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إلى والدي العزيزين أطال اهلل عمرىما
إلى زوجي العزيز :التيجاني و ابني الغالي مدلمي و قرة عيني :معتصم باهلل
إلى إخوتي و أخواتي
إلى كل أفراد عائمة :مرزوقي ،معماش ،و حضري
إلى كل من تتممذت عمى أيدييم من االبتدائي إلى مرحمة الدراسات العميا
إلى كل زمالء الدراسة و العمل
إلى وطننا الحبيب :الجزائر
إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد

الحمد هلل ال شريك لو  ،سبحانو من الو ال مثيل لو و ال مرد لحسابو  ،خضعت
األكوان لعظمتو  ،ذلت الصعاب لسطوتو و ذابت الجمادات من ىيبتو .
و الصالة و السالم عمى حبيبنا و قائدنا و أسوتنا محمد المصطفى رسول اهلل بمغ
العمى بكمالو  ،كشف الدجى بجمالو  ،عظمت جميع خصالو  ،فصموا عميو و آلو.
و لقولو تعالى " :و لئن شكرتم ألزيدنكم "
فالحمد و الشكر هلل الذي بفضل رعايتو و توفيقو أنعم عمينا بإكمال ىذه المذكرة ،و
إخراجيا عمى صورتيا الحالية ،و عمال بقول الرسول صمى اهلل عميو و سمم:
" من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل "
فال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر و االمتنان لألساتذة الدكتورة :عواشرية رقية
التي تفضمت بقبول اإلشراف عمى ىذا العمل و الذي حفتو بالرعاية و العناية حيث أنيا لم
تدخر أي مجيود في مساعدتي بالنصح و اإلرشادات  ،فمك جزيل الشكر و فائق االحترام
أستاذتي العزيزة.
كما ال يفوتني توجيو كل عبارات الشكر و التقدير لألساتذة الكرام أعضاء لجنة
المناقشة الذين تفضموا بقبول مناقشة ىذا البحث المتواضع.
و أقدم خالص شكري إلى كل من ساعدني و أمدني بمرجع أو معمومة متعمقة بيذه
األطروحة فالشكر الجزيل لكم جميعا.

فألف شكر و تقدير لمن ساعدنا من قريب أو من بعيد إلنجاز ىذا العمل.

قائمة المختصرات
دون سنة طبع
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ن.د.د
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Amnesty International
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Conseil des droits de l’homme

C.I.C.R

Comité International de la Croix – Rouge

C.R.A

Croissant-Rouge Algérien
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Cour Pénale Internationale

D.I.H

Droit International Humanitaire

IBID

Ibidem ( au même endroit)
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International Criminal Court
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International Humanitarian Fact-Finding Commission
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International Humanitarian Law
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International Review of Red –Cross
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Médecins Sans Frontières
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organisations non gouvernementales
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opus citatum ( œuvre citée)
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Presses Universitaire de France
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Revue International du Droit Public.
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Revue International de Croix – Rouge.
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أوال :موضوع الدراسة:
عاشت اإلنسانية فترات سادىا السمم تارة والحرب تارة أخرى ،فالعالقات الدولية المستقرة ييتم

بتنظيميا القانون الدولي العام من خالل ما يعرف بقواعد السالم ،ولكن قد يحدث وان تتدىور فترات السمم
واألمن ،فيسودىا من التوتر وعدم االستقرار وىذا نتيجة لقيام النزاعات المسمحة بين الدول ،وىنا تتعطل

دور القواعد المنظمة لمسالم وتصبح غير فعالة ،حيث يصبح قانون النزاعات المسمحة ىو القانون الواجب
التطبيق.
فمنذ القدم واإلنسانية تعاني من ويالت النزاعات المسمحة والتي كان ليا األثر البميغ عمى األفراد في

حياتيم ومصالحيم ،ونتيجة لكل المآسي التي تخمفيا سعت الدول لمبحث عن قواعد قانونية تحد من
آثارىا ،خاصة مع ازدياد بؤرىاوحدتيا في شتى أقطار العالم.
إن م اررة اآلثار الناشئة عن تمك الن ازعات المسمحة لم تعدتقتصر عمى الدول و المتحاربين فقط ،
بل تعداىا األمر لتمس كما كبي ار من الدولواألفراد الذين لم يشاركوا في تمك األعمال المسمحة ،و ليس
ىنالك دليل أقوى من نكبات العالم التي مني بيا إبان الحربين العالميتين األولى و الثانية .

ساىمت ىذه النزاعات في انتشار الجرائم الدولية باعتبارىا تقوم ضد القيم اإلنسانية و الحياة،
،فمحاولة أنسنتيا و الحد من ويالتيا ،و جعميا أقل وحشية و إيالما لضحاياىا و األشخاص غير

المشاركين فييا كاناليدف األول لممجتمع الدولي .

و ليذا سارع أعضاء المجتمع الدولي المكون من الدول التي ضاقت م اررة الحروب وقسوتيا جاىدا

إلى إيجاد قواعد قانونية تحكم سموك المتحاربين و تحمي ضحايا ىذه النزاعات قد تكون عرفية أو مكتوبة،
تم إقرارىا لمحد من آثار ونتائج تمك النزاعات خصوصا مع التطور اليائل في األسمحة و األساليب ،و

الذي تطمب تحركا سريعا الحتوائيا من خالل وضع قواعد قانونية تحكميا.
ففي عام  4681تم تجسيد ىذه األفكار من خالل اعتماد اتفاقية جنيف األولى  ،وقد توالت
االتفاقيات الناصة عمى ضرورة توفير قدر من الحماية لضحايا النزاعات المسمحة،وصوال إلى اتفاقيات

جنيف األربعة لعام ،4111و البروتوكولين اإلضافيين لعام ،4111ناىيك عن االتفاقيات المتالحقة و
المتعمقة بحظر أنواع من األسمحة ،أو تمك المحددة لكيفية تسيير العمميات العدائية.

و يعرف القانون الدولي اإلنساني بأنو مجموعة القواعد القانونية المستمدة من االتفاقيات و العرف

الدولي  ،و الرامية إلى الحد من االستخدام المفرط لمختمف أساليب القتال ،و كذلك حماية األعيان و
األشخاص المتواجدين في بؤر التوتر ،و ذلك ألىداف إنسانية و ىو إحداث اقل ضرر ممكن جراء النزاع

المسمح سواء ضد األشخاص أو الممتمكات.
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و بالرغم من التطور الممحوظ الذي عرفتو قواعد القانون الدولي اإلنساني، ،فتتوقف مسألة احترامو
وتعزيزه و حمايتو عمى التنفيذ الفعمي لقواعده ،و لن يتأتى ذلك إال عن طريق إيجادآليات لتنفيذه،فما اكثر

أحكام القانون الدولي اإلنساني و مبادئو حين نعدىا،و لكن اذا افتقرت إلى آليات التنفيذ تصبح كما يقول

المثل ":نص ال يفي بعيده أسوأ من غيابو" ،فالقانون الدولي اإلنساني دون تنفيذه و التقيد بأحكامو ،يصبح
مجرد تعبير عن أفكار مثالية .
و لضمان إمكانية تنفيذ ىذه القواعد عمى أرض الواقع  ،تم التفكير في ضرورة المجوء إلى
آلياتإجرائية و أخرى مؤسساتية تضمن التنفيذ الجيد ليذه القواعد ،فقد سعت الدول من جية ،و المجتمع
الدولي من جية أخرى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من اجل الوقوف عمى حسن تنفيذ ىذه القواعد،
وىذه التدابير ال يقتصر وجودىا وقت النزاعات المسمحة بل يمتد عمميا كذلك إلى زمن السمم.

فقد تم المجوء إلى آلياتإج ارئية تضع القانون الدولي اإلنساني موضع التنفيذ فمنياما ىيوقائية يتم

اتخاذىا في وقت السمم لمسير عمى حسن تنفيذ ىذه القواعد ،و منيا ضرورة االنضمام لالتفاقيات المختمفة
لمقانون الدولي اإلنساني من جية ،و السعي لمواءمة القوانين الداخمية لمدول مع االتفاقيات التي تصادق

عمييا من جية أخرى،كما يتم العمل عمى نشر قواعد ىذا القانون عمى أوسع نطاق ،و ذلك من خالل

تكوين عمال مؤىمين يقومون بيذه الميمة ،ذلك سعيا لمتعريف بقواعد ىذا القانون بشكل ينتفي معو

االدعاء بجيل قواعده.
و منيا ما ىي ردعية تتخذ في حالة انتياك قواعد ىذا القانون فقد يتم المجوءإلعمال االختصاص
القضائي العالمي الذي يتولى المعاقبة عمى االنتياكات الخطيرة التي تقترف ضد قواعد القانون الدولي
اإلنساني  ،و ذلك منعا لإلفالت من العقاب ،ناىيك عن إعمال مبدا المسؤولية الدولية لمدولة مقترفة

االنتياكات ،وصوال إلى االعتماد عمى كل سبل التعاون القضائي الدولي لمنع المجرمين من اإلفالت من

العقاب من خالل نظام تسميم المجرمين و التعاون مع الييئات القضائية الدولية.
و بالموازاة مع اآلليات اإلجرائية لضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني ،توجد مجموعة من
اآلليات المؤسساتية التي تسير عمى حسن تنفيذه،و ىذه اآلليات منيا ما ىو وقائي أي أن عمميا ينحصر
في التوعية بضرورة احترام ىذه القواعد ،و منيا :المجنة الدولية لمصميب األحمر،و المنظمات الحقوقية

المختمفة ،إلى جانب ىيئة األمم المتحدة بأجيزتيا المختمفة .

و إلى جانب ىذه اآلليات المؤسساتية الوقائية توجد آليات مؤسساتية ردعية تحد من االنتياكات

التي تتعرض ليا قواعد ىذا القانون من جية ،و معاقبة مرتكبي ىذه االنتياكات من جية أخرى،و من اىم
ىذه اآلليات نذكر:المجنة الدولية لتقصي الحقائق ،و المحاكم الجنائية المؤقتة ،وصوال لممحكمة الجنائية

الدولية.
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ان وجود ىذه اآلليات عمى ارض الواقع ال يعني ان القانون الدولي اإلنساني بخير ،و إنمااألمر
يذىب إلىأبعد من ذلك ،و ىو البحث عن نجاعة و جدوى ىذه اآلليات عمى ارض الواقع.

ثانيا :أسباب اختيار الموضوع:
لقد جاء االىتمام بيذا الموضوع لمدراسة بالنظر لعدة اعتبارات ذاتية وموضوعية تتمثل في:
األسباب الذاتية:
*رغبة الباحثة مواصمة البحث في مجال التخصص-القانون الدولي اإلنساني،-فبعد التركيز عمى

شق الحماية في الماجستير أرادت الباحثة تناول الشق الثاني لمقانون الدولي اإلنساني المتعمق بالتنفيذ
باعتباره الشق الميم.
*كثرة االنتياكات التي تطمعنا عمييا وسائل اإلعالم لقواعد القانون الدولي اإلنساني ،بالرغم من
الترسانة القانونية المكرسة آلليات تنفيذ ىذا القانون ،و التي تجعل المختص و غير المختص يتساءل عن

جدوى القانون الدولي اإلنساني خصوصا و القانون الدولي عموما.

*الطابع العممي ليذا الموضوع و الذي ال يطغى عميو الجانب النظري فقط.
األسباب الموضوعية:
تتمثل األسباب الموضوعية فيرغبة الباحثة معرفة مدى تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني عمى

أرض الواقع مقارنة بالنصوص القانونية المعتمدة ،و كذلك االطالع عمى أىم المساعي لضمان تنفيذ
قواعد القانون الدولي اإلنساني  ،و التعرف عمى الدور الذي تمعبو مختمف ىذه اآلليات في الحد من
االنتياكات التي تتعرض ليا قواعد ىذا القانون  ،و معاقبة مرتكبييا ،و الوقوف عمى أىم العراقيل التي

تواجو عمل ىذه اآلليات في تنفيذ قواعد ىذا القانون.

ثالثا :أهمية الموضوع:
ان أىمية ىذا الموضوع تكمن في ان موضوع التنفيذ يمثل جانبا ميما في دراسة القانون الدولي

اإلنساني ،فمن غير المعقول دراسة االتفاقيات و المبادئ و األحكام التي تحكم ىذا القانون دون التعرض

لمسالة تنفيذه ،و األليات التي تسير عمى ىذه الميمة ،فكان ال بدمن اإللمام بيذه األليات لمعمل عمى
تقييميا ،من خالل معرفة دور كل منيا ،و العراقيل التي تقف أمام أداء ىذا الدور ،كل ىذا لمتوصل

لمعرفة األسباب الحقيقية وراء استمرار االنتياكات التي تتعرض ليا قواعد ىذا القانون زمن النزاعات
المسمحة.
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رابعا :إشكالية البحث:
رغبة من الباحثة في اإلحاطة بموضوع مدى فاعمية آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني  ،ارتأت

اإلجابة عمى التساؤل الرئيسي التالي :

إلى أي مدى وفقت آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني في تحقيق الهدف المنشود منها؟
و تندرج تحت ىذا التساؤل تساؤالت فرعية ىي:
* ما ىي أنواع اآلليات المعتمدة لتنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني؟
* ماىي اىم مساىماتيا في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني؟
*ما ىي العراقيل التي تواجييا في أداء ميمتيا ىذه؟
* ما ىي الحمول المقترحة لتفعيل دورىا ىذا؟

خامسا :الدراسات السابقة:
ىناك جممة من الدراسات التي تناولت في فحواىا اإلشارة إلى آليات تنفيذ قواعد القانون الدولي
اإلنساني ،و لكن ىذا التناول كان حص ار لدور كل آلية في تنفيذ ىذه القواعد ،حيث لم يتم إجماليا في

موضوع موحد خاصة في الجزائر.

ومن بين المراجع التي تناولت مختمف أليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني نذكر مرجعإلبراهيم

احمد خميفةبعنوان(الرقابة الدولية عمى تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني)تناول من خاللو التعريف
ببعض آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني حيث ركز عمى الجانب النظري دون الخوض في الجانب

التطبيقي و العراقيل التي تواجييا أثناء العمل.

كذلك وجود مقال لـ  :توني بافنرمعنون بـ(:آليات و نهج مختمفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني

و حماية و مساعدة ضحايا الحرب)منشور في المجمة الدولية لمصميب األحمر ،حيث ركز عمى آليات

محددة مثل المجنة الدولية لمصميب األحمر دون الحديث عن اآللياتاألخرى،و اكتفى ببيان العمل المناط
بيا و المشاكل التي تواجييا.
و ىناك مجموعة من الدراسات ركزت عمى اآلليات المتخذة وطنيا فقط نذكر منيا :كتاب و مقال

لشريف عتممتحت عنوان (:تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمى األصعدة الوطنية)  ،و مقال ل:ماريا
تيري از دوتمي المعنون بـ(:التدابير الوطنية لمبدء في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني) ،فمجمل ما ركزت

عميو ىذه الدراسات ىو التعريف ببعض ىذه اآلليات و تقديم بعض األعمال التي تقوم بيا إلنفاذ قواعد

ىذا القانون ،دون الوقوف عمى أىم العراقيل التي تواجييا أو التأثيرات الخارجية التي تتمقاىا في عمميا.
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أما فيما يخص أطروحات الدكتوراه فيناك جممة من األطروحات تناولت موضوع آليات التنفيذ و

لكن إما في اطار موضوع آخر متعمق بالحماية ،كأطروحةالباحثة :عواشرية رقية ،و المعنونة بـ :حماية

المدنيين و األعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،أو في إطار تخصيص أطروحة آللية

بعينيا و نذكر منيا :أطروحة الباحث :عبد عمي محمد السوادي ،و المعنونة بـ :المسؤولية الدولية عن
انتهاك قواعد القانون الدولي االنساني ،و كذلك أطروحة الباحث :بوغفالة بوعيشة :و المعنونة بـ:
مجمس حقوق االنسانكالية لتنفيذ القانون الدولي لحقوق االنسان و القانون الدولي االنساني.

أما الباحثة فستحاول دراسة ىذا الموضوع من خالل اإلحاطة بعمل كل ىذه اآلليات سواء اإلجرائية
أو المؤسساتية  ،و محاولة التعرف عمى أىم تدخالتيا إبان النزاعات المسمحة لمحد من االنتياكات التي
تتعرض ليا ىذه القواعد،و التعرف عمى أىم العراقيل التي تواجييا في أداء عمميا،و محاولة إيجاد حمول

تحد من ىذه العوائق و تحسن عمميا أكثر.

سادسا :المناهج المستخدمة في الدراسة:
ان طبيعة الموضوع المعالج في ىذه الدراسة يتناول بالوصف و التحميل لآلليات المختمفة لتنفيذ

القانون الدولي اإلنساني ،لذلك فقد ارتأت الباحثة في ىذه الدراسة االعتماد عمى:المنهج الوصفي و الذي

تم استخدامو من خالل التعريف بمختمف اآلليات ،و التعرض لمختمف األعمال التي تقوم بيا في سبيل
تنفيذ القانون الدولي اإلنساني.
كما اعتمدت الباحثة عمى المنهج التحميمي:و ذلك من خالل تحميل مختمف النصوص القانونية في
االتفاقيات و األنظمة األساسية و القوانين الداخمية لكل آلية من اآلليات و محاولة الوقوف عند أوجو

القصور التي تعترييا،و قد استعنا بأداة التقييم من خالل تقييم فعالية كل آلية من األليات و توضيح أوجو
القصور التي اعترتيا.
وقد حاولت الباحثة االستعانة بالمنهج المقارن في بعض جوانب الدراسة التي تحتاج لممقارنة بين
بعض اآلليات التي ليا نفس العمل و لكن تختمف في بعض النقاط كالمحاكم الجنائية المؤقتة و المحكمة

الجنائية الدولية.

سابعا :صعوبات البحث:
بالرغم من وفرة المادة األولية المتعمقة بآليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني  ،فإنو ليس من

السيل عمى أي باحث في ىذا المجال أن يتعرض ليذا الموضوع دون أن يجد صعوبات تعيقو في إتمام
بحثو وتتمثل أىم ىذه الصعوبات في:
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تنوع وتعدد اآلليات و االختالف في عمل كل آلية الذي يتطمب من أي باحث في ىذا الموضوع
التركيز والتدقيق الشديد في جمع المواد المتفرقة المتعمقة بكل آلية،ليسيل عميو بعد ذلك التحكم في خطة

الدراسة.

كثرة المراجع في ىذا الموضوع سواء بالمغة العربية أو األجنبية بالنسبة آلليات معينة ،حيث نجد
أطروحات دكتوراه و كتب كاممة تعنى بآلية واحدة ،و ندرتيا بالنسبة آلليات أخرى ،مما يجعل الباحثة
ممزمة عمى استخالص األىم فييا مما يندرج في الدراسة فقط.

ثامنا :خطة الدراسة:
ان طبيعة الموضوع محل الدراسة واسع جدا لكونو يتعمق بشق ميم في دراسة القانون الدولي
اإلنساني و ىو المتعمق بالتنفيذ ،و نظ ار لصعوبة اإللمام بكل جوانبو فقد حاولت الباحثة معالجة النقاط
ذات الصمة بالموضوع قدر اإلمكان.

التالي:

و لذلك جاءتدراستنا لموضوع مدى فاعمية آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني من خالل التقسيم
مـقدمـة.

الباب األول :مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني.
الفصل األول :مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية الوقائيةلتنفيذ القانون الدولي اإلنساني.
الفصل الثاني:مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية الردعية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني.

الباب الثاني:مدى فاعمية اآلليات المؤسساتية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني.
الفصل األول:مدى فاعميةاآلليات المؤسساتية الوقائيةلتنفيذ القانون الدولي اإلنساني.
الفصاللثاني:مدى فاعمية اآلليات المؤسساتيةالردعيةلتنفيذ القانون الدولي اإلنساني.
خــاتـمة.
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الباب األول:
مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية لتنفيذ
القانون الدولي اإلنساني
اف قواعد القانوف الدولي اإلنساني كانت نتاج تقنيف القواعد العرفية المنظمة لمحرب ،فاليدؼ مف
ىذه القواعد ىو حماية األشخاص واألعياف والممتمكات زمف النزاعات المسمحة ،ومحاولة الحد ووضع قيود
عمى استخداـ األسمحة وحظر بعضيا.

إف ىذه الترسانة القانونية ال يمكف أف تكوف محبل لمتنفيذ عمى أرض الواقع ما لـ تتدعـ بآليات
ووسائؿ لمتنفيذ ،اذ اف وضع القواعد القانونية ال يكفي لضماف ممارستيا مف الناحية العممية و الفعمية ،إنما
البد مف السير عمى تطبيقيا و حمايتيا وذلؾ بإيجاد طرؽ و وسائؿ تكفؿ تحقيؽ ذلؾ.

فمنذ أولى اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني  ،فكر واضعوىا في جممة مف اإلجراءات التي يتوجب

اتخاذىا لتنفيذ قواعد ىذا القانوف.

فاآلليات اإلجرائية تتمثؿ عادة في مجموع التدابير التي تمجأ إلييا كؿ مف السمطات الوطنية و
الدولية لوضع القانوف موضع التنفيذ.

1

و قد تراوحت ىذه اآلليات اإلجرائية بيف إجراءات وقائية يتطمب اتخاذىا وقت السمـ لضماف تنفيذ
قواعد ىذا القانوف ،ومنيا إجراءات ردعية تتخذ في حالة ارتكاب انتياكات لقواعد ىذا القانوف مف أجؿ

الحد منيا ومنع اإلفبلت مف معاقبة مرتكبييا.

وىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في الموضوعات التالية ،حيث خصص الفصؿ األوؿ لدراسة مدى
فاعمية اآلليات اإلجرائية الوقائية ،أما الفصؿ الثاني فخصص لدراسة مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية
الردعية.

 -1خمفة نادية ،آليات حماية حقوؽ اإلنساف في المنظومة القانونية الجزائرية-دراسة بعض الحقوؽ السياسية ،أطروحة لنيؿ
درجة دكتوراه عموـ ،كمية الحقوؽ و العموـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر –باتنة،2010،ص .36
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الفصل األول:
مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية الوقائية لتنفيذ القانون
الدولي اإلنساني
يقصد باآلليات اإلجرائية الوقائية مجموعة اإلجراءات التي يتوجب اتخاذىا وقت السمـ لضماف تنفيذ

قواعد ىذا القانوف ،فأوؿ ما يتوجب عمى الدوؿ اتخاذه ىو تدابير وقائية تكفؿ احتراـ قواعد ىذا القانوف
والحد مف االنتياكات التي يتعرض ليا ،إذ أف الوقاية ىي الوسيمة األفضؿ إلنقاذ آالؼ األرواح ومنع

التدمير بأقؿ تكمفة.

وتشمؿ ىذه اإلجراءات الوقائية كؿ األعماؿ التي تقوـ بيا الدوؿ مف أجؿ كفالة احتراـ ىذا القانوف
،وتتمخص ىذه اإلجراءات الوقائية في ضرورة انضماـ الدوؿ إلى اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني التي
تمتزـ الموافقة عمييا دوليا(المبحث األول).

و باإلضافة إلى االنضماـ فعمى الدوؿ االلتزاـ بضرورة مواءمة قوانينيا الداخمية مع ما التزمت بو

في االتفاقيات الدولية اإلنسانية التي صادقت عمييا(المبحث الثاني).

مع األخذ في عيف االعتبار ضرورة تعريؼ األشخاص بقواعد ىذا القانوف وتعميمو في جميع

المستويات العممية وىذا عف طريؽ االلتزاـ بنشر قواعده عمى أوسع نطاؽ ممكف واعداد الكوادر المؤىمة

لمقياـ بيذه العممية (المبحث الثالث).
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المبحث األول:
انضمام الدول التفاقيات القانون الدولي اإلنساني:
يعتبر االنضماـ إلى صكوؾ القانوف الدولي اإلنساني الخطوة األولى التي يجب اتخاذىا حتى يمكف

لمدولة أف تمتزـ بأحكاميا وبالتالي العمؿ عمى البدء في تنفيذ االلتزامات المترتبة عمييا.

1

فاالنضماـ 2إلى اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني يعد المرحمة األولى التي يمكف أف تدخؿ فييا ىذه

االتفاقيات محؿ التطبيؽ عمى الصعيد الداخمي ،3فاالنضماـ لبلتفاقيات ىو اآلخر يعد وسيمة لمتعبير عف

 -1محمد حمد العسبمي" ،دور الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليبلؿ األحمر في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني" –في
القانوف الدولي اإلنساني -دليؿ التطبيؽ عمى الصعيد الوطني (مؤلؼ جماعي) ،تحت إشراؼ أحمد فتحي سرور ،بعثة
المجنة الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة ،ط  ،2006 ،3ص.347

 -2االنضماـ :ىو عمؿ قانوني أحادي الجانب عادة تأتيو الدولة التي لـ تكف مشتركة في التفاوض بشأف عقد معاىدة

متعددة األطراؼ ،يتيح ليا أف تشترؾ كميا بالمعاىدة وتخضع ألحكاميا في حيف أنيا ليست طرفا فييا ،ولممزيد مف
المعمومات أنظر :نزار العنكبي ،القانوف الدولي اإلنساني ،دار وائؿ لمنشر ،األردف ،ط  ،2010 ،1ص.149،148

 -3باإلضافة إلى االنضماـ نصت المادة ( )11مف اتفاقية فيينا لعاـ  1969لقانوف المعاىدات عمى الوسائؿ التي تعبر

بيا الدوؿ عمى االلتزاـ بنصوص االتفاقيات كاآلتي " :موافقة الدولة عمى االلتزاـ بمعاىدة يمكف التعبير عنيا بالتوقيع أو
بتبادؿ صكوؾ تكوف معاىدة أو بالتصديؽ بالقبوؿ أو باإلقرار أو باالنضماـ أو بأي وسيمة أخرى متفؽ عمييا" .
فممتوقيع وفؽ ما جاءت بو المادة ( )12مف اتفاقية فيينا نوعاف:

.1

التوقيع باألحرؼ األولى :نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة ( ، )12وىو التوقيع الذي يأتي كنتيجة نيائية بعد

صياغة نصوص المعاىدة ،كإجراء أولي إلثبات حسف نية المتفاوضيف ،وال يكوف ليذا التوقيع عادة أي آثار أو قوة إلزاـ،
إذا كاف المتفاوضوف غير مزوديف بالتفويض البلزـ لمتوقيع ،أو إذا كانت الدولة مترددة في قبوؿ المعاىدة بشكميا النيائي.

.2

التوقيع النيائي :وىو التوقيع الذي يكوف كافيا إللزاـ الدولة بالمعاىدة مثمو مثؿ التصديؽ ،وذلؾ عندما تنص

المعاىدة التي ىي رىف التوقيع في بند عمى ذلؾ ،أو ثبت بطريقة أخرى أف الدوؿ المتفاوضة متفقة عمى أف يكوف لمتوقيع
ىذا األثر ،أو تبيف عزـ الدولة عمى إضفاء ىذا األثر عمى التوقيع مف وثيقة تفويض ممثميا أو تـ التعبير عنو أثناء
المفاوضات وىذا طبقا لما جاء في الفقرة (ب) و (ج) مف المادة ( ،)12مع مراعاة الدولة الموقعة لقانونيا الداخمي الشروط
التي يتطمبيا التوقيع.

أما بخصوص التصديؽ فيو إجراء دبموماسي يقوـ بو رئيس الدولة عادة بعد الموافقة عميو مف قبؿ الجيات الداخمية
المختصة لمدولة ،والتصديؽ يأتي كمرحمة الحقة تأكيدا لتوقيع المعاىدة مف مندوب الدولة أو المفوض لدييا ،وىو إجراء

جوىري بدونو ال تتقيد الدولة أساسا بالمعاىدة .وقد نصت المادة ( )14مف اتفاقية فينا عمى حاالت التصديؽ كالتالي:
.1

موافقة الدولة عمى االلتزاـ بمعاىدة ما يعبر عنيا بالتصديؽ متى:

(ب)

ثبت بطريقة أخرى أف الدوؿ المتفاوضة قد اتفقت عمى اقتضاء التصديؽ ،أو

(ج)

وقع ممثؿ الدولة المعاىدة مع جعميا مرىونة بالتصديؽ  ،أو

(أ)

نصت المعاىدة عمى أف يتـ التعبير عف تمؾ الموافقة بالتصديؽ  ،أو
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ارتضاء الدوؿ االلتزاـ بالمعاىدة في حاالت معينة حددتيا المادة  15مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات

يمكف إجماليا فيما يمي:
أو،

أ-إذا نصت المعاىدة عمى أنو يجوز ليذه الدولة أف تعبر عف ىذه الموافقة عف طريؽ االنضماـ
ب-إذا ثبت بطريقة أخرى أف الدوؿ المتفاوضة قد اتفقت عمى أنو يجوز ليذه الدولة أف تعبر عف

ىذه الموافقة عف طريؽ االنضماـ أو،

ج-إذا اتفقت جميع األطراؼ ،في وقت الحؽ ،عمى أنو يجوز ليذه الدولة أف تعبر عف ىذه

الموافقة عف طريؽ االنضماـ.

فاالنضماـ إذف ىو العقد القانوني الذي تمتزـ بموجبو الدولة بأحكاـ المعاىدة وفؽ ما جاءت بو

المادة  ،15وطريقة االنضماـ تمر بثبلث مراحؿ :األولى ىي مرحمة االنضماـ بواسطة معاىدة خاصة
وىي عادة تخص معاىدات العقود ،والثانية ىي مرحمة اإلعبلنات المتبادلة ،فالدولة التي ترغب في
االنضماـ تعمف انضماميا ،فتعمف الدوؿ قبوليا ،والمرحمة الثالثة ىي االنضماـ باإلرادة الفردية فالدولة
الراغبة في االنضماـ توجو إعبلنيا لمجية التي تحددىا المعاىدة سواء كانت ىيئة دولية كأمانة األمـ

المتحدة أو دولة أو منظمة غير حكومية كما ىو عميو اآلف بالنسبة لمجنة الدولية لمصميب األحمر التي

ترعى تطوير قواعد القانوف الدولي اإلنساني.

1

اف دراسة االنضماـ التفاقيات القانوف الدولي اإلنساني البد اف تمر أوال بالتعريؼ باتفاقيات القانوف

الدولي اإلنساني في المطمب األوؿ ،عمى أف يتناوؿ المطمب الثاني موقؼ الدوؿ مف االنضماـ ليذه

االتفاقيات ،ثـ معرفة مدى فاعمية انضماـ الدوؿ لبلتفاقيات في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني في المطمب
الثالث.

( د)

تبينت أف نية الدولة في توقيع المعاىدة مع جعميا مرىونة بالتصديؽ مف وثيقة تفويض ممثميا أو تـ التعبير عنيا

أثناء المفاوضات.
.2

التصديؽ.

موافقة الدولة عمى االلتزاـ بمعاىدة ما يعبر عنيا بالقبوؿ أو باإلقرار في أحواؿ مماثمة لؤلحواؿ التي تنطبؽ عمى

ولكي يكوف التصديؽ صحيحا وفؽ ما جاءت بو المادة ( ،)14يجب أف تتضمف االتفاقية ضمف أحكاميا نصا خاصا
بالتصديؽ ،ووجود ىذا النص يعد حتميا خاصة في المعاىدات المتعددة األطراؼ لدخوليا حيز النفاذ الذي يتطمب عدد
معيف مف التصديقات ،ويتبع التصديؽ إرساؿ خطاب إلى جية اإليداع كاألميف العاـ لؤلمـ المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ ،أو

الدولة الوديعة.

و لمزيد مف المعمومات انظر :زغوـ كماؿ ،مصادر القانوف الدولي ،دار العموـ لمنشر والتوزيع الجزائر ،ط ،2004ص .84
 -1محمد المجذوب ،القانوف الدولي العاـ ،منشورات الحمبي الحقوقية ،القاىرة ،ط  ،2007، 6ص  607وما بعدىا.
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المطمب األول:
التعريف باتفاقيات القانون الدولي اإلنساني
احتمت االتفاقيات الدولية مكانة ميمة في القانوف الدولي اإلنساني ،بعد أف ظيرت الضرورة إلى
تدويف األعراؼ الدولية في مجاؿ الحروب والنزاعات المسمحة ،حيث كانت تحكـ القواعد العرفية النزاعات

المسمحة في البداية ،والتي مرت بمرحمة طويمة ومضنية أدت في نياية المطاؼ إلى إقرار العديد مف
االتفاقيات ،التي صاغت بشكؿ منظـ قواعد حماية ضحايا النزاعات المسمحة وأساليب القتاؿ ،ووسائمو
وحماية األعياف والممتمكات الثقافية.

ولما كانت ىذه االتفاقيات تتعمؽ بالجانب اإلنساني زمف النزاعات المسمحة فقد تميزت بالعديد مف
الصفات والخاصيات عف غيرىا مف االتفاقيات الدولية األخرى.
لذلؾ تـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف ،يتناوؿ األوؿ :أىـ اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني ،في
حيف يتناوؿ الثاني :خصائص ىذه االتفاقيات.
الفرع األول:
أىم اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني
مر تطوير وتقنيف قواعد القانوف الدولي اإلنساني بفترات متعددة ،حيث أف ىذه القواعد كانت قواعد

عرفية ما لبثت أف صارت قواعد مكتوبة في بدايات النصؼ الثاني مف القرف  19عمى إثر إنشاء المجنة
الدولية لمصميب األحمر في عاـ  ،1863وما تمى ذلؾ مف إقرار اتفاقية جنيؼ األولى الخاصة بتحسيف
حاؿ الجرحى في الميداف عاـ  ،1864ومنذ ذلؾ الوقت شيدت قواعد ىذا القانوف تطو ار ممحوظا في

االتفاقيات المبرمة ،1وقد انقسمت موضوعات ىذه االتفاقيات بيف االتفاقيات المنظمة لحماية ضحايا
النزاعات المسمحة ،واالتفاقيات المتعمقة بتنظيـ سير عمميات القتاؿ وأساليبو وىذا ما سيتـ تناولو فيما يمي:

1

 -لممزيد مف المعمومات انظر :عمر سعد اهلل ،تطور تدويف القانوف اإلنساني ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيروت،1997 ،

ص .190-100
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أوال :االتفاقيات المتعمقة بحماية ضحايا النزاعات المسمحة:
تعد اتفاقية جنيؼ األولى لعاـ  1864المتعمقة بتحسيف حاؿ الجرحى العسكرييف في الميداف

االنطبلقة األولى لتدويف قواعد القانوف الدولي اإلنساني.

1

حيث تعد ىذه االتفاقية االتفاقية األـ إلرساء مبادئ اإلنسانية زمف النزاعات المسمحة وقد تتالت

بعدىا االتفاقيات منيا اتفاقية جنيؼ لعاـ  1906المتعمقة بتحسيف حاؿ الجرحى والمرضى العسكرييف في
الميداف والتي تعد معدلة لبلتفاقية السابقة.

2

ولكف ونتيجة لمحرب العالمية األولى وجدت األطراؼ المتحاربة ثغرات في اتفاقية  1906واستغمتيا

بعدـ توفير اإلنسانية في الحرب ،ولذلؾ كاف لزاما مف تطويرىا وبذلؾ ظيرت اتفاقيتا جنيؼ لعاـ ،1929
األولى متعمقة بتحسيف حاؿ الجرحى والمرضى العسكرييف في الميداف ،والثانية بشأف معاممة أسرى

الحرب.

3

كاف لمجنة الدولية لمصميب األحمر دور ميـ في إقرار اتفاقيات جنيؼ لعاـ  ،1949فقد بدأت

المجنة بدراسة مراجعة اتفاقيات جنيؼ لعاـ  ،1929والعمؿ عمى تفادي القصور الذي اعتراىا ،وذلؾ مف
خبلؿ إجراء مشاورات تيدؼ إلى توسيع قواعد القانوف الدولي اإلنساني لتشمؿ حماية المدنييف الذيف

يقعوف تحت سمطة الطرؼ الخصـ ،وحماية ضحايا الحروب األىمية.
فبالنسبة لحماية المدنييف ،كاف لمحرب العالمية الثانية وما خمفتو مف خسائر بشرية فضيعة األثر
المباشر في العمؿ عمى وضع اتفاقية تحمي األشخاص المدنييف.

4

 -1جاف بكتيو ،القانوف الدولي اإلنساني-تطوره ومبادؤه ، -معيد ىنري دوناف ،جنيؼ ،1984 ،ص.34،33

 -2عامر الزمالي ،المدخؿ إلى القانوف الدولي اإلنساني ،المعيد العربي لحقوؽ اإلنساف ،تونس ،ط ،1997 ، 2

ص.18،17

 -3نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص.167 ،166

4

 -إذا كانت اتفاقية جنيؼ الرابعة ىي األولى التي تتعمؽ بحماية المدنييف ،فإف أوؿ مشروع مف أجؿ حماية المدنييف كاف

في وثيقة سميت ب ػ ػ " مشروع طوكيو " لعاـ  ،1934حيث تضمنت نصا يتعمؽ بتطبيؽ األحكاـ األساسية التفاقية معاممة

أسرى الحرب لعاـ  1929عمى األشخاص المدنييف المعتقميف في أراضي دولة معادية عند نشوب األعماؿ العدائية بيف
أطراؼ النزاع.
 لمزيد مف التفصيؿ حوؿ مشروع طوكيو لعاـ  1934أنظر:- HAROUEL – BURLOUP (V), Traité de droit Humanitaire, Collection droit fondamental,
Paris, pp. 132,133.
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فبالرغـ مف وجود بعض القواعد التي تتعمؽ بحماية األشخاص المدنييف في الئحة الىاي لعاـ

 ، 1907إال أنيا كانت قميمة وغير كافية عمى اإلطبلؽ  ،1كما أنيا اقتصرت عمى حماية ىؤالء
األشخاص القاطنيف في اإلقميـ المحتؿ ،دوف أف تمتد إلى جميع حاالت النزاع المسمح.
إف االتفاقيات السابقة كانت تتعمؽ بالدرجة األولى بحماية الجرحى والمرضى مف العسكرييف في
الميداف ،ثـ توسعت لتشمؿ أسرى الحرب واألعياف المدنية ،إال أنيا لـ تنطبؽ عمى األشخاص المدنييف،

حيث لـ ييتـ المشاركوف في المؤتمر الدبموماسي لعاـ  1929إال بتحسيف الحماية لمجرحى والمرضى مف
أفراد القوات المسمحة في الميداف ،وكذلؾ معاممة أسرى الحرب.

2

مف أجؿ ذلؾ ،قامت المجنة الدولية لمصميب األحمر بالدعوة إلى عقد مؤتمرات متتابعة ،حيث

عقدت مؤتم ار لمخبراء عاـ  ،1945وبعدىا كاف ىناؾ مؤتم ار تمييديا لمجمعيات الوطنية لمصميب األحمر
في  ،1946حيث قاـ بدراسة مشاريع االتفاقيات ،ثـ عرض بعد ذلؾ عمى لجنة خاصة مف الجمعيات

الوطنية عاـ  ،1947ثـ جاء المؤتمر الدولي السابع عشر لمصميب األحمر الدولي في ستوكيولـ عاـ

1

 -مف بيف ىذه النصوص ما جاء في المادة  44مف الئحة الىاي المتعمقة بقوانيف وأعراؼ الحرب البرية حيث نصت

عمى أنو  " :ال يجوز ألي طرؼ في النزاع أف يجبر سكاف األراضي المحتمة عمى اإلدالء بمعمومات عف القوات المسمحة
لمطرؼ اآلخر ،أو عف وسائؿ الدفاع التي تستخدميا ىذه القوات ".
 -المادة  ":45يحظر إرغاـ سكاف األراضي المحتمة عمى تقديـ الوالء لمقوة المعادية ".

 المادة  ":46ينبغي احتراـ شرؼ األسرة وحقوقيا ،وحياة األشخاص والممكية الخاصة ،وكذلؾ المعتقدات والشعائر الدينية.ال تجوز مصادرة الممكية الخاصة ".
 المادة  ":47يحظر السمب حظر تاما ". -المادة " :50ال ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية ،م الية أو غيرىا ،ضد السكاف بسبب أعماؿ ارتكبيا أفراد ال يمكف أف

يكوف ىؤالء السكاف مسؤوليف بصفة جماعية.

 المادة  " :52ال ينبغي إخضاع البمديات أو السكاف إلى طمبات الدفع العينية أو تقديـ الخدمات إال في حالة تمبية حاجياتقوات االحتبلؿ .وينبغي أف تتناسب مع موارد الببلد وأف تكوف عمى نحو ال يدفع السكاف إلى المشاركة في العمميات
العسكرية ضد بمدىـ ".
 المادة  " :55ال تعتبر دولة االحتبلؿ نفسيا سوى مسؤوؿ إداري ومنتفع مف المؤسسات والمباني العمومية والغاباتواألراضي الزراعية التي تممكيا الدولة المعادية والتي توجد في البمد الواقع تحت االحتبلؿ .وينبغي عمييا صيانة باطف ىذه

الممتمكات وادارتيا وفقا لقواعد االنتفاع ".
 المادة  " :56يجب معاممة ممتمكات البمديات وممتمكات المؤسسات الخاصة لمعبادة واألعماؿ الخيرية والتربوية،والمؤسسات الفنية والعممية ،كممتمكات خاصة ،حتى عندما تكوف ممكا لمدولة .يحظر كؿ حجز أو تدمير أو إتبلؼ عمدي
لمثؿ ىذه المؤسسات ،واآلثار التاريخية والفنية والعممية ،وتتخذ اإلجراءات القضائية ضد مرتكبي ىذه األعماؿ ".

 أنظر :شريؼ عتمـ و محمد ماىر عبد الواحد ،موسوعة اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني ،المجنة الدولية لمصميباألحمر ،القاىرة ،ط  ،2005 ، 6ص.19 -17
- HAROUEL – BURLOUP (V), Op.cit., p. 167.
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 1948الذي كاف لو دور كبير في إثراء ىذه المشاريع ،حيث تمكنت المجنة الدولية لمصميب األحمر مف
االتفاؽ مع الحكومة السويسرية عمى عقد مؤتمر دبموماسي بيدؼ اعتماد مشاريع االتفاقيات ،وبذلؾ عقد

المؤتمر في جنيؼ عاـ  1949حيث تمت مناقشة المشاريع واعتمادىا بصفة نيائية.
وبذلؾ اعتمدت اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949المتعمقة بحماية ضحايا النزاعات المسمحة التي
تضمنت اتفاقية لحماية الجرحى والمرضى مف أفراد القوات المسمحة في الميداف ،والثانية تتعمؽ ىذه

االتفاقية بحماية الجرحى والمرضى والغرقى مف أفراد القوات المسمحة في البحار ،والثالثة تتعمؽ ىذه

االتفاقية بحماية أسرى الحرب ،أما االتفاقية الرابعة فقد بحماية المدنييف أثناء النزاع المسمح ،وىي اتفاقية
جديدة في مجاؿ القانوف الدولي اإلنساني آنذاؾ.

1

أما بالنسبة المتداد الحماية إلى ضحايا النزاعات المسمحة غير الدولية ،فقد أدرجت المادة الثالثة
المشتركة التفاقيات جنيؼ ،وكاف أوؿ نص اتفاقي بيذا المستوى آنذاؾ.
ومنذ إقرار اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ،1949نشبت الكثير مف النزاعات المسمحة كاف أغمبيا

حروب تحرير وطني ،ورفضت الدوؿ االستعمارية التي تخوض ىذه الحروب االعتراؼ بوجود نزاع مسمح
غير دولي ،وكذلؾ االعتراؼ بتطبيؽ المادة الثالثة المشتركة ،ويرجع ذلؾ ألسباب سياسية.
ونتيجة لذلؾ ،انعقد عاـ  1971في جنيؼ مؤتمر الخبراء الحكومييف حوؿ تأكيد وتطوير القانوف
الدولي اإلنساني المطبؽ في النزاع المسمح ،وانعقد ىذا المؤتمر في دورتيف ،األولى مف  24ماي إلى 12

جواف  ،1971والثانية مف  3ماي إلى  3جواف  ،1972وكاف ذلؾ بيدؼ فحص المشاريع المقدمة مف
طرؼ المجنة الدولية لمصميب األحمر سواء تعمؽ األمر بالنزاع المسمح الدولي أو النزاع المسمح غير

الدولي.
وكاف مف أىداؼ ىذا المؤتمر تدعيـ وتطوير القانوف الدولي اإلنساني المتعمؽ بالنزاعات المسمحة
الدولية  ،التي ارتبطت ولفترة طويمة باتفاقيات الىاي  ،التي تركز بصفة خاصة عمى سير العمميات
العدائية دوف االىتماـ كثي ار بحماية ضحايا النزاعات المسمحة ،ويرجع انعقاد مؤتمر الخبراء الحكومييف
حوؿ تأكيد وتطوير القانوف الدولي اإلنساني إلى ما تمخض عف المؤتمر الدولي لمصميب األحمر المنعقد

بإستنبوؿ عاـ  ،1969حيث أوصى القرار  13لممؤتمر الدولي لمصميب األحمر بعقد اجتماع مؤتمر

الخبراء ومؤتمرات دبموماسية في ىذا الخصوص.

 -1لممزيد مف المعمومات حوؿ التطورات التي حصمت بعد اعتماد اتفاقيات جنيؼ األربعة انظر :جورج أبي صعب،
"اتفاقيات جنيؼ  1949بيف األمس والغد" ،في دراسات في القانوف الدولي اإلنساني (مؤلؼ جماعي) ،تحت إشراؼ مفيد
شياب ،دار المستقبؿ العربي ،القاىرة ،ط  ،2000 ،1ص.419-411
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انعقد المؤتمر الدبموماسي في الفترة ما بيف  ،1977-1974وقد شاركت فيو الدوؿ ،وحركات

التحرر الوطني ،والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ،و مف خبلؿ ىذا المؤتمر تعززت اتفاقيات جنيؼ
لعاـ 1949

باعتماد البروتوكوليف اإلضافييف لعاـ ،1977حيث اختص البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ

بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدولية ،في حيف أف البروتوكوؿ اإلضافي الثاني جاء بشأف حماية
ضحايا النزاعات المسمحة غير الدولية و عد القفزة النوعية لقواعد القانوف الدولي اإلنساني.

1

و يعتبر البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ الدعامة األساسية لحماية ضحايا النزاعات المسمحة الدولية

ومكمبل التفاقيات جنيؼ لعاـ  ،1949ويسرى ىذا البروتوكوؿ عمى نفس األوضاع التي تسري عمييا
اتفاقيات جنيؼ لعاـ  1949السابؽ ذكرىا ،غير أف الجديد الذي أتى بو ىذا البروتوكوؿ يتمثؿ في توسيعو
مف نطاؽ النزاع المسمح الدولي ليشمؿ حروب التحرير الوطني ،حيث جاء في المادة  4/1مف البروتوكوؿ
أف " المنازعات التي تناضؿ فييا الشعوب ضد التسمط االستعماري واالحتبلؿ األجنبي وضد األنظمة

العنصرية ،وذلؾ في ممارستيا لحؽ الشعوب في تقرير المصير ،كما كرسو ميثاؽ األمـ المتحدة واإلعبلف

المتعمؽ بمبادئ القانوف الدولي الخاصة بالعبلقات الودية والتعاوف بيف الدوؿ طبقاً لميثاؽ األمـ المتحدة".

أما البروتوكوؿ اإلضافي الثاني فقد حدد نطاؽ تطبيقو بموجب المادة األولى التي نصت عمى

سرياف ىذا البروتوكوؿ عمى النزاعات المسمحة التي تدور عمى إقميـ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة بيف
قواتو المسمحة وقوات منشقة أو جماعات نظامية مسمحة أخرى ،وتمارس تحت قيادة مسؤولة السيطرة عمى

جزء مف اإلقميـ مما يجعميا قادرة عمى القياـ بشف عمميات عسكرية متواصمة ومنسقة ،وتستطيع تنفيذ ىذا

البروتوكوؿ.2

إف ما تجدر اإلشارة لو أف البروتوكوؿ اإلضافي الثاني لـ يأت ليحؿ محؿ المادة الثالثة المشتركة

التي تعتبر في حقيقة األمر سارية المفعوؿ جنبا إلى جنب مع ىذا البروتوكوؿ ،وىذه المنظومة جميعيا
تيدؼ إلى تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف الحماية ألولئؾ األشخاص المتأثريف بالنزاع المسمح غير الدولي.
كما تجدر اإلشارة كذلؾ لمبروتوكوؿ الثالث لبلتفاقيات والمعتمد في  2005والمتعمؽ بالشارة:

(الكريستالة الحمراء).

1

- Pictet ( j ) et All, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions
de Genève du 12 aout 1949, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, pp.10-15.
 - 2شريؼ عتمـ و محمد ماىر عبد الواحد ،المرجع السابؽ ،ص .353
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ثانيا :االتفاقيات المتعمقة بتنظيم سير عمميات القتال وأساليبو:
تركز ىذه االتفاقيات بشكؿ عاـ عمى حقوؽ المتحاربيف وواجباتيـ في الحرب ،وتشمؿ األعراؼ

والقواعد المتعمقة بكيفية شف الحرب ضد العدو واألسمحة التي يجوز أو ال يجوز استخداميا في القتاؿ
وحاالت وقؼ إطبلؽ النار وتبادؿ األسرى وغير ذلؾ مف الحاالت التي تتعمؽ بسموؾ المحاربيف ،ولعؿ

أىميا يتمثؿ فيما يمي:

 -1االتفاقيات المتعمقة بحظر األسمحة:
 إعبلف "ساف بطر سبورغ" لسنة  1868شأف حظر بعض القذائؼ زمف الحرب.

1

 بروتوكوؿ جنيؼ  1925بشأف حظر استعماؿ الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابييا والوسائؿ

الجرثومية في الحرب.

 اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزيف األسمحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير ىذه

األسمحة سنة .1972
لعاـ

 اتفاقية حظر أو تقييد استعماؿ أسمحة تقميدية يمكف اعتبارىا مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
1980وقد ألحؽ بيذه االتفاقية خمسة بروتوكوالت إضافية تتعمؽ بما يمي:

البروتوكوؿ األوؿ بشأف الشظايا التي ال يمكف كشفيا لعاـ  ،1980أما البروتوكوؿ الثاني فيتعمؽ

بحظر أو تقييد استعماؿ األلغاـ واألشراؾ الخداعية و النبائط األخرى ،1996أما الثالث فيتعمؽ بحظر أو

تقييد األسمحة المحرقة  ،1980أما البروتوكوؿ الرابع بشأف أسمحة الميزر المعمية 2،1995أما البروتوكوؿ

الخامس فيتعمؽ بشأف المخمفات الحربية غير المتفجرة .2003

 اتفاقية حظر استحداث وانتاج األسمحة الكيمائية وتدمير تمؾ األسمحة لعاـ .1993

 اتفاقية حظر استعماؿ وتخزيف وانتاج ونقؿ األلغاـ المضادة لؤلفراد وتدمير تمؾ األلغاـ (أوتاوا
.)1997

3

 -1وىذه القذائؼ وىي القذائؼ التي يقؿ وزنيا عف 400غ وتكوف متفجرة أو مشحونة بمواد متفجرة أو قابمة لبلشتعاؿ.

انظر :عامر الزمالي ،المرجع السابؽ ،ص.82

 -2لممزيد مف المعمومات حوؿ األسمحة الجديدة و استخداماتيا انظر :لويز داوزوالد-بؾ ،آنا نوتيف" ،األسمحة الجديدة

والقانوف الولي اإلنساني" ،في القانوف الدولي اإلنساني -الواقع والطموح (مؤلؼ جماعي) ،كمية الحقوؽ ،جامعة دمشؽ،
دمشؽ ،2001 ،ص.161-158

 -3لممزيد مف المعمومات حوؿ حظر و استخداـ مختمؼ األسمحة الدولية ،انظر :محمد مجد الديف بركات" ،حظر

واستخداـ األسمحة الدولية في إطار القانوف الدولي اإلنساني" ،في مدخؿ لمقانوف الدولي اإلنساني (مؤلؼ جماعي)  ،تحت
إشراؼ محمود شريؼ بسيوني ،سيراكو از – إيطاليا ،1998 -ص.437
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 اتفاقية حظر وانتاج وتطوير وتخزيف ونقؿ الذخائر العنقودية. 2008

1

 اتفاقية تجارة األسمحة .2013

 -2االتفاقيات المتعمقة بقواعد وأعراف الحرب:
ولعؿ مف أىـ ىذه االتفاقيات نذكر:

2

 تصريح باريس لعاـ  1856المتعمؽ بالحرب البحرية.
 تصريح بروكسؿ الصادر في  1874في شأف التمييز بيف المقاتميف وغير المقاتميف.
 اتفاقيات الىاي لعاـ  1899المتعمقة بقواعد وأعراؼ الحرب البرية.

 اتفاقيات الىاي لعاـ  1907والمتعمقة بقواعد بدأ الحرب وتطوير قواعد وأعراؼ الحرب البرية
وبياف صفوؼ والتزامات الدوؿ المحايدة.

 اتفاقية واشنطف لعاـ  1922والمتعمقة بحرب الغواصات وحرب الغازات.
 اتفاقية الىاي لعاـ  1954بشأف حماية الممتمكات الثقافية في حالة النزاع المسمح وبروتوكولييا

اإلضافييف لعاـ  1954و.1999

3

الفرع الثاني:
خصائص اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني
تمثؿ اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني تحوال جذريا في قانوف المعاىدات الدولية  ،والذي تـ تكريسو
في اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ ، 1969حيث جاءت ىذه االتفاقية بمفاىيـ حديثة ساىمت في
تطوير جانب ىاـ مف ىذه االتفاقيات ،و لعؿ أىـ الخصائص التي تميزت بيا ىذه االتفاقيات ىي:

4

 -1الذخائر العنقودية ىي ذخائر أو قنابؿ مصممة لتطمؽ أو تنشر بعد إطبلقيا ذخائر متفرعة صغيرة بأعداد ىائمة .أنظر،
لويز دوز والد -بؾ ،آنا نويتف ،المرجع السابؽ ،ص.180

 -2حوؿ ىذه االتفاقيات انظر :محمد عبد الجواد الشريؼ ،قانوف الحرب ،المكتب المغربي الحديث ،القاىرة ،ط 2003 ، 1
 ،ص.224-222
- Hladik (J), « La convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé et la notion de nécessité militaire » , R.I.C.R , N :835, 1999,pp.621 -635.
 -4لممزيد مف المعمومات حوؿ خصائص االتفاقيات ،أنظر :سعيد سالـ الجويمي" ،الطبيعة القانونية الخاصة لبلتفاقيات
3

الدولية في القانوف الدولي اإلنساني" ،في القانوف الدولي اإلنساني (آفاؽ وتحديات) ،ج ،3منشورات الحمبي الحقوقية،
بيروت ،2010 ،ص .274-233
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أوال :رفض الطابع الدول التبادلي:
القاعدة ال تي تسري في القانوف الدولي أف العقد شريعة المتعاقديف أي أف االتفاقية ال تمتزـ بيا إال

أطرافيا ،لكف اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949وبوصفيا مف المعاىدات الشارعة فإنيا تتجاوز أف
تطبؽ عمى أطرافيا إلى غير األطراؼ في حالة قبوؿ ىذه األخيرة ألحكاميا.

1

وقد نصت المادة  2المشتركة منيا عمى مايمي" :واذا لـ تكف إحدى دوؿ النزاع طرفا في ىذه
االتفاقية فإف دوؿ النزاع األطراؼ فييا تبقى مع ذلؾ ممتزمة بيا في عبلقاتيا المتبادلة كما أنيا تمتزـ

باالتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبمت ىذه األخيرة أحكاـ االتفاقية وطبقتيا".
ثانيا :استبعاد مبدأ المعاممة بالمثل:

تسمح المادة  60مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات سنة  1969لكؿ دولة طرؼ في معاىدة دولية
بإنياء العمؿ بيذه المعاىدة جزئيا أو كميا نحو طرؼ آخر ،في حالة انتياكو بشكؿ جوىري لبنود ىذه

المعاىدة.

فالمقصود بمبدأ المعاممة بالمثؿ ىو حؽ الدولة التي تعرضت إلى تصرفات غير مشروعة ألحقت

أض ار ار بيا باتخاذ إجراءات ثأرية ضد الدولة المقصرة.

2

لكف ىذا ال ينطبؽ عمى اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني ،فبل يمكف لمطرؼ المحارب قتؿ أو
تعذيب األسرى لكوف خصمو قاـ بذلؾ ،وذلؾ لمطابع اإلنساني ليذه االتفاقيات.

3

وىذا ما أكدتو الفقرة  5مف المادة  60السابقة الذكر والتي نصت" ،إف ىذه القاعدة المتقدمة ال
تنطبؽ عمى االتفاقيات ذات الطابع اإلنساني السيما األحكاـ المتعمقة بمنع أي نوع مف أنواع االنتقاـ ضد

األشخاص الذيف يتمتعوف بحماية ىذه االتفاقيات".
ثالثا :الطابع المطمق لقواعد الحماية:

يظير الطابع المطمؽ لقواعد الحماية الواردة في اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949بالرجوع إلى
المادة  6المشتركة بيف االتفاقيات الثبلث األوؿ والمادة  7مف االتفاقية الرابعة ،والتي تضمنت جواز قياـ
األطراؼ المتعاقدة بعقد اتفاقيات خاصة بالمسائؿ المشار إلييا في االتفاقيات ولكف عمى أف ال يِؤدي ذلؾ

 -1صبلح جبير البصيصي و آخروف" ،تطوير قواعد التفسير في اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني" ،مجمة الكوفة لمعموـ

القانونية والسياسية ،كمية القانوف ،جامعة الكوفة ،العراؽ ،العدد ،2004 ،1ص.178

 -2غساف ىشاـ الجندي ،البصائر والذخائر في القانوف الدولي اإلنساني ،عماف ،األردف ،ط  ،2011 ،1ص.30
 -3صبلح جبير البصيصي وآخروف ،المرجع السابؽ  ،ص.179
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إلى التأثير الضار عمى وضع الجرحى والمرضى والفرؽ الطبية والدينية .أو يقيد الحقوؽ الممنوحة ليـ

بمقتضاىا.

1

حيث تبطؿ أي اتفاقية مف شأنيا االنتقاص مف قواعد الحماية المفروضة بموجب االتفاقيات ،وىذا

ما أكدتو المادة 7مف اتفاقية جنيؼ األولى.

2

رابعا :الطبيعة اآلمرة التفاقيات جنيف األربعة لعام :1949
تعرؼ القاعدة اآلمرة بمفيوـ اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات سنة  1969مف خبلؿ المادة  53عمى

انيا " :كؿ قاعدة مقبولة ومعترؼ بيا مف قبؿ الجماعة الدولية في مجموعيا باعتدادىا قاعدة مف غير
الجائز مطمقا مخالفتيا أو تغييرىا بقاعدة جديدة مف قواعد القانوف الدولي ليا نفس الصفة".

3

ومف مقتضيات الصفة اآلمرة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني أف تعتبر جميع االنتياكات الجسيمة

لقواعد الحماية المتعمقة بو مف قبيؿ الجرائـ الدولية التي تتوجب المساءلة والمعاقبة عمييا بأشد العقوبات
المنصوص عمييا في النظاـ القانوني الدولي الجنائي.

4

خامسا :سريان اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني في مواجية كافة األطراف المتعاقدة:
إف اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني تسري في مواجية جميع أعضاء المجتمع الدولي ،نظ ار ألىمية

المصالح والقيـ التي تستيدؼ حمايتيا ،وبالتالي تتوافر مصمحة لكؿ عضو مف أعضاء المجتمع الدولي
في المطالبة بتنفيذىا ،واف لـ تمسو االنتياكات بشكؿ مباشر.
وقد جرى التأكيد عمى ىذه الصفة مف خبلؿ المادة األولى المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ
 ،1949و التي تنص عمى اف  ":تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تحترـ ىذه االتفاقية وتكفؿ
احتراميا في جميع األحواؿ".

وبالتالي يقع التزاـ عمى جميع األشخاص المخاطبيف باالتفاقيات باتخاذ جميع التدابير التي تتطمبيا
ىذه االتفاقيات و االلتزاـ بموجبيا وبذلؾ ال يجوز التذرع بأي سبب النتياؾ االلتزامات اإلنسانية.

5

 -1سعيد سالـ الجويمي ،المدخؿ لدراسة القانوف الدولي اإلنساني ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2002 ،ص.172-171

 -2تنص المادة  7مف االتفاقية األولى " :ال يجوز لمجرحى والمرضى وكذلؾ أفراد الخدمات الطبية والدينية التنازؿ في أي
حاؿ مف األحواؿ جزئيا أو كميا عف الحقوؽ الممنوحة ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية أو بمقتضى االتفاقيات الخاصة المشار
إلييا في المادة  7إف وجدت".

 -3لممزيد مف المعمومات حوؿ الطبيعة اآلمرة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني أنظر :رشيد محمد العنزي" :معتقمو جوانتانامو
بيف القانوف الدولي اإلنساني ومنطؽ القوة" ،مجمة الحقوؽ ،جامعة الكويت ،العدد ،2004 ،4ص 22وما بعدىا.

 -4نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص.70

 -5خالد مصطفى فيمي ،القانوف الدولي اإلنساني ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2011 ،ص.22

19

مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني

الباب األول

وعميو عمى الدوؿ اتخاذ جميع التدابير الممكنة التي تكفؿ التزاـ القواعد القانونية في االتفاقيات

اإلنسانية مف قبؿ الجميع ومف قبؿ أطراؼ النزاع بشكؿ خاص.

1

المطمب الثاني:
موقف الدول من االنضمام التفاقيات القانون الدولي اإلنساني
بوصؼ أف االنضماـ التفاقيات القانوف الدولي اإلنساني يعد الخطوة األولى لبداية تطبيقيا عمى
المستوى الداخمي  ،فقد سعت كؿ الدوؿ جاىدة لبلنضماـ ليذه االتفاقيات ،حيث تأرجحت بيف االنضماـ
العالمي والعزوؼ عف االنضماـ لبعضيا ،ولذا كاف ال بد مف تبييف موقؼ الدوؿ مف االنضماـ ليذه

االتفاقيات ،حيث ال يقتصر ىذا عمى اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949وبروتوكولييا اإلضافييف لعاـ
 ، 1977بؿ يتعداىا لجميع االتفاقيات المتعمقة بتنظيـ سير عمميات القتاؿ وأساليبو.
الفرع األول:
موقف الدول من االنضمام التفاقيات جنيف األربعة لعام :1949
رغـ األىمية التي تحظى بيا اتفاقيات الىاي لعامي  1899و  1907بوصفيا أوؿ محاولة لتقنيف

قواعد تسيير العمميات العدائية ،فإننا لـ نتناوليا في موضوع منفرد نظ ار لمحقبة التي ظيرت فييا  ،و التي
تميزت بالنزاعات المختمفة و كثرة الدوؿ المستعمرة في العالـ  ،فمـ تحظ ىذه االتفاقيات إال بمصادقة الدوؿ

التي سعت لوضعيا و باألخص الدوؿ األوربية ،لذلؾ حاولنا التركيز عمى اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ

 1949بسبب أىميتيا ،واعتبارىا القفزة النوعية في تطوير قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،كما تعد جوىره

وأساسو ،فبالحديث عف ىذه االتفاقيات فإننا نقؼ عمى طابعيا العالمي ،2فقد حظيت ىذه االتفاقيات
بمصادقة معظـ دوؿ العالـ ،فقد وصمت الدوؿ المصادقة عمييا إلى غاية كتابة ىذه األطروحة إلى 196

دولة ،حيث يعد تصديؽ دولة "فمسطين" بتاريخ  3 2014/04/02ىو التصديؽ األخير عمييا.

وأف ىذه العالمية تتأتى مف كوف أف المصادقة عمى ىذه االتفاقيات قد فاقت عدد الدوؿ المنضمة

إلى ىيئة األمـ المتحدة والمقدرة بػ 192 :دولة.

4

فقد سعت إذف كؿ دوؿ العالـ لبلنضماـ ليذه االتفاقيات ،و الجزائر كغيرىا مف الدوؿ سعت جاىدة

لبلنضماـ ليذه االتفاقيات إباف الحقبة االستعمارية ،فقد كاف االنضماـ بتاريخ  20جواف ،1960حيث
 - 1صبلح الجبير البصيصي وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص.181
2
- Thynne(k), « the Universality of IHL », in Victoria University of Wellington Law Review,
Victoria University of wellington law Faculty, N :41, 2010 , pp .35-147.
3
- States Party to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of
?5-Oct-2015, in site: https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp
4
- Thynne (k), Op.cit., p.136.
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أحدث ىذا االنضماـ ثورة قانونية واسعة ،1وطرح التساؤؿ حوؿ إمكانية انضماـ حركات التحرير
لبلتفاقيات الدولية.

ففي  19سبتمبر  1958تـ اإلعبلف عف تكويف الحكومة الجزائرية المؤقتة ،والتي سعت إلى طمب

انضماـ الجزائر لبلتفاقيات وذلؾ مف خبلؿ و ازرة الخارجية الميبية ،بعد اإلمضاء عمى وثيقة طمب

االنضماـ مف طرؼ فرحات عباس بتاريخ 11:افريؿ  ،1960وقد ردت سويس ار 2باإليجاب عمى طمب

االنضماـ في  20جواف  ،31960مع تحفظ فرنسا.4

وبيذا تكوف الحكومة الجزائرية المؤقتة قد بددت كؿ التصورات التي توقؼ االنضماـ لبلتفاقيات إال
عمى الدوؿ ذات السيادة فحسب ،وبذلؾ تكوف الحكومة الجزائرية المؤقتة أوؿ دولة تكرس مبدأ انضماـ

حركات التحرر التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ.1949

5

وقد أدى ىذا االنضماـ إلى آثار ميمة سعت الحكومة لتحقيقيا ،وتتمثؿ في االعتراؼ بثورة التحرير

كطرؼ في نزاع دولي ،والخروج مف وصؼ النزاع الداخمي ،ناىيؾ عف ضرورة احتراـ األط ارؼ المتقاتمة
لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،إضافة إلى السماح لمجنة الدولية لمصميب األحمر ببداية العمؿ في

األراضي الجزائرية.
الفرع الثاني:
موقف الدول من االنضمام لمبروتوكولين اإلضافيين لعام :1977
لـ يعد يطرح االنضماـ التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949مشكبل ،وذلؾ بالنظر لمطابع العالمي
الذي تتصؼ بو ،و لكف اإلشكاؿ الذي يطرح نفسو ىو بخصوص االنضماـ لمبروتوكوليف اإلضافييف لعاـ

 ،1977حيث سعت المجنة الدولية لمصميب األحمر ،ومنذ خروج البروتوكوليف إلى أرض الواقع إلى

الدعوة إلى االنضماـ إلييما والمصادقة عمييما.

1

6

 -لممزيد مف المعمومات حوؿ انضماـ الجزائر لبلتفاقيات انظر :عبد القادر حوبة" ،انضماـ الحكومة الجزائرية المؤقتة

التفاقيات جنيؼ لعاـ  1949وآثاره عمى الصعيد الدولي"  ،مجمة العموـ القانونية ،جامعة الوادي ،العدد األوؿ ،2010 ،ص
.56-33

 -2وذلؾ لكوف الحكومة السويسرية ىي السمطة المكمفة بإدارة ىذه االتفاقيات.
3
- Bedjaoui (M), « Un certain 20 juin 1960 », in acte du premier colloque algérien sur le droit
international humanitaire, C.I.C.R , CRA , Alger, 2006, pp.139- 154.
 -4عمر سعد اهلل ،القانوف الدولي اإلنساني واالحتبلؿ الفرنسي لمجزائر ،دار ىومة ،الجزائر ،2007 ،ص.254-525
 -5حوبة عبد القادر ،المرجع السابؽ ،ص.44

 -6ىانز بيتر جاسر" ،إقناع الدوؿ بقبوؿ المعاىدات اإلنسانية"9 ,ديسمبر ،1997عمى الموقع:
، WWW.ICRC.ORG/WEB/ARA.اطمع عميو بتاريخ .2012/04/05:
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ولئلشارة فمـ تغفؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة الدعوة إلى ضرورة انضماـ الدوؿ إلى البروتوكوليف

اإلضافييف لعاـ  ،1977وذلؾ مف خبلؿ توصيتيا رقـ  53/56الصادرة عاـ  ،1998و المعنونة بػ "وضع
البروتوكوليف اإلضافييف التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949بشأف حماية ضحايا النزاعات المسمحة" ،

حيث ذكرت ىذه األخيرة (الجمعية العامة) بما يمي ":إذ

 .1تينئ القبوؿ شبو العالمي التفاقيات جنيؼ ،فإنيا تسجؿ اتجاىا مماثبل برز فيما يتعمؽ بقبوؿ

البروتوكوليف اإلضافييف لعاـ .1977

 .2تحث جميع الدوؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ ،والتي لـ تصبح بعد طرفا في البروتوكوؿ
اإلضافي الثاني أف تعمؿ عمى ذلؾ في أسرع وقت ممكف".

1

كما أف قرار الجمعية العامة لمنظمة الدوؿ األمريكية لعاـ  1994قرر:
"  .1حث كؿ الدوؿ األعضاء في المنظمة التي ىي أطراؼ في اتفاقيات جنيؼ لسنة  1949عمى

التفكير في إمكانية انضماميا إلى البروتوكوليف اإلضافييف التفاقيات جنيؼ لسنة ....1977

 .2حث كؿ الدوؿ األعضاء في المنظمة التي ىي أطراؼ في البروتوكوؿ األوؿ والدوؿ غير
األطراؼ فيو عندما تنضـ إليو ،عمى بحث إمكانية إصدار اإلعبلف المنصوص عميو في المادة  90مف

ىذا البروتوكوؿ".

2

ولئلشارة فقد وصمت الدوؿ المصادقة عمى البروتوكوؿ األوؿ لعاـ  1977إلى غاية كتابة ىذه

األطروحة 174:دولة ،في حيف وصؿ عدد الدوؿ التي أصدرت اإلعبلف المتعمؽ بالمادة  90منو إلى 76

دولة ،في حيف أف عدد الدوؿ المصادقة عمى البروتوكوؿ الثاني قد وصؿ إلى  ،168في حيف أف
البروتوكوؿ الثالث لعاـ  2005لـ يحظ سوى بمصادقة  72دولة.

3

لكف المبلحظ أف ىناؾ دوؿ صادقت عمى اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  ،1949ولـ تصادؽ عمى
البروتوكوليف اإلضافييف لعاـ  ،1977نذكر منيا :الواليات المتحدة األمريكية واسرائيؿ.
أما بخصوص الجزائر فقد صادقت عمى البروتوكوليف اإلضافييف لعاـ  1977وذلؾ بتاريخ 16

ماي  1989مف خبلؿ المرسوـ المتضمف االنضماـ إلى البروتوكوليف اإلضافييف وىو المرسوـ الرئاسي

 -1عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،

جامعة عيف الشمس ،القاىرة ،2001 ،ص.314

 -2احتراـ القانوف الدولي اإلنساني :قرار لمجمعية العامة لمنظمة الدوؿ األمريكية ،الدورة العادية ،24المجنة األولى،

المسائؿ القانونية والسياسية ،بميـ جوبارا ،الب ارزيؿ. 1994،
- States Party to the Following International Humanitarian Law …….. ,op.cit.
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رقـ  68-89:المؤرخ في  11شواؿ 1409ىػ ،الموافؽ ؿ 16:ماي  ،1989في حيف ولحد كتابة ىذه

األطروحة مازالت لـ تصادؽ بعد عمى البروتوكوؿ الثالث لعاـ .2005
الفرع الثالث:

موقف الدول من االنضمام لالتفاقيات المتعمقة بتنظيم سير عمميات القتال و أساليبو:
تمت اإلشارة إلى أف ىذه االتفاقيات تتعمؽ بحظر األسمحة وتحديد أساليب القتاؿ ،فبالنسبة لمواقؼ

الدوؿ مف االنضماـ لبلتفاقيات المتعمقة بحظر األسمحة ،فقد وصؿ عدد الدوؿ المصادقة عمى بروتوكوؿ
جنيؼ لعاـ  1925إلى  137دولة ،في حيف اتفاقية 1972إلى 173دولة ،أما اتفاقية  1980والمتعمقة
باألسمحة التقميدية فقد صادقت عمييا 121دولة ،أما اتفاقية  1993فوصؿ عدد الدوؿ المصادقة عمييا

إلى  192دولة ،واتفاقية أوتاوا إلى  162دولة  ،أما المتعمقة باألسمحة العنقودية فوصؿ إلى  98دولة.

1

أما فيما يخص االتفاقيات المتعمقة بأساليب القتاؿ وحماية األعياف والممتمكات ،فقد وصؿ عدد

الدوؿ المصادقة عمى اتفاقية الىاي لحماية الممتمكات الثقافية زمف النزاعات المسمحة لعاـ  1954إلى
 126دولة ،واتفاقية  1976المتعمقة بحماية البيئة إلى  77دولة.

2

أما بخصوص الجزائر فقد صادقت عمى اتفاقية األسمحة التقميدية

لعاـ  1980بتاريخ

 ،2015/05/06:لكف صادقت عمى اتفاقية  1993بتاريخ  ،1995/08/14واتفاقية أوتاوا بتاريخ:
 2000/12/19بموجب المرسوـ الرئاسي ،2000-432 :أما اتفاقية الىاي  1954وبروتوكولييا فمـ
تصادؽ عمييا  ،وصادقت عمى اتفاقية البيئة في .1991/12/19

إلييا:

وسنحاوؿ فيما يمي وضع جدوؿ يوضح أىـ اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني وعدد الدوؿ المنضمة

3

أىم اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني

عدد الدول المنضمة

اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 1949

 196دولة

البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ 1977

 174دولة

إعبلف القبوؿ باختصاص المادة  90مف البروتوكوؿ األوؿ لعاـ 1977

 76دولة

- States Party to the Following International Humanitarian Law …….. ,op.cit.
- Ibid.
 -3ىذا الجدوؿ اقتبستو الباحثة مف إحصائيات المجنة الدولية لمصميب األحمر التي نشرتيا بتاريخ  05:أكتوبر ،2015و

1
2

الواردة ضمف :
States Party to the Following International Humanitarian Law …….. ,op.cit.
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البروتوكوؿ اإلضافي الثاني لعاـ 1977

 168دولة

البروتوكوؿ اإلضافي الثالث لعاـ 2005

 72دولة

النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 1998

 123دولة

اتفاقية الىاي لحماية الممتمكات الثقافية زمف النزاع المسمح لعاـ 1954

 126دولة

اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض

 77دولة

عدائية أخرى .1976
بروتوكوؿ جنيؼ بشأف حظر استعماؿ الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابييا

 137دولة

والوسائؿ الجرثومية في الحرب لعاـ .1925

اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزيف األسمحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية

 173دولة

وتدمير ىذه األسمحة سنة .1972

اتفاقية حظر أو تقييد استعماؿ أسمحة تقميدية يمكف اعتبارىا مفرطة الضرر أو

 121دولة

عشوائية األثر لعاـ .1980
البروتوكوؿ األوؿ بشأف الشظايا التي ال يمكف كشفيا لعاـ 1980

 116دولة

البروتوكوؿ الثاني بشأف حظر أو تقييد استعماؿ األلغاـ واألشراؾ الخداعية و النبائط

 94دولة

األخرى1996
البروتوكوؿ الثالث بشأف حظر أو تقييد األسمحة المحرقة 1980

 112دولة

البروتوكوؿ الرابع بشأف أسمحة الميزر المعمية1995

 105دولة

البروتوكوؿ الخامس بشأف المخمفات الحربية غير المتفجرة 2003

 87دولة

اتفاقية حظر استحداث وانتاج األسمحة الكيمائية وتدمير تمؾ األسمحة لعاـ .1993

 192دولة

اتفاقية حظر استعماؿ وتخزيف وانتاج ونقؿ األلغاـ المضادة لؤلفراد وتدمير تمؾ األلغاـ

 162دولة

(أوتاوا .)1997

اتفاقية حظر وانتاج وتطوير وتخزيف ونقؿ الذخائر العنقودية.2008

 98دولة

اتفاقية تجارة األسمحة 2013

 75دولة
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المطمب الثالث:
مدى فاعمية انضمام الدول التفاقيات القانون الدولي اإلنساني
بالنظر إلى أىمية اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني ،بوصفيا صكوكا وضعت خصيصا لتوفير
الحماية لضحايا النزاعات المسمحة ،فاالنضماـ والتصديؽ عمى المعاىدات يسيـ في تعزيز قدر كبير مف
االحتراـ لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،ويكفؿ حسف تنفيذه ،فالمصادقة عمى االتفاقيات المعنية
بالموضوع يوحي إلى وجود توافؽ دولي في اآلراء حوؿ ضرورة الحد مف آثار النزاعات المسمحة إلى

أضيؽ حد ممكف.

تـ الوقوؼ مف خبلؿ دراسة موقؼ الدوؿ مف االنضماـ التفاقيات القانوف الدولي اإلنساني عمى
جممة مف المبلحظات نوردىا فيما يمي:
الفرع األول:
االنضمام العالمي التفاقيات جنيف األربعة لعام 1949
إف الصفة العالمية التي حظيت بيا ىذه االتفاقيات البد مف أف تزيد مف القدرة والحماية لضحايا

النزاعات المسمحة ،حيث أف ىذه الشمولية توحي بأف ىذه القواعد ضمنا ىي نفسيا الواجب احتراميا مف
طرؼ جميع أطراؼ المجتمع الدولي ،مما يؤدي إلى حسف تنفيذىا مف جية وقمة انتياكيا مف جية أخرى.
ىذا في الجانب النظري ،و لكف الجانب التطبيقي يستدعي بذؿ جيود كبيرة مف طرؼ ىذه الدوؿ
لتطبيؽ ىذه النصوص.
فالمصادقة العالمية عمى اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ،1949والتي تعد جوىر القانوف الدولي

اإلنساني يوحي بوجود موافقة عالمية عمى االلتزامات اإلنسانية المتعمقة بالنزاعات المسمحة ،مما يتطمب
توفير الحماية الكافية لكؿ ضحايا النزاعات.
و بالرغـ مف بموغ اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949إلى صفة العالمية ،فإف ىذا لـ يسر عمى
البروتوكوليف اإلضافييف لعاـ  1977و يرجع ذلؾ لعدة أسباب ،فالدوؿ التي لـ تصادؽ عمى البروتوكوؿ

اإلضافي الثاني نجد اف معظميا يعاني مف نزاعات داخمية ،و تسعى حكوماتيا لمتيرب مف تطبيؽ قواعد
القانوف الدولي اإلنساني داخميا ،ما جعميا تمتنع عف التصديؽ عميو ،و محاولة التيرب مف المعاقبة عمى

االنتياك ات الجسيمة التي تقترفيا قواتيا الحكومية ضد ىؤالء المتمرديف أو األقميات ،و مف أمثمتيا نذكر
:اليند ،باكستاف ،ماينمار ،أريتيريا ،العراؽ ،الصوماؿ ،سوريا .

25

الباب األول

مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني

الفرع الثاني:
التقاعس الدولي عن االنضمام أو المصادقة عمى اال تفاقيات المتعمقة بحظر واستخدام األسمحة
تقاعست الدوؿ في مجاؿ االنضماـ والمصادقة عمى االتفاقيات المتعمقة بحظر واستخداـ األسمحة

زمف النزاعات المسمحة ،خاصة وأف ىذه االتفاقيات توضح األسمحة المحرمة وضرورة االستعماؿ العقبلني
لؤلسمحة المختمفة وفي حدود الضرورة العسكرية.
فعدـ االنضماـ ليذه االتفاقيات يجعؿ استخداـ األسمحة زمف النزاعات المسمحة استخداما مفرطا
وغير محدود مما يقؼ حجر عثرة أماـ تطبيؽ الحماية الكافية لضحايا النزاعات المسمحة ،كما يؤدي الى

عرقمة حسف تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني.

كما أف ربط استخداـ ىذه األسمحة بالضرورة العسكرية يجعميا مرتبطة دائما بالسمطة التقديرية
ألطراؼ النزاع ،وىذا ما يؤدي إلى دحض كؿ المحاوالت ألنسنة النزاعات المسمحة.
و لعؿ إبراـ معاىدة تجارة األسمحة في  ، 2013قد يساىـ في الحد مف تنقؿ األسمحة و االستعماؿ
غير العقبلني ليا ،فقد صرح السيد "بيتر ماورير" رئيس المجنة الدولية لمصميب األحمر بأف ":االنضماـ
إلى معاىدة تجارة األسمحة قد يكوف لو بعض التداعيات السياسية واالقتصادية عمى بعض الدوؿ ،لكف

ىذه التكاليؼ قد تنمحي عمى نطاؽ واسع مع زيادة االستقرار وتحسُّف حماية المدنييف الذي مف شأف ىذه
المعاىدة أف تحققو ،إننا نناشد الدوؿ االنضماـ إلى المعاىدة ونتطمع إلى العمؿ مع الحكومات واألمـ

تحوؿ وعودىا إلى واقع فعمي بأسرع وقت ممكف".
المتحدة والمجتمع المدني لضماف ّ

1

في األخير نأمؿ أف تحظ جميع اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني بالصفة العالمية والشمولية

وخاصة االتفاقيات المتعمقة بحظر واستخداـ األسمحة وتسيير العمميات العدائية ،مما ال يدع مجاال لمشؾ

في إمكانية تطبيقيا مف دولة ما ألنيا طرفا أو ليست طرفا فييا.

و لكي يؤدي االنضماـ الدور المرجو منو في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني ال بد مف بمورة

ىذه النصوص في القوانيف الداخمية لمدوؿ لتصبح واجبة التطبيؽ ذلؾ بمواءمة القوانيف الداخمية مع
اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني المصادؽ عمييا ،و ىذاما سيتـ التطرؽ إليو في الموضوع التالي.

 -1نحو دخوؿ معاىدة تجارة األسمحة حيز التنفيذ 25 ،أيموؿ /سبتمبر ،2013عمى الموقع اإللكتروني:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/statement/2013/09-25-att-arms-trade-treatymaurer.htm
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المبحث الثاني:
مواءمة الدول لقوانينيا الداخمية مع قواعد القانون اإلنساني
يعد االنضماـ الخطوة األولى لتطبيؽ قواعد القانوف الدولي اإلنساني  ،لكف البد مف إدماج ىذه

القواعد في القانوف الداخمي لمدولة وذلؾ لضماف حسف تنفيذ قواعده ،والحد مف االنتياكات التي تتعرض
ليا ،لذلؾ البد مف إدراج ىذه القواعد في القوانيف الداخمية لمدولة ،مثؿ القانوف الجنائي واإلداري وكذلؾ
التعميمات العسكرية والتعميمات الموجية ألفراد الجيش.

1

وقد نصت عمى ذلؾ المادة  80مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  1977والمتعمقة بإجراءات
التنفيذ عمى أنو:
" .1تتخذ األطراؼ السامية المتعاقدة وأطراؼ النزاع دوف إبطاء كافة اإلجراءات البلزمة لتنفيذ
التزاماتيا بمقتضى االتفاقيات وىذا المحؽ (البروتوكوؿ).
 .2تصدر األطراؼ السامية المتعاقدة و أطراؼ النزاع األوامر والتعميمات الكفيمة بتأميف احتراـ

االتفاقيات وىذا المحؽ (البروتوكوؿ) وتشرؼ عمى تنفيذىا".

وما يمكف مبلحظتو عمى ىذا النص أنو يفرض التزاـ ذو شقيف ،2أما الشؽ األوؿ فيقع مباشرة عمى

عاتؽ الدوؿ نفسيا بأف تحترـ قواعد القانوف الدولي اإلنساني إباف النزاعات المسمحة التي تكوف طرفا فييا،
أما الشؽ الثاني فمضمونو أف تتخذ ىذه الدوؿ جميع اإلجراءات الضرورية لكفالة احتراـ قواعد ىذا

القانوف ،وذلؾ بمقتضى نقؿ ىذه القواعد إلى القانوف الداخمي طبقا لئلجراءات الدستورية في كؿ دولة ،وأف

تعمؿ عمى أف تحترـ كافة أجيزتيا الداخمية تمؾ القواعد.

ولئلشارة فإف اتخاذ التدابير التشريعية البلزمة لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني تقتضي أوال االلتزاـ

باستقباؿ القانوف الدولي في النظاـ القانوني الداخمي ،لكي يكوف اتخاذ مثؿ ىذه التدابير ممكنا ،ولكي
يعرؼ كؿ شخص مسؤوليتو في حالة انتياكو ىذه القواعد.
اف تنفيذ ىذا االلتزاـ يحقؽ الفعالية المطموبة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،ولذلؾ كاف ال بد مف

التطرؽ إلى عبلقة القانوف الدولي بالقانوف الداخمي مف خبلؿ المطمب األوؿ ،ثـ في المطمب الثاني جيود

 -1لممزيد م ف المعمومات حوؿ الموضوع انظر :ماريا تيري از دوتمي" ،التدابير الوطنية البلزمة لمبدء في تنفيذ القانوف الدولي

اإلنساني" ،دراسات في القانوف الدولي اإلنساني (مؤلؼ جماعي) ،المرجع السابؽ ،ص.553 -543

2

- Tavernier (P) : « Réflexions sur les mécanismes assurant le respect du droit international
humanitaire, conformément aux conventions de Genève et aux protocoles additionnels »,
Actualité et droit international, Avril 2000 , in site : http://www.Ridi.org/adi. le12/04/2012.
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الدوؿ في مواءمة تشريعاتيا الداخمية مع قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،ثـ مدى فاعمية المواءمة في تنفيذ
القانوف الدولي اإلنساني في المطمب الثالث.

المطمب األول:
عالقة القانون الدولي بالقانون الداخمي
يعد موضوع العبلقة بيف القانوف الدولي والقانوف الداخمي مف الموضوعات البالغة األىمية عمى
المستوى النظري والعممي ،وذلؾ بسبب ارتباط الدوؿ خارجيا باتفاقيات دولية ،وتثير مسألة العبلقة بيف
القانونيف إشكالية عندما يتعمؽ األمر بوجود تعارض بيف النصيف الدولي والداخمي ،فماذا يتوجب عمى
القاضي الوطني أف يعمؿ في مثؿ ىذه الحالة؟ أيأخذ بقواعد القانوف الدولي أـ أنو ممزـ بتطبيؽ القانوف

الوطني الذي يستمد منو صبلحيتو أصبل ؟.
وقد تجمى االىتماـ بيذا الموضوع مف خبلؿ كؿ مف اآلراء الفقيية مرو ار بالقضاء الدولي ،وصوال
إلى مواقؼ الدساتير المختمفة مف ىذه العبلقة وىذا ما سنحاوؿ تبيينو في النقاط التالية تباعا.
الفرع األول:
موقف الفقو الدولي من عالقة القانون الدولي بالقانون الداخمي
انقسـ الفقو الدولي في مسالة عبلقة القانوف الدولي بالداخمي إلى اتجاىيف عاميف ،أحدىما ينادي

بازدواجية القانوف ،واآلخر بوحدة القانوف ،وىذا ما سيتـ دراستو فيما يمي:
أوال :نظرية ثنائية القانون:

يرجع أصؿ ىذه النظرية إلى ابتداع زعماء مدرسة اإلرادة المتحدة ،وعمى رأسيا :األلماني تريبؿ

واإليطالي أنزيموتي  ،حيث يرى أنصار ىذا المذىب أف المعاىدات الدولية مستقمة تماما عف القوانيف

الداخمية ،وال يعموا أحدىما عمى اآلخر ،فيما في مرتبة متساوية.

1

وساؽ أنصار ىذا االتجاه لتبرير وجية نظرىـ مجموعة مف األسباب ىي:
 اختبلؼ مصدر كؿ مف القانونيف وأسموب التشريع ،فالقوانيف الوطنية تعتمد عمى النظاـ التشريعيلمدولة ،في حيف أف قواعد القانوف الدولي يعتمد أسموب نشوئيا عمى اإلرادة المشتركة لمدوؿ األعضاء.

 -1عبد الكريـ بوزيد المسماري ،دور القضاء الوطني في تطبيؽ وتفسير المعاىدات الدولية ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية،2009 ،ص.49

28

الباب األول

مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني

 -االختبلؼ في طبيعة العبلقات في القانونيف ،فالقانوف الدولي ينظـ العبلقات بيف الدوؿ

والمنظمات الدولية وأشخاص القانوف الدولي األخرى ،في حيف أف القانوف الوطني ينظـ العبلقات القانونية
بيف األفراد.
 اختبلؼ الييكؿ القانوني والتنظيمي لكؿ مف المجتمع الدولي والمجتمع الوطني ،ففي المجتمعالوطني ىناؾ سمطة تشريعية وقضائية وتنفيذية ،في حيف نبلحظ أف الييكؿ التنظيمي لممجتمع الدولي في

مجاؿ القانوف الدولي يقوـ عمى أساس المؤتمرات واالتفاقيات والمعاىدات الدولية.

و قد تعرضت ىذه النظرية لمنقد ،حيث أنيا تؤدي إلى أف الدولة تطبؽ كبل القانونيف بطريقة مستقمة
عف اآلخر ،كما ال تسمح بانتقاؿ أية قاعدة قانونية بيف القانوف الدولي والقانوف الوطني ،باإلضافة إلى

ذلؾ فيذه النظرية ترفض تطبيؽ القضاء الوطني ألية قاعدة مف قواعد القانوف الدولي أو أف يقوـ
بتفسيرىا.
فبل يمكف تطبيؽ القانوف الدولي مف قبؿ المحاكـ الوطنية إال إذا تـ تحويمو وادماجو في القانوف

الداخمي ،وأكثر مف ذلؾ فإف القانوف الدولي ،مندمجا في القانوف الداخمي ،يخضع لمقيود الدستورية
المطبقة عمى كؿ القوانيف الوطنية ويمكف إلغاؤه بواسطة عمؿ تشريعي الحؽ.

1

ثانيا :نظرية وحدة القانون:
يتمخص جوىر فكر ىذه المدرسة في اعتبار القانوف الدولي والقانوف الداخمي جزئيف أو فرعيف
لنظاـ قانوني واحد ،مف رواد ىذه المدرسة نذكر الفقيو النمساوي "كمسف" والفقيو الفرنسي "جورج سؿ" .

2

وقد ضمت مدرسة الوحدة عدة اتجاىات ،حيث اعتبر عدد قميؿ مف الفقياء القانوف الداخمي أسمى

مف القانوف الدولي عمى أساس أف األخير مشتؽ مف األوؿ ،وىناؾ اتجاه كاف يتزعمو الفقيو الفرنسي
 Merkelالذي يرى أنو يمكف مف وجية نظر عممية بحتة ،تصور عمو أي مف القانونيف تبعا لبلنتماء
المفترض لمقاعدة األساسية التي تستمد منيا كؿ القواعد القانونية أساس الزاميتيا.

3

أما االتجاه الغالب فيقوؿ بأف المعاىدات الدولية تعمو عمى القانوف الداخمي ،وذلؾ ألف القانوف

الدولي ىو الذي يبيف الدوؿ التي يحؽ ليا االنضماـ لمجماعة الدولية ،وىو الذي يعترؼ بيا ضمف األمـ

المتمدنة ،وأف القانوف الدولي ىو الذي يبيف اختصاصات الدوؿ وحدود سيادتيا وىو الذي يقرر االلت ازمات

الواجبة عمييا.
 -1قشي الخير" ،تطبيؽ القانوف الدولي االتفاقي في الجزائر" ،مجمة العموـ االجتماعية واإلنسانية ،جامعة باتنة ،العدد،4

 ،1995ص.12،11

-2ورد ضمف  :عبد الكريـ بوزيد المسماري ،المرجع السابؽ ،ص.52
 -3قشي الخير ،المرجع السابؽ ،ص.12
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والرأي الراجح بيف النظريتيف ىو مذىب وحدة القانونيف ،حيث يستيدفاف في نياية المطاؼ تنظيـ

العبلقات القانونية بيف أشخاص القانوف الداخمي والدولي ،وخاصة أف الدولة والفرد أصبحوا يمتزموف
باحتراـ القانونيف ،فالفرد أصبح ممتزما بعدـ ارتكاب جرائـ دولية أو انتياؾ القانوف الدولي

مباشرة

اإلنساني واال سيكوف خاضعا لطائمة القضاء الدولي الجنائي ،كما أف الدولة تمتزـ بأف تجعؿ نصوص
قانونيا الداخمي متوافقة مع قواعد القانوف الدولي والتزاماتيا الدولية.

1

الفرع الثاني:
موقف القضاء الدولي من عالقة القانون الدولي بالقانون الداخمي
أكد القضاء الدولي عمى سمو القانوف الدولي عمى القانوف الداخمي لمدوؿ ،حيث يمكف اعتبار سمو

القانوف الدولي عمى القانوف الداخمي واحدا مف المبادئ األساسية المعترؼ بيا بصورة كاممة عمى المستوى
الدولي ،ونستشؼ ذلؾ مف قرار لمحكمة العدؿ الدولية الدائمة الصادر في  1930بخصوص رأييا
االستشاري المتعمؽ بػ ":مسائؿ األقميات اليونانية -البمغارية" بالقوؿ" :مف المبادئ العامة لمقانوف الدولي أنو
في العبلقات بيف الدوؿ المتعاقدة ،ال يمكف لنصوص القانوف الداخمي أف تتفوؽ عمى نصوص المعاىدة".

2

كما تسنى لممحكمة التأكيد عمى منيجيا ىذا في قضية المناطؽ الحرة في السافو العميا وبمداف

الجيكس بيف فرنسا وسويس ار بقوليا" :ال يمكف لفرنسا أف تحتج بتشريعيا لكي تقيد مف نطاؽ التزاماتيا
الدولية".

3

ومف كؿ ىذا يستشؼ أف القضاء الدولي قد أرسى مبدأ ميما وىو :سمو القانوف الدولي عمى
القانوف الداخمي ،ولكف يبؽ التساؤؿ حوؿ موقؼ دساتير الدوؿ مف ىذه العبلقة.
الفرع الثالث:
موقف دساتير الدول من عالقة القانون الدولي بالقانون الداخمي
بالرغـ مف الدور الذي بذلو فقياء القانوف في تكريس مذىب االزدواجية ومذىب الوحدة ،إال أنو ومف

الصعب بما كاف األخذ بأحد المذىبيف دوف اآلخر ،نظ ار لطبيعة التعامؿ الدولي ،وما تمميو الظروؼ
والواقع عمى الدوؿ في تعامميا أثناء التزاماتيا بقواعد القانوف الدولي ،فبعض الدوؿ مف يعترؼ دستورىا
بسمو القانوف الدولي عمى القانوف الداخمي  ،ومنيا مف يعطيو مرتبة مساوية لمقانوف الداخمي ،ومف الدوؿ

كذلؾ مف يعطيو مرتبة أدنى مف القانوف الداخمي.

 -1أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانوف الدولي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2004 ،ص .225
 -2عبد الكريـ بوزيد المسماري ،المرجع السابؽ ،ص.54
 -3ورد ضمف :نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص.419
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أوال :القانون الدولي يسمو عمى الدستور:
سمو القانوف الدولي عمى الدستور ،يعد مف الحاالت النادرة في واقع المجتمع الدولي  ،بمعنى أف

الدولة التي تتبنى ىذا الوضع  ،يحؽ ليا أف تبرـ اتفاقية دولية حتى واف كانت تخالؼ في جوىرىا مبادئ
دستورىا ،وال يحؽ لييئاتيا الرقابية إلغاء ىذه االتفاقية ،وىذا الوضع يؤدي بالضرورة إلى وقوع الدولة في

كثير مف التناقضات بيف مقتضيات تطبيؽ القانوف الداخمي وبالتزاماتيا الدولية.

ففي ىولندا فطبقا لمتعديؿ الدستوري الذي أقر في  1963يمكف لممعاىدة التي تعقدىا ىولندا أف

تخالؼ الدستور ،ويمتنع عمى المحاكـ اليولندية أف تعمف عدـ دستورية المعاىدة ،وتسمو المعاىدة مف باب

أولى عمى التشريعات الداخمية البلحقة ليا والسابقة عمييا.

1

ثانيا :القانون الدولي يتمتع بقوة القانون الداخمي:
ىذا االتجاه مف الدساتير ينص صراحة عمى أف لممعاىدات قيمة قانونية مساوية لمقانوف العادي،

ما يعني إبراـ معاىدة الحقة لمتشريع المحمي ومخالفة لو تنتيي بالضرورة إلى تعديمو ،ومف بيف الدساتير
العربية التي تبنت ىذا االتجاه نذكر  :الدستور البحريني والدستور الكويتي ،والقطري والعماني والمصري

والسوري.

2

فالدستور المصري نص في المادة  151منو تنص" :االتفاقيات التي تبرـ ويصادؽ عمييا و يوافى
بيا مجمس الشعب أو يوافؽ عمييا حسب األحواؿ ،ويتـ نشرىا بالجريدة الرسمية يكوف ليا قوة القانوف ،أي

قوة التشريع الداخمي".

3

كما نجد أف الدستور األمريكي يعطي األولوية لمقانوف الدولي العرفي الذي يعتبر جزءا مف قانوف

الببلد ،مع ما يترتب عف ذلؾ مف سمو القانوف الدولي العرفي البلحؽ عمى القانوف الفيدرالي السابؽ.

4

 -1مح مد يوسؼ عمواف ،القانوف الدولي العاـ (المقدمة والمصادر) ،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،األردف،2003 ،ص -98

.100

-2

عمي

يوسؼ

الشكري"،

الرقابة

عمى

دستورية

المعاىدات"،

أنظر

الرابط

عمى

النت:

،http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29349أطمع عميو يوـ .2013/11/23

 -3أميف الميدي" ،الجوانب التشريعية لتنفيذ أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني" ،في القانوف الدولي اإلنساني-دليؿ لمتطبيؽ

عمى الصعيد الوطني (-مؤلؼ جماعي )،المرجع السابؽ ،ص .273

4

 -حسينة شروف "،عبلقة القانوف الدولي بالقانوف الداخمي" ،منتدى األوراس القانوني ،عمى الرابط التالي:

 ، http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1025-topicأطمع عميو يوـ .2013/11/23
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ثالثا :القانون الدولي في مرتبة ادنى من القانون الداخمي:
ونجد تطبيؽ ىذا االتجاه في بريطانيا إذ يأتي القانوف الدولي في مرتبة أدنى مف القانوف الداخمي

ىذا بالرغـ مف المساواة في الشكؿ بينيما ،فبالرغـ مف أف القانوف الدولي يعد جزءا مف قانوف الدولة فإف
ذلؾ ال يتعمؽ إال بالقواعد القانونية الدولية العرفية ،وعميو فإف لمبرلماف البريطاني الحؽ في سف قوانيف
تخالؼ قوانيف دولية سابقة ،كما أنو ال قيمة لممعاىدات الدولية ما لـ يتـ استقباليا عف طريؽ تشريع
برلماني ،خاصة إذا تضمنت تمؾ االتفاقيات حقوؽ وحريات الرعايا البريطانييف ،وىذا يدؿ عمى أف القانوف

الصادر الحقا لبلتفاقية لو األولوية عمييا.

1

رابعا :القانون الدولي يحتل مرتبة وسطا بين الدستور والقانون الداخمي:
يضع ىذا االتجاه المعاىدات في مرتبة أسمى مف القانوف الداخمي وأقؿ مرتبة مف الدستور،
بمعنى أف المعاىدة التي استوفت اإلجراءات القانونية والمخالفة لمقانوف الوطني تنتيي بالضرورة إلى

تعديمو.

2

ومف ذلؾ نجد المادة  55مف الدستور الفرنسي لعاـ  1958تنص عمى أف االتفاقيات الدولية التي

تمت المصادقة عمييا وفؽ اإلجراءات الجاري العمؿ بيا ليا سمطة أعمى مف سمطة القوانيف الداخمية ،مع

شرط تنفيذىا مف قبؿ الطرؼ األخر كذلؾ ،أما المادة  54مف ذات الدستور تمنح حؽ الرقابة عمى
دستورية المعاىدات فبل تجيز المعاىدات التي يعمف المجمس الدستوري عف مخالفتيا لمدستور ،وبيذا تأتي
المعاىدات أدنى مف الدستور.

3

و بخصوص الدستور الجزائري لعاـ  1996والمعدؿ في  2008نجده ومف خبلؿ المادة  132منو

نص عمى مايمي " :المعاىدات التي صادؽ عمييا رئيس الجميورية حسب الشروط المنصوص عمييا في

الدستور تسمو عمى القانوف" .

فقد أقر المشرع الجزائري سمو القاعدة القانونية الدولية عمى القانوف الداخمي ،ولكف ىذا المبدأ غير

مطمؽ ،بؿ تـ حصره فقط في المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية ،وبذلؾ تـ استبعاد
االتفاقيات التنفيذية وذات الشكؿ المبسط ،والتي ازدادت أىميتو كثي ار في المدة األخيرة نظ ار لبساطتيا.

1

 -حسينة شروف ،المرجع السابؽ.

3

-حسينة شروف  ،المرجع السابؽ.

2

 -عمي يوسؼ الشكري ،المرجع السابؽ.

 -4قشي الخير ،المرجع السابؽ ،ص .34-11
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المطمب الثاني:
جيود الدول في مجال مواءمة تشريعاتيا الداخمية مع قواعد
القانون الدولي اإلنساني
تتحمؿ الدوؿ األطراؼ في االتفاقيات مجموعة مف االلتزامات تقوـ بتنفيذىا مف خبلؿ إصدار

تشريعات داخمية تمنع بيا وتقمع االنتياكات ،وتسير عمى حسف تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني ،ولعؿ
مف أىـ التدابير التشريعية التي يمكف لمدوؿ اتخاذىا نذكر:

1

*سف لوائح وقوانيف تكفؿ تطبيؽ اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ،1949وذلؾ بالنظر إلى نص
االتفاقيات في المواد 145 -128 -49 -48 :بيذا الترتيب ،والتي تنص عمى أف تسعى األطراؼ في
ىذه االتفاقيات إلى سف تشريعات وقوانيف داخمية تضمف حسف تنفيذىا عمى المستوى الداخمي لمدولة.

*البد مف سعي الدوؿ لسف تشريعات جنائية تحدد عقوبات جزائية مناسبة في حالة االنتياكات
الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني.

2

*سف تشريعات لمنع وقمع إساءة استخداـ الشارات والعبلمات المميزة في جميع
األوقات.
إف فكرة اتخاذ التدابير التشريعية تمؾ تقوـ مف منطمؽ كوف ىذه المعاىدات الدولية ال تجرـ الفعؿ أو
السموؾ الذي تنيى القياـ بو ،فيي حسب بعض الفقياء " ال تنشئ جرائـ دولية" نظ ار النعداـ تحديد

العقوبة في المعاىدات الدولية ،لذلؾ فيي تطمب صراحة مف الدوؿ أف تقوـ بوصؼ "االنتياكات الجسيمة
التفاقيات جنيؼ وقواعد القانوف الدولي اإلنساني" بمثابة جرائـ حرب في إطار قوانينيا الداخمية لمعقوبات.

وقد أدرؾ الميتموف بقضايا القانوف الدولي اإلنساني أىمية التشريعات ،وذلؾ مف خبلؿ وضع

األطر الناظمة لمبادئ القانوف الدولي اإلنساني مف حيث التطبيؽ والتنفيذ كوف التشريع ىو انعكاس

 -1لممزيد مف المعمومات أنظر :شريؼ عتمـ" ،تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى األصعدة الوطنية" ،في القانوف الدولي

اإلنساني -دليؿ التطبيؽ عمى الصعيد الوطني(-مؤلؼ جماعي ) ،المرجع السابؽ ،ص .300 -297

 -2يقترح األستاذ  Glaser:أف يتـ وضع قسـ خاص في قوانيف العقوبات الداخمي تحت عنواف "الجرائـ الدولية" يتضمف

ذكر كافة الجرائـ التي تعتقد الدولة أنيا متضمنة في االتفاقيات التي صادقت عمييا ،وزيادة عمى ذلؾ يقترح إصدار قسـ
خاص بمقتضى تقنيف خاص لمجرائـ الدولية ،وذلؾ بالنظر لمخصائص التي تنفرد بيا مف  :عدـ التقادـ ،وعدـ نفاذ قوانيف
العفو بشأنيا  ،ولمزيد مف المعمومات أنظر:
Glaser (S), Droit international pénal conventionnel, établissements Émile Bruylant, Bruxelles,
1970, pp.180-189.
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تنظيمي لمجتمع معيف بخصوص أمر معيف ،وبالتالي تغدو اإلجراءات اإلدارية (العممية) الخاصة بالقانوف

الدولي اإلنساني بدوف غطاء تشريعي مجرد آليات تفتقر لممؤسسية واألدوات الناظمة لعمميا.

لذلؾ سيتـ فيما يمي التطرؽ لجممة مف اإلجراءات التشريعية قامت بيا بعض الدوؿ لغرض مواءمة

تشريعاتيا الداخمية مع قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،وعميو سيتـ أوال توضيح نماذج عف مواءمة الدوؿ
العربية لتشريعاتيا مع قواعد القانوف الدولي اإلنساني عمى أف يتـ التعرض ثانيا لموقؼ الدوؿ األوروبية

وأخي ار موقؼ الجزائر مف المواءمة.

الفرع األول:
نماذج عن اإلجراءات التشريعية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني
في بعض الدول العربية
لقد سعت جؿ الدوؿ العربية في محاولة منيا لتنفيذ مسؤولياتيا الدولية في مواءمة قوانينيا الداخمية
مع قواعد القانوف الدولي اإلنساني ومف أمثمتيا:
*قطر :نصت في قانوف عقوباتيا الصادر في  1971تحت رقـ  14عمى تحديد جرائـ الحرب مف
خبلؿ المادة  67منو ،والتي نصت عمى تجريـ كؿ مف حرض الجند عمى االنخراط مع دولة معادية ،كما

اختص الفصؿ  11كمو بياف الجرائـ المتعمقة بالقوات المسمحة.

1

كما أشار نفس القانوف مف خبلؿ المادة  82منو عمى ضرورة معاقبة كؿ مف يقمد رموز القوات

المسمحة أو شارات الحماية المقررة وفقا لبلتفاقيات.

*المغرب :يعتبر مف الدوؿ العربية التي اعتمدت في تشريعاتيا الداخمية قانونا خاصا ينص عمى
كيفية استعماؿ شارة اليبلؿ األحمر ،وذلؾ بموجب القانوف الصادر في  29أكتوبر .1958

2

*مصر :سعت جاىدة مف خبلؿ القانوف رقـ  12بتاريخ  25مارس  1940بشأف حماية شعار
اليبلؿ األحمر والشارات واألسماء المشابية

لو ،وقانوف  9أفريؿ  1940الذي يحدد نطاؽ تطبيؽ

القانوف المصري بخصوص الشارة ،وكذا العقوبات المقررة لقمع سوء استعماليا مع التمييز بيف حالة

 -1عمر سعد اهلل ،القانوف الدولي اإلنساني (وثائؽ و آراء ) ،دار المجدالوي ،األردف ،2002 ،ص.277

 -2السعدية بنياشـ الحروني" ،تطبيقات القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني" ،في القانوف الدولي اإلنساني

(مؤلؼ جماعي ) ،تحت إشراؼ :محمد ليديدي ،منشورات جمعية المعمومة القانونية والقضائية -الرباط ،المغرب،2007 ،
ص .183-182
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الحرب وحالة السمـ ،كما تطبؽ في مصر البلئحة الو ازرية رقـ  1925الصادرة في عاـ  1969التي تحدد

بدقة استعماؿ الشعار ،وتعتبر الجمعية الوطنية المصرية جمعية ذات الصفة العامة.

1

ولكف كؿ ىذه المحاوالت كانت محاوالت ضعيفة لـ ترؽ لممحاوالت التي قامت بيا دولتي األردف

واليمف ولذلؾ تمت دراسة كؿ واحدة منيما فيما يمي:

أوال :اإلجراءات التشريعية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني في األردن:
بدأت فكرة تعديؿ و سف تشريعات وطنية تنسجـ مع مبادئ القانوف الدولي اإلنساني  ،حيث كانت

البداية متعمقة بالتشريعات الجزائية العسكرية ،واقرار قانوف خاص بالمجنة الوطنية األردنية لمقانوف الدولي
اإلنساني ،وكذلؾ إعداد مشاريع لتعديؿ بعض القوانيف ،كقانوف الجمعية الوطنية لميبلؿ األحمر األردني،

وخصوصا القوانيف المتعمقة بالشارة.
و عميو يمكف إيجاز الجيود التشريعية فيما يمي:

2

*إقرار قانوف الييئة الوطنية إلزالة األلغاـ واعادة التأىيؿ رقـ  34لسنة ( 2000الممحؽ الثاني) وقد

نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  17سبتمبر .2000

*إقرار قانوف المجنة الوطنية لمقانوف الدولي اإلنساني رقـ  63لسنة  2002والصادر في الجريدة
الرسمية بتاريخ  16أكتوبر .2002
*إقرار قانوف العقوبات العسكري رقـ  30لسنة  2002الذي ألغى (قانوف العقوبات العسكري) رقـ
 49لسنة  ،1952تضمف نصوصا خاصة بجرائـ الحرب ،ومنيا نص المادة  1/41التي عددت جرائـ

الحرب وحصرتيا في  20جريمة.

3

أما الفقرة الثانية مف نفس المادة فقد صاغت عقوبات عمى ىذه الجرائـ تتراوح مف السجف إلى

اإلعداـ ،4أما المادة  43فتنص عمى عدـ جواز سقوط جرائـ الحرب بالتقادـ ،وتضيؼ المادة  44حكما
عاما يتمثؿ في انطباؽ ىذا القانوف عمى أي مدني يرتكب إحدى الجرائـ الواردة في القانوف ،والقانوف رقـ
 -1زىرة اليياض" ،إشكالية إدماج القانوف الدولي اإلنساني في التشريعات الوطنية لمدوؿ" في اإلنساني –القانوف
والممارسة ، -مركز الدراسات واألبحاث الدولية ،مراكش ،2002 ،ص.71

 -2محمد الطراونة" ،تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني في األردف " ،في القانوف الدولي اإلنساني-
تطبيقاتو عمى الصعيد الوطني في األردف  ،بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر ،األردف ، 2005 ،ص.127- 124

 -3عبد اإللو محمد النوايسو ،مخمد ارخيص الطراونة" ،الحماية الجزائية لقواعد القانوف الدولي اإلنساني في تشريعات:
األردف  ،فرنسا ،بمجيكا" ،مجمة الحقوؽ  ،جامعة الكويت ،السنة ، 31العدد ،2007 ، ،4ص .295-294

 -4شريؼ عتمـ" ،تجريـ انتياكات القانوف الدولي اإلنساني منيج وموضوع التعديؿ التشريعي  :دراسة مقارنة" ،في المحكمة
الجنائية الدولية -المواءمات الدستورية والتشريعية(-مؤلؼ جماعي)،تحت إشراؼ  :شريؼ عتمـ ،إصدارات المجنة الدولية
لمصميب األحمر ،ط ، 2006 ، 4ص.381
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 30قد أحيؿ عمى مجمس األمة وأدخمت عميو بعض التعديبلت ليحؿ محمو قانوف العقوبات العسكري رقـ
 58لعاـ .2006

1

*إقرار قانوف الجمعية الوطنية لميبلؿ األحمر األردني رقـ  3لسنة  :1969وىو ينظـ عمؿ

الجمعية الوطنية لميبلؿ األحمر ،حيث تولى النص عمى حماية الشارة ،والتشديد عمى العقوبات المفروضة
في حاؿ انتياؾ تمؾ الشارة أو االعتداء عمييا.
* إقرار قانوف العقوبات العاـ رقـ  16لسنة  1960وتعديبلتو ،والتي عاقبت عمى الجرائـ الماسة

بالقانوف الدولي اإلنساني.

* إقرار قانوف التصديؽ عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية رقـ  12لسنة  2002في

الجريدة الرسمية بتاريخ  16أفريؿ  :2002وقد كاف لزاما عمى الدولة األردنية مراجعة المواد ذات الصمة
بيذا النظاـ لكي تتواءـ معو ،وبالفعؿ شكمت و ازرة الخارجية لجنة تضـ خبراء ،وأساتذة جامعيوف،
ومستشاريف قانونيف القتراح التعديبلت البلزمة عمى التشريعات األردنية ذات الصمة بنظاـ روما.

وقد أعدت المجنة مشروع قانوف سمي ":قانوف الجرائـ الدولية" ،خوؿ ىذا القانوف نظر الجرائـ
الدولية (جرائـ الحرب ،اإلبادة ،ضد اإلنسانية ،العدواف) إلى محكمة الجرائـ الدولية ،والتي تتشكؿ بقرار

مف رئيس الوزراء ،وتسري أحكاـ ىذا القانوف عمى الجرائـ التي ترتكب عمى إقميـ المممكة ،وعمى الجرائـ
التي يرتكبيا األردنيوف خارج المممكة ،وكذلؾ عمى الجرائـ المرتكبة خارج المممكة مف قبؿ األجانب
المقيميف فييا.

2

ثانيا :اإلجراءات التشريعية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني في اليمن:
قامت الجميورية العربية اليمنية بإدراج بعض جرائـ الحرب المنصوص عمييا في اتفاقيات جنيؼ
األربعة لعاـ  1949والبروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  1977في قانوف الجرائـ والعقوبات رقـ  12لسنة
.1994

3

كما قامت الجميورية اليمنية في عاـ  1998بتعديؿ القانوف رقـ  21بشأف جرائـ العقوبات

العسكرية بإدراج فصؿ جديد يحمؿ عنواف "الفصؿ الثالث الخاص بجرائـ الحرب" ،ويتضمف أربعة مواد

بدءا مف المادة  20التي تنص عمى العقوبة بالحبس لكؿ مف يقدـ عمى سمب أسير أو ميت أو مريض أو
جريح ،أما المادة  21فتنص عمى عقوبة الحبس لمدة ال تتجاوز العشر سنوات أو جزاء يتناسب مع نتائج
 -1أنظر حوؿ مواد القانوف رقـ  30لسنة :2002
http://www.lob.gov.jo/ai/laws/search-no :jsp? no 30.year:2002.le 12/08/2014.
 -2عبد اإللو محمد النوايسة ،مخمد ارخيص الطراونة ،المرجع السابؽ ،ص .298-296
 -3التقرير السنوي الخامس عف تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد العربي لعاـ  ،2009متوفر عمى الموقع:

 http://www.icrc.org/ara./اطمع عميو بتاريخ.2014/05/06:
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الجريمة ،كؿ مف ارتكب أثناء نزاع مسمح أفعاال تمحؽ ضر ار باألشخاص والممتمكات المحمية بمقتضى
االتفاقيات التي تكوف الجميورية طرفا فييا.

وقد عددت ىذه المادة عمى وجو الخصوص جرائـ الحرب المعاقب عمييا كما يمي:
*قتؿ األسرى أو إساءة معاممتيـ أو تعمد إحداث ألـ شديد ليـ أو إخضاعيـ ألي تجارب عممية.
*تعمد إلحاؽ األضرار الخطيرة بالسبلمة البدنية أو العقمية أو الصحية لؤلسرى مف العسكرييف

والمدنييف وارغاميـ عمى الخدمة في القوات المسمحة.

*احتجاز األشخاص المدنييف بصورة غير مشروعة أو أخذىـ كرىائف أو التمرس بيـ أثناء
العمميات الحربية.

1

كما نصت المادة  22منو عمى أف ال يسقط الحؽ في سماع الدعوى في الجرائـ المنصوص عمييا
في ىذا الفصؿ بالتقادـ.
كما أصدرت الجميورية اليمنية القانوف رقـ  43لعاـ  1999المتعمؽ بتنظيـ شارتي اليبلؿ و

الصميب األحمر ومنع إساءة استخداميا ،إضافة إلى صدور بتاريخ  11ديسمبر  1999القرار الجميوري
رقـ  401لسنة  1999والمتعمؽ بإنشاء المجنة الوطنية لشؤوف القانوف الدولي اإلنساني وتحيد
اختصاصاتيا.

2

الفرع الثاني:
نماذج عن اإلجراءات التشريعية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني
في بعض الدول األوروبية
لقد حاولت الدوؿ األوروبية مواءمة قوانينيا الداخمية مع اتفاقيات القانوف الدولي التي صادقت عمييا
ونذكر:
*ألمانيا :تـ سف مدونة قانوف عقوبات يقمع كؿ المخالفات التي تمحؽ القانوف الدولي اإلنساني في
 ،1996و في عاـ  1999أدخؿ تعديؿ عمى المادة  16مف الدستور األلماني يترجـ إرادة حكومة ألمانيا

 -1لممزيد مف المعمومات أنظر :شريؼ عتمـ ،محمد رضواف بف خضراء ،التقرير السنوي السادس عف تطبيؽ القانوف
الدولي اإلنساني عمى الصعيد العربي لعامي  ،2011 -2010بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة،2011 ،

ص.69

 -2عبد الوىاب شمساف" ،القانوف الدولي اإلنساني في تشريعات الجميورية اليمنية" ،عمى الموقع اإللكتروني:

 - http://www.qlayemen.com/-اطمع عميو بتاريخ.2014/08/08:
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الصريحة بتسميـ رعاياىا المتيميف بارتكاب جرائـ الحرب إلى دوؿ االتحاد األوروبي و إلى المحكمة

الجنائية الدولية .

1

*سويسرا :سعت مف خبلؿ القانوف الجنائي العسكري المؤرخ في  1مارس  1968إلى تجريـ كؿ
االنتياكات الجسيمة لقواعد وأعراؼ الحرب مف خبلؿ المادتيف  108و 109منو ،مف خبلؿ نصو عمى
أنو " :يعاقب بالحبس كؿ مف يخالؼ أحكاـ االتفاقيات الدولية بشأف إدارة الحرب وحماية األشخاص
واألعياف أيضا ،وكؿ مف يخرؽ قوانيف وأعراؼ الحرب األخرى المعترؼ بيا ما لـ تطبؽ عميو أحكاـ أكثر

صرامة ،وفي الحاالت الخطيرة ،تكوف العقوبة السجف مع األشغاؿ الشاقة".

2

*بمغاريا :أكد القانوف البمغاري لعاـ  1968ومف خبلؿ الفصؿ الرابع عشر منو والذي عنوف بػ:
"الجرائـ ضد السمـ واإلنسانية" وقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى جزئيف تناوؿ مف خبلؿ األوؿ الجرائـ ضد
السمـ ،أما الثاني فتناوؿ مف خبللو الجرائـ ضد قوانيف وأعراؼ تسيير العمميات العدائية ،وقد تـ تضميف
ىذا الفصؿ الجرائـ الواردة في اتفاقيات جنيؼ ،نذكر منيا :االنتياكات المقترفة ضد المرضى والجرحى

وأفراد الخدمات الطبية ،االنتياكات المقترفة ضد أسرى الحرب والسكاف المدنييف  ،جريمة إساءة استعماؿ
شارة الصميب واليبلؿ األحمريف ،وقد تـ تحديد العقوبات ضد ىذه الجرائـ مف سنتيف إلى  20سنة.

3

*فرنسا :اعتمدت القانوف العسكري الصادر في  24مارس  2005الذي نص عمى النظاـ العاـ
لمعسكرييف ،ونظـ ىذا القانوف حقوؽ وواجبات أفراد القوات المسمحة ،إذ نص في قسمو الثالث عمى
الحماية القانونية والمسؤولية الجنائية لمقادة العسكرييف في المواد. 17 ،16 ،15 :
كذلؾ تـ اعتماد المرسوـ رقـ 2005 -796 :المؤرخ في  15جويمية  2005والمتعمؽ باالنضباط

العاـ العسكري ،حيث عرفت المادة  5منو الواجبات العسكرية و أكدت عمى ضرورة احترـ قواعد حماية
األسرى.

-1ورد ضمف :زىرة اليياض ،المرجع السابؽ ،ص.70
2
- Roth (R), Jeanneret (Y), « Droit suisse », in Juridiction Nationales et Crimes
Internationaux (ouvrage collectif), sous la direction du : Cassese(A), P.U.F, Paris, 2002,
pp .278 , 279.
3
-Penkov (S) , « La Contribution du CICR à L’incorporation du Droit de Genève au Droit
National des états », in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les
principes de la Croix- Rouge, en l’honneur de : PICTET(J) et ALL, CICR , Martinus Nijhoff
publishers, Genève, p .943.
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أما في مجاؿ تجريـ االنتياكات الجسيمة فقد اعتمدت فرنسا القانوف رقـ 2010 -930 :المؤرخ في

 09أوت  2010حوؿ إدراج الجرائـ الداخمة ضمف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ضمف قواعد
القانوف الجنائي الفرنسي ،بحيث أف قانوف العقوبات الفرنسي لـ يتضمف قببل أي تجريـ ليذه الجرائـ.

1

وشمؿ قانوف مواءمة القانوف الجنائي مع النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عشرة مواد،
تشمؿ نصوصا تعدؿ قانوف العقوبات الساري  ،ونصوصا تعدؿ قانوف اإلجراءات الجزائية  ،وأحكاما
ختامية تضـ نصوص التجريـ الواردة في القانوف الفرنسي  ،بإضافة أحكاـ تتعمؽ بالتحريض عمى اإلبادة

الجماعية ،تغيير تعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية ،كما أضاؼ ىذا القانوف بابا في قانوف العقوبات ينظـ
جرائـ الحرب المرتكبة سواء إباف نزاع مسمح دولي أو غير دولي.
كما تـ تنظيـ استعماؿ الشارة بالقانوف الصادر في  24جويمية  1939الذي يكفؿ حماية الصميب
األحمر المعدؿ لقانوف  24جويمية  ،1913كما يتعرض المسؤولوف عف سوء استعماؿ الشارة لممبلحقة

طبقا لقانوف العدؿ العسكري.

2

الفرع الثالث:
نماذج عن اإلجراءات التشريعية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني عمى
الصعيد الوطني في الجزائر
المبل حظ أف أحكاـ القانوف الوطني الجزائري لـ يتـ اإلشارة فيو إلى قواعد القانوف الدولي اإلنساني،
إذا ما استثنينا نص المادة  299مف قانوف القضاء العسكري الجزائري اآلمر بػ " :يعاقب بالحبس مف سنة

إلى  5سنوات كؿ شخص عسكريا كاف أـ ال ،يستعمؿ دوف حؽ في زمف الحرب  ،أو في منطقة العمميات
لقوة أو تشكيمة مخالفا بذلؾ القوانيف واألعراؼ الحربية ،الشارات المميزة والشعارات المحددة في االتفاقيات

الدولية اآليمة لمراعاة األشخاص أو األمواؿ وكذلؾ األماكف الواقعة تحت حماية ىذه االتفاقيات".

3

وقد أكد األستاذ بوسقيعة لحسف أف التشريع الج ازئري رغـ أنو لـ يساير حرفيا لما ورد في
المعاىدات الممتزـ بيا إال أنو ال يوجد فيو نص يخالفيا.

4

1

- Fouchard(I), « application et promotion du DIH et du droit international des droits de
l’homme en temps de conflits armé », France, Août 2009, p.13, Disponible sur le site :
http://projetablas. Univ. Paris1 .FR/ IMG/ PDF/ France –Country- Report 2.pdf.
 -2زىرة اليياض ،المرجع السابؽ ،ص.71
 -3قانوف القضاء العسكري الجزائري رقـ  28/71:المؤرخ في  22أفريؿ .1971
4
- Bouskia(A) , «Incorporation des règles pénales du droit international humanitaire dans le
droit interne Algérien », in Acte du premier colloque Algérien sur le droit international
humanitaire, op.cit., pp. 155- 160.
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فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف قانوف العقوبات الجزائري يتضمف في فحواه مواد تغطي وتجرـ األفعاؿ

المجرمة في بعض المعاىدات كاالعتداء عمى الحياة والقتؿ (المواد  ،)263- 254استعماؿ العنؼ
(المواد  ،)275- 264المساس بالكرامة (المواد  ،)337 -333تدمير الممتمكات ( ، )417 -395ولكف
ما يعاب عميو عدـ إدراجو أو تجريمو لبعض األفعاؿ التي جرميا القانوف الدولي اإلنساني.

كما يمكف اإلشارة في ىذا المجاؿ إلى عمؿ الدولة الجزائرية عمى تبني خطة عمؿ خاصة بمواءمة

القوانيف الوطنية الجزائرية مع االتفاقيات الدولية لمقانوف الدولي اإلنساني ،وذلؾ منذ سنة  ،2010حيث

اعتمد معالي الوزير ورئيس المجنة الوطنية لمقانوف الدولي اإلنساني خطة العمؿ التالية:

1

 -1العمؿ عمى إعداد مشروع قانوف يحدد كيفيات استعماؿ شارة اليبلؿ األحمر كشارة دالة عمى

المنشآت الطبية والعسكرية والمدنية ومنشآت جمعيات اليبلؿ األحمر الجزائري.

 -2العمؿ عمى وضع خطة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانوف الدولي اإلنساني.

المطمب الثالث:
مدى فاعمية مواءمة الدول لتشريعاتيا مع قواعد القانون الدولي اإلنساني
إف مواءمة القوانيف الداخمية مع اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني التي صادقت عمييا ىي التي
تضع القانوف الدولي اإلنساني موضع التنفيذ  ،ولكف عند الدراسة ليذا الموضوع تـ الوقوؼ عمى تقاعس

جؿ دوؿ العالـ في تنفيذ التزاماتيا الدولية  ،وذلؾ بعدـ إصدارىا تشريعات داخمية لتنفيذ قواعد ىذا القانوف
والسبب في ذلؾ يعود إلى عدة عوائؽ نذكر منيا:
الفرع األول:
طريقة المواءمة المتبعة
إف المواءمة البعدية لمنصوص أي بعد دخوؿ المعاىدة حيز النفاذ عمى المستوى الداخمي تطرح

إشكاالت عمى المستوى الوطني ،فعادة ما تكوف ىذه العممية غير محسوبة  ،مما يسفر عنو تعارض
صارخ بيف االلتزامات الجديدة  ،والتشريعات الداخمية الموجودة مسبقا ،مما يصعب عممية التعديؿ الوطنية
التي تعد عممية صعبة ومعقدة ومكمفة.

 -1محمد رضواف بف خضراء ،شريؼ عمتـ ،التقرير السنوي الخامس عف تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد
العربي لعاـ  ،2009جامعة الدوؿ العربية وبعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة ،2010 ،ص.42
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ففي ىذا اإلطار ال يجوز ألي دولة االحتجاج بعدـ وجود نص تشريعي يقر االلتزاـ بقواعد القانوف

الدولي اإلنساني أو يجرـ االنتياكات ،ألف ىذه الحجة تتعارض أصبل مع التزاماتيا بموجب االتفاقيات
التي صادقت عمييا.

1

كذلؾ في ىذا اإلطار يجب أف تمتزـ الدوؿ بعدـ إصدار أي تشريع يتعارض مع االتفاقيات
المصادقة عمييا ،كما ينبغي إلغاء أي نص تشريعي يتعارض مع قواعد القانوف الدولي اإلنساني.
الفرع الثاني:
صعوبة المواءمة في المجال الجنائي
تختمؼ الدوؿ باألخذ بيذه المواءمات باختبلؼ النظـ العقابية فييا ،فقد تعتمد الدوؿ في مجاؿ

المواءمة عمى أسموب التجريم المزدوج ،و الذي مفاده اف القانوف الجنائي القائـ و ما يتضمنو مف جرائـ
يطبؽ عمى الح االت التي تغطييا االتفاقية ذات الصمة بانتياكات القانوف الدولي اإلنساني ،و المصادؽ
عمييا مف طرؼ الدولة ،فمثبل بدال مف مساءلة المتيـ عف جريمة قتؿ بوصفيا جريمة حرب ،يمكف لمدولة

مقاضاتو بتيمة القتؿ العمد المقرر بموجب قانونيا الجنائي.

2

اف اتباع ىذا األسموب في المواءمة يقؼ عمى جممة مف السمبيات حيث يؤخذ عميو عدـ التطابؽ
بيف الجرائـ الدولية و الجرائـ الداخمية مف حيث الخطورة و الجسامة ،فمف غير المعقوؿ مساواة جريمة

حرب أو جريمة ضد اإلنسانية بجريمة قتؿ داخمية ،كما يعاب عميو المساواة بيف ىذه الجرائـ في العقوبة ،
بالرغـ مف االختبلؼ في جسامة الفعؿ المرتكب و الدوافع المؤدية إلى ارتكابو.

و ىناؾ مف الدوؿ مف لجأت إلى استعماؿ أسموب التجريم العام مف خبلؿ إدراج بند في قانوف
العقوبات الخاص بيا يحيؿ إلى اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني ،مع إمكانية تحديد العقوبات المطبقة في

حالة ارتكاب ىذه األفعاؿ.

3

و لكف يعاب عمى ىذا األسموب مساسو بمبدأ الشرعية حيث ال تؤدي اإلحالة إلى االتفاقيات إلى

تضميف قانوف العقوبات ليذه الجرائـ ،و القانوف الجنائي تحكمو قاعدة "ال جريمة و ال عقوبة إال بنص "،

كما يعاب عميو ذلؾ كوف اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني المحاؿ عمييا ال تتضمف سوى التعريؼ

باالنتياكات أي الجرائـ المرتكبة ،و ال تنص عمى العقوبات مما يحتـ عمى المشرع الداخمي ضرورة النص

 -1بدرية العوضي ،القانوف الدولي العاـ ،مؤسسة دار الكتب لمنشر والتوزيع ،الكويت ،2006 ،ص.131

 -2شريؼ عتمـ "،تجريـ انتياكات القانوف الدولي اإلنساني منيج وموضوع التعديؿ التشريعي  :دراسة مقارنة" ،المرجع
السابؽ ،ص .375

 -3المرجع نفسو ،ص.376
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عمى العقوبات ،و ىذا ما يجعؿ التجريـ في نص (اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني)،و العقوبة في نص

آخر(قانوف العقوبات الداخمي).

كما اتبعت بعض الدوؿ أسموب التجريم الخاص و الذي بمقتضاه يتـ دمج الجرائـ اشد خطورة
المنصوص عمييا في االتفاقيات الدولية في التشريع الوطني ،و يتـ ذلؾ إما بوضع تشريع مستقؿ يجرـ

االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني  ،بحيث يعيد صياغتيا وفقا لمنمط الذي ألفو القاضي الوطني
 ،أو اف يتـ نقؿ كافة الجرائـ المتصمة بالقانوف الدولي اإلنساني إلى القانوف الوطني ،بنفس العبارات
الواردة في المعاىدات دوف تغيير في صياغتيا ،مع النص عمى العقوبات التي تنطبؽ عمييا.

1

و رغـ ما يتميز بو أسموب التجريـ الخاص مف خصائص كونو يضمف العقاب عمى انتياكات
القانوف الدولي اإلنساني ،إال انو يعاب عميو عدـ مواكبة التطورات في اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني،

فبل يمكف تعديؿ قانوف العقوبات في كؿ مرة تصدر فييا اتفاقية جديدة.

أف االتفاقية ذات الصمة بالقانوف الدولي اإلنساني تنتج أثرىا بإصدار
مما سبؽ تحميمو ّ
وعميو يظير ّ
تشريع داخمي يضعيا موضع تطبيؽ مف طرؼ القضاء الجزائي ،أما عمى مستوى التشريعات الداخمية
نجد اف الخطوات ما زالت جد محتشمة في مواءمة قواعد القانوف الدولي اإلنساني مما يضعؼ في دورىا
في تنفيذ قواعد ىذا القانوف.

أف ضماف تنفيذ أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني يفترض إنفاذ
وكخبلصة لما سبؽ تحميمو يظير ّ
قواعد التجريـ الدولي في القوانيف الداخمية ،فاحتراـ قواعد ىذا القانوف تتحقّؽ مف خبلؿ قمع منتيكيو،
وىو ما قامت بو قمة مف الدوؿ ،في ظؿ عزوؼ مجمؿ دوؿ العالـ ،األمر الذي مف شأنو أف يعرقؿ

عممية إنفاذ قواعد ىذا القانوف ،وحدوث انتياكات جسيمة لو.

 -1شريؼ عتمـ "،تجريـ انتياكات القانوف الدولي اإلنساني منيج وموضوع التعديؿ التشريعي  :دراسة مقارنة" ،المرجع
السابؽ ،ص .378
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المبحث الثالث:
النـــــــــــــشر والتـــــــــأىيـــــــــل
أقرت جميع األنظمة القانونية بأف "،جاىؿ القانوف ال يعذر بجيمو" ،ونظ ار لؤلىمية التي تكتسييا

قواعد القانوف الدولي اإلنساني  ،مف كونيا ىي التي تكفؿ حماية األشخاص والممتمكات زمف النزاعات

المسمحة ،فإنو البد مف السعي لنشرىا عمى أوسع نطاؽ ممكف زمف السمـ ،وذلؾ لضماف حسف تنفيذىا

زمف النزاعات المسمحة.

وال يمكف أف نتصور القياـ بعممية النشر مف طرؼ أشخاص عادييف ال يعرفوف الكثير عف قواعد
القانوف الدولي اإلنساني ،لذلؾ فتعد عممية تأىيؿ العامميف في ىذا المجاؿ ضرورة ممحة ،باإلضافة إلى
توفير مستشاريف قانونييف يسيروف عمى حسف تنفيذ ىذه القواعد لدى القوات المسمحة.

إف ىدؼ نشر القانوف الدولي اإلنساني ىو تحقيؽ االحتراـ ليذا القانوف  ،والوصوؿ إلى الضحايا

الذيف يحمييـ ،بمعنى آخر ىو إحدى الوسائؿ التي تمكف مف التأثير في مواقؼ  ،وسموؾ الذيف في
وسعيـ أو يستطيعوف أف يسيموا في عدـ إباحة استخداـ وسائؿ القتاؿ بدوف حدود في النزاعات المسمحة،

وفي معاممة الضحايا بإنسانية  ،والتمكيف مف ممارسة العمؿ اإلنساني لمصمحتيـ.
وىكذا يتضح أف احتراـ القانوف الدولي اإلنساني ،و التقيد بأحكامو ال يتأتى إال بااللتزاـ بنشر
قواعده(المطمب األوؿ) وتكويف واعداد الكوادر المؤىمة لمقياـ بيذه العممية(المطمب الثاني)،ثـ معرفة مدى
فاعمية كؿ مف النشر و التأىيؿ في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني(المطمب الثالث).

