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 ا  

دولیة دوریة حممكة م�خصصة يف أ�حباث جم� القانون ا�ويل ��راسات البحثیة يه جم� دوریة �لمیة 
وهتمت �ٔ�حباث العلمیة  جماالته، فرو�ه و و  ٔ�قسامه وا�راسات القانونیة يف جمال القانون ا�ويل مبختلف

 ��راسات ا�ميقراطي العريب املركز تصدر عنوا�راسات القانونیة ذات العالقة مب�االت القانون ا�ويل، 
 .ٔ�ملانیا -�رلني -یجیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة إالسرتات 

ولها هیئة �لمیة دولیة فا�� �رشف �ىل معلها و�شمل مجمو�ة لك ٔ�ربعة ٔ�شهر   تصدر �شلك دوري
  .، ح�ث �رشف �ىل حتكمي أ�حباث الواردة ٕاىل ا��من �دة دول ا�ٔاكدميیني�برية ٔ�فضل 

   ، كام تعمتدلتحكميال�رش فهيا، و ٕاىل الحئة دا�لیة تنّظم معل إاىل م�ثاق ٔ��اليق لقوا�د  و�س��د ا�� 
 .يف انتقاء حمتو�ت ٔ��دادها املواصفات الشلكیة واملوضوعیة �لم�الت ا�ولیة احملّمكة

  
  ا اوم ااار و

  
ا�ٔاكدميیة، اليت لتقدمي و �رش مج� من البحوث “ لك ٔ�ربعة ٔ�شهر“ تصدر ا�� ٕالكرتونیا �شلك دوري

حتكميها من ق�ل ا�لجنة یمت �رش البحوث بعد و . �االت و فروع القانون ا�ويلتعاجل املواضیع ذات العالقة مب

�دم تعارضه مع املیثاق أ��اليق لقوا�د ال�رش اليت �س��د البحث املقدم �لرشوط املطلوبة و  توفرالعلمیة و 
  .بعد حصول الباحث �ىل ٕاذن �ل�رشتحكمي، و �لیة التنظميیة لعمل ال �لهيا الالحئة ا�ا

 :�یف�ة ٕا�داد البحث �ل�رش فه�ي اك�ٓيتوخبصوص رشوط ال�رش و 

 .جيب ٔ�ن �كون البحث ٔ�صیال معدا �ل�رش يف ا�� ومل �س�بق �رشه -
 .جيب ٕاتباع أ�صول العلمیة والقوا�د املهنجیة يف البحث العلمي -
 .�لقوا�د ا�لغویّةجيب ٔ�ن �ك�ب البحث بلغة سلمية وموافقا  -
خيضع البحث ٕاىل التقومي من ق�ل حممكني خمتصني، یعمل الباحث ب��اجئ التحكمي يف �ا� طلب م�ه  -

 .الق�ام بتعدیالت
 .الزتام الباحث بتعدیالت احملمكني ٕاىل نفس الربید �لكرتوين احملدد سلفا  یمت ٕار�اع البحث بعد  -
مع ا��ساب الهوامش اليت �كون يف   (A4)  العاديصف�ة من احلجم  25ال یت�اوز البحث املقّدم  -

 ٓ  .خر البحث و قامئة املراجع�
�رفق �لبحث سرية ذاتیة خمترصة �لباحث، تتضمن امسه ولق�ه ��لغة العربیة وأ�ج�بیة، ودرج�ه  -

 .العلمیة، وختصصه، ووظیف�ه، ومؤسسة البحث التابع لها، و�ریده إاللكرتوين
�ىل �ٔال یقّل لك ملخص عن ) ٕاجنلزيیة، فر�س�یة(العربیة و لغة ٔ�ج�بیة �رفق �لبحث ملخص ��لغتني  -

 .لكمة) 300(لكمة وال �زید عن ) 150(
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 Times  �ل�س�بة �لغة العربیة، و 14جحم  Simplified Arabic جيب ٔ�ن �ك�ب منت النص خبط -
New Roman  ل�س�بة �لغة �جنلزيیة ٔ�و الفر�س�یة، و�ك�ب الهامش خبط 12جحم� Simplified 

Arabic   ل�س�بة �لغة العربیة، و 12جحم�Times New Roman  ل�س�بة �لغة �جنلزيیة 10جحم�. 
 .مس من لك اجلهات 02.5جيب �رك مسافة  -
تتضمن الورقة أ�وىل �مس الاكمل �لبحث ��لغة العربیة و إالجنلزيیة، وامس ولقب الباحث �ٔو  -

لكیة واجلامعة اليت ی�متي ٕا�هيا، ٔ�و الهیئة اليت یعمل �هيا، الباح�ني، وا�ر�ة العلمیة، والوظیفة، وال 
 .و�ریده إاللكرتوين

 .جيب ٔ�ن یقدم الاكتب طلبا موقعا من طرفه یطلب ف�ه �رش حبثه، مو�ا ٕاىل رئ�س التحر�ر -
جيب ٔ�ن یقدم الاكتب تعهدا موقعا من طرفه یقر ف�ه ٔ�ن حبثه ل�س مس�تال من كتاب مت �رشه �ٔو  -

رسا� خترج، ؤ�نه مل یقدم �ل�رش ٔ�ي جم� ٔ�خرى، ؤ�نه مل �شارك به يف �ٔي مدا��، ؤ�نه مذ�رة ٔ�و 
یلزتم ٕ�جراء التعدیالت املطلوبة م�ه وفقا لتقار�ر �رباء ا�لجنة العلمیة �لم��، مو�ا ٕاىل رئ�س 

 .التحر�ر
 .البحثال تتحمل ا�� مسؤولیة ٔ�ي رسقة �لمیة، وما �رش ��� یعرب عن رٔ�ي صاحب  -
  :جيب ٔ�ن �رسل البحث عن طریق الربید إاللكرتوين التايل -

international-law@democraticac.de 

  :لٕالطالع �ىل ا�� وأ��داد السابقة �ر� ز�رة املوقع التايل -

Web: https://democraticac.de/?pageid=61347 
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  نظریة العدوان ا�ويل و�یف�ة موا�ته

The theory of international aggression and how to confront it 

 
 Dr. Hashim Alawi Abdullah muqibel / ھاشم علوي عبدهللا مقیبل .د

  والمنظمات الدولیة المساعد بكلیة الشریعة والقانون جامعة األحقافأستاذ القانون الدولي 
  تریم –حضرموت  –الجمھوریة الیمنیة 

Position: assistant professor of international law and international organizations, faculty 
of Sharia and law, ahkaf University 

Republic of Yemen – Hadramout – tirm 

hashimalwi34@gmail.com 
 

  

   ملخص

یعترب العدوان ا�ويل بصف�یه التقلیدیة واحلدیثة بصمة �اٍر يف ج�ني امجلا�ة ا�ولیة، وتنوع ٔ�شاكل ذ� 
الغایة، و�لیه فدراسة العدوان ب��وع املصاحل اليت �سعى لتحق�قها وس�ی� من وسائل الت�ٔقمل �لوصول لت� 

نظریة العدوان ا�ويل وبیان تدر�ا و�یف�ة موا�هتا مطلب ال �س�تغىن عنه يف املر�� املعارصة، كام ٔ�ن 
السعي لتطبیق احللول املمتث� يف م�دٔ� التضامن ا�ويل تتوقف دامئا �ىل مدى ما ميث� هذا العدوان من هتدید 

، ول�س �ىل ما مدى ما �س��ه من جرم ٔ�و ا�هتاك ملیثاق أ�مم م�ارش و�ري م�ارش ملصاحل ا�ول الكربى
املت�دة، وهذه حق�قة جيب ٔ�ن ال یُغفل عهنا، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن أ�مم املت�دة مل �كن قادرة يف ٔ�ي وقت من 
أ�وقات كام هو مشاهد من موا�ة العدوان ب�ٔي شلك من أ�شاكل مع قدرهتا الفعا� �ىل ٕاجياد قوة مسل�ة 

ملعىن والك�ف�ة الوارد�ن يف الفصل السابع من املیثاق، و�ىل هذا فٕان التطبیق الفعال ملبدٔ� التضامن دولیة �
ا�ويل يف موا�ة العدوان �س�تلزم م�ادرة ٔ�عضاء أ�مم املت�دة الختاذ ٕاجراءات رضوریة وفعا� ٕالصالح اجلهاز 

لنظام ٔ�و �س�ريه خلدمة ٔ�هداف ومصاحل املسؤول عن فعالیة نظام أ�من امجلاعي بعیدًا عن اس�تغالل ذ� ا
نة الاكم� ا�ول الكربى، مع بذل اجلهد ٕالجياد قوة مسل�ة دولیة تعىن �ردع اكفة ٔ�شاكل العدوان و�متتع �حلصا

  .من ٔ�ي �س�ري ٔ�و تبعیة

  موا�ة العدوان–نظریة العدوان–العدوان ا�ويل :اللكامت املف�اح�ة

Abstract:  

The study of the theory of international aggression and its inclusion and how to 
confront it is an indispensable requirement at the contemporary stage, and the pursuit of 
Solutions represented by the principle of international solidarity always depends on the extent 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Sixth Issue- March 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021رس - آذار-ادساد 
 

  

 

 

10 

 

to which this aggression represents a direct and indirect threat to the interests of major 
powers, not on the extent to which it causes a crime or violation of the Charter of United have 
not been able in no time as it is Thus, the effective application of the principle of international 
solidarity in the face of aggression requires the initiative of the members of the United 
Nations to take necessary and effective measures to reform the organ responsible for the 
effectiveness of the collective security system, without exploiting it or using it to serve the 
objectives and interests of the major powers .efforts are being made to create an international 
armed force to deter all forms of aggression and to enjoy full immunity from any use or 
dependency 

key words: International aggression - The theory of aggression - Confronting aggression 

  مقدمة

ال �زال خطر العدوان ا�ويل قامئًا هيدد ٔ�من أ�مم ووجودها وخصصوا شعوب املنطقة العربیة، حبیث 
اخلطر بعد ٔ�ن ٔ�صبح ا�هتدید ميكن القول الیوم ٔ�نه ال یو�د ب� يف م�ٔمن من خطر العدوان، وقد تعاظم هذا 

�س�ت�دام �ٔسل�ة ا�مار الشامل شعارًا �لت�اطب ا�ويل، ووس�ی� ٕال�راز مظاهر القوة ا�ولیة، ومع تصا�د 
وترية الزنا�ات املسل�ة ا�ا�لیة وا�ولیة، ٔ�صبح العامل الیوم حبا�ة ماسة ملوا�ة هذا الرضر ا�ويل، والسعي 

ملظاهر هذا الرضر، مع الت�ٔ�ید �ىل العمل يف ٕاطار أ�مم املت�دة ورضورة  لتكو�ن قوة دولیة مس�تق� تتصدى
�لزتام �لعمل امجلاعي من �ٔ�ل حتق�ق أ�من ا�ويل الشامل �ىل ٔ�رض الواقع مع �سلمينا �لفشل ا�ریع ا�ي 

  .تعاين م�ه م�ظمة أ�مم املت�دة يف هذا ا�ال وقصور نظا�ا أ�مين 
سوءًا ایضا ٔ�ن هذا النظام قد جعل من ا�ول الكربى احلَمك أ��ىل واملبارش يف لك ما ومما زاد أ�مر 

یتعلق بتطبیق ٔ�و تفسري قوا�د العدوان واخ�یار ما �شاء من التدابري والوسائل املناس�بة لها، و�لیه ميكن 
ولیة كام ٔ�نه �سعى بقصد القول ٔ�ن هذا النظام نظام یف�قر ٕاىل أ�ساس أ��اليق لتحق�ق العدا� واملساواة ا�

  .ٔ�و بغريه ٕالغفال قوا�د �نصاف مما یقوض مفهوم السالم ا�ويل 
  :�ٔمهیة البحث 

ميكن القول ٔ�ن ٔ�مهیة هذا البحث تربز يف �ونه �سعى لتناول مفهوم العدوان ا�ويل �لت�لیل والت�ٔصیل 
من �الل مهنج ملزتم �ٔ�صول  وتناول خمتلف العوامل والظروف املؤ�رة ف�ه �شلك م�ارش و�ري م�ارش،

ظل تغري مس�متر يف السا�ة العلمیة والقانونیة، مع بیان طرق موا�ته واملقومات أ�ساس�یة ��، يف 
  .ا�ولیة

  :ٕاشاكلیة البحث 
  :ميكن ٕا�راز ٕاشاكلیة البحث من �الل ال�ساؤالت التالیة  

  خيي؟ ما التعریف ا�ق�ق �لعدوان ا�ويل وما يه مرا�ل تطوره التار 
  ما ٔ��ر العدوان ا�ويل �ىل م�ادئ القانون ا�ويل العام ؟
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  �یف تمت موا�ة العدوان؟ وما فعالیة ت� املوا�ة �لیه؟
  :مهنجیة البحث 

وقد سلكت يف هذا البحث بعض املناجه العلمیة املتعارف �لهيا اكملهنج الوصفي وا�ي یربز من �الل 
القانون ا�ويل العام، واس��دت �ىل املهنج الت�لیيل من �الل وصف ظاهرة العدوان ؤ��رها �ىل م�ادئ 

حتلیل ظاهرة العدوان وربطها �لواقع وبیان �جتاهات املؤ�رة �لهيا و�یف�ة موا�هتا، كام اس�تعنت �ملهنج 
  .�س�ت��اطي يف تق�مي بعض الوقائع، وعرجت يف بعض املعلومات �ىل املهنج �س�تقرايئ 

  :خطة البحث 
  :ل خطة هذا البحث يف املبحثیني التالیني و�متث

  :مفهوم العدوان ا�ويل:  املبحث أ�ول
  :اجلهود ا�ولیة لتعریف العدوان: املطلب أ�ول 

  حماوالت تعریف العدوان يف ظل عصبة أ�مم : الفرع أ�ول 
  حماوالت تعریف العدوان يف ظل أ�مم املت�دة : الفرع الثاين 

  :العدوان ؤ��ره �ىل بعض املبادئ يف القانون ا�ويل مفهوم: املطلب الثاين 
  ٔ��ر العدوان �ىل مفهوم ا�فاع الرشعي وا�ره �ىل احلق يف تقر�ر املصري : الفرع أ�ول
  القمية القانونیة لقرار تعریف العدوان: الفرع الثاين 

  :موا�ة العدوان:  املبحث الثاين
  :عدوانالتضامن ا�ويل يف موا�ة ال: املطلب أ�ول
  .مفهوم التضامن ا�ويل : الفرع أ�ول 
  .املقومات أ�ساس�یة ملبدٔ� التضامن ا�ويل : الفرع الثاين 

  :فعالیة م�د�ٔ التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان: املطلب الثاين 
  السعي ٕالصالح جملس أ�من : الفرع أ�ول 
  .التابعة لٔ�مم املت�دة السعي لتجهزي القوا�ملسل�ة ا�ولیة : الفرع الثاين 

  مفهوم العدوان ا�ويل: املبحث أ�ول
تربز ٔ�مهیة تعریف العدوان ا�ويل ٕاىل العالقة الوثیقة بني ٔ�عامل العدوان ؤ�سس وعنارص النظام 

،ف�عریف العدوان من املس�تلزمات أ�ساس�یة ملعرفة )1(القانوين لتحرمي اس�ت�دام القوة يف العالقات ا�ولیة
ٔ��ل الوقوف �ىل حق�قة التعامل ا�ويل مع هذه الظاهرة، وتق�مي معل أ��زة ا�ولیة الساعیة خطره، ومن 

ملوا�ته، اضافة ٕاىل ٔ�ن تعریف العدوان س�سهم �شلك �بري وفعال يف �كو�ن رؤیة واحضة تورث العمل 
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ن معرفة العدوان مبفهومه خبطورة هذا أ�مر مما حيقق العمل �ىل موا�ته وحتق�ق السمل وأ�من ا�ولیني، كام �ٔ 
ا�ق�ق س�سهم يف ت�ٔس�س فكرة املسؤولیة امجلاعیة يف ٕاطار امجلا�ة ا�ولیة وتضامن القوى احملبة �لسالم 

  .)2(تضام�ًا فعاًال يف و�ه ا�ول اليت ختالف هذا التو�ه
  اجلهود ا�ولیة لتعریف العدوان  :املطلب أ�ول 

ا�متع ا�ويل واه�مه م�ذ وقت م�كر وقد بذلت �ود م�عددة ٔ��رت مشلكة تعریف العدوان ان��اه 
وكثرية وم�واص� يف هذا الصدد م�ذ ظهور فكرة التنظمي ا�ويل، وال ی�سع ا�ال يف هذا البحث لت��ع 
التطور التارخيي املفصل لت� اجلهود، �ري ٔ�ننا س�شري ٕاىل املعامل أ�ساس�یة يف هذا ا�ال، وس�نق�رص �ىل 

  .ن �الل ما س�نذ�ره يف الفروع ا�ٓتیة ذ� م
  حماوالت تعریف العدوان يف ظل عصبة أ�مم: الفرع أ�ول 

املت��ع �لتطور التارخيي ملفهوم العدوان جيد ٔ�ن هذا املصطلح قد اس�ت�دم ق�ل ٕا�رام عهد عصبة أ�مم، 
،ٕاال ٔ�ن ذ� )3(م1815وا�منسا �ام فقد ُذِكريف املعاهدة الرسیة �لت�الف ا�فاعي واملربمة بني �ریطانیا وفر�سا 

املصطلح مل �كن � ا�ال� القانونیة املتعارف �لهيا الیوم، وهذا الوضع ميكن تفّهُمه يف ظل النظام القانوين 
من عهد  10التقلیدي، وبعد ٔ�ن وضعت احلرب العاملیة ٔ�وزارها ومت ظهور ما �سمى بعصبة أ�مم نصت املادة 

د ٔ�عضاء العصبة ��رتام سالمة ٔ�قالمي مجیع ا�ول ٔ�عضاء العصبة واس�تقاللها یتعه( ت� العصبة �ىل ٔ�ن 
ٔ�و يف �ا�  –الس�یايس القامئ، واحملافظة �لهيا ضد ٔ�ي �دوان �ار�، ويف �ا� وقوع �دوان من هذا النوع 

  .) س�شري ا�لس �لوسائل اليت یمت هبا تنف�ذ هذا �لزتام –وقوع هتدید ٔ�و �لول خطر العدوان 
ونالحظ من �الل هذا النص اس�ت�دامه ملصطلح العدوان و�كرره ٔ�كرث من مرة يف نفس املادة، يف 

  .�ني مل تتعرض بق�ة مواد العهد ��ر مصطلح العدوان وتق�رص �ىل ذ�ر مصطلح احلرب
و��متعن يف نص املادة املذ�ورة جند ٔ�هنا قد ٔ��رزت لنا فكرة العدوان من م�ظور قانوين مس�تقل يف 

ار القانون ا�ويل، ولكن دون ٔ�ن تضع تعریفًا حمددًا ٔ�و دق�قًا �لعدوان، يف �ني �رى البعض ٔ�ن النص ٕاط
السابق قد سعى لوضع معیار لت�دید املعتدي، ویظهر ذ� ٕاذا جل�ٔت ا�و� �لحرب ويه بذ� قد ٔ��ل�ت 

  .)4(أ�خرىالس�یايس ��ول  �لزتاماهتا يف العهد ؤ�مهها �دم املساس �لسالمة إالقلميیة �ٔو �س�تقالل
والواقع ٔ�ن عهد العصبة مل یضع ٔ�ي معیار موضوعي لت�دید املعتدي، بل اعمتد �ىل املعایري العامة 

، وقد ٔ�ث�ت التطبیق العميل لنصوص العهد )5(واملرشو�ةالشلكیة و�جرائیة �لتفریق بني احلرب العدوانیة 
الغموض و�لتايل یصعب ا�متیزي بني املعتدي واملعتدى �لیه ومن ٔ�ن وقائع املناز�ات املسل�ة ميكن ٔ�ن �ك�نفها 

 :هنا ظهرت �ود دولیة لسد هذا النقص ومتثلت يف �دد من املعاهدات واملواثیق ا�ولیة مهنا 
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 م 1923عاهدة املسا�دة املتباد� مرشوع م  - 1
دعت امجلعیة العامة لعصبة أ�مم ٕاىل ٕا�رام معاهدة املسا�دة املتباد� والساعیة ٕاىل توفري ضام�ت حمددة 
��ول املهددة �حلروب العدوانیة حبیث ميكهنا طلب املسا�دة من �ريها من ا�ول، ومن ٔ��ل ذ� اش�متلت 

عرض لتعریف العدوان، وهذا ما ٔ�جل�ٔ املعاهدة �ىل �لزتام بعدم العدوان، �ري ٔ�ن نصوص املعاهدة مل تت
واضعو مرشوع املعاهدة ٕالجراء م�اقشات مطو� حول العالمات والقرا�ن اليت �كشف عن العدوان م�ل 

  . )6(و�ريهاالتحضري �لحرب والتعبئة العامة 
 �روتو�ول ج�یف - 2

و�ول احلرب بذلت �ود �برية لت�دید تعریف العدوان يف الربوتو�ول املشار ٕالیه، وقد حرم الربوت
العدوانیة، ؤ�شارت املادة العارشة م�ه ٕاىل بعض املعایري و�عتبارات لت�دید �االت �عتداء،مفن ت� 
املعایري ٕاذا جل�ٔت ا�و� ٕاىل خمالفة التعهدات الواردة يف لك من عهد عصبة أ�مم والربوتو�ول املذ�ور، ٔ�و اذا 

�لت �لتدابري الوق�یة اليت یويص هبا جملس العصبة �ٔو رفضت ا�و� �سویة الزناع �لطرق السلمیة ٔ�و �ٔ 
  . )7(�دائیة�الفت ٔ�حاكم الهدنة ف�عترب هذه ا�و� دو� 

ورمغ قصور الربوتو�ول املذ�ور يف ٕاجياد تعریف دق�ق وحمدد �لعدوان ٕاال ٔ�نه ٔ�سهم �شلك �بري بوضع 
  .�دد من املعایري والضوابط اليت �سا�د �ىل حتدید املعتدي 

 یلوج واملعاهدات ا�ولیة أ�خرىم�ثاق �ر�ن �  - 3
یعترب املیثاق املذ�ور من ٔ�مه املواثیق يف هذه املر�� وهو یعترب حبق نقطة فاص� يف �رخي القانون 

  .)8(احلربني العاملیتنيا�ويل، ویعترب هذا املیثاق �ٔمه وثیقة دولیة يف فرتة ما بني 
احلرب يف العالقات ا�ولیة مكبدٔ� �ام، ؤ�عترب ذ� الترصف خرقًا و�رجع ٔ�مهیته يف حترميه ا�لجوء ٕاىل 

�لمرشوعیة، �س�ت��اء ما یمت يف نطاق ا�فاع الرشعي ٔ�و العمل امجلاعي ا�ويل، وهبذا �كون هذا املیثاق قد 
لق�تعریف ذهب ٕاىل ٔ�بعد مما ذهب ٕالیه عهد العصبة املشار ٕالیه سابقًا، ٕاال ٔ�ن املیثاق مل یقدم �دیدًا ف� یتع 

العدوان، بل ٔ�ن مفهوم العدوان قد ٔ�ح�ط �لغموض من �دید بعد ٔ�ن اكن �روتو�ول ج�یف قد وضع بعض 
  .الضوابط لت�دید ا�و� املعتدیة 

وقد تلت م�ثاق �ر�ن �یلوج مجمو�ة �برية من املعاهدات واملؤمترات ا�ولیة مكعاهدة التوف�ق وم�ع 
م، ومؤمتر الكوم�ولث 1933واملؤمتر ا�ويل السابع ��ول أ�مر�ك�ة ) م�ثاق ساف�در�ماس ( حرب العدوان 

م و�ريها ؤ�كدت مجیعها �ىل �دم رشعیة ا�لجوء ٕاىل احلرب يف العالقات ا�ولیة، ومع ٔ�ن 1937الربیطاين 
  .ددًا �لعدوانا�وان واحلرب العدوانیة قد وردا كثريًا يف ثنا� ت� املعاهدات ٕاال ٔ�ن ٔ�ً� مهنا مل یضع تعریفًا حم

وخنلص من �س�تعراض التارخيي السابق ٕاىل ٔ�ن مجیع املناقشات اليت دارت حول تعریف العدوان مل 
�سفر عن وضع تعریف � حيظى �لق�ول ا�ويل، وهذا ما ٔ�دى ٕاىل ظهور العجز ا�زي يف �رخي عصبة أ�مم 
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واس�تف�ال اخلطر مما ٔ�دى ٕاىل �طا�ة و�دم قدرهتا �ىل موا�ة العدوان �یطايل مما ٔ�دى ٕاىل تدهور 
  . )9(شاهئإا� �لعصبة ومببادهئا بعد �ٔقل من ربع قرن �ىل 

  یف العدوان يف ظل أ�مم املت�دةحماوالت تعر : الفرع الثاين 
بذلت �ود �برية من ق�ل أ�مم املت�دة من ٔ��ل الوصول ٕاىل تعریف حمدد �لعدوان، و�رجع بدایة �ود 

، وبدٔ�ت ت�  )10(ا�ولیة��ل تعریف العدوان ٕاىل املرا�ل أ�وىل من ٕا�شاء املنظمة أ�مم املت�دة يف س 
م و�الل هذه الفرتات قُدمت ٕاىل جلنة القانون ا�ويل مقرت�ات �دة 1974م حىت 1945احملاوالت من �ام 

م عندما �1957ش�ٔن تعریف العدوان، وقد قررت امجلعیة العامة ٕایقاف حبهثا ملوضوع تعریف العدوان �ام 
، وبعد )11(دو� ٕاىل عضویة أ�مم املت�دة ومن الواجب التعرف �ىل موقفها من هذا املوضوع 22انضمت 

  .�امني �اودت امجلعیة العامة �ودها من �الل ا�لجنة اخلاصة اليت عقدت دورات م�عددة يف هذا الش�ٔن 
ول املعارضة لفكرة تعریف م �دث تطور جوهري يف هذا ا�ال ٕاذ ختلت ا�1969ويف مارس �ام 

، )12(العدوان عن موقفها، وقدمت بعض ا�ول مرشوع �اص لتعریف العدوان مسي مبرشوع القوى الست
واحنرصت بعد ذ� املناقشات يف التقریب والتوف�ق بني نقاط اخلالف يف املشاریع ا�تلفة لتعریف العدوان، 

 مت ��هتاء ٕا�هيا �ش�ٔن تعریف العدوان، وا�ريًا م مت ٕا�داد مرشوع یتضمن النصوص اليت1974ويف �ام 
اس�تعامل القوة املسل�ة من ق�ل دو� ما صد : اعمتدت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة قرار تعریف العدوان ب�ٔنه 

س�یادة دو� ٔ�خرى ٔ�و سالمهتا إالقلميیة ٔ�و اس�تقاللها الس�یايس ٔ�و ب�ٔیة صورة ٔ�خرى ت��اىف مع م�ثاق أ�مم 
  .وفقًا لنص هذا التعریفاملت�دة 

وجند ٔ�ن التعریف املذ�ور قد حرص مفهوم العدوان يف اس�ت�دام القوة املسل�ة سواء اس�ت�دمت 
�شلك م�ارش ٔ�و �ري م�ارش، ومل �رش التعریف ٕاىل مس�ٔ� ا�هتدید �س�ت�دام القوة �عتباره معًال من ٔ�عامل 

مت اس��عاد العدوان �ق�صادي من نطاق  العدوان، كام جند �ٔن التعریف قد ضیق مفهوم العدوان فقد
  . )13(التعریف وبه یعمل ٔ�ن ا�هتدید به ال ميثل خرقًا �لسمل ا�ويل

وقد تضمن قرار امجلعیة العامة السابق توضی�ًا لٔ�فعال اليت �شلك �دواً�، رمغ ٔ�ن ذ�ر ت� أ�عامل 
, �ح�الل العسكري �، �ٔ ,  دو�، ااكنت ذ�رها �لمتثیل ال �لحرص، مفن ت� أ�عامل الهجوم �ىل ٕاقلمي

اس�ت�دام ٔ�عامال متثل �دوان صار�ًا ٕاكلقاء ق�ابل ٔ�و اس�ت�دام ٔ�سل�ة حمرمة ٔ�و رضب احلصار ٔ�و ارسال 
  .عصا�ت مسل�ة ٔ�و �ري ذ� 

وقد و�ت بعض �نتقادات �لتعریف السابق �لعدوان مهنا ٔ�نه ٔ�مهل التنصیص �ىل بعض أ�عامل 
رمغ �ك�یفها ب�ٔهنا �دائیة، او ما ميكن �سمیهتا ب�ٔهنا �دوان م�ارش، كام مل �رد �شارة والترصفات املادیة 

  .)14(�لعدوان �ري املبارش معومًا �دا بعض املواد اليت اشارت �لعدوان املسلح �ري املبارش
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  مفهوم العدوان و�ٔ�ره �ىل بعض املبادئ يف القانون ا�ويل: املطلب الثاين 
ضات �ى البعض بني مفهوم العدوان احملرم الس�ت�دام القوة وبني بعض م�ادئ قد تظهر بعض التناق

القانون ا�ويل العام �حق ا�فاع الرشعي وحق الشعوب يف تقر�ر املصري، �ون هذه املبادئ �البا قد ال 
نت حمققة � تتحقق ٕاال �س�ت�دام القوة، فهل یعترب ا�لجوء �لقوة يف هذه احلاالت حمققًا ملعىن العدوان؟ وان اك

فك�ف ميكن ٔ�ن �كون ت� املبادئ من ٔ�ساس�یات القانون ا�ويل العام مع تقر�رها �لعدوان ا�ي حترمه قوا�د 
ومن ٔ��ل ازا� هذا �هيام  س��عرض يف الفرع ا�ٓيت �ل�دیث عن ٔ��ر مفهوم العدوان ! القانون ا�ويل العام 

  .يف الفرع الثاين عن القمية القانونیة لقرار تعریف العدوان �ىل بعض م�ادئ القانون ا�ويل العام مث س���دث  
  وا�ره �ىل احلق يف تقر�ر املصري �ٔ�ر العدوان �ىل مفهوم ا�فاع الرشعي: الفرع أ�ول 

�لنظر ٕاىل الب��ان القانوين ا�ويل جند ٔ�ن فكرة ا�فاع الرشعي مرتبطة مببدٔ� حظر اس�ت�دام القوة بني 
ا ال یعين ٔ�ن فكرة ا�فاع الرشعي اكنت �ائبة عن القانون ا�ويل ق�ل أ��ذ مببد�ٔ ا�ول، و�لطبع فٕان هذ

حظر اس�ت�دام القوة، ولكن م�ذ ا�لحظة أ�وىل ٔ�ثريت ال�ساؤالت حول ما ٕاذا اكن ��و� احلق يف ٔ�ن تدافع 
�ىض م�ثاق �یلوج عن نفسها �س�ت�دام القوة ٕاذا ما تعرضت لعدوان دو� �ٔخرى، وهذا ما ا�رتفت به أ�مم مبق 

  . )15(�اصرمغ �دم وجود نص 
من قرار التعریف ٕاىل العالقة بني ار�اكب العدوان واس�ت�دام القوة دفا�ًا عن ) 6(وقد ٔ�شارت املادة 

ل�س يف هذا التعریف ما :( النفس وٕان اكن ذ� قد �اء يف صیغة �امة ح�ث جرى النص �ىل النحو ا�ٓيت 
تضییق ب�ٔیة صورة لنطاق املیثاق مبا يف ذ� �ٔحاكمه املتعلقة �حلاالت اليت جيوز ت�ٔوی� �ىل ٔ�نه توس�یع ٔ�و 
  ) .�كون اس�تعامل القوة فهيا قانوً� 

وهو مسموح به یؤید ذ� عبارة  وهبذا �كون التعریف قد ٔ�كد �ىل ٔ�ن ا�فاع الرشعي ال یعد �دوا�ً 
  .)16(القوة ولك�ه يف �زي الرشعیة والسامحوا�فاع الرشعي مما �س�ت�دم ف�ه ) اس�تعامل القوة فهيا قانو�ً (

ٔ�ما �ل�س�بة حلق تقر�ر املصري فهو حق قد تضمنته نصوص م�ثاق أ�مم املت�دة كام حرصت امجلعیة 
العامة لٔ�مم املت�دة �ىل الت�ٔ�ید �لیه يف م�اس�بات م�عددة، وقد اهمت قرار التعریف اه�مًا واحضًا �حلق يف 

ل�س يف هذا التعریف �امة وال : (�ىلالسابعة ح�ث نصت تقر�ر املصري �لنص �لیه يف مواده م�عددة اكملادة 
يف املادة الثالثة �اصة ما ميكن ٔ�ن ميس �ىل ٔ�ي حنو مبا هو مس�تقى من املیثاق حق تقر�ر املصري واحلریة 

  ....) .و�س�تقالل �لشعوب احملرومة من هذا احلق 
لیؤكد �ىل �ٔن وتبدو ٔ�مهیة هذا النص يف �ونه یقرر العالقة بني حق تقر�ر املصري والعدوان ٕاذ �اء 

اس�ت�دام القوة من ٔ��ل تقر�ر املصري واحلصول �ىل احلریة و�س�تقالل ال یعترب �دواً�، ومع ذ� ��رتاف 
�رشعیة الق�ال �اكفة الوسائل الرضوریة من ٔ��ل حتقق هذا احلق ٕاال ٔ�نه جيب التن��ه �ىل ٔ�ن هذه املرشوعیة 

  . )17(تقر�ر املصريملت�دة بوجود احلق يف حمصورة فقط يف أ�حوال اليت تعرتف فهيا أ�مم ا
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ومما س�بق ميكن القول �ٔن تعریف العدوان ال یتعارض مع احلق يف تقر�ر املصري بل ٔ�نه یقره �حق 
  .مرشوع يف النطاق ا�ي حيدده م�ثاق أ�مم املت�دة 

  القانونیة لقرار تعریف العدوان القمية: الفرع الثاين 
تعریف العدوان �مكن يف مقدار قميته القانونیة والعملیة يف القانون ا�ويل، ميكن القول ٔ�ن ٔ�مهیة قرار 

والسعي جلع� �امًال ٔ�ساس�یًا يف صیانة السمل وأ�من ا�ولیني ويف مقع ٔ�عامل العدوان، و�� اكنت أ�مور 
الل وبعد مر�� التعریف، املتعلقة بدال� التعریف وقميته القانونیة حمل اه�م ا�ول أ�عضاء يف أ�مم املت�دة �

  :وقد ظهرت و�تا نظر رئ�س�ی�ني حول هذا أ�مر
�رى ٔ�ن قرار تعریف العدوان ال �متتع ب�ٔیة قمية قانونیة ٕالزام�ة �عتباره صادرًا عن امجلعیة العامة : أ�وىل 

  . قمية ٔ�دبیة فقط ؛ ٔ�ي ٔ�ن �)18(لٔ�مم املت�دة و�لتايل ف� نفس القمية املعرتف هبا لتوصیات امجلعیة العامة
�رى ٔ�ن لقرار تعریف العدوان قمية ٔ�دبیة وس�یاس�یة وقانونیة �ىل �ٔساس ٔ�نه یضع املعایري : الثانیة

املوضوعیة �لس أ�من ومن هذا �عتبار �كون توصیات امجلعیة العامة تقوم مقام املعایري �رشادیة �لس 
ریف قد صدر بعد �ود ج�ارة من اكفة ا�ول الساعیة أ�من وال ميك�ه جتاهلها، اضافة ٕاىل �ٔن هذا التع

لتحق�ق السمل وأ�من ا�ولیني وهذه الغایة يه النقطة أ�ساس�یة اليت �سعى جملس أ�من لتحق�قها واحلفاظ 
  .)19(�لهيا

والواقع ٔ�ن تعریف العدوان ا�ي ٔ�قرته امجلعیة العامة هو صیغة توافق�ة بني و�ات النظر ا�ولیة، مما 
 ٔ�ن هذا التعریف هو حمل اعتبار ودمع دول العامل ٔ�مجع مما یعزز الثقة ف�ه، وس�یكون من الصعب ٔ�ن یعين

یت�اهل جملس أ�من هذه اجلهود، اضافة ٕاىل ٔ�ن التعریف س�یجعل معل جملس أ�من م�صفًا بقدر ٔ�كرب من 
من حتق�ق _ ا�ول الكربى ٕاذا حس�ت نوا�_ املسؤولیة اجتاه مجیع ا�ول، ومن �ال� ميكن لٔ�مم املت�دة 

  .احملافظة �ىل السمل وأ�من ا�ولیني 
  موا�ة العدوان: املبحث الثاين

ميثل العدوان الرضر ا�ٔكرب ا�ي هيدد السم وأ�من ا�ولیني، ولكام تغري السلوك ا�ويل واجته لهذا 
ل حمدودة بل یتوسع ل�شمل الس�یاق لكام اكنت العواقب املرتتبة �ىل ذ� وخمية، ورضرها ال یق�رص �ىل دو 

امجلیع يف ظل حتقق مصل�ة م�ارشة ٔ�و �ري م�ارشة ��ول معینة، ومن هذا املنطلق ٔ�صبحت موا�ة هذا 
العدوان رضورة حمتیة، �س�تلزم ٕا�ادة النظر يف الوسائل املطرو�ة �لوصول ٕاىل هذه الغایة، وبذل اجلهد 

 لك�ح جامح ا�ول املعتدیة، حبیث تورث هذه ا�ويل ٕالجياد مفهوم مضاد یربز يف صورة تطبیق معيل
املوا�ة قوة دولیة تغري مسار الواقع وت�ث روح أ�مل �ى معظم ا�ول املهددة يف وق�نا احلايل ٕ�رهاب 
العدوان، ويف هذا �طار س��لكم يف هذا املبحث عن ٔ�مه وسائل موا�ة العدوان وفعالیهتا �ل�د من هذا 

  .یني الرضر يف املطلبني ا�ٓت 
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  لتضامن ا�ويل يف موا�ة العدوانا: املطلب أ�ول 
ٕان فكرة التضامن ا�ويل ت�ىن �ىل حتقق الت�ا�س التام محلایة املصاحل ا�ولیة، وحتق�ق السالم 
و�س�تقرار ا�ويل، و�لیه جيب ٔ�ن �كون اس�ت�ابة ا�ول لهذا املطلب اس�ت�ابة جامعیة �متثل يف �ركز قوى 

میعها يف جهبة وا�دة قادرة �ىل ردع العدوان، ومن هنا اكن الزمًا التعرض ملفهوم التضامن ا�ول الفردیة وجت 
  :ا�ويل يف موا�ة العدوان وبیان مقوماته أ�ساس�یة، وهذا ما س��عرض � يف الفروع ا�ٓتیة 

  مفهوم التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان: الفرع أ�ول 
النظام ا�ي تتحمل ف�ه امجلا�ة ا�ولیة : (ب�ٔنه ا�ة العدوان ميكن ٔ�ن یعرف التضامن ا�ويل يف مو 

  . )20()هئا والسهر �ىل ٔ�م�ه من �عتداءاملنظمة مسؤولیة حامیة لك عضو من اعضا
نظام تعمتد ف�ه ا�و� محلایة حقوقها، ل�س : ( كام ميكن تعریف التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان ب�ٔنه 

اخلاصة، ٔ�و مسا�دة �لفاهئا حفسب وٕامنا �ىل �ٔساس من التضامن والتعاون ا�ويل �ىل وسائلها ا�فاعیة 
  .)21()املمتثل يف تنظمي دويل مزود �لوسائل الاكف�ة والفعا� لتحق�ق هذه امحلایة 

و�لنظر �لتعاریف السابقة �رى ٔ�ن التضامن ا�ويل هو الزتام �املي �لسالم وأ�من ا�ولیني، وهو 
و� �ادة ٕالضفاء الطابع املؤسيس ا�ويل من ٔ��ل س�یادة القانون ا�ويل، كام ٔ�ن التضامن بذ� �شلك حما

�ملفهوم السابق س�یختلف اخ�الفًا ب��ًا عن أ�نظمة أ�خرى الساعیة �لم�افظة �ىل أ�من بني ا�ول، مكبدٔ� 
  .توازن القوى ا�ولیة، ٔ�و التك�ل يف أ��الف العسكریة 

ا�ويل ملوا�ة العدوان ب�ٔنه حتق�ق �لسالم يف ٔ�ي ماكن بغض النظر عن ففي �ني یفرس التضامن 
مبا حيقق ذ�  اعتبارات املصاحل القوم�ة، جند ٔ�ن م�د�ٔ توازن القوى یقدم مفهوم املصل�ة ا�اتیة ��ول

  .التوازن
يف قوة  كام جند ٔ�ن التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان �س�هتدف كام ٔ�رش� �ٓنفًا �ركزي القوى الفردیة

وا�دة، يف �ني �ٔن ٔ�ساس م�دٔ� توازن القوى هو السعي لتجزئة القوة يف ا�متع ا�ويل من ٔ��ل تعادل 
  .)22(ٕاماكنیات الردع بني هذه القوى

ٔ�ما �ل�س�بة لٔ��الف العسكریة فه�ي ال حتقق مفهوم السمل وأ�من ا�ولیني مبثل ما حيققه التضامن 
عى لتحق�ق التضامن ا�ويل مبفهومه العام بل �سعى لتحق�ق حتالف �جتاه ا�ويل، فأ��الف العسكریة لن �س

�دو معلوم �هيا، فأ��الف هبذا املفهوم س�متثل هتدیدًا �لسمل وأ�من ا�ولیني ٕاضافة ٕاىل �وهنا س�شلك س��ًا 
  .)23(اضاف�ًا لتقس�مي العالقة ا�ولیة

العدوان س��عرض ا�ٓن �لمقومات وبعد ٔ�ن عرض الباحث مفهوم التضامن ا�ويل يف موا�ة 
  :أ�ساس�یة �� املبدٔ� يف الفرع ا�ٓيت 
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  أ�ساس�یة ملبد�ٔ التضامن ا�ويل املقومات: الفرع الثاين 
ٕان أ��ذ مببدٔ� التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان �س�تلزم التصممي الفعيل من ق�ل ا�متع ا�ويل 

ٔ�ي حماو� �هتدید السمل وأ�من ا�ولیني، كام یق�يض أ��ذ  لیضغط �اكفة الوسائل املتا�ة � من ٔ��ل ٕاهباط
هبذا املبدٔ� ٔ�ن �ُس�بق بقدر من التخطیط وا�هتیئة من �ٔ�ل ٕاجناح التصدي امجلاعي ٔ�ي و�ه من وجوه 

  .العدوان ويف ٔ�ي وقت 
لقوى و�لیه ميكن القول ٔ�ن التضامن لردع العدوان �س�هتدف ردع العدوان ٔ�ً� اكن مصدره، ؤ�ً� اكنت ا

اليت یتحرك يف ٕاطارها، فهو یعاقب دون حتزي ٔ�و متیزي، و�لتايل فالعدوان �ىل ٔ�یة دو� البد ٔ�ن یقابل �لقوة 
  .امجلاعیة املتاكم� �لمجمتع ا�ويل 

وقد ظهرت هناك �ٓراء م�عددة حول املقومات أ�ساس�یة ٔ�و املتطلبات الواجب توفرها لتحق�ق م�د�ٔ 
نُلخُص مجموعها ف� ، )24(عمل الفعال �لتصدي للك ما هيدد السمل وأ�من ا�ولینيالتضامن ا�ويل وق�امه �ل

  :ی�ٔيت
   املشاركة العاملیة يف التضامن ا�ويل: �ٔوالً 

ٕان العاملیة املطلوبة يف التضامن ا�ويل �متثل يف موافقة واشرتاك لك ٔ�و معظم ا�ول املؤ�رة �ىل 
دٔ� التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان س�یؤدي ٕاىل احلد من خمالف�ه، ، و�رى ٔ�ن اقرتان م�)25(التوازن ا�ويل

وخصوصًا ٕاذا سلمنا بوجود مسامهة �ادة من أ�عضاء لتكو�ن قوة اق�صادیة وعسكریة تؤ�ر بصورة م�ارشة 
  .يف ٔ�ي �دوان 

  م�ظمة دولیة �امة ودامئةوجود : �نیاً 
یانة السمل وأ�من ا�ولیني مطلب �املي، ٕان وجود م�ظمة دولیة هتدف لتحق�ق التضامن ا�ويل وص 

فوجود املنظمة س�یفرض الزتامات قانونیة �ىل املن�س�بني ٕا�هيا من ا�ول، ؤ�ول ت� �لزتامات ؤ�مهها احلظر 
القانوين ٔ�عامل العدوان، وتعهد ا�ول مبقاوم�ه وصده، ومن الالزم ٔ�ن �كون �لمنظمة اللكمة العلیا يف لك 

أ�ول ملوا�ة لها الصالح�ة الاكم� عند فرض اجلزاءات، كام ٔ�هنا س�تكون ا�طط املواقف، ؤ�ن �كون 
  .العدوان عند وجوده

  ولیة السالم يف ا�متع ا�ويلمش: �لثًا 
ٕان جناح م�د�ٔ التضامن ا�ويل یتوقف قطعًا �ىل وجود ق�ا�ة راخسة و�بتة �ى مجیع ا�ول �متثل يف 

ويل یتوقف �ىل حتقق السالم، ولن یتحقق ذ� السالم ٕاال بوجود تضامن ٔ�ن ٔ�مهنا ومصاحلها ومصريها ا�
دويل �سعى لتحق�ق امحلایة امجلاعیة الشام�، و�لتايل ف�جب �ىل ا�ول ٔ�ن تترصف وفقًا حلق�قة �وهنا متثل 

لكها،  ، مع اس�تحضار �ٔن ٔ�ي خرق س�هيدد امجلا�ة ا�ولیة)26(�س�ی�ًا اج�عیًا وا�دًا م�ساكً بدر�ة حممكة
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و�لتايل فالعدوان املطلق العنان من ش�ٔنه ٔ�ن یغري ویقوي املعتدي مما یؤدي ٕاىل تقویض ا�رتام م�دٔ� السالم 
  .صار�ا لهذا املبدٔ� الواجب التحققامل�شود، وهذه الترصفات متثل اعتداء 

  الزناهة واحلیاد : رابعًا 
لتضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان، و�لتايل ٕان صفيت الزناهة واحلیاد تعتربان املقوم أ��اليق ملبدٔ� ا

یتوجب تفعیل هذا املبدٔ� عند موا�ة ٔ�ي دو� معتدیة برصف النظر عن ٔ�یة اعتبارات س�یاس�یة ٔ�و �ريها، 
و�لیه مفبدٔ� التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان ال یمت ٕاال من �الل ٔ��زة �متتع �ملصداق�ة واحلیاد والثقة 

  .ه الصفات لن تتوفر ٕاال بوجود ق�ا�ة مس�بقة �ى مجیع أ�عضاء برضورة توفرها املطلقة، وجند ٔ�ن هذ
  التفوق احلامس: �امسًا 

ٕان التفوق احلامس �لقوى ا�ولیة املمتثل يف التضامن ا�ويل ملوا�ة العدوان یعترب ٔ�مرًا جوهرً� لرتت�ب 
من الهزمية و�دم القدرة �ىل حتدي القوة  أ��ر الرادع لهذا املبد�ٔ حبیث مينع العدوان �س�ب ت�ٔكد املعتدي

املتفوقة �لمجمتع ا�ويل، و�لیه فالبد من �ح�فاظ مبزية التفوق امجلاعي ووجوب اتصاف النظام �ملرونة 
والقدرة �ىل ٕا�ادة توزیع املراكز عن طریق تنظمي اجراءات �زع السالح، و�دم السامح ٔ�ي دو� �م�الك 

  .)27(ي ا�متع ا�ويلقوة عسكریة قادرة �ىل حتد
  لتضامن ا�ويل يف موا�ة العدوانفعالیة م�د�ٔ ا: املطلب الثاين 

