الدويل اإلنساين املطبق على  األساسية

، على اعتبار أن نسبة كبرية من النصوص اخلاصة حبقوق اإلنسان، ميكن تطبيقها يف زمن  املسلحة
  .املسلحة تالنزاعا

وتشتمل هذه االتفاقيات الدولية، باإلضافة إىل االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر عن 
، على جمموعة من االتفاقيات العاملية واإلقليمية 1948اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب لعام 

  :على النحو التايل

اجلمعية العامة لألمم املتحدة على النحو  جمموعة من االتفاقيات الدولية العاملية الصادرة عن ∗
 :التايل

 .1948اتفاقية منع جرمية ابادة اجلنس البشري واملعاقبة عليها لعام  - 1

 .1965اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام  - 2

 .1966العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  - 3

 .1966دنية والسياسية لعام العهد الدويل للحقوق امل - 4

 .1973اتفاقية قمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام  - 5

 .1984اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  - 6

 .1968اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد االنسانية لعام  - 7

 .1989اتفاقية محاية حقوق الطفل لعام  - 8

اإلقليمية الصادرة عن املنظمات الدولية االقليمية على النحو جمموعة من االتفاقيات الدولية  ∗
 :التايل

 .1950االتفاقية األوروبية حلقوق االنسان لعام  -



  .1969االتفاقية األمريكية حلقوق االنسان لعام  -

  .1971امليثاق اإلفريقي  حلقوق االنسان والشعوب لعام  -

 .1994امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام  -

 الطبيعة القانونية ألحكام االتفاقيات الدولية لقانون النزاعات املسلحة قه الدويل على أنويؤكد الف

، وهذا ما نصت عليه صراحة  رة اليت ال جيوز االتفاق على ما خيالفهامتندرج يف طائفة القواعد اآل
من فبعد أن ذكرت امكانية التحلل  1969من قانون فيينا لقانون املعاهدات لعام  60املادة 

، يف حالة اإلخالل أحد األطراف مبخالفة هذه  االلتزامات اليت تتضمنها املعاهدات متعددة األطراف
  . االلتزامات

ىن يف ذلك النصوص املتعلقة حبماية الشخصية االنسانية يف ستثعلى أنه يذات املادة نصت كما 
ناء الوحيد الذي مت النص عليه ، أن ذلك يعد االسث ومن اجلدير بالذكر. )56(القانون الدويل االنساين

، ومت إضافته يف املراحل األخرية للمؤمتر الدويل املنعقد لذلك  من القواعد العامة يف قانون املعاهدات
لجنة القانون ب عرب عنهالذي  "فيتراموريس"، استنادا إىل رأي الفقيه  الغرض بناءا على اقرتاح سويسرا

 على تعتمد ال موجودة بذااو  ةمطلقالقواعد بأا  عندما وصف بعض 1950الدويل العام عام 

: "فيرتاموريس"وكان من أمثلة القواعد اليت ذكرها الفقيه . )57(أخرى أطراف قبل من املتبادل األداء

  .)58(االنسان واالتفاقيات املتعلقة بتأمني حياة يف البحر وبعض اتفاقيات العمل حقوقاتفاقيات 

ماية، كذلك من االلتزام الذي تفرضه املادة األوىل املشرتكة من كما يتضمن الطابع املطلق للح
، على الدول األطراف ليس فقط باحرتام، بل كذلك بضمان احرتام 1949اتفاقيات جنيف لعام 

أحكام االتفاقيات يف مجيع األحوال، أي بتحميل كل منها مسؤولية مراقبة العمل على حسن تطبيق 
اآلخرين وبغض النظر عما إذا كان هذا التطبيق ميسها مباشرة أم ال  االتفاقيات بواسطة كل األطراف

                                                             
(1):

 “provision relating to the protection of human. Persom contained in treaties of humanitarian-

caracter in particular to provisions prohibiting any form of against persons protected by such treaties” 

  .1969من اتفاقيات فيينا لقانون املعاهدات  60املادة 

(2):
 «certain convention and provisions us absolute and self-existent not dependent on reciprocal 

performance by other parties» 

، املرجع  نساينالدويل اإل، الطبيعة القانونية اخلاصة باالتفاقيات الدولية يف القانون  سعيد سامل جويلي: مشار لذلك من طرف
  .264 ، ص السابق

)
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  . نفسهاملرجع   ):



أو بعبارة أخرى فإن االتفاقيات قررت مسؤولية مجاعية على دائرة الدول األطراف جتعل كل منها ، 
  .)59(ضمانا متضامنا وكفيال باحرتام أحكامها

  القواعد العرفية: الفرع الثاني

، وإمنا  من فراغ، كما أن قواعده ليست بنت اليوم املسلحةقانون النزاعات كأي قانون مل ينشأ 
، تستمد قواعد  ق هذه األرضو أول حرب ف اندالعتضرب جبدورها يف أعماق التاريخ البشري، ومنذ 

هاما يف بلورة تلك القواعد  ونظم خمتلفة لعبت كلها دورا وثقافاتالقانون جذورها عن ديانات  ذلك
  .وجتسيدها

، وما ميكن احلاقه  الضمري العام خبصوص سري العمليات احلربية ميليهوما  وهكذا يشكل العرف
بالعدو من أذى أو باألشخاص الذين قد يتأثرون بويالت النزاع املسلح، مصدرا ال ميكن إنكاره من 

كما هو احلال بالنسبة ألي  ، إذا يف هذا اإلطار املسلحة للنزاعاتمصادر القانون الدويل 
أي  ؛ "العادة احملكمة" و" الثابت بالعرف كالثابت بالنص" و" عرفا كاملشروط شرطااملعروف :"قانون

ل ظ، ت ، وتبدو أمهية العرف كذلك يف أنه عند عدم وجود نص مكتوب حيتكم إليها ويرتكز عليها
  :وعليه نتناول األحكام العرفية كاآليت .)60(املسألة حمكومة بالقواعد العرفية

  ليتعريف العرف الدو : أوال

جمموعة القواعد القانونية  ويعرف العرف الدويل كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الدولية هو
، ويرتتب  اليت وجدت من خالل اعتياد الدول على ممارستها لفرتة طويلة مما جعلها مقبولة من الدول

انتهاكا للقانون ، كما يشكل خرق هلذه القواعد  على خمالفتها إلتزام قانوين على املستوى الدويل
  . الدويل يرتتب عليه املسؤولية الدولية

ينشأ من التكرار املستمر ألفعال  ، يتضح من هذا التعريف أن العرف الدويل قانون غري مكتوب
وتصرفات معينة يف إطار موضوع معني صادرة من أشخاص القانون الدويل يف اال الذي يتعلق 

  . باملوضوع الذي ينظمه

                                                             

)
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  .1949األربع لعام  املادة األوىل املشرتكة من إتفاقيات جنيف): 
)

  .6 ص ، 2002،  القاهرة، ، دار النهضة العربية  الطبعة األوىل ، ، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين أمحد أبو الوفا ):2



يرتب  يف أنه لفقهاء بني العرف والعادة فيذهبون إىل أن العرف يتميز عن العادةويفرق بعض ا
حقوق والتزامات دولية، يف حني أن العادة ال يرتب عليها أي شيء من ذلك، ولكن بتواتر الدول 

  . عرفا دوليا ملزما مىت كانت مقبولة من الدول تصبحعلى اتباع العادة والشعور العام بااللتزام ا 

وال يشرتط يف السلوك الدويل الذي يصبح عرفا . ا ميكننا القول أن العادة حلقة يف تكوين العرفلذ
دوليا أن يكون اجيابيا بل قد يكون سلبيا يستفاد من االمتناع عن القيام بعمل معني وكان من شأن 

اعد القانونية ، وإذا ما انتقلنا إىل تعريف العرف كمصدر للقو )61(ذلك استنباط قاعدة قانونية معينة
جمموعة القواعد القانونية العرفية نشأت  : كما يلي  عرفه بعض الفقهاء الدويل فقد املسلحة  النزاعات

من ممارسات الدول أثناء النزاعات املسلحة واليت تتضمن املبادئ العامة امللزمة للدول لتجنب غري 
تكرار بالدخلت يف اطار العرف الدويل  ، هذه القواعد املقاتلني واألعيان املدنية اهلجمات العسكرية

وبالتايل خمالفتها  ، من قبل الدول واكتساا الصفة االلزامية من هذا التكرار وإتباعهاوتواتر ممارستها 
تشكل انتهاكا ملبادئ القانون الدويل العريف إذا ما كان هذا االنتهاك جرمية، فإنه يرتب املسؤولية 

  .د أفرادهاالدولية للدول املنتهكة أو أح

    نشأة األحكام العرفية الخاصة بالنزاعات المسلحة  : ثانيا

يف ظل التطور ) االتفاقيات الدولية( النزاعات املسلحةقانون  ألحكامعلى الرغم من األمهية الفائقة 
 النزاعاتطار إوحدها وجعلها املصدر الوحيد يف  فإن الرجوع إليها ، املعاصر للقانون الدويل العام

، رمبا ال تبني املعاهدات الدولية حكم القانون يف املنازعات لبعض  سلحة الدولية وغري الدوليةامل
، ومن ناحية أخرى فقد يتعارض ذلك مع املبدأ الذي  املمارسات أثناء النزاع املسلح هذا من ناحية

،  على هذا املبدأ جانب من الفقه الدويل يقضي بأن املعاهدات الدولية ال تلزم إال أطرافها رغم حتفظ
املنتهجة يف احلروب املختلفة مازلت دون تنظيم يف معاهدة  اتومن ناحية أخرى فإن كثري من السلوك

وإدارا،  النزاعات املسلحةالقواعد واملبادئ العرفية اخلاصة بتنظيم أحكام و  ، من هنا تأيت أمهية دولية
وضح ذلك فيما نل للمعاهدات الدولية، وسوف وجعلها أكثر انسانية وباعتبارها املصدر الثاين املكم

  :يلي

                                                             
)

  .161 ، ص ، املرجع السابق امساعيل عبد الرمحن ):1



يلعب العرف الدويل دورا حموريا يف جمال قوانني احلرب عرب عنه  Martens Clauseشرط مارتنيز 
و األفراد حتت محاية  حيث نص على أن يبقى احملاربون 1899اخلطاب االفتتاحي التفاقية سنة 

بني األمم املتحضرة من خالل قوانني اإلنسانية  usage مبادئ القانون الدويل الذي نشأ حبكم العادة
حلني استكمال  populationsواملواطنني  belligérantsومبادئ الضمري العام فيما بني احملاربني 

 .قانون احلرب وقد عرف هذا النص بشرط مارتنيز

مكتوبة تغطي كل ، األوىل اإلقرار بعدم وجود نصوص قانونية  وتبدوا أمهية هذا الشرط من زاويتني
التأكيد على أمهية القواعد العرفية غري فتخص الثانية أما ،  املوضوعات اليت تتعلق بقوانني احلرب

واملبادئ املستقاة من الضمري  اإلنسانيةاملكتوبة يف جمال قانون احلرب، وما تعنيه مصطلحات قوانني 
  . التعبري عن القواعد العرفية والعام وه

 قوانني احلرب التالية يف النص عليه تتابعتالشرط بأمهية بالغة إىل درجة أن هلذا فقد خطى هذا 

حيث نص عليه يف اتفاقيات جنيف األربع  لقانون احلرب أن العرف يعد مصدر رئيسي تهأمهيلبيان 
، كما جاء النص عليه يف اتفاقية األمم  1977، والربوتوكولني املكملني هلا لسنة 1949لسنة 

اليت ميكن اعتبارها مفرطة  األسلحة التقليديةاستعمال بعض  اخلاصة حبظر  1981املتحدة لسنة 
  .)62(الضرر أو عشوائية األثر

الواردة يف املعاهدات الدولية ليست إال ترديدا ملا سبق وإن استقر عليه  فاألحكامإىل جانب ذلك 
و إال دورا كاشف ملا استقر يف  ا هومن مت  فإن دور املعاهدة ممالعرف الدويل قبل ابرام هذه املعاهدة 

ورمبا يقودنا ذلك إىل  ، ، وعليه فإن العرف الدويل سابق على املعاهدة الدولية كنف العرف الدويل
القول بسمو القاعدة العرفية على القاعدة التعاهدية لكون األوىل ذات طبيعة مقررة يف حني أن الثانية 

العالقة بينهما  مسو إلحدامها على األخرى بل ال مفاضلة وال  مثومن  ذات طبيعة كاشفة فقط
  .تكاملية

                                                             
)

، وقد  لعب دورا كبريا يف صياغة إعالن سان بيرتسبورغاسم القانوين الروسي فريد برك مارتنيز الذي " شرط مارتنيز"حيمل  ):1
، ونص عليه حديثا  املتعلقة بقوانني احلرب الربية وأعرافها 1899ورد هذا الشرط ألول مرة يف ديباجة اتفاقية الهاي الثانية لعام 

احلاالت اليت ال ينص عليها يف هذا  يظل املدنيون واملقاتلون يف« :كما يلي 1/2 يف املادة 1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
، حتت محاية وسلطان مبادئ القانون الدويل كما استقر عليهاالعرف واملبادئ االنسانية وما ميليه  الربوتوكول أو اتفاقية دولية أخرى

  :انظر يف ذلك .»الضمري العام

Vinvent Chetall , la contribution de la cour international de justice au droit international humanitaire , 

inRICR , n°850 , 30/06/2003 , para 235.269 , p 250. 



إن القواعد اليت انتهت إليها معاهدة احلرب " :نورمربغ عن ذلك بقوهلا حمكمة ما عربت عنه وهو
،  حدثت تطورا مهما يف مبادئ القانون الدويل العام يف وقت توقيعهاأ قد 1929الربية املوقعة سنة 

،  ف الدويل املطبقة أثناء احلربر حماولة لتنقيح القواعد العامة وقواعد العلكن املعاهدة عربت عن أا 
، ويبدو من ذلك أن احملكمة رأت أن دور املعاهدة  وقد مت ادراك هذه القواعد مبعرفة األمم املتحضرة

  .)63(، وتطبق بصورة كاملة هو كدور كاشف عن قواعد موجودة قبل صياغة املعاهدة ذاا

  المبادئ العامة للقنون وقرارات المنظمات الدولية :الفرع الثالث 

أى تطور للمجتمع الدويل على املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي واستقالل العديد من 
دول العامل ، وكذا ظهور العديد من املنظمات الدولية اليت لعبت دورا مهما على املستوى الدويل إىل 

ألمر الذي كشف بوضوح عن قصور قواعد القانون الدويل العام تشعب العالقات الدولية وتطورها ا
وعدم مقدرا على مواكبة هذا التطور ، فلم تعد املصادر التقليدية للقانون الدويل املذكورة آنفا تكفي 
وحدها لسد هذا القصور والنقص ، وبالتايل لتسوية املنازعات الدولية اليت طرأت على الساحة الدولية 

من اللجوء إىل مصادر أخرى ، ومن بني هذه املصادر جند املبادئ العامة للقانون وكذا  ، فكان البد
  :قرارات املنظمات الدولية واليت سون نتعرض هلا كالتايل

  المبادئ العامة للقانون: أوال 

لية املبادئ العامة للقانون هي جمموعة املبادئ األساسية اليت تعرتف ا وتقرها النظم القانونية الداخ
يف الدول املتمدنة ، وقد جرت الدول على اعتبار املبادئ العامة للقانون مصدرا من مصادر القانون 
الدويل اليت تلجأ إليها الستنباط القواعد الالزمة لتسوية النزاعات اليت تكون طرفا فيها ، أو تنظيم 

 -صراحة–ى حق احملكمني عالقاا بالدول األخرى ، ولذى يرد النص يف اتفاقيات التحكيم مثال عل

يف الرجوع إىل املبادئ العامة للقانون للفصل يف املنازعات الدولية موضوع التحكيم إذا مل جيدوا يف 
  .)64(املعاهدات أو العرف ما يعينهم على إصدار احلكم املطلوب

النزاعات ومتثل هذه املبادئ أحد املصادر األساسية للقواعد القانونية الدولية ، ومن بينها قانون 
  .ج من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية \38املسلحة طبقا للمادة 

                                                             
)

  .194 ، ص ، املرجع السابق امساعيل عبد الرمحن): 1
)
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  :)65(ومن أمثلة املبادئ العامة اخلاصة بالقانون النزاعات املسلحة جند

 .مبدأ املعاملة اإلنسانية  -

 .مبدأ الضرورة العسكرية -

 .مبدأ التمييز بني املقاتلني واملدنيني  -

للقانون يف تزويد قانون النزاعات املسلحة باألحكام الالزمة ملواجهة وتبدو أمهية املبادئ العامة 
  .اإلشكاالت اجلديدة اليت تكشف عنها النزاعات املسلحة سواءا كانت دولية أم غري دولية

  قرارات المنظمات الدولية: ثانيا 

قواعد لقد استقر الفقه الدويل يف الوقت احلايل على أن املنظمات الدولية تساهم يف تكوين 
كما هو  - القانون الدويل ، فقرارات املنظمة الدولية هي كل تعبري من جانب املنظمات الدولية  

عن اجتاه إرادا الذاتية وما هلا من آثار قانونية معينة وحمددة على سبيل االلزام  –حمدد يف دستورها 
  .)66(أو التوصية

نزاعات املسلحة ، ويكفي للتدليل يف ولقد سامهت هذه القرارات بشكل كبري يف تطور قانون ال
ذلك مبا سامهت به منظمة األمم املتحدة يف تعزيز أحكام القانون الدويل اإلنساين من خالل ما 
تصدره أجهزا املختلفة من قرارات تتضمن إقرارا لقواعد قانونية دولية ، الكثري منها يعد جديدا 

 .)67(بة التطورات املتسارعة يف احلياة الدوليةوأساسا اللزام الدول بالعمل مبوجبه لضمان مواك

  أنواع النزاعات المسلحة: المطلب الرابع

إن املدلول القانوين الضيق حلالة احلرب قد تطور بعد احلرب العاملية الثانية، وصدور اتفاقيات 
تفرقة ، وأصبحت ال ، إذا فقدت التفرقة بني احلرب والنزاع املسلح أمهيتها 1949جنيف األربع لعام 

  .بني النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية من جهة أخرى هي التفرقة السائدة

                                                             
)

اتمعات القومية ، حبث منشور يف الة املصرية للقانون إبراهيم علي بدوي الشيخ ، حقوق اإلنسان بني اتمع الدويل و  ):1
  . 268، ص  1978، القاهرة ،  34الدويل ، الد 

)
  . 160وسام نعمت إبراهيم السعدي ، املرجع السابق ، ص  ):2

)
  .املرجع نفسه  ):3



وبالتايل ما يالحظ هو أن مصطلح النزاع املسلح قد حل حمل مصطلح احلرب باعتبارها حمظورة من 
امليثاق نفسه تعبري ، وورد يف  حيث املبدأ ومل ترد يف ميثاق هيئة األمم املتحدة إال يف الديباجة

استخدام القوة وكذلك لفظ التدابري، وهي تشمل اإلجراءات املسلحة أو النزاع املسلح إىل جانب ان 
، حيث استخدم يف اال العام ومن  واسعا يشمل عدة مفاهيممفهوما مصطلح احلرب أصبح 

ب النجوم أو احلرب على األمثلة يف هذا اال عرب عنه الساسة ليشريوا إىل احلرب الباردة أو حر 
  .)68(الفساد مما يدعوا إىل القول أنه أصبح مصطلحا سياسيا أكثر منه قانونيا

  :سنتناول أنواع النزاعات املسلحة من خالل الفروع األتيةعليه و 

  النزاعات المسلحة الدولية: الفرع األول

اعات املسلحة الدولية يصنف الفقه الدويل النزاعات املسلحة إىل صنفني مها على التوايل النز 
سنتناول من خالل هذا الفرع الصنف األول من هذه النزاعات وفق سلحة غري الدولية و والنزاعات امل

  .العناصر اآلتية 

  النزاعات المسلحة الدولية تعريف:  أوال

هي استخدام القوة املسلحة من قبل طرفني متحاربني على األقل والبد أن يكون أحدمها جيش 
وقف (، وتتوقف ألسباب ميدانية  هذين الطرفني وتبدأ عادة بإعالن أحد قع خارج حدودنظامي، وت

  .)69(االستسالم أو باتفاق صلحب، وتنتهي إما  )اهلدنة(أو إسرتاتيجية ) القتال

  النزاعات المسلحة الدولية أطراف - 1

، 1899عام حددت كل من اتفاقية الهاي الثانية املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية ل
أطراف النزاع الدويل على  1949من اتفاقية جنيف األوىل لعام  13، واملادة  والربوتوكول امللحق ا

  :)70(أم

 .اجليوش النظامية التابعة ألحد األطراف املتحاربة  -  أ

                                                             
)

، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  لواقع، القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسلحة بني النظرية وا أمل يازجي ):1
  .109 ص ، 2004،  العدد االول،  20، الد  والقانونية

)
  .102 ، ص نفسهاملرجع ): 2

)
70

  .1949األوىل لعام  جنيف من االتفاقية 13املادة ) : 



 :جمموع املليشيات واملتطوعني إذا توفرت فيهم الشروط التالية  - ب

 .عناصره أن يكون على رأس اموعة شخص مسؤول عن  - 1

 .اموعة شارة مميزة ىأن يكون لد  - 2

 .محل السالح بصورة مفتوحة  - 3

 .التقيد أثناء العمليات القتالية بقواعد وأعراف احلرب  - 4

سكان األقاليم غري احملتلة واليت باقرتاب العدو حتمل السالح عفويا ملواجهة الغزو دون أن  -ج
، وشرط ان حترتم  ما جاء يف الفقرة السابقة يكون لديها مسبقا الوقت الكايف لتنظيم ذاا وفق

  .قوانني احلرب وأعرافها

أفراد القوات املسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم حلكومة أو سلطة ال تعرتف ا الدولة  - د
  .احلاجزة

مثل املدنيني  ، األشخاص الذين يرافقون القوات املسلحة دون أن يكونوا جزءا منها - هـ
  .أطقم الطائرات احلربية واملراسلني احلربينياملوجودين ضمن 

أفراد األطقم املالحية السفن والطائرات املدنية التابعة ألحد أطراف النزاع والذين ال  -و
  .يتمتعون حبماية أفضل مبوجب أحكام القانون الدويل

ام ، ما دام شخصا طبيعيا، ميكن أن يسأل أم وبالتايل فكل طرف من األطراف املذكورة أعاله
، سواء كانت جرائم  احملكمة اجلنائية الدولية إذا ما اقرتف إحدى اجلرائم الواردة ضمن اختصاصها

، وفق الشروط اليت وضعها النظام األساسي  حرب أو جرائم ضد االنسانية أو جرمية إبادة
  .)71(للمحكمة

  أنواع النزاعات المسلحة الدولية - 2

ولكل من هذه النزاعات  .زاعات مسلحة برية وجوية وحبريةتنقسم النزاعات املسلحة الدولية بني ن
 حيث تعترب أرض وأجواء ومياه املتحاربني جماال ال يسمح به القتال دون  انطاقه اجلغرايف اخلاص ،

  .تلك التابعة لدول حمايدة سواء كان هذا احلياد دائما او مؤقتا

                                                             
)

دة الدكتوراه يف القانون ، كلية جرائم احلرب يف القانون الدويل احلديث ، رسالة لنيل شها،  حممد ابراهيم حسن خرفوش): 1
  .137 ، ص 2011احلقوق ، جامعة الزقازيق ، مصر ، 



  

 النزاعات المسلحة البرية  - أ

عدائية فيها على اليابسة بني قوى متحاربة من جيوش نظامية هي نزاعات تدور العمليات ال
  .وغريها من املتحاربني

 النزاعات المسلحة البحرية -ب

، متارس  هي نزاعات مسلحة تدور بني قوات مسلحة حبرية تابعة جليوش نظامية أو غري نظامية
ة سفن وطائرات ، بواسط ضائه اخلارجيفالعمليات العدائية فيها على سطح املاء وحتته ويف 

  .حربية

  النزاعات المسلحة الجوية - ج

احلرب اجلوية باختصار هي تلك احلرب اليت تقع عملياا العسكرية يف اجلو وتشمل 
االستكشاف أو التدمري الذي تقوم الطائرات العسكرية به ضد العدو ، ومل يكن هناك تنظيم 

ما عدى بعض االستثناءات منها على في 1914ول وية قبل بداية احلرب العاملية األللحرب اجل
من الئحة  25وهو ما نصت عليه املادة ، ) حظر ضرب املدن املفتوحة بالقنابل (سبيل املثال 

  )72(.1907الهاي للحرب الربية لعام 

  المسلحة القواعد القانونية التي تحكم النزاعات: ثانيا

ساسي وأركان اجلرائم وقواعدها اإلجرامية حتتاج احملكمة اجلنائية الدولية باإلضافة إىل قانوا األ
وقواعد االثبات اخلاصة ا، إىل تطبيق قواعد القانون الدويل العام وخاصة القانون الدويل اإلنساين 
وقانون النزاعات املسلحة من أجل حتديد زمن وقوع الفعل خاصة بالنسبة جلرائم احلرب، كما 

ضها من غموض فيها يتعلق بالنزاعات املسلحة كل ما يعرت تفسري  حتتاج هذه القواعد من أجل 
  :)73(الدولية، ويف هذا اإلطار ميكن أن نذكر بعض من هذه القواعد

                                                             

)
72

منتصر سعيد محودة ، احلماية الدولية ألعضاء اهليئة الطبية أثناء النزاعات املسلحة ، الطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي، : )
   . 25 - 21، ص  2013االسكندرية ، 

)
،  )توسيع نطاق القانون الدويل االنساين(اجلنائية الدولية والنزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية احملكمة ،  أمل يازجي ):2

   . 145، ص  2004منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر ، جامعة دمشق ، 



اتفاقيات جنيف حول حول حتسني أحوال املرضى واجلرحى خالل العمليات  - 1
 .1929 و 1906 و 1864العسكرية لعام 

 .1880دليل اكسفورد للحرب الربية لعام  - 2

 .1899 وأعراف احلرب الربية لعام اتفاقية الهاي لقوانني - 3

 .1907اتفاقية الهاي الرابعة حول قوانني وأعراف احلرب الربية لعام - 4

 .1907اتفاقية الهاي اخلامسة املتعلقة حبقوق وواجبات الدول احملايدة لعام  - 5

 .1907اتفاقية الهاي الثالثة واملتعلقة ببداية النزاع لعام  - 6

 .1929 اتفاقية جنيف حول أسرى احلرب لعام - 7

 .1999و 1954اتفاقية الهاي حلماية األعيان الثقافية لعام  - 8

البكرتيولوجية أو السامة  حول منع تطوير صنع وختزين األسلحة 1972اتفاقية عام  - 9
 .وحول حتطيمها

حول منع استخدام تقنية تعديل البيئة لغابات عسكرية أو ألي  1976اتفاقية عام  - 10
 .غابات أو ألي غابات معادية

 .حول منع جتنيد ومتويل املرتزقة 1989ة عام اتفاقي - 11

 .1995بروتوكول فيينا املتعلق باألسلحة الليزرية املعمية لعام  - 12

 .29/7/1899اتفاقية الهاي حول احلرب البحرية، تاريخ  - 13

حول حقوق وواجبات الدول احملايدة يف  1907اتفاقية الهاي الثالثة عشر لعام  - 14
 .احلرب البحرية

 .1909بقانون احلرب البحرية لعام  اعالن لندن املتعلق - 15

 .1918دليل اكسفورد للحرب البحرية لعام  - 16

 .1928اتفاقية هافانا حول احلياد البحري لعام  - 17

 .1930قواعد حرب الغواصات املنصوص عليها يف اتفاقية لندن لعام  - 18

 .1994دليل سان رميو حول النزاعات املسلحة يف البحار لعام  - 19

منع اطالق القذائف واملتفجرات من املناطيد وغريها  حول 1899اعالن الهاي لعام  - 20
 .من الوسائل اجلديدة

 .حول منع اطالق القذائف واملناطيد 1929اعالن الهاي لعام  - 21



 1922ديسمرب (القواعد اليت أقرا جلنة القانونيني يف الهاي يف الفرتة الواقعة بني  - 22

 )74(.جلويةحول املراسالت يف زمن النزاعات املسلحة ا) 1923فرياير 

  المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب في زمن النزاعات المسلحة الدولية: ثالثا

، على - نظام روما-من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )ب(و ) أ( 2\8نصت املادة 
  .جرمية 26) ب( 2مثان جرائم، وفقرة ) أ( 8/2، حيث عددت املادة  هذه اجلرائم

 1949، على التوايل من اتفاقية جنيف األربعة لعام 148، 130، 51، 50املواد وبالعودة إىل 

امللحق باتفاقيات جنيف  1977األول لعام  االضايف من الربوتوكول 85و 4فقرة  11 تنيدا، وامل
من  )أ( 8/2 املادة، اليت نصت على االنتهاكات اليت اعتربت مبثابة جسيمة، نرى أن 1949لعام 

   .1949جاء يف اتفاقيات جنيف لعام  كررت ما  ، قدنظام روما

 11ما جاء يف املادة  هي األخرى قد جاءت لتكررمن نظام روما كذلك  )ب( 8/2 املادةأما 

أو ذلك (من انتهاكات، وتزيد عليها انتهاكات أخرى كان قانون النزعات املسلحة  85واملادة 
من نظام  8من املادة  )7)(ب( 2 الفقرة ، مثل ما جاء يف قد حرمها) املعروف باسم قانون الهاي

،  ، واليت تعترب امللقى على عاتق األطراف املتحاربة ، ولتغفل ذكر واحدة من أهم جرائم احلربروما 
  .أال وهي إعادة أسرى احلرب أو املدنيني إىل أوطام دون أي تأخري ال مربر له

النزاعات املسلحة الدولية واملعتربة مبثابة جرائم وبالتايل ميكننا القول أن االنتهاكات الواقعة يف زمن 
، نساين مقارنة مع النظام األساسيعامة يف نصوص القانون الدويل اإل حرب هي أوسع بصورة

  .وسنتعرض هلا باملزيد من التفصيل الحقا 

  النزاع المسلح غير الدولي: الفرع الثاني

سلحة غري الدولية وتأثريها السليب على على الرغم من اتفاق الفقهاء على خطورة النزاعات امل
جامع مانع تعريف ، إال أم مل يتفقوا على  ديدها للسلم واألمن الدوليني وإمكانيةاستقرار الدول 

، فالغموض هلذا االصطالح وارتباطه باخللفية السياسية لكل فقيه أدى إىل تعدد األساليب املتبعة  هلا
  .للوصول إىل تعريف واضح وحمدد هلا

                                                             

 
)

  .140 ، صاملرجع السابق ،  حممد ابراهيم حسن خرفوش): 1



وهو يف صدد تعليقه على حماولة جلنة  Pintoومن بني التعريفات اليت جاءت يف هذا الصدد للفقيه 
لوضع تعريف للنزاع املسلح الداخلي، إىل اعتبار هذا األخري يتصرف إىل كل نزاع  1962اخلرباء لعام 

ع، وأن يستويل  أن يكون ضروريا مدة النزا ري، ومن غ يتميز بطابع مجاعي واحد وأدىن من التنظيم
     .املتمردون على جزء من اإلقليم 

كل كفاح مسلح ينشب داخل حدود دولة ما يسعى إىل  « :بأنه فيعرفهأما الدكتور حممد بنونة  
 وعليه ميكن القول أن .»االستيالء على السلطة يف الدولة أو إنشاء دولة جديدة عن طريق االنفصال

ه الدكتور صالح كما عرف  .نة احمللية يف البعدين الزماين واملكاينالنزاع الداخلي قد جتاوز مرحلة الفت
 متضادان نيطرف بنيتلك العمليات العدائية اليت جتري يف إطار دولة واحدة  « :الدين عامر بأنه

إىل السالح داخل الدولة بغرض الوصول إىل السلطة فيها أو عندما تقوم حفنة من املواطنني يلجأن 
الدولية  موقف اللجنةذلك ، جند إىل جانب  ؛)75(»سالح ضد احلكومة الشرعيةيف الدولة حبمل ال

يف  1977الثاين لسنة االضايف بأنه هو الذي حتكمه أحكام الربوتوكول  تهللصليب األمحر الذي عرف
  :والذي يشرتط بتوافر شروط معينة حىت يعد النزاع املسلح غري الدويل وهياملادة األوىل منه 

الداخلية مثل الشغب  والتوتراتعنف يتجاوز يف شدته االضطرابات حد أدىن من ال  -  أ
 .وأعمال العنف العرضية

حد أدىن من التنظيم العسكري مبعىن وجود قيادة مسؤولة وقادرة على احرتام  -ب
 .قانون احلرب

حد أدىن من السيطرة على األراضي مبعىن القيام بعمليات عسكرية متواصلة  -ج
للجنة الدولية للصليب األمحر من التمييز بني النزاعات املسلحة غري ومنسقة وطبقا ملوقف ا

ذات الطابع الدويل والنزاعات املسلحة الدولية السابق عرضه فقد قررت أن النزاع يف 
 :البوسنة واهلرسك وحتكمه القواعد اآلتية

 .1949رتكة من اتفاقيات جنيف لعام املش 3املادة  - 1

                                                             
)

  .ومايليها 1025 ص،  املرجع السابق،  صالح الدين عامر ):1



 1949تفاقيات جنيف األربعة لعام امللحق با 1977م لعا الثاينالربوتوكول اإلضايف  - 2

 .)76(لذلك يعترب نزاعا مسلحا غري دويل ،

، مثل  وتتضمن القواعد املذكورة أعاله ما جيب مراعاته خالل النزاعات املسلحة غري الدولية
دنيني أو ، وعدم اهلجوم على السكان امل ، واحرتام ومحاية األفراد اخلدمات الطبية املعاملة اإلنسانية

، وتوفري العالج الطيب للجرحى  ، وعدم القتل والنهب أو أخذ الرهائن جتويعهم أو ترحيلهم قسريا
واملرضى، وعدم التميز خبصوص احلماية استنادا إىل اللون أو الدين أو اجلنس أو اللغة أو األراء 

  .إخل...، وضرورة محاية االعيان الثقافية السياسية

عددت فقد  جلنائية الدولية وجرائم احلرب أثناء النزاعات املسلحة غري الدوليةكمة ااحملأما خبصوص 
تعترب مبثابة  ، االنتهاكات اليت)و –ه  -د  –ج \2(من نظام روما األساسي يف فقرا ) 8(املادة 

) ج) (2(، حيث عددت الفقرة  جرائم حرب فيما إذا ارتكبت يف زمن النزاعات املسلحة غري الدولية

   .جرمية 12) هـ) (2(، والفقرة  جرائمأربع 

حبيث مت استبعاد حاالت ) ج) (2(فقد حددت النطاق املوضوعي للفقرة ) د) (2(أما الفقرة 
الداخلية مثل أعمال الشغب وأعمال العنف املنفردة أو املتقطعة وغريها من  والتوتراتاالضطرابات 

الثاين الذي  ضايفاإل كان بالربوتوكول  الذيقص ، لتقوم بذلك بسد الن عمال ذات الطبيعة املماثلةاأل
مل ينص على االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القتال كما هو احلال عليه يف النزاعات املسلحة 

 خرج للنزاعات املسلحة غري الدولية وإمنا أمل يعط تعريف ) 8(يف مادته  رومام اغري أن نظ ،)77(الدولية

  .اعاتجمموعة من األفعال من نطاق هذه النز 

ونظام  1977الثاين لعام  ضايفاإل مفهوم النزاع املسلح غري الدويل يف كل من الربوتوكول وبشأن 
 روما نالحظ أن ما ذهب إليه املستشار القانوين يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

ورد يف الربوتوكول الثاين  أن مفهوم هذه النزاعات أوسع منه يف النظام األساسي مما "هرمان فون هيبل"
  :أمر صحيح حيث عدد أوجه االختالف بني النصني وبينها يف النقاط اآلتية

                                                             
)

 ، مصر ، دار الكتب القانونية دخل األمم املتحدة يف النزاعات املسلحة غري ذات طابع الدويلت،  زيدان مسعد عبد الرمحان ):1

  . 48 ، ص 2008، 
)

  .145 ، ص املرجع السابق،  حممد ابراهيم حسن خرشوف ):2



يسري الربوتوكول اإلضايف الثاين فقط يف حالة ما إذا كانت القوات املسلحة للدولة أحد  - 1
أو جمموعات  ، ويكون الطرف اآلخر أو األطراف األخرى قوات مسلحة منشقة أطراف النزاع

حة منظمة ويف هذه احلالة يطبق نظام روما ليس فقط على هذه النزاعات ولكن بالنسبة للنزاعات مسل
 .بني هذه اموعات املسلحة

يتطلب الربوتوكول اإلضايف الثاين أن تكون اجلماعات املسلحة املنشقة أو اجلماعات املسلحة  - 2
 .ألساسي لروما ذلك، وال يتطلب النظام ا املنظمة متحكمة يف جزء من أراضي الدولة

وأن تقوم  ، ضايف الثاين أن تكون اجلماعات املسلحة حتت قيادة مسؤولةيتطلب الربوتوكول اإل - 3
، إال أن  والربوتوكولني اإلضافيني 1949اردة يف اتفاقيات جنيف لعام بتنفيذ القواعد القانونية الو 

ل األمد واستخلص هذا الشرط من النزاع املسلح طويبنظام روما ال يشرتط هذه الشروط وإمنا يكتفي 
بشأن قضية ) سابقا(ستئناف الصادر من احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا االحكم 
 .)78(تاديتش

ما حيد من ) د) (ج) (2(تنص على أنه ال يوجد يف الفقرة  من نظام روما 3\8وأخريا فإن املادة 
على النظام والقانون يف الدولة أو يف إعادما إىل  بكل الطرق املشروعة احلفاظمسؤولية احلكومة يف 

من  2\3هذه الفقرة تستند إىل املادة ، ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسالمة أراضيها 
دراجها ملواجهة خماوف الدول اليت مل توافق على إ، وقد مت  1977الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 

ري على النزاعات املسلحة غري الدولية خوفا بأن يؤدي ذلك إىل التدخل يف  القواعد اليت تسنيتضم
الشؤون الداخلية للدولة أو أن حيد من إمكانياا يف التصدي كما جيب لبعض القضايا مثل 

  .)79(االضطرابات الداخلية اليت قد حتدث يف نطاق حدودها الوطنية

  

  

  

  

                                                             
)

، منشورات  )حتدي احلصانة -احملكمة اجلنائية الدولية(األساسي ويف تعريف جرائم احلرب يف نظام روما  ، هرمان فون هيبل ):1
  .250 ، ص 2002،  اللجنة الدولية للصليب األمحر وجامعة دمشق

)
  .146 ، ص ، املرجع السابق حممد ابراهيم حسن خرفوش ):2



  حةمبادئ قانون النزاعات المسل: المبحث الثاني 

أوجز حمتوى من مواد ة من املبادئ هي أيسر استيعابا و يقوم قانون النزاعات املسلحة على محل
بينما مبادئ أخرى ، ميكن ترد بعض املبادئ صراحة يف النصوص املذكورة ، و  االتفاقيات والربوتوكولني

لعرف من نعلم ما لر من مبادئ كرسها العرف الدويل و ضمنية تستخرج من سياق النص أو نوع آخ
لقد اجتهد فقهاء القانون الدويل ، و  النزاعات املسلحةدور يف ترسيخ القاعدة القانونية وخاصة قانون 

تصنيفا يفرق " بيكتيه"األستاذ من بينهم اقرتح رواد هذا القانون اإلنساين يف توضيح بعض املبادئ و 
و املبادئ  اخلاصة . وق اإلنسان قانون حقبادئ املشرتكة بني قانون جنيف و األساسية وامل بني املباد

  .)80(بضحايا احلروب

وعليه سنتناول املبادئ األساسية يف املطلب األول أما املطلب الثاين سنخصصه للمبادئ املشرتكة 
بني قانون حقوق اإلنسان و قانون النزاعات املسلحة ، أما املطلب الثالث سنعاجل من خالله املبادئ 

  .ليات العسكرية اخلاصة بالضحايا إدارة العم

  المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني :المطلب األول 

ميكن القول بأن هذا القانون يقوم على ثالثة يت يستند إليها أي نظام قانوين و املبادئ األساسية ال
يها  اليت نتطرق إلبية ومبدأ املعاملة اإلنسانية و مبدأ الضرورة احلر مبدأ الفروسية و : بادئ أساسية هيم

  :كاآليت وفق الفروع اآلتية

  مبدأ الفروسية : الفرع األول 

، Knightوقد ظهر هذا املبدأ يف العصور الوسطى ،و هو يوصل صفة النيل يف املقاتل والفارس 
أو مهامجة املمتلكات اخلاصة  Prisonerأو أسري  Woundedاليت متنعه من اإلتيان على جريح 

 Private individu alwho do niet terkeيف العمليات القتالية  لألشخاص املدنيني غري املشاركني

part in the fighting  وهو ما يستلزم ). العسكري فالشر (وقد أطلق على مبدأ الفروسية فكرة
، وحترمي استعمال السالح ،الذي ال يتفق استعماله مع الشرف ، أو القيام  احرتام العهد املقطوع

كما أن احلرب طبقا ملفهوم الشرف العسكري هي كفاح شريف ال جيب ،   بعمل من أعمال اخليانة
ويف ظل هذه الفكرة ازدهرت مبادئ  أن يلجأ احملاربون فيها إىل عمل أو إجراء يتناىف مع الشرف ،

                                                             
)

  .27 ، ص املرجع السابقعامر الزمايل ،  ):1



اإلنسانية يف احلروب واليت من بينها عدم التعرض لغري املقاتلني من السكان املدنيني سكان دولة 
  .)81(العدو

واعد الفروسية و تقاليدها كانت مقصورة على القتال بني الفرسان املسيحيني وحدهم، وال غري أن ق
  . )82(، على حني أن املسلمني كانوا يطبقوا يف قتاهلم مع املسيحيني حيرتموا يف قتاهلم مع املسلمني

نها طرف يف فإن ختلى ع). املعاملة باملثل(كما أن مبادئ الفروسية كانت حتكمها قاعدة املساواة 
، يكون للطرف  القتال اقتضى ذلك ختلي الطرف اآلخر عنها ، فلو أساء معاملة أسري أحد األطراف

  . )83(ألسري الذي يقع يف متناول يدهلساءة  اإلاآلخر حق يف 

وبالقياس فإن إساءة معاملة املدنيني ألحد األطراف يعطي احلق للطرف اآلخر يف إساءة معاملة 
، وقد أباح إعالن الثورة Meprisals، وهذا ما يعين إباحة األعمال االنتقامية   طرفاملدنيني هلذا ال

الفرنسية األعمال االنتقامية فقط ضد الضباط األعداء ومل يبحها ضد عامة اجلنود الذين اخنرطوا يف 
ا يف ، غري أن الوجه املضيء لقواعد الفروسية ميكن يف أنه كان سبب األعمال العدائية بسبب الثورة

، ويف  ، وهي مبادئ عرفية النشأة ، وجتنيب غري املقاتلني شرورها حماولة التلطيف من ويالت احلرب
،  ، املرضى وبذل العناية الواجبة هلم من األطراف املتحاربة اجلرحى مبواساةظلها منت القواعد اخلاصة 

هم بسوء أثناء النزاعات وكذلك عدم التعرض بصفة عامة لغري املقاتلني من سكان دولة العدو ومن
  .املسلحة

  

  

                                                             
)

  .176ص  امساعيل عبد الرمحن ، املرجع السابق ، ):1
)

  .37 ص املرجع السابق ، ،دوب احممد  ):2

 The courts of vhivalryكل من فرنسا و إجنلرتا حماكم عرفت مبحاكم الفروسية يف   ولضمان تطبيق قواعد الفروسية ،نشأة 

   . Ordar of knighthoodoتعىن مبحاكمة اخلارجني على قواعد الفروسية 

  .176رجع السابق ، ص امساعيل عبد الرمحن ، امل: أنظر 
)

، دليل التطبيق على الصعيد الوطين ، إعداد خنبة من ولية للقانون اإلنساين الدويل إمساعيل عبد الرمحن ، األسس األ ):3
  . 200 ص ، 2002 ، القاهرة ،صدر عن بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر ، املتخصصني اخلرباء ، الطبعة الثالثة

عندما قتل فرس هذا  )قلب األسد(وه امللك ريتشارد د أن القائد صالح الدين األيويب امتنع عن قتل عقد ذكر بعض املؤرخنيو 
   .األخري وسقط منه ، بل أرسل أحد أتباعه ومعه فرس جديد ليمتطيه ريتشارد

  .37ص املرجع السابق ، ،حممد جمدوب : أنظر



  الضرورة الحربية : الفرع الثاني 

يقوم القانون الدويل اإلنساين على أساس املوازنة بني متطلبات الضرورة العسكرية واالعتبارات 
، فالضرورة العسكرية تتطلب استخدام القوة العسكرية بالقدر الالزم لتحقيق التفوق  اإلنسانية

تتطلب االعتبارات اإلنسانية أن يتم هذا النصر العسكري بأقل اخلسائر يف األرواح  العسكري ، بينما
، يدور يف إطار فكرة قوامها أن استعمال أساليب العنف والقسوة  فمبدأ الضرورة. )84(األموال

، وعليه سنتناول موقف الفقه الدويل من هذا املبدأ على  واخلداع يف احلرب تتفق عند حد قهر العدو
  :حو اآليت الن

  الفقه الدولي المؤيد لمبدأ الضرورة الحربية: أوال 

ذهب هذا االجتاه الفقهي إىل اعتبار مبدأ الضرورة احلربية يف حقيقة األمر ، مبدأ مسلم به من 
 االجتاهالنظم الداخلية ، بل أن جانب من هذا  استقر يف مبادئ القانون الدويل العام ، على غرار ما 

وهي إذا كانت ال تؤدي إىل اإلعفاء من ، ن احلقوق املقررة يف العالقات الدولية يسلم ا كحق م
  . )85(املسؤولية الدولية متاما حينما ترتكب مبوجبها الدولة فعال غري مشروع تلحق الضرر بدولة أخرى

يت تقرر وعليه اعتبار أنصار هذا االجتاه الضرورة احلربية إحدى املبادئ األساسية للقانون الدويل ، ال
 عنها بسبب احلاجات امللحة للعمليات العسكرية ، نتجتعدم مسؤولية الدولة عن األضرار اليت 

فدائما ما يهدف هذا املبدأ إىل محاية  فالضرورة احلربية طبقا ملبادئهم يمن وتسود على كل قانون ،
ره القانون الدويل ، حجة أملانيا يف احتالهلا وتلك كانت  حق الدولة يف البقاء وهذا ما يبيحه و يقّ

  . )86(لبعض الدول األوربية أثناء احلرب العاملية الثانية

إرادته على كافة  يفرضويربر أنصار هذا االجتاه وجهة نظرهم بأن بلوغ النصر العسكري 
، ومهما كانت اخلسائر البشرية االقتصادية ، فالدولة يف حالة النزاع املسلح ال  االعتبارات اإلنسانية

                                                             
)

 ،ركز القومي لإلصدارات القانونيةامل ، الطبعة األوىل ويل اإلنساين ،محاية البيئة يف ضوء أحكام القانون الد هشام بشرى ، ):1
  . 85 ص ، 2011 ،القاهرة 

)
 ص ،2011 ،اجلزائر  ،دار اهلدى دون طبعة ،  ية يف ضوء قواعد القانون الدويل العام ،لأحكام املسؤولية الدو  زازة خلضر ، ):2

516.  
)

 رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون الدويل العام لية يف القانون الدويل العام ،حالة الضرورة و املسؤو  موسى جابر موسى ، ):3

  .77 ص ، 2012جامعة القاهرة ،  ، ، كلية احلقوق



 ،اقتصادية من ذلك النزاعسياسية و لتحقيق مكاسب  مقدمة أهدافهااالعتبارات اإلنسانية يف  تضع
خاصة أن الدول العظمى عادة ما تلجأ إىل تربير انتهاكاا لقواعد القانون الدويل اإلنساين على و 

وله ألن أساس أا غري مقصودة أو غري متعمدة أو إا ارتكبت يف ظروف قاهرة ، وهذا ال ميكن قب
قانون املنازعات املسلحة ال يدعو ا إىل استعمال سالح معني ضد هدف عسكري معني ، بل عادة 
ما يدعوا إىل حتقيق التوازن بني مبدأ الضرورة احلربية من جهة وبني اآلالم اليت ال مربر هلا طبقا ملفهوم 

  . )87(التناسب من جهة أخرى

 Droit des"حق الضرورة"ـيصنف هذا املبدأ ب  وهو JEAN LOCAوقد أوضح الفقيه جون لوكا 

necessite  ويربر مبوجبها كل التصرفات اليت تأتيها الدولة حني ال يكون مبقدورها مواجهة ما حييط
ا من أخطار حمدقة ،فتقدم على أفعال تنتهك ا مصاحل غريها من الدول للمحافظة على بقائها 

   .بقاء مصاحلها احليويةو 

فريى أنه يوجد حق الضرورة عندما يوجد  JOSEPH KOHLERوزيف كوهلر أما األستاذ ج
ويف نفس . حقان أحدمها أعلى من اآلخر، وطبقا لتدرج املصاحل ، تعطي األولوية للمصاحلة األعلى

مقرر جلنة القانون الدويل حينما أشار إليها يف تقريره املقدم إىل جلنة ) AGO(االجتاه ذهب األستاذ 
، واقناع اعضاء اللجنة بإدراجها ضمن مشروع مسؤولية الدول ، 1986 العام عام القانون الدويل

  .)88(أن ذلك كان نسبيا ومشروطا بعدة شروطإال حلالة الضرورة ، ) AGO(وبالرغم من تأييد 

 الفقه الدولي المعارض لمبدأ الضرورة الحربية: ثانيا 

قانون النزاعات غري مقبول يف إطار  بدأبأن هذا املذهب الرأي املعارض للضرورة احلربية ، 
والتعرض للخطر يف احلرب ال يربره اخلروج على قانون  حالة استثنائيةألن احلرب كلها  املسلحة،

، ألن يف تفادي اخلطر العسكري منفعة وختلصا من اهلزمية ورغبة يف احلصول على  النزاعات املسلحة
جل النصر العسكري مبدأ غري أل املنفعة أو من من أج النزاعات املسلحة النصر، وخمالفة قانون 

، وإذا مسح  ، ونظرية اخلطر العسكري تقتضي حتديد درجته غري أنه ال ميكن وضع معيار هلا مقبول
مبخالفة قانون النزاعات املسلحة تفاديا للخطر العسكري فإن ذبك سوف يبطل االلتزام بالقواعد 

                                                             
)

  .100 ص ، 1999اجلزائر ،  التوزيع ،دار القافلة للنشر والطباعة و دون طبعة ، ، مهيسى رضا ، املسؤولية الدولية  ):1
)

  .69 ص ، 1990، عمان  مطبعة التوفيق ،، سؤولية الدولية ، الطبعة األوىل غسان اجلندي ، امل ):2



وألن احلرب كلها أخطار فكل حمارب حيدد خطورا  ،سلحة العرفية  واالتفاقية لقانون النزاعات امل
  . )89(حسب معيار حيدده بنفسه

وعليه يذهب االجتاه بالقول أن الضرورة احلربية مبدأ خطري وغري قابل للتطبيق يف جمال العالقات 
ا من الدول ألا تسمح للدولة باالعتداء على غريه الدولية وال مكان هلا يف القانون الدويل اإلنساين ،

، فاإلقرار ا خماطرة ال ميكن حتمل نتائجها كما أن اإلقرار بالضرورة احلربية يسمح للدولة املتذرعة 
بالضرورة باستخدام القوة العسكرية طبقا ملا تقتضيه الضرورة وأن مقدار تلك القوة مرتبط مبا تراه 

  . الدولة ضروريا بغية حتقيق أهداف حربية غري مشروعة

أشد املعارضني إلقرار حالة الضرورة احلربية حيث يعرب عن ) STEPHEN ROOT(الفقيه ويعترب 
أنه إذا سلمنا بوجود حالة الضرورة يف جمال احلروب فلن يكون هناك قانون دويل، ألن " ذلك بقوله 

شكل املبدأ ال ميكن تقييده بالقوانني املتعلقة باحلرب ، فيجب أن تتخلى عن مفهوم الضرورة احلربية ب
إن  «: وتدعم الدكتورة عائشة راتب هذا القول بقوهلا . اية لقواعد القانون الدويلائي أو نضع 

الدولة اليت تنتهج سياسة عدائية وتقوم بأعمال و تصرفات غري مشروعة ال ميكنها املطالبة باحلقوق 
رورة العسكرية ألن القانون املرتبطة ذه التصرفات أيا كانت هذه احلقوق ، كما ال ميكنها الدفع بالض

  . )90(»الدويل ال يعرتف بأي ضرورة تربر األعمال العدائية غري املشروعة

أن الدول حينما تلجأ إىل استخدام  « :وهذا أيضا ما ذهب إليه الدكتور صالح الدين عامر بقوله
املرتتبة على انتهاك مبدأ الضرورة احلربية ، ميكن القول إا دف إىل التهرب من املسؤولية الدولية 

كار أي قيمة قانونية هلا نويضيف األستاذ أن استبعاد الضرورة احلربية وا ،)91(»القانون الدويل اإلنساين
الضرورة احلربية أو مستلزمات احلرب ليست مربرا ملخالفة القانون ، ويتحتم أن ق وحب، فكما قيل 

  .ت الضرورة احلربية جتهلها  فاالعتبارات اإلنسانية كانت أقوى من اعتبارا

  

                                                             
)

  .79 ص موسى جابر موسى ، املرجع السابق ، ):1
)

ص  ،1969 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،، دون طبعة عائشة راتب ، بعض اجلوانب القانونية للنزاع العريب اإلسرائيلي  ):2
78.  

)
 ص ،1978يف األراضي احملتلة ، الة املصرية للقانون الدويل ، جملد  حلق يف التعليم والثقافة الوطنيةا ،صالح الدين عامر  ):3

124.  



  

  موقف قانون النزاعات المسلحة من الضرورة الحربية: ثالثا 

مما جتدر اإلشارة إليه أن مبدأ الضرورة العسكرية ، قد وردت اإلشارة إليه صراحة يف كثري من مواد 
بعة لعام من اتفاقية الهاي الرا ج\23االتفاقيات سارية املفعول يف أوقات النزاع املسلح و منها املادة

 تدمريخيطر على الدولة القيام بأي نشاط يكون من شأنه ضمن أشياء أخرى «  :على أنه 1907

، وكذلك »ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ، ما مل يكن التدمري أو االستيالء أمرا حتتمه ضرورات احلرب
ظر على دولة االحتالل أن حي « :من أنه 1949لعام من اتفاقية جنيف الرابعة  53 ما نصت عليه املادة

تدمر أي ممتلكات خاصة أو ثابتة أو منقولة تتعلق باألفراد أو اجلماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو 
   .»املنظمات االجتماعية أو التعاونية ، إال إذا كانت العمليات احلربية تقتضي حتما هذا التدمري

امللحق باتفاقيات جنيف  1977لعام  اإلضايف األول من الربوتوكول 54 فضال عما تقتضي به املادة
من إمكانية قيام الطرف احملارب على إقليمه مبهامجة أو تدمري أو تعطيال ألعيان واملواد اليت  خنشى عنها 

تقييد الضرورة  احلرب ضده، يتضح لبقاء السكان املدنيني خشية استيالء العدو عليها ، واالستفادة منها يف
احلالة األخرية يف كوا متارس يف حق الدفاع الشرعي على اإلقليم الوطين ضد الغزو أو العسكرية يف 

  .)92(االحتالل ، وأن الرتخيص ملمارستها مقرر للطرف املعتدى عليه دون املعتدي

ول عن حالة الضرورة احلربية ، جند إال أنه بالنظر ملا قررته اتفاقيات جنيف والربوتوكول االضايف األ
وضعت محاية للطرف املعتدي ومن مث إضفاء املشروعية على تصرفاته عري املشروعة ، فقد  أا قد

أجازت اتفاقيات جنيف للقادة العسكريني يف امليدان االستيالء على املباين واملخازن اخلاصة باملنشأة 
الضرورة الطبية اخلاضعة لقوانني احلرب لعالج املرضى واجلرحى ومرضى القوات املسلحة إذا اقتضت 

  .)93(احلربية ذلك

كما أجازت اتفاقيات جنيف لدولة االحتالل تدمري املتعلقات الثابتة واملنقولة اخلاصة باألفراد أو 
حكومة الدولة احملتلة ، وكذلك استيالء دولة االحتالل على مواد غذائية أو إمدادات وأدوات طبية مما 

                                                             
)

من االتفاقية الرابعة جلنيف لعام  53؛ املادة  1907ج من اإلتفاقية الرابعة الهاي لعام \23املادة  : راجع يف ذلك): 1
  . 1977األول لعام من الربوتوكول االضايف  54، املادة 1949

)
  : .82، ص  املرجع السابق ، ...جابر موسى ، حالة الضرورة موسى   ):2



وأفراد اإلدارة التابعة هلا إذ اقتضت الضرورة  هو موجود باألراضي احملتلة حلاجات قوات االحتالل
  . )94(احلربية ذلك

وأجازت لدولة االحتالل أيضا أن تستويل على املستشفيات لعالج اجلرحى ومرضى قوات 
بل جتاوزت اتفاقيات جنيف أكثر من ذلك حيث . )95(االحتالل إذا اقتضت الضرورة احلربية ذلك

املدنيني على اخلدمة بالقوة العسكرية املسلحة التابعة هلا ، أباحت لقوات االحتالل إكراه األفراد 
وحرمام من حقهم يف أن حياكموا بصورة قانونية وغري متحيزة وفقا للتعليمات الواردة ذه االتفاقية 

  .)96(وأخذ الرهائن وتدمري واغتصاب املمتلكات إذا اقتضت الضرورة احلربية ذلك

  مبدأ اإلنسانية : الفرع الثالث 

القتال طاملا أن استعمال هذه األساليب ال يف  الوحشيةدأ إىل جتنب أعمال القسوة و هذا املب يدعو
، فقتل اجلرحى أو األسرى، أو االعتداء على النساء دي إىل حتقيق هدف احلرب، وهو إحراز النصريؤ 

  .)97(، تعد أعماال غري إنسانية وخترج عن أهداف احلربينيدنإساءة معاملة املو  واألطفال

وقد بدأت النزعة اإلنسانية تظهر مع بداية عصر التنوير ، ومتثلت يف شكل من أشكال العدالة 
ذي منظور عقالين ، يرفض اعتبار األآلم قدرا من أقدار البشرية واحلل املبسط الذي يقتضي بأن كل 

، وهذه  إنسان مسؤول عن الشر الذي يعاين منه العامل غري مقبول ،فالبشر متساوون يف احلقوق
احلقوق اليت وجدت لتضمنها الدول إمنا هي حقوق ال متس ، واملهم هو تأمني أكرب قدر ممكن من 
السعادة ألكرب عدد من الناس ، وحقيقة األمر أن املفاهيم اإلنسانية الداعية إىل اخلري وجتنب الشر  

                                                             
)

إذا « :الغرقى بالقوات املسلحة  يف البحار على أنهاقيات جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى و من اتف 28تنص املادة  ):1
در االستطاعة ، وتبقى هذه األماكن العتداء عليها بقعدم اربية فيجب احرتام أماكن املرضى و وقع قتال على ظهر باخرة ح

كانت هذه يف حاجة إليها للجرحى لكن جيوز حتويلها عن األغراض املخصصة هلا طاملا  ومهماا خاضعة لقوانني احلرب ، و 
   .»......حتت سلطته املرضى على أنه ميكن للقائد الذي تقع و 
)

  . 1949لعام من االتفاقية الرابعة جلنيف  53املادة ): 2
)

  .1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  54املادة  ):3
)

  .27ص  حممد جمدوب ، مرجع سابق ، ):4



ة يف جوهرها للتعديل أو كامنة داخل اإلنسان ذاته منذ بداية اخلليقة ، وهي مفاهيم واحدة غري قابل
  . )98(التغري

وهذه . )99(ومن هنا وجد الرأي الذي يقضي بأن مبدأ اإلنسانية يرجع إىل فكرة القانون الطبيعي
احلقيقة تقابل حبقيقة أخرى مفادها أن اإلنسان منذ الوجود وهو يف صراع مع أخيه اإلنسان ، فهو 

، حمب لالستيالء على ما لدى الغري والسيطرة عليه،  جمبور على األنانية و التطلع إىل ما عند اآلخرين
وقد ظل هذا الصراع مالزما لإلنسان يف كل صور اتمعات اليت مر ا ، ويف املسافة اليت تقع بني 
طريف هاتني احلقيقتني املتباعدتني ، يعمل مبدأ اإلنسانية للتلطيف منها واحلد من أثارها ، وتقليل 

  . اصة البشرية منهااخلسائر بقدر اإلمكان خ

ورمبا قادتنا هذه النزعة اإلنسانية إىل القول برفض احلرب من أساسها كوسيلة حلل النزاعات الدولية 
،  1948مم املتحدة لسنة ، وإن كان هدا قد جاء نصا يف مواثيق دولية كثرية آخرها ميثاق األ

   .)100(أو استخدامهاوالذي جاء صرحيا يف التعبري عن جترمي التهديد باستعمال القوة 

زالت قائمة على الساحة الدولية ، وضحاياها   ورغم هذا التجرمي فإن الواقع يبني لنا أن احلرب ما
كثريون وبناء عل ذلك فإننا نؤثر دراسة النزاعات املسلحة وما ينتج عنها من أثار كحالة 

ومبجرد أن تصبح احلرب  ،  Situation de droit، وليس كحالة قانونية  Situation de faitواقعية
ا متتد إىل غري املقاتلني من  ً واقعا ملموسا وبغض النظر عن حترميها دوليا فالبد من أن هناك أثار

، وهؤالء جيب أن تشملهم قوانني تعىن  السكان املدنيني واألسرى واجلرحى واملرضى للدول املتنازعة
  .من هذه اآلثار entitled protectionحبمايتهم 

النزعة اإلنسانية عامال ملطفا للحرب على مر التاريخ ، كما كانت دافعا لسن  وقد كانت
املعاهدات الدولية املتعلقة بتنظيم العمليات احلربية ، حبيث تكون أكثر انسانية ، كما متثل احلد األدىن 

                                                             
)

 ص، إمساعيل عبد الرمحن ، احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة دراسة حتليلية تأصيلية ، املرجع السابق  ):1
177 - 178.  

)
 ، ص 1989 القاهرة ، مح التطور يف القانون الدويل اإلنساين ، الطبعة األوىل ، دار النهضة ،حممد مصطفى يونس ، مال ):2

61.  
)

  .34 ص، املرجع السابق ، إمساعيل عبد الرمحن ، أسس األولية للقانون اإلنساين الدويل  ):3



اليت به على مر كل زمان ومكان ، وحتضى تلك النزعة اإلنسانية بالقبول من قبل الدول  تنطبقالذي 
  .)101(تكون طرفا يف االتفاقيات ، ألا تعرب عن العرض السائد لدى الشعوب

وهكذا فإن مبدأ اإلنسانية يعرب عن جوهر ومضمون القانون اإلنساين ، فاملعاملة اإلنسانية هي 
مسألة حس سليم وتوافر حسن النوايا للدول واألفراد ، وفقا لقانون النزاعات املسلحة فإن املعاملة 

سانية هي احلد األدىن من املتطلبات الالزمة حلياة مقبولة ، وميكن القول إن هذا القانون يقتصر اإلن
على حد أدىن من املتطلبات ، إذا القصد منه أن يتيح لألشخاص غري املشرتكني يف القتال وللسكان 

يقتصر على ختفيف  املدنيني أن يعيشوا ويبقوا على قيد احلياة على األقل ، كما أن العمل اإلنساين ال
املعانات ، بل أنه يسعى أيضا إىل الوقاية منها ومنعها ، لكن جيب أيضا السعي إىل حتقيق التكامل و 

أال وهو رفاه الكائن  التعاون يف جمال قانون النزاعات املسلحة ، ألن املقصد يكون مشرتكا عادة ،
 .)102(البشري

 ، الثالث السابق بياا تتكامل معا املبادئأن وكخالصة هلذا اجلزء من الدراسة ميكننا القول ب
  .وتشكل دائرة متكاملة دف إىل التلطيف من احلروب مع اإلقرار واقعيا بوجودها 

المبادئ العامة المشتركة بين قانون النزاعات المسلحة و قانون حقوق : المطلب الثاني 

  اإلنسان

قانون النزاعات املسلحة وقانون حقوق  تتفرع عن املبادئ األساسية مبادئ أخرى مشرتكة بني  
  :اإلنسان واليت سوف نتناوهلا وفق الفرعني اآلتيني 

  مبدأ صيانة الحرمات : الفرع األول 

، وكل ما ال ميكن فصله عن شخصيته وعليه وسالمته اجلسدية واملعنويةللفرد حق احرتام حياته 
  :وهي على النحو اآليت  عنهقية املنبثقة سنتطرق لشرح مبدأ صيانة احلرمات بواسطة املبادئ التطبي

  حصانة الذات البشرية :  أوال

دوا قادرين على و ليست احلرب مربرا لالعتداء على حياة من ال يشرتكون يف القتال أو الذين مل يع
ذلك ، ألن هذا املبدأ هو حجر الزاوية يف اتفاقيات جنيف إذ ال جيوز أن يقتل إال اجلندي القادر 
                                                             

)
  . 34 ص، ، املرجع السابق إمساعيل عبد الرمحن ، أسس األولية للقانون اإلنساين الدويل  ):1

)
  .64 ص سابق ،الرجع امل ، دةحممد فهاد الشالل ):2



الرمحة "حيت حددت  1977ه على أن يقتل ، وقد أكد الربتوكول اإلضايف األول عام على هو نفس
حيظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة ،أو ديد أو اخلصم بذلك « :بالصيغة التالية" الواجبة 

  . )103(»أو إدارة األعمال العدائية على هذا األساس

  منع التعذيب بشتى أنواعه : ثانيا 

التعذيب ، وخاصة اليت ميارس يف إطار التحقيق أو و انة دمارسات اليت تستوجب اإلمن بني امل
احلصول على معلومات فهذا أكثر خطورة ،إنه يصيب اإلنسان مبعانات خطرية تعترب انتهاكا صارخا 
لكرامة اإلنسان إذا يرغم على تصرفات أو إقرارات ضد إرادته ، ويتعني على الطرف الذي حيتجز 

دون إجبارهم على ذلك أو إعطاء  عدو أن يطلب منهم البيانات املتعلقة ويتهم فقط ،رعايا ال
   .)104(معلومات حتت اإلكراه

  احترام الشخصية القانونية :ثالثا 

مارسام ملوضمان  ضحايا احلرب ممن يقعون يف قبضة العدو حيتفظون بشخصيتهم القانونية ،
وقد ورد االعرتاف بالشخصية القانونية يف . التعاقدو حقوقهم املدنية مبا يف ذلك حق التقاضي 

 ينص 1949فظ واحد وارد يف اتفاقيات جنيف لعام حتاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، إال هناك 

كما ال . »احلدود اليت تتطلبها حالة األسر انتقاص احلقوق املدنية ضمن )105(أن باإلمكان « :على
  .ن جنسيته على حنو تعسفي جيوز مبوجب القانون حرمان أي شخص م

  احترام الشرف و الحقوق العائلية و المعتقد و التقاليد: رابعا 

بعض  أن  إن اإلنسان حساس بطبيعته وبشكل خاص يف جمال الشرف والكرامة والكربياء ، لدرجة
 ويشكل ديد اإلنسان يف أغلى مشاعره أكرب قيمهم األخالقية قبل احلياة ذاا ، وناألفراد يضع

قسوة ، وتلعب املعتقدات الدينية والفلسفية والسياسية دورا مؤثرا يف شخصية  هااألعمال جبنا وأشد
يف املادة  1977وقد أكد الربوتوكول اإلضايف األول لعام  الفرد منها فقد اكتماله ، داإلنسان وإذا جر 

  .على هذه املبادئ التطبيقية 75
                                                             

)
  .51 ص ، املرجع السابق جان بكتية ، ):1

)
 ، 2009التطبيق الدويل ملبادئ وقواعد القانون االنساين ، دون طبعة ، دار الكتاب احلديث ،ـ القاهرة ، جودت سرحان ،  ):2
  .82 ص

)
   .75، ص  املرجع السابق ة ،دفهاد الشالل ):3



  التي تتطلبها حالته حق اإلنسان في الحماية و الرعاية: خامسا 

تنفيذا هلذا املبدأ وبالرغم من إرساء هذا املبدأ أصال  1864عقدت اتفاقية جنيف األوىل لعام 
 باب أوىل على املدنيني ويف زمن السلم أيضا ، لكنه أصبح ساريا من للعسكريني يف وقت احلرب ،

اظ على الصحة والوقاية من وهو يف هذه احلالة األخرية ينطوي على جانب أكثر اجيابية وهو احلف
  .)106(األمراض

  لكل شخص تبادل األنباء مع أسرته و تلتقي طرود الغوث :سادسا 

ليس هناك ما يضعف الروح املعنوية لإلنسان أكثر من القلق على مصري أسرته وأقربائه ، وعندما 
ا بينهم، وال ينبغي تفصل النزاعات املسلحة أفراد العائلة عن بعضهم يتوجب متكينهم من املراسلة فيم

األسر إىل قطع هذه الروابط األسرية ، ولقد كان ذلك هو السبب الذي من أو أن يؤدي االعتقال 
، وذلك )107(أجله أنشأت اللجنة الدولية للصليب األمحر والوكالة املركزية للبحث عن املفقودين 

حبق األسرة يف معرفة  1977ام استنادا التفاقيات جنيف ، واعرتف الربوتوكول اإلضايف األول لع
و  32 املادتني وفق للبحث عن املفقودين واملتوفني مصري أفرادها كما وردت فيه جمموعة من التدابري

قد وضح ف 1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977أما الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام ،  34
  .ن بينها التواصل مع عائلتهم م حتت االعتقال ونحقوق األشخاص الذي يكون 5من خالل املادة 

   الملكية الفردية محمية: سابعا 

إن امللكية ال تنفصل عن احلياة وهذا يعين أنه ال جيوز االستيالء على ممتلكات الشخص 
واغتصاب ملكيته دون مربر قانوين، حىت يف حالة األسر فباستثناء األسلحة املعدة للقتال اليت 

  .)108(خري بأمتعته واألجهزة الواقية إن وجدت تسحب من األسري فيحتفظ هذا األ

  األمن و عدم التمييز  آمبد: الفرع الثاني 

 اللذانإىل جانب مبدأ صيانة احلرمات هناك مبدأين آخرين مها مبدأ عدم التميز ومبدأ األمن 

  :ا كاآليت متناوهلنمن املبادئ املشرتكة لقانون النزاعات املسلحة وحقوق اإلنسان ،و  يعدان

                                                             
)

  .52 ص، ية ، املرجع السابق تجان بك ):1
)

  .203خالد مصطفى فهمي ، املرجع السابق ، ص  ):2
)

  .77، ص  املرجع السابق ة ،دفهاد الشالل ):3



  م التمييزدمبدأ ع:  أوال

يقصد به بأن يعامل األشخاص دون أي متييز يقوم على أساس العنصر أو اجلنس أو اللغة أو اجلنسية أو 
    .الطبقة االجتماعية أو الثروة أو اآلراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو أي معاير مشاة

وخاصة يف  1977روتوكويل وأدخلت صيغ تقوم على هذا األساس يف الكثري من أحكام ب
من الربوتوكول الثاين ، إن هذا املبدأ  02من الربوتوكول األول واملادة  75و  10الديباجة واملادتني 

ال ميكن تطبيقه بصورة مطلقة ، ففي إطار قانون النزاعات املسلحة ، يعترب التمييز القائم على درجة 
يه جيب أن تعامل مثال النساء مبراعاة جنسهن ، املعاناة أو الضعف الطبيعي متييزا مشروعا ، وعل

جمموعة من التدابري اليت متنح محاية خاصة للنساء و  1977ويضم الربوتوكولني اإلضافيني لعام 
  )109( .األطفال

  مبدأ األمن: ثانيا 

  :يتميز مبدأ األمن مبجموعة من اخلصائص نتناوهلا كاآليت

 مبدأ حظر العقاب الجماعي  )1

ى احلرب أو غريهم من األشخاص ر العقاب اجلماعي ألسالنزاعات املسلحة قانون حيظر كما 
من  87املادة  وفق نصي أفعال ارتكبتها األفراد أثناء النزاع املسلح أوذلك خبصوص  الذين حيميهم ،

 4 من الربوتوكول اإلضايف األول ، واملادة 75من االتفاقية الرابعة ، واملادة  33االتفاقية الثالثة واملادة 

  .لربوتوكول اإلضايف الثاين من ا

 حظر األعمال االنتقامية )2

من  3\33نظرا ألن األعمال االنتقامية تصيب أشخاصا ال ذنب هلم ، ولذلك نصت املادة  
 :)110(ر األعمال االنتقامية ضدظى أن حتعل 1949االتفاقية الرابعة جلنيف لعام 

 .املدنية األعياناألشخاص املدنيني و  - أ

                                                             
)

 رنا أمحد حجازي ، القانون الدويل اإلنساين ودوره يف محاية ضحايا النزاعات املسلحة ، الطبعة األوىل ، دار املنهل اللبناين ،): 1

  .41، ص  2009بريوت ، 
)

  .79 جودت سرحان ، املرجع السابق ، ص ):2



 .ربأسرى احل -ب

  .اجلرحى واملرضى والغرقى  –ج 

 .األشخاص الذين يتمتعون حبماية خاصة   - د 

 .عنها حلياة السكان املدنيني  ال غىناألشياء اليت  -ه 

 .البيئة الطبيعية - و 

املنصوص عليها يف قانون النزاعات  القضائيةو لكل  إنسان حق االنتفاع بالضمانات القانونية وأنه 
شخص إال أي ال جيوز اام و واعتقاله تعسفيا ،  الفرد عدم جواز القبض عليينها املسلحةونذكر من ب

حمكمة مشكلة طبقا للقانون ، وال يطبق قانون العقوبات بأثر  عنبناءا على حكم قانوين صادر 
  .رجعي واملتهم بريء حىت تثبت إدانته ، وحق الدفاع عن نفسه وطلب الشهود

 على قيد الحياة مبدأ حظر األمر بعدم إبقاء أحد )3

ال جيوز األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة ، واملتمثل يف عدم احملافظة على حياة أي إنسان من 
العدو ، حىت لو كان غري قادر على القتال ، أو أظهر بطريقة ال تدع جماال للشك نيته يف االستسالم 

الربوتوكول اإلضايف األول لعام  من 40، أو رفض منحه األمان إذا طلب ذلك ، لذلك تنص املادة 
حيظر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة، أو ديد اخلصم بذلك ، أو إدارة «  :على أنه 1977

  .»األعمال العدائية على هذا األساس 

  المبادئ الخاصة بالضحايا و قواعد القتال: المطلب الثالث 

م قوعد القتال املنصوص عليها يف قانون الهاي سنتناول بالدراسة التحليل لبعض املبادئ اليت حتك
 إىل جانب بعض املبادئ اليت تقدم احلماية لضحايا النزاعات املسلحة املستخلصة من قانون جنيف ،

  .وذلك من خالل الفروع اآلتية 

  الحماية  الحياد و آمبد: الفرع األول  

نزاع جبملة من املبادئ منها مبدأي تقتضي مسألة محاية الضحايا وأساليب القتال أن يلتزم طريف ال
  :احلياد واحلماية وهو ما يتم التطرق إليهما فيما يلي

  



  

  مبدأ الحياد : أوال 

ال تشكل  اليت ساعدات اإلنسانيةباملمبدأ احلياد و الذي نستطيع التعبري عنه  وأول هذه املبادئ ه
 .)111(بأي حال من األحوال تدخال يف النزاع

ىل جتسد فكرة اإلنسانية سامية تتجاوز كثريا إحكامها اخلاصة حبماية اجلرحى إن اتفاقية جنيف األو 
، وهذه الفكرة وهي تقدم العون إىل اخلصوم هو عمل قانوين يف مجيع األحوال وال يشكل فقط عمال 

لعام  األوىل من اتفاقية جنيف 3\27عدائيا أو إخالال باحلياد وهي منصوص عليها يف املادة 
نزاع الطرف األول يف الحمايدة أن تقدمها إىل  ةباملساعدات اليت تستطيع مجعية يف دول املتعلقة 1949

  .، فاالتفاقية تنص أنه ال جيوز بأي من األحوال اعتبار هذه املساعدة تدخال يف النزاع

 )112( :ونتعرض فيما يلي للمبادئ التطبيقية 

إن  يف مقابل احلصانة املمنوحة هلم، على أفراد اخلدمات الطبية أن ميتنعوا عن أي عمل عدائي - أ
احلصانة املمنوحة املؤسسات و أفراد اخلدمات الطبية العسكرية واهلالل والصليب األمحر تعين أن مجيع 

 .األفراد  أنة ميتنعوا عن أي تدخل مباشرا أو غري مباشر يف العمليات العدائية 

ف على هذا النحو مراعاة ملصاحل صر التفإم ملزمون ب" محايدين"ونظرا ألن العدو يعتربهم  - ب 
ومن حق  "األعمال الضارة بالعدو"بوا ارتكاب ما تسميه االتفاقية العليا للجرحى ، و عليهم أن يتجن

هؤالء األفراد أن يتسلحوا ، ولكن رد حفظ النظام وللدفاع عن أنفسهم وحلماية اجلرحى من أعمال 
 .  الغدر 

 .بسبب ما قدمه من عناية للجرحى و املرضىال يضايق أي شخص أو يدان  - ج 

وهو يقدم  1949لعام  األوىل من اتفاقية جنيف 3\18هذا املبدأ مياثل تقريبا نص املادة  - د 
حال حامسا للمشكالت األليمة اليت برزت أثناء احلرب العاملية الثانية وبعدها مباشرة ، فهناك رجال 

أو يف مجعية اهلالل أو الصليب األمحر لدولة االحتالل  ية ،ونساء قتلوا ألم عملوا يف اخلدمات الطب
 .، وتتعارض هذه اإلجراءات مع روح االتفاقيات و مبدأ احلياد 

                                                             
)

   . 59ص  ، املرجع السابقن  بكتية ، و ج ):1
)

   . 121ص  ، املرجع السابق،  منتصر سعيد محودة ):2



من الربوتوكول  18/1و  16/1، من خالل املادتني 1977تأكد هذا املفهوم صراحة عام  -ه 
  )113( .1949اإلضايف األول امللحق التفاقيات جنيف لعام 

  دأ الحمايةمب: ثانيا 

  .  على الدولة أن تكفل احلماية الوطنية و الدولية لألشخاص الواقعني حتت سلطتها

  :)114( واملبادئ التطبيقية هلذا املبدأ هي

بعها هذه تاألسري ليس حتت سلطة القوات اليت أسرته ، لكنه حتت سلطة الدولة اليت ت -أ 
 .القوات

اص الذين تتحفظ عليهم ، وعن رعايتهم ، وهي الدولة املعادية مسؤولة عن أحوال األشخ -ب 
 .مسؤولة يف األراضي اليت حتتلها عن حفظ النظام و عن اخلدمات العامة 

جيب أن يؤمن لضحايا النزاع مصدر دويل للحماية طاملا يفقدون مصدر احلماية الطبيعي إن  - ج 
فيجدر ذكر أن مصدر احلماية املبدأين األولني ليسا حباجة إىل تفسري أما بالنسبة للمبدأ الثالث 

الطبيعي هو الدولة احلالية ويف املقام الثاين ، اللجنة الدولية للصليب األمحر اليت تتوىل الرقابة احملايدة 
 .لتنفيذ اتفاقيات جنيف 

وحيق لألسرى واحملتجزين من املدنيني أن يقدموا شكواهم إىل أجهزة الرقابة اليت خيول  -د 
كرات و التحدث إىل األسرى دون رقيب وإذا مل يستطيع الضحايا لسبب أو زيارة املعس منذوبوها

آلخر أن يستفيدوا من نشاط الدولة احلامية ، فعلى الدولة اآلسرة أن تلجأ إىل خدمات جهة بديلة 
 .مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر 

  مبدأ التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين: الفرع الثاني 

املدنية واألهداف العسكرية حجر األساس ألحكام الربوتوكولني  األعيانأ التميز بني يعترب مبد
من  48، فقد نصت املادة  1949جنيف لعام  اتامللحقني التفاقي 1977اإلضافيني لعام 

                                                             
)

ق ال جيوز بأي حال من األحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتف «:  16/1املادة نص  ):1
  .»مع شرف املهنة الطبية بغض النظر عن الشخص املستفيد من هذا النشاط 

  .»ال ينبغي التعرض ألي شخص أو حماكمته أو إدانته أو معاقبته بسبب األعمال اإلنسانية «:  18/1املادة 
)

   . 61ص  ، املرجع السابقن  بكتية ، و ج ):2



تعمل أطراف النزاع على التمييز بني السكان املدنني واملقاتلني  «: هاألول على أن ضايفاإل الربوتوكول
األعيان املدنية واألهداف العسكرية ، ومن مث توجيه عملياا ضد األهداف العسكرية دون وبني 
  .»غريها 

هو اهلدف الذي بطبيعته ، وبالنسبة ملوقعه    Objectif  Militairesيقصد باهلدف العسكريو 
تيالء وعرضه أو استخدامه يساعد يف العمل العسكري والذي حيقق تدمريه كليا أو جزئيا ، أو االس

  .من الربوتوكول اإلضايف األول  5املادة  وفق ما تنص عليهعليه أو حتييده ميزة عسكرية 

 واهلجوم القتاليةومن الثابت أن األهداف العسكرية فقط هي اليت ميكن أن تكون هدفا للعمليات 

اطات اآلخر ، وحىت عند مهامجة هذه األهداف جيب اختاذ كافة االحتيالنزاع من قبل طرف  عليها
الالزمة بواسطة كل طرف عند إعداد و تنفيذ اهلجوم عليها ، إذا كان من شأن ذلك اإلضرار 

  .)115(باألعيان املدنية

مقاتلني واألهداف (فقاعدة التمييز تعين متييز األشخاص واألموال املسامهة يف العمليات القتالية 
املدنيني واألعيان (يف العمليات القتالية  عن األشخاص واألموال املدنية غري املسامهة مباشرة) العسكرية

حبيث يتم قصر اهلجمات القتالية على الفئة األوىل ) املدنية مبا فيها البيئة الطبيعية احمليطة مبيدان القتال
، فهي متثل غاية احلرب ، أما اآلخرون فإن من حقهم أال يزج م يف األعمال العدائية  دون غريها وحدها

   .)116(ملقابل حق االشرتاك فيهامثلما ليس هلم با

وقد برزت قاعدة التميز قبل تدوين قواعد قانون النزاعات املسلحة ، وميكن العثور على بدايتها يف 
بعض قوانني وتشريعات احلضارات القدمية كاحلضارة اهلندية ، حيث جاء يف قانون مانوا الشهري أن 

ذا ما تناوله يف التطور التارخيي لقانون احملارب الشريف ال يقتل شخصا مساملا غري حمارب وه
  .املنازعات يف العصر القدمي 

وتتمثل هذه القاعدة العرفية أساس قوانني احلرب وأعرافها ، ويف صياغتها بوضوح وإدراجها يف 
ونالحظ فئة  )دولية أو غري دولية (معاهدة دولية تأكيدا ألمهيتها أيا كانت ظروف النزاعات املسلحة 

                                                             
)

  .91 ص ،، املرجع السابق جودت سرحان ): 1
)

  . 1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977لعام  الربوتوكول اإلضايف األول 5دة املا ):2



قاتلني وغري املقاتلني  امل، والقوات املسلحة نفسها تتكون من )117(هي أمشل من املدنيني" تلنيغري املقا"
  .)118(كأفراد اخلدمات الطبية والشؤون الدينية

  مبدأ المسؤولية و التناسب: الفرع الثالث 

  سنعاجل من خالل هذا الفرع املبدأين اآلتيني

  مبدأ المسؤولية: أوال 

هذا وتؤكذ  نتهاك أطراف النزاع لقواعد القانون الدويل اإلنساين ،يطبق هذا املبدأ يف حال ا
الحكام بأن اإلخالل والتنكر  1977والربوتوكول اإلضايف األول لعام  1949اتفاقيات جنيف لعام 

وخصوصا فيما يتعلق  حبماية ضحايا احلرب يرتتب عنه مسؤولية قانونية  النزاعات املسلحةقانون 
  .جراء انتهاك هذه األحكام نية جنائية لألفراد املدنيدولية للدولة ومسؤولي

ائم اخلطرية ألول مرة تعدادا للجر  1949لعام  األربعاإلنسانية الدولية الدولية  تضمنت االتفاقيات
اليت التزمت الدول املوقعة بسن تشريع ملعاقبتها ، كما أا أوجبت على هذه " االنتهاكات اجلسيمة"

 .ة أخرى من جرائم القانون الدويل ومل يرد ذكرها يف هذا التعدادالدول ، معاقبة أي جرمي

 األوىلمن االتفاقية  51 و 51واجلرائم اخلطرية هذه ثالثة عشر جرمية ورد النص عليها يف املادتني 

 االتفاقيةمن  147من االتفاقية الثالثة واملادة  130املادة من االتفاقية الثانية و  51 و 44و املادتني 

  .)119(وسنتعرض هلذه اجلرائم مبزيد من التفصيل والتحليل الحقا بعة ،الرا

  مبدأ التناسب: ثانيا   

التناسب ما بني الضرر الذي يلحق باخلصم واملزايا العسكرية املمكن  مراعاةيقصد مببدأ التناسب 
إقامة  العسكرية ، ويسعى مبدأ التناسب إىل العملياتحتقيقها نتيجة الستخدام القوة أثناء سري 

الضرورة احلربية ، فتتمثل األوىل فيما متليه مقتضيات اإلنسانية و : تني متعارضتني مها التوازن بني مصلح

                                                             

)
117

  .82هشام بشر ، نفس املرجع السابق ، ص  : )
)

عامر الزمايل : وكذلك .135، ص  ، املرجع السابق التفرقة بني املقاتلني وغري املقاتلني، صالح الدين عامر : راجع كل من): 2
 ، الدولية للصليب األمحر 3موقع اللجنة ، ويل اإلنساين ، حول بعض سري العمليات احلربية ، اإلسالم والقانون الد

   Hhp://www.icrc.org/web/arb/siteata0.nsf/ht;/52yg80 :متاح على املوقع اإللكرتوين . 15/06/2004
)

  . 83حممد فهاد الشاللدة ، املرجع السابق ، ص   ):3



االنسانية حينما ال تكون هناك حقوق أو حمظورات مطلقة ، بينما تتمثل الثانية  فيما متليه اعتبارات 
  .)120(الضرورة العسكرية

الذي يتوقع منه أن يرتتب عليه فقد حياة املدنيني ، أو  ومبقتضى هذا املبدأ احملظور شن اهلجوم
يتجاوز بكثري األهداف العسكرية املباشرة والفعلية اليت سيتم  والذي تدمري لألعيان املدنية أو لكليهما

  .)121(حتقيقها

النامجة عن  موسة واملباشرةامللق التوازن بني املزايا العسكرية وعلى أية حال ، فالتناسب هو حتقي
ان املدنية اح العمليات العسكرية وبني اآلثار الضارة احملتمل حصوهلا يف صفوف املدنيني ، واألعيجن

، يشري مبدأ التناسب يف تطوره احلديث إىل ضرورة من جراء هذه العمليات، وبعبارة أكثر حتديدا
 صفوف املدنينيه من خسارة يف املوازنة يف اهلجوم املتوقع أو املراد شنه ضد اخلصم بني ما قد يسبب

  . )122(واألعيان املدنية أو يف االثنني معا ، وبني املزايا العسكرية املباشرة أو املتوقعة من وراء اهلجوم

ويتميز مبدأ التناسب باملرونة وعدم اجلمود ، إذ أنه يقوم على األخذ بعني االعتبار كافة 
قرار العسكري ، مبعىن أن متخذ القرار االعتبارات والظروف الشخصية واملادية املتوفرة حلظة اختاذ ال

دية احمليطة به حلظة اختاذه اباهلجوم ، يعترب متجاوز لقاعدة التناسب ، يف ظل الظروف الشخصية وامل
القرار ، فاحلكم على املهاجم الذي ترتب على مهامجته ملصادر النريان إحداث خسائر عرضية يف 

واملادية احمليطة ومدى خطورة الوضع العسكري ومدى  ظروفه النفسية هصفوف املدنيني يأخذ باعتبار 
أمهية امليزة العسكرية املتحققة قياسيا باألضرار اليت حلقت باملدنيني ، بالقول بأن عمله هذا قد جتاوز 

  .)123(قاعدة التناسب أم مل يتجاوزها

بدأ ، لى هذا املع 1907وقد نصت الئحة الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية لعام 
،  )124(»ليس للمتحاربني حق مطلق يف اختيار وسائل إحلاق الضرر بالعدو « :حيث نصت على أنه

امللحقني باالتفاقيات جنيف األربعة لتعزيز  1977كما جاءت أحكام الربوتوكولني اإلضافيني لعام 

                                                             
)

  .7 ص، مرجع سابق  ، املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين محر ،اللجنة الدولية للصليب األ ):1
)

  .82 ص، مرجع سابق ، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين ، أمحد أبو الوفا   ):2
)

  .76 ص مرجع سابق ، ، احلماية الدولية للبيئة يف النزاعات املسلحة ،محد عبد الونيس أ  ):3
)

 ص سابق ،الرجع املمدى فعالية القواعد الدولية اإلنسانية يف محاية البيئة أثناء النزاعات املسلحة ، ،  يحسني علي الدريد ):4
134.  

)
  . 1907من الئحة الهاي لعام  22املادة   ):5



 ال ضرورة هلا كفالة واالحرتام مبدأ التناسب يف مجيع عمليات العسكرية منعا ملعانات املدنيني اليت
تعترب : واخلاص باملنازعات املسلحة الدولية على أنه  1977فأكد الربتوكول اإلضايف األول لعام 

   :)125(األنواع التالية من بني هجمات أخرى مبثابة هجمات عشوائية

اهلجوم قصفا بالقنابل ، أيا كانت الطرق والوسائل ، الذي يعاجل عددا من األهداف  –  ) أ
حة تباعد ومتيز بني بعضها عن بعض اآلخر والواقعة يف مدينة أو بلدة أو قرية أو العسكرية الواض

 .منطقة أخرى تضم تركزا من املدنيني أو أعيان املدنية على أا هدف عسكري واضح 

احلاق هم أو تدنيني أو إصاباملاهلجوم الذي ميكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة يف أرواح  –  ) ب
، أو أن حيدث خلطا من هذه اخلسائر واألضرار ، يفرط يف جتاوز ما ينتظر أن  ةضرر باألعيان املدنيال

نساين، تكريسا يسفر عنه ذلك اهلجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشر ويفرض القانون الدويل اإل
لى األطراف املتحاربة اختاذ االحتياطات الالزمة لتفادي إحلاق الضرر بالسكان عملبدأ التناسب 

واألعيان املدنية وذلك باإلمتناع عن القيام بأي هجوم يتوقع منه أن يسبب خسائر بشرية يف املدنيني 
صفوف املدنيني أو أضرارا بأعيان املدينة ، أو أن تنتج عن هذا اهلجوم خسائر وأضرار ال يتناسب مع 

عسكري ،  ميزة عسكرية املراد حتقيقها ،وبالتايل جيب إلغاء أو إيقاف أي هجوم يتضح أن هدفه غري
أو أن اهلدف يتمتع حبماية خاصة مبوجب أحكام احلماية اليت توفرها قواعد القانون الدويل اإلنساين 

  .)126(لألعيان املدنية واملمتلكات الثقافية

ويعترب اهلجوم العشوائي من نوع املشار إليه أعاله جرمية حرب ، و كذلك الشأن بالنسبة إىل 
قوة خطرة باملعىن الوارد يف الربوتوكول األول ، وهي جرائم  هجوم على منشآت اليت حتتوي على

تقتضي مالحقة و حماكمة مرتكبيها يف دخول دوهلم أو خارجها ، وهذا ما أكدت عليه يف نص 
  .1977من الربوتوكول األول لعام ).127(52املادة 

                                                             
)

  .1977من الربوتوكول اإلضايف لعام  51/5املادة   ):1
)

الل يف القانون اية املمتلكات الثقافية يف فرتة النزاع املسلح واالحت، أحكام مح حممد سامح عمرو  :ملزيد من املعلومات أنظر  ):2
  . 269 -122 ص املرجع السابق ،اجلزء األول ،  ،آفاق وحتديات ، الدويل اإلنساين 

)
ال يكون األعيان  -1 «:على أنه 1977اقيات جنيف لعام من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتف 52 تنص املادة ):3

األعيان املدنية هي كافة األعيان اليت ليست أهدافا عسكرية وفقا ملا حدثته الفقرة الثانية حمال للهجوم أو هلجمات الردع ، و ة املدني
. 



عالقة قانون النزاعات المسلحة ببعض فروع القانون الدولي :  المبحث الثالث

  م وباللجنة الدولية للصليب األحمرالعا

قانون النزاعات املسلحة والقانون الدويل حلقوق االنسان والقانون الدويل  بني ما هي العالقة
  :، وهذا ما سنعاجله يف املطالب اآلتية ، وماهي عالقته باللجنة الدولية للصليب األمحر اجلنائي

  لقانون الدولي لحقوق اإلنسانعالقة قانون النزاعات المسلحة با :المطلب األول 

، كما  إن محاية اإلنسان من ويالت احلرب وشرورها هو الغاية العظمى لقانون النزاعات املسلحة
 أن محاية اإلنسان ذاته من بطش وتعسف السلطة هو الغاية العظمى للقانون الدويل حلقوق اإلنسان

،  يف أن اإلنسان هو حمور احلماية وحملها ، ومن هنا فإن نقطة التقاء األولوية بني القانونني تكمن
  . )128(كالمها مكرس لتحقيق هذه الغايةف

وإذا كانت جل القوانني الوضعية على مستوى األنظمة القانونية املختلفة تتخذ من اإلنسان دائما 
، ومن مث فجميعها تلتقي عند نقطة واحدة هلذا كان من املهم حتديد الفروق  هدفا للحماية وموضوعا

، وال ختتلف العالقة بني  نقاط االلتقاء اجلوهرية اليت حتدد لكل قانون جمال عمله ومسرح تواجدهو 
ا أوجه اتفاق وأوجه مهنيب، ف قانون النزاعات املسلحة وقانون الدويل حلقوق اإلنسان عن ذلك

  .اختالف تضفي االستقاللية على كل قانون مبا جيعله منفردا خبصائص متيزه عن اآلخر

  .ه سنعاجل هذه األوجه من خالل الفروع اآلتيةوعلي

  نشأة القانون الدولي لحقوق اإلنسانتعريف و : الفرع األول 

مبا أننا تعرضنا يف بداية دراستنا ملفهوم التطور التارخيي لقانون النزاعات املسلحة، لذلك سنكتفي 
  .يف هذا الفرع بتعريف ونشأة القانون الدويل حلقوق اإلنسان

                                                                                                                                                                                              

صر اهلجومات على األهداف العسكرية فحسب و تنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على ذلك اليت تسهم تتق -2
ي سواءا كان ذلك بطبيعتها أو مبوقعها أو بغايتها أو باستخدامها ، واليت حيقق تدمريها التام أو مسامهة فعالة يف العمل العسكر 

 =                              .اجلزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها يف ظروف سائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة 

ض مدنية مثل مكان عبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو إذا ثار الشك حول مكانة العينة ما تكرس عادة ألغرا -3= =  
  .»مدرسة إمنا تستخدم يف تقدمي مسامهة فعالة للعمل العسكري ، فإنه يفرتض أا  ال تستخدم كذلك 

)
  .41 ص رجع السابق ،امل،  حممد ادوب و طارق ادوب  ):1



  

  

  تعريف القانون الدولي لحقوق اإلنسان: أوال 

يقصد بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان بأنه جمموعة القواعد واملبادئ املنصوص عليها يف 
اإلعالنات واليت تؤمن حقوق وحريات األفراد والشعوب يف مواجهة الدولة أساسا، وهي حقوق 

  .)129(االنتهاكتها من االعتداء و م الدولة حبمايلصيقة باإلنسان وغري قابل للتنازل عنها، وتلتز 

تها ضبالعمومية والتجريد اليت إرت املتصفةومن منظور آخر يعرف بأن جمموعة القواعد القانونية 
اجلماعة الدولية وأصدرا يف صورة معاهدات وبروتوكوالت دولية ملزمة بقصد محاية حقوق اإلنسان 

سلطة احلاكمة أو تقصريها أو متثيل احلد األدىن احملكوم بوصفه إنسان وعضواً يف اتمع من عدوان ال
من احلماية اليت ال جيوز للدول األعضاء وفيها النزول عنه مطلقا أو التحلل من بعضها من غري 

  .)130(االستثناءات املقررة فيها

ومل تكتسب تلك احلقوق طابعها القانوين والدويل إال بعد إنشاء منظمة األمم املتحدة وصدور 
تميز قانون حقوق اإلنسان يعاملي حلقوق اإلنسان، وما تاله من اتفاقيات دولية وإقليمية، اإلعالن ال

متيزه عن القوانني الوطنية ألن مصدره هو االتفاقيات واملعاهدات الدولية وهي اليت حتدده وتضع  يةبذات
  .)131(له حدودها

وقه وحرياته سواء املدنية، إىل جانب أن هذه املنظومة تعمل على ضمان حق الفرد يف أن حترتم حق
 هأي مبعين آخر تكون معنية لضمان حقوق الفرد وحريات ؛الثقافيةاالجتماعية و  السياسية، االقتصادية،

لتلك احلقوق واحلريات وردت يف معظم دساتري الدول جند أن ، و  ضد أي تعسف لسلطات دولته
  .)132(رد بالدولة، وهو يضع قواعد حتكم عالقة الف على خمتلف األصعدة الوطنية

                                                             
)

دار املطبوعات اجلامعية ،  ، دون طبعة لدويل حلقوق اإلنسان ،، القانون الدويل اإلنساين و القانون ا ق زيانانغم إسح  ):1
  .21 ص ، 2009اإلسكندرية ، 

)
القانون الدويل حلقوق اإلنسان ضمن كتاب دراسات يف القانون الدويل ريخ القانون الدويل اإلنساين ، و حممد نور فرحات ، تا ):2

  . 75 ص ، املرجع السابقاإلنساين ، 
)

  .49 سابق ، صالرجع امل،  نغم إسحاق زيان  ):3
)

  .74 ص ،املرجع السابق  ، رنا أمحد حجازي ):4



  

  

  تطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان : ثانيا 

العهد : إن تطور حلقوق اإلنسان مدين لتصرحيات و نصوص خمتلفة صدرت يف أزمنة متعددة منها
العظيم الصادر عن ملك إجنلرتا يف القرن الثالث عشر ، ويف إعالن االستقالل األمريكي قرابة اية 

، وامليثاق 1789إلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن الصادر عام القرن الثامن عشر ، وا
الربيطاين وقانون اإلعالن القضائي وميثاق احلقوق ، وعدد كبري من االتفاقيات الدولية، بعد ذلك 

مث العهد وأوهلما  ، 1948جاء ميثاق األمم املتحدة وما تبعه من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
وثانيهما العهد اخلاص باحلقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية ، ق السياسية واملدنية اخلاص باحلقو 

   .مناهضة التعذيب وسواها، وما تالمها من وثائق خاصة باملرأة والطفل و  1966لعام 

وما ميكن استخالصه بالنسبة للنشأة التارخيية للقانونيني على حنو إن قانون املنازعات املسلحة 
ون الدويل حلقوق اإلنسان تطورمها تارخييا مث على حنو منفصل ، إال أنه من خالل املعاهدات والقان

يف  على وجه اخلصوصالصادرة حديثا تضم أحكاما تسري على كال اموعتني من القوانني ، تتمثل 
نظام روما اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري بشأن مشاركة األطفال يف النزاعات املسلحة ، و 

األساس للحكمة اجلنائية الدولية، فمع أن هذين الفرعني من فروع القانون الدويل العام ظال يتطوران 
، بدأ بعد احلرب العاملية الثانية يتقاربان بالتدريج ، حىت أصبحا اليوم  على حنو منفصل لزمن طويل

  .)133(السواء وهو محاية البشرمتداخلني يف بعض النواحي، مثة غرض واحد جيمع بني االني على 

  أوجه االتفاق بين القانونين : الفرع الثاني 

على غاية واحدة أال وهي تأمني  )قانون النزاعات املسلحة وقانون حقوق اإلنسان( يتفق القانونان
، وال شك أن القاسم املشرتك بني القانونيني ، هو صيانة  واحرتام خمتلف حقوق اإلنسان وحرياته

نسان كما أنه ال جيوز للمخاطبني ما التنازل عن أي احلقوق املمنوحة هلم ، فقد صدر وحرمة اإل
كرد فعل للهمجية احلديثة يف القرن العشرين ، أما قانون   1948القانون الدويل حلقوق اإلنسان عام 

                                                             
)

،  الربملان العريب، جملة  عالقته بالقانون الدويل حلقوق اإلنسانانون الدويل اإلنساين و طبيعته و ، ماهية الق حممد عزيز شكري ):1
  .51 ، ص 2005التسعون ، ديسمرب العدد السادس و 



من حلروب الدامية وما تالها انتيجة  1864النزاعات املسلحة فقد جاء نتيجة اتفاقيات جنيف عام 
، وإن  اتفاقيات دولية ، ويرمي كل من هذين القانونيني إىل محاية أرواح األفراد وصحتهم وكرامتهم

، ال غرابة إذا أن جوهر بعض القواعد متشاة ، إن مل يكن متطابقا ، رغم  يكن من زاويتني خمتلفتني
  .أن مة اختالفات كبرية يف صيانة هذه القواعد

من القوانني إىل محاية احلياة اإلنسانية ، وحظر التعذيب أو املعاملة دف كال اموعتني  كما
وكفالة احلقوق األساسية لألشخاص اخلاضعني إلجراءات قضائية جنائية ، كما تضم كل . القاسية 

ىل إجوانب من احلق يف الغذاء والصحة منها أحكاما تكفل محاية النساء واألطفال ، وأخرى تعاجل 
  .)134(ىخر حقوق أجانب 

، غري  املعنوية لإلنسان مهما كانت الظروفنونني يهتمان بالسالمة البدنية و ن كال من القاأجند و 
أنه حبكم طبيعة القانون الدويل للمنازعات املسلحة فإن هذا األخري يضم أحكاما أكثر حتديدا بكثري 

اليب القتال ورغم أسو من تلك الواردة يف معاهدات حقوق اإلنسان ، مثل األحكام املتصلة بوسائل 
  .)135(التمايز بينهما ، فهناك تكامل بني قانون حقوق اإلنسان وقانون النزاعات املسلحة

النزاع املسلح ، فال جيوز يف أي وقت من األوقات عدم التقيد  أثناء نكما أن القانونيني ينطبقا
 أبرمتها الدولة مبوجب الدولية اليتاللتزامات لنسان مبا يف ذلك واجب االمتثال بالتزامات حقوق اإل

. عدم التمييز يف املعاملة بسبب اجلنس أو العرق أو اللون أو الديانة أو القوميةالدويل وتفادي القانون 

  .ومن هنا تنطبق كثري من معايري حقوق اإلنسان األساسية أثناء فرتات النزاع املسلح 

  

  

  

  

                                                             
(1): 

 Ahmed laraba :la relation entre le droit humanitaire et le droit de l’homme , actes du premier 

collougue algérien sur le droit international humanitaire Alger le 20mai2001 , croissant rouge algérien 

(CCRA) comité international de la ,p65.66.  
)

 ،1979لية للصليب األمحر ، ديسمرب الة الدو  ، حقوق اإلنسانجنة الدولية للصليب األمحر و الل ديرتش يتش شندلر ، ):2
  .3 ص



قانون و الدولي لحقوق اإلنسان القانون ( أوجه االختالف بين القانونين: الفرع الثالث 

  )النزاعات المسلحة

  :تنبع أوجه االختالف بني القانونني من عدة نواحي منها 

  من الناحية الزمنية: أوال 

ينطبق األول يف زمن فبينما ،  خيتلف القانون الدويل حلقوق اإلنسان عن قانون النزاعات املسلحة
يعين بالفرد يف وقت السلم من جراء  - يف زمن السلموإن كان نشاطه يزداد  - السلم ويف زمن احلرب 

أساسية عامة التطبيق يف كل زمان ومكان مع  قواعدء على حقوقه األساسية حيث يتضمن االعتدا
زمن سريانه هو النزاعات  ويبدأ ؛)136(يف زمن احلرب و الطوارئ يعلق تطبيقهااستثناء بعض احلقوق 

ت االستثنائية أن قانون النزاعات املسلحة يطبق يف احلاال بينما ،املسلحة سوءا الدولية أو غري الدولية 
  .)137(النزاعات املسلحةمن حياة الشعوب وهي حالة احلرب و 

  من الناحية الشخصية: ثانيا 

ص عالقة الدولة برعايا دولة أخرى، خصوصا رعايا األعداء خينزاعات املسلحة بينما قانون ال
ليم فإن قانون الدويل حلقوق اإلنسان يشمل كل املقيمني فوق إق وخاصة النزاعات املسلحة الدولية ،

وخيص أكثر رعايا الدولة نفسها باعتبارهم يشكلون السود األعظم من ) أجانبمواطنني و (الدولة 
  .)138(سكاا

  من حيث المضمون :ثالثا 

أن  خيتلف مضمون قانون النزاعات املسلحة عن مضمون القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، يف
األول يعين بصفة أساسية حبماية الفرد واألعيان املدنية من جراء العمليات العدائية العسكرية ، على 
                                                             

)
من العهد الدويل  4/1تضع املادة الرابعة من العهدين الدوليني حق الرتخيص للدول بالتحلل من التزاماا حيث  تنص املادة  ):1

الطوارئ االستثنائية اليت دد حياة األمة ، و املعلن قيامها رمسيا ، جيوز للدول يف حاالت  « :للحقوق املدنية و السياسية على أنه
األطراف يف هذا العهد أن تتخذ يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع التدابري لاللتزامات األخرى  املرتتبة عليها مبقتضى هذا العهد 

تبة عليها مبقتضى القانون الدويل و عدم انطوائها على متيز يكون مربره ، شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املرت 
  .»الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي 

)
  .27 أمحد أبو الوفا ، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص ):2

)
  .62 السابق ، صخالد مصطفى فهمي ، املرجع  ):3



بصفة عامة من جراء االعتداء على حني قانون الدويل حلقوق اإلنسان يعىن بصفة أساسية بالفرد 
  .مواجهة السلطة  يفاألساسية  هحقوق

  من حيث آليات التنفيذ: رابعا 

أحكام قانون النزاعات املسلحة غري آليات  رقابةتتم إذ بة ، اقر لحيث آليات التنفيذ واخيتلف من 
، وما قد ينجم عنها من  دولية خاصة قصد محاية األشخاص املتضررين من العمليات العسكرية

اللجنة الدولية للصليب األمحر ، واليت تقوم بدور املراقب على : احتالل حريب ، وأهم هذه اآلليات 
نفيذ أحكام قانون النزاعات املسلحة ، كما تأخذ على عاتقها املهام ذات الصفة اإلنسانية، وإىل ت

جانبها هناك آليات خاصة تنفرد مبراقبة التطبيق كالدولة احلامية ،أو بالتحقيق لالنتهاكات اجلسيمة 
من  90ليه املادة احلقائق وهذا ما نصت ع ياللجنة الدولية لتقص للقانون الدويل اإلنساين عن طريق

  . 1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام 

نظامها حيز  )139(إضافة إىل القضاء اجلنائي الدويل املتمثل يف احملكمة اجلنائية الدولية بعد دخول
قانون إىل جانب آليات الوطنية فعلى الدول تقوم نفسها بتطبيق أحكام ال )140(2002النفاذ عام 

الدويل اإلنساين أثناء النزاعات املسلحة من خالل نشر أحكامها بني املقاتلني و القوات العسكرية 
 .)141(زيادة على ما تتضمنه التشريعات الوطنية من أحكام هذا القانون

 النزاعات المسلحة بالقانون الدولي الجنائيقانون عالقة  :المطلب الثاني 

 عالقة القانونني ، وذلك بالتطرق يف مفهوم وتطور القانون الدويل سنتعرض بالدراسة والتحليل إىل
اجلنائي يف الفرع األول أما بالنسبة ألوجه االلتقاء وأوجه االختالف بني قانون النزاعات املسلحة و 

  .القانون اجلنائي الدويل سيتم التطرق إليهما من خالل الفرعني الثاين والثالث

  ر القانون الجنائي الدوليو تطو  مفهوم :الفرع األول 

                                                             
)

  .40، ص مرمي ناصري ، املرجع السابق  ):1
)

  . 23 إمساعيل عبد الرمحن ، أسس األولية للقانون اإلنساين الدويل ، املرجع السابق، ص ):2
)

" اللجنة"قائق يشار إليها فيما بعد باسم تشكل جلنة دولية لتقصي احل «: 1من الربوتوكول اإلضايف األول فقرة  90املادة  ):3

  . »تتألف من مخسة عشر عضوا على درجة عالية من اخللق احلميد و املشهود هلم باحلياد 



، وما  تعترب النزاعات واحلروب اليت شهدها العامل يف القرن املاضي ، وما زال يشهدها حىت اليوم
األساسية ، من العوامل البارزة اليت  خطرية حلقوق اإلنسان وحرياتهنتج وينتج عنها من انتهاكات 

ف القانون الدويل منذ القدم حبيوية بعض دفعت بالبشرية للعمل على حماولة وضع حد هلا ، لقد اعرت 
خيول الدول املعنية حق إيقاع العقاب على مرتكبيها، رمبا كانت جرمية  عليها، أعترب االعتداء  املصاحل

 إبراميلتزمون مبوجبه يف  الدولكان هناك عرف سائد بني   ولقد. القرصنة من أقدم تلك اجلرائم 

  . )142(رتكب جرمية القرصنة يف أعايل البحاراصة ملنع ومعاقبة من ياخلاملعاهدات 

قد بذل اتمع الدويل جهودا كبرية ويف إطار حماولة التخفيف من اآلالم اليت أملت بالبشرية جراء ل
أول ظهور لفكرة احملكمة اجلنائية الدولية كان و . ارتكاب العديد من اجلرائم البشعة يف حق الشعوب

 باغ ، الذين قتلوا واغتصبوا املدنيني األبرياء يف اإلمرباطورية الرومانيةملعاقبة جنود بيرتنواق 1474عام 

، وجتددت الدعوة إلنشاء حمكمة جنائية دولية بعد انتهاء احلربيني العامليتني ، حيث مت تقدمي ما يزيد 
وثيقة على مدى القرن املنصرم ، نادت بوجوب إنشاء هيئة قضائية دولية مستقلة للنظر يف  350عن 

  .)143(ضايا اإلجرام الدويلق

  نشأة القضاء الجنائي الدولي: أوال 

مسألة إنشاء القانون الدويل اجلنائي ارتبطت ارتباطا وثيقا جبل القضايا اجلوهرية للعالقات إن 
الدولية املعاصرة أال وهي حفظ السلم واألمن الدوليني ، وردع أعمال العدوان ، ومنع االنتهاكات 

  .ريات األساسية وغريها من لقضايا اليت تعكر األجواء الدولية اليومالواسعة للحقوق واحل

ويف أعقاب احلرب العامية األوىل، نشأت عصبة األمم كتنظيم دويل ، عهد إليها وجوب صيانة 
السلم العاملي من خالل إلزام الدول باللجوء إىل الطرق السلمية لفض النزاعات بني الدول وتوقيع 

عتدية، حيث صدر قرار اجلمعية العامة لعصبة األمم باإلمجاع يف العقاب عل الدول امل
إن دول العصبة تتضامن فيما بينها وتؤكد عزمها على محاية  «: ما يليجاء فيه  24/11/1927

يف اإلطار . »، وال تقر احلرب العدوانية كوسيلة لفض املنازعات بل تعدها جرمية دولية السلم العاملي

                                                             
)

  .161 رنا أمحد حجازي ، املرجع السابق ، ص ):1
)

الة املصرية للقانون الدويل ، ، عبد الرحيم صدقي ، دراسة للمبادئ األصولية للقانون الدويل اجلنائي يف الفكر املعاصر  ):2
  .7 ص ، 1984،  40عدد 



يتوىل جملسها مشروع إنشاء حمكمة العدل الدولية  « :هن عهد العصبة على أنم 14ذاته نصت املادة 
  .»الدائمة و عرضه على الدول األعضاء

مت تقدمي مشروعني يدعو األول إىل تأسيس حمكمة عليا خاصة مبحاكمة األشخاص الذين  كما
تأسيس شعبة جنائية ويقضي الثاين ب يرتكبون جرائم دولية أو أعمال دد السلم واألمن الدوليني ،

خاصة تعمل ضمن نطاق حمكمة العدل الدولية الدائمة حملاكمة األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم 
دولية ، باء هذان املشروعان باإلخفاق نظرا للرأي السائد آنذاك بأن مشروع إنشاء حمكمة جنائية 

يف حني أن  ؛)144(واجب التطبيقدولية ال ميكن أن يتحقق ما مل يسبقه اتفاق بني الدول على قانون ال
القانون الدويل يفتقر إىل وجود قواعد قانونية جنائية واضحة املعامل ميكن االعتماد عليها يف التطبيق 

  .بدون خالف 

فبالرغم من أن اجلرمية الدولية قدمية قدم العالقات الدولية ، أال أن هذه الفكرة أصاا الضمور 
يت مل تعرتف للفرد بأي نصيب من الشخصية القانونية الدولية، فكان نتيجة لظهور نظرية الوضعية و ال

مفهوم اجلرمية الدولية آنذاك يتحدد باخلروقات اخلطرية لقواعد القانون الدويل اليت ترتكبها الدولة عند 
  .)145(انتهاكات السلم واألمن الدوليني

رت هذه الفكرة بعدة مإمنا و  ومل يتبني اتمع الدويل فكرة املعاقبة على جرائم احلرب بسهولة
، كما تعترب  1945واتفاق لندن لعام  1919حمطات كنقاط مميزة هلذا التطور مثل معاهدة فرساي 

اتفاقيات الهاي على وجه أخص بأا أوجدت النواة األساسية لفكرة اجلرمية الدولية من خالل 
على اجلزاءات مل تنص ى ، رغم ذلك اعتمدا قواعد حمددة حلقوق املدنيني واجلرحى واملرضى واألسر 

الواجب تطبيقها على اليت ختالف االلتزامات اليت ترتبط ا ، كما أبرمت يف هذا اال عدة اتفاقيات 
واليت قننت قواعد محاية األسرى واملرضى واجلرحى واملدنيني  1949من بينها اتفاقيات جنيف لعام 

  .)146(ة خمالفة أي حكم من أحكامها يعد جرمية حربأثناء احلرب ، واليت اعتربت مجيعها يف حال

مباشرة عن اجلرائم  السياسيني املسؤولنيمن املمكن حماسبة القادة العسكريني و  اليوم ولقد أصبح
الدولية اليت تقع ، فالدولة حينما تلجأ إىل العنف ال تصح مسألة الدولة ألا شخص معنوي ، وإمنا 
                                                             

)
  .164 ص رنا أمحد حجازي ، املرجع السابق ، ):1

)
  .25 إمساعيل عبد الرمحن ، األسس الدولية للقانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص ):2

)
  .166 رنا أمحد حجازي ، املرجع السابق ، ص ):3



حكام قانون الدويل للنزاعات املسلحة ، وهكذا مت ترسيخ مبدأ معاقبة األشخاص الذين انتهكوا أ
املسؤولية الشخصية عن ارتكاب اجلرائم الدولية ، وهو املبدأ الذي يقول جبواز حماكمة قادة القوات 
العسكرية يف حاالت معينة ، وحماسبتهم على الفظائع اليت يرتكبها جنودهم ، ففكرة إنشاء قضاء 

رمي احلرب فكرة حديثة مل تظهر هلا تطبيقات حديثة إال يف القرن العشرين يف دويل جنائي ملعاقبة جم
اية احلرب العاملية الثانية ، وذلك مع حماكمة جمرمي احلرب الذين اموا جبرائم حرب ، وجرائم ضد 

" مبسؤولية القادة"اإلنسانية ، وذلك بفضل حماكمات نورمربغ وطوكيو ، أصبح هناك ما يسمى 

عليها يف اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت امللحقة ا، وهو يلقى باملسؤولية اجلنائية على   املنصوص
كاهل كل قائد ما إن يعلم ، أو توافر يف األسباب ما جيعله يعلم أن اجلنود الذين حتت أمرته يرتكبون 

، ملنعهم من فظائع ، مت تقاعس عن اختاذ مجيع  التدابري املمكنة واليت ختول له لسلطته اختاذها 
  .)147(ارتكاا

 تعريف القانون الجنائي الدولي :ثانيا 

، ميكن تعريف القانون اجلنائي الدويل ، بأنه فرع من فروع القانون الدويل  بناءا على ما قدمناه
العام، وهو فرع حديث النشأة ، يهتم حبماية املصاحل األساسية للمجتمع الدويل ، فينظم التعاون بني 

 .ال حتقيق والقبض على األشخاص املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم ذات الطالع الدويلالدول يف جم

هو جمموعة القواعد القانونية املعرتف ا يف العالقات الدولية و اليت « :بأنه  وقد عرفه جرافن
 ختل بهالدويل ، وذلك باملعاقبة على األفعال اليت  األمن اجلماعينظام يكون الغرض منها محاية 

  .)148(»تداء عليه اع

هو جمموعة القواعد القانونية املعرتف ا من اموعة الدولية واليت « : بأنه أما غالسري فقد عرفه 
هدفها محاية النظام االجتماعي الدويل بالعقاب على األفعال اليت ختل به أو مبعىن آخر هو جمموعة 

  .)149(»قانون الدويل العاممن القواعد املوضوعية للعقاب على خمالفة أحكام ومبادئ ال

                                                             
)

  :متاح على املوقع اإللكرتوين.  27/02/2006حركة التحرير الوطين الفلسطيين ، جرائم احلرب و مبادئ نورمربغ  ):1

WWW.FATEH.NET/PUBLIC/NEWSLITTER/2000/301200/G  
)

  .40، ص مرمي ناصري ، املرجع السابق  ):2
(3): 

Stephan Glaser , intradiction a l’étude du droit international pénal ,Bruxelles , Paris,1954 , P 8. 



 عمل،(كل فعل «:  عرفها غالسري يف مؤلفه القانون اجلنائي االتفاقي بأافقد أما اجلرمية الدولية 

خمالفة للقانون الدويل ويضر يف نفس الوقت مبصاحل اجلماعة احملمية ذا القانون،والذي يرسخ ) امتناع
وال يشرتط أن يكون االقتناع جممعا  معاقبته جنائيا ، يف عالقات الدول االقتناع بأن هذا الفعل ينبغي

،  عليه من قيل أعضاء اجلماعة الدولية ، إمنا يكفي أن يكون اقتناعا عاما يف ضوء متطلبات العدالة
واستنادا إىل الضرورات االجتماعية ،فمفهوم اجلرمية الدولية يتأثر بالتعبري والتطور مع تزايد اإليصاالت 

  .)150(»ادلة ، والرغبة اجلادة يف تأمني احلياة البشرية واستقرار العالقات واحلاجات املتب

القانون الدويل  ا من فروعفرع « :كما يعرف األستاذ حسنني عبيد القانون اجلنائي الدويل بأنه
العام الذي يكفل بإصباغ احلماية اجلنائية على مصلحة يراى جدارا بتلك احلماية لكوا من 

  . )151(»ينهض عليها بناء اتمع الدويلاألعمدة اليت 

، أي اجلرائم اليت تقع  على اجلرائم الدولية حبثهوعليه ميكن القول أن القانون الدويل اجلنائي يقوم 
بني الدول ومرتكبيها واجلزاءات املقررة عليها ، ويبحث كذلك يف اإلجراءات الواجب اختاذها، أي 

   .التنفيذتحقيق ، واحملاكمة ، و اإلجراءات الشكلية من حيث إجراءات ال

واالمتناع  دولويتوىل هذا القانون احملافظة على األمن والسلم الدوليني والعالقات السلمية بني ال
منع ارتكاب أفعال إجرامية  تهتسود العالقات الدولية مع حماول عن العدوان أو عن انتهاك املبادئ اليت
حني أن قانون الدول للنزاعات املسلحة ينظم إدارة احلروب ،  حبق األفراد والدول واإلنسانية مجعاء يف

املدنية ، لكن  واألعيانويسعى إىل محاية املدنيني واآلخرين غري املشاركني يف العمليات العدائية ، 
احلديث عن حظر أو حترمي تصرفات معينة أمر ال معىن له طاملا أنه غري مقرتن جبزاءات يف حالة خمالفة 

  )152(.هذا احلظر

لذلك إذا أمعنا النظر يف تعريف القانون اجلنائي الدويل مقارنة بتعريف قانون النزاعات املسلحة 
السابق ذكر ، ميكن استخالص أوجه االلتقاء وأوجه االختالف بني القانونيني وهو ما ستعرض له 

  .على النحو اآليت 

                                                             
)

  .169 رجع السابق ، صرنا أمحد حجازي ، امل ):1
)

 ، 1994 ، القاهرة ، دار النهضة العربيةدون طبعة ،  ،) دراسة حتليلية تطبيقية(د ، اجلرمية الدولية يحسنني إبراهيم صاحل عب ):2
  .5 ص

)
  . 13 ص ، عبد الرحيم صدقي ، املرجع السابق ):3



  

  

  أوجه االلتقاء: الفرع الثاني 

النزاعات املسلحة يف حقيقة األمر يشرتكان يف مجلة من اخلصائص قانون الدويل اجلنائي وقانون 
  :نوجزها كاآليت

  العام يلدولايعد كل من القانونين فرعين من فروع القانون : أوال 

ني بالقواعد القانونية يف كال القانونني حيث باطخاملصادر واألشخاص امل يرتتب على ذلك وحدة
شخص اإلنسان من اجلرائم ذات الطابع جلنائي الدويل هو محاية قانون اجند أن مضمون احلماية يف ال

قانون مع يشرتك ، وهو  الدويل ، وهلذا فهي جتد مصدرها يف القواعد العرفية والقواعد التعاهدية
 .يف املصدر واألحكامالنزاعات املسلحة 

 من حيث النشأة : ثانيا

حيث بدأ بوضع قواعد الرقابة على احلرب إن القانون اجلنائي الدويل قد نشأ يف ظل قانون احلرب 
وتنظيم النزاعات املسلحة ، هلذا فإن مصادر التجرمي يف القانون اجلنائي تستمد مباشرة من املعاهدات 
الدولية اليت متثل مصدر قانون النزاعات املسلحة ، فقد نشأ القانون اجلنائي الدويل يف بعض جوانبه 

حيث إن االرهاصات األوىل للقانون اجلنائي الدويل كانت مع يف كنف قانون النزاعات املسلحة ، 
ر االنتهاكات اجلسيمة لعادات وأعراف احلرب ، على الرغم من و صبداية تصور اتمع الدويل لتجرمي 

اإلرهاب الدويل ،التعذيب، (اتساع نطاق التجرمي على املستوى الدويل يشمل جرائم دولية أخرى 
  .)153()إخل....اإلجتار يف الرقيق 

  من حيث اآلليات: ثالثا 

تؤكد السوابق القضائية اجلنائية الدولية مدى التداخل و التفاعل بني قانون النزاعات املسلحة 
والقانون الدويل اجلنائي، ففي أعقاب احلرب العاملية الثانية شكلت دول احللفاء حمكمتني دوليتني 

وقد استند ميثاق " طوكيو" و  "بورمربغ "تا حملاكمة كبار جمرمي احلرب من دول احملور مها حمكم

                                                             
)

   .34 -33، املرجع السابق ، ص  مرمي ناصري ): 1



احملكمتني على مبادئ وأحكام القانون الدويل اإلنساين و استخدمت احملكمة مصطلح جرائم احلرب 
  .)154(ألول مرة) اجلرائم ضد السالم (و اجلرائم ضد اإلنسانية وجرمية العدوان 

م به جملس األمن لألمم املتحدة من كما تأكد هذا التداخل والتفاعل بن القانونني من خالل ما قا
حملاكمة جمرمي احلرب اليوغسالف يف يوغسالفيا )  Ad hoc(إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية املؤقتة 

والربوتوكولني املكملني  1949السابقة ، وقد اعتمد ميثاق إنشاء احملكمة على اتفاقية جنيف لعام 
ات اجلسيمة ألعراف وقوانني احلرب، وهذا ما حدث عند وصفه جلرائم احلرب واالنتهاك 1977لعام 

أيضا بشأن إنشاء حمكمة رواندة حملاكمة القادة الذين تسببوا يف جمازر مجاعية ضد املواطنني الروانديني 
، ومتثل حالة رواندا صورة لعناية قانون النزاعات املسلحة والقانون الدويل اجلنائي بالنزاع املسلح غري 

  .)155(ذي طابع دويل

وتكتمل دائرة التفاعل والتداخل بني القانونيني فيما ميثله التوجه الدويل اآلن وخاصة بعد إنشاء 
إذا جاء تعريفها  1998دبلوماسي عام  سي يف مؤمتراحملكمة اجلنائية الدولية اليت أقر نظامها األسا

 املكملني لعام والربوتوكولني 1949جلرائم احلرب اليت ترتكب باملخالفة ألحكام اتفاقيات جنيف 
  )156(.، مبعىن أن القانون الدويل اإلنساين يعد القانون املوضوعي للقانون اجلنائي الدويل 1977

ولقد ذهب جانب من الفقه الدويل أن القانون الدويل اجلنائي ميثل الشق اإلجرائي بينما ميثل 
خل الكبري بني اأن التدو . )جرائم احلرب(قانون النزاعات املسلحة الشق املوضوعي للجرمية الدولية 

الرتابط بينهما أصبح ميثالن قانونا واحدا ألن القانون اجلنائي الدويل استوعب قانون لقانونني و ا
 :)157(هذا من خالل املربرات التاليةالنزاعات املسلحة و 

إن كال من القانونيني يعمل يف إطار واحد ، وهو حتقيق األمن والسلم لإلنسان على املستوى   -  أ
 .يالعامل

                                                             
)

  . 68 ص همي ، املرجع السابق ،خالد مصطفى ف ):2
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 مقال مأخوذ من كتاب القانون الدويل اإلنساين ،   واحملكمة اجلنائية الدوليةاإلنساين الدويل لقانون ا، حممد عزيز شكري  ):3

  .107 -  106 ، ص أفاق وحتديات ، اجلزء الثالث ، املرجع السابق



ن القانون اجلنائي الدويل من بني األفعال اليت حيرمها مجيع االنتهاكات اجلسيمة ايل يسعى إ   - ب
 .قانون النزاعات املسلحة إىل جترميها وحظرها 

مصلحة اتمع الدويل يف إعادة صياغة قواعد التجرمي اليت حيددها قانون النزاعات املسلحة،    - ج
ا جيعلها األكثر فعالية وتأثريا ملن تسول له نفسه إنتهاك أحكام يضفي عليها الطابع اجلنائي األمر مم

 .هذه القواعد

إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية كأداة قضائية على املستوى الدويل سوف يؤدي إىل تالشي   -  د
 ، حيث تصبح هذه احملكمة األداة الفعالة إلقرار أحكام قانون النزاعات املسلحة الفروق بني القانونني

صة أن احملكمة متثل الشق اإلجرامي للقانون اجلنائي الدويل حبيث يبقى القانون الدويل اإلنساين ، وخا
هو اإلطار املرجعي املوضوعي للمحكمة تلجأ إليه لتفسري القواعد واجبة التطبيق فيما يتعلق بإنتهاك 

من طبيعة دولية أو القواعد اليت جيب أن تراعى أثناء النزاعات املسلحة سواءا كانت هذه النزاعات 
 .غري دولية 

  أوجه االختالف : الفرع الثالث  

إن جمال التجرمي يف القانون الدويل اجلنائي أكثر اتساعا من نطاقه يف إطار القانون الدويل للنزاعات 
د أشخاص القانون الدويل من دول املسلحة ، فاألول حيدد النطاق القانون للجرائم اليت ترتكب ض

مثل العدوان ، جرمية الدعاية اإلعالمية حلرب االعتداء، (كاجلرائم ضد السالم   منظمات دوليةو 
إضافة إىل اجلرائم املاسة باإلنسان كشخص طبيعي بينما يقتصر نطاق التجرمي يف ) اإلرهاب الدويل 

مثل جرائم احلرب ، جرمية (ليت متس شخص اإلنسان أو أمواله قانون النزاعات املسلحة على اجلرائم ا
ذا ميكن القول أن القانون الدويل اجلنائي يضع القواعد ، و ) إلبادة اجلماعية ، اجلرائم ضد اإلنسانيةا

  .)158(يف قانون النزاعات املسلحة املتضمنةاحلاكمة جلميع اجلرائم الدولية مبا فيها تلك 

إشارات  ويف األخري ميكن القول أن هناك تداخل وتفاعل بني القانونني ، ويتأكد ذلك من خالل
أو احملكمة اجلنائية الدولية إىل جترمي تلك األفعال احملظورة مبوجب  احملاكم الدولية اجلنائية املؤقتة ،

، حيث أن القانون للنزاعات 1977وكذا الربوتوكولني اإلضافيني لسنة  1949اتفاقيات جنيف لعام 
، وهذا األخري من خالل احملاكم  ائياملسلحة ميثل بالفعل أحد اجلوانب املوضوعية للقانون الدويل اجلن

                                                             
)

  .34 سابق ، صالمرمي ناصري ، املرجع  ):1



، وتبقى اإلشارة إىل أن أضفا )159(لنزاعات املسلحةاة الدولية يكرس اجلانب اإلجرامي لقانون اجلنائي
الطابع اجلنائي األمر على أحكام القانون الدويل اإلنساين ميثل األداة  األكثر فعالية و ميثل وسيلة 

  .رادعة ملن ينتهك أحكامه

 

  عالقة قانون النزاعات المسلحة باللجنة الدولية للصليب األحمر: الث المطلب الث

تعد اللجنة الدولية للصليب األمحر هي الساهر على أعمال وتطبيق قانون النزاعات املسلحة، كما 
على كافة وغري املقاتلني أا تعمل على إاء وتطوير ونشر مبادئ هذا القانون بني صفوف املقاتلني 

  : وهلذا فسوف نلقى عليها الضوء من خالل الفروع اآلتية  املستويات،

  جنة الدولية للصليب األحمرلالة نشأ: الفرع األول 

قد بدأ التفكري و  "نهنري دونا"ليب األمحر للسويسري يرجع الفضل يف تأسيس اللجنة الدولية للص
 وقعت بني قوات فلرنسا يف مقاطعة لومبارديا واليت" سولفرنيو"مليدان معركة  مرورهثر إفيها على 

وسردنيا من ناحية والقوات النمساوية من ناحية أخرى وانتصرت فيها القوات الفرنسية إىل جانب 
 ما رأى من أعداد كبرية من اجلرحى الذين تركوا دون رعاية "نهنري دونا"قد لفت نظر و  السريدينية ،

النزاعات (سني حالة ضحايا احلرب ، مما حدا به أن يبحث عن حلول عملية وقانونية من شأا حت
، والذي وجد 1862الذي نشر عام " تذكار سولفرينو"، وقد كتب  تصوره يف كتابه ) املسلحة 

  .)160(الدولصدى كبري يف سويسر وغريها من 

وجعلت  1863ومن هنا بدأ األمر يف تشكيل جلنة من مخسة أفراد من بينهم هنري دونات سنة 
سة دائمة، وهي اجلهاز املؤسس للصليب األمحر، كما تعترب هذه اللجنة هذه اللجنة من نفسها مؤس

احملرك األول التفاقيات جنيف ، وكانت هذه اللجنة النواة األوىل للجنة الصليب األمحر الذي أطلق 

                                                             
)

  .68 خالد مصطفى فهمي ، املرجع السابق ، ص ):2
)

  .28 ص ن إمساعيل ، األسس األولية للقانون اإلنساين الدويل ، املرجع السابق ،عبد الرمح ):1



صليب (وقد اختذت اللجنة الدولية للصليب األمحر ألوان العلم السويسري  ، 1880عليها منذ عام 
  .)161()صليب أبيض على أرضية محراء(على عكس العلم السويسري ) بيضاء أمحر على أرضية

أجيز استخدام اهلالل األمحر أما ) اإلمرباطورية العثمانية(وبناءا على طلب بعض البالد اإلسالمية 
اإلمرباطورية الفارسية ففضلت األسد والشمس األمحرين ، وقد دخلت هذه اإلشارة حيز النفاذ سنة 

عت مجهورية إيران اإلسالمية على استخدام األسد والشمس األمحرين وغريت ، مث تراج1929
  .)162(باهلالل، وهذه اإلشارات هي املعتمدة اآلن

وكانت مبادرة اللجنة الدولية للصليب األمحر وراء اعتماد اتفاقية جنيف األصلية لتحسني حالة 
ك الوقت فإن اللجنة الدولية ، ومن ذل1864جرحى اجليوش يف امليدان من قبل احلكومات يف عام 

للصليب األمحر تسعى من أجل تطوير القانون الدويل اإلنساين لكي يساير تطور النزاعات 
  .)163(املسلحة

 مهام اللجنة الدولية للصليب األحمر : الفرع الثاني 

، تقتصر مهمتها  ، منظمة حمايدة مستقلة مقرها جنيف بسويسرا اللجنة الدولية للصليب األمحر
، كما تشرف على إدارة وتنسيق األنشطة  نسانية على محاية حياة وكرامة ضحايا النزاعات املسلحةاإل

الدولية لإلغاثة املعهود ا إىل احلركة يف حاالت النزاع املسلح، كما أا تلجأ إىل احلوار  واإلقناع مع 
ستند يف تصرفاا على الوالية املتورطني يف أعمال العنف ، وال تستخدم أسلوب التنديد و العالنية، وت

  .اليت أوكلتها إليها الدول

                                                             
)

اين ، إعداد خنبة ديفيد ديالبرا ، اللجنة الدولية للصليب األمحر ، القانون الدويل اإلنساين ، دراسات يف القانون الدويل اإلنس ):2
، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب  2000لعريب ، طبعة األوىل دار املستقبل ا اخلرباء ، تقدمي مفيد شهاب ،من املتخصصني و 
  .319 ص األمحر بالقاهرة ،

)
  .28 إمساعيل عبد الرمحن ، األسس األولية للقانون اإلنساين الدويل ، املرجع السابق ،ص): 3

)
  .166 ، ص 2010 جلزائر ،، اعلي أبو هاين ، عبد العزيز العشاوي ، القانون الدويل اإلنساين ، دار اخللدونية  ):1

من قبيل التقدير لسويسرا ، حيتفظ بالشعار املكون  من صليب  1949لعام  األوىل من اتفاقية جنيف 38ة املاد :وراجع أيضا 
مع ذلك و  .مميزة للخدمات الطبية يف القوات املسلحة -2-أمحر على أرضية بيضاء، و هو مقلوب العلم االحتادي لشارة و عالمة 

الشمس األمحر على أرضية محر ، اهلالل األمحر أو األسد و يف حالة البلدان اليت تستخدم بالفعل ، بدال من الصليب األ، فإنه 
  .بيضاء كشارة مميزة ، يعرتف اتني الشارتني أيضا يف مفهوم هذه االتفاقية 

  



وتستند هذه الوالية على اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني ، وكذلك نظامها األساسي 
ً دويل أو غري  وتتيح هلا هذه الوالية حق التدخل مببادرة إنسانية عند نشوب أي نزاع مسلح سواء

محر الشخصية القانونية الدولية املستقلة عن الدول وتتلخص دويل، وللجنة الدولية للصليب األ
  :واجباا فيما يلي 

أي إعادة التقييم بصفة مستمرة ألحكام القانون الدويل اإلنساين مع واقع :  وظيفة الرصد  -  أ
 .وأوضاع النزاعات، وإعداد ما يلزم ملالئمتها وتطويرها عند ما يكون ذلك ضروريا

، وبصفة خاصة يف إطار جمموعة اخلرباء احلكوميني واخلرباء أي التنشيط: وظيفة الحفز  - ب
، سواء كانت هذه احللول تنطوي على إجراء  اآلخرين ملناقشة املشاكل الناشئة، واحللول املمكنة هلا

 .تغيريات يف القانون أو غري ذلك 

ه حث أي الدفاع عن القانون األويل اإلنساين، واملساعدة يف نشره وتعليم :وظيفة التعزيز  - ج
 الدول على اعتماد التدابري الوطنية الضرورية لتنفيذه 

النزاع باملعنية مباشرة األخرى نذار باخلطر، أوال بني الدول واألطراف اإلأي : وظيفة المراقبة  -  د
، وخاصة عندما تنتهك أحكام القانون الدويل  املسلح، وبعد ذلك يف اتمع الدويل ككل

 .)164(اإلنساين

ا إىل أن اللجنة الدولية تسهم إسهامات فعالة على املستوى الدويل ال سيما وجيب التنويه أخري 
بشأن االتفاقيات الدولية ذات الطابع اإلنساين، واليت من أمهها فضال عن اإلتفاقيات السابقة، 

بشأن حظر أسلحة الليزر املسببة للعمى ، واتفاقية حظر استخدام األلغام املضادة  1995بروتوكول 
نظام روما األساس لسنة (وكذا النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  1997نة لألفرادلس
1998()165(.  

  المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر: الفرع الثالث 

                                                             
)

  .170 ص على أبو هاين ، عبد العزيز العشاوي ، املرجع السابق ، ):1
)

  .403 ، ص سابقالرجع املديالبرا ، ديفيد  ):2



، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة دعوة اللجنة الدولية للصليب األمحر 1990أكتوبر  16يف 
عضوا باألمم املتحدة  138بصفة مراقب، واعتمد قرار ذا الشأن برعاية  إلىل املشاركة يف أعماهلا

  .بدون تصويت

  :نص القرار كما يليوقد جاء 

ويض املمنوح هلا مبوجب فب األمحر نظرا لدورها اخلاص والتمنح مركز مراقب للجنة الدولية للصلي
وح للجنة الدولية للصليب ويض املمنفتالإذ تشري إىل  1949أوت  12اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 

، وإذا تأخذ يف اإلعتبار الدور اخلاص 1949أوت  12األمحر مبوجب اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 
الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األمحر وفقا لذلك يف العالقات اإلنسانية الدولية ورغبة منها يف 

  .ليب األمحرتعزيز التعاون بني األمم املتحدة واللجنة الدولية للص

تقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب األمحر للمشاركة يف دورات وعمل اجلمعية العامة  - 1
 .بصفة مراقب

 .)166(تطلب من األمني العام أن يقوم باإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار - 2

إىل األمني العام لألمم املتحدة، طلب املمثلون الدائمون  1990أوت  16ويف خطاب بتاريخ 
دولة بإدراج مسألة منح مركز مراقب للجنة الدولية للصليب األمحر يف جدول األعمال، وكان  21لــ

  .يرد نصها فيما يلي ومبشروع قرار) A/45/191الوثيقة ( اخلطاب مصحوبا مبذكرة تفسريية 

ار ، املمثل الدائم إليطاليا باألمم املتحدة مشروع القر )Vieri Traxler(قدم السيد فيريي تراكسلر 
أن هنري : هي إىل جلسة عامة للجمعية العامة وأوضح سيادته أن إيطاليا تقدم القرار ألسباب تارخيية

، مث أضاف السيد تراكسلر  دونات قد تصور فكرة الصليب األمحر يف ميدان املعركة يف سولفرينو
ساين ودورها كوسيط اإلشادة بدور اللجنة إلجنازاا يف تقنني و تطوير و تنفيذ القانون الدويل اإلن

حمايد وغري متحيز يكرس جهوده للسعي لتحقيق غايات اإلنسانية ومن مث اقرتاح أن يكرم اإلسهام 
  . )167(املؤثر للجنة الدولية للصليب األمحر يف القضية اإلنسانية ، جيب تكرميها مبنحها مركز مراقب

                                                             
)

  .171 ص أبو هاين ، عبد العزيز العشاوي ، املرجع السابق ،): 1
)

، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين : محاية األطفال يف حاالت النزاع املسلح ، مقال مأخوذ من كتاب ،  ساندرا إسنجر): 2
  .139 ص املرجع السابق ،



ملركز إلحذى املؤسسات غري وينبغي هنا أن نذكر هذه هي املرة األوىل اليت مينح فيها هذا ا
رئيس اللجنة الدولية ) Cornielio Sommaruga(احلكومية، وقد علق السيد كورنلري سوماروجا 

 بالدورللصليب األمحر قائال أن السماح بدخول اللجنة كمراقب يف األمم املتحدة ميثل إعرتافا بارزا 

  .الذي تؤديه املؤسسة يف الشؤون الدولية

إن اجلمعية العامة قد أعادت التأكيد على تفويض اللجنة الدولية للصليب ومن خالل القرار ف
، وعدم  األمحر، واملبادئ اإلنسانية اليت تعمل على أساسها، وبصفة خاصة تلك اخلاصة باحلياد

، إا سوف تعزز كذلك قيام تعاون منسق ومنسجم بني األمم املتحدة واللجنة  التحيز و العاملية
  .األمحرالدولية للصليب 

، فإنه بالنظر إىل أن اللجنة ميكنها اآلن أن تعرب عن رأيها بشأن املوضوعات  ومن الناحية العملية
، متتلك اللجنة يف اجتماعات األمم املتحدة القدرة على جعل أرائها  اليت تقع يف نطاق اختصاصها

  .ى الساحة الدوليةمسموعة وتبلغ بأسلوب مباشر بدرجة أكرب لدى الذين يلعبون دورا رائدا عل

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              

كيان اإلسرائيلي يصر بشدة حنو إقرار شعار جنمة داوود عليه السالم إىل اإلشارات املعتمدة وتساندها يف وجتدر اإلشارة أيضا أن ال
ذلك الواليات املتحدة اإلمريكية اعتقادا منها بان الشارات ذات مدلول ديين ، غري ان طلبها هذا يقابل بالرفض من طرف اللجنة 

  . الدولية للصليب األمحر

  .28الرمحان ، األسس األولية للقانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص  أمساعيل عبد: راجع 



  

  

  

  

  الفصل الثاين
  

  النطاق الشخصي والمادي
   

  لقانون



   

  النزاعات المسلحة
  

  

  

احملميني أو الفئات احملمية أثناء  كثريا ما جيري احلديث عن 
قانون النزاعات املسلحة الذي يطبق  النزاعات املسلحة ، وقد حددها 

، واحلقيقة إن  ايتهااحرتامها ومح ، وأقر مبدأ  على هذه النزاعات
، أفرادا أو  ألشخاص معنيني إعطاء وضع قانوين خاص 

، ينطلق أساسا من مبدأ التفرقة الذي يقوم عليه قانون احلرب أو ما أصبح يعرف الحقا  مجاعات
  .بقانون النزاعات املسلحة أو القانون الدويل اإلنساين 

مالزمة للحرب أيا كان مصري رعايا العدو  )قاعدة التفرقة (ومنذ أقدم العصور كانت هذه القاعدة 
ائما ظل مبدأ التفرقة قهم، وحىت يف أوسع احلروب نطاقا وأصوهلا أمدا وأشدها وطأة و وأساليب معاملت

ما أصابه من انتهاك إىل جانب ذلك امتد جمال احلماية الدولية رغم كل ما اعرتاه من تعسف و 
، على اعتبار أن أي تدمري  ء كانت دولية أو غري دوليةلألعيان املدنية خالل النزاعات املسلحة سوا

، وقد عرف موضوع محاية األعيان املدنية اهتمام اجلماعة الدولية  أو إتالف هلا يشكل جرمية حرب
من عهد بعيد ولكنه اقتصر عموما على األعيان الثقافية وهو ما كرسته أحكام القانون الدويل 

، والربوتوكول امللحق هلا  يف نفس 1954ي اتفاقية الهاي لسنة اإلنساين يف أهم اتفاقية دولية ه
، وعليه مبا أن األعيان املدنية 1999مارس  26، باإلضافة إىل الربوتوكول اإلضايف املؤرخ يف  السنة

  .على اختالف أنواعها مهمة و ضرورية يف حياة اإلنسان

  

  



نية اليت تنص على اجلانب وعليه ستكون دراستنا من خالل الفصل الثاين األحكام القانو 
الشخصي واملتمثل يف محاية ضحايا النزاعات املسلحة واجلانب املادي أو ما يعرف محاية األموال أثناء 

  :النزاعات املسلحة  وفق املباحث اآلتية 

  احلماية املقررة للفئات املشاركة يف القتال :  املبحث األول

  املشاركة يف القتال  غرياحلماية املقررة للفئات : الثاين املبحث 

   لألموالاحلماية املقررة : الثالث املبحث 

  

  

  

  

  الحماية المقررة للفئات المشاركة في القتال : المبحث األول

أقرت أحكام القانون الدويل اإلنساين مجلة من القواعد املتعلقة حبماية األشخاص املشاركني يف 
ماية حل، وهي معاهدات 1977اإلضافيني لسنة  والربوتوكوليني 1949وفق اتفاقيات جنيف  القتال

وسنتحدث عن دائرة األشخاص احملميني املشاركني  .ضحايا النزاعات املسلحة اجلاري ا العمل اليوم
  .من خالل املطالب اآلتية أو الفقدان أو الوفاة ن املعارك بسبب املرض والغرقيف القتال وختلوا ع

  غرقىالجرحى والمرضى وال:  المطلب األول

هناك طوائف عديدة حيميها قانون النزاعات املسلحة، وال نستطيع أن حنيط ا يف هذه الدراسة 
 وفقما سنتناوله من  ل، ومن بني هذه الفئات اليت سنتعرض هلا من خال ولذلك سنقتصر على أمهها

  :الفروع اآلتية

  )لجرحى األحكام الخاصة با(الجرحى والمرضى في ميدان القتال :  الفرع األول

بتحسن  1864اكتفت أول معاهدة متعددة األطراف تتصل مبوضوعنا وهي اتفاقية جنيف لعام 
أضيف  1906، وإثر مراجعتها عام  حال العسكريني واجلرحى يف جيوش امليدان والقوات الربية



 ااألوىل املعمول ا حالي 1949ومعاهدة  1929عنواا ، وهي ما احتفظت به معاهدة  إىلاملرضى 
من  8ملحوظ نلمسه يف مضمون املادة  )168(، وتطورت أحكام اجلرحى واملرضى تطورا كبريا

على أن اجلرحى واملرضى هم  «) أ(حيث نصت فقرا  1977الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 
األشخاص العسكريون أو املدنيون الذين حيتاجون إىل مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو 

  . »طراب أو عجز بدين أو عقلي والذين حيجمون عن أي عمل عدائياملرض أو اض

ويشكل اجلرحى و املرضى يف امليدان جانبا كبريا من األشخاص املشمولني باحلماية املنصوص 
عليها يف قانون النزاعات املسلحة، وتشمل أهم األحكام املتعلقة ذه الفئة حني يقع جرحى أو 

  : يمرضى يف ميدان القتال فيما يل

، ولكن أيضا الدول احملايدة اليت يصل إىل  أن محايتهم واجبة ليس فقط على أطراف النزاع - 1
وجيب دائما معاملتهم بإنسانية ، إقليمها جرحى ومرضى أو أفراد خدمات طبية أو حيتجزون ا 

 .)169(وتقدمي العناية الطبية الالزمة هلم

د إىل جنس أو العنصر أو اجلنسية أو الدين أن احلماية املقررة هلم جيب أن تتم دون متيز يستن - 2
 .)170(أو أي معايري أخرى مماثلة

، أفراد  تسري احلماية على املرضى واجلرحى من الفئات املتعددة، أفراد القوات املسلحة - 3
 .)171(إخل ...امليليشيات 

يعترب اجلرحى واملرضى الذين يقعون يف يدي العدو أسرى حرب تسري عليهم أحكام القانون  - 4
 .)172(ويل اإلنساين املتعلقة بأسرى احلربالد

، خصوصا بعد انتهاء  ضرورة البحث عن املصابني واجلرحى واملرضى و مجعهم ومحايتهم - 5
 .االشتباك أو القتال

 :ال جيوز اهلجوم على الوحدات واملنشأة الطبية الثابتة واملتحركة إال بشرطني - 6

                                                             
)

الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين ، مقال مأخوذ من دراسات يف القانون الدويل اإلنساين   ،يلعامر الزما ):1
  .112، ص  املرجع السابق ،
)

  . 1949لعام  األوىلاملادة األوىل من االتفاقية  انظر): 1
)

   .1949لعام  املادة الثانية من االتفاقية األوىل انظر): 2
)

  .1949لعام  املادة الثالثة من االتفاقية األوىل انظر): 3
)

  .1949لعام  املادة الرابعة من االتفاقية األوىل انظر): 4



  .إذا استخدمت يف أعمال تضر بالعدو  -  أ

وفق  ، دون أ يلقى اإلنذار أية استجابة حيدد هلا مدة زمنية معقولةخالله من توجيه إنذار    - ب
 .من الربوتوكول اإلضايف األول 13ادة واملاالتفاقية األوىل، من  21و  19 نصي املادتني

  .على أن الظروف واألحوال التالية ال تربر حرمان تلك الوحدات من احلماية

يستخدمون األسلحة يف الدفاع عن أنفسهم أو عن كون أفراد الوحدة أو املنشأة مسلحني و  -
 .اجلرحى و املرضى الذين يعنون م

كون الوحدة أو املنشأة حمروسة خبفري أو نقط حراسة أو حرس مرفق وذلك يف حالة عدم  -
 .وجود ممرضني مسلحني

احتواء الوحدة أو املنشأة على أسلحة صغرية وذخرية أخذت اجلرحى أو املرضى ومل تسلم بعد  -
 إىل اإلدارة املختصة 

امتداد النشاط اإلنساين للوحدة أو املنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية باجلرحى واملرضى  -
 .املدنيني

 .)173(جيب محاية املوظفني األفراد الذين يقومون بالبحث عن اجلرحى واملرضى و معاجلتهم  - 7

 .)174(طبيةال جيوز تعمد تدمري املباين و املهمات اخلاصة بالوحدات ال - 8

وال جيوز بالتايل  )كالسيارات والطائرات(جيب محاية وسائل النقل الطيب للجرحى واملرضى   - 9
تنظيما تفصيليا للحماية الواجبة  1977وقد تضمن الربوتوكول اإلضايف األول لعام . )175(مهامجتها

  ).31 و 24املواد (للطائرات الطبية 

اجلرحى أو املرضى على أرض العدو أو على أرض يف حالة اهلبوط االضطراري لطائرة تنقل  - 10
 .) االتفاقية األوىلمن  36املادة (حيتلها العدو، فإم وكذلك طاقم الطائرة يعتربون أسرى حرب 

جيوز للطائرات الطبية الطريان فوق أراضي دولة حمايدة بالشروط والقيود اليت تقررها الدول  - 11
بني أطراف النزاع الدول ها بالشروط، اليت يتم االتفاق عليها احملايدة، وتكون مبأمن من اهلجوم علي

 .)176(احملايدة

                                                             
)

  . 1977ضايف األول لعام من الربوتوكول اإل 15املادة  ومن االتفاقية األوىل  14املادة  أنظر): 1
)

  . 1949لعام  من االتفاقية األوىل 33املادة  أنظر): 2
)

  .1949لعام  من االتفاقية األوىل 36 و  35 املادتني أنظر): 3



، على كل طرف أن يقوم بالبحث عن  جيب وعلى أقصى تقدير فور انتهاء العمليات احلربية - 12
 .الربوتوكول اإلضايف األولمن  33املادة وفق نص  شخاص الذين أبلغ اخلصم بفقدام األ

 .الربوتوكول اإلضايف األولمن  34 املادة وفق نصاملوتى  ضرورة احرتام رفات - 13

عدم و  لو كانوا تابعني للعدو،و  جيب على السكان املدنيني احرتام اجلرحى واملرضى والغرقى - 14
 .الربوتوكول اإلضايف األولمن  18/1 املادةيف نص  كاب أي عمل من أعمال العنف ضدهم ارت

اجلرحى أو الغرقى الذين يقعون يف قبضة العدو إذا يعد  ال جيوز اإلجهاز على املرضى أو - 15
من  51 و 12 واملادتني،  من االتفاقية األوىل 51و  12 تنياملاد( ذلك جرمية من جرائم احلرب 

 .)177()االتفاقية الثانية

  البحريفي ميدان القتال  والجرحى الغرقى :الفرع الثاني

على املعاملة الواجبة  1949جنيف لسنة  اتياتفاقو  1907تنص اتفاقية الهاي العاشرة لسنة 
للجرحى أو املرضى أو الغرقى يف احلرب البحرية وتفرض على الدول احملاربة أن تقدم هلم العناية 
الالزمة ،شأم شأن اجلرحى أو املرضى يف احلرب الربية ، وأن تعمل ما يف وسعها إلنقاذ الغرقى 

لدولة احملاربة بعد ذلك أن حتجز منهم املقاتلني التابعني وإسعافهم أيا كانت جنسيتهم، أو صفتهم ول
، كما أن هلا أن ترسلهم إىل دولتهم على أن أال يعودوا اخلدمة العسكرية طوال  للعدو كأسرى حرب

  .)178(مدة احلرب القائمة

، فاملقصود بالغرقى أو املنكوبني  أ\8مبوجب املادة  1977سنة لووفقا للربوتوكول اإلضايف األول 
يف البحار هم األشخاص العسكريون أو املدنيون الذين يتعرضون للخطر يف البحار أو أية مياه أخرى 

،  نتيجة ملا يصيبهم أو يصيب السفينة اليت تقلهم من نكبات والذين حيجمون عن أي عمل عدائي
آخر  ويستمر اعتبار هؤالء األشخاص منكوبني يف البحار أثناء إنقاذهم إىل أن حيصلوا على وضع

  .  )179(مبقتضى االتفاقيات أو الربوتوكول ، وذلك بشرط استمرارهم يف اإلحجام عن أي عمل عدائي

                                                                                                                                                                                              
)

  .1949لعام من االتفاقية األوىل  37املادة  أنظر): 4
)

  .1949لعام  من االتفاقية الثانية 51 و 12 واملادتني ؛ 1949لعام  من االتفاقية األوىل 51و  12 أنظر املادتني ):5

)
178

  .85 ص ، املرجع السابق ، حممد فهاد الشاللدة): 

)
179

  .112  ، ص سابقالرجع امل،  عامر الزمايل ):



املشار إليهما يف األسفل أن الربوتوكول يضفي احلماية على  "ب"و  "أ"الفقرتني  يتضح من
اصطالح ، ومن املفهوم أن  اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار سواء كانوا عسكريني أو مدنيني

يغطي أيضا املعرضني للخطر يف البحار أو مياه أخرى نتيجة ملا يصيب الطائرة ) املنكوبني يف البحار(
اليت تقلهم من نكبات وليس من الضروري أن يكونوا منكوبو البحار مقصورين على منكويب السفن 

واملرضى واملنكوبني  إلضفاء احلماية على اجلرحى 1977وقد اشرتط الربوتوكول اإلضايف األول  لعام 
، فإذا مل يكفوا عن القتال أو مارسوا أي عمل  يف البحار أن ميتنع هؤالء عن القيام بأي عمل عدائي

  .)180(عدائي ضد اخلصم فإم ال يتمتعون باحلماية

 )24إىل  8 املواد(ودف احلماية العامة الواردة يف الباب الثاين من الربوتوكول اإلضايف األول  

ني حالة مجيع اجلرحى واملرضى والغرقى أو منكويب البحار وأية مياه أخرى الذين تصيبهم أثار إىل حتس
النزاعات املسلحة دون أي متييز جمحف بسبب اللون أو اجلنس أو الدين أو العقيدة أو الرأي 

 أخرى السياسي أو االنتماء الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر أو أية معايري
مماثلة، وهذا تأكيدا ملبدأ عدم التمييز الذي تستند إليه مواثيق القانون الدويل اإلنساين يف حمملها، 
واتفاقيات جنيف باخلصوص، وال بد من اإلشارة إىل شرط اإلحجام عن القيام بأي عمل عدائي 

كرسته اتفاقية جنيف لعام   ، وحتييد املصابني يف احلروب مبدأ قدمي احلربيةاملشاركة يف العمليات  وعدم
، سواء سلموا إىل املراكز املتقدمة للخصم أو أعيدوا إىل بالدهم مباشرة، وأمجعت تلك  1864

على عمليات إجالء املصابني واملوظفني ) احلياد املطلق(االتفاقيات على األطراف املتحاربة بسط 
  .)181(املشرفني عليها

ذكرهم االحرتام و احلماية يف مجيع األحوال مبقتضى هدف حتسني حالة األشخاص املتقدم 
  .)182(والقاعدة ذاا منصوص عليها يف القانون الدويل املتعلق بالنزاعات املسلحة الداخلية

                                                                                                                                                                                              

أما املنكوبون يف البحار فهم ألئك األشخاص  «: واليت نصت على أنه 1977لعام  الربوتوكول اإلضايف األولمن  ب\8املادة 
ملدنيون الذين يتعرضون للخطر يف البحار  أو أية مياه أخرى نتيجة ملا يصيب السفينة أو الطائرة اليت تقلهم من العسكريون أو ا

نكبات ، و الذين حيجمون عن أي عمل عدائي ، و يستمر اعتبار هؤالء األشخاص منكوبني يف البحار أثناء إنقاذهم إىل أن 
  .»وتوكول ، وذلك بشرط استمرارهم يف اإلحجام عن أي عمل عدائيحيصلوا على وضع آخر مبقتضى االتفاقيات أو الرب 

)
180

  .41:،ص1991عبد الغين حممود ، القانون الدويل اإلنساين ، دار النهضة العربية ، دون طبعة ، القاهرة ): 

)
181

  .114عامر الزمايل ، املرجع السابق ، ص   ):

)
182

  . 1977 الربوتوكول اإلضايف الثاين لسنة من 2\8انطر املادة ):



ال ميكن حتقيقهما دون حفظ شرف أي شخص له احلق يف ) االحرتاماحلماية و (فهذان املطلبان 
جلسدية يف مجيع الظروف، أي سواء كانت مقيدة احلماية القانونية وحفظ كرامته  وسالمته العقلية وا

  .احلرية ألي سبب من األسباب أو حتت اإلشراف الطيب أو يف أرض العدو أو األرض احملتلة

  حماية المتوفين و المفقودين : الفرع الثالث

أثناء النزاعات املسلحة كثريا خيتلط احلابل بالنابل، وختتفي أبناء العديد من األشخاص، بسبب 
عمال العدائية، أو بسبب االحتالل احلريب أو يف أثناء اعتقاهلم الناجم عن االحتالل، وهلذا أهتم األ

القانون الدويل اإلنساين ذه الفئتني ، فقد تضمنت االتفاقيات الدولية عدة النصوص توجب محاية و 
  :احرتم املوتى، واملفقودين، سنتعرض بالتفصيل إىل هذه األحكام على النحو اآليت

  األحكام المقررة لحماية المفقودين : أوال 

  :يلي فيماتتلخص احلقوق والضمانات اليت تقررها احلماية العامة يف املنازعات املسلحة 

تنص اتفاقيات جنيف على وجوب إنشاء مكاتب استعالمات مهمتها مجع املعلومات عن  -
ملعلومات للطرف املعين، وفتح أسرى احلرب واملدنيني الذين ينتمون للطرف املعادي، ونقل هذه ا

 .)183(التحقيقات للكشف عن مصري األشخاص املفقودين

الربوتوكول اإلضايف األول كل طرف من أطراف النزاع البحث عن األشخاص  كما ينص -
كما يذكر وبشكل صريح أنه عند تنفيذ أحكام القسم   ،)184(الذين أبلغ الطرف املعادي عن فقدام

 املتعلق باألشخاص الذين أفيد عندين واملوتى، أنه عند تنفيذ أحكام القسم املتعلق باألشخاص املفقو 

واملنظمات الدولية اإلنسانية قائمة على  أنشطة الدول وأطراف النزاع جيب أن تكون كما. فقدهم
 ). احلافز األساسي املتمثل يف حق كل أسرة يف معرفة مصري أفرادها (

اليت حتكم هذا املوضوع هي أن يتخذ كل طرف من النزاع وعليه ميكن القول أن القاعدة العامة 
يزود أفراد كما ،   عن فقدام نتيجة النزاع املسلح املبلغاإلجراءات املستطاعة لإلفادة عن األشخاص 

                                                             

)
183

  .1949تفاقيات جنيف الثالثة لعام من ا 122املادة  :)

)
184

  . 1949من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف لعام  33املادة  ):



، والدوافع وراء نشوء هذه القاعدة اإلنسانية هو حق  عائالم بأية معلومات لديه عن مصريهم
  .)185(را املفقودينالعائالت يف معرفة مصري أقا

وقد مت التأكيد على هذه القاعدة مرارا يف العديد من القرارات واملمارسات الدولية واألحكام 
  : القضائية، من ذلك

اإلفادة باألشخاص املفقودين نتيجة بطالبت دول املنظمات الدولية يف عدة مناسبات   -  أ
مر الذي يشكل دليال إضافيا على تيمور الشرقية ، األ و قربص النزاعات يف البوسنة واهلرسك و

 .مطالبة اتمع الدويل بوجوب إيضاح مصري األشخاص املفقودين

قرارات مت اعتمادها على الصعيد الدويل لقيت دعما واسعا ودون أصوات معارضة عدة نصت   - ب
 :على الواجب العام بإيضاح مصري األشخاص املفقودين من ذلك

بشأن املساعدة   1974معية العامة لألمم املتحدة عام القرار الذي مت اعتماده من قبل اجل - 1
، واليت دعت اجلمعية  املوتى جراء النزاعات املسلحة وأاإلفادة عن األشخاص املفقودين يف والتعاون 

أن تقوم بكل ما يف استطاعتها لتوفري  النظر عن طابعها إىل بغضفيه أطراف النزاعات املسلحة العامة 
الرغبة يف معرفة مصري األحياء «  :هوأكد على أن .ملفقودين جراء النزاعاألشخاص ا معلومات عن

 .)186(»املفقودين يف النزاعات املسلحة هي حاجة إنسانية أساسية جيب تلبيتها إىل أقصى حد ممكن

بشأن األشخاص املفقودين  2002أعادت جلنة حقوق اإلنسان يف قرار اعتمدته يف عام  - 2
ف من أطراف النزاع بالتفتيش على األشخاص الذين أعلى الطرف التأكيد على وجوب قيام كل طر 

حق العائالت يف معرفة مصري أفرادها املعلن عن فقدهم جراء  املعادي عن فقدهم ، كما أكدت على
 .)187(النزاع املسلح

                                                             

)
185

، ص  2012خليل إبراهيم حممد ، محاية النساء يف املنازعات املسلحة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دون طبعة ،  ):
59.  

)
186

 : حدة الرابط التايل، مركز وثائق األمم املت 1974وفمرب ن 6بتاريخ  3220رقم اجلمعية العامة لألمم املتحدة  قرار :)

http : // daccess-ods.un.otg/tmp/2138643.html  

)
187

   : ، موقع جلنة حقوق اإلنسان على الرابط التايل 2002/60القرار  قرار جلنة حقوق اإلنسان ،): 

frome .  http://www.unhchr.ch/hufidocda/hufidoca.dst/test 



 1995 1986اعتمد املؤمتر الدبلوماسي للصليب األمحر واهلالل األمحر قرارات يف السنوات  - 3

، كذلك شدد البيان اخلتامي )188(لى حق العائالت يف إبالغها ملصري أفرادهاتشدد ع 1999و 
، بشدة كأنه أطراف 1993الذي مت اعتماده من قبل املؤمتر الدويل حلماية ضحايا احلرب يف عام 

 .)189(النزاع املسلح، إن تزود عائالت األشخاص املفقودين مبعلومات عن مصري أقارم

حلقوق ورفاهية الطفل أنه ويف حالة افرتاق العائالت بسبب عمل كما أكد امليثاق األفريقي  - 4
قامت به الدولة، يتعني على الدولة أن تؤمن ألطفال املعلومات األساسية املتعلقة مبكان وجود أفراد 
عائالم، كما ينص امليثاق أيضا أنه، يف حال كان بسبب االفرتاق جريا داخليا أو خارجيا ناجتا عن 

تعني على الدولة أن تتخذ كافة اإلجراءات الضرورية من أجل البحث عن أهايل األطفال نزاع مسلح ي
 .)190(أو أقارم

 املختفون أشباح تعود لتقض املضاجع ، «: بأن جاء يف أحد تقارير منظمة العفو الدولية لقد و 

 أحبائهم يتعني على الذين اختفى أقربائهم أن يعيشوا يف حالة اضطراب عاطفي بسبب جهلهم ملصري
، وهناك إقرار متزايد بان االختفاء يشكل ضربا من التعذيب أو سوء املعاملة ال يرتكب فقط ضد 

، يستخدم اسم بلدة سربيتشا لوصف متالزمة  هلرسكااملختفي بل أيضا ضد أقربائهم ، ويف البوسنة و 
املتالزمة "هذه بأا  عقب اإلصابة، ووصف أحد قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

اليت تبدو أغراضها على النساء واألطفال وكبار السن الذين مل ميوتوا والذين مل يتلقوا أنباء بعد حول 
 ، واآلالف من الناس الذين شوهت حيام أزواجهم وأشقائهم وأعمامهم وأخواهلم وأجدادهم

تعود لكي تقض مضاجعهم يوما بعد وسرقت منهم مودة وحب أقربائهم الذين حتولوا اآلن إىل أشباح 
 .)191(»يوم و ليلة بعد ليلة 

                                                             

)
188

، السادس والعشرين للصليب األمحر  ، املؤمتر الدويل 13املؤمتر الدويل للصليب األمحر اخلامس و العشرون ، القرار رقم  ):
  :، على املوقع اللحنة الدولية للصليب األمحر على الرابط التايل  02اهلالل األمر ، القرار رقم 

? Open document.http://www.ictc.org/web/ara/sitearao.mst/htmlall/cont 

)
189

  .61 خليل إبراهيم حممد ، املرجع السابق ، ص ):

)
190

القواعد منشورات اللجنة  ماري هنكرتس ، و لويز دوزو الدبك ، القانون الدويل اإلنساين العريف ، الد األول ، جون ):
  .372 ، ص 2007 ، الدولية للصليب األمحر ، القاهرة

)
191

النزاعات  اجلرائم املرتكبة ضد النساء يف: أزواجهن ـأجساد النساء و  تقرير منظمة العفو الدولية ، ضحايا احلروب ، ):
  ، ص 2004، ، مطبوعات منظمة العفو الدولية  2004أكتوبر  13بتاريخ  HCT 77/072/2004 املسلحة ، رقم الوثيقة

13.  



، 1977لعام  نياإلضافي نيالربوتوكول، و 1949ومن خالل النصوص اتفاقيات جنيف األربع لعام 
، و قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومؤمترات  ، واملنظمات الدولية وكذلك مطالبات الدول

  .)IFRC(يب األمحر و اهلالل األمحر اإلحتاد الدويل جلمعيات الصل

اإلبالغ عنه وضرورة التعاون من قبل مجيع معاملة املفقود و  جند أن هناك تأكيد دوليا على أمهية
  .أطراف اتمع الدويل حلماية حقوق املفقود بشكل عام

  األحكام المقررة لحماية الموتى: ايثان

اص الذين توفوا بسبب األعمال العسكرية يف يوجب القانون الدويل اإلنساين احرتام جثث األشخ
، كما جيب توفري نفس االحرتام جلثث من ماتوا بسبب االحتالل احلريب أو  بلد ليسوا هم من رعاياه

وعليه فقد تضمنت االتفاقيات  ،)192(أثناء اعتقاهلم الناجم عن االحتالل أو األعمال العسكرية
  :)193(، نوجزها يف القواعد التالية املوتىالدولية عدة نصوص توجب محاية و احرتام جثث 

كل التدابري املمكنة ودون   ل اشتباككلما مسحت الظروف وبعد ك  يتخذ كل طرف يف النزاع -
  .دون أي متييز جمحف  وإجالئهمإبطاء، للبحث عن املوتى 

، وحيذر تشويه جثث  يتخذ كل طرف يف النزاع ، كل اإلجراءات املمكنة ملنع سلب املوتى -
  . وتىامل

تسعى أطراف النزاع إىل تسهيل إعادة رفات املوتى بناء على طلب الطرف الذي ينتمون إليه أو  -
  .بناء على طلب أقرب الناس إىل املتوىف، كما تعاد أمتعتهم الشخصية

  . ، و حترتم قبورهم وتصان بشكل مالئم تعامل جثث املوتى بطريقة تتسم باالحرتام -

، قبل تدبري أمر  ، للتحقيق من هوية املوتى مجيع املعلومات املتاحة يسجل كل طرف يف النزاع -
  .اجلثث، وضع عالمات األماكن القبور

، كما سنكشف مبا جاء  أما تفاصيل هذه القواعد فجاءت متفرقة يف نصوص االتفاقيات الدولية
  . 1977والربوتوكول اإلضايف األول لعام  1949يف اتفاقيات جنيف لعام 

                                                             

)
192

  .1949مللحق بإتفاقيات جنيف لعام ا 1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  34املادة  ):

)
193

  .356، ص  املرجع السابقيل اإلنساين العريف ، الد األول ، جون ماري هنكرتس ، و لويز دوزوالدبك ، القانون الدو  ):



  1949لعام ت جنيف اتفاقيا - 1

  األحكام الواردة  -أ

  :أهم الواجبات اليت فرضتها هذه االتفاقيات على أطراف النزاع خبصوص القتلى ما يلي

على أطراف النزاع أن تقوم يف مجيع األوقات وخاصة  1949أوجبت اتفاقيات جنيف لسنة  -
  )194(.، بالبحث عن جثث املوتى ومنع سلبها بعد االشتباك يف القتل

على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما ميكن مجيع  1949أوجبت اتفاقيات جنيف لسنة  -
البيانات اليت تساعد على حتقيق من هوية املوتى الذين ينتمون إىل الطرف اخلصم، كبيان الدولة اليت 

بالغ ، وجيب إ ينتمون إليها، واالسم وللقب وتاريخ امليالد وتاريخ ومكان الوفاة وسببها ما إىل ذالك
هذه املعلومات بأسرع ما ميكن إىل مكتب االستعالمات الذي ينشئه كل طرف من أطراف النزاع عند 

من االتفاقية الثالثة الذي يتوىل نقلها إىل الدولة اليت يتبعها  122نشوب ذلك النزاع وفقا للمادة 
من االتفاقية  123ة هؤالء األشخاص، وإىل الوكالة املركزية ألسرى احلرب املنصوص عليها يف املاد

  .)195(السابقة

ويتوجب على أطراف النزاع أن تعد وترسل كل منها لألخرى عن طريق مكتب االستعالمات 
ويقدم عن طريق املكتب ) مصدقا عليها على النحو الواجب(شهادات  الوفاة أو قوائم بأمساء املوتى 

الوصايا األخرية أو أي مستندات و ة اخلاصة بتحقيق هوية املتوىف، اللوحة املزدوج نفسه أحد نصفي
تكون هلا قيمة فعلية أو جمرد ع األشياء اليت توجد مع املوتى و أخرى تكون ذات أمهية ألقاربه، ومجي

، وذلك أن بعض األشياء اليت تبدوا عدمية القيمة يف نظر اآلخرين، وقد تكون هلا )196(قيمة معنوية
  .)197(قيمة عاطفية كبرية يف نظر أقرباء املتوىف

على أطراف النزاع أن تتحقق من أن دفن اجلثث أو حرقها  1949أوجبت اتفاقيات جنيف لسنة 
،  على أن يسبق ذلك فحص اجلثة بدقة ،)198(ما تسمح الظروف رجيري لكل حالة على حده بقد

                                                             

)
194

  . من اتفاقية جنيف الثانية 18املادة و ،  1949من اتفاقية جنيف األوىل، اتفاقيات جنيف لعام  15املادة   ):

)
195

  .  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  123دة املا ):

)
196

  . 1949لعام  من اتفاقية جنيف الثانية 19و املادة  1949ام لع  من اتفاقية جنيف األوىل 16 املادة ):

)
197

  .68 ، ص سابقالرجع امل،  ، اللجنة الدولية للصليب األمحر كورسيه هنري): 

)
198

   . 1949لعام  من اتفاقية جنيف الثانية 20املادة ): 



،  ، وكذلك التحقق من هوية املتوىف وإجراء الفحص الطيب إذ أمكن يقصد التأكد من حالة الوفاة
ن وضع تقرير بذلك وجيب أن يبقى مع اجلثة أحد نصفي لوحة حتقيق اهلوية إذ كانت والتمكن م

  . )199(مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة

، ألن  على أن التزام أطراف النزاع بدفن اجلثث أو حرقها لكل حالة على حده ليس مطلقا
،  للجوء إىل الدفن يف قرب مجاعيالظروف واالعتبارات العسكرية قد تفرض على القادة يف امليدان ا

من اإلتفاقية األوىل  17املادة كما أن  .)200(ولكن مع ذلك جيب أن يبقى ذلك إجراء استثنائي
، ولكن ذلك مقيد بشرطني األول  من االتفاقية الثانية تشري إىل إمكانية حرق اجلثث 20واملادة 

، ويف كال احلالتني  علق بديانة املتوىف، ولكن الثاين ألسباب تت وجود أسباب صحية تدعوا إىل ذلك
   .)201(جيب بيان ظروفه بالتفصيل يف شهادة وفاة أو يف قائمة أمساء املتوىف املصدق عليها

على أطراف النزاع دفن املوتى باحرتام وطبقا لشعائر  1949أوجبت اتفاقيات جنيف لسنة 
، وتكون مسؤولة عن منع أي  يل  املقابردينهم، كما أوجبت احرتام املقابر ، وإنشاء إدارة رمسية لتمو 

  .)202(انتهاك أو تدنيس من أي نوع هلذه املقابر

، ولكن التجمع على هذا  وجيب عالوة على ذلك أن تكون املقابر جممعة حبسب جنسية املتوىف
، لذلك أضافت عبارة  األساس ليس إلزاميا واالتفاقية تفرتض عدم إمكانية ذلك يف مجيع احلاالت

ع القبور الفردية يف مكان واحد حىت تتمكن بالدهم ي، ولكن االلتزام الرئيسي هو أن جتم"نإن أمك"
  . )203(يف وقت الحق أن ترد هلؤالء بعضا من مظاهر اإلجالل و االحرتام

بشكل ومتيز بكيفية متكن من "وجيب أن تقوم اإلدارة الرمسية لتسجيل املقابر بصيانة هذه املقابر 
، لذلك جيب أن  والغرض من ذلك هو أن يكون دائما إجياد قرب أي مقاتل ."مااالستدالل عليها دائ

                                                             

)
199

  . 1949لعام  من اتفاقية جنيف الثانية 20انظر املادة ): 

)
200

  .131 ، ص 1991 لعام ، التقرير السنوي للصليب األمحراللجنة الدولية  ):

)
201

  .1949لعام  من اتفاقية جنيف الثانية 20و املادة  1949لعام  من اتفاقية جنيف األوىل 17املادة ):

)
202

  . 1949اتفاقيات جنيف لعام  من 17املادة  ): 

)
203

  .1949اتفاقيات جنيف لعام  من 17املادة  ):



، واسم  ، وتاريخ ميالده ، لقبه يكتب على القرب ما يساعد على حتديد هوية املتوىف من ذلك امسه
  .)204(، وما إىل ذلك ، ورقمه يف اجليش دولته

ما تسمح الظروف وبأقصى حد وجيب أن تتبادل إدارات تسجيل املقابر لألطراف املتنازعة عند
، كل املعلومات املتعلقة مبواقع املقابر  عند انتهاء األعمال العدائية عن طريق مكتب االستعالمات

  . )205(وعالماا املميزة و كذلك بيانات عن املوتى املدفونني فيها

  1977ألول لعام ااألحكام الواردة في البروتوكول اإلضافي   -ب

، وهي  ضايف  ثالث مواد تتعلق ذه الفئة من ضحايا النزاعات املسلحةتضمن الربوتوكول اإل
من الربوتوكول اإلضايف  األول أطراف النزاع على  33حيث حضت املادة  ،34 و 33،  32املواد 

أن تبحث عن  -ميكن أن تكون مشرتكة من اجلانبني –اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق "صل إىل التو 
، غري أن نشاطات هذه الفرق يف إقليم )206("و تلتقط جثثهم من مناطق القتال املوتى وحتدد هويام

  .يسيطر عليه اخلصم ال ميكن أن تنفذ بدون اتفاق سابق

املشار إليها التزاما واضحا على أطراف النزاع باحرتام و محاية هذه الفرق أثناء  33و تفرض املادة 
اال الشخصي لتطبيق األحكام  34عت املادة ، وقد وس)207(تفرغهم ألداء هذه املهام دون غريها

، فباإلضافة إىل أـا تتعلق برفات و مقابر  وهكذا. 1979املوجودة سابقا يف اتفاقيات جنيف سنـة 
فإا تشمل . )209(وأسرى احلرب الذين ماتوا أثناء احتجازهم ، )208(املقاتلني الذين قتلوا يف امليدان

  :املدنيني من الفئات التالية

 .شخاص الذين ماتوا ألسباب تتعلق باالحتالل األ  -  أ

                                                             

)
204

  . 1949ت جنيف لعام اتفاقيا من 17املادة ):

)
205

انظر و      .من اتفاقية جنيف الثالثة 19و املادة . 35 ص ، مرجع سابق ، 1949اتفاقيات جنيف لعام  من 16املادة  ):
، سابق الرجع امل،  ، محاية ضحايا النزاعات املسلحة يف القانون الدويل اإلنساين و الشريعة اإلسالمية حممود عبد الغين: كذلك

  . 17 ص

)
206

  .1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  33/4املادة  :)

)
207

  .من الربوتوكول األول 33/4املادة ): 

)
208

  . من اتفاقية جنيف الثانية 20و  19 18 واملواد ؛ 1949من اتفاقية جنيف األوىل لعام  17 - 15املواد  ):

)
209

  .من اتفاقية جنيف الثالثة  121و  120 املادتان): 



  .األشخاص الذين ماتوا يف االعتقال الناتج عن االحتالل أو األعمال العدائية    - ب

 .األشخاص الذين ليسوا من رعايا البلد الذين ماتوا فيه نتيجة لألعمال العدائية  - ج

ظروف اخلاصة باالحتالل ، بسبب ال كل األشخاص الذين ماتوا يف اإلقليم احملتل) أ(تشمل الفئة 
وليس موتا طبيعيا، مثال ضحايا القتال يف اإلقليم احملتل وكذلك القتلى بسبب إجراءات فرض القانون 

  .من قبل السلطة احملتلة

وهم األشخاص ) أ( 2\33أوالئك األشخاص الذين تطبق عليهم املادة ) ب(وتشمل الفئة 
يف األسر مدة تتجاوز األسبوعني نتيجة لألعمال الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا ألي سبب آخر 

  .العدائية أو االحتالل أو الذين توفوا خالل فرتة اعتقاهلم

، كل هؤالء  فتشمل كل ضحايا األعمال العدائية من غري رعايا البلد الذي قتلوا فيه) ج(أما الفئة 
وتشملهم محاية املادة  -ية لوا نتيجة األعمال العدائقت –األشخاص سواء كانوا عسكريني أو مدنيني 

  . من الربوتوكول اإلضايف األول اليت تتطلب احرتام رفام واحرتام وصيانة وتعليم أماكن دفنهم 34

أما بالنسبة الحرتام رفام فان الفقرة األوىل من هذه املادة ، أشارت إىل أن رفات هؤالء 
جنيف  وع إىل أحكام اتفاقيةك جيب الرج، لذل األشخاص جيب أن حترتم بدون أن توضح كيف

  .  )210(م لتحديد مضمون هذا االلتزام1949لسنة 

ويتضمن ذلك االلتزام أيضا إجراء فحص طيب عام و شامل، وكذلك تقرير مصريها بشكل ائي 
  .وفقا لرغبات املتوىف أو شعائره الدينية كلما كان ذلك ممكنا

حرية الوصول إىل املدافن وتأمني : ددة وهيثالث مسائل حم 34وتعاجل الفقرة الثانية من املادة 
محاية هذه املدافن وصيانتها بصورة مستمرة وتسهيل عودة رفات املوتى وأمتعتهم الشخصية إىل 

، ولكن تنظيم هذه املسائل مرتوك لألطراف املتنازعة من خالل اتفاقيات يتم التوصل إليها  وطنهم
  .  )211(ألطرافحاملا تسمح بذلك الظروف والعالقات بني هذه ا

                                                             

)
210

 120املادة ؛ من اتفاقية جنيف الثانية  20و  18واملادتان  ؛ 1949من اتفاقية جنيف األوىل لعام  17 - 15املواد ): 

  . 1977من الربوتوكول األول لعام  34ملادة او  من اتفاقية جنيف الرابعة ؛ 130و  129 ن اتفاقية جنيف الثالثة ، واملادتنيم

)
211

  . 1977من الربوتوكول األول لعام  34املادة  ):



ن هذه األطراف ملزمة بالتوصل إىل اتفاق ينظم هذه املسائل ويف حماولتها للوصول إ، ف ومع ذلك
املشار " حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها"إىل اتفاق كهذا ، فإا جيب أن تأخذ يف حسباا 

قيام طرف ثالث   "ا يمكنبأسرع م"، ولعله مما يساعد على التوصل إىل اتفاقيات  32إليه يف املادة 
، وهنا يربز دور اللجنة الدولية للصليب األمحر والدولة احلامية يف تنفيذ قواعد  بالوساطة بني األطراف

ويالحظ أن احلق يف حرية الوصول إىل املدافن ال يشمل األقارب . )212(القانون الدويل اإلنساين
جنيف لسنة  ، املشار إليهـا يف اتفاقيات ، بل يشمل أيضا اإلدارة الرمسية لتسجيل املقابر فحسب
1949)213(.  

أما بالنسبة إىل تسهيل عودة رفات املوتى إىل وطنهم، فانه يتوقف على طلب السلطات املعنية إىل 
، خاصة أنه ال ميكن احلفاظ عليها  ذلك البلد ، وهذا الشرط أساسي للمحافظة على مدافن احلرب

لذلك يستلزم . الرفات بناء على طلب فردي للعائلة فقط بطرقة الئقة إذا كان إخراج وإعادة 
، إذا طلب مباشرة من سلطات ذلك البلد أو بناء على طلب املتوىف أو  الربوتوكول اإلضايف األول

  )214(.عدم اعرتاض هذه السلطات

 ويوجب الربوتوكول اإلضايف ألول احملافظة علـى املدافن، حىت إعادة رفات املوتى إىل بالدهم وذلك

، إال أن الطرف الذي تقع يف أراضيه تلك املدافن ليس ملزما  يف غياب االتفاقيات املشار إليها أعاله
باحملافظة عليها على نفقته لوقت طويل، ففي هذه احلالة جيب أن يتكفل البلد األصل بنفقات 

ذي تقع يف ، وإذا مل يرغب هذا األخري التكفل بذلك فيجوز للطرف ال احملافظة على هذه املدافن
وحيدده –، وإذا مل يتم قبول هذا العرض  أراضيه أن يعرض تسهيل إعادة رفات املوتى إىل بالدهم

فإن ذلك الطرف ميكنه أن يتخذ الرتتيبات اليت تنص عليها قوانينه املتعلقة  –البعض خبمس سنوات 
ع ذلك يلتزم الطرف الذي ، وم باملقابر واملدافن وذلك بعد إخطار البلد املعين وفقا لألصول املرعية

  . )215(تقع يف أراضيه مدافن كهذه باحملافظة الدائمة عليها إذا حتمل البلد األصل النفقات كاملة

                                                             

)
212

  . 420 - 419سابق ، ص الرجع املالداحول عبد الكرمي ، محاية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية ،  ):

)
213

من اتفاقية  130املادة من اتفاقية جنيف الثالثة ؛ و  120؛ واملادة  1949لعام من اتفاقية جنيف األوىل  17املادة  ):
  .جنيف الرابعة

)
214

  . 1977لعام  من الربوتوكول األول 34املادة ): 

)
215

  . 1977لعام  من الربوتوكول األول 34/3املادة  ):



  األحكام المتعلقة بحماية األسرى: المطلب الثاني

، إذ  ال شك أن النزاعات املسلحة ظاهرة مالزمة لإلنسانية، وموضوع األسر هو نتيجة حتمية هلا
األسري هو وسيلة للحد من قدرة اخلصم وإضعاف قوته، ألن األسري طاملا كان حمتجزا، أن استخدام 

، وأن مسألة محايته تطرح إشكاال وذلك بالنظر إىل اتساع  فهو ال يشكل خطرا على الطرف املنازع
، وظهور أشكال جديدة من احلروب ورفض احلماية لبعض املقاتلني من قبل  نطاق النزاعات املسلحة

  .ف النزاع أطرا

إنسانية اليت يتعرض هلا األشخاص الذين يتم القبض عليهم جعل موضوع نتيجة للمعاملة الالو 
، وإذا كان األصل يف  ل هذا الواقعظعات املسلحة يفرض نفسه وبقوة يف احلماية يف ضوء قانون النزا

النزاعات املسلحة أو قواعد جمموعة القواعد الراقية اليت توصل إليها الفكر اإلنساين واليت حتكم قواعد 
  . )216(املقاتلني مناملقاتلني غري القانون الدويل اإلنساين هو محاية 

، حيث  جبنيف السويسرية 1944أوت  12 يف وهذا ما أسفرت عنه جهود اتمع الدويل
، وبذلك أصبح لألسري وضعية  وضعت ألول مرة يف تاريخ اتفاقية دولية كاملة حلماية أسرى احلرب

وهذا ما جاءت به اتفاقية جنيف الثالثة اخلاصة مبعاملة أسرى  ونية يف القانون الدويل اإلنساين ،قان
الحماية العامة "، حيث أن اجلزء الثاين من االتفاقية جاء حتت عنوان )217(مادة 143احلرب على 

أن ويوضح  وهو يلخص بصورة عامة املعاملة اليت من حق األسرى أن يتلقوها ،" ألسرى الحرب
 ، وإمنا يف يد الدولة املعادية أسرى احلرب ليسو يف أيدي األفراد أو الوحدات العسكرية اليت اعتقلتهم

،  ، وهي املسؤولة عن معاملتهم ومن حق أسرى احلرب يف كل الظروف أن يعاملوا معاملة إنسانية
قل أسرى ال ين، و  لة، وأن حيتفظوا بأهليتهم املدنية الكام رفهمشو  هموأن يكفل هلم احرتام أشخاص

  .قادرة على تطبيقهااحلرب إىل بلد آخر إال إذا كانت دولة منظمة لالتفاقية و 

وين لألسري، األشخاص الذين ال ، املركز القان وعليه نتناول من خالل هذا املطلب العناصر اآلتية
  .احلماية القانونية الواجبة ألسرى احلرب وكذاحرب  ىون أسر عترب ي

                                                             

، ، الدار البيضاءاألموال يف القانون الدويل اإلنساين ، الطبعة األوىل ، دار األكادميية أمحد سي علي ، محاية األشخاص و ): 3(
  .7 ، ص 2011/2010اجلزائر ، 

  .8 ، صاملرجع السابق أمحد سي علي ، ): 1(



  المركز القانوني ألسرى الحرب:  الفرع األول

إن األسر ظاهرة مالزمة جلميع احلروب، قدميها وحديثها، و يرتبط نظام األسر يف القانون الدويل 
احلديث بوضع املقاتل، إذ جيب أن تتوفر يف هذا األخري شروط حمددة خلوض غمار املعارك واحلصول 

معرفة املقاتل حىت نتمكن من تعريف من  اعلى معاملة أسري احلرب إذا وقع بأيدي العدو، ال بد لن
  .أسري احلرب 

  المقاتلون حسب اتفاقية الهاي: أوال 

 نظريتني كانتا تتجاذبان حتديد إىل توفيق بني) 1907و  1899(لعامي سعى قانون الهاي 
ع املقاتل يف أوربا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، فمن جهة يتلخص موقف الدول ضو 

، ومن جهة أخرى حرصت الدول  يف حصر املقاتلني يف أفراد القوات املسلحة النظاميةالكبرية 
  .الصغرية على توسيع النطاق القانوين حىت يشمل مجيع أفراد املقاومة أيضا 

وكان تعرض املوقفني سبابا من أسباب فشل حماوالت التدوين السابقة لالئحة الهاي حول احلرب 
  .)218(1907املعدلة يف  و 1899الربية الصادرة عام 

هلم ) اجليش عموما ، سواء العامل أو االحتياطي(وتقضي الئحة الهاي بأن أفراد القوات النظامية 
احلق يف صفة املقاتل، و لعناصر امليليشيات والوحدات املتطوعة على أن تتوفر فيهم الشروط األربعة 

  :التالية

 .قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه  - 1

 .بعد  عالمة مميزة تعرف - 2

 .محل السالح بشكل ظاهر  - 3

 )219(.احرتام قانون احلرب و أعرافها - 4

هبة شكل كما متنح صفة املقاتلني لسكان األراضي غري احملتلة الذين يقومون يف وجه العدو يف 
  .)220(مجاهريية أو نفري عام، شرط أن حتملوا السالح بشكل ظاهر وحيرتموا قوانني احلرب وأعرافها

                                                             

)
218

  .115 ص املرجع السابق ، الزمايل ، الفئات احملمية مبوجب القانون الدويل اإلنساين ، عامر ):

)
219

  . الئحة الهاي بشأن القوانني احلرب الربية و أعرافها املادة األوىل من): 

)
220

  .44 ص املرجع السابق ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين ، عامر الزمايل ، ):



لذين ينتمون إىل القوات املسلحة مثل مراسلي احلرب والقائمني بالتموين الذين أما غري املقاتلني ا
يقعون يف قبضة اخلصم، فإم يعتربون أسرى احلرب بشرط أن تكون هلم بطاقة شخصية مسلمة من 

  .)221(السلطات العسكرية اليت يتبعوا

  المقاتلون حسب قانون جنيف:  ثانيا

ت قانون احلرب ختصص ، وهي أول اتفاقية من اتفاقيا1929أبقت اتفاقية جنيف الثانية لعام 
لعام  على ما جاء يف املواد الثالثة األوىل من الئحة الهايزيادة ملعاملة أسرى احلرب ، فقرات كاملة 

وأضافت إليها مجيع األشخاص يف القوات املسلحة لألطراف املتنازعة الذين يقعون يف  ،1907
االتفاقية على صيغة املادة  ذات حلربة البحرية أو اجلوية، كما أبقتقبضة اخلصم أثناء العمليات ا

  ).غري املقاتلني الذين يتبعون القوات املسلحة(من الئحة الهاي على حاهلا 12

تداء بتوسيع مفهوم املقاتل الذي قبلت به الدول وباخلصوص إثر االنتهاكات اخلطرية خالل قوا
إىل  1949لثانية، يسعى واضعو اتفاقية جنيف الثالثة لسنة احلروب الثالثينات واحلرب العاملية ا

  : ددت مادا الرابعة الفئات الست التاليةح، و  توسيع مفهوم أسري احلرب

 .أفراد القوات املسلحة و امليليشيات أو الوحدات املتطوعة األخرى اليت تشكل جزءا منها  - 1

ملقاومة املنظمة الذين ينتمون إىل أفراد امليليشيات و الوحدات املتطوعة األخرى وعناصر ا - 2
أطراف النزاع سواء كانوا خارج أرضيهم أو بداخلها ، سواء كانت أرضيهم حمتلة أم ال، على أن تتوفر 

 .يف مجيع هؤالء األشخاص الشروط التقليدية األربعة املذكورة آنفا

 .أفراد القوات النظامية احلكومية أو سلطة ال تعرتف الدولة احلاجزة هلا - 3

لعناصر اليت تتبع القوات املسلحة دون أن تكون مباشرة جزءا منها مثل املدنني املوجودين ا - 4
ضمن أطقم الطريان احلريب، ومراسلي احلرب والقائمني بالتموين واملكلفني برفات القوات املسلحة 

 .شرط أن حيمل هؤالء مجيعا ترخيصا مسلما من طرف القوات اليت يتبعوا

التجارية والطريان املدين ألطراف النزاع ومن ضمنهم النوتية والقادة  عناصر أطقم البحرية - 5
 .ومساعدوهم إذا مل تكن هلم معاملة أفضل مبوجب أحكام القانون الدويل األخرى

                                                             

)
221

  .13 ص السابق ، أمحد سي علي ، املرجع ):



أهايل األرض اليت مل يقع احتالهلا بعد الذين يهبون يف وجه العدو املداهم أو ينفرون نفريا عام  - 6
محل السالح وبشكل ظاهر، واحرتام قوانني احلرب (والرابع  رطني الثالثشلعلى أن يراعوا ا

 )222().وأعرافها

حرب وليس هلما يف الصفة  ىر  أخريني هلما احلق يف معاملة أسوتضيف االتفاقية الثالثة فئتني
  .القانونية ألسري احلرب ومها

 بينما ال) جت عنهمفر بعد أن كانت أ(األشخاص الذين تعيد سلطات االحتالل اعتقاهلم  - 1

تزال العمليات العسكرية قائمة خارج األرض احملتلة وذلك لضرورات تعتربها ملحة، خصوصا بعد 
 .حماولة فاشلة منهم لاللتحاق بقوام احملاربة أو رفضهم االنصياع ألمر اعتقاهلم

، 1949جنيف ) أسرى احلرب(من االتفاقية الثالثة  4األشخاص املذكورين آنفا يف املادة  - 2
 .من طرفه وفق القانون الدويل ن بأرض طرف حمايدا أو غري حمارب وسيتم إيوائهمالذين يلتحقو 

األسرى يف بلد حمايد، ويتعني عليه إذ ما فبل على أرضه أسرى فارين وتذكرنا الفقرة األخرية بإيواء 
 .)223(1907لعام  أن يرتكهم أحرارا ، لكن بإمكانه حتديد أماكن إقامتهم حسب اتفاقية الهاي

سرى احلرب الذين تستوجب حالتهم الصحية ذلك يف بلد حمايد، كما ميكن للدولة وميكن إيواء أ
احلاجزة االتفاق مع دولة حمايدة حلجز األسرى يف أراضي هذه األخرية حىت انتهاء عمليات 

    . )224(القتال

 ، لكن البد من اإلشارة إىل املتطوعني قد الستعراض كل ما يتصل بالفئات املذكورةوال يسع املقام 

لكنهم  يكونون من رعايا الدولة اليت ينتمون إىل قواا املسلحة أثناء النزاع، وقد ال يكونون كذلك،
ومل  .)225(1908، حسب اجتهاد معهد القانون الدويل يف قرار صدر عام أمام القانون الدويل سواء

                                                             

)
222

  . 1949لعام من اتفاقية جنيف الثالثة ، بشأن معاملة أسرى احلرب  4املادة  ):

)
223

شخاص احملايدين يف احلرب األاخلاصة حقوق وواجبات الدول احملايدة و  1907من اتفاقية الهاي  13و  5 ناملادتا ): 
  .الربية

)
224

  .1949من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 11املادة  ):

)
225

  .46 ص املرجع السابق ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين ، الزمايل ، عامر ):



قانون اجلنائي ، مما يفهم معاقبتهم لل يذكر فيه أولئك الذين حياربون ضد بالدهم إىل جانب عدوه
  .)226(لبلدهم األصلي إذ وقعوا يف قبضته

نالحظ أن االتفاقيات الدولية اهتمت باملقاومة املسلحة بعد املعاملة القاسية اليت تعرض هلا و 
، كما اهتم بعناصر احلكومة أو السلطة أعدموا كمجرمني عادينيو  الثانية املقاومون إبان احلرب العاملية

احلاجزة، ومن بني األمثلة اليت نذكرها يف هذا املقام القوات التابعة حلكومة اليت تعرتف ا الدولة 
  ".ديغول"املنفى املناهضة ألملانيا إبان احلرب العاملية الثانية ومنها القوات املوالية للجنرال 

من مشول فإن معتقلي  1949ورغم ما متيزت به املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
لتحرير الوطين ظلوا خارج إطار االتفاقية الدولية املنظمة للنزاعات املسلحة، إال إذا استثنينا حروب ا

املعاملة ( 1949نظرية االعرتاف بصفة احملارب و املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف لعام 
وكول األول لعام الربوتيف وقد تدارك ذلك النقص  ).اإلنسانية لضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية

  .املضاف إىل هذه االتفاقيات 1977

من  4\1 انسجاما مع إضفاء النزاع املسلح الدويل على حروب التحرير الوطين مبوجب املادةو 
فإن مقاتلي هذه  ،)227(الربوتوكول املذكور آنفا املتعلق مباهية الضحايا أثناء املنازعات الدولية املسلحة

القانونية، و حبقهم يف وضع أسري احلرب عند وقوعهم يف قبضة اخلصم  احلروب يتمتعون بصفة املقاتل
إذا كان طرفا يف الربوتوكول اإلضايف األول، وعلى حركة التحرير االلتزام بتطبيق أحكام اتفاقيات 

من الربوتوكول املذكور  44و  43خاصة ما جاء يف املادتني ف والربوتوكول اإلضايف األول، و جني
  . )228(آنفا

ثبتت حروب التحرير صعوبة توفري الشرطني الثاين والثالث يف مقاتلي حركات التحرير فقضت وقد أ
القيادة املسؤولة واحرتام (الصيغة اجلديدة بوجوب توفري شرطني يف القوات املسلحة ومها األول والرابع 

                                                             

)
226

  .117 ص املرجع السابق ، الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين ، عامر الزمايل ، ):

)
227

ا الشعوب ضد التسلط  تناضل هلتتضمن األوضاع املشار إليها يف الفقرة السابقة املنازعات املسلحة اليت"  4\1املادة  ):
كما كرسه ميثاق   ضد األنظمة العنصرية ، وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير املصري ،االستعماري واالحتالل األجنيب و 

ألمم املتحدة التعاون بني الدول طبقا مليثاق هيئة ايل اخلاصة بالعالقات الودية و اإلعالن املتعلق مببادئ القانون الدو األمم املتحدة و 
.  

)
228

  . 1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  44و  43ن املادتا ):



عالمة مميزة ( وشرطني لألشخاص املشركني يف القتال ومها الثاين والثالث ) قوانني احلرب وأعرافها 
وخففت مقتضيات الشرطني حيث االكتفاء بتميز املقاتلني أنفسهم عن ) ومحل السالح بشكل ظاهر

السكان املدنيني أثناء االستعداد للهجوم فقط، ومل يعد محل السالح واجبا باستمرار، بل فقط عند  
يعترب نتيجة  كل عملية و عند مشاهدة اخلصم حلامل السالح وهو يستعد للهجوم، وهذا النص

منطقية للفقرة الرابعة من املادة األوىل املذكورة سابقا، اليت اعتربت حرب التحرير نوعا من أنواع 
النزاعات املسلحة الدولية، ومن مث فإن على الدولة الطرف يف نزاع مسلح تواجه فيه مقاتلي املقاومة 

ربوتوكول اإلضايف األول لعام اعتبارهم أسرى حرب إذا وقعوا يف قبضتها، و إذا كانت طرفا ال
1977.  

ويتضمن قانون النزاعات املسلحة قرينة صفة األسري، فإذا حام الشك حول هذه الصفة، فإا أوىل 
  .)229(بالقبول ريثما ثبت يف املسألة حمكمة خمتصة

  

  

  مقاتلو النزاعات المسلحة الداخلية:  ثالثا

زاعات املسلحة الدولية أخذت تقل شيأ فشيأ، لكن مع انتهاء احلرب العاملية الثانية ، لوحظ أن الن
النزاعات املسلحة الداخلية أو احلروب األهلية أخذت تتزايد باستمرار، وقد توصلت اللجنة الدولية 
للصليب األمحر إىل فكرة إدراج حكم املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف اليت نصت على مبدأ 

للقانون الدويل اإلنساين منذ  النزاعات الداخليةعلى األقل أن خيضع  من شأنه. )230(املعاملة اإلنسانية
  .أثناء انعقاد مؤمتر الدبلوماسي الذي طلب إليه اعتماد اتفاقيات جديدة التفاقيات جنيف  1949

                                                             

)
229

  .118 ص املرجع السابق ، الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين ، عامر الزمايل ، ):

)
230

يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دويل 3املادة  ):  يف أراضي أحد األطراف السامية من اتفاقيات جنيف املشرتكة تنص ّ
األشخاص الذين ال يشرتكون يف األعمال العدائية مبن  -1:املتعاقدة يلتزم كل طرف يف النزاع أن يطبق كحد أدىن األحكام التالية 

  فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ،

حتجاز ، أو ألي سبب آخر يعاملون يف مجيع األحوال معاملة األشخاص العاجزون عن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو اال
إنسانية ، دون أي متييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو املعتقدات أو اجلنس أو املولد أو الثروة أو أي معيار مماثل 

  .ضورة يف مجيع األوقات واألماكن وهلذا الغرض ، حتظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين ، و تبقى حم. آخر 



ففي أثناء املناقشات اليت أجريت بشأن املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربعة، واملتعلقة 
عات ذات الطابع غري الدويل، أثار غياب أي تعريف هلذه الفئة من النزاعات ختوف عدد كبري بالنزا

من الوفود من أن ميتد نطاق تطبيقها إىل كل عمل يرتكب بالقوة، مبا يف ذلك مجيع أشكال الفوضى 
 والعصيان وكان من شأن رفض املؤمتر لسرد عدد من الشروط السابقة والضرورية لتطبيقها أن مسح

  .)231(للجنة الدولية للصليب األمحر أن تعلن أا حتبذ تطبيق أحكام املادة على أوسع نطاق ممكن

  :وهي "مبادئ " تصفها حمكمة العدل الدولية بأا على قواعد 3وتنص املادة 

االعتداء على احلياة والسالمة البدنية وخاصة القتل جبميع أشكاله والتسوية واملعاملة القاسية   -  أ
 .بو التعذي

 .أخذ الرهائن  - ب

 .االعتداء على الكرامة الشخصية وعلى األخص املعاملة املهنية و اخلاصة بالكرامة   - ج

تنفيذ العقوبات دون إجراء حماكمة سابقة أمام حمكمة مشكلة تشكيال إصدار األحكام و   -  د
 .قانونيا، و تكفل مجيع الضمانات القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة

 .الغرقى و يعتين مرضى و جيمع اجلرحى وامل  -  ذ

وجيوز هليئة إنسانية غري متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب األمحر، أن تعرض خدماا على أطراف 
  .النزاع 

وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقيات خاصة، على تنفيذ كل األحكام 
  .األخرى من هذه االتفاقية أو بعضها

للقانون الدويل  وفقاام املتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوين ألطراف النزاع، وليس يف تطبيق األحك
 تسمح بال شك بتوفري محاية أفضل لإلنسان الذي يقع يف دوامة التوترات الداخلية ،و  اإلنساين ،

يف صكوك القانون  افباإلضافة إىل الضمانات اليت يوفرها مبدأ عدم املساس باحلقوق الواردة ذكره
 حلقوق اإلنسان ، حتظر هذه املادة يف الواقع ألحكام اليت تصدر وتنفيذ دون حماكمة مسبقة ، الدويل

                                                             

)
231

  .109فهاد الشاللدة ، املرجع السابق ، ص  ):



وجيب أن تصدر األحكام حمكمة قائمة على الوجه الصحيح، وتصحبها ضمانات قضائية تعرتف 
  . )232(الشعوب املتحضرة بأا ضرورة ال غىن عنها

ً بالنسبة للضمانات  1977يات جنيف لعام اإلضايف الثاين إىل اتفاق قد عززها الربوتوكولو  سواء
القضائية دف ضمانات العدالة واحرتام مقتضيات املعاملة اإلنسانية، فاألحكام اهلامة اليت تضمنها 
تقرر ضمانات أساسية جلميع األشخاص الذين ال يشرتكون يف أعمال العنف، وعالوة على ذلك فإن 

حق احملاكمة العادلة هذا فضال عن الضمانات الدستورية  مواثيق حقوق العاملية واإلقليمية تكفل
  .املتعارف عليها 

كفله املادة الثالثة كأن يعامل مقاتلو النزاعات تطراف النزاع على إعطاء أكثر مما وإذا وافقت أ
الداخلية على غرار مقاتلي النزاعات الدولية، فإن معاملة األسرى متتد إليهم، واالتفاقيات اخلاصة 

  . )233(ق االتفاقيات جزئيا أو كليا مرتبطة بتفاهم أطراف النزاعلتطبي

  

  األشخاص الذين ال يعتبرون أسرى حرب:  الفرع الثاني

، ونوضح  أسرى حربكلقد أوضحنا يف الفرع األول املقاتلون يتمتعون باحلماية القانونية الدولية  
حرب عند اعتقاهلم وهم املرتزقة هنا األشخاص الذين ال ينطبق عليهم هذا الوصف القانوين كأسرى 

  .واجلواسيس رغم مشاركتهم يف القتال

  المرتزقة :  أوال

ينطبق وصف املرتزقة على أي شخص جيرى جتنيده خصيصا، حمليا أو يف اخلارج ليقاتل يف نزاع 
 .)234(مسلح ويشارك فعال ومباشرة يف األعمال العدائية

فع عنها، كما ال توجد أية روابط أو قيود تضبط ال قيم يداس للمرتزق قضية بقاتل من أجلها و لي
  .)235(ممارسته يف ميادين القتال و خارجها

                                                             

)
232

محشيد ممتاز ، القواعد اإلنسانية الدنيا املطبقة يف فرتة االضطرابات ، التوترات الداخلية ، الة الدولية للصليب األمحر ،  ):
  .444، ص 1998، سبتمرب  61، العدد  11السنة 

)
233

  .47مايل ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص عامر الز  ):

)
234

  .394عمر سعد اهللا ، معجم يف القانون الدويل املعاصر ، الطبعة األوىل ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، ص  ):



ولذلك أن أنشطة املرتزقة ختالف العديد من املبادئ املستقرة يف القانون الدويل مثل مبدأ عدم 
م التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ استقالل الدول ومبدأ السالمة اإلقليمية، ومبدأ عد

استخدام القوة يف العالقات الدولية وكذلك من شأن املرتزقة عرقلة حق تقرير املصري للشعوب 
  .)236(املستعمرة

لذا يعد اللجوء إىل املرتزقة عمال ممقوتا من الناحيتني القانونية و األخالقية، وهذا ما أدى بأعضاء 
دف القضاء على  03/07/1977بتاريخ ) ليفربيل(منظمة الوحدة اإلفريقية إىل إبرام اتفاقية 
نظرا لألضرار اليت حلقت الدول اإلفريقية املستقلة  1985االرتزاق يف إفريقيا ودخلت حيز النفاذ عام 

  .حديثا من توظيف املرتزقة كأدوات حرب أثناء فرتة تفكيك االستعمار يف إفريقيا

ة البريو مبتابعة موضوع من دول" بلستريوس"ة ، فقد كلف السيناتور أما يف نطاق األمم املتحد
املرتزقة باعتبار أن استخدامهم ميثل وسيلة من وسائل خر حقوق اإلنسان و حتول دون ممارسة حق 

  .الشعوب يف تقرير مصريها

قدمت منظمة األمم املتحدة عدة تقارير يف هذا الشأن وأفضت التوصيات والقرارات الصادرة ولقد 
متويل وتدريب املرتزقة بتاريخ و ية الدولية ضد انتداب عن اجلمعية العامة إىل صيانة االتفاق

ومن جهته فإن جملس األمن أصدر عدة قرارات . )237(44/34يف قرارها رقم  14/12/1989
 والذي يدين فيه جتنيد املرتزقة 1966عام  اختذتهأدان فيها باستخدام املرتزقة، منها القرار الذي 

الذي اختذه جملس األمن يف  2003لعام  1467قم القرار ر إلسقاط حكومات الدول األعضاء، و 
والذي يعرب عن بالغ قلقه إزاء انتشار أنشطة  18/03/2003اليت انعقدت يف  4720جلسته 

  .)238(املرتزقة ويدين هذه املمارسات

من الربوتوكول اإلضايف  47ويف نفس االجتاه نص قانون النزاعات املسلحة عن املرتزقة يف املادة 
، اليت تتكون من فقرتني األوىل تنص على 1949امللحق التفاقيات جنيف لعام  1977األول لعام 

                                                                                                                                                                                              

)
235

  .296لسابق ، ص أمحد سي علي ، محاية األشخاص و األموال يف القانون الدويل اإلنساين ، املرجع ا ):

)
236

  .171 ص اإلنساين ، املرجع السابق ، أمحد أبو الوفا ، الفئات املشمولة باحلماية القانون الدويل ):

)
237

  .53عامر الزمايل ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص  ):

)
238

  .298أمحد سي علي ، املرجع السابق ، ص  ):



  نية شروط تعريف املرتزقة وهي ستةحتديد الثاو  ؛ أو أسري احلرب ،)239(عدم منح املرتزقة صفة املقاتل

 :نذكرها كالتايل

 .جيري جتنيده خصيصا، حمليا أو يف اخلارج، ليقاتل يف نزاع مسلح  -  أ

 .باشرة يف األعمال العدائية يشارك فعال و م  - ب

حيفزه أساسا إىل االشرتاك يف األعمال العدائية، الرغبة يف حتقيق مغنم شخصي ويبذل فعال   - ج
من قبل طرف يف النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما وعد به املقاتلون ذوي 

 .ا يدفع هلم الرتب والوظائف املماثلة يف القوات املسلحة لذلك الطرف أو م

 .وليس من رعايا طرف يف النزاع وال متواطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع   -  د

 .ليس عضوا يف القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع  -  ه

وليس موفدا يف مهمة رمسية من قبل دولة ليست طرفا يف النزاع بوصفه عضوا يف قواا   - و
 .)240(املسلحة

الواليات املتحدة األمريكية الذي مفاده أن املرتزقة يتحملون مسؤولية ونشري هنا إىل الرأي السائد يف 
وهذا ما نستخلص منه أن اجلهات اليت  .)241(أعماهلم يف القضايا اليت قد تعرض للقضاء يف بالدهم

تستخدم املرتزقة تتهرب من املسؤولية ويساندها يف ذلك عدم وجود نصوص قانونية دولية حتمل هذه 
املواثيق واالتفاقيات الدولية سواء يف نطاق األمم املتحدة وباقي املنظمات  نة الدولية، ألاجلهات املسؤولي

الدولية ال حتمل الدول اليت جتند املرتزقة املسؤولية، مما زاد تعقيدا هذه املسألة ظهور ما يعرف الشركات 
، وقد أثارت  تنفذها عادةللدول املسلحة القوات كانت   عسكرية العسكرية واألمنية اخلاصة ألداء مهمات

، وخاصة مع  مشاركة هذه الشركات يف عمليات عسكرية  بشأن كيفية تطبيق قانون النزاعات املسلحة
تزايد عددها بشكل كبري يف النزاعات املسلحة األخرية، وتغريت طبيعة عملها مما دفع بعض املختصني إىل 

  .  )242(املتنامية للحرب" اخلصخصة"احلديث عن 

                                                             

)
239

  .113ع السابق ، ص فهاد الشاللدة ، املرج ):

)
240

  .1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام  من7املادة ): 

)
241

  . 301أمحد سي علي ، املرجع السابق ، ص ): 

)
242

التحديات املعاصرة أمام القانون الدويل اإلنساين خصخصة احلرب ، اللجنة الدولية للصليب األمحر بتاريخ  ):
  :على املوقع التايل  01/08/2012
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الذي يطرح يف هذا الصدد أليس موظفو الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة جمرد مرتزقة  والسؤال
  العصر احلديث؟ 

وتوكول من الرب  47لإلجابة على هذا السؤال جيب الرجوع إىل تعريف املرتزقة الوارد يف املادة 
تيفاء بعض اس فيجب على موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة 1977اإلضايف األول لعام 

صا صيخيف املرتزقة، وعليه أن يوظف شخص الرتاكمية لكي ينطبق عليهم تعر املعايري الصارمة و 
املباشرة يف القتال، وأن حتفزه الرغبة يف حتقيق مغنم خاص، وأن يشارك فعال ومباشرة  دف املشاركة

  .يف العمليات العدائية لكي يعترب مرتزقا

ى اتفاقية األمم املتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية ملكافحة ويقع على عاتق أي دولة صادقت عل
االرتزاق أو على أي منهما، واجب مقاضاة املرتزقة ومعاقبتهم، و يتمثل األثر القانوين الوحيد املرتتب 
على كون الشخص مرتزقا من وجهة نظر القانون اإلنساين، فأن املرتزق ال حيق له التمتع بصفة أسري 

  .وظفو الشركات العسكريةارك يف النزاع املسلح الدويل، هذا فيما خيص ماحلرب عندما يش

عليه ال ميكن للدول أن تتنصل مع الشركات العسكرية األمنية، و  أما فيما خيص الدول اليت تتعاقد
من التزاماا مبوجب القانون الدويل اإلنساين من خالل التعاقد مع الشركات العسكرية واألمنية 

خاصة إذا  و كات للقانون الدويل اإلنساين، قد تتحمل الدول اليت استعانت م املسؤولية اخلاصة انتها 
وهذا ما  .)243(كانت الشركة تعمل مبوجب تعليمات صادرة عن سلطة الدول أو ختضع لسيطرا

أدى إىل إطالق مبادرات دولية دف توضيح أو تطوير معايري قانونية دولية تنظم أنشطة الشركات 
ة واألمنية اخلاصة، والسيما لضمان امتثاهلا ملعايري السلوك اليت يعكسها كل من القانون العسكري

  . الدويل اإلنساين و قانون حقوق اإلنسان

أمثرت مبادرة مشركة بني وزارة اخلارجية السويسرية واللجنة الدولية للصليب األمحر إىل اخلروج كما 
لة املمارسات السليمة للدول ذات الصنونية الدولية و االلتزامات القا بوثيقة مونرت بشأن"بوثيقة 

دولة  17اليت اعتمدا و " 2008اصة أثناء النزاع املسلح األمنية اخلبعمليات الشركات العسكرية و 

                                                             

)
243

  . 4لقانون الدويل اإلنساين والشركات العسكرية األمنية اخلاصة ، ص اللجنة الدولية للصليب األمحر ، ا ):
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دولة موقعة على هذه الوثيقة اليت تعيد التأكيد على االلتزامات القانونية  40وهناك اآلن أكثر من 
  )244(.احلالية للدول

  الجواسيس : ثانيا

يف خفية أو حتت ستار كاذب يف مجع أو حماولة مجع يعمل ويعرف اجلاسوس بأنه شخص 
املعلومات يف منطقة األعمال العسكرية إلحدى الدول املتحاربة بقصد إيصال هذه املعلومات إىل 

يدان دولته، والعرف الدويل جييز استعمال الوسائل املشروعة للحصول على املعلومات من العدو يف م
القتال، ويف نفس الوقت حيق لكل دولة من الدول املتحاربة أن تدافع عن نفسها ضد خطر 

  . )245(اجلواسيس، وأن تتخذ ضدهم أشد العقوبات خلطورة ما يقومون به على سيادة الدول

هذا ما ورد يف قانون العقوبات اجلزائري أنه يعد مرتكبا للتجسس كل أجنيب يقوم بالتخابر مع و 
نبية بقصد محلها على القيام بأعمال عدائية ضد اجلزائر أو تقدمي الوسائل الالزمة لذلك، دولة أج

مراكز أو خمازن مملوكة للجزائر تسليم قوات جزائرية أو أراضي أو مدن أو حصون أو منشأة أو 
خمصصة للدفاع عنها إىل دولة أجنبية أو عمالئها إتالف أو إفساد سفينة بقصد اإلضرار بالدفاع و 

الوطين، حتريض العسكريني أو البحارة على االنضمام إىل دولة أجنبية أو تسهيل ذلك والقيام   
  .)246(بعمليات جتنيد حلساب دولة يف حالة حرب مع اجلزائر

جند أن القانون اجلزائري يشرتط يف اجلاسوس أن يكون أجنبيا أي أنه اعتمد معيار اجلنسية، كما 
وقد تناولت  .)247(يكون من جنسية أجنبيةفعال السالفة الذكر و خص قام باألفيعترب جاسوسا كل ش

ال يعد الشخص جاسوسا إال إذا قام «: بأنه اي موضوع التجسس، فعرفت اجلاسوسالئحة اله

                                                             

)
244

  .3املرجع نفسه ، ص  ):

)
245

  . 184املرجع السابق ، ص خالد مصطفى فهمي ،  ):

)
246

  .  289أمحد سي علي ، املرجع السابق ، ص  ):

)
247

يرتكب جرمية «: املتضمن قانون العقوبات على أنه 1966جوان  8املؤرخ يف  156\66من األمر  64تنص املادة  ):
و  62 ويف املادتني 61ملادة من ا 4و  3 - 2التجسس و يعاقب باإلعدام كل أجنيب يقوم باألفعال املنصوص عليها يف الفقرات 

، أو يعرض ارتكاا 63و  62 – 61، ويعاقب من حيرض على إحدى اجلنايات املنصوص عليها يف هذه املادة و املواد  63
  . »بالعقوبة املقررة للمادة ذاا



عن طريق عمل من أعمال  جبمع املعلومات أو حاول ذلك يف منطقة العمليات التابعة لطرف النزاع،
  . )248(»للعدوالزيف أو تعمد التخفي بنية تبليغها 

، فقد نصت على املركز 1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  46أما الفقرة األوىل من املادة 
القانوين للجاسوس، وذلك من خالل ما نصت عليه بأن أفراد القوات املسلحة اليت تقع يف قبضة 

ز أن يعامل  ال جيو و ، حرب  ىاحلق يف التمتع بوصف أسر  مللتجسس هل ماخلصم أثناء ارتكا
كجاسوس إال إذا قبض عليه أثناء مقارنته للتجسس، وتوقيع عليه العقوبات اليت تقررها القوانني 

    .هي عادة عقوبة اإلعدامالدولة للتجسس و 

فإن فقرا أكدت على االلتزام  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  75إال أن املادة 
ال لألشخاص الذين هم يف قبضة أحد أطراف النزاع وال يتمتعون باملعاملة اإلنسانية يف كافة األحو 

مبعاملة أفضل مبوجب االتفاقيات أو الربوتوكول اإلضايف األول، ويتمتع هؤالء كحد أدىن باحلماية اليت 
جيب احرتامهم يف شخصهم وشرفهم ومعتقدام وشعائرهم و  تكفلها هذه املادة دون متييز جمحف،

ة من األفعال حاال ومستقبال ويف أي زمان أو مكان تتمثل يف القتل والتعذيب حتظر جمموعو الدينية، 
  .)249(والعقوبات البدنية والتشويه، إضافة إىل وجوب ضمان احملاكمة العادلة

  الحماية القانونية الواجبة ألسرى الحرب: الفرع الثالث 

حلماية واالحرتام املنصوص عليها بناءا على مبدأ املعاملة اإلنسانية والقواعد املتفرعة عنه،يتوجب ا
يف اتفاقيات جنيف أن يوفر أطراف النزاع ألسراهم احلد األدىن من مقتضيات احلياة معنويا و ماديا 

 12منذ وقوع األسر حىت انتهائه، وتظم االتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب املؤرخة يف 

ادية حىت عودم إىل وطنهم، وسنتناول أهم ممارسة أسرى احلرب حلقوقهم املعنوية وامل 1941أوت
  :األحكام اليت جاءت ا االتفاقية كاآليت

  الحقوق المعنوية لألسير : أوال

                                                             

)
248

  . 1907من اتفاقية الهاي لعام  29املادة  ):

)
249

    .294أمحد سي علي ، املرجع السابق ، ص  ):



على الدولة احلاجزة أال جترد األسري من األهلية القانونية حىت  يوجب مبدأ اإلنسانية املذكور أعاله،
سر سواء داخل تراب الدولة احلاجزة أو حالة األدون ممارسة احلقوق اليت تتالءم و ال حيول ذلك 

  . )250(خارجه

وعليها تطبيق املساواة على مجيع أسراها إال إذا اقتضى األمر منح معاملة خاصة بسبب السن أو 
الرتبة العسكرية أو اجلنس أو الكفاءة املهنية، لكن ال جمال للتمييز بني األسرى على أساس عقائدي 

جواب األسري لإلدالء ويته ورتبته ال يكره على إعطاء معلومات وعند است. )251(أو عرقي أو سياسي
إضافية تتعلق بالوضع امليداين وحتفظ األشياء اليت أخذت منه عند وقوعه يف األسر وتعاد إليه عند 

  .)252(عودته ما عدا السالح فهو غنيمة حرب

اطات عند نقلهم وجيب نقل األسرى إىل أماكن بعيدة عن مسرح العمليات واختاذ مجيع االحتي
واالمتناع عن تعريض حيام للخطر بوضع يف مناطق ومواقع معينة لتحصينها من العمليات 

   )253(.احلربية

  الحقوق المادية لألسير:  ثانيا

شؤون األسرى دون مقابل أما على صعيد احلقوق املادية لألسري، تتكفل الدولة احلاجزة بالقيام ب
لناحيتني األمنية انة وصحة عامة أو خاصة، وترى يف ذلك اغذاء وملبس ونظافة وصيمن مأوى و 

شعائرهم الدينية، وحيق للدولة ية إذ جيب احرتام عادات األسرى وتقاليدهم و الغذائو ) أمن األسرى(
، وحتظر األعمال  ، وهلؤالء أن يعملوا باختيارهم احلاجزة تشغيل أسرى احلرب من غري الضباط

للقيام بذلك، وتراعى فرتات الراحة اليومية واألسبوعية واألجور املالئمة اخلطرة، إال إذا تطوع األسري 
  .)254(واملراقبة الطبية

                                                             

)
250

ألسرى احلرب حق احرتام أشخاصهم و شرفهم «: واليت تنص على أنه 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  14املادة  ):
يف مجيع األحوال، حيتفظ أسرى احلرب بكامل أهليتهم املدنية اليت كانت هلم عند وقوعهم يف األسر وال جيوز للدولة احلاجزة تقييد 

  . »ألهلية سواء يف إقليمها أو خارجه إال بالقدر الذي يقتضيه األسرممارسة احلقوق اليت تكفلها هذه ا

)
251

  . 48عامر الزمايل ، مدخل إىل القانون اإلنساين ، املرجع السابق ، ص  ):

)
252

 عامر الزمايل، الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين ، دراسة يف القانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق، ):

  .119ص  

)
253

  .153أمحد أبو الوفا ، الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص  ):

)
254

  .من االتفاقية الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب  57إىل  4أنظر املواد من  ):



ويف عالقات األسرى مبحيطهم اخلارجي،فإن هلم احلق يف االتصال بأهلهم وذويهم أو بعض 
الفردية الطرود الربيدية رسائل اليت يبعثون أو يتلقوا و اجلهات األخرى كاملنظمات اإلنسانية عرب ال

منها حبقوق األسرى و لكنها ختضع للمراقبة العادية دون املساس  والتحويالت معفاة من الرسوم،
  .)255(إرسال املستندات القانونية و استالمها

هي مسؤولة عن حيام الدولة احلاجزة ، فع العالقات القائمة بني األسرى و ومهما كان نو 
ا، إال إذا اقتضت مصلحتهم ذلك، شرط أن تكون الدولة ال جيوز هلا نقلهم خارج أراضيهومعاملتهم و 

  .)256(اليت ينقلون إليها طرفا يف االتفاقية الثالثة وقادرة على تطبيق أحكامها

إخالل بأحكام االتفاقية، وميكن لألسرى توجيه شكواهم ومطالبهم إىل السلطة املعنية، إذا لوحظ 
الدولة احلامية إن سلطات الدولة احلاجزة، و م أمام ممثلون منتخبون من طرفهم ينوبو ولألسرى

يتمتع هؤالء املمثلون محر أو أي منظمة إنسانية أخرى، و وجدت أو اللجنة الدولية للصليب األ
  . )257(ة تساعدهم على االهتمام بشؤون زمالئهم يف إطار ما تسمح به االتفاقيةيبامتيازات وظيف

، فهم خيضعون لقوانني ولوائح وأوامر  قييد اإىل جانب احلقوق، هناك واجبات على األسرى التو 
وإذا ارتكب األسري ما خيالف ذلك فإنه يتعرض . )258(الدولة احلاجزة املطبقة على قواا املسلحة

وال تبيح عقاب األسري إال إذا " ظروف التخفيف"للتأديب أو اجلزاء وفقا ألحكام االتفاقية اليت تراعى 
القوات املسلحة للدولة احلاجزة، وتقضي باختصاص احملاكم  قام بعمل يعاقب عليه أحد أفراد

العسكرية فقط إال إذا كانت قوانني الدولة احلاجزة تنص على اختصاص يف القضاء املدين بالنسبة إىل 
  . )259(قواا املسلحة للنظر يف مثل هذه األفعال اليت اقرتفها األسري

                                                             

)
255

  .120ع السابق ، ص ، الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين ، املرج عامر الزمايل ):

)
256

يقع أسرى احلرب حتت السلطة املعادية،ال حتت «: بأنه 1949من االتفاقية الثالثة بشأن معاملة األسرى لعام  12املادة  ):
  .»سلطة األفراد

)
257

  .49عامر الزمايل ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص  ):

)
258

للقوانني خيضع أسرى احلرب « : واليت تنص بأنه 1949ثة املتعلقة بشأن معاملة األسرى لعام من االتفاقية الثال 8املادة  ):
  .»واللوائح واألوامر السارية يف القوات املسلحة بالدولة احلاجزة 

)
259

  .155أمحد أبو الوفا ، الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص   ):



يمكن تلخيصها  فيف هذا املضمار  )260(ثالثةاألحكام اليت كرستها االتفاقية الأما فيما خيص 
  :اآليتك

 .خيضع أسرى احلرب للقوانني و اللوائح املطبقة على القوات املسلحة للدولة احلاجزة - 1

ساسية حياكم األسرى عادة أمام احملاكم العسكرية للدولة احلاجزة، وبشرط توافر الضمانات األ - 2
 .عدم االحنيازاملعروفة، مثل االستقالل واحلياد و 

ال حيكم على األسري بواسطة السلطات أو احملاكم العسكرية للدولة احلاجزة بأية عقوبة  - 3
 .خالف تلك املطبقة على األفعال ذاا اليت يرتكبها أفراد القوات املسلحة لتلك الدولة

ال جيوز حماكمة األسري على ذات الفعل مرتني، كما ال جيوز حماكمته على فعل مل خيطره  - 4
 .احلاجزةقانون الدولة 

، أو أعمال  تتمثل العقوبات التأديبية اليت ميكن توقيعها على األسري يف وقف املزايا املمنوحة - 5
من الراتب أو أجر   %50أو احلبس أو خصم ماال يزيد على  ، شاقة على تزيد على ساعتني يوميا

 .عمل األسري

يه عقوبة بسبب هروبه األسري الذي ينجح يف اهلرب مث يقع يف األسر مرة أخرى ال تطبق عل - 6
، وال جيوز اعتبار  ، أما ذلك الذي حياول اهلرب و يفشل فيه فال تطبق عليه إال عقوبة تأديبية السابق

 .، إذا حوكم األسري على خمالفة ارتكبها أثناء هروبه أو حماولة اهلرب اهلروب ظرفا مشددا

  هاء من األسرالحق في ان:  ثالثا 

يهدف إىل   Precautiomonay Measureا هو إال إجراء وقائي من املتفق عليه أن األسر م
  . ، فهي إذن حالة مؤقتة و ليست حالة دائمة تعويق حركة املقاتل و منعه من مواصلة القتال

يكون ذلك بإحدى األسباب ، و  وإن طالت مدته حىتوعلى هذا األساس جيب أن ينتهي األسر 
  :التالية

  .         عن طريق هروب األسري  - 1

  .اإلعادة العتبارات صحية - 2

 .الوفاة - 3

                                                             

)
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  . 1949ثة بشأن معاملة األسرى لعام من االتفاقية الثال 108إىل  82اد من املو  راجع): 



 .تبادل األسرى - 4

 .اإلفراج عند االنتهاء من العمليات العدائية - 5

  :و فيما يلي نتناول هذه األسباب املؤدية إىل اية األسر بإجياز

  هروب األسير  -1

قد ينتهي األسر باهلروب الناجح لألسري، كون ذلك ميثل رغبة ملحة من وجهة نظره، بقصد   
 لللوائحرغم أن ذلك يعترب خرقا  ،)261(هذا القيد بغية االلتحاق بوطنه أو بأفراد قويه التخلص من

من  91يعترب اهلروب ناجح وفق املادة ني من جهة الدولة اآلسرة، ويوجب عقوبة تأديبية، و والقوان
  :اتفاقية  جنيف الثالثة إذا حتقق ما يلي 

 .إذا حلق بالقوات املسلحة لدولته  -  أ

 .ي الواقعة حتت سيطرة الدولة احلاجزةإذا غادر األراض  - ب

إذا انضم إىل سفينـة ترفع علم الدولة اليت يتبعها أو علم دولة حليفة هلا يف   - ج
  .املياه اإلقليمية للدولة احلاجزة

 )262(اإلعادة العتبارات صحيـة  - 2

م، تقضـي االتفاقيات الدولية بأن يعاد األسرى املصابني جبراح خطرية أو أمرض شديدة إىل أوطا
بعد أن يتلقوا الرعاية الالزمة اليت متكنهم من السفر، وعلى األطراف املتنازعة أن تتعاون مع الدولة 

  .)263(املرضى الذين ال يرجى شفاؤهم خالل عاميف تنظيم إيواء األسرى اجلرحى و  احملايدة

جنيف  الثالثة ولضمان تنفيذ أحكام اإلعادة إىل الوطن بسبب الظروف الصحية، نصت اتفاقيـة ّ
تقوم هذه اللجان بتفحص احلالة  ،)264(طة عند بدء العمليات العدائيةتلعلى تعيني جلان طبية خم

يف كل حالة تقرير العودة إىل الوطن، يكون ذلك مبنح شهادة وفق النموذج الصحية لكل أسري، و 

                                                             

)
261

عبد الواحد حممد الفار، أسرى احلرب ، دراسة فقهية تطبيقية يف نطاق القانون الدويل والشريعة اإلسالمية ، عامل الكتب،  ):
  .  353، ص 1975القاهرة ، 

)
262

  .من اتفاقية جنيف الثالثة  110املادة  ):

)
263

  .90عبد الغين حممود ، املرجع السابق ، ص  :)

)
264

  .من اتفاقية جنيف الثالثة ، وامللحق الثاين الئحة بشأن اللجان الطبية املختلطة 112املادة  ):



رضى املصابني املل العادية بتم إعادة كل اجلرحى و يف األحواو  ،)265(املرفق التفاقية جنيف  الثالثة
  .مباشرة إىل الوطن أو إيواءهم يف بلد حمايد )266(لعجز وفق امللحق األول

سنة " باكستان"و " اهلند" والتطبيقات الدولية إلعادة األسرى لالعتبارات الصحية، ما مت ما بني
أسري هندي  40أعادت هذه األخرية أسري جريح باكستاين و  550اهلند  ، حيث أعادت 1972

  .)267(مريض بواسطة طائرة سويسريةجريح أو 

  الوفاة - 3

: غري أنه على الدولة اآلسرة واجبات حنو ذلك منها ،هي نتيجة طبيعيةينتهي األسر بوفاة األسري و 

 .  اإلسراع يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لسفره -

 .تدوين الوصايا اليت يكون قد تركها بقانون بالده -

 .ى طلبه سواء أثناء حياته أو بعد مماتهإرسال هذه الوصايا إىل بلده بناء عل -

 .إعداد شهادة وفاة له حتدد فيهـا أسباب الوفاة ، مكان الدفن بتارخيـه -

التفاقية جنيـف إىل مكتب استعالمات أسرى احلرب يف  )268(إرسال إخطار وفق النمـوذج -
 . من االتفاقية الثالثة 121 – 120بلد املنشأ مع قيامها بكل ما تقضي به املواد 

اختاذ مجيع اإلجراءات دولة احلاجزة فتح حتقيق يف ذلك و فعلى ال ، ما إذا كانت الوفاة غري طبيعيةأ
حقيق إىل كل من الدولة ، مع إرسال نسخة من هذا الت الكفيلة بالكشف عن مالبسات الوفاة

 .الدولة اليت يتبعها األسرياحلامية و 

  

                                                             

)
265

، موسوعة اتفاقيات  حممد ماهر عبد الواحد شريف علتم و: املرجع ، ، شهادة إعادة إىل الوطن ، هاء امللحق الرابع ):
إصدارات بعثة اللجنة الدولية ، الطبعة السادسة  ، املوقعة، النصوص الرمسية لالتفاقيات والدول املصدقة و  يل اإلنساينالقانون الدو 

  .180 ، ص 2002،  لصليب األمحر، القاهرة

)
266

املرجع،  ، نفس إيوائهم يف بلد حمايدرحى واملرضى مباشرة إىل الوطن و منوذج اتفاق بشأن أسرى احلرب اجل:  امللحق األول ):
  .176 ص

)
267

   :على املوقع 20/10/2006اللجنة الدولية للصليب األمحر، التاريخ  ):
WWW.ICRC.ORG/ANNUAL RAPORT OF GENEVA1973 P51.  

ين ، موسوعة اتفاقيات القانون الدويل اإلنسا حممد ماهر عبد الواحد علتم و، شريف  ، إخطار وفاة ، دال امللحق الرابع ):268(
 .188 ، ص املرجع السابق ، املوقعة، النصوص الرمسية لالتفاقيات والدول املصدقة و 



 اإلفراج عن طريق تبادل األسرى - 4

جنيف الثالثة عن هذا السبب املؤدي إىل اية األسري، إال أنه جرى العرف التعامل  مل تنص اتفاقية
، رغم ما هلذه الطريقة من تطبيقات قدمية ، من ذلك ما جرى التعامل به بني القس  الدويل على ذلك

، بعد تبادل عدة رسائل  من تبادل األسرى 1821و األمري عبد القادر سنة  (pupuch)الفرنسي 
خصوصا اجلرحى ؤالء ، وعدم االعتداء عليهم ، و ما تدعو إىل ضرورة املعاملة احلسنة هلبينه

يكون اإلفراج عن طريق و . سكرية ، أو بعد االنتهاء منهاسواء كان ذلك أثناء املعارك الع ،)269(منهم
  .)270(هذا السبب بإبرام اتفاقا بشأن األسرى ويعود تقدير ذلك للدول املعنية

إسرائيل ة، نذكر منها ما حدث بني سوريا و اليت حتدث قي احلرب املعاصر كثرية و واألمثلة عن ذلك  
أو ما حدث بني ، )271(م من تبادل لألسرى بإشراف اللجنـة الدولية للصليب األمحر 1974عام 

الهلا لألسرى السلطة الفلسطينية من حمادثات مكثفة حول إبرام صفقة يتبادل الطرفان من خإسرائيل و 
أسري فلسطيين مقابل تسليم إسرائيل جلندها  4850هذا بعد دراسة الئحة تضم ديها، و احملتجزين ل

  .احملتجز

 )272(اإلفراج بسبب االنتهاء من األعمال العدائية - 5

إن اإلفراج عن طريق هذا السبب يعد نتيجة طبيعية لذلك، إذا بتوقف العمليات العدائية يعاد 
اإلاء هم على التدابري املقررة لذلك، و بعد اطالع األسرى إىل أوطام دون إبطاء، ويكون هذا

  املقصود به هنا الكلي ال اجلزئي 

على الدول احلاجزة إعادة األسرى إىل أوطام فور انتهاء  هغري أن ما جيب التنبيه إليه هو أن
اجلة ألن النصوص الدولية مل تتطرق إىل مع دون استخدام القوة لذلك ، ، العمليات العدائية الفعلية

مما يستفاد منه عدم إرغام األسري على العودة  ، حالة األسرى الذين ال يرغبون يف العودة إىل أوطام
  .إىل الوطن بالقوة

                                                             

(
269

) : Abdekader boukhroufa : le mouvement humanitaire en Algerie ,op. cit , p34 - 35. 

)
270

  .96، مرجع سابق ، ص  ؛ عبد الغين حممود 329ار ، مرجع سابق ، ص فحممد يوسف ال الدكتور عبد الواحد ):

)
271

  : على املوقع 20/10/2006اللجنة الدولية للصليب األمحر، التاريخ  ):

WWW.ICRC.ORG/ANNUAL RAPORT OF GENEVA1973  

)
272

  .165، ص  ، مرجع سابق 1949من اتفاقية جنيف لعام  118ة املاد ):



  

  من الفئات التي يقرر لها قانون النزاعات المسلحة حماية محددة:  المطلب الثالث

ا سابقا، يقر قانون النزاعات املسلحة إىل جانب احلماية القانونية املقررة للفئات الرئيسية املشار إليه
، ونستعرض بالدراسة إىل  نوعا من احلماية اخلاصة أو احملددة موعة من الفئات املشاركة يف القتال

  :بعض الفئات فيما يلي

  الوضع القانوني للقوات العسكرية التابعة للمنظمات الدولية: الفرع األول 

دة لتشكيل قوات عسكرية دولية ملواجهة حاالت ديد تضمن ميثاق األمم املتحدة أحكاما حمد
السلم واألمن الدوليني، وإذا كان دور التقليدي لقوات األمم املتحدة هو حفظ السالم وذلك 

هدنة لكن منذ التسعينات شهدت  تفاق أو مراقبة وقف إطالق النار أو إ بالفصل بني املتحاربني
  )273( .عليها اجليل الثالث صالحيات هذه القوات تطورا حيث أصبح يطلق

وجتدر اإلشارة إىل أنه منذ أول عملية حلفظ السالم اليت تسمى قوات الطوارئ التابعة لألمم 
  )274( .يف سيناء وغزة 1956يف سنة  FUNVاملتحدة 

إىل ضرورة تطبيق نظر األمني العام لألمم املتحدة لفتت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف 
انب قوات الطوارئ اليت وضعت حتت تصرفها ، لذلك طرحت مسألة مدى اتفاقيات جنيف من ج

وكان رد هيئة  ،إمكانية تطبيق االلتزام بتطبيق القانون الدويل للنزاعات املسلحة على األمم املتحدة 
حيث قدمت احلجج :األمم املتحدة على اللجنة الدولية للصليب األمحر يف هذا الشأن كاآليت

  )275(.ة و العلمية لرفض تطبيق القانون الدويل اإلنساينالقانونية و السياسي

 .إن األمم املتحدة ليست طرفا يف اتفاقية جنيف - 1

 .مل يرد نص يف هذه االتفاقيات بشأن التصديق عليها من جانب املنظمات الدولية - 2

                                                             

)
273

فرست سويف ، الوسائل القانونية لس األمن يف تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها ، دراسة حملية وتطبيقية ، منشورات  ):
  .  193، ص  2013زين احلقوقية ، بريوت ، 

)
274

  . 98، ص  2014ذ القانون الدويل اإلنساين ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، حممدي بوزينة أمنة ، آليات تنفيأ ):

)
275

  .139فهد الشاللدة ، املرجع السابق ، ص  ):



ال ميكن تشبيه وضع األمم املتحدة بوضع أي طرف يف النزاع أو بوضع أية قوة أخرى باملعىن  - 3
 .ود يف اتفاقيات جنيفاملقص

تطبيق القانون اإلنساين على قوات الطوارئ الدولية يعين أا ستخرج من دورها احملايد  - 4
 .املوضوعي،الذي يتمتع باالمتيازات و احلصانات لتصبح طرفا ميكن مهامجته

ويف  .ينوعليه أكدت األمم املتحدة يف هذه املرحلة أا غري ملزمة باتفاقيات القانون الدويل اإلنسا
هذا اإلطار وللوقوف على مسؤولية هذه القوات، وجهت اللجنة الدولية للصليب األمحر سنة 

، أكدت فيها مسؤولية الدول اليت تزود األمم  مذكرة للدول األطراف يف اتفاقيات جنيف 1961
ية املتحدة بقوات تابعة هلا عن أعمال هذه األخرية، مبوجب املادة األوىل املشرتكة من اتفاق

  .)276(جنيف

وإزاء التزايد اخلطري يف عدد اهلجمات اليت تعرض هلا موظفو األمم املتحدة أقرت اجلمعية العامة يف 
،  )277(اتفاقية بشأن أمن موظفي األمم املتحدة و املوظفني املشاركني هلم يف عملهم 1995سنة 

هؤالء ين وواجب من هذا القرار على انطباق القانون الدويل اإلنسا أ\20حيث نصت املادة 
الضوابط احملددة مسبقا يف نص هذه املادة، وجاء هذا النص صرحيا على املوظفني احرتام القانون و 

   .القوات التابعة لألمم املتحدةانطباق القانون الدويل اإلنساين على 

واملالحظ أن األمم املتحدة قبلت تدرجييا حتمل املسؤولية عن االلتزام بغرض احرتام القوات 
الكتاب املتحدة أصدرت األمم  1999 أوت 6يف افها للقانون الدويل اإلنساين، و خلاضعة إلشر ا

حيث ينطبق " احترام قوات األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنساني"الدوري لألمني العام بعنوان 
 حتت إشرافها فقط، وإذا ما رخصليت ختضع لقيادة األمم املتحدة و هذا الكتاب على العمليات ا

ختضع لقواعد القانون الدويل اإلنساين اليت ترتبط ا أو جمموعة من الدول جملس األمن إىل دولة 
  .)278(الدولة اليت تتبعها هذه الفرق يف عالقتها باألطراف األخرى يف النزاع

                                                             

)
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خمتارات من  ، ، جملة اللجنة الدولية للصليب األمحر احرتام قوات األمم املتحدة للقانون الدويل اإلنساين ، آن ريتيكر ):
   .91 ، ص 1999أعداد عام 

)
277

  .1949 ينايرالذي بدأ السريان مفعوله يف ، و  1995فرباير  17، الصادر يف   Res/A 59/45 القرار ):

)
278

  .53 ، ص ، املرجع السابق أحممدي بوزينة أمنة ):



أنه يف حالة انتهاك القانون « :على أنه 4مما جاء يف هذا الكتاب نذكر، ما نصت عليه املادة و 
  .»إلنساين يالحق العسكري أمام حماكم بالدهالدويل ا

بوجوب محاية السكان املدنيني واألعيان املدنية، حيث أكدت على مبدأ  5كما قررت املادة 
على أطراف النزاع اهلجمات العشوائية، وأكدت على  6، كما حظرت املادة  التميز كمعيار للحماية

ت الضرورية لتفادي اخلسائر يف أوساط املدنني،  أن تقوم قوات حفظ السالم باختاذ كافة االحتياطا
على التزام قوات حفظ السالم مبعاملة األشخاص غري احملاربني معاملة إنسانية  7كما أكدت املادة 

، و ينبغي أن نشري إىل النساء و األطفال حيظرن يف هذا الصدد بالعناية اخلاصة، )279(دومنا متيز بينهم
علة قوات حفظ السالم عند القيام بعملها، وإن أي جتاوز من أفرادها ذا يظهر االجتاه إىل مسألة 

  .)280(سيعرضهم للمساءلة  أمام قضاء الدولة اليت ينتمون إليها

من نفس الكتاب تنص على معاملة األشخاص احملتجزين فإنه ينبغي معاملتهم  8وطبقا للمادة 
يالحظ أن هناك اعرتافا تلقائية، و  بصورة 1949وفقا ملا تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

م وكالة البحث عن املفقودين التابعة هلا فيما ااحملددة للجنة الدولية للصليب األمحر ومبه اتبالصالحي
يتضمن نص يقضي أن ال حتتجز  1996كان املشروع املقدم من اللجنة عام ة احملتجزين، و ديتعلق بزيا

يف األعمال العدائية ما مل يرخص هلا جملس األمن صراحة قوات األمم املتحدة املدنيني املشاركني 
بذلك، أما النص احلايل فيشري إىل أن املعاملة املقررة ال تؤثر على املركز القانوين هلؤالء 

  .)281(األشخاص

 12و11جتدر اإلشارة إىل أن النقاش حول هذه املسألة مل يقف عند هذا احلد، فقد عقد يومي 

ماع للخرباء نظمته اجلنة الدولية للصليب األمحر بالتعاون مع املركز اجت 2002من شهر ديسمرب 
اجلامعي للقانون الدويل اإلنساين بشأن عمليات حفظ السالم متعددة اجلنسيات، إذا توصل 
                                                             

)
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اليت  6/8/1999الصادرة بتاريخ ) SGB/ST/13/1999(من الكتاب الدوري لألمني العام رقم  07املادة  نصت ):
تقوم القوات التابعة لألمم املتحدة يف مجيع األوقات بالتمييز بشكل  -أ «:وان محاية السكان املدنيني على أنجاءت حتت عن

واضح بني املدنيني و املماتلكات املدنية و األهداف العسكرية و توجه العمليات احلربية ضد احملاربني و األهداف العسكرية 
يتمتع املدنيون حبماية هذه املادة إال إذا كانوا يشاركون  -ب.  يني و األعيان املدنيةوحدها و حيضر القيام بأية هجمات على املدن

  .»مشاركة مباشرة يف األعمال العدائية و خالل فرتة مشاركتهم فيها فقط 

)
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  . 92آن ريتيكر ، املرجع السابق ، ص  ):

)
281

  .141فهد الشاللدة ، املرجع السابق، ص  ):



يف اتمعون إىل أن القانون الدويل اإلنساين ينطبق مبجرد اخنراط القوات التابعة لألمم املتحدة 
  .)282(ةاملسلح اتالنزاع

، هو وثيقة داخلية خاصة باألمم  كما قاموا بالتأكيد على أن الكتاب الدوري الذي سبق ذكره  
، إال أا ال  املتحدة و هي يف حد ذاا ملزمة للقوات اليت تعمل حتت إمرة األمم املتحدة و إشرافها

القانون و اسة الداخلية تفرض أية التزامات قانونية على الدول باملعىن الضيق، واعتربوا ختلط بني السي
  .نظرا لكوا  تتضمن بعض احلظر الذي مل يرد يف قانون النزاعات املسلحة 

  أما خبصوص مشاركة حتالف ما يف حرب،فمن هو املسؤول عن األسر؟  

إن جمموع الدول املتحالفة أم الدول احلاجزة مبفردها؟ طبعا إذا كانت القوات املشاركة تستجيب 
ويل اليت تعرف املقاتل ، فإن القانون الدويل اإلنساين يطبق عليها، و من مث فإن لشروط القانون الد

القوات التابعة ألحد أطراف النزاع و اليت يقع أفرادها يف قبضة الطرف اآلخر، يكون هلا وضع أسرى 
احلرب، و احلل األمثل هو احتجازهم أثناء استمرار العمليات من طرف الدولة اليت أسرم، و إذا 
اضطر إلىل نقلهم فيجب أن يتم ذلك حتت إشرافها و رعايتها، و ال ميكن نقلهم إىل أرض دولة 

  .)283(طرف يف االتفاقية الثالثة غري قادرة على تطبيقها

  أفراد المقاومة المسلحة : الفرع الثالث 

كان لضروب املقاومة اليت مارستها الشعوب الرازحة حتت نري االحتالل يف سبيل الدفاع عن 
وجودها، أثر بارز ودور فاعل يف تطوير أحكام قانون االحتالل احلريب يف جمال حترمي والضم 
واالستيالء، واحلفاظ على سيادة الدولة، وحق الدفاع املشروع عن النفس ، طلبا للحرية ومحاية 

  .االستقالل

قيام سكان ولو اطلعنا على أحكام القانون الدويل املعاصر، مبا وجدنا فيه قاعدة حتول دون 
  .األراضي احملتلة بأعمال املقاومة الوطنية، ومسلحة كانت أم غري مسلحة
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humanitarian law » comite’international de croix-rouge, vol88 n863,Geneva septemder 2006,p 578. 

)
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  .50 ص ، املرجع السابق ، ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين عامر الزمايل ):



م الشعب بأكمله ا، فقد اقي  تشرتط ، من أجل اكتساب الشرعيةواملالحظ أن املقامة الشعبية ال
، غري أن األمر املهم هو تعاطف الشعب مع تلك اموعة اليت قررت )284(تقوم ا فئات معينة منه

از هذا الواجب الوطين، وقد يرتجم التعاطف إىل دعم شعيب، والدعم شرط أساسي لنجاحها إجن
وهي ختتلف عن احلرب األهلية اليت تندلع داخل الوطن بني فئات من املواطنني، تتناحر . واستمرارها

 ا من أجل السيطرة على مقاليد األمور أو فرض نظام معني، وختتلف عن حرب االنفصال اليت تقوم
  .مجاعات يف إقليم من أقاليم الدولة من أجل االنفصال عن الدولة األم وتكون دولة أو دول جديدة 

والسؤال الذي يطرح يف هذا الصدد ما هي املستندات القانونية اليت تكرس املبادئ املتعلقة حبق 
  املقاومة و شرعيتها؟ 

  :ميكننا تلخيص يف الوثائق التالية

  تحدةميثاق األمم الم:  أوال

هب إىل أبعد من ذلك عندما حث جمرد ذمليثاق حترمي استخدام القوة، بل مل يكشف هذا ا
التهديد باستخدامها، وبذلك تكون األمم املتحدة قد ألغت مبدأ احلرب القانونية من القانون الدويل 

حالة : رب إال يف حالتني، ومل يسمح امليثاق باحل واعتربت أن كل حرب هجومية تشكل حربا عدوانية
  .، وحالة صدور قرار من جملس األمن عن النفس يعشر لالدفاع ا

وعلى الرغم من هذا اإلجناز العظيم أصرت الدول االستعمارية على تفسري حق الدفاع عن النفس 
، ورفضت بالتايل مبدأ  ، فادعت أنه يقتصر على الدول فقط دون الشعوب بشكل مغالط للواقع

  .ومة الشعبيةحروب التحرير وحركات املقا

خاصة قرارها اجلمعية العامة لألمم املتحدة و  غري أنه لو رجعنا إىل جمموعة القرارات الصادرة عن
على حق الشعوب املستعمرة يف النضال ). 30/31(حتت رقم  1983ديسمرب  12الصادر بتاريخ 

  .)285(همبكل الوسائل املتاحة هلم ضد الدول املستعمرة والدول األجنبية اليت يسيطر علي

                                                             

)
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، اجلزء  شرعية املقاومة ضد اإلحتالل ، القانون الدويل اإلنساين أفاق وحتدياتنساين و ، القانون الدويل اإل دوباحممد  ):
  .314، ص  سابقالرجع امل،  األول

)
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  .162أمحد أبو الوفا ، الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص  ):



ويل ، وإعالن مبادئ القانون الد بالتطبيق حلق تقرير املصري الذي اعرتف به ميثاق األمم املتحدة
لذلك اعرتف القرار بأن ذلك ). 25/26( التعاون بني الدول القرار رقماليت حتكم العالقات الودية و 

لقرار أن أي حماولة للقضاء من مث يؤكد او  ويتفق متاما مع مبادئ القانون الدويل، مشروعاالنضال يعد 
، وأكد  على ذلك النضال يتعارض وأحكام القانون الدويل ويشكل ديد للسلم واألمن الدوليني

القرار أن النزاعات املسلحة اليت تتضمن نضال الشعوب ضد السيطرة االستعمارية أو األجنبية أو 
  .1949ليها اتفاقيات جنيف لعام العنصرية، جيب اعتبارها نزاعات مسلحة دولية وبالتايل تطبق ع

  1949اتفاقيات جنيف لعام : ثانيا

ذلك بالرجوع إىل الفقرة ملدنيني أقرت به اتفاقيات جنيف و يعترب حق املقاومة املسلحة للسكان ا
الثالثة يف وصفهم سكان األراضي غري احملتلة الذين حيملون ملشرتكة التفاقيات جنيف األوىل والثانية و ا

، دون أن يتوفر هلم الوقت  ، ملقاومة القوات الغازية لقاء أنفسهم عند اقرتاب العدوالسالح من ت
عاداا جهرا وأن يراعوا قوانني احلرب و  ، شريطة أن حيملوا السالح لتشكيل وحدات مسلحة نظامية

.  

وهذا  1949لعام  ةاألربعجنيف والبد كذلك من اإلشارة إىل املادة الثانية املشرتكة بني اتفاقيات 
  . )286(ما يدل حق املقاومة املسلحة للسكان املدنني مبوجب قانون النزاعات املسلحة

حققت املقاومة ، فقد 1949أما فيما خيص الربوتوكولني املكملني ألحكام اتفاقية جنيف لعام 
حيث نصت املادة األوىل يف  1977املسلحة مكاسب إضافية من خالل املؤمتر الدبلوماسي لعام 

  .1977الرابعة من الربوتوكول اإلضايف األول لعام فقراا 

ا الشعوب هفينازعات املسلحة اليت تناضل امل،  تتضمن األوضاع املشار إليها يف الفقرة السابقة - 1
ضد األنظمة العنصرية وذلك يف ممارستها حلق الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنيب و 

بار النزاعات املسلحة النامجة عن نشاط حركات التحرر مبثابة و هو ما يعين اعت".يف تقرير املصري
  .، يطبق عليها قانون النزاعات املسلحة يف جمموعه نزاعات مسلحة دولية

                                                             

)
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تنطبق هذه االتفاقية أيضا يف مجيع  «:، واليت تنص على أنه 1949التفاقيات جنيف األربع لعام املشرتكة  2\2املادة  ):
   .»واجه هذا االحتالل مقاومة مسلحةحاالت االحتالل اجلزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة، ومل ي



قد انطوت  1977وما بعدها من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  43ومن ناحية أخرى فإن املواد 
أفراد املقاومة  43قاومة، فهي اعتربت وفقا للمادة على نظرة تتسم باحلداثة والتسيري إزاء أفراد امل

فيما النظامية يف مفهوم القوات املسلحة، ولكن املؤمتر صادف مشكلة كربى حيثما واجه مشكلة 
سري احلرب على احملارب يف حروب التحرير، ولكن شرطا آخر له أمهية خيص تطبيق املركز القانوين أل

بد من مواجهته فالقاعدة املعروفة هو أن املقاتل لكي حيافظ على يف القانون الدويل اإلنساين كان ال
حقه كمحارب،وبالتايل على ضمانات أسري احلرب عند األسر البد أن مييز نفسه عن السكان 

، )287(املدنيني، ولكن مقاتلي حروب التحرير ال يستطيعون أن خيضعوا لذات القواعد اخلاصة بالتميز
 :ن نفس الربوتوكول يف الفقرتني الثانية والثالثة حيث نصت على ما يليم 44ه املادة تركاوهذا ما تد

 أن خمالفة هذه بيديلتزم مجيع املقاتلني بقواعد القانون الدويل اليت تطبق يف املنازعات املسلحة  - 2

، أو يعد أسري حرب إذا ما وقع يف قبضة اخلصم،  ال حترم املقاتل من حقه يف أن يعد مقاتال األحكام
 .لثالثة و الرابعة من هذه املادةما تنص عليه الفقرتني اعلى استناد وذلك ب

، أن مييزوا أنفسهم عن  ، إزاء حلماية املدنيني ضد أثار األعمال العدائية يلتزم املقاتلون - 3
، أما هناك من  السكان املدنيني أثناء اشتباكام يف هجوم أو يف عملية عسكرية جتهز للهجوم

، فإنه  سلحة ما ال عملك فيها املقاتل املسلح إن مييز نفسه على النحو املرغوبمواقف املنمازعات امل
ِ حمتفظا بوضعه كمقاتل شريطة أن حيمل سالحه علنا يف مثل هذا املوقف  .يبقى عند إذ

 .أثناء أي اشتباك عسكري   -  أ

 طوال ذلك الوقت يبقى خالله مرئيا للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات   - ب

ال جيوز أن تعترب األفعال اليت تطابق وم عليه أن يشارك فيه و يف مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هج
 .37من املادة )ج(شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر يف معىن الفقرة األوىل 

ال يفقد أي مقاتل يقع يف قبضة اخلصم، دون أن يكون متسببا يف هجوم أي عملية عسكرية   - ت
 .)288(حقه يف أن يعد مقاتال أو أسري حرب، استنادا إىل ما سبق أن قام به من نشاط جتهز للهجوم،

وإذا كانت النظرية احلديثة يف القانون الدويل اإلنساين هي نتاج اجلهود املتشابكة اليت ترعى إىل 
سعة ضمان احرتام حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة، فإن املفهوم و املسلم به أن احلماية الوا

                                                             

)
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  .253فهاد الشاللدة ، املرجع السابق ، ص  ):

)
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  .1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام من  2،3،5\44املادة  ):



تقرتب دائما حبماية املدنيني الذين ال ومة يف ظل هذه النظرية ترتبط و اليت يتعني أن يتمتع ا أفراد املقا
  .)289(يسهمون يف عمليات القتال هو أمر واضح

  

  األشخاص الذين أصبحوا ال يشاركون في القتال:  الفرع الثالث

 Horse de Combaات العسكرية يعترب من هؤالء األشخاص أولئك الذين أصبحوا خارج العملي

  :ذلك إذاو 

 .وقعوا يف قبضة اخلصم -

الم، عن طريق إلقاء السالح، أو رفع علم أبيض مثال، سأو أظهروا نية صرحية يف االست -
هو حمظور، إال أنه جيب التميز بني مبدأ و  ويالحظ أن التظاهر باالستسالم يعترب من أعمال الغدر،

) تخدام أساليب التمويه أو التضليل أو ترويج املعلومات اخلاطئةكاس(جواز اللجوء إىل حيل احلرب 

 .)290(1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  37فإن الغدر حمظور وقد نصت 

ي، وعدم حماولتهم للهرب ئباحلماية امتناعهم عن أي عمل عداويشرتط لتمتع هؤالء األشخاص 
وجيب التذكري أن  . 1977ايف األول لعام من الربوتوكول اإلض 41وهذا ما نصت عليه املادة 
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، جملة 1977إقبال عبد الكرمي الفلوجي، حول تطورات األخرية يف القانون الدويل اإلنساين ، الربوتوكوالن اإلضافيان لعام  ):
  .49ص  ، 1982 ، 1،2،3العدد  ،14السنة  ، ، احتاد احملامني العرب احلق

)
290

خيطر قتل اخلصم أو إصابته أو أسره باللجوء إىل الغدر، وتعترب من   -1 «: بأنه حتت عنوان حظر الغدر 37ص املادة ن ):
فبيل الغدر تلك األفعال اليت تستشري ثقة اخلصم مع تعدم خيانة هذه الثقة و تدفع اخلصم إىل االعتقاد بأنه له احلق يف أول عملية 

  .انون الدويل اليت تطبق يف املنازعات املسلحة، وتعترب األفعال التالية أمثلة على الغدر التزامها  مينح احلماية طبقا لقواعد الق

 .  التظاهر بنية التفاوض حتت علم اهلنة أو االستسالم  ) أ

 .التظاهر بعجز من جروح أو مرض  ) ب

 .التظاهر بوصف مدين غري املقاتل  ) ج

أزياء حمايدة خاصة باألمم املتحدة أو أوربا أو  التظاهر بوضع يكفل احلماية و ذلك باستخدام إشارات أو عالمات أو  ) د
 .بأحد الدول احملايدة أو لغريها من الدول اليت ليست طرفا يف النزاع

خدع احلرب ليست حمظورة و تعترب من خدع احلرب األفعال اليت تعد من أفعال الغدر ألا تستثري ثقة اخلصم يف احلماية اليت  -2
دف إىل تضليل اخلصم أو استدراجه إىل املخاطر و لكنها ال ختل بأي قاعدة من قواعد ذلك  يقرها القانون الدويل، و اليت

عمليات خدام أساليب التمويه و اإليهام و القانون اليت تطبق يف النزاع املسلح، و تعترب األفعال التالية أمثلة عن خداع اخلرب واست
  .  »التضليل و ترويج املعلومات اخلاطئة 



وكذلك نصت مىت يعد  يعترب جرمية حربمن وقعوا يف أيدي العدو  Finisting  offاإلجهاز 
  :الشخص عاجزا عن القتال إذا

 .وقع يف قبضة اخلصم -

 .أو  أفصح بوضوح عن نيته يف االستسالم -

و من مث غري قادر  أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا على حنو آخر بسبب جروح أو مرض -
 .للدفاع عن نفسه

عمال ولذلك حيضر األمر بعدم إبقاء أحد على قيد احلياة ، أو ديد اخلصم بذلك أو إدارة األ
من نفس  40هذا يعد من جرائم احلرب وفق ما نصت عليه املادة العدائية على هذا األساس و 

  .الربوتوكول

  لمدنيين أثناء النزاع المسلح الحماية القانونية الدولية ل: المبحث الثاني 

تأثر املدنيون تأثرا مباشرا من جراء ممارسات القوات املتحاربة أثناء احلرب العاملية الثانية، حيث قتل 
وأدى ذلك إىل إعادة املطالبة بوضع  ،)291(منهم املاليني بدون متييز و خباصة من القذف اجلوي

اعات املسلحة و السيما املدنيني حيث تبنت اللجة قواعد جديدة تضمن احلماية الكافية لضحايا النز 
القيام مبهامها و الدعوة إىل إعادة تصحيح قوانني احلرب وتطويرها  )ICRC( الدولية للصليب األمحر

ما لوحظ عليها من ممارسات ضمنتها يف تقرير قدم إىل املؤمتر ية الثانية و ملأثناء احلرب العا ةياإلنسان
 1946أوت  3جوان إىل  26األمحر الوطنية الذي انعقد يف الفرتة من  الصليب جلمعياتالتمهيدي 

  .الذي انتهى إىل توصية أثري فيها إىل عقد مؤمتر للخرباء احلكوميني لدراسة املوضوع من كل جوانبه و 

لدراسة  1949أبريل من عام  26إىل  14وعقدت بناءا على ذلك مؤمتر اخلرباء احلكوميني من 
اية ضحايا احلرب، تبىن على أساس مقرتحات اللجة الدولية للصليب األمحر و صيغة اتفاقيات حلم

أراء اجلمعيات الوطنية اليت تقدمت ا حكومات كثرية، واليت تضمنت نصوصا التفاقيات منقحة، و 
  .)292(مشرعا أوليا التفاقيات جديدة حلماية األشخاص املدنني يف وقت احلرب
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  . 52 ، املرجع السابق، ص تطورهلقانون الدويل اإلنساين مبادئه و ، ا تيبهن بكو ج ):

)
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 ، املرجع السابق ، ص صبليةأت ، دراسة حتليلية ، ، احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة إمساعيل عبد الرمحن ):

130.   