المطمب األول:
االلتزام بنشر قواعد القانون الدولي اإلنساني
لـ تتضمف اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني تعريؼ دقيؽ وواضح لمصطمح النشر ،إال أنيا نصت

كميا صراحة عمى ضرورة العمؿ عمى تنفيذ ىذا االلتزاـ مف طرؼ جميع األطراؼ المتعاقدة  ،وقد عرؼ
القرار رقـ  21المتعمؽ بنشر القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في النزاعات المسمحة والصادر عف المؤتمر
الدبموماسي لتأكيد وتطوير قواعد ىذا القانوف 1977-1974عمى أنو" :ىو أسموب أو تدبير مف التدابير
1

الوطنية التي تساىـ في الترويج لنشر المثؿ اإلنسانية العميا واشاعة روح السبلـ بيف الشعوب".

 -1شريؼ عتمـ ،القانوف الدولي اإلنساني-دليؿ لؤلوساط األكاديمية ،الكتاب الثالث ،بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر،
القاىرة ،1992 ،ص.269
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فالنشر يعني في القانوف الدولي اإلنساني التزاـ الدوؿ بتعريؼ قواتيا المسمحة وسكانيا المدنييف

بمبادئ وقواعد الحماية التي يكفميا ىذا القانوف ،والتشجيع عمى تدريسيا ليـ ضمف برامج التدريب
العسكري والبرامج التعميمية لممدنييف في المدارس والجامعات.

ويثير موضوع النشر كآلية لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني عدة نقاط أساسية تتمثؿ في :إيجاد
األساس القانوني ليذا االلتزاـ كمرحمة أولى ،ثـ تبييف مراحؿ القياـ بو كمرحمة ثانية ،وصوال إلى الجيات
المستيدفة مف عممية النشر والقائميف بيا ،مع الوقوؼ عمى جيود الجزائر في مجاؿ النشر ،كؿ ىذه

النقاط سنحاوؿ تناوليا في المواضيع التالية:

الفرع األول:
األساس القانوني لاللتزام بالنشر
إف االلتزاـ بنشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني ىو التزاـ قانوني اتفاقي مؤسس عمى ما التزمت بو

الدوؿ عند التصديؽ أو االنضماـ إلى االتفاقيات الدولية ،فالدوؿ عندما تصادؽ أو تنضـ إلى اتفاقية ما

تكوف قد وافقت ضمنا عمى تنفيذىا ،ومف مقتضيات ىذا نشرىا بيف األوساط المعنية المختمفة.1

فااللتزاـ بالنشر نشأ مع االتفاقيات اإلنسانية األولى ثـ توالى النص عميو في جميع االتفاقيات التي

تعنى بالقانوف الدولي اإلنساني ،فقد ورد االلتزاـ بالنشر ألوؿ مرة في اتفاقية جنيؼ الخاصة بتحسيف حاؿ

الجرحى والمرضى مف أفراد القوات المسمحة في الميداف لعاـ  1906وذلؾ مف خبلؿ المادة  26منيا.2

وتردد بعد ذلؾ في االتفاقية الرابعة الخاصة باحتراـ قوانيف وأعراؼ الحرب البحرية الىاي 1907

مف خبلؿ مادتيا األولى، 3والتي ركزت عمى النشر في األوساط العسكرية فقط دوف المدنية ،كما حددت
الواجبات المقررة عمى القواعد المسمحة دوف التطرؽ إلى ضرورة إعبلميـ بالحقوؽ المقررة ليـ في حالة

كونيـ جرحى أو مرضى أو أسرى.

ثـ ظير ىذا االلتزاـ في اتفاقيتي جنيؼ لعاـ  1929والمتعمقتيف عمى التوالي بتحسيف حاؿ الجرحى

والمرضى مف أفراد القوات المسمحة في الميداف مف خبلؿ المادة  27منيا ،ومعاممة أسرى الحرب مف
خبلؿ المادة .84

كما تـ التأكيد عمى ىذا االلتزاـ مف خبلؿ اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ ، 1949وذلؾ مف خبلؿ

مواد متطابقة المضموف ،وىذه المواد ىي 144-127-48-47:مف االتفاقيات األربعة بيذا الترتيب،
 -1عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص.327
 -2عبد اإللو محمد النوايسة ومخمد أرخيص الطراونة ،المرجع السابؽ ،ص .297-296

 -3تنص المادة األولى" :عمى الدوؿ المتعاقدة أف تصدر إلى قواتيا المسمحة تعميمات تكوف مطابقة لبلئحة الممحقة بيذه

االتفاقية والخاصة باحتراـ قوانيف وأعراؼ الحرب البرية".
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حيث تنص"  :تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تنشر نص ىذه االتفاقية عمى أوسع نطاؽ ممكف في
بمدانيا في وقت السمـ كما في وقت الحرب وتتعيد بصفة خاصة بأف تدرج دراستيا ضمف برامج التعميـ

العسكري والمدني إذا أمكف ،بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنيا معروفة لجميع السكاف ،وعمى األخص

القوات المقاتمة المسمحة وأفراد الخدمات الطبية والدينية".

ولكف ما يبلحظ عمى ىذه المادة المشتركة ىو قصر عممية النشر عمى التعميـ فقط دوف غيرىا مف

سبؿ النشر ،ولكف ما يحسب ليذه المادة ىي نصيا عمى ضرورة النشر سواء زمف السمـ أو الحرب عمى

حد سواء.

كما ذكرت كذلؾ المادة  25مف اتفاقية الىاي لعاـ  1954المتعمقة بحماية الممتمكات الثقافية زمف

النزاعات المسمحة بيذا االلتزاـ.1

كما لـ يغفؿ البروتوكوالف اإلضافياف لعاـ  1977اإلشادة بيذا االلتزاـ ،فقد نص البروتوكوؿ األوؿ
2

ومف خبلؿ المادة  83منو عمى واجب نشر قواعد ىذا البروتوكوؿ عمى أوسع نطاؽ ممكف.

أما البروتوكوؿ اإلضافي الثاني فتولى اإلشارة إلى ىذا الموضوع مف خبلؿ المادة  19منو والتي
نصت" :ينشر ىذا البروتوكوؿ عمى أوسع نطاؽ ممكف" ،ولئلشارة فتعد المادة  19السباقة في اإلشارة إلى

ىذا االلتزاـ زمف النزاعات المسمحة غير الدولية حيث لـ يسبؽ اإلشارة إليو فيما يخص القواعد المتعمقة
بالنزاعات المسمحة غير الدولية مف خبلؿ المادة الثالثة المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ
3

. 1949

وبالمثؿ توجب االتفاقية المتعمقة بحظر وتقييد أسمحة تقميدية لعاـ  1980عمى األطراؼ المتعاقدة
ضرورة نشر ىذه االتفاقية والبروتوكوالت الممحقة بيا في أوقات النزاع المسمح.

4

 -1محمد يوسؼ عمواف" ،نشر القانوف الدولي اإلنساني" ،في دراسات في القانوف الدولي اإلنساني (مؤلؼ جماعي) ،
المرجع السابؽ ،ص.487

 -2نصت المادة  83عمى مايمي" :تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بالقياـ في زمف السمـ وكذا أثناء النزاع المسمح بنشر

نصوص االتفاقيات ونص ىذا المحؽ (البروتوكوؿ) عمى أوسع نطاؽ ممكف في ببلدىا ،وبإدراج دراستيا بصفة خاصة
ضمف برامج التعميـ العسكري وتشجيع السكاف المدنييف عؿ دراستيا حتى تصبح ىذه المواثيؽ معروفة لمقوات المسمحة

والمدنييف.

يجب عمى أية سمطات عسكرية أو مدنية تضطمع أثناء النزاع المسمح بمسؤوليات تتعمؽ بتطبيؽ االتفاقيات وىذا المحؽ(البروتوكوؿ) أف تكوف عمى إلماـ تاـ بنصوص ىذه المواثيؽ".

 -3عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص.328
 -4محمد يوسؼ عمواف "،نشر القانوف الدولي اإلنساني" ،المرجع السابؽ ،ص .488
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ويبلحظ عمى كؿ النصوص المتعمقة بنشر القانوف الدولي اإلنساني بأنيا أقرنت االلتزاـ بالنشر

بمصطمح (عمى أوسع نطاؽ ممكف) ،وبالتالي فمف شأف ىذه العبارة أف تترؾ ىامشا كبي ار في التقدير

لمدولة في إطار تحديد نطاؽ التزاميا بالنشر الذي تعيدت بو ،غير أف ىذه العبارة ال تقمؿ مف التزاـ الدوؿ
بالنشر وال تسمح بالتحمؿ مف تطبيؽ االتفاقيات والبروتوكوليف عمى النحو البلزـ ،وكؿ ما تعنيو ىو احتفاظ

الدوؿ لنفسيا بسمطة تقديرية فيما يتعمؽ بالتدابير التي يتعيف اتخاذىا في مجاؿ النشر.
فالتدابير التي يجب عمى الدوؿ اتخاذىا لمقياـ بيذا االلتزاـ وتطبيقا اللتزاماتيا الدولية لتنفيذ القانوف

الدولي اإلنساني يجب اف ال تولد لدييا مخاوؼ أو شكوؾ مف احتماؿ تعارض قواعد القانوف الدولي

اإلنساني مع السيادة الداخمية ليا.1

كما أف قرار رقـ  21المتعمؽ بنشر القانوف الدولي اإلنساني السابؽ الذكر نص عمى أنو طبقا
التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ ، 1949فإف األطراؼ السامية المتعاقدة ممزمة بنشر أحكاـ ىذه االتفاقيات
عمى أوسع نطاؽ ممكف ،وأف البروتوكوليف المذيف أقرىما ىذا المؤتمر يِؤكداف مف جديد ىذا االلتزاـ

ويتوسعاف فيو.

2

كما لـ تغفؿ المؤتمرات الدولية لمصميب األحمر اإلشادة بأىمية نشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني

ومثاؿ ذلؾ المؤتمر الرابع والعشريف لمصميب األحمر المنعقد بمانيبل في نوفمبر ، 1981في ق ارره رقـ 10

المتعمؽ بنشر القانوف الدولي اإلنساني حيث طالب الدوؿ بضرورة أف ":تضمف االلتزاـ الذي يفرض نشر
القانوف الدولي اإلنساني في أوساط القوات المسمحة والو ازرات واألوساط الجامعية والجميور".

3

كما لـ تتواف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في اتخاذ ق اررات تحث عمى ضرورة التزاـ الدوؿ بنشر
قواعد القانوف الدولي اإلنساني المتعمقة بالنزاعات المسمحة سواء الدولية أو غير الدولية ،ومثاؿ ذلؾ :

القرار رقـ  )27(3032في عاـ ، 1972والقرار  3102في عاـ ، 1973والقرار رقـ 44/32لعاـ
.1977

4

كذلؾ أكد قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ ) (51/155عمى " :الحاجة إلى تدعيـ مجموعة

القواعد التي تؤلؼ القانوف الدولي اإلنساني مف خبلؿ قبوليا عمى نطاؽ كبير ،والحاجة إلى نشر ىذا

القانوف عمى نطاؽ واسع وتنفيذه عمى الصعيد الوطني" ،لذلؾ فإنيا ":تطمب إلى جميع الدوؿ األطراؼ في
 -1لممزيد مف المعمومات حوؿ ىذا الموضوع أنظر :جيرار نونغيكو" ،تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ومبدأ سيادة الدوؿ"،
المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد ،1991 ،18ص 111وما بعدىا.
- JUNOD (s.s) , « la diffusion du droit international humanitaire », Etudes et essais sur le
droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge ,op.cit., p.365.
3
- SURBECK (j.j) , « la diffusion du droit international humanitaire, condition de son
applications », Etudes et essais sur le D.I.H…. , op.cit. ,p.544.
 -4محمد يوسؼ عمواف" ،نشر القانوف الدولي اإلنساني" ،المرجع السابؽ ،ص  ،489اليامش رقـ .16
2
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البروتوكوليف اإلضافييف كفالة نشرىما عمى نطاؽ واسع ،وتنفيذىما تنفيذا كامبل "،وىذا ما أكدتو ثانية في

توصيتيا رقـ 53/96الصادرة عاـ.1998

1

الزمية القياـ بنشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني وعمى أوسع نطاؽ
ومف خبلؿ ما سبؽ تظير لنا ا

ممكف ،وأف عممية النشر ىذه تستغرؽ وقتا طويبل ،ألف األمر ال يتعمؽ فقط بتمقيف نظرية بشكؿ آلي،
ولكف بتوعية أفراد القوات المسمحة والسكاف المدنييف بضرورة احتراـ قواعد ىذا القانوف وما ينجز عف

مخالفتيا مف نتائج.

وبوصؼ النشر يؤدي دور وقائي فبل بد مف السعي إلى القياـ بو وقت السمـ وصوال إلى وقت النزاع
المسمح ،وذلؾ بيدؼ ترسيخ وعي إنساني حقيقي بقواعد ىذا القانوف وعميو البد مف المرور عمى المراحؿ

التي تمر بيا عممية النشر.

الفرع الثاني:
مـــــــــراحـــــــل الــــــــنشـــــــــــر
يقصد بمراحؿ نشر القانوف الدولي اإلنساني الزمف الذي يجب فيو تنفيذ ىذا االلتزاـ ويختمؼ ىذا

الزمف فقد يكوف في وقت السمـ أي قبؿ نشوب أي نزاع مسمح واليدؼ المتوخى مف ىنا ىو الوقاية

المسبقة مف النزاع المسمح ،أما إذا تـ وقت النزاع المسمح فاليدؼ منو ىو التطبيؽ المباشر لمقواعد محاولة
لمحد مف االنتياكات ومف حاالت العنؼ المنتشرة والتخفيؼ عمى الضحايا ،أما إذا تـ بعد نياية النزاع

المسمح فالغرض منو ىو تييئة المناخ لمعودة إلى السمـ والتوعية لمنع تكرار ذلؾ.
أوال :النشر قبل قيام النزاع المسمح (في وقت السمم) :

عمبل بمقتضى نصوص اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني السابقة الذكر ،البد مف البدء في عممية
النشر زمف السمـ ،وذلؾ ألف تنفيذ ىذا االلتزاـ يحتاج إلى وقت طويؿ حتى يمكف تحقيؽ معرفة شاممة
بقواعده ،لذلؾ البد أف تبدأ عممية النشر بمجرد االنضماـ إلى االتفاقيات ،دوف الحاجة إلى انتظار ظيور
2

بوادر اندالع النزاع المسمح.

أما إذا ظيرت ىذه البوادر فبل بد مف اإلسراع في عممية النشر والقياـ بالبحث عف مسببات ىذه
3

التوترات أو األزمات ،وذلؾ لمحاولة فضيا قبؿ فوات األواف.

 -1عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .329
 -2ماريا تيري از دوتمي" ،التدابير الوطنية البلزمة لمبدء في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني"، ،المرجع السابؽ ،ص.544
 -3محمد يوسؼ عمواف" ،نشر القانوف الدولي اإلنساني" ،المرجع السابؽ ،ص .487
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ونظ ار لبلستقرار الذي يعـ في فترة السمـ فإنو يعد المرحمة المثمى لبلستيعاب وتمقي المعمومات حتى

أف الدولة تكوف ليا القدرة والقابمية عمى اختيار أفضؿ السبؿ واإلجراءات المناسبة لمتعريؼ بيذا القانوف،
وادراج قواعده ضمف برامج التعميـ والتدريب بطريقة يمكف ألي شخص استيعابيا.

وبالتالي فإف نشر ىذا القانوف زمف السمـ ىو التزاـ يقع بطبيعة الحاؿ عؿ الدوؿ األطراؼ المتعاقدة
وعمييا اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لمقياـ بيذه الميمة.
أضؼ إلى ذلؾ أف المعرفة المسبقة بقواعد ىذا القانوف سيضمف تطبيقيا ولو بقدر ضئيؿ زمف

النزاعات المسمحة ،وعميو البد مف البدء في عممية النشر زمف السمـ وليس تركو فقط لزمف النزاع
1

المسمح.

اف زمف السمـ ىو أفضؿ وقت لنشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،وذلؾ نظ ار لمفرصة المتاحة
لمدولة لمتعريؼ بو عمى أوسع نطاؽ لجميع األطراؼ المعنية  ،سواء كانوا مدنييف أو عسكرييف ،ألف
استيعاب ىذه القواعد قد يحوؿ دوف حدوث االنتياكات أثناء نشوب النزاع المسمح  ،وخاصة ونحف في

ظؿ انتشار النزاعات الفجائية أو غير المرتقبة.
ثانيا :النشر أثناء النزاع المسمح:

يبدأ سرياف وتطبيؽ قواعد القانوف اإلنساني بمجرد نشوب النزاع المسمح ،وتعتبر ىذه الفترة مف

أصعب الفترات وأخطرىا ،أيف تكاد تنعدـ فييا القدرة والقابمية لمفيـ واالستيعاب.

ورغـ نشوب النزاع المسمح ال يمكف لمدوؿ أف تكؼ عف عممية النشر وتترؾ األوضاع تتدىور ،بؿ

في ىذه المرحمة عمى جميع الجيات المعنية المساىمة في نشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني وذلؾ

كمحاولة منيا لمحد مف امتداد نطاؽ النزاع ومحاولة إنيائو بأقؿ عدد ممكف مف الضحايا ،ولذلؾ فإف ىذه

المرحمة تتطمب جيدا مضاعفا لدعـ احتراـ الحد األدنى مف المبادئ اإلنسانية.

2

ومف أجؿ التخفيؼ مف المعاناة والحد مف ارتكاب الجرائـ البد أف ترتكز عممية النشر عمى ضرورة
إبعاد المدنييف عف ساحات القتاؿ واقناعيـ بعدـ المشاركة فييا ،أما القوات المسمحة فبل بد مف تذكيرىـ
بالقواعد المتعمقة بسير العمميات العدائية والقواعد المتعمقة باستخداـ األسمحة وضرورة تقييد استعماالتيا.

-JONOD (s.s), op.cit,p.359.
 -2عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص.331
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كما يجب كذلؾ أف ترتكز عممية النشر في ىذه الفترة عمى العمؿ اإلنساني ونشر المبادئ والقيـ

اإلنسانية مف خبلؿ تقديـ المساعدات واإلعانات دوف تمييز ،إضافة إلى التوعية ومحاولة زرع ثقافة السمـ
بيف المدنييف ،كما يجب التركيز عمى الحد مف انتشار العنؼ ومنع عممية تمزؽ استعادة السبلـ.

1

ولكف ما يمكف ذكره في ىذا الصدد أف عممية النشر في ىذه المرحمة صعبة جدا ،ولكف تحتاج إلى
إرادة قوية ونظاـ ودقة ،يجب أف توجو لكؿ الفئات المتضررة مف النزاع وذلؾ لتعريفيـ بأطر الحماية
المكفولة ليـ مع تذكيرىـ بما يجب فعمو وما ال يجب فعمو ،كما تستعمؿ كذلؾ في توجيو وابعاد المدنييف

قدر اإلمكاف عف مناطؽ التوتر.

ورغـ كؿ ما قيؿ فإنو نقؼ عند صعوبة ىذه الميمة في ىذه المرحمة إف لـ تكف مستحيمة أصبل

ولكف حتى ولو تـ نشر المبادئ اإلنسانية زمف النزاع المسمح ونجحت أنشطة النشر في الحد مف
االنتياكات لقواعد القانوف الدولي اإلنساني زمف الن ازع المسمح ،فإف الميمة لـ تنتو بعد بؿ مازالت مرحمة

ميمة ىي مرحمة ما بعد النزاع.

ثالثا :النشر بعد انتياء النزاع:
إف المتتبع ألغمب النزاعات المسمحة التي شيدىا العالـ منذ القدـ حتى يومنا ىذا يجد أنو بمجرد
نياية النزاع المسمح سواء بوقؼ إطبلؽ النار أو اليدنة أو إعبلف نياية العمميات القتالية ،تجد األطراؼ

المتنازعة نفسيا في وضعية متأزمة وخاصة مف خبلؿ االنتشار الفادح لبلنتياكات الجسيمة ومعاناة
ضحايا النزاعات مف مدنييف ونازحيف والجئيف ،إضافة إلى أف فئات كثيرة تجد نفسيا دوف مأوى ودوف

عائمة كاأليتاـ واألرامؿ .إضافة إلى أف أكبر مشكمة تواجو الدوؿ في ىذه المرحمة ىي المشاكؿ النفسية
التي يتخبط فييا أفرادىا ،ناىيؾ عف التساؤؿ عف كيفية استرجاع حقوقيـ وكيفية إثارة مسؤولية منتيكي

قواعد الحماية التي تشمميـ.
لذلؾ إف السعي ىنا لنشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني مف جية مف أجؿ إعادة نشر روح وثقافة
السمـ ومف جية أخرى تعريؼ المواطنيف عف كيفية الدفاع عف حقوقيـ المنتيكة مف خبلؿ تعريفيـ عمى

االنتياكات الجسيمة لقواعد ىذا القانوف وكيفية إثارة المسؤولية الجنائية لمقترفي ىذه األفعاؿ.

1

- Chopard (J.L), « La diffusion des règles humanitaires et la coopération avec les sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge au service de la prévention » R.I.C.R,
C.I.C.R , N/813, 1995, pp. 272-291.
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وكما قاؿ ماريوف ىاروؼ تافيؿ نائب مدير المجنة الدولية لمصميب األحمر" :ثمة اعتقاد خاطئ واف

كاف منتش ار وىو أف القانوف الدولي اإلنساني يتوقؼ تطبيقو بتوقؼ األعماؿ العدائية الفعمية".

1

ومف خبلؿ وجية النظر ىذه نستنتج أف قواعد ىذا القانوف وخاصة المتعمقة بالتوعية والنشر

والتعميـ يجب أف تتجاوز النزاع المسمح إلى ما بعده.

كما أنو في حالة النزاع المسمح غير الدولي فبمجرد أف يضع أو ازره ،فإف الدولة تمر بحالة مف

البلأمف ،لذلؾ فاليدؼ مف النشر في ىذه المرحمة ىو منع نشوب نزاع جديد مرة أخرى ،كما أنو وفي ىذه

النزاعات البد مف سعي الدولة إلى محاولة إدماج أعضاء الجماعة المتمردة في حاؿ فشميا مجددا في

المجتمع  ،وعدـ تيميشيـ والعناية بيـ نفسيا  ،فضبل عف محاولة زرع ثقافة السمـ وروح اإلخاء والتعايش
بيف أفراد المجتمع الواحد.

2

ونظ ار لؤلىمية التي تحظى بيا عممية النشر فيجب أف تكوف في كؿ وقت ،وميما كانت األوضاع

في الدولة ،ولكف يبؽ التساؤؿ عف الجيات التي تعنى بالنشر وىذا ما سوؼ يتـ تناولو في الموضوع

التالي.

الفرع الثالث:
الجيات المستيدفة من عممية النشر:
تحتؿ قواعد القانوف الدولي اإلنساني مكانة ميمة جدا في د أر الخسائر الفادحة في األرواح

والممتمكات زمف النزاعات المسمحة ،لذلؾ ال بد أف تكوف كؿ مف القوات المسمحة مف جية ،والسكاف
المدنييف مف جية أخرى عمى دراية بيذه القواعد.
أوال :القوات المسمحة:
يتضح بوضوح أف القوات المسمحة تشكؿ حجر الزاوية في عممية النشر ،وذلؾ باعتبارىا ىي

المسؤولة زمف النزاعات المسمحة عف التطبيؽ الفعمي لقواعد ىذا القانوف.

ومما ال شؾ فيو أف معرفة ىذه القوات لمقانوف الدولي اإلنساني شرط مسبؽ الحترامو وتنفيذه،

وبعبارة أخرى فإف وفاء العسكرييف بالتزاماتيـ تتطمب أف يكونوا عمى عمـ بيذه االلتزامات زمف السمـ ،إذ ال
يكفي أف يعرؼ المقاتؿ كيؼ يحمؿ السبلح وكيؼ يستخدمو ،بؿ ينبغي أف يعرؼ كذلؾ ماذا يفعؿ بو

وما ال ينبغي أف يفعؿ بو ،وال يكفي في عممية النشر تعريؼ العسكري بالقواعد العسكرية وبواجباتو فقط،
 -1ماريوف ىاروؼ تافيؿ" ،أتنتيي الحرب يوما ما؟ عمؿ المجنة الدولية لمصميب األحمر عندما تصمت البنادؽ" ،المجمة
الدولية لمصميب األحمر ،مختارات مف أعداد ،2003ص.35

 -2عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .332
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بؿ ال بد مف مساعدتو عمى إمكانية تحكيـ العقؿ والضمير أثناء القياـ بالعمميات العسكرية ،وذلؾ بترجيح
1

القواعد اإلنسانية.

ففي مجاؿ النشر في األوساط العسكرية ال بد مف تدريس القانوف اإلنساني داخؿ أكاديميات القوات

المسمحة ،فبالنسبة لمضباط الصغار فإنيـ يحتاجوف لممعرفة عمى الصعيد النظري خبلؿ مرحمة التأىيؿ
والتدريب ،كما يجب أف تقودىـ ىذه المبادئ التي لقنت ليـ نظريا إلى اتخاذ الق اررات واصدار األوامر

وادارة المعارؾ بروح تنبع باحتراـ القانوف الدولي اإلنساني وتطبيؽ أىـ مبادئو األساسية.

2

أما القادة الكبار فيـ بحاجة إلى معرفة تكوف أكثر دقة وتعمقا بصكوؾ القانوف الدولي اإلنساني
ويتـ ذلؾ مف خبلؿ عقد دورات أركاف الحرب والقادة والتي يتـ تنظيميا في غالبية البمداف ،ويجب أف ال

تعنى ىذه الدورات فقط بالدراسة المنيجية لممواد المختمفة ليذه الصكوؾ ،وانما يتعيف أف ينصب تركيزىا
أكثر عمى استخداـ تمؾ المواد وفيميا.

3

وال يعفي القادة العسكرييف مف واجب نشر القانوف الدولي اإلنساني أف يكونوا ىـ ذاتيـ حائزيف عمى

معرفة كافية بقواعد ىذا القانوف التي تخصيـ وحسب ،وانما يجب عمييـ إيصاؿ ىذه المعرفة عف طريؽ
اإلرشادات والتعميمات الميدانية التي يقوموف بتوجيييا إلى مرؤوسييـ مف أفراد القوات المسمحة الخاضعيف

إلى سمطتيـ المباشرة ،ليكوف القادة والجنود جميعيـ ،عمى بينة مف أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني التي
4

تخصيـ ،وقد تـ تأكيد عمى ىذا االلتزاـ مف خبلؿ المادة  87مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ.

وعميو يمكف القوؿ أنو ال يمكف تنفيذ مثؿ ىذه القواعد ما لـ يكف القادة العسكرييف عمى د ارية كافية

بيا ،فالقادة العسكرييف ال بد أف يتعرفوا وبشكؿ كبير عمى أىـ القواعد وخاصة أىـ االنتياكات الجسيمة
لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،وذلؾ إلمكانية قمعيا ،وتقديـ مرتكبييا لمعقاب أماـ السمطات المختصة.

5

-SURBECK (j.j) , op. cit, p.544.

1

 -2سيرج بورجوا" ،تدريس قانوف النزاعات المسمحة لمقوات المسمحة وتدريبيا عمى تطبيقو وتنظيميا عمى أساسو" ،في
القانوف الدولي اإلنساني ،دليؿ لمتطبيؽ عمى الصعيد الوطني (مؤلؼ جماعي) ،المرجع السابؽ ،ص.431
-JUNOD (s.s) ,op.cit, p.363.
 -4تنص المادة  87عمى ما يمي " :عمى األطراؼ السامية المتعاقدة وعمى أطراؼ النزاع أف تكمؼ القادة العسكرييف بمنع

3

االنتياكات لبلتفاقيات وىذا البروتوكوؿ ،واذا لزـ األمر ،بقمع ىذه االنتياكات واببلغيا إلى السمطات المختصة ،وذلؾ فيما
يتعمؽ بأفراد القوات المسمحة الذيف يعمموف تحت إمرتيـ وغيرىـ ممف يعمموف تحت إشرافيـ".

 -5إيؼ ساندو" ،نحو انفاذ القانوف الدولي اإلنساني" ،في دراسات في القانوف الدولي اإلنساني (مؤلؼ جماعي) ،المرجع

السابؽ ،ص،516،515ولمزيد مف المعمومات حوؿ عممية تدريس القوات المسمحة والصعوبات التي تواجييا أنظر:
-VERRI(p), « INSTITUTION militaires : le problème de l’enseignement du droit des conflits
armés et de l’adaptation des règlements à ses prescription humanitaires », Etudes et essais sur
le DIH ,op.cit ,pp .603-619.
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والمبلحظ في اآلونة األخيرة أف نشر القانوف الدولي اإلنساني في صفوؼ القوات المسمحة قد أصبح

معموال بو عمى نطاؽ واسع في العالـ أجمع ،فتسعى الدوؿ جاىدة إلى تدريسو في الكميات العسكرية

وكميات األركاف ،كما قد يوفد ضباط عسكرييف في مجاؿ التدريس لحضور الدورات التدريبية التي ينظميا
1

معيد القانوف الدولي اإلنساني في" ساف ريمو".

وخبلصة القوؿ أف النشر في أوساط القوات المسمحة أمر ضروري ،وأنو ال بد مف اتخاذ

استراتيجيات محددة لممساىمة في ىذه العممية ،ورغـ األىمية التي تحظى بيا ىذه العممية في أوساط

القوات المسمحة ،فإنو ال يمكف أف تقتصر عمى ىذه الفئة ،بؿ يجب كذلؾ أف تطاؿ المدنييف بوصفيـ

الذيف يعانوف مف ويبلت ىذه النزاعات ويتواجدوف في أماكف القتاؿ ،وىذا ما سوؼ يتـ تبيينو عمى النحو

التالي.

ثانيا :السكان المدنيون:
تعد قواعد القانوف الدولي اإلنساني ذات أىمية لتوعية السكاف المدنييف زمف النزاعات المسمحة،

وذلؾ نظ ار لمتطور الحالي ليذه النزاعات ،حيث أنيا لـ تعد تقتصر عمى العسكرييف فقط بؿ تعدتيا

لممدنييف ،وخاصة في ظؿ انتياج حرب العصابات ،وكثرة النزاعات ذات الطابع غير الدولي والتي
تستوجب وحدات عسكرية نظامية.
والواقع أف تحديد طبيعة النشر في األوساط المدنية يعد أكثر صعوبة منو في األوساط العسكرية
التي يتوفر ليا قدر كبير مف التجانس ال يتوفر في األوساط المدنية.
ويعد القرار رقـ  21بشأف نشر القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في النزاعات المسمحة السالؼ

الذكر عمى قدر كبير مف األىمية 2،فقد تـ مف خبللو النص عمى مجموعة مف فئات السكاف المدنييف
والواجب أخذىا بعيف االعتبار في جيود النشر وىذه الفئات ىي:
أ .الموظفون الكبار في الدولة:
يعد الموظفوف الكبار في الدولة المسؤولوف عف تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني سواء زمف السمـ أو
3

الحرب ،وىـ الذيف يرسموف سياسة لنشر المعرفة بيذا القانوف ويقوموف عمى تنفيذىا.

وىؤالء المسؤولوف ىـ :الوزراء وأعضاء الوفد الديبموماسي وأعضاء البرلماف وممثمي الدولة.

1

-LOIKKANEN (j) , « The role of the international institut of humanitarian law in the
teaching of international humanitarian Law » , IHL PUBLISHER , SAN REMO , 2006,p. 92.
2
-JUNOD (s.s) ,op.cit, pp.365-367.
-3عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .338
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ب .األوساط الجامعية:
تعد األوساط الجامعية نخبة المجتمع ،ورواد مستقبمو فمنيـ مف سيصبح مف كبار المسؤوليف ،واف

عممية النشر في ىذه األوساط تستيدؼ إدراج مادة القانوف الدولي اإلنساني في المناىج التدريسية في
الجامعات.
ولعؿ مف اىـ األوساط الجامعية التي يجب أف تحاط عمما بقواعد ىذا القانوف ،نذكر طمبة الحقوؽ
والعموـ السياسية واإلعبلـ و الطب ،وذلؾ نظ ار لبلرتباط الوثيؽ بيف الدراسة النظرية والواقع العممي بعد

تخرج الطمبة مف ىذه الكميات.

ولئلشارة فقد اتخذت العديد مف الجامعات برامج لتدريس قواعد ىذا القانوف ،فمنيـ مف ادرجو في
1

برنامج حقوؽ اإلنساف ،ومنيـ مف أدرجو ضمف برامج القانوف الدولي العاـ.

وال يقتصر النشر في األوساط الجامعية عمى طمبة الحقوؽ بؿ يتعداه إلى طمبة اإلعبلـ والذيف
يجب أف يكونوا عمى دراية بقواعد ىذا القانوف ،وذلؾ ألنيـ سيكونوف صحفيي المستقبؿ ،وكما نعمـ

تمعب وسائؿ اإلعبلـ المقروءة والمسموعة والمرئية في الوقت الحالي دو ار ىاما وحيويا في مجاؿ نشر
مبادئ القانوف الدولي اإلنساني ،والتعريؼ بيا وفضح االنتياكات.

فالصحافة ليا دور أساسي في اإلعبلـ والتوعية واإلقناع والتأثير عمى أصحاب القرار وعمى الرأي

العاـ الداخمي والدولي خاصة في مجاؿ احتراـ القانوف الدولي اإلنساني.

كذلؾ يجب أف يمتد التعميـ في الجامعات إلى طمبة كمية الطب ،بوصفيـ أطباء المستقبؿ  ،وقد

يكونوف أعضاء في أفراد الخدمات الطبية في فترة النزاعات المسمحة ،و ذلؾ بالنظر لمدور الميـ الذي

تمعبو ىذه الفئة في مساعدة ضحايا النزاعات المسمحة ،فالقانوف الدولي اإلنساني يتضمف مجموعة مف
البنود والنصوص المتضمنة الحقوؽ والواجبات المفروضة عمى أفراد الخدمات الطبية ،وأكيد أف جيؿ
ىؤالء بيذه القواعد قد يؤثر عمى حياتيـ إباف النزاع المسمح ،مما يؤثر سمبا عمى الجرحى والمرضى الذيف
2

يكونوف تحت كفالتيـ.

كما يجب أف يمتد التعميـ كذلؾ في الجامعات إلى طمبة كمية الشريعة بوصفيـ رجاؿ الديف

المستقبمييف،

وكما نعمـ فإف القانوف الدولي اإلنساني قد وفر حماية ألماكف العبادة ورجاؿ الديف

المتواجديف بيا ،و رجاؿ الديف المرافقيف لمقوات المسمحة أو المتواجديف مع األسرى.
 -1لمزيد مف المعمومات حوؿ تدريس القانوف الدولي اإلنساني في الجامعات:
أنظر :ماركوساسولي و أنطواف بوفييو" ،برامج مقترحة لتدريس القانوف الدولي اإلنساني"  ،في دراسات في القانوف الدولي
اإلنساني (مؤلؼ جماعي) ،المرجع السابؽ ،ص .592 -555
- SURBECK (j.j),op.cit, p.542.
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لذا يجب اف يتعرؼ ىؤالء عمى اطر الحماية المكفولة ليـ ،وما يجب ليـ وما ال يجب القياـ بو

أثناء النزاع المسمح ،وذلؾ ليضمنوا كفالة الحقوؽ المحفوظة ليـ بموجب قواعد القانوف الدولي اإلنساني.
ج .أوساط المدارس االبتدائية والثانوية:

إف عممية النشر يجب اف تطاؿ فئات أخرى مف المجتمع وىنا ال بد مف الحديث عف األطفاؿ في

المدارس االبتدائية والشباب في الثانويات ،فاألطفاؿ كذلؾ البد أف تعطى ليـ معمومات حوؿ القانوف
الدولي اإلنساني وىدفو ،ولكف ال يكوف ذلؾ في شكؿ دروس معمقة بؿ عمى شكؿ مسرحيات وممصقات
جدارية ،وذلؾ بيدؼ توعيتيـ وتعميميـ واجباتيـ وحقوقيـ في فترة النزاعات المسمحة.

فاألطفاؿ في وقت النزاعات الحالية أصبحوا أكبر الضحايا وخاصة بظيور ظاىرة تجنيد األطفاؿ
واشراكيـ في العمميات القتالية واستغبلؿ ضعفيـ مف خبلؿ عدـ وعييـ بخطورة ما يقدموف عميو خاصة

مف قبؿ الجماعات المتمردة.

1

وعميو فإف تعميـ األطفاؿ يساعد عمى تحقيؽ تغيير إيجابي في المواقؼ عف طريؽ غرس أفكار مثؿ

احتراـ الحياة والكرامة اإلنسانية والمسؤولية المدنية والتضامف.

كما يجب أف تطاؿ عممية النشر كذلؾ الشباب في الثانويات بوصفيـ مقبميف عمى أف يصبح جزء
منيـ جندي المستقبؿ لذلؾ البد مف تدعيـ معرفتيـ مف خبلؿ الدروس التوعوية واألياـ الدراسية حيث أف
تعمـ القانوف الدولي اإلنساني يعد أم ار ضروريا وبالغ األىمية لمشباب في جميع المجتمعات فقد أسفرت

المناقشات االستكشافية التي أجرتيا المجنة الدولية لمصميب األحمر مع مجموعات مف اليافعيف ،تتراوح

أعمارىـ بيف 13و 15سنة ،في أكثر مف عشرة بمداف في أنحاء العالـ ،أظيرت بوضوح أنيـ شغوفوف
2

باستكشاؼ القضايا األخبلقية المتصمة بالقانوف الدولي اإلنساني والنزاع المسمح.

وفي األخير يمكف القوؿ إف كؿ مف القوات المسمحة والسكاف المدنييف بحاجة كبيرة لبلطبلع عمى

قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،واف ىذا االطبلع ال يتأتى إال مف خبلؿ إتباع استراتيجيات محددة تضمف
عممية النشر ،لذلؾ كاف الزما مف توافر جيات تسير عمى حسف سير ىذه العممية.

 -1عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص.340

-2لمتعرؼ أكثر عمى سبؿ تعميـ القانوف الدولي اإلنساني لؤلطفاؿ والشباب :أنظر :صبحي طويؿ "،القانوف الدولي اإلنساني
والتعميـ األساسي" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر  ،مختارات مف أعداد عاـ  ،2000ص .152 -137
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الفرع الرابع:
الجيات المساىمة في عممية النشر
رغـ أف المسؤولية في نشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني مناطة بالدوؿ األطراؼ في اتفاقيات

جنيؼ األربعة والبروتوكوليف اإلضافييف لعاـ  1977دوف إغفاؿ االتفاقيات األخرى ذات الصمة
بالموضوع ،وذلؾ بالنظر لتعيداتيا بالتعريؼ بيذه القواعد وضماف احتراميا ،فباإلضافة إلى الدوؿ فإف

عممية النشر قد حظيت باىتماـ كؿ مف المجنة الدولية لمصميب األحمر ،وكذلؾ الجمعيات الوطنية
لمصميب واليبلؿ األحمريف ،وقد تـ الوقوؼ عمى الدور الذي تمعبو الدوؿ في عممية النشر مف جانب أوؿ،

ثـ دور المجنة الدولية لمصميب األحمر مف جانب ثاني ،وأخي ار تـ التطرؽ لدور الجمعيات الوطنية

لمصميب واليبلؿ األحمريف .

أوال :دور الدول األطراف في االتفاقيات:
تمعب الدوؿ دو ار ميما في االنضماـ إلى اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني ،ومواءمة قوانينيا

الداخمية مع قواعد ونصوص االتفاقيات المصادقة عمييا ،كما يقع عمى عاتقيا التزاـ آخر يتمثؿ في نشر

القانوف الدولي اإلنساني ،وتعميمو سواء عمى المستوى العسكري أو عمى المستوى المدني ،ولتحقيؽ ىذا

الغرض سعت الدوؿ إلى تعديؿ منياجيا التعميمية وبرامجيا الميدانية الرسمية ،كما أنو ولحسف القياـ بيذه
الميمة قامت الدوؿ باستحداث آلية داخمية لمسير عمى نشر وحسف تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني  ،تتمثؿ

في المجاف الوطنية لمقانوف الدولي اإلنساني ،حيث تعد ىذه اآللية مف أىـ اآلليات المتاحة لمدوؿ لنشر

القانوف الدولي اإلنساني داخميا .

فبال رغـ مف عدـ النص عمييا في أي نص قانوني يمزـ الدوؿ سواء في النزاعات المسمحة الدولية أو
غير الدولية ،فقد شعرت الدوؿ بضرورة إنشاء مثؿ ىذه المجاف إثر المؤتمر الدولي الرابع والعشروف

لمصميب األحمر المنعقد بمانيبل عاـ. 1981

فقد نصت إحدى توصياتو عمى ضرورة سعي الدوؿ إلنشاء لجاف وطنية  ،تعمؿ عمى نشر قواعد

ىذا القانوف محميا ،كما تـ التأكيد عمى ىذا مف خبلؿ المؤتمر الدولي الخامس والعشريف لمصميب األحمر
المنعقد بمدينة جنيؼ .1986

1

1

- KIINTZIGER(i), ROLLE(b),Le droit international humanitaire au plan national ; impact et
rôle des commissions nationales, CICR, Genève, 2003, pp.9- 13.
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وتعد ىذه المجاف مف طرؼ الدوؿ عمى شكؿ مجموعات و ازرية ،تدعى غالبا إما لجاف وطنية

مشتركة بيف الو ازرات لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،أو لجاف وطنية لمقانوف الدولي اإلنساني ،واليدؼ
مف ىذه المجاف ىو تقديـ المشورة والمساعدة لمحكومة لتنفيذ ونشر المعرفة بالقانوف الدولي اإلنساني.

1

ومف أنجح الوسائؿ لضماف حسف سير عمؿ المجاف الوطنية ،الحرص عمى تشكيميا مف أشخاص
ذوي كفاءة واختصاص ،ومف الميـ فضبل عف ذلؾ أف تتمتع ىذه المجاف بوضع دائـ حتى يكوف عمميا
2

مستم ار.

ولئلشارة فإف تنظيـ وأىداؼ ىذه المجاف يرجع إلى الدوؿ وقت إنشائيا ،ولكوف اليدؼ الرئيسي ليذه
المجاف يتمثؿ في تنفيذ وتعزيز المعرفة بالقانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني فيجب أف تتوفر
3

عمى جممة مف الخصائص كالتالي:

*قدرة المجنة عمى تقييـ القانوف الوطني في عبلقتو بااللتزامات المترتبة عف االتفاقيات

والبروتوكوليف وغيرىا مف اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني،

* أف تكوف المجنة في وضع يمكنيا مف تقديـ توصيات حوؿ تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني والعمؿ
عمى ضماف تطبيقو.
*أف تقوـ المجنة بدور ىاـ في تشجيع نشر القانوف الدولي اإلنساني ،وأف يكوف أعضاؤىا قادريف
عمى إعداد دراسات واقتراح األنشطة المساعدة لتعميـ ىذا القانوف عمى كافة شرائح المجتمع.
4

وأما عف األىداؼ المتوخاة مف إنشاء ىذه المجاف تتمثؿ فيما يمي:

*حث الحكومة عمى التصديؽ أو االنضماـ إلى صكوؾ القانوف الدولي اإلنساني.
*محاولة تقييـ التشريع الوطني القائـ في ضوء االلتزامات المفروضة مف خبلؿ اتفاقيات القانوف

الدولي اإلنساني.

*اتخاذ التوصيات البلزمة لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،ومحاولة تنسيؽ اعتماد ومحتوى

التعميمات اإلدارية مف خبلؿ تقديـ النصح ،كما تيدؼ إلى اقتراح قوانيف جديدة أو تعديبلت لتشريعات

سابقة مع االتفاقيات المصادؽ عمييا.

 -1احتراـ القانوف الدولي اإلنساني وكفالة احترامو ،دليؿ عمؿ لمبرلمانييف ،كتيب صادر عف المجنة الدولية لمصميب

األحمر واالتحاد البرلماني الدولي ،1999 ،ص.64
- National committees for the implémentation of IHL. In www.icrc. org/ihl-N.I.in12/06/2013.
 -3محمد حمد العسبمي" ،دور الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليبلؿ األحمر في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني" ،

2

المرجع السابؽ ،ص .355
- National committees for the implémentation of IHL: op, cit.
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*تعزيز أنشطة التعريؼ بالقانوف الدولي اإلنساني وذلؾ مف خبلؿ إجراء الدراسات واقتراح األنشطة،

والمساعدة في نشره عمى أوسع نطاؽ ممكف .كما يتعيف عمييا تعميـ برامج القانوف الدولي اإلنساني لمقوات
المسمحة ،والمدنييف عمى حد سواء.
وبالنظر لموظائؼ الممقاة عمى عاتؽ ىذه المجاف فإف ذلؾ يتطمب أف تتألؼ مف ممثمي عف الو ازرات
المعنية بتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،كو ازرات الدفاع والشؤوف الخارجية والداخمية والعدالة والمالية

والتعميـ والثقافة.

كما أنو مف المفيد أف يكوف فييا ممثميف عف الييئات التشريعية ،وأعضاء مف السمطة القضائية،
وأشخاص مف القوات المسمحة ،باإلضافة إلى قياـ المجاف بدعوة المتخصصيف مف الجامعات في القانوف

الدولي اإلنساني ليكونوا أطرافا فييا.

كما يجب أف تضـ المجنة ممثميف عف أعضاء مف الجمعيات الوطنية لميبلؿ والصميب األحمريف

بوصؼ مركزىا وخبرتيا في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني.

وما تجدر اإلشارة إليو ىو أنو حتى تقوـ المجاف الوطنية بدورىا عمى أكمؿ وجو في التوعية بقواعد
القانوف الدولي اإلنساني ونشره عمى أوسع نطاؽ ممكف ال بد مف إقامة عبلقات تعاوف بينيا وبيف المجنة

الدولية لمصميب األحمر ،وىذا ما اقترحتو التوصية الصادرة عف اجتماع الخبراء الحكومييف لحماية ضحايا
الحرب لعاـ ، 1995والتي تنص" :تنظـ المجنة الدولية لمصميب األحمر اجتماعا يضـ خبراء مف الدوؿ
التي أنشأت فييا لجاف وطنية ،وكذلؾ مف الدوؿ المعنية األخرى وأف تقدـ تقري ار عف استنتاجاتيا لمدوؿ
1

الراغبة في إنشاء مثؿ ىذه المجاف".

وبتاريخ  30سبتمبر  ،2015وصؿ عدد البمداف التي شكمت لجاف وطنية معنية بتنفيذ القانوف

الدولي اإلنساني إلى  107دولة.

2

و تتوزع ىذه المجاف عمى مختمؼ المناطؽ الجغرافية في العالـ ،حيث تضـ أوروبا  29لجنة ،وقارة

آسيا و أستراليا  18لجنة  ،فيما تضـ األمريكيتيف  19لجنة ،أما القارة اإلفريقية فتضـ  29لجنة  ،في
حيف يضـ الشرؽ األوسط  12لجنة.

3

 -1ماريا تيري از دوتمي" ،التدابير الوطنية البلزمة لمبدء في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني" ،المرجع السابؽ ،ص .548

2

- NATIONAL COMMITTEES AND OTHER NATIONAL BODIES ON
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW As of 30 September 2015 (total by region),in:
https://www.icrc.org/en/document/table-national-committees-and-other-national-bodiesinternational-humanitarian-law#.VBquQFOa4wo.2012/10/02
3
-Ibid.
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تمكـ ىي األدوار التي اضطمعت بيا الدوؿ في مجاؿ نشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني خاصة

مف خبلؿ استحداث آلية المجاف الوطنية ليذا القانوف ،وسيتـ في الموضوع التالي الوقوؼ عمى دور المجنة
الدولية لمصميب األحمر في مجاؿ النشر.
ثانيا :دور المجنة الدولية لمصميب األحمر في مجال النشر.
تقوـ المجنة الدولية لمصميب األحمر بدور كبير في مجاؿ نشر القانوف الدولي اإلنساني ،والتعريؼ
بو ،وقد حددت ميمتيا ىذه بموجب المادة  5مف الفقرة (2ز) مف النظاـ األساسي لمحركة الدولية لمصميب

واليبلؿ األحمريف ،حيث تنص" :العمؿ عمى توضيح ونشر القانوف الدولي اإلنساني المنطبؽ في

المنازعات المسمحة واعداد أي تطوير لو".

1

فالنشر يقع ضمف مسؤولية المجنة الدولية لمصميب األحمر والتي يجب عمييا السعي إلى تعزيز

القانوف الدولي اإلنساني ،ونشره وتحقيؽ حماية فعالة لضحايا النزاعات المسمحة.

وال تكتفي المجنة الدولية لمصميب األحمر عمى تقديـ المشورة أو الخبرة فحسب ،ولكف تقوـ بتقديـ

دعـ ممموس عندما ال تتوفر لدى الدولة اإلمكانيات البشرية أو المالية لبلضطبلع بمسؤولياتيا.

ومف أىـ آليات المجنة الدولية لمصميب األحمر في مجاؿ النشر ىي الخدمات االستشارية الخاصة
بالقانوف الدولي اإلنساني ،حيث تـ اإلعبلف عف إنشاء قسـ الخدمات االستشارية في ديسمبر  1995في

المؤتمر الدولي السادس والعشريف لمصميب واليبلؿ األحمريف ،ويستيدؼ ىذا القسـ تقديـ المشورة القانونية

المتخصصة لمحكومات بشأف القانوف الدولي اإلنساني.2

وأصبح ىذا القسـ عمى أتـ االستعداد لمعمؿ مطمع سنة  ،1996فيذا القسـ يمثؿ محاولة لخمؽ بنية

متخصصة لعبلج مشكمة التنفيذ الوطني عمى أساس منيجي ،ويستكمؿ ىذا القسـ العمؿ بتركيزه عمى
إسداء المشورة لمحكومات في إطار الجيود المبذولة مف طرؼ المجنة في سبيؿ زيادة احتراـ القانوف الدولي

اإلنساني ،وعمى األخص أنشطة النشر التي تباشرىا المؤسسة منذ وقت طويؿ.

3

 -1أنظر النظاـ األساسي لمحركة الدولية لمصميب واليبلؿ األحمريف ،جنيؼ ،أكتوبر ،1986 ،عمى الموقع اإللكتروني:
www. icrc. org/ ara/statutes- movement- 220506. Htm. le :29/09/2014.

 -2بوؿ برماف" ،دائرة لمخدمات االستشارية بشأف القانوف الدولي اإلنساني ،تحدي التنفيذ عمى الصعيد الوطني" ،المجمة
الدولية لمصميب األحمر ،المجنة الدولية لمصميب األحمر ،السنة ،9العدد ،1996 ،49ص .366
 -3المرجع نفسو.
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ويتصؿ عمؿ دائرة الخدمات االستشارية بكؿ التدابير القانونية واإلدارية التي يجب أف تتخذىا الدوؿ

لموفاء بالتزاماتيا المنصوص عمييا في القانوف الدولي اإلنساني ،ويركز بخاصة عمى التدابير التي تضطر
الدوؿ إلى اتخاذىا أو تنصح باتخاذىا ،بغض النظر عما إذا كانت بالفعؿ أطرافا في أي نزاع.

1

إف اليدؼ مف قسـ الخدمات االستشارية ىو تشجيع عممية بدء تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني عمى
الصعيد الوطني ،ومساعدة الدوؿ بوجو خاص عمى التزود بأداة قانونية مطابقة لمتطمبات االتفاقيات

اإلنسانية ،وىي تقدـ العوف الفني و القانوني لمدوؿ ،إضافة إلى تقديـ خدماتيا االستشارية في مجاؿ
القانوف الدولي اإلنساني.

وباإلضافة إلى قسـ الخدمات االستشارية ،فقد سعت المجنة جاىدة في مجاؿ النشر ،وذلؾ مف

خبلؿ بعثاتيا اإلقميمية ،حيث في بداية السبعينيات شرعت المجنة الدولية في إنشاء بعثات إقميمية في
بعض البمداف ،و يمثؿ النشر في الحقيقة أحد األنشطة الرئيسية لمبعثات اإلقميمية لمجنة الدولية ،التي
تسعى بذلؾ لتطوير تعميـ القانوف الدولي اإلنساني ألوساط الجميور المختمفة ،وبخاصة ألفراد القوات

المسمحة  ،قوات حفظ األمف ،الدبموماسييف  ،كبار موظفي الدولة ،واألوساط الجامعية.

2

وفي إطار مساىمتيا في نشر القانوف الدولي اإلنساني تسعى المجنة جاىدة لمقياـ بيذا العمؿ،

وذلؾ مف خبلؿ تنظيميا لمحمقات الدراسية ،اجتماعات الخبراء ،والمطبوعات والتشجيع عمى تدريسو
لمشباب و في الجامعات.
ولئلشارة فقد بذلت المجنة دو ار كبي ار في النشر عمى أساس مؤسسي مف خبلؿ التعاوف مع

المنظمات الدولية واإلقميمية ،مف خبلؿ :عقد حمقات دراسية مثؿ تمؾ التي نظمت لمدبموماسييف في مقر
األمـ المتحدة بنيويورؾ ،وفي منظمة الدوؿ األمريكية في واشنطف  ،1983ومنظمة الوحدة اإلفريقية في

أديس أبابا في .1994

3

وفي إطار جيود النشر في القارة السمراء (إفريقيا) قامت المجنة الدولية لمصميب األحمر بيف عامي

 1994و 2002بتنظيـ  7حمقات دراسية عف نشر القانوف الدولي اإلنساني في أديس أبابا ،لمعامميف

 -1المجنة الدولية لمصميب األحمر "،الخدمات االستشارية المقدمة مف المجنة الدولية في مجاؿ القانوف الدولي اإلنساني"،
عمى الموقع اإللكتروني:
 www.icrc.org/ara.اطمع عميو بتاريخ .2012/05/12

 -2جاف_ لوؾ بموندؿ" ،البعثات اإلقميمية لمجنة الدولية لمصميب األحمر" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر  ،السنة ،9

العدد ،1996 ،49ص .363-357

 -3تشرشؿ إويمبو ،مونو وكارؿ فوف فاو "،نشر القانوف الدولي اإلنساني مف خبلؿ التعاوف بيف المجنة الدولية لمصميب

األحمر واالتحاد اإلفريقي" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر  ،مختارات مف أعداد  ،2003ص .389
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بالمنظمة والدبموماسييف األفارقة ،ومف أىـ موضوعاتيا :المياه والنزاعات المسمحة ( ،)1996المحكمة

الجنائية الدولية (.)1997

1

وسعيا مف المجنة لمنيوض ببيئة تفضي إلى احتراـ حياة وكرامة األشخاص ،فتسعى المجنة في

عممية النشر إلى التعريؼ بالقانوف الدولي اإلنساني في أوساط التعميـ الرسمية وغير الرسمية ،وتركز
المجنة عمى تدريس القانوف الدولي اإلنساني عمى مستوى الجامعات ومدارس الثانوية ،فالمجنة تقدـ برامج
تعميمية لمشباب ولعؿ أىميا :برنامج استكشاؼ القانوف الدولي اإلنساني الموجو لمشباب الذيف تتراوح

أعمارىـ بيف  13و  18سنة.

2

كما أف المجنة الدولية لمصميب األحمر تعتبر الجامعات شريؾ رئيسي ليا في جيودىا في نشر

القانوف الدولي اإلنساني وذلؾ مف خبلؿ تشجيع الجامعات عمى إتاحة دروس في القانوف الدولي اإلنساني
ودعـ األساتذة القائميف عمى تدريسو ،فالمجنة في إطار ىذا العمؿ تقوـ بتزويد األساتذة والطمبة بالوثائؽ

ذات الصمة واألدوات التعميمية عف طريؽ إمداد مكتبات الجامعات بمنشورات المجنة الدولية ،وعبر نشر

المواد المرجعية في مجاؿ القانوف الدولي اإلنساني عمى موقعيا اإللكتروني.

3

كما أنو وفي مجاؿ نشر القانوف الدولي اإلنساني تسعى المجنة إلى توفير جميع المطبوعات

والمجبلت الصادرة عنيا في جميع بعثاتيا المتواجدة في البمداف ،لتمكيف الباحثيف والطمبة في القانوف
الدولي اإلنساني مف الحصوؿ عمييا وبالمجاف.
تمكـ إذف أىـ النشاطات التي تقوـ بيا المجنة الدولية لمصميب األحمر في مجاؿ نشر قواعد القانوف

الدولي اإلنساني ،ولـ يبؽ سوى التعرؼ عمى دور الجمعيات الوطنية لمصميب واليبلؿ األحمريف في
الموضوع التالي.
ثالثا :دور الجمعيات الوطنية لمصميب واليالل األحمرين:
تعد الجمعيات الوطنية إحدى اآلليات الميمة لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،استنادا إلى اعتبارىا
أجيزة معاونة لمسمطات العامة في بمدانيا فيما يخص األمور اإلنسانية ،و تقوـ ىذه الجمعيات بدور ىاـ
في التنفيذ استجابة لما جاء في الفقرة الثانية مف القرار رقـ  05الصادر عف المؤتمر الدولي الخامس
والعشريف لمصميب واليبلؿ األحمريف لعاـ  1986والتي تقضي" :بدعوة الجمعيات الوطنية إلى مساعدة

حكوماتيا  ،والتعاوف معيا في الوفاء بالتزاماتيا بيذا الصدد" ،وىذا ما أكده النظاـ األساسي لرابطة
 -1تشرشؿ إويمبو ،مونو وكارؿ فوف فاو ،المرجع السابؽ ،ص.368 ،

 -2المجنة الدولية لمصميب األحمر "،برامج تعميمية لمشباب" ،عمى الموقع اإللكتروني:
 .www.icrc.org/araاطمع عميو بتاريخ .2012/03/12:

 -3المجنة الدولية لمصميب األحمر" ،المجنة الدولية لمصميب األحمر و الجامعات" ،عمى الموقع اإللكتروني نفسو.
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جمعيات الصميب واليبلؿ األحمريف حيث وضع عمى عاتؽ الرابطة ميمة مساعدة المجنة الدولية لمصميب

األحمر في تشجيع وتطوير القانوف الدولي اإلنساني ،والتعاوف معيا في نشر القانوف والمبادئ األساسية

لمصميب األحمر.

1

وتقوـ الجمعيات الوطنية بدور في مجاؿ النشر فيي تدعـ الدوؿ عمى المستوى الوطني وذلؾ مف

خبلؿ:

2

*توعية السمطات الوطنية بالحاجة إلى قانوف وطني لتنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني.
*التشجيع عؿ إدراج قانوف وطني واعتماده مف قبؿ الييئة التشريعية ،كما تقوـ الجمعيات الوطنية
بدور ىاـ بالتعاوف مع السمطات الوطنية في مجاؿ النشر.
*تذكير السمطات الوطنية بواجبيا في نشر القانوف الدولي اإلنساني ،حيث تتولى الجمعيات الوطنية
حث حكومات بمدانيا مف أجؿ إدخاؿ القواعد األساسية لبلتفاقيات ضمف التعميمات الموجية لمضباط

والقادة العسكرييف.

*االشتراؾ في وضع برامج تدريسية وتأىيؿ الخبرات لتنفيذ ىذه البرامج.
وقد شاركت الجمعيات الوطنية بدور أساسي في تنظيـ ندوات دراسية حوؿ تنفيذ القانوف الدولي

اإلنساني ،ففي عاـ  1997نظمت  21ندوة دراسية حوؿ العالـ ،كاف منيا  4في المناطؽ العربية 2 :في
األردف ،واحدة في اليمف ،واحدة في لبناف ،وفي  1998نظمت  20ندوة دراسية.

3

الفرع الخامس:
جيود الجزائر في مجال نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني:
سعت الجزائر في السنوات األخيرة إلى محاولة منيا لنشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني والتحسيس

بو ،وقد طالت ىذه العممية كؿ مف المدنييف والعسكرييف عمى حد السواء ،و تعزي از ليذه الميمة قامت
الدولة بإنشاء المجنة الوطنية لمقانوف الدولي اإلنساني ،وعميو سيتـ فيما يمي توضيح أىـ طرؽ النشر التي
اتخذتيا الجزائر في ىذا المجاؿ:

 -1محمد يوسؼ عمواف" ،نشر القانوف الدولي اإلنساني" ،المرجع السابؽ ،ص .490
2
- SURBECK (j.j), op.cit, pp. 545،546.
 -3محمد حمد العسبمي" ،دور الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليبلؿ األحمر في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني"،
المرجع السابؽ ،ص.353،352
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أوال :العمل عمى تدريس قواعد القانون الدولي اإلنساني لمقوات العسكرية وطمبة الجامعات عمى

حد السواء:

يساعد تدريس القانوف الدولي اإلنساني لمقوات العسكرية وفي األوساط الجامعية عمى نشر المعرفة

بو ،وتعزيز العودة إلى حؿ النزاعات بالطرؽ السممية وتعزيز المنظور اإلنساني لمحرب .

تدري س القانوف الدولي اإلنساني يعتبر تنفيذا لبللتزامات الدولية التعاقدية لمدوؿ المصادقة عمى

اتفاقيات جنيؼ األربعة ،وباقي االتفاقيات األخرى المتعمقة بالقانوف الدولي اإلنساني ،وفيما يمي عرض
لمتجربة الجزائرية في مجاؿ التدريس في لمقوات المسمحة أوال ثـ في األوساط الجامعية ثانيا.
 .1تدريس قواعد القانون الدولي اإلنساني لمقوات المسمحة:
تسعى الجزائر وتنفيذا اللتزاماتيا الدولية بتدريس قواعد القانوف الدولي اإلنساني ألفراد القوات

المسمحة ،واف برنامج التكويف ىذا يركز بصفة خاصة عمى تعمـ قواعد القانوف الدولي اإلنساني لمقوات
المسمحة بداية مف الجنود وصوال إلى الضباط وىذا ما أكده المرسوـ رقـ  75المتعمؽ بالقواعد العامة

المؤرخ في  23مارس  ،1973حيث تـ التأكيد عمى ضرورة تعريؼ القوات المسمحة عمى الحماية
المكفولة لمجرحى والمرضى مف القوات المسمحة البرية والبحرية والحماية المقررة ألسرى الحرب والمدنييف

في وقت الحرب.

1

وتنفيذا لمقرار الصادر في  21مارس  1995والقاضي بضرورة تدريس القوات المسمحة قواعد
الحماية والحقوؽ المحمية في النزاعات المسمحة تـ وضع مخطط التدريس كالتالي:
أ .دراسة قانون الحرب :وذلؾ مف خبلؿ :
 المفاىيـ القاعدية :التعرؼ عمى قانوف جنيؼ والىاي ثـ المزج بيف القانونيف في البروتوكوليف

اإلضافييف.

 تسيير العمميات العسكرية ثـ تحديد مسؤولية القادة العسكرييف وكيفية تسيير العمميات العدائية

ومفيوـ الحياد.

ب .دراسة االتفاقيات المتعمقة بقانون الحرب :ويتـ خبللو دراسة االنتياكات لقانوف جنيؼ ثـ

االنتياكات لقانوف الىاي ،ثـ التحمي باإلنسانية في أرض المعركة.

2

1

- AOUAD(M), « Enseignement du droit international humanitaire dans les structures de
l’armée nationale populaire », Actes du premier colloque Algérien sur le D.I.H, op.cit, p.190.
2
-Ibid., pp. 191-194.
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ويتـ تدريس قواعد ىذا القانوف في مراكز التدريب الخاصة بالقوات العسكرية وخاصة منيا قوات

الدرؾ الوطني والجيش الوطني الشعبي بمختمؼ رتبيـ كما تستفيد القوات المسمحة الجزائرية مف دورات
تدريبية في ىذا المجاؿ.

1

 .2تدريس قواعد القانون الدولي اإلنساني في األوساط الجامعية:
بالتنسيؽ بيف المجنة الدولية لمصميب األحمر والمركز العربي لمبحوث القانونية والقضائية تمت
الدعوة لعقد اجتماع مسؤولي المناىج الجامعية حوؿ القانوف الدولي اإلنساني بمدينة بيروت خبلؿ شير

سبتمبر مف عاـ  ،2005وشارؾ فيو األميف العاـ التحاد الجامعات العربية ،واألميف العاـ لكميات الحقوؽ

العربية ،و 28مشاركا مف  11دولة عربية ،وممثمي و ازرات التعميـ العالي مف مختمؼ الدوؿ العربية بما
فييا الجزائر  ،حيث ركز ىذا االجتماع عمى أىمية تدريس القانوف الدولي اإلنساني بالمعاىد والجامعات،

وتبنى مجموعة مف التوصيات وجيت إلى الدوؿ مف أجؿ السعي إلى إدراج تدريس ىذا القانوف بمختمؼ

الكميات ،ال سيما كميات الحقوؽ والشريعة والقانوف وكميات العموـ السياسية واإلعبلـ في مراحؿ الميسانس

والدراسات العميا كمادة مستقمة أو ضمف مواد األخرى.
وقد خرج ىذا االجتماع باالقتراحات التالية:

2

3

عمى مستوى الميسانس:
 ضرورة أف يتضمف مقرر القانوف الدولي العاـ جزءا يشتمؿ عمى القانوف الدولي اإلنساني.
 إدراج مادة مستقمة اختيارية تتعمؽ بالقانوف الدولي اإلنساني.
عمى مستوى الدراسات العميا:

 إدراج مادة مستقمة عف القانوف الدولي اإلنساني في دبموـ القانوف العاـ.
 إنشاء فرع متخصص في القانوف الدولي اإلنساني.

 إرشاد طمبة الماجستير والدكتوراه إلى البحث في القانوف الدولي اإلنساني.
ونتيجة ليذا سعت الجزائر جاىدة إلى إدراج قواعد ىذا القانوف وتضمينيا ضمف المقررات الجامعية

الجزائرية.

 -1عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص.348

 -2تقرير حوؿ اجتماع مسؤولي المناىج الجامعية حوؿ القانوف الدولي اإلنساني ،بيروت  7-6سبتمبر ،أيموؿ ،2005

وارد في  :القانوف الدولي اإلنساني –دليؿ لؤلوساط األكاديمية (مؤلؼ جماعي) ،المرجع السابؽ ،ص.1
 -3المرجع نفسو ،ص.5،4
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فبالرجوع إلى التقرير السنوي الخامس حوؿ تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد العربي

لعاـ  2009نجد أف وضع تدريس ىذا القانوف بالجامعات الجزائرية ىو عمى النحو التالي:

1

في مرحمة الميسانس:
 ال يدرس كمادة مستقمة في الجامعات الجزائرية في مرحمة الميسانس بؿ ىو مدمج في مادة القانوف

الدولي العاـ.

 يدرس ىذا القانوف ضمف مادة قانوف حقوؽ اإلنساف بكمية واحدة فقط ىي كمية الحقوؽ بجامعة أـ

البواقي.

في مرحمة الدراسات العميا:

 يدرس كمادة مستقمة بكميات الحقوؽ في  07جامعات ىي :باتنة ،عنابة ،تيارت ،تممساف ،الجمفة،
أـ البواقي ،الشمؼ.

 يدرس ضمف مادة أخرى بكميات الحقوؽ بجامعة الجزائر ،البميدة ،العموـ اإلسبلمية بقسنطينة،

العموـ اإلسبلمية بالجزائر.

ومف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف تدريس القانوف الدولي اإلنساني في الجامعات ،والمعاىد

الجزائرية ال يزاؿ في بداياتو ،حيث أف الكثير مف الجامعات ال تعنى بتدريس ىذا الفرع العاـ مف القانوف،
فالكثير مف طمبة القانوف يجيموف حتى قواعد وأحكاـ ىذا القانوف.
ومنو تستخمص جممة مف النتائج المتمثمة في:

 قمة تدريس ىذه المادة في مرحمة الميسانس كمادة مستقمة  ،اذ اف توحيد البرنامج المدرس لطمبة

 L.M.D.حقوؽ غيب تماما مادة القانوف الدولي اإلنساني مف البرنامج  ،سواء كمادة مستقمة أو ضمف

مادة حقوؽ اإلنساف.

 عدـ إعطاء األىمية مف طرؼ كميات الحقوؽ عمى وجو الخصوص ،ليذا الفرع الياـ مف القانوف

مقارنة بفروع القانوف األخرى.

 الغياب التاـ لتدريس ىذا القانوف في كميات اإلعبلـ و العموـ السياسية والعموـ اإلنسانية و الطبية.

وعميو ندعو األساتذة المختصيف في القانوف الدولي اإلنساني وبالتعاوف مع و ازرة التعميـ العالي

بالدعوة إلى:

 تعميـ تدريس مادة القانوف الدولي اإلنساني كمادة مستقمة في مرحمة الميسانس خاصة في كميات

الحقوؽ ،اإلعبلـ ،العموـ السياسية.

 -1شريؼ عتمـ و محمد رضواف بف خضراء ،التقرير السنوي الخامس عف تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد
العربي لعاـ ،2009المرجع السابؽ ،ص .100
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 باستحداث نظاـ  LMDنقترح وضع برنامج تكويني بعنواف "القانوف الدولي اإلنساني" في إطار

الماستر ،مع تدريسو كمادة مستقمة في مرحمة الميسانس ضمف فرع القانوف العاـ.
ثانيا :العمل عمى تنظيم الندوات و األيام الدراسية والدورات التكوينية.

في إطار سعييا لمتعريؼ بالقانوف الدولي اإلنساني فقد سعت الجزائر ومف خبلؿ مؤسساتيا إلى

تنظيـ ندوات وأياـ دراسية لمتعريؼ بالقانوف الدولي اإلنساني نذكر منيا:

 استضافة الجزائر ما بيف 25و 29مارس  2006االجتماع السادس لمسؤولي إدارات التشريع في

الدوؿ العربية ،بيدؼ تنسيؽ الجيود العربية لمراجعة التشريعات الوطنية ومواءمتيا مع قواعد القانوف

الدولي اإلنساني.

 تنظيـ كمية الحقوؽ ببف عكنوف ممتقى حوؿ ضرورة وكيفية تدريس القانوف الدولي اإلنساني في

الجامعات الجزائرية ،وتمحورت أشغالو حوؿ تمكيف المعاىد والجامعات الجزائرية مف تدريس القانوف
الدولي اإلنساني في .2007

 تنظيـ كمية العموـ االجتماعية واإلسبلمية بجامعة الحاج لخضر –باتنة -ممتقى دوليا حوؿ حقوؽ

اإلنساف في اإلسبلـ والقانوف الدولي اإلنساني في الفترة الممتدة في  16و  17أفريؿ .2008

 تنظيـ كمية الحقوؽ لجامعة باتنة يوـ دراسي حوؿ التدابير الوطنية لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني

في  28أفريؿ  ، 2008و قد تـ إلقاء عدد مف المحاضرات في سياؽ نشر قواعد ىذا القانوف خاصة
بالنسبة لطمبة الحقوؽ و اإلعبلـ و الطب  ،و قد كاف ىذا اليوـ الدراسي بحضور مسؤوؿ اإلعبلـ و

االتصاؿ ببعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر بالجزائر .

 تنظي ـ الندوة العربية لفائدة عمداء الكميات ومدراء معاىد التعميـ العالي حوؿ تدريس القانوف الدولي

اإلنساني بتاريخ  17مارس .2011

أما في مجاؿ التكويف فقد سعت الجزائر جاىدة لتنظيـ العديد مف الدورات التكوينية لمعديد مف

اإلطارات العامميف تحت لوائيا نذكو منيـ.
 دورة تكوينية لفائدة الصحفييف العامميف في وسائؿ اإلعبلـ الجزائري المسموعة والمرئية والمقروءة

حوؿ "دور الصحفييف في النزاعات المسمحة" بإقامة القضاة في  21جانفي .2009

 عقد دورة تكوينية لفائدة األطباء الجزائرييف حوؿ دور األطباء في المنازعات المسمحة بمقر إقامة

القضاة بتاريخ  20ماي .2009
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كما تعمؿ الدولة عمى عقد دورات تكوينية لفائدة:

1

الدبموماسييف وأفراد الشرطة ،والمختصيف في اآلثار لتعريفيـ بالحماية المقررة لمممتمكات الثقافية
زمف النزاعات المسمحة ،وأفراد الكشافة اإلسبلمية.
ثالثا :إنشاء المجنة الوطنية لمقانون الدولي اإلنساني.
أنشأت الجزائر لجنة وطنية تعنى بالقانوف الدولي اإلنساني بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ 163/08
المؤرخ في  29جمادى األولى عاـ  1429ىػ الموافؽ لػ  4جواف .2008

2

وقد تـ تحديد مياـ ىذه المجنة بػ:
 اقتراح المصادقة عمى االتفاقيات والمعاىدات الدولية المتعمقة بالقانوف الدولي اإلنساني.
 تنظيـ لقاءات ومنتديات وندوات وممتقيات ذات الصمة بالقانوف الدولي اإلنساني.

 اقتراح التدابير البلزمة لتكييؼ القانوف الوطني مع قواعد القانوف الدولي اإلنساني.
 القياـ بكؿ الدراسات و إجراء كؿ العمميات التدقيقية و التقويمية الضرورية ألداء مياميا.
 ترقية التعاوف وتبادؿ الخبرات مع المنظمات اإلقميمية والدولية العاممة في ىذا المجاؿ.
 تبادؿ المعمومات حوؿ القانوف الدولي اإلنساني مع المجاف الوطنية لبمداف أخرى.

وقدتـ تعريؼ المجنة مف خبلؿ المادة  2مف المرسوـ السالؼ الذكر عمى أنيا :جياز استشاري دائـ

مكمؼ بالمساعدة بآرائو ودراساتو السمطات العمومية في جميع المسائؿ المرتبطة بالقانوف الولي اإلنساني.

أما عف تشكيمتيا فتضمنتيا المادة  4وتتمثؿ في :وزير العدؿ رئيسيا باإلضافة إلى ممثميف مف كؿ

الو ازرات إضافة عف ممثميف عف المديرية العامة لؤلمف الوطني ،قيادة الدرؾ الوطني ،اليبلؿ األحمر

الجزائري ،والكشافة اإلسبلمية الجزائرية والمجنة االستشارية لترقية حقوؽ اإلنساف وحمايتيا .

و ما يبلحظ عمى تشكيمة المجنة ىو طغياف الجانب اإلداري عمى أعضائيا ،حيث اف مجمميـ ليس

لو إلماـ بالقانوف الدولي اإلنساني ،اذ كاف مف الضروري تعييف أساتذة و باحثيف في القانوف الدولي
اإلنساني إلثراء عمؿ المجنة ،و كونيـ ىـ القادريف عمى تفعيميا لمقياـ بالعمؿ المرجو منيا.
وبالنسبة لؤلعضاء يعينوف بموجب قرار مف وزير العدؿ لمدة  3سنوات قابمة لمتجديد ،بناءا عمى

اقتراح الجية التي ينتموف إلييا.

ومف أعماؿ المجنة إعداد تقرير سنوي عف نشاطيا  ،و حوؿ تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني

تعرضو عمى رئيس الجميورية.

 -1شريؼ عتمـ ،محمد رضواف بف خضراء ،التقرير السنوي السادس عف تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد
العربي ، 2011/2010المرجع السابؽ ،ص.35

 -2الجريدة الرسمية ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،عدد 04 ،29جواف  ،2008ص .17-16
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وتـ تنصيب المجنة مف طرؼ وزير العدؿ حافظ األختاـ الطيب بمعيز يوـ األحد  7سبتمبر

.2008

1

تمكـ ىي كؿ الجوانب المحيطة بالنشر كآلية لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،ونظ ار لؤلىمية التي

تحظى بيا ،فبل يمكف تصور أف يقوـ بيذه الميمة أشخاص عادييف  ،بؿ البد مف وجود أشخاص مؤىميف
ومكونيف لمقياـ بيذه الميمة ،وىذا ما سيتـ التعرؼ عميو مف خبلؿ الموضوع التالي.

المطمب الثاني:
التـــــــــــــأىيــــــــل واعـــــــــداد الكـــــــــــوادر
إف القيا ـ بعممية النشر ال يمكف أف ينتج آثاره ما لـ يقـ بيذه الميمة أشخاص مؤىميف وعمى دراية
كافية بقواعده ،تسير الدولة عمى تكوينيـ ،لذا فمزاما عمى الدوؿ تكويف العامميف المؤىميف والمستشاريف

القانونييف لمقياـ بيذه الميمة عمى أكمؿ وجو ممكف.

الفرع األول:
العاممون المؤىمون
تعد فكرة العامميف المؤىميف فكرة جديدة استحدثيا البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  ،1977مف
خبلؿ المادة السادسة منو ،وقد تولدت ىذه الفكرة مف مشروع القرار الذي اتخذتو لجنة "موناكو" الطبية

القانونية في سنة  ،1964والذي لفتت فيو النظر إلى مناسبة اختيار مجموعات مف الشخصيات في كؿ
دولة يكوف في مقدرتيا مباشرة ميمة التطبيؽ والمراقبة المنصوص عمييا في اتفاقيات جنيؼ لعاـ

.1949

2

كما جاء ىذا النص استجابة لقرار المؤتمر الدولي لمصميب األحمر العشريف المنعقد في عاـ
 1965والذي طالب بضرورة العمؿ عمى تكويف مجموعة مف األفراد قادريف عمى العمؿ في مجاؿ تنفيذ

القانوف الدولي اإلنساني.

3

وعمى ىذا األساس واستنادا إلى اآلراء التي جمعتيا المجنة الدولية لمصميب األحمر حوؿ ىذا

االقتراح ،عرض مشروع مادة عمى الدورتيف األولى والثانية لممؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف
 -1أنظر ،تنصيب المجنة الوطنية لمقانوف الدولي اإلنساني ،عمى الموقع:
www.arabic, m justice.dz/ ?p= d presse, id=461.12/06/2013.

-2ماريا تيري از دوتمي " ،تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني -أنشطة العامميف المؤىميف في زمف السمـ" ،المجمة الدولية لمصميب
األحمر،السنة ،6العدد، 29جانفي ،1993ص.5

 -3محمد يوسؼ عمواف "،نشر القانوف الدولي اإلنساني" ،المرجع السابؽ ،ص .499
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الدولي اإلنساني في سنة  ،1975-1974واقترح البعض إدخاؿ بعض التعديبلت عمى المشروع األصمي،
غير أف فكرة قياـ الدوؿ بتدريب العامميف مف أجؿ تيسير تطبيؽ االتفاقيات والبروتوكوؿ حازت عمى قبوؿ

شبو عاـ ،ولذلؾ أعدت لجنة الصياغة التابعة لممؤتمر الدبموماسي المذكور نصا أدرج في البروتوكوؿ

األوؿ ،وىو نص المادة السادسة منو.

1

أوال :طبيعة العاممين المؤىمين:
تنص المادة  6مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ :1977
"  .1تسعى األطراؼ السامية المتعاقدة في زمف السمـ أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية لمصميب

واليبلؿ األحمريف إلعداد عامميف مؤىميف بغية تسييؿ تطبيؽ االتفاقيات وىذا المحؽ "البروتوكوؿ" وخاصة
فيما يتعمؽ بنشاط الدوؿ الحامية.
 .2يعتبر تشكيؿ واعداد مثؿ ىؤالء (العامميف) مف صميـ الوالية الوطنية."....
وبالرجوع إلى نص المادة السالفة الذكر نجدىا لـ توضح طبيعة ىؤالء األشخاص ،ولكف مشروع

القرار الذي تقدمت بو المجنة الط بية إلمارة موناكو ،أشار عمى سبيؿ المثاؿ إلى :مجموعة مف المتطوعيف
مف األطباء و المحاميف والموظفيف في الخدمات الطبية الذيف يمكف توفيرىـ لمدوؿ الحامية ولمجنة الدولية

لمصميب األحمر حينما يكوف ذلؾ ضروريا.

2

ويجب أف يكوف ىؤالء األفراد عمى إلماـ بالمعارؼ التي تأخذ بعيف االعتبار الجوانب العسكرية،
وتغطي الجوانب القانونية ،الطبية ،اإلدارية والتقنية وأعماؿ اإلغاثة ،حتى يمكنيـ تقديـ المساعدات

المطموبة تحت مسؤوليات الحكومات ،حيث تندرج عممية اختيار وتدريب العامميف المؤىميف في إطار
إجراءات التنفيذ المسبقة ،التي يتعيف عمى الدوؿ اتخاذىا فور دخوؿ البروتوكوؿ األوؿ حيز التنفيذ،
ويترتب عف ذلؾ ضرورة اختيار وتدريب العامميف في زمف السمـ ،بحيث يكوف في إمكانيـ مباشرة العمؿ

في النزاع المسمح.

يرد النص عمى إرساؿ قوائـ بالعامميف المؤىميف في القائمة التوضيحية لمتدابير الواجب اتخاذىا فور

ح موؿ السمـ ،والتي تصحب التقرير الصادر بعنواف" :احتراـ القانوف الدولي اإلنساني  -التدابير الوطنية
لتنفيذ اتفاقيات جنيؼ وبروتوكولييا اإلضافييف في زمف السمـ" والذي طرحتو المجنة الدولية لمصميب

األحمر عمى المؤتمر الدولي الخامس والعشريف لمصميب واليبلؿ األحمريف (جنيؼ .)1986

3

 -1ماريا تيري از دوتمي " ،تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني -أنشطة العامميف المؤىميف في زمف السمـ" ،المرجع السابؽ ،ص.5
 -2محمد يوسؼ عمواف" ،نشر القانوف الدولي اإلنساني" ،المرجع السابؽ  ،ص.500

 -3ماريا تيري از دوتمي " ،تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني -أنشطة العامميف المؤىميف في زمف السمـ" ،المرجع السابؽ ،

ص.6
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وتؤكد الفقرة الثانية مف المادة  6عمى اعتبار إعداد ىؤالء األشخاص مف صميـ الوالية الوطنية،

وىو ما يعني أف إعداد ىؤالء األفراد وتدريبيـ يرتبط باألطراؼ السامية المتعاقدة بمساعدة الجمعيات
الوطنية ،حيث يتطمب مف ىؤالء األفراد ضرورة اإللماـ بالمعارؼ المختمفة وتأخذ في عيف االعتبار
الجوانب العسكرية ،وتغطي الجوانب القانونية والطبية واإلدارية والفنية وأعماؿ اإلغاثة حتى يمكنيـ تقديـ

المساعدات المطموبة تحت مسؤولية الحكومات ،ومف ثـ فإف المساعدة التي يجب أف تقوـ بيا الجمعيات

الوطنية في مسألة تشكيؿ واعداد وتأىيؿ األفراد تكوف في مجاؿ التكويف والتأطير.

1

وإلمكانية إعداد وتأىيؿ ىؤالء األشخاص البد مف تقديـ مساعدات في ىذا المجاؿ مف طرؼ
الجمعيات الوطنية لمصميب و اليبلؿ األحمريف ،وذلؾ مف خبلؿ وضع البرامج التعميمية بالتعاوف مع

الجيات المعنية ،وكذلؾ المساىمة بالمطبوعات واألدوات الضرورية إلعدادىـ إضافة إلى طمب مشاركتيا
بتنظيـ الدورات واإلعداد لمندوات الدراسية في ىذا المجاؿ.
ثانيا :ميام العاممين المؤىمين:

وفقا ألحكاـ المادة  6مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  ،1977تتمثؿ ميمة العامميف المؤىميف

في تسييؿ تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عند اندالع النزاع المسمح ،وتسييؿ عمؿ الدولة الحامية عمى
األخص ،ونظ ار إلى أنو ينبغي اختيار وتدريب العامميف المؤىميف في زمف السمـ فإف ميمتيـ ال تنحصر

وقت النزاع المسمح بؿ تتعداه إلى زمف السمـ ،وىذا ماسيتـ تبيانو في مايمي:
 .1ميام العاممين المؤىمين زمن السمم:

يقوـ العامميف المؤىميف بعدة أعماؿ زمف السمـ حيث باإلمكاف إشراكيـ في أعماؿ النشر ،ومد يد

العوف لمسمطات الحكومية لكي تيسر ليا اتخاذ التدابير الوطنية لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني.

ففي مجاؿ النشر يساىـ العامميف المؤىميف إسياما فعاال في أنشطتو ،وذلؾ مف خبلؿ سعييـ
بالوصوؿ إلى مختمؼ فئات المجتمع وتعريفيـ بقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،ومجاالت الحماية الواردة

فيو ،فيبدو أنو مف المستحيؿ ضماف عممية النشر إذا لـ يتوفر العامموف المختصوف القادروف عمى القياـ
بيا ،واذا لـ تتوفر ليـ المعدات البلزمة.

2

 -1محمد حمد العسبمي" ،دور الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليبلؿ األحمر في مجاؿ إعداد عامميف مؤىميف تنفيذ

لتسييؿ تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد ،1994 ،35ص .25

 -2ماريا تيري از دوتمي " ،تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني -أنشطة العامميف المؤىميف في زمف السمـ" ،المرجع السابؽ  ،ص

.8
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وفي المقابؿ كذلؾ يمكف لمدوؿ االعتماد عمى العامميف المؤىميف بغية اعتماد اإلجراءات الوطنية

البلزمة لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني داخميا  ،حيث بإمكاف العامميف المؤىميف االشتراؾ في جيود
السمطات الحكومية عمى النحو التالي:

1

 إعداد قائمة بأولويات العمؿ في مجاالت التشريع الوطني التي فييا نقص أو تتطمب التعديؿ إثر
إقرار القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني.

 االطبلع دوما ،وفقا لمتخصص في مختمؼ مجاالت األنشطة ،عمى اإلجراءات الوطنية التي

اعتمدتيا الدوؿ األخرى في مختمؼ مجاالت التطبيؽ ،ونقؿ ىذه المعمومات لمسمطات.

 لفت أنظار السمطات الحكومية إلى أىمية تبادؿ المعمومات بيف الدوؿ األطراؼ بشأف إجراءات

التنفيذ الوطنية التي اتخذتيا.

 مساعدة السمطات الحكومية عمى القياـ بترجمة االتفاقيات المتعمقة بالقانوف الدولي اإلنساني

بمغاتيا الوطنية ،لكي يتسنى فيميا داخميا.

 االشتراؾ في تدريب أعضاء الدفاع المدني في المجاالت الطبية والصحية وغيرىا مف المجاالت

والسير عمى تعميـ السكاف المخاطر التي يجب التخوؼ منيا ،والتدابير التي يجب اتخاذىا لمحماية.

 التذكير بأىمية وضع العناصر التي ربما تصبح أىدافا عسكرية في أماكف بعيدة عف المناطؽ

المكتظة بالسكاف.

 .2ميام العاممين المؤىمين زمن النزاع المسمح:
إف المياـ المناطة بالعامميف المؤىميف زمف النزاعات المسمحة تختمؼ مف حيث إذا كاف ىؤالء

األشخاص ىـ أفراد مف دولة طرؼ في النزاع ،ىنا تكوف ميمتيـ المشاركة في المساعدة عمى تنفيذ
االتفاقيات والبروتوكوليف مف خبلؿ تطبيؽ قواعد الحماية منذ بداية النزاع إلى نيايتو ،وذلؾ مف خبلؿ:

العناية بالضحايا مف حيث تقديـ الخدمات الطبية ،وتوزيع إمدادات اإلغاثة وتولي عمميات إعداد وتنظيـ

إيواء األسرى والمعتقميف المدنييف والنازحيف ومتابعة مختمؼ جوانب العمؿ اإلنساني طبقا لما جاء في

اتفاقيات جنيؼ والبروتوكوليف اإلضافييف.

2

واذا لـ يكونوا أفرادا مف دولة طرفا في النزاع ،يمكنيـ القياـ بمياـ المساعدة إذا أخذت دولتيـ
وصؼ الدولة الحامية ،أو إذا وضعتيـ دولتيـ تحت تصرؼ الدولة الحامية أو المجنة الدولية لمصميب

األحمر.

 -1ماريا تيري از دوتمي " ،تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني -أنشطة العامميف المؤىميف في زمف السمـ" ،المرجع السابؽ  ،ص

.10،9

 -2محمد حمد العسبمي" ،دور الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليبلؿ األحمر في مجاؿ إعداد عامميف مؤىميف

لتسييؿ تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني" ،المرجع السابؽ ،ص.28،27
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وفي األخير ال يمكف ألحد إنكار دور العامميف المؤىميف كوسيمة وآلية لتنفيذ القانوف الدولي

اإلنساني ،إف تـ تركيز الدوؿ عمييا وقامت بيا عمى أفضؿ السبؿ المتاحة.
الفرع الثاني:
المستشارون القانونيون:

تـ استحداث نظاـ المستشاريف القانونييف بموجب المادة  82مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ

 ،1977والي تنص " :تعمؿ األطراؼ المتعاقدة دوما وتعمؿ أطراؼ النزاع أثناء النزاع المسمح عمى تأميف
توفر المستشاريف القانونييف ،عند االقتضاء لتقديـ المشورة لمقادة العسكرييف عمى المستوى المناسب ،بشأف

تطبيؽ االتفاقيات وىذا البروتوكوؿ وبشأف التعميمات المناسبة التي تعطى لمقوات المسمحة فيما يتعمؽ بيذا

الموضوع".

ومما يبلحظ عمى ىذا االلتزاـ بإعداد المستشاريف القانونييف أنو لـ يأت بصيغة اإللزاـ بؿ ىو مجرد

عمؿ عمى توفير ىؤالء المستشاريف عند االقتضاء ،كما أف ما يبلحظ عمى ىذه المادة أنيا ميزت بيف
األطراؼ المتعاقدة والتي أمرتيا بتوفير المستشاريف القانونييف في جميع األوقات ،فقد حصرت دور أطراؼ

النزاع والتي تدخؿ ضمنيا :حركات التحرير والدوؿ غير األطراؼ بتوفير المستشاريف القانونييف زمف

النزاع المسمح فقط.

أوال :طبيعة المستشارين القانونيين:
ويتـ تعييف ىؤالء المستشاريف إما بتدريب ضباط مف القوات المسمحة تدريبا قانونيا مبلئما وتعيينيـ

كمستشاريف ،أو تعييف قانونييف بإمكانيـ أداء ىذه الميمات وتدريبيـ تدريبا عسكريا ،ويشترط في ىؤالء

المستشاريف امتبلكيـ خبرة مف المستوى المناسب في مجاؿ القانوف الدولي اإلنساني إذا أريد بيـ تقديـ
المشورة لمقادة العسكرييف بطريقة فعالة ،ويجب عمى الدوؿ تحديد دور مستشارييا القانونييف ومنصبيـ
بعبارات دقيقة حتى يتمكف ىؤالء مف أداء المياـ الموكولة ليـ بفاعمية وكفاءة.

1

والمستشاروف القانونيوف يضطمعوف بدور مزدوج يتمثؿ في :تقديـ المشورة لمقادة العسكرييف بشأف

التطبيؽ الصحيح لبلتفاقيات والبروتوكوليف ،ويعطوف القادة توجييات بشأف كيفية تدريس ىذه القواعد
لمقوات المسمحة التي تقع تحت مسؤولياتيـ.
كما يتعيف عمى الدولة تحديد موقع المستشار القانوني في التسمسؿ اليرمي العسكري ،حيث تقضي

المادة  82بإمكانية وجود مستوييف:

 -1المجنة الدولية لمصميب األحمر ،المستشاروف القانونيوف في القوات المسمحة ،ورقة عمؿ  ،2003عمى الموقع:
www.icrc.org/ara.06/08/2012.

71

مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني

الباب األول

 يمكف إلحاقيـ بأكبر الوحدات و أعمى مستويات القيادة.

 يمكف إلحاقيـ بسياقات ميدانية عمى مستوى المواء أو الفرقة حيث يقوموف بدعـ تدريس القانوف
الدولي اإلنساني.

1

ثانيا :ميام المستشارين القانونيين:
تختمؼ المياـ الموكولة لممستشاريف القانونييف زمف السمـ عنيا عند قياـ النزاع المسمح ونوضح ىذا

في مايمي:
 .1ميام المستشارين القانونيين زمن السمم:
تتحدد ميمة المستشاريف زمف السمـ بوضع توصيات شأف تعميـ القانوف الدولي اإلنساني ألفراد

القوات المسمحة ،وتدريب األشخاص الذيف مف المرتقب أف يتولوا ميمة المستشاريف القانونييف زمف النزاع
المسمح ،وتقديـ المشورة عموما بشأف المسائؿ المرتبطة بالقانوف الدولي اإلنساني.
فضبل عف ىذا وىو األىـ ،يتعيف عمى المستشار القانوني أف يشارؾ في أنشطة تخطيط العمميات
زمف السمـ لمتأكد مف مراعاتيا لمختمؼ جوانب القانوف الدولي اإلنساني ،ويتعيف التذكير أف المستشار

القانوني ما ىو إال مستشار ال يجدر بو اتخاذ الق اررات في المسائؿ العسكرية أو المسائؿ المرتبطة بتطبيؽ

القانوف الدولي اإلنساني مف طرؼ القوات المسمحة.

2

فبوصؼ عمؿ المستشار القانوني زمف السمـ تبدأ بوضع الخطط االستراتيجية ،فسيكوف الدور

الرئيسي لممستشار القانوني ىو الفحص القانوني لمخطط والتعميمات التكتيكية قبؿ االشتباؾ لمتأكد مف
اتفاقيا مع قواعد القانوف الدولي اإلنساني وخصوصا فيما يخص القيود المتعمقة بتسيير العمميات العدائية

أو حظر استخداـ بعض األسمحة ،والحماية المكفولة لمضحايا وخاصة المدنييف.

3

 .2ميام المستشارين القانونيين زمن النزاع المسمح:
عند قياـ النزاع المسمح فإف ميمة المستشاريف القانونييف تتمثؿ أساسا في تقديـ المشورة بشأف
تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني واالمتثاؿ لقواعده.
حيث يمكف لممستشاريف عمى وجو الخصوص إبداء الرأي في العمميات العسكرية الجارية والمخطط
ليا ،وتسخير خبراتيـ لخدمة مسائؿ محددة قد تواجو القائد ،وتذكير القادة بالتزاماتيـ بالمعنى المقصود في

المادة  87مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ .1977

 -1المجنة الدولية لمصميب األحمر ،المستشاروف القانونيوف في القوات المسمحة ،المرجع السابؽ.
2
- JUNOD(s.s),op.cit, p. 363.
 -3كريستيف تيميف" ،المستشاروف القانونيوف العامموف في القوات المسمحة "التجربة السويدية" ،المجمة الدولية لمصميب
االحمر،العدد ،1994 ،36ص.39
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وفي مجاؿ العمميات العسكرية المشتركة أو المتعددة األطراؼ يجب عمى المستشاريف القانونييف

التعاوف لضماف درجة مف التنسيؽ وال سيما في تفسير القانوف.

1

ويمكف أف ن ذكر أمثمة مف الدوؿ التي قامت بإعداد المستشاريف القانونييف ،فالسويد تعد مف الدوؿ

الرائدة ،حيث بموجب المرسوـ رقـ  1029الصادر عاـ  1986المعدؿ بموجب المرسوـ رقـ 26 :لسنة
 1988والمتعمؽ بمستشاري القانوف الدولي المعنييف بتنظيـ قوات الدفاع ،ينص عمى أنو يقوـ المستشاروف

وفقا ليذا النظاـ بوضع الخطط البلزمة لتعميـ القانوف الدولي اإلنساني وابداء الرأي في التدابير المتخذة
في إعداد العمميات العسكرية وتنفيذىا ،ويتـ اختيارىـ مف القانونييف الذيف يتمقوف تدريبا عسكريا،

فالمستشار العسكري في السويد ىو رجؿ قانوف أو قانوني مدني يمبس المباس العسكري.

2

كذلؾ في ألمانيا يشغؿ المستشاروف القانونييف مرك از ىاما في الجيش األلماني ،وال تقتصر ميمتيـ
عمى تقديـ المشورة القانونية فقط ،بؿ تتعداه لمقياـ بمياـ في مجاؿ قانوف التأديب العسكري ،كما يتوفر

لمجيش اليولندي مستشاروف قانونيوف في كافة المستويات ابتداء مف رتبة لواء.

3

ولئلشارة فإنو حتى تتمكف بعثات المجنة الدولية لمصميب األحمر مف القياـ بمياميا وتمرير رسالتيا
اإلنسانية ،يتعيف أف يمحؽ بكؿ بعثة مستشار قانوني وطني ،باعتباره حمقة وصؿ بيف المجنة وحكومة

دولتو ،مما يساعده في وضع خبرات المجنة في العمؿ اإلنساني -إنشاء لجاف وطنية ومواءمة القوانيف
الداخمية ونشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني  -موضع التنفيذ عمى المستوى الداخمي.

4

إف إلحاؽ المستشاريف القانونييف بالقوات المسمحة ،ىو دليؿ عمى التزاـ الدوؿ بتعزيز واحتراـ القانوف

الدولي اإلنساني ،ومف المنتظر أف تسعى جؿ الدوؿ جاىدة إلى وضع ىذه األطر القانونية موضع التنفيذ
عمى أرض الواقع ،لضماف التنفيذ الجيد لقواعد ىذا القانوف.

 -1المجنة الدولية لمصميب األحمر" ،المستشاروف القانونيوف في القوات المسمحة" ،المرجع السابؽ.
 -2كريستيف تيميف ،المرجع السابؽ ،ص .42،41

 -3محمد يوسؼ عمواف" ،نشر القانوف الدولي اإلنساني" ،المرجع السابؽ ،ص.498

 -4عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .353
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المطمب الثالث:
مدى فاعمية النشر و التأىيل في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
يمعب كؿ مف النشر و التأىيؿ دو ار في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني بالرغـ مف العراقيؿ التي
تواجييما في الميداف ،و ىذا ما سنحاوؿ تبيينو في مايمي:
الفرع األول:
مدى فاعمية النشر في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
إف عممية النشر تحظى بأىمية كبيرة في تفعيؿ تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،فإف تمت ىذه

العممية بأحسف وجو ليا فإنيا ستوفر معرفة كافية وشاممة بقواعد القانوف الدولي اإلنساني لمجميع سواء
لمقوات المسمحة أو المدنييف مما سيضمف االحتراـ ليذه القواعد زمف النزاعات المسمحة والتطبيؽ الفعمي

ليا.

ولكف عممية النشر والتوعية بيذه القواعد وتدريسو تتعرض لجممة مف العوائؽ نوجزىا فيما يمي:
 عدـ إدراج مبادئ القانوف الدولي اإلنساني ضمف المناىج الدراسية في المراحؿ األولى مف الدراسة

أو ضمف مناىج جامعية معمقة ،وحصر دراسة ىذه المادة إف وجدت في طمبة كميات القانوف دوف أف
يتعداىا لمكميات األخرى.

 غياب الثقافة القانونية والوعي بالقانوف الدولي اإلنساني ،بسبب الخمط بينو وبيف القانوف الدولي

لحقوؽ اإلنساف.

 سيطرة الحكومات عمى المجاف الوطنية لمقانوف الدولي اإلنساني فمعظـ األعضاء فييا ىـ ممثميف

لمدولة(الو ازرات) دوف أف تكوف ليـ خبرة أو دراية بالقانوف الدولي اإلنساني.

 الجيات العاممة في مجاؿ نشر القانوف الدولي اإلنساني تفتقد لمخطط اإلعبلمية المحكمة لمتعريؼ

بقواعد ىذا القانوف ،كما أنو وفي إطار عمميا تعاني مف وجود الفجوة بيف التطبيؽ العممي والنص النظري
مف جية ،واالزدواجية التي يتعرض ليا تطبيؽ قواعد ىذا القانوف ،فتجد نفسيا في مشاكؿ عديدة مف

خبلؿ عدـ إ مكانية اإلجابة عمى تساؤالت المواطف العادي المتعمقة ب:لماذا يطبؽ ىذا القانوف عمى الدوؿ

الصغيرة  ،وال يطبؽ عمى الدوؿ الكبرى التي تقوـ بانتياكات واسعة لقواعده.
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 أف المؤسسات العاممة في مجاؿ النشر تحصر عمميا فقط في فئات معينة دوف األخرى  ،حيث

تركز عمى اإلطارات في الدولة وطمبة الجامعات ،دوف التركيز عمى بقية أفراد المجتمع األخرى.

 كثرة الجيات المعنية بالنشر (الحكومات ،المجاف الوطنية ،المجنة الدولية لمصميب األحمر،

الجمعيات الوطنية لمصميب واليبلؿ األحمريف) أدى إلى غياب التنسيؽ والتشارؾ في مجاؿ نشر القانوف
الدولي اإلنساني مما جعؿ العممية مجزأة وغير موحدة.

و نتيجة ىذه العوائؽ التي تواجو عممية النشر فإف فاعميتو في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني

تتقمص ،ولتجاوز ىذا يتـ تقديـ جممة مف التوصيات لمحد مف ىذه اآلثار كالتالي:

 وضع استراتيجية متكاممة مف أجؿ نشر وتعزيز مبادئ ومفاىيـ القانوف الدولي اإلنساني عمى

أوسع نطاؽ ممكف.

 البد مف توسيع المؤسسات العاممة في مجاؿ النشر لعممياتيا لتشمؿ كؿ فئات المجتمع ،كما يجب

عمييا العمؿ وفؽ تنسيؽ ومشاركة مما يزيد في تركيز عممية النشر وعدـ تكرار نفس األفعاؿ.

 لكوف التدريس مرحمة ميمة لنشر القانوف الدولي اإلنساني ،يتوجب إدماج ىذه المادة في المناىج

الدراسية مف المدارس االبتدائية إلى المتوسطات والثانويات وصوال إلى الجامعات بمناىج مستقمة وخطط

دراسية محكمة.

 بالنسبة إلنشاء المجاف الوطنية لمقانوف الدولي اإلنساني البد مف إعادة النظر في تشكيميا  ،حيث

ال يجوز أف تقتصر عمى الجيات الحكومية فقط ،بؿ البد مف إشراؾ منظمات المجتمع المدني والخبراء
واألساتذة الجامعييف المتخصصيف ،لما سيكوف لو مف أثر إيجابي في أدائيا لممياـ المناطة بيا.
الفرع الثاني:

مدى فاعمية التأىيل في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
بالرغـ مف األىمية التي يشكميا إعداد العامميف المؤىميف و تعييف المستشاريف القانونييف لتسييؿ

عممية تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،و لكف كغيرىا مف اآلليات تتعرض ىذه العممية لجممة مف العراقيؿ و
التي نوجزىا فيما يمي:
 تقاعس الدوؿ عف وضع نظاـ قانوني يحدد كيفية إعداد العامميف المؤىميف و الواجبات المناطة

بيـ زمف السمـ و النزاع المسمح معا.

 اعتبار وجود مستشاريف قانونييف لدى القوات المسمحة مجرد اختيار و عند االقتضاء ،و لـ يأت

عمى سبيؿ اإللزاـ ،أي تـ تركو لمسمطة التقديرية لمدولة ذاتيا.
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 العدد القميؿ مف الدوؿ فقط قامت بتضميف ىذيف النظاميف في نصوص قانونية مف خبلؿ قوانينيا

الداخمية .

و ألجؿ تفادي ىذه الصعوبات ،و ضماف تطبيؽ أفضؿ لقواعد القانوف الدولي اإلنساني األمؿ

يبقى في أف تسعى كؿ الدوؿ جاىدة إلى إعداد العامميف المؤىميف و إلحاؽ المستشاريف القانونييف بقواتيا
المسمحة ،و ذلؾ بضماف توافر المعرفة و الدراية الكافية بقواعد ىذا القانوف  ،مما يجعميا بعيدة عف

االنتياؾ.
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الفصل الثاني:
مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية الردعية لتنفيذ
القانون الدولي اإلنساني:
يقصد باآلليات اإلجرائية الردعية مجموعة اإلجراءات والتدابير التي تتخذ قمعا النتياكات القانوف
الدولي اإلنساني ،ومحاولة لمعاقبة مقترفي ىذه االنتياكات ومنعا إلفبلتيـ مف العقاب.
وتشمؿ ىذه اإلجراءات الردعية ،إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي مف قبؿ الدوؿ وذلؾ

بمبلحقة منتيكي قواعد ىذا القانوف في إقميـ أي دولة مما يمنعيـ مف اإلفبلت مف العقاب (المبحث

األول) .

ناىيؾ عف إعماؿ مبدأ المسؤولية الدولية لمدولة المنتيكة لبلتفاقيات اإلنسانية الدولية التي صادقت

عمييا ومطالبتيا بجبر األضرار والتعويض لمدوؿ المتضررة (المبحث الثاني).

وصوال إلى إعماؿ مبدأ التعاوف القضائي الدولي مف خبلؿ المطالبة بتسميـ المجرميف المرتكبيف

لبلنتياكات الجسيمة لقواعد ىذا القانوف لممحاكمة ،وتقديـ أكبر صور التعاوف لمقضاء الجنائي الدولي
المتمثؿ في المحكمة الجنائية الدولية لمقياـ بميمتيا في العقاب عمى االنتياكات الجسيمة ليذا

القانوف(المبحث الثالث).
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المبحث األول:
االختصاص القضائي العالمي و دوره في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني
نظ ار لؤلىمية التي تحظى بيا قواعد القانوف الدولي اإلنساني عمى المستوى الدولي ،ونظ ار لكثرة

االنتياكات التي تتعرض ليا ىذه القواعد ،فقد نصت قواعده عمى إمكانية معاقبة مرتكبي ىذه الجرائـ مف
قبؿ المحاكـ الداخمية لمدوؿ وذلؾ إعماال لمبدأ االختصاص القضائي العالمي ،حيث تـ مف خبلؿ ىذا
المبدأ إشراؾ القضاء الجنائي الوطني في تنفيذ قواعد ىذا القانوف مف خبلؿ معاقبة الجناة ومنع إفبلتيـ

مف العقاب.

إف ىذا الدور المسند لممحاكـ الجنائية الوطنية باعتبارىا إحدى آليات القانوف الدولي اإلنساني في

توقيع الجزاء والعقاب ،يتطمب منا معرفة األساس النظري و القانوني الختصاص المحاكـ الوطنية بيذا
المبدأ ،كما يتطمب منا ىذا الموضوع معرفة مدى تطبيؽ ىذا المبدأ لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني داخميا

،وما ىي العوائؽ والصعوبات التي يواجييا؟

إف الدراسة ليذا الموضوع ستتمحور في تناوؿ مفيوـ االختصاص القضائي العالمي (المطمب
األوؿ) ،ثـ دور ىذا المبدأ في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني ( المطمب الثاني ) ،ثـ معرفة مدى

فاعمية االختصاص القضائي العالمي في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني (المطمب الثالث).

المطمب األول:
مفيوم االختصاص القضائي العالمي
إف الجرائـ الدولية في اتساع ممحوظ أصبحت تيدد أمف المجتمع الدولي ،مما أدى إلى وجود

تحديات لدى مختمؼ حكومات العالـ ،وجعميا تسعى إلى مواجية ىذه األخطار مف خبلؿ صور التعاوف
بيف الحكومات و الدوؿ ،ولعؿ أىـ المبادئ التي تكرس ىذا ىو مبدأ االختصاص القضائي العالمي ،لذلؾ

سيتـ فيما يمي التطرؽ لتعريفو أوال ،شروط إعمالو  ،تطوره التاريخي ،ثـ األسس القانونية التي تسنده.
الفرع األول:
تعريف مبدأ االختصاص القضائي العالمي

يقوـ مبدأ االختصاص القضائي العالمي عمى أنو لكؿ دولة والية القضاء في أي جريمة  ،بصرؼ
النظر عف مكاف وقوعيا أو مساسيا بمصالحيا أو جنسية مرتكبيا أو المجني عميو فييا.

1

 -1بدر الديف شبؿ" ،االختصاص الجنائي العالمي ودوره في تفعيؿ العدالة الدولية الجنائية" ،مجمة العموـ القانونية ،المركز
الجامعي الوادي ،العدد ،1السنة األولى ،2010 ،ص.109
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كما يعرؼ ىذا المبدأ في الفقو التقميدي عمى أنو" :مبدأ قانوني يسمح لمدولة بإقامة دعوى قضائية

جنائية بخصوص جرائـ معينة ،بصرؼ النظر عف مكاف ارتكاب الجريمة وجنسية مرتكبيا أو الضحية،
مخالفا بذلؾ القواعد العادية لبلختصاص القضائي الجنائي التي تستمزـ صمة إقميمية أو شخصية

بالجريمة.

1

و يقصد باالختصاص القضائي العالمي :صبلحية تقررت لمقضاء الوطني في مبلحقة ومحاكمة،

وعقاب مرتكبي أنواع معينة مف الجرائـ التي يحددىا التشريع الوطني ،دوف النظر لمكاف ارتكابيا  ،ودوف
اشتراط توافر ارتباط معيف يجمع بيف الدولة ومرتكبيا ،أو ضحاياىا ،وأيا ما كانت جنسية مرتكبيا أو

ضحاياىا ،وبذلؾ فيصبح تحديد إقميـ الدولة أو تحديد مكاف ارتكاب الجريمة أو النظر إلى جنسية مرتكبيا

أو ضحاياىا غير ذي جدوى.

كما يعرؼ ىذا المبدأ كذلؾ عمى أنو" :حؽ أو سمطة قياـ محاكـ دولة ما  ،بعقد اختصاصيا

القضائي الجنائي في نظر جريمة ما  ،دوف أي رابطة مباشرة أو فعمية مع الجريمة أو المجرـ عدا التواجد

المحتمؿ ليذا األخير عمى أراضييا".

2

وعميو يمكننا القوؿ أف مبدأ االختصاص القضائي العالمي ىو عبارة عف اختصاص شامؿ يمنح

ألي دولة والية القضاء في أي جريمة ،بصرؼ النظر عف مكاف وقوعيا ،أو مساسيا بمصالحيا أو
جنسية مرتكبيا أو المجني عميو فييا ،فاليدؼ وراء القبض عمى المجرـ و متابعتو قضائيا ىو خطورة

الجريمة بحد ذاتيا ،والتي تشكؿ ضر ار عمى المجتمع الدولي بأكممو.

لكف ىذا المبدأ ال يمكف تطبيقو عمى إطبلقو بؿ يقتصر تطبيقو عمى مجموعة مف الجرائـ التي تيـ
المجموعة الدولية كميا أي الجرائـ المخالفة لمقانوف الدولي ،وذلؾ بحكـ جسامتيا ،بحيث يعد مرتكبيا

معتديا عمى مصمحة مشتركة لكؿ الدوؿ ،ومف بينيا الدولة التي قبض عمى الجاني فييا.

وبذلؾ فيذا المبدأ يمنح أجيزة الدولة سمطة مبلحقة مرتكبي جرائـ معينة يحددىا تشريع الدولة،

ويقدـ لممحاكمة أماـ قضائيا الوطني الذي يكوف لو والية الفصؿ فييا.

3

ولكي يجد ىذا المبدأ تطبيقو البد مف توافر مجموعة مف الشروط إلعمالو ،سيتـ توضيحيا في
النقطة الموالية.
1

- Xavier( PH), « The principles of universal jurisdiction and complementarity : how do the
two principles intermesh ? », IRRC, ICRC, N : 862, vol : 88, 2006 , pp. 375- 377.
 -2كتاب ناصر" ،مبدأ االختصاص العالمي في القانوف الجنائي الدولي" ،المجمة الجزائرية لمعموـ االقتصادية والسياسية،

جامعة الجزائر ،العدد ،2012 ،01ص.532

 -3عبد الفتاح محمد سراج ،مبدأ التكامؿ في القضاء الجنائي الدولي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،2000 ،1

ص.137
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الفرع الثاني:
شروط إعمال مبدأ الختصاص القضائي العالمي
يشترط النعقاد االختصاص الجنائي العالمي ألي محكمة مف محاكـ الدوؿ الداخمية،

مجموعة مف الشروط ،والتي سيتـ إيجازىا فيما يمي:

توافر

أوال :تبني التشريع الوطني لالختصاص العالمي بعد تجريم األفعال التي تدخل في نطاقو:
حيث يتعيف عمى الدوؿ تبني االختصاص العالمي ضمف تشريعاتيا الداخمية ،وقد اتبعت الدوؿ في

أسموب إقرارىا ليذا االختصاص أحد المنيجيف:

 .1نظام التطبيق المباشر لقواعد االختصاص العالمي:
أي أف إعماؿ مبدأ االختصاص العالمي في النظاـ القانوني لمدوؿ ،وتنفيذه مف طرؼ القاضي
الوطني يتطمب النظر إلى طبيعة االتفاقية نفسيا ،إذ تنشئ بعض االتفاقيات مبدأ االختصاص العالمي

ضمف أحكاميا كوسيمة لممتابعة العالمية ،حيث ال تحتاج إلى نصوص تشريعية وطنية لتجريـ الجرائـ

الواردة فييا ،بؿ يكفي إقرار اختصاص المحاكـ الوطنية لمنظر في ىذه الجرائـ بعد المصادقة عمييا مباشرة

 ،دوف حاجة إلى إصدار نصوص تشريعية  ،حيث تطبؽ نصوص االتفاقية بمجرد دخوليا حيز النفاذ مف
خبلؿ المصادقة عمييا ونشرىا بالجريدة الرسمية.

1

 .2نظام التطبيق غير المباشر لقواعد الختصاص العالمي:
وىي االتفاقيات غير النافذة مباشرة عمى المستوى الداخمي ،بؿ تحتاج إلى سف نصوص قانونية

خاصة في تقنيف العقوبات أو اإلجراءات الجزائية ،أو القوانيف العسكرية.

وتوصؼ ىذه االتفاقيات بأنيا غير قادرة عمى خمؽ حقوؽ والتزامات اتجاه أفراد الدوؿ األطراؼ

فييا ،ما لـ تقـ الدولة باتخاذ إجراء داخمي.

2

ويبلحظ أف التزاـ الدوؿ في التطبيؽ غير المباشر ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة  ،وال تيـ اإلجراءات
المستعممة إلدماجيا في القانوف الوطني ،كما يتميز ىذا النظاـ بارتباط القاضي الوطني بتشريعاتو

الداخمية ،مما يؤدي إلى توحيد االجتياد القضائي الوطني  ،عكس التطبيؽ المباشر الذي يحيؿ القاضي
إلى االتفاقيات الدولية مما يؤدي إلى اختبلؼ في تأويؿ وتفسير نصوص االتفاقيات الدولية بيف القضاة.

 -1رابية نادية ،مبدأ االختصاص العالمي في تشريعات الدوؿ ،مذكرة ماجستير  ،كمية الحقوؽ بجامعة مولود معمري،

تيزي وزو ،2011 ،ص.49

 -2محمد منصور الصاوي ،أحكاـ القانوف الدولي المتعمقة بمكافحة الجرائـ ذات الطبيعة الدولية ،دار المطبوعات

الجامعية ،اإلسكندرية ،د.س.ف ،ص.353
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أي أنو باإلضافة إلى التجريـ الداخمي ليذه الجرائـ ،والنص عمى االختصاص العالمي بموجبيا ال

بد مف توافر عنصر ازدواجية التجريـ حتى يتسنى لمحاكـ ىذه الدولة بسط سمطانيا لممارسة ىذا
االختصاص.

1

فالجرائـ التي يحاكـ المتيـ باقترافيا يجب أف تكوف محؿ نص تجريمي في النظاـ القانوني لمحكمة
مكاف ارتكابيا  ،والنظاـ القانوني لمحكمة مكاف المحاكمة.
ويترتب عمى شرط ازدواجية التجريـ نتيجتيف ،تتمثؿ األولى في إقرار العقوبة مسبقا لمفعؿ اإلجرامي

ضمف القانوف الجزائي الوطني ،تطبيقا لقاعدة "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" ،أما الثانية تتعمؽ بمشروطية
عممية تسميـ المجرميف ،ولئلشارة فيناؾ بعض الدوؿ مف تشترط تشريعاتيا وجوب ازدواجية التجريـ لمفعؿ

مف طرؼ قانوف دولة مكاف ارتكاب الجريمة ودولة االدعاء ،ومف بينيا القانوف السويسري ،حيث ينص في
المادة  6مف قانوف العقوبات عمى شموؿ ىذا القانوف كؿ مف ارتكب جناية أو جنحة ،التي تمتزـ الفدرالية
السويسرية بموجب اتفاقية دولية بمتابعة مرتكبييا ،إذا كاف الفعؿ معاقبا عميو أيضا في الدولة التي ارتكبت

فييا الفعؿ ،واذا كاف الفاعؿ موجودا في سويس ار ولـ يتـ تسميمو إلى الخارج.

2

كما يرتكز ىذا المبدأ عمى مبدأ عدـ محاكمة الجاني عمى الفعؿ المرتكب مرتيف ،أو قاعدة" :قوة

الشيء المقضي فيو"  ،حيث تعد ىذه القاعدة مف ضمانات المحاكمة العادلة ،ويعتبر احتراـ ىذه القاعدة
كشرط لصحة المحاكمات الجنائية وفقا لمعيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ.1966

3

وقد تـ تكريس ىذا المبدأ صراحة مف طرؼ القانوف الفرنسي في المادة  692مف تقنيف اإلجراءات

الجزائية ،إذ يفرض القانوف عمى القاضي الجزائي الفرنسي التحقؽ أوال مف سمطة األحكاـ الحائزة لقوة
الشيء المقضي فيو ،سواء بالبراءة أو اإلدانة لنفس الشخص المتابع ،وعمى نفس األفعاؿ اإلجرامية
عمى أف يكوف الحكـ نيائيا في حؽ المتيـ.

4

 -1ويمكننا ىنا الرجوع إلى قضية ،أبو داوود ،العقؿ المدبر ليجمات ميونيخ التي طالت الرياضييف اإلسرائيمييف ،حيث

رفضت فرنسا تسميمو إلسرائيؿ نظ ار لعدـ تجريـ الفعؿ المرتكب مف المتيـ في القانوف الفرسي ،لمزيد مف المعمومات أنظر:

كتاب ناصر"،مبدأ االختصاص العالمي في القانوف الجنائي الدولي"،ج ،1المرجع السابؽ ،ص.550
- ERIC (D), « La compétence universelle, en droit belge », Annal de droit de Louvain, Vol
64, 2004, p.122.
 -3المادة  7/14مف العيد الدولي لمحقوؽ السياسية والمدنية لعاـ .1966
4
- De la Pradelle(G), « La compétence universelle », in droit international pénal (ouvrage
collectif), sous la direction de: Ascensio hérvé, Decaux Emmanuel et Pellet Alain, Edition APedone, Paris, 2000.p.917.
2
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ثانيا :خطورة الجرم المرتكب:
يرتكز إعماؿ االختصاص القضائي العالمي عمى فكرة جوىرية ذات قيمة دولية  ،مفادىا حماية

المصالح األساسية المشتركة لؤلفراد التي جرميا القانوف الدولي بسبب خطورتيا وجسامتيا.

ودوف شؾ فإف التفحص لمجرائـ الداخمة في إطار االختصاص القضائي العالمي ،يكشؼ لنا حقيقة

مشتركة واحدة بيف مختمؼ ىذه الجرائـ  ،وىي جسامة ودرجة الخطورة اإلجرامية ،وتحدد الجرائـ الدولية
األكثر خطورة التي تدخؿ في دائرة المتابعة العالمية عمى أساس معيار مف المعايير التالية :فقد تكوف مف

الجرائـ التي يعتبر حظر ارتكابيا قاعدة آمرة في القانوف الدولي ،أو الجرائـ ذات الخطورة االستثنائية ،أو

الجرائـ التي تسبب تيديدا لمنظاـ العاـ الدولي ،أو الجرائـ التي ترتب آثا ار عمى الجماعة الدولية.

ولئلشارة فقد عدد مشروع تقنييف الجرائـ ضد سمـ و أمف البشرية لعاـ  1996في المادة الثامنة منو

الجرائـ الدولية القابمة لممتابعة وفقا لمبدأ االختصاص العالمي  ،حيث تتفؽ ىذه الجرائـ في أنيا ذات
جسامة وخطورة عمى القيـ المشتركة لمجماعة الدولية وأنيا تيدد السمـ واألمف الدولييف.

1

ولف يتـ التطرؽ ليذه الجرائـ في ىذه الجزئية  ،حيث سنرجع ليا في األسس القانونية إلعماؿ

االختصاص القضائي العالمي.

ثالثا :اشتراط تواجد المتيم عمى إقميم دولة االختصاص العالمي:
المقيد:

في ىذا الشرط البد مف التمييز بيف االختصاص القضائي العالمي المطمؽ واالختصاص العالمي
 .1.االختصاص القضائي العالمي المطمق:
وىو في حالة إجازة انعقاد الوالية القضائية لمقضاء الوطني بنظر الجرائـ الدولية دوف اشتراط توافر

أي ضابط يربط المتيـ بالدولة ،بما في ذلؾ عدـ حضور المتيـ أو وجوده عمى إقميـ الدولة في حالة

ارتكاب الجريمة خارجيا ،ومف أىـ التشريعات التي أخذت بيذا الرأي نجد كؿ مف بمجيكا وألمانيا

واسبانيا.

2

 -1حيث تـ حصر ىذه الجرائـ في  :جرائـ الحرب ،الجرائـ ضد اإلنسانية ،إبادة الجنس البشري ،ولمزيد مف المعمومات،
أنظر :رابية نادية ،المرجع السابؽ ،ص .65
- Bennouna (M), « La cour pénal international », in droit international pénal (ouvrage
collectif), op.cit., p.744.
2
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 .2.االختصاص القضائي العالمي المقيد:
اشترطت أغمب التشريعات الجنائية شرط ضرورة وجود المتيـ مرتكب الجريمة عمى إقميـ الدولة

التي تعمؿ باالختصاص القضائي العالمي ،وقد عبر أحد الفقياء عف رأيو بيذا الشرط كما يمي" :أيف
أجدؾ سوؼ أحاكمؾ" فتنعقد الوالية القضائية في ىذه الحالة بالنظر إلى مكاف ضبط مرتكب الجريمة أي

دولة الضبط.

1

وبذلؾ فيعد حسب ىذا االختصاص الوجود الطوعي لممتيـ عمى إقميـ الدولة شرطا أساسيا لممارسة

ىذه األخيرة لبلختصاص القضائي العالمي  ،وشرطا لصحة إجراءات المحاكمة ،فينا ال يمكف المجوء

لممحاكمة الغيابية ألنيا في األخير تعد صورية فقط.
رابعا :عدم تسميم المتيم:

أدرجت مختمؼ التشريعات الجزائية الوطنية شرط محاكمة المشتبو فيو في حالة عدـ تسميمو ،حيث

تمتزـ الدوؿ بالمحاكمة كنتيجة لعدـ االستجابة لطمب التسميـ ،فمبدأ "إما التسميـ أو المحاكمة" تقنية
اعتمدت عمييا أغمب االتفاقيات الدولية المكرسة لمبدأ الختصاص العالمي.
ويقصد بيذا المبدأ ىو أنو يقع عمى عاتؽ الدولة التي أوقفت المشتبو فيو التزاـ محاكمتو في حالة

رفض تسميمو ،ولكف ىذه المحاكمة مرىونة بقدر الدالئؿ المطالب بيا في القوانيف الوطنية التخاذ إجراءات
المتابعة الجزائية مما يتوجب عمى الدوؿ تسميمو إذا تعذر عمييا محاكمتو.
ولئلشارة فإف الدولة التي يتواجد فييا المشتبو فيو تعود ليا السمطة التقديرية في تقرير االختيار بيف
المحاكمة أو التسميـ.

2

و ىذه القاعدة قد تبناىا القانوف الدولي عامة  ،حيث يبرر ىذا المبدأ عمى أنو حؿ في حالة تنازع

االختصاصات القضائية بيف الدولة التي يوجد المتيـ عمى إقميميا ،و التي تترتب عمييا ممارسة
االختصاص العالمي ،و بيف الدولة التي تكوف مختصة بموجب اختصاصات قضائية جزائية دولية أخرى.
فاذا لـ تتمكف الدولة التي يوجد المتيـ عمى إقميميا مف متابعتو و محاكمتو عمييا أف تمتزـ بتسميمو
إما إلى الدولة الراغبة في محاكمتو أو إلى المحكمة الجنائية الدولية.

3

 -1كتاب ناصر" ،االختصاص الجنائي العالمي في القانوف الجنائي الدولي" ،ج ،2المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية و
االقتصادية والسياسية ،جامعة الجزائر ،العدد ،2012 ،05ص.253

 -2أكد معيد القانوف الدولي منذ عاـ  1931عمى ىذا االلتزاـ ،و لمزيد مف المعمومات ،انظر :رابية نادية ،المرجع

السابؽ ،ص .63

 -3محمود شريؼ بسيوني ،وثائؽ المحكمة الجنائية الدولية ،دار الشروؽ ،القاىرة ،ط  ،2005،1ص.76،75
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واذا كانت ىذه ىي الشروط الواجب توافرىا إلعماؿ االختصاص القضائي العالمي ،فإنو البد مف

اإللماـ بالتطور التاريخي ليذا المبدأ في القانوف الدولي الجنائي.
الفرع الثالث:

التطور التاريخي لمبدأ الختصاص القضائي العالمي
لـ ينشأ مبدأ االختصاص القضائي العالمي عمى الصورة التي ىو عمييا اآلف  ،بؿ مر تطوره بعدة

مراحؿ ،فقد ساىمت عدة أعماؿ قانونية وأحكاـ قضائية واجتيادات فقيية في تحديد معالمو ،وسيتـ فيما
يمي توضيح المراحؿ التي مر بيا تطور االختصاص القضائي العالمي إلى غاية تبموره في الوقت الراىف.
أوال :المبدأ في العصور الوسطى:
يرجع األصؿ التاريخي ليذا المبدأ إلى القرف  14في أوروبا ،مف خبلؿ محاكمة منتيكي قوانيف

الحرب وأعرافيا ،حيث كاف يحكـ مينة المحاربيف قانوف الحرب وىو جزء مف قانوف الشعوب ،والذي كاف
عبارة عف مزيج مف القانوف الكنسي الروماني واإلقطاعي ،إضافة إلى القانوف الذي يحكـ سموؾ المحاربيف

في العالـ المسيحي ،ومف تأثير ذلؾ أصبحت "العسكرية" في العصور الوسطى مينة ليا احتراميا
ويحكميا القانوف ،ومف ثـ كاف الفرساف يتعرضوف لممساءلة الجنائية عند ارتكابيـ لجرائـ تخؿ بشرؼ

الفروسية ،مثؿ استخداـ السـ لقتؿ العدو ،وكاف يجوز اعتقاؿ الفارس ومحاكمتو عسكريا في اإلقطاعية

التي يضبط فييا بصرؼ النظر عف جنسيتو.

1

ثانيا :المبدأ في العصر الحديث:
تطور المبدأ في بداية القرف  17وخاصة في عيد اإلمبراطور الروماني "جوستناف" ،وذلؾ مف خبلؿ

كتابات مجموعة مف العمماء المشيوريف مثؿ غروسيوس  Grotiusالذي وضع نظامو وحدد معالمو.

2

فقد ظير في كتابات "غروسيوس" سنة  ،1625و "دي فاتؿ" في كتابو عف قانوف الشعوب أو
مبادئ القانوف الطبيعي المطبقة عمى السموؾ وقضايا األمـ سنة  ،1758وسجمت بعض الكتابات في

القرف  19فكرة العقاب العالمي  ،وىو ما أطمؽ عميو بعالمية الحؽ في العقاب.

3

وقد وصفو "غروسيوس" بعالمية الواجب في العقاب وذلؾ مف خبلؿ اعتباره واجبا دوليا كأثر

لمتضامف بيف أفراد أسرة المجتمع الدولي ،وقد انتقؿ ىذا المبدأ مف مجرد أفكار في كتابات الفقياء ليسجؿ

في التشريعات الوطنية الجنائية ،وأوؿ تطبيقات مبدأ العالمية كانت في التشريع النمساوي سنة 1803
 -1محمد مصطفى يونس ،المسؤولية الفردية عف االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ،1994ص .103،102

2

- Xavier( Ph), op.cit., p.378.
- Qu’est-ce que la compétence Universelle des tribunaux nationaux : in:
http// www.trial- ch.org/ index.php ?id44.12/07/2013.
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واإليطالي  ،1889والنرويجي سنة  ،1902والروسي سنة  ، 1903والتي نصت عمى قواعد قانونية
تعطي لمقاضي حؽ مبلحقة الجرائـ الدولية  ،سواء وقعت بإقميـ الدولة أو خارجيا ،وىو ما أطمؽ عميو

بعولمة القانوف الجنائي ،والذي يؤدي إلى عولمة القضاء الوطني بالنسبة لجرائـ معينة.

1

ولئلشارة فقد أنشئ ىذا المبدأ لحؿ مشكمة القرصنة وتجارة الرقيؽ األبيض  ،كما كاف متصبل
بتطبيؽ قوانيف الحرب ،فكانت المحاكـ تتمتع باختصاص عالمي عمى الجرائـ التي ترتكب عمى السفف

أثناء عبورىا أعالي البحار ،والتي عادة ما يذىب ضحيتيا أبرياء مف جنسيات مختمفة ،ذلؾ ألنيا ترتكب

خارج نطاؽ االختصاص اإلقميمي لدولة المجني عمييـ والجناة.

2

كما شيد ىذا المبدأ تطوره الممحوظ في بداية القرف  ، 19وتجمى ذلؾ مف خبلؿ مؤتمر فيينا لسنة

 ، 1815حيث أعطى الحؽ لكؿ دولة في التحفظ عمى الجناة  ،ومحاكمتيـ بصرؼ النظر عف جنسيتيـ،
وخاصة فيما يتعمؽ بجريمتي تجارة الرقيؽ والقرصنة  ،وذلؾ لكوف ىذه األخيرة ترتكب في مناطؽ ال

تخضع لسيادة الدوؿ ،فكثي ار ما تقع في أعالي البحار.3

كما شيد ىذا المبدأ تفعيمو الواضح في القرف العشريف مف خبلؿ محاكمات الحرب العالمية الثانية،
وباألخص محاكمات نورمبرغ لزعماء الحرب األلماف المسؤوليف عف ارتكاب جرائـ حرب والجرائـ ضد

اإلنسانية ،حيث نصت المادة  2مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى أنو" :إف المحكمة ذاتيا مشكمة بغرض
إجراء محاكمات عف جرائـ الحرب بصرؼ النظر عف الموقع الجغرافي الرتكابيا".

4

كما تدعـ ىذا المبدأ باعتماد العديد مف االتفاقيات التي نصت عمى وجوب إعمالو وىذا ما سيتـ

التطرؽ لو مف خبلؿ األسس القانونية إلعماؿ المبدأ ،والجرائـ الواقعة في نطاقو في الجزئية التالية.

 -1بدر الديف شبؿ ،المرجع السابؽ ،ص .115

 -2أحمد عبد اهلل ويداف وآخروف " ،مبد أ عالمية االختصاص القضائي الجنائي والحصانة الجنائية لرؤساء الدوؿ"  ،مجمة

العموـ اإلسبلمية ،جامعة ماليزيا ،العدد السابع ،ديسمبر ، 2011ص.174
 -3محمد مصطفى يونس ،المرجع السابؽ ،ص.104

 -4أمجد ىيكؿ ،المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أماـ القضاء الجنائي الدولي  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،2

 ،2009ص.354
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الفرع الرابع:
األسس القانونية لمبدأ االختصاص القضائي العالمي والجرائم الواقعة في نطاقو
سيتـ مف خبلؿ ىذه النقطة اإلشارة إلى أىـ األسس القانونية إلعماؿ ىذا المبدأ عمى المستوى

الدولي أوال ،ثـ يتـ الحديث عف الجرائـ الواقعة في إطار إعماؿ ىذا المبدأ ثانيا.
أوال :األسس القانونية إلعمال مبدأ االختصاص القضائي العالمي:

يستمد مبدأ االختصاص القضائي العالمي أسسو القانونية مف العرؼ الدولي والقانوف الدولي

االتفاقي ،حيث يعترؼ القانوف الدولي العرفي بسمطة الدوؿ في قمع الجرائـ الدولية  ،التي تشكؿ تيديدا

لمصالح اإلنسانية المشتركة  ،و تتيح متابعة مرتكبييا بغض النظر عف جنسية المشتبو فيو ومكاف ارتكاب
الجريمة.
كما لـ يغب ىذا المبدأ عف االتفاقيات الدولية  ،التي تتحدث عف تجريـ األفعاؿ التي تشكؿ جرائـ
دولية في القانوف الدولي الجنائي ،إذ أسندت ىذه االتفاقيات ميمة قمع ىذه الجرائـ إلى القضاء الوطني،

بناءا عمى النص في مضمونيا عمى إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي ،وسيتـ فيما يمي تبياف كؿ

مف األسس االتفاقية والعرفية ليذا المبدأ.

 .1األسس العرفية إلعمال مبدأ االختصاص القضائي العالمي:
يجد مبدأ االختصاص القضائي العالمي جذوره في القانوف الدولي العرفي ،وقد تجمى الطابع العرفي

لقواعده  ،مف خبلؿ األخذ بو في مواثيؽ وأحكاـ المحاكـ الجنائية المؤقتة ،بداية مف محكمتي طوكيو
ونورمبرغ.
فقد تضمف القانوف رقـ  10المؤرخ في  08جويمية  1945الصادر عف مجمس الرقابة  ،المتعمؽ

بمتابعة األشخاص المتيميف بارتكاب جرائـ الحرب  ،جرائـ ضد السمـ  ،وجرائـ ضد اإلنسانية أثناء
الحرب العالمية الثانية ميما كاف جنسية المتيـ ومكاف ارتكاب الجريمة ،كما كرس اتفاؽ لندف  8أوت

 1945المؤسس لمحكمة نورمبرغ مبدأ االختصاص العالمي كإجراء لممتابعة الجزائية ،في المادة األولى
منو ":المحكمة تكوف مختصة في محاكمة مجرمي الحرب دوف تحديد جغرافي لمكاف وقوعيا".