ٕان التطبیق الفع�ال ملبدٔ� التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان ا�ويل یتوقف دامئا �ىل مدى ما ميث� 
�س��ه من جرم ٔ�و هذا العدوان من هتدید م�ارش و�ري م�ارش ملصاحل ا�ول الكربى، ول�س �ىل ما مدى ما 

ا�هتاك ملیثاق أ�مم املت�دة، و�ىل هذا فٕان التطبیق الفعال ملبدٔ� التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان �س�تلزم 
م�ادرة ٔ�عضاء أ�مم املت�دة الختاذ اجراءات رضوریة وفعا� ٕالصالح اجلهاز املسؤول عن فعالیة نظام أ�من 

و �س�ريه خلدمة ٔ�هداف ومصاحل ا�ول الكربى، ومن �الل امجلاعي بعیدًا عن اس�تغالل ذ� النظام �ٔ 
الفروع ا�ٓتیة س��عرض لفعالیة م�دٔ� التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان من �الل السعي ٕالصالح جملس 

  :أ�من وجتهزي اجل�ش ا�ويل لٔ�مم املت�دة كام یيل 
  السعي ٕالصالح جملس أ�من وٕا�ادة �شلكیه: الفرع أ�ول 
ٕال�ادة �شك�ل جملس أ�من وتوس�یع عضویته مل ی�ش�ٔ ٕاال بعد ٔ�ن ٔ�ظهر ذ� ا�لس العدید ٕان السعي 

من �خفاقات و�خ�الالت اخلطرية واليت متس بصورة م�ارشة مصداق�ته اجتاه الواقع ا�ويل، وسواء جعلنا 
ا�ات اليت تطالب مصدر ت� �خ�الالت اجلانب �جرايئ ٔ�و �ريه، و�لتايل فقد ظهرت العدید من �قرت 

ٕ�لغاء حق ��رتاض و البحث عن بدیل �لتصویت يف ا�لس، حبیث �راعى ف�ه التواز�ت إالقلميیة 
والس�یاس�یة القامئة دون ٔ�ن �كون ٔ�یة دو� حق ��رتاض، ولكن مع توضیح وحتدید وتق�ید �االت 
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اط تعدیل قوا�ده ب�ٔن یمت ٕاعام� اس�ت�دام ذ� احلق، يف �ني ظهر من ینادي ببقاء حق ��رتاض مع اشرت 
  .)28(عند ا�رتاض دولتني ٔ�و ٔ�كرث

وبغض النظر عن حصة هذه �قرتا�ات ٔ�و مدى مسامههتا معلیًا يف تصحیح واقع نظام أ�من امجلاعي، 
ففي رٔ�ینا ٔ�ن هذه �قرتا�ات سواء ما تعلق مهنا ٕ��ادة �شك�ل جملس أ�من ٔ�و بتعدیل نظام التصویت فٕان 

  .�ة فعلیة ومل�ة ٕاىل ذ� �صالح مما جيع� ٔ�كرث اس�ت�ابة ومتثیًال �لمتغريات ا�ولیة املعارصة هناك �ا
ومن و�ة نظر� ایضًا ٔ�ن الواجب الیوم ٔ�ن �رتفع ا�ول الكربى ٕاىل مس�توى مسؤولیهتا ا�ولیة، ؤ�ن 

�متكن من حتق�ق التعاون ا�ويل ب�هنا تبادر ت� ا�ول ومعها لك دول العامل ٕاىل ٕا�ادة بناء الثقة ف� ب�هنا حىت 

وا�هنوض �ملسؤولیات اليت یلقهيا املیثاق �ىل اكهلها؛ وذ� الن نظام أ�مم املت�دة یقوم �ىل �ٔساس رضورة 
��ل حتق�ق السمل وأ�من التعاون ا�ويل وخصوصا من ق�ل ا�ول الكربى تعاوً� صادقًا وخملصًا يف س 

  .ا�ولیني
ٕان ا�متع ا�ويل الیوم یتفق �ىل ٔ�ن جملس أ�من احلايل وب�شلكیه ونظام تصویته وبناء �ىل ما س�بق ف

مل یعد یعكس احلقائق املرجوة من وجوده وا�ي یضع �ىل �اتق ا�ول الكربى واجب أ��ذ �زمام املبادرة 
 الواج�ات فٕان لتغیري هذا الوضع مبا یليب �ا�ة ا�متع ا�ويل، ويف �ا� تقاعس ت� ا�ول عن الق�ام بت�

النظام العاملي س�ید�ل يف مر�� انتظار لصعود قوى دولیة �س�تطیع ٔ�ن تفرض �ىل ا�متع ا�ويل والقوى 
املوجودة ف�ه ا�رتام حقوقها وحقوق ا�ٓخر�ن ولو عن طریق لقوة اليت ٔ�صبحت شعار الواقع واملايض 

  .واملس�تق�ل 
وم الرقابة �ىل مرشوعیة القرارات الصادرة ويف س��ل السعي ٕالصالح جملس أ�من جيب تفعیل مفه

م�ه، يف ظل وضع یو� وبقوة لتحق�ق مفهوم رشعیة الواقع واليت �س��د ٕاىل ٕارادة ا�ول الكربى �بدیل 
�لرشعیة القانونیة املس�متدة من م�ثاق أ�مم املت�دة وقوا�د القانون ا�ول�سواء اكنت ت� الرقابة س�یاس�یة تمت 

  .عیة العامة ٔ�و قانونیة عن طریق حممكة العدل ا�ولیة م�ارشهتا عن طریق امجل 
وبناء �ىل ما س�بق فٕان احلا�ة �زداد یوم�ًا ٕاىل تفعیل رقابة امجلعیة العامة �ىل جملس أ�من يف احلاالت 
اليت �س�ت�دم فهيا سلطاته العلیا يف جمال حفظ السمل وأ�من ا�ولیني، والهدف املبارش من ت� الرقابة 

ن �ون ٔ�عامل ا�لس حتمكها ضوابط ومعایري تصب يف �دمة مصل�ة ا�متع ا�ويل �لك ول�ست الت�ٔكد م
  .)29(الصفقات الس�یاس�یة واحللول الوسطیة اليت حتقق مصاحل �اصة ��ول الكربى

ٔ�ما �ل�س�بة �لرقابة �ىل ٔ�عامل جملس أ�من من ق�ل حممكة العدل ا�ولیة ف�تبلور الفكرة يف حتق�ق 
رقابة القضائیة �ىل مرشوعیة ٔ�عامل جملس أ�من فضًال عن حتق�ق الرقابة ا�ق�قة ٔ�ثناء تطبیق وتفسري مفهوم ال

  .نو�ة �لم�لس يف هذ�ن ا�النيم�ثاق أ�مم املت�دة من ق�ل ا�لس وحماو� التصدي لفكرة احلریة الاكم� املم 
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ولیة من �الل دورها إالف�ايئ وتقدميها فالسعي لتفعیل مفهوم الرقابة القضائیة من ق�ل حممكة العدل ا�
  .�لمقرت�ات املناس�بة یعزز من �دا� جملس أ�من ویضفي مرشوعیة واحضة �ىل قرارته 

  السعي لتجهزي القوا�ملسل�ة ا�ولیة التابعة لٔ�مم املت�دة: الفرع الثاين 
ل تطبیق ما مل �كن ٕان حتق�ق مفهوم م�دٔ� التضامن ا�ويل يف موا�ة العدوان ا�ويل لن �كون حم

) 43(�� التضامن ا�ويل من قوة عسكریة لها القدرة �ىل موا�ة العدوان ومقع شوكته، وقد �ٔشارت املادة 
من املیثاق ٕاىل الوسائل الكف�� �لحصول �ىل قوات مسل�ة دولیة و�ددت �ٔسلوب اس�ت�دا�ا وق�ادهتا، 

الوقت �ٔن نقطة الضعف احلق�ق�ة والرئ�س�یة يف  ون���ة لفشل جملس أ�من يف حتق�ق ذ� �رخس مع مرور
نظام أ�مم املت�دة اجتاه العدوان ا�ويل وحتق�ق أ�من امجلاعي يه �دم وجود هذه القوة املسل�ة، سواء اكن 
الس�ب يف ذ� الفشل حصول �نقسام بني ا�ول الكربى ٔ�و رغبة ت� ا�ول يف اس��عاد وجود ت� القوة 

  .حلها والعمل حبریة مطلقة املسل�ة لتحق�ق مصا
وبناء �ىل ذ� فٕان وجود قوة مسل�ة دولیة م�ا�ة و�اهزة عند الطلب س�یكون مف�دًا يف �د ذاته 
بوصفه قوة راد�ة ٔ�ي معتد دويل، وحنن هنا ال نبالغ يف م�ح هذه القوة القدرة �ىل موا�ة ج�وش ا�ول 

  . )30(س�یكون لها ٔ��رًا �لتصدي ٔ�ي هتدیدالكربى ولكن و�ىل اقل تقد�ر فٕان وجود هذه القوة 
وجيب ٔ�ن ن��ه هنا ٕاىل ٔ�ن ح�نا �لسعي لتجهزي قوة دولیة مسل�ة ال جيعلنا �س��عد ا�رتاض البعض من 
ٔ�ن اعطاء جملس أ�من سلطة اس�ت�دام القوات املسل�ة يف ظل الظروف القامئة اليت �س�یطر �لهيا املصل�ة 

لتحمك بل و�رضار جبام�ات دولیة معینة ن���ة لالخ�الف يف املصاحل ا�ولیة ��ول الكربى س�یف�ح �ب ا
  .بعیدا عن قوا�د العدا� وحتت مسمى أ�مم املت�دة وس�تخضع ت� ا�ول رغامً عهنا حتت رمحة ا�ول الكربى

و�ىل هذا فٕان هذه القضیة س�تكون مبثابة اخ�بار حق�قي لنوا� ا�ول الكربى حنو تطو�ر م�ادئ أ�مم 
ت�دة، وٕاذا ظهر عكس ذ� فس��قى احلدیث عن تطو�ر دور أ�مم املت�دة وفا�لیهتا يف السمل وأ�من امل 

ا�ولیني �الیًا عن املضمون، وس��وجب البحث عن بدل �ٓخر �سعى لتحق�ق ذ� أ�من ا�ويل ون�ٔمل 
  .حتق�قه يف ٕاطار ٔ�ممي دويل ٕاساليم

  الهوامش
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  الواقع ا�ويلا�ويل إال�ساين يف ظل القانون و �دلیة التد�ل 

Dialectic of international humanitarian intervention 

 in light of international law and reality  

 
 Dr. Aswad Yassinأسود یاسین   .د

   "أ"قسم  أستاد محاضر

  الجزائر -عین تموشنت-جامعة بلحاج بوشعیب 

Toufik.khadidja82@gmail.com  

 

  

   ملخص

اعترب التد�ل ا�ويل املسلح خط�ٔ يف فرتة ما من �رخي العالقات ا�ولیة، ومـن فـرتات تطـور القـانون 
يف وق�نا املعارص یعترب س�یاسة �ارج�ة ٕاج�اریة ذات اجتاهني، ٔ��دهام �شـلك حتـد� ٔ�ساسـ�یا ا�ويل، ٕاال ٔ�نه 

  .لس�یادة ا�ول وا�ٓخر حامیة لس�یادة ا�ول

والتد�ل ا�ويل إال�ساين املسلح یعترب مس�ٔ� س�یاس�یة ٔ�و قانونیة، احنـرف يف بعـض أ�ح�ـان عـن    
تدا�ل بني ردود ا�ول فربزت ٕاشـاكلیة دولیـة حـول مـا مساره الفعيل ومقصده أ�صيل، أ�مر ا�ي �لق ال 

الس�ند القانوين لنظریة التد�ل ا�ويل إال�سانیة،كام ٔ�ن لتـد�ل إال�سـاين ٔ�بعـاد خطـرية �اصـة ٕادا قامـت بـه 
ا�ول فرادى فرمبا هيدد السمل و أ�من ا�ولیني ٔ�یضا حمـاو� ا�و� الـيت هتـمين �ـىل املـنظامت ا�ولیة،�اصـة 

ـوعیة جملــس أ�مــ ــة �ــ�ول یثــري  شــكوك حــول مرشـ ن الســ�ت�دامه ٔ�داة �لتــد�الت يف الشــؤون ا�ا�لی
  .�لشخصیة القانونیة ا�ولیة �لفرد ٕاىل �د ما

 .العالقات ا�ولیة -التد�ل إال�ساين -الرصا�ات  -ا�ول :لكامت مف�اح�ة

Abstract 
The armed international intervention was considered a mistake in some period in the 

history of international relations and from the development of international law. However, in 
our contemporary times it is considered a compulsory foreign policy with two directions, one 
of which constitutes a fundamental challenge to the sovereignty of states and the other is a 
protection of state sovereignty. 

Armed international humanitarian intervention is considered a political or legal issue 
that deviates in some cases from its actual course and original purpose, which created an 
overlap between the responses of states. An international problem emerged about what the 
legal basis for the theory of international humanitarian intervention is, and humanitarian 
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intervention has serious dimensions, especially if it is carried out by states. Individuals, 
international peace and security may also threaten the attempt of the state that dominates 
international organizations, especially the Security Council, to use it as a tool for interference 
in the internal affairs of states that raises doubts about the legitimacy of the international 
legal personality of the individual to some extent. 

Key words: States- conflicts- humanitarian intervention- international relations. 

  مقدمة

ٕاال ٔ�ن  ،�رخي العالقات ا�ولیةراخسة يف تعد ظاهرة التد�ل إال�ساين من الظواهر ذات اجلذور ال
التفكك حتت وط�ٔة تعرض الك�ري من ا�ول لالهنیار و مالحمها بدت واحضة بعد ا�هتاء احلرب الباردة ،و 

املذاحب و ا�ا�ات وارث متثلت يف ا�هت�ري امجلاعي و الرصا�ات العرق�ة و ا�ی��ة و قد ٔ�دى هدا بدوره ٕاىل �
قاء الضوء �ىل �ىل ا�ول ،كام لعبت الكوارث الطبیعیة دورا يف ٕالاليت فرضت واجب التد�ل إال�ساين 

، و�شمل التد�ل إال�ساين �ىل املسا�دة إال�سانیة �شق�ه التد�ل إال�ساين وتفعی� يف السا�ة ا�ولیة
�دة ،فان�شار احلروب و املظامل یمت د� يف الغالب حتت غطاء قانوين من أ�مم املتو  ،السلمي و احلريب

�ات ا�ا�لیة و ا�ولیة بعد ا�هتاء احلرب الباردة و �اصة ما یتعلق �لعرق�ات فرض ،هدا �ىل ا�ول الرصاو 
و املنظامت ا�ولیة مربر التد�ل محلایة هده أ�قلیات حتت مسو�ات حامیة حقوق إال�سان و اليت اكنت 

ا�ا الرتباطها الوثیق لٔ�من رت حمور �ه�م ا�ويل من �الل حرص م�ثاق أ�مم املت�دة �ىل حام�هتا و ا�
  .السمل ا�ولیني ا���ن هام ٔ��د ٔ�هداف م�ثاق أ�مم املت�دة و املعاهدات ا�ولیةو 

عرف �رخي العالقات ا�ولیة �دة �ٔشاكل �لتد�ل ٕاال ٔ�ن ٔ�كرثها نقاشا هو التد�ل يف الشؤون 
ا�ي یعد من املوضو�ات اليت اين و ا�ا�لیة ��ول ٕالعتبارات ٕا�سانیة و ا�ي یعرف �لتد�ل ا�ويل إال�س

 م�دٔ�الس�یادة، م التد�ل،د� مكبد�ٔ  :ا�ويل ٕالرتباطه مبواضیع القانون ا�ٔاكدميیة زيا واسعا يف أ�وساط� شغلت
و�س��د هدا التد�ل يف جمال الرشعیة �ىل فكرة ٔ�ن ا�و� صاح�ة الس�یادة تعترب مسؤو� عن حامیة ر�ا�ها 

ان وركزية ٔ�سایة محلایة ٕا�سانیة ٕ�عتباره �ز�ة لتجس�ید م�ادئ حقوق إال�سمن �الل التد�ل ٔ�غراض 
ا ما نص �لیة م�ثاق أ�مم املت�دة ا�ي معل �ىل ٕاصدار ذوهس�یادة ا�و� من �ٔي هتدید �ار� خشصیة و 

�دة اك حقوق إال�سان اكٕ قرارات ٕالعطاء الرشعیة القانونیة لهده التد�الت حب�ة م�ع الس�یاسات املتبعة ٕال�هت
  .التطهري العريق ا�متیزي العنرصي  ،امجلاعیة

اليت �راها ا�ول الفا�� يف و  ٔ��ر التد�ل ا�ويل يف الزنا�ات اليت حتدث دا�ل الب�ان املس�تق�
�لحفاظ �ىل هده لٔ�من السمل ا�ولیني �دل �بري،و هتدیدا  مبثابة ٕا�هتاك حلقوق إال�سان و النظام ا�ويل

م�عطفات جراء متدة يف �ل الزنا�ات ا�اخ�لیة واليت شهدت م�حىن و ل املس� أ��رية تنوعت الوسائ



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Sixth Issue- March 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021رس - آذار-ادساد 
 

  

 

 

26 

 

ٕاىل ٔ�ي مدى  :ٕاىل ٕاشاكلیة التالیة إال�هتااكت اليت متارسها دو� ضد دو� ٔ�خرى،من هدا املنطلق مث توصل
  ؟�سامه التد�ل ا�ويل ٔ�غراض ٕا�سانیة يف �ل الزنا�ات ا�اخ�لیة

  :ته املدا�� ٕاىل ثالثة ٔ�فاكر رئ�س�یةو�ىل هذا أ�ساس فقد مت تقس�مي ها

  .نتطرق ف�ه عن التد�ل إال�ساين بني احلق والواجب: أ�ول

  .نتلكم فلیه عن س�یادة ا�ول يف ظل �س�ی�س التد�ل إال�ساين املسلح: الثاين

  .نعرج �ىل ت�ٔثري فكرة إال�راه �ىل رشعیة التد�ل إال�ساين: الثالث

  )1(والواجبالتد�ل إال�ساين بني احلق : �ٔوال

�شري �ددا من الفقهاء ٕاىل ٔ�ن التد�ل إال�ساين قد ی�ٔ�ذ صفة احلق ٔ�و الواجب وذ� حسب أ�مهیة 
اليت �متزي هبا هذا النوع من التد�ل، �اصة يف وقت تفامقت ف�ه املشالك إال�سانیة وازدادت ف�ه احلروب 

ء العامل، �ا ٔ�صبح التد�ل والكوارث الطبیعیة اليت ٔ�صبحت تقصف ب�ٔرواح أ��ر�ء العزل والفقراء يف ٔ�حنا
  . �ك�نفه الك�ري من ال�ساؤل حول طبیعته ٔ�هو حق ٔ�م واجب؟

  التد�ل إال�ساين حق ��ول   : الفرع أ�ول

�رى الك�ري من الفقهاء القانونیني، وكذ� ر�ال إال�الم والس�یاسة ٔ�ن التد�ل إال�ساين هو يف احلق�قة 
ف�جوز لها �ٔن ت�ساءل عام جيري  )2(ق يف ٔ�ن تف�ح أ��نيحق �بت ��ول، �ون ٔ�ن ا�ول قد اك�س�ت احل

يف ا�ول أ�خرى، حىت وٕان ٔ�ظهرت ت� ا�ول اس��اهئا من هذه الظاهرة يف ٔ��لب أ�ح�ان، �� فٕان 
�لیات يف هذا الش�ٔن، الس�� يف  هذا احلق مل یصبح موضع �ٔي شك ذ� ٔ�نه يف الواقع قد وضعت ��ول �

و�ج�عي وعهد �ٔساسا ٕاىل جلنة حقوق إال�سان �مة مراق�ة مدى ا�رتام حقوق ٕاطار ا�لس �ق�صادي 
ويف ا�ال الواسع النطاق ٔ�یضا �ل�الفات ٔ�و احلاالت اليت یبدو ٔ�هنا هتدد السمل وأ�من يف العامل، .  )3(إال�سان

، ومن ٔ��ل �سهیل جيوز للك عضو من ٔ�عضاء أ�مم املت�دة وهو ميثل دولته ٔ�ن �رفع ذ� ٕاىل جملس أ�من
ممارسة حق التد�ل رصدت الك�ري من ا��لیات االتفاق�ة واليت �ربط �ددا من ا�ول لز�دة توس�یع حق 
الرقابة، اك�لجنة ا�ولیة املعنیة ملراق�ة حقوق إال�سان واليت مت ٕا�شاءها يف ٕاطار املیثاق ا�ويل حلقوق إال�سان 

   )4(.1996املدنیة والس�یاس�یة 

��ول ا�لجوء ٕاىل حق الترصف عندما �كشف حق الرقابة عن ا�هتااكت قانونیة �ري ولكن هل جيوز 
  مق�و� ؟
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ال شك يف ذ� ٔ�ن حق التد�ل من احلقوق اليت تث�ت ��ول، ولكن ا�ول عند ممارس�هتا لهذا احلق 
جيب �لهيا ٔ�ن تترصف يف �دود س�یادهتا ؤ�ن متتنع عن اس�ت�دام القوة من �ٔ�ل التد�ل �س�ت��اء 

   )5(.لزتامات اليت تفرضها االتفاق�ات وأ�عراف ا�ولیة �ىل دو� ما�

كام ٔ�ن مفهوم التد�ل إال�ساين ا�ي جيزي يف مفهومه الواسع حق التد�ل املسلح ٔ�ي دو� يف ٔ�رايض 
دو� ٔ�خرى وضع �د ال�هتااكت حقوق إال�سان، وٕان اكن ال ینص  �لیه م�ثاق أ�مم املت�دة رصا�ة ٕاال ٔ�نه 

ذ� جيب �ىل ا�ول صاح�ة هذا احلق ٔ�ن ال تتذرع به ٕاذا ما ث�ت ار�اكهبا ٔ�عامل خمالفة ٔ�هداف أ�مم مع 
   )6(.املت�دة

و�لیه فٕان التد�ل إال�ساين ميكن ٔ�ن یت�ذ طبیعة احلق يف الك�ري من أ�ح�ان �اصة عندما یو�ه 
  )7(.تقدمي مسا�دات ��ول الفقريةمحلایة حقوق إال�سان ٔ�و محلایة ر�ا� دو� يف اخلارج ٔ�و يف س��ل 

  التد�ل إال�ساين واجب �ىل ا�ول: الفرع الثاين

ميكن ٔ�ن �سمل حبق ا�ول ب�ٔن تف�ح أ��ني، بل ومن واجهبا ٔ�ن تفعل ذ� يف �امل الیوم ا�ي ٔ�صبح 
حتق�ق قریة �املیة، ح�ث یعترب التد�ل إال�ساين واج�ا �ىل ا�ول حيدده م�ثاق أ�مم املت�دة من ٔ��ل 

ٔ�غراض و�ا�ت هذه املنظمة اليت ٔ��ذت �ىل �اتقها انقاد ال�رشیة والشعوب من ویالت احلروب، وجعلته 
واج�ا مقدسا جيب �ٔن تضطلع به لك ا�ول يف العامل، ويف املقابل قد �كون اخلط�ٔ الفاحض ٔ�ن �س�ت�لص من 

م�ثاق أ�مم املت�دة، ٕاذ ٔ�ن حتلیل ذ� لكه واجب التد�ل �لقوة �ارج نطاق ٔ�نظمة أ�من اليت ت�ىش مع 
�لزتام یفرض حامیة القانون ا�ويل إال�ساين كام هو م�صوص �لیه بو�ه �اص يف اتفاق�ات ج�یف ال یدع 

، �لرجوع ٕاىل طبیعة أ�عامل إال�سانیة احملضة فٕانه واجب مقدس حتمیه م�ادئ )8(ٔ�ي شك يف هذا الش�ٔن
تفرضه قوا�د القانون ا�ويل الس�� ت� اليت �سا�د �ىل اس�ت��اب التعا�ش السلمي والتعاون بني ا�ول و 

، وٕاقامة �القات دولیة ودیة تضمن حق ا�ول يف الع�ش يف سالم وطم�ٔن��ة ويه )9(أ�من والسمل ا�ولیني
يف نفس الوقت ال �رىض ب�ٔن تع�ش يف رفاه يف الوقت ا�ي تعاين ف�ه مجمو�ة �رشیة ٔ�خرى من ٔ�عاملها 

ة واليت متارسها �مس الس�یادة ومتارسها �لحفاظ �ىل ٔ�نظمة احلمك دا�لها، بو�ه ال یتفق مع املبادئ �ضطهادی
 .إال�سانیة

لو�دها �ٔو ومن ٔ��ل ذ� جيدر يف هذا املقام �دم ا�زتال فكرة التد�ل إال�ساين يف عبارة احلق 
، و�لتايل فٕان )تد�ل إال�ساينال (، ٔ�ن يف ذ� انتقاص من ٔ�مهیة هذه أ��رية فكرة )10(الواجب لو�دها

حق ا�ول يف ٔ�ن تع�ش محمیة و�ٓم�ة یقاب� واجهبا يف ٔ�ن تعمل من ٔ��ل ٔ�ن ال تتعدى �ىل �ريها، ویتحمت 
�لهيا يف املقابل رضورة تقدمي املسا�دة إال�سانیة ملن مه يف خطر مكقابل حلقها يف التد�ل إال�ساين لصاحلها �ٔو 
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ب ٕالیه املنظام� ا�ولیة اليت تلعب دورا �رزا يف معلیة التد�ل إال�ساين لصاحل إال�سانیة، وهذا ما تذه
  .وتعترب هدفا وواج�ا لها يف �ٓن وا�د

  س�یادة ا�ول يف ظل �س�ی�س التد�ل إال�ساين املسلح: �نیا

ٕان نقطة اجلدل حول التد�ل إال�ساين املسلح �مكن يف نقطة التو�ر بني س�یادة ا�ول وحقوق أ�فراد 
انیة اليت تتجسد يف ذروة القانون ا�ويل، ح�ث مينع م�ثاق أ�مم املت�دة اس�تعامل القوة العسكریة ٕاال يف إال�س

�االت ا�فاع عن النفس وحق تقر�ر الشعوب ملصريها، ٔ�و عندما یفوض ذ� من ق�ل جملس أ�من 
��ول احلق ب�ٔن ال یمت التد�ل  قام النظام ا�ويل احلدیث �ىل ٔ�ن. )11(�لتعامل مع هتدید السمل وأ�من العاملي

فهيا، ؤ�هنا حرة �ل�س�بة �لتد�الت أ�ج�بیة يف شؤوهنا ٕاال يف فكرة احلصانة الس�یادیة ��ول اليت وا�ت 
وهذا املفهوم أ�مين  1991حتد� �مس حامیة املدنیني من أ�ذى ن���ة تد�الت ٕا�سانیة م�كررة م�ذ �ام 

، )12(�عتقاد ب�ٔن حقوق الشعوب ول�س احلكومات يه �ٔساس العامل ا�ٓمنإال�ساين الس�تعامل القوة بين �ىل 
ؤ�ن الس�یادة اكنت �ر�كز �ىل م�دٔ� �طالق�ة ا�ي ان��ق م�ه م�دٔ� �دم التد�ل وقفت �اجزا ٔ�مام 
التد�ل إال�ساين املسلح، بل رفضته حب�ة ٔ�نه تعد �لهيا، ٕاال ٔ�ن املامرسات ا�ولیة ٔ�ثب�ت تقلیص ا�ور 
الس�یادي ��ول ف�ٔصبحت س�یادة �س��ة ٔ��س�ت م�د�ٔ التد�ل املرونة مما ٔ�دى ٕاىل ق�ول فكرة التد�ل 
إال�ساين املسلح يف بعض احلاالت اليت �س�تدعي التد�ل، مس��دة بذ� �ىل القوا�د القانونیة اليت اعمتدت 

تد�ل ا�ي ذ�ر رصا�ة يف م�ثاق �لهيا س�یادة ا�ول يف رفضها �، فاملنت القانوين �لس�یادة �ر�كز �ىل �دم ال 
، ٕاال ٔ�ن �س�ت��اء الوارد فهيا ٔ��از التد�ل لتحق�ق مقاصد م�ثاق أ�مم 7يف فقرهتا  02أ�مم املت�دة يف املادة 

املت�دة يف حفظ السمل وأ�من ا�ولیني من �ح�ة، ومن �ح�ة ٔ�خرى شلكت حقوق إال�سان وحر�ته 
، 7الفقرة  02ىل �خ�صاص ا�ا�يل ��ول ا�ي نصت �لیه املادة أ�ساس�یة قضیة دولیة مل تعد حكرا �

من  42ويف �ا� جعز التد�ل السلمي العتبارات ٕا�سانیة عن حفظ السمل وٕا�ادته ٕاىل نصابه ٔ��ازت املادة 
نفس املیثاق اس�ت�دام القوة العسكریة، و�لرمغ من ذ� ٔ�رص البعض �ىل ٔ�ن �ٔي تد�ل مسلح ٔ�هداف 

ضد اس�تقالل ا�و� اليت �س�ت�دم القوة ضدها وهذا �س�ت�دام س�یكون ا�هتااك  ٕا�سانیة س�یكون
الس�تقاللها الس�یايس ولتاكملها إالقلميي وخمالفا لهدف م�ثاق أ�مم املت�دة وهو صیانة السالم العاملي وم�ع 

غ نظریة اس�ت�دام القوة يف القانون ا�ويل العام، أ�مر ا�ي �شلك من و�ة نظرمه صعوبة ٔ�مام �سوی
   )13(.التد�ل إال�ساين املسلح ف�حرمي اس�ت�دام القوة من القوا�د ا�ٓمرة يف القانون ا�ويل

ٕان م�طق س�یادة ا�ول یفرض مضنیا ق�ول التد�ل إال�ساين املسلح، ح�ث ٔ��انت الهیئة املس�تق� 
ٕا�اكر هذا الواجب فٕان ملسؤولیة امحلایة ٔ�ن س�یادة ا�ول تفرض �لهيا واجب حامیة ح�اة املدنیني، ويف �ال 

، وقاد هذا )14(لٔ�مم املت�دة تفویض حكومات ٔ�خرى اس�ت�دام القوة العسكریة مكالذ ٔ��ري محلایة املدنیني
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املبدٔ� ٕاىل ردود ٔ�فعال �ادة من ق�ل العدید من احلكومات، �اصة يف �ٓس�یا ؤ�مر�اك الالتی��ة اليت رٔ�ت هبا 
القویة ضد ا�ول الضعیفة وقد جتلت هذه �نتقادات يف �رشیع التد�ل إال�ساين املسلح من ق�ل ا�ول 

حماو� الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ترب�ر تد�لها املسلح ضد العراق �ىل ٔ�ساس ٕا�ساين ٕ�د�اهئا ٔ�ن الرئ�س 
وعندما ث�ت عكس ذ� �ٔ�ربت م�ظامت حقوق  العرايق صدام حسني ميت� ٔ�سل�ة ا�مار الشامل،

هذا إالد�اء بعدما بی�ت ش�افة �ل�س�بة لرشوط �رشیع التد�ل إال�ساين ىل الرتاجع عن إال�سان ٕادارة جورج بوش �
الوارد يف املسؤولیة الس�یادیة عن امحلایة، و�لرمغ من هذه الردود احلادة ومن شكوك العدید من ا�ول �ٔ�من إال�ساين كترب�ر 

واسع، ح�ث صادقت امجلعیة العامة يف مؤمتر القمة ا�ويل �لتد�ل إال�ساين املسلح حتت ظروف معینة ٕاال ٔ�نه حصل �ىل ق�ول 
�ىل م�دٔ� املسؤولیة الس�یاس�یة محلایة املدنیني مبا يف ذ� اس�ت�دام القوة مالذا ٔ��ريا ضد ا�ول اليت تتحمل  2005يف س�مترب �ام 

�دم متسكه ��منوذج الرشعي �ىل �دود �س�ت�دام الرشعي �لقوة العسكریة مع  Micheal walzerوركز وولز  )15(.مسؤولیهتا
  .امل�شدد، ٔ��هتع �رى ٔ�ن احلریة ا�متعة وحقوق إال�سان لها قمية جوهریة ٔ�كرب من س�یادة ا�ول

اخلطوات املنطق�ة اليت تضع حقوق أ�فراد ق�ل حقوق ا�ول، �اصة احلق  Rams bethman, wood houseووضع 
زتاماهتا محلایة مواطنهيا ؤ�كدا �ىل ٔ�ن حقوق الض�ا� �محلایة واملسا�دة واجب الس�یادي ومس�ا �لتد�ل عندما ال حتقق ا�و� ال

، ٕان ا�متع ا�ويل یتطور تدرجيیا من اع�د م�دٔ� الس�یادة ٕاىل اع�د م�دٔ� التبادل مما یوجب �ىل ا�ول )16(�ىل احلكومة توفريها
دٔ� الس�یادة سدا مانعا لوصول املسا�دات إال�سانیة ٔ�و �س�ت�دام املعنیة �ملسا�دة من م�طلق القانون ا�ويل ب�ٔن ال جتعل من م�

العسكري محلایة هذه املسا�دات وضامن وصولها من أ�رسة ا�ولیة وبواسطة املنظامت ا�ولیة ٕاىل مس�تحقهيا، �ىل العكس جيب 
لهرسك و�دت صعوبة لتد�لها إال�ساين ٔ�ن �كون جرسا لت�ٔمني املسا�دات إال�سانیة لشعوهبا، فأ�رسة ا�ولیة يف ٔ�زمة البوس�نة وا

، ٔ�وقفت )17(فهيا لعدم وجود سلطة ذات س�یادة يف بعض م�اطق الزناع فهيا يك تعرب عن رضاها �لق�ول �ملسا�دات إال�سانیة
بعض �االت التد�ل إال�ساين املسلح ثورة س�یادة ا�ول ضده، عندما ٔ�ثب�ت �االته ٔ�ن التد�ل اكن حلفظ س�یادة دو� ما 

ا، ف�د�ل أ�مم املت�دة حلل ٔ�زمة اخللیج جراء غزو العراق �لكویت اكن هادفا ٕاىل حامیة س�یادة دو� الكویت املس�تق� وصوهن
وسالمة ٔ�راضهيا من ا�هتااكت العراق، ورمغ ا�لجوء ٕاىل التد�ل املسلح لٔ�مم املت�دة �س��ل حلل ٔ�زمة اخللیج جند ٔ�نت موقفها هذا 

دة و�س�تقالل ��ول وحقها يف ٔ�ن تع�ش يف سالم دا�ل �دود �ٓم�ة، حىت لو اكن مثنه تقلیص ت�ٔسس �ىل م�دٔ� ا�رتام الس�یا
لس�یادة العراق يف موا�ة ٕارادة ا�متع  ا�ويل، فللك فعل رد فعل، فكام ٔ�ن العراق ا�هتك س�یادة الكویت فٕارادة ا�ولیة ا�هتكت 

   )18(.س�یادهتع لرد�ه وٕا�ادة أ�من ا�ويل ٕاىل نصابه

ة ا�ولیة القانون ا�ويل إال�ساين �ىل س�یادة ا�و� وحام�هتا ح�ث نص الربوتو�ول أ�ول املتعلق �لزنا�ات املسل� ؤ�كد
�ىل ٔ�نه جيزي ویضفي  1949ال جيوز ٔ�ن یفرس ٔ�ي نص ورد يف هذا الربوتو�ول ٔ�و يف اتفاق�ات ج�یف لعام : "�ىل التن��ه ��ٓيت

ٔ�ما الربوتو�ول الثايت املتعلق ". دوان ٔ�و اس�ت�دام �ٓخر �لقوة یتعارض مع م�ثاق أ�مم املت�دة املرشوعیة �ىل ٔ�ي معل من ٔ�عامل الع
ال جيوز �ح��اج ب�ٔي من ٔ�حاكم هذا : " �لزنا�ات املسل�ة �ري ا�ولیة فقد نص يف مادته الثالثة املعنونة بعدم التد�ل �ىل ا�ٓيت
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لیة ٔ�ي حكومة يف احلفاظ �اكفة الطرق املرشو�ة �ىل النظام والقانون يف الربوتو�ول بقصد املساس �س�یادة ٔ�ي دو� ٔ�و مسؤو
ا�و� ٔ�و يف ٕا�ادهتام ٕاىل ربوعها ٔ�و ا�فاع عن الو�دة الوطنیة ��و� وسالمة ٔ�راضهيا، وتربز ٕاشاملیة الس�یادة ٔ�یضا عند �س�ی�س 

ت الس�یاس�یة ق�د �كون ا�افع الرئ�يس واملشجع هو �لت�ل إال�ساين املسلح مبعىن ٔ�ن تتدا�ل �عتبارات إال�ساين �العتبارا
مصل�ة س�یاس�یة يف دو� ا�هتكت حقوق شعهبا، ف�د�لها املسلح خيضع العتبارات س�یاس�یة وال یقمي وز� لالعتبارات إال�ساینة، 

واكنت مقطو�ة  فالتد�ل أ�مر�يك يف الصومال اكن ٔ�صال بدوافع س�یاس�یة وحسا�ت �اصة �ملصاحل أ�مر�ك�ة من �ات دا�لیة
، وم�ال �ٓخر �ىل دور �عتبارات الس�یاس�یة وت�ٔثريها �ىل قرار التد�ل إال�ساين املسلح هو رفض )19(الص� ب�ٔي بواعث ٕا�سانیة

حب�ة ٔ�هنا ل�ست ملكفة بفرض النظام يف ٕافریق�ا، كام رفض الرئ�س  1994فر�سا التد�ل يف رواندا لوقف املذاحب فهيا س�نة 
ان ٔ�ي تد�ل مسلح يف البوس�نة �س�ب م�و� حنو الرصب و�راهته �لكروات، ف� بعد ٔ��ش�ٔ الرئ�س الفر�يس الفر�يس فر�سوا م�رت 

، كام ٔ�ن الوال�ت املت�دة )20(�اك شرياك قوة دولیة �لتد�ل الرسیع لوقف ��هتااكت الصار�ة حلقوق إال�سان يف البوس�نة
ة ؤ��یدة لها، ول�س هناك وجود ٔ�یة �ا�ت ٕا�سانیة، ف�د�لها م�ال يف أ�مر�ك�ة ال �شرتك يف ٔ�ي تد�ل ٕاال بوجود مصل�ة فعلی

املنتخب بطریقة دميقراطیة " شافزي"أ�زمة الف�زنویلیة اكن س�یاس�یا حبثا، ح�ث خططت النقالب ضد الرئ�س الف�زنویيل الرشعي 
و� فهم بعض أ�مور �اكد �كون صفة ٕان تغلیب الرغبات الس�یاس�یة عند حما. لس�ب �س�یط هو انه ال یتوافق مع رغبات ٔ�مر�اك

ٔ�ساس�یة مالزمة �لتد�ل إال�ساين ٔ�� اكنت تطبیقاته، ف�ٔهداف التد�ل املسلح العتبارات ٕا�سانیة تدور يف مجملها حول فكرة 
أ��الق�ة اليت تقيض وجوب مد ید العون للك ذي �ا�ة، و�س�تغل هذه �عتبارات أ��الق�ة جبعلها س�تار خيفي مطامع 

�لطرف ا�ويل املتد�ل �ى الطرف املس�هتدف من جراء هذا التد�ل، وهذا ل�س�ی�س �لتد�ل إال�ساين �ىل مس�توى  س�یاس�یة
  )21(.ا�متع ا�ويل معا

یتضح مما س�بق ٔ�ن الس�یاسة ٔ�صبحت تالزم املبادئ إال�سانیة ج�با ٕاىل ج�ب، ٕان التد�ل املسلح و�اصة موروث 
واليت من م�ثاق أ�مم املت�دة  46املادة س�یايس، مما جيعل التد�ل املسلح س�یاس�یا، كام وتتضح الرؤیة ٔ�كرث يف ضوء تعطیل 

زمة الس�ت�دام القوة املسل�ة، �� جيد جملس أ�من نفسه ملزما بتفویض ٔ�كدت �ىل دور جلنة ٔ�راكن احلرب يف وضع اخلطط الال
دول معینة لتنف�ذ قراراته، وهو بذ� حمكوم بعالقات القوة ا�ولیة، ومبا ٔ�ن العالقات ا�ولیة حمكومة �س�یاسة القطب الوا�د اليت 

   )22(.�رٔ�سها ٔ�مر�اك فٕان تطبیق القرارات خيضع لها

  راه �ىل رشعیة التد�ل إال�ساينت�ٔثري فكرة إال�: �لثا

تتوقف رشعیة التد�ل إال�ساين من �د�ا �ىل ضوء املبادئ اليت ٔ�فصح عهنا القانون ا�ويل املعارص، �ىل مدى ٕاعامل 
فكرة إال�راه عند ممارسة ٔ�ي تد�ل ٕا�ساين، فلكام صاحب التد�ل عنرص إال�راه انتقدت رشعیة هذا التد�ل، وذ� ٔ�نه خيالف 

فٕاىل �ٔي مدى ميكن . العالقات ا�ولیة، واليت متنع اس�ت�دام القوة يف 2/4ره يف القانون ا�ويل ت� اليت تضمنهتا املادة  قا�دة �ٓم
  اعتبار عنرص إال�راه معیار لت�دید مدى رشعیة التد�ل إال�ساين؟
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  احملتوى القانوين لفكرة إال�راه: الفرع أ�ول

دق�قا وحمددا ملصطلح إال�راه، ٕاذ كثريا ما �س�ت�دم تعبريات ٔ�خرى لٕالشارة ٕاىل  ٕان القانون ا�ويل العام ال یقدم تعریفا
ا حمتوى إال�راه اكلردع واجلرب والقرس والقمع وإال�راه، و�لتايل فٕان إال�راه عند مجهور الفقهاء یعين اس�ت�دام القوة املسل�ة اس�ت�دام

ى ب�ٔن و�لتايل إال�راع هبذا املفهوم یصبح قارصا �ىل القوة املادیة فقط، ، ٕاال ٔ�ن �انبا من الفقه �ر 23ماد� ٔ�وامر ا�و� املتد��
فٕان ا�لجوء من طرف حيمل ا�و� �ىل �نق�اد �رها دول ٔ�خرى ٕاىل التدابري �ري العسكریة من ٔ��ل الضغط �ىل ا�ول ومحلها 

ط، وهذا �شلك من الناح�ة القانونیة خرقا �لامدة �ىل �نصیاع لطلباهتا ال ید�ل مضن إال�راه ٕاذا ما ا�رت�ه يف �انب القوة فق
2/4.  

و�لیه ميكن القول ب�ٔن إال�راه ال یتحقق �س�ت�دام القوة فقط بل جيوز ٔ�ن �كون من �الل ا�لجوء ٕاىل إالجراءات والتدابري 
�ري العسكریة اكلتدابري �ق�صادیة والس�یاس�یة وا�بلوماس�یة، وهذا یعين ٔ�ن فكرة إال�راه واس�تعامل القوة قد تتضمن تدابري �ري 

ف�اكد جيمع �ىل رضورة توافر عنرص إال�راه لوصف التد�ل بعدم الرشعیة، وملا اكن عنرص إال�راه یعين ٔ�ما الفقه ا�ويل . عسكریة
فٕانه �شرتط �ٔن �كون من ش�ٔن اس�ت�دا�ا سلب ا�و� حر�هتا، �ٔما ٕاذا ا�لجوء ٕاىل القوة ٔ�و التدابري �ري العسكریة 

  .ق ا�ول �ٔو املنظامتاكنت خمرية فٕاننا �كون ٕازاء تد�ل ٕا�ساين مرشوع، و�كون عن طری

  .2/4يف رشعیة التد�ل إال�ساين �ىل ضوء املادة : الفرع الثاين

ٕاذا سلمنا �لقول ٔ�ن أ�عامل العسكریة حتتوي �ىل معىن أ�مر س�تخضع ح� ٕالدارة هذه ا�ول املتد��، و�لتايل فٕان 
إال�سان �اصة بوجود اتفاق�ة ت��ح التد�ل عسكر� يف رشعیة التد�الت إال�سانیة املسل�ة تتوقف ٕاذن �ىل مدى ا�رتام حقوق 

�ا� ا�هتاك هذه احلقوق ف�صبح التد�ل إال�ساين رشعیا، ٔ�ما ٕاذا مل �كن هناك اتفاق وهذا هو الغالب فعندها یوصف فعل 
قوم به ا�ول التد�ل �لفعل �ري املرشوع، و�ىل ذ� فٕان الفقه یت�ه حنو الق�ول �رشعیة التد�ل إال�ساين املسلح ا�ي ت

، واليت متنع )24(من م�ثاق أ�مم املت�دة 2/4العتبارات ٕا�سانیة وس�نده يف ذ� اعتبار ٔ�ن التد�ل ميثل اس�ت��اءا �رد �ىل املادة 
ة و�لیه فٕان الك�ري من ا�ول تل��ٔ ٕاىل إال�راه لتنف�ذ تد�الهتا إال�سانی. اس�ت�دام القوة ٔ�و ا�هتدید �س�تعاملها يف العالقات ا�ولیة

مربرة ذ� ب�ٔن هذا النوع من التد�ل ال �شلك اعتداء �ىل السالمة إالقلميیة ٔ�و �س�تقالل الس�یايس ��ول أ�خرى ؤ�ن 
  .تد�لها هذا لن �س�متر ٕاال ملدة حمدودة و�لقدر ا�ي �كفي لتحق�ق أ�هداف إال�سانیة املوجودة

ویبقى ٔ�نصار التد�ل إال�ساين �سعون ٕاىل ت�ٔ�ید رشعیة م�ل هذا التد�ل �عتباره ال یتعارض ؤ�هداف أ�مم املت�دة،    
 2بل ٕانه �ىل العكس یؤكد ٔ�هدافها بذوده عن حقوق إال�سان يف الب�ان املس�هتدفة �لتد�ل وال یعترب خرو�ا عن نص املادة 

 ش�ٔت من ٔ��� م�ظمة أ�مم املت�دةالقه �شكك يف مصداق�ة الهدف أ�سايس ا�ي � ، ٔ�ن أ��ذ هبذا الرٔ�ي �ىل ٕاط7فقرة 
عن حقوق إال�سان ال  ا�فاع الهدف مهنا  اكنواملمتثل يف حفظ السمل وأ�من ا�ولیني، وال شك ٔ�ن اس�ت�دام القوة ولو 

ٔ��ل حامیة الشعوب من جور  التد�ل إال�ساين املسلح من نوالواقع یث�ت �ٔ  )25(یتعارض مع مقاصد املنظمة
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النظمة احلامكة، �سا�د �ىل �مثني وتعز�ز السمل وأ�من ا�ولیني، ٕاال �ٔن بعض القضا� وٕان اكنت �شلك ا�هتااك 
 .�لتايل العالقة �ىل هذا املس�توى ح� فتنتفي ،تؤ�ر �ىل السمل وأ�من ا�ويل يف العاملحلقوق إال�سان ٕاال ٔ�هنا ال 

خول �لس املن تنف�ذ تد�الت مسل�ة صد ا�ول اليت ی�سب ٕا�هيا ��هتاك  2/4ويف املقابل فٕان اع�د نص املادة    
 .)26(�رى ٔ�ن ش�ٔن اس�مترار هذا ��هتاك تعویض السمل وأ�من ا�ولیني �لنظراجلس�مي واملتكرر حلقوق إال�سان، وذ� عندما 

ري من أ�ح�ان اليت تعرضت فهيا حقوق إال�سان ال�هتاك  جس�مي وقد اس�ت�دم ا�لس هذه الرخصة يف الك�
م�كرر، متاما كام هو احلال يف یوغسالف�ا سابقا والصومال وموزن��ق وهذا ما �كشف ٔ�ن التدابري اليت یمت 

ها اختاذها ٕاعامال ملق�ضیات الفصل السابع من م�ثاق أ�مم املت�دة تبقى احلا� الوح�دة اليت �س�تطیع ا�ول �الل 
املسامهة يف تد�الت مسل�ة ٔ�غراض ٕا�سانیة ٔ�ن قرارات جملس أ�من متثل الفضاء الرشعي ملثل هذه 
التد�الت ويف املقابل فٕان التد�ل املسلح ا�ي تقوم به ا�ول ٔ�غراض ٕا�سانیة وٕان اكن هدفه حامیة حقوق 

 .)27(معال دولیا �ري رشعيإال�سان ف�ه یعترب 

  امتةاخل

ا�ويل إال�ساين يف �ل الزنا�ات ا�ا�لیة من �ة و قام حبامیة حقوق أ�قلیات لقد سامه التد�ل 
مضن العدید من أ�قالمي م�لام �دث يف �وسفو ٕاال ٔ�ننا جند هدا أ��ري ال یتحقق مبعزل عن الب��ة ا�ا�لیة و 

حامیة و ا�لیل �ىل إالقلميیة كد� ا�ولیة مفن جند التد�ل كد� یرض هباته احلقوق يف رس��ل حتق�قها �ٔو 
د� تد�ل �لف الن��و يف ٕاقلمي �وسفو زاد من معا�ة �لبان ق�ل حتق�ق مصريمه و ا�الن اس�تقالل إالقلمي 

  .و من �ة أ�خرى جند ختل هدا أ��ري مضن إالقلمي اسفر عنه �ل الزناع القامئ بني �لبان و الرصب

�ولیني ل�ست حمصورة يف الزنا�ات بني ا�ول فقط كام جند ٔ�ن ا�هتدیدات أ�ساس�یة لٔ�من و السمل ا
و ٕامنا حىت الزنا�ات دا�ل ا�ول ٕ�عتبار ٔ�ن هده أ��رية تطورت من �زاع دا�يل لتصبح حروب ٔ�هلیة 
قامئة �ىل س�یاسات مقعیة ،تطهري العريق،ٕا�دة امجلاعیة ،كام ٔ�ن تطور هده الزنا�ات اس�تقطب العدید من 

زاع ا�ا�يل ٕاىل ٕاقلميي ،�� توجب تد�ل الهیئات الرئ�س�یة �ل�د من هده ا�ول القرىب و تطور من �
  .الزنا�ات و ا�هتدیدات التصعیدیة و حماو� الوصول ٕاىل �سویة سلمیة

ٔ�قرتح مج� من توصیات و ٕان اكنت خمتلفة ٕاال ٔ�ن توافرها كف�ل مبنح التد�ل إال�ساين بصفة �امة و 
رشعیة ا�ولیة املطلوبة ملامرس�ته و ميكن ٔ�ن جنمل هده توصیات مفا التد�ل إال�ساين مسلح بصفة �اصة ال 

  :یيل 
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  ٔ�ن ینظر ٕاىل التد�ل بصفة �دیة �متثل يف وجود ا�هتااكت جس�مية �ىل نطاق واسع يف ا�و� املراد
التد�ل فهيا،و تقدر هده اجلسامة �ر�اكب ٔ�فعال مؤ�رة �ىل ح�اة الساكن ،ٔ�و تد�ل يف نطاق أ�فعال اليت 

 .اقب �لهيا االتفاق�ات ا�ولیةتع

 ٔ�ن ینظر ٕاىل التد�ل �ىل ٔ�نه اس�ت��اء من القا�دة العامة،و �كون يف �ا� الرضورة. 