باهتمام خاص من الفقهاء و خباصة فقهاء القانون الدويل  ولقد حظيت اتفاقيات جنيف األربعة
العام وذلك عند تعرضهم لقواعد قانون احلرب باعتبارها حجر أساس هلذا القانون، كما عدها فقهاء 
القانون اجلنائي الدويل قواعد أساسية لتجرمي االنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكب أثناء النزاعات 

  .املسلحة

وأحلقت  1949أوت  12اية املدنيني وهي اتفاقية جنيف الرابعة  املؤرخة يف فعقدت اتفاقية حلم
املتعلق حبماية ضحايا النزاعات  1977بروتوكولني إضافيني مها الربوتوكول اإلضايف األول لعام 

  .املتعلق حبماية ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية 1977املسلحة والربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 

د االتفاقية الرابعة اخلاصة باملدنيني أول اتفاقية دولية تعاجل موضوع الوضع القانوين للمدنيني   وتع
أثناء النزاعات املسلحة لذلك جاءت بأحكام جديدة، ومل يسبق تناوهلا يف اتفاقيات سابقة عليها، 

هذه الفئة من خالل  ، وأهم األحكام املقررة حلماية وعليه سنعاجل يف هذا املبحث املقصود باملدنيني
  : املطالب اآلتية

  األحكام العامة حلماية املدنيني:  املطلب األول

  احلماية املقررة ملوظفوا اخلدمات اإلنسانية والصحفيني: املطلب الثالث 

  األحكام العامة لحماية المدنيين : المطلب األول

  :الثالثة وهي كالتايلمن خالل الفروع  األحكام العامة حلماية املدنينيسوف يتم لتعرض 

  املفهوم القانوين للمدنيني:  الفرع األول

  األحكام العامة املقررة حلماية املدنيني :  الفرع الثاين

  األحكام اخلاصة حبماية املدنيني حتت االحتالل احلريب :  الفرع الثالث

  المفهوم القانوني للمدنين: الفرع األول 

بتحديد فئات  1949على اتفاقيات جنيف العام  ةابقالقانون الدويل الس أحكاملقد اهتمت 
املقاتلني الذين حيق هلم التمتع حبماية قانون احلرب دون التعرض لتحديد املفهوم القانوين للسكان 

، واليت اهتمت  املتعلقة حبماية األشخاص املدنني 1949وجاءت اتفاقية جنيف الرابعة لعام  املدنني
وقد نصت . التفاقية دون أن تم بإجياد تعريف واضح للسكان املدننيبتعداد الفئات اليت حتميها ا



أولئك الذين جيدون أنفسهم يف " املادة الرابعة من هذه االتفاقية األشخاص الذين حتميهم بأم 
من رعاياه أو  احلظة وبأي شكل كان،  وىف حالة قيام نزاع أو احتالل، حتت سلطة طرف النزاع ليسو 

  . )293(وا من رعاياهادولة احتالل ليس

، كان هناك اثر كبري على  ونظرا لعدم النص على حتديد املفهوم القانوين لفئات السكان املدنني
انتهاك حقوقهم وتعرضهم ألبشع صور املعانات واجلرائم واإلبادة اجلماعية، وقد كان ذلك دافعا 

قانون اإلنساين حملاولة وضع للجنة الدولية للصليب األمحر لبذل اجلهود يف سبيل تطوير قواعد ال
مفهوم واضح للسكان املدنني ، لذلك تقدمت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف مشروع القواعد 
املتعلقة باحلد من اإلخطار اليت يتكبدها السكان املدنيون يف وقت احلرب تعريفا للسكان املدنني على 

  :النحو التايل

 هنة مجيع األشخاص الذين ال ميتون بصلة إىل الفئات التاليةني يف القواعد الراييقصد بإسكان املدن

:  

 .أفراد القوات املسلحة أو التنظيمات املساعدة أو املكملة هلا - 1

األشخاص الذين ال ينتمون للقوات املشار إليها يف الفقرة السابقة، ولكنهم يشرتكون يف  - 2
 .)294(القتال

مما قد يثري بعض " يف أعمال القتاليشرتكون " مصطلحنه استخدم أالتعريف واملالحظ على 
 مما، عن األفراد الذين يتواجدون وقتيا يف حالة عسكرية أحياناالغموض يف كيفية متيز السكان املدنيني 

عداد  منقد يؤدى إىل استبعاد املدنيني املرتبطني باهود احلريب مثل العمال يف املصانع والعلماء 
  .)295(العسكريني يف عداد املدنيني دخال بعض األفرادإىل حماوالت إل املدنيني، كما سيؤدى

اقرتح بعض اخلرباء معيار الوظيفة أو العمل والذي يتمثل يف الدور الذي يقوم به األشخاص،  ولذا
ومدى املشاركة يف العماليات العسكرية وعلى ضوء هذا املعيار جاءت املادة الثالثة املشرتكة يف 

األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة «: بتعريف املدنيني بأم 1949اتفاقيات جنيف األربعة لعام
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  .1949 لعام اتفاقية جنيف الرابعة 4املادة  ):

)
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 ، رسالة دكتوراه ، من نظرية احلرب إىل النزاع املسلح مع دراسة خاصة حلماية املدنيني يف النزاع املسلح ني عزميزكريا حس ):

  .  263 - 262ص  ، 1978 ، ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة

)
295

  .161فهاد شاللدة ، املرجع السابق ، ص  ):



املسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص  األعمال العدائية، مبن فيهم أفراد القوات يف
العاجزون عن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر يعاملون يف مجيع 

متييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو املعتقد أو اجلنس  األحوال معاملة إنسانية، دون أي
   .)296(»أو املولد أو الثروة أو أي معيار آخر

وقد قدمت بعض الوفود تعديالت واقرتاحات حول ذلك التعريف، ومتخضت هذه االقرتاحات 
ول التفاقية جنيف من الربوتوكول اإلضايف األ 50عن إقرار تعريف للسكان املدنني تضمنته املادة 

  : ، وقد جاء على النحو التايل 1977

هو أي شخص ال ينتمي إيل فئة من فئات األشخاص املشار إليها يف البنود األول : املدين - 1
من املادة الرابعة من االتفاقية الثالثة اخلاصة حبماية أسرى ) أ(والثاين والثالث والسادس من الفقرة 

، إذ ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم األول ل اإلضايفمن الربوتوكو  43احلرب واملادة 
 .غري مدين فإن ذلك الشخص يعد مدنيا

 .يندرج يف السكان املدنني كافة األشخاص املدنني - 2

ال جيرد السكان املدنني من صفتهم املدنية وجود أفراد بينهم ال يسري عليهم تعريف السكان  - 3
ني ال تنتقي عند وجود أفراد ينطبق عليهم وصف احملارب فيما املدنيني، أي أن صفة السكان املدن

  . )297(بينهم

وهذه النقطة األخرية عبارة عن نتيجة منطقية للتقدم الذي حصل يف املفهوم القانوين للمحارب 
نه غري ملزم إال يف أالدويل و قاتل أي أن حمارب حركات التحرير قد اعرتف له بصفة امل، وواجباته 

أصبح ضروريا أن ال يؤدى هذا التطور إىل إهدار . تميز نفسه عن السكان املدنينيحاالت معينة ب
احلماية الالزمة للمدنيني فوجود هؤالء احملاربني بينهم ال حيرم السكان املدنيني من صفتهم وهذا ما 

  .)298(ينطبق علي احلماية القانونية للسكان املدنيني الفلسطينيني يف األرض احملتلة
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  .1949 املشرتكة التفاقيات جنيف األربع لعام 3املادة أنظر  ):
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  . 1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  50املادة  أنظر):

)
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  .163حممد فهاد الشاللدة ، املرجع السابق ، ص  ):



من الربوتوكول  50/1تأكيد مبدأ احلماية القانونية للسكان املدنيني قررت املادة  وانطالقا من
إال انه إذا ثار الشك حول ما إذا كان الشخص ما مدنيا أم غري مدين  1977اإلضايف األول لعام 

  .فان ذلك الشخص يعد مدنيا وذلك تأكيد على احلماية القانونية للسكان املدنيني

أن اصطالح السكان املدنيني يشمل كافة األشخاص املدنيني، ومن مث فان  50كما قررت املادة 
هذا االصطالح يشمل السكان املدنيني املوجودون مجيعهم علي أقاليم الدولة املتحاربة، وكذلك 
املدنيني األجانب التابعني للعدو واملقيمني على إقليم احدي الدولة املتحاربة، وكذلك السكان 

  .)299( يف األراضي احملتلةاملدنيني املقيمني

بإحكام مهمة لدعم محاية  1977من الربتوكول األول لعام  51ومن ناحية أخرى جاءت املادة 
وحظرت بوجه عام اهلجمات العشوائية وحددت احلاالت  ،السكان املدنيني أو األشخاص املدنيني

 مبثابة هجمات عشوائية، كما األساسية اليت تعترب فيها اهلجمات عشوائية أو تلك األنواع اليت تعترب
ومنعت التوسل بوجود السكان . حظرت هجمات الردع ضد السكان املدنيني أو األشخاص املدنيني

املدنيني أو األشخاص املدنيني أو حتركام يف محاية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية 
غطية أو جتنيد أو إعاقة العمليات وال سيما يف حماولة درء اهلجوم عن األهداف العسكرية أو ت

  .العسكرية 

ملدنيني ومع ذالك، فإن هذه املادة وان أكدت إىل ضمان اكرب حد من احلماية القانونية للسكان ا
فمن املعلوم إن اغلب الغارات . األسلحة احلديثة ومشولية تدمريهامع تطور  ضنظريا فإا عمليا تتناق

نواع احملظورة مبوجب املادة واليت يتوقع منها أن تسبب خسارة يف الوقت احلاضر تدخل ضمن تلك األ
إال أن الغموض الوارد يف بعض  51املادة  يف أرواح املدنيني أو إصابة م أو إضرار باألعيان املدنية

للسكان املدنيني وهم  -ولو نظريا –ه تبنود هذه املادة ال جيوز استغالله للتفريط بالكسب الذي حقق
  .)300(ة ملثل هذه احلماية نظرا لتكاثر الضحايا وبشكل رهيب من بينهمبأشد احلاج

 يندرج يف السكاننه أأوضحت  1949من االتفاقية الرابعة لسنة  4من املادة  2ويف الفقرة 

، فان  وترتيبا على ذلك ووفقا للنصوص اتفاقية جنيف الرابعة. املدنيني كافة األشخاص املدنيني
  :محاية االتفاقية الرابعة علي النحو التايل األشخاص الذين ال تشملهم
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   .72أبو اخلري أمحد عطية ، محاية السكان املدنيني ، املرجع السابق ، ص  ):

)
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  .53 ، ص سابقالرجع امل، يف القانون الدويل اإلنساين  التطورات األخرية ، حول إقبال عبد الكرمي الفلوجي ):



منضمة إىل هذه  علما أن غالبية الدول ،االتفاقيةرعايا الدولة اليت ال تكون مرتبطة ذه  - 1
 .االتفاقية

فاألصل أم ال خيضعون . الدولة احملايدة الذين جيدون أنفسهم يف أراضي دولة حماربة سكان - 2
 .ل علي السكان املدنينيللصالحيات اليت متلكها سلطات االحتال

حيث 1949األشخاص احملميون بأحكام اتفاقيات جنيف األوىل والثانية والثالثة لعام   - 3
  .خيضعون ألحكام هذه االتفاقيات

خاليا من تعريف لألشخاص والسكان املدنيني،  1977كذلك جاء اللحق اإلضايف الثاين لعام 
 يف الربتوكول اإلضايف األول، واليت أدخلت النزاعات وىلاألويعود ذلك إىل أن املؤمتر قد أقر املادة 

   .املسلحة غري الدولة يف نطاق هذا الربوتوكول

وذه النتيجة تكون الغلبة قد كتبت للرأي املؤيد خللق تعريف لألشخاص املدنيني والسكان 
أي « :دين هو، وقد جاء هذا التعريف سلبا عندما نص على أن امل املدنيني يف وثيقة قانونية دولية

وبذلك ابتعد عن اخلالفات اليت ستنشأ من دون شك  .»شخص ال ينتمي إىل فئات األشخاص
  . )301(حول املعيار الذي سيكون أساسا لقيام تعريف اجيايب

ومما الشك فيه أن مثل هذا التعريف إذا ما مت احرتامه سيضمن محاية عامة للسكان املدنني غري أن 
ري كايف لتوفري احلماية الدولية الضرورية للسكان املدنيني وتأكيدها، وذالك إقرار هذا التعريف وحده غ

يف ظل انتشار األسلحة احلديثة ذات اآلثار التدمريية الشاملة كاستخدام أسلحة الدمار الشامل واليت 
تحاربة مما يستدعي اعتماد مبادئ وقواعد قانونية ملزمة لألطراف امل ،ال متيز بني املدنيني وغري املدنيني

لكي تتخذ إجراءات وتدابري خاصة عند القيام بالعمليات العسكرية لضمان سالمة السكان املدنيني 
  .ومحايتهم ضد خماطر تلك العمليات

  األحكام العامة لحماية المدنيين أثناء النزاع المسلح: الفرع الثاني

 دأت مع النصف الثاين منب قواعد اليت تتصل بسلوك احملاربني وقوانني احلربإن حركة تقنني ال

تعرب عن اإلرادة الدولية يف تنظيم أحكام قوانني  -عرب معاهدات دولية شارعه - القرن التاسع عشر
  .ومقبولة من الدول ا من مسائل، بصورة قواعد قانونية عامة جمردة، وما يتعلق  احلرب
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  .165حممد فهاد الشاللدة ، املرجع السابق ، ص  ):



ولية اليت ترسي قواعد معاملة هي املعاهدات الد الدراسةواملعاهدات الدولية املتصلة مبوضوع هذا 
، يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية السابقة على )وال سيما النساء(املدنيني يف زمن النزاعات املسلحة 

  .، وعليه سوف نتطرق ألهم هذه األحكام الواردة يف تلك االتفاقيات1949معاهدات جنيف لسنة 

هدات و االتفاقيات السابقة على معاهدة األحكام المقررة لحماية المدنيين في المعا:  أوال

  1949جنيف لسنة 

هذه املعاهدات اهتمت بتنظيم قواعد سلوك احملاربني أثناء سري العمليات العسكرية العدائية من 
، دون أن حتفل كثريا حبماية  خالل إقرار بعض القواعد اليت تنظم قدرا من احلماية للمحاربني أنفسهم

فإن هذه القواعد ساعدت فيها بعض إرساء قواعد محاية املدنيني أثناء  ، ومع هذا غري املقاتلني
   .)302(النزاعات املسلحة

  :من أهم هذه القواعد ما يلي

 حظر استخدام بعض أنواع األسلحة  - أ

عصور قدمية إىل أن هذا احلظر مل يتم  إىليرجع حظر استخدام بعض أنواع األسلحة يف احلروب 
اية حركة التقنيني حيث عقد املؤمتر الدويل بناء على طلب قيصر مع بد 1868تقنيته إال يف عام 

حبضور ممثلي ستني دولة وقد نتج عن هذا املؤمتر عده  وغسرب رت ان بسروسيا اإلسكندر الثاين يف مدينة 
  .قرارات منها 

النص على نبدأ اإلنسانية يف احلروب حيث إن هذا اهلدف من احلروب  - 1
 .إضعاف القوة العسكرية للعدو

 .)303(ظر استخدام األسلحة اليت ال حتقق إال مضاعفة اآلالمح - 2

التحرمي يكون من باب أوىل على حاربني أثناء القتال فإن احلظر و فإذا كانت هذه القرارات تعين املت
على حترمي املقذوفات اليت  1899 عام يفملؤمتر السالم األول ، فقد نص التصريح الثاين  املدنيني

  .القذائف اليت تنشر داخل جسم اإلنسانات اخلانقة و كون غرضها نشر الغاز ت

                                                             

)
302

، دار الفكر اجلامعي ،  آليات احلماية ، اجلرمية: ، محاية املدنيني يف زمن النزاعات املسلحة  سامح جابر البلتاجي ):
  .66ص  ، 2007،  اإلسكندرية

)
303

  .129خليل ابراهيم حممد ، املرجع السابق ، ص  ):



الذخائر واستخدامها يف دويل للتحكيم يف جتارة األسلحة و عقد يف جنيف مؤمتر  1925ويف سنة 
، وأضيفت إىل هذا التحرمي  السامة يف احلروبنص على حترمي الغازات اخلانقة و  احلروب حيث أعيد

  .استخدام األسلحة البكرتيولوجية  

 قوانينها يين عادات الحرب و تقن  - ب

نتج عنه ، وقد  انعقد املؤمتر الدويل الثاين للسالم 1907أكتوبر  18يوليو إىل  15يف الفرتة من 
،  قوانينهامبادئ مهمة مقننة لعادات احلرب و ، وتصريح تضمنت عدة  إصدار مخسة عشر اتفاقية

  :، ومن أمهها ما يلي)304(لحةوتتعلق بشكل مباشر حبماية املدنيني يف زمن املنازعات املس

استخدم الوسائل اليت حتفظ السالم، وجتنب اللجوء إىل النزاعات املسلحة اليت ترتتب عنها  - 1
نتائج مفزعة بالنسبة للمقاتلني و املدنيني على سواء، حيث جاء ذلك يف التمهيد اخلاص باالتفاقية 

 .الرابعة بناءا على اقرتاح السفري األملاين و ملك روسيا 

عتبار العرف الدويل مصدرا ضروريا جينب إعماله عند ممارسة األعمال العدائية، والذي ا - 2
يتضمن مبدأ عدم االعتداء على املدنيني أو مسهم بسوء،ألن هذا خيرج عن مقتضيات العرف 

 .)305(الدويل

 االهتمام جبوانب اإلنسانية والتزام احملاربني باحليطة واحلذر عند ممارسة األعمال العسكرية - 3

 .للتقليل من أهوال احلرب

املراسلني حسن معاملة األسرى سواء كانوا من املقاتلني أو غري املقاتلني مثل الصحافيني و  - 4
 .املقاولنيمتعاهدي التوريدات و 

إن وسيلة املقاتلني إلحلاق الضرر بالعدو ليست مطلقة بل حمدودة،و على وجه اخلصوص حيرم  - 5
حترمي استخدام السم أو «: )306(من االتفاقية الرابعة هي 23استخدام وسائل معينة حددا املادة 

األسلحة السامة وعدم استخدام الوسائل اخلداعية يف قتل أو جرح األفراد الذين يتبعون القوات 
، منع استخدام أسلحة الرمحة يف  ، وحترمي قتل أو جرح األفراد الذين استسلموا دون دفاع املعادية

                                                             

)
304

  . 69البلتاجي سامح جابر ، محاية املدنيني يف زمن النزاعات املسلحة ، املرجع السابق ، ص  ):

)
305

سابق ، ص الرجع امل، بندق وائل نور ، موسوعة القانون الدويل للحرب ،  1907و  1899اتفاقييت الهاي لعامي  ):
  :فالون لقوانني احلرب ، كلية احلقوق ، جامعة بيل األمريكية ، الرابط التايلومشروع أ. 133

Http : //avalon.law.yale.edu/20th_century/hague04  

)
306

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  23املادة  ):



النهي عن تدمري املمتلكات تتسبب يف زيادة معانات األفراد و حة اليت احلرب، وحظر استخدام األسل
 . »العدو يف ما عدى ما حتتمه الضرورة العسكرية

خباصة االعتداء على وحترمي اهلجوم بالقنابل على القرى واملدن أو تدمريها بأي وسيلة من الوسائل و 
افظة بقدر اإلمكان املخصصة لألغراض ما جيب احمل ،)307(املساكن اآلهلة بالسكان املدنينياملباين و 
، واآلثار العلمية واملستشفيات واألماكن املخصصة لتجمع املرضى واجلرحى  ، والعلمية الفنية،  الدينية

غري خمصصة ألغرض عسكرية،وكذلك حظر هذه األماكن حمددة بصورة واضحة و بشرط أن تكون 
 . )308(اإلغارة على هذه األماكن لسلبها

معاملة املدنيني يف األراضي احملتلة، وضمان محاية أشخاصهم وممتلكام عن حترمي إساءة  - 6
 :)309(طريق حظر املمارسات التالية من القوات احملتلة

إجبار السكان املدنيني يف اإلقليم احملتل على إعطاء معلومات عن جيوشهم احملاربة للطرف  -
 .)310(اآلخر

 .)311(حلف ميني الوالء لسلطة املعاديةإكراه السكان املدنيني يف اإلقليم احملتل على  -

وحياة األفراد، وممتلكام اخلاصة،وكذلك معتقدام الدينية واحلرية  حظر إهدار شرف العائلة، -
 .)312(يف ممارسة طقوسها

 .)313(منع السلب منعا باتا -

إقرار مبدأ مسؤولية الدولة من أعمال أفرادها الذين ينتهكون أحكام قانون احلرب، وعاداا  - 7
 .)314(ض يف حالة ثبوت هذا االنتهاكويعة بالتتزم الدولة املسؤولتلو 

 

                                                             

)
307

  .1949من من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  28إىل  24املواد من  ):

)
308

  . 71جابر ، محاية املدنيني يف زمن النزاعات املسلحة ، املرجع السابق ، ص البلتاجي سامح  ):

)
309

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  56إىل  43املواد من  ):

)
310

  .1949من من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  44املادة  ):

)
311

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  45املادة ):

)
312

  .1949ة جنيف الرابعة لعام من اتفاقي 46املادة ):

)
313

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  47املادة ):

)
314

  .من اتفاقية الهاي الرابعة 3املادة  ):



 التحريم و العقاب على إبادة الجنس البشري   -  ج

، وذلك على جدول أعمال اجلمعية 1946أدرج موضوع  منع وحترمي إبادة اجلنس البشري عام
الثانية وما اتصفت به خالل احلرب العاملية األملانية قبل و العامة لألمم املتحدة، وذلك إثر املمارسات 

النساء، وقد مت توقيع اتفاقية على ذلك، بادة املاليني من املدنيني و إو  من وحشية متثلت قي قتل
  : )315(ارتكزت أهم قواعدها على

حددت االتفاقية جمال تطبيقها يف أا تطبق يف زمن السلم كما تطبق يف زمن احلرب و هو ما  - 1
 . نصت على أا خاضعة لقواعد القانون الدويل العام نصت عليه يف املادة األوىل منها كما

الفعل الذي يرتكب بقصد «: حددت االتفاقية املقصود من عبارة إبادة اجلنس البشري بأنه  - 2
 .»القضاء كليا أو جزئيا على مجاعة بشرية بالنظر إىل صفاا العرقية أو العصرية أو الدينية 

 :اق جرمية إبادة اجلنس البشري حدد االتفاقية األفعال اليت تدخل يف نط - 3

 .قتل أعضاء مجاعة معينني  -

 .التسبب يف إحلاق أضرار بدنية أو عقلية أو جسمية بأفراد اجلماعة -

 .إخضاع اجلماعة عمدا لظروف معيشية من شأا القضاء عليها ماديا بشكل كلي أو جزئي -

 .اختاذ إجراءات مبقتضاها العمل على  منع اإلجناب داخل اجلماع -

 .)316(ل الصغار القسرا من مجاعة إىل مجاعة أخرىنق -

   1949األحكام المقررة في االتفاقية الرابعة لعام :ثانيا 

ميكن تلخيص ما يتمتع به املدنيون من حقوق أثناء النزاع املسلح الدويل بالتزام أطراف النزاع 
  :)317(كما يلي  1949ة لعام بالقيود والضوابط على حنو ما جاء به بالباب الثاين منن االتفاقية الرابع

إنشاء مناطق طبية مأمونة ال تتعرض ألثار احلرب، ويطلب من الدول احلامية أو  - 1
 .اللجنة الدولية للصليب األمحر أن تقدم معاونتها يف إنشاء هذه املناطق و املستشفيات

                                                             

)
315

املعاقبة عليها ، اعتمدت و عرضت للتوقيع والتصديق أو لالنضمام بقرار اجلمعية ية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و اتفاق ):
، مكتبة جامعة  1951يناير12، تاريخ بدء النفاذ يف  1948ديسمرب  9املؤرخ يف ) 3-د(لف أ 260العامة لألمم املتحدة 

    http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b087.html:مينيسوتا حلقوق اإلنسان ، الرابط التايل

)
316

  .133خليل إبراهيم حممد ، املرجع السابق ، ص ):

)
317

  .1949من اتفاقية جنيف لعام  20 و 19 -  18 -17 -16 – 15 -14راجع املواد  ):



املرضى فيها القتال بقصد محاية اجلرحى و إنشاء مناطق حمايدة يف األقاليم اليت يدور  - 2
األشخاص املدنيني الذين ال يشرتكون يف القتال وبأي له طابع تلني وغري املقاتلني و من املقا

 .عسكري أثناء إقامتهم يف هذه املناطق

 .ضرورة توفري محاية خاصة للجرحى واملرضى والعجزة واحلوامل  - 3

 األطفالحى واملرضى والعجزة واملسنني و التزام األطراف املتحاربة بتسهيل نقل اجلر   - 4

أفراد و كذلك تسهيل مرور رجال الدين و  النساء النوافس من املناطق احملاصرة أو املطوفة
 .اخلدمات الطبية و املهمات الطبية إىل هذه املناطق

النساء فيات املدنية اليت ترعى املرضى واجلرحى والعجزة و محاية املستشاحرتام و   - 5
أن ال تكون عرضة للهجوم، بشرط النوافس وعدم جوز مهامجة هذه املستشفيات ومحايتها ب

ال توقف محايتها إال إذا حتول نشاطها ا يف أعمال غري اليت أعدت هلا، و عدم استخدامه
ال يعترب عمال مضرا بالعدو وجود عسكريني مرضى أو اإلنساين إىل أعمال تضر بالعدو و 

تسلم  جرحى داخل هذه املستشفيات أو وجود أسلحة صغرية خاصة ؤالء العسكريني ومل
  .بعد إىل اإلدارة

ماية املوظفني املخصصني كليا بصورة منتظمة زام األطراف املتحاربة احرتام و الت  - 6
 .بطاقة حتقيق شخصية أن مييزوا بإشارة و  لتشغيل وإدارة املستشفيات املدنية

املرضى املدنيني والعجزة نقل اجلرحى و  التزام األطراف املتحاربة باحرتام ومحاية عمليات - 7
لنساء النوافس اليت جتري يف الرب بواسطة قوافل املركبات و قطارات املستشفى أو يف البحر وا

بواسطة سفن خمصصة للنقل، وكذلك ال جيوز اهلجوم على نقل اجلرحى واملرضى املدنيني 
 . والعجزة والنساء النوافس أو نقل املوظفني الطبيني واملهمات الطبية

ب السماح مبرور مجيع شاحنات األغذية واألدوات التزام األطراف املتحاربة واج  - 8
واملهمات الطبية و مستلزمات العيادات املرسلة إىل السكان املدنيني لطرف آخر ولو كان 
خصما، وااللتزام بالرتخيص حبرية مرور اإلرساالت من األغذية الضرورية واملالبس واملقومات 

 . )318(وامل أو النوافسسنة من العمر والنساء احل 15املخصصة لألطفال دون 

                                                             

)
318

  .1949لعام من اتفاقية جنيف الرابعة  26و  25 - 24 -  23 راجع املواد): 



توفري محاية خاصة لألطفال الذين فصلوا عن عائالم بسبب احلرب سواءا بأن   - 9
 .يعهد برعايتهم بأشخاص من نفس ثقافتهم التقليدية أو بنقلهم لدول حمايدة

تسهيل االتصال بني السكان املدنيني واخلارج وتيسري مجع شتات العائالت  - 10
 .اليت فرقتها احلرب

تركز محايتها على السكان املدنيني يف  1949ملا تقدم نالحظ أن االتفاقية الرابعة لعام  استنادا
األراضي احملتلة و ال توفر وسائل احلماية الكافية للمدنيني أثناء النزاعات املسلحة كما أا تقصر 

 ةطين الدولائف من الفئات احملمية مثل مواو خترج بعض الطا على ضحايا النزاعات املسلحة، و محايته
ثيل دبلوماسي مع الدولة مواطين الدول املعادية إلحدى الدول احملاربة طاملا كان لدولتهم متاحملايدة و 

  .)319(على إقليمها يناملوجود

اقتصرت االتفاقية الرابعة على محاية املدنيني وهم يف قبضة العدو من هجمات هذا العدو عليهم، 
ع بعد يف قبضة هذا العدو من املدنيني، خاصة من ويالت وبالتايل فهي ال تشمل محاية من مل يق

  .القذائف البعيدة املدى و الغارات اجلوية و الصواريخ

إن االتفاقية الرابعة هي أحدث اتفاقيات الصليب األمحر األربع، وكان تبين اللجنة الدولية للصليب 
ن الدويل اإلنساين، فألول مرة وجد األمحر الدويل هلذه االتفاقية ميثل مسامهة أصيلة يف تطوير القانو 

  .)320(نص يتعامل بتوسع مع مصري املدنيني أثناء النزاعات املسلحة

التفاقية جنيف  1977مضمون األحكام المقررة في البروتوكولين اإلضافيين لعام :  ثالثا

1949  

دى إىل أساليب القتال احلديثة اليت أعقبت اتفاقيات جنيف أإن تطور أسلحة التدمري الشامل و 
دفع الرأي العام العاملي ممثال يف اللجنة الدولية للصليب األمحر يف إجراء دراسات قانونية بغية الوصول 
لقواعد قانونية من شأا تطوير القانون الدويل اإلنساين، واستدراك القصور الذي كان يف اتفاقيات 

تطوير القانون والعرف عن إمناء و : قريرين للجنة، يتحدث األول منهماجنيف، األمر الذي نتج عنه ت

                                                             

)
319

  .173 ص ،املرجع السابق ،  حممد فهد الشاللدة ):

)
320

  .174 ص ،نفسه املرجع ): 



، أما الثاين فهو عن محاية ضحايا النزاعات املسلحة اليت ليس هلا طابع  املطبقني يف النزاعات املسلحة
  :دويل، وذلك وفق اآليت

 األحكام المستحدثة بالبروتوكول األول  - أ

تعماري ية التخلص والتسلط االسمث إضافة النزاعات املسلحة اليت تقوم ا الشعوب بغ - 1
، إىل احلاالت اليت  ذلك يف ممارساا حلقها يف تقرير املصريل األجنيب واألنظمة العنصرية، و االحتالو 

اليت كانت تقتصر على حاالت احلرب التقليدية وتوكول األول التفاقيات جنيف، و يطبق فيها الرب 
 .)321(الداخلية و أثناء فرتة االحتالل اجلزئي أو الكلي

وكول واتفاقيات جنيف املضاف إليها منذ بداية األوضاع اليت نصت عليها بدأ تطبيق الربوت - 2
، ويوقف تطبيق اتفاقية )322(املادة األوىل من الربوتوكولية املشرتكة من اتفاقيات جنيف، و املادة الثان

جنيف و الربوتوكول امللحق ا عند اإليقاف العام للعمليات العسكرية، أو عند اية االحتالل يف 
 .)323(األراضي احملتلة حالة

أكد الربوتوكول على أنه ال يؤثر تطبيقه على الوضع القانوين ألطراف النزاع، كما ال يؤثر  - 3
 .احتالل إقليم ما، أو تطبيق الربوتوكول، وكذا االتفاقيات على الوضع القانوين هلذا اإلقليم

  :كما حدد الربوتوكول األول عدة أحكام لصاحل املدنيني نذكر فيما يأيت

 حتديد أساليب القتال ووسائله •

  :)324(قرر الربوتوكول أربعة أحكام أساسية عامة جيب االلتزام ا بشأن أسليب القتال ووسائله

، ووسائله ليس حقا مطلقا بل هو  إن حق أطراف النزاع املسلح يف اختيار أساليب القتال - 1
 .حق مقيد بقيود 

 .إصابات، أو آالم ال مربر هلا حظر استخدام وسائل القتال اليت من شأا إحداث - 2

                                                             

)
321

  . 1949من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف   4/ 1املادة  ):

)
322

األوضاع حالة احلرب املعلنة و أي إشتباك مسلح آخر، وحالة االحتالل اجلزئي أو الكلي إلقليم ما،  تشمل هذه ):
  .واملنازعات املسلحة ضد التسلط االستعماري و االحتالل األجنيب واألنظمة العنصرية

     .من الربوتوكول اإلضايف األول  4/ 1واملادة  1949املشرتكة من اتفاقية جنيف  2راجع املادة 

)
323

  .  1949من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف  3املادة  ):

)
324

  .1949لعام  كول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيفمن الربوتو  55و  51 – 49 – 36 – 35 راجع املواد): 



قع منها إحداث أضرار بالغة ا محاية البيئة الطبيعية من وسائل القتال اليت يقصد أو يتو  - 3
 .بصحة أو بقاء اإلنسانو 

االلتزام بالتحقيق عند إقتناء سالح جديد، أو إدارة للحرب أو أسلوب جديد من أساليب  - 4
احلق أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدويل أو احلرب، عما إذا كان ذلك حمظور مبقتضى هذا 

 .ال

 احلماية العامة للسكان املدنيني من آثار القتال  •

القسم األول للحماية العامة للسكان املدنيني من –قام الربوتوكول األول بتخصيص الباب الرابع 
الواردة باالتفاقية  القواعد إضافة جديدة إىل، وهذا يعترب تكملة و 71إىل 48اد يف املو  –آثار القتال 

قواعد لدولية األخرى امللزمة لألطراف و باألخص الباب الثاين منها، وكذلك االتفاقيات االرابعة، و 
  .البحر ضد آثار األعمال العدائيةخاص و األعيان املدنية يف الرب و القانون الدويل املتعلقة حبماية األش

  :)325(يةويلزم يف هذا اإلطار مراعاة أحكام التال  

األشخاص املدنيني حمال للهجوم و حتظر أعمال العنف جيوز أن يكون السكان املدنيني و  ال -
على مدى ور مباشر يف األعمال العدائية، و أو التهديد الرامية إىل بث الذعر بينهم ما مل يقوموا بد

 .الوقت الذي يقومون خالله ذا الدور

  : )326(وهي حظر اهلجمات العشوائية -

 .ليت ال توجه هلدف عسكري حمدداهلجمات ا - 1

 .اليت تستخدم طريقة أو وسائل للقتال ال ميكن أن توجه إىل هدف عسكري حمدد - 2

أا أن أو تلك اليت تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال ميكن حصر أثارها ومن مث فإن من ش - 3
 .األعيان املدنية دون متييزتصيب األهداف العسكرية واألشخاص املدنيني و 

  :)327(عشوائية منهات معينة تعد من بني هجمات أخرى و د الربوتوكول هجماوقد حد

                                                             

)
325

  .1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  51/1املادة ):

)
326

  .1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  51/4املادة ):

)
327

  .1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  51املادة ):



هداف اهلجوم بالقنابل أيا كانت طريقته أو الوسيلة املستخدمة، الذي يعاجل عددا من األ - 1
أو منطقة  ، أو قرية ، التميز بعضها عن البعض اآلخر الواقعة يف مدينةالعسكرية الواضحة التباعد و 

 .لمدنيني أو األعيان املدنية على أا أهداف عسكرية، تضم تركزا ل أخرى

اهلجوم الذي ميكن أن يسبب خسارة يف األرواح للمدنيني أو إصابتهم أو إضرارا باألعيان  - 2
، يفرط يف جتاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك  األضرارة أو حيدث خلطا من هذه اخلسائر و املدني

 .اهلجوم من ميزة عسكرية ملموسة أو مباشرة

، وعلى وجه اخلصوص هجمات الردع اليت  حظر األعمال االنتقامية ضد السكان املدنيني - 3
 .توجه ضدهم

، وقد نص الربوتوكول على  حظر التوسل بوجود سكان مدنيني أو حتركام يف درء اهلجوم - 4
أقر جمموعة إجراءات و  ،الصحفينياملدنيني مثل النساء واألطفال و محاية خاصة لبعض الطوائف من 

 .الربوتوكول على أنه جيب أن تكون النساء موضع احرتام خاص مؤكدا ضمان محايتهم،ل

 األعمال املشار إليها أعاله باعتبارها انتهاكات جسيمة، و  فعل الربوتوكول اإلضايف األولكذلك و 

  :)328(، ويضاف إليها األعمال التالية مبثابة أا انتهاكات جسيمة أيضا و هي

 .الذين هم يف قبضة اخلصم عمليات البرت لألشخاص - 1

 .أو األعضاء بغية استزراعها ، استئصال األنسجة - 2

 .، أو األفراد املدنيني هدفا للهجوم جعل السكان املدنيني - 3

األعيان املدنية خبسائر يف األرواح أو األضرار ، و  شن هجوم عشوائي يصيب السكان املدنيني  - 4
 .باألعيان املدنية ولو بصفة عرضية

 .، أو املنشآت اليت حتتوي قوة خطرة األشغال اهلندسيةشن هجوم على   - 5

 .، أو املواقع املنزوعة السالح شن هجوم على املناطق  - 6

 .أماكن العبادة اليت متثل الرتاث الثقايف أو الروحي للشعوبشن هجوم على اآلثار التارخيية، و   - 7

 .فا للهجوم عن معرفة بأنه عاجز عن القتالداختاذ شخصا ما ه  - 8

 .، أو أي أزياء خاصة باألمم املتحدة ال الغادر لعالمات الصليب و اهلالل األمحريناالستعم  - 9

 .كل تأخري ال تربير له يف إعادة أسرى احلرب أو املدنيني إىل أوطام - 10

                                                             

)
328

  .1949 لعاماتفاقيات جنيف ب مللحقمن الربوتوكول اإلضايف األوال 85املادة  ): 



 .ممارسة التفرقة و غريها من األساليب املبنية على التمييز العنصري - 11

هاكات اجلسيمة اليت أوردها باإلضافة إىل كما واعترب الربوتوكول اإلضايف األول مجيع االنت  
  .االنتهاكات اجلسيمة الواردة يف اتفاقيات جنيف األربعة مبثابة جرائم حرب

 الثانياإلضافي البروتوكول  فياألحكام المستحدثة   - ب

نص الربوتوكول الثاين على جمموعة من املبادئ اخلاصة حبماية املدنيني أثناء النزاع املسلح الداخلي 
  :)329(للمدلول الذي حددته املادة األوىل منه ومن هذه املبادئوفقا 

، وقد جاء النص عليها بشكل عام بقصد محاية كل األشخاص الذين  املعاملة اإلنسانية  - 1
 .ال يشرتكون بصورة مباشرة، أو الذين يكفون عن االشرتاك يف هذه األعمال العدائية

املدنيني من األخطار النامجة عن  كما نص الربوتوكول على احلماية الواجبة للسكان - 2
، ووضع جمموعة من القواعد جيب مراعاا لتأكيد وضمان هذه احلماية يف كل  العمليات العسكرية

 . الظروف

  حماية المدنيين تحت االحتالل الحربي: الفرع الثالث 

 وقد ، هاالدويل التقليدي يبيح اللجوء إىل القوة املسلحة الحتالل األراضي وضم القانون كان

ومع ذلك يرتتب على نشوب نزاع مسلح بني دولتني أو أكثر  .انقضت إىل غري رجعة تلك القاعدة
  .ذلك ىإلقليم أو جزء منهاحتالل 

وحيكم اإلحتالل احلريب العديد من األحكام اليت مت تقنني أغلبها يف اتفاقية جنيف اخلاصة حبماية 
الهاي بشأن قوانني وأعراف احلرب الربية املعقودة عام ، واتفاقية  1949املدنيني وقت احلرب لعام 

   .)330(1880، وكذلك قوانني احلرب الربية اليت تبناها جممع القانون الدويل عام 1907

  : فيما يلي 1949جنيف الرابعة لعام ةمن اتفاقياألحكام ميكن إجياز أهم تلك و 

من  47مبوجب املادة ل االحتال حتت سلطةاملوجودين واألموال جيب احرتام األفراد   - 1
. ال حيرم األشخاص احملميون املوجودون يف أرض حمتلة « :على أنهواليت نصت اتفاقية جنيف الرابعة 

                                                             

)
329

  . 1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977لعام  من الربوتوكول اإلضايف الثاين 4ادة امل ):

)
330

  .200أمحد أبو الوفا ، القانون الدويل اإلنساين ومحاية املدنيني خالل النزاعات املسلحة ، املرجع السابق ، ص  ):



 ، يف مؤسسات أو حكومة األرض املذكورة بأية طريقة من فوائد هذه االتفاقية نتيجة إدخال أي تغيري

كما نصت   .»القوة القائمة باالحتالل و تلة ، أو مبقتضى أي اتفاق معقود بني سلطات األراضي احمل
حيظر النقل اإلجباري لألفراد واجلماعات، باإلضافة إىل أبعاد األشخاص  «:  االتفاقية على أنه

احملميني من األراضي احملتلة إىل أرض السلطة القائمة باالحتالل أو أي أرض بلد أخر، حمتلة أو غري 
 .»حمتلة، بصرف النظر عن دافع ذلك

على دولة حيظر  « :على أنه 1949االتفاقية الرابعة لعام  من 53املادة  تنصكما    - 2
تدمري املمتلكات واألموال الشخصية اململوكة لألشخاص العاديني ملكية فردية أو مجاعية االحتالل 

 .»من قبل سلطة االحتالل أال إذا كان هلذا التدمري ضرورة مطلقة بسبب العمليات العسكرية

جيب « :قوهلاب، حظرا صرحيا امللكية اخلاصة 1907من اتفاقية الهاي لعام  46ة كما حتظر املاد
امللكية اخلاصة باإلضافة إىل املعتقدات واملمارسات ألسرة وحقوقها وحياة األشخاص و احرتام شرف ا

  .»الدينية وال ميكن مصادرة امللكية اخلاصة

ارها جمرد احملتلة وتديرها باعتب على دولة االحتالل احملافظة على ممتلكات وأمالك الدولة  - 3
ينظر لدولة  « :واليت قضت بأنهاالتفاقية  من 55املادة  نصوفق ال أكثر وال أقل وهذا  مدير منتفع

االحتالل على أا جمرد مدير منتفع للمباين العامة والعقارات والغابات واألمالك الزراعية اململوكة 
، وجيب عليها احملافظة على رأس مال هذه األمالك وإدارا  تلللدولة املعادية والواقعة يف البلد احمل

حسب قواعد االنتفاع هذه أو تعامل باعتبارها امتالكا خاصة أمالك البلديات واملؤسسات املوقوفة 
على الدين واإلحسان والتعليم والفنون والعلوم، حىت لو كانت ملكا للدولة، وحيظر كل استيالء على 

ع أو على آثار تارخيية أو أعمال فنية وعلمية أو تدمري هذه األشياء أو إتالفها مؤسسات من هذا النو 
 .»عمدا وينبغي اعتبارها موضوع دعوة قضائية

، إال إذا دفعت إىل ذلك  ال جيوز لسلطة االحتالل إصدار قوانني أو تشريعات جديدة  - 4
 .أسباب قهرية تتعلق بالنظام العام و األمن احلريب

حتالل اإلبقاء على احملاكم القضائية يف اإلقليم احملتل يف هذا املعىن، جيب على دولة اال - 5
نظرا ملراعاة االعتبار اخلاص بأمن « :، وكذلك اتفاقية الهاي على أنه وقد نصت االتفاقية الرابعة



الدولة وقوات االحتالل و ضرورة تطبيق العدالة تطبيقا فعليا، تواصل حماكم اإلقليم احملتل، وكذلك 
 .)331(»بعزل القضاة و املوظفني من مناصبهم حسب تقرير قوات االحتالل يسمح

ميكن فرض االعتقال أو اإلقامة اجلربية على األشخاص الذين يضرون بصورة مطلقة بأمن   - 6
 . )332(الدولة اليت يوجدون حتت سلطتها

انونية خبصوص الالجئني ال جيوز للدولة احلاجزة أن تعتربهم أجانب أعداء رد تبعيتهم الق - 7
 .)333(لدولة معادية

 .)334(ال جيوز إرغام األشخاص احملميني على اخلدمة يف القوات املسلحة لسلطة االحتالل  - 8

ال جيوز حماكمة األشخاص عن األفعال اليت اقرتفوها قبل االحتالل باستثناء خمالفات   - 9
 .)335(قوانني وعادات احلرب

كالغذاء (راضي احملتلة األساسية على سلطة االحتالل توفري احلاجات األساسية لسكان األ - 10
 .)336(و تسهيل أعمال الغوث و محاية القائمني به) و الكساء و اإليواء

 .337ال جيوز لسلطة االحتالل إجبار املدنيني على قسم الوالء هلا - 11

قد أقرت اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولية دولة االحتالل عن حسن إدارة اإلقليم احملتل  - 12
، الذين يعيشون يف اإلقليم احملتل و ليس لصاحل السكان املدنيني، الذين لصاحل السكان املدنيني 

  .)338(يعيشون يف اإلقليم احملتل و ليس لصاحل أهدافها العسكرية

كما كان الوضع يف القانون التقليدي الدويل، وعلى الرغم من إعطاء احلق يف إدارة اإلقليم احملتل 
احلق ال يرتتب عليه فرض سيادا على اإلقليم، إعماال لدولة االحتالل بالقيد الوارد، فإن هذا 

للقاعدة القانونية األساسية اليت أصبحت مستقرة يف فقه القانون الدويل و اليت تقضي بأن االحتالل 

                                                             

)
331

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  54املادة من اتفاقية الهاي و  23من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة  64دة املا ):

)
332

  . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  41 و 34املادتني  ):

)
333

  .1977من الربوتوكول األول لعام  73، واملادة  من اتفاقية جنيف الرابعة 44املادة  ):

)
334

  .من اتفاقية الرابعة  51املادة  ):

)
335

  .من اتفاقية الرابعة 70 املادة ):

)
336

  .1977من الربوتوكول األول لعام  71و  68املادتني  ):

)
337

  .1907اتفاقية الهاي الرابعة لعام  –من الئحة الهاي  45املادة  ):

)
338

  . 200، ص  سابقالرجع امل،  محاية املدنيني خالل النزاعات املسلحةلوفا، القانون الدويل اإلنساين و أمحد أبو ا ):



، وكذلك ال )339(احلريب ال يفقد سيادة الدولة احملتلة أراضيها، وال ينقل السيادة إىل دولة االحتالل
يف قضية كبار جمرمي  1949يف حكمها الصادر أول أكتوبر  .حملتل جنسيتهم يفقد رعايا اإلقليم ا

حمكمة نومربغ على احلجة القائلة بأن أملانيا ملزمة بقواعد احلرب الربية ألا أدرجت  احلرب، ردت
  .)340(األقاليم احملتلة يف الرايخ األملاين

  الحماية الخاصة المقررة للفئات الضعيفة: المطلب الثاني 

ف القانون الدويل االنساين إىل محاية ضحايا النزاعات املسلحة دولية كانت أم غري دولية، يهد
، لكوم جرحى أو  سواءا مدنيني أو حماربني ما إن يرموا السالح أو يصبحوا غري قادرين على القتال

لضحايا ، وتقوم قواعد هذا القانون من حيث املبدأ على عدم التمييز الضار بني ا مرضى أو غرقى
حيث يصبح اجلميع ذات الضمانات األساسية يف حماولة للحفاظ على احلد األدىن من حقوق 
اإلنسان، لكن ذلك ال مينع من إفراد معاملة خاصة لفئات تعترب األضعف يف زمن النزاعات املسلحة،  

   .كالنساء واألطفال واملسنني

ها القانون الدويل اإلنساين قائمة على مبدأين وبالتايل ميكننا القول أن احلماية القانونية اليت يوفر 
أساسيني مها املساواة يف املعاملة من جهة وعدم التمييز بني الضحايا من جهة أخرى مع اإلعرتاف 

إال ملراعاة حاالت خاصة كانت ستعرض خلطر أكرب يف حال  وجدتبأن أي معاملة تفضيلية ما 
اول األحكام اخلاصة املقررة هلذه الفئات من خالل وعليه سنتن. )341(عدم حصوهلا على هذه املعاملة

  :الفروع اآلتية

  أحكام الحماية الخاصة بالنساء: لالفرع األو 

 ىل، غري أن النساء يتعرضن إ اطرهايتعرض املدنيون بكل فئام إىل نتائج العمليات القتالية وخم
من االتفاقيتني  13املادة : ة، لذا وبعد أن كرست كل من املواد التالي خماطر إضافية بسبب جنسهن
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: « Il n’est pas nécessaire de rechercher si la théorie  de la subjugation par suite de la conque été  

militaire. Doit trouve application la ou elle est le résultat d’une guère d’agression la doctrine n’a 

jamais considéré que cette théorie était applicable tuat qu’une armée cambat en vue de restaurer 
l’autorite du sauver au légitime sur les territoires occupés » .                                           =   

  ، تأصيليةزاعات املسلحة ، دراسة حتليلية و إمساعيل عبد الرمحن، احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن الن: مشار إليه من طرف  = = 
  . 142 ، ص األول، املرجع السابق اجلزء

)
340

  .143 ، صنفسه املرجع ): 

)
341

  .275، ص ، املرجع السابق أمل يازجي، القانون الدويل اإلنساين ومحاية النساء واألطفال أثناء النزاعات املسلحة ):



 75املادة و  1949من االتفاقية الرابعة لعام  7، واملادةالثالثة من االتفاقية 16األوىل والثانية واملادة

تفاقيات جنيف لعام المن الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق  4من الربوتوكول اإلضايف األول واملادة 
بني النساء والرجال حيث جيب أن ختلوا هذه املعاملة من أي مبدأ املساواة يف املعاملة على  1949

جيب معاملة النساء وبكل االعتبار الواجب  « :متييز ضار جاءت ذات االتفاقيات مببدأ آخر وهو أنه
  .)342(»جلنسهن

وقبل اخلوض يف األحكام اليت أقرا قواعد القانون الدويل االنساين البد من التنويه أن املرأة 
ضا من كل االتفاقيات املتعلقة حبقوق االنسان خاصة تلك اخلاصة باملرأة كضحية للعنف تستفيد أي

  .والتمييز العنصري واجلنسي

  األحكام المقررة للمعتقالت والمحتجزات: أوال

أقرت اتفاقية جنيف الرابعة عددا من احلقوق للمعتقلني املدنيني اهلدف منها احلفاظ على حيام 
من أي عدوان أو امتهان أو تعسف من جانب سلطات االحتالل، ومن هذه وكرامتهم االنسانية 

 ، ، والسالمة البدنية والكرامة ، مثل احلق يف احرتام احلياة احلقوق ما هو عام يشمل الرجال والنساء
، واحلق يف مباشرة األنشطة الفكرية والرياضية وإقامة  ، والتعذيب ، واملعاملة القاسية وحظر التشويه

،  ، واحلق يف العمل داخل األراضي احملتلة ، واحلق يف تنفيذ االعتقال يف معتقالت ائر الدينيةالشع
،  واحلق يف احملاكمة أمام حمكمة غري متحيزة واحرتام املبادئ املقررة عموما بشأن االجراءات القضائية

،  تقالت واحملتجزات، ومن هذه احلقوق ما هو خاص بالنساء املع واحلق يف الرعاية الصحية والطبية
  :، كما هو آت وهذه الطائفة من احلقوق هي كما سنتناوله

  تخصيص أماكن منفصلة للمحتجزات وإسناد اإلشراف عليهن إلى النساء: أوال

، مبا  تنص أحكام القانون الدويل االنساين على ضرورة ختصيص أماكن منفصلة إلقامة النساء
، ويف حالة  ، ومراعاة ذلك عند ختصيص املأوى صوصيةيكفل هلن احلد األقصى من احلماية واخل

  :تنفيذ العقوبات، وكما يلي

 مأوى النساء  - أ

                                                             

)
342

  .7، ص 1985، جانفي ،  محر، الة الدولية للصليب األ نسايناية النساء يف القانون الدويل اإلمح،  فرانسواز كريل ):



لنساء احملتجزات اع الدويل املسلح إذا كانت از تقضي أحكام القانون الدويل االنساين يف حال الن
وقت ويف مجيع املعسكرات االيت تقيم فيها أسريات حرب مع أسرى يف ال- : نهأأسريات حرب على 

، أما فيما خيص احملتجزات فينص على أن حتتجز النساء يف )343(منفصلة أماكنختصص هلن  - نفسه
، واعترب الربوتوكول )344(أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل االشراف املباشر عليهن إىل النساء

، وأوجب أن حتجز النساء اللوايت قيدت حريتهن  ضايف األول أن ذلك من الضمانات األساسيةاإل
ألسباب تتعلق بالنزاع املسلح يف أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل االشراف املباشر عليهن 
إىل النساء، ويف النزاعات املسلحة غري الدولية نص الربوتوكول الثاين بأن حتتجز النساء يف أماكن 

  منفصلة عن الرجال، ويوكل االشراف املباشر عليهن إىل النساء

 العقوبات ضد النساء  - ب

و احملتجزات الالئي حيكم عليهن أن توضع االسريات أنساين على تنص أحكام القانون الدويل اإل
 ال،ماكن الرجأماكن منفصلة عن ألفات ارتكبنها داخل االحتجاز يف ببعض العقوبات التأديبية ملخا

ئية واملؤقتة  احلاالت االستثناىل النساء، وعندما تقتضي الضرورة يفإويوكل االشراف املباشر عليهن 
يواء نساء معتقالت ال ينتمني اىل وحدة اسرية يف املعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعني إ

  .)345(بشكل ملزم ختصيص اماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة هلن

فعال فردية ، والعقوبات أساين حبظر العقوبات اجلماعية عن نحكام القانون الدويل اإلأضي قوت
  .ةو سو القأي نوع من التعذيب أو أ ، البدنية

  تفتيش النساء  )1

ال بواسطة إة املعتقلة أالجيوز ان تفتش املر  « :نهأنساين على نون الدويل اإلحكام القاأتنص 
 ال يقومإوعلى هذا جيب  ، سباب طبيةالشخصي جيري السباب امنية وليس ألوهذا التفتيش  .»مراةإ

لديه ىل من إفتوكل املهمة  ، حد جتويفات اجلسمتفتيش ألجراء إذا قضت الضرورة بإبه اطباء اال 

                                                             

)
343

  .1949 لعامف الثالثة من اتفاقية جني 25املادة   ):

)
344

  .82 ، ص خليل ابراهيم حممد، املرجع السابق ):

)
345

  .1949لعام من اتفاقية جنيف الرابعة  124و  97املادتني  ):



ن تكفل أنفسها  )احلاجزة( مان،كما جيب على السلطة املسؤولةأجراءه بمعرفة ومهارات طبية كافية إل
  .)346(يالء االعتبار الواجب خلصوصية الفرد وكرامتهإ

ية لمدى التطبيقات العحإهي  ، )امرأةطة بواس إالعدم جواز تفتيش النساء احملتجزات (وقاعدة 
 لألشخاص « :أنه واليت تنص على ، من اتفاقية جنيف الرابعة 27العام الوارد يف املادة  للمبدأ

وجيب محاية النساء بصفة خاصة ...وشرفهم  ألشخاصهماحملميني يف مجيع االحوال حق االحرتام 
  .)347(»...ضد اي اعتداء على شرفهن 

 إالوعدم تفتيشهن  ، علقة بنوع اجلنس عند تفتيش النساءحكام املتجيب مراعاة األ ، وعليه

عتداء على كرامتهن إن قبل الرجال فيه تعريض لشرفهن و ن تفتيش النساء مأل ، امرأةبواسطة 
  .)348(فضال ما تستشعره النساء من اخلجل نتيجة ملعتقدان االجتماعية املوروثة ، الشخصية

  نوع الجنس ةمراعا  )2

- تسريانساين فيما يتعلق بالنساء األاإل حكام القانون الدويلأيت تتضمنها اهلامة ال املبادئمن 

جيب ان يتم  «: أنه حيث نص على اجلنس ، مراعاة أمبد –و احملتجزات أويسري على املعتقالت 
التعامل مع النساء االسريات بكل االعتبار الواجب جلنسهن ،وجيب على اي حال ان يلقني معاملة 

  .)349(»ن املعاملة اليت يلقاها الرجالع مالئمةال تقل 

ن أذ من حق النساء إ ، ضافية اخلاصة للنساءيشكل صورة من الصور احلماية اإل املبدأوهذا 
كثر نتيجة لضعف طبيعة بنيتها أبل و  حيصلن على نفس الدرجة من احلماية اليت يلقاها الرجال ،

  .اجلسمية

   لحق في المحافظة على وحدة االسرةا )  3

لذا فقد ورد العديد من .  تشتت العائالت من أهم األثار املرتتبة على النزاعات املسلحةيعترب
، تتضمن أحكاما للحفاظ على  ، وقانون حقوق اإلنسان النصوص ضمن القانون الدويل اإلنساين

                                                             

)
346

  .1949لعام من اتفاقية جنيف الرابعة  27املادة  ):

)
347

  .82 ، ص ملرجع السابق، ا خليل ابراهيم حممد): 

)
348

  .1949لعام من اتفاقية جنيف الثالثة  14املادة   ):

)
349

  .1949لعام من اتفاقية جنيف الرابعة  27املادة   ):



ق ، اليت تسهم يف مجع مشل األسرة ومنع تفر  ، وتقضي باختاذ العديد من التدابري وحدة األسرة
، فوردت  األحكام صورة من صور احلماية اإلضافية اخلاصة للنساءدها، وتشكل هذه التدابري و أفرا

  :هذه التدابري واألحكام على النحو التايل

  

  

 القاعدة العامة  - أ

لألشخاص «: تنص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب على أنه
ويعرتف هذا  .)350(»حرتام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائليةاحملميني يف مجيع احلاالت حق اال

، على  احلق بضرورة احرتام احلقوق العائلية، وما ينتج عنها من متطلبات للمحافظة على وحدة األسرة
أنه ألطراف النزاع، أن تتخذ ازاء األشخاص احملميني تدابري املراقبة أو األمن، اليت تكون ضرورية 

 .)351(بسبب احلرب

 الت تشير بوضوح إلى جمع األسرة في االحتجاز حا  - ب

، عند وجود ما يستدعى من ضرورات األمن أو  أجاز القانون الدويل اإلنساين لدولة االحتالل
، غري أن اإلخالء  ، أن تقوم بإخالء كلي أو جزئي ملنطقة حمتلة معينة قيام أسباب عسكرية قهرية

 :مقيد بشروط معينة هي

حدود األرض احملتلة، مع وجوب إعادة السكان إىل موطنهم مبجرد أن يتم االخالء ضمن  -
 .توقف األعمال العدائية

أن تبذل دولة االحتالل كل جهودها لئال تؤدي عمليات النقل أو االخالء إىل تفريق أفراد  -
 .العائلة الواحدة

، معا يف  ، وخباصة الوالدان واألطفال على الدولة احلاجزة أن جتمع أفراد العائلة الواحدة -
 .معتقل واحد خيصص هلم وتوفر هلم التسهيالت الالزمة للمعيشة يف حياة عائلية

                                                             

)
350

  .1949أغسطس  12من اتفاقية جنيف الرابعة املؤرخة يف  27املادة   ):

)
351

  .1949أغسطس  12من اتفاقية جنيف الرابعة املؤرخة يف  27املادة   ):



إذا قضت أسباب أمنية أو عسكرية اعتقال األباء واألمهات حيق للمعتقلني حق املطالبة بأن  -
رب ، وتوفري املأوى الواحد لألسرة احملتجزة، ويعت)352(يعتقل معهم أطفاهلم املرتوكون دون رعاية عائلية

 .تطبيقا ملتطلبات احرتام احلقوق العائلية، الوارد ذكرها أيضا يف بند القاعدة العامة

   تدابير تشير إلى المحافظة على الروابط األسرية - ج

من العوامل املساعدة على احملافظة على الروابط األسرية، تنظيم وسائل االتصال واملراسالت بني 
، لذا تقضي أحكام  اكن وجودهم واالطمئنان على أوضاعهماحملتجزين وذويهم ملعرفة مصريهم وأم

، فعلى كل طرف فيه أن ينشئ مكتبا رمسيا لالستعالم  القانون الدويل اإلنساين بأنه عند نشوب النزاع
مهمته مجع املعلومات عن أسرى احلرب  - مت اإلشارة إليه يف عدة مواضع من هذه الرسالة سابقا –

طرف املعادي، ونقل هذه املعلومات للطرف املعين، وفتح التحقيقات واملدنيني الذين ينتمون لل
  . )353(للكشف عن مصري األشخاص املفقودين

، يقضي بأخذ العديد من التدابري الواجبة من قبل أطراف  وعليه، فإن القانون الدويل اإلنساين
، بعنوام  م أو ترحيلهم، يف حال انتقاهل النزاع، حيث تلزم األطراف بأخطار األسرى واملعتقلني رمسيا

، بوقت كاف ليتسىن هلم إبالغ  الربيدي اجلديد، ويبلغ هلم هذا اإلخطار قبل النقل أو الرحيل
  .)354(عائالم

 ، وحاالت االحتجاز من جهة أخرى مما ال شك فيه أنه يوجد تشابه بني حاالت األسر من جهة

ا أنه جيب مراعاة جنس احملتجز، أو ، ومما ال شك فيه أيض ، وان اختلف السبب يف كل منهما
، فاحتجاز املرأة خيتلف عن احتجاز الرجل من حيث ختصيص املكان وجهات  ، واألسري املعتقل

  .)355(االشراف واملأوى والتفتيش وحىت العقوبات

نصت عليه االتفاقيات األربع والربوتوكوالن االضافيان ونص كذلك على مل مشل ما وكل ذلك 
  .، واحملافظة على وحدة األسرة والروابط األسرية زاألسرة عند احلج

حول إساءة معاملة النساء الفلسطينيات يف مراكز االعتقال منظمة العفو الدولية تقرير وجاء يف 
ألقي القبض على بعض النساء ووجهت إليهن ديدات وأسيئت معاملتهن ملمارسة  : (االسرائيلية

                                                             

)
352

  .1949 لعاممن اتفاقية جنيف الرابعة  82و  49املادتان ): 

)
353

  .من اتفاقية جنيف الرابعة 13واملادة  ، من اتفاقية جنيف الثالثة 122املادة  ):

)
354

  .1949لعام  من اتفاقية جنيف الرابعة 128واملادة  ؛ من اتفاقية جنيف الثالثة 48املادة  ):

)
355

  .87، ص  ابق، املرجع الس حسن ابراهيم حممد ):



وختل هذه االنتهاكات بالواجبات . للتوقيع على اعرتافاتالضغط على أزواجهن لتسليم أنفسهم أو 
املرتتبة على اسرائيل مبوجب كل من القانون الدويل حلقوق االنسان والقانون االنساين الدويل، السيما 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهينة، فضال 

ال  «: يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي ينص يف املادة السابعة منه على أنهعن العهد الدو 
؛ »...جيوز اخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو احلاطة بالكرامة

 االعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى«: ج ما يلي\1\3واتفاقية جنيف اليت حتظر يف املادة 

  .)356(»األخص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة

  األحكام المقررة الخاصة بالنساء الحوامل والمرضعات:  ثانيا

 نساين للنساء احلواملصة اليت ضمنها القانون الدويل اإلأما فيما خيص احلماية القانونية اخلا

ظى هذه الفئة من النساء ، حت ففي حالة النزاع املسلح الدويل .واملرضعات يف املنازعات املسلحة
، ولكن حالتهن قد تتطلب  ، فهؤالء النساء لسن بالضرورة حمتاجات إىل رعاية طبية مبعاملة خاصة

ينص على  1977ضايف األول لعام ولذلك جند أن الربوتوكول اإل .هذه الرعاية بصورة عاجلةمثل 
، يتمتعن بنفس احلماية  عمل عدائيالنساء واحلوامل الاليت ال يقمن بأي ، و  حاالت الوالدة «: هأن

   .)357(»العامة املكفولة للمرضى واجلرحى

وقد ورد مبدأ اجلمع بني النساء احلوامل أو حالة الوالدة مع املرضى واجلرحى يف اتفاقية جنيف 
اجلزء من املرضى وكذلك العجزة والنساء اجلبليات جيب أن  « :اليت نصت على أن 16الرابع، املادة 

  .»ضع محاية خاصة ورعايةيكونوا مو 

يعمل أطراف النزاع  «: إىل أنه 17وتاكيدا ملزيد من احلماية تضيف نفس االتفاقية ويف مادا 
على عقد اتفاقيات حملية لنقل اجلرحى واملرضى والعجزة واألشخاص املسنني واألطفال وحاالت 

  .)358(»إىل أماكن مأمونة... الوالدة من املناطق احملاصرة أو املطوقة

ومن صور احلماية القانونية اخلاصة اليت حتظى ا النساء احلوامل وحاالت الوالدة وأمهات األطفال 
  :يف النزاعات املسلحة

                                                             

)
356

  .تقرير منظمة العفو الدولية  ):

)
357

  .1977لعام  من الربوتوكول اإلضايف األول 8املادة ): 

)
358

  .1949 لعام من اتفاقية جنيف الرابعة 17املادة  ):



 ضرورة االفراج عن الحوامل والمرضعات وإعطاء األولوية القصوى لهن - 1

األعمال تستفيد احلوامل واملرضعات من النساء احملتجزات واملقبوض عليهن أو املعتقالت أثناء 
، من أحكام القانون الدويل االنساين ، اليت تقضي بأنه على الدولة  العدائية أو أثناء اإلحتالل

  . )359(احلاجزة اإلفراج عن أي شخص معتقل مبجرد زوال األسباب اليت قضت إعتقاله

الوة ، إال أنه وع وهذه القاعدة العامة تستفيد منها النساء كما يستفيد منها احملتجزون اآلخرون
فراج عن فئات ال العدائية على عقد اتفاقيات لإلعممل أطراف النزاع أثناء القيام األ، تع على ذلك

معينة من املعتقلني أو إعادم إىل الوطن، أو عودم إىل منازهلم أو إيوائهم يف بلد حمايد، وخباصة 
لتوصية غري امللزمة بعقد ومتثل هذه ا .، واحلوامل واألمهات الرضع واألطفال صغار السن األطفال

 .)360(اتفاقيات بني أطراف النزاع لإلفراج عن احلوامل واملرضعات، محاية خاصة إضافية للنساء

كذلك تستفيد النساء احلوامل واملرضعات من محاية إضافية أخرى يف هذا اال حيث يؤكد 
األمحال وأمهات صغار  الربوتوكول اإلضايف األول بأن تعطى األولوية القصوى لنظر قضايا أوالت

األطفال، اللوايت يعتمد عليهن أطفاهلن، املقبوض عليهن أو احملتجزات أو املعتقالت ألسباب تتعلق 
  .)361(بالنزاع املسلح

األمهات "معىن أوسع نطاقا من تعبري  "األمهات اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن"ويأخذ تعبري 

وتوكولني أن يتفقوا على السن اليت يتوقف األطفال ، وهو تعبري مل يستطيع واضعو الرب "المرضعات
، وملا كانت هناك نصوص خمتلفة يف اتفاقية جنيف الرابعة تشري إىل  فيها عن االعتماد على أماهام

وللمناطق  50أمهات األطفال الصغار دون السابعة من العمر بالنسبة إىل املعاملة التفضيلية يف املادة 
فباإلمكان أن نعترب سن السابعة هو العمر الذي يتحتم دونه تطبيق املادة  ،14املأمونة يف املادة 

  .)362(من الربوتوكول اإلضايف األول 2\76

  توفير األغذية اإلضافية للنساء الحوامل والمرضعات - 2

                                                             

)
359

  .1949لعام  تفاقية جنيف الرابعةمن ا 132املادة  ):

)
360

  .12، صاملرجع السابق ،  ين، محاية النساء يف القانون الدويل اإلنسا كريل فرنسواز ):

)
361

  1977لعام  من الربوتوكول اإلضايف األول 76املادة  ):

)
362

  .12، ص سابقالرجع املكريل فرنسواز، محاية النساء يف القانون الدويل اإلنساين،   ):



تلزم أحكام القانون الدويل اإلنساين الدول احلاجزة اليت حتجز أسرى حرب أو تعتقل أشخاصا، 
، على أن تكون الوجبات الغذائية اليومية املقدمة هلم  )363(تجزين جمانا ودون مقابلبإعالة كافة احمل

كافية من حيث الكمية والنوعية وتكفل التوازن الصحي الطبيعي، ومتنع اضطرابات النقص الغذائي 
، فيجب أن يراعي وضع الغذاء والنظام الغذائيبما يوافق مع )364(على أن يراعي النظام الغذائي املعتاد

  .حالة املرأة املرضعة وصحتها وطبيعة الوضع العام هلا

وعليه فإن أحكام القانون الدويل اإلنساين مل تغفل عن هذه النقطة وتقضي بأن تصرف للحوامل 
، تتناسب مع احتياجات أجسامهن،  ، أغذية إضافية واملرضعات ولألطفال دون سن اخلامسة عشرة

ب أن تلزم ا الدولة احلاجزة هو العمل على توفري نظام هذا فضال عن أن القاعدة العامة اليت جي
  .)365(غذائي مناسب لكافة احملتجزين

وأكثر من ذلك تقضي نفس األحكام بأنه ال ينقل احملتجزون وكذلك حاالت الوالدة مادامت 
، إال أذا كانت سالمتهم حتتم النقل، وعلى الدولة احلاجزة يف حالة  الرحلة تعرض صحتهم للخطر

، مباء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي  قل هذه أن تزود احملتجزين أثناء النقلالن
  .)366(للمحافظة على صحتهم حبالة جيدة

، أثار األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان القلق من أن 2005فرباير  15في ف،  ومع هذا
. صة عندما يكن حوامل ومرضعاتخباالنساء الفلسطنيات يعانني بشكل واسع من سوء التغذية، و 

ويف التقرير الذي قدمه إىل اللجنة املعنية بوضع املرأة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي أشار 
خالل « :إىل النتائج اليت توصلت إليها منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة واليت أفادت أنه

، تبني ان 2004وسبتمرب  2003املراجعة واملمتدة بني أكتوبر برنامج للزيارات املنزلية يف الفرتة قيد 
امرأة حامل وقبل شهر من الوالدة يعانني من فقر  1768باملائة من أصل  69،7ما نسبته 

  .)367(»الدم

                                                             

)
363

  .من اتفاقية جنيف الرابعة 81من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة  15املادة  ):

)
364

  .1949 لعام فاقية جنيف الرابعةمن ات 89املادة  ):

)
365

  .1949 لعام من اتفاقة جنيف الرابعة 91و 89املادتان  ):

)
366

  .1949 لعام من اتفاقية جنيف الرابعة 127ادة امل ):

)
367

،  النساء يتحملن عبء النزاع واالحتالل ونظام التسلط األبوي:  إسرائيل واألراضي احملتلة:  تقرير منظمة العفو الدولية ):
  .9ص  ،2005مارس  30تاريخ النشر  ، رقم الوثيقة )MDE 2005/016/15(الوثيقة  رقم



  

  

  

تتمتع األمهات المرضعات وأمهات صغار األطفال، في حالة المسلح الدولي، بمعاملة  - 3

 تفضيلية متميزة

احلوامل وأمهات األطفال الذين يقل سنهم عن سبع سنوات، ميكن أن يودعن  النساءتتمثل يف أن 
 .)368(يف املستشفيات واملناطق األمونة

تتمتع النساء احلوامل واملرضعات حبماية خاصة يف زمن املنازعات املسلحة، وهذه احلماية هلا عدة 
، وكذلك توفري أغذية  ةإيداع هذه الفئة من النساء يف مستشفيات ومناطق مأمون: صور، ومثاهلا

إضافية هلن مراعاة حلالتهن الصحية، وأخريا ضرورة اإلفراج عنهن، وإعطائهن األولوية القصوى يف 
ونصوص القانون الدويل اإلنساين جلية وواضحة يف  .ذلك مبجرد زوال سبب احلجز أو اإلعتقال

  .ذاء أو اإلواء اآلمنترتيب وضع املرأة احلامل أو املرضعة سواء يف اإلفراج عنها أو الغ

ولعل القانون يف ذلك وإن كان يف األصل يراعي ضعف هذه املرأة من حيث الرتكيبة البدنية، ومن 
احلالة النفسية، واملتطلبات اخلاصة كوا حامال أو مرضعة إال أنه أيضا يراعي حالة شخص آخر هو 

يستطيع أن يكمل دورة حياته  والذي ال–اجلنني أو الطفل باختالف األو حامال كانت أو مرضعة 
إال مبساعدة هذه األم، لذلك البد من مراعاة جانب اإلنساين للمرأة كأم أو مرضعة من جهة ومراعاة 

  .حياة اجلنني من جهة أخرى

وترى منظمة العفو الدولية أن املمارسة اليت يتبعها اجلنود اإلسرائليون يف تأخري مرور النساء احلوامل 
ور عند نقاط التفتيش، مبا حيرمهن فعليا من املعاجلة الطبية، عندما يكون من الواضح أو منعهن من املر 

  .)369(أا ضرورية وملحة، تشكل معاملة قاسية وال إنسانية ومهينة

  األحكام المقررة للنساء من العنف الجنسي : ثالثا
                                                             

)
368

  . من اتفاقية جنيف الرابعة 14ادة امل ):

)
369

النساء يتحملن عبء النزاع واالحتالل ونظام التسلط األبوي، :  إسرائيل واألراضي احملتلة:  تقرير منظمة العفو الدولية ):
  .13 -9، صاملرجع السابق

  



، وكثريا ما تتعرض  كثريا ما حتدث احلروب نوعا من الفوضى واهلمجية وخاصة فيما يتعلق بالنساء
لذا أوجب . النساء يف أوقات املنازعات املسلحة للتعدي واإلهانة واالعتداء على شرفهن وكرامتهن

القانون الدويل اإلنساين من املواد واالتفاقيات ما حيد من هذا االعتداء، واعتباره من اجلرائم احملظورة 
الضعف  كراه على البغاء وغريها من جرائموفقا ألحكام اتفاقيات جنيف، تعد جرائم االغتصاب واال 

ي جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، وعليه سنتناول احلماية القانونية اخلاصة اليت نصت اجلنس
عليها أحكام اتفاقيات جنيف إزاء العنف اجلنسي ضد املرأة يف املنازعات املسلحة، ذلك على النحو 

  :التايل

 اليت نصت عليها أحكام اتفاقيات جنيف إزاء العنف اجلنسياحلماية القانونية اخلاصة فبخصوص 

 تتناول أحكام اتفاقيات جنيف موضوع العنف اجلنسي بشكل فإنه مل ضد املرأة يف املنازعات املسلحة
صريح ومباشر إال يف مواضيع قليلة، غري أا أكدت حظر األعمال اخلاصة بالكرامة والشرف، كما 

  .ديحظرت عموم أعمال العنف اجلس

  :وفيما يلي أهم ما جاءت به هذه االتفاقيات

لألشخاص احملميني يف مجيع احلاالت «: من اتفاقية جنيف الرابعة على أن 27 نصت املادة -
حق االحرتام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعادام وتقاليدهم، وجيب 

ايتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف أو التهديد، معاملتهم يف مجيع احلاالت معاملة انسانية، ومح
وجيب محاية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، . وضد السباب وفضول اجلماهري

وهذا النص فيه تأكيد  .»...والسيما ضد اإلغتصاب، واالكراه على الدعارة أو أي هتك حلرمتهن
 .الدعارة، وكل عمل يهتك حرمتهنخاص وصريح على محاية النساء االغتصاب، واإلكراه على 

طرف النزاع الذي  « :من نفس االتفاقية املسؤوليات حني قررت أن  29حددت املادة  -
يكون حتت سلطته أشخاص حمميون مسؤول عن املعاملة اليت يلقوا من وكالئه، دون املساس 

مسؤولية الدولة عن  ومن مث يكون هذا النص قد قرر .»باملسؤوليات الفردية اليت ميكن التعرض هلا
االنتهاكات اليت حتدث للمدنيني، من مواطين اخلصم، اخلاضعني لسلطتها، وأن هذه املسؤولية ال متنع 

 .من تقرير املسؤولية الفردية ملرتكيب هذه االنتهاكات

من اتفاقية جنيف الرابعة ممارسة أي إكراه بدين أو معنوي ضد األشخاص  31حتظر املادة  -
حتظر ممارسة أي إكراه بدين أو «: حددم املادة الرابعة من االتفاقية حيث قررت احملميني الذين



 .»، خصوصا دف احلصول على معلومات منهم أو من غريهم معنوي إزاء األشخاص احملميني

الذين جيدون « :األشخاص احملميني كما عرفتهم الفقرة األوىل من املادة الرابعة هم األشخاصو 
ما وبأي شكل كان، يف حالة قيام نزاع، أو احتالل، حتت سلطة طرف يف النزاع أنفسهم يف حلظة 

 .»ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها

نوعا آخر من احلماية هي احلماية ضد التعذيب والتسبب يف املعاناة حيث تقضي  32تقرر املادة 
لتدابري اليت من شأا أن تسبب معاناة بدنية أو حتظر األطراف السامية املتعاقدة صراحة مجيع ا«: بأنه

إبادة لألشخاص احملميني املوجودين حتت سلطتها، وال يقصر هذا احلظر على القتل والتعذيب 
والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية اليت ال تقتضيها املعاجلة الطبية للشخص احملمي 

وحشية أخرى، سواء قام ا وكالء مدنيون أو وكالء  وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال
  .»عسكريون

ال جيوز معاقبة أي شخص حممي عن خمالفة مل يقرتفها هو شخصيا، «: أنه 33تضيف املادة  -
 .»وحتظر العقوبات اجلماعية وباملثل مجيع تدابري التهديد أو االرهاب

جتاه –ال العنف نع أعمومما سبق يتضح لنا أن اتفاقيات جنيف تضمنت التأكيد على م
اليت دف إىل نشر الرعب بني السكان املدنيني، كما تضمنت  -ومنهم النساء األشخاص احملميني

أيضا حظر تعذيب الفئات احملمية، ومنها النساء، أو توقيع أي عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو حاطة 
   .بالكرامة وحظرت التعذيب بشىت صوره بدنيا كان أو عقليا

تضمنت االتفاقيات النص على حظر انتهاك كرامة أو شرف األشخاص احملميني وبصفة كما 
خاصة النساء، كما تردد حكم املادة الثالثة يف االتفاقيات األربع مؤكدا على حظر االعتداء على 
الكرامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهيمنة واحلاطة بالكرامة، ومما الشك فيه أن االغتصاب 

كراه على البغاء وكافة أعمال العنف اجلنسي ميكن أن تندرج ضمن املعاملة القاسية واحلاطة واإل 
بالكرامة ملا تشكله من إهدار لشرف املرأة اين عليها، وما يلحق ا من عار يف الوسط الذي تعيش 

  .فيه

ألول انتهاك وقد أكد الربوتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف على ذلك حيث حظر الربوتوكول ا
الكرامة الشخصية وبوجه خاص املعاملة املهينة لإلنسان واحلاطة بكرامته وقدره، وحظر أيضا اإلكراه 



، وأية صورة من صور خدش احلياء، ووجوب أن تكون النساء موضع رعاية خاصة،  على البغاء
الثاين بصورة  حظر الربوتوكولماية اخلاصة ضد االغتصاب، كما و واحرتام خاص، وأن يتمتعن باحل

  .شاملة انتهاك الكرامة االنسانية واالغتصاب ةاالكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش احلياء

مل تشر إىل اإلغتصاب بصورة مباشرة كجرمية  -كما سبق وأن ذكرنا-غري أن هذه االتفاقيات 
ضمن األعمال احلاطة  ، ولكنها ميكن أن تدرج دولية خمالفة لقوانني وأعراف احلرب إال على استحياء

بالكرامة والشرف، وخاصة وأن تعريفات جرائم احلرب اليت أوردها الفقهاء، أو تناولتها املواثيق 
الدولية، مل تورد األفعال اليت تعد جرائم حرب على سبيل احلصر، بل مجيعها أوردا على سبيل املثال 

ة الثانية، واضعة قاعدة كلية مؤداها أن كل يف ضوء املمارسات الدولية اليت ارتكبت يف احلرب العاملي
لقوانني وأعراف احلرب اليت وردت يف اتفاقيات الهاي ) جسيما أو خطريا(عمل يشكل انتهاكا 

مكانية واسعة لتطور القانون الدويل إاتفاقيات يشكل جرمية حرب، تاركة وجنيف وما يستجد من 
الدولية واتمع الدويل، حبيث يظل متمتعا بقدرة  االنساين ليواكب املراحل املختلفة من تطور احلياة

عالية يف مد مظلته القانونية على ما يستجد من أفعال وممارسات تشكل خروجا على قوانني وأعراف 
  .احلرب

  األحكام الخاصة بحماية األطفال: الفرع الثاني

األمم ما أطلق عليه ، وذلك عندما تبنت عصبة  بدأ االهتمام بالطفل إثر احلرب العاملية األوىل
والذي يكفل لألطفال رعاية خاصة بصرف النظر عن أجناسهم وجنسيام، ) إعالن جنيف(اسم 

، رغم أن اتفاقية 1949غري أنه مل يعرتف بالطفل كجزء من املدنيني إال يف اتفاقيات جنيف لعام 
ال يوجد أي نص ميكن جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني مل تنص بصراحة على هذه احلماية و 

، حىت يتم 1977وكان البد من انتظار الربوتوكولني االضافيني لعام . )370(اعتباره أساسا هلذه احلماية
من الربوتوكول االضايف األول لعام امللحق باتفاقيات  10\77جتاوز هذه النقطة فقد نصت املادة 

خاص، وأن تكفل هلم احلماية  جيب أن يكون األطفال موضع احرتام« :على أنه 1949جنيف لعام 
ضد أية صورة من صور خدش احلياء، وجيب تنهي هلم أطراف النزاع العناية والعون للذين حيتاجون 

  .»إليها، سواء بسبب سنهم أو ألي سبب آخر
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 .286 ص ، ، املرجع السابق ، محاية النساء واألطفال أثناء النزاعات املسلحة ، القانون الدويل االنساين أمل يازجي :)



جيب توفري الرعاية  «: على أنه 1977من الربوتوكول االضايف الثاين لعام  2\4نصت املادة 
  .»قدر الذي حيتاجون إليهواملعونة لألطفال بال

سنتعرض لتحديد املركز القانوين للطفل يف زمن السلم واحلرب مث األحكام املتعلقة حبمايته أثناء 
  .النزاعات املسلحة

  المركز القانوني للطفل المؤمن  السلم و الحرب  : أوال 

  مدلول  الطفل في زمن السلم  - 1

األوىل من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لسنة املادة  ويف نصألول مرة يف املواثيق الدولية و نصت 
تعريفا للطفل علي أنه كل شخص مل يتجاوز عمره الثامنة عشرة ما مل يبلغ سن الرشد قبل  1989

  .ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه

 دمل يتدخل املشرع الوطين يف حتديسنة ما  18 فالطفل هو كل من مل يبلغ ،استنادا إىل هذا النص
فقد عرف  1990امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته  لسنة  أما ، ن الرشد أقل من هذا السنس

  .)371(عاما 18عل أنه كل شخص يقل عمره عن  2الطفل يف املادة 

التعريف الذي ورد يف االتفاقية  1995األوربية  ملمارسة حقوق الطفل لسنة  تبنت االتفاقيةكما 
الصادرة عن  182رقم  كما جت نفس املنوال االتفاقية  ،1989نة الدولية حلقوق الطفل لس

 1999 جوانـ  10بتاريخ  87ا مكتب العمل الدويل يف دورته اليت دعي هلمنظمة العمل الدويل و 

يف مادا الثانية بنصها اإلجراءات الفورية للقضاء عليها ن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال و بشأ
  .على مجيع األشخاص  دون سن الثامنة عشرة  يف مفهوم هذه االتفاقية ليطبق تعبري الطف على أنه

املنظمة   امللحق باتفاقية األمم املتحدة اخلاصة باجلرميةمن الربتوكول االختياري  2\3تعرف املادة 
االجتار بالنساء واألطفال على أنه تعين كلمة أن  عقابالقمع و الالعابرة للحدود اهلادف إىل الوقاية و 

  .)372(سنة 18كل شخص أقل من   طفل

                                                             

)
371

العشرون  ملؤمتر رؤساء دول حكومات منظمة قرته الدورة  العادية  السادسة و رفاهيته أامليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل و  ):
 .3 ، ص 1990جويلية،  ،ثيوبياإ، بأديس أبابا  الوحدة اإلفريقية

)
372

 . 164ص  ،املرجع السابق   ،أمحد سي علي  ):



األقصى للطفولة  ف الواردة يف خمتلف املواثيق واالتفاقيات الدولية أن احلديظهر من خالل التعاري
  أم ألي  سبب آخر  ،املوافق لثمانية  عشرة سنة سنهم يف زمن السلم هو سن الرشد  

  مدلول الطفل في القانون  الدولي اإلنساني   - 2

وبالتايل ال  ،فاقيات الدولية  واملتعلقة بالنزاعات املسلحة إىل تعريف حمدد للطفليشر جمموع االتمل 
والربوتوكولني  1949نتهي الطفولة عند واضعي اتفاقيات عام واحد ملعرفة مىت ت يوجد معيار

  : )373(املثال  املعايري التالية وبالعودة إىل النصوص املذكورة  جند على سبيل. اإلضافيني

األطفال املولودين حديثا نفس احلماية اليت تعطى للجرحى و  أ\8وتوكول يف مادته ـ منح الرب  1
  .املرضى 

مل يبلغ اخلامسة  عشرة من  من االتفاقية الرابعة لتعترب أن الطفل الذي  41ـ جاءت املادة  2
بالتايل  من و  ،إدخاهلم يف املستشفيات أو املناطق اآلمنةميكن  يعترب من السكان املدنيني الذين ،عمره

   .)374(جتاوز هذا السن  ال يستفيد من هذا النص

من احلكم الوارد الذي يستفيد  متاما من اإلشارة إىل عمر الطفل ـ جاءت بعض النصوص خالية 3
  .اليت تتحدث عن إجالء األطفال و  78مثال املادة ، يف النص املعين

ادة  امل وفق ما نصت عليهعاما  18ن جتاوز ـ أما بالنسبة لعقوبة اإلعدام فال ميكن تنفيذها إال مل 4
  .من االتفاقية الرابعة 4\68

الثاين جتنيد من يقل عن ة حظر كل من الربوتوكول األول و إىل املشاركة بالعملية  العدائي ـ بالنسبة 5
 ،من الربوتوكول  الثاين 3\4دة املامن الربوتوكول األول و  2\37ادة امل وفق ما نصت عليهعاما  15
  .من محاية خاصة سواء كانوا أسرى  حرب أم السنة أن يستفيد األطفال دون اخلامسة  عشرة  على

السلم اذا اعتربت ومنشأ هذا التناقض هو التفريق بني سن الطفولة يف احلرب وسن الطفولة يف 
ووفقا التفاقيات جنيف األربع للعام  ،سن الطفل يف احلرب مخس عشرة سنة نأهذه االتفاقية 

وكذلك االختالف يف حالة البلوغ  .من عمره  طفال من مل يبلغ اخلامسة عشرةميالدية يعترب 1949
وال يعترب من كان دون اخلامسة عشرة ليس طفال ألن  ،ختتلف تشريعات الدول يف حتديدها اليت

                                                             

)
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 . 1949من االتفاقية الرابعة لعام  41املادة  ):

)
374

 . 287ص  ،املرجع السابق  ،فال و النساء محاية األط ،القانون الدويل االنساين  ،أمال يازجي  ):



االتفاقيات عندما حتدد هذا السن أو ذاك فان ذلك يكون يف سياق معني ال ينتفي معه وصف 
ن ما زاد عن الثامنة عشرة فليس أوميكن القول  ،ن اخلامسة عشرة او الثامنة عشرة ن كان دو الطفولة مل

  .)375(من سن الطفولة بال خالف

ومهما يكن من أمر فاملستقر يف املعترب طفال أثناء النزاع املسلح هو من مل يبلغ سن اخلامسة عشرة 
  : يؤيد ذلك ما يلي

 .مارسة الدولية على هذا التحديداستقرار العرف الدويل الذي أكدته امل -

معظم االتفاقيات والربوتوكالت والقرارات الدولية اخلاصة ذا الشان أخذت به احملكمة  -
 .كما سريد بيانه, اجلنائية الدولية

  حكام الخاصةاأل: ثانيا 

  متعددة حبماية األطفل أثناء احلرب والسلم األحكام اخلاصة 

 حظر تجند االطفال  - 1

وال وملن حيمل السالح والدفع م اىل أاجة للسالح قيام النزاعات املسلحة مع احل تزامن   
مستنقع النزاعات املسلحة ساعد على ذلك الظروف املعيشية السيئة لتلك اتمعات وعدم وجود 

كما ساعد على ذلك توازي احلاجة حلمل السالح من كرب حجم , نظام رادع مينع جتنيد األطفال
 .الشرحية األطف

ومن األسباب اليت تدفع باألطفال اىل االخنراط يف اجلندية عدم نضج أفكارهم وقصور     
 .)376(مداركهم وسوء تقديرام حلجم املخاطر اليت تسببها النزاعات املسلحة

وحيال ذلك توجهت األمم املتحدة عرب املفوضية السامية لشؤون الالجئني واليونيسيف     
حيث نصت , وق االنسان لصياغة واخراج اتفاقية دولية حتظر جتنيد االطفالواملفوضية السامية حلق

املادة الثامنة والثالثون من االتفاقية املعروفة باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل على مجلة من املبادئ 
  : و األسس ذات العالقة مبشكلة جتنيد االطفال ميكن امجاهلا يف ما يلي 
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، الد الثالث والستون،  ، الة املصرية للقانون الدويل للطفل أثناء النزاع املسلح، احلماية القانونية  حممد سعيد الشعييب): 
 .88 ، ص ، مصر ، تصدر من اجلمعية املصرية للقانون الدويل 2008

)
376

 . 2003 ، ديسمرب نشرة اللجنة الدولية للصليب األمحر ):



دول باحرتام قواعد القانون الدويل االنساين ذات الصلة بوضع االطفال كد على التزام الأالت -
 .اثناء النزاعات املسلحة 

ويعترب هذا التاكيد البوابة الرئيسية اللزام الدول االطراف بكل بند يتعلق حبقوق الطفل عند نشوب 
  .النزاع املسلح

 .ة عشرةاجتت االتفاقية حلظر جتنيد االطفال الذين مل يبلغوا سن اخلامس -

دعت االتفاقية الدول االطراف الختاذ التدابري العملية الكفيلة بتنفيذ النصوص اليت حتظر  -
و يف ذلك اشارة اىل دور الدول يف ضمان تنفيذ هذه , جتنيد االطفال دون سن اخلامسة عشرة

 .للتطبيق االتفاقية وعدم االلتفاف على مقرراا وحريتها يف اختيار الوسائل واالساليب املناسبة 

أوغلت االتفاقية يف جانب املنع حيث نصت على أنه يف حالة قيام الدول بتجنيد من بلغ  -
اخلامسة عشرة ودون الثامنة عشرة فان عليها يف مثل هذه احلالة إعطاء األولوية لألكرب سنا لاللتحاق 

 .)377(بالقوات املسلحة الرمسية

م اقوى يف تاكيد احلظر من اضافة  1977 لعام وجتدر اإلشارة اىل ان الربوتوكول الثاين االضايف
أنه الفقرة ج على  4حيث جاء بصيغ آكد يف داللتها على املنع فقد نصت املادة , االتفاقية املذكورة
  .التعبري بعدم اجلواز أقوى يف الداللة صريح يف املنعو  سنة،دون اخلامسة عشرة  طفالال جيوز جتنيد األ

قوق توجها جادا حلماية حني املذكورين مثال حراكا دوليا و الربوتوكولو ن االتفاقية أوميكن القول 
وهو  ،سن التجنيد اىل مثانية عشرة سنةمثر ذلك رفع احلد الدىن لأ ،الطفل عند النزاعات املسلحة

هذا ما ترمجه الربوتوكول  .األنسب للقدرة على محل السالح ومواجهة أخطار النزاعات املسلحة السن
وكلها تؤكد على وجوب التزام الدول مبنع اشرتاك  ،وىل والثانية والثالثة والرابعةمواده األ ري يفاالختيا

لك عدم إخضاعهم وقبل ذ .املسلحةأفراد قواا املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة يف النزاعات 
ره سلوكا درجت باومل يغفل هذا الربوتوكول معاجلة ظاهرة التجنيد التطوعي باعت ،للتجنيد االجباري
ىل مثل هذه احلالة ووضع الضمانات الالزمة إشارة وهو ما دعى اىل ضرورة اإل ،عليه بعض الدول

مجاهلا يف النقاط إضمانات ذلك ميكن و  ،الدول مع وضعية التجنيد التطوعي لسالمة تعامل
  : )378(التالية
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 .1989لعام  اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ):

)
378

 .1966للعهدين الدوليني لعام  من الربوتوكول االختياري 3 ادةامل ):



د متارسها سلطات الدولة كراه اليت قتطوعا حقيقيا ال تؤثر فيه قوى اإل ن يكون هذا التجنيد أ -
 .او تفرضها ظروف الفقر والعوز

هذه الضمانة لتالقي و  ،و األوصياء القانونيني للمتطوعنيأيتم هذا التطوع مبوافقة اآلباء  نأ -
 .ختاذ القرار الصحيح الذي ال يتعارض مع حقوقهم ومصاحلهم إتطوعني عن قصور امل

 .واجبات وأعباء اجلنديةأن حيصل املتطوعون على املعلومات الكاملة عن  -

 .التأكد من سن املتطوع عرب الوثائق الصحيحة -

وهذه الضمانة ال ميكن االعتماد عليها إال يف دائرة ضيقة خصوصا يف الدول البدائية اليت ليس 
  .فيها من الوسائل ما يطمئن على صحة هذه الوثائق إن وجدت

ضمان عدم الزج باألطفال يف سلك ن كل تلك الضمانات إمجاال تشكل سياجا لأوميكن القول 
اخلدمة العسكرية حتت مسمى التطوع باختاذ أي وسيلة للتحايل على ما تقرره االتفاقيات 

  .والربوتوكوالت الدولية الرامية ملنع جتنيد األطفال دون السن القانونية احملددة 

يف هذه احلالة أقوى يف الداللة و نية تشتمل على نصوص أكثر محاية و وقد تصادف تشريعات وط
وجود غري أنه يف حالة  ،الربوتوكول وغريه من االتفاقياتليس للدول األطراف خمالفة نصوص هذا 

 ،فاا سارية العمل من غري تعارض مصلحة الطفل فيها ظاهرةضمانات أقوى ونصوص أوضح و 
  .)379(وهذا ما نصت عليه املادة من الربوتوكول

دم حقوق األطفال عند النزاعات املسلحة وتضيف قدرا كبريا ومن اخلطوات املهمة واحليوية اليت خت
  .من احلماية هلم ما صدر عن احملكمة اجلنائية الدولية

ات احملكمة كما جاء يف نظامها حيث أدرجت يف قائمة جرائم احلرب الداخلة يف اختصاص
دائية أو القيام طفال دون سن اخلامسة عشرة بصورة فعلية يف العمليات العإشرتاك األأن ساسي األ

يف اجلماعات املسلحة الوطنية  ،الوطنية عند نشوب نزاع مسلح دويلبتجنيدهم يف القوات املسلحة 
  .)380(األخرى عند نشوب نزاع مسلح غري دويل

ولعل هذه اخلطوة اليت أقدمت عليها احملكمة اجلنائية الدولية أقوى أثرا وأبلغ يف اإللزام خصوصا مع 
تلك إذا هي جممل النصوص القانونية  .سة اختصاصها على املستوى الدويلممار ما هلا من القوة يف 
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 .1966للعهدين الدوليني لعام  من الربوتوكول االختياري 5املادة  ):

)
380

يعترب جتنيد األطفال دون سن اخلامسة عشر من العمر  اجلنائية الدولية من النظام األساسي للمحكمة 8وفقا للمادة  ):
 .فعلي يف األعمال العدائية جرمية حرب يف النزاعات الدولية أو غري الدولية على السواءواستخدامهم لالشرتاك ال



جل منع جتنيد األطفال من هم دون سن اخلامسة أباختاذ ما يلزم من التدابري من  اليت ألزمت الدول
نساين غوته أهم وثائق القانون الدويل العشرة سواء تلك الواردة يف اتفاقيات حقوق الطفل أو ما احت

ن جممل تلك الوثائق قد أوجدت على الدول اختاذ من التدابري من شأا مساعدة ومحاية أعلى 
  .األطفال ضحايا  النزاعات املسلحة

ىل مزيد من التطوير ومزيد من إة القانونية يف هذا الصدد حباجة ومع كل تلك اجلهود إال ان الصياغ
سن املشاركني يف العمليات العسكرية بصورة الوضوح رمبا يبدأ من االتفاق على أن يكون احلد األدىن ل

  .مباشرة أو غري مباشرة هو سن الثامنة عشرة 

 حماية و مساعدة األطفال أثناء النزاعات المسلحة  - 2

ىل حظر جتنيد إمع الدويل من الناحية القانونية ىل مساعي اتإت اإلشارة يف الفرع األول سبق
توجه جزء من ذا كان ذلك الإو  ،جنبها االنسان على بين جنسهيت يتاعتباره من اجلرائم الاألطفال و 

طفال الذين ة األال بضرورة االلتزام حبماية ومساعدإن املعاجلة الوافية ال تكتمل اإال  ،معاجلة املعضلة
  .هذا ما يتناوله البحث يف هذا الفرعو  ،ثنائها وبعدهاأيقعون ضحايا للحروب 

ية حظر جتنيد الطفل لطفل عن النزاعات املسلحة ال حيصر يف زاو ن توفري احلماية لأمما ال شك فيه 
فالواقع شاهد مبآسي الطفولة اليت ختلفها النزاعات املسلحة والنزاعات الدولية يف  ،دون سن معينة

  .املصائبدد االنسانية مبزيد من اآلالم و و  ،ملة خماطر ال تتحملها الطفولةوهي باجل, العامل

طفال على الصعيد الدويل  ختاذ خطوات عملية دف حلماية األبد من اويف مثل ذلك احلال ال
لس املندوبني عام ويف هذا السياق ظهرت جهود اللجنة الدولية للصليب األمحر متمثلة باعتماد جم

  :ومن ضمن ما ورد فيه  4القرار رقم  1993

ل ومن اجلهود الدولية طفاية ضحايا النزاعات املسلحة من األضرورة اختاذ تدابري ملموسة حلما -
من الربوتوكول االضايف االول من اتفاقية جنيف حيث تضمنت  77يف هذا الصدد ما تضمنته املادة 

 :يلي  ما

طفال من أي صورة من صور خدش احلياء ووضعهم يف موضوع احرتام وجوب محاية األ -
 .زمخاص تكفل هلم معه احلماية عند النزاع من أطرافه كما يقدم هلم العون الال



إذا زجت م ظروف احلرب إىل االعتقال جيب وضعهم يف أماكن منفصلة عن تلك  -
 .)381(املخصصة للبالغني

ومن صور احلماية عدم جواز تنفيذ حكم االعدام جلرمية تتعلق بالنزاع املسلح على االشخاص 
و أسري حرب الطفل أ سواء كان ،شرة من العمر وقت ارتكاب اجلرميةالذين مل يبلغوا بعد الثامنة ع

  .)382(وسواء كان النزاع دوليا أو غري دويل ،حمتجزا مدنيا

 حيث جاء فيه  3\4ثاين لنفس االتفاقية يف املادة ضايف الصب يف نفس االجتاه الربوتوكول اإلوي

 :وجوب توفري الرعاية واملعونة لالطفال بقدر ما حيتاجون اليه وبصفة خاصة ضرورة 

حتقيقا لرغبات آبائهم أو  ،يف ذلك الرتبية الدينية واخللقيةمبا  ،جيب ان يلتقي هؤالء التعليم  -  أ
 .ولياء أمورهم يف حالة عدم وجود آباءأ

 .تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة لتسهيل مجع مشل األسر اليت تشتت   - ب

  : ومما جاء يف هذا الربوتوكول مما خيص بند احلماية 

 .مال حربيةن اشرتكوا يف أعإطفال بكل صورها و تكفل احلماية لأل -

تتخذ إذا اقتضى األمر اإلجراءات إلجالء األطفال وقتيا عن املنطقة اليت تدور فيها األعمال  -
ذلك مبوافقة و  ،أشخاص مسؤلون عن سالمتهم وراحتهماحلربية اىل مناطق آمنة على أن يصاحبهم 

 .الوالدين كلما كان ذلك ممكنا

ر ال ميكن مقاضام بسبب اشرتاكهم يف ومن صور احلماية ان االطفال الذين يقعون يف األس
  .)383(األعمال العدائية كما يعامل االطفال احملتجزون كمدنيني هلم حق التمتع باحلماية والرعاية

                                                             

)
381

  :وهذا ما تدعوا إليه اللجنة الدولية للصليب األمحر، كما تؤكد يف هذا السياق على ):

 .إذا مل تطلق سراح الطفل يف االحتجاز ملدة طويلة ينبغي نقله إىل مؤسسة مناسبة للقصر -

 .االت املباشرة واملنتظمة بني األطفال وأسرهمإتاحة االتص -

 .توفري الطعام والرعاية الصحية املناسبة لسن الطفل وحالته العامة -

 .ينبغي أن يقضي الطفل جزءا كبريا من اليوم يف اهلواء الطلق -

 .متكني الطفل من مواصلة تعليمه -

)
382

 .1949لعام  نص الربوتوكوالن اإلضافيان التفاقية جنيف ):

)
383

، وكذلك قانون حقوق 1977، والربوتوكول االضايف األول لعام 1948ذا ما تضمنته اتفاقية جنيف الرابعة لعام ه ):
 .اإلنسان



  طفال، ناك نوعني من احلماية املقررة لأليتضح من تلك االيرادات القانونية ان ه

  حق الحماية الخاصة : أوال

عند لك اجلهود املوجهة خلماية ومساعدة ورعاية فئة خاصة املقصود ذا النوع من احلماية ت
طفال، وهذا النوع من احلماية هو ما تضمنته اتفاقية جنيف والربوتوكول النزاعات املسلحة وهي فئة األ

  :االضايف الثاين، و باجلملة ميكن حتديد صور هذه احلماية يف ما يلي 

جراء نقل االطفال اىل اماكن اكثر امنا واهلدف من هذا اال .)384(االجالء اىل مناطق خاصة -
داخل البلد على ان يصحبهم من يقوم على سالمتهم وراحتهم مبوافقة أولياء أمورهم وفقا للقانون 

ذا اقتضى احلال ألسباب تتعلق إ، وقد يكون االجالء إىل خارج الدولة بصفة مؤقتة )385(والعرف
  .بصحة الطفل وما أشبه ذلك

 .)386(العناية الالزمةتقدمي املساعدات و بذل  -

 .)387(األطفال غري املصحوبني بذويهمديد اهلوية ومجع مشل العائالت و حت  -

 .))388يئة البيئة الثقافية املالئمةبالتعليم و االهتمام  -

 .)389(احملتجزينو املعتقلني و أطفال املوقوفني ما يتعلق مبراعاة أحوال األ -

 .)390(عدام وفق شروط معينةعفاء من عقوبة اإلاإل -

تعد مسألة تسريح األطفال اجلنود وإعادة دجمهم يف اتمع من أهم صور احلماية الالزمة  كما -
هذا ما اعتنت به احلركة الدولية للصليب األمحر و  ،تجنيد والنزاعات املسلحةلالطفال ضحايا ال

العملية ومن الصور  ،وغريها من املنظمات االنسانية ،اجلمعيات الوطنية التابعة هلاواهلالل األمحر و 
لرتمجة هذه اجلنود وما قامت به مجعية الصليب األمحر الوطنية بسري اليون بدعم من اللجنة الدولية 

                                                             

)
384

من  4ألول، املادة ضايف االربوتوكول اإل 78، املادة  لرابعةمن اتفاقية جنيف ا 132و  49،  24، 17،  14املواد  ):
 ..1977ضايف الثاين لعام الربوتوكول اإل

)
385

 .1977من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  5املادة  ):

)
386

 .من الربوتوكول اإلضايف األول 89و 50و 38و 24و 23املواد  ):

)
387

 .من اتفاقية جنيف الرابعة 82و 50و  3\49و 26إىل  24املواد  ):

)
388

 .ايف األولمن الربوتوكول االض 2\78تفاقية جنيف الرابعة، واملادة من ا 94و 50و 1\24 املواد): 

)
389

 .من الربوتوكول االضايف األول 3\77من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة  89و) 5(85و 82و) 5(76و) 2( 51املواد  ):

)
390

 .الربوتوكول اإلضايف الثاين من 5\77واملادة  ؛وكول االضايف األولوالربوت اتفاقية جنيف الرابعة من 68املادة  ):



دجمهم يف عادة تأهيلهم و إطفال و لوزارة األللصليب األمحر واهلالل األمحر حيث أعدت برناجما 
 .)391(جمتمعام

ن قوة قانونية موجهة حلماية هذه يتبني من خالل هذا التعداد املختصر ما حتتويه تلك النصوص م
الفئة يف ظروف النزاع املسلح فضال عن صنوف احلماية العامة اليت تندرج فيها هذه الفئة بصورة غري 

  :مباشرة وهو ما يعرف باحلماية العامة اليت سنشري إليها يف الفقرة التالية

  حق الحماية العامة: ثانيا

ل الذين ال يشاركون يف العمليات العدائية باحلماية عند نشوب نزاع مسلح دويل، يتمتع األطفا
مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني والربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات 

  :وتطبق عليهم بالتايل الضمانات األساسية املمنوحة هلؤالء األشخاص السيما. جنيف

كراه والعقوبات البدنية والتعذيب املعنوية وحظر اإل سالمة البدنية و حق احرتام احلياة وال -
 .)392(والعقوبات اجلماعية واألعمال االنتقامية

 .)393(وجوب التمييز بني املدنيني واملقاتلني وحظر شن اهلجمات على املدنيني -

وعند نشوب نزاع مسلح غري دويل، حيق لألطفال أيضا أن بالضمانات األساسية املمنوحة 
  .)394(يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية لألشخاص الذين ال

ال جيوز أن يكون املدنيون وال األشخاص املدنيون « :ويطبق عليهم أيضا املبدأ الذي ينص على أنه
  .)395(»عرضة ألي هجوم

  األحكام المقررة لحماية المسنين:  الفرع الثالث

ىل املتأثرين بأوضاع للمسنني نصيب من احلماية اليت يقدمها القانون الدويل اإلنساين إ  
النزاعات املسلحة الدولية، فهم يستفيدون أوال من احلماية العامة اليت يقدمها إىل املدنيني يف احلال 

                                                             

)
391

 .13 ، ص 2003 ، ديسمري ة الدولية للصليب األمحرالنشرة الصادرة عن اللجن ):

)
392

 .ضايف االولمن الربوتوكول اإل 75، واملادة  من االتفاقية الرابعة 34إىل  27املواد  ):

)
393

 .ضايف الثاينمن الربوتوكول اإل 58 و 41املادتان  ):

)
394

 .ضايف الثاينكول اإل، واملادة الرابعة من الربوتو  املادة الثالثة املشرتكة من اتفاقية جنيف): 

)
395

  .ضايف الثاينمن الربوتوكول اإل 13املادة  ):



حيجبون عن القيام بأي عمل عدائي يف  )396(اليت يكونون فيها غري مشرتكني يف األعمال القتالية
ة اليت تقدم هلم محاية خاصة بقواعد مواجهة أطراف النزاع، كما يستفيدون من بعض األحكام اخلاص

أكثر حتديدا أشار فيها القانون الدويل اإلنساين إىل املسنني من املدنيني وقرر هلم يف ظروف معينة 
  :محاية خاصة فيها اتفاقية جنيف الرابعة يف أربعة نصوص وهذه األحكام اخلاصة هي 

عمال العدائية بإنشاء مناطق ومواقع إذا قامت أطراف النزاع يف وقت السلم أو بعد نشوب األ - 1
، فان املسنني والعجزة سيكونون من بني  استشفاء أو أمان منظمة يف أراضيها أو األراضي احملتلة

  .األشخاص الذين تستقبلهم هذه األماكن وتقدم هلم احلماية

رضى إىل جانب فئات أخرى حددا االتفاقية الرابعة وهم كل من اجلرحى وامليكون العجزة  - 2
  .واحلوامل موضع محاية واحرتام خاصني

، فإذا االتفاقية الرابعة بينت أن  وإذا كان هناك مناطق حماصرة ومطوقة من قبل أطراف النزاع - 3
من واجب أطراف النزاع العمل على إقرار ترتيبات حملية لنقل اجلرحى واملرضى والعجزة واملسنني 

  .لوية عند القيام باإلخالء مقررة ملصلحة هؤالء، فاألو  وغريهم وإخراجهم من هذه املناطق

الت أخرى أما إذا كان هناك معتقلون ويراد نقلهم من املعتقالت املوجودين فيها إىل معتق - 4
أو إذا كانت الرحلة  ، ن ال يتم نقل كل من اجلرحى أو املرضى أو العجزةأفرياعي يف عملية النقل 

  .)397(حيقق يف األصل احلفاظ عليهم وتأمني سالمتهمستعرض صحتهم للخطر إال إذا كان النقل 

ولكن ما ميكن مالحظته على هذه املواد اليت أشار فيها القانون االنساين إىل املسنني هو أنه ال 
يقدم حتديد للعمر الذي عنده يكون الشخص مسنا ويستفيد من األحكام الواردة فيه، بل حىت 

فيها اتفاقية  مبامترات جنيف اخلاصة باالتفاقيات األربع عندما دارت النقاشات يف أثناء انعقاد مؤ 
جنيف الرابعة، كان السؤال الوارد هو فيها إذا كان يقصد بالشخص املسن هو الشخص الذي جتاوز 
عمره اخلامسة والستني كما قرر ذلك مشروع ستوكهومل، إال أن االجتاه الذي غلب أثناء النقاشات 

                                                             

)
396

  .172 ، ص ، املرجع السابق نغم اسحاق زياد  ):

)
397

  .من االتفاقية الرابعة 4\127املادة   ):



إلجابة عن السؤال السابق، هو االمتناع عن حتديد سن معينة يكون حول هذا املوضوع والذي ميثل ا
 .)398(تقرره لكيقدير السن هو مرتوك حلكومات الدول تعندها الشخص مسنا، بل أن 

  الحماية المقررة لموظفوا الخدمات اإلنسانية والصحفيين: المطلب الثالث 

ة اليت يستفيد منها األشخاص على مجيع األعمال اإلنساني" الخدمات اإلنسانية"نطلق تعبري 
احملميون طبقا ألحكام القانون الدويل اإلنساين، منها املادي، ومنها املعنوي وقد تعددت أشكال تلك 

احدا متجانسا بل يتبعون اخلدمات، وتنوعت باإلضافة إىل أن القائمني ا ال يشكلون فريقا و 
إلطار األحيان، وجيب إذن حتديد ا خلط يف بعضظيمات خمتلفة مما ينجز عنه شعب و تنمؤسسات و 

ميكن احلديث يف هذا اإلطار عن أفراد اخلدمات الطبية وأفراد الدفاع القانوين ألولئك األشخاص و 
املدين، إىل جانب أن أحكام القانون الدويل اإلنساين اهتمت بوضع الصحفيني أثناء النزاعات 

نزاع، وعليه سنتناول من خالل هذا املطلب املسلحة وهذا نظرا لطبيعة عملهم وظروفهم يف حاالت ال
   :الفئات اآلتية وفق الفروع التالية

  األحكام املقررة ألفراد اخلدمات الطبية: الفرع األول

  موظفو احلماية املدنية: الفرع الثاين

 األحكام اخلاصة حبماية الصحفيني: الفرع الثالث

لقانونية للصحفيني خالل النزاعات سنقوم بإلقاء الضوء من خالل هذا الفرع على محاية او 
بسبب تعرضهم للخطر الذي  هم، ونبني األحكام القانونية اليت حتمي املسلحة الدولية وغري الدولية

تسببه النزاعات املسلحة سواء بسبب األعمال العدائية املباشرة أو يقع الصحفيون ألعمال تعسفية  
  .خالل العناصر اآلتية إىل أهم هذه األحكام كاالعتقال يف املناطق احملتلة و عليه سنتعرض من

  .املقصود بالصحايف أثناء النزاع املسلح: أوال

  .احملاوالت األوىل حلماية الصحفيني: ثانيا

  .األحكام املقررة حلماية الصحفيني: ثالثا

  األحكام المقررة ألفراد الخدمات الطبية:  الفرع األول

أثناء النزاعات املسلحة، " المحمية"الفئات و " حمييناألشخاص الم"كثريا ما جيري احلديث عن 
وقد حددها القانون الدويل اإلنساين الذي يطبق على هذه النزاعات وأقر مبدأ احرتامها 
                                                             

)
398

 https://www.icrc.org/wep/ara/sitearao/iwplist246 :حبث املسنني يف حاالت النزاعات املسلحة على املوقع ):



، وقد تقررت هذه احلماية اخلاصة لتلك الفئات بالنظر إىل طبيعة املهام امللقاة على )399(ومحايتها
   .ل اإلغاثةعماالطبية و عاتقهم، مثل أفراد اخلدمات 

قد قررت اتفاقيات جنيف وبروتوكوالها اإلضافيان محاية خاصة ألفراد املهام اإلنسانية اخلطرية لو 
اليت يقومون ا أثناء النزاع املسلح، فهم يقومون بإغاثة ضحايا النزاعات املسلحة من اجلرحى، 

ليت حتيط م، وتقتضي طبيعة واملرضى، والغرقى يف امليدان، وإنقاذهم من الظروف واألحوال اخلطرة ا
املهام اليت يقومون ا الدخول إىل أرض املعركة إلنقاذ أرواح اجلرحى، واملرضى، واملدنيني، واحملاصرين، 
ولذلك فإم يتعرضون ملخاطرة كبرية، مما يستوجب إقرار محاية كافية هلم ضد خماطر العمليات 

ت اخلاصة حبماية أفراد اخلدمات الطبية أثناء وسنتناول أهم اإلجراءات والضمانا .)400(العسكرية
 :النزاعات املسلحة على النحو التايل

  تعريف أفراد الخدمات الطبية : أوال 

لقد مت تعريف أفراد اخلدمات الطبية بأم األشخاص الذين خيصصهم أحد أطراف النزاع إما 
إما إلدارة الوحدات الطبية، ، و ه\8ة لألغراض الطبية إما لألغراض الطبية دون غريها املذكورة يف املاد

واألغراض . ميكن أن يكون هذا التخصص دائما أو مؤقتال أو إدارة وسائط النقل الطيب، و إما لتشغيو 
الطبية املشار إليها هي البحث عن اجلرحى، واملرضى، واملنكوبني يف البخار، وإجالئهم، ونقلهم 

  . )401(ات األولية من األمراضوتشخيص خالتهم أو عالجهم، مبا يف ذلك االسعاف

وعندما نتحدث عن أفراد اخلدمات الطبية فإننا نقصد الفئات التالية اليت ختميها اتفاقيات جنيف 
  :وبروتوكوالها اإلضافيان

أفراد اخلدمات الطبية للجيش، املخصصون للبحث عن اجلرحى، واملرضى،  - 1
 .وإجالئهم، أو نقلهم، أو عالجهم، أو للوقاية من األمراض

 .رجال اجليش املخصصون فقط إلدارة الوحدات واملنشآت الطبية - 2

 .رجال الدين امللحقون باجليش - 3

                                                             

)
399

  . 130 ، ص سابقالرجع امل، ... ، الفئات احملمية  عامر الزمايل ):

)
400

  . 111 ، ص ، املرجع السابق محاية السكان املدنيني ، أبو اخلري أمحد عطية ):

)
401

  .1977 لعام الربوتوكول اإلضايف األول من ه/ج/8ادة امل):



أفراد اجلمعيات الوطنية للهالل األمحر و الصليب األمحر وغريها من مجعيات  - 4
اإلغاثة املعرتف ا واليت تؤدي املهام السابقة نفسها واخلاصة بالقوانني واللوائح العسكرية 

 .)402(نفسها

غريها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية اليت يتم تنظيمها صد بالوحدات الطبية املنشآت و يقو 
لألغراض الطبية أي البحث عن اجلرحى، واملرضى، واملنكوبني يف البحار، وإجالئهم، ونقلهم 

ويشمل . )403(وتشخيص حالتهم أو عالجهم، مبا يف ذلك االسعافات األولية والوقاية من األمراض
، على سبيل املثال املستشفيات وغريها من الوحدات املماثلة ومركز نقل الدم ومراكز ومعاهد التعبري

الطب الوقائي واملستودعات الطبية و املخازن الطبية والصيدلية هلذه الوحدات، وميكن أن تكون 
   )404(.الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دائمة أو وقتية

 ية ميكن أن يكونوا من العسكريني أو املدنيني، إال أن القانونوبالرغم من أن أفراد اخلدمات الطب

ولكن هذا الطبيب خيضع لقواعد احلماية العامة . هلم هذه االمتيازات الدويل اإلنساين ال يغطي أفراد
  .)405(الواردة يف قانون جنيف، واخلاصة حبماية املدنيني أثناء النزاع املسلح

ألفراد اخلدمات الطبية والدينية بشكل عام، وجيب أال وجيب أن يكفل االحرتام واحلماية   
لذلك عليهم أن يرتدوا على الساعد األيسر شارة حتمل شعار  ، يهامجوا أو مينعوا من أداء وظائفهم

  .وجيب أن حيملوا بطاقة هوية ، من الشعارين اآلخرين املصرح ماالصليب األمحر أو أيا 

مقابل  ه االمتيازات أم يرعون ضحايا النزاعات املسلحةوسبب منح األطباء وفئات التمريض هذ
احلصانة املمنوحة هلم جيب على أفراد اخلدمات الطبية أن يلتزما باحلياد العسكري وأن ميتنعوا بأمانة 

وميكن هلم أن حيملوا السالح . عن القيام بأي تدخل مباشر وغري مباشر يف العمليات العسكرية
  .)406(و الدفاع عن أنفسهم وعن جرحاهم ضد أعمال الغدر الستعماله يف حفظ النظام

                                                             

)
402

 33؛ واملادة اتفاقية جنيف الثانية من  37و  36ادتان املو . 1949 لعام اتفاقية جنيف األوىلمن  37و  36 املادتان ):

  .  1949اتفاقية جنيف الرابعة من  20املادة  1949اتفاقية جنيف الثالثة من 

)
403

  .ـ  1977الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف من  ه/ج/8ادة امل):

)
404

  .ـ 1977الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف من  ه/8املادة ):

)
405

  .132ص  ، ، املرجع السابق أبو اخلري أمحد عطية، محاية السكان املدنيني): 

)
406

  330 ، ص سابقالرجع امل، القانون الدويل اإلنساين ،  جاك بكتيه ):



  

  الحقوق التي يتمتع بها أفراد الخدمات الطبية : ثانيا

  :تتمثل أهم احلقوق و الضمانات الواجبة ألفراد اخلدمات الطبية على النحو التايل

  حق االحترام والحماية -1

العاملني يف البحث عن اجلرحى، جيب يف مجيع األحوال احرتام ومحاية أفراد اخلدمات الطبية 
واملرضى، أو مجعهم، أو نقلهم، أو معاجلتهم، أويف الوقاية من األمراض يف حاالت النزاعات املسلحة 

  .)407(ويعين ذلك محايتهم وعدم مهامجتهم والدفاع عنهم، وتقدمي املساعدة هلم

 عدم جواز التنازل عن الحقوق الممنوحة لهم  -2

الطبية، التنازل يف أي حال من األحوال جزئيا أو كليا عن احلقوق ال جيوز ألفراد اخلدمات 
مبدأ احلماية املمنوحة هلم، واهلدف من هذه  اتكريسوذلك . مبقتضى القانون اإلنساين املمنوحة هلم

احلماية، وعدم التنازل عن احلقوق هو منع ممارسة الضغوط على أفراد اخلدمات الطبية حلملهم على 
  .)408(إلجياد مربرات الرتكاب حبجة أن الضحايا قد أعربوا عن موافقتهمهم و ل عن حقوقالتناز 

كما تقرر اتفاقيات جنيف على أنه جيوز لألطراف السامية املتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة 
ال يؤثر أي اتفاق خاص تأثريا ضارا ن املناسب تسويتها بكيفية خاصة و أخرى بشأن أية مسائل ترى م

الدينية كما حددته هذه االتفاقية، أو ، أو وضع أفراد اخلدمات الطبية و واملرضىعلى وضع اجلرحى 
  .يقيد احلقوق املمنوحة هلم

 حظر األعمال االنتقامية ضد أفراد الخدمات الطبية -3

حيظر على أي دولة أن تقوم بأعمال انتقامية ضد األشخاص املدنيني و األعيان املدنية، ألنه ميثل 
وبالتايل يتعني على كل حمارب يورط نفسه يف هذا املسلك . نون الدويل اإلنساينانتهاكا جسيما للقا

. أن يكون واعيا متاما بأنه خيالف القانون صراحة و أنه يتحمل املسؤولية القانونية من جراء ذلك

                                                             

)
407

من  40املادة ؛ و اتفاقية جنيف الثانيةمن  37-36من  واملواد؛ 1949 لعاماتفاقية جنيف األوىل  من 27-24من املواد  ):
  .1977الربوتوكول اإلضايف األول  من )67-62- 15-9(من املواد ؛ و  1949 لعامجنيف الرابعة  اتفاقية

)
408

  .1949 لعاماتفاقية جنيف الثانية 7واملادة ؛  1949لعام اتفاقية جنيف األوىل من  7املادة  ):



وكذلك فإنه من حق أفراد اخلدمات الطبية استعمال أي وسائل مشروعة متاحة هلم ملنع أي أعمال 
  .)409(ة ضدهم، أو ضد اجلرحى، أو املرضى الذين يعتنون مانتقامي

  الحماية الخاصة التي يتمتع بها أفراد الخدمات الطبية  :ثالثا 

  :يتمتع أفراد اخلدمات الطبية مبجموعة من اإلجراءات و التدابري اخلاصة على النحو التايل 

، وعلى دولة  زاع املسلحوجوب احرتام و محاية أفراد اخلدمات الطبية من قبل أطراف الن - 1
االحتالل أن تقدم كل مساعدة ممكنة ألفراد اخلدمات الطبية املدنيني يف األراضي احملتلة ملساعدم 

وال جيوز لدولة االحتالل إرغام هؤالء األفراد على . من القيام بواجبام اإلنسانية على أكمل وجه
 . )410(أداء أعمال ال تتالءم مع مهمتهم اإلنسانية

ق ألطراف اخلدمات الطبية املدنيني التوجه إىل أي مكان من أجل تقدمي املساعدة حي  - 2
األمن اليت قد ترى األطراف لة مع مراعاة إجراءات املراقبة و للجرحى و املرضى بصورة فعا
 .املعنية يف النزاع لزوما الختاذها

وموا بعمل زيارات ويتمتع ألفراد اخلدمات الطبية احملتجزين يف خميمات أسرى احلرب أن يق
دورية ألسرى احلرب يف املستشفيات أو وحدات العمل خارج املخيم، و تضع السلطات 

    .)411(احلاجزة حتت تصرفهم وسائل النقل الالزمة هلذا الغرض

ال جيوز معاقبة أو مضايقة أفراد اخلدمات الطبية بسبب ما قدموه من عناية للجرحى  - 3
تتفق مع شرف املهنة الطبية بغض النظر عن الشخص  أو لقيامه بأية أنشطة طبية .واملرضى

 .)412(املستفيد من هذا النشاط

ال جيوز إرغام أفراد اخلدمات الطبية على القيام بأعمال تتناىف والشرف املهنة الطبية أو   - 4
غري ذلك من القواعد الطبية اليت تستهدف صاحل اجلرحى و املرضى أو تتناىف نع أحكام اتفاقيات 

 .)413(وكولنيجنيف والربت

                                                             

)
409

  .1949 لعام اتفاقية جنيف الثانية من 7واملادة .  1949 لعاماتفاقية جنيف األوىل  من 7املادة  ):

)
410

من  20، واملادة  1949من اتفاقية جنيف الثانية   47، واملادة 1949من اتفاقية جنيف األوىل لعام 47املادة ): 
  . 1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام 

)
411

  .1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  15املادة ):

)
412

  .1977من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية لعام  15واملادة ؛ 1949من اتفاقية جنيف األوىل لعام  28املادة  ):

)
413

  .1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  16واملادة  ؛1949 من اتفاقية جنيف األوىل لعام 18املادة ):



ال جيوز إرغام أفراد اخلدمات الطبية على إدالء مبعلومات عن اجلرحى أو املرضى   - 5
 .الذين يعتنون م إذا بدا أن من شأا إحلاق الضرر م

  حصانة أفراد الخدمات الطبية ضد األسرى: رابعا

ليب األمحر، تعين أن إن احلصانة املمنوحة ملؤسسات وأفراد اخلدمات الطبية العسكرية واهلالل والص
ن أفراد وأ .على مجيع األفراد أن ميتنعوا عن أي تدخل مباشر أو غري مباشر يف عمليات حربية

اخلدمات الطبية متفرغني متاما للخدمة أو اإلدارة الصحية ال يعتربون أسرى احلرب إذا وقعوا يف قبضة 
  .العدو وميكن استبقائهم لديه لقيام مبساعدة أسرى احلرب صحيا

أما خبصوص أفراد القوات املسلحة العمليني بصفة مؤقتة كممرضني أو حاملني مساعدين لنقاالت 
املرضى يف البحث عن اجلرحى واملرضى، أو نقلهم، أو معاجلتهم، إذ يعتربون أسرى احلرب عند 

 .)414(وقوعهم يف قبضة العدو حىت وإن قاموا بوظائف صحية عند احلاجة

غاثة التابعة للبلدان احملايدة، فال جيوز استبقاؤهم لدى طرف يف النزاع وخبصوص أفراد مجعيات اإل
   .)415(يقعون يف قبضته ألم حمايدون أصال ينتمون إىل مجعيات خاصة ال إىل قوات بالدهم

  حقوق أفراد الخدمات الطبية المحجوزين: خامسا 

ممارسة وظائفهم املتمثلة يف  جيوز ألفراد اخلدمات الطبية الذين أصبح وىف قبضة العدو إن يواصلوا
وإذا سقط أفراد اخلدمات الطبية يف أيدي الطرف املعادي، يتعني أن  .االعتناء باجلرحى واملرضى

  .يكون بإمكام مواصلة القيام بواجبام جتاه اجلرحى واملرضى 

ألفراد الذين أما األفراد الذين ال يكون حجزهم أمرا ضروريا لرعاية األسرى فيعادون إىل أوطام وا
حيجزون ال يعتربون اسري حرب ويتمتعون بتسهيالت كبرية يف سبيل قيامهم بواجبام، وال جيوز االستيالء 
على أفراد اخلدمات الطبية املدنيني إال بالقدر الذي يتم به تامني االحتياجات الطبية للسكان ورعاية 

  . )416(اجلرحى واملرضى الذين هم حتت العالج

جل اداء أمت منح هذه احلقوق والتسهيالت ألفراد اخلدمات الطبية ألشخاصهم، بل من  لذلك فانه قد
لذلك فان هناك  .مهامهم االنسانية املسندة اليهم ، وهى مساعدة اجلرحى واملرضى يف النزاعات املسلحة

الطبية برعايتهم، ارتباط وثيق بني املهام املسندة اليهم وحقوق االشخاص احملميني الذين يقوم افراد اخلدمات 
                                                             

)
414

  .1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام  من 16ادة امل ):

)
415

  .1949اتفاقية جنيف األوىل لعام  من 29املادة  ):

)
416

  .126، املرجع السابق ، ص ...عامر الزماين ، الفئات احملمية مبوجب  ):



 .ن يدركوا متاما الواجبات املرتتبة عليهمأفراد اخلدمات الطبية حبق معرتف به، فعليهم أوهلذا فعندما يطالب 

فراد اخلدمات الطبية املذكورين والذين خيضعون لسيطرة طرف معاد للطرف الذي كانوا يف أيعامل كما 
ن يعتنوا باجلرحى واملرضي التابعني ألطبية ، ويفضل خدمته معاملة حسنة ، ويسمح هلم بأداء واجبام ا

  . )417(ذلك الطرف إىلللطرف الذين كانوا يف خدمته حلني عودم 

إن ، ف وليسوا بأسرى حربية ليسوا معرضني قانونيا لألسرى ن افراد اخلدمات الطبأوبالرغم من 
، نظرا ملوقعهم   وضع، وليس باإلمكان جتنب هذا ال حد ماإىل  حريتهم سوف تقيد يف الواقع

ىل تأمني سالمتها العسكرية إ، وحلاجة الدولة احلاجزة  ، وجلنسيتهم املعادية كأشخاص حمتجزين
نظام املعسكر الذي م سوف خيضعون لقواعد أإلضافة اىل ذلك تقضي االتفاقية ب، وبا والسياسية

  .احلاجزة هلم يضا يقعون حتت سلطة الدوائر املختصة يف الدولةأم أحيتجزون فيه و 

فراد اخلدمات الطبية بعمل زيارات دورية ألسرى احلرب أى االتفاقية لتمنح احملتجزين من مث متض
ي عمل أم ال يلزمون بتأدية أكما . ل او يف املستشفيات الواقعة خارجاملوجودين يف فصائل العم

ن أما باشرة بالسلطات، كن يتصل مأومن حق الطبيب ذي الرتبة العليا خارج نطاق مهامهم الطبية، 
  .)418(ن يتمتع  بامتيازات الرتاسلأمن حقه مثل رجال الدين 

  حق العودة : سادسا

يعاد افراد اخلدمات الطبية املوجودون يف قبضة الطرف املعادي للطرف الذي ينتمون إليه، أو كانوا 
  .يف خدمته، وإىل حني عودم ال يعتربون أسرى حرب 

ون جبميع احكام اتفاقية جنيف بشان معاملة أسرى احلرب ويقومون ومع ذلك ، فام يستفيد
بتأدية واجبام حتت إمرة الطرف اخلصم، ويفضل تكليفهم العناية باجلرحى واملرضى، وحيملون معهم 

  .)419(عند رحيلهم حوائجهم ومهمام الشخصية واالشياء ذات القيمة واالدوات اخلاصة م

  

   
                                                             

)
417

،  1949من اتفاقية جنيف الثانية  37و 36؛ واملادتان 1949من اتفاقية جنيف األوىل   30و  28و  19املواد  ):
  . 1977كول اإلضايف الثاين لعام من الربوتو  10،  واملادة 1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  16و  14واملادتان  

)
418

   133: منتصر سعيد محودة، نفس املرجع السابق، ص ):

)
419

  . 333جان بكتيه ، القانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق ، ص  ):



  ات الطبية في االراضي المحتلةحماية افراد الخدم:سابعا 

  حماية المهام الطبية   -1

ال ميكن يف األراضي احملتلة استدعاء أفراد اخلدمات الطبية املدنيني طاملا كانوا يلزمون لتقدمي 
  .)420(اخلدمات الطبية املالئمة للسكان املدنيني وللجرحى واملرضى

  الشؤن الصحية العامة  -2

صيانة املنشآت واخلدمات الطبية واملستشفيات وكذلك  من واجب دولة االحتالل ان تعمل علي
  .)421(راضي احملتلةصحة العامة والشروط الصحية يف األال

  عمليات الغوث  -3

الكافية وجب على دولة االحتالل راضي احملتلة أو قسم منهم تنقصهم املؤن إذا  كان سكان األ
. سهيالت بقدر ما يسمح به وسائلهان تسمح بعمليات اإلغاثة ملصلحة هؤالء السكان وتوفر هلا التأ

تحيزة كاللجنة الدولية ن تقوم بيها دولة أو هيئة إنسانية غري مأوتكون هذه العمليات اليت ميكن 
وعلى مجيع الدول . بسمحر، على األخص من رساالت األغذية واإلمدادات الطبية واملالللصليب اال

  .)422(تكفل هلا احلمايةن أترخص مبرور هذه الرساالت حبرية و ن أاملتعاقدة 

  االستيالء علي المستشفيات -4

ال بصفة مؤقتة وىف حاالت الضرورة إستيالء على املستشفيات املدنية ال جيوز لدولة االحتالل اال
 الوقت املالئم ن تتخذ التدابري املناسبة يفأرحى واملرضى العسكريني، وشريطة العاجلة للعناية باجل

وال جيوز االستيالء  .اجات السكان املدنينيعاجلون فيها وتدبري احتيشخاص الذين يلرعاية وعالج األ
  .)423(على مهمات وخمازن املستشفيات املدنية مادامت ضرورية الحتياجات السكان املدنيني

ربع وبروتوكوليها قد كفلت احلماية القانونية تقدم نالحظ أن اتفاقيات جنيف األ ومن خالل ما
و يف االراضي احملتلة، فالدول التزمت باالحرتام واحلماية ألنزاعات املسلحة مات الطبية يف األفراد اخلد

                                                             

)
420

  .1949 من اتفاقية جنيف األوىل لعام 30املادة  ):

)
421

  .19، ص  1985  ر جنيف ، متوزمحب األويل ، اللجنة الدولية للصليالقواعد األساسية للقانون الد ):

)
422

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة املؤرخة لعام  56املادة  ):

)
423

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  59املادة  ):



ولكن توجد أيضا حاالت من االنتهاك الصارخ ملثل هذه األحكام . للمنشئات وأفراد اخلدمات الطبية
قصى من تصعيد وترية حتالل االسرائيلي يف انتفاضة األومن هذه االنتهاكات قيام قوات اال

سعاف من الدخول الفلسطينية وذلك مبنح سيارات اإل طقم الطبية ووسائط النقل الطبيةاستهدافها لأل
ىل مناطق املواجهات حيث يرتك اجلرحى ينزفون حىت املوت أو يف إطالق النار وقذائف الدبابات إ

قصى الطبية خالل انتفاضة االجتاه أفراد اخلدمات الطبية وبلغ عند الذين قتلوا من العاملني يف االطقم 
سعاف تابعة جلمعية اهلالل إسيارة  69، كما تعرضت قرابة 150 عيب قرابةأشخصا، و  12كثر منأ

ضافة إىل االضرار اليت حلقت بسيارات اسعاف تابعة جلهات إمحر الفلسطيين ألضرار جسيمة، األ
  .)424(اخرى

  ية المدنيةاألحكام المقررة لموظفو الحما: الفرع الثاني 

فالدفاع املدين يشمل مجيع " الدفاع المدني"و  "الحماية المدنية"بني البد من أن التفرقة 
اإلجراءات غري العسكرية للدفاع الوطين بينما احلماية املدنية دف إىل إنقاذ األرواح واحلد من 

وهو اخلسائر، وهي أقل مشوال من الدفاع املدين، ومع ذلك كثريا ما نستعمل املصطلحات كمرتادفني، 
للربوتوكول األول، ) صطالح الثايناإل(واالجنليزي ) ألولصطالح ااإل(لنصان الفرنسي ما يعكسه ا

صطالح وحنن منيل إىل اإل. ربوتوكول ذاتهواعتمدت الرتمجة احلرفية هلذا األخري يف النص العريب لل
طار يف أق" الدفاع المدني"األول، علما بأنه مستعمل يف أقطار املغرب العريب بينما يستعمل تعبري 

  .)425(املشرق العريب

لى ع 63حيث نصت املادة ، بصورة غري مباشرة يف االتفاقية الرابعة  "الحماية المدنية"ت وذكر 
مجعيات اإلغاثة األخرى من القيام بأنشطتها متكني مجاعات اهلالل األمحر والصليب األمحر و 

بادئ ذاا على نشاط و موظفي تطبق امل«:اإلنسانية يف األراضي احملتلة، واقتضت فقرا الثانية أن
اهليئات اخلاصة اليت ليس هلا طابع عسكري، القائمة من قبل أو اليت قد تنشأ لتأمني وسائل املعيشة 

تنظيم األساسية، وتوزيع مواد اإلغاثة و للسكان املدنيني من خالل دعم خدمات املنفعة العامة 
  .)426(»اإلنقاذ

                                                             

)
424

  .215حممد فهد الشاللدة ، املرجع السابق ، ص  ):

)
425

  .63، ص عامر الزمايل ، مدخل القانون الدويل اإلنساين ، املرجع السابق  ):

)
426

  .1949من االتفاقية الرابعة حلماية املدنيني لعام  63املادة  ):



ني اهليئات اليت ليس هلا طابع عسكري، لكن األحكام من ب" الحماية المدنية"وميكن أن تكون
أحكام جديدة تتعلق باحلماية ذا اال وقد نص بروتوكول على الوارد باالتفاقية الرابعة غري كافية يف ه

" الحماية المدنية"هتمام القانون اإلنساين مبوظفي املدنية اليت تطورت كثريا يف العقود األخرية، وا

ساسه إىل أمهية دورها يف مساعدة املدنيني أثناء النزاع املسلح و ال ميس جوهر وخدمتها يعود يف أ
  .القوانني الوطنية ذات الصلة

  من هم موظفو الحماية المدنية  )أ

من الربوتوكول األول بأم األشخاص الذين خيصصهم أحد أطراف النزاع  ج\61جتيب املادة 
ملهام اإلنسانية اليت دف إىل محاية السكان املدنيني من أي ا) (أ(لتأدية املهام املذكورة بالفقرة 

ر هلم أهم الظروف أخطار العمليات العدائية يف الكوارث وتساعدهم على جتاوز أثارها املباشرة وتوف
دون غريها من املهام ومن ضمنهم األفراد العاملون الذين تقصر السلطة املختصة لذلك  الالزمة للبقاء

  .إدارة أجهزة احلماية املدنية فحسب  الطرف تعيينهم على

عند الضرورة  وهلؤالء األشخاص وأجهزم املدنية احلق يف أداء مهامهم على الوجه املطلوب إال
احلماية اليت يتمتعون ا متتد إىل املدنيني الذين يستجيبون لطلب السلطة املختصة العسكرية امللحة، و 

  .)427(ة املدنية دون أن يكونوا جزءا من أجهزاويشاركون حتت إشرافها يف أعمال احلماي

ي احملتلة وواجبات دولة حقوق األجهزة املدنية للحماية املدنية يف األراض 63وحتدد املادة 
ال جترب أفرادها على القيام بأعمال هذه األخرية حترتم تلك األجهزة و ومن حيث املبدأ فإن . االحتالل

صادرة أو حتويل غرض تلك األجهزة إذا كان ذلك ضروريا لتلبية تضر مبصلحة املدنيني، وبإمكاا م
حاجات أخرى للسكان املدنيني، وتزول تلك املصادرة أو التحويل بزوال حالة الضرورة وجيوز هلا 

  . ألسباب أمنية انتزاع سالح موظفي احلماية املدنية

فال جيوز هلا مصادرا أو  أما املخابئ املوضوعة حتت تصرف السكان املدنيني والالزمة حلاجام
حتويل غرضها وتطبيق األحكام املنصوص عليها بالربوتوكول املتعلقة باحلماية املدنية على األجهزة 

ة املدنية على األجهزة املدنية املدنية وتطبق األحكام املنصوص عليها بالربوتوكول املتعلقة باحلماي
ى غري األطراف يف النزاع أثناء القيام باألعمال موظفي احلماية املدنية لدول حمايدة أو دول أخر و 

                                                             

)
427

  .1977ج من الربوتوكول اإلضايف األول لعام \61املادة  ):



اإلنسانية املذكورة أنفا على أرض أحد أطراف النزاع مبوافقته وحتت إشرافه وجيب إعالم اخلصم بذلك 
  . مع اعتبار مقتضيات أمن األطراف املعينة ودون اعتبار عمل اإلغاثة واملساعدة تدخال يف النزاع

يل التنسيق الدويل ألعمال احلماية املدنية، ما أمكن ذلك، وتطبيق على أطراف النزاع تسهكما أنه 
ويف األرض احملتلة ال ميكن لدولة االحتالل رفض أو . األحكام ذاا على اهليئات الدولية املختصة

حتديد أنشطة اهليئات املدنية للدول احملايدة أو غري األطراف يف النزاع وهيئات التنسيق الدويل إال إذا  
تلك الدولة قادرة على أداء املهام املناسبة للحماية املدنية بوسائلها أو بالوسائل املتوفرة يف كانت 

  .)428(األرض احملتلة

المنظمة الدولية للحماية "ويف اال الدويل هناك منظمة تعمل انطالقا من مقرها جبنيف وهي 

حكام اآلنفة الذكر تطبق ويف حال وجود منظمات مدنية أخرى من هذا النوع فإن األ ".المدنية
  . )429(يف جمال احلماية املدنية" هيئات تنسيق دولية"عليها ألن املادة تنص على 

يطبق ) شرط االمتناع عن كل ما يتصل بالعمليات العسكرية(واملبدأ العام للحماية القانونية للمدنيني 
كون منطلقا أو وسيلة للقيام بأعمال أيضا على موظفي احلماية املدنية وأجهزا و منشآا فال ميكن أن ت

وال تعترب أعماال ضارة بالعدو تلك اليت تقوم ا احلماية املدنية حتت إشراف أو إدارة . ضارة بالعدو
سلطات عسكرية، وال التعاون بني أفراد احلماية املدنية والعسكريني يف أعمال للحماية املدنية أو إحلاق 

ض الضحايا من العسكريني خبدمات احلماية املدنية، عرضيا، خاصة إذا عسكريني بأجهزا وال انتفاع بع
أصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال، وجيوز ملوظفي احلماية املدنية محل أسلحة شخصية خفيفة على أن 
تعمل أطراف النزاع يف مواقع القتال على أن تكون تلك األسلحة أسلحة يدوية كاملسدسات حىت يسهل 

وال يفقدون حقهم يف احلماية املنصوص عليها بسبب تنظيمهم على النمط  .و بني املقاتلنيالتمييز بينهم 
  .)430(العسكري أو الطابع اإلجباري ملهامهم

  

  لقانوني لموظفي الحماية المدنيةالوضع ا) ب

  .موظفو احلماية املدنية أشخاص مدنيون وحيتفظون بتلك الصفة - 1

                                                             

)
428

  .1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  63املادة  ):

)
429

  .64، ص  ، املرجع السابق ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين عامر الزمايل ):

)
430

  .65، ص نفس املرجع السابق ):



   )431(.اع املدينالعسكريون امللحقون بأجهزة الدف - 2

ام بأعمال احلماية يتمتع هؤالء باحلماية القانونية املنصوص عليها وفق شروط حمدودة أمهها القي
وعند وقوعهم قي قبضة العدو يصبحون كأسرى حرب، . يف الرتاب الوطين لطرف النزاعاملدنية فقط و 

ختتلف عنها ألن هؤالء وهذه حالة خاصة تتشابه مع حالة موظفي اخلدمات الطبية املؤقتني لكن 
أسرى حرب يف أرض الدولة احلاجزة، ويف كلتا احلالتني فإن الصفة العسكرية األصلية هي اليت تكمن 

  .وراء اعتبارهم أسرى حرب

أما الوسائل العسكرية للحماية املدنية فإن الربوتوكول األول يتشابه بشأا مع أحكام االتفاقية 
قانون " بأن مصريها إذا وقعت بيد العدو يتحدد وفق  67ن املادة األوىل وتقضي الفقرة الرابعة م

، وهذا القانون التقليدي كما جاء يف الئحة الهاي يعترب أموال العدو املنقولة غنائم حرب ال "الحرب
تعوض عنها بينما خالفا للملكية العقارية، فليس للطرف الذي يسيطر عليها إال حق االنتفاع فقط 

السكان فال جيوز للعدو التصرف فيها كما يشاء إال   احلماية املدنية ضرورية ملساعدة وطاملا أن وسائل
  .إذا اقتضت الضرورة العسكرية ذلك

  الحماية القانونية للصحفيين: ث الفرع الثال

غري الل املنازعات املسلحة الدولية و سنقوم بإلقاء الضوء على احلماية القانونية للصحفيني خ
األحكام القانونية اليت حتمي الصحفيني بسبب تعرضهم للخطر املادي الذي تسببه  الدولية، وما هي

  .احلرب خالل األعمال العدائية املباشرة 

وميكن أن يقع الصحفيون ضحايا لألعمال التعسفية يف مناطق العمليات العسكرية و عليه 
  .نستعرض من خالل العناصر اآلتية إىل أهم هذه األحكام 

  

  

  ود بالصحافي أثناء النزاع المسلحمقصال: أوال 

                                                             

)
431

  .1977ول لعام ضايف األمن الربوتوكول اإل 4\67املادة  ):



وفقا لقاموس القانون الدويل يف زمن النزاعات املسلحة، فإن الصحايف هو الشخص الذي يسعى 
إىل احلصول على املعلومات أو يقوم بالتعليق عليها أو يستخدمها بغرض نشرها يف الصحافة أو يف 

  .اإلذاعة أو على شاشة التلفاز

مصور أو مساعديهم من تقنيني يف األفالم وأجهزة ل مراسل ومذيع أخبار و التعريف ك ويشمل هذا
  . )432(الراديو والتلفاز الذين ميارسون مثل تلك األعمال كوظائف أساسية

، وكل مراسل وخمرب 1975يقصد أيضا بالصحايف وفقا ملشروع اتفاقية األمم املتحدة لعام 
يهم الفنيني يف السينما واإلذاعة والتلفزيون الذين صحايف ومصور فوتوغرايف ومصور تلفزيوين ومساعد

  .)433(ميارسون النشاط املذكور بشكل معتاد بوصفه مهنتهم األساسية

مييز القانون الدويل اإلنساين بني نوعني من العاملني يف منطقة النزاع املسلح دون أن يقدم تعريفا 
  :دقيقا و مها

 . هم لدى القوات املسلحةاملراسلون العسكريون املكلفون للقيام بعمل - 1

 .الصحافيون املستقلون - 2

ة نعترب من جهتنا الصحايف هو ذلك املوظف الذي يقوم بنشاط إعالمي يف حدود قانون دول
حد رعاياها تبعا لألوضاع اليت ميارس فيها أجنسيته، وحيضى حبمايتها داخل وخارج وطنه باعتباره 

434(ات الدولية املنضمة إليهااالتفاقيا الداخلية و مهامه يف إطار تشريعا(.  