1

تعد كؿ مف المحكمتيف –نورمبرغ وطوكيو -قد كرستا مبدأ االختصاص العالمي بموجب القانوف

الدولي العرفي ،وذلؾ ألف القانوف المنطبؽ آنذاؾ أال وىو قانوف الىاي لعاـ  1907لـ يكف يجرـ مخالفة
وانتياؾ قوانيف وأعراؼ الحرب ،حيث تمت اإلدانة والمتابعة ليؤالء عمى أساس مخالفة قواعد عرفية.

2

 -1اتفاؽ لندف  08أوت  ،1945عمى الموقع ،http//www.icrc.org/dih. :اطمع عميو بتاريخ.2012/08/05:
2
- Eric ( D), Principe de droit des conflits armés, 4eme éd, Bruylant , Bruxelles, 2008, p.61.
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وبذلؾ يجوز االعتماد عمى العرؼ الدولي لتأسيس المتابعة الجزائية ،ويرجع ذلؾ إلى أف االتفاقيات

الدولية ال تكوف ممزمة إال اتجاه الدوؿ المصادقة عمييا ،بينما القواعد العرفية تكوف في مواجية جميع
الدوؿ األطراؼ في الجماعة الدولية.

1

ولعؿ أىـ ما يمكف االستناد إليو في إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي إلى العرؼ الدولي،
ىو فيما يخص إدخاؿ كؿ مف جريمة اإلبادة والجرائـ ضد اإلنسانية ضمف ىذا المبدأ بموجب العرؼ

الدولي ،حيث نجد أف االتفاقية المتعمقة بجريمة اإلبادة الجماعية لـ تنص في بنودىا عمى إمكانية متابعة

مرتكبييا بموجب االختصاص القضائي العالمي.

فجريمة إبادة الجنس البشري قد تـ تجسيدىا في اتفاقية خاصة في  09ديسمبر  ،1948حيث أف

االتفاقية قد استبعدت إعماؿ االختصاص العالمي في المتابعة واعتمدت عمى مبدأ اإلقميمية فقط.

2

وقد أكدت محكمة العدؿ الدولية في قرارىا االستشاري المؤرخ في  28ماي  1951الخاص

بالتحفظات التي أبدتيا الدوؿ عف الطبيعة العالمية لبلتفاقية حيث قالت " :إف جريمة إبادة الجنس البشري

مف جرائـ الشعوب  ،وأف مبادئ االتفاقية ىي مبادئ تعترؼ بيا األمـ المتمدينة ،و التزاـ يقع عمى عاتؽ
الدوؿ خارج عف كؿ عبلقة تعاقدية  ،و إنيا ذات طبيعة عالمية في إدانة الجنس البشري وفي التعاوف
المطموب مف أجؿ تحرير اإلنسانية مف آفة خطيرة ،اتفاقية الجنس البشري ىي اتفاقية وافقت عمييا

الجمعية العامة  ،و كذلؾ األطراؼ المتعاقدة ،فيي اتفاقية ذات طبيعة عالمية".

3

وبذلؾ يكوف العرؼ قد أقر لجميع الدوؿ سمطة اتخاذ اإلجراءات الجزائية بموجب االختصاص

العالمي ضد مرتكبي ىذه الجريمة.

أما فيما يخص الجرائـ ضد اإلنسانية فمـ يتـ تنظيـ ىذه الجرائـ في اتفاقية دولية ،كما ال توجد

اتفاقية دولية تنظـ متابعتيا جنائيا بصفة صريحة بموجب مبدأ االختصاص العالمي ،بينما يتـ إدانتيا مف
طرؼ المجتمع الدولي قاطبة  ،ويحث عمى معاقبة مرتكبييا ،وىو ما يشكؿ عرفا دوليا عمى إمكانية

متابعتيا عالميا .

4

فبالرغـ مف عدـ وجود اتفاقية دولية تكرس بصفة صريحة مبدأ االختصاص العالمي لنظر الجرائـ
ضد اإلنسانية ،غير أف اجتياد القضاء الدولي مف خبلؿ أحكاـ المحاكـ ،ومنيا المحكمة الجنائية الدولية
 -1نادية رابية ،المرجع السابؽ ،ص .35-32

 -2عبد الفتاح بيومي حجازي ،قواعد أساسية في نظاـ محكمة الجزاء الدولية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ط،1
 ،2006ص .39

-3

الرأي

االستشاري

لمحكمة

العدؿ

الدولية،

عمى

بتاريخ.2013/08/05:

 -4رابية نادية ،المرجع السابؽ ،ص .41
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ليوغسبلفيا سابقا أكد عمى عالمية المتابعة في الجرائـ ضد اإلنسانية ،فقد جاء في حكـ "تاديتش" المؤرخ

في أكتوبر ":1995اف الجرائـ ضد اإلنسانية ىي جرائـ ال تمس بمصمحة دولة واحدة  ،بؿ ىي تصدـ

الضمير العالمي ...و ىي ليست جرائـ ذات طبيعة داخمية  ،ففي حقيقتيا ىي جرائم ذات طبيعة عالمية
 ،متعارؼ عمييا في القانوف الدولي بانيا تشكؿ انتياكات خطيرة ضد القانوف الدولي اإلنساني ،و تتجاوز

مصمحة دولة واحدة".

1

وبذلؾ يكوف القانوف الجنائي الدولي قد كيؼ الجرائـ ضد اإلنسانية مف بيف الجرائـ الدولية نظ ار

لخطورتيا ،وأف حظر ارتكابيا يشكؿ قواعد آمرة في القانوف الدولي التي ال يمكف مخالفتيا ،وىذا ما يؤدي

إلى إخضاعيا لمبدأ االختصاص العالمي في المتابعة الجزائية.

2

 .2األسس االتفاقية إلعمال مبدأ االختصاص القضائي العالمي:
حيث تـ إيراد مبدأ االختصاص العالمي مف طرؼ مجموعة مف االتفاقيات الدولية ،والتي نصت

عمى صيغة اإللزاـ لمتابعة ىذه الجرائـ بموجب االختصاص العالمي ،حيث عمى الدوؿ التي تصادؽ عمى
ىذه االتفاقيات المتابعة ليذه الجرائـ  ،والتي تعد انتياكا ليذه االتفاقيات وفقا لمبدأ االختصاص العالمي

دوف سمطة تقديرية يمكف االستناد عمييا وتتمثؿ ىذه االتفاقيات فيما يمي:
 .2أ .اتفاقيات جنيف األربعة لعام :1949

تعد اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949أساس القانوف الدولي اإلنساني وجوىره ،فقد نصت ىذه
االتفاقيات في نص مشترؾ في المواد 146 -129 -50 -49 :مف االتفاقيات األربعة بيذا الترتيب،

والتي تضمنت واجب الدوؿ في اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية وفؽ مبدأ االختصاص العالمي ،حيث
نصت " :يمتزـ كؿ طرؽ متعاقد بمبلحقة المتيميف الذيف اقترفوا مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أو الذيف

أمروا باقترافيا ،وتقدميـ إلى محاكميا أيا كانت جنسيتيـ ولو أيضا ،إذا فضؿ ذلؾ وطبقا ألحكاـ تشريعو

الداخمي أف يسمميـ إلى طرؼ متعاقد معني آخر لمحاكمتيـ ،مادامت تتوفر لدى الطرؼ المذكور أدلة
اتياـ كافية ضد ىؤالء األشخاص".

وبذلؾ كؿ دولة طرفا في ىذه االتفاقيات ممزمة بالدرجة األولى عمى محاكمة كؿ شخص مشتبو فيو
،الرتكابو بغض النظر عف جنسية المشتبو فيو  ،والمكاف الذي اقترفت فيو الجريمة دوف أف يكوف ذلؾ
نتيجة لعدـ تسميـ المتيـ ،وذلؾ طبقا لمبدأ " المحاكمة أو التسميـ".

3

 -1رابية نادية ،المرجع السابؽ ،ص .41
 -2المرجع نفسو ،ص .42

 -3أحمد حميدي " ،القانوف الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية" ،في القانوف الدولي اإلنساني –آفاؽ وتحديات-
مؤلؼ جماعي ،الجزء األوؿ ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،2005 ،ص.46
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فاالختصاص العالمي بموجب اتفاقيات جنيؼ األربعة ىو اختصاص أصيؿ ،وقد سار البروتوكوؿ

اإلضافي األوؿ لعاـ  1977عمى نيج اتفاقيات جنيؼ األربعة ،في األخذ باالختصاص العالمي لمنظر في
االنتياكات التي تتعرض لو قواعده ،وقد وضع عمى عاتؽ الدولة محؿ وجود المشتبو فيو ،التزاـ بتسميمو

إلى الدولة الطالبة وفقا لنص المادة  2/88منو ":تتعاوف األطراؼ السامية المتعاقدة فيما بينيا بالنسبة
لتسميـ المجرميف عندما تسمح الظروؼ بذلؾ ومع التقيد بالحقوؽ وااللتزامات التي أقرتيا االتفاقيات والفقرة

األولى مف المادة  85مف ىذا المحؽ "البروتوكوؿ" ،وتولي ىذه األطراؼ طمب الدولة التي وقعت المخالفة
المذكورة عمى أراضييا ما يستأىمو مف اعتبار".

 .2ب .االتفاقيات األممية لمناىضة التعذيب لعام :1984
أقرت اتفاقية األمـ المتحدة المناىضة لمتعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو

البلإنسانية أو الميينة الموقعة في  10ديسمبر ، 1984ومف خبلؿ مادتيا الخامسة ،والمادة السابعة عمى
االختصاص القضائي العالمي المشروط عمى النحو التالي" :عمى الدولة العضو التي تكتشؼ عمى إقميميا
المتيـ بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية ،إذا لـ تقـ بتسميـ المشتبو فيو تحيؿ

القضية في الحاالت الواردة في ىذه االتفاقيات عمى سمطاتيا المختصة لمباشرة الدعوى العمومية".

أي أف ىذه االتفاقية تعتبر أف االلتزاـ بالتسميـ أو المحاكمة ىو أساس المتابعة الجزائية ضد األفعاؿ

الواردة في ىذه االتفاقية ،وبذلؾ تكوف ىذه االتفاقية قد كرست الطابع المشروط لممارسة مبدأ االختصاص
العالم ي تنفيذا لمبدأ "التسميـ أو المحاكمة" ،أي أف ىذه االتفاقية قد أخذت باالختصاص العالمي كمبدأ
احتياطي.

1

تمكـ ىو األساس القانوني إلعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي ،سواء في جانبو العرفي أو
االتفاقي ،ولـ يبؽ سوى التطرؽ إلى الجرائـ الواقعة في ىذا االختصاص.
ثانيا :الجرائم الواقعة في نطاق االختصاص القضائي العالمي:
لتحديد الجرائـ التي تنطبؽ عمييا عالمية االختصاص القضائي ،وجب الرجوع لممعاىدات الدولية
والعرؼ الدولي لمعرفة ىذه الجرائـ المختمفة ،وتتمثؿ ىذه الجرائـ فيما يمي:
 .1جريمة التعذيب:
تعرؼ المادة األولى مف اتفاقية مناىضة التعذيب ىذا األخير بأنو..." :أي عمؿ ينتج عنو ألـ أو

عذاب شديد ،جسديا أو عقميا ،يمحؽ عمدا بشخص ما بقصد الحصوؿ مف ىذا الشخص ،أو مف شخص
ثالث عمى معمومات أو عمى اعتراؼ ،أو معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أو يشتبو في أنو ارتكبو ،ىو أو
 -1لممزيد مف المعمومات حوؿ االختصاص االحتياطي ،أنظر :بدر الديف شبؿ ،المرجع السابؽ ،ص .123
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شخص ثالث أو تخويفو أو إرغامو ىو أو أي شخص ثالث ،أو عندما يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أو العذاب ألي

سبب مف األسباب يقوـ عمى التمييز أيا كاف نوعو ، ،أو يحرض عميو أو يوافؽ عميو أو يسكت عنو

موظؼ رسمي  ،أو أي شخص آخر يتصرؼ بصفتو الرسمية وال يتضمف ذلؾ األلـ أو العذاب الناشئ
فقط عف عقوبات قانونية أو المبلزـ ليذه العقوبات أو الذي يكوف نتيجة عرضية ليا".

1

 .2جرائم اإلبادة الجماعية:
عرفت اتفاقية األمـ المتحدة لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا ،ىذه الجريمة كما يمي:

2

"تعني اإلبادة الجماعية أيا مف األفعاؿ التالية المرتكبة عمى قصد التدمير الكمي أو الجزئي لجماعة

قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتيا ىذه:
أ .قتؿ أعضاء مف الجماعة,

ب .إلحاؽ أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء مف الجماعة،
ج .إخضاع الجماعة عمدا لظروؼ معيشية يراد بيا تدميرىا المادي كميا أو جزئيا،
د .فرض تدابير تستيدؼ الحؤوؿ دوف إنجاب األطفاؿ داخؿ الجماعة،
ىػ .نقؿ أطفاؿ مف الجماعة عنوة ،إلى جماعة أخرى".

3

وكما سبقت اإلشارة فإف أساس إعماؿ االختصاص القضائي العالمي في ىذه الجريمة يعود لمعرؼ

الدولي ،وذلؾ ألف اتفاقية  1948لـ تتضمف في بنودىا النص عمى ىذا المبدأ.
 .3الجرائم ضد اإلنسانية:

إذا كانت جريمة اإلبادة الجماعية حديثة العيد في القانوف الدولي ،فإف الجريمة ضد اإلنسانية كانت

األسبؽ في الظيور في مختمؼ الوثائؽ الدولية ،بالرغـ مف عدـ إفرادىا في أي نص دولي خاص بيا.

1

- Lagolnitzer( D), Le droit international et la guerre, LHARMATTAN, Paris, 2007 ,p.54.
 -2تعود تسميتيا إلى األستاذ Raphael LEMKIN :سنة ،1944حيث جمع بيف المصطمحيف اليونانييف GENOS:و
الذي يعني الجنس ،و  CIDEالذي يعني القتؿ.

 -3يعود الفضؿ في إقرار ىذه الجريمة كجريمة دولية إلى كؿ مف بنما وكوبا واليند عندما تقدمت باقتراح لمجمعية العامة

لؤلمـ المتحدة لتوجيو نظر المجمس االقتصادي واالجتماعي لدراسة جريمة إبادة الجنس ووضع تقرير يشير إلى اعتبارىا

جريمة دولية.

ولممزيد مف المعمومات أنظر  :زياد عيتاني ،المحكمة الجنائية الدولية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف ،ط ،2009 ، 1
ص.179 -176
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فقد برز مفيوـ الجرائـ ضد اإلنسانية بصورة أساسية منذ منتصؼ القرف التاسع عشر  ،وتحديدا في

إعبلف ساف بطرسبرغ لسنة ،1868الذي قيد استعماؿ القذائؼ المتفجرة والحارقة  ،عمى أساس أف
استعماليا يحدث آالما ال مبرر ليا ،وذلؾ ينافي القوانيف اإلنسانية.

1

ومنذ محاكمات نورمبرغ  1945أصبحت ىذه الجريمة مف القواعد العرفية الدولية ،2و رغـ االىتماـ
المتزايد بيذه الجريمة ،فمـ تجد تعريفا ليا إال مف خبلؿ المادة  7مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية

الدولية  ،1998والتي اعتبرت الجرائـ ضد اإلنسانية كؿ أفعاؿ  :القتؿ العمد ،اإلبادة  ،التعذيب
واالسترقاؽ واإلخفاء ،االغتصاب واالستعباد الجنسي وما إلى ذلؾ ،إذا ارتكبت في إطار "ىجوـ واسع

النطاؽ أو منيجي موجو ضد أية مجموعة مف السكاف المدنييف ،وعمى عمـ باليجوـ".

3

ولئلشارة وكما سبؽ الذكر ،فإف الجرائـ ضد اإلنسانية يعود الفضؿ في النظر فييا وفقا لبلختصاص
القضائي العالمي لمعرؼ الدولي ،بوصؼ عدـ وجود اتفاقية دولية خاصة بيا مف جية ،وعدـ وجود

نصوص صريحة عمى وجوب عالمية العقاب عمييا.

وفي األخير تبقى جرائـ الحرب أو المخالفات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني والتي لف يتـ تناوليا
في ىذا الجزء مف األطروحة  ،حيث سيتـ تناوليا بكثير مف اإلسياب في الموضوع التالي ،والمتعمؽ
بدور االختصاص القضائي العالمي في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني.

المطمب الثاني:
دور االختصاص القضائي العالمي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
يمعب مبدأ االختصاص القضائي العالمي دو ار في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني عمى

المستوى الداخمي لمدوؿ  ،مف خبلؿ نظر المحاكـ الداخمية في الجرائـ والمخالفات الجسيمة التي ترتكب
انتياكا ليذه القواعد ،و التي نصت اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949عمى نظرىا بموجب ىذا

االختصاص  ،و ضرورة إدراجو ضمف القوانيف الوطنية لمدوؿ ،وعميو و مف خبلؿ ىذا المطمب سيتـ
التطرؽ إلى النقاط التالية :حيث تتعمؽ النقطة األولى :بقمع انتياكات القانوف الدولي اإلنساني بموجب
االختصاص القضائي العالمي  ،ثـ إدراج وتطبيؽ المحاكـ الوطنية ليذا المبدأ في النقطة الثانية.

1

- Bourdon(W), La cour pénal international, éd. du seuil, Paris , 2000, pp. 44 ,45.
- Biad (A. W), Droit international humanitaire, éllipses, Paris, 2 eme éd, 2006, p.110.
 -3محمد مؤنس محب الديف ،الجرائـ ضد اإلنسانية في نظاـ المحكمة الجنائية ، ،فيرسة مكتبة الممؾ فيد ،الرياض،

2

الط ،2010 ،1ص .93-91
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الفرع األول:
قمع االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني بموجب االختصاص القضائي العالمي
أسندت اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949والتي تعتبر بمثابة اإلطار القانوني الرئيسي لقواعد

القانوف الدولي اإلنساني ،1لممحاكـ الوطنية اختصاص أصيؿ بنظر االنتياكات الجسيمة لقواعدىا
بموجب االختصاص العالمي  ،مف خبلؿ المواد األربعة المشتركة بيف االتفاقيات السالفة الذكر.
فالمبلحظ أف االنتياكات المجرمة بموجب االختصاص العالمي ،ىي جرائـ الحرب التي تشكؿ
انتياكات جسيمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،وبالرجوع لمنظرة التقميدية لجرائـ الحرب فقد كاف يقتصر
مفيوميا فقط عمى الجرائـ التي ترتكب في النزاعات المسمحة الدولية ،ولكف مع التطور الممحوظ لقواعد

القانوف الدولي اإلنساني أدت إلى تطوير مفيوـ االنتياكات الجسيمة لقواعد ىذا القانوف لتشمؿ كؿ
االنتياكات الخطيرة ألعراؼ وقوانيف الحرب ،سواء كانت مرتكبة في نزاعات مسمحة دولية أو غير

دولية.

2

وعميو فالتساؤؿ الذي يطرح نفسو في ىذا السياؽ :ما ىي االنتياكات الجسيمة ألحكام اتفاقيات

جنيف األربعة والبروتوكول اإلضافي األول؟

تجدر اإلشارة إلى أنو ليست كؿ انتياكات القانوف الدولي اإلنساني تترتب عمييا مساءلة جنائية في
إطار االختصاص العالمي ،بؿ يقتصر األمر فقط عمى األفعاؿ التي تعد انتياكات جسيمة فقط أو ما

يعرؼ بجرائـ الحرب.
يمي:

4

3

وبمقتضى اتفاقيات جنيؼ األربعة تشكؿ انتياكات جسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني بيذا المفيوـ ما

1

- Segall (A), Punishing Violations of international Humanitarian law at the national level,
ICRC, Geneva , Switzelend, 2001, pp. 40- 42
 -2صبلح الديف عامر" ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمبلحقة مجرمي الحرب" في :القانوف الدولي اإلنساني –
دليؿ لمتطبيؽ عمى الصعيد الوطني ،-المرجع السابؽ ،ص.441

 -3دينيز ببلتنر " ،القمع الجزائي النتياكات القانوف الدولي اإلنساني المنطبؽ عمى المنازعات المسمحة غير الدولية"،

المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد  ،1990 ،15ص .389

 -4محمد عزيز شكري ،مدخؿ إلى القانوف الدولي العاـ ، ،منشورات جامعة دمشؽ ،دمشؽ ،ط ،1998 ،7ص ،608
.609
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 .1االنتياكات الواردة في االتفاقيات األربع:
*القتؿ العمد ،التعذيب ،التجارب البيولوجية ،إحداث آالـ كبرى مقصودة ،ايذاءات خطيرة ضد

السبلمة الجسدية والصحية والمعاممة غير اإلنسانية.

 .2االنتياكات الواردة في االتفاقيات الثالث األولى:
* تخريب األمواؿ وتممكيا بصورة ال تبررىا الضرورات العسكرية.
 .3االنتياكات الواردة في االتفاقيتين الثالثة والرابعة:
*إكراه شخص عمى الخدمة في القوات المسمحة العسكرية لدولة عدو لببلده.
*حرماف شخص محمي مف حقو في محاكمة قانونية وحيادية.
*إقصاء الشخص ونقمو مف مكاف تواجده بصورة غير مشروعة.
*االعتقاؿ غير المشروع ،وأخذ الرىائف.
 .4انتياك جسيم ورد في االتـفاقيتين األولى والثانية:
*سوء استعماؿ عمـ الصميب األحمر و األعبلـ المماثمة.
وال تشكؿ األفعاؿ السالفة الذكر انتياكات جسيمة إال في حالة ارتكابيا ضد أشخاص يدخموف في

نطاؽ التعريؼ القانوني لؤلشخاص لممحمييف باتفاقية مف اتفاقيات جنيؼ ،فصفة الشخص المحمي

تنسحب عمى الشخص بانتمائو ،في شكؿ الجنسية إلى دولة واف كانت عدوة إال أنيا عمى أي حاؿ

أجنبية.

1

وقد أضاؼ البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ إلى القائمة السابقة تسع جرائـ جديدة وذلؾ مف خبلؿ

المادتيف 11 :و  85منو.

2

وبالرجوع لبلنتياكات الجسيمة الواردة في المادة الثالثة المشتركة  ،والبروتوكوؿ اإلضافي الثاني لعاـ
 ،1977والمتعمقيف بالنزاعات المسمحة غير الدولية ،فمـ يتضمنا النص عمى إلزامية العقاب عمى
مخالفتيما بموجب االختصاص القضائي العالمي ،ولكف ال يمكف التوقؼ ىنا  ،فبالرجوع إلى العرؼ

الدولي فقد اعتبر أف أي انتياؾ لممادة الثالثة المشتركة أو البروتوكوؿ اإلضافي الثاني بوصفيا انتياكات

جسيمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،وىذا ما تـ تأكيده مف طرؼ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية
 -1دينز ببلتنر ،المرجع السابؽ ،ص .390

 -2لمتعرؼ عمى ىذه الجرائـ بإسياب ،إرجع إلى المادتيف 85 ،11 ،مف البروتوكوؿ األوؿ لعاـ  ،1977ولمزيد مف

المعمومات حوؿ جرائـ الحرب أنظر ،كنوت دورماف " ،المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدولية :أركاف جرائـ الحرب"،
في القانوف الدولي اإلنساني – دليؿ لمتطبيؽ عمى الصعيد الوطني ،المرجع السابؽ ،ص .531 -489
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الدولية ليوغسبلفيا سابقا في قضية تاديتش ،كما تـ التأكيد عميو بموجب النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية

الدولية الدائمة روما  ، 1998مف خبلؿ المادة  08منيا :والتي نصت عمى مد اختصاص المحكمة
بجرائـ الحرب حتى لمجرائـ الواقعة في النزاعات المسمحة غير الدولية.
كما أف التطور الممحوظ لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،والتي بمورتيا المادة  08مف النظاـ
األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ،لـ تتوقؼ عند تحديد االنتياكات الجسيمة عمى اتفاقيات جنيؼ

والبروتوكوليف اإلضافييف  ،بؿ تعدتيما إلى االنتياكات الخطيرة لمقوانيف واألعراؼ حتى ولو لـ تكف تعتبر

"انتياكات خطيرة" بموجب اتفاقيات جنيؼ ،1وىذا ما يسمح لمدوؿ بمبلحقة المسؤوليف عنيا ،واف لـ تكف
ممزمة بذلؾ.
تمكـ ىي الجرائـ واالنتياكات لمقانوف الدولي اإلنساني الواقعة في االختصاص القضائي العالمي
لممحاكـ الداخمية لمدوؿ ،و لـ يبؽ سوى التعرؼ عف مدى إعماؿ الدوؿ ليذا االختصاص عمى أرض

الواقع  ،مف خبلؿ إدراجو في قوانينيا الوطنية  ،وتطبيقو مف طرؼ قاضييا الداخمي ،و ذلؾ عمى النحو
التالي.

الفرع الثاني:
إدراج وتطبيق المحاكم الداخمية لمبدأ عالمية االختصاص القضائي لممعاقبة عمى انتياكات
القانون الدولي اإلنساني
إف االلتزاـ بعالمية الختصاص القضائي العالمي يفرض عمى الدوؿ واجب التطبيؽ ليذه القواعد،

سواء كانت تعمؿ في قوانينيا الداخمية بأسموب التطبيؽ المباشر لبللتزامات الدولية  ،أو التطبيؽ غير

المباشر لبلتفاقيات المصادؽ عمييا ،ولذا سيتـ مف خبلؿ النقطة األولى التطرؽ إلى إدراج االختصاص
العالمي في تشريعات بعض الدوؿ ،ثـ ثانيا التطرؽ لمتطبيؽ العممي لبلختصاص القضائي العالمي في

ردع مرتكبي انتياكات القانوف الدولي اإلنساني.

أوال :إدراج مبدأ االختصاص القضائي العالمي في تشريعات الدول:
تبنت بعض الدوؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي في منظوماتيا القانونية بموجب قوانيف

خاصة  ،وذلؾ نظ ار ألىمية ىذا المبدأ في مكافحة الجرائـ الدولية األكثر خطورة.

 -1بوعشبة توفيؽ ،القانوف الدولي اإلنساني والعدالة الجنائية الدولية ،منشورات المجنة الدولية لمصميب األحمر ،جنيؼ،
 ،2006ص .371
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ولكف ىناؾ مف الدوؿ مف اعتمدت مباشرة نظاـ اإلحالة لبلتفاقيات الدولية المنظمة لبلختصاص

القضائي العالمي ،كما يوجد مف الدوؿ مف أخذ بالمبدأ في نصوص عامة ضمف قوانينو الداخمية ،وعميو
سيتـ إعطاء نموذج عف كؿ حالة مف ىذه الحاالت في النقاط التالية.
 .1الدول التي سنت قوانين داخمية خاصة بمبدأ االختصاص القضائي العالمي –بمجيكا نموذجا-
قامت بعض الدوؿ بسف قوانيف مستقمة في قوانيف العقوبات أو تقنيف اإلجراءات الجزائية لتنظيـ مبدأ
االختصاص العالمي ،وذلؾ نظ ار لخطورة الجرائـ المرتكبة في ىذا السياؽ  ،وقد تـ تناوؿ نموذج عف ىذه
الدوؿ أال وىي بمجيكا ،فقد أدمج مبدأ االختصاص العالمي في النظاـ القانوني البمجيكي بموجب قانوف

 16جواف  1993المتعمؽ "بردع االنتياكات الجسيمة المرتكبة ضد قواعد القانوف الدولي اإلنساني" ،وىو
قانوف مستقؿ ورد في تقنيف اإلجراءات الجزائية البمجيكي.

1

وقد تضمف ىذا القانوف مبدأ االختصاص القضائي العالمي ،مف خبلؿ المادة السابعة منو ،والتي
نصت" :أف لممحاكـ الوطنية (البمجيكية) بموجب ىذا النوع مف االختصاص أف تنظر في االنتياكات التي

تدخؿ في اختصاصيا الموضوعي بغض النظر عف جنسية مرتكبييا أو صفتيـ أو جنسية ضحاياىا أو

مكاف ارتكابيا".

2

وأف أىـ ما يميز ىذا القانوف أنو قد احتوى عمى األحكاـ الموضوعية واإلجرائية البلزمة لممبلحقة

عف تمؾ االنتياكات ،بحيث أنو يمكف القوؿ أنو تشريع جنائي متكامؿ بالنسبة لبلنتياكات الجسيمة لمقانوف
الدولي اإلنساني ،فعمى المستوى الموضوعي حصر ىذا القانوف في المادة األولى منو نحو عشريف

جريمة ،أغمبيا مف االنتياكات الجسيمة الوارد النص عمييا في اتفاقيات جنيؼ األربع ،والبروتوكوؿ

اإلضافي األوؿ ،وبعضيا مف المخالفات التي ورد النص عمييا بالبروتوكوؿ اإلضافي الثاني.

3

أما عمى المستوى اإلجرائي وباألخص العقوبات ،فقد نص ىذا القانوف في المادتيف الثانية والثالثة،

عمى أف تتراوح العقوبات بيف السجف المؤقت والسجف المؤبد إذا شكمت الجريمة جناية ،ولـ تقترف
بظروؼ مشددة ،وقد تصؿ إلى اإلعداـ إذا اقترنت الجريمة بظرؼ مشدد.

4

1

-Vandermeersch (D), « Droit Belge », in Juridiction Nationales et crimes internationaux
(ouvrage collectif), op.cit., p.75.
2
- Lagolnitzer (D), op.cit, p.58.
 -3أحمد لطفي السيد مرعي " ،نحو تفعيؿ اإلنفاذ الجنائي الوطني ألحكاـ القانوف الدولي اإلنساني" ،مجمة جامعة الممؾ
سعود ،دار النشر العممي والمطابع ،المممكة العربية السعودية ،المجمد ،2012 ،24ص.124، 123
 -4المرجع نفسو ،ص.125
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ولئلشارة فقد تـ تعديؿ القانوف الصادر في  1993بموجب القانوف الصادر في  10فبراير عاـ

 ،1999وأوؿ ما جاء بو القانوف الجديد ىو قيامو بتعديؿ مسمى القانوف الصادر في  ،1993ليصبح
"قانوف منع االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني" وقد تـ تغيير ىذا االسـ بموجب المادة  2منو.

1

وقد احتوى القانوف لعاـ  1999عمى خمس مواد معدلة ،حيث أدخمت المادة  3منو تعديبل عمى
نص المادة األولى مف قانوف  ، 1993فيما يتعمؽ بتعريؼ جريمة اإلبادة الجماعية واعتبرتيا جريمة مف
جرائـ القانوف الدولي سواء ارتكبت وقت السمـ أو في وقت الحرب ،كما نصت الفقرة الثانية عمى المادة

األولى عمى الجرائـ ضد اإلنسانية واعتبرتيا كذلؾ جريمة دولية سواء ارتكبت في وقت السمـ أو في وقت

الحرب ،وقد أورد المشروع البمجيكي التعريؼ الوارد في المادة  07مف نظاـ المحكمة الجنائية الدولية-

روما .1998

2

ولكف القانوف البمجيكي لعاـ  ، 1993وما ورد عميو مف تعديبلت عاـ  ،1999ونتيجة العتبارات

سياسية قد تـ إلغاؤه بموجب القانوف الصادر في  05أوت  ،2003والذي نص في فحواه عمى تجريـ

الجرائـ الدولية بموجب قانوف العقوبات ،وقانوف التحقيؽ الجزائي في المادة  136مكرر وما يمييا ،وبذلؾ
ألغي االختصاص القضائ ي العالمي ،و لـ يبؽ منو سوى إمكانية المعاقبة عمى ىذه الجرائـ إال إذا قدمت
الدعوى مف طرؼ مواطف بمجيكي أو شخص يقيـ في بمجيكا.

3

كما نصت المادة  21مف قانوف اإلجراءات الجنائية المعدلة ،عمى عدـ اختصاص المحاكـ

البمجيكية بنظر الدعاوى التي تقدـ ضد رؤساء الدوؿ والحكومات و الوزراء أثناء تولييـ مناصبيـ ،4كما

أخذت بيذا المنيج كؿ مف ألمانيا ،5الواليات المتحدة األمريكية 6وانجمت ار.7

1

- Art02 : « L’intitulé de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves
aux conventions internationales de Genève de 12 aout 1949 et aux protocoles1 et 2 du 08 Juin
1977, additionnels à ces convention et remplacé par l’intitulé suivant, loi relative à la
répression des violations graves du droit international humanitaire ».
 -2عبد االلو محمد النوايسة و مخمد ارخيص الطراونة ،المرجع السابؽ ،ص .316-312
3
- Vandermeersch (D), « Droit Belge », op.cit. , p.58.
 -4أحمد لطفي السيد مرعي ،المرجع السابؽ ،ص.125
5
-Roth(R),Jeanneret(Y), « Droit Allemand », in juridiction nationales et crimes
internationaux (ouvrage collectif), op.cit., pp. 8-29.
6
-Lee(I.k), « Les états Unis d’Amérique et le Canada », in juridiction nationales et crimes
internationaux (ouvrage collectif), op.cit., pp.462-470.
7
-Jones(J.R.W.D), « Droit anglais », in juridiction nationales et crimes internationaux
(ouvrage collectif), op.cit., pp. 32-65.
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 .2الدول التي أخذت بنظام اإلحالة لالتفاقيات الدولية –إسبانيا نموذجا:-
يستند إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي عمى مدى االعتراؼ بو في االتفاقيات الدولية التي

صادقت عمييا الدوؿ  ،والتي تشترط تجريميا في القانوف الوطني ومف بيف ىذه الدوؿ إسبانيا ،إذ يعود

تنظيـ االختصاص القضائي العالمي إلى بداية سنوات السبعينات  ،بمناسبة مكافحة اإلرىاب عمى

المستوى الدولي ،ويقوـ ىذا التنظيـ عمى مدى اعتراؼ االتفاقيات الدولية ،أو العرؼ الدولي باالختصاص
العالمي في متابعة الجرائـ الدولية.

1

وقد تـ إدماج مبدأ االختصاص العالمي في القانوف الوطني  ،بموجب القانوف العضوي رقـ 06

المؤرخ في  01جويمية  ،1985والذي يمنح بموجب المادة  4/23االختصاص لممحاكـ اإلسبانية بنظر
الجرائـ الدولية وفؽ االختصاص العالمي ،متى قررتو االتفاقيات الدولية والمواثيؽ التي تصادؽ عمييا

إسبانيا  ،والتي تمزـ الدوؿ األطراؼ فييا باتخاذ إجراءات المتابعة وفؽ مبدأ االختصاص العالمي.

2

أي أف القانوف اإلسباني أخذ بمبدأ االختصاص العالمي  ،مف خبلؿ تجريمو لمجرائـ الدولية

المجرمة بموجب االتفاقيات والمعاىدات الدولية ،وقد تضمف قانوف العقوبات اإلسباني في مواده مف 608

إلى  616تجريـ الجرائـ الواردة في اتفاقيات جنيؼ األربعة ،وتجريـ جريمة اإلبادة الجماعية في المواد:
 510إلى  ،607كما تـ تجريـ الجرائـ ضد اإلنسانية منذ ، 32004وىذا ما أخذت بو إيطاليا.

4

 .3الدول التي أخذت بمبدأ االختصاص العالمي بموجب نصوص عامة –فرنسا نموذجا:-
ويتمثؿ ىذا األسموب في إدراج مبدأ االختصاص العالمي في قانوف العقوبات  ،أو قانوف
اإلجراءات الجزائية لمرتكبي ىذه الجرائـ خارج اإلقميـ الوطني ،حيث تخصص لو نصوصا لبلعتراؼ

صراحة بإعماؿ المبدأ ،ومف بيف ىذه الدوؿ فرنسا  ،التي اشترطت شرطيف إلعماؿ مبدأ االختصاص

القضائي العالمي  ،وىو ضرورة وجود نص قانوني داخمي ينص عمى المبدأ حيث قامت بإدماج مبدأ
االختصاص القضائي العالمي في قانوف اإلجراءات الجزائية .

1

- Buck (V), « Droit espagnol », in juridictions nationales et crimes internationaux (ouvrage
collectif), op.cit., pp. 135,136.
2
- Ibid, pp. 141 ,142.
3
-Vandermeersch(D), « La compétence universelle », in juridictions nationales et crimes
internationaux (ouvrage collectif), op.cit., p.597.
4
-Zappala (S), « Droit italien », in juridictions nationales et crimes internationaux (ouvrage
collectif), op.cit., pp.194-215.
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فالمادة  689منحت حؽ لممحاكـ الفرنسية بتطبيؽ االختصاص العالمي في متابعة الجرائـ المرتكبة

خارج اإلقميـ الفرنسي  ،مف طرؼ أشخاص يتواجدوف في اإلقميـ الفرنسي وقت المحاكمة عمى األفعاؿ
المجرمة بموجب ىذا القانوف.

1

وقد خصص قانوف اإلجراءات الجزائية الفرنسي  ،مف خبلؿ الفقرات المتتابعة لممادة  689النص
عمى الجرائـ التي تدخؿ ضمف االختصاص القضائي العالمي ،وىي كالتالي :جريمة التعذيب(،)2/689

جريمة اإلرىاب بعد إدماج االتفاقية األوروبية لردع جريمة اإلرىاب لعاـ  )3/689(1977الفقرتيف  6و7
بالنسبة لؤلفعاؿ المخالفة ألمف الطيراف المدني ،أما الفقرة  09مف المادة فقد خصصت إلدماج اتفاقية قمع

اليجمات اإلرىابية بالقنابؿ عاـ.1979

2

ولئلشارة فإف القانوف الفرنسي لـ يدرج جرائـ الحرب  ،أو االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي
اإلنساني ضمف مبدأ االختصاص العالمي ،بؿ اعتبرىا مف جرائـ القانوف العاـ ،ولكنو عاد وبموجب

القانوف الصادر في  02جانفي  1995إلى تجريـ األفعاؿ المصنفة عمى أنيا انتياكات خطيرة لمقانوف
الدولي اإلنساني ،والمرتكبة عمى إقميـ يوغسبلفيا سابقا منذ.1991

3

وبموجب القانوف الصادر في  22ماي  ، 1996والمتعمؽ بأفعاؿ اإلبادة واالنتياكات الجسيمة

لمقانوف الدولي اإلنساني المرتكبة في رواندا في  ، 1994ضد المواطنيف الرواندييف أو أقاليـ الدوؿ
المجاورة.

4

كما يشترط القانوف الفرنسي كشرط ثاني إلعماؿ االختصاص القضائي العالمي ،ضرورة وجود

المشتبو فيو أو المتيـ عمى اإلقميـ الفرنسي أثناء إجراءات المحاكمة الجزائية.

5

ولئلشارة فقد أخذت بيذا النيج في االختصاص العالمي كؿ مف :سويس ار 6وكندا.7

 -1أنظر نص المادة :1/689:
« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions française, si elle se trouve en France, toute
personne qui s’est rendu coupable hors du territoire de la république de l’un des infraction,
énumérées aux articles suivant…. » voir in: Lagolnitzer(D), op.cit., p.59.
2
- Vandermeersch(D), « La compétence universelle », op.cit. , p.599.
3
- Benillouche (M), « Droit français », in juridictions nationales et crimes internationaux
(ouvrage collectif) , op.cit., pp. 179,180.
4
- Vandermeersch(D), « La compétence universelle », op.cit. , p.599.
5
- Benillouche (M), op.cit. , pp. 181-182.
6
- Roth(R) et Jeanneret(Y), « Droit suisse », in juridictions nationales et crimes
internationaux (ouvrage collectif), op.cit., pp. 277- 297.
7
- Lee(K.I.), op.cit., pp.462-477.
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أما بخصوص الجزائر وكغيرىا مف الدوؿ العربية فإنيا لـ تعط محاكميا الداخمية صبلحية النظر

في الجرائـ الدولية استنادا لبلختصاص القضائي العالمي.

1

وعميو يبقى لزاما عمى الدوؿ العربية مراجعة تشريعاتيا الجنائية اقتداءا بالدوؿ األوروبية ،وىذا

لتستجيب لمتطمبات إنفاذ القانوف الدولي اإلنساني عمى المستوى الداخمي ،مف خبلؿ إعماؿ مبدأ
االختصاص القضائي العالمي ،مما يؤدي حتما إلى عدـ إفبلت مجرمي الحرب مف العقاب ،وكفالة

الفعالية لقواعد ىذا القانوف .

ولـ يبؽ سوى التطرؽ لبعض التطبيقات العممية لمبدأ الختصاص القضائي العالمي في المحاكـ
الداخمية ،لموقوؼ عمى مدى مساىمتو في وضع قواعد القانوف الدولي اإلنساني موضع التنفيذ ،كؿ ىذا
ما سيتـ تناولو في النقطة الموالية.

ثانيا :تطبيقات القضاء الوطني لمبدأ االختصاص القضائي العالمي :
لقد ك اف لمقضاء الوطني عدة محاوالت في محاكمة منتيكي قواعد القانوف اإلنساني بموجب إعماؿ

االختصاص القضائي العالمي ،وسيتـ مف خبلؿ ىذه النقطة التركيز عمى المحاكمات التي اتيـ مرتكبوىا
بأفعاؿ وانتياكات التفاقيات جنيؼ األربعة والبروتوكوليف اإلضافييف،

باإلضافة إلى قوانيف وأعراؼ

الحرب  ،سواء كانت ىذه المحاكمات قد تمت ألفعاؿ ارتكبت إباف نزاعات مسمحة دولية أو غير دولية.
دولية:

 .1أمثمة عن المحاكمات الداخمية لمقترفي انتياكات القانون الدولي اإلنساني في نزاعات مسمحة
لقد قامت المحاكـ الداخمية واعماال لمبدأ االختصاص القضائي العالمي ،بمحاولة المعاقبة عمى

انتياكات القانوف الدولي اإلنساني في النزاعات المسمحة الدولية ،ولعؿ البدايات كانت محاكمة مجرمي
الحرب العالمية الثانية ،ثـ استمر الوضع بتوجيو االتياـ ألرييؿ شاروف رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،وصوال

إلى محاكمة نوفيسبلؼ جاجيؾ البوسني أماـ القضاء األلماني ،وسيتـ توضيح كؿ مثاؿ مف ىذه األمثمة.
 .1أ .محاكمات مجرمي الحرب العالمية الثانية "أيخمان".

تتمخص وقائع ىذه القضية في أف أدولؼ أيخماف أحد المسؤوليف الكبار في ألمانيا ،وضابط في

القوات الخاصة األلمانية أو ما تعرؼ بقوات العاصفة ،اىتـ بمسؤولية الترتيبات الموجستية كرئيس جياز
البوليس السري في إعداد مستمزمات المدنييف في معسكرات االعتقاؿ ،وابادتيـ فيما يعرؼ آنذاؾ بػ" :الحؿ

النيائي".

2

 -1توفيؽ بوعشبة ،المرجع السابؽ ،ص.376

 -2أنظر حوؿ قضية أيخماف :رابية نادية ،المرجع السابؽ ،ص.102
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بعد انتياء الحرب العالمية الثانية لـ يمثؿ أماـ محاكـ نورمبرغ ،ىاجر إلى األرجنتيف وعاش فييا

متخفيا وراء اسـ مستعار "ريكاردو كميمنت" ،حيث تـ اختطافو مف طرؼ رجاؿ المخابرات اإلسرائيمية في
 21مارس  ،1961ونقؿ إلى إسرائيؿ ،حيث تمت معاقبتو مف قبؿ القانوف اإلسرائيمي لعاـ  1950عمى
جرائـ الحرب في حؽ الييود األوربييف.

1

وتمت المحاكمة عمى أساس االختصاص العالمي ،وكانت الجريمة انتياؾ قواعد حماية المدنييف

إباف النزاعات الدولية ،أي االتفاقية الرابعة مف اتفاقيات جنيؼ  ،1949ولكف كاف ىنا أساس المعاقبة
العرؼ الدولي ،وقد صدر في حقو حكـ باإلعداـ شنقا ،وتعد سابقة في مجاؿ إعماؿ االختصاص

القضائي العالمي.

2

 .1ب .قضية أرييل شارون:
تتمخص وقائع ىذه القضية في أنو بتاريخ  18جواف  2001تقدـ  23شخصا مف الناجيف مف

مجازر "صب ار وشتيال"  ،وبمساعدة مف لجنة عربية وبمجيكية لحقوؽ اإلنساف  ،بدعوى ضد شاروف* أماـ
القضاء البمجيكي بسبب المجازر الوحشية التي ارتكبيا إباف االحتبلؿ اإلسرائيمي لمبناف عاـ  ،1982حيث

اتيـ بارتكابو جرائـ حرب تتمثؿ في إبادة ما ال يقؿ عف  300فمسطيني ولبناني معظميـ مف النساء
واألطفاؿ والشيوخ.

3

وعمى الرغـ مف أف الشكوى تضمنت شخصيات رسمية في الدولة اإلسرائيمية خاصة "شاروف" الذي

كاف يؤدي وظيفة "رئيس وزراء" أثناء رفع الشكوى ،إال أف قاضي التحقيؽ البمجيكي فتح تحقيقا قضائيا في
جويمية  2001بشأف ىذه الدعوى ،وقد قبمت الدعوى مف قبؿ قاضي التحقيؽ البمجيكي في  02جويمية
 ،2001بعد أف اقتنع بوجاىة التيـ المقدمة ضد شاروف.

4

وفي الجمسات االبتدائية في  23أكتوبر  2001دفع دفاع "شاروف" بدفع إجرائي  ،يتعمؽ بعدـ
احتراـ قاعدة الحصانة الجنائية لذوي الصفة الرسمية  ،وأف القانوف البمجيكي يتعامؿ بطريقة غير مشروعة

 -1أمجد ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص ..367-363

 -2طارؽ أحمد الوليد ،منع جريمة الجنس البشري والمعاقبة عمييا في القانوف الدولي الجنائي ،دار النيضة العربية،

القاىرة ،2010 ،ص .272-269
*أرييؿ شاروف :رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ ،وكاف في  1982يشغؿ منصب وزير الدفاع.
 -3أحمد لطفي السيد مرعي ،المرجع السابؽ ،ص .123
 -4لمزيد مف المعمومات حوؿ ىذه القضية أنظر :

محمود عبد الغفار" ،بمجيكا وقانوف االختصاص العالمي -السياسة تيزـ األخبلؽ" ،عمى الموقع اإللكتروني:
،www.icc arabic .orgاطمع عميو بتاريخ.2013/09/05:
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مع الحصانة القضائية لمسؤوليف أجانب ،وقد فند دفاع المدعيف أسباب الطعف ىذه مستنديف لممادة 05

مف قانوف  1993التي تنص عمى عدـ جواز التذرع بالمنصب الرسمي والحصانات.

1

ونتيجة الضغوطات الكبيرة التي تمقتيا بمجيكا مف طرؼ الواليات المتحدة األمريكية  ،حيث ىددت

بسحب مقر حمؼ الشماؿ األطمسي مف بروكسؿ ،أعمنت الحكومة البمجيكية في  12جويمية  2003نيتيا
عف تعديؿ قانوف االختصاص العالمي.
وتـ ذلؾ بالفعؿ في  29جويمية  ،2003حيث نص القانوف الجديد عمى أف المحاكـ البمجيكية ال

تختص إال بنظر الجرائـ التي يرتكبيا بمجيكيوف أو األشخاص المقيميف عمى التراب البمجيكي ،كما نص
عمى حصانة الزعماء والمسؤوليف الحكومييف أثناء زيارتيـ لبمجيكا ،وفي  15أوت  2003تـ اإلعبلف عف

عدـ اختصاص المحاكـ البمجيكية بالنظر في ىذه الدعوى.

2

وقد بررت الحكومة البمجيكية إصدار قانوف  05أوت  ، 2003بالحاجة إلى عدـ تعريض عبلقاتيا

الدبموماسية لمخطر  ،حيث صرح وزير الدفاع األمريكي "دونالد رامسفمد" بأف" ،واشنطف قد تحجـ عف

إرساؿ مسؤوليف أمريكييف إلى بروكسؿ إلجراء محادثات في مقر حمؼ األطمسي ،وأنيا تعارض إنفاؽ أي
أمواؿ أخرى عمى المقر الجديد لمحمؼ" ،كما اعتبرت بمجيكا أف مثؿ ىذه الشكاوى ترىؽ القضاء
3

البمجيكي.

وىكذا يمكف القوؿ حتى اف التجربة البمجيكية قد فشمت في العقاب عمى انتياكات قواعد القانوف

الدولي اإلنساني بموجب االختصاص العالمي.

 .1ج .قضية "نوفيسالف جاجيك" أمام القضاء األلماني:
وجو القضاء األلماني ضد "نوفيسبلؼ جاجيؾ" تيمة المشاركة في قتؿ  14شخصا مف مسممي
البوسنة طبقا التفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  1949المتعمقة بحماية المدنييف ،وأسست المحكمة األلمانية

اختصاص القضاء األلماني في المتابعة عمى أساس الفقرة  09مف المادة  06والفقرة  02مف المادة 07
مف التقنيف الجنائي األلماني ،الذي يمنح لممحاكـ األلمانية اختصاص متابعة متيميف بارتكاب جرائـ

دولية  ،بشرط أف تكوف ألمانيا قد صادقت عمى االتفاقيات الدولية المتعمقة بالموضوع.

4

وقد أصدرت المحكمة حكميا في  02ماي  ، 1997وقضت عميو بخمس سنوات حبس.
 -1طارؽ أحمد الوليد ،المرجع السابؽ ،ص .280،279

 -2منظمة العفو الدولية" ،إلغاء قانوف االختصاص العالمي – صفعة لمضحايا" ،عمى الموقع:

 ، www.amnesty.org/arabاطمع عميو بتاريخ.2014/08/14:

 -3مخمد الطراونة" ،الجرائـ اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة ومدى إمكانية تقديـ المسؤوليف عنيا لممحاكمة"،

مجمة الحقوؽ  ،جامعة الكويت،السنة ،29العدد ،2005 ، 02ص .346
- Roth(R) et Jeanneret(Y), « Droit Allemand », op.cit.,p.16
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 .2أمثمة عن المحاكمات الداخمية لمقترفي انتياكات القانون الدولي اإلنساني في نزاعات مسمحة

غير دولية:

حاوؿ القضاء الوطني واعماال لبلختصاص القضائي العالمي  ،معاقبة مرتكبي االنتياكات الجسيمة

لمقانوف الدولي اإلنساني إباف النزاعات المسمحة غير الدولية ،وعميو سيتـ استعراض بعض األمثمة العممية
ليذه المحاكمات.
 .2أ .قضية "الروانديين األربعة" أمام المحكمة البمجيكية:
وجو رئيس المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في رواندا في جويمية  ،1994شكوى إلى القضاء

البمجيكي بحؽ أربعة متيميف ،1وصدر أمر بالقبض الدولي في حؽ  Alphonse Higamiroبتاريخ 27
أفريؿ  ،1995بتيمة انتياؾ اتفاقيات جنيؼ  1949والبروتوكوليف اإلضافييف ،أما المتيميف الثبلث
اآلخريف فاتيموا بارتكاب جرائـ حرب إباف نزاع مسمح غير دولي.

وفي  17أفريؿ  2001فتحت المحاكمة أماـ محكمة الجنايات ببروكسؿ ،وتـ إدانة المتيميف ،

وصدرت في حقيـ عقوبات تتراوح بيف  12و 20سنة.

2

 .2ب .قضية "فولجنس نيونتانز" أمام القضاء السويسري:
تـ إلقاء القبض عميو عمى اإلقميـ السويسري في  18أوت  ،1996وأحيؿ إلى المحكمة العسكرية
بتيمة ارتكابو لجرائـ القتؿ ضد "التوتسي" في الفترة مف  15جويمية  ،1994وتـ االستناد في المتابعة عمى

ارتكابو انتياكات وأعراؼ الحرب  ،طبقا لقانوف العقوبات العسكري السويسري وفقا لممادة  ،109وقد شرع
في المحاكمة في  26مارس  ، 1999حيث تمت إدانتو بموجب الحكـ المؤرخ في  30أفريؿ ،1999
وتمت معاقبتو بالسجف المؤبد طبقا لممادة  116مف قانوف العقوبات السويسري ،وقد أيدت محكمة

االستئناؼ العسكرية في  26ماي  2000الحكـ الصادر عف المحكمة االبتدائية.

3

ومف خبلؿ ماتـ عرضو لبعض تطبيقات االختصاص القضائي العالمي في مجاؿ العقاب عمى

انتياكات القانوف الدولي اإلنساني ،لوحظ أنو لـ يرؽ لدرجة الحد مف االنتياكات،

وكؿ ىذا راجع

لمصعوبات والعوائؽ التي تواجو تطبيقاتو عمى أرض الواقع  ،لذا فإنو مف الضروري معرفة مدى فاعمية

 -1لممزيد مف المعمومات حوؿ القضية ،أنظر ،رابية نادية ،المرجع السابؽ ،ص.123

 -2تطبيقات االختصاص القضائي العالمي مف طرؼ القضاء البمجيكي عمى الموقع ،http://www.hrw.org. :اطمع

عميو بتاريخ.2014/08/21:

 -3لممزيد مف المعمومات حوؿ ىذه القضية ،أنظر :عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات

المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص ،362وكذلؾ  :رابية نادية ،المرجع السابؽ  ،ص.121
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الدور الذي يمعبو االختصاص القضائي العالمي في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،وىذا ما سيتـ التطرؽ

إليو في النقطة الموالية.

المطمب الثالث
مدى فاعمية االختصاص القضائي العالمي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
إف إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي لو دور في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني مف
طرؼ المحاكـ الوطنية ،إذ أف تفعيؿ ىذا المبدأ وتكريسو ضمف التشريعات الوطنية يؤدي إلى المعاقبة
والحد مف اإلفبلت مف العقاب لمرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني  ،والمنصوص عمييا

في اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949والبروتوكوليف اإلضافييف لعاـ  ،1977كما أف تكريس ىذا المبدأ
عمى أرض الواقع يعد تنفيذا لقواعد التجريـ في القانوف الدولي اإلنساني.

ولكف إف كاف ىذا ما يظير لمعياف مف أىمية ،ودور ليذا المبدأ في إرساء قواعد القانوف الدولي
اإلنساني ،فإف تطبيؽ ىذا المبدأ يتوقؼ عمى اإلرادة السياسية لمدوؿ ،فبالرغـ مف تأكيد اتفاقيات جنيؼ
األربعة لعاـ  1949عمى ضرورة إدراج مبدأ عالمية االختصاص العالمي ضمف قوانينيا وتشريعاتيا

الوطنية  ،إال أف معظـ الدوؿ لـ تقـ بما يتوجب عمييا مف التزامات دولية ،ناىيؾ عف تمؾ اإلشكاالت

السياسية والعممية التي تعرقؿ عممية تطبيؽ ىذا المبدأ ،لذا سيتـ التطرؽ إلى أىـ العقبات والعراقيؿ التي

حالت دوف أف يحقؽ ىذا المبدأ الفعالية المرجوة منو في تنفيذ قواعد القانوف اإلنساني ،وتتمثؿ ىذه العراقيؿ
والصعوبات في عراقيؿ قانونية  ،باإلضافة إلى عقبات سياسية.
سنحاوؿ تناوؿ كؿ منيا فيما يمي:
الفرع األول:
الصعوبات القانونية إلعمال مبدأ االختصاص القضائي العالمي

إف مف أىـ العقبات القانونية التي تواجو مبدأ االختصاص القضائي العالمي عمى المستوى
الداخمي لمدوؿ تتمثؿ فيما يمي:
أوال :عدم مطابقة التشريعات الوطنية مع نصوص االختصاص القضائي العالمي:
تضع اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949كما سبقت اإلشارة التزاما عمى الدوؿ المصادقة عمييا،

بضرورة سف تشريعات وطنية تنفيذا اللتزاماتيا بإعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي ،ولكف رغـ

عالمية المصادقة عمى اتفاقيات جنيؼ األربعة  ،فإف معظـ الدوؿ لـ تعدؿ تشريعاتيا الداخمية في مجاؿ
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إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي ،فقد ثبت مف خبلؿ تتبع القوانيف الداخمية لمدوؿ تقاعس الدوؿ

في إسناد االختصاص القضائي العالمي لممحاكـ الوطنية  ،وعدـ تضمينيا ضمف تشريعاتيا الوطنية.

1

ففي القضية التي رفعيا ضحايا تشاديوف ومنظمات دولية لحقوؽ اإلنساف ،ضد رئيس التشاد السابؽ

"حسين حبري" ،رفضت محكمة االستئناؼ في السنغاؿ في  2000االتيامات الموجية إلى "حبري"،
وأقرت ذلؾ لعدـ وجود تشريع في السنغاؿ لتطبيؽ اتفاقية مكافحة التعذيب ،ومف خبلؿ ىذه القضية تتضح
أىمية إقرار الدوؿ تطبيؽ التشريع الدولي مف خبلؿ تفعيؿ أحكاـ االختصاص القضائي العالمي بموجب

االتفاقية في القانوف المحمي.

2

ثانيا :مشكمة اإلثبات في القضايا المطروحة:
مف الصعوبات المطروحة في التطبيؽ ،ىو صعوبة الحصوؿ عمى وسائؿ اإلثبات في جرائـ
ارتكبت خارج إقميـ الدولة ،حيث يتواجد الضحايا ومعظـ األدلة في دولة ارتكاب الجرائـ ،وبذلؾ يستدعي

نقؿ الضحايا والشيود والوثائؽ إلى دولة االدعاء مما يشكؿ إرىاقا لمدولة المحاكمة.

3

كما يتضح ىذا مف خبلؿ ضعؼ نظاـ التعاوف القضائي بيف الدوؿ  ،وخاصة مف خبلؿ شرط

ازدواجية التجريـ  ،فقد تختمؼ تشريعات الدولة المحاكمة عف دولة ارتكاب الفعؿ  ،حيث قد ال تعتبره

مجرما مما يجعؿ المجرميف يفمتوف مف العقاب ،كما أف بعض الدوؿ ترفض استقباؿ محققيف مف الدوؿ

المحاكمة مما يؤدي إلى وقؼ إجراءات التحقيؽ والمتابعة الجزائية.
و ىذا ما حدث في قضية "جان كمود "بيبي دوك" دوفالييو" ،الذي كاف قد ُعيف "رئيساً مدى الحياة "
لجميورية ىايتي ( ، )1986- 1971وقد اتُّيـ الحكـ الدكتاتوري ليذا الرجؿ بارتكاب اآلالؼ مف حاالت

القتؿ السياسي واالحتجاز التعسفي ،حيث وفي سبتمبر  ،1999قدـ أربعة مف ضحايا التعذيب في ىايتي
شكاوى إلى المدعي العاـ الفرنسي يتيموف فييا دوفالييو بارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية؛ غير أف المدعي

العاـ رفض ىذه الشكاوى استناداً إلى أنيا ال تتفؽ مع التعريؼ الفرنسي الذي كاف قائماً قبؿ عاـ 1994
لمجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية ،وىو الذي كاف يقصرىا عمى الجرائـ التي ارتكبت لصالح قوات المحور

إباف الحرب العالمية الثانية ،وأف التيـ التي انطوت عمييا الشكاوى ال يسري عمييا قانوف 1994
4

الخاص بالجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية ،ألف ذلؾ القانوف ال يمكف تطبيقو بأثر رجعي.

 -1خمفاف كريـ" ،األسس القانونية لتراجع نظاـ الحصانة القضائية الجنائية لكبار المسؤوليف في القانوف الدولي المعاصر"،

المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية و االقتصادية و السياسية ،العدد ، 2008 ، 4ص .222-221
-Cissé(A), « Droit sénégalais », in juridictions nationales et crimes internationaux (ouvrage
collectif), op.cit., pp.438-449.
 -3طارؽ سرور ،االختصاص الجنائي العالمي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر ،2006 ،ص .98
2

"-4االختصاص القضائي العالمي "،عمى الموقع اإللكتروني :
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ثالثا :مشكمة قوانين التقادم والعفو:
تنص معظـ الدوؿ في قوانينيا الداخمية عمى عدـ جواز محاكمة مرتكبي الجرائـ بعد فوات مدة

زمنية مف ارتكابيا ،وبالرغـ مف أف القانوف الدولي العرفي ال يقر بمبدأ تقادـ الجرائـ الدولية ،فقد صادقت

 43دولة ع مى اتفاقية األمـ المتحدة بعدـ تقادـ جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية  ، 1968ولكف
القاضي الوطني يبقى ممزما دائما بتطبيؽ القانوف الداخمي ،فإذا انقضت مدة التقادـ يحكـ مباشرة برفض

الدعوى.

1

كما أف مف بيف العقبات ىو لجوء الدوؿ إلصدار قوانيف المصالحة والعفو الشامؿ ،األمر الذي

يترؾ مرتكبي ىذه الجرائـ بمنأى عف المساءلة.

الفرع الثاني:
الصعوبات السياسية إلعمال مبدأ االختصاص القضائي العالمي
تمعب السياسة دو ار حاسما في إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي ،ولعؿ المثاؿ البمجيكي

خير دليؿ عمى ذلؾ ،فقد اضطرت بمجيكا وبسبب الضغوطات األمريكية والتيديدات إلى إلغاء القانوف

الخاص باالختصاص القضائي العالمي لعاـ  ،1993والمعدؿ بموجب قانوف  ،1999وقد صرح وزير

الخارجية البمجيكي "لوي ميشاؿ" بالقوؿ" :لقد الحظنا في العديد مف المرات أف الشكاوى كميا كانت حياؿ

دوؿ حميفة أو دوؿ ديموقراطية" ،وقد أثار ىذا اإللغاء نتيجة قضية "أرييؿ شاروف"  ،ومحاولة رفع دعاوى
ضد أمريكييف عف الجرائـ المرتكبة في العراؽ ،انتقادات حادة مف طرؼ منظمات حقوؽ اإلنساف ،ولكف

في المقابؿ رحب بو سفير إسرائيؿ في بمجيكا مصرحا" :إف ىذا سيفتح صفحة جديدة في عبلقات

البمديف".

2

كما تتجو اإلرادة السياسية لمدوؿ عامة إلى الحفاظ عمى العبلقات الدبموماسية بيف الدوؿ ،بإبعاد

إعماؿ االختصاص القضائي العالمي ضد كبار المسؤوليف في الدولة ،نظ ار لما يمكف اف تؤديو المتابعة
الجزائية مف زعزعة العبلقات الدولية ،و التيديد بقطعيا.
و قد أدت ىذه الضغوطات إلى وجود وضعية اإلفبلت مف العقاب ،بسبب اشتراط معظـ الدوؿ التي
أبقت عمى االختصاص القضائي العالمي في تشريعاتيا ،شرط الوجود الفعمي لممشتبو فيو عمى إقميـ الدولة

القائمة بالمتابعة .

 ،http://www.hrw.org/legacy/arabic/hr-global/list/tsxt/pino-1.htmlاطمع عميو بتاريخ .2014/04/15:
 -1رابية نادية ،المرجع السابؽ ،ص .150-146

 -2براء منذر كماؿ عبد المطيؼ" ،اآلليات القانونية الكفيمة بمحاسبة مرتكبي الجرائـ اإلسرائيمية في غزة" ،في جرائـ الكياف

الصييوني والعدالة الدولية(مؤلؼ جماعي) منشورات جامعة حمب ،سوريا ،2011 ،ص .364-363
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و مما سبؽ بيانو في ىذا المبحث نستخمص اآلتي:
 قمة الدوؿ التي تأخذ بمبدأ االختصاص القضائي العالمي رغـ عالمية المصادقة عمى اتفاقيات
جنيؼ األربعة ،وحتى أف الدوؿ التي تأخذ بو تبقى دائما تطبيقاتيا خاضعة لسياستيا الخارجية.

 انعداـ إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي في جؿ دوؿ العالـ العربي ،مما يجعؿ إمكانية

المعاقبة عمى مقترفي انتياكات القانوف الدولي اإلنساني مستحيبل ،وخاصة معاقبة اإلسرائيمييف عمى

الجرائـ التي يرتكبونيا في فمسطيف يوميا.

 ضعؼ العقوبات المحكوـ بيا مقارنة باألفعاؿ الوحشية المرتكبة مف قبؿ المجرميف.
و في األخير يمكف القوؿ اف فعالية مبدأ االختصاص العالمي في قمع االنتياكات الجسيمة لمقانوف

الدولي اإلنساني ،ال تكمف في مصادقة الدوؿ عمى االتفاقيات المنظمة ليذا المبدأ ،إنما يجب اف تتعداه
إلى اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية دوف الخضوع لمضغوطات السياسية .
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المبحث الثاني:
قيام مسؤولية الدول عن انتياكات القانون الدولي اإلنساني
ال يخمو أي نظاـ قانوني  ،سواء تعمؽ بالقواعد العامة لمقانوف الدولي أو النصوص التعاقدية بيف

الدوؿ مف مبدأ المسؤولية ،ويكتسب ىذا المبدأ في القوانيف الداخمية وقواعد القانوف الدولي أىمية بالغة،
لدرجة يصعب معيا تصور تشريع ما يخمو مف نظاـ المسؤولية  ،الذي يمكف أف يترتب عف عدـ تنفيذه

مف قبؿ أحد األطراؼ المعنية بو.

واذا كاف مف السيؿ تبياف نظاـ المسؤولية في القوانيف الداخمية وتحديد طبيعتيا إذا كانت مدنية أو
جنائية ،فاف األمر يختمؼ بالنسبة لقواعد القانوف الدولي عامة ،وذلؾ لغياب سمطة عميا مستقمة عف الدوؿ
يعود ليا تحديد نظاـ المسؤولية وتطبيقو.

وتعد المسؤولية محو ار ألي نظاـ قانوني ،إذ يمكف ليا اف تكوف أداة لتطوير قواعده بما تكفمو مف

ضمانات ،وفي مجاؿ القانوف الدولي اإلنساني فاف المسؤولية تتعمؽ بحاالت اإلخبلؿ بااللتزامات التي

تفرضيا قواعده عمى أشخاص القانوف الدولي.

فنطاؽ المسؤولية ىنا يتحدد بمدى مشروعية استخداـ القوة ومدى ضبطيا مف جية  ،وبمدى كفالة

االحتراـ والتطبيؽ لقواعد الحماية الواردة في ىذا القانوف في النزاعات المسمحة مف جية أخرى.

فالمسؤولية الدولية إذف تتيح إمكانية ضماف حقوؽ الدوؿ واألفراد مف أية انتياكات أو خروقات أو

اإلخبلؿ بااللتزامات الدولية في مجاؿ القانوف الدولي اإلنساني.

وعميو ومف خبلؿ ىذا المبحث سيتـ تناوؿ إقرار مبدأ مسؤولية الدوؿ عف انتياكات قواعد القانوف

الدولي اإلنساني ،وقد جاء تناوؿ ىذا الموضوع مف خبلؿ التطرؽ لمفيوـ المسؤولية الدولية ( المطمب

األول) ،ثـ شروط قياـ مسؤولية الدوؿ عف انتياكات القانوف الدولي اإلنساني( المطمب الثاني )،و أخي ار
آثار قياـ مسؤولية الدوؿ عف انتياكات القانوف الدولي اإلنساني( المطمب الثالث).
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المطمب األول:
مفيوم المسؤولية الدولية
اف نظاـ المسؤولية الدولية يعد أىـ ضمانة لكفالة تطبيؽ قواعد القانوف الدولي عامة  ،والقانوف
الدولي اإلنساني خاصة ،حيث يكفؿ ىذا النظاـ اإلبقاء عمى ىيبة ومكانة قواعد ىذا القانوف ،ويبعدىا عف

االنتياؾ والتجاوز ،رغـ اف ضعؼ النظاـ القانوني لممسؤولية الدولية يعتبر مف بيف أوجو القصور في
القانوف الدولي  ،وىو أحد أسباب فشؿ الدوؿ في تحقيؽ أىدافيا.

1

تعد المسؤولية الدولية في القانوف الداخمي أو الدولي الركيزة األساسية ألي نظاـ قانوني ،ألف فاعمية

ىذا األخير تتوقؼ عمى مدى نضوج و وضوح قواعد المسؤولية فيو ،وبالرغـ مف اف المسؤولية الدولية تعد
مف المبادئ المسمـ بيا في القانوف الدولي المعاصر ،إال أنيا ما تزاؿ مف المسائؿ الغامضة والمثيرة لمجدؿ
والنقاش مف الناحية النظرية ،وىي كما يقوؿ الفقيو" :قارسيا آمادور"" :يحؽ القوؿ باف موضوع المسؤولية

ىو مف أوسع وأصعب المشاكؿ التي يواجييا القانوف الدولي بصفة عامة".

2

ولممسؤولية الدولية كموضوع أىمية كبيرة لما تضمنو مف ضمانات تكفؿ احتراـ االلتزامات والوفاء

بيا ،وبذلؾ تساىـ أحكاـ المسؤولية إلى حد كبير في استقرار األوضاع الدولية.

ولئلحاطة بمفيوـ المسؤولية الدولية البد مف التطرؽ إلى التعريؼ بيا(الفرع األوؿ) ،ثـ تطور قواعد

المسؤولية الدولية ( الفرع الثاني).

الفرع األول:
تعريف المسؤولية الدولية
لقد بذلت محاوالت عدة لتعريؼ المسؤولية الدولية ،ووضع إطار لمفيوميا وتحديد ماىيتيا ،وقد تـ
التأكيد عمى ذلؾ في جممة التعاريؼ الفقيية التي قدميا فقياء القانوف الدولي حيث نذكر أىميا فيما يمي:
 عرفيا الفقيو " "Rusieعمى أنيا" :الوسيمة التي بموجبيا ينبغي عمى الدولة المقصرة تقديـتعويض إلى الدوؿ الضحية بسبب ارتكاب تصرؼ مخالؼ لمقانوف الدولي العاـ ،واالمتناع عف القياـ
بتصرؼ ورد في ىذا القانوف".

3

 -1عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .447

 -2ورد ضمف :جغموؿ زغدود ،حقوق اإلنسان وسياسة الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر ،2001

رس الة دكتوراه في العموـ ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،السنة الجامعية ،2011-2010 :ص
.274

 -3ورد ضمف :غساف الجندي ،المسؤولية الدولية ،مطبعة التوفيؽ ،عماف ،األردف ،1990 ،ص .3
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 كما يعرفيا أستاذ القانوف الدولي انزيموتي" :أنيا المسؤولية التي تنشأ نتيجة لتصرؼ غير مشروعى و بوجو عاـ التزاـ دولي متعارؼ عميو ،في عبلقة قانونية جديدة بيف الدولة صاحبة التصرؼ والدولة

التي حدث اإلخبلؿ بمواجيتيا فتمتزـ األولى بالتعويض ،ويحؽ لمثانية اف تقتضي ىذا التعويض ،ىي
النتيجة الوحيدة التي يمكف اف تمزميا القواعد الدولية المعبرة عف االلتزامات المتبادلة بيف الدوؿ بالعمؿ

المخالؼ لمقانوف".

1

حيث يرجع الفضؿ إلى انزيموتي في إرجاع المسؤولية الدولية إلى واجب التعويض.
كما عرفيا الفقيو الفرنسي :بازدفان " "Basdevantعمى القوؿ أف " :قواعد المسؤولية ىي بنحو
ما قواعد جوىرية لكؿ نظاـ قانوني ،ويمكف التأكيد بأف القيمة العممية لنظاـ قانوني معيف تعتمد عمى مدى

فعالية القواعد المتعمقة بالمسؤولية".

2

كما يعرفيا شارل روسو بالقوؿ ":إف المسؤولية تولد مف فعؿ يخالؼ قاعدة مف قواعد القانوف وىذا
الفعؿ قد يكوف :
-1تصرفا ،إذا كاف االلتزاـ باالمتناع عف عمؿ.
-2إمتناعا ،إذا كاف االلتزاـ يتمثؿ بإتياف عمؿ ما ".

3

ويضيؼ روسو« :المسؤولية الدولية ىي نظاـ قانوني يترتب بموجبو عمى الدولة التي ينسب إلييا
ارتكاب عمؿ غير مشروع بمقتضى القانوف الدولي تعويض الضرر الذي لحؽ بالدولة التي ارتكب ذلؾ

العمؿ في مواجيتيا".

4

كما عرفيا األستاذ "عبد العزيز سرحان" عمى أنيا« :النظاـ الذي بمقتضاه تمتزـ الدولة التي تأتي
عمبل غير مشروع طبقا لمقانوف الدولي بتعويض الدولة التي لحقيا ضرر مف ىذا العمؿ ،وأنيا ىي الجزاء

القانوني الذي يرتبو القانوف الدولي العاـ عمى عدـ احتراـ أحد أشخاص ىذا القانوف اللتزاماتو الدولية".

5

 -1ورد ضمف  :عادؿ حمزة عثماف " ،المسؤولية القانونية عف الجرائـ الدولية" ،مجمة الدراسات الدولية ،جامعة بغداد،

اإلصدار،2011 ،48 :ص .95،94

 -2ورد ضمف  :نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص .454

 -3ورد ضمف :عبد عمي محمد سوداي ،المسؤولية الدولية عن انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني ،رسالة دكتوراه
،كمية القانوف ،جامعة بغداد ،العراؽ ،1999،ص.105
- Rousseau(C), Droit international public, Dalloz ,10eme éd, 1984, p.104.
 -5عبد العزيز سرحاف ،القانوف الدولي العاـ ،دار النيضة العربية،القاىرة،1990،ص .385
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كما تعرؼ عمى أنيا« :التزاـ تتحممو -بحكـ القانوف الدولي-الدولة أو المنظمة الدولية ،المنسوب

إلييا ارتكاب فعؿ أو االمتناع مخالؼ اللتزاماتيا الدولية ،بتقديـ تعويض لممجني عمييا في شخصيا أو في
شخص طبيعي ،أو أمواؿ رعاياىا".

1

ىذا مف حيث الجانب الفقيي ،أما في المجاؿ االتفاقي  ،فقد ورد تعريؼ المسؤولية في اتفاقية
الىاي الخاصة بقواعد الحرب البرية لعاـ  1907كما يمي« :الدولة التي تخؿ بأحكاـ ىذه االتفاقية تمتزـ

بالتعويض ،اف كاف لذلؾ محؿ وتكوف مسؤولة عف كؿ األفعاؿ التي تقع مف أي فرد مف أفراد قواتيا

المسمحة « .

2

وفي نطاؽ القضاء الدولي جاء في الحكـ الصادر عف محكمة العدؿ الدولية الدائمة في  26مارس

 1927في النزاع بيف ألمانيا وبولونيا الخاص بمصنع "شورزو" اف" :مف مبادئ القانوف الدولي أف كؿ

إخبلؿ يقع مف دولة بأحد تعيداتيا يستتبع التزاميا بالتعويض المبلئـ واف ىذا التعويض امر متبلزـ مع
عدـ القياـ بالتعيد ،وااللتزاـ بو قائـ مف نفسو ومف دوف الحاجة إلى اف يكوف منصوص عميو في االتفاؽ

الذي يحصؿ اإلخبلؿ بو".

3

كما أشارت محكمة العدؿ الدولية الدائمة في قضية مصنع شاروؼ إلى ذلؾ بقوليا" :اف ىناؾ مبدأ

في القانوف الدولي العاـ مفاده اف انتياؾ أي قاعدة يؤدي إلى واجب إصبلح مناسب ،والتعويض ىو
النتيجة الجوىرية النتياؾ معاىدة حتى واف لـ يدرج ىذا الواجب في المعاىدة".

4

كما أكدت المحكمة عمى المبدأ السالؼ الذكر في قضية فوسفات المغرب ،وذلؾ في قرارىا الصادر

في  1938/06/14بانو" :لما كاف الموضوع يتعمؽ بعمؿ منسوب إلى احدى الدوؿ ويتعارض مع األحكاـ
التعاىدية القائمة بينيا وبيف الدوؿ األخرى ،فاف المسؤولية الدولية تتركز مباشرة في إطار العبلقات بيف

ىاتيف الدولتيف".

5

و مف خبلؿ التعاريؼ ت التوصؿ لجممة مف المبلحظات كالتالي :
-1

اف الموضوع الجوىري في المسؤولية الدولية ىو اإلخبلؿ بااللتزامات الدولية  ،وقد اتفقت

اآلراء عمى اف ىذه المسؤولية إنما تنشا بفعؿ انتياؾ ىذه االلتزامات.

1
2

 عمر صدوؽ ،محاضرات في القانوف الدولي العاـ ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2003 ،ص .6 -المادة  3مف األنظمة الممحقة باتفاقية الىاي الرابعة المبرمة عاـ .1907

 -3ورد ضمف :عبد عمي محمد سوداي ،المرجع السابؽ ،ص.106

 -4ورد ضمف :غساف الجندي ،المسؤولية الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .4
 -5ورد ضمف :جغموؿ زغدود ،المرجع السابؽ ،ص .273
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اف اآلراء قد اختمفت حوؿ طبيعة المسؤولية الدولية ،فالبعض اعتبرىا رابطة قانونية تنشأ

بيف دولة أخمت بالتزاـ دولي وأخرى حصؿ ىذا اإلخبلؿ في مواجيتيا ،فيما عدىا أخروف عبلقة بيف
شخصيف أو أكثر مف أشخاص القانوف الدولي.

عند ىذا الحد تـ الوقوؼ عمى مجمؿ التعريفات لممسؤولية الدولية ،و يبؽ التطرؽ لمتطور الذي

شيدتو المسؤولية الدولية إلى غاية الوقت الحالي .
الفرع الثاني:

تطور قواعد المسؤولية الدولية
اف فكرة المسؤولية الدولية فكرة قديمة عرفيا اليوناف و الروماف و الفرس  ،و تطورت مع تطور

المجتمع الدولي ،و اف ىذا التطور قد المس األسس التي تقوـ عمييا المسؤولية مف جية  ،و مراحؿ
تدوينيا مف جية أخرى .

أوال :تطور أسس المسؤولية الدولية:
عرؼ األساس القانوني لممسؤولية الدولية تطورات عميقة ،كميا تدؿ عمى اف المجتمع الدولي في

حركية مستمرة ،وذلؾ بحثا عمى األحسف وعمى األفضؿ ،مف حيث التعايش السممي وتطور الشعوب،
ويمكف حصر ىذه التطورات في تمؾ النظريات التي ظيرت ابتداء مف نظرية الخطأ مرو ار بنظرية العمؿ

غير المشروع دوليا  ،وصوال إلى نظرية المخاطر.
-1نظرية الخطأ:

أساس ىذه النظرية انو ال تقوـ مسؤولية الدولة إال إذا صدر مف الدولة فعؿ خاطئ يضر بغيرىا مف

الدوؿ ،وىذا الفعؿ الخاطئ إما اف يكوف متعمدا واما اف يكوف غير متعمد.

ويرجع الفضؿ في انتشار ىذه النظرية بشكؿ واسع إلى الفقيو فاتيؿ»  « Vattelبعد اف كاف الفقيو

جنتميس أوؿ مف وضع خطوطيا األساسية  ،ودعميا الفقيو اليولندي غروسيوس» . *1 « Gratious

ويقيـ الفقيو غروسيوس مسؤولية الدولة عمى أساس االشتراؾ سواء بسبب إىماليا في منع التصرؼ،

أو ألنيا سمحت بإفبلت المخطئ مف العقاب ،فيشترط في اإلخبلؿ اف يكوف متعمدا مف الدولة أو نتيجة

إىماؿ فاحش منيا ،ويتحقؽ خطأ الدولة إذا أخطأ األمير أو الحاكـ في عدـ اتخاذ اإلجراءات المناسبة

*1الفقيو ىوجو غروسيوس اليولندي الجنسية (،)1645-1583عرؼ بمرافعاتو كمحاـ في القضايا البحرية ،كما اشتير

بكتابو "الحرب والسمـ" عاـ  ، 1625ىذا المؤلؼ ضمف غروسيوس أفكا ار حوؿ مسؤولية الدولة عمى أفعاليا الضارة بالغير
عمى أساس الخطأ ،والمرتبة لمتعويض المادي .أنظر :عمي جميؿ حرب ،نظاـ الجزاء الدولي ،منشورات الحمبي الحقوقية،
بيروت ،الط  ،2010 ، 1ص .187
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لمنع األعماؿ الضارة ،أو معاتبة مف قاموا بالتصرؼ ،وقد حدد الخطأ الصادر مف الدولة بالحاالت

التالية:

1

أ-اذا قصرت الدولة في اختيار الموظؼ.

ب-اذا كاف ىناؾ إشراؼ سيئ عمى الموظؼ إزاء السمطة الممنوحة لو.
ج -إذا وقع الخطأ عف امتناع ،كاإلحجاـ عف القياـ بعمؿ يتطمبو القانوف الدولي مثؿ :عدـ تنفيذ

الدولة اللتزاماتيا الدولية.

وقد اخذ القضاء الدولي بنظرية الخطأ كأساس لممسؤولية الدولية في قضيتيف متعمقتيف بمواطنيف

أمريكييف كانا يقيما في المكسيؾ ،األولى في قضية "يومنس"  ،1880ويستدؿ منيا انو رغـ عدـ توافر
الخطأ الشخصي مف جانب حكومة المكسيؾ ،إال أنيا ظمت مسؤولة دوليا نظ ار لعدـ مبلحقة ومعاقبة

مرتكبي الحادث ،أما القضية الثانية فيي متعمقة بالمواطف األمريكي "روبرت ىاري" حيث تـ إيداعو

السجف مدة  9أشير دوف محاكمة وىنا قامت المسؤولية الدولية لدولة المكسيؾ عمى أساس الخطأ نظ ار
إلىماليا القياـ بالتصرؼ الواجب وىو وجوب المحاكمة.

2

ولكف وجيت ليذه النظرية جممة مف االنتقادات كالتالي:

3

 نظرية مشحونة بالعناصر النفسية و التي يصعب تحميميا و تقدير مداىا.
 نشأت ىذه النظرية في ظؿ القانوف الخاص و الداخمي  ،و ال يمكف اف تنتقؿ كما ىي إلى

القانوف الدولي.

 تدخؿ تعقيدا عمى العبلقات الدولية.
-2نظرية العمل غير المشروع:

عمى إثر االنتقادات التي وجيت لنظرية الخطأ ظيرت نظرية جديدة تبناىا الفقيو اإليطالي انزيموتي

» *4 «Anzilottiوىي نظرية العمؿ غير المشروع.

5

-1خالد عكوب حسوف ،عبد اهلل حسف مرعي "،تطور المسؤولية الدولية" ،مجمة جامعة تكريت لمعموـ القانونية والسياسية،
جامعة تكريت  ،العراؽ،المجمد،1السنة ،5العدد  ،2013 ،19ص.7
 -2لممزيد مف المعمومات حوؿ ىذه القضايا ،ارجع إلى:

معمـ يوسؼ ،المسؤولية الدولية بدون ضرر-حالة الضرر البيئي،-رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ و العموـ السياسية ،جامعة
منتوري ،قسنطينة ،2009،ص.17

 -3عمي جميؿ حرب ،المرجع السابؽ ،ص .188
* القاضي انزيموتي إيطالي الجنسية( )1950-1867مف رواد المفاىيـ الدولية الحديثة ،و ىو رائد المدرسة الوضعية ومف
المنتميف لمذىب ازدواجية القوانيف  ،ظيرت مؤلفاتو حوؿ المسؤولية الدولية عمى أساس الفعؿ غير المشروع بيف عامي

 ،1906-1902:و ىو مف واضعي نظاـ محكمة العدؿ الدولية الدائمة لعاـ  ،1919و عمؿ فييا كقاضي بيف
عامي.1946-1922:

 -5أخذت كذلؾ تسمية النظرية الموضوعية لممسؤولية الدولية أو نظرية التبعات.
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ويعرؼ العمؿ غير المشروع عمى انو" :ىو السموؾ المخالؼ لبللتزامات القانونية الدولية أو ىو

الخروج عمى قاعدة مف قواعد القانوف الدولي أيا كاف مصدرىا اتفاقي أو عرفي أو مبادئ القانوف العامة
التي أقرتيا األمـ المتحدة ".

1

إذ يرى انزيموتي أف المسؤولية الدولية لمدولة تقوـ بمجرد انتياكيا لقاعدة مف قواعد القانوف الدولي ،

أي انو جعؿ عنصر الخطأ في مسؤولية الدولة يقوـ عمى العنصر المادي فقط وىو السموؾ ،مف دوف
اشتراط توفر العنصر المعنوي و ىو النية ،إذ اف ىذه األخيرة ال يتصور وجودىا لدى الدولة لتمتعيا

بالشخصية المعنوية  ،وال يمكف عدىا متعمدة في ارتكاب الخطأ مف عدمو ،2و يرى انو يجب بؿ و يكفي
اف تكوف الدولة مف الناحية الموضوعية السبب في وقوع مخالفة لمقانوف الدولي ،لكي تنشأ مسؤوليتيا،

فيذه النظرية تبني المسؤولية الدولية عمى مجرد عبلقة السببية ،التي تقوـ بيف نشاط الدولة و بيف الفعؿ
المخالؼ لمقانوف الدولي ،فيي مسؤولية ذات سمة موضوعية وتستند إلى فكرة الضماف.

3

و قد اخذ القضاء الدولي بنظرية الفعؿ غير المشروع في العديد مف أحكامو ،نذكر :حكـ محكمة

العدؿ الدولية الدائمة الصادر في  1927والمتعمؽ بالنزاع األلماني البولوني حوؿ مصنع "شورزو" حيث
جاء فيو" :اف مف مبادئ القانوف الدولي المعترؼ بيا اف مخالفة االلتزاـ الدولي يستتبع االلتزاـ بالتعويض

وذلؾ ىو النتيجة الطبيعية ألي إخبلؿ يظير في تطبيؽ أية اتفاقية دولية  ،دونما حاجة لمنص عمى ذلؾ
في نفس االتفاقية".

4

كما طبقت كذلؾ ىذه النظرية في قضية فوسفات المغرب حيث أشارت المحكمة في حكميا:

« عندما ترتكب دولة ما فعبل غير مشروع دوليا ضد دولة أخرى تنشأ المسؤولية الدولية بيف الدولتيف
فورا".

5

وكذلؾ أكدت محكمة العدؿ الدولية في رأييا االستشاري لعاـ  ، 1949المتعمؽ بحادثة مقتؿ وسيط
األمـ المتحدة في فمسطيف " الكونت برنادوت" عمى اف "كؿ انتياؾ لتعيد دولي يرتب مسؤولية دولية".

6

والحؽ اف ىذه النظرية ىي أقرب النظريات إلى واقع الحياة الدولية في المرحمة المعاصرة ،فيي

تحظى بتأييد كبير في فقو القانوف الدولي وأحكاـ المحاكـ الدولية ،ولكف بالرغـ مف وجاىتيا ،إال أف ما

 -1خالد عكاب حسوف ،عبد اهلل حسف مرعي ،المرجع السابؽ ،ص.14

 -2صبلح الديف عامر ،مقدمة لدراسة القانوف الدولي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2009 ،ص .808
3
- Medon(A.O), Husaini(A.M), « The basis of international responsibility and its principales
towards illegal actions in international law »,International Journal of West Asian Studies,
institute of West Asian Studies , Vol 5, N 1,2013,p. 82
 -4ورد ضمف :خالد عكاب حسوف ،عبد اهلل حسف مرعي ،المرجع السابؽ ،ص .18
 -5المرجع نفسو.

 -6ورد ضمف :معمـ يوسؼ ،المرجع السابؽ ،ص.20
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يؤخذ عمييا ىو اتساميا بالسعة الزائدة ،حيث تقاـ المسؤولية عمى ضماف مطمؽ لممضرور بصرؼ النظر

عف خطأ الدولة.

كذلؾ انتقدت ىذه النظرية لعدـ مواكبتيا التقدـ العممي والتكنولوجي الحاصؿ حيث أثرت ىذه

المتغيرات في طبيعة الفعؿ المسبب لمضرر ولممسؤولية الدولية وىذا ما أدى إلى التفكير في وضع
نظريات جديدة أىميا نظرية المخاطر .
-3نظرية المخاطر:
أحدث التقدـ العممي والتطور اليائؿ في شتى المياديف تأثي ار كبي ار في العبلقات بيف الدوؿ ،وظيرت

مخاطر استخداـ الوسائؿ التقنية المتقدمة عمى الصعيديف الداخمي والدولي ،و أصبحت األنشطة
المشروعة تحدث أض ار ار جسيمة ومف الخطورة بدرجة كبيرة ،كبناء السدود والقياـ بالتجارب النووية

ألغراض سممية واطبلؽ األقمار الصناعية.

كؿ ىذا دفع بالفقو الدولي إلى البحث عمى أساس جديد لممسؤولية الدولية ،حيث تسأؿ الدولة حتى

ولو كاف الفعؿ الذي أتتو مشروعا ،نتيجة المخاطر الناجمة عنو  ،وذلؾ نتيجة الخطورة االستثنائية التي

تتعمؽ بالنشاط في حد ذاتو.

1

ومناط ىذه النظرية ىو إمكانية مساءلة الشخص القانوني الدولي اذا مارس نشاطا مشروعا مف

الناحية القانونية الدولية  ،و ىذا النشاط مف الخطورة بحيث ينتج عنو أض ارر لمدولة المجاورة  ،ففي ىذه
النظرية العبرة بحدوث الضرر ،فيو وحده يرتب المسؤولية الدولية في حؽ الدولة التي تباشر نشاطا دوليا

مشروعا (امتبلؾ أسمحة نووية ،اطبلؽ سفف ومركبات لمفضاء ،امتبلؾ الشركات و المصانع ،إطبلؽ
األقمار الصناعية والبث المباشر الصادر منيا).

ويوجد حاليا عمى المستوى الدولي ثبلث نماذج تطبؽ فييا ىذه النظرية ،وىي مجاالت مشروعة

دوليا ،وتتمثؿ في :المجاؿ النووي ،مجاالت تموث البيئة خاصة تموث البحار بالييدروكربونات ،ومجاؿ
الفضاء الخارجي ،وىو ما كرستو معاىدة باماكو ( 1991المادة  ،)1اتفاقية باؿ ( 1989المادة ،)6

اتفاقية باريس ( 1960المادة  ،)3معاىدة فيينا ( 1963المادة  ،)1اتفاقية بروكسؿ ( 1969المادة ،)3
وكميا اتفاقيات تخص حماية البيئة مف التموث.

2

وقد القت ىذه النظرية دعما وتطبيقا مف قبؿ القضاء الدولي ،ويكفي اف نذكر قضية " مصير

ترابؿ" عاـ  1941بيف الواليات المتحدة األمريكية وكندا ،التي تتمخص وقائعيا في انتقاؿ غازات وأبخرة
مف مصنع "ترابؿ" بكندا إلى واشنطف بواسطة الرياح حيث أتمفت المحاصيؿ وتضرر جراءىا السكاف،

 -2معمـ يوسؼ ،المرجع السابؽ ،ص .26،25

- Medon(A.O), Husaini(A.M), op. cit., pp. 82,83.
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وبناءا عمى مطالب ىؤالء رفعت الواليات المتحدة دعوى ضد كندا مطالبة بتوقيؼ المصنع والتعويض،

فتشكمت لجنة تحكيمية ( )1944-1931وكاف حكميا النيائي مؤسسا عمى نظرية المخاطر.

1

وعميو لقياـ المسؤولية الدولية يجب اف يتـ تبني أساس مف التكافؿ والتكامؿ بيف ىذه النظريات

فيجب اف يتـ األخذ بكؿ مف نظريتي الخطأ والفعؿ غير المشروع لكي تتـ مساءلة الدولة عف األفعاؿ غير
المشروعة التي تقوـ بيا ضد دولة أخرى ،حيث يجب أف يكوف فعؿ الدولة خاطئ ومخالؼ لمقانوف

الدولي ،ومف جية أخرى البد مف إعماؿ نظرية المخاطر بالنسبة لؤلفعاؿ المشروعة والتي تشكؿ خط ار
نتيجة خطورة ما ينتج مف أضرار مف ىذه األفعاؿ.

ثانيا :تطور تدوين قواعد المسؤولية الدولية:
اف موضوع المسؤولية الدولية ظؿ وال يزاؿ محبل لبلىتماـ الدولي ،حيث بدأت محاولة تدويف

قواعدىا منذ العشرينيات مف القرف العشريف ،والزالت ىذه الجيود مستمرة إلى اآلف ،وقد بدأت ىذه الجيود
في ظؿ عصبة األمـ وصوال إلى ىيئة األمـ المتحدة.
-1جيود تدوين قواعد المسؤولية الدولية في ظل عصبة األمم:

انطمقت عصبة األمـ مبك ار في جيودىا لتدويف قواعد المسؤولية الدولية عف االفتعاؿ غير

المشروعة دوليا ،فقد عمدت جمعية العصبة بتاريخ  22سبتمبر  1924إلى تعييف لجنة مف الخبراء
الدولييف ميمتيا اإلعداد لمدونة موضوعات القانوف الدولي المستخمصة مف معاىدة فرساي ،ووزعت ىذه
المجنة عمميا عمى لجاف مف بينيا المجنة الثالثة التي أنيطت

وتنظيميا".

2

بيا ميمة "تدويف المسؤولية الدولية

وبعد أف تمقت الجمعية تقرير المجنة مف مجمس العصبة قرر في  27سبتمبر  1927دعوة مؤتمر

لتقنيف عدة موضوعات مف بينيا" :موضوع مسؤولية الدولة عف األضرار التي تحدث لؤلجانب وممتمكاتيـ
عمى إقميميا" وتشكمت لجنة تحضير لمؤتمر التقنييف ،استغرؽ عمميا ثبلث دورات مف فيفري  1928إلى

مارس  ، 1929حيث قامت بوضع أسس لممناقشات مضمنة إياىا أراء المجنة باإلضافة إلى ما ورد مف
ردود الدوؿ المتضمنة في طمبات االستفسار.

3

وقد تقدمت المجنة بتقاريرىا إلى جمعية العصبة بتاريخ  1926_01_29و  1927_06_13و

أخي ار في  ،1930_04_13و بالتزامف مع جيود لجنة تدويف المسؤولية الدولية كانت عصبة األمـ تدعـ
جيود الجامعات و المعاىد و الجمعيات القانونية في بمورة مفيوـ المسؤولية الدولية ومنيا :المعيد
 -1ورد ضمف  :جغموؿ زغدود ،المرجع السابؽ ،ص .287

 -2محمد حافظ غانـ ،المسؤولية الدولية ،معيد الدراسات العربية العالمية ،جامعة الدوؿ العربية ،القاىرة ،1962 ،ص.11
 -3عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .450
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األمريكي لمقانوف الدولي  ،1925جامعة ىارفرد األمريكية لعاـ  ،1925جمعية القانوف الدولي في الياباف
 ،1926معيد القانوف الدولي في لوزاف  ،1927منظمة الدوؿ األمريكية في مونتفيديو .1932

1

وفي الىاي بيف  13مارس إلى  12افريؿ  ،1930أنعقد مؤتمر تدويف القانوف الدولي  ،حيث

قدمت المجنة الثالثة السالفة الذكر مشروعا مف عشر مواد تتعمؽ بأساس المسؤولية  ،والعناصر
الموضوعية والشخصية لمفعؿ الدولي غير المشروع ،ولكف حدثت خبلفات جوىرية في وجيات النظر

بخصوص المبادئ األساسية المتعمقة بمعاممة األجانب ،وفي األخير لـ يتوصؿ المؤتمر إلى قرار
بخصوص تدويف قواعد المسؤولية الدولية وتـ تجميد عمؿ المجنة كميا عاـ .1930

2

-2جيود تدوين قواعد المسؤولية الدولية في ظل ىيئة األمم المتحدة:
اىتمت منظمة األمـ المتحدة ،و منذ انعقاد جمعيتيا العامة األولى بموضوع تدويف قواعد القانوف

الدولي عموما ،فأصدرت القرار رقـ ( 95د ،1946 )1-الذي نص عمى إنشاء " لجنة القانوف الدولي
لتطوير موضوعاتو و تدويف قواعده و تنظيميا ".
وبالفعؿ بدأت المجنة مباشرة أعماليا فو ار عاـ  ،1949ووزعت مياميا عمى لجاف متخصصة (بمغ

عددىا )14مف بينيا لجنة " تنظيـ قواعد المسؤولية الدولية وتدوينيا" ،3حيث أنشأت في  1953بصدور
قرار الجمعية رقـ (799د ،1953 )1-ولـ تبدأ في عمميا الفعمي إال عاـ  1955بعد تعييف مقررىا "
غارسيا أمادور " ،وقد سار عمؿ ىذه المجنة بأربعة مراحؿ نوجزىا فيما يمي:
أ  .المرحمة األولى:)1961-1955( :
تميزت بتقديـ أربعة مشاريع إلى الجمعية العامة في أعواـ ، 1959 ، 1958 ، 1957 ، 1956

و قد أكدت المشاريع األربعة ضرورة مساءلة الدولة عف مخالفتيا اللتزاماتيا الدولية العقدية و التعاىدية
الثنائية منيا و الشارعة و األفعاؿ الضارة بالغير  ،ويترتب عف ذلؾ الجزاء التعويضي أو إصبلح الضرر

إذا أمكف.

4

و المبلحظ تعرض ىذه المشاريع إلى معارضة شديدة مف الدوؿ عمى مضامينيا  ،مما أدى إلى
إفشاؿ ىذه المشاريع و ردىا لمجنة .

 -1عمي جميؿ حرب ،المرجع السابؽ ،ص .194
2
3

4

 غساف الجندي ،المسؤولية الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .5 مشاريع المواد المتعمقة بمسؤولية الدوؿ مف األفعاؿ غير المشروعة دوليا ،عمى الموقع اإللكتروني:- www.un.org/law/avl United nations : 2012,le:12/04/2014.
 -عمي جميؿ حرب ،المرجع السابؽ ،ص .195
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ب  .المرحمة الثانية:)1982-1962( :
أصدرت الجمعية العامة قرارىا رقـ ( 1756د )17-لعاـ  ،1962توصي فيو المجنة بمواصمة

عمميا ،واألخذ بعيف االعتبار " االنتياكات الجسيمة التي ترتكبيا الدوؿ " ورغـ ىذا القرار إال أف أعماؿ

المجنة كانت تصطدـ باعتراض الدوؿ الكبرى عمى مشاريعيا ،مما لـ يكتب لممسؤولية الدولية في ىذه

الحقبة التدويف وال التنظيـ .

1

ج  .المرحمة الثالثة:)1998- 1982( :
بداية مف الثمانينات عاودت المجنة طرح موضوع المسؤولية الدولية لمنقاش ،وقد صنفت األفعاؿ

الدولية المرتبة لمسؤولية الدولة إلى قسميف ،طبقا لنص المادة  19مف مسودة مشروع عاـ ، 1983
حيث عرفت الفعؿ الضار بانو كؿ فعؿ تأتيو الدولة ويشكؿ انتياكا اللتزاـ دولي غير مباح دوليا أيا كاف

محؿ االلتزاـ المنتيؾ وجزاءه التعويض أو إصبلح الضرر إذا أمكف.
وبسبب الخبلؼ بيف أعضاء المجنة مف جية ،ومعارضة الدوؿ الكبرى دائمة العضوية مف جية
ثانية لتضميف مشروع تدويف المسؤولية الدولية نصوصا عف األفعاؿ غير المشروعة دولياػ
لـ يتـ اعتماد ىذا المشروع مف قبؿ الجمعية العامة ،حيث طمبت ىذه األخيرة مف المجنة إعادة

النظر في مشروعيا ،وقصره عمى األفعاؿ غير المشروعة المرتبة لممسؤولية الدولية.

2

د-المرحمة الرابعة(:)2007-1998
اطمعت لجنة تدويف المسؤولية الدولية وتنظيميا برئاسة مقررىا »  « J.Crawfordعاـ 1998

عمى العوائؽ التي كانت تواجو المجاف والمشاريع السابقة ،وقررت حصر جيودىا في إخراج قانوف

مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا.

3

وفي ضوء التوافؽ بيف أعضاء المجنة السادسة لمقانوف الدولي و المكمفة بتدويف المسؤولية الدولية و

تنظيميا ،عمدت المجنة إلى إخراج مسودة مشروعيا المعنوف ب " :قانوف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير
المشروعة دوليا" بتاريخ .2001/07/26
حيث تألؼ مف  59مادة موزعة عمى  4أبواب ،وعد ىذا المشروع إنجا از توج  45عاما مف العمؿ.

4

 -1محمد حافظ غانـ ،المرجع السابؽ ،ص.110

 -2عمي جميؿ حرب ،المرجع السابؽ ،ص .198
3

 -مشاريع المواد المتعمقة بمسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا ،المرجع السابؽ.

 -4ماركو ساسولي" ،مسؤولية الدوؿ عف انتياكات القانوف الدولي اإلنساني" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،مختارات
مف أعداد  ،2002ص .237
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وقد أرسمتو إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة حيث اعتمدتو بتاريخ  2004/11/22وأحالت

المسودة إلى جدوؿ أعماليا لعاـ  2007لمنظر فييا ،بعد اف تكوف الدوؿ األعضاء قد سممتيا تعميقاتيا
ومبلحظاتيا عمييا.

1

حيث نصت المادة األولى مف المشروع عمى اف" :مسؤولية الدولة عف أفعاليا غير المشروعة دوليا
تتضمف :كؿ فعؿ غير مشروع دوليا تقوـ بو الدولة يستتبع مسؤوليتيا الدولية".
وفي األخير يمكف القوؿ اف ىذه الجيود المضنية و التي دامت اكثر مف قرف مف الزمف ،خرجت

لتنسخ لنا نظرية العمؿ غير المشروع التي أطمقيا القاضي اإليطالي انزيموني عاـ  ، 1906وىو ما يؤكد
اف نظريتو ال تزاؿ تحتؿ أىمية كبيرة في القانوف الدولي  ،بالرغـ مف ظيور نظرية المخاطر ،الف ىذه

األخيرة ال تصمح الف تكوف أساسا كامبل وشامبل لقياـ المسؤولية الدولية ،حيث ال تصمح لتأسيس مسؤولية
الدولة عف األفعاؿ الصادرة عف المواطنيف العادييف.
تمكـ ىي مراحؿ تطور قواعد المسؤولية ،مف حيث تطور النظريات التي تؤسس لممسؤولية الدولية

 ،وصوال إلى تطور تدويف ىذه القواعد  ،و التي أثمرت باعتماد مشروع القانوف لعاـ  ،2001ولـ يبؽ
سوى التساؤؿ عف الشروط الواجب توفرىا لمساءلة الدولة عف أفعاليا غير المشروعة .

المطمب الثاني:
شروط قيام المسؤولية الدولية عن انتياكات القانون الدولي اإلنساني
تقوـ مسؤولية الدولة في حالة القياـ بفعؿ غير مشروع يتسبب في ضرر لمطرؼ األخر ،وقد درج

الفقو الدولي عمى إيراد ثبلث شروط لقياـ مسؤولية الدولة ،تتمثؿ ىذه الشروط في:
-1وقوع فعؿ غير مشروع دوليا.
-2اف يكوف الفعؿ منسوب إلى دولة.
-3اف يترتب عف ىذا الفعؿ ضرر يقع عمى دولة أخرى.

ومف خبلؿ ىذا الموضوع سيتـ التطرؽ ليذه الشروط كؿ عمى حدى ،مع إسقاطيا عمى قواعد

القانوف الدولي اإلنساني كما يمي:

 -1عماد خميؿ إبراىيـ "،المسؤولية الدولية المترتبة عمى احتبلؿ العراؽ" ،مجمة الرافديف لمحقوؽ ،جامعة الموصؿ ،العراؽ،
المجمد ،15السنة ،17العدد ،2012، 53ص .308
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الفرع األول:
وقوع فعل غير مشروع دوليا
يقصد بالفعؿ غير المشروع حسبما أجمع عميو الفقو " :كؿ مخالفة اللتزاـ تفرضو قاعدة مف قواعد

القانوف الدولي".

1

و لما كاف موضوع كؿ التزاـ دولي ىو تصرؼ الدولة عمى نحو معيف اتجاه دولة أخرى أو

مجموعة مف الدوؿ  ،التي تراضت معيا عمى إنشاء القاعدة القانونية التي فرضت ىذا االلتزاـ ،سواء كاف
ىذا التصرؼ يرمي إلى القياـ بعمؿ معيف أو االمتناع عنو ،فعدـ المشروعية التي تعد مصدر لممسؤولية

الدولية تكمف في كوف التصرؼ الذي قامت بو الدولة قد تـ مناقضا  ،أو مخالفا لمتصرؼ الذي يجب
عمييا سمكو الحتراـ التزاميا الدولي.

2

و قد تولت المادة األولى مف مشروع المواد القانونية المتعمقة بمسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ الدولية

غير المشروعة لعاـ  2001تعريؼ الفعؿ غير المشروع عمى انو" :كؿ فعؿ غير مشروع دوليا تقوـ بو
الدولة يستتبع مسؤوليتيا الدولية" و تضيؼ" :كؿ فعؿ غير مشروع ىو كؿ خرؽ اللتزاـ دولي أو انتياؾ

لقواعد القانوف الدولي".

3

ولكي تنطبؽ القواعد الدولية الخاصة بالمسؤولية عف انتياكات القانوف الدولي اإلنساني  ،يجب اف
تكوف ىذه السموكيات مما يمكف نسبو لمدولة ،حيث اذا لـ يكف باإلمكاف نسب ىذه االنتياكات لمدولة ،

تظؿ تنشئ مسؤولية جنائية فردية فقط  ،وىذا ما يعتبر العنصر الشخصي في الفعؿ غير المشروع ،أما
العنصر الموضوعي فيو اف يشكؿ تصرؼ الدولة انتياكا لمقانوف الدولي.

4

إذف لق ياـ مسؤولية الدولة ال بداف تقوـ بفعؿ غير مشروع يعد انتياؾ لقواعد القانوف الدولي

اإلنساني ،ونكوف بصدد ذلؾ عندما تقوـ الدوؿ بتصرفات غير تمؾ المحددة بموجب التزاماتيا الدولية،
حيث تمتزـ الدولة بالقياـ بتصرفات معينة أو االمتناع عنيا ،ولكنيا تقوـ بخرقيا وال تنفذىا.

 -1عادؿ أحمد الطائي " ،المسؤولية الدولية عف األفعاؿ المحظورة دوليا" ،مجمة دراسات قانونية ،جامعة بغداد ،العراؽ،
العدد الثالث، 2000،ص .37

- Eric)D(, Principe de droit des conflits armés, op. cit.,pp.680-683.
 -3ماركو ساسولي ،المرجع السابؽ ،ص .237
 -4جغموؿ زغدود ،المرجع السابؽ ،ص .288
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و بالرجوع إلى اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني نجد أنيا تتضمف قواعد حماية لضحايا النزاعات

المسمحة  ،كما تنص عمى األحكاـ الواجب اتباعيا في نشر قواعد القانوف الدولي اإلنساني و ضرورة
إدراج قواعده في التشريعات الوطنية.

1

كما تتضمف ضرورة التقيد باستخداـ األسمحة وحظرىا وحماية الممتمكات المدنية والثقافية ،كؿ ىذه
األعماؿ يجب عمى الدولة الوفاء بيا تنفيذا اللتزاماتيا ففي حالة اإلخبلؿ يترتب عنيا قياـ المسؤولية

الدولية.

وكما عرفنا سابقا فاتفاقيات جينيؼ األربعة لعاـ  1949قد حظيت بالمصادقة العالمية ،واف القواعد
التي تحفظت أو لـ تصادؽ عمييا الدوؿ تطبؽ كقواعد عرفية ،وىذا ما أكدتو محكمة العدؿ الدولية في

قرارىا الصادر بتاريخ  27جواف  1986في قضية نيكاراغوا حوؿ األنشطة العسكرية و شبو العسكرية ،و
تنص اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949في موادىا المشتركة( )158-42-62-63عمى اف التحمؿ مف
المعاىدة لف يكوف ليا اثر عمى التزامات الدوؿ األطراؼ بموجب مبادئ قانوف األمـ والقانوف العرفي

عموما.

2

ىذا و تتعدد صور الفعؿ غير المشروع ،فقد يقع انتياؾ االلتزاـ الدولي بتصرؼ إيجابي أو سمبي،

كما يمكف اف يتخذ الفعؿ غير المشروع احد الصور التالية :

3

 انتياؾ التزاـ دولي يتطمب القياـ بتصرؼ معيف عمى وجو التحديد.
 انتياؾ التزاـ دولي يتطمب القياـ بتحقيؽ نتيجة معينة.

 انتياؾ التزاـ دولي يتطمب القياـ بمنع وقوع حدث معيف.
وتقوـ مسؤولية الدولة بمجرد مخالفتيا اللتزاماتيا الدولية سواء ترتب عمى المخالفة جريمة حرب أو

مجرد أضرار مادية أو معنوية لحقت بالطرؼ األخر ،ما داـ العمؿ الذي قامت بو الدولة غير مشروع.

4

 -1ارجع إلى الفصؿ األوؿ مف ىذه المذكرة.

 -2زيداف مريبوط" ،تاريخ و طبيعة القانوف الدولي اإلنساني" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر  ،مختارات مف أعداد ،2001
ص .27

 -3لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ صور الفعؿ غير المشروع ،انظر :عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن
النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .457-453

 -4سييؿ حسيف الفتبلوي ،قانوف الحرب و تطبيقاتو في الحرب العراقية اإليرانية ،دار القادسية لمطباعة ،عماف ،األردف،
 ،1984ص .233
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ويترتب عموما عمى مخالفة قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،سواء كانت قواعد عرفية أو اتفاقية قياـ

المسؤولية الدولية ،ووجوب المساءلة  ،و لكف ىنا يجب اف تنسب ىذه األفعاؿ إلى الدوؿ لتقوـ مسؤوليتيا
،كما تجدر اإلشارة إلى اف ىناؾ حاالت تقوـ فييا مسؤولية الدولة عمى التعسؼ في استعماؿ الحؽ.

1

الفرع الثاني:
إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة
ال يكفي لمقوؿ بقياـ المسؤولية الدولية اف يكوف العمؿ غير مشروع فقط ،إنما يجب اف يسند ىذا
الفعؿ إلى دولة ،حيث ال يكفي اف يكوف العمؿ منسوبا إلى دولة بؿ يجب اف تكوف ىذه الدولة تامة

السيادة واألىمية.

فالدولة المنضمة إلى دولة اتحادية ال تساؿ عف أعماليا ،ذلؾ أنيا لـ تعد مف أشخاص القانوف
الدولي العاـ ،و إنما تسأؿ الدولة االتحادية ،و الدولة منقوصة السيادة ال تسأؿ عف أعماليا ،ذلؾ أنيا ال
تمارس حقوؽ الدولة تامة األىمية ،و ىنا تسأؿ الدولة القائمة بالحماية أو االنتداب أو بالوصاية ،إذف

يجب اف يسند العمؿ إلى دولة مستقمة تامة األىمية و السيادة.

2

وتسأؿ الدولة عف األعماؿ التي تأتييا سمطاتيا الثبلث (التشريعية ،القضائية ،التنفيذية) ،كما تسأؿ

في بعض األحياف عف أعماؿ األفراد العادييف أو الموظفيف الرسمييف عمى النحو التالي:
أوال :مسؤولية الدولة عن أعمال سمطاتيا الثالث:

تتكوف الدولة بوصفيا شخصا معنويا مف مجموعة مف األجيزة أو السمطات ،التي تسير عمى حسف

سيرىا وتنفيذ سياستيا ،تكمف ىذه السمطات في أجيزتيا الثبلث الرئيسية والمتمثمة في :السمطات التنفيذية-
التشريعية والقضائية ،وقد تأتي كؿ سمطة مف ىذه السمطات أفعاال تولد المسؤولية الدولية لمدولة ،وىذا ما
كرستو المادة الرابعة مف مشروع قانوف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا حيث نصت:

"يعد تصرؼ أي جياز مف أجيزة الدولة فعبل صاد ار عف ىذه الدولة بمقتضى القانوف الدولي ،سواء أكاف
الجياز يمارس وظائؼ تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو أية وظائؼ أخرى."...
وعميو فاف أي تصرؼ مف احدى سمطات الدولة الثبلث يولد مسؤوليتيا الدولية كمايمي:

 -1لممزيد مف المعمومات حوؿ ىذا الموضوع انظر :عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات

المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص  480و ما بعدىا.

- Medon(A.O), Husaini(A.M), op. cit., p. 84.
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-1السمطة التشريعية:
وتتمثؿ ىذه األعماؿ في قياـ الدولة بإصدار تشريعات تخالؼ فييا التزاماتيا الدولية سواء بالنسبة

لسف تشريع مخالؼ أو إغفاؿ تشريع يتماشى مع ما التزمت بو عمى الصعيد الدولي ،فقد اجمع الفقو
الدولي عمى سمو القانوف الدولي عمى القانوف الداخمي ،1ومف ثـ لو أصدرت الدولة تشريعا يخالؼ

االلتزامات الدولية عد ىذا التشريع عمبل غير مشروع بموجب المسؤولية الدولية في مواجية ىذه الدولة
التي أصدرتو.
كإصدار الدولة تشريعا يحرـ األجانب مف بعض حقوقيـ ببل مبرر ،كما تساؿ الدولة كذلؾ عف

سكوتيا عف إصدار تشريع الزـ إلنفاذ االلتزامات الدولية.

2

و يمكف حصر التصرفات الصادرة عف السمطة التشريعية والتي يمكف اف تقوـ بشأنيا مسؤولية

الدولة في الحاالت الثبلث التالية:

3

-1اغفاؿ الدولة إصدار تشريعات تنفيذا أو استجابة لتعيداتيا الدولية.
-2اغفاؿ الدولة الغاء القانوف المتعارض مع التزاماتيا الدولية.
-3اصدار تشريعات تتعارض مع االلتزامات الدولية.
ومسؤولية الدولة ليست مقصورة عمى القوانيف التي تصدرىا سمطاتيا التشريعية والمخالفة ألحكاـ

القانوف الدولي فحسب ،بؿ تمتد أيضا إلى أحكاـ دستورىا ،والتي تكوف مواده غالبا مف وضع جمعية
تأسيسية وطنية ،إذا ما جاء مخالفا كمو أو بعضو اللتزامات الدولة بموجب القانوف الدولي.

4

اف الدولة مسؤولة عف كافة التصرفات غير المشروعة دوليا الصادرة عف سمطتيا التشريعية ،سواء

أكاف التصرؼ أو العمؿ الصادر عف السمطة التشريعية إيجابيا كإصدار قوانيف تتعارض مع االلتزامات

الدولية ،أو سمبيا كامتناعيا عف إصدار القوانيف الضرورية لتنفيذ التزامات الدولة دوليا ،كأف يمتنع
البرلماف عف الموافقة عف تشريع البد مف صدوره لتنفيذ معاىدة معينة ،أو امتنع عف الموافقة عمى

اعتمادات مادية معينة البد منيا لتنفيذ التزامات الدولة في المجاؿ الدولي.

 -1ارجع لمفصؿ األوؿ مف ىذه المذكرة المتعمؽ بعبلقة القانوف الدولي بالقانوف الداخمي.

 -2نايؼ احمد ضاحي الشمري" ،المسؤولية الدولية عف انتياكات حقوؽ اإلنساف-دراسة في اطار القانوف الدولي" ،مجمة
جامعة األنبار لمعموـ القانونية و السياسية ،جامعة االنبار،العراؽ،المجمد،1العدد، 2010، 1ص .432

 -3نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص .471-470

- Medon(A.O), Husaini(A.M),, op. cit., p.85.
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-2السمطة القضائية:
اف اىـ الوقائع غير المشروعة التي تنسب إلى الدولة مف جراء تصرفات سمطتيا القضائية ىي

حالة إنكار العدالة في مواجية األجانب الموجوديف عمى أراضييا أو الخاضعيف لواليتيا القانونية أو
القضائية.
و يمكف تعريؼ إنكار العدالة بانو الظمـ الظاىر الذي يمحؽ باألجنبي أماـ جيات القضاء الوطني،
أو الخطأ الواضح الذي ترتكبو الدولة في ممارسة العدالة ضد األجانب أو سوء النية الذي يستوجب الحكـ

الصادر ضد األجنبي ،أو اذا كاف ىذا الحكـ قائما عمى التحكـ أو اليوى.

1

ويعرؼ كذلؾ عمى انو" :كؿ نقص أو تقصير في تنظيـ مرفؽ القضاء والذي ينطوي عمى إخبلؿ
الدولة بواجباتيا الدولية في توفير الحماية القضائية لؤلجانب" .
و يظير إنكار العدالة في الصور التالية:

2

3

 حرماف األجانب مف حؽ المجوء إلى القضاء ،أو منع الدفاع عف حقوقيـ.

 وجود نقص واضح في إجراءات التقاضي أو ضماناتو ،كما لو رفضت المحكمة الفصؿ في

دعوى األجنبي أو كاف ىناؾ تأخير مغالى في سير القضاء ،أو عمى العكس مف ذلؾ اذا حوكـ األجنبي
بسرعة تخؿ بحقو في الدفاع ،أو حوكـ بواسطة محكمة أنشئت خصيصا لذلؾ ،اذا كاف ال يتوافر أماميا

ضمانات الدفاع أو اذا لـ ينفذ الحكـ الذي صدر لمصمحة األجنبي.

 اتساـ حكـ المحكمة بالظمـ الفاحش ،كما لو كانت أحكاـ المحاكـ الوطنية مدفوعة بروح كراىية

األجانب و الرغبة في اإلساءة الييـ.

 توقيع العقوبة عمى األجنبي دوف محاكمة ،أو عدـ محاكمة المسؤوليف عف جريمة ارتكبت ضد

اجنبي أو فرارىـ مف العقاب.

كذلؾ مف بيف الوقائع التي تنسب لمدولة مف جراء تصرفات سمطتيا القضائية نذكر :مخالفة التنظيـ

القضائي داخؿ الدولة لمضمانات األساسية لسير العدالة طبقا لما ىو مكفوؿ عمى المستوى الدولي.
كذلؾ إشاعة الفساد و المحسوبية في الجياز القضائي بما يعصؼ بحقوؽ الناس  ،ويعرقؿ سير

العدالة بالمخالفة لممواثيؽ الدولية.

4

 -1عبد عمي محمد سوادي ،المرجع السابؽ ،ص.127

 -2عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ،ص.476
3
- Medon(A.O), Husaini(A.M),, op. cit., p. 85.
 -4نايؼ احمد ضاحي الشمري ،المرجع السابؽ،ص.434
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وبالعودة إلى قواعد القانوف الدولي اإلنساني فإننا نجده ينص عمى قياـ مسؤولية الدولة في حالة

ارتكابيا لعنصر إنكار العدالة  ،وىذا ما أكدتو المادة  9/23مف االتفاقية الرابعة التفاقيات الىاي لعاـ
 1907بنصيا " :عمى الزاـ المحتؿ بالسماح لمواطني العدو بااللتجاء إلى المحاكـ".
كما تـ النص عمى ىذا في اتفاقيات جنيؼ الرابعة لعاـ  1949وباألخص االتفاقية الثالثة والمتعمقة
بأسرى الحرب ،إذ حظرت محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعؿ ال يحرمو بشكؿ صريح قانوف الدولة

الحاجزة ،أو القانوف الدولي الذي كاف ساريا في وقت اقتراؼ الفعؿ.

كما قضت كذلؾ بعدـ جواز إدانة أي أسير حرب بدوف إعطائو فرصة لمدفاع عف نفسو  ،وتأميف
محاـ أو مستشار مؤىؿ لمدفاع عنو ،وأوصت بضرورة اف يجري التحقيؽ القضائي مع أسير الحرب

ومحاكمتو بالسرعة التي تسمح بيا الظروؼ دوف تأخير ،و احتاطت االتفاقية الثالثة لتوفير الضمانات

القضائية حيث نصت في موادىا مف  99إلى  109عمى تنظيـ اإلجراءات القضائية ،ووضع الضمانات
الكافية في حالة توجيو االتيامات إلى األسير ومحاكمتو ،ويعتبر خروج الدولة عف ىذه األحكاـ بمثابة

إنكار لمعدالة  ،يستوجب توقيع العقاب عمييا ،كما وفرت اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بالمدنييف نفس
القواعد لحمايتيـ مف دولة االحتبلؿ أو في حالة االحتجاز.
-3السمطة التنفيذية:
تثار المسؤولية الدولية لمدولة عف األعماؿ اإليجابية أو السمبية التي تصدر عف سمطتيا التنفيذية
سواء كانت ىذه األعماؿ قد صدرت عف سمطتيا المركزية أو المحمية ،أو سواء صدرت مف كبار موظفي

الدولة أو صغارىـ.

يستوي في ىذا اف يكوف التصرؼ المتوجب لممسؤولية الدولية قد صدر عف رئيس الدولة أو رئيس
الوزراء أو احد الوزراء ،أو احد أفراد الشرطة أو القوات المسمحة أو عف السمطة التي تعينيا الدولة لحكـ
احدى مستعمراتيا ،أو عف احد ممثمييا الدبموماسييف أو القنصمييف.

1

تسأؿ الدولة عند مخالفة أعماليا اإلدارية الصادرة مف موظفييا عمى اختبلؼ درجاتيـ في السمـ

اإلداري داخؿ الدولة ،عف كؿ عمؿ مادي أو قرار مخالؼ لبللتزامات الدولية  ،حتى و لو كاف ىذا العمؿ

أو القرار متفقيف مع القوانيف الداخمية ،خصوصا تمؾ األعماؿ التي تؤثر في حقوؽ األجانب وممتمكاتيـ،
بالسمب أو اإليجاب  ،كاالعتقاؿ التعسفي ،أو إيواء الدولة لممجرميف الياربيف مف يد العدالة  ،أو كؿ فعؿ

ظالـ يرتكبو الموظؼ داخؿ الدولة بصفتو ىذه.

2

 -2نايؼ احمد ضاحي الشمري ،المرجع السابؽ،ص.435

- Medon(A.O), Husaini(A.M),, op. cit., p. 86.
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الري الراجح في الفقو يذىب إلى أف الدولة تسأؿ عف كؿ األفعاؿ المخمة ،التي يأتييا الموظؼ
و أ

بصفتو ىذه سواء كاف يعمؿ في حدود اختصاصو  ،أو كاف قد تعدى ىذه الحدود  ،ألنو في كمتا الحالتيف
يعمؿ باسـ الدولة ،ومف واجب الدولة اف تحسف اختيار موظفييا وتراقب أعماليـ ،فتجاوز الموظؼ لحدود

اختصاصو يعتبر تقصي ار مف الدولة في القياـ بيذا الواجب.

1

والتصرؼ الذي يصدر بالمخالفة لبللتزاـ الدولي قد تأذف بو الدولة  ،فيأخذ حكـ تصرفات حكومة

الدولة نفسيا ،وقد يصدر أثناء تأدية الوظيفة  ،كأف يقع الموظؼ في خطأ أثناء قيامو بميامو سواء كاف
عف قصد أو عف غير قصد فيستوجب قياـ مسؤولية الدولة.

و قد وردت فكرة تجاوز االختصاص في مشروع لجنة القانوف الدولي ضمف المادة  10المعنونة

ب":تحميؿ الدولة تصرفات أجيزة تتجاوز بعمميا حدود صبلحيتيا ،أو تخالؼ التعميمات المتعمقة
بنشاطيا" ،أنو ":يعتبر عمبل صاد ار عف الدولة بمقتضى القانوف الدولي تصرؼ أي جياز مف أجيزتيا ،أو

مف أجيزة كياف حكومي أو كياف مخوؿ صبلحية ممارستو بعض اختصاصات السمطة الحكومية اذا
تجاوز الجياز تصرفو بيذه الصفة في تمؾ الحالة المعنية حدود صبلحياتو وفقا لمقانوف الداخمي ،أو خالؼ

التعميمات المتعمقة بنشاط ما".

2

وفي تطبيؽ اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني ،فاف الدوؿ المتحاربة عادة ما توكؿ إلى أفراد قواتيا
المسمحة اتخاذ إجراءات  ،يتـ تطبيقيا عمى األشخاص المحمييف بموجبيا ،وفي القوات المسمحة يكوف
القائد ىو المسؤوؿ عف ضماف االلتزاـ بقانوف الحرب ،ويتحمؿ كؿ قائد مسؤولية إعطاء التعميمات لجنوده

ومسؤولية سموكيـ أثناء القتاؿ.

فقد نصت المادة  3مف اتفاقية الىاي الرابعة لعاـ  1907عمى انو" :يكوف الطرؼ المتحارب الذي

يخؿ بأحكاـ البلئحة المذكورة ممزما بالتعويض إذا دعت الحاجة كما يكوف مسؤوال عف جميع األعماؿ
التي يرتكبيا أشخاص ينتموف إلى قواتو المسمحة".
وىذا ما أكدتو المادة  91مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  1977و التي تنص ":باف يكوف

الطرؼ المتحارب مسؤوال عف جميع األعماؿ التي يرتكبيا أشخاص ينتموف إلى قواتو المسمحة".

والقوات المسمحة بوصفيا اقوى أداة لمسمطة التنفيذية في الدولة ،فإنيا تتحمؿ المسؤولية في حالة

قياميا باإلخبلؿ بواجباتيا بموجب قانوف الحرب.

 -1عبد عمي محمد السوادي ،المرجع السابؽ ،ص .129
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فالقوات المسمحة ىي المسؤوؿ األوؿ عف تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني زمف النزاع المسمح،

لذا عمى كؿ طرؼ اف يعمؿ عمى ضماف تنفيذ المعاىدات بدقة ،وكؿ إخبلؿ بيذه االلتزامات يستوجب
المساءلة.

وتبرر المسؤولية المطمقة عف تمؾ األفعاؿ بكوف الجنود فئة خاصة مف فئات أجيزة الدولة تمارس
الدولة عمييا سيطرة أكبر مما تمارسو عمى الموظفيف اآلخريف.

1

كما قد تثور مسؤولية الدولة اذا كانت قوات مسمحة أو جماعة مسمحة تحارب ضد قوات مسمحة

لدولة أخرى بوصفيا عميبل ليذه الدولة ،وقد تـ النص عمى ىذا الوضع في نص المادة  8مف مشروع

قانوف مسؤولية الدوؿ عف االفعاؿ غير المشروعة دوليا وذلؾ بنصيا" :يعتبر فعبل صاد ار عف الدولة
بمقتضى القانوف الدولي تصرؼ شخص او مجموعة مف األشخاص في الواقع بناء عمى تعميمات تمؾ

الدولة أو بتوجييات منيا أو تحت رقابتيا لدى القياـ بذلؾ التصرؼ".
وقد أكدت لجنة القانوف الدولي ":انو ألمر تقديري في كؿ حالة ،ما إذا كاف سموؾ بعينو قد نفذ أو

لـ ينفذ تحت إشراؼ الدولة و إلى أي مدى ينبغي نسبتو إلييا".

2

وىذا ما اشترطتو محكمة العدؿ الدولية في قضية نيكاراغوا حوؿ األنشطة العسكرية و شبو

العسكرية  ،حيث قضت بانو البد مف التأكد مف سيطرة فعالة لمدولة األمريكية عمى قوات "الكونت ار" في
عممياتيا العسكرية أو شبو عسكرية التي اقترفت أثناءىا االنتياكات المزعومة.

3

ىذا بالنسبة لقياـ مسؤولية الدولة نتيجة تصرفات سمطاتيا الثبلث  ،و لكف التساؤؿ الذي يطرح ،ما

مدى قياـ مسؤولية الدوؿ نتيجة تصرفات أفرادىا العادييف أو في حالة التمرد و الحرب األىمية؟
ثانيا :بعض الوضعيات الخاصة لمسؤولية الدولة عن األفعال غير المشروعة دوليا:

يقصد بيذه الوضعيات الحاالت التي تكوف فييا الدولة مسؤولة خبلفا لممبدأ العاـ لممسؤولية الدولية،
عف أفعاؿ األفراد العادييف أو أفعاؿ الثوار أو المتمرديف في حالة االضطرابات الداخمية والتوترات أو

الحرب األىمية.

 -1ماركو ساسولي ،المرجع السابؽ ،ص .240
 -2المرجع نفسو ،ص .241

 -3عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .471
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-1مسؤولية الدولة بسبب تصرفات األفراد العاديين:
ال تسأؿ الدولة عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا الصادرة عف األفراد العادييف كمبدأ عاـ ،ألف

تصرفات األفراد العادييف تنسب إلييـ وال تنسب إلى الدولة ،خبلؼ األفعاؿ الصادرة عف ىيئاتيا العامة،
وعمى ذلؾ يجب اف يتحمؿ األفراد تبعات المسؤولية عف أفعاليـ الشخصية التي تمحؽ ضر ار باألجانب.

ولكف خبلؼ ىذا المبدأ العاـ يمكف اف تكوف الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عف األعماؿ التي
يرتكبيا األفراد العادييف ،والتي مف شأنيا اف تمحؽ أض ار ار باألجانب المقيميف في أراضييا  ،إذا أخفقت
بمراعاة واجباتيا إزاء حماية األجانب ورعاية مصالحيـ مف أي اعتداء يوجو إلييـ صادر مف رعاياىا.

فالدولة تتحمؿ بموجب القانوف الدولي التزاما عاما ببذؿ العناية المطموبة في مثؿ ىذه األحواؿ،
باعتبار أنيا ممزمة بتوفير األمف بإقميميا ،وبالتالي يمكف اف تثار مسؤولية الدولة عف األعماؿ التي

يرتكبيا رعاياىا إض ار ار باألجانب ،اذا قصرت بواجب منع ىذه األفعاؿ قبؿ ارتكابيا أو قمعيا بعد
ارتكابيا.

1

أ-االلتزام بالمنع:
ويقصد بو اف تتخذ الدولة جميع اإلجراءات البلزمة لمنع كافة األفعاؿ غير المشروعة قبؿ وقوعيا،

و تتوقؼ درجة العناية المطموبة عمى الظروؼ الواقعية لكؿ حالة عمى حدة ،و العناية المطموبة ىنا
لحماية األجانب التابعيف لمدوؿ األخرى يختمؼ حسب اختبلؼ الظروؼ و شخص الفرد المحمي.

2

ويقدـ لنا اجتياد محكمة العدؿ الدولية بمناسبة قرارىا الصادر في قضية الرىائف األمريكييف في
طيراف عاـ  ،1980مثاال واضحا عف قياـ مسؤولية الدولة عف أعماؿ أفرادىا العادييف ،حيث اف
المحكمة لـ تنسب إلى الحكومة اإليرانية أعماؿ الطبلب الذيف قاموا بمياجمة و احتبلؿ مقر السفارة

األمريكية في طيراف ،و احتجاز بعض الدبموماسييف كرىائف ،إال أنيا اعتبرت الحكومة اإليرانية مسؤولة
عف تمؾ األعماؿ بالرغـ مف غياب صمتيا بيـ ،ألنيا قصرت بواجبيا في منعيـ مف مياجمة السفارة ،في

حيف أنيا كانت تممؾ كؿ الوسائؿ التي تمكنيا مف مواجية مثؿ ىذا الوضع.

3

وعميو اذا ما اتخذت الدولة كافة التدابير الممكنة لمنع االعتداءات ومع ذلؾ وقعت االعتداءات فينا

تسقط مسؤولية الدولة.

 -1نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص .473

 -2عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .473
 -3نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص .474
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ب-االلتزام بالقمع:
يقصد بو ضرورة اف تقوـ الدولة ببذؿ العناية المعقولة لمقبض عمى مرتكبي الفعؿ غير المشروع،

وتوقيع العقوبة المناسبة ومثاليا :اف تتارخى الدولة في البحث عف الجناة أو رفضيا ذلؾ ،أو في حالة
التقصير في تقديـ الجناة إلى المحاكمة  ،إذا تـ القبض عمييـ  ،أو في حالة العفو عف الجناة بعد

محاكمتيـ فو ار ،أي أف تسمح الدولة لمجناة باإلفبلت مف العقاب.

1

-2مسؤولية الدولة في حالة االضطرابات الداخمية و الحروب األىمية:
األصؿ انو في حالة االضطرابات الداخمية وأعماؿ العنؼ ال تثار مسؤولية الدولة  ،ما لـ يثبت

تقصيرىا في بذؿ العناية البلزمة لمنع االعتداء عمى األجانب ،أو تعقب الجناة ومعاقبتيـ.

وقد استقر ىذا في أري القضاء الدولي ،ونذكر قضية :الجمعية التبشيرية الداخمية سنة 1920
وىي جمعية أمريكية دينية تباشر نشاطيا التبشيري في إفريقيا (سيراليوف)  ،و التي كانت تحت الحماية
البريطانية ،حيث ذكرت المجنة اف ":مف المبادئ المستقرة في القانوف الدولي اف الحكومات ال تسأؿ عف

أفعاؿ المتظاىريف  ،ما لـ يثبت قبميا أي إخبلؿ بواجباتيا أو تقصير في قمع الفتنة".

2

أما بالنسبة ألعماؿ الثوار أو المتمرديف في الحروب األىمية  ،فقد اتفؽ الفقو والقضاء عمى اف

الدولة ال تسأؿ عف أفعاؿ الثوار ،ما لـ يثبت مف قبميا تقصير في اتخاذ الحيطة البلزمة لمنع الثورة أو
قمعيا ،واذا كانت األحكاـ التي تسري عمى الثوار ىي نفسيا التي تسري عمى أعماؿ األفراد العادييف ،فاف
األعماؿ المشروعة التي تصدر عف الثوار تنظميا أحكاـ خاصة في حالتيف ،ىما:

3

أ-في حالة اعتراؼ الدولة لمثوار بصفة المحاربيف ،فانو تعفى الدولة مف تحمؿ تبعة المسؤولية

الدولية عف أعماؿ الثوار في مواجية الدوؿ األخرى أو رعاياىا ،أما إذا لـ تعترؼ الدولة بوصؼ

المحاربيف لمثوار ،فإنيا تظؿ مسؤولة عف األعماؿ غير المشروعة التي تصدر عنيـ ،إال اف الدوؿ التي
تعترؼ لمثوار بوصؼ المحاربيف يمتنع عمييا الرجوع عمى دولة األصؿ بدعوى المسؤولية عف أعماؿ

الثوار.

ب-في حالة نجاح الثورة وتسمـ الثوار مقاليد الحكـ فاف حكومة الثورة حينئذ تصبح مسؤولة عف

األضرار التي أصابت األجانب منذ قياـ الثورة ،وتفسير ذلؾ اف نجاح الثورة وتقمد الثوار لمحكـ يدؿ عمى
اف الشعب قد رضي عف الثورة  ،وأقرىا فتنسب أعماليا لمدولة منذ قياـ الثورة.