  ٔ�ن �كون التد�ل ٔ�خر البدائل و �خ�یارات املتا�ة بعد �س��فاد من القوا�د ٔ�و الوسائل أ�خرى
 .اليت حترتم الس�یادة الوطنیة

 حمایدة و �زهية ٔ�ن یقرر وجود هدا ��هتاك هیئة. 

  ٔ�ن یمت تنف�ذ التد�ل من ق�ل ٕا�دى املنظامت العاملیة و إالقلميیة ٔ�ن هناك ختوف من �س�ی�س
 .املس�ٔ� مما یؤدي ٕاىل �نتقائیة و ازدواج�ة

  ٔ�ن یمت التد�ل بعد الت�ٔكد م نعدم قدرة ٔ�و رغبة السلطة احمللیة يف ٕاهناء ت� ��هتااكت و الوفاء
 .حبا�ة الساكن

  لیات التصویت ٔ�ن ميتنع ٔ�ن� یبقى جملس أ�من السلطة ا�و� �س�ت�دام القوة مع ٕا�ادة النظر يف �
 . أ�عضاء عن اس�ت�دام الف�تو يف �ا� ��هتاك اجلس�مي حلقوق إال�سان

 ٔ�ن یعترب ٔ�ي التد�ل �ارج تفویض جملس أ�من معل من ٔ�عامل العدوان. 

  يف تقر�ر  2006إال�سان يف أ�مم املت�دة ا�ي ٔ��ش�ٔ �ام ٕاعطاء ا�ور أ�سايس ٕاىل جملس حقوق
 .�یف و مىت و ٔ��ن جيب ٔ�ن یمت تطبیق م�د�ٔ املسؤولیة يف امحلایة

  العمل �ىل ٕارساء �القة واحضة بني مسائل حقوق إال�سان و حفظ السمل و أ�من ا�ولیني حىت
 .�كون التد�ل ا�ويل مرشو�ا عند �دوث ا�هتااكت حلقوق إال�سان

  نلخص يف أ��ري ٕاىل القول ب�ٔنه �لرمغ من التطور الهائل ا�ي �دث يف جمال حقوق إال�سان ٕاال و
ٔ�نه ی��غي تقلیص الهوة الشاسعة بني املبادئ النظریة و الواقع العميل مفع وجود �رسانة هائ� من النصوص 

�لیات امحلایة املفرتضة معلیا ا�ولیة اليت �كفل حقوق إال�سان �رشیعیا ٕاال ٔ�نه ميكن ٔ�ن نالحظ بوضوح قص ور �
 .و �ا وجب وضع هده أ�حاكم ة القوا�د املتعلقة حبقوق إال�سان موضع التنف�ذ

  إال�االت

                                                   
  .44، ص2000، عامن، 1غسان اجلندي، حق التد�ل إال�ساين، اجلامعة أ�ردنیة، ط )1(
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   .114، ص1992جوان /ماي
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   ملخص

ٕاذا اكنت أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل قد ٔ��دثت طفرة يف جمال وسائل الق�ال، �ع�دها �يل ا�اكء 
�صطناعي والتعمل ا��يل، فٕان جفوة خطرية قد تنجم عن �دم وجود وثیقة دولیة تنظم مرشوعیهتا، حبیث مل 

  .�دمه، كام مل تنظم اس�ت�داماهتا مبوجب نصوص دولیةتت�دد بعد ما ٕاذا اكنت مرشو�ة يف الق�ال من 

وملا �لعرف ا�ويل من ٔ�مهیة �لغة مضن مصادر القا�دة ا�ولیة، �ونه حمل اعتبار الفقهاء جبانب 
االتفاق�ات ا�ولیة بل قد �كون هو أ�مه يف ش�ٔن قوا�د احلرب �يل أ�خص، فٕالیه �رجع النصوص اليت 

  .نظمهتا مبوج�ه و�ئق دولیة 

وال یق�رص �كو�ن العرف ا�ويل �يل املامرسات اليت تصدر عن ا�ول أ�عضاء يف ا�متع ا�ويل، بل 
اليت �تت ٔ�عضاء �رزة يف ذات ا�متع حمل اعتبار يف �كو�ن قوا�د العرف  –�دت ممارسات م�ظامته 

  .ا�ويل

يل يف �كو�ن قا�دة عرف�ة تنظم وٕاذ سعت ا�راسة ٕايل تق�مي ممارسات ا�ول أ�عضاء يف ا�متع ا�و
مرشوعیة اس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل، فمل تغفل ا�ور الراعي لٔ�مم املت�دة يف هذا الصدد، فقد 
انعقدت حتت مظلهتا �دید من املؤمترات الس�نویة يف ٕاطار اتفاق�ة حظر ٔ�و تق�ید اس�ت�دام بعض أ�سل�ة 

ٔ�و عشوائیة أ��ر، كام سامه جملس حقوق إال�سان بدور �رز يف التقلیدیة اليت ميكن اعتبارها مفرطة الرضر 
  . هذا الس�یاق مبا قدم من طرف املقرر املعين حباالت إال�دام التعسفي ٕايل امجلعیة العامة 
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فهل �شلك هذه أ�عامل واملامرسات قوا�د یعتد هبا يف ٕارساء حظر اس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل 
  ر قوا�د القانون ا�ويل العام؟ وتنظمي اس�ت�دا�ا يف ٕاطا

  .هذا ما حتاول ٔ�ن جتیب عنه ا�راسة

  .املنظامت ا�ولیة -العرف ا�ويل - أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل: اللكامت املف�اح�ة

Abstract:  
If autonomous weapons have caused a breakthrough in the field of means of warfare, by 

relying on artificial intelligence and machine learning, then a dangerous gap may result from 
the absence of an international document aregulating their legitimacy, so that it has not yet 
been determined whether or not they are legitimate in combat, nor have they regulated their 
uses Under international provisions. 

And since international custom is of great importance within the sources of the 
international rule, as it is the subject of consideration by jurists in addition to international 
conventions, and it may even be the most important, in relation to the rules of war in 
particular, to which the texts organized by international documents are referred to. 

The formation of international custom is not limited to the practices issued by the 
member states of the international community. Rather, the practices of its organizations - 
which have become prominent members of the same society, are considered in the formation 
of the rules of international custom. 

While the study sought to assess the practices of member states in the international 
community in forming a customary rule that regulates the legality of the use of autonomous 
weapons, it did not neglect the sponsoring role of the United Nations in this regard, as many 
annual conferences were held under its umbrella within the framework of the Convention on 
the Ban or Restricting the Use of Certain Conventional Weapons Which can be considered 
excessive damage or random impact, and the Human Rights Council played a prominent role 
in this context with what was presented by the rapporteur on arbitrary executions to the 
General Assembly. 

Do these actions and practices constitute reliable rules in establishing the prohibition 
of the use of autonomous weapons and regulating their use within the framework of the rules 
of general international law? 

This is what the message is trying to answer. 

Key words: Autonomous weapons - international custom - international organizations 

  مقدمة

ظهرت �يل السا�ة ا�ولیة نوعیة �دیدة من أ�سل�ة تعمتد �يل ا�اكء م�ذ عرشة ٔ�عوام تقریبا 
تعریفها ب�ٔهنا ت� القادرة �ىل اخ�یار أ�هداف املعادیة و�امجهتا �شلك مس�تقل، ويه ال مت �صطناعي 

 .�شمل الطا�رات العسكریة بدون طیار اليت یمت التحمك فهيا عن بعد
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و�تت أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل موجودة فعال و یمت اس�تعاملها يف ٔ�كرث من م�طقة م�و�رة �لعامل، ففي 
احلدود الفاص� بني الكوریتني، �راقب املنطقة املزنو�ة السالح روبو�ت عسكریة ذاتیة اجلانب اجلنويب من 

قامت بتطو�رها رشكة سامسونغ، و يه مدج�ة ب�ٔ�زة اس�تكشاف واس�شعار و ٔ��زة اكمريا يف مجع 
  .�جتاهات، ٕاضافة ٕاىل رشاشات ؤ�سل�ة ٔ�خرى

ذاتیة ميكن التحمك هبا عن بعد، ٔ�و يه ٔ�نظمة قامئة �ىل م�اديء �مل روبو�تو الروبو�ت العسكریة يه 
هذه الروبو�ت حتدید ا�اطر واختاذ قرار ٕاطالق    أ�غراض احلربیة،و�س�تطیعبغرض اس�ت�دا�ا يفالروبوتیة

  .النار، وال یتد�ل ال�رش ٕاال �لموافقة ا�هنائیة فقط وتعد هذه املنظومة ا�ٔكرث تقدما يف ا�ال العسكري

ٔ�نظمة احلكومات املعروفة اليت تطور  - يف ٔ�ن مجمو�ة من ا�ول الكربيٕاشاكلیة ا�راسة و �مكن 
م�ل فر�سا و ٕارسائیل و روس�یا و �ور� اجلنوبیة و الوال�ت املت�دة و اململكة , ٔ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل

حظر أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل و ت��ذ تنظمي اس�ت�دا�ا وفقا �لقانون، وهو ما  -رفضا قاطعا-�رفض  -املت�دة 
مل یلق ق�ول ٔ��لبیة دول العامل، مما یثري ال�ساؤل عن مدي ٕاماكنیة ٕاس�ناد حظر أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل ٕايل 

  العرف ا�ويل من �دمه، هذا من �ح�ة؛

یة ال�شغیل ببعض املامرسات ا�ولیة سواء من ق�ل ا�ول ٔ�و ومن �ح�ة ٔ�خري؛ حظیت أ�سل�ة ذات 
فهل تصلح املامرسات ا�ولیة الس�تلهام قوا�د قانونیة ميكن مبوجهبا تنظمي �س�ت�دام املنظامت ا�ولیة، 

  ؟القانوين لٔ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل

 ميكن اس�تخرا�ا من و �ال ��ابة �ٕالجياب عن ال�ساؤل أ��ري، مفا يه القوا�د القانونیة اليت
  املامرسات ا�ولیة و املنظمة �لمرشوعیة و تنظمي �س�ت�دام القانوين؟

هذا ما �سعي ا�راسة ٔ�ن جتیب عنه، لعلها يف هنا�هتا �متكن من وضع قا�دة يف ٕاطار مرشوعیة 
املطورة  أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل، و ٔ�ن تقف �يل القمية القانونیة �لرفض الرصحي من ق�ل ا�ول الكربي

لٔ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل، حيت ال یت�ذ ذریعة لرفض ��رتاف �لعرف ا�ويل ا�ي عساه ٔ�ن �كون قوا�ده 
  .قد ار�سمت يف العقد املنقيض 

  :متهید و تقس�مي

الروبو�ت املس�تق� " ورد ذ�ر أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل يف بعض الو�ئق ا�ولیة مبسمي
�ٌ� حتتضن يف دا�لها �از �اسب جيري �رجمته ليك ینفذ بعض أ�عامل  )2( �عتبار الروبوت")1(القات� هو �

�� �س�تطیع الق�ام ب�ٔ�شطهتا و �ا�ا ا�تلفة" و یطلق ذات التعبري �يل, )3(اليت یقوم هبا إال�سان بصورة , ٔ�یة �
  .)4("م�اكنیك�ة اكم�
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ٕايل ج�ل مهنا یعمتد التحمك ال�رشي و �س�تلزم  أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل أ�قل ف�اكً و�شري اصطالح 
  .)5(�سمیهتا �ٔ�نظمة الف�اكة جملسحقوق إال�سان جشب ٕاضفاء قدر من التحمك ٔ�ثناء اس�ت�دا�ا، من مث 

أ�سل�ة اليت تف�قر ٕاىل س�یطرٍة ٔ�نظمة  ٕاىل"  �ٔنظمة أ�سل�ة الف�اكة املس�تق�" ب�� �شري مصطلح 
احلر�ة لالخ�یار و الهجوم �ىل أ�هداف الفردیة، يف �ني �ٔن �دًدا �ري حمدٍد من �رشیٍة حق�ق�ٍة �ىل املهام 

ا�ول سوف تفعل البحث و التطو�ر �ىل ٔ�نظمة أ�سل�ة الف�اكة املس�تق�، و اليت يه صوارخي قادرٌة �ىل 
  "مىت؟ و ٔ��ن؟"اخ�یار ٔ�هدافها ٔ�و ا��الت مع املهارات املعرف�ة لت�دید من هيامج، 

ال ی��غي " ا��يل التحمك فهيا عن بعد ٔ�و �شغیلها عن بعد" النظم �ري املس�تق� مبا يف ذ�  يف �ني ٔ�ن
 -مساواهتا ب�ٔنظمة أ�سل�ة الف�اكة ذات التحمك ا�ايت، بید ٔ�ن ٔ�نظمة أ�سل�ة الف�اكة املس�تق� ميكن ٔ�ن تغري

  .)6(املق�د�یف�ة شن احلرب و ٕاطالق العنان لس�باق ال�سلح اجلامح و �ري  -�شلك �ذري

�لیة �س�تطیع ٔ�ن ختتار أ�هداف و  –يف �ال �شغیلها –وقد عرفهتا أ�مم املت�دةب�ٔهنا م�ظومات سالحٍ �
  .)7(�ش��ك معها دومنا �ا�ٍة ٕاىل تد�ل ٕاضايف من العنرص ال�رشي ا�ي �شغلها 

, معلهام�ظومات ٔ�سل�ة ميكن ٔ�ن تتعمل ٔ�و �ك�ف : "وعرفهتا ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر ب�ٔهنا
  .)8( "اس�ت�ابًة �لظروف املتغرية يف الب��ة اليت �س�ت�دم فهيا هذه أ�سل�ة

و�رت مشلكة مرشوعیة أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل م�ذ �ٔن تناولها العمل ا�ويل، و �تت دول العامل 
رش تقوم به �سامه يف ٕابداء الرٔ�ي حول �دوي اس�ت�دا�ا يف أ�عامل الق�الیة، و قد ت�هبنا ٕايل دور �ري م�ا

هذه السلو�یات �رتبط �ملصدر أ�مه من مصادر القا�دة ا�ولیة و ا�ي اعتربه البعض سابقا �يل االتفاق�ات 
  ا�ولیة يف ٔ�مهیته،

بل اعترب بعض العلامء ٔ�نه , �القًا �لقا�دة القانونیة ا�ولیة)9(ت��ع ٔ�مهیة العرف ا�ويل من �ونه مصدرًا و 
و ٔ�نه ميتاز �يل املعاهدات ا�ولیة نظرًا لعموم�ة , و ٔ�كرثها ا�شاءًا ٔ�حاكمه ٔ�مه مصادر القانون ا�ويل

 –يف �ني ٔ�ن القوا�د و أ�حاكم اليت تو�دها املعاهدات  –مبعين ٕالزام�هتا �مو�ة ا�ول املتحرضة  –قوا�ده
  .)10(لعاقدهيا  -فقط  –ٔ�ن قوهتا ملزمة , قلام �ك�سب هذا الوصف - ٔ�و القانون االتفايق

ا�ويل سلواكً یتكرر مرة بعد ٔ�خري يف صورة �عتیاد ٔ�و �كرار الق�ام بعمل �ٔو  )11(وٕاذا اكن العرف
و ٔ�ن خمالف�ه �شلك , مع الشعور ٕ�لزام�ة هذا السلوك, �م�ناع عن معل بواسطة �ٔش�اص القانون ا�ويل

  ؛)12(ا�هتااك �لقانون
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جيب ٔ�ن  - ضوء القانون ا�ويل العريفيف  - فليك نفحص مدي مرشوعیة أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل 
ممارسات ا�ول , و ذ� يف ٕاطار �انبني, ینصب البحث �يل سلوك أ�طراف ا�ولیة يف ش�ٔن هذه أ�سل�ة

من ممارسات  - يف ٕاطار هذه أ�سل�ة  - فضًال عن ما متث� �شاطات أ�مم املت�دة , ا�تلفة �ش�ٔهنا و اجتاهاهتا
ال بد �ٔن  -و اليت �شلك توصیاهتا ٔ�مهیة �برية -)13(ا من املنظامت ا�ولیةحبس�باهن, معلیة ٔ�یضًا من �انب

 -ح�ث شلكت جمهودات أ�مم املت�دة, حتظي بتقد�ر دول العامل و كذا الباح�ني والفاحصني �لمرشوعیة ٔ�یضاً 
  .دورًا فعاًال يف ٕایضاح الك�ري احلقائق عن هذه أ�سل�ة - ودورها الراعي

ا�ولیة املعارصة و �رسبلها �رداء الرس�ة و التقدم؛ �ٔضفي �يل ٔ��زة بعض كام و ٔ�ن تطور احلیاة 
املنظامت ا�ولیة سلطة وضع القوا�د القانونیة ال�رشیعیة بل ٔ�كد البعض يف ذ� �ٔن ٔ��زة املنظمة ا�ولیة 

  .)14(ٔ�ن ت�يشء الزتامات م�ارشة �يل �اتق ا�ول -يف بعض أ�ح�ان -�س�تطیع

ممارسات ا�ول ا�رت�ة و مدي اعتبارها م�ش�ئًة لقا�دة عرف�ة و : و�يل ذ�؛ ن��اول يف هذا البحث
وما ٕاذا اكنت , و كذا ممارسات أ�مم املت�دة, وما ٕاذا اكنت يف طریق احلظر ٔ�و إال��ة, مضمون هذه القا�دة

�يل , يف مطلبني, من �دمه"  Opinio Juris" ٕایذاً� ب�شوء قا�دة عرف�ة �س��د ٕايل الرٔ�ي القانوين ا�ويل 
  :النحو التايل

  .ممارسات ا�ول احلا�زة لٔ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل و ٔ��رها يف املرشوعیة: املطلب أ�ول

  .و قميهتا العرف�ة, ممارسات أ�مم املت�دة �ش�ٔن أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل: املطلب الثاين

  ا�اتیة ال�شغیل و �ٔ�رها يف املرشوعیة ممارسات ا�ول احلا�زة لٔ�سل�ة: املطلب �ول

  متهید وتقس�مي

ٕاال ٔ�ن البادي �لجمیع , ٕايل العقد الثاين من هذا القرن - املؤكد- �رجع ظهور أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل 
أ�مر , )15(سواء �الل الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة ٔ�و �ري ا�ولیة, ٔ�هنا مل یعلن اس�ت�دا�ا يف سا�ات الق�ال

و هل , عام ٕاذا اكنت �كونت قا�دة عرف�ة تقيض حبظر اس�ت�دام ت� أ�سل�ةمعه ال�ساؤل ا�ي یثور 
  ختتلف القا�دة ٕاذا قامت احلا�ة ٕايل اس�ت�دام ت� أ�سل�ة ؟

من �الل العرف لیبدٔ� تدو�هنا و تق�یهنا يف اتفاق�ات دولیة  )16(تتابع ظهور قوا�د قانون احلرب
-و ٕاذا اكنت ٔ��لب االتفاق�ات ا�ولیة , اعتبارًا من بدایة النصف الثاين من القرن التاسع عرش, مك�وبة

قد اش�متلت �يل مواد �ا�هتا تق�ني القوا�د اليت اس�تقر �لهيا العرف ا�ويل  -املس�هتدفة تدو�ن قانون احلرب
فقد حتولت هذه , و �يل مواد ٔ�خري �ا�هتا اس�ت�داث قوا�د �دیدة ال تلزم �ري أ�طراف, التدو�ن حلظة
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مما , ٕايل قوا�د عرف�ة مسمل هبا من امجلا�ة ا�ولیة ب�ٔرسها -يف معظم أ�حوال -القوا�د املس�ت�دثة مع الزمن
مما یبني عن ) 17(املسل�ة ا�ولیة  یوجب �يل مجیع ا�ول ا�رتا�ا و تطبیقها بصدد احلروب و اكفة املناز�ات

ٔ�مهیة اس��ضاح املامرسات ا�تلفة من ق�ل أ�طراف ا�ولیة املتعددة جتاه اس�ت�دام أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل 
كام جيدر بنا عرض القمية القانونیة اليت �شلكها سكوت بعض �ٔطراف ا�متع ا�ويل عن يف أ�عامل الق�الیة، 

و ما �شلكه , لنظر يف تو�ات دول العامل ا�تلفة عند عرض تقار�ر أ�مم املت�دةٕابداء الرٔ�ي و و�ات ا
القوا�د العرف�ة " ا�اوف اليت ٔ�ثريت من ق�ل الك�ري من قمية سواء يف اجتاه إال��ة ٔ�و احلظر س�� و ٔ�ن 

" قوا�د سلو�یة �ري مق�نة ش�ٔن القوا�د العرف�ة لٔ�نظمة القانونیة ا�ا�لیة ٕامنا تنرصف ٕايل  )18(�لقانون ا�ويل
  :و �يل ذ� یصري البحث ٕايل )19(

  .دور القوا�د العرف�ة ا�ولیة يف تنظمي اس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل: الفرع أ�ول

  القمية القانونیة ملامرسات ا�ول حول أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل: الفر�الثاين

  يف تنظمي اس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل دور القوا�د العرف�ة ا�ولیة: الفرع أ�ول

و , رئ�س�یًا �لقانون ا�ويل )21(مصدرًا  –ٕايل �انب املعاهدات ا�ولیة –ا�ويل )20(یعترب العرف
خبالف املعاهدات اليت �كون �ادة ذات طبیعة اتفاق�ة و مك�وبة؛ یتكون العرف ا�ويل من ركنني ش�ٔنه 

فاملس�تقر فقهًا و قضاءًا ٔ�ن �لعرف ا�ويل ركنني  )22(هام الر�ن املادي و الر�ن املعنوي, ش�ٔن العرف ا�ا�يل
و هو ما ٔ�كدته حممكة العدل ا�ولیة عند تصدهيا لقضیة اجلرف , عنوئ�ساس�یني هام الر�ن املادي و الر�ن امل 

بقا� ٔ�ن جوهر القانون ا�ويل العريف �متثل يف املامرسة العملیة و كذ� الشعور �ٕاللزام , 1985القاري �ام 
  .)23(من ق�ل ٔ�ش�اص ا�متع ا�ويل

ٔ�ن تترصف ا�ول يف �القاهتا ا�ولیة  ٔ�وهلام: ومن املعروف ٔ�ن القا�دة العرف�ة ت�ش�ٔ ٕاذا توافر رشطان
  .)24(�ٔن �كون الترصف �بعًا عن شعور ��رتام هذه القا�دة: و ��هيام, وفقًا لهذه القا�دة

مكو�ت  - �يل ذ� -ندرس, )25(الر�ن املادي و الر�ن املعنوي: وٕاذ یتكون العرف ا�ويل من ركنني
ف�ة حتظر ٔ�و جتزي اس�ت�دام �سل�ة ذاتیة ال�شغیل حماولني اس��ضاح مدي ظهور قا�دة عر , العرف ا�ويل

  .يف الق�ال

  الر�ن املادي: الغصن أ�ول

جري �لیه ٔ�ش�اص القانون  -ٕاجيايب ٔ�و سليب –�لعرف يف سلوك )27(ٔ�و الر�ن املادي )26(�متثل العنرص
و كذ� بعض الك�ا�ت اليت یتوفر لها مركز �اص يف ٕاطاره  - من ا�ول و املنظامت ا�ولیة - ا�ويل العام 
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يف صور ؤ�شاكل  -اليت متثل العنرص املادي �لعرف -وتظهر العادات ٔ�و السوابق , ویطلق �لیه العادة
  .)28(ط فهيا ٔ�ن �كون م�نو�ة ؤ�ن ت�ٔ�ذ طابع العمومو�شرت , م�نو�ة

ٕاال ٔ�ن هذا السلوك , ف�متثل ٔ�ساس القا�دة العرف�ة يف ٔ�هنا سلوك اعتادته ٔ�ش�اص القانون ا�ويل
وبرصف النظر عن نو�ه؛ �شرتط يف السلوك ثالثة رشوط یتعني , ی��وع ٕايل سلوك ٕاجيايب ٔ�و سلوك سليب

  لسليب؛ یثور ال�ساؤل عن مدي اعتبار السكوت م�ش�ئًا لقا�دة عرف�ة ٔ�م ال ؟�لسلوك اوف� یتعلق , تناولها

  :وجنیب عن ذ� �يل النحو أ�يت

  :صور السلوك املكون �لر�ن املادي �لقا�دة العرف�ة : وال�ٔ 

ی�شلك العنرص املادي �لعرف ا�ويل بتوا�ر سلوك معظم ا�ول املتص� مبوضوع القا�دة �رب فرتة 
اكٕالغفال و�م�ناع عن ترصف , اكلترصف ا�ويل ٔ�و التعامل السليب, التعامل إالجيايبزم�یة من �الل 

, ، ومن مث ت��وع صور السلوك املكون �لر�ن املادي �لقا�دة العرف�ة ٕايل سلوك ٕاجيايب و سلوك سليب)29(دويل
  .)30(كام یثور ال�ساؤل عن �ا� السكوت 

  :ا�دة العرف�ةالسلوك إالجيايب املكون �لر�ن املادي �لق - �ٔ 

اكلسلطة  - تت�ذ أ�عامل إالجيابیة الصادرة عن الهیئات الرمسیة ا�ول لها رمسیا الت�دث �مس ا�و� 
او رؤساء احلكومات ٔ�و ترصحيات  )31(صفة االتقاق�ات بني رؤساء ا�ول  -التنف�ذیة وال�رشیعیة والقضائیة 

وماس�یني ٔ�و مراسالهتم الرمسیة ٔ�و اجلرائد الرمسیة من ق�ل املس�ئولني الس�یاس�یني ٔ�و قرارات من طرف ا�بل
وامل�شورات احلكوم�ة و ٔ�وامر اجلهات التنف�ذیة والتعلیق �يل أ��داث ا�ولیة واملواقف املت�ذة يف 

  .)32(املؤمترات ا�ولیة ٔ�و التوصیات والقرارات الصادرة عن املنظامت ا�ولیة

  :دة العرف�ةالسلوك السليب املكون �لر�ن املادي �لقا� - ب

یف�د يف التعرف �يل قوا�د احلرب العرف�ة الرجوع ٕايل احلروب السابقة واس�ت�الص ما جرت �لیه 
كام یصح الرجوع ٕايل , )34(من �الل إالغفال والتعامل السليب ٔ�و �م�ناع عن ترصف دويل )33(ا�ول فهيا

فهل  )35(سلطاهتا وقواهتا ا�تلفة يف حرهبمواليت �س�هنا ا�و� لت��عها , التعل�ت ٔ�و القوانني اخلاصة �حلرب
یعد مرور مدة زم�یة دون اس�ت�دام �ٔي من ا�ول لٔ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل يف ٔ�عاملها الق�الیة سلواكً سلبیًا 

 مرعیًا يف �كو�ن قا�دة عرف�ة كف�� �حلظر؟

  مدي اعتبار السكوت م�ش�ئا �لقا�دة العرف�ة - 1
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طراف ا�ولیة عن إالبداء مبوقفها من مرشوعیة اس�ت�دام یثور ال�ساؤل هل حيوز سكوت ٕا�دي ا�ٔ 
" مرشوعیة " أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل يف الق�ال جحة قانونیة حنو �كو�ن عرف جمزي ٔ�و مانع من ٕا�ازة 

  أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل؟

وصف  - دوماً  –ٕاذا اكن أ�صل ٔ�ن القانون ا�ويل ال �ش�متل �يل قا�دة تضفي �يل جمرد السكوت
ال یعتد به كتعبري عن إالرادة؛ فٕان السكوت املال�س یعمتد  )36(ؤ�ن السكوت يف ذاته , تعبري عن إالرادةال 

حفولته ٕايل تعبري عن , نظرًا لوجود الظروف اليت صاح�ت السكوت السليب, �لیه ٔ��د صور التعبري عهنا
  .وهذا ما نؤیده , )37(فالظروف ٔ�و املال�سات إالجيابیة يه اليت �ربت عن مضمون هذا السكوت , إالرادة

عن إالبداء مبوقفها من مرشوعیة اس�ت�دام  –حيت املطورة  –سكوت ا�ول ن�ٔ  و�ري الباحث
ال �كفي لتكو�ن قا�دة عرف�ة، و ٔ�ن ماقد �شلك سلواكً ذا مدلول ميكن أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل يف الق�ال 

 أ��ذ به هو ما جيري من م�اقشات يف إالطار الرمسي ٔ�و تو�ات اجلیوش حنو �رك اس�ت�دام هذه أ�سل�ة
  .�ال توافرها يف السوق العاملي �شلك معلن

  رشوط السلوك املكون �لر�ن املادي �لقا�دة العرف�ة: �نیا

�يل ٔ�نه ح�� �كون هناك اتفاق من مجیع أ�مم اليت �كون ا�متع ا�ويل  -م�ذ زمن بعید - اس�تقر الرٔ�ي 
املتباد�؛ تصبح هذه القا�دة جزءًا من حول ق�ول ٔ�و تطبیق قا�دة معینة من قوا�د السلوك �يل �القاهتم 

و یث�ت الر�ن املادي �لعرف ا�ويل عن طریق مراجعة سلوك أ�ش�اص ا�ولیة ومراق�ة  )38(القانون ا�ويل
  .)39(السوابق

یتوقف تقد�رها �يل ظروف لك �ا� �يل " و�شرتط يف السلوك املكون �لقا�دة العرف�ة �دة رشوط 
سواء اكن هذا الق�ول  - لهذا السلوك من �انب ٔ�ش�اص القانون ا�ويل" �ام"ٔ�ن �كون هناك ق�ول ": �دة 

ویق�يض " مو�دة " ؤ�ن �كون السلوك املكون �لعرف مت �ضطراد �يل العمل به بطریقة  - رصحيًا ٔ�و مضنیاً 
�كون  ؤ�ن, وتوا�ر السلوك, و�جياز؛ �كرار السلوك )40(ذ� �كرار العمل �لقا�دة العرف�ة و�رداد مضموهنا

  السلوك �امًا ٔ�و شائعًا،،

  �كرار السلوك - 1
ال �كفي لتوافر الر�ن املادي �لعرف ق�ام سابقة وا�دة من �انب خشص وا�د من �ٔش�اص القانون 

السابقة من �انب �دد من ٔ�ش�اص القانون  )41(و ٕامنا من املتعني ٔ�ن جيري �كرار, ا�ويل العام حفسب
عند �البیة -ٕاذ یتكون العرف, )42(وهو أ�مر ا�ي یؤدي ٕايل ٔ�ن �كون السابقة م�وا�رة و�امة, ا�ويل
فٕاذا ما ث�ت ٔ�ن ا�ول , من دول خمتلفة يف ترصفاهتا يف ٔ�مورها اخلارج�ة, من �كرار أ�عامل امل�ث� -الرشاح
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فالقا�دة اليت ميكن اس�ت�الصها من ذ� يه قا�دة قانون , نوع من الترصفات �سري �يل وترية وا�دة يف
  .)43(دويل �ام 

ویؤكد ذ� ما , ٕاال ٔ�ن التكرار ال یصلح يف ذاته �ل�سلمي بتحقق اق�ناع ا�ول والزتا�ا �لقا�دة العرف�ة
د من االتفاقات ٕاذ اس�تعرضت العدی, 1950بدا من دفوع احلكومة �ولوم�یا يف ش�ٔن قضیة املل��ٔ �ام 

  .)44(واملعاهدات اليت مل ت��لور بعد كقوا�د قانونیة تتعلق ب�سلمي ا�رمني

�اصة  –الرمسیة  - �يل ٔ�ن اعتیاد ا�ول جيب �ٔن �كون �امًا صادرًا �شلك رمسي من ٔ��زة ا�و� 
يف اتیان  -ت�ٔ�و  –ٔ�ن ا�ول ٕاذ متارس مسلاكً معینًا �كون مبناس�بة وقائع و�ٔ�داث اخنرطت هذه ا�و� 

, )45( اليت تت�ذ موقفًا سلبیًا لال�رتاض �يل ذات ا�هنج, ترصف ٕاجيايب ٔ�و �ل�س�بة لبعض ا�ول أ�خري
و�يل ذ� یفرتض حتقق هذا الرشط �كرار اس�تعامل الروبو�ت املقات� ٔ�و أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل يف ٔ�عامل 

لك رمسي و تو�ًا حكوم�ًا مقصودًا من �انب �يل ٔ�ن �كون ذ� �ش, ق�الیة م�نو�ة من ق�ل دول خمتلفة
 –ٕايل ا�ٓن  –و هذا ما مل یقل بتحققه , �البیة ا�ول ٔ�عضاء ا�متع ا�ويل دون ا�رتاض من ا�ول أ�خري

  .ٔ��د

  :توا�ر السلوك - 2
لكام تصدي �لبحث يف مدي ق�ام قا�دة  )46(دٔ�ب القضاء ا�ويل �يل تطلب اطراد السابقة ٔ�و توا�رها

وهذا ما قد یو� �العتقاد برضورة ميض مدة زم�یة طوی� �يل �شوء العرف والعمل به , )47(دولیة 
من  –لكن هذا �عتقاد رس�ان ما �زول بعد جهر الفقه التقلیدي القائل بذ� , �لوصول ٕايل الزام�ة قوا�ده

�ش�ٔة القا�دة اع�داً حبیث �ت من املمكن , وبعد وقوع تطور هام �يل معلیة �كو�ن القا�دة العرف�ة –�ح�ة
و�يل س��ل املثال؛ القوا�د اخلاصة �ملنطقة �ق�صادیة , )48(�يل سابقة مل ینقض �يل ق�ا�ا ٕاال وقت قصري

  .)49(اخلالصة يف الب�ار

يف �كو�ن  -بصورة ملحوظة وٕاجيابیة -فقد ٔ��ر ماعرف�ه ا�متعات ال�رشیة من تقدم �لمي و �ك�ولو�
, )51(وم�وحش )50(حيت اس��دل امسه بعرف �ٓين و فوري, ومن ب�هنا العرف ا�ويلمجموع القوا�د ا�ولیة 

او السامح , وهكذا جشع التطور الرسیع �لمجمتع ا�ويل املعارص �يل إالقالل من ٔ�مهیة عنرص الوقت ٔ�و املدة
  .)52(بتكو�ن قوا�د القانون ا�ويل العريف يف مدة و�زية

اجلرف ا�ويل لبحر  حمك حممكة العدل ا�ولیة يف قضیةو�يل ذ� جري القضاء ا�ويل؛ من ذ� 
 –يف ذاته  –وا�ي قررت ف�ه ٔ�ن مرور وقت قصري �يل اس�تقرار سلوك معني ال ميكن ٔ�ن �كون , الشامل

  )53(�ائًال دون �ش�ٔة القا�دة ا�ولیة 
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  �ٔن �كون السلوك �اما �ٔو شائعا - 3
ٕاذ , خمتلفة دون اعتبار �لعدد اللكي لهذه ا�ولیتعني �كرار الترصف من دول ت�متي ايل م�اطق ٕاقلميیة 

ٕاال �ٔن الفقهاء ٔ�شاروا , ٔ�ي �يل اعتبار حمتیهتا و ٕالزام�هتا, العربة بتوافر ق�ول املامرسة �يل اعتبار ٔ�هنا قانون
ٕاذ ٔ�ن ذ� خيتلف حبسب الظروف , ٕايل �دم وجود معیار مو�د لت�دید در�ة الثبات والعموم�ة املتطلبة

وهكذا جيب ٔ�ن , )54(�ش�ٔ فهيا السلوك وطبیعة العالقة ا�ولیة اليت اتبع �ش�ٔهنا هذا السلوك ا�ولیة اليت
ویلزم ٔ�ن حيظي العرف , فال �كفي تطبیقها مبعرفة �دد حمدود من ا�ول, )55(تطبق القا�دة العرف�ة بصفة �امة

  .)56(�ملوافقة الرصحية ٔ�و الضمنیة لاكفة ا�ول ليك یعد مس�تقرا

كفي لتحقق هذا الرشط ق�ام ٕا�دي ا�ول بتكرار اس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل يف ومن مث؛ ال �
بل جيب لتحقق هذا الرشط ان�شار , ٔ�و ٔ�ن تقوم بذ� مجمو�ة من ا�ول ا�رت�ة لها, بعض من ٔ�عاملها الق�الیة

  .اس�ت�دا�ا بو�ه �ام

, اص ا�ولیة ومراق�ة السلوكٕاذ یث�ت الر�ن املادي �لعرف ا�ويل عن طریق مراجعة سلوك أ�ش�
وميكن �س�تدالل �لیه , وميكن ٔ�ن تتكون السوابق ا�ولیة بواسطة سلوك احلكومات يف العالقات ا�ولیة

وكذا من �كرار ت�ين قرارات معینة مبعرفة ٔ��د ٔ��زة , من �الل الو�ئق الرمسیة اليت تصدر عن احلكومات
 .)57(وثبوت ت� القا�دة دولیة ملرات م�عددة مبا یؤدي ٕايل اس�تقرار

  الر�ن املعنوي: الغصن الثاين

هل �كفي لتكون قا�دة عرف�ة �اظرة الس�ت�دام أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل يف الق�ال ام�ناع ا�متع 
  ا�ويل ب�ٔ�لب ٔ�عضاءه عن اس�ت�دا�ا ملدة طوی� ف� ی�شب من ٔ�عامل ق�الیة؟

وجود سلوك اضطرد العمل �يل أ��ذ به  - ا�ولینيٕ�جامع الفقه والقضاء  - ال �كفي لتكو�ن العرف 
عند ا�هتا�م  –وذ� �عتقادمه, و ٕامنا ال بد من شعور ٔ�ش�اص القانون ا�ويل ٕ�لزام�ته" العنرص املادي"

�ٔو ما �سمي  –فال �كفي السوابق ا�ولیة املتكررة و�دها , )58(ٕ�لزام�ته هلم ؤ�ن �لهيم اتبا�ه - �� السلوك
ٕاذ جيب ٔ�ن �رافق العنرص املادي  - )59(لتكو�ن العرف ا�ويل مكصدر �لقانون ا�ويل العام –ي �لر�ن املاد

وهذا هو العنرص القانوين الرضوري ا�ي جيع� �فذًا , بعنرص معنوي �متثل يف ق�ا�ة ا�ول ٕ�لزام�ته القانونیة
  .)60(ت ا�ولیتني �ري امللزمة وهذا ما ميزي العرف ا�ويل عن العادات واملعامال, يف النظام القانوين

�لعرف ا�ويل يف شعور ٔ�ش�اص القانون ا�ويل عند ٕاتیاهنم لسوابق معینة  )61(و�متثل الر�ن املعنوي
ب من  38/1وهذا ماقصدته املادة , ب�ٔهنم ملزمون �لترصف �يل هذا النحو ول�س �ريه –بصفة م�كررة–

ا�ي یتو� �ي ا�ول ٔ�و �ريها " �ق�ناع والیقني" ٕاذ خيترص يف, )62(النظام أ�سايس حملمكة العدل ا�ولیة 
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�لنظر ٕايل صدورها عن , من ٔ�ش�اص القانون ا�ويل ا�اطبني هبذه القا�دة السلو�یة �اللزتام القانوين هبا
  .)63(إالرادة الشار�ة لٔ��لبیة العددیة من ا�ول ٔ�و عن الف�ة مهنا املهمينة �يل ا�متع ا�ويل 

نداءات الت�يل عن اس�ت�دام أ�سل�ة  –�ٔو �دم ٕالزام�ة –فهل �كون اعتقاد �ي ا�ول �لزام�ة
  ا�اتیة ال�شغیل ؟

وبني , جيب التفرقة يف الترصفات ا�ولیة بني ت� اليت تبارشها ا�ول ويه تعتقد ب�ٔهنا ملزمة
ومن مث جيب ٔ�ن یتكون اعتقاد , )64(الترصفات اليت تقوم هبا ا�ول �يل س��ل ا�ام� يف ظروف معینة 

حيت یقوم الر�ن املعنوي , ت� أ�سل�ة - ٔ�و �دم مرشوعیة  –�ي ٔ��لبیة �طراف ا�ولیة مبرشوعیة 
  .لها -ٔ�و احلاظر –�لقا�دة العرف�ة ا�زية 

ولكن من , وقد �ٔشارت حممكة العدل ا�ولیة ٕايل ٔ�نه ال جيب ٔ�ن �رتقي أ�فعال املعینة ٕايل املامرسة
ٕالزام�ة و وجود قا�دة ) 65(املمكن ٔ�ن �كون من هذا الق�یل لتعد دلیًال �يل وجود اعتقاد ٔ�ن هذه املامرسة 

ٔ�نه يف �ذ  -بصفة �امة - ذا اق�نعت ا�ول فاالعتقاد القانوين املطلوب یعد اكف�ًا إ , من قوا�د القانون املطلوبة
  .)66("ذاته ی�يشء قا�دة عرف�ة 

و كثريًا ما �شري ٔ�حاكم حممكة العدل ا�ولیة ٕايل ٔ�مهیة وجود �عتقاد القانوين �عنرص اكف يف �د 
يف نیاكراجوا أ��شطة العسكریة وش�به العسكریة  كام يف قضیة, لی�يشء الزتامًا قانونیاً , ذاته يف العرف ا�ويل

  . )68(والرصیف القاري)   67(171 وقضیة ا�لو�س

سواء يف ٕاطار ٔ�ش�اصه ٔ�و قوا�ده؛ �ٔفيض ٕايل ٕافراز , فا�متع ا�ويل ٕاذ یتطور بصورة رسیعة وم�نو�ة
ح�ث یت�ذ مضري ا�متع من السلو�یات والترصفات , سلو�یات �دیدة توا�ب التطور التك�ولو� والعميل

ومبرور الوقت؛ یتحول ذ� السلوك ٕايل ٔ�مر مضين ,  ٔ�و تعدیل قا�دة دولیة اتفاق�ةما�س�هتدف هبا تغیري
  .)69(�سري ا�ول وفق هن�ه حيت حيني الوقت املالءم لتق�ني ذ� العرف يف صیغة معاهدة 

  حول أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل القمية القانونیة ملامرسات ا�ول: الفرع الثاين

واليت بدورها , الر�ن املادي لتكو�ن القا�دة العرف�ة -الزنا�ات املسل�ةٔ�ثناء  -�شلك ممارسات ا�ول
وقد , )70(�متثل يف سلوك، قد �كون هذا السلوك ٕاجيابیًا ٔ�و سلبیًا جري �لیه ٔ�ش�اص القانون ا�ويل العام

وجيب ٔ�ن ميتد هذا , �كون هذا السلوك �امًا �ٔو تبادلیًا من �انب �دة دول ول�س من �انب دو� مبفردها
فقد ی�ش�ٔ العرف يف غضون فرتة زم�یة , وال یعين هذا ٔ�ن �كون فرتة زم�یة طوی�, السلوك فرتة من الزمن

  .)71(قصرية 
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ٕاذ یتعني ٔ�ن �سفر ت� , ذاته الر�ن املاديلكن ممارسات ا�ول ملس� ما ٔ�و ترصف بعینه ال �شلك ب
  .)72(املامرسة عن اعتیاد ا�ول �يل ٕاتیان هذا املس� ٔ�و ذاك 

سلوك املقاتلني و , و�ش�متل �يل اس�ت�دام ٔ�سل�ة معینة, ٔ�فعال مادیة" وتتكون ممارسات ا�ول من 
كت��ات " و�ش�متل �يل , یةو �ٔفعال لفظ " واملعام� املمنو�ة لف�ات معینة من أ�ش�اص, �يل ٔ�رض املعركة
والبیا�ت , والتعل�ت املعطاة �لقوات املسل�ة وقوات أ�من, وال�رشیعات الوطنیة, ا�لیل العسكري

  .)73(العسكریة ٔ�ثناء احلرب و�ح��ا�ات ا�بلوماس�یة 

؛ ٕاال ٔ�نه وفقًا �لقوا�د العامة؛ حيت �ريق ممارسات ا�ول ٕايل �شك�ل إالطار القا�دي �لعرف ا�ويل
مبعين ٔ�ن �س� ا�ول ذات ا�هنج عند ممارس�هتا �لترصف , یتعني ٔ�ن تصطبغ ت� املامرسات بوصف التو�د

)74(.  