  محاوالت األولى لحماية الصحفيين ال: ثانيا 

  :فيما يلي  تلك احملاوالتنوجز 

أعراف احلرب امللحقة باتفاقييت يف اللوائح اخلاصة بقوانني و " حفمراسلو الص"لقد ذكر  -أ  )1
ن يعامل األشخاص الذي «: على ما يلي 13ث نصت املادة حي 1899،1907الهاي لعام 

                                                             

)
432

اللجنة الدولية للصليب ،  22 العدد القانون اإلنساين ،جملة ،  هل حيمي القانون الدويل اإلنساين الصحفيني،  بيدس النا ):
  .12، ص  2002 ، ، القاهرة األمحر

)
433

، خمتارات من الة الدولية للصليب  ، محاية الصحفيني ووسائل األعالم يف أوقات النزاع املسلح جالواألكسندر باجلي  ):
  .246 ص ، 2004،  األمحر

)
434

  .83، ص  ، املرجع السابق حممد سي علي ):



متعهدي التموين الذين جزءا منه،كاملراسلني الصحفيني و  يرافقون اجليش دون أن يكونوا يف الواقع
كأسرى حرب، شريطة أن يكون لديهم تصريح من   -ويعلن له حجزهم-يقعون يف قبضة العدو

 1929من اتفاقية جنيف لعام  81كذلك نصت املادة و  .»السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه

األشخاص الذين يرافقون القوات املسلحة بدون أن يكونوا تابعني هلم مباشرة، كاملراسلني  « :أنعلى 
أو املخربين الصحفيني، أو املتعهدين، أو املقاولني، الذين يقعون يف أيدي العدو، و يرى العدو أن 

 . »وا يرافقوامن املناسب اعتقاهلم، يكون حبوزم تصريح من السلطات العسكرية املسلحة اليت كان

لذاك استنادا هلذه النصوص يعترب الصحفيون جزءا من فئة من الناس غري واضحة التحديد، وترافق 
وذه الصفة جيب أن يعاملوا عند اعتقاهلم كأسرى حرب، مع . القوات املسلحة دون أن تنتمي إليها

ومت .)435(لعسكرية لبالدهماحتفاظهم بوضعهم املدين، بشرط أن حيملوا تصرحيا صادرا من السلطات ا
بشأن معاملة أسرى احلرب،  1949التأكيد على احلماية القانونية للصحفيني يف االتفاقية الثالثة سنة 

حيث أن الصحفي الذي يقع يف قبضة العدو ويعتقل، هو أسري حرب وله الوضع القانوين ألسري 
 .)436(احلرب

املسلحة،حيث إن بطاقة املراسل احلريب  أن يتلقى تصرحيا مبرافقة القوات جيب على الصحفي -ب
ويف حالة وجود أي شك يف وضع شخص  .فهي ختلق قرينة ،تلعب دورا مماثال لدور رداء اجلندي

يطلب منحه الوضع القانوين ألسري احلرب، فإن ذلك الشخص يتمتع باحلماية القانونية اليت تكفلها 
  .)437(، حىت يصدر قرار احملكمة املختصة1949اتفاقية 

، ودعت  احلماية القانونية للصحفيني 25تناولت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورا  -ج
األمني العام لألمم املتحدة إىل عرض موضوع محاية  2/11/1973اجلمعية العامة يف قرارها بتاريخ 

  .)438(1977-1974الصحفيني على املؤمتر الدبلوماسي املرتقب جبنيف لعام 

                                                             

)
435

جانفي ، ،  محر، مقتطفات من الة الدولية للصليب األ ، محاية الصحفيني املكلفني مبهام مهنية بيرت جاسر هانز ):
  .5ص ، 1983

)
436

  .1949 لعاممن االتفاقية الثالثة أ \4املادة ):

)
437

  1949من االتفاقية الثالثة سنة  3املادة  ):

)
438

  .59 ص ، ، املرجع السابق ، مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين عامر الزمايل ):



ود الدولية لتوفري محاية أفضل للصحفيني من أخطار احلرب، ومت اعتماد نص لقد بذلت اجله - د
 79، هو نص املادة  املتعلق بالنزاعات املسلحة الدولية 1977خاص يف الربوتوكول األول لعام 

  ".تدابري محاية الصحفيني" بشأن 

ل على النحو من الربوتوكول األو  79وميكن تلخيص تدابري محاية الصحفيني وفقا لنص املادة 
  :)439(التايل

للصحفيني املكلفني مبهمات مهنية خطرة يف مناطق النزاعات املسلحة حق كاملدنيني يف   - 1
 .كل احلماية اليت مينحها القانون الدويل اإلنساين للمدنيني

بشريطة ) الربوتوكول(لحق وهذا امل ، جيب محايتهم ذه الصفة مبقتضى أحكام االتفاقيات - 2
ل يسيء إىل وضعهم كأشخاص مدنيني وذلك دون اإلخالل حبق املراسلني أال يقوموا بأي عم

 4-أ\4احلربيني املعتمدين لدى القوات املسلحة يف االستفادة من الوضع املنصوص عليه يف املادة 

 .من اتفاقية الثالثة 

لحق هلذا امل) 2( جيوز هلم احلصول على بطاقة هوية وفقا للنموذج املرفق بامللحق رقم - 3
 ).وتوكولالرب (

وتصدر هذه البطاقة حكومة الدولة اليت يكون الصحفي من رعاياها، أو اليت يقيم فيها، أو اليت 
  .فيها جهاز األنباء الذي يستخدمه ، وتشهد على صفته كصحفي

  األحكام المقررة لحماية الصحفيين :  الثثا

  :نساين على النحو التايليتمتع الصحفيون باحلماية القانونية وفقا لقواعد القانون الدويل اإل

املدنيون عمال احلربية باعتباره مدنيا، و احلماية اليت يتمتع ا الصحفي هي حصانة من األ - 1
 .ليسوا أهدافا عسكرية

م حلماية الصحفيني، و بصورة على األطراف املتحاربة أن يفعلوا كل ما يف وسعه - 2
 :)440(خاصة

 .ر اليت ينطوي عليها النزاعمنح الصحفيني قدرا معقوال من احلماية ضد األخطا -

                                                             

)
439

  1977من الربوتوكول األول لعام  79املادة  ):

)
440

؛كذلك ميكن اإلطالع على الصيغة األخرية يف مذكرة األمني العام لألمم  9ر ، املرجع السابق ، ص هانز بيرت جاس ):
  .1975لسنة  10147/املتحدة الوثيقةج



 .حتذير الصحفيني حىت يبتعدوا عن مناطق اخلطر -

 75من املواد  يف ا تقتضي به اتفاقية جنيف الرابعةمعاملتهم يف حالة اعتقاهلم معاملة مطابقة مل -

 .135إىل 

 . تقدمي معلومات عنهم يف حالة الوفاة أو االختفاء أو السجن -

هام خطرة باحرتام ممتلكام بكاملها شرط أن ال تكون يتمتع الصحفيون الذين يقومون مب - 3
 .هذه املمتلكات ذات طبيعة عسكرية كما هو احلال بالنسبة حلماية املدنيني

 .)441(أي هجوم متعمد يتسبب يف قتل أو جرح صحفي ما، يعد جرمية حرب - 4

وال سيما املراسلون ( وجوب تأمني محاية أفضل للصحفيني الذين يباشرون مهام خطرة، - 5
فهم حيتفظون بوضعهم املدين برغم الرتخيص املمنوح هلم )الصحفيون املعتمدون لدى القوات املسلحة

وباملثل، جيب احرتام الصحفيني سواء كان حبوزم أومل يكن لديهم بطاقة . من اجلهات العسكرية
 .)442(هوية تثبت أم صحفيون مكلفون مبهام خطرة

 إذا ما قاموا بدور نشيط يف األعمال العدائية، يفقد الصحفيون حقهم يف احلماية كمدنيني - 6
إن الصحفيني املكلفني مبهام خطرية يعملون يف إطار احلدود املفروضة ، و  وشاركوا يف األعمال احلربية

وإذا ختطوا تلك احلدود فإم يعرضون أنفسهم لالام بالتجسس و . عليهم، إىل أن يثبت العكس
  . ينيحيرموا من حقهم يف احلصانة كمدن

بالرغم من عدم اإلشارة إىل محاية الصحفيني يف املنازعات الداخلية يف الربوتوكول الثاين،   - 7
لكن املعاملة اإلنسانية املنصوص عليها باملادة الثالثة املشرتكة والربوتوكول الثاين واحلماية العامة 

ة من األشخاص حد من للمدنيني والصحافيني منهم الواردة يف هذا الربوتوكول توفران هلذه الفئ
  .)443(الضمانات اليت ال غىن عنها يف احلروب الداخلية

                                                             

)
441

  .1977من الربوتوكول األول لعام  85املادة  ):

)
442

  .14هانز بيرت جاسر ، املرجع السابق ، ص  ):

)
443

  .60 ص ، ، املرجع السابق  اإلنساين، مدخل إىل القانون الدويل عامر الزمايل): 



أي أن الصحفيني يستفيدون من احلماية الكاملة اليت كلفها القانون الدويل اإلنساين للسكان    
، وهكذا حيق للصحفيني أن حيصلوا  ، يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية على سواء املدنيني

  .)444(احلماية املكفولة جلماهري الناس غري املشاركة يف األعمال العدائية أي اتمع املدينعلى نفس 

خبصوص احلماية القانونية للصحفيني الذين يقعون يف قبضة العدو يرتيت وضعهم القانوين  - 8
 :على النحو التايل

I. جزون إذا أن الصحفيني الذين تقوم سلطات بلدهم باعتقاهلم خيضعون لقانون بلدهم وهم حيت
 .مسحت بذلك التشريعات الداخلية

II.  أن الصحفيني من مواطين أحد أطراف النزاع، والذين يقعون يف أيدي الطرف األخر ينظر يف
 :أمرهم من خالل الفئتني التاليتني 

أن الصحفيني املعتمدين من قبل وزارة الدفاع أو الذين يعدون مراسلي حرب والذين : الفئة األولى
  .لحاق جبيوش احملاربني يصبحون أسرى حرب لكوم يعتربون جزءا من أفراد اخلصمهم خمولون بال

أن املراسلني الذين يعتقلون يف بالدهم أو أرضهم اليت احتلها العدو، جيب أن ال :  الفئة الثانية
يع وتستط.ينقلوا إىل أراضي الدولة احملتلة، بل ميضون فرتة االعتقال املفروضة عليهم يف بلدهم احملتل

 منهم الصحفيون أو حىت القياممة جربية على األشخاص احملميني و سلطات االحتالل فرض إقا

  .شرط مراعاة أحكام القانون الدويل اإلنساين" ألسباب أمنية قهرية" باعتقاهلم 

وإذا ارتكب الصحفي جرمية ما يف أرض العدو، فللعدو عندها احلق يف مقاضاته أو حق اعتقاله 
  .)445(بأمن سلطات االعتقالألسباب تتعلق 

III.  إن الصحفيني الذين هم من مواطين دولة ثالثة غري حماربة، ويقبض عليهم بواسطة أحد أطراف
النزاع، فإم يستفيدون من القوانني اليت تسري عادة وقت السلم وميكن اعتقاهلم إذا كان لدى الدولة 

م كافية تدينهم ُ طالق سراحهموإذا مل يكن األمر كذلك وجب إ. احلاجزة. 

                                                             

)
444

  .15 ص ، ، املرجع السابق جاسر بيرت هانز ):

)
445

  .13 ص ،، املرجع السابق  ، هل حيمي القانون الدويل اإلنساين الصحفيني النا بيدس ):



لذلك على األطراف املتحاربة وجوب توفري احلماية واحلصانة للصحفيني واعتبارهم أشخاصا 
فإذا نظرنا إىل املمارسات العملية لبعض الدول حول احلماية القانونية للصحفيني فإننا جند  .مدنيني

  .الدويل اإلنساين خمالفات وانتهاكات صارخة لقواعد محاية الصحفيني استنادا لقواعد القانون

ويكفينا مثال على هذه املخالفات معاملة قوات االحتالل اإلسرائيلي مع الصحافة والصحفيني يف 
األراضي الفلسطينية احملتلة و يتمثل يف القتل واالحتجاز والضرب والسجن وغريها من اجلرائم ومثال 

رافائيلي تشري أثناء قيامه  الصحايف اإليطايل 13/3/2002ذلك قتل اجليش اإلسرائيلي بتاريخ 
بتغطية االجتياح اإلسرائيلي ملركز مدينة رام اهللا، حيث أن الصحفي اإليطايل كان حلظة إصابته يرتدي 

  .مالبس وإشارات تدل على شخصيته، كما كان حيمل كامريا تصوير

ني ومن بني االعتداءات ضد الصحفيني تشكل ممارسات شائعة حسب ما أعلن به إحتاد الصحفي
، ال سيما خالل غزو العراق الذي 2007مهنيا يف وسائل اإلعالم خالل عام  177الدويل عن قتل 

تزايد فيه عدد القتلى من الصحفيني ومن الذين تعرضوا لالعتداءات على حنو مل يسبق له مثيل يف 
  .)446(تاريخ البشرية

   حماية األموال اثناء النزاعات المسلحة : المبحث الثالث

اعد القانون الدويل اإلنساين حتدد أحكاما للحماية العامة لألعيان املدنية يف النزاعات أصبحت قو 
، يف الوقت الذي يتضمن فيه القانون املطبق يف زمن السلم، الذي  املسلحة الدولية وغري الدولية

 1970تشرف عليه اليونسكو قواعد تسري بعضه على املمتلكات أو األعيان، فمثال اتفاقيتها لعام 

بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري 
، اليت قررت فيها واجب كل دولة يف محاية الرتاث الذي متثله املمتلكات الثقافية املوجودة يف  مشروعة

  )447(.أراضيها من أخطار النهب

                                                             

)
446

  .98 ، ص ، املرجع السابق أمحد سي علي ):

)
447

، ، اجلزائر 2008،  ، دون طبعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية احملمية، القانون الدويل اإلنساين املمتلكات  عمر سعد اهللا ):
  .3 ص



ساسيني أوهلما تسري على محاية األشخاص والثانية واستقر يف القانون الدويل اإلنساين مبدأين أ
تسري بشأن محاية األعيان املدنية وهو ما يعرب عنه الفقه الدويل باجلانب املادي هلذا القانون، فبعدما 

  .تعرضنا إىل اجلانب الشخصي، نتعرض بالدراسة إىل اجلانب املادي

سلحة أمهية كبرية باعتبار أن األعيان ويكتسي موضوع محاية األعيان املدنية أثناء النزاعات امل
املدنية تكون يف معظم احلاالت أكثر تعرضا للتدمري والتخريب من األهداف العسكرية ذاا، بل أن 
بعض األطراف املتحاربة تستهدف األعيان املدنية من أجل حسم املعارك كاللجوء إىل قصف املدن 

  .ة األرض احملروقةحتت ذريعة احلرب الشاملة، أو بإتباع إسرتاتيجي

لذلك حظي موضوع األعيان املدنية باهتمام اجلماعة الدولية، وهو ما كرسته أحكام القانون 
والربتوكول امللحق ا يف نفس  1954الدويل اإلنساين يف أهم اتفاقية دولية هي اتفاقية الهاي سنة 

جانب األحكام اليت نص  إىل 1999مارس  26السنة باإلضافة إىل الربتوكول اإلضايف املؤرخ يف 
وال سيما املادة  1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977عليها الربتوكول اإلضايف األول لسنة 

  .منه اخلاصة باألعيان املدنية حلماية 54

لذا حناول تسليط الضوء على األحكام العامة واخلاصة حلماية بعض األعيان املدنية يف املطلب 
، أما املطلب الثالث سنتناول فيه محاية  ثاين سنخصصه للممتلكات الثقافية، أما املطلب ال األول

  .البيئة الطبيعة

  لقانونية أثناء النزاعات المسلحةمفهوم األعيان المدنية وحمايتها ا: المطلب األول

بعد قيام الدولة مبظهريها احلديث، فإا سارت على ج كل األعراف اليت عاصرا وال سيما تلك 
تتعلق بسري األعمال العدائية والسلوك الواجب إتباعه من طرف املقاتلني ومعاملة أفراد قوات  اليت

العدو حيث أسرهم مع مراعاة حقوقهم وحقوق اجلرحى واملرضى والطريف واملدنيني يف ميدان القتال، 
إىل أن بدأت وكذا محاية بعض األعيان اهلامة املالزمة لإلنسان وظلت ملتزمة باحرتام هذه األعراف، 

الدول بتدوينها يف معاهدات أبرمت خصيصا هلذا الغرض ابتداءا من منتصف القرن التاسع عشر  
بشأن حتسني حال اجلرحى العسكريني يف امليدان، اليت أقرت محاية  1964كاتفاقية جنيف عام 

رات الدولية األعيان اليت تستخدم يف عالج اجلرحى، غري أن أهم االتفاقيات اليت متحضت عن املؤمت
سواء يف جمال محاية ممتلكاته واألعيان املدنية أثناء النزاعات املسلحة، ومن أجل اإلحاطة ا جيدر بنا 



التعرض إىل مفهوم األعيان املدنية وما املقصود ا من خالل الفرع األول مث أحكام احلماية العامة 
  . واخلاصة من خالل الفرعني الثاين والثالث

  مفهوم األعيان المدنية واألحكام العامة المقررة لحمايتها:  الفرع األول

، ذلك  اجتهت األنظار حنو تقرير محاية عامة لألعيان املدنية، يهدف تدعيم محاية السكان املدنيني
أن تلك احلماية ال تتقرر إال وفقا ألمهية هذا اهلدف للسكان املدنيني، وتستند قواعد احلماية العامة 

ية على ذلك املبدأ اهلام يف قانون النزاعات املسلحة، الذي يعترب اهلجمات مشروعة لألهداف املدن
عندما توجه فقط ضد األهداف العسكرية اليت يشكل تدمريها حمليا أو جزئيا فائدة عسكرية مؤكدة 

ببعض األحكام اليت حترم تدمري   1949للطرف القائم باهلجوم، وجاءت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  .هداف غري العسكرية، إال أا مل تستطيع مواجهة صور وأشكال النزاعات املسلحة احلديثةاأل

  .لذلك نقوم يف هذا الفرع بدراسة مفهوم األعيان املدنية واألحكام العامة املقررة حلمايتها

  مفهوم األعيان المدنية: أوال

، لذلك نسجل  ات واألموالهناك عدة مفاهيم خمتلفة بشأن األعيان املدنية املرادفة للممتلك
  :الكثري من التعريفات نوجز أمهها يف ما يلي

  عريفات المختلفة لألعيان المدنيةالمفاهيم والت/ 1

يعترب حتديد مفهوم األعيان املدنية مسألة هامة، وذلك ملعرفة ما هي األعيان املدنية اليت تشملها 
على أطراف النزاع حتديد األهداف العسكرية  احلماية والتطور التارخيي الذي عرفته، وبالتايل يسهل

    )448(.اليت ال تشملها احلماية واليت يكون أمر مهامجتها أمرا مشروعا

تتعدد املصطلحات اليت تستخدم للداللة على األعيان أو على مثيلتها كاألموال واملمتلكات، 
  .وختتلف أوجه النظر بشأا لغةً وفقهًا وتشريعا

  تعريف األموال لغة - 1

ن األموال هي مجع مال، ويقصد ا مجيع ما ميتلك الشخص من أشياء، ويطلق عند أهل البادية إ
 .على الغنم واملواشي كاإلبل

                                                             

)
448

  .313، ص  ، املرجع السابق أمحد سي علي ):



  تعريف الممتلكات لغة - 2

    )449(.مصدرها ملك، وتعين ما ميلكه اإلنسان ويتصرف به، وتعين كذلك ما ملكت اليد من مال

  

  

  تعريف األعيان لغة - 3

يقصد ا يف اعتقادنا كل شيء ميتلك سواء كان عقارا أو منقوال ونعين به مفردها هو عني، حيث 
 )450(.اجلمع بني املال وامللك

 التعريف االصطالحي لألعيان المدنية في المواثيق الدولية - 4

 1977برز مدلول األعيان من خالل املادة الثالثة واخلمسني من الربوتوكول اإلضايف األول لسنة 

عال معادية موجهة ضد النصب التارخيية و األعمال الفنية أو أمكنة العبادة اليت اليت حظرت أن أية أف
  )451(.تشكل إرث الشعوب الثقايف أو الروحي

  األحكام العامة لحماية األعيان المدنية: ثانيا

أحكاما عامة جيب على األطراف املتحاربة أن متيز بني األعيان  1977قرر الربوتوكول األول لعام 
األهداف العسكرية حبيث توجهه عملياا العسكرية ضد األهداف العسكرية دون املدنية و 

  )452(.سواها

ويكمن اهلدف من مهامجة األعيان املدنية بتدمريها التام أو اجلزئي أو االستيالء عليها وتعطيلها يف 
هذه  حتقيق ميزة عسكرية للطرف املهاجم تتمثل يف إضعاف الروح املعنوية للطرف اآلخر، ألن ضرب

األهداف يف الغالب ما تكون داخل املدن، مما يشيع ضرا الذعر واخلوف بني السكان املدنيني، أو 
جتويع وإهالك السكان املدنيني التابعني للطرف اخلصم، وذلك يف حالة ضرب األعيان املدنية اليت ال 

رب ومنشآت الري ويف حالة غىن عنها مثل املواد الغذائية واملناطق الزراعية ومنشآت وموارد مياه الش
                                                             

)
449

  .1006 ، ص 1957،  ، الطبعة اخلامسة ، بريوت ، منشورات دار الشرق املنجد األجبدي ):

)
450

  .382 ، ص ، دون سنة النشر 12، اجلزء  والنشر، املؤسسة املصرية للتأليف واألنياد  ، لسان العرب ابن منظور ):

)
451

  .314، ص  ، املرجع السابق أمحد سي علي ):

)
452

  .145، ص  ، املرجع السابق ، القانون الدويل اإلنساين عبد الغين حممود ):



،  أخرى يشكل االعتداء على بعض األعيان املدنية خطرا شديدا بالسكان املدنيني مثل اجلسور
  )453(.، وحمطات توليد الطاقة الكهربائية والسدود

  :)454(وميكن تلخيص احلماية العامة لألعيان املدنية يف النزاعات املسلحة على النحو التايل

دنية حمال للهجوم أو هلجمات الردع، واألعيان املدنية هي ال تكون األعيان امل - 1
 .كافة األعيان اليت ليست أهدافا عسكرية

كل األعيان اليت ال تسهم مسامهة فعلية يف العمل العسكري واليت ال حيقق  - 2
تدمريها كليا أو جزئيا أو تعطيلها أو االستيالء عليها ميزة عسكرية أكيدة ال جيوز أن تكون 

 .م أو هلجمات الردعهدفا للهجو 

س عادة ألغراض مدنية مثل  - 3 ّ إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عني ما تكر
مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إمنا تستخدم يف تقدمي مسامهة فعالة 

 .، فإنه يفرتض أا ال تستخدم كذلك للعمل العسكري

عتداء املباشر على السكان املدنيني، ألن الذي لذلك فإن االعتداء على األعيان املدنية يعين اال
يعمل يف هذه األعيان هم سكان مدنيون، وبالتايل فهم عرضة للهجوم، إذ ال جيوز عزل هؤالء 
املدنيني عن األعيان اليت يقومون بتشغيلها، هذا فضال عما تسببه مهامجة هذه األعيان من أضرار 

حد هالكهم، ألن ضرب هذه األهداف ميثل اعتداء على مادية ومعنوية بالسكان املدنيني تصل إىل 
، وألن هذه األهداف املدنية تكون ضرورية لبقاء )455(البنية األساسية الالزمة للحياة بصفة عامة

السكان املدنيني والستمرار حيام، وألن هذه احلماية ال تكتمل إال إذا تقررت محاية خاصة 
  .)456( عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياةلألهداف واملنشآت واألشياء اليت ال غىن

ويف حقيقة األمر مل ختل حرب من احلروب اليت شهدا البشرية من اعتداء على األعيان املدنية 
ممثلة يف املمتلكات العامة واخلاصة، األمر الذي جعل من التنظيم الدويل تتجه حنو جترمي االعتداء 

لقاعدة اليت باتت أساسية يف قانون النزاعات املسلحة واليت تلزم على هذه األعيان، انطالقا من ا

                                                             

)
453

  .1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  54املادة  ):

)
454

  .1977من الربوتوكول األول لعام  52املادة  ):

)
455

  .384 ، ص ، املرجع السابق ، احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة إمساعيل عبد الرمحن ):

)
456

  .150 ، ص ، املرجع السابق أبو اخلري أمحد عطية ):



، وبالتايل  القوات املتحاربة بالتمييز دائما ويف مجيع األوقات بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية
  )457(.توجيه عملياا ضد األهداف العسكرية دون غريها

، وتعترب تدمري  كات اجلسيمة لالتفاقيةمن اتفاقية جنيف الرابعة االنتها  147وحتدد املادة 
، وتلزم  واغتصاب املمتلكات على حنو ال تربره ضرورات حربية انتهاكا جسيما ألحكام االتفاقية

من االتفاقية الرابعة األطراف السامية املتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض  146املادة 
قرتفون أو يأمرون باقرتاف إحدى املخالفات اجلسيمة عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين ي

  )458(.هلذه االتفاقية، ومبالحقتهم وتقدميهم إىل احملكمة

وقد استخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي يف ظل انتفاضة األقصى خمتلف أنواع األسلحة يف 
العتداءات تدمري االعتداء على املدنيني الفلسطينيني وممتلكام وأعيام املدنية ونتج عن هذه ا

آالف املنازل السكنية بصورة كلية أو جزئية، كما نتج عنها تدمري الكثري من املنشآت الصناعية 
اخلاصة، وهذا يعترب انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدويل اإلنساين وخصوصا أحكام اتفاقية جنيف 

  )459(.الرابعة

  مدنيةاألحكام الخاصة لحماية بعض األعيان ال: الفرع الثاني

مبدأ  1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977قد أقر الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
احلماية العامة لألعيان املدنية وكذلك أوىل عناية خاصة لبعض جمموعات من األعيان واملواد املدنية، 

، أو  يف والروحينظرا ملا متثله من أمهية خاصة حلماية السكان املدنيني أو لرتاثهم احلضاري والثقا
  :بسبب ما يلحق املدنيني من أضرار وأخطار نتيجة مهامجتها، ومن بينها

 .احلماية اخلاصة لألهداف واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني - 1

 .محاية األشغال واملنشآت اليت حتوي طاقات خطرة - 2

 .محاية السفن والطائرات واملطارات - 3

 .محاية املنشآت الصحية - 4

                                                             

)
457

  .384 ، ص ، املرجع السابق ، احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة إمساعيل عبد الرمحن ):

)
458

  .1949من االتفاقية الرابعة جلنيف لعام  147و  146ن ااملادت :)

)
459

  .265 ، ص ، املرجع السابق حممد فهاد الشاللدة ):



  :اول هذه األعيان بشيء من التفصيل على النحو التايلونتن

  غنى عنها لبقاء السكان المدنيين الحماية الخاصة لألهداف والمواد التي ال: أوال

كانت األطراف املتحاربة سابقا تستخدم أساليب التجويع االقتصادي للمدنيني كوسيلة للضغط 
تستخدم أساليب احلروب االقتصادية على  على إرادة العدو وإجباره على االستسالم، كما كانت

نطاق واسع من خطر حبري وجوي وأراضي وغريها، وكانت هذه األساليب ترتك أثارا ضارة باملدنيني 
والعسكريني على حد سواء، وهلذه األساليب اجتهت اجلهود الدولية إىل العمل على إقرار قواعد 

كان املدنيني والستمرار حيام الطبيعية، ودف خاصة حلماية األشياء واملنشآت الالزمة لبقاء الس
هذه احلماية إىل استكمال جوانب محاية السكان املدنيني واحملافظة على حيام وبقائهم، ومنع 

  )460(.نزوحهم إىل أماكن أخرى يعيشون فيها كالجئني

ان واملواد اليت اجتهت اجلهود الدولية إىل إقرار نصوص دولية تلزم األطراف املتحاربة محاية األعيو 
  :)461(ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على النحو التايل

 .حيظر اللجوء إىل جتويع السكان املدنيني كوسيلة من وسائل القتال - 1

حيظر مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال غىن عنها  - 2
ق الزراعية اليت تنتجها واحملاصيل واملاشية لبقاء السكان املدنيني ومثاهلا املواد الغذائية واملناط

ومرافق مياه الشرب وشبكاا وأشغال الري، إذا حتدد القصد من ذلك يف منعها عن 
السكان املدنيني أو اخلصم لقيمتها احليوية مهما كان الباعث، على ذلك جتويع املدنيني أو 

 .محلهم على الرحيل أو غري ذلك

يف الفقرة السابقة على األشياء املشار إليها ال يطبق احلظر املنصوص عليه  - 3
 :فيما إذا استخدمها الطرف املتخاصم على الوجه التايل

 .إلعاشة أفراد قواته املسلحة فقط  -  أ

 .أو يف التأييد املباشر العسكري  - ب

 .ال تكون هذه األعيان واملواد حمال هلجمات الردع - 4

                                                             

)
460

  .1949امللحق باتفاقية جنيف لعام  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  53املادة  ):

)
461

  .151 ، ص ، املرجع السابق ية، محاية السكان املدنيني واألعيان املدن أبو اخلري أمحد عطية ):



أجل الدفاع عن إقليمه  يسمح مراعاة للمتطلبات احليوية ألي طرف يف النزاعات من - 5
الوطين ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن احلظر الوارد يف الفقرة الثانية يف نطاق 

 .مثل ذلك اإلقليم اخلاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة

امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977اإلضايف الثاين لعام ) الربوتوكول(كما جاء اللحق 
ضمنا مادة حلماية األعيان اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على النحو ، مت1949

  :)462(التايل

 .حيظر جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتال - 1

حيظر مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال غىن عنها  - 2
ائية واملناطق الزراعية اليت تنتجها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة ومثاهلا املواد الغذ

 .واحملاصيل واملاشية ومرافق مياه الشرب وشبكات وأشغال الري

وهكذا جاءت أحكام بروتوكويل جنيف بقواعد محاية قوية لألعيان واملنشآت واألشياء الالزمة 
واملنشآت لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة، وقد أحسن النصان صنعا إذ ذكرا تلك األشياء، 

على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر، حىت ال يضيقان من نطاق احلماية اخلاصة بتلك 
  )463(.املنشآت وهذه األعيان

وقد ذكر النص أمثلة لبعض هذه األشياء الالزمة لبقاء السكان املدنيني مثل املناطق الزراعية 
شبكاا وأشغال الري، وكذلك املدارس واملواد الغذائية واحملاصيل واملاشية، ومرافق مياه الشرب و 

 )464(.واجلامعات واملستشفيات واملساكن، واملصانع اليت تنتج السلع الغذائية ومصانع األدوية

  .ومن ناحية أخرى فقد حظر النص كافة صور االعتداء املتوقع ضد هذه األعيان

  حماية المنشآت واألهداف التي تحوي قوى خطرة:  ثانيا

ون اإلنساين على إقرار محاية خاصة باملنشآت واألهداف اليت حتوي قوى حرصت قواعد القان
خطرة أثناء النزاعات املسلحة، وذلك من أجل محاية السكان املدنيني ضد اآلثار اخلطرية املرتتبة 

                                                             

)
462

  .96 ص ، 2000، ، اجلزائر ، دون طبعة ، املمتلكات احملمية ، القانون الدويل اإلنساين عمر سعد اهللا ):

)
463

  .1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977الثاين  اإلضايف من اللحق الربوتوكول 14املادة  ):

)
464

  .153 ، ص ، املرجع السابق أبو اخلري أمحد عطية ):



على تدمري مثل هذه املنشآت، تلك اآلثار اليت تكون مدمرة لإلنسان والبيئة يف نفس الوقت، لذلك 
  )465(.الدولية حنو إقرار محاية خاصة هلذه املنشآت اجتهت اجلهود

يضفي القانون الدويل اإلنساين على محاية األشغال اهلندسية واملنشآت احملتوية على قوى خطرة 
  :)466(باعتبار ذلك ضروريا حلماية السكان املدنيني، وذلك على النحو التايل

ة أال وهي السدود واجلسور ال تكون األشغال اهلندسية أو املنشآت اليت حتوي قوى خطر  - 1
واحملطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية حمال للهجوم، حىت ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من 
شأن مثل هذا اهلجوم أن يتسبب يف انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بني السكان املدنيني،  

د هذه األشغال اهلندسية أو املنشآت أو كما ال جيوز تعريض األهداف العسكرية األخرى الواقعة عن
على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن اهلجوم أن يتسبب يف انطالق قوى خطرة من األشغال 

 )467(.اهلندسية أو املنشآت ترتب خسائر فادحة بني السكان املدنيني

 :يةتتوقف احلماية اخلاصة ضد اهلجوم املنصوص عليه بالفقرة األوىل يف احلاالت التال - 2

فيما يتعلق بالسدود أو اجلسور، إذا استخدمت يف غري استخداماا العادية دعما   -  أ
للعمليات العسكرية على حنو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا اهلجوم هو السبيل الوحيد 

 .املستطاع إلاء ذلك الدعم

اقة الكهربائية فيما يتعلق باحملطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفرت هذه احملطات الط  - ب
لدعم العمليات العسكرية على حنو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا اهلجوم هو السبيل الوحيد 

 .املستطاع إلاء مثل هذا الدعم

فيما يتعلق باألهداف العسكرية األخرى الواقعة عند هذه األعمال اهلندسية أو املنشآت   - ج
يات العسكرية على حنو منتظم وهام ومباشر، وكان أو على مقربة منها، إذا استخدمت يف دعم العمل

 .مثل هذا اهلجوم هو السبيل الوحيد املستطاع إلاء مثل هذا الدعم

يظل السكان املدنيون واألفراد املدنيون يف مجيع األحوال متمتعني بكافة أنواع احلماية اليت  - 3
دابري الوقائية املنصوص عليها يف املادة يكلفها هلم القانون الدويل، مبا يف ذلك احلماية اليت توفرها الت

                                                             

)
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  .102 ، ص ، املرجع السابق عمر سعد اهللا ):

)
466

  .164 ، ص ، املرجع السابق أبو اخلري أمحد عطية ):

)
467

  .1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  56املادة  ):



، فإذا توقفت احلماية أو تعرض أي من األشغال اهلندسية أو املنشآت أو األهداف العسكرية 57
 .املذكورة يف الفقرة األوىل للهجوم، تتخذ مجيع االحتياطات العملية لتفادي انطالق القوى اخلطرة

شآت أو األهداف العسكرية املذكورة يف حيظر اختاذ أي من األشغال اهلندسية أو املن - 4
 .الفقرة األوىل، هدفا هلجمات الردع

تسعى أطراف النزاع إىل جتنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة األشغال اهلندسية  - 5
وهو القصد الوحيد  ذاتبإقامة املنشآت يسمح إن كان و  ،1\57املادة أو املنشآت املذكورة يف 

تكون بذاا هدفا  أن دوناملنشآت املتمتعة باحلماية ضد اهلجوم، و ية الدفاع عن األشغال اهلندس
للهجوم، بشرط عدم استخدامها يف األعمال العدائية ما مل يكن ذلك قياما بالعملية الدفاعية الالزمة 
للرد على اهلجمات ضد األشغال اهلندسية أو املنشآت احملمية وكان تسليحها قاصرا على األسلحة 

 .على صد أي عمل ضد األشغال اهلندسية أو املنشآت احملمية القادرة فقط

تعمل األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام املزيد من االتفاقات فيما بينها  - 6
 .لتوفري محاية إضافية لألعيان اليت حتوي قوى خطرة

محاية األشغال من الربوتوكول اإلضايف الثاين بأحكام مماثلة حول  15كما جاءت املادة    - 7
تكون األشغال اهلندسية أو املنشآت اليت  «: اهلندسية واملنشآت احملتوية على قوى خطرة كما يلي

واحملطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية حمال للهجوم  وى خطرة، أال وهي السدود واجلسورحتوي ق
  .»أن يتسبب انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بني السكان املدنيني

من الربوتوكول الثاين  15من الربوتوكول األول ونص املادة  56ناءا على ما تقدم فإن نص املادة وب
تؤكد على محاية خاصة للمنشآت واألشغال اهلندسية اليت حتوي على قوى خطرة وذلك بشروط 

  .معينة، مما الشك فيه أن ذلك يقوي ويدعم محاية السكان املدنني

  لطائرات والمطاراتحماية السفن وا:  ثالثا

ختتلف احلرب الربية عن احلرب البحرية أو اجلوية، فاحلرب البحرية هي اليت ينتقل فيها العدوان 
بواسطة القوات البحرية حىت ولو كان العدوان موجها إىل داخل اال الربي كقصف أحد املوانئ من 

  .هلجمات من اجلوقبل األساطيل البحرية، أما احلروب اجلوية فهي اليت تشن فيها ا



تلف الوسائل املستعملة يف هاتني احلربني، فاحلرب البحرية سالحها السفن والغواصات واملدافع 
نظرا للخصائص اليت تتميز و . )468(البحرية، واحلرب اجلوية سالحها الطائرات على اختالف أنواعها

الطائرات أثناء النزاعات ا كلتا احلربني، يتعني علينا دراسة األحكام املقررة لكل من السفن و 
  .املسلحة

  الحماية المقررة للسفن: أ 

قبل التطرق للحماية املقررة للسفن يف ظل النزاعات املسلحة، ينبغي الوقوق عند مفهوم السفينة 
  .أوال

 تعريف السفينة -1

من القانون البحري بأا كل عمارة عائمة ختصص  13يعترب املشرع اجلزائري السفينة حسب املادة 
  .لى وجه االعتياد للقيام باملالحة البحرية وتكون مهيأة لتحمل خماطر البحر وصاحلة للمالحة فيهع

 بين السفن الحربية والسفن األخرىالتمييز  -2

تعترب السفينة العنصر األساسي يف احلرب البحرية، لذلك يستوجب علينا التمييز بني السفينة 
  .احلربية والسفينة التجارية

من  48األهداف العسكرية واألعيان املدنية هو قاعدة أساسية تضمنتها املادة  إن التمييز بني
اليت أكدت على الوجوب على أطراف النزاع التمييز يف  )469(1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام 

  .مجيع األوقات بني األعيان ذات الطابع املدين اليت هي يف مأمن من اهلجوم واألهداف العسكرية

 فينة الحربية تعريف الس  ) أ

تعترب السفينة احلربية كل سفينة تابعة للقوات املسلحة لدولة ما وحتمل العالمات اخلارجية للسفن 
  .احلربية اليت هلا جنسية الدولة وتكون حتت إمرة ضابط معني من قبل حكومة تلك الدولة

  

  :يف اآليتفتتمثل خصائص السفينة احلربية أما 
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  .327 ، ص ، املرجع السابق أمحد سي علي ):

)
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  .1949ق باتفاقية جنيف لعام امللح 1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  48املادة  ):



ريب للدولة، حبيث تكون مسجلة على القائمة الرمسية أن تكون جزءا من األسطول احل -
 .لألسطول احلريب للدولة

 .أن يقودها ضابط يف اخلدمة العاملة لبحرية الدولة -

 .أن يعمل عليها مالحون من البحرية احلربية وتثبت هلم صفة احملارب -

 .أن يأذن هلا أن حتمل علم األسطول وشعار البحرية احلربية -

  

 

  ة للطائراتالحماية المقرر : ب

، فقد كان جانب منهم ال يقر مبشروعية  كانت مشروعية احلرب اجلوية حمل نقاش بني الفقهاء
، لكن استعمال الطائرات على مدى واسع يف أعمال القتال  استعمال الطائرات كأداة للقتال

مناقشة والتدمري من جانب مجيع الدول املتحاربة خالل احلرب العاملية األوىل وضع حدا ملوضوع 
  مشروعية احلرب اجلوية، لذلك شرع يف البحث عن 

 لطائرة الحربية والطائرة المدنيةالتمييز بين ا -1

إن مسألة التمييز بني الطائرة احلربية والطائرة املدنية هي قاعدة أساسية لتوفري احلماية الالزمة 
مام حتديد مفهوم  ، وألجل الوصول إىل هذا الغرض، يستوجب علينا الوقوف أ470للطائرة املدنية

  .كل من الطائرة احلربية والطائرة املدنية

 مفهوم الطائرة العسكرية  - أ

ل العالمات العسكرية تكون الطائرة احلربية يف خدمة وحدات القوات املسلحة لدولة ما حتم
  )471(.ويقودها أحد أفراد القوات املسلحة وخيضع طاقمها لقواعد االنضباط العسكرياخلاصة ا،

املعىن طائرات القتال املطاردة وقاذفات القنابل، كما تشمل طائرات االستكشاف  وتشمل ذا
وناقالت اجلنود واملؤن وغريها من الطائرات اليت تقوم بأعمال هلا عالقة بالعمليات العسكرية، 
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  .329 ، ص ، املرجع السابق أمحد سي علي ):

)
471

  .113 ، ص ، املرجع السابق عمر سعد اهللا ):



وجيوز للدولة أن حتول ما تشاء من الطائرات املدنية التابعة هلا إىل طائرات تشارك وتساهم يف 
  .د احلريباهو 

 :مفهوم الطائرة المدنية  - ب

تعترب طائرة مدنية كل طائرة تستخدم ألغراض جتارية أو خاصة خبالف الطائرة العسكرية أو 
  .الطائرة املساعدة وتعد طائرة مدنية طائرة اخلطوط اجلوية أو طائرة اجلمارك

  حماية المنشآت الصحية: ج 

لرعاية الالزمة للعسكريني الذين أصبحوا خارج دائرة اهتمت قواعد القانون الدويل اإلنساين بتوفري ا
  .املعارك بسبب العجز الذي حلق م

لقد نظمت اتفاقية جنيف األوىل القواعد املتعلقة حبماية اجلرحى واملرضى والغرقى واملنكوبني يف و 
املرضى البحار واملرضى من القوات املسلحة، وركزت اتفاقية جنيف الثانية على حتسني حال اجلرحى و 

  .والغرقى يف البحار

وتتطلب رعاية اجلرحى واملرضى والعناية م أن تكون األماكن اليت يضعون فيها ووسائل نقلهم 
  )472(.واألشخاص الذين يتولون أمرهم يف مأمن من االعتداء احلريب ومن هجمات العدو

حسني حال اجلرحى اخلاصة بت 1864تطبيقا ملا نصت عليه املادة األوىل من اتفاقية جنيف لعام 
العسكريني يف امليدان، فإنه يعرتف لعربات اإلسعاف واملستشفيات العسكرية مبركز احلياد، وتكون 

  .ذه الصفة حممية وحمرتمة، كما قررت محاية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطيب

  حماية الوحدات الطبية/ 1

هوم الوحدات الطبية بأا هي املنشآت مف تضمنت املادة الثامنة من الربوتوكول اإلضايف األول
وغريها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية اليت مت تنظيمها لألغراض الطبية أي البحث عن 
اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار وإجالئهم ونقلهم وتفحص حاالم أو عالجهم مبا يف ذلك 

  .اإلسعافات األولية والوقاية من األمراض
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  .331 ، ص ، املرجع السابق أمحد سي علي ):



الطبية حممية حيث ال تكون حمال للهجوم وأال تكون حمال هلجمات الردع،  تكون الوحدات
  :وتستهدف قواعد احلماية املقررة ما يلي

 .عدم مهامجة الوحدات الطبية - 1

 .حظر هجمات الردع - 2

   . محاية املستشفيات املدنية - 3

  حماية وسائط النقل الطبي/ 2

ن الدويل اإلنساين أفردت أحكاما خاصة باإلضافة إىل محاية الوحدات الطبية، فإن قواعد القانو 
حلماية وسائط النقل الطيب من أجل أداء مهامها على أكمل وجه يف نقل املرضى واجلرحى والغرقى 

  .واحلفاظ على حيام

 تعريف وسائط النقل الطبي/ أ

يئات يتمثل النقل الطيب يف نقل اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف البحار وأفراد اخلدمات الطبية واهل
الدينية واملعدات واإلمدادات الطبية، سواء كان النقل يف الرب أو يف املاء أو يف اجلو بواسطة وسائط 

   .النقل الطيب

تعترب وسائط النقل الطيب هي كل وسيطة نقل عسكرية كانت أو مدنية، دائمة أو مؤقتة و 
  .النزاع ختصص للنقل الطيب دون سواه حتت إشراف هيئة خمتصة تابعة ألحد أطراف

 لمقررة لحماية وسائط النقل الطبيالقواعد ا/ ب

تنقسم وسائط النقل الطيب إىل ثالث فئات حبسب ما إذا كانت تستعمل يف النقل برا أو حبرا أو 
  .، أي محاية املركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية والطائرات الطبية جوا

 )المركبات الطبية(نقل الطبي برا حماية وسائط ال -1

تعترب املركبات الطبية كل وسيطة للنقل الطيب يف الرب، مثل سيارات اإلسعاف، إذ تتمتع باحلماية 
اليت قررت  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  21واالحرتام وفقا ملا نصت عليه املادة 

  .صراحة من أن املركبات الطبية حتظى باحلماية واالحرتام

 )سفن الطبيةال(النقل الطبي بحرا وسائط  -2



تتمثل وسائط النقل الطيب حبرا كل وسيطة للنقل الطيب يف املاء تضم السفن والزوارق الطبية، 
حبصرها لوسائط النقل  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  22وهي ما أوردا املادة 

  :الطيب يف املاء اليت حتظى حبماية خاصة هي كاآليت

 .السفن املستشفيات العسكرية  -  أ

 .السفن املستشفيات اليت تستخدمها مجعيات اإلغاثة واألفراد  - ب

 .السفن اليت توفرها دولة حمايدة ألحد أطراف النزاع ألغراض إنسانية  - ج

 )الطائرات الطبية(نقل الطبي جوا وسائط ال -3

بشأن حتسني حال اجلرحى واملرضى من  1929من اتفاقية جنيف األوىل عام  18أقرت املادة 
سلحة يف امليدان ألول مرة عدم شرعية التعرض لطائرات النقل الطيب، باعتبارها أفراد القوات امل

  .إحدى وسائط النقل املصنعة واهزة خصيصا لغرض إنساين

  

 المطارات -

تشكل املطارات أحد املمتلكات أو املمتلكات املدنية معابر حدودية للدول، ميكن فتحها أو 
ربا إلدخال بعض اإلمدادات من املواد الغذائية واألدوية إغالقها إغالقا تاما، وميكن أن تكون مع

وبعض السلع األخرى الضرورية للسكان املدنيني يف النزاع املسلح، وتبدو أمهية هذه املطارات إذا  
كان هناك حصار يلقي بظالله على األوضاع اإلنسانية يف مناطق النزاع، ويتسبب يف تدهور  

، وينتهك كافة احلقوق االقتصادية واالجتماعية، خاصة حق كارثي يطال كافة القطاعات احليوية
املدنيني يف التنقل وحرية احلركة، وحق السكان يف مستوى معيشي مالئم، وحقهم يف الصحة 

   )473(.والتعليم

ولكن هل تعترب املطارات أعيانا مدنية دوما أم ميكن أن تكون أهدافا عسكرية أيضا؟ حاولت 
األهداف « :هإلضايف األول حل هذا اإلشكال عندما نصت على أنمن الربوتوكول ا 52املادة 

العسكرية جيب أن تبقى مقتصرة على تلك األهداف اليت تقدم بطبيعتها وموقعها وهدفها أو جمال 
ويبقى لزاما اختاذ التدابري الالزمة، وبالتايل لن . »...استخدامها مسامهة فعالة للعمل العسكري
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  .87 ، ص ، املرجع السابق عمر سعد اهللا ):



وعندئذ يكون اهلجوم  ،كان املطار يقدم إسهاما عسكريا فعاال  إال إذايكون املطار هدفا عسكريا 
  .عليه مربرا

ومن صور االنتهاكات اجلسيمة اليت تشكل خرقا جسيما للقانون الدويل اإلنساين تعرض 
، من ذلك ما تعرضت له )474(املطارات كعني مدنية حملاوالت التدمري املتعمد يف نزاع مسلح

، وهنا نشري حتديدا ملطار بريوت 2006يش اإلسرائيلي يف أغسطس مطارات لبنان على يد اجل
ل أول هجوم جوي عليه خزانات الوقود إىل   ّ الذي تعرض للهجوم بصورة متكررة أحيانا، فقد حو

   .ئيسيةكتل نارية، بينما تركت موجه ثانية حفرا يف املدرجات الثالثة الر 

ج املراقبة للقصف، إال أن املطار بات غري صاحل وبينما مل تتعرض املرافق املركزية، مبا فيها بر 
ففي صفقة غري معتادة ساعدت الواليات املتحدة ": أنهللعمل، وبعد يومني ووفقا لشبكة سي أن 

 –على التوسط فيها، أُعيد إصالح أحد مدرجات مطار بريوت مدة كافية مسحت لست طائرات 

وسرعان ما قصفت القوات . باإلقالع –ايت على منت إحداها رئيس وزراء لبنان السابق جنيب ميق
رت احلكومة اللبنانية تكلفة األضرار اعتبارا من ". رائيلية املدرج بعد ذلك مرة أخرىاإلس  31وقدّ

  )475(.مليون دوالر أمريكي 55متوز بـ /يوليو

  الحماية القانونية للممتلكات الثقافية: المطلب الثاني

ا مشرتكا وملكا لإلنسانية مجعاء، لذا فإن محايتها يف زمن السلم تعترب املمتلكات الثقافية للدول تراث
واحلرب شكلت تارخييا إحدى مسؤوليات اتمع الدويل الذي وضع تشريعات لذلك لعل أمهها ما 

والربوتوكوالت اليت تبعتها، فقد أخرجت هذه االتفاقية املمتلكات الثقافية  1954جاء يف اتفاقية عام 
لعامة لألعيان املدنية يف زمن النزاعات املسلحة حبسب القانون الدويل من مضلة احلماية ا

، لتؤسس لوضع خاص ا وصوال إىل اعتبار أي اعتداء على هذا الرتاث العاملي جرمية )476(اإلنساين
حرب ميكن معاقبة مرتكبيها أيا كانوا ويف أي مكان يف العامل، ويقع العامل العريب يف قالب العامل 

ّ العصوري شالقدمي الذ    .كل مهدا للحضارات على مر

                                                             

)
474

  .1944باتفاقيات جنيف امللحق  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  52املادة  ):

)
475

  .78 ، ص ، املرجع السابق عمر سعد اهللا ):

)
476

عن اللجنة ،  2009/2010،  47اإلنساين، العدد القانونجملة ،  محاية الرتاث الثقايف للشعوب محاية للهوية اإلنسانية ):
  .69 ، ص ، القاهرة(ICRC) الدولية للصليب األمحر 



غري أا كانت وال تزال أرضا خصبة للصراعات املسلحة الدولية أو غري الدولية وبالتايل تتزايد أمهية 
محاية املمتلكات الثقافية هلذه الدول كإحدى أهم الوسائل للحفاظ على هوية تعريفها، وما حتتضنه 

  .من تاريخ اإلنسانية

ن خالل هذا املطلب املقصود باملمتلكات الثقافية وأحكام احلماية الواردة يف هذا وعليه سنعاجل م
  :الشأن، وفق الفروع اآلتية

 .املقصود باملمتلكات الثقافية: الفرع األول -

 .أحكام احلماية العامة واخلاصة: الفرع الثاين -

 .أحكام احلماية املعززة: الفرع الثالث -

  ثقافيةتعريف الممتلكات ال: األولالفرع 

يف تناولنا ملوضوع األحكام املقررة حلماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري 
الدولية، يف ضوء ما تقرره قواعد القانون الدويل اإلنساين، لبيان هذه احلماية جيب توضيح أوال ما 

  .املقصود باملمتلكات الثقافية

هاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح، الصادرة أوردت املادة األوىل من اتفاقية ال
يقصد من املمتلكات الثقافية مبوجب  «: بأنه ، تعريفا للممتلكات الثقافية حيث قررت1954عام 

  :هذه االتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأيت

وب الثقايف كاملباين املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكربى لرتاث الشع  - أ 
املعمارية أو الفنية منها أو التارخيية، الديين أو الدنيوي، واألماكن األثرية، وجمموعات املباين 
اليت تكتسب بتجمعها قيمة تارخيية أو فنية، والتحف الفنية، املخطوطات والكتب واألشياء 

ت العلمية وجمموعات األخرى ذات القيمة الفنية التارخيية أو األثرية، وكذلك اموعا
 .الكتب اهلامة واحملفوظات ومنسوخات املمتلكات السابق ذكرها

املباين املخصصة بصفة رئيسية وفعلية حلماية وعرض املمتلكات الثقافية   -ب 
، كاملتحف ودور الكتب الكربى وخمازن احملفوظات وكذلك )أ(املنقولة املبينة يف الفقرة 

 .يف حالة النزاع املسلح) أ(لثقافية املنقولة املبينة يف الفقرة املخابئ املعدة لوقاية املمتلكات ا



) أ(املراكز اليت حتتوي جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املبينة يف الفقرتني    -ج 

 .»"مركز األبنية التذكارية" ا اسم واليت يطلق عليه) ب(و 

احلماية القانونية يتضح من هذا التعريف أن مصطلح املمتلكات الثقافية الذي تشمله   -
 :)477(املقررة يف االتفاقية يعطي

 .املمتلكات املنقولة أو الثابتة اليت هلا أمهية كربى لرتاث الشعوب الثقايف  -

 .األماكن األثرية  -

 .جمموعة املباين ذات القيمة التارخيية والفنية  -

 .رية املخطوطات والكتب وغريها من األشياء ذات القيمة الفنية التارخيية أو األث  -

اموعات العلمية وجمموعات الكتب اهلامة واحملفوظات ومنسوخات املمتلكات   -
 .السابقة

املباين اليت خصصت بصفة رئيسية وفعلية حلماية املمتلكات املشار إليها وعرضها   -
 . وكذلك املخابئ املعدة حلمايتها يف حالة النزاع املسلح

 حتوي جمموعة كبرية من املمتلكات الثقافية املشار مراكز األبنية التذكارية، وهي املراكز اليت  -
إليها، هذا ويدخل كل ما سبق يف عداد املمتلكات الثقافية بغض النظر عن مصدر هذه املمتلكات 

 .أو مالكها، أي أن االعتبار األساسي هو القيمة التارخيية أو الفنية للممتلكات

اخلاص حبماية  1954تفاقيات الهاي لعام احمللق با 1949وقد حافظ الربوتوكول الثاين لعام 
املمتلكات "على أن املقصود بـ ب \1املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح، حيث نصت املادة 

، وقد )478(1954املمتلكات الثقافية كما عرفت يف املادة األوىل من اتفاقية الهاي لعام " الثقافية
من الربوتوكول اإلضايف الثاين  16و  1977ل لعام وكول اإلضايف األو من الربوت 53عرفت املادتني 

اآلثار التارخيية  « :املمتلكات الثقافية بأا 1949امللحقتني باتفاقيات جنيف لعام  1977لعام 
  . »واألعمال الفنية وأماكن العبادة اليت تشكل الرتاث الثقايف والروحي للشعوب

                                                             

)
477

آفاق "، القانون الدويل اإلنساين  ية القانونية للرتاث اإلنساين والبيئة حتت النزاعات املسلحة، احلما إبراهيم حممد العناين ):
  .27 ، ص ، املرجع السابق اجلزء الثاين" وحتديات

)
478

  كات الثقافية يف حالة نزاع مسلحاخلاصة حبماية املمتل 1954من الربوتوكول الثاين التفاقيات الهاي لعام  ب\1املادة  ):



 يتقارب وال يتطابق 1954تفاقية الهاي لعام وعليه نالحظ أن تعريف املمتلكات الثقافية وفقا ال

ين حيث تقدما الوارد يف الربوتوكولني اإلضافيني األول والثا 16و   53مع التعريف الوارد يف املادتني 
  )479(.أو مبعىن آخر ال حتمي سوى املمتلكات الثقافية ذات اخلصوصية تعريفا أضيق نطاقا

  ماية الممتلكات الثقافيةاألحكام العامة المقررة لح: الفرع الثاني

تتمتع مجيع املمتلكات الثقافية بشكل تلقائي حبماية عامة، وقد قسمت اتفاقية الهاي لعام  :أوال
مسؤولية احلماية بني الدول األطراف يف أي نزاع مسلح لضمان محاية املمتلكات الثقافية  1954

ن حيث ألزمت الدول صاحبة اإلقليم املوجودة على اإلقليم الذي تدور عليه العمليات العسكرية، فم
باختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم تعريض املمتلكات الثقافية الواقعة عليه لالعتداء، كما ألزمت 
القوات املتحاربة التابعة للدولة أو الدول األخرى الطرف يف النزاع املسلح باختاذ اإلجراءات الالزمة 

  .)480(ةملنع االعتداء على املمتلكات الثقافي

بتقريرها أن على الدول أن متتنع عن استعمال  )481(من االتفاقية 4وهو ما أوضحته املادة  
املمتلكات الثقافية أو الوسائل املخصصة حلمايتها أو األماكن ااورة هلا مباشرة ألغراض قد تعرضها 

وال تتحلل الدولة من  للتدمري أو التلف يف حالة النزاع املسلح، وأن متتنع عن أي عمل عدائي إزاءها،
هذا االلتزام إال يف احلالة اليت تستلزمها الضرورة احلربية القهرية، ويالحظ أن هذا االستثناء هنا مقيد 
بالضرورة احلربية وأن تكون قهرية مبا يعين التضييق إىل أقصى مدى ممكن يف إعمال ذلك 

  .  )482(االستثناء

ا االستثناء تقرر املادة السادسة من الربوتوكول الثاين وللتأكيد على عدم جواز التوسع يف مفهوم هذ
ال جيوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن االلتزامات  « :أنه على 1999الهاي لعام 

، وما  من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إال إذا كانت 1954اليت تقررها اتفاقية 

                                                             

)
479

وبروتوكوليها حلماية املمتلكات الثقافية يف زمن  1954، القانون الدويل اإلنساين واتفاقية الهاي لعام  ارميان عبد القادرن ):
  .86 ، ص ، املرجع السابق ، اجلزء الثاين"آفاق وحتديات"، القانون الدويل اإلنساين  النزاعات املسلحة

)
480

آفاق "، القانون الدويل اإلنساين  لثقافية يف فرتات النزاع املسلح واالحتالل، أحكام محاية املمتلكات ا حممد سامح عمرو ):
  .225 ، ص ، املرجع السابق"وحتديات

)
481

  . اصة حبماية املمتلكات الثقافيةاخل 1954من اتفاقية الهاي لعام  4املادة  ):

)
482

  .29 ، ص ، املرجع السابق إبراهيم حممد العناين ):



، ومل يوجد بديل عملي  من حيث وظيفتها إىل هدف عسكري ، تلك املمتلكات قد حولت دامت
  .»لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة اليت يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك اهلدف

وعلى الدول األطراف كذلك أن متنع سرقة أو ب أو تبديد املمتلكات الثقافية، وأن تقيها  :ثانيا
ما كانت أساليبها، وأن متنع أي عمل خترييب موجه من هذه األعمال وأن توقفها عند اللزوم مه

ضدها، وتتعهد بعدم االستيالء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة يف أراضي أي دولة طرف، وأن 
  )483(.متتنع عن أي تدابري انتقامية متس تلك املمتلكات

خري مل يتخذ وال جيوز ألي دولة أن تتحلل من هذه االلتزامات جتاه طرف آخر بدعوى أن هذا األ
، وجيب لصاحل املمتلكات الثقافية، ويف حدود مقتضات األمن )484(التدابري الوقائية املشار إليها آنفا

العام، احرتام املوظفني املكلفني حبماية املمتلكات الثقافية والسماح ملن يقع من هؤالء يف يد العدو 
  .)485(1954املادة مخسة عشر من اتفاقية . باالستمرار يف تأدية واجبه

اختاذ تدابري احلماية يف زمن السلم ويف زمن النزاع املسلح وهو ما أكدت عليه اتفاقية الهاي : ثالثا
يف ديباجتها حني قررت أن الدول األطراف تعترب أنه حىت تكون احلماية جمدية فإنه  1954لعام 

طين والدويل، ونصت على ينبغي تنظيمها منذ وقت السلم باختاذ التدابري الالزمة على املستويني الو 
األطراف السامية تتعهد « :ه علىإلزامية ذلك وفق النص املادة الثالثة من نفس االتفاقية بتقريرها أن

باالستعداد منذ وقت السلم لوقاية املمتلكات الثقافية الكائنة على أراضيها من األضرار اليت قد تنجم 
  .»ةعن نزاع مسلح باختاذ التدابري اليت تراها مناسب

وتضيف املادة السابعة من نفس االتفاقية أن على األطراف أن تدرج منذ وقت السلم يف اللوائح 
والتعليمات اخلاصة بقواا العسكرية أحكاما تكفل تطبيق االتفاقية، وأن تعمل منذ وقت السلم على 

ت الثقافية جلميع أن تغرس يف أعضاء قواا املسلحة روح االحرتام الواجب إزاء الثقافات واملمتلكا
  )486(.الشعوب

                                                             

)
483

  .92 ، ص جع السابق، املر  عمر سعد اهللا ):

)
484

  .87 ، ص ، املرجع السابق نارميان عبد القادر ):

)
485

  . ملمتلكات الثقافية يف نزاع مسلححلماية ا 1954من اتفاقية الهاي لعام  15املادة  ):

)
486

  .20 ، ص ، املرجع السابق إبراهيم حممد العناين ):



وأن على األطراف كذلك القيام منذ وقت السلم بإعداد أقسام وأخصائيني أو بإحلاقهم يف 
صفوف قواا املسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احرتام املمتلكات الثقافية ومعاونة السلطات 

  .املدنية املسؤولة عن محاية هذه املمتلكات

أنه فيما عدا األحكام اليت جيب  1954ا لنطاق التطبيق، قررت اتفاقية ويف سياق بيا: رابعا
تنفيذها منذ وقت السلم، تطبق أحكام االتفاقية يف حالة إعالن حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح 
بني طرفني أو أكثر من األطراف وإن مل تعرتف دولة أو أكثر بوجود حالة حرب، وكذلك يف مجيع 

ي أو اجلزئي ألراضي أحد األطراف وإن مل يصادف هذا االحتالل أي مقاومة حاالت االحتالل الكل
حربية، وأن األطراف مرتبطة بأحكام االتفاقية فيما خيتص بعالقاا املتبادلة، بالرغم من اشتباكها يف 

  )487(.نزاع مسلح مع دولة مل تكن طرفا فيها

ت هذه الدولة قبوهلا أحكام هذه االتفاقية كما أا مرتبطة ا بالنسبة للدولة األخرية إذا ما أعلن
  .وطاملا استمرت يف تطبيقها

ويرى غالبية فقهاء القانوين الدويل اإلنساين وجوب احرتام وتطبيق أحكام هذه االتفاقية من جانب  
كافة أطراف النزاعات املسلحة سواء كانوا أطرافا يف االتفاقية أم غري أطراف على أساس أن األحكام 

حلماية املمتلكات الثقافية هي أحكام عامة م اتمع الدويل ككل إضافة إىل أن قبوا أكثرية املنظمة 
الدول ا صراحة والعمل ا جيعلها تشكل قواعد عرفية على مجيع الدول تطبيقها كإلزام قانوين دويل، 

احلرب يف ميثاق وقد سبق أن جاء النص على االلتزام حبماية املمتلكات الثقافية وقت السلم ووقت 
  )488(.1935زوريخ الذي جرى توقيعه يف واشنطن عام 

وجدير بالذكر أن عبارة النزاع املسلح تشمل حالة النزاع املسلح الدويل وكذا النزاعات املسلحة اليت 
بتقريرها يف حالة  1954من اتفاقية الهاي لعام  19ليس هلا طابع دويل، وقد أكدت ذلك املادة 

طابع دويل ينشب على أراضي أحد األطراف املتعاقدة يصبح كل طرف يف النزاع  نزاع مسلح ليس له
  .أن يطبق األحكام املقررة حلماية املمتلكات الثقافية

                                                             

)
487

، األردن، الطبعة  ، دار حامد للنشر والتوزيع النزاعات املسلحة ، محاية املمتلكات الثقافية أثناء سالمة صاحل الرهايفة ):
  .73 ، ص 2012،  األوىل

)
488

  .21 ، ص ، املرجع السابق إبراهيم حممد العناين ):



ومن األحكام العامة متييز املمتلكات الثقافية بعالمات مميزة، حىت تتحقق فعالية احلماية : خامسا
م التعرف على املمتلكات أو أمكاا، قررت للممتلكات وإسقاط حجج أطراف النزاع املسلح بعد

بأن على احملاصرين يف حاالت احلصار، أن يضعوا  1907الئحة قوانني وأعراف احلرب الربية لعام 
على املباين أو أماكن التجمع املخصصة للعبادة أو للفنون والعلوم واآلثار التارخيية عالمات ظاهرة 

   .27 حمددة يتم إشعار العدو ا وفق املادة

أنه جيوز وضع  1954ومن جهتها نصت املادة السادسة من اتفاقية املمتلكات الثقافية لعام 
شعار مميز على املمتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها، وقد حددت االتفاقية الشعار اخلاص ا 

لتقدير من نفس االتفاقية، هذا ويرتك اختيار وضع الشعار املميز ودرجة ظهوره  16يف املادة 
السلطات املختصة لكل طرف، على أنه عند نشوب أي نزاع مسلح جيب وضع الشعار بطريقة 
يسهل رؤيتها يف النهار، سواء من اجلو أو الرب على وسائل النقل املختلفة املستخدمة لنقل املمتلكات 

موضوع حتت الثقافية حتت احلماية اخلاصة، وكذلك عند مدخل املمتلكات الثقافية الثابتة األخرى 
  ).من الالئحة التنفيذية 20املادة (احلماية اخلاصة 

عدم التمييز يف إجراءات احلماية، تطبق احلماية على املمتلكات الثقافية دومنا متييز، هذا : سادسا
بإشارا يف املادة األوىل أن املقصود باملمتلكات الثقافية اليت تشملها  1954ما أكدته اتفاقية الهاي 

االتفاقية كافة املمتلكات اليت ذكرا املادة مهما كان أصلها أو مالكها، مبا يفيد أن اختالف احلماية 
  .األصل أو املالك ال يؤثر يف مدى احلماية املقررة

عدم استخدام املمتلكات الثقافية ألغراض عسكرية، حىت تتحقق احلماية القانونية العامة : سابعا
ية يتعني عدم استخدام هذه املمتلكات ألغراض عسكرية لتعارض للممتلكات الثقافية كاملة وبفعال

ذلك مع منتقيات الشرف العسكري ومتطلباته، وألن ذلك االستخدام يفقد املمتلكات الثقافية املربر 
من الئحة الهاي وإىل جانب املادة الثامنة  27القانوين للحماية، وقد نصت على ذلك اخلطر املادة 

، أن على أطراف أي نزاع القيام بأقصى حد مستطاع بإبعاد 1999الثاين لعام من الربوتوكول الهاي 
املمتلكات الثقافية املنقولة عن جوار األهداف العسكرية أو توفري محاية كافية هلا يف موقعها، وجتنب 
إقامة أهداف عسكرية على مقربة من املمتلكات الثقافية، ومن جانبه حيظر الربوتوكول اإلضايف األول 



فقرة أ استخدام األعيان الثقافية / 35يف مادته  1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977لعام 
   )489(.يف دعم اهود احلريب

رد املمتلكات الثقافية إىل مصدرها فور انتهاء النزاع املسلح، قد حيدث خالل فرتة النزاع  :ثامنا
ج ممتلكات ثقافية إىل خارج أراضيها، لذا فإن املسلح أو االحتالل أن يتم حبسن نية أو سوء نية، إخرا 

متطلبات محايتها تقتضي إعادا إىل وطنها فور انتهاء النزاع واالحتالل، وهو ما أكد عليه الربوتوكول 
حلماية املمتلكات الثقافية التزام كل طرف  1954اإلضايف األول يف فقرته الثانية التفاقية الهاي لعام 

 :متعاقد مبا يلي

 .صدير املمتلكات الثقافية املوجودة على األراضي اليت حيتلها خالل النزاع املسلحمنع ت -

وضع املمتلكات الثقافية اليت استوردت إىل أراضيه سواء بطريق مباشر أو غري مباشر عن أية  -
 )490(.أراض واقعة حتت االحتالل حتت احلراسة

ملوجودة على أراضيه إىل السلطات عند انتهاء العمليات احلربية، تسليم املمتلكات الثقافية ا -
املختصة لألراضي اليت كانت حتت االحتالل إذا كانت هذه املمتلكات قد استوردت إليها مبا خيالف 

 )491(.االلتزام مبنع التصدير، وال جيوز حبال من األحوال حجز تلك املمتلكات بصفة تعويضات حرب

ات الثقافية املوجودة على األراضي اليت التزام الطرف الذي يقع على عاتقه منع تصدير املمتلك -
 .حيتلها تعويض كل من حيوز حلسن نية ممتلكات ثقافية جيب تسليمها وفق ما سبق

وإذا أودع أحد األطراف ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر حلمايتها من أخطاء نزاع مسلح،  -
املودعة إىل السلطة فعلى هذا الطرف األخري أن يسلم عند انتهاء العمليات احلربية املمتلكات 

 .املختصة لألراضي اليت وردت منها

مسؤولية من خيالف أحكام محاية املمتلكات الثقافية وتسند هذه املسؤولية الدولية على النحو  -
 )492(.الذي تبنته فيما بعد

  اصة والمعزرة للممتلكات الثقافيةأحكام الحماية الخ: الفرع الثالث

                                                             

)
489

  .246 ، ص ، املرجع السابق ، أحكام محاية املمتلكات الثقافية يف فرتة النزاع املسلح واالحتاللو حممد سامح عمر  ):

)
490

  .81 ، ص ، املرجع السابق حل الرهاينةسالمة صا ):

)
491

  .1954من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات الهاي لعام  2\1املادة  ):
492

 - NGFZiger.f  “The nex international legal from ewok for the return, resitution or for feature of 

cultural property” ,New York university journal of international law and polities, vol 15, 1983, P: 789. 



حلماية اخلاصة واحلماية املعزرة للممتلكات الثقافية على ستناول من خالل هذا الفرع أحكام ا
  :النحو اآليت

  أحكام الحماية الخاصة: أوال

للممتلكات الثقافية ما تضمنته  1954من ضمن التدابري احلمائية اليت قررا اتفاقية الهاي عام 
قافية، أو ما واملتجسدة ليس فقط يف التحفظ من عدم استخدام املمتلكات الث) 11-8(مرادها من 

خيص وسائل حلمايتها يف األعمال القتالية فقط بل التحفظ كذلك من توجيه أي عمل عدائي حنو 
طائفة حمددة من هذه املمتلكات واملتمثلة باملخابئ املخصصة حلماية املمتلكات الثقافية املنقولة 

وذلك مىت توفرت شروط  ،)493(ومراكز األبنية التذكارية، واملمتلكات الثقافية ذات األمهية الكربى
  .معينة

وعليه سنتناول يف هذا الفرع مفهوم احلماية اخلاصة مث شروطها، مث ننتقل إىل حاالت فقدان 
  .1954املمتلكات الثقافية للحماية اخلاصة وفقا التفاقية الهاي لعام 

  مفهوم الحماية الخاصة/ أ

اية خاصة للممتلكات الثقافية، على منح مح 1954تنص املادة الثامنة من اتفاقية الهاي لعام 
جيوز أن يوضع حتت احلماية اخلاصة عدد حمدود من  « :حيث نصت يف فقرا األوىل على أنه

املخابئ املخصصة حلماية املمتلكات الثقافية املنقولة، أو مراكز األبنية التذكارية أو املمتلكات الثقافية 
  .»الثابتة ذات األمهية الكربى

حتت احلماية ميكن التعهد بتقييد وحتديد عدد املالجئ املخصصة حلماية  حيث تنص على أنه
، وعليه فإن )494(املمتلكات الثقافية املنقولة يف حالة النزاعات املسلحة، والقيم الثقافية غري املنقولة

احلماية اخلاصة نظام قررته اتفاقية الهاي بشأن بعض املمتلكات الثقافية يف ظروف خاصة وبشروط 
إىل أا متميزة، غري أن احلقيقة هي أن اخلصوصية هنا ) احلماية اخلاصة(، وقد توحي التسمية بـ حمددة

  )495(.حمورها االنفراد بظروف خاصة يف املمتلك الثقايف احملمي على حنو حمدد

                                                             

)
493

  . 1954لعام  املادة الثامنة من اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية ):

)
494

  .1954من اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية لعام  1\8املادة ):

)
495

  .83 ، ص ، املرجع السابق سالمة صاحل الرفاهية ):



لطائفة  1954وعليه ميكن تعريف احلماية اخلاصة بأا نظام محائي أقرته اتفاقية الهاي لعام 
ملمتلكات الثقافية اليت تتميز بأمهيتها الكربى للرتاث الثقايف اإلنساين، مىت توافرت شروط حمددة من ا

  .حمددة، واليت سنتناوهلا بالبيان الحقا

  شروط الحماية الخاصة/ ب

أجازت املادة الثامنة املذكورة آنفا وضع عدد حمدد من املخابئ املخصصة حلماية املمتلكات 
األبنية التذكارية واملمتلكات الثقافية الثابتة األخرى ذات األمهية الكربى حتت  الثقافية املنقولة، ومراكز

  :نظام احلماية اخلاصة مىت توافرت شروط حمددة ميكن إمجاهلا فيما يلي

أن يكون املمتلك الثقايف واقعا على مسافة كافية من أي مركز : الشرط األول -1
حمطات التلفزة، حمطات : وية، مثلصناعي كبري أو أي هدف عسكري هام يعترب نقطة حي

 .القطار، املطارات، طرق االتصال اهلامة

إال أن هذا الشرط وعلى أمهيته يثري كثريا من الصعوبات على الرغم من حماوالت 
التخفيف من حدا وذلك باإلشارة إىل جواز وضع خمابئ للممتلكات الثقافية حتت نظام 

 بناؤها بشكل جيعلها يف مأمن أن متسها احلماية اخلاصة مهما كان موقعها إذا مت
  )496(.القنابل

وكذلك جواز وضع املمتلكات الثقافية جبوار األهداف العسكرية إذا ما تعهدت الدول 
األطراف بعدم استعمال اهلدف املذكور يف حالة نشوب نزاع مسلح، وال سيما إذا كان 

  )497(.اهلدف ميناء أو حمطة سكة حديد، وحتويل حركة املرور منه

ومع حماوالت التخفيف هذه إال أن هذا الشرط وما ورد عليه من استثناءات ال خيلو من 
  :النقد، وميكن تلخيص هذه االنتقادات يف النقاط اآلتية

أن ظروف النزاع املسلح قد جترب الدولة املتعهدة بعدم استخدام اهلدف  -
إىل ذلك أن الدول  العسكري الواقع بالقرب من املمتلك الثقايف على استخدامه، أضف

                                                             

)
496

  .ة املمتلكات الثقافيةحلماي 1954من اتفاقية الهاي لعام  2\8املادة ):

)
497

  .ية املمتلكات الثقافيةحلما 1954من اتفاقية الهاي لعام  5\8 املادة): 



يف حالة نشوب النزاع قد ال تبقى على تعهداا اليت ألزمت نفسها ا قبل نشوب 
 )498(.النزاع

إن تطور تقنية احلرب واستخدام الصواريخ العابرة للقارات مثال أو أسلحة  -
الدمار الشامل ال تدع جماال لالدعاء بأنه لن ميس املمتلك الثقايف ضرر من جراء 

 .ه األسلحة، حىت وإن كان حمصنا بشكل قوياستخدام هذ

 .أن ال تستخدم املمتلكات الثقافية ألغراض عسكرية: الشرط الثاني -2

فإذا ما استخدم مركز أبنية تذكارية مثال يف تنقالت قوات عسكرية، أو خزن فيه مواد 
حربية ولو رد املرور، اعترب ذلك استعماال ألغراض عسكرية، ويكون هذا املركز قد 
استخدم للغرض نفسه، إذا ما متت به أعمال هلا صلة مباشرة بالعمليات احلربية، أو أقيمت 

  )499(.فيه قوات حربية أو صناعة مواد حربية

ووفقا للقانون الدويل العريف فإن األهداف العسكرية هي تلك األهداف اليت تسهم 
استخدامها يف العمل مسامهة فاعلة حبكم طبيعتها أو موقعها، أو الغاية منها، أو حبكم 

  .العسكري، واليت تؤدي إىل تدمريها الكلي أو اجلزئي ميزة عسكرية أكيدة

وإذا أردنا تطبيق هذا املفهوم على بعض املمتلكات الثقافية واليت تعترب جزءا ال يتجزأ من 
الرتاث اإلنساين املشرتك للبشرية مثل حبرية شالالت قينسيا فإننا جند أا ال ميكن وضعها 
بذات طبيعتها حتت نظام احلماية اخلاصة لقرا من مطار ماركوبولو العسكري الواقع على 

  )500(.أراضي إيطاليا

وجتدر اإلشارة إىل أن احلراس املسلحني الذين وضعوا خصيصا حلماية وحراسة إحدى 
املمتلكات الثقافية ال يعترب وجودهم استعماال ألغراض عسكرية، وبطبيعة احلال ينطبق 

  )501(.ر على عناصر الشرطة الذين مهمتهم حفظ النظام وصيانة األمن العاماألم

                                                             

)
498

  .84 ، ص ، املرجع السابق سالمة صاحل الرفاهية ):

)
499

  .ية املمتلكات الثقافيةحلما 1954من اتفاقية الهاي لعام  3\8املادة  ):

)
500

، إعداد  ، دراسات يف القانون الدويل اإلنساين ، محاية املمتلكات الثقافية وفقا لقانون املعاهدات الدولية هايك سبيكر ):
، اللجنة الدولية للصليب  2000 ، ، الطبعة األوىل ، دار املستقبل العريب ، تقدمي مفيد شهاب من خنبة من املتخصصني واخلرباء

  .211 ، ص ، القاهرة األمحر

)
501

  .حلماية املمتلكات الثقافية  1954من اتفاقية الهاي لعام  4\8املادة ): 



،  )502(عديان كما يشري األستاذ هايك سبيكر ومما يؤخذ على هذين الشرطني أما تصد
فاألمر ال يقف عند حرمان املمتلكات الثقافية من فرصة وضعها حتت نظام احلماية اخلاصة 

منا يتعدى ذلك إىل أن كيفية وضع هدف حريب قد إذا كانت تستعمل ألغراض عسكرية، وإ
  . تكفي الستثنائه من جمال املمتلكات الثقافية اليت ميكن أن حتظى باحلماية اخلاصة

قيد املمتلك الثقايف الذي ترغب إحدى الدول األطراف : الشرط الثالث -3
 .يةاالتفاقية بوضعه حتت نظام احلماية اخلاصة يف السجل الدويل للممتلكات الثقاف

فحىت مع حتقق الشرطني السابقني فإن املمتلكات الثقافية ال تتمتع باحلماية اخلاصة طبقا 
، إال إذا مت قيده بالسجل الدويل للممتلكات 1954للمادة الثامنة من االتفاقية لعام 

الثقافية املوضوعة حتت نظام احلماية اخلاصة، والذي يشرف عليه مدير عام منظمة 
ن يسلم صورا من هذا السجل لكل من األمني العام هليئة األمم املتحدة اليونسكو وعليه أ

، وهذا السجل ينقسم إىل فصول، حيمل كل منهما اسم )503(واألطراف السامية املتعاقدة
الطرف السامي متعاقد، والفصل الواحد ينقسم إىل فقرات ثالث، األوىل خاصة باملخابئ، 

  .)504(ارية، والثالثة حتوي املمتلكات الثقافية الثابتةوالثانية تتضمن املراكز األبنية التذك

ويتم قيد املمتلك الثقايف يف السجل الدويل بطلب يقدم من طرف أحد األطراف السامية 
اليت يقع على إقليمها املمتلك الثقايف، إىل املدير العام ملنظمة اليونسكو موضحا فيه كافة 

ا استيفائها الشروط الواردة يف املادة الثامنة من البيانات املتعلقة مبكان هذا املمتلك ومبين
، مث يقوم مدير عام اليونسكو بإخطار الدول األطراف ذا 1954اتفاقية الهاي لعام 

، ولكن مما يؤخذ على هذا الشرط أنه ميكن عرقلته من قبل أي دولة من الدول )505(الطلب
أشهر من إرسال طلب القيد  األطراف بإخطار كتايب إىل مدير عام اليونسكو خالل أربعة

  :الذي يتضمن اعرتاضه على قيد هذا املمتلك مبينا أسباب اعرتاضها واليت تكون يف أمرين

 .إذا كان املمتلك غري ثقايف -

                                                             

)
502

  .209 ، ص ، املرجع السابق هايك سبيكر ):

)
503

  .1954من الالئحة التنفيذية التفاقية الهاي  3\12املادة  ):

)
504

  .86 ، ص ، املرجع السابق سالمة صاحل الرفاهية ):

)
505

  .1954نفيذية التفاقية الهاي لعام من الالئحة الت 1\13املادة ):



إذا مل تتوافر يف املمتلك الثقايف شروط احلماية اخلاصة املقررة مبوجب املادة  -
 )506(.1954الثامنة من اتفاقية الهاي لعام 

  قدان للحماية الخاصةحاالت ف/ ج

أشارت املادة الثامنة واحلادية عشر إىل احلاالت اليت يؤدي توافرها إىل فقدان املمتلكات الثقافية 
  .للحماية اخلاصة

  :وهذه احلاالت هي

استعمال املمتلكات الثقافية ألغراض عسكرية، كأن تستخدم يف تنقل القوات : الحالة األولى
  .أو استعماهلا كقاعدة إلقامة القوات العسكريةالعسكرية، أو خمازن لألسلحة 

أما يف حالة الشك فيما إذا كان املمتلك الثقايف يستخدم ألغراض عسكرية أم ال فإنه يفرتض أا 
  .ال تستخدم هلذا الغرض

ومما جيدر اإلشارة إليه إن ثبت استعمال املمتلك الثقايف كهدف عسكري فإن احلماية ال تزول 
، )507(لزم أن ينذر الطرف املخالف لوضع حد هلذه املخالفة يف أجل معقولبشكل تلقائي بل ي

  .ويكون زوال هذه احلماية مؤقت حبيث إذا زالت املخالفة عادت احلماية كما كانت

الضرورات العسكرية القهرية، وقد بينت الفقرة الثانية من املادة احلادية عشر من : الحالة الثانية
، إذ أشارت إىل مقتضات 1954تلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح لعام اتفاقية الهاي حلماية املم

  :الضرورة احلربية القهرية، وبينتها فيما يلي

أن يصدر قرار توافر حالة الضرورة من رئيس هيئة حربية تعادل يف األمهية أو تفوق  -
 .فرقة عسكرية

يف قبل تنفيذه مبدة  أن يتم إبالغ الطرف اآلخر قرار رفع احلصانة عن املمتلك الثقا -
 .كافية

رفع احلصانة استنادا ملقتضيات الضرورة العسكرية يكون مؤقتا، حيث ينقض بانقضاء  -
 .الظروف اليت دعت إليه

                                                             

)
506

  .1954من الالئحة التنفيذية التفاقية الهاي لعام  2و  1\14دة املا ):

)
507

  . 1954من اتفاقية الهاي لعام  1\11املادة  ):



ما ميكن استخالصه أن نظام احلماية اخلاصة إذا ما قورن بنظام احلماية العامة، أحكام احلماية 
احلماية اليت تتمتع ا كافة املمتلكات الثقافية  العامة تفرض مبوجب القانون، وهي احلد األدىن من

واملدنية، حيث ال جيوز توجيه أي عمل عسكري جتاه املمتلكات الثقافية إال إذا كان هناك ضرورة 
عسكرية قهرية تفرض ذلك، يف حني جند األمر خالف ذلك يف ظل احلماية اخلاصة فاملمتلك الثقايف 

  )508().كاملرور فقط(خدامه ألغراض عسكرية يفقد احلماية املقررة له مبجرد است

  الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح: ثانيا

 1954كان لعدم جناح نظام احلماية العامة واحلماية اخلاصة الذين أوردما اتفاقية الهاي لعام 

سواء الدويل أو غري الدويل يف يف حتقيق احلماية املنشودة للممتلكات الثقافية يف فرتة النزاع املسلح 
العقدين األخريين من القرن العشرين، أبلغ األثر يف توجيه اتمع الدويل حتت مظلة منظمة اليونسكو 
للعمل على إجياد نظام دويل جديد يسعى إىل حتقيق احلماية املنشودة للممتلكات الثقافية، وقد 

ثاين يف اجللسة اخلتامية ألعمال املؤمتر الدبلوماسي جنحت جهود اتمع الدويل يف تبين الربوتوكول ال
، متضمنا أحكاما جديدة للحماية عرف باسم نظام 1999مارس  26املنعقد يف مدينة الهاي يف 

  )509(.احلماية املعززة، بغية توفري احلماية الدولية املرغوبة للممتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح

   شروط الحماية المعززة/ أ

توافر عدد من الشروط  1954امللحق باتفاقية الهاي لعام  1999ط الربوتوكول الثاين لعام يشرت 
من أجل وضع أي ممتلك ثقايف حتت نظام احلماية املعززة وقد حددت املادة العاشرة من الربوتوكول 

  :اإلضايف الثاين الشروط الالزمة إلخضاع املمتلكات الثقافية املتمثلة فيما يلي

 .ملمتلكات الثقافية على جانب كبري من األمهية بالنسبة للبشريةأن تكون ا - 1

أن تكون هذه املمتلكات حممية بتدابري قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطين، تعرتف هلا  - 2
 .بقيمتها الثقافية والتارخيية االستثنائية وتكفل هلا أعلى مستوى من احلماية

 .عة لوقاية مواقع عسكريةأن ال تستخدم ألغراض عسكرية، أو كذري - 3

 .أن يصدر الطرف الذي يتوىل أمر مراقبتها إعالنا يؤكد أا تستخدم على هذا النحو - 4

                                                             

)
508

  .91 ، ص ، املرجع السابق سالمة صاحل الرهايفة ):

)
509

  .14 صاملرجع السابق ، ،  فرتة النزاع املسلح، احلماية املعززة للممتلكات الثقافية يف  حممد سامح عمرو ):



  .وهذه الشروط الواردة يف الربوتوكول اإلضايف الثاين لتمتع املمتلكات الثقافية باحلماية املعززة

   أحكام الحماية/ ب

صدور قرار بإدراجها على القائمة بواسطة جلنة محاية  تتمتع املمتلكات الثقافية باحلماية املعززة فور
املمتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح، وعليه تلتزم الدول األطراف حال دخوهلا يف نزاع مسلح ما 
باالمتناع عن استهداف املمتلكات الثقافية املشمولة حبماية معززة سواء باهلجوم عليها أو استخدامها 

اطق جماورة هلا مباشرة يف دعم العمل العسكري، وتغلب أحكام احلماية املعززة على أو االستعانة مبن
أحكام احلماية اخلاصة يف حالة متتع ممتلك ثقايف معني حبماية خاصة طبقا ألحكام اتفاقية الهاي 

   .ي إىل إلغاء نظام احلماية اخلاصة، والشك أن تطبيق هذا احلكم سوف يؤد1954لعام 

مقررا ألول مرة أحكام املسؤولية اجلنائية الفردية،  1999وكول اإلضايف الثاين لعام وقد جاء الربوت
األمر الذي اعتربه البعض تطورا كبريا لقواعد املسؤولية عن انتهاكات أحكام احلماية املقررة 
 للممتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح، وواحد من اإلجنازات اليت حققها الربوتوكول اإلضايف

، فقد حدد األعمال اليت تعد انتهاكا خطريا التفاقية )510(الثاين يف جمال القانون الدويل اإلنساين
وبروتوكوهلا الثاين، حيث اعترب أن ارتكاب شخص ما عن عمد ألي فعل من  1954الهاي لعام 

لكات ثقافية األفعال الواردة يف الربوتوكول الثاين يشكل جرمية، وتتمثل هذه األفعال يف استهداف ممت
مشمولة حبماية معززة، باهلجوم، أو استخدامها أو جوارها املباشر يف دعم العمل العسكري، أو إحلاق 

  )511(.دمار واسع النطاق ا أو االستيالء عليها أو ارتكاب سرقة أو ب أو اختالس أو ختريب هلا

داد االنتهاكات اليت ميكن أن وانطالقا مما سبق ميكن مالحظة أا املرة األوىل اليت يتم فيها تع
توجه للممتلكات الثقافية يف فرتة النزاعات املسلحة، وإن االنتهاكات الثالثة األوىل إال تكرار 

وبروتوكوهلا اإلضايف األول لعام  1949لالنتهاكات اجلسيمة املشار إليها باتفاقيات جنيف لعام 
1977.  

عداد االنتهاكات ال يضمن يف حد ذاته معاقبة إىل جانب آخر أن واضعي الربوتوكول الثاين أن ت
أي شخص يقرتف أية جرمية من اجلرائم املشار إليها، نص الربوتوكول الثاين على ضرورة أن تتبىن كل 

                                                             

)
510

  .14 ، ص ، املرجع السابق ، احلماية املعززة للممتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح حممد سامح عمرو ):

)
511

  . 1954لثاين التفاقية الهاي لعام من الربوتوكول اإلضايف ا 15املادة  ):



دولة طرف فيه التدابري الالزمة العتبار اجلرائم املشار إليها سلفا جرائم مبوجب القوانني الداخلية، 
يها، وتلتزم الدول األطراف، وهي بصدد ذلك، مببادئ القانون وفرض عقوبات مناسبة على مرتكب

العامة، ومبادئ القانون الدويل، مبا يف ذلك القواعد القاضية مبدّ نطاق املسؤولية اجلنائية الفردية إىل 
  .)512(أشخاص غري أولئك الذين ارتكبوا الفعل اجلنائي بشكل مباشر

ل بتبين التدابري التشريعية أو اإلدارية أو التأديبية باإلضافة إىل ما تقدم فقد مسح نفس الربوتوكو 
لقمع األفعال اليت ترتكب عمدا الستخدام املمتلكات الثقافية على حنو ينطوي على انتهاك التفاقية 

أو بروتوكوهلا الثاين، كتصدير أو النقل املادي غري املشروع أو نقل امللكية غري  1954الهاي لعام 
قافية الواقعة على األراضي احملتلة، وأكد على عدم استبعاد أحكام املسؤولية املشروع للممتلكات الث

اجلنائية الفردية الواردة ذا الربوتوكول الثاين لقواعد املسؤولية اجلنائية الفردية املقررة مبوجب القوانني 
حكم يتعلق الوطنية أو أحكام القانون الدويل القابلة للتطبيق، كما تضمن ما يفيد عدم تأثري أي 

باملسؤولية الفردية على النحو الوارد فيه على القواعد اخلاصة مبسؤولية الدول طبقا ألحكام القانون 
  )513(.الدويل مبا يف ذلك واجب تقدمي التعويضات

  فقدان الحماية المعززة/ ج

 أسباب فقدان املمتلكات الثقافية 1954حدد الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقية الهاي لعام 

للحماية املعززة ومن بينها إذا ما كانت حبكم استخدامها هدفا عسكريا وإن كان حدد الشروط الالزم 
  .توافرها لتوجيه األعمال العدائية ضد هذه املمتلكات

وعليه ال جيوز أن تكون هذه املمتلكات هدفا للهجوم العسكري إال إذا كان اهلجوم هو الوسيلة 
امها، كما جيب يف هذه احلالة اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة يف الوحيدة املمكنة إلاء استخد

قافية أو اختيار وسائل اهلجوم وأساليبه، دف إاء ذلك االستخدام وجتنب اإلضرار باملمتلكات الث
   .حصره يف أضيق نطاق ممكن

                                                             

)
512

  .224 ، ص ، املرجع السابق ية وفقا لقانون املعاهدات الدولية، محاية األعيان الثقاف هايك سبيكر ):

)
513

  .249 ، ص ، أحكام محاية املمتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح واالحتالل، املرجع السابق حممد سامح عمرو ):



، ويصدر كما أن أي أمر باهلجوم عليها ينبغي أن يصدر على أعلى املستويات التنفيذية للقيادة
إنذار مسبق فعلي إىل قوات ااة يتضمن طلب إاء استخدام املمتلك الثقايف كهدف عسكري، 

   .)514(وأخريا جيب أن تتاح لقوات ااة فرتة معقولة من الوقت متكنها من تصحيح األوضاع

كري، وليس ويتضح مما تقدم أن فقدان احلماية املعززة يرتبط باستخدام املمتلك الثقايف هلدف عس
إذا ما حول املمتلك حبكم وظيفته إىل هدف عسكري، كما هو احلال بالنسبة لفقدان احلماية العامة، 
وعلى الرغم من تشابه االلتزامات امللقاة على عاتق القوات اهلجومية لتوجيه األعمال العدائية ضد 

ززة، إال أن الوضع خيتلف بالنسبة املمتلكات الثقافية يف حالة فقداا احلماية العامة أو احلماية املع
للقوات اليت تقع املمتلكات الثقافية حتت مراقبتها أو اختصاصها، ففي حالة مشول املمتلك الثقايف 

حتويل املمتلك الثقايف إىل هدف  –إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك  –باحلماية العامة جيوز هلذه القوات 
ا ال جيوز هلا ذلك إذا ما كان املمتلك مشموال عسكري إذا ما استخدمت ألغراض عسكرية، بينم

باحلماية املعززة، وهو ما يرتتب عليه يف حالة استخدام هذا املمتلك املشمول باحلماية املعززة كأهداف 
عسكرية يعد انتهاكا جسيما ألحكام الربوتوكول الثاين ويعد جرمية حرب ويرتب املسؤولية اجلنائية 

  .الفردية

  اء النزاعات المسلحةاية البيئة أثنحم: المطلب الثالث

ليس من البالغة يف شيء القول بأن محاية البيئة وإقرار القواعد الوطنية والدولية الالزمة لتوفري هذه 
احلماية، بات من املوضوعات اليت استحوذت على اهتمام الكثري من الدوائر الدولية، سواء كان ذلك 

نظمات ذات الصلة، ويرجع ذلك إىل الطبيعة اليت تتمتع ا يف إطار األمم املتحدة أو غريها من امل
البيئة كوا تؤثر وتتأثر باإلنسان الذي يعيش فيها، غري أن الواقع يقدم لنا مشهدا يف غاية املأسوية 
بسبب النزاعات املسلحة اليت تضر بالبيئات على اختالفها البحرية واجلوية، وحمتويات البيئة على 

تلك النتيجة السلبية للحروب على البيئة، والعتبارات تتعلق بضرورة محاية البيئة   سطح األرض، ولعل
كان من مثارها أن بدأت النظم القانونية الدولية والوطنية يف وضع موضوعات البيئة ومحايتها ضمن 

  .أولويات اهتماماا

                                                             

)
514

  .15 ، ص السابق ، املرجع ، احلماية املعززة للممتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح حممد سامح عمرو ):



نزاع املسلح، من ومن بينها القانون الدويل اإلنساين الذي يهدف إىل ختفيف وتقليل ويالت ال
خالل تقييد حرية األطراف النزاع يف كيفية إدارة النزاع ويف اختيار وسائل القتال ومنع أي أضرار 
جسيمة بالبيئة الطبيعية وخاصة ما شهده العامل يف أعقاب احلرب العاملية الثانية من ثورة تكنولوجية 

ألمر الذي أدى إىل ترك اجلهود واسعة، وبشكل خاص يف حقل صناعة األسلحة وأدوات التدمري، ا
الدولية للسيطرة على اآلثار التدمريية هلذه األسلحة اليت طالت آثارها على اإلنسان والبيئة على حد 
السواء، وقد اختذت تلك اجلهود طابع التوصل إىل اتفاقيات دولية لوضع حد لتطوير بعض األسلحة 

  .اأو االتفاق يف حاالت معينة على حظر استخدام بعضه

وعليه سنعاجل من خالل هذا املطلب مفهوم البيئة وأمهيتها من خالل الفرع األول أما الفرعني 
  .الثاين والثالث سنخصصه لألحكام املقررة حلماية البيئة يف القانون الدويل اإلنساين

  مفهوم البيئة وأهميتها:  رع األولالف

ا يف النصف الثاين من القرن العشرين، تعترب كلمة البيئة من الكلمات الدارجة اليت راجت حديث
وهو األمر الذي أدى إىل صعوبة وضع حتديد دقيق ملفهومها، ولذلك فإن مدلوهلا خيتلف حبسب 

، وعليه سنتناول من )515(وجهة كل مشرع، ورؤية كل باحث يف كل فرع من فروع العلوم املختلفة
  :لفرع إىل عنصرين مهاخالل هذا تعريف البيئة مث حتديد أمهيتها ولذ سنقسم هذا ا

   التعريف بالبيئة:  أوال

لقد شاع استخدام لفظ البيئة، حيث أصبحت مرتبطة جبميع جماالت احلياة، وبالرغم من ذلك 
فإن تعريف البيئة الدقيق لكلمة البيئة ما يزال غامضا للكثري، بل وال سيما أنه ليس هناك تعريف 

516(.ا املتعددةواحد حمدد يبني مفهوم البيئة وحيدد جماال(  

  .ولذا جيب أن نقف على حتديد تعريف كلمة البيئة لغة واصطالحا

 البيئة لغة  ) أ

                                                             

)
515

  .2 ، ص ، القاهرة 2001،  ، دون طبعة ، دار النهضة العربية ، حق اإلنسان يف البيئة سعيد جويلي ):

)
516

، الطبعة األوىل،  ، املركز القومي لإلصدارات القانونية ، محاية البيئة يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين هشام بشري ):
  .7 ، ص 2011



: ، وهي يف اللغة تأيت بعدة معان، نذكر منها ما يلي)517("بوأ"البيئة يف اللغة مشقة من الفعل 

  .فيه املنزل أو املوضع، يقال تبوأت منزلة أي نزلته وبوأ له منزال وبوأه منزال، هيأه ومكان له

باء إىل الشيء يبوء : ويف سياق التعريف بالبيئة لغة، فقد جاء يف لسان العرب البن منظور
د، ومنه قوهلم بوأ الرمح حنوه أي سدد حنوه وقابله به   .بواءا، أي رجع، وبوأ أي سدّ

  .وتبوأ أي نزل وأقام، فنقول تبوأ فالن بيتا أي اختذ منزال

باءة مبعىن املنزل ويقال أنه حلسن البيئة أي هيئة استقصاء البيئة وامل: وعن االسم من بوأ فهو
  :وقد ذكر ابن منظور لكلمة تبوأ معنيني قريبني من بعضهما .مكان النزول وموضعه

فهو إصالح املكان ويئته للمبيت فيه، فقد متيل تبوأة أي أصلحه وهيأه : أما املعىن األول
  .وجعله مالئما ملبيته مث اختذه حماال له

ه ونزل فيه وأقام به وبعدتنا : فهو النزول واإلقامة، كأن نقول: ا املعىن الثاينأم تبوأ املكان أي حّل
على النحو السابق، نؤيد أن التعريف األول الذي يعين املنزل أو املوضع  )518(ولنا لتعريف البيئة لغة

يئة مبعناها اللغوي هو التعريف األقرب للبيئة باملعىن االصطالحي الذي نقصد يف الدراسة، فالب
ّ الرتباط البيئة مبعىن  الواسع تعين املوضع الذي يرجع إليه اإلنسان فيتخذ فيه منزله ومعيشته، ولعل
املنزل أو الدار داللته الواضحة، حيث تعين يف أحد جوانبها تعلق قلب املخلوق بالدار وسكنه 

لفرد كما ينال بيته ومنزله اهتمامه إليها، ومن مث جيب أن تنال البيئة مبفهومها الشامل اهتمام ا
  .)519(وحرصه

ويؤكد الباحثون أن املعىن اللغوي لكلمة البيئة يكاد يكون واحدا يف خمتلف اللغات، فهو 
ينصرف إىل الوسط الذي يعيش فيه الكائن احلي بوجه عام، كما ينصرف على الظروف اليت حتيط 

ماعية أو بيولوجية واليت تؤثر على حياة بذلك الوسط أيا كانت طبيعتها، ظروف طبيعية أو اجت
  )520(.ذلك الكائن ومنوه وتكاثره

                                                             

)
517

  .9-8، ص  جع السابقنفس املر  ):

)
518

  .531 ، ص 1999 ، ، القاهرة ، دار احلياة للرتاث العريب ، اجلزء األول لسن العرب ):

)
519

  .532 ، ص املرجع السابق،  لسن العرب):

)
520

  .9 ، ص ، املرجع السابق هشام بشري ):



  تعريف البيئة اصطالحا   ) ب

مما الشك فيه أن قضية التلوث البيئي باتت من القضايا املهمة اليت تشغل فكر العلماء والفقهاء 
و الدويل وحدة بغية وضع حد هلذا التلوث كلما كان ذلك ممكنا، وال حيتكر الفكر القانوين الداخلي أ

قضية تلوث البيئة، بل إن املسألة مشرتكة وعاملية، كل يدىل بدلوه فيها حسب تكوينه العلمي ونظرته 
  .املتخصصة

وملا كانت البيئة تعين احمليط أو الوسط احليوي للكائنات، فكان من املنطقي أن يظهر اهتمام أكرب 
ية واحليوية أوال، مث يف جمال العلوم اإلنسانية بتحديد املعىن االصطالحي هلا يف جمال العلوم الطبيع

  )521(.واالجتماعية يف وقت الحق

يف واقع األمر وتأسيسا على ما تقدم، هناك العديد من التعريفات اليت وردت يف املصطلحات 
األجنبية خباصة اإلجنليزية، واليت حتدد مفهوم البيئة استنادا لالستخدام الفعلي لكل مصطلح من 

يشار إليه على أنه البيئة أو احمليط الذي  Environmentالبيئية املختلفة، فمصطلح املصطلحات 
حييط بالكائن احلي، كما أنه جمموعة العوامل اليت تؤثر على منو وتطور الكائن احلي، كما أن املصطلح 

Habitat  يطلق على االستيطان أو املكان الطبيعي للكائن احلي، وعموما فإن تلك املصطلحات
على بيئة  Microbial ecologyتلف استنادا لالستخدام، فعلى سبيل املثال، يطلق مصطلح خت

على فرع من فروع علم احلياة والذي يعرب عن العالقة  Ecologyالكائنات احلية الدقيقة، واملصطلح 
  .بني الكائنات احلية وبيئاا

ارس فيه البشر خمتلف أنشطة ذلك احليز الذي مي «: تُعرف البيئة يف االصطالح العلمي بأا
حيام، وتشمل ضمن هذا اإلطار كافة الكائنات احلية من حيوان، ونبات، واليت يتعايش معها 

  .)522(»اإلنسان

ّف علم البيئة احلديث األيكولوجيا البيئية بأا الوسط أو اال املكاين الذي يعيش فيه «: ويعر
 ولقد أوجز إعالن مؤمتر البيئة البشرية  .»ا ويؤثر فيهااإلنسان مبا يضم من ظاهرات طبيعية وبشرية

قد يف    .مفهوم البيئة بأا كل شيء حييط باإلنسان 1972عام " استوكهومل"الذي عُ
                                                             

)
521

، ، القاهرة  ، الطبعة األوىل النهضة العربية ، دار ، قانون محاية البيئة مقارنا بالقوانني الوضعية أمحد عبد الكرمي سالمة ):
  .25 ، ص 1996

)
522

  .10 ، ص هشام بشري، املرجع السابق ):



املخزون الديناميكي للمصادر الطبيعية واالجتماعية املتوفرة يف وقت «ويرى البعض أن البيئة هي 
  .)523(»ما من أجل تلبية احتياجات اإلنسان

 ُ الوسط احمليط باإلنسان والذي يشمل كافة « :عرف فريق آخر من العلماء البيئة على أاوي
اجلوانب املادية وغري املادية، البشرية منها وغري البشرية، فالبيئة تعين كل ما هو خارج عن كيان 

واألرض اإلنسان، وكل ما حييط به من موجودات، فاهلواء الذي يتنفسه اإلنسان واملاء الذي يشربه، 
اليت يسكن عليها ويزرعها، وما حييط به من كائنات حية أو من مجاد هي عناصر البيئة اليت يعيش 

  .)524(»فيها، واليت تُعترب اإلطار الذي ميارس فيه حياته ونشاطاته املختلفة

ّف برنامج األمم املتحدة للبيئة هذه األخرية بأا تعين  ماعية جمموعة املوارد الطبيعية واالجت«وقد عر
  .)525(»املتاحة يف وقت معني من أجل إشباع احلاجات اإلنسانية

العناصر الطبيعية من أرض وماء : وهكذا أصبحت بيئة اإلنسان تضم عنصرين أساسيني أوهلما
العناصر املضافة اليت نتجت عن نشاط اإلنسان : ، وثانيهما وهواء وحيوان ونبات يف أشكاهلا الطبيعية

  )526(.لعناصريف تعامالته مع تلك ا

ويف املؤمترات الدولية اليت عنت بشؤون البيئة ورد يف البعض منها تعريف لكلمة البيئة بأا عبارة 
عن جمموع العوامل الطبيعية والعوامل اليت أوجدا أنشطة اإلنسان، واليت تؤثر يف ترابط وثيق على 

  .اتمعالتوازن البيئي، وحتدد الظروف اليت يعيش فيها اإلنسان، ويتطور 

جدير بالذكر أن هذا التعريف قد ورد يف اقرتاح وفد روماين بشأن مشروع امليثاق العاملي للطبيعة، 
  .1979بيعة واملوارد الطبيعية عام وهو مشروع أعده االحتاد الدويل لصيانة الط

ً على اقرتاح من موبوتو رئيس مجهورية زائري أثناء دور انعقاد اجلمعية العمومية لال حتاد بـ بناء
، ومت عرضه على اجلمعية العامة لألمم املتحدة وأقرته يف عام 1975يف سبتمرب عام " كينشاسا"

1982.  

                                                             

)
523

شكالت البيئية الرئيسية يف اتمع املعاصر راجع مطبوعات منظمة األمم املتحدة ): ُ من وثائق املؤمتر  8، الوثيقة رقم  ، امل
قد يف   .4 ، ص 1977أكتوبر  ، اباالحتاد السوفيييت سابق" تبليسي" مدينة الدويل احلكومي للرتبية البيئية الذي عُ

)
524

  .17 ، ص1993 ، ، القاهرة ، الطبعة األوىل ، الدار املصرية اللبنانية ، اإلنسان وتلوث البيئة حممد السيد أرناؤوط ):
525

 - M.K Tolba, Developper sans détruire, pour un environnement vecu, Ed.Française, 1984, P :37.  

)
526

  .4، ص ، املرجع السابق مطبوعات منظمة األمم املتحدة: انظر): 



ل منه على مقومات حياته «وميكننا القول بأن البيئة هي  اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصّ
فالبيئة ذا املعىن تشمل من غذاء وكساء ودواء ومأوى، وميارس فيه عالقاته مع أقرانه من بين البشر، 

املوارد اليت يتجه اإلنسان إليها ليستمد منها مقومات حياته، كما تشمل أيضا العالقات اإلنسانية اليت 
  )527(.»تنظمها املؤسسات االجتماعية والعادات والتقاليد واألخالق والقيم واألديان

باختالف اال الذي تُستخدم فيه ومن التعريفات السابقة جند أن البيئة هلا معانٍ متعددة ختتلف 
هذه الكلمة، األمر الذي دفع جانبا من الفقه إىل القول بأن كلمة البيئة أحدثت ضجة، غري أنه 

  .ينبغي العمل على محايتها من التضخم وحتديد أبعادها

ت ومن جممل هذه التعريفات للبيئة، ميكننا مالحظة الشكل الديناميكي أو الصورة احلركية اليت بد
واضحة يف العناصر املكونة للبيئة، فالرياح تتحرك، والنباتات واحليوانات تنمو، ومياه األار والبحار 
تتحرك واألمطار تتساقط، والرمال تتحرك واحلرارة ترتفع وتنخفض، كما أن حركة اإلنسان وتفاعله 

شباع حلاجاته، كل وصراعه من أجل البقاء وتشييده للمنشآت ونشاطه الدؤوب من أجل مزيد من اإل
  )528(.ذلك انعكاس للبيئة الديناميكية

وتشمل البيئة نوعني من املوارد الطبيعية واالجتماعية، وتنقسم املوارد الطبيعية من حيث التجدد أو 
  :التدفق إىل نوعني مها

 .املوارد املتجددة مثل املياه واهلواء واحليوانات والنباتات والطاقة الشمسية والبشر •

 .ري املتجددة فتشمل املعادن ومصادر الوقود يف احلفري واألراضي الزراعيةاملوارد غ •

إن حركة العنصر البشري واملتمثلة يف استغالله للموارد البشرية املتاحة يف البيئة، إمنا تتم دف 
حتقيق اإلشباع للحاجات اإلنسانية املتطورة والالائية، ولقد تطور هذا االستغالل مع االكتشافات 

  .علمية، وأسفر عن تغيري جوهري يف طبيعة املوارد الطبيعية، وإضافة موارد جديدة صناعية إليهاال

                                                             

)
527

  .12 ، ص ، املرجع السابق هشام بشري ):

)
528

  .19 ، ص1993،  ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، االقتصاد والبيئة عبد اهللا الصعيدي ):



مع تطور األنشطة االقتصادية وازدياد املعرفة والتقدم التكنولوجي، ومع ما صاحب ذلك من زيادة 
ث مستمرة يف عدد السكان، ازداد الضغط على املوارد البيئية املتاحة، وترتب على ذلك حدو 

  )529(.مشكالت بيئية متعددة

  أهمية البيئة: نيا ثا

لق وعليها  ترجع أمهية البيئة لإلنسان بصفة عامة إىل كوا أصل نشأته، وبداية مادته، فمنها خُ
قضى أجله املقدر له،  ُ قرب ويوارى جثمانه بعد أن ي ُ وفيها حييا وميارس دوره املنوط به، ويف باطنها ي

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نُخرجكم تارة   ﴿ سورة فيقول اهللا سبحانه وتعاىل يف

  :، وميكننا توضيح أمهية البيئة لإلنسان، وذلك على النحو التايل)530(﴾أخرى

 األهمية العلمية والثقافية )1

ترتبط مواهب العمل العلمية والثقافية اليت يتحلى ا بنو البشر ارتباطا وثيقا بالبيئة اليت حييون 
أثري غرائزهم وأمزجتهم اعتداال أو اختالال، ذلك ألن اختالف املناخ البيئي يؤثر تأثريا  فيها، تبعا لت

كبريا على املقومات الوجدانية للبشر، فاإلنسان ابن بيئته الطبيعية والثقافية واالجتماعية، وكما يتأثر 
  .هذه البيئةا يؤثر فيها، كما أن حركته فيها تعتمد على نوع العالقة اليت تربط بينه وبني 

 األهمية االقتصادية والعمرانية )2

نالحظ أن العوامل االقتصادية والعمرانية تؤثر يف حياة الناس بشدة، إذ املدنية حتمل يف ثناياها 
الرخاء االقتصادي واملعيشة الرافهة، كما حتمل البداوة يف طياا احلرمان والشقاوة، وكذلك فإن 

دد أمناط استغالهلا العوامل االقتصادية هي أيضا من نتا ئج البيئة الطبيعية، فطبيعة البيئة هي اليت حتُ
اقتصاديا، فلكل من البيئة الزراعية والصناعية والتجارية مقومات خاصة البد من توافرها يف أي 

  .منها، وعلى أساسها تتحدد طبيعة االستغالل االقتصادي هلا

 األهمية الصحية )3

                                                             

)
529

  .13 ، ص ، املرجع السابق هشام بشري ):

)
530

  .55اآلية  ، سورة طه ):



ك بصماته الواضحة على صحته، فلكل بيئة أمراضها اخلاصة ميتد تأثري البيئة على اإلنسان ليرت 
عرف باألمراض املتوطِّنة ُ   )531(.اليت تصيب سكاا ومن خيالطوم، وهو ما ي

  األحكام العرفية لحماية البيئة: الفرع الثاني

إن األخطار اليت حلقت بالبيئة يف القرن املاضي بسبب الثورة الصناعية والعدوان على البيئة خالل 
فرتة السلم أدت إىل ظهور ما يسمى بالقانون الدويل للبيئة وهو فرع من فروع القانون الدويل العام، 
يسعى حلماية البيئة الطبيعة من خالل وضع القواعد العامة حلمايتها واحملافظة عليها والتعاون الدويل 

   .))532ايف مواجهة الكوارث البيئية اليت تلحق ا وحتديد املسؤولية الدولية بشأ

لكن األحكام اخلاصة حبماية البيئة خالل النزاعات املسلحة مل تظهر فعليا إال يف مطلع السبعينات 
من القرن املنصرم وخصوصا يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن استخدام تقنيات البيئة أداة حربية لعام 

، وعليه 1941ف لعام امللحق باتفاقيات جني 1977ويف الربوتوكول اإلضايف األول لعام  1967
قبل التعرض إىل األحكام االتفاقية حلماية البيئة أثناء النزاعات املسلحة من خالل الفرع الثالث، 
نتناول األحكام العرفية حلماية البيئة أثناء النزاعات املسلحة، اليت تعد من القواعد التقليدية يف قانون 

بشكل غري مباشر وكانت دف إىل محاية اإلنسان النزاعات املسلحة واليت دف إىل محاية البيئة 
  :بشكل مباشر، ومن أهم هذه القواعد

   )533(مبدأ التمييز: أوال

إن مبدأ التمييز من املبادئ األساسية يف القانون الدويل اليت تسعى بطرق غري مباشر حلماية البيئة 
سكرية واألهداف املدنية وبني خالل النزاعات، ويعين مبدأ التمييز ضرورة التمييز بني األهداف الع

املقاتلني واملدنيني، وهذا االلتزام الدويل العريف يهدف إىل حتديد األهداف املشروعة اليت جيوز مهامجتها 
  .واألهداف اليت ال جيوز مهامجتها

اعرتف ضمنيا باملبدأ حني نص يف التمهيد على أن  1868إن إعالن سان برتسبورغ سنة 
 جيب على الدول العمل على حتقيقها خالل احلرب هي إضعاف القوة األهداف املشروعة اليت

                                                             

)
531

  .17 ، املرجع السابق، ص هشام بشري ):

)
532

، جملة دورية قانونية تصدر عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية،  ، جملة معهد القضاء رشيد أمحد الغنري ):
  .70 ، ص 2008،  15، العدد  السنة السابعة

)
533

  .82 ، املرجع السابق، ص هشام بشري ):



املبدأ ذاته، وأشارت  1874العسكرية للعدو فقط، وأكد الربوتوكول النهائي ملؤمتر بروكسل لسنة 
، فقد نصت بعض املواد على ضرورة احرتام )534(إىل املبدأ بشكل ضمين 1907اتفاقية الهاي لسنة 

ممتلكام، وإذا كانت هذه احملاوالت جاءت لتقنني املبدأ، قد انطلقت فعليا األشخاص غري املقاتلني و 
يف الفرتة السابقة على قيام احلرب العاملية األوىل يف القرن املاضي، نتيجة ظهور الطائرات واستعماهلا 

  .يف النزاعات املسلحة جعل عملية التمييز تزداد غموضا، ومن مث ظهرت احلاجة لتقنني املبدأ

وذا  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  48لك كان من السهل تبين املبدأ يف املادة ولذ
النص يكون مبدأ التمييز قد حصل على دعم اتفاقي باإلضافة إىل قوته العرفية، وقد وصفته حمكمة 

قواعد يف قضية مشروعية التجارة النووية بأنه أصبح اآلن يشكل جزءا من  1996العدل الدولية سنة 
   :)535(القانون الدويل العريف للنزاعات املسلحة، ويستخلص من هذا املبدأ عدة تطبيقات منها

حيظر العدوان على األماكن اردة من وسائل الدفاع، وقد استقر العرف الدويل على اإلعالن  -
اكن عن التجمعات اخلالية من أي طابع عسكري باعتبارها مدنا مفتوحة أي منزوعة السالح واألم

 .غري احملمية

 .ال يوجه أي عمل عدائي إىل املباين املخصصة للعلوم واألعمال اخلريية -

 .حظر العقوبات اجلماعية ومجيع تدابري اإلرهاب -

حظر اهلجمات العشوائية، حيث جيب أن تتخذ مجيع االحتياطات الالزمة عند مهامجة  -
 .قليل اخلسائر واألضرار املدنيةاألهداف العسكرية أو يف اختبار مكان هذه األهداف من أجل ت

 .ال جيوز إحداث أضرار بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد للبيئة الطبيعية -

إال أن ظهور احلرب احلديثة الشاملة اليت توجه إىل كل أراضي اخلصم، وتصيب بآثارها الضارة كافة 
يتعلق بأعمال مبدأ التمييز على منشآته املدنية والعسكرية قد أوجد العديد من الصعوبات الفنية فيما 

أرض الواقع، مما يؤثر سلبا يف البيئة الطبيعية، فقد شددت اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت امللحقات 
  .ا على ضرورة تدعيم وتعزيز مبدأ التمييز من خالل توسيع نطاق احلماية املقررة لألعيان املدنية

                                                             

)
534

  .83 ، ص املرجع السابق،  هشام بشري ):

)
535

، دار النهضة العربية،  ، يف القانون الدويل ويف الشريعة اإلسالمية ، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين أمحد أبو الوفا ):
  .117 ، ص ، القاهرة 2006،  الطبعة األوىل



ر إىل محاية البيئة الطبيعية ولكن ليس لذاا وإمنا ومن مث فإن مبدأ التمييز يهدف بشكل غري مباش
  )536(.لكوا هدفا مدنيا ال جيوز استهدافه

  مبدأ التناسبية: ثانيا

يعد مبدأ التناسبية من املبادئ القانونية العرفية الراسخة وهو يهدف إىل محاية املدنيني واألعيان 
، إال أنه حيقق للبيئة محاية بشكل غري مباشر املدنية خالل النزاعات املسلحة، وهو ما تعرضنا له آنفا

  .)537(مثل مبدأ التمييز

فمبدأ حيظر اهلجمات العشوائية اليت من شأا إحداث أضرار زائدة يف حق املدنيني واألعيان 
املدنية، وعلى أية حال فالتناسب هو حتقيق التوازن بني املزايا العسكرية امللموسة واملباشرة النامجة عن 

مليات العسكرية وبني اآلثار الضارة احملتمل حصوهلا يف صفوف املدنيني واألعيان املدنية من جناح الع
جراء هذه العمليات، ويتميز مبدأ التناسب باملرونة وعدم اجلمود، إذ أنه يقوم على األخذ بعني 

ري، مبعىن أن االعتبار كافة االعتبارات والظروف الشخصية واملادية املتوفرة حلظة اختاذ القرار العسك
متخذ القرار باهلجوم يعترب متجاوزا أو غري متجاوز لقاعدة التناسب يف ظل الظروف الشخصية 
واملادية احمليطة به حلظة اختاذ القرار، فاحلكم على املهاجم الذي ترتب على مهامجته ملصادر النريان 

أمهية امليزة  إحداث خسائر عرضية يف صفوف املدنيني ومدى خطورة الوضع العسكري ومدى
   .)538(العسكرية احملققة قياسا باألضرار اليت حلقت باملدنيني

وعليه فإن أي عمل . ومن هنا ميكن أن يستخلص هل عمله جتاوز قاعدة التناسب أم مل يتجاوزها
عسكري من شأنه أن يلحق بالبيئة ضررا وخسائر تتجاوزه امليزة العسكرية املطلوبة، فإنه يعد عمال 

مشروع، جدير بالذكر أن أية أضرار تلحق بالبيئة الطبيعية من جراء العمليات القتالية عسكريا غري 
هي أضرار تتجاوز يف كل احلاالت امليزة العسكرية املطلوبة، وذلك ألن األضرار البيئية اليت تنجم عن 

ر صحية استخدام بعض األسلحة واألساليب القتالية، كتلوث اهلواء واملاء وما يرتتب عليها من آثا
دد كل أشكال احلياة على سطح األرض أو تدمري التوازن البيئي للكائنات احلية هي أضرار مفرطة 

  .يف طبيعتها، ومتعدية للحدود اجلغرافية

                                                             

)
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  .118، ص ون الدويل والشريعة ، املرجع السابق، النظرية العامة للقانون الدويل اإلنساين يف القان افالو  أمحد أبو ):

)
537

  .77 ، ص ، املرجع السابق رشيد حممد العنزي ):

)
538

  .91، ص ، املرجع السابق هشام بشري ):



من الربوتوكول  ب/5\51الدويل املعاصر إال يف املادة إال أن املبدأ مل يدخل جمال التقنني 
حيث نستطيع القول أن تبين  1949يات جنيف لعام امللحق باتفاق 1977اإلضايف األول لعام 

يعترب أول حماولة حقيقية لتفنيه ووضعه بنص صريح يف اتفاقية دولية، لكن  ∗الربوتوكول ملبدأ التناسبية
املالحظ أن الربوتوكول مل يستخدم مصطلح التناسبية وإمنا استعمل مصطلحا شبيها به يفيد معناه 

  ".ظر أن يسفر عنه ذلك اهلجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرةاإلفراط يف جتاوز ما ينت"وهو 

أما حمكمة العدل الدولية فقد تبنت املبدأ يف أكثر من حكم هلا، ففي قضية تلغيم موانئ نيكاراغوا 
اعرتفت احملكمة مببدأ التناسبية باعتباره مبدأ راسخا من مبادئ القانون الدويل العريف، ويف قضية 

األسلحة النووية ذهبت حمكمة العدل الدولية إىل أن استعمال األسلحة النووية يف  مشروعية استعمال
  )539(.املنازعات املسلحة من شأنه أن خيرق قاعدة التناسبية

  البيئة ليست هدفا عسكريا: لثاثا

إن األهداف العسكرية هي تلك األهداف اليت جيوز استهدافها خالل النزاعات املسلحة دون أن 
لك مسؤولية على الدولة أو على املهامجني يف حني حيرم القانون الدويل اإلنساين يرتتب على ذ

استهداف األهداف املدنية ألا ليست طرفا يف النزاع املسلح، فوفقا حلكم حمكمة يوغسالفيا السابقة 
العريف  فإن مهامجة األعيان املدنية حمرم يف ظل القانون الدويل Tadicيف قضية ) الدائرة االستئنافية(

   .واء الدولية منها أم غري الدوليةيف كل النزاعات س

بتاريخ  2675وقد انعكس هذا التحرمي يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
الذي نص على أن السكان املدنيني واملنشآت اليت تستخدم من قبل السكان فقط  09/12/1986

ما مييز األهداف العسكرية صفتها العسكرية  ، أن أهم)540(جيب أن ال تكون حمال هلجوم عسكري
وقابليتها للمهامجة العسكرية خالل النزاعات املسلحة وهذه ختتلف عن األعيان املدنية اليت حيرم 

                                                             
∗
من ميثاق األمم  51عرف القانون الدويل العام مبدأ التناسب ذلك يف حالة الدفاع الشرعي عن النفس مبوجب املادة  -  

للمزيد من التفاصيل حول هذا  .ذه القاعدة البد أن يكون الدفاع عن النفس متناسبا مع فعل االعتداءاملتحدة، إذا مبوجب ه
  .90 ، ص1985،  ، عمان ، دار البشري ، نظام األمن اجلماعي يف التنظيم الدويل احلديث عبد اهللا العيون: املوضوع انظر

)
539

إعداد خنبة من املتخصصني واخلرباء تقدمي  ، انون الدويل اإلنساين، دراسات يف الق ، قواعد وسلوك القتال أمحد األنوار ):
  .220 ، صاملرجع السابق ،  بهاش مفيد

)
540

  .79 ، ص ، املرجع السابق رشيد العنزي ):



أ من \52الصفة املدنية واضعتها املادة القانون الدويل اإلنساين مهامجتها بأي شكل من األشكال، و 
، إىل جانب الفقرة الثانية 1949حق باتفاقيات جنيف لعام واملل 1977الربوتوكول اإلضايف لعام 

  ..)541(من نفس املادة قد حددت األهداف العسكرية

ويعترب التعريف الوارد يف الفقرة جزءا من القانون الدويل العريف امللزم للدول غري األطراف يف 
ن الربوتوكول األول إن م 52الربوتوكول، وقد أكدت حمكمة يوغسالفيا سابقا يف تفسريها لنص املادة 

  ."من قواعد القانون الدويل العريفمبين على قواعد الهاي املتعلقة بإدارة احلرب اليت تعترب "هذا النص 

إنه مما ال جدال فيه أن القيد العام على مهامجة املدنيني واألهداف املدنية هو من االلتزامات 
ا يتعلق بالطبيعة العرفية هلذه النصوص كوا املقبولة عموما، ونتيجة لذلك ليس هناك أدىن شك فيم

تعكس جوهر مبادئ القانون الدويل اإلنساين واجبة التطبيق على كل النزاعات املسلحة سواء الدولية 
أو غري الدولية، وتسهم العني إسهاما فعال يف العمل العسكري على أربعة أوجه هي طبيعة العني، 

  .واستخداماا، وموقعها، والغرض منها

 طبيعة العين  -1

إن املتفحص لألعيان سيجد حتما أن هناك أعيانا عسكرية بطبيعتها وأعيانا مدنية بطبيعتها، 
فمعسكرات اجليش واملطارات العسكرية على سبيل املثال هي أعيان عسكرية بطبيعتها بغض النظر 

ها يف العمليات عن استخداماا، أما األعيان املدنية بطبيعتها فهي تلك اليت ال تسهم بطبيعت
 .العسكرية كاملدارس واملستشفيات واملصانع املدنية واألعيان الثقافية والرياضية واالجتماعية

 استخدامات العين -2

على الرغم من التقسيم التقليدي لألهداف بطبيعتها إىل أهداف عسكرية وأخرى مدنية، فإن 
ية مهامجته، فعندما تستخدم عني ما طبيعة اهلدف بذاا ال ميكن أن تكون الفيصل يف حتديد مشروع

للخدمة املدنية والعسكرية يف الوقت ذاته، فإنه حىت االستخدام القانوين من قبل العسكريني جيعلها 
هدفا عسكريا مشروعا، ومن األمثلة على ذلك املستشفى بطبيعته مدين لكن ميكن استهدافه حىت 

 )542(.استخدام عسكريا كوضع فوقه مدافع مضادة للطائرات
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 - Stephanie N.Simonds « conventional war far and environmental protection Aproposal for 

international legal reform », Stanford Journal of international, law, vol 29 N 01, fall 1992, P: 206. 