 -1عواشرية رقية  ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،المرجع السابؽ ،ص .474
-2ورد ضمف :جغموؿ زغدود  ،المرجع السابؽ ،ص.295

- Medon(A.O), Husaini(A.M), op. cit., p.87.
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وىذا ما أقرتو المادة  10مف مشروع مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا لعاـ 2001

حيث نصت ":يعتبر فعبل صاد ار عف الدولة بمقتضى القانوف الدولي تصرؼ أي حركة تمردية تصبح في
الحكومة الجديدة لتمؾ الدولة،
 -يعتبر فعبل صاد ار عف الدولة الجديدة بمقتضى القانوف الدولي تصرؼ أي حركة تمردية أو غير

تمردية تنجح في إقامة دولة جديدة في جزء مف أراضي دولة كانت موجودة قبؿ قياـ الحركة أو في أراضي
تخضع إلدارتيا".

1

الفرع الثالث:
وقـــــــــــــــــــوع الضـــــــــــــــرر

يشترط لتحقؽ المسؤولية الدولية اف يكوف ىناؾ ضرر أصاب دولة مف الدوؿ ،والمقصود بالضرر
ىنا ىو "المساس بحؽ أو بمصمحة مشروعة الحد أشخاص القانوف الدولي العاـ".

2

ويشترط في الضرر الذي لينشئ المسؤولية الدولية اف يكوف فعميا ،بمعنى اف يكوف ىناؾ إخبلؿ
حقيقي بحقوؽ الدولة التي تشكو مف ىذا الضرر.

3

ويشترط في الضرر الذي لحؽ بالدولة اف يكوف متضمنا المساس بمصمحة مشروعة ليا ،فبل يمزـ

اف يتمثؿ الضرر في المساس بحؽ الدولة المتضررة كحقيا في سبلمة إقميميا أو حؽ الشعوب في تقرير
مصيرىا ،بؿ يكفي اف يكوف الضرر قد أخؿ بمصمحة لمدولة المتضررة ال ترمي إلى مرتبة الحؽ.
وينقسـ الضرر إلى أنواع تبعا لمصمحة المعتدى عميو أو لمجية التي لحقيا الضرر.

4

5

أوال :من حيث المصمحة المعتدي عمييا:
وينقسـ الضرر إلى نوعيف ىما:
-1الضرر المادي :وىو كؿ مساس بحؽ مف حقوؽ الشخص القانوني الدولي المادية أو بحقوؽ
رعاياه ،يترتب عميو أثر ممموس وظاىر لمعياف ،وفي القانوف الدولي اإلنساني يكوف الضرر المادي كأف

يتـ تدمير المنشآت والمباني واالستيبلء عمى األمواؿ والممتمكات العامة والخاصة ،إضافة إلى األضرار
 -1مشاريع المواد المتعمقة بمسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا ،المرجع السابؽ.

 -2نجاة أحمد أحمد إبراىيـ ،المسؤولية الدولية عف انتياكات قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،منشاة
المعارؼ،االسكندرية،2009،ص .139

 -3عمر محمد المحمودي ،قضايا معاصرة في القانوف الدولي العاـ :المسؤولية الدولية عف جريمة الحرب ،الدار

الجماىرية لمنشر والتوزيع ،الجميورية الميبية ،د.س.ف ،ص .99

 -4خالد عكاب حسوف ،عبد اهلل حسف مرعي ،المرجع السابؽ ،ص .33،32
5
-Medon(A.O), Husaini(A.M), , op. cit., p. 88.
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التي تمحؽ البيئة الطبيعية نتيجة االستخداـ المفرط لؤلسمحة ،كذلؾ تعمد توجيو اليجمات إلى الممتمكات

المدنية ،بما فييا الممتمكات الثقافية ،ودور العبادة ،واألماكف المخصصة لؤلغراض العممية  ،والمنشآت
اليندسية وغيرىا مف األعياف المدنية.
-2الضرر المعنوي:
الضرر المعنوي ىو الضرر غير المالي  ،وىو كؿ مساس بشرؼ الشخص و اعتباره وكؿ ألـ
يصيب اإلنساف سواء في جسده أو نفسو ،وىو كذلؾ كؿ مساس باالعتبار الشخصي لمدولة أو احد

رعاياىا أو اىانة عمميا أو رئيسيا.

و التعامؿ الدولي يكرس قاعدة التعويض عف الضرر المعنوي ،فمثبل نصت اتفاقية بوف التي وقعت
بيف ألمانيا الغربية وفرنسا في  15مارس  ، 1960عمى صرؼ تعويض لمضحايا الفرنسييف الذيف تعرضوا

إلى ضرر معنوي نتيجة اعتقاليـ في معسكرات االعتقاؿ األلمانية.

1

ثانيا :من حيث الجية التي لحقيا الضرر:
ينقسـ الضرر إلى نوعيف ىما:
-1الضرر المباشر :حيث يكوف الضرر المباشر حيف يمس أحد حقوؽ الدولة نفسيا ومصالحيا
الخاصة بيا ،كاحتبلؿ جزء مف إقميميا  ،أو التسبب في تموث بحارىا  ،أو أضرار طالت ممثمييا التابعيف

ليا.

ومف المسمـ بو في الفقو والقضاء الدولييف أف الدولة ال تسأؿ إال عف األضرار المباشرة.

2

-2الضرر غير المباشر :فيكوف بأف يمس الضرر أحد رعايا الدولة الذيف يحمموف جنسيتيا ،أي اف
الضرر قد لحؽ بأحد أشخاص القانوف الخاص.
ومف المتفؽ عميو ليكوف الضرر محبل لمتعويض يجب اف تكوف ىناؾ رابطة السببية المؤكدة بيف
الفعؿ غير المشروع  ،و الضرر لينتج آثاره.
وفي األخير يمكف القوؿ انو لقياـ المسؤولية الدولية يشترط اقتراؼ عمؿ غير مشروع دولي ينسب
إلى شخص مف أشخاص القانوف الدولي يتولد عنو ضرر لمشخص اآلخر.

 -1غساف الجندي ، ،المسؤولية الدولية ،المرجع السابؽ ،ص.12

 -2خالد عكاب حسوف ،عبد اهلل حسف مرعي ،المرجع السابؽ ،ص.31
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المطمب الثالث:
آثار قيام مسؤولية الدول عن انتياكات قواعد القانون الدولي اإلنساني
إذا ثبتت مسؤولية الدولة بإتيانيا أعماال أو قياـ رجاؿ قواتيا المسمحة بأفعاؿ تعتبر خرقا ألحكاـ
القانوف الدولي اإلنساني ،فاف تحمميا لتبعة المسؤولية يقتضي التزاميا بوقؼ ارتكاب ىذه المخالفات فورا،
مع مطالبتيا بتعويض ما أحدثتو مف ضرر ،باإلضافة إلى التزاميا بتقديـ مرتكبي المخالفات الجسيمة

لممحاكمة سواء أماـ محاكميا الوطنية  ،أو أماـ محاكـ الدولة صاحبة الشأف ،أو أماـ المحاكـ الدولية

التي يتـ إنشائيا ليذا الغرض ،أو أماـ المحكمة الجنائية الدولية .

وعميو فاف الدولة التي ثبت قياـ مسؤوليتيا الدولية يجب اف يوقع عمييا الجزاء  ،وىذا الجزاء ىو
الذي يمثؿ فعالية قواعد المسؤولية الدولية  ،اذ ينقسـ إلى أنواع :جبر األضرار ،الكؼ وعدـ التكرار ،أو

الحؽ في اتخاذ التدابير المضادة ضدىا.

الفرع األول:
االلتزام بجبر األضرار
تنص المبادئ العامة في القانوف الدولي لممسؤولية الدولية عمى ":اف أي خرؽ لتعيد يثير التزاما
بجبر الضرر بشكؿ مبلئـ" ،فيدؼ الجبر ووظيفتو ىو إزالة اآلثار الناجمة عف االنتياؾ واعادة الحالة

المتأثرة بالخرؽ إلى ما كانت عميو.

1

وقد تـ تأكيد ىذا المبدأ في حكـ محكمة العدؿ الدولية الدائمة في قضية مصنع "شورزو" لعاـ

 1927حيث قالت" :ىناؾ مبدأ في القانوف الدولي مآلو خرؽ االلتزاـ يستتبع واجب جبر الضرر وواجب

التعويض الكامؿ" .

2

وال تخرج اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني عف واجب جبر الضرر نتيجة االنتياكات والخروقات

التي تتعرض لو قواعده ،فقد نصت المادة الثالثة مف اتفاقية الىاي الرابعة لعاـ  1907عمى اف ":الطرؼ

المتحارب الذي يخؿ بقوانيف وأعراؼ الحرب البرية ممزمة بالتعويض إذا دعت الحاجة ،ويكوف مسؤوال عف

األفعاؿ التي يقترفيا أيا مف أفراد قواتو المسمحة".

وىذا ما أكدتو المادة  91مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لعاـ ،1977
نصت عمى ضرورة دفع التعويضات اذا اقتضى الحاؿ ذلؾ نتيجة لمخرؽ لبلتفاقيات و البروتوكوؿ.
 -1توني بفنر "،آليات و نيج مختمفة لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب" ،المجمة الدولية
لمصميب األحمر ،المجنة الدولية لمصميب األحمر ،المجمد  ،91العدد  ،2009 ،874ص.51-48
 -2ورد ضمف  :عمر محمد المحمودي ،المرجع السابؽ ،ص.101
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واف جبر األضرار قد تضمنتو المادة  31مف مشروع قانوف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير

المشروعة دوليا لعاـ  ،2001حيث نصت ":عمى الدولة المسؤولة التزاـ بجبر كامؿ الخسارة الناجمة عف
الفعؿ غير المشروع دوليا.
 تشمؿ الخسارة أي ضرر سواء كاف ماديا أو معنويا ينجـ عف الفعؿ غير المشروع دوليا الذيترتكبو الدولة".

وقد تضمنت المادة  34أشكاؿ جبر األضرار ،1وىي :الرد ،التعويض ،الترضية.

أوال :الرد (إعادة الحال إلى ما كانت عميو):
تضمنتو المادة  35مف مشروع قانوف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة لعاـ 2001
بنصيا ":عمى الدولة المسؤولة عف فعؿ غير مشروع دوليا التزاما بالرد ،أي إعادة الحاؿ إلى ما كانت

عميو قبؿ ارتكاب الفعؿ غير المشروع دوليا ،بشرط اف يكوف ىذا الرد و بقدر ما يكوف:
أ-

ب-

غير مستحيؿ ماديا.

غير مستتبع لعبء ال يتناسب إطبلقا مع المنفعة المتأتية مف الرد بدال مف التعويض".

وقد تـ تكريس مبدأ إعادة الشيء إلى ما كاف عميو في حكـ محكمة التحكيـ الدائمة في حكميا

الصادر في  13نوفمبر  1922في قضية مصادرة الواليات المتحدة لمسفف النرويجية ،بقوليا" :اف

التعويض العادؿ يستدعي إعادة الوضع إلى ما كاف عميو قبؿ حصوؿ الضرر".

2

كما اف التعامؿ الدولي كرس ىذا المبدأ ،ويمكف االستشياد ىنا بالوقائع التالية:

3

 معاىدات السبلـ التي أبرمت بعد الحرب العالمية الثانية لـ تعترؼ بإجراءات الضـ التي قامت بيا

دوؿ المحور خبلؿ الحرب (ضـ النمسا ،االلزاس و الموريف ،إثيوبيا ،البانيا) حيث تطبيقا ليذا المبدأ،
قضت بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو.

 حكـ محكمة العدؿ الدولية في  1962في قضية المعبد بانو ينبغي عمى تايبلند إعادة التحؼ

التي أخذتيا مف المعبد الموجود في كمبوديا والتي حازت عمييا تايبلند بشكؿ غير شرعي.

 التوصية رقـ ( 123/37ب) الصادرة عف الجمعية العامة والتي طالبت فييا إسرائيؿ بإرجاع

الوثائؽ والرشيؼ والمقاالت الثقافية التي صادرىا الجيش اإلسرائيمي مف المؤسسات الفمسطينية أثناء
احتبللو لبيروت عاـ .1982
 -1تنص المادة ":34يكوف الجبر الكامؿ لمخسارة الناجمة عف الفعؿ غير المشروع دوليا عف طريؽ الرد والتعويض

والترضية ،بإحداىا أو بالجمع بينيا ،وفقا ألحكاـ ىذا الفصؿ".

 -2غساف الجندي ،المسؤولية الدولية ،المرجع السابؽ ،ص.60
 -3ورد ضمف المرجع نفسو ،ص.62،61
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وتعد ىذه الصورة األساس في إصبلح وجبر الضرر ،وعمى الرغـ مف اف الرد أو إعادة الشيء إلى

ما كاف عميو قد يكوف مف الصعب تطبيقو خاصة في انتياكات قواعد القانوف الدولي اإلنساني إال انو
يبقى الصورة الواقعية الممكنة اتجاه الدوؿ.
لكف بالرجوع إلى المادة  35السالفة الذكر ،والتي ربطت الرد بشرطيف إذا كاف غير مستحيؿ
ماديا ،وال يؤدي إلى أعباء كبيرة عمى الدولة المسؤولة عمى المنفعة الناتجة عنو ،وىذا ما يجعؿ الدوؿ
دائما تحتج بيذيف الشرطيف مما يجعؿ مف النادر تطبيؽ ىذا الشكؿ مف أشكاؿ جبر الضرر اف لـ نقؿ

مستحيبل.

ثانيا :التعويض:
تضمنتو المادة  36مف مشروع قانوف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا والتي

نصت  -1":عمى الدولة المسؤولة عف فعؿ غير مشروع دوليا التزاـ بالتعويض عف الضرر الناتج عف ىذا
الفعؿ في حاؿ عدـ إصبلح ىذا الضرر بالرد ؛
-2يشمؿ التعويض أي ضرر يكوف قاببل لمتقييـ مف الناحية المالية ،بما في ذلؾ ما فات مف

الكسب ،بقدر ما يكوف ىذا الكسب مؤكدا".

ويقصد ىنا التعويض النقدي (المالي)  ،ومفادىا دفع مبمغ مف الماؿ يماثؿ أو يعادؿ ما أصاب

المتضرر مف أضرار مادية أو معنوية ،ويمجأ إليو في حالة عدـ المقدرة عمى إعادة الحاؿ عمى ما كاف
عميو ،ويتـ تقدير التعويض المالي عمى أساس معايير محددة ،وىي وجوب قصره عمى األضرار المباشرة،

وكذا قدرىا و حجميا يوـ التعويض.

1

ويتـ تحديد مبمغ التعويض باالتفاؽ بيف اطراؼ النزاع عف طريؽ وسائؿ تسوية النزاعات بالطرؽ
السممية المعروفة ،سواء المفاوضات أو التحكيـ أو القضاء ،وتحديد التعويض يجب اف يكوف وفقا لقواعد

القانوف الد ولي و ليس القانوف الداخمي لمدولة مرتكبة الفعؿ الضار ،الف طبيعة العبلقة بيف الدولتيف
يحكميا القانوف الدولي وليس القانوف الداخمي.

2

ويقدر التعويض بحيث يكفي إلزالة كافة آثار الفعؿ الضار الذي أصاب الدوؿ أو أحد رعاياىا ،وقد

تكوف األضرار التي يجب عمى أساسيا التعويض مباشرة وىو األصؿ ،أو غير مباشرة طالما كانت
األفعاؿ غير المشروعة ىي األساس في إحداث الضرر غير المباشر ،كما يجب لمدولة المتضررة
المطالبة بالتعويض عف األضرار المعنوية التي تصيب رعاياىا.
 -1جغموؿ زغدود ،المرجع السابؽ ،ص .308

3

 -2ىميسي رضا ،المسؤولية الدولية ،دار القافمة لمنشر و التوزيع ،الجزائر ،1999 ،ص .87
 -3نايؼ احمد ضاحي الشمري ،المرجع السابؽ ،ص.438
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وقد تـ تكريس ىذا المبدأ مف خبلؿ التعامؿ الدولي ويمكف االستشياد بيذه الوقائع:

1

 االتفاقية المبرمة بيف ألمانيا الغربية والنرويج في  1959والمتضمنة دفع مبمغ  60مميوف مارؾ
ألماني إلى النرويج تعويضا عف األضرار التي الحقيا النازيوف بمواطنيف نرويجييف.

 المعاىدة المبرمة بيف أريتريا و إثيوبيا في سنة  2000والتي أنشأت بموجب مادتيا  5لجنة

محايدة لمتحكيـ في القضايا العالقة بينف البمديف وبيف األفراد العادييف والمتعمقة بالخسائر و األضرار

الناتجة عف الحرب بيف الدولتيف بسبب انتياؾ القانوف الدولي اإلنساني.

 اتفاقيات السبلـ المبرمة بيف الياباف ودوؿ الحمفاء في  1951والتي تقضي بتعويض األضرار

التي عانى منيا أفراد القوات المسمحة الحميفة إثناء أسرىـ مف قبؿ الياباف خبلؿ الحرب العالمية الثانية.

2

ىذا بالنسبة لمدعوى التي ترفعيا الدولة المتضررة ضد الدولة المنتيكة لممطالبة بالتعويض ،ولكف

يثار جدؿ حوؿ مدى أحقية األفراد العادييف في المجوء إلى المحاكـ الوطنية أو المحافؿ الدولية لممطالبة
بالتعويض عف األضرار التي لحقتيـ؟

فبالعودة إلى المحاكـ الوطنية  ،فاف العمؿ الدولي يوحي برفض جميع المحاكـ لمقضايا مف ىذا
النوع  ،ما عدا استثناء وحيد حكمت بو محكمة العدؿ اليونانية العميا في عاـ  2000عف شكوى أفراد
عادييف المطالبة بالتعويض مف الدولة األلمانية ،نتيجة األضرار التي تعرضوا ليا إباف الحرب العالمية

الثانية مف طرؼ القوات األلمانية ،إال اف ىذا الحكـ قد وقؼ أماـ رفض الحكومة اليونانية تنفيذه بمصادرة

أمبلؾ األلماف عمى أرضيا ،ولجأ المواطنيف اليونانييف إلى المحاكـ األلمانية لتنفيذ ىذا الحكـ تنفيذا

لبلتفاقية المبرمة بيف الدولتيف حوؿ تنفيذ األحكاـ القضائية سنة  ،2003لكف المحاكـ األلمانية رفضت

ىذا الحكـ وصرحت اف ىذه األحداث قد وقعت في عاـ  1944حيث اف القانوف الدولي لـ يكف يسمح

لؤلفراد العادييف برفع الشكاوي.

3

أما فيما يخص الجيات الدولية فقد أتيحت الفرصة برفع الشكاوى نتيجة خروقات القانوف الدولي

اإلنساني ،نذكر اىـ الييئات :لجنة األمـ المتحدة لتعويض ضحايا الخسائر الناتجة بشكؿ مباشر عف
غزو العراؽ لمكويت واحتبللو.

4

كذلؾ نذكر لجنة الشكاوى اإلثيوبية األريتيرية السابقة الذكر.

 -1ورد ضمف :غساف ىشاـ الجندي ،المرجع السابؽ ،ص .219،218

 -2المادة  16مف اتفاقية السبلـ المبرمة بيف الياباف و الواليات المتحدة ،واتفاقية السبلـ المبرمة بيف الياباف و ىولندا في

.1956

 -3غساف ىشاـ الجندي ،المرجع السابؽ ،ص .221،220
 -4المرجع نفسو ،ص .222
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ىذا بالنسبة لمحصوؿ عمى تعويض مف الدوؿ المنتيكة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،ولكف

ا لتطور الممحوظ في القانوف الدولي أصبح مف الممكف مطالبة المجرـ الذي ارتكب انتياكا لمقانوف الدولي
اإلنساني تعويض المتضرريف عف فعمو ىذا ،وىذا ما نصت عميو المادة  24مف النظاـ األساسي لممحكمة

ال جنائية الدولية ليوغوسبلفيا سابقا ،وكرست ىذا المبدأ المحكمة الجنائية الدولية في المادة  75منيا
 ،ونتيجة ليذا قامت بإنشاء صندوؽ تعويض ضحايا النزاعات المسمحة بموجب الفقرة الثانية مف المادة
.79

1

ثالثا :الترضية:
تضمنتيا المادة  37مف مشروع قانوف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا لعاـ
 2001بنصيا :
"-1عمى الدولة المسؤولة عف فعؿ غير مشروع دوليا التزاـ بتقديـ ترضية عف الخسارة التي تترتب
عمى ىذا الفعؿ اذا كاف يتعذر إصبلح ىذه الخسارة عف طريؽ الرد أو التعويض؛
-2قد تتخذ الترضية شكؿ إقرار بالخرؽ أو تعبير عف األسؼ أو اعتذار رسمي أو أي شكؿ آخر

مناسب؛

-3ينبغي أال تكوف الترضية غير متناسبة مع الخسارة وال يجوز اف تتخذ شكبل مذال لمدولة

المسؤولة".

حيث تعد الترضية شكؿ مف أشكاؿ جبر الضرر ،وىي عبارة عف إجراءات ومواقؼ غير مادية

تتخذ في مواجية ضحايا انتياكات القانوف الدولي اإلنساني ،عندما يكوف الضرر معنوي وغير مادي،

وتعرؼ عمى أنيا ":قياـ الدولة المسؤولة بعدـ إقرار التصرفات الصادرة عف سمطاتيا أو موظفييا
باالعتذار عنيا أو بمعاقبة مرتكبييا".

2

والترضية قد تكوف عف طريؽ االعتراؼ مف طرؼ الدولة بارتكابيا تصرفا غير مشروع وتقديميا
االعتذار لدولة أخرى ،واالعتذار يكوف في حالة ارتكاب تصرفات ضد شرؼ وكرامة الدوؿ.
و كما الحظنا فقد قيدت المادة  37الترضية بشرط التناسب ،بمعنى اف تكوف متناسبة مع الضرر،

كما اعتبر أنيا ال يجب اف تكوف في شكؿ مذؿ لمدولة المسؤولة.

وبالمقارنة مع الرد والتعويض نبلحظ اف الترضية ما ىي إال إجراء ذو طابع سياسي ىدفو إصبلح

الضرر  ،بالرغـ مف الغموض الذي يكتنؼ طريقة إصبلحو وجبره لؤلضرار.
 -1خالد مصطفى فيمي ،المرجع السابؽ ،ص  268وما بعدىا.
 -2ىميسي رضا ،المرجع السابؽ ،ص .89
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الفرع الثاني:
االلتزام بالتوقف عن الفعل وعدم التكرار
تضمنت المادة  30مف مشروع قانوف مسؤولية الدوؿ عف األفعاؿ غير المشروعة دوليا لعاـ 2001

االلت ازـ بالتوقؼ عف الفعؿ و عدـ التكرار ،والتي نصت" :عمى الدوؿ المسؤولة عف الفعؿ غير المشروع
دوليا التزاـ باف:
أ-تكؼ عف الفعؿ اذا كاف مستم ار؛
ب -تقدـ التأكيدات والضمانات المبلئمة بعدـ التكرار إذا اقتضت الظروؼ ذلؾ".

ومف ىذه المادة يستشؼ ضرورة توقؼ الدولة المسؤولة عف ارتكاب الفعؿ غير المشروع  ،كما أنيا

يجب اف تتعيد بعدـ تكرار ىذا الفعؿ ،و ىذا ما سوؼ يتـ تناولو فيما يمي:
أوال  :االلتزام بوقف الفعل غير المشروع:

اف وقؼ العمؿ غير المشروع دوليا ىو أحد النتائج المترتبة عمى انتياؾ الدولة أو الدوؿ اللتزاماتيا

الدولية ،ألف األضرار التي يسببيا العمؿ غير المشروع قد يتعدى حدود الدولة المتسببة إلى دوؿ أخرى
متجاورة ،فبلبد مف وقؼ العمؿ غبر المشروع فو ار درعا لتزايد المخاطر واألضرار مف جية ،ومف جية

أخرى الحيمولة دوف توسيع دائرة الضرر إلى دوؿ مجاورة.

1

و يرى الفقو اف االلتزاـ بوقؼ االنتياؾ ىي حالة يمكف تصورىا في األعماؿ غير المشروعة التي
ليا أثار مستمرة  ،مثؿ اعتقاؿ شخص أو اخذ ممتمكات أو االستيبلء عمى احد السفارات الف طوؿ

استمرار السموؾ غير المشروع يمنح فاعمو ادراؾ عدـ مشروعية فعمو ومف ثـ وقفو و االلتزاـ بتصحيحو ،

وخير مثاؿ عمى ذلؾ أري محكمة العدؿ الدولية في قضية الرىائف األمريكييف في طيراف  ،حيث أمرت

المحكمة بأف تعمؿ السمطات اإليرانية بإنياء االحتجاز غير المشروع في حؽ الرعايا األمريكييف

المحتجزيف ،وأف تضمف الوسائؿ البلزمة لكافة المحتجزيف بمغادرة األراضي اإليرانية.

 -1جغموؿ زغرود ،المرجع السابؽ ،ص .305
 -2المرجع نفسو .
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ثانيا :ضمان عدم تكرار الفعل:
حيث انو مف بيف أشكاؿ جبر األضرار ضمانات عدـ التكرار ،ويعني التعيد وااللتزاـ بعدـ ارتكاب

االنتياؾ في المستقبؿ ،وتتصؿ التأكيدات والضمانات ،باستعادة الثقة في عبلقة مستمرة ،رغـ أنيا تنطوي
عمى قدر أكبر مف المرونة بالمقارنة بالكؼ  ،وتقدـ التأكيدات في العادة شفويا ،في حيف اف ضمانات

عدـ التكرار تنطوي عمى أكثر مف ذلؾ ،كاتخاذ الدولة المسؤولة تدابير وقائية تيدؼ إلى تجنب تكرار

الخرؽ.1

ويجوز لمدولة المتضررة في بعض الحاالت اف تطمب مف الدولة المسؤولة اعتماد تدابير محددة ،

أو العمؿ بطريقة محددة بغية تجنب التكرار ،وال تطمب الدولة المتضررة في بعض األحياف سوى تأكيدات

مف الدولة المسؤولة ،بانيا سوؼ تراعي حقوقيا في المستقبؿ ،ومثاؿ ذلؾ :قضية عاـ  1901التي

أعطت فييا اإلمبراطورية العثمانية تأكيدات رسمية ،بانو سيسمح لمخدمات البريدية البريطانية والنمساوية
والفرنسية بالعمؿ بحرية اعتبا ار مف ذلؾ التاريخ عمى أراضييا.

2

لكف التأكيدات والضمانات بعدـ التكرار ال تكوف دوما مبلئمة ،حتى عندما يتـ طمبيا ،حيث يتوقؼ

الكثير في ىذا الصدد عمى ظروؼ القضية ،وتتضح الصبغة جد االستثنائية لمتدابير مف خبلؿ العبارة:
"إذا اقتضت الظروؼ ذلؾ " في نياية الفقرة الفرعية (ب) ،حيث صيغ التزاـ الدولة المسؤولة فيما يتعمؽ
بالتأكيدات والضمانات صياغة مرنة ،بغية منع أنواع االدعاءات التعسفية أو المبالغ فييا التي كانت
تميز بعض المطالبات المقدمة مف الدوؿ لمحصوؿ عمى تأكيدات وضمانات في الماضي.

3

الفرع الثالث:
اتخاذ التدابير المضادة ضد الدولة المسؤولة
اذا رفضت الدولة التي أتت األعماؿ غير المشروعة اف تتحمؿ تبعة المسؤولية الدولية -رغـ

مطالبتيا بذلؾ -و استمرت في انتياؾ التزاماتيا الدولية يجوز لمدولة المضرورة اتخاذ بعض التدابير
المضادة ،وقد تـ تضميف ىذا األثر في نص المادة  49مف مشروع قانوف مسؤولية الدوؿ عمى أفعاليا
غير المشروعة دوليا لعاـ  ،2001حيث نصت:

"-1ال يجوز لدولة مضرورة اف تتخذ تدابير مضادة ضد دولة مسؤولة عف فعؿ غير مشروع

دوليا إال مف اجؿ حمؿ ىذه الدولة عمى االمتثاؿ اللتزاماتيا ؛

 -1تقرير لجنة القانوف الدولي ،الدورة السادسة و الخمسوف ،الممحؽ رقـ  ، (A/56/10). 10األمـ المتحدة ،نيويورؾ،

 ،2001ص .169

-2المرجع نفسو ،ص ،169اليامش .474
 -3المرجع نفسو ،ص .170
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-2تقتصر التدابير المضادة عمى عدـ الوفاء في الوقت الحاضر بااللتزامات الدولية لمدولة المتخذة
لمتدابير اتجاه الدولة المسؤولة؛

-3تتخذ التدابير المضادة قدر اإلمكاف بطريقة تتيح استئناؼ الوفاء بااللتزامات المعنية".
وعبارة "التدابير المضادة "ىي المصطمح الحديث المستخدـ لمتعبير عف تدابير االقتصاص أو
المعاممة بالمثؿ.

1

و ال يقصد بالتدابير المضادة اف تتخذ شكبل مف أشكاؿ العقاب عمى التصرؼ غير المشروع  ،و

لكنيا وسيمة لتحقيؽ االمتثاؿ اللتزامات الدولة المسؤولة  ،و لكي يكوف التدبير المضاد قانوني  ،البد مف
وجود فعؿ غير مشروع دوليا أضر بالدولة التي تتخذ التدبير المضاد  ،كما تشير عبارة في الوقت

الحاضر عمى اف التدبير المضاد يتميز بالطابع الوقتي و المؤقت .

2

و لكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو :ىل يمكن اتخاذ تدابير مضادة نتيجة انتياك قواعد القانون

الدولي اإلنساني ؟

مف المعروؼ اف أىـ ميزة تميز القانوف الدولي اإلنساني عف بقية فروع القانوف الدولي  ،ىو عدـ

أخذه بقاعدة المعاممة بالمثؿ ، 3كما انو و بالرجوع لنص المادة  50مف مشروع القانوف السالؼ الذكر و
التي تنص عمى االلتزامات التي ال تتأثر بالتدابير المضادة نجدىا قد أوردت في فقرتيا الثالثة ":االلتزامات

ذات الطابع اإلنساني التي تمنع األعماؿ االنتقامية ".
فالمادة 50ىنا تؤكد عمى ضرورة اف تواصؿ الدولة المضرورة احتراـ ىذا االلتزاـ في عبلقتيا بالدولة
المسؤولة  ،و ال يجوز ليا االستناد إلى خرؽ الدولة المسؤولة اللتزاماتيا لنفي عدـ مشروعية أي امتناع

عف االمتثاؿ ليذه االلتزامات  ،فيذه االلتزامات ليا حرمتيا فيما يتعمؽ بقانوف التدابير المضادة.

4

ولئلشارة فاف الفقرة (ج) ىذه جاءت عمى نمط المادة  )5( 60مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات ،
وتعبر ىذه الفقرة عف الحظر األساسي لؤلعماؿ االنتقامية ضد األفراد ،و ىو حظر منصوص عميو في

القانوف الدولي اإلنساني ،وعمى وجو التحديد في اتفاقية الىاي لعاـ ، 1907واتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ
 ، 1949والبروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  ،1977ضد فئات محددة مف األشخاص المحمييف وىذا

الحظر مقبوؿ عمى نطاؽ واسع.

5

 -1ماركو ساسولي ،المرجع السابؽ ،ص .255

2

 -تقرير لجنة القانوف الدولي ،المرجع السابؽ ،ص.260،259

 -3ارجع لممبحث األوؿ مف الفصؿ األوؿ مف ىذه المذكرة .
-4تقرير لجنة القانوف الدولي ،المرجع السابؽ ،ص .261
 -5ماركو ساسولي ،المرجع السابؽ  ،ص .255
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واألمر يتعمؽ ىنا بالمواد  33-13-47-47بيذا الترتيب مف اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ ،1949

وبالمواد(53 ،)1( 52، )6( 51،20 :ج) )4(56، )2(55، )4(54 ،مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ
لعاـ .1977
أما بالنسبة اللتزامات القانوف الدولي اإلنساني التي ال يغطييا ذلؾ الحظر عمى تدابير االقتصاص،
فمف الممكف اف تتأثر مف جراء التدابير المضادة وبالنسبة لمتدابير المضادة التي يمكف اف تتخذ لمواجية

انتياكات القانوف الدولي اإلنساني ،فإنيا ال يمكف اف تتضمف استخداـ القوة أو التيديد باستخداميا كما ال
يمكف اف تتضمف انتياؾ حقوؽ األنساف الرئيسية وفقا لمفقرتيف (أ) و (ب) مف المادة  50مف المشروع.

1

و يشترط الستعماؿ ىذه التدابير المضادة وقت الحرب مجموعة مف القواعد الواجب اتباعيا منيا :
-1

2

يجب اف ال تكوف ىذه التدابير متضمنة أعماال وحشية أو غير إنسانية تعتبر مف قبؿ

الجرائـ المنصوص عمييا في القوانيف العامة لمحرب.
-2
-3

يجب اف يأمر بيذه التدابير قائد الجيش أو قائد إحدى الفرؽ.

يجب اف ال تتعدى نتائج ىذه التدابير إلى المدنييف.

ومف المبلحظ و عمى ارض الواقع  ،فانو في حالة قياـ دولة بانتياكات لمقانوف الدولي اإلنساني

تتخذ ضدىا جممة مف التدابير المضادة ،نذكر  :العقوبات االقتصادية كمثاؿ  ،حيث أشارت المجنة
المعنية بالحقوؽ االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في تعميقيا لمعاـ رقـ  8لعاـ  1997إلى األثر الذي

تخمفو ىذه العقوبات عمى السكاف المدنييف  ،و بخاصة األطفاؿ  ،و أكدت المجنة انو يجب اف تراعي

التدابير المضادة دائما الحقوؽ االقتصادية و االجتماعية و الثقافية  ،و أشارت لجنة القانوف الدولي اف
اتخاذ مثؿ ىذه التدابير يعد في حد ذاتو انتياكا لقواعد القانوف الدولي اإلنساني حيث يقع تشابو مع نص

المادة  )1(54مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ  ،و التي تنص بشكؿ غير مشروط عمى اف" :تجويع
المدنييف محظور كوسيمة مف وسائؿ الحرب" .

3

و قد أكدت المادة  51مف مشروع القانوف عمى ضرورة احتراـ مبدأ التناسب في حالة اتخاذ التدابير

المضادة ،كما أكدت المادة  52عمى الشروط الواجب اتخاذىا عند المجوء لمتدابير المضادة و ىي:
 -1الطمب إلى الدولة المسؤولة  ،الوفاء بالتزاماتيا أوال.
 -1تنص المادة  50في فقرتييا عمى ما يمي ":ال تمس التدابير المضادة بااللتزامات التالية:

(أ) االلتزاـ المنصوص عميو في ميثاؽ األمـ المتحدة باالمتناع عف التيديد باستعماؿ القوة أو استعماليا فعبل.
(ب) االلتزامات المتعمقة بحماية حقوؽ اإلنساف األساسية".

2

 -عبد الواحد محمد الفار ،الجرائـ الدولية و سمطة العقاب عمييا ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1996 ،ص

.268،267

 -3تقرير لجنة القانوف الدولي ،المرجع السابؽ ،ص.264،263
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-2إخطار الدولة المسؤولة باي قرار باتخاذ تدابير مضادة ،وتعرض عمييا التفاوض معيا.
لكف يمكف اتخاذ ىذه التدابير بصورة مستعجمة لحفظ حقوؽ الدولة المتضررة ،وتنتيي ىذه التدابير
المضادة بمجرد إذعاف الدولة والعودة إلى تنفيذ التزاماتيا فيما يتعمؽ بالتصرؼ غير المشروع الصادر
عنيا.

1

و في الختاـ يمكف القوؿ اف إرساء قواعد المسؤولية الدولية لمدوؿ المنتيكة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني
يؤكد عمى تفعيؿ قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،و محاولة تنفيذىا عمى ارض الواقع  ،لكف بالرجوع إلى

ارض الواقع نجد اف ىذه القواعد القانونية تحتاج إلى سمطة عميا تفرض تطبيقيا عمى الدوؿ المنتيكة  ،و

لعؿ ما حدث إباف احتبلؿ العراؽ 2مف خروقات مف طرؼ قوات التحالؼ و خاصة الواليات المتحدة
األمريكية و بريطانيا  ،و عدـ مساءلة ىاتو الدوؿ عف ىذه االنتياكات يعد حجر عثرة أماـ تطبيؽ قواعد
المسؤولية الدولية  ،إذ أنو دائما تصطدـ ىذه القواعد بمعيار القوة فبل تطبؽ إال عمى الدوؿ الضعيفة.

كما اف النص عمى إمكانية القياـ بالتدابير المضادة كإعماؿ لمسؤولية الدوؿ عف انتياكات القانوف

الدولي اإلنساني كميا أثبتت أنيا قد اقترفت فييا انتياكات أكبر وأفظع ولعؿ المثاؿ عمى ذلؾ :التدخؿ
اإلنساني في العراؽ ،الصوماؿ ،التدخؿ األخير في ليبيا  ،والذي ترؾ الببلد تتخبط في البلاستقرار وتفشي
كؿ انتياكات القانوف الدولي اإلنساني.

وفي األخير يمكف القوؿ بالرغـ مف وجود قواعد تثير مسؤولية الدوؿ عف انتياكاتيا لقواعد القانوف

الدولي اإلنساني ،إال أنيا تبقى قواعد تنقصيا الفعالية في ظؿ عدـ وجود سمطة عميا عمى المستوى الدولي
تفرض احتراميا مف جية ،ومف جية أخرى تبقى دائما خاضعة ألىواء الدوؿ الكبرى  ،والتي تطبقيا عمى

مف تشاء في حيف تبقى ىي دائما في منأى عف المساءلة.

 -1المادة  53مف مشروع القانوف تنص ":تنيى التدابير المضادة حالما تمتثؿ الدولة المسؤولة اللتزاماتيا بموجب الباب
الثاني فيما يتصؿ بالفعؿ غير المشروع دوليا ".

 -2عماد خميؿ إبراىيـ ،المرجع السابؽ ،ص .334- 302
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المبحث الثالث:
دور التعاون القضائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
إف مبدأ التعاوف القضائي الدولي في مجاؿ مكافحة االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني،

واضفاء الفعالية عمى قواعده مف خبلؿ تظافر جيود الدوؿ لفرض احتراميا ،يقتضي إيجاد آليات ليذا
التعاوف ،حيث يعد التسميـ المصطمح األكثر رسوخا ،وتداوال في مجاؿ التعاوف القضائي الدولي بوصفو

الصورة التقميدية لمتعاوف القضائي الدولي.

والى جانب التسميـ ظيرت مظاىر جديدة لمتعاوف القضائي الدولي لعؿ أىميا التعاوف في الشؤوف
الجنائية الدولية  ،وسيتـ مف خبلؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى نظاـ تسميـ مجرمي الحرب ومحاكمتيـ فيما
بيف الدوؿ (المطمب األوؿ) ،ثـ التعاوف في الشؤوف الجنائية الدولية (المطمب الثاني).

المطمب األول:
نظام تسميم المجرمين و دوره في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني
إف نظاـ تسميـ المجرميف يعتبر مف بيف إجراءات التعاوف القضائي الدولي ،وال ينشأ ىذا النظاـ إال

بيف دولتيف أو أكثر ،لذلؾ ال يمكف تصوره بيف دولة ومنظمة دولية ،أو بيف دولة وأحد أشخاص القانوف
الدولي األخرى بخبلؼ الدوؿ.

1

حيث يعد ىذا النظاـ مف أىـ أشكاؿ التعاوف القضائي الدولي في منع ومكافحة الجرائـ وتحقيؽ
العدالة في صورتيا الكاممة ،وذلؾ بأف يحاكـ المتيـ أماـ الدولة األولى بمحاكمتو ،وبأف ينفذ ضده الحكـ
الصادر بإدانتو تحقيقا لفعالية النظاـ القضائي لمدولة ،حيث يعد ىذا المبدأ مف أىـ االنتصارات المحققة

في المجاؿ الجزائي ،وعميو فسيتـ التطرؽ فيما يمي لمختمؼ الجوانب المحيطة بنظاـ تسميـ المجرميف.
الفرع األول:
مفيوم نظام تسميم المجرمين
لتحديد مفيوـ التسميـ ،البد أوال مف التعريؼ بو ،ثـ التطرؽ لمصادره وطبيعتو القانونية.
أوال :تعريف التسميم:

لـ يتفؽ الفقياء عمى تعريؼ موحد لتسميـ المجرميف ،يعود السبب في ذلؾ إلى االختبلؼ بشأف

األسس التي يقوـ عمييا ىذا النظاـ ،فمنيـ مف عرفو عمى أنو :نظاـ في عبلقات الدوؿ مف مقتضاه أف
تقبؿ إحداىا تسميـ شخص يوجد فوؽ إقميميا إلى أخرى تطمبو لمحاكمتو عف جريمة ما أو تنفيذ عقوبة
-1عبد الفتاح محمد سراج ،المرجع السابؽ ،ص .78
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قضت بيا محاكميا عميو باعتبار أف ىذه الدولة ىي صاحبة االختصاص الطبيعي أو األفضؿ في تمؾ

المحاكمة أو ذلؾ التنفيذ".

1

وعرؼ أيضا بأنو" :عمؿ تقوـ بمقتضاه الدولة التي لجأ إلى أرضيا شخص متيـ أو محكوـ عميو

في جريمة بتسميمو إلى الدولة المختصة بمحاكمتو أو تنفيذ العقوبة عميو".
ويعرفو "جاؾ روبار" و "جاف ديفار"

الفرنسييف إلى حكومات أجنبية بناء عمى طمبيا".

2

بأنو " :قياـ الحكومة الفرنسية بتسميـ األشخاص غير

3

أما عبد الفتاح سراج فيعرفو " :تخمي دولة ألخرى عف شخص ارتكب جريمة لكي تحاكمو عنيا ،أو
لتنفذ فيو الحكـ الذي أصدرتو عميو محاكميا ،وذلؾ باعتبار أف الدولة طالبة التسميـ ىي صاحبة

االختصاص الطبيعي أو األولى بمحاكمتو وعقابو".

4

أو أنو" :أحد مظاىر التضامف الدولي لمكافحة الجريمة تقوـ بموجبو دولة ما بتسميـ شخص يقيـ في

إقميميا إلى دولة أخرى تطمبو لتحاكمو عف جريمة انتيؾ بيا حرمة قوانينيا أو لتنفذ فيو حكما صاد ار عميو

مف إحدى محاكميا".

5

واف التعريؼ الذي يحظى بتأييد األغمبية ىو ":أف تتخمى دولة عف شخص موجود في إقميميا إلى

دولة أخرى بناء عمى طمبيا لتحاكمو عف جريمة يعاقبو عمييا القانوف الدولي ،أو لتنفيذ حكما صاد ار عميو
مف محاكميا".

6

ومف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف أف تحديد االعتبارات التي تحكـ نظاـ تسميـ المجرميف:
 يعتبر التسميـ مف اإلجراءات التي تتخمى فييا الدولة المطالبة عف شخص يقيـ عمى إقميميا إلى
الدولة الطالبة ،ومبررات ىذا التسميـ ىي محاكمة ىذا الشخص أو تنفيذ عقوبة صادرة ضده.

 ينشأ التسميـ بيف الدوؿ مف خبلؿ العبلقات التي تحكميا مثؿ :المعاىدات أو شرط المعاممة بالمثؿ

أو العرؼ الدولي...
 -1مازف خمؼ الشمري" ،موانع تسميـ اإلرىابييف –دراسة مقارنة ،"-مجمة كمية الحقوؽ ،جامعة النيريف ،بغداد ،المجمد،1
العدد  ،2012 ،14ص.282

 -2المرجع نفسو.

 -3ورد ضمف  :عواشرية رقية" ،نظاـ تسميـ الجرميف ودوره في تحقيؽ التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة" ،مجمة
المفكر ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد ،2009 ،04ص.20

 -4المرجع نفسو.

 -5مازف خمؼ الشمري ،المرجع السابؽ ،ص.283

 -6نصير جبار ،نادية جودت ،أساور القيسي" ،استبعاد الحدود المكانية لتتبع الجرائـ ضد اإلنسانية" ،مجمة كمية الرافديف
الجامعة لمعموـ ،جامعة الرافديف ،بغداد ،العدد ،2013 ،32ص.212

142

مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني

الباب األول

 التسميـ يتناوؿ فئتيف مف األشخاص :فئة المتيميف ،وفييا يقترؼ الشخص الجريمة في بمد ما ،ثـ

قبؿ أف يمقى القبض عميو ييرب إلى بمد آخر ،فتطمب الحكومة التي وقعت الجريمة عمى أراضييا استرداد

ىذا المتيـ ،لمبلحقتو ومحاكمتو أماـ القضاء ،أما الفئة الثانية وىي فئة المحكوـ عمييـ ،وفييا يقترؼ

الشخص جرما ما فيبلحؽ وتصدر المحاكـ التي وقع عمى أراضييا الجرـ ،قرارىا أو حكميا عميو في
الجريمة ،وقبؿ أف ينفذ الحكـ القطعي البات ،يفر ىاربا إلى بمد آخر ،فتطمب الدولة التي أصدرت الحكـ

مف الدولة المتواجد بيا استرداده  ،وتسميمو ليس لمحاكمتو  ،وانما لتنفيذ الحكـ والعقوبة المحكوـ بيا عميو

قبؿ ىروبو.

ثانيا :مصادر التسميم:
يقصد بو البنياف القانوني ليذا النظاـ ،أي مصادر ىذا النظاـ ،وتقسـ وتصنؼ مصادر التسميـ مف

وجية النظر الفقيية عمى النحو اآلتي:

1

.1المعاىدات و االتفاقيات الدولية:
وىي أقدـ مصادر التسميـ وتعد وسيمة ناجحة إلرساء نظاـ التسميـ عمى أسس سميمة بعيدة عف

األىواء والنزوات السياسية ،وتتخذ ىذه المعاىدات صورتيف :األولى :المعاىدات الثنائية ،والثانية:
المعاىدات الجماعية التي تشترؾ فييا عدة دوؿ وتتفؽ فيما بينيا عمى تسميـ أي مجرـ عادي إلى الدولة

الطرؼ التي تطمب تسميمو إلييا لمحاكمتو أو تنفيذ الحكـ عميو.
وتميؿ الدوؿ إلى ع قد معاىدات التسميـ مع الدوؿ المجاورة ليا أو األكثر ارتباطا بيا سياسيا أو
اقتصاديا أو اجتماعيا في شكؿ طابع جماعي أو ثنائي.

2

ونظ ار لمدور الكبير الذي تمعبو المعاىدات الدولية كمصدر لنظاـ التسميـ قامت األمـ المتحدة بوضع

معاىدة نموذجية لتسميـ المجرميف بموجب القرار رقـ  116/45في الجمسة العامة رقـ  98لمجمعية العامة
وذلؾ بتاريخ .1990/12/14

 -1مازف خمؼ الشمري ،المرجع السابؽ ،ص .287-285

 -2ومثاؿ االتفاقيات الجماعية :االتفاقيات المبرمة بيف الدوؿ األطراؼ في الجامعة العربية في نطاؽ مكافحة اإلجراـ وىي
اتفاقية تسميـ المجرميف العربية لعاـ  ،1952أما االتفاقيات الثنائية :فنذكر أف الجزائر صادقت عمى  52اتفاقية ثنائية في

مجاؿ تسميـ المجرميف منذ  1962إلى غاية  2009مع  34دولة ،ونذكر منيا االتفاقية المبرمة بيف الجزائر ومصر سنة
 1964الخاصة بالمساعدة المتبادلة والتعاوف القانوني.
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-2العرف الدولي :يعد العرؼ الدولي مصد ار آخر مف مصادر القانوف الدولي تمجأ إليو الدوؿ في
حالة عدـ وجود معاىدة لمتسميـ أو قانوف داخمي ينظـ أحكاـ التسميـ لتستقي منو الدوؿ القواعد واألحكاـ

التي استقر العمؿ الدولي عمى إتباعيا في معالجة قضايا التسميـ.

 -3أحكام المحاكم الدولية :أرست محكمة نورمبرغ مجموعة مف المبادئ األساسية التي تتبعيا
الدوؿ ،ومف أىـ المبادئ التي جاءت بيا المحكمة التزاـ الدوؿ بمحاكمة المجرـ الدولي بما في ذلؾ مجرـ

الحرب وف قا لقوانينيا الوطنية ،فإف لـ يوجد في قوانينيا نصوص تسمح بمحاكمتو ،فعمييا أف تقوـ بتسميمو
إلى دولة أخرى تتولى محاكمتو عمى جرائمو.

1

-4التشريعات الداخمية :تعد بمجيكا أوؿ دولة نظمت إجراءات التسميـ في القانوف الصادر عاـ

 ،1833ثـ استقر بعد ذلؾ في تشريعات عدة دوؿ ،ومثاليا كذلؾ الدوؿ التي اتخذت قوانيف لمتسميـ،

إنجمت ار التي اعتمدت قانوف التسميـ في .1989

2

-5المعاممة بالمثل :ويقصد بالمعاممة بالمثؿ في مجاؿ العبلقات الدولية تطابؽ الحقوؽ والواجبات،

أو عمى األقؿ تكافؤىا ،وىو المبدأ الموجو والمرشد لمعاىدات تسميـ المجرميف حيث تفرض عادة التزامات

متماثمة عمى األطراؼ المتعاقدة ،كما تعتبر مف المصادر الفعالة خاصة في حالة غياب المعاىدات

الدولية.

3

-6قواعد األخالق الدولية :وىي مجموعة المبادئ التي يممييا الضمير العالمي ،ويقيد بيا

تصرفات الدوؿ ولكنيا ليست ممزمة مف الناحية القانونية ،وفي حالة غياب المصادر السابقة يمكف
االستناد إلى قواعد األخبلؽ التي تنظـ تسميـ المجرميف بالمطالبة بالجناة ،وفي حالة عدـ امتثاؿ الدولة

لمبادئ األخبلؽ فإنيا ستعاقب باستيجاف دولي.

4

ثالثا :الطبيعة القانونية لمتسميم:

إف وجود المجرـ اليارب في أراضي الدولة المطموب منيا التسميـ يكوف خط ار عمييا ،واف مف

مصمحتيا التخمص منو بتسميمو إلى الدولة التي تطمبو اتقاء لشره وابقاء لحسف العبلقة فيما بينيا ،فما
طبيعة تسميميا يا ترى؟ وىؿ ىو عمؿ قضائي أـ أنو عمؿ إداري تقوـ بو السمطة التنفيذية ،بما ليا مف

حؽ السيادة؟ أـ أنو عمؿ ذو طبيعة مزدوجة؟

1

-LAROSA(A.M), Juridiction pénales internationales –la procédure et la preuve-, P. U. F,
Paris, 2003,p.17.
 -2نظـ المشرع الجزائري تسميـ المجرميف وفقا لقانوف اإلجراءات الجزائية ،حيث أفرد ليا بابا كامبل يحتوي عمى  27مادة
(مف المادة  694إلى  )720وىو الباب األوؿ لمكتاب السابع الخاص بالعبلقات مع السمطات القضائية األجنبية.

 -3مريـ ناصري ،فعالي ة العقاب عمى االنتياكات الجسيمة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،دار الفكر الجامعي ،القاىرة،

الط  ،2011 ، 1ص.283

 -4المرجع نفسو ،ص.284
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يرى بعض الفقياء أف التسميـ عمؿ قضائي وأف السمطة التي تقوـ بالنظر في إجراءات التسميـ

والفصؿ فيو ىي السمطة القضائية ،ذلؾ أف الدولة المطموب منيا التسميـ عندما تباشر العمؿ بو ،فإنيا
تقوـ بعمؿ قضائي ألجؿ إيقاع العقاب بالمجرـ الذي انتيؾ حرمة قوانيف الدولة طالبة التسميـ.

1

ويتجو جانب مف الفقو إلى ىذه الرؤية عمى أساس أف التسميـ عمؿ قضائي بدعوى أف التسميـ في
معظـ الدوؿ يتـ عف طريؽ عرض المسألة أماـ القضاء الذي قد يتحدد اختصاصو كما ىو الحاؿ في

الواليات المتحدة األمريكية و بريطانيا في البحث في قيمة األدلة المقدمة في االتياـ ،حيث تنظر الدعوى
وتناقش أماـ القضاء حتى ولو كاف ىناؾ حكـ صادر بشأنو ،في حيف يذىب القضاء في باقي الدوؿ إلى

عدـ البحث في الوقائع وانما يطبؽ معاىدات التسميـ ويصدر رأيا يخضع في النياية إلقرار السمطة

التنفيذية.

2

بينما يرى آخروف أف التسميـ عمؿ إداري ومف أعماؿ السيادة تباشره الحكومة بمقتضى ىذا الحؽ وال

يمكف لمقضاء أو لمدولة الطالبة أف تجبر الحكومة عمى التسميـ إذا رأت ىذه األخيرة أف شروط التسميـ غير

متوفرة ،أو أف الجريمة ال يجوز التسميـ فييا ،أو ألي مبرر آخر.

3

وظير رأي وسط يعتبر التسميـ بأنو ذو صفة مزدوجة فيو يعد عمبل مف أعماؿ السيادة ومف أعماؿ

القضاء في آف واحد ،فيو يجمع بيف األمريف ويمبي مطمبا مف مطالب الصالح العاـ المشترؾ لئلنسانية
في العصر الحاضر وتستمزمو مقتضيات العدالة ،ويؤلؼ حقا مف حقوؽ كؿ دولة في النطاؽ الداخمي

بالنسبة لؤلفراد ،وفي النطاؽ الدولي بالنسبة لمدوؿ.

4

وعميو نقوؿ إف التسميـ عمؿ ذو طبيعة مزدوجة بأف يكوف عمؿ قضائي مف حيث اإلجراءات التي
يقوـ بيا القضاء في إصدار أمر القبض والتحقيؽ واصدار قرار التسميـ تحقيقا لمعدالة ،ويكوف مف جية
عمؿ مف أعماؿ السيادة إذ يقؼ عمى إجازة السمطة التنفيذية لو أو رفضو ،ويكوف دور القضاء في ىذه

الحالة استشاريا وتتجمى طبيعة أعماؿ السيادة لمتسميـ.
وما يؤكد ىذا التوجو ىو كوف األعماؿ التي تقوـ بيا الحكومة المطموب إلييا التسميـ ال يمكف إقامة

دعوى ضدىا إلجبارىا عمى إلغاء أمر التسميـ ،وذلؾ تأكيد بأف أعماؿ السيادة ال يمكف الطعف فييا.

 -1مازف خمؼ الشمري ،المرجع السابؽ ،ص.283

5

 -2عواشرية رقية" ،نظاـ تسميـ المجرميف ودوره في تحقيؽ التعاوف الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة" ،المرجع السابؽ،
ص.20

 -3مازف خمؼ الشمري ،المرجع السابؽ ،ص .284

 -4نصير صبار وآخروف ،المرجع السابؽ ،ص .213-212

 -5عواشرية رقية" ،نظاـ تسميـ المجرميف، "........المرجع السابؽ ،ص.20
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الفرع الثاني:
أساس التسميم بالنسبة لمرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانون الدولي اإلنساني
يكتسب مبدأ تسميـ المجرميف أىمية بالغة في إضفاء الفعالية عمى قواعد القانوف الدولي اإلنساني،

وفي توفير الحماية لؤلشخاص الذيف ارتكبت ضدىـ االنتياكات الجسيمة ،وذلؾ بالحد مف اإلفبلت مف
العقاب وامكانية تتبع المجرميف ،فقد حظي بالنص عميو ضمف اتفاقيات جنيؼ األربعة والبروتوكوؿ
اإلضافي األوؿ ،إضافة إلى قرار الجمعية العامة وىذا ما سنتناولو فيما يمي:

أوال :مبدأ تسميم المجرمين في اتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكول اإلضافي األول لعام :1977
نصت اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949عمى االلتزاـ بمبلحقة مقترفي االنتياكات الجسيمة
ألحكاميا  ،في إطار االلتزاـ العاـ بقمع االنتياكات ومعاقبة مقترفييا  ،الذي فرضتو عمى الدوؿ المتعاقدة
بموجب المواد المشتركة 146 ،189 ،50 ،49 :عمى التوالي في كؿ اتفاقية مف االتفاقيات األربع بيذا

الترتيب.
فبعد أف أكدت المواد المذكورة في فقراتيا األربعة عمى التزاـ الدوؿ المتعاقدة بأف تتخذ اإلجراءات

التشريعية البلزمة لفرض عقوبات جزائية فعالة عمى األشخاص الذيف يقترفوف أو يأمروف باقتراؼ إحدى

المخالفات الجسيمة التي بينتيا نصوص االتفاقيات تحديدا،فقد نصت في فقراتيا الثانية عمى أف" :يمتزـ
كؿ طرؼ متعاقد بمبلحقة المتيميف باقتراؼ مثؿ ىذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافيا ،وبتقديميـ

إلى المحاكمة ،أيا كانت جنسيتيـ ،وانو أيضا إذا فضؿ ذلؾ  ،وطبقا ألحكاـ تشريعو ،أف يسمميـ إلى
طرؼ متعاقد معني آخر لمحاكمتيـ مادامت تتوفر لدى الطرؼ المذكور أدلة إتياـ كافية ضد ىؤالء

األشخاص".

فالواضح أف التسميـ الذي تقتضيو أحكاـ ىذه المواد المشتركة ىو تسميـ مشروط بارتكاب انتياكات

جسيمة لبلتفاقيات ،وأف تقديـ الدولة طالبة التسميـ األدلة الكافية التي تعزز االتياـ ضد األشخاص
المقصوديف يزيد مف فرضية تسميميـ مف الدولة الموجوديف عمى إقميميا.
وفيما يخص البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  1977فقد اكد مف خبلؿ أحكاـ التعاوف المتبادؿ في
الشؤوف الجنائية والذي نصت عميو المادة  88مف البروتوكوؿ حيث نصت الفقرة الثانية منيا عمى أنو:
"تتعاوف األطراؼ السامية المتعاقدة فيما بينيا بالنسبة لتسميـ المجرميف عندما تسمح الظروؼ بذلؾ ،ومع

التقيد بالحقوؽ وااللتزامات التي أقرتيا االتفاقيات والبروتوكوؿ.

وكذلؾ وجوب اف تولي الدوؿ المتعاقدة طمب الدولة التي وقعت المخالفة عمى أراضييا ما يستأىمو

مف اعتبار" فالمبلحظ أنو يشترط لصحة طمب التسميـ عف االنتياكات الجسيمة لبلتفاقيات والبروتوكوؿ،
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أال يمس طمب التسميـ كميا أو جزئيا بالتزامات تتعمؽ بالتعاوف في الشؤوف الجنائية الناجمة عف المعاىدات

األخرى سواء كانت جماعية أو ثنائية تنظـ موضوع التعاوف في تمؾ الشؤوف.

فالمبلحظ أف مبدأ التسميـ الذي تضمنتو المادة  88مف البروتوكوؿ لـ يأت بصيغة مشددة وانما ورد

بصيغة مرنة تجعؿ تقدير أمر التسميـ مناط بتحكيـ الدولة المطموب إلييا التسميـ.

فالتسميـ بموجب اتفاقيات جنيؼ والبروتوكوؿ يبقى رىنا بتوافر أدلة كافية ضد األشخاص

المطموبيف ،وأف كفاية ىذه األدلة مف عدمو يعود إلى الدولة المستقبمة ليذا الطمب.

كما أف إعماؿ تسميـ المجرميف لـ يرد بصفة اإللزاـ ،وانما ورد كفعؿ متروؾ تقديره لتوفر الظروؼ
السائدة التي تسمح بإعمالو ،وفي األخير يبقى التسميـ دائما خاضعا لسيادة الدولة قد تقبمو وقد ترفضو.
ثانيا :تسميم مرتكبي جرائم الحرب في ظل قرار الجمعية العامة:
نص القرار الصادر عف الجمعية العامة رقـ (3074د )28 .المؤرخ في 3ديسمبر  1973المتعمؽ
" بتأميف مبلحقة ومعاقبة األشخاص المذنبيف بارتكاب جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلنسانية " ،عمى ضرورة

اتخاذ اإلجراءات عمى الصعيد الدولي بتسييؿ ىذا المقصد ،وقد جاء في ىذا القرار:

1

" تعمف األمـ المتحدة :أنو عمبل بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاؽ ،والمتعمقة بتعزيز التعاوف
بيف الشعوب ،وصيانة السمـ واألمف الدولييف ،المبادئ التالية لمتعاوف الدولي في تعقب واعتقاؿ وتسميـ

ومعاقبة األشخاص المذنبيف ،بارتكاب جرائـ حرب وضد اإلنسانية:
.1

تكوف جرائـ الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية ،أيا كاف المكاف الذي ارتكبت فيو موضع

تحقيؽ ،ويكوف األشخاص الذيف تقوـ دالئؿ عمى أنيـ قد ارتكبوا الجرائـ المذكورة محؿ تعقب وتوقيؼ

ومحاكمة ويعاقبوف إذا وجدوا مذنبيف.
.2

اإلنسانية.
.3

لكؿ دولة الحؽ في محاكمة مواطنييا بسبب جرائـ الحرب أو الجرائـ المرتكبة ضد
تتعاوف الدوؿ بعضيا البعض عمى أساس ثنائي ومتعدد األطراؼ ،بغية وقؼ جرائـ

الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية والحيمولة دوف وقوعيا ،وتتخذ عمى كبل الصعيديف الداخمي والدولي التدابير

البلزمة ليذا الغرض.
.4

تؤازر الدوؿ بعضيا البعض في تعقب واعتقاؿ ومحاكمة الذيف يشتبو بأنيـ ارتكبوا مثؿ

ىذه الجرائـ ،وفي معاقبتيـ إذا وجدوا مذنبيف.
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يقدـ لممحاكمة األشخاص ،الذيف تقوـ ضدىـ دالئؿ عمى أنيـ ارتكبوا جرائـ حرب أو

جرائـ ضد اإلنسانية ،ويعاقبوف إذا وجدوا مذنبيف ،وذلؾ كقاعدة عامة في البمداف التي ارتكبوا فييا الجرائـ،
وفي ىذا الصدد تتعاوف الدوؿ في كؿ ما يتصؿ بتسميـ ىؤالء األشخاص.
.6

تتعاوف الدوؿ بعضيا مع البعض في جميع المعمومات ،والدالئؿ التي مف شأنيا أف

تساعد عمى تقديـ األشخاص المشار إلييـ في الفقرة الخامسة أعبله إلى المحاكمة وتتبادؿ ىذه

المعمومات.
.7

عمبل بأحكاـ المادة األولى مف إعبلف المجوء اإلقميمي الصادر في  1967/12/14ال

يجوز لمدوؿ منح ممجأ ألي شخص توجد دواع جدية لمظف بارتكابو جريمة ضد السمـ أو جريمة حرب أو

جريمة ضد اإلنسانية.
.8

ال تتخذ الدولة أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية ،قد يكوف فييا المساس بما أخذتو

عمى عاتقيا مف التزامات دولية ،فيما يتعمؽ بتعقب واعتقاؿ وتسميـ ومعاقبة األشخاص المذنبيف في جرائـ

الحرب وجرائـ ضد اإلنسانية.
.9

تتصرؼ الدوؿ حيث تتعاوف بغية تعقب واعتقاؿ وتسميـ األشخاص الذيف تقوـ دالئؿ عمى

أنيـ ارتكب وا جرائـ حرب أو جرائـ ضد اإلنسانية ،ومعاقبتيـ إذا وجدوا مذنبيف وفقا ألحكاـ ميثاؽ األمـ
المتحدة ،واعبلف مبادئ القانوف الدولي المتعمقة بالعبلقات الودية والتعاوف بيف الدوؿ وفقا لميثاؽ األمـ

المتحدة ".

فالمبلحظ أف ىذا القرار قد أكد عمى خطورة جرائـ الحرب و الجرائـ ضد اإلنسانية ،وىي االنتياكات

الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني ،وحث الدوؿ عمى ضرورة إعماؿ مبدأ تسميـ المجرميف المرتكبيف ليذا
النوع مف الجرائـ ،وذلؾ حدا إلفبلتيـ مف العقاب.

الفرع الثالث:
شروط واجراءات تسميم المجرمين
لدراسة نظاـ تسميـ المجرميف البد مف اإلحاطة بالشروط األساسية الواجب توافرىا في الشخص

محؿ التسميـ والجريمة موضوع التسميـ (أوال) ،ثـ ال بد مف دراسة اإلجراءات المتبعة لتقديـ طمب التسميـ

وأىـ الخطوات المتبعة مف طرؼ كمتا الدولتيف (ثانيا).
أوال :شروط تسميم المجرمين:

إف لمتسميـ شروط تتعمؽ في جانبيا األوؿ بالشخص مرتكب الجريمة أو المطموب ويتعمؽ الشرط

الثاني بالجريمة محؿ التسميـ مف كوف ىؿ ىي مف الجرائـ التي تقبؿ التسميـ أـ ال.
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-1الشروط المتعمقة بأطراف العالقة في التسميم:
إف الشخص المراد تسميمو ىو محور إجراء التسميـ ،وليذا مف الضروري تحديد ضوابط الجنسية

التي ستحدد إمكانية تسميمو ،فقد تكوف جنسية الشخص المطموب تسميمو سببا لرفض التسميـ أحيانا وسببا
لمنح األولوية في التسميـ أحيانا أخرى ،وىنا نميز بيف  3حاالت كالتالي:

1

أ .الشخص المطموب تسميمو من رعايا الدولة طالبة التسميم :تكاد تتفؽ التشريعات الدولية عمى أنو
إذا كاف الشخص المطموب يحمؿ جنسية الدولة الطالبة فإف ذلؾ ال يوجد أي إشكاالت لمتسميـ خاصة إذا
ارتكبت الجريمة عمى إقميـ الدولة الطالبة  ،حتى أف بعض المعاىدات واالتفاقيات الدولية تقتصر في
التسميـ عمى الحاالت التي يكوف فييا الشخص المطموب تسميمو مف رعايا الدولة طالبة التسميـ ،بحيث
تشترط أحكاميا لقبوؿ التسميـ أف يحمؿ الشخص المطموب جنسية الدولة الطالبة  ،وعبء إثبات ىذه

الجنسية يقع عمى عاتؽ الدولة الطالبة.
ب.

الشخص المطموب تسميمو يحمل جنسية الدولة المطموب منيا التسميم :تكاد تتفؽ

االتجاىات الدولية المعاصرة عمى حظر تسميـ الرعايا بصفة مطمقة ،وفي المقابؿ تجيز بعض الدوؿ تسميـ

رعاياىا وفقا لضوابط وشروط محددة.

ب .1 .االتجاه الذي يؤيد حظر تسميم الرعايا  :تكاد تجمع غالبية المعاىدات والقوانيف الداخمية

عمى األخذ بيذا المبدأ مبرريف ذلؾ أف الدولة ىي صاحبة االختصاص القضائي األصيؿ بمحاكمة

مواطنييا المتواجديف عمى إقميميا ،وأف التخمي عف المواطف في ىذه الحالة يشكؿ تخمي عف السيادة.

ب .2 .االتجاه الذي يؤيد تسميم المواطنين :ومف بينيا المممكة المتحدة والواليات المتحدة
األمريكية ،فالتشريع األمريكي ال يحظر كقاعدة عامة تسميـ المواطنيف إلى دوؿ أخرى ،حيث يرجع لو ازرة

الخارجية سمطة تقديرية لمدى جواز تسميـ الوطنييف إلى دولة أخرى ،وفؽ ما يسمى" ،سرية التقدير

التنفيذية" عمى ضوء طبيعة العبلقات مع الدولة الطالبة.

ج .الشخص المطموب تسميمو من رعايا دولة ثالثة :إف انتماء الشخص المطموب تسميمو إلى
جنسية دولة ثالثة ال ىي الدولة طالبة التسميـ ،والىي الدولة المطموب إلييا التسميـ ال تأثير لو مبدئيا
عمى إجراءات التسميـ  ،غير أف بعض المعاىدات الدولية تقصر االلتزاـ بالتسميـ عمى رعايا الدولة طالبة
التسميـ بحيث ال يجوز تسميـ الشخص المطموب إذا كاف مف رعايا دولة ثالثة ،وىناؾ أنواع أخرى مف

ال معاىدات تشترط مف أجؿ تسميـ الشخص الذي ينتمي إلى دولة ثالثة أف توافؽ ىذه الدولة عمى تسميمو،

أو تشترط عمى األقؿ أف تبمغ الدولة المطالبة طمب التسميـ إلى الدولة الثالثة ،التي يحؽ ليا إذا شاءت

أف تطمب استرداد مواطنيا لتحاكمو أماـ محاكميا الوطنية.
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 .2الشروط المتعمقة بالجريمة محل التسميم :ىناؾ مجموعة مف الشروط التي يجب أف تتوفر في

الجريمة المتابع بيا الشخص المطموب تسميمو ولعؿ أىميا:

1

أ .التجريم المزدوج :ومعنى ىذا الشرط أف يكوف الفعؿ موضوع التسميـ مجرما في قانوف الدولتيف
طالبة التسميـ والمطموب منيا ،وأساس ىذا الشرط أنو ال يمكف تصور وجود دعوى جزائية وحكـ جزائي
بعقوبة مف أجؿ فعؿ ال يعد جريمة بالنسبة لمدولة الطالبة.

ب .جسامة الجريمة وخطورتيا :فالمعروؼ أف الجريمة الدولية ىي عدواف عمى مصمحة دولية
يحمييا القانوف فيي عدواف عمى الجماعة الدولية وسبلمتيا ،وىذا يفرض ضرورة القصاص مف مرتكبييا

وعدـ إفبلتيـ مف العقاب.

فجرائـ الحرب ىي مف أخطر الجرائـ في القانوف الدولي ،وبالتالي فإف المعاقبة الفعالة لمرتكبييا
عنصر ىاـ في تفادي وقوع تمؾ الجرائـ وحماية حقوؽ اإلنساف وتعزيز السمـ واألمف الدولييف.
ج .أن ال تكون الجريمة مما يحظر التسميم فيو قانونا أو عرفا :فعمى المستوى الدولي توجد بعض

الجرائـ التي يحظر فييا التسميـ ولعؿ أىميا الجرائـ السياسية ،2ولكف جرائـ الحرب بوصفيا انتياكا لمقانوف
الدولي اإلنساني فتخضع لمبدأ عالمية العقاب ،كما اف الدوؿ ممزمة عمى محاكمة مرتكبييا إعماال لمبدأ

إما التسميـ أو المحاكمة ،ولئلشارة فأثناء التحضير لمبروتوكوؿ اإلضافي األوؿ ،فقد تضمنت المادة 78
مف المشروع النص عمى منع استثناء الجريمة السياسية كعقبة أماـ تسميـ المجرميف في حالة االنتياكات

الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني ،ولكف بعد النقاش لـ يتـ اعتماد ىذه المادة في النص النيائي

لمبروتوكوؿ.

3

د .أن يكون االختصاص القضائي منعقد لمدولة طالبة التسميم :فطمب التسميـ يعني قبؿ كؿ شيء
أف الدولة الطالبة ىي صاحبة الحؽ قبؿ غيرىا مف الدوؿ األخرى بمبلحقة مجرـ الحرب ومحاكمتو ،أما

إذا كاف قضاء الدولة غير مختص في األصؿ بالنظر في الجريمة المرتكبة فإف طمب التسميـ يفقد معناه.

4

ىـ .أال تكون الدعوى أو العقوبة قد سقطت بالتقادم :ولكف ىذا ال يسري عمى الجرائـ الدولية
(االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني)  ،وذلؾ وفقا لبلتفاقية األممية المتعمقة بعدـ تقادـ جرائـ
 -1مازف خمؼ الشمري ،المرجع السابؽ ،ص.286

 -2لممزيد مف المعمومات حوؿ الجرائـ السياسية ،أنظر عواشرية رقية"" ،نظاـ تسميـ المجرميف،"....المرجع السابؽ ،ص
 24-22وكذلؾ نصير صبار وآخروف ،المرجع السابؽ  ،ص .207-205

 -3شريؼ عتمـ" ،قمع انتياكات القانوف الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني" في القانوف الدولي اإلنساني(مؤلؼ
جماعي) ،تحت إشراؼ ،أحمد فتحي سرور ،المرجع السابؽ ،ص .311،310

 -4محمد لطيؼ عبد الفتاح ،آليات المبلحقة في نطاؽ القانوف الجنائي الدولي اإلنساني ،دار الفكر والقانوف ،القاىرة ،الط

 ،2011 ، 1ص .297
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الحرب والجرائـ ضد اإلنسانية والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة  2391ألؼ (د )23 .المؤرخ في 26
نوفمبر  1968حيث جاء في مادتيا األولى" :ال يسري أي تقادـ عمى الجرائـ التالية بصرؼ النظر عف

وقت ارتكابيا:
أ .جرائـ الحرب الوارد تعريفيا في النظاـ األساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في
 08أوت  ،1945والوارد تأكيدىا في قراري الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  ( 3-د )1 -المؤرخ في 13

فيفري  ،1946و ( 95د )1 -المؤرخ في  11ديسمبر  ،1946وال سيما " الجرائـ الخطيرة" المحددة في
اتفاقيات جنيؼ المعقودة في  12أوت  1949لحماية ضحايا الحرب".

1

ثانيا :إجراءات تسميم المجرمين:
تبدأ أوؿ مراحؿ التسميـ بتقديـ الطمب مرو ار بفحصو بمعرفة السمطات المختصة في الدولة المطموب

منيا  ،والبت فيو بالقبوؿ أو الرفض.

 .1تقديم طمب التسميم :يعتبر طمب التسميـ األداة التي تعبر بيا الدولة الطالبة صراحة عف رغبتيا
في ا ستبلـ الشخص المطموب ،وال يجوز أف يكوف ىذا الطمب شفييا أو غير مكتوب ،حيث أف طمب

التسميـ يكوف بشكمية وشروط معينة مف المستندات الدالة عمى حقيا في التسميـ ،والجية المختصة بتقديـ

الطمب.

ويرفؽ عادة بطمب التسميـ مجموعة مف المستندات الدالة والمبررة بارتكاب الشخص المطموب لمجرـ

محؿ التسميـ ،ومواصفات ىذا الشخص وعادة ما تتضمف ىذه المستندات األدلة الكافية إلثبات االتياـ
ضد الشخص المطموب  ،في حالة عدـ صدور حكـ ضده ،أما إذا كاف ىناؾ حكـ صادر فترفؽ صورة

معتمدة عف ىذا الحكـ ،كما تتضمف ممخص الوقائع وبياف عناصر المخالفة مدعومة بالنصوص القانونية
الوطنية لمدولة الطالبة ،وتحديد األساس القانوني الذي يستند عميو طمب التسميـ ،وكذلؾ المعمومات

الخاصة بالمتيـ ،مف صورتو الفوتوغرافية واسمو ولقبو ومكاف إقامتو ،وبصمات أصابعو أو أي وسيمة

تساعد في التعرؼ عمى ىويتو.

وىذا ما أكدت عميو جؿ التشريعات الوطنية ،فالمشرع الجزائري وبموجب المادة  702مف قانوف

اإلجراءات الجزائية يؤكد عمى ضرورة" ،أف تتضمف ىذه األوراؽ األخيرة بيانا دقيقا لمفعؿ الذي صدرت مف

أجمو وتاريخ ىذا الفعؿ."....

 .2دراسة طمب التسميم :تختص كؿ دولة وفقا اللتزاماتيا الدولية ومصالحيا السياسية ،في فحص
طمب التسميـ وذلؾ حسب النظاـ اإلجرائي الذي تتبعو كؿ منيا ،ففي الدوؿ التي تتبع النظاـ اإلداري
تختص السمطة التنفيذية في الدولة المطموب منيا في فحص القرار ،ويعتبر قرار التسميـ نيائيا ال يقبؿ
 -1محمد لطيؼ عبد الفتاح ،المرجع السابؽ ،ص .313
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الطعف ألنو مف أعماؿ السيادة ،أما في الدوؿ التي تأخذ بالنظاـ القضائي ففحص الطمب يرجع لمسمطات

القضائية في الدولة المطموب منيا التسميـ ،والقرار بالتسميـ يجوز الطعف فيو باالستئناؼ.

أما الدوؿ التي تأخذ بالنظاـ المختمط فيتـ فحص الطمب في حدود اختصاص السمطة القضائية مع

جعؿ القرار النيائي لمسمطة التنفيذية.

ففي الجزائر مثبل الجية المختصة بفحص طمب التسميـ ىي الغرفة الجنائية لممحكمة العميا (السمطة

القضائية) ،ويبقى رأي السمطة القضائية مرىونا بموافقة السمطة التنفيذية.

1

المطمب الثاني:
دور التعاون في الشؤون الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني
إف مف صور التعاوف في الشؤوف الجنائية تقديـ المساعدة القضائية فيما بيف الدوؿ مف جية ،ومف

جية أخرى تقديـ كؿ أوجو التعاوف لمجيات القضائية الدولية.

الفرع األول:
تقديم المساعدة القضائية الدولية
يرد التعاوف في شؤوف المساعدة القضائية الدولية عمى نحو محدد في الفقرة األولى مف المادة 88
مف البروتوكوؿ اإلضافي لعاـ  ،1977التي تنص عمى أف" :تقدـ األطراؼ السامية المتعاقدة كؿ منيا
لآلخر أكبر قسط مف المعاونة فيما يتعمؽ باإلجراءات الجنائية التي تتخذ بشأف االنتياكات الجسيمة

ألحكاـ االتفاقيات أو ىذا البروتوكوؿ".
سجمت أعماؿ مؤتمر الخبراء الحكومييف بشأف التمييد لممؤتمر الدبموماسي لتأكيد وتطوير القانوف

الدولي اإلنساني  ،بداية االىتماـ بتكريس المساعدة القضائية كقاعدة ممزمة بموجب القانوف الدولي
اإلنساني ،حيث ظير أوؿ مشروع يتعمؽ بالمساعدة القضائية في إطار القانوف الدولي اإلنساني  ،مف

خبلؿ أعماؿ مؤتمر الخبراء الحكومييف عاـ  ، 1972عندما تقدمت بمجيكا بمقترح يقضي بأف تقدـ الدوؿ
األطراؼ " كؿ مساعدة قضائية مف أجؿ مبلحقة االنتياكات".

2

وقد تمخض عف ذلؾ تبني المجنة الدولية لمصميب األحمر ليذه الفكرة ،وادراجيا ضمف المادة 79

مف مشروع مواد البروتوكوؿ والتي تنص" :تقدـ األطراؼ المتعاقدة أكبر قسط ممكف مف المساعدة
القضائية في كؿ إجراء يتعمؽ باالنتياكات الجسيمة" ،ولـ تصادؼ ىذه المادة أية معارضة ،وتـ تبنييا في

المادة  88السالفة الذكر.

 -1أنظر :المادتيف 708 :و 711مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري.
 -2نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص.520
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وتعتبر االتفاقية األوربية لممساعدة القضائية المعقودة عاـ  1967األداة القانونية الدولية األكثر

شمولية عمى الصعيد اإلقميمي فيما يخص تنظيـ المساعدة القضائية.

1

وتشمؿ ىذه المساعدة كؿ مف المساعدة المتبادلة في اإلجراءات الجنائية التي تجرى خارج الببلد

وتنفيذ األحكاـ الجنائية األجنبية.

فالنظاـ القانوني الناص عمى قمع االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني ،يتسـ بطبيعة عابرة

لمحدود ،وتتحدد فعاليتو ،بنوعية التعاوف والمساعدة القضائية المتبادلة بيف سمطات االدعاء في الدوؿ

المختمفة.

الفرع الثاني:
التعاون مع الجيات القضائية الدولية
يعتمد مبدأ التعاوف مع الجيات القضائية الدولية* في الزاـ الدوؿ األطراؼ في النظاـ األساسي

لممحكمة الجنائية الدولية في التعاوف معيا مف أجؿ أف تقوـ بالتحقيؽ والمتابعة لمرتكبي الجرائـ الداخمة

في اختصاصيا وباألخص االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني ،ويعتبر تعاوف المحكمة الجنائية

الدولية مع الدوؿ األطراؼ أمر جوازي متروؾ لسمطتيا التقديرية.

2

عمى خبلؼ ذلؾ فإف تعاوف الدوؿ األطراؼ مع المحكمة الجنائية الدولية  ،والوارد بموجب نص
المادة  86مف النظاـ األساسي والتي نصت" :تتعاوف الدوؿ األطراؼ ،وفقا ألحكاـ ىذا النظاـ األساسي،
تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريو ،في إطار اختصاص المحكمة مف تحقيقات في الجرائـ والمقاضاة

عمييا".
فمف حيث طبيعة ومدى االلتزاـ بالتعاوف ىذا  ،فالمادة  86لـ تنشئ التزاما حقيقيا بالتعاوف وانما

أنشأت التزاما عاما ال يمكف اعتباره بأحسف األحواؿ إال التزاـ بغاية ال التزاـ بتحقيؽ نتيجة ماداـ أنو يترؾ
بموجب األحكاـ ذات العبلقة ،المبادرة فيما يتعمؽ بإجابة طمبات التعاوف بيد الدوؿ األطراؼ.

3

ويجوز لممحكمة أف تدعو أي دولة طرؼ لتقديـ مساعدتيا عمى أساس ترتيب أو اتفاؽ خاص مع
ىذه الدولة ،أو بحسب أي أسموب آخر.

 -1نزار العنكبي ،المرجع السابؽ  ،ص.519
* -نخص بالذكر ىنا المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المنشأة بموجب نظاميا األساسي لعاـ  1998والسبب في ذلؾ راجع
لصفة الديمومة التي تميزىا ،وكونيا أحدث جياز قضائي دولي.

 -2الفقرة  10مف المادة  93مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.
 -3نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص.597
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وفي حالة امتناع أي دولة طرؼ عف التعاوف مع المحكمة يجوز لممحكمة اتخاذ قرار لمواجية عدـ

التعاوف ىذا ،وذلؾ بإحالة الموضوع إلى جمعية الدوؿ األطراؼ أو مجمس األمف ،إذا كاف ىو مف أحاؿ
المسألة لممحكمة.

1

ىذا فيما يخص الدوؿ األطراؼ ،أما بالنسبة لمدوؿ غير األطراؼ فيجوز ألية دولة غير طرؼ قبوؿ
اختصاص المحكمة بإعبلف انفرادي يودع لدى مسجؿ المحكمة فيما يتعمؽ بأي جريمة قيد البحث ،أو في
حاؿ قبوؿ الدولة التعاوف مع المحكمة عبر اتفاؽ خاص أو بترتيب مع المحكمة ،وفي ىذه الحالة تخضع

الدولة نفسيا لمتعاوف مع المحكمة وفقا لمباب التاسع مف النظاـ األساسي وتسري عمييا ذات اإلجراءات
لمدولة الطرؼ في النظاـ األساسي لممحكمة .
و مف خبلؿ الدراسة لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  ،يتضح أف لمتعاوف الدولي أشكاؿ

مختمفة تيدؼ إلى حسف سير المحكمة  ،و تفعيؿ دورىا في العقاب عمى مختمؼ الجرائـ الواقعة في

اختصاصيا ،و يمكف إجماؿ أشكاؿ التعاوف فيما يمي :

أوال  :التعاون في القبض عمى شخص موجود عمى إقميم الدولة و تقديمو إلى المحكمة :
قررت المادة  89فقرة  01مف النظاـ األساسي لممحكمة أف عمى الدوؿ أف تمتثؿ لطمبات إلقاء
القبض و التقديـ وفقا ألحكاـ التعاوف الذي ينص عمييا ىذا النظاـ ،و ىذا في حالة تمقي طمب القبض و

التقديـ مف المحكمة مع مراعاة الشروط البلزمة لصحتو مف حيث الشكؿ والمضموف و البيانات التي
نصت عمييا المادة  91مف النظاـ التي تحمؿ عنواف " :مضموف طمب القبض و التقديـ ".

2

ثانيا  :التعاون فيما يتصل بالتحقيق والمقاضاة:
يمكف أف تقوـ الدولة بتقديـ مجموعة مف المساعدات عمى النحو التالي:

3

 تحديد ىوية و مكاف وجود األشخاص أو موقع األشياء.
 جمع األدلة بما فييا الشيادات بعد تأدية اليميف ،وتقديـ األدلة بما فييا أراء و تقارير الخبراء

البلزمة لممحكمة.

 استجواب األشخاص محؿ التحقيؽ أو المقاضاة.

 إببلغ المستندات ،بما في ذلؾ المستندات القضائية.

 تيسير مثوؿ األشخاص طواعية كشيود أو كخبراء أماـ الحكمة.
 النقؿ المؤقت لؤلشخاص عمى النحو المنصوص عميو في الفقرة  03مف المادة .93
 -1صبلح الديف عامر ،اختصاص المحكمة الجناية الدولية ،دار المستقبؿ العربي ،القاىرة ،2003 ،ص.243
 -2مريـ ناصري ،المرجع السابؽ،ص.196

3

 -المادة  93مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ،روما .1998
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 فحص األماكف أو المواقع بما في ذلؾ إخراج الجثث و فحص مواقع القبور.
 تنفيذ أوامر التفتيش و الحجز.

 توفير السجبلت و المستندات ،بما في ذلؾ السجبلت و المستندات الرسمية.
 حماية المجني عمييـ و الشيود و المحافظة عمى األدلة.

 تحديد و تعقب و تجميد أو حجز العائدات و الممتمكات و األدوات المتعمقة بالجرائـ بغرض

مصادرتيا في النياية ،دوف المساس بحقوؽ األطراؼ الثالثة حسنة النية.

ثالثا  :التعاون فيما يتعمق بالتنازل عن الحصانة والموافقة عمى التقديم :
ال يجوز لممحكمة أف توجو طمب تقديـ أو مساعدة إلى أي دولة إذا كاف ىذا سيجعميا تتصرؼ

عمى نحو يتنافى مع التزاماتيا بموجب القانوف الدولي فيما يتعمؽ بالحصانات لمدولة أو لؤلشخاص أو

ممتمكات تابعة لدولة ثالثة  ،أو يجعميا تتصرؼ عمى نحو ال يتفؽ مع التزاماتيا بموجب اتفاقات دولية
تقتضي موافقة الدولة المرسمة كشرط لتقديـ شخص تابع لتمؾ الدولة إلى المحكمة ،إال إذا استطاعت

المحكمة أف تحصؿ أوال عمى تعاوف تمؾ الدولة الثالثة مف أجؿ التنازؿ عف الحصانة أو إلعطاء موافقتيا

عمى التقديـ.

وىذا ما نصت عميو المادة  98مف النظاـ و التي تعتبر ثغرة فيو إذ تستغميا الدوؿ إلبراـ أكبر

عدد ممكف مف االتفاقيات الدولية لمنع تقديـ مواطنييا لممساءلة الجنائية الدولية أماـ المحكمة الجنائية
الدولية و لعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ ما قامت بو الواليات المتحدة األمريكية حيث عقدت حوالي  70اتفاقية

مع الدوؿ لمنع معاقبة أفرادىا في حالة ارتكابيـ لجرائـ دولية وعدـ تقديميـ لممحاكمة.

1

رابعا  :تحمل التكاليف المادية من قبل الدولة في حالة التعاون مع المحكمة:
تتحمؿ الدولة الموجو إلييا الطمب التكاليؼ المادية لتنفيذ الطمبات في إقميميا ما لـ تتحمميا
المحكمة وىذا ما نصت عمييا المادة  100في فقرتيا األولى مف النظاـ األساسي لممحكمة ،كما تقوـ
الدولة بتنفيذ أحكاـ السجف إذا كانت مف بيف الدوؿ التي أبدت استعدادىا لقبوؿ األشخاص المحكوـ

عمييـ.

1

2

 -لممزيد مف المعمومات حوؿ االتفاقيات التي أبرمتيا الواليات المتحدة األمريكية ،أنظر :مريـ ناصري ،المرجع السابؽ

 ،ص ، 199-198و كذلؾ :عصاـ نعمة إسماعيؿ "،الواليات المتحدة و القضاء الجنائي الدولي" ،في القانوف الدولي
اإلنساني-افاؽ و تحديات (مؤلؼ جماعي)،الجزء األوؿ ،منشورات الحمبي الحقوقية،بيروت،2005،ص.70-61
 -2المادة  103مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية.
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المطمب الثالث:
مدى فاعمية التعاون القضائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني
توجد عبلقة وطيدة بيف نظاـ تسميـ المجرميف الذي يشكؿ المبنة الرئيسية في مبدأ التعاوف القضائي
الدولي التقميدي الذي يتـ بيف الدوؿ ،ونظاـ التعاوف في الشؤوف الجنائية الدولية ،حيث بإعماؿ ىذيف

النظاميف جنبا إلى جنب سيؤدي ذلؾ إلى تعزيز فعالية العقاب عمى االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي
اإلنساني ،فيذاف النظاماف يسعياف إلى تتبع المجرميف المرتكبيف لبلنتياكات الجسيمة  ،ومحاولة منع

إفبلتيـ مف العقاب مف خبلؿ محاكمتيـ وتسميط العقوبة الواجبة عمييـ.
الفرع األول:

مدى فاعمية نظام تسميم المجرمين في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني
يساىـ نظاـ تسميـ المجرميف المرتكبيف النتياكات القانوف الدولي اإلنساني في مكافحة إفبلت
المجرميف مف العقاب ،والحد مف االنتياكات الجسيمة لقواعد ىذا القانوف  ،حيث يكفؿ احتراـ قواعد ىذا

بناء عمى أمر
القانوف ،و لعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ تسميـ الجنراؿ أوغسطو بينوشيو مف طرؼ بريطانيا
ً
قضائي إسباني بالقبض عمى الدكتاتور السابؽ بتيمة ارتكاب جرائـ ضد حقوؽ اإلنساف في الشيمي إباف
فترة حكمو التي دامت  17عاماً؛ ورفضت المحاكـ البريطانية ما زعمو بينوشيو مف الحؽ في الحصانة،
وحكمت بجواز تسميمو إلى إسبانيا لمحاكمتو ىناؾ ،و تـ تسميمو فعبل.

1

ولكف لكي نضمف تفعيؿ ىذا األسموب لتنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني البد مف محاولة الحد

مف العقبات والصعوبات التي تواجو ىذا النظاـ والتي مف بينيا :

*عدـ وجود اتفاقية دولية موحدة منظمة ليذا المجاؿ ،والتي تحدد وتقيد شروط التسميـ إلى الحد

األقصى.

*خضوع نظاـ تسميـ المجرميف العتبارات سياسية ،فتعتبر الدوؿ اف التسميـ خاضع لسيادتيا
اإلقميمية ،فيي حرة في تسميـ أو عدـ تسميـ الشخص الموجود عمى إقميميا ،فالتسميـ يخضع دائما لتقدير

السمطة السياسية في الدولة ،إذ رفضت زمبابوي الطمب الذي قدمتو إثيوبيا إلييا لتسميـ منغستو ىايمي

ماريام ومحاكمتو عف الجرائـ التي ارتكبيا في الفترة مف  1974إلى  ،1991إذ قتؿ في تمؾ الفترة عشرات

اآلالؼ مف المعارضيف السياسييف ،خصوصاً إباف حممة "الرعب األحمر" في  ،1978 -1977كما زج
 "-1تسميـ المجرميف" ،عمى الموقع اإللكتروني:

 ،http://www.hrw.org/legacy/arabic/hr-global/list/tsxt/pino-1.htmlاطمع عميو بتاريخ .2013/06/12:

156

الباب األول

مدى فاعمية اآلليات اإلجرائية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني

بمئات اآلالؼ مف معارضي الحكومة في السجوف ظمماً وتعسفاً؛ ومف بينيـ أفراد طائفة أورومو العرقية،
وموظفو الحكومة اإلمبراطورية السابقة ،والطبلب الماركسيوف ،ونقاد الحكومة المسالموف؛ وكاف تعذيب

السجناء السياسييف يجري بصورة منتظمة وعمى نطاؽ واسع.

1

و كذلؾ رفض المممكة العربية السعودية تسميـ عيدي أمين ألوغندا ؛ و المتيـ إباف حكمو المستبد
في أوغندا مف عاـ  1971إلى عاـ  ،1979قد طرد جميع السكاف مف ذوي األصوؿ العرقية اآلسيوية مف
أوغندا؛ كما قيؿ إف نظاـ أميف كاف مسؤوالً عف قتؿ عدد يتراوح بيف  100ألؼ و  300ألؼ شخص،
وحيف سئؿ أحد السفراء السعودييف عف عدـ تسميـ عيدي أميف أو محاكمتو ،أوضح لمنظمة "مراقبة حقوؽ

اإلنساف" :أف كرـ الضيافة البدوي معناه أنؾ إذا استقبمت ضيفاً بالترحاب في خيمتؾ ،فالواجب أال تطرده

منيا.

2

* إف حؽ الدولة في " تسميـ مرتكبي االنتياكات لدولة أخرى لمحاكمتو بمعرفتيا " مشروط بأف يكوف

تشريع الدولة ا ألولى يسمح بذلؾ  ،وقمما يتوافر مثؿ ىذا الشرط في الوقت الحالي  ،مما يجعؿ ىذا النص
عديـ الجدوى ،فميس مف المنطؽ أف مف يرتكب جريمة القتؿ في زمف السمـ يداف بالموت أو السجف المؤبد

 ،بينما ينجو مف العقوبة مف يرتكب نفس الجريمة في ساحة المعركة  ،لذلؾ البد أف يكوف ارتكاب مثؿ
تمؾ الجرائـ في زمف الحرب ظرفاً مشدداً  ،وأف تكوف العقوبة بالتالي أكثر صرامة .
* ضرورة االبتعاد عف االزدواجية في المعايير عمى المستوى الدولي وخاصة فيما يخص ق اررات
مجمس األمف الذي قد يتغاضى عف األفعاؿ اإلجرامية التي يرتكبيا أفراد الدوؿ الصديقة ،بينما يدينيا إذا

ما ارتكبت مف دوؿ غير صديقة ،فازدواجية المعايير تقؼ حائبل أماـ التعاوف الدولي بصفة عامة وتسميـ

المجرميف بصفة خاصة.

ولكف يبؽ دائما البد مف محاولة سد الثغرات التي تواجو كؿ نظاـ ألنيا تؤدي إلى شمو عف القياـ

بالعمؿ المناط بو.

 " -1تسميـ المجرميف" ،المرجع السابؽ.

 -2المرجع نفسو.
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الفرع الثاني:
مدى فاعمية التعاون في الشؤون الجنائية الدولية في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني
يمعب التعاوف في الشؤوف الجنائية الدولية دو ار ميما في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،مف

خبلؿ تقديـ المساعدة القضائية فيما بيف الدوؿ لمرقي بقضائيا في مجاؿ مكافحة االنتياكات المقترفة ضد

قواعد ىذا القانوف ،كما يساىـ التعاوف مع الجيات القضائية الدولية في الحد مف ظاىرة اإلفبلت مف

العقاب و تقديـ المتيميف لمعقاب .

و لكف ال بد اف يكوف التعاوف في مجاؿ مكافحة االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني ممزـ

لكؿ الدوؿ مع المحكمة الجنائية الدولية،،دوف اف يقتصر عمى الدوؿ األطراؼ فقط  ،ولكف الممارسة
العممية لممحكمة الجنائية الدولية أثبتت عدـ التعاوف حتى مف الدوؿ األطراؼ و المصادقة عمى النظاـ

األساسي لممحكمة ،فقد أصدرت المحكمة الجنائية في دورتيا  12المنعقدة بيف  28-20نوفمبر 2013
،تقري ار بشأف عدـ التعاوف مع المحكمة ،حيث أشارت المحكمة إلى أنو بالرغـ مف اف ىناؾ أمراف بالقبض

عمى الرئيس السوداني "عمر البشير "ال يزاالف معمقيف ،أصدرتيما المحكمة في  4مارس  ،2009و 12

جويمية  2010عمى التوالي.

1

و رغـ زيارة "عمر البشير" لمتشاد يومي16-15:فيفري ،2013و زيارتو نيجيريا بتاريخ 16-15
جويمية ،2013و بالرغـ مف كوف التشاد دولة طرؼ في نظاـ روما  1998منذ  1جانفي ،2007و
نيجيريا دولة طرؼ منذ  27سبتمبر 2،2001اال انيما لـ تستجيبا لطمبات التعاوف الموجية إلييا مف
المحكمة الجنائية بخصوص توقيؼ و تسميـ "عمر البشير" ،و خمصت المحكمة اف كؿ مف التشاد و

نيجيريا لـ تمتثبل اللتزاماتيما بالتشاور مع المحكمة طبقا لنص المادة  97مف نظاـ روما األساسي.

3

واعتبرت المحكمة ىذا تقصي ار مف الدولتيف في التعاوف مع المحكمة ،بتعمد رفضيا توقيؼ وتسميـ

"عمر البشير " ،و يعد ىذا منعا لممحكمة مف ممارسة وظائفيا و سمطاتيا.

و تفعيبل لمتعاوف القضائي يجب وضع نصوص قانونية دولية تمنع الدوؿ مف عقد اتفاقيات ثنائية

تضع قواتيا المسمحة وأفرادىا في منأى عف العقاب ،ألف ىذا يقمص في فعالية ىذا النظاـ في ضماف
تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني ومعاقبة منتيكييا.

-1المحكمة الجنائية الدولية-جمعية الدوؿ األطراؼ ،تقرير المكتب بشأف عدـ التعاوف ،الدورة ،12الىاي 28-20،نوفمبر

،2013تحت رقـICC-ASP/12/34:
 -2المرجع نفسو.
 -3المرجع نفسو.
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و في ختام الباب األول من ىذه األطروحة تكوف الباحثة قد وقفت عمى الدور الذي لعبتو اآلليات
اإلجرائية في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،فبالنسبة لآلليات الوقائية فقد تـ الوقوؼ عمى األىمية التي

يحظى بيا انضماـ الدوؿ إلى اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني  ،مما يجعميا قابمة لمتطبيؽ في مختمؼ
الدوؿ ،و أف ىذا اإلجراء (االنضماـ) ال يمكف اف ينتج ثماره إال بمواءمة القوانيف الداخمية مع ما تحتويو
اتفاقيات ىذا القانوف مف قواعد ،فالقانوف الداخمي ىو القانوف الذي يطبقو القاضي و يكوف ممزـ بالنسبة

لو ،كما وقفنا عمى الدور الذي تقوـ بو آلية النشر في التعريؼ بقواعد ىذا القانوف ،و مدى أىمية تكويف

الكوادر المؤىمة لتقوـ بيذه الميمة لتيسير تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني.

أما فيما يخص اآلليات الردعية فقد تـ الوقوؼ عمى ضرورة إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي
العالمي لمعاقبة مرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني و منع إفبلتيـ مف العقاب ،كما تـ

الوقوؼ عمى األىمية التي يتمتع بيا مبدأ قياـ المسؤولية الدولية عمى الدوؿ المرتكبة لبلنتياكات و
ضرورة توقيع الجزاءات المناسبة ضدىا ،وصوال إلى ترسيخ دور التعاوف الدولي في مجاؿ مكافحة

االنتياكات المقترفة ضد قواعد ىذا القانوف ،و ذلؾ بتفعيؿ نظاـ تسميـ المجرميف ،و ضرورة تعزيز التعاوف
مع الجيات القضائية الدولية و باألخص المحكمة الجنائية الدولية.
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الباب الثاني

البػػػػػاب الثاني:
مدل فاعمية اآلليات المؤسساتية لتنفيذ
القانكف الدكلي اإلنساني
عمى الرغـ مف تكصؿ اإلنسانية بعد مدة طكيمة مف النزاعات التي فتكت باألشخاص ك الممتمكات
في جؿ دكؿ العالـ إلى حظر استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا في العبلقات الدكلية طبقا لنص المادة

الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ ، 5491ك بالرغـ مف نجاح اإلنسانية في محاكلة أنسنة الحرب
باعتماد اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ ، 5494ك البركتكككليف اإلضافييف لعاـ ،5411اال اف كؿ ذلؾ لـ

يمنع مف نشكب نزاعات مسمحة ،بؿ تزايدت بشكؿ فادح في اآلكنة األخيرة ،ك ضربت معيا قكاعد الحماية

عرض الحائط.

فكضع القكاعد القانكنية مكضع التنفيذ ال يتأتى إال مف خبلؿ اعتماد آليات تككف تمؾ ميمتيا

الرئيسية  ،ك ىذا ما سعى إليو المجتمع الدكلي منذ بداية تدكيف قكاعد ىذا القانكف ،بضركرة إيجاد آليات
تسير عمى حسف تنفيذه كتفعيؿ اآلليات المكجكدة مسبقا.

فباإلضافة إلى اآلليات اإلجرائية السالفة الذكر ،تكجد مجمكعة مف اآلليات المؤسساتية تسير عمى

تنفيذ قكاعد ىذا القانكف .

فاآلليات المؤسساتية تتمثؿ في تمؾ األجيزة ك المؤسسات التي تتكلى الحرص عمى تنفيذ قكاعد

القانكف الدكلي اإلنساني عمى المستكييف الكطني ك الدكلي .

1

ك ىذه اآلليات أك األجيزة قد يككف دكرىا رقابي ك كقائي لمدل تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني ،
كمنيا ما ىك دكره ردعي ك عقابي يتكلى التحقيؽ في االنتياكات المرتكبة ك معاقبة مرتكبييا.
كىذا ما سكؼ يتـ التطرؽ إليو في مكضكعاتنا التالية ،حيث خصص الفصؿ األكؿ لدراسة مدل

فاعمية اآلليات المؤسساتية الكقائية  ،أما الفصؿ الثاني فخصص لدراسة مدل فاعمية اآلليات المؤسساتية
الردعية .

 -1خمفة نادية ،المرجع السابؽ ،ص.36
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الفصؿ األكؿ:
مدل فاعمية اآلليات المؤسساتية الكقائية لتنفيذ
القانكف الدكلي اإلنساني
يقصد باآلليات المؤسساتية الكقائية مجمكعة األجيزة ك الييئات التي تسعى لتنفيذ قكاعد القانكف
الدكلي اإلنساني ،حيث اف عمميا يقتصر عمى دكر كقائي رقابي فقط لمدل التزاـ الدكؿ بالتنفيذ الحسف

لقكاعد ىذا القانكف ،دكف تعديو إلى ردع ىذه االنتياكات أك العقاب عمييا.

كتشمؿ ىذه األجيزة كؿ الييئات التي تشرؼ عمى كفالة احتراـ ىذا القانكف ،كتتمخص ىذه الييئات

بداية في المجنة الدكلية لمصميب األحمر باعتبارىا الراعي ك الحارس لقكاعد ىذا القانكف ،ك بالنظر

لمتفكيض الممنكح ليا بمكجب جؿ اتفاقياتو (المبحث األكؿ).

ك زيادة عمى المجنة نجد منظمة األمـ المتحدة بمختمؼ أجيزتيا التي تقدـ إسياماتيا في محاكلة

منيا كضع قكاعد ىذا القانكف مكضع التنفيذ ،مف خبلؿ التقارير ك التكصيات الصادرة عنيا(المبحث

الثاني).

دكف إىماؿ الدكر الذم تمعبو ىيئات حقكؽ اإلنساف سكاء الحككمية أك غير الحككمية في محاكلة

منيا لمفت االنتباه لبلنتياكات التي تتعرض ليا قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،ك الدعكة إلى ضركرة
السعي إلى تنفيذىا ك كفالة االحتراـ ليا (المبحث الثالث).
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المبحث األكؿ:
المجنة الدكلية لمصميب األحمر ك دكرىا في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
المجنة الدكلية لمصميب األحمر عبارة عف منظمة غير متحيزة كمستقمة تؤدم ميمة إنسانية بحتة

تتمثؿ في حماية كمساعدة ضحايا النزاعات المسمحة استنادا إلى اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 1949
كبركتكككالتيا اإلضافية.

1

تسعى المجنة الدكلية لمصميب األحمر  ،كمنذ نشأتيا لتعزيز كتقكية قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،

كالمبادئ اإلنسانية العالمية ،كتعتبر الراعي كالحارس لقكاعد ىذا القانكف.

فم بلطبلع عمى الدكر الذم تمعبو المجنة في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني البد مف التعرض:

لمفيكـ المجنة في المطمب األكؿ ،عمى اف يتـ التعرض لدكرىا في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني في
المطمب الثاني ثـ معرفة مدل فاعمية المجنة في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني في المطمب الثالث.

المطمب األكؿ:
مفيكـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر
المجنة الدكلية لمصميب األحمر منظمة غير حككمية

2

نشأت في مطمع الستينيات مف القرف 19

لتحقيؽ أغراضيا اإلنسانية ،ليا كضع قانكني خاص بيا ،كما أنيا تقكـ عمى جممة مف المبادئ التي
تميزىا ،كىناؾ أساس قانكني يحكـ عمميا في زمف النزاعات المسمحة.

 - 1مطبكعة :تعرؼ عمى المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،ط  ،5فيفرم ،2007
ص .11-9

2

 -تـ اعتماد تسمية المنظمات غير حككمية بشكؿ رسمي كعالمي مف قبؿ ميثاؽ األمـ المتحدة سنة  1945بمكجب

المادة  71منو ،كتعرؼ المنظمات غير حككمية عمى أنيا ":كؿ تجمع أك جمعية أك حركة مشكمة بطريقة دائمة مف أطراؼ

ينتمكف إلى بمد أك بمداف مختمفة بغرض متابعة أىداؼ غير ربحية" .كما تعرؼ عمى أنيا  :ىيئات غير حككمية تجمع بيف
مكاطنيف متطكعيف ال تيدؼ إلى الربح كتعمؿ عمى المستكل المحمي كالكطني كالدكلي مف أجؿ تحسيف كحماية القيـ التي
قامت مف أجميا كمصالح المكاطنيف الذيف تمثميـ ،كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا :منظمات تعمؿ بصفة مستقمة عف إرادة الدكؿ:
عضكية كنشاط ،كالتي تيدؼ إلى تقديـ الخدمات بشكؿ تطكعي كغير ربحي ،تعمؿ عمى مستكيات :دكلية أك عالمية ،عف

طريؽ ا لفركع المنتشرة ليا ،كتتنكع القضايا التي تيتـ بيا ،مف قضايا تنمكية ،إغاثية إنسانية إلى ترقية حقكؽ اإلنساف
كحماية البيئة الطبيعية ...إلخ.
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الفرع األكؿ:
نشأة المجنة الدكلية لمصميب األحمر:
بدأت بذكر أكؿ فكرة إلنشاء المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى ساحة معركة " سكلفرينك" أيف

كاجو الجيش الفرنسي بقيادة "نابميكف الثالث" الجيش النمساكم بقيادة "ماكسيممياف" بإيطاليا في  24جكاف
.1859

1

صادفت ىذه المعركة كجكد رجؿ األعماؿ السكيسرم " ىنرم دكناف" ،كالذم أصيب باليمع لرؤية
آالؼ الجنكد يمكتكف بسبب ندرة الخدمات الطبية عمى أرض المعركة ،حيث خمفت المعركة مف الجيتيف
خسائر فادحة قدرت بػ  170.000مف الضباط كالجنكد بيف قتؿ كجريح ،فخبلؿ عشر ساعات مف القتاؿ

سقط  6000قتيؿ كما يقارب  40.000جريح.

2

كنتيجة ما رآه " دكناف" قرر تدكيف مبلحظاتيا حكؿ المعركة في إطار كتاب يحمؿ عنكاف " :تذكار

سكلفرنيك" ،3الذم قاـ بنشره عمى حسابو الخاص سنة  ،1862كقد قدـ بمكجبو اقتراحيف لحؿ معاناة
الجرحى في النزاعات المسمحة تمثبل في:
أ -إنشاء جمعية إغاثة أك نجدة لمساعدة الدكائر كالفرؽ الطبية في كقت السمـ تضـ ممرضيف

كممرضات مستعديف لرعاية الجرحى كقت الحرب.

ب -الدعكة إلى االعتراؼ بيؤالء المتطكعيف الذيف يتعيف عمييـ مساعدة الخدمات الطبية التابعة

لمجيش كحمايتيـ بمكجب اتفاؽ دكلي.

4

كسرعاف ما كجد كتاب " ىنرم دكناف" صداه الكاسع في جنيؼ خاصة لدل المحامي " جكستاؼ

مكانييو" رئيس جمعية جنيؼ لممنفعة العامة ،إذا دعى ىذا األخير جمعيتو لبلنعقاد بتاريخ 09

فيفرم 1863لمناقشة مقترحات دكناف كترجمتيا عمى أرض الكاقع.

5

1

-BOISSIER(P), Histoire du C.I.C.R (de Solferino à Tsoushima), Institut Henry Dunant,
Genève, 1978, p.64.
 -2معيف قسيس " ،التعريؼ بالحركة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر" ،في القانكف الدكلي اإلنساني (مؤلؼ
جماعي) ،تحت إشراؼ محمد الطراكنة ،بعثة المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،عماف ،األردف ،ص.175

3

 -ىنرم دكناف ،تذكار سكلفرنيك ،ترجمة سامي جرجس ،المركز اإلقميمي لمجنة الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة ،ط ،5

.2005

-4

مطبكعة " القانكف الدكلي اإلنساني-إجابات عمى أسئمتكـ" ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،جنيؼ،2000 ،

ص.04
- BOISSIER(P), op.cit., p.65.
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كقد خرج االجتماع بإنشاء لجنة تتككف مف " :دكناف" " ،د.آبيا" " ،مكانييو" " ،ديفكر" ك" مكنكار"،

كاجتمعت ألكؿ مرة في 17 :فيفرم ،1863حيث عينت الجنراؿ " ديفكر" رئيسا ليا ،ك"جكستاؼ مكانييو"
نائبا لمرئيس" ،ىنرم دكناف" أمينا لمسر ،كالدكتكريف" ،تيكدكر مكنكار" ك"لكيس آبيا " كعضكيف كقرر
المجتمعكف إطبلؽ تسمية " :المجنة الدكلية لئلغاثة الجرحى" ،كالتي أطمؽ عمييا فيما بعد " المجنة الدكلية

لمصميب األحمر".

1

كقد شرع مؤسسك المجنة في تحكيؿ األفكار كالتي طرحيا " دكناف" في كتابو إلى كاقع مممكس،

كتمبية لدعكتيـ أكفدت  16دكلة ك 4جمعيات إنسانية ممثميف ليا في المؤتمر الذم انعقد سنة،1863
حيث اعتمد شارة " الصميب األحمر عمى خمفية بيضاء" ك ىي عكس لعمـ سكيس ار كشعار ليا.

2

كما أكصى المؤتمر كذلؾ بإنشاء " جمعيات كطنية لئلغاثة" كطمب مف الحككمات أف تمنح الحماية
كالمساعدة ليذه الجمعيات.

3

كمف أجؿ إضفاء الطابع الرسمي عمى حماية الخدمات الطيبة في ميداف القتاؿ كالحصكؿ عمى

اعتراؼ دكلي بالصميب األحمر ،عقد االتحاد السكيسرم " مؤتم ار دبمكماسيا" في جنيؼ عاـ ،1864شارؾ

فيو ممثمك اثني عشر حككمة ،حيث اعتمدكا اتفاقية جنيؼ األكلى لتحسيف حاؿ جرحى الجيكش في

الميداف ،كىي أكؿ تدكيف لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.

4

كتعرؼ المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى أنيا " :ىي منظمة مستقمة كمحايدة كغير متحيزة،

تؤدم ميمة إنسانية بحتة تتمثؿ في حماية أركاح ككرامة ضحايا الحرب كالعنؼ الداخمي كتقديـ مساعدة

ليـ؛

كتسعى المجنة الدكلية إلى تفادم المعاناة عف طريؽ نشر كتعزيز القانكف الدكلي اإلنساني كالمبادئ

اإلنسانية العالمية؛

 - 1في عاـ  1876تحكؿ اسـ المجنة إلى المجنة الدكلية لمصميب األحمر.

 -2قررت اإلمبراطكرية العثمانية استخداـ شارة " اليبلؿ األحمر" بدال مف الصميب األحمر عاـ ،1876كقد أقر اليبلؿ
األحمر عالميا في .1929

 -3معيف قسيس ،المرجع السابؽ ،ص.177
4
- Sand-Trigo(A)," Le rôle de CICR dans la mise en œuvre du D.I.H", Revue Etudes
internationales, Vol:23, N:4, 1992, p.746.
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أنشئت المجنة عاـ  1863كىي المصدر الذم انبثقت منو اتفاقيات جنيؼ كالحركة الدكلية لمصميب

األحمر كاليبلؿ األحمر ،كىي تكجو كتنسؽ األنشطة الدكلية التي تنفذىا الحركة في حاالت النزاعات
المسمحة كحاالت العنؼ األخر".

1

الفرع الثاني:
تشكيؿ المجنة ،أجيزتيا كتمكيميا
تتشكؿ المجنة الدكلية كفقا لنص الفقرة األكلى مف المادة  07مف النظاـ األساسي ، 2مف أعضاء يتـ
اختيارىـ مف المكاطنيف السكيسرييف كيتراكح أعضاء المجنة ما بيف خمسة عشر كخمسة كعشريف عضكا،

كيقتصر اختيار األعضاء عمى المكاطنيف السكيسرييف كذلؾ حفاظا عمى حياد المنظمة.

3

كلتقكـ المجنة الدكلية بالميمة المكككلة ليا تـ النص بمكجب المادة  08مف نظاميا األساسي عمى
تحديد األجيزة المشكمة لمجنة كىي كؿ مف :الجمعية  ،مجمس الجمعية ،الرئاسة كاإلدارة.
فالنسبة لمجمعية فيي تعد الييئة العميا في المجنة ،كىي تتكلى جميع أنشطة المجنة الدكلية ،كتضع
السياسات ،كتحدد األطراؼ العامة كاالستراتيجيات.

4

كما يتكلى مجمس الجمعية إعداد النشاطات التي تقرىا الجمعية كيصدر الق اررات التي ىي ضمف

اختصاصاتو فيما يخص الخيارات االستراتيجية المتعمقة بالسياسة العامة كالتمكيؿ كاالتصاالت كالمجمس
ىك الصمة التي تربط بيف اإلدارة كالجمعية  ،يتألؼ المجمس مف  05أعضاء تنتخبيـ الجمعية كيترأس

المجمس رئيس المجنة الدكلية حسب المادة  10مف النظاـ األساسي لمجنة.

 - 1ىذا التعريؼ اعتمدتو المجنة الدكلية لمصميب األحمر كآخر تعديؿ لو كاف بتاريخ 19جكاف .2008كارد في :مطبكعة"
المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،ميمتيا كعمميا" ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،المركز اإلقميمي لئلعبلـ
القاىرة ،الطبعة األكلى ،2010 ،ص.5

2

 -النظاـ األساسي لمجنة الدكلية لمصميب األحمر المعتمد في  3أكتكبر ،2013حيث يحؿ ىذا النظاـ األساسي محؿ النظاـ

المعدؿ في  20تمكز/يكليك 1998
األساسي لمجنة الدكلية لمصميب األحمر المعتمد في  21حزيراف/يكنيك عاـ  ،1973ك ّ
ك 8أيار/مايك  ،2003كيدخؿ حيز التنفيذ اعتبا انر مف  3تشريف األكؿ/أكتكبر عاـ .2013

3

 -جاف بكتية ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر مؤسسة فريدة مف نكعيا ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،جنيؼ،1986 ،

ص.56

 - 4تنص المادة  09مف النظاـ األساسي لمجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى انو:
" -1الجمعي ة ىي الييئة الرئاسية العميا لمجنة الدكلية لمصميب األحمر ,كىي التي تشرؼ عمى جميع أنشطة المجنة كتقكـ
بصياغة السياسات كتحدد األىداؼ العامة كاستراتيجية المؤسسة كتقر الميزانية كالحسابات .كتعيد ببعض مف سمطاتيا إلى

مجمس الجمعية.

 -2تتككف الجمعية مف أعضاء المجنة الدكلية لمصميب األحمر ,كىي في طابعيا ذات مسؤكلية جماعية .كرئيسيا كنائباه ىـ
رئيس المجنة الدكلية كنائباه".
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كما تنص المادة  11مف النظاـ األساسي لمجنة عمى أف يتكلى الرئاسة رئيس كينكبو نائباف،

فالرئيس ىك المسؤكؿ األكؿ عمى العبلقات الخارجية لممؤسسة كما يكفؿ الرئيس الحفاظ عمى اختصاصات
الجمعية كمجمس إدارة الجمعية بصفتو رئيسا لمييئتيف ،كما يتكلى الرئيس قيادة الدبمكماسية اإلنسانية لمجنة

مع اإلدارة العامة.

أما اإلدارة كباعتبارىا جياز مف أجيزة المجنة فتعتبر ىي الييئة التنفيذية لمجنة كىي المسؤكلة عف

تطبيؽ كضماف تطبيؽ األىداؼ العامة كاستراتيجية عمؿ المجنة ،كتتككف مف المدير العاـ كالمديريف

الثبلثة الذيف تعنييـ الجمعية.

1

كلئلشارة فتعد المجنة الدكلية لمصميب األحمر جزءا مف الحركة الدكلية لمصميب األحمر ، 2حيث

تتككف ىذه األخيرة باإلضافة لمجنة مف الجمعيات الكطنية لمصميب كاليبلؿ األحمريف ،كاالتحاد الدكلي
لجمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر.

3

أما بالخصكص تمكيؿ المجنة ،فيناؾ عدة مصادر لتمكيؿ ميزانية المجنة كتتمثؿ في:
 مساىمات الدكؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ. مساىمات الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر. المساىمات الخاصة. إيرادات مالية مختمفة منيا أمكاؿ الصناديؽ كالتبرعات كالكصايا.كىناؾ ميزانية المقر ،الذم تقتصر عمى تمكيؿ ما ىك ضركرم فقط ،كىك يمكؿ نصفيا تقريبا

االتحاد السكيسرم.

 -1تنص المادة  12مف النظاـ األساسي لمجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى اف ":اإلدارة العامة ىي الييئة التنفيذية لمجنة
الدكلية كالمسؤكلة عف تطبيؽ كضماف تطبيؽ األىداؼ العامة كاستراتيجيات المؤسسة التي تحددىا الجمعية أك مجمس

الجمعية .كىي المسؤكلة أيضان عف حسف أداء اإلدارة كفعاليتيا .كتشمؿ اإلدارة جميع العامميف في المجنة الدكلية.

. 2تتككف اإلدارة العامة مف المدير العاـ كمف ثبلثة إلى خمسة مديريف تعينيـ الجمعية.
. 3يتكلى المدير العاـ رئاسة اإلدارة العامة".

2

 -لممزيد مف المعمكمات حكؿ الحركة الدكلية لمصميب األحمر كمككناتيا :أنظر :معيف قسيس ،المرجع السابؽ،

ص.200-181

 -3تأسس االتحاد الدكلي عاـ  1919تحت اسـ رابطة جمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر ،إال أنو في عاـ 1991
تغير االسـ ليصبح ":االتحاد الدكلي لجمعيات الصميب كاليبلؿ األحمريف" كمقره جنيؼ.
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كىذه المكارد ىي التي تمكف المجنة الدكلية الكفاء بالتزاماتيا المحددة بمكجب التفكيض اإلنساني

الممنكح ليا ،كيترتب عمى ذلؾ استبعاد أية مسؤكلية شخصية أك تضامنية ألعضاء المجنة ،كىذا ما أكدتو
الفقرة  02مف المادة  05مف النظاـ األساسي لمجنة.
كيخضع استخداـ المكارد كاألمكاؿ لمراقبة مالية مستقمة كخارجية ،حيث تمجأ المجنة لشركات مراجعة
الحسابات لغرض تحديد حجـ اإليرادات كمقارنتيا مع حجـ المصاريؼ في الميداف.

1

كسعيا إليجاد التمكيؿ البلزـ تصدر المجنة نداءات سنكية لتغطية حاجيات العاـ المقبؿ :أحدىما

لممقر ،كالثاني لمطكارئ ،تكضح فييا القضايا كاالحتياجات التي قررت المجنة معالجتيا ،ككذا األىداؼ

التي كضعتيا ،لنفسيا في السنة ذاتيا ،كتغطي ىذه النداءات أنشطة مقر المجنة في جنيؼ مف جانب

كالعمميات الميدانية التي تضطمع بيا مف جانب آخر.

2

كتككف التبرعات المقدمة لمجنة سكاء نقدية أك عينية ،كالسمع ،مثؿ الغذاء ،كاألغطية كالمياه

كاألدكية كالخياـ كغيرىا.

3

الفرع الثالث:
المركز القانكني لمجنة الدكلية لمصميب األحمر
المجنة الدكلية لمصميب األحمر ىي عبارة عف جمعية خاصة ليا الشخصية المعنكية بنظر القانكف
السكيسرم ،حيث نشأت بمكجب المادة  60كما يمييا مف القانكف المدني السكيسرم ،كقد اعترفت السمطات

السكيسرية بنشاط المجنة في  25نكفمبر  1958عندما أصدر مجمس االتحاد السكيسرم إعبلف مكتكب
يقضي بأنو ":سيسيؿ لمجنة الدكلية بكؿ الكسائؿ المتاحة ،تنفيذ رسالتيا كاالحتفاظ باستقبلليا ،كيدعك

المجمس سمطات االتحاد كاألقاليـ إلى تقديـ العكف كالمساندة ليذه المجنة بركح االتفاقيات ،كبخاصة عف
 - 1تنص المادة  14مف النظاـ األساسي لمجنة الدكلية لمصميب األحمر :
" المراجعة الداخمية لمحسابات :
 . 1المراجعة الداخمية لمحسابات في المجنة الدكلية ليا كظيفة رقابة داخمية مستقمة عف اإلدارة العامة ،كترفع تقاريرىا إلى
الجمعية مباشرة .كتقكـ بعمميا مف خبلؿ المراجعة الداخمية لتنفيذ العمميات كالمراجعة المالية.

 . 2تغطي المراجعة الداخمية لمحسابات المجنة الدكلية بكامميا في المقر كفي الميداف ،كاليدؼ منيا ىك التقييـ المستقؿ ألداء
المؤسسة كلمبلءمة الكسائؿ المستخدمة بالنسبة إلى استراتيجيات المجنة الدكلية.
 . 3أما في المجاؿ المالي ،فإف دكر المراجعة الداخمية لمحسابات ىك مكمؿ لدكر مكتب أك مكاتب مراجعي الحسابات
الخارجييف المكمفيف مف قبؿ الجمعية".

 - 2المجنة الدكلية لمصميب األحمر "،الميزانية كالتمكيف"  ،عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لمجنة:
 ،WWW.ICRC.ORG/ARA.-اطمع عميو بتاريخ .2014/05/18:

 - 3المرجع نفسو.
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طريؽ تأميف منشأتيا كمحفكظاتيا كممتمكاتيا ،كحرية عمؿ أعضائيا ،كمكظفييا في ممارسة كظائفيـ عف

طريؽ تذليؿ العقبات التي تكاجو انتقاؿ بريدىا كتنفيذ أعماليا في مجاؿ اإلغاثة ككذلؾ حرية التصرؼ في
األمكاؿ البلزمة لتنفيذ ميمتيا".

1

كرغبة مف المجنة الدكلية كاالتحاد السكيسرم في تحديد الكضع القانكني لمجنة في سكيس ار كتنظيـ
عبلقاتيا ،عقدت اتفاقية المقر بينيما في  1993/03/19:تـ مف خبلليا تحديد الكضع القانكني لمجنة.

2

أما عمى المستكل الدكلي المجنة الدكلية تعتبر منظمة غير حككمية ،كذلؾ بالنظر لمتفكيض الذم

منحتو إياىا اتفاقيات جنيؼ لسنة .1949

كىذا ما يؤكده الرأم االستشارم الصادر عف محكمة العدؿ الدكلية سنة 1949كالذم جاء فيو " :إذا

كاف مجمع الدكؿ يككؿ إلى منظمة دكلية مياـ ككظائؼ محددة ،فانو يمنحيا في الكقت نفسو بطريقة
صريحة أك حتى ضمنية المركز القانكني البلزـ ليا لبلضطبلع بالمياـ التي أككمت ليا،...
قد تككف ىناؾ اختبلفات طبيعية بيف أشخاص قانكف الشعكب بحيث أف منح كياف الشخصية

القانكنية ال يعني أف ىذا الكياف يتمتع بحقكؽ مماثمة لحقكؽ الدكؿ ،كأخي ار فإف إضفاء الشخصية القانكنية
عمى منظمة دكلية ال يعني سكل أف ىذه المنظمة مؤىمة لحقكؽ ككاجبات دكلية"...

3

كحتى تقكـ المجنة بالمياـ المكككلة ليا قامت بإبراـ ما يجاكز  40اتفاؽ مقر مع العديد مف الدكؿ
التي تمارس فييا نشاطيا ،منحت بمكجبيا لمجنة حصانات كامتيازات تشمؿ حصانة المباني كالمحفكظات
كغيرىا مف الكثائؽ ،كما يستفيد مندكبك المجنة بكضع مماثؿ لمركز مكظفي المنظمات الحككمية الدكلية،

إذا يزكدكف بجكزات سفر ال تصدرىا الحككمة السكيسرية بؿ تصدرىا المجنة ذاتيا.

1

4

 -جاف بكتيو ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر مؤسسة فريدة مف نكعيا ،المرجع السابؽ ،ص.58،57

 - 2اتفاؽ بيف المجنة الدكلية لمصميب األحمر كمجمس االتحاد السكيسرم لتحديد الكضع القانكني لمجنة في سكيس ار19 -
مارس -1993المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد  ،1993 ،30ص.125-119

 - 3ركنا غابكر :كضع المجنة الدكلية لمصميب األحمر-فئة خاصة ،عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لمجنة السابؽ ذكره.
4

 -عكاشرية رقية ،حماية المدنييف كاألعياف المدنية زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص.369
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كقد اعترؼ المجتمع الدكلي في أكتكبر  1990بالمجنة كمؤسسة محايدة كمستقمة كمنحيا صفة

المراقب في منظمة األمـ المتحدة.

1

كقد عمؽ السيد" ككرنميك سكماركجا" رئيس المجنة الدكلية لمصميب األحمر آنذاؾ قائبلن إف":

السماح بدخكؿ المجنة الدكلية لمصميب األحمر كمراقب في األمـ المتحدة يمثؿ اعترافان بار انز بالدكر الذم
تؤديو المؤسسة في الشؤكف الدكلية  ،كمف خبلؿ القرار ,فإف الجمعية العامة قد أعادت التأكيد عمى
تفكيض المجنة الدكلية لمصميب األحمر كالمبادئ اإلنسانية التي تعمؿ عمى أساسيا ,كبصفة خاصة تمؾ

الخاصة بالحياد ,كعدـ التحيز كالعالمية ،إنيا سكؼ تعزز كذلؾ قياـ تعاكف أكثؽ بيف المجنة الدكلية

لمصميب األحمر كاألمـ المتحدة ".

كمف الناحية العممية ,فإنو بالنظر إلى أف المجنة الدكلية لمصميب األحمر يمكنيا اآلف أف تعبر عف

رأييا ،بشأف المكضكعات التي تقع في نطاؽ اختصاصيا ,كلدييا حؽ الكصكؿ ليس فقط إلى كثائؽ األمـ

المتحدة ,كلكف أيضا إلى اجتماعات الجمعية العامة كلجانيا ,فإف ممثمي المجنة في اجتماعات األمـ
المتحدة في نيكيكرؾ ,كجنيؼ كغيرىما سكؼ يككنكف قادريف عمى جعؿ آرائيا مسمكعة بسرعة أكبر

كبأسمكب مباشر بدرجة أكبر لدل الذيف يمعبكف دك انر رائدان عمى الساحة الدكلية.

2

كبالتالي فإف المركز القانكني لمجنة الدكلية يجعميا أشبو بالمنظمات الحككمية منيا مف المنظمات

غير الحككمية ،كتسعى الحصانات كاالمتيازات الممنكحة ليا تكفؿ ليا المحافظة عمى أىـ عامميف لمنجاح
كىما الحياد كاالستقبلؿ.

1

3

 -كافقت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة باإلجماع في دكرتيا الخامسة كأربعكف عمى منح المجنة الدكلية لمصميب األحمر

كصؼ المراقب ،بمكجب قرار ساندتو 138 :دكلة ،كىك القرار :رقـ 06/45 :الصادر في  16أكتكير  1990حيث جاء
فيو ":تذكي ار بالتفكيض الممنكح لمجنة الدكلية لمصميب األحمر مف قبؿ اتفاقيات جنيؼ لعاـ  1949كاعتبا ار لمدكر الخاص
الذم تقكـ بو ىذه المجنة في العبلقات الدكلية اإلنسانية ،كرغبة في تعزيز التعاكف بيف األمـ المتحدة كالمجنة الدكلية لمصميب

األحمر:

 -1تقرر دعكة المجنة الدكلية لمصميب األحمر لبلشتراؾ في دكرات الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بصفة مراقب.
-2تطمب إلى األميف العاـ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ ىذا القرار" .

2

" -منح المجنة الدكلية لمصميب األحمر مركز مراقب في األمـ المتحدة "،مقاؿ منشكر في المجمة الدكلية لمصميب األحمر،

3

 -فميب الفكاييو "،البلجئكف كاألشخاص الميجركف في القانكف الدكلي اإلنساني كدكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر"،

العدد .1990،279

المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد  ،1995 ،305ص .167
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الفرع الرابع:
المبادئ التي تقكـ عمييا المجنة الدكلية لمصميب األحمر
تقكـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر في ممارسة ك أداء مياميا كرسالتيا عمى سبعة مبادئ،1

كىي نفس المبادئ التي تقكـ عمييا الحركة الدكلية لمصميب األحمر ك اليبلؿ األحمر ،ك قد تـ اإلعبلف
عف ىذه المبادئ سنة  1965ك تـ تكضيحيا سنة  ،1986ك تتمثؿ في:
أكال :اإلنسانية:
يعد مبدأ اإلنسانية مف أكؿ المبادئ التي تـ اعتمادىا في المؤتمر الدكلي لمصميب األحمر

باإلجماع كيقصد بيا الرغبة في مد يد العكف ك إغاثة الجرحى في مياديف القتاؿ كذلؾ دكف تمييز ك كذا
السعي لمنع المعاناة البشرية كحماية الحياة كالصحة ككفالة االحتراـ لئلنساف ككذا المساىمة في تعزيز

الصداقة كالتعاكف ك السبلـ بيف الشعكب.

2

ثانيا :عدـ التحيز:
نادل بعدـ التحيز "ىنرم دكناف" بعد انتياء معركة سكلفرينك" :اعتنكا بالجرحى مف األعداء كانكا أك
مف األصدقاء " ،بحيث ال تقكـ الحركة بالتمييز عمى أساس الجنسية أك العرؼ أك الحالة االجتماعية أك
التكجيات السياسية بحيث تقدـ يد العكف عمى أساس األكلكية.

3

ثالثا :الحياد:
يعد الحياد مف المبادئ الضركرية التي تمتزـ الحركة بيا ك ىذا ما جاء في ديباجة النظاـ األساسي
لمحركة الدكلية ك ذلؾ بمنعيا مف المشاركة في األعماؿ العدائية كفي االختبلفات السياسية أك العرقية أك

الدينية أك المذىبية كذلؾ في إطار السعي لكسب ثقة الجميع.

4

كما أف الحياد ال يعني الصمت ك السمبية ألنو يجب عمى الحركة أف تبرز حيادىا أماـ األشخاص

الذيف يتقاتمكف كازاء المجادالت التي تكلد االنقساـ بينيـ ك ليس إزاء المعاناة اإلنسانية ،اذ يقكؿ "إيؼ

-1لممزيد مف المعمكمات حكؿ تطبيقات مبادئ المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،انظر:
- MOREILLON(J), « Du bon usage de quelques principes fondamentaux de la CroixRouge », », in Etudes et essais sur le D.I.H,op.cit.,pp.913-923.
- 2احمد سي عمي ،دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني ،دار األكاديمية لمنشر ،الجزائر ،ط،2011،1ص.130
3
- MEURANT ( J.) , "Principes fondamentaux de la Croix- Rouge et humanitarisme moderne
", Etudes et essais sur le droit international humanitaire ,op.cit., pp.893-911.
- 4احمد سي عمي ،المرجع السابؽ ،ص.131
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ساندكز" أف ":لـ تعتبر المجنة الدكلية الصمت مبدأ مطمقا ،فالمسألة كانت تقكـ دائما عمى أساس الفعالية
في تنفيذ اليدؼ الذم حدده مبدأ اإلنسانية".

1

كىذا ما أدل بالمجنة الدكلية إلى عدـ االمتناع عف إدانة االنتياكات كالتجاكزات التي طرأت عمى

القانكف الدكلي اإلنساني ،كقد أشار ماكس ىيبر أكثر مف مرة إلى خطكرة إقحاـ الصميب األحمر في
العمؿ السياسي الف تسييس العمؿ اإلنساني يؤثر سمبا عمى عمؿ المجنة الدكلية لمصميب األحمر.

2

رابعا :االستقالؿ:
جاء في ديباجة النظاـ األساسي لمحركة عمى أنيا مستقمة ك عمى الجمعيات الكطنية ك التي تعتبر

بمثابة ىيئات مساعدة لمسمطات العامة في نشاطيا اإلنساني ك تخضع لمقكانيف السارية في ىذه البمداف
اف تتمكف مف االحتفاظ باستقبلؿ يسمح ليا بالعمؿ دائما كفقا لمبادئ الحركة .

كاالستقبلؿ ىنا ىك بمثابة ضمانة لحيادىا بحيث ال يسمح ألم تدخؿ سياسي في مجاؿ عمميا
،كما ال يسمح بام تدخؿ نتيجة لمصالح مالية كخاصة إذا عممنا بأف المجنة الدكلية لمصميب األحمر

تعتمد في ميزانيتيا عمى اليبات ك العطايا.