النظم  - 2014مضن تقر�رها الصادر يف السادس من ا�ریل  -وقد �شدت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة 
ق �س�ت�دام القوة؛ من ٔ��ل البت ف� ٕاذا إالقلميیة ٔ�ن تدقق يف القوانني واملامرسات ا�ا�لیة ��ول ف� یتعل

  .)75(اكنت هذه القوانني واملامرسات متتثل �لمعایري ا�ولیة

�ش�ٔن م�ظومات أ�سل�ة ا�اتیة  2015مضن تقر�ر اج�ع اخلرباء �ري الرمسي لعام  -وقد ٔ��رز اخلرباء 
, النظر يف �س�ت�دام املزمعمبا �شمل , ٔ�ن معلیة �س�تعراض س��عني تنف�ذها حبسن نیة -ال�شغیل 

واقرتح ٔ�ن ت��ادل ا�ول , ورشحت �دة وفود بعد ذ� عنارص معلیات �س�تعراض الوطنیة يف ب�اهنا
ٕاجراءات �س�تعراض القانوين لٔ�سل�ة �هيا مع �ريها من ا�ول أ�طراف يف اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة 

من املف�د تبادل ٔ�فضل املامرسات وا�روس املس�تفادة من  واعترب �دد من الوفود, ٔ��د تدابري بناء الثقة
و رٔ�ت بعض ا�ول ٔ�ن معلیة , �س�تعراضات القانونیة لٔ�سل�ة يف ٕاطار اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة

  .)76(�س�تعراض القانوين لٔ�سل�ة اكف�ة �هتدئة ا�اوف الناش�ئة عن م�ظومات أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل

ح�ث �ري ٔ�نصار املدرسة �رادیة ٔ�ن , ة إاللزام�ة �لعرف ا�ويل حمل �الفوٕاذا اكن ٔ�ساس القو 
هذا أ�ساس �متثل يف االتفاق الضمين بني ٔ�ش�اص القانون ا�ويل �يل ٕا�شاء القا�دة ا�ولیة العرف�ة تقره 

ع يف �ني یذهب ٔ�نصار املدرسة املوضوعیة ٕايل ٔ�نه �مكن يف مق�ضیات ورضور�ت ا�مت, )77(ٕ�رادهتا 
أ�مر ا�ي یثري ال�ساؤل هل هناك اتفاق مضين بني ٔ�عضاء ا�متع ا�ويل �يل ٕا�شاء قا�دة دولیة , )78(ا�ويل
ٔ�م ٔ�ن هناك رضورة من رضور�ت ا�متع , اس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل يف الق�ال –ٔ�و ت��ح  -حتظر

  ٔ�و إال��ة ؟ –تق�يض هذا احلظر 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Sixth Issue- March 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021رس - آذار-ادساد 
 

  

 

 

47 

 

ٕاذ , یبني العمل ا�ويل عن مالمح تو�ات دول العامل ا�تلفة حول حظر أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل
, �شري تقر�ر صادر عن م�ظمة العفو ا�ولیة ٔ�ن �ددًا من ا�ول الرئ�س�یة تعارض فرض حظر قانوين ملزم

ا وٕارسائیل وروس�یا و�ور� م�ل فر�س, ومن ب�هنا احلكومات املعروفة اليت تطور ٔ�نظمة ٔ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل
يف �ني دعت ست وعرشون دو� ٕايل فرض حظر شامل من , اجلنوبیة والوال�ت املت�دة واململكة املت�دة

ٕاال ٔ�ن �ٔ�لبیة ا�ول املشاركة يف �ج�ع املعين �تفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة , ب�هنم ا�منسا والربازیل ومرص
ٔ�مهیة �ح�فاظ �لس�یطرة ال�رشیة �يل ٔ�نظمة أ�سل�ة ذاتیة ٔ�كدت �يل  2018ن�سان /أ��ري يف ا�ریل

  .)79(ال�شغیل 

ويف ظل ا�ور املتنايم �لمنظامت ا�ولیة يف اس�تعراض خماطر أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل وٕا�راز دور 
ملا  - ابتداءا –فان إال�ابة عن هذا ال�ساؤل تق�يض التعرض  -الطا�رات املو�ة ٔ�و الطا�رات بدون طیار

وما , رت عنه املناقشات ا�ولیة بني ٔ��لب ٔ�طراف ا�متع ا�ويل وإالشاكلیات اليت ٔ�ثريت هبذا اخلصوصاسف
مت ��هتاء ٕالیه من توصیات؛ لبیان قمية ما �كون من رٔ�ي قانوين حول اس�ت�دام أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل 

  .يف املطلب التايل

  وقميهتا العرف�ة, ل�ة ا�اتیة ال�شغیلممارسات أ�مم املت�دة �ش�ٔن أ�س: املطلب الثاين

  متهید وتقس�مي 

, �لنظر ٕايل ٔ�هنا اجلهاز ذو الوالیة العامة يف املنظمة, خولت امجلعیة اخ�صاصات وسلطات واسعة
مع مرا�اة  –ا�ي مبوج�ه �س�تطیع امجلعیة �ٔن تناقش , من املیثاق10ولعل ذ� یبدو �لیًا يف نص املادة 

  .)80(ٔ�یة مس�ٔ� لها ص� حبفظ السمل و أ�من ا�ولیني  –الق�ود املقررة 

 –مبعناه الضیق –القرارترتكز ٔ�ساسًا ف� �سمي , نظامت ا�ولیة تصدر ٔ�نوا�ًا خمتلفة من القرارتفامل 
يف -ويه اليت �متثل يف جمرد نصی�ة ٔ�و دعوة تبدهيا املنظمة  والتوصیة, وهو ا�ي یصدر يف صورة ملزمة

مبا , )81(و�متزي بعدم ٕالزام�هتا, ٔ�و ٕايل م�ظمة دولیة ٔ�خري, ٕايل دو� عضو ٔ�و ٕايل �از �بع � -موضوع معني
  .یعين وجود سلطة �رشیعیة م�اكم� يف النظام ا�ويل

, وملا اكن من ٔ�مه املوضو�ات اليت ت��اول املنظامت ا�ولیة تقد�ر القمية القانونیة �لقرارات اليت تصدرها
وا�د ملزمة ��ول تعترب ق - ٔ�و أ�حاكم اليت تتضمهنا ت� القرارات- بقصد معرفة ما ٕاذا اكنت املباديء

  ٔ�و ٔ�هنا جمرد تعبري عن �جتاهات الس�یاس�یة لت� ا�ول؛, أ�عضاء

العدید من التقار�ر �شان أ�سل�ة  - م�ذ �زوغ جفر الروبو�ت املس�تق� -ٔ�صدرت أ�مم املت�دة وٕاذ 
�يل - �رأ�مر اجلد�ر �لتعرض لهذه التقار , ٔ�شارت ٕايل خماطرها و�ذرت من ان�شارها, ا�اتیة ال�شغیل
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وماتضمنته من  -مث م�اقشة ما ٕاذا اكنت ت� التقار�ر , و�يل أ�خص ماتضمنته من توصیات - تتابعها
�يل النحو , من ش�ٔهنا �لق قا�دة عرف�ة تلزم ا�ول بعدم اس�ت�دام أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل -توصیات

  :التايل

  .ا�اتیة ال�شغیل التوصیات الصادرة عن أ�مم املت�دة �ش�ٔن أ�سل�ة: الفرع �ول

  .القمية العرف�ةلتوصیات أ�مم املت�دة �ش�ٔن أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل: الفرع الثاين

  التوصیات الصادرة عن أ�مم املت�دة �ش�ٔن أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل: الفرع أ�ول

ا�ويل ل�س جبدید �يل امجلعیة العامة ٔ�ن نذ�ر لها �ودها يف التق�ني يف ٕاطار قوا�د القانون 
�س�تطیع , ويه مبثابة الربملان لهذه املنظمة, فامجلعیة العامة تعد اجلهاز العام ملنظمة أ�مم املت�دة, )82(إال�ساين

  .)84(ويه بذ� اجلهاز ذو ا�متثیل الشامل )83(ٔ�ن تناقش ٔ�یة مس�ٔ� تد�ل يف اخ�صاصها

ٔ� من م�ثاق أ�مم املت�دة ب�ٔن ت�يشء امجلعیة العامة دراسات و�شري بتوصیات بقصد /13وتقيض املادة 
يف  - ٕامناء التعاون ا�ويل يف املیدان الس�یايس و�شجیع التقدم �لقانون وتدوینه؛ ومن مث ٔ��شات امجلعیة العامة 

 �مة الق�ام بدراسات وحبوث لتجمیع تتويل" )85(جلنة القانون ا�ويل " جلنة م�خصصة �سمي  - 1947نومفرب
  .)86(وتطو�ر قوا�د القانون ا�ويل بصفة �امة , وتدو�ن قوا�د العرف ا�ويل

�دم جواز ٕاصدار : وهام, �رد �لهيا ق�دان رئ�س�یان, ورمغ معوم�ة اخ�صاصات امجلعیة العامة و مركز�هتا
  .)88(يف الش�ئون ا�ا�لیة ��و� )87(�لو�دم جواز التد, توصیات �شان �زاع ٔ�و موقف ینظره جملس أ�من

حيت ٔ�ن الساسة ٔ�طلقوا , الرئ�س�یة )89(وحتتل امجلعیة العامة مركزًا ممتزيًا بني بق�ة ٔ��زة أ�مم املت�دة 
و�ددها ,  )90( ٕاذ تتكون من م�دوبني عن لك ا�ول أ�عضاء يف هیئة أ�مم املت�دة, "الربملان العاملي" �لهيا 
و�� �درت بعقد �ج��ات وٕاصدار التوصیات يف جمال مرشوعیة  2009دو� لغایة العام  192

 .أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل

  :وتبني اجلهود ا�ولیة يف جمال ا�راسة عن ا�ٓيت

ؤ�شار يف البند الثالث , عقد جملس حقوق إال�سان دورته الثالثة والعرش�ن؛ )91(2013ا�ریل  9بتارخي 
, لتعز�ز وحامیة حقوق إال�سان املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة, من �دول ٔ�عام�

 -اً �ٔو ٕ�جراءات موجزة ٔ�و تعسف, وذ� يف تقر�ر املقرر اخلاص املعين حباالت إال�دام �ارج نطاق القضاء
م�تدئًا يف صدر هذا التقر�ر  )92(" الروبو�ت املس�تق� القات� " وا�ي اس�هتل بتعریف  - �ر�س�توف هایزن

�ش�ٔن حامیة احلیاة يف , بعرض مشلكة التقر�ر ف� تثريه ت� أ�سل�ة اجلدیدة من ٕاشاكلیات واسعة النطاق
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تثل �لرشوط املنصوص �لهيا يف القانون ليك مت , ومن ذ� ما یتعلق مبدي قابلیهتا �لربجمة, احلرب والسمل
يف مس�هتل  - وقد شكك التقر�ر, وملعایري حامیة احلیاة مبوجب القانون ا�ويل حلقوق إال�سان, ا�ويل إال�ساين

لتعذر وضع نظام مالمئ �اص �ملسائ� القانونیة؛ ٔ�ن , يف قابلیة �رش هذا النوع من أ�سل�ة -عرضه
وقد �شد املقرر اخلاص ا�ول ب�ٔن تفرض وقفًا ,  يف ح�اة ال�رش وموهتمالروبو�ت ال ی��غي ٔ�ن تتحمك

داعیًا ٕا�ها ٕايل �شك�ل فریق رف�ع , اخ�یارً� وطنیًا ف� یتعلق جبوانب معینة من الروبو�ت املس�تق� القات�
  .ا�املس�توي معين �لروبو�ت املس�تق� القات�؛ ليك یضع �لمجمتع ا�ويل س�یاسة �ش�ٔن هذه املس

بدءًا , �يل حنو موجز؛ ٔ�تبعه بدراسة تفصیلیة �لروبو�ت املس�تق� القات� )93(وبعد عرض ٔ��شطة املقرر
مث , و العوامل ا�افعة واملعیقة لتطور الروبو�ت املس�تق� القات�, مرورًا بنوع التك�ولوج�ا احلالیة, بظهورها

وكذا اس�ت�دام , ٕايل اس�ت�دام القوة بطریقة �ٔخري ٔ�و ا�لجوء, تناول الروبو�ت املس�تق� وقرار خوض احلرب
واس�تعامل ا�ول �لروبو�ت , مث املس�ئولیة القانونیة �لروبو�ت املس�تق� القات�, الروبو�ت يف الزناع املسلح

و�ٓ�ر اس�ت�دام الروبو�ت املس�تق� القات� �يل ا�ول �ري احلا�زة , املس�تق� القات� �ارج نطاق الزناع املسلح
, مث الروبو�ت املس�تق� القات� والق�ود املفروضة �يل أ�سل�ة, مث ٕاقصاء العنرص ال�رشي عن دا�رة القرار, اله

و��هيا ٕايل املنظامت إالقلميیة و�ريها , واليت و�ه ٔ�والها ٕايل أ�مم املت�دة, ا�هتاءًا �لتوصیات....و�س�ت��ا�ات
و�ٓخرها ٕايل , ورابعها ٕايل �رباء تطو�ر املنظومات ا��لیة, �ولو��هثا ٕايل ا, من املنظامت احلكوم�ة ا�ولیة

كام تصدي �ٓ�رها �يل أ�ش�اص يف , املنظامت �ري احلكوم�ة وا�متع املدين وامجلا�ات املعنیة حبقوق إال�سان
  .�االت الزنا�ات املسل�ة 

  :)94(ونوجز �ٔمه ما �ٔويص به التقر�ر ف� ی�ٔيت

ف� یتعلق �خ�بار  -�يل أ�قل-وتطبیق هذا الوقف , اخ�یاري وطيند�ا مجیع ا�ول ٕال�الن وقف 
ری� یمت االتفاق دولیًا �يل , الروبو�ت املس�تق� القات� وٕانتا�ا وجتمیعها ونقلها وح�ازهتا و�رشها واس�ت�دا�ا

  ,,ٕاطار �ش�ٔن مس�تق�ل هذه الروبو�ت

�ت املس�تق� القات� وتق�مي القضا� القانونیة كام د�ا ٕايل اس�تعراض التطورات التق�یة املتص� �لروبو
واقرتاح ٕاطار ی��ح �لمجمتع ا�ويل معاجلة القضا� , وأ��الق�ة والس�یاس�یة املتص� �لروبو�ت املس�تق� القات�

وتقدمي توصیات , القانونیة والس�یاس�یة اليت ت�ش�ٔ عن اس�ت�دام الروبو�ت املس�تق� القات� معاجلة فعا�
ٕايل  -عند �ق�ضاء-واختاذ م�ادرات مشاهبة ٔ�و موازیة ملبادرات أ�مم املت�دة , وٕاجرائیة ملموسةموضوعیة 

  .)95(ا�ول 
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 6املعين حباالت إال�دام �ارج نطاق القضاء الصادر بتارخي  -ويف تقر�ر املقرر اخلاص 
�لیة اليت تنظم أ�حاكم القانونیة ا�ا: �يل, ركز املقرر اخلاص يف القسم املوضوعي -2014اغسطس

ٔ�ولت امجلعیة العامة اه�مًا الس�ت�دام �سل�ة أ�قل ٕاذ  )96("�ج��ات ا�ولیة والوطنیة"اس�ت�دام القوة 
ٕاذ اعتربت ٔ�ن اس�ت�دام القوة ضد أ�ش�اص مبا يف ذ� اس�ت�دام , ف�اكً وذاتیة ال�شغیل يف ٕانفاذ القانون

  .)97(شا�ًال �ٔساس�یًا يف جمال حقوق إال�سان -�انب موظفي ا�و�ٔ�و اليت قد �كون ممیتة من -القوة املمیتة 

 3و2وخصص البند�ن ,جملس حقوق إال�سا��ورة الثام�ة والعرش�ن؛ عقد 2014د�سمرب 15وبتارخي 
ملفوض أ�مم املت�دة السايم حلقوق إال�سان وتقار�ر املفوضیة السام�ة  من �دول أ�عامل �لتقر�ر الس�نوي

و�ج�عیة والثقاف�ة، مبا  تعز�ز وحامیة مجیع حقوق إال�سان املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة - وأ�مني العام 
ٕاذ ذ�ر ان اس�ت�دام القوة الف�اكة یضحي مرشو�ًا , وقد ركز �يل حتدید القوة,)98(-يف ذ� احلق يف التمنیة 

التق�ید وأ�رس واس�ت�دام در�ة فقط عندما ال �كون �ٕالماكن اس�ت�دام تدابري ٔ�خرى ٔ�قل ف�اكً، مبا يف ذ� 
وهذه املعایري ا�ولیة حلقوق إال�سان حتمك اس�ت�دام الطا�رات املسل�ة بالطیار يف �االت , ٔ��ىل من القوة

  .)99(ٕانفاذ القانون

تق�ید اس�تعامل   واعترب احملللون احلدث أ��رز يف ج�یف هو اتفاق ا�ول أ�طراف يف اتفاق�ة حظر �ٔو
  .)100(2014مایو / �ىل وضع هذه املس�ٔ� �ىل �دول �ٔعاملها يف �ٔ�ر �ٔسل�ة تقلیدیة معینة

حظر ٔ�و تق�ید اس�ت�دام ٔ�سل�ة تقلیدیة ميكن " اج�ع أ�طراف املتعاقدة السام�ة يف اتفاق�ة ٕاذ قرر
ٔ�ن یعقد يف ٕاطار املس�ئولیة اللكیة �لرئ�س اج�ع  )101(" 2014اعتبارها عشوائیة أ��ر ٔ�و مفرطة أ�مل لعام 

ملناقشة  2015ا�ریل /ن�سان  17ايل  �13ري رمسي �ل�رباء ملدة تصل ٕايل مخسة ٔ��م �الل أ�س�بوع من 
املسائل املتص� �لتك�ولوج�ات الناش�ئة يف جمال م�ظومات أ�سل�ة الف�اكة ذاتیة ال�شغیل يف س�یاق 

اج�ع اخلرباء -يف ج�یف -2015نومفرب/ �رش�ن الثاين 12/13ومن مث عقد بتارخي , ٔ�هداف ؤ�غراض االتفاق�ة
وا�ي شارك ف�ه ٔ�كرث من  )102(�ش�ٔن م�ظومات أ�سل�ة الف�اكة ذاتیة ال�شغیل, �2015ري الرمسي لعام 

  .�سعني دو�

اج�ع "  2015اج�ع اخلرباء �ري الرمسي لعام اكن من بني النقاط الهامة اليت تناو�هتا م�اقشات و 
أ�طراف املتعاقدة السام�ة يف اتفاق�ة حظر ٔ�و تق�ید اس�تعامل ٔ�سل�ة تقلیدیة معینة ميكن اعتبارها مفرطة 

  .)103(الشفاف�ة " الرضر ٔ�و عشوائیة أ��ر 

وقد ٔ�وجب �يل ا�ول تو� الشفاف�ة يف ٕاطالع ا�متع ا�ويل �يل إالجراءات اليت ت��عها ٔ�و �يل 
  .ؤ�ن تلزتم �ع�د ٔ�قيص قدر من الرصامة يف معلیات �س�تعراض, املوضوعیةالنتاجئ 
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, ود�ا ٕايل املشاركة يف النقاش ا�ويل واحلوار بني احلكومات �ش�ٔن مس�ٔ� الروبو�ت املس�تق� القات�
بوضع ؤ�ويص �رباء تطو�ر املنظومات ا��لیة , وٕابداء �س�تعداد لتبادل ٔ�فضل املامرسات مع ا�ول أ�خري

مدونة ٔ�و مدو�ت سلوك وقوا�د ٔ��الق�ة ٔ�و ممارسات حتدد الترصف املس�ئول ف� یتعلق �س�ت�دام 
او تعز�ز املدو�ت , الروبو�ت املس�تق� القات� وفقًا �لقانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل حلقوق إال�سان

  .والقوا�د واملامرسات القامئة ٕايل املنظامت

املسائل املتص� مبنظومات  -وفقا لوالیته �لتفصیل - �2016ري الرمسي �ل�رباء لعام �ج�ع و�قش 
 2014ومشلت املداوالت �الس�ت��اد ٕايل �ج��ات ذات الص� لعايم , أ�سل�ة الف�اكة ذاتیة ال�شغیل

, ا�ويل إال�ساينوتعریفها العميل يف ضوء القانون , حتدید مس�ٔ� ال�شغیل ا�ايت: و�يل و�ه الت�دید 2015و
وقضا� حقوق , مبا يف ذ� اس�تعراضات أ�سل�ة يف س�یاق م�ظومات أ�سل�ة الف�اكة ذاتیة ال�شغیل

  .)104(إال�سان وأ��الق�ات واملسائل أ�م�یة

�س�تعرايض  2016ؤ�ويص اج�ع اخلرباء �ري الرمسي ب�ٔن یقرر مؤمتر اخلرباء �ري الرمسي لعام 
ة السام�ة يف اتفاق�ة حظر ٔ�و تق�ید اس�تعامل ٔ�سل�ة تقلیدیة معینة ميكن اعتبارها اخلامس لٔ�طراف املتعاقد

, مفرطة الرضر ٔ�و عشوائیة أ��ر ٕا�شاء فریق مف�وح العضویة من اخلرباء احلكوم�ني وفقًا �لمامرسة املتبعة
س�تكشاف اخلیارات ؛ ال2017وی��غي ٔ�ن جيمتع فریق اخلرباء احلكوم�ني ملدة زم�یة مالمئة ابتداءًا من �ام 

واالتفاق �يل التوصیات , املتعلقة �لتك�ولوج�ات الناش�ئة يف جمال م�ظومات أ�سل�ة الف�اكة ذاتیة ال�شغیل
مع مرا�اة مجیع املقرت�ات يف املايض , املمك�ة �ش�ٔن هذه اخلیارات يف س�یاق ٔ�غراض ؤ�هداف االتفاق�ة

  .)105(واملس�تق�ل 

املؤمتر �س�تعرايض اخلامس لٔ�طراف املتعاقدة السام�ة يف ومت �شك�ل مجمو�ة اخلرباء من ق�ل 
ويف ٔ�غسطس , اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة؛ لبحث القضا� املتعلقة �لتك�ولوج�ات الناش�ئة يف هذا ا�ال

؛ عقد اج�ع اخلرباء احلكوم�ني �ملقر أ�ورويب لٔ�مم املت�دة �ج�ع الثاين ا�ي �قش ما یتعلق 2018
أ�سل�ة املس�تق� ٔ�و ا�اتیة ال�شغیل يف ظل ما تطر�ه هذه التك�ولوج�ا اجلدیدة من قضا� �دلیة بنظم 

ونظر اخلرباء �الل , وكذ� التداعیات احملمت� الس�ت�دام هذه أ�سل�ة, �ش�ٔن ٔ�حاك�ا يف القانون ا�ويل
العنرص ال�رشي يف  وم�ل دور, اج�عهم يف موضو�ات مرتبطة �س�ت�دام أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل

وكذ� جوانب التفا�ل بني إال�سان وا��� يف تطو�ر و�رش واس�ت�دام هذه , اس�ت�دام هذه أ�سل�ة املمیتة
كام اس�تعرض اخلرباء احلكوم�ون التطبیقات العسكریة احملمت� لهذه , التك�ولوج�ا لٔ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل

�ت أ�م�یة ا�ولیة وإال�سانیة اليت تفرضها هذه التك�ولوج�ا واخلیارات املمك�ة ملوا�ة الت�د, التك�ولوج�ا
  .)106(اجلدیدة
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عن  2017واعرب التقر�ر اخلتايم الصادر عن اج�ع أ�طراف املتعاقدة السام�ة يف االتفاق�ة لعام 
  .تقد�ره لتقر�ر �ر�مج الر�ایة امل�ش�ٔ يف اطار االتفاق�ة ومعل جلنته التوجهيیة

عقد اج�ع أ�طراف املتعاقدة السام�ة يف اتفاق�ة , 2018نومفرب/ �ن الثاين�رش  23- 21 ويف ج�یف
حظر ٔ�و تق�ید اس�تعامل تقلیدیة معینة ميكن اعتبارها مفرطة الرضر ٔ�و عشوائیة أ��ر؛ �لنظر يف تقر�ر 

أ�طراف املتعاقدة وا�ي ٔ��يشء يف ٕاطار االتفاق�ة بقرار , �ر�مج الر�ایة يف ٕاطار اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة
وقد شهد حضور البعض من ٔ�عضاء ا�متع ا�ويل ملناقشة , السام�ة يف املؤمتر �س�تعرايض الثالث

  .)107(م�ظومات أ�سل�ة الف�اكة ذاتیة ال�شغیل يف ٕاطار اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة

مك ا�عوة لفرض حظر �ىل أ�سل�ة ا�اتیة التح دو� 30ما یقرب من  ٔ�قر حىت ا�ٓن؛و 
س�یطرة إال�سان �ىل اس�ت�دام  �يل احلا�ة ٕاىل احلفاظ �ىل ترص  ا�ول أ�خرى وعرشات  ,�لاكمل

  ؟ )108(هبذه املشلكة  اكف�ة  فهل �ت ا�متع ا�ويل �ىل درایة  ,القوة

، التقى فریق اخلرباء 2019واعتبارا من اخلامس والعرش�ن من مارس ٕاىل التاسع والعرش�ن من مارس 
، �لس�نة "الروبو�ت القات�"املعين �لروبو�ت العسكریة املس�تق�، واملعروف �مس  )GGE(احلكوم�ني 

 –�ارضت لك من الوال�ت املت�دة وفر�سا والصني وروس�یا واسرتالیا ودول ٔ�خرى   ٕاذ, الثالثة �ىل التوايل
اك و �ىل عكس اجلهات الفا�� أ�خرى م�ل �وس�تار�اك و بلجی ٕا�شاء ٕاطار ملزم قانو�ً  -بوضوح
ٕاىل معاهدة دولیة �دیدة حتظر أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل  -رصا�ة –ودعت مثانیة وعرشون دو� ا�منسا،
ؤ�كدت مجیع ا�ول تقریًبا �يل ٔ�ن �كون هناك س�یطرة �رشیة �ىل قرارات �س�هتداف   ,�لاكمل
انوً� �لحظر ووافقت ٔ�كرث من مائة وعرش�ن دو� �ىل بدء مفاوضات دولیة حول ٕاطار ملزم ق ,والق�ل

  .والق�ود �ىل الروبو�ت القات�

ؤ�ح�طت الوال�ت املت�دة وروس�یا وٕارسائیل و�ور� اجلنوبیة واململكة املت�دة وبعض ا�ول أ�خرى 
الغالبیة العظمى من ٔ�ولئك ا��ن �رغبون يف ا�خول يف مفاوضات رمسیة م�عددة اجل�س�یات، قلقني من 

  .)109(اح�ل �رش الروبو�ت القات�ا�هتدیدات الك�رية اليت �شلكها 

ٔ�مهیة  1980لٔ�طراف املتعاقدة يف اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة لعام  �2019ج�ع املنعقد �ام  ؤ�ويل
�لمامرسات اجلیدة اليت ميكن اتباعها من ٔ��ل ٕاجراء مراجعات قانونیة، �ىل الصعید الوطين، �ش�ٔن م�ظومة 

�ات الناش�ئة يف جمال م�ظومات أ�سل�ة الف�اكة ا�اتیة ال�شغیل، من ٔ��ل ٔ�سل�ة حممت� قامئة �ىل التك�ولوج 
املتوقع، قد �كون حمظورًا مبوجب مق�ضیات  ٕاذا اكن ا�لجوء ٕا�هيا، يف ضوء اس�ت�دا�ا املقصود ٔ�و  حتدید ما

  .)110(يف بعضها وم�ادئ القانون ا�ويل إال�ساين يف لك الظروف �ٔو
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ماقمية هذا أ�عامل من الناح�ة القانونیة؟ وهل تنال قمية ٕالزام�ة : والسؤال ا�ي �س�تحق الطرح هو
  ق�ل ا�ول ٔ�و املنظامت ا�ولیة؟ وهل تعد مصدرًا لتحرمي هذه أ�سل�ة ٔ�و حظرها ؟

ٔ�هنا �دمية القمية من الناح�ة  -لكون ما ا�هتت هذه أ�عامل جمرد توصیات  -قد ی��ادر ٕايل ا�هن
رس�ان ما �زول ٕاذا ٔ�وحضنا �ٔن قميهتا تتعاظم �لنظر ٕايل �دم وجود رشیعة دولیة ٕاال �ٔن هذا الظن , القانونیة

فضل الس�بق يف التصدي ملرشوعیة  -من مث - فقد �لت, �ظمة الس�ت�دام هذا النوع من أ�سل�ة بعد
  .ويه م�ظمة أ�مم املت�دة, اس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل �عمل رمسي من ٔ�عامل ٔ�مه م�ظمة دولیة

من �روتو�ول ج�یف إالضايف أ�ول لعام  36ذه التوصیاتت�ٔيت يف ٕاطار تطبیق املادة ٔ�هن: الباحث و�ري
او اتباع , ٔ�و ٔ�داة �لحرب, عند دراسة ٔ�و تطو�ر ٔ�و اق�ناء سالح �دید –واليت ٔ�لزمت ٔ�ي طرف , 1977

ق�يض هذا امللحق �ٔو ب�ٔن یتحقق مما ٕاذا اكن ذ� حمظورًا يف مجیع �حوال ٔ�و يف بعضها مب  - ٔ�سلوب �لحرب 
  .)111(ٔ�یة قا�دة اخري من قوا�د القانون ا�ويل اليت یلزتم هبا هذا الطرف السايم املتعاقد

من الربوتو�ول إالضايف أ�ول، فٕان ا�ول اليت ت�رش  36وتطبیقًا ��؛ وبناء �ىل تق�مي ا�ول �لامدة 
�لقادة العسكریني ومسؤويل ال�شغیل �ش�ٔن توق�ت الروبو�ت يف م�دان الق�ال �لهيا ٕاصدار تعل�ت واحضة 

والحيتاج مسؤول ال�شغیل ٕاىل فهم الربجمة , اس�ت�دام الروبو�ت فعلًیا والظروف اليت ميكن اس�ت�دا�ا فهيا
كام یتعني تق�ید  )112(املعقدة �لروبوت، بل فهم الن���ة، ٔ�ي ما �س�تطیع الروبوت فع� وما ال �س�تطیع فع�

  .�ل ٔ�و ٕازهاق الروحاختاذها لقرار الق 

  �ش�ٔن أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیلالقمية العرف�ة لتوصیات أ�مم املت�دة: الفرع الثاين

مصدرًا م�ارشًا �لقانون ا�ويل؟ وهل  - وم�ه أ�مم املت�دة - )113(هل تعد قرارات املنظامت ا�ولیة
  ا�ويل ؟ٕالرساء سوابق مؤدیة ٕايل �كو�ن العرف  - ٔ�و التقار�ر -تصلح هذه القرارات

يف تقار�ر جملس حقوق  -�يل حنو ظاهر وم�كرر -تضمنت  )114( ٕاذا اكنت توصیات أ�مم املت�دة
 - واج��ات اخلرباء واملؤمترات �س�تعراضیة اليت عن�ت ب�ٔحاكم اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة  )115(إال�سان

, مفا قمية هذه التوصیات, القات�التوصیة بوقف اخ�یاري وطين لبعض أ��شطة املتص� �لروبو�ت املس�تق� 
  وما مدي ٕالزام�هتا ��ول؟

تل��ٔ ٕا�هيا املنظامت , وس�ی� معل تقلیدیة" ٔ�و القرارات �ري امللزمة " �ديء ذي بدء،تعد التوصیة 
والتوصیة قد تقرتح سلواكً معینًا ٔ�و ر�اء , بل يه وس�ی� و�دت م�ذ بدا�ت التنظمي ا�ويل, ا�ولیة دامئاً 

و�لتايل , و�ل�س�بة ملوضوعها؛ یتوقف ذ� �يل نطاق �خ�صاص املمنوح للك م�ظمة, مس� ما ��هتاج
  .)116(فهو خيتلف من م�ظمة ٕايل ٔ�خري 
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جفعلت , )117(وقد م�حت املادة العارشة من املیثاق امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة اخ�صاصًا �لغ ��ساع
فاملادة املذ�ورة تنص , تد�ل يف اخ�صاص أ�مم املت�دة بو�ه �اممن حق امجلعیة العامة النظر يف ٔ�ي مس�ٔ� 

�لجمعیة العامة �ٔن تناقش ٔ�یة مس�ٔ� ٔ�و ٔ�مر ید�ل يف نطاق هذا املیثاق ٔ�و یتصل بفرع من " �يل ٔ�ن 
ٔ�ن تويص ٔ�عضاء الهیئة  -12ف� �دا ما نص �لیه يف املادة  - كام لها , الفروع املنصوص �لهيا ف�ه �ٔو بوظائفه

 -جبانب سلطاهتا العامة - و�لجمعیة العامة  ,)118("مبا �راه يف ت� املسائل وأ�مور, جملس أ�من ٔ�و لكهيامٔ�و 
وید�ل , النظر يف املباديء العامة �لتعاون يف حفظ السمل وأ�من ا�ويل: مجمو�ة من السلطات اخلاصة مهنا

ا ٔ�ن تقدم توصیاهتا بصدد هذه املباديء ٕايل كام له, يف ذ� املباديء املتعلقة بزنع السالح وختف�ض ال�سلیح
  .)119(ا�ول أ�عضاء ٔ�و جملس أ�من ٔ�و للكهيام معا 

�لنظر يف املباديء العامة �لتعاون يف  -طبقا �لامدة احلادیة عرشة من املیثاق - وختتص امجلعیة العامة 
كام لها ٔ�ن تقدم , نظمي ال�سلیحوید�ل يف ذ� املباديء املتعلقة بزنع السالح وت , حفظ السمل وأ�من ا�ويل

ویعد من ٔ�مه اخ�صاصات امجلعیة , )120(توصیاهتا بصدد هذه املباديء ٕايل أ�عضاء ٔ�و جملس أ�من وٕايل لكهيام
م�ضمنة , معل توصیات �مع ٔ�سس التعاون حلفظ أ�من والسمل ا�ولیني: العامة أ��شطة و الوظائف ا�ٓتیة

ال�سلح و ٕا�شاء ا�راسات وٕاصدار التوصیات؛ وذ� �مع التعاون ٔ�ساس�یات �زع السالح والتحمك يف 
والتعاون , وتنظمي القانون ا�ويل ومعرفة حقوق إال�سان ؤ�صول احلریة �لجمیع, الس�یايس ا�ويل والتمنیة

ر بل ٕاهنا �متتع �حلق يف نظ, )121(ا�ويل �يل أ�صعدة �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والتعلميیة والصحیة
  .)122(ٔ�یة مسا� تتعلق ب�ٔهداف أ�مم املت�دة ٔ�و م�ادهئا

كام  -والتوصیات بطبیعهتا , ومن الثابت ٔ�ن امجلعیة العامة يه �از جيري م�اقشات ویصدر توصیات
يه ٔ�هنا �ري  -�ل�س�بة لٔ�عامل القانونیة الصادرة عن امجلعیة العامة - فالقا�دة العامة , �ري ملزمة -س�بق القول

و�يل لك �ال؛ قد تتحول التوصیة ٕايل توصیة ذات , )123(ا مل تو�د اس�ت��اءات تقيض بعكس ذ� م, ملزمة
مما �كون � �ٓ�ر م�ارشة �يل الرٔ�ي العام ا�ويل؛ ٔ�ن رضا , ٔ��ر قانوين معني ميكن ٔ�ن یوصف �ٔ��ر املعنوي

م�ل رٔ�هيا , �رًا قانونیًا ملزماً �كس�هبا �ٔ  - رصا�ًة ٔ�و مضناً  -ا�ول بق�ول التوصیة الصادرة عن امجلعیة العامة
ٔ�ن التوصیات املو�ة ٕايل ا�ول من ق�ل : " بقولها, 1971یونیو �30س�شاري حول قضیة �م�بیا يف 

  .)124("طابع القرار ٔ�و ٕاجراء ب��ة التنف�ذ  - يف بعض احلاالت -امجلعیة العامة �كون لها 

ومن , جمعیة العامة مصدر إاللزام فهيا العرفوالغين عن البیان؛ ٕاماكنیة عرض بعض ٔ�نواع القرارات �ل 
اليت تصدر �شان الفضاء -فقرارات امجلعیة, القرارات اليت تصدر يف املیاد�ن اجلدیدة �ل�شاط ا�ويل: ب�هنا

ولقد ٔ�طلق بعض , تعترب ما هبا من ٔ�حاكم وم�اديء قانونیة ملزمة مجلیع ا�ول -اخلار� و أ�جرام السامویة
�كفي ال�رتا�ا  - ولو مرة وا�دة -مبعين ٔ�ن ٕاصدار هذه القا�دة, ا �سمي �لعرف الفوريالرشاح �يل ذ� م
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وقرارات امجلعیة العامة اليت صدرت يف هذا اخلصوص اعترب ما هبا من �ٔحاكم , من ق�ل ا�متع ا�ويل
  .)125(وم�اديء ملزمة مجلیع ا�ول 

الرس�ة والتقدم؛ ٔ�ضفي �يل ٔ��زة بعض املنظامت كام ؤ�ن تطور احلیاة ا�ولیة املعارصة و�رسبلها �رداء 
 -ا�ولیة سلطة وضع القوا�د القانونیة ال�رشیعیة بل ٔ�كد البعض يف ذ� ٔ�ن ٔ��زة املنظمة ا�ولیة �س�تطیع

  .)126(ٔ�ن ت�يشء الزتامات م�ارشة �يل �اتق ا�ول - ٔ�ح�ا�

عن قوا�د تعارفت �لهيا ا�ول  و�د�ر ���ر ٔ�ن قرارات امجلعیة العامة ٕاما ٔ�ن �كون قرارات اكشفة
وٕاما ٔ�ن �كون قرارات م�ش�ئة لقوا�د دولیة ق�لت ا�ول االتفاق �لهيا ف�ضمنهتا هذه , ف�قرها هذه القرارات

�ا فٕان تعممي �ك�یف , وٕان مل �كن �لتوصیات قمية ملزمة؛ فٕاهنا ت��ع مع ذ� بغرض تنف�ذها, )127(القرارات
واملعیار ا�ي جيب �عتداد به هو مدي تعلق ا�ول , املنظمة ا�ولیةقانوين وا�د �لتوصیات الصادرة عن 

مما یبني عن )128(ومن هنا جييء �عتداد �لسلوك الفعيل , من �الل البحث عن تقد�ر مدي تنف�ذها, هبا
ٔ�مهیة ما س�یكشف عنه املس�تق�ل يف مدي ق�ول ا�ول ملا �شف عنه العمل ا�ويل �ش�ٔن أ�سل�ة ا�اتیة 

  .وما ٕاذا اكن س�یلقي تنف�ذ ا�ول �ٔم �دم تنف�ذها, ال�شغیل

ٔ�یة قمية قانونیة لت�  )129(؛ فٕاذا اكن القلیل ٔ�هدرويف ٕاطار بیان القمية القانونیة لتوصیات أ�مم املت�دة
التوصیات؛ ذهب الرٔ�ي الغالب ٕايل ٔ�ن امجلعیة العامة تعد مبثابة املنرب العاملي ا�ي تناقش جام�ة ا�ول من 

 –�لرمغ من قميهتا الس�یاس�یة وأ�دبیة ا�ٔ�یدة –لتصدر يف ش�ٔهنا توصیات ال �متتع, �ال� اكفة أ�مور ا�ولیة
  .)130(ب�ٔیة قمية قانونیة ملزمة

قا�دة عرف�ة تتضمن حظر ٔ�و  -من هذه املامرسات  –ومن مث؛ یثور ال�ساؤلعام ٕاذا اكنت قد �كونت 
  ؟ ٕا��ة اس�ت�دام أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل

وٕاذا اكن ا�متع ا�ويل �شهد م�ذ س�نوات قلی� ظاهرة �شوء قوا�د عرف�ة �دیدة مسیت يف العدید 
بل �تت قوا�د القانون ا�ويل العريف يه قوا�د , )131(من املناس�بات قوا�د عرف�ة �ٓنیة ٔ�و قوا�د عرف�ة فوریة

ال یعين  -حسب القا�دة العامة - �ٕالضافة ٕايل ٔ�ن �دم �رت�ب ٔ��ر ملزم �لتوصیات  )132(" التلقايئ" القانون 
 –حبسن نیة  –ٕاذ جيب �يل لك دو� عضو يف م�ظمة دولیة ٔ�ن تفحص, ٔ�هنا ال تتضمن ٔ�یة قمية قانونیة

ضموهنا ال �ٕالضافة ٕايل ٔ�ن التطابق مع م, ح�ث ٔ�هنا متثل رٔ�ي أ��لبیة, التوصیات الصادرة عن ٔ��زة املنظمة
  .)133(یعد معال �ري قانوين

يف رضورة ٔ�ن یمت ٕادراك مغزي التوصیة �يل ٔ�ساس �ٔهنا اس�تعادة و  مشایعة الفقهو�ري الباحث
فٕاذا اكنت , اسرت�اع اللزتامات سابقة الوجود و واردة يف م�ثاق ت�ٔس�س املنظمة الصادر عهنا التوصیة
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لها جيب �ٔن تلزتم هبا ا�ول؛ نظرا ٔ�هنا تت�ٔسس �يل نصوص التوصیة ذاهتا �ري ملزمة؛ فٕان املباديء اليت �شم 
  .)134(املیثاق

ٕالرساء سوابق مؤدیة  )135(و�لینا ٔ�ن �راعي ما اس�تقر �لیه الفقه من صالح�ة قرارات املنظامت ا�ولیة
  :ٕايل �كو�ن عرف دويل، �يل س�ند من

لها قمية معنویة ٔ�و س�یاس�یة ال , ٔ�ن التوصیة؛ نظرًا لصدورها عن املنظمة ٔ�و عن �از من ٔ��زهتا: �ٔوال
التوصیات الصادرة عن  -�ارًا هناراً  -ؤ�ن ا�ول تت�ايش من الناح�ة الواقعیة ٔ�ن ختالف, )136(ميكن ٕا�اكرها

  .املنظامت ا�ولیة اليت ت�متي ٕا�هيا بعضو�هتا

ٕاذا توافر  وا�ي یصبح ملزماً  ,عنارص �كو�ن العرف ا�ويلمن  -هاماً - ٔ�ن التوصیة تعترب عنرصًا : �نیا
املمتثل يف �عتقاد يف ٕالزام�ة " واملعنوي"املمتثل يف اطراد السلوك و�كراره �يل هنج معني " املادي"ركناه 

 .هذا السلوك

ويف هذه احلا�؛ , ٕاذا وافقت ا�و� �يل �لزتام هبا, ٔ�ن التوصیة ميكن ٔ�ن تصبح ذات قوة ملزمة: �لثا
وهو ٕالزام جيد , وٕامنا ٕايل املوافقة الالحقة الصادرة عن ا�و� املعنیة -ا�اتیةال ٕايل طبیعهتا –�رجع ٕالزا�ا 

  .ٔ�ساسه يف ٕارادة ا�و� ول�س يف ٕارادة املنظمة

�ختاذ بعض إالجراءات �ش�ٔن التوصیات الصادرة عن  –يف بعض أ�حوال  –قد تلزتم ا�و� : رابعا
و أ��زة ا�تصة دا�ل ا�و�؛ لتقوم ٕ�د�الها يف قالب م�ل عرض التوصیة �يل اجلهاز �ٔ , املنظامت ا�ولیة
  .)137(�رشیعي دا�يل

لضامن مرشوعیة اس�ت�دام أ�سل�ة كام �ٔتت �س�تعراضات القانونیة املتنو�ة اليت عرضناها �رشوط
حمل تقد�ر عند ٕاصدار وثیقة دولیة  –يف الغالب  –، واليت ميكن ٔ�یضا القول ب�ٔهنا س�تكون ا�اتیة ال�شغیل

  :ها، و ختلص يف ل 

  . )138(مرا�اة املعایري القانونیة الس�ت�دام القوة -1
  .مرا�اة م�طلبات القانون ا�ويل إال�ساين  -2
  .ٕاضفاء �د ٔ�دين من التحمك ال�رشي درءًا لالس�تقاللیة الاكم�  -3
ٕابعاد ا��لیات ا�اتیة ال�شغیل عن أ�عامل الق�الیة اليت تتطلب ٕارشافًا اكمًال �ل�رش م�ل ٔ�عامل  -4

 .إالرشاف والق�ادة 
 .ملرا�اة م�طلبات القانون ا�ويل إال�ساين  –تق�یًا  –هتیئة أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل  -5
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ضامً� لعدم تطو�ر ج�ل مهنا ینفلت عن , وضع معایري ٔ��الق�ة دولیة لٔ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل -6
 .اليت تعرض احلق يف احلیاة �لخطر  التحمك ال�رشي ٔ�و �متتع �ل�شغیل ا�ايت الاكمل ٔ�و �س�تقاللیة املفرطة

ال �ري مفرًا من ٕادراج أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل يف ٕاطار اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة  ويف اخلتام؛
ٕاذ ال ميكن ٕاغفالها ولو تعارض ذ� مع , ومبوجب الرشوط والضوابط اليت تضمنهتا �س�تعراضات القانونیة

يل احلظر الاكمل ملنظومات أ�سل�ة املس�تق� الف�اكة ق�ل فوات مصاحل ا�ول العظمي، مع رضورة النص �
 .أ�وان 

حتلیل ممارسات املنظمة ا�ولیة يف ضوء �س�تعراضات اليت متت  �رىويف م�ظور ا�راسة، 
  : النحو ا�ٓيت�س�ت��اج ٔ�كرث من قا�دة �يل 

الف�اكة اخلالیة من ٔ�ي قدر  قا�دة �ز�ة، تتضمن احلظر املطلق ملنظومات أ�سل�ة املس�تق�: أ�ويل 
يف ٕا�ازة اس�ت�دام ت� أ�سل�ة،  -اليت الجحة لها - من التحمك ال�رشي، ال تبطلها نداءات ا�ول الكربي 

�وهنا راجعة ٕايل رغبة هذه ا�ول يف �ح�فاظ مبزية اس�ت�دا�ا ضد �ريها من ا�ول، واكنت ٔ�قوي جحجها 
  .اتفاق دويل ٕار�اء النظر يف مرشوعیهتا، هرو� من سن 

سواء �الب��اء �ىل , ٔ�ن قا�دة عرف�ة جمزية الس�ت�دام أ�سل�ة املس�تق� الف�اكة مل تتكون:  الثانیة
سلو�یات ا�ول ذاهتا ٔ�و �ىل �رمجهتا لالس�تعراضات اليت جرت �ىل املس�توى ا�ويل، وال ميكن �س��اد 

  .يف ق�ا�ا ٕايل نداءات ا�ول الست الكربي اليت تعارض حظرها

واليت بدورها , الر�ن املادي لتكو�ن القا�دة العرف�ة -ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة -ٕاذ �شلك ممارسات ا�ول
وقد �كون هذا , )139(�متثل يف سلوك قد �كون ٕاجيابیًا ٔ�و سلبیًا جرى �لیه �ٔش�اص القانون ا�ويل العام

وجيب �ٔن �س�متر هذا السلوك , دهاالسلوك �امًا ٔ�و تبادلیًا من �انب �دة دول ول�س من �انب دو� مبفر 
  .)140(فرتة من الزمن 

ٕاذ یتعني ٔ�ن �سفر ت� , لكن ممارسات ا�ول ملس� ما ٔ�و ترصف بعینه ال�شلك بذاته الر�ن املادي
، فاملامرسات ا�ولیة اليت یعتد هبا لتكو�ن )141(املامرسة عن اعتیاد ا�ول �ىل ٕاتیان هذا املس� ٔ�و ذاك 

ة العرف�ة ال �متثل فقط يف جمرد إال�ال�ت والترصحيات اليت من احملمتل ٔ�ال تصادف العنرص املادي �لقا�د
ٕاذ من املمكن ٔ�ن تعلن ٕا�دى ا�ول , احلق�قة و�اصة يف الش�ئون العسكریة اليت تعمتد �ىل الك�ن والرسیة

فا��ٔة عند و�س�ت�ٔ�ر بعنرص امل, أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل –و�دم ت�ٔییدها الس�ت�دام  –ٕاقالعها عن تطو�ر
  .ب�ٔن حتظى مبزية اس�ت�دامه دون م�ازعهيا, خوضها ٔ��د الزنا�ات املسل�ة
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سلوك املقاتلني و , اس�ت�دام �ٔسل�ة معینة: و�ش�متل �ىل, مادیةٔ�فعال " وتتكون ممارسات ا�ول من 
ت��ات ك : " ، و�ش�متل �ىلؤ�فعال لفظیة، "واملعام� املمنو�ة لف�ات معینة من أ�ش�اص, �ىل ٔ�رض املعركة
والبیا�ت , والتعل�ت املعطاة �لقوات املسل�ة وقوات أ�من, )142(وال�رشیعات الوطنیة , ا�لیل العسكري