)
542

  .81 ، ص ، املرجع السابق رشيد العنزي ):



  موقع العين -3

القاعدة العامة أن موقع اهلدف ال يغري من طبيعته، لكن ميكن أن يكون ملوقع اهلدف أثر، 
 .فالسفينة التجارية الراسية يف ميناء عسكري قد تصبح بسبب موقعها هدفا عسكريا مشروعا

 الغاية والغرض من العين -4

مدنيا، فالغرض يتعلق  إن الغرض من العني مهم جدا يف حتديد إذا ما كان عسكريا أو
باالستعماالت املستقبلية هلا وليس ما ينوي اخلصم من استعماالا، ولذلك فليس من املقبول مهامجة 

 .مدرسة ألن أحد أطراف النزاع ينوي حتويلها إىل مستودع لألسلحة

يف  وخالل ما تعرضنا إليه ميكن القول إن البيئة ليست هدفا عسكريا إذ ال يتوقع منها أن تسهم
األعمال العسكرية ال بشكل مباشر وال بشكل غري مباشر، ومن مث فهي هدف مدين بطبيعتها 

  )543(.وحممية مبوجب القواعد القانونية الدولية العرفية

  قانونية االتفاقية لحماية البيئةاألحكام ال: الفرع الثالث

زاعات املسلحة إال من خالل إن االتفاقيات الدولية يف بداية األمر مل تكن تم بالبيئة خالل الن
بعض النصوص اليت يرتتب على تطبيقها محاية البيئة بطريقة غري مباشرة مثل محاية املمتلكات اخلاصة 
واألشخاص املدنيني، كذلك هناك العديد من االتفاقيات الدولية اليت تقيد حق الدول يف استعمال 

ية ن مل يكن هذا التقييد مرتبطا بالتأثريات السلبأنواع من األسلحة هلا تأثريات سلبية على البيئة، ولك
ومن هذه األسباب محاية ضحايا النزاعات املسلحة وممتلكام، وهو  .على البيئة وإمنا ألسباب أخرى

األساس الذي وجد القانون الدويل اإلنساين حلمايته، فالبيئة مل تكن عنصرا قائما بذاته بوصفها 
حيث أن الرتكيز كان منذ أول وهلة على اإلنسان واألعيان اليت إحدى ضحايا النزاعات املسلحة، 

تشكل قيما اقتصادية أو ثقافية أو تارخيية، يف حني مل تكن البيئة يف احلسبان إال يف العقود املتأخرة 
  )544(.من القرن املاضي
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، 1995،  45، العدد  ، السنة الثامنة ، الة الدولية للصليب األمحر ، محاية املاء أثناء النزاعات املسلحة عامر الزمايل ):
  .414 ص

)
544

، جملة دورية قانونية تصدر عن  ، جملة معهد القضاء ، احلماية القانونية الدولية للبيئة أثناء النزاعات املسلحة مشريف عتل ):
  .138 ، ص 2008،  15، العدد  ، السنة السابعة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية



وعة وبالفعل عقدت عدة اتفاقيات دولية حلماية البيئة ذاا أو بعض مكوناا، مث اعتمدت جمم
القانون الدويل للبيئة اليت تتضمن أحكاما تتعلق بأشكاهلا وصورها من التعاون الدويل الذي جيب أن 

  .يتحقق من أجل مكافحة العدوان على البيئة وقواعد تتعلق مبنع هذه االعتداءات

  :)545(ويقوم القانون الدويل حلماية البيئة على مبدأين أساسيني

التزاما بعدم إحداث ضرر بالبيئة اليت تقع خارج يفرض على الدول : المبدأ األول -
 .نطاق اختصاصها اإلقليمي

 .يفرض على الدول التزاما باحرتام البيئة بوجه عام: المبدأ الثاني -

وقد تطور القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وتولد فيه ما يعرف باجليل الثالث حلقوق اإلنسان، ومن 
ئة نظيفة، ومت النص على هذا احلق يف دساتري العديد من دول أهم هذه احلقوق حقه يف احلياة يف بي

  .العامل

كما تطور القانون الدويل اإلنساين بشكل كبري ومل يستهدف استبعاد األضرار البيئية اليت تتخلق عن 
النزاعات املسلحة، وقد حظيت هذه املسائل بأمهية املعاصرة كبرية وبطريقة مفاجئة وحادة عقب النزاع 

بالنظر إىل أنواع األسلحة والذخائر اليت استخدمت يف هذه  1991-1990الذي حدث عام املسلح 
اليورانيوم املستنفذ، فضال عن التدهور الشديد الذي أصاب البيئة البحرية ) حرب العراق(احلرب ومنها 

  .وتعدت آثاره أطراف النزاع، كما امتدت إىل غري املقاتلني حيث كانت عشوائية األثر

ألضرار الشديدة اليت أصابت البيئة يف النزاعات املسلحة اليت ابتليت ا منطقتنا العربية وترجع ا
وأحكامه، وأمهها املبدأين األساسيني  )546(وإىل االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين

  :املعتمدان عن اتمع الدويل ومها

القتال ووسائله ليس حقا إن حق األطراف أي نزاع مسلح يف اختيار أساليب  -1
 .مطلقا ال تقيده قيود

 ).إن هذا املبدأ تعرضنا له آنفا(مبدأ التناسب  -2
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  .415، ص نفسه املرجع ): 

)
546

، أعمال الندوة اإلقليمية حول جرائم البيئة يف الدول  لدولية للبيئة أثناء النزاعات املسلحةأمحد األنوار، احلماية القانونية ا ):
  . 48، ص 2009، مارس  ، بريوتVNDP، برنامج تعزيز حكم القانون يف الدول العربية  العربية

 pdf. http://www.pogw.org/publications/arabniaba/books/environmental:لكرتوين اآليتعلى املوقع االمتاح 



 أحكام القانون الدولي التي تقيد وسائل القتال وأساليبه: الفرع الرابع

وفيها مت االتفاق على حظر استخدام الغازات اخلانقة : 1952اتفاقية جنيف لسنة  -1
 .لك الوسائل البكرتيولوجية ي احلربأو السامة أو ما شاها، وكذ

وهي خاصة حبماية املدنيني يف : 1949االتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لعام  -2
األراضي احملتلة، وحتظر تدمري املمتلكات الثابتة أو املنقولة، وتلزم الدولة احملتلة توفري احلد األدىن 

 .من محاية البيئة يف األراضي احملتلة

هذه االتفاقيات األربع مجيع دول العامل دون استثناء، وأصبحت أحكامها وقد صدقت على 
ملزمة للجميع، ومن مث فإن قطع أشجار الزيتون والتغري الدميغرايف للسكان، وقطع إمدادات املياه، 
وتلويث اآلبار، وتدمري املنازل يعد كله تدمريا للبيئة وخمالفات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين، 

    )547(.دولية يتعني العقاب عليهاوجرائم 

أو إنتاجها أو أمر ختزينها ) البيولوجية(اتفاقية حظر استحداث األسلحة البكرتيولوجية  -3
 .1972لسنة 

وقد  1949تفاقيات جنيف لعام امللحق با 1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام  -4
منه  35/3املادة  تضمن حكمني خاصني حبماية البيئة أثناء النزاعات املسلحة، حيث نصت

على أنه حيظر استخدام وسائل وأساليب للقتال يقصد ا أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة 
الطبيعية أضرارا بالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد، وتتعلق هذه املادة بوسائل القتال وأساليبه 

 .وهي حتمي البيئة يف حد ذاا

  :ايف األول على ما يليمن نفس الربوتوكول اإلض 55وتنص املادة 

تراعى أثناء القتال محاية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار "  -  أ
، وتتضمن هذه احلماية حظر كل وسائل القتال وأساليبه اليت يقصد ا أو "وطويلة األمد

يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار للبيئة الطبيعية ومن مث تضر بصحة السكان أو 
 .قائهمب
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  .415 ، ص ، املرجع السابق ، محاية املاء أثناء النزاعات املسلحة عامر الزمايل ):



، ومبىن هذا احلظر أن "حتظر هجمات الردع اليت تشن ضد البيئة الطبيعية"   - ب
تلك اهلجمات اليت توجه ضد البيئة متتد آثارها لتطول غري املقاتلني وغري األهداف 

 .العسكرية اليت جيب أن ينحصر فيهما القتال

سلحة اليت تشب بني دولتني أو هذا ومل تقتصر احلماية القانونية الدولية للبيئة على النزاعات امل
أكثر وإمنا ملا ختلفه األخرية أيضا من أضرار كبرية بالبيئة سواء على املستوى الوطين أو يتجاوز مداها 

  .لدول أخرى

يف مادته  1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977وقد نص الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام 
  : على ما يلي 14

ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني، وحظر توجيه اهلجمات محاية األعيان اليت    -  أ
العدائية للمناطق الزراعية واملواد الغذائية واحملاصيل واملاشية وخمازن الغالل، ومرافق مياه الشرب 

 .وشبكاا وأشغال الري، وهي تسهم دون شك يف محاية البيئة أثناء النزاع املسلح غري الدويل

من أضرار فادحة نتيجة تطور األسلحة احلديثة وما تلحقه من تدمري ونظرا ملا حلق البيئة 
أثناء النزاعات املسلحة، هلذا عقدت مؤخرا عدة مؤمترات هلذا الغرض منها مؤمتر لندن أوتاوا 
نوقشت فيه مسألة محاية البيئة أثناء النزاعات املسلحة وكيفية فرض هذه احلماية، وكذلك أمهية 

بق بني دولة طرف يف نزاع مسلح ودولة ليست طرفا يف هذا النزاع وتكون حتديد القواعد اليت تط
بيئتها مهددة بسببه، وقدمت ذا الشأن عدة اقرتاحات منها أمهية عقد اتفاقية خامسة 
التفاقيات جنيف األربع حبماية البيئة، ومنها كذلك حبث إمكانية جعل احملميات الطبيعية يف 

مناطق منزوعة السالح لضمان عدم املساس بتلك احملميات  دول مناطق غري مدافع عنها أو
  .اليت متثل ثروات طبيعية غالية، وموارد مثينة حتافظ عليها الدول ملصلحة األجيال يف املستقبل

بضرورة تشكيل حمكمة دولية حملاكمة املسؤولني عن  2001وأوصى مؤمتر أثينا املعقود يف يناير 
على اختاذ إجراءات وقائية ملنع تلوث البيئة وعلى وجه اخلصوص  ، وحث احلكومات)548(تلويث البيئة

كان ذلك عقب اإلعالن عن (حظر استخدام األسلحة وذخائر من شأا إحلاق أضرار عديدة بالبيئة 
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  .141 ، ص السابق، املرجع  ، احلماية القانونية الدولية للبيئة أثناء النزاعات املسلحة شريف عتلم ):



ويرى فقهاء  ∗)فضيحة استخدام اليورانيوم املستنفذ يف العمليات العسكرية اليت دارت يف اخلليج
القانون الدويل اإلنساين النافذة حاليا قد أصبحت عرفا دوليا ملزما جلميع  القانون الدويل أن أحكام

الدول صدقت عليها أم مل تصادق باحلد من االعتداء على البيئة يف وقت النزاع املسلح وإن كان 
األمر يف هذا املقام حيتاج إىل بذل جهود كثرية من أجل التزام أكرب عدد من الدول ذه القواعد 

حىت ال تصطدم األجيال القادمة مبشكالت ال ميكن التغلب عليها بسبب االنتهاكات الدولية 
  . اجلسيمة على البيئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
∗
أن نتائج التلوث واضحة على "يؤكد الدكتور حممود العامري مدير قسم أمراض السرطان يف مستشفى الريموك يف بغداد   

وارتفعت نسبة % 35األطفال وتتمثل بارتفاع مطرد يف عدد اإلصابات السرطانية، فقد ازدادت حاالت اإلصابة باللوكيميا بنسبة 
من السكان ميكن % 44، وتشري تقديرات دولية أن نسبة 1989أضعاف عما كان عليه احلال يف العام أمراض السرطان عشرة 

أن يصابوا بالسرطان بعد عشر سنوات وأصابع االام تشري إىل اليورانيوم املشع، هذا وتؤكد تقارير طبية ومصادر وزارة الصحة 
... مريض 7500مراض سرطانية وأورام خبيثة، ميوت منهم سنويا ألف عراقي حاليا مصابني بأ140العراقية عن وجود أكثر من 

ألف حالة، وهذا الرقم مل يبلغه أي بلد يف العامل سوى  25ويتوقع اخلرباء أن يصل املعدل السنوي لإلصابات السرطانية إىل حنو 
، مخس  هادي حسن: ينظر". ية الثانيةاليابان بعد جرمية إلقاء القنبلة الذرية على مدينيت هريوشيما وناغازاكي يف احلرب العامل

، تصدر كل ثالثة أشهر عن  42، العدد  جملة اإلنساين  ، تزايد التشوهات والسرطان بني األطفال سنوات من العنف يف العراق
 .7-6 ، ص 2008ربيع ،  (ICRC)اللجنة الدولية للصليب األمحر 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثاين
  

  ثار انتهاك أحكام آ
  



  القانون الدولي 
  

  اإلنساني
 

  

  

  

  

  

لية الدولية ، واليت إن انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين يرتبط يف إحدى صوره بفكرة املسؤو 
فبالنسبة للدولة متثل املسؤولية مبدأ عاما من مبادئ القانون . تتعلق املسؤولية هنا بالدولة والفرد 

الدويل متمثال يف القواعد األساسية ، فتحدد اإلطار وشكل السلوك املخالف غري القانوين وما يتقرر 
ى يلزم األخرية بالتعويض أوبإعادة احلال من حق الدولة يف مقابل واجب يلقى على عاتق دولة أخر 

  .إىل ما كان عليه قبل ارتكاب السلوك املخالف 

ويأيت ذلك يف إطار املسؤولية املدنية للدولة ، وما يثري التساؤل هنا هو هل ميكن اسناد املسؤولية 
الغالب ملصلحة اجلنائية للدولة ألن اجلرائم واالنتهاكات ألحكام القانون الدويل اإلنساين ترتكب يف 

  

  



لدولة ما؟ أما من ناحية أخرى إىل جانب املسؤولية املدنية يف حق الدولة هناك املسؤولية اجلنائية يف 
  .حق األفراد باعتبارهم قد أصبحوا حمال للحقوق والواجبات الدولية 

ة وفق الفصلني وعليه سنعاجل هاتني الصورتني للمسؤولية الدولية ، املسؤولية املدنية واملسؤولية اجلنائي
  :التاليني

  املسؤولية الدولية للدولة عن انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين: الفصل األول 

  املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد عن انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين: الفصل الثاين 

  

  

  

  

  

  الفصل األول
  



  المسؤولية الدولية للدولة 
  

  عن انتهاك أحكام 
  

  القانون الدولي اإلنساني
  

  

  

  

  

  

اخلاصة بقوانني وعادات  1907 لقد أشارت اتفاقية الهاي 
احلرب الربية إىل مسؤولية الدولة يف االتفاقية عن األفعال اليت ترتكب من طرف أفراد قواا املسلحة، 

 1977لعام  وأكد على نفس املسؤولية اليت ترتب على عاتق الدولة يف الربوتوكول اإلضايف األول

  

  



وعليه ومن خالل نصني هاتني االتفاقيتني أنه مثة . 91يف مادته  1949امللحق باتفاقية جنيف لعام 
  .مسؤولية تقع على عاتق الدولة اليت ال تلتزم باحكام القانون الدويل اإلنساين

ذا ومن خالل ه. ونرى هنا أن طبيعة املسؤولية تكون مدنية سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة
  :التقدمي سون نعاجل املسؤولية الدولية للدولة وفق املباحث التالية

  ماهية املسؤولية  الدولية  طبقا لنظام  القانون الدويل  العام: املبحث األول 

  ما مدى املسؤولية اجلنائية للدولة عن انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين: املبحث الثاين 

  املدنية للدولة عن انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين املسؤولية :املبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماهية المسؤولية  الدولية  طبقا لنظام  القانون الدولي  العام:  ول المبحث األ

خذنا يف االعتبار خلو أذا إشكاالت  يف الدراسات الدولية وال سيما من ا ونظرا ملا تعرفه املسؤولية
يف النظام  القانوين الداخلي  لطات التشريعهية والتنفيذية والقضائية كما هوولية عن السالد اجلماعة
  .، وعليه سنعاجل من خالل دراستنا وفق املطالب اآلتيةللدول

  تعاريف  المسؤولية  الدولية  وأقسامها :  ول المطلب  األ



  دائما  اصالح سؤولية الدولية  معروفا  قدميا ، بل املمارسة الدولية فضلتامل مل يكن مفهوم

سابقة ،  ولكن   يدان قانون املسؤولية الدولية حىت ال ختلفيف م الضرر يف ميدان االنصاف وليس
العدل الدولية الدائمة سامهتا يف تشكيل  جمموعة من املبادىء  الىت  لقضاء التحكيمي مت حمكمةا

  .)549(يف مثل احلاالت  يلجأ اليها

حكام ظام قانوين ينظم الوضع املرتتب على انتهاك األومن هذا املنطلق كان البد من وجود ن
ىل نصابه إة احلق  عادإالنظام املسؤولية الدولية بغية وجود  قية ، ولذاعرفية او اتفا القانونية سواء كانت

الويل  بصفة عامة   نصاف املعتدي عليه ، فبدون املسؤولية الدولية ال تكون القواعد القانونإو 
  .)550(و أثرأمهية  ة أيأنساين بصفة خاصة الدويل اإل قواعد  القانون وال

ى حبيث تتوقف  مد ي نظام قانوين ،ساس ألن املسؤولية من ناحية الثانية هي حجر األأكما 
  .نضم  قواعد  املسؤولية  فيه  فعالية ، ذلك النظام على مدى

تني قانونية وفق الفرعني  اآلىل التعاريف الفقهية والإالتعرض  جيب عرفة مفهوم املسؤولية الدولية،ومل
 :  

  التعاريف  الفقهية  للمسؤولية  الدولية :  ول الفرع  األ

 لتعرف املسؤولية الدولية نقدم مجلة من التعاريف الىت ميكن  تسلمىل اإبادر الفقه الدويل التقليدي 

لدويل، مث جاء ن اللقانو  ال  وهذا  لقيامها على املفهوم التقليديح يةأالنقد والتصور على  أوجهمن 
لفة ، وهذا فضال  عن مجلة  خمت احملدثون من الفقهاء  القانون الدويل املعاصرة فقدموا بدورهم تعاريف

  .من االتفاقيات  الدولية  خرى من التعاريف الىت وجدت يف عددأ

ا تطوير القانون الدويل ، كذلك وبداية عكس تقدمي التعاريف الىت جاء  ذعمال  تقنني و أويف   
  .الغريب  الفقه

  للمسؤولية  الدولية ربيغتعريف  الفقه  ال:   أوال
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 Emmanuel de eaux : droit intrenational puplic 2é edition dallors ,paris ;1999p62 

)
550

 ،سكندريةألا،  2013دون طبعة ،  ،دار اجلامعة  ،القضاء الدولتني و التشريع  املسؤولية الدولية يف ضوء ،حممد سعادي ): 
  . 9 ص



 بإصالحاقعية تقوم على التزام الدولة و  فكرة بأا "De vischer"الفقه فيشر  ميكن تقدمي تعريف

عالقة  بأا " Anzilotti"ويت تو لوعرفها الفقيه انز . إليهامنسوب  مل غري مشروععن ع النتائج املرتتبة
 األوىل، تلتزم  األخرىضرر بدولة  إحلاقعليه  نية تنشأ نتيجة انتهاك الدولة اللتزام  دويل يرتتبقانو 

  .)551(ضرارأمن يرة كما حلقها أبتعويض اال

يرتتب  مبوجبه الذي  قانوينال ا النظامأالذي قال ب  "badevant"وعرفها كذلك الفقيه بادوفان
بالدولة املعتدى نون الدويل، التعويض عن الضرر الذي  حلق االق لدولة الىت ارتكبت عمال حيظرهعلى ا
   .)552(عليها

حيث قال النظام  "ch.Rousseau"روسر  وهذا  التعريف يطابق نفس التعريف الذي قدمه الفقيه
 R.j"كما عرفها  الفقه   .)553(يف مواجهتها مبقتضاه تلتزم الدولة الىت وقع العملالذي القانوين و 

Dupuis" االدولية تصبح مبوضع  املساءلة  األعراف أواالتفاقيات  أحكامدولة تتجاهل  أي تعين بأ
  .)554(تصرفاا النامجة عن األضرار بإصالح وملزمة

  للمسؤولية  الدولية تعريف  الفقه  العربي: ثانيا  

تنشأ  نتيجة «:بأاعرف الفقه املسؤولية الدولية كذلك، حيث عرفها الفقيه حممد العناين فذكر 
لشخص دويل ومسبب ضرر  القانون الدويل، األشخاصحد أعمل خمالف اللتزام قانوين دويل ارتكابه 

  . )555(»العمل من ضرر ن غايتها تعويض، ما يرتتب على هذا العمل على هذاأ، و أخر

حالة   ن املسؤولية الشخص الدولية تنشأ يفإ « :اأعلى  لفقيه حامد سلطان عرضهاما اأ
الذي حدث  لدويلا عالقة قانونية بني الشخص القانوين أودويل وعن طريق راجحة اللتزام  اإلخالل

الشخص  القانوين  لتزمي إذهذه العالقة نشوء رابطة جديدة عن  رتتبي، كما  يف مواجهته خاللاإل
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اجلزائر  اجلامعية ، ديوان املطبوعات ، دون طبعة،  عميمر  نعيمة ، النظرية العامة املسؤولية الدولية يف ضوء التقنني اجلديد): 
 . 14ص ،  2010، 

)
2:(

حممد محداوي ، حماضرات يف املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية ، سلسلة حماضرات مقدمة لطلبة السنة األوىل ماسرت،  
 ختصص النظام القانوين حلماية البيئة ، بكلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة الدكتور الطاهر موالي ، سعيدة ،

 .11، ص  2015\2014

)
3:(

 .17، ص السابق  حممد سعادي ، املرجع 

)
4:(

 .123، ص  نبيل بشر، املرجع السابق 

)
5:(

 .439، ص  1993،  دون طبعة ، االسكندرية، ، منشأة املعارف  ، الوسيط يف انون السالم حممد طلعت الغنيمي 



ق حي من نتائج  ، كما إخاللما ترتب عن  إزالةامتنع عن الوفاء ا  أو بالتزاماتهل أخالدويل الذي 
،  االمتناع  يف مواجهته  التعويض أو عدم الوفاء أو لإخالحدث  خص القانوين الدويل الذيللش

الوحيد يرتتب يف دائرة القانون  الدويل على  األثرهي  الدولينيوهذه الرابطة اجلديدة بني الشخصني 
   .)556(»دويل عدم الوفاء بالتزام

نون الدويل القا يفرضهالذي  عين االلتزامت « :بأاالفقيه  حممد طلعت الغنيمي   أيضاوعرضها  
جزاء  هذه  حتمل العقاب أو الضرر لصاحل من كان صحية تصرف وامتناع بإصالحعلى الدولة 

  .)557(»املخالفة

 بأاذكر  الفقيه حممد سامي عبد احلميد  حينما أوردهما  ومن التعاريف الفقه العريب كذلك ،

يصبح  أن للمسؤولية بشرط أساس  نظر القانون الدويلعند وقوع  فعل يصلح يف.......  « :تقوم
 أشخاصمن  آخرشخص  أضرار ن يرتتب عليهأمنظمة دولية ، و  أوما  دولة إىل نسب هذا الفعل

  .)558(»القانون  الدويل

نظام  قانون   بأا الفقيه حممد سعيد الدقاق بقوله أوردهما  ومن تعاريف الفقه العريب كذلك
حلقت به نتيجة  نشاط   اليت أضرارالدويل  القانون أشخاصمن  أكثر أو تعويض شخص إىل يسعى

  .القانون الدويل أشخاصمن  أكثر أو آخر شخص  أتاه

 أودولة   ياميف حالة  ق الدولية القانونية تنشأن املسؤولية أكما عرفها الفقيه حافظ غامن نذكر ب

املقررة وفقا   الف لاللتزاماتتناع  عن عمل خمام أو القانون الدويل بعمل أشخاصمن  شخص
رفه  يف هذه احلالة تبعة تص الشخص القانوين أو نون الدويل ومن مث تتحمل الدولةالقا ألحكام

  .االحرتام املخالف اللتزامها الدولية الواجبة

ن  الدويل العام ، ومع ذلك  عن كبار  الفقهاء  القانو  نبقيها اليتتعاريف  الفقه   هذه بعض
 السابقة  للمسؤولية جزء من التعاريف أن أوال من النقد جبانب كبري منها فما يالحظ مجلة وجهت

مفهوم وهو ترديد لل القانون الدويل أشخاصمن  لية بعنصر على ذكر الدولة فقط كشخص وحيدالدو 
                                                             

)
1:(

،  1977، بريوت ،  الطبعة الثالثة، ، القاعدة الدولية  اجلزء األولحممد سامي عبد احلميد ، أصول القانون الدويل العام ،  
 .484ص 

)
2:(

 . 21، ص  زارة حلضر ، املرجع السابق 

)
3:(

 .16، ص  عميمر نعيمة ، املرجع السابق 



 األحداثقاصرة على مسايرة  الفقهية الكالسيكية مما جيعل هذه التعاريف للمذاهب التقليدي

ة  بالشخصية  الدولي طرأت على القانون الدويل والسيما بعد االعرتاف للمنظمات اليت والتطورات
هال لتحمل  تبعه املسؤولية أجلها مما جيعلها أنشئت من أهداف واملبادئ الىت األ القانونية يف نطاق

قوق يف البة  حبق  من احلو املطأخرى وهذا حني ارتكاا عمال غري مشروع ، ولية الدولية هي األالد
ن  من بعض التعاريف السابقةمل إف  ن تصيبها ، ومع ذالكأضرار الىت من املمكن الح  األصإنطاق 

شخاص أشخص من  عبارة مصطلح الدولة مفصال استخدام فاستبعد ذه املسألةىل هإا يهمل االشارة
  .كذلك عل الدولة وعلى املنظمات  الدولية    القانون الدويل مما جيعل التعريف وسعا ينطبق

 وحيد يرتتب عن ومن املالحظات الىت تؤخذ على التعريفات السابقة تركيزها على التعويض كأثر

الضرر الذي  إلصالحيف القانون الدويل  ن التعويض هو اجلزء الغالبأح ، صحياملسؤولية الدولية
لوحيد ثر ايبقى األ ن التعويض الأ إال و غري ذلك ،أو يف ممتلكاا أيتكبد دولة من الدول يف رعاياها 

 و برتضية مناسبة، أرمسي تبناه احلكومة  ال مبوقفإصالحه إال ميكن ا م دبيةضرار األفتمه من األ

وهو ما تنص . )559(الضرر تبعا لطبيعته كالرد العيين صالحإخرى جيوز  فيها أن طريق تقدمها فضال ع
لفرد دوليا ، ترتب ا ن تقرير مسؤوليةأىل هذا إالدويل يف مشروعها الالائي، مضاف  له جلنة القانون
  .اليت يقرتفها  كجرائم احلرب ، كما سنرى حلقا  وردعه عن اجلرائم عقوبات جزائية

 ولية للدولة  يفالد طار املسؤوليةإىل ضحايا يف إبصرف عن التعويض الذي تلتزم الدولة بتقدميه 

الواردة  يف  زائية  وكان لزاما على التعاريفان التعويض ال يغىن عن املساءلة اجلولذلك ب جانبها املدين،
  .ن تأخذها يف احلسبانأهذا الشأن 

ن سبب نشوء  أ السابقة، تركيزها علىالتعاريف ن ما يؤخذ عن معظم إخرى، فأومن جهة  
حبظرة هذا  م منها بفعلاو قيأاملسؤولية الدولية هو قيام الدولة مبخالفة التزام بفرضه القانون الدويل 

عليه   بىنوحيد  ت سساأن هذه العناصر كلها تتدرج ضمن أ تكاا عمال غري مشروعو ار أ خرياأل
ن  أساس الوحيد، ذلك األلكنه اليبقى  ،)560(غري املشروع هو العمل الدويلو  الأاملسؤولية الدولية 

                                                             

)
1:(

 . 23، ص  زارة حلضر ، املرجع السابق 

)
1:(

على املوقع متاح :  2001أوت /  53ه اللجنة يف دورا مشروع جلنة القانون الدويل حول املسؤولية الدولية الذي اعتمدت 
   .http ;//untreaty.un.org/ilc/reports2001/report.html  :الرمسي االلكرتوين



عمل  والن القضاء أ جلنة القانون الدويل ارتكزت عليه ضمن عملية تدوين قواعد هذه املسؤولية غري
  املسؤولية الدولية  ةعبتقوم عليه ت - كما سوف  نرى  فيما بعد   -خرى  أسسا أالدولتني  قد عرف 

  للمسؤولية  الدولية القضائيةالتعاريف القانونية و :  لثاني الفرع ا

وبصرف النظر عن التعاريف، الىت قدمها الفقه الدويل للمسؤولية ، فقد تأكدت هذه االخرية  يف 
ولية فضال عن تعريفيها من طرف القضاء  الدويل  ومن الد يف العديد من االتفاقياتدول و ال عمل
  جلنة  القانون الدويل  طرف

  للمسؤولية  الدولية اريف القانونيةالتع: وال أ

الدولية   نواع من املسؤوليةهم التعاريف الىت ميكن ابداؤها يف املوضوع املرتبطة بتنظيمها ألإن إ
  .و العامة أخلاصة ا

ىل تعريف املسؤولية الدولية  فنصت إ، اخلاصة بقواعد احلرب الربية 1907اتفاقية الهاي لسنة / 1
 ن كان  لذلك حمل ،إحكام االتفاقية يلتزم بالتعويض أحملارب الذي بان الطرف أيف مادا الثالثة على 

  .فراد  قواته  املسلحةأل الىت تقع من فعاعن كل األويكون مسؤوال 

عدادها  ملشروع  إوهي بصدد  1930ها اللجنة التحضريية ملؤمتر تعنني الهاي لعام كما عرفت
ذا نتج عن اخالل إتتضمن هذه املسؤولية االلتزام باصالح الضرر الواقع : " املسؤولية الدولية مبا يلي

ويل ، ن تتضمن تبعا للظروف وحسب املبادىء العامة  للقانون الدألدولية ، وعكس ا الدولة بالتزامها
لصورة  عتذار  يقدم باإيف شكل   ورعايها شخاصأصاا الضرر يف أااللتزام بتقدمي الرتضية للدولة الىت 

  .)561("الرمسية  ويقاوم املدنيني

  : و املبادىء تتعلق مبا يليأا الالتينية مببادرة لتحديد مريكإكما قامت جلنة القانون الدويل لدول 

لزام  الدول إىل إالذي ال يؤدي  أذ  التزاماا  الدولية ، وهو املبدى التنفيعل ال جيوز التدخل حلمل
  .بالقوة  بتنفيذ التزماا
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 .25، ص  زارة حلضر ، املرجع السابق ):



استثناء احلالت املشاة الىت ب جانباالمتناع عنها فيما يتعلق باأل أو فعالال تسأل عن األ -
سألة االصالح  و امتناع رعايها طبق لقوانينها، واملبدأ الذي يربط مأ الدول فيها عن أفعال تسأل

  .القانون الداخلي والتعويض بالقياس و 

 سياسية و ثورةأعمال شغف أضرار الىت تلحق باالجانب نتيجة ال تسأل الدول عن األ  -

و مشاركة أو مساععدا أو امياهلا أال يف حالة خطأ سلطاا ، وبذلك جيب التورط الدولة إجتماعية او 
  .عمال األتلك سلطاا  يف 

ىل القوة العسكرية لتحصيل الديون العقدية مهما كان الوضع ، هذا املبدأ  ال إوز اللجوء ال جي  -
  .نه  يرتبط  مبنع استخدام القوة وأ سؤوليةبامل يرتبط بشكل وثيق الصلة

على املستوى    احاليساسا للمسؤولية الدولية، وهي النظرية املعتمدة أعترب نظرية املخاطر تال  -
  .و املطلقة أطار املسؤولية العامة إيف   احمللي  والدويل

م أضرار الىت تنشأ عن  ذالك  ل عن األمسؤو  تسأل الدول عن احلرب العاملية، وتكون بالتايل -
  .)562(الدولية  للدولةاملبدأ يتبىن نوعني من املسؤولية اجلنائية ،  و 

مبسؤولية الدول عن  ما عن جلنة القانون الدويل، فقد تعرضت يف مشروعها النهائي املتعلقأو 
تعريف  املسؤولية  ىلإ 2001مم املتحدة عام امة لألالع ىل اجلمعيةإغري املشروعة دوليا املقدم  فعالاأل

مسؤوليتها  كل فعل غري مشروع دوليا تقوم به الدولة يتتبع  نوىل منه بأالدولية، فقضت املادة األ
ذا كان  إالدولة فعال غري مشروع  دوليا   تكب تر :" ضافت املادة الثانية من ذات املشروعأو  .الدولية
  : .غفال إو أف  املتمثل  يف عمل  التصر 

 .القانون الدويل  ىل الدولة مبقتضىإينسب    ) أ

 .على الدولة بشكل خرقا  لاللتزام    ) ب

وصف  فعل الدولة : "يلي ما تووصفت املادة الثالثة من املشروع ، فعل غري املشروع دوليا فذكر 
يكون الفعل  ذاته  موصف  هذا الوصف مر حيكمه القانون الدويل، وال يتأثرأوع دوليا نه غري مشر أب
  ."نه املشروع  يف القانون الداخليأب
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 .16ص  ، عميمر نعيمة ، املرجع السابق ):



فعل غري على ال ا اعتمدت يف تعريفها للمسؤولية الدوليةأوهكذا  تظهر من مشروع  اللجنة  
ون يف ضوء القان يشكل نهأفال مادام غإو كان نتيجة أاملشروع دوليا، سواء مت يف الشكل عمل اجيايب 

  .على الدولة  الدويل خرقا اللتزام دويل

ال  إن ماذكرته اللجنة يف مشروعها من عناصر ضرورية يف تعريف املسؤولية الدولية، أمن وبالرغم 
نفا، آكرته على النحو الذي ذ ىل التعاريف الفقه إ وجه ن تعريفها هذامل يسلم بدوره من النقد الذيأ

املنهج الذي اتبعته وهذا ينقسيمها  ىلإنه ميكن تربير مسلك الفقه اللجنة بالنظر إذلك ف ومع
ىل مشاريع عدة فخصصت هذا التعريف للمسؤولية الدولية عن الفعل غري املشروع إللمسؤولية الدولية 

ال حتظر من القانون فعال أساس ألكن على  خر لذات املسؤوليةآدوليا فحسب، وخصصت مشروعا 
  .)563(لدويلا

  للمسؤولية  الدولية تعاريف القضائيةال:  ثانيا 

الدولية بالتعريف كذلك ، فقد جاء يف حكم   ما عن القضاء الدويل، فقد تعرض للمسؤوليةأ
وين  البول - ملاينخبصوص النزاع األ 1926ماي  25رة يف الصاد احملكمة الدائمة للعدل الدويل

دويل  يتتبع  االلتزام  التزام ن خمالفةأمبادىء  القانون الدويل  بأنه من *"chorzow" املتعلق مبصنع
يف ي  اخالل ن هذا االلتزام بالتعويض هو النتيجة احلتمية ألأبالتعويض عن ذلك بطريقة  كافية و 

  .)564(كل اتفاقية على حدة  ه يفليإشارة ي اتفاقية دولية وال ضرورة لإلأتطبيق 

ت عليه   بدأ بالنسبة للتعاريف القضائية للمسؤولية الدولية ماوميكن التذكري كذلك يف هذا املقام 
 نأ، والذي اعتربت احملكمة  1938كل من احملكمة الدائمة يف قضية الفوسفات املغاربية سنة 

 نه كلأطار إدويل يندرج يف  ، ومفهوم قانويناملبادىء القانون الدويلمبدأ من  املسؤولية الدولية هي

ساس خرق مبدأ أ املسؤولية قائم على ، ومعنا تعريفتزام يلتزم بالتعويضمن ارتكب خمالفة االل
، وقدرت بولونيا  من ملانياأبني بولونيا و  1922ماي  15برمت يف أصالح الىت املشروعية وواجب اإل
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 .26، املرجع السابق ، ص  زارة خلضر): 

وقائع هذه القضية إىل أن بولندا قامت بنزع ملكية مصنع شورزو الواقع مبنطقة سيليزيا العليا، مما أدى إىل تعود وقائع  ∗
فطالبت هذه األخرية بتعويضها عما حلقها من أضرار، نتيجة انتهاك بولندا لالتفاق املعقود بينهما يف . اإلضرار مبصاحل أملانيا
املنشآت اليت أقامتها أملانيا على ذلك اإلقليم البولندي، وكانت احملكمة قد قضت  بشأن تنظيم انتقال1922جنيف يف شهر مايو 

 :راجع. بعدم مشروعية نزع امللكية الذي أجرته بولندا على هذا املصنع 1926يف حكم سابق هلا عام 

 Affaire relative à L'Usine de Chorzow, P.C.I.J, Reports, Series, A, No 9, du 27 juillet  1927, p 5  

)
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 .14حممد محداوي ، املرجع السابق ، ص : وكذلك .129مرمي ناصري ، املرجع السابق ، ص  ):



القضائية الداخلية  يف  ن يسستنفدوا الوسائلأملان نه كان يتعني  على الرعايا األأمن دفوعاا ض
   .)565(بولونيا

    الدوليةقسام المسؤولية أ: الفرع الثالث 

 تظهر مها مع الدولة والضرورة الىتؤ و صورها عند تالأنواعها أقسام املسؤولية الدولية خمتلف أنعين ب

شكاهلا ومن حيث قيامها بالعمل غري  أمام اتمع الدويل حيث من أة املسؤولة ا الدول
  .)566(املشروع

  ة المباشرة وغير المباشرةوليالد المسؤولية: وال أ

مباشرة  عندما  و غري مباشرة ، فهي تكونأن تكون مباشرة أوعن طبيعة املسؤولية الدولية  كذلك 
حكومتها  ىل الدولة عمل غري مشروع مبا خيلف التزاماا الدولية سواء كان العمل صادرا  عنإسب ين
و موظفيها، وتعد أ و متثيلهاأو القضائية أيذية و التنفأ جهزا الرمسية كالسلطة التشريعيةأحد أو عن أ

  .الدولية  هذه الصورة الطبيعية للمسؤولية

عمال  غري املسؤولية غري املباشرة فهى تكون يف حالة الىت تتحمل فيها الدولة مسؤولية األ ما عنأ
ني  خرى ، وتفرتض تلك املسؤولية وجود رابطة خاصة بني هاتأاملشروعة الىت تصدر عن الدولة 

ال الدول احملمية املخالفة  للقانون عماأل عن مثلة هذه احلالة، مسؤولية الدولية احلاميةأ الدولتني ومن
و أفعال الدولة املشمولة  باالنتداب و الوصاية عن األأالدويل، ومسؤولية الدول القائمة باالنتداب 

  .الوصاية 

  التقصيريةلدولية التعاقدية و ا المسؤولية: ثانيا 

تقصريية فهى تكون  تعاقدية و أة تعاقدي ونطبيعتها، وقد تك بضا حبسأيؤولية الدولية هي املس
و اخالل مبا أم  الوفاء ، فالدولة تسأل هنا عن عدالل الدولة التزاامتها التعاقديةاخ حينما تنشأ نتيجة

ها من الدول، وبني غري  ربمة  بينهااملواثيق الدولية  املو أ ملعاهداتغريها من الدول وفق االتزمت به مع 
ن مل ينص على ذلك يف إعن الضرر الناجم عن هذا االخالل حىت و  بالتعويض ذلكتبعا ل وتلتزم

       .)567(االخالل به و امليثاق الذي حصلأاملعاهدة 

                                                             

 .20 ص ، املرجع السابق ،عارف يوسف السيد رشاد  ): 565(

 .17 ص ، املرجع السابق ، حممد محداوي ): 566(

)
567

سة تطبيقية على جرائم احلرب يف البوسنة جرائم احلرب مع درا، املسؤولية والعقاب على  حسام عبد اخلالق شيحة ):
 .19ص ،  2004سكندرية ، دة للنشر ، دون طبعة ، اإل، دار اجلامعة اجلدي واهلرسك



الدولة بالتزام  تعاهدي   الصورة السابقة للمسؤولية التعاقدية تكون حني اخاللأن واملالحظ هنا 
نه التفرقة هنا بني  إجنبية فأفراد التابعني لدولة ما ما يتعلق بتعهدات الدولة قبل األأ، خرىأمع دولة 
فتها فما تربمه بص. عاديا وبني ما تربمه بصفتها سلطة عامة  لة بصفة شخصيا معنوياالدو  ما تربمه

مكان الفرد إادام بالدولية ، مالتوريد ، فال يثري االخالل به مبسؤوليتها   شخصيا معنويا عاديا ، كعقود
ما ما تربمه أول  على التعويض املناسب ، داري  والقضاء العادي للحصىل القضاء اإلإاللجوء  املتضرر

ملسؤولية  الدولية وميكن هلذا خالل به يثري ان اإلإبصفتها سلطة عامة ففراد الدولة من عقود مع األ
   .)568(ىل دولة طالبا للحماية الدبلوماسيةإجنيب اللجوء األ

ما عن املسؤولية التقصريية للدولة، فال ترتبط عموما بالتزام عموما بالتزام تعاهدي بينها وبني  أ 
بني الربملان لقانون  كعدم لة تراخيها عن اختاذ ما يكفل تنفيذ ذلك االلتزام،  يف حا الإخرى أدولة 

جهزا  أما يصدر عن و تقصري الدولة  يف مراقبة أيكفل تنفيذ معاهدة ما على الوجه املطلوب، 
ن تقرر مسؤوليتها على النطاق  أفعال غري مشروعة من شأا أو ممثليها من أموظفيها  وأالرمسية 

ي من هذه  أخلت أذا إو هيأا العامة ، فأالدويل، وتعد الدولة مسؤولية عن تصرفات سلطاا 
ل ال تتعارض مع قواعد  فعاهذه األ تالسلطات بقاعدة من قواعد القانون الدويل حىت لو كان

ن يكون  الفعل  أنتيجة هلذا االنتهاك ويستوي يف هذا  الدولة تتحملن إالقانون الداخلي للدولة، ف
  .)569(الدولةي السلطات بوصفها سلطات أو سلبيا مادام صادر من أاجيابيا 

  ساس  المسؤولية  الدولية أ: المطلب  الثاني 

سؤولية  الدولية، امل ساس الذي يقوم عليهيف جمال حتديد األالفقهية والقضائية  اإلجتاهات تعددت
  .الدولية  خذت حيز معتربا يف جمال دراسة  املسؤوليةأ اأال إسس خمتلفة ومتباينة ن كانت هذه األإو 

طار حتديد قواعد قانونية دولية منظمة للمسؤولية  الدولية  إسس ونياا يف ونظرا الختالف هذه األ
القائم  على الفعل  الدولية كثر تأثريا، وتطبيقا يف املسؤوليةسس األأى عل االعتماداتكان من الالزم 

القانون  الدويل والعالقات  طار االتفاقيات الدولية اخلاصة مبواضيع حمددة يفإغري املشروع وذلك يف 
  .و التقليديةأسس الرئيسية مهال األإالدولية، دون 

  ة يلمسؤولة  الدولسس  الرئيسية  لاأل:  ول الفرع األ

                                                             

)
568

 .58، ص  املرجع السابق، حممد سعادي  ):

)
569

 .48، ص  ، املرجع السابق زارة خلضر): 



كد الفقه  أ الدلوية هذا مااملسؤولية  سس الفقهية هي اليت بنيت عليهان هذه األأنظرا العتبار 
  .سس الثانوية ساسية يف املوضوع مقارنة نعريها ما من األأ وأالدويل على اعتبارها رئيسة 

  نظرية الخطأ : وال أ

ىل إطار القانون الداخلي إقام بنقلها من ذ إقيه  جروسيوس هو الف سس هذه النظريةأول من أ
   .)570(وسعأكما قام الفقيه فاشل بعده بنشرها بشكل . دائرة  النظام القانون الدويل

مهال إو أخطأ  بذا نسإن الدولة وفقا هلذه النظرية تسأل عن تصرفات رعاياها أمضمون النظرية و 
القيام كان هذا السلوك  ، سواء  ك اخلاطئ ىل الدولة ذاا، فتصيب غريها من الدول جراء هذا السلو إ
ال  غري معتمد، إمهمعتمدا وقد يكون جراء  قد يكون ن اخلطأأو امتناعا عن عمل، كما أعمل ب

  .)571(احلالتني وتقوم املسؤولية الدولية يف كلتا

يف القانون  دخل مفهوم اخلطأأول من أحبيث كان  ، وقد تباها الفقيه اهلولندي غروسيوي
ن حيدث خطأ،  أالفعل جيب ن بأ، مرتكزا يف ذلك على القانون الروماين، حيث يرى )572(الدويل

ن خطأ  أىل القول بإبل يذهب ، مهال، وال يكون فقط منافيا اللتزام دويل و اإلأ كالسهو، الغش
مهال  الدولة إن الدولة ال تسأل سواء كان الفعل الغري املشروع بسبب أوقال ب. أ الدولةهو خط امللك

و مسحت بتهرب املخطئ من العقاب، معتربا التعارض بني السلوك  الفعلي للدولة أمنع التصرف،  يف
طأ هو قبل كل شىء  خمالفة  فاخل اخلطأ، لذا ةوالسلوك الواجب عليها اتباعه قانونا جوهر نظري

  .)573(لواجب قانون الدويل

حكام التحكيم والقضاء أمن  ىل عدد كبريإن نظرية اخلطأ قد وجدت سبيلها أىل إشارة ر اإلدوجت
الدويل، ففضال عن قضية مضيق كورفو ، فصلت هيئة التحكيم من قبل يف قضية األالباما بني 

كذلك ، وهذا بتقريرها  اخلطأ  ساس نظريةأ على 1872وبريطانيا عام  مريكيةالواليات املتحدة األ

                                                             

)
570

  .120مرمي ناصري ، املرجع السابق ، ص  ):

)
571

 .20حة ، املرجع السابق ، ص حسام عبد اخلالق شي ):
572

 Nguoyoen quoc dinh et autres droit international public ; editionS L G D J PARIS,1999; p 74.  

)
573

 ، مذكرة خترج البيئية األضرار عن الدولية للمسؤولية القانوين األساس محداوي ، حممد: للمزيد بشان هذه النظرية ، راجع ):

سعيدة،  ، موالي الطاهر جامعةكلية احلقوق والعلوم السياسية ،م  ، الدولية والعالقات الدويل القانون يف ريماجست شهادة لنيل
 .وما يليها 57، ص  2009



طراف األبني  لوك الدول احملايدةبة يف ساملطلو  مسؤولية بريطانيا عن عدم بذهلا العناية الواجبة
   .)574(املتحاربني

وائل  القرن أما بالنسبة لالنتقادات الىت وجهت لنظرية اخلطأ، ظلت هذه النظرية  قائمة  حىت أ
   :متمثلة فيما يلي فوجه هلا عدة انتقادات" يتو نزيلا" ، عندما ظهر العشرين 

اخللط قائما عندما كان شخاصه  اعتبارين أ كل قانوين ة  اخلطأ فكرة نسيبة ال تناسب نظامفكر  -
ومن مث كان خطأ الدولة هو خطأ رئيسها، لكن  ،و املالكأبني شخصية الدولة وشخصية احلاكم 

يصعب استعاب هذه النظرية بسبب وضوح التفرقة بني الدولة كشخص معنوي وبني  الشخص 
معنوي  ال نفس  له   اليت ختص  نسبة مر  تعين  هو اخلطأالصعب ستها، فمن برئا الطبيعي القائم

  .)575(وال ضمري

على   الىت تتنفى 1907من اتفاقية الهاي الرابعة لعام  3باملادة  ويته انزيليكما تأثر الفق  - 
ي شخص  أعراف احلرب الربية املقرتفة من قبل أمسؤولية املتحاربني عن مجيع االنتهاكات قوانني و 

ن مسؤولية الدولة تكون مسؤولية موضوعية ترتتب  أتج منه يدخل يف تعداد قواا املسلحة، واستن
  .)576(الدولية مبجرد  اقرتاف فعل خمالف لاللتزامات

  نظرية  المخاطر  كأساس  للمسؤولية  الدولية : ثانيا  

ضرار ذات املصدر التكنولوجي والصناعي وهي نظرية تعرب عن اجتاه يف األ د هذه النظرية ضالتهاجت
ساس  املسؤولية أن التقدم التقين جعل النظريات القدمية يف لقانون الدويل العام، ألحديث يف الفقه ا

لول للمشاكل  النامجة عنها، احل جيادإو أوضاع املستجدة األ هالدولية غري قادرة على االستجابة هلذ
ت وضاع املستحدثة يف االت  املتعلقة النشاطاجديد يساير األ ساسأفكان البد من البحث عن 

البحري، حيث تنعقد املسؤولية الدولية  مبجرد وقوع ضرر دون  النووية، استخدمات الفضاء، التلوث
  .وجود فعل غري مشروع

: للمسؤولية  الدولية  ساس الوحيدن األأاىل القول ب "G scelles"الفقيه جرج سال  ذهببل ي

  .هو فكرة  املخاطر

                                                             

)
574

 .77، املرجع السابق ، ص  البيئية األضرار عن الدولية للمسؤولية القانوين األساس،  حممد محداوي: راجع ):

)
575

 .69، ص  ، املرجع السابق زارة خلضر ):

)
576

  .120، ص  ، املرجع السابق مرمي ناصري ):



لة ممارسة الدولة النشاط ذي طبيعة خطرية  غري ي يف حاأوترتكز هذه النظرية على وجود اخلطر، 
ضرار الىت تنجم عن ممارسة  هذه ولية عن األالد مألوفة ، ففي هذه احلالة تتحمل الدول املسؤولية

 يعفييا كان ، ويف هذه احلالة  أن تصيب أضرار الىت ميكن االنشطة وهي الضامنة الوحيدة عن األ

صابته من أضرار الىت ة وتتاح له فرصة للوصول التعويض عن األثبات اخلطأ والالمشروعيإاملتضرر من 
  .اخلطرة  نشطةاأل جراء هذهإ

ىل إ هذه النظرية وقد كان فقه القانون الداخلي سباقا يف اللجوء الىت نظرية املخاطر، مت انتقلت
سأل الدولة  فت ."و الكاملةأو املشددة أنظرية املسؤولية املطلقة "يضا باسم أالقانون الدويل وتعرف 

جع  خلطأ  را عمال التنقيب عن البرتول سواء  كان هذا التلوثأعن  جتالبحرية الناعن تلوث البنية 
  .الدولة دون خطأ منها

ا  الوسيلة الوحيدة حلصول املضرورين  على الفقه القانون الدويل أل وتلقى هذه النظرية ترحيبا يف
عام " فوشي"د قال ذه النظرية  الفقيه ، وقاملشروعةنشطة ضرار الىت تسببها األالتعويض عن األ

هلية ضرار ناجتة عن احلروب  األأجانب على التعويض عما يصيبهم من كأساس حلصول األ  1900
جنيب يف الدولة ينتج فوائد ومنافع للدولة،  ومن مث يقع قامة األإن أحيث . و االضطرابات الداخليةأ

   .ما حلقه ضرر ذاإوبالتايل تعويضه ،  جنيباطر حتصل لألية خمأة حتمل تبع خريةعلى هذه األ

خذت ا جلنة القانون الدويل يف أخذت ذه النظرية جمموعة من االتفاقيات الدولية ، و أوقد 
وع غري املشر  وىل على نظرية الفعلاأليف املادة مشروعها بشأن  املسؤولية  الدولية ، فرغم اعتمادها 

ت يف ر ة  فقر ياملشروع ثناء حديثتها عن الظروف الثانية لعدمأبنظرية املخاطر ا أقرت أال إدوليا ، 
بظرف ينفي عدم املشروعية مسألة  التعويض    جا جتحل االال خيبأن من نفس املشروع  27املادة 
  .)577(ي ضرر مادي او خسارة  مادية ، تسبب فيها ذلك الفعلأعن 

لدراسة الوضع البيئ الذي بدأ   1972كهومل سنة تبىن مؤمتر حول البيئة يف مدينة  استوكذلك 
وروبية  اموعة  األاالقتصادية  و  مجعية منظمة التعاون والتنمية توقد تبن ،ينذر باخلطر البشرية

  .خاطر  كأساس للمسؤولية  الدوليةنظرية  املاالقتصادية  

                                                             

)
577

 .70، ص  ، املرجع السابق زارة خلضر ):



ء هذه املخاطر احملدفة  توكهومل عدة مؤمترات حاولت تبىن املسؤولية الدولية جراوتبع مؤمتر س 
سنة باليابان ل وكيوط  رمث، ومؤ  1992رض بريودي جانيريو يف الربازيل لسنة باالنسان ، كمؤمتر األ

  .)578(2002فريقيا لسنة إومؤمتر جوهسربغ جبنوب   1997

  الفعل  غير المشروع  كأساس  حديث  للمسؤولية  الدولية:  الفرع  الثاني 

  : شروع  كأساس  للمسؤولية  الدولية سنحاول  معرفة التفصيل  يف الفعل  غري امل

  مضمون الفعل غير المشروع :  وال أ

  : من عنصرين  ن الفعل غري املشروع  يتكونأىل إتذهب  املدرسة  الطبيعة  

عنصر   :لثاني العنصر  ا؛  عنصر  مادي حمسوس وهوالفعل  في ذاته ، :  ولالعنصر  األ

 غري وأنه ذلك العمل املخالف أنه  تعرفه بأالقاعدة  القانونية الدولية  كما   ملا تنتهك  ، مبعىن قانوني

حدى إاالخالل ب  نأويؤكد شارل روسو ذلك عندما يرى ب .)579(الدويل املتفق مع قواعد القانون
  .)580(الدولتيني يف الفقه  والتعاملهو السائد  قواعد القانون الدويل كأساس للمسؤولية الدولية

ما  إ املشروع  حيدث  نتيجة مثل انتهاك قاعدة  قانونية دولية الىت يكون مصدرها ، والفعل غري
  .   ة عن اتفاقيات دولية غري شارعةئناش الل بالتزامات دوليةو اخأالعرف الدويل أو  املعاهدات الشارعة

 رد نه  جمأالفعل غري املشروع ب  Basti"باستيد والسيد  " Bochart"عرف كل من بوشار وي

  .)581(تنفيذها اللتزام تفرضه قواعد القانون الدويل و عدمأانتهاك دولة  لواجب دويل  

 افة الدول االلتزاماا املقررة يف القانون الدويل نتيجة  لقيامهخمالامن بأنه الفقيه حممد غ هبينما عرف
لىت قررها ذلك و يرتتب عليه مساس باحلقوق ا، أو امتناع عن عمل ال جييزه القانون الدويل أبعمل 

ذا كان يتضمن  إ مشروع غري ويعترب الفعل الدويل..... خرين شخاص القانون الدويل األالقانون أل
  .حكام ون الدويل أيا كان  مصدر هذه األالقان حكامخمالفة أل

                                                             

)
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 .وما يليها 150، املرجع السابق ، ص  البيئية األضرار عن الدولية للمسؤولية القانوين األساس،  حممد محداوي: راجع ):

)
579

، 2001،  ، االسكندرية ، دون طبعة ، مؤسسة الثقافة اجلامعية تطبيق، اجلزاءات الدولية بني النظرية وال السيد أبو عطية ):
 .253ص 

)
580

 .69، ص  ، املرجع السابق حممد سعادي ):

)
581

، منشورات دحلب ، دون  ، املسؤولية الدولية العمل الدويل غري املشروع كأساس للمسؤولية الدولة الدولية بن عامر تونسي ):
 .21، ص  ، اجلزائر طبعة



ما جلنة القانون أ. ويعرفه الفقيه حممد العناين بأنه اخلروج على القاعدة من قواعد القانون الدويل
 ترتكب : "نهأب 2001املقدم عام  ويل عرفته من خالل املادة الثانية من املشروع مسؤولية الدولالد

  : و اغفال أكان  التصرف  املتمثل  يف عمل   ذاإالدولة  فعال غري مشروع  دوليا 

  .ىل الدولة مبقتضى  القانون الدويل إينسب  )  أ     

  ".ولة يشكل  خرقا لاللتزام  دويل  على الد) ب     

ن أو من تعريف جلنة القانون الدويل  أفقه الدويل ال وهكذا يستنج من خمتلف التعاريف الىت قدمها
تفرضه    اللتزام سؤولية الدولية باعتباره بشكل خمالفةكرب للمساس األل غري ملشروع يعترب األالفع

حد أو أر عن الدولة  تكون يف شكل عمل اجيايب صاد قد قواعد  القانون الدويل ، وهذه املخالفة
جهزا  مبا أحد أ وأمتناعا من طرف الدولة إو أو عمال سلبيا ألية ومهما كان موقعها، الداخ جهزاأ

  .الدولة  قواعد القانون الدول على عاتق هتقرر  تهاكا  التزامنو اأيشكل خرقا 

  الفعل غير المشروع  شروط: يا  ثان

  .)582(خمتلف عليه متفق عليها وشرط ثالث اسنيسأوجود فعل غري املشروع شرطني ل يشرتط

  وجود الفعل  غير المشروع  دوليا :  ول الشرط األ

يب  ول  لرتتساسي  واألاملشروع  هذا الشرط األ غري ن الفعلأب "تشروب" و  "يتو انزل"أكد  
  .)583(ن  هذا الفعل  منافيا  اللتزامتها الدوليةأاملسؤولية  الدولية ، حبيث  

  شخاص  القانون  الدولي العامأحد ألى إسناد  الفعل غير  دوليا إفيجب : يالشرط الثان

ن يسند  الفعل غري أحد اشخاص القانون الدويل العام، جيب أجتاه إدولية املسؤولية  ال حىت تتحرك
شخاص من القانون  الدويل أحد أو أىل الدولة إو امتناعا عن فعل أاملشروع دوليا سواء كان فعال 

ثبات إو طالب التعويض  أالتقيدية، وعلى املدعى  وأأعمال أجهزا، التشريعية القضائية العام، ك
  .)584(هذا الفعل نه  عن نفس الشخص املرتكبأالفعل غري املشروع  املرتب للضرر ب
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 .وما يليها 94، املرجع السابق ، ص  البيئية األضرار عن الدولية للمسؤولية القانوين األساس،  مد محداويحم): 

)
583

 .72، ص  ، املرجع السابق حممد سعادي ):

)
584

 .255، ص  السيد أبو عطية ، املرجع السابق ):



  

  وجوب الضرر : الشرط الثالث  

ون الدويل القان شخاصأحد و مبصلحة مشروعة ألأضرر كشرط الدولية املماس حبق بال املقصود
  1929كدت االتفاقيات الدولية على وجود توافر هذا الشرط كاتفاقية وارسو لسنة أالعام، وقد 

يكون  الناقل  اجلوي  مسؤوال  عن " :بقوهلا 17مادا يف الناقل اجلوي الدويل مبسؤولية  املتعلقة
    ."ذىأصابته بأي إو أو جرحه ألذي يقع  يف حالة وفاة  الراكب الضرر  ا

و أذا مل حيدث الفعل غري املشروع  دوليا إن املسؤولية الدولية تبقى جمرد نظرية أويؤكد الفقيه دنيه ب
ي ضرر ال ميكن أ املشروع عن الفعل غري ن مل يتولدإىل أنه إخرون آبينما  يذهب كومباكو و  .ضرر 

  .)585(كون  هناك املسؤوليةتن أ

 أحديا لرتتيب املسؤولية الدولية على عاتق دول عقالوا بكفاية الفعل املشرو آخر ن فريقا أغري 

شروع  الفعل امل ىل جانبإشرط الضرر تالزم تناىف حسب رأيهم يشخاص القانون الدويل العام ، فأ
  .لقيام  املسؤولية  الدولية

 تبهالذي ير  اجلزاء القانوين هي ثارة املسؤولية، فاملسؤولية الدوليةن الفعل غري املشروع  كاف إلأل 

ون بنيت الذينالدولية ، ومن بني الفقهاء   لقانون الدويل العام على عدم احرتام هذا القانون والتزاماتها
الح الدين عامر  ويف نفس ه العريب صيالفق، والفقيه تونكني و وسو الفرنسي شارل ر  هذا الرأي ، الفقيه

ا  نفس املادة  الثالثة  ملشروعهيف  ءاالجتاه سارت جلنة  القانون الدويل عندمامل تتبىن الضرر حيث جا
  .)586(ثار  اجلدل الفقهي حولهأىل شرط حدث الضرر، وهو ما إشرطني  دون التطرق  2001عام 

  الفعل غير المشروع  تدرجا: ثالثا  

نتهاك البسيط واعتربت  اجلرمية االاجلسيم و  كنتهااالىل التفرقة بني إاجتهت جلنة القانون الدويل   
شروع  النهائي  الذي تقدمت جلنة  القانون املمن  19وقد حددت املادة  ك جسيمالدولية هى انتها

  .الدويل  لغرض  التفرقة  بني الطائفني 
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 David Ruzie ; droit international public , 14 edition  . editiuon dalloz ; paris ; 1999, p 93.    

)
586

 .110 - 107، املرجع السابق ، ص  البيئية األضرار عن الدولية للمسؤولية القانوين األساس،  حممد محداوي): 



  : )587(نأفعال  غري املشروعة ، فقد نصت  هذه املادة  على من األو 

يا كان  أدويل  فعال غري املشروع  دوليا  الذي  يشكل  انتهاكا  اللتزام  يكون  الفعل  الدويل - 1"
  .حمل االلتزام  املنتهك 

دولة  التزاما  يشكل  الفعل غري املشروع  دوليا  جرمية  دولية حني ينجم  عن انتهاك  ال  - 2
هذه   فرت يث  تعساسية  للجماعة  الدولية  حبأمهية  بالنسة  لصيانة  مصاحل علو األ من دوليا  هو

  .شكل  جرمية ين انتهاكه أاجلماعة  كلها  ب

شرعة  ميكن  امل ، وبناء على قواعد القانون الدويلالسابقةالفقرة  حكامأع عدم  االخالل بم  - 3
  .ن تنجم  خصوصاأللجرمية  الدولية 

زام  تمن  الدوليني  كالاألمهية جوهرية للحفاظ على السلم و أعن انتهاك خطري اللتزام دويل، ذي  - أ
  .بتجرمي العدوان

  .يف تقرير مصريها مهية  جوهرية  لضمان حق الشعوب أعن انتهاك اللتزام دويل  ذي   -ب

نساين ، كالتزامات مهية جوهرية حلماية الشخص اإلأن انتهاك خطري وواسع النطاق ذي إ  -ج
  .بتحرمي  االسرتقاق

، كااللتزامات مهية جوهرية حلماية وصون البيئة البشريةأطري االلتزام دويل ذي خ عن انتهاك  - د
  .البحار وأ جوسيم للتحرمي التلويث اجلب

 شكلي من نفس املادة 2دوليا طبقا  للفقرة  كل فعل غري املشروع دوليا  ال يكون جرمية   - 4

  .جنحة  دولية

فعال غري جلنة  القانون الدويل  قسمت األ نأالذكر   ةسالف 19املادة  وهكذا يظهر من نص
فعال  الىت  تتشكل يف حد ذاا جرمية ألا: ىل طائفينيإا  املوجبة للمسؤولية الدولية دولي املشروعة

،  او بنودأربع مناذج امثلة  عنها يف أن تقدم أ، وقد فضلت اللجنة ، وكما يظهر من نص املادة  ةدولي
اجلرائم الدولية الىت اد ل  وتعدو فعال  تلك اليت ال تدخل  يف مدلما الطائفة  الثانية  من هذه  األأو 

  .ا جنح دولية أد وصفتها جلنة القانون الدويل بقو  وىلتندرج  ضمن الطائفة األ
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 .29ص  ، 2007،  ، اجلزائر ، دون طبعة ، دار هومه عبد العزيز العشاوي ، حماضرات يف املسؤولية الدولية ):



  الذكر ةسالف 19نص املادة  ن جلنة القانون الدويل، قد عدلت موقفها هذا وحذفتإومع ذلك ف

الثاين  منها  بالفصل  الثالث  من  الباب   مكتفية 2001املقدم عام  ة  من مشروعها النهائييكل
ة يلقواعد  القطعخال ل اخلطري بالتزامات النامجة  عن ااال"الذي محل عنوان من ذلك  املشروع  و 

  . 41و  40تضمن  الفصل  مادتني مها وقد " للقانون  الدويل

و أمثلة أي  أا مل تقدم أ، رغم )588(خرين هذه  األاويف   40و  19: املادتني   ويكون الفارق 
وسع  كرب و أا تبدو أال  إوفة  ، احملذ 19نظريا املادة  خالل  اخلطرية  كما فعلت إمناذج  عن 

ىل إقطعية من دون حاجة خالل  بقاعدة  إي أمام أثارة املسؤولية الدولية مفتوحا  إل بوترتك البا
ىل تعدادها ،  وكما هو معلوم  إن هذه القواعد القطعية ومن دون حاجة إتعدادها ، وكما هو معلوم  ف

ا يهمنا يف هذا املقام  اتفاقيات مثلها ومأها ومن ن املعاهدات الشارعة الىت يصعب حصرها وتعددإف
  .نساين ول القانون الدويل اإلحجنيف 

سالفة الذكر، كون  40باغتها للمادة وص ابتهاجها ذه الطريقةو ن جلنة القانون الدويل إشارة فولإل
اهدات الىت عرفت قانون املعمن املعاهدات فينيا حول  53املادة قف من نسبذلك قدانتهت و 

قبل اجلماعة الدولية  ككل  القواعد ال  ا  من ا  القواعد املقبولة  واملعرتفأعلى  ةمر القواعد  اآل
  .)589(ة ا ذات الصفةقال بقواعد  الحإميكن  تغيريها  الجيوز  االخالل ا و 

ة  دل الدوليخذت  ذه التفرقة  يف قرار  حممكة  العأاملستوى  القضاء  الدويل  فقد   ما علىأ
اجتاه اتمع  قة بني االلتزامات الدولة  و التفر  ، وهذا لوجوب 1970عام  شنوقضية  برشلونة  ترك

  .)590(الدويل ، والتزامات الىت تنشأ بني الدولة  جتاه  دولة اخرى

  لى الدولةإالفعل غير المشروع  اسناد  :الفرع  الثالث 

فون  تصر يفراد  أه فعل غري مشروع  صدر عن ليإتتحمل الدولة تبعة املسؤولية الدولية كلما اسند 
و كانت أومني كو حمأجهزا حاكمني كانوا أحد أو يف أو يعلمون حلساا أباسم هذه الدولة 

  .)591(االدارينظامها  ركزية ، ومهما  كان موقع  اجلهاز الذي يعملون فيهمال وأ ةسلطام  مركزي
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 .2001وع النهائي للجنة القانون الدويل لعام من املشر  40املادة  ):

)
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 .1969من اتفاقية املعاهدات الدولية لعام  53املادة  ):
590

  Pierre marie matrim; IBID.P 202    

)
591

 .252، ص  ، املرجع السابق زارة خلضر ):



ساسي  و قانوا  األأدستور الدولة  يف املنصوصجهزة  الدولة تلك اهليئات والسلطات أب ويقصد 
الدويل يف ليه جلنة القانون  إيعية والقضائية  وهذا ما ذهبت ، التنفيذية ، التشر كالسلطة التأسيسة 

يعد  : "مايلي  ىعل 2001نص املادة الرابعة من مشروعها النهائي بشأن مسؤول الدول املقدم عام 
واء  أكان  سفعال صادرا عن هذه الدولة مبقتضى القانون الدويل الدولة  جهزة أ ي جهاز منأتصرف 

  ."خرىأية وظائف أم أم القضائية  أاجلهاز ميارس وظائف شريعية ام تنفيذية 

و أفعال غري مشروعة أن يصدر عنها من أ كنجهزة الدولة ، وما ميأهم أستعرض أوفيما يلي 
  .اصة ، تسأل الدولة عنهانساين بصفة خحكام القانون الدويل اإلأل انتهاكات

  السلطة التشريعية  :  وال أ

عداد القانون والتصويت عليه، وما  من أغلب الدول برملان سيادة يف أميارس السلطة التشريعية يف 
يف احلدود  الىت  يعات من صدرتمن تشر  ن تسن ما تشاءأي دولة ومن خالل برملاا هلا أشك يف 

ية مقيدة يف نطاق املسؤولية الدولية والقانون الدويل حيث يتوجب على ن هذه احلر أال إرمسها الدستور 
ة عما ارتبطت  به من معاهدت ئن تراعي بعهدا والتزامتها الدولة الناشأصدار تشريعاا إ الدول يف
   ):592(سلطتها التشريعية تتلخص فيما يلي عمالأن املسؤولية الدولة عن أنظم ا سبق  يممدولية، و 

  .شريعات تتعارض مع التزامات دولية  الصورة االجيابية صدار تإ - 1

الصورة  (ابقا يتعارض مع التزامات دولية تشريعا س و يعدلأصدار تشريع يلغي إاغفال  الدولة  - 2
  ) .السلبية

يا الىت عرضت  على القضاء الدويل فيما خيص املعاهدات الكربى الشارعة  الىت القضا مثلةأومن 
يعا وجوب تسوية قواننيها الداخلية مبا يتناسق مع القانون الدويل حتت طائلة تفرض على الدول مج

فمعهادة   .ةيالدول لتزاماتااليسمى جبرمية عدم التنسيق بني التشريع الوطين و  و ما، أاملسؤولية الدولية
نصت  يف مادا  اخلامسة  ، إذ مثال 1948اجلنس البشري  لعام  إبادةجرمية عن  معاقبةو حظر 

تشريعية  الالزمة  ال طبقا لدستور ، التدابري ، كل  ن يتخذواأطراف املتعاقدون بن يتعهد األأ لىع
  .االتفاقية  حكام هذهألضمان  انقاذ 
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 .87، ص  ، املرجع السابق حممد سعادي ):



  

  السلطة التنفيذية  :  ثانيا 

على  أداري برمته من يقصد بالسلطة التنفيذية جمموع هيئات وموظفي اجلهاز التنفيذي واإل
ر موظف يف قاعدته، حبيث يندرج ضمن هذه القائمة رئيس الدولة  ورئيس خآىل إمسؤول يف قمة 

من  فيها  ن األاعو أاا املسلحة ، و فراد  قو أاحلكومة ووزاؤها وممثلوا سلكها الديبلوماسي والقنصلي و 
فعال  أ" :اأبفريى تشكيلية السلطة التنفيذية  كلها " اغو"ي موظف ادارا وخيتزل الربوقيسور أو 

ن إخرى فأشخاص الىت تساهم يف اجلهاز الداخلي للدولة ، بعبارة و جمموعات األأخاص شاأل
  .)593("ثيلهاممو أعضائها أم القانوين للدولة بيف النظاتصرفات من يوصفون 

خرية فعل غري ذا ما صدر عن هذا األإعمال سلطاا التنفيذية أ وتتحقق مسؤولية الدولة عن
ن يقدم عليه  أتمثل فيما ميكن توهي  صورتني أساسيتني اجيابيةري خمشروع دوليا ، ويأخذ هذه األ

 أو مبصاحلها أوممتلكتها   أو أجنبيةالضرر بدولة   تلحق األفعالمن  دارياإلو أاجلهاز التنفيذي 

 عمل  معني أداءيف  ظفيهمو  أو زاجلها هذا إمهاليف  وتتمثل الصورة الثانية فهي سلبية  أما،  برعاياها

طار مهامه، فيتسبب إ موظف يفا  ن يقومأ من املفروض يه عن القيام باجراءات كانف ىتر  أو
  .)594(و برعايهاأجنبية حلاق الضرر بالدولة األإبذلك يف 

 ، دون 1949يف قضية  كورفو عام   الدوليةالعدل  ويف هذا السياق وجب التذكري بان حمكمة 

لية الدولية وفق  الصورتني باملسؤو  أقرتقد  انت، ك آنفااستعرضها  جيشان القضية فقد إىل الرجوع
 باأللغام على القيام بتطهري القطاع  املزروع أقدمت مبسؤولية بريطانيا حينما أقرتمعا ، فهي  فتنياآل

جراء  ألبانياكذلك املسؤولية     أقرت ، كما هي الصورة االجيابية وهذه األلبانية اإلقليمية يف املياه
مبا يهدد   اإلقليميةيف مياهها   باأللغام عن وجود حقل مزروع إعالنعدم  يفتقاعسها وتقصريها 

    .)595("السلبيةرة و حة البحرية الدولية ، وهي الصاملال
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، ص  ، املرجع السابق الفعل غري املشروع ، بن عامر تونسي :، أنظر سؤولية الدوليةبروفيسور أغو ، تقريره الثالث عن امل ):
182. 

)
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 .املرجع نفسه): 

)
595

 .275، ص  ، املرجع السابق زارة خلضر ):



غري مشروعة  وفق  أفعالمن يذية التنف حصر كل ما يصدر عن السلطة األمروال ميكن يف حقيقة 
طرحت على حمكمة  العدل الدولية  اليت القضايارتني السابقتني مبا يقرر مسؤولية دولتها ومن بني و الص

جوان  27احملكمة بتاريخ  أصدرتحيث : يف نيكاراغوا  العسكر كذلك يف هذا املقام قضية التدخل
ثانية ومؤكد من خالل عدد نقاط كمخالفتها ملبدأ  األمريكية املتحدةالواليات  املسؤولية أن 1966

 "الكونرتا " جبماعات بها وتسليمها ومتويليهاعدم التدخل يف الشؤون لنيكاراغوا بتدري

controا الرتكاب وجتمعيهاا  وضدها،غو يف نيكار  حربية وشبه حربية أنشطة وتأييدها ومساعد 

نيكاراغوا واعتدائها على منشأا وموانئها وتلغيم  األراضي لك قيام طائرا احلربية بالتحليق فوقوكذ
    )596(.اإلقليميةمياهها الداخلية  و 

  القضائية  السلطة:  ثالثا

غري العادية  أمهيتهاهلا  اليت الدولة العضوية الدستورية أجهزةمن  السلطة القضائية هي بدورها جهاز
على الصعيد الدويل تبدو وأكثر تعقيدا  حينما تتصل  أمهيتها الداخلي والدويل، ولعل الصعيدين على

ال اعمأارتكبت  إذاسلطتها القضائية  أعمالعن ولة باملسؤولية الدولية ، حيث ترتتب املسؤولية الد
   إذاحماكمها  تصدر اليت القراراتو  األحكام دولة قد تسأل عن، فالتشكل انتهاكا بالقواعد الدولية 

   ).597(القانون الدويلكانت متعارضة مع القاعدة من قواعد 

تتمتع   أن حبجة سلطتها القضائية أعمالعن  تدفع بعدم مسؤوليتها أنللدولة   وال ميكن
ن هذا  االستقالل حمله عالقة السلطة أل يف اختصاصها باالستقاللية، مينع الدولة من التدخل

فال شأ، هلا  األجنبيةالدول  أم من تشريعية وتنفيذية األخرىالدول القضائية بغريها من السلطات 
سلطاا  أعمالولية كاملة عن ذه العالقة ، فالدولة يف جمال العالقات الدولية قد تكون مسؤول مسؤ 

للدولة  دفع ، كما ال ميكن ترتبط السلطات ببعضها  اليت كانت هذه العالقة  وأي، املختلفة 
  .)598(به يحماكمها هلا قوة الشىء املقض حكامأ نأحبجة  مسؤوليتها

القضاء  خيطئختالف ا السلطة القضائية القانون الدويل، حينما  اليتالت ااحل وميكن حصر
انونية  داخلية وهي على عاتقها ، وكذلك عندما يقدم تطبيق قاعدة  ق أو  يف تفسريمثاللداخلي ا

                                                             

)
596

 .252، ص  ، املرجع السابق الفعل غري املشروع كأساس للمسؤولية الدولية بن عامر تونسي ، ):

)
597

 .304، ص  بق، املرجع السا زارة خلضر ):

)
598

 .306، ص  ، املرجع السابق زارة خلضر ):



القاعدة تلك تفسريها تفسري صحيحا وكانت  أوخلي على تطبيق قاعدة القانونية وطنية الدا القضاء
 قد تعهدت  ت كانت الدولةالتزامامع  أو متعارضة بطبيعتها مع القاعدة من القواعد القانون الدويل،

  .ا سابقا 

وكذلك يعد عمال مشروع تأتيه السلطة القضائية عندما يقدم القضاء على تطبيق قاعدة دولية  
يف القرار الصادر  عن  األمرهذا  خطأ يف تفسريها تطبيقها ولقد تأكدتأعلى النطاق الداخلي لكنه 

، فقد جاء يف منطوق )599(1947لعام  شكلة وفقا ملعاهدة السالمملاااليطالية الفرنسية جلنة التوفيق 
صادر القرن التاسع عشر قد عربت عن الرأي القائل بأن استقالل  احملاكم وفقا  أحكامهامن حكم 

لقضائية ا لطاتللدول بسبب تصرفات  السالداخل مينع املسؤولية الدولية  ملبدأ توزيع السلطات يف
الزمن على املستوى  الدويل، ويرفضها الفقه ذه النظرية  قد عفا عليها ه املخالفة للقانون، فان

  .القضاء الدويلو 

صدر عن السلطة القضائية ت اليت غري املشروعة األعمالبعض صور  إىل اإلشارةكانت قد سبق   إذا
 le deni  de justice " العدالة إنكارجرمية  "ق عليها القانون يطل اليتم صورة هي تلك أهن إف

هذه  أن سلطتها القضائية ، ذلك أعمالعن  سي لقيام املسؤولية الدولةتعترب السبب الرئي إذ،   "
 دويل من غريهاالقضاء  ال أمام أثري ما وأكثر، إطالقعلى  جذب انتباه الفقه الدويل أهمهي  الصورة

درجة اختاذ  إىل بشأااختالف   إىل أدىما  من عمل الدول وممارستها أن ، فضالاألخرىمن الصورة 
  . األمرحيال هذا  موقف سياسة

العدل الدولية الدائمة يف قضية اللوتس سنة  حمكمة أصدرتهالذي  ومما يؤكد هذا الرأي احلكم
الواجبة   الوطنية خطأ احملكمة يف اختيار القاعدة القانونية أنحيث قررت  نسا وتركيابني فر  1927

يف  إالالقانون  الدويل  ألمداخلي و تتعارض مع لقواعد القانون مسألة تتعلق بالقانون ال اليتالتطبيق و 
  .)600(بااللتزام وإخالل العدالة إنكار

  األهليةالحروب  دولة في حالةالمسؤولية : رابعا 

                                                             

)
599

 .48، ص  ، املرجع السابق مهيسي رضا ):

)
600

 .258، ص  1969،  ، االسكندرية ، دون طبعة ، منشأة املعارف ، القانون الدويل العام صادق أبو هيف ):



فيه املسؤولية الدولية، فلقد أظهر تاريخ العالقات  الدولية  تثار جماال واسعا أيضا يعترب هذا املوضوع
دول العامل ، وال الداخلية  الدامية يف خمتلف   األهلية احلروب أو قيام العديد من النزاعات املسلحة

  .)601(يف منطقتنا يشهد العامل اليوم سيما  ما

النزاعات   أعمالعن مسؤولية الدولة  أن،  ن املستقر لدى غالبية الفقه والقضاء الدولينيوإ
عاديني يف الظروف ال األفراد أعماله احيال اجت املسلحة الداخلية ال ختتلف بوجه عام عن مسؤولياا

 وأا إمهال أومنها تقصري  الدولة مل يبدر أن تبثم املظاهر واالضطرابات طاملا قيا أثناءالعادية و 

، وقامت مبختلف العمليات  العسكرية األجنبيةواملصاحل  الرعايا اختذت كل التدابري الالزمة حلماية
التحكيم الدويل فقد  امكأح ار خمتلفاستقر  لمن خال أن إالاملتمردين ، الثورة وردع  إلمخادالضرورية 

  : ميز الفقه بني احلاالت ثالث تكون عليها مسؤولية الدولة وهي

القتال وما ينجزها  عنها  دائرةيف وهي تتعلق مبختلف العمليات العسكرية الواقعة : األولىالحالة  
لة عن نتائجها  حىت ولو مسؤو  ال تكون األعمالهذه الدولة ضحية  أن،  باألجانب تلحق أضرارمن 

. كان الثوار  أواحلكومة  مليات العسكرية هيبالعئم قاوسواء ال باألجانبالضرر  إحلاقتسببت يف 

تتم  اليتل العمليات العسكرية كوذلك  قياسا على مبدأ القوة القاهرة ، ونتسىن من هذه القاعدة  
 أو ترتكبه  قواا أنعما ميكن  لة من ثابتة الدو  فمسؤولية،  اإلنساينقانون الويل القواعد الباملخالفة 

ن مسؤولية الدولة هنا أل،  اإلنساينخروقات للقانون الدويل  أواحلركة الثورية من جتاوزات  عناصر
هذه القاعدة جلنة  إىل  أشارتوقد . الواردة يف تلك املعاهدات اآلمرة الدويل تتصل بقواعد القانون

ديسمرب  29االسباين  الصادر يف  يف املغرب ةية املطالب الربيطانيها يف قضيف حكمالتحكيم الدولية 
1924)602(.  

بفعل احلكومة خارج دائرة القتال والعمليات  األجانبتصيب  اليت ضراراأليف حالة  :الثانيةالحالة 
 أعمال وكل. رة و و ضر أوالتدابري دون مربر  التجاوزات الدولة هنا تكون مسؤول عن كلف. العسكرية

ذلك  هاوكان يف مقدور  بأضرار أصابتهم رقة يف حقهم خارج دائرة املعارك والقتالسوالسلب وال النهب
  .يضا أ ا، ويف عمله

                                                             

)
601

 .212، ص  رجع السابق، املالفعل غري املشروع كأساس املسؤولية الدولية  بن عامر تونسي ، ):

)
602

 .60، ص  ، املرجع السابقمهيسي رضا  ):



تميز الفقه والقضاء والدولتني  يعمال الثوار و أ عنوهي تتعلق مبسؤولية الدولة :   الحالة الثالثة
  .)603(الثوار وضاع ختصأخبصوص هذه احلالة بني ثالث 

  

  

    ر  الثوارحالة انتصا - 1

حكومة جديدة ، فان  وإقامةىل السلطة  إوصول اليف حالة   جناح  الثورة  ومتكن  الثوار من 
ثر أعمال غري املشروعة الصادرة عن الثوار وهذه منذ قيام الثورة وبالدولة تكون مسؤولة دوليا عن األ

  .رجعي

   حالة فشل الثوار - 2

حلقت  أضرارغري مشروعة  و   أفعالر من الثوار من كقاعدة عامة مما يصد   فالمسؤولية على الدولة
عدم استطاعتها السيطرة عليهم ولعدم  متتعها بالسلطة الكافية والفعلية  أساسوهذا على  باألجانب

غري املشروعة الصادرة عن الثوار باعتبار هؤالء متمردين على القانون ويشكلون  األعمالالكفيلة مبنع 
يرتب مسؤولية  تثناءقبل للدولة ا ، ومع ذلك فان  هذه القاعدة تعرف اسواقعة مادية وقوة قاهرة ال 

   .قادم   إىلوظائف  رمسية   أسندت أوالدولة عفوا عن الثوار   أصدرتالدولة ويتمثل فيما لو 

، وقد )604(الثوار ة موافقة ضمنية والحقة من قبل احلكومة على التصرفاتابثعد مبين ذلك أل
عام  "السلفادور"ضد  "انك زورا غيلبرت"هذه النتيجة يف القضية ادعاء  إىل هيئة التحكيمأخذت 
  السلفادورحكومة ، هل تتحمل هعن سؤال مفاد إجابتها د، فقد ذكر احملكمة وهي بصد1903

الشرعية املسؤولية الدولية عن  السلفادور، هل تتحمل حكومة  مفاده عن سؤال ابتهاإج دبصد
ن احلكومة الشرعية غري مسؤولة أنتيجة لنشاط الثوار ؟ فذكرت احملكمة ب نبأجا تكبدها اليتاخلسائر 

اليقظة الالزمة  للحيلولة  أو يتوفر عنصر العناية أنفاشلة شريطة  ةالنجمة عن ثور  أعمالعن  دوليا
  .)605(وقمعها دون حركة التمرد

                                                             

)
603

 .216، ص  ، املرجع السابقالفعل غري املشروع كأساس املسؤولية الدولية  بن عامر تونسي ، ):

)
604

 .168، ص  ، املرجع السابقنبيل بشر  ):

)
605

 .63 - 62، ص  ، املرجع السابقمهيسي رضا  ):



   حالة  االعتراف  بالثورة - 3

املسؤولية الدولية كذلك، وتعترب هذه احلالة   أحكاموتعترب هذه احلالة وضعية جديدة تقرر مبوجبها 
لدى الفقه   إمجاع ه مثةناملسؤولية  الدولية كذلك ، ذلك ألأحكام مبوجبها  تفتقرالوضعية جديدة 

غري املشروعة  األعمالمل يقع عن  أماحلاصل على عدم مسؤولية الدولة سواء وقع تقصريها منها 
  : حالتني  الصادرة عن الثوار يف

 القانون يقررها إىل رجال الثورة بصفته احملاربني، فيكسب الثوار احلقوقل تعرتف الدولة أن) أ   

عبء  األجنبيةيف مواجهة الدول  يفرضها عليهم فيحمل الثوار اليت ن يتحملوا االلتزاماتأو   الدويل
  .املسؤولية 

، فرتفع حينئذ عن الدولة  أجنبيةدولة بالثوار من طرف  اعرتاف صدر فإذا احلالة الثانية أما)  ب   
  .لتقع على عاتق  الثوار حلقت باألجانب  اليتغري املشروعة  األفعالعن  املسؤولية

احلقوق   كلية أعدته أ من مشروع املسؤولية الدولية الذي\13هذه القاعدة  املادة  أقرتوقد 
  .)606(1961امعة هارفارد عام جب

  لمسؤولية الدولية الت  االعفاء  ااح:  المطلب  الثالث 

 إىلبالضرورة   ذلك ال  يؤدي أن إال، عمال  غري املشروع  دوليا قد ترتكب الدول  أنبالرغم من 

ل  من لحتت أنللدولة   ه  ميكنأنى عاتقها ، بل عكس من ذلك ، علقيام  املسؤولية الدولية 
االت تنفى عن الفعل  ذا ما صاحب ارتكاا للفعل غري املشروع ظروف ومالبسات وحإاملسؤولية 

الظروف واحلاالت معروفة على الصعيد العالقات الدولية، ومعظمها  مستوحى  هوعيته، وهذمشر  عدم
  : )607(ةيالتمن النظم القانونية الداخلية ، وتتخلص معظم هذه احلاالت  ال

  و الرضاأالموافقة  : ول األ  الفرع

أشخاصه يف مجيع ما ينشأ بينها من  بنيي على مبدأ الرتاض أساساالدويل القانون  أحكام تقوم
 ةادر إعن كل تصرف ال يعرب صراحة   إبطال إىل عالقات دولية ، كما تؤدي العيوب الواقعة على الرضا

القانون  الدويل يف  أحكاميرتب عن خمالفة  هنإكان قد نتج بدون موافقتها ، وعلى ذلك ف  أوالدولة 
                                                             

)
606

 .299، ص  ، املرجع السابقغري املشروع كأساس املسؤولية الدولية  الفعل بن عامر تونسي ، ):

)
607

 .93 -  89، ص  املرجع السابقحماضرات يف املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية ، ،  حممد محداوي ):



خلفته  وما  اتهذه املخالف آثارتزول مجيع   أنثر ذلك إ على أضرارحلقتها لدول من ا مواجهة دولة
سببت  اليت   أو الدولةما رضيت هذه الدولة وتنازلت عن مطالبتها يف مواجهته الدول  إذا أضرارمن 

  .أضرارما حق ا  من في

انون ألحكام الق الصادر باملخالفةبالقبول والنتائج ، ومن مث يعترب العمل  إقرارفالرضا هنا يعترب  
   .)608(مشروع عمال غري األصلنه يعد يف أعمال مقبوال  على الرغم من  الدويل

دولة ما يعد عمال غري  إقليمعن هذه احلالة عديدة ومتنوعة ، فالتدخل العسكري على  األمثلةو  
لسيادا وعدوان  صريح ،  انتهاك بأنه ضوئهاي ويكيف  ، بل مشروع يف ضوء قواعد القانون الدويل

ما  إذامتاما   هذه النتائج  تزول أنغري . 1974اتفاقية  تعريف العدوان الصادرة  عام  مبوجب
، كقمع مترد األسبابسبب من  ألي أراضيها إىلهذه الدولة على دخول القوات العسكري وافقت 

ى افقة  الدولة هنا علو مثال، فم )609(الرهائنلتحرير  أخرىبعمليات عسكرية  للقيام أو. ثورة  فيها أو
الدولة املتدخلة بناء على  إزاءدولية  مسؤولية أي ، ال يرتب األجنبية دخول هذه القوات العسكرية

  . أراضيهايف  حدث التدخل اليتمن الدولة  طلب

وإذا كانت املوافقة أو الرضا حالة من حاالت اإلعفاء من املسؤولية الدولية فإا ال تكون وال يعتد 
  :الشروط أمجلها كاأليت ا إال إذا توافرت مجلة من

جيب أن تكون صرحية وصحيحة وخالية من أي عيب من عيوب اإلرادة اليت تشوي الرضا 
 معروفةوتكون هذه العيوب  .وإنكانت هذه العيوب معروفة يف ظل النظم القانونية الداخلية. وتعدمه

وقد ،  املادي واملعنوي  هاإلكرااخلطأ ، الغش ، التدليس و  أمثلهاومن  القانون الدويليف نطاق كذلك 
 لوقررت بطال ببيان هذه العناصر  كلها 1969نا لقانون املعاهدات لعام يفيتكفلت معاهدة 

  .مرحلة من مراحل انعقادها يأيف  صاحبت املعاهدة أويف ظلها  أبرمتما  إذا )610(املعاهدة

حمظورة   أفعالمن  كذلك ينطبق على موافقة الدولة الضحية ورضاها على ما حصل يف مواجهتها  
كيفما  كان ماديا    إكراه أو تدليس أو غش أيمن تكون خالية  أنمبوجب القانون الدويل ، وجوب 

                                                             

)
608

 .245، ص  ، املرجع السابقنبيل بشر  ):

)
609

 .195، ص  ، املرجع السابقعميمر نعيمة  ):

)
610

 .179املرجع السابق، ص  ،حممد سعادي  ):



 إذامن املسؤولية الدولية  اإلعفاء ثر علىأ أيمعنويا ، ويف حال حدوث ذلك لن يكون للموافقة  أم

  .املشروع صدر منها الفعل غري اليت عاتق الدولة قائمة على األخريةهذه تبقى 

عن موافقة كحالة من  تكملة ن جلنة قانون الدويل ويف مشروعها قبل النهائي كانتإف لإلشارةو 
سؤولية الدولية    امليف الفقرة الثانية من هذه  واستثنت 1\29يف املادة حاالت نقي املسؤولية الدولية 

  . 2001لعام  وليةمشروعها النهائي خبصوص املسؤولية الد يف أا، غري  مرةاآلالقواعد 

مث خصصت حالة  20هي املادة  فصلت احلديث عن موافقة الرضا وخصصتها مبادة مستقلةولقد 
وما يالحظ تطابق . )611(من نفس املشروع 26هي املادة  أخرى مبادة والقطعية اآلمرة انتهاك القواعد

نا لقانون يفيتفاقية من ا 53جاءت به املادة  امع م 20من املادة االستثناء من الفقرة الثانية 
القانون  أحكام أن يف هذه احلالة نستخلصها أنميكن  اليت واخلالصة  1969املعاهدات لسنة 

من نفس  53مرة مبوجب املادة ي تعد من القواعد اآلشارعة ، أ هي معاهدات اإلنساينالدويل 
  .القانون الدويلسالفة  الذكر قاعدة قطعية من قواعد  20االتفاقية وكما عربت  عنها املادة 

عاتق الدولة  ترتيب املسؤولية الدولية على نساينحكام القانون الدويل اإلأوعليه يف حالة انتهاك 
  .الدولة  املتضررة يف حالة موافقة  ألحكامه حىت املنتهكة 

  حالة  الدفاع الشرعي : الفرع  الثاني 

اتمعات منذ بدء تكوينها   الزمت يتلا املبادئ أقدممن الدفاع الشرعي عن النفس  يعترب 
  ومفاده. )612(بال استثناءالعامل  القانونية يف األنظمةيا مبدأ معرتف به يف كل حالنه أوتنظيمها، كما و 

 أهله أويف نفسه  ما تعرض العتداء إذاالالحق به الضرر يدفع عن نفسه ويدفع  أن لكل شخص أن

  .ماله  أو

مصاف القانون الدويل  إىل س من التنظيم القانون الداخليوقد انتقل مبدأ الدفاع الشرعي عن النف
 أنيف  يف مصاحلها هلا احلق أو أراضيهاعلى  ذلك ، فكل دولة تعرضت للعدوان أثناء ومل يتغري حمتواه

  .)613(ذلك العدوان تدفع
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أوت /  53من املشروع النهائي للجنة القانون الدويل حول املسؤولية الدولية املعتمد يف دورا  26و  20املادتني  ):
2001. 

612
 Ngguyeu quoc dinh et autre ; Ibid ; p 758. 

)
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  .من ميثاق هيئة األمم املتحدة 51املادة ): 



من احلاالت  أخرىالعامة للقانون وحالة  املبادئمن  والدفاع الشرعي عن النفس هو كذلك مبدأ
كان ذلك   إذاثانية  بدولة  أضرارمن  أحلقته ماعمن املسؤولية الدولية فال ميكن مساءلة الدولة  فاءاإلع

  .تدبريا اختذته للدفاع عن نفسها يف املواجهة عدوان قامت به الدولة  الثانية

حول املسؤولية الدولية 2001لعام ئي االنهمن مشروع جلنة القانون الدويل  21املادة  وقد عاجلت
احالة  كلية يف ذلك  ةحال أو استبعاد املسؤولية الدولية إىل دفاع  الشرعي عن النفس كحالة تؤديال

الدولة  تنتفي صيغة عدم املشروعية عن فعل  أنميثاق املم املتحدة ، فقد نصت هذه املادة على  إىل
  .املتحدة األممشروعا للدفاع عن النفس اختذ طبقا مليثاق تدبري م كان هذا الفعل يشكل  إذا

العامة   املبادئ أهمواحدا من  أصبحعن النفس  الدفاع أنيتضح ضوء املادتني السابقتني  علىو 
ة باستخدام املبادأ ويعترب عنصراألمم املتحدة، الدويل وهذا بتكريسه من قبل  يقوم عليها النظام اليت

باستخدام القوة املسلحة ضد تبدأ  اليتالعدوان ، فالدولة  وبرهانا على وقوع فعل بااإثالقوة دليال يف 
 فباستخدامها، وقعت ضحية العدوان اليتالدولة الثانية  أما،  تكون هي الدولة  املعتدية أخرى الدولة

تكون يف وضعية الدفاع  الشرعي عن النفس وهو ما  إمناالقوة املسلحة للرد على الدولة املعتدية 
   .)614(1974عام  العدوان الصادرة املادة الثانية من اتفاقية تعريفمن  يستخلص

جوان  27حمكمة العدل الدولية ا املبدأ على حنو حاسم يف حكمها الصادر يف  أخذت وقد
نسبتها  اليت األفعال أن إىل ةمشري  نيكاراغوايف وشبه احلربية  احلربية األنشطةبشأن قضية  1986

تحدة ممارسة حق الدفاع  الشرعي ضد لتربر للواليات امل لنيكاراغوا ما كانت الواليات  املتحدة
  .نيكاراغوا

جلملة من الشروط   خيضع ن الدفاع الشرعيإونظرا خلطورة التذرع ذا لتربير استخدام القوة ، ف
  : )615(كاأليت جممع عليها من قبل الغالبية من الفقهاء ، ونذكر عناصرها

  .يكون  هناك  عمل مسلح  أن:   األولالشرط    -      

  .يعترب  هذا العمل  املسلح  عدوانا  أن:  الشرط  الثاين   -      

  .وحق تقرير املصري   اإلقليمعلى سالمة   ةور باخلطم سن يتأو :  الشرط الثالث   -    
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 .580، ص  سابق، املرجع ال زارة خلضر ):

)
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 332 - 331، ص  ، املرجع السابقالفعل غري املشروع كأساس املسؤولية الدولية  بن عامر تونسي ،): 



   .مباشرا  يكون  العدوان حاال أن: الشرط الرابع   -   

ثناء على مبدأ حظر الدفاع الشرعي بعد است أن يطرح يف هذا الصدد ما دامالذي السؤال  أن إال
هذا  املتحدة، هل يرتتب على لألمم استعمال القوة يف العالقات الدولية، املنصوص عليه يف ميثاق

  ؟  دون مسألة اإلنساينالقانون الدويل  أحكام الفعل املسلح بصدد الدفاع الشرعي انتهاك

ال إي مسؤولية دولية تب أر يال دوليا و  ا مسموح املسؤولية بصدد استعمال القوة املسلحةكان  إذا
حكام يرتب  ن انتهاك هذه األنساين ألحكام القانون الدويل اإلأن  ذلك يكون يف نطاق التزام بأ

ا تعد من القواعد القانونية القطعية مبعىن أل هاحكاماملسؤولية وخاصة االنتهاكات اجلسمية أل
  .الدويلالقانون مرة يف نطاق القواعد اآل

  الجراءات  المضادة ا: الفرع الثالث 

،  )616(اخلالف بشأا فهنو اكتأه الدويل مبكرا قاستهلكها الف اليت املضادة من املواضيع اإلجراءات
 مثشروط  ممارستها،  نحديث مطول ال سيما بشأ لاجم يثاؤها، حبضتها ممارسات الدول وقفكما عر 

لعام يف مشروعها النهائي   أخريا هاإدراجا مت  األخذ ددت بشأنتر  جلنة القانون الدويل نفسها أن
حمفوفة  بالعديد من )  53 إىل 49من  املواد( حول املسؤولية  الدولية يف عدد من املواد  2001
  الضوابط و الشروط 

اعتربت   فقد ."تقابل  العنف مبثله أنحيق  للدولة  :"مبدأ  التقليدي  القائل بأنه وتطبيقا  لل 
تقوم   أن وقعت يف مواجهتها املخالفة الدولية اليت عقابيا خيول  للدولة بري املضادة دائما عالجاالتدا

  إلزامها ، ذلك  كله  يقصد األوىلمنها املخالفة   صدرت  اليتضد  الدولة   أخرى مبخالفة دولية

عالجا   اإلجراء ، ولذلك يعد هذا أخرى على املخالفات دولية اإلقداممن  التعويض ومنعها بأداء
   .بياعقا

 إىل يدن التدابري املضادة تؤ إة وعليه فاستعمال القوة املسلحق و نريا ما كان ينطوي على العوكث

الدولة  إلرغام املخالفة وذلك كوسيلة بدأتن تواجه املخالفة أثله، و مبتقابل الدولة العنف  أن جواز
  .)617(مستقبال لةعلى املخالفات مماث اإلقداممن  ترتب عن فعلها  اليتالضرر  إصالحعلى  املسؤولة
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 .611، ص  ، املرجع السابقزارة خلضر  ):

)
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  615، ص ، املرجع السابقزارة خلضر ): 



بشأا حاصل على اعتبارها مانعا من موانع  املسؤولية  اإلمجاعن إوعن التدابري املضادة عموما ، ف
يكون  استخدامها  أنعلى سبقت دراستها  اليت األخرى احلاالت نالدولية ، شأا يف ذلك شأ

  . األخرىهي  بشروط وضوابط

  األحيانبعض  هذه التسمية ويف إعطائهاالدويل و نظرية التدابري املضادة يف القانون  وإدخال

ى حماوالت عل أومل يقتصر على جمهودات جلنة القانون الدويل وحدها "املعاكسة اإلجراءات" تسمية
لقد  استخدمت هذه و  .حنو ما نرى معهد القانون الدويل على إليهاسبقتها  اليت األخرىالتدوين 

 األمريكي الفرنسييف النزاع   1978 ديسمرب 09ادر  يف يف حكمها الص  التحكيم العبارة  حمكمة

يف حكمها   حمكمة  العدل الدولية أيضاهذه العبارة  املتعلق بتفسري االتفاق اجلوي ، كما استخدمت
  .)618(احملتجزين  يف طهرانيف قضية الرهائن األمريكيني  1980  مايو 24الصادر يف 

 األجهزةو   األكادميية األوساطعلى  يف القانون الدويلنظرية التدابري املضادة  إدخالومل يقتصر 

د ق ن العمل  الدويلأ  انبثتسات الدولية وتطبيقات الدول املمار  أن القضائية الدولية فحسب ، بل
  .احلوادث جرى على استخدام هذه النظرية يف العديد من القضايا و 

عمال  ماله ، حبيث  ال جتيز  األيف استعن  تتعسف ألدول بلن هذه التدابري ال تعطى حق أ إال
كومة نيكاراغوا  حبصارها مريكية  مع حت املتحدة  األاالقتصادية ، كما فعلت  الواليا االنتقامية

ىل إ هدفعلجل الضغط على النظام السياسي  أمن  1985 مايو 01االقتصادي  يف التجاري و 
  .مريكية احل  الواليات املتحدة األومص  ال تتالئم  توجهاته ألنه  نيكاراغوا االنسحاب من حكم

فيفري  18املؤرخ يف  42/173مم املتحدة بقرارها رقم العامة لأل اجلمعية التوجه اوقد عززت هذ
ن فرض العقوبات إشارة  فكراه االقتصادي ، ولإلعمال القسرية واإل األ مبقتضاهالذي منعت  1988

من ميثاق األمم املتحدة ، ومع  41للمادة جملس األمن تطبيقا  االقتصادية هو عادة من صالحيات
تقدم  عليها الدول  ة اليتاملضاد الستخدام كتدبري من التدابريا كثريةن هذه العقوبات  أجند  ذلك

  .نفا آمثلة على ذلك املثال املذكور منفردة ، ومن بني األ

ملناسبات،  من يف العديد من ااأل ذلك فقد استخدمت املقاطعة االقتصادية من طرف جملس ومع
) 787(رقم لس ا مبوجب قرار) سابقا(على يوغسالفيا  كاحلصار البحري واالقتصادي املفروض
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   .مم املتحدةمن ميثاق  األ 41املادة  ):



نسانية وانتهاكات اجلرائم ضد اإل أن يقلص منهذا االجراء حيث استطاع  ،نوفمرب 16املؤرخ يف 
جراء لدويل هذا اإلوقد دونت جلنة القانون ا .نيضد البوسني املرتكبة نساينحكام القانون الدويل اإلأ

منها   )619(60يف املادة   969لعام  ملعاهداتا ينا حول قانونيف ودرجته ضمن نصوص معاهدة
   .جراء قانوين مشروعإك

ا يتعلق باملعاهدة الثنائية  فقد موقد ميزت هذه املادة بني املعاهدة الثنائية واملعاهدة اجلماعية ، ففي
قبل  املعاهدة  من ذا حصل انتهاك جوهري لبنودإ بأنه، لذكرسالفة ااملادة وىل من وضحت الفقرة األأ
ما  عن املعاهدة اجلماعية أ. اء العمل اإخر احلق يف ن ذلك يعطي للطرف اآلإطراف ، فحد األأ

اىل حالة حصول انتهاك جوهري  ترتكبه دولة ملعاهدة مجاعية  60من املادة  شارت الفقرة الثانيةأفقد 
طار عالقتهم مع الدولة إذه املعاهدة   وذلك يف  يقاف العملإخرى األ طرافلأليبيح  ن ذلكإ، ف

 االىت تأثرت بشكل خاص ذ  للدولةكما حيق     ،" أ"الفقرة  وفق خرىو الدول األأاملنتهكة 
  ."ب"الفقرة وفق املقصرة  بنود املعاهدة مع الدولةباالنتهاك اجلوهري ايقاف العمل 

عاكسة ليس  امل جراءاتستخدام هذه الوسيلة من اإلن اأنا بيهدة فيمعا أردفتهومع ذلك فقد 
ىل إئما ال جيوز اللجوء اد 60الفقرة  اخلامسة  من املادة  فبموجب،  ال حتده حدود وقيودو مطلقا 

خر  املتعاهد معه رق  الطرف اآلخيقاف العمل باملعاهدات كتدبري مضاد نتيجة إجراء املعاكس و اإل
  .محاية حقوق االنسان  وتنص علىتتضمن    ةخري ذا  كانت  هذه األإبنود املعاهدة ، 

 ةوخاص)  النزاعات املسلحة(ردا املعاهدات اخلاصة أو حكام الىت ل من األصوعليه ال ميكن التن
قى  املسؤولية الدولية تبيف فقرا اخلامسة و  60فيما يشمل محاية ضحايا احلرب وذلك مبوجب املادة 

  .املضادة جراءات التدابريإعلى   كاستثناء،  حكام ك هلذه األعلى عاتق املنته

ما مدى المسؤولية الجنائية للدولة عن انتهاك أحكام القانون : المبحث الثاني 

  الدولي اإلنساني 

لق نساين يرتبط يف إحدى صوره بفكرة املسؤولية الدولية وتتعانتهاك أحكام القانون الدويل اإل إن
، بالنسبة للدولة متثل مبدأ عاما من مبادئ القانون الدويل متمثال يف لة والفرداملسؤولية هنا بالدو 

وما يتقرر من حق القواعد األساسية فتحدد اإلطار العام ، ويشكل السلوك املخالف الغري قانوين 
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  .1969 لعام ن اتفاقية املعاهداتم 2و  1فقرتني  60املادة ): 



إال أن . الدولة يف مقابل واجب يلقى على عاتق دولة أخرى يلزم األخرية يف إصالح الضرر والتعويض
هناك من الفقه الدويل من طرح فكرة املسؤولية اجلنائية للدولة ودافع عنها ونادى بتطبيقها إال أن 

  خالل املطالب اآلتية  وعليه سنتناول من. هناك جانب آخر من الفقه يقف ضدها ويعارضها

  )620(الجريمة الدولية كتجسيد للعمل غير المشروع: المطلب األول 

فيه القانون الدويل أكثر  كخاصة يف وقتنا احلاضر الذي ينته تشكل الدراسة اجلرائم الدولية أمهية
نا يف بدراستمما يلقي من االحرتام نتيجة ارتكاب اجلرائم الدولية مبظاهرها املتعددة وخاصة مبا يتعلق 

  .انتهاك أحكام القانون الدويل االنساينهذا االطار واملتمثلة يف 

، الدولية من حيث أركاا وعناصرهاوقد تعددت الدراسات حول املسائل النظرية املتعلقة باجلرمية 
  :وهي مسائل سندرسها من خالل الفروع اآلتية

  تعريف الجريمة الدولية: الفرع األول 

ا كان النظام القانوين الذي يكافحها عدوانا مباشرا على مصاحل معينة قدر القانون تشكل اجلرمية أي
جدارا باحلماية ، ورعاية ألهداف اجتماعية حمددة ، ومن أجلها وضعت جزاءات توقع على من 

  .)621(يقرتفها سواء أكانت عقوبات أم تدابري

املتعدى عليها ، فهناك جرائم تصيب  وتتعدد القوانني اليت تعاقب على اجلرمية حبسب نوع املصلحة
املصاحل الوطنية الداخلية للدولة ، وبالتايل يعاقب عليها القانون اجلنائي الوطين وهناك مصاحل م 
اجلماعة الدولية واتمع العاملي بأسره ، ويكون موع الدول كلها مصلحة أكيدة يف املعاقبة على 

 الدولية املقررة يف قواعد القانون الدويل ، فيكون التجرمي راجعا هذه اجلرائم اليت تنال بالضرر املصاحل
  .إىل القانون اجلنائي الدويل باعتبار أن اجلرمية هنا ميكن أن يطلق عليها وصف اجلرمية الدولية

لذا فقد اجتهد الفقه  )622(وختلو القواعد الدولية قدميها وحديثها من تعريف حمدد للجرمية الدولية
ياغة تعريفات متباينة هلا، فمن الفقهاء من يرى أن اجلرمية الدولية هي جمموعة األفعال الدويل إىل ص
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  .35عبد العزيز العشاوي ، املرجع السابق ، ص ): 

)
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، 2006، القاهرة  دار النهضة العربية ، ، الطبعة األوىل حممد حنفي حممود ، جرائم احلرب أم القضاء اجلنائي الدويل ،): 
  .169ص 

)
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  .170نفس املرجع السابق ، ص ): 



يكون فيها مساس  الصادرة عن الشخص بناء على طلب الدولة أو تشجيعها أو إرضائها واليت
ويعرفها البعض اآلخر بأا السلوك املخالف لقواعد القانون الدويل واليت تتضمن  ،باتمع الدويل

  ومن هذه  ،ايتهاتهاكا وافدت ملصاحل اجلماعة الدولية اليت حرص اتمع الدويل على محان

  التعريفات الغربية للجريمة الدولية: أوال 

كل فعل خيالف القانون الدويل كونه يضر باملصاحل « :بأا) Glasseur(يعرفها األستاذ جالسري 
ة ولوصف بأنه عمل جنائي يستوجب تطبيق اليت حيميها هذا القانون يف نطاق العالقات الدولي

  .)623(»العقاب على فاعله

فعل أو ترك معاقب عليه مبوجب عقوبة تعلن  « :بأا )624(عرفهافقد ) Pella(أما الفقيه بيال 
 « :فذكر بأا" Lomboisلومبوا "رف اجلرمية الدولية كذلك الفقيه وع. »وتنفذ باسم اجلماعة الدولية

أو , مصلحة أساسية للمجتمع الدويل تتمتع حبماية القانون الدويل اجلنائي سلوك ميثل عدوانا على
هي تصرفات مضادة لقواعد القانون الدويل النتهاكها املصاحل اليت م اجلماعة الدولية واليت قررت 

  )625(.»محايتها بقواعد القانون الدويل

 «: بأن اجلرية الدولية هيويس فقد ذكر الفقيه بسري ول ،ها فقهاء آخرون بتعاريف خمتلفةفكما عر 

تعترب خمالفات جسيمة للقانون الدويل وتستوجب  ،حت يهاتلك األفعال إذا ارتكبتها الدولة أو مس
التصرف الذي يرتكب بنية انتهاك  « :بأا Wrightوعرفها األستاذ رايت  .»املسؤولية الدولية

مع عدم كفاية ممارسة , تهاكه تلك املصاحلاملصاحل اليت حيميها القانون الدويل او رد العلم بان
  .)626(»االختصاص القاضائي اجلنائي االعتيادي للدولة يف العقاب عليه

  تعريفات الفقه العربي للجريمة الدولية : ثانيا

التعريف  كلعتربة لبعض الفقهاء العرب من ذقد وردت يف شأن اجلرمية الدولية تعاريف مل عموما
مة فعل أو امتناع يعد خمافة جسي «:مد الفار من أن اجلرمية الدولية هيالذي أورده عبد الواحد حم

                                                             

)
623

  .155السابق ، ص  زارة خلضر ، املرجع): 

)
624

  .36عبد العزيز العشوي ، املرجع السابق ، ص ): 

)
625

 ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، دون طبعة ي ، حممد عبد املنعم عبد الغين ، اجلرتئم الدولية يف القانون الدويل اجلنائ): 
  .183، ص  2007 األسكندرية ،

)
626

  . 183ص  السابق ،املرجع ، ي يف القانون الدويل اجلنائحممد عبد املنعم عبد الغين ، اجلرتئم الدولية  ):



ت يف األمن والنظام العام حداث االضطراباإويكون من شأنه  ،ألحكام ومبادئ القانون الدويل
مبا يستوجب  ، وأفراد اجلنس البشري ،اسية واالنسانية للجماعة الدوليةواملساس باملصاحل األس ،الدويل

  . »لية الدولية وضرورة توقيع العقاب اجلنائي على مرتكب تلك املخالفةمعه املسؤو 

عمل يصيب املصاحل  كل عمل أو امتناع من  «: يعرفها بأافأما األستاذ عبد اهللا سليمان سليمان 
ىل املعاقبة عليه باسم اموعة إبضرر مينعه العرف الدويل ويدعو  نسانية الكربىالدولية أو اإل

  .»الدولية

هي كل فعل أو امتناع خمالف  )627(أن اجلرمية الدولية ، ل التعاريف السابقةممن جم حيتضو 
حيث يرتكب باسم الدولة ويشكل اعتداد على القيم  ، مرةام وقواعد القانون الدويل اآلألحك
ا وهي املصاحل والقيم اليت قررت تلك اجلماعة كفالته ، حل اليت تعم اجلماعة الدولية ككلواملصا
ملصاحل وحني يرتكب ذلك اإلعتداد فإنه يؤدي إىل إصابة تلك ا .يتها مبوجب القانون الدويلومحا

تكيف تلك االعتدادات على أا جرمية كما   .خالل بالنظام العام الدويلإبأضرار بالغة مما يستوجب 
  .دولية وهذا بوجب القانون الدويل وليس القانون الداخلي

إذ أن األوىل قد  )628(ختتلف يف بعض مقوماا عن اجلرمية الداخلية اة مأن اجلرمية الدولية عادذلك 
حيدد منوها القانوين العرف أو املعاهدات الدولية وتتطلب اركان ثالثة تتمثل يف الركن املادي وهو 
املكون للسلوك االجرامي الذي يرتب النتيجة االجرامية والركن املعنوي وهو القصد اجلنائي املتمثل يف 

الذي إضافة إىل الركن الدويل وهو  ، ر املسؤولية اجلنائية لدى اجلاينة احلرة اليت تعين توافر عناصاإلدار 
والذي يتطلب أن يكون الفعل صادرا عن الطلب الدولة أو تشجيعها أو  ، يفرقها عن اجلرمية الداخلية

يف الفقه الدويل حاليا وأن اآليت املوجود  ، املساس باملصاحل اتمع الدويل ارضائها ومنطويا على
حمكمتا . ينادي بإدانة تلك اجلرائم وعقاب مصرفها مهم كانت مناصبهم وقد عربت عن هذا اآليت

  .عند حماكمتهما كبار القادة األملان من جمرمي احلرب. 1945نومربغ وطوكيو الدوليتان سنة 

                                                             

)
627

  .157ص  ، املرجع السابق ، حلضر ةزار ): 

)
628

 للنشر ةدار اجلامعة اجلديد،  دون طبعة ،ضحايا اجلرمية يف القانون الدويل اإلنساين لاحلماية اجلنائية  ، نبيل حممود حسني): 

  .258 ص ، 2009،  سكندريةإلا ،



إىل نوعية حسب طبيعة  يرى أن اجلرمية الدولية تنقسم. )629(فضال عما تقدم فإن البعض من الفقه
  :مرتكبيها وصفته يف الدولة

 الجرائم الدولية التي يرتكبها الفرد بصفته الخاصة   .أ 

إىل د على الفرد بالنفع اخلاص به وال ميتد ذلك و ن هذه اجلرائم هي تعأهذا الرأي أنصار يرى 
 ،)630(ان ومعاقبتهبل إا تعتربه جمرما وتطالب مبالحقته أينما ك ، الدولة واليت قد ال تعلم ا

والقرصنة  ، وتزوير العملة, باألطفال واالجتار, ومقال هذا النوع االجتار الدويل باملخدرات
  .واإلرهاب كاختطاف الطائرات

ففي كل هذه اجلرائم ترتكب اجلرمية ويطلق عليها وصف اجلرمية الدولية من شخص عادي يقصد 
مثال عن هذه األخرية اإلفراج عن بعض املعتقلني  ، خاصة سواء أكانت مادية أم معنويةحتقيق منافع 

أو املسجونني والنتيجة املتوصلة إليها يف هذه النقطة أن اجلرمية الدولية من هذه الناحية ال تنسب إىل 
  .الدولة على اإلطالق

 )631(الجرائم الدولية التي يرتكبها الفرد بصفته عضو دولة  .ب 

  :ب طبيعة اين عليهوهذا النوع من اجلرائم ينقسم إىل قسمني حس

  

  

  الجرائم الموجهة ضد الدول أو الحكومات .1

وهي اليت متثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدويل وتعكر السلم واألمن الدوليني مقاهلا جرائم 
 .انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين موضوع الدراسة

 )632(الجرائم الموجهة ضد جماعات معينة .2

                                                             

)
629

 ، اإلسكندرية،  دار املطبوعات اجلامعية ، طبعةدون ،  فرد اجلنائية عن اجلرمية الدوليةمسؤولية ال ، السعدي عباس قاسم): 
  .66 ص ، 2002

)
630

  .171ص  ، املرجع السابق ، حممد حنفي حممود): 

)
631

ما بعدها  195ص ،1966 ، دون دار نشر ،طبعة دون  ، راسات يف القانون الدويل اجلنائيد ، حممد حمي الدين عوض ):
. 

632
-.Michael Harris Hoffman :de droit dans des conflits armées non internationaux.Rev.int croix rouge 

vol 72 issue 784,1992, p348 



منها جرائم , يكون الدافع إليها عنصرا معينا مثل الدين أو العنصرية أو القوميةوهي اجلرائم اليت 
اجلرائم ضد اإلنسانية وكمثال على ذلك ما ارتكبه  ، ألجناس أو جرائم التمييز العنصرياإلبادة ا

  .العرب يف البوسنة واهلرسك حديثا

 «: بأا رف اجلرمية الدوليةوبناءا على ما تقدم فيمكننا نذهب يف نفس االجتاه الفقهي الذي ع

الفعل غري املشروع الذي يعد انتهاكا ملصلحة حممية بقواعد القانون الدويل والصادر عن ارادة 
  .»اجرامية لشخص ميثل الدولة أو برضاء منها ويقرر القانون الدويل العقوبات اجلزائية عليها

  )633(عناصر الجريمة الدولية: الفرع الثاني

  :فإن عناصر اجلرمية الدولية هي ، ذي قمنا بتأييده للجرمية الدوليةال بناء على التعريف

   )634(فعل غير مشروع: أوال

ال ختتلف اجلرمية الدولية عن أي جرمية ذات وصف آخر يف اا تعترب سلوكا معاقبا عليه حيدد له 
الصادر عن املتهم  وهذا السلوك هو النشاط املادي ، جنائيا سواء أكان عقوبة أم تدبريالقانون جزاءا 

  .أو املتهمني يف هذه اجلرمية الدولية وهو عنصر الزم لوجود اجلرمية سواء أكانت إجيابية أو سلبية

 تعود إىل نوع النشاط املادي أو طبيعة الفعل الصادر عن املتهم باعتبارهإمنا إجيابية أو سلبية كوا و 

اإلجيايب حركة عضوية من أي عضو يف جسم حيث ميثل السلوك  ، أحد عناصر الركن املادي للجرمية
  .اإلنسان متتزج بإرادته فتنتج بذلك عمال يأخذ الصورة النتيجة اليت يعاقب عليها القانون

شخص عن إقيان فعل إجيايب معني  ، وهو ما يسمى باإلمتناع فهو إحجام) 635(أما الفعل السليب
  .قانونا االتيان به كان الشارع يتطلبه منه شريطة استطاعته أدائه ومن واجبه

فعل فإن ال ، ن الوضوح حيث ميكن إدراكه بسهولةوإذا كان الفعل اإلجيايب يف اجلرمية الدولية م
من اتفاقية جنيف  147جند له أيضا صدى يف اجلرائم الدولية منها املادة  ، السليب يف اجلرمية الدولية
حيث تنفي هذه املادة على حق  ، 1949لدمنيني اتفاقيات جنيف لعام الرابعة اخلاصة حبماية ا

  .األشخاص احملميني يف احملاكمة بصورة قانونية وغري حمتجزة وهو ما يسمى بانكار العدالة

                                                             

)
633

  .215ص املرجع السابق ، ، السيد أبو عطية): 

)
634

  .173ص  ، املرجع السابق،  حممد حنفي حممود): 

)
635

  .173ص  ، رجع السابقامل،  حممد حنفي حممود):



ويربز مثال آخر للجرمية الدولية اليت تقع بطريقة االمتناع يف اتفاقيات جنيف أيضا حيث تقرر 
إجيايب أو (رب اليت تقرر حظر أي فعل من االتفاقية الثالثة بشأن معاملة األسرى احل 1ف/12املادة 
  .أو امهال بسبب موت أسري يف عهدة الدولة) سليب

اجلنائية عن امتناعه املخالف ) 636(ويقرر القانون الدويل اجلنائي مبدأ عاما هو مسؤولية الفرد
رتكاب ا الحدى االلتزامات املقررة يف القانون الدويل مثل امتناع الرئيس أو القائد عن احليلولة دون

ومناط مسؤولية هنا هو موقفه السليب يف عدم إصداره أوامر بالكشف عن  ، مرؤوسية للجرائم الدولية
وعليه نستخلص فيما تقدم أن اجلرمية الدولية ماهي إال فعل غري مشروع يقوم بالنشاط . هذه اجلرائم

صالحية يف تكوين  وأن هذا النشاط السليب االمتناع له ، )637(اإلجيايب والسليب على حد السواء
  .وأا صارت مبدأ مقررا يف القانون اجلنائي الدويل ، اجلرمية الدولية

   )638(أنها تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي: ثانيا

واملعيار يف ذلك  ، درجة عظيمة من اخلطورة واألمهية حتتلمما الشك فيه أن اجلرمية الدولية 
عليها النظام العاملي أو جمموعة املبادئ اليت حتكم اتمع الدويل مساسها بالقواعد األساسية اليت يقوم 

لذلك فيجرمها القانون الدويل لكوا  ، أو حتدد نظامه العام أو املصاحل اليت حيميها اتمع الدويل
اليت يرتتب على النيل منها 639والذي يقوم على الركائز األساسية ، تهاكا واضحا للنظام العام الدويلان

  .عة األمن واإلستقرار وإشاعة الفوضى يف اتمع الدويلزعز 

وقد ظهر ذلك واضحا يف جرائم احلرب اليت ارتكبتها دول احملور يف احلرب العاملية الثانية اليت ترتب 
وأدى ذلك إىل انتهاك مبادئ اإلنسانية ،  عليها قتل وتشريد املاليني وهدم املدن واجتياح دوال عديدة

ئم الدولية وحماولة العقاب ترتب على ذلك تكاثف اتمع الدويل يف صد هذه اجلرا ابشع انتهاك وقد
حىت استقرار يف اية املطاف عند  ، نائي الدويلوهو ماشكل ما يعرف بظهور القضاء اجل ، عليها

  .1998انشاء احملكمة اجلنائية الدولية وفقا التفاقية روما عام 

  .التفصيل يف اجلزء االخري من هذه الدراسةوسنعود إىل هذا املوضوع مبزيد من 

                                                             

)
636

  . 1949لعام  من االتفاقية الثالثة جنيف 1ف/13املادة ): 

)
637

  .219ص ،  رجع السابقامل ، السيد أبو عطية ):

)
638

  .174ص  ، املرجع السابق ، حممد حنفي حممود ):
639

- David Ruzie , Droit international public , 17 édition dalloz ; Paris, 2004. p71 



نتيجة يف ويالحظ أن حدوث االنتهاك لقواعد القانون الدويل يعين أن اجلرمية الدولية قد أحدثت 
ويعين أا تتضمن أيضا مثلها مثل اجلرمية الداخلية عنصر النتيجة حيث العقاب إال  ، الوقع املادي

  .)640(فعليا مبصلحة حتميها قواعد القانون الدويلإذا كان السلوك املؤدي هلا حيقق ضررا 

وتبدو يف ذلك أمثلة كثرية ومادام دراستنا تنصب على جرائم انتهاك أحكام القانون الدويل 
على اجلرائم من نظام احملكمة اجلنائية الدولية واليت تنص  8اإلنساين فتتعرض بعضها واملتمثل يف املادة 

فهذه كلها جرائم .... أو املعاملة الالإنسانية أو التجارب البيولوجيةالتعذيب  ، القتل العمد: اآلتية
تنال بالضرر مصاحل حرصت قواعد القانون الدويل على محايتها وحترمي املساس فيها باعتبارها مجيعا 

  .من اجلرائم ذات النتيجة املادية

لقيامها  تطلب القانونفجرائم اخلطر هي اليت ي, وال خترج جرائم اخلطر من عدد اجلرائم الدولية
أو اليت ينتظر فيها القانون حتقق الضرر معني واليت يطلق عليها أيضا اجلرائم  ، حتقق نتيجة مادية معينة

بأا تعترب متحققة مبجرد ارتكاب الفعل املادي املشرتط  )641(واليت يعرفها الفقه الفرنسي ، ليةالشك
  .دون اشرتاط حتقيق النتيجة أو الضرر

لة عديدة جلرائم اخلطر باعتبارها من اجلرائم الدولية منها على سبيل املثال اجلرائم التهديد وتربز أمث
الدعاية اإلعالمية وكذلك جرائم  ، األمن والسلم الدوليني بالعدوان باعتباره ميثل ديدا خطريا على

سومة الرتكاب وكذلك جرمية التآمر ضد السالم واليت تتمثل يف القيام خبطة مر  ، حلرب االعتداء
أ من نظام /6وقد عاقبت عليها املادة  ، ولة أخرى مع توافر القصد اجلنائياجلرمية ضد السالم يف د

 .أ من نظام احملكمة العسكرية يف طوكيو/5واملادة  ، احملكمة العسكرية يف نومربغ

  )642(أنها صادرة عن إرادة إجرامية: ثالثا

حيث يقوم هذا الركن بصفة عامة  ،وطنية يف الركن املعنويجلرمية الال ختتلف اجلرمية الدولية عن ا
وهو ميثل االجتاه غري املشروع لإلدراك  ، تبطة بالواقعة املادية اإلجراميةمن جمموعة العناصر الداخلية املر 

فاإلرادة والسلوك تقع مستندة إىل بواعث من نوع خاصو فال  ، ادة احلرة حنو الواقعة اإلجراميةواإلر 

                                                             

)
640

  .175ص ، املرجع السابق ، حممد حنفي حممود ):
641

 -Jeauclaud esayer, droit peual et procedurepeuale, 16 édition,LGDJ  - 2002 R39 infractions 

matérielles, infractions formelles. 