3

خامسا :الخدمة التطكعية:
تقكـ الحركة عمى الخدمة التطكعية ألنيا ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح ك قد جاء في ديباجة النظاـ
األساسي لمحركة عمى أف الحركة الدكلية منظمة طكعية لئلغاثة ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح''.
كتجدر اإلشارة إلى أف الحركة قد شيدت منذ أعكاـ الثمانينات ك بداية التسعينات انخفاض في
النسبة المئكية لممتطكعيف بحيث كاف عدد المتطكعيف ما يقارب  25مميكف متطكع كانخفض ىذا العدد إلى

أقؿ مف  15مميكف متطكع كىذا ما يستدعي انتياج سياسة كاستراتيجية حديثة كمتجددة في سبيؿ كسب
الدعـ الضركرم لمكاصمة كاستم اررية العمؿ اإلنساني.

4

-1لممزيد مف المعمكمات حكؿ مبدا الحياد ،انظر:
- PLATTNER(D) , « La neutralité du CICR et la neutralité de l'assistance humanitaire », R.
I.C.R , No : 818, 1996, pp.169-189. Et voir aussi : Haug(H), « La neutralité comme Principe
fondamental de la Croix-Rouge », R. I.C.R, No : 822, 1996, pp. 675-678.
- 2عكاشرية رقية ،حماية المدنييف كاألعياف المدنية زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص.371
-3المادة  5مف النظاـ األساسي لمجنة الدكلية لمصميب األحمر.
4

'' -األسس التي تقكـ عمييا المجنة الدكلية لمصميب األحمر'' ،منشكر عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لمجنة السابؽ ذكره.
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سادسا :الكحدة:
تكجد في كؿ بمد جمعية كاحدة لميبلؿ األحمر كالصميب األحمر كيجب أف تككف األبكاب مفتكحة

لمجميع كأف يككف نشاط الحركة في كامؿ اإلقميـ كينطبؽ ىذا حتى عمى الدكؿ الفيدرالية.

1

سابعا :العالمية:
تتسـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بالعالمية كبالتالي فمف الضركرم أف تتمتع كافة الجمعيات

بحقكؽ متساكية ألف الحركة الدكلية كجدت مف أجؿ القانكف الدكلي اإلنساني.

فبل تقتصر أنشطة المجنة عمى أماكف أك فئات بعينيا ،فبفضؿ االنتشار الكاسع لمجنة في مناطؽ

مختمفة مف العالـ أصبحت لدييا رؤية شاممة تمكنيا مف إجراء تحميبلت تغطي كافة الجكانب المتعمقة

بالعمؿ اإلنساني.

الفرع الخامس:
األساس القانكني لعمؿ المجنة زمف النزاعات المسمحة
مما ال شؾ فيو اف دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر في العمؿ عمى رقابة تنفيذ القانكف الدكلي

اإلنساني يستند إلى أسس قانكنية ،ك ىذه األسس مستقاة مف النظاـ األساسي لمجنة  ،ك النظاـ األساسي

لمحركة الدكلية لمصميب ك اليبلؿ األحمريف أكال ،ك ثانيا مف اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949ك
البركتكككليف اإلضافييف لعاـ .1977
أكال :أساس عمؿ المجنة كفقا لنظاميا األساسي ك النظاـ األساسي لمحركة الدكلية لمصميب ك

اليالؿ األحمريف:

تقكـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بميمة أساسية ىي اإلشراؼ عمى التطبيؽ الدقيؽ لقكاعد
القانكف الدكلي اإلنساني ،كفي سبيؿ كفالة تطبيؽ ىذه القكاعد ،تبذؿ المجنة جيكد معتبرة تستند لممادة 04

مف النظاـ األساسي2،كتتمخص ىذه المياـ األساسية في التالي:

2

- DEYRA(M),Droit international humanitaire, Gualino éditeur,Paris,1998,p.37.
 -تنص المادة  4مف النظاـ األساسي لمجنة عمى دكرىا كمايمي:

1

". 1يتمثؿ دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى كجو الخصكص في ما يمي:
أ .العم ؿ عمى دعـ كنشر المبادئ األساسية لمحركة كىي اإلنسانية ك عدـ التحيز كالحياد كاالستقبلؿ كالخدمة التطكعية

كالكحدة كالعالمية;

ب .االعتراؼ بكؿ جمعية كطنية يتـ إنشاؤىا أك ُيعاد تأسيسيا كتستكفي شركط االعتراؼ بيا المحددة في النظاـ األساسي
لمحركة ,كاخطار الجمعيات الكطنية األخرل بذلؾ;
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 اضطبلع المجنة بدكر كقائي يتجمى مف خبلؿ تدريب كنشر القانكف الدكلي اإلنساني. ضماف الحماية كالمساعدة لكافة ضحايا النزاعات المسمحة في جميع األكقات. الحؽ في تقديـ المبادرة اإلنسانية. -تمقى الشكاكم.

 -تكجيو المبلحظات المناسبة ألطراؼ النزاع فيما يتعمؽ باإلشكاالت المزعكمة لمقانكف الدكلي

اإلنساني.

ك باعتبار المجنة الدكلية لمصميب األحمر جزء مف الحركة الدكلية فقد جاءت اإلشارة إلى مياميا

بمكجب المادة الخامسة مف النظاـ األساسي ،1حيث أكردت ىذه المادة نفس المياـ التي أكردتيا المادة 4
مف النظاـ األساسي لمجنة سالفة الذكر ،ك أضافت بمكجب الفقرات  6 ،5 ،4مياـ لتمؾ المذككرة سابقا
تتمثؿ في إقامة عبلقات التعاكف بينيا ك بيف أعضاء الحركة مف جمعيات كطنية ك االتحاد الدكلي مف

جية ،ك بينيا ك بيف الحككمات مف جية أخرل.

ثانيا :أساس عمؿ المجنة في اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  9949كالبركتكككليف اإلضافييف لعاـ

:9977

تعتبر اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949كالبركتكككليف اإلضافييف لعاـ  1977السند األساسي
لدكر المجنة زمف النزاعات المسمحة سكاء الدكلية أك غير الدكلية.
فبالنسبة لمنزاعات المسمحة الدكلية ، 2فقد تمت اإلشارة إلى عمؿ المجنة الدكلية لمصميب األحمر
في المكاد المشتركة  10/09/09/09مف االتفاقيات األربعة بيذا الترتيب ،فقد نصت عمى أنو ":ال تككف
ج .االضطبلع بالمياـ المككمة إلييا بمكجب اتفاقيات جنيؼ ,كالعمؿ مف أجؿ التطبيؽ األميف لمقانكف الدكلي اإلنساني
الكاجب التطبيؽ في النزاعات المسمحة ,كأخذ العمـ بأم شكاكل مبنية عمى مزاعـ بانتياكات ليذا القانكف;

د .السعي في جميع األكقات – باعتبارىا مؤسسة محايدة تقكـ بعمؿ إنساني ,خاصة في حاالت النزاعات المسمحة الدكلية
كغيرىا مف النزاعات المسمحة كفي حاالت الصراع الداخمي– إلى ضماف الحماية كالمساعدة لمعسكرييف كالمدنييف مف
ضحايا مثؿ ىذه األحداث كنتائجيا المباشرة;
ىػ .ضماف سير عمؿ الككالة المركزية لمبحث عف المفقكديف كما ىك منصكص عميو في اتفاقيات جنيؼ;

ك .المساىمة ,تحسبان لكقكع نزاعات مسمحة ,في تدريب العامميف في المجاؿ الطبي كاعداد التجييزات الطبية ,كذلؾ بالتعاكف
مع الجمعيات الكطنية كالكحدات الطبية العسكرية كالمدنية كسائر السمطات المختصة;

ز .العمؿ عمى فيـ كنشر القانكف الدكلي اإلنساني الكاجب التطبيؽ في النزاعات المسمحة ,كاعداد أم تطكير لو;
ح .القياـ بالمياـ التي كمفيا بيا المؤتمر الدكلي لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر (المؤتمر الدكلي).

. 2يجكز لمجنة الدكلية لمصميب األحمر أف تقكـ بأية مبادرة إنسانية تأتي في نطاؽ دكرىا المحدد كمؤسسة ككسيط محايديف
كمستقميف ,كأف تنظر في أية مسألة تتطمب عناية مف مثؿ ىكذا منظمة".

1

 تـ اعتماد النظاـ األساسي لمحركة في جنيؼ عاـ ،1986ك عدؿ عامي  1995ك .20062
- ERIC(D) , Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 641.
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أحكاـ ىذه االتفاقية عقبة في سبيؿ األنشطة اإلنسانية التي يمكف أف تقكـ بيا المجنة الدكلية لمصميب

األحمر أك أم ىيئة إنسانية أخرل غير متحيزة بقصد حماية كاغاثة الجرحى كالمرضى كأفراد الخدمات
الطبية كالدينية ،شريطة مكافقة أطراؼ النزاع المعنية" .
كما اف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  1977كمف خبلؿ مادتو  81أكد عمى حؽ المبادرة
اإلنسانية الممنكحة لمجنة الدكلية لمصميب األحمر كلكف تـ ربط ىذا الحؽ بشرط مكافقة أطراؼ النزاع.

1

فإذا تقدمت المجنة الدكلية بعرض خدماتيا عمى أطراؼ النزاع كلـ تكافؽ ،فبل يمكف لمجنة البداية في

العمؿ ،كيعد ىذا عامبل مثبطا لمجنة لمقياـ بالعمؿ المناط بيا زمف النزاعات المسمحة الدكلية ،فتبقى دائما
رىنا ألىكاء أطراؼ النزاع كسمطتيا التقديرية.
أما فيما يخص النزاعات المسمحة غير الدكلية ، 2فقد تـ النص كمف خبلؿ المادة الثالثة المشتركة
عمى إمكانية جكاز عمؿ المجنة كذلؾ بنصيا ":كيجكز لييئة إنسانية غير متحيزة ،كالمجنة الدكلية لمصميب

األحمر ،أف تعرض خدماتيا عمى أطراؼ النزاع" ،ككذلؾ نصت المادة  18مف البركتكككؿ اإلضافي

الثاني لعاـ  1977عمى أنو ":يجكز لجمعيات الغكث الكائنة في إقميـ الطرؼ السامي المتعاقد مثؿ
جمعيات الصميب كاليبلؿ األحمر كالشمس كاألسد األحمريف ،أف تعرض خدماتيا ألداء مياميا المتعارؼ
عمييا فيما يتعمؽ بقضايا النزاع المسمح".

 -1تنص المادة  81مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى ما يمي:
" أكجو نشاط الصميب األحمر كالمنظمات اإلنسانية األخرل:
 - 1تمنح أطراؼ النزاع كافة التسييبلت الممكنة مف جانبيا لمجنة الدكلية لمصميب األحمر لتمكينيا مف أداء المياـ
اإلنسانية المسندة إلييا بمكجب االتفاقيات كىذا المحؽ "البركتكككؿ" ،بقصد تأميف الحماية كالعكف لضحايا المنازعات ،كما
يجكز لمجنة الدكلية لمصميب األحمر القياـ بأم نشاط إنساني آخر لصالح ىؤالء الضحايا شريطة مكافقة أطراؼ النزاع

المعنية .

- 2تمنح أطراؼ النزاع التسييبلت البلزمة لجمعياتيا الكطنية لمصميب األحمر (اليبلؿ األحمر ،األسد كالشمس األحمريف)
لممارسة نشاطيا اإلنساني لصالح ضحايا النزاع ،كفقان ألحكاـ االتفاقيات كىذا المحؽ "البركتكككؿ" كالمبادئ األساسية
لمصميب األحمر المقررة في مؤتمرات الصميب األحمر الدكلية .

- 3تيسر األطراؼ السامية المتعاقدة كأط ارؼ النزاع ،بكؿ كسيمة ممكنة ،العكف الذم تقدمو جمعيات الصميب األحمر
(اليبلؿ األحمر ،األسد كالشمس األحمريف) كرابطة جمعيات الصميب األحمر لضحايا المنازعات كفقان ألحكاـ االتفاقيات
كىذا المحؽ "البركتكككؿ" ،كالمبادئ األساسية لمصميب األحمر المقررة في مؤتمرات الصميب األحمر الدكلية .

 -4تكفر األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع ،قدر اإلمكاف ،تسييبلت مماثمة لما كرد في الفقرتيف الثانية كالثالثة

لممنظمات اإلنسانية األخرل المشار إلييا في االتفاقيات كفي ىذا المحؽ "البركتكككؿ" ،كالمرخص ليا كفقان لؤلصكؿ المرعية

مف قبؿ أطراؼ النزاع المعنية ،كالتي تمارس نشاطيا اإلنساني كفقان ألحكاـ االتفاقيات كىذا المحؽ "البركتكككؿ ".

2

- ERIC(D) , Principes de droit des conflits armés, op.cit., p. 655.
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فالمادة  18مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني تحدثت عف حؽ المبادرة لمجمعيات الكطنية  ،دكف اف

تمنح حؽ المبادرة لمجنة الدكلية لمصميب األحمر حتى في الحاالت التي ينطبؽ فييا البركتكككؿ الثاني،

كبذلؾ حؽ المبادرة اإلنسانية لمجنة الدكلية لمصميب األحمر زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية يبقى

أساسو المادة  03المشتركة في فقرتيا الثانية فقط .

1

كيمكف ألطراؼ النزاع أف ترفض عركض المجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أية منظمة إنسانية

كلكف يجب اف تكلييا االعتبار الكاجب ،حيث يتكافؽ االلتزاـ بعدـ رفض عرض قدـ بحسف نية كالقصد
مف المساعدة اإلنسانية مع متطمبات حقكؽ اإلنساف.

2

كينبغي تكجيو العرض إلى أطراؼ النزاع ،كما تقدـ المجنة عرضيا لمحككمة أك لمسمطة المنشقة أك

لمفصائؿ المتحاربة األخرل.

إذف ىذه مجمؿ األسس القانكنية لمدكر المنكط بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر زمف النزاعات

المسمحة.

المطمب الثاني:
دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
قامت المجنة الدكلية لمصميب األحمر كمنذ نشأتيا بالسير عمى كضع قكاعد القانكف الدكلي

اإلنساني مكضع التنفيذ ،حيث تعتبر الميمة األساسية التي تضطمع بيا ،كلكي تقكـ المجنة بيذا الدكر

عمى أحسف كجو ،فإنيا تتبع عدة أساليب ،كلعؿ أىـ مساىمات المجنة في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي

اإلنساني تتمخص أساسا في :مساىماتيا في كضع كتعزيز قكاعد ىذا القانكف مف جية ،كالسعي لتكفير

الحماية لضحايا النزاعات المسمحة مف خبلؿ أنشطتيا اإلنسانية مف جية أخرل ،ناىيؾ عف دكرىا في
حالة كقكع انتياكات لقكاعد ىذا القانكف.
الفرع األكؿ:
مساىمة المجنة الدكلية لمصميب األحمر في كضع كتعزيز قكاعد القانكف الدكلي اإل نساني
منذ نشأتيا ،ارتبطت المجنة الدكلية عمى نحك كثيؽ باتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني ،فقد كاف ليا

الدكر األساسي في كضع أىـ اتفاقيات ىذا القانكف ،كمازالت لكقتنا الراىف تسعى لتعزيز ىذه االتفاقيات
كمحاكلة سد الثغرات التي تعترم قكاعد ىذا القانكف.

1

 -تكني بافنر ،المرجع السابؽ ،ص.65

 - 2المرجع نفسو ،ص.65
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أكال :دكر المجنة في كضع أىـ اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني:
كانت أكؿ مبادرة في كضع كتدكيف اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني لمجنة الدكلية لمصميب األحمر

 ،حيث كانت السب اقة في الدعكة لكضع اتفاقية لحماية ضحايا النزاعات المسمحة بعد نشأتيا مباشرة عاـ
 ،1863ككاف ليا ذلؾ باعتماد اتفاقية جنيؼ األكلى لعاـ  1864المتعمقة بحماية الجرحى كالمرضى في

الميداف.

كقد استمرت جيكد المجنة في كضع االتفاقيات المتبلحقة لمقانكف الدكلي اإلنساني ،فسعت جاىدة

إلى تعزيز االتفاقية األكلى ككاف ليا ذلؾ باعتماد اتفاقيتي جنيؼ لعاـ .1929

كنتيجة لما خمفتو الحرب العالمية الثانية في الفترة الممتدة مف  1945-1939مف مأساة كجرائـ
فضيعة أدت بشكؿ حاسـ إلى اتخاذ قرار صياغة اتفاقيات جنيؼ لعاـ  1949حيث سعت المجنة مف

خبلليا لسد ثغرات في القانكف الدكلي اإلنساني كشفت عنيا الحرب.

1

كلكف القكؿ أف اتفاقيات جنيؼ لعاـ  1949ترجع أساسا إلى كيبلت الحرب العالمية الثانية قكؿ فيو

نظر ،اذ ال يجب إغفاؿ حقيقة أف مكضكع النيكض بحماية ضحايا الحرب (خاصة المدنييف) قد دارت
بشأنو نقاشات قبؿ اندالع الحرب ذاتيا ،فقد سعت المجنة الدكلية لمصميب األحمر في بداية العشرينات مف

القرف الماضي إلى صياغة اتفاقية لحماية المدنييف الذيف يقعكف في قبضة العدك (مشركع طككيك) ،2حيث

طمبت المجنة مف الحككمة السكيسرية عقد مؤتمر دبمكماسي العتماد االتفاقية ،كلكف الحككمة السكيسرية

لـ تستطع اإلعبلف عف المؤتمر الدبمكماسي إال في  ،1939كحدد تاريخو في بداية عاـ  ،1940كلـ ينعقد
نظ ار الندالع الحرب العالمية الثانية.

3

كأثناء الحرب انصبت أغمب جيكد المجنة الدكلية عمى األنشطة الميدانية ،كلكنيا بقيت تشدد في
إثارة استئناؼ عممية مراجعة قانكف جنيؼ كتكسيع نطاقو في أقرب فرصة ممكنة.
بعد نياية الحرب نظمت المجنة مؤتم ار تحضيريا لجمعيات الصميب األحمر الكطنية في جنيؼ
قصد تدارس االتفاقيات التي تحمي المدنييف كقت الحرب في سبتمبر  ،1945ثـ مؤتم ار لمخبراء

-1فيميب شبكرم" ،اتفاقيات جنيؼ لعاـ  ،1949أصكليا كأىميتيا الراىنة" ،2009/08/12 ،عمى المكقع اإللكتركني
الرسمي لمجنة السابؽ ذكره.

 -2عرؼ ىذا المشركع بمشركع طككيك ،ألنو عرض عمى المشاركيف في المؤتمر الدكلي لمصميب األحمر الذم انعقد في

العاصمة اليابانية طككيك ،في عاـ .1934
 -3فيميب شبكرم ،المرجع السابؽ.
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الحككمييف في  ،1947كانصب عمؿ ىذا المؤتمر عمى مراجعة اتفاقيتي جنيؼ لعاـ  1929بغية تطكير
قكاعد حماية الجرحى كالمرضى ،كأسرل الحرب كالعمؿ عمى تحضير اتفاقية جديدة بشأف المدنييف.

1

كقد كافؽ المشارككف في المؤتمر الدكلي السابع عشر لمصميب األحمر في ستككيكلـ في عاـ

 1948عمى مراجعة اتفاقيات جنيؼ  1929كتكييفيا ،كقد انطمؽ المؤتمر الدبمكماسي في  21أفريؿ
بمشاركة ممثميف عف  64دكلة ،كخرج باعتماد اتفاقيات جنيؼ األربع ،التي شكمت تقدما كبي ار في مجاؿ
كضع قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.

2

كمنذ ذلؾ الكقت كرست المجنة الدكلية لمصميب األحمر جيكدىا إلثراء قكاعد القانكف الدكلي

اإلنساني ،3نتيجة لتكالي النزاعات ككثرتيا كالتي أبانت عمى ثغرات في اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ
 .1949بدأت الم جنة الدكلية لمصميب األحمر التفكير في ضركرة إعادة النظر في االتفاقيات مف خبلؿ

تعديميا كاثرائيا ،كقد تـ ذلؾ في المؤتمر الدكلي العشريف لمصميب األحمر عاـ  1965الذم انعقد في فيينا
كالذم خرج بضركرة إجراء سمسمة مف الدراسات كتـ تضمينيا تقرير "إنماء ك تطكير القكانيف كاألعراؼ

المطبقة في النزاعات المسمحة".

4

كقد شددت المجنة الدكلية لمصميب األحمر في المؤتمر الحادم كالعشركف لمصميب األحمر

بإسطنبكؿ عاـ  1969عمى ضركرة سد الثغرات التي تعترم االتفاقيات حيث تضمنت التكصية الثالثة
عشر الصادرة عف المؤتمر ضركرة السعي لتطكير اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ .1949
ككاف ذلؾ مف خبلؿ قياـ المجنة الدكلية بعقد مؤتمر الخبراء الحككمييف لمعمؿ عمى إنماء كتطكير

القانكف الدكلي اإلنساني بمدينة جنيؼ في دكرتو األكلى لعاـ  1971كالثانية لعاـ  ،1972حيث تقدمت

المجنة بمشركعي بركتكككليف تكميمييف قامت بعرضيما عمى المؤتمر الدبمكماسي لمعمؿ عمى إنماء
كتطكير القانكف الدكلي اإلنساني الذم انعقد في دكرتو األكلى في جنيؼ عاـ  ،51974ك تتالت دكراتو

الثبلث األخرل ،حيث أسفرت دكرتو الرابعة لعاـ  1977عف اعتماد البرتكككليف اإلضافييف لعاـ .1977

 -1فيميب شبكرم ،المرجع السابؽ.

-2أحمد سي عمي ،المرجع السابؽ ،ص .142

-3ديفيد ديبلبرا" ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر كالقانكف الدكلي اإلنساني" في محاضرات في القانكف الدكلي اإلنساني

(مؤلؼ جماعي) ،تحت إشراؼ شريؼ عتمـ ،بعثة المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،ط  ،2006 ،6ص .152

-4صبلح الديف عامر ،مقدمة لدراسة قانكف النزاعات المسمحة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط  ،1976 ،1ص .112

-5المرجع نفسو ،ص .125-121
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كما ساىمت المجنة الدكلية لمصميب األحمر في كضع العديد مف االتفاقيات المتعمقة بحظر

األسمحة منيا :اتفاقية حظر أك تقييد استخداـ أسمحة تقميدية معينة لعاـ  ،11980البركتكككؿ المتعمؽ

بحظر أسمحة الميزر المسبب لمعمى الممحؽ باتفاقية األسمحة التقميدية لعاـ  ،21995اتفاقية أكتاكا المتعمقة

بحظر األلغاـ المضادة لؤلفراد عاـ .1997

3

كما ساىمت المجنة الدكلية لمصميب األحمر في كضع مجمكعة نمكذجية مف القكاعد التي يجب

مراعاتيا مف قبؿ العسكرييف لحماية البيئة في كقت الحرب عاـ  ،1993مف خبلؿ الدراسات التي أجرتيا

بيف عامي  1992-1991كالتي قدمتيا لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.

4

ك في األخير يمكف القكؿ اف أم بياف إلنجازات المجنة في مجاؿ كضع قكاعد القانكف الدكلي

اإلنساني سيككف ناقصا دكف ذكر الدراسة الرئيسية التي أجرتيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر كالمتعمقة
بالقانكف الدكلي اإلنساني العرفي عاـ  ،2005حيث تعد ىذه الدراسة فرصة مثالية إلعطاء دفعة جديدة

لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.

5

-1حيث أحالت المجنة الدكلية لمصميب األحمر دراسة تتعمؽ باألسمحة التقميدية لؤلمـ المتحدة التي تكلت دراستيا مف خبلؿ
عقد مؤتمر ليذا الغرض سنتي  1980-1979خمص العتماد االتفاقية ،ك لممزيد مف المعمكمات ،انظر:
أحمد سي عمي ،المرجع السابؽ ،ص .145

-2حيث بدأت مناقشة أسمحة الميزر في ميداف المعركة في المؤتمر الدكلي الخامس كالعشركف لمصميب كاليبلؿ األحمر في

 ،1986كاستمرت بعقد اجتماعات لمخبراء كنشر تقرير عف ذلؾ في  ،1992-1991حيث أسفرت ىذه الجيكد عمى اعتماد
البركتكككؿ أعبله ،لممزيد مف المعمكمات أنظر :لكيز دك زكالد-بيؾ" ،بركتكككؿ جديد بشأف أسمحة الميزر المسببة لمعمى"،
المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد  ،321مام  ،1996ص .299-282

-3حيث قامت المجنة الدكلية لمصميب األحمر كخبلؿ المؤتمر الدبمكماسي مف  1977-1974بالدعكة إلى ضركرة حظر

األلغاـ المضادة لؤلفراد كما ينجـ عنيا مف أضرار لممدنييف ،كتتالت الدراسات بعدىا حيث قدمت عاـ  1996دراسة
بعنكاف" :االستخداـ العسكرم كفعالية األلغاـ المضادة لؤلفراد" ،كساىمت في اعتماد االتفاقية المذككرة أعبله ،لممزيد مف
المعمكمات أنظر:
- LAVOYER(J.P) , MARESCA(L), « The role of the ICRC in the development of IHL »,
Kluwer law international Negotiation, Netherlands, 1999,pp.512-517.
-4لممزيد مف المعمكمات أنظر :أنطكاف بكفييو" ،دراسات حديثة عف حماية البيئة في كقت النزاع المسمح" ،المجمة الدكلية
لمصميب األحمر ،العدد  ،291نكفمبر  ،1992ص .566-554

-5لممزيد مف المعمكمات حكؿ ىذه الدراسة أنظر :جكف مارم ىنكرتس كلكيز دك زكالد-بيؾ ،القانكف الدكلي اإلنساني

العرفي ،المجمد  1كالمجمد  ،2المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة.2007 ،
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ثانيا :دكر المجنة في تعزيز قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني:
يعد تعزيز القانكف الدكلي اإلنساني كتطكيره مف األنشطة األساسية لمجنة الدكلية لمصميب األحمر،

فبعد أحداث  11سبتمبر  2001بالكاليات المتحدة األمريكية  ،كما أفرزت عنو مف تساؤالت بشأف انطباؽ

القانكف الدكلي اإلنساني عمى الحرب الشاممة ضد اإلرىاب ،حيث أفرز ىذا اىتماما مف قبؿ المجنة الدكلية
لمصميب األحمر حكؿ ضركرة مكاجية التحديات المعاصرة التي تكاجو قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،

كنتيجة ليذا طرحت المجنة مشركع' :إعادة تأكيد القانكف الدكلي اإلنساني كتطكيره" في أكتكبر 2002
بغرض تكفير إطار لمحكار حكؿ القضايا الراىنة كالمستقبمية المتصمة بالقانكف الدكلي اإلنساني.

1

كقد قامت المجنة في عاـ  2003بتنظيـ سمسمة مف اجتماعات لمخبراء تتركز مكضكعاتيا في
مفيكـ" :المشاركة المباشرة في األعماؿ العدائية في ظؿ القانكف الدكلي اإلنساني" ،حيث قامت المجنة
بإعداد دليؿ تفسيرم لمفيكـ "المشاركة المباشرة في العمميات العدائية" الذم لـ يتضمف القانكف الدكلي

اإلنساني تعريفا دقيقا لو.

2

كما خمصت المجنة الدكلية عقب دراسة داخمية إلى أنو البد مف تعزيز القانكف الدكلي اإلنساني في

أربعة مجاالت كىي :حماية المحتجزيف كالمعتقميف ،حماية األشخاص النازحيف داخؿ أكطانيـ ،حماية
البيئة ،تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني عف طريؽ تحسيف آليات المراقبة كآليات تعكيض الضحايا.

3

فالتطبيؽ العممي يكضح أنو مازالت ىناؾ مساحة لتطكير قكاعد ىذا القانكف كمراجعة الكثير مف
نصكصو لمكاكبة التطكرات الحاصمة زمف النزاعات المسمحة سكاء الدكلية أك غير الدكلية ،كلذا يبقى عمى

المجنة دائما السعي لتقديـ مقترحات لسد الثغرات التي ظيرت عمى قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،

كباألخص إعادة النظر في البركتكككليف اإلضافييف لعاـ  1977بعد مركر حكالي  40سنة عمى
اعتمادىما.

-1مشركع إعادة تأكيد االقانكف الدكلي اإلنساني كتطكيره ،عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لمجنة السابؽ ذكره.
-2تطكير القانكف الدكلي اإلنساني ،2011/05/15 :عمى المكقع اإللكتركني لمجنة السابؽ ذكره.

-3المجنة الدكلية تعمف عف نتائج التشاكر مع الدكؿ لتعزيز القانكف الدكلي اإلنساني، /2011/05/12 ،عمى المكقع
اإللكتركني نفسو.
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الفرع الثاني:
مساىمة المجنة في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مف خالؿ
مياميا اإلنسانية في الميداف
تباشر المجنة الدكلية لمصميب األحمر مياميا اإلنسانية المكرسة لحماية ضحايا النزاعات المسمحة،

استنادا لمنصكص السالفة الذكر ،كالتي تطكرت بنحك جعؿ مف األنشطة اإلنسانية لمجنة الدكلية لمصميب
األحمر تمتد لتشمؿ جميع ضحايا النزاعات المسمحة عسكرييف كانكا أك مدنييف ،كقد أخذت المجنة مف
خبلؿ أنشطتيا اإلنسانية المتعمقة بحماية كتحسيف ظركؼ ضحايا النزاعات المسمحة تضطمع بدكر في

تنفيذ قكاعد ىذا القانكف ككفالة احترامو في مكاجية ىؤالء الضحايا.

1

ففيما يتعمؽ بدكر المجنة في حماية كمساعدة ضحايا الحرب ،فإف مندكبي المجنة لدل الدكؿ أطراؼ

النزاع ،كاستنادا إلى التسييبلت التي يتيحيا ليـ القانكف الدكلي اإلنساني كيكجبيا عمى أطراؼ النزاع،
يتحققكف مف مدل تطبيؽ قكاعد ىذا القانكف في الميداف كفي أماكف االحتجاز كاالعتقاؿ.

2

إف القياـ بالمياـ اإلنسانية يعد مف أىـ كظائؼ المجنة الدكلية ،كيعد عمى قمة أكلكيات المجنة ،حيث

تتكاجد المجنة في مكاقع النزاع ،كتسعى لتقديـ المساعدة لضحايا النزاعات المسمحة ،إذ تكمف ميمة المجنة
في تكفير الحماية لممدنييف مف آثار العمميات العدائية ،كما تتكلى زيارة األسرل لتأميف ظركؼ احتجاز

مقبكلة ليـ كتضمف اتصاليـ بعائبلتيـ ،كتساعد في العناية بالجرحى ،كقد اكتسبت المجنة خبرة في ىذا

المجاؿ منذ حرب نيجيريا (بياف ار) إلى الكقت الحالي.

3

كفيما يمي سيتـ تبييف أكجو الحماية كالمساعدة المكفكلة لكؿ فئة مف ىذه الفئات.
أكال :الجرحى كالمرضى :كاف الشغؿ الشاغؿ لمجنة الدكلية عند إنشائيا ىك ضماف العناية بالجنكد
الجرحى في ساحة القتاؿ ،كال يزاؿ األمر كذلؾ بالرغـ مف اتساع رقعة األنشطة الطبية عمى نطاؽ كبير.
كيشمؿ جزء ىاـ مف اإلعانة الطبية التي تقدميا المجنة الدكلية اإلمدادات الطبية كمكاد الجراحة إلى
المستشفيات كالمستكصفات ،كذلؾ تكزع عند الضركرة قطع الغيار كالكقكد كالمكلدات الح اررية لتشغيؿ

غرؼ العمميات الجراحية كآالت األشعة السينية ،كفي حالة تدفؽ عدد ىائؿ مف الجرحى عمى المكظفيف

-1نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص .446

-2أحمد سي عمي ،المرجع السابؽ ،ص .158

-3إيؼ ساندكز" ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر بصفتيا حارسا لمقانكف الدكلي اإلنساني" ،عمى المكقع اإللكتركني الرسمي
لمجنة السابؽ ذكره.
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المحمييف ييب إلى تقديـ العكف ليـ الفريؽ الطبي التابع لمجنة الدكلية كالفرؽ المكفدة مف قبؿ الجمعيات

الكطنية.

1

كالى جانب عبلج الجرحى كتكزيع اإلمدادات ،تبذؿ المجنة الدكلية كؿ ما في كسعيا لمحفاظ قدر

اإلمكاف عمى صحة السكاف في المناطؽ المتضررة مف الحرب عندما تتعطؿ الخدمات الطبية المحمية
كقمة الغذاء كالماء.
كتقكـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بمعالجة الجرحى عندما تحكؿ ظركؼ الحرب دكف قياـ

المرافؽ الطبية العامة بذلؾ ،كىي تساعد عمى نقميـ إلى مراكز اإلسعافات األكلية كتكفر ليـ الرعاية
البلحقة ،سكاء في مستشفيات مستقمة تابعة لمجنة الدكلية أك مف خبلؿ تزكيد المرافؽ الصحية المكجكدة

باألدكية كالمعدات كتكفير التدريب لممكظفيف اإلضافييف ،كفي خبلؿ العقكد األخيرة قدمت المجنة الدكلية

المساعدة إلى مئات المستشفيات كقامت الفرؽ الطبية التابعة ليا بعمميات جراحية لما يزيد عف  100ألؼ

شخص في مناطؽ الحركب في آسيا كافريقيا كالقكقاز ،كقد قامت المجنة الدكلية في عاـ  2011بدعـ
 377مرك از صحيا عمى مستكل العالـ تخدـ حكالي  6.9مميكف شخص.

2

كتستند أنشطة المساعدة التي تقدميا المجنة الدكلية عمى أساس "ىرـ الصحة" الذم بمكجبو ،تكضع

األكلكيات بحيث يتـ بأسرع كأفضؿ شكؿ ممكف التقميؿ مف مخاطر األمراض كالكفيات بيف ضحايا
النزاعات.
لقد خاضت المجنة الدكلية تجربة طكيمة في عبلج جرحى الحرب كاكتسبت بذلؾ خبرة طكيمة في

ىذا المضمار ،كتنظـ شعبتيا الطبية كؿ عاـ دكرات تدريبية كتقيـ كرشات عمؿ جديدة لنشر معرفتيا
كتدريب المزيد مف الفرؽ الطبية ،كقد نشرت المجنة كتيبات عف جراحة الحرب.

3

كتنظـ سنكيا دكرات تدريبية تتعمؽ بمعالجة المصابيف بسبب األسمحة كبرامج تدريبية عف أقساـ
الطكارئ كخدمات عبلج الصدمات ،كمثاليا :ندكة عف التقنيات الجراحية المستخدمة في عبلج المصابيف
بسبب األسمحة التي انعقدت في اإلسكندرية في .2014/06/26

4

-1الجرحى كالمرضى كالمنككبكف في البحار ،عمى المكقع نفسو.

-2اإلسعافات األكلية كالرعاية االستشفائية ،2011/04/07 ،عمى المكقع نفسو.

-3أنظر :المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،مطبكعة اإلسعافات األكلية في النزاعات المسمحة كغيرىا مف حاالت العنؼ،

بعثة المجنة الدكلية ،القاىرة ،ط .2009 ،1

-4مصر :الجراحكف يعززكف معرفتيـ في مجاؿ عبلج إصابات األسمحة ،2014/06/26 ،عمى المكقع اإللكتركني لمجنة

السابؽ ذكره.
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ثانيا :أسرل الحرب:
تقكـ المجنة الدكلية بنشاطيا استنادا إلى ميمتيا الخاصة التي عيدت إلييا اتفاقيات جنيؼ

كالبركتكككليف اإلضافييف باالطبلع عمى المعاممة التي يتمقاىا أسرل الحرب كباقي األشخاص المحتجزيف
بسبب أحد النزاعات ،كما يحؽ ليا أف تعرض خدماتيا بغية تخفيؼ آالـ المتضرريف.
فالمحتجز يككف في كضع ضعيؼ ،سكاء إزاء الجية التي تحتجزه أك إزاء بيئتو خاصة ضغكط
الحياة داخؿ جدراف السجف كاالنعزاؿ في عالـ الصمت ،فتغير الكضع مف شخص حر إلى محتجز تعني

فقداف جميع المرجعيات المتعارؼ عمييا ،كاالنتقاؿ إلى عالـ غير معركؼ تختمؼ فيو القكاعد كتتباعد
القيـ عما اعتاد عميو ،فاالحتجاز ىك تغير جكىرم لمفرد حتى كاف كاف الشخص قد استعد لو.

1

كتمثؿ زيارة المحتجزيف (األسرل) أحد العناصر األساسية لمنيج الذم تتبعو المجنة الدكلية ،كمما ال

شؾ فيو أف الزيارات التي تقكـ بيا المجنة الدكلية تعد إحدل الكسائؿ الفعالة لمكقكؼ عمى حاالت سكء
المعاممة كظركؼ االحتجاز غير المبلئمة ككجكد مشكبلت إنسانية أخرل ،كما قد يككف ليذه الزيارات في

حد ذاتيا أثر كقائي كتعد أداة لمحد مف كقكع االنتياكات.

2

كتضطمع الزيارات بدكر نفسي كاجتماعي إذ يمثؿ مندكب المجنة الدكلية في معظـ األحياف بالنسبة
لممحتجز األذف الكحيدة التي تصغي لو باىتماـ لمدة قد تمتد إلى أشير أك سنكات ،كما تفسح الزيارات

مجاال إلقامة حكار مممكس مع سمطات االحتجاز ،فتكاجد المجنة بشكؿ منتظـ داخؿ مكاف االحتجاز
يضمف احتراـ المحتجزيف كسبلمتيـ البدنية كالمعنكية.
كقد اضطمعت المجنة الدكلية في عاـ  2012بأنشطة في مجاؿ االحتجاز شممت  97سياقا ميدانيا

كأجرت خبلؿ العاـ نفسو ما يربك عمى  4900زيارة إلى  1700مكاف لبلحتجاز ضمت أكثر مف 540
ألؼ شخص.

3

كتعمؿ المجنة الدكلية في ىذا المجاؿ مف أجؿ:

4

 منع كانياء حاالت االختفاء القسرم كاإلعداـ ببل محاكمة كالتعذيب كاساءة المعاممة.
 إعادة الركابط األسرية متى انقطعت.

-1آالف أيشميماف" ،حماية المحتجزيف :عمؿ المجنة الدكلية كراء القضباف" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد ،857
 ،2005ص .8

-2المرجع نفسو ،ص .21

-3مقتطؼ مف كممة رئيس المجنة الدكلية لمصميب األحمر أماـ الدكرة  25لمجمس حقكؽ اإلنساف بعنكاف" :حماية

المحتجزيف كتحسيف حياتيـ المعيشية" ، 2014/03/04 ،عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لمجنة السابؽ ذكره.
-4آالف أيشميماف ،المرجع السابؽ ،ص .30-28
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 تحسيف ظركؼ االحتجاز عند الضركرة كفقا لمقانكف المعمكؿ بو.

كقبؿ شركع مندكبي المجنة في زيارة أماكف االحتجاز تطرح المجنة الدكلية جممة مف الشركط منيا:

 االلتقاء بجميع المحتجزيف الذيف يدخمكف في نطاؽ ميمة المجنة كالسماح ليا بالدخكؿ إلى األماكف
المتكاجديف فييا.

 التصريح لمندكبييا بالتحدث مع المعتقميف الذيف يختاركنيـ دكف شاىد أك رقيب.
 ضماف التصريح ليا بتكرار زيارتيا لكؿ المعتقميف الذيف سبؽ زيارتيـ.
 السماح لمجنة بإعادة الركابط األسرية بيف المحتجزيف كعائبلتيـ.

 السماح لمجنة بتكفير المكاد كالمساعدات الطبية العاجمة كفؽ الحاجة.

كفي اطار الحفاظ عمى الكحدة األسرية ،تبذؿ المجنة الدكلية قصارل جيدىا مف أجؿ إعادة الركابط

األسرية بيف األشخاص المحتجزيف كأسرىـ ،كذلؾ مف خبلؿ تسييؿ عممية تبادؿ الرسائؿ كتقكـ بيذه
الميمة ،الككالة المركزية لمبحث عف المفقكديف المنصكص عمييا في اتفاقيات جنيؼ األربع كالبركتكككؿ

اإلضافي األكؿ لعاـ .1977

ففي عاـ  2000قامت المجنة بتسييؿ عممية تبادؿ عدد  16326رسالة بيف أسرل الحرب

األريتيرييف كاإلثيكبييف كأسرىـ.

1

كمنذ عاـ  ،2002جمعت المجنة الدكلية ما يقارب عف  32000رسالة مكجية مف المحتجزيف في

غكانتانامك إلى عائبلتيـ ،كسممت المحتجزيف ما يزيد عف  22000رسالة كتبيا ليـ أقاربيـ ،كما سيمت

المجنة تبادؿ ما يزيد عف  400ألؼ رسالة بيف األشخاص المحتجزيف في العراؽ كعائبلتيـ.

2

ثالثا :المدنػػػيػػػػيف:
كثي ار ما يتعرض المدنييف لمحف رىيبة في نزاعات اليكـ ،كيككنكف أىدافا مباشرة لمعمميات العدائية،

إف المذابح كأخذ الرىائف كالعنؼ كاإلبعاد كالنقؿ القسرم كالمجكء كالحرماف مف الغذاء كالماء تعد بعضا مف
الممارسات التي تفشت زمف النزاعات المسمحة ضد المدنييف.

3

-1فيميب شبكرم ،المرجع السابؽ.

-2لممزيد مف المعمكمات أنظر" :االحتجاز مف جانب الكاليات المتحدة في اطار النزاعات المسمحة كمكافحة اإلرىاب –دكر

المجنة الدكلية لمصميب األحمر" ،في ،2013/06/18عمى المكقع اإللكتركني لمجنة السابؽ ذكره.

 -3لممزيد مف المعمكمات أنظر :المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،تعزيز حماية المدنييف في النزاعات المسمحة كغيرىا مف

حاالت العنؼ ،منشكرات المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،جنيؼ.2010 ،
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تكجد المجنة الدكلية بشكؿ دائـ في المناطؽ التي يتعرض فييا المدنيكف لمخاطر بالغة ،كيقيـ

مندكبكىا حكا ار منتظما مع كافة حاممي السبلح سكاء كانكا مف أفراد القكات المسمحة أك الجماعات
المتمردة أك قكات الشرطة أك غيرىا مف الجماعات المشاركة في القتاؿ.

1

اف تكفير الحماية ىك الدعامة األساسية ألنشطة المجنة ،كتسعى المجنة إلى تقديـ الحماية لكافة
فئات المدنييف مف الجئيف كميجريف كأطفاؿ كنساء كغيرىـ مف الفئات.
فبالنسبة لمبلجئيف فإف المجنة الدكلية ترل نفسيا مسؤكلة مباشرة عف مصير البلجئيف الذيف ىـ

الضحايا المدنييف لمنزاعات المسمحة ،كال تتدخؿ المجنة الدكلية في ىذه الحالة إال بصفة فرعية إذ يرجع
العمؿ األساسي ىنا لمفكضية األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف ،كتمثؿ مسألة إعادة البلجئيف إلى أكطانيـ

شغبل رئيسيا لمجنة الدكلية ،حيث حذرت المجنة الدكلية أكثر مف مرة مف مخاطر اإلعادة المبكرة إلى
الكطف في المناطؽ غير المستقرة أك المناطؽ التي دمرت فييا البنى األساسية.

2

أما فيما يخص األشخاص الميجركف داخميا أك النازحيف فدكر المجنة الدكلية ىك تكفير الحماية

كالمساعدة ،كتقكـ المجنة بإنشاء مناطؽ آمنة تتمتع بحماية خاصة ليؤالء األشخاص.

3

كما تضطمع المجنة الدكلية لمصميب األحمر في نطاؽ نشاطاتيا في حماية المدنييف بتكفير الحماية

لمنساء كاألطفاؿ ،حيث اف المساعدة التي تكفميا المجنة لمنساء تعد جزءا مف ميمة كاسعة لحماية النساء،

كقد أصدرت المجنة أكامر إلى بعثاتيا في جميع أنحاء العالـ بإيبلء المزيد مف االىتماـ الحتجاجات النساء

المتضررات مف النزاعات المسمحة.

4

كما أف األطفاؿ كنظ ار لصغرىـ كعدـ كعييـ قد يتعرضكف إضافة إلى العمميات العدائية ككؿ
ظركؼ العنؼ ،إلى التجنيد في القكات المسمحة ،لذا تسعى المجنة الدكلية لمصميب األحمر إلى مطالبة
السمطات في الدكؿ إلى الكؼ عف تجنيد األطفاؿ كالدعكة إلى لـ شمميـ مع أسرىـ  ،حيث تبذؿ كؿ ما

في كسعيا لضماف بقاء أفراد األسر مجتمعيف كلـ شمميـ عندما يفصميـ النزاع ،كفي حالة إشراكيـ في

النزاع يجب عمى السمطات المعنية تسريحيـ في أقرب كقت ممكف كالسعي إلعادة إدماجيـ في المجتمع،5

"-1الحماية في الحرب" ،في  ،2003/06/27عمى المكقع نفسو.
-2فيميب الفكاييو ،المرجع السابؽ ،ص .167-166
 -3المرجع نفسو ،ص .170-169

"-4تمبية احتياجات النساء المتضررات بسبب النزاعات المسمحة" ،كثيقة إرشادية أعدتيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر في
 ،2004/02/26في المكقع اإللكتركني لمجنة السابؽ ذكره.

 -5المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،األطفاؿ المرتبطكف بالقكات المسمحة أك الجماعات المسمحة ،منشكرات المجنة الدكلية

لمصميب األحمر ،جنيؼ.2013،
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فقد تمكنت المجنة الدكلية في الفترة الممتدة مف  2003إلى  2006مف جمع شمؿ  6237طفبل بأسرىـ،

كتمت إعادة  775طفبل إلى كالدييـ عاـ .2006

1

كفي إطار البحث عف المفقكديف كجمعيـ بذكييـ تقكـ المجنة عف طريؽ شبكة اتصاالت متككنة مف

الجمعيات الكطنية لمصميب كاليبلؿ األحمريف ،كالككالة المركزية لمبحث عف المفقكديف ،كالتي تعمؿ جاىدة
لجمع شمؿ أفراد األسر التي فرؽ بينيا النزاع ،كتستعيف ىذه الشبكة بعدة كسائؿ في سبؿ البحث عف
المفقكديف مف بينيا كسائؿ البث اإلذاعي كالتمفزم.

2

كما تقكـ المجنة بتقديـ المساعدات اإلنسانية مف تكفير الطعاـ كالممجأ كالرعاية الطبية كغيرىا
لمنازحيف ،فعمى سبيؿ المثاؿ في الفترة الممتدة بيف شيرم جانفي كسبتمبر  ،2012قامت المجنة بالتنسيؽ
مع اليبلؿ األحمر العربي السكرم ،بتكزيع طركد مف المكاد الغذائية تكفي لشير كاحد عمى أكثر مف

مميكني شخص نازح ،كأكثر مف  175ألؼ طرد مف المستمزمات المنزلية (مكاد النظافة كأفرشة) ،كما
استفاد أكثر مف مميكف شخص مف الحصكؿ عمى مياه صالحة لمشرب (بفضؿ إصبلح شبكات المياه كنقؿ
الماء بالشاحنات) ،كما تكلت المجنة الدكلية نقؿ مستمزمات طبية كافية لعبلج آالؼ الجرحى كالمرضى.

3

كيمكف تمخيص جميع األنشطة التي تقكـ بيا المجنة الدكلية لصالح المدنييف عمى النحك التالي:
 حماية السكاف المدنييف ،ككفالة احتراـ القكاعد المتعمقة بيـ.
 زيارة األشخاص المحركميف مف الحرية (المعتقميف).

 تقديـ المساعدات الطبية العاجمة كاعادة التأىيؿ البدني.

 تقديـ المساعدة في مجاؿ الصحة ،كخاصة تكفير المياه الصالحة لمشرب.
 تكفير المكاد الغذائية العاجمة كغيرىا مف المساعدات التي تشمؿ االحتياجات األساسية (مثؿ مكاد
الحماية كتكزيع البذكر كاألدكات الزراعية كاألدكات البلزمة لصيد األسماؾ كتطعيـ الماشية...

الخ).

 مباشرة األنشطة الرامية إلى إعادة االتصاالت بيف أفراد العائبلت المشتتة بسبب الحرب كتسيير
جمع شمميـ.

-1حماية األطفاؿ في النزاعات المسمحة ،في  ،2007/12/10عمى المكقع اإللكتركني السابؽ لمجنة.
-2مجمة اإلنساني ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد  ،41شتاء  ،2008-2007ص .37

-3المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،حقائؽ كأرقاـ ،عمى المكقع اإللكتركني لمجنة السابؽ ذكره.
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الفرع الثالث:
دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر في حالة كقكع انتياكات لمقانكف الدكلي اإلنساني
اف الدكر الذم تؤديو المجنة الدكلية لمصميب األحمر في حالة كقكع مثؿ ىذه االنتياكات دكر دقيؽ،

اذ تقكـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بدعكة أطراؼ النزاع لمتقيد بتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،
كخصكصان إذا كاجو مندكبكىا االنتياكات عمى نحك مباشر ،كما تقكـ المجنة بعرض مساعييا الحميدة،
ناىيؾ عف تمقييا الشكاكل حكؿ ىذه االنتياكات.

أكال :تذكير اطراؼ النزاع باحتراـ تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني:
يعد التذكير خطكة أكلى تقدـ عمييا المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،حيث تتكلى ىذه األخيرة تذكير
األطراؼ بالقكاعد األساسية التي يراعى تطبيقيا أثناء النزاعات المسمحة الدكلية كغير الدكلية ،كالتي تيدؼ

أساسا إلى حماية ضحايا النزاعات المسمحة مف مدنييف ك عسكرييف الذيف تكقفكا عف القتاؿ بسبب المرض
أك العجز.

1

ك مف خبلؿ البعثات التي يقكـ بيا مندكبك المجنة الدكلية  ،تبقى المجنة عمى اتصاؿ مستمر

بالسمطات المسيطرة عمى المنطقة التي تكفد إلييا تمؾ البعثات  ،كلذلؾ فمف الطبيعي أف يتـ تبميغ ىذه
السمطات بأم أعماؿ تككف قد ارتكبتيا أك أىممتيا ،كتبدك في نظر المجنة الدكلية أنيا انتياؾ لقكاعد

القانكف الدكلي اإلنساني.

كقد تتراكح ما بيف مبلحظة شفكية مف أحد المندكبيف إلى مسؤكؿ أحد المعسكرات  ،كبيف تقرير

مفصؿ مف رئيس المجنة الدكلية لمصميب األحمر يقدـ لمدكلة المعنية .

2

إف التحفظ الذم كانت تتبعو المجنة الدكلية لمصميب األحمر تقميديان في ىذا الصدد كاف أكبر مصدر
متكرر لسكء الفيـ المتعمؽ بالمجنة الدكلية ,كالذم كاف ينسب بغير حؽ لمبدأ الحياد الذم تتبناه ،كيبيف

ذلؾ سكء فيـ لممبدأ ،كفي الحق يقة ,فإف اىتماـ المجنة الدكلية الكحيد بالنسبة لمخالفات القانكف الدكلي
اإلنساني ىك أف تقكـ بأكثر األعماؿ الفعالة الممكنة – كأف تبذؿ كؿ شيء في مقدكرىا مف أجؿ تجنيب

الضحايا المعاناة مف ىذه المخالفات بعد ذلؾ ،صحيح تمامان أف أفضؿ طريقة لمقياـ بذلؾ ليست بالضركرة
أف تبدأ بتكجيو اتياـ عاـ; إذ تفضؿ المجنة أف تبدأ بإقامة حكار مع األطراؼ المعنية ،كمف الميـ كذلؾ أف

1

 -رقية عكاشرية ،حماية المدنييف كاألعياف المدنية زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص -375

.376

 -2عبد عمي محمد سكدام ،المرجع السابؽ ،ص .190
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تككف لدييا معمكمات مكثكؽ بيا قبؿ تكجيو االتيامات ،كقد مارست المجنة ىذا التحفظ ألنيا تريد

المحافظة عمى فرصة الكصكؿ إلى الضحايا.

1

كالشؾ أف تكجيو االتيامات قبؿ إجراء محادثات مع السمطات ,كاألسكأ مف ذلؾ ,عندما تككف ىذه
االتيامات مبنية عمى معمكمات غير مكثكؽ بيا ,يعد كسيمة مؤكدة لتدمير ثقة السمطات التي يجب عمى

المجنة أف تعمؿ مف خبلليا.

كتحاكؿ المجنة الدكلية في بادئ األمر أف تحتفظ بسرية الخطكات التي تتخذ عمى ىذا النحك ،فإذا ما
كانت االنتياكات خطيرة كمتكررة  ،كرأت المجنة الدكلية مف الضركرم إعبلف الحقائؽ عمى المؤل  ،تقكـ

المجنة بمناشدة المجتمع الدكلي فقط عندما يصبح الحكار مع السمطات بدكف جدكل ,كذلؾ مف منطمؽ

إيمانيا بأف ىذه ىي الطريقة المثمى لتحريؾ األشياء.

كفي بعض األ حياف ,بالطبع ,ينطكم اتياـ السمطات المعنية عمى مخاطر إنياء العممية بأكمميا ,إما بسبب

اإلعبلف عف أف كجكد المجنة غير مرغكب بو أك ألف مندكبييا ال يصبحكف في أماف بعد ذلؾ الكقت ،ك

قد حاكلت المجنة الدكلية لمصميب األحمر لعب دكر ميـ خبلؿ احتبلؿ العراؽ في  ، 2003فقد نددت
باالنتياكات التي تعرضت ليا قكاعد حماية المدنييف ك أسرل الحرب مف جانب قكات التحالؼ ك لكف

عمؿ المجنة كاجيتو العديد مف الصعاب  ،ك لعؿ أخطرىا كاف ضرب مقرىا في العاصمة بغداد مما أدل
بيا إلى إجبلء مندكبييا خارج الببلد.

2

لذلؾ فإف المجنة تتخذ القرار فقط بعد استعراض كتقييـ المسألة بدقة ,كاخذ بعيف االعتبار مصالح الضحايا
عمى المدل القصير كما بعده ،حيث تبدم المجنة الدكلية لمصميب األحمر رأييا عمنا  ،كتطمب إنياء تمؾ

االنتياكات.

3

ك لكف ناد انر ما تمجأ المجنة الدكلية إلى إصدار ىذا البياف العاـ إال اذا تكفرت أربعة شركط

محددة ،ك ىي:

أ -يجب أف تككف تمؾ األعماؿ انتياكا خطي انر لمقانكف الدكلي اإلنساني.
ب-اف تككف الخطكات التي اتخذتيا المجنة س ار قد فشمت في كقؼ االنتياكات.
ج-أف يككف إعبلنان في صالح المجتمع أك األفراد المتضرريف أك الميدديف.

1
2

 المرجع نفسو ،ص .190 -لقد أدانت منظمة العفك الدكلية ىجكما كصفتو باالنتحارم استيدؼ مقر الصميب األحمر ببغداد ،في  27أكتكبر

 ،2003لممزيد مف المعمكمات أنظر المكقع الرسمي لمنظمة العفك الدكلية:

 ،.WWW.AMNESTY.ORG/ARABاطمع عميو بتاريخ .2013/03/15:

 -3عبد عمي محمد سكدام ،المرجع السابؽ  ،ص.191
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د-أف يككف مندكبك المجنة الدكلي ة قد شاىدكا االنتياكات بأعينيـ  ،أك أف تككف ىذه االنتياكات

معركفة لمجميع .

ك قد أصدرت المجنة العديد مف البيانات ك النداءات العامة نذكر منيا :النداء العاـ الذم كجيتو

لؤلطراؼ المتحاربة في البكسنة ك اليرسؾ عاـ ، 1992حيث أدانت المجنة احتجاز المدنييف األبرياء ك
سكء معاممتيـ ،ك طالبت األطراؼ باتخاذ مجمكعة مف التدابير ال سيما االمتثاؿ التفاقيتي جنيؼ الثالثة ك

الرابعة،1أما المثاؿ الثاني فيك البياف العاـ الذم أصدرتو المجنة حكؿ أزمة ككسكفك في ، 1998حيث
نبيت لمكضع الخطير لممدنييف ك أكدت عمى اف مسؤكلية حماية المدنييف يقع عمى عاتؽ السمطات

الصربية ،ك حثت ممثمي ألبانيا ك جيش تحرير ككسكفك عمى عمؿ اقصى ما في كسعيـ لكضع حد

لعمميات القتؿ.

2

ثانيا :القياـ بالمساعي الحميدة:
يمكف لمجنة الدكلية لمصميب األحمر اف تقدـ مساعييا الحميدة ،ك تؤدم دكر الكسيط المحايد ،ك

تيدؼ المجنة مف خبلؿ ذلؾ إلقامة اتصاؿ بيف مختمؼ اطراؼ النزاع ك التحرم بيف كجيات نظرىـ ك

اقتراح حمكؿ أخرل دكف المجكء لمعنؼ.

ك يمكف اف تعرض المجنة الدكلية لمصميب األحمر مساعييا الحميدة عمى أطراؼ النزاع مف أجؿ تعييف

دكلة حامية دكف إبطاء يكافؽ عمييا أطراؼ النزاع ,كيمكف لمجنة في سبيؿ ذلؾ أف تطمب بصفة خاصة
إلى كؿ طرؼ أف يقدـ إلييا قائمة تضـ خمس دكؿ عمى األقؿ  ،يقدر ىذا الطرؼ أنو يمكف قبكليا لمعمؿ

باسمو كدكلة حامية لدل الخصـ ,كتطمب مف كؿ األطراؼ المتخاصمة أف يقدـ قائمة تضـ خمس دكؿ

عمى األقؿ يرتضييا كدكلة حامية لمطرؼ اآلخر ,كيجب تقديـ ىذه القكائـ إلى المجنة خبلؿ األسبكعيف
التالييف لتسمـ الطمب كتقكـ المجنة بمقارنة القائمتيف كتعمؿ لمحصكؿ عمى مكافقة أية دكلة كرد اسميا في

كبل القائمتيف.

3

.

ك في حالة عدـ تعييف دكلة حامية رغـ ما تقدـ ,فاف اطراؼ النزاع تقبؿ دكف إبطاء العرض الذم

تقدمت بو المجنة الدكلية لمصميب األحمر أك أية منظمة أخرل تتكفر فييا كافة ضمانات الحياد كالفاعمية
بأف تعمؿ كبديؿ بعد إجراء المشاكرات البلزمة مع ىذه األطراؼ كمراعاة نتائج ىذه المشاكرات ،كيخضع

قياـ مثؿ ىذا البديؿ بميامو لمكافقة أطراؼ النزاع ،كيبذؿ ىؤالء األطراؼ كؿ جيد لتسييؿ عمؿ البديؿ في

القياـ بميمتو.
1

 -جاككب كمينبرغر" ،ىؿ نتحدث عبلنية أـ نصمت أثناء العمؿ اإلنساني" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد ،855

2

 -المرجع نفسو،ص.8

 ،2004ص.7

 -3المادة  5مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ .1977
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ثالثا :تمقي الشكاكل بحدكث انتياكات لمقانكف الدكلي اإلنساني:
في حالة حدكث انتياكات  ،فإف المجنة الدكلية لمصميب األحمر تتمقى عددا كبي ار مف الشكاكل مف

جانب أطراؼ النزاع أك أطراؼ أخرل  ،حيث تقكـ المجنة بنقؿ ىذه الشكاكل بيف األطراؼ المتنازعة
اضطبلعا بدكرىا ككسيط محايد في حالة ما إذا لـ تكف ىناؾ أية قنكات أخرل لتكصيميا ،شريطة أف

تقضي بذلؾ مصمحة الضحايا.

1

كيمكف تقسيـ الشكاكل التي تتبلقاىا المجنة إلى فئتيف:

2

أكال  :تشمؿ الفئة األكلى الشكاكل أك الرسائؿ التي تتعمؽ بعدـ تطبيؽ ،أك سكء تطبيؽ كاحد أك

أكثر مف أحكاـ االتفاقيات بكاسطة السمطة المسؤكلة فيما يتعمؽ باألشخاص المحمييف  ،في ظركؼ

تستطيع المجنة الدكلية فييا أف تتخذ إجراءان مباش نار لصالح ىؤالء األفراد  ،كبمقدكر مندكبي المجنة الدكلية

بصكرة عامة تككيف فكرة عف مدل صحة الشكاكل  ،األمر الذم يؤدم بيـ إلى تكثيؼ جيكدىـ  ،كعندىا

إ تخاذ الخطكات المناسبة  ،كزيارة معسكرات األسرل  ،فإف المجنة الدكلية لمصميب األحمر تتصؿ
بالمسؤكليف إلقناعيـ بتصكيب أية أخطاء يبمّغ عنيا مندكبكىا.

ثانيا  :تشمؿ الفئة الثانية االحتجاجات عمى االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني  ،التي
ترتكب في ظركؼ ال تستطيع المجنة الدكلية فييا أف تتخذ إجراءا مباش ار لمساعدة الضحايا.

3

كقد تككف ىذه االنتياكات أعماالن تخرؽ قكاعد ال تستطيع المجنة الدكلية أف تُقَّيـ تطبيقيا  ،مثؿ
القكاعد المتعمقة بإدارة العمميات الحربية  ،أك انتياكات ترتكب في مسرح عمميات بعيد عف متناكؿ المجنة

الدكلية  ،أك ليس ليا بو إال إتصاؿ محدكد جدان ،ك تقكـ المجنة الدكلية ىنا بنقؿ االحتجاج إلى الطرؼ
المتيـ ،طالبة منو إجراء تحقيؽ عف المسألة  ،كتبدم استعدادىا لنقؿ اإلجابة إلى الطرؼ اآلخر ،ك لكف

ال تقكـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بنقؿ ىذه االحتجاجات  ،إال إذا لـ تكجد أية قناة نظامية أخرل ،
كعندما تككف ىناؾ حاجة إلى كسيط محايد بيف بمديف معنييف بصكرة مباشرة .

ك تجدر اإلشارة إلى اف المجنة الدكلية لمصميب األحمر ال تعمف كقاعدة عامة عف الشكاكل التي

تتمقاىا ،ك لكف ليا اف تؤكد عمنا تمقي شككل اذا كانت تتعمؽ بكقائع معركفة ،ك ليا اذا رأت فائدة في ذلؾ

اف تعمف مف جديد ما تنكم عممو بشأف المكضكع.

1

4

 -ديفيد ديبلبرا ،المرجع السابؽ ،ص. 155

 -2عبد عمي محمد سكدام ،المرجع السابؽ ،ص .192

 - 3رقية عكاشرية ،حماية المدنييف كاألعياف المدنية زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص .379
4

 -المرجع نفسو.
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المطمب الثالث:
مدل فاعمية المجنة الدكلية لمصميب األحمر في تنفيذ
القانكف الدكلي اإلنساني
بالنظر إلى جممة المياـ المكككلة لمجنة الدكلية لمصميب األحمر في نطاؽ القانكف الدكلي اإلنساني،

نجد أف ىذه األخيرة قد حققت عمى أرض الكاقع نتائج ميمة ،حيث ال يمكف حصر ىذه اإلنجازات ،فمنذ
نشأتيا ساىمت في التقميؿ مف معاناة ضحايا النزاعات المسمحة ككرست جيكدىا في تطكير قكاعد ىذا

القانكف كالكقكؼ عمى حسف تنفيذه مف طرؼ أطراؼ النزاع ،كلكف المجنة كأثناء قياميا بالمياـ المككمة ليا
بمكجب اتفاقيات جنيؼ لعاـ  1949كالبركتكككليف اإلضافييف لعاـ  1977تتعرض دائما لجممة مف

العراقيؿ التي تحد مف فعاليتيا ،كفيما يمي مختمؼ العراقيؿ التي تكاجو عمؿ المجنة.
-9

العكائؽ القانكنية:

بكصؼ أف أساس عمؿ المجنة زمف النزاعات المسمحة منبثقة مف اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ
 1949كالبركتكككليف اإلضافييف لعاـ  ،1977فإف ىذه النصكص األخيرة تعد أكبر عائؽ يكاجو عمؿ
المجنة ،كذلؾ بالنص عمى أنو ال يمكف لمجنة القياـ بمبادرتيا اإلنسانية في أرض النزاع  ،إال بمكافقة

أطراؼ النزاع  ،كىذا أكبر قيد يكبؿ عمؿ المجنة ،فعادة ما تحتج أطراؼ النزاع بمسألة السيادة الداخمية،
مما يجعميا ترفض عمؿ المجنة بالرغـ مف الحاجة الممحة لتدخميا.
-2

التحديات التي تكاجو العمؿ اإلنساني:

إف التغير الكاضح في طبيعة النزاعات المسمحة  ،التي تطكرت عمى نحك ىائؿ في النصؼ الثاني
مف القرف  ، 20حيث انخفضت النزاعات التقميدية  ،كحؿ محميا طيؼ كاسع مف المكاجيات متعددة

الجكانب ،كزيادة صعكبة التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف خاصة في النزاعات المعاصرة كأىميا:
الحرب عمى اإلرىاب التي أدت إلى تقكيض عمؿ المجنة الدكلية في تقديـ المساعدات اإلنسانية  ،كالقياـ
بمياميا زمف النزاع المسمح ،فقد ظيرت فكرة تأكيد الدكؿ عمى سيادتيا مما جعميا تمنع االستجابة لتقديـ
األعماؿ اإلنسانية عمى أراضييا أك تقكـ بتقييدىا كالتحكـ فييا ،حيث أف بعض الدكؿ تعتبر اف انتياج

أسمكب محايد كمستقؿ في تقديـ المساعدات اإلنسانية يعد انتياكا لحقيا في إدارة النزاعات أك الككارث

التي تظير عمى أراضييا.

1

كما أنو كفي حالة احتداـ النزاع المسمح كانتشاره في أجزاء كاسعة مف الببلد ،تكاجو المجنة الدكلية

لمصميب األحمر صعكبة في القياـ بالعمؿ اإلنساني المطمكب منيا.

 -1كمكديا ماكغكلدريؾ"،مستقبؿ العمؿ اإلنساني مف منظكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر" ،المجمة الدكلية لمصميب
األحمر ،المجمد  ، 93العدد  ،2011 ، 884،ص.11
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التحديات التي تكاجو المجنة الدكلية بعض مناطؽ العالـ:

حيث تكاجو المجنة الدكلية لمصميب األحمر أثناء عمميا كباألخص في العالـ اإلسبلمي ،ميؿ

الجماعات اإلسبلمية المتشددة في بعض المناطؽ إلى تفسير شارة الصميب األحمر عمى أنيا رمز

مسيحي،1كاعتبار المجنة الدكلية بالتالي منظمة تبشيرية  ،كفي مناطؽ أخرل ترل المجنة عمى أنيا جزء
مف النظاـ الغربي العمماني ،فالتصكر المكجكد في العالـ اإلسبلمي ىك أف المنظمات غير الحككمية

المسيحية تع مؿ عمى نحك مباشر أك غير مباشر عمى تكسع الغرب كنشر قيمو ،كتشكؿ شخصيتيا
المسيحية تيديدا لئلسبلـ.

كبتكاجد جمعيات اليبلؿ األحمر الكطنية كشريؾ لمجنة الدكلية في البمداف اإلسبلمية  ،فيجب أف

تتكاثؼ الجيكد لمساعدة المجنة في شرح مكاقفيا بدقة كتبديد المخاكؼ كخاصة لمكاجية شؾ العديد مف

األفراد كالجماعات في العالـ اإلسبلمي في أف لدل المجنة أجندة خفية تتمثؿ في التبشير بمذاىب دينية
معينة  ،أك أنيا عميمة لمحككمات الغربية ،فالتمسؾ الصارـ بميمة المجنة الدكلية اإلنسانية  ،كاالنفتاح فيما

يتعمؽ بعممياتيا  ،كاألىـ مف كؿ ىذا النيكض بعمميات إنسانية فعالة سيضع أساسا قكيا إلقناع

المشككيف.

كتكاجو الشارة قضيتاف ميمتاف ،تتعمؽ األكلى بإساءة استخداميا حيث أصبحت تشكؿ قمؽ لمجنة

الدكلية كالجمعيات الكطنية ،فإساءة استخداـ الشارة سكاء كاف بغرض الحماية في أكقات النزاع المسمح أك

كقت السمـ ،قد تنجـ عنو حالة مف الفكضى كانعداـ الثقة.

2

أما المشكمة الثانية فيي ضركرة االلتزاـ بالحياد التاـ لمشارة بالنسبة لقضية الديانة ،إذ يتعيف عمى

جميع العامميف في المجنة ،كالحركة الدكلية لمصميب كاليبلؿ األحمر بذؿ قصارل جيدىـ لتجنب إثارة
كنظر لكثرة الشارات التي أصبحت تقدـ إيحاءات دينية  ،سعت المجنة
ا
الحماس الديني اتجاه الشارة،
الدكلية لمحاكلة غمؽ ىذا الباب باعتماد شارة مكحدة كاالبتعاد عف الرمكز الدينية  ،ككاف ليا ذلؾ باعتماد
البركتكككؿ الثالث التفاقيات جنيؼ في عاـ  ،2005كالمتعمؽ بالكريستالة (البمكرة) الحمراء عمى أرضية
بيضاء ،كتستطيع كؿ دكلة كضع رمز ثانكم داخميا ترتضيو ىي  ،كقد دخمت حيز النفاذ في جانفي

.2007

1

 -لممزيد مف المعمكمات أنظر :أندرياس فيغر" ،التصكرات التي تصادؼ المجنة الدكلية لمصميب األحمر في أجزاء مف

العالـ اإلسبلمي كأثرىا عمى فعالية عمميا" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد  ،2005 ،858ص .166-141

-2لممزيد مف المعمكمات أنظر :إيؼ ساندك" ،شارتا الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر :ما ىي المخاطر التي قد تتعرضاف

ليا" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد  ،1989 ،282ص .163-150
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نقص الحماية المكفكلة لمعامميف بالمجنة الدكلية لمصميب األحمر:

اف الحماية المكفكلة لمندكبي المجنة الدكلية لمصميب األحمر ىي حماية تقتصر فقط عمى الشارة،

كبذلؾ يككف مندكبك المجنة دائما عرضة لمعمميات العدائية كلمقصؼ زمف النزاعات المسمحة ،فقد كصؿ
عدد المتطكعيف في اليبلؿ األحمر السكرم الذيف خسركا أركاحيـ أثناء تأدية كاجبيـ اإلنساني منذ اندالع

األزمة في  2013إلى  22متطكعا ،كما لـ تسمـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر مف اليجمات إباف عمميا
في العراؽ حيث أكدت بحياة  5أفراد مف العامميف في المجنة بيف  2003ك  ، 2005ك في  27أكتكبر

 2003تعرض مقر المجنة في بغداد إلى القصؼ ما أدل المي تحطيـ المقر الرئيسي لمجنة ك مقتؿ 12

شخصا.

1

-5

محدكدية المكارد المالية كارتباطيا بمصالح الدكؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ:

إف أىـ العراقيؿ التي تكاجو المجنة الدكلية لمصميب األحمر في أدائيا لعمميا ىك ما يتعمؽ بالتمكيؿ،

فقد أصبحت الميزانية المرصكدة لمعمؿ الميداني ال تكفي المجنة خاصة في ظؿ اتساع رقعة النزاعات

المسمحة ،ككثرة الضحايا كالمتضرريف منيا ،ما يستدعي منيا دائما إصدار إعبلنات لمطكارئ لمحصكؿ

عمى تمكيؿ إضافي إلمكانية القياـ بالمياـ المناطة بيا.

كألف التمكيؿ يرتكز أساسا عمى الدكؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ ،فإف ىذا التمكيؿ يبقى دائما
كفقا لمصالحيا ،فإذا رأت مصمحة في تدخؿ المجنة في دكلة معينة بادرت إلى تزكيدىا باإلمدادات لتمارس
بكاسطتيا ضغكطا عمى ىذه الدكلة ،كمتى انعدمت المصمحة امتنعت عف التمكيؿ.

كفي األخير يمكف القكؿ اف بالرغـ مف الميمة التي تضطمع بيا المجنة الدكلية لمصميب األحمر
بكصفيا الراعي كالحارس لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،إال أنيا تبقى ليست ىي الضامنة لتطبيؽ ىذا

القانكف ،فيذه الكظيفة يتعيف عمى األطراؼ السامية المتعاقدة القياـ بيا.

كلتعزيز دكر المجنة في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني فإنو يتعيف البحث في السماح لمجنة الدكلية

لمباشرة عمميا بعيدا عف إرادة أطراؼ النزاع ،كذلؾ البد مف ضركرة تكثيؼ الجيكد الدكلية بغرض إزالة
كافة العراقيؿ كالعقبات التي تعترض سبؿ المجنة الدكلية في أداء مياميا اإلنسانية.

-1غابي اكخسنبايف " ،مندكبة المجنة الدكلية لمصميب األحمر في العراؽ" :عممنا أفضؿ حماية لنا" ،عمى المكقع
اإللكتركني:
 ،www.swissinfo.ch/ara-اطمع عميو بتاريخ.2014/06/18:
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المبحث الثاني:
منظمة األمـ المتحدة ك دكرىا في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
يعد احتراـ حقكؽ اإلنساف ك حمايتيا احد االىتمامات الرئيسية لممنظمة منذ نشأتيا ،ك قد تـ النص

عمى ذلؾ في ديباجة الميثاؽ حيث نصت ":نحف شعكب األمـ المتحدة ك قد آلينا عمى انفسنا اف ننقذ

األجياؿ ا لمقبمة مف كيبلت الحرب التي في خبلؿ جيؿ كاحد جمبت عمى اإلنسانية أحزانا مرتيف يعجز
عنيا الكصؼ ".

فيذه الرغبة مف قبؿ ىيئة األمـ المتحدة تبمكرت مف خبلؿ حظر التيديد باستعماؿ القكة أك
استخداميا بمكجب المادة  7/2مف ميثاقيا.
ك منذ نشأتيا حاكلت المنظمة مطالبة الدكؿ بضركرة الحفاظ عمى السمـ ك األمف الدكلييف ك
االبتعاد قدر اإلمكاف عف الحرب.
ك في إطار ىذه الدراسة ال يمكف تجاىؿ الدكر الذم تقكـ بو األمـ المتحدة في مجاؿ تنفيذ القانكف

الدكلي اإلنساني ،كخاصة فيما يتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة ،كذلؾ عف طريؽ الق اررات

كالتكصيات التي تصدرىا أجيزتيا المختمفة مف جية (المطمب األكؿ) ،ككذلؾ بضركرة تطبيؽ قكاتيا في
إطار عمميات حفظ السبلـ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في الميداف مف جية أخرل (المطمب الثاني).

المطمب األكؿ:
دكر أجيزة األمـ المتحدة في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
يتضح دكر منظمة األمـ المتحدة مف خبلؿ إسياـ األجيزة الرئيسية ليا في تنفيذ قكاعد القانكف

الدكلي اإلنساني ،إذ تنص المادة  7مف الميثاؽ عمى أف " تنشأ الييئات التالية فركعا رئيسية لؤلمـ
المتحدة :جمعية عامة ،مجمس األمف ،المجمس االقتصادم كاالجتماعي ،مجمس الكصاية ،محكمة العدؿ

الدكلية ،األمانة".

كسيتـ مف خبلؿ ىذا المطمب التركيز عمى األجيزة التي لعبت دك ار متقدما في مجاؿ تنفيذ قكاعد

القانكف الدكلي اإلنساني.*1**.

*

-لف نتناكؿ في ىذه الجزئية دكر المجمس االقتصادم ك االجتماعي مف خبلؿ كؿ مف لجنة حقكؽ اإلنساف ك مجمس

حقكؽ اإلنساف الذم حؿ محميا سنة،2006ك ذلؾ ألنو سيتـ تناكليا في جزئية قادمة مف ىذه األطركحة.
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الفرع األكؿ:
دكر الجمعية العامة في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
بالرجكع إلى الجيكد التي تبذليا الجمعية العامة في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني نجد أنيا أصدرت

جممة مف الق اررات في ىذا المجاؿ ،كقد كاف أكليا:

*إصدار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قرارىا سنة  1965المؤيد لما اتخذه المؤتمر الثاني عشر

لمصميب األحمر في فيينا كالذم أرسى ثبلث مبادئ ىامة كىي:
أ-

ب-
ج-

أف حؽ أطراؼ النزاع في استخداـ كسائؿ الحاؽ الضرر بالعدك ليس حقا مطمقا.
محظكر.
ا
أمر
أف شف ىجمات تستيدؼ السكاف المدنييف بصفتيـ ا

أنو يجب التمييز في جميع األكقات بيف فئة األشخاص الذيف يشترككف في األعماؿ

العدائية كفئة السكاف المدنييف بيدؼ حماية ىذه األخيرة كتجنيبيا الضرر قدر اإلمكاف.

1

كتعد تكصية الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 2444 :التي أصدرتيا بعد مؤتمر طيراف الذم

انعقد بيف  22مام ك  13مام  1968كالمتعمقة بػ" احتراـ حقكؽ اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة" نقطة

تحكؿ في اىتماـ الجمعية العامة بمسائؿ القانكف الدكلي اإلنساني ،حيث جاء فييا " :اف الجمعية العامة،

إذ تعترؼ بضركرة تطبيؽ المبادئ األساسية في كافة النزاعات المسمحة..........

تدعك األميف العاـ بعد استشارة المجنة الدكلية لمصميب األحمر كغيرىا مف المنظمة الدكلية المعينة

لدراسة:

-1

الخطكات الكاجب اتخاذىا لضماف افضؿ تطبيؽ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ك

اتفاقياتو القائمة بمناسبة جميع النزاعات المسمحة".

2

كقد أسفرت ىذه الدراسة إلى اعتماد  5تكصيات في الدكرة  25لمجمعية العامة بتاريخ:

 ،3 1970/10/09كالتي تعتبر قكاعد جديدة في إطار القانكف الدكلي اإلنساني كخاصة بحماية افضؿ

لممدنييف كىذا ما أكدتو التكصية رقـ )25( 2675 :كالمتعمقة بػ" :المبادئ األساسية لحماية السكاف
المدنييف في النزاعات المسمحة".

 -1عصاـ عبد الفتاح مطر ،القانكف الدكلي اإلنساني ،دار الجامعة الجديدة،ػ القاىرة ،2008 ،ص .204

 -2صبلح الديف عامر ،مقدمة لدراسة قانكف النزاعات المسمحة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،الطبعة األكلى ،1976 ،ص
.110

 -3تتمثؿ ىذه التكصيات في ،التكصية رقـ )25( 2673 :المتعمقة بحماية رجاؿ الصحافة الذيف يقكمكف بمياـ خطيرة في

مناطؽ النزاعات المسمحة ،التكصيات رقـ  )25( 2677 ،2676 ،2674 :ككاف مكضكعيا احتراـ حقكؽ اإلنساف أثناء
النزاعات المسمحة.
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حيث نصت عمى أف ":حقكؽ اإلنساف األساسية المقبكلة في القانكف الدكلي كالمدرجة في الصككؾ

الدكلية ،تظؿ قابمة لمتطبيؽ بصكرة تامة في حاالت النزاع المسمح".

1

كذلؾ أصدرت الجمعية العامة في  1974اإلعبلف المتعمؽ بحماية النساء كاألطفاؿ أثناء حاالت

الطكارئ كالنزاعات المسمحة.

كقد استمرت الجمعية العامة في التأكيد عمى ضركرة تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني إذ تجدر

اإلشارة اف المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف المعقكد في فيينا عاـ  ،1993أكصى بضركرة أف تؤدم األمـ

المتحدة دك ار أنشط في تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف كذلؾ بضماف االحتراـ الكامؿ لمقانكف الدكلي
اإلنساني في جميع حاالت النزاع المسمح.

2

كما ساىمت الجمعية العامة كمف خبلؿ لجنة القانكف الدكلي في كضع اتفاقيات تتعمؽ بالقانكف
الدكلي اإلنساني نذكر منيا:
 اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية كالمعاقبة عمييا التي أقرتيا الجمعية العامة في .1948
 اتفاقية حظر أك تقييد استعماؿ األسمحة التقميدية كالبركتكككالت الممحقة بيا لعاـ .1980

 اتفاقية حظر استحداث كانتاج كتخزيف األسمحة البكتريكلكجية كالتكسينية لعاـ  ، 1975ككذلؾ

اتفاقية حظر استحداث كانتاج كتخزيف كاستخداـ األسمحة الكيميائية كتدميرىا لعاـ .1993

 االتفاقية الدكلية ضد انتداب كاستخداـ كتمكيؿ كتدريب المرتزقة بتاريخ  04ديسمبر .1989

3

ك في إعبلف األمـ المتحدة بشأف األلفية ،قرر رؤساء الدكؿ كالحككمات " :كفالة تنفيذ الدكؿ األطراؼ
لمقانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،كدعكة جميع الدكؿ إلى النظر في التكقيع

كالتصديؽ عمى نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية".

4

كما يمكف اإلشارة إلى التكصية التي اتخذتيا الجمعية العامة في دكرتيا الستيف في ،2005
كالمتعمقة بالمبادئ األساسية كالمبادئ التكجييية بشأف الحؽ في االنتصاؼ كالجبر لضحايا االنتياكات

الجسيمة لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ،أكدت فيو الجمعية العامة عمى ضركرة

إدماج الدكؿ معايير القانكنييف في تشريعاتيا المحمية ،كاعتماد إجراءات تشريعية كادارية مناسبة ك فعالة
تضمف الكصكؿ لمعدالة ،كما أقرت التكصية مختمؼ االنتياكات الجسمية لكؿ مف حقكؽ اإلنساف كالقانكف
 -1األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،منشكرات األمـ المتحدة ،جنيؼ،2011 ،

ص .99
2

 -المرجع نفسو ،ص .98

 -3محمد فياد شبللدة ،القانكف الدكلي اإلنساني ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية  ،2005 ،ص .55،54

 -4األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .99
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الدكلي اإلنساني كالتي تشكؿ جرائـ بمكجب القانكف الدكلي ،كما أكدت عمى عدـ انطباؽ قكانيف التقادـ

عمى ىذه االنتياكات.

1

كمف خبلؿ ىذه التكصيات يتضح أف الجمعية العامة تبذؿ جيكدا في مجاؿ الحث عمى تنفيذ قكاعد

القانكف الدكلي اإلنساني ،كمحاكلة تطكير قكاعده ،كلكف بالرغـ مف كؿ ىذه المساعي تبقى تكصيات
الجمعية العامة تفتقر لئللزامية ،اذ أنيا ال تتمتع إال بقيمة أدبية ،لما تعبره عف رأم الجماعة الدكلية،
فيي تمثؿ في غالب األحياف االعتقاد باإللزاـ ،كالذم يمكف أف يتكطد مف خبلؿ ممارسة الدكؿ ليصبح

قكاعد لمقانكف الدكلي العرفي ممزمة لجميع الدكؿ.

2

الفرع الثاني:
دكر مجمس األمف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
إف مجمس األمف باعتباره الييئة التنفيذية لؤلمـ المتحدة فقد سعى منذ زمف طكيؿ إلى محاكلة

الدعكة لتنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مف خبلؿ الق اررات التي يصدرىا باإلضافة إلى التدابير التي
يتخذىا إليقاؼ االنتياكات الجسيمة لقكاعد ىذا القانكف* كىذا ما سيتـ تناكلو فيما يمي:
أكال :الق اررات المتخذة مف مجمس األمف لمدعكة لتنفيذ كاحتراـ القانكف الدكلي اإلنساني:
لقد طالب مجمس األمف م ار ار كتك ار ار أطراؼ النزاعات المسمحة بضركرة احتراـ حقكؽ اإلنساف زمف

النزاعات المسمحة فقد أشار في ق ارره الصادر في  1967تحت رقـ 237 :إلى انو" :ينبغي احتراـ حقكؽ
اإلنساف األساسية كغير قابمة لمتصرؼ حتى في أطكار الحرب".

3

كقد كرس المجمس ممارساتو ىذه خاصة في التسعينيات مف القرف  ،20حيث كاصؿ تطكير

ممارسا تو المتمثمة في إدراج اعتبارات حقكؽ اإلنساف في ق ارراتو بشأف حاالت النزاع المسمح ،فقد طالب
المجمس بمكجب ق ارره رقـ  1181لعاـ  1998جميع الفصائؿ كالقكات في سيراليكف إلى ضركرة احتراـ
حقكؽ اإلنساف كااللتزاـ بالقكاعد السارية لمقانكف الدكلي اإلنساني.

 -1المكقع الرسمي لؤلمـ المتحدة ، www.un.org :اطمع عميو بتاريخ .2014/05/26:

 -2األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .100

* لف نتناكؿ كسائؿ مجمس األمف في إنشاء المحاكـ الجنائية المؤقتة أك عبلقتو بالمحكمة الجنائية الدكلية ألف ىذه
المعمكمات سيتـ ذكرىا في مكاضيع قادمة مف ىذه المذكرة.

 -3األمـ المتحدة  ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .101
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كما أداف المجمس بمكجب ق ارره رقـ  )1995( 1019المتعمؽ باالنتياكات المرتكبة في يكغسبلفيا

السابقة جميع انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ك انتياكات حقكؽ اإلنساف المرتكبة في إقميـ يكغسبلفيا
سابقا كطالب جميع األطراؼ المعنية باالمتثاؿ التاـ اللتزاماتيا في ىذا الصدد.

1

كما أكد المجمس في ق اررات دكرية عمى ضركرة تكفير الحماية لفئات معينة مف األشخاص زمف
النزاعات المسمحة بما في ذلؾ المدنييف كاألطفاؿ كالنساء ،ففي قرار صادر عف المجمس رقـ 1894

( )2009أكد "أف االستيداؼ المتعمد لممدنييف كغيرىـ مف األشخاص المحمييف كالقياـ بانتياكات منتظمة
كصارخة عمى نطاؽ كاسع لمقانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف في حاالت النزاع

المسمح ،إنما تشكؿ تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف".

2

كحماية لؤلطفاؿ أصدر مجمس األمف مجمكعة مف الق اررات منيا القرار  1261الصادر عاـ
 ،1999كالقرار رقـ  1314 :الصادر سنة  ،2000كأف أىـ خطكة قاـ بيا المجمس لحماية األطفاؿ ىك

إنشاء آلية لمرصد كاإلببلغ بمكجب القرار رقـ  1539الصادر في  22أفريؿ  2004عف تجنيد األطفاؿ
كاستخداميـ كمختمؼ اآلثار التي تتعمؽ باألطفاؿ زمف النزاعات المسمحة.

3

كفي اطار حماية الصحفييف أصدر المجمس ق ارره رقـ  1738لسنة  2006كالذم جاء في نصكصو

ضركرة تكفير الحماية لمصحفييف كمكظفي كسائط اإلعبلـ المتكاجديف في مناطؽ النزاع ،كاعتبارىـ
أشخاصا مدنييف  ،كدعكة أطراؼ النزاع إلى منع ارتكاب انتياكات لمقانكف الدكلي اإلنساني ضد المدنييف
بما فييـ الصحفييف.

4

ثانيا :التدابير المتخذة مف طرؼ مجمس األمف لكقؼ االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي

اإلنساني:

مع إصرار أطراؼ النزاع عمى ارتكاب انتياكات جسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني رغـ النداءات التي
يصدرىا مجمس األمف ،فاف المجمس يقكـ بتكييؼ النزاع عمى أنو تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف كفقا لنص

المادة  39مف ميثاؽ األمـ المتحدة  ،5مما يخكلو اتخاذ جممة مف التدابير ضد ىذه الدكؿ لحمميا عمى
 -1األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .102
 -2المرجع نفسو ،ص.104

 -3القرار  1539الصادر في  ،2004/04/22كثيقة األمـ المتحدة ،الممحؽ رقـ ( ،s/res /1539 )2005عمى المكقع

الرسمي لؤلمـ المتحدة ،www.un.org/ara..اطمع عميو بتاريخ .2014/04/26:
 -4القرار رقـ  1738الصادر في  ،2006/12/23عمى المكقع نفسو.

 -5تنص المادة  39مف ميثاؽ األمـ المتحدة " :يقرر مجمس األمف ما اذا كاف قد كقع تيديد لمسمـ أك إخبلؿ بو ،أك كاف

قد كقع عمبل مف أعماؿ العدكاف ،ك يقدـ في ذلؾ تكصياتو أك يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير طبقا ألحكاـ المادتيف 41
ك 42لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو".
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احتراـ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كيتـ ذلؾ بإعماؿ كسائؿ اإلكراه ضد الدكؿ المنتيكة اللتزاماتيا

فمجمس األمف يمكف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير غير القمعية ،كيككف أكليا العقكبات االقتصادية
كفقا لممادة  ، 41ك في حالة عدـ نجاعتيا قد يتعداىا إلى استعماؿ القكة فيما سمي بالتدخؿ اإلنساني.
 -9فرض العقكبات االقتصادية لضماف تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني:
تعرؼ العقكبات االقتصادية بأنيا إجراء اقتصادم ييدؼ إلى التأثير عمى إرادة الدكلة في ممارسة
حقكقيا لحمميا عمى احتراـ التزاماتيا الدكلية.

1

حيث يقكـ المجمس بفرض ىذه العقكبات استنادا لممادة  41مف الميثاؽ ،2كلكف يجب عميو أثناء

فرضيا بمكجب النزاعات المسمحة احتراـ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني المتعمقة بضركرة إيصاؿ
اإلمدادات الطبية كالغذائية لمختمؼ شرائح األشخاص المحمييف ،فالمجمس أثناء فرض ىذه العقكبات ممزـ
باألخذ بعيف االعتبار بالقكاعد الخاصة بحماية السكاف المدنييف كباألخص الفئات الضعيفة ،كاألطفاؿ

كالنساء ككبار السف الذيف يككنكف أكثر عرضة لمخاطر النزاع المسمح.

3

فأثناء فرض العقكبات االقتصادية البد مف احتراـ المبادئ التالية:
 حظر تجكيع السكاف المدنييف :فالتجكيع كأسمكب لمحرب محظكر ك يعد جريمة حرب معاقب
عمييا ،ك ىك أسمكب مخالؼ التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  ،1949كالبركتكككليف اإلضافييف لعاـ1977

خاصة المكاد 70-69-54 :مف البركتكككؿ األكؿ ،كالمادة  14مف البركتكككؿ الثاني.

 تأميف الحؽ في المساعدة اإلنسانية :اذ يبقى مف حؽ المدنييف تمقي المساعدة اإلنسانية كذلؾ

بمكجب المكاد التي تطمب مف الدكؿ السماح بمركر مكاد اإلغاثة.

4

كمف أىـ النماذج لفرض العقكبات االقتصادية لكقؼ انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ،نذكر

العراؽ كىايتي ،فعمى إثر الغزك العراقي لمككيت في أكت  1990قرر مجمس األمف بمكجب ق ارره 661

الصادر بتاريخ  06أكت  1990فرض عقكبات اقتصادية عمى العراؽ ،5أما في ىايتي فقد تـ ذؾ بمكجب

 -1فاتنة أحمد عبد العاؿ ،العقكبات االقتصادية الدكلية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،2000 ،ص.78

 -2تنص المادة  41عمى انو" :لمجمس األمف اف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات

المسمحة ...مف بينيا كقؼ الصبلت االقتصادية ك المكاصبلت الحديدية ك البحرية.".....

 -3آنا سيغاؿ" ،العقكبات االقتصادية :القيكد القانكنية كالسياسية" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،مختارات مف أعداد
 ،1999ص .196،195

 -4المرجع نفسو ،ص .199

 -5لممزيد مف المعمكمات حكؿ فرض العقكبات االقتصادية عمى العراؽ أنظر :جماؿ محي الديف "،قدرة نظاـ العقكبات

االقتصادية في تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف-الحالة العراقية"  ،مجمة دراسات استراتيجية ،مركز البصيرة لمبحكث
كاالستشارات كالخدمات التعميمية ،الجزائر ،العدد ،3فيفرم ،2007ص.66-43
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بمكجب القرار  841المؤرخ في 16جكاف  ،1993كذلؾ بيدؼ إجبار الحككمة العسكرية االنتقالية في
ىايتي عمى العكدة إلى المسار الديمقراطي.

1

كلكف ما يعاب عمى نظاـ العقكبات االقتصادية التي يرل مجمس األمف بأنيا كسيمة لضماف تنفيذ

القانكف الدكلي اإلنساني فما ىي في الكاقع إال خرؽ جديد ليذه القكاعد ،فاألمثمة الكاقعية أثبتت تسبب
ىذه العقكبات في آثار خطيرة في المجاؿ اإلنساني عمى الدكؿ التي فرضت ضدىا ،فالعقكبات االقتصادية

تعد شكبل مف أشكاؿ الحرب كاجراء عشكائي في آثاره فيك يمس بالمدنييف بالدرجة األكلى.

2

كلذلؾ تؤكد الباحثة في األخير عمى أنو ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ اعتبار العقكبات
االقتصادية كتدبير لضماف تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني  ،بؿ ىي في حد ذاتيا انتياكا لمقانكف الدكلي

اإلنساني كمبادئو األساسية بداية مف مبدأ التمييز ك التناسب كصكال إلى الضركرة العسكرية.
 -2إعماؿ التدخؿ اإلنساني لضماف تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني:

في حالة عدـ كفاء الدكؿ بالتزاماتيا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كارتكاب انتياكات

خطيرة تمس بحقكؽ اإلنساف ،األمر الذم يدفع بمجمس األمف لمجكء إلى استعماؿ القكة أك يرخص
باستعماليا كتدبير قمعي لحمؿ الدكؿ عمى احتراـ التزاماتيا لتنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كحفاظا

عمى السمـ كاألمف الدكلييف.
فقد لجأ مجمس األمف في العديد مف ق ارراتو إلى مسألة التدخؿ اإلنساني ،حيث تركزت ىذه الق اررات
عمى دكؿ تشيد أزمات إنسانية طارئة كتعرض فييا السكاف النتياكات جسيمة لحقكؽ اإلنساف كالقانكف

الدكلي اإلنساني.

3

كقد حاكؿ مجمس األمف المجكء لنظرية التدخؿ اإلنساني بعد حرب الخميج الثانية كذلؾ بعد إصدار
مجمس األمف لق ارره رقـ  688بتاريخ  05أفريؿ  1991كالذم يديف فيو القمع الذم تمارسو الحككمة
 -1لحرش عبد الرحمف" ،العقكبات االقتصادية الدكلية" ،المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،جامعة
الجزائر ،الجزء ،39العدد  ، 2001، 2ص.79

 -2فقد أشارت تقارير لمنظمة اليكنيسيؼ ،أف حكالي  5آالؼ طفؿ يتكفكف في الشير الكاحد في العراؽ دكف الخامسة مف

العمر ،كأكد ذات التقرير مف تخكؼ المنظمة مف كفاة  3مميكف مدني عراقي بسبب سكء التغذية الناتج عف العقكبات
االقتصادية ،كلممزيد مف المعمكمات أنظر :عكاشرية رقية ،حماية المدنييف كاألعياف المدنية زمف النزاعات المسمحة غير
الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص .385

 -3لممزيد مف المعمكمات حكؿ التدخؿ اإلنساني أنظر:

-شاىيف عمى شاىيف ""،التدخؿ الدكلي مف أجؿ اإلنسانية كاشكاالتو" ،مجمة الحقكؽ ،جامعة الككيت ،العدد ،04السنة 28

ديسمبر  ،2005ص ،308-303ككذلؾ  :غساف الجندم ،حؽ التدخؿ اإلنساني ،دار المكتبة الكطنية ،عماف ،األردف،
 ،2002كانظر كذلؾ  :ىنداكم حساـ أحمد محمد ،التدخؿ الدكلي اإلنساني -دراسة فقيية كتطبيقية في ضكء قكاعد القانكف
الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1996 ،
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العراقية ضد األكراد كغيرىـ مف المنشقيف ،كيعد ىذا القرار أكؿ مف أرسى قاعدة جديدة في القانكف الدكلي
تربط بيف انتياؾ حقكؽ اإلنساف في دكلة ما كتيديد السمـ كاألمف الدكلييف.

1

كنشير كذلؾ إلى التدخؿ اإلنساني في الصكماؿ بمكجب القرار  794الصادر في  03ديسمبر

 ، 1994كالذم عبر بمكجبو مجمس األمف عف حجـ المأساة اإلنسانية التي يعيشيا الصكماؿ كالتي تشكؿ

تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف ،ناىيؾ عف التدخؿ في ركاندا بمكجب القرار رقـ  929الصادر في 29

جكاف  ،1994ككذلؾ في تيمكر الشرقية عقب صدكر القرار رقـ  1264بتاريخ  15أفريؿ .1999

كلكف ما يعاب عمى انتياج مجمس األمف ألسمكب التدخؿ اإلنساني بيدؼ كقؼ انتياكات القانكف
الدكلي اإلنساني كانتياكات حقكؽ اإلنساف ،إلى أنو في ظؿ ىذا التدخؿ العسكرم قد ارتكب انتياكات

فادحة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كمنيا :عدـ احترامو لمبدأ ضركرة التمييز بيف المقاتميف ك غير
المقاتميف  ،حيث في جميع عممياتو تعرض المدنييف لمعمميات العسكرية ،فقد تـ اطبلؽ النار عمى المدنييف
كتـ قصؼ المدف مثؿ :مدينة الفمكجة ،باإلضافة إلى اليجكـ عمى المستشفيات كمراكز اإلغاثة  ،كما
أنو كفي الصكماؿ تعرض مستشفى مقديشك لمقصؼ الجكم  ،كتمت مياجمة المدنييف الصكمالييف

المطالبيف بانسحاب قكات األمـ المتحدة في الصكماؿ حيث راح ضحيتو مئات المدنييف.

2

كقد عرؼ مفيكـ التدخؿ اإلنساني تطك ار ممحكظا في بداية القرف  ،21كذلؾ مف خبلؿ تقرير المجنة
المعنية بالتدخؿ كسيادة الدكؿ ،الذم صدر بتكميؼ مف منظمة األمـ المتحدة بتاريخ  18ديسمبر ،2001

حيث قاـ التقرير باستبداؿ مصطمح التدخؿ اإلنساني بمصطمح مسؤكلية الحماية.

3

كتقكـ مسؤكلية الحماية عمى ثبلثة أركاف أكدىا تقرير األميف العاـ لؤلمـ المتحدة في  12جانفي
 2009كالمتمثمة في -:مسؤكلية الدكلة في حماية مكاطنييا - ،مسؤكلية المجتمع الدكلي لممساعدة- ،

مسؤكلية المجتمع الدكلي لبلستجابة كالرد.

4

ك يقكـ مبدأ الحماية عمى أف الدكؿ ذات السيادة تتحمؿ مسؤكلية حماية مكاطنييا مف المخاطر التي

يمكف تفادييا ،كلكف في حالة عدـ مقدرة الدكلة أك كانت غير قادرة أك سقطت الحككمة فعمى المجتمع

الدكلي تحمؿ مسؤكليتو في حماية ىؤالء األفراد.
1

 -عكاشرية رقية ،حماية المدنييف كاألعياف المدنية زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص.401

 -2أنظر في تفصيؿ انتياكات قكات األمـ المتحدة لمقانكف الدكلي اإلنساني في ىذه العمميات:
-Gutmann( R), « Les violations du droit international humanitaire sous le feu des projecteurs :
le rôle des medias » ; R.I.C.R. Vol : 80 ,N :832 ,1998, pp. 667-679.
 -3حساني خالد" ،مبدأ السيادة بيف التدخؿ اإلنساني كمسؤكلية الحماية" ،المجمة األكاديمية لمبحث القانكني ،كمية الحقكؽ
كالعمكـ السياسية ،جامعة بجاية ،العدد ،5جكاف  ،2012ص.28
 -4المرجع نفسو ،ص .30
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كيعد أكؿ تطبيؽ عممي لمسؤكلية الحماية مف خبلؿ الق ار ارف 1970 :ك  1973الصادراف في

 2011المتعمقاف بالكضعية في ليبيا ،فقد منح القرار رقـ  )2011( 1973في فقرتو الرابعة اإلذف لمدكؿ
األعضاء في التصرؼ عمى الصعيد الكطني أك عف طريؽ منظمات أك ترتيبات إقميمية كبالتعاكف مع

األمي ف العاـ ،باتخاذ جميع التدابير البلزمة لحماية المدنييف المعرضيف لخطر اليجمات في ليبيا ،كقد أخذ

حمؼ الناتك عمى عاتقو ىذه العممية كالتي بدأت في  19مارس  2011كانتيت عممياتو العسكرية في 21

أكتكبر .2011

1

ك في تقييـ الدكر الذم يمعبو مجمس األمف في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني نجد أنو بالرغـ مف
اتخاذه لجممة مف الق اررات لمدعكة لضماف تطبيؽ قكاعد ىذا القانكف ،كمحاكلة فرض تطبيقيا عف طريؽ

أساليب مختمفة كفرض العقكبات االقتصادية كاعماؿ نظرية التدخؿ اإلنساني ،فإف ما يعاب عمى المجمس

ىك اتخاذه ليذه التدابير بصفة انتقائية كغير عادلة ،متأث ار في ذلؾ بمصالح الدكؿ الكبرل كخاصة الدكؿ

أصحاب الفيتك ،فكثي ار ما تككف ىناؾ انتياكات اكبر مف التي اتخذ بمكجبيا ق اررات العقكبات االقتصادية

أك التدخؿ اإلنساني  ،كلكف يكتفي فييا بالتنديد فقط  ،كؿ ىذا ألف تدخمو ال يخدـ مصالح الدكؿ الكبرل ،
كلعؿ ما حدث في غزة في  ،2009ك  2014خير دليؿ عمى ذلؾ ،لذلؾ ال يمكف انتظار الكثير مف

المجمس ما لـ يتـ إصبلحو ،كتقميص ىيمنة الدكؿ الكبرل عميو كىذا ما ال يمكف حدكثو في الكقت
الراىف.
الفرع الثالث:
دكر محكمة العدؿ الدكلية في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

محكمة العدؿ الدكلية ىي األداة القضائية الرئيسية لؤلمـ المتحدة ،كتقكـ بعمميا كفؽ نظاميا

األساسي ، 2تعتبر المحكمة أكبر ىيئة قضائية دكلية تتكلى تسكية المنازعات الدكلية طبقا لقكاعد القانكف
الدكلي .
كاف دكر المحكمة في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني  ،ينحصر أساسا في اجتياد المحكمة في
القضايا المعركضة عمييا  ،كالتي أبدت فييا المحكمة مكقفا مف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني  ،حيث أف

المحكمة قد أشارت إلى قكاعد ىذا القانكف في مجمكعة مف القضايا مف أىميا قضيتيف أساسيتيف
تتعمقاف بق ارراتيا الصادرة بتاريخ  27جكاف  1986في النزاع بيف دكلة نيكاراغكا كالكاليات المتحدة

األمريكية  ،فييا يعرؼ بقضية "األنشطة العسكرية كشبو العسكرية في نيكا ارغكا كضدىا "،ككذلؾ رأييا

 -1الفقرتاف  5ك  6مف قرار مجمس األمف رقـ  )2011(2016الصادر بتاريخ  27أكتكبر  ،2011عمى المكقع الرسمي
لمنظمة األمـ المتحدة السابؽ ذكره.

 -2المادة  92مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
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االستشارم الصادر بتاريخ  08جكيمية  ،1996كالمتعمؽ بمدل "مشركعية التيديد باألسمحة النككية أك

استخداميا"'.

1

فقد أكدت المحكمة بمكجب ىذه القضايا عمى جممة مف المبادئ التي تحكـ قكاعد القانكف الدكلي

اإلنساني  ،إذ أكدت عمى الطبيعة العرفية لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني :حيث أشارت محكمة العدؿ
الدكلية كألكؿ مرة لمطبيعة العرفية لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كبشكؿ غير مباشر ،في أكؿ حكـ صدر
ليا  ،في  9أفريؿ  1949في قضية "مضيؽ ككرفك" حكؿ مسألة اف اتفاقية الىام الثامنة لعاـ 1907

تضـ الزاما حكؿ اإلنذار بكجكد حقكؿ األلغاـ زمف الحرب  ،كمع ذلؾ فقد اعتبرت المحكمة اف "السمطات

األلبانية كانت ممزمة بالتحذير بكجكد حقؿ ألغاـ لمسفف الحربية البريطانية ،كاف ىذا االلتزاـ ليس بمكجب
االتفاقية فحسب  ،كانما راجع إلى مبادئ عامة مقررة "  ،كبذلؾ أكدت المحكمة أف األحكاـ الكاردة في

اتفاقية الىام الثامنة لعاـ  1907ما ىي إال عرؼ دكلي.

2

كفي ظؿ قرارىا المتعمؽ باألنشطة العسكرية كشبو العسكرية في نيكاراغكا ،أكدت المحكمة عمى

الطبيعة العرفية حيث قالت أنو" :لف يضعؼ إنياء المعاىدة بام شكؿ مف االلتزامات التي تظؿ أطراؼ

النزاع مقيدة بالكفاء بيا استنادا إلى مبادئ قانكف األمـ  ،كالتي نتجت عف االستخدامات الراسخة بيف

الشعكب المتمدنة  ،كمف قكانيف اإلنسانية كما يمميو الضمير العاـ ".

3

كفي إطار فتكاىا بمدل مشركعية التيديد باألسمحة النككية أك استخداميا لعاـ  ، 1996أكدت
المحكمة ىذا الطابع بقكليا ":التقنيف الكاسع لمقانكف اإلنساني كمدل قبكؿ المعاىدات الناتجة عف ذلؾ ،

فضبل عف عدـ استخداـ البنكد المتعمقة باإلشيار ،كالتي كانت مكجكدة في مكاثيؽ التقنيف ،قد أمد المجتمع

الدكلي بمجمكعة مف القكاعد التعاقدية التي كانت غالبيتيا العظمى قد أصبحت عرفية بالفعؿ ،كتعكس
المبادئ اإلنسانية المعترؼ بيا عالميا ".

4

كما أكدت المحكمة عمى كحدة قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كذلؾ في رأييا االستشارم المتعمؽ
بمدل مشركعية التيديد باستخداـ األسمحة النككية أك استخداميا  ،ك عرفتو عمى أنو ذلؾ الفرع مف القانكف
الدكلي يضـ كبل مف القكاعد المتعمقة بإدارة العمميات العدائية كالقكاعد التي تحمي األشخاص الذيف يقعكف
1

 -سامي سميب" ،دكر محكمة العدؿ الدكلية في ترسيخ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني"  ،في القانكف الدكلي اإلنساني -

آفاؽ كتحديات(مؤلؼ جماعي)  ،الجزء الثالث ،المرجع السابؽ ،ص.30
2

3

 المرجع نفسو ،ص.31فانسام شيتام" ،مساىمة محكمة العدؿ الدكلية في القانكف الدكلي اإلنساني" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،مختارات

سنة  ،1997ص .6،5

 -4لكيز دكسكالد-بيؾ  "،القانكف الدكلي اإلنساني كفتكل محكمة العدؿ الدكلية بشأف مشركعية التيديد باألسمحة النككية أك

استخداميا"  ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد ،316ص .36
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في قبضة العد ك ،حيث جاء في فتكاىا" :ىذيف الفرعيف مف القانكف (جنيؼ ك الىام) المذيف ينطبقاف عمى
النزاعات المسمحة ،قد اصبحا مترابطيف عمى نحك كثيؽ  ،بحيث شكبل تدريجيا نظاما مركبا كاحدا يعرؼ

اليكـ بالقانكف الدكلي اإلنساني ،كما اف أحكاـ البركتكككليف اإلضافييف لعاـ  1977تعبر ك تشيد عمى

كحدة ذلؾ القانكف ."....

1

كما أسيمت المحكمة في تحديد المبادئ األساسية التي يقكـ عمييا القانكف الدكلي اإلنساني ك
قسمتيا إلى ثبلث مجمكعات:

2

 المبادئ المتعمقة بسير العمميات العدائية :حيث ركزت المحكمة عمى مبدأ التمييز بيف المقاتميف
ك غير المقاتميف ،مبدأ حظر استخداـ األسمحة التي تسبب إصابات بالغة ك آالما ال مبرر ليا

،كما أكدت عمى شرط "مارتنز".

 المبادئ المتعمقة بحماية ضحايا النزاعات المسمحة :حيث ركزت المحكمة عمى المبادئ التي
احتكتيا المادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ لعاـ ، 1949ك أكدت في فتكاىا المتعمقة

باألنشطة العسكرية ك شبو العسكرية في نيكاراغكا عمى ":اف محتكل المادة  3المشتركة ىي

مبادئ أساسية عامة لمقانكف الدكلي اإلنساني".

 المبادئ المتعمقة بتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني :حيث أكدت المحكمة عمى ضركرة االلتزاـ
باحتراـ ك كفالة القانكف الدكلي اإلنساني .

ك كانت المحكمة اقؿ كضكحا فيما يتعمؽ بالطابع القانكني لمقكاعد المطبقة عمى سير العمميات
العدائية ،ك حماية ضحايا النزاعات المسمحة ،ففي فتكاىا حكؿ األسمحة النككية أصرت المحكمة بعدـ
حاجتيا إلى تناكؿ قضية مدل اعتبار ىذه القكاعد جزءا مف القكاعد اآلمرة ،ك احتجت باف طمب الفتكل

المقدـ مف الجمعية العامة لـ يتناكؿ مسألة الطابع القانكني لقكاعد ىذا القانكف ،ك بذلؾ فكتت المحكمة
عمى نفسيا فرصة تكضيح مكانة القكاعد اآلمرة في القانكف الدكلي اإلنساني.

3

 -1فانسام شيتام ،المرجع السابؽ ،ص .3

 -2ك ريستك فرغرينكد "،فتكل محكمة العدؿ الدكلية بشاف األسمحة النككية ك اإلسياـ في القانكف الدكلي اإلنساني "،المجمة

الدكلية لمصميب األحمر ،العدد  ،1997 ،53ص .73

 -3لقد ظيرت آراء مخالفة مف بعض قضاة المحكمة ،حيث أكدكا عمى الطابع اآلمر لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،ك

نذكر ىنا القاضي "محمد بجاكم" الذم صرح بانو ال يكجد شؾ في اف معظـ مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني تشكؿ قكاعد
آمرة ،كما اعتبر القاضي "كيرامنترم" في رأيو المعارض اف مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني ال يجكز المساس بيا.

ك لممزيد مف المعمكمات انظر:

ىيسا كازك فكجيتا "،تعميقات عمى الفتكل التي أصدرتيا محكمة العدؿ الدكلية بشأف األسمحة النككية" ،المجمة الدكليةلمصميب األحمر ،العدد ، 1997 ،53ص .57
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ك في تقييـ لدكر محكمة العدؿ الدكلية في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني فبالرغـ مف اف ق اررات

محكمة العدؿ الدكلية بشاف القانكف الدكلي اإلنساني ىي ق اررات متناثرة ،إال أنيا تكتسي أىمية جكىرية
،فقد حاكلت محكمة العدؿ الدكلية مف خبلؿ فتاكييا تقكية ك إب ارز القكاعد األساسية لمقانكف الدكلي
اإلنساني ،ك ذلؾ بإلقاء الضكء عمى عبلقتيا بالقانكف الدكلي العاـ ،ك بتحديد المبادئ األساسية التي تحكـ
إدارة العمميات العدائية ك حماية ضحايا الحرب.
أكدت محكمة العدؿ الدكلية عمى الطابع العرفي لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كما أكدت عمى

جممة المبادئ التي يقكـ عمييا القانكف الدكلي اإلنساني ،ك لكف يبؽ عمميا ىذا متكاضعا في محاكلة كضع
ىذه القكاعد مكضع التنفيذ ،ك ذلؾ بالنظر لمطابع غير الممزـ آلرائيا ك فتاكييا.

المطمب الثاني:
انطباؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى القكات التابعة لألمـ المتحدة
إف منظمة األمـ المتحدة ليست دكلة  ،كبالتالي ال يمكف ليا بيذه الصفة أف تككف طرفان في

إ اتفاقيات جنيؼ كبركتكككلييا اإلضافييف  ،كلكف الميثاؽ المنشئ لممنظمة يبيح ليا أف تنشئ قكات إذا ما
إستدعت الحاجة إلييا ،تبقى تحت قيادة ك إشراؼ المنظمة الدكلية  ،كحسب الميمة المكمفة بيا لحفظ
السمـ كاألمف الدكلييف .
كبالمقابؿ تمتزـ الدكؿ األعضاء بالمشاركة في تمؾ القكات  ،كنظ انر إلمكانية إاستخداـ السبلح مف

قبؿ تمؾ القكات ،فإف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني يجب أف تنطبؽ عمييا  ،كسيتـ التطرؽ أكال إلى أنكاع
القكات التابعة لؤلمـ المتحدة ثـ إلى المكقؼ الدكلي بشأف قابمية تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

عمى ىذه القكات ثانيا.

الفرع األكؿ:
أنكاع القكات التابعة لألمـ المتحدة
تختمؼ القكات التابعة لؤلمـ المتحدة مف حيث األساس القانكني إلنشائيا  ،ككذلؾ مف حيث مدة

بقائيا عمى إقميـ دكلة معينة سكاء بصفة دائمة أك مؤقتة  ،كفيما إذا كاف يؤخذ بعيف اإلعتبار مكافقة

الدكلة التي تتكاجد فييا تمؾ القكات  ،كذلؾ تبعان لنكع العمميات العسكرية المكمفة بيا:
أكال :قكات األمـ المتحدة لحفظ السمـ:

تتميز قكات األمـ المتحدة لصيانة السمـ مف حيث تفكيضيا  ،ففي ىذا المجاؿ  ،يمكف لنا أف نميز

بيف نكعيف رئيسيف مف العمميات التي تباشرىا األمـ المتحدة  ،كيتمثؿ النكع األكؿ في إرساؿ بعثة لممراقبة
(كمثاؿ ذلؾ بعثة األمـ المتحدة لمراقبة اليدنة في فمسطيف  ،1948كفريؽ مراقبي األمـ المتحدة
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العسكرييف في اليند كباكستاف " ،)" 1949كمف المبلحظ في ىذا الصدد أف أعضاء البعثة يباشركف ميمة

المراقبة فقط ،كال يجكز ليـ أداء أم دكر آخر  ،كفضبل عف ذلؾ فإنيـ ال يحممكف السبلح كبالتالي ،فإف
ىذه القكات ليست ىي المعنية بمسألة تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني .

1

كالنكع الثاني مف العمميات يتمثؿ في تفكيض قكات األمـ المتحدة تفكيضان محددان لصيانة اك حفظ

السمـ  ،كاإلشراؼ عمى إاتفاقات اليدنة أك كقؼ إطبلؽ النار التي تمثؿ شرطان مسبقان إلنتشار ىذه القكات

،كتعد بالتالي عممية صيانة السمـ تسكية مؤقتة  ،الغرض منيا ضماف إاستتباب شركط السمـ كاألمف
الضركرية كبإنشاء منطقة حاجزة بيف المتحاربيف  ،كالتحقؽ مف احتراـ اليدنة  ،كمراقبة إنسحاب القكات.

2

كقد أنشئت قكات األمـ المتحدة لصيانة السمـ مرة في سنة ( 1956قكات طكارئ األمـ المتحدة في
سيناء كغزة)،كيستمر العمؿ عمى إنشائيا حتى اليكـ (قكات األمـ المتحدة لمحماية في يكغسبلفيا سابقا ،

كالسمطة المؤقتة لؤلمـ المتحدة في كمبكديا ) ،فتعرؼ قكات األمـ المتحدة لحفظ السمـ عمى أنيا قكات
ينيض بتشكيميا كؿ مف مجمس األمف أك الجمعية العامة استنادا إلى التدابير السممية لحفظ األمف ك
السمـ الدكلييف المنصكص عمييا في الميثاؽ ،ك يتـ تزكيدىا بأسمحة دفاعية ليتـ إرساليا لمناطؽ النزاع

بناءا عمى مكافقة مسبقة مف الدكلة المضيفة.

3

كتكفر الدكؿ كتائب مف العسكر تمحؽ بقكات األمـ المتحدة لصيانة السمـ عمى أساس طكعي ،

كبناء عمى طمب األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  ،كتكضع قكات األمـ المتحدة لصيانة السمـ تحت قيادة األمـ

المتحدة ،كيعيد بيا إلى األميف العاـ  ،كلك أنيا تحت سمطة مجمس األمف  ،كيتعيف عمى األميف العاـ أف
ُيطمع مجمس األمف عمى كافة تفاصيؿ سير العمميات  ،كيشرؼ عمى القيادة الميدانية قائد لمقكات يعينو
األميف العاـ بعد حصكلو عمى مكافقة مجمس األمف  ،كيعد القائد مسؤكالن أماـ األميف العاـ  ،كأف
الخاصية التي تتميز بيا قكات األمـ المتحدة لصيانة السمـ  ،كالتي تطرح بصكرة مباشرة مسألة تطبيؽ
القانكف الدكلي اإلنساني تتمثؿ في أف ىذه القكات مسمحة كما ذكرنا سابقا ،كيمكف اإلستشياد بالفقرة

ذات الصمة مف التقرير الذم طمبو مجمس األمف مف األميف العاـ مف أجؿ إنشاء القكة المؤقتة لؤلمـ

المتحدة في لبناف في  19آذار ":1978سكؼ تتسمـ القكات أسمحة ذات طابع دفاعي  ،كال ينبغي ليا أف
تستخدـ القكة إال في حالة الدفاع عف النفس".

4

 -1د.اكميش بالفانكر":قابمية تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى قكات األمـ المتحدة لصيانة السمـ " ،المجمة الدكلية
لمصميب األحمر –العدد  ، 31حزيراف ، 1993ص. 195
 -2المرجع نفسو .

 -3رمزم نسيـ حسكنة" ،النظاـ القانكني الدكلي لحماية قكات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ" ،مجمة الشريعة ك القانكف ،كمية

القانكف ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،السنة ،27العدد ،2013 ، 55ص .256
 -4عبد عمي محمد سكدام ،المرجع السابؽ،ص.190
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كيتعيف عمى أعضاء قكات صيانة السمـ حمؿ األسمحة الخفيفة شرط اإلمتناع عف إاستعماليا إال

لمدفاع عف النفس  ،بيد أنو يتعيف أف يكضع تحت تصرفيـ مركبات مصفحة لنقؿ القكات كيجب أف
تساندىـ الطائرات .
ثانيا  :قكات األمـ المتحدة التي تقكـ بعمميات قمعية :
يكجد نكع آخر مف العمميات العسكرية التي تقكـ بيا القكات التابعة لؤلمـ المتحدة ،كىي تمؾ القكات
المسمحة التي يجكز لمجمس األمف أف ينشئيا بمكجب المادتيف  47 ، 43مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،أك
قكات مسمحة تنظميا الدكؿ األعضاء عمى أساس دعكة مف مجمس األمف أك عمى أساس تصريح منو.

ك تعرؼ ىذه القكات بقكات األمف الجماعي ،فيي قكات ذات ميمة ردعية ،حيث تتدخؿ ىذه
القكات في إقميـ الدكلة المعتدية أك الدكلة المعتدل عمييا مف أجؿ كضع حد لمعدكاف الكاقع ،ك إعادة السمـ
إلى نصابو استنادا لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،ك يككف ذلؾ بقرار انفرادم غير مشركط

بمكافقة الدكؿ المتقاتمة.

1

ك يجكز ليذه القكات المسمحة – عمى عكس النكع األكؿ الذم ذكرناه سابقا – أف تستعمؿ التدابير

اإلكراىية إلحبلؿ السمـ ك األمف الدكلييف  ،كىذا المفيكـ يعرؼ بمفيكـ " فرض السمـ "  ،كما يجكز ليا
الرد عمى أحداث خاصة ،مثؿ األحداث الدمكية في ركاندا أك االضطرابات السياسية في ىايتي  ،كالتي
كصفيا مجمس األمف بأنيا تمثؿ تيديدا لمسمـ كاألمف  ،دكف نشكب أم نزاع  ،كعمى ذلؾ تعد ىذه القكات

بطبيعتيا قكة محاربة .
كتختمؼ ىذه القكات عف بقية القكات التابعة لؤلمـ المتحدة مف حيث األساس القانكني إلنشائيا

كمدة تكاجدىا ،كمف حيث عدـ اشتراط مكافقة الدكلة المضيفة  ،كانيا تكضع بتصرؼ مجمس األمف
بصفة دائمة.

2

الفرع الثاني:
المكقؼ الدكلي مف تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني عمى قكات األمـ المتحدة
لقد أدل ازدياد تدخؿ قكات األمـ المتحدة في النزاعات المسمحة سكاء الدكلية أك غير الدكلية ،إلى
التساؤؿ حكؿ مدل انطباؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني عمى ىذه القكات ،ك في حالة كانت ىذه

القكات طرفا في النزاع مثؿ قكات فرض السبلـ ىؿ ينطبؽ عمييا القانكف الدكلي اإلنساني ؟

 -1قمي احمد ،قكات حفظ السالـ –دراسة في ظؿ المستجدات الدكلية ،-أطركحة دكتكراه عمكـ ،كمية الحقكؽ ك العمكـ

السياسية ،جامعة مكلكد معمرم-تيزم كزك ،2013 ،ص .59،58
 -2عبد عمي محمد سكدام ،المرجع السابؽ،ص.195
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سعت األمـ المتحدة إلى تكفير الحماية ألفراد قكات حفظ السبلـ التابعة ليا  ،التي يتـ إرساليا إلى

مناطؽ النزاعات  ،ك خاصة مع تنامي االعتداءات التي تتعرض ليا ،ك بذلؾ بدأ المجتمع الدكلي في
البحث عف آليات كفيمة تضمف سبلمة ك أمف ىذه القكات ،ك قد تمخضت ىذه النداءات إلى اعتماد اتفاقية
سبلمة مكظفي األمـ المتحدة ك األفراد المرتبطيف بيا ،بمكجب قرار لمجمعية العامة رقـ  59/49:المؤرخ

في  09ديسمبر .1994

1

كنظ ار لطبيعة قكات حفظ السبلـ كالمياـ المككمة إلييا ،فقد أدخمتيـ ىذه االتفاقية في زمرة مكظفي

األمـ المتحدة كأضفت عمييـ حمايتيا ،في حيف استبعدت قكات فرض السبلـ التابعة لؤلمـ المتحدة مف
نطاؽ تطبيقيا حيث نصت المادة األكلى منيا عمى ما يمي:
أ  -يقصد بعبارة (مكظفك األمـ المتحدة):

األشخاص الذيف يستخدميـ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أك يقكـ بتكزيعيـ بكصفيـ أفرادان في العنصر

العسكرم أك عنصر الشرطة أك العنصر المدني لعممية تضطمع بيا األمـ المتحدة".
كما نصت المادة الثانية منيا عمى ما يمي:

. ١تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى مكظفي األمـ المتحدة كاألفراد المرتبطيف بيا كعمى عمميات األمـ

المتحدة عمى النحك المحدد في المادة األكلى.

. ٢ال تنطبؽ ىذه االتفاقية عمى أم عممية لؤلمـ المتحدة يأذف بيا مجمس األمف كإجراء مف

إجراءات اإلنفاذ بمكجب الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،كيشارؾ فييا أم مف األفراد كمقاتميف
ضد قكات مسمحة منظمة ،كينطبؽ عمييا قانكف المنازعات المسمحة الدكلية".
ك بذلؾ تككف األمـ المتحدة قد اختارت حبل براغماتيا  ،يتمثؿ في ضركرة تطبيؽ قكاعد القانكف

الدكلي اإلنساني عمى القكات التي يفكضيا مجمس األمف بمكجب الفصؿ السابع –أم قكات فرض السبلـ

– حسب الفقرة الثانية مف المادة الثانية أعبله ،فيذه القكات ممزمة عمى تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني في

عممياتيا .

2

 - -1رمزم نسيـ حسكنة ،المرجع السابؽ ،ص .285
 -2قمي احمد ،المرجع السابؽ ،ص .279
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أما ما يتعمؽ بقكات حفظ السبلـ فتتمتع بحماية القانكف الدكلي اإلنساني فقط ،1ك لكف ال يمكف

لؤلطراؼ المتنازعة معيا اف تحتج بتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،فحتى ك لك كانت طرفا معاديا
فبل يجكز اليجكـ عمييا ،ك ذلؾ ألف ىدؼ اتفاقية  1994ىك حظر كؿ ىجكـ يستيدؼ عناصر قكات
حفظ السبلـ ك جعمو جريمة معاقب عمييا.

كعمى إثر ذلؾ في عاـ  ، 1999أصدر األميف العاـ نشرة دكف فييا معايير القانكف الدكلي

اإلنساني التي يتعيف عمى قكات فرض السبلـ احتراميا  ،كقد اكتسبت ىذه الخطكة ثقبل رمزيا كبي ار ألنيا

دخمت حيز النفاذ في  12أكت  ، 1999كىك يكـ إحياء الذكرل الخمسيف التفاقيات جنيؼ .1949

ك لكف التساؤؿ المطركح ىك ىؿ في حالة انتياكات تتحمؿ األمـ المتحدة المسؤكلية ؟ فبالنسبة

لممنظمة فتتحمؿ المسؤكلية الدكلية ك تمتزـ بالتعكيض ،أما عف المسؤكلية الجنائية الفردية فإف النشرة تحيؿ
االختصاص بالمبلحقة الجنائية لمدكؿ التي ينتمي إلييا العسكرييف ،فالدكؿ التي ينتمي إلييا العسكريكف

ىي التي تتكلى المحاكمة.

ك في األخير يجب التأكيد بأنو يجب تطبيؽ المبادئ األساسية كالقكاعد العرفية لمقانكف الدكلي
اإلنساني كاحتراميا مف طرؼ قكات األمـ المتحدة  ،كليذا الغرض تمتزـ الدكؿ التي تقدـ قكات عسكرية
بتزكيدىا بالتعميمات المناسبة مف جية  ،كتتحمؿ األمـ المتحدة اإللتزاـ نفسو إزاء القيادة المكحدة مف جية

أخرل ،كيجب أف تردع السمطات الكطنية المسؤكلة عف إرساؿ القكات المسمحة أم إنتياؾ لمقانكف الدكلي
اإلنساني.

كما يمكف القكؿ اف الصمة بيف القانكف الدكلي اإلنساني كالعمميات العسكرية التي تقكـ بيا القكات
التابعة لؤلمـ المتحدة ال زالت يحيطيا المبس كالغمكض  ،فاألساس القانكني ليذه القكات ىك محؿ نقاش ،

ألنيا لـ تذكر في ميثاؽ األمـ المتحدة .

كربما يمثؿ تعيد األمـ المتحدة بدعـ تطبيؽ القانكني الدكلي اإلنساني عمى قكاتيا إسيامان ممتا انز في

تشجيع الدكؿ المشاركة في تمؾ القكات ،كالدكلة التي تجرم العممية في أراضييا ككذلؾ كافة أطراؼ النزاع

عمى تطبيؽ كاحتراـ ىذا القانكف .

 -1تنص المادة  20مف اتفاقية  1994عمى انو ":ليس في ىذه االتفاقية ما يمس انطباؽ القانكف اإلنساني الدكلي ك

المعايير المعترؼ بيا عالميا لحقكؽ اإلنساف عمى النحك الكارد في الصككؾ الدكلية فيما يتعمؽ بحماية عمميات األمـ
المتحدة ك مكظفي األمـ المتحدة ك األفراد المرتبطيف بيا أك مسؤكلية ىؤالء المكظفيف ك األفراد في احتراـ ىذا القانكف ك
ىذه المعايير".
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المبحث الثالث:
دكر منظمات حقكؽ اإلنساف في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
ينبع اىتماـ منظمات حقكؽ اإلنساف بتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني مف العبلقة الكطيدة التي تربط

القانكنييف ،بالرغـ مف أف القانكنييف في العادة ىما مجمكعتاف متمايزتاف مف القانكف ،كلكؿ منيما
مكضكعات مختمفة ،كجذكر مختمفة ،كلكف ىذا األمر تغير ،إذ أف نظرة عامة مكجزة في التطكرات

التاريخية كالقضايا حديثة العيد  ،تظير أنو ليس ىناؾ أدنى شؾ في أيامنا ىذه أف قانكف حقكؽ اإلنساف
يأتي ليكمؿ القانكف اإلنساني في حاالت النزاعات المسمحة.

ففي البداية كاف القانكناف يشتركاف في القميؿ فقط  ،حيث كانت تختمؼ األسس النظرية كالدكافع

لياتيف المجمكعتيف مف القانكف ،كال يتعدل الرابط بينيما سكل في القكاعد اإلنسانية المشتركة.

1

كفي عاـ  1968بدأ التطكر في العبلقة ما بيف القانكنيف مف االنفصاؿ إلى التقارب ،كسبب ىذا

يعكد إلى التغير الذم ط أر عمى مكاقؼ األمـ المتحدة ،كخاصة بعد انعقاد مؤتمر طيراف لحقكؽ اإلنساف
 ،حيث تناكلت فيو منظمة األمـ المتحدة مكضكع حقكؽ اإلنساف في فترة النزاعات المسمحة ،كذلؾ

بمكجب قرار بشأف "احتراـ حقكؽ اإلنساف في فترة النزاعات المسمحة".

2

فقد كاف الرأم السائد عمى مدل فترة مف السنكات أف الفرؽ بيف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف
كالقانكف الدكلي اإلنساني ،ىك أف األكؿ ينطبؽ في أكقات السمـ كالثاني ينطبؽ في حاالت النزاع المسمح،

بيد أف القانكف الدكلي الحديث يقر بأف ىذا التمييز ليس دقيقا ،كذلؾ بالنظر إلى االلتزامات بحقكؽ

اإلنساف التي تستمد مف االعتراؼ بالحقكؽ األصمية لمبشر كافة  ،كبأف ىذه الحقكؽ يمكف أف تتأثر في
أكقات السمـ ككذلؾ في أكقات الحرب ،فإف تطبيؽ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف يستمر في حاالت النزاع

المسمح ،كعبلكة عمى ذلؾ ليس في معاىدات حقكؽ اإلنساف ما يشير إلى أنيا ال تطبؽ في حاالت النزاع
المسمح ،كلذلؾ تعتبر مجمكعتا القانكنيف مصدريف متكامميف لبللتزامات في حاالت النزاع المسمح.

3

كاف التطبيؽ المتزامف لمقانكنيف معا يككف بمكجب قياـ حقكؽ مشتركة بيف القانكنيف ال يمكف التنازؿ

عنيا بأم حاؿ ،كيطمؽ عمييا مصطمح النكاة الصمبة  ،كىذه الحقكؽ تـ التأكيد عمييا بمكجب معاىدات
حقكؽ اإلنساف كاتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني ،كباألخص المادة  75مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ،

-1ككر دكال دركغيو" ،صبلت اختيارية :حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني"  ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،المجمد
 ،90العدد  ،2008 ،871ص .171

-2نغـ إسحاؽ زيا ،المرجع السابؽ ،ص .80

 -3األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .6
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حيث تتمثؿ ىذه الحقكؽ في :الحؽ في الحياة ،عدـ التعرض لمتعذيب ،الحؽ في األمف الشخصي ،الحؽ

في محاكمة عادلة ،الحؽ في احتراـ الشرؼ كالممكية ،الحؽ في الغذاء كالحؽ في البيئة.

1

كنتيجة ىذا الترابط كالتكامؿ في التطبيؽ كاف لزاما عمى المؤسسات كالييئات المعنية بحقكؽ

اإلنساف ،أف تعزز أكثر مف أم كقت مضى الطابع التكاممي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني،
كأف تعمؿ لغرض نشر المبادئ المشتركة فيما بينيا ،كالسيما مبدأ عدـ التمييز كمبدأ حماية الحياة

الشخصية.

فتكثيؼ جيكد منظمات حقكؽ اإلنساف لدعـ تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ
اإلنساف ،يمثؿ قكة ال يستياف بيا في ضماف تنفيذ قكاعد القانكنيف عمى أرض الكاقع ،كعمى مستكل

منظمات حقكؽ اإلنساف تكجد مجمكعة كبيرة مف المنظمات التي تسير عمى تنفيذه  ،سكاء منيا المنظمات
الدكلية الحككمية أك غير الحككمية،

كالتي تبذؿ كؿ منيا مساعييا مف أجؿ تنفيذ القانكف الدكلي

اإلنساني ،فقد شيدت الفترة األخيرة ميبل متزايدا مف جانب منظمات حقكؽ اإلنساف سكاء منيا الحككمية أك

غير الحككمية إلى إدراج القانكف الدكلي اإلنساني ضمف أنشطتيا ،كقد أسيمت في ذلؾ عدة عكامؿ منيا:

أكال :أف ىذه المنظمات كثي ار ما تقكـ بأنشطتيا في مناطؽ تشيد نزاعات مسمحة تسرم عمييا قكاعد

القانكف الدكلي اإلنساني إلى جانب معايير حقكؽ اإلنساف.
كثانيا :بسبب التداخؿ بيف القانكنيف.
كىذا ما سيتـ تكضيحو في المكضكعات التالية.

المطمب األكؿ:
دكر المنظمات الدكلية الحككمية في تنفيذ قكاعد
القانكف الدكلي اإلنساني
لقد عنيت العديد مف المنظمات الحككمية لحقكؽ اإلنساف بتنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،
كمف أمثمتيا نذكر :مجمس حقكؽ اإلنساف  ،مفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف ،كالييئات المنشأة
بمكجب معاىدات حقكؽ اإلنساف ،كصكال إلى إشارة المجاف كالمحاكـ اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف لضركرة

تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.

-1لمتفصيؿ أكثر في ىذه الحقكؽ ،أنظر ،نغـ إسحاؽ زيا ،المرجع السابؽ ،ص .282-199
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الفرع األكؿ:
دكر مجمس حقكؽ اإلنساف في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
مجمس حقكؽ اإلنساف جياز تـ إنشاؤه في إطار منظمة األمـ المتحدة  ،كبمكجب قرار صادر عف

الجمعية العامة رقـ  251/60الصادر في  15مارس  ،2006إذ حؿ مكاف لجنة حقكؽ اإلنساف كالمنشأة
منذ  ،1948حيث نص القرار السالؼ الذكر عمى ميمتيف أساسيتيف تناطاف بالمجمس ىما:
*تعزيز االحت ارـ العالمي لحماية جميع حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع دكف تمييز مف
أم نكع كبطريقة عادلة كمنصفة.
* معالجة حاالت انتياؾ حقكؽ اإلنساف ،بما فييا االنتياكات الجسيمة كالمنيجية ،كتقديـ تكصيات

لتسكيتيا.