  .)143(" العسكریة ٔ�ثناء احلرب و�ح��ا�ات ا�بلوماس�یة 

ومن املثري �لعجب �زمع ا�ول العظمى �جتاه املناهض حلظر اس�ت�دام أ�سل�ة ا�اتیة 
ٕاذ �شري تقر�ٌر صادر عن م�ظمة العفو ا�ولیة ٕاىل ٔ�ن , ، وت�ٔيت �ىل النق�ض ٔ��لبیة دول العامل)144(ال�شغیل

ومن ب�هنا احلكومات املعروفة اليت تطور �ٔنظمة , �ددًا من ا�ول الرئ�سة تعارض فرض حظر قانوين ملزم
, املت�دة واململكة املت�دةفر�سا وٕارسائیل وروس�یا و�ور� اجلنوبیة والوال�ت : م�ل, ٔ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل

ٕاال ٔ�ن �ٔ�لبیة , ا�منسا والربازیل ومرص: يف �ني دعت ست وعرشون دو� ٕاىل فرض حظٍر شامل، من ب�هنم
ٔ�كدت �ىل  -2018ن�سان / املعين �تفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة أ��ري يف ٔ��ریل  -ا�ول املشاركة يف �ج�ع 

  .)145(ٔ�نظمة أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل ٔ�مهیة �ح�فاظ �لس�یطرة ال�رشیة �ىل 

اكن �ٓخرها يف  -اجمتعت أ�طراف يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة لٔ�سل�ة التقلیدیة يف م�اس�بات خمتلفة فقد 
ملناقشة ف�ك أ�سل�ة املمتتعة  - 2018الفرتة من السابع والعرش�ن حىت احلادي والثالثني من ٔ�غسطس 

اكن هناك   ولكن �ىل س��ل املثال، �ارض الروس �شدة ٔ�ي ق�ود، ,�لتحمك ا�ايت، دون التوصل ٕاىل اتفاق
اتفاٌق �ام �ىل ٔ�ن هناك �ا�ة ٕاىل س�یطرة ٕا�سانیة ذات معىن �ىل ٔ�نظمة أ�سل�ة املس�تق�، كام یقول تقر�ر 

  .)146( الكونغرس

مبعىن ٔ�ن �س� ا�ول ذات ا�هنج عند , وملا اكن من املتعني ٔ�ن تصطبغ ت� املامرسات بوصف التو�د
أ�مر ا�ي �شري ٕايل اتفاق دويل �يل نبذ أ�سل�ة املس�تق� الف�اكة، ؤ�ن  ،)147(ممارس�هتا �لترصف 

يل دراسات مس�تف�ضة �خ�الف ٕامنا یدور يف ٕاطار در�ات التحمك املمنو�ة لت� أ�سل�ة، واليت حتتاج إ 
  .قانونیة وتق�یة �لوقوف �يل در�ات التحمك املناس�بة لظروف الق�ال واملتفقة مع م�اديء القانون املنطبق 

ح�ث �رى ٔ�نصار املدرسة إالرادیة ٔ�ن هذا  -وٕاذا اكن ٔ�ساس القوة إاللزام�ة �لعرف ا�ويل حمل �الف
يل �ىل ٕا�شاء القا�دة ا�ولیة العرف�ة تقره ٕ�رادهتا أ�ساس �متثل يف اتفاق مضين بني ٔ�ش�اص القانون ا�و

 - )149(يف �ني یذهب ٔ�نصار املدرسة املوضوعیة ٕاىل ٔ�نه �مكن يف مق�ضیات ورضور�ت ا�متع ا�ويل, )148(
أ�مر ا�ي یثري ال�ساؤل هل هناك اتفاق مضين بني ٔ�عضاء ا�متع ا�ويل �ىل ٕا�شاء قا�دة دولیة حتظر 

  اتیة ال�شغیل يف الق�ال؟ ٔ�م ٔ�ن هناك رضورة من رضور�ت ا�متع تق�يض هذا احلظر؟اس�ت�دام أ�سل�ة ذ
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یبني لنا من �س�تعراض املتقدم ٔ�ن القا�دة العرف�ة اليت ميكن �س��اد ٕا�هيا يف وضع حمك ملرشوعیة 
لب دول ٕاذ تعارض ٔ��, اس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل ٕامنا تؤكد �يل حظر اس�ت�دام أ�سل�ة املس�تق�

العامل اس�ت�دام ت� أ�سل�ة وحتذر من ٕانتا�ا وتطو�رها، سواء �يل مس�توي �س�تعراضات القانونیة اليت 
ٔ�و يف ٕاطار تو�ات  1980جرت يف ٕاطار اتفاق�ة حظر ٔ�و تق�ید اس�ت�دام بعض �سل�ة التقلیدیة لعام 

  .ي وعن الضمري العام ب�ٔرسه اليت تعرب عن الرٔ�ي العام العامل, املنظامت ا�ولیة �ري احلكوم�ة

زد �يل ذ�، ٔ�نه الميكن ٕا�اكر وجود رضورات جممتعیة تق�يض هذا احلظر، �متثل يف احلفاظ �يل 
إال�سانیة وحامیة احلق يف احلیاة، وحفظ السمل وأ�من ا�ولیني، ا��ان قد یعرضهام اس�ت�دام ت� أ�سل�ة 

  .الف�اكة لال�هتاك وإالهدار

رف�ة �لقانون ا�ويل إال�ساين يف تنظمي �س�ت�دام املرشوع لٔ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل دور القوا�د الع - 
  " :أ�قل ف�اكً " 

نود ٔ�ن �شري يف ا�هنایة ٕاىل ٔ�نه وٕان اكنت ا�راسة قد توصلت ٕايل حظر اس�ت�دام أ�سل�ة املس�تق� 
�لقوا�د العرف�ة اليت یتكون مهنا القانون ٕاال ٔ�ن اس�ت�دا�ا یظل �اضعًا  -الف�اكة ذاتیة ال�شغیل يف الق�ال 

ومن مث س�یظل ٔ�ي اس�ت�دام لهذا السالح ��الفة لق�ود ورشوط العرف املكون لهذه , ا�ويل إال�ساين
ومن مث تظل القوا�د , فضًال عن اعتباره ا�هتااكً لقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين, القوا�د �ارقًا �لعرف ا�ويل

  .مكة الس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل يف مجیع أ�حوال العرف�ة ا�ولیة �ا

ملباديء ا�متیزي " املس�تق� ٔ�و أ�قل ف�اكً " وتطبیقًا ��، جيب ٔ�ن ختضع أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل 
وٕاعامل م�د�ٔ حسن النیة يف أ�عامل , فضًال عن حظر الغدر, والتناسب ومرا�اة �ح�یاطات ٔ�ثناء الهجوم

ؤ��رزها , ب ٕاخضاع أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل لاكفة املبادئ العرف�ة �لقانون ا�ويل إال�ساينكام جي, الق�الیة
  .م�دٔ� مارتزن

  اخلامتة 

  :النتاجئ

اس�تعراضها القانوين لٔ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل يف وضع  –مبوجب  –تبني ٔ�ن أ�مم املت�دة سامهت  
�ٔو , سواء من �ح�ة تعریفها ووضع مفهوم لها, یلتنظمي قانوين شامل الس�ت�دامات أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغ 

من �ح�ة إالشاكلیات اليت تثريها يف ٕاطار قوا�د القانون ا�ويل العام ٔ�و القانون ا�ويل إال�ساين ٔ�و القانون 
كام لف�ت حملاذ�ر اس�ت�دام ت� أ�سل�ة وخماوف ت�ٔثريها �يل احلق يف احلیاة , ا�ويل حلقوق إال�سان

وتصدت يف تطور الس�تعراضها القانوين حنو دراسة التحمك ال�رشي املطلوب عند , سانیةوالكرامة إال� 
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ٕايل ترصحي �س�ت�دام ت�  –مضنًا  –مشرية , اس�ت�دام أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل درءًا الس�تقاللیهتا الاكم�
ظر املطلق ٕاذ ال ميكن القول ب�ٔن �س�تعراض القانوين تو�ه حنو احل, أ�سل�ة يف ظل التحمك ال�رشي

  .الس�ت�دام أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل �ال ٔ�نه یناشد بوضع قدر من التحمك ال�رشي

واليت ٔ��رزت  2013ٔ�ن التوصیات اليت تناولها تقر�ر جملس حقوق إال�سان يف التاسع من ا�ریل 
 ٕاطار نداءات واحضة و م�ارشة بوقف اكمل الس�ت�دام ت� أ�سل�ة ٔ�و تصنیعها ٔ�و تصد�رها ٕامنا ی�ٔيت يف

التحرز من خماطر ت� أ�سل�ة اليت اكنت �ٓنذاك ما لب�ت ٔ�ن ظهرت وتناو�هتا بعض الك�ا�ت اليت فاج�ت 
�يل قادر �يل �ش��اك وخوض سا�ات الق�ال دون ٔ�ن �كمتل �ٓنذاك �س�تعراض  العامل بظهور ج�دي �

ا وقد سامهتأ�مم املت�دة ف� بعد ٔ�م, القانوين جلوا�هبا ا�تلفة ومل �كن هو�هتا قد حتددت بعد �شلك واحض
دون ٔ�ن , حتت مظ� اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة يف �س�تعراض القانوين لهذه أ�سل�ة من اكفة جوا�هبا

بطریق �ري  –التوقف عند احلظر الاكمل؛ فقد مسحت  - �شلك س�نوي  –تتضمن ٔ�عاملها اليت تواصلت 
ومن مث فقد غضت الطرف عام تضمنه , ظر ٔ�م ���ةسواء تضمنت احل –بربوز �ٓراء مغا�رة  –م�ارش 

بل , من حظر اكمل لت� أ�سل�ة 2013تقر�ر املقرر املعين حباالت إال�دام �ارج نطاق القضاء لعام 
اس�ت�دام  ٕاطالق حظرومن مث �ت �س��اد ٕالیه يف , ؤ�هدرت جحیته و�لت من قوة �س�تدالل به

یتضمن احلظر  –" �ٓين"وقيت وحلظي  –ام �ت الت��ؤ ب�شوء عرف دويل ك, أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل �طالً 
و�يل ذ� ال ميكن �س��اد ٕايل ذات التقر�ر يف حجد ما ا�هتت الیه ا�راسة يف ٕاطار , ٔ�مرًا حمل �الف

  . املرشوعیة بعد ٔ�ن حجدته التقار�ر الالحقة � والصادرة يف ٕاطار اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة

فه�ي ت�ٔيت يف ٕاطار تطبیق املادة , ت اليت ا�هت�ي ٕا�هيا التقر�ر املذ�ور ال ختلو من قميةلكن التوصیا
عند دراسة  –واليت ٔ�لزمت ٔ�ي طرف , 1977السادسة والثالثني من �روتو�ول ج�یف إالضايف أ�ول لعام 

ذا اكن ذ� ب�ٔن یتحقق مما إ  -ٔ�و اتباع ٔ�سلوب �لحرب , ٔ�و ٔ�داة �لحرب, ٔ�و تطو�ر ٔ�و اق�ناء سالح �دید
حمظورًا يف مجیع أ�حوال ٔ�و يف بعضها مبق�يض هذا امللحق ٔ�و ٔ�یة قا�دة ٔ�خري من قوا�د القانون ا�ويل اليت 

  .یلزتم هبا هذا الطرف السايم املتعاقد

كام تبني ٔ�ن قوا�د املرشوعیة تتدرج �ش�ٔن أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل، ٕاذ تصل ذروة احلظر ف� یتعلق 
 الف�اكة، يف �ني ٔ�ن حتلیل السامت الوظیف�ة والقدرات التك�ولوج�ة لٔ�سل�ة ذاتیة �ٔ�سل�ة املس�تق�

ال�شغیل أ�قل ف�اكً قد قاد� ٕايل تق�ید اس�ت�دا�ا بق�ود القانون ا�ويل دون حظرها مطلقًا حبیث �ت 
  . حظرها جمرد حظر �س�يب 
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ٔ�و تق�ید أ�سل�ة اليت ميكن حظر " ففي ٕاطار �س�تعراض القانوين ا�ي دار يف ٕاطار ٕاتفاق�ة 
حبثًا عن العنارص احملددة ...خلصائص أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل" اعتبارها عشوائیة أ��ر ٔ�و مفرطة الرضر

, ملنظومات أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل؛ مت الرتكزي �يل الوظائف احلامسة املتعلقة �خ�یار أ�هداف و�امجهتا
, ايت ال�شغیل �لقوة ٔ�كرث فائدًة من حتلیل التعق�دات التق�یة �لسالحواعتربت هذا الرتكزي �يل �س�ت�دام ذ

ف� �دا بعض  اليت ال ص� لها �العتبارات أ��الق�ة والقانونیة املتعلقة مبنظومات أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل
اء لعايم وال�شغیل ا�ايت يف اج��ات اخلرب  2015اخلصائص م�ل التحمك ال�رشي، يف اج�ع اخلرباء لعام 

ومن مث اقرتحت , ، واعتربت من املبكر �لزتام بوضع قوا�د تنظميیة ملنظومات أ�سل�ة2019، و2016
وقفًا اخ�یارً� مؤق�ًا لتطو�ر واس�ت�دام م�ظومات أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل حلني وضع ٕاطار تنظميي لهذه 

ر املطلق للك أ�سل�ة املس�تق� ذات أ�سل�ة،ومن مث توصلت ٕايل حمك قانوين واحض وحمدد �شري ٕايل احلظ
  . ال�شغیل ا�ايت الاكمل البعیدة عن التحمك ال�رشي 

عن أ�سل�ة املس�تق� الف�اكة �ٔو الروبو�ت املس�تق� " أ�قل ف�اك " متزي أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل 
القات� مج� وتفصیًال، ح�ث ميكن اعتبار النوع أ�ول من ق�یل أ�سل�ة التقلیدیة، ٕاذ ٔ�هنا متتاز بوجود قدر 

یة التامة وال�شغیل ا�ايت الاكمل، ومن اكف من التحمك ال�رشي، خبالف النوع الثاين ا�ي ميتاز �الس�تقالل 
املتعذر ا�رتام هذا النوع أ��ري لضوابط اس�ت�دام القوة يف القانون ا�ويل ٔ�و ا�رتام قوا�د القانون ا�ويل 

يف ٕاطار دراسة خصائص أ�سل�ة ا�اتیة ال�شغیل، ح�ث رٔ�ینا مشاطرة املؤمتر وهو ما ت�ٔكد إال�ساين، 
يف الت�ٔ�ید  2019وكذا �ج�ع أ��ري املنعقد �ام , 2016التقلیدیة املنعقد �ام اخلامس التفاق�ة أ�سل�ة 

واقرتاح التحمك ال�رشي الفعال ٕاكطار , �يل رضورة إالبقاء �يل التحمك ال�رشي يف م�ظومات أ�سل�ة
الاكف�ة،  �لمسا�دة يف تعز�ز فهم احلدود املق�و� ٔ�و الالزمة �لتحمك ال�رشي ومتیزيها عن املس�تو�ت �ري

رضورة وضع ٕاطار قانوين لتنظمي �س�تقاللیة �سمة لصیقة مبنظومات وحتدید دور العنرص ال�رشي، مع 
من ذ� اع�د , ٔ�و تقلیل �دة �س�تقاللیة الاكم�, بوضع ٕاطار ٔ��اليق, أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل
  .�س�تقالل ا�ايت اجلزيئ

  التوصیات

وض بدوٍر فعال يف س��ل ٕاصدار وثیقة دولیة تنظم اس�ت�دام تويص ا�راسة ا�متع ا�ويل ��هن
ومن املمكن ٔ�ن ین��ق عن اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة �روتو�وٌل الحق؛ لیكون ذ� , أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل

اس�تكامًال لالس�تعراض القانوين ا�ي جري من ق�ل اخلرباء املعنیني من ا�ول أ�عضاء يف اتفاق�ة أ�سل�ة 
  .یةالتقلید
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عن �لزتام �الم�ثال �لقانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل حلقوق  -من طرٍف وا�د -إال�الن 
ووضع ٕاجراءات صارمة وتنف�ذها؛ لضامن �م�ثال يف , إال�سان يف مجیع أ��شطة املتص� �ٔ�سل�ة ا��لیة

سواء يف معلیات �س�تعراض احمليل  مع �لزتام ب�ٔقيص قدٍر من الشفاف�ة, مجیع مرا�ل تطو�ر هذه أ�سل�ة
ٔ�و يف ٕاطالع ا�متع ا�ويل �ىل  -مبا يف ذ� املقای�س املس�ت�دمة الخ�بار املنظومات ا��لیة - لٔ�سل�ة 

  .اليت یمت ��هتاء ٕا�هيا, إالجراءات اليت ت��عها ٔ�و �ىل النتاجئ املوضوعیة

مات �ش�ٔن أ�سل�ة حمل ا�راسة ٕابداء �يل ا�ول املشاركة يف النقاش ا�ويل واحلوار بني احلكو 
دراسة �س�ت�دام الفعال لتك�ولوج�ات املعلومات �س�تعداد لتبادل ٔ�فضل املامرسات مع ا�ول أ�خري، و 

واالتصاالت الناش�ئة يف رصد حقوق إال�سان وحام�هتا، وكذا بدراسة اخلطوات �س��اق�ة اليت یتعني 
اختاذها �لوصول بتك�ولوج�ات أ��زة ا��لیة ٕاىل مس�توى ٔ�م�ل من ح�ث قدرهتا �ىل تعز�ز �م�ثال �لقانون 

  .إال�ساين ا�ويل 

اع�د هنج شامل ٕازاء نظم أ�سل�ة املس�تق� يف  -و�اصة هیئات أ�مم املت�دة  -ا�متع ا�ويل �ىل 
واس�ت�دام هذه , �شمل القانون إال�ساين ا�ويل ؤ�بعاد حقوق إال�سان, الزنا�ات املسل�ة وٕانفاذ القانون
: م�ل –زنع السالح وحقوق إال�سان و�ىل الواكالت ا�ولیة ا�تلفة املعنیة ب, النظم ٔ�سل�ة ف�اكة ؤ�قل ف�اك

إال�الن من يف ٔ�ن �هنض مبس�ئولیهتا وتضطلع بدورها  - اتفاق�ة أ�سل�ة التقلیدیة، وجملس حقوق إال�سان
الوال�ت املت�دة واململكة املت�دة وفر�سا وارسائیل : طرف ا�متع ا�ويل عن رفض تو�ه ا�ول الست 

  . شامل الس�ت�دام أ�سل�ة املس�تق� الف�اكة ذاتیة ال�شغیلوروس�یا و�ور� اجلنوبیة �ش�ٔن رفض حظر 

  إال�االت

                                                   
(1)A/HRC/23/47 p7. 

, 2012, مركز إالمارات ��راسات والبحوث إالسرتاتیجیة, حتد�ت عرص الروبو�ت ؤ��الق�اته, صفات ٔ�مني سالمة، و�لیل قورة )2(
 .10ص 

  .87ص, املرجع السابق, 2005, دار الك�ب العلمیة �ل�رش والتوزیع, ا�اكء �صطناعي والو�یل ا�يك, عبد امحلید �س�یوين.د )3(
 . 9ص , املرجع السابق, 2008, دار الفاروق لالس��رات الثقاف�ة - الروبوت -�ك�ولوج�ا صنا�ة إال�سان ا��يل, ٕادو�ن وا�ز )4(

(5) A/69/265 p15. 
 : متاح علي : ، �شأن أنظمة األسلحة 2018قرار البرلمان األورو�ي المؤرخ في الثاني عشر من سبتمبر (6)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P8-Ta-2018-0341+0+DOC+PDF+V0//FR. 
)مساء2السا�ه  2021ینا�ر  6: �رخي �طالع(  

و حيظى بت�ٔیید م�ظمة هیومن رای�س وو�ش و وزارة ا�فاع أ�مر�ك�ة , و �س�ت�دم هذا التعریف �ىل نطاق واسع)7(
A/HRC/23/47 p10 دون احلا�ة , �ٔهدافًا معینة و�ش��ك معها- �ال �شغیلها–م�ظومات سالح قادرة �ىل ٔ�ن ختتار:" بتعبري �ٓخرو

�الت وم�ظومات �ك�ولوج�ة مصنو�ة وفق ا�منوذج إالدرايكفه�ي , ٕاىل تد�ل ٕاضايف من العنرص ال�رشي القامئ �ىل الشعور و التفكري و , �
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و بواسطة املعاجلة ٔ�و ا�اكء �صطناعي تقر�ر إالس�ت�ابة حلافز , و يه مزودة ب�ٔ�زة اس�شعار �سمح لها بقدرمن ٕادراك الظروف, الفعل
-روبو�ت قات�"حنو اس��دال ال�رش يف سا�ات املعارك �ٔ�سل�ة املس�تق� , يلساميون �راد:انظر" و الرشوع يف تنف�ذ القرارات, معني

 9 25السا�ة  2021مارس27: �رخي �طالع https://www.swissinfo.ch/ara/0 :، م�اح �يل املوقع إاللكرتوين2014یونیو9
  : انظر, مركز�ن �ىل قدرهتا �ىل حتدید ٔ�هدافها و اخ�یارها و �امجهتا دون تد�ل ٕا�ساين, ن تناولوا ��راسة هذه املنظوماتو ٔ�یده بعض الفقهاء ا��..مساءا

    Neil Davison, Alegal prespectives: Autonomous weapon systems under international humanitarian 
law, UNODA Occasional papers No.30, November2017, Printed at the United Nations, New York, p5. 

حبث . مزا� ؤ�س�ئ� تق�یة مطرو�ة ومسائل قانونیة جيب توضیحها: أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل والقانون ا�ويل إال�ساين, مار�وساسويل)8(
 .135ص, 2017" ساين يف الزنا�ات املسل�ة املعارصة القانون ا�ويل إال� " م�شور مضن ٕاصدار ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر �لقاهرة 

(9)See. Rebecca M.M. Wallace, international law, op. cit. fourth edition, Thomson: Sweet & Maxwell, 
London 2002.p 9. 

" أ�سل�ة النوویة ٔ�و اس�ت�دا�ا الرٔ�ي �س�شاري حملمكة العدل ا�ولیة �ش�ٔن مرشوعیة ا�هتدید �س�ت�دام , �ٔمحد الفويلح�ان.د )10(
 .281، ص�2004امعة �ني مشس،  -، رسا� دكتوراه، لكیة احلقوق" 1996الصادر يف الثامن من یولیو 

  :�لمزید" املامرسات العامة املق�و� كقانون" یعرفه بعض الفقهاء ب�ٔنه �شلك  )(11
See. Brownlies Principles of Public international law, (8th Edition), Edited by: James Crawford, 
Oxford University Press, 2012, p5       

  . 209ص, 1995, دار ا�هنضة العربیة, القانون ��ويل العام, �يل ا�راهمي یوسف.د )12(

)13(  See. Rebecca M.M. Wallace, op.cit. p28 . 
 . 93ص, 2019, دار املطبو�ات اجلامعیة, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي فؤاد.د)14(

 : حول التفرقة بین النزاعات المسلحة الدول�ة والنزاعات المسلحة غیرالدول�ة ومفهومهما تفص�ال؛ انظر )15(

Nicholas tsagourias and Alasdair Morrison , internatonal humaniterial law- cases, materrials and 
commentary, Cambridge university press, first published 2018, P: 1. 

، مدلول القانون رشیف عتمل.د. تعدمصطل�ات قانون احلرب وقانون الزنا�ات املسل�ة والقانون ا�ويل إال�ساين مصطل�ات مرتادفة )16(
 . 38ص, ICRC ,2001, حمارضات يف القانون ا�ويل ��ساين, اين وتطوره التارخيي ونطاق تطبیقها�ويل إال�س

  .64ص, دار اجلامعة اجلدیدة, 2015, 5ط, قانون احلرب, دمحم سايم عبد امحلید.د)17(
دور ا�لجنة ا�ولیة  ,رشیف عتمل. د: انظر, حول القوا�د العرف�ة �لقانون ا�ويل ��ساين ودور ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر )18(

  . 148ص, �امعة القاهرة -رسا� دكتوراه، لكیة احلقوق, �لصلیب �محر يف تطبیق القانون ا�ويل ��ساين
 .87، ص2015/2016دارا�هنضة العربیة، الطبعة الثالثة، ,اجلزء أ�ول, ، الو�زي يف القانون ا�ويل العام�ازم عتمل.د )19(
اليت  –إالجيابیة ٔ�و السلبیة  –ب واملدرج دا�� الوقائع املادیة السلو�یة  –38/1هو املصدر ا�ي نوهت عنه املادة العرف ا�ويل )20(

ايل ضامن الطابع الوضعي امللزم لها يف معوم�ة وجترید يف  - حبسب �ددها ٔ�و حبسب معطیات قواها -انرصفت إالرادة الشار�ة ��ول
, مهنا یلتصق هبا اجلوار اجلغرايف -حفسب–وسواء انرصف هذا أ��ري ٕايل مجمل ا�ول ٔ�و ٕايل ف�ة , �ٔحاك�اموا�ة ا�متع ا�ويل ا�اطب ب

, �ازم عتملاس�تاذ� ا�كتور, لس�بق حتقق التوا�رالزماين املطرد الع�د هذه الوقائع املادیة السلو�یة من �دمه –�لرضورة –ويف �ري اعتبار
  .165ص , املرجع السابق

ماكنة القانون ا�ويل العام يف ٕاطار القوا�د , ارشف عرفات.مقال د: اكنة القوا�د ا�ولیة العرف�ة يف النظام القانوين �مر�يك؛ انظريف م)21(
  .134، ص2004لعام , 60العدد , ا�� املرصیة �لقانون ا�ويل, ا�ا�لیة ا�س�توریة وال�رشیعیة
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الشعور ٕ�لزام�ة اتباع ت� : والعنرص الثاين, املامرسات اليت �سري �لهيا ا�ول: العنرص أ�ولؤ�شار ٕا�هيام البعض يف اطار عنرص�ن، )22(

جم� " القسم أ�ول" دراسة مقارنة  -وتعدیالته1952القمية القانونیة �لمعاهدات يف ا�س�تورأ�ردين لعام , موفق مسور احملام�د, املامرسات
  .447ص, 2011د�سمرب ,35الس�نة, 4العدد, �امعة الكویت, احلقوق

)23( C.I.J,Affaire du Plateau Continental, (Janahiria arabe libienne C.Malte) Areet,3/6/1985, Recueil 
P.P.29-30, 

 . 51ص، �2011امعة طنطا،  -لكیة احلقوق , إالطار العام �لقانون ا�ويل إال�ساين, مصطفي فؤاد.د: انظر
، 1978, �امعة القاهرة - رسا� دكتوراه، لكیة احلقوق, املس�ئولیة ا�ولیة عن تنف�ذ قرارات أ�مم املت�دة, خسی�دمحم عبد العز�ز ٔ�بو . د )24(

  . 587ص
�امعة  -القانون ا�ويل العام، الك�اب أ�ول، املصادر،لكیة احلقوق, حسني ح�في.د, ابو اخلريامحد.د, مصطفي عبد الرمحن. د: انظر )25(

  .212املنوف�ة، ص
  See. Brownlies Principles of Public international law, op.cit, p5حول عنارص العرف ا�ويل ،  ) (26

وكذ� ملزید من . 366ص, مرجع سابق, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي �ٔمحد فؤاد.د: حول الر�ن املادي �لقا�دة العرف�ة؛ انظر )27(
 . 212ص, السابق املرجع, و�ٓخر�ن مصطفي عبد الرمحن.التفاصیل؛ د

ٔ�محد ٔ�بو .د.ؤ�شار ا, 350ص, 2007الطبعة الثانیة، , دار ا�هنضة العربیة, مقدمة �راسة القانون ا�ويل العام, صالح ا��ن �امر.د)28(
: مالوفا ٔ�نه ميكن �س�تدالل �يل وجود هذا السلوك من خمتلف املظاهر اخلارج�ة اليت تدل �يل ترصف اش�اص القانون ا�ويل ؤ��زهت

والقوانني ا�ا�لیة والقرارات , ونصوص املعاهدات اليت ترب�ا, خمتلف ٔ�مناط السلوك اليت ت�هتجها هذه أ��زة يف �القاهتا اخلارج�ة
نون الوس�یط يف القا, امحدابوالوفا.د.ا: انظر...وأ�عامل القانونیة الصادرة عن املنظامت ا�ولیة, ؤ�حاكم حمامك التحكمي, وأ�حاكم القضائیة

  .197ص, 2016, الطبعة السادسة, دار ا�هنضة العربیة, ا�ويل العام
  .377ص, 2006, القاهرة, 3ط, مقدمة يف القانون ا�ويل املعارص, عبد هللا �شعل.د)29(
  .287ص , املرجع السابق, ح�ان الفويل.د)30(
امحلایة , شادیه ا�راهمي امحد معريه.د: حول مفهوم رئ�س ا�و� وامحلایة القانونیة املكفو� � يف ٕاطار قوا�د القانون ا�ويل؛ انظر )31(

  . 2007, الهیئة املرصیة العامة �لك�اب, القانونیة ا�ولیة لرؤساء ا�ول
 .13ص، 2014, داراجلامعة اجلدیدة, العامٔ��ر التك�ولوج�ا املس�ت�دثة �ىل القانون ا�ويل , دمحمسعادي.د)32(
  .47، ص1941, مطبعة نووي مبرص, حبوث يف قانون احلرب, محمود سايم ج�ینه.د.ا )33(
  .12ص, املرجع السابق, دمحم سعادي.د)34(
  .48ص , املرجع السابق, محمود سايم ج�ینه.د )35(
مك�وب ملزم �لطرفني ومل تنظم يف قا�دة عرف�ة �بتة؛طبق الفق�ه ٕاذا اكنت العالقة املطرو�ة �يل �ساط البحث الختضع التفاق )36(

ایة الك�ري ا�كتور محمود سايم ج�ینه �يل هذه احلا� ما ورد يف مقدمة الحئة احلرب الربیة من إالشارة ٕايل متتع الشعوب واحملاربني �محل
  .75ص , املرجع السابق, محمود سايم ج�ینه.د.ا: انظر .دة مارتزنف� یعرف بقا�, املس�متدة من قوانني إال�سانیة ومس�تلزمات الضمري العام

  . 447ص, مرجع سابق, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي فؤاد.د )37(
 –يف قضیة ا�لو�سweissواشار ٕايل رٔ�ي القايض, 52ص, 2002, م�اديء القانون ا�ويل العام املعارص, معرحسن �دس.د)38(

  .press النارش. 44ص , 10رمق , مجمو�ة �ٔ , امئةمطبو�ات حممكة العدل ا�ولیة ا�
وميكن , سلوك احلكومات يف العالقات ا�ولیة-1:وميكن ٔ�ن تتكون السوابق ا�ولیة بواسطة وا�دة ٔ�و اكرث من الطرق ا�ٓتیة )39(

ومن , تصدرعن احلكوماتومن املراسالت ا�بلوماس�یة اليت , �س�تدالل �لیه من �الل الو�ئق الرمسیة اليت تصدرعن احلكومات
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ٔ�حاكم احملامك -2وكذ� من �الل االتفاقات اليت ترب�ا ا�ول سواء اكنت اتفاقات ثنائیة ٔ�وم�عددة �طراف, املراسالت ا�بلوماس�یة
عرف دويل معني ویعترب �رخي ٕاقرار احملمكة بوجود , ح�ث قد تؤكد وجود قوا�د عرف�ة حمددة, ا�ولیة وا�ا�لیة ؤ�حاكم احملمكني ا�ولیني
الترصفات القانونیة ا�ا�لیة م�ل ا�ساتري والقوانني وا�لواحئ اليت تدل �يل ت�ين ا�و� لقا�دة - �3دًأ�دين لبدایة اس�تقرار القا�دة العرف�ة

ٔ�بو .د, بدالرمحنمصطفي ع .د, �كرار ت�ين قرارات معینة مبعرفة ٔ��زة دولیة م�عددة یؤدي ٕايل اس�تقرار وثبوت ت� القا�دة - 4دولیة معینة
 . 211ص, املرجع السابق, حسني ح�في.د, اخلري �ٔمحد

  . 197ص, املرجع السابق, امحد ابو الوفا.د)40(
دمحم .د: انظر. ؤ�طلق �لیه البعض اس�مترار العمل �لترصف, 286ص, املرجع السابق, ح�ان الفويل.د: حول هذا الرشط؛ انظر)41(

  . 15ص , املرجع السابق, سعادي
  .354ص, املرجع السابق, ح ا��ن �امرصال.د)42(
  .44ص, املرجع السابق, محمود سايم.د )43(
�سلمي ا�رمني يف , الس�ید رمضان عطیه �لیفه.د: و�لمزید ؛ انظر. 379ص, مرجع سابق, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي فؤاد.د )44(

  . 2011, �امعة القاهرة-رسا� دكتوراه، لكیة احلقوق, اطار قوا�د القانون ا�ويل
  .52ص, مرجع سابق, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي فؤاد.د)45(
  .286, املرجع السابق, ح�ان الفويل.د)46(
وذ� يف , �كون سلوك أ�ش�اص املكون لها مس�تقرًا وم�ثالً  ويف تقر�رها لهذا الرشط؛ ٔ�كدت حممكة العدل ا�ولیة �يل رضورة ٔ�ن )47(

  .355ص, املرجع السابق, صالح ا��ن �امر.د, 1950نومفرب 20قضیة ا�لجوء الس�یايس الصادر يف 
  .365ص , املرجع السابق, صالح ا��ن �امر. د.ا )48(
  . 136ص , 2006معة املنوف�ة، �ا -لكیة احلقوق, القانون ا�ويل العام, ٔ�بو اخلري �ٔمحد عطیه.د.�ٔ  )49(
و�امل تقين , �امل س�یايس و�امل قانوين واج�عي: یتكون من ثالثة عوامل, یعتربالعرف املتوحش نو�ا �دیدا من العرف ا�ويل )50(

قوا�د العرف�ة ال" وقد ٔ�طلق �لهيا مسمي . م�علق مبسامهة املنظامت ا�ولیة يف �كو�ن �درسیع �لقوا�د العرف�ة ا�ولیة بفضل قراراهتا
لتحق�ق مرونة �لعرف وٕابعاده عن الرشوط الشلكیة املتطلبة لتكو�ن  Dupuy.Jالفق�ه الفر�يس روين جون دوبوي " املتوحشة 
املس�ئولیة  ,ٕاینامسصطفي محمود ٔ�بوریه. د: ويف ذ� انظر. 26ص, املرجع السابق, دمحم سعادي.د: يف ذ� تفصیال؛ انظر, املعاهدات

  . 53، ص2015, دار ا�هنضة العربیة, ا�ولیة عن زرا�ة أ�لغام يف ضوء ٔ�حاكم القانون ا�ويل وإال�ساين
و�لتايل الفصل الرسیع يف القضا� حيت التبقي , وهذا لكه يف صاحل إال�سانیة من وضوح �لقا�دة العرف�ة ا�ولیة �س�ب رس�ة ٕاثباهتا)51(

, املرجع السابق, دمحم سعادي.د, �وهنا اس�تغرقت وق�ًا طویًال يف توا�دها و�كراراها واس�تقرارها, س�ٔ� ٕاثباهتا�القة �س�ب مااكن �ك�نف م 
  .32ص

و�شهد الواقع ا�ويل املعارص حق�قة �شوء القوا�د العرف�ة �يل حنو الميكن ٔ�ن یقارن . 197ص, ،املرجع السابقٔ�محد ٔ�بوالوفا.د)52(
ح�ث اس�تقرت العدید من القوا�د العرف�ة يف جمايل القانون , القوا�د العرف�ة يف ظل القانون ا�ويل العريف�ٔ�وضاع اليت اكنت حتمك �شوء 

  . 365ص, املرجع السابق, صالح ا��ن �امر.د: انظر, ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل حلقوق إال�سان
من البدهي�ي البحث عن القانون ا�ويل العريف يف املامرسة " ؤ�ضافت احملمكة . 365ص, املرجع السابق, صالح ا��ن �امر.د.ا )53(

 : انظر" و�عتقاد القانوين ��ول 
Casses (A)-La Guerre civile et le droit in ternational Revue General de droit international public (1986) 

 . 132ص, 2014- 2013,الطبعة الثالثةرشكة �س �لطبا�ة،, يف القانون ا�ويل العام الو�زي, اينا�راهمي دمحم العن.د)54(
  .17ص, املرجع السابق, دمحم سعادي.د: �لمزید حول معوم�ة الترصف؛ انظر, 287ص, املرجع السابق, ح�ان الفويل.د )55(
  .213ص, السابقاملرجع , حسني ح�في.د, ابو اخلريامحد.د, مصطفي عبد الرمحن.د)56(
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  . 213ص, املرجع السابق, واخر�نمصطفي عبدالرمحن .د )57(
  .198ص , مرجع سابق, الوس�یط, �ٔمحد �ٔبو الوفا.د)58(
  . 254، ص2019, دار ا�هنضة العربیة, القانون ا�ويل العام, دمحم صايف.د)59(
  .19ص, املرجع السابق, دمحم سعادي.د)60(
  .374ص, مرجع سابق, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي فؤاد.د: �ة؛ انظرحول الر�ن املعنوي �لقا�دة العرف  )61(
  . 254صاملرجع السابق، , دمحم صايف.د)62(
  .173ص, املرجع السابق, �ازم عتمل.د )63(
  .214ص, املرجع السابق, حسني ح�في.د, ابو اخلريامحد.د, مصطفي عبد الرمحن.د)64(
القانون ا�ويل إال�ساين , نغم احسق ز�.د. 379، ص2010, دار الك�اب القانوين, "دراسة مقارنة"املس�ئولیة ا�ولیة عن زرع أ�لغام أ�رضیة , ولید دمحم �ىل الس�ید عرفه.د. 53ص, املرجع السابق, ایناس �ٔبوریه.د: حول املامرسة؛ انظر)65(

  .50ص, مرجع سابق, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي فؤاد.د: ، وانظر53ص-25ص/ 2009, داراملطبو�ات اجلامعیة, والقانون ا�ويل حلقوق إال�سان
(66) Andrew T. Guzman, Saving Customary International Law, Michigan Journal of International Law, 

Volume 27 Issue 1,  (2005 -2006) , P 53 . 
)67(  Guzman(A.T.)-Saving customary-international law – Mich.g. Intl.L (2005-2006) 

 . 55ص, املرجع السابق, ایناس ابو ریه.مشار ٕالیه يف رسا� د
 - املتعلقة �جلرف القاري قمية عرف�ة ملزمة1958ٕاذ ٔ�شارت حممكة العدل ا�ولیة ٕايل ٔ�نه ليك �ك�سب بعض قوا�د اتفاق�ة ج�یف لعام )68(

ؤ�ن تعرب و�شهد , یتعني ٔ�ن �كون الترصفات املشار ٕا�هيا متثل ممارسات �بتة ومس�مترة - يف موا�ة ا�ول �ري أ�طراف يف االتفاق�ة
 –و�ده–ال�كفي  -و�عتیاد �لهيا –ؤ�ن توا�ر الترصفات, ٕاتیاهنا عن �عتقاد ب�ٔهنا ٔ�صبحت ملزمة بوصفها قا�دة قانونیة بطبیعهتا وطریقة

مشار الیه  C.I.J.Recueil1996,pp.43.44: انظر. وٕامنا جيب ٔ�ن یتوافر �ي ا�ول املعنیة شعور ب�ٔن ترصفاهتا تتوافق مع الزتام قانوين
  .255ص, رجع السابقامل, دمحم صايف.د: يف

  .383ص, مرجع سابق, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي فؤاد.د )69(
  . 611ص , املرجع السابق, صالح ا��ن �امر.د.ا)70(
  .53ص, املرجع السابق, ایناس ابوریه.د )71(
  .58ص , مرجع سابق, القانون ا�ويل إال�ساين ,مصطفي فؤاد.د )72(
إالطار العريف �لقانون , محمود رشیف �س�یوين.د: و�لمزید؛ انظر, 10ص, 1ج, دراسة ٔ�جراها الصلیب أ�محر, القانون ا�ويل العريف )73(

دلیل , القانون ا�ويل ��ساين, م�شور مضن اعامل ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب �محر" التد�التوالثغرات والغموض " إال�ساين ا�ويل 
  .83ص, 2003 ,دار املس�تق�ل العريب, امحد ف�حي رسور. د.تقدمي ا, ٕا�داد خنبة من املتخصصني ,ید الوطين�لتطبیق �يل الصع 

  .58ص , 2019دار املطبو�ات اجلامعیة، , القانون ا�ويل إال�ساين, مصطفي فؤاد.د )74(
(75)A/69/265 p15. 

ال�شكك ف� ٕاذا اكنت مجیع : لٔ�سل�ة لتق�مي رشعیهتا وقدرهتا �يل تنف�ذ قوا�د �س�هتداف من عوائق لالس�تعراض القانوين ومما ٔ�ثري)76(
كام ٔ�ثريت ٕاشاكلیات �ش�ٔن �یف�ة تنف�ذ معلیات , ا�ول �هيا القدرات التق�یة والعلمیة الالزمة �لتنف�ذ الفعال لعملیة �س�تعراض

القول ب�ٔن ا�ول س�تطبق ح�ً معایري خمتلفة يف ٕاطار معلیات �س�تعراض و�ٓ�ر البعض , �س�تعراض املذ�ورة يف املامرسة العملیة
 . CCW/MSP/2015/3 p20: انظر. القانوين

ح�ث ذهبت ٕايل ٔ�ن القانون امللزم ��ول , وقد تب�ت حممكة العدل ا�ولیة ا�امئة هذا الرٔ�ي يف قضیة ا�لو�س, و�لتايل تلزتم ٕ�تبا�ه )77(
یتفق مع حق�قة وجود قوا�د  وهذا الرٔ�ي ال, �ادات مق�و� معوما مكبادئ قانونیة هتا يف صورة اتفاقات ٔ�وعن ٕاراد هو ذ� ا�ي یصدر

یتفق ٔ�یضا مع الزتام ا�ول اجلدیدة �لقوا�د العرف�ة ا�ولیة اليت �كونت يف وقت سابق �يل  وال, عرف�ة مل �شارك يف ٕا�شاهئا اكفة ا�ول
  .220ص, املرجع السابق, حسني ح�في.د, ٔ�بو اخلري امحد.د, بد الرمحنمصطفي ع .د: انظر, �ش�ٔة هذه ا�ول

�يل  یطبق ٕاال یصلح ٕاال لت�ٔس�س القوة إاللزام�ة �لعرف ا�ويل إالقلميي والثنايئ ا�ي ال وذهب الرٔ�ي الراحج ٕايل ٔ�ن االتفاق الضمين ال)78(
 -�رب املوافقة �يل السوابق- سلبیة  ٔ�و -من �الل ٕاتیان السوابق -  ٕاجيابیةسواء اكنت مسامهة , من سامه يف �كو�ن ركنیه املادي واملعنوي
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هذا وتفرس هذه النظریة أ��رية الزتام اكفة . 257ص, مرجع سابق, القانون ا�ويل العام, دمحم صايف.د: انظر. ٔ�و �دم ��رتاض �لهيا
كام تفرس ما جيري �لیه العمل فعال من خضوع ,  اليت مل �سامهسواء ا�ول اليت سامهت يف ٕا�شائه ٔ�و ت�, ا�ول بقوا�د العرف ا�ويل

, املرجع السابق ,حسني ح�في.د, اخلري امحد ٔ�بو.د, مصطفي عبد الرمحن.د: انظر, �رضهيا ا�ول مجیعها �لقوا�د العرف�ة اليت �رضهيا ٔ�و ال
 . 221ص

(79)Org.https: //www.stopkillerrobots 
من املیثاق فعلیه ٔ�ن یبذل  39وىف هذا الصدد �رى بعض الفقهاء ٔ�ن ا�لس حىت یترصف حبصافة عند ممارس�ته �لسلطة وفق املادة )80(

 : انظر. �ًدا ظاهًرا؛ لىك حيدد ماهیة ا�هتدید احلق�قى �لسالم ا�وىل ومدى خطورة هذا ا�هتدید
Frederic L.Kirgis ،The Security Council's Fifty Years A.J.I.L vol 89 ،july 1995 ،p 516. 

 . 32ص, املرجع السابق, ا�راهمي العناين. د(81) 
واليت تقيض ٕ�ضفاء الرشعیة ا�ولیة �يل , و�كفي إالشارة ٕايل القا�دة املق�و� الیوم بو�ه �ام �وا�دة من قوا�د القانون ا�ويل العريف)82(

ح�ث بدٔ� صدور قرارات , ال�شاط ا�ي تقوم به حراكت التحر�ر الوطنیة يف موا�ة �س�تعامر واكفة صور ؤ�شاكل الس�یطرة أ�ج�بیة
مؤكدة �يل ٕاس�باغ وصف الرشعیة ا�ولیة �يل م�ل ذ� ال�شاط , 1968م�ذ �ام  -يف هذا الصدد -مة لٔ�مم املت�دة امجلعیة العا

ووجوب , القانون ا�ويل إال�ساين �يل ال�شاط املسلح ا�ي تبارشه ت� احلراكت" ووجوب تطبیق القانون ا�ويل �لزنا�ات املسل�ة 
صالح ا��ن .د: انظر, �ش�ٔن ٔ�رسي احلرب 1949ٔ�رسي احلرب وفقًا ٔ�حاكم اتفاق�ة ج�یف لعام  معام� ٔ�فرادها ذات املعام� املقررة

  .366ص, املرجع السابق, �امر
  .326ص , إالسك�دریةدار املطبو�ات اجلامعیة، , 2013ط , التنظمي ا�ويل, ا�راهمي �لیفه.د )83(
ويف ذات . � �يل عكس جملس أ�من ا�ي یعد �ازًا ذا متثیل حمدودوذ, 636ص, التنظمي ا�ويل, دمحم السعید.دمحم سايم ود.د )84(

  . 137ص, بدون س�نة �رش, م�ش�ٔة املعارف, أ�مم املت�دة واملنظامت إالقلميیة, دمحم السعید ا�قاق.دالس�یاق؛ 
  : حول دور ا�لجنة واخ�صاصاهتا؛ انظر )85(

See. Rebecca M.M. Wallace, international law,fourth edition,sweet &Maxwell,london 2002,o.p. cit p31 
. 

من  - بن�اح -ومتك�ت , وقد ٔ�سهمت هذه ا�لجنة جبهد �بري يف ٕاجراء ا�راسات والبحوث اليت �كفل جتمیع القوا�د العرف�ة وتطو�رها)86(
من ٔ�مهها اتفاقات ج�یف لقانون الب�ار والربوتو�ول امللحق املربمة يف ج�یف �ام , ا�ولیة الشار�ة ٕا�داد العدید من مرشو�ات االتفاقات

�زال هذه ا�لجنة تواصل �شاطها  وال, 1963و�لعالقات الق�صلیة �ام  1961واتفاق�يت ف�ینا لقانون العالقات ا�بلوماس�یة �ام , 1958
امحد حسن . د: وانظر كذ�. املرجع السابق, حسني ح�في.د, محد�ٔ  اخلري ٔ�بو.د ,مصطفي عبد الرمحن.د: انظر. ودراساهتا بن�اح

الهیئة , الوظیفة إالف�ائیة حملمكة العدل ا�ولیة ودورها يف تفسري وتطو�ر سلطات واخ�صاصات أ��زة الس�یاس�یة لٔ�مم املت�دة, الرش�یدي
 . 413ص, 1993, املرصیة العامة �لك�اب

اجلوانب القانونیة �لمناز�ات املسل�ة , د دمحم طاحونامحد حمم. د: حول ماهیة التد�ل ا�ويل إال�ساين ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة؛ انظر )87(
  . 216ص , 2017 - 1438, �امعة املنوف�ة -لكیة احلقوق, رسا� دكتوراه, �ري ا�ولیة يف ضوء قوا�د القانون ا�ويل

  . 94 – 92حامده بقو�س�نا، ص مطبعة , 2000/2001, نظامت ا�ولیةامل  ,مصطفي عبد الرمحن.د )88(
(89)See. Rebecca M.M. Wallace, international law,fourth edition, sweet &Maxwell,london 
2002,op.cit.200.  