)
642

  .176ص  ، املرجع السابق ، حممد حنفي حممود ):



ويعرب عنه بصورة  ، بناء على توجيه من سلطات الدولة اجلاين لتحقيق هدف ذايت بل تتميرتكبها 
بأن  ، والذي يقوم على العلم واإلرادة القصد اجلنائي الذي يشكل العنصر أساسيا يف اجلرائم الدولية

ة أو ينصرف فعل إىل القتل أو إيذاء بدين وعقلي جسيم أو التدمري الكلي أو اجلزئي موعة عرقي
ليت وهذا يبدو جليا يف جرمية إبادة اجلنس البشري ا ،حتالل احلريب أو التمييز العنصريدينية ختضع اإل

  .وانصرف اإلرادة بوضوح تام إىل النتائج ،تقع على بناء ختطيط داع مسبق

وحىت تلك  ، ومنها جرائم احلرب يف معظمها ، لبوأغلب اجلرائم الدولية عمدية وهذا الوضع الغا
  .تعد يف غالبيتها عمدية 1998يت أتى ا نظام روما األساس لعام ال

  العنصر الدولي: رابعا

على أن اجلرمية الدولية ترتكب باسم الدولة أو برضاء منها سواء  هيتفق الفقه اجلنائي يف جمموع
 ،الفعل املادي يقوم به شخص معني وتفسري ذلك أنه إذا كان. )643(أكان هذا الرضا صرحيا أم ضمنيا

ولذلك  ،وكيال أو نائبا عنها ، فيصبحفإنه ال ميثل شخصية فقط وإمنا يعمل حلساب دولته وبامسها
  .يكون من الطبيعي أن ينسب النشاط كله نتيجته أيضا إىل املوكل أو األصيل وهي الدولة

لقد أكدت حمكمة نومربغ على دولية اجلرائم إذا ارتكبت يف صور فعل ال انساين واشرتطت 
إذ ان كما رأت احملكمة  ، ن تكون مرتبطة باحدى جرائم احلربمة للمعاقبة على هذه اجلرمية أاحملك
وإمنا البد من دعم الكبار رجال الدولة العسكريني واملدنيني  ،كن له وحدة القيام حبرب عدوانيةال مي

  .وأصحاب رؤوس األموال الذين يدعمون اخلطط العدوانية

  ريمة الدولية والعالميةيز بين الجيتم: الفرع الثالث

  :سنتعرض بالدراسة إىل التمييز بني الفروق اجلوهرية بني اجلرمية الدولية والعاملية وفق اآليت ذكره

  )644(تعريف الجريمة العالمية: أوال

يشرتك اتمع الدويل يف وحداته وجتمعاته البشرية يف عدد من القيم اإلنسانية واألخالقية األساسية 
وتتخذ هذه القيم  ،نتها ومحايتها من اإلعتداء عليهاموعة الدولية بكاملها على صيااليت تعمل ا
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 1994 ، دون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،) دراسة حتليلية تطبيقية(ية حسني إبراهيم صاحل عبيد ، اجلرمية الدول): 

  .10ص ،

)
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  .160ص  ، املرجع السابق ، خلضر ةزار  ):



اية البشرية وسالمة الصحة مثل مح، معا عليها يف كل النظم القانونيةصورا عديدة يكاد يكون جم
ومحاية البىن التحتية للدول من التشويه واإلحنطاط واحملافظة على القيم  واآلداب العامة ،العامة

يضها أو هدمها مبا يسمى من ر من شأنه أن يؤدي إىل تعما ومن كل ، اإلقتصادية واملالية من التالعب
عقابية  تشريعاتولذلك تتكفل كل دولة بسن  .النظام العام األديب واملايل واإلجتماعي يف كل دولة

  .م األفعال املاسة بتلك القيم وتقرر مقابلتها جبزاءات خمتلفة وعقوبات رادعةر جت

فإن اجلرمية العاملية تلك األفعال االجرامية اليت تتضمن اعتداء على جمموعة املبادئ  ،ويف ضوء هذا
األساسية املتفق عليها يف العامل املتحضر واليت تعاقب عليها مجيع الدول يف قوانينها الداخلية أو 

  )645(.تشرتك مع غريها يف مكافحتها عن طريق املعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة

االجتار يف  ،ويل باملخدرات واملؤثرات العقليةوتبدو اجلرائم العاملية يف صور متعددة منها االجتار الد
الجتار جرائم تزوير العملة االجتار باألعضاء البشرية ا ،الطائرات جرائم خطف, النساء واألطفال

قع اجلرمية من شخص أو ففي كل هذه اجلرائم ت. وجرائم االرهاب عموما ،باألسلحة واملواد النووية
أشخاص حمددين ال عالقة هلم بدولة ما وقد يكون الغرض منها حتقيق منافع شخصية هلم سواء 

  .أكانت مادية أم معنوية

  .وبالتايل خيتص ا القضاء الوطين يطبق عليها القانون الوطين

  .وتشرتك اجلرمية العاملية مع اجلرمية الدولية يف عدة نواحي منها

  )646(جه الشبه بينهماأو : ثانيا

وبالتايل م  ،باعتبار أما حقوقا حممية بقواعد القانون الدويل عاملية احلق املعتدى عليه .1
 .اإلنسانية كلها من صاحلها مكافحتها بشىت الوسائل

ألن هذا ، و األتفاقيات واملعاهدات الدوليةوه ،أن مكافحتهما قد تكون مبصدر واحد .2
وهذه اإلتفاقيات كانت من أسباب وجود أنواع عديدة  ،نون الدويل العامهم املصادر القااملصدر من أ

 .للمحاكمات الدولية كما ذكرنا يف بعض األمثلة السابقة
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  .178 ص ، املرجع السابق ، حممد حنفي حممود ):

)
646

  .13ص  ، املرجع السابق ،حسني إبراهيم صاحل عبيد ):



شاط فمادام احلق املعتدى عليه له كيان مادي ومادام الن تنيميأن اجلزاء اجلنائي يف هاتني اجلر  .3
ة اجلاين سواءا كان من التشريع الداخلي أم فيكون من الالزم معاقب ،اإلجرامي اقرتن بنتيجة معينة

 .)647(قواعد القانون الدويل

  .مثة فروق عديدة بني اجلرمية الدولية وجلرمية العاملية منها هنإوعلى الرغم من ذلك ف

  )648(أوجه االختالف:ثالثا

حيث أن التجرمي والعقاب يف اجلرائم العاملية يكون راجعا ،  اختالف مصدر التجرمي والعقاب .1
أما اجلرائم الدولية فان القانون اجلنائي الدويل وهو الذي يتوىل  ،  قواعد القانون اجلنائي الوطينىلإ

  .حتديد األركان والعقوبات فيما خيص اجلرائم الدولية

حيث يرتتب على العنصر السابق ضرورة اختالف ،  اختالف جهة االختصاص القضائي .2
 جلرمية العاملية جرمية داخلية تنص عليها التشريعاتجهة اإلختصاص القضائي فمادامت قد ثبت أن ا

فيرتتب على ذلك القضاء الوطين هو الذي يعاقب وفقا ملبدأ االختصاص العاملي  ، الوطنية الداخلية
  .للقضاء الوطين

فإن االختصاص  ،  والعقاب لقواعد القانون الدويلأما اجلرمية الدولية واليت ختضع يف التحرمي
لذي لية ابدأ التكامعقد للمحاكم الدولية أو احملاكم الوطنية حسب األحوال وفقا ملالقضائي فيها ين

خذ به وفقا للفقرة العاشرة من الديباجة واملادتني األوىل والسابعة على األ يساسحرص نظام روما األ
  .عشرة منه

ل من ميكن القول كذلك باختالف احلق املعتدى عليه يف ك، إذ  اختالف احلق املعتدى عليه .3
واليت يكون فيها  ،اجلرمية الدولية واجلرمية العاملية فهو يف األوىل املصلحة احملمية بقواعد القانون الدويل

   .ومثاهلا جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب وغريها ، انتهاكا واضحا للنظام العاملي الدويل

حترص الدولة على محايتها يف جمتمعها أما يف الثانية فهي ديد السلم والنظام العام الداخلي وما 
أو محاية وسائل النقل املختلفة من التعرض  ، خاص من خطر املخدراتالداخلي مثل محاية االش

  .للخطف أو التغيري
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  .180ص  ، املرجع السابق،  حممد حنفي حممود ):

)
648

  .نفسهاملرجع ): 



اجلرائم الداخلية  ؤيد االجتاه الفقهي الذي يرى أنه من التسليم بأن اجلرمية العاملية يف هذا منيف
و حيث ترتكب يف أكثر من دولة أ .مينع التأكيد على دولية خطورافإن ذلك ال  ،وليست الدولية

ومنها االرهاب . وبالتايل فإا تقرتب كثريا من وصف اجلرائم الدولية ، متس مصاحل أكثر من دولة
الدويل الذي متارسه بعض الدول أو بعض اجلماعات اإلجرامية املنظمة حيث يتطبق عليه وصف 

  .وبالتايل البد من التعاون الدويل يف مكافحتها. رد جرائم عاملية فقطاجلرائم الدولية وليست جم

إذا توافر هلا الركن الدويل . وهلذا ميكن أن وصف اجلرمية الدولية ميكن أن تكتسبه اجلرمية العاملية
  .وهو املساس مبصاحل معرتف ا لدى اتمع الدويل

  ي االنسانياالنتهاكات الجسيمة للقانون الدول: المطلب الثاني

اإلطار القانوين  1977ضافيني لعام اإل وملحقيها 1949تعترب اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
ضافة إىل اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية محاية املمتلكات إ ، نساينلقواعد القانون الدويل اإل االتفاقي

يات احلد من استخدام اتفاقو  ، ضافينيوبروتوكوليها اإل 1954سلحة لعام الثقافية أثناء النزاعات امل
  .اك األطفال يف النزاعات املسلحةشر إواالتفاقيات اليت جترم  ، بعض األسلحة

حبد ذاته مل " االنتهاكات الجسيمة"غري أن مصطلح  آنفاوقد تعرضنا إىل جل هذه االتفاقيات 
 ،1977ني لعام ضافيتوكولني اإلو أو الرب  1949يرد له تعريف سواء يف اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

وبالتايل تقوم املسؤولية اجلنائية  ،حيث قامت هذه املواثيق بتعداد األفعال اليت تعد انتهاكا جسيما
وهذا متاشيا مع توجه جلنة القانون الدويل ملا فرقت بني االنتهاك اجلسيم ، الدولية على ارتكاا 

   .اجلسيماجلرمية الدولية هي االنتهاك  معتربة ،)649(واالنتهاك البسيط

تقدم للجمعية العامة عام من املشروع النهائي للجنة القانون الدويل امل 19وقد حددت املادة 
اجلرائم الدولية ومىت يشكل الفعل غري املشروع انتهاك التزام دويل وقد عددت املادة  2001

  .االنتهاكات اجلسيمة اليت تعترب جرمية دولية

كما مل حتدد االتفاقيات قائمة   ،لالنتهاكات اجلسيمة قانوين حمدد تعريفدون اخلوض يف وضع 
طار النزاعات املسلحة إالتفرقة بني نوعي االنتهاكات يف األفعال اليت تعد انتهاكات بسيطة رغم أمهية 

  .الدولية وغري الدولية
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  .60ص   املرجع السابق ، مرمي ناصري): 



قسيم هذا املطلب إىل ثالثة تومن أجل حتديد بعض املفاهيم وضبط دراستنا بشكل دقيق سنقوم ب
وحناول من خالل الفرع  ، اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساينصص األول لتعريف االنتهاكات خن نفروع

الثاين التمييز بني االنتهاكات اجلسيمة واالنتهاكات البسيطة والفرع الثالث خنصصه لالنتهاكات 
  .اجلسيمة

  نسانيهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلتعريف االنت: الفرع األول

انون  هذا اجلانب وقبل سرد جمموعة من التعاريف لالنتهاكات اجلسيمة لقواعد الققبل اخلوض يف
امللحق باتفاقيات  1977ول لعام ضايف األمن التنويه إىل أن الربوتوكول اإلنساين البد الدويل اإل

اعترب  85/5ويف مادته . اخلاص حبماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية 1949جنيف االربعة لعام 
تعد االنتهاكات اجلسيمة  «: ا على أنهبنصه" جرائم حرب"ا أعلى " االنتهاكات اجلسيمة"كيف و 

مبثابة جرائم حرب وذلك مع عدم االخالل بتطبيق هذه ) الربوتوكول(لالتفاقيات وهلذا امللحق 
  .)650(»املواثيق

على  1977م ول لعاألضايف االربوتوكول اإلو  1949وقد أوردت اتفاقيات جنيف األربعة لعام 
وتركت لكل مشرع على  ، جرائم حرب مبثابةسبيل احلصر ما ميثل انتهاكات جسيمة ألحكامها 

الصعيد الوطين مهمة دجمها يف تشريعاته العقابية ووضع العقوبات اجلزائية الالزمة هلا إعماال لقاعدة 
ا حىت ولو صادقت فهذه االتفاقيات ليست نظاما عقابي" ال جريمة وال عنوية إال بنص" الشرعية

  .)651(عليها الدول

وجممل القول أن املواثيق الدولية املشار إليها أعاله مل تعرف االنتهاكات اجلسيمة أو جرائم احلرب 
بشكل صريح لذلك علينا الرجوع إىل األراء الفقهية وإىل املواثيق الدولية والعمل القضائي لتعريف هذه 

   .)652(اجلرائم
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  .62 ص السابق ، املرجع ، مرمي ناصري ):

)
651

،   1996، القاهرة  ، دار النهضة العربية،  دون طبعة ، رائم الدولية وسلطة العقاب عليهااجل ،عبد الواحد حممد الفار ):
  .218 ص

)
652

نساين ومتاشيا ماورد بالفقرة اخلامسة من جلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلرب أو االنتهاكات ايستعمل مصطلح جرائم احل): 
تعد االنتهاكات اجلسيمة  «: بقوهلا  1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977ضايف األول لعام من الربوتوكول اإل 85املادة 

  .»وذلك مع عدم االخالل بتطبيق هذه املواثيق مبثابة جرائم احلرب" الربتوكول"لالتفاقيات وهلذا اللحق 



  نسانيهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلاالنت في تعريفدور الفقه الدولي : والأ

إىل مذهبني ) جرائم احلرب(انقسم الفقه الدويل يف تعريفه لالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل 
  :على النحو اآليت

  االتجاه التقليدي في تعريف االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي االنساني -1

حلرب هي اجلرائم اليت تعترب خرقا لقواعد القانون الدويل واليت ترتكب عريى هذا االجتاه أن جرائم ا
  .أثناء أو بسبب قتال سواء أكانت ضارة بالدول أم باألشخاص فقط

أعمال العداء اليت  « :يعرف جرائم احلرب بأا إذ )653("أوبنهامي" جند ومن بني الفقهاء الفقيه
, مىت كان من املمكن كعاقبة مرتكبيها والقبض عليه, يقوم ا اجلنود أو غريهم من األفراد العدو

  .»وتكون هذه األعمال خمالفة لقواعد القتال املتعارف عليها

كما يذهب جانب آخر من أنصار هذا اإلجتاه إىل القول بأن جرائم احلرب تنقسم إىل ثالثة 
سالم م ضد النسانية وجرائاقيات جنيف األربعة وجرائم ضد اإلأقسام رئيسية هي انتهاكات اتف

  .العاملي دون حتديد صفة مرتكبيها سواء أكان مدنيا أو عسكريا

وخالصة هذا االجتاه أنه يرى أن جرائم احلرب من االتساع حبيث تشمل كل خمالفات القانون 
  )654(.الدويل أيا كان لشخص مرتكبها وأيا كان مكان ارتكاا

  

  

  )655(للقانون الدولي االنسانياإلتجاه الحديث في تعريف االنتهاكات الجسيمة  - 2

حمكمة نورمربغ حيث قضت بتعريف حمدد جلرائم احلرب إذا قررت املقصود  ةجتاه قضايتزعم هذا اال
مد واملعاملة قتل الع - ومنها دون أن يكون حصرا ، احلرب فعراأئم احلرب أا انتهاكات قوانني و جبرا

ة وألي شغال الشاقة يف البالد احملتلاألل العمل يف وإجبار السكان املدنيني من أج ، السيئة الالإنسانية
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  .163ص  ، املرجع السابق ، حسام علي عبد اخلالق الشيخة ):

)
654

عداد إ ، املواءمات الدستورية والتشريعية يف احملكمة اجلنائية الدولية تطور مفهوم جرائم احلرب ، صالح الدين عامر ):
  .121 ص،  2006 ، القاهرة ، ة الدولية للصليب األمحراللحي ، الطبعة الرابعة ، املستشار شريف عليم

)
655

  .164ص  ، املرجع السابق ، حسام عبد اخلالق الشيخة): 



وهدم املدن ، وب األموال العامة واخلاصة  ،وإعدام الرهائن ، هدف آخر وقتل األسرى عمدا
مجع أن اجلرائم احلرب تتمثل يف كل أوقد تأثر الفقه ذا التعريف و  .والقرى دون سبب واجتياحها

 ءاإاملتحاربني أو غريهم وذلك بقصد  أكانت صادرة من خمالفة القوانني وعادات احلروب سواء
  .عالقات الودية بني الدولتني املتحاربتنيال

بأن جرائم احلرب  إذ يرى براهيم صاحل عبيدإا التعريف حسنني ومن بني الفقهاء الذي أيدوا هذ
بقصد  ذلكمراحل خمالفة لقوانني وعادات احلروب سواء أكانت صادرة من املتحاربني أو غريهم و 

  . املتحاربتنينياء العالقات بني الدولتإ

األفعال املقصودة اليت تقع من « :بأا )656(عرفها عبد القادر القهواجيجتاه ويف نفس اإل
املتحاربني أثناء احلرب باملخالفة مليثاق احلرب أي قوانني احلرب وعاداا كما حددها العرف الدويل 

وانني احلرب اجلرائم اليت تنتهل ق « :بأا 1944فقيه لوثرباخت عام وعرفها ال. »واملعاهدات الدولية
واملبادئ  ،ب االنسانيةجرامية طبقا للمفهوم االعتيادي واملقبول لقواعد احلر إواليت تعترب تصرفات 

وبسبب القسوة اليت متارس يف إطار الالمباالة ، العامة للقانون اجلنائي بسبب شناعتها ووحشيتها 
  .»أو بالتدخل التعسفي يف حقوق امللكية لضرورة احلربية، بشرية باحلياة ال

والواقع يف األمر أن تعريف قضاء نورمبورغ جلرائم احلرب هو األكثر التداول يف الفقه الدويل بصفة 
ورد يف صكوك دولية سبقت حماكمات " قوانين وأعراف الحرب"عامة وعلى الرغم من أن لفظ 

حيث ورد  ،1907أكتوبر  16ة املعقود بتاريخ ثال اتفاقيات الهاي الثالثنورمربغ منها على سبيل امل
على الدول  «: عراف احلرب الربية أنهأة األوىل اخلاصة باحرتام قوانني وىل من اإلتفاقييف املادة األ

املتعاقدة أن تصدر إىل قواا املسلحة الربية تعليمات تكون مطابقة لالئحة امللحقة ذه االتفاقية 
  .»...احرتام قوانني وأعراف احلرب الربيةب

وما ميكن أن نستخلصه من خالل العرض املوجز لبعض التعاريف الفقهية هو ارتباط جرائم احلرب 
نفاذ القانون إهذا االرتباط هو أن جمال تطبيق و ومثال  ، نساينالدويل بالقانون الدويل اإلبالقانون 

قانون  مسمىن إفضال عن ذلك ف ،دوليا أم غري دويلسواء أكان ، املذكور يكون يف زمن احلرب 

                                                             

)
656

منشورات ، دون الطبعة  ، دولية واحملاكم الدولية اجلنائيةالقانون الدويل اجلنائي أهم اجلرائم ال ، علي عبد القادر القهوجي ):
  .78ص  ، 2001بريوت ،  ،  احلقوقية احلليب



بح حاليا وأخريا أص،  قانون النزاعات املسلحة، مسي بمراحل تطوره عدة مسميات عرب احلرب شهد 
  .نساين وهذا ما تطرقنا إليه يف بداية دراستناالقانون الدويل اإل

لقانون الدولي هاكات الجسيمة لدور بعض المواثيق الدولية في تعريف االنت: ثانيا

  )657(نسانياإل

تعترب جرمية احلرب أسبق اجلرائم الدولية ظهورا وقد حالت العديد من املواثيق الدولية وضع تعريف 
  :ومن بني أهم االتفاقات"الجرمية والعقوبة إال بنص"جلرائم احلرب حىت اليتذرع بقاعدة 

  1907اتفاقية الهاي للحرب البرية لعام   .أ 

اخلاصة بقوانني وأعراف احلرب الربية إىل أن أسلوب  1907الرابعة لعام  استندت اتفاقية الهاي
ومل تذكر تعريفا حمددا فقررت قائمة من  ،)658(احلصري  يف تعريفها جلرائم احلربغري  التعدادي

 .األفعال احملظورة اليت تشكل ارتكاا جرمية احلرب وهذا يف الالئحة املرفقة ا

 1919ئم الحرب لسنة قائمة لجنة المسؤوليات لجرا  .ب 

تشكلت هذه الالئحة بعد احلرب العاملية األوىل وكانت تقوم بتجميع وتقسيم األعمال اليت تشكل 
خمالفات لقوانني احلرب وأعرافها اليت ارتكبتها أملانيا وحلفائها من خالل احلرب العاملية األوىل ، 

رتكاب أي منها مبثابة انتهاك جسيم فعال حمظورا ، يعترب ا 32وانتهت اللجنة إىل وضع قائمة تضم 

                                                             

)
657

  .67ص  ، املرجع السابق ، مرمي ناصري ):

)
658

 .خطر استخدام السم واألسلحة املسمومة - :ة جلرائم احلرب على النحو اآليتجاء تعداد الالئح ):

 .خطر جتنيد املواطنني ضد بالدهم −

 القتل واجلرح غدرا لسكان الدولة العدو ألفراد القوات املسلحة −

 .ضيخطر مسح املواطنني من التقا −

 .قتل أو جرح الذي استسلم أو توقف عن القتال أو ليس لديه قوة الدفاع −

 .خطر النهب −

 .خطر استخدام األسلحة اليت تسبب أضرارا شديدة للعدو −

 .خطر ضرب املدن املفتوحة بالقنابل −

 .خطر هدم أو حجز ملكيات األعداء إال ان اقتضت  الضرورة العسكرية ذلك −

      .خطر العقوبات اجلماعية −

  .175 - 174حسام عبد اخلالق الشيخة ، املرجع السابق ، ص  :أنظر يف ذلك



لقواعد القانون الدويل اإلنساين أي جرمية حرب ، سواء ارتكب هذا الفعل ضد األشخاص أو 
 .)659(األموال أو بإتباع أسلوب حمظور أو بسالح حمرم دوليا

   1945ميثاق محكمة نورمبرغ لسنة . ج 

جرائم حرب أو جرائم ضد ر ممن ارتكبوا أعلنت دول احللفاء قوانني خاصة ملعاقبة رعايا دول احملو 
وكلت اجلزاءات اليت أصدرا  ، حمكمة نورمربغ العسكرية الدولية فأقيمت هلذا الغرض ، اإلنسانية

  .نتيجة أا كانت حدثت ضد اتفاقيات جنيف أوالهاي

رائم ج «: يلي ب من النظام األساسي حملكمة نورمربغ وكذا املبدأ السادس مبا\6وقد نصت املادة 
سواء  ،افعال القتل العمدي: سبيل املثالوتشمل على  ، هي خمالفات قوانني احلرب وعادااحلرب 
القتل أو سوء  ،بعاد السكان املدنيني من أجل العمل يف بالد العدو أو ألي غرض آخرإ ، املعاملة

عسفي للمدن والقرى التخريب الت ، فهي األموال العامة أو اخلاصة ، قتل الرهائن ، املعاملة األسرى
وسنعود إىل هذا العنصر بأكثر من التفصيل . » والتدمري الذي التربره املقتضيات العسكرية

  .)660(دراستنا

 مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد سالم البشرية وأمنها. د 

ام أمر اعداد مشروع تقنني ع 1949يف دورة انعقادها األوىل يف ماي ∗وكل إىل جلنة القانون الدويل
على السواق  "سريوبولوس" وقد اعتمد مقرر اللجنة. ملرتكبة ضد سالم البشرية وأمنهاعن اجلرائم ا

القضائية الدولية أي الئحة نورمربغ وأحكامها وبعض املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة 
 .لتحرمي جرمية إبادة اجلنس البشري والعقاب عليها 1948وكذا اتفاقية 

                                                             

)
659

، 1965جملة القانون واالقتصاد ، العدد األول ، القاهرة ، ، حممد حمي الدين عوض ، دراسات يف القانون لدويل اجلنائي ): 
  .وما يليها 232ص 

)
660

  .68ص  ، بقاملرجع السا ، مرمي ناصري ):
∗

انتخاب ومت  ، وذلك يف دورا الثانية 21/11/1947بتاريخ  174قانون الدويل بقرار اجلمعية العامة رقم أنشئت جلنة ال - 
وافتتحت دورا السنوية األوىل يف وصل عدد أعضائها إىل مخسة وعشرين عضوا ،  03/11/1948عضائها يف أ

11/04/1949 .  



 5إل جلنة القانون الدويل يف دورة انعقادها الثانية بتاريخ  )661("تسريبولوس"مقرراللجنة وتقدم 

وقد عدد  ، سالح البشرية وأمنها مبشروع التقنيني اخلاص باجلرائم ضد 1950جويلية  29جوان إىل 
ة الثانية عشر وورد ذكرها بالفقر  ، ألفعال اليت تعد كذلك ومن بينها جرائم احلربايف املادة الثانية منه 

 .»األفعال املرتكبة اخالال بقوانني وعادات احلرب « :من املادة الثانية وقد عرفها املشروع بأا

  12/08/1949اتفاقيات جنيف األربعة المؤرخة في . ه 

من االتفاقية  50 ادةاملوهي على التوايل  حددت املواد املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربعة 
من  147 ادةوامل ، من اإلتفاقية الثالثة 130 ادةوامل ، من اإلتفاقية الثانية 51 ةادوامل ، األوىل

األفعال اليت تعترب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين على  الرابعة ، فحددت االتفاقية
غري أا مل تعرف كال املصطلحني واكتفت  ، سبيل احلصر ثالثة عشر جرمية وهي جرائم احلرب

 .)662(نساينهاكات اجلسيمة لقواعد القانون اإلبالتعريف التعدادي احلصري لالنت

   1944الملحق باتفاقيات جنيف لعام  1977البرتوكول االضافي األول لسنة . و 

ول أو االنتهاكات اجلسيمة للربتوك 85دة اعترب الربتوكول األول حسب الفقرة األخرية من املا
احلرب وهي  وهلذا فإن هذه االنتهاكات اجلسيمة تعد جزء من جرائم ، حربلالتفاقيات مبثابة جرائم 
وقد سار الربتوكول  .اجلنائية الفردية يف حق مرتكبها بكياا تقوم املسؤولية ،حمددة على سبيل احلصر

تعريف حمددا لالنتهاكات  األول يف نفس االجتاه التفاقيات جنيف األربعة من حيث عدم وضع
ا يرتتب من مسؤولية وم ،11واملادة  85كلها يف نص املادة ه عدد األفعال اليت تشغري أن ، اجلسيمة

ضايف ليست مشرعا ألن مواثيق جنيف والربتوكول اإل ، دون اخلوض يف حتديد العقوبة ، عند اقرتافها
  .)663(عقابيا

 

  تعريف االنتهاكات الجسيمةفي  دور القضاء الدولي الجنائي: ثالثا

                                                             

)
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  .ليهاي وما 600ص  ، املرجع السابق ، حممد حمي الدين عوض ):

)
662

  .617، ص  نفسهاملرجع ): 

)
663

  .119ص  ، املرجع السابق ، صالح الدين عامر ):



 750جملس األمن رقم اليت أنشأها قرار  ، مم املتحدة يف يوغسالفيا السابقةذهبت جلنة خرباء األ

  .∗ف احلرب يعترب جرمية حرباإىل تقرير أن أي انتهاك جسيم لقوانني وأعر  06/10/1992يف 

وقد أورد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة تعداد غري حصري جلرائم 
سيمة التفاقيات جنيف لعام يف اختصاص احملكمة سواء املتمثلة يف االنتهاكات اجلاحلرب الداخلة 

  .املادة الثالثةيف  ك املخالفة لقوانني وأعراف احلربأو تل ،املادة الثانيةيف نص  1949

ستثنائية يف حكمها يف قررت الدائرة اإل) سابقةال(وأثناء عمل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا 
نتهاك تاديش ضرورة توافر جمموعة من الشروط حىت ميكن أن تكون جرمية ما حمل متابعة كاقضية 

  :وجممل هذه الشروط هي ، جسيم لقوانني وأعراف احلرب

 .جيب أن ينطوي االنتهاك على طرف لقاعدة من قواعد القانون الدويل اإلنساين -

توافر الشروط الالزمة يف هذا  وإذا كانت اتفاقية جيب ، القاعدة العرفية بطبيعتهاأن تكون  -
 .الشأن

وأن يؤدي اخلرق  ، يشكل خرقا لقاعدة حتمي قيما هامةأن يكون اإلنتهاك خطريا مبعىن أن  -
 .إىل قيام املسؤولية اجلنائية الفردية للشخص املنسوب إليه ارتكاب اجلرمية

فعل ما انتهاكا  تباروبالتايل فإن هذا االجتهاد من قبل احملكمة قد حدد جمموعة من الشروط إلع
رغم أن  ،التذرع بقاعدة الشرعية القانونيةأو التأويل أو ، يدع جماال للشك  ال جسيما بشكل واضح

  )664(.اختصاص احملكمة يبقى جمرد اختصاص قضائي دويل غري دائم

يف  ∗نشاء احملكمة اجلنائية الدوليةإ أما القضاء اجلنائي الدويل الدائم فقد أكد من خالل
أن جرائم احلرب تعترب من أشد اجلرائم خطورة واليت تكون موضع إهتمام اتمع  17/07/1998

                                                             
∗

لتقرير ابناءا  22/02/1993يف  808من رقم أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بناء على قرار جملس األ - 
كان هذا التقرير ينص على ضرورة إنشاء حمكمة ،  السابقة و عن جرائم احلرب يف يوغسالفيا لتعدادول الذي قدمته جلنة اخلرباء األ

يوغسالفيا السابقة  جنائية دولية حملاكمة األشخاص املتهمني بارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدويل اإلنساين يف أراضي
حممد ابراهيم : أنظر. املشروعمقرا هذا  827، أصدر جملس األمن قراره رقم  1993مايو  25وبناء عليه ويف . 1991منذ عام 

  211، املرجع السابق ، ص  حرفوشحسن 

)
664

ص  املرجع السابق ، ، ية الدولية الدستورية والتشريعيةتطور مفهوم جرائم احلرب يف احملكمة اجلنائ ، صالح الدين عامر ):
121.  



وقد حدد نظام  ،  واجلرائم ضد اإلنسانية وجرمية العدوان ، إىل جانب جرمية اإلبادة اجلماعيةالدويل 
نساين روما طوائف جرائم احلرب ومل حيصرهايف تلك اإلنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدويل اإل

وهو ما يعترب  ، ليمتد للنزاع املسلح غري الدويل بل وسع نطاقها ، تقع أثناء النزاع املسلح الدويل اليت
وقد اعتمدت احملكمة أسلوب التعداد مع األخذ باملعيار  ، طوير املبادئ االنسانية بشكل مهمت

  .املوضوعي يف إيراد األفعال اليت تعترب جرائم احلرب

  :ائم احلرب حسب نظام روما إىل قسمني رئيسيني مهاوميكن أن تقسم جر 

طار إوجرائم احلرب اليت ترتكب يف  ، يلطار النزاع املسلح الدو إجرائم احلرب اليت ترتكب يف 
  )665(.النزاعات املسلحة غري الدولية

 1949يف األربعة لسنة بالنسبة للقسم األول يضم اإلنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جن

نتهاكات واإل 1949حق باتفاقيات جنيف لعام املل 1977ضايف األول لعام توكول اإلوانتهاكات الرب 
  .اخلطرية األخرى لقوانني وأعراف اليت تنطبق على النزاعات املسلحة الدولية

فاقيات جنيف بالنسبة للقسم الثاين يضم اإلنتهاكات اجلسيمة للمادة الثالثة املشرتكة بني اتأما 
اخلاص و  امللحق باتفاقيات جنيفو  1977لربتوكول اإلضايف الثاين لعام وا ،1949األربعة لسنة 

حبماية الضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية إىل جانب اإلنتهاكات اخلطرية لقوانني وأعراف احلرب 
 .اليت تطبق على النزاعات املسلحة غري الدولية

كات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اخلالصة اليت ميكن التواصل إليها فيما خيص تعاريف االنتها 
إىل جانب املسؤولية الدولية  ، أا املسؤولية اجلنائية الفرديةاإلنساين تعترب مبثابة جرمية حرب وتثور بش

  .يف شقها املدين وهو الشق الذي نستعرضه الحقا يف دراستنا

حكام القانون التمييز بين االنتهاكات الجسيمة والمخالفات البسيطة أل: الفرع الثاني 

  الدولي االنساني

                                                                                                                                                                                              
∗

 15الدبلوماسي املنعقد يف روما يف الفقرة ما بني  أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية بعد اقرار مشروع نظامها األساسي يف املؤمتر 

  .01/07/2004وقد دخل هذا النظام حيز النفاذ يف  ، 1998جويلية  17جوان و 

 ، احلرب يف القانون الدويل احلديث جرائم ، حممد ابراهيم حسن حرفوش: شأن أنظر لالطالع على املزيد من التفاصيل يف هذا ال
  .يليها اوم 281ص  املرجع السابق ،

)
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  .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 8وردت جرائم احلرب بالتفصيل يف نص املادة  ):



  .االنتهاكات اجلسيمة واملخالفات البسيطة ألحكام القانون الدويل االنساينالبد للتطرق مفهوم 

  االنتهاكات الجسيمة والمخالفات البسيطة ألحكام القانون الدولي االنسانيمفهوم : أوال 

 -"اإلنتهاكات البسيطة"الفقهاء كما يطلق عليها أغلب - نتهاكات أو املخالفات البسيطةاإلإن 

 1977ضايف األول لعام الربتوكول اإلو  1949ملنافية التفاقيات جنيف عام هي كل األعمال ا

ءات إدارية أو جراإطراف املتعاقدة أن تتخذ بشأا واليت جيب على األ ،امللحقتني باتفاقيات جنيف
  )666(.على سبيل احلصرأما االنتهاكات اجلسيمة فهي مذكورة  .تأديبية أو جزائية

وما مييزها هي تلك اإلجراءات اليت تلزم الدول املتعاقدة بإتباعها املعاقبة اجلاين وتعترب االنتهاكات 
ربتوكول اإلضايف األول لعام من ال 85/5اجلسيمة مبثابة جرائم احلرب كما ذكرنا سابقا مبوجب املادة 

  .1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  ،1977

   :مها كالتايل نساين يتضمن فئتني من القواعد اإليلالقول أن أحكام القانون الدو ن هلذا ميك

نتهاكات اجلسيمة يرتتب على املنتهك هلذه القواعد املسؤولية الفردية وىل أو ما تعرف باإلالفئة األ
رف باملبدأ اجلنائية كسواء على املستوى الوطين أو على املستوى القضائي اجلنائي الدويل يف إطار ما يع

  .التكاملي بني الفضاء الوطين والقضاء اجلنائي الدويل

يرتبت على انتهاك أحكامها وقوع الفعل ) 667(ما تعرف باملخالفات البسيطة وأأما الفئة الثانية 
للمسؤولية دون أن يتعرض الفاعل  ،"التعويض"غري مشروع دوليا يستوجب املسؤولية املدنية للدولة 

غالب األحيان إىل جانب أن اتفاقيات جنيف األربعة مل تعرف املخالفات البسيطة  اجلنائية الدولية يف
من االتفاقيات األربع على التوايل أا ) 146 و 129 – 50 – 49(وإمنا ذكرت من خالل املواد 

ناد االنتهاكات اجلسيمة سإاعد القانون الدويل اإلنساين بعبارة عن جمموع من التصرفات املخالفة لقو 
مبعىن إذا مل يكن التصرف املخالف ألحكام القانون الدويل اإلنساين وارد ضمن  ؛ ددة حصرااحمل

والتفرقة بني نوعي االنتهاكات  ،فإنه حتما يكون انتهاكا بسيطا ، االنتهاكات اجلسيمة احملددة حصرا
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  .74ص ، املرجع السابق ،  مرمي ناصري ):

)
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، دون طبعة ، االسكندرية ، دار املطبوعات اجلامعية ، فرد اجلنائية عن اجلرمية الدوليةمسؤولية ال ، م السعديقاسعباس  ):
  .106 ص ، 2002



ات البسيطة ويرى اجلانب من الفقه الدويل أن بعض االنتهاك .تستند إىل جسامة الفعل غري املشروع
 )668(.ميكن أن تطلق عليها اجلنح الدولية

ويف األخري ميكن القول أنه مت تعريف االنتهاكات البسيطة تعريفا سلبيا من طرف اتفاقيات جنيف 
 من االتفاقية الثانية 50واملادة من االتفاقية األوىل  49حيث جاء يف نص املادة  1944األربعة لعام 

إذ أا عبارة عن جمموع  ، من االتفاقية الرابعة 146املادة و  لثالثةمن االتفاقية ا 129املادة و 
اجلسيمة احملددة  االنتهاكاتباستثناء تلك  ، نساينلقواعد القانون الدويل اإل التصرفات املخالفة

نساين واردا ضمن قائمة ملخالف ألحكام القانون الدويل اإلإذا مل يكن التصرف او  ، حصرا
  .فإنه حتما يكون انتهاكا بسيطااالنتهاكات اجلسيمة 

وإىل جانب املسؤولية الدولية املثارة يف شأن كل  ، تند إىل جسامة الفعل غري املشروعوالتفرقة تس
بأن تتعهد  ، نصت  من االتفاقية األوىل 49ص املادة مثال بالرجوع إىل نو . نوع من هذه االنتهاكات

تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على تخذ أي إجراء األطراف السامية املتعاقدة بأن ت
  ...االتفاقياترتفون أو يأمرون باقرتاف إحدى املخالفات اجلسيمة هلذه قاألشخاص الذي ي

إىل  ويلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة املتهمني باقرتاف مثل هذه املخالفات اجلسيمة وبتقدمي
طرف متعاقد آخر حملاكمتهم مادامت تتوفر له أيضا أن يسلمهم إىل  ، احملاكمة أيا كانت جنسيتهم

من الربتوكول  85/5كافية ضد هؤالء األشخاص وزيادة على املادة   ااملدى الطرف املذكور ادله 
وفق هذان  اكات اجلسيمة مبثابة جرائم احلربعندما يصف هذه االنته ، 1977ضايف األول لعام اإل

 ، د احلصري لالنتهاكات اجلسيمة وثانيا من حيث اآلثارالتعدا ، املعيارين ميكن التمييز بني النوعني
ويرى بعض من الفقه االنتهاكات  اجلرائمللعقوبة املسلطة على املرتكب هلذه  اوفقو  لألوىلفالنسبة 

  )669(.البسيطة ميكن أن نطلق عليها اجلنح الدولية
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  .25 ص ، الرجع السابق  ، مرمي ناصري ):
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 .لتحسني حال اجلزء من مرض بالقوات املسلحة يف امليدانتفاقية األوىل من اال 49املادة  -: أنظر املواد اآلتية ):

 .من االتفاقية الثانية لتحسني حال اجلرحى واملرض بالقوات املسلحة يف امليدان 50املادة  -

  .من االتفاقية الثالثة بشأن معاملة االسرى احلرب  129 املادة -

ول لعام ضايف األمن الربتوكول اإل 5\48دة املا، و  شأن محاية املدنيني يف وقت احلربمن االتفاقية الرابعة ب 146املادة  -
  . .1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977



  سانينعبر اتفاقيات القانون الدولي اإل تطور تقنين االنتهاكات الجسيمة: ثانيا

مرورا  1977ضافيني لعام إىل غاية الربتوكولني اإل 1864ية تعترب اتفاقيات جنيف ابتداء من اتفاق
وقد كانت بعض ، نساينم مصادر قواعد القانون الدويل اإلأه 1949باتفاقيات جنيف لعام 

ات ضرار اليت تلحق بضحايا النزاعلكن لشدة األ، االنتهاكات تعترب بسيطة يف بداية التدوين 
ارتقت إىل دائرة التجرمي من خالل وصفها باالنتهاكات اجلسيمة يف مرحلة أخرية من  ، املسلحة

   .)670(تدوين القانون الدويل االنساين مثل أعمال االنتقام وأخذ الرهائن

 أي نص جيرم األفعال املخالفة هلاغياب  1864لقد كان العيب الذي شاب اتفاقية ضيف لعام 

جتنب هذا  1906وبات للجرائم الواردة ا لذا حاولت اتفاقية جنيف لعام كما مل حتدد العق  ،
حيث تقدمت اللجنة الفرعية الثالثة التابعة للجنة  ،1864خالل تعديلها لنصوص اتفاقية العيب من 

تشريعات وطنية للمعاقبة  بإصدارالدولية للصليب األمحر مبشروع قرار يقض تعهد الدول األطراف 
 وال جمالاكات هذه االتفاقية أي اعتبار كل فعل خمالف لالتفاقية مبثابة انتهاك جسيم على كافة انته

من اتفاقية جنيف  28دة لكن رفض املشروع لتحل حمله املا ،671للحديث عن االنتهاكات البسيطة
واليت تنص على وجوب املعاقبة على أفعال حمددة اعتربا انتهاكات جسيمة وهي  1906لعام 

إضافة إىل إساءة استعمال  ،ملة اجلرحى ومرضى القوات املسلحةالفردية وسوء املعا أعمال السلب
  .وبذلك تبقى االنتهاكات األخرى لالتفاقية جمرد خروقات بسيطة األمحرعلم أو شارة الصليب 

ف حلماية اجلرحى اخلاصة بتطبيق اتفاقية جني 1907كما ورد يف اتفاقية الهاي العاشرة لسنة 
من  21ملادة هو نص ا ،1906من اتفاقية جنيف لعام  28دة ثال لنص املاانصا مم ، ريةالربية والبح

  )672(.نفاآاالتفاقية املذكورة 
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  .76 ص ، املرجع السابق ، مرمي ناصري ):

)
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  .123 ص ، املرجع السابق ، تطور مفهوم جرائم احلرب ، ح الدين عامرصال ):

)
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 نرضى من أفراد اجليوش يف امليدااملو بشأن حتسني أحوال اجلرحى  1906من االتفاقية جنيف لعام  28تنص املادة  ):
  :على أنه 1907من اتفاقية الهاي العاشرة لعام  21واملوافقة للمادة 

 « In the event of their military penal laws beinginsurfficient ; to lake ; or recommend to their légialature ; the 

necessary measures to repress, in time of war, individual acts of… illtreatent of the sick and wownded of the 

armies… » .                                                            77ص ، املرجع السابق،  مرمي ناصري :نقال عن       



لية لكن جتدر اإلشارة أن جرائم احلرب يف تلك الفرتة مل تكن حمصورة يف نصوص الوثائق الدو 
أن هذه التشريعات تنص حيث جند ، كن أن توجد يف التشريعات الوطنيةبل مي ، املشار إليها سابقا

وزيادة عليها جند أا تنص  ،1906من اتفاقية  28على عقوبات جزائية النتهاكات الواردة باملادة 
تفاقية املذكورة من اال 28على بعض العقوبات اجلزائية لبعض االنتهاكات غري الواردة يف نص املادة 

  .الطبيةعتداء على أعضاء اهليئات ومن األمثلة على ذلك اإل ،نفاآ

من اتفاقية  28يل نص املادة قد مت اقرتاح تعد، ف1929ند وضع اتفاقية جنيف لعام أما ع
أي جعل  ، انتهاكات نصوص االتفاقية  لتعديل بضمان املعاقبة على كافةويتعلق موضوع ا ،1906

   .دون حصرها يف انتهاكني جسيمني صوصها انتهاكا جسيماكل فعل خمالف لن

على العموم كافة األفعال اليت تنتهك ...  « :ة وأضيف إليها اجلزء اآليتوبالفعل عدلت املاد
وبالتايل يشكل أي فعل . 1929من اتفاقية جنيف لعام  29وهو ماورد باملادة . »نصوص االتفاقية

  )673(.خمالف لالتفاقية إنتهاكا جسيما

من االتفاقية األوىل  49وبالرجوع إىل املادة  ،1949النسبة التفاقيات حنيف األربعة لعام أما ب
 ،من االتفاقية الرابعة 146املادة و  من االتفاقية الثالثة 129املادة و  من االتفاقية الثانية 50واملادة 

حيث تعهدت األطراف  ، اكات اجلسيمة واملخالفات البسيطةفقد ميزت هذه املواد بني االنته
رض عقوبات جزائية بفجراء تشريعي يلزم إاألوىل من هذه املواد باختاذ أي املتعاقدة مبوجب الفقرة 

 ،ملخالفات اجلسيمة هلذه االتفاقيةفعالة على األشخاص الذين يقرتفون أو يأمرون باقرتاف إحدى ا
وخيتلف اإلجراء بالنسبة للمخالفات البسيطة إذ يقتصر على اختاذ التدابري الالزمة لوقف مجيع األفعال 

  )674(.اليت تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية

نظام  1949ام امللحق باتفاقيات جنيف لع 1977طور الربتوكول االضايف األول لسنة كما 
 رفع لبعض املخالفات البسيطة الواردة ا إىل مصاف االنتهاكات اجلسيمة إذ ،االنتهاكات اجلسيمة

ظور يرقى إىل لفعل احملومايرتتب من آثار قانونية بالنسبة للمسؤولية اجلنائية الدولية عند إرتكاب ا ،
، حيث  1977من الربتوكول اإلضايف األول لعام  85و 11وهو ما تناولته املادتني  ، جرمية حرب
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  .78ص ، املرجع السابق ، مرمي ناصري ):

)
674

  .79 ص نفسه ،املرجع  ):



حدى اجلرائم الدولية إحرب أصبحت تشكل جرائم أورد تسعة انتهاكات جسيمة أخرى معتربا إياها 
  .اليت جيب أن تتوافر هلا جمموعة من األركان لتكون حمال للمسائلة اجلنائية

  صور االنتهاكات الجسيمة: لفرع الثالث ا

 اإلطار القانوين 1977والربتوكولني امللحقني ا لعام  1949متثل اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

قية وفعالية جيب أن اولكي تكون هذا النظام القانوين ذو مصد ، ألحكام القانون الدويل اإلنساين
وكذا ألزمت املواثيق الدولية األطراف  ،)675(لوطنيةيتوافر على آليات العقاب سواء الدولية أو ا

املتعاقدة باختاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة لتتمكن مبوجب قوانينها الوطنية من معاقبة أي منتهك 
   .هلذه األحكام

نساين املطبقة فاقيات القانون الدويل اإلوسنحاول فيما يلي أن نور واالنتهاكات اجلسيمة الواردة بات
  .ر النزاعات املسلحة الدولية مث الواردة يف إطار النزاعات املسلحة غري الدوليةيف إطا

والبرتوكول  1949االربعة لعام االنتهاكات الجسيمة الواردة باتفاقيات جنيف : أوال 

  1977ضافي األول لعام اإل
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- Kareem du Pasquier , les violations des conventions de Genève , droit pénal humanitaire, 
collection laiterie , les infractions aux conventions et aux protocols,  series II, volume 4, Genève 2006, 

p 84. 

Les conventions de Genève constituent dans leur ensemble le droit des conflits armés, cependant son 

non, respect n’est pas forcement constitutif d’un crime de guerre, en effet seules les violations le plus 
graves sont eu carminées. Les autres violations moins graves, du droit de Genève peuvent faire l’objet 

d’une incrimination du port de l’états portiers, puisque ceux-ci ont le choix de les réprimer ou non 

dans leur droit national son toute fois en avoir l’obligation. 
1. Les infractions graves aux conventions homicides intentionnel, torture traitements 

inhumains. 

2. Experiences biologiques et médicales. 
3. Enrôlement forcé de personnes provenant de la puissance adverse. 

4. Deportation de populations civiles. 

5. Detention illégale de personnes civiles 

6. Prise d’otages. 
7. Pillage de biens publics ou privés. 

8. Destruction et appropriation de biens civils 

9. Refus d’un procès équitable. 
10. Peines collectives  

11. Pratiques de l’appart ride et autres pratiques inhumaines racistes. 

12. Retard injustifié dans les rapatriements des prisonniers de guerre et des civiles. 

  



ل الصورة الركن نساين واليت متثسيمة ألحكام القانون الدويل اإلقبل البدء يف تعداد االنتهاكات اجل
) النتيجة والعالقة السببية ، السلوك: بعناصره الثالثة(سلبيا  املادي جلرائم احلرب سواء كان إجيابيا أو

وبدونه ال ميكن وصفها جبرائم  ، وافر ظرف هام يتعلق ذه اجلرائمالبد من اإلشارة إىل ضرورة ت
غاية  يف الفرتة املمتدة من نشوبه إىل أي ؛ فعل احملظور أثناء النزاع املسلحاحلرب وهو حصول ال

جلسيمة ألحكام القانون وعليه جيب أن حندد هذه األفعال احملظورة اليت متثل االنتهاكات ا ،انتهائه
  :نساين وفق الرتتيب اآليتالدويل اإل

 1949اتفاقيات جنيف األربعة لعام االنتهاكات الجسيمة الواردة في   .أ 

يها االتفاقيات األربع عددها ثالثة عشرة جرمية وردت كما االنتهاكات اجلسيمة اليت نصت عل
  :يلي

 ائم الواردة باالتفاقيات األربعةالجر  .1

 .القتل العمدي -

 .التعذيب -

 .املعاملة الالانسانية -

 .التجارب البيولوجية -

 .الم كبريةحداث العمدي آلاإل -

 .إحلاق أذى خطري ضد السالمة اجلسدية والصحية -

 ات الثالثة األولى دون الرابعةقيالجرائم الواردة باالتفا .2

ختريب األموال واالستيالء عليها بصورة التربرها الضرورات العسكرية واليت تنفذ على النطاق  -
 .الواسع غري مشروع وتعسفي

 دة باالتفاقيين الثالثة والرابعةالجرائم الوار  .3

 .إكراه شخص على اخلدمة يف القوات املسلحة لدولة العدو -

 .محلة يف حماكمة قانونية وحيادية جسميا تفرضه االتفاقيات الدوليةحرمان شخص حممي من  -

 .ابعاد االشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غري شرعية -

 .االنتقال غري املشروع -

 .أخذ الرهائن -



 

 لثانيةجريمة وردت باالتفاقيين االولى وا .4

يف  ةالوارد) عالم املماثلةأو علم الصليب األمحر أو األ ، اهلالل األمحر(ة سوء إستعمال اإلشار  -
 .من االتفاقية الثانية 45و 44من االتفاقية األوىل واملادتان  54 و 53املادتني 

 1977ضايف األول لعام م أخرى وذلك مبوجب الربوتوكول اإلوأضيف إىل هذه اجلرائم تسع جرائ

 .1944امللحق باتفاقيات جنيف لعام 

 1977االضافي األول لعام  برتوكولاالنتهاكات الجسيمة الواردة بال  .ب 

بقة رغم جسامتها ونظرا لظهور حاالت انتهاكات أخرى مل تكن بني أحكام االتفاقيات السا
والذي أقره املؤمتر  1977فقد أوىل الربتوكول االضايف األول التفاقيات جنيف لعام  ، وإثارها العنيفة

أمهية هلذه االنتهاكات واعتربها  85 و 11وذلك مبوجب املادتني  ، الدبلوماسي يف دورته الرابعة
انتهاكات جسيمة إذا ما ارتكبت عمدا وسببت وفاة أو  ، إىل احلاالت الثالثة عشر السابقةإضافة 

  :أذى بالغا باجلسد أو بالصحة ومها

 .جعل السكان املدنيني أو األفراد املدنيني هدفا للهجوم .1

 .دنيةشن هجوم عواشئي يصيب السكان املدنيني أو األعيان امل .2

 .اهلجوم على األشغال اهلندسية أو املنشآت ذات القوة اخلطرة .3

 .إختاذ املناطق اخلالية من وسائل الدفاع أو املنزوعة السالح هدفا للهجوم .4

 .إختاذ شخص ما هدفا للهجوم مع معرفة أنه عاجز عن القتال .5

ا أو نقل كل أو قيام الدولة االحتالل بنقل بعض السكان املدنيني إىل األراضي اليت حتتله .6
 .بعض السكان االراضي احملتلة داخل تلك نطاق تلك األراضي

 .كل تأخري ال مربر له يف إعادة أسرى احلرب أو املدنيني إىل أوطام .7

ممارسة التفرقة العنصرية وغريها من األساليب املبنية على التمييز العنصري واملنافية لالنسانية  .8
 .ن الكرامة الشخصيةواملهنية واليت من شأا النيل م



التعرف عليها بادة واألعمال الفنية اليت ميكن شن اهلجومات على اآلثار التارخيية وأماكن الع .9
ومتثل الرتاث الثقايف والروحي للشعوب مما يسفر عنه تدمري بالغ هلذه األعيان يف الوقت ، بوضوح 

 .رة مباشرة من أهداف عسكريةالذي ال تتكون فيه هذه اآلثار وأماكن العبادة يف موقع قريب بصو 

  صور االنتهاكات الجسيمة في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية: ثانيا 

ومن األمثلة ، عد املدنيون هم الفئة األكثر تعرضا لألذى نتيجة النزاعات املسلحة غري الدولية ي
وجند  ،ا وغريهالسودان وما حيدث يف سوريعلى ذلك ما حدث يف الكونغو والصومال وسرييالنكا وا

أن أحكام القانون الدويل االنساين املطبقة على هذا النوع من النزاعات كثريا ما تنتهك والسبب يف 
إىل جانب أن الدولة تتهرب  ،التدخل يف الشؤون الداخلية للدولذلك يعود من جهة إىل املبدأ عدم 

حة غري الدولية خوفا من أن يعترب ذلك من التطبيق الفعلي للمادة الثالثة املشرتكة على النزاعات املسل
إعرتافا منها بوصف املقاتل للطرف املتمرد يرتتب إضفاء الشرعية عليه وأن تلتزم الدولة يف مقابل ذلك 

  )676(.فتحيز وصف االرهابيني أو املغربني, أن أحكام القانون الدويل االنساين

ضايف الثاين لسنة املشرتكة والربوتوكول اإل 3طار القانوين الذي ينظم هذه النزاعات هو املادة إن اإل
طار القانوين ومايرتتب من انتهاكات ألحكام اإل ،1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977

املنظم للنزاعات املسلحة غري الدولية ال يرتب مسؤولية اجلنائية على عاتق األفراد الذين ينتهكون 
انوين يف النزاعات املسلحة الدولية ملا وصف بعض طار القوهذا مقارنة مبا جاء به اإل ،أحكامه

   .تب على خرقها املسؤولية اجلنائيةاالنتهاكات بأا جسيمة يرت 

أما فيما خيص النزاعات املسلحة غري الدولية مل يعطها وصف االنتهاكات اجلسيمة وعليه تبقى 
نصا  1977إلضايف الثاين لعام انتهاكات بسيطة وال تعد جرائم حرب ألن املادة املشرتكة والربتوكول ا

قانونيا بإجبار الدول على توقيع عقوبات جزائية على االنتهاكات الواقعة على أحكام القانون الدويل 
كل ما أشار إليه الربتوكول الثاين هو إجبار أو إلزام   ،ار النزاعات املسلحة غري الدوليةاالنساين يف إط

ينشر هذا امللحق على  « :عنه بنصها 190حسب املادة " مسؤولية النشر"الدول بنشر الربتوكول 
 .)677(»أوسع نطاق ممكن
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  .94 ص ، املرجع السابق ، مرمي ناصري ):
677

- Denise Platiner , la répression pénal des violation du droit international humanitaire applicable aux 

conflits armés non internationaux ,RicR , septembre 1440- octobre 1449. 



وما يشهد العامل اليوم أن اجلرائم املرتكبة يف النزاعات املسلحة غري الدولية متاثل أو تفوق تلك 
افها الة اقرت غري أا تفتقر إىل العقاب اجلنائي الفعال يف ح ، حة الدوليةالواقعة يف إطار النزاعات املسل

ر استخدام بعض اخلاصة حبظ 1980إال أنه الربتوكول الثاين امللحق التفاقيات  ، أو األمر باقرتافها
لزوم املعاقبة اجلزائية يف حالة استعمال األسلحة منه على  2 \1إذا اقتضى املادة  ، األسلحة التقليدية

  .)678(التقليدية يف النزاعات املسلحة الداخلية

يع العقاب على مقرتيف انتهاكات أحكام القانون الدويل ء أن يطلب بتوقأدى ببعض الفقها وقد
، نساين املطبق يف النزاعات املسلحة غري الدولية الذي من شأنه يدعم احرتام املواثيق بشكل أفضل اإل

ومن اجلانب اآلخر تساهم  ،ى عاتق ارمني أثر رادع من جهةفيكون للمسؤولية اجلزائية امللقاة عل
عقوبات اجلزائية يف تقوية وتدعيم كل اآلليات األخرى املساعدة على احرتام القانون الدويل هذه ال

  .)679(االنساين املطبق يف النزاعات املسلحة غري الدولية

إال أننا جيب ننوه إىل الدور اهلام الذي لعبه القضاء الدويل اجلنائي من خالل حترمي االنتهاكات 
الل تركيبها وتوقيع العقاب ويظهر ذلك جليا من خ ، سلحة غري الدوليةار النزاعات املالواقعة يف إط

رغم  1993حيث أن النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة لعام  ، عليهم
توكول اإلضايف املشرتكة والرب  3أنه مل يشر بصراحة يف مواده إىل تلك اجلرائم الواقعة مبخالفة املادة 

يف " تاديش"ر يف قضية إال أنه جرم األفعال املخالفة هلا من خالل احلكم الصاد ،1977ام الثاين لع
07/05/1997 .   

 4أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا كان أوضح فنص يف املادة  كما

كول اإلضايف الثاين تو املشرتكة والرب  3منه على اختصاص احملكمة بالفصل يف انتهاكات أحكام املادة 
فذكرت احملكمة أن انتهاكات هذه األحكام متثل جرائم دولية يف مفهوم القانون  ،1977لسنة 

  ).680(الدويل العرضي
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  .95 ص ، املرجع السابق،  مرمي ناصري ):
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، املرجع السابق  ، جرائم احلرب وتطور مفاهيمهاو  إبادة اجلنس البشري ، اجلرائم ضد اإلنسانية ، مسعان بطرس فرج اهللا ):
  .437ص 

)
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  .218ص  ، السابقاملرجع ،  حممد ابراهيم حسن حرفوش ):



وفق الثانية وزيادة على ذلك أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ومن خالل املادة 
 1941جنيف األربع لعام  ة بني اتفاقياتاملشرتك 3ه تكون االنتهاكات املادة /2ج و/2الفقرتني 

ضايف الثاين باعتباره جزءا من القوانني املنظمة للنزاعات املسلحة غري الدولية إىل جانب والربتوكول اإل
  . األعراف الدولية

فإن كانت بعض الدول قد  ،  معاهدة دوليةقد أصبحت ألول مرة موضوعا حلكم عقايب يفو 
ألساسي للمحكمة اجلنائية عداد النظام اإعمال التحضريية اخلاصة بابعة األرفضت ذلك من خالل مت

ومن بني أهم هذه  .السياسية ، من احلجج ذات الطبيعة القانونية مستندة إىل جمموعة ، الدولية
 ، ار النزاعات املسلحة غري الدوليةاحلجج أن تدويل املسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اليت ترتكب يف إط

اضفاء شرعية دولية على اجلماعات املسلحة اليت تقاوم السلطة السياسية احلاكمة يف قد يؤدي إىل 
  . الدولة

وعلى هذا   ، ألجنيب يف الشؤون الداخلية للدولكما أن هذا التدويل يفتح اال أمام التدخل ا
 ،التمردفإن للدولة وأجهزا هلا احلرية يف إختيار وسائل القمع حركات  ، كان اقرتاح لبعض الدول

 )681(املسلحة غري الدولية غري أن هذا التوجه الرافض إلدراج جرائم احلرب املرتكبة يف إطار النزاعات

ومت فعال تعداد الصور لالنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل , مل جيد قبوال لدى املشاركني
هذه اجلرائم نستعرض هلا بدراسة يف وعليه . االنساين الواقعة يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية
  .الفصل األخري من الدراسة باملسؤولية اجلنائية للفرد املتعلق

  طبيعة ومدى مسؤولية الدولة على انتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني: المطلب الثالث 

سؤولية نتهاك أعراف وقوانني احلرب واإلعتداء على املدنيني يرتبط يف إحدى صوره بفكرة املاإن 
دأ عاما من مبادئ القانون بالنسبة للدولة متثل املسؤولية مب ،لق املسؤولية هنا بالدولة والفردالدولية وتتع

فتحدد اإلطار ونشكل السلوك املخالف غري القانوين وما يتقرر من حق الدولة يف مقابل  ، الدويل
عليه قبل  ة احلالة إىل ما كانتواجب يلقي على عاتق دولة أخرى يلزم األخرية بالتعويض أو بإعاد

   .ارتكاب السلوك املخالف
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  .97ص  ، املرجع السابق،  مرمي ناصري ):



إسناد املسؤولية اجلنائية وما يشري التساؤل هنا هو هل ميكن -ويأيت ذلك يف إطار املسؤولية املدنية
ومبعىن آخر هل ميكن أن ترتكب الدولة إنتهاكات جسيمة ألحكام القانون الدويل االنساين  ، للدولة

  اجلنائي؟  ويرتتب عليها العقاب

حة دولة ولعل ما يؤكد أمهية هذا التساؤل أن هذه االنتهاكات يف كثري من األحيان ترتكب ملصل
إال أن األمر ، فإنه وإن كان قد إستقر بالنسبة للفرد أنه يسأل جنائيا  ، معينة طرف يف نزاع عسكري

ىل تقسيم هذا املطلب ولعل هذا ما يقودنا إ، مازال يكشفه بعض الغموض الذي حيتاج إىل إيضاح 
  :إىل ثالث فروع على النحو التايل

  طبيعة مسؤولية الدولة: الفرع األول 

  االجتاهات لفقيه يف شأن مسؤولية الدولية اجلنائية: الفرع الثاين 

  نطاق املسؤولية الدولية على هذه االنتهاكات: الفرع الثالث 

  ها أحكام القانون الدولي اإلنسانيطبيعة مسؤولية الدولية للدولة النتهاك: الفرع األول

 ،ا أحكام القانون الدويل اإلنساينإختالف الفقه حول طبيعة مسؤولية الدولية للدولة النتهاكه
  :)682(فظهرت ثالث نظريات يف هذه املسألة ستعرض هلا بإجياز وقف العماصر اآلتية

  نظرية وحدة المسؤولية : أوال 

فعل  نفاملسؤولية تنشأ ع ،املسؤولية وتوحد وظيفتها تقوم هذه النظرية على فكرة توحد أصل
كما أن فقهاء هذه   .الفعل ميثل انتهاكا اللتزام دويل ضد دولة أخرىوهذا  ، خاطئ من الدولية

النظرية قد اتفقوا أيضا على فكرة وحدة الوظيفة أي الوظيفة الوحيدة لنشوء مسؤولية الدولة هي 
الدولة  بني ، ا تبدأ عالقة مباشرة بني الطرفنيوهن ، اخلاطئضرر الناشئ عن فعل الدولة إصالح ال

   .الفعل غري املشروع للدولة األوىلاملخطئة والدولة اليت حلقها الضرر من إجراء 

ومن هنا يصبح للدولة املتضررة ،  ما توجد عالقة بني السلوك الدولة والنتيجة اليت ترتتب عليهاك
وقد ساءت هذه النظرية يف . صالح الضرر من الدولة املخطئةاحلق بصفة مبارة يف طلب التعويض وإ

  .))683اية القرن التاسع عشر وتأثرت لفكر املدرسة الوضعية
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  .227ص  ، املرجع السابق ، اعات املسلحةنز نيني يف زمن من الاحلماية اجلنائية للمد ، إمساعيل عبد الرمحان ):



ة الثالثة من اتفاقية الهاي ولعل فكرة هذه النظرية هو الذي ألقى بظالله على صياغة املاد
ويف إطار . يف التعويض حيث وجدت أصل املسؤولية ووحدت الوطنية املبتغاة منها ووحدته ،1907

تلك النظرية التقليدية ميكننا ان نستنتج انه ليس مثة مسؤولية عقابية توقع على الدولة من جزاء 
  .انتهاكها ألحكام القانون الدويل اإلنساين او أعراف وقوانني احلرب

ثاين وال ، فرض التعويض على الدولة املخالفة ولاأل :حد االحتمالنيأحيث ال خيرج األمر عن 
حيان كثرية قد يصعب إعادة احلال أواملالحظ يف األمر يف  .إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل اإلعتداء

فال يبقى  ،رواح أو إعتداء جسديأخالفات اليت يرتتب عليها إزهاق إىل ما كان عليه خاصة يف امل
التعويض ال يف هذه احلالة  و. أمام الدولة املضرورة سوى املطالبة بالتعويض املدين ألفرادها املتضررين

  . ميكن أن يوصف بأنه عقاب

يف القضية املعروفة بقناة   أما من حيث التطبيقات القضائية الدولية قضت حمكمة العدل الدولية
دفع التعويض لربيطانيا بعد خمالفتها ألحكام القانون بلبانيا يلزمها أثمة واجبا يقع على ف ،كورفو
وقد تعرضنا إىل هذه  .مياهها اإلقليمية دون أن تضع عالمات التحذير الواجبةزرع األلغام يف ب الدويل

  .القضية سابقا

  )684(نظرية ثنائية المسؤولية: ثانيا 

يرى أنه ميكن أن تنشأ عالقة من  اجتاها متزايدا يف الفقه الدويل أما بشأن ثنائية العالقة فإن مثة 
وذلك يف حالة بلوغ العمل  ،وع واجلماعة الدولية بأسرهااملشر نوع آخر بني الدولة املرتكبة للعمل غري 

اليت دد السلم مثل اجلرائم  ،فجعله موجه ضد الدول جمتمعة، غري املشروع درجة من اجلسامة 
اين اليت تعد مبثابة جرائم وكذا االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنس ، واألمن الدوليني

   .احلرب

قررت فيه أن جرائم  1970كمة العدل الدولية يف فرباير حملجتاه يف حكم صدر تأكد هذا اال وقد
 Racial والتفرقة العنصرية Génocideأو االبادة  Actes d’Agressionsحرب العدوان 

Discrimination  تمع الدويل تعد أعماال غريفعند حدوث إختالل  ،مشروعة موجهة ضد ا
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  .233 ص ، املرجع السابق ، اعات املسلحةاحلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النز  ، امساعيل عبد الرمحان ):



بل يكون  .دولة واحدة فقط وقع عليها الضرر فإنه ال تكون هناك، ببعض أنواع االلتزامات الدولية
ولكن ال تزال الدولة اليت تأثرت تأثرا مباشرا هي  .يف بعض احلاالت واقعا بكل الدول هذا الضرر

الدولة الوحيدة اليت تستطيع أن تطالب بالتعويض املادي أو حىت الرتضية املعنوية عما أصاا من 
  .)685(الغري مشروع أضرار نتيجة الفعل

دول تقع عليها الضرر املباشر  ،شرحا بني نوعني من الدول (Riphagen)وقدم األستاذ ريفاجني 
وميكن أن نسقط هذا املفهوم . ودول أخرى يقع عليها ضرر غري مباشر من جراء وقوع جرمية دولية

ال تتعلق باالعتداء على على االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين بوصفها أعماال 
. مصلحة دولة واحدة معينة بل تتعدى ذلك باالعتداء على مصلحة عليا للمجتمع الدويل بأسره

واالختالف بني النظريتني أن نظرية ثنائية املسؤولية قد تكون جتاه الدولة املتضررة ضررا مباشرا واجتاه 
  .اتمع الدويل

  نظرية عقاب الدولة: ثالثا 

إال أن وجدنا بعض اآلراء تطالب بأمهية عقاب الدولة  ،ظرية التقليدية ردحا من الزمنالناستمرت 
 من عملها غري املشروع بانتهاكها للمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدويل اليت تقتضي واجبا

بني فرق نوهنا يلزم أن . نونية لدولة أخرىيلزمها بأال تضر مبصلحة قا قانونيا يلقى على عاتق الدول
فكرة اخلطأ املعروفة يف القوانني الداخلية وفكرة اخلطأ الدويل عند وصف خمالفة لواجب قانوين سلكته 

صالح الضرر إلتعويض و حيث يقتصر األمر على ا ،ة أخرى ترتب عليه الضرر باألخريةالدولة ضد دول
   .)686(دون عقاب الدولة اليت أخلت بالتزام قانون دويل

حيث ظهرت أو صورة لعقاب متثلت يف شن  ،دولة يف العهود القدميةوقد عرفت فكرة عقاب ال
وقد انعكس هذا املعىن لفكرة احلرب كعقوبة توقع على الدولة . احلرب على الدولة املخالفة أو املخطئة

املوقع   postadam Protocolفقد جاء برتوكول بوستدام  ،ألحكام القانونية احلديثةاملنتهكة لبعض ا
   .ب عقوبة للشعب على سلوكهم اخلاطئأن احلر  1945يف أوت 

                                                             

)
685

  271 ص ، املرجع السابق ، اجلزاءات الدولية بني النظرية والتطبيق ، السيد أبو عطية ):

)
686

  .235 ص ، املرجع السابق ،  احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة ، إمساعيل عبد الرمحن ):



غري أن فكرة احلرب كعقوبة مل جتد هلا أنصارا يف فقه القانون الدويل احلديث ملا حتمله يف طياا 
ملا تعكسه  ، وهي فكرة مستهجنة وال يصلح إيقاعها على الدولة ككل، من تطبيق العقوبة اجلماعية 

هذا فضال عن كون  ،خل فيما ارتكبته الدولة من أخطاءم أي دمن آثار تنال األبرياء الذين ليس هل
الضرر الذي أخذت به املواثيق  ربوج وليست إلصالح اخلطأ ، وسيلة من وسائل اإلنتقاماحلرب 

  .)687(الدولية من حترمي اللجوء إىل احلرب حلل املنازعات الدولية باستثناء الدفاع الشرعي

ل بال الكثري من الفقهاء يف جمال القانون اجلنائي غش رة عقاب الدولة بعقوبة أخرى قدإن فك
نشاء حمكمة إونادى ب .)688(عقابية مطالبا مبسؤولية دولية 1920سنة  Pellaالدويل فقد كتب بيال 

وقد تزامن ذلك مع  .مبحاكمة الدول وإنزال العقاب اتكون خمتصة ، جنائية دولية هلذا الغرض 
والذي أعد تقنينا خاصا عن اإلجراءات حماكمة الدول  Bellotحماوالت بعض الكتاب أمثال بلوت 

وقد تصور هذا الفريق أن الدولة كوحدة قائمة بذاا  .)689(1925أعده سنة " Soldancl"عرف بــــــ 
أو احتالل أراضيها  ،ات اليت تفرض ضد الدولة املخالفةميكن أن تكون حمال لعقوبات معينة كالغرام

  .يالت صغرية أو ختفيض قوات هذه الدولةأو جتزئة الدولة إىل دو 

  .ولكن املالحظ أن هذه العقوبات كانت تفرض على الطرف املهزوم يف النزاعات املسلحة

  :)690(أما عن طبيعة العقوبة ميكن حصرها يف ثالثة أنواع هي

 .استيالء بالقوة على ممتلكات الطرف املهزوم -

 .فرض العقوبات االقتصادية -

 .عن االقليم املتنازع عليهتنازل الطرف املهزوم  -

كما أضاف إليها بعض عقوبة احلصار وغري من وسائل االنتقام األخرى اليت توجه ضد الدولة 
  .وكذلك إخراجها من محاية القانون ونبذها من اتمع الدويل ككل. املهزومة

                                                             

)
687

 ، ف أو ينقص من احلق الطبيعي للدولليس هذا امليثاق ما يضع «: م املتحدة على أنهمن ميثاق األم 51تنص املادة  ):
وذلك أن يتخذ جملس األمن  ، لحة على أحد أعضاء األمم املتحدةفرادي أو مجاعات يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتقدت قوة مس

  .»التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني

)
688

  .32 ص ، جع السابقاملر  ، حممد سعادي ):

)
689

  . 236ص  ، قاملرجع الساب ،مدنيني يف زمن النزاعات املسلحة احلماية اجلنائية لل ، إمساعيل عبد الرمحان ):

)
690

  .237ص نفسه ،املرجع ): 



ها ضد نظام وقد قيل يف هذا السياق وعلى سبيل املثال أن احلرب العدوانية تعد سلوكا خاطئا موج
  .اتمع الدويل وال يكفيه جمرد التعويض

وقد اهتم بعض الكتاب ذو التوجه اإلشرتاكي بصفة خاصة ببحث موضوع املسؤولية الدولية ليس 
ولكن بوصفها أداة عقاب إلعادة  ، يف إطار كوا وسيلة لفرض التعويض على الدولة املسؤولة فقط

  )691(.الشرعية الدولية

إال هذا  ،إلعادة اإلستقرار للمجتمع الدويلمن ان النظام التعويض غري كايف ولكن على الرغم 
بل األكثر من  ،م جبانبه لتحقيق هذا الغرضالتوجيه مل يوضحوا االجراء البديل للتعويض أو الذي يقو 

  .ذلك مل يتحدثوا عن املسؤولية الدولية للدولة كنتيجة جلرمية دولية يرتتب عليها تعرض الدولة للعقاب

ومن مث وخاصة أن فكرة الشرعية  ، وإمنا التنازل جاء يف إطار السياسي وليس له طبيعة قانونية
وخنضع للمصاحل السياسية اليت ال تصلح  ، الدولية يف حد ذاا تستخدم يف معىن فضفاض وغري حمدد

رعية الدولية إذا فكرة عقاب الدولة كأداة للش ، منضبطا خاصة يف اال القانوين أن تكون معيارا
  .)692(وعدم العدالة, يشوا الكثري من اخللط

  االتجاهات الفقهية في شأن المسؤولية الجنائية للدولة: الفرع الثاني 

تعد املسؤولية اجلنائية للدولة مع تصورها وسيلة فعالة لردع من يسلك سلوكا غري قانوين عن طريق 
نائية تتجاوز يف وظيفتها جمرد إصالح الضرر وإنطالقا فالعقوبة اجل ،عقوبة اجلنائية اليت ترتتب عليهاال

كما وجدت من   ،اجلنائية للدولة وينادي بتطبيقهامن هذه الفكرة فهناك من يدافع عن املسؤولية 
  .)693(يقف ضدها ويعرضها

   االتجاه المؤيد: أوال 

وحيد لشخص الفهي ا ،هي املسؤولة عن اجلرمية الدولية ذهب فريق من الفقهاء بأن الدولة وحدها
تشكيال اجتماعيا له  وهي احملل الرئيسي للقانون اجلنائي الدويل يوصفها ،الذي يرتكب اجلرمية الدولية

تهك املعاهدات واملواثيق ن تسأل عن استعمال هذه السلطة وخاصة عندما تنأفبما  ،سلطة سياسية

                                                             

)
691

  .37 ص ، املرجع السابق ، حممد سعادي ):

)
692

  .239 ص ، املرجع السابق ، امساعيل عبد الرمحان): 

)
693

  .266 ص ، رجع السابقامل،  ت الدولية بني النظرية والتطبيقاجلزاءا ، السيد أبو عطية ):



فمن املمكن أيضا , ببت فيهاوهذا يعلل دائما للحصول على التعويض عن األضرار اليت تس ، الدولية
أن نسأهلا جنائيا عما ارتكبته بسبب تلك السلطة ومتثل هذه املسؤولية ضرورة عملية يف جمتمع منظم 

  .)694(قانونا

على أن هذا الرأي فيما يبدو قد بالغ يف اسناد املسؤولية اجلنائية الدولية وحصرها يف الدولة وحدها 
ومل مير  .نائية دولية تقع على عاتق األفراد كما سوف نرىعلى حني أنه ميكن أن تنشأ مسؤولية ج

 ,J-Sawiki)هذا الرأي دون أن يرتك أثرا على بعض األعمال القانونية فقد اقرتح كل من 

M.Muszkat) كعقوبة    افرض عقوبة على دولة أملانيا تتمثل يف تسليمها اجلزء الشرقي منها إىل بولند
  .ه أثناء احلرب العاملية الثانيةكاملة توقع عليها جزاء ما إرتكبت

املدعي العام للملكة  Sir Hartelyويف اخلطاب االفتتاحي حملكمة نورمربغ ذهب سريهريتلي 
  .)695(املتحدة صوب القول بأنه جيب حماكمة الدولة نفسها جنائيا ويقصد الدولة األملانية

تحدة يف اجللسة السادسة وعند اإلعداد ملشروع اجلرائم ضد اجلنس البشري إقرتحت اململكة امل
للجمعية العامة لألمم املتحدة أن تكون املسؤولية اجلنائية عن أي فعل ميثل اجلرمية من جرائم ضد 

  .فرادوالسلطات وفضال عن املنظمات واأل اإلنسانية ممتدة لتشمل الدول واحلكومات

لة اجلنائية الدولية ظهر عن العدا 1984ويف مشروع القانون الذي أعدته جلنة القانون الدويل سنة 
ولكن مل جيد هذا الرأي قبوال  ،مبدأ املسؤولية اجلنائية للدولة رأي ينادي بضرورة أن يتضمن املشروع

  .وقيل أن هذا االمر يشري الطبيعة السياسية للمشكلة ،ألمم املتحدةلدى اجلمعية العامة ل

  االتجاه المعارض: ثانيا 

واليت  ،لدولة عن املخالفات اليت متارسهابوجود مسؤولية جنائية ليبدو أن الوقت مل حين بعد للقول 
الفقهاء متثل سلوكا إجراميا على املستوى الدويل فلم جتد هذه الفكرة قبوال لدى الكثري من 

تب عليها حيث حصروا املسؤولية الدولية للدولة يف إطار املسؤولية التقليدية اليت يرت  ،والسياسيني أيضا
   .الح الضررالتعويض أو إص

                                                             

)
694

  .32 ص ، املرجع السابق ، حممد سعادي ):

)
695

  .241 -  240ص  ، املرجع السابق، احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة  ، إمساعيل عبد الرمحان ):



بأن " 1888قال يف كتابه املنشور سنة  هفرت الذي Haffterوميثل هذا االجتاه الفقيه األملاين 
لويت عرب عن وكذا الفقيه أنزي ".ليت تعارضها القانون الوطينالقانون الدويل ال يعرف اجلرمية بالصورة ا

تظهر يف أعقاب تصرف غري  " :لحيث قا 1955هذا الرأي يف دروسه املتعلقة بالقانون الدويل لعام 
هو بوجه عام إنتهاك إللتزام دويل عالقة قانونية جديدة بني الدولة صاحبة التصرف والدولة  ، مشروع

 فتلتزم األوىل بالتعويض وحيق للثانية أن تقتضي هذا التعويض ، يف مواجهتها اليت وقع عليها اإلخالل

املعربة عن االلتزامات املتبادلة بني  ، ها القواعد الدوليةتلك هي النتيجة الوحيدة اليت ميكن أن تقلص ،
  )696(".الدول بالعمل املخالف للقانون

  :وقد أمجل هؤالء الفقهاء األسانيد اليت تعوق سبيل قيام املسؤولية اجلنائية للدولة كاآليت

  سيادة الدولة:  )1

ات اليت تصدر عنها على تتبلور هذه الفكرة أن الدولة مباهلا من سيادة فهي حرة يف التصرف
وأن هذه السيادة حتول  ، املستوى الدويل بوصفها الشخص الوحيد املخاطب بأحكام القانون الدويل

  . )697(دون مساءلتها جنائيا

تضاها أن الدولة مؤسسة الذين تبنوا نظرية مق) سابقا( ايتوقد راج هذا الفكر لدى الفقهاء والسوفي
وهي فوق ذلك تعلو سيادا على هذه  .م أو هيئة أخرىومستقلة عن أي تنظي ، ذات سيادة

 Raininرنني  نذكر ومن هؤالء الفقهاء ، ومن مث ال جيوز أن تكون حمال للعقوبة اجلنائية ، املنظمات

Pulunskyوبوالنسكي 
)698(.  

  الدولة وفكرة الشخص المعنوي:  )2

ومن مث فهي تفتقر إىل  ،يعينينويا أو اعتباريا ألشخاص طبمن الثابت أن الدولة متثل كيانا مع
اإلرادة اليت هي مناط املسؤولية اجلنائية اليت ال تقع إال على األشخاص الطبيعيني الذين ميتنعون 

ميكن اسنادهم إليهم معنويا يف صورة قصد ،  باإلرادة اليت توجه سلوكهم حنو ارتكاب جرمية معينة

                                                             

)
696

  .243ص  ، املرجع السابق ، ة للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحةاحلماية اجلنائي ، امساعيل عبد الرمحان ):

)
697

،  2001 ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،  طبعةدون  وائل أمحد عالم ، مركز الفرد من النظام القانوين للمسؤولية الدولية ،): 
  .90ص 

)
698

  .244 ص ، املرجع السابق،  املسلحةنزاعات احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن ال ، امساعيل عبد الرمحان ):



مها شرطان أساسيان يف قيام املسؤولية اجلنائية أو مادي يف صورة البنيان املادي للجرمية و , جنائي
  .)699(للشخص الطبيعي

ولكن اجلانب من الفقه يرى أن فكرة الشخص املعنوي املعروفة يف بعض القوانني الداخلية ومن مث 
أو األدبية جيب أن ، مما يصعب عقابه طبقا لقواعد املسؤولية األخالقية  ، عدم وجود إرادة جنائية له

ومن مث فهي صاحلة  ، طريقة حتكيمية على الدولة اليت أقرها بالشخصية الدوليةال نسقطها ب
   .الكتساب احلقوق وكذلك حتمل الواجبات

  مسؤولية الدولة وفكرة العقوبة: ثالثا 

ق حيول دون مسؤولية الدولة اجلنائية من ئرة العقوبة كعافكلناقش الفقهاء الذين استندوا 
  :)700(جانبني

 ،اإلعدام والسجن واحلبس ،ولة ألن يوقع عليها بعض العقوباتة الدحييتعلق بعدم صال - 1
فقهاء القانون هلم قناعة بعدم إمكانية توقيع العقوبات السالبة للحرية بأنواعها جل بأن وعلى الرغم 
هذا القول بإمكانية الرد على غري أن هناك من يرى  ،يعتها تستعصي على ذلكألن طب، على الدولة 

وكذلك  ،مثل الغرامة اليت تتعدى جمرد التعويض ،طبيق عقوبات تتفق وطبيعة الدولةتبأنه ميكن ، 
نزع ، كمما حيمل يف طياته العقوبة  ، حرمان الدولة من ممارسة نشاط معني على املستوى الدويل

ائي الدويل مبعىن الطابع لكن شريطة أن نكون هذه العقوبة صادرة عن القضاء اجلن مثال، )السالح
 .وليس عن طريق جهة هلا طابع سياسي مثل جملس األمن ،يالقضائ

والذي يعين أن العقوبة جيب  ،يتعلق بشخصية العقوبة وهو املبدأ املقرر يف القوانني اجلنائية املقارنة - 2
ففي حالة تطبيق عقوبة على الدولة فإن . وال تنصرف آثارها إىل غريه ،أن تنال فقط من مرتكب اجلرمية

األمر الذي يؤدي إىل القول بقيام املسؤولية اجلنائية اجلماعية ، إىل شعب هذه الدولة  آثارها سوف تنصرف
 .وهي فكرة مهجورة على املستوى الدويل، 

ويبدو أن اإلجتاه السائد اآلن يف فقه القانون اجلنائي الدويل هو عدم إسناد املسؤولية اجلنائية 
 ،كد ذلك من خالل السوابق اليت متتوقد نأ .)701(للدولة وإسنادها إىل األشخاص الطبيعيني فقط

                                                             

)
699

  .245 - 244ص ،  املرجع السابق،  نزاعات املسلحةاحلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن ال ، امساعيل عبد الرمحان):

)
700

  .وما بعدها 246 ص نفسه ،املرجع ):



ملك  "غليوم الثاين"كمة ا حم عن 1919ىل لعام و فقد نصت إتفاقية فرساي عقب احلرب العاملية األ
كما   .احلرب العاملية األوىل نباإة عن جرائم احلرب اليت ارتكبتها كم أملانيا كدولة مسؤولا ومل حت ،أملانيا

يف حكمها أن األشخاص الطبيعيني وحدهم هم الذين يرتكبون  1945قررت حمكمة نورمربغ لعام 
  )702(.اجلرائم وليس الكيانات النظرية مل حتاكم أملانيا كدولة

وهناك رأي حديث يف فقه القانون اجلنائي الدويل إىل القول ويستندون الدولة اجلنائية على اجلرائم 
على دولة من لعقوبات اليت وقعها جملس األعلى احيث أضفر الطبيعة اجلنائية ، اليت ترتكبها الدولة 

ودلل على ذلك بأن اإلجراءات العسكرية اليت قامت ا دول التحالف  .العراق إبان حرب اخلليج
الدويل ضد العراق تعد عقوبات جنائية إىل جانب العقوبات اإلقتصادية اليت فرضها جملس األمن على 

إال أن هذا الرأي  .تكبته دول العراق من جرائم دوليةا ار نظرا مل، دولة العراق تعد نوعا من العقوبات 
 ،جيوز إسقاط الصفة اجلنائية عليهاحبيث ال  ،ميكن الرد عليه فإن هذه العقوبات ذات طبيعة سياسية

  )703(.وهذا ألا مل تصدر عن سلطة قضائية خمتصة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              

)
701

مؤسسة الطوجيي للتجارة ،  ون طبعةد ، عامة للمسؤولية اجلنائية الدوليةالنظرية ال ، أمحد عبد احلميد حممد الرفاعي ):
  .49 ص ، 2005، القاهرة  ، والنشروالطباعة 

702
-« crimes against international laware committed such by men. Not by abstract en tities, and only by 

punishing individuals who commit crimes can he provisions of international law be enforced” 

  .249ص  ، املرجع السابق ، احلماية اجلنائية للمدنيني يف زمن النزاعات املسلحة، امساعيل عبد الرمحان  :نقال عن

)
703

  .251ص  ، بقاملرجع السا،  مدنيني يف زمن النزاعات املسلحةاحلماية اجلنائية لل ، امساعيل عبد الرمحان ):



  

  ن الدولي االنسانيالمسؤولية المدنية على إنتهاك أحكام القانو : المبحث الثالث 

إن جرائم انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين ميكن أن ترتكب بواسطة الدولة أي يرتكبها 
أشخاص ميثلون الدولة أو يأمرون بارتكاا كرئيس الدولة أو وزير الدفاع، كما ترتكب بواسطة 

الدولة عن ارتكاب جرائم  و يف احلالة األوىل تسأل.  األشخاص العاديني كالضباط و اجلنود و غريهم
حرب إذا كانت قد قصرت يف اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة ملنع قواا املتحاربة من ارتكاب 

و يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  1949االنتهاكات الواردة يف اتفاقيات جنيف لعام 
ت وارتكبوا أيا من األفعال اليت تعد الدولية، فإذا ما خرج املسؤولون يف الدولة عن أحكام االتفاقيا

جرائم حرب، فإن هؤالء املسؤولني لن يكونوا مسؤولني بصفة شخصية عن ارتكاب مثل هذه اجلرائم، 
و جيب على دولتهم أن تقوم مبحاكمتهم و توقيع العقاب املناسب عليهم، فإن هي قصرت يف الوفاء 

ليا، و من مث تنشأ مسؤولية الدولة الدولية، و من ذا الواجب اعترب هذا التقصري فعال غري مشروع دو 
املستقر عليه يف القضاء و يف الفقع و العمل الدويل أن مسؤولية الدولة حىت اآلن هي مسؤولية مدنية، 
فإذا ثبت مسؤولية الدولة عن ارتكاب إحدى جرائم احلرب، فإا تلتزم بتعويض األضرار اليت نتجت 

املطلب األول االنتهاكات اليت تنسب  : سنتناول املطلبني اآلتيني  وعليه.   عن تلك االنتهاكات
  .للدولة والصادرة عن املؤسسات واألجهزة واألفراد، املطلب الثاين آثار قيام املسؤولية الدولية

  المسؤولية عن الجرائم و االنتهاكات الصادرة عن األجهزة و األفراد: المطلب األول

طبيق القانون الدويل احرتام أعضاء اجلماعة الدولية هلذا القانون ت من الواجبات اليت يقتضيها
ة، ومن يف مباشرة اختصاصام املختلفتنفيذه يف عالقام املتبادلة، وكذا يف تصرفام االنفرادية و و 

هو أن كل عمل خيالف القانون الدويل يستتبع مسؤولية من ارتكب ذلك يستخلص مبدأ أساسي و 
يل فإن املسؤولية  الدولية تنشأ نتيجة عمل خمالف اللتزام قانوين دويل ارتكبه أحد وبالتا، هذا الفعل 

أشخاص القانون الدويل مسببا ضررا لشخص قانوين دويل آخر، و سواء ارتكب هذا الفعل غري 
املشروع مبعرفة شخص القانون الدويل باملعىن التقليدي أم ارتكب مبعرفة أفراد ميثلون هذا 

  . )704(الشخص

                                                             

)
704

  .295، ص  ، املرجع السابق نبيل حممود حسني ):



ليه نتناول من خالل هذا املطلب مسؤولية الدولة عن االنتهاكات اليت تقرتفها قواا املسلحة أو وع
أفراد مؤسسات تابعة هلا أو أفراد ومؤسسات تعمل باسم الدولة أو أشخاص تعترب الدولة تصرفام 

 :صادرة عنها، من خالل الفروع اآلتية

القوات المسلحة أو أفراد  عنصدر المسؤولية عن االنتهاكات التي ت: الفرع األول

  .ومؤسسات تابعة لها

تعترب الدولة مسؤولة عن االنتهاكات اليت تصدر من قواا املسلحة ألا مسؤولة عن أعمال كافة 
اص طاملا أن هذه األعمال أرتكبت من أشخ ، األجهزة التابعة هلا سواء كانت مدنية أو عسكرية

 1907من اتفاقية الهاي  3ورد النص على ذلك يف املادة لقد و . رمسيني يعملون باسم الدولة

من الربتوكول  91أعراف احلرب الربية، مث أعيد النص عليها يف املادة اخلاصة باحرتام عادات و 
ن أعامة بشتطبيقا للقاعدة ال )705(1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977اإلضايف األول لعام 

املشروعة دوليا واليت تعترب الدولة وفقا هلا مسؤولة عن تصرفات مسؤولية الدولة عن األعمال الغري 
  .أجهزا

كلها تنص على   1949املسلحة جهاز من أجهزة الدولة، واتفاقيات جنيف لعام وتعترب القوات 
أعيد النص على هاكات جسيمة، و وجود مسؤولية الدولة إضافة ملسؤولية األفراد يف حالة ارتكاب انت

 بالتايل، و 1954املمتلكات الثقافية لعام اإلضايف الثاين التفاقية الهاي حلماية  ذلك يف الربتوكول

تعد مسؤولة عنها فضال عن لقوات املسلحة تنسب إىل الدولة و منها افإن أعمال كافة أجهزة الدولة و 
  .املسؤولية الفردية املرتتبة عن اجلرائم املرتكبة

اا ن الدولة اليت ترتكب عمال عدوانيا بواسطة قو أه املسؤولية على املبدأ القاضي بوتستند هذ
بصرف النظر عما إذا كانت خالفت أم مل ختالف ، ضرار املرتتبة عليه املسلحة تلتزم بتعويض كل األ

فباإلضافة ملا جاءت . ذلك حلماية ضحايا هذه النزاعاتو ، قواعد القانون الدويل اإلنساين قاعدة من 
 1977إلضايف األول لعام ، فقد أكد الربتوكول ا1949لعام  عبه نصوص اتفاقيات جنيف األرب

  .   91امللحق ذه االتفاقيات على هذا املبدأ من خالل املادة 

                                                             

)
705

يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات  « :على أنه ينص 1977من الربتوكول اإلضايف األول لعام  91املادة  ):
عن دفع تعويض إذا اقتضت احلال ذلك، و يكون مسؤوال عن كافة األعمال اليت يقرتفها األشخاص " الربتوكول" أو هذا احلق 

  .»املسلحة الذين يشكلون جزءا من قواته



من ءت به التفاقيات املذكورة آنفا و وزيادة على ذلك ذهب جملس األمن يف نفس اإلجتاه الذي جا
عليه أصبح ال ميكن ألي دولة أن ييت، و ض إثر النزاع العراقي الكو بني قرراا إنشاء صندوق التعوي

ت املسؤولية الدولية هنا ثابتة أصبحغري املشروعة لقواا املسلحة، و تتحرر من املسؤولية عن األفعال 
  .)706(ال تستطيع أي دولة أن تتحلل منهاو 

انية يف تؤكده، فقد أشارت احملكمة األملتدعم ذلك و وطنية متعددة وتوجد سوابق قضائية دولية و 
على أن مسؤولية الدولة تشمل املسؤولية " 2003قضية ديستومو لعام "حدى قضايا التعويضات إ

القانون إذا ارتكبوا أفعاال ال تتماشى و  الناشئة عن اعتقال مجيع األشخاص التابعني للقوات املسلحة
  .)707(الدويل العام

) تاديست(ستئنايف يف قضية ة يف حكمها اإلكما قررت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابق

أن الدولة مسؤولة عن تصرفات قواا املسلحة، كما أن الدولة مسؤولة عن التقصري  1999عام 
الذي يقع من أجهزا إذا كان الواجب يقتضي عدم التقصري كما يف حالة املسؤولية عن منع جرائم 

  .)708(احلرب بالنسبة للقادة و املسؤولني

كات الصادرة عن المؤسسات واألفراد الذين يؤدون مهاما لدى الدولة االنتها  :الفرع الثاني

  أو مفوضين عنها

سنعاجل االنتهاكات الصادرة عن املؤسسات واألفراد الذين يؤدون مهاما لدى الدولة أو مفوضني 
  :عنها وفقا للعناصر اآلتية

  

                                                             

)
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، يصدرها  ، حبث منشور يف جملة شؤون األوسط انتهاكات القانون الدويل يف العراق، الواليات املتحدة و  حسن جوين ):
  . 213، ص  2004،  ، السنة الرابعة عشر 115، العدد  لبنان ، مركز الدراسات اإلسرتاتيجية

)
707

  .299، ص  ، املرجع السابق نبيل حممود حسني ):

)
708

املقيدة بسجل  "دوسكو تاديشي"يف قضية املدعي العام ضد  1999ن جوا 15كم الدائرة اإلستئنافية الصادر بتاريخ ح): 
حكمت عليه رة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية و أدانته احملكمة اإلبتدائية املذكو  1998، ففي عام 108/94احملكمة رقم 

و رفضت احملكمة الطعن و أدانت املذكور على أساس املسؤولية الفردية ، مث استأنف املتهم احلكم  بعقوبات بلغت عشرين سنة
مسؤولة عن تصرفات أقرت احملكمة يف ذات احلكم أن الدولة و  1949قيات جنيف املؤرخة يف عام على املخالفات اجلسيمة التفا

  .298، ص ، املرجع السابق نبيل حممود حسني : أنظر .قواا املسلحة



  .مل باسم الدولةاالنتهاكات الصادرة من أفراد ومؤسسات تعالمسؤولية عن الجرائم و : أوال

إذا كانت الدولة قد كلفت أشخاصا أو مؤسسات للعمل حتت إشرافها وسيطرا فإن الدولة 
تكون مسؤولة عما يرتكبه هؤالء األشخاص أو املؤسسات من أعمال خمالفة للقانون الدويل، وقد 

اليات أن الو ، ذلك حني قررت 1986عام نيكاراغوا ذكرت حمكمة العدل الدولية ذلك يف قضية 
القانون اإلنساين املرتكب القانون الدويل حلقوق اإلنسان و  املتحدة األمريكية مسؤولة عن انتهاكات

يف حال كانت هلا سيطرة فعالة على العمليات العسكرية  أو شبه  نيكاراغوايف  الكونترامن قبل 
  .)709(العسكرية اليت حدثت االنتهاكات يف سياقها

 1999عام ل "تاديتشي" الدولية ليوغسالفيا السابقة يف قضية وكذلك قضت احملكمة اجلنائية 

قررت أنه ينسب تصرف فرد عادي مبفرده أو جمموعة ليست منظمة بطريقة و  السابق اإلشارة إليها، 
عسكرية إىل الدولة إذا أعطت الدولة تعليمات حمددة خبصوص ذلك التصرف، أو هناك تنظيم 

موعات أو متويل أو تدريب من قبل الدولة أو توجيهها بشكل وختطيط لألعمال العسكرية هلذه ا
عام أو مساعدة من الدولة يف ختطيط أعماهلا، ففي هذه احلالة تصبح الدولة مسؤولة عن هذه 

  . )710(التصرفات طاملا أن الدولة قد أعطت للمنفذين تعليمات خبصوص ذلك التصرف

 دولة أخرى اعتربت احملكمة أن ذلكم ويف حال إذا كانت اموعات املسلحة تعمل يف إقلي

 أو ،يتطلب دليال أوسع وأكثر إقناعا إلثبات أن الدولة تسيطر بشكل حقيقي على تلك الوحدات

ام أو مساعدا يف جتهيزها فحسب، وإمنا أيضا لتوجيهها بشكل عاموعات وليس رد متويلها و 
  .ختطيط أعماهلا

خلاصة غري املنظمة بطريقة عسكرية فرأت احملكمة اجلنائية وأما بالنسبة لألفراد أو اموعات ا
تابع للدولة،  نأنه ميكن اعتبارهم جهاز أم "تاديتشي" الدولية ليوغسالفيا السابقة يف نفس القضية

لذا ميكن أن تنسب املسؤولية عن أفعاهلم للدولة ويف حال إذا جرى إصدار تعليمات حمددة لذلك و 
  .صوص ارتكاب تلك األفعالالفرد أو لتلك اموعة خب

                                                             

)
709

  .303، ص  ، املرجع السابق نيحممود حس نبيل ):

)
710

  .503، ص  ، املرجع السابق حسام علي عبد اخلالق): 



مسؤولية الدولة عن االنتهاكات المرتكبة من قبل األفراد أو مؤسسات فوضتها للقيام : ثانيا

  .بقدر من السلطة الحكومية

تتحمل الدولة أيضا مسؤولية األفعال املرتكبة من قبل أشخاص أو جمموعات فوضتها مبقتضى 
وتستند هذه القاعدة على اعتبار أن الدولة  .)711(كوميةقانوا الداخلي، القيام بقدر من السلطة احل

فيفا عن  أنشطة تقوم ا جهات حكومية ختانات شبه حكومية للقيام بأعمال و تستطيع االستعانة بكي
ليت هذا األمر ال يعفي الدولة من املسؤولية الكاملة عن االنتهاكات او ، كامل أجهزا احلكومية 

الدول مسؤولة عن أفعال هذه املؤسسات أو األفراد العاملني تكون و  ،ترتكب من قبل تلك الكيانات
ما يف الشركات العسكرية ك،   فيها إذا استخدمتهم القوات املسلحة للدول للقيام بأعمال عسكرية

املرتزقة الذين يعملون داخل قوات مسلحة لدولة ما يف نزاعات معينة مقابل أجو يتقاضوا اخلاصة و 
  .)712(على تلك األعمال

مل ختالف أعماهلم السلطات  لكيانات وهؤالء األشخاص حىت لوالدولة مسؤولة عن أفعال هذه او 
 1907من اتفاقية الهاي لعام  3إذا كانت املادة ل الدولة أو خالفوا تعليماا، و املمنوحة هلم من قب

ول لعام ضايف األمن الربتوكول اإل 91ادة امل، و )713(املتعلقة باحرتام قوانني و أعراف احلرب الربية
قد أشارت إىل املسؤولية الدولية املرتتبة على عاتق  1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977

القوات املسلحة، فقد جاء النص األخري مقررا أن طرف النزاع مسؤول عن كافة األعمال اليت يقرتفها 
  ".األشخاص الذين يشكلون جزءا من قوته املسلحة

 عليا ألملانيا أن مسؤولية الدولةقررت احملكمة االحتادية ال 2003يف عام  "ديستومر"ويف قضية 

تتضمن املسؤولية القانونية عن أفعال مجيع األشخاص التابعني للقوات املسلحة، ليس يف حال 

                                                             

)
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  .301، ص  ، املرجع السابق نبيل حممود حسني ):

)
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  .301، ص نفسه املرجع ): 

)
713

تحارب يكون الطرف امل «: على أنه أعراف احلرب الربية تنصاملتعلقة بقوانني و  1907اي لعام من اتفاقية اله 3املادة  ):
الذي خيل بأحكام الالئحة املذكورة، ملزما بالتعويض إذا دعت احلاجة كما يكون مسؤوال عن مجيع األعمال اليت يرتكبها أشخاص 

  .»ينتمون إىل قواته املسلحة



ارتكاب هؤالء األشخاص أفعاال تقع يف نطاق صالحيام فحسب، بل أيضا يف حال قيامهم بأفعال 
  .)714(ا هلادون أوامر أو خالف

مسؤولية الدولة عن االنتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات : الفرع الثالث

  .خاصة و التي تعترف بها الدولة

تعترب الدولة مسؤولة عن األفعال املرتكبة من قبل أفراد أو جمموعات خاصة ميكن أن يأيت اعرتاف 
ذه األعمال أو تبنيها من قبل الدولة فإا  الحق أو تبين الدولة لتلك األعمال، ففي حالة االعرتاف

بغض النظر عن احلقيقة يف أن الشخص أو الكيان الذي قام بالعمل مل يكن ، تكون مسؤولة عنها 
يف هذا السياق و . ضا العمل بالنيابة عن الدولةمل يكن مفو تكاب األفعال ميثل جهاز الدولة و وقت ار 

إيطاليا عن تصرفات األنصار " بريبكي" يعرف بقضية ما 1996محلت حمكمة روما العسكرية عام 
حىت لو أن هذه اجلماعات مل ية على أساس أا شجعت أعماهلم و اإليطاليني أثاء احلرب العاملية الثان

تكن تعمل بناءا على أوامر صادرة أو بتفويض من احلكومة اإليطالية و اعرتفت بذلك رمسيا بعد 
  . )715(النزاع

 "تاديتشي" نائية الدولية ليوغسالفيا السابقة تطرقت لذلك أيضا يف قضيةكما أن احملكمة اجل

ات اليت ليست بأن الدولة مسؤولة عن أفعال األشخاص أو اموع السابق اإلشارة إليها حني قضت
اليت ميكن أن تعترب أحد أجهزا أمرا واقع للدولة إذا مت املوافقة علنا من قبل منظمة بشكل عسكري و 

  .)716(لى األعمال غري املشروعة مبقتضى األمر الواقعالدولة ع

  )جبر الضرر(  آثار قيام المسؤولية الدولية: المطلب الثاني 

إن االنتهاك اجلسيم يعترب مبثابة جرمية حرب، واليت تتمثل يف كل عمل غري مشروع صادر من 
اجلنائية الدولية للفرد وزيادة وتثور بإتيانه فكرة املسؤولية . عسكري أو مدين خالل فرتة النزاع املسلح

على ذلك قيام املسؤولية املدنية، وأقر مبدأ التعويض عن األضرار النامجة عن خمالفة قوانني احلرب 
                                                             

)
714

  .302، ص  ، املرجع السابق نبيل حممود حسني): 

)
715

  .  304، صنفسه املرجع ): 

)
716

شريف :  ، إعداد ، دليل األوساط األكادميية جملد القانون الدويل اإلنساين  ، سالفيا السابقةاحملكمة اجلنائية الدولية ليوغ): 
، املدعي العام ضد تاديتشي، احلكم  ، ملخص قضية تاديتشي ، القاهرة ، املنسق اإلقليمي للجنة الدولية للصليب األمحر علتم

  .309، ص  اإلستئنايف



ويتمثل يف إصالح الضرر ويعترب هذا االلتزام مبدأ عاما مسلما به ) قانون النزاعات املسلحة(وأعرافها 
  .مبوجب القانون الدويل العام

اء والقضاء الدويل يف العديد من املناسبات، ومن املستقر فقهاء وقضاء وكذا من وأكده الفقه
خالل العمل الدويل أن مسؤولية الدولة حىت اآلن هي مسؤولية مدنية تنتج عن مجيع تصرفاا غري 

ق وأكده الربوتوكول اإلضايف األول امللح، املشروعة، وهذا ما مت النص عليه يف اتفاقية الهاي الرابعة 
وهو مبدأ جرب الضرر أو التعويض نتيجة  ،91من خالل املادة  1949باالتفاقيات جنيف لعام 

   .صلةالخرق أحكام ذات 

واملالحظ أن مجيع املتحاربني بصفتهم متساوين أمام قانون النزاعات املسلحة خيضعون ملراعاة هذا 
ملعارك إّال أن االنتهاكات قد املبدأ أيا كان الطرف الذي تنتمي إليه الضحية ومهما كان مصري ا

  .ترتكب من قبل طريف النزاع على حد سواء

األثر املرتتب على ثبوت املسؤولية يف جانب  لىوسنحاول يف هذا اجلزء من الدراسة إلقاء الضوء ع
         .وفق الفروع اآلتية الدولة والذي يتمثل يف إصالح الضرر

  رضيةوقف الفعل غير المشروع والت: الفرع األول 

تنشأ قواعد املسؤولية الدولية التزاما قانونيا على الدولة اليت ارتكبت عمال غري مشروع موجبا 
للمسؤولية يتمثل يف إصالح ما تسبب فيه من أضرار لآلخرين، ويعترب هذا االلتزام مبدأ عاما مسلما 

ويهدف مبدأ االلتزام  به مبوجب قواعد القانون الدويل، وأكده القضاء الدويل العديد من املناسبات،
الكف أو وقف الفعل : بإصالح الضرر على إثر انتهاك االلتزام الدويل أن يتخذ صورا عديدة منها 

  .)717(رتضية املناسبةغري املشروع أو اللجوء إىل االعتذار وال

  وقف السلوك أو الفعل غير المشروع: أوال 

ار املسؤولية اليت دف إىل إصالح يعترب الكف أو وقف السلوك غري املشروع صورة من صور أث
من  2الضرر والعودة إىل الوضع السابق قبل وقوع الفعل غري املشروع دوليا، ونصت عليه املادة 

ترتكب الدولة فعال غري  « :هبأن 2001مشروع جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول املقدم عام 
  :أو إغفال مشروع دوليا إذا كان هذا التصرف املتمثل يف عمل

                                                             

)
717

  .  513 ، املرجع السابق ، ص زارة خلضر ):



 ينسب إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل،  . أ

  .»ويشكل خرقا لاللتزام الدويل على الدولة  . ب

أو " العمل"واجلدير بالذكر أن لفقه يصطلح على الفعل غري املشروع مصطلحات خمتلفة مثل 
ا نفضل إال أنن" الواقعة" وهو يعين « fait »وقد استخدمت جلنة القانون الدويل مصطلح ". الواقعة"

  .)718(وهو االصطالح الذي ورد يف الرتمجة الرمسية ملشروع القانون الدويل" الفعل"استخدام مصطلح 

كما ال يصح اللجوء إىل هذه الصورة وال الطلب إىل الدولة املنتهكة بوقف لسلوكها غري املشروع 
قد يكون يف كثري من  ذلك أن الفعل غري املشروع ،إذا كان هذا الفعل األخري مستمراإال يف حالة ما 

وأول بادرة تعمد  .ية أو االغفاالت اللتزامات دوليةاألحيان ناجتا عن تسلسل عدد من األفعال االجياب
إليها الدولة املنتهكة إلصالح ما خلفته من أضرار نتيجة سلوكها غري املشروع، ومن األمثلة على هذه 

لعامة أو الفردية، واعتقال وتعذيب األشخاص، الصورة احتجاز املدنيني واالستيالء على املمتلكات ا
أو االستيالء على السفارات األجنبية واالحتفاظ مبمتلكاا ووثائقها وهذه الصورة من االنتهاكات 
ترفق االحتالل يف كثري من األحيان أو أثناء العمليات العدائية العسكرية، وهو ما يعد انتهاك للقانون 

  .الدويل اإلنساين

قات القضائية على هذه الصورة قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية ضد نيكاراغوا ومن التطبي
على الواليات ه الفكرة، فلقد أعلنت أنه يتعني ، حيث أكدت حمكمة العدل الدولية هذ1986عام 

املتحدة األمريكية أن توقف فورا وتتخلى عن كل عمل يشكل انتهاكا لاللتزامات القانونية املذكورة، 
   .)719(لى الواليات املتحدة األمريكية واجب اجتاه نيكاراغوا بإصالح كل األضرار اليت سببتها هلاوع

وعلى ضوء هذا املثال، يتضح أنه ال ميكن طلب وقف الفعل الضار إّال إذا كان االنتهاك ال يزال  
ت جرب قائما ومستمرا، فإن طلب وقف الفعل غري املشروع ال يعين بالضرورة أنه حالة من حاال

الضرر، بل هو ال يعدو كونه جمرد مرحلة جمرد مرحلة أولية متهيدا ملراحل أخرى الحقة تعمد فيها 
الدولة املنتهكة إىل سبل أخرى إلصالح الضرر لتقدميها التعويض املايل أو إعادة الوضع إىل ما كان 

  .عليه أو تقدمي الرتضية الرمسية املناسبة

                                                             

)
718

  .  514، املرجع السابق ، ص  زارة خلضر ):

)
719

    .83، املرجع السابق ، ص  مهيسي رضا  ):



 «: على هذه املسألة كذلك بقوله" ريفاجن"لقانون الدويل السيد وقد أكد املقرر اخلاص للجنة ا

... الواقع يف احلاالت العديدة اليت مت فيها إطالق سراح األفراد أو رد السفن أو الوثائق أو األموال

على يد الدولة املرتكبة للعمل غري املشروع بناءا على مطالبة من جانب الدولة املضرورة، أو مبوجب 
ن هيئة قضائية دولية، فإن األمر على ما يبدو كان منطويا على وقف االنتهاك ال على حكم صادر ع

  .)720(»جرب أو على تعويض كامل مبعناه احملدد

 2001من مشروعها النهائي عام  30ويف نفس االجتاه ذهبت جلنة القانون الدويل مبوجب املادة 

املسؤولة عن الفعل غري املشروع التزام  على الدولة « :بشأن مسؤولية الدول حيث جاء النص كاآليت
  :بأن

 يكف عن الفعل إذا كان مستمرا،  . أ

 .»تقدم التأكيدات والضمانات املالئمة بعدم التكرار إذا اقتضت الظروف ذلك  . ب

  الترضية  :ثانيا 

عرفت اللجنة القانون الدويل العام الرتضية يف تعليقها على مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول 
األفعال غري املشروعة، بأا وسيلة جلرب الضرر يف حاالت اخلسائر الغري مادية اليت تلحق بالدولة عن 

واليت ال ميكن حتديد مقابل مادي هلا إّال بطريقة نظرية تقريبية أو جرب الضرر عن اخلسائر غري القابلة 
  .للتقييم املادي واليت قد ترقى إىل درجة اإلهانة للدولة

الدولة باإلعالن عن عدم إقرارها للتصرفات الصادرة عنها أو عن أحد أجهزا وهذا  فالرتضية قيام
وغالبا ما تكون يف حاالت الضرر املعنوي وتكون إما باعتذار ... باالعتذار عنها أو معاقبة مرتكبيها

  .)721(رمسي أو مذكرة دبلوماسية تعرتف فيها الدولة املرتكبة للفعل غري املشروع خبطئها

حينما قررت  1949قت حمكمة العدل الدولية وسيلة الرتضية يف قضية مضيق كورفو عام وقد طب
حينما قامت بريطانيا بإزالة األلغام من املضيق دون . أن الفعل الذي قامت به بريطانيا يف مياه ألبانيا

انيا يف إن الفعل الذي قامت به بريط" :موافقة ألبانيا يعد خمالفة دولية حيث جاء يف حكم احملكمة

                                                             

)
720

  . 514ص ، ، املرجع السابق  زارة خلضر  ):

)
721

    .230 ، ص، املرجع السابق نبيل حممود حسني ):



إن "... :وأضافت احملكمة ،..."املياه األلبانية دون موافقة ألبانيا يعترب خمالفة وانتهاكا لسيادة ألبانيا
  . )722("اإلعالن عن عدم مشروعية هذه األفعال يعد يف حد ذاته ترضية مالئمة حلكومة ألبانيا

، فلقد مت 1990ل أفري 30بني فرنسا ونيوزيلندا يف  (Rainbow Woriors)وكذلك يف قضية 
من قبل عمالء  1985يف ميناء أوكالند بنيوزيلندا عام  (Rainbow Woriors)إغراق السفينة 

. تابعني ألجهزة املخابرات الفرنسية كانوا قد استعملوا جوازات سفر سويسرية للدخول إىل نيوزيلندا

ماليني دوالر  9مبلغ  وقد طالبت هذه األخرية بأن تقدم فرنسا اعتذارا غري مشروط فضال عن دفع
على سبيل التعويض، غري أن فرنسا بالرغم من إقرارها واعرتافها مبسؤوليتها عن احلادث، رفضت دفع 

النزاع يف إطار حتكيمي عام  العام لألمم املتحدة بعد أن عرض عليه نيالتعويض، وتدخل األم
الر لنيوزيلندا كشكل من ماليني دو  7حيث طالب فرنسا بتقدمي اعتذار رمسي ودفع مبلغ  ،1986

حيث جاء يف حكم  1990مث عرض النزاع بعد ذلك على هيئة التحكيم عام . أشكال الرتضية
إن إدانة فرنسا ونشر هذه اإلدانة أمام الرأي العام بشكل ترضية مناسبة عن األضرار : "احملكمة

  . )723("القانونية واملعنوية إىل دولة نيوزيلندا

 Wiskey) "سابقا(ميكن ذكرها يف هذا املقام حادثة الغواصة السوفيتية وكذلك من األمثلة اليت 

فلقد أقدمت هذه الغواصة العسكرية يف . ظهر االعتذار كذلك كأسلوب مناسب جلرب الضرر" 137
على اخرتاق املياه اإلقليمية السويدية والرسو بقاع مياهها رسوا تاما دون علم وال  27/10/1981

يدية، وقد استنكرت هذه األخرية هذا االخرتاق واعتربته عمال غري مشروع إذن من احلكومة السو 
ومساسا بالقواعد املنطبقة على اإلقليم السويدي كما أرسلت احتجاجها الشديد مبوجب مذكرة 

اليت قبلته وقدمت اعتذارها الرمسي السويد يف ) سابقا(دبلوماسية إىل احلكومة السوفيتية 
  .ع إىل هذا احلدوانتهى النزا  30/10/1981

إّال أنه يالحظ أن طبيعة االعتذار وطريقة تقدميه ختتلف عن طبيعة الرد العيين أو التعويض املايل،  
كان االعتذار يف كثري من األحيان ذا طبيعة سياسية و يصعب فهمه أو حتديده من الناحية القانونية، 

اليت استخدمته إلذالل الدولة وكثريا ما كان مقرونا بالتعسف وخاصة من طرف الدول الكربى 
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 79، املرجع السابق ، ص ألضرار البيئية محداوي ، األساس القانوين للمسؤولية الدولية عن ا حممد: راجع بشأن القضية ):

  .  وما يليها

)
723

  .    232، املرجع السابق ، ص  نبيل حممود حسني ):



إلجبار اليونان  الضعيفة، فلقد استخدمته إيطاليا مثال القوة العسكرية واحتلت به شبه جزيرة كورفو
  .1923عام "Tellien"على االعتذار بقوة السالح على اثر مقتل اجلنرال 

تذار من جدول االع 1930وهلذا السبب شطب مؤمتر تدوين القانون الدويل املنعقد بالهاي عام 
أعماله، إّال أن جلنة القانون الدويل العام بالرغم من االعتبارات السابقة يف موضوع الرتضية واالعتذار 

 :همن مشروعها النهائي بشأن مسؤولية الدول فنصت على أن 37وحددت صوره وشروطه يف املادة 
مي ترضية عن اخلسارة اليت ترتتب على الدولة املسؤولة عن الفعل غري املشروع دوليا التزام بتقد -1«

 .على هذا الفعل إذ يتعذر إصالح هذه اخلسارة عن طريق الرد أو التعويض

قد تتخذ الرتضية شكل إقرار باخلرق، أو تعبري عن األسف أو اعتذار رمسي أو أي شكل آخر  - 2
 .مناسب

ال مذال للدولة ينبغي أّال تكون الرتضية غري مناسبة مع اخلسارة وال جيوز أن تتخذ شك - 3
  .»املسؤولة

  التعويض  : الفرع الثاني

إن االلتزام بالتعويض هو األثر القانوين لقيام املسؤولية الدولية والنتيجة الطبيعية هلا، وقد سبق 
بشأن  13/09/1928حملكمة العدل الدولية الدائمة أن قررت بوضوح يف حكمها الصادر بتاريخ 

إصالح الضرر جيب أن ميحو بقدر اإلمكان كافة «: بأن حيث ذكرت (Chorzow)قضية شورزوف 
اآلثار املرتتبة على العمل غري املشروع ويعيد احلال إىل ما كانت عليه كما لو مل يرتكب هذا 

  )724(.»العمل

هذا ويرتتب على ثبوت مسؤولية الدولة على انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين نشوء التزام 
تعويض الضرر الذي سببه هذا االنتهاك وهو ما نص عليه الربوتوكول اإلضايف  على عاتقها يتمثل يف

يسأل «: منه ما يلي 91حيث ورد باملادة  1944وامللحق التفاقيات جنيف  1977األول لسنة 
طرف النزاع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات أو هذا امللحق عن وقع تعويض إذا اقتضت احلال ذلك 

  .»ة األعمال اليت يقرتفها األشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته املسلحةويكون مسؤوال عن كاف

                                                             

)
724

  .  98ص املرجع السابق ، ،  ، مدخل للقانون الدويل اإلنساين عامر زماين ):



ميكن ) القانون الدويل اإلنساين(وتعويض الضرر املرتتب على انتهاك قانون املنازعات املسلحة   
  .أن يسبب حيمل الدول على االلتزام بعدم اخلروج عن أحكام قواعد هذا القانون

  حال إلى ما كانت عليه الرد العيني وإعادة ال: أوال 

يقصد بالرد العيين أن على الدولة اليت ارتكبت فعال غري مشروع ضد دولة أخرى واجب   
إعادة كل ما استحوذت عليه من ممتلكات أو أشياء أو أموال أو أوضاع قانونية أو واقعية إىل الدولة 

ويعد هذا اإلجراء الصورة  .الضحية وعلى حالتها األوىل وطبيعتها األصلية قبل وقوع الفعل الضار
األصلية إلصالح الضرر، حبيث ال يتم اللجوء إىل التعويض النقدي وغريه إال إذا أصبح الرد العيين 

  )725( .أمر غري ممكن

األوىل وهي مادية وهي تتمثل يف إعادة : وحيقق إعادة احلال إىل ما كانت عليه بإحدى الوسيلتني
ريقة غري قانونية كإعادة األقاليم اليت مت احتالهلا، أو رد األموال اليت األشياء اليت مت االستعالء عليها بط

  اخل...متت مصادرا من األجانب أو إعادة املمتلكات اليت مت نزعها

أما لوسيلة الثانية فهي قانونية وهي تتمثل يف إلغاء أو تعديل أي إجراء أو قانون أو قرار إداري أو 
  )726(.االنتهاك وإعادة احلال إىل وضعيته السابقة اليت كان عليهاحكم قضائي مبا يؤدي إىل إزالة 

وحيدد الرد العيين أساسه يف مبدأ من مبادئ القانون الدويل أال وهو أن املعتدي ال ميكن أن جيين 
مثار عدوانه أو مبعىن آخر فإن املنتهك لقواعد القانون الدويل أن حيتفظ مبا أخذ ويكتفي بالتعويض 

ما حيتفظ به فيقرر أوضاعا جديدة نتيجة عدوانه مث يعترب ما أخذ غنيمة وهذا ما النقدي مقابل 
ليس قانونا، وال جيوز أن يعترب   « :من اتفاقية تعريف العدوان بنصها إىل ما يلي 5أكدته املادة 

  .»كذلك، أي كسب إقليمي أي غنيم خاص ناجم عن ارتكاب العدوان

العمل الدوليان استقر القضاء و ، حيث  ليت بينت الرد العييناملعاهدات اومن التطبيقات القضائية و 
سلح منذ أوائل القرن على ضرورة رد املمتلكات الثقافية اليت يتم اإلستيالء عليها يف فرتات النزاع امل

 Ressel  marquis de somereulesيف قضية 1816، فقد حكم القضاء الكندي عام الرابع عشر
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،  سكندرية، األبعة طون د،  ، دار اجلامعة اجلديدة ، أعمال الدولة يف ظل االحتالل خلف حممد رمضان اجلبوري ):
      58، ص  2010

)
726

    .519،  ، املرجع السابق زارة خلضر ):



مال الفنية اململوكة ملتحف فيالدلفيا للفنون واليت قد سبق للقوات البحرية برد اململكة املتحدة األع
  .)727(الربيطانية اإلستيالء عليها باعتبارها من غنائم احلرب

السابع عشر نصوصا دف إىل رد املمتلكات  ت معاهدات الصلح منذ منتصف القرنقد تضمنو 
  )728( .الثقافية اليت مت االستيالء عليها من خالل احلروب

ا تقضي بإعادة نصوص 1648 عام) وستفاليا( نت معاهدات الصلحعلى سبيل املثال تضمو 
، كما ردت فرنسا )729(األعمال الفنية اليت مت نقلها إىل أماكنها األصليةمكتبات واألرشيف و 

عماال التفاق باريس عام استولت عليها أثناء احلرب النابليونية إاملمتلكات الثقايف اليت بتها و 
ام أملانيا برد مجيع املمتلكات وأن القيمة إلتز  1919تضمنت معاهدة فرساي لعام م، و 1815

  .مالكها األصلينيقواا أثناء احلرب إىل دوهلا و  اليت مت بها من جانبالتارخيية و 

معاهدات السالم اليت أبرمت بعد احلرب العاملية الثانية مل تعرتف بإجراءات الضم اليت قامت ا 
 ) األلزاس واللورين) (ضم النمسا تشيكوسلوفاكيا سابقا(ور خالل احلرب العاملية الثانية  دول احمل

 .وانطالقا من هذا املبدأ فقد أعيدت إىل الدول األصلية) أثيوبيا وألبانيا(

توصلت روسيا وبلجيكا إىل اتفاق بشأن إعادة احملفوظات العسكرية إىل  2001ويف العام 
إىل ) سابقا(ا القوات السوفيتية النازيون أثناء احلرب العاملية الثانية وأخذت بلجيكا، واليت سرقها 

، ووافقت روسيا على إعادة هذه احملفوظات شريطة أن تدفع هلا كلفة احلفاظ  موسكو فيما بعد
وكذلك من األمثلة على الرد العيين يف النزاعات املسلحة االتفاق بشأن األشخاص الالجئني . عليها
، والذي أنشأ اللجنة اخلاصة باالدعاءات بشأن عقارات )دايتون(زحني، امللحق باتفاقيات والنا

لألشخاص الالجئني والنازحني احلق " :األشخاص النازحني يف البوسنة واهلرسك، الذي ينص على أن
  1991يف اسرتداد املمتلكات اليت حرموا منها خالل العمليات العدائية منذ عام 

عاملية الثانية، قامت القوات األملانية بسلب كل ما وقع حتت أيديها من مقتنيات وأثناء احلرب ال
، حيث أدانت احملكمة )سابقا(املتاحف والقصور واملكتبات العامة السيما يف االحتاد السوفييت 

هذه  1945واليت أنشأت عام ) نورمربغ(العسكرية الدولية ملعاقبة جمرمي احلرب ملعاقبة جمرمي احلرب 
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  . 328، ص  ، املرجع السابق يف النزاع املسلح واالحتاللأحكام محاية املمتلكات الثقافية ،  حممد سامح عمرو ):

)
728

  . 250، صنفسه املرجع  ):

)
729

    .نفسه  املرجع السابق):



حيث رفضت احملكمة . فعال، واعتربا جرائم حرب ألا متثل انتهاكات جسيمة التفاقيات الهاياأل
دفاع املتهمني بأم استولوا على هذه املقتنيات دف احلفاظ عليها بوصفها تراثا ثقافيا للبشر مجيعا، 

الثقافية أثناء النزاعات  وعليه فإن القاعدة الوحيدة اليت تعترب مصدرا إللزام الدول بإعادة املمتلكات
املسلحة هي قاعدة عرفية تقضي بأن العمل غري املشروع ال يرتب حقا ملن قام به، فإن يستويل على 

 .ممتلكات ثقافية أثناء نزاع ملح فإن ملالكها األصلي حق اسرتدادها

 التعويض المالي: ثانيا 

يتعذر عليها إعادة احلال إىل ما كان ومفاده أن التزام الدول بدفع مبلغ من املال كتعويض عندما  
فيصبح التعويض املايل . ، أو عندما يكون هناك أضرار ال يكفي إصالحها التعويض العيين وحده عليه

مكمال له  والقاعدة العامة أن التعويض جيب أن يكون مساويا للضرر فال حيكم بأقل من الضرر حىت 
  .نول من الواقع أو القانو ال يرتتب على ذلك إثراء املضرور دون سبب مقب

ويرى غالبية الفقهاء عدم جواز إطالق وصف العقوبة على التعويض الذي تلتزم الدولة بتقدميه 
جربا كما تواترت على تأييد هذا الرأي أحكام احملاكم الدولية، ويعلل ذلك الرأي على اعتبار إن 

، فضال عن أنه  ور أن تكوم جمرما، ومن مث ال يتص ، وال إرادة له الدولة شخص معنوي ال قصد له
  .هناك سلطة دولية تتوىل فرض العقوبات على كل من خيل بالتزامات الدولية

وغالبا ما يتم االتفاق على مبلغ التعويض عن طريق قيام األطراف املعنية بتشكيل جلان مشرتكة 
املختلفة اليت يدعيها كل للتعويض تتوىل حتديد قيمتها وطريقة دفعها، أو اجري مقايضة بني املطالبات 

ل إىل طرف يف مواجهة الطرف اآلخر، وإذا مل يتم االتفاق بني األطراف املتنازعة فإن األمر حيا
   .التحكيم والقضاء الدول

ونظرية التعويض املايل عن األضرار واخلسائر النامجة عن الفعل غري املشروع كما أا كانت يف 
فرض على الطرف احملارب املهزوم دفع فكثريا ما كان  ، اعات املسلحةأكثر ارتباطا بالنز  بداية تطبيقها

مقابل مايل للطرف املنتصر كتعويض عن اخلسائر اليت سببتها احلرب، وحيدد مقدار التعويض باالتفاق 
  .)730(بني أطراف النزاع أو مبقتضى معاهدة أو بواسطة التحكيم
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  .252، ص  املرجع السابق ، مرمي ناصري ):



ملايل يف احلروب، احلرب بني نابليون ودول احللفاء ومن األمثلة التقليدية اليت أخذ فيها بالتعويض ا
حرب االنفصال األمريكية بني قوات الشمال وبني قوات اجلنوب املعروفة و ، 1815اليت انتهت سنة 

التحكيم على بريطانيا تقدمي مبلغ مايل كتعويض حكم ، حيث فرض 1872بقضية األالباما لسنة 
اف املتنازعة، وكذلك التعويضات اليت فرضت على الدول عن خرقها قواعد احلياد وتدخلها يف األطر 

وبشكل خاص تلك املفروضة على أملانيا إذا كان  1914/1918املهزومة يف احلرب العاملية األوىل 
شديد التدمري على االقتصاد األملاين، حيث مت مبوجب معاهدة هذه التعويضات بالغ التأثري بل و أثر 

  . مليون مارك لدول احللفاء 780ع مبلغ إلزام أملانيا بدف 1919فرساي 

ومن األمثلة احلديثة عن املسؤولية الدولية والتعويض بوصفة أترا من آثارها تربز قضية اجتياح العراق 
العراق املسؤولية عن ) من خالل قرارات جملس األمن الدويل(للكويت حيث محلت األمم املتحدة 

يذكر العراق ( 1990سنة  674جملس األمن املرقم إذ جاء يف قرار ، هذا العمل غري املشروع 
مبسؤولية مبوجب القانون الدويل عن أية خسائر أو أضرار أو إصابات تنشأ فيما يتعلق بالكويت 

كما أشارت ) نتيجة لغزو العراق واحتالله غري املشروع للكويت، والدول األخرى ورعاياها وتركاا 
مسؤول مبقتضى إىل أن العراق ) 731(1991سنة  787املرقم  من قرار جملس األمن الدويل 16املادة 

البيئة واستنفاذ املواد القانون الدويل عن أية خسارة مباشرة أو غري مباشرة مبا يف ذلك الضرر الالحق ب
، بل إن جملس األمن الدويل قد ذهب إىل أكثر من هذا يف سابقة خطرية إىل حد التدخل يف الطبيعية

من القيمة  %30فعها العراق إىل صندوق التعويضات إذ حددت مبا يعادل قيمة النسبة اليت يد
   .715/1991 السنوية لصادراا النفطية طبقا لقرار الس املرقم

قد اعتمدت جلنة التعويضات الحتالل الكويت املنشأة بنفس قرار جملس االمن املذكور آنفا على و 
هو ما أسفر عن حتمل العراق دفع يت حلقت م، و وقيمة اخلسائر العدة معايري لتحديد الضاحايا 

مستثمرين يف جمال السينما عن نشط يف جمال التجارة، األزهار، و تعويضات باهظة لشركات إسرائيلية ت
األضرار اليت حلقت م، كما أن بعض الدول طالبت بتعويضات مالية مقابل اهود احلريب الذي 

  .)732(بذلته
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متلكات الثقافية اليت مت تضمن قرار جملس األمن الصادر يف أعقاب غزو العراق للكويت إىل إلزام العراق برد و إعادة امل ):
املمتلكات الثقافية بعض  1991بناءا عليه أعادت العراق عام ، و 1990ء العمليات العسكرية عام االستيالء عليها أثنابها و 

  .اليت كانت قد نقلت أثناء الغزو الكويت و إىل
732

- Abdelwaha Biad,op .cite , p 129 



ولية مبدأ إصالح األضرار و التعويضات الناجتة عن اجلرائم و كما أكدت حمكمة العدل الد
يف قضية النشاطات  2005األعمال غري املشروعة اليت يسببها الفرد أو االحتالل و هذا يف سنة 

فقضت ) قضية بني مجهورية الكونغو الدميقراطية و أوغندا( العسكرية املسلحة على إقليم الكونغو
أوغندا نتائج غزوها و احتالهلا جلمهورية الكونغو الدميقراطية عام  احملكمة يف األخري بأن على

  .)733(، خاصة بسبب ب املصادر الطبيعية هلذه اجلمهورية1998

 83و   82،  89،  75  كما تضمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبوجب املوادو 

يعة اختصاصها، جرائم تدخل يف طب على جرب األضرار اليت تلحق الضحايا بسبب جرائم احلرب أو
تضع احملكمة مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار اليت تلحق  « :على أنه 1\75حيث تنص املادة 

باين عليهم أو فيما خيصهم، مبا يف ذلك رد احلقوق و التعويض و رد االعتبار، و على هذا األساس 
منها يف الظروف االستثنائية، نطاق و  جيوز للمحكمة أن حتدد يف حكمها عند الطلب أو مببادرة

مدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق باين عليهم أو فيما خيصهم، و أن تبني املبادئ اليت 
  .)734(»تصرفت على أساسها

للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان حتدد فيه أشكاال مالئمة من أشكال كما حيق 
صهم ميا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار، ما خيجرب الضرر للمجين عليهم، أو في

ن تأمر حيثما كان مناسبا بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين املنصوص أوللمحكمة 
     .سنتعرض للمزيد من التفاصيل يف هذا اجلانب الحقاو  .من نفس النظام األساسي 79ادة عليه يف امل

وز صالحياته وحدود اختصاصاته، فمسائل حتديد التعويض أو وبذلك يكون جملس األمن قد جتا 
ممن ) 36/02(نسبها كما هو معلوم من اختصاص حمكمة العدل الدولية وفقا ملا جاء يف املادة 

  .)735(النظام األساسي للمحكمة
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  .253مرمي ناصري ، املرجع السابق ، ص ): 

)
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  .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  85و  75املادتان ): 

)
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  .253، ص  مرمي ناصري ، املرجع السابق ):



  الفصل الثاين
  

 مسؤولية ممثلي الدولة عن
 

انتهاكات الجسيمة   
  

 ألحكام القانون 
 

نيالدولي االنسا  
 

  

تتحمل تبعتها الدولة بسبب عدم  جبانب املسؤولية الدولية اليت 
 



املتعاقد عبد "تنفيذ االلتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين وفقا لقاعدة 
 ، مل يعرتف القانون الدويل يف بداية نشأته بإمكانية قيام املسؤولية اجلنائية الدولية على غرار" تعاقده

  .املسؤولية الدولية املدنية ، ألن مصطلح اجلرمية الدولية مل يكن من املصطلحات الشائعة

ويرجع ذلك القصور أنه يف ظل القانون الدويل التقليدي مل يعرف من صور اجلزاءات إال ما كان 
تقوم به الدول إزاء بعضها البعض من أعمال عسكرية وحصار وتدخل ، وعليه كانت اجلزاءات تتفق 
وتتالئم مع طبيعة اتمع الدويل ذاته ، باعتباره جمتمع دول متساوية يف السيادة وليس جمتمع أفراد ، 

  .لذلك نشأت يف ظل هذا القانون املسؤولية اجلماعية، مبقتضاها يسأل األفراد متضامنني

رد على مل يستمر الوضع السابق طويال يف ظل القانون الدويل املعاصر ، حيث أصبح ينظر إىل الف
أنه غاية كل تنظيم ، وما وجدت الدول وال اتمعات وال احلكومات وال املنظمات إال لتحقيق حرية 
اإلنسان ، وقد صاحب هذا التطور اجتاه فقهي جديد بدأ ينظر إىل اإلنسان أنه احملور الذي تدور 

  .حوله التشريعات القانونية ، وبأن الفرد دائما هو الشخص الطبيعي لكل قانون

وبعدما استقر األمر ومت االعرتاف ببعض احلقوق للفرد ، بدأت فكرة االلتزامات تظهر إىل حيز 
الوجود ، نظرا لالرتباط الوثيق بني احلقوق وااللتزامات يف كل األنظمة القانونية ، ومبعىن أدق فإن 

عه إمكانية حتمل السماح للفرد باكتساب احلقوق يف ظل النظام القانوين الدويل كان البد أن يستتب
  . االلتزامات يف ظل هذا النظام

، إذ كشفت حوادث احلرب العاملية األوىل والثانية  هر ذلك بصورة واضحة أثناء احلروبولقد ظ
عن خطورة تصرفات بعض األفراد يف جمال التأثري على السلم واألمن الدوليني ، ومن هنا ظهرت فكرة 

  .يخها كمسألة مهمة يف القانون اجلنائي الدويلاملسؤولية اجلنائية لدولية ، ومت ترس

  :وبغية توضيح معامل هذا النظام قسمت الفصل لثالثة مباحث هي كالتايل

  ملمثلي الدولة أعقاب احلربني العامليتني األوىل والثانية  املسؤولية اجلنائية الدولية: املبحث األول 

  .الدولة من خالل احملاكم املؤقتة واملداولة ملمثلي املسؤولية اجلنائية الدولية: املبحث الثاين 

  .اجلنائية الدولية للفرد أمام احملكمة  املسؤولية اجلنائية الدولية: املبحث الثالث 



لممثلي الدولة أعقاب الحربين  المسؤولية الجنائية الدولية: المبحث األول 

  العالميتين األولى والثانية 

لية اجلنائية قد الحت يف األفق نتيجة اندالع النزاعات ميكن القول أن قواعد املسؤولية الدو 
املسلحة وجتاوزاا ، لذلك ظهرت احلاجة املاسة لتحديد املسؤول جنائيا عن االنتهاكات اجلسيمة 

  .ألحكام القانون الدويل اإلنساين وعقابه عما ارتكبه من خمالفات لقواعد احلرب وعاداا

وترجع . صراعات واالنتهاكات اليت ارتكبت يف حق اإلنسانيةوقد ارتبطت هذه املسؤولية حبجم ال
قبل امليالد بشأن  1286إىل احلضارة املصرية القدمية سنة  )736(بوادر املسؤولية الدولية اجلنائية

نبوخد "ملك بودا املهزوم من طرف " سيد يزياس"كما عرفت احلضارة البابلية حماكمة . )737(اإلبعاد
   .)738(اكمات مماثلة يف صقليا قبل القرن اخلامس للميالدكما جرت حم. ملك بابل" نصر

عقدت حمكمة دولية تألفت من قضاة ينتمون لعدد من الدول األوروبية حملاكمة  1474ويف سنة 
"Sire Pierre de Hagen Bach")739(  عن اجلرائم املرتكبة من قبله أنذاك من قتل واغتصاب أثناء

  .)740(اموحكم عليه باإلعد"" احتالله ملدينة 

                                                             

  .147، ص  مرمي ناصري ، املرجع السابق ):736(

  .10، ص املرجع السابق ، ) دراسة حتليلية تطبيقية(حسني ابراهيم صاحل عبيد ، اجلرمية الدولية  ):737(

، القاهرة  ةدار التجليد كتب أمحد بكر ، بنها القليوبي،  الطبعة األوىلحممد صاحل أبو رجب ، املسؤولية الدولية للقادة ،  ):738(
  .167، ص  2011، 

 Sire Pierre de"أن تشارلز وامللقب بتشارلز الرهيب قد وضع  " Sire Pierre de Hagen Bach"ة تتلخص حماكم ):739(

Hagen Bach " على رأس حكومة مدينة"Braisach"   احملصنة على الراين األعلى ، وإتباعا لتعليمات قائده ، أدخل"Sire 

Pierre de Hagen Bach "خضوع كامل سكان املدينة ، وأصبح القتل  نظاما للتعسف والوحشية واإلرهاب حىت يضمن
  .واالغتصاب والضرائب غري القانونية واملصادرة الوحشية للملكيات اخلاصة هي املمارسات السائدة يف تلك املدينة

مبا يف ذلك التجار السويسريني وهم يف تنقلهم إىل سوق " Braisach" ةوحلقت هذه املمارسات سكان األراضي ااورة ملدين
، برن النمسا ، فرنسا (نكفورت ، مما تسبب يف حتالف جمموعة من الدول حملاصرة املدينة ، وكان هذا التحالف يتكون من فرا

كمقدمة "  Sire Pierre "ويف ظل ثورة املرتزقة األملان واملواطنني احملليني أدى يف اية املطاف زمية ). ومدن الراين األعلى
بتشكيل حمكمة  همن طرف ملك النمسا وأمر مبحاكمت"  Sire Pierre "، وقد أسر 1477س عام يف موقعة نان" شارلزت"ملصرع 

  .خاصة تتكون من مثانية وعشرين قاضيا مكونة من حتالف الدول وحكم عليه باإلعدام

  .172، ص  املرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي ، القانون الدويل اجلنائي  ):740(



وبعد الثورة الفرنسية وفشل نابليون بونابرت يف توسعته االستعمارية مت القبض عليه من طرف دول 
ومت الضغط عليه للتنازل عن العرش ونفيه إىل جزيرة ) اجنلرتا ، النمسا ، بروسيا و روسيا(احللفاء 

  .يف جنوب احمليط األطلسي ، حيث أمضى بقية حياته إىل أن مات" سانت هيلني"

رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر مشروعا يقضي " جيشاف موابيبة"قدم  1872ويف عام 
  .اخلاصة مبعاملة جرحى احلرب 1864مبعاقبة مرتكيب األفعال املخالفة ألحكام اتفاقية جنيف لعام 

إال أنه  ومع كل ذلك ، ومن خالل هذه التوطئة والنبذة التارخيية لتطور املسؤولية اجلنائية الدولية ،
تعترب احلرب العاملية األوىل هي نقطة البداية بالنسبة هلذه املسؤولية ، وتلتها حماوالت كثرية سواء بعد 

  .احلرب العاملية الثانية ، أو من خالل قرارات جملس األمن بإنشاء حماكم دولية مؤقتة

  : وعليه سوف أتناول هذا املبحث من خالل املطلبني التاليني

  حماولة حماكمة جمرمي احلرب العاملية األوىل:  املطلب األول

  حماكمة جمرمي احلرب العاملية الثانية: املطلب الثاين 

  محاولة محاكمة مجرمي الحرب العالمية األولى: المطلب األول 

كانت حماكمات احلرب العاملية األوىل أول خطوات فعلية وتطبيق لفكرة القضاء الدويل اجلنائي يف 
، فكان اهلدف األساسي هلذه احملاكمات هو توقيع اجلزاء على من يثبت تورطهم يف العصر احلديث 

 1864انتهاك قوانني وأعراف احلرب املتعارف عليها يف االتفاقيات اليت أبرمت يف جنيف سنة 

وغريها ، مثل إساءة معاملة األسرى ،  1907، ولعام  1899واتفاقييت الهاي لعام  1909و
حى ، واستخدام أساليب ووسائل القتال اليت ال تقتضيها الضرورات العسكرية ، وقتل الرهائن واجلر 

  .)741(واليت تشكل بدورها انتهاكا ملبادئ اإلنسانية واألخالق

ورغم اختالف دول احللفاء حول نوعية احملكمة اليت جيب أن ميثل أمامها جمرمو حرب وكذلك 
أمام هذه احملاكم ، إال أم اتفقوا يف  اختالفهم حول األشخاص الذين جيب تقدميهم للمحاكمة

النهاية على ضرورة إنشاء حمكمة دولية عليا حملاكمة جمرمي احلرب من رؤساء الدول وكبار قادا ممن  

                                                             

  .61، ص املرجع السابق بيد ، حسني ابراهيم صاحل ع ):741(



كان هلم دورا بارزا يف إصدار وتنفيذ أوامر القتال ، استنادا إىل مبادئ القانون الدويل املتمثلة يف 
  . )742(الدول املتحضرةالعادات واألعراف السائدة بني 