1

يتككف المجمس مف ممثمي  47دكلة  ،تمثؿ مختمؼ حضارات كمذاىب العالـ ككافة الدكؿ األعضاء

في األمـ المتحدة ،كيعقد المجمس ثبلث جمسات عمى األقؿ في العاـ الكاحد  ،كلمدة ال تقؿ عف 10
أسابيع ،كلممجمس دكرات خاصة أك استثنائية بطمب مف إحدل الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة  ،كدعـ

مف ثمثي األطراؼ ،مدة العضكية في المجمس ثبلث سنكات ،كلمدكلة الترشح لمعضكية مرتيف متتاليتيف

فقط.

2

فبالعكدة لمجنة حقكؽ اإلنساف فقد نظرت كباستمرار في انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني التي تقع

ضمف كاليتيا ،حيث دعت الدكؿ األطراؼ م ار ار كتك ار ار كاألمـ المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تمؾ

االنتياكات ،فقامت المجنة في  1994بتحميؿ حالة حقكؽ اإلنساف في ركاندا ،كأصدرت ق ار ار يديف بأشد
العبارات كؿ خرؽ لمقانكف الدكلي اإلنساني  ،كيطمب إلى جميع األطراؼ الضالعة في النزاع كقؼ ىذه

الخركقات كاالنتياكات كالتجاكزات فكرا ،كاتخاذ كافة الخطكات البلزمة لضماف االحتراـ الكامؿ لحقكؽ

اإلنساف كالحريات اإلنسانية كالقانكف الدكلي اإلنساني.

3

كما أكدت كذلؾ المجنة في قرارىا رقـ 63/2005 :عمى أف" :كؿ األفعاؿ التي تنتيؾ القانكف
اإلنساني الدكلي ،بما في ذلؾ االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ المؤرخة في  1949كالبركتكككليف

اإلضافييف لعاـ  1977قد تشكؿ انتياكا جسيما لحقكؽ اإلنساف" ،كحثت المجنة جميع األطراؼ في

-1األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .107

-2مكقع مجمس حقكؽ اإلنساف ،عمى المكقع، www2.ohchr.org/arab :اطمع عميو بتاريخ .2013/04/12:
-3األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .108
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الصراعات المسمحة عمى االمتثاؿ اللتزاماتيا بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني كخاصة ضماف احتراـ

السكاف المدنييف كحمايتيـ.

1

كقد سار مجمس حقكؽ اإلنساف عمى نفس نيج المجنة ،فمف خبلؿ دكرتو االستثنائية الثانية لعاـ

 2006دعى مجمس حقكؽ اإلنساف إلى ضركرة تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في الحرب في
لبناف  2006حيث مف خبلؿ ق ارره د إ  1-2 /كرد كما يمي:

" -1يديف المجمس بقكة االنتياكات اإلسرائيمية الجسيمة لحقكؽ اإلنساف كخركقيا لمقانكف الدكلي

اإلنساني في لبناف.

-2يديف القصؼ اليائؿ لمسكاف المدنييف المبنانييف ،كخاصة المجازر في قانا ،مركحيف ،الدكير،

البياضة ،مما سبب سقكط آالؼ القتمى كالجرحى ،كجميـ مف األطفاؿ كالنساء ،كتشريد مميكف مدني.....

-4يطمب إلى إسرائيؿ االمتثاؿ امتثاال فكريا كدقيقا اللتزاماتيا بمكجب قانكف حقكؽ اإلنساف كخاصة

اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،كالقانكف الدكلي اإلنساني.

 -5تشكيؿ بصفة عاجمة لجنة تحقيؽ رفيعة المستكل تتألؼ مف خبراء بارزيف في حقكؽ اإلنساف
كالقانكف الدكلي اإلنساني لمتحقيؽ في جؿ االنتياكات ."....

2

كذلؾ دعى المجمس كمف خبلؿ ق ارره رقـ  1/6الذم اتخذه خبلؿ دكرتو السادسة لعاـ  2007في
الجمسة العشركف بتاريخ 27 :سبتمبر عمى" :ضركرة حماية الحقكؽ كالممكية الثقافية في حالة النزاع

المسمح"  ،حيث أكد المجمس في ق ارره عمى أنو" :إذ يقر بأف قانكف حقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني

الدكلي متكامبلف يعزز أحدىما اآلخر كاذ يساكر المجمس بالغ القمؽ إزاء االنتياكات الخطيرة لمقانكف
الدكلي اإلنساني كقانكف حقكؽ اإلنساف أثناء النزاعات المسمحة في جميع أنحاء العالـ ،كأثرىا السمبي في

الحقكؽ كالممكية الثقافية فإنو:
-1

يدعك جميع الدكؿ إلى احتراـ قانكف حقكؽ اإلنساف كيحث بقكة جميع األطراؼ في نزاع

م سمح عمى أف تراعي كتحترـ تماما ما ينطبؽ مف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني في أثناء النزاعات
المسمحة ،كأف تحترـ القكاعد المتعمقة بحماية الممكية الثقافية.

 -1األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .108

-2تقرير مجمس حقكؽ اإلنساف ،الدكرة االستثنائية الثانية 11 ،أكت  ،2006الجمعية العامة ،الكثائؽ الرسمية ،الدكرة ،61
الممحؽ رقـ  ،)A/61/53( 53األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ ،2006 ،ص .126
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يديف بشدة أم تدمير لمممكية الثقافية عمى نحك يشكؿ انتياكا لمقانكف اإلنساني الدكلي

أثناء النزاعات المسمحة".

1

كبمكجب ق ارره رقـ  19/10الذم اتخذه في الدكرة العاشرة لو بتاريخ  26مارس  2009نتيجة

اليجمات كالعمميات العسكرية اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة كباألخص في قطاع غزة كالتي
اندلعت في  27ديسمبر  2008إلى غاية  18جانفي  2009إذ:
"-1يديف المجمس شف اليجمات كالعمميات العسكرية ضد المدنييف ما أسفر عف قتؿ كجرح آالؼ

المدنييف الفمسطينييف ،منيـ عدد كبير مف النساء كاألطفاؿ،........

-10يحث جميع األطراؼ المعنية عمى احتراـ قكاعد حقكؽ اإلنساف الدكلية كالقانكف الدكلي

اإلنساني كالكؼ عف العنؼ ضد السكاف المدنييف".

كما أنو بمكجب ق ارره رقـ  21/10نص " :يطمب المجمس إلى رئيسو مكاصمة الجيكد الدؤكبة

لتعييف بعثة دكلية مستقمة لتقصي الحقائؽ".

2

كبالفعؿ أنشأ رئيس مجمس حقكؽ اإلنساف بعثة األمـ المتحدة لتقصي الحقائؽ بشأف النزاع في

غزة كذلؾ بتاريخ ،2009/04/03 :كأسند ليا كالية قكاميا التحقيؽ في جميع انتياكات القانكف الدكلي
لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ،3كالتي تككف قد ارتكبت في أم كقت في سياؽ العمميات

العسكرية التي جرت في غزة ،كتتألؼ المجنة مف القاضي ريتشارد غكلدستف (رئيسا) كعضكية كؿ مف

السيدة :كريستيف تشينكيف كالسيدة :ىينا جيبلني ،كالعقيد :ديزمكند ترافيرس ،كقد نشرت المجنة بعد عدة
اجتماعات كجمسات كزيارات ميدانية ،تقرييا في  2009/09/15كحمؿ اسـ :حالة حقكؽ اإلنساف في

فمسطيف كاألراضي العربية المحتمة األخرل ،ما أطمؽ عميو "تقرير غكلدستف" ،حيث جاء في 585

صفحة.

4

-1تقرير مجمس حقكؽ اإلنساف ،الدكرة السادسة ،الجمعية العامة ،الكثائؽ الرسمية ،الدكرة  ،63الممحؽ رقـ 53
( ،)A/63/53األمـ المتحدة ،نيكيكرؾ ،2008 ،ص .3

-2الق ارريف كارديف في :تقرير مجمس حقكؽ اإلنساف ،الدكرة العاشرة 27-21 ،مارس  ،2009الجمعية العامة ،الكثائؽ
الرسمية ،الدكرة  ،64الممحؽ  ،)A/64/53( 53نيكيكرؾ ،2009 ،ص .83-79

 -3لممزيد مف المعمكمات حكؿ بعثة األمـ المتحدة لتقصي الحقائؽ في غزة :انظر :

بكغفالة بكعيشة ،مجمس حقكؽ اإلنساف الدكلي كآلية لتنفيذ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ك القانكف الدكلي اإلنساني
،أطركحة دكتكراه عمكـ ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ،جامعة الحاج لخضر –باتنة ،2015،ص.295-289

-4محمد أميف الميداني ،جاسـ زكر" ،القيمة القانكنية لتقرير غكلدستف كدكره في تحقيؽ العدالة الجنائية الدكلية" ،في جرائـ
الكياف الصييكني كالعدالة الدكلية (مؤلؼ جماعي) ،المرجع السابؽ ،ص .235-234
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عرض التقرير عمى مجمس حقكؽ اإلنساف بتاريخ 2009/10/16 :في دكرتو االستثنائية ،12

حيث تـ اعتماد التقرير بأغمبية  25صكتا مقابؿ  6أصكات عارضت القرار مع امتناع  11عضكا عف
التصكيت ،كما قاـ مجمس حقكؽ اإلنساف في دكرتو الثالثة عشر المنعقدة بجنيؼ ما بيف  1ك  26مارس

 2010إلى المطالبة بإنشاء لجنة خبراء مستقميف متخصصيف في حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي
اإلنساني ،تضطمع بميمة تحميؿ كافة اإلجراءات القانكنية التي اتخذىا طرفي النزاع لمتحقيؽ في التجاكزات

التي حدثت إباف الحرب في غزة.

1

كما أصدر كذلؾ المجمس ق ارره رقـ 24/13 :المتعمؽ بحماية الصحفييف في حاالت النزاع المسمح،
إذ يقرر في حدكد مكارده المتاحة ،إقامة حمقة نقاش في دكرتو الرابعة عشر عف مسألة حماية الصحفييف

في النزاعات المسمحة.

ك في تقييـ لفعالية مجمس حقكؽ اإلنساف في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني ،نقؼ عمى الضعؼ

الذم يعترم عممو ك المتمثؿ في االفتقار إللزامية التقارير ك التكصيات الصادرة عنو ،فمجمكع ما يصدر
عنو ىك مجرد تنديدات ك احتجاجات ال تحترـ مف طرؼ الدكؿ المنتيكة ،ك خير دليؿ عمى ذلؾ ما القتو

تقاريره حكؿ غزة  2009،2014مف عدـ مباالة مف طرؼ إسرائيؿ .
كما اف آلية إنشاء لجاف لتقصي الحقائؽ تكاجييا في ارض الكاقع مشكمة عدـ التعاكف مف طرؼ
الدكؿ المتيمة بارتكاب االنتياكات ،ك عدـ السماح ليا بدخكؿ أراضييا لمتأكد مف الكقائع المنسكبة إلييا،

ك كؿ ىذا يقمص في الفعالية المرجكة مف المجمس لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني.

فبالرغـ مف كؿ الق اررات الصادرة عف مجمس حقكؽ اإلنساف في مجاؿ الدعكة لتنفيذ قكاعد القانكف
الدكلي اإلنساني فإنيا تبقى ق اررات غير ممزمة كال تحظى بالتنفيذ مف طرؼ المجتمع الدكلي.
الفرع الثاني:
دكر مفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
يبرىف

النشاط الميداني لمفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف عمى الكيفية التي تعالج بيا

التزامات كؿ مف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني في حاالت نزاع محددة ،فعمى

سبيؿ المثاؿ ككفقا لبلتفاؽ المتعمؽ بإنشاء مكتب في النيباؿ المبرـ بيف المفكضية كحككمة النيباؿ كالمكقع

في أفريؿ  ،2005يقكـ المكتب "برصد احتراـ حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني بيدؼ إسداء
المشكرة إلى سمطات النيباؿ بشأف السياسات كالبرامج كالتدابير المتعمقة بتعزيز حقكؽ اإلنساف كحمايتيا".

-1تقرير حقكؽ اإلنساف ،الدكرة الثالثة عشرة ( 26-1مارس  ،)2010الجمعية العامة ،الكثائؽ الرسمية ،الممحؽ رقـ 53
( ،)A/65/53نيكيكرؾ ،2010 ،ص .128-125
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كما يتضمف االتفاؽ المتعمؽ بإنشاء مكتب لممفكضية في أكغندا المكقع في  9جانفي  2006عمى

األحكاـ ذاتيا ،كما أف االتفاؽ المتعمؽ بإنشاء مكتب لممفكضية في الطكغك المكقع في  10جكيمية 2006
ينص عمى أف كاليتو تشمؿ رصد مدل االمتثاؿ لقكاعد كمبادئ حقكؽ اإلنساف كاحتراـ التزامات القانكف

الدكلي اإلنساني.

1

كذلؾ تـ إنشاء مكتب لممفكضية في ككلكمبيا في  29نكفمبر  1996الذم تشمؿ ميمتو اإلببلغ

عف انتياكات حقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني دكف تمييز بينيما كبصرؼ النظر عما إذا كانت الدكلة

ىي التي ارتكبتيا أـ جماعات المعارضة المسمحة ،كيقكـ المكتب بتقديـ تقاريره إلى السمطات الحككمية،
كما يقدميا بصفة عامة لؤلمـ المتحدة.

2

كتصدر أيضا المفكضية تقارير دكرية عف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ
اإلنساف التي يرتكبيا األطراؼ في أم نزاع ،كعمى سبيؿ المثاؿ ذكرت المفكضية في تقريرىا لعاـ 2008
عف انتياكات حقكؽ اإلنساف الناشئة عف اليجمات كالتكغبلت العسكرية اإلسرائيمية في األراضي

الفمسطينية المحتمة ،كفي حالة السكداف طالبت المفكضية السامية إلى جميع األطراؼ في النزاع احتراـ
القانكف الدكلي اإلنساني ،كما ناشدت المفكضية عمنا كبل الطرفيف في النزاع في النيباؿ إلى عدـ تكرار

االنتياكات الفاضحة لمقانكف الدكلي اإلنساني ك حقكؽ اإلنساف التي ارتكبت في مراحؿ سابقة مف النزاع
القائـ.

3

ك في تقييـ لدكر المفكضية فيك ينحصر في الكقكؼ عمى انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ك

التنديد بيا في تقاريرىا الدكرية ،فيي تفتقر إلى الفعالية لتتمكف مف تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني.
الفرع الثالث:

دكر الييئات المنشأة بمكجب معاىدات حقكؽ اإلنساف في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
أكصت لجنة حقكؽ الطفؿ المتعمقة بمعاىدة حقكؽ الطفؿ المعتمدة في  1989بضركرة امتثاؿ

الدكؿ األطراؼ في النزاعات المسمحة إلى ضركرة تكفير الحماية الخاصة المقررة لؤلطفاؿ زمف النزاعات
المسمحة بمكجب المعاىدة كاتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني ،كما أنيا دعت كفيما يتعمؽ بالبرتكككؿ
االختيارم التفاقية حقكؽ األطفاؿ كالمتعمؽ باشراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة لعاـ  2001إلى أنو:
"كفقا لمسؤكلية الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي كفي ظؿ األكضاع الراىنة تنطبؽ أحكاـ االتفاقية

-1األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .110

-2فريتس كالسيكفف ،اليزابيث تسغفمد ،ضكابط تحكـ خكض الحرب ،ترجمة أحمد عبد الحميـ ،المجنة الدكلية لمصميب
األحمر ،2001 ،ص .235

-3األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .111
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كبركتكككلييا االختيارييف لمصمحة أطفاؿ األراضي الفمسطينية المحتمة ،كخاصة فيما يتعمؽ بسمكؾ

سمطات أك ككبلء الدكلة الطرؼ التي تؤثر عمى تمتع األطفاؿ بالحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية.

كما أكدت لجنة مناىضة التعذيب المتعمقة بمعاىدة مناىضة التعذيب لعاـ  1984عمى ضركرة

االبتعاد عف ممارسات التعذيب ضد أسرل الحرب كالمعتقميف إباف النزاعات المسمحة.

1

أما فيما يخص لجنة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية المتعمقة بالعيد الدكلي الثاني لعاـ

 1966فقد أكدت في مبلحظاتيا عمى ضركرة التزاـ األطراؼ المحاربة كحتى في حالة النزاع المسمح عمى

ضركرة احتراـ حقكؽ اإلنساف األساسية كتكفير المعايير الدنيا لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية،
كذكرت المجنة أف "انطباؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ال يعيؽ في حد ذاتو تطبيؽ العيد أك مساءلة

الدكلة الطرؼ بمكجبو"

2

كمنذ عاـ  ،1989أكدت أ يضا المجنة الفرعية لمنع التمييز كحماية األقميات عمى ضركرة احتراـ

التزامات كؿ مف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني في النزاع المسمح بمكجب قرارىا

رقـ ،24/1989 :كما أصدرت عاـ  2005كرقة عمؿ بشأف العبلقة بيف القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف
كالق انكف الدكلي اإلنساني ،كال سيما مف كجية نظر تطبيقيا المزدكج أك المتزامف في ضكء السكابؽ
القضائية لمييئات المنشأة بمكجب معاىدات حقكؽ اإلنساف.

3

الفرع الرابع:
دكر المجاف كالمحاكـ اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
عمى الصعيد اإلقميمي ،حاكلت المجاف كالمحاكـ تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كتجمى ذلؾ

مف خبلؿ عمؿ كؿ مف المجنة كالمحكمة األكركبيتيف لحقكؽ اإلنساف ،حيث كما ىك الحاؿ بالنسبة لجميع
معاىدات حقكؽ اإلنساف تسرم االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف عمى ما يقكـ بو أك يفعمو أم طرؼ

متعاقد في أم نزاع مسمح ،يقر فيو ىذا الطرؼ المتعاقد بمسؤكلية حككمتو ،كيتضمف ذلؾ المسؤكلية عف

 -1األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .113
 -2المرجع نفسو ،ص .114

-3لممزيد مف المعمكمات حكؿ المكضكع أنظر :فرانسكاز ىامبسكف" ،العبلقة بيف القانكف الدكلي اإلنساني كقانكف حقكؽ
اإلنساف مف منظكر الييئات التعاىدية لحقكؽ اإلنساف" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،العدد  ،2008 ،871ص -115
.139
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حاالت الفعؿ أك اإلغفاؿ أثناء المنازعات المسمحة عمى األراضي الكطنية لمدكلة الطرؼ ،إضافة إلى

األعماؿ التي تقكـ بيا قكاتيا المسمحة خارج أراضييا الكطنية.

1

كقد سنحت لمجنة كالمحكمة في كثير مف األكقات فرصة تحميؿ أكضاع تتعمؽ بالقانكف الدكلي

اإلنساني ،حيث ساىـ حميا لمشكاكم في تطكير نظرتيا لممكاضيع المتعمقة بيذا القانكف كمف أىميا إثارة

مسألة :حماية المدنييف ،حماية المحتجزيف كالشركط الكاجب تكافرىا في أماكف االحتجاز ،ككؿ ما يتعمؽ

بكسائؿ كأساليب القتاؿ.

أما فيما يخص عمؿ المجنة كالمحكمة األمريكيتيف لحقكؽ اإلنساف فقد خطت خطكة كبيرة في ىذا
السياؽ حيث تتكلى المجنة تقييـ األحداث التي تقع في بمداف تشيد نزاعات مسمحة مف منظكر يجمع بيف

حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ،كقد لجأت لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني لتفسير قكاعد حقكؽ
اإلنساف الكاجبة التطبيؽ التي ال تؤخذ في الحسباف عند كضعيا خصكصية حاالت النزاع المسمح ،أك

إلضافة مزيد مف الحيثيات حيف تقرر أف سمككا معينا قد انتيؾ قاعدة أساسية مف القكاعد اإلنسانية.

2

كتتضمف التقارير الصادرة عف ىذه المجنة بشأف أكضاع حقكؽ اإلنساف في بمداف معينة معمكمات
عف سمكؾ جميع األطراؼ سكاء فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف أك القانكف الدكلي اإلنساني ،كما تحث إذا

اقتضى األمر األطراؼ أك حتى الجماعات المسمحة عمى ضركرة احتراـ ىذه القكاعد.

كقد نيجت المحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف نفس منيج المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف مف

خبلؿ إصدارىا ألحكاـ في قضايا معركضة أماميا تتعمؽ بمدل تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

كخاصة في النزاع الككلكمبي كالذم كصؼ بالنزاع المسمح غير الدكلي منذ  ، 1999كتجمى ذلؾ مف
خبلؿ حكميا الصادر في  4فيفرم  2000كالمتعمؽ بمسؤكلية كسمطة الحككمة الككلكمبية في قضية
» ،« las palmerasحيث خمصت المحكمة إلى انو ليس لدييا السمطة لتطبيؽ قكاعد خبلؼ أحكاـ

االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ك القانكف الدكلي العاـ ،حيث الغى ىذا القرار المكقؼ الذم اتخذتو

المجنة األمريكية لحقكؽ اإلنساف ك القاضي في انو اذا لـ يكجد حبل لمشكمة معينة في القانكف الدكلي
لحقكؽ اإلنساف ،ال بد مف الرجكع إلى القانكف الدكلي اإلنساني.

3

-1آيمينج ريدم" ،نيج المجنة األكركبية كالمحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف إزاء القانكف الدكلي اإلنساني" ،المجمة الدكلية
لمصميب األحمر ،العدد  ،1998 ،324ص .1

-2فريتس كالسيكفف ،اليزابيث تسغفمد ،المرجع السابؽ ،ص .235

-3لممزيد حكؿ ىذه القضية ،كحكؿ تطبيؽ المحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف لمقانكف الدكلي اإلنساني ،أنظر:
-Fanny Martin, « application du droit international humanitaire par la cour interaméricaine
des droits de l’homme », RICR, vol 83, n 844, 2001.
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الباب الثاني

المطمب الثاني:
دكر المنظمات غير الحككمية في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
حظيت المنظمات اإلنسانية غير الحككمية بمساندة دكلية كاقميمية ،لممارسة أدكارىا المتعددة في
مناطؽ النزاع المسمح في العالـ ،إذ أنيا انتقمت مف مجرد الكظيفة اإلنسانية المقتصرة عمى تخفيؼ آثار

الحركب ،إلى ممارسة دكر في إبراز االنتياكات الحاصمة أثناء النزاعات المسمحة  ،كترتبط فعالية تمؾ

المنظمات ،في أداء كظائفيا بضركرة بناء الثقة بينيا كبيف المتنازعيف ،كقدرتيا عمى تحميؿ النزاع مف
حيث أسبابو كالفاعميف فيو ،فضبل عف طبيعة المنظمة نفسيا كىياكميا كحجـ انتشارىا كنكعية تمكيميا ،كما

إذا كاف يعتمد عمى معكنات رسمية أـ مستقمة ،ككذلؾ مدل التزاميا بالحياد كالنزاىة كالشفافية.

ككمما كانت المنظمة أكثر استقبلال في تمكيميا كمكاقفيا اتجاه الصراعات ،كمما أصبحت أكثر

فعالية كقبكال مف أطراؼ النزاع المسمح نفسو ،كنشأت أغمب ىذه المنظمات بعد الحرب العالمية الثانية مثؿ
 :منظمة أطباء بؿ حدكد كمنظمة العفك الدكلية كمنظمة أككسفاـ ،ك منظمة مراسمكف ببل حدكد .
كنظ ار لتعدد ىذه المنظمات كاختبلؼ طرؽ كاستراتيجيات عمميا  ،فإف ىذه الدراسة ترتكز عمى تمؾ

المنظمات التي أصبح ليا دكر كبير في تقديـ المساعدات كضماف احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني ،كلعؿ
أىـ ىذه المنظمات نذكر :منظمة العفك الدكلية كمنظمة أطباء ببل حدكد.
الفرع األكؿ:
منظمة العفك الدكلية ك دكرىا في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني

إف منظمة العفك الدكلية مف بيف المنظمات التي تؤدم كظائؼ كخدمات إنسانية  ،كالتي تتميز

بالطابع الدكلي ،كتطالب بتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كسيتـ التطرؽ في ىذا الفرع إلى تحديد
مفيكـ المنظمة  ،ثـ دكرىا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني .
أكال :مفيكـ منظمة العفك الدكلية:
سيتـ مف خبلؿ مايمي التعرؼ عمى منظمة العفك الدكلية:
 -9نشأة المنظمة:
في عاـ  1961قاـ المحامي "بيتر بيننسكف" بكتابة مقاؿ صحفي في جريدة "ذا أكبزرفر" بعنكاف

"السجناء المنسيكف"  ،درس فيو إمكانية كجكد أساليب مف اجؿ اإلفراج عف سجناء الرأم ،كبعد مضي
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حكالي شير أعرب آالؼ األشخاص مف شتى بمداف العالـ عمى استخداميـ لمعمؿ بصفة مكحدة لتحقيؽ

ىذا اليدؼ  ،كىذا ما أدل إلى نشأة منظمة العفك الدكلية.

1

كتتألؼ منظمة العفك الدكلية مف أعضاء يناضمكف مف أجؿ تقرير حقكؽ اإلنساف ،كتتميز

باالستقبللية كالحياد عف الحككمات ك اإليديكلكجيات السياسية كاالقتصادية كاالختبلفات الدينية كالمذىبية،
كيعمؿ في إطارىا متطكعكف يكرسكف كقتيـ كجيدىـ لمتضامف مع ضحايا انتياكات حقكؽ األفراد.

كلمنظمة العفك الدكلية أعضاء كمسانديف في ما يزيد عف  150دكلة ،كىؤالء األفراد مف مختمؼ

فئات كطبقات المجتمع مع تعدد كاختبلؼ آرائيـ السياسية كالدينية ،لكف يمكف القكؿ بأف اليدؼ الكحيد
الذم يجمعيـ ىك السعي مف أجؿ إرساء الحقكؽ اإلنسانية في العالـ ،مع العمـ كأنو في سنة  2006قد

بمغ عدد أعضاء المنظمة حكالي مميكف ك 800ألؼ عضك.
 -2أىداؼ المنظمة:

تسعى المنظمة إلى تقرير حقكؽ اإلنساف الكاردة في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كذلؾ عمى

أساس مف االستقبلؿ كالنزاىة كالحياد ،كيمكف ذكر أىداؼ المنظمة عمى النحك التالي:
أ-إطالؽ سراح جميع سجناء الرأم:

حسب منظمة العفك الدكلية فاف سجناء الرأم ىـ األشخاص الذيف يتـ اعتقاليـ عندما يقكمكف
بممارسة حقكقيـ في حرية التعبير كتككيف لجمعيات أك التجمع أك التنقؿ كيتـ القبض عمييـ لصمتيـ
بأحزاب سياسية كالمنظمات كاألقميات المعارضة لسياسة الحككمات كغالبا ما يتـ سجنيـ إلبدائيـ آراء

حكؿ الشؤكف الداخمية لحككماتيـ كمحاكلتيـ اإلعبلف عف االنتياكات الكاردة عمى حقكؽ اإلنساف في

ببلدىـ بحيث تسعى منظمة العفك الدكلية لئلفراج الفكرم ك غير المشركط لسجناء الرأم.

2

ب-المطالبة بإجراء محاكمات عادلة لجميع السجناء:
يقصد بو المطال بة بتكفير كؿ عكامؿ المحاكمة العادلة كالقانكنية ،كيمكف تحديد المعايير التي
تستعمميا المنظمة في تحديد عدالة المحكمة مف عدميا فيما يمي:
-امتثاؿ جميع اإلجراءات لمشركط الكطنية أك الدكلية المتعارؼ عمييا.

 -1الشافعي محمد البشير ،قانكف حقكؽ اإلنساف ،منشاة المعارؼ ،اإلسكندرية ،2004 ،ص  ،300كيمكف كذلؾ االطبلع
عمى التعريؼ مف خبلؿ المكقع اإللكتركني الرسمي لممنظمة:

 ،-www.amnesty/arabic.orgاطمع عميو بتاريخ.2014/04/12:

2

 -ىاني سميماف ،حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية ،دار الشركؽ ،عماف ،األردف ،الطبعة ،2000 ،1ص.400
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-ضركرة الحفاظ عمى مبدأ استقبلؿ في القضاء كتكفير الحماية الكافية لمقضاة مف أم ضغكطات

قد يتعرضكف ليا.

ينبغي أف يتكفر لمشخص كؿ سبؿ التمثيؿ القانكني بما في ذلؾ الحصكؿ عمى محاـ.ينبغي أف تجرل المحاكمات خبلؿ مدة معقكلة مف مثكؿ المتيـ ألكؿ مرة أماـ القاضي.ضركرة االفتراض دائما ببراءة المتيـ حتى يثبت العكس. -ينب غي أف يعطى لممتيـ الحؽ في معارضة األحكاـ كنقضيا أماـ الحكمة العميا كفي حاالت

الحكـ باإلعداـ يجب تكافر الحؽ في تقديـ التماس العفك.

1

ج-المطالبة بإلغاء عقكبة اإلعداـ ككؿ أنكاع التعذيب:
تعارض منظمة العفك الدكلية عقكبة اإلعداـ عمى أساس أنيا انتياؾ لحؽ الحياة 2كالحؽ في عدـ

التعرض لضركب المعاممة أك العقكبة القاسية كالحاطة لكرامة المحككـ عميو  ،كتعتبر المنظمة أف إنزاؿ

عقكبة اإلعداـ ىي مسألة تجرد كؿ مف يشترؾ فييا مف اإلنسانية ،كتقكـ منظمة العفك الدكلية بحممة
إللغاء التشريعات التي تنص عمى عقكبة اإلعداـ كىي تناشد الحككمات منفردة  ،كتعمؿ مع األمـ المتحدة

كالييئات األخرل لمناىضة عقكبة اإلعداـ.

كتعد منظمة العفك الدكلية عضك في االئتبلؼ العالمي لمناىضة عقكبة اإلعداـ  ،كقد أثمرت

جيكد المنظمة إلى إلغاء عقكبة اإلعداـ في أكثر مف  84دكلة إلغاءا قانكنيا  ،كتـ إلغاؤىا في  36دكلة
في الممارسة ،أم أف العقكبة يحكـ بيا كال تنفذ ،كبالتالي يصؿ عدد الدكؿ التي ألغت عقكبة اإلعداـ في
إجماليا إلى ما يقارب  120دكلة.

 -3تشكيؿ المنظمة :تتشكؿ منظمة العفك الدكلية مف مجمكعة مف األجيزة نجمميا في مايمي:
أ-الفركع  :تجيز المادة  9مف النظاـ األساسي لممنظمة المعتمد في  27أكت  ،1975إنشاء فركع
ليا في أم بمد مف بمداف العالـ ،كذلؾ بعد مكافقة المجنة التنفيذية الدكلية لممنظمة ،كتسجيؿ ىذه الفركع
لدل األمانة العامة لممنظمة  ،كتسدد رسما سنكيا يحدده المجمس الدكلي مف حيف آلخر ،كيحظر النظاـ

األساسي لممنظمة عمى ىذه الفركع اتخاذ أية إجراءات بشأف أمكر ال تقع ضمف نطاؽ األىداؼ المقررة

 -1القانكف األساسي لمنظمة العفك الدكلية ،كفقا لممجمس الدكلي المنعقد في ىمسنكي-فمندا -في 27أكت.1983
2

 -عبد الكريـ عمكاف ،الكسيط في القانكف الدكلي العاـ ،حقكؽ اإلنساف ،الكتاب الثالث ،عماف ،األردف،2004 ،ص

.135
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لممنظمة  ،كما يجيز النظاـ األساس ي لممنظمة لؤلفراد المقيميف في بمد ليس بو فرع أف يصبحكا أعضاء
في المنظمة ،بعد مكافقة المجنة التنفيذية الدكلية كدفع رسـ اشتراؾ سنكم لؤلمانة الدكلية.

1

ب -المجمس الدكلي :كىك المجمس األعمى لممنظمة كالسمطة التكجييية إلدارة شؤكف المنظمة،
كيتككف مف أعضاء المجنة التنفيذية الدكلية ك ممثمي الفركع  ،كيجتمع مرة كاحدة كؿ سنتيف عمى األقؿ في

مكعد تحدده المجنة التنفيذية ،كينفرد ممثمي الفركع بحؽ التصكيت في المجمس الدكلي شرط سدادىا رسـ

االشتراؾ السنكم بالكامؿ ،لممجمس الدكلي رئيس كنائب رئيس ينتخبيما المجمس الدكلي ،كيتخذ المجمس
الدكلي ق ارراتو باألغمبية البسيطة لئلجراءات المطركحة  ،كفي حالة كجكد تعادؿ في األصكات يرجح

صكت الطرؼ الذم يشتمؿ عمى صكت الرئيس.

2

ج -المجنة التنفيذية :مسؤكلة فيما بيف اجتماعات المجمس عف إدارة شؤكف المنظمة ،ك عف تنفيذ
الق اررات الصادرة مف المجمس الدكلي ،كتتككف المجنة مف أميف صندكؽ كممثؿ عف مكظفي األمانة الدكلية

ك 7أعضاء في المنظمة أك في أحد فركعيا أك المجمكعات المنتسبة إلييا ،كتعقد المجنة التنفيذية
اجتماعيف عمى األقؿ كؿ عاـ في مكاف مف اختيارىا.

3

نالت منظمة العفك الدكلية جائزة نكبؿ لمسبلـ في عاـ  ،1977كذلؾ تقدي ار لعمميا المبذكؿ في إطار

إرساء أسس الحرية كالعدؿ  ،كبمناسبة الذكرل الثبلثيف لصدكر اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في
 1978نالت المنظمة جائزة األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف تقدي ار إلسياماتيا المتميزة في ميداف حقكؽ

اإلنساف.
يمي:

-4مبادئ منظمة العفك الدكلية :تقكـ منظمة العفك الدكلية عمى جممة مف المبادئ نجمميا فيما
أ-اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ىك اإلطار المرجعي لعمؿ المنظمة :كعمى كجو الخصكص

األحكاـ التي تؤكد عمى الحقكؽ كالحريات األساسية التالية:

4

 حؽ كؿ فرد في الحياة كالحرية كفي األماف الشخصي (المادة .)03-منع التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية أك غير اإلنسانية أك الحاطة بالكرامة

(المادة.)05
1
2
3

 عبد الكريـ عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص.136 منى محمكد مصطفى ،القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،القاىرة ،الطبعة األكلى ،1989 ،ص .101-93 -محمد يكسؼ عمكاف ،حقكؽ اإلنساف في ضكء القكانيف الكطنية ،عماف ،األردف ،1993،ص.183

 -4أحمد الرشيدم ،حقكؽ اإلنساف ،دراسة مقارنة في النظرية كالتطبيؽ ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة ،2003 ،ص
.292
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عدـ جكاز اعتقاؿ أم شخص أك حجزه أك نفيو تعسفيا (المادة .)09الحؽ في المحاكمة العادلة (المادة .)10ب -االستقاللية :فالمنظمة مستقمة كغير منحازة ،كىي ال تؤيد أك تعارض أم حككمة أك نظاـ
سياسي ،كما أنيا ال تؤيد بالضركرة أك تعارض آراء السجناء الذيف تسعى لحماية حقكقيـ ،فيي ال تعنى

إال بحماية حقكؽ اإلنساف بغض النظر عف معتقدات الضحايا كايديكلكجيات الحككمات.

1

ج -الصدؽ كالمكضكعية :تركز منظمة العفك الدكلية عمى الكصكؿ إلى الحقيقة بشأف المكاضيع

محؿ البحث ،حيث تعتمد في ذلؾ الحصكؿ عمى المعمكمة الصحيحة كالدقيقة.

2

د -االعتماد عمى التمكيؿ الذاتي :تتمسؾ المنظمة بقكاعد صارمة بشأف قبكؿ التبرعات ،بحيث
يشترط اف ال تمس نزاىتيا أك تعرضيا لمخضكع إلرادة المتبرع ،أك تحد مف نشاطيا  ،حيث يعتمد القسط

األكبر مف ميزانيتيا عمى التبرعات الشخصية كاشتراكات األعضاء ،كال تقبؿ المنظمة األمكاؿ مف
الحككمات تحت أم ظرؼ.
-5طرؽ ممارسة المنظمة لعمميا:
بمجرد تيقف المنظمة مف أف ثمة حاجة لمتحرؾ مف أجؿ الكصكؿ لكاحد أك أكثر مف الضحايا فيي

تقكـ بمايمي:

أ-تقصي الحقائؽ :بما أف انتياكات حقكؽ اإلنساف أمكر مشينة فيحاكؿ مرتكبكىا إخفاء جرائميـ،
كبالمقابؿ تسعى منظمة العفك الدكلية إلى تقصي الحقائؽ بكؿ دقة كتمحيص ،فتكفد خبرائيا لمتحدث مع

الضحايا كحضكر المحاكمات كمقابمة المسؤكليف كنشطاء حقكؽ اإلنساف في البمد المعني ،كباإلضافة إلى
ذلؾ تقكـ المنظمة بجمع المعمكمات عف طريؽ متابعة آالؼ المكاد التي تبثيا كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ،

كمف خبلؿ الصبلت مع مصادر المعمكمات المكثكؽ بيا في مختمؼ أنحاء العالـ.

كثمة أىمية قصكل لذكر الحقائؽ بدقة كنزاىة  ،كتعد األمانة الدكلية لممنظمة في لندف المقر
الرئيسي لمبحكث في الحركة ،حيث يعمؿ ما يزيد عف  300مكظؼ ،فضبل عف عشرات المتطكعيف،
كيتكلى إجراء البحكث خبراء أكفاء يعاكنيـ عدد مف المختصيف في مياديف متنكعة  ،مثؿ القانكف الدكلي

كاإلعبلـ ك التكنكلكجيا.

3

 -1عبد الكريـ عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص .141

 -2تعرؼ عمى منظمة العفك الدكلية ،عمى المكقع الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره.

 -3عبد الكريـ عمكاف ،المرجع السابؽ ،ص  ،138كيمكف كذلؾ االطبلع لممزيد مف المعمكمات عمى كيفية ممارسة منظمة
العفك الدكلية عمميا مف خبلؿ المكقع الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره.
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ب-التنبيو كاالحتجاج مباشرة :ما إف تنتيي منظمة العفك الدكلية مف جمع المعمكمات كفحصيا،
حتى تضعيا أماـ أعيف الحككمات ،فتقكـ بنشر تقارير مفصمة كاببلغ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كاعبلف
بكاعث قمقيا عمى المؤل  ،مف خبلؿ كتيبات كممصقات ك إعبلنات ك نشرات إخبارية كمكاقع عمى شبكة
اإلنترنت ،كفي الكقت نفسو يسعى أعضاء المنظمة ك أنصارىا إلى حث الرأم العاـ عمى ممارسة

الضغكط عمى مف بيدىـ مقاليد الحكـ  ،كغيرىـ مف ذكم النفكذ مف أجؿ كضع حد لبلنتياكات.

كتتبايف أكجو نشاط المنظمة مف المظاى ارت العامة إلى حمبلت كتابة الرسائؿ كالمناشدات  ،كمف

إقامة حفبلت مكسيقية لزيادة المكارد المالية ،كفي حالة ما بدل لممنظمة أف ثمة حاجة لمتحرؾ العاجؿ
إلنقاذ األركاح في مكاف ما يبمغ المتطكعيف في سائر أنحاء المعمكرة  ،كفي غضكف ساعات تككف آالؼ

الخطابات قد أرسمت بالبريد أك الفاكس أك البريد اإللكتركني ،أما إذا كقعت أزمة كاسعة النطاؽ فسرعاف ما
يكرس أعضاء المنظمة جيكدىـ في حممة عالمية شاممة.

1

ثانيا :دكر منظمة العفك الدكلية في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني:
تقكـ منظمة العفك الدكلية بإصدار تقارير سنكية ك دكرية تشير فييا النتياكات القانكف الدكلي

اإلنساني ،التي تحدث في جؿ النزاعات المسمحة ،كاف المنظمة أكثر ما تركز عميو في تقاريرىا ىي

االنتياكات التي يتعرض ليا المدنييف بكصفيـ المتضرريف المباشريف مف كيبلت النزاعات المسمحة،

ناىيؾ عف أسرل الحرب بكصؼ المنظمة يرتكز عمميا الرئيسي عمى اطبلؽ سراح السجناء كمنع
التعذيب ،كما تؤكد المنظمة دائما عمى ضركرة تطبيؽ القكاعد المتعمقة بحظر األسمحة كتقييد استخداميا

كفيما يمي رصد ألىـ إسياماتيا:

-9التنديد باالنتياكات التي يتعرض ليا المدنييف:
يعد مبدأ التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف حجر الزاكية في القانكف الدكلي اإلنساني ،كقد تـ

انتياؾ ىذا المبدأ في العديد مف النزاعات ،نكرد أمثمة عنيا بناء عمى التقارير السنكية لمنظمة العفك
الدكلية.
فقد أشارت المنظمة في  2006إلى أف إسرائيؿ في حربيا عمى لبناف تعمدت ضرب البنية التحتية
المدنية لمبناف ،كما أكدت المنظمة عمى أف التدمير الممنيج ضد المنازؿ كالضربات المكجية لمجسكر
كالطرقات أدت إلى تخريب  80جس ار ك 24طريقا بريا كانت جزءا ال يتج أز مف استراتيجية عسكرية

ممنيجة.

2

كقد دعت المنظمة إلى ضركرة إجراء تحقيؽ عف كؿ الجرائـ التي ارتكبتيا إسرائيؿ في حؽ المدنييف

كضركرة مساءلة مرتكبييا.

 -1كيؼ تمارس منظمة العفك الدكلية عمميا ؟ عمى المكقع الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره.

 -2التقرير السنكم لمنظمة العفك الدكلية لعاـ  ،2006عمى المكقع الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره.
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كفي  2007كجيت منظمة العفك الدكلية مناشدة عالمية تطالب فييا حككمة السكداف بحماية

المدنييف مف كيبلت العمميات العسكرية في "دارفكر" ،كما أعمنت عف حممة عالمية بعنكاف " ،مف أجؿ
إنقاذ دارفكر" كذلؾ لحشد التأييد في مكاجية االنتياكات التي يتعرض ليا المدنييف.

1

كمنذ سنة  1997أصبحت الحقكؽ اإلنسانية لمبلجئيف في شتى أنحاء العالـ أحد القضايا األساسية
لمنظمة العفك الدكلية ،فإباف النزاع في الصكماؿ دعت المنظمة في  2007دكلة كينيا إلى ضركرة فتح
حدكدىا أماـ الياربيف مف النزاع المسمح كعدـ اإلرجاع القسرم لمبلجئيف ألنو يعد انتياكا لمقانكف الدكلي

اإلنساني كدعتيا إلى تطبيؽ اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ  1951الخاصة بالبلجئيف.

2

كمطالبة منيا بضركرة تكفير الحماية لمنساء كاألطفاؿ زمف النزاعات المسمحة ،قامت المنظمة

بالتعاكف مع منظمة "أككسفاـ" بحممة عالمية تحت شعار "أكقفكا العنؼ ضد المرأة" كقد أدانت منظمة
العفك الدكلية كؿ عمميات االغتصاب التي تتعرض لو النساء في إقميـ دارفكر.

3

أما فيما يخص تجنيد األطفاؿ فقد عبرت المنظمة عف سخطيا إثر قياـ المممكة المتحدة بتجنيد مف

تقؿ أعمارىـ عف  18سنة في قكاتيا المسمحة بالرغـ مف تكقيعيا عمى البركتكككؿ االختيارم التفاقية
حقكؽ الطفؿ لعاـ  1989كالمتعمؽ بإشراؾ األطفاؿ زمف النزاعات المسمحة.

4

كقد قامت المنظمة بزيارة لتقصي الحقائؽ لمدينة حمب السكرية في النصؼ األكؿ مف أكت 2011
 ،حيث تقصت المنظمة نحك  30ىجكما قتؿ فيو ما يربك عمى  80مدنيا  ،ممف لـ يشارككا بصكرة مباشرة
في األعماؿ العدائية ،كقد كقؼ مندكبك المنظمة عمى استخداـ األطراؼ المتقاتمة المدنييف كدركع بشرية.

5

-2التنديد باالنتياكات التي يتعرض ليا أسرل الحرب:
دعت منظمة العفك الدكلية الكاليات المتحدة األمريكية إلى ضركرة تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي
اإلنساني ،كذلؾ بتكفير الحماية الكافية ألسرل الحرب الذيف تـ الزج بيـ في معتقؿ " غكانتانامك" ،كقد

قامت المنظمة بحممة عالمية لممطالبة بإغبلؽ المعتقؿ كاإلفراج عف كافة المعتقميف ،كىذا ما حدث فعبل

في أكاخر سنة .2012

1
2

6

 التقرير السنكم لمنظمة العفك الدكلية لعاـ  ،2007عمى المكقع نفسو. -المرجع نفسو.

3

 -المرجع نفسو.

5

 "-المدنيكف يدفعكف الثمف في المعركة عمى حمب" ،منظمة العفك الدكلية 06 ،سبتمبر  ،2012عمى المكقع الرسمي

 -4التقرير السنكم لمنظمة العفك الدكلية لعاـ  ،2005عمى المكقع نفسو.
لممنظمة السابؽ ذكره.

 -6التقرير السنكم لمنظمة العفك الدكلية لعاـ  ،2013عمى المكقع نفسو.
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كما دعت المنظمة دكؿ التحالؼ أثناء العدكاف عمى العراؽ في  2003بضركرة تطبيؽ قكاعد

القانكف الدكلي اإلنساني كباألخص المتعمقة باألسرل ،كنددت بالخركقات التي حدثت في سجف أبك
غريب.

1

كما طالبت المنظمة بضركرة تكفير جميع شركط المحاكمة العادلة ليؤالء األسرل كالمساجيف ،فقد
الحظت المنظمة كقكع حاالت التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة القاسية كالسيئة في ما ال يقؿ عف

 111بمدا  ،كحدكث محاكمات جائرة فيما ال يقؿ عف  96بمدا ،باإلضافة إلى احتجاز سجناء الرأم فيما

ال يقؿ عف  48بمدا.

2

-3المطالبة بضركرة تقييد كحظر استخداـ األسمحة:
لممطالبة بكقؼ عمميات اإلتجار غير المسؤكؿ باألسمحة كالذخيرة ،انضمت منظمة العفك الدكلية

إلى منظمة "أككسفاـ الدكلية" كشبكة التحرؾ الدكلي بخصكص األسمحة الصغيرة "إيانسا" إلطبلؽ حممة

"الحد مف األسمحة" ،3حيث تدعك ىذه الحممة إلى كضع معاىدة عالمية لتجارة األسمحة ،مف شأنيا تحديد

قكاعد صارمة لمعمميات الدكلية لنقؿ األسمحة ،كاخضاع مكردم األسمحة كتجارىا الذيف ال يتحمكف بركح
المسؤكلية لممساءلة  ،كذلؾ نتيجة ما تخمفو ىذه األسمحة مف نتائج كخيمة كانتياكات لمقانكف الدكلي

اإلنساني.

4

كقد ناضمت المنظمة مف أجؿ منع انتشار األسمحة الصغيرة ،التي تؤجج النزاعات كاالنتياكات بما
في ذلؾ عف طريؽ كسب التأييد العتماد معاىدة عالمية لتجارة األسمحة ،كمنذ عاـ  ،2003تقدمت حممة
الحد مف األسمحة مف نقطة قكة إلى أخرل ،فعندما بدأت ىذه العممية لـ يؤيدىا سكل عدد قميؿ مف البمداف،

كقد استطاعت ىذه الحممة أف تحصؿ عمى دعـ ما يربك مميكف شخص مف سائر أنحاء العالـ ،كأسفر ىذا

الجيد عف تصكيت الدكؿ في الجمعية العامة عمى ضركرة اعتماد معاىدة قكية كمحكمة لتجارة األسمحة

كقد تحقؽ ذلؾ في نياية العاـ .2013

5

 -1التقرير السنكم لمنظمة العفك الدكلية لعاـ  ،2005عمى المكقع الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره .
 -2التقرير السنكم لمنظمة العفك الدكلية لعاـ  ،2014عمى المكقع نفسو.
3

"-أكقفكا تجارة األسمحة البل مسؤكلة" ،عمى المكقع نفسو.

4

 -منظمة العفك الدكلية " ،ال مزيد مف األسمحة العدائية :حاف الكقت إلبراـ معاىدة مضادة لمرصاص لتجارة األسمحة"،

5

 -المجنة الدكلية لمصميب األحمر" :اعتماد اتفاقية لتجارة األسمحة :تطكر ممحكظ" ،عمى المكقع الرسمي لمجنة الدكلية

عمى المكقع نفسو.

لمصميب األحمر السابؽ ذكره .
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ثالثا :تقييـ دكر منظمة العفك الدكلية في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني:
بعد التعرض لمدكر الذم تمعبو منظمة العفك الدكلية في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كجب

تحميؿ ىذا الدكر بشكؿ مكضكعي مف خبلؿ طرح أىـ اإليجابيات كالسمبيات التي تعترض منظمة العفك
الدكلية في عمميا:
-9اإليجابيات:
مف خبلؿ ما تـ عرضو تـ الكقكؼ عمى الدكر اإليجابي لمنظمة العفك الدكلية في ىذا المجاؿ
كالمتمثؿ أساسا في:

-1االىتماـ الكاسع لممنظمة بتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني زمف النزاعات المسمحة ،كالسير

عمى تكفير الحماية لمضحايا مف مدنييف كأسرل ،بالرغـ مف أف المياـ األساسية لممنظمة تتعمؽ بالقانكف
الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،كىذا يعد تطك ار ممحكظا في عمؿ المنظمة كىذا إلدراكيا بخطكرة االنتياكات

المرتكبة كالماسة بالحقكؽ األساسية لئلنساف التي ترتكب في النزاعات المسمحة.

-2مف بيف اىـ إيجابيات منظمة العفك الدكلية ىك تبنييا لمشكمة أسرل الحرب مف خبلؿ زيارتيـ

في المعتقبلت كمطالبة الدكؿ اآلسرة باحتراـ جؿ حقكقيـ كالكصكؿ إلى إجراء احتجاجات عامة في حالة

كجكد انتياكات في المعتقبلت.

-3تمعب المنظمة دك ار كبي ار في استمالة الرأم العاـ العالمي لمقضايا المتعمقة بانتياكات القانكف

الدكلي اإلنساني كجرائـ الحرب ،كخير دليؿ عمى ذلؾ التقارير السنكية التي تصدرىا كالمنددة بمختمؼ
االنتياكات الحاصمة في بؤر النزاعات.

كمما سبؽ يبلحظ أف ما تقكـ بو منظمة العفك الدكلية ال يستياف بو ،بؿ يعتبر دك ار فعاال كميما،

كلكف رغـ كؿ ىذا تبقى تراكد عمميا جممة مف السمبيات سيتـ إيرادىا في النقطة المكالية.
-2السمبيات:

ما يمكف مبلحظتو مف خبلؿ قراءة تحميمية لدكر منظمة العفك الدكلية جممة مف األخطاء التي

ترتكبيا ىذه المنظمة كالتي تعد سمبيات أثناء العمؿ كنذكر منيا:

-1اعتماد منظمة العفك الدكلية عمى سياسة االحتجاج كتقصي الحقائؽ جعميا تكاجو برفض مف

طرؼ مجمكعة مف الدكؿ ،كخاصة باعتباره تدخبل في الشؤكف الداخمية لمدكؿ ،كما تعتبر نشاط المنظمة
بأنو مساس بسيادة الدكلة.

-2تتيـ المنظمة بأنيا تعد أداة مف أدكات الجكسسة التي تستعمميا الدكؿ الكبرل كخاصة بريطانيا

–بكصفيا دكلة المقر -حيث تعتبر أف ممارسة مياميا في ىذه الدكؿ ييدؼ إلى تغطية حقيقة األىداؼ
االستخباراتية التي تقكـ بيا.
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-3تتيـ ىذه المنظمة بازدكاجية في تطبيؽ المعايير في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كمتابعة مرتكبي

االنتياكات ،فقد اتيمت المنظمة بالتكاطؤ مع الدكؿ الكبرل كتغاضييا عف االنتياكات التي ترتكبيا زمف
النزاعات المسمحة ،حيث لـ تقـ بإدراجيا ضمف الدكؿ المنتيكة لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني

كباألخص الكاليات المتحدة األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر.

-4يشكؾ الكثيركف في مصادر تمكيؿ المنظمة ،كفي مبدأ االستقبللية الذم تدعيو فيي تتمقى الدعـ

مف الحككمة البريطانية ،كىذا ما يدفع بالتشكيؾ في حيادىا.

كلكف رغـ السمبيات كالنقائص التي تكاجو ىذه المنظمة  ،فإنو يجب عمييا تفعيؿ ق ارراتيا لتكتسب

الشرعية كالمصداقية ،كلتعمؿ دائما عمى تحسيف الدكر المناط بيا في ضماف تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي

اإلنساني.

الفرع الثاني:
منظمة أطباء بال حدكد ك دكرىا في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني

منظمة أطباء ببل حدكد ،ىي منظمة طبية كانسانية غير حككمية ذات ميمة دكلية ،ميمتيا

األساسية تقديـ المساعدات الطبية ،كاإلغاثية لمذيف يعانكف مف أزمات مختمفة في العالـ ،كالنزاعات

المسمحة ،كالككارث الطبيعية ,كالفيضانات كالزالزؿ كاألكبئة كالمجاعات.

كسيتـ التطرؽ في ىذا الفرع إلى تحديد مفيكـ المنظمة  ،ثـ دكرىا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي

اإلنساني .

أكال :مفيكـ منظمة أطباء بال حدكد:
سيتـ مف خبلؿ مايمي التعرؼ عمى منظمة أطباء ببل حدكد:
-1نشأة المنظمة:
منظمة أطباء ببل حدكد ،ىي منظمة إنسانية عالمية غير حككمية تقدـ خدمات طبية في شتى

أنحاء العالـ لفائدة ضحايا الككارث الطبيعية كالحركب ،تأسست المنظمة األـ في  20ديسمبر ،1971مف
قبؿ مجمكعة صغيرة مف األطباء الفرنسييف كالصحافييف ،برئاسة كزير الصحة الفرنسي آنذاؾ "بيرنار
ككشنير، Bernard Kouchnerآمنكا بأف جميع البشر ليـ الحؽ في الحصكؿ عمى العناية الطبية
كاإلنسانية ،كتعتبر حاليا كاحدة مف أكبر المنظمات اإلنسانية التي تقدـ المساعدات الطارئة في شتى

المياديف ،الطبية منيا كاالجتماعية كاإلنسانية ،كيرجع سبب تأسيسيا إلى أزمة إقميـ "بيافرا" في نيجيريا،
الذم أعمف استقبللو سنة  ،1967حيث أعمنت الحككمة النيجيرية الحرب عمى متمردم ىذا اإلقميـ،
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كسميت بحرب البتركؿ كالتي دامت ثبلث سنكات ،كأدت البيركقراطية كالتدخؿ الحككمي إلى إعاقة كصكؿ

مركعة.
اإلغاثة اإلنسانية إلى المنطقة ،التي شيدت مذابح ّ

1

ك بقي عمؿ ىذه المنظمة متكاضعا ،حتى سنة  ،1976ثـ برز نشاطيا بشكؿ الفت لبلنتباه في كؿ

مف لبناف كفي فيتناـ.

كحاليا تنشط المنظمة لتقديـ المساعدة الطبية في أكثر مف  80دكلة في العالـ ،كتكريمان ألعماليا

اإلنسانية حازت منظمة أطباء ببل حدكد عمى جائزة نكبؿ لمسبلـ سنة .1999
-2مبادئ المنظمة:

يستند عمؿ منظمة أطباء ببل حدكد عمى المبادئ اإلنسانية المعنية بأخبلقيات مينة الطب كىي:

2

أ-منظمة إنسانية غير متحيزة :تمتزـ بتقديـ الرعاية الطبية العالية الجكدة لمشعكب المتضررة مف
األزمات ،بغض النظر عف العرؽ أك الديف أك االنتماء السياسي ،كما تعمؿ عمى تخفيؼ كرفع المعاناة
عف األشخاص في جميع األحكاؿ احتراما لمبدأ اإلنسانية.

ب-منظمة مستقمة :ألف نسبة  %90مف مجمكع التبرعات تأتي مف مصادر خاصة كليس مف

الحككمات  ،كيضمف ىيكؿ التبرعات ىذا استقبللية فرؽ أطباء ببل حدكد في تحديد عممياتيا األكلكية
كتدخبلتيا التي تقكـ كفقا لبلحتياجات فقط ،كليس كفقا ألم جدكؿ أعماؿ سياسي أك اقتصادم.
ج -منظمة محايدة :ال تتحيز المنظمة ألم طرؼ مف أطراؼ النزاع المسمح كتكفر الرعاية عمى
أساس االحتياجات فقط ،كما تكافح لزيادة إمكانيات الكصكؿ المستعجؿ إلى ضحايا النزاع كفقا ألحكاـ
القانكف الدكلي اإلنساني.
 -3تشكيؿ المنظمة :تتشكؿ منظمة أطباء ببل حدكد مف مجمكعة مف األجيزة نجمميا فيما يمي:

أ-المقر الرئيسي :يقع المقر الرئيسي لممنظمة في فرنسا (باريس) ،كيضـ ىذا المقر كؿ مف
المدير العاـ ،كمركز العمميات ،إدارة المكارد البشرية ،الدائرة الطبية ،الدائرة المكجستية ،اإلدارة المالية،

إضافة إلى مصمحة التشغيؿ.

1

-Forster et Fino , « humanitaire face à ces contradictions », institut universitaire des hautes
études internationales, fév. 2005 ».www.msf.org/article.
 -2التقرير السنكم لمنظمة أطباء ببل حدكد 2012/2011 :عمى المكقع الرسمي لممنظمة:
، - www.msf.org.اطمع عميو بتاريخ.2013/03/12:
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بحيث يقكـ المدير باإلشراؼ عمى تسيير المنظمة بجميع فركعيا سكاء داخؿ فرنسا أك خارجيا،

كيساعده في عممية التسيير ىذه مصالح مختصة عمى مستكل المقر الرئيسي ،كمصمحة المكارد البشرية
كاإلدارة المالية كمركز العمميات.

1

ب-المراكز التابعة :تحتكم ىذه المراكز عمى مجمكعة مف المكاتب التي يمكف أف نمخص دكرىا
كما يمي:

2

-المكاتب المكجستية :يكمف دكرىا في شراء المستمزمات كضبط الشركط البلزمة لمعمؿ ،تخزيف

كتعبئة األدكية كاألجيزة الطبية كغير الطبية الضركرية لممياـ.

المكاتب الباحثة :دكرىا الكشؼ عف بؤر األمراض كاألكبئة.-المكاتب الممكنة :دكرىا تقديـ الدعـ لممراكز الخارجية أك العكس.

مكاتب المساعدة :تعمؿ عمى تقديـ المساعدة خاصة في مجاؿ السمعي البصرم ككذا تكثؼنشاطيا لدعـ المراكز المكجيستيكية.

ج-المراكز الجيكية :كىي متكاجدة في فرنسا كعددىا ، 07ينحصر دكرىا في القياـ بمساعدة

المركز الرئيسي بباريس ،باإلضافة إلى ت قديـ الدعـ البلزـ في عممية التدخؿ كتتكاجد في كؿ مف (بكردك،
ليكف ،مارسيميا ،مكنبمييو ،ستراسبكرغ ،تكلكز).

د-المراكز الدكلية :قامت منظمة أطباء ببل حدكد بفتح أكؿ مركز ليا خارج أكركبا  ،كذلؾ في
اإلمارات العربية المتحدة في  ،1995في إطار التعاكف ما بيف ىذه األخيرة كالمنظمة ،قصد تكسيع
نشاطيا ،كألجؿ التكصؿ لذات الغرض أعطيت لممركز الدكلي استقبللية لمتسيير كالعمميات.

3

 -4مصادر تمكيؿ المنظمة :تتمقى منظمة أطباء ببل حدكد الدعـ مف طرؼ حككمات الدكؿ
كالمنظمات الدكلية ،ككذا التبرعات مف جيات غير حككمية ،غير أف ما يتـ التبرع بو مف طرؼ الجيات
الحككمية كالدكلية قميؿ مقارنة بالتبرعات غير الحككمية كالخاصة ،فمثبل تبرع االتحاد األكركبي سنة

 2006بحكالي  0.7مميكف دكالر ،كحككمة النركيج  0.7مميكف دكالر ،ككاف مجمكع الدعـ المقدـ مف
الجيات الحككمية كالدكلية لسنة  2007ىك  1.6مميكف أكرك.

4

 -1تاريخ منظمة أطباء ببل حدكد ،عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره.
 -2منظمة أطباء ببل حدكد :التقرير السنكم لعاـ  ،2008المكقع نفسو.
 -3مف نحف ،منظمة أطباء ببل حدكد ،المكقع نفسو.

 -4التقرير المالي لمنظمة أطباء ببل حدكد لسنة  ،2008عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره.
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كما تمثؿ االشتراكات  %20مف نسبة تمكيؿ المنظمة ،باإلضافة إلى اليبات كالمساعدات المقدمة

مف الجمعيات كاألفراد ،حيث بمغ مجمكع اليبات التي تمقتيا المنظمة سنة  2008أكثر مف  100مميكف
أكرك.

1

ثانيا :دكر منظمة أطباء بال حدكد في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني:
تقكـ منظمة أطباء ببل حدكد بجممة مف النشاطات زمف النزاعات المسمحة سعيا منيا في تنفيذ

قكاعد القانكف اإلنساني كلعؿ أىميا ىك تقديـ المساعدات اإلنسانية حيث اف اليدؼ الرئيسي الذم
أنشأت مف أجمو المنظمة ىك تقديـ المساعدة الطبية كاإلنسانية لضحايا النزاعات المسمحة ،فتسعى

المنظمة إلى تقديـ اإلغاثة الطبية البلزمة لمجرحى كالمرضى ،كما تقكـ بتكفير الحماية المقررة لممدنييف

كاألطفاؿ كالنساء.

كتعمؿ منظمة أطباء ببل حدكد عمى إعادة تأىيؿ المستشفيات كالمراكز الصحية ،كما تقكـ فرقيا

ببناء كحدات صحية في المناطؽ التي تعاني مف نقصيا أك انعداميا ،كما تسعى المنظمة أثناء النزاعات
المسمحة إلى تكزيع األدكية عمى ىيئات اإلغاثة العاممة في الميداف كذلؾ قصد التخفيؼ مف حدة النزاع.

2

فقد تدخمت المنظمة في العديد مف النزاعات حيث قدمت المساعدات اإلنسانية كالطبية لمضحايا

كمثاليا تدخميا في الحرب األىمية الركاندية  ، 1993فقد كانت المنظمة ىي السباقة في اإلغاثة كالقدكـ
إلى المنطقة مف أجؿ تقديـ المساعدة لبلجئيف في الدكؿ المجاكرة ،كما قامت المنظمة بتقديـ المساعدات

الغذائية مف خبلؿ تكفير الغذاء الصحي البلزـ خاصة لؤلطفاؿ  ،كما كفرت الرعاية الصحية مف خبلؿ

إقامة مستشفيات ميدانية كمراكز صحية مف أجؿ مكافحة األمراض الناجمة عمى تدىكر الكضع البيئي
كالككلي ار كالذم يذىب ضحيتيا اآلالؼ.

3

كبالرغـ مف نياية النزاع فقد استمرت المنظمة في تكفير الرعاية الصحية لمسكاف كذلؾ لترسيخ

إعطاء فرصة لمعيش بشكؿ افضؿ.

ك قدمت المنظمة مساعدات طبية كغذاء في ركاندا بيف سنتي 1994-1992إلى ما قيمتو حكالي

مميكف دكالر كأف أكبر نسبة مف المساعدات في تكفير األغذية كاألدكية لمعالجة ضحايا النزاع المقدرة بػ:

.%85

1

4

 -التقرير المالي لمنظمة أطباء ببل حدكد لسنة  ،2008عمى المكقع اإللكتركني الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره.

2

 -بكراس عبد القادر ،التدخؿ الدكلي اإلنساني كتراجع مبدأ السيادة الكطنية ،دار الجامعة الجديدة ،القاىرة ،2009 ،ص

3

 -جيكد منظمة أطباء ببل حدكد ،عمى المكقع اإللكتركني نفسو.

.210

4

 -إحصائيات منظمة أطباء ببل حدكد الكاردة في التقرير السنكم لعاـ  ،1995عمى المكقع الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره.
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كما تدخمت المنظمة إباف النزاع في ليبيا ( )2011حيث تنقمت إلى ميداف الصراع كحاكلت إسعاؼ

المدنييف كاألطفاؿ كالنساء ،حيث أعمنت عف حممة متابعة طبية لمنساء الحكامؿ في (بنغازم) كما قامت
بإجراء حكالي 137عممية جراحية في مصراتة ،كما أنشأت  3مراكز صحية ميمتيا إسعاؼ الجرحى قبؿ
نقميـ إلى المستشفيات.

1

كما تعتمد منظمة أطباء ببل حدكد كعكس المجنة الدكلية لمصميب األحمر في عمميا أسمكب الشيادة

عمى الكضع ،كتقديـ آراء حكؿ ما يحدث في أرض النزاع دكف إخفاء الحقيقة ،فمنظمة أطباء ببل حدكد
ترفض أم التزاـ قانكني بالصمت ،فالمنظمة تغتنـ الحؽ في الحديث العمني ضد االنتياكات المتكررة

لمقانكف الدكلي اإلنساني التي يككف أعضاؤىا شيكدا عمييا.

2

كىذا ما قاـ بو القسـ البمجيكي لممنظمة عند إدانة التعذيب الذم مكرس في مصراتة في جانفي
 2012عمى يد السمطات الميبية الجديدة التي كانت تتكقع مف أطباء المنظمة مجرد تضميد جراح

الضحايا،كما أف إدانة المنظمة في فيفرم  2012الستخداـ السمطات الرسمية السكرية المرافؽ الطبية
العتقاؿ المعارضيف المزعكميف ىك عبارة عف تكجيو لبلتياـ ألحد األطراؼ المتحاربة كالذم يعد مساسا

بمبدأ الحياد.

3

ثالثا :تقييـ دكر منظمة أطباء بال حدكد في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني:
بعد التعرض لمدكر الذم تمعبو منظمة أطباء ببل حدكد في محاكلة منيا لتنفيذ قكاعد القانكف الدكلي
اإلنساني خرجنا بجممة مف اإليجابيات كالعكائؽ التي تعترضيا في ىذا العمؿ ،كالتي نجمميا فيما يمي:
-9

اإليجابيات:

مف خبلؿ العرض السابؽ لدكر المنظمة تـ الكقكؼ عمى جممة مف اإليجابيات في ىذا المجاؿ،

كالتي نجمميا فيما يمي:
-1

إف أىـ إيجابية تميز منظمة أطباء ببل حدكد ىك اعتمادىا مبدأ الشيادة عمى األكضاع،

مف خبلؿ إصدار إعبلنات لمرأم العاـ العالمي لكشؼ أىـ االنتياكات المقترفة ضد قكاعد القانكف الدكلي
اإلنساني كباألخص قكاعد حماية الضحايا ،كمحاكلة تبييف مرتكبي الجرائـ مما يجعؿ اطراؼ النزاع تأخذ

في الحسباف نتائج ما قد يترتب عف ذلؾ مف مساءلة كاستنكار دكلي.
1

-جيكد منظمة أطباء ببل حدكد في ليبيا ،2011مأخكذة مف التقرير السنكم لممنظمة  ،2011/2011عمى المكقع

الرسمي لممنظمة السابؽ ذكره.

2

 -ركني بركماف" ،منظمة أطباء ببل حدكد كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر :مسألة مبدأ" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر،

المجمد  ،94العدد ،2012 ،888ص.6

 -3المرجع نفسو ،ص .7

231

الباب الثاني

مدل فاعمية اآلليات المؤسساتية لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني

-2تقديـ المساعدات الطبية كالصحية كالمكاد الغذائية لضحايا النزاعات المسمحة ،كىذا ما تعجز

حتى الدكؿ عف تقديمو ،كتستمر ىذه المساعدات حتى بعد نياية النزاع ضمانا الكتساب السمـ في ىذه
الدكؿ ،فيذا الد كر ميـ كال يستياف بو في محاكلة تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كلكف أثناء العمؿ
تكاجو ىذه المنظمة عدة صعكبات كعكائؽ نذكرىا فيما يمي:
 -2العكائؽ كالصعكبات:
تتمثؿ أىـ الصعكبات كالعكائؽ التي تعيؽ المنظمة عف عمميا في:
 .1عدـ تعاكف الدكؿ مع المنظمة :تتخكؼ الدكؿ مف السماح لممنظمة بالدخكؿ إلى أراضييا،

حيث تعتبر أف ما تقكـ بو عبارة عف تدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ ،كلعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ رفض
السمطات السكرية السماح لممنظمة لدخكؿ األراضي السكرية.

 .2حرية الدكؿ األطراؼ في رفض المساعدة المقدمة :فيذا يعد عائؽ أماـ تقديـ المنظمة
لممساعدات اإلنسانية ك الطبية لمستحقييا ،فالدكؿ تتذرع دائما بمبدأ السيادة لمنع ىذه القكافؿ مف الكصكؿ

لمضحايا.

 .3تعرض عماؿ اإلغاثة لممخاطر كالعمميات العدائية :فالمنظمات اإلنسانية أصبحت تعمؿ في
ظركؼ صعبة إباف النزاعات المسمحة فقد أصبح ىؤالء مستيدفيف في ىجمات األطراؼ المتنازعة ،حيث

خبلؿ سنة  2008تعرض حكالي  260شخص مف العامميف في المساعدات اإلنسانية إلى القتؿ كالجرح،
كما ازدادت نسبة اليجمات عمى ىذه الفئة بحكالي .%60

1

 .4كجكب الحصكؿ عمى اإلذف قبؿ الشركع في العمؿ :فمف أىـ المعكقات ىك اشتراط الحصكؿ

عمى إذف الترخيص ببدأ العمؿ اإلنساني ،كناد ار ما تمنح الدكؿ ىذا اإلذف خاصة لممنظمات المشبكىة
كالمتيمة بالجكسسة لصالح الدكؿ الكبرل ك منيا منظمة أطباء ببل حدكد  ،حيث اتيمت باستغبلؿ العمؿ

اإلنساني مف أجؿ استغبلؿ العنصر البشرم في العمميات التبشيرية خاصة في السكداف كالتشاد.

كلكف رغـ الصعكبات كالعكائؽ التي تكاجو عمؿ منظمة أطباء ببل حدكد فيجب عمييا السعي لمحفاظ

عمى مبدأ الحياد الذم اعتمدتو مؤخ ار  ،كالسعي جنبا إلى جنب مع المنظمات اإلنسانية األخرل العاممة
في الميداف إلقناع الدكؿ مف تمكينيا القياـ بميمتيا النبيمة كاإلنسانية بيدؼ مساعدة ضحايا النزاعات

المسمحة.

 -1لممزيد مف المعمكمات أنظر ،ريبيكا باربر " ،تسيير المساعدة اإلنسانية في القانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ اإلنساف"،
مختارات مف المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،المجمد ،91عدد ،2009 ،874ص .93
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الفصؿ الثاني:
مدل فاعمية اآلليات المؤسساتية الردعية لتنفيذ
القانكف الدكلي اإلنساني
يقصد باآلليات المؤسساتية الردعية مجمكعة األجيزة التي ميمتيا قمع انتياكات القانكف الدكلي
اإلنساني  ،ك معاقبة مقترفي ىذه االنتياكات كمنع إفبلتيـ مف العقاب.
كتشمؿ ىذه المؤسسات الردعية ،المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ ك التي تضمنتيا المادة  90مف
البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  ،1977بكصفيا آلية مستحدثة ك تـ إيرادىا في الباب المتعمؽ بقمع

انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني (المبحث األكؿ).

ناىيؾ عف الدكر الذم لعبتو المحاكـ الجنائية المؤقتة(الظرفية) في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي

اإلنساني مف خبلؿ تجريميا النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ،ك معاقبة مقترفي ىذه االنتياكات

،كصكال إلى األحكاـ ك االجتيادات التي أصدرتيا ك التي أسيمت في تطكير قكاعد ىذا األخير (المبحث

الثاني).

ك أخي ار إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية ك التي تمعب دك ار في كضع قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

مكضع التنفيذ مف خبلؿ نظاميا األساسي الذم جرـ جؿ انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني سكاء زمف

النزاعات المسمحة الدكلية أك غير الدكلية ،ك شكمت القضايا المعركضة عمييا بداية عقاب مرتكبي ىذه

االنتياكات ك بداية تطبيؽ لسياسة منع اإلفبلت مف العقاب (المبحث الثالث).
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المبحث األكؿ:
المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ ك دكرىا في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
في إطار حرص المجتمع الدكلي عمى تطكير الكسائؿ الردعية (القمعية) الدكلية لتنفيذ القانكف

الدكلي اإلنساني ،كنظ ار لكثرة كجسامة االنتياكات ألحكاـ ىذا القانكف التي لـ تستطيع آليات اتفاقيات
جنيؼ مكاجيتيا ،كاف مف الضركرم أف يبحث المجتمع الدكلي عف كسيمة إضافية لتفعيؿ عمؿ ىذه

اآلليات ،كىذا ما تـ في البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  1977كذلؾ بالنص عمى آلية جديدة كىي

المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ.

كسيتـ مف خبلؿ ىذا المبحث التعرض لمفيكـ المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ (المطمب األكؿ) عمى

ثـ التعرض لدكرىا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني (المطمب الثاني) ،ثـ معرفة مدل فاعميتيا

(المطمب الثالث).

المطمب األكؿ:
مفيكـ المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ
تعتبر المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ آلية مستحدثة بمكجب المادة  90مف البركتكككؿ اإلضافي

األكؿ لعاـ  ،1977كلمتعرؼ عمى ىذه المجنة البد مف البحث في المقاـ األكؿ حكؿ ظركؼ نشأتيا
(الفرع األكؿ) ثـ تشكيميا (الفرع الثاني)  ،ثـ تمييزىا عف لجاف التحقيؽ األخرل (الفرع الثالث).
الفرع األكؿ:
نشأة المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ
إف فكرة التحقيؽ في انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ليست بحديثة العيد ،فقد ظيرت ألكؿ مرة
بمكجب اتفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني في اتفاقية  1929المتعمقة بتحسيف حاؿ الجرحى كالمرضى
بالجيكش في الميداف ،1حيث نصت المادة  30منيا عمى ما يمي" :يجرم بناءا عمى طمب أم طرؼ
متحارب كبطريقة تتقرر فيما بيف األطراؼ المعنية ،تحقيؽ بصدد أم ادعاء بانتياؾ ىذه االتفاقية ،كما أف

يتبيف انتياؾ االتفاقية ،يتعيف عمى األطراؼ المحاربة كضع حد لو كقمعو بأسرع ما يمكف".

1

-Krill (F), « La commission internationale d’établissement des faits-rôle du CICR »,R.I.C.R,
N : 788, Mars-Avril 1991, pp . 204,205.
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كلكف نص المادة  30كلد ميتا مف ناحية التطبيؽ ،فقد تمت محاكلة تطبيقو في النزاع اإليطالي

اإلثيكبي بيف  ،1936-1935كلكف ىذا التطبيؽ لـ يحدث مطمقا نظ ار لرفض السمطات اإلثيكبية ليذا

النكع مف التدابير ،كبيذا ظؿ ىذا النص دكف تطبيؽ  ،كالسبب يرجع إلى ضعؼ النص كتركو تحت

سمطة األطراؼ المتحاربة.

1

كنظ ار لصعكبة تطبيؽ النص السابؽ ألنو معمؽ عمى مكافقة أطراؼ النزاع ،اجتمعت لجنة خبراء

بدعكة مف المجنة الدكلية لمصميب األحمر في عاـ  ، 1937كتكصمت إلى استنتاجات اعتمدتيا بدكف

تعديؿ تقريبا في المؤتمر الدكلي السادس عشر لمصميب األحمر الذم عقد في لندف عاـ  ،1938كقد

استخدمت ىذه االستنتاجات كأساس لممقترحات التي قدمت لممؤتمر الدبمكماسي لعاـ  ،21949حيث
أجمعت لجنة الخبراء لممؤتمر عمى اعتماد ىذه االستنتاجات المقترحة مف طرؼ المجنة الدكلية لمصميب

األحمر كتبنتيا في مادة مشتركة تحت رقـ ،149/132/53/52 :بيذا الترتيب في االتفاقيات األربع.

3

ككجيت ليذه المادة المشتركة نفس االنتقادات التي كجيت لممادة  30السالفة الذكر ،إال أنو لـ

يتحقؽ أم تقدـ فيما يتعمؽ بالبدء التمقائي إلجراءات التحقيؽ كاختيار األشخاص الذيف يقكمكف بيا ،كىذه
ىي أخطر عقبة تعترض تنفيذىا.

كقد أكدت المجنة الدكلية لمصميب األحمر في تعميقيا عمى االتفاقية الرابعة بقكليا" :مف الصعب في
كقت النزاع المسمح أف نجد اتفاؽ بيف الدكؿ المتحاربة في حالة كقكع انتياكات عمى إقميـ أحدىا أف يكافؽ

عمى إج ارء تحقيؽ بشأنو".

4

كالكاقع أف ىذه المادة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ لـ تطبؽ مطمقا ،إذ لـ تنجح الدكؿ دائما في بدء
التحقيؽ بسبب عدـ مكافقة األطراؼ المتيمة.
كبقي الحاؿ عمى حالو إلى غاية افتتاح األعماؿ التحضيرية لممؤتمر الدبمكماسي ،1977-1974
حيث أكد الخبراء إلى الحاجة لمراقبة القكاعد المنطبقة في حالة النزاع المسمح ،كىناؾ تعديبلف قدما إلى

المؤتمر كانا بمثابة األساس الذم قامت عميو المادة  90مف البركتكككؿ األكؿ بصكرة رئيسية.

1

- Vité (S), Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du
droit international humanitaire, éd bruylant , Bruxelles, 1999, p. 31.
- Krill (F), op. cit, p. 501.
3

2

-تنص المكاد المشتركة في فحكاىا عمى ما يمي ":يجرم بناءا عمى طمب أم طرؼ في النزاع ،كبطريقة تتقرر فيما بيف

األطراؼ المعنية ،تحقيؽ بصدد أم ادعاء بانتياؾ ىذه االتفاقية كفي حاؿ عدـ االتفاؽ عمى إجراءات التحقيؽ ،يتفؽ

األطراؼ عمى اختيار حكـ يقرر اإلجراءات التي تتبع ،كما أف يتبيف انتياؾ االتفاقية ،يتعيف عمى أطراؼ النزاع كضع حد
لو كقمعو بأسرع ما يمكف".
- Vité (S), op. cit., p. 33.
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فقد تقدـ بالمشركع األكؿ كؿ مف :الدنمارؾ ،النركيج ،نيكزيمندا الجديدة كالسكيد ،أما المشركع الثاني

فتقدمت بو باكستاف.

1

كتضمف المشركعاف مقترحات متشابية إلى حد كبير ،بإنشاء لجنة دائمة يككؿ إلييا اختصاص

إلزامي بتقصي الحقائؽ بشأف أم انتياؾ جسيـ لقكاعد النزاعات المسمحة.

كفي نياية المطاؼ تـ اعتماد نص المادة  90مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ ،1977

كالمعنكنة بالمجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ ،كلئلشارة فإنو منذ أكؿ اجتماع ليا قررت المجنة أف تضمف
اسميا صفة اإلنسانية حيث تؤكد بشكؿ أكبر عمى اختصاصيا األصيؿ كالمحدد بالمجاؿ اإلنساني.

2

ككفقا ألحكاـ الفقرة ( 2ق) مف المادة  ":90تظؿ أحكاـ المكاد 149-132-53-52 :مف

االتف اقيات األربع بيذا الترتيب سارية عمى كؿ ما يزعـ مف انتياؾ لبلتفاقيات كتنطبؽ كذلؾ عمى ما يزعـ
مف انتياؾ ليذا البرتكككؿ".
الذكر.

ففي الحاالت التي ال تستطيع فييا المجنة التحقيؽ ،3يبقى التطبيؽ دائما لممكاد المشتركة السالفة
الفرع الثاني:
تشػػػػػػػػػػػػػكيؿ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػنة الدكلية لتقصي الحقائؽ
المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ ىي جياز دائـ محايد ،غير سياسي كغير قضائي ،كىي مفتكحة

فقط لمعضكية مف طرؼ الدكؿ فقط.

4

تتشكؿ ىذه المجنة مف  15عضك عمى درجة عالية مف الخمؽ الحميد كالمشيكد ليـ بالحيدة ،يتـ

انتخابيـ لمدة  5أعكاـ مف جانب األطراؼ التي أعمنت قبكليا الختصاص المجنة.

1

- Vité (S), op. cit, p. 43.
- Luigi(C), « La commission internationale humanitaire d’établissement du faits :un outil
obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du D.I.H ? », R.I.C.R, vol: 83,5005, p. 393 .
- 3الحاالت التي ال تستطيع فييا المجنة بدء التحقيؽ:
2

 إذا لـ يصدر أم طرؼ في النزاع اإلعبلف المنصكص عميو في البند (أ) مف الفقرة  1مف المادة .90 إذا لـ يعطي الطرؼ المتيـ المكافقة المنصكص عمييا في البند (د). إذا لـ تكف االنتياكات مف االنتياكات الجسيمة بمفيكـ البند (ج).4

-كتجدر اإلشارة ىنا إلى انو خبلؿ الجمسة العامة لممؤتمر الدبمكماسي العتماد المادة  90قدمت  22دكلة مف دكؿ العالـ

الثالث طمبا ينص عمى استثناء يقضي ":كفي حالة األراضي المحتمة ،يكفي إلجراء التحقيؽ تقديـ طمب مف الطرؼ المحتؿ
فقط" كلكف ىذا االقتراح رفض في نياية المطاؼ.
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كقد نصت الفقرة ( 1ب) مف المادة  90عمى أف المجنة تشكؿ بعد أف تصدر عشركف  20دكلة

إعبلنات بقبكؿ اختصاص المجنة بكصفو إجباريا ،كتنص الفقرة ( 1ب) مف المادة  90عمى أف مسؤكلية
تنفيذ عممية تشكيؿ المجنة تقع عمى عاتؽ أمانة إيداع البركتكككؿ ،كبالتالي مجمس االتحاد السكيسرم الذم

عينتو المادة  93كأمانة إيداع.

كبإصدار كندا إلعبلف التصديؽ بتاريخ  1991/06/25اكتمؿ نصاب الدكؿ التي صادقت عمى

اختصاص المجنة ،كبذلؾ تشكمت المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ.

1

كقد دعا مجمس االتحاد السكيسرم إلى عقد اجتماع لممثمي األطراؼ السامية المتعاقدة التي قبمت
اختصاص تمؾ المجنة ،كتـ انتخاب كامؿ أعضاء المجنة ،كاتخذت مف العاصمة السكيسرية (برف) مق ار

ليا.

2

كتجدر اإلشارة إلى أف المجنة ال تستطيع الشركع في التحقيؽ إال في حالة مكافقة األطراؼ المعنية،

فالدكلة ال تعترؼ تمقائيا باختصاص المجنة مف خبلؿ التكقيع أك التصديؽ عمى البركتكككؿ األكؿ ،بؿ
يجب عمى الدكلة التي تقبؿ بكالية المجنة أم تصدر إعبلنا شامبل حكؿ اعترافيا بشكؿ دائـ باختصاص

المجنة ،أك أف تصدر إعبلنا أك اتفاقا مخصص عمى التحقيؽ في نزاع معيف فقط.
فأثناء المؤتمر الدبمكماسي لعاـ  1977-1974تـ الخبلؼ حكؿ الطابع اإللزامي أك االختيارم
لمجنة ،كفي ىذا اإلطار كانت ىناؾ مجمكعة مف الدكؿ تمثؿ مختمؼ الجيات مثؿ :اليكناف كالمكسيؾ

كال ازيير تساند العمؿ بالنظاـ اإلجبارم لتقصي الحقائؽ التي تشكؿ انتياكا لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،

كبالتالي يمكف لمجنة التحقيؽ مباشرة عمميا كمما زعمت دكلة أف ىناؾ مخالفة إلحدل قكاعد ىذا القانكف،
كيبدك أف ىذه الدكؿ ساندت إلزامية عمؿ المجنة بيدؼ إعطاء ىذه األخيرة مزيدا مف الفعالية كالمبادرة.
غير أف بمداف أركبا الشرقية كقفت بالمرصاد ليذا التكجو كأثناء التصكيت تمكنت دكؿ أركبا
الشرقية كالغربية مف إفشاؿ ىذا المقترح ك انتصركا لمقترحيـ القاضي باالختصاص االختيارم لمجنة،

1

-الدكؿ التي أصدرت إعبلف التصديؽ ىي :الجزائر ،النمسا ،بمجيكا ،بيبلركسيا ،الدنمارؾ ،إسبانيا ،فنمندا ،إيسمندا،

إيطاليا ،مالطة ،النركيج ،نيكزيمندا ،ىكلندا ،السكيد ،سكيسرا ،أككرانيا ،االتحاد السكفياتي ،أكركغكام.

-2إلى غاية سنة  2000بمغ عدد الدكؿ التي صادقت عمى اختصاص المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ  58دكلة مف بينيا

دكلتيف عربيتيف :الجزائر كاإلمارات العربية المتحدة ،كالى غاية الكقت الحالي بمغ عدد الدكؿ المصادقة عمى اختصاص
المجنة  76دكلة مف بيف 170دكلة مصادقة عمى البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  ،1977آخرىا كؿ مف ماالكم ك كيتش

ك نكيس في  17أفريؿ  ،2014كلبلطبلع عمى قائمة الدكؿ التي قبمت اختصاص المجنة ،أنظر عمى المكقع الرسمي
لمجنة:
، www.IHFFC.org/fr/listedesetats/05/05/2014-اطمع عميو بتاريخ.2014/06/12:
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كتبرير ىذه الدكؿ لرفضيا لطابع اإللزامية ،ىك ككنو يتعارض مع سيادة الدكؿ كينشئ أجيزة تعمك سمطتيا

عمى سمطات الدكؿ.

1

كبذلؾ اعتبر اختصاص المجنة اختصاصا اختياريا يصبح إلزاميا إال بالنسبة لمدكؿ التي تصدر

إعبلف قبكؿ اختصاص المجنة  ،أك الدكؿ التي تصدر إعبلف أك اتفاؽ مخصص بقبكؿ عمؿ المجنة في
نزاع معيف بذاتو.
فاإلعبلف الشامؿ يككف بإصدار الدكلة الطرؼ إعبلف تقبؿ فيو باختصاص المجنة حكؿ أم انتياؾ

جس يـ يزعـ بأنو قد كقع عمى أراضييا أك كقع ضدىا ،فينا تباشر المجنة عمميا ضد الطرؼ اآلخر إذا
سبؽ لو كأف أصدر اإلعبلف نفسو ،لذلؾ فإف ىذا اإلعبلف ىك الذم يرتب االختصاص اإلجبارم لمجنة،
أما القبكؿ الخاص كىك أف يقبؿ أم طرؼ في نزاع مسمح دكلي باختصاص المجنة عمى شكؿ مؤقت،

كىذا القبكؿ يككف محددا بنزاع معيف ىك طرؼ فيو ،أم أف ىذا اإلعبلف ال يشكؿ قبكال دائما باختصاص

المجنة.

2

كفيما يخص تمكيؿ المجنة أك مصركفاتيا فقد نصت الفقرة  7مف المادة  90عمى أف تتـ تغطية
المصركفات اإلدارية لمجنة مف:
-1

اشتراكات األطراؼ السامية المتعاقدة التي قبمت اختصاص المجنة.

-2

المساىمات الطكعية.

ك ال تنص المادة  90عمى تككيف غطاء مالي لتمكيؿ المصركفات األكلية ألعضاء المجنة ،كما لـ

تبيف المادة  90كيفية تكزيع مصركفات المجنة عمى الدكؿ التي قبمت اختصاصيا ،كما يجب كذلؾ أف
تعتمد المجنة ميزانية ليا ،ككذلؾ طرقا محاسبية مناسبة.

3

كتطبيقا ليذا قامت المجنة باتخاذ نظاميا المالي بتاريخ  9-8ديسمبر .1994

4

كبالنسبة لمدكؿ التي تطمب التحقيؽ فإف مصاريؼ التحقيؽ ىي التي تتحمميا  ،كىذا ما يشكؿ

حسب المجنة في حد ذاتو صعكبة لعمؿ المجنة ،ألنو يشكؿ عائؽ خاصة إذا كانت الدكلة الطرؼ في

النزاع تعاني مف ضائقة مالية  ،حيث يؤدم النزاع إلى صعكبات اقتصادية مما يجعميا مف غير الممكف

-1محمد رضكاف ،المبادئ العامة لمقانكف الدكلي اإلنساني كالعدالة الدكلية ،إفريقيا الشرؽ ،المغرب ،2008 ،ص
.252،251

2

-Krill (F), op. cit., p. 210.
-3أشمي ركتش" ،المجنة الدكلي ة لتقصي الحقائؽ" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،السنة الرابعة ،العدد  ،1991 ،18ص
.158،157
anniversaire, 2011,p.8. sur le site :

eme

4

-Rapport d’activité de la CIHEF à l’occasion de son 20
www.IHFFC.org/fr, le :14/02/2014.
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تكفير المصادر المالية لدفع مصاريؼ المجنة ،فمثبل في النزاع الداخمي الككلكمبي دفعت حككمة ىكلندا

أتعاب سفر أعضاء المجنة ،كلذلؾ البد مف أف تغطى المصاريؼ مف المساىمات الطكعية إذا كانت الدكؿ
أطراؼ النزاع غير قادرة عمى دفعيا.

1

كقد منحت المجنة صفة المراقب في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  16ديسمبر .2009
الفرع الثالث:
تمييز المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ عف باقي لجاف التحقيؽ األخرل
باإلضافة إلى الدكر األصيؿ لمجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ في التحقيؽ في االنتياكات التي

تتعرض ليا قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،فإف التحقيؽ ال ينحصر في ىذه المجنة ،بؿ يمكف أف تقكـ بو

بعثات لتقصي الحقائؽ أك لجاف التحقيؽ األممية أك لجاف الحقيقة ك المصالحة.
أكال :التمييز بيف المجنة كلجاف تقصي الحقائؽ التابعة لألمـ المتحدة:

ينبع ىذا االختصاص الممنكح لييئة األمـ المتحدة مف اإلعبلف المتعمؽ بتقصي الحقائؽ التي

تضطمع بو األمـ المتحدة في ميداف صكف السمـ كاألمف الدكلييف كالمعتمد بمكجب قرار الجمعية العامة

رقـ  54/46المؤرخ في 09 :ديسمبر  ،1991فقد أكدت المادة األكلى مف اإلعبلف عمى أنو ":ينبغي أف
تسعى أجيزة األمـ المتحدة المختصة في أدائيا لكظائفيا فيما يتعمؽ بصكف السمـ كاألمف الدكلييف إلى أف

تككف لدييا معرفة كاممة بجميع الحقائؽ ذات الصمة ،كتحقيقا ليذه الغاية ينبغي أف تنظر في االضطبلع
بأنشطة لتقصي الحقائؽ".
كقد أكدت المادة  2عمى أنو ":لكؿ مف مجمس األمف كالجمعية العامة كاألميف العاـ االضطبلع

ببعثات لتقصي الحقائؽ ،كؿ في إطار مسؤكلية مف صكف السمـ كاألمف الدكلييف كفقا لمميثاؽ".

اذ يقكـ مجمس األمف الدكلي كمجمس حقكؽ اإلنساف بتعيينيا ،فغالبا ما يطمب مف المفكضية

السامية لحقكؽ اإلنساف المساعدة في إنشاء تمؾ المجاف كتقديـ الخبرة ليا.

فقد ذكر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة أف لجاف التحقيؽ الدكلية كبعثات تقصي الحقائؽ ":تستطيع أف

تساعد الييئات الحككمية الدكلية التابعة لؤلمـ المتحدة ،بما فييا لجنة حقكؽ اإلنساف كمجمس األمف في

عمميات اتخاذ ا لق اررات بشأف اإلجراءات الكاجب اتخاذىا في حالة كقكع انتياكات جسيمة لمقانكف الدكلي

اإلنساني".

2

-Rapport d’activité de la CIHEF à l’occasion de son 20eme anniversaire ,op.cit, p. 16.
-2األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ ،ص .119
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كبالمثؿ فقد أكدت المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف أف إنشاء لجاف التحقيؽ ىك مف أىـ

اإلجراءات التي اتخذىا مجمس األمف لحماية المدنييف.

كأنشأت ىذه المجاف التابعة لؤلمـ المتحدة بيدؼ مساعدة الدكؿ في مكاجية انتياكات القانكف الدكلي

لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني في كؿ مف :تيمكر الشرقية  ،1999تكغك  ،2000األراضي
الفمسطينية المحتمة  ،2000منطقة دارفكر في السكداف ( ،)2005-2004العمميات العسكرية في غزة
.2009

كعمى سبيؿ المثاؿ أنشأ مجمس األمف في سبتمبر  2004بمكجب ق ارره  )2004( 1564لجنة
التحقيؽ الدكلية المعنية بدارفكر ،حيث ذكرت المجنة في تقريرىا أف« :مجمكعتي القكانيف الرئيسيتيف
تنطبقاف عمى السكداف في النزاع في دارفكر أم القانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ اإلنساف ،كىذاف القانكناف

متكامبلف" 1،كبناءا عمى تقرير المجنة أحاؿ مجمس األمف الحالة في دارفكر إلى المحكمة الجنائية الدكلية.

كما أكدت لجنة تقصي الحقائؽ بشأف النزاع في غزة  2009أف« :كالية المجنة تغطي جميع

انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني كحقكؽ اإلنساف التي يمكف أف تككف قد ارتكبت في العمميات العسكرية
التي تـ القياـ بيا في غزة خبلؿ الفترة الكاقعة بيف  27ديسمبر  2008إلى  18جانفي ." 2009

2

كاف الفرؽ بيف ىذه المجاف كالمجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ يتمثؿ في النقاط التالية:
 -إف بعثات أك لجاف التحقيؽ األممية تنشأ بمكجب قرار صادر عف مجمس األمف أك إحدل ىيئات

األمـ المتحدة ،أما المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ فإنيا كياف قائـ بذاتو كمستقؿ تـ إنشاؤه بمكجب المادة

 90مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ .1977

 -إف أعضاء البعثات أك لجاف تقصي الحقائؽ األممية يتـ تعيينيـ مف طرؼ األمـ المتحدة ،بينما

أعضاء المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ فيـ منتخبكف.

 -إف عمؿ بعثات أك لجاف تقصي الحقائؽ األممية ال تحتاج إلى مكافقة األطراؼ لبداية عمميا

عكس المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ التي تبقى دائما مكبمة بمكافقة أطراؼ النزاع.

 -إف إنشاء األمـ المتحدة ليذه المجاف كالبعثات يبقى دائما خاضعا ألمكر سياسية أكثر منيا

قانكنية ،عكس المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ ىي لجنة دائمة كتعمؿ عمى مدار السنة.

 -تخضع لجاف التحقيؽ األممية لتمكيؿ مف األمـ المتحدة في حيف تخضع المجنة الدكلية لتقصي

الحقائؽ لتمكيؿ مف الدكؿ التي قبمت التصديؽ عمى اإلعبلف المتعمؽ بيا.

 -1األمـ المتحدة ،الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في النزاع المسمح ،المرجع السابؽ  ،ص .120
-2المرجع نفسو.
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 -المجاف األمم ية عمميا عمني كتقكـ بكتابة تقارير تقدـ لمجية التي عينتيا التخاذ اإلجراءات

البلزمة ،في حيف عمؿ المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ سرم ال يجكز اإلعبلف عف تقريرىا.

كفي األخير إف عمؿ لجاف كبعثات تقصي الحقائؽ األممية قد حقؽ نجاحات كأظير االنتياكات

المرتكبة في أكثر مف بؤرة مف بؤر التكتر ،أما المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ كالرتباطيا دائما بمكافقة
األطراؼ مازالت كلحد كتابة ىذه األطركحة حبيسة النص كلـ تبدأ القياـ بعمميا بعد.
ثانيا :التمييز بيف المجنة كلجاف الحقيقة كالمصالحة:
تتمثؿ لجاف الحقيقة كالمصالحة 1في ككنيا ىيئات مؤقتة غالبا ما تعمؿ لمدة عاـ أك عاميف معترفا

بيا رسميا ،مفكضة مف قبؿ الدكلة ،كتستمد صبلحيتيا منيا ،كفي بعض األحياف مف المعارضة المسمحة

إضافة إلى الدكلة ،أك يتـ النص عمى إنشائيا في اتفاقية سبلـ ،كىي عبارة عف ىيئات غير قضائية تتمتع

بقدر مف االستقبلؿ القانكني عادة ما تنشأ في غمار عممية تحكؿ كانتقاؿ ،إما مف الحرب إلى السبلـ أك
مف الحكـ التسمطي إلى الديمقراطية ،تصب اىتماميا عمى الماضي ،تحقؽ في أنماط انتياكات معينة
ارتكبت عمى مدار فترة مف الزمف ،تختـ عمميا بتقديـ تقرير نيائي يضـ استنتاجاتيا كتكصياتيا ،كتركز

في عمميا عمى انتياكات حقكؽ اإلنساف كعمى المعايير اإلنسانية.

2

كاف مف المنافع المستكحاة مف إنشاء ىذه المجاف ىك إثبات الحقيقة في شأف الماضي كمحاسبة

مرتكبي انتياكات حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ،كتكفير منبر عاـ لمضحايا ،كاقتراح
اإلصبلحات القانكنية كالمؤسساتية البلزمة ،إذ تعتبر ىذه المجاف ىيئات كسيطة بيف الدكلة كالمجتمع.

كقد أنشأت العديد مف ىذه المجاف نذكر عمى سبيؿ المثاؿ :ىيئة الحقيقة كالمصالحة في تيمكر

الشرقية  ،2002ىيئة الحقيقة كالمصالحة في صربيا  ،2003لجنة الحقيقة كالمصالحة في الطكغك
.2009

3

فاليدؼ مف إنشاء ىذه المجاف ىك جبر األضرار الفردية كالجماعية ،كتقترح ضمانات عدـ التكرار،
كما أف مف أىـ كظائفيا إعادة االعتبار لمكرامة اإلنسانية كتعزيز حقكؽ اإلنساف كمبادئ القانكف الدكلي

اإلنساني في الدكلة.

 -1لممزيد مف المعمكمات حكؿ لجاف الحقيقة كالمصالحة أنظر :ياسميف سكككا"،النظر إلى الماضي كالعدالة االنتقالية :بناء
السبلـ مف خبلؿ كشؼ المسؤكليات" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،المجمد  ،88العدد  ،2006 ،862ص .41-27

-2أحمد شكقي بنيكب ":العدالة االنتقالية :المفيكـ كالنشأة كالتجارب" ،مجمة المستقبؿ العربي ،المغرب ،العدد 2013، 413

 ،ص .131

 -3المرجع نفسو،ص.131
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كعميو يمكف القكؿ إف ىذه المجاف ميمتيا الرئيسية ىي بذؿ جميع المساعي الحميدة في الدكلة

الستتباب األمف كلنشر التسامح كلمرجكع إلى حالة السمـ كاالستقرار ،فالقاسـ المشترؾ بيف ىذه المجاف

كالمجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ ىك محاكلتيا بذؿ المساعي البلزمة لمحد مف االنتياكات كضماف عدـ

تكرارىا مف أطراؼ النزاع سكاء كاف النزاع داخميا أك دكليا.

كلكف الفرؽ بينيا يكمف أف ىذه المجاف ذات طابع كطني تستيدؼ كياف المصالحة الداخمية خاصة

بعد النزاعات المسمحة غير الدكلية ،أما المجنة فيي كياف دكلي ميمتو الرئيسية بذؿ المساعي الحميدة

كالتحقيؽ في االنتياكات عمى الصعيد الدكلي كقد تتدخؿ في النزاع المسمح غير الدكلي كلكف بعد مكافقة
أطراؼ النزاع فقط.
في األخير إف المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ تجتمع مع المجاف السالفة الذكر في سعييا إلى معرفة
الحقيقة كمحاسبة المنتيكيف كضماف عدـ تكرار ىذه األفعاؿ ،كؿ ذلؾ في إطار تعزيز مكانة األفراد في

المجتمع ،كتعزيز حقكؽ اإلنساف عامة سكاء زمف النزاع المسمح أك زمف السمـ.

المطمب الثاني:
دكر المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
أنشأت المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ بيدؼ التحقيؽ في االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي

اإلنساني التي تحدث إباف النزاعات المسمحة (الفرع األكؿ) كما تسير كذلؾ عمى إعادة االحتراـ التفاقيات
جنيؼ كالبركتكككؿ األكؿ مف خبلؿ مساعييا الحميدة (الفرع الثاني).
الفرع األكؿ:
التحقيؽ في انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
إف الميمة الرئيسية لمجنة ىي التحقيؽ في الكقائع ،كاف المادةّ  90في فقرتيا الثانية أكدت أف

المجنة تختص فقط بالتحقيؽ في الكقائع المتعمقة بأم ادعاء خاص بمخالفة جسيمة كما حددتيا االتفاقيات
كىذا البركتكككؿ ،كمف ىنا فالمجنة تختص فقط بالتحقيؽ كال تختص بإصدار أحكاـ ،كفي حالة تقديـ

ادعاء يتعمؽ بكقائع حدثت ،فإنو يتعيف أف تككف لمجنة الصبلحية المطمكبة لمحاكلة التحقؽ مما إذا كانت
الكقائع قد حدثت أـ ال ،كال تممؾ المجنة صبلحية إصدار حكـ رسمي يقرر أف ىذه الكقائع ،لك ثبت

حدكثيا ،تشكؿ مخالفة جسيمة أك انتياكا جسيما.

1

فالمجنة ال تختص بالتحقيؽ بجميع االنتياكات ،بؿ تقتصر صبلحياتيا عمى االنتياكات الجسيمة
فقط ،فبل يمكف أف تقبؿ المجنة التحقيؽ في أم انتياؾ آخر ال يعد انتياكا جسيما ،فالمخالفات الجسيمة
-1أشمي ركتش ،المرجع السابؽ ،ص .152
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أكردتيا اتفاقيات جنيؼ األربعة في مادة مشتركة مف االتفاقيات األربع كىي المكاد147-130-51-50 :

بيذا الترتيب ،ككذلؾ في المادتيف ( 11الفقرات مف  1إلى  )4كالمادة ( 85الفقرات  2إلى  )4مف
البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ .1977

كىكذا يتضح أف المخالفات كاالنتياكات غير الجسيمة مستبعدة مف نظر المجنة ،عمى الرغـ مف أف
المخالفات البسيطة يمكف أف تصبح جسيمة بتكرارىا.

1

كمف ناحية أخرل ال يمكف بأم حاؿ أف يقدـ إلى المجنة طمب لمتحقيؽ في انتياكات قكاعد أخرل

تتعمؽ بالنزاعات المسمحة مكجكدة في صككؾ أخرل بخبلؼ اتفاقيات جنيؼ كالبركتكككؿ األكؿ ،سكاء
تعمؽ األمر بقكاعد القانكف العرفي أك االتفاقي.

2

كيمكف لمجنة أف تكسع مف اختصاصيا لتشمؿ االنتياكات زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية
كلكف شريطة مكافقة األطراؼ المعنية في ىذه النزاعات.
كلمقياـ بالتحقيؽ المناط بو عمؿ المجنة البد مف المركر بمجمكعة مف المراحؿ نجمميا كاآلتي:
أكال :تقديـ طمب التحقيؽ:
تنص القاعدة  20مف النظاـ الداخمي لمجنة المعتمد في  8جكاف  1992عمى أف الدكلة التي
الحظت كجكد انتياكات جسيمة التفاقيات جنيؼ كالبركتكككؿ األكؿ أف ترسؿ طمبا لؤلمانة العامة لمجنة
تعرض مف خبللو الكقائع التي تمثؿ حسب رأم الطرؼ الطالب لمتحقيؽ مخالفة جسيمة مع بياف مكاف

كتاريخ كقكعيا.
كيذكر الطرؼ الطالب كسائؿ اإلثبات التي يمكنو تقديميا تأييدا الدعاءاتو ،مع ضركرة أف يصحب

ىذا الطمب عند االقتضاء كبقدر اإلمكاف بالكثائؽ األصمية المذككرة في قائمة كسائؿ اإلثبات أك بصكر
مصادؽ عمييا ،مع تحديد السمطة التي يجب إرساؿ كؿ الببلغات المتعمقة بالتحقيؽ إلييا ككسائؿ

االتصاؿ بيذه السمطة بأسرع الطرؽ.
ثانيا :فحص طمب التحقيؽ:

بعد تقديـ الطمب إلى األمانة العامة لمجنة ،يتكلى الرئيس أف يبمغ ذلؾ لمطرؼ المعني أك األطراؼ

المعنية عف طريؽ إرساؿ صكرة عف طمب التحقيؽ كمرفقاتو ،كيمفت نظرىا في حالة أنيا مف الدكؿ التي
لـ تصدر إعبلنا بقبكؿ اختصاص المجنة ،بأف ليا مدة لقبكؿ الطمب مف عدمو ،كيجكز لمجنة طمب

- Krill (F), op. cit., p. 212.

-2أشمي ركتش ،المرجع السابؽ،ص.152
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معمكمات إضافية مف الطرؼ المدعي كتقكـ بتبميغو بعدـ استفاء الطمب البيانات البلزمة كما إذا كاف
التحقيؽ يفشؿ ألسباب أخرل.

1

إذا أبمغ الطرؼ الممتمس المجنة أثناء إجراء التحقيؽ بسحب طمبو ،كجب عمى غرفة التحقيؽ عدـ

إيقاؼ التحقيؽ إال بعد مكافقة أطراؼ النزاع األخرل ،كما أف السحب ال يعفي مف تحديد مصركفات
التحقيؽ التي يحددىا رئيس المجنة بعد استشارة األمانة العامة لمجنة.

2

ثالثا :تشكيؿ غرفة التحقيؽ:
عندما تتمقى المجنة طمبا مقبكال إلجراء التحقيؽ ،تنص المادة  90فقرة  3عمى أف تتكلى إجراء

التحقيؽ بسرعة غرفة تتككف مف  7أعضاء 5 ،مف أعضاء المجنة ،كيتعيف أال ينتمي أم منيـ ألطراؼ
النزاع ،كيتكلى رئيس المجنة تعييف ىؤالء األعضاء الخمسة عمى أساس تمثيؿ عادؿ لؤلقاليـ الجغرافية بعد

التشاكر مع أطراؼ النزاع.

3

فتعييف أم عضك لـ يحظ بمكافقة أطراؼ النزاع مف شأنو أف ييدد بفشؿ التحقيؽ.

4

أما العضكيف اآلخريف في غرفة التحقيؽ فإنو يجب أف يتـ تعيينيما عمى كجو مخصص بكاسطة

طرفي النزاع ،كيجب أف ال يككنا ىما أيضا مف رعايا أم طرؼ في النزاع.

5

كليس مف الضركرم أف يككنا مف أعضاء المجنة ،فكؿ منيما يمثؿ الطرؼ الذم عينو ،ككجكدىما

مف شأنو أف يسيـ في تكفير مناخ مف الثقة في غرفة التحقيؽ.

كمف المشكبلت التي لـ تتعرض ليا المادة  90مف البركتكككؿ األكؿ ىك المركز الدكلي كالحماية

التي تمنح ألعضاء المجنة ،فميست ىناؾ أم ضركرة لمنحيـ المركز الدبمكماسي ،لكف يجب أف يتمتعكا

بشكؿ مف الحماية أثناء إجراء التحقيؽ الميداني ،فيـ ليسكا مف السائحيف ،كىنا يمزـ كضع اتفاؽ نمكذجي
لتعييف مركزىـ القانكني عندما يجركف تحقيقا في بمد أجنبي.

6

-1القاعدة  21مف النظاـ الداخمي لمجنة.
-2القاعدة  22مف النظاـ الداخمي لمجنة.

-3تنص القاعدة  23مف النظاـ الداخمي فقرة (أ) عمى" :يعيف الرئيس خمسة مف أعضاء غرفة التحقيؽ الذيف يجب أال

يككنكا مف مكاطني أم طرؼ في النزاع ،بعد التشاكر مع أعضاء المكتب كأطراؼ النزاع ،كعمى أساس تمثيؿ جغرافي
عادؿ".

-4أشمي ركتش ،المرجع السابؽ ،ص .154

-5الفقرة (ب) مف القاعدة  23مف النظاـ الداخمي لمجنة.
-6أشمي ركتش ،المرجع السابؽ،ص.154

244

الباب الثاني

مدل فاعمية اآلليات المؤسساتية لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني

كتنص المادة  90فقرة  3عمى أنو إذا حاكلت أم دكلة تعطيؿ نشاط المجنة عف طريؽ تأخير تعييف

العضك الذم يمثميا خبلؿ الميمة التي يحددىا رئيس المجنة ،كجب عمى ىذا األخير أف يجرم التعييف أك
التعيينات الضركرية عمى الفكر الستكماؿ تشكيؿ غرفة التحقيؽ ،كيعيف رئيس المجنة رئيس غرفة التحقيؽ.

كاذا رأل أحد أعضاء المجنة الذم عيف عضكا في غرفة التحقيؽ أنو يجب االمتناع عف االشتراؾ في
التحقيؽ لسبب خاص ،كجب عميو أف يبمغ ذلؾ عمى الفكر لرئيس المجنة الذم يجك لو عندئذ تعييف عضك

آخر.

1

رابعا :إجراء التحقيؽ:
تناكلت الفقرة ( 4أ) مف المادة  90ثبلثة مكاضيع تتعمؽ بكيفية إجراء التحقيؽ ،يتعمؽ المكضكع
األكؿ :بإمكانية دعكة الغرفة ألطراؼ النزاع إلى مساعدتيا كتقديـ األدلة ،أما الثاني :فيجكز لغرفة التحقيؽ

البحث عف األدلة األخرل حسبما يتراءل ليا ،أما الثالث فيك جكاز إجراء تحقيؽ ميداني عمى أرض
الكاقع.
فغرفة التحقيؽ ليا أف تدعك أطراؼ النزاع إلى معاكنتيا كتقديـ اإلثباتات خبلؿ ميمة محددة ،كما

يجكز ليا أيضا أف تبحث عف أية إثباتات أخرل تراىا ذات صمة بالمكضكع ،كلغرفة التحقيؽ أف تقرر ما
إذا كانت اإلثباتات التي تقدميا أطراؼ النزاع مقبكلة كجديرة بالثقة ،كما تقرر شركط سماع الشيكد.

2

كما يمكف أف تبلحظ غرفة التحقيؽ ضركرة االنتقاؿ إلى عيف المكاف إلجراء التحقيؽ ،كىنا البد

لؤلطراؼ المعنية أف تكفؿ ألعضاء غرفة التحقيؽ كاألشخاص المساعديف ليـ ،3االمتيازات كالحصانات
الضركرية ألداء عمميـ ،كالحماية المناسبة ،عمى أال يككف نطاؽ ىذه الحصانات كاالمتيازات أقؿ مما

تمنحو اتفاقية امتيازات كحصانات األمـ المتحدة لعاـ  1946لمخبراء الذيف يقكمكف بميمة.

4

كأثناء التحقيؽ عمى أرض الميداف يزكد أعضاء غرفة التحقيؽ بكثيقة تثبت صفتيـ كبشريطة لمذراع

بيضاء المكف يكتب عمييا بحركؼ سكداء سيمة القراءة اسـ المجنة بالمغة المحمية.

5

كما يجكز لغرفة التحقيؽ أف تنقسـ إلجراء التحريات في أماكف مختمفة ،كيجكز ليا عمى األخص

إيفاد عضكيف أك أكثر مف أعضائيا إلى مكاف الحادث إلجراء المعاينات العاجمة.

-1الفقرات (ج)( ،د)( ،ق) مف القاعدة  23مف النظاـ الداخمي لمجنة.

-2الفقرات ( )1ك ( )2مف القاعدة  27مف النظاـ الداخمي لمجنة.

-3تجدر اإلشارة إلى أنو يجكز لغرفة التحقيؽ أف تقرر االستعانة بخبراء أك مترجميف أثناء القياـ بمياميا.
-4الفقرة ( )3مف القاعدة  27مف النظاـ الداخمي لمجنة.

-5الفقرة ( )4مف القاعدة  27السالفة الذكر.
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خامسا :التقرير عف نتائج التحقيؽ:
بعد انتياء التحقيؽ ،يطمب مف الغرفة إعداد "تقرير عف نتائج التحقيؽ" يتعيف أف تككف استنتاجاتو

"مكضكعية كغير متحيزة" في آف كاحد.

1

كيقدـ تقرير غرفة التحقيؽ إلى المجنة حسب الفقرة  7مف القاعدة  27مف النظاـ الداخمي لمجنة،

حيث تتكلى المجنة دراسة تقرير غرفة التحقيؽ كتضع المجنة تقري ار عاما يقكـ الرئيس بإرسالو لؤلطراؼ
المعينة بالتحقيؽ ،مصحكبا بكافة التكصيات التي تراىا المجنة.
كيجب قبؿ التمكف مف إصدار تكصيات أف يقكـ أعضاء غرفة التحقيؽ كأعضاء المجنة بالضركرة

بإجراء تقييـ قانكني لمحقائؽ التي أثبتكىا ،كبالتالي يجب أف يككف األعضاء مختصيف كمؤىميف في مجاؿ
القانكف الدكلي اإلنساني ،كفي مجاؿ العمكـ العسكرية في آف كاحد معا.

2

كتؤكد القاعدة  29مف النظاـ الداخمي لمجنة عمى ضركرة المحافظة عمى سرية التقرير فبل يجكز أف
يتـ نشر أم بياف شخصي الطابع مف أعضاء المجنة دكف مكافقة الطرؼ المعني ،كذلؾ يمتزـ أعضاء
المجنة طكاؿ مدة تفكيضيـ كبعد انقضائيا بااللتزاـ بالحفاظ عمى سرية الكقائع كالمعمكمات التي اطمعكا

عمييا أثناء أداء عمميـ.

كنشير ىنا إلى أف الدكؿ األطراؼ في النزاع ال تخضع لنفس التزاـ السرية ،فيي تستطيع نشر

التقرير دكف أف يككف في ذلؾ انتياؾ لممادة  90مف البركتكككؿ األكؿ ،كما أف أعماؿ المجنة ليست كميا

تخضع لطابع السرية ،فالمادة  90فقرة ( 5ب) تنص عمى أنو في حالة غياب األدلة الكافية لتمكيف المجنة
مف التكصؿ إلى نتائج مكضكعية كغير متحيزة فعمييا عندئذ أف تعمف أسباب عجزىا عف ذلؾ ،فينا ال

تمنع المجنة مف اإلدالء بمعمكمات كاسعة حكؿ أعماليا ،كيمكف أف يككف ذلؾ في تقريرىا العاـ السنكم.

3

الفرع الثاني:
العمؿ عمى إعادة االحتراـ ألحكاـ االتفاقيات كالبركتكككؿ
يتمثؿ الدكر الرئيسي الثاني لمجنة في ":تسييؿ العكدة إلى احتراـ أحكاـ االتفاقيات كالبركتكككؿ عف

طريؽ بذؿ مساعييا الحميدة ،كيفيـ مف تعبير "المساعي الحميدة" بصكرة خاصة تبميغ النتائج المتعمقة
بالكقائع ،كالمبلحظات بشأف إمكانيات التسكية الكدية كالمبلحظات المكتكبة كالشفيية التي تبدييا الدكؿ

المعنية.

4

-1أشمي ركتش ،المرجع السابؽ ،ص .156
-2المرجع نفسو.

- Luigi(C), op. Cit., p. 399.

-4أشمي ركتش ،المرجع السابؽ ،ص .152
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فالمبلحظ لنص المادة  90يجد أف عمؿ المجنة ىك أبعد مف مجرد تقصي الحقائؽ ،حيث أنيا

مخكلة ليس فقط ببذؿ المساعي الحميدة ،كلكف أيضا بصياغة التكصيات حيث قد يتحكؿ عمؿ المجنة مف
إجراء تحقيؽ فقط إلى تحقيؽ كفاؽ مرك ار بالمساعي الحميدة كالكساطة ،فمف المنطقي أف تستمر المساعي
الحميدة كنكع مف المتابعة لمتحرم كالتحقيؽ.

1

فالمساعي الحميدة التي تبذليا المجنة تفترض لمكىمة األكلى أف تحقيقا قد أجرم بالفعؿ كتكصؿ

إلثبات كقكع انتياكات ،كبالتالي تبقى مشكمة ترتيب العكدة إلى احتراـ االتفاقيات كالبركتكككؿ األكؿ

بكساطة كمساع مف المجنة.

كالمقصكد بالمساعي الحميدة ىي كؿ عمؿ كدم تقكـ بو المجنة الدكلية بيدؼ التخفيؼ مف حدة

التكتر بيف طرفي النزاع ككضع حد لمنزاع القائـ بينيما ،كمحاكلة كقؼ االنتياكات المقترفة ضد اتفاقيات
جنيؼ األربعة كالبركتكككؿ األكؿ مف خبلؿ المطالبة مف األطراؼ استئناؼ المفاكضات كالعكدة إلى

تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني أثناء النزاع القائـ.

فالمجنة مناطة بميمة محاكلة التكفيؽ بيف أطراؼ النزاع مف خبلؿ مساعييا الحميدة كحثيا عمى
العكدة إلى التطبيؽ السميـ التفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني.

المطمب الثالث:
مدل فاعمية المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
بالرغـ مف أف اعتماد المادة  90مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ  1977جاء كمحاكلة لمنيجة

عممية التحقيؽ عف طريؽ إنشاء لجنة دكلية دائمة لتقصي الحقائؽ ،كلكف ىذه المجنة تتعرض لجممة مف

العراقيؿ النظرية التي قد تؤدم إلى تقكيض العمؿ المناط بيا في حالة بدأت بمباشرة التحقيؽ في
انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ،كمف اىـ العراقيؿ النظرية التي يمكف اف تكاجو المجنة:
* عمؿ المجنة مناط بمكافقة أطراؼ النزاع ،كىذا ما جعميا لحد اآلف معطمة عف القياـ بعمميا في
محاكلة كبح انتياكات القانكف الدكلي اإل نساني ،فأطراؼ النزاع عادة ما تبتعد عف قبكؿ عمؿ المجنة نظ ار
ألنو يمكف أف يثبت ارتكابيا النتياكات التفاقيات جنيؼ األربعة كالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ.

*ربط إمكانية المجكء لمجنة بإصدار إعبلف القبكؿ الخاص بيا مف طرؼ الدكؿ المصادقة عمى
البركتكككؿ األكؿ ،كىذا ما قمص في المجكء إلييا ،فمف بيف  174دكلة صادقت عمى البركتكككؿ لـ

تصدر إعبلف القبكؿ باختصاص المجنة سكل  76دكلة.

- Luigi(C), op. cit., p. 401.
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*قصر عمؿ المجنة عمى االنتياكات الجسيمة التفاقات جنيؼ األربعة كالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ

مما يجعؿ باقي االنتياكات األخرل بمنأل عف طمب التحقيؽ فييا.

*قص ر دكر المجنة عمى النزاعات المسمحة الدكلية دكف النزاعات المسمحة غير الدكلية فمـ يكجد

نص مماثؿ في البركتكككؿ اإلضافي الثاني لنص المادة  90مف البركتكككؿ األكؿ كىذا يعد قصك ار في
عمؿ المجنة ،كذلؾ بالنظر إلى كثرة ىذا النكع األخير مف النزاعات ككثرة االنتياكات الجسيمة المرتكبة
خبللو ،بالرغـ مف كجكد دعكة مف طرؼ المجنة إلى إمكانية التحقيؽ في النزاعات غير الدكلية بمكافقة

اطراؼ النزاع ،كىذا ما يستحيؿ تكاجده عمى ارض الكاقع كخاصة بالنظر لمطبيعة التي تتميز بيا ىذه
النزاعات كالتي تككف فييا الحككمة طرفا في النزاع ،مما يجعميا تعتبر المجكء إلى المجنة مساسا بمبدأ

السيادة الداخمية لمدكلة.

كلمحاكلة تفادم ىذه العراقيؿ التي لـ تسمح لحد اآلف مف بداية المجنة لمعمؿ المناط بيا بعد 24

سنة مف تأسيسيا سيتـ تقديـ مقترحات كاآلتي:

*دعكة كؿ الدكؿ المصادقة عمى البركتكككؿ األكؿ إلى إصدار إعبلف القبكؿ باختصاص المجنة
لتحظى بالصفة العالمية.
*عدـ قصر عمؿ المجنة عمى مكافقة األطراؼ ،كانما مراجعة المادة  90ليصبح فييا عمؿ المجنة
إجبارم .
*تمديد عمؿ المجنة ليشمؿ االنتياكات المقترفة في النزاعات المسمحة غير الدكلية  ،مف خبلؿ

السعي لمراجعة البركتكككؿ اإلضافي الثاني ككضع مادة مماثمة لنص المادة  ، 90كلكف مع النص عمى
الطابع اإلجبارم لعمؿ المجنة في النزاعات غير الدكلية حتى دكف مكافقة الدكلة الطرؼ في النزاع.
*ضركرة السعي إلعبلف نتائج التحقيؽ كذلؾ بيدؼ ممارسة نكع مف العقاب أك الضغط المعنكم
الرم العاـ العالمي ،كثانيا بيدؼ تبرئة الطرؼ الذم
عمى الطرؼ الذم تتضح انتياكاتو بفضح ذلؾ أماـ أ

افترم عميو بقيامو بيذه االنتياكات المزعكمة.

في األخير تبقى ىذه مجمكعات اقتراحات لتفعيؿ عمؿ المجنة مف اجؿ البداية في العمؿ المطمكب
منيا مف أجؿ تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،بالرغـ مف العمـ بأنو بالصعكبة بما كاف اف تأخذ بعيف

االعتبار ،نظ ار لما يشيده المجتمع الدكلي في الكقت المعاصر مف سيطرة لمقكل العظمى عمى الساحة
الدكلية كمف صعكبة االتفاؽ في المؤتمرات الدكلية عمى اتخاذ ق اررات أك تعديبلت تؤدم إلى إحساس

الدكؿ بأف ىذه المجنة تعتبر أعمى منيـ كتقكض في سيادتيـ.

ك األمؿ في أف يمجأ طرفي نزاع معيف إلى المجنة لمعرفة كيفية ممارستيا لعمميا ككيؼ ستسعى
إلى كضع قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مكضع التنفيذ.
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المبحث الثاني:
دكر المحاكـ الجنائية المؤقتة في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
كانت أكؿ محاكلة ل تطبيؽ فكرة المعاقبة عمى الجرائـ الدكلية إباف الحرب العالمية األكلى ،فبالرغـ

مف قياـ الحمفاء بإنشاء أكؿ لجنة تحقيؽ دكلية في نياية الحرب بيدؼ تحديد ك إعبلف مسؤكلية البادئيف
بالحرب ك كؿ مف خالؼ قكانينيا ك أعرافيا مف اجؿ محاكمتيـ ،إال انيـ فشمكا في إجرائيا بناءا عمى

اتفاقية فرسام  1919التي نصت عمى إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة إمبراطكر ألمانيا "غميكـ
الثاني" المتيـ بارتكاب ىذه الجرائـ ،ك لكف رفض ىكلندا تسميمو لمحمفاء جعمو يفمت مف العقاب ،كما اف

ىذا الشيء اضعؼ مف حماس الحمفاء إلنشاء محاكـ عسكرية خاصة أك جماعية ،ك لـ تجر سكل
محاكمات كطنية لمجرمي الحرب األلماف أماـ المحكمة العميا األلمانية ،ك لـ يحاكـ سكل  12ضابطا

عسكريا فقط.
ك بذلؾ باءت فكرة إنشاء محاكـ جنائية بالفشؿ ،ك لـ تتجسد ىذه الفكرة إال بعد الحرب العالمية

الثانية مف خبلؿ محكمتي نكرمبرغ ك طككيك(المطمب األكؿ).

ك بانقضاء الحرب العالمية الثانية ك زكاؿ كالية المحكمتيف السالفتيف الذكر ،لـ تنشأ محاكـ جنائية
دكلية ،ك لـ تعقد محاكمات لمتيميف بجرائـ دكلية حتى العقد األخير مف القرف العشريف بالرغـ مف الفظائع

التي ارتكبت خبلؿ ىذه المدة ،فكؿ ىذه الجرائـ لـ يكف ليا صدل عمى المستكل الدكلي ،ك بقي األمر
عمى حالو إلى غاية اف انتفض المجتمع الدكلي في التسعينيات مف القرف العشريف ك بمكجب ق اررات

صادرة عف مجمس األمف بإنشاء المحكمتيف الجنائيتيف ليكغسبلفيا سابقا ك ركاندا(المطمب الثاني).

ك لككف اختصاص ىاتيف المحكمتيف محصكر زمانيا ك مكانيا ،فقد ظيرت نزاعات ك تكترات

أفضت إلى ارتكاب جرائـ دكلية خطيرة تيدد السمـ ك األمف الدكلييف ،ما أدل بحككمات ىذه الدكؿ

بالمجكء إلى منظمة األمـ المتحدة ك بمكجب اتفاقيات فيما بينيا قامت بإنشاء محاكـ مدكلة لمعاقبة

مرتكبي ىذه االنتياكات في كؿ مف :سيراليكف ،كمبكديا ك تيمكر الشرقية(المطمب الثالث).
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المطمب األكؿ:
دكر محكمتي نكرمبرغ ك طككيك في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
تعد الحرب العالمية الثانية نقطة البداية الحقيقية في ترسيخ فكرة المسؤكلية الجنائية ك إنشاء قضاء
جنائي دكلي.

1

فبعد نياية الحرب العالم ية الثانية ك استسبلـ ألمانيا  ،عقد مؤتمر لندف ليضـ ممثمي دكؿ الحمفاء
مف أجؿ االتفاؽ عمى ما يجب اتخاذه ضد مرتكبي الجرائـ األلماف  ،ك قد استمرت أعماؿ المؤتمر مف

 1945/06/26حتى  ،1945/08/02ك نتج عنو إنشاء محكمة عسكرية دكلية ( محكمة نكرمبرغ)
تختص بالنظر في ال جرائـ الدكلية التي ارتكبيا كبار القادة األلماف أثناء الحرب  ،فقد نصت المادة األكلى
مف اتفاقية لندف عمى  ":تنشأ محكمة عسكرية دكلية بعد التشاكر مع مجمس الرقابة عمى ألمانيا لمحاكمة

مجرمي الحرب الذيف ليس لجرائميـ تحديد جغرافي معيف سكاء كانكا متيميف بصفة شخصية أك بصفتيـ
أعضاء في منظمات أك ىيئات أك بكمتي الصفتيف .".....
ك نتيجة لتصريح بكتسداـ أصدر القائد العاـ لقكات الحمفاء في الشرؽ األقصى إعبلنا في

 1946/01/19يقضي بإنشاء محكمة طككيك لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرؽ األقصى ك بصفة
خاصة اليابانييف  ،ك تـ تحديد النظاـ األساسي ليذه المحكمة بميثاؽ ألحؽ بيذا اإلعبلف.

2

ك سيتـ التعرض لمدكر الذم لعبتو المحكمتيف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كذلؾ مف
خبلؿ تضميف ك تجريـ النظاـ األساسي النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني(الفرع األكؿ)،ثـ إسيامات

المحكمتيف في مجاؿ تطكير القانكف الدكلي اإلنساني(الفرع الثاني).
الفرع األكؿ:

تضميف ك تجريـ النظاميف األساسييف لممحكمتيف ال نتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
لقد أكرد النظاميف األساسييف لممحكمتيف العسكريتيف –نكرمبرغ ك طككيك-اختصاصيما بالمعاقبة
عمى االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني كالتالي:
أكال :النظاـ األساسي لمحكمة نكرمبرغ:
لقد نصت المادة  6مف النظاـ األساسي لمحكمة نكرمبرغ عمى اختصاصيا بالنظر في الجرائـ

التالية:

1
2

 عمي يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ  ،ص .20-المرجع نفسو ،ص .26
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أ -الجرائـ ضد السالـ  :ك تضـ أم تدبير أك تحضير أك إثارة أك إدارة أك متابعة حرب اعتداء أك
حرب مخالفة لممعاىدات أك االتفاقيات أك المكاثيؽ الدكلية أك الضمانات ك التأكيدات المقدمة مف طرؼ
الدكؿ  ،ك كذلؾ المساىمة في خطة عامة أك مؤامرة بقصد ارتكاب األفعاؿ المذككرة .

1

ب -الجرائـ ضد اإلنسانية  :ك ىي كؿ فعؿ لمقتؿ العمد ،اإلبادة  ،االسترقاؽ  ،اإلبعاد ك
االضطيادات التي ترتكب ضد السكاف المدنييف ألسباب سياسية أك عنصرية أك دينية قبؿ الحرب أك
أثناءىا بالتبعية لجريمة داخمة في اختصاص المحكمة أك مرتبطة بيا.

2

ج -جرائـ الحرب :ك ىك ما ييمنا في دراستنا ىذه بكصفيا االنتياكات الجسيـ لمقانكف الدكلي

اإلنساني ،حيث تـ تعريفيا عمى أنيا" :انتياكات قكانيف ك أعراؼ الحرب ،ك تتضمف االنتياكات عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر :القتؿ العمد ،المعاممة السيئة ،إرغاـ السكاف المدنييف عمى العمؿ في أشغاؿ شاقة
في الببلد المحتمة ،قتؿ األسرل عمديا ،إعداـ الرىائف ،نيب األمكاؿ العامة ك الخاصة ،ىدـ المدف ك

القرل دكف سبب أك اجتياحيا دكف ضركرة عسكرية".
ك قد أكد النظاـ األساسي عمى االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني ك أكردىا عمى سبيؿ

المثاؿ ال الحصر ،ك قد تـ ىذا التجريـ كفقا التفاقيات الىام لعاـ .1907

3

ك قد اختصت المحكمة بمعاقبة األشخاص الطبيعييف المتمثميف في كبار مجرمي الحرب حيث

كجيت المحكمة االتياـ ؿ 15:متيما بارتكاب جرائـ حرب مف بيف مجمكع  24متيما.

4

ك بدأت المحكمة باالستماع ألقكاؿ الشيكد ك المتيميف ك فحص اآلالؼ مف الكثائؽ ،ك في 01

أكتكبر  1946اجتمعت المحكمة في قصر العدؿ ببلىام لمنطؽ بأحكاميا ضد مف ثبتت عمييـ تيمة

ارتكاب جرائـ الحرب كاآلتي 10 :حكـ عمييـ باإلعداـ شنقا ،ك السجف المؤبد لشخصاف  ،كما حكـ
بالسجف المؤقت لمدة  20سنة لشخص كاحد  ،ك متيـ كاحد لمدة  15سنة  ،ك متيـ آخر لمدة 10

سنكات.

5

 -1محمكد شريؼ بسيكني ،المحكمة الجنائية الدكلية ،مطابع ركز اليكسؼ الجديدة،القاىرة،2002،ص.26

 -2سكسف تمر خاف بكة ،الجرائـ ضد اإلنسانية في ضكء أحكاـ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،منشكرات

الحمبي الحقكقية ،بيركت  ،2006،ص.49

 -3محمكد شريؼ بسيكني ،المرجع السابؽ ،ص.28

 -4لمتعرؼ اكثر عمى ىؤالء المتيميف ك الجرائـ التي اقترفكىا ،انظر :
-BAZLAIRE ( J.P.) et GRETIN ( T) ,Justice pénale international , PUF, Paris , 2000,pp.2426.
5
- ibid. , p.27,note:03.
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ثانيا :النظاـ األساسي لمحكمة طككيك:
استعار الجنراؿ مارؾ آرثر الجرائـ التي كانت تختص بيا المحكمة العسكرية الدكلية في نكرمبرغ ك

أعمميا أماـ المحكمة العسكرية الدكلية لمشرؽ األقصى فحدد اختصاصيا بمكجب المادة  5ك التي
تضمنت الجرائـ التالية :الجرائـ ضد اإلنسانية ،الجرائـ المرتكبة ضد السبلـ الدكلي ك جرائـ الحرب ،ك قد
عرفت نفس التعريفات السابقة التي قدمتيا محكمة نكرمبرغ.

بدأت المحكمة عمميا بداية مف 29افريؿ ، 1946ك بتاريخ 03:مام ،1946حيث كجيت االتياـ

لػ 28:شخصا ،ك لـ تتـ إدانة سكل  25متيما ،ك مف ضمف  25مدانا حكـ عمى 19منيـ بارتكاب جرائـ
حرب.

1

ك قد تراكحت أحكاـ المحكمة بيف 7:حكـ عمييـ باالعداـ 7،حكـ عمييـ بالسجف المؤبد ،ك حكـ

بالسجف المؤقت لمدة  20سنة ضد متيـ كاحد ،ك  3حكـ عمييـ بالسجف المؤقت لمدة  7سنكات.

2

ك قد نفذت جميع األحكاـ باإلعداـ شنقا ،أما المسجكنيف فقد تـ اإلفراج عنيـ في الخمسينيات مف

القرف الماضي دكف اف يكممكا فترة العقكبة المحككـ بيا ضدىـ.