  . 281ص, 2007, م�شورات احلليب احلقوق�ة، الطبعة السادسة, ، القانون ا�ويل العامدمحم ا�ذوب. د )90(
(91)A/HRC/23/47   

دومنا �ا�ة ٕايل تد�ل ٕاضايف من , و�ش��ك معها, ٔ�هدافًا معینة –�ال �شغیلها –م�ظومات سالح قادرة �يل ٔ�ن ختتار"�ٔهنا ٕاذ عرفها ب)92(
 .A/HRC/23/47 p1" العنرص ال�رشي
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املعقودة �يل الصعید�ن ا�ويل والوطين؛ ٔ�شار ٕايل بعض وبعد ٔ�ن عرض التقر�ر �لبال�ات والز�رات والبیا�ت الصحف�ة و�ج��ات )93(

ومؤمترات بوغواش جبامعة , ومعهد �روك التابع جلامعة نو�ردام يف اند��, املؤمترات اليت عقدت يف املعهد اجلامعي �ورويب بفلور�سا

 .A/HRC/23/47 p3 :انظر. وا�ي تناول الروبو�ت املس�تق� القات�, �رم�غهام �ململكة املت�دة
(94) A/HRC/23/47 p31. 

 :و�لتعلیق �يل هذا التقر�ر؛ انظر)95(

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0341+0+DOC+PDF+V0//FR 
/ ن�سان  15ويف . شارك املقرر اخلاص يف اج�ع �ش�ٔن نظم أ�سل�ة املس�تق� نظمته يف ج�یف ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب �محر)96(

مایو؛ ٔ�لقي املقرر اخلاص /ا�ر 16-13ومن . أ�سل�ة املس�تق� يف لكیة القانون �امعة �یب �ون ا�ریل؛ قدم املقرر اخلاص عرضًا عن نظم
بیاً� يف اج�ع �رباء �ري رمسي عقد يف ج�یف بناءًا �يل طلب أ�طراف املتعاقدة السام�ة يف اتفاق�ة حظر ٔ�وتق�ید اس�تعامل ٔ�سل�ة 

مایو شارك املقرر اخلاص يف اج�ع �رباء عقد يف / ا�ر 20و19ويف , وائیة أ��رتقلیدیة معینة ميكن اعتبارها مفرطة الرضر ٔ�و عش
 .A/69/265 p 3: انظر .ج�یف, ج�یف �ش�ٔن �سلیح التك�ولوج�ا امل�سمة بقدر مزتاید من �س�تقالل

م�ل رشاكت أ�من , الفا�� �ري ا�ولٕاذ شهدت الس�نوات أ��رية تطورًا �بريًا يف التك�ولوج�ا املتا�ة ملوظفي ٕانفاذ القانون واجلهات )97(
كام ٔ�ن قوي السوق يف كثري من أ�ح�ان من ا�وافع املهمة اليت حتدد توافقها ووظائفها , و�ش�ٔت صنا�ات حول هذه أ�سل�ة, اخلاصة

 A/69/265 p 15: انظر, واس�ت�داماهتا
جزًا حللقة النقاش التفا�لیة �ل�رباء �ش�ٔن اس�ت�دام ویتضمن مو . 25/22یُقدم هذا التقر�ر معًال بقرار جملس حقوق إال�سان  )98(

، �الل ا�ورة السابعة والعرش�ن �لس 2014س�مترب / ٔ�یلول22الطا�رات املو�ة عن بعد ٔ�و الطا�رات املسل�ة بال طیار، املعقودة يف
 A/HRC/28/3815 December 2014 ..حقوق إال�سان

(99)A/HRC/28/38 p4 
discuss-to-mandate-adopts-ccw-news/8583-http://www.reachingcriticalwill.org/news/latest-:انظر )100(

robots-killer. 

  A/HRC/26/36 .وجيدر الرتح�ب هبذه اخلطوة بوصفها خطوة هامة و�دیة ٕاىل أ�مام 
 /CCW" من تقر�ره اخلتايم  36يف ج�یف �يل النحو الوارد يف الفقرة  2014نومفرب / �رش�ن الثاين  14و13ا�ي عقد یويم )101(

MSP/2014/9 "  
)102(  CCW/MSP2015/3 p1. 

(103)CCW/MSP2015/3 p3. 
(104)CCW/CONF.V/2 p 20. 
(105)CCW/CONF.V/2 p 20. 
(106) CCW/MSP/2018/4 p11.  
(107)CCW/MSP/2018/4 p12. 
(108)http: //robots.blog.lemonde.fr 
(109)http: //robots.blog.lemonde.fr 

(110)Ccw/GGE.1/2019/3 P7. 
املركز العريب ��راسات والبحوث , ا�ويل إال�سايندور حممكة العدل ا�ولیة يف تطو�ر م�اديء القانون , صالح البصیيص. د.ا )111(

 .189ص , 2017, الطبعة أ�ويل, العلمیة �ل�رش والتوزیع
  . 231ص , املرجع السابق, مار�وساسويل)112(
 .389ص, مرجع سابق, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي فؤاد.د: حول الطبیعة القانونیة لقرارات املنظامت ا�ولیة؛ انظر تفصیال)113(
  . 309ص, املرجع السابق, ح�ان الفويل.د )114(

(115)A/HRC/23/47 p 9 . 
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 . 187ص, 1998, 5ط, الوس�یط يف قانون املنظامت ا�ولیة, امحد ابو الوفا.د )116(
, 12طف �السك�دریة، ر القانون ا�ويل العام، م�ش�ٔة املعا, �يل صادق ٔ�بوهیف.د: حول وظائف امجلعیة العامة وسلطاهتا؛ انظر )117(

 .528ص, بدون س�نة �رش
 .640ص , مرجع سابق, قانون املنظامت ا�ولیة, دمحم سايم عبد امحلید.د )118(
  . 47ص, مرجع سابق, التنظمي ا�ويل, �ا�شه راتب.�امد سلطان ود.د )119(
  . 344ص , 2014, �امعة �سك�دریة - لكیة احلقوق , التنظمي ا�ويل, ا�راهمي ٔ�محد �لیفه.د )120(
  . 288ص , املرجع السابق, دمحم ا�ذوب.د )121(
  . 92ص , 2000/2001, املنظامت ا�ولیة, مصطفي عبد الرمحن.د )122(
 .357ص, مرجع سابق, الوس�یط يف قانون املنظامت ا�ولیة ,امحد ابو الوفا.د )123(
 . 309ص , املرجع السابق, ح�ان الفويل.د )124(
 . 588ص , املرجع السابق, دمحم ٔ�بوخسی�.د )125(
  . 93ص, مرجع سابق, النظام القانوين ا�ويل, مصطفي فؤاد.د)126(
 . 587ص, ذات املرجع: ؤ�نواع لقرارات �لجمعیة العامة مصدر إاللزام فهيا العرف؛ انظر, 587ص, املرجع السابق, دمحم ٔ�بوخسی�.د )127(
  . 108ص, املرجع السابق, الت�ٔثري املتبادل بني التقدم العلمي والتك�ولو� والقانون ا�ويل العام, مصطفي سالمه.د)128(
 : انظر. و�ري بعض الفقه ٔ�ن أ��ر القانوين �لقرارات و�لول امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ال زال �ري مؤكد)129(

See. Rebecca M.M. Wallace, op.cit. p2. 
 .160ص, مرجع سابق, قانون املنظامت ا�ولیة, دمحم سايم. د )130(
  .26ص, املرجع السابق, دمحم سعادي. د )131(
  .25ص, املرجع السابق, دمحم سعادي.د )132(
 . 107ص, دار ا�هنضة العربیة, الت�ٔثري املتبادل بني التقدم العلمي والتك�ولو�، والقانون ا�ويل العام, مصطفي سالمه.د )133(
فاالخ�صاص ٔ�و ال�شاط إال�شايئ , جيب ٔ�ن یمت حفصها وحتلیلها من الناح�ة الفعلیة ول�س من الناح�ة الشلكیة فقط: التوصیة)134(
ح�ث ٔ�ن إالجراء ا�ي یمت اتبا�ه ٕالصدار التوصیة �سمح , �لمنظامت ا�ولیة جيب ٔ�ن ینظر ٕالیه من �الل حق�ق�ه ٔ�یضا" السلويك"

و�عتداد هبا من �انب ا�ول املعنیة �سمح , التوصیة �رمغ ٔ�هنا ال �متتع �لصفة إاللزام�ة؛ فٕان �كرار اتباعها ٔ�ن: �س��عاب احلق�قة التالیة
ولكن , و�لیه مفس�ٔ� القمية القانونیة جيب ٔ�ال �ري من �الل إالطار الشلكي �لمصدر ٔ�و أ�داة, بتكو�ن ما من ش�ٔنه ٔ�ن خيلق قا�دة عرف�ة

الت�ٔثري , مصطفي سالمه حسني.د, اليت تصاحب اتباع التوصیة ومضموهنا ووسائل الرقابة �يل تطبیقها من �الل �ه�م �لظروف
 . 108ص , مرجع سابق, املتبادل بني التقدم العلمي والتك�ولو� والقانون ا�ويل العام

�لیات ٔ��زة املنظامت ا�ولیة يف ٔ�داء دورها ال�رشیعي؛ انظر )135( , مرجع سابق, 2019, ظام القانوين ا�ويلالن, مصطفي فؤاد.د: حول �
  .93ص

ف�ال�س�بة ��ول؛ , ٔ�و ٔ��زة ٔ�خري دا�ل نفس املنظمة, التوصیة قد تو�ه ٕايل أ�عضاء ٔ�و �ري أ�عضاء ٔ�و املنظامت ا�ولیة أ�خرىو)136(
ال یرتتب �يل �دم تنف�ذمه لها ٔ�یة مس�ئولیة و, و�لتايل فهم ل�سوا ملزتمني هبا, �ري ملزمة من الناح�ة القانونیة -بطبیعهتا-تعترب التوصیة 

, وهذه يه قميهتا الكربي يف النظام ا�ويل, التوصیة وٕان اكنت �دمية القمية امللزمة قانوً� فٕان لها بال شك قمية معنویة وس�یاس�یةو , قانونیة
, ، �امعة طرابلس2019لطبعة السادسة، ا, �يل ضوي.د: انظر, و�� حترص ا�ول �يل �دم خمالفة التوصیات وال ختالفها ٕاال م��ٔو�

 . 173ص
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ومع ذ� حتدد االتفاقات املربمة بني املنظامت , �ري ملزمة لها -ٔ�یضا-فٕاهنا �كون , و ٕاذا و�ت التوصیة ٕايل م�ظمة دولیة ٔ�خري)137(

 . 309ص , مرجع سابق, القانون ا�ويل والعالقات ا�ولیة, امحد ابو الوفا.د: انظر. القمية القانونیة �لتوصیات الصادرة عهنا - �ادة-ا�ولیة 
وتعـين  :مالءمـة اسـ�ت�دام القـوة -1: ا�ٓيتو ميك�نا ٕاجياز معایري اس�ت�دام القوة املرشـو�ة بواسـطة أ�سـل�ة ا�اتیـة ال�شـغیل يف  (138)

ف�دون �زویدها �ملعایري التك�ولوج�ـة الالزمـة ال یصـح , الوعي والقدرة �ىل حتدید الهدف وما یتضمنه ذ� من هتیئة ت� أ�سل�ة ��
ب�ٔن �كـون م�ظومـات هـذه أ�سـل�ة مصـممة حبیـث �سـمح �لقـادة : الس�یطرة ال�رشیة �ىل اس�ت�دام أ�سل�ة -2. اس�ت�دا�ا يف الق�ال

�الت , ال�شغیل مبامرسة مس�تو�ٍت مالمئة من تقـد�ر اسـ�ت�دام القـوة واملس�ئولني عن مبـا یعـين ٔ�ن املنت�ـني ٔ�نفسـهم ال �سـمح هلـم بربجمـة �
ف�قـد�ر إال�سـان ینصـب �ـىل تق�ـمي م�ـادئ :  إالرشاف والـتحمك ال�رشـي -3تت�ذ قراراٍت هنائیة �ش�ٔن ٔ�هـداف �سـ�ت�دم ضـدها القـوة 

كـام .  �ا ی��غي ٔ�ن �كون العنرص ال�رشي املشغل دامئًا من املشاركني يف اس�تعامل القوة, يف ٔ�ي جهومالتناسب وا�متیزي واحلیطة أ�ساس�یة 
ح�ـث �كـون القـوة , ٔ�ن �س�تقالل املزتاید ا�ي ی�سم به اس�ت�دام القوة ميكن ٔ�ن حيدث يف س�یاقات م�نو�ة �الل الزنا�ـات املسـل�ة

تق�ید اسـ�ت�دام القـوة عنـد ٔ�دىن  -4.واليت �كون �ادًة يف شلك قوة ٔ�قل ف�اكً , ٔ�دىن قوةح�ث �رسي قا�دة اس�ت�دام , املعنیة ف�اكة �الباً 
و�شـمل هـذا التق�یـد , ٔ�دىن اسـ�ت�دام �لقـوة: لرضورة احنسار اس�ت�دام القوة بواسطة املنظومات ا�اتیة ال�شغیل يف ٕاطار: اس�ت�دام لها

فضًال عـن رضورة ٕاصـدار , م القانون ا�ويل العام والقانون ا�ويل إال�ساينم�عها من اختاذ قرار الق�ل وخضوعها يف اس�ت�دام القوة ٔ�حاك
ٔ�ي ٔ�ن تقوم أ�سل�ة ذاتیة ال�شغیل بدور املرؤوس ال بدور , القرارات ا�ٔكرث دقة اليت تتضمن اس�ت�دام القوة مبعرفة ال�رش ال مبعرفة ا���

  .مرشوعیة الهجوم -5.القائد
  . 611ص, ع السابقاملرج, صالح ا��ن �امر.د.�ٔ ) 139(
  .53ص, املرجع السابق ,ٕایناس ٔ�بو ریة. د)140(
 . 58ص , مرجع سابق, القانون ا�ويل إال�ساين, مصطفي فؤاد. د) 141(
ٔ��رى النقاش ا�ي ٔ�جري �ملؤمتر �س�تعرايض اخلامس مبساهامت قدمهتا �دة دول عرضت ٕاجراءاهتا الوطنیة لعملیات )142(

فضال عن ٔ�فراد , وقد تبني من العروض ٔ�ن ت� �س�تعراضات جيرهيا �ادة موظفو وزاريت ا�فاع واخلارج�ة, �س�تعراض القانوين
  ccw/conf.v/2 para48القوات املسل�ة 

إالطار العريف �لقانون , محمود رشیف �س�یوين.و�لمزید، د, 10ص, اجلزء أ�ول, دراسة ٔ�جراها الصلیب أ�محر, القانون ا�ويل العريف)143(
دراسات يف القانون ا�ويل , م�شور مضن ٔ�عامل ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر" التد�الت والثغرات والغموض"إال�ساين ا�ويل 

, 2003 ,دار املس�تق�ل العريب, ٔ�محد ف�حي رسور.د.تقدمي �ٔ , ٕا�داد خنبة من املتخصصني ,طبیق �ىل الصعید الوطيندلیل �لت , إال�ساين
 .83ص

ال ميك�نا الزمع بتو�ه العمل ا�ويل حنو احلظر املطلق ٕاذا اكنت املؤمترات �س�تعراضیة اليت عقدت يف هذا إالطار �ركز �ىل مزا� ) 144(
ما ی��ح مزا� , فذ� املؤمتر �س�تعرايض اخلامس �شري ٕاىل القدرات املزتایدة يف جمال اخ�یار الهدف, ل�شغیلاس�ت�دام أ�سل�ة ذاتیة ا

   ccw/conf.v/2para 34:انظر. من ح�ث جتنب أ�رضار اجلان��ة بل حيبذ تطو�ر هذا اجلانب
 Org.https://www.stopkillerrobots: ، م�اح �يل املوقع إاللكرتوين2018نومفرب22و�ات النظر حول الروبو�ت القات�،)145(

  . ص  8 50السا�ة 2021ینا�ر1: �رخي �طالع 

: ، م�اح �يل املوقع إاللكرتوين 2015مارس  23 - بواسطة�الل انت�ا�ت املقاطعات؟ نعم و ال " العامل"الروبو�ت يف (146)
http//robots.blog.lemonde.frص  11السا�ة  2021ینا�ر 1: �رخي �طالع .  

 . 58ص , مرجع سابق, القانون ا�ويل إال�ساين, مصطفى فؤاد. د )147(
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ح�ث ذهبت ٕاىل ٔ�ن القانون امللزم ��ول  ,يف قضیة ا�لو�س وقد تب�ت حممكة العدل ا�ولیة ا�امئة هذا الرٔ�ي, و�لتايل تلزتم �تبا�ه)148(

وهذا الرٔ�ي ال یتفق مع حق�قة وجود قوا�د , هو ذ� ا�ي یصدر عن ٕارادهتا يف صورة اتفاقات ٔ�و �ادات مق�و� معوما مكبادئ قانونیة
ا�د العرف�ة ا�ولیة اليت �كونت يف وقت سابق �ىل وال یتفق ٔ�یضا مع الزتام ا�ول اجلدیدة �لقو , عرف�ة مل �شارك يف ٕا�شاهئا اكفة ا�ول

 .220ص, املرجع السابق, القانون ا�ويل العام, حسني ح�في. د, ٔ�بو اخلري �ٔمحد. د, مصطفى عبد الرمحن. د: انظر, �ش�ٔة هذه ا�ول
ميي والثنايئ ا�ي ال یطبق ٕاال �يل من ال یصلح ٕاال لت�ٔس�س القوة إاللزام�ة �لعرف ا�ويل إالقل  االتفاق الضمينذهب الرٔ�ي ٕاىل ٔ�ن و  )149(

ٔ�و  - �رب املوافقة �ىل السوابق-ٔ�و سلبیة  -من �الل ٕاتیان السوابق -سواء اكنت مسامهة ٕاجيابیة , سامه يف �كو�ن ركنیه املادي واملعنوي
, م اكفة ا�ول بقوا�د العرف ا�ويلوتفرس هذه النظریة أ��رية الزتا. 257ص, املرجع السابق ,دمحم صايف. د: انظر. �دم ��رتاض �لهيا 

كام تفرس ما جيري �لیه العمل فعال من خضوع ا�ول مجیعها �لقوا�د العرف�ة , سواء ا�ول اليت سامهت يف ٕا�شائه ٔ�و ت� اليت مل �سامه
  . 221ص, املرجع السابق, حسني ح�في. د, ٔ�بو اخلري �ٔمحد. د, مصطفى عبد الرمحن. د. اليت �رضهيا ٔ�و ال �رضهيا
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   ملخص

الوظیفة العامة، ويف ظل ما یعرف بدو� احلق ٕاذا اكن موضوع مرشوعیة نظام الت�ٔدیب يف جمال 
ٕان ٔ�مهیة دراس��ا هاته ت��لور  .احلظ أ�وفر من البحث وا�راسةقد �ل  والقانون يف النظم احمللیة الوطنیة،

خصوصا ٕاذا �لمنا ، ت�ٔدی��ة اليت تطال املوظف ا�ويل�ٔ�ساس �ىل ت��ان ضام�ت املرشوعیة يف القرارات ال و
ماهیة حمددات :  انطلق�ا من طرح جوهري متحور حول ، ٔ���القدر الوفري من ٔ�حباث الباح�ني ٔ�هنا مل ت�ٔ�ذ

  �كر�س م�د�ٔ املرشوعیة يف القرارات  الت�ٔدی��ة الصادرة عن إالدارات ا�ولیة ؟

 ،، املطلقف�وصلنا من �ال� ٕاىل ٔ�ن تعدد القوا�د القانونیة املؤطرة �لوظیفة ا�ولیة �شلكها العام
عل موضوع املرشوعیة �ىل ، وجية �لموظفني ا�ولیني حمل الت�ٔدیبو�شعهبا یضعف من الضام�ت امحلائی

إالداري ٕاىل التضارب يف املواقف  ، ویدفع �لقضاء ا�ويلاليشء ا�ي یضعف من س�بل إالنصاف ،احملك
-      ملوظفني ا�ولیني وٕادارهتمني انظرا لعدم توح�د اجلهة القضائیة ا�تصة حبل الزنا�ات إالداریة القامئة ب

، و�ىل و�ه �ٓين ، العمل �ىل توح�دها مع �كر�س نظام معهاليشء ا�ي توجب  ، -ملنظامت ا�ولیةا
 .مكة أ�مم املت�دة يف هذا اخلصوص تفعیال ٕالنصاف احلقوق وطالبهياالتقايض �ىل درج�ني �ٔسوة مبح

 .القضاء ا�ويل -إالدارة ا�ولیة -املوظف ا�ويل - اجلزاء الت�ٔدیيب -م�د�ٔ الرشعیة: املف�اح�ة  اللكامت

Abstract 

If the issue of the legality of the disciplinary system in the civil service field and, as a 
part of what is known as the state of law and right in the national local systems, has won the 
biggest luck from research and study, then the importance of our study mentions mainly on 
showing the guarantees of legitimacy in the disciplinary decisions that affect the international 
employee, especially since they did not take a large part of research. For this reason, we 
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started from a substantial proposition centered around: What are the determinants of 
establishing the principle of legality in disciplinary decisions issued by international 
administrations? 

We concluded that the diversity of legal rules framing the international employment in 
its general and absolute form, and its divergences, deteriorates the protectionist guarantees 
for international employees subject to discipline, and sets the issue of legitimacy at stake. This 
weakens the means of fairness, and pushes the international administrative judiciary to 
conflict in positions due to the lack of consolidation of the competent judicial authority to 
resolve the existing administrative disputes between international employees and their 
management - the international organizations -. In the current time, a work to unify them with 
the establishment of a two-level litigation system similar to the United Nations Court in this 
regard, and to execute the fairness of rights and their claimants must be done. 

Key words: Legitimacy Principle- Disciplinary Penalty- International employee - 
International Administration- International Judiciary. 

  مقدمة

، فالسلطة الت�ٔدی��ة من ٔ�خطر "وال یوقف هذا امجلوح ٕاال القانونمجوح "ٕان السلطة وكام ق�ل قدميا 
إالدارة العامة جتاه موظفهيا،ملا  حتم� يف ثنا�ها من سلطات واسعة قد تصل ٔ�ح�ا� ٕاىل ٕاماكنیة عزل سلطات 

  .املوظف عن مع�

فالتعسف وارد �دا من السلطة الت�ٔدی��ة والروح �نتقام�ة قد تصدر ٔ�ح�ا�  من بعض إالدارات جتاه 
يف - �راد معوما به �ق  جوهر م�د�ٔ املرشوعیة ا�ي موظفهيا،  ف�غیة جماهبة  خمتلف ٔ�و�ه هاته التعسفات، ان� 

ٔ�ن تلزتم إالدارة ويه تبارش خمتلف ٔ�و�ه �شاطها �دود القوا�د القانونیة اليت حتمك  -جمال القانون إالداري 
مبعىن �ٓخر؛ ٔ�ن ال تقوم ب�ٔي . هذا ال�شاط  حبیث ال جيوز لها الغلو وٕاال اكنت خمالفة �لقانون م�هتكة ٔ�حاكمه

نوين ٔ�و مادي ٕاال وفقا ٔ�حاكم القانون وبتخویل م�ه ووفق إالجراءات الشلكیة احملددة ف�ه، وصوال معل قا
  . لٔ�هداف اليت حيددها ويه حتق�ق املصل�ة العامة يف ا�متع

�شاط إالدارة ینرصف �ال� �ىل ممارسة هذه أ��رية لوظیفهتا إالداریة املرشوعیة يف جمال  مفبد�ٔ 
ٔ�ساس احلامك مجلیع أ�عامل والترصفات الصادرة عن سلطات ا�و� اكفة ٔ�و عن أ�فراد يف ملزتمة �ملبدٔ� ا

ا�متع، ٔ�ي اخلضوع حلمك القانون، واملراد بلفظ القانون هنا هو معناه العام الشامل للك قا�دة �امة جمردة ٔ�� 
�رشیعیة ٔ�و عرف�ا ٔ�و قرارا ٕادار� اكن مصدرها ، سواء ٔ�اكن هذا املصدر دس�تور� ٔ�و �رشیعیا تقرره السلطة ال 

  )1(.....ٔ�و تنظميیا اخل 

س�متدة مصادرها ٕامنا �س�تلزم ا�رتام إالدارة مجل� القوا�د القانونیة امل ) 2(فٕان م�دٔ� املرشوعیة ،و�لیه

بدٔ� �كفل �ىل ٔ�حسن و�ه العدا� واملساواة بني ٔ�ن هذا امل  ٕانه ملن املعلوم. ا من تدرجظمهنناملتعددة �ىل ما ی 
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ارس�هتا لهذه ، فهو یقدم هلم ضام� ب�ٔن إالدارة ملزمة بعدم جتاوز �دود اخ�صاصاهتا وتبني وسائل ممأ�فراد
، وأ�فراد من �الل هذه القوا�د �كونون �ىل ب��ة من �دود حقوقهم وحر�هتم �خ�صاصات والسلطات
ويف  ،وت� احلر�تدارة من اخ�صاصات وسلطات تنظميیة �ل�س�بة لهذه احلقوق العامة ومدى ما �كون لالٕ 

  .عسف إالدارة واس��دادها وجتاوزهاذا� ضام� ٔ��یدا ضد ت 

مق�رصة مل تعد  العالقات اليت �ربط بني ا�ول، فالبني ٔ�ن ا�راسة، حمور البحث و دارة ا�ولیةربطا �الٕ 
، ومن مث ظهرت احلا�ة ٕاىل رضورة تنظمي اكفة ا�االت أ�خرى وٕامنا مشلت، �ىل ا�ال الس�یايس حفسب

تنظمي دويل حيقق هذه  ، و�رب الت�ٔس�س ل تضامن والتعاون أ�م�ل بني ا�ولهذه العالقات املتنو�ة مبا حيقق ال 
جمال تعز�ز العالقات ا�ولیة،ح�ث متخضت عن  ، هذا التنظمي ا�ويل لهو الوس�ی� املتطورة يفأ�هداف

، ت� املنظامت اليت رافق مرا�ل ظهورها وتطورها "املنظامت ا�ولیة"، ما یعرف الیوم ب � املتعددةمرا�
املوظف "، اليت یعد "الوظیفة العامة ا�ولیة "ويف خطى �اكد �كون م�وازیة معها رافقها ظهور و تطور 

العالقة بني املنظامت ا�ولیة  وبذا� منت وتطورت القوا�د القانونیة اليت تنظم. حمورها أ�سايس"ا�ويل 
، ٕاضافة �لعالقات اخلارج�ة �لمنظامت ا�ولیة نون �ش�متل �ىل تنظمي هذه العالقةوموظفهيا من �الل ظهور قا

القانون "�عتباره ٔ��د فروع "القانون ا�ويل إالداري"مع ٔ�ش�اص القانون ا�ويل ا�ٓخر�ن ا�ي یعرف ب 
  ".ا�ويل العام

نظام  الت�ٔدیب يف جمال الوظیفة العامة ويف ظل ما یعرف بدو� احلق  )3(وعیةفٕاذا اكن موضوع مرش 
، فٕان ٔ�مهیة دراس��ا هاته ت��لور ل احلظ أ�وفر من البحث وا�راسةوالقانون  يف النظم احمللیة الوطنیة قد �

خصوصا ٔ�هنا مل  و�ٔ�ساس �ىل ت��ان ضام�ت املرشوعیة يف القرارات الت�ٔدی��ة اليت تطال املوظف ا�ويل 
  .ت�ٔ�ذ القدر الوفري من ٔ�حباث الباح�ني يف جمال  مقاربة الوظیفة ا�ولیة 

  :وبه اكن البد ٔ�ن ننطلق من سؤال �ٔسايس �متحور �ٔ�ساس حول

  ماهیة حمددات �كر�س م�د�ٔ املرشوعیة يف القرارات  الت�ٔدی��ة الصادرة عن إالدارات ا�ولیة ؟

عهنا وحتلیلها ان��قت لنا �ساؤالت ٔ�خرى فرعیة، فارضة التفك�ك ٕاشاكلیة حموریة لٕال�ابة      
  :والبحث فهيا، ولعل ٔ�مهها ما یيل طر�ه

  ما معایري املرشوعیة يف القانون إالداري احمليل و ا�ويل �ٔو�ه التقارب و�خ�الف ؟ 

 ماهیة القرار إالداري ا�ويل �ٔسسه، مقوماته و �دوده  ؟ 

 ، إالدارة ا�ولیة ،وما يه خشصیهتا القانونیة املك�س�بة ؟ ماذا نقصد �ملوظف ا�ويل 
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  حقوق وواج�ات املوظف ا�ويل يف لواحئ املنظامت ا�ولیة وم�ثاقها وما القوة القانونیة املن��قة
  عهنا؟ 

د�ن �ىل املهنج الوصفي الت�لیيل، وفقا ٔ�س�ئ� ؤ�خرى س�ن�اول إال�ابة عهنا يف هذا إالطار معمت
   :�لمهنجیة التالیة

  .؛ مر�� تفعیل مسطرة العقوبة الت�ٔدی��ةالق�ی� املرشوعیة  :املبحث أ�ول          

  .مر�� ما بعد ٕاقرار القرار الت�ٔدیيب  ؛املرشوعیة البعدیة: املبحث الثاين           

   املرشوعیة  الق�ی� ؛ مر�� تفعیل مسطرة العقوبة الت�ٔدی��ة :املبح�ث أ�ول

إالدارة "ا�ويل من الق�ام ب�ٔعباء وظیف�ه �ىل ٔ�مكل و�ه لصاحل املنظمة ا�ولیة حىت �متكن املوظف 
اليت یعمل هبا، فٕانه من الرضورة ٔ�ن �متتع هذا املوظف بنوع من �س�تقالل القانوين والضام�ت " ا�ولیة 

.  یعمل �ىل ٕاقلميهاالقانونیة يف موا�ة ا�ول أ�عضاء يف املنظمة �اصة ا�و� اليت حيمل ��س�هتا وت� اليت
ولهذا اكنت هناك رضورة لوجود نظام قانوين �لوظیفة العامة ا�ولیة ینظمه القانون ا�ويل إالداري وخيتلف 
بصورة جوهریة عن ٔ�حاكم القوانني الوطنیة ، خبصوص الوظیفة العامة يف هذه ا�ول ، �اصة ف� یتعلق 

ماهتم وما �متتعون به من حصا�ت ومزا� مادیة ، وكذا� �ش�ٔن بطریقة تعني املوظفني ا�ولیني وحقوقهم والزتا
ٔ�حاكم ٕاهناء �دمهتم مبا حيقق هلم �س�تقالل �لوظیفة العامة ا�ولیة عن الوقوع حتت ٔ�ي س�یطرة من ا�ول 

  .أ�عضاء من ٔ�ي نوع 

تو� ت�ٔمني ی  ن ٔ�ي قانون هدفه من الت�ٔدیب، بو�ه �ام،مفن اجليل �لعموم الباح�ني يف جمال القانون �ٔ 
، وحتق�قا لهذا الهدف اكن لزاما م�ح السلطة الت�ٔدی��ة صالح�ة فرض اجلزاءات سري املرفق العام انتظام

، ي یصطبغ به النظام الت�ٔدیيب لكیاالت�ٔدی��ة اليت �س��د من دون شك ٕاىل الطابع الرشعي والنظايم ا�
ظیفي يف مجمو�ه قد �دت الیوم سلطة رشعیة فالسلطة الت�ٔدی��ة يف الس�یاق احلدیث ا�ي شهده العمل الو 

قانونیة یؤازرها يف ذا� املركز القانوين والتنظميي �لموظف ا�ويل ا�ي یفرض �لیه �لزتام �لواج�ات 
الوظیف�ة حتت طائ� فرض العقو�ت الت�ٔدی��ة يف �ا� إال�الل هبا ، وم�ه فٕاننا س�نعمل �ىل ت��ان أ�ساس 

قة القامئة بني املوظف ا�ويل وٕادارته ا�ولیة مع ٕا�راز مد احلق و�د الواجب ب�هنام ،ووقع �لعال املؤطرالقانوين 
  :اجلزاء الت�ٔدیيب يف �ا� إال�الل وفقا لتقس�مي التايل 

  .املرجعیة القانونیة  املؤطرة لعالقة املوظف �ٕالدارة  ا�ولیة :املطلب أ�ول     

 .الت�ٔدی��ة �لموظف ا�ويل الضام�ت القانونیة :املطلب الثاين    
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  املرجعیة القانونیة  املؤطرة لعالقة املوظف �ٕالدارة  ا�ولیة :املطلب أ�ول

تعددت التعریفات خبصوص املقصود �ملوظف ا�ويل ٕاال ٔ�هنا مجیعها �لصت �ىل ٔ�ن وصف املوظف 
  :  ا�ويل �س�تلزم توافر �دة عنارص ومهنا 

 فال یعترب موظفا دولیا من یؤدي مع� دولیة ٔ�و ٔ��د ٔ��زهتامة ملنظمة ٔ�ن یؤدي املوظف مع� �د ،
خلدمة دو� معینة،ٔ�و مؤسسة دولیة ال ینطبق �لهيا وصف املنظمة ا�ولیة ،ٔ�ن املنظامت ا�ولیة �ري 

 احلكوم�ة  ال یعد العاملون هبا موظفني دولیني؛

 ، ول�س صاحل دو� بعیهنا،  ٔ�ن �س�هتدف املوظف من �الل ممارس�ته لعم� حتق�ق مصاحل املنظمة
وال حيول دون توافر هذا العنرص ، �ٔن یؤدي املوظف �شاطه دا�ل إالطار إالقلميي �و� معینة مادام یبغي 
من وراء هذا ال�شاط احملدد ٕاقلميیا وماكنیا حتق�ق املصل�ة ا�ولیة املشرتكة، كام هو احلال �ل�س�بة �لموظفني 

 لميیة ، �بعة �لمنظامت ا�ولیة ؛ا��ن یعملون يف ٔ��زة وماكتب ٕاق 

  خضوع املوظف يف م�ارشته لعم� ٕالرشاف ٔ��زة املنظمة ا�ولیة ووفقا ملا متلیه ٔ�حاكم م�ثاقها �ٔو
 لواحئها، ومن مث ال یعد موظفا دولیا من خيضع يف ٔ�دائه لعم� لقوانني دولته ٔ�و تعل�هتا؛

  ا �ل �شاطهن ؤ�ن �كون ذا� بصفة مس�مترة، ٔ�ن یتفرغ املوظف ٔ�داء مع� �ملنظمة، مكرسا له
ول�س �ىل �شلك مؤقت، ویالحظ من �الل هذا العنرص مدى ال�شابه بني املوظف ا�ويل واملوظف العام 

 يف أ�نظمة ا�ا�لیة؛

  ،ٔ�ن یمت حتدید النظام القانوين ا�ي خيضع � املوظف بطریقة دولیة، �ٔي عن طریق اتفاق�ة دولیة
عقد معل یربم بني املوظف ا�ويل واملنظمة ا�ولیة، ويف ٕاطار النظم وا�لواحئ الساریة  مبعىن �ٓخر عن طریق

 )4(.دا�ل املنظمة

، مع ٕا�راز )الفقرة أ�وىل(و�لیه، س�ن�دد يف هذا املطلب أ�ساس القانوين لق�ام �لوظیفة ا�ولیة  
 .)الفقرة الثانیة(حقوق وواج�ات املوظف يف ظل العملیة الوظیف�ة 

  أ�ساس القانـوين : رة أ�وىلالفق

ٕان مس�ٔ� حتدید أ�ساس القانوين ا�ي تقوم �لیه الوظیفة ا�ولیة مل تظهر ٕاال م�ذ ٔ�ن تطورت يف ظل 
يف الفرتة اليت وهذه املس�ٔ� مل �كن یثور �ش�ٔهنا �ٔي نقاش �ٔو �دال . عصبة أ�مم مث بفضل م�ظمة أ�مم املت�دة

هبا مقر  �حتادات ا�ولیة واملاكتب إالداریة ٔ�ن ا�و� اليت اكن یو�د، �ٔي يف عرص س�بقت هذه املر��
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ولكن  .ٔ�حاكم التنظمي إالداري اخلاص هبا، اكنت �متتع �سلطة �برية يف وضع قوا�د و �حتادات وت� املاكتب
من �دد �بري من ، وا�ي یتكون ري املس�تقل التابع لهابظهور املنظامت ا�ولیة �ك�اهنا التنظميي و�ازها إالدا

وظفني ا�ولیني ا��ن املوظفني ا�ولیني ظهرت احلا�ة ٕاىل حتدید طبیعة العالقة اليت �ربط بني املنظمة وامل
  .یعملون هبا

، فقد اخ�لف فقه القة بني املوظف ا�ا�يل وا�و�يف �ك�ف الع إالداريفكام �ردد الفقه القانون 
وتذبذبت ٔ�حاكم احملامك ا�ولیة حول �ك�یف طبیعة العالقة بني  ،ن ا�ويل ٔ�یضا، واخ�لفت النظر�تالقانو

ومن ٔ�مهها ت� املوظف ا�ويل واملنظمة ا�ولیة اليت یعمل هبا ح�ث ظهرت يف هذا اخلصوص �دة اجتاهات 
  :القائ� ب�ٔن

 العالقة الوظیف�ة بني املوظف ا�ويل واملنظمة �القة تعاقدیة ؛ 

  ؛نظام�ةالعالقة الوظیف�ة بني املوظف ا�ويل واملنظمة �القة 

  العالقة الوظیف�ة بني املوظف ا�ويل واملنظمة �القة نظام�ة وتعاقدیة يف �ٓن وا�د. 
، مبعىن �القة عقدیة قوا�ا ساس تعاقديالنظریة  القائ� ب�ٔن هذه العالقة تقوم �ىل �ٔ  مؤیدویذهب 

ويل يف مركز ، وهنا �كون املوظف ا�ممث� يف ٔ�م�هنا العام ومسا�دیه ملنظمةعقد معل بني املوظف ا�ويل وا
، ویطبق �ش�ٔن ت� العالقة سواء من ح�ث ال�ش�ٔة ٔ�و ما تقرره من حقوق والزتامات مساو ملركز املنظمة

رادة ، وهذا العقد حيمكه بطبیعة احلال م�دٔ� سلطان االٕ اقد�نٔ�طرافها ٔ�و انقضاهئا م�دٔ� العقد رشیعة املتع
ون���ة �ا� و�رت��ا �ىل هذه العالقة التعاقدیة فٕانه مبجرد التوق�ع من ق�ل الطرفني �ىل العقد یصبح �هام 

ا� ومفاده �ٔن القوانني اليت تطبق �ىل العالقة بني املوظف واملنظمة و�ات القضاء يف �.ملزتما ق�ل ا�ٓخر 
رى ٔ�نصار هذا الرٔ�ي ب�ٔنه ال مانع يف أ��ذ هبا ٔ�نه ال یتعارض ، وكام �حيددها النظام القانوين للك دو�، الزناع

ا�و� ال حتمك الوظیفة  البتة مع طبیعة الوظیفة ا�ولیة اليت ميارسها املوظفون ا�ولیون ذا� ٔ�ن قوانني
عتبارات �ري ٔ�ن هذا الطرح یصعب اجلزم به لعدة ا. املرتتبة �لهيا ، ٕامنا حتمك فقط احلقوق و�لزتاماتا�ولیة

�ىل التعدیالت  اليت ترتتب بناء من بني ٔ�هام �ٔن الطبیعة العقدیة جتعل املوظف ا�ويل بعیدا عن املفا��ٓت
من �ة ٔ�خرى فٕان هذا التك�یف یؤدي ٕاىل تق�ید إالدارة �رشوط العقد . اليت قد تطرٔ� بعد دخو� اخلدمة

  )5(.ٕالرضار �سري املرفق العام ا�ويلحىت لو ٔ�دى ذا� ٕاىل ا

؛ یؤكد �ىل ٔ�ن العالقة الوظیف�ة يه �القة نظام�ة  مبعىن تنظميیة الحئیة ح�ث �كون الطرح الثاين
، ف�كون بذا� يف وضعیة وظیف�ة ة �لمنظمة ا�ولیة اليت یعمل هبااملوظف ا�ويل يف وضعیة خضوع لكی

، املنظمة ا�ولیة اليت یعمل هبا ، وهذه العالقة حتكام ٔ�نظمة ولواحئا�ا�لیة مشاهبة �لموظف العام يف أ�نظمة
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، دون �ٔن ا املركز النظايمحق املنظمة يف التعدیل و تغیري ٔ�حاكم هذ ه العالقة النظام�ةف�رتتب عن هذ
، ٕامنا یضمن سلفا ثبات ني�لموظفني ا�ولی يالالحئفالوضع  .املوظف من �دمه رضاوقف ذا� �ىل یت

التعسف يف موا�هتم، ذا� ٔ�ن ا�لواحئ الوظیف�ة اليت تضعها وظائفهم وا�رتام مراكزمه وحقوقهم وم�ع 
ضافة ٕاىل ٔ�ن احملامك إالداریة التابعة لها ت�سط رقا�هتا الٕ ٕامنا �كفل اس�تقرار ٔ�وضاع موظفهيا، �املنظامت ا�ولیة ،

  .القضائیة يف هذا الصدد، لت�ٔمني �دم املساس ب�ٔوضاعهم وحبقوقهم

، ح�ث ىل امجلع بني الطر�ني السابقنينظر�، فهو ذاك ا�ي یدعو إ واملق�ول من  ٔ�ما الطرح الثالث؛
ٔ�ن العالقة الوظیف�ة بني املوظف ا�ويل واملنظمة ا�ولیة يه �القة خمتلطة تضع املوظف ا�ويل ٕازاء املنظمة 

املوظف ا�ويل خيضع يف نفس ، فنظمة �القة الحئیة وتعاقدیة معايف مركز وسط ف�جعل من �الق�ه �مل 
، ؤ�یضا �لمبادئ العامة ؤ�حاكم عقد التوظیف املربم معه ،م ولواحئ املنظمة اليت یعمل هبا، ٔ�حاكوقتال

�لموظفني �ري �ٔنه ی��غي �ٔن �راعي يف هذا الصدد �دم املساس �حلقوق املك�س�بة .املقررة يف هذا الش�ٔن
  .ا�ولیني

  احلقوق والواج�ات :الفقرة الثانیة

�لموظف مضن النطاق الت�ٔدیيب �لوظیفة العامة دولیة اكنت �ٔم ال العدید  یثري موضوع السلوك اخلاطئ
، ٕاذ تتعدد املصطل�ات وأ�لفاظ اليت بدء من ال�سمیة املعربة عن ذا� من ال�ساؤالت وإالشاكالت

ار �لقر  �س�ت�دم يف لغة القانون إالداري �لتعبري عن ا�الفة الت�ٔدی��ة اليت �ر�كهبا املوظف واليت �كون س��ا
، فالرضورة البحثیة تفرض �لینا ٔ�ن نبني ماهیة حقوق وواج�ات املوظف و�لیه .الت�ٔدیيب ا�ي یت�ذ حبقه

ا�ويل لكون ا�الفة الت�ٔدی��ة ٔ�و اجلزاء الت�ٔدیيب �كون نتاج عن ٕاما عن جتاوز نطاق ممارسة احلقوق ا�و� من 
  . املعمل به احملددة مبوجب النظام القانوينٔ�و ٕا�الال �لواج�ات و�لزتامات  - املنظمة –إالدارة 

، �متثل ف� �دة �ٓ�ر ونتاجئمبقاربة تعبريیة ت�ٔس�س�یة ٔ�خرى، فٕان الرابطة الوظیفة ا�ولیة  تتو� عهنا 
من واج�ات ،وما �رتبه من حقوق ويه م�الزمة وم�ص�  )6(تفرضه هذه الوظیفة �ىل املوظف ا�ويل

، ٔ�ما يف �ا� ��هتاء فٕانه ترتتب عن ذا� �ٓ�ر ة ا�ولیة قامئة ومس�مترةت الوظیف�ملوظف ا�ويل ما بق�
  :مفن واج�ات املوظف ا�ويل جند ما یيل .ٔ�خرى الحقة 

 التفرغ الوظیفي؛ 

 الزناهة وأ�مانة و احلیاد؛ 

 س�تقالل عن دو� اجل�س�یة والوالء �لمنظمة ؛� 

 واجب احلفاظ �ىل الرس املهين؛ 
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   ٔ�ي �شاط خمالف وجوهر الوظیفة ا�ولیة؛�م�ناع عن مزاو� 

  ؛)�ٔي يشء مماثل ٔ�والهدا�  أ�ومسة(�دم جواز ق�ول التكرميات أ�دبیة 

 دم ممارسة ٔ�ي �شاط س�یايس؛� 

 م�ع الرتحش ملناصب وظیف�ة �ٔخرى خصوصا ت� احلساسة مهنا  ؛  

  : ف� خيص احلقوق نذ�ر

 ا�متتع �لصفة ا�ولیة وضامن �دم املساس هبا ؛ 

 حریة الرٔ�ي والفكر؛ 

  حریة �كو�ن امجلعیات والنقا�ت املهنیة؛ 

 احلق يف إالرضاب ؛ 

 احلقوق املالیة املك�س�بة ؛ 

  ؛س�ت��ائیة  واملرضیة�عتیادیة و� إال�ازةالرتق�ة الس�نویة  و�س�ت��ائیة 

 ؛ا�متتع مبزا� الضامن �ج�عي احلق يف 

 � ؛طالع �ىل ملف اخلدمةاحلق يف  

، ٔ�و داریة وقضائیة ضد ٔ�ي مساس حبقوقهإ  فٕان املوظف ا�ويل �متتع  مبجموع ضام�ت حامئیةو�لیه؛ 
التظمل ٔ�مام أ�مني العام، ٔ�و و�متثل امحلایة إالداریة يف حق . عند خمالفة إالدارة لرشوط اخلدمة الوظیف�ة جتاهه

، ب�ٔحاكم ولواحئ العمل �لزتامٔ�ما امحلایة القضائیة فه�ي هتدف ٕاىل ٕاج�ار إالدارة �ىل . ا�ل�ان ا�تصة بذا�
داریة ، ویتحقق ذا� عن طریق احملامك االٕ ار اليت تلحق هبم ن���ة خمالفهتاوتعویض املوظفني عن أ�رض 

، وهذه الضام�ت س�مت ض عهنا، واليت ختتص بد�اوى ٕالغاء القرارات إالداریة ا�ولیة،ود�اوى التعویا�ولیة
  .ةف� س�یيل من هذه ا�راس بیاهنا من �الل ت��ان �دود املرشوعیة فهيا 

رة جتاه موظفهيا من ، ٕاال ٔ�هنا ل�ست ضد ما یصدر من إالداهناك حامیة �لثة �لموظف ا�ويل كام ٔ�ن
، و�شمل لك ما بتوفريها هلمملصلحهتم، وتقوم ، وٕامنا يه حامیة متارسها املنظمة ا�ولیة بنفسها مساس حبقوقهم

امحلایة "، و�سمى هده امحلایة ر ٔ�ثناء ت�ٔدیة وظائفهم ٔ�و �س�هباميكن ٔ�ن یقع �لهيم من اعتداء ٔ�و یصیهبم من رض 
 ".الوظیف�ة 
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  الضام�ت القانونیة الت�ٔدی��ة �لموظف ا�ويل :املطلب الثاين

، كام �سهم ٔ�عضاء  الهیئة �ج�عیةبط بني ٕان النظام الت�ٔدیيب یقوم بدور جوهري يف حتق�ق الرتا
  .ةالت�ٔس�س�ی، وذا� يف ٕاطار ��رتام الواجب �لنصوص تفعیل معلهادا�ل املنظامت ا�ولیة يف توج�ه و 

مفن مقاربة النظم ا�ا�لیة  جند ٔ�ن املرشع یعمد �ادة ٕاىل ٕا�اطة ت�ٔدیب املوظفني جبم�  من الضام�ت 
الت�ٔدی��ة �ىل املوظف ا�الف ،وذا� لضامن �ٔن ال �كون املوظف حضیة اليت �رافق ٕاجراءات فرض العقوبة 

  )7(:لعقو�ت فرضت �لیه جتاوزا ٔ�و تعسفا بصورة �اطئة  ولعل من ٔ��رزها

 ،كام س�بقت إالشارة؛ حتدید واج�ات املوظفني والعقو�ت اليت جيوز فرضها �لهيم �ىل س��ل احلرص 

   من ا��لیات �متثل برضورة موا�ته ��هتم امل�سوبة ٕالیه؛ٕا�اطة معلیة التحق�ق مع املوظف جبم� 

  سامع دفا�ه مث ٕاصدار القرار مس��ا؛ 

   اد ٔ�عضاء السلطة الت�ٔدی��ةح�.  