وسوف أتناول يف هذا املطلب حماكمة امرباطور أملانيا يف الفرع األول ، مث أتعرض حملاكمة كبار 
جمرمي احلرب يف الفرع الثاين ، يف حني أتناول إقرار املسؤولية الدولية اجلنائية وفق معاهدة فرساي يف 

  .الفرع الثالث

  امبراطور ألمانيا" غليوم الثاني"محاكمة : الفرع األول 

أول حماولة حملاكمة رئيس دولة يف العصر احلديث، " غليوم الثاين"تعد حماولة حماكمة امرباطور أملانيا 
جوان  28من معاهدة الصلح املوقعة لقصر فرساي بباريس يف  227واليت ترجع إىل نص املادة 

ه االام العلين إىل االمرباطور م ، واليت جاء فيها أن سلطات الدول املتحالفة واملنضمة توج 1919
الرتكابه انتهاكات صرخة ضد مبادئ األخالق الدولية وقدسية املعاهدات ، " غليوم الثاين"السابق 

وسوف تشكل حمكمة خاصة حملاكمة املتهكم ، على أن تكفل له كافة الضمانات اجلوهرية ملمارسة 
  .حق الدفاع عن نفسه

الواليات : يعينون مبعرفة كل من الدول اخلمس اآلتية  وتتألف هذه احملكمة من مخسة قضاة
املتحدة األمريكية ، بريطانيا العظمى ، فرنسا ، إيطاليا و اليابان ، على أن تعتمد احملكمة يف قضائها 
على املبادئ السامية اليت حتكم السياسة الدولية بتأمني وتأكيد احرتام االلتزامات املعلنة رمسيا 

قية الدولية ، ويكون للمحكمة حتديد العقوبة اليت ترى تطبيقها عليه ، وسوف والتعهدات األخال
توجه الدول املتحالفة واملنضمة إىل حكومة هولندا طلباا تلتمس فيها تسليم االمرباطور ملثوله أمام 

  . )743(احملكمة

بار معاونيه ، إال أن وعلى الرغم من اهتمام بريطانيا وفرنسا البالغ بضرورة معاقبة امرباطور أملانيا وك
الواليات املتحدة األمريكية و اليابان قد اعرتضتا على امكانية إجراء هذه احملاكمة ، وذلك استنادا 

  :إىل ثالث اعتبارات هي 

                                                             

  .190حممد ابراهيم حسن حرفوش ، املرجع السابق ، ص  ):742(

  .70حسني ابراهيم صاحل عبيد ، القضاء الدويل اجلنائي املرجع السابق ، ص  ):743(



إن امتام مثل هذه احملاكمة قد ينطوي على اهدار ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ولقاعدة : أوال 
  .تولدة عنه ، فضال عن افتقارها إىل وجود سابقة تارخيية تستند إليهاعدم رجعية النصوص اجلنائية امل

أن هذه احملاكمة تنطوي على اخالل مببدأ السيادة املعرتف به لرئيس الدولة ، والذي حياول : ثانيا 
  .اطالقا دون مساءلته أمام أية هيئة قضائية أجنبية

ملسؤولية ، وقد رأت هاتان الدولتان االكتفاء أن القانون األمريكي ال حيبذ هذا النوع من ا: ثالثا 
من وجهة  –بإثبات وإقرار إدانة االمرباطور األملاين من الناحية األدبية على أن يكون ذلك كافيا 

إلظهاره أمام الرأي العام العاملي خبيانته الكربى للمجتمع اإلنساين ، وانتهاكه ملبادئه  –نظرمها 
  .)744(األخالقية السامية

صياغة ألحد  –مبا جاء فيه من أحكام  –السالفة الذكر  يشكل  227ن نص املادة وإذا كا
املبادئ اهلامة واملستحدثة ، وهي مساءلة رئيس الدولة عما ميكن أن يرتكبه من انتهاكات جسيمة 
ملبادئ األخالق الدولية وقدسية املعاهدات ن إال أنه قد شابته بعض السلبيات اليت أدت يف النهاية 

مل حيدد بشكل دقيق اجلرائم  227عدم امتام هذه احملاكمة ، واليت كان من بينها أن نص املادة إىل 
من " غليوم الثاين"اليت ارتكبها امرباطور أملانيا ن فقد اقتصر نص املادة على اإلشارة إىل ما ارتكبه 
االستناد إىل مثل  انتهاكات صارخة ملبادئ األخالق الدولية وخرق املعاهدات ، وال شك أنه ال ميكن

هذه االنتهاكات ذات الصبغة األخالقية لتقرير املسؤولية اجلنائية لرئيس الدولة ، إضافة إىل ذلك من 
" غليوم الثاين"مل حيدد العقوبات اليت ميكن توقيعها على  227العيوب اليت وجهت لنص املادة 

عقوبة اليت ترى مالئمتها جلسامة امرباطور أملانيا حال إدانته ، بل ترك للمحكمة سلطة حتديد ال
، وهذا منا يتناقض مع أحد القواعد األساسية يف معظم النظم  األفعال اليت ارتكبها اإلمرباطور األملاين

  .)745(القانونية ، واليت تقضي بأنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص

مرباطور لدول احللفاء وكانت هاتان السلبيتان من بني األمور اليت أدت ولندا إىل رفض تسليم اإل
، حيث استندت يف ذلك أيضا أن اإلمرباطور مل يرتكب مثة فعل معاقب عليه ، سواء بالنسبة لقانون 

، أو طبقا لغريمها من  1875العقوبات اهلولندي أو طبقا لقواعد قانون اإلبعاد اهلولندي الصادر عام 
                                                             

لبحوث القانونية مركز الدراسات وا ، دون طبعة اجلزاءات الدولية ، –الطاهر خمتار علي السعيد ، القضاء الدويل اجلنائي  ):744(
  .125، دون سنة نشر ، ص الكتاب اجلديد املتحدة ، بريوت ، دار 

  .193حممد ابراهيم حسن حرفوش ، املرجع السابق ، ص  ):745(



و بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية ، وقد االتفاقيات املربمة بني هولندا وكل من فرنسا و بلجيكا 
بررت احلكومة اهلولندية رفضها بأن تقدمي اإلمرباطور األملاين إىل حمكمة استثنائية ال يتفق وأحكام 
القانون اهلولندي ، حيث تتسم حماكمته بواسطة أعدائه وهذا ال يضمن له حماكمة جنائية 

  . )746(عادلة

مل يلق جزاء عما اقرتفه من جرائم بالغة القسوة ، ومتكن " ليوم الثاينغ"واخلالصة أن اإلمرباطور 
وراء االعتبارات السياسية والقانونية اردة أن يفلت من احملاكمة ، ومل يصبه أكثر مما أصاب نابليون 

اإلدانة األدبية فقط ، وضاعت على اتمع الدويل آنذاك أول فرصة ألول تطبيق قضاء  1815سنة 
  .نائي يف العصر احلديثدويل ج

  محاكمة كبار مجرمي الحرب : الفرع الثاني  

 1918نوفمرب  11عندما أوشكت احلرب العاملية األوىل على االنتهاء أبرمت اتفاقية اهلدنة يف 

1919يناير  25وشكلت جلنة يف 
لتفصل يف موضوع احلرب العدوانية ومسؤولية جمرمي احلرب  )747(

مبتدئي احلرب وتنفيذ العقوبات ، وتقدمت  )748(لجنة حتديد مسؤولياتعنها، ومسيت تلك اللجنة ب
  :اللجنة بتقريرها تناولت فيه ثالث مسائل رئيسية هي 

تتعلق باألفعال اليت ارتكبها األملان واليت تعد انتهاكا لقوانني احلرب وأعرافها ، : املسألة األوىل 
شكل مجيعها جرائم ضد قوانني احلرب فعال ت 30حني أعدت اللجنة قائمة بتلك األفعال بلغت 

  .وأعرافها

                                                             

وهذا ما يبدوا واضحا من صياغة بعض عبارات مذكرة احللفاء املوجهة إىل :" عادل عبد اهللا املسدي يقول الدكتور  ):746(
أن احلكومات احلليفة واملشاركة تود أن توضح جبالء إن "سليم اإلمرباطور األملاين حملاكمته ، واليت جاء فيها احلكومة اهلولندية لت

االام العلين املوجه لإلمرباطور السابق ليس له طابع قانوين من حيث املوضوع ، وإمنا املقصود هو حماكمته حماكمة قانونية شكلية 
أي أن احملاكمة اليت كان يريدها احللفاء كانت حماكمة ذات طابع ". ق الدفاع عن نفسهفقط امام حمكمة تؤمن له كافة حقو 

  .من معاهدة فرساي 227سياسي وليس حماكمة جنائية كما جاء النص عليها يف املادة 

ر النهضة العربية ، ، داالطبعة األوىل  ،) االختصاص وقواعد اإلحالة (عادل عبد اهللا املسدي ، احملكمة اجلنائية الدولية : راجع 
  .17، ص  2002، القاهرة 

  .194حممد ابراهيم حسن حرفوش ، املرجع السابق ، ص  ):747(

قررت جلنة املسؤوليات أن املسؤولية بالنسبة لشن احلرب مسؤولية أدبية لعدم وجود قانون دويل سابق حيرمها ويضع " ):748(
   152مرمي ناصري ، املرجع السابق ، ص : عن  ".ا يف املستقبلالعقوبات اجلنائية هلا ، وميكن أن يوضع جزاء جنائي هل



تتعلق باملسؤولية اجلنائية الشخصية لألفراد الذين ارتكبوا تلك األفعال ، وطبقا : املسألة الثانية 
لتقرير اللجنة ، فإن هؤالء األفراد ينقسمون إىل طائفتني تتمثل الطائفة األوىل يف أوالئك الذين 

كا لقوانني احلرب وأعرافها ضد دولة واحدة أو ضد رعاياها ، فهؤالء يتم ارتكبوا أفعاال ال تشكل انتها 
  .حماكمتهم أمام حماكم الدول اليت أضريت وأضري مواطنيها من جراء تلك األفعال

بينما تتمثل الطائفة الثانية يف أوالئك الذين ارتكبوا أفعاال أضرت بعدة دول أو أضرت برعايا عدة 
  .حماكمتهم أمام حمكمة جنائية دوليةدول ، وهؤالء جيب أن يتم 

تتعلق مبسؤولية من قاموا باحلرب ، ويف هذا الصدد قررت اللجنة إن إثارة حرب : املسالة الثالثة 
االعتداء على الرغم من كونه عمال جمايف للعدالة ، إال أنه ال يقع حتت طائلة العقاب ، وذلك لعدم 

احلرب وكل ما ميكن أن ختضع له أفعال االعتداء هو اجلزاء  وجود قواعد قانونية دولية حترم اللجوء إىل
وسدا هلذا النقص والفراغ القانوين اقرتحت اللجنة وضع جزاء جنائي عند ارتكاب تلك . األديب

  .األفعال يف املستقبل

متأثرة إىل حد كبري مبا جاء يف تقرير جلنة حتديد مسؤوليات  1919وجاءت معاهدة فرساي لعام 
رب وتنفيذ العقوبات خبصوص املسؤولية اجلنائية الفردية ، وأكدت هذه املعاهدة يف املادة مبتدئي احل

منها على ضرورة أن تعرتف احلكومة األملانية حبق احللفاء يف حماكمة ومعاقبة األشخاص الذين  228
  .خلاصةارتكبوا أفعاال منافية لقوانني احلرب وأعرافها أمام حماكمها العسكرية طبقا لقوانينها ا

وينطبق هذا النص حىت لو كان املتهمون قد حوكموا أمام إحدى جهات القضاء األملاين أو 
-حليفاا ، فضال عن التزام احلكومة األملانية بأن تسلم للسلطات املتحالفة أو املنضمة أو إحداها 

رب ، الذين كل األشخاص املتهمني بارتكاب أفعال خمالفة لقوانني وعادات احل  –وبناء على طلبها 
حتددهم هلا باالسم ، أو بالرتبة ، أو بالوظيفة ، أو باخلدمة اليت كانوا مكلفني ا من قبل السلطات 

  .)749(األملانية

من معاهدة فرساي على أن حياكم مرتكبو جرائم احلرب املوجهة ضد  229كما أكدت يف املادة 
عسكرية لتلك الدولة ، أما مرتكبو جرائم مواطن إحدى الدول املتحالفة أو املنظمة أمام احملاكم ال
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احلرب املوجهة ضد رعايا عدة دول متحالفة ، فتتم حماكمتهم أمام حمكمة عسكرية مشكلة من قضاة 
  .)750(ينتمون إىل الدول صاحبة الشأن ، وحيق للمتهم يف مجيع األحوال أن خيتار حمام للدفاع عنه

ة فرساي أقرت بصورة صرحية مبدأ املسؤولية وإذا أمعنا النظر يف تلك النصوص جند أن معاهد
اجلنائية الدولية الفردية من خالل مسألة مرتكيب األفعال اليت تشكل جرائم حرب غري أا مل تأخذ 
بوجهة نظر جلنة املسؤوليات يف إقامة حمكمة جنائية عليا ذات اختصاص عام حملاكمتهم ، وإمنا 

ة اإلقليمية للدولة اليت وقعت فيها اجلرائم ، مىت كان أوكلت مهمة احملاكمة إىل احملاكم العسكري
الضحايا من رعايا تلك الدولة ، أما إذا كان الضحايا ينتمون إىل عدة دول فإن احملاكمة تتم أمام 

  .حمكمة عسكرية مشكلة من قضاة ممثلني لتلك الدول

ن ذات م 230من معاهدة فرساي جاء نص املادة  229و  228ولضمان تنفيذ املادتني 
املعاهدة حيث ألزم احلكومة األملانية بضرورة تزويد قوات احللفاء بكل ما لديها من وثائق ومعلومات 

  .يكون من شأا تسهيل ضبط اجلناة وحتديد عناصر املسؤولية قبلهم حتديدا واضحا

ملان ورغم أن هذه النصوص الثالثة قد تضمنت حتديدا واضحا لالامات املوجهة لكبار القادة األ
وطرق حماكمتهم ، وكذلك وسائل الدفاع املتاحة هلم ، ومسؤولية كل منهم ، إال أن احلكومة األملانية 

  .قد عارضت إمكانية حماكمة رعاياها أمام حماكم دول احللفاء

وأعلنت اجلمعية الدستورية األملانية عشية إقرارها الدستور اجلمهوري وجوب حماكمة املتهمني 
بوه من جرائم أمام احملاكم األملانية ، حيث أن تطبيق نصوص املواد الواردة يف معاهدة األملان عما ارتك

 تفرساي واخلاصة بتسليم الرعايا األملان وحماكمتهم أمام حماكم أجنبية ، سيؤدي إىل إثارة االضطرابا
الذي والفوضى الداخلية ، كما  أن ذلك يتعارض بشكل كامل مع نصوص وروح القانون األملاين ، و 

  .)751(حيظر تسليم الرعايا بناء على طلب دولة أجنبية

1919وتدعيما ملوقفها أصدرت احلكومة األملانية تشريعا جديدا يف ديسمرب 
، أنشأت )752(

حملاكمة جمرمي احلرب األملانية عما ارتكبوه  "Leipzig" "ليبزج"مبوجبه احملكمة األملانية العليا يف مدينة 
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  .185 - 184بو رجب ، املرجع السابق ، ص حممد صالح أ ):751(

  .21، املرجع السابق ، ص  ديساملعادل عبد اهللا  ):752(



اف احلرب داخل أملانيا وخرجها ، وبعد قبول دول احللفاء لفكرة حماكمة من انتهاكات لقوانني وأعر 
فقط حملاكمتهم من بني  54جمرمي احلرب األملان أمام احملكمة األملانية العليا تقدموا بقائمة تضم 

،  1919متهما وردت أمساؤهم بالقائمة األصلية اليت أعدا جلنة حتديد املسؤوليات لعام  895
فاء دعواهم متضمنة القائمة والدالئل إىل املدعي العام األملاين ، إال أنه مل ميثل أمام حيث قدم احلل

  .)753(احملكمة العليا سوى أثىن عشر ضابطا عسكريا أملانيا

، وقد طالب احللفاء البدء مبحاكمة أربعة ومخسني  1921 وماي 23وقد بدأت احملاكمات يف 
ارتكبوه ، إال أا اصطدمت بصعوبات قانونية وعملية أدت  متهما كما ذكرنا سابقا ، نظرا جلسامة ما

يف النهاية إىل نتائج غري مرضية للحلفاء ، حيث هرب بعض املتهمني إىل خارج احلدود األملانية ، كما  
كان من الصعب احضار الشهود أمام احملكمة يف بعض احلاالت ، وأم كانوا يف الغالب من رعايا 

  .احللفاء

احملكمة األملانية مفرا من إعمال القواعد العامة يف القانون األملاين ، فجاءت أحكامها  وذا مل جتد
وقد حتددت أحكام اإلدانة . غري عادلة من ناحية ، وغري مرضية بالنسبة للحلفاء من جهة أخرى 
الق وهو ما أدى باجنلرتا إلط. الصورة والرباءة بالشكل الذي شكك احللفاء يف جدية هذه احملاكمات

سراح بعض املتهمني الذين احتجزم يف لندن ، وكذلك إىل قيام فرنسا بسحب بقية مراقبيها بعد 
انسحاب نائبها العم احتجاجا على صورية احملاكمة وعدم ردعية األحكام الصادرة يف مواجهة اثنني 

متهما الذين ا" Stenger" "ستينجر"و " Crusuis" "كرسيوس"من كبار القادة العسكريني مها 
ولقد برأت احملكمة املتهم األول وحكمت على الثاين باحلبس ملدة . )754(فرنسا بقتل أسرى احلرب

  .سنتني

وبذلك نستطيع القول بأن معاهدة فرساي مل تطبق تطبيقا جديا ، وظلت نصوصها جمرد مبادئ 
لية اجلنائية الفردية نظرية مل ترق ألن تصبح سابقة عملية جدية يف إطار السعي إىل بلورة فكرة املسؤو 

ملرتكيب اجلرائم الدولية ، وكان من املمكن أن يكون هلذه املعاهدة دورا أكرب يف جمال تأكيد املسؤولية 
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اجلنائية الفردية ، غري أن عدم تطبيق أحكامها بالقوة اليت تكفل هلا االحرتام وتسامح الدول املنتصرة 
  . )755(وصها مفتقرة للتطبيق الفعلييف تطبيقها هو الذي حط بقيمتها وجعل أغلب نص

يف وضع األساس القانوين ملبدأ  ... وسوف تظل معاهدة فرساي على الرغم من ذلك سابقة هلا
املسؤولية اجلنائية على املستوى الدويل ، بل إا تعد أول الصكوك الدولية اليت قررت بشكل صريح 

سب إليهم اجلرائم الدولية ، وكذلك بينت وواضح املسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين تن
إمكانية مساءلة القادة العسكريني ورؤساء الدول عما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة ألحكام وأعراف 

  .  احلرب ، وهذا يف حد ذاته يعد تطورا هائال يف جمال القضاء اجلنائي الدويل

  معاهدة فرساي إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية وفق: الفرع الثالث 

كان رد اتمع الدويل قانوين خالل احلرب العاملية األوىل ، حيث ساهم يف وضع لبنة اساسية يف 
القانون الدويل اجلنائي ، رغم اجلدل واخلالف الفقهي حول اخللل احلاصل يف عدم وجود تشريع دويل 

بالنسبة للجرائم اليت وجهت  جنائي يقنن اجلرائم الدولية ويرصد العقاب عليها الشيء ، الذي أثري
لقيصر أملانيا آنذاك ، وهو الذي يؤدي إىل التشكيك يف مدى شرعية العقوبات ، إضافة إىل عدم 

  .وجود نظام قضائي دويل جنائي لكي يتوىل احملاكمة

ورغم هذا القصور الذي شهدته املنظومة القانونية الدولية ، إال أن معاهدة فرساي تبقى هلا األمهية 
الغة يف دفع عجلة القانون الدويل اإلنساين ، كوا طرحت ألول مرة فكرة العقاب الدويل على الب

جرائم احلرب ، كما سامهت يف بلورة فكرة املسؤولية اجلنائية الدولية للرؤساء والقادة ، بوضع نص 
ة متس صريح يقر هذه املسؤولية ويشكل حمكمة دولية حملاكمتهم عما تسببوا فيه من جرائم خطري 

  .)756(األعراف وقوانني احلرب وقدسية املعاهدات

كما وضعت معاهدة فرساي ألول مرة األسس التطبيقية األوىل ملا يسمى اليوم مبدأ التكامل ، 
حيث اعرتفت للمحاكم الوطنية يف أملانيا باختصاصها إىل جانب حماكم دول التحالف مبحاكمة 

تكبة أثناء احلرب العاملية األوىل ضد السكان املدنني لدول القادة العسكريني األملان عن اجلرائم املر 
  .التحالف
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وما ميكن استخالصه إن معاهدة فرساي تأثرت بتقرير جلنة املسؤوليات ، إضافة لتقارير بعض 
الفقهاء واألساتذة عند صياغتها للمواد املتعلقة باملسؤولية اجلنائية الدولية رمي احلرب ، وأا تطرقت 

ة يف التاريخ احلديث للمساءلة اجلنائية لرئيس الدولة ، إضافة لعدم االعتداد بالرتبة أو الدرجة ألول مر 
  .)757(العسكرية حملاكمة كبار القادة العسكريني

ويتضح مما سبق أن احللفاء قد قاموا بأعمال ومفاهيم جديدة يف معاهدة فرساي من أجل تربير 
حلصانة ال تسري إال يف وقت السلم ، أما يف وقت احلرب فإنه إقرار مسؤولية اإلمرباطور ، أبرزها أن ا

تسري قواعد وأعراف احلرب إضافة ان حصانة الرئيس تسري على دولته فقط ، إذا املسؤولية اجلنائية 
الدولية تثبت يف حق الرئيس إذا تسبب يف جرائم حرب ، وعليه فقد أرست معاهدة فرساي مبدأ 

للرؤساء والقادة ، وبشكل واضح بغض النظر عن مسارها القانوين والتطبيقي املسؤولية الدولية اجلنائية 
  .الذي يثري مجلة من اإلشكاالت القانونية والعملية والسياسية

وهذا ما ترتب عليه أن بعض الدول عدلت من تشريعاا الداخلية بإعمال املسؤولية ، مثل ما 
إذا كان : "على ما يلي  481نص يف مادته  الذي 1926لسنة  37جنده يف القانون األملاين رقم 

تنفيذ األمر العسكري يشكل خرقا للقانون اجلنائي فاملسؤولية تقع على عاتق الشخص الذي أصدر 
، كما أقرت نفس املادة املسؤولية للشخص املنفذ لألوامر إذا كان يعلم أن تنفيذ األمر " األوامر

  .)758(ة لهيشكل جرمية ، أو جتاوز حدود األوامر املعطا

أما من حيث اجلانب التطبيقي ملعاهدة فرساي أا مل تطبق تطبيقا جديا ، وظلت نصوصا 
ومبادئ قانونية بقة عملية جدية يف إطار السعي إىل بلورة فكرة املسؤولية الدولية اجلنائية الفردية 

ال تأكيد مبدأ ملرتكيب جرائم احلرب ، وكان ميكن هلذه املعاهدة أن يكون هلا دورا كبريا يف جم
املسؤولية، ولكن عدم تطبيق أحكامها بالقوة اليت تكفل هلا االحرتام وتسامح الدول املنتصرة يف 
تطبيقها هو الذي أنزل من قيمتها من حيث اجلانب العملي ، وجعل أغلب نصوصها مفتقرة إىل 

  .)759(اآلليات التطبيقية الفعلية
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  مية الثانيةمحاكمة مجرمي الحرب العال: المطلب الثاني 

كان للجرائم البشعة اليت شهدها العامل خالل احلرب العاملية الثانية أثر كبري يف إقرار مبدأ املسؤولية 
اجلنائية الفردية ، إذ صاحبت احلرب جرائم متنوعة انتهكت حرمة القيم اإلنسانية والوانني واألعراف 

رائم شعور يدعو إىل ضرورة تطبيق كما صاحب شعور االستنكار هلذه اجل. الدولية إىل حد كبري 
القانون الدويل حبق املتهمني بارتكاب جرائم دولية ومالحقتهم بشىت الطرق ، سواء عن طريق 

  .)760(املسؤولية التقليدية للدول ، أو عن طريق املسؤولية الفردية

القانونية  ولقد أصبح مثة شعور عام لدى املعنيني باألمور الدولية بأن أي فشل يف تطبيق القواعد
سوف يكون سببا  -كما حدث بعد احلرب العاملية األوىل- ضد املتهمني بارتكاب جرائم دولية 

للتشكيك يف قدرة القانون الدويل وأحكامه ، لذا مت يف ذلك الوقت إبرام العديد من االتفاقيات بني 
  .الدول

األمم املتحدة جلرائم وقع احللفاء بقصر سان جيمس بلندن اتفاقا بإنشاء جلنة  1942ففي عام 
، وكان هذا االتفاق أول خطوة على طريق إنشاء احملكمة العسكرية الدولية )UNWCC()761(احلرب 

نوفمرب  02، مث اجتمعت لندن يف  1942أكتوبر  20يف نورمربغ ، وبدأت اللجنة عملها يف 
تيبها وتنشر قوائم ، وأخذت تتلقى من الدول األعضاء اجلرائم  اليت وقعت فيها ، وتقوم برت  1942

ا ، كما أخذت جتمع األدلة وتقوم بإثبات أقوال الشهود الذين كانوا ينزلون بلندن هربا من أوروبا 
  . )762(احملتلة ، وقد انصب عمل اللجنة على جرائم احلرب فحسب

صدر تصريح موسكو الذي أشار إىل اجلرائم اليت ارتكبها األملان على أقاليم  1943ويف أكتوبر 
وقد فرق هذا التصريح بني . الد احملتلة ، واليت تدخل يف إطار جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانيةالب

طائفتني من ارمني ، أوهلما طائفة ارمني الذين ارتكبوا جرائمهم على إقليم دولة معينة ، وتقرر أن 

                                                             

)760( : « Pour la première fois , les crimes de guerre , les crimes contre la paix , les crimes contre 
l’humanité sont expressément prévus et définis dans leurs éléments constitutifs par un texte 

conventionnel » 

Voir :Daillier P, Pell et A , Droit International public , Paris , 1999 , p 676.  
)761( :(UNWCC) : United Nations War Crimes Commission 

إال أنه ال عالقة له مبنظمة األمم املتحدة اليت أنشئت عقب ذلك عام ) األمم املتحدة(تفاق كان يتضمن عبارة رغم أن اسم اال
1945.  

  . 181حممد صالح أبو رجب ، املرجع السابق ، ص  ):762(



عليهم يف مكان آخر تتم حماكمة هؤالء األشخاص طبقا لقانون هذه الدولة ، حىت لو مت القبض 
وجب تسليمهم إىل هذه الدولة لتتوىل حماكمتهم ؛ وثانيهما طائفة كبار ارمني الذين ليس جلرائمهم 

وهؤالء سيتم حماكمتهم . حدود جغرافية معينة ، بل تعدت أفعاهلم أكثر من دولة من دول احللفاء
  .)763(طبقا لقرار تتخذه حكومات الدول املتحالفة

حللفاء التوصل إىل إقرار بشأن حماكمة جمرمي احلرب حيث اختلفت وجهات وكان على دول ا
  .  النظر بشأن كيفية إجراء مثل هذه احملاكمة ، حيث مت االختالف على حتديد موعد احملاكمة

فكرة احملاكمة الفورية ودون انتظار حلني انتهاء احلرب، فضلت ) سابقا(فبينما تبىن االحتاد السوفييت 
لواليات املتحدة األمريكية إرجاءها حىت تضع احلرب أوزارها، ومل يقتصر اخلالف على بريطانيا وا

حتديد موعد احملاكمة ولكن امتد إىل حتديد اهليئة اليت تتوىل احملاكمة، فذهبت بريطانيا إىل أنتكون 
وفييت احملاكمة من خالل احملاكم العسكرية أو االعتيادية لدول احللفاء، يف حني رأى االحتاد الس

والواليات املتحدة األمريكية أن احملاكمة البد أن جتري من خالل حماكم دولية، يف حني ) سابقا(
نادت بولندا بأن تكون احملاكمة أمام حماكم األقاليم اليت ارتكبت اجلرائم فيها باستثناء بعض احلاالت 

  .اليت تنظر فيها احملاكم الدولية

ديد أسلوب تنفيذ عقوبة من تثبت إدانته، وقد حضي رأي وأخريا اختلفت الدول احللفاء يف حت
يف إجراء حماكمات قضائية تكون عربة لألجيال ) سابقا(الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت 

، مث انتقل إىل مرحلة التطبيق العملي مبوجب اتفاق لندن 1945القادمة بالتأييد يف مؤمتر يالطا عام 
لذي أُنشئت مبوجبه احملكمة العسكرية الدولية حملاكمة جمرمي احلرب الذين ، وا1945أوت  08يف 

ليس جلرائمهم موقع جغرايف معني، ويعد ذلك أصدر القائد األعلى لقوات احللفاء يف الشرق األقصى 
ونتناول يف هذا املطلب . بإنشاء احملكمة العسكرية للشرق األقصى )764(1946جوان  19قرارا يف 

  ).الفرع الثاين( 1946، وحمكمة طوكيو )الفرع األول( 1945غ حمكمة نورمبور 

  )765( IMT) 1945(محكمة نورمبورغ  :الفرع األول 

                                                             

  .198حممد ابراهيم حسن حرفوش ، نفس املرجع السابق ، ص  ):763(

)
764

  .نفسهاملرجع ): 

)
765

  .186، ص  املرجع السابق ، حممد صالح أبو رجب ):



، 1945أوت  08أُنشئت احملكمة العسكرية الدولية يف نورمبورغ مبوجب إتفاق لندن املوقع يف 
ملزمع إنشاؤها، وقد وقد ُأحلق ذا االتفاق ملحقا حيتوي على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ا

شكل هذا امللحق جزءا متمما لالتفاق، واشتمل على القواعد اخلاصة باختصاص احملكمة وسلطاا، 
واإلجراءات واجبة اإلتباع أمامها، وغريها من األحكام املتعلقة بتنظيم اضطالع احملكمة باملهمة اليت 

  .أُنشئت من أجلها

األساس القانوين ملبدأ املسؤولية ) بنورمبورغ(ة الدولية وقد وضع النظام األساسي للمحكمة العسكري
اجلنائية الدولية الفردية، إذ تضمن نص املادة السادسة اهلدف من إنشاء احملكمة واملتمثل يف حماكمة  
كبار جمرمي احلرب من بالد احملور األوربية، وختتص احملكمة يف هذا اإلطار مبحاكمة وعقاب كل 

بصفتهم الشخصية أو بصفتهم أعضاء يف منظمة تعمل حلساب دول احملور  األشخاص الذين ارتكبوا
  :)766(فعال يدخل يف نطاق إحدى اجلرائم التالية

  .اجلرائم ضد اإلنسانية - جرائم احلرب         ج -اجلرائم ضد السالم          ب - أ

لك احملكمة وقد أشارت املادة الثانية من الالئحة امللحقة بالنظام األساسي إىل اختصاص ت
وسلطاا على أن ال ميس ذلك اختصاصات أو سلطات أي حمكمة وطنية أو حمكمة احتالل أُقيمت 

  .أو تقام يف أية دولة من الدول املتحالفة، أو يف أملانيا آنذاك

وبذلك سنقوم ببيان كيفية تشكيل احملكمة وصالحياا واإلجراءات الواجب إتباعها أمامها، 
  :يتوذلك على النحو اآل

  )767(تشكيل المحكمة: أوال

نصت املادة الثانية من الالئحة على أن احملكمة تشكل من أربع قضاة أصليني وأربع احتياط، على 
أن حيل العضو االحتياطي حمل األصلي عند غيابه ألي سبب من األسباب، وتتوىل كل دولة من 

  . مواطنيهاالدول األربع املوقعة على االتفاقية تعيني قاض ونائب له من بني

                                                             

)
766

 ، دراسة تطبيقية على إحالة البشري إىل احملكمة اجلنائية الدولية ، املسؤولية الدولية لرؤساء الدول أشرف عبد العزيز الزيات): 

  .96، ص  دون سنة للنشر،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  ، دون طبعة

)
767

  .200 ص ، قالساب املرجع ، حممد إبراهيم حسن حرفوش ): 



، والفقيه الفرنسي )لورانس(، واإلجنليزي )بيدل(وتشكلت هذه احملكمة من القاضي األمريكي 
رئاسة هذه احملكمة، وباالتفاق ) لورانس(، وتوىل القاضي اإلجنليزي )فيكتشنو(، والوروسي )دي قاير(

ي متثل أعضاء الدول ومما يالحظ على التشكيلة فه. تتوىل هذه الدول األربع تعيني ممثل االام
واتفقت دول احللفاء على أن تكون احملكمة ذات صفة . املنتصرة دون دول احلياد والدول املهزومة

عسكرية نظرا ملا حتققه هذه الصفة من فوائد، تتمثل يف سرعة الفصل يف القضايا اليت تعرض عليها، 
تص مبحاكمة كل من يتبني وعدم تقيدها مببدأ اإلقليمية، حيث يكون للمحاكم العسكرية أن خت

  .ارتكابه إحدى جرائم احلرب أيا كان مكان ارتكاا

وذا الشكل مت التوفيق بني اعتبارات السرعة يف حسم الدعاوى املنظورة أمام احملكمة وعدم 
اإلفالت من املثول أمامها حبجة عدم االختصاص، وهذا ما حتقق يف الواقع، فقد بدأت احملكمة 

، )768(جلسة) 403(وخالل هذه الفرتة القصرية عقدت احملكمة  1946أوت  31أعماهلا يف 
 1946استمعت خالهلا ألقوال املتهمني والشهود، وفحصت آالف الوثائق،ويف األول من أكتوبر 

للنطق بأحكامها اليت تراوحت بني  )769(انعقدت احملكمة مرة أخرى يف قصر العدل بالهاي
  .    لرباءةاإلعدام،والسجن املؤبد، واملؤقت،وا

  )770(اختصاص المحكمة: ثانيا

تضمنت املادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة األحكام املتعلقة باالختصاص الشخصي 
واالختصاص املوضوعي للمحكمة، فبالنسبة لالختصاص الشخصي، حددت هذه املادة أن احملكمة 

وربية، وختتص يف هذا اإلطار مبحاكمة منشأة حملاكمة ومعاقبة كبار جمرمي احلرب من بالد احملور األ
ومعاقبة مجيع األشخاص الذين ارتكبوا بصورة فردية وبوصفهم أعضاء يف منظمة وهم يعملون حلساب 

  .دول احملور إحدى اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة

                                                             

)
768

  .30، ص  ، املرجع السابق عادل عبد اهللا املسدى ):

)
769

إنعقدت أوىل جلسات احملكمة فقط بنورمبورغ ومسيت احملكمة بامسها، لكنها انتقلت بعد ذلك إىل مدينة برلني وفقا لنص ): 
أجل النظر يف الدعاوى املعروضة من نظامها األساسي، كما ميكن للمحكمة أن ختتار األمكنة اليت تنعقد فيها من  22املادة 
  . عليها

،  ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، جرائم احلرب أمام القضاء اجلنائي الدويل حممد حنفي حممود: أنظر يف ذلك
  .24، ص  2006

)
770

   .201، ص  حممد إبراهيم حسن حرفوش، املرجع السابق): 



أما االختصاص املوضوعي فنجد أن املادة السادسة قد حددت ثالث جرائم ختضع لوالية 
  : ، وتستبع مسؤولية مرتكبيها شخصيا، وهذه اجلرائم هياحملكمة

وهي كما حددا املادة املذكورة آنفا أي إدارة حلرب عدوانية، وحتضريها : جرائم ضد السالم) أ
وشنها ومتابعتها، أو أي حرب خرقا للمعاهدات واالتفاقات الدولية، أو املشاركة يف خمطط مدروس 

  .ه األفعالأو يف مؤامرة الرتكاب أي من هذ

وتتمثل هذه اجلرائم يف انتهاكات قوانني احلرب وأعرافها، وتتضمن : جرائم الحرب) ب
القتل العمد، واملعاملة السيئة أو إجبار السكان املدنيني على : االنتهاكات على سبيل املثال ال احلصر

و قتل الرهائن، أو العمل يف أشغال شاقة يف البالد احملتلة أو ألي هدف آخر، وقتل األسرى عمدا أ
ب األموال العامة أو اخلاصة، وهدم املدن والقرى دون سبب، أو اجتياحها دون أن تقتضي الضرورة 

  .العسكرية ذلك

القتل واإلبادة : وهي كما جاء النص عليها يف املادة سالفة الذكر :الجرائم ضد اإلنسانية) ج
ة اليت ترتكب ضد املدنيني قبل احلرب أو أثناءها، واالسرتقاق واإلبعاد وغريها من األفعال الالإنساني
  .واالضطهادات ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية

وأضافت الفقرة األخرية من املادة السادسة حكما آخر مفاده مسؤولية املديرين واملنظمني 
ألفعال واحملرضني والشركاء الذين سامهوا يف وضع أو تنفيذ خمطط أو مؤامرة الرتكاب أي فعل من ا

رتكب ضد أي شخص تنفيذا هلذا املخطط ُ . اليت تدخل يف إطار اجلرائم السابقة، وعن كل فعل ي

، 1908وكانت جرائم احلرب أسهل اجلرائم تعريفا، حيث مت ذلك بالرجوع إىل اتفاقية الهاي لعام 
، يف حني ، وهو املوضوع املتناول يف دراستنا)771(، اخلاص مبعاملة األسرى1929ومؤمتر جنيف لعام 

ظهرت الصعوبة يف حتديد ماهية اجلرائم ضد اإلنسانية واجلرائم ضد السالم وذلك بسبب عدم النص 
على هذه اجلرائم يف أي معاهدة أو اتفاقية سابقة، إضافة إىل ذلك فإن دول احللفاء أرادوا االبتعاد 

رتاض عليه بسهولة عن أي حتديد صارم لقواعد الشرعية، حيث جتنبوا سن أي نص الحق ميكن االع
  .أثناء احملاكمة

                                                             

)
771

  .32، ص  ع السابق، املرج عادل عبد اهللا املسدى): 



وقد حدد النظام األساسي للمحكمة القواعد املتعلقة بإجراءات احملاكمة والقانون الواجب 
التطبيق، فإذا ما انتهت إجراءات احملاكمة يكون للمحكمة أن تصدر حكمها على املتهم بالرباءة أو 

لنظام األساسي قد تضمنت أن يكون يف من ا 27ثبتت إدانة املتهم، فإن املادة  اإلدانة، فإذا
استطاعة احملكمة أن حتكم على املتهمني الذين تثبت إدانتهم بعقوبة اإلعدام أو بأية عقوبة أخرى 

  .تراها عادلة

ويالحظ على هذا النص أنه مل حيدد ضوابط موضوعية حلكم سلطة احملكمة يف حتديد أو اختيار 
  .العقوبات اليت تراها مالئمة

جلس الرقابة يف أملانيا القيام مبهمة تنفيذ العقوبات اليت تصدرها احملكمة، وخالل فرتة عمل وأُنيط مب
احملكمة متت حماكمة اثنني وعشرين شخصا من بني أربعة وعشرين امتهم احملكمة، وخلصت احملكمة 

ن مدى إىل احلكم برباءة ثالثة منهم، واحلكم على اثين عشر باإلعدام شنقا، وعلى ثالثة بالسج
  .)772(احلياة، وعلى األربعة اآلخرين بالسجن ملدد ترتاوح بني عشرة وعشرين عاما

وبإصدار حمكمة نورمبورغ هلذه األحكام نستطيع القول أن فكرة القضاء اجلنائي الدويل قد طبقت 
بشكل جدي ألول مرة، ومما ال شك فيه أن اإلرادة املشرتكة لدول احللفاء ورغبتها يف إمتام هذه 

اكمة كان السبب الرئيسي الذي أدى إىل جناح هذه احملاكمات، وترسيخ سابقة هامة يف جمال احمل
املسؤولية اجلنائية لألفراد، والعمل أيضا على صياغة العديد من املبادئ األساسية يف هذا اخلصوص 

  .  بالرغم من االنتقادات اليت وجهت حملكمة نورمبورغ

  .)773(حكمةاالنتقادات التي وجهت للم: ثالثا

  :لقد وجهت العديد من االنتقادات حملكمة نورمبورغ نوجزها يف النقاط التالية

                                                             

)
772

  .259 - 257، ص  ، املرجع السابق هوجيقعلي عبد القادر ال): 

متهما، وحكمت بالسجن املؤبد على أربعة متهمني، وحكمت على متهمني اثنني  12حكمت احملكمة باإلعدام شنقا على وقد 
ثة متهمني، وانتحر أحد املتهمني يف بالسجن ملدة عشرين سنة، وعلى متهم واحد خبمسة عشر سنة، وحكمت بالرباءة على ثال

، وسجن هؤالء بسجن سبانداو بربلني الغربية، كما أدانت احملكمة ثالث منظمات باعتبارها منظمات إجرامية من بينها  السجن
  .  جهاز محاية احلزب النازي

)
773

   .204، املرجع السابق، ص  حممد إبراهيم حسن حرفوش): 



أن اختصاصها نابع من اتفاقيات أُبرمت بني الغالبني ضد املغلوبني، وبالتايل فهي تأيت لتحقيق ) 1
  .عدالة سياسية مبنية على االنتقام أكثر من سعيها لتحقيق عدالة دولية فعلية

احملكمة نص على عدم جواز رد القضاة وخماصمتهم من قبل املتهمني، وهو أمر خيل أن ميثاق  )2
  .مببادئ العدالة الدولية

أن هذه احملكمة مل تنشأ أساسا إال حملاكمة كبار جمرمي احلرب األملان وقانونا خيضع هؤالء  )3
د هذا القانون ضمانا لعدم للقانون األملاين باعتباره قانوم الشخصي، غري أنه مت االتفاق على استبعا

، كما برر هذا االستبعاد حبجة عدم معرفة مكان ارتكاب اجلرائم اليت جترى )ليربج(تكرار مهزلة 
  .احملاكمة بشأا

أن احملاكمات اليت قامت ا حمكمة نورمبورغ هي يف حقيقتها حماكمات ذات اثر رجعي،  )4
إنشاء احملكمة جمرمة طبقا لقواعد القانون الدويل حيث مل تكن اجلرائم اليت ارتكبها املتهمون قبل 

السارية آنذاك، وقد متسكت هيئة الدفاع عن املتهمني ذا املبدأ ودفعت بعدم مشروعية اجلرائم املقدم 
مل تكن قائمة قبل إبرام ميثاق نورمبورغ، األمر  عنها املتهمون للمحكمة، على أساس أن تلك اجلرائم

لشرعي للجرمية من جهة، وعدم حتديد العقوبة الواجب تطبيقها مسبقا على الذي يعين ختلف الركن ا
  .من يرتكب تلك األفعال من جهة أخرى

لقد قامت احملكمة مبحاكمة أشخاص طبيعيني عن جرائم ارتكبت ضد قواعد القانون الدويل،  )5
اطبتهم فمن خالل ومن املتفق عليه أن األفراد ليسوا من أشخاص القانون الدويل، وإذا ما أُريد خم

  .دوهلم فقط

عدم متثيل الدول احملايدة وأملانيا يف احملكمة ، وقد برر الفقه غياب هذا التمثيل حبجة أنه مل  )6
يكن هناك دول حمايدة بل دول غري حماربة، كما كان حيق هلذه الدول أن تلتحق وفقا لنص املادة 

هذه الالئحة، وبالتايل كان هلا احلق يف إبداء  اخلامسة من الئحة لندن بدول احللفاء واملوقعني على
رأيها يف تشكيل احملكمة، هذا إضافة إىل أن استسالم أملانيا بال قيد أو شرط جعل املؤسسات األملانية 

  .)774(يف يد احللفاء وجعلها متثيلها بعنصر قضائي يف تشكيل احملكمة أمرا مستحيل
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  .33، ص  السابق ، املرجع عبد اهللا املسدى): 



ر تعدادها للعقوبات اليت للمحكمة أن تقضي من الئحة احملكمة يف إطا 27أشارت املادة  )7
ا، إال أن لألخرية أن حتكم بعقوبة اإلعدام أو أي عقوبة أخرى تراها مناسبة، فضال عن إمكانية 
احلكم مبصادرة  كل األموال املتعلقة باجلرمية وتسليمها لس الرقابة يف أملانيا، وأول ما يسجل على 

عدام فقط وتركت حتديد باقي العقوبات للسلطة التقديرية أا أشارت لعقوبة اإل 27املادة 
للمحكمة، األمر الذي يعين فسح اال واسعا أمام احملكمة للتعسف يف إيقاع العقاب على املاثلني 
أمامها وحتت غطاء السلطة التقديرية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن ذات النص مل يوضح 

  .حملكمة، وهي مسألة ال تقل أمهية عن األوىلالكيفية اليت تنفذ ا أحكام ا

   )775(تدوين مبادئ نورمبورغ: رابعا

نظرا ألمهية األحكام الصادرة عن حمكمة نورمبورغ قررت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة أن 
، طلبت فيه من 177/2قرارا حتت رقم  1947نوفمرب  21تويل اهتماما خاصا ا، فأصدرت يف 

ن الدويل التابعة هلا تقنني تلك املبادئ، باإلضافة إىل إعداد مشروع خاص باجلرائم ضد جلنة القانو 
وبالفعل قامت اللجنة املذكورة بصياغة املبادئ املستخلصة من سابقة نورمبورغ . سالمة البشرية وأمنها

  .)776(يف سبعة مبادئ رئيسية

                                                             

)
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،  دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، دون طبعة ، ، اجلرائم الدولية ، دراسة يف القانون الدويل اجلنائي حممد عبد املنعم عبد الغين): 
  .485، ص  2007،  اإلسكندرية

776
  :  تتمثل املبادئ السبعة يف  

 .والعقاب على فعله كل شخص يرتكب فعال جمرما حسب القانون الدويل  خيضع للمسؤولية   -01

أن عدم معاقبة القانون الوطين لفعل يعتربه القانون الدويل جرمية دولية ال يعفي مرتكب هذا الفعل من املسؤولية يف   -02
 .القانون الدويل

 .إن ارتكاب الفاعل جلرمية دولية العتباره رئيسا للدولة ال يعفيه من املسؤولية يف القانون الدويل  -03

بناءا على أمر من الرئيس ال يعفي من املسؤولية يف القانون الدويل، شرط أن تكون للمرؤوس القدرة  إن ارتكاب اجلرمية  -04
 .على االختيار

 .كل شخص متهم بارتكاب جرمية من جرائم القانون الدويل له احلق يف حماكمة عادلة سواء بالنسبة للوقائع أو للقانون   -05

جرائم القانون الدويل هي جرائم ضد السلم، جرائم احلرب، جرائم ضد  عدد اجلرائم املوصوفة باا جرائم دولية من  -06
 .اإلنسانية، وعدد األفعال اليت تدخل يف كل صنف منها

 .بعد االشرتاك يف ارتكاب جرمية من اجلرائم املذكورة يف املبدأ السابع، جرمية طبقا للقانون الدويل  -07

  .163 - 162 ، على اهلامش، ص ، املرجع السابق مرمي ناصري: أنظر



، وما يهمنا يف هذا الصدد هو 1950أوت  12ومت عرض التقرير النهائي على اجلمعية العامة يف 
فا به يف املادة السادسة من الئحة . املبدأ األول؛ أي املسؤولية اجلنائية الدولية للفرد َ عرت ُ وهو ما كان م

حمكمة نورمبورغ وأقرته جلنة القانون الدويل، ويقضي مبسؤولية وعقاب كل من ارتكب جرمية يف القانون 
  .الدويل مبا فيها جرائم احلرب

جانب ذلك أكدت حمكمة نورمبورغ يف قضائها مسؤولية الفرد اجلنائية طبقا للقانون الدويل، إىل 
لقد قيل أن القانون الدويل يهتم فقط بأعمال الدول ذات :" حيث جاءت حيثيات حكم هلا كالتايل

عمل السيادة، وبالنتيجة فإنه ال يفرض عقوبات على األفراد، وباإلضافة إىل ذلك عندما يكون ذلك ال
من أعمال السيادة، فإن أوالئك الذين يقومون بتنفيذه ال ميكن مساءلتهم، وذلك باحتمائهم حتت 

جيب رفضهما، إذ أن من األمور  –يف نظر احملكمة  –ستار نظرية سيادة الدولة، لكن تلك املقولتني 
كما هي مفروضة املعرتف ا يف القانون الدويل أنه يفرض التزامات ومسؤوليات على عاتق األفراد  

  .             »جيوز معاقبة األفراد على انتهاكات القانون الدويل « :على الدول، وخلصت على أنه 

كذلك مل تكتف برفض نظرية أعمال الدولة بل ذهبت إىل أبعد من ذلك  حيث قررت أن نظام 
ألفراد تلغي واجبام يف احملكمة يتضمن مبدأ جوهريا يتمثل يف أن اإللتزامات الدولية املفروضة على ا

الطاعة جتاه حكومام الوطنية، ولذلك فإن الشخص الذي ينتهك قوانني احلرب ال يستطيع أن يربر 
فعله بأنه يقوم بعمله مبوجب وكالة عن دولته ما دامت الدولة اليت أوكلت إليه القيام ذا العمل قد 

  .جتاوزت السلطات اليت خيوهلا هلا القانون الدويل

ه تربز األمهية العملية ملبادئ نورمبورغ، خاصة باعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ا يف ومن
كان له أثر كاشف عنها باعتبارها قواعد عامة إلزامية يف نطاق   )777(، فهذا األخري95/1قرارها رقم 

اع أكرب دليل على ميل القانون الدويل العام وقواعد املسؤولية الدولية اجلنائية، فاملوافقة عنها باإلمج
  .الدول لإللتزام القانوين ا دون حاجة إىل اختاذ أي إجراءات أخرى

  )IMTFE )778 المحكمة الدولية العسكرية بطوكيو: الفرع الثاني
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  .164، ص  ، املرجع السابق مرمي ناصري): 

)
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  . 183، ص  ، املرجع السابق حممد صالح أبو رجب): 



، وما جنم عن 1945أوت  09-08كان إللقاء القنبلتني النوويتني على هريوشيما وجنازاكي يف 
سبتمرب  02ني، أثر يف توقيع اليابان على وثيقة استسالم يف ذلك من دمار وخراب هلاتني املدينت

، واليت تضمن إخضاع سلطة إمرباطور اليابان واحلكومة ملشيئة القيادة العليا لقوات احللفاء، 1945
  . )779(واليت كان من سلطاا تقرير ما تراه الزما من إجراءات لوضع شروط اإلستسالم موضع التنفيذ

بوصفه القائد األعلى لقوات احللفاء يف الشرق ) دوكالس مارك آرثر(يكي وأصدر اجلنرال األمر 
، قرارا بإنشاء احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى، وقد صدق 1946جوان  19األقصى يف 

اجلنرال يف نفس اليوم على النظام األساسي للمحكمة، الذي مل خيتلف كثريا عن النظام األساسي 
من حيث االختصاص، وال من حيث اجلرائم الواردة فيه، وال من حيث  حملكمة نورمبورغ، ال

اإلجراءات، إال أن الفرق بينهما هو أن حمكمة نورمبورغ مت تشكيلها مبوجب معاهدة دولية، بينما مت 
  .)780(تشكيل حمكمة طوكيو مبوجب تصريح خاص صدر من قبل اجلنرال دوكالس مارك آرثر

قاضيا ميثلون إحدى عشرة دولة، عشرة منها حاربت  وتشكلت هذه احملكمة من أحد عشر
اليابان، ودولة فقط كانت من دول احلياد وهي اهلند، ومت اختيار قضاة هذه احملكمة من قبل القائد 

  .األعلى لسلطات التحالف، ولكن يف حدود قائمة السماء املقدمة له من الدول سالفة الذكر

الشرق األقصى قرارا سياسيا بشأن القبض على ، أصدرت جلنة 1946ويف الثالث من أبريل 
" ب"املتهمني واحملكمة وتنفيذ العقوبات على جمرمي احلرب يف الشرق األقصى، كما خولت الفقرة 

من املادة السادسة من قرار اللجنة القائد األعلى لقوات التحالف إنشاء إدارة تعمل حتت قيادته 
ل األدلة، واختاذ الرتتيبات الالزمة للقبض على املتهمني للتحقيق يف تقارير جرائم احلرب ومجع حتلي

  .بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية

ومبوجب املادة اخلامسة من الئحة طوكيو مت تقسيم اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة إىل 
 03ام يف ووجهت احملكمة اال. جرائم ضد السالم، جرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية: ثالث

إىل مثاين وعشرون ممن ارتكبوا هذه اجلرائم، وأصدرت أحكاما يف هذه االامات يف  1946ماي 
كم عليهم بعقوبات تقرتب من تلك اليت أصدرا  26بإدانة  1948نوفمرب  11 ُ متهما، حيث ح

وات حمكمة نورمبورغ، وإن كان تنفيذ هذه العقوبات قد حكمته بعض االعتبارات السياسية، ونز 
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  .99، ص  ، املرجع السابق شرف عبد العزيز الزياتأ ):

)
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  .160، ص  ، املرجع السابق مرمي ناصري ):



اجلنرال مارك آرثر نفسه، والذي كان ميلك سلطة العفو، وتقليل مدة العقوبات، وإطالق سراح بعض 
كم عليهم باإلدانة بالشروط اليت يراها ُ   .)781(من ح

وبرغم االنتقادات اليت وجهت إىل حماكمات نورمبورغ وطوكيو، إال أمنا وضعتا بصمتهما على 
اقيات الدولية اليت تلت احلرب العاملية الثانية، وأصبحت الساحة الدولية، حيث شكلت حمور االتف

كما أن هاتني احملكمتني شكلتا . مصدرا مهما موعة القواعد القانونية يف جمال الردع الدويل اجلنائي
من : السابقة األوىل إلنشاء قضاء جنائي دويل، وقد كشفت تلك التجربة عن حقيقتني أساسيتني

ة مبثل هذه احملاكم املؤقتة على الرغم من عيوا لسد الفراغ الناشئ من عدم ناحية إمكانية االستعان
وجود قضاء دويل دائم، ومن ناحية أخرى اتضح جليا مدى احلاجة إىل مواصلة اجلهود اهلادفة إىل 

  .)782(إنشاء حمكمة دولية تعمل على سبيل الدوام واالستمرار

  إطار قانون مجلس رقابة الحلفاء المسؤولية الجنائية الدولية في: الفرع الثالث

نورمبورغ، (لقد ُأجريت بعد احلرب العاملية الثانية حماكمات عديدة باإلضافة إىل حماكمات 
صصتا حملاكمة كبار جمرمي احلرب وهم قلة، لذا كان من )وطوكيو ، حيث أن هاتني احملكمتني خُ

  .)783(كبوا أفعاال متثل جرائم دوليةالضروري إجياد وسيلة أخرى حملاكمة باقي املسؤولني الذين ارت

، كانت احملكمة العسكرية الكندية )ياماسيتا(ويف ذات الوقت الذي كانت تتم فيه حماكمة اجلنرال 
، وجرت هذه Brigade Furhen Kurt meyerبرجياد فورهن كورت ماير، (يف أملانيا تنظر يف قضية 

من هذه اللوائح على أنه حال وجود  10ملادة احملاكمة وفقا ألحكام ولوائح احلرب الكندية، فتنص ا
دليل أو أكثر على أن جرمية حرب قد ارتكبت من قبل أفراد تشكيل، أو وحدة أو هيئة أو مجاعة، 
وأن الضابط أو ضابط الصف كانوا موجودين وقت ارتكاب اجلرمية، فإنه جيوز للمحكمة أن تأخذ 

                                                             

)
781

  .207، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):
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 Eric David ,   principes de droit des conflits armés , Bruxelles- bryliant , 2
éme

 édition , 199 , p 582 et 

627 : 

 «  le droit de Nuremberg est directement applicable dans l’ordre juridique des Etats qui l’on reconnu 

(a savoir tous les Etats membres des Nations Unies ».  

« Le droit de Nuremberg : relatif au crimes de guerre qui ne liait au départ que les 23 Etats parties a 

l’accord de Londres lie aujourd’hui l’ensemble de la communauté international dans la mesure ou il a 

été confirmé et entenue par les Nations Unis ».          

)
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  .189، ص  ، املرجع السابق صالح أبو رجب ):



ط أو صف الضابط، وقائد التشكيل أو الوحدة  هذا الدليل كدليل ظاهر على مسؤولية هؤالء الضاب
  .أو اهليئة أو اجلماعة، عن هذه اجلرمية

قد ثبتت مسؤوليته عن حتريض رجاله على قتل أسرى احلرب، وإطالق النار على  "ماير"وكان 
أن اللوائح ال تعين أن يكون  فقد ذكر القاضي يف هذه الدعوى السجناء يف مركز القيادة، وإمجاال

العسكري يف كل حالة من احلاالت عرضة للعقاب بوصفه جمرم حرب عن كل جرمية من جرائم القائد 
احلرب اليت يرتكبها مرؤوسيه، ولكن هناك وقائع معينة أثبتت من قبل االدعاء العام على النحو الذي 

ثر على جيعل على املتهم عبء تقدمي الدليل الذي يدحض املسؤولية امللقاة عليه، وهناك أمور كثرية تؤ 
مسؤولية املتهم يف القضية، وهي رتبة املتهم، وواجبات ومسؤوليات املتهم حبكم القيادة اليت 
يتوالها،وتدريب الرجال الذين يعملون حتت قيادته، أعمارهم وسريم، وكل ما يتعلق باملسألة سواء 

يقم بواجبه بوصفه أكان املتهم قد أمر لفظيا أو شجع ضمنيا على قتل األسرى، أو مبلء إرادته مل 
  .)784(القائد العسكري ملنع أو اختاذ موقفا ملا تقتضيه الظروف حملاولة منع قتل السجناء

وجاءت حيثيات احلكم أنه قد دفع أمام احملكمة أن التهمة مل توضع حقيقة كون املتهم قد ارتكب 
حلرب، ولكن هذا الدفع أو أمر بارتكاب تلك األفعال، وبالنتيجة ال ميكن اامه بتهمة خرق قوانني ا

جتاهل حقيقة كون جوهر التهمة املوجهة إليه هي ليست كذلك، بل هي تقصريه يف أداء الواجب 
امللقى على عاتقه كقائد عسكري بالسيطرة على العمليات اليت يرتكبها اجلند الذي بإمرته، وعن 

مسؤوال جنائيا عن أفعال مساحه هلم بارتكاب جرائم على نطاق واسع، ففي هذه احلالة يكون كقائد 
وأصبح ذلك القضاء ميثل األساس القانوين الذي تعول عليه احملاكم يف حيثيات . قواته اإلجرامية

  .أحكامها لتقرير املسؤولية على الرؤساء عن جرائم احلرب املرتكبة من قبل مرؤوسيهم

ن احلرب يفرض على كل وقد كانت املسألة يف الواليات املتحدة األمريكية تدور حول ما إذا قانو 
قائد عسكري واجب اختاذ اإلجراءات الفعالة ضمن سلطاته بالسيطرة على اجلند الذين بإمرته، حبيث 
حيول بينهم وبني صدور أي فعل ينتهك قوانني احلرب، وما إذا كان باإلمكان مساءلته شخصيا عن 

  .تقصريه باختاذ تلك اإلجراءات عند وقوع االنتهاكات
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  .591 - 590، ص  ، املرجع السابق صالح أبو رجب): 



ة ردا على ذلك بأن كل قائد عسكري مكلف بواجب اختاذ اإلجراءات اليت يف وأعطت احملكم
بعدما أشارت  وسعه اختاذها ضمن نطاق سلطته، وطبقا للظروف، حلماية أسرى احلرب واملدنيني،

) 26(، واملادة 1908من اتفاقية الهاي امللحقة باتفاقية الهاي الرابعة لسنة  43 إىل 1 من املواد

ألنه مل يقم باختاذ هذه ) ياماسيتا(، وقررت احملكمة مسؤولية اجلنرال 1929ف لسنة من اتفاقية جني
مسؤوال مسؤولية جنائية ) ياماسيتا(اإلجراءات، واخلالصة اليت ميكن استخالصها من احلكم أن القائد 

  . )785(غري مباشرة النتهاكه أحكام قوانني احلرب، أو القانون الدويل اإلنساين

ديسمرب  20بتاريخ  10صدرت بالفعل دول احللفاء ما يعرف باسم القانون رقم أثناء احلرب، وأ
، ويهدف هذا القانون إىل مالحقة وحماكمة كل من ارتكب جرمية حرب أو جرمية ضد 1945

السالم وسالمة اإلنسانية من املسؤولني األملان، واللذين مل ميثلوا أمام حمكمة نورمبورغ، ويهدف هذا 
  : يق ثالثة أغراضالقانون إىل حتق

إمكانية حماكمة كبار جمرمي احلرب الذين مل ميثلوا أمام حمكمة نورمبورغ، لسبب أو آلخر : أوهلا
  .وفقا هلذا القانون

حتقيق نوع من أنواع الوحدة القانونية بالنسبة للمحاكمات اخلاصة جبرائم احلرب يف املناطق : ثانيها
  .األربع املمثلة

الطبيعيني املنتمني للمنظمات اليت تقرر احملكمة العسكرية الدولية أا  حماكمة األشخاص: ثالثها
  .منظمات إجرامية

أن حتاكم جمرمي احلرب ويف  - أُنشئت وفقا هلذا القانون – )786(واستطاعت عدة حماكم عسكرية
اين مناطق خمتلفة، وفعلت ذلك احملاكم العسكرية التابعة للواليات املتحدة األمريكية يف اجلزء األمل

  .احملتل، وكذلك فعلت بريطانيا وفرنسا يف األجزاء اليت احتلتها يف أملانيا
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عضها على ، حيث ميكن اإلشارة إىل ب با والبعض اآلخر يف الشرق األقصىو ، بعضها أُنشئ يف أور  هذه احملاكم كثرية): 
  : النحو التايل

، اليت حاربت مرتكيب جرائم احلرب ضد األسرى 06/08/1946احملكمة العسكرية الربيطانية يف برونشويد يف  -
 .الربيطانيني يف النرويج



، واليت مسيت 1949إىل  1946واجلدير بالذكر أن هذه احملاكمات واليت جرت يف الفرتة ما بني 
باإلجراءات الالحقة، ما هي إال حماكمات حمدودة مقارنة مع العدد الكبري من حماكمات جمرمي 

شهدها العامل يف دول متعددة بعد احلرب العاملية الثانية، إال أا مع ذلك كان هلا دور يف  احلرب اليت
  .إقرار وتأكيد مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية على املستوى الدويل

مل يأخذوا  10وجتدر اإلشارة إىل أن النظام األساسي حملكمة نورمبورغ وقانون جملس الرقابة رقم 
ائية املفرتضة للقادة، ومل تعاقب حمكمة نورمبورغ عن اجلرمية املرتكبة بالطريق السليب، فلم باملسؤولية اجلن

على قيام إحدى الغواصات األملانية بتدمري إحدى السفن وقتل مجيع ركاا ) دونيتز(تدن األدمريال 
 أن والسبب يف ذلك يعود إىل. كان قد أمر بذلك  "دونيتز"بسبب عدم قيام دليل يشري إىل أن 

االدعاء شعر أن األوامر اإلجرامية للقادة األملان كانت من الوضوح حبيث تعين عن توجيه التهم عن 
  .)787(جرائم االمتناع

طبقت املسؤولية اجلنائية غري املباشرة للقادة للمرة األوىل يف سياق جرائم احلرب يف فرتة ما بعد 
، Japanese Geeneral Yamashitaياماشيتا اين وذلك يف قضية اجلنرال الياب احلرب العاملية الثانية

إذ صدر حكم من احملكمة العسكرية للواليات املتحدة األمريكية املنعقدة يف مدينة مانيل 
"Manille"  موعات  07/12/1945بتاريخأدانت فيه اجلنرال ياماشيتا بصفته كان قائدا ألحد ا

 09/10/1944ت املتحدة األمريكية يف الفرتة من العسكرية املسلحة اليابانية يف حرا مع الواليا

، وأمهل يف أداء واجبه مبالحظة سلوك اموعات اخلاضعة لقيادته مما ترتب 02/09/1945إىل 
عليه تسهيل ارتكام جرائم حرب وجمازر وحشية، وجرائم أخرى مروعة ضد سكان الواليات املتحدة 

وخاصة الفلبني، لذا نطقت عليه احملكمة بعقوبة اإلعدام، األمريكية وحلفائها واألقطار التابعة هلا، 
                                                                                                                                                                                              

، حملاكمة جمرمي احلرب األملان الذين ارتكبوا جرائم 14/05/1946احملكمة العسكرية األمريكية يف فلورنسا إيطاليا يف  -
 .ألسرى األمريكينيضد ا

، حملاكمة املتهمني الذين ارتكبوا جرائم حرب يف الصني 15/04/1946احملكمة العسكرية األمريكية يف شنغهاي يف  -
 .ضد اجلنود األمريكيني

 .احملكمة العسكرية يف داشو بأملانيا حملاكمة متهمني أملان بارتكاب جرائم حرب ضد جندي أمريكي بفرنسا -

، حملاكمة جمرمي احلرب األملان الذين ارتكبوا 26/11/1945إلجنليزية املنعقدة يف امليلو ولندا يف احملكمة العسكرية ا -
 .جرائم حرب ضد أسري حرب بريطاين يف هولندا 

  .190، ص  ، على اهلامش ، املرجع السابق ، املسؤولية اجلنائية الدولية للقادة حممد صالح أبو رجب: للمزيد أنظر
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  .190، ص  املرجع السابق،  أبو رجبحممد صالح ): 



وقد استأنف احلكم املذكور لدى احملكمة األمريكية العليا، وتأييد احلكم الصادر يف حقه بتاريخ 
04/02/1946)788(.  

  المسؤولية الجنائية من خالل المحاكم المؤقتة والمدولة: المبحث الثاني 

لدويل اجلنائي من حيث النشأة من حيث احملاكمات اليت متت عرضنا يف املبحث السابق القضاء ا
 ة احملكمة العسكريالدولية نورمربغ و الثانية ،و خاصة احملكمة العسكرية رمي احلرب العامليتني األوىل و

لكن دراسة هذه احملاكم السابقة سواء حماكمات احلرب العاملية الدولية لشرق األخضر بطوكيو، و 
سابقة يل اجلنائي ، فهي جمرد أساس له و لها ال تعرب حبال عن الواقع احلايل للقضاء الدو الثانية أو ما قب

تغري بعضها ، بل تغريت أمناط احملاكم اليت متكن طور بعضها و تارخيية تأسيس عليها القواعد اليت ت
  .إعمال هذه املسؤولية من خالهلا

فإن احملاكم اليت يتم من خالهلا إعمال  تفصل ذلك أنه و بالنظر للوضع احلايل للعدالة الدولية،و 
 هذه املسؤولية عن انتهاكات أحكام القانون الدويل اإلنساين، و اجلرائم الدولية اخلطرية مثل اجلرائم

غريها مل تعد كسابقة نورمربغ فقط، بل هي يف الوقت احلايل صارت ضد اإلنسانية و جرمية اإلبادة و 
  .تنقسم إىل ثالثة أمناط

هي احملاكم اليت تنشأ على منط دويل كامل ، فهي تنشأ كمحاكم دولية عن األمم لدولية و احملاكم او 
احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، هذه و . ة الدولية ليوغسالفيا سابقااملتحدة بصورة رمسية مثل احملكم

ايري املعو ة فميثاقها صادر عن جملس األمن ومتبعا لألصول احملاكم تتميز بصفتها الدولية اخلالص
قضاا و املدعون العامون هلا بل و موظفو احملكمة كلهم بصفة أساسية القضائية الدولية الصرفة  و 

 .أفراد دوليون ال صلة هلم بالدولة املنشأة احملكمة ا أو للمحاكمة اجلرائم اليت ارتكبت فيها

فهي جتمع آليات ) ة و دوليةوطني(وهي حماكم ذات تركيبة  )املختلطة(اكم الدولية املدولة احملأما 
هي حتاول أن جتمع و  هم دويل و بعضهم وطين أو حملي،مشرتكة فالقضاة و احملققون و املوظفون بعض

العناصر دلة بسبب الطبيعة الوطنية هلا و سهولة وصوهلا لألايا النوعني الثقة يف احملاكمة وشرعيتها و مز 
سنكتفي يف باعها ملعايري العدالة الدولية و اتة للقضاة و تتميز باخلربة الدولي الوطنية اليت تضمها،و أيضا

                                                             

)
788

  .588 - 587، ص نفسه املرجع  ):



احملاكم الدولية املؤقتة ، : ل يف املطلب األو طة هذا املبحث ذين النوعني من أمناط احملاكم املختل
  .احملاكم املدولة: املطلب الثاين و 

  

ي في اإلنسان المسؤولية الدولية الجنائية عن إنتهاك أحكام القانون الدولي: المطلب األول 

  ظل المحاكم الدولية المؤقتة

اء اجلنائي الدويل املؤقت، وهي حمكميت سوف نستعرض تطبيقا للمسؤولية اجلنائية الدولية يف القض
رواندا، اللتان تشركان من حيث إنشائها من طرف جملس األمن استنادا للفصل يوغسالفيا السابقة و 

  .789األمن الدولينيفاظ على السلم و تحدة من أجل احلالرابع من ميثاق األمم امل

مل تنشأ حماكم  حىت أوائل العقد األخري من القرن العشرينو  ،فمن حماكمات نور مربغ و طوكيو
هذا ال يعين عدم وقوع جرائم دولية، على العكس ففي هذه الفرتة حدثت جرائم دولية جنائية ، و 

الدولية ، لكن اتمع الدويل مل حيرك ساكنا  غريو  ل النزاعات املسلمة  الدولية ،دولية كثرية من خال
إىل غاية وقوع تلك األحداث األليمة يف يوغسالفيا السابقة خالل فرتة التسعينات من القرن املاضي 

ائية هلذا الغرض لسنة ، فطلب اتمع الدويل بضرورة معافية مرتكز تلك اجلرائم ، بإنشاء حمكمة جن
ازر اليت وقعت يف رواندا خالل النزاعات املسلمة غري الدولية جراء ا، ومن جهة أخرى و 1993

  .1994برواندا سنة أنشئت حمكمة جنائية دولية 

هتان احملكمتان مؤقتتان ختتصان جلرائم معينة وقعت يف منطقة حمددة يف فرتة زمنية معينة، تنهي 
ألول حماكمة يوغسالفيا  فرع اسنتناول من خالل الهاء من حماكمة مرتكيب اجلزائم، و وظيفتها بعد االنت

  .الفرع الثاين حمكمة رواندا ) سابقا(

  ) ICTY(المحكمة الجنائية الدولية  السابقة : الفرع األول 

من حرب أهلية  1991منذ أوائل عام ) فيا السابقةيوغسال(إزاء الوضع السيئ الذي عاشته 
،  1949ربعة املؤقتة عام ت جنيف األجرائم ضد اإلنسانية شكلت انتهاكا حسيما ملعاهداو 

املسؤولني عن وللقانون الدويل اإلنساين بصفة عامة كان تدخل جملس األمن ضرورة حتمية ملعافية 
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 اخلاص بتشكيل جلنة 1992لسنة ) 780(لس القرار رقم بالفعل أصدر اهذه االنتهاكات ، و 

  .)790(عن جرائم احلرب يف هذه الدولة يقصتاخلرباء لل

ثر هذا إللسكرتري العام لألمم املتحدة وعلى  رباء من عملها و قدمت تقريرهاانتهت جلنة اخلو 
النشاء حمكمة دولية حمدد من حيث  1913لسنة ) 808(األمن قراره رقم التقرير أصدر جملس 

النطاق والغرض يف مقاضاة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين 
باعتبار أن مثل هذا اإلجراء يدخل ضمن  1991ليوغسالفيا السابقة منذ عام إقليم االيت ارتكبت يف 

صدر جملس أ 1993ماي  25يف ، و وبناء عليه  ، تحدةسلطاته طبقا للفصل السابع من ميثاق امل
  .إنشاء احملكمةمقرا هذا املشروع ، و مت ) 827(االجتماع قراره رقم 

  إنشاء المحكمة: أوال

قضاة احملكمة من قبل اجلمعية  من طرف جملس األمن ، مت انتخاب 827ار رقم بعد صدور  القر 
وتكون مدة  .قاضيا 11العامة لألمم املتحدة من بني مرشحني اختارم بعض دول املنطقة وعددهم 

يتعني املدعى العام  1993والية كل منهم أربع سنوات قابلة للتجديد ، مث قام جملس األمن يف جوان 
أوال اختصاص احملكمة و طبقا للنظام األساسي للمحكمة فإا ختتص بالنظر يف للمحكمة، 

االامات املوجهة لألشخاص الطبيعيني فقط،املعىن أا ال ختتص مبحاكمة األشخاص االعتبارية  
كالدول والشركات ،وبالتايل فإن املسؤولية اجلنائية تتعلق بالفرد، أي أن كل شخص خطط جلرمية من 

املنصوص عليها أو حرض عليها أو أمر ا أو ارتكبها أو ساعد أو شجع بأي سبيل آخر اجلرائم 
على التخطيط أو اإلعداد هلا أو تنفيذها ، فإن املسؤولية عن هذه اجلرمية تقع عليها شخصيا كما أن 

مسؤوال املنصب الرمسي للمتهم ال يعفيه من املسؤولية اجلنائية ، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو 
   .حكوميا

كما أن هذا املنصب ال يؤدي إىل ختفيف العقوبة ، و كذلك يعفي املرؤوسني من اجلرائم 
املنصوص عليها يف نطاق احملكمة، وال يعفي رؤسائهم عن هذه اجلرائم إن كانوا يعملون ا و كان 

ذخ األفعال، لديهم من األسباب م حيملهم على االستنتاج بأن ذلك املرؤوس على وشك إرتكاب ه
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أو إنه ارتكبها فعال،ومل يتخذ الرئيس التدابري الضرورية و املعقولة ارتكاب تلك األفعال أو معافيه 
  .)791(مرتكبيها

االختصاص املوضوعي للمحكمة ، فإن احملكمة ختتص مبحاكمة املسؤولني عن االنتهاكات 
تشمل هذه و  1991السابقة منذ عام يوغسالفيا  اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين املرتكبة يف إقليم

  : االنتهاكات 

  .1949أوت  12ف األربع املؤرخة يف االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جني) أ

  .قوانني و أعراف احلرب) ب

  .جرائم إبادة اجلنس البشري) ج

  .اجلرائم املناهضة لإلنسانية) د

، باجلرائم اليت ارتكبت على لقد حصر النظام األساسي للمحكمة ، االختصاص املكاين و الزمينو 
بعناصره الثالثة اإلقليم ) مجهورية يوغسالفيا االشرتاكية االحتادية(م يوغسالفيا السابقة، أي إقليم إقلي

اإلقليم البحري، و اإلقليم اجلوي، و أن يكون اإلطار الزمين الرتكاب هذه اجلرائم بعد أول الربي و 
  .)792(األمن يف اإلقليم اليوغساليف سابقاالسلم و  اية الختصاص الزمين لعملكبد  1991ير ينا

، فقد اجتهت فيه جملس دأ عدم احملاكمة ذات اجلرم مرتنيمبأما خبصوص االختصاص املشرتك و 
األمن وقت إنشاء احملكمة الدولية من أجل مقاضاة األشخاص املسؤولني عن ارتكاب االنتهاكات 

وطنية فيما يتعلق بنفس اط االختصاص أمام احملاكم الاجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين إىل عدم إسق
وفقا للقوانني . عدم منعها من ممارسة هذا االختصاص، بل تشجيعها على ممارستهاألفعال و 

النتيجة اليت ترتكب على ذلك هي وجود اختصاص مشرتك بني واإلجراءات الوطنية ذات الصلة و 
ة الدولية أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب إىل احملكمة الوطنية جيدر للمحكمكمة الدولية و احمل

  .احملاكم الوطنية رمسيا التنازل عن اختصاصها للمحكمة الوطنية

                                                             

)
791

حسب التقرير السنوي ( حكما 94ت متهما وأصدر  161مذكرة اام ضد  161أصدرت حمكمة يوغوسالفيا السابقة ): 
  . http/www.un.orglictyمتوفر على املوقع  ).دولية اخلاصة بيوغوسالفيا سابقاللمحكمة اجلنائية ال

)
792

  .67، ص  املرجع السابق،  منتصر سعيد محودة): 



عدم احملاكمة "لتلك احملكمة و لكن وفقا ملبدأ من النظام األساسي  2و هذا ما جاءت به املادة 
هو أنه ال جيوز إلشكالية، و م حني ذلك حال لتلك افقد رأى األمني العا ، "على ذات اجلرم مرتني

حماكمة شخص أمام حمكمة وطنية على أفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين، و 
  .ذلك يف إطار النظام األساسي لتلك احملكمة الدولية

وعليه جيدر للمحكمة الدولية حمكمة شخص حوكم أمام حمكمة وطنية عن أفعال تشكل 
  :الدويل اإلنساين إال يف حالتني انتهاكات جسيمة للقانون 

  .أن يكون الفعل الذي حوكم عليه قد كيف باعتباره جرمية عادية: األوىل 

مفتقرة إىل اعتبار أن النزاهة  إذا كانت إجراءات نظر القضية أمام احملكمة الوطنية: الثانية 
القضية قد استوفت حقها  ، أو موجهة إىل محاية املتهم من املسؤولية اجلنائية أو مل تكنواالستقالل

  .)793(من النظر

وجتدر اإلشارة إىل أنه بعد تويل املدعى العام ملنصبه، استطاع أن يوجه االام إىل العديد من 
األشخاص املتهمني بارتكاب أي من اجلرائم الداخلة يف إطار االختصاص املوضوعي للمحكمة ، 

 املدعى العام ملهامه مت توجيه االام إىل ما يزيد حىت أنه يف خالل فرتة تزيد على العام تقليل من تويل
  .)794(عن مخسني شخصا

  األحكام الصادرة ضد القادة: ثانيا 

اجلدير بالذكر بأن أغلي األحكام اليت أصدرا احملكمة الدولية كانت ضد قادة مدنيني و 
) ميلومري ستاكيي(عسكريني إذ أصدرت الدائرة االبتدائية ذه احملكمة حكما باعتبار الدكتور 

Stakié Miliomir مة القتل وانتهاك قوانني مدانا بتهمة اإلبادة يوصفها جرمية ضد اإلنسانية، و
وأكدت الدائرة  ل بوصفهما جرائم ضد اإلنسانية ،الرتحياالضطهاد و  ميتف احلرب، و اوأعر 

ق القضائية للمحكمة يسمح يف هذه القضية إىل أنه تطابقا مع القانون املستمد من السواب االبتدائية
باعتبار الشخص مسؤوال جنائيا عن أفعاله كفر أو يوصفه قائدا مدنيا أو عسكريا مسؤوال عن 

                                                             

)
793

  .169، ص  املرجع السابق ، مرمي ناصري): 

)
794

  .1994ة الدولية اخلاصة بروندا ، املؤرخة يف نوفمرب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائي 7املادة ): 



قد أصدرت الدائرة من النظام األساسي للمحكمة ، و  3\7 املادةوفق نص  تصرفاته مرؤوسية 
  .االبتدائية حكما عليه بالسجن مدى احلياة

ات يف مثانية اام Naletilie" ناليتيلي"ذات احملكمة القائد العسكري  يف أدانت الدائرة االبتدائيةو 
املخالفات اجلسيمة التفاقيات و  تتعلق جبرائم ضد اإلنسانية، وانتهاكات لقوانني احلرب وأعرافها ،

 .)795(عاما 18جنيف، أصدرت ضده حكما واحدا بالسجن ملدة 

 Momeilo Karajisnik"موميليو كراجيسنيك" إلستئنافية حكما بإدانة اجلنرالأصدرت الدائرة او 

 االظطهاد كجرائم ضد اإلنسانية،نائية الفردية عن أفعال القتل واإلبادة و لتحمله املسؤولية اجل

  .حكمت عليه بالسجن مبدة عشرين عاماو 

 Dragan Zelenovic "درجان زيلينوفيتش" عسكريكما حكمت الدائرة االبتدائية على القائد ال

البوسنية يف جوان و أكتوبر  "هيزر و حرفينا"ية عن اجلرائم املرتكبة يف بلدة ية فردمسؤول مسؤول
م ضد اإلنسانية، جرائم التعذيب والقتل يف االغتصاب جبرائإذ ارتكب جرائم التعذيب و  ،1992

  .حكمت عليه احملكمة مدة مخسة عشر عاماو  ،انتهاكات القوانني وأعراف احلرب

فإن أقل ما ) سابقا(الصادرة من احملكمة اجلنائية الدولية اليوغسالفيا  بالنظر إىل تلك األحكامو 
ميكن قوله إن العقوبات ال تتناسب مع االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين وجرائم 

  . )796(التطهري العرقي

القيام كمة و أمام عمل احمل) السابقة(ية رغم العراقيل اليت وضعتها مجهورية يوغسالفيا االحتادو 
مجع األدلة أو تسليم املتهمني ، إال أا متكنت من القبض سواء فيما يتعلق بالتحقيقات و . ابوظائفه

 على العديد من كبار املسؤولني ممن كبت اامهم بارتكاب أو األمر بارتكاب أي من اجلرائم الداخلة

الذي مت ) بدان ميلوسوفيتشسلو (على رأسهم الرئيس اليوغساليف السابق يف اختصاص احملكمة و 
تسليمه إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا قد قدمت لنا منوذجا آخر يف إرساء قواعد 

أظهرت مدى احلاجة النشاء حمكمة جنائية دولية ئية للفرد على املستوى الدويل، و املسؤولية اجلنا
  .دائمة

                                                             

)
795

  .81، ص  املرجع السابق منتصر سعيد محودة ،): 

)
796

  .217، ص  املرجع السابق ،  حممد حسن ابراهيم حرفوش): 



   ICTR.نداالمحكمة الجنائية الدولية لروا: الفرع الثاني 

قامت احلرب األهلية يف رواندا بسبب الصراع بني القبائل اهلوتود التوشي فكان هذا الصراع الدائر 
يف رواندا ذو طبيعة عرقية قبلية،و مل يقتصر الصراع داخل حدود رواندا فقط بل امتداد إىل دول 

  .)797(جماورة هلا

دوث العديد من األفعال اليت تعد حإىل شعال فتيل ا حلرب األهلية و  ولقد تسبب هذا الصراع
لذلك فقد تدخلت األمم .التطهري العرقيويل اإلنساين مثل جرائم القتل و اتاكا جسيما للقانون الد

إنسانية وبيئية  منع حدوث كارثةمن الدويل ملعاجلة الوضع السيئ و املتحدة عن طريق جملس األ
  .صحية يف روانداو 

املتضمن املوافقة على  08/11/1994املؤرخ يف  955ره رقم حيث ألصدر جملس األمن قرا
  .)798(إنشاء حمكمة دولية جنائية لرواندا شبيهة لتريان تلك املنشأة يف يوغسالفيا السابقة

و يالحظ أنه استنادا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، و كذلك بناء على الطلب املقدم 
نشاء حمكمة دولية جنائية ختتص مبحاكمة األشخاص من احلكومة الرواندية فقد قرر جملس األمن إ

اإلنساين على اإلقليم االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الويل ملتهمني بارتكاب أفعال اإلبادة و ا
إىل غاية  01/01/1994الدول ااورة خالل الفرتة املمتدة من الرواندي و 

31/12/1994)799(.  

  اختصاص المحكمة : أوال 

صوص عليها يف ام األساسي للمحكمة اختصاص احملكمة بالنظر إىل اجلرائم املنلقد حدد النظ
كذلك اليت عت داخل حدود الدولة الرواندية و الثالثة من نظامها األساسي اليت وقاملادتني الثانية و 

  .وقعت يف أراضي الدول احمليطة ا

  االختصاص الزمني   - أ

                                                             

)
797

  .218، ص نفسه املرجع ): 

)
798

  .47، ص  املرجع السابق عادل عبد اهللا املسدي ،): 

)
799

  .82، ص  ع السابقاملرج  منتصر سعيد محودة ،): 



حىت  1994ير ارتكبت يف الفرتة من أول ينااالختصاص الزمين للمحكمة حمددا باجلرائم اليت 
، سواء ارتكبت هذه اجلرائم على اإلقليم الرواندي أو على إقليم الدول 1994أواخر ديسمرب 

  .ااورة

  االختصاص الموضوعي  - ب

ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد أما اختصاصها املوضوعي ميكن يف حماكمة املتهمني ب
على خالف حمكمة يوغسالفيا ، فإن حمكمة رواندا ال يدخل يف اختصاصها حماكمة و  اإلنسانية ،
جلسيمة التفاقيات أيضا االنتهاكات اارتكاب انتهاكات جسيمة لقوانني وأعراف احلرب ، و املتهمني ب

، بينما كان يدخل يف اختصاصها حماكمة األشخاص املتهمني بارتكاب 1949جنيف لعام 
وتوكول اإلضايف الثاين لعام الرب و  ،1949شرتكة من اتفاقية جنيف لعام الثة املانتهاكات للمادة الث

، ألن النزاع املسلم الذي كان دائر يف رواندا يعد من 1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977
  .)800(النزاعات املسلحة غري الدولية

  االختصاص الشخصي  - ج

د أن املادة السادسة من النظام األساسي قد أما فيما يتعلق باالختصاص الشخصي للمحكمة جن
قصرته على األشخاص الطبيعيني دون غريهم من املنظمات أو اهليئات ، حيث قررت هذه املادة أن 
أي شخص خطط أو حرض على ارتكاب أو ارتكب أو ساعد أو شجع بأي طريقة كانت على 

كمة ، يكون مسؤوال مسؤولية تنظيم أو إعداد أو تنفيذ أحدى اجلرائم الداخلة يف اختصاص احمل
  .)801(فردية عن هذه اجلرمية

كما أضافت املادة السادسة أيضا أن الصفة الرمسية للمتهم ، سواء بوصفه رئيس دولة أو حكومة 
كذلك فإن . ال تصلح سببا لتخفيف العقوبة و . تعنيه من املسؤولية اجلنائية أو موظفا كبريا ال 

 ينفي مسؤولية رئيسه األعلى جنائيا إذا كان هذا األخري يعلم أو  ارتكاب الفعل بواسطة املرؤوس ال

                                                             

)
800

  .212، ص  املرجع السابق حممد صالح أبو رجب ،  ):

)
801

  .213، ص نفسه املرجع  ):



مل يتخذ ارتكبه فعال و  كان بإمكانه أن يعلم أن املرؤوس كان يستعد الرتكاب هذا الفعل ، أو أنه
  .)802(التدابري الالزمة و املناسبة ملنع ارتكاب الفعل أو عقاب من ارتكبه

احملكمة اجلنائية الدولية و  الدولية ليوغسالفيا السابقة ، جتدر اإلشارة إىل أن احملكمة اجلنائيةو 
ذلك رغم أن كال منهما مت م، ونفس الدائرة االستثنائية ، و لرواندا قد اشرتكتا يف نفس املدعى العا

قد أدى هذا الوضع إىل وجود العديد من املشكالت ها بقرار منفرد من جملس األمن، و إنشاؤ 
يشكل ) تنزانيا(مقر حمكمة رواندا و ) الهاي(ني مقر حمكمة يوغسالفياالقانونية ، حيث كان للبعد ب

، كما أن االشرتاك يف الدائرة االستثنائية أدى إىل وجود  بال شك عبء كثريا على املدعى العام
  .مشكلتني تتمثل إحدامها يف اختالف القانون املوضوعي واجب التطبيق أمام احملكمتني 

تتمثل األخرى يف أن قضاء لتزم به الدائرة االستثنائية ، و واحدا تبذلك لن يكون هناك تفسريا و 
ان قضاة حمكمة رواندا حمكمة يوغسالفيا يتناولون يف شغل مقاعد الدائرة االستثنائية ، يف حني ك

  .)803(هذا ما أثار بعض الصعوبات أمام احملكمة األخريةثابتون ، و 

القانوين إال أا شكلت ، صعيدين العملي و من صعوبات على البالرغم ما واجهت حمكمة رواندا 
مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ، أحد السوابق اهلامة يف إطار ترسيخ فكرة املسؤولية 

قد كان للمشكالت اليت موعة من املتغريات السياسية ، و اجلنائية للفرد، يف عامل تسيطر عليه جم
من بعدها حمكمة رواندا أثرها يف التأكيد على ضرورة فيا السابقة و إنشاء حمكمة يوغسالواهتها عملية 

  .قضاء جنائي دويل دائم

ندا العديد من املبادئ احلاكمة رواة اجلنائية و قد نصت بقية نصوص النظام األساسي للمحكمو 
احملاكم كمة اجلنائية الدولية لرواندا و املنظمة لعمل احملكمة ، مثل مبدأ االختصاص املشرتك بني احملو 

ل الواحد مرتني مبوجب مبدأ عدم جواز احملاكمة عن الفعو  87اجلنائية الوطنية مبوجب نص املادة 
  . التاسعةنص املادة 

  بعض األحكام الصادرة عن المحكمة: ا نيثا

                                                             

)
802

  . 288، ص  املرجع السابق حسام علي الشيخة ،): 

)
803

  .وما بعدها  203، ص  املرجع السابق  رنا أمحد حجازي ، ):



على ذات النهج أكدت أحكام حمكمة رواندا على مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية إذا أصدرت 
) تابا(عمدة بلدة  "جون أكايسيوا"ة أول احكامها ضد القائد املدين ة ذه احملكمالدائرة االبتدائي

 قتل على حنو أدخله يفيب وأفعال غري إنسانية و تعذسؤولية عن ارتكاب أعمال جنسية و بروندا مل

أ دا على مبدقررت الدائرة مسؤولية عنها استنانطاق جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية ، و 
  .)804(حكمت عليه بالسجن مدى احلياةاملسؤولية الفردية و 

رئيس الوزراء   Kanbanda "نداكامب جان"أصدت الدائرة االبتدائية بذات احملكمة حكما بإدانة و 
ليه يف حيث أقر أنه مذنب يف التهم الست املوجهة إ، السابق للحكومة االنتقالية جلمهورية رواندا 

اعية ، التحريض التأمر الرتكاب اإلبادة اجلمو  رائم اإلبادة اجلماعية ،جبعريضة االام املتعلقة و 
حكم عليه ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية و االشرتاك يف ارتكاب أعمال إبادة مجاعية و املباشر العلين و 

  .بالسجن مدى احلياة

  Omar Serochago"عمر سريوشاجو"ئرة االبتدائية حكما آخر بإدانة كما أصدرت الدا

كابه جرمية اإلبادة اجلماعية ، وجرائم ضد اإلنسانية وحكم ئيس السابق ملليشيا انرتاهاموى، الرتالر 
  .سنة 15عليه بالسجن ملدة 

الرتكابه جرمية   Rukundo Emmunuel "إميانويل روكوندو"وأدانت الدائرة االبتدائية املتهم 
  . )805(ديةاإلبادة إىل املتهم على أساس مبدأ املسؤولية اجلنائية الفر 

أمام المحكمة الجنائية  لممثلي الدولةالمسؤولية الدولية الجنائية : المبحث الثالث 

  الدولية على انتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني

، إمنا حيتاج إىل وجود جهاز  متثال التام ألحكامهله الفعالية واإل مما ال شك فيه أن أي نظام قانوين
على تأكيد احرتام هذه األحكام وحيدد مسؤولية كل من خيرج عليها، قضائي مستقل ودائم ويعمل 

وهذا ما افتقده اتمع الدويل لفرتة طويلة من الزمن، ليتم خالهلا إجياد جهاز قضائي ذي مستوى 
، سيما  فعال لتطبيق قواعد القانون الدويل بصفة عامة وأحكام القانون الدويل اإلنساين بصفة خاصة

  .املسؤولية الشخصية عن ارتكاب اجلرائم الدولية تلك املتعلقة ب

                                                             

)
804

  . 165، ص  املرجع السابق مرمي ناصري ،): 

)
805

  . 212، ص  املرجع السابق ي ،رنا أمحد حجاز ): 



ويف ظل هذا الغياب فقد استقر العرف الدويل على أن احملكمة الوطنية يف كل دولة هلا اختصاص 
عام بالنسبة جلميع اجلرائم اليت هلا صلة مباشرة بالقانون الدويل، كما هو احلال بالنسبة للقانون 

عاتق الدول بأن تقوم ذا العمل من خالل اختصاص حماكمها الداخلي حيث كان هناك التزام على 
  .  القضائية بشأن األفعال ارمة دوليا وفقا لضوابط معينة تكفل عدم إفالت ارم من العقاب 

ولكن مثل هذا احلل مل يكن كافيا ملعاجلة هذا النقص يف آلية عمل التنظيم الدويل وهو ما كشفه 
، وعقب انتهاك احملاكمات اليت أعقبتها، قد حدثت  منذ احلرب العاملية الثانيةالواقع العملي بدليل أنه 

نزاعات مسلحة عديدة، وارتكبت الكثري من اجلرائم الدولية دون أن تنشأ، مبناسبة أي منها، أي آلية 
، إال ما تعرضنا له  )806(دولية للتحقيق أو احملاكمة، فأصبحت العدالة بذلك ضحية احلرب الباردة

  .ا من خالل احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة، واحملاكم الدولية املختلطة آنف

فإذا كانت اجلهود الدولية اليت صاغت قواعد محاية ضحايا النزاعات املسلحة، وإضفاء الطابع    
اإلنساين على تلك النزاعات قد تكللت بالتوقيع على العديد من االتفاقيات اليت تعرف اجلرائم 

صوصا جرائم احلرب، حبيث ميكن القول أن معامل قانون جنائي دويل أصبحت واضحة، الدولية خ
سواء من حيث األفعال ارمة أو من حيث املسؤولية اجلنائية الشخصية ملرتكيب تلك األفعال، إال أن 
جناح أي نظام قانوين يتوقف بدرجة أساسية على وجود هيئة قضائية لتحديد ما يعد انتهاكا ألحكام 

  .لقانون ومن عدمه ا

ومن هنا فإن دراستنا للعالقة بني القانون الدويل اإلنساين واحملكمة اجلنائية الدولية تنطلق من النظر 
أن عملية إنشاء احملكمة هي حماولة أكيدة لسد ثغرة كبرية يف النظام القانوين الدويل عموما، ويف 

  .ه املؤسسة اجلنائية الدولية القانون الدويل اإلنساين خصوصا، سببها انعدام مثل هذ

وحىت نتمكن من دراسة طبيعة تلك العالقة، انطالقا مما تقوله نصوص اتفاقيات القانون الدويل 
اإلنساين والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واالسرتشاد مبتطلبات الواقع الدويل، واستنادا إىل 

لنظر يف جرائم احلرب، واليت تشكل يف مضموا أهم أن اختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية متتد ل
صور االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين، والذي ميكن القول أن أحكامه متثل اجلانب 

                                                             

)
806

،  لدولية، كيف جنحنا يف إنشاء احملكمة اجلنائية ا القانون الدويل اإلنساين واحملكمة اجلنائية الدولية،  إبراهيم الدراجي ):
  . 149، ص  ، املرجع السابق اجلزء الثالث ، ، آفاق وحتديات القانون الدويل اإلنساين



املوضوعي، وهو ما تعرضنا له يف الباب األول من الدراسة والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
  .   )807(الدويل اإلنساين متثل اجلانب اإلجرائي للقانون

وعليه سنتناول اجلانب اإلجرائي للقانون الدويل اإلنساين من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
  :الدولية وفق املطالب اآلتية

  الطبيعة القانونية للمسؤولية اجلنائية يف ظل احملكمة اجلنائية الدولية: املطلب األول

  ة يف النظام األساسي للمحكمة جرائم احلرب الوارد: املطلب الثاين

  أثر مبدأ االختصاص التكميلي وحجيته على القضاء الوطين أمام احملكمة : املطلب الثالث

  .بعض التطبيقات القضائية للمحكمة : املطلب الرابع

  

  الطبيعة القانونية للمسؤولية الجنائية في ظل المحكمة الجنائية الدولية: المطلب األول

 17م األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ختام املؤمتر الدبلوماسي بروما يف مت اعتماد النظا

برعاية األمم املتحدة، مث أصدرت السكرتارية اخلاصة ذه األخرية هذا النظام حتت  1998جوان 
مث مت معاجلة بعض األخطاء املادية اليت وردت ذا النص من ناحية ) A/CONF 1 9/83(رقم 

 1998سبتمرب  25ديله من جانب سكرتارية األمم املتحدة وإصداره مرة أخرى يف اللغة، ومت تع

واألخري هو املعتمد رمسيا من جانب األمم املتحدة، وقد صدر هذا النظام األساسي حتت رقم 
)3/INF/1999/PCN.ICC()808(  .  

ملتحدة ومقرها وقد حددت يف الباب األول من هذا النظام طريقة إنشاء احملكمة وعالقتها باألمم ا
  :، وعليه سنتناول يف هذا املطلب النقاط التالية 4إىل  1ومركزها القانوين يف املواد من 

  الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية: الفرع األول

                                                             

)
807

 اجلزء األول ، ون الدويل اإلنساين آفاق وحتديات، القان الدويل اإلنساين واحملكمة اجلنائية الدولية القانون،  أمحد احلميدي ):

  .  41، ص  ، املرجع السابق

)
808

 دون طبعة، ، أحكام القانون الدويل اجلنائي  النظرية العامة للجرمية الدولية(احملكمة اجلنائية الدولية ،  منتصر سعيد جودة ):

  . 78، ص  2006،  ، اإلسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة يةلدراسة حتلي، 



للمحكمة اجلنائية الدولية طبيعة قانونية حددها نظامها األساسي، وكذلك سلطات تساعدها يف 
  .أنشئت من أجله  القيام بدورها الذي

  ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةاإلطار العام ال :أوال

نصت املادة األوىل من الباب األول من النظام األساسي هلذه احملكمة على إنشاء احملكمة على أن 
تكون هيئة دائمة، هلا سلطة ممارسة اختصاصها على األشخاص الذين يرتكبون أشد اجلرائم خطورة 

 )809(الدويل، وأن اختصاص هذه احملكمة مكمل لالختصاصات القضائية اجلنائية الوطنيةعلى اتمع 

. 

كما نصت هذه املادة أيضا على أن هذا النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يطبق على 
 األشخاص الذين يرتكبون اجلرائم الدولية اخلطرية اليت دد اتمع الدويل واملنصوص عليها على سبيل

احلصر يف املادة اخلامسة من هذا النظام األساسي، وهذا يعد تطبيقا ملبدأ الشرعية يف القانون الدويل 
اجلنائي، حيث أنه مبيالد هذا النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والنص فيه صراحة على 

يوما من تصديق اجلرائم الدولية حمل اختصاصها، ودخول هذا النظام حيز النفاذ بعد مرور ستني 
الدولة الستني عليه، أصبح مبدأ الشرعية القائل بأنه ال جرمية وال عقوبة إال بنص قائم بال خالف يف 

  .القانون الدويل اجلنائي شأنه شأن القوانني العقابية الوطنية املختلفة 

، ونصت هذه املادة على أن اختصاص احملكمة مكمل لالختصاصات القضائية اجلنائية الوطنية
وعليه ميكن القول أن احملكمة مل تسلب الدول اختصاصها القضائي يف نظر اجلرائم اليت تقع على 
أراضيها ودد سالمتها وأمنها، وإمنا أنشئت ليكون اختصاصها يف هذا اال مكمل الختصاص 

ية حق هذه الدول ال سيما أننا نسلم مجيعا بأن هذه اجلرائم الدولية بصفة عامة ختضع ملبدأ عامل
العقاب أي أحقية أي دولة من دول العامل يف تتبع ومعاقبة وحماكمة مرتكبيها، أيا كان موقع أو مكان 

  .وقوع وحدوث هذه اجلرائم 

                                                             

)
809

، ")احملكمة("تنشأ ذا حمكمة جنائية دولية  «:  تنص املادة األوىل من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه ):
خطورة موضع االهتمام الدويل، وذلك  وتكون احملكمة هيئة دائمة هلا السلطة ملمارسة اختصاصها على األشخاص إزاء أشد اجلرائم

وخيضع اختصاص . وتكون احملكمة مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية. على النحو املشار إليه يف هذا النظام األساسي
  . »لها ألحكام هذا النظام األساسياحملكمة وأسلوب عم



ويعترب هذا انسجاما مع ما جاءت به اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالها، املصدر املباشر لتجرمي 
ول واألفراد، وقد تضمنت هذه االتفاقيات نصوصا جرائم احلرب وتقرير مسؤولية مرتكبيها من الد

مشرتكة للتأكيد على مسؤولية الدول األطراف يف قمع االنتهاكات اجلسيمة لالتفاقيات واملعاقبة 
عليها، وذلك بأن تتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لغرض عقوبات 

فون أو يأمرون باقرتاف إحدى املخالفات اجلسيمة هلذه جزائية فعالة على األشخاص الذين يقرت 
  .االتفاقيات 

واستكماال ملراحل التطور السابقة إلقرار مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية على اجلرائم ذات التأثري 
اجلسيم على اجلماعة الدولية، فقد جت احملكمة ذات النهج وأقرت مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية 

ظامها األساسي، حيث جاءت يف ديباجة النظام األساسي أن الدول األطراف يف هذا النظام يف ن
  .عقدت العزم على وضع حد إلفالت من مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب 

  

  

  

  المركز القانوني للمحكمة :ثانيا

 مركزها القانوين حيث اعرتفت بأن هلا )810(من النظام األساسي للمحكمة 4/1حددت املادة 

شخصية قانونية دولية يف حدود ممارسة سلطاا واختصاصاا، ومنحت هلا األهلية القانونية الالزمة 
ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها اليت تتلخص يف حماكمة ومعاقبة اجلرائم الدولية، وال يعين متتع 

،   لقانون الدويل العاماحملكمة اجلنائية الدولية بالشخصية القانونية الدولية أا صارت من أشخاص ا
كالدول واملنظمات الدولية، ولكن هلا شخصية قانونية دولية خاصة يف حدود ممارسة اختصاصها، 
ولتحقيق أهدافها ومقاصدها حسب نظامها األساسي، حيث يعد هذا النظام هو القانون التعاهدي 

  .الذي مبوجبه أنشئت هذه احملكمة 
                                                             

)
810

. تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية -أ «: الدولية على أنه تنص املادة الرابعة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية ):

  .كما تكون هلا األهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها

للمحكمة أن متارس وظائفها وسلطاا، على النحو املنصوص عليه يف هذا النظام األساسي، يف إقليم أية دولة طرف، وهلا،  -ب
  . »ن متارسها يف إقليم تلك الدولةمع أية دولة أخرى، أ مبوجب اتفاق خاص



قع يف مدينة الهاي، وذلك مبوجب اتفاقية مقر بني احملكمة هذا، ومن املعلوم أن مقر احملكمة ي
يربمه رئيس احملكمة نيابة عن مجعية الدول األطراف، وتعتمده األخرية، وال ) هولندا(والدولة املضيفة 

  . )811(يدخل حيز النفاذ إال بعد اعتماده والتصديق عليه من جانب مجعية الدول األطراف

  ائية الفردية في نظام روما األساسيالمسؤولية الجن: الفرع الثاني

، مث خلصائص )أوال(ونتطرق يف هذا الفرع لألحكام العامة للمسؤولية الفردية يف نظام احملكمة 
  ) .ثانيا(أحكام املسؤولية اجلنائية الفردية 

  سؤولية الفردية في نظام المحكمةأحكام العامة للم :أوال

سي اختصاص احملكمة الدولية على األشخاص من النظام األسا 1\25بعد أن أقرت املادة 
الطبيعيني ممن يوجه هلم االام بارتكاب إحدى اجلرائم الداخلة يف اختصاصها، أوضحت يف الفقرة 

من نفس املادة، أن تكون مسؤولية هذا الشخص الطبيعي أمامها بصفته الفردية، ولكن من دون  2
فس املادة، على مسؤولية الدول املعنية مبوجب من ن 4أن يؤثر ذلك، حسبما قررته أحكام الفقرة 

القانون الدويل، إذ ال تعارض بني نوعي املسؤولية اجلنائية الفردية، وبني مسؤولية الدولة اليت تبقى 
  . قائمة مبوجب القانون الدويل 

من النظام األساسي للمحكمة الصور اليت تثور فيها املسؤولية  3\25هذا وقد بينت املادة    
  :)812(نائية الفردية عن ارتكاب إحدى اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة، نعرضها فيما يلياجل

                                                             

)
811

  . 81 - 80، ص  ، املرجع السابق منتصر سعيد محودة ):

)
812

يكون للمحكمة اختصاص على  -1 « :من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه 25تنص املادة  ):
  ؛ بيعيني عمال ذا النظام األساسياألشخاص الط

للعقاب وفقا هلذا النظام خص الذي يرتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسؤوال عنها بصفته الفردية وعرضة الش -2
  ؛ األساسي

وفقا هلذا النظام األساسي، يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يف حال  -3
  :قيام هذا الشخص مبا يلي

، أو باالشرتاك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك  هذه اجلرمية، سواء بصفته الفردية ارتكاب) أ(
  ؛ الشخص اآلخر مسؤوال جنائيا

  األمر أو اإلغراء بارتكاب، أو احلث على ارتكاب، جرمية وقعت بالفعل أو شرع فيها؛) ب(



أن يرتكب الشخص اجلرمية مبفرده أو مع غريه بصفته مساهم أصلي، كأن يرتكب فعال من  - 1
ويكون الشخص فاعال أصليا للجرمية إذا كان قد دفع شخصا . األفعال املكونة للجرمية مع آخرين

  . ارتكاا، بصرف النظر عما إذا كان هذا الشخص مسؤوال جنائيا من عدمه آخر إىل

من املادة ) أ(وبذلك فإن هذه الصورة من صور املسؤولية الفردية اليت نصت عليها الفقرة الفرعية 
من النظام األساسي قد ساوت يف املسؤولية عن ارتكاب اجلرمية بني الفاعل األصلي والفاعل  3\25

  .املعنوي 

أن يصدر الشخص األمر لغريه بارتكاب اجلرمية أو حبثه على ارتكاا فتقع اجلرمية بناء على  - 2
ب من النظام  -25/3حبسب نص املادة  ا ذلك األمر أو ذلك التحريض، أو أن يشرع يف ارتكا

  .األساسي

و الشروع أن يقدم العون أو التحريض أو املساعدة بأي شكل لغرض تيسري ارتكاب اجلرمية أ - 3
  .ج من النظام األساسي-25/3املادة حبسب نص اجلرمية بناء على تلك املساعدة  فيها، فتقع

االتفاق اجلنائي على ارتكاب اجلرمية عن طريق املسامهة بأية طريقة بأن تتفق مجاعة من األفراد  - 4
بنشاط مادي جيمعهم قصد مشرتك الرتكاب هذه اجلرمية أو الشروع فيها، بشرط أن يقوم الفاعل 

  .يكون من شأنه تعزيز النشاط فتقع اجلرمية بناء على ذلك االتفاق 

                                                                                                                                                                                              

آخر لغرض تيسري ارتكاب هذه اجلرمية أو الشروع يف ارتكاا، مبا يف ذلك  تقدمي العون أو التحريض أو املساعدة بأي شكل) ج(
  توفري وسائل ارتكاا؛

املسامهة بأية طريقة أخرى يف قيام مجاعة من األشخاص يعملون بقصد مشرتك، بارتكاب هذه اجلرمية أو الشروع يف ارتكاا، ) د(
  :على أن تكون هذه املسامهة متعمدة وأن تقدم

دف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جرمية  إما" 1"
  تدخل يف اختصاص احملكمة؛

  أو مع العلم بنية ارتكاب اجلرمية لدى هذه اجلماعة؛" 2"

  كاب جرمية اإلبادة اجلماعية؛فيما يتعلق جبرمية اإلبادة اجلماعية، التحريض املباشر والعلين على ارت) هـ(

الشروع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اختاذ إجراء يبدأ به تنفيذ اجلرمية خبطوة ملموسة، ولكن مل تقع اجلرمية لظروف غري ذات ) و(
ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد الرتكاب اجلرمية أو حيول بوسيلة أخرى دون إمتام . صلة بنوايا الشخص

ة ال يكون عرضه للعقاب مبوجب هذا النظام األساسي على الشروع يف ارتكاب اجلرمية إذا هو ختلى متاما ومبحض إرادته عن اجلرمي
  .الغرض اإلجرامي

  .»لية الدول مبوجب القانون الدويلال يؤثر أي حكم يف هذا النظام األساسي يتعلق باملسؤولية اجلنائية الفردية يف مسؤو  -4



من نفس املادة قد اعتربت جمرد التحريض املباشر  "3"من الفقرة  "ه"علما أن الفقرة الفرعية 
  .والعلين على ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية جرمية يف إثارة املسؤولية والعقاب عنها

من نفس الفقرة ونفس املادة املذكورة آنفا، قد حددت املعيار  "و"فقرة الفرعية كما يالحظ على ال
الذي يبدأ فيه الشروع يف اجلرمية وهو اختاذ الفاعل مثة إجراء يبدأ به تنفيذ اجلرمية بأية خطوة ملموسة، 

ام الشروع وبذلك فإن أحك. إال أن اجلرمية قد أوقفت أثرها لظروف غري متعلقة بنوايا الفاعل وإرادته
هذه قد اعتمدت املذهب الشخصي يف حتديد البدء بالشروع، وهو ارتكاب الفاعل خطوة ملموسة 
يف تنفيذ اجلرمية ولو مل متكن بذاا الدخول يف الركن املادي للجرمية، كما يشرتطها املذهب املادي 

إرادته أو اختياره،  للشروع وأن يتوقف النشاط اإلجرامي للفاعل على حتقيق نتيجة اجلرمية من دون
ومن مث يكون عدول الفاعل عن إمتام فعله اإلجرامي بإرادته احلرة عدوال عن اجلرمية، وال حيقق 

  .  )813(املسؤولية اجلنائية، ومن مث ال يكون عرضة العقاب

     

  حكام المسؤولية الجنائية الفرديةخصائص أ :ثانيا

  :فرد فيما يليتتمثل أهم خصائص املسؤولية الدولية اجلنائية لل

   ل أمام المحكمة الجنائية الدوليةسن المثو  -1

ال يكون للمحكمة اختصاص على أي  «: من النظام األساسي على أنه  26نصت املادة 
وبذلك فإن أحكام النص  .»عاما وقت ارتكاب اجلرمية املنسوبة إليه 18شخص يقل عمره عن 

يس بسن املسؤولية على ارتكاب اجلرائم املنصوص القانوين املتقدم هي أحكام تتعلق باالختصاص ول
فالشخص الذي يرتكب إحدى هذه اجلرائم، وإن كان ال يتم مقاضاته . عليها يف النظام األساسي 

أمام احملكمة اجلنائية الدولية باعتبارها غري خمتصة وفقا لنص املادة املذكورة آنفا، إال أنه بوصفه حدثا 
  .مام قضاء أخر خمتص كالقضاء الوطين الذي هو من رعاياه يتحمل املسؤولية عن جرائمه أ

    عدم االعتداد بالصفة الرسمية -2

                                                             

)
813

، ، بغداد ، بيت احلكمة ، الطبعة األوىلهيمنة القانون أم قانون اهليمنة ،  احملكمة اجلنائية الدولية،  مودضاري خليل حم ):
  .  168، ص  2003



من نفس النظام ال يعتد بالصفة الرمسية للمتهم لدفع املسؤولية اجلنائية الفردية أو  27مبوجب املادة 
سا للدولة أو احلكومة حىت ختفيف العقوبة اليت تفرضها احملكمة اجلنائية الدولية، سواء كان الفاعل رئي

أو عضوا فيها أو يف أي برملان، بصرف النظر عن مصدر احلصانة اليت يتمتع ا، دولية كانت أو 
  .وطنية 

  والرؤساءمسؤولية القادة  -3

من نفس النظام مسؤولية القادة والرؤساء، سواء كانوا عسكريني أو  28تقرر أحكام املادة 
الذين يرتكبون اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، مدنيني، وذلك عن أعمال مرؤوسيهم 

وكانوا خيضعون إلمرم وحتت قيادم على وجه يكون معه القادة والرؤساء فاعلني معنويني يرتكب 
مرؤوسوهم اجلرائم حلسام، بناء على أوامر مباشرة منهم أو أوامر غري مباشرة، بأن تأخذ صوره 

طرة على املرؤوسني مبا مينع ارتكاب اجلرائم، ليكون االمتناع عن السيطرة االمتناع عن واجب السي
املذكورة  28عليهم أو منعهم من ارتكاب اجلرائم رضاء ضمنيا ا، على حنو ما أوضحه نص املادة 

باإلضافة إىل ما هو منصوص عليه يف هذا النظام األساسي من أسباب أخرى : (سلفا بقوهلا
  :عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمةللمسؤولية اجلنائية 

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية  - 1
جنائية عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملرتكبة من جانب قوات ختضع إلمرته وسيطرته 

سب احلالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري الفعليتني، أو ختضع لسلطته وسيطرته الفعليتني، ح
  :أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفرتض أن يكون قد علم، بسبب ) أ(
  الظروف السائدة يف ذلك احلني، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه اجلرائم؛

مل يتخذ القائد العسكري أو الشخص مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته  إذا) ب(
  ملنع أو قمع ارتكاب هذه اجلرائم أو لعرض املسألة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة؛

، يسأل الرئيس جنائيا عن 1فيما يتصل بعالقة الرئيس واملرؤوس غري الوارد وصفها يف الفقرة  - 2
رائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واملرتكبة من جانب مرؤوسني خيضعون لسلطته وسيطرته اجل

  :الفعليتني، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤالء املرؤوسني ممارسة سليمة



إذا كان الرئيس قد علم أو جتاهل عن وعي أية معلومات تبني بوضوح أن مرؤوسية يرتكبون أو ) أ(
  هذه اجلرائم؛ على وشك أن يرتكبوا

  إذا تعلقت اجلرائم بأنشطة تندرج يف إطار املسؤولية والسيطرة الفعليتني للرئيس؛) ب(

إذا مل يتخذ الرئيس مجيع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو قمع ارتكاب هذه ) ج(
 . )814()اجلرائم أو لعرض املسألة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة

  عدم سقوط الجرائم بالتقادم -4

بعدم سقوط اجلرائم ) 815(من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 29قضت املادة 
املنصوص عليها فيه والداخلة يف اختصاص احملكمة بالتقادم، إذ تبقى مسؤولية مرتكبيها قائمة 

أي وقت مهما طال، سواء ومستمرة، ومىت قام املتهم بتسليم نفسه للمحكمة أو مت القبض عليه يف 
حركت عليه الدعوى أو أجريت حماكمته ومعاقبته، وذلك خلطورة هذه اجلرائم اليت ال جيوز أن تسقط 
بالتقادم ألي سبب، ولكي ال يتخذ منها املتهمون أسباب للتواري عن األنظار خالل مدا للحصول 

    .    على هذا العذر بعدم املساءلة اجلنائية وتفادي العقاب 

  اإلعفاء من المسؤولية الدولية الجنائية: الفرع الثالث

من النظام األساسي األسباب اليت متنع قيام املسؤولية للفاعل، متأثرة يف  31بينت أحكام املادة 
ذلك مبنهج القانون اجلنائي األجنلوسكسوين، من دون أن متيز بني أسباب اإلباحة وبني موانع 

به القوانني اجلنائية املتأثرة مبنهج القانون اجلنائي الفرنسي، وكالقوانني  املسؤولية اجلزائية الذي تأخذ
  .  )816(اجلنائية يف الدول العربية

من النظام األساسي للمحكمة بوضوح إىل وجود أسباب  31من املادة ) أ(وقد أشارت الفقرة 
وضحها بإجياز فيما ، ن)د(، )ج(، )ب(، )أ(أخرى المتناع املسؤولية نصت عليها الفقرات الفرعية 

  :يلي

                                                             

)
814

  . 173، ص  ، املرجع السابق ضاري خليل حممود ):

)
815

ليت تدخل يف اختصاص ال تسقط اجلرائم ا «: من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه 29تنص املادة  ):
  . »احملكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه

)
816

  . 168، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):



  العاهة العقلية :أوال

من النظام األساسي على هذا السبب المتناع املسؤولية اجلزائية  31من املادة ) أ/1(نصت الفقرة 
  :ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك: (...بقوهلا

أو طبيعة سلوكه، أو قدرته  يعاىن مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية) أ(
  ) .على التحكم يف سلوكه مبا يتماشى مع مقتضيات القانون

بأشكال املرض العقلي أو النفسي، وإمنا يركز على معيار األثر .... ويالحظ على النص أنه ال 
كان   املرتتب على اإلصابة ذه األمراض، حبيث ميكن االعتداد ا يف منع قيام املسؤولية اجلزائية إذا

 )817(.من شأا أن تعدم قدرة اإلدراك أو حرية االختيار لدى الفاعل

وجتدر اإلشارة إىل أن النص املذكور مل يبني حكم إصابة الفاعل بعاهة العقل اليت تؤدي إىل 
ضعف إدراكه أو اختياره وليس فقدمها، والراجح أن تقدير هذه احلاالت يدخل يف السلطة التقديرية 

العقوبة، كوا من الظروف القضائية اليت تعتمدها احملكمة بالنزول بالعقوبة إىل  للمحكمة عند فرض
حدها األدىن، من دون إمكان اعتبارها من األعذار القانونية املخففة لعدم النص عليها، إذ ال عذر 

  .معف أو خمفف من دون نص 

   السكر :ثانيا

لسبب المتناع املسؤولية ى هذا امن النظام األساسي عل 31من املادة ) ب/1(نصت الفقرة 
يف حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على  «: بقوهلا

التحكم يف سلوكه مبا يتمشى مع مقتضيات القانون، ما مل يكن الشخص قد سكر باختياره يف ظل 
وك يشكل جرمية تدخل يف ظروف كان يعلم فيها أنه حيتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سل

  . »اختصاص احملكمة أو جتاهل فيها هذا االحتمال

                                                             

)
817

ال يتصور أن يكون اجلنون وصغر السن والسكر سببا من أسباب موانع املسؤولية يف القانون الدويل اجلنائي، وذلك لعدم " ):
يث أن اجلرمية ال ترتكب يف حلظة، وال يقدم على ارتكاا جمنون أو حدث، بالنظر ملا تستوجبه اتفاقه مع فكرة اجلرمية الدولية، ح

 ".صوره بالنسبة للجرمية الدولية من إعداد وجتهيز سابقني يفرتضان متييز أو حرية يف االختيار لدى اجلاين، وهو أمر من العسري ت

  . 122 ص ، املرجع السابق،  حسني إبراهيم صاحل عبيد: راجع 



ولقد كان هذا النص موضوع مناقشة طويلة يف مؤمتر روما بني ممثلي الدول، حيث ذهبت دول  
كثرية إىل ضرورة التمييز بني السكر االختياري وبني السكر غري االختياري، ودعت إىل عدم اعتبار 

أسباب امتناع املسؤولية اجلزائية أسوة باحلكم املقرر يف قوانينها اجلنائية الوطنية،  السكر االختياري من
إذ ال تعتد إال بالسكر غري االختياري الناجم عن تناول مواد مسكرة باألفراد أو من دون علم كمانع 

  .من موانع املسؤولية اجلنائية 

الدول العربية ودول أمريكا الالتينية، مييل ويف مقابل هذا االجتاه كان هناك اجتاه آخر يضم غالبية 
إىل تأييد اعتبار السكر االختياري من أسباب موانع املسؤولية اجلزائية، إذا مل يكن مقرونا بقصد 
ارتكاب اجلرمية، أي أم أرادوا اشرتاط وجود قصد خاص ونية خاصة للفاعل الرتكاب اجلرمية حىت 

   )818(.ميكن مساءلته عنها 

حدة هذا النقد مت إضافة قيود على النص قررت فيه مسؤولية الفاعل إذا كان قد سكر  وختفيفا من
باختياره يف ظل ظروف كان يعلم فيها أنه حيتمل أن يصدر عنه، نتيجة السكر، سلوك يشكل جرمية 

  .تدخل يف اختصاص احملكمة أو كان قد جتاهل فيها هذا االحتمال 

القيود اليت خففت من مساوئ النص املذكور، فإنه مع ذلك  والواقع أنه على الرغم من إضافة هذه
بقيت مساوئ عدة قائمة ال سيما وأن مضمونه حيمل االدعاء العام أو املشتكي عبء إثبات أن 

رمية أو أنه جتاهل هذا الفاعل كان قد سكر باختياره يف ظروف كان يعلم فيها أنه سريتكب اجل
 )819(.االحتمال

   الدفاع الشرعي :ثالثا

من نفس املادة املذكورة أعاله ) ج/1(نصت على هذا املانع من موانع املسؤولية اجلزائية الفقرة 
  :ال يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك... «: بقوهلا

يتصرف على حنو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع، يف حالة جرائم احلرب، 
قاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات ال غىن عنها إلجناز مهمة عن ممتلكات ال غىن عنها لب

عسكرية، ضد استخدام وشيك وغري مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة اخلطر الذي 

                                                             

)
818

  . 185، ص  ، املرجع السابق ضاري خليل حممود ):

)
819

  . 171، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):



واشرتاك الشخص يف عملية . يهدد هذا الشخص أو الشخص اآلخر أو املمتلكات املقصود محايتها
نائية مبوجب هذه الفقرة ذاته سببا المتناع املسؤولية اجل دفاعية تقوم ا قوات ال يشكل يف حد

  .»الفرعية

ويالحظ على األحكام القانونية هلذا السبب من أسباب امتناع املسؤولية اجلزائية، أن النظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية قد توسع يف تفصيل أحكامه على حنو يكاد يتفق مع ما جرت 

  .ئية الوطنية واجتاهات الفقه والقضاء فيهاعليه التشريعات اجلنا

فمن الواضح أن النص املتقدم قد اشرتط لتوافر الدفاع الشرعي شروطه املعروفة املتصلة بفعل 
االعتداء وبفعل الدفاع، مشريا إىل أن فعل االعتداء جيب أن يكون غري مشروع، ويتضمن خطرا 

  . )820(خرحاال، سواء واجه هذا اخلطر شخص املدافع أو شخص أ

كما تشمل أحكام الدفاع الشرعي أموال الشخص املدافع أو أموال غريه شرط أن تكون من 
األمهية، حبيث تكون ال غىن عنها لبقاء شخص املدافع أو شخص الغري، وأن تتعلق جبرائم احلرب 

نفس حتديدا من دون باقي اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة، أي أن حالة الدفاع الشرعي عن ال
ونفس الغري تشمل اجلرائم مجيعها الداخلة يف اختصاص احملكمة، أما يف حالة الدفاع عن املال، سواء 

  .العائد لشخص املدافع أو لغريه، فال تقوم إال يف جرائم احلرب

وباإلضافة إىل ذلك جيب أن يكون فعل الدفاع مبنيا على أسباب معقولة من دقة وحسن تقدير 
هذه الظروف وأن يكون يف مثل هذه الظروف وأن يكون متناسبا مع درجة  الرجل العادي يف مثل

  ذ.  )821(خطر االعتداء الذي يهدد الشخص املدان أو الغري

من النظام األساسي  31من املادة ) ج/1(ونظرا لإلشكاالت القانونية الدولية اليت أثارا الفقرة 
للقانون الدويل اإلنساين يف الصليب األمحر للمحكمة اجلنائية الدولية، نظمت اللجنة االستشارية 

هل تقبل قواعد املسؤولية الدولية الدفاع الشرعي : البلجيكي ورشة قانونية لتدارس اإلشكالية التالية
  .سببا لتربير جرمية العدوان أو اإلبادة اجلماعية أو جرمية احلرب ؟ 

                                                             

)
820

  .  172، ص نفسه املرجع  ):

)
821

  . 185، ص  ، املرجع السابق ضاري خليل حممود ):



شرت تفاصيل اإلجابات يف الة وطرحت هذه املسألة على جمموعة من أساتذة القانون الدويل ون
  .    )822(2000البلجيكية للقانون الدويل من العدد الثاين لسنة 

اإلجابات بأن قواعد القانون والتعامل الدوليني يعدان احلرب " ايريك دافيد"وخلص الربوفيسور 
رتكبيها، كما أن العداونية من اجلرائم الكربى، وال ميكن قبول أي مانع من موانع املسؤولية اجلنائية مل

اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ال ميكن قبول الدفاع الشرعي، كونه دافعا من دوافع املسؤولية 
اجلنائية، فيها ألا تتطلب ركنا معنويا خاصا ال ميكن اجلمع بينه وبني الدفاع الشرعي، إذ أن الدفاع 

  .الشرعي ناجم عن قانون مناهضة احلرب وليس قانون احلرب 

وعليه ميكن القول أن مانع الدفاع الشرعي يف جرائم احلرب أو االنتهاكات اجلسيمة لقواعد 
القانون الدويل اإلنساين كما ورد يف النظام األساسي ال يتفق و قواعد القانون الدويل وميكن استغالله 

  .   )823(لتربير هذه املمارسات

   اإلكراه :رابعا

من النظام األساسي  31من املادة ) د/1(ولية اجلزائية الفقرة نصت على هذا السبب المتناع املسؤ 
إذا كان السلوك املدعي العام أنه يشكل جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة قد  «: وهلاللمحكمة بق

حدث حتت تأثري إكراه ناتج عن ديد باملوت الوشيك أو حبدوث ضرر بدين جسيم مستمر أو 
تصرف الشخص تصرفا الزما ومعقوال لتجنب هذا وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، و 

ويكون ذلك . التهديد، شريطة أال يقصد الشخص أن يتسبب يف ضرر أكرب من الضرر املراد جتنبه
  :التهديد

  صادرا عن أشخاص آخرين؛" 1"

  .»أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجه عن إرادة ذلك الشخص" 2"

  .مادي ومعنوي: م إىل نوعان ومن خالل هذا النص يتبني أن اإلكراه ينقس   

                                                             

)
822

  .  173، ص  ، املرجع السابق حسن حرفوشإبراهيم حممد  ):

)
823

  . 176، ص  ، املرجع السابق ودضاري خليل حمم ):



يتضمن تسليط قوة مادية ملموسة على إرادة شخص فتشل حريته يف االختيار : فاإلكراه المادي
ويكون املكره غري مسؤول، إمنا املسؤول هو من شل حريته وجعل حركات جسمه جمرد أداة الرتكاب 

  .اجلزائية اجلرمية مما يسقط بسببه الركن املادي يف جرمية ومتنع مسؤوليته 

فيقوم على وضع نفسي يكون فيه الفاعل واقعا حتت تأثري ديد خيشى  :أما اإلكراه المعنوي
. على نفسه أو نفس غريه من املوت أو من األذى اجلسيم الواقع فعال، واملستمر أو وشيك الوقوع

يتسبب  وذلك كله بشرط أن ال يكون يف مقدور الشخص جتنب هذا التهديد بأية طريقة، وأن ال
  .   )824(بفعله يف إحداث ضرر أو أذى أكرب جسامة من الضرر واألذى الذي يتجنبه

  في الوقائع أو الغلط في القانون الغلط :خامسا

ال يشكل الغلط  - 1«: من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه 32تنص املادة 
ا جنم عنه انتفاء الركن املعنوي املطلوب الرتكاب يف الوقائع سببا المتناع املسؤولية اجلنائية إال إذ

  .اجلرمية

ال يشكل الغلط يف القانون من حيث ما إذا كان نوع معني من أنواع السلوك يشكل جرمية  - 2
وجيوز، مع ذلك، أن يكون الغلط يف . تدخل يف اختصاص احملكمة سببا المتناع املسؤولية اجلنائية

اجلنائية إذا جنم عن هذا الغلط انتفاء الركن املعنوي املطلوب الرتكاب  القانون سببا المتناع املسؤولية
  .» 33تلك اجلرمية، أو كان الوضع على النحو املنصوص عليه يف املادة 

وقد بني الفقه اجلنائي أن مفهوم الغلط يف الوقائع هو توهم الفاعل لتوافر سبب من أسباب امتناع 
ا للحقيقة، كأن يعتقد شخص بناء على أسباب معقولة بأن املسؤولية عن قيامه بفعل معني خالف

، مث يتضح أن  خطرا حاال قد حيدث له منه املوت، أو أذى جسيما يقوم به شخص فيقدم على قتلهّ
ال وجود فعلي هلذا اخلطر لذلك يكون الفاعل قد ارتكب فعله دون قصد جنائي، وبالتايل ينتفي 

  . جلرمية الركن املعنوي الذي تنتفي بانتفائه ا

ومثاله كما لو أن قائدا عسكريا اعتقد، بناء على أسباب معقولة، بأن هجوما مسلحا وشيكا 
سوف يشن على قواته، فيأمر بإطالق الصواريخ املضادة على املنطقة اليت يعتقد بأن اهلجوم سينطلق 

ية كبرية يف منها، إال أنه يتضح بأن هذه املنطقة هي منطقة مدنية أوقع فيه هجومه خسائر بشر 
                                                             

)
824

  . 124، ص  ، املرجع السابق حسني إبراهيم صاحل عبيد ):



فالقائد العسكري على وفق هذا املنطق يكون غري مسؤول . السكان املدنيني شيوخا ونساء وأطفال
عن هذا الفعل وهذه النتائج، ألنه ألسباب معقولة قد وقع يف غلط يف الواقع مما ينتفي به قصده 

    .)825(اجلنائي ومتتنع مسؤوليته اجلزائية

لفاعل فيه ينصب على التكييف القانوين للفعل، كأن يستخدم فإن توهم االغلط في القانون، أما 
القائد العسكري هجومه العسكري اعتقادا منه بأن هجومه هذا يدخل يف نطاق الدفاع الشرعي طبقا 
للقانون الدويل وطبقا ألحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على وجه ما تقدم بيانه، إال 

ي سبب من أسباب اإلباحة، ومرة أخرى ينتفي الركن املعنوي وميتنع قيام أنه يتضح عدم توافر أ
  .املسؤولية اجلزائية 

  ألوامر الرؤساء الذين تجب طاعتهماالمتثال  :سادسا

يف حالة ارتكاب  -1 «: من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه 33نصت املادة 
يف اختصاص احملكمة، ال يعفى الشخص من املسؤولية أي شخص جلرمية من اجلرائم اليت تدخل 

اجلنائية إذا كان ارتكابه لتلك اجلرمية قد مت امتثاال ألمر حكومة أو رئيس، عسكريا كان أو مدنيا، عدا 
  :يف احلاالت التالية

  إذا كان على الشخص التزام قانوين بإطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس املعين؛) أ(

  خص على علم بأن األمر غري مشروع؛إذا مل يكن الش) ب(

  إذا مل تكن عدم مشروعية األمر ظاهرة؛) ج(

ألغراض هذه املادة، تكون عدم املشروعية ظاهرة يف حالة أوامر ارتكاب جرمية اإلبادة  - 2
 . »اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية 

حالة االمتناع عن املسؤولية،  ويالحظ على املضمون القانوين هلذا الدفع بعدم املسؤولية أنه إذ يقرر
  :إال أنه يف الوقت ذاته يقرا بشروط عدة يتعني توافرها وهي

وجود التزام قانوين بإطاعة أوامر احلكومة أو الرئيس املعين يوجب على الشخص تنفيذ هذه  - 1
  .األوامر وعقابه إذا امتنع عن ذلك 

                                                             

)
825

  . 175، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):



وب منه تنفيذ فعل غري مشروع، ألنه أن ال يكون هذا الشخص قد علم بأية صورة بأن املطل - 2
يف هذه احلالة يكون ملزما بالواجب القانوين بتفادي ارتكاب هذه األفعال من دون االلتزام بطاعة 

  .أوامر الرؤساء غري املشروعة 

تكون عدم املشروعية ظاهرة وال جيوز االحتجاج بعدم العلم ا إذا كان األمر الصادر إليه  - 3
ة إبادة مجاعية أو جرمية ضد اإلنسانية، وبذلك فإن االستثناءات الواردة على يتضمن ارتكاب جرمي

الدفع بعدم املسؤولية تبدو هي األصل على حنو يصح أن يوصف باألصل هو عدم جواز الدفع 
بطاعة الرؤساء يف ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، إال يف احلاالت املذكورة 

ما أن ارتكاب جرميتني من اجلرائم املنصوص عليها ومها اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد آنفا، وال سي
إال . اإلنسانية حبد ذاما تكون عدم املشروعية يف ارتكاما ظاهرة وال يشملها الدفع بعدم املسؤولية

  .  ) 826(أنه ميكن الدفع بعدم املسؤولية يف جرائم احلرب وجرمية العدوان

  جرائم الحرب الواردة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثاني

نصت املادة الثامنة من نظام روما األساسي يف فقرا األوىل على اختصاص احملكمة اجلنائية 
الدولية بنظر جرائم احلرب أو االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين، وال سيما عندما ترتكب 

  . إطار خطة أو سياسة عامة، أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق هلذه اجلرائم هذه اجلرائم يف

مث جاءت الفقرة الثانية من نفس املادة، وتضمنت حتديدا لصور اجلرائم الداخلة يف اختصاص 
  :احملكمة واليت حددا يف أربع طوائف سنتناوهلا بإجياز وفق الفروع اآلتية

  

  

  ت الجسيمة التفاقيات جنيفاالنتهاكا: الفرع األول

                                                             

)
826

  . 180، ص  ، املرجع السابق ضاري خليل حممود ):



تضمنت اتفاقيات جنيف األربعة حتديدا واضحا للعديد من جرائم احلرب اليت تشكل انتهاكا 
وقد تناولنا هذه االنتهاكات الواردة يف اتفاقيات القانون . جسيما ألحكام القانون الدويل اإلنساين

  :)827(روما األساسي كاآليت كما أوردا املادة الثامنة من نظام. الدويل اإلنساين سابقا

  لعمدالقتل ا :أوال

القتل العمد جرمية معاقب عليها يف كل الشرائع والنظم القانونية، داخلية كانت أم دولية، ويشمل 
، )828(القتل العمد، طبقا ملا ورد يف نص املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 يكون من شأنه أو يؤدي إىل وفاة أي شخص من األشخاص تصرف أو عمل إجيايب أو سليب أيف
  . )829(1949املشمولني حبماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف األربع لعام 

ويشرتط لقيام جرمية القتل، بوصفها إحدى جرائم احلرب الداخلة يف اختصاص احملكمة اجلنائية 
أو اختاذ أي فعل يكون من شأنه أن يؤدي إىل الدولية، أن يقوم املتهم بارتكاب هذه اجلرمية بقتل 

، وأن يكون على علم بالظروف 1949أوت  12وفاة شخص أو أكثر من االتفاقيات املوقعة يف 
الواقعية اليت تثبت أن الشخص أو األشخاص اين عليهم، هم من األشخاص املشمولني باحلماية 

                                                             

)
827

  . 274، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):

)
828

جرائم "لغرض هذا النظام األساسي، تعين  «: من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه 8/2تنص املادة  ):
  ":احلرب

، أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص أو 1949أغسطس /آب 12االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف املؤرخة ) أ(
  :املمتلكات الذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة

  القتل العمد؛“ 1”

  التعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا يف ذلك إجراء جتارب بيولوجية؛“ 2”

  تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري باجلسم أو بالصحة؛“ 3”

فة للقانون إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تربر ذلك وباملخال" 4"
  وبطريقة عابثة؛

  إرغام أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية على اخلدمة يف صفوف قوات دولة معادية؛“ 5”

  تعمد حرمان أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية من حقه يف أن حياكم حماكمة عادلة ونظامية؛" 6"

  ري املشروع؛اإلبعاد أو النقل غري املشروعني أو احلبس غ" 7"

  .»أخذ رهائن " 8"

)
829

   .من االتفاقية الثالثة  13املادة  و من االتفاقية األوىل 13 و 12املادتني  راجع): 



رف املتهم قد مت يف إطار نزاع مسلح ذو كما يشرتط أن يكون تص. اليت تقررها هذه االتفاقيات 
  .صفة دولية ومرتبطا به، وأن يكون املتهم يعلم بالظروف اليت تثبت وجود هذا النزاع 

  لتعذيب و المعاملة الالإنسانيةجرائم ا: ثانيا

النظم القانونية معاقب عليها يف معظم  هي من اجلرائم املعاملة الالإنسانيةو جرائم التعذيب 
  .ومن مت ينبغي الوقوف عند مفهوم كل منهما املختلفة ،

  جرائم التعذيب -1

هي جرمية معاقب عليها يف معظم القوانني الداخلية، كما أا تعترب جرمية  )830(جرمية التعذيب
  .دولية، سواء ارتكبت يف أوقات السلم أو يف أوقات النزاعات املسلحة 

مفهوم املادة الثامنة من نظام روما األساسي،  ويلزم لقيام جرمية التعذيب، كإحدى جرائم احلرب يف
أن يتسبب مرتكبها يف إحداث أمل بدين أو معنوي أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر من األشخاص 
املشمولني حبماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف األربعة، مع علمه بالظروف الواقعية اليت تثبت 

 دف احلصول على معلومات أو اعرتاف، أو بغرض العقاب أو هذه احلماية، وأن ميارس سلوكه هذا
  .التخويف أو اإلكراه أو ألي سبب يقوم على نوع من التمييز 

كما يلزم كذلك أن يقوم املتهم بأفعاله هذه جتاه اين عليه يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون 
  .النزاع املسلح  مقرتنا ا، مع ضرورة علمه بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود مثل

  

  

  
                                                             

)
830

يعرف التعذيب طبقا للمادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو االإنسانية  ):
أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد،  «: على أنه 1984جلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب أو املهينة، املعتمدة من ا

جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على 
الث أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، اعرتاف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ث

أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو 
ن وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط ع. يسكت عنه موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية
  .»عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا



   المعاملة الالإنسانية -2

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على املعاملة الالإنسانية  2/أ/ 8/2تضمنت املادة 
من االتفاقية الرابعة،  27من اتفاقية جنيف الثالثة، واملادة  13كما وردت هذه اجلرمية يف املادتني 

  .املة اإلنسانية لألشخاص املشمولني حبمايتها واللتان أكدتا على مبدأ املع

ويلزم لقيام هذه اجلرمية أن يلحق مرتكبها أملا بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو 
أكثر من األشخاص املشمولني حبماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف مع ضرورة علمه بالظروف 

  .ن تتزامن مع نزاع مسلح دويل اليت تثبت هذه اجلرمية، كما يلزم أ

  إجراء التجارب البيولوجية -3

نظرا ملا ميكن أن ينجم عن إجراء جتارب بيولوجية من أضرار جسدية وصحية ملن يتعرض، فقد 
حظرت اتفاقيات جنيف األربعة على الدول األطراف فيها القيام بإجراء التجارب البيولوجية أو الطبية 

  .معها يف نزاع مسلح ذو صفة دولية على مواطين دول أخرى طرف 

ويلزم لقيام جرمية إجراء التجارب البيولوجية، كإحدى جرائم احلرب الداخلة يف اختصاص احملكمة 
اجلنائية الدولية، أن يقوم مرتكبها بإخضاع شخص أو أكثر من األشخاص املشمولني حبماية اتفاقية 

ة، مع علمه بالظروف اليت تثبت متتع هؤالء اىن أو أكثر من اتفاقيات جنيف، لتجربة بيولوجية معين
عليهم ذه احلماية، من شأن إجراء مثل هذه التجربة تعريض هذا الشخص أو هؤالء األشخاص 

  .     ) 831(ألخطار جسيمة على صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية

  ةإلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحتعمد إحداث معاناة شديدة أو  :ثالثا

يشرتط لقيام هذه اجلرمية، أن يتسبب مرتكبها يف إحداث أمل بدين أو معنوي شديد أو معاناة 
شديدة أو أضرار بالغة جبسد أو بصحة شخص أو أكثر من الذين تشملهم محاية اتفاقيات جنيف 

لزم ، مع ضرورة علم اجلاين بالظروف الواقعية اليت تثبت هذا الوضع احملمي، كما ي1949األربع لعام 
أن تصدر تصرفات اجلاين يف هذه اجلرمية يف سياق النزاع املسلح الدويل حىت تدخل يف اختصاص 

  .احملكمة اجلنائية كإحدى جرائم احلرب 
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  . 278، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):



  

  طاق بالممتلكات واالستيالء عليهاإلحاق تدمير واسع الن :رابعا

اسي، أن يقوم مرتكب يشرتط لقيام هذه اجلرمية، كما جاءت به املادة الثامنة من نظام روما األس 
اجلرمية بتدمري أو استيالء واسع النطاق، وبطريقة عشوائية وال تربره ضرورة عسكرية ملمتلكات من تلك 

، وأن يكون على 1949املشمولة باحلماية من التدمري أو االستيالء، مبوجب اتفاقيات جنيف لعام 
كما يشرتط أن يتم التدمري أو علم بالظروف اليت تثبت أن هذه املمتلكات مشمولة باحلماية،  

االستيالء يف سياق نزاع مسلح دويل مع ضرورة علم مرتكب اجلرمية بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود 
  .   )832(هذا النزاع

لخدمة في صفوف قوات إرغام أسير أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على ا :خامسا

  دولية معادية

اختصاص احملكمة كإحدى جرائم احلرب مبوجب نص املادة يشرتط لقيام هذه اجلرمية، لتدخل يف 
 1949الثامنة، أن يقوم مرتكبها بإرغام شخص أو أكثر من املشمولني حبماية اتفاقيات جنيف لعام 

على االشرتاك يف عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات هذا الشخص، أو على اخلدمة يف صفوف 
مرتكب اجلرمية على علم بالظروف اليت تثبت أن القوات املسلحة للقوات املعادية، وأن يكون 

  . 1949الشخص أو األشخاص املعنيني من الذين تشملهم محاية اتفاقيات جنيف لعام 

كما يلزم أن يتم ارتكاب هذه اجلرمية يف نطاق نزاع مسلح دويل مع ضرورة علم مرتكبها بالظروف 
  .الواقعية اليت تثبت وجود هذا النزاع 

في أن يحاكم محاكمة ان أي أسير حرب أو أي شخص آخر من حقه تعمد حرم :سادسا

  عادلة نظامية

يشرتط لقيام هذه اجلرمية، قيام مرتكبها حبرمان شخص أو أكثر من املشمولني حبماية اتفاقيات 
، من احلصول على حماكمة عادلة ونظامية، خصوصا فيما يتعلق بالضمانات 1949جنيف لعام 

ن وأن يكون مرتكب اجلرمية على علم 1949فاقيايت جنيف الثالثة والرابعة لعام القانونية احملددة يف ات
  .بالظروف الواقعية اليت تثبت متتع هذا الشخص أو هؤالء األشخاص ذه احلماية 

                                                             

)
832

  . 279، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):



ولكي تعد هذه اجلرمية من جرائم احلرب اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، يشرتط  
األفعال يف سياق نزاع مسلح ذو صفة دولية، زيادة على علم مرتكب  كذلك أن يتم ارتكاب هذه

  .    )833(هذه األفعال بالظروف الواقعة اليت تثبت وجود هذا النزاع

   المشروعين أو الحبس غير المشروع اإلبعاد أو النقل غير :سابعا

لقيامها إبعاد تعد هذه األفعال جرمية من جرائم احلرب اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، ويشرتط 
إىل دولة  1949أو نقل شخص أو أكثر من األشخاص املشمولني حبماية اتفاقيات جنيف لعام 

أخرى أو مكان آخر بصورة غري مشروعة، مع كونه يعلم بطبيعة الظروف اليت تثبت أن هذا الشخص 
  .أو هؤالء األشخاص من املشمولني ذه احلماية 

اءات متت يف نطاق نزاع مسلح دويل وتكون مقرتنة به مع كما يشرتط كذلك أن تكون هذه اإلجر 
  .علم القائم ا بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود هذا النزاع 

  أخذ الرهائن :ثامنا

نظرا خلطورة أعمال أخذ الرهائن وما قد ينجم عنها من ديد حليام وسلب حلريام، فقد 
ي واحدة من جرائم احلرب الداخلة يف اختصاص احملكمة اعتربا املادة الثامنة من نظام روما األساس

  .اجلنائية الدولية 

ويشرتط لقيام هذه اجلرمية أن يعتقل مرتكبها شخصا أو أكثر من األشخاص املشمولني حبماية 
، وأن يقوم باحتجازهم أو أخذهم كرهائن بطريقة أخرى، مع التهديد 1949اتفاقيات جنيف لعام 

احتجازهم، وأن يهدف مرتكب هذه األفعال من وراء سلوكه هذا إجبار دولة  بقتل وإصابة أو مواصلة
أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بفعل أو االمتناع عن فعل كشرط صريح أو 
ضمين لسالمة هذا الشخص أو هؤالء األشخاص أو اإلفراج عنه وعنهم، مع ضرورة كونه على علم 

يت تثبت أن اين عليهم تشملهم احلماية، إىل جانب الشروط الالزمة لقيام اجلرمية بالظروف الواقعية ال
  .املذكورة يف كل اجلرائم املذكورة آنفا 
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  . 109، ص  املرجع السابق،  عادل عبد اهللا املسدي ):



االنتهاكات الخطيرة للقوانين واألعراف الدولية السارية على النزاعات : الفرع الثاني

  المسلحة الدولية

كا خطريا للقوانني واألعراف احلاكمة لسلوك نتعرض يف هذا الفرع للجرائم اليت تشكل انتها 
من  )834(ب/2األطراف يف النزاعات املسلحة الدولية، واليت نصت عليها املادة الثامنة يف فقرا 

  :النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على النحو اآليت

باشرة يف تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون م - 1
  :األعمال احلربية

يشرتط لقيام هذه اجلرمية أن يتعمد مرتكبها توجيه هذه اهلجمات ضد سكان مدنيني بصفتهم 
هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مباشرة يف األعمال احلربية، ويكون ذلك يف سياق نزاع مسلح 

عية اليت تثبت وجود هذا النزاع  دويل وتكون مرتبطة به، مع علم مرتكب هذه اجلرمية بالظروف الواق
  .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  1-ب/8/2كما نصت عليه املادة 

  )  املواقع اليت ال تشكل أهدافا عسكرية(تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية  - 2

ص نظرا خلطورة هذه األفعال وما ينتج عنها من تدمري املنشآت واملؤسسات املدنية، فقد ن
على هذه  1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  52يف املاد  1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام 

واعتبارها   2-ب/8/2األفعال، كما نص عليها النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة 
، وهي تلك ال جرمية حرب، واشرتط لقيامها، أن يقوم مرتكبها متعمدا بتوجيه هجوم ضد مواقع مدنية

تشكل أهدافا عسكرية، كما يشرتط أن يتم توجيه هذا اهلجوم يف نطاق النزاعات املسلحة الدولية مع 
  .توافر الشروط السابق ذكرها 

تعمد شن هجومات ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات  - 3
  .لسالم عمال مبيثاق األمم املتحدة مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدات اإلنسانية أو حفظ ا

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن خسائر تبعية يف األرواح أو عن  - 4
إصابات بني املدنيني أو عن إحلاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل 
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فعال يشكلون االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على املنازعات  26فرعية حددت هذه الفقرة ال ):
  .، يف النطاق الثابت للقانون الدويل  الدولية املسلحة



كاسب العسكرية املتوقعة امللموسة وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إىل جممل امل
  .املباشرة

مهامجة أو قصف املدن أو القرى أو املساكن أو املباين العزالء اليت ال تكون أهدافا عسكرية،  - 5
  .بأية وسيلة كانت

  .قتل أو جرح مقاتل استسلم خمتارا، يكون قد ألقى سالحه أو مل تعد لديه وسيلة للدفاع - 6

دنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم األمم إساءة استعمال علم اهل - 7
املتحدة أو شاراا وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات املميزة التفاقيات جنيف مما يسفر عن موت 

  .األفراد أو إحلاق إصابات بالغة م

ا املدنيني إىل قيام دولة االحتالل، على حنو مباشر أو غري مباشر، بنقل أجزاء من سكا - 8
األرض اليت حتتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان األرض احملتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو 

  .خارجها

تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية  - 9
ع املرضى واجلرحى، شريطة أال تكون أهدافا أو اخلريية، واآلثار التارخيية، واملستشفيات وأماكن جتم

  .عسكرية 

إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف معاد للتشويه البدىن أو ألي نوع من  - 10
التجارب الطبية أو العلمية اليت ال تربرها املعاجلة الطبية أو معاجلة األسنان أو املعاجلة يف املستشفى 

وتتسبب يف وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو يف  للشخص املعىن واليت ال جترى لصاحله
  .تعريض صحتهم خلطر شديد

  .قتل أفراد منتمني إىل دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا - 11

  .إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد احلياة - 12

ء مما حتتمه تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما مل يكن هذا التدمري أو االستيال - 13
  .ضرورات احلرب

إعالن أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف املعادى ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة يف أية  - 14
  .حمكمة



إجبار رعايا الطرف املعادى على االشرتاك يف عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حىت وإن   - 15
  .كانوا قبل نشوب احلرب يف خدمة الدولة احملاربة

  .ي بلدة أو مكان حىت وإن مت االستيالء عليه عنوةب أ - 16

  .استخدام السموم أو األسلحة املسممة - 17

استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غريها من الغازات ومجيع ما يف حكمها من السوائل  - 18
  .أو املواد أو األجهزة

رى، مثل الرصاصات استخدام الرصاصات اليت تتمدد أو تتسطح بسهولة يف اجلسم البش - 19
  .ذات األغلفة الصلبة اليت ال تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات احملززة الغالف

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو  - 20
املسلحة، بشرط آالما ال لزوم هلا أو أن تكون عشوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون الدويل للمنازعات 

أن تكون هذه األسلحة والقذائف واملواد واألساليب احلربية موضع حظر شامل وأن تدرج يف مرفق 
 و 121هلذا النظام األساسي، عن طريق تعديل يتفق واألحكام ذات الصلة الواردة يف املادتني 

123.  