3

الفرع الثاني:
إسيامات المحكمتيف في مجاؿ تطكير القانكف الدكلي اإلنساني
أعطى إقرار ميثاقي محكمتي نكرمبرغ ك طككيك قكة دفع كبرل لتدكيف القانكف الدكلي اإلنساني،
فمممرة األكلى تـ كضع قكاعد تعاىدية تعرؼ عددا مف الجرائـ الجنائية التي يمكف مساءلة األفراد عنيا ،ك

أنشأت في الكقت نفسو محاكـ اتخذت إجراءات قانكنية فعالة ،ككضعت مجمكعة مف المبادئ المعترؼ

بيا دكليا.
التالية:

4

ك بذلؾ تككف ىاتيف المحكمتيف قد ساىمتا في تطكير القانكف الدكلي اإلنساني مف خبلؿ النقاط

أكال :تعد المحكمتيف المبنة األكلى في إرساء قضاء جنائي دكلي ،ك أكؿ محاكمة لمجرمي الحرب
،حيث شكمت المحكمتيف تجربة غير مسبكقة في تاريخ القانكف الدكلي ،حيث أخرجت ىذه المحاكمات

قكاعد القانكف الدكلي مف كاقعو النظرم إلى الكاقع العممي ،فأقامت العدالة الدكلية بشكؿ فعمي ،خاصة ما
-1عادؿ عبد اهلل المسدم ،المحكمة الجنائية الدكلية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،2002 ،1ص .36
2
- BAZLAIRE ( J.P.) et GRETIN ( T),op.cit.,pp.31-36.
 -3محمكد شريؼ بسيكني  ،المحكمة الجنائية الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص .41
 -4ىكرتنسيا دم.تي.جكتيريس بكسي" ،العبلقة بيف القانكف الدكلي اإلنساني ك المحاكـ الجنائية الدكلية" ،المجمة الدكلية

لمصميب االحمر،المجمد، 88العدد ، 2006، 861ص.6
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يتعمؽ بجرائـ الحرب ،فجعمت اختصاصيا ينحصر في المعاقبة عمى انتياكات قكانيف ك أعراؼ الحرب

كفؽ ما ىك منصكص عميو في اتفاقيات الىام لعاـ  1907المتعمقة بقكانيف ك أعراؼ الحرب.

1

ثانيا :إرساء مبدأ المسؤكلية الجنائية الفردية :اف محكمتي نكرمبرغ ك طككيك قد أرستا الممارسة

األكلى لنظاـ المسؤكلية الجنائية الفردية ،فخبلؿ اجتماع ممثمي الحمفاء في مكسكك سنة  1943اصدركا
تصريح مكسكك ك الذم جاء فيو ":اف القادة العسكرييف ك السياسييف اليابانييف ك القادة العسكرييف األلماف
ك اتباعيـ ك أعضاء الحزب النازم مسؤكلكف جنائيا عف الجرائـ ك الفظائع ك المجازر التي ارتكبت خبلؿ

ىذه الحرب".

2

فقد أكدت المحكمتيف عمى قياـ المسؤكلية الفردية عمى المستكل الدكلي عف جرائـ الحرب سكاء كاف

مرتكبييا فاعبل اصميا أك شريكا ،ك ىذا يعد سابقة ىامة قضت عمى المفيكـ التقميدم الذم يجعؿ الدكؿ

كحدىا ىي التي يمكف ليا اف تتحمؿ المسؤكلية عف انتياؾ ممثمييا لمقانكف الدكلي تحت غطاء شخصيتيا

المعنكية.

3

كما أقرت ىذه المحاكمات مسؤكلية الرئيس أك المسؤكؿ عف ارتكاب جرائـ الحرب بغض النظر عف

صفتو الرسمية ،كما يعتبركف مسؤكلكف عف ارتكاب المرؤكسيف ليا ،خاصة عند اإلىماؿ في الحصكؿ
عمى معمكمات عمييا ،ك قد رفضت اعتبار طاعة أكامر الرئيس األعمى سببا لئلعفاء مف المسؤكلية.
ثالثا :إدخاؿ عدة مفاىيـ جديدة كانت تقتصر عمى مجاؿ القكانيف الجنائية الكطنية ،ك نقميا إلى
حقؿ القانكف الدكلي العا ـ بعد تكييفيا ك ضبط أسسيا بما يتبلءـ مع ركح ىذا القانكف ،فقد أصبحت بعض
الجرائـ التي كاف يقتصر نظرىا عمى المحاكـ الكطنية تعرض عمى المحاكـ الدكلية ،فمـ تعد جرائـ الحرب

مجرد انتياؾ لمقكانيف الداخمية التي تنظـ سير العمميات العدائية ،ك إنما أصبحت في ظؿ المحكمتيف ك
بعدىا انتياكات جسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني ،ك بذلؾ اصبح مف الضركرم عرض مرتكبييا عمى

المحاكـ الدكلية في حاؿ عدـ متابعتيـ مف طرؼ المحاكـ الكطنية.

4

رابعا :استمياـ المبادئ التي قامت عمييا محكمة نكرمبرغ مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف

خبلؿ تكصيتيا التي تحمؿ الرقـ  1/95لعاـ 1946حيث تبنت المبادئ السبعة المستقاة مف نظاـ نكرمبرغ

1

- Glaser (S),op.cit.,pp.78,79.
 -2صفكاف مقصكد خميؿ" ،المسؤكلية الجنائية لمفرد كفقا لقكاعد القانكف الدكلي" ،مجمة الشريعة ك القانكف ،جامعة المكصؿ،
العراؽ ،العدد ،2010 ،43ص.116،115

-3عبد اهلل سميماف ،المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،1992 ،

ص.69

-4محمد رضكاف ،المرجع السابؽ ،ص.279

253

مدل فاعمية اآلليات المؤسساتية لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني

الباب الثاني

،ك اعتبرت الجمعية العامة اف ىذه المبادئ السبعة تشكؿ جزء ال يتج أز مف مبادئ القانكف الدكلي ،ك

تتمثؿ ىذه المبادئ في:

1

أ-يعتبر أم شخص يرتكب فعبل مف األفعاؿ التي تشكؿ جريمة بمقتضى القانكف الدكلي مسؤكال

عف ىذا الفعؿ ك عرضة لممعاقبة.

ب-ال يعفي عدـ كجكد عقكبة في القانكف الداخمي عف الفعؿ الذم يعد جريمة كفقا لمقانكف الدكلي

الشخص الذم ارتكب الفعؿ مف المسؤكلية طبقا لمقانكف الدكلي.

ج-ال يعفى الشخص الذم ارتكب جريمة كفقا لمقانكف الدكلي ككنو قد تصرؼ بكصفو رئيسا أك

مسؤكال حككميا مف المسؤكلية طبقا لمقانكف الدكلي.

د-ال يعفى الشخص الذم ارتكب الفعؿ بناءا عمى امر مف حككمتو أك رئيسو األعمى مف المسؤكلية

كفقا لمقانكف الدكلي.

ق-لكؿ شخص متيـ بجريمة كفقا لمقانكف الدكلي الحؽ في محاكمة عادلة بخصكص الكاقع ك

القانكف.

ك-يعد مف الجرائـ المعاقب عمييا كفقا لمقانكف الدكلي الجرائـ التالية:
*الجرائـ ضد السمـ.

*جرائـ الحرب.
*الجرائـ ضد اإلنسانية.
ز-يشكؿ التكاطؤ في ارتكاب احدل الجرائـ السابقة أك مجرد االشتراؾ جريمة بمقتضى القانكف
الدكلي.

ك قد تمت المكافقة باإلجماع عمى ىذه المبادئ ك يعتبر ذلؾ خير دليؿ عمى ميؿ الدكؿ لبللتزاـ

القانكني بيا دكف حاجة إلى اتخاذ أم إجراءات أخرل.

2

ك بذلؾ تعد محكمتي طككيك ك نكرمبرغ أكؿ خطكة نحك بدأ محاكمة ك معاقبة مجرمي الحرب أماـ

جيات قضائية دكلية  ،كما أنيا نفذت المحاكمات دكف مماطمة  ،ك نفذت العقكبات في المتيميف المحككـ
عمييـ دكف أم اعتبار إلى مراكزىـ أك صفاتيـ الرسمية  ،ك انتيت كالية المحكمتيف بإصدار آخر

أحكاميما.

-1صفكاف مقصكد خميؿ ،المرجع السابؽ ،ص.118

-2عبد الكاحد محمد الفار ،المرجع السابؽ ،ص.139
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المطمب الثاني:
دكر محكمتي يكغسالفيا –سابقا -ك ركاندا في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
منذ محاكمات نكرمبرغ ك طككيك  ،ك حتى أكائؿ العقد األخير مف القرف العشريف لـ تنشأ محاكـ

جنائية دكلية لمعاقبة مرتكبي الجرائـ الدكلية  ،كمرد ذلؾ ليس عدـ ارتكاب جرائـ دكلية  ،بؿ عمى العكس
فيي فترة تزايدت فييا الجرائـ منيا :العدكاف الثبلثي عمى مصر  ،1956االجتياح اإلسرائيمي لمبناف

 ، 1982-1978ك جرائـ اإلبادة الجماعية التي ارتكبتيا القكات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني ،
لكنيا كقعت دكف أف يحرؾ المجتمع الدكلي ساكنا . 1

ك في سنة  1991ك إثر النزاعات التي حدثت في يكغسبلفيا سابقا  ،ك ما نجـ عنيا مف

انتياكات جسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني  ،ك خاصة بعد إعبلف جميكرية البكسنة ك اليرسؾ استقبلليا
في  05مارس  ، 1992أدت إلى ىبلؾ آالؼ المدنييف ك سقكط مئات اآلالؼ مف المنازؿ.

2

كما ثارت في ىذه الفترة الحرب األىمية في ركاندا مخمفة كراءىا عشرات اآلالؼ مف القتمى جراء
عمميات اإلبادة التي تعرض ليا أفراد قبيمة التكتسي مف طرؼ قبيمة اليكتك التي كانت تدعميا القكات

الحككمية.

3

فنتيجة لؤلعماؿ الكحشية ك الجرائـ التي ارتكبت في يكغسبلفيا سابقا أصدر مجمس األمف في

 1992/10/06القرار ( )780الذم أنشئ بمكجبو لجنة خبراء لمتحقيؽ كجمع األدلة ،كمف ثـ تسميميا إلى
المدعي العاـ لممحكمة ما بيف أبريؿ كأغسطس  ،1994كبناءا عمى مبادرة فرنسية أصدر مجمس األمف

الدكلي ق ارره رقـ 808 :في  1993/02/22يقضي فيو بإنشاء محكمة جنائية دكلية مؤقتة لمقاضاة
األشخاص المسؤكليف عف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني ،ك التي ارتكبت في إقميـ

يكغسبلفيا منذ .1991

4

ك بسبب حكادث اإلبادة الجماعية التي حصمت في ركاندا عمى إثر إسقاط الطائرة التي كانت تقؿ

رئيس جميكرية ركندا كبكرندم المذاف شاركا في مفاكضات السبلـ في تنزانيا ،قاـ مجمس األمف بإنشاء
محكمة دكلية في  1994/11/18لمقاضاة األشخاص المسؤكليف عف جرائـ اإلبادة الجماعية كانتياكات
 - 1عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .265
2
-BOUCHET -SAULNIER ( F ) , Dictionnaire pratique du droit Humanitaire , La découverte
, Paris , 3 éme éd, 2006 ,p. 532.
 - 3عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .296
4

 -عبد القادر البقيرات  ،العدالة الجنائية الدكلية  ،ديكاف المطبكعات الجامعية  ،الجزائر  ، 2005 ،ص ،179ك لممزيد

مف المعمكمات انظر:
-GREPPI ( E), La justice pénal international entre passé et avenir, Dalloz , Paris ,2003, p
.108.note : 65.
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القانكف الدكلي اإلنساني المقترفة في إقميـ ركندا كاألقاليـ المجاكرة لركاندا في الفترة مف  1994إلى

 ،1995بمكجب القرار رقـ  94-955كذلؾ استنادا إلى تقرير لجنة الخبراء المنشأة بمكجب القرار:
 935الصادر بتاريخ  1994/07/01مف مجمس األمف .
كقد أصدر مجمس األمف ق ارره رقـ  997الذم حدد فيو مقر لممحكمة الجنائية لركاندا في أركشا في

جميكرية تنزانيا المتحدة ،كاعتمد ليا مكتب تمثيمي في " قالي بركاندا".

1

ك سيتـ التعرض لمدكر الذم لعبتو المحكمتيف في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كذلؾ مف

خبلؿ تضميف ك تجريـ النظاـ األساسي النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني(الفرع األكؿ)،ثـ إسيامات

المحكمتيف في مجاؿ تطكير القانكف الدكلي اإلنساني(الفرع الثاني).
الفرع األكؿ:

تضميف ك تجريـ النظاميف األساسييف لممحكمتيف ال نتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
لقد أكرد النظاميف األساسييف لممحكمتيف –يكغسبلفيا سابقا ك ركاندا-اختصاصيما بالمعاقبة عمى

االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني كالتالي:

أكال :النظاـ األساسي لمحكمة يكغسالفيا –سابقا:-
اختصت المحكمة الجنائية ليكغسبلفيا سابقا بالنظر في الجرائـ التالية حسب نظاميا األساسي:
أ-جرائـ الحرب :ك تضمنتيا المادتيف  2ك  3مف النظاـ األساسي لممحكمة حيث نصت المادة 2
عمى اف ":المحكمة الدكلية مختصة بمتابعة األشخاص الذيف يرتكبكف أك يعطكف أكامر بارتكاب المخالفات

الجسيمة التفاقيات جنيؼ األربع لعاـ ، 1949مع عمميـ باف ىذه األعماؿ مكجية ضد أشخاص أك
ممتمكات محمية بنصكص ىذه االتفاقيات".

2

 -1طبلؿ ياسيف العنبي ك عمي جماؿ الحسناكم ،المحكمة الجنائية الدكلية ،دراسة قانكنية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،2008،ص.25

 -2ذكرت ىذه المادة جممة مف االنتياكات الجسيمة التي تعد جرائـ حرب ك ىي - ":القتؿ العمد،

-التعذيب،

التسبب عمدا في معاناة أك إحداث أضرار جسيمة بالجسـ ك الصحة، التيديـ ك السمب لمممتمكات الذم ال تبرره الضركرة العسكرية عندما تككف منفذة بدرجة عالية بطريقة غير شرعية كتعسفية،

حرماف أسرل الحرب أك المدنييف مف حقيـ في محاكمة عادلة،اإلبعاد أك التحكيؿ أك النقؿ غير الشرعي لممدنييف،-اخذ الرىائف".
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كما نصت المادة  3ك المتعمقة بانتياكات قكانيف ك أعراؼ الحرب اف ":المحكمة الدكلية مختصة
بمتابعة األشخاص الذيف يرتكبكف انتياكات لقكانيف ك أعراؼ الحرب."...

1

ب-جريمة اإلبادة الجماعية :حيث تبنت المادة  4مف النظاـ األساسي نفس التعريؼ الكارد في

المادة  2مف اتفاقية األمـ المتحدة لمنع ك قمع جريمة إبادة الجنس البشرم لعاـ .1948

ج-الجرائـ ضد اإلنسانية :تناكلتيا المادة  5مف النظاـ األساسي لممحكمة ،ك ىي كؿ ما يرتكب

أثناء نزاع مسمح مف قتؿ عمد ،إبادة ،استرقاؽ ،إبعاد المدنييف ،سجف ،تعذيب ،اغتصاب ،أك اضطياد

أل سباب سياسية أك عنصرية أك دينية أك أفعاؿ أخرل غير إنسانية تكجو ضد مجمكعة مف السكاف

المدنييف.

2

ك بمجرد بداية المحكمة لعمميا قامت بتكجيو االتياـ لما يزيد عف  50شخصا بارتكاب جرائـ

الحرب ،ك تمثمت األفعاؿ المنسكبة الييـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في القتؿ ،التعذيب  ،اإلبعاد ك
الترحيؿ القسرم ،إساءة معاممة األسرل  ،سمب ك نيب ك تدمير الممتمكات ك المستشفيات ك دكر

العبادة.

3

ك منذ إنشائيا سنة  1993حتى  2006أصدرت المحكمة  161مذكرة اتياـ ك أصدرت  94حكما

،ك قد كاف الحكـ الذم أصدرتو في قضية "تاديتش" 4بتاريخ  7مام  1995أكؿ حكـ تصدره محكمة

جنائية دكلية بعد األحكاـ التي صدرت عف محكمتي نكرمبرغ ك طككيك.

5

 -1تـ إيراد جممة مف االنتياكات عمى سبيؿ المثاؿ مف خبلؿ المادة  3كالتالي-":استعماؿ األسمحة السامة أك أسمحة
أخرل تسبب معاناة غير الزمة،
-التحطيـ دكف سبب لممدف ك القرل أك اإلخبلء الذم ال تبرره الضركرة العسكرية،

اليجكـ اتك القنبمة بام كسيمة لممدف ك القرل ك الممتمكات أك العمارات غير المدافع عنيا،السمب ك التحطيـ أك اإلضرار العمدم لممنشآت المخصصة لمديف ،ك األعماؿ الخيرية ك التعميـ لمفنكف أك العمكـ ،اتكالمعالـ التاريخية أك المؤلفات الفنية أك العممية،
-النيب لمممتمكات العامة أك الخاصة".

 -2مرشد احمد السيد ك احمد غازم اليرمزم ،القضاء الدكلي الجنائي ،الدار العممية الدكلية لمنشر ك التكزيع ك دار الثقافة

لمنشر ك التكزيع ،عماف ،األردف ،2002 ،ص.123،122
 -3عادؿ عبد اهلل المسدم ،المرجع السابؽ ،ص.41،40

-4تـ تكجيو االتياـ ؿ:دكشكك تاديتش بتاريخ  1994/10/11لقيامو بعدة جرائـ منيا :القصؼ ك التدمير لمدينة "بريجيدك"

باإلضافة إلى عمميات القتؿ ك مختمؼ االنتياكات التي تندرج ضمف اختصاص المادتيف  2ك  3مف النظاـ األساسي
لممحكمة.

-5عادؿ عبد اهلل المسدم ،المرجع السابؽ ،ص.43
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كما أف تقديـ الرئيس الصربي السابؽ " ك ارزيتش " إلى المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا في

جكيمية ، 2008أدل إلى إثارة الجرائـ التي مست بالبكسنييف ك خاصة الجريمة المقترفة في " سبرينيتشا"
حيث أدل القصؼ المتكاصؿ لممدينة ك التدمير الكبير الذم لحقيا إلى ىبلؾ مئات اآلالؼ مف المدنييف.
ك منذ نشأتيا ك لحد الساعة تكالت المحاكمات ك تراكحت األحكاـ بيف البراءة ك السجف لمدد تتراكح
بيف  5سنكات ك  45سنة.
ثانيا :النظاـ األساسي لمحكمة ركاندا:
اف اختصاص محكمة ركاندا ليس مطابقا تماما لمحكمة يكغسبلفيا ،فتختصاف عمى سبيؿ التماثؿ

بجرائـ اإلبادة الجماعية ك الجرائـ ضد اإلنسانية حيث ضمنتيما محكمة ركاندا في نظاميا األساسي
بمكجب المادتاف  2ك 3بيذا الترتيب.
بينما يختمفاف في جرائـ الحرب ،حيث اقتصر اختصاص محكمة ركاندا بنظر االنتياكات الجسيمة
المنصكص عمييا في المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949ك كذلؾ االنتياكات

الكاردة في البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  ،1977ك ذلؾ باعتبار اف النزاع في ركاندا ىك نزاع غير
دكلي ،ك قد تضمنت المادة الرابعة مف النظاـ األساسي لممحكمة اختصاصيا بجرائـ الحرب ك قصرتيا
عمى الجرائـ التي تقع عمى األشخاص دكف الجرائـ التي تقع عمى الممتمكات.

1

ك قبؿ نياية العاـ ،1997تـ احتجاز  24شخصا ممف تكلكا مناصب قيادية في ركاندا ك تـ إقرار
الئحة اتياـ ضد  21منيـ ،حيث صدر أكؿ حكـ عف المحكمة بتاريخ  2سبتمبر  1998في حؽ ":جكف
اكايسك" عمدة مدينة "تابا" الذم اديف بتيمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية ك جرائـ ضد اإلنسانية ك حكـ

عميو بالسجف المؤبد.

2

 -1أكردت المادة  4أمثمة عف الجرائـ المعاقب عمييا ،ك ىي:
 -االنتياكات التي تمس الحياة ك الصحة ك الراحة الجسدية أك الفكرية لؤلشخاص خاصة القتؿ ك حتى المعامبلت

البلإنسانية ك التعذيب ك اآلثار أك المتاعب الجسمانية،
العقكبات الجماعية.اخذ الرىائف.-أعماؿ اإلرىاب.

 المساس بكرامة األشخاص خاصة المعامبلت الميينة ك التحقيرية ،االغتصاب ك اإلكراه عمى البغاء  ،ك كؿ خدشلمحياء.
إصدار األحكاـ دكف محاكمة جنائية ك دكف ضمانات قضائية.- BOUCHET -SAULNIER ( F. ),op.cit.,p.545.
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ك تكالت فيما بعدىا األحكاـ التي كميا كانت الرتكاب جرائـ ضد اإلنسانية ك جرائـ اإلبادة ،أما فيما

يخص جرائـ الحرب فمـ تصدر المحكمة أم حكـ يتعمؽ بجرائـ الحرب ك االنتياكات الجسيمة لمقانكف
الدكلي اإلنساني.
الفرع الثاني:
إسيامات المحكمتيف في مجاؿ تطكير القانكف الدكلي اإلنساني
بالرغـ مف أف كؿ مف المحكمتيف ذات طابع مؤقت فقد ساىمتا في تطكير بعض القكاعد الخاصة
باالنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني ،كسيتـ التركيز مف خبلؿ ىذه الدراسة عمى أىـ التطكرات

التي أحدثتيا محكمة يكغسبلفيا سابقا في ىذا المجاؿ ،كذلؾ بالنظر إلى أف محكمة ركاندا بالرغـ مف

التطكر الكبير الذم أحدثتو في مجاؿ القضاء الجنائي الدكلي كىك إمكانية المعاقبة عمى انتياكات القانكف
الدكلي اإلنساني المرتكبة إباف النزاع المسمح غير الدكلي بمكجب تجريـ االنتياكات المنصكص عمييا في

المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949كالبركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ . 1977

كلكف ىذه المحكمة لـ تأت لنا باجتيادات قضائية أخرل تطكر مف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،

كذلؾ بالنظر لما قيؿ سابقا  ،كىك أنيا لـ تصدر أحكاما بمكجب جرائـ الحرب بؿ اكتفت باالستناد في
أحكاميا إلى الجرائـ ضد اإلنسانية كجريمة اإلبادة الجماعية ،كما أنيا قصرت االنتياكات المجرمة إال في

تمؾ الماسة باألشخاص دكف الممتمكات ،كلذلؾ جاء التركيز عمى أىـ التطكرات التي جاءت بيا محكمة

يكغسبلفيا سابقا.

فقد كفرت المحكمة إطا ار ك منتدل تفسيرييف لمقانكف الدكلي اإلنساني ،كعمى ىذا النحك فيك مناسب

تماما لتطكير القانكف بغية تناكؿ مختمؼ أشكاؿ كأكجو االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني،1

كلعؿ أىـ التطكرات التي أحدثتيا المحكمة يمكف إيجازىا فيما يمي:
-9

تطكير مفيكـ االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني :

اعتبرت المحكمة أف نظاميا األساسي لـ يعطيا االختصاص فيما يتعمؽ بقانكف الحرب المتعمؽ

بسير العمميات العدائية فحسب ،بؿ أيضا فيما يتعمؽ بانتياكات المادة  3المشتركة ،نظ ار ألنو إذا كاف
الحظر المنصكص عميو في ىذه المادة يمثؿ الحد األدنى الذم يتعيف تطبيقو مف قبؿ األطراؼ المنخرطة

في نزاع مسمح ليست لو صفة الدكلية ،فيجب إذف تطبيؽ ىذا الحد األدنى في أم نكع مف أنكاع النزاع

المسمح.

2

-1ناتالي فاغنر" ،تطكر نظاـ المخالفات الجسيمة كالمسؤكلية الجنائية الفردية لدل المحكمة الجنائية الدكلية ليكغسبلفيا-
سابقا" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،مختارات مف أعداد  ،2003ص .317
-2ىكرتسيا .دم.تي.جكتيريس بكسي ،المرجع السابؽ ،ص .13
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كمف كجية نظر المحكمة فإنو كفقا لمقانكف العرفي الذم ينص عمى أف جميع انتياكات قكاعد

القانكف الدكلي اإلنساني تنطكم عمى مسؤكلية جنائية فردية ،فإف انتياكات الحظر المنصكص عميو في
المادة  3المشتركة تمثؿ جرائـ حرب.
ففي التعميؽ الذم أكرده األميف العاـ لؤلمـ المتحدة حكؿ النظاـ األساسي لمحكمة يكغسبلفيا في
تقريره المقدـ لمجمس األمف ،أكد عمى مبدأ "ال جريمة إال بمكجب القانكف" ،كاف تطبيؽ ىذا المبدأ" :يتطمب
مف المحكمة تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني التي ىي دكف أم شؾ ،جزء مف القانكف العرفي،

بحيث ال تنشأ مشكمة انضماـ بعض الدكؿ ،كليس كميا ،إلى اتفاقيات بعينيا".

1

كقد عممت المحكمة مف خبلؿ حكميا الحاسـ في قضية "تاديتش" عمى تطكير القكاعد العرفية حيث

نصت المحكمة في حكميا الصادر في  1999عمى أف التفسير الضيؽ لممخالفات الجسيمة يحد مف
نطاؽ اعتبار الجناة المزعكميف مسؤكليف جنائيا عف انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ،كبذلؾ طكرت

المحكمة القانكف العرفي ليصؿ لحكـ النزاعات المسمحة غير الدكلية ،كىذه النتيجة التي تكصمت ليا غرفة

االستئناؼ في قضية "تاديتش" تـ الحكـ بيا في قضية "السيميتش" بمسؤكليتو الدكلية الجنائية عف مخالفة

قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني العرفي المنصكص عمييا في المادة  3مف النظاـ األساسي لممحكمة ،كال
سيما ما يتعمؽ بقكاعد الىام كالمادة  3المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ .1949
-2

2

تطكير نظاـ المسؤكلية الجنائية الفردية:

لقد ساىمت أحكاـ المحكمة الجنائية ليكغسبلفيا -سابقا في تطكير أسس كشركط تكقيع المسؤكلية

الجنائية الفردية عمى الفاعميف األصمييف كالمشاركيف في ارتكابيـ ىذه الجرائـ بكصفيـ رؤساء أك مسؤكليف

بطريقة تمنع مقترفييا مف اإلفبلت مف العقاب ،فقد قدمت المحكمة اجتيادا ىاما يتعمؽ بالمسؤكلية الجنائية
لمرئيس أك القائد العسكرم ،ك ذلؾ بمناسبة نظرىا قضية "ديبلليتش" ،حيث اعتبرت المسؤكلية تقكـ عمى

أساسيف ،ك ىما:

-اف الرئيس معاقب جنائيا عمى الجرائـ التي يرتكبيا بصفتو الرئيس أك القائد ،ك كفاعؿ أساسي

خاصة عند تكجييو لؤلكامر غير المشركعة؛

-يككف الرئيس مسؤكال في حالة إحجامو عف اتخاذ إجراءات كقائية أك عقكبات عمى أفعاؿ تابعيو.

3

-1ناتالي فاغنر ،المرجع السابؽ ،ص .319
 -2المرجع نفسو.

-Kolb (R), Droit pénal international,Bruylant,Bruxelles,2008,p.186.
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تطكير مفيكـ األشخاص المحمية:

ال تقكـ جريمة الحرب سكل بكجكد انتياؾ لمقكاعد المنظمة لمنزاعات المسمحة ،كعميو فإف تطبيؽ

القانكف الدكلي اإلنساني يككف فقط عمى األشخاص المشمكليف بالحماية ،كىـ األشخاص غير المشاركيف
في النزاع ،حيث يختمؼ األشخاص المحمييف حسب مختمؼ النصكص التي تتضمف إقرار الحماية ليـ،
إذ يرتكز االجتياد القضائي لمحكمة يكغسبلفيا سابقا ،باالقتصار فقط عمى السكاف المدنييف.

1

كلكف الطابع الداخمي لبعض مراحؿ النزاع في يكغسبلفيا أدل إلى تكسيع مفيكـ األشخاص المحمية

بالنسبة إلى النزاع الداخمي فكؿ األطراؼ يحممكف نفس الجنسية لذا تكسع مفيكـ الرابط القانكني (الجنسية)

في قضية "تاديتش".

2

فقد اقتصر قضاء المحكمة في البداية عمى نظاـ حماية األشخاص الذيف نصت عمييـ اتفاقيات

جنيؼ لعاـ  ،1949حيث اعتبرت المحكمة أنو بمفيكـ المادة  4المتعمقة بالمدنييف في االتفاقية الرابعة،
يمكف تكسيع فئات األشخاص المشمكليف بالحماية في ظركؼ معينة ،فحسب غرفة االستئناؼ فإف شرط

المسؤكلية التي تضعو المادة  4مف االتفاقية يجب أف يفسر بمكضكعو إلى اليدؼ منو ،كىك تكفير أكبر
ك أقصى حد مف الحماية لممدنييف ،كاعتبرت المحكمة أف تحديد الشخص المحمي بمفيكـ االتفاقية يجب

أف يتـ عمى ضكء عبلقة الكالء لطرؼ معيف مف النزاع ال عمى الرابط القانكني لمجنسية.

3

تعاممت محكمة يكغسبلفيا سابقا مع مشكمة الجنسية في النزاع المطركح أماميا بإجراء مقارنة مع
النزاعات األخرل ،كاعتبرت أنو مرتبط أساسا بمعايير عرفية مف حيث االنتماء إلى جماعة خاصة،
تربطيا ركابط تتعدل الجنسية ،فالمعيار الكحيد الذم تأخذه بعيف االعتبار ىك معيار االنتماء إلى طرؼ

في النزاع ،ككذا الرقابة التي يمارسيا طرؼ في النزاع عمى جزء مف اإلقميـ ،أك عمى السكاف المدنييف

لمطرؼ الثاني في النزاع.

4

1

-QUEGUINER (J.F), « Dix ans après la création du tribunal pénal international pour l’exYougoslavie », R.I.C.R, vol 85,N : 850, 2003, p. 299.
-2ناتالي فاغنر ،المرجع السابؽ ،ص .320
-3المرجع نفسو ،ص .321

- QUEGUINER (J.F), op. Cit., pp. 300,301.
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فقد سعت المحكمة لضماف أكبر حماية لمضحايا ،كذلؾ بضركرة البحث عف العبلقة بيف األشخاص

المتكرطيف في ارتكاب االنتياكات كأطراؼ النزاع ،ففي قضية "سيميبيتشي" 1أخذت المحكمة بما نص عميو
حكـ االستئناؼ في قضية "تاديتش" مف حيث أف تحديد األشخاص المحمييف يجب أف يككف بمعيار

االنتماء العرقي ال معيار الجنسية.
-4

2

تكسيع نطاؽ تطبيؽ القانكف الدكلي اإلنساني:

حيث كانت ميمة الفقو صعبة مف حيث التحديد الدقيؽ لمكقت الذم يتكقؼ فيو العمؿ بالقانكف

الدكلي اإلنساني ،حيث اجتيدت محكمة يكغسبلفيا في ىذه النقطة كاعتبرت أف " :القانكف الدكلي اإلنساني

يطبؽ مف بداية النزاع المسمح كيستمر إلى غاية كقؼ األعماؿ العدائية كتحقيؽ السمـ العاـ ،كبالنسبة
لمنزاع الداخمي إلى غاية أف يتـ التكصؿ إلى حؿ سممي".
حيث أف المحكمة ال تعتبر االتفاؽ المؤقت عمى كقؼ إطبلؽ النار سببا لتكقؼ تطبيؽ القانكف
الدكلي اإلنساني ،بالرغـ مف أنو قد يؤدم إلى التقميؿ أك التخفيؼ مف حدة النزاع المسمح ،لكنيا ال تعتبره

كافي لكضع حد نيائي لمنزاع.

3

كما أف مسألة التكصؿ النيائي إلى تحقيؽ السبلـ فيي غير كافية ،ذلؾ أف بعض الكضعيات قد
تمتد إلى ما كراء ذلؾ كما ىك الحاؿ في الحماية لمممنكحة لؤلشخاص المحبكسيف (كأسرل الحرب

كالمعتقميف) حيث أف الحماية المشمكليف بيا تمتد إلى غاية اإلفراج النيائي عنيـ كارجاعيـ إلى بمدىـ

األصمي.

4

كما يطبؽ القانكف الدكلي اإلنساني حسب االجتياد القضائي لمحكمة يكغسبلفيا سابقا عمى كامؿ

إقميـ الدكؿ المتنازعة في حالة النزاع المسمح الدكلي ،كعمى إقميـ الجزء الخاضع لممراقبة مف أحد أطراؼ
النزاع في حالة النزاع المسمح غير الدكلي ،كلكف محكمة ركاندا أشارت بأف القانكف يطبؽ عمى كامؿ إقميـ

الدكلة مكاف األعماؿ العدائية كال تتمركز أساسا عمى جبيات القتاؿ ،ففي نظرىا في قضية "باجيميشيما"

 -1حيث ترجع ىذه القضية إلى أف المتيمكف مف الجيش البكسني بالمقابؿ الضحايا مف البكسنييف ذكم العرؽ الصربي،
كىنا تـ التساؤؿ ىؿ الذيف تـ اختطافيـ مف المسمميف ك الكركات يعتبركف مف قبؿ األشخاص المحمية؟ بعبارة أخرل ىؿ
يحممكف جنسية مغايرة ألكلئؾ الذيف قامكا باالنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني؟ في ىذا الشأف اعتبرت المحكمة أف
الضحايا الصربييف البكسنييف مف قبؿ األشخاص المحمييف بمفيكـ اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كذلؾ عمى أساس أنيـ اختطفكا

بالنظر إلى عرقيـ ككالئيـ لمصرب ال ألف جنسيتيـ بكسنية.
 -2ناتالي فاغنر ،المرجع السابؽ ،ص .320

- QUEGUINER (J.F), op. Cit., pp. 277-282.
-Ibid., p. 283.
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أكدت المحكمة أنو مف غير الضركرم أف تكجد األعماؿ العدائية المسمحة ببمدية "مادبانزا" ككالية "كيبام"
لتجريـ االنتياكات المقترفة ،بؿ يعد كؿ إقميـ ركاندا جبية فعمية لمقتاؿ.

1

كفي األخير يمكف القكؿ أف االجتياد القضائي لممحكمتيف المؤقتتيف قد لعب دك ار كبي ار في تفسير

كتطكير القانكف الدكلي اإلنساني ،كىك ما ساعد عمى ظيكر كخمؽ قكاعد دكلية جديدة ال يمكف لمدكؿ

التنصؿ منيا بالطريؽ االتفاقي كىي قكاعد آمرة ،حيث أخذت االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني
حي از كاسعا في قضاء المحكمتيف مقارنة بالجرائـ األخرل ،كحظت بالنصيب األكفر مف االجتيادات

القضائية.

ك قد مثمت تجربة المحاكـ الجنائية الدكلية الخاصة بيكغسبلفيا سابقا ك ركاندا مرحمة ىامة في

مجاؿ تطكر القضاء الجنائي الدكلي ،ك رغـ ىذه المساىمات فقد أعيب عمى المحكمتيف انيما أنشئتا
بمكجب قرار مف مجمس األمف الدكلي ،فضبل عف اختيار قضاتيا مف طرؼ ىذا األخير ،مما يجعؿ تمؾ

المحاكـ تصبغ بصبغة سياسية في بعض جكانبيا ،نظ ار لسيطرة الدكؿ الكبرل عمى مجمس األمف.

ذلكـ كؿ ما قدمتو ىاتيف المحكمتيف في مجاؿ تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني ،لكف عمميما المؤقت
كالمحصكر في نزاعيف فقط كالمتعمقيف بمدة زمنية معينة انقص مف فعاليتيما في تنفيذ ىذا القانكف.

المطمب الثالث:
دكر المحاكـ المدكلة في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني

المقصكد بيذه المحاكـ ىي المحاكـ المنشأة بمكجب معاىدة دكلية بيف منظمة األمـ المتحدة

كحككمة الدكلة التي ارتكبت فييا الجرائـ الدكلية ،كتتككف مف ىيئات مشتركة مختمطة مف القضاة المحمييف

كالدكلييف كيتمتعكف بسمطة قضائية داخؿ الدكلة التي حصمت فييا انتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف
كالقانكف الدكلي اإلنساني ،كبمكجب ىذه السمطة ليـ الحؽ في محاكمة مرتكبي الجرائـ الخطيرة مثؿ

اإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية كجرائـ الحرب ،فالمحاكـ المدكلة ىي محاكـ "ىجينة" أك مطعمة
في تركيبتيا.

2

كقد تـ إنشاء ثبلث محاكـ جنائية دكلية في كؿ مف سيراليكف ،كمبكديا ،كتيمكر الشرقية.
فبالنسبة لسيراليكف فمنذ عاـ  1991اندلعت في سيراليكف حرب أىمية بيف حككمتيا كجبية الكحدة
الثكرية ) (RUFكاستمرت ىذه الحرب إلى  1999/05/22عندما كقع أطراؼ النزاع عمى اتفاقية (لكمي)

1

- QUEGUINER (J.F), op. Cit., pp. 277-284.
-2عامر عبد الفتاح الجكمرد ،عبد اهلل عمى عبك" ،المحاكـ الجنائية المدكلة" ،مجمة الرافديف لمحقكؽ ،جامعة بغداد ،المجمد
 ،8العدد  ،2006 ،29ص .183
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لمسبلـ الذم كقع بإشراؼ األمـ المتحدة ،كعمى أثر ذلؾ قامت األمـ المتحدة بإنشاء بعثة األمـ المتحدة

إلى سيراليكف مف أجؿ المساعدة عمى تنفيذ اتفاقية (لكمي) كمساعدة نزع السبلح كازالة حالة الطكارئ.

1

كلكف لـ تحترـ االتفاقية كاندلع القتاؿ مف جديد بيف طرفي النزاع ،كتطكر ليطاؿ بعثة حفظ السبلـ

التابعة لؤلمـ المتحدة ،إذ تـ اختطاؼ  500عنصر منيـ لمضغط عمييا لبلنسحاب مف سيراليكف ،ككؿ
ىذا أدل إلى زيادة المطالبة الدكلية إلعادة قاعدة القانكف في سيراليكف مف خبلؿ كسائؿ كطرؽ القضاء

الجنائي.

كعمى إ ثر ذلؾ طمبت حككمة سيراليكف مف مجمس األمف المساعدة في مقاضاة المسؤكليف عف
انتياكات حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ،كاستجاب مجمس األمف ليذا الطمب بمكجب ق ارره رقـ

 1315الصادر بتاريخ  14أكت  ،2000حيث قاـ بتفكيض األميف العاـ لمتفاكض عمى إبراـ اتفاؽ مع
حككمة سيراليكف بشأف إنشاء محكمة خاصة مستقمة ،كما طالبو بتقديـ تقرير عف مطمب الحككمة.
كفي  2000/10/4قدـ األميف العاـ تقري ار إلى مجمس األمف حكؿ مفاكضاتو مع حككمة سيراليكف

كقدـ مع التقرير مسكدة النظاـ األساسي لممحكمة كلبلتفاقية مع حككمة سي ارليكف ،كقد ذكر األميف العاـ
في تقريره أف ىذه المحكمة الفريدة الناتجة عف معاىدة كالتي تضـ اختصاصات مختمطة كتشكيبل مختمطا

سكؼ تككف ليا حؽ مقاضاة األشخاص المسؤكليف عف االنتياكات الخطيرة لمقانكف الدكلي اإلنساني
كقانكف سيراليكف منذ  ،21996/11/30كبتاريخ  2002/01/16تـ تكقيع االتفاقية بيف األمـ المتحدة
كحككمة سيراليكف تـ فيو تحديد مقر المحكمة في مبنى خاص بيا في العاصمة فريتاكف.

كفي كقت سابؽ عف الجرائـ المقترفة في سيراليكف كانت قد اقترفت أبشع الجرائـ عمى أرض
كمبكديا مف قبؿ الخمير الحمر كالتي عدت انتياكات خطيرة لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف

الدكلي اإلنساني في الفترة الممتدة مف  1975/04/17إلى  ،1979/01/06كقد كاف عمى رأس النظاـ
السياسي آنذاؾ زعيـ الخمير الحمر (بكؿ بكت) التي تمكنت القكات الفيتنامية مف إسقاطو في .1979

كرغـ الجرائـ البشعة التي ارتكبت فمـ يتعرض مرتكبكىا لممحاكمة كالمساءلة كلـ يتـ التحرؾ بشأف

ىذه الجرائـ إال في  1997/06/21عندما طمبت الحككمة الكمبكدية المساعدة مف األمـ المتحدة في
مساءلة ىؤالء المجرميف ،كقد اتخذت الجمعية العامة عمى إثر ذلؾ القرار ( )52/135الخاص بإنشاء
لجنة خبراء لجمع األدلة كتحديد طبيعة الجرائـ المرتكبة كاألشخاص المسؤكليف.

3

-1خالد عكاب حسكف" ،المحاكـ الجنائية المدكلة في نطاؽ القانكف الدكلي" ،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ السياسية

كالقانكنية ،جامعة تكريت ،العراؽ ،المجمد  ،3السنة  ،3العدد  ،2011 ،11ص .38
-2عامر عبد الفتاح الجكمرد ،عبد اهلل عمي عبك ،المرجع السابؽ ،ص .186
 -3المرجع نفسو  ،ص .195
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كعند دراسة الخيارات القانكنية كاألسمكب األنسب لمحاكمة المتيميف فضمت المجنة خيار إنشاء

محكمة دكلية.

ككخطكة أكلى إلنشاء ىذه المحكمة تـ التكصؿ إلى مذكرة تفاىـ بيف األميف العاـ كالحككمة

الكمبكدية ،كبتاريخ  2001/01/02تـ التكقيع عمى اتفاقية تشكيؿ المحكمة المختمطة بيف األمـ المتحدة
كحككمة كمبكديا.

1

كفي جية أخرل مف العالـ كباألخص في تيمكر الشرقية كبعد إجراء استفتاء تقرير المصير بتاريخ

 1999/08/30صكت  78 ,5%باالنفصاؿ عف إندكنيسيا ،كنتيجة لذلؾ اندلعت أعماؿ عنؼ بصكرة

مأساكية مف قبؿ معارضي االنفصاؿ كبدعـ مف الحككمة اإلندكنيسية ،حيث تـ ارتكاب أفظع الجرائـ
كاالنتياكات ،كبذلؾ كبتاريخ  1999/10/25تـ تشكيؿ إدارة انتقالية لؤلمـ المتحدة التي تكلت تسيير الببلد
كممارسة السمطة التنفيذية كالتشريعية.

2

كبعد استقرار األمكر ظيرت دعكات لممطالبة بإنشاء محكمة دكلية لمقاضاة منتيكي حقكؽ اإلنساف

كالقانكف الدكلي اإلنساني خبلؿ االضطرابات التي أعقبت فترة االستفتاء ،كنتيجة لذلؾ أصدرت اإلدارة
االنتقالية لؤلمـ المتحدة البلئحة التنظيمية رقـ ( )2000/15التي بمكجبيا تـ تنظيـ عمؿ المحكمة

كاختصاصيا كأقساميا ،كأكدت عمى أف المحكمة ستككف مدكلة (مختمطة).

كيظير دكر ىذه المحاكـ في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مف خبلؿ تضميف أنظمتيا

األساسية لمظاىر انتياؾ القانكف الدكلي اإلنساني مف جية ،كالقضايا التي شكمت حيثياتيا انتياكا لقكاعد

القانكف الدكلي اإلنساني ،كالتي قامت المحاكـ بالنظر فييا كاصدار األحكاـ بشأنيا مف جية أخرل.
الفرع األكؿ:

تضميف كتجريـ األنظمة األساسية لممحاكـ المدكلة النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
لقد نصت األنظمة األساسية لممحاكـ المدكلة عمى تجريـ االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي

اإلنساني كالتالي:

أكال :النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف:
يتككف النظاـ األساسي لممحكمة مف  25مادة ،كقد تكلى تحديد اختصاصيا المكضكعي بنظر

ثبلث أنكاع مف الجرائـ ىي:

-1خالد عكاب حسكف ،المرجع السابؽ ،ص .42

-2عامر عبد الفتاح الجكمرد ،عبد اهلل عمي عبك ،المرجع السابؽ ،ص .205
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أ-الجرائـ ضد اإلنسانية :كتـ تضمينيا بنص المادة  :2كىي تمؾ األفعاؿ التي ترتكب في إطار
ىجكـ كاسع كمنيجي مكجو ضد السكاف المدنييف.

1

ب-جرائـ الحرب :أكردتيا المادة  3مف النظاـ األساسي ،كىي انتياكات المادة الثالثة المشتركة بيف

اتفاقيات جنيؼ لعاـ  1949كالبركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  1977المتعمؽ بالنزاعات المسمحة غير

الدكلية ،2كتختص المحكمة أيضا بمتابعة األشخاص المتيميف بارتكاب انتياكات أخرل لقكاعد القانكف
الدكلي اإلنساني كتتمثؿ في:

3

 تعمد تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف بصفتيـ ىذه أك األشخاص المدنييف الذيف ال يشارككف

بصفة مباشرة في العمميات العدائية.

 تعمد تكجيو اليجمات ضد المكظفيف ،المنشآت ،األدكات ،الكحدات ،المركبات المخصصة لتقديـ

المساعدات اإلنسانية كبعثات حفظ السبلـ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة طالما أنيـ يتمتعكف بالحماية المقررة

لممدنييف كاألىداؼ المدنية كفقا ألحكاـ قانكف النزاعات المسمحة.

 خطؼ األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف  15سنة كتجنيدىـ إجباريا في قكات أك جماعات مسمحة

لغرض إش اركيـ فعميا في األعماؿ العدائية.

ج -الجرائـ المرتكبة كفقا لقانكف سيراليكف :كتضمنتيا المادة  5مف النظاـ األساسي لممحكمة
كىي:
-1

الجرائـ المتعمقة بإساءة استخداـ البنات بمكجب قانكف منع استخداـ القسكة ضد األطفاؿ

لسنة  ،1926كتشمؿ مايمي:

 االعتداء عمى الفتيات التي تقؿ أعمارىف عف  13سنة.
 االعتداء عمى الفتيات البلتي تتراكح أعمارىف بيف  13ك 14سنة ،بما يتعارض مع المادة .7
 اختطاؼ أم فتاة ألغراض غير أخبلقية.

-1نصت المادة  2مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى الجرائـ ضد اإلنسانية عمى أنيا :القتؿ ،اإلبادة ،االسترقاؽ ،اإلبعاد،
السجف ،التعذيب ،جرائـ العنؼ الجنسي ،بما فييا االغتصاب كاالستعباد الجنسي ،االضطياد ألسباب سياسية أك عرقية أك
دينية ،كسائر األفعاؿ غير اإلنسانية األخرل.

-2كتتمثؿ ىذه االنتياكات في :استخداـ العنؼ لتيديد حياة األشخاص أك صحتيـ أك سبلمتيـ البدنية أك العقمية كخاصة

القتؿ أك المعاممة القاسية مثؿ التعذيب أك التشكيو أك أم شكؿ مف أشكاؿ العقكبة الجسدية ،العقكبات الجماعية ،أخذ
الرىائف ،أعماؿ اإلرىاب ،االعتداء عمى الك ارمة الشخصية كالسيما المعاممة المذلة أك الميينة ،االغتصاب ،اإلكراه عمى
البغاء أ أم شكؿ مف أشكاؿ ىتؾ العرض ،السمب كالنيب ،إصدار األحكاـ كتنفيذ اإلعداـ دكف حكـ قضائي سابؽ صادر

عف محكمة مشكمة حسب األصكؿ ،تكفؿ جميع الضمانات القضائية التي تعترؼ بيا الشعكب المتحضرة بكصفيا ضمانات
أساسية ،التيديد بارتكاب أم مف األعماؿ السالفة الذكر.

-3المادة  4مف النظاـ األساسي لمحكمة سيراليكف الخاصة.

266

الباب الثاني

-2

مدل فاعمية اآلليات المؤسساتية لتنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني

الجرائـ المتعمقة بتدمير الممتمكات بمكجب قانكف التدمير العمد لسنة :1861

 إضراـ النيراف في المنازؿ كالمساكف أك باألشخاص المتكاجديف بداخميا. -إضراـ النيراف في المباني العامة.

 إضراـ النيراف في أية مباني أخرل.كما يبلحظ عمى اختصاصات محكمة سيراليكف المدكلة أنيا لـ تدرج جرائـ اإلبادة الجماعية كذلؾ

لعدـ كجكد أدلة عمى تكافر القصد الخاص الذم تشترطو اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ  ،1948كالتي تشترط

أف تكجو أعماؿ القتؿ ضد جماعة قكمية أك أثنية أك دينية محددة بقصد اإلبادة الكمية أك الجزئية لتمؾ
الجماعة بالذات.
ثانيا :النظاـ األساسي لمحكمة كمبكديا:

يتككف قانكف المحكمة المدكلة مف  48مادة مكزعة عمى  17فصؿ كالذم نص عمى اختصاصو
المكضكعي بنظر الجرائـ التالية:

1

أ-انتياكات القانكف الجنائي الكمبكدم لعاـ  :9956فبمكجب المادة الثالثة يككف لممحكمة المدكلة
حؽ النظر في جرائـ القتؿ كالتعذيب كاالضطياد الديني ،كتـ النص عمى أف القكاعد المتعمقة بالسقكط
بالتقادـ الكاردة في قانكف العقكبات الكمبكدم لعاـ  1956ستمدد لمدة  20سنة إضافية لمجرائـ المدرجة
أعبله ،كالتي تقع ضمف الكالية القضائية لمدكائر االستثنائية.

ب-جرائـ اإلبادة الجماعية :حيث تضمنتيا المادة  4مف قانكف المحكمة كىي نفسيا المعرفة

بمكجب اتفاقية األمـ المتحدة لمنع كمعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية لعاـ .1948

ج-الجرائـ ضد اإلنسانية :كقد تـ تضمينيا في نص المادة الخامسة مف قانكف المحكمة كالتي

ارتكبت كجزء مف ىجكـ منظـ ككاسع النطاؽ ضد السكاف المدنييف.

د-االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  :9949كىذه االنتياكات كما ىك معركؼ

تتطمب كجكد نزاع دكلي ،كىذا لـ يكف مكجكدا في كمبكديا عدا حاالت معينة مف المناكشات بيف الخمير
الحمر كالقرل التايمندية ،أما ممارسات الخمير الحمر في الداخؿ ضد المدنييف فتنطبؽ عمييا المادة الثالثة

المشتركة مف اتفاقيات جنيؼ ،كانتياكات قكانيف كعادات كأعراؼ الحرب باعتبارىا نزاع مسمح داخمي
كلكف قانكف المحكمة لـ يشر إلى ذلؾ لككف أف انتياكات المادة الثالثة كاالنتياكات األخرل كانت مازالت
لـ تظير كجرائـ حرب بمكجب القانكف الدكلي العرفي في عاـ .1975

2

ق-جريمة تدمير الممتمكات الثقافية كالحضارية :تضمنت المادة  7مف القانكف الداخمي لممحكمة

العقاب عمى جرائـ تدمير الممتمكات الثقافية كالحضارية خبلؿ النزاع المسمح طبقا التفاقية الىام لعاـ
-1عامر عبد الفتاح الجكمرد ،عبد اهلل عمي عبك ،المرجع السابؽ ،ص .200
 -2المرجع نفسو ،ص .201
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 1954التي صادقت عمييا كمبكديا عاـ  ،1962حيث قد تـ تدمير معظـ اإلرث الحضارم خبلؿ عيد

الخمير الحمر.

ثالثا :النظاـ األساسي لمحكمة تيمكر الشرقية:
تختص محكمة تيمكر الشرقية كفقا لمقسـ العاشر مف البلئحة التنظيمية المرقمة ب ()2000/11

في النظر في الجرائـ الخطيرة ،كقد جاءت البلئحة ( )2000/15لتؤكد ىذا االختصاص ،كتنظر المحكمة
المدكلة في الجرائـ التالية:

1

أ-جرائـ اإلبادة الجماعية :كقد تـ تعريفيا نفس التعريؼ الكارد في اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ
.1948

ب-الجرائـ ضد اإلنسانية :حيث اشترطت البلئحة أف تككف األفعاؿ المككنة ليذه الجرائـ جزء مف

ىجكـ كاسع النطاؽ كمنيجي مع كجكد عنصر السياسة ،كيبدك اشتراط ىذا العنصر إلثبات مسؤكلية
الحككمة اإلندكنيسية التي تدخمت لدعـ الميميشيات التي كانت كراء أعماؿ العنؼ عاـ .1999

2

ج-جرائـ الحرب 3:تضمنت البلئحة رقـ  2000/15اإلشارة إلى  4طكائؼ مف جرائـ الحرب كىي:

 -1عامر عبد الفتاح الجكمرد ،عبد اهلل عمي عبك ،المرجع السابؽ  ،ص .207

-2ينص القسـ الخاص مف البلئحة  2000/15عمى أنو يعتبر مف قبيؿ الجرائـ ضد اإلنسانية :القتؿ العمد ،اإلبادة،

االسترقاؽ ،إبعاد السكاف أك النقؿ القسرم لمسكاف ،السجف أك الحرماف الشديد عمى أم نحك مف الحرية البدنية بما يخالؼ
القكاعد األس اسية لمقانكف الدكلي ،التعذيب ،االغتصاب ،االضطياد كاالختفاء القسرم ،جريمة الفصؿ العنصرم ،األفعاؿ
البلإنسانية ذات الطابع المماثؿ الذم تتسبب عمدا في معاناة شديدة أك في أذل خطير يمحؽ بالجسـ أك بالصحة العقمية أك

البدنية.

-3ينص القسـ السادس مف الئحة " :2000/15مف أجؿ أغراض القاعدة التنظيمية الحالية ،تعني جرائـ الحرب:

أ-االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ المؤرخة في  12أكت  1949كىي أم فعؿ مف األفعاؿ التالية ضد األشخاص أك
الممتمكات الذيف تحمييـ أحكاـ اتفاقية جنيؼ ذات الصمة- :القتؿ العمد ،التعذيب أك المعاممة البلإنسانية بما في ذلؾ إجراء

تجارب بيكلكجية.

تعمد إحداث معاناة شديدة أك الحاؽ أذل خطير بالجسـ أك بالصحة. الحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيبلء عمييا دكف أف تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر ذلؾ كبالمخالفة لمقانكفكبطريقة عابثة.

إرغاـ أم أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية عمى الخدمة في صفكؼ قكات معادية.تعمد حرماف أم أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية مف حقو في أف يحاكـ محاكمة عادلة كنظامية.اإلبعاد أك النقؿ غير المشركعيف أك الحبس غير المشركع.-أخذ الرىائف.

ب-االنتياكات الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية المسمحة في النطاؽ الثابت لمقانكف
الدكلي ،كىي أم فعؿ مف األفعاؿ التالية:
-تعمد تكجيو ىجكـ ضد مكظفيف مستخدميف أك منشآت أك مكاد أك كحدات...
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 -االنتياكات الخطيرة التفاقيات جنيؼ لعاـ .1949

 االنتياكات ألعراؼ كالقكانيف الكاجبة التطبيؽ في النزاع الدكلي. -انتياكات المادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ لعاـ .1949

 انتياؾ القكانيف كاألعراؼ الكاجب تطبيقيا في النزاعات المسمحة غير الدكلية.كاف ىذا التكسع في اختصاص المحكمة فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب يشمؿ أغمب صكرىا إنما بسبب

تغيير طبيعة الصراع الذم حصؿ في تيمكر الشرقية ،إذ كصؼ الصراع الذم حصؿ أثناء تدخؿ القكات

اإلندكنيسية في تيمكر الشرقية عاـ  1975عندما كانت تتمتع بالحكـ الذاتي بإشراؼ األمـ المتحدة ،بأنو
نزاع دكلي التياـ إندكنيسيا بانتياكيا ميثاؽ األمـ المتحدة كالقانكف الدكلي العرفي كالنزاع الذم حصؿ بعد

 30أكت  1999بعد االستفتاء عمى االنفصاؿ ،كصؼ بأنو نزاع داخمي بيف المؤيديف لبلنفصاؿ
كالمعارضيف لو.

1

كما تختص المحكمة كذلؾ كفؽ البلئحة  2000/15في نظر :جرائـ التعذيب ،القتؿ كالجرائـ

الجنسية.

تعمد تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف بصفتيـ ىذه أك ضد أفراد مدنييف ال يشارككف في األعماؿ الحربية.مياجمة أك قصؼ المدف أك القرل أك المساكف أك المباني.إساءة استعماؿ عمـ اليدنة أك عمـ العدك أك شارتو العسكرية. -تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني المخصصة لؤلغراض الدينية أك التعميمية أك الفنية أك العممية أك الخيرية أك اآلثار

التاريخية كالمستشفيات.

إعبلف عدـ اإلبقاء عمى حياة العدك.إجبار رعايا الطرؼ المعادم عمى االشتراؾ في عمميات حربية مكجية ضد بمدىـ.نيب أم بمدة أك أم مكاف حتى كاف تـ االستيبلء عميو عنكة.-استخداـ السمكـ أك األسمحة المسممة.

استخداـ الغازات الخانقة أك غيرىا مف الغازات كجميع ما في حكميا مف السكائؿ أك المكاد أك األجيزة.-1خالد عكاب حسكف ،المرجع السابؽ ،ص .51
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الفرع الثاني:
أىـ القضايا المثارة أماـ المحاكـ المدكلة كالتي شكمت حيثياتيا انتياكا لقكاعد
القانكف الدكلي اإلنساني
لقد عرضت عمى ىذه المح اكـ منذ بداية عمميا العديد مف القضايا التي شكمت حيثياتيا عقابا عمى

انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني كالتالي:
أكال :محكمة سيراليكف:

منذ بدء "محكمة سيراليكف الخاصة" في عمميا بتاريخ  ، 2002/7/1بدأت باتخاذ إجراءات قضائية

ضد  13شخصا. 1

حيث شرعت محكمة سيراليكف في عقد جمساتيا ابتداء مف  10مارس  ،2004بحيث عرض عمييا
قادة الميميشيات التي شاركت مف الجانبيف في االنتياكات ،ففي  03جكاف  2004بدأت محاكمة زعماء
الميميشيات كعمى رأسيـ "ساـ ىينغا نكرماف" كمف بيف االتيامات المكجية لو التجنيد القسرم لؤلطفاؿ كىي

المرة األكلى التي يكجو فييا ىذا االتياـ بمقتضى القانكف الدكلي ،كقد صرح بتاريخ  2006/02/10بأف
الميميشيا التي يرأسيا كانت مسؤكلة أماـ رئيس الجميكرية في ذلؾ الكقت كىك" :أحمد تيجاف كباح" ،مما

يستدعي أف تقكـ المحكمة بإدانتو.

2

كقد كاف أكؿ حكـ تصدره المحكمة في  20جكاف  2006ثبلثة أفراد مف قكات التمرد ىـ :الكس

تامبا  ،سانتيجي بكر ككارنك بالسجف لمدة  50سنة كبريما بازيكاما ار لػ  45سنة الرتكابيـ جرائـ الحرب
كالجرائـ ضد اإلنسانية المتمثمة في األعماؿ اإلرىابية  ،العقكبات الجماعية  ،اإلبادة ،القتؿ ،االغتصاب

 ،المساس بالكرامة اإلنسانية لؤلشخاص ،العنؼ الجسدم ،االستعباد ،أعماؿ السمب كتجنيد األطفاؿ.

كما أصدرت أحكاما ضد كؿ مف مكاميتا فكفانا ك اليكككنديك القائديف في ميميشيات قكات الدفاع
المدني كتمت إدانتيما بالسجف لػمدة  6ك 8سنكات الرتكابيما جرائـ الحرب المتمثمة في القتؿ ،المعاممة

القاسية  ،العقكبات الجماعية كأعماؿ السمب.

باإلضافة إلى ثبلثة قادة مف الجبية الثكرية المتحدة ىـ عيسى سيسام  ،مكريس كالكف ك اكغستيف

غباك بالسجف الرتكابيـ جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية كانتياكات أخرل لمقانكف الدكلي اإلنساني.

-1تكقفت إجراءات المحاكمة ضد كؿ مف فكدام سنككه قائد الجبية الثكرية المتحدة كأيضا ساـ بككارم بسبب كفاتيما في
ديسمبر .2003كايضا ضد ساـ ىينقا نكرماف القائد السابؽ لقكات الدفاع المدني ك الدفاع السيراليكني الساؽ في شير

فيفرم  2007بسبب كفاتو .

-2صدكر أحكاـ عمى مجرمي الحرب في سيراليكف ،عمى المكقع اإللكتركني ،www.kuna.net.kw/article :اطمع عميو

بتاريخ.2013/06/22:
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كلئلشارة فقد كجيت المحكمة تيما لرئيس ليبيريا األسبؽ "تشارلز تيمكر" ،حيث بتاريخ  03مارس

 2003كقع المدعي العاـ الئحة االتياـ ضده ،كذلؾ الرتكابو جرائـ ضد اإلنسانية ،انتياكات لممادة 03
المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة كالبركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  1977كانتياكات أخرل لمقانكف

الدكلي اإلنساني ،كالمتمثمة في القتؿ ،المساس بالكرامة اإلنسانية ،المعاممة البلإنسانية ،أعماؿ السمب،
تجنيد األطفاؿ كاشراكيـ مباشرة في األعماؿ العدائية ،األعماؿ اإلرىابية ،االغتصاب ،االستعباد الجنسي،

التشكيو (بتر األعضاء) ،كأفعاؿ ال إنسانية أخرل.

1

ككفقا لممدعي العاـ كاف "تايمكر" مشاركا مع الجبية الثكرية المتحدة كقائدىا

« Fodxy

»  Sankohحيث كاف يدعـ كيمكؿ ىؤالء المتمرديف ماديا ،كلـ تعمف الئحة االتياـ ىذه ألف "تايمكر" كاف
كقتيا رئيسا لدكلة ليبيريا.

كقد طمبت محكمة سيراليكف نقؿ محاكمة تايمكر مف "فريتاكف" إلى الىام لتستخدـ قاعات المحكمة

الجنائية الدكلية كاألماكف الخاصة باالحتجاز ،كبمكجب ذلؾ كقعت المحكمة الجنائية الدكلية كمحكمة

سيراليكف الخاصة مذكرة تفاىـ بتاريخ  13أفريؿ  2006لنقمو ،كقد كجيت ؿ "تايمكر"  11تيمة بارتكاب
جرائـ حرب كجرائـ ضد اإلنسانية.

2

كقد أصدرت المحكمة بيانا تكضيحيا أكدت فيو" :محاكمة تايمكر ستقكـ بيا شعبة المحاكمة
لممحكمة الخاصة سيراليكف كالتي مقرىا الىام كلف تقكـ المحكمة الجنائية الدكلية بإجراء المحاكمة".

3

كقد صدر حكـ في حؽ تايمكر بالسجف لمدة  50عاما بعد إدانتو بالمساعدة كالتشجيع عمى ارتكاب

جرائـ تشمميا  11تيمة ،كقد أكد ادعاء المحكمة بأف تايمكر قد ترأس س ار الجية الثكرية المتحدة كدعميا
مف أجؿ تنفيذ حممة رعب تيدؼ إلى السيطرة عمى سيراليكف ،تمييدا الستغبلؿ ماسيا خبلؿ الحرب

األىمية كالتي أسفرت عف سقكط  120ألؼ قتيؿ بيف  1991ك.2001

4

كقد اعتبرت كؿ مف منظمة العفك الدكلية كمنظمة ىيكمف رايتس ككتس أف قرار اإلدانة ىذا يكجو

رسالة قكية إلى كبار مسؤكلي الدكؿ ضد اإلفبلت مف العقاب في حالة ارتكاب جرائـ ،حيث يعد ىذا

1

- Elise Keppler,« Sierra Leone : La condamnation de l’ex-président libérien Charles Taylor est un pas
historique »,26 Avril 2012, Disponible à
l’adressehttp://www.hrw.org/fr/news/2012/04/26/sierra-leone-la-condamnation-de-l-ex-prsident-lib-rien-charles-taylor-est-un-pas-hi
"-2المحكمة الخاصة بسيراليكف تحاكـ تشارلز تايمكر في مقر المحكمة الجنائية الدكلية" ،في المحكمة :نشرة دكرية يصدرىا
مكتب الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا لتحالؼ المحكمة الجنائية الدكلية ،العدد  ،4سبتمبر  ،2006ص .5

-3المرجع نفسو.

-4محكمة الىام تديف تايمكر في أكؿ قرار ضد رئيس سابؽ منذ  :1946العدالة الدكلية تنتصر ،عمى المكقع:
www.alhayat.comػ ،اطمع عميو بتاريخ.2014/06/15:
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الحكـ أكؿ إدانة لرئيس دكلة سابؽ منذ  1946بعد أف قضت محكمة نكرمبرغ بسجف "كارؿ دكنتز" القائد
األعمى لمبحرية األلمانية الذم خمؼ ىتمر بعد نياية الحرب العالمية الثانية عشر سنكات بتيمة ارتكاب

جرائـ حرب.

1

كقد قاـ باستئناؼ الحكـ الذم أقرتو مف جديد الدائرة االستئنافية لممحكمة كىك اإلدانة بالسجف لمدة
 50عاما ك ىك األف يقضي فترة عقكبتو بالمممكة المتحدة.
كقد جاءت اإلدانة ليس عمى أساس المسؤكلية الشخصية بؿ بتيمة "المساعدة كالتحريض" في

ارتكاب ىو الجرائـ مف خبلؿ دعـ الجبية الثكرية بالدعـ المادم األساسي بما في ذلؾ األسمحة كاإلمدادات
فيذا الحكـ يمثؿ سابقة قانكنية حكؿ الدكر الذم تقكـ بو الدكؿ لمقادة في الجرائـ التي ترتكبيا قكات في

بمداف أخرل تحصؿ عمى دعـ تمؾ الدكؿ كىؤالء القادة.

2

كاف ىذا الحكـ الصادر عف محكمة سيراليكف يمثؿ أىمية كبيرة لمغاية فيك ال يقتصر عمى إحقاؽ

العدالة أخير لضحايا تشارلز تايمكر الكثيركف في سيراليكف ،كانما كفر أيضا إشارة قكية لآلخريف الذيف
يريدكف ارتكاب جرائـ شنيعة عبر ككبلء كعمبلء ،بأنو ما عاد في إمكانيـ االختفاء بسيكلة كراء القكاعد
القانكنية المعقدة ،كأف االحتماؿ كبير بأنيـ سيكاجيكف العدالة ،كىذا انتصار لمعدالة في كؿ مكاف كتحذير
ألكلئؾ الذيف يعتقدكف بأف بإمكانيـ ارتكاب فضائع متعددة مف بعيد دكف أف يكاجيكا أية تبعات  ،كقد

انتيت كالية المحكمة في 31ديسمبر .2013
ثانيا :محكمة كمبكديا:
في  3جكيمية  2006بدأت الدكائر االستثنائية الكمبكدية عمميا ،كفي  13جكيمية  2007كاف

"كاينغ غكيؾ إياؼ" المدير السابؽ لمركز التعذيب الذم يحمؿ اسـ "" S 21أكؿ متيـ تتـ محاكمتو أماـ
الدكائر االستثنائية  ،كقد حكـ عميو بالسجف لمدة 35سنة

3

 ،،إلدانتو بارتكاب انتياكات خطيرة التفاقيات

جنيؼ األربعة لعاـ ، 41949ك الرتكابو جرائـ ضد اإلنسانية المتمثمة في الحبس التعسفي حيث قاـ كاينغ
باعتقاؿ آالؼ األشخاص بصكرة غير قانكنية كتعرضكا لظركؼ قاسية مف التعذيب كالعمؿ القسرم

كاإلعداـ في نياية السبعينيات ،حيث تشير اإلحصائيات إلى أف  12272شخص أعدمكا في السجف.

5

 -1محكمة الىام تديف تايمكر في أكؿ قرار ضد رئيس سابؽ منذ  :1946العدالة الدكلية تنتصر ،المرجع نفسو.

"-2ديفيد تكلبيرت"" ،الحكـ الصادر بحؽ تشارلز تايمكر عمى مسار العدالة االنتقالية" ،عمى المكقع اإللكتركني التالي:
 ،.www.ictj.org/ar/new/اطمع عميو بتاريخ.2014/03/18:

 -3أصدرت الدكائر االستثنائية الكمبكدية حكميا ضد داتش في  26جكيمية . 2010

 "-4محكمة جرائـ الحرب في كمبكديا المدعكمة مف األمـ المتحدة تديف مدير سجف لمخمير الحمر بارتكاب جرائـ ضد

اإلنسانية" عمى المكقع،www.un.org/arabic/news/story.asp?.... :اطمع عميو بتاريخ .2014/04/05:
-5المرجع نفسو.
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ثـ خفضت عقكبتو لػ 30سنة ألنو كاف محبل العتقاؿ غير مشركع لمدة ثماني سنكات.

1

كبتاريخ جانفي  ،2010أنيى قضاة التحقيؽ جميع التحقيقات الخاصة بالممؼ رقـ  02المعركض

أماـ الدكائر االستثنائية ،حيث يحتكم عمى المتيميف Leng Sary :كزير خارجية سابؽ ك Noun

 Cheaالقائد الثاني لمخمير الحمر ،ك  Kieu Samphanرئيس سابؽ ،حيث تمت متابعتيـ بالتكاطؤ في
عمميات إجبلء قسرية كجرائـ قتؿ كاعدامات دبرىا النظاـ في اطار ثكرتو الماكية المتطرفة ،كقد صدر حكـ

بتاريخ  2014/08/06ب السجف المؤبد ضد كؿ مف :نكف شيا ،كخيك سامفاف ،كذلؾ لمسؤكليتيما عف
مقتؿ حكالي مميكني شخص في كمبكديا بيف العاميف  ،1979-1975كقد أكدت المحكمة أف الحكـ جاء
نتيجة الجرائـ التي أديف بيا المتيماف ،حيث عانت األطراؼ المدنية كعدد كبير مف الضحايا اآلخريف مف

آال ـ ال تكصؼ شممت المعاناة الجسدية كالخسارة االقتصادية كفقداف الكرامة كالصدمات النفسية كالحزف
الناجـ عف فقداف أحد أفراد األسرة.

2

لكف المؤسؼ ىك أف زعيـ الخمير الحمر "بكؿ بكت" قد تكفي عاـ  1998دكف محاكمة.
ثالثا :محكمة تيمكر الشرقية :
أنشأت الئحة العدالة االنتقالية  2000/15الدكائر الخاصة بالجرائـ الخطيرة كتـ إنشاء دائرتيف
خاصتيف في محكمة ديالي الجزئية كدائرة استئنافية في محكمة ديالي االستئنافية ،كتختص ىذه الدكائر

بنظر 3:جرائـ القتؿ ،الجرائـ الجنسية ،التعذيب ،اإلبادة ،جرائـ الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية

التي

ارتكبت في تيمكر الشرقية في الفترة مف  1جانفي 1999إلى  25أكتكبر مف نفس السنة ،كما تـ إنشاء
كحدة الجرائـ الخطيرة كأحد الفركع التابعة لبلدعاء العاـ بمكجب البلئحة ( )16/2000الخاصة بتنظيـ

خدمة االدعاء العاـ في تيمكر الشرقية ،كذلؾ لمتحقيؽ في االعتداءات التي كقعت عاـ  ،1999كقد
أنيت ىذه الكحدة عمميا في مام  2005بعد إصدارىا لسبعة كثمانيف قرار اتياـ ضد  373شخصا

اغمبيـ في إندكنيسيا.

4

1

-Rebut(D), Droit pénal international, DALLOZ ,Paris,2012,p.571.
-2السجف المؤبد إلثنيف مف القادة السابقيف لمخمير الحمر بتيمة ارتكاب جرائـ ضد اإلنسانية ،بتاريخ ،2014/08/07
عمى المكقع اإللكتركني،www.arabic.euronews.com/2014/08/07... :اطمع عميو بتاريخ .2015/02/12:

 -3عبد اهلل عمي عبك سمطاف  ،دكر القانكف الدكلي الجنائي في حماية حقكؽ اإلنساف ،دار دجمة ،عماف،2010 ،
ص.265

 -4احمد محمد الميتدم باهلل ،النظرية العامة لمقضاء الدكلي الجنائي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ص .243
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كمف اجؿ إنجاح عممية التحقيؽ كالمحاكمة في تيمكر الشرقية ،أبرمت األمـ المتحدة "مذكرة تفاىـ"

مع إندكنيسيا تمزميا بتقديـ كافة المساعدات المطمكبة لجيات التحقيؽ باإلضافة إلى تسميـ المتيميف ،إال
اف إندكنيسيا عادت لترفض التعاكف كالتسميـ عمى أساس اف المذكرة غير ممزمة.

1

ك أنشأت محكمة خاصة في جاكارتا لمحاكمة المسؤكليف عف الجرائـ الداخمة في اختصاص
دكائر الجرائـ الخطيرة التيمكرية ،كتـ محاكمة  18متيما ،حكـ عمى  12منيـ بالبراءة  ،بينما أدانت

اآلخريف بعقكبات تتراكح بيف ثبلث كعشر سنكات ،كقد قبمت المحكمة االستئنافية طعكنيـ فقمصت عقكبة

احدىـ مف عشر سنكات إلى خمسة كبالنسبة لمخمسة األخريف فمـ يقض سكل متيـ كاحد عقكبة السجف
المفركضة عميو كمدتيا ثبلث سنكات.
كمما تجدر اإلشارة إليو انو ضمف عشرة متيميف حصمكا عمى البراءة تسعة منيـ مف جنسية
إندكنيسية ،أما االثناف المذاف حصبل عمى أحكاـ باإلدانة فكانا مف تيمكر الشرقية.

2

كفي األخير ما يمكف قكلو حكؿ محاكمات تيمكر الشرقية أنيا قد فشمت في تحقيؽ مبدأ عدـ

اإلفبلت مف العقاب كمرد ذلؾ اف األمـ المتحدة لـ تتخذ اإلجراءات المخكلة ليا إلجبار إندكنيسيا عمى
تنفيذ بنكد مذكرة التفاىـ .
ك في األخير نقكؿ انو بالرغـ مف تضميف المحاكـ المدكلة النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
ضمف أنظمتيا األساسية ،كالقياـ بمحاكمة مقترفي ىذه االنتياكات كما رأينا سابقا ،كبالرغـ مف المزايا التي
حققتيا ىذه المحاكـ بالنسبة لمقضاء الجنائي الدكلي عمكما كالمتمثمة في:
 -أف جمكس قضاة محميي ف مع قضاة دكلييف كييئة كاحدة لمنظر في الجرائـ الدكلية تمثؿ طريقة

جديدة لممجتمع الدكلي لمكاجية سياسة اإلفبلت مف العقاب.

 -إف مفيكـ المحاكـ المدكلة يعني تطبيؽ المعايير الدكلية لممحاكمة العادلة كمراعاة حقكؽ المتيـ

كالمجني عميو كالشيكد.

 -تساىـ ىذه المحاكـ في نقؿ الخبرة الدكلية القضائية مف القضاة كالمدعيف العاميف الدكلييف إلى

المستكل الداخمي لمدكؿ.

 -تساىـ ىذه المحاكـ في التقميؿ مف مخاطر عدـ الحياة التي يمكف أف تشكميا المحاكـ المشكمة مف

قضاة كطنييف فقط.

 -تعد ىذه المحاكـ أقؿ تكمفة مقارنة بالمحاكـ الدكلية.

 -1احمد محمد الميتدم باهلل ،المرجع السابؽ ،ص.244
 -2المرجع نفسو ،ص.243
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كلكف رغـ ىذه المزايا فقد تعرضت لمعديد مف االنتقادات نذكر منيا:

بالنسبة لمحكمة سيراليكف فقد جاءت مخيبة لآلماؿ ألف ما يعاب عمييا ىك نصيا عمى مبلحقةكمحاكمة المجرميف الرئيسييف فقط دكف باقي أعضاء الجيش كالمجرميف اآلخريف ،أما محكمة كمبكديا

كنظ ار لمفترة الزمنية التي تدخؿ في اختصاصيا ،فقد تزامنت مع فكرة كفاة جؿ المتيميف بارتكاب ىذه
الفظائع كلـ يبؽ سكل العدد القميؿ منيـ كالذيف أصدرت أحكاـ بحقيـ ،كما أنيا محكمة كطنية أكثر منيا

دكلية ألنيا تتشكؿ مف قضاة كطنييف كقاضي كاحد دكلي فقط.

أما محكمة تيمكر الشرقية فقد تزامنت مع غياب قضاء محمي  ،مما أدل إلى نقص كجكدقانكنييف عند كصكؿ األمـ المتحدة في  ،1999حيث لـ يتجاكز عدد المجازيف في القانكف  60شخصا

كميـ تنقصيـ الخبرة ،عينت األمـ المتحدة منيـ تسعة قضاة أككمت ليـ بناء النظاـ القانكني لمدكلة.

كفي الختاـ يمكف القكؿ إف المحاكـ المدكلة تجربة ليا مكانتيا في القضاء الدكلي الجنائي  ،كأنيا

ساىمت بقدر كلك بسيط في معاقبة مرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني.
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المبحث الثالث:
المحكمة الجنائية الدكلية ك دكرىا في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
المحكم ػػة الجنائي ػػة الدكلي ػػة ى ػػي مؤسس ػػة دكلي ػػة دائم ػػة ،أنش ػػئت بمكج ػػب معاى ػػدة لغ ػػرض التحقي ػػؽ ك

محاكمة األشخاص الذيف يرتكبكف اشد الجرائـ خطكرة عمى المستكل الدكلي.

1

فقػد جػاءت المحكمػة الجنائيػة الدكليػػة لتكػريس كجػكد قضػاء جنػائي دكلػػي ييػدؼ إلػى معاقبػة مرتكبػػي

االنتياكػػات الجسػػيمة لقكاعػػد القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،ك عميػػو س ػيتـ التطػػرؽ لبلطػػار القػػانكني لممحكمػػة(

المطمب األكؿ) ،ثـ عرض إلسياماتيا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسػاني(المطمب الثاني) ،ثػـ معرفػة
مدل فاعميتيا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني(المطمب الثالث).

المطمب األكؿ:
االطار القانكني لممحكمة الجنائية الدكلية
لقد مرت فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية بعدة مراحؿ ك بنقاشات حادة سكاء عمى مستكل
العمؿ أك الفقو الدكلييف ،أسفرت في نياية المطاؼ إلى اعتماد نظاميا األساسي في  ،1998ك الذم تكلى
النص عمى أجيزتيا ك اختصاصاتيا ك إجراءات السير في الدعكل أماميا.
الفرع األكؿ:
نشػػػػػػأة المحػػػػػكمة الجنائية الدكلية.
في عاـ  1989طمبت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مف لجنة القانكف الدكلي أف تتناكؿ مسألة
إنشاء محكمة جنائية دكلية  ،ك بناءا عمى ذلؾ نظرت المجنة في مسألة إنشاء المحكمة الجنائية ابتداء مف

دكرتيا الثانية ك األربعكف لعاـ  1990إلى دكرتيا السادسة ك األربعكف لعاـ  ، 1994كفي  09ديسمبر
 1994أصدرت الجمعية العامة قرار تحت رقـ  53/49يتضمف إنشاء لجنة متخصصة الستعراض

المسائؿ الفنية كاإلدارية الرئيسة الناجمة عف مشركع النظاـ األساسي الذم أعدتو لجنة القانكف الدكلي أف

تنظر باإلضافة إلى ذلؾ في أمر إعداد ،الترتيبات البلزمة لعقد المؤتمر الدكلي لممفكضيف.

كقد اجتمعت المجنة المتخصصة ليذا الغرض في الفترة مف  03إلػى  13أفريؿ  1995كمف 14

إلػى  25أكت .1995

2

 -1محمد شريؼ بسيكني ،المحكمة الجنائية الدكلية ،المرجع السابؽ ،ص .143

2

 -عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .220 ، 219
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كفي ىذيف االجتماعيف استعرضت المسائؿ المتعمقة بمشركع النظاـ األساسي الذم كضعتو لجنة

القانكف الدكلي ككضع الترتيبات البلزمة لعقد المؤتمر الدكلي البلحؽ.

كفي  11ديسمبر  1995أنشأت الجمعية العامة بمكجب قرارىا  46/50لجنة تحضيرية إلجراء

المزيد مف المناقشات بشأف القضايا الفنية كاإلدارية المتعمقة بمشركع النظاـ األساسي الذم أعدتو لجنة
القانكف الدكلي كصياغة نصكص االتفاقية في ضكء مختمؼ اآلراء المطركحة حكؿ النظاـ.

1

كتككف عضكية ىذه المجنة مفتكحة لكؿ الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة أك األعضاء في

المنظمات المتخصصة أك الككالة الدكلية لمطاقة الذرية.

2

كاجتمعت المجنة التحضيرية مف  03/25إلى  1996/04/12كمف  12إلى 1996/08/30

كناقشت المسائؿ المتعمقة بمشركع النظاـ كشرعت في إعداد نص مكحد كمقبكؿ عمى نطاؽ كاسع التفاقية
تتعمؽ بإنشاء محكمة جنائية دكلية ،ثـ أصدرت الجمعية العامة قرار  1996بأف يعقد مؤتمر دبمكماسي

لممفكضيف في سنة  1998بإنجاز كاعتماد اتفاقية بشأف إنشاء محكمة جنائية دكلية  ،عمى أف تجتمع
المجنة التحضيرية مف صياغة نص المشركع كتقديمو لممؤتمر.

ككاصمت المجنة التحضيرية اجتماعاتيا في السنكات  1998-1997-1996كانتيت في اجتماعيا

األخير الذم عقد في الفترة مف  03/16إلى  1998/04/03مف تحضير مشركع اتفاقية إلنشاء محكمة
جنائية دكلية الذم أحالتو إلى مؤتمر األمـ المتحدة لمدبمكماسييف المفكضيف المعنييف باعتماد اتفاقية بشأف

إنشاء محكمة جنائية دكلية.

3

كبعد طكؿ انتظار اجتمع المؤتمر الدكلي الدبمكماسي لممفكضيف في مقر منظمة األمـ المتحدة
لؤلغذية كالزراعة ) (F.A.Oفي ركما بإيطاليا في الفترة مف  06/15إلى  1998/07/17كانتخب رئيسا
لو كنكابا لمرئيس كقرر المؤتمر تشكيؿ عدة لجاف ىي :لجنة المكتب ،لجنة التجميع ،لجنة الصياغة كلجنة
كثائؽ التفكيض كعيد المؤتمر إلى لجنة التجميع النظر في مشركع االتفاقية الذم أحالتو إلى المجنة

التحضيرية كدراستو  ،كما كمؼ لجنة الصياغة بتدقيؽ كتنسيؽ صياغة جميع النصكص كالمشاريع التي
تحاؿ إلييا دكف التعديؿ في الجكىر كدكف إعادة فتح باب المناقشة المكضكعية حكؿ أية مسألة مف

المسائؿ كتقديـ تقرير إلى المؤتمر أك إلى لجنة التجميع حسب األحكاؿ.

1

4

 -بارعة القدسي" ،المحكمة الجنائية الدكلية طبيعتيا ك اختصاصاتيا ،مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية ك إسرائيؿ منيا"،

مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية ك القانكنية ،جامعة دمشؽ،المجمد ،20العدد  ،2004 ،2ص.122

2

 -عصاـ عبد الفتاح مطر ,القضاء الجنائي الدكلي ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية ،2008 ,ص .68

4

 -عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .222

 -3بارعة القدسي ،المرجع السابؽ ،ص.123
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كقد شارؾ في ىذا المؤتمر كفكد  160دكلة ك 17منظمة دكلية حككمية ك 14ككالة دكلية

متخصصة ك 238منظمة غير حككمية ،كما حضر المؤتمر ممثمك القطاعات الحككمية كاإلقميمية ذات

العبلقة بما فييا المحكمتاف الدكليتاف يكغكسبلفيا كركاندا ،كبعد مناقشات امتدت مف  15جكاف إلى 17

جكيمية  1998اعتمد المؤتمر نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بعد أف كافقت عمييا 120
دكلة بينما اعترضت عميو  07دكؿ ىي  :الكاليات المتحدة األمريكية ،إسرائيؿ ،الصيف ،اليند ،العراؽ،

ليبيا ك قطر  ،كامتنعت  21دكلة عف التصكيت كفتح باب التكقيع عمى المعاىدة في  18جكيمية 1998
في " ألكامبيدك جميك" بركما ،كخبلؿ ساعتيف كانت  26دكلة كحككمة قد كقعت عمى المعاىدة التي بقيت

متاحة لمتكقيع في ركما بك ازرة الخارجية اإليطالية حتى  30أكتكبر  1998كبعد ىذا التاريخ تـ إيداع

المعاىدة لدل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بمقره في نيكيكرؾ.

1

ك قد أصبحت سارية المفعكؿ في اليكـ األكؿ مف الشير الذم عقب اليكـ الستيف مف تاريخ إيداع

الصؾ الستيف لمتصديؽ ،ك ىك ما تـ بتاريخ  1جكيمية .2002

2

الفرع الثاني:
مكقؼ المجتمع الدكلي مف إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية
ظمت فكرة إنشاء محكمة جنائية دكلية دائمة تتأرجح بيف مد كجزر بيف مؤيد كمعارض  ،بيف داع
ليذه الفكرة ككاضع لمعراقيؿ في طريقيا ككاف لكؿ فريؽ حججو كأسانيده :
أكال :الرأم المعارض لنشأة المحكمة الجنائية الدكلية :
استند معارضك ىذا االتجاه لمحجج التالية لتأييد ما ذىبكا إليو :
-1إف لكؿ دكلة السيادة عمى إقميميا كال تنتو ىذه األخيرة إال بنياية حدكدىا كبداية حدكد الدكؿ
األخرل ،كمف أبرز مميزات سيادة الدكلة عمى إقميميا حقيا في محاكمة كمعاقبة مكاطنييا مف حاممي
جنسيتيا  ،متى ارتكبكا جريمة عمى إقميميا  ،مف ىنا فإف نقؿ ىذه الصبلحية مف اختصاص الدكلة
الكطني إلى اختصاص القضاء الجنائي الدكلي يعد قيدا كانتقاصا لسيادتيا.

1

 -عمي يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ ،ص .83،82

 -2بارعة القدسي ،المرجع السابؽ ،ص .124
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 -2إف إنشاء محكمة في ظؿ ىذه الظركؼ غير مجد كال يعكد بالنفع في الظركؼ الدكلية الراىنة ،

إذ أف كجكد ىذه المحكمة متعمؽ بنشكب الحركب كأف استمرارىا ال مبرر لو  ،كأف المحاكـ التي تنشأ في
ظركؼ معينة كليدؼ محدد تككف عادة أكثر حسما في األمكر كأكثر ىيبة.

1

 -3إف القضاء الدكلي يعد كسيمة مف كسائؿ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ ،إذ تتحكـ القكل
السياسية الكبرل في تحريؾ مقدرة ىذا القضاء  ،بؿ إف التدخؿ مف خبلؿ ىذا القضاء قد يتخذ كسيمة
إلضفاء الشرعية الدكلية عمى الحركب التي يمكف أف تشنيا بعض الدكؿ عمى األخرل.

 -4إف ممارسة المحكمة لنشاطيا القضائي يككف محككما بكقكع الحرب ،بؿ كبارتكاب جرائـ فييا
أفعاؿ يحظرىا القانكف الدكلي ،األمر الذم يعني بالضركرة عدـ جدكل إقامة قضاء دائـ طالما كاف
باإلمكاف االستعانة بقضاء مؤقت ،إذ أف إنشاء مثؿ ىذا القضاء كحمو يككف مرىكنا بكقكع الحرب كارتكاب

الفظائع فييا ،كمثؿ ىذا القضاء أثبت جدكاه في الكاقع العممي ،فمثؿ ىذا القضاء أقيـ في أعقاب الحرب

العالمية الثانية ،كفي أعقاب تفكؾ االتحاد اليكغسبلفي ككقكع الحرب األىمية في ركاندا.

2

 -5إف إنشاء ىذه المحكمة يخالؼ مبدأ العالمية فيما يتعمؽ بالعقاب عمى بعض الجرائـ ،مثؿ
القرصنة  ،كسيككف متعارضا مع معاىدات التسميـ القائمة ،ألف تسميـ مرتكبي الجرائـ الدكلية كاجب عمى
الدكؿ التي يكجد عمى إقميميا ىؤالء المجرميف.

3

 -6إف إنشاء محكمة دائمة يعني بالضركرة كجكد قانكف ثابت محدد تطبقو المحكمة ،فكجكد القانكف

يسبؽ كجكد المحكمة كليس العكس ،كحيث أنو ال يكجد قانكف عقكبات دكلي متكامؿ يحدد الجرائـ الدكلية

كعقكباتيا ،فاألكلػى التريث في إنشاء مثؿ ىذا القضاء لحيف تشريع القانكف كالعمؿ بأحكامو.

 -7افتقار المجتمع الدكلي لجياز دكلي لديو القدرة كالصبلحية إللقاء القبض عمى المتيميف

بارتكاب الجرائـ الدكلية تمييدا إلحضارىـ أماـ المحكمة المختصة ككفالة تنفيذ ما يصدر عنيا مف أحكاـ.

 -8إف إقامة مثؿ ىذا القضاء يتعارض مع مبدأ االختصاص المكاني كفقا لتصريح مكسكك لسنة

 ، 1943كتصريح لندف لسنة  1945كال يتفؽ كمبادئ نكرمبرغ.

1

4

 -عمي صبيح حسف " ،تاريخ المحاكـ الجنائية الدكلية" عمى المكقع اإللكتركني:

،.www.nabanews.net/2009/18444html-اطمع عميو بتاريخ.2014/06/07:

2
3
4

 -عمي يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ ،ص .73

 عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .208 -عبد الرحيـ صدقي ،القانكف الجنائي الدكلي نحك تنظيـ عالمي ،دار النيضة المصرية ،القاىرة ،1986 ،ص.20
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 -9إذا كانت مسألة إقامة محكمة جنائية دكلية أم ار محبذا لحفظ السبلـ في العالـ كمنع ارتكاب

الجرائـ الدكلية ،إال أنو ليس ىناؾ قائد سياسي مستعد عمى األقؿ في الكقت الحاضر لتأييد فكرة محكمة
جنائية دكلية إذا ظؿ احتماؿ مثكلو أماميا أمر قائـ.
ثانيا :الرأم المؤيد لنشأة المحكمة الجنائية الدكلية :
تفنيدا لمحجج التي قدميا معارضك إنشاء قضاء جنائي دكلي دائـ ،فقد ذىب الرأم الغالب مف الفقو
الدكلي إلى إنشاء ىذه األخيرة أمر ال غنى عنو إلقامة مجتمع دكلي تحكمو شرعية دكلية قائمة عمى قانكف
كقضاء مستقؿ.

كقد ساؽ أنصار ىذا االتجاه العديد مف الحجج لتأييد مذىبيـ كىي عمى التفصيؿ التالي:
-1إف فكرة السيادة المطمقة لمدكلة عمى إقميميا لـ يعد ليا كجكد  ،فالدكلة تعمؿ في الكقت الحاضر

في إطار مجتمع دكلي ،كتقؼ حريتيا كسيادتيا حيث تبدأ سيادة الدكلة األخرل ،فمـ تعد تصرفات الدكلة
كما كانت سابقا تتصؼ بالقدسية ،حيث كانت ىذه النظرة في الكاقع تسعى إلى إضفاء السمك عمى الممكؾ

كاألمراء الذيف كانكا يحكمكنيا  ،كالذيف كانكا يجمعكف بأيدييـ السمطة الدينية كالدنيكية في ظؿ سيادة نظاـ
الطبيعة اإلليية لمحاكـ ،ففي ظؿ مثؿ ىذه األنظمة كانت المناداة بالسيادة المطمقة لمدكلة أمر مقبكؿ ،كمع

انتشار المبادئ الديمقراطية التي تجعؿ مف الحكـ كظيفة كليس حؽ ،أصبح الحاكـ كباقي أفراد الدكلة عمى

قدـ المساكاة في الخضكع لمقانكف.

كأصبحت الدكلة تعمؿ في ظؿ قانكف يحكميا في الداخؿ  ،كآخر يحكميا في عبلقاتيا بالمجتمع

الدكلي الخاضع لمقانكف األخير ،يقتضي بالضركرة الحد مف سيادتيا لمصمحة ىذا األخير.

1

لذلؾ ال تقبؿ حجة الرأم المعارض التي تستند إلى الحد مف سيادة الدكلة في رفض فكرة إنشاء
محكمة جنائية دكلية ،ألف إنشاء ىذه األخيرة ال يتعارض مع المفيكـ الحديث لفكرة سيادة الدكلة ،طبعا

لممفيكـ المرف كليس المطمؽ لتمؾ السيادة.

2

 -2إف محاكمة مجرـ أماـ محكمة سابقة الكجكد عمى كجكد الجريمة أكثر عدال  ،كأفضؿ مف

محاكمتو أماـ محكمة نشأت بسبب الجريمة ،ألف قياـ المحكمة المسبؽ أبعد عف عقمية الثأر كاالنتقاـ ،
كما كاف لمحكمتي نكرمبرغ كطككيك  ،كمف ناحية أخرل أف كجكد المحكمة المسبؽ يعتبر عامؿ ردع

لمجريمة أك التفكير في ارتكابيا.

1
2
3

3

 عمي يكسؼ الشكرم  ،المرجع السابؽ ،ص .73 عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .209 -عمي صبيح حسف ،المرجع السابؽ.
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 - 3إف القكؿ بتأثر المحكمة باالعتبارات السياسية المتمثمة في احتماالت تدخؿ القكل السياسية

العظمى ،في تشكيؿ المحكمة كما يصدر عنيا مف أحكاـ ،قكؿ ال يمكف األخذ بو ،لما يتسـ بو القضاء
مف حياد كاستقبلؿ ،فالمبدأ العاـ أف ال سمطاف عمى القضاء لغير القانكف الذم يحكمو ،كفي تجربة

المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة المنشاة بمكجب نظاـ ركما األساسي خير مثاؿ عمى ذلؾ.

1

فبالرغـ مف الضغكط التي مارستيا الكاليات المتحدة األمريكية ك إسرائيؿ لعرقمة إنشائيا كالتدخؿ

لتحديد أسمكب عمميا كتبعيتيا ،إال أنيما فشمتا بذلؾ كىما لـ تبديا معارضتيما ىذه إال لخشيتيما مف مثكؿ

كبار المسؤكليف أماميا إذ سبؽ كأف قدمت أماـ ىذه المحكمة صحيفة اتياـ ضد رئيس الكزراء اإلسرائيمي
(آرييؿ شاركف) عف الجرائـ التي اقترفيا في فمسطيف المحتمة إثر انتفاضة األقصى عاـ  ،2000كىك ما

يعني أف كجكد قضاء جنائي دكلي نزيو سيككف سيفا مسمطا عمى رقاب المسؤكليف في الدكؿ الكبرل.

- 4إف االدعاء بعدـ الحاجة لقضاء جنائي دكلي دائـ الرتباط كجكده بكقكع الحرب كارتكاب الجرائـ

فييا ىي األخرل حجة مدحكضة فما يميز القرف العشريف كمطمع الحادم كالعشريف سمة الحرب فمنذ سنة

 1914حتى نياية القرف العشريف لـ يخؿ العالـ مف حرب أىمية أك دكلية كمف مجازر يفكؽ األحؽ كمنيا
السابؽ حتى أصبح مكجكد قضاء كاحد غير قادر عمى إنجاز المياـ المسندة إليو لمتحقيؽ بجرائـ الحركب

كفظائعيا السيما كأف النظر في مثؿ ىذه الدعاكل يستغرؽ في الغالب كقت لجمع األدلة كاصدار الحكـ
فييا لما تتسـ بو مف تشعب كتعقيد.
 -5إف اإلنساف أصبح اآلف مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ الذم يتمتع بالحقكؽ التي يمنحيا

ىذا القانكف كيككف مف الكاجب عميو ،بنفس الدرجة أف يتحمؿ االلتزامات التي يفرضيا ىذا القانكف أيضا،
كمف ثـ تككف مسؤكليتو عف الجرائـ الدكلية أمر مسمـ بو ،بؿ إف كجكد محكمة جنائية دكلية دائمة تحاكمو

عف ىذه الجرائـ ما يضمف لو محاكمة عادلة كسريعة.

2

 - 6إف االحتجاج بعدـ إمكانية قياـ محكمة جنائية دكلية دائمة لعدـ كجكد قانكف عقكبات دكلي

دائـ يحدد الجرائـ كالعقكبات ،قد تككف حجة صحيحة لكف بصكرة نسبية ،إذ أف ىناؾ العديد مف االتفاقيات

الدكلية التي تحدد بعض الجرائـ التي تنظرىا المحاكـ الدكلية ،كجرائـ اإلبادة الجماعية كالحرب ،كما
حددتيا اتفاقية جنيؼ لسنة  1949ىذا إضافة إلى أف تشريع قانكف عقكبات دكلي مكحد أمر غير
مستحيؿ السيما أف المجتمع الدكلي بدا يبحث اآلف كبجدية عف السبؿ الكفيمة بتحقيؽ الشرعية الدكلية بعد

إف بدأ يسكد العالـ مف جديد مبدأ شريعة الغاب كالبقاء لؤلقكل.

1
2
3

 عمي يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ ،ص .74 عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .211 -عمي يكسؼ الشكرم ،المرجع السابؽ ،ص .75
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 -7إف في االكتفاء بمحكمة خاصة كمؤقتة تيديد لمعدالة الجنائية ،ألف ىذه المحاكـ كانت محؿ

نقد شديد مف رجاؿ القانكف لكجكد شبية عدـ الحيمة كالنزاىة إذ قد تتأثر بظركؼ نشأتيا كيككف تشكيميا
مف عناصر غير محايدة كقد تأخذ صكرة محاكمة المنتصر لمميزكـ ،كما حدث في محاكمات نكرمبرغ
كطككيك ،أما المحكمة الدكلية الجنائية الدائمة التي تتفادل االعتبارات السابقة تتمتع باالستقبلؿ كالحياد

الذم يسمح ليا بتحقيؽ العدالة الجنائية عمى نحك أفضؿ ،كألف كجكدىا سابؽ عمى كقكع الجريمة التي

تنظرىا.

1

- 8إف اختصاص المحكمة الدكلية الجنائية ال يتعارض مع االختصاص الشامؿ لممحاكـ الكطنية
إذ أف المحكمة الدكلية تختص بالنظر في الجرائـ الدكلية ،كىي جرائـ قد ال تعاقب عمييا القكانيف الداخمية.

كفي جميع األحكاؿ فاف ىذه المحكمة ال تنزع اختصاص المحاكـ الداخمية بصفة مطمقة ،بمعنى أنو إذا

تصادؼ ككانت الجريمة الدكلية يعاقب عمييا في نفس الكقت في القكانيف الداخمية ،فإف ىذا االختصاص
بنظر ىذه الجرائـ ينعقد لممحاكـ الداخمية كالمحكمة الدكلية معا كتكضح قكاعد لفض ىذا التنازع ،يتحدد

بمقتضاىا اختصاص كؿ محكمة كسمطتيا ،كحتى ال يفمت مرتكبي ىذه الجرائـ نزعت عنيا الصفة
السياسية حتى تقبؿ تسميـ المتيميف بارتكابيا.

2

 -9إف كجكد ىذه المحكمة يساىـ بدرجة كبيرة في تقنيف قكاعد القانكف الدكلي الجنائي  ،إذ أف
الجزء األكبر مف ىذه القكاعد مصدره العرؼ الدكلي كما ىك معمكـ ،كأف المحاكـ المؤقتة التي أنشأت مف

قبؿ اعتمدت عمى القكاعد العرفية ليذا القانكف إلى جانب االتفاقيات الدكلية  ،التي تتضمف جرائـ دكلية،

كاف كانت القكاعد العرفية ليست مصد ار مباش ار لمتجريـ كالعقاب في القانكف الداخمي ،فإنيا ليست كذلؾ
في القانكف الدكلي العاـ بصفة عامة ،كالقانكف الدكلي العاـ الجنائي بصفة خاصة ،ككجكد محكمة دكلية

جنائية دائمة يدفع الدكؿ إلى عقد اتفاقيات تتضمف الجرائـ الدكلية المختمفة  ،كىك ما نممسو اليكـ مثؿ:

اتفاقية مكافحة جريمة الجنس البشرم ،كاالتفاقيات األخرل المتعمقة بالقانكف الدكلي اإلنساني التي تتضمف

الجرائـ ضد اإلنسانية ،إذ تعد ىذه االتفاقيات خطكة نحك تقنيف قكاعد القانكف الدكلي الجنائي.

أما عف عدـ كجكد سمطة عميا دكلية فإف ىذه السمطة بمعناىا الداخمي غير قائمة فعبل ،كلكف
المجتمع الدكلي يعرؼ تنظيمو كجكد سمطات تتبلءـ مع طبيعتو ،عمى رأسيا مجمس األمف كالجمعية

العامة  ،كالتزامات الدكؿ التي تفرضيا المعاىدات الدكلية كمبادئ كقكاعد القانكف الدكلي  ،بؿ كلذلؾ فإف
كجكد محكمة دكلية جنائية تتضمف البلئحة المنظمة ليا آلية معينة لتنفيذ أحكاميا ،ما يضمف تنفيذ أحكاـ

دكف انتظار تككيف سمطة دكلية عميا  ،مثؿ تمؾ التي نراىا في المجتمع الدكلي لكي تضطمع بميمة تنفيذ

تمؾ المحكمة.
1
2

 عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .211 -المرجع نفسو ،ص .211-209
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الفرع الثالث:
تشكيؿ المحكمة الجنائية الدكلية
تتشكؿ المحكمة الجنائية مف أربعة أجيزة رئيسية تتمثؿ في:

1

 -9رئاسة المحكمة :ك تتككف مف الرئيس ك نائبيف لمرئيس يتـ انتخابيـ باألغمبية المطمقة لمقضاة
أعضاء المحكمة ،ك يقكمكف عمى حسف التسيير اإلدارم لممحكمة.
 -2قمـ كتاب المحكمة  :يرأسو المسجؿ  ،يختص بالجكانب غير القضائية الخاصة بالمحكمة ك
إدارتيا.
 -3مكتب المدعي العاـ :يتـ اختيار المدعي العاـ ك نكابو باألغمبية المطمقة لمدكؿ األعضاء في
جمعية الدكؿ األطراؼ عف طريؽ االقتراع السرم ،ك يختص بتمقي الببلغات ك المعمكمات الخاصة
بالجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة.

 -4دكائر المحكمة :ك ىي تتألؼ مف  3شعب ،ك ىي الشعبة التمييدية ،االبتدائية االستثنائية ك
تتكلى ىيئة الرئاسة تسمية قضاة كؿ شعبة مف بيف ىيئة قضاة المحكمة.
الفرع الرابع:
اختصاصات المحكمة الجنائية الدكلية كاجراءات السير في الدعكل أماميا
المحكمة الجنائية الدكلية مثؿ باقي المحاكـ األخرل ،يجب أف يتـ تحديد اختصاصيا تحديدا دقيقا،
كبناءا عمى ذلؾ يتـ تحديد القضايا التي تنظرىا كتككف ضمف اختصاصيا ،كمراعاة لذلؾ يجب تحديد

اإلجراءات التي ينبغي إتباعيا كالقياـ بيا مف أجؿ السير في الدعكل أماميا ،كىذا ما يقتضي تعييف نطاؽ

الصبلحيات التي تمتمكيا ىذه المحكمة.

لذلؾ أدرج المعينكف في النظاـ األساسي ليذه المحكمة كافة النصكص القانكنية التي تنظـ ىذه

المسائؿ ،كسنحاكؿ فيمايمي التطرؽ الختصاصات المحكمة الجنائية الدكلية ،ثـ إجراءات السير في
الدعكل أماميا.
أكال :اختصاصات المحكمة:
لقد تـ تحديد اختصاصات المحكمة مف خبلؿ نظاميا األساسي كما يمي:

أ-االختصاص الزماني  :أخذ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية بالقاعدة القانكنية التي
تقضي بعدـ جكاز تطبيؽ القكانيف الجنائية بأثر رجعي  ،فقد نصت المادة  11بأف المحكمة ال تختص
1

 -المادة  34مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية – ركما . 1998
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إال فيما يتعمؽ بالجرائـ التي ترتكب بعد بدأ نفاذ النظاـ السياسي ،ك بالنسبة لمدكؿ التي تنضـ لبلتفاقية بعد

دخكؿ النظاـ األساسي حيز التنفيذ فبل تختص المحكمة إال بالجرائـ التي ترتكب بعد بدء سرياف النظاـ
عمى تمؾ الدكلة .

1

ب-االختصاص المكاني :تختص المحكمة بالجرائـ التي تقع في إقميـ كؿ دكلة طرؼ في النظاـ

األساسي ،2أما اذا كانت الدكلة التي كقعت عمى إقميميا ليست طرفا في النظاـ األساسي ،فالقاعدة اف
المحكمة ال تختص بنظرىا إال اذا قبمت تمؾ الدكلة باختصاص المحكمة بنظر ىذه الجريمة .

ج -االختصاص الشخصي  :تمارس المحكمة الجنائية الدكلية اختصاصيا عمى األشخاص
الطبيعييف ك ىذا ما تنص عميو المادة  25مف النظاـ األساسي ،ك تؤكد عمى ذلؾ الفقرة  ":2الشخص
الذم يرتكب جريمة تدخؿ في اختصاصات المحكمة يككف مسؤكال عنيا بصفتو الفردية" كما تنص المادة

 27عمى عدـ االعتداد بالصفة الرسمية لمشخص الذم اقترؼ الفعؿ بؿ يعامؿ جميع األشخاص بصكرة

متساكية.

3

كما أكدت المادة  28عمى أف الرئيس يسأؿ عف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة ك

المرتكبة مف جانب مرؤكسيف يخضعكف لسمطتو أك إدارتو .

د -االختصاص التكميمي :نصت عمى االختصاص التكميمي لممحكمة المادة األكلى بنصيا.... ":
تككف المحكمة مكممة لمكالية القضائية الجنائية الكطنية " ك يستمزـ االختصاص القضاء التكميمي أف تككف
لممحكمة الجنائية الدكلية صبلحية التحقيؽ ك النظر في أية دعكل قضائية مالـ تكف ىناؾ دكلة تدعي

كقكع تمؾ الدعكل في نطاؽ قضائيا الداخمي.

بيد أنو في حالة إخفاؽ الدكلة في االضطبلع بذلؾ الدكر أك عدـ اكتراثيا بو ،أك في حالة تكافر
سكء النية  ،تتدخؿ المحكمة الجنائية الدكلية لضماف تحقيؽ العدالة  ،فقد أنشئت المحكمة بصفة خاصة

لمنظر في القضايا التي ال يكجد فييا أمؿ في محاكمة المجرميف الدكلييف عمى النحك الكاجب في المحاكـ

المحمية  ،فالتركيز عمى االختصاص التكميمي جاء لعدـ التأثير عمى حؽ الدكؿ في محاكمة المجرميف
مف طرؼ القضاء المحمي.

1

4

 -أبك الخير احمد عطية ،المحكمة الجنائية الدكلية-دراسة لمنظاـ األساسي لممحكمة ك لمجرائـ التي تختص بالنظر فييا-

 ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1997 ،ص.39

 -2المادة  12مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،ركما .1998

3
4

 منتصر سعيد حمكدة  ،اإلرىاب الدكلي  ،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية  ، 2006 ،ص . 269 -أكسكار سكلي ار  " ،االختصاص القضائي التكميمي ك القضاء الجنائي الدكلي " المجمة الدكلية لمصميب األحمر  ،المجنة

الدكلية لمصميب األحمر  ،مختارات مف أعداد ،2002ص.167
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ق-االختصاص المكضكعي :حيث حددت المادة  5مف النظاـ األساسي االختصاص المكضكعي
لممحكمة بالنظر في الجرائـ التالية :جريمة اإلبادة الجماعية ،الجرائـ ضد اإلنسانية ،جرائـ الحرب ك

جريمة العدكاف ،ك سنتناكليا بكثير مف التفصيؿ في اآلتي مف مكضكعنا ىذا.
ثانيا :إجراءات السير في الدعكل أماـ المحكمة الجنائية الدكلية:

لمحديث عف إجراءات السير في الدعكل أماـ المحكمة الجنائية الدكلية ،ال بد عمينا مف التطرؼ

لمختمؼ مراحؿ الدعكل الجنائية بداية مف تحريؾ الدعكل أماـ المحكمة كصكال إلى إجراءات الدعكل.
-9تحريؾ الدعكل أماـ المحكمة الجنائية الدكلية:

جاء النص عمى كيفية تحريؾ الدعكل أماـ المحكمة بمكجب المادة  13مف النظاـ األساسي، 1

حيث حددت المادة ثبلثة أجيزة مختمفة تختص بتفعيؿ اختصاص المحكمة كىي :الدكؿ األطراؼ ،مجمس

األمف الدكلي ،المدعي العاـ.

أ-إحالة الدكلة الطرؼ القضية إلى المدعي العاـ:
ألم دكلة طرؼ في النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية سمطة إحالة أم حالة مف حاالت

الجرائـ المنصكص عمييا في المادة  5مف النظاـ األساسي إلى المدعي العاـ لمتحقيؽ فييا ،كتقرير إذا ما

كاف ىناؾ شخص أك أشخاص تنبغي مساءلتيـ عمى ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ كتزكيد المدعي العاـ بكؿ

الكثائؽ المتكافرة حسب المادة  14لدل ىذه الدكلة ،التي تساند ىذه الحالة.

2

كقد قصد كاضعكا المادة  13مف منح ىذه السمطة لمدكؿ األطراؼ دكف غيرىـ دفع الدكؿ التي لـ
تصادؽ عمى نظاـ المحكمة إلى اتخاذ ىذا اإلجراء الذم سيكفؿ ليا تحريؾ الدعكل أماميا.

3

 -1تنص المادة  13عمى ما يمي" :لممحكمة أف تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة مشار إلييا في المادة  5كفقا
ألحكاـ ىذا النظاـ األساسي في األحكاؿ التالية:

أ-إذا أحالت دكلة طرؼ إلى المدعي العاـ كفقا لممادة  14حالة يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف ىذه الج ارئـ قد ارتكبت.
ب-إذا أحاؿ مجمس األمف متصرفا بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ ،حالة إلى المدعي العاـ يبدك فييا أف جريمة أك أكثر
مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت.
ج-إذا كاف المدعي العاـ قد بدأ بمباشرة تحقيؽ فيما يتعمؽ بجريمة مف ىذه الجرائـ كفقا لممادة ."15

 -2مدكس فبلح الرشيدم" ،آلية تحديد االختصاص كانعقاده في نظر الجرائـ الدكلية كفقا التفاؽ ركما لعاـ  :1998مجمس
األمف الدكلي ،المحكمة الجنائية الدكلية كالمحاكـ الكطنية" ،مجمة الحقكؽ ،جامعة الككيت ،العدد الثاني ،السنة ،27

 ،2003ص .63
- Della Morte(G), « les Frontières de la compétence de la cour pénale internationale :
observations critiques », R.I.D.P, vol : 7, Paris, 2002, p 32.
3
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ب-إحالة مجمس األمف الدكلي القضية لممحكمة:
كتككف بإحالة مجمس األمف لقضية ما إلى المدعي العاـ بمكجب قرار يصدره كفقا لمفصؿ السابع

مف ميثاؽ األمـ المتحدة.

1

كصبلحية مجمس األمف بإحالة قضايا إلى المحكمة ليا ما يبررىا انطبلقا مف مسؤكلية المجمس

األساسية في الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف ،كتقمؿ سمطة مجمس األمف بإحالة القضايا لممحكمة إف
لـ تكف تنفي حاجتو إلى إنشاء محاكـ خاصة جديدة.

2

كتعد ىذه الحالة الكحيدة التي تمنح فييا المحكمة اختصاصا عالميا إجباريا عمى كؿ الدكؿ بما فييا

تمؾ غير المصادقة عمى النظاـ األساسي لممحكمة.

3

ج-المبادرة التمقائية لممدعي العاـ إلجراء التحقيؽ في مثؿ ىذه الجرائـ:
إذا لـ تبادر الدكؿ األطراؼ أك مجمس األمف بإحالة جريمة ما مف ىذه الجرائـ ،التي تدخؿ ضمف

اختصاص المحكمة ،فإف المدعي العاـ ليذه المحكمة ،كأحد األجيزة التي حددىا النظاـ األساسي ليا
تفعيؿ اختصاصيا ،فمف الممكف أف يبادر إلى إجراء التحقيؽ مف تمقاء نفسو عمى أساس تكافر المعمكمات

عف الجريمة التي تندرج تحت اختصاص المحكمة.

4

كقد منح ىذا االختصاص لممدعي العاـ بمكجب المادة  15الفقرة أ كالتي نصت:
"لممدعي العاـ أف يباشر التحقيقات مف تمقاء نفسو عمى أساس المعمكمات المتعمقة بجرائـ تدخؿ في

اختصاص المحكمة".

 -1أثناء انعقاد مؤتمر ركما دارت النقاشات حكؿ منح مجمس األمف سمطة إحالة القضية لممحكمة فالغالبية مف المؤتمريف
اقترحت منحو ىذه الصبلحية كفقا لمفصؿ السابع فقط ،كبعضيـ اقترح مد ىذه السمطة لتشمؿ الفصؿ السادس مف الميثاؽ،
كىناؾ أصكات لـ تقصر ىذه السمطة عمى مجمس األمف فقط بؿ اقترحت لتشمؿ كؿ مف الجمعية العامة كككاالتيا

المتخصصة ،كلكف ساد االتجاه الغالب كالمتعمؽ بالفصؿ السابع فقط  ،كتـ ذلؾ بمكجب الفقرة ب مف المادة  13السالفة
الذكر ،كلممزيد مف المعمكمات أنظر :مدكس فبلح الرشيدم ،المرجع السابؽ ،ص .63

-2محمد يكسؼ عمكاف" ،المحكمة الجنائية الدكلية" في القانكف الدكلي اإلنساني -الكاقع كالطمكح (مؤلؼ جماعي) ،تحت

إشراؼ :حساف ريشة ،كمية الحقكؽ ،جامعة دمشؽ ،2000 ،ص .213

-3نايؼ حامد العميمات ،جريمة العدكاف في ظؿ نظاـ المحكمة الجنائية الدكلية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،2007 ،ص

.243

 -4أثناء مؤتمر ركما كجيت لمسمطة التمقائية لممدعي العاـ بتحريؾ الدعكل انتقادات حادة مف قبؿ بعض الدكؿ الكبرل

كالكاليات المتحدة األمريكية كركسيا ،فقد أعمنت ركسيا معارضتيا ىذه صراحة أثناء مناقشة دكر المدعي العاـ في المجنة

األـ في  22جكيمية  ،1998كلكف ىذه االنتقادات لـ تستطيع الصمكد في مكاجية رأم الغالبة مف ممثمي الدكؿ كمنحت
ىذه السمطة لممدعي العاـ .لممزيد مف المعمكمات أنظر:
-مدكس فبلح الرشيدم ،المرجع السابؽ ،ص .67،66
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كالمدعي العاـ لئلعبلف عف قيامو بالتحقيقات يقكـ بتحميؿ جدية المعمكمات المتمقاة كيجكز لو ،ليذا

الغرض ،التماس معمكمات إضافية مف الدكؿ ،أك أجيزة األمـ المتحدة أك المنظمات الحككمية أك غير
الحككمية ،أك أية مصادر أخرل مكثكؽ بيا يراىا مبلئمة ،كيجكز لو تمقي الشيادة التحريرية أك الشفكية

في مقر المحكمة.

1

كلكف ىذه السمطة التمقائية لممدعي العاـ ليست مطمقة بؿ كردت عمييا قيكد تتمثؿ في أمريف:

2

األكؿ :إذا خمص المدعي العاـ إلى أف ىناؾ مف األسباب ما يدعكه إلى البدء في التحقيؽ كجب
عميو الرجكع إلى الدائرة التمييدية طالبا اإلذف بالتحقيؽ ،كليذه الدائرة أف تمنح اإلذف أك ترفضو ،كيجكز

لممدعي العاـ في الحالة األخيرة (الرفض) أف يجدد الطمب بناء عمى كقائع جديدة.

كمما ال شؾ فيو أف رقابة الدائرة التمييدية تظؿ رقابة داخمية مف المحكمة ،كمف الطبيعي أف ال

تخضع ىذه الرقابة لبلعتبارات السياسية ،كىي ال تشكؿ بالتالي عقبة أماـ قياـ المدعي العاـ بالتحقيؽ
كمف ثـ أماـ عقد المحكمة.
الثاني :في حالة اإلذف بالتحقيؽ كاجرائو بمعرفة المدعي العاـ فإف قرار االتياـ يجب دكما أف
يصدر مف الدائرة التمييدية التي تعمؿ في ىذه الحالة بمثابة غرفة لبلتياـ.
-2إجراءات الدعكل:
تمر الدعكل بمراحؿ متعددة أماـ المدعي العاـ كالدائرة التمييدية كاالبتدائية كدائرة االستئناؼ ،كىذه
اإلجراءات منيا ما يككف سابقا عمى المحاكمة كمنيا ما يتعمؽ بالمحاكمة.
أ-

اإلجراءات السابقة عمى المحاكمة:

كتتخذ ىذه اإلجراءات أماـ المدعي العاـ أك أماـ الدائرة التمييدية.
أ-9-أماـ المدعي العاـ :عندما يشرع المدعي العاـ في اتخاذ إجراءات التحقيؽ األكلي ،فإف كجد
أساسا معقكال لمشركع في إجراء تحقيؽ ابتدائي يتقدـ بطمب إلى الدائرة التمييدية لتأذف لو بذلؾ ،فإذا
تحققت مف جدكل التحقيؽ كاف عمييا أف تأذف بذلؾ لممدعي العاـ.

3

فمو سمطة جمع األدلة كفحصيا كطمب سماع الشيكد كالمجني عمييـ كسماع المتيميف.

-1المادة  15الفقرة ب مف النظاـ األساسي لممحكمة ،ركما .1998

-2محمد يكسؼ عمكاف" ،المحكمة الجنائية الدكلية" ،المرجع السابؽ ،ص .215
-3المادة  53مف النظاـ األساسي لممحكمة ،ركما .1998
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أ-2-أماـ الدائرة التمييدية :كقد نصت المادة  57كما بعدىا عمى اإلجراءات التي تتـ أماميا.
كتعقد الدائرة التمييدية جمسة خبلؿ فترة معقكلة مف انتياء التحقيؽ العتماد التيـ التي يطمب

المدعي العاـ المحاكمة عمى أساسيا ،كذلؾ بحضكر ىذا األخير كالمتيـ كمحاميو.

كقد منحت المادة  16مف النظاـ األساسي سمطة خطيرة لمجمس األمف بطمب تعميؽ دكر المحكمة

في التحقيؽ كالمحاكمة بمكجب الفصؿ السابع مف الميثاؽ مع جكاز تجديد ىذا الطمب مرة أخرل بالشركط
ذاتيا.

1

ب-

إجراءات المحاكمة.

بعد اعتماد الدائر التمييدية لمتيـ تبدأ إجراءات المحاكمة بتحديد ىيئة الرئاسة لمشعبة االبتدائية،

تككف مسؤكلة عف سير اإلجراءات البلحقة كما ليا أف تمارس أية كظيفة مف كظائؼ الدائرة التمييدية
المتصمة بعمميا متى كانت الزمة لسير تمؾ اإلجراءات.

2

كاألصؿ أف تعقد المحاكمات في مقر المحكمة الجنائية الدكلية ببلىام حسب المادة  62مف النظاـ
األساسي ،كاستثناء يجكز لممحكمة إجراء محاكمات في دكلة أخرل إذا كاف ذلؾ في صالح تحقيؽ العدالة،

كيككف ىذا بناءا عمى طمب مف المدعي العاـ أك مف الدفاع أك بأغمبية قضاة المحكمة ،يكجو إلى رئاسة

المحكمة مع تحديد الدكلة المراد انعقاد المحكمة فييا ،ثـ تقكـ رئاسة المحكمة باستشارة الدكلة المعينة،
كفي حالة مكافقة ىذه األخيرة يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دكلة غير دكلة المقر في جمسة عامة

ك بأغمبية ثمثي األعضاء.

3

كتمر المحاكمة بمرحمتيف :األكلى أماـ الشعبة االبتدائية كالثانية أماـ شعبة االستئناؼ كالتالي:
ب-9-إجراءات المحاكمة أماـ الشعبة االبتدائية:
تبدأ إجراءات المحاكمة أماـ الشعبة االبتدائية حسب المكاد 19-18-17 :مف النظاـ األساسي

لممحكمة ،كتككف جمساتيا عمنية إال إذا تقرر خبلؼ ذلؾ حماية لمعمكمات سرية أك حساسة ،حيث يتـ في
بدايتيا تبلكة التيـ المعتمدة مف الدائرة التمييدية عمى المتيـ مع ضماف فيمو لطبيعتيا ،كاعطائو فرصة

لبلعتراؼ بالذنب.

4

-1عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .343
-2المادة  61مف النظاـ األساسي لممحكمة.

-3القاعدة  100مف الئحة المحكمة الجنائية الدكلية المتعمقة بالقكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات.
-4المادة  65مف النظاـ األساسي لممحكمة.
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كليا كذلؾ أف تأمر بسماع الشيكد كتقديـ المستندات كغيرىا مف األدلة ،كما ليا أف تطمب ليذا

الغرض مساعدة الدكؿ األطراؼ ،عمى أف تراعي في ىذا جميع حقكؽ المتيـ ،كأف تكفؿ لو محاكمة عادلة
كسريعة.

1

كما عمييا تكفير الحماية لمشيكد كالمجني عمييـ حسب المادة  68مف النظاـ ،كأف تضمف حماية
المعمكمات المتصمة باألمف الكطني كفقا لنص المادة  72مف النظاـ.

2

كتتـ كؿ مراحؿ المحاكمة أك المداكلة بحضكر جميع قضاة الشعبة ،الذيف يتقيدكف فييا بما عرض

عمييـ مف كقائع كأدلة ،كتصدر الحكـ بإجماع األغمبية بعد مداكلة سرية في جمسة عمنية ،كيككف مكتكبا
معمبل مشار فيو إلى كؿ اآلراء.

3

كتصدر المحكمة أم ار مباش ار لممداف تحدد فيو جبر الضرر ،بما في ذلؾ مف رد الحقكؽ كالتعكيض

كرد االعتبار ،4باإلضافة إلى إصدارىا ألحكاـ تفرض فييا عقكبات عمى ذلؾ الشخص.

كتتجمى العقكبات التي تصدرىا بيف السجف المؤبد كالمؤقت الذم ال يتجاكز  30سنة ،إلى جانب

إمكاف الحكـ بعقكبات تكميمية كالغرامة كمصادرة العائدات كالممتمكات كاألصكؿ الناتجة عف الجريمة،

دكف مساس بحؽ الغير حسف النية ،مراعية في ذلؾ الظركؼ الشخصية لممجرـ كالظركؼ المحيطة
بالجريمة.

5

كلئلشارة فمـ يتضمف النظاـ األساسي لممحكمة عقكبة اإلعداـ.

6

ب-2-إجراءات المحاكمة أماـ شعبة االستئناؼ:
تختص ىذه الشعبة بنظر الطعكف باالستئناؼ كاعادة النظر ،كتنقسـ اإلج ارءات إلى إجراءات

االستئناؼ كاجراءات إعادة النظر.

7

-1المادة  67مف النظاـ األساسي لممحكمة.

-2لممزيد مف التفصيؿ حكؿ حماية الضحايا ،أنظر :نصر الديف بكسماحة ،حقكؽ ضحايا الجرائـ الدكلية ،دار الفكر

الجامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .42-29

-3المادتاف  74ك 76مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.
4
-Emanuela-chiara Gillard, « Réparation for violations of I.H.L », R.I.C.R, N:851, September
2003, p. 546.
-5المادتاف  77ك 78مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.
-6أبك الخير أحمد عطية ،المرجع السابؽ ،ص .67

-7لمتفصيؿ في إجراءات إعادة النظر ،أنظر المادتاف  84ك 85مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.
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فبالنسبة إلجراءات االستئناؼ :يجكز لممدعي العاـ أف يتقدـ باالستئناؼ استنادا إلى أم مف

األسباب التالية:

-1الغمط اإلجرائي-2 .الغمط في الكقائع-3 .الغمط في القانكف.
كما يمكف لمشخص المداف نفسو تقديـ االستئناؼ لؤلسباب السالفة الذكر.

1

كما يمكف تقديـ االستئناؼ مف طرؼ المدعي العاـ أك الشخص المداف يتعمؽ بالعقكبة كفقا لمقكاعد

اإلجرائية كقكاعد اإلثبات ،بسبب عدـ التناسب بيف الجريمة كالعقكبة ،2كما يجكز استئناؼ الق اررات

المتعمقة باالختصاص ،أك اإلفراج كغيرىا مف الق اررات المشار إلييا في المادة  82مف النظاـ األساسي.

كلدائرة االستئناؼ كؿ سمطات الدائرة االبتدائية ،كليا إلغاء أك تعديؿ الحكـ أك أف تأمر بإجراء

محاكمة جديدة أماـ دائرة ابتدائية مختمفة ،كيصدر حكـ دائرة االستئناؼ باألغمبية في جمسة عمنية كيككف
مسببا كمتضمنا آراء األغمبية كاألقمية.

3

المطمب الثاني:
إسيامات المحكمة الجنائية الدكلية في ردع انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
ي شكؿ كجكد المحكمة الجنائية الدكلية المختصة بالنظر في أىـ الجرائـ الدكلية المنصكص عمييا
في المادة الخامسة مف نظاميا األساسي ،فرصة لكؿ المظمكميف في العالـ السترداد حقكقيـ ،أك عمى
األقؿ شعكرىـ بكجكد عدالة دكلية ،كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك :ما مدل مساىمة ىذه المحكمة في

ردع انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ككضع بنكده مكضع التنفيذ؟

لئللماـ بيذه اإلسيامات تـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف يتناكؿ األكؿ تجريـ النظاـ األساسي

لممحكمة النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ،عمى أف يتـ التعرض في الثاني ألىـ القضايا التي شكمت
حيثياتيا انتياكا لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كالتي قامت المحكمة بالنظر فييا كاصدار األحكاـ
بشأنيا.

-1الفقرة  1مف المادة  81مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.

-2الفقرة ( )4-3-2مف المادة  81مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.
-3المادة  83مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية االبتدائية.
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الفرع األكؿ:
تجريـ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية النتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
يمثؿ االختصاص المكضكعي أم الجرائـ الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية جكىر

العبلقة بيف المحكمة كقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،كتكمف ىذه العبلقة في دكر المحكمة في تنفيذ
قكاعد ىذا األخير مف خبلؿ متابعة مرتكبي الجرائـ الدكلية التي تدخؿ ضمف اختصاصيا.

فقد حدد النظاـ األساسي لممحكمة الجرائـ الداخمة في اختصاصيا بمكجب المادة الخامسة ()5
منو ،كىي أشد الجرائـ خطكرة عمى المستكل الدكلي كىي كاآلتي:
-1

جريمة اإلبادة الجماعية.

-3

جرائـ الحرب.

-2
-4

الجرائـ ضد اإلنسانية.

جريمة العدكاف.

كعميو سيتـ فيما يمي التعرض لكؿ جريمة عمى حدل.
أكال :جريمة اإلبادة الجماعية:
إف اإلبادة الجماعية مف أخطر الجرائـ الدكلية عمى اإلطبلؽ كذلؾ باعتبارىا تمس كرامة اإلنسانية

كميا كتسبب معاناة كمأساة كأضرار يصعب تجاكزىا ،كما أنيا تمس بأقدس الحقكؽ المصيقة باإلنساف أال
كىك الحؽ في الحياة.
كبالرجكع لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية نجده قد تكلى النص عمى جريمة اإلبادة

الجماعية بمكجب المادة السادسة منو ،1كىك نفس التعريؼ الذم أكردتو المادة  2مف اتفاقية منع كمعاقبة
جريمة اإلبادة الجماعية لعاـ .1948
كقد أكدت المادة  6عمى األفعاؿ ذاتيا التي تشكؿ العنصر المادم لجريمة اإلبادة الجماعية
كالمتضمنة في القرار رقـ 1/96 :الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  11ديسمبر 1946

كالذم جاء فيو" :إبادة الجنس البشرم ىك إنكار حؽ الكجكد لجماعات بشرية بأكمميا ،كالقتؿ العمدم الذم
يمثؿ إنكار حؽ الشخص في الحياة ،ىذا اإلنكار بحؽ الكجكد يتنافى مع الضمير العاـ ،كيصيب

-1تنص المادة  6مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى ما يمي" :لغرض ىذا النظاـ األساسي ،تعني (اإلبادة الجماعية) أم
فعؿ مف األفعاؿ التالية يرتكب بقصد إىبلؾ جماعة قكمية أك عرقية أك دينية ،بصفتيا ىذه إىبلكا كميا أك جزئيا:

(أ) قتؿ أفراد الجماعة( ،ب) إلحاؽ ضرر جسدم بأفراد الجماعة( ،ج) إخضاع الجماعة عمدا ألحكاؿ معيشية يقصد بيا

إىبلكيا الفعمي كميا أك جزئيا( ،د) ف رض تدابير تستيدؼ منع اإلنجاب داخؿ الجماعة( ،ق) نقؿ أطفاؿ الجماعة عنكة إلى
جماعة أخرل".
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اإلنسانية بأضرار جسيمة ،سكاء مف الناحية الثقافية أك مف ناحية األمكر األخرل التي تساىـ بيا ىذه

الجماعات البشرية ،األمر الذم ال يتفؽ مع القانكف األخبلقي كركح كمقاصد األمـ المتحدة ؛

إف اإلبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانكف الدكلي تتعارض مع ركح األمـ المتحدة كأىدافيا

كيدينيا العالـ المتمدف ،كأنيا تعترؼ بأف اإلبادة الجماعية قد ألحقت في جميع عصكر التاريخ خسائر
جسيمة باإلنسانية ،كلتجنيب البشرية كيبلتيا فبل بد مف تعاكف دكلي كثيؽ لتسييؿ التجريـ العاجؿ ليذه

الجريمة كالعقاب عمييا".

1

كقد أكدت المادة األكلى مف اتفاقية األمـ المتحدة لمنع جريمة اإلبادة الجماعية كالعقاب عمييا لعاـ
 ، 1948عمى أف ىذه األفعاؿ مجرمة سكاء ارتكبت كقت السمـ أك كقت الحرب كذلؾ بنصيا" :تؤكد الدكؿ
المتعاقدة مف جديد أف األفعاؿ التي ترمي إلى إبادة الجنس سكاء تـ ارتكابيا في زمف السمـ أك زمف
الحرب ،تعد جريمة في نظر القانكف الدكلي ،كتتعيد باتخاذ التدابير البلزمة لمنع ارتكابيا كالعقاب عمييا".
كتتميز ىذه الجريمة بخاصية أساسية ىي انصراؼ قصد مرتكبييا إلى تدمير جماعة معينة بالنظر

لتمايزاتيا الخاصة ،فقد يككف القصد ألسباب قكمية أك إثنية أك عرقية أك دينية.

2

كلئلشارة فإنو خبلؿ األعماؿ التحضيرية العتماد النظاـ األساسي لممحكمة تقدـ فريؽ مف الدكؿ

باقتراح تكسيع نطاؽ التعريؼ الكارد في اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ  1948ليشمؿ الجماعات السياسية
كالثقافية كاالجتماعية ،كذلؾ بيدؼ سد بعض أكجو القصكر التي شابت النص ،لكف تـ رفض ىذا االقتراح
عمى أساس أف االتفاقية ممزمة لمجميع كأنو ال يمكف تعديميا ألف تعديميا يتطمب الكثير مف الكقت لدخكليا

حيز التنفيذ.

3

كقد أكدت المادة السادسة مف النظاـ األساسي لممحكمة عمى صكر السمكؾ اإلجرامي المككف لمركف

المادم لجريمة اإلبادة الجماعية ،أال كىي كاآلتي:

 قتؿ أفراد الجماعة ،إلحاؽ الضرر الجسدم أك العقمي الخطير بأعضاء الجماعة. إخضاع الجماعة لظركؼ كأحكاؿ معيشية قاسية بقصد إىبلكيا كميا أك جزئيا.-1عبد الكاحد محمد الفار ،المرجع السابؽ ،ص .298،297

-2فالمجمكعة الدينية ىي المجمكعة التي يتقاسـ أعضاؤىا الديف ذاتو كالمعتقد كالممارسات كالشعائر الدينية ذاتيا ،أما

المجم كعة األثنية فيي التي يتقاسـ أعضاؤىا المغة كالثقافة المشتركة ،أما المجمكعة القكمية فيي مجمكعة مف األشخاص
الذيف ليـ عبلقة قانكنية معتمدة عمى المكاطنة المشتركة كعمى الحقكؽ كالكاجبات نفسيا ،أما المجمكعة العرقية فقد عرفت
عمى أنيا تمؾ التي تعتمد عمى الخصائص الجسمانية كالكراثية المشتركة ،كلمزيد مف المعمكمات أنظر :ليندة معمر يشكم،
المحكمة الجنائية الدكلية كاختصاصاتيا ،دار الثقافة لمنشر ،عماف ،األردف ،2008 ،ص .187

-3محمد عبد المنعـ عبد الغني ،الجرائـ الدكلية في القانكف الدكلي الجنائي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،2007 ،

ص .606-604
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 -إعاقة التناسؿ داخؿ الجماعة كأخي ار نقؿ األطفاؿ عنكة إلى جماعة أخرل.