ٕاىل �انب هذا لكه هناك ضامنة �مة ٔ�خرى �متثل يف ٕا��ة فرصة الطعن بقرار فرض العقوبة الت�ٔدی��ة 
، هذه الطعن القضايئ من ٔ�مهیة وفا�لیة لك ما حتم� ضامنة، سواء ٔ�مام �ة ٕاداریة ٔ�و الطعن به قضائیا مع 

الرقابة يه من ٔ�مه الضام�ت املقررة �لموظف واليت ی�س�ىن �لقضاء من �اللها مراق�ة مرشوعیة العمل 
  .یتاح � من صالح�ات هبذا  اخلصوصالت�ٔدیيب �لك من �الل ما ميلكه القضاء من وسائل وما 

ولیة، فٕان مجمو�ة هذه املبادئ والقوا�د �شلك أ�ساس ا�ي یقوم �ىل مس�توى نظام  الوظیفة ا�
، ح�ث تعرب عن و�ه من ٔ�و�ه �رتباط الوثیق يف جوهرها الت�ٔدیيب يف ٕاطار التنظمي ا�ويل�لیه النظام 

، حبیث جيب �ٔن �كون املوظف قد قوان�هنا احمللیة يف هذا اخلصوص �لضوابط العامة اليت تضعها ا�و� يف
، و�س�توجب توق�ع �ة إالدارة اجلزاء حبقه،�ىل ٔ�ن �كون هذا اجلزاء خط�ٔ خيل بواج�اته الوظیف�ة ار�كب

  .ب اجلزاء عن اخلط�ٔ ٕاال مرة وا�دةمس��ا، وم�ناس�با مع جسامة اخلط�ٔ، وحبیث  ال �س�توج

ا�و� اليت ، �عتبارمه  ٔ��انب عن ة ال متتد ٕاىل املوظفني ا�ولینيالرقابة الت�ٔدی��ة الوطنی لام اكنتف
یعملون �هيا ، فٕان اجلهة اليت لها السلطة املطلقة يف اختاذ إالجراءات الت�ٔدی��ة جتاه املوظفني ا�ولیني يه 

، ٔ�ن السلطة اليت متت� التعیني يه ذاهتا اليت مت� ا�ولیة، ممث� يف أ�مني العامالسلطة الرئاس�یة �لمنظمة 
إالداري �لمنظمة ا�ولیة �یه القدرة �ىل معرفة مدى الزتام املوظف  ذا� ٔ�ن الرئ�س.ت�ٔدیب املوظف ا�ويل 

ٔ�ما �ل�س�بة ٕالجراءات والعقو�ت . وذا� من �الل التقار�ر اليت تقدم ٕالیه هبذا الش�ٔن ،ج�اتها�ويل بوا
ٕایقاعها ، وال یمت فرضها اليت �زاولها �ىل املس�توى ا�ويلالت�ٔدی��ة تفرض �ىل املوظف يف مركزه، ويف �نته 
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كام ٔ�نه مس�تقل ، اء اجلنايئبطبیعة احلال يف ما� وال يف حریته،ومن هنا فاجلزاء الت�ٔدیيب خيتلف متاما عن اجلز 
  . عن القرار القضايئ

؛ س�ن�ٔ�ذ الضام�ت الت�ٔدی��ة ا�و� �لموظف ٔ�ثناء سلوك إالدارة  مسطرة ٕاقرار العقوبة  من وم�ه
  :زاویتني اثن�ني وهام 

  . ) الفقرة أ�وىل(ويل موضوع الت�ٔدیبا�و� �لموظف ا�امحلایة  -   

     )   .الفقرة الثانیة(لسلطة الت�ٔدی��ة املعایري واج�ة التوافر  يف ا  -   

  امحلایة ا�و�  �لموظف ا�ويل موضوع الت�ٔدیب :الفقرة أ�وىل

ٕ��دى الواج�ات تصدر من املوظف ا�ويل م�عددة ومتثل لك مهنا ٕا�الال  ٕان صور اخلط�ٔ اليت
يف  .الت�ٔدیيب ٕاال ٔ�نه ال یو�د تعریف الحئي حمدد وم�اكمل �لخط�ٔ  ،"ا�الف"من ق�ل املوظف ا�ويل  الوظیف�ة

من النظام أ�سايس ا�منوذ� �لوظیفة العامة أ�وروبیة  �52ني  ميكن ا�زتا�  وفقا ملا ٔ�شارت ٕالیه املادة 
ٔ�ن لك " :من م�طلق املبدٔ� القائل، املفروضة �ىل املوظف�ات �كونه لك ترصف من ش�ٔنه ٔ�ن خيل �لواج 

 ".تدبري ت�ٔدیيب جيب ٔ�ن �كون مس��ا 

: ٕاىل بعض صور اخلط�ٔ الت�ٔدیيب م�ل من النظام أ�سايس لالحتاد أ�ورويب 21 وقد �ٔشارت املادة
السلطة والزتو�ر يف املس��دات مع رفض انصیاع ٔ�وامر  ،�لمنظمة ا�ولیة�االت ا�مترد �ىل السلطة إالداریة 

، حبیث �مكن ٔ�ن ف یعمل يف ٕاطار املنظامت ا�ولیةوميتد النظام الت�ٔدیيب للك موظ .الرئاس�یة �لمنظمة ا�ولیة
  .صیة الشدیدة اليت ی�سم هبا معلهم، مع اخلصو يف جمال املسا�دة الف�یة ا�ولیةیطبق �ىل املوظفني العاملني 

، ویمت احملال �ىل املعاش، املوظف السابق الت�ٔدی��ة ل�شمل كذا� إالجراءاتكام ميكن ٔ�ن ميتد نطاق 
، وهذا ما یتحقق  صم جزء من املعاش ا�ي حيصل �لیهتوق�ف العقوبة الت�ٔدی��ة يف هذه احلا� من �الل خ

، ٔ�م يف �ا� ٕا�ا� اكن يف اخلدمةجس�مية لاللزتامات املفروضة �لیه، سواء �ٔ  �لفعل مىت ث�ت ار�اكبه خمالفة
  .�ىل املعاش  �ىل ٔ�ن �كون يف احلدود املمك�ة 

فاملوظف ا�ويل عرضة ٔ�ن توقع �لیه جزاءات ت�ٔدی��ة من ق�ل رئ�سه املبارش ٔ�و من رئ�س إالدارة 
شدد ، وهده اجلزاءات ت��وع بني التخف�ف وال� و ٕاهام� يف معل من ٔ�عامل وظیف�ها�ولیة يف �ا� خط�ٔه �ٔ 

حسب قدر اخلط�ٔ و ٕالهامل من إالنذار ٕاىل التوبیخ الشفوي ٔ�و املك�وب والتوق�ف عن العمل �راتب �ٔو 
  .)8( بدون مرتب و تزنیل املوظف در�ة وهنایة �لفصل من اخلدمة
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ٕاال ٔ�ن لك إالدارات ا�ولیة بصورة �امة ال ميكن لها توق�ع اجلزاء الت�ٔدیيب �ىل املوظف ا�ويل ٕاال بعد 
  .رٔ�ي ا�لجنة الت�ٔدی��ة ا�تصة ء التحق�ق معه وسامع �ٔقوا� ؤ��ذٕاجرا

ولقد م�حت ٔ�نظمة إالدارات ا�ولیة مبجموعها �لموظف احلق يف ٔ�ن یعرتض �ىل القرار إالداري 
وذا� بطعن یتقدم به ٕاىل احملمكة  كام ٔ�عطت املادة العارشة  ،العقوبة الت�ٔدی��ة اليت تصدر ضدهالصادر بتوق�ع 

الحئة موظفي أ�مم املت�دة لٔ�مني العام صالح�ة ٕاجراء الصلح مع املوظف والتنازل عن ٕا�ا� ٔ�مره ٕاىل من 
من النظام أ�سايس خول ملوظفي م�ظمة ا�ول أ�مر�ك�ة احلق يف  18يف �ني ٔ�ن الفصل .ا�لجنة املشرتكة  

 یوما من �رخي صدور عرش 15التظمل �ى السكرتري العام من القرار الصادر ضده ح�ث �كون � �الل 
ٔ�ن یقرر ما ، ٔ�ن یوحض �لسكرتري العام �دم مرشوعیة اجلزاء ، ولهذا أ��ري و�الل عرشة ٔ��م القرار ضده

�الل ثالثة ٔ��م  ، �ٔو یغريه  وبعد اختاذه القرار وجب ٕاخطار املوظف بهٕاذا اكن س�سحب اجلزاء، �ٔو یؤكده
  .من �رخي صدوره

أ�نظمة الوظیف�ة  –ٕاقرار ضام�ت املوظف –ات أ�وروبیة يف هذا اخلصوص ولقد �ارت لواحئ امجلا�
، �ٔو ع �ىل املوظف هو إالنذار الك�ايبمهنا �ىل ٔ�نه ٕاذا اكن اجلزاء املوق 89ح�ث �اء يف املادة ا�ا�لیة 

�اء مع اس�ت�  - ، و�ل�س�بة لبايق اجلزاءات أ�خرى  ى بعد ثالث س�نوات من �رخي صدورهالتوبیخ فٕانه ميح
  .ف�مت احملو بعد ست س�نوات  –الفصل 

موضوع  –املوظف ا�ويل  ٕا�اطةوالبني ٔ�ن ا�لواحئ وأ�نظمة مجلیع املنظامت قد احتدت �ىل  رضورة 
واجلزاءات املت�ذة ضده من ق�ل السلطة  إالجراءاتجبم� من الضام�ت ��فاع عن نفسه ضد  –الت�ٔدیب 

، �رتام من ق�ل املنظامت ا�ولیةوا�ة ا�ي یعد واجب التطبیق و�الت�ٔدی��ة ولعل ٔ��رزها �كر�س م�دٔ� امل
، ف�كفي ٔ�ن �كون السلطة لتدبري مل ی�سم �لطابع الت�ٔدیيب �ملعىن الضیقكام �رسي هذا املبدٔ� يف �ا� �ون ا

 قد ٔ�متت ٕاصداره وقصدت من ورائه ت�ٔدیب املوظف املعين به �ىل اعتبار ٔ�ن هذا –الت�ٔدی��ة –إالداریة 
ولعل ما جتدر إالشارة ٕالیه هو ٔ�ن تدرج اجلزاءات خيتلف .املبدٔ� �سمح �لموظف ٔ�ن یبادر ��فاع عن نفسه

، ومن مت فٕاهنا متتد وتتقلص حسب تطور نظام  ی�متي ٕا�هيا املوظفون ا�ولیون�خ�الف املنظامت ا�ولیة اليت
  .الوظیفة العامة ا�ولیة 

  التوافر  يف السلطة الت�ٔدی��ةاملعایري واج�ة  :الفقرة الثانیة

معلیة ت�ٔدیب املوظف جبم� من الضام�ت هبدف حتق�ق العدا� عى أ�نظمة الت�ٔدی��ة ٕاىل ٕا�اطة �س
وت�ٔمني الطم�ٔن��ة �لموظف حمل الوقع الت�ٔدیيب ، ولعل ح�اد السلطة الت�ٔدی��ة وا�دة من مج� هذه الضام�ت 

  )9(.ذا ا�ال اليت ٔ�قرهتا م�ادئ العدا� وإالنصاف يف ه
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خط�ٔ �ٔو فٕاذا اكن اجلزاء الت�ٔدیيب هو وس�ی� إالدارة ا�ولیة يف معاجلة ما یقرتفه املوظف ا�ويل من  
، ح�ث یبارش توق�ع هذا اجلزاء رئ�سه املبارش ٔ�و رئ�س إالدارة ا�ولیة التابع لها ٕاهامل يف ٔ�عام� الوظیف�ة

ا�ولیة يه ٔ�ن اجلزاء الت�ٔدیيب ال ميكن توق�عه �ىل املوظف ا�ويل ما ،فالقا�دة العامة املتبعة يف اكفة إالدارات 
ح�ث تتكون هذه . مل ی�ٔ�ذ رٔ�ي أ��زة ٔ�و ا�ل�ان الت�ٔدی��ة ا�تصة وبعد ٕاجراء التحق�ق مع املوظف ا�الف

ممثيل لك من إالدارة و املوظف فضال عن عنرص �لث  وهو  ،من طريف الزناع–كقا�دة �امة –ا�ل�ان 
  .ئ�س ا�لجنة ٔ�و ا�لس الت�ٔدیيب ر 

فٕاذا اكن القضاء يف النظم ا�ا�لیة قد راقب اجلوانب الشخصیة يف ٔ�عضاء ا�الس الت�ٔدی��ة و ٔ�وحض 
وحقدا  اكن هذا العضو قد س�بق ؤ�بدى �داءٕاذا  الت�ٔدیيبب�ٔنه مينع ٕارشاك �ٔي عضو من إالدارة يف ا�لس 

ٔ�ن �كون قد  ،دیب ٔ�س�باب خشصیة تؤ�ر �ىل نفس��هو جملس الت�ٔ �لنیني جتاه املوظف املهتم ، ٔ�و �ى عض
  .لهيا املوظف موضوع انعقاد ا�لسس�بق اهتامه ��هتم ذاهتا اليت حياسب �

و�لیه فٕاننا جند ٔ�ن ضامنة احلیدة يف النظم امحلائیة ا�ولیة �لوظیفة ا�ولیة قد سارت مسار النظم احمللیة 
ٔ�و ت� املتعلقة مبراجعة العقود �ل�س�بة  الت�ٔدی��ة  املشرتكة مهنا ا�ل�انيف رشط رضورة ح�دة �ٔعضاء 

�ٔدی��ة ، فللحیدة ٔ�مهیة مباكن ورضورة توافرها يف مجیع أ�نظمة الت املؤق�ني واملس�ت�دمني ا�ولیني�لموظفني
ر ، و�شلك جوهوف والریبة من نفس املوظف املهتم، ٕاذ ٔ�هنا تزنع هواجس اخلا�ا�لیة مهنا و اخلارج�ة

  . إالقرار التام ملبد�ٔ مرشوعیة اجلزاء ا�ي س�مت اع�ده من ق�ل إالدارة ا�ولیة 

 املرشوعیة البعدیة ؛ مر�� ما بعد ٕاقرار القرار الت�ٔدیيب :املبحث الثاين 

و قايض مرشوعیة ول�س قايض القايض إالداري ه"�سود �امل القضاء إالداري م�دٔ� مفاده ٔ�ن 
، من �د�ا �مو�ة القوا�د القانونیةٔ�ي ٔ�نه یبحث يف مرشوعیة القرارات إالداریة ومطابقهتا من ) 10(،"مالمئة

، ٕاذ �كون لٕالدارة دون �ريها تقد�ر ظروف ومال�سات � التطرق ٕاىل عنرص املالمئة ف�هدون ٔ�ن �كون 
  " . )11(ٕاصدار القرار إالداري

–فانطالقا من هذا املبدٔ� العام س�نعمل �ىل ٕا�راز دور حق الطعن يف التكر�س �لمرشوعیة البعدیة 
  : ا�ولیة من �الل نقطتني ٔ�ساس�ی�ني�لموظفني  –الالحقة 

  .مقاربة نظریة لرقابة القضائیة ا�ولیة �ىل القرارات إالداریة الت�ٔدی��ة: املطلب أ�ول     

  .تطبیق�ة ٔ�مهیة القضاء يف �سب رهان حتق�ق مرشوعیة العقوبة الت�ٔدی��ةمقاربة : املطلب الثاين    

  مقاربة نظریة لرقابة القضائیة ا�ولیة �ىل القرارات إالداریة الت�ٔدی��ة :املطلب أ�ول
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وظفني اخلاصة بغالبیة إالدارات ٕان املوظف ا�ويل ومبق�ىض أ�حاكم اليت تضمنهتا ا�لواحئ ونظم امل
، حيق � ٔ�ن یطعن يف القرار الصادر يف حقه من رئ�س إالدارة ا�ولیة ٕاذا ما رٔ�ى ٔ�ن ا�ولیة ا�تلفةوأ��زة 

هذا القرار �شلك خمالفة ٔ�حاكم الحئة املوظفني ٔ�و الرشوط اليت تضمهنا عقد اس�ت�دامه يف املنظمة ویعد 
  . هذا الطعن هذا الطعن ٔ��د الضام�ت التالیة لصدور القرار إالداري

  :، فٕاننا س�ن��اول هذا املطلب من مقاربتني وهام�لیهو 

  .القضاء ا�ويل يف حامیة املوظف ا�ويل : الفقرة أ�وىل         

  .حق الطعن ب�ٔحاكم احملامك إالداریة ا�ولیة :الفقرة الثانیة         

  القضاء ا�ويل يف حامیة املوظف ا�ويل   :الفقرة أ�وىل

معلت املنظامت ا�ولیة م�ذ ٕا�دا�ا �ىل توفري الضام�ت الالزمة �لموظفني ا��ن یعملون �هيا 
وتبلورت هذه الضام�ت عندما عزفت احملامك الوطنیة عن الفصل يف املناز�ات اليت تثور بني املنظمة ؤ��د 

�لمنظامت ا�ولیة وا�ي القانون موظفهيا ٔ�ن احملامك الوطنیة تقيض بعدم اخ�صاصها بتطبیق القانون ا�ا�يل 
مفن ٔ��ل ر�ایة حقوق  ،ا�ولیةا�ويل إالداري وا�ي �اء كن���ة لال�رتاف �لشخصیة القانونیة �لمنظامت 

املوظفني ا�ولیني  من ق�ل املنظمة ا�ولیة واليت من الواجب �لهيا ا�رتام م�دٔ� املرشوعیة ،تطلب أ�مر 
ل املنظمة �كون من واجهبا الفصل يف املناز�ات إالداریة اليت قد �شب بني إال�داث ا�ٓين حملمكة خمتصة دا�

ٔ��زة القضائیة ، هده ااملنظمة وموظفهيا ٔ�و ب�هنا وبني من یصیبه رضر من جراء ممارس�هتا ٔ��شطهتا ا�تلفة 
  )12(. امحلايئ  الفعال �لموظف ا�ويلتعترب الشلك

یتصفوا بصفات القضاة وتتوافر هلم س�بل احلیاد و�س�تقالل �اصة ؤ�ن ٔ�عضاء هذه أ��زة جيب ٔ�ن 
يف الرٔ�ي و�متتعون �لزناهة والسمعة الطیبة حىت ی�س�ىن هلم ٕاحاكم الرقابة �ىل ٔ�عامل إالدارة وقراراهتا إالداریة 

هو ما وذا� لتوفري �س�تقالل لهؤالء املوظفني و  ،�لموظفني ا�ولیني اليت متس املراكز وأ�وضاع القانونیة
حيقق �لتبعیة أ�هداف والغا�ت اليت ختدم مصاحل امجلا�ة ا�ولیة ب�ٔرسها ، وهذا اجلهاز �لتايل � قوة ٕاصدار 

  .ة يف ش�ٔن الزنا�ات املعروضة �لیهقرارات ؤ�حاكم �فذة وملزم

ا�ولیة ت فعىل الرمغ من ٔ�ن الرقابة  القضائیة �ىل مرشوعیة  الترصفات إالداریة الصادرة عن املنظام 
، تضايه ما وصلت ٕالیة الرقابة إالداریة يف ٔ�هنا بلغت مر�� �برية من التطور، ٕاال يه رقابة �دیثة ال�ش�ٔة

هده ٔ��زة مل تق�رص �ىل احملامك إالداریة ا�ولیة �لمنظامت  جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕا�داث .لیةأ�نظمة ا�ا� 
  . ة إالداریة جلامعة ا�ول العربیةا�ولیة یل ام�دت �لمنظامت إالقلميیة ، م�ل احملمك
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  حق الطعن ب�ٔحاكم احملامك إالداریة ا�ولیة   :الفقرة الثانیة

، أ�مر املقيض به�لرمغ من الصفة ا�هنائیة اليت حتملها ٔ�حاكم احملامك إالداریة ا�ولیة واك�ساهبا حلجیة 
، سواء اكن اس�ت��اءا من املبدٔ� ٔ��اله) لطعن�(فٕانه ميكن يف بعض أ�حوال طلب مراجعة ت� أ�حاكم 

، وذا� من �الل ال�س ٕا�ادة انونن تطبیقا �لمبادئ العامة �لقذا� عن طریق نص رصحي ی��ح ذا� ٔ�م اك
مك �ى النظر يف القضیة ٕاذا توافرت رشوط معینة �ظهور  و�ئق  �دیدة مل �كن معروفة وقت صدور احل

اكنت معلومة ، واكن لهذه الو�ئق ٔ�و الوقائع ت�ٔثري واحض يف شلك احلمك الصادر ف� لو ٔ�طراف الزناع ٔ�و احملمكة
لب ٕاىل احملمكة تصحیح أ�خطاء املادیة الواردة يف حمكها ٔ�و تفسري ذا� ، ٔ�و الطق�ل صدور ذا� احلمك

، ٕاال ٔ�نه یتقرر ة لبعض احملامك إالداریة ا�ولیة، وٕان اكن �ري م�صوص �لهيا رصا�ة يف أ�نظمة أ�ساس�یاحلمك
فعىل .خ�صاصها اس��ادا ٕاىل السلطات املمنو�ة لها واليت ختولها الفصل يف لك املسائل املتعلقة بوظیفهتا وا

س��ل املثال نالحظ ٔ�ن النظام أ�سايس �لمحمكة إالداریة ملنظمة العمل ا�ولیة مل حيتوي �ىل نص جيزي لهده 
احملمكة ٔ�ن تنظر يف قضیة من س�بق لها ٕاصدار حمك فهيا هنائیا ، ومع ذا� فٕاهنا يف قضا� �دیدة ٔ�كدت ٔ�نه 

مشرية بعبارات �امة ٕاىل أ�سس اليت �سوغها مراجعة  تو�د ظروف معینة سوغهتا مراجعة ٔ�حاك�ا �لطعن
  )13(ن ٔ�مام احملامك ا�ولیة من ب�هنا�دة لطرق الطع ٔ�و�هاما هناك ا حكام �قضیة نظرهتا سابقا ؤ�صدرت فهي

 طلب ال�س ٕا�ادة النظر؛ 

 14(. احلمك ٕان اكن �شوبه بعض الغموضطلب تصحیح أ�خطاء املادیة واحلسابیة وتفسري(  

  مقاربة تطبیق�ة ٔ�مهیة القضاء يف �سب رهان حتق�ق مرشوعیة العقوبة الت�ٔدی��ة :الثايناملطلب 

لنافدة اليت ميكن یل��ٔ القايض ا�ويل  يف ٕاطار الفصل يف الزناع املعروض �ٔمامه ٕاىل  القوا�د القانونیة ا
ا�لجوء ٕاىل العرف ٔ�و  ، سكوت االتفاق�ات ا�ولیة مسح �لقايضٔ�ن حتسم الزناع،  ففي �ال الفراغ القانوين

من النظام أ�سايس  20، ٔ�ما املادة سب ما ٔ�قرته حممكة العدل ا�ولیةح  ئ العامة �لقانون وقوا�د العدا�املباد
يف �ا� �دم وجود نص حيمك الواقعة موضوع الزناع " :ٔ�نه ٔ�قرت�لمحمكة إالداریة جلامعة ا�ول العربیة فقد 

ة أ�مم املت�دة نفس املبد�ٔ اكنت قد ٔ�قرته احملمكة إالداریة لعصب، "وإالنصاف فهيا لقوا�د العدا� تفصل احملمكة
، يف �ني ذهبت احملمكة إالداریة لٔ�مم املت�دة ٕاىل تطبیق املبادئ العامة اليت �كفل ٕاجراءات يف ٔ�ول حمك لها

  .الطعن وتضمن حتق�ق الطعن لغا�ته

 لتعسف جتد إالدارة ا�ولیة نفسهاوالغلو ٔ�و ا؛ جند ٔ�نه يف �ا� الشطط �ىل ٔ�ساس ٔ�ن ت� القوا�د
ٔ�و التعویض  )الفقرة أ�وىل (بني مساقني؛ ٕاما ٕالغاء القرار إالداري  إالداري ا�ويل ا�تصويه ٔ�مام القضاء 

  .)الفقرة الثانیة(عن الرضر 
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  ٕالغاء القرار إالداري املشوب بعیب �دم املرشوعیة : الفقرة أ�وىل

اليت ) 15(إالداریة ا�ولیة ٔ�ن تقيض ٕ�لغاء القرارات إالداریة ٕاذا شاهبا ٔ�ي عیب من العیوبميكن �لم�امك 
ذا� ٔ�ن القرار إالداري ا�ويل ما هو ٕاال قرار ٕاداري . ميكن ٔ�ن تلحق �لقرار إالداري ف�جع� حق�ق�ا �ٕاللغاء

ملعمول هبا ویرتتب �لیه ٕا�داث �ٓ�ر صادر عن �ة دولیة خمتصة، وفقا لسلطاهتا املقررة �ٔ�نظمة وا�لواحئ ا
يف �ونه صادر عن قانونیة، فهو بذا� �ش�به يف هذا اخلصوص القرار إالداري الغري ا�ويل ولك�ه خيتلف عنه 

  .�ة دولیة خمتصة

و�لیه ، جند ٔ�ن أ�نظمة  أ�ساس�یة �لمنظامت ا�ولیة مل تقم بت�دید أ�س�باب املوج�ة لٕاللغاء ولكن 
م احملامك جند ٔ�ن �لفعل قضت يف ٔ�كرث من قضیة ٕ�لغاء القرارات إالداریة ا�ولیة ٔ�ن �كون من اس�تقراء ٔ�حاك

نتا�ا عن خط�ٔ يف تطبیق القانون ٔ�و اخلط�ٔ �جت عن سوء التقد�ر  املوضوعي  �لوقائع ٔ�دى ٕاىل اس�ت��ا�ات 
  .مغلوطة ٔ�و خط�ٔ يف التك�یف القانوين �لوقائع 

ٔ�ن احملمكة إالداریة لٔ�مم املت�دة قضت ٕ�لغاء قرار السكرتري العام  ومن التطبیقات يف هذا الشق جند
لٔ�مم املت�دة والقايض ٕ�هناء �دمة ٔ��د املوظفني ا�ي مت اختاذه بعد اس�تطالع �لجنة الطعون،جلنة �ري 

�ىل  م�صوص �ىل ٕا�دا�ا يف النظام أ�سايس �لمنظمة،فاعتربت احملمكة �ٔن قرار السكرتري العام الصادر بناء
كام قضت ٕ�لغاء القرارات إالداریة الصادرة عن املنظمة، ح�ث تبني . توجهيات جلنة �ري خمتصة قانو� �طال

واحلق ٔ�ن مناذج القضاء ا�ويل يف شق إاللغاء . ها اكن مس�هتدفا لغایة �ري مرشو�ةفهيا ٔ�ن الباعث من صدور
  . ة وم�نو�ةالصادرة ضد املنظامت ا�ولیة ٕاحقاقا ملبدٔ� إالنصاف م�عدد

 التعویض عن الرضر الالحق :الفقرة الثانیة

احلمك �لتعویض صور من صور إالنصاف يف �ٔحاكم القضاء ا�ويل ٕاال ٔ�ن مس��ات ٕاحقاقه م�عددة 
  : یيلوم�فاوتة ح�ث نلخصها يف ما 

  ، التعویض ��رب لرضر ا�ي حلق الطاعن عام ٔ�صابه ن���ة معل قانوين من املنظمة اليت یعمل هبا
وهو يف �الب أ�مر �كون مبثابة ٕادانة �لمنظمة وٕافصاح مضين عن �دم مرشوعیة الفعل ا�ي مورس �لیه 

تنف�ذ احلمك �ٕاللغاء  اباس�تصعمن طرفها ، ف�كون التعویض خ�ارا تعرضه احملمكة �ىل ٕادارة املنظمة يف �ا� 
 نظرا لتداعیات السلبیة اليت ميكن ٔ�ن تعرتض ٔ�داء املنظمة �ا� تنف�ذه ؛

  التعویض �جت عن عیب شلكي يف القرار اعترب مبثابة خمالفة �س�یطة يف إالجراءات ، ویفعل �البا يف
حبریة املوظف يف �خنراط �ا� الرضر املعنوي مكثال  �ىل ذا� جند ت� القرارات  اليت من ش�ٔهنا املس 

 يف تنظ�ت املوظفني النقابیة؛
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 التعویض يف �ا� اتفاق الطرفني �ىل تغطیة عیوب إالجراءات هبدف حتصني القرار ضد إاللغاء 
 .و�كتفاء بتقر�ر م�دٔ� التعویض 

ومالمئات وما یالحظ يف هذا الصدد هو ٔ�ن املامرسة القضائیة ا�ولیة تعرتف دامئا ب�ٔولویة واح�یا�ات 
املنظامت ا�ولیة وتفضیلها �ىل حقوق العاملني هبا ،وذا� من �الل م�حها دامئا خ�ار الق�ول حبمك إاللغاء و 

والق�ول مبنح تعویض  -إاللغاء–�لتايل ٕا�ادة احلال ٕاىل ما اكن �لیه ق�ل صدوره، ٔ�و �م�ناع عن تنف�ذه 
 .- القرار-�لموظف وإالبقاء �لیه

  مةات�اخل

نظام الت�ٔدیب یقوم �ىل فكرة ا�هنوض �ملصل�ة العامة ، وانتظام إالدارة ا�ولیة يف ٔ�داء وظائفها ٕان 
احملددة �ىل الو�ه ا�ٔمكل مع احملاس�بة وفرد اجلزاءات �ىل  لك من خيالف ٔ�و حيید من املوظفني عن تطبیق 

رشط خضوعها ملبدٔ� املرشوعیة ا�ي فالسلطة الت�ٔدی��ة يف نطاق الوظیفة تعترب ام�یازا مع .نظمها نصا ورو�ا
حيمت �ىل إالدارة ا�ولیة �لزتام يف �دود ممارس�هتا لسلطاهتا الت�ٔدی��ة نطاق القوا�د القانونیة التنظميیة اليت 

  .س�بق ٕاقرارها 

ولعل ٔ�مه �الصة وتوصیة لصیقة هبا، ميكن اس�سقاهئا من �الل هذه ا�راسة يه ٔ�ن تعدد القوا�د 
؛ یضعف من الضام�ت امحلائیة �لموظفني  �شعهبا و ، املطلق ، رة �لوظیفة ا�ولیة �شلكها العامالقانونیة املؤط

ا�ولیني حمل الت�ٔدیب وجيعل موضوع املرشوعیة �ىل احلك وس�بل إالنصاف يف �شعب ،ویدفع  �لقضاء 
حبل الزنا�ات إالداریة ، نظرا لعدم توح�د اجلهة القضائیة ا�تصة يف املواقف تضارب ٕاىلإالداري  ا�ويل

العمل �ىل ٕاجياد  وبذا� وجب و�ىل و�ه �ٓين. - املنظامت ا�ولیة-القامئة بني املوظفني ا�ولیني وٕادارهتم 
ه الس�بل املناس�بة، توح�دا لهاته القوا�د بغیة بلورهتا يف قالب قانوين وا�د ،اعتبارا لكون ٔ�نه رمغ تعدد هذ

ة، ٕاال ٔ�هنا تتقاطع يف نقطة ٔ�ساس�یة وجوهریة يه مبثابة روح �لوظیفة تنوع ٔ�و�ه اخلدمة املقدماملنظامت و 
  ".املصل�ة العامة �لمجمتع ا�ويل"العامة ا�ولیة ٔ�ال ويه حتق�ق 

  إال�االت

                                                   
، م�شورات احلليب احلقوق�ة، "–دراسة مقارنة –م�دٔ� املرشوعیة ؤ��ره يف النظام الت�ٔدیيب �لوظیفة العامة :"تغرید دمحم قدوري النعميي) 1(

  . 27، ص 2013الطبعة أ�وىل، س�نة 
خضوع الترصف لقا�دة القانون ، �ام اكن هذا الترصف من ح�ث نو�ه ٔ�و ما یرتتب �لیه من �ٓ�ر " تعين املرشوعیة يف �مل القانون) 2(

  ". ويف ٔ�ي جمال قانوين اكن
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فه�ي وصف ملا هو : تعين ٔ�مر�ن  Légitimitéاملرشوعیة :" الفرق بني املرشوعیة والرشعیة ح�ث ٔ�ورد ٔ�ن  Littreٔ�رز العامل لیرتیه )3(

: فه�ي تعين ثالث معان لغویة ٔ��دها �جور،حس�به، ٔ�وال Légalitéٔ�ما الرشعیة  ". مرشوع وتعين كذا� حق أ�مراء املرشو�ني
  ".فهو إالنصاف - املعىن املهجور - مجمو�ة أ�وامر والنوايه القانونیة ٔ�ما الثالثة :طبیعة وصفة ملا هو رشعي، �نیا 

  . 18تغرید دمحم قدوري النعميي مرجع سابق، ص : يف املوضوع راجع�لتوسع 
   .66، بدون طبعة، ص "- دراسة مقارنة  –ضام�ت املوظفني ا�ولیني "، حامدة دمحم بدوى م�وىل)4(
ونیة، الطبعة ، دار ش�تات �ل�رش والربجمیات مرص، دار الك�ب القان"امحلایة القانونیة �لموظف ا�ويل ": غسان ٔ�مان هللا عز�ز )5(

  . 135، ص 2011أ�وىل، س�نة 
لك من یعمل يف �دمة ٕا�دى املنظامت ا�ولیة بصفة مس�مترة ودامئة ٔ�و مؤق�ة وفق ما متلیه ٔ�حاكم : "ميكن تعریف املوظف ا�ويل ب�ٔنه)6(

    ".م�ثاقها ولواحئها مس�هتدفا حتق�ق صاحل املنظمة ؤ�هدافها
  .36، ص 2014، س�نة 104، �دد"م�شورات ا�� املغربیة لٕالدارة احمللیة والتمنیة " ال�شاط إالداري" :دمحم أ�عرج  )7(
من نظا�ا ا�ي  11یالحظ ٔ�ن نظام موظفي م�ظمة ا�ول أ�مر�ك�ة، قد ٔ�فاض يف حتدید صور اجلزاءات الت�ٔدی��ة من �الل الفصل )8(

  :  �ددت يفٔ��از �لسكرتري العام فرض ٕاجراءات ت�ٔدی��ة ح�ث 

 ذ� ا�ي یو�ه ٕاىل املوظف ا�ي �يسء السلوك، ٔ�و یؤدي مع� �شلك �ري مرض، ویو�ه ٕالیه الت�ذ�ر  :الت�ذ�ر الشفوي
 .م�ارشة عن طریق املرشف �لیه، �ىل ٔ�ن ال یوضع يف ملف �دم�ه

 ة حتمت حتذ�ره كتابة، ومن مث عندما یصل سوء السلوك املوظف ٔ�و ٔ�دائه لعم� �ىل و�ه �ري مرض ٕاىل در�: الت�ذ�ر الك�ايب
 .فٕانه یتعني تضمینه يف ملف اخلدمة ٔ�و جسل اخلدمة

 فهو توبیخ یو�ه �لموظف ویعد ٕاجراء ٔ�شد قسوة من الت�ذ�ر: الت�ٔن�ب الك�ايب. 

 یقصد به إالیقاف املؤقت �لموظف من مع� مع �دم تقاضیه ٔ�ي راتب ٔ�و �م�یازات املس�تحقة فال جيوز ٔ�ن تت�اوز :إالیقاف 
 .فرتة إالیقاف شهر وا�د

  وهو فصل املوظف عن اخلدمة  مع تقمي سوء سلوكه �ر�ة اخلطورة و التكرار ا�امئ لنفس الفعل �ر�ة �س�توجب  :الفصل
  .املبادرة �حتاد ٕاجراء الفصل ضده

  
  .129، ص2009، القاهرة، ، الطبعة أ�وىل، دار ا�هنضة العربیة"النظام الت�ٔدیيب �لموظفني ا�ولیني" دمحم �ٔمحد صفوت،  )9(
، الطبعة أ�وىل، س�نة 16- 17، م�شورات سلس� الالمركزیة وإالدارة احمللیة، �دد مزدوج "القضاء إالداري املغريب :"�رمي حلرش   )10(

  . 36، ص2012
ٕافصاح اجلهة إالداریة ا�تصة يف الشلك ا�ي یتطلبه القانون عن ٕارادهتا امللزمة مبا لها : " اس�تقر الفقه �ىل ٔ�ن القرار إالداري هو )11(

  ".من سلطة مبق�ىض القوانني وا�لواحئ بقصد ٕا�داث ٔ��ر قانوين معني �كون ممك�ا و�ا�زا قانو� ابتغاء مصل�ة �امة
ة بني املوظف ا�ويل واملنظمة ال بد ٔ�ن ختضع ٔ�حاكم القانون العام والقانون إالداري ول�س القانون اخلاص ٔ�و جتدر إالشارة ٔ�ن العالق)12(

�لفصل يف الزنا�ات اليت ت�ش�ٔ بني املوظف ا�ويل  -ول�س س�یاس�یا –القانون املدين، ٔ��� اكن البد من ٕا�داث �از قضايئ ح�ادي 
  .واملنظمة

   .2007طرق الطعن يف القرارات إالداریة ا�ولیة، دار ا�هنضة العربیة، القاهرة، س�نة :" بدر ا��ن صاحل دمحم :�لتوسع راجع  )13(
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وما  210، ص 2019م�شورات احلليب احلقوق�ة، الطبعة أ�وىل، س�نة "النظام القانوين �لقضاء إالداري ا�ويل " :�ند ٕا�د فرج هللا )14(

  .  بعدها 
  : �رتبط عیوب القرار �ٕال�الل �ر�ن من ٔ�راكنه ويه اكلتايل   )15(

 القرار هو معل ٕارادي ٕاذ هو تعبري عن إالرادة امللزمة وهو �لك معل ٕاداري قانوين، وجب ٔ�ن یتجسد يف مظهر : ر�ن الشلك
 �ار� ب�ٔن تعلن إالدارة عن ٕارادهتا فٕاذا الزتمت الصمت فال ميكن ٔ�ن یرتتب �ىل ٕارادهتا ٔ��ر؛

 جيب ٔ�ن یصدر القرار من اجلهة اليت م�حها النظام هذا �خ�صاص ويه اليت حتدد مدى اخ�صاص لك  :ن �خ�صاصر�
 موظف يف ٕاصدار القرارات إالداریة؛

  هو أ��ر ا�ي یرتتب �لیه �اال وم�ارشة وهبّذا �متزي القرار إالداري �عمل قانوين عن العمل املادي ا�ي یصدر  :ر�ن احملل
 رة فهذا أ��ري �كون حم� دامئا ن���ة واقعیة؛من إالدا

  القرار إالداري ٔ�و أ�مر إالداري هو معل ٕاداري ٔ�نه ٕافصاح وتعبري عن ٕارادة إالدارة امللزمة فأ�صل يف القرار  :ر�ن الس�ب
 إالداري ٔ�نه یتعني ق�امه �ىل اكمل ٔ�س�بابه ؤ�نه ال یصح ٔ�ن یت�لف ٔ��دها وٕاال اكن حمل عیب لس�ب؛

  وهو ما یعرف �مس ر�ن الفرض ٔ�و الباعث ٔ�و الغایة ح�ث ینرصف �ال� �ىل الن���ة ا�هنائیة اليت �سعى مصدر  :الغایةر�ن
  .القرار ٕاىل حتق�قها



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Sixth Issue- March 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021رس - آذار-ادساد 
 

  

 

 

90 

 

  �ٔمهیة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ��لیة ج�ائیة يف تطبیق
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   ملخص

ٔ�و�د ا�متع ا�ويل القانون ا�ويل إال�ساين هبدف التخف�ف من ویالت احلروب، وردع مر�كيب 
اجلرامئ ا�ولیة، فالقانون ا�ويل إال�ساين هو عبارة عن القوا�د العرف�ة واالتفاق�ة اليت تنظم املشالك إال�سانیة 

من حق أ�طراف يف اخ�یار   -ت ٕا�سانیةالعتبارا- يف الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة و�ري ا�ولیة، اليت حتد 
  . وسائل احلرب و�ٔسالیهبا، وحامیة أ�ش�اص وأ�موال يف املناز�ات املسل�ة

وجنح ا�متع ا�ويل بعد �ود �برية يف ٕاجياد قضاء ج�ايئ دويل یعمل �ىل ردع م�هتيك القانون ا�ويل 
، واليت یت�ّني من نظا�ا أ�سايس ٔ�هنا حممكة قانون دويل 1998إال�ساين، ٕ��شاء حممكة ج�ائیة دولیة �ام 

، و�روتو�و�هيا 1949ٕا�ساين، فاخ�صاصها املوضوعي ینعقد بتحقق ا�هتااكت ٔ�حاكم اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام 
، وبذ� �كون لهذه احملمكة ٔ�مهیة �لغة ��لیة ج�ائیة لتفعیل وتطبیق القانون ا�ويل 1977إالضاف�ني لعام 

وتبّني من �الل البحث �ٔن الس��ل أ�مه �لقضاء �ىل . �ساين ومالحقة م�هتيك هذا القانون ومعاق�هتماالٕ 
�لیة عقابیة وقضائیة ختتص  ا�هتااكت القانون ا�ويل إال�ساين، اليت �زایدت وتريهتا يف ا�ٓونة أ��رية، هو ٕاجياد �

 .ا�ولیةمب�امكة م�هتيك ٔ�حاكم هذا القانون، ومعاق�ة مر�كيب اجلرامئ 

  .العدا� اجلنائیة -القانون ا�ويل إال�ساين-احملمكة اجلنائیة ا�ولیة: اللكامت املف�اح�ة
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Abstract 
The international community created international humanitarian law with the aim of 

alleviating the ravages of wars and deterring perpetrators of international crimes. 
International humanitarian law is the customary rules and convention that regulate 
humanitarian problems in international and non-international armed conflicts, which limit - 
for humanitarian considerations - the right of the parties to choose the means of war. 
Methods, protection of persons and funds in armed conflict. 

After great efforts, the international community succeeded in creating an international 
criminal judiciary that works to deter violators of international humanitarian law, by 
establishing an international criminal court in 1998, the statute of which appears to be a 
court of international humanitarian law, and its substantive jurisdiction is to verify violations 
of the provisions of the four Geneva Conventions of 1949 and their two protocols. The 
additional year 1977, and thus this court is of great importance as a criminal mechanism to 
activate and apply international humanitarian law and to prosecute and punish violators of 
this law. The research revealed that the most important way to eliminate violations of 
international humanitarian law, which has increased in frequency in recent times, is to create 
a punitive and judicial mechanism to prosecute violators of the provisions of this law and 
punish the perpetrators of international crimes. 

Key words: International Criminal Court- International Humanitarian Law- Criminal 
Justice. 