 .رامةاالعتداء على كرامة الشخص، وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة بالك - 21

االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري على النحو  - 22
، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف 7من املادة ) و( 2املعرف يف الفقرة 

  .اجلنسي يشكل أيضا انتهاكا خطريا التفاقيات جنيف

ين متمتعني حبماية إلضفاء احلصانة من استغالل وجود شخص مدين أو أشخاص آخر  - 23
  .العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة

تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من  - 24
  .مستعملي الشعارات املميزة املبينة يف اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدويل

ويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب حبرمام من املواد اليت ال غىن عنها تعمد جت - 25
  .لبقائهم، مبا يف ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف



جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا يف القوات املسلحة الوطنية أو  -26
  . خدامهم للمشاركة فعليا يف األعمال احلربيةاست

الجرائم المتمثلة في االنتهاكات الجسيمة في إطار النزاعات المسلحة غير : الفرع الثالث

  )835(الدولية

نتعرض يف هذا الفرع جلرائم احلرب أو االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين، واليت 
حة غري الدولية، واملتمثلة يف األفعال املرتكبة ضد أشخاص غري مشرتكني ترتكب يف إطار النزاعات املسل

اشرتاكا فعليا يف األعمال احلربية، مبا يف ذلك أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين 
أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب املرض أو اإلصابة أو االحتجاز ألي سبب آخر، وهي األفعال اليت 

  :نتها الفقرة األوىل من املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع، واليت نذكرها على النحو اآليتتضم

الجرائم المتمثلة في االنتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف  :أوال

  سيج من نظام روما األسا-8/2مادة والمنصوص عليها في ال 1949األربعة لعام 

  :)836(وتتمثل فيما يلي
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  .ج من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -8/2املادة  ):

)
836

يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له  «: على ما يلي 1949ربع لعام تنص املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األ ):
 :طابع دويل يف أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة، يلتزم كل طرف يف النزاع بأن يطبق كحد أدىن األحكام التالية 

الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف األعمال العدائية، مبن فيهم أفراد القوات املسلحة  -1   
واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، يعاملون يف مجيع األحوال معاملة 
إنسانية، دون أي متييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو املعتقد، أو اجلنس أو املولد أو الثروة أو أي معيار مماثل 

  .آخر

: وهلذا الغرض، حتظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله، وتبقى حمظورة يف مجيع األوقات واألماكن 

أخذ الرهائن،  )ب(االعتداء على احلياة والسالمة البدنية، وخباصة القتل جبميع أشكاله، والتشويه، واملعاملة القاسية والتعذيب  )أ(
إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون  )د(رامة الشخصية، وعلى األخص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة االعتداء على الك )ج(

  .إجراء حماكمة سابقة أمام حمكمة مشكلة تشكيال قانونيا، وتكفل مجيع الضمانات القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة 

  .جيمع اجلرحى واملرضى والغرقى ويعتين م  -2   

وعلى أطراف النزاع أن . وجيوز هليئة إنسانية غري متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األمحر، أن تعرض خدماا على أطراف النزاع
  .تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل األحكام األخرى من هذه االتفاقية أو بعضها 

  . »لوضع القانوين ألطراف النزاعلى اوليس يف تطبيق األحكام املتقدمة ما يؤثر ع



استعمال العنف ضد احلياة واألشخاص، وخباصة القتل جبميع أنواعه، والتشويه، واملعاملة  - 1
  .القاسية، والتعذيب

  .االعتداء على كرامة الشخص، وخباصة املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة - 2

  .أخذ الرهائن - 3

سابق صادر عن حمكمة مشكلة تشكيال إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم  - 4
  .نظاميا تكفل مجيع الضمانات القضائية املعرتف عموما بأنه ال غىن عنها

الجرائم المتمثلة في االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على  :ثانيا

  في النطاق الثابت للقانون الدوليالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي 

ه من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية - 8/2مثل هذه األفعال، اليت تضمنتها املادة وتت
  :فيما يلي

توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مباشرة  - 1
  .يف األعمال احلربية

ائل النقل واألفراد من تعمد توجيه هجمات ضد املباين واملواد والوحدات الطبية ووس - 2
  .مستعملي الشعارات املميزة املبينة يف اتفاقية جنيف طبقا للقانون الدويل

تعمد شن هجمات ضد موظفني مستخدمني أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات  - 3
مستخدمة يف مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عمال مبيثاق األمم املتحدة ماداموا 

  .ستحقون احلماية اليت توفر للمدنيني أو للمواقع املدنية مبوجب القانون الدويل للمنازعات املسلحةي

تعمد توجيه هجمات ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية  - 4
يطة أال تكون أهدافا أو اخلريية، واآلثار التارخيية، واملستشفيات، وأماكن جتمع املرضى واجلرحى، شر 

  .عسكرية

  .ب أي بلدة أو مكان حىت وإن مت االستيالء عليه عنوة - 5



االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو احلمل القسري على النحو املعرف  - 6
أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي  7من املادة ) و( 2يف الفقرة 

  .املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع 3ل أيضا انتهاكا خطريا للمادة يشك

جتنيد األطفال دون اخلامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا يف القوات املسلحة أو يف  - 7
  .مجاعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا يف األعمال احلربية

تصل بالنزاع، ما مل يكن ذلك بداع من أمن إصدار أوامر بتشريد السكان املدنيني ألسباب ت - 8
  .املدنيني املعنيني أو ألسباب عسكرية ملحة

  .قتل أحد املقاتلني من العدو أو إصابته غدرا - 9

  .إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد احلياة - 10

إخضاع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف آخر يف النزاع للتشويه البدين أو ألي نوع  - 11
ارب الطبية أو العلمية اليت ال تربرها املعاجلة الطبية أو معاجلة األسنان أو املعاجلة يف من التج

املستشفى للشخص املعىن واليت ال جترى لصاحله وتتسبب يف وفاة ذلك الشخص أو أولئك 
  .األشخاص أو يف تعريض صحتهم خلطر شديد

التدمري أو االستيالء مما حتتمه  تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما مل يكن هذا - 12
  .ضرورة احلرب

  وحجيته على القضاء الوطني أمام المحكمة أثر مبدأ االختصاص التكميلي: ثالثالمطلب ال

كرس نظام روما األساسي نوعني من املبادئ، أحدمها مقتبس عن املبادئ العامة للقانون اجلنائي، 
ففي ظل توافق مصلحة اتمع الدويل على . واألخرى مستحدثة تتماشى مع وضع اتمع الدويل

املعاقبة على اجلرائم الدولية اجلسيمة من أجل حفظ السلم واألمن الدوليني، كان البد من حسم 
مشكلة كيفية حتقيق التوافق والتوازن بني كل من االختصاص القضائي الدويل للمحكمة وبني 

ع ا االتفاقيات الدولية هي اليت مسحت حملرري اختصاص احملاكم الوطنية، ولعل اخلصائص اليت تتمت
   .)837()كحل توفيقي(النظام األساسي اللجوء إىل مبدأ التكامل 

                                                             

)
837

  . 221، ص  ، املرجع السابق هشام قوامسية ):



وكركيزة قانونية حتكم اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، كما كرس مبدأ استبعاد احلصانات 
يل اجلنائي، ومن مث مت بالشكل الذي جيعل نظام روما نظاما قانونيا فريدا من نوعه حيكم الردع الدو 

جتسيد املسؤولية الدولية اجلنائية لرؤساء الدول وقادا العسكريني إذ يقوم تارة بدور املقنن لقواعد 
  .قانونية موجودة، ومستحدثا تارة أخرى لقواعد قانونية ختدم وحتكم هذا اال احلساس 

  :وعليه نستعرض بعض املبادئ اآلتية وفق الفروع التالية

  )838(مفهوم مبدأ التكامل: األول الفرع

كان االختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية أحد أهم القضايا احملورية اليت نوقشت يف 
النظام األساسي، والسبب يف ذلك أنه يف ظل توافق مصلحة اتمع الدويل على ضرورة املعاقبة على 

خاصة ) جرائم احلرب(لقانون الدويل اإلنساين اجلرائم اجلسيمة واليت من بينها االنتهاكات اجلسيمة ل
ونظرا خلطورة هذه اجلرائم كان البد من أن . وأن مرتكيب أفضل اجلرائم هم عادة رؤساء الدول وقادا

حتسم مشكلة كيفية حتقيق التوافق والتوازن بني كل من االختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية 
  .لدول الدولية وبني اختصاص احملاكم الوطنية ل

كما أن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية باستهدافه نوعا حمدد من اجلرائم مبقتضى املادة 
  .)839()احتياطيا(اخلامسة، ال يستهدف اختصاصا ماديا وشخصيا ضيقا، بل اختصاصا استثنائيا 

ن طرف احملاكم النوعني مهم جدا، فاحملكمة اجلنائية ال تتدخل إال إذا كان هناك تقصري موالفرق 
الوطنية، أو تعذر عرضها على القضاء الوطين أو عدم إمكان املالحقة القضائية وفقا للشروط اليت 

  .حددها النظام يف تصديه للجرائم الدولية

وعليه، فإذا كانت احملكمة اجلنائية الدولية مكلفة بقمع اجلرمية الدولية على أساس ثانوي، فالدول 
أساس رئيسي، وهذا ما يبني أن القمع اجلنائي الداخلي هو القاعدة، والقمع  مكلفة بقمع اجلرمية على

الدويل اجلنائي هو االستثناء، وبالتايل فاملسؤولية اجلنائية املكيفة بالدولية مبقتضى مفهوم الردع اجلنائي 
ب يف إال استثناء، بل وأكثر من ذلك فإن النظام القانوين الذي حيكمها قد يتسب...... ال تتمتع 

  .مشاكل يف حال تطبيقه 

                                                             

)
838

  . 221، ص  ، املرجع السابق هشام قوامسية): 
839

- Toni Phammer , "création d’une cour criminelle internationale permanente"revue internationale de 

la croix-rouge, 1998 – n 892, p 21 .  



ولذلك يعترب اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصا مكمال لالختصاص الوطين، أي أن 
األولية تكون لالختصاص الوطين، وطبقا ملبدأ التكامل املنصوص عليه يف الديباجة ويف املادتني األوىل 

أن املسؤولية األوىل إزاء تقدمي املسؤولني والسابعة عشر من النظام األساسي، تعرتف للدول األطراف ب
عن اجلرائم اجلسيمة تقع على عاتق الدول، وليس على عاتق احملكمة اجلنائية الدولية، وبذلك تكرس 

     .    )840(مبدأ أولوية االختصاص الوطين

ية وذا فإن النظام األساسي يشجع الدول على ممارسة سلطاا القضائية باعتبارها هلا الوال   
الطبيعية واألصلية على األشخاص املقيمني على إقليم الدولة، غري أنه استثناء من هذا األصل ينعقد 
االختصاص للقضاء اجلنائي الدويل، وذلك بناء على طلب الدول األطراف يف نظام روما كما ورد يف 

إعالن  مبوجب 12/3، أو بناء على طلب دولة غري طرف وفقا للمادة 14أ، /13، 12: املواد
خاص يودع لدى مسجل احملكمة، أو إحالة حالة من جملس األمن الدويل إىل املدعى العام متصرفا 

ب، أو بناء على االختصاص /13مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة وفقا للمادة 
  . 4، 3، 15/1ج واملادة /13املباشر للمدعي العام وفقا للمادة 

، 19/1جلنائية الدولية أن تتحقق من انعقاد االختصاص هلا وفق املادة كما ينبغي على احملكمة ا
أ، أو -17/1وأنه ال جيري التحقيق أو املقاضاة يف الدعوى مبعرفة دولة هلا والية عليها وفقا للمادة 

ب، - 17/1إذا ما كانت هذه الدولة اليت هلا الوالية قد أجرت التحقيق يف الدعوى طبقا للمادة 
 )841(اختصاص احملكمة، إال يف حالة عدم اجلدية وعدم نزاهة إجراءات احملاكمة الوطنية ولذلك يتقيد

 .  

وتأسيسا على ذلك، إذا باشر القضاء الوطين إجراءات قضية معينة تتعلق جبرمية دولية منصوص 
ا رأت عليها نظام روما، فإن احملكمة اجلنائية الدولية تصبح غري خمتصة بالنظر يف تلك اجلرمية، أما إذ

احملكمة اجلنائية الدولية حدوث جرمية دولية ومل تتخذ الدولة املعنية أي إجراء فيها رغم وجود نظام 
فاملدعي العام باحملكمة له أن يعلم مجيع الدول األطراف اليت قد ينعقد هلا . قانوين جيرم هذا الفعل

العام باحملكمة باختاذ االختصاص بشكل أو بآخر ذا اجلرم، وهلم مهلة شهر إلعالم املدعي 

                                                             

)
840

، العدد  ، جملة األمن والقانون1998إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، دراسة يف ضوء نظام روما ،  إبراهيم حممد العناين ):
  . 255، ص  ، ديب ،  كلية الشرطة 2002، جانفي  ، السنة الثامنة األول

)
841

  .للمحكمة اجلنائية الدولية  ، من النظام األساسي19، 17، 15، 14، 13، 12املواد : تنظر يف هذا الصدد ):



إجراءات التحقيق أو املضي يف التحقيق ويف هذه احلالة يقوم املدعي العام بالتنازل عن القضية لصاحل 
الدولة املعنية، ما مل تقرر الدائرة التمهيدية اإلذن بالتحقيق بناء على طلب املدعي العام، غري أن هذا 

أشهر إن لزم األمر، وذلك تطبيقا ألحكام املادة التنازل ليس مطلق، بل ميكن مراجعته بعد ستة 
  . )842(من النظام األساسي 18/1

  مبدأ استبعاد الحصانات: الفرع الثاني

إذا كان العرف الدويل خول احلكام حصانات وامتيازات دولية تعفيهم من اخلضوع للقضاء اجلنائي 
رف الدويل أورد استثناءا من ذلك للدول األجنبية يف حالة ارتكام للجرائم العادية، فإن ذات الع

مفاده وجوب حماكمة احلكام يف حال ارتكام جلرائم دولية، مبفهومها الذي حددناه سابقا، كما أنه 
مت تقنني ذات العرف الدويل يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الشيء الذي يفتح عهدا 

  .) 843(رؤساء والقادةجديدا يف جمال املسؤولية الدولية اجلنائية لل

، للفئات الذين تشملهم )844(من نظام روما األساسي 27كما أن التعداد الذي جاءت به املادة 
املسؤولية يبني أن حمرروا نظام روما األساسي استهدفوا بشكل واضح هدم نظام احلصانة، الذي عادة 

. اليت قد تتسبب يف غموضكل العناصر   27ما حيتج به الرؤساء والقادة، وبذلك فقد أقصت املادة 

كما أن إشارة املادة إىل النظام القانوين الداخلي والنظام القانوين الدويل يف آن واحد كنظامني 
حيكمان مبدأ احلصانة القضائية للرؤساء والقادة وممثليهم، يؤكد عدم االعرتاف بأي نوع من 

                                                             
842

-  Politi Mauro, "le statu de Rome de la cour pénale international, le …. De vue d’un négociateur "  , 

R.G.D.I.P. n :02 1999 . 
Les relations entre la cour et les juridictions nationales régies, par le principe de complémentarité avait 

fait l’objet d’une large accord entre les différentes délégations, tout fois (…) au moment de définir les 

modalités d’application de ces principes, les positions des Etats Ont divergé sen subliment (…) 
certaine Etats (ont estimé qu,en dépit du principe de la complémentarité ) la cour droit intervenir de la 

manière significative . Eue droit avoir , le pouvoir décider même sur l’opportunité de se substituer aux 

Etats nationaux dans une affaire (en revanche) d’antres Etats on préféré limiter la compétence de la 

cour aux situations exceptionnelles d’effondrement ….. des juridictions nationales ou de manifeste 
"mauvaise fois" dans leur fonctionnement.          

)
843

  . 286، ص  ، املرجع السابق هشام قوامسية ):

)
844

ال حتول احلصانات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة اليت  «: اسي على أنهمن نظام روما األس 27تنص الفقرة الثانية من املادة  ):
قد ترتبط بالصفة الرمسية للشخص، سواء كانت يف إطار القانون الوطين أو الدويل، دون ممارسة احملكمة اختصاصها على هذا 

  .»الشخص



ب هذه املسألة إضافة إىل أنه قد احلصانات، سواء الداخلية أو الدولية، وقد يرفع أي لبس قد يشو 
  .    )845(وجه للدول إىل تعديل تشريعاا الوطنية، لتتوائم مع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

إىل جانب ذلك، رسخت احملكمة مبدأ عدم االعتداد بالصفة الرمسية لألشخاص إلعفائهم من 
. روما ملسؤولية الرؤساء والقادة العسكريني اجلنائية املسؤولية اجلنائية، وهذه حتمية فرضها إقرار نظام

  .ونتيجة لذلك فإن احلصانات املمنوحة أليهم ال حتول دون خضوع هؤالء للمحكمة اجلنائية الدولية 

جند أنه ينص على مبدأين مهمني، األول هو مساواة األشخاص أمام  27وبالرجوع إىل نص املادة 
  .اليت يتمتع ا أيا منهم، حىت ولو كانوا يف أعلى هرم السلطة  هذه احملكمة بغض النظر عن الصفة

أما الثاين فإنه خيلص إىل عدم االعتداد باحلصانات أو القواعد اإلجرائية سواء نص عليها يف 
  . القوانني اجلنائية الوطنية أو الدولية 

فع بعدم املسؤولية من نظام احملكمة تاليف الد 27ويبدو أن املشرع الدويل حاول يف نص املادة 
اجلنائية للقادة والرؤساء أمام القضاء الدويل، بعد أصبحت عائق يف احملاكمة أمام القضاء الوطين، 

  . )846(ومن شأنه إفالت املسؤولني من العقاب

، 1986أفريل  15وأبرز األمثلة على ذلك ما حصل على إثر الغارة األمريكية على ليبيا يف 
ص من املدنيني بني قتيل وجريح، وقد رفع ضحايا الغارة دعوى أمام حيث أصيب أكثر من مئيت شخ

احملاكم األمريكية ضد الرئيس األمريكي والعديد من املسؤولني املدنيني والعسكريني، إال أن القضاء 
  .  األمريكي رفض نظر الدعوى استنادا إىل أن املدعى عليهم يتمتعون باحلصانة 

من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  27ت ا املادة إن مسألة هدم احلصانة اليت جاء
طرحت جمموعة من العراقيل القانونية والتطبيقية اليت يثريها تطبيق االختصاص الدويل مل حتل بعد 
وبشكل كلي، فقبول الدول بأن ترفع احلصانة املمنوحة لبعض األشخاص أمههم رؤساء الدول أو 

يف نظام احلكم، يعترب إجراءا حساسا جدا، فإن رفع احلصانة عمل سيادي احلكومات أو قادة بارزين 
  .ومن مث فعلى الدول التقرير ما إذا كان هناك داع لرفع احلصانة أم ال 
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  . 148، ص  ، املرجع السابق عبد الفتاح بيومي حجازي ):



وعليه، فاملسألة القانونية اليت تطرح بالنسبة للقانون الواجب التطبيق يف حالة ما إذا أصرت الدولة 
: روما وفضلت تطبيق قانوا الداخلي، وهو ما يطرح الفرضية اآلتية على رفض النظام املنبثق عن نظام

، بينما مسألة رفع )847(إن القواعد القمعية اجلنائية املكرسة يف نظام روما ختص املسائل املوضوعية
ولكن املشكل . احلصانة تعد من املسائل اإلجرائية للدولة وهلا حرية اختيار القواعد اإلجرائية املناسبة

دائما مطروحا يف حالة إصرار الدولة الوطنية بأنه ال جمال لرفع احلصانة، ويف هذه احلالة لن يبقى 
يتعلق األمر مبجرد قاعدة إجرائية لكن بقاعدة جوهرية، مما جيعل التصادم بني االختصاصني حتميا وال 

  .مفر منه 

حصانة رؤساء الدول ويف هذه املسألة يذهب األستاذ حممد شريف بسيوين يف تعليقه على مسألة 
إنه جيب التفرقة بني نوعني من احلصانات، احلصانة املوضوعية واحلصانة اإلجرائية، : ")848(إىل القول

من نظام روما هو عدم جواز التذرع بالصفة الرمسية لإلعفاء من  27مث يقرر أن مؤدى نص املادة 
كمة الدولية اجلنائية باحلصانة املقررة لرئيس ومن مث فال جيوز الدفع أمام احمل. املسؤولية الدولية اجلنائية

أما احلصانة . الدولة عند ارتكاب إحدى اجلرائم الدولية املنصوص عليها يف النظام األساسي 
اإلجرائية فإا تبقى لصيقة برئيس الدولة طاملا بقي يف منصبه، وال تزول عنه إال بعد أن يرتكه أو وفقا 

  " .دستور أو النظم القانونية الداخلية لرفع هذه احلصانةلإلجراءات املنصوص عليها يف ال

زيادة على ذلك فيما خيص هذه املسألة، فإن نظام روما ال يشري بشكل صريح واضح إىل أن على 
. الدول مطابقة قانوا الداخلي على القانون املنبثق عن نظام روما كما هو احلال يف اتفاقيات أخرى

األربع مثال جندها تشري بشكل واضح إىل وجوب اختاذ الدول  فلو تفحصنا اتفاقيات جنيف 
  .  )849(اإلجراءات التشريعية ملطابقة قانوا الداخلي مع قانون جنيف وقد ذكرنا ذلك آنفا

وما يالحظ أن منطق قانون جنيف خمتلف عن القانون املنبثق عن النظام األساسي للمحكمة 
ري مكمل للقانون الداخلي، وذلك على عكس اتفاقيات اجلنائية الدولية، إذ يفرتض أن هذا األخ
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من اتفاقيات جنيف األربع على التوايل املشار إليها سابقا يف  146، 129، 51، 49:  تنظر يف هذه الصدد املواد ):
  .الفصل األول من الباب الثاين من هذه الدراسة 



جنيف حيث كانت دف حلماية الضحايا أثناء النزاعات املسلحة وتعزيز حقوق اإلنسان مبقتضى 
  .القانون الدويل 

ورغم أن حمرري نظام روما حاولوا معاجلة املعضلة القانونية والتطبيقية املثارة أعاله، وذلك من 
حيث تبني فقراا أن االختصاص الوطين ليس مرتوكا للدولة متارسه كيفما  ،17خالل نص املادة 

شاءت، ووفقا إلجراءات ختتارها بكامل حريتها، فهو ليس حقا بقدر ما هو التزام على عاتق الدولة 
فإذا أخلت به حيق للمحكمة اجلنائية أن حتل حملها للقيام باملهمة اليت أنيطت يف املقام األول بالدولة 

  .حريك الدعوى لقمع اجلرمية الدولية والتصدي لكل إفالت من العقاب لت

وهذا ما جعل بعض الفقهاء يرون أن املفهوم اجلديد لالختصاص الوطين ال يعد خطورة كربى 
وقد ذهب يف هذا االجتاه األستاذ . لصاحل القمع الدويل فحسب، بقدر ما هو تراجع ملبدأ السيادة

أن النظرة القانونية اليت هيمنت على النظام األساسي لروما تعكس إىل  )Bennouna()850(بنونة 
بشكل واضح تراجع هيمنة الدولة وبشكل أدق التصور الكالسيكي للسيادة كأساس للقانون الدويل 

   .  

وعليه نذهب مع الرأي يرى بأن االختصاص الوطين وفقا ملبدأ التكامل يعترب ضمان لسيادة الدول 
لة حملاكمة رعاياها أو األشخاص الذين ارتكبوا جرائم على إقليمها عبارة عن حماولة فمنح األولوية للدو 

للتوفيق بني اختصاص الدولة واختصاص احملكمة، وذلك للحفاظ على الصالحيات السيادية للدول 
  .يف جمال الردع 

قمع وحماربة ومما ال شك فيه أن اتمع الدويل سعى مرارا إىل تكريس عدة آليات قانونية من أجل 
الفضائع اليت ترتكب ضد البشرية أمال يف احلد من وقوعها مستقبال، وتأكيد مبدأ آخر هو عدم 

  .اإلفالت من العقاب مهما كانت صفة املتسبب يف االنتهاكات 

غري أن التاريخ الدويل كان شاهدا على عدد من األحداث البشعة اليت ارتكبت فيها انتهاكات 
ن الدويل اإلنساين مل يتخذ فيها أي إجراء رادع ضد املسؤولني واملتسببني خطرية ألحكام القانو 

الرئيسيني فيما خلفته من جرائم، ومن األمثلة البارزة االنتهاكات اإلسرائيلية املتسلسلة واملستمرة يف 
تبقى على األراضي احملتلة، دون حترك اجلهاز الدويل القضائي املتمثل يف احملكمة اجلنائية الدولية، اليت 
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احملك والتساؤل بني ما إذا كانت جهاز قضائي حيقق الردع الدويل للجرائم اخلطرية أم جهاز سياسي 
  .تغلب عليه األهواء 

دور األنظمة القانونية والقضائية الوطنية في مكافحة االنتهاكات الجسيمة : الفرع الثالث

  للقانون الدولي اإلنساني

دقة عليه بعض االلتزامات اليت عادة ما تفرضها االتفاقيات يفرض نظام روما على الدول املصا
ومن هذه االلتزامات، جعل التشريعات متالئمة مع االلتزامات الدولية . الدولية على الدول املصادقة

وبذلك يتدخل املشرع الوطين كلما كانت احلقوق اليت تكفلها . اليت تنص عليها أحكام االتفاقية
فق وتلك املقررة يف االتفاقيات الدولية، أو باختاذ السلطات املختصة للدولة القوانني الوطنية ال تت

  .اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ نصوص االتفاق الدويل على الصعيد الداخلي

ولعل الشيء اجلديد بالنسبة لنظام روما، هو االلتزام السابق واملتمثل يف االتفاقيات الدولية الشارعة  
 اإلنساين، والذي جيعل من التشريعات الداخلية منسجمة مع هذا النظام كاتفاقيات القانون الدويل

يقع كذلك على الدول غري األطراف نظرا للطابع اخلاص للجرائم من جهة، وضرورة احلد من 
اإلفالت من العقاب، وخاصة يف جمال االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين من طرف 

  .، من جهة أخرى )851(الرؤساء والقادة العسكريني

  :ومن بني الدول اليت تبنت هذه التشريعات واالختصاص القضائي يف هذا اال ما يلي

  موقف القانون والقضاء الفرنسيين :أوال

أخذ املشرع الفرنسي خطوات هامة يف سبيل إقرار املسؤولية الدولية اجلنائية للرؤساء والقادة، وكان 
مع نظام روما، حيث قام بتعديل أول عائق مهم يف سبيل  أخرها موائمة التشريعات الداخلية

  .االعرتاف مبسؤولية الرؤساء والقادة واملتمثل يف احلصانة القضائية 

فقد عدل املشرع الفرنسي أحكام الدستور الفرنسي الذي مينح الرئيس الفرنسي حصانة جزائية 
من الدستور  53/02وجب املادة مطلقة أثناء قيامه بوظائفه، حيث مت وضع حد حلصانة الرئيس مب

 1999جانفي  22الفرنسي املعدل، وذلك على إثر قرار الس الدستوري الفرنسي الصادر بتاريخ 

كما   53/2والذي قضى بضرورة تعديل الدستور إلمكان املصادقة على اتفاق روما، فجاء نص املادة 
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الدولية يف إطار الشروط املدرجة يف  ميكن للجمهورية أن تعرتف بسلطة احملكمة اجلنائية «:)852(يلي
على  09/06/2000وعليه صادقت فرنسا بتاريخ . »1998جوان  18االتفاقيات املوقعة يف 

  .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي املعدل على مبدأ اختصاص احملاكم  689كما نصت املادة 
م اليت تقع خارج فرنسا، واليت تتحدد طبقا لنصوص قانون العقوبات أو أي نص الفرنسية باجلرائ

. تشريعي أخر عندما تقرر اتفاقية دولية إعطاء االختصاص للمحاكم الفرنسية لنظر هذه اجلرائم 

ميكن إجراء احملاكمة أمام : (من نفس القانون على أنه 689وبينت الفقرة األوىل من نص املادة 
وهو ما ...). اجلرائم املبينة حصرا تطبيقا لالتفاقيات الدولية املشار إليها يف املواد التالية الفرنسية عن 

  .يبني التزام املشرع الفرنسي باألخذ مببدأ العاملية يف نطاق املسؤولية الدولية اجلنائية لألفراد 

من  10لفقرة إىل ا 2وقد حدد املشرع الفرنسي تعداد اجلرائم حمل االختصاص يف الفقرات من 
وما يالحظ على هذا التعداد أنه مل يتناول أهم وأخطر . من قانون اإلجراءات اجلزائية 689املادة 

اجلرائم على اإلنسانية، وهي جرمية اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، حيث اكتفى بالتعداد 
من اختصاص قضائه  1949احلصري للجرائم اخلطرية املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف لعام 

ليتوافق التشريع  1990جانفي  02يف  90/01حيث أصدر املشرع الفرنسي القانون رقم . العاملي 
الذي يسمح باالختصاص اجلنائي  )853(الفرنسي مع النظام األساسي للمحكمة الدولية ليوغسالفيا

  .1949اتفاقيات جنيف لعام العاملي للمحاكم الوطنية أو حماكمة مرتكيب اجلرائم اجلسيمة الواردة يف 

وحاول القضاء الفرنسي التصدي لقاعدة احلصانة القضائية اليت يدفع ا عادة الرؤساء والقادة يف 
سبيل إفالم من العقاب والتنصل من مسؤوليام الدولية اجلنائية، ولعل قضية لوكريب وحتطم الطائرة 

)DC10 ( رنسي حنو دعم  املسؤولية الدولية اجلنائية تربز حماولة القضاء الف 1988ديسمرب  21يف
للرؤساء والقادة وعدم االعتداد بصفتهم الرمسية وال باحلصانة املانعة من احملاكمة، رغم أن القضية ال 
تتعلق باالنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين، وكيفت بأعمال إرهابية واليت ال زالت 

من حيث القانون الواجب التطبيق، لكن أمهيتها تكمن يف كوا موضوع جدل من حيث طبيعتها و 
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 : على املوقع االلكرتوين التايل من الدستور الفرنسي واالختصاص القضائي اجلنائي الفرنسي العاملي منشور 53تعديل املادة  ):

www.tegifrance.gouv.fr   
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  . 175، ص  ، املرجع السابق هشام قوامسية ):



بعد " يفالرئيس الراحل معمر القذا"احملاولة الثانية اليت تستهدف خالهلا حماكمة رئيس دولة يف اخلدمة 
  ." Milosevicميلوزوفيتش "قضية الرئيس اليوغساليف 

بباريس ألحد قضاة التحقيق بفتح فكانت البداية بتصريح دائرة االام لدى حمكمة االستئناف 
حتقيق ضد الرئيس اللييب، إال أن النيابة العامة قدمت طعنا يف األمر أمام حمكمة النقض ملخالفة مبدأ 

  . احملاكمة للقانون نظرا لتمتع رئيس الدولة باحلصانة 

قضت الغرفة اجلنائية حملكمة النقض الفرنسية بعدم اختصاصها مبحاكمة  13/05/2001ويف 
وما يستخلص من هذا القرار أنه ال ميكن هليئة . رئيس الدولة الليبية لكونه ارتكب أعماال إرهابية

قضائية داخلية أن تعلن اختصاصها حملاكمة رئيس دولة ما، دون أن يعترب ذلك مساسا بسيادة هذه 
طرف احملكمة  الدولة، ويعد مساسا بالسلم فيما بني الدول، فال ميكن حماكمة الرئيس اللييب إال من

 Jean"وهذا ما عرب عنه الفقيه الفرنسي . الليبية أو حمكمة دولية خاصة أو وفقا لنظام روما األساسي

François Roulot")854 (.  

  لنظام القانوني والقضائي لبلجيكاا :ثانيا

م الدولية،  أقر القانون والقضاء البلجيكيني مبدأ املسؤولية الدولية اجلنائية للرؤساء والقادة عن اجلرائ
فكانت البداية بإصدار املشرع . كما تصدى لفكرة احلصانة القضائية هلاته الفئة من األشخاص 

، والربوتوكولني 1949البلجيكي القانون املتعلق باالنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف األربع لعام 
، ومت 1993جوان  16امللحقني باتفاقيات جنيف األربع، ومت ذلك بتاريخ  1977اإلضافيني لعام 

ليشمل، إىل جانب اجلرائم اخلطرية املتعلقة باالنتهاكات  10/02/1999تعديل هذا القانون بتاريخ 
  .اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين، جرمية اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية 

ويبيح هذا التشريع للمحاكم البلجيكية ممارسة االختصاص العاملي على انتهاكات جنيف 
ومت دجمه بقانون  23/04/2003غري أنه مت تعديل هذا القانون يف . بروتوكوليها اإلضافينيو 

حيث نص مادته السابعة على أن احملاكم البلجيكية خمتصة مبالحقة  2003أوت  05العقوبات يف 
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-  Jean François Roulot "un Etat ne peut en juger un autre sans ne connait la souveraineté et portons 

atteinte a la paix entre Etats. S il ya répression, par respect. Pour la souveraineté de la libye, elle ne 

peut se matérialis que de deux manières, seuls un tribunal libyen (…) ou une cour international (il 

reste a la cree) peuvent ….kadhafi, mais en aucune manière, un Etat ne peut se de clarer comptent en 
droit international pénal et sur tout pas au non d’une compétence universelle ". "la coutume du droit 

international pénal et l’affaire kaghafi" le dulloz 2001, n : 32. P 2633 . 



يها جرمية خيتص بالنظر ف 20وقد نص على . اجلرائم الواردة ذا القانون دون ارتباط مبكان ارتكاا 
متعلقة باجلرائم الدولية، من بينها اجلرائم اليت تدخل يف نطاق دراستنا وهي انتهاكات أحكام القانون 

  . )855(الدويل اإلنساين

إال أن االختصاص العاملي للقضاء البلجيكي أثار موجة من الضغط اخلارجي جعلته يتنازل فيما 
بح يعرتف حبصانة مؤقتة هلؤالء ما دام خيص مسألة احلصانة للرؤساء والقادة العسكريني، حيث أص

  ،)856("يروديا ندومباس"تواجدهم بالسلطة، ولعل أبرز دليل على هذا، قضية وزير خارجية الكونغويل 

من  11/04/2000والذي كان متهم فأصدر القضاء البلجيكي ضده أمر بإلقاء القبض عليه يف 
يجة لالنتهاكات اجلسيمة ألحكام طرف قاضي التحقيق إثر شكوى تقدم ا بعض الضحايا، نت

  .القانون الدويل اإلنساين 

من أجل  17/10/2000يف ) 857(غري أن احلكومة الكونغولية جلأت إىل حمكمة العدل الدولية
إلغاء أمر القبض الصادر ضد وزير اخلارجية، حيث اعترب هذا األمر خرق لقاعدة قانونية دولية تتعلق 

  .ي خرقا ومساسا خطريا مببادئ السيادة واملساواة يف السيادة باحلصانة، واعترب األمر القضائ

وقد دفعت بلجيكا لعدم قبول الطلب املقدم من طرف حكومة الكونغو على أساس أن وزير 
اخلارجية الكونغويل مل يكن يتمتع بأي حصانة أثناء ارتكابه هلذه الوقائع، وأن أمر القبض ضده صدر 

ذلك أن احلصانة ال تنطبق إال على األعمال اليت تتم يف ضد شخص مستهدف بصفته الشخصية، 
إطار الوظائف الرمسية، كما أضافت الدولة البلجيكية أن القواعد احلديثة تنص بصراحة على أن 
الصفة الرمسية للشخص ال تعوق ممارسة االختصاص العاملي على األقل عندما يتعلق األمر جبرائم 

  .احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية 

أقرت حمكمة العدل الدولية بأن أمر القبض الصادر ضد وزير اخلارجية  14/02/2003ويف 
الكونغويل هو خرق اللتزامات بلجيكا يف مواجهة الكونغو، بتجاهلها للحصانة القضائية، كما ألزمت 

. األمر اململكة البلجيكية بإلغاء كل اآلثار القانونية ألمر القبض وإعالم كل السلطات املعنية ذا 

                                                             

)
855

، الة  النزاعات املسلحة غري الدوليةاملسؤولية اجلنائية الفردية على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين يفتوماس كراديتزكي،  ):
  . 52 - 29ص  ، 31/04/1997،  الدولية للصليب األمحر

)
856

  . 191، ص  ، املرجع السابق هشام قوامسية ):

)
857

  . 193، ص  املرجع السابق،  هشام قوامسية ):



كما أن حمكمة العدل الدولية رأت أن التربيرات البلجيكية غري مؤسسة وال أساس هلا يف ممارسة 
الدول، وال يف القرارات الصادرة من اهليئات القضائية العليا الوطنية، وعليه ال ميكن تعليق احلصانة 

  .القضائية لوزير اخلارجية الكونغويل ولو استثناءا 

ل الدولية، وإن مل تناقش مدى قانونية االختصاص العاملي للقضاء الوطين كما أن حمكمة العد
البلجيكي، إال أا أجازت االختصاص اجلنائي، حيث أنه من الناحية القانونية ال ميكن إثارة مسألة 

  . احلصانة دون التسليم باختصاص احملاكم البلجيكية بنظر الدعوى

عن ارتكابه " حسني جري"يس التشادي السابق كما طالب القضاء البلجيكي مبحاكمة الرئ
جرائم ضد اإلنسانية أثناء فرتة حكمه من دولة السنيغال اليت يلجأ إليها بوجوب تسليمه إليها من 
أجل حماكمته، غري أن السنيغال رفضت تسليمه على إثر انعقاد مؤمتر القمة اإلفريقية يف جامايكا سنة 

  .  )858(يغال قرارها بأا ستتوىل حماكمته أمام حماكمها الوطنيةالذي ناقش املسألة وبررت السن 2006

  موقف القانون األلماني :ثالثا

من الدستور االحتادي األملاين على أن القواعد العامة للقانون الدويل هي جزء  25تضمنت املادة 
وجب تطبيق من النظام القانوين الداخلي وهلا األسبقية على القوانني الداخلية، الشيء الذي يست

وكان لقانون العقوبات . االختصاص اجلنائي العاملي يف ضوء ما متليه قواعد القانون الدويل العام
األملاين أثره الكبري يف تأكيد اختصاصه على اجلرائم اليت مت ارتكاا خارج إقليم الدولة األملانية، حيث 

  .  )859(إذا مل يتواجدوا يف أملانيا أعطى الصالحية ملتابعة األشخاص املرتكبني هلذه اجلرائم حىت

وقد أقر صراحة املشرع األملاين مسؤولية الرؤساء والقادة عن اجلرائم الدولية بإصداره لقانون اجلرائم 
، حيث نص على اختصاصه بنظر أخطر اجلرائم 2002جوان  26ضد القانون الدويل بتاريخ 

انيا، وحىت وإن مل تكن هلذه اجلرائم أي صلة املرتكبة ضد القانون الدويل حىت ولو ارتكبت خارج أمل
  .بأملانيا، فإن القضاء األملاين خيتص بنظر مثل هذه اجلرائم وفقا ألحكام القانون العام األملاين 

                                                             

)
858

، الطبعة  واإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية حصانات احلكام وحماكمتهم عن جرائم احلرب والعدوان،  حسني حنفي عمر ):
  . 276 - 375، ص  2006 ، ، القاهرة ، دار النهضة العربية األوىل

)
859

  . 195، ص  ، املرجع السابق هشام قوامسية ):



كما خصص قانون اجلرائم ضد القانون الدويل يف الفصل األول من اجلزء الثاين النطاق املادي 
إىل  6للرؤساء والقادة، حيث حدد اجلرائم الدولية يف املواد من  واملوضوعي للمسؤولية الدولية اجلنائية

 )860(، معطيا تفصيال واضحا لكل جرمية على حدى واألفعال اليت تنطوي عليها وتأخذ مفهومها12

.  

حاالت على  مخسحتديد األفعال اليت تعد جرمية إبادة مجاعية، حيث ذكر  6فتناول يف املادة 
. حاالت 10إىل اجلرائم ضد اإلنسانية إذ حصرها يف  7الل املادة سبيل احلصر، كما تطرق من خ

أما الفصل الثاين من القانون فقد خصصه جلرائم احلرب بأشكاهلا املختلفة، مفصال كل شكل من 
مث تعرض املشرع األملاين يف الفصل الثالث من القانون . 12إىل  8أشكال جرائم احلرب يف املواد من 

انتهاك واجب اإلشراف، إذ أن كل قائد عسكري أو  13األخرى، فجرم يف املادة  إىل ما مساه اجلرائم
من يف حكمه يغفل عن عمد أو يهمل واجب اإلشراف املفروض عليه جتاه تابعيه على حنو سليم 
يؤدي ذلك إىل ارتكاب تابعيه جلرائم وفقا هلذا القانون، أو على وشك ارتكام جلرائم، ومل يقم 

  .ارتكب جرمية انتهاك واجب اإلشراف  مبنعهم يكون قد

من نفس القانون على جترمي كل فعل لشخص مسؤول مل يقم باختاذ  14كما نصت املادة 
  .اإلجراءات الالزمة للتحقيق واملالحقة يف اجلرائم، سواء كان قائد عسكري أو من حكمه من املدنيني

ختصاص القضائي العاملي املطلق يف وعلى ضوء ما تقدم ميكن القول أن املشرع األملاين أعطى اال
املادة األوىل من قانون اجلرائم ضد القانون الدويل من خالل مادته األوىل، ولكنه يف نفس الوقت 
وضع قيودا على هذا االختصاص من طبيعية إجرائية حتد من هذا االختصاص القضائي للمحاكم 

ية أو حمكمة وطنية لدولة تتوافر فيها إحدى األملانية، فكلما كانت إمكانية اإلدعاء أمام حمكمة دول
  .الضوابط النعقاد والية قضائها حملاكمة اجلاين، تراجع اختصاص احملاكم األملانية 

ولعل أبرز مثال يثبت عدم اعتداد القضاء األملاين مببدأ احلصانة، فيما خيص اجلرائم الدولية هي 
كان أحد قادة قوات األمن املتهمني جبرائم قتل الذي  " زكري أملاتون"قضية وزير داخلية أوزبكستان 

واسعة النطاق يف أوزبكستان، حيث قامت جمموعة من الضحايا باغتنام فرصة تواجده يف أملانيا سنة 
من أجل العالج ليتقدموا ضده بشكوى أمام النيابة العامة االحتادية معتمدين يف ذلك على  2005

                                                             

)
860

منشور بالرتمجة  ، 2002جوان  26من قانون اجلرائم ضد القانون الدويل األملاين الصادر بتاريخ  12إىل  06املواد من  ):
  . على موقع وزارة اخلارجية األملانية 



 أن الوزير األوزبكستاين ملا علم بنظر النيابة العامة االحتادية غري. قانون اجلرائم ضد القانون الدويل 
للقضية فر من أملانيا، وهو ما أدى إىل اختاذ املدعي العام األملاين قرارا بعدم مالحقته لعدم تواجده يف 

  .)F )861الفقرة  35أملانيا تطبيقا لنص املادة 

ئية الدولية على االنتهاكات بعض التطبيقات القضائية للمحكمة الجنا: المطلب الثالث

  الجسيمة ألحكام القانون الدولي اإلنساني

أشخاص من  4أمر اعتقال، ومت نقل  13فتحت احملكمة اجلنائية الدولية أربع حتقيقات وأصدرت 
، وهذا ما سنتناوله يف الفروع )862(األشخاص املطلوبني إىل وحدة احلجز التابعة للمحكمة يف الهاي

  :  التالية

  طيةاجمهورية الكونغو الديمقر و أوغندا : األولالفرع 

  :سنتناول من خالل هذا الفرع قضيتا أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية

  أوغندا :أوال

قرر املدعي العام التحقيق يف اجلرائم اليت ارتكبت بشكل رئيسي يف مشال أوغندا خالل صراع قدمي 
 08أصدرت احملكمة مخس مذكرات اعتقال بتاريخ يعود إىل عشرين عاما، وبعد سنة من التحقيق 

جوزيف كوني، فينست أوتي، راسا لوكايا، "للمقاومة وهم " جيش الرب"ضد قادة  2005جوان 

مع العلم أن أوغندا وقعت على النظام األساسي للمحكمة  "أوكوت أوديامبو، دومينيك أونجوين
يث مت توجيه االام لقادة ، ح14/06/2002وصادقت عليه بتاريخ  17/03/1999بتاريخ 

جيش الرب للمقاومة الذي كان حيارب اجليش األوغندي يف مشال البلد، وقد تويف أحد القادة الذين 
  . )863()راسكا لوكايا(صدر أمر بالقبض يف حقهم 

إن الظهور العلين يف بداية التحقيق للمدعي العام ولرئيس أوغندا واسرتاتيجية برنامج عمل احلد 
يت اعتمدها يف البدء املدعي العام، اليت متثلت يف احلد من العلم ومن توعية األهايل، كانت األدىن ال

                                                             

)
861

، املنشور F/135، املادة E/135املادة الثالثة من التعديل الذي أدخل على قانون اإلجراءات اجلنائية األملاين يف املادة  ):
  .، على موقع وزارة اخلارجية األملانية، نسخة مرتمجة 1319 - 1074، ص  ريدة الرمسية للقانون االحتادي األوليف اجل

)
862

  .  258، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):

)
863

  . 112، ص  2010،  ، بريوت ، دار الراشدية ، الطبعة األوىل ، احملكمة اجلنائية الدولية نوارقاسم األ ):



مصدرا لكثري من االامات بالتحيز وافتقاد احليادية فيما يتعلق بعدم إدراك موضع احملكمة اجلنائية 
ة اجلنائية الدولية يف الدولية ومذكرة االعتقال اليت أصدرا ، األمر الذي أضر، ولفرتة طويلة، باحملكم

  . ملف أوغندا 

غري أن مذكرات االعتقال كانت من العوامل احلامسة يف طريق املفاوضات اليت سعت إىل اخلروج 
عاما، وقد أسهمت يف أن يوقع جيش الرب للمقاومة اتفاقية وقف  20من صراع استغرق أكثر من 

وإذا كانت أوامر االعتقال مل تنفذ إىل . راعإطالق النار، ويتفاوض مع احلكومة األوغندية إلاء الص
يومنا هذا، ومل يوقع الطرفان على أي اتفاقية سلم ائي، يظل أن مثة مناقشات مكثفة حول عملية 

وال شك أن كثافة اجلرائم واالنتهاكات اجلسيمة ألحكام . ) 864(السلم والعدالة قد دارت يف أوغندا
اليت ) ج(ملادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة ويف الفقرة القانون الدويل اإلنساين الواردة يف ا

تدخل يف نطاق النزاعات املسلحة غري الدولية، وكذا املادة الثالثة املشرتكة التفاقيات جنيف األربع 
، قد خفت مبوجب حتريك التحقيق اجلنائي للمحكمة، وزيادة على ذلك يوجد مشروع 1949لعام 

ائي األوغندي بإنشاء شعبة خاصة داخل احملكمة العليا ميكنها مالحقة على مستوى القضاء اجلن
  .اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية

وإذا كانت الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان ترى أنه ينبغي تفضيل حتقيق العدالة على الصعيد 
واالستقاللية والنزاهة مع توفري ما يلزم من  القومي، إال أا حترص على التأكيد من تلبية الضمانات

  .املوارد البشرية واملادية 

  

  

  )865(طيةاجمهورية الكونغو الديمقر  :ثانيا

بدأ املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية أول حتقيق له يف اجلرائم اخلطرية اليت ارتكبت يف 
إيتوري يف املنطقة (يت وقعت يف مقاطعة مجهورية الكونغو الدميقراطية، بالرتكيز أوال على اجلرائم ال

                                                             

)
864

  . 113، ص  نفس املرجع ):

)
865

  . 260، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):



وبتدخل من  1999، حيث اندلعت احلرب األهلية بني امليليشيات واجليش الكونغويل عام )الشرقية
  .دول اجلوار 

وأسفرت التحقيقات اليت جرت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عن اعتقال ثالثة قادة من 
احتاد الوطنيني الكونغوليني وهو معتقل يف مركز اعتقال رئيس  توماس لوبانجا ديبلو: ميليشيات هم 

قائد قوات املقاومة  جيرمان كاناجا، 2006مارس  17احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي منذ 
ماتيو نجود ، 2007أكتوبر  18الوطنية يف إيتوري وهو معتقل يف مركز احملكمة اجلنائية الدولية منذ 

بنفس  2007فرباير  7ة القوميني واالندماجيني وهو معتقل منذ القائد السابق جلبهجولو شوي 
النائب السابق للقائد العام للقوات الوطنية لتحرير  بوسكو نتاجنداوصدر أمر باعتقال . املركز 

  .    )866(الكونغو ومل يتم اعتقاله إىل حد اآلن

قام ا مكتب املدعي  وكان تسلسل هذه احمللقات القضائية وفقا للنهج املتابع للتحقيقات اليت
العام، مصدرا لسوء الفهم، ال سيما من جانب السكان الذين كانوا يعتربون مكتب املدعي العام 
متحيزا، ألنه يطبق سياسة التحقيقات وامللحقات القضائية اليت تقتصر على عينة من الوقائع اليت من 

من الضحايا، وهذا ما أدى بالفدرالية شأا أن متثل أخطر اجلرائم باإلضافة إىل األمناط الرئيسية 
الدولية حلقوق اإلنسان أن تعلق على املنهجية املتابعة يف التحقيقات بأا تؤدي إىل مفاهيم مغلوطة 
فالرتكيز على الوقائع فقط، أو على مرتكيب جرائم حمددين، قد يوحي بأن غريها من اجلرائم اخلطرية 

أو يف مناطق أخرى، ال تعكس عمليا واقع جممل أخطر  املرتكبة من أطراف أخرى يف نفس النزاع
  .   )867(اجلرائم اليت ارتكبت داخل إطار الصراع الكونغويل

وهكذا فإن مصداقية احملكمة موضع تساؤل بسبب التهم احملدودة املوجهة ضد توماس لوباجنا، 
اد الوطنيني وقد مت توقيف ممارسات احت. وهي فقط م جتنيد وتشغيل واستخدام أطفال كجنود

الكونغوليني على نطاق واسع، ووجهت هلم م ارتكاب عدة جرائم أخرى مثل القتل وعمليات 
  .التعذيب واجلرائم اجلنسية، لذا فالتهم املوجهة هلم ال متثل حالة اجلرمية 
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ّ  يسرى العليمي سليمان ):   . 97، ص  2009،  ، دمشق ، مطبعة الداودي ، دون طبعة ، القضاء اجلنائي الدويل
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  . 101، ص  ، املرجع السابق يسرى العليمي سليمان ):



وعلى النقيض، تتسم التهم املوجهة ضد جريمان كاتانغا و ماتيو جنود جولو بالعمومية، لكن احلالة 
 قرية بوجوروالواقع أن هذه القضية تتعلق جوم واحد ضد .  )868(يضا كانت موضعا لالنتقاداتأ

، لكن يبدو أن ميليشيات كاتانغا ارتكبت هجمات أخرى، على النحو الذي أقره 2004يف فرباير 
اليت  املدعي العام نفسه، وعليه هناك خماوف من أن تصبح التفرقة يف املعاملة إزاء اجلرائم املختلفة

  .يف هذه النزاعات مصدرا لتوترات جديدة  كب ضد الطوائف اإلثنية املتعارضةترت

إضافة إىل ما سبق، فإن قضية لوباجنا هي أول حماكمة جتريها احملكمة اجلنائية الدولية، وكان مقررا 
، لكن كان البد من وقف هذا اإلجراء نظرا لعدم مساح منظمة 2007جوان  23البدء فيها يف 

مم املتحدة بأن تكثف للدفاع عن الوثائق اليت كانت قد أرسلتها إىل مكتب املدعي العام، مث مت األ
  . 2009جانفي  26التغلب على هذه العقبات، وأخريا افتتحت احملاكمة يف 

واخلالصة اليت ميكن التوصل إليها يف إطار هذه التحقيقات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية يف 
ة الكونغو الدميقراطية، أن الصعاب املرتبطة باملنهج املتسلسل وبالكشف عن وثائق مت قضية مجهوري

احلصول عليها من مصادر مؤسساتية مثل األمم املتحدة، واحلدود اليت تفرضها على نشرها بني 
األطراف املختلفة تؤدي إىل التشكيك يف جممل هذه التحقيقات وقدرات مكتب املدعي العام على 

  .  التحقيق 

  قضية دارفور: الفرع الثاني

من قلب نظام احلكم يف السودان واالستيالء  1989جوان  30متكن اجلنرال عمر البشري بتاريخ 
على السلطة، ومنذ ذلك الوقت وهو يف صراع مع بعض اجلماعات العرقية الرافضة له من قبائل 

مي الشعور باالضطهاد والظلم لدى هذه ومع تنا. الزغاوة والفزر واملساليت املتواجدة يف إقليم دارفور
القبائل، والذي مت تغذيته من طرف بعض الدول األجنبية، بدأ الصراع حيتدم بني نظام احلكم وتلك 
القبائل، الشيء الذي أصبح يشكل ديدا مباشرا لسلطة البشري يف السودان، وهو ما دفعه إىل 

الصراع إىل نزاع مسلح بني القوات احلكومية االستعانة مبيليشيا اجلنجويد، وعلى إثر ذلك حتول 
وحركة العدل واملساواة ) S.A(وميليشيات اجلنجويد من جهة، والقبائل ممثلة يف جيش حترير السودان 
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  . 262، ص  ، املرجع السابق رفوشحممد إبراهيم حسن ح ):



)G E M ( من جهة أخرى، حيث أسفر ذلك النزاع عن ارتكاب جرائم بشعة يف حق اآلالف من
  .   ) 869(املدنيني يف إقليم دارفور

األوضاع يف املنطقة قام جملس األمن بتكليف األمني العام لألمم املتحدة مبوجب  وعلى إثر تردي
بتشكيل جلنة دولية لتقصي احلقائق يف دارفور، وقد  2004سبتمرب  18بتاريخ  1564القرار رقم 

  .) 870(حدد القرار مهلة ثالثة أشهر كحد أقصى إلاء اللجنة عملها وتقدمي تقريرها

أنطونيو كاسيوس، حتت رئاسة القاضي اإليطايل  2004أكتوبر  18بتاريخ بدأت اللجنة أعماهلا 

وقد خلص تقرير اللجنة إىل التأكيد على أن القوات احلكومية السودانية وميليشيات اجلنجويد 
اخلاضعة لسيطرا قامت يف كثري من احلاالت مبهامجة املدنيني يف دارفور وتدمري القرى وحرقها، ومت 

اسع يف إقليم دارفور، وأن احلكومة السودانية ال ميكن نفي تورطها يف هذه األعمال ذلك على نطاق و 
وحىت لو فرضنا عدم اشرتاكها مع ميليشيات اجلنجويد يف هذه األعمال، فإن موقفها السليب وتواجد 

  . )871(قواا يف مكان التدمري يكيفان جلعلها شريكة يف املسؤولية

ية ضرورة عسكرية، فاألهداف خالل هذه اهلجمات كانت كلها كما أنه مل يكن هلذا التدمري أ
مدنية، ومن الواضح أن تدمري القرى وقتل املدنيني هو انتهاك للقانون الدويل اإلنساين، ويعترب جرمية 

  .خطرية من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

ة وجود عمليات قتل مجاعي مت ارتكاا من القوات احلكومية وميليشيا اجلنجويد كما بينت اللجن
مليون شخص  1.8وقدرت اللجنة يف تقريرها أن أكثر من . يف مناخ ساده اإلفالت التام من العقاب

أخرجوا عنوة من ديارهم، وهم حمتشدين يف مواقع املتمردين داخليا املوجودة جبميع أحناء دارفور 
 .     )872(الالجئني املوجودة يف تشاد وخميمات

شخصا من احملتمل ارتكام هلذه اجلرائم، منهم  51وانتهى تقرير جلنة كاسيوس إىل حتديد هوية 
مسؤول على  17مسؤولني كبار يف الدولة، ومن بينهم أمحد هارون وزير الداخلية السابق و  10
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 ، ، جامعة القاهرة ، كلية احلقوق ، مذكرة ماجستري اد القانونية ألزمة إقليم دارفوراألبع،  )أركو(محاد وادي سند الكرشي  ):
  . 324، ص  2009

)
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  . 263، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):
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  . 219ص ،  ، املرجع السابق هشام قوامسية ):
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  :من موقع مركز مراقبة حقوق اإلنسان على املوقع التايل ):
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ضباط من دول أجنبية  3متمردين و  7ويد و فرد من ميليشيا اجلنج 14الصعيد احمللي يف دارفور، و
وأوصت اللجنة بإحالة امللف إىل احملكمة اجلنائية الدولية . شاركوا يف الصراع الدائر بصفتهم الشخصية

من نظام روما األساسي، واستندت اللجنة إىل ثالث مربرات ) ب(فقرة  13استنادا إىل املادة 
  .) 873(:هيأساسية إلحالة ملف دارفور إىل احملكمة و 

قصور نظام العدالة السوداين، حيث أشار التقرير إىل وجود تقصري واضح يف مالحقة وحماكمة  - 1
كما أكد التقرير على وجود تعارض واضح . املسؤولني املتهمني بارتكاب اجلرائم اخلطرية يف دارفور

وخلص التقرير إىل أن النظام بني النظام القانوين السوداين ومبادئ ومعايري العدالة املعرتف ا دوليا، 
  .القضائي السوداين ال يقدر وال يرغب يف مالحقة وحماكمة ارمني 

أن اجلرائم املرتكبة يف دارفور تتوافر على شروط اجلرمية الدولية املنصوص عليها يف النظام  - 2
رفور تشكل ، ألن حالة دا 2، 8/1و  7/1األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية مبوجب نص املادتني 

ديدا  2004لسنة  1564و  1556حسب القرارين الصادرين عن جملس األمن الدويل رقم 
  . )874(للسلم واألمن الدوليني، وأن حماكمتهم تساهم يف إعادة السلم إىل املنطقة

ولكنها مل  2000سبتمرب  8أن دولة السودان وقعت على نظام روما األساسي بتاريخ  - 3
فإن إحالة هذه اجلرائم إىل احملكمة اجلنائية الدولية بواسطة جملس األمن استنادا تصادق عليه، ومن مث 

إىل أحكام الفصل السابع من امليثاق، من شأنه أن جيعل احلكومة السودانية غري قادرة على إنكار 
  .اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بنظر هذه اجلرائم 

بإحالة الوضع يف دارفور من  1593قرار رقم أصدر جملس األمن ال 2005مارس  31وبتاريخ 
إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، ويشكل هذا القرار السابقة  2002جويلية  1تاريخ 

األوىل من نوعها من دخول نظام روما األساسي حيز النفاذ، حيث جلأ فيها جملس األمن إىل 
حيث ألزم القرار . اسي للمحكمة اجلنائية ب من النظام األس/13استخدام سلطاته وفقا للمادة 

مجيع أطراف النزاع األخرى يف دارفور، مبا فيها احلكومة السودانية، بالتعاون الكامل مع احملكمة 
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  . 264، ص  ، املرجع السابق حممد إبراهيم حسن حرفوش ):
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  .220، ص  ، املرجع السابق هشام قوامسية ):



واملدعي العام، وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من املساعدة ملكافحة اإلفالت من العقاب عن اجلرائم 
  . )875(انون ومحاية حقوق اإلنساناملرتكبة يف دارفور وتعزيز سيادة الق

لويس مورنو ومبجرد إحالة امللف إىل املدعي العام مبوجب القرار السالف الذكر، أعلن السيد 

جوان  06بصفته مدعي عام احملكمة اجلنائية يف بيانه األول أمام جملس األمن بتاريخ أوكامبو 
ح حتقيق يف اجلرائم احملالة إليه، وطالب بأن املتطلبات القانونية األولية قد استوفت، وقرر فت 2005

  .السودان وكل األطراف املعنية بالتعاون الكامل مع احملكمة 

دولة  12الذي صوتت معه  1672أصدر جملس األمن القرار رقم  2006أفريل  26وبتاريخ 
من أعضاء جملس األمن، فيما امتنعت قطر وروسيا والصني عن التصويت بالقبض على أربعة 

يني وهم اللواء غفار حممد احلسن، والشيخ موسى هالل، وآدم يعقوب شنط، وجربيل عبد سودان
أن صدور هذا القرار ما هو إال " آدم إيريلي"وقد أعلن الناطق باسم اخلارجية األمريكية . الكرمي بدري

  .  ) 876(دفعة أوىل حنو العدالة واحملاسبة يف السودان

ئية الدولية أممري قبض ضد كل من وزير الدولة للشؤون أصدرت احملكمة اجلنا 2007ويف أبريل 
إال أن " . علي كوشيب"والقائد األسبق مليليشيا اجلنجويد " أمحد هارون"اخلارجية حلكومة السودان 

احلكومة السودانية رفضت مرارا التعاون مع احملكمة وتوقيف أيا من املطلوبني، واعتربت اختصاص 
حاكمة رعاياها على جرائم ارتكبت يف اإلقليم السوداين مبثابة تدخل غري احملكمة اجلنائية الدولية مب

مشروع يف صميم سلطة الدولة الداخلية، ومساس بسيادة الدولة واستقالهلا السياسي، خاصة وأن 
السودان مل تصادق أصال على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وبالتايل هي دولة غري 

م، وال ميكن إلزامها وفقا للقانون الدويل الذي حيكم االتفاقيات واملعاهدات طرف يف هذا النظا
  .الدولية 

وعليه فقد قررت السودان عدم التعاون مع احملكمة، سواء يف مرحلة التحقيقات أو مرحلة احملاكمة  
ية كما قررت تشكيل جلنة وطنية لتقصي احلقائق يف دارفور، أعقبها صدور قرار بتأسيس حمكمة جنائ

، مث تلى "حممود سعد أبكم"برئاسة قاضي احملكمة العليا السيد  2005جوان  11خاصة بتاريخ 
بتأسيس حمكمتني خاصتني حملاكمة اجلرائم املرتكبة  2005نوفمرب  17ذلك صدور قرار ثاين بتاريخ 
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بات قيام يف إقليم دارفور، وكان من ضمن األهداف الرئيسية من وراء هذه اإلجراءات القضائية هو إث
القضاء السوداين باختصاصه األصيل، الشيء الذي جيعل احملكمة اجلنائية الدولية غري خمتصة وفقا 

  .  )877(لالختصاص التكميلي

ورغم ما اختذته السودان من إجراءات فعلية يف حماكمة جمرمي دارفور، إال أن ذلك مل يقنع جملس 
قانوين، وعليه قام املدعي العام للمحكمة  األمن لعدة أسباب، منها ما هو سياسي ومنها ما هو

، الشيء 2009مارس  4اجلنائية الدولية باام الرئيس السوداين وإصدار أمر القبض ضده بتاريخ 
الذي يعد سابقة دولية خطرية، إذ ألول مرة حياول جهاز قضائي دويل حماكمة رئيس دولة يف منصبه 

غل منصبه، وهو مبثابة عدوان على سيادة الدول ألن دون االعتداد حبصانة الرئيس الذي ال زال يش
  .)878(الرئيس هو رمز من رموز الدولة 

وما ميكن قوله أن التعامل مع احلصانة كان انتقائيا يف كثري من احلاالت، نتيجة التعارض بني 
 أخرى السياسة الواقعية املبنية على املصاحل من جهة، ومقتضيات العدالة املبنية على القانون من جهة

  .، مما يؤدي إىل االنتقاص بشكل كبري من فاعلية هذا اجلهاز القضائي الدويل 
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  :، من املوقع االلكرتوين التايل"حتريك الدعوى اجلنائية ضد الرئيس عمر حسن البشري، سؤال وجواب"منظمة هيومن رايتش،  -
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  خامتة
اتضح لنا جبالء من خالل الدراسة اليت حاولنا فيها معاجلة اإلشكالية اليت تقدم ذكرها ، واليت 

تكريس محاية ين، و تتمحور حول املسؤولية الدولية  للدول على انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنسا
حقوق اإلنسان  خالل النزاعات املسلحة سامهت بشكل الفت يف بلورة وتغيري العديد من املبادئ 

فمسؤولية الدول واألفراد  أصبحت من القواعد الدولية  ، ومرد ذلك إىل .  اليت يقوم القانون الدويل
ع الدول سواء وافقت عليها أم مل توافق وال الطبيعة اآلمرة لقواعد القانون الدويل اإلنساين اليت تلزم مجي

ميكن ألية دولة أن تعرتض على هذا املبدأ ومتتنع عن تطبيقه بإرادا املنفردة ذلك أن هاته القواعد 
تشكل جانبا مهما من األسس اليت يقوم عليها النظام القانوين الدويل ،الستهدافها  محاية اتمع 

ه أيضا من خالل التطور اإلجيايب الذي شهده القانون الدويل اإلنساين بأسره، وهذا ما الحظنا
اإلنساين خاصة حينما جنح اتمع الدويل يف إجياد آلية قضائية دائمة  هلذا القانون بغية محل الدول 
واألفراد على احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين دون االعتداد باحلواجز اليت قد تتذرع ا الدول أو 

د لإلفالت من العقاب، على خالف ما كان عليه الوضع يف السابق فمجرمو احلرب كانوا األفرا
يتمتعون حبماية دوهلم اليت كانت تتدخل للحيلولة دون حماكمتهم على الصعيد الدويل، فالدول 

  .أضحى ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها أدوات يف خدمة شعوا وليس العكس 

مسؤولية الدولة على انتهاك أحكام القانون الدويل املختلفة ملوضوع  ومن خالل حبث اجلوانب
اإلنساين،حاولنا قدر اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية املشار إليها سابقا،آملني أننا قد وفقنا يف ذلك، 
ومل يتبق لنا أخريا إال أن نشري إىل أهم االستنتاجات اليت توصلنا إليها، كما البد من إبداء بعض 

  :قرتحات، اليت عسى أن تكون ذات نفع يف جمال االختصاص، وذلك على النحو اآليتامل

  النتائج: أوال

خنلص  إىل القول أن القانون الدويل اإلنساين يستمد أحكامه من جمموعة كبرية ومتنوعة من 
من القرن االتفاقيات الدولية متعددة األطراف، وقد بدأ اللجوء إىل هذه االتفاقيات يف النصف الثاين 

التاسع عشر،وتدور أحكام هذه االتفاقات بصفة عامة حول موضوعني رئيسيني،مها تنظيم أدوات 
  .وأساليب القتال، ومحاية ضحايا النزاعات املسلحة



تتسم هذه األحكام بطابع خاص مييزها عن غريها من االتفاقيات الدولية األخرى، فهي تشتمل 
ويل، وال ختضع ملبدأ املعاملة باملثل، كما أا ملزمة للكافة ألا على قواعد آمرة من النظام العام الد

  .تستهدف محاية اتمع اإلنساين بأسره

إن املسؤولية الدولية للدول تشكل نظاما قانونيا، تتحمل الدول مبقتضاه التبعية القانونية اليت ترتبها 
الدول، إال أن آليات التنفيذ فهي أحكام القانون الدويل اإلنساين، عند ثبوت االنتهاكات يف حق 

  .متأصلة ومرتبطة بقواعد القانون الدويل العام

تعد املسؤولية املدنية هي أحد اآلثار املرتتبة على الدول، يف حالة انتهاكها ألحكام القانون الدويل 
ا أقرته اإلنساين، ويتجسد يف جرب الضرر باعتباره مبدأ معرتف به يف قواعد القانون الدويل العام،كم

ونصت عليه أحكام القانون الدويل اإلنساين، وبإمكان الدول اليت تضررت نتيجة النزاعات املسلحة 
،كالقضاء الدويل،أو اآلليات الدولية املتعارف عليها الدولية وغري الدولية، طلب جرب الضرر بواسطة

  .اللجان املشرتكة اليت تنشأ هلذا لغرض

لية اجلنائية الدولية للفرد ، اليت ترتتب يف جمال اجلرائم ضد ثبت من خالل هذه الدراسة املسؤو 
يقر  الفقه الدويل وممارسات الدول، يؤيدان تطبيق . اإلنسانية، وجرائم اإلبادة، وجرائم احلرب

  .املسؤولية اجلنائية الفردية عن االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين 

اليت تعد خرقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين كجرائم احلرب  أن حاالت االنتهاكات اجلسيمة
وجرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية  قد تقتضي تكاثف جهود اتمع الدويل باختاذ إجراءات 
مجاعية عاجلة حلماية الضحايا مما يستوجب تدخال عاجال من اتمع الدويل بدوافع إنسانية وذلك  

لس األمن مبوجب الصالحيات املمنوحة له غري أنه ينبغي إبعاد األعمال عرب تدابري يتخذها جم
اإلنسانية عن التسييس واملساومات بني الدول مع إقرار مبدأ التدخل اإلنساين حلماية حقوق اإلنسان 

  .يف فرتة النزاعات املسلحة باستخدام قوات حفظ السالم الدولية

ت املسلحة من شأنه التخفيف من حدة معاناة اإلنسان توفري املساعدة اإلنسانية لضحايا النزاعا
فتسمح بذلك بتفادي تدهور األوضاع بصورة متزايدة ويصدق على ذلك ضرورة مراعاة قواعد القانون 

  .الدويل اإلنساين



تُعد حمكمة نورمبورغ احلجر األساس لكل احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة مبحاكمة مرتكيب جرائم 
ضد اإلنسانية ، وقد جاءت مببادئ قانونية وقضائية نُفذت يف احملاكم اخلاصة اليت  احلرب واجلرائم

أنشأت فيما بعد ، كما أسست مبدأ املسؤولية اجلنائية الشخصية من خالل إصدارها األحكام وتنفيذ 
  . العقوبات على كل من ارتكب جرمية دولية 

ة رواندا يشكل سابقة هامة مبالحقة وميكن القول إن إنشاء حمكمة يوغسالفيا السابقة وحمكم
ًا كان مرتكبو هذه االنتهاكات واجلرائم  ،  ّ مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين أي
ومهدتا الطريق أمام إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية بعد جهود مضنية من األحباث والدراسات مما حتقق 

، واليت 1998جويلية  17أنشأت  ن اجلنائي الدويل واليت معه خطوة عظيمة يف جمال تطور القانو 
،غري أن منشئي هذه احملكمة مل ميهلوا  دور 2002جويلية 01دخل نظامها األساسي حيز النفاد يف 

القضاء الوطين يف معاقبة منتهكي أحكام القانون الدويل اإلنساين، حيث أن نظام عمل احملكمة يقوم 
  .على مبدأ االختصاص التكميلي

على الرغم من املآخذ اليت ميكن توجيهها لنظام احملكمة اجلنائية الدولية، ورغم تقاعس الدول جبعل 
تشريعاا موائمة ملبدأ وأحكام القانون الدويل اإلنساين، من حيث جترمي االنتهاكات اجلسيمة لقواعده 

بتحقيق العدالة اجلنائية،  يف قوانني عقوباا الداخلية، إال أننا نالحظ تشكل رأي عام دويل يطالب
من خالل تقدمي مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين، وعدم تركهم دون 

  .عقاب رادع

  االقتراحات: ثانيا

ضرورة العمل على توقيع معاهدة دولية تتضمن توقيع الدول على مشروع مسؤولية الدول عن  -
  .األعمال غري املشروعة دوليا 

إعادة التأكيد  على تعزيز مسؤولية الدول فيما يتعلق باستخدام القوة والتعبري جمددا  ضرورة -
عن أمهية احتكارها لالستخدام املشروع للقوة يف اإلطار الشامل اللتزاماا الدولية وخاصة يف 

  .جمال تنفيد أحكام القانون الدويل اإلنساين

دة املتمثلة يف احتكار القوة العسكرية لصاحل ويأيت هذا االقرتاح مع ظهور تنازل عن مسة السيا
الشركات الدولية اخلاصة العسكرية واألمنية واألخذ بعني االعتبار عند حتديد مسؤولية الدول كل ما 



جاءت به وثيقة مونرتو اإلرشادية واملتمثل  يف التطبيق املادي لاللتزامات األساسية اليت مل تبني أحكام 
  .طريقة وكيفية تنفيذها القانون الدويل اإلنساين

ضرورة وضع اتفاقية دولية حترم على األقل مشاركة الشركات الدولية اخلاصة العسكرية واألمنية  -
يف النزاعات املسلحة الداخلية لكي ال تكون وسيلة لتقويض السالمة اإلقليمية للدول أو 

القانونية الشرعية  إعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها أو طريقة لإلطاحة باحلكومات
وهذا يف ظل االنتشار الواسع للنزاعات املسلحة الداخلية وخاصة يف العامل اإلسالمي وما 

  .جيهز هلذه املنطقة يف إطار النظام الدويل اجلديد 

ضرورة تعديل التشريعات الوطنية مبا يتالءم وقواعد القانون الدويل اإلنساين وكذا حث الدول  -
اسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وبذلك يتالشى ختوف بعض الدول من على تبين النظام األس

 .القضاء اجلنائي الدويل وإعمال القضاء الوطين الختصاصه جتسيدا ملبدأ التكامل

ضرورة تعديل التشريعات العقابية الوطنية وجعلها تتالءم بصورة أكثر مع أحكام القانون  -
ى  تلك االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين خاصة فيما يتعلق بالنص عل

الدويل اإلنساين وفقا ملبدأ الشرعية كما تقوم بتقرير عقوبات جزائية تطبق على مقرتيف هذه 
االنتهاكات بعد مثوهلم أمام القضاء اجلنائي الداخلي املختص والذي جيب أن تتوافر فيه مجيع 

الضمانات املتاحة للمتهم من أجل الدفاع عن الشروط من احلياد واالستقاللية والنزاهة وكذا 
نفسه وحىت تصان سيادات الدول أمام هذه التداخالت األجنبية حتت غطاء محاية حقوق 

  . اإلنسان

العمل على النشر يف األوساط املعنية بأحكام القانون الدويل اإلنساين سواء متثلوا يف أفراد  -
تم ذلك وقت السلم وميكن أن تستعني الدول القوات املسلحة أو املدنيني ومن األفضل أن ي

يف هذا العمل البعثات اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األمحر باعتبارها الراعي األول هلذا 
  القانون

ويف األخري دعوة الدول العربية جمتمعة إىل املصادقة على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  -
 قة ال تنتقص من سيادة الدول بل أن االنضمام يفالدولية مع التأكيد على أن هده املصاد

يتم بإرادة الدول وخاصة عندما نطلع على تقرير نشرته  حد ذاته يشكل عمال سياديا ألنه
يف شهر أوت بان الواليات  2002الكونفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان والصادر عام 



ت اخلمس سعيا إىل توقيع على املتحدة األمريكية اتصلت تقريبا بكل دول العامل يف القارا
اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول لضمان عدم إحالة املواطنني األمريكيني إىل احملاكمة اجلنائية 
الدولية وقد هددت الواليات املتحدة األمريكية الدول اليت ترفض توقيع مثل هده االتفاقيات 

لتهديد يف محل  العشرات من بقطع املساعدات االقتصادية و العسكرية عنها وقد أفلح هذا ا
الدول إىل التوقيع على مثل هده االتفاقيات من بينها عدة دول عربية بعضها مل ينضم إىل 
احملكمة أصال علما بان هده االتفاقيات الثنائية ختالف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

  .الدولية

ع انتهاكات حقوق اإلنسان ضرورة تفعيل دور قوات حفظ السالم، واالستعانة ا بغية من -
 ،اد ظروف لتحقيق السالم املستدامومساعدة البلدان اليت متزقها النزاعات املسلحة على إجي

 .ذلك أن االستعانة  ذه القوات حيول دون تدخل الدول الكربى لتحقيق أطماعها

حقة تبين مبدأ االختصاص العاملي على صعيد األنظمة اجلنائية للدول كوسيلة هامة ملال -
 .منتهكي قواعد القانون الدويل اإلنساين 

العمل على ترقية املبادئ اإلنسانية من خالل النشر والدراسة لذلك نوصي بإدخال تدريس  -
ماديت القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل اجلنائي ضمن مناهج املعاهد والكليات 

  .العسكرية وبرامج التدريب العسكري

س األمن يف عالقته باحملكمة اجلنائية الدولية حىت ال تطغى االعتبارات ضرورة حتجيم دور جمل -
السياسية على عمل احملكمة، خاصة يف ظل سيطرة الدول اليت تتمتع حبق النقض، فالبد 

  .للمحكمة أن تعمل باستقاللية وحياد من أجل حتقيق العدالة اجلنائية الدولية

ي وفقين المتام هذه الرسالة بالرغم مما واجهت فيها من وختاما أشكر اهللا العلي القدير العليم الذ
وأرجع بذلك الفضل هللا ، فإن أصبت فيها فمن اهللا . صعوبات ، كوا بداية مرحلة قادمة بإذن اهللا

. ومن اهللا وحده، وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي ، وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء

يبنا وقرة أعيننا حممد الصادق الوعد األمني وعلى آله ومن وااله إىل وصلى اهللا وسلم على سيدنا وحب
  . يوم الدين 

 آمني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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، جملة  ، القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات املسلحة بني النظرية والواقع أمل يازجي -  11
  . 2004،  العدد األول 20، الد  جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية



توسيع نطاق (كمة اجلنائية الدولية والنزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية احمل،  أمل يازجي - 12
  . 2004ليب األمحر ، جامعة دمشق ، منشورات اللجنة الدولية للص، ) القانون الدويل االنساين

، القانون الدويل اإلنساين تطوره ومبادئه يف دراسات القانون الدويل اإلنساين،  هن بكتيو ج -  13
  .2000،  ، القاهرة ، دار املستقبل العريب ، الطبعة األوىل بة من للمتخصصني واخلرباءإعداد خن

، القانون الدويل اإلنساين العريف ، الد األول  لويز دوزو الدبك، و  جون ماري هنكرتس - 14
  .2007، القواعد منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر ، القاهرة ، 

دراسات يف القانون الدويل مقال ضمن كتاب القانون الدويل اإلنساين ، ،  ديفيد ديالبرا - 15
 دار املستقبل العريب ، بالقاهرة ،الطبعة األوىل ، اإلنساين ، إعداد خنبة من املتخصصني و اخلرباء ، 

2000 .  

الة الدولية  ، ، اللجنة الدولية للصليب األمحر وحقوق اإلنسان ديترش يتش شندلر - 16
  . 1979ب األمحر ، ديسمرب للصلي

 ، تزايد التشوهات والسرطان بني األطفال ، مخس سنوات من العنف يف العراق هادي حسن - 17

  . 2008ربيع  (ICRC)، اللجنة الدولية للصليب األمحر  42، العدد  ، جملة اإلنساين

مقال ضمن كتاب ،  ة، محاية املمتلكات الثقافية وفقا لقانون املعاهدات الدولي هايك سبيكر - 18
دار  ،، الطبعة األوىل ، إعداد خنبة من املتخصصني واخلرباء دراسات يف القانون الدويل اإلنساين

  .2000 القاهرة ، ، املستقبل العريب

، مقتطفات من الة الدولية  ، محاية الصحفيني املكلفني مبهام مهنية هانز بيتر جاسر - 19
  . 1983جانفي ،  للصليب األمحر

مقال منشور يف كتاب ،  تعريف جرائم احلرب يف نظام روما األساسي ، هرمان فون هيبل - 20
،  ، منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر وجامعة دمشق )حتدي احلصانة احملكمة اجلنائية الدولية(

2002 .  

 ، ية للقانون الدويلالة املصر  ، تطبيق القانون الدويل اإلنساين يف العراق ، زهير الحسني - 21
  .2008 القاهرة ، تصدرها اجلمعية املصرية للقانون الدويل ، ، الد الرابع والستون



، االضطرابات ، التوترات الداخلية ، القواعد اإلنسانية الدنيا املطبقة يف فرتة حمشيد ممتاز - 22
  . 1998سبتمرب  61العدد  11الة الدولية للصليب األمحر ، السنة 

، حبث منشور يف جملة  ، الواليات املتحدة وانتهاكات القانون الدويل يف العراق حسن جوني - 23
،  ، السنة الرابعة عشر 115، العدد  ، يصدرها مركز الدراسات اإلسرتاتيجية بلبنان شؤون األوسط

2004 .   

) 22(  العدد؟ جملة األملاين ، هل حيمي القانون الدويل اإلنساين الصحفيني النا بيدس - 24

  . 2002 ، ، القاهرة اللجنة الدولية للصليب األمحر

، القانون الدويل  االحتالل، القانون الدويل اإلنساين وشرعية املقاومة ضد  مجدوبالمحمد  - 25
  . 2010، بريوت ،   احلقوقيةليب، منشورات احل ، اجلزء األول أفاق وحتديات ، اإلنساين

 واالقتصاد ،جملة القانون  ،  لدويل اجلنائيادراسات يف القانون  ، محمد محي الدين عوض - 26

  . 1965،  القاهرة، العدد األول 

، مقال ، تاريخ القانون الدويل اإلنساين ، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان  محمد نور فرحات - 27
رباء ، الطبعة اخلاين ، إعداد خنبة من املتخصصني و ضمن كتاب دراسات يف القانون الدويل اإلنس

   . 2000دار املستقبل العريب ، بريوت ،  ، األوىل

، ماهية القانون الدويل اإلنساين و طبيعته وعالقته بالقانون الدويل  محمد عزيز شكري - 28
  .2005، العدد السادس والتسعون ، ديسمرب  حلقوق اإلنسان، جملة الربملان العريب

مقال مأخوذ من ،   واحملكمة اجلنائية الدوليةاإلنساين يل الدو لقانون ا،  محمد عزيز شكري - 29
، بريوت ،   احلقوقيةيبلمنشورات احلأفاق وحتديات ، اجلزء الثالث ،  كتاب القانون الدويل اإلنساين 

2010 .  

، جملة  احلماية املعززة للممتلكات الثقافية يف فرتة النزاع املسلحأحكام ،  محمد سامح عمرو - 30
  . ، القاهرة 2009/2010، شتاء  47العدد  اإلنساين



، أحكام محاية املمتلكات الثقافية يف فرتة النزاع املسلح واالحتالل يف  محمد سامح عمرو -  31
منشورات احلليب احلقوقية ،  ، اجلزء األول ، الطبعة األوىل ،آفاق وحتديات ، القانون الدويل اإلنساين 

  . 2005بريوت 

، الة املصرية للقانون  ، احلماية القانونية للطفل أثناء النزاع املسلح يبيمحمد سعيد الشع -  32
  . 2008 القاهرة ، ، ، الد الثالث والستون الدويل

وبروتوكوليها  1954، القانون الدويل اإلنساين واتفاقية الهاي لعام  ناريمان عبد القادر - 33
، "آفاق وحتديات"، القانون الدويل اإلنساين  ملسلحةحلماية املمتلكات الثقافية يف زمن النزاعات ا

  . 2010، بريوت ،   احلقوقيةيبلمنشورات احل ، اجلزء الثاين

القانون الدويل :  ، التفرقة بني املقاتلني وغري املقاتلني ، مقال عن كتاب صالح الدين عامر - 34
،  ، الطبعة الثالثة تخصصني واخلرباءاالنساين دليل التطبيق على الصعيد الوطين ، إعداد خنبة من امل

  .2006،  ، القاهرة بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر

احلق يف التعليم والثقافة الوطنية يف األراضي احملتلة ، الة املصرية  ، صالح الدين عامر - 35
  .1978للقانون الدويل ، جملد 

، السنة  ، الة الدولية للصليب األمحر سلحة، محاية املاء أثناء النزاعات امل عامر الزمالي - 36
  . 1995،  45، العدد  الثامنة

ضمن كتاب ، مقال ، الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين ،  عامر الزمالي - 37
دار  ،دراسات يف القانون الدويل اإلنساين ، إعداد خنبة من املتخصصني و اخلرباء ، الطبعة األوىل

   . 2000ستقبل العريب ، بريوت ، امل

، الدويل اجلنائي يف الفكر املعاصر، دراسة للمبادئ األصولية للقانون  عبد الرحيم صدقي - 38
  . 1984،  40الة املصرية للقانون الدويل ، عدد 

ر، ، الة الدولية للصليب األمح اية النساء يف القانون الدويل اإلنساينمح،  فرانسواز كريل - 39
  . 1985 جانفي



القانون  -  القانون الدويل اإلنسايندور احملكمة الدولية يف ترسيخ قواعد ،  سامي سلهب -  40
  . 2010، بريوت ،   احلقوقيةيبلمنشورات احل،  اجلزء الثالث، أفاق وحتديات  الدويل اإلنساين

: وذ من كتاب محاية األطفال يف حاالت النزاع املسلح ، مقال مأخ،  ساندرا إسنجر -  41

، دار  ، الطبعة األوىل إعداد خنبة من للمتخصصني واخلرباءدراسات يف القانون الدويل اإلنساين ، 
  . 2000،  ، القاهرة املستقبل العريب

، وجرائم احلرب  ، إبادة اجلنس البشري ، اجلرائم ضد اإلنسانية سمعان بطرس فرج اهللا - 42
 ، ار املستقبل العريبد،  الطبعة األوىل ، تخصصني واخلرباءإعداد خنبة من امل،  وتطور مفاهيمها

  . 2000القاهرة ، 

، الطبيعة القانونية اخلاصة لالتفاقيات الدولية يف القانون الدويل اإلنساين  سعيد سليم جويلي - 43
ت ، ، بريو   احلقوقيةيبل، منشورات احل اجلزء الثالث -  ، أفاق وحتديات القانون الدويل اإلنساين، 

2010 .  

، جملة دورية قانونية تصدر عن معهد الكويت  ، جملة معهد القضاء رشيد أحمد الغنري - 44
  .  2008،  15، العدد  ، السنة السابعة للدراسات القضائية والقانونية

، جملة معهد القضاء،  ، احلماية القانونية الدولية للبيئة أثناء النزاعات املسلحة شريف عتلم - 45
، العدد  ، السنة السابعة دورية قانونية تصدر عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية جملة
15 ،2008 .  

ملخص قضية تاديتشي، املدعي  ، احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة،  شريف علتم -46
،  ليل األوساط األكادميية، د جملد القانون الدويل اإلنساين ، العام ضد تاديتشي، احلكم اإلستئنايف

  .القاهرة

املسؤولية اجلنائية الفردية على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف "، توماس كراديتزكي - 47
  . 31/04/1997،  ، الة الدولية للصليب األمحر"النزاعات املسلحة غري الدولية 

اللجنة  ، 47، العدد  ، الة اإلنساين محاية الرتاث الثقايف للشعوب محاية للهوية اإلنسانية - 48
  .2009/2010،   ، القاهرة(CRC)الدولية للصليب األمحر 



 المنشورات والندوات - رابعا

، حماضرات يف املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية ، سلسلة حماضرات مقدمة  محمد حمداوي -
البيئة ، بكلية احلقوق والعلوم السياسية ،  لطلبة السنة األوىل ماسرت ، ختصص النظام القانوين حلماية

  .2015\2014جامعة الدكتور الطاهر موالي ، سعيدة ، 

  

   ـق الدوليـــةيثــاو مالنصوص وال -خامسا 

  المواثيق واالتفاقيات الدولية* 

  . 1907 و 1899 عاميلاتفاقيات الهاي  -

  .نن أفراد اجليوش يف امليدابشأن حتسني أحوال اجلرحى املرضى م 1906اتفاقية جنيف لعام  -

بشأن حتسني حال اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة  1929اتفاقية جنيف األوىل لعام  -
  .يف امليدان

   ميثاق هيئة األمم املتحدة -

  .  1945النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية لنورمربغ  -

  . 1946وكيو النظام األساسي للمحكمة العسكرية الدولية لط -

  . 1948ديسمرب  9املعاقبة عليها املؤرخة يف جرمية اإلبادة اجلماعية و  اتفاقية منع -

  . 1949اتفاقيات جنيف األربع لعام  -

  .اخلاصة حبماية املمتلكات الثقافية 1954اتفاقية الهاي لعام  -

  .1969اتفاقيات فيينا لقانون املعاهدات  -

  . 1949امللحقان باتفاقيات جنيف األربع لعام  1977 ان لعاماإلضافين الربوتوكوال -

   .اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل -



الدورة  العادية  السادسة و العشرون  ملؤمتر رؤساء ، امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل و رفاهيته أقرته  -
 . 1990جويلية،  - إثيوبيا–دول حكومات منظمة الوحدة اإلفريقية بأديس أبابا 

  . 1993النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا السابقة  -

  . 1994النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية لرواندا  -

حلماية املمتلكات  1954تفاقية الهاي لعام الامللحق  1999إلضايف الثاين لعام الربوتوكول ا -
  . الثقافية أثناء النزاع املسلح

  .اسي للمحكمة اجلنائية الدوليةألسظام انال -

   تقارير هيئات دولية -سادسا 

  والجمعية العامة لألمم المتحدة  قرارات مجلس األمن* 

املتضمن إنشاء جلنة القانون الدويل  21/11/1947بتاريخ  174قرار اجلمعية العامة رقم  -
  .اجلنائي 

  1974وفمرب ن 6بتاريخ  3220قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -

املتضمن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية  22/02/1993يف  808قرار جملس األمن رقم  -
  .ليوغسالفيا السابقة 

  .1975 سنة 10147/ج مذكرة األمني العام لألمم املتحدة الوثيقة -

شكالت البيئية الرئيسية يف اتمع املعاصر منظمة األمم املتحدة - ُ من وثائق  8، الوثيقة رقم  ، امل
قد يف مدينة  أكتوبر  –باالحتاد السوفيييت سابق " تبليسي"املؤمتر الدويل احلكومي للرتبية البيئية الذي عُ

1977 .  

  .1995شباط  17الصادر يف   Res/A 59/45 قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم -

  الوثائق الدولية* 

6/8/1999الصادرة بتاريخ ) SGB/ST/13/1999(الكتاب الدوري لألمني العام رقم  -
.  

  .2003 ، ديسمرب نشرة اللجنة الدولية للصليب األمحر -



اجلرائم املرتكبة ضد : تقرير منظمة العفو الدولية ، ضحايا احلروب ، ـأجساد النساء وأزواجهن  -
،  2004أكتوبر  13بتاريخ  HCT 77/072/2004 النساء يف النزاعات املسلحة ، رقم الوثيقة

  .  2004بوعات منظمة العفو الدولية ، مط

النساء يتحملن عبء النزاع واالحتالل :  إسرائيل واألراضي احملتلة:  تقرير منظمة العفو الدولية -
املنشور بتاريخ  ،)MDE 2005/016/15(، رقم الوثيقة  ونظام التسلط األبوي

30/03/2005 .  

  

  القوانين  - سابعا

 الذي ، 1966 سنة يونيو 8 املوافق 1386 عام صفر 18 يف املؤرخ 156 -  66 رقم  األمر –

  .واملتمم املعدل ، العقوبات قانون يتضمن

جوان  26من قانون اجلرائم ضد القانون الدويل األملاين الصادر بتاريخ  12إىل  6املواد من  -
  . منشور بالرتمجة على موقع وزارة اخلارجية األملانية . 2002

، E/135التعديل الذي أدخل على قانون اإلجراءات اجلنائية األملاين يف املادة املادة الثالثة من  -
 ، على موقع وزارة اخلارجية األملانية ، املنشور يف اجلريدة الرمسية للقانون االحتادي األولF/135املادة 

  .، نسخة مرتمجة 

 قرارات محكمة العدل الدولية -ثامنا 

خبصوص مشروعية التهديد باألسلحة  08/07/1996يف فتوى حمكمة العدل الدولية الصادر 
  www.icji.org: النووية واستخدامها على املوقع اإللكرتوين حملكمة العدل الدولية

خبصوص مشروعية التهديد باألسلحة  08/07/1996فتوى حمكمة العدل الدولية الصادر يف  -
   www.icji.org: دوليةالنووية واستخدامها على املوقع اإللكرتوين حملكمة العدل ال

  المواقع اإللكترونية: تاسعا



، أعمال الندوة اإلقليمية  ، احلماية القانونية الدولية للبيئة أثناء النزاعات املسلحة أحمد األنوار - 1
، بريوت، VNDP، برنامج تعزيز حكم القانون يف الدول العربية  حول جرائم البيئة يف الدول العربية

  :لكرتوين اآليتوقع اإلعلى امل. 2009مارس 

http://www.pogw.org/publications/arabniaba/books/environmental pdf. 

، اإلسالم والقانون الدويل اإلنساين ، حول بعض سري العمليات احلربية موقع  عامر الزمالي - 2
  : 15/06/2004اللجنة الدولية للصليب األمحر 

Hhp://www.icrc.org/web/arb/siteata0.nsf/ht;/52yg80  

، متوفر  قسم اخلدمات االستشارية للقانون الدويل اإلنساين، ما هو القانون الدويل اإلنساين  - 3
  www.icrc.org :على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر

على املوقع  27/02/2006حركة التحرير الوطين الفلسطيين ، جرائم احلرب و مبادئ نورمربغ  - 4
  : االلكرتوين التايل

WWW.FATEH.NET/PUBLIC/NEWSLITTER/2000/301200/G 

، مركز وثائق األمم  1974نوفمرب  6بتاريخ  3220قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  - 5
  :تحدة، على الرابط التايل امل

 http : // daccess-ods.un.otg/tmp/2138643.html  

  :، موقع جلنة حقوق اإلنسان على الرابط التايل 2002/60قرار جلنة حقوق اإلنسان ، القرار  - 6
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  149  تفتيش النساء  )1

  150  مراعاة نوع اجلنس  )2

  150  ق يف احملافظة على وحدة االسرة احل  )3

  151  القاعدة العامة -أ 

  151  حاالت تشري بوضوح إىل مجع األسرة يف االحتجاز  - ب 

  151  تدابري تشري إىل احملافظة على الروابط األسرية  - ج 

  153  األحكام املقررة اخلاصة بالنساء احلوامل واملرضعات: ثانيا 

  153  واملرضعات وإعطاء األولوية القصوى هلنضرورة االفراج عن احلوامل  - 4

  154  توفري األغذية اإلضافية للنساء احلوامل واملرضعات  - 2

، يف حالة املسلح  تتمتع األمهات املرضعات وأمهات صغار األطفال - 3
  الدويل، مبعاملة تفضيلية متميزة

156  



  156  األحكام املقررة للنساء من العنف اجلنسي: ثالثا 

  159  األحكام اخلاصة حبماية األطفال: ثاينالفرع ال

  160  املركز القانوين للطفل املؤمن  السلم و احلرب  : أوال 

  160  مدلول  الطفل يف زمن السلم  - 1

  161  مدلول الطفل يف القانون  الدويل اإلنساين   - 2

  162  األحكام اخلاصة: ثانيا 

  162  حظر جتند االطفال  - 1

  165  عدة األطفال أثناء النزاعات املسلحة محاية و مسا - 2

  167  حق احلماية اخلاصة : أوال 

  168  حق احلماية العامة: ثانيا 

  168  األحكام املقررة حلماية املسنني: الفرع الثالث 

  170  احلماية املقررة ملوظفوا اخلدمات اإلنسانية والصحفيني: املطلب الثالث 

  170  ألفراد اخلدمات الطبية األحكام املقررة: الفرع األول 

  171  تعريف أفراد اخلدمات الطبية : أوال 

  172  احلقوق اليت يتمتع ا أفراد اخلدمات الطبية : ثانيا 

  173  حق االحرتام واحلماية - 4

  173  عدم جواز التنازل عن احلقوق املمنوحة هلم  - 2



  173  حظر األعمال االنتقامية ضد أفراد اخلدمات الطبية - 3

  173  احلماية اخلاصة اليت يتمتع ا أفراد اخلدمات الطبية : ثا ثال

  174  حصانة أفراد اخلدمات الطبية ضد األسرى: رابعا

  175  حقوق أفراد اخلدمات الطبية احملجوزين: خامسا 

  176  حق العودة : سادسا

  176  محاية افراد اخلدمات الطبية يف االراضي احملتلة:سابعا 

  176  طبية محاية املهام ال - 5

  177  الشؤن الصحية العامة  - 2

  177  عمليات الغوث - 3

  177  االستيالء علي املستشفيات - 4

  178  األحكام املقررة ملوظفو احلماية املدنية: الفرع الثاين 

  179  من هم موظفو احلماية املدنية ) أ

  180  الوضع القانوين ملوظفي احلماية املدنية) ب

  181  .القانونية للصحفيني احلماية : الفرع الثالث 

  181  املقصود بالصحايف أثناء النزاع املسلح: أوال 

  182  احملاوالت األوىل حلماية الصحفيني : ثانيا 

  184  األحكام املقررة حلماية الصحفيني : ثالثا 



  186  محاية األموال اثناء النزاعات املسلحة : املبحث الثالث 

  187  ملدنية ومحايتها القانونية أثناء النزاعات املسلحةمفهوم األعيان ا: املطلب األول

  188  مفهوم األعيان املدنية واألحكام العامة املقررة حلمايتها: الفرع األول 

  188  مفهوم األعيان املدنية: أوال 

  188  املفاهيم والتعريفات املختلفة لألعيان املدنية/ 1

  189  تعريف األموال لغة  - 5

  189  لغة  تعريف املمتلكات - 2

 189  تعريف األعيان لغة  - 3

 189  التعريف االصطالحي لألعيان املدنية يف املواثيق الدولية - 4

  189  األحكام العامة حلماية األعيان املدنية: ثانيا 

  191  األحكام اخلاصة حلماية بعض األعيان املدنية: الفرع الثاين 

  192  غىن عنها لبقاء السكان املدنيني احلماية اخلاصة لألهداف واملواد اليت ال: أوال 

 193  محاية املنشآت واألهداف اليت حتوي قوى خطرة: ثانيا 

  195  محاية السفن والطائرات واملطارات: ثالثا 

  196  احلماية املقررة للسفن: أ 

  196  تعريف السفينة - 3

  196  التمييز بني السفن احلربية والسفن األخرى - 2



  196  تعريف السفينة احلربية   ) ب

  197  احلماية املقررة للطائرات: ب

  197  التمييز بني الطائرة احلربية والطائرة املدنية - 2

  197  مفهوم الطائرة العسكرية  - ت

  198  :مفهوم الطائرة املدنية - ب 

  198  محاية املنشآت الصحية: ج 

  198  محاية الوحدات الطبية/ 1

  198  محاية وسائط النقل الطيب/ 2

  199  لنقل الطيبتعريف وسائط ا/ أ

  199  القواعد املقررة حلماية وسائط النقل الطيب/ ب

  199  )املركبات الطبية(محاية وسائط النقل الطيب برا  -4

  199  )السفن الطبية(وسائط النقل الطيب حبرا  - 2

  200  )الطائرات الطبية(وسائط النقل الطيب جوا  - 3

  201  قافيةاحلماية القانونية للممتلكات الث: املطلب الثاين

  202  تعريف املمتلكات الثقافية: الفرع األول

  204  األحكام العامة املقررة حلماية املمتلكات الثقافية: الفرع الثاين

  208  أحكام احلماية اخلاصة واملعزرة للممتلكات الثقافية: الفرع الثالث



  209  أحكام احلماية اخلاصة: أوال

  209  مفهوم احلماية اخلاصة/ أ

  210  وط احلماية اخلاصةشر / ب

  213  حاالت فقدان للحماية اخلاصة/ ج

  214  احلماية املعززة للممتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح: ثانيا

  214  شروط احلماية املعززة / أ

  215  أحكام احلماية / ب

  216  فقدان احلماية املعززة/ ج

  217  حةمحاية البيئة أثناء النزاعات املسل: املطلب الثالث

  218  مفهوم البيئة وأمهيتها:  الفرع األول

  218  التعريف بالبيئة :  أوال

  218  البيئة لغة  ) ت

  220  تعريف البيئة اصطالحا) ب 

  223  أمهية البيئة:  انيثا

  223  األمهية العلمية والثقافية )4

  223  األمهية االقتصادية والعمرانية )5

  224  األمهية الصحية )6



  224  ام العرفية حلماية البيئةاألحك:  الفرع الثاين

  224  مبدأ التمييز:  أوال

  226  مبدأ التناسبية:  ثانيا

  227  البيئة ليست هدفا عسكريا:  ثالثا

  228  طبيعة العني  - 5

  228  استخدامات العني - 6

  229  موقع العني  - 3

  229  الغاية والغرض من العني - 4

  229  ة البيئةاألحكام القانونية االتفاقية حلماي:  الفرع الثالث

  231  أحكام القانون الدويل اليت تقيد وسائل القتال وأساليبه: الفرع الرابع 

  الباب الثاني  

  آثار انتهاك أحكام القانون الدولي اإلنساني
234  

المسؤولية الدولية للدولة عن انتهاك أحكام : الفصل األول 

  القانون الدولي اإلنساني
236  

ملسؤولية  الدولية  طبقا لنظام  القانون الدويل  ماهية ا:  ول املبحث األ
  العام

238  

  238  تعاريف  املسؤولية  الدولية  وأقسامها :  ول املطلب  األ



  238  التعاريف  الفقهية  للمسؤولية  الدولية :  ول الفرع  األ

  239 ريب للمسؤولية  الدوليةغتعريف  الفقه  ال:   أوال

  239  عريب للمسؤولية  الدوليةتعريف  الفقه  ال: ثانيا  

  242  التعاريف القانونية والقضائية للمسؤولية  الدولية:  الفرع الثاين 

  242  التعاريف القانونية للمسؤولية  الدولية: وال أ

  245    الدوليةقسام املسؤولية أ: الفرع الثالث 

  245  املسؤولية الدولية املباشرة وغري املباشرة: وال أ

  245  ملسؤولية الدولية التعاقدية والتقصرييةا: ثانيا 

  246  ساس  املسؤولية  الدولية أ: املطلب  الثاين 

  247  ة يسس  الرئيسية  للمسؤولة  الدولاأل:  ول الفرع األ

  247  نظرية اخلطأ : وال أ

  248  نظرية  املخاطر  كأساس  للمسؤولية  الدولية : ثانيا  

  250  املشروع  كأساس  حديث  للمسؤولية  الدولية الفعل  غري:  الفرع  الثاين 

  250  مضمون الفعل غري املشروع :  وال أ

  251  شروط الفعل غري املشروع : ثانيا  

  251  وجود الفعل  غري املشروع  دوليا:  ول الشرط األ

شخاص  القانون  الدويل أحد أىل إسناد  الفعل غري  دوليا إفيجب : الشرط الثاين
  العام

251  



  252  وجوب الضرر: الشرط الثالث 

  252  الفعل غري املشروع  تدرجا: ثالثا  

  254  ىل الدولةإاسناد  الفعل غري املشروع : الفرع  الثالث 

  255  السلطة التشريعية  :  وال أ

  256  السلطة التنفيذية  :  ثانيا 

  257  السلطة القضائية :  ثالثا

  258  األهليةاحلروب مسؤولية الدولة يف حالة : رابعا 

  260  حالة انتصار  الثوار   - 4

  260  حالة فشل الثوار  - 5

  260  حالة  االعرتاف  بالثورة  - 6

  261  الت  االعفاء  املسؤولية الدولية اح:  املطلب  الثالث 

  261  و الرضاأاملوافقة  : ول الفرع  األ

  263  حالة  الدفاع الشرعي : الفرع  الثاين 

  265  جراءات  املضادة اال: الفرع الثالث 

ما مدى املسؤولية اجلنائية للدولة عن انتهاك أحكام : املبحث الثاين 
  القانون الدويل اإلنساين 

268  

  268  اجلرمية الدولية كتجسيد للعمل غري املشروع: املطلب األول 

  268  تعريف اجلرمية الدولية: الفرع األول 



  269  ليةالتعريفات الغربية للجرمية الدو : أوال 

  270  تعريفات الفقه العريب للجرمية الدولية : ثانيا

  271  اجلرائم الدولية اليت يرتكبها الفرد بصفته اخلاصة   .ج 

  271  اجلرائم الدولية اليت يرتكبها الفرد بصفته عضو دولة. ب 

  272  اجلرائم املوجهة ضد الدول أو احلكومات  .3

  272  اجلرائم املوجهة ضد مجاعات معينة - 2

  272  عناصر اجلرمية الدولية: الفرع الثاين

  272  فعل غري مشروع: أوال

  273  أا متثل انتهاكا لقواعد القانون الدويل: ثانيا

  275  أا صادرة عن إرادة إجرامية: ثالثا

  275  العنصر الدويل: رابعا

  275  يز بني اجلرمية الدولية والعامليةيمت: الفرع الثالث

  276  ة العامليةتعريف اجلرمي: أوال

  276  أوجه الشبه بينهما: ثانيا

  277  أوجه االختالف:ثالثا

  278  االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل االنساين: املطلب الثاين

  279  نساينتعريف االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإل: الفرع األول



  280  نساينانون الدويل اإلاالنتهاكات اجلسيمة للق دور الفقه الدويل يف تعريف: أوال

  280  االجتاه التقليدي يف تعريف االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل االنساين - 1

  281  جتاه احلديث يف تعريف االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل االنسايناال - 2

دور بعض املواثيق الدولية يف تعريف االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل : ثانيا
  نسايناإل

282  

  282   1907اتفاقية الهاي للحرب الربية لعام   .ج 

  283  1919قائمة جلنة املسؤوليات جلرائم احلرب لسنة  - ب 

  283   1945ميثاق حمكمة نورمربغ لسنة . ج 

  283  مشروع التقنني اخلاص باجلرائم ضد سالم البشرية وأمنها. د 

  284  12/08/1949اتفاقيات جنيف األربعة املؤرخة يف . ه 

  284   1944امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977الربتوكول االضايف األول لسنة . و 

  285  تعريف االنتهاكات اجلسيمةيف  دور القضاء الدويل اجلنائي: ثالثا

التمييز بني االنتهاكات اجلسيمة واملخالفات البسيطة ألحكام : الفرع الثاين 
  القانون الدويل االنساين

287  

االنتهاكات اجلسيمة واملخالفات البسيطة ألحكام القانون الدويل مفهوم  :أوال 
  االنساين

287  

  289  نساينتطور تقنني االنتهاكات اجلسيمة عرب اتفاقيات القانون الدويل اإل: ثانيا

  291  صور االنتهاكات اجلسيمة: الفرع الثالث 



 1949بعة لعام االنتهاكات اجلسيمة الواردة باتفاقيات جنيف االر : أوال 

  1977ضايف األول لعام والربتوكول اإل
291  

  292  1949االنتهاكات اجلسيمة الواردة يف اتفاقيات جنيف األربعة لعام   .ج 

  293  1977االنتهاكات اجلسيمة الواردة بالربتوكول االضايف األول لعام  - ب 

  294  ليةصور االنتهاكات اجلسيمة يف إطار النزاعات املسلحة غري الدو : ثانيا 

طبيعة ومدى مسؤولية الدولة على انتهاك أحكام القانون الدويل : املطلب الثالث 
  اإلنساين

296  

طبيعة مسؤولية الدولية للدولة النتهاكها أحكام القانون الدويل : الفرع األول
  اإلنساين

297  

  297  نظرية وحدة املسؤولية : أوال 

  298  نظرية ثنائية املسؤولية: ثانيا 

  299  نظرية عقاب الدولة: لثا ثا

  301  االجتاهات الفقهية يف شأن املسؤولية اجلنائية للدولة: الفرع الثاين 

  301  االجتاه املؤيد : أوال 

  302  االجتاه املعارض: ثانيا 

  303  سيادة الدولة:  )1

  303  الدولة وفكرة الشخص املعنوي:  )2

  304  مسؤولية الدولة وفكرة العقوبة:  )3



املسؤولية املدنية على إنتهاك أحكام القانون الدويل : املبحث الثالث 
  االنساين

306  

  306  املسؤولية عن اجلرائم و االنتهاكات الصادرة عن األجهزة و األفراد: املطلب األول

القوات املسلحة أو أفراد  عناملسؤولية عن االنتهاكات اليت تصدر : الفرع األول
  .ومؤسسات تابعة هلا

307  

االنتهاكات الصادرة عن املؤسسات واألفراد الذين يؤدون مهاما لدى  :الفرع الثاين
  الدولة أو مفوضني عنها

308  

املسؤولية عن اجلرائم واالنتهاكات الصادرة من أفراد ومؤسسات تعمل باسم : أوال
  .الدولة

309  

مؤسسات  مسؤولية الدولة عن االنتهاكات املرتكبة من قبل األفراد أو: ثانيا
  .فوضتها للقيام بقدر من السلطة احلكومية

310  

مسؤولية الدولة عن االنتهاكات املرتكبة من قبل أشخاص أو : الفرع الثالث
  .جمموعات خاصة و اليت تعرتف ا الدولة

311  

  311  )جرب الضرر(  آثار قيام املسؤولية الدولية: املطلب الثاين 

  312  شروع والرتضيةوقف الفعل غري امل: الفرع األول 

  312  وقف السلوك أو الفعل غري املشروع: أوال

  314  الرتضية  :ثانيا 

  316  التعويض  : الفرع الثاين

  317  الرد العيين وإعادة احلال إىل ما كانت عليه : أوال 



  319  التعويض املايل: ثانيا 

مسؤولية ممثلي الدولة عن انتهاكات الجسيمة : الفصل الثاني 

  ام القانون الدولي االنسانيألحك
322  

ملمثلي الدولة أعقاب احلربني  املسؤولية اجلنائية الدولية: املبحث األول 
  العامليتني األوىل والثانية 

324  

  325  حماولة حماكمة جمرمي احلرب العاملية األوىل: املطلب األول 

  326  امرباطور أملانيا" غليوم الثاين"حماكمة : الفرع األول 

  328  حماكمة كبار جمرمي احلرب : لفرع الثاين  ا

  332  إقرار مبدأ املسؤولية اجلنائية الدولية وفق معاهدة فرساي: الفرع الثالث 

  334  حماكمة جمرمي احلرب العاملية الثانية: املطلب الثاين 

  IMT  335) 1945(حمكمة نورمبورغ : الفرع األول 

  336  تشكيل احملكمة: أوال

  337  تصاص احملكمةاخ: ثانيا

  339  االنتقادات اليت وجهت للمحكمة: ثالثا

  341  تدوين مبادئ نورمبورغ: رابعا

  IMTFE  342 احملكمة الدولية العسكرية بطوكيو: الفرع الثاين

  344  املسؤولية اجلنائية الدولية يف إطار قانون جملس رقابة احللفاء: الفرع الثالث

  348  نائية من خالل احملاكم املؤقتة واملدولةاملسؤولية اجل: املبحث الثاين 



املسؤولية الدولية اجلنائية عن إنتهاك أحكام القانون الدويل : املطلب األول 
  اإلنساين يف ظل احملاكم الدولية املؤقتة

349  

  ICTY (  349(احملكمة اجلنائية الدولية  السابقة : الفرع األول 

  350  إنشاء احملكمة: أوال

  352  األحكام الصادرة ضد القادة: ثانيا 

  ICTR   353.احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا: الفرع الثاين 

  354  اختصاص احملكمة: أوال 

  354  االختصاص الزمين   - ب

  354  االختصاص املوضوعي  -  ب

  355  االختصاص الشخصي  -  ج

  356  بعض األحكام الصادرة عن احملكمة: ا نيثا

أمام احملكمة  ملمثلي الدولةسؤولية الدولية اجلنائية امل: املبحث الثالث 
  اجلنائية الدولية على انتهاك أحكام القانون الدويل اإلنساين

357  

  359  الطبيعة القانونية للمسؤولية اجلنائية يف ظل احملكمة اجلنائية الدولية: املطلب األول

  359  الطبيعة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية: الفرع األول

  359  اإلطار العام الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية :أوال

  361  املركز القانوين للمحكمة :ثانيا

  361  املسؤولية اجلنائية الفردية يف نظام روما األساسي: الفرع الثاين



  361  أحكام العامة للمسؤولية الفردية يف نظام احملكمة :أوال

  364  نائية الفرديةخصائص أحكام املسؤولية اجل :ثانيا

  364  سن املثول أمام احملكمة اجلنائية الدولية  - 1

  364  عدم االعتداد بالصفة الرمسية   - 2

  364  مسؤولية القادة والرؤساء - 3

  365  عدم سقوط اجلرائم بالتقادم - 4

  366  اإلعفاء من املسؤولية الدولية اجلنائية: الفرع الثالث

  366  العاهة العقلية :أوال

  367  السكر  :انياث

  368  الدفاع الشرعي  :ثالثا

  369  اإلكراه  :رابعا

  370  الغلط يف الوقائع أو الغلط يف القانون :خامسا

  371  االمتثال ألوامر الرؤساء الذين جتب طاعتهم :سادسا

  372  جرائم احلرب الواردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية: املطلب الثاين

  373  االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف: األول الفرع

  373  القتل العمد :أوال

  374  جرائم التعذيب و املعاملة الالإنسانية: ثانيا



  374  جرائم التعذيب - 1

  375  املعاملة الالإنسانية  - 2

  375  إجراء التجارب البيولوجية - 3

  375  سم أو بالصحةتعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري باجل :ثالثا

  376  إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها :رابعا

إرغام أسري أو أي شخص آخر مشمول باحلماية على اخلدمة يف صفوف  :خامسا
  قوات دولية معادية

376  

تعمد حرمان أي أسري حرب أو أي شخص آخر من حقه يف أن حياكم  :سادسا
  حماكمة عادلة نظامية

376  

  377  اإلبعاد أو النقل غري املشروعني أو احلبس غري املشروع  :سابعا

  377  أخذ الرهائن :ثامنا

االنتهاكات اخلطرية للقوانني واألعراف الدولية السارية على النزاعات : الفرع الثاين
  املسلحة الدولية

378  

لنزاعات املسلحة اجلرائم املتمثلة يف االنتهاكات اجلسيمة يف إطار ا: الفرع الثالث
  غري الدولية

381  

اجلرائم املتمثلة يف االنتهاكات اجلسيمة للمادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات  :أوال
ج من نظام روما - 8/2واملنصوص عليها يف املادة  1949جنيف األربعة لعام 

  األساسي

381  

واألعراف السارية  اجلرائم املتمثلة يف االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني :ثانيا
  على النزاعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل يف النطاق الثابت للقانون الدويل

382  



وحجيته على القضاء الوطين أمام  أثر مبدأ االختصاص التكميلي: ثالثاملطلب ال
  احملكمة

383  

  384  مفهوم مبدأ التكامل: الفرع األول

  386  مبدأ استبعاد احلصانات: الفرع الثاين

دور األنظمة القانونية والقضائية الوطنية يف مكافحة االنتهاكات : الفرع الثالث
  اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين

390  

  390  موقف القانون والقضاء الفرنسيني :أوال

  392  النظام القانوين والقضائي لبلجيكا :ثانيا

  394  موقف القانون األملاين :ثالثا

التطبيقات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية على  بعض: املطلب الثالث
  االنتهاكات اجلسيمة ألحكام القانون الدويل اإلنساين

396  

  396  ةالدميقراطيمجهورية الكونغو و أوغندا : الفرع األول

  396  أوغندا :أوال

  398  طيةامجهورية الكونغو الدميقر  :ثانيا

  399  قضية دارفور: الفرع الثاين

  404  خاتمة

  404  النتائج: أوال

  406  االقرتاحات: ثانيا



  409  قائمة المراجع والمصادر

    الفهرس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :ملخص                      

 وااللتزام  احترام على جنيف التفاقيات المشتركة األولى المادة بموجب جماعيا مسؤولة اليوم الدول تعتبر    

 المؤسسات من وغيرها مؤسساتها إلتزام لضمان وسعها في ما تبذل أن وعليها المسلحة النزاعات قانون بأحكام

 وهكذا جنيف، اتفاقيات وتطبيق تأمين بهدف الدولي المجتمع مؤسسات مع تتعاون وأن لسلطتها الخاضعة

 من عليها يترتب وما اإلنساني الدولي القانون أحكام تلحق التي االنتهاكات كل عن مسؤولة الدول أصبحت

 لها التابعين لألفراد الجنائية المسؤولية جانب إلى والخسائر، األضرار جميع إصالح في المدنية الدولة مسؤولية

 .المرتكبة الحرب جرائم عن

النزاعات المسلحة، المسؤولية المدنية، جرائم الحرب، االنتهاكات القانوني، النظام :المفتاحية الكلمات

   .الجسيمة

Abstract: 

Today, States are responsible as group under the statement of the 1st  common article of 
Geneva conventions on the respect for and commitment to the provisions of the law of 
armed conflicts, and they have to do all what they can to ensure their institutions 
commitment in addition to other institutions which are under their authority, and 
cooperate with international community organisms in order to ensure and apply Geneva 
conventions. By this way states became responsible for any violation of international 
humanitarian law and what is derived from it as consequences such as State’s civil 
responsibility for reparation of damages and losses, as well as criminal responsibility of 
its individuals about perpetrated war crimes. 

Key words: Legal system, armed conflicts, civil responsibility, war crimes, serious violations. 

Résume : 

   Aujourd'hui, les États sont responsables en groupe sous la déclaration du 1er article 
commun des conventions de Genève pour le respect et l'engagement d’obéissance des 
dispositions de la loi des conflits armés, et ils ont à faire tout ce qu'ils peuvent pour 
assurer l’engagement de leur institutions en plus à d'autres institutions qui sont sous 
leur autorité, et de coopérer avec les organismes de la communauté internationale en 
vue d'assurer et d'appliquer les conventions de Genève. De cette manière les Etats sont 
devenus responsables pour toute violation du droit international humanitaire et ce qui 
est en découle comme conséquences telles que la responsabilité civile de l'État pour la 
réparation des dommages et des pertes, ainsi que la responsabilité pénale de ses 
individus sur les crimes de guerre perpétrés.       

Mots clé : Système juridique, conflits armés, la responsabilité civile, les crimes de guerre, 
graves violations. 