كفي الختاـ نقكؿ إنو رغـ االنتياكات الفظيعة التي شابت اتفاقية األمـ المتحدة لعاـ  1948مف

خبلؿ جرائـ اإلبادة الكثيرة التي أعقبتيا كنخص بالذكر ما حدث في ركاندا ككمبكديا ،إال أف الدكؿ التي

حضرت مؤتمر ركما أبقت عمى التعريؼ نفسو الكارد في المادة ( )2مف االتفاقية  ،كالذم كاف قد أعتمد

منذ  50سنة سابقة بالرغـ مف التطكر الحاصؿ كظيكر ثغرات في نص المادة السالفة الذكر ،كىذا يدؿ
عمى أف الدكؿ ليست عمى استعداد لتجاكز القصكر الذم أكردتو ىذه المادة ،كأنيا لف تقبؿ باآلثار المترتبة

عمى اعتماد نص أشمؿ منو.

ثانيا :الجرائـ ضد اإلنسانية:
إف الجرائـ ضد اإلنسانية ىي تمؾ الجريمة التي تمس بالصفة اإلنسانية في اإلنساف كبأىـ حؽ مف

حقكقو كىك الحؽ في الحياة كسبلمة الجسـ كالحرية كالعرض كالشرؼ كاالعتبار فتحط مف قيمة اإلنساف
حسب درجة جسامة االعتداء.

1

كقد أسفر مؤتمر ركما عف كضع تعريؼ لمجرائـ ضد اإلنسانية كعف قائمة األفعاؿ المككنة ليا

بمكجب المادة السابعة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،2كاف ىذه المادة تعكس التفصيؿ
الكاضح كالشامؿ ليو الجريمة ك التطكر الممحكظ في القانكف الدكلي العرفي منذ ميثاؽ نكرمبرغ.

3

-1عمي عبد القادر القيكجي ،المرجع السابؽ ،ص .115-113

-2تتمثؿ قائمة األفعاؿ التي تشكؿ جريمة ضد اإلنسانية حسب المادة  7ما يمي:
"لغرض ىذا النظاـ األساسي ،يشكؿ أم فعؿ مف األفعاؿ التالية (جريمة ضد اإلنسانية) متى ارتكب في اطار ىجكـ كاسع

ال نطاؽ أك منيجي مكجو ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف كعف عمـ باليجكـ( :أ) القتؿ العمد( ،ب) اإلبادة( ،ج)
االسترقاؽ( ،د) إبعاد السكاف أك النقؿ القسرم لمسكاف( ،ق) السجف أك الحرماف الشديد عمى أم نحك آخر مف الحرية
البدنية بما يخالؼ القكاعد األساسية لمقانكف الدكلي( ،ك) التعذيب( ،ز) االغتصاب أك االستعباد الجنسي ،أك اإلكراه عمى
البغاء ،أك الحمؿ القسرم ،أك التعقيـ القسرم أك أم شكؿ آخر مف أشكاؿ العنؼ الجنسي عمى مثؿ ىذه الدرجة مف

الخطكرة( ،ح) اضطياد أية مجمكعة محددة أك مجمكع محدد مف السكاف ألسباب سياسية أك عرقية أك قكمية ػك إثنية أك
ثقافية أك دينية ،أك متعمقة بنكع الجنس عمى النحك المعرؼ في الفقرة  ،3أك ألسباب أخرل مف المسمـ عالميا بأف القانكف
الدكلي ال يجيزىا ،كذلؾ فيما يتصؿ بأم فعؿ مشار إليو في ىذه الفقرة أك بأية جريمة تدخؿ في اختصاص المحكمة( ،ط)
االختفاء القسرم لؤلشخا ص( ،م) جريمة الفصؿ العنصرم( ،ؾ) األفعاؿ البلإنسانية األخرل ذات الطابع المماثمة التي
تتسبب عمدا في معاناة شديدة أك أذل يمحؽ بالجسـ أك بالصحة العقمية أك البدنية".

-3مخمد الطراكنة" ،القضاء الجنائي الدكلي" ،مجمة الحقكؽ ،جامعة الككيت ،العدد الثالث ،السنة ،2003 ،27 :ص

.185
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كبذلؾ تككف المادة السابعة ىي المرة األكلى في التاريخ التي يتـ فييا تعريؼ الجرائـ ضد اإلنسانية

في معاىدة دكلية اعتمدتيا غالبية الدكؿ.

1

كبالتمعف في نص المادة  7مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،فإنو حتى يككف لممحكمة

اختصاص بنظر ىذه الجريمة ،فإنو البد مف أف تتكافر األركاف األساسية المتمثمة في:
-1

أف تككف ىناؾ سياسة مف قبؿ دكلة أك منظمة ،ك ركف السياسة ىك األساس الذم يعمؿ

عمى تحكيؿ الجرائـ مف كطنية إلى دكلية ،كىك يقكـ أساسا عمى فكرة أف تقكـ الدكلة أك المنظمة عمى دعـ

كتشجيع اليجكـ عمى السكاف المدنييف األبرياء.

2

-2

أف ترتكب أم مف الجرائـ المذككرة كالمحددة حص ار في نص المادة السابعة مف النظاـ

-3

أف ترتكب ىذه األفعاؿ عمى نطاؽ كاسع أك في إطار ىجكـ منظـ أك منيجي.

األساسي.

-4

أف ترتكب ىذه األفعاؿ ضد أم مجمكعة مف السكاف المدنييف.

كالمبلحظ أف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كمف خبلؿ المادة  7يطكر بشكؿ ممحكظ

القانكف الدكلي اإلنساني ،فإلى جانب األفعاؿ التي تشكؿ تقميديا جرائـ ضد اإلنسانية (القتؿ ،اإلبادة،

االسترقاؽ ،اإلبعاد ،السجف ،التعذيب كاالضطياد) فقد احتكت المادة السابعة عمى مجمكعة مف أعماؿ
العنؼ الجنسي مثؿ االستعباد الجنسي كالدعارة كالحمؿ القسرم كالتعقيـ القسرم كأم شكؿ آخر مف أشكاؿ
العنؼ الجنسي كالتي تككف عمى ىذه الدرجة مف الخطكرة.

3

كقد شممت القائمة أفعاال أخرل لـ تكف مشمكلة في أنظمة المحاكـ الخاصة مثؿ االختفاء القسرم
لؤلشخاص كجريمة الفصؿ العنصرم ،كما أدخمت الفقرة (ؾ) المتعمقة باألفعاؿ البلإنسانية األخرل ذات
الطابع المماثؿ لبياف الطبيعة التمثيمية لؤلفعاؿ المذككرة في القائمة كحتى يمكف إدخاؿ أفعاؿ أخرل خطيرة

ضمف نطاؽ ىذا النكع مف الجريمة.

4

كما كسعت ىذه المادة مف فعؿ االضطياد ليشمؿ أفعاال مثؿ اضطياد الجماعات أك المجمكعات

ألسباب أك دكافع ثقافية أك متعمقة بالجنس.

5

-1بارعة القدسي ،المرجع السابؽ ،ص .137

-2مخمد الطراكنة" ،القضاء الجنائي الدكلي" ،المرجع السابؽ ،ص .186،185

-3محمد يكسؼ عمكاف " ،المحكمة الجنائية الدكلية" ،المرجع السابؽ ،ص .210

-4إيمينا بيجيتش" ،المساءلة عف الجرائـ الدكلية :مف التخميف إلى الكاقع" ،المجمة الدكلية لمصميب األحمر ،مختارات مف

أعداد  ،2002ص .192،191

-5محمد يكسؼ عمكاف " ،المحكمة الجنائية الدكلية" ،المرجع السابؽ ،ص .211
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ثالثا :جرائـ الحرب:
إف جرائـ الحرب ىي تمؾ المخالفات التي تقع ضد القكانيف كاألعراؼ التي تحكـ سمكؾ الدكؿ

كالقكات المتحاربة أثناء الحرب  ،كتقع سكاء عمى األشخاص أك الممتمكات كسكاء عمى المدنييف أك
العسكرييف األسرل أك غيرىـ.

1

كبالعكدة لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية فقد اعتمد جرائـ الحرب مف خبلؿ المادة الثامنة
في نظامو األساسي ،كقد تكلت ىذه المادة تحديد أربعة طكائؼ مف الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص

المحكمة كىي:

2

-1

االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ .1949

-2

االنتياكات الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات المسمحة الدكلية.

3

-1عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المحكمة الجنائية الدكلية ،دار الكتب القانكنية ،مصر ،2007 ،ص .657
-2تشمؿ حسب المادة  8االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ لعاـ  1949الجرائـ التالية:
أ-القتؿ العمد.

ب-التعذيب أك المعاممة البلإنسانية بما في ذلؾ إجراء تجارب بيكلكجية.
ج-تعمد إحداث معاناة شديدة أك إلحاؽ أذل خطير بالجسـ أك بالصحة.
د-إلحاؽ تدمير كاسع النطاؽ بالممتمكات كاالستيبلء عمييا دكف أف تككف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر ذلؾ كبالمخالفة
لمقانكف كبطريقة عابثة.

ق-إرغاـ أم أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية عمى الخدمة في صفكؼ قكات دكلة معادية.
ك-تعمد حرماف أم أسير حرب أك أم شخص آخر مشمكؿ بالحماية مف حقو في أف يحاكـ محاكمة عادلة كنظامية.
خ-اإلبعاد أك النقؿ غير المشركعيف أك الحبس غير المشركع.
ؾ-أخذ الرىائف.

-3ذكرت المادة  8في فقرتيا (-2ب)  26فعبل يشكؿ جريمة حرب باعتبارىا انتياؾ لقكاعد كأعراؼ الحرب يمكف تقسيميا

إلى  3فئات:

أساليب الحرب المحظكرة :كتتمثؿ في :التكجيو المتعمد لميجمات ضد السكاف المدنييف ،تعمد تكجيو ىجمات ضد المكاقع
المدنية ،تعمد شف ىجمات ضد مكظفيف مستخدميف أك منشآت أك مكاد أك كحدات المساعدة اإلنسانية أك قكات حفظ السبلـ
األممية .ككذلؾ :انتياؾ مبدأ النسية كاليجكـ ضد المدف كالقرل دكف مقاكمة ،كذلؾ إساءة استعماؿ الشارات كاليجكـ عمى

األعياف المحمية كاستخداـ أشخاص مشمكليف بالحماية كدركع ،اليجكـ عمى أماكف العبادة كاألماكف التعميمية كالخيرية

كاآلثار التاريخية ،القتؿ كاإلصابة غدرا ،تدمير ممتمكات العدك أك االستيبلء عمييا ما لـ يكف لضركرة حربية ،نيب أم بمدة
أك مكاف كاف تـ االستيبلء عميو عنكة ،تجكيع السكاف المدنييف.
كسائؿ الحرب المحظكرة :كتتعمؽ باألسمحة ،حيث جرـ استخداـ السمكـ أك األسمحة المسممة ،استخداـ الغازات الخانقة أك
السامة أك غيرىا مف الغازات ،استخداـ الرصاصات التي تتمدد أك تتسطح بسيكلة في الجسـ البشرم ،استخداـ أسمحة أك

قذائؼ أك مكاد أك أساليب حربية تسبب بطبيعتيا أض ار ار زائدة أك آالـ ال مبرر ليا.
األفعاؿ التي تمس األشخاص :حيث جرمت المادة  8ما يمي:
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-3

االنتياكات الجسيمة لممادة الثالثة المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 1949

-4

االنتياكات الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات المسمحة غير ذات

كالمرتكبة في حالة كقكع نزاع مسمح غير ذم طابع دكلي.
الطابع الدكلي.

2

1

ك خبلؿ المؤتمر حدث تبايف في المكاقؼ بشأف الجرائـ التي ترتكب أثناء النزاعات المسمحة غير

الدكلية ،حيث عارضت مجمكعة مف الدكؿ مف بينيا :اليند ،إيراف ،إندكنيسيا ،نيجيريا كباكستاف ،مسألة

إدراجيا في النظاـ األساسي لممحكمة عمى أساس أف ىذه النزاعات مف صميـ السمطاف الداخمي لمدكلة،
باإلضافة إلى أف البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  1977لـ يصبح بعد مف القكاعد العرفية الدكلية.

-

قتؿ أك جرح مقاتؿ استسمـ مختارا.

-

قياـ دكلة االحتبلؿ بنقؿ أجزاء مف سكانيا المدنييف إلى أرض االحتبلؿ كابعاد كنقؿ سكاف األرض إلى أجزاء أخرل.

3

-

إخضاع األشخاص المكجكديف تحت سمطة طرؼ معاد لمتشكيو البدني أك ألم نكع مف التجارب الطبية أك العممية.

-

قتؿ أفراد منتميف إلى دكلة معادية.

-

إعبلف أنو لف يبقى أحد عمى قيد الحياة ،إعبلف أف حقكؽ كدعاكم رعايا الطرؼ المعادم ممغاة.

-

االعتداء عمى كرامة الشخص مف خبلؿ المعامم ة الميينة ،االغتصاب أك االستعباد الجنسي أك اإلكراه عمى البغاء أك الحمؿ

-

تجنيد األطفاؿ دكف  15مف العمر إلزاميا أك طكعيا.

القسرم.
1

-حيث جرمت المادة  8األفعاؿ التالية:

 استعماؿ العنؼ ضد الحياة كاألشخاص ،كبخاصة القتؿ بجميع أنكاعو ،كالتشكيو كالمعاممة القاسية كالتعذيب. االعتداء عمى كرامة الشخص ،كبخاصة المعاممة الميينة كالحاطة بالكرامة. -أخذ الرىائف.

 إصدار أحكاـ كتنفيذ إعدامات دكف كجكد حكـ سابؽ صادر عف محكمة مشكمة تشكيبل نظاميا تكمؿ جميع الضماناتالقضائية المعترؼ عمكما بأنيا ال غنى عنيا.

 -2لقد جرمت المادة  8في فقرتيا (-2ق) الجرائـ التالية:

 تعمد تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف ،تعمد تكجيو ىجمات ضد المباني كالكحدات الطبية. تعمد شف ىجمات ضد مكظفيف في ىيئات المساعدة اإلنسانية أك قكات حفظ السبلـ األممية. تعمد اليجكـ عمى الممتمكات الثقافية كالمستشفيات -،نيب أم بمدة ،االغتصاب ككؿ أشكاؿ العنؼ الجنسي. تجنيد األطفاؿ دكف  15سنة في النزاعات القائمة -،تشريد السكاف المدنييف ،قتؿ أحد المقاتميف أك إصابتو غدرا. -إعبلف أنو لف يبقى أحد عمى قيد الحياة.

 القياـ بأفعاؿ التشكيو البدني أك التجارب الطبية كالعممية. تدمير ممتمكات العدك أك االستيبلء عمييا دكف ضركرة حربية.- Bourdon (W), La cour pénal internationale, éd du seuil, Paris, 2000, p. 64.
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كما أف إدراج ىذا النكع مف الجرائـ قد يؤدم إلى إضفاء الشرعية عمى المتمرديف الذيف يقاكمكف

السمطة الشرعية في الدكلة ،كبذلؾ أثناء صياغة المادة  8تـ التخمي عف الجرائـ المرتكبة انتياكا
لمبركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ  ،1977كبذلؾ فالجرائـ التي شمميا النظاـ األساسي ىك تطكر حديث

لفقو القضاء الدكلي الذم يضفي الصفة اإلجرامية عمى الجرائـ المرتكبة زمف النزاع المسمح غير الدكلي.

كما يبلحظ عمى المادة الثامنة مف النظاـ األساسي في فقرتيا األكلى أنيا نصت عمى اختصاص

المحكمة في تمؾ الجرائـ التي ترتكب في إطار خطة سياسية عامة أك في إطار عممية ارتكاب كاسعة
النطاؽ ،دكف إغفاؿ غيرىا مف الجرائـ التي قد تحدث مف دكف تكفر ىذه الشركط ،كبالتالي لـ يستبعد مف

اختصاص المحكمة أم مف الجرائـ التي تشكؿ فعبل مف األفعاؿ المنصكص عمييا في المادة الثامنة.

1

كقد عمقت المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى ىذا الشرط عمى أنو لف يزيد مف تكضيح مفيكـ
جرائـ الحرب بالقدر الذم سيؤدم إلى غمكض ىذا األخير.

2

كلكف ما يعاب عمى المادة الثامنة أنيا جاءت خالية مف النص عمى تجريـ استخداـ األسمحة النككية

كالبيكلكجية أك الكيمياكية أك األلغاـ المضادة لؤلشخاص كأسمحة الميزر المعمية.

3

كما أعيب كذلؾ عمى المادة  8الفقرة (ق) عدـ تجريميا الستخداـ السمكـ كالغازات الخانقة كبعض

األسمحة في النزاعات المسمحة غير ذات الطابع الدكلي عمى غرار النزاعات المسمحة الدكلية.

كبالرجكع إلى نص المادة  123مف النظاـ األساسي لممحكمة كالتي تنص عمى أنو بعد انقضاء

سبعة سنكات عمى بدأ نفاذ النظاـ األساسي ،يعقد األميف العاـ لؤلمـ المتحدة مؤتم ار استعراضيا لمدكؿ

األطراؼ لمنظر في أية تعديبلت عمى ىذا النظاـ األساسي ،كيجكز أف يشمؿ ىذا االستعراض قائمة

الجرائـ الكاردة في المادة .5
كبالفعؿ فقد تمت الدعكة لممؤتمر االستعراضي كالذم أقيـ في كمباال بأكغندا مف  31مام إلى 11

جكاف  ،42010حيث تـ اقتراح تعديؿ الفقرة (ق) مف المادة  8ك تـ ذلؾ بإضافة  3جرائـ تتمثؿ في :
*حظر استخداـ السمكـ أك األسمحة المسممة.

*حظر استخداـ الغازات الخانقة أك السامة أك غيرىا مف الغازات كجميع ما في حكميا مف السكائؿ
أك المكاد أك األجيزة.
1

- Bourdon (W), op.cit.,p.64.
-PFANNER (T), « Création d’une cour criminelle internationale permanente », R.I.C.R, N :
829 ,1998, p. 22.
-3بارعة القدسي ،المرجع السابؽ ،ص .140
2

 -4المحكمة الجنائية الدكلية ،المؤتمر االستعراضي لنظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية (الكثائؽ الرسمية)،

منشكرات المحكمة الجنائية الدكلية ،2010 ،ص .1
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*حظر استخداـ الرصاصات التي تتمدد أك تتسطح بسيكلة في الجسـ البشرم مثؿ الرصاصات

ذات األغمفة التي ال تغطي كامؿ جسـ الرصاصة أك الرصاصات المحززة الغبلؼ.

1

ك ما يعاب عمى النظاـ األساسي مف خبلؿ تجريمو لجرائـ الحرب ىك نص المادة  124عمى أنو

يجكز لمدكؿ األطراؼ في النظاـ األساسي ،كالتي تعمف قبكؿ اختصاص المحكمة أف تعمف عدـ قبكليا

اختصاص المحكمة لمدة  7سنكات مف بدء سرياف ىذا النظاـ عمييا ،كذلؾ فيما يتعمؽ بالجرائـ المشار

إلييا في المادة  ، 8لدل حصكؿ ادعاء بأف مكاطنيف مف تمؾ الدكلة قد ارتكبكا جريمة مف تمؾ الجرائـ،
كيمكف سحب ىذا اإلعبلف في أم كقت.

كنصت المادة  124عمى أف يعاد النظر فييا في المؤتمر االستعراضي ،كلكف كخبلؿ المؤتمر

االستعراضي قررت الدكؿ األطراؼ االحتفاظ بالمادة  124عمى شكميا الحالي.

2

إذف يجكز ألم دكلة تقبؿ باختصاص المحكمة أف تعمؽ اختصاصيا بجرائـ الحرب لمدة  7سنكات

كاممة تمي إعبلف قبكؿ االختصاص ،كىذا يعد شرطا يتيح لمرتكبي ىذه الجرائـ لئلفبلت مف العقاب كىذا

يعد أكبر ثغرة في نظاـ ركما فيما يخص ممارسة االختصاص عمى جرائـ الحرب.
رابعا :جريمة العدكاف:

اف الجريمة الرابعة التي تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة ىي جريمة العدكاف ،كالحقيقة أف ىذه

الجريمة لـ يتـ تحديد مضمكنيا ،كما لـ يتـ تحديد الحاالت التي قد تندرج ضمف ىذه الجريمة ،كما ىك
الحاؿ بالنسبة لمجرائـ الثبلث السالفة الذكر ،فالفقرة الثانية مف المادة  5مف النظاـ األساسي نصت عمى

أنو" :تمارس المحكمة االختصاص عمى جريمة العدكاف متى اعتمد حكـ بيذا الشأف كفقا لممادتيف 121

ك 123يعرؼ جريمة العدكاف كيضع الشركط التي بمكجبيا تمارس المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بيذه
الجريمة".

ككما رأينا سابقا كانو تطبيقا لنص المادة  123فقد عقد المؤتمر االستعراضي بمدينة كمباال ،كالذم
يككف قد أعطى تطك ار لمنظاـ األساسي لممحكمة مف خبلؿ اعتماده لنص المادة  8مكرر كالمتعمؽ بجريمة

العدكاف مع إلغائو لمفقرة  2مف المادة  5السالفة الذكر.

 -1المحكمة الجنائية الدكلية ،المؤتمر االستعراضي لنظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية (الكثائؽ الرسمية)،
المرجع السابؽ ،ص .19

-2المرجع نفسو ،ص .101
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فقد نصت المادة  8مكرر عمى أنو:
"-1ألغراض ىذا النظاـ األساسي ،تعني جريمة العدكاف ،قياـ شخص ما ،لو كضع يمكنو فعبل مف
التحكـ في العمؿ السياسي أك العسكرم لمدكلة أك مف تكجيو ىذا العمؿ ،بتخطيط أك إعداد أك بدء أك تنفيذ

عمؿ عدكاني يشكؿ ،بحكـ طابعو كخطكرتو كنطاقو ،انتياكا كاضحا لميثاؽ األمـ المتحدة،

-2ألغراض الفقرة  ،1يعني (العمؿ العدكاني) استعماؿ القكة المسمحة مف جانب دكلة ضد سيادة

دكلة أخرل أك سبلمتيا اإلقميمية أك استقبلليا السياسي ،أك بأم طريقة أخرل تتعارض مع ميثاؽ األمـ

المتحدة".

1

كما أف المادة  8مكرر قامت بكضع قائمة مف األعماؿ التي ينطبؽ عمييا كصؼ العمؿ العدكاني

سكاء كانت بإعبلف حرب أك بدكنو ،كىي نفس األفعاؿ التي أكردتيا تكصية الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
السالفة الذكر لعاـ .1974

2

-1اف ىذا التعريؼ مشتؽ مف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ( )3314لعاـ  1974كالذم يعرؼ العدكاف عمى أنو:
"استخداـ القكة المسمحة مف جانب احدل الدكؿ ضد سيادة أك سبلمة أراضي دكلة أخرل أك استقبلليا السياسي ،أك بأم
طريقة ال تتفؽ مع ميثاؽ األمـ المتحدة".

لممزيد مف المعمكمات أنظر :القرار رقـ  )1974( 3314بتاريخ 1974/12/14 :الصادر عف الدكرة التاسعة كالعشركف
لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كالذم يحتكم عمى ديباجة ك  8مكاد.
-2أكردت المادة  8مكرر األعماؿ التالية بكصفيا أعماؿ عدكانية:

" (أ) قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بغزك إقميـ دكلة أخرل أك اليجكـ عميو ،أك أم احتبلؿ عسكرم كلك كاف مؤقتا ،ينجـ
عف مثؿ ىذا الغزك أك اليجكـ ،أك أم ضـ إلقميـ دكلة أخرل ،أك لجزء منو باستعماؿ القكة.

(ب) قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بقصؼ إقميـ دكلة أخرل بالقنابؿ ،أك استعماؿ دكلة ما أية أسمحة ضد إقميـ دكلة أخرل.

(ج) ضرب حصار عمى مكانئ دكلة ما أك عمى سكاحميا مف جانب القكات المسمحة لدكلة أخرل.
(د) قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بمياجمة القكات المسمحة البرية أك البحرية أك الجكية أك األسطكليف البحرم كالجكم لدكلة
أخرل.

(ق) قياـ دكلة ما باستعماؿ قكاتيا المسمحة المكجكدة داخؿ إقميـ دكلة أخرل بمكافقة الدكلة المضيفة ،عمى كجو يتعارض مع

الشركط التي ينص عمييا االتفاؽ ،أك أم تمديد لكجكدىا في اإلقميـ المذككر إلى ما بعد نياية االتفاؽ.
(ك) سماح دكلة ما كضعت إقميميا تحت تصرؼ دكلة أخرل بأف تستخدمو ىذه الدكلة األخرل الرتكاب عمؿ عدكاني ضد
دكلة ثالثة.

(ف) إرساؿ عصابات أك جماعات مسمحة أك قكات غير نظامية أك مرتزقة مف جانب دكلة ما أك باسميا تقكـ ضد دكلة

أخرل بأعماؿ مف أ عماؿ القكة المسمحة تككف مف الخطكرة بحيث تعادؿ األعماؿ المحددة أعبله ،أك اشتراؾ الدكلة بدكر
مممكس في ذلؾ".
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كما قاـ المؤتمر االستعراضي بكضع مادة جديدة ىي المادة  15مكرر كتتعمؽ بممارسة

االختصاص بشأف جريمة العدكاف إذا تعمؽ األمر بإحالة مف دكلة طرؼ أك تمت آلية تحريؾ الدعكل مف
طرؼ المدعي العاـ مف تمقاء نفسو بمكجب المادة  13السالفة الذكر.
كما أضافت المادة  15مكر ار ثالثا كالمتعمؽ بممارسة االختصاص عمى جريمة العدكاف في حالة
اإلحالة مف مجمس األمف.

1

كفي األخير كمف خبلؿ عرض لمجرائـ الكاقعة في االختصاص المكضكعي لممحكمة الجنائية

الدكلية نؤكد عمى الدكر المسند لممحكمة الجنائية الدكلية في العقاب عمى انتياكات القانكف الدكلي
اإلنساني ،فالمحكم ة كبكصفيا الجياز القضائي الجنائي األكؿ عمى المستكل الدكلي تجد جؿ عمميا
منصبا في قمع انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني ،مما يجعميا تساىـ في كضع قكاعد ىذا القانكف مكضع

التنفيذ.
الفرع الثاني:
قمع المحكمة الجنائية الدكلية ال نتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
لتحديد مدل فعالية المحكمة في إعماليا لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني  ،البد مف العكدة إلى ما

قدمتو مف خبلؿ مبلحقة كمعاقبة مرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني ،كعميو سيتـ مف
خبلؿ ىذا الفرع التعرض ألىـ القضايا المعركضة عمى المحكمة كذلؾ حسب الجية التي حركت عمؿ

المحكمة ،ك دكر المحكمة في قمع االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني عؿ النحك التالي.
أكال :القضايا المحالة لممحكمة مف طرؼ الدكؿ األطراؼ:

نتيجة االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني التي شيدتيا كؿ مف جميكرية الككنغك
الديمقراطية كأكغندا كافريقيا الكسطى ،تمت إحالة القضايا بشأنيا لممحكمة الجنائية لمنظر فييا ،كنظ ار

لمتشابو الكبير في حيثي ات النزاع بيف الدكؿ الثبلث المذككرة ،حيث تعد ىذه القضايا جميعيا قضايا التمرد

في إفريقيا مف جية  ،كنفس اإلجراءات المتخذة مف طرؼ المحكمة مف جية أخرل ،كما أف ىذه القضايا
انحصرت جغرافيا في دكؿ متجاكرة حدكديا كلذلؾ تـ تناكؿ نمكذج كاحد أال كىك نمكذج الككنغك

الديمقراطية.

-1أنظر نص المادتيف  15مكرر 15 ،مكرر ثالثا في القرار رقـ RC/RES 6 :المؤرخ في  29نكفمبر  2010تحت

إشعار الكديع:

 http://treaties.un.org.المتاح عمى المكقعCN.651.2010 treaties-8 :
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إذ يرجع النزاع في الككنغك إلى أكت  ،1998حينما أمر الرئيس» " « Laurent Cabilaالكرنت

كابيبل" القكات الركاندية بالخركج مف الككنغك ،مما أدل إلى كقكع حاالت تمرد في الجيش كالتي كانت
ترغب في اإلطاحة بالحككمة ،حيث تطكر النزاع مف نزاع غير دكلي إلى نزاع دكلي بعد تقديـ كؿ مف

ركاندا كالككنغك دعميا لممتمرديف مف جية  ،كتمقي الرئيس "كابيبل" الدعـ مف أنغكال كناميبيا كالتشاد مف
جية أخرل.

1

كبتاريخ جكيمية  1999تـ التكقيع عمى اتفاؽ لكقؼ إطبلؽ النار في لكساكا بزامبيا كلكف ىذا

االتفاؽ لـ يتـ االلتزاـ بو ،كتفاقمت األكضاع بالرغـ مف تشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية في  ،2003إال
أنيا لـ تحقؽ تقدما في كضع القكانيف ككضع إصبلحات ضركرية إلرساؿ األمف.
في ىذه الفترة ارتكبت العديد مف االنتياكات الجسيمة لمقانكف الدكلي اإلنساني كالتي تدخؿ في
اختصاص المحكمة بمكجب المادة  ، 5كمنيا :جرائـ القتؿ كالتعذيب كالتيجير القسرم كتجنيد األطفاؿ أقؿ

مف  15سنة كممارسة جميع أشكاؿ العنؼ الجنسي كلـ تستطع الحككمة القائمة كال حتى المجتمع الدكلي
مف الحد مف ىذه االنتياكات كمساعدة المدنييف الذيف نكمت بيـ الحرب.

2

كنتيجة ليذه األكضاع قاـ رئيس الجميكرية الككنغكلي »  « joseph kabilaبتاريخ  3مارس

 2004بتكجيو رسالة لممدعي العاـ لممحكمة ،تتضمف إحالة الكضع في بمده لممحكمة منذ تاريخ سرياف
مفعكؿ النظاـ األساسي ،كالطمب مف المدعي العاـ التحقيؽ في الجرائـ المرتكبة عمى كامؿ اإلقميـ

الككنغكلي.

كبتاريخ  23جكاف  ،2004أصدر المدعي العاـ قرار فتح التحقيؽ كقاـ بتعييف فريؽ عمؿ لمتكجو
إلى الككنغك الديمقراطية كتحديدا إقميـ (إيتكرم) الذم كاف مسرحا ألشد أنكاع الجرائـ محؿ اختصاص

المحكمة.

3

كابتداء مف تاريخ  12جانفي  2006تكالت إصدار مذكرات التكفيؽ في مجمكعة مف المتيميف،

كأكثرىا أىمية ىي ضد.« Tomas lubanga Dyilo » :

4

-1عمر محمكد المخزكمي ،القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية الدكلية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف ،الطبعة األكلى ،2008 ،ص .368

-2المرجع نفسو ،ص .369-367
3
- ICC - Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale ouvre sa première enquête :
ICC-OTP-20040623-59.
-4تكماس لكبنغا ىك مؤسس حركة اتحاد الكطنييف الككنغكلييف ( )UPCكقائد جناحيا العسكرم المسمى بالقكات الكطنية

لتحرير الككنغك الديمقراطية ).(FPLC
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كقد اتيـ بارتكابو جريمة تجنيد األطفاؿ كاستخداميـ لدعـ األعماؿ الحربية في إطار نزاع مسمح

دكلي لمفترة الممتدة مف سبتمبر  2002إلى جكاف  ،2003كنفس الجريمة في إطار نزاع مسمح غير دكلي
مف  2جكاف إلى  13أكت .2003

1

كقد أقرت الدائرة التمييدية التيـ المكجية لو بتاريخ  10أفريؿ  ،2006ك مثؿ أماـ المحكمة ألكؿ
مرة بتاريخ  20مارس  ،2006إال أف المحكمة قامت بتعميؽ اإلجراءات كأصدرت أمر باإلفراج غير

المشركط عميو ،بالرغـ مف أف الدائرة التمييدية قد استأنفت القرار أماـ دائرة االستئناؼ ،حيث كافقت عميو،
كبدأت محاكمتو بتاريخ  26جانفي  ،2009حيث صدر قرار بشأنو في  10جكيمية  2012بأربعة عشر

سنة سجنا 2،فالمبلحظ اف العقكبة المحككـ بيا ال تتناسب مع األفعاؿ المجرمة التي ارتكبيا عمى

االطبلؽ.

كفي  22أكت  ،2006أصدرت المحكمة مذكرة تكقيؼ ضد  « Bosco Ntangada »3الذم ال

يزاؿ لحد اآلف في حالة فرار ،4حيث أصدرت المحكمة مذكرة تكقيؼ ثانية بتاريخ  13جكيمية ،2012

ككجيت لو نفس االتيامات المكجية لمكبانغا.

أما القضية الثالثة فيي ضد كؿ مف « Germain Katanga » :ك » « Mathieu Ngudjolo

 ،5حيث كجيت ليـ الئحة اتياـ بارتكاب تسعة جرائـ نذكر منيا:

استخداـ األطفاؿ ما دكف  15سنة في األعماؿ الحربية إباف نزاع مسمح دكلي ،تعمد تكجيو ىجمات

ضد المدنييف ،تدمير المباني ،أعماؿ النيب ،االغتصاب ،االستعباد الجنسي ،كقد تـ إقرار التيـ المكجية

إلييما بتاريخ  26سبتمبر .2008

كقد بدأت المحاكمة في  24نكفمبر  2009أماـ الدائرة االبتدائية الثانية ،كقد ختـ االدعاء في

القضية في  8ديسمبر .2010

6

1

-Bureau du procureur général de la C.P.I, « rapport sur les activités mises en œuvre au cours
des trois premières années (juin 2003-2006) », La Haye, 2006, pp. 13-14.in :
-www.icc-cpi.int.
 -2الحكـ الصادر ضد لكبنغا ،عمى المكقع اإللكتركني نفسو.
-3أحد قادة حركة القكات الكطنية لتحرير الككنغك الديمقراطية ).(FPLC

-4إصدار المحكمة الجنائية الدكلية لمذكرة تكقيؼ ضد »  « bosco ntangadaفي  ، www.trial-ch.orgاطمع عميو

بتاريخ.2013/04/05:

-5األكؿ ىك قائد حركة قكات المقاكمة الكطنية في إقميـ ايتكرم ،كالثاني فيك قائد جبية الكطنييف االندماجييف.
6
-www.icc-cpi.int/news/icc/situations ,le :12/05/2014.
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كآخر المتيميف كاف »  « Calliscte Mbarushimanaالذم كجيت لو مذكرة اتياـ تضـ عدة

تيـ ،كالقتؿ كالتعذيب ،1إال أنو بتاريخ  16ديسمبر  2011أمرت الدائرة التمييدية باإلفراج عنو لعدـ كجكد
أدلة كافية ،كبتاريخ  23ديسمبر  2011أطمؽ سراحو عمى األراضي الفرنسية.
ك المبلحظ اف ىذه المحاكمات كميا اتسمت بتكجيو االتيامات لؤلطراؼ المعارضة فقط دكف أفراد
القكات المسمحة الحككمية ليذه الدكؿ ،بالرغـ مف مسؤكليتيـ عف قسـ مف الجرائـ المرتكبة في ىذه الدكؿ
الثبلث السالفة الذكر.

ثانيا :القضايا المحالة مف طرؼ مجمس األمف الدكلي:
لقد قاـ مجمس األمف بتفعيؿ دكره في تحريؾ عمؿ المحكمة بمكجب الفصؿ السابع ،ك األمر يتعمؽ
بالكضع في دارفكر بمكجب ق ارره رقـ ،1593ك الكضع في ليبيا بمكجب ق ارره رقـ .1970
-9

قضية دارفكر:

صدر قرار مجمس األمف الدكلي رقـ  1593القاضي بإحالة الكضع في دارفكر إلى المحكمة
الجنائية الدكلية بعد قياـ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دكلية استنادا لمقرار 1564

الصادر في  18سبتمبر  2004لمتحقيؽ بخصكص التقارير المتعمقة بانتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
كحقكؽ اإلنساف في دارفكر ،حيث تكصمت المجنة إلى إثبات أف الحككمة السكدانية كميميشيات الجنجكيد

2

مسؤكلتاف عف جرائـ يعاقب عمييا القانكف الدكلي كالنظاـ األساسي لممحكمة مف ىجمات عمى القرل ،كقتؿ
لممدنييف كاالغتصاب كالسمب كالتشريد القسرم ،كبذلؾ ألحقت المجنة بتقريرىا قائمة تتضمف ( )51شخصا
يعتقد أنيـ ىـ المسؤكلكف عف االنتياكات الجسيمة التي تحدث في اإلقميـ.

3

كبتاريخ  31مارس  2005أصدر مجمس األمف ق ارره السالؼ الذكر رقـ  1593بمكجب الفصؿ

السابع ليحيؿ بمكجبو الكضع في دارفكر لممحكمة الجنائية الدكلية.

حيث بتاريخ  6جكاف  2005أصدر المدعي العاـ قرار البدء في التحقيؽ في قضية دارفكر،

كبتاريخ  27أفريؿ  2007أصدرت الدائرة التمييدية بناء عمى طمب مف المدعي العاـ أمريف بالقبض عمى

السيد :أحمد محمد ىاركف ،كعمي محمد عبد الرحماف ، 4لمسؤكليتيما عف ارتكاب جرائـ حرب تتمثؿ في
في انتياكات جسيمة لممادة  3المشتركة التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  1949كالمتمثمة في :استعماؿ

العنؼ ضد حياة األشخاص ،المعاممة الميينة ك الحاطة بالكرامة ،القتؿ كالتعذيب ،كجرائـ حرب تتمثؿ في
-ICC-01/04-01/10, pp. 6-7.
-2الجنجكيد :ىـ مسمحيف ينتمكف لمحركة الشعبية لتحرير السكداف بقيادة" :جكف غارنغ".
-3نزار العنكبي ،المرجع السابؽ ،ص .606

1

 -4األكؿ ىك كزير الدكلة السابؽ لمشؤكف الداخمية في حككمة السكداف ،أما الثاني المعركؼ باسـ "عمى ككشيب" قائد

ميميشا الجنجكيد.
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االنتياكات الجسيمة لمقكانيف كأعراؼ الحرب السارية زمف النزاعات المسمحة غير الدكلية كمنيا :تعمد
تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف ،تكجيو ىجمات ضد المباني ،النيب ،تشريد المدنييف كغيرىا ،كلكف

السكداف رفض تسميميما كقاـ بحمايتيما.
كفي  14جكيمية  2008أصدر المدعي العاـ مذكرة اعتقاؿ في حؽ الرئيس السكداني "عمر

البشير" التيامو بالتدبير كالتخطيط ألعماؿ قتؿ جماعي في دارفكر كيعد أكؿ رئيس دكلة يصدر في حقو
ىكذا اتياـ كىك مازاؿ في سدة الحكـ ،كقد عارضت جؿ الدكؿ ىذا األمر بالقبض كطالبت مجمس األمف
في استعماؿ حقو في إرجاء التحقيؽ كاإلجراءات كفقا لنص المادة  16مف النظاـ األساسي لممحكمة.
كلكف نتيجة رفض حككمة السكداف تقديـ المتيميف كباألخص الرئيس عمر البشير كنتيجة الكضع

في السكداف كالذم تطكر إلى غاية أف أسفر عف تفتيت السكداف إلى دكلتيف حيث استقؿ الشماؿ عف
الجنكب كأصبحتا دكلتيف ،كؿ ىذا يعكس مصالح الدكؿ الكبرل المشكمة لمجمس األمف مف خبلؿ إحالة
ىذه القضية لممحكمة ،لمضغط عمى الحككمة كقبكؿ مسألة االنفصاؿ.
-2

قضية ليبيا:

اتخذ مجمس األمف ق ارره رقـ  1970بإحالة القضية لمجمس األمف في جمستو المنعقدة بتاريخ 26

فيفرم  ،2011كذلؾ بعد خركج المكاطنيف في مظاىرات سممية بتاريخ  15فيفرم  2011لممطالبة بإسقاط
نظاـ "القذافي" الذم داـ أكثر مف  42سنة ،حيث تـ قمع المتظاىريف ما أدل إلى تفاقـ الكضع ،كاشتداد

المعارؾ بيف قكات القذافي كالثكار مما تسبب في حدكث انتياكات جسيمة لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف،

كالقانكف الدكلي اإلنساني باعتبار رقي االضطرابات لتصبح نزاع مسمح غير دكلي بعد ظيكر المجمس
االنتقالي الكطني كالذم يمثمو الثكار عسكريا كالذم اتخذ مف بني غازم مق ار لو.

كبتاريخ  3مارس  2011فتح المدعي العاـ التحقيؽ بشأف ليبيا ،حيث بتاريخ  27جكاف  2011تـ

تقديـ  3مذكرات تكقيؼ تتعمؽ بكؿ مف" :معمر القذافي" 1كنجمو ":سيؼ اإلسبلـ القذافي" ك "عبد اهلل
السنكسي".
فبالنسبة "لمعمر القذافي" فقد تكفي متأث ار بجراحو في  20أكتكبر  ،2011أما سيؼ اإلسبلـ فألقي

القبض عميو في نكفمبر  ،2011أما عبد اهلل السنكسي ففي مارس .2012

-1ىك رئيس الجماىيرية الميبية كقائد القكات المسمحة فييا ،كلد سنة  1948كتقمد سدة الحكـ إثر انقبلب عسكرم منذ
.1979
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كبالعكدة إلى سيؼ اإلسبلـ القذافي فقد تنازلت المحكمة عف النظر في قضيتو نتيجة لطمب ذلؾ

مف السمطات الميبية ،حيث سيحاكـ أماـ المحاكـ الميبية كىذا ما لـ يحدث لحد كتابة ىذه األطركحة.

ك باإلضافة إلى ىذه القضايا استعمؿ المدعي العاـ كذلؾ حقو في تحريؾ الدعكل في القضايا

المتعمقة بكؿ مف كينيا ك ككت ديفكار.

1

كما اف المشجع في دكر المدعي العاـ ما حدث في جانفي  2015عندما تقدـ المدعي العاـ

بطمب فتح تحقيؽ ابتدائي في الجرائـ المرتكبة في النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني في غزة  ،2014كنحف

ننتظر ماذا ستسفر عنو األياـ في ىذا المكضكع.

المطمب الثالث:
مدل فاعمية المحكمة الجنائية الدكلية في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني
بالرغـ مف تضميف المحكمة لنظاميا األساسي لمعقاب عمى انتياكات القانكف الدكلي اإلنساني
كبالرغـ مف محاكلة تطبيؽ ذلؾ عمى القضايا المعركضة ليا ،فإف قياـ المحكمة بيذا الدكر يبقى دائما

خاضعا لعراقيؿ تق كض ميمتيا األساسية في العقاب عمى أخطر الجرائـ الدكلية ،كىذه العراقيؿ نابعة مف
نظاميا األساسي بالذات.

فقد تضمف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية في فحكاه فيما يخص ممارسة االختصاص المنكط

بيا مجمكعة مف العكائؽ التي تقمص مف الدكر المنتظر مف المحكمة كىذه العكائؽ تتعمؽ أساسا بأسمكب
إنشاء المحكمة مف جية ،كباختصاصات المحكمة مف جية أخرل.
الفرع األ كؿ:
العكائؽ المتعمقة بأسمكب إنشاء المحكمة
فبالنسبة لمعكائؽ المتعمقة بأسمكب إنشاء المحكمة فقد أنشأت المحكمة بمكجب معاىدة دكلية ،إذ أف

الطابع االتفاقي لنظاـ المحكمة يشكؿ عائقا كبي ار ،يحكؿ دكف تنفيذ ميمتيا الرادعة لمجرائـ الدكلية بطريقة
مستقمة ،ككنيا تعتمد عمى اإلرادة الحرة لمدكؿ في القبكؿ باختصاصيا ،الشيء الذم يجعميا تحت

رحمتيا ،فيي لـ يبدأ نفاذ نظاميا إال بعد تحقؽ الشرط المنصكص عميو في المادة  126منو ،كالمتمثؿ

في مركر  60يكما عف يكـ استكماؿ تصديؽ  60دكلة طرؼ في األمـ المتحدة ،كما أنو ال يصبح ساريا
في مكاجية الدكلة المنظمة بعد ذلؾ إال بمركر  60يكما مف تاريخ إيداع صؾ التصديؽ ،ك إف ىذا الشرط
 -1لممزيد مف المعمكمات حكؿ ىاتيف القضيتيف انظر :فريجة محمد ىشاـ ،دكر القضاء الدكلي الجنائي في مكافحة

الجريمة الدكلية ،أطركحة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ،جامعة محمد خيضر –بسكرة ،2013 ،ص -415

.433
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يعد أىـ العراقيؿ التي كاجيتيا المحكمة ،1كلكف تجاكزت المحكمة ىذه العقبة كدخمت حيز التنفيذ بتاريخ 1

جكيمية  2002أم بعد  4سنكات فقط مف اعتماد النظاـ ،كىذا يعد إنجاز يرجع الفضؿ الكبير فيو إلى
الجيكد التي بذلتيا منظمات المجتمع المدني الدكلي.
كما اف اعتماد نظاـ المعاىدة يجعؿ نفاذ نظاـ المحكمة مرتبطا بإرادة الدكؿ في التصديؽ سكاء
بالنسبة لمنفاذ عامة أك بالنسبة لمدكلة المصادقة بصفة خاصة؛ فبل تككف المحكمة مختصة إال بالجرائـ

الكاقعة عمى إقميـ دكلة طرؼ في االتفاقية  ،مف طرؼ كطنييف تابعيف لدكلة طرؼ كعمى كطنييف تابعيف
لدكلة طرؼ ،فإذا لـ تتحقؽ ىذه المعادلة الثبلثية ال تككف مختصة إال إذا قبمت ىذه الدكلة باختصاصيا

في ذلؾ ،كما ال تككف مختصة إال بالجرائـ المرتكبة بعد نفاذ اتفاقية ركما بالنسبة ليذه الدكلة  ،كمف

ضمف الدكؿ المعارضة التفاقية ركما المتضمنة النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عضكيف دائميف

في مجمس األمف كىما :الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف  ،باإلضافة إلى دكؿ أخرل منيا :إسرائيؿ

كاليند ،كىذا بسبب اتجاه نيتيا إلى ارتكاب جرائـ تعكد إلى اختصاص المحكمة ،مما قد يؤدم إلى

تعريضيا لممساءلة أماميا.

كمف ضمف األسباب التي جعمت الكاليات المتحدة األمريكية ال تصادؽ عمى نظاـ ركما ،رفضيا

إلمكانية محاكمة أحد مكاطنييا أماـ ىذه المحكمة عند ارتكاب أحد الجرائـ العائدة الختصاصيا ،كمف
ضمنيا جرائـ الحرب ،كرغـ أنيا كقعت عمى االتفاقية في ، 2000/12/31إال أنيا كبتاريخ 6

 ،2002/05/عادت كتراجعت عف ىذه الخطكة اإليجابية ،كبدأت تسعى في إبراـ اتفاقيات غير قانكنية
مع شتى الحككمات تتعمؽ بالحصانة مف العقاب تحت تيديد الحرماف مف المساعدات.

2

كرفضت الصيف المصادقة عمى االتفاقية بسبب عدـ قبكليا الختصاص المحكمة بنظر جرائـ

الحرب المرتكبة في نزاع مسمح داخمي ،بسبب ما تقكـ بو مف جرائـ في التبت ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة
لميند التي بنت رفضيا عمى حجتيف تتعمؽ أكالىما بالمساس بالسيادة كالثانية باالمتيازات المعطاة لمجمس
األمف.

1

-ERIC (D), « L’avenir de la cour pénal internationale, Un siècle de droit internationale
humanitaire (ouvrage collectif), sous la direction de Paul Tavenier et Laurence BurgorgueLauren, Bruylant, Bruxelles, 2001, p 187.
-2ىاني محمد "،التيديدات األمريكية لممحكمة الجنائية الدكلية" ،عمى المكقع اإللكتركني:
 ،www.IMICC.orgاطمع عميو بتاريخ .2014/04/16:
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الفرع الثاني:
العكائؽ المتعمقة بممارسة اختصاصات المحكمة
أما العكائؽ المتعمؽ باختصاصات المحكمة فتتمثؿ في:
أكال :االختصاص التكميمي:
يمكف أف تطالب الدكؿ باختصاصيا بمعاقبة مكاطنييا بكصفيا صاحبة االختصاص األصيؿ دكف
الرجكع إلى المحكمة ،مما يجعؿ ىذه الدكؿ تجرم محاكمات صكرية كتصدر أحكاما بسيطة مقارنة مع
فداحة الجرـ المرتكب مما يجعؿ مرتكبي ىذه األفعاؿ يفمتكف مف العقاب كذلؾ بنية إجراء مصالحات

كطنية تستيدؼ عكدة اليدكء إلى الببلد.

1

ثانيا :االختصاص المكضكعي:
حيث تـ تقييد االختصاص المكضكعي في عدد معيف مف الجرائـ ،كتـ استبعاد العديد مف الجرائـ

الدكلية الخطيرة كالماسة بالقانكف الدكلي اإلنساني ،كجرائـ استعماؿ األسمحة النككية كالبيكلكجية ،كجرائـ
اإلرىاب.
كما أف أىـ العراقيؿ تكاجو االختصاص المكضكعي ىك االختصاص بالمعاقبة عمى جرائـ الحرب

ك تعميقو بمكجب نص المادة  124التي تمنح الدكؿ حؽ إصدار إعبلف عدـ قبكؿ االختصاص بيذه
الجرائـ لمدة  7سنكات مف دخكؿ النظاـ األساسي حيز النفاذ عمييا.
ثالثا :عالقة المحكمة بمجمس األمف :
إف أكبر نقاط الضعؼ الكامنة في النظاـ األساسي كالتي تشكؿ أكبر عرقمة لعمؿ المحكمة ىي

السمطة الممنكحة لمجمس األمف في عبلقتو بالمحكمة الجنائية الدكلية ،2فقد منح النظاـ األساسي لممحكمة

بمكجب المادتيف 13 :ك  16سمطات كاسعة لمجمس األمف مما جعمو يؤثر سمبا عمى عمؿ المحكمة.

 -1لممزيد مف المعمكمات حكؿ عكائؽ االختصاص التكميمي ،أنظر :لؤم محمد حسيف النايؼ" ،العبلقة التكاممية بيف
المحكمة الجنائية الدكلية كالقضاء الكطني" ،مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،جامعة دمشؽ ،المجمد ،27
العدد الثالث ،2011 ،ص .550-527

-2لممزيد مف المعمكمات حكؿ عبلقة المحكمة بمجمس األمف ،أنظر :دحماني عبد السبلـ ،التحديات الراىنة لممحكمة

الجنائية الدكلية في ظؿ ىيمنة مجمس األمف الدكلي ،رسالة لنيؿ دكتكراه في القانكف ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم،

تيزم كزك.2012 ،
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فقد سمحت لو المادة  16بالحؽ في طمب تأجيؿ التحقيؽ أك المقاضاة لمدة  12شير قابمة

لمتجديد بالشركط ذاتيا ،كىذه المادة تـ استغبلليا مف طرؼ مجمس األمف مف خبلؿ إصداره لجممة مف
الق اررات نذكر منيا :القرار رقـ  )2002( 1422كالذم نص -1" :تمتنع المحكمة لمدة  12شير اعتبا ار

مف  1جكيمية  2002مف بدأ أك مباشرة أم إجراءات لمتحقيؽ أك المقاضاة في حالة إثارة أية قضية تشمؿ
مسؤكليف أك مكظفيف حالييف أك سابقيف تابعيف لدكلة مساىمة ليست طرفا في النظاـ ،فيما يتصؿ بأم

عمؿ أك إغفاؿ يتعمؽ بالعمميات التي تنشئيا األمـ المتحدة أك تأذف بيا.

-2يعرب المجمس عف اعتزامو تمديد الطمب بنفس الشركط في  1جكيمية مف كؿ سنة لفترة 12
شي ار جديدة طالما استمرت الحاجة".

1

كىك نفس الشيء الذم أكده الق ارراف  ،)2003( 1487كالقرار  )2003( 1497حيث نص ىذا
األخير عمى أف القكات المتعددة الجنسيات في ليبيريا تتمتع بإعفاء كحصانات مطمقة.

2

كفي األخير يمكف القكؿ إنو بالرغـ مف النقائص كالعراقيؿ التي تكاجو المحكمة الجنائية الدكلية ،

إال أنيا تبقى ليا إيجابيات كبيرة تبرز إحداىا في صفة الدكاـ متبلفية بذلؾ ما تـ تكجييو مف انتقادات

لممحاكـ الدكلية الجنائية المؤقتة ،التي ينتيي اختصاصيا بانتياء ىذا المجاؿ الزمني المحدد ليا ،لتبقى
الجرائـ الخطيرة المرتكبة خارجو بدكف متابعة.

كما أف إنشاءىا يحقؽ مصمحة دكلية مشتركة ،ك ىي العمؿ عمى تثبيت دعائـ القانكف الدكلي

الجنائي كضماف فعاليتو كاحتراـ أحكامو ،بسبب مشاركة الدكؿ في صياغتو كاق ارره ،كذلؾ مف خبلؿ

تكحيد التجريـ ،كاالتفاؽ عمى تكقيع المسؤكلية الدكلية الجنائية لمفرد مف طرؼ محكمة دكلية دائمة مكحدة.
كما اف إنشاء ىذه المحكمة يحقؽ فكرة العدالة ألحكاـ القانكف بدال مف ترؾ انتياكات ىذا القانكف

ببل عقاب ،أك ترؾ أمر البث فييا لممحاكـ الكطنية أك محاكـ دكلية مؤقتة يمكف أف تككف مثا ار لبلتياـ
بالتحيز أك القسكة.

كما انو ك بإنشاء المحكمة الجنائية الدكلية تـ القضاء عمى فكرة إنشاء محاكـ المنتصر ،التي يتـ

فييا محاكمة جرائـ الميزكـ دكف جرائـ المنتصر ،مثمما حدث في محكمتي طككيك كنكرمبرغ .

-1ثقؿ سعد العجمي" ،مجمس األمف كعبلقتو بالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية (دراسة تحميمية لق اررات مجمس
األمف ،")1497-1487-1422 :مجمة الحقكؽ الككيتية ،العدد الرابع ،ديسمبر  ،2005ص .46-44
-2المرجع نفسو.
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إال أنيا تبقى خطكة ىامة في إقامة عدالة جنائية دكلية دائمة ،تيدؼ إلى العقاب عمى انتياكات

القانكف الدكلي اإلنساني كمحاكلة منع إفبلت مرتكبييا مف العقاب.

ف المحكمة مازاؿ مسارىا طكيبل لتحقيؽ ما أنشأت مف أجمو ،كلتقكـ ىذه المحكمة بعمميا كتنجح في

ممارسة اختصاصاتيا البد مف تظافر جيكد الكؿ عمى المستكل الدكلي في تقديـ يد العكف ليا في سبيؿ
تحقيؽ العدالة الجنائية المرجكة .

ك في ختاـ الباب الثاني مف ىذه األطركحة تككف الباحثة قد كقفت عمى الدكر الذم لعبتو اآلليات

المؤسساتية في تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني ،فقد ساىمت اآلليات المؤسساتية الكقائية في مجاؿ تسييؿ
تنفيذ القان كف الدكلي اإلنساني ،بالرغـ مف العكائؽ ك المقكضات التي تصادفيا في أداء ىذه الميمة  ،ك
ذلؾ بداية مف المجنة الدكلية لمصميب األحمر بكصفيا الراعي ك الحارس لقكاعد ىذا القانكف ،مرك ار بييئة

األمـ المتحدة ك مختمؼ أجيزتيا ،كصكال إلى مساىمات منظمات حقكؽ اإلنساف في ىذا المجاؿ.
كما تـ الكقكؼ عمى الدكر الذم تمعبو اآلليات المؤسساتية الردعية في ترسيخ فكرة ضركرة تنفيذ
القانكف الدكلي اإلنساني ،ك في حاؿ المخالفة تعرض صاحبيا لمعقاب ك ذلؾ منعا لتفشي ظاىرة اإلفبلت

مف العقاب ،حيث كقفنا عمى دكر كؿ مف المجنة الدكلية لتقصي الحقائؽ كجية تحقيؽ في االنتياكات

المقترفة ،مرك ار بالمحاكـ المؤقتة ك التي أعطتنا نظرة عمى العقاب عمى ىذه االنتياكات مف طرؼ القضاء
الجنائي الدكلي ،كصكال لممحكمة الجنائية الدكلية التي التعرض لمعظـ ما يتعمؽ بيا  ،ك التي مازالت

تجربتيا فتية لمحكـ عمى نجاحيا في تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني مف عدمو .

ك في األخير يمكف القكؿ انو تمت اإلحاطة بجميع جكانب مكضكع الدراسة في ىذه األطركحة ،ك

لـ يبؽ سكل التطرؽ لجممة النتائج ك االقتراحات ،التي يمكف اف تفعؿ مف دكر ىذه اآلليات في تنفيذ
القانكف الدكلي اإلنساني.
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بعد العرض التفصيمي لمحتويات ىذه األطروحة ،و التي تمت مف خالليا اإلجابة عمى التساؤؿ

الرئيسي الذي تـ طرحو في مقدمة األطروحة ،و المتمثؿ في :إلى أي مدى وفقت آليات تنفيذ القانون

الدولي اإلنساني في تحقيق اليدف المنشود منيا؟ تـ الخروج بجممة مف النتائج ألحقت بيا جممة مف
االقتراحات  ،يتـ تناوليا عمى النحو اآلتي.

أوال :النتائج:
مف خالؿ ىذه الدراسة آلليات تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،و مدى فاعميتيا تـ الخروج

بالنتائج التالية التي يتـ عرضيا في مايمي:

فقد لعبت اآلليات اإلجرائية دو ار ىاما في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،و قد تباينت فعالية كؿ
آلية عف األخرى فمنيا مف كاف دوره فعاال ،و منيا مف كاف دوره محتشما في ضماف تنفيذ القانوف الدولي

اإلنساني ،فبالنسبة لآلليات اإلجرائية الوقائية ،و مف خالؿ التطرؽ لكؿ مف آلية االنضماـ التفاقيات
القانوف الدولي اإلنساني وآلية المواءمة لمقوانيف الداخمية مع قواعد ىذا األخير ،ثـ آلية النشر و التأىيؿ تـ

الخروج بالنتائج التالية:

*ففيما يتعمؽ بآلية االنضمام لمقانون الدولي اإلنساني تـ الوقوؼ عمى األىمية الكبيرة النضماـ

الدوؿ التفاقيات القانوف الدولي اإلنساني ،مما يجعميا مجبرة عمى تنفيذ قواعده تنفيذا لمسؤوليتيا الدولية ،
و قد تـ الوقوؼ عمى االنضماـ العالمي التفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ ،9191حيث اف الصفة العالمية

التي حظيت بيا ىذه االتفاقيات تزيد مف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسمحة.

و ىذه الشمولية توحي بأف ىذه القواعد ىي نفسيا الواجب احتراميا مف طرؼ جميع أطراؼ

المجتمع الدولي ،مما يؤدي إلى حسف تنفيذىا  ،كما توحي صفة العالمية بوجود إجماع عمى االلتزامات
المحيطة بالسموكيات أثناء النزاعات المسمحة ،وضرورة توفير الحماية الكافية لكؿ ضحايا النزاعات.
كما تـ الوقوؼ مف جانب آخر عمى التقاعس الدولي عف االنضماـ أو المصادقة عمى البروتوكوليف

اإلضافييف لعاـ  9111و االتفاقيات المتعمقة بحظر واستخداـ األسمحة ،فبالرغـ مف المصادقة الكبير التي
شيدىا البروتوكوليف فإنيا لـ تصؿ إلى حد العالمية .

ومف خالؿ ىذه الدراسة تـ الوقوؼ كذلؾ عمى التقاعس الدولي في مجاؿ االنضماـ والمصادقة عمى

االتفاقيات المتعمقة بحظر واستخداـ األسمحة زمف النزاعات المسمحة ،خاصة وأف ىذه االتفاقيات توضح
األسمحة المحرمة وضرورة االستعماؿ العقالني لألسمحة المختمفة وفي حدود الضرورة العسكرية ،فعدـ
االنضماـ ليذه االتفاقيات يجعؿ استخداـ األسمحة زمف النزاعات المسمحة استخداما مفرطا وغير محدود

مما يقؼ حجر عثرة أماـ تطبيؽ الحماية الكافية لضحايا النزاعات المسمحة ،و يجعؿ لو فعالية ضعيفة
في تنفيذ قواعد ىذا القانوف .
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*أما بالنسبة آللية مواءمة القانون الداخمي لمدولة مع االتفاقيات المصادق عمييا فانو يسيـ في

وضع قواعد القانوف الدولي اإلنساني موضع التنفيذ ،مف خالؿ بمورة قواعده في القوانيف الداخمية مما
يجعؿ التيرب منيا مستحيال ،ولكف تـ الوقوؼ مف خالؿ ىذه الدراسة عمى تقاعس الدوؿ في مواءمة

قوانينيا الداخمية و باألخص الجنائية مع اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني ،و ىذا ما يجعؿ مف الدور

الذي تمعبو المواءمة دو ار محتشما و يضعف من فعالية تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني.

*أما مف خالؿ دراسة آلية النشر و التأىيل فإنيا تسيـ في التعريؼ بقواعد القانوف الدولي

اإلنساني بالنسبة لجميع الفئات المشكمة لممجتمع ،و ىذه المعرفة تتبمور مف خالؿ التنفيذ ليذه القواعد
زمف النزاعات المسمحة ،و قد شيدت ىذه اآللية جممة مف العراقيؿ ،و المتمخصة في:عدـ إدراج مبادئ

القانوف الدولي اإلنساني ضمف المناىج الدراسية في المراحؿ األولى مف الدراسة أو ضمف مناىج جامعية
معمقة ،وحصر دراسة ىذه المادة إف وجدت في طمبة كميات القانوف دوف أف يتعداىا لمكميات األخرى.
وكذلؾ سيطرة الحكومات عمى المجاف الوطنية لمقانوف الدولي اإلنساني ،فمعظـ األعضاء فييا

ىـ ممثميف لمدولة(الو ازرات) دوف أف تكوف ليـ خبرة أو دراية بالقانوف الدولي اإلنساني ،كما اف الجيات
العاممة في مجاؿ نشر القانوف الدولي اإلنساني تفتقد لمخطط اإلعالمية المحكمة لمتعريؼ بقواعد ىذا

القانوف ،كما أنو وفي إطار عمميا تعاني مف وجود الفجوة بيف التطبيؽ العممي والنص النظري مف جية،
واالزدواجية التي يتعرض ليا تطبيؽ قواعد ىذا القانوف .
كذلؾ كثرة الجيات المعنية بالنشر (الحكومات ،المجاف الوطنية ،المجنة الدولية لمصميب األحمر،

الجمعيات الوطنية لمصميب واليالؿ األحمريف) أدى إلى غياب التنسيؽ والتشارؾ في مجاؿ نشر القانوف
الدولي اإلنساني مما جعؿ العممية مجزأة وغير موحدة.
أما فيما يخص التأىيؿ فقد تـ الوقوؼ عمى تقاعس الدوؿ عف وضع نظاـ قانوني يحدد كيفية إعداد
العامميف المؤىميف و الواجبات المناطة بيـ زمف السمـ و النزاع المسمح  ،واعتبار وجود مستشاريف قانونييف

لدى القوات المسمحة مجرد اختيار و عند االقتضاء ،و لـ يأت عمى سبيؿ اإللزاـ ،أي تـ تركو لمسمطة
التقديرية لمدولة ذاتيا.

و بالرغـ مف ىذه العراقيؿ فاف النشر يبقى يشكؿ فعالية كبيرة في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني

،الف معرفة القانوف تجعؿ تطبيقو أم ار يسي ار عمى كؿ الفئات.

و بالنسبة لآلليات اإلجرائية الردعية :مف خالؿ الدراسة لكؿ مف آلية إعماؿ االختصاص القضائي

العالمي ،و آلية قياـ مسؤولية الدولة المنتيكة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني و آلية التعاوف القضائي

الدولي تـ التوصؿ لمنتائج التالية:

*ففيما يتعمؽ بآلية االختصاص القضائي العالمي فاف إعماؿ ىذا المبدأ في النظاـ القضائي لمدوؿ

يسيـ في معاقبة مرتكبي االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني  ،في حالة عدـ محاكمتيـ مف
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طرؼ محاكميـ الوطنية ،و قد تـ الخروج مف خالؿ ىذه الدراسة بنتائج أىميا  :إف معظـ الدوؿ لـ تعدؿ
تشريعاتيا الداخمية في مجاؿ إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي ،فقد ثبت مف خالؿ تتبع القوانيف
الداخمية لمدوؿ تقاعس الدوؿ في إسناد االختصاص القضائي العالمي لممحاكـ الوطنية  ،وعدـ تضمينيا

ضمف تشريعاتيا الوطنية ،و اف القميؿ مف الدوؿ التي تأخذ بمبدأ االختصاص القضائي العالمي تبقى
دائما تطبيقاتيا خاضعة لسياستيا الخارجية.

و المالحظ كذلؾ غياب النص عمى إعماؿ مبدأ االختصاص القضائي العالمي في جؿ دوؿ العالـ

العربي مما يجعؿ إمكانية معاقبة مقترفي انتياكات القانوف الدولي اإلنساني مستحيال وخاصة معاقبة

اإلسرائيمييف عمى الجرائـ التي يرتكبونيا في فمسطيف يوميا.

اف كؿ ىذه الصعوبات التي تواجو مبدا االختصاص العالمي تجعل من فعاليتو ضعيفة في تنفيذ

القانوف الدولي اإلنساني.

*أما بالنسبة آللية قيام المسؤولية الدولية لمدولة المنتيكة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني فقد تـ

الوقوؼ عمى انو اذا ثبتت مسؤولية الدولة بإتيانيا أعماال أو قياـ رجاؿ قواتيا المسمحة بأفعاؿ تعتبر خرقا
ألحكاـ القانوف الدولي اإلنساني،

فاف تحمميا لتبعة المسؤولية يقتضي التزاميا بوقؼ ارتكاب ىذه

المخالفات فورا ،مع مطالبتيا بتعويض ما أحدثتو مف ضرر ،باإلضافة إلى التزاميا بتقديـ مرتكبي

المخالفات الجسيمة لممحاكمة سواء أماـ محاكميا الوطنية أو أماـ محاكـ الدولة صاحبة الشأف ،أو أماـ
المحاكـ الدولية التي يتـ إنشائيا ليذا الغرض  ،أو أماـ المحكمة الجنائية الدولية.

وعميو فاف الدولة التي ثبت قياـ مسؤوليتيا الدولية يجب اف يوقع عمييا الجزاء ،و لكف المالحظ اف

ىذا الجزاء ال يرقى إلى درجة الفعؿ المرتكب ،كما اف تفعيؿ المسؤولية الدولية لمدولة المنتيكة يبقى دائما
خاضعا لمصمحة الدوؿ الكبرى و المسيطرة في المجتمع الدولي لعدـ وجود سمطة عميا تسير عمى تنفيذ

قواعد المسؤولية ىذه.

اف إلعماؿ المسؤولية الدولية لمدولة المنتيكة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني يحظى بفعالية كبيرة

في ضماف تنفيذ قواعد ىذا القانوف.

*و مف خالؿ الدراسة آللية التعاون القضائي الدولي فقد تـ الوقوؼ عمى وجود عالقة وطيدة بيف

نظاـ تسميـ المجرميف  ،ونظاـ التعاوف في الشؤوف الجنائية الدولية ،حيث بإعماؿ ىذيف النظاميف جنبا

إلى جنب سيؤدي ذلؾ إلى تعزيز فعالية العقاب عمى االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني،
فيذاف النظاماف يسعياف إلى تتبع المجرميف المرتكبيف لالنتياكات الجسيمة ،ومحاولة منع إفالتيـ مف

العقاب مف خالؿ محاكمتيـ وتسميط العقوبة الواجبة عمييـ.

و لكف ما تـ مالحظتو بالنسبة لنظاـ تسميـ المجرميف فيو عدـ وجود اتفاقية دولية موحدة منظمة

ليذا المجاؿ  ،والتي تحدد وتقيد شروط التسميـ إلى الحد األقصى ،كما اف حؽ الدولة في " تسميـ مرتكبي
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االنتياكات لدولة أخرى لمحاكمتو بمعرفتيا  ،مشروط بأف يكوف تشريع الدولة األولى يسمح بذلؾ  ،وقمما
يتوافر مثؿ ىذا الشرط في الوقت الحالي .
أما التعاوف في الشؤوف الجنائية الدولية فيمعب دو ار ذو أىمية في تنفيذ قواعد القانوف الدولي
اإلنساني ،مف خالؿ تقديـ المساعدة القضائية فيما بيف الدوؿ لمرقي بقضائيا في مجاؿ مكافحة االنتياكات
المقترفة ضد قواعد ىذا القانوف ،كما يساىـ التعاوف مع الجيات القضائية الدولية في الحد مف ظاىرة

اإلفالت مف العقاب و تقديـ المتيميف لمعقاب .
اف كؿ ىذه العراقيؿ التي تواجو مبدأ التعاوف القضائي الدولي تجعل من فعاليتو ضعيفة في تنفيذ
القانوف الدولي اإلنساني.

*كما لعبت اآلليات المؤسساتية دو ار ىاما في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،و قد تباينت فعالية

كؿ آلية عف األخرى فمنيا مف كاف دوره فعاال و منيا مف كاف دوره محتشما في ضماف تنفيذ القانوف

الدولي اإلنساني ،فبالنسبة لآلليات المؤسساتية الوقائية ،و مف خالؿ الدراسة لكؿ مف المجنة الدولية
لمصميب األحمر ،و منظمة األمـ المتحدة و منظمات حقوؽ اإلنساف تـ التوصؿ لمنتائج التالية:
* فبالرجوع لمجنة الدولية لمصميب األحمر فقد تـ الوقوؼ عمى الدور الكبير الذي تمعبو في تطوير
و تعزيز قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،و في تقديـ المساعدات اإلنسانية لضحايا النزاعات المسمحة  ،و
لفت االنتباه لالنتياكات التي تتعرض ليا قواعد ىذا القانوف ،و دعوة اطراؼ النزاع الحترامو ،و لكف أثناء

القياـ بيذه الميمة تتعرض المجنة لجممة مف العراقيؿ تحد مف فعاليتيا ،منيا ما ىو متعمؽ بالنصوص
القانونية التي تشترط موافقة أطراؼ النزاع لتبدأ المجنة عمميا ،و منيا عراقيؿ تتعمؽ بالشارة و التأويالت

الدينية ليا ،و منيا ما يتعمؽ بمصادر التمويؿ.

فدور المجنة و بالرغـ مف العراقيؿ التي تواجييا تبقى فعالة بالنظر لمتفويض الممنوح ليا بموجب

قواعد القانوف الدولي اإلنساني.
*و بالعودة لمنظمة األمم المتحدة فقد كاف ألجيزتيا دو ار متباينا في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني
،فبالعودة لمجمس األمف فسعيا منو لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني مف خالؿ فرضو العقوبات االقتصادية ،
و إعماؿ التدخؿ الدولي اإلنساني ،فقد انتيك مجموعة كبيرة مف قواعد ىذا القانوف ،كما اف إجراءاتو ىذه
تتخذ دائما وفقا لمصالح الدوؿ الكبرى ،و في مناطؽ معينة دوف األخرى .
أما األجيزة األخرى فقد أثبتت فشميا في تفعيل تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،بالرغـ مما قدمتو
 ،بالنظر القتصار دورىا عمى التنديد و لفت االنتباه لالنتياكات فقط ،كما اف ما يصدر عنيا مف فتاوى
أو توصيات تبقى دائما آليات تفتقد لإللزامية.
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كما أف الزاـ القوات األممية التي تدخؿ في اطار عمميات حفظ السالـ  ،بضرورة تطبيؽ قواعد

القانوف الدولي اإلنساني  ،و احترامو عمى ارض المعركة يساىـ في إعطاء فعالية كبيرة لتنفيذ قواعد ىذا
القانوف .
*أما بالرجوع لمنظمات حقوق اإلنسان الحكومية فكاف دورىا محتشما في تنفيذ قواعد القانوف
الدولي اإلنساني ،اذ تولت فقط اإلشارة لالنتياكات التي تتعرض ليا قواعده ،و التنديد بيا ،أما فيما يخص
المنظمات غير الحكومية فبالرغـ مف اختصاصيا األصيؿ بحقوؽ اإلنساف ،فقد لعبت دو ار ىاما في تفعيؿ

قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،بالرغـ مما يواجييا مف عراقيؿ و اتيامات عمى ارض الواقع.
اما بالنسبة لآلليات المؤسساتية الردعية فمف خالؿ الدراسة لكؿ مف المجنة الدولية لتقصي
الحقائؽ و المحاكـ الجنائية المؤقتة و المحكمة الجنائية الدولية تـ التوصؿ لمنتائج التالية:

*فيما يتعمؽ بالمجنة الدولية لتقصي الحقائق فقد أنشأت المجنة الدولية لتقصي الحقائؽ بيدؼ

التحقيؽ في االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني التي تحدث إباف النزاعات المسمحة  ،كما تسير

كذلؾ عمى إعادة االحتراـ التفاقيات جنيؼ والبروتوكوؿ األوؿ مف خالؿ مساعييا الحميدة .

فالدور المنتظر مف المجنة كبير في مجاؿ إثبات وقوع انتياكات خطيرة لمقانوف الدولي اإلنساني
،و لكف و لحد كتابة ىذه األطروحة لـ تفعؿ المجنة لمعديد مف األسباب منيا  :اف عمؿ المجنة مناط
بموافقة أطراؼ النزاع ،وىذا ما جعميا لحد اآلف معطمة عف القياـ بعمميا في محاولة كبح انتياكات القانوف
الدولي اإلنساني ،فأطراؼ النزاع عادة ما تبتعد عف قبوؿ عمؿ المجنة نظ ار ألنو يمكف أف يثبت ارتكابيا

النتياكات التفاقيات جنيؼ األربعة والبروتوكوؿ اإلضافي األوؿ ،كذلؾ ربط إمكانية المجوء لمجنة بإصدار

إعالف القبوؿ الخاص بيا مف طرؼ الدوؿ المصادقة عمى البروتوكوؿ األوؿ ،وىذا ما قمص في المجوء
إلييا ،فمف بيف  919دولة صادقت عمى البروتوكوؿ لـ تصدر إعالف القبوؿ باختصاص المجنة سوى 17

دولة.

فالمجنة الدولية لتقصي الحقائؽ ،و لحد كتابة ىذه األطروحة تفتقد الفعالية العممية في تنفيذ

القانوف الدولي اإلنساني.

*أما فيما يخص المحاكم الجنائية المؤقتة فقد ساىمت في تنفيذ قواعد القانوف الدولي اإلنساني

مف خالؿ معاقبتيا لمقترفي ىذه االنتياكات ،و كذلؾ مف خالؿ أحكاميا التي شكمت اجتيادا قضائيا ساىـ

في تطوير قواعد القانوف الدولي اإلنساني  ،انطالقا مف مبادئ نورمبرغ وصوال الجتيادات محكمتي
يوغسالفيا سابقا و رواندا ،و لكف رغـ كؿ ىذا فتبقى محاكـ مؤقتة و أنشئت وفقا ألىواء الدوؿ الكبرى ،و
وفقا لمعيار االزدواجية التي يعيشيا المجتمع الدولي  ،و قد زالت واليتيا.

فالمحاكـ الجنائية المؤقتة لعبت فعالية كبيرة في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،و لكف ىذه الفعالية

كانت نسبية ألنيا انحصرت في نزاعات معينة و في وقت محدد.
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* و أخي ار المحكمة الجنائية الدولية و التي يعد إنشاؤىا قفزة في القضاء الجنائي الدولي  ،و

خطوة إيجابية في مجاؿ المعاقبة عمى االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني ،و بالرغـ مف العراقيؿ

التي تواجو المحكمة مف خالؿ عالقتيا بمجمس األمف ،فقد سمحت لو المادة  97بالحؽ في طمب تأجيؿ
التحقيؽ أو المقاضاة لمدة  91شير قابمة لمتجديد بالشروط ذاتيا ،و كذلؾ نص المادة  919مف نظاميا

األساسي التي تمنح الدوؿ حؽ إصدار إعالف عدـ قبوؿ االختصاص بجرائـ الحرب لمدة  1سنوات مف

دخوؿ النظاـ األساسي حيز النفاذ عمييا ،و كذلؾ النص عمى اف المحكمة مكممة لمقضاء الوطني  ،لكف
كؿ ىذا ال يقوض مف الدور المنتظر منيا مستقبال فيي ما زالت في بداياتيا ،و يمكف اف يكوف ليا فعالية

كبيرة في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني إذا تغمبت عمى العراقيؿ التي تواجييا.

ثانيا :االقتراحات:
مػف خػالؿ مػا تػـ التوصػؿ إليػو مػف نتػائج يقتضػي األمػر تقػديـ بعػض االقت ارحػات  ،التػي نػرى أنيػػا

ضرورية لتفعيؿ تنفيذ اآلليات لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،و تتمثؿ فيما يمي :

*سعي الجيات المعنية بالقانون الدولي اإلنساني و المجتمع المدني إلى دعوة الدول لالنضمام

لكل اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني :حيث يجب اف تسعى الدوؿ جاىدة في االنضماـ و التصديؽ
عمى كؿ اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني و باألخص االتفاقيات المتعمقة بحظر األسمحة و تقييد أساليب

القتاؿ لضماف تطبيؽ احسف لقواعد ىذا القانوف .

*الزام الدول بمواءمة قوانينيا الداخمية مع قواعد القانون الدولي اإلنساني تطبيقا اللتزاماتيا

الدولية  :و باألخص القوانيف الجنائية مف خالؿ تضمينيا لتجريـ االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي
اإلنساني ،ففي حالة وجود قانوف داخمي لتجريـ ىذه الجرائـ فمف نكوف أبدا أماـ ظاىرة اإلفالت مف
العقاب.
*تشجيع عممية النشر و التأىيل :و ذلؾ مف خالؿ وضع استراتيجيات داخمية محكمة لمتعرؼ

بقواعد القانوف الدولي اإلنساني عمى أوسع نطاؽ ممكف ،بداية مف األطفاؿ في المدارس وصوال إلى طمبة

الجامعات حيث يجب تدريسو وفؽ برنامج معمؽ و في مادة منفصمة .

أما فيما يخص إعداد العامميف المؤىميف فيجب عمى كؿ دولة إنشاء مدرسة إلعدادىـ ،ثـ بعدىا

نشرىـ عمى كامؿ إقميـ الدولة ليقوموا بميمتيـ في التعرؼ بقواعد ىذا القانوف ،و يخضعوف في عمميـ
لمجاف الوطنية لمقانوف الدولي اإلنساني ،كما يجب إعادة النظر في تشكيمة ىذه األخيرة حيث يجب اف
تشكؿ مف المختصيف في القانوف الدولي اإلنساني ،كما يجب اف تسعى جؿ الدوؿ إلعداد المستشاريف

القانونييف في األكاديميات العسكرية لتقديـ المشورة لمقوات المسمحة حوؿ قواعد ىذا القانوف.
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*دعوة الدول إلى ضرورة تضمين قواعدىا الداخمية االختصاص القضائي العالمي ،وذلؾ لتمكينيا

مف العقاب عمى االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني.

* تفعيل قيام مسؤولية الدول عف انتياكاتيا لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ،و ذلؾ لحمميا عمى
تنفيذ ىذه القواعد خوفا مف توقيع العقوبات الدولية عمييا .
* دعم التعاون في مجال الشؤون القضائية ،و باألخص لتسييؿ عمؿ الييئات القضائية الجنائية
الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ،و تمديد واجب التعاوف معيا ليشمؿ حتى الدوؿ غير األطراؼ في

النظاـ األساسي.

* تفعيل دور المجنة الدولية لمصميب األحمر مف خالؿ إعادة النظر في النصوص التي تسمح ليا

باتخاذ المبادرات اإلنسانية و ذلؾ باف يكوف عمميا ىذا الزاميا دوف انتظار موافقة اطراؼ النزاع ىذا مف

جية ،و كذلؾ توفير اقصى الحماية و اتخاذ األطراؼ المتنازعة كؿ االحتياطات لحماية العامميف في
المجنة و مقراتيا في بؤر النزاعات .
و مف جية أخرى ال بد مف تظافر جيود المجنة مف جية  ،و الجمعيات الوطنية مف جية أخرى

مف خالؿ المؤتمرات و الندوات لنفي أي انتماء ديني لمجنة  ،و التأكيد دائما عمى مبدأ الحياد المنتيج مف
طرفيا.

كذلؾ عمى الدوؿ األطراؼ في اتفاقيات جنيؼ تقديـ المستحقات المالية لمجنة لتقوـ بعمميا عمى
احسف وجو  ،خاصة مع كثرة النزاعات  ،و توسع مناطقيا ،لكي ال تضطر دائما النتظار تقديـ نداءات
الطوارئ ليتحرؾ المجتمع الدولي .

*تشجيع منظمة األمم المتحدة لتطوير دورىا في السير عمى تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني ،و

ذلؾ مف خالؿ اعتماد ق اررات تكوف ممزمة لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني مف طرؼ مجمس األمف ،دوف
ازدواجية المعايير و االبتعاد عف التدخؿ اإلنساني و فرض العقوبات االقتصادية النيما يقوضاف تطبيؽ

القانوف الدولي اإلنساني اكثر مف تنفيذه ،كما يجب اعتماد إجراءات اكثر صرامة لمعاقبة القوات األممية

في حالة انتياكيا لقواعد ىذا القانوف.

* تفعيل دور ىيئات حقوق اإلنسان في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني مف خالؿ الحرص عمى

جدولة مسائؿ القانوف الدولي اإلنسانية في أنشطتيا األساسية ،كذلؾ ال بد مف توفير حماية اكبر لمعامميف

في المنظمات اإلنسانية غير الحكومية مف طرؼ اطراؼ النزاع  ،و الحيمولة دوف توجيو العمميات

العدائية ضدىـ ،كذلؾ ندعو المنظمات غير الحكومية بالعمؿ باستقاللية تامة في مجاؿ القانوف الدولي
اإلنساني عف توجيات الدوؿ التي تنتمي ليا.
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* تفعيل دور المجنة الدولية لتقصي الحقائق في تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني مف خالؿ تعديؿ

نص المادة  19مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  ، 9111و ذلؾ بالنص عمى الزامية عمؿ المجنة
دوف ربطو بموافقة اطراؼ النزاع مف جية ،كذلؾ النص عمى إلزامية عمؿ المجنة بالنسبة لكؿ الدوؿ
المصادقة عمى البروتوكوؿ دوف قصرىا عمى الدوؿ التي تصدر إعالف القبوؿ فقط ،كذلؾ ال بد مف

المجوء لمجنة لتستطيع القياـ بعمميا في التحقيؽ في االنتياكات الحاصمة لمقانوف الدولي اإلنساني و
قمعيا.
وضرورة توسيع عمؿ المجنة إلى النزاعات المسمحة غير الدولية بتعديؿ البروتوكوؿ اإلضافي الثاني
لعاـ.9111
*تشجيع المحكمة الجنائية الدولية لمقياـ بالعمؿ المناط بيا في اطار المعاقبة عمى انتياكات

القانوف الدولي اإلنساني ،و يكوف ذلؾ مف خالؿ ضرورة إعادة النظر في المادة  97المتعمقة بعالقة

المحكمة بمجمس األمف ،و ذلؾ مف خالؿ تقييد الدور الممنوح لو إلى اقصى حد ممكف ،و كذلؾ تشجيع
المدعي العاـ بفتح التحقيقات حوؿ كؿ الجرائـ التي تقع في أي بؤرة مف العالـ دوف اف تكوف ىناؾ
توجيات سياسية تؤثر في عممو .

كذلؾ أثناء عقد المؤتمر االستعراضي القادـ ال بد مف إعادة النظر في المادة  919بإلغائيا ،و ذلؾ

الف التيرب مف العقاب عمى جرائـ الحرب و ىي مف اشد الجرائـ الدولية لمدة  1سنوات يعد تقويضا

لمعدالة الجنائية الدولية.

في الختام يمكف القوؿ اف كؿ آلية مف ىذه اآلليات حاولت جيدىا لتنفيذ القانوف الدولي اإلنساني،
بالرغـ مف العراقيؿ التي أثبطت فعاليتيا ،و لكف في األخير نقوؿ اف واجب تطبيؽ ىذا القانوف يبقى دائما

معمقا بإرادة الدوؿ األطراؼ في النزاعات ،و التي نأمؿ اف تنفذ التزاماتيا في ىذا المجاؿ ،فبالنسبة لمقواعد
اإلنسانية فيجب تطبيقيا بعيدا عف المصالح السياسية و بعيدا عف كؿ التأويالت.
و أخي ار ال يمكننا القوؿ إال ما قيؿ عمى لساف العماد األصػفياني  " :ال يكتـب اإلنسـان كتابـا فـي

يومو  ،إال قال في غده لو غير كذا لكـان أحسـن  ،و لـو زيـد كـذا لكـان يستحسـن و لـو تـرك ىـذا لكـان

أفضل ،و ىذا من أعظم العبر و ىو دليل عمى استيالء النقص عمى جممة البشر " .

تم بعون اهلل و توفيقو
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قائمة المصادر و المراجع المعتمدة في الدراسة:
أوال :المصادر و المراجع بالمغة العربية:
-1المصادر:

أ -االتفاقيات الدولية:

اتفاقيات جنيف األربع الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسمحة المعتمدة في  12أوت  ،1949وبروتوكوالتيا الثالث.

اتفاقية الىاي لحماية الممتمكات الثقافية زمن النزاع المسمح لعام  ، 1954وبروتوكولييا اإلضافيين.-اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى .1976

اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين األسمحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير ىذهاألسمحة سنة .1972

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسمحة تقميدية يمكن اعتبارىا مفرطة الضرر أو عشوائية األثر لعام 1980و بروتوكوالتيا الخمسة.

-اتفاقية حظر استحداث وانتاج األسمحة الكيمائية وتدمير تمك األسمحة لعام .1993

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تمك األلغام (أوتاوا .)1997اتفاقية حظر وانتاج وتطوير وتخزين ونقل الذخائر العنقودية.2008-اتفاقية تجارة األسمحة .2013

 النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية .1998 -بروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابييا والوسائل الجرثومية في

الحرب لعام .1925

ب-الق اررات و التقارير:

-1احترام القانون الدولي اإلنساني :قرار لمجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية ،الدورة العادية،24
المجنة األولى ،المسائل القانونية والسياسية ،بميم جوبارا ،الب ارزيل. 1994،

-2تقرير لجنة القانون الدولي ،الدورة السادسة و الخمسون ،الممحق رقم  ، (A/56/10). 10األمم
المتحدة ،نيويورك.2001 ،

-3تقرير مجمس حقوق اإلنسان ،الدورة االستثنائية الثانية 11 ،أوت  ،2006الجمعية العامة ،الوثائق
الرسمية ،الدورة  ،61الممحق رقم  ،)A/61/53( 53األمم المتحدة ،نيويورك.2006 ،

-4تقرير مجمس حقوق اإلنسان ،الدورة السادسة ،الجمعية العامة ،الوثائق الرسمية ،الدورة  ،63الممحق
رقم  ،)A/63/53( 53األمم المتحدة ،نيويورك.2008 ،
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-5تقرير مجمس حقوق اإلنسان ،الدورة العاشرة 27-21 ،مارس  ،2009الجمعية العامة ،الوثائق
الرسمية ،الدورة  ،64الممحق  ،)A/64/53( 53نيويورك.2009 ،

-6تقرير حقوق اإلنسان ،الدورة الثالثة عشرة ( 26-1مارس  ،)2010الجمعية العامة ،الوثائق الرسمية،
الممحق رقم  ،)A/65/53( 53نيويورك.2010 ،

 -7التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمى الصعيد العربي لعامي -2010
 ،2011من إعداد :شريف عتمم ،محمد رضوان بن خضراء ،بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر،

القاىرة.2011 ،

 -8التقرير السنوي الخامس عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمى الصعيد العربي لعام  ،2009من
إعداد :شريف عتمم ،محمد رضوان بن خضراء ،جامعة الدول العربية وبعثة المجنة الدولية لمصميب

األحمر ،القاىرة.2010 ،

 -9المحكمة الجنائية الدولية-جمعية الدول األطراف ،تقرير المكتب بشأن عدم التعاون ،الدورة
،12الىاي 28-20،نوفمبر ،2013تحت رقمICC-ASP/12/34:

-2المراجع:

أ-الكتب:

 -1أبو الخير احمد عطية ،المحكمة الجنائية الدولية-دراسة لمنظام األساسي لممحكمة و لمجرائم التي
تختص بالنظر فييا ،-دار النيضة العربية ،القاىرة.1997 ،

 -2أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2004 ،
 -3أحمد الرشيدي ،حقوق اإلنسان ،دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق ،مكتبة الشروق الدولية ،القاىرة،
.2003

 -4احمد سي عمي ،دراسات في القانون الدولي اإلنساني ،دار األكاديمية لمنشر ،الجزائر ،الطبعة األولى
.2011،

 -5احمد محمد الميتدي باهلل ،النظرية العامة لمقضاء الدولي الجنائي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.
 -6األمم المتحدة ،الحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان في النزاع المسمح ،منشورات األمم المتحدة،
نيويورك-جنيف.2011 ،

-7أمجد ىيكل ،المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي  ،دار النيضة العربية،
القاىرة ،الطبعة.2009 ،2

 -8بدرية العوضي ،القانون الدولي العام ،مؤسسة دار الكتب لمنشر والتوزيع ،الكويت.2006 ،
 -9بوراس عبد القادر ،التدخل الدولي اإلنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية ،دار الجامعة الجديدة،
القاىرة2009 ،
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 -10بوعشبة توفيق ،القانون الدولي اإلنساني والعدالة الجنائية الدولية ،منشورات المجنة الدولية لمصميب
األحمر ،جنيف.2006 ،

 -11جان بكتيو :المجنة الدولية لمصميب األحمر مؤسسة فريدة من نوعيا ،المجنة الدولية لمصميب
األحمر ،جنيف.1986 ،

-----12القانون الدولي اإلنساني-تطوره ومبادؤه ، -معيد ىنري دونان ،جنيف.1984 ،

 -13جون ماري ىنكرتس ولويز دو زوالد-بيك ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،المجمد  1والمجمد ،2
المجنة الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة.2007 ،

 -14خالد مصطفى فيمي ،القانون الدولي اإلنساني ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2011 ،
 -15زياد عيتاني ،المحكمة الجنائية الدولية  ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان ،ط.1،2009
 -16زغوم كمال ،مصادر القانون الدولي ،دار العموم لمنشر والتوزيع الجزائر.2004 ،

 -17سعيد سالم الجويمي ،المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2002 ،
 -18سييل حسين الفتالوي ،قانون الحرب و تطبيقاتو في الحرب العراقية اإليرانية ،دار القادسية
لمطباعة ،عمان ،األردن.1984 ،

 -19سوسن تمر خان بكة ،الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي لممحكمة الجنائية
الدولية ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت .2006،

 -20شريف عتمم ،القانون الدولي اإلنساني-دليل لألوساط األكاديمية ،الكتاب الثالث ،بعثة المجنة الدولية
لمصميب األحمر ،القاىرة.1992 ،

 -21شريف عتمم ،محمد ماىر عبد الواحد ،موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني ،بعثة المجنة
الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة ،الطبعة.2005 ،6

-22الشافعي محمد البشير ،قانون حقوق اإلنسان ،منشاة المعارف ،اإلسكندرية.2004 ،

 -23صالح الدين عامر ،اختصاص المحكمة الجناية الدولية ،دار المستقبل العربي ،القاىرة.2003 ،
------24مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسمحة ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط .1976 ،1
-----25مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2009 ،

 -26طارق أحمد الوليد ،منع جريمة الجنس البشري والمعاقبة عمييا في القانون الدولي الجنائي ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.2010 ،

 -27طارق سرور ،االختصاص الجنائي العالمي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر.2006 ،
 -28طالل ياسين العنبي و عمي جمال الحسناوي ،المحكمة الجنائية الدولية ،دراسة قانونية ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،عمان.2008،

 -29عادل عبد اهلل المسدي ،المحكمة الجنائية الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط.2002 ،1
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 -30عامر الزمالي ،المدخل إلى القانون الدولي اإلنساني ،المعيد العربي لحقوق اإلنسان ،تونس،
الطبعة الثانية.1997 ،

 -31عبد الرحيم صدقي ،القانون الجنائي الدولي نحو تنظيم عالمي ،دار النيضة المصرية ،القاىرة
.1986،

-32عبد العزيز سرحان ،القانون الدولي العام ،دار النيضة العربية،القاىرة.1990،

 -33عبد الفتاح بيومي حجازي ،المحكمة الجنائية الدولية ،دار الكتب القانونية ،مصر.2007 ،
-----34قواعد أسياسية في نظام محكمة الجزاء الدولية  ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ط1
.2006،

 -35عبد الفتاح محمد سراج ،مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
الطبعة األولى.2000 ،

 -36عبد القادر البقيرات  ،العدالة الجنائية الدولية  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر . 2005 ،
 -37عبد الكريم بوزيد المسماري ،دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاىدات الدولية ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية.2009 ،

-38عبد الكريم عموان ،الوسيط في القانون الدولي العام ،حقوق اإلنسان ،الكتاب الثالث ،عمان ،األردن،
.2004

 -39عبد اهلل عمي عبو سمطان  ،دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان ،دار دجمة،
عمان.2010 ،

 -40عبد اهلل سميمان ،المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.1992 ،

 -41عبد الواحد محمد الفار ،الجرائم الدولية و سمطة العقاب عمييا ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.1996

 -42عصام عبد الفتاح مطر ,القضاء الجنائي الدولي ,دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية.2008 ,
------43القانون الدولي اإلنساني ،دار الجامعة الجديدة،ـ القاىرة.2008 ،

 -44عمي جميل حرب ،نظام الجزاء الدولي ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت ،الطبعة األولى.2010 ،
 -45عمر سعد اهلل ،القانون الدولي اإلنساني واالحتالل الفرنسي لمجزائر ،دار ىومة ،الجزائر.2007 ،
 -----46القانون الدولي اإلنساني (وثائق و آراء ) ،دار المجدالوي ،األردن.2002 ،
 ------47تطور تدوين القانون اإلنساني ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.1997 ،

 -48عمر صدوق ،محاضرات في القانون الدولي العام ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2003 ،

 -49عمر محمد المحمودي ،قضايا معاصرة في القانون الدولي العام :المسؤولية الدولية عن جريمة
الحرب ،الدار الجماىرية لمنشر والتوزيع ،الجميورية الميبية ،د.س.ن.
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 -50عمر محمود المخزومي ،القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى.2008 ،

 -51غسان ىشام الجندي ،البصائر والذخائر في القانون الدولي اإلنساني ،عمان ،األردن ،الطبعة
األولى.2011 ،

 -52غسان الجندي ،المسؤولية الدولية ،مطبعة التوفيق ،عمان ،األردن.1990 ،

 ------53حق التدخل اإلنساني ،دار المكتبة الوطنية ،عمان ،األردن.2002 ،
 -54فاتنة أحمد عبد العال ،العقوبات االقتصادية الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2000 ،

 -55فريتس كالسيوفن ،اليزابيث تسغفمد ،ضوابط تحكم خوض الحرب ،ترجمة أحمد عبد الحميم ،المجنة
الدولية لمصميب األحمر.2001 ،

 -56ليندة معمر يشوي ،المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتيا ،دار الثقافة لمنشر ،عمان ،األردن،
.2008

 -57المحكمة الجنائية الدولية ،المؤتمر االستعراضي لنظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية
(الوثائق الرسمية) ،منشورات المحكمة الجنائية الدولية.2010 ،

 -58محمد المجذوب ،القانون الدولي العام ،منشورات الحمبي الحقوقية ،القاىرة ،الطبعة السادسة
.2007،

 -59محمد حافظ غانم ،المسؤولية الدولية ،معيد الدراسات العربية العالمية ،جامعة الدول العربية،
القاىرة.1962 ،

 -60محمد رضوان ،المبادئ العامة لمقانون الدولي اإلنساني والعدالة الدولية ،إفريقيا الشرق ،المغرب،
.2008

 -61محمد عبد الجواد الشريف ،قانون الحرب ،المكتب المغربي الحديث ،القاىرة ،الطبعة.2003 ،1

 -62محمد عبد المنعم عبد الغني ،الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية.2007 ،

 -63محمد عزيز شكري ،مدخل إلى القانون الدولي العام  ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق،ط7
.1998،

 -64محمد فياد شاللدة ،القانون الدولي اإلنساني ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية .2005 ،

 -65محمد لطيف عبد الفتاح ،آليات المالحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي اإلنساني ،دار الفكر
والقانون ،القاىرة ،الطبعة األولى.2011 ،

 -66محمد مصطفى يونس ،المسؤولية الفردية عن االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.1994 ،
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 -67محمد منصور الصاوي ،أحكام القانون الدولي المتعمقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية ،دار
المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،د.س.ن.

 -68محمد مؤنس محب الدين ،الجرائم ضد اإلنسانية في نظام المحكمة الجنائية  ،فيرسة مكتبة الممك
فيد ،الرياض ،الط.2010 ،1

 -69محمد يوسف عموان ،القانون الدولي العام (المقدمة والمصادر) ،دار وائل لمنشر ،عمان ،األردن،
.2003

-----70حقوق اإلنسان في ضوء القوانين الوطنية ،عمان ،األردن.1993 ،

 -71محمود شريف بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية ،مطابع روز اليوسف الجديدة،القاىرة.2002،
 -----72وثائق المحكمة الجنائية الدولية ،دار الشروق ،القاىرة ،الطبعة االولى.2005،

 -73مرشد احمد السيد و احمد غازي اليرمزي ،القضاء الدولي الجنائي ،الدار العممية الدولية لمنشر و
التوزيع و دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،عمان ،األردن.2002 ،

 -74مريم ناصري ،فعالية العقاب عمى االنتياكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ،دار الفكر
الجامعي ،القاىرة ،الطبعة األولى.2011 ،

 -75منتصر سعيد حمودة  ،اإلرىاب الدولي  ،دار الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية . 2006 ،
 -76منى محمود مصطفى ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،القاىرة ،الطبعة األولى.1989 ،

 -77نايف حامد العميمات ،جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع.2007 ،

 -78نجاة أحمد أحمد إبراىيم ،المسؤولية الدولية عن انتياكات قواعد القانون الدولي اإلنساني ،منشاة
المعارف،االسكندرية.2009،

 -79نزار العنكبي ،القانون الدولي اإلنساني ،دار وائل لمنشر ،األردن ،الطبعة.2010 ،1

 -80نصر الدين بوسماحة ،حقوق ضحايا الجرائم الدولية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية.2007 ،
 -81ىاني سميمان ،حقوق اإلنسان و حرياتو األساسية ،دار الشروق ،عمان ،األردن ،الطبعة ،1
.2000

 -82ىميسي رضا ،المسؤولية الدولية ،دار القافمة لمنشر و التوزيع ،الجزائر.1999 ،
 -83ىنداوي حسام أحمد محمد ،التدخل الدولي اإلنساني -دراسة فقيية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون
الدولي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1997-1996 ،

 -84ىنري دونان ،تذكار سولفرنيو ،ترجمة سامي جرجس ،المركز اإلقميمي لمجنة الدولية لمصميب
األحمر ،القاىرة ،الطبعة .2005 ،5
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 -2المقاالت العممية:
-1أحمد حميدي " ،القانون الدولي اإلنساني والمحكمة الجنائية الدولية" ،في القانون الدولي اإلنساني –
آفاق وتحديات -مؤلف جماعي ،الجزء األول ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت.2005 ،

 -2أحمد شوقي بنيوب ":العدالة االنتقالية :المفيوم والنشأة والتجارب" ،مجمة المستقبل العربي ،المغرب،

العدد . 2013، 413

 -3أحمد عبد اهلل ويدان وآخرون " ،مبدأ عالمية االختصاص القضائي الجنائي والحصانة الجنائية
لرؤساء الدول"  ،مجمة العموم اإلسالمية ،جامعة ماليزيا ،العدد السابع ،ديسمبر.2011

 -4أحمد لطفي السيد مرعي " ،نحو تفعيل اإلنفاذ الجنائي الوطني ألحكام القانون الدولي اإلنساني"،
مجمة جامعة الممك سعود ،دار النشر العممي والمطابع ،المممكة العربية السعودية ،المجمد.2012 ،24

 -5أشمي روتش" ،المجنة الدولية لتقصي الحقائق" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،السنة الرابعة ،العدد
.1991 ،18

 -6آالن أيشميمان" ،حماية المحتجزين :عمل المجنة الدولية وراء القضبان" ،المجمة الدولية لمصميب
األحمر ،العدد .2005 ،857

 -7السعدية بنياشم الحروني" ،تطبيقات القانون الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني" ،في القانون
الدولي اإلنساني (مؤلف جماعي ) ،تحت إشراف :محمد ليديدي ،منشورات جمعية المعمومة القانونية

والقضائية -الرباط ،المغرب.2007 ،

 -8أمين الميدي" ،الجوانب التشريعية لتنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني" ،القانون الدولي اإلنساني-
دليل لمتطبيق عمى الصعيد الوطني (-مؤلف جماعي ) ،تحت إشراف أحمد فتحي سرور ،بعثة المجنة

الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة ،الطبعة .2006 ،3

-9آنا سيغال" ،العقوبات االقتصادية :القيود القانونية والسياسية" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر،
مختارات من أعداد .1999

 -10أندرياس فيغر" ،التصورات التي تصادف المجنة الدولية لمصميب األحمر في أجزاء من العالم
اإلسالمي وأثرىا عمى فعالية عمميا" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد .2005 ،858

 -11أنطوان بوفييو" ،دراسات حديثة عن حماية البيئة في وقت النزاع المسمح" ،المجمة الدولية لمصميب
األحمر ،العدد  ،291نوفمبر .1992

 -12أوسكار سولي ار  " ،االختصاص القضائي التكميمي و القضاء الجنائي الدولي " المجمة الدولية
لمصميب األحمر  ،المجنة الدولية لمصميب األحمر  ،مختارات من أعداد .2002

 -13إيف ساندو" ،نحو إنفاذ القانون الدولي اإلنساني" ،في دراسات في القانون الدولي اإلنساني (مؤلف
جماعي)  ،تحت إشراف مفيد شياب ،دار المستقبل العربي ،القاىرة ،الطبعة األولى.2000 ،
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" ------14شارتا الصميب األحمر واليالل األحمر :ما ىي المخاطر التي قد تتعرضان ليا" ،المجمة
الدولية لمصميب األحمر ،العدد .1989 ،282

-15آيمينج ريدي" ،نيج المجنة األوروبية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إزاء القانون الدولي
اإلنساني" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد .1998 ،324

 -16إيمينا بيجيتش" ،المساءلة عن الجرائم الدولية :من التخمين إلى الواقع" ،المجمة الدولية لمصميب
األحمر ،مختارات من أعداد .2002

 -17بارعة القدسي" ،المحكمة الجنائية الدولية طبيعتيا و اختصاصاتيا ،موقف الواليات المتحدة

األمريكية و إسرائيل منيا" ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية و القانونية ،جامعة دمشق ،المجمد،20

العدد .2004 ،2

 -18بدر الدين شبل" ،االختصاص الجنائي العالمي ودوره في تفعيل العدالة الدولية الجنائية" ،مجمة
العموم القانونية ،المركز الجامعي الوادي ،العدد ،1السنة األولى.2010 ،

 -19براء منذر كمال عبد المطيف" ،اآلليات القانونية الكفيمة بمحاسبة مرتكبي الجرائم اإلسرائيمية في
غزة" ،في جرائم الكيان الصييوني والعدالة الدولية(مؤلف جماعي) منشورات جامعة حمب ،سوريا.2011 ،

 -20بول برمان" ،دائرة لمخدمات االستشارية بشأن القانون الدولي اإلنساني ،تحدي التنفيذ عمى الصعيد
الوطني" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،المجنة الدولية لمصميب األحمر ،السنة ،9العدد.1996 ،49

 -21تشرشل إويمبو مونو وكارل فون فاو "،نشر القانون الدولي اإلنساني من خالل التعاون بين المجنة
الدولية لمصميب األحمر واالتحاد اإلفريقي" .المجمة الدولية لمصميب األحمر  ،مختارات من أعداد .2003

 -22توني بفنر "،آليات و نيج مختمفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني وحماية ومساعدة ضحايا الحرب"،
المجمة الدولية لمصميب األحمر ،المجنة الدولية لمصميب األحمر ،المجمد  ،91العدد .2009 ،874

 -23ثقل سعد العجمي" ،مجمس األمن وعالقتو بالنظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية (دراسة تحميمية
لق اررات مجمس األمن ،")1497-1487-1422 :مجمة الحقوق الكويتية ،العدد الرابع ،ديسمبر .2005

 -24جاكوب كمينبرغر" ،ىل نتحدث عالنية أم نصمت أثناء العمل اإلنساني" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر،

العدد .2004 ،855

 -25جان_ لوك بموندل" ،البعثات اإلقميمية لمجنة الدولية لمصميب األحمر" ،المجمة الدولية لمصميب
األحمر  ،السنة  ،9العدد.1996 ،49

-26جمال محي الدين "،قدرة نظام العقوبات االقتصادية في تحقيق السمم واألمن الدوليين-الحالة العراقية"
 ،مجمة دراسات استراتيجية ،مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات والخدمات التعميمية ،الجزائر ،العدد،3
فيفري.2007
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 -27جورج أبي صعب" ،اتفاقيات جنيف  1949بين األمس والغد" ،في دراسات في القانون الدولي
اإلنساني (مؤلف جماعي) ،تحت إشراف مفيد شياب ،دار المستقبل العربي ،القاىرة ،الطبعة األولى،
.2000

 -28جيرار نونغيكو" ،تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ومبدأ سيادة الدول" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر،
العدد.1991 ،18

-29حساني خالد" ،مبدأ السيادة بين التدخل اإلنساني ومسؤولية الحماية" ،المجمة األكاديمية لمبحث
القانوني ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة بجاية ،العدد ،5جوان .2012

 -30خالد عكاب حسون" ،المحاكم الجنائية المدولة في نطاق القانون الدولي" ،مجمة جامعة تكريت لمعموم
السياسية والقانونية ،جامعة تكريت ،العراق ،المجمد  ،3السنة  ،3العدد .2011 ،11

 -31خالد عكوب حسون ،عبد اهلل حسن مرعي "،تطور المسؤولية الدولية" ،مجمة جامعة تكريت لمعموم
القانونية والسياسية ،جامعة تكريت  ،العراق،المجمد،1السنة ،5العدد .2013 ،19

 -32خمفان كريم" ،األسس القانونية لتراجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار المسؤولين في القانون
الدولي المعاصر" ،المجمة الجزائرية لمعموم القانونية و االقتصادية و السياسية ،العدد. 2008 ، 4

 -33د.اوميش بالفانكر":قابمية تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمى قوات األمم المتحدة لصيانة السمم "،
المجمة الدولية لمصميب األحمر –العدد  ، 31حزيران .1993

 -34ديفيد ديالبرا" ،المجنة الدولية لمصميب األحمر والقانون الدولي اإلنساني" في محاضرات في القانون
الدولي اإلنساني (مؤلف جماعي) ،تحت إشراف شريف عتمم ،بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر،

الطبعة .2006 ،6

 -35دينيز بالتنر " ،القمع الجزائي النتياكات القانون الدولي اإلنساني المنطبق عمى المنازعات المسمحة
غير الدولية" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد .1990 ،15

 -36رشيد محمد العنزي" :معتقمو جوانتانامو بين القانون الدولي اإلنساني ومنطق القوة" ،مجمة الحقوق
،جامعة الكويت ،العدد.2004 ،4

 -37رمزي نسيم حسونة" ،النظام القانوني الدولي لحماية قوات األمم المتحدة لحفظ السالم" ،مجمة
الشريعة و القانون ،كمية القانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،السنة ،27العدد.2013 ، 55

-38روني برومان" ،منظمة أطباء بال حدود والمجنة الدولية لمصميب األحمر :مسألة مبدأ" ،المجمة الدولية
لمصميب األحمر ،المجمد  ،94العدد.2012 ،888

-39ريبيكا باربر " ،تسيير المساعدة اإلنسانية في القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان" ،مختارات من
المجمة الدولية لمصميب األحمر ،المجمد ،91عدد .2009 ،874

 -40زىرة اليياض" ،إشكالية إدماج القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الوطنية لمدول" في اإلنساني
–القانون والممارسة -مركز الدراسات واألبحاث الدولية ،مراكش.2002 ،
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 -41زيدان مريبوط" ،تاريخ و طبيعة القانون الدولي اإلنساني" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،
مختارات من أعداد .2001

-42سامي سميب" ،دور محكمة العدل الدولية في ترسيخ قواعد القانون الدولي اإلنساني"  ،في القانون
الدولي اإلنساني -آفاق وتحديات  ،الجزء الثالث ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت.2010 ،

 -43سعيد سالم الجويمي" ،الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية في القانون الدولي اإلنساني" ،في
القانون الدولي اإلنساني (آفاق وتحديات) ،ج ،3منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت. 2010،

 -44سيرج بورجوا" ،تدريس قانون النزاعات المسمحة لمقوات المسمحة وتدريبيا عمى تطبيقو وتنظيميا عمى
أساسو" ،في القانون الدولي اإلنساني ،دليل لمتطبيق عمى الصعيد الوطني (مؤلف جماعي) تحت إشراف

أحمد فتحي سرور ،بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة ،الطبعة .2006 ،3

-45شاىين عمى شاىين ""،التدخل الدولي من أجل اإلنسانية واشكاالتو" ،مجمة الحقوق ،جامعة الكويت،
العدد ،04السنة  28ديسمبر .2005

-46شريف عتمم" ،تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمى األصعدة الوطنية" ،في القانون الدولي اإلنساني-
دليل التطبيق عمى الصعيد الوطني(-مؤلف جماعي ) ،تحت إشراف أحمد فتحي سرور ،بعثة المجنة

الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة ،الطبعة .2006 ،3
------47

"تجريم انتياكات القانون الدولي اإلنساني منيج وموضوع التعديل التشريعي  :دراسة

مقارنة" ،في المحكمة الجنائية الدولية -المواءمات الدستورية والتشريعية(-مؤلف جماعي)،تحت إشراف :

شريف عتمم ،إصدارات المجنة الدولية لمصميب األحمر ،الطبعة . 2006 ، 4

" -----48قمع انتياكات القانون الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني" في القانون الدولي اإلنساني–

الواقع والطموح (مؤلف جماعي) ،كمية الحقوق ،جامعة دمشق ،دمشق.2001 ،

 -49صبحي طويل "،القانون الدولي اإلنساني والتعميم األساسي" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،
مختارات من أعداد عام .2000

 -50صفوان مقصود خميل" ،المسؤولية الجنائية لمفرد وفقا لقواعد القانون الدولي" ،مجمة الشريعة و
القانون ،جامعة الموصل ،العراق ،العدد .2010 ،43

 -51صالح الدين عامر" ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمالحقة مجرمي الحرب" في :القانون
الدولي اإلنساني –دليل لمتطبيق عمى الصعيد الوطني ،تحت إشراف أحمد فتحي سرور ،بعثة المجنة
الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة ،الطبعة .2006 ،3

 -52صالح جبير البصيصي ،محمد تامر خماط ،ضياء عبد اهلل" ،تطوير قواعد التفسير في اتفاقيات

القانون الدولي اإلنساني" ،مجمة الكوفة لمعموم القانونية والسياسية ،كمية القانون ،جامعة الكوفة ،العراق،

العدد.2004 ،1
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 -53عادل أحمد الطائي " ،المسؤولية الدولية عن األفعال المحظورة دوليا" ،مجمة دراسات قانونية ،جامعة
بغداد ،العراق ،العدد الثالث. 2000،

 -54عادل حمزة عثمان " ،المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية" ،مجمة الدراسات الدولية ،جامعة
بغداد ،اإلصدار.2011 ،48 :

 -55عامر عبد الفتاح الجومرد ،عبد اهلل عمى عبو" ،المحاكم الجنائية المدولة" ،مجمة الرافدين لمحقوق،
جامعة بغداد ،المجمد  ،8العدد .2006 ،29

 -56عبد اإللو محمد النوايسو ،مخمد ارخيص الطراونة" ،الحماية الجزائية لقواعد القانون الدولي اإلنساني
في تشريعات :األردن  ،فرنسا ،بمجيكا" ،مجمة الحقوق  ،جامعة الكويت ،السنة ، 31العدد.2007 ، ،4

 -57عبد القادر حوبة" ،انضمام الحكومة الجزائرية المؤقتة التفاقيات جنيف لعام  1949وآثاره عمى
الصعيد الدولي"  ،مجمة العموم القانونية ،جامعة الوادي ،العدد األول.2010 ،

 -58عصام نعمة إسماعيل "،الواليات المتحدة و القضاء الجنائي الدولي" ،في القانون الدولي اإلنساني-
أفاق و تحديات (مؤلف جماعي)،الجزء األول ،منشورات الحمبي الحقوقية،بيروت.2005،

 -59عماد خميل إبراىيم "،المسؤولية الدولية المترتبة عمى احتالل العراق" ،مجمة الرافدين لمحقوق ،جامعة
الموصل ،العراق ،المجمد ،15السنة ،17العدد .2012، 53

 -60عواشرية رقية" ،نظام تسميم الجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة"،
مجمة المفكر ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد.2009 ،04

-61فانساي شيتاي" ،مساىمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي اإلنساني" ،المجمة الدولية لمصميب
األحمر ،مختارات سنة .1997

-62فرانسواز ىامبسون" ،العالقة بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان من منظور الييئات
التعاىدية لحقوق اإلنسان" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد .2008 ،871

 -63فميب الفواييو "،الالجئون واألشخاص الميجرون في القانون الدولي اإلنساني ودور المجنة الدولية
لمصميب األحمر" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد .1995 ،305

 -64قشي الخير" ،تطبيق القانون الدولي االتفاقي في الجزائر" ،مجمة العموم االجتماعية واإلنسانية،
جامعة باتنة ،العدد.1995 ،4

 -65كتاب ناصر" ،مبدأ االختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي" ،المجمة الجزائرية لمعموم
االقتصادية والسياسية ،العدد.2012 ،01

"------66االختصاص الجنائي العالمي في القانون الجنائي الدولي" ،ج ،2المجمة الجزائرية لمعموم

القانونية و االقتصادية والسياسية ،العدد.2012 ،05

-67كريستو فرغرينود "،فتوى محكمة العدل الدولية بشان األسمحة النووية و اإلسيام في القانون الدولي
اإلنساني "،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد .1997 ،53
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 -68كريستين تيمين" ،المستشارون القانونيون العاممون في القوات المسمحة "التجربة السويدية" ،المجمة
الدولية لمصميب االحمر،العدد.1994 ،36

 -69كموديا ماكغولدريك"،مستقبل العمل اإلنساني من منظور المجنة الدولية لمصميب األحمر" ،المجمة
الدولية لمصميب األحمر ،المجمد  ، 93العدد .2011 ، 884،

 -70كنوت دورمان " ،المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدولية :أركان جرائم الحرب" ،في القانون
الدولي اإلنساني – دليل لمتطبيق عمى الصعيد الوطني ،تحت إشراف أحمد فتحي سرور ،بعثة المجنة
الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة ،الطبعة .2006 ،3

-71كور دوال دروغيو" ،صالت اختيارية :حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني"  ،المجمة الدولية
لمصميب األحمر ،المجمد  ،90العدد .2008 ،871

 -72لحرش عبد الرحمن" ،العقوبات االقتصادية الدولية" ،المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية
والسياسية ،الجزء ،39العدد .2001، 2

 -73لؤي محمد حسين النايف" ،العالقة التكاممية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني" ،مجمة
جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،جامعة دمشق ،المجمد  ،27العدد الثالث.2011 ،

 -74لويز دو زوالد-بيك" ،بروتوكول جديد بشأن أسمحة الميزر المسببة لمعمى" ،المجمة الدولية لمصميب
األحمر ،العدد  ،321ماي .1996

 " ------75القانون الدولي اإلنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التيديد باألسمحة
النووية أو استخداميا"  ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد.316

 -76لويز داوزوالد-بك ،آنا نوتين" ،األسمحة الجديدة والقانون الولي اإلنساني" ،في القانون الدولي
اإلنساني -الواقع والطموح (مؤلف جماعي) ،كمية الحقوق ،جامعة دمشق ،دمشق.2001 ،

 -77ماركو ساسولي"،مسؤولية الدول عن انتياكات القانون الدولي اإلنساني" ،المجمة الدولية لمصميب
األحمر ،مختارات من أعداد .2002

 -78ماركوساسولي و أنطوان بوفييو" ،برامج مقترحة لتدريس القانون الدولي اإلنساني" في دراسات في
القانون الدولي اإلنساني (مؤلف جماعي)  ،تحت إشراف مفيد شياب ،دار المستقبل العربي ،القاىرة،

الطبعة األولى.2000 ،

 -79ماريا تيري از دوتمي" ،التدابير الوطنية الالزمة لمبدء في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني" ،دراسات في
القانون الدولي اإلنساني (مؤلف جماعي)  ،تحت إشراف مفيد شياب ،دار المستقبل العربي ،القاىرة،

الطبعة األولى.2000 ،

 "--------80تنفيذ القانون الدولي اإلنساني -أنشطة العاممين المؤىمين في زمن السمم" ،المجمة

الدولية لمصميب األحمر،السنة ،6العدد، 29جانفي .1993
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 -81ماريون ىاروف تافيل" ،أتنتيي الحرب يوما ما؟ عمل المجنة الدولية لمصميب األحمر عندما تصمت
البنادق" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،مختارات من أعداد.2003

 -82مازن خمف الشمري" ،موانع تسميم اإلرىابيين –دراسة مقارنة ،"-مجمة كمية الحقوق ،جامعة النيرين،
بغداد ،المجمد ،1العدد .2012 ،14

-83محمد أمين الميداني ،جاسم زور" ،القيمة القانونية لتقرير غولدستن ودوره في تحقيق العدالة الجنائية
الدولية" ،في جرائم الكيان الصييوني والعدالة الدولية (مؤلف جماعي)  ،منشورات جامعة حمب ،سوريا،

.2011

 -84محمد الطراونة" ،تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمى الصعيد الوطني في األردن " ،في القانون
الدولي اإلنساني -تطبيقاتو عمى الصعيد الوطني في األردن  ،بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر،
األردن. 2005 ،

 -85محمد حمد العسبمي" ،دور الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليالل األحمر في مجال إعداد
عاممين مؤىمين تنفيذ لتسييل تطبيق القانون الدولي اإلنساني" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد

.1994 ،35

" ------86دور الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر واليالل األحمر في تنفيذ القانون الدولي
اإلنساني" –في القانون الدولي اإلنساني -دليل التطبيق عمى الصعيد الوطني (مؤلف جماعي) ،تحت
إشراف أحمد فتحي سرور ،بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر ،القاىرة ،الطبعة .2006 ،3

 -87محمد مجد الدين بركات" ،حظر واستخدام األسمحة الدولية في إطار القانون الدولي اإلنساني" ،في

مدخل لمقانون الدولي اإلنساني (مؤلف جماعي) تحت إشراف محمود شريف بسيوني ،سيراكو از – إيطاليا-

.1998

 -88محمد يوسف عموان" ،المحكمة الجنائية الدولية" في القانون الدولي اإلنساني -الواقع والطموح
(مؤلف جماعي) ،تحت إشراف :حسان ريشة ،كمية الحقوق ،جامعة دمشق.2000 ،

------89

"نشر القانون الدولي اإلنساني" ،دراسات في القانون الدولي اإلنساني (مؤلف جماعي)

تحت إشراف مفيد شياب ،دار المستقبل العربي ،القاىرة ،الطبعة األولى.2000 ،

 -90مخمد الطراونة" ،الجرائم اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة ومدى إمكانية تقديم المسؤولين
عنيا لممحاكمة" ،مجمة الحقوق  ،جامعة الكويت،السنة ،29العدد.2005 ، 02

" -------91القضاء الجنائي الدولي" ،مجمة الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد الثالث ،السنة،27 :
.2003

 -92مدوس فالح الرشيدي" ،آلية تحديد االختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا التفاق روما
لعام  :1998مجمس األمن الدولي ،المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية" ،مجمة الحقوق ،جامعة
الكويت ،العدد الثاني ،السنة .2003 ،27
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 -93معين قسيس " ،التعريف بالحركة الدولية لمصميب األحمر واليالل األحمر" ،في القانون الدولي
اإلنساني (مؤلف جماعي) ،تحت إشراف محمد الطراونة ،بعثة المجنة الدولية لمصميب األحمر ،عمان،

األردن.

 -94ناتالي فاغنر" ،تطور نظام المخالفات الجسيمة والمسؤولية الجنائية الفردية لدى المحكمة الجنائية
الدولية ليوغسالفيا -سابقا" ،المجمة الدولية لمصميب األحمر ،مختارات من أعداد .2003

 -95نايف احمد ضاحي الشمري" ،المسؤولية الدولية عن انتياكات حقوق اإلنسان-دراسة في اطار
القانون الدولي" ،مجمة جامعة األنبار لمعموم القانونية و السياسية ،جامعة االنبار،العراق،المجمد،1العدد1

. 2010،

 -96نصير جبار ،نادية جودت ،أساور القيسي" ،استبعاد الحدود المكانية لتتبع الجرائم ضد اإلنسانية"،
مجمة كمية الرافدين الجامعة لمعموم ،جامعة الرافدين ،بغداد ،العدد.2013 ،32

 -97ىورتنسيا دي.تي.جوتيريس بوسي" ،العالقة بين القانون الدولي اإلنساني و المحاكم الجنائية
الدولية" ،المجمة الدولية لمصميب االحمر،المجمد، 88العدد . 2006، 861

-98ىيسا كازو فوجيتا "،تعميقات عمى الفتوى التي أصدرتيا محكمة العدل الدولية بشأن األسمحة النووية"،
المجمة الدولية لمصميب األحمر ،العدد .1997 ،53

 -99ياسمين سووكا"،النظر إلى الماضي والعدالة االنتقالية :بناء السالم من خالل كشف المسؤوليات"،
المجمة الدولية لمصميب األحمر ،المجمد  ،88العدد .2006 ،862
 -2الرسائل العممية:

-1بوغفالة بوعيشة ،مجمس حقوق اإلنسان الدولي كآلية لتنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان و
القانون الدولي اإلنساني ،أطروحة دكتوراه عموم ،كمية الحقوق و العموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر

–باتنة .2015،

-2جغمول زغدود ،حقوق اإلنسان وسياسة الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث  11سبتمبر ،2001
رسالة دكتوراه العموم ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،السنة الجامعية:

.2011-2010

 -3دحماني عبد السالم ،التحديات الراىنة لممحكمة الجنائية الدولية في ظل ىيمنة مجمس األمن الدولي،
رسالة لنيل دكتوراه في القانون ،كمية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2012 ،

-4عبد عمي محمد سوداي ،المسؤولية الدولية عن انتياك قواعد القانون الدولي اإلنساني ،رسالة دكتوراه
،كمية القانون ،جامعة بغداد ،العراق.1999،

 -5عواشرية رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية زمن النزاعات المسمحة غير الدولية ،رسالة دكتوراه
،كمية الحقوق  ،جامعة عين الشمس ،القاىرة.2001 ،
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 -6فريجة محمد ىشام ،دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية ،أطروحة دكتوراه
عموم ،كمية الحقوق و العموم السياسية ،جامعة محمد خيضر –بسكرة.2013 ،

 -7قمي احمد ،قوات حفظ السالم –دراسة في ظل المستجدات الدولية ،-أطروحة دكتوراه عموم ،كمية
الحقوق و العموم السياسية ،جامعة مولود معمري-تيزي وزو .2013 ،

 -8معمم يوسف ،المسؤولية الدولية بدون ضرر-حالة الضرر البيئي،-رسالة دكتوراه ،كمية الحقوق و
العموم السياسية ،جامعة منتوري ،قسنطينة.2009،

 -9رابية نادية ،مبدأ االختصاص العالمي في تشريعات الدول ،مذكرة ماجستير  ،كمية الحقوق بجامعة
مولود معمري ،تيزي وزو.2011 ،
-3المطبوعات:

 -1احترام القانون الدولي اإلنساني وكفالة احترامو ،دليل عمل لمبرلمانيين ،كتيب صادر عن المجنة
الدولية لمصميب األحمر واالتحاد البرلماني الدولي.1999 ،

 -2المجنة الدولية لمصميب األحمر ،مطبوعة األطفال المرتبطون بالقوات المسمحة أو الجماعات المسمحة،
منشورات المجنة الدولية لمصميب األحمر ،جنيف.2013،

 -3المجنة الدولية لمصميب األحمر ،مطبوعة اإلسعافات األولية في النزاعات المسمحة وغيرىا من حاالت
العنف ،بعثة المجنة الدولية ،القاىرة ،الطبعة .2009 ،1

 -4المجنة الدولية لمصميب األحمر ،مطبوعة تعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسمحة وغيرىا من
حاالت العنف ،منشورات المجنة الدولية لمصميب األحمر ،جنيف.2010 ،

 -5المجنة الدولية لمصميب األحمر،مطبوعة :تعرف عمى المجنة الدولية لمصميب األحمر ،منشورات المجنة
الدولية لمصميب األحمر ،الطبعة الخامسة ،فيفري .2007

 -6المجنة الدولية لمصميب األحمر،مطبوعة " القانون الدولي اإلنساني-إيجابات عمى أسئمتكم" ،منشورات
المجنة الدولية لمصميب األحمر ،جنيف.2000 ،

 -7المجنة الدولية لمصميب األحمر "،المجنة الدولية لمصميب األحمر ،ميمتيا وعمميا" ،منشورات المجنة
الدولية لمصميب األحمر ،المركز اإلقميمي لإلعالم القاىرة ،الطبعة األولى.2010 ،
 -4المواقع اإللكترونية:

 -1الموقع اإللكتروني الرسمي لمجنة الدولية لمصميب األحمر:
-2الموقع اإللكتروني الرسمي لمنظمة العفو الدولية:

-WWW.ICRC.ORG/ara
-www.amnesty.org/arab
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 -3الموقع اإللكتروني الرسمي لمنظمة أطباء بال حدود:

 -4الموقع اإللكتروني الرسمي لمجنة الدولية لتقصي الحقائق:
 -5الموقع الرسمي لمنظمة األمم المتحدة:

- www.msf.org.

-www.IHFFC.org/fr.
-www.un.org/arabic

 -6عبد الوىاب شمسان" ،القانون الدولي اإلنساني في تشريعات الجميورية اليمنية" ،عمى الموقع
اإللكتروني:

http://www.qlayemen.com/-

 -7محمود عبد الغفار" ،بمجيكا وقانون االختصاص العالمي -السياسة تيزم األخالق" ،عمى الموقع
اإللكتروني:

www.icc arabic .org

 -8تطبيقات االختصاص القضائي العالمي من طرف القضاء البمجيكي عمى الموقع:
http://www.hrw.org.

 -9عمي يوسف الشكري "،الرقابة عمى دستورية المعاىدات" ،أنظر الرابط عمى النت:
.

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29349

-10حسينة شرون "،عالقة القانون الدولي بالقانون الداخمي" ،منتدى األوراس القانوني ،عمى الرابط
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1025-topicالتالي:

 -11السجن المؤبد إلثنين من القادة السابقين لمخمير الحمر بتيمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ،بتاريخ
 ،2014/08/07عمى الموقع اإللكترونيwww.arabic.euronews.com/2014/08/07... :

 -12عمي صبيح حسن " ،تاريخ المحاكم الجنائية الدولية" عمى الموقع اإللكتروني:
www.nabanews.net/2009/18444html.

 -13غابي اوخسنباين " ،مندوبة المجنة الدولية لمصميب األحمر في العراق" :عممنا أفضل حماية لنا"،
عمى الموقع اإللكتروني:

-www.swissinfo.ch/ara

 -14ىاني محمد "،التيديدات األمريكية لممحكمة الجنائية الدولية" ،عمى الموقع اإللكتروني:

www.IMICC.org.
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المــــلـخــــص

ممخص:
لضمان إمكانية تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني عمى أرض الواقع  ،تم التفكير في ضرورة المجوء
إلى آليات إجرائية و أخرى مؤسساتية تضمن التنفيذ الجيد ليذه القواعد ،فقد سعت الدول من جية ،و
المجتمع الدولي من جية أخرى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من اجل الوقوف عمى حسن تنفيذ ىذه
القواعد ،وىذه التدابير ال يقتصر وجودىا وقت النزاعات المسمحة بل يمتد عمميا كذلك إلى زمن السمم.
فقد تم المجوء إلى إجراءات تضع القانون الدولي اإلنساني موضع التنفيذ فمنيا إجراءات وقائية يتم
اتخاذىا في وقت السمم و منيا :ضرورة االنضمام لالتفاقيات المختمفة لمقانون الدولي اإلنساني من جية ،و
السعي لمواءمة القوانين الداخمية لمدول مع االتفاقيات التي تصادق عمييا من جية أخرى ،كما يتم العمل
عمى نشر قواعد ىذا القانون عمى أوسع نطاق ،و ذلك من خالل تكوين عمال مؤىمين يقومون بيذه الميمة،
ذلك سعيا لمتعريف بقواعد ىذا القانون بشكل ينتفي معو االدعاء بجيل قواعده.
أما عن اإلجراءات الردعية التي تتخذ في حالة انتياك قواعد ىذا القانون فقد يتم المجوء إلعمال
ا الختصاص القضائي العالمي الذي يتولى المعاقبة عمى االنتياكات الخطيرة التي تقترف ضد قواعد القانون
الدولي اإلنساني ،و ذلك منعا لإلفالت من العقاب ،ناىيك عن إعمال مبدا المسؤولية الدولية لمدولة مقترفة
االنتياكات ،وصوال إلى االعتماد عمى كل سبل التعاون القضائي الدولي لمنع المجرمين من اإلفالت من
العقاب من خالل نظام تسميم المجرمين و التعاون مع الييئات القضائية الدولية.
و بالموازاة مع اآلليات اإلجرائية لضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني ،توجد مجموعة من
اآلليات المؤسساتية التي تسير عمى حسن تنفيذه ،و ىذه اآلليات منيا ما ىو وقائي أي أن عمميا ينحصر
في التوعية بضرورة احترام ىذه القواعد ،و منيا المجنة الدولية لمصميب األحمر ،و المنظمات الحقوقية
المختمفة ،إلى جانب ىيئة األمم المتحدة بأجيزتيا المختمفة .
و إلى جانب ىذه اآلليات المؤسساتية الوقائية توجد آليات مؤسساتية ردعية تحد من االنتياكات التي
تتعرض ليا قواعد ىذا القانون من جية ،و معاقبة مرتكبي ىذه االنتياكات من جية أخرى ،و من اىم ىذه
اآلليات نذكر :المجنة الدولية لتقصي الحقائق ،و المحاكم الجنائية المؤقتة ،وصوال لممحكمة الجنائية الدولية.

Résumé :
Afin d’assurer l’application occurrente des normes du droit international humanitaire,
il y eu la réflexion que la mise en œuvre d’un nombre de mécanismes d’application à
caractère procédural, ainsi que d’autres à caractère institutionnel constituera l’élément pivot
pour une application effective de ces normes.
Cela fut le concept de base qui a inspiré les Etats, ainsi que les membres de la société
internationale, et les a incité à prendre certaines mesures pour assurer l’application effective
des normes du droit international humanitaire en temps des conflits armés, et même en
temps de paix.
Ainsi, furent établies de nombreuses procédures assurant la mise en œuvre de ces
normes ; certaines d’entre elles représentent un caractère préventif, c’est des procédures
prises en temps de paix, tels que: l’adhésion inéluctable aux conventions relatives au droit
international humanitaire d’un côté, ainsi que la procédure de diffusion de ces normes sur le
plan le plus large, procédée par la formation de certains agents qualifiés, chargés
essentiellement de la mission de médiatiser et de conscientiser les populations au respect de
ces normes peut connues de manière à est ce que nul ne pourrai se prévaloir leurs
inobservation, d’un autre côte.
D’autres procédures prennent un caractère répressif ; elles sont prises dans le cas ou les
normes du droit international humanitaire sont transgressées, elles se caractérisent
principalement par le dépôt d’une plainte au niveau d’une juridiction internationale qualifiée
de rendre prononcé par un jugement d’une sanction pénalisant toute transgression et toute
enfreinte atteignant à ces normes. Cela engendrera l’application du principe de la
responsabilité internationale de l’Etat qui a enfreint à la loi internationale et par conséquentpar voie de collaboration avec une juridiction internationale- la possibilité de détenir toute
personne qui porte atteinte aux normes du droit international humanitaire et de la juger, ainsi
que de la pénaliser.
Parallèlement aux mécanismes d’application du droit international humanitaire à
caractère procédural, il existe d’autres mécanismes d’application, dont le caractère est plutôt
institutionnel, leur objet se mue à la bonne application de ces normes.
Certains d’entre eux sont d’ordre préventif ; leur rôle principal et de sensibiliser et de
conscientiser au respect des normes du droit international humanitaire. Parmi ces institutions
nous pouvons citer la commission internationale de la Croix-Rouge, les différentes
associations internationales pour la défense des droits de l’homme, ainsi que l’Organisation
des Nations Unies et ses agences qualifiées.
D’autres, constituent des mécanismes institutionnel d’ordre répressif ; leur mission
principale est de mettre fin aux différentes transgressions des normes du droit international
humanitaire, d’une part, ainsi que de juger et de pénaliser ceux qui ont enfreint à ces normes,
d’autre part. Parmi ces institutions, nous pouvons citer essentiellement la commission
internationale humanitaire d’établissement des faits, la juridiction criminelle temporaire (adhoc), ainsi que la cour pénale internationale.