  مقدمة

ٔ�دت الرغبة يف ٔ��س�نة احلروب وت�ٔمني �د ٔ�دين من حامیة حقوق إال�سان ٕاثناء الزنا�ات املسل�ة، ٕاىل 
�تفاق�ات ج�یف وملحقاهتا واالتفاق�ات أ�خرى �ل�د من اس�تعامل ظهور القانون ا�ويل إال�ساين ممتثًال 

ٔ�سل�ة معینة، لتطبق برصف النظر عن مرشوعیة ٔ�و �دم مرشوعیة ا�لجوء ٕاىل اس�ت�دام القوة املسل�ة، 
ؤ�ن اكن هذا القانون مل ی�ش�ٔ من فراغ بل هو ٕافراز �مو�ة من القمي  .وبغض النظر عن مربرات ق�ام الزناع

ئ أ��الق�ة اليت تدعو يف إالطار العام ٕاىل نبذ احلروب بني ا�ول والشعوب والرجوع ٕاىل احلل واملباد
السلمي �لمش�ت اليت ت�ش�ٔ بني ا�ول، وٕاذا ما وقعت احلرب فٕان� مثة اعتبارات ذات طابع ٕا�ساين جيب 

  .ٕاعاملها

من ق�ل أ�طراف املتناز�ة ٔ�مر ٕان ُكرثة ��هتااكت واجلرامئ املوجودة الیوم يف الزنا�ات املسل�ة 
خطري، �س�تدعي م�ا رضورة البحث يف ٔ�مهیة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ��لیة ج�ائیة يف تطبیق القانون ا�ويل 
إال�ساين ومعاق�ة م�هتك�ه، �لوقوف �ىل اجلهود ا�ولیة ٕال�شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، وحماو� وضع احللول 

وقد اكن من امل�ٔلوف لس�نوات �دیدة ٔ�ن یطلق امس القانون ا�ويل إال�ساين . الالزمة لز�دة فا�لیهتا
«International humanitarian law»  ىل ذ� القطاع الك�ري من القانون ا�ويل العام ا�ي�

ویبدو ٔ�ن مصطلح القانون ا�ويل إال�ساين جيمع بني . �س�تو� الشعور إال�ساين و�ركز �ىل حامیة الفرد
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�لیة �املیة يف جمال حتق�ق �دا�  .تلف�ني يف طبیعهتام، ٕا�داهام قانونیة والثانیة ٔ��الق�ةفكرتني خم  و�س�ت�داث �
ج�ائیة دولیة �كون مبثابة قضاء �مكیيل �لقضاء الوطين واليت متثلت يف احملمكة اجلنائیة ا�ولیة 

«International Criminal Court» نائیة ا�ولیة، �زي ، وم�ذ دخول النظام أ�سايس �لمحمكة اجل
النفاذ و�ىل مدى �اوز عرش س�نوات، اكنت نقطة حتول �رزة يف �رخي القانون ا�ويل إال�ساين، ح�ث 
تقوم هذه احملمكة مبالحقة ومعاق�ة مر�كيب اجلرامئ ا�ولیة مبا فهيا ��هتااكت اجلس�مية لقوا�د القانون ا�ويل 

�ٔرسة، وقد جسدت هذه احملمكة ٕارادة جامعیة دولیة ٔ��یدة وعزمًا قوً� إال�ساين واليت تثري قلق ا�متع ا�ويل ب
وتعاوً� دولیًا، وراد�ًا للك من ی�هتك القانون ا�ويل إال�ساين ٔ�و �ر�كب جرامئ هتدد السمل وأ�من ا�ولیني، 

ظائع هزت مضري ت� اجلرامئ اليت طاملا عرضت مالیني أ�طفال وال�ساء والر�ال يف ٔ�حناء كثرية من العامل لف
و�ت الوقوف �ىل ٔ�مهیة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ��لیة ج�ائیة يف تطبیق . إال�سانیة ال ميكن ٔ�ن مير دون عقاب

وتنف�ذ القانون ا�ويل إال�ساين، رضورة ال غىن عهنا، كام ٔ�ن �ىل ا�ول حتمل مس�ئولیهتا جتاه احملمكة اجلنائیة 
ٔ�و �نضامم �لنظام أ�سايس �لمحمكة، والعمل �ىل تنف�ذ القانون  ا�ولیة من �الل التصدیق ٔ�و الق�ول

  .ا�ويل إال�ساين

  :�ٔمهیة البحث

البحث يف ٕا�راز ٔ�مهیة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ��لیة ج�ائیة يف تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين،  �سهم
وفعالیهتا يف احلد من ا�هتااكت هذا القانون من �الل معاق�ة مر�كيب هذه ��هتااكت بصفهتا حممكة دامئة، 

ورة توضیح ٔ�مهیة احملمكة ودورها الفعال و�ت من الرض . وكذا دورها يف ٕارساء د�امئ العدا� اجلنائیة ا�ولیة
يف تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين، وذ� لوجود ��هتااكت اجلس�مية والوحش�یة حلقوق إال�سان ٔ�ثناء 

  . الزنا�ات املسل�ة وكذ� يف ظل �ح�الل احلريب

  :�ٔهداف البحث

  : هيدف البحث ٕاىل الت�ٔ�ید �ىل

  . ٕالزام�ة تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين - 1

ٔ�مهیة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة من �الل اخ�صاصها �جلرامئ ا�الفة لقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين  - 2
  .وحمامكة مر�ك�هيا

  .دور احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ��لیِة ج�ائیة دولیة يف تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين - 3
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حملمكة اجلنائیة ا�ولیة �لعدا� اجلنائیة ا�ولیة من �الل ٕاقرار املس�ئولیة اجلنائیة لٔ�فراد �كر�س ا - 4
  .عن أ�فعال واجلرامئ ا�ولیة اليت �ر�كب من ق�لهم، ومعاق�هتم

  :مشلكة البحث

فرض جتسد احملمكة اجلنائیة ا�ولیة القوا�د إالجرائیة اليت �سهم يف ٔ�ثبات املس�ئولیة اجلنائیة وحتمك ب
القانون �ىل مر�كيب اجلرامئ اليت تد�ل مضن اخ�صاصها، وبناء �ىل ذ� فٕان البحث ینطوي �ىل السؤال 

ما يه ٔ�مهیة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ودورها ��لیة ج�ائیة يف تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين : الرئ�يس التايل
  :�� فٕان هذا البحث یُمثل ٕا�ابة لٔ�س�ئ� التالیة

  مدى ٕالزام�ة تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين؟ما  - 1

  هل حقق النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة تطبیق �لقانون ا�ويل إال�ساين؟ - 2

ما مدى �كر�س العدا� اجلنائیة ا�ولیة ٕ��شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة من �الل مالحقة ومعاق�ة  - 3
  مر�كيب ��هتااكت اجلس�مية ٔ�حاكم القانون ا�ويل إال�ساين؟ 

  :مهنجیة البحث

احملمكة بُغیة الوقوف �ىل �ش�ٔة �لنظر ٔ�مهیة املوضوع ؤ��سا�ه فقد مت �ع�د �ىل املهنج التارخيي 
كام �ٔ�ذ البحث �ملهنج القانوين الت�لیيل لت�لیل النصوص اخلاصة �الخ�صاص املوضوعي . اجلنائیة ا�ولیة

  .ؤولیة الفردیةوالزماين والشخيص �لمحمكة وٕاقرار املس

  :خطة البحث

�انـي قُسم البحث ٕاىل مقدمة وم�حثني و�امتة، تناول املبحث أ�ول مفهوم ال�ق�انـون ال�دولـي إالن�س
وٕالـزام�ة تـطبیقه، وعرض املبحث الثاين فا�لیة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ��لیة ج�ائیة يف تطبیق القانون ا�ويل 

  .إال�ساين ومعاق�ة م�هتك�ه

  م�فهوم ال�ق�انـون ال�دولـي إالن�س�انـي وٕالـزام��ة تـطبیق�ه: امل��ـح�ث أ�ول

 �اء معربًا عن القمي إال�سانیة بلغة قانونیة تفرض �ىل ا�ول احلق�قة ٔ�ن مضمون القانون ا�ويل إال�ساين
�لزتام ��رتا�ا مبا فهيا اختاذ اكفة التدابري وإالجراءات القانونیة اليت �كرس ٕا�داث املوامئات الرضوریة بني 

املسل�ة من �ة  �رشیعاهتا الوطنیة ونصوص االتفاق�ات ا�ولیة املق�نة لسري العملیات العدائیة ٔ�ثناء الزنا�ات
واملنظمة ٔ�طر حامیة حقوق أ�ش�اص واملمتلاكت ا�ٔكرث عرضة لالعتداء واخلرق ٔ�ثناهئا من �ة ٔ�خرى، ٕاال 
ٔ�نه لن �كون غریبًا ٔ�مام الواقع ا�ويل ٔ�ن یثور �دال حول حتدید أ�س�باب احلق�ق�ة وراء �زاید جحم ا�هتااكت 
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املسل�ة اليت مل یتضاءل �ددها م�ذ هنایة احلرب العاملیة الثانیة، القانون ا�ويل إال�ساين يف معظم الزنا�ات 
�لیات  ٕان اكنت تعود ٕاىل نقص يف معرفة القوا�د وأ�ش�اص ا��ن یتوجب �لهيم التق�د هبا ٔ�م ٕاىل ضعف يف �

  . )1(ٔ�نفاذها

إال�ساين ویُعترب القانون ا�ويل إال�ساين اكصطالح �دیث �س�ت�دام ولكن �ذوره ضاربة يف التارخي 
وقد ٔ�طلقت �دة اصطال�ات ��ال� �ىل القوا�د اليت تندرج ا�ٓن حتت لواء القانون ا�ويل إال�ساين وذ� 
م�ل قانون احلرب، وقانون الزنا�ات املسل�ة وتعترب هذه املصطل�ات املرتادفة يف املعىن مفا اكن سائدًا يف 

�ي حرم اس�ت�دام القوة �ٔو ا�هتدید �س�ت�دا�ا مث �س�ت�دام هو قانون احلرب حىت م�ثاق أ�مم املت�دة ا
ساد اس�ت�دام قانون الزنا�ات املسل�ة و�اء اس�ت�دام اصطالح القانون ا�ويل إال�ساين ٕالظهار الطابع 

، و�اصة بعد حترمي ا�لجوء ٕاىل احلرب �وس�ی� من وسائل �ل الزنا�ات ا�ولیة وفقًا )2(إال�ساين لهذه القوا�د
 International" القانون ا�ويل إال�ساين"، ؤ�ول من ابتكر تعبري )3(ت�دةملیثاق أ�مم امل 

Humanitarian law  ما�س هو�ر"القانوين الشهري" Max Huber  الرئ�س السابق �لجنة ا�ولیة
ونتطرق يف املطلب أ�ول لتعریف القانون ا�ويل . )4(�لصلیب أ�محر ومل یلبث �ٔن ت��اه معظم الفقهاء

  .ونوحض ٕالزام�ة تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين يف املطلب الثاين إال�ساين،

  تعریف ال�ق�انـون ال�دولـي إالن�س�انـي : املـطلب أ�ول

�رتبط ال�ق�انـون ال�دولـي إالن�س�انـي ارتباطًا وثیقًا �ٕال�سان، وهذا ما حيفظ �لقانون ماكنته، وقد یتوقف 
�ريه وجود وحریة املالیني من ال�رش، ٕاذ ٔ�نه ال یعاجل مش�ت  �ىل القانون ا�ويل إال�ساين و�ده دون

ومصطلح القانون ا�ويل . )5(جمرده وٕامنا ی��اول قضا� احلیاة واملوت اليت هتم بصورة جوهریة لك ٕا�سان
قانون الزنا�ات "و" قانون احلرب "إال�ساين مصطلح �دیث إالس�تعامل، ح�ث اكن �س�تعمل سابقًا مصطل�ا

، و�شري الو�ئق والتقار�ر ٕاىل ٔ�ن ٔ�ول من ٔ�س�تعمل مصطلح القانون )6(�لتعبري عن هذا القانون" املسل�ة
ا�ويل إال�ساين �لتعبري عن هذا القانون يه ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر من �الل الو�ئق اليت تقدمت 

املتبعة يف الزنا�ات املسل�ة �ام  هبا ٕاىل مؤمتر اخلرباء احلكوم�ني �لعمل �ىل ٕامناء وتطو�ر القوانني وأ�عراف
ؤ�حضى القانون ا�ويل إال�ساين ٔ�مشل فرع من فروع القانون ا�ويل �اصة ف� یتعلق حبامیة أ�فراد . )7(1977

  . )8(نظرًا �لتقدم الهائل ا�ي شهدته قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين �الل النصف الثاين من القرن العرش�ن

كام شهد هذا القانون مرا�ل . ة تعریف م�فق �لیه ملاهیة القانون ا�ويل إال�ساينوال یو�د يف الفقه مث
�دیدة وممتزية من التطور حىت اس�تقرت � مجمو�ة من املبادئ وأ�حاكم إال�سانیة ف� یتعلق �لزنا�ات 

  .املسل�ة وٕاضفاء امحلایة �لض�ا� من املدنیني والعسكریني
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، ب�� رٔ�ى البعض Broad Senseالواسع �لقانون ا�ويل إال�ساينوی�ٔ�ذ �انب من الفقه �لتعریف 
. ، ومل یتفق الفقهاء حول املقصود �لقانون ا�ويل إال�ساينNarrow Senseا�ٓخر ٔ�ن یعطیه مدلوًال ضیقًا 

وبذ� اخ�لف الفقه يف حتدید املقصود مبصطلح القانون ا�ويل إال�ساين، فال یو�د حىت ا�ٓن تعریف مو�د 
  .ا املصطلحلهذ

وتعددت احملاوالت الفقهیة اليت تناولت وضع تعریف �لقانون ا�ويل إال�ساين، ؤ��ذ الفقه ا�ويل يف 
یقرص مصطلح القانون ا�ويل إال�ساين �ىل مجمو�ة القوا�د املتص� حبامیة  :أ�ول: هذا اجلانب ثالثة اجتاهات

ف�جمع بني قوا�د ج�یف  :الثاينٔ�ما . ومرادفًا �" قانون ج�یف" الفرد ٔ�ثناء الزناع املسلح، وهو ما �ُسمى بـ
وقوا�د الهاي اليت حتدد حقوق املت�اربني وواج�اهتم يف ٕادارة العملیات العسكریة، كام حيد من وسائل 

یدرج حتت مصطلح القانون ا�ويل إال�ساين  :الثالثب�� ". قانون والهاي"إالرضار �لعدو وهو ما یُعرف بـ 
،ونبّني هذه التعریفات )9(ٕالضافة �ىل قانون ج�یف والهاي، قوا�د حقوق إال�سان اليت نُطبق زمن السمل�

  :�لقانون ا�ويل إال�ساين يف ً� من الفقه الغريب والعريب، �ىل النحو التايل

  ت�عـری�ف ال�ق�انـون ال�دولـي إالن�س�انـي يف الفقه الغريب: الفرع أ�ول

مجمو�ة املبادئ وأ�حاكم املنظمة �لوسائل والطرق اخلاصة : "ا�ويل إال�ساين ب�ٔنه عرف البعض �لقانون
و�رى �انب . )10(�حلرب �ٕالضافة ٕاىل امحلایة �لساكن املدنیني، واملرىض واملصابني من املقاتلٌني ٔ�رسى احلرب

ًا �ىل ا�ول ا�رتا�ا، اليت مجمل القوا�د القانونیة اليت لزام"�ٓخر من الفقه �ٔن القانون ا�ويل إال�ساين هو 
ٔ�ما الفق�ه �ان �ك�یه فُ�عرفه . )11("�س�هتدف توفري امحلایة لض�ا� الزنا�ات املسل�ة، ا�ولیة مهنا و�ري ا�ولیة

ذ� القطاع الك�ري من القانون ا�ويل العام ا�ي �س�تو� الشعور إال�ساين و�ركز �ىل حامیة "ب�ٔنه 
  .)12("الفرد

مجمو�ة القوا�د القانونیة اليت هتدف ٕاىل �ل املش�ت اليت ت�ش�ٔ عن : "ب�ٔنه وعرفه یلینا بی�ش
. )13("الزنا�ات املسل�ة، وتبغي حامیة إال�سان واملمتلاكت من �ٓ�ر احلرب وما ی��ج عهنا من ویًال ودمار

ٕال�سانیة اليت مجمو�ة القوا�د القانونیة ا"هنلیك ٕاىل أ��ذ �لتعریف الضیق فعرفه ب�ٔنه .ویذهب س�تان�سالف �ٔ 
ٔ�ما القاضیة �رج�ت ٔ�وردلن فعرف�ه . )14("تُطبق يف الزنا�ات املسل�ة وهتدف ٕاىل حامیة أ�ش�اص وأ�موال

مجمو�ة القوا�د العرف�ة واالتفاق�ة اليت تنظم املشالك إال�سانیة يف الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة : "ب�ٔنه عبارة عن
ة من حق أ�طراف يف اخ�بار وسائل و�ٔسالیب احلرب وحامیة و�ري ا�ولیة، واليت حتد العتبارات ٕا�سانی
  .     )15( أ�ش�اص وأ�موال يف الزنا�ات املسل�ة
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: ؤ��ذت ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر �ملعىن الواسع يف تعریف القانون ا�ويل إال�ساين فعرف�ه ب�ٔنه
هتدف �ىل و�ه الت�دید �سویة املش�ت مجمو�ة القوا�د ا�ولیة االتفاق�ة ٔ�و العرف�ة امل�ش�ٔ، اليت �س�"

من  - ٔ�س�باب ٕا�سانیة -إال�سانیة النامجة م�ارشة عن الزنا�ات املسل�ة، دولیة اكنت ٔ�م �ري دولیة، واليت تُق�د
حق ٔ�طراف الزناع املسلح يف اس�ت�دام ما حيلو لها من وسائل الق�ال وطرقه، وحتمي أ�ش�اص واملمتلاكت 

  . )16(احملمتل ترضرمه من جراء الزناع اليت یلحق هبا الرضر، ٔ�و

  ت�عـری�ف ال�ق�انـون ال�دولـي إالن�س�انـي يف الفقه العريب: الفرع الثاين

عبد الغين محمود ٔ�ن القانون ا�ويل إال�ساين ال یق�رص �ىل القوا�د الواردة يف اتفاق�ات الهاي . �رى د
یت�اوز ذ� ٕاىل اكفة القوا�د إال�سانیة املس�متدة من  واتفاق�ات ج�یف أ�ربع والربوتو�ولني امللحقني هبا، بل

. )17(ٔ�ي اتفاق دويل �ٓخر، ٔ�و من م�ادئ القانون ا�ويل، كام اس�تقر العرف وم�ادئ إال�سانیة والضمري العام
مجمو�ة من أ�عراف اليت : "رشیف �س�یوين فذهب يف تعریفه �لقانون ا�ويل إال�ساين ٕاىل ٔ�نه. ٔ�ما الفق�ه د

ایة لف�ات معینة من أ�فراد واملمتلاكت وحترم ٔ�ي جهامت قد یتعرضون لها �ٔثناء الرصا�ات املسل�ة توفر امحل
  . )18("سواء اكنت هذه الرصا�ات �متتع �لصفة دولیة �ٔم الصفة �ري ا�ولیة

مجمو�ة القوا�د اليت هتدف ٕاىل جعل احلرب ٔ�كرث ٕا�سانیة،سواء : "القانون ب�ٔنه ٔ�محد ٔ�بو الوفا. ویُعّرفه د
يف العالقة �ٔ�طراف املت�اربة، ٔ�و �ل�س�بة ٕاىل أ�ش�اص �ري املنخرطني يف الزناع املسلح، ٔ�و خبصوص 

 العام، هتدف فرع من فروع القانون ا�ويل"�امر الزمايل ب�ٔنه . ب�� �رى د. )19("أ�عیان وأ�هداف العسكریة
قوا�ده العرف�ة، واملك�وبة ٕاىل حامیة أ�ش�اص املترضر�ن يف �ا� �زاع مسلح مبا اجنر عن ذ� الزناع من 

�الم، كام هتدف ٕاىل حامیة أ�موال اليت ل�ست لها �القة م�ارشة �لعملیات العسكریة �)20(.  

ون ا�ويل إال�ساين فر�ًا من فروع و�ىل �الف التعریفات السابقة فقد اعترب ا�كتور دمحم شكري القان
كام عرفه . )21(القانون ا�ويل حلقوق إال�سان، غرضه حامیة أ�ش�اص املترضر�ن يف �ال الزناع املسلح

مجمو�ة القوا�د ا�ولیة املوضوعیة مبق�ىض اتفاق�ات ؤ�عراف دولیة خمصصة �لت�دید حلل  ":البعض ا�ٓخر ب�ٔنه
نامجة م�ارشة عن املناز�ات املسل�ة ا�ولیة �ٔو �ري ا�ولیة اليت حتد املشالك ذات الصفة إال�سانیة ال 

العتبارات ٕا�سانیة من حق �ٔطراف الزناع يف ا�لجوء ٕاىل ما خيتارونه من ٔ�سالیب ووسائل يف الق�ال، وحتمي 
  .)22("أ�ش�اص واملمتلاكت اليت تترضر من جراء الزنا�ات

مجمو�ة من القوا�د القانونیة ا�ولیة االتفاق�ة والعرف�ة، اليت : "هوميك�نا تعریف القانون ا�ويل إال�ساين ب�ٔن
تطبق يف زمن الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة و�ري ذات الطابع ا�ويل، واليت هتدف ٕاىل تق�ید ٔ�طراف الزناع يف 

  ". اخ�یار ٔ�سالیب ووسائل الق�ال، ٕالضفاء امحلایة �ىل أ�ش�اص وأ�موال ٔ�ثناء ت� الزنا�ات
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  ٕالزام��ة تـط�بیق ال�ق�انـون ال�دولـي إالن�س�انـي : ب ال���انـياملـطل

تتوقف فعالیة ٔ�ي نظام قانوين �ىل مدى تطبیق قوا�ده تطبیقا فعلیًا، وتعد هذه املس�ٔ� ذات ٔ�مهیة 
�اصة يف جمال القانون ا�ويل إال�ساين لكونه یطبق يف الزنا�ات املسل�ة، وهو جمال �كون ف�ه أ�رواح 

ة عرضة �لخطر بصفة مس�مترة، و�ني ال یطبق هذا القانون تطبیقا فعلیًا فٕان اخلسا�ر املرتتبة �البا ما ال�رشی
ختلف رضر ال یعوض ویصعب ٕاصال�ه وتداركه ٔ�نه ٕاذا اكن اع�د قوا�د قانونیة تعمل �ىل ا�رتام إال�سانیة 

بال �دوى، ما مل  – ن دون شكم – ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، یُعد مكس�با يف �د ذاته ٕاال ٔ�نه س�یصبح
  .ُجتسد هذه القوا�د �ىل ٔ�رض الواقع

ویعين �لزتام ��رتام القانون ا�ويل إال�ساين ٔ�ن ا�و� ُملزمة ب�ٔن تفعل ما يف وسعها لضامن ٔ�نت �ون 
املسؤو� يف فا�ول تعترب . )23(قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين موضع ا�رتام من ٔ��زهتا ولك من خيضع لوال�هتا

، ٕاذ ال ميكن ٔ�ن نتصور تطبیق قوا�د ؤ�حاكم هذا )24(املقام أ�ول �ىل تنف�ذ وتطبیق القانون ا�ويل إال�ساين
القانون �ىل ٔ�رض الواقع ما مل �كن هناك �ود وطنیة حترص �ىل اختاذ التدابري وإالجراءات الرضوریة 

ویتفرع عن الزتام ا�ول �كفا� ا�رتام القانون ا�ويل  .الالزمة لضامن تنف�ذ قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين
إال�ساين، الزتام �ٓخر �متثل يف الزتام ا�ول بتعدیل �رشیعاهتا وسن قوانني دا�لیة تتالءم والنصوص ا�ولیة، 
 حبیث تعترب هذه العملیة من ٔ�مه اخلطوات لتنف�ذ القانون ا�ويل إال�ساين، ٕاذ ترتمج النیة احلق�ق�ة واحلس�نة

، كام نصت �لیه القا�دة العرف�ة اليت تقيض �سمو القانون ا�ويل �ىل )25(��ول يف ا�رتام قوا�د هذا القانون
، و�ىل ذ� تبقى ا�ول مطالبة ٕ��ادة )26(القانون ا�ا�يل وم�دٔ� �دم تناقض مواقف ا�ول دا�لیا ودولیاً 

مبا ال خيالف قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، ٔ�و  النظر يف �رشیعاهتا ا�ا�لیة وذ� ٕاما بتعدیل نصوص قوان�هنا
إاللزتام ٕ�لغاء ٔ�ي �رشیع ٔ�و مرسوم ٔ�و قرار یتعارض مع الزتاماهتا ا�ولیة املس�متدة من قوا�د القانون ا�ويل 
إال�ساين و�اصة ت� إاللزتامات الواردة يف اتفاق�ات ج�یف و�ريها من قوا�د هذا القانون ح�ث �شلك ت� 

ت يف �د ذاهتا جرامئ دولیة خيضع مر�ك�هيا �لعقاب واملسؤولیة اجلنائیة، وال یدفع هذه املسؤولیة القول ا�الفا
  .ب�ٔن الفعل �اء مطابقًا ل�رشیع دا�يل

، )27(و�كون �ىل ا�ول ٔ�ن تلزتم بعدم ٕاصدار ٔ�ي �رشیع یتعارض مع قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين
وریة لتنف�ذها، ویرتتب �ىل ذ� ٔ�هنا �كون مطالبة ب�ٔال تصدر �ٔي فا�ول مطالبة ٕ�صدار ال�رشیعات الرض 

�رشیع یتعارض مع اتفاق�ات ج�یف ٔ�و �ريها من قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، ٔ�ن ٕاصدار م�ل هذا 
، فال جيوز ��و� ٔ�ن حتتج بعدم وجود �رشیع �هيا یقرر )28(ال�رشیع من ش�ٔنه �رت�ب مسؤولیهتا ا�ولیة

بقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين ٔ�و ّجيرم ا�هتااكت اتفاق�ات ج�یف ٔ�و یقرر ما هبا من م�ادئ قوا�د، �لزتام 
وذ� ٔ�ن هذا ا�فع یتعارض ٔ�صال مع الزتاماهتا املشار ٕالیه �ٓنفا بوجوب اختاذ إالجراءات ال�رشیعیة الالزمة 
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، والربتو�ول إالضايف أ�ول امللحق هبا  1949ونصت اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام. لتنف�ذ ت� املبادئ والقوا�د
�ىل وجوب تعهد أ�طراف يف �زاع مسلح دويل ��رتام وكفا� ا�رتام ت� املعاهدات  1977لعام 

واالتفاق�ات، وجيب �ىل لك طرف يف االتفاق�ات ٔ�ن یلزتم �لق�ام �لك ما هو رضوري لضامن ام�ثال مجیع 
وحىت �كفل ا�ول ا�رتام . )29(ته لقوا�د القانون ا�ويل إال�ساينالسلطات وأ�ش�اص الواقعني حتت س�یطر 

ٔ�حاكم القانون ا�ويل إال�ساين، فٕانه حيق لها اختاذ ٕاجراءات وتدابري ضد ا�ول املنهتكة �لقانون إال�ساين، 
علين لت� ممارسة الضغوط ا�بلوماس�یة، الفضح ال: ٕالج�ارها �ىل ا�رتام الزتاماهتا ا�ولیة، ومن هذه التدابري

ومن �ة �نیة فٕان ا�ول جيب  .اخلروقات، مقاطعة ا�و� اليت ت�هتك ٔ�حاكم القانون ا�ويل إال�ساين، و�ريها
ٔ�ن تلزتم حبث وٕاج�ار ٔ��زهتا العسكریة واملدنیة والقضائیة ولك خشص خيضع لوال�هتا �ىل ا�رتام القوا�د 

عل�ت املناس�بة لٔ��زة املشاركة يف ا�هود احلريب �اصة إال�سانیة ا�ولیة، و�لهيا ٕاعطاء لك أ�وامر والت
  .القوات املسل�ة، لتلز�ا �لتطبیق

ویقع �ىل ا�ول واجب اختاذ مجمو�ة من التدابري القضائیة والعقابیة، لضامن تنف�ذها �لقانون ا�ويل 
اليت جيب �لهيا مالحقة  إال�ساين، ٔ�ن ا�هتااكت القانون ا�ويل إال�ساين تقع يف نطاق اخ�صاص ا�و�

مر�كيب ��هتااكت ومعاق�هتم، ؤ�ن حمامكة مر�كيب ��هتااكت اجلس�مية، تعد ٔ�مرًا واج�ًا يف مجیع أ�وقات ويف 
  .ٔ�ي ماكن، وهذا الواجب یقع �ىل �اتق مجیع ا�ول

  إال�سانـي  ومعاق�ة م�هتك�هفا�لیة احملمك�ة اجلنائ��ة ا�ول��ة يف تطب�ـق القانـون ا�ولـي : املبحث الثاين

تطورت فكرة القضاء اجلنايئ ا�ويل، من �الل �ود �برية بذلها ا�متع ا�ويل، واكنت املر�� املهمة 
يف جمال القانون اجلنايئ ا�ويل، ٔ�ثناء ؤ�عقاب احلرب العاملیة الثانیة، وما رافقها من �شوء �لم�امك اجلنائیة 

امكة �بار جمريم احلرب من أ�ملان والیا�نیني، وقد م�لت ت� احملامك جحر ا�ولیة، اليت ُشلك ختصیصًا حمل
أ�ساس ٕال�شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ا�امئة، اليت ٕ��شاهئا �شلكت مر�� فاص� من مرا�ل تطور قوا�د 

ه، حيتاج لوجود �از القانون ا�ويل إال�ساين، ٔ�ن ٔ�ي نظام قانوين �ر� لها لفعالیة و�م�ثال التام ٔ�حاكم
  .قضايئ مس�تقل ودامئ، یعمل �ىل ت�ٔ�ید ا�رتام هذه أ�حاكم وحيدد مسؤولیة لك من خيرج �لهيا

وس�ن�ّني فا�لیة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة يف تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين ومعاق�ة م�هتك�ه من �الل 
اجلنائیة ا�ولیة وطبیعة اخ�صاصها،ف� ن��اول يف الثاين مطلبني، ن��اول يف أ�ول اجلهود ا�ولیة ٕال�شاء احملمكة 

  .تطبیق احملمكة اجلنائیة ا�ولیة �لعدا� اجلنائیة ومعاق�ة م�هتيك القانون ا�ويل إال�ساين
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  اجلهود ا�ولیة ٕال�شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة وطبیعة اخ�صاصها : املطلب أ�ول

ا مب�امكة جمريم احلرب، واختاذ تدابري قضائیة وردعیة ملنهتيك يف ظل غیاب تنف�ذ ا�ول اللزتاماهت
�لیات �دیدة �لعقاب، متثلت يف ٕا�شاء حمامك ج�ائیة  ٔ�حاكم القانون ا�ويل إال�ساين، �اول ا�متع ا�ويل ٕا�شاء �
 دولیة �اصة، وحممكة ج�ائیة دولیة دامئة، وذ� هبدف اس�تعامل مطرقة العدا� ٕالخضاع من مترد وار�كب

�لیة ميكن من �اللها  .ا�هتااكت ٔ�حاكم القانون ا�ويل إال�ساين و�ود �برية بذلها ا�متع ا�ويل يف س��ل ٕاجياد �
مالحقة أ�ش�اص املسؤولني عن ��هتااكت اخلطرية حلقوق إال�سان والقانون ا�ويل ومعاق�هتم عام اقرتفوه 

اجلنائیة ا�ولیة وطبیعة اخ�صاصها، من �الل فر�ني،  وس�ن��اول اجلهود ا�ولیة ٕال�شاء احملمكة .من جرامئ
  .نوحض يف أ�ول �ش�ٔة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة،ون��اول يف الثاين طبیعة اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة

  �ش�ٔة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة : الفرع أ�ول

ٔ�ول اقرتاح �دي ٕال�شاء حممكة ٕان فكرة ٕا�شاء قضاء دويل ج�ايئ ل�ست �لفكرة احلدیثة، ح�ث یعود 
تنظمي قضاء دويل، ملعاق�ة  1872 ، ا�ي اقرتح س�نة)غوس�تاف مون��ه (ج�ائیة دولیة ٕاىل الفق�ه السو�رسي

املتعلقة بتحسني وضعیة  1864 اجلرامئ اليت �ر�كب ضد قانون الشعوب، وخمالفة ٔ�حاكم اتفاق�ة ج�یف لعام
ٔ�ن القضاء  -وق�ئذ- قرتاح مل حيظ بق�ول ا�ول، اليت اكنت �رىاملرىض واجلر� العسكریني، �ري ٔ�ن هذا �

  . )30(الوطين هو ا�تص بنظر هذه اجلرامئ

ونظرًا لالنتقادات اليت و�ت ٕاىل حماكامت احلرب العاملیة الثانیة، اكنت هناك رغبة هامة ٕال�شاء �از 
ا�هتااكت جس�مية لقوا�د القانون ا�ويل قضايئ دويل دامئ، یتوىل �مة حمامكة أ�ش�اص املهتمني �ر�اكب 

وقد ُاثري موضوع ت�ٔس�س حممكة ج�ائیة دولیة مرة ٔ�خرى وعندما ت�ٔسست هیئة أ�مم املت�دة . )31(إال�ساين
بناًء �ىل رٔ�ي ا�لجنة  1950/اكنون أ�ول/ 12ؤ�صدرت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة يف. )32(1945س�نة 

لفة من س�بعة عرش عضوًا جتمتع يف ج�یف ٕال�داد مرشوع ٔ�و ٔ�كرث حملمكة القانونیة قرارًا ب�شيك �لجنة مؤ 
مبرشوع م�اكمل وزعته امجلعیة العامة �لوثیقة  1951 /�ٓب/ 31وقد تقدمت جلنة ج�یف بتارخي. ج�ائیة دولیة

ة و�ىل الرمغ من �ود جلنة ج�یف، ٕاال املرشوع مل یلق نصیبه من الن�اح، فاختذت امجلعیة العام  2136رمق
قرارًا ٕ��شاء جلنة ٔ�خرى �راسة مرشوع جلنة ج�یف وما س�بقه من مرشو�ات 1952 /اكنون أ�ول/ 5يف

. )33( ، ودراسة العق�ات اليت تعرتض ق�ام هذه احملمكة، وحتدید طبیعة �القهتا �ٔ�مم املت�دة 1924م�ذ �ام
ىل امجلعیة العامة لٔ�مم و�لفعل قامت جلنة نیویورك بوضع مرشوع �دید ا�هتت من ٕا�داده وقدم�ه إ 

، ٕاال �ٔن امجلعیة العامة ٔ��لت النظر يف املرشوع ٕاىل �ني التوصل ٕاىل ن���ة �ش�ٔن مس�ٔلتني هام )34(املت�دة
وضع تعریف �لعدوان ومرشوع مدونة اجلرامئ ا�� �سمل إال�سانیة ؤ�مهنا �ىل ٔ�ساس �ٔن مس�ٔ� القضاء ا�ويل 
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و�ىل الرمغ من توصل امجلعیة العامة لتعریف العدوان  )35(حبسم هاتني املس�ٔلتنيارتباطًا وثیقًا . اجلنايئ مرتبطة
من ٔ��ل اس�ت��اف  1981 /اكنون أ�ول/10واختاذها قرارًا بتارخي  1974لعام  3314مبوجب قرارها رمق

عن ٕا�شاء صیا�ة مرشوع قانون اجلرامئ ا�� �سمل إال�سانیة ؤ�مهنا، ٕاال ٕانه مل یذ�ر يشء يف هذ�ن القرار�ن 
من جلنة القانون ا�ويل دراسة 1989 /اكنون أ�ول/ 4حممكة ج�ائیة دولیة، ٕاىل ٔ�ن طلبت امجلعیة العامة يف

�لیة قانونیة ٔ�خرى ذات طبیعة دولیة ج�ائیة �كون لها �خ�صاص  موضوع ٕا�شاء حممكة ج�ائیة دولیة ٔ�و ٔ�ي �
. )36(مئ یقررها مس�تق�ًال قانون اجلرامئ ا�ولیةمب�امكة أ�ش�اص الطبیعیني ا��ن قد �هتمون �ر�اكب جرا

دراسة شام� �لمس�ٔ� 1990 اليت عقدت �ام  (42)واس�ت�ابة لهذا الطلب، �ٔجرت ا�لجنة يف دورهتا
خبصوص معلها يف مرشوع مدونة اجلرامئ ا�� �سمل إال�سانیة ؤ�مهنا، ؤ��ش�ٔت �� فریق معل قدم �دة 

، ٕاىل ٔ�ن قدمت ا�لجنة مرشوعها اجلدید �ام )37(نعقاد ا�لجنة الالحقةتقار�ر حول هذا أ�مر يف دورات ا
1994)38(.  

واخلاص  1993/ش�باط/22يف  808واكن جملس أ�من ا�ويل قد ٔ�صدر �الل هذه الفرتة قراره رمق 
يف ٕ��شاء حممكة دولیة حملامكة أ�ش�اص املسؤولني عن ��هتااكت الصار�ة �لقانون ا�ويل إال�ساين املر�ك�ة 

ٕ��شاء حممكة دولیة حملامكة  �1994ام  995كام ٔ�صدر ا�لس ٔ�یضًا قرارًا �ٓخر رمق . )39(یوغسالف�ا السابقة
أ�ش�اص املسؤولني عن ٔ�عامل ٕا�دة أ�ج�اس و�ريها من ��هتااكت الالٕا�سانیة اليت ار�ك�ت يف الفرتة من 

وقد اس�تفادت جلنة القانون ا�ويل من ٔ�عامل ، )40(يف رواندا1994 /حىت هنایة د�سمرب1994 /ینا�ر/ 1ٔ�ول
واخلاص ٕ��شاء احملمكة اجلنائیة  1998 يف ٕا�داد مرشوع النظام أ�سايس ملیثاق روما )41(هاتني احملمكتني

جلنة القانون ا�ويل املت�دة ٕ��داد 1992 ا�ولیة التابعة لٔ�مم ف�عد ٔ�ن لكفت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة �ام 
�لجمعیة العامة  1994ام أ�سايس ٕال�شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ا�امئة، قدمت ا�لجنة يف ٔ�یلول مرشوع النظ

�شك�ل  1994 /د�سمرب/ 9مرشوع النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة، فقررت امجلعیة العامة بتارخي
وع النظام أ�سايس ا�ي ٔ��دته جلنة خمصصة الس�تعراض املسائل الف�یة وإالداریة الرئ�س�یة النامجة عن مرش 
و�لفعل فقد عقدت هذه ا�لجنة . جلنة القانون ا�ويل، ودراسة الرتت��ات الالزمة لعقد املؤمتر ا�ويل �لمفوضني

ٔ�غسطس، واس�تعرضت يف هذه �ج��ات القضا� /25 - 14ٕا�ریل ومن/13- 3اج��اهتا يف الفرتة من
  .)42(ي اكنت قد وضعته جلنة القانون ا�ويلالناش�ئة عن مرشوع النظام أ�سايس ا�

جلنة  12/11/1995بتارخي   46/50/ؤ��ش�ٔت بعد ذ� امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة يف قرارها رمق
حتضريیة ٕالجراء املزید من املناقشات حول القضا� الرئ�س�یة الناش�ئة عن مرشوع النظام أ�سايس ا�ي 
ٔ��دته جلنة القانون ا�ويل، مع أ��ذ �حلس�بان خمتلف ا�ٓراء اليت ٔ�عرب عهنا يف �ج��ات اليت عقدهتا 

اق واسع ٕال�شاء احملمكة اجلنائیة ، وذ� من ٔ��ل ٕا�داد نص مو�د ومق�ول �ىل نط)43(ا�لجنة السابقة
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عقدت هذه ا�لجنة دورهتا اخلتام�ة، ق�ل فرتة و�زية  1998/ن�سان/�3ٓذار ٕاىل /16ويف الفرتة من . )44(ا�ولیة
من اف�تاح مؤمتر أ�مم املت�دة ا�بلومايس �لمفوضني املعين ٕ��شاء حممكة ج�ائیة دولیة وا�ي ُعقد يف الفرتة 

يف مدینة روما إالیطالیة، وهو املؤمتر ا�ي جتسد ف�ه م�الد احملمكة  1998/وزمت/17حز�ران ٕاىل /15من 
  . )45(اجلنائیة ا�ولیة بعد والدة م�عرسة، و��قر ف�ه نظا�ا أ�سايس

وُعرفت احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ب�ٔهنا �یان دويل دامئ �متتع �لشخصیة القانونیة ا�ولیة مبوجب معاهدة 
ورة التحق�ق وحمامكة مر�كيب ٔ�شد اجلرامئ خطورة ويه إال�دة امجلاعیة واجلرامئ ضد اتفق ٔ�طرافها �ىل رض 

كام عّرف الفقه احملمكة من �الل ٕادراج السامت اليت متتاز هبا، . )46( إال�سانیة وجرامئ احلرب وجرمية العدوان
انوين ذات صفة دولیة ول�ست �یان ق" ٕاال ٔ�ن مجیع التعاریف ذات مدلول وا�د يف املعىن، فعّرفها البعض ب�ٔهنا

حممكة وطنیة �لیا ���ش�ت مبو�ة معاهدة دولیة واخ�صاصها اخ�صاص �مكیيل لالخ�صاص اجلنايئ 
  .  )47("الوطين

و�س�متد احملمكة اجلنائیة ا�ولیة اس�تقاللیهتا من �الل حصولها �ىل ضامنة �دم تد�ل ٔ�ي �ة �ام 
قراراهتا، ٔ�و تعرتض �ىل �ٔحاك�ا، ومن اس�تقاللیة قضاهتا، حبیث  اكنت طبیعهتا يف ٔ�عاملها القضائیة، ٔ�و تعرقل

ال خيضعون يف ممارس�هتم لعملهم ٕاال ملا ميلیه �لهيم القانون والضمري دون ٔ�ي اعتبار �ٓخر وهو إالخفاق ا�ي 
يه اكن ٔ�یضًا مصري لك ا�عوات و�قرتا�ات واملشاریع الالحقة وا�اعیة ٕاىل ٕا�شاء حممكة ج�ائیة دولیة، و

ٕاضافة ٕاىل ذ� اجلهود . )48(املشاریع اليت تب�هتا ودعت ٕا�هيا العدید من الهیئات العلمیة واملؤمترات ا�ولیة
و�لرمغ من ٔ�ن موضوع احملمكة اجلنائیة . )49(الفقهیة اليت بذلت يف هذا إالطار واليت مل �ك�ب لها التوف�ق ٔ�یضاً 

ال ميكن ٕا�اكر السامت الس�یاس�یة ف�ه، حىت ٔ�ن صیا�ة النظام  ا�ولیة ا�امئة من املواضیع القانونیة، ٕاال ٔ�نه
  .)50(أ�سايس �اءت بصیغة توف�ق�ة بني رغبات ا�ول اليت اشرت�ت يف مؤمتر روما ا�بلومايس

  طبیعة اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة: الفرع الثاين

تد اخ�صاصاهتا ل�شمل اجلرامئ ال ميكن جتاهل ٔ�نه ؤ�ول مره ٔ�صبح هناك حممكة ج�ائیة دولیة دامئة مت 
وبّني النظام أ�سايس �لمحمكة اجلرامئ اليت  .اخلطرة اليت �شلك ا�هتااكً و�دواً� صار�ًا �ىل الضمري إال�ساين

زمان وف� یتعلق ، وكذ� اخ�صاصها من ح�ث ال)�خ�صاص املوضوعي(تد�ل يف اخ�صاص احملمكة 
  :، ونبّني اخ�صاص احملمكة �ىل النحو التايلقضائیًا وحمامكهتم�ٔ�ش�اص ا��ن ميكن لها مالحقهتم 

  �خ�صاص املوضوعي: �ٔوالً 

، احملمكة مل �رشع احملمكة اجلنائیة ا�ولیة جرامئ �دیدة، و�لنظر �لجرامئ الثالث ا�ا�� يف اخ�صاص
مكة يه نتاج معاهدة ، فضًال ٕاىل �ٔن هذه احملیت�ّني ٔ�هنا تب�ت ما سلف وجوده يف القانون اجلنايئ ا�ويل
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�هنض ب�ٔعباء التطبیق املس�تق�يل، و�ري حصیح ٔ�ي اد�اء ب�ٔن احملمكة اجلنائیة ا�ولیة �س��د ٕاىل نص مل �س�بق 
  . )51(�رشیعه يف القانون اجلنايئ ا�ويل

من النظام أ�سايس �لمحمكة �ىل اجلرامئ اليت ختتص احملمكة �لنظر فهيا اجلرامئ اليت ) 5(ونصت املادة 
  :تد�ل يف اخ�صاصها ويه

  ،إال�دة امجلاعیةجرامئ  - �ٔ 

 اجلرامئ ضد إال�سانیة، -ب

  جرامئ احلرب، -ج

  .جرمية العدوان -د

فقد مت ٕادرا�ا مع ٕایقاف التنف�ذ ٕاىل �ني توصل ا�متع ا�ويل ٕاىل تعریف  �ل�س�بة جلرمية العدوانو
اخ�صاصها ف� یتعلق هبذه . م�فق �لیه �لعدوان، كام یضع الرشوط اليت مبوجهبا �س�تطیع احملمكة ٔ�ن متارس

  .)52(اجلرمية

جرامئ احلرب يف و�س��د خمتلف أ�فعال اليت تندرج مضن اخ�صاصات احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، �اصة 
م، وذ�ر النظام أ�سايس  1949 جترميها لت� أ�فعال، ٕاىل االتفاق�ات ا�ولیة م�ل اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام

�لمحمكة، يف مادته الثام�ة �شلك رصحي يف تعریفه جلرمية احلرب، ٔ�هنا �شمل ��هتااكت اجلس�مية التفاق�ات 
ممارسة احملمكة الخ�صاصاهتا وفقا �لت�دید السابق لن �كون ٕاال و�لیه فٕان . 1949(53)ج�یف أ�ربع لعام 

حسب ما سطرته قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، خصوصًا اتفاق�ات ج�یف أ�ربع و�روتو�والهتا، وميكن 
القول ٕان ٔ�مه معایري ٕادماج جرمية ما يف النظام أ�سايس اكن حسب معیار خطورة ا�هتاك ٔ�ي قا�دة من 

  . (54)ن ا�ويل إال�ساينقوا�د القانو

  �خ�صاص الزماين �لمحمكة: �نیاً 

یتضمن النظام أ�سايس �لمحمكة القا�دة العامة يف القانون اجلنايئ واليت تقيض بعدم جواز تطبیق 
القانون ب�ٔ�ر رجعي، مبعىن ٔ�ن احملمكة ال ختتص سوى �لنظر يف اجلرامئ اليت �ر�كب بعد دخول النظام 

و�سمح �لمحمكة اجلنائیة �لنظر يف هذه اجلرامئ واليت یمت ار�اكهبا بعد دخول نظا�ا  .)55(ذأ�سايس �زي النفا
  .�زي النفاذ، ويف حق ا�ول اليت ٔ�صبحت طرفا ف�ه

يف �خ�صاص الزمين �لنظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة یتضح ٔ�نه ضیق ٕاىل �د ما،  و�لنظر
  .وحيتاج ٕاىل ٕا�ادة النظر ف�ه حىت ال یفلت م�هتيك القانون ا�ويل إال�ساين من العقاب
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  �خ�صاص خشيص: �لثاً 

ل عن اجلرامئ اليت ختتص ختتص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة مب�امكة أ�ش�اص الطبیعیني فقط، فال �ُس�ٔ 
بنظرها ت� احملمكة أ�ش�اص املعنویة ٔ�و �عتباریة، �ٔي ال تقع املسؤولیة �ىل �اتق ا�ول ٔ�و املنظامت �ٔو 
الهیئات اليت �متتع �لشخصیة �عتباریة فاملسؤولیة اجلنائیة عن اجلرامئ اليت ختتص هبا احملمكة ال تقع ٕاال �ىل 

ملسؤولیة بصف�ه الفردیة ٔ�� اكنت در�ة مسامهته يف اجلرمية، رشیطة ٔ�ال یقل معره �اتق إال�سان، وتقع �لیه ا
  .)56(عن مثانیة عرش �اما وقت ار�اكب اجلرمية امل�سوبة ٕالیه

اجلنائیة تنظر يف اجلرامئ اليت �ر�كهبا أ�فراد بعد بلوغهم سن الثام�ة عرشة من العمر وبعد  فاحملمكة
�ىل اجلرامئ املر�ك�ة يف  سلطة قضائیة و�س�تطیع احملمكة تلقائیًا ممارسة. دخول نظا�ا �زي النفاذ يف حق دوهلم

ا�ول أ�عضاء جيب ٔ�ن تتعاون مع . ٔ�رايض ٔ�ي دو� عضو ٔ�و املر�ك�ة من ٔ�ش�اص ی�متون ٔ�ي دو� عضو
و��ول املوقعة احلق يف املشاركة يف .مبا يف ذ� �سلمي املش��ه فهيم عندما تطلب احملمكة مهنم ذ�, احملمكة

من ) 25(ؤ�كدت املادة  . ٕاجراءات مجعیة ا�ول أ�عضاء اليت يه الهیئة احلامكة �لمحمكةوالتصویت �ىل
النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة �ىل �ٔن �خ�صاص الشخيص �لمحمكة یق�رص �ىل حمامكة 

اليت تد�ل  أ�ش�اص الطبیعیني، ا��ن �كونون مس�ئولني بصفهتم الفردیة عن ار�اكب ٔ�یة جرمية من اجلرامئ
يف اخ�صاص احملمكة، و�كونون عرضة �لعقاب وفقا لهذا النظام أ�سايس، و�لتايل اس��عد هذا النظام نظریة 

وال یُعد املنصب الق�ادي ٔ�و الرئايس ا�ي �شغ� �ٔ�د . )57(املس�ئولیة اجلنائیة ا�ولیة ��و� ٔ�و املنظمة ا�ولیة
مساء� هذا الشخص عام ار�ك�ه من جرامئ تد�ل يف اخ�صاص  املهتمني �ر�اكب جرامئ دولیة، �ائًال دون

كام ٔ�ن مسؤولیة الفرد اجلنائیة ال تؤ�ر يف مسؤولیة ا�ول مبوجب القانون . )58(احملمكة اجلنائیة ا�ولیة
ولكن ا�و� تبقى مسؤو� عن الرضر ا�ي یص�ب الغري ن���ة ٔ�عاملها �ري املرشو�ة، ف�عوضهم . )59(ا�ويل

  .)60(كام هو مقرر يف ٔ�حاكم املسؤولیة ا�ولیة عن الرضر

وال �دال يف ٔ�ن م�ارشة �خ�صاص القضايئ یُعد ٔ��د اجلوانب أ�ساس�یة لتحق�ق العدا� اجلنائیة 
�س�ب توافر الوسائل الفوریة وأ�نظمة القانونیة املتاكم� والكوادر . بصورة ٔ�كرث فعالیة من القضاء ا�ويل

�ا فٕان احملمكة اجلنائیة ا�ولیة �س�تطیع ممارسة اخ�صاصها يف . زة أ�خرى املسا�دة لهاالقضائیة املدربة وأ��
  : �التني فقط
  .عند اهنیار النظام القضايئ الوطين 1-
عند رفض ٔ�و فشل النظام القضايئ الوطين يف الق�ام �لزتاماته القانونیة �لتحق�ق وحمامكة أ�ش�اص 2-

املوجودة يف اخ�صاص احملمكة ٔ�و مبعاق�ة ٔ�ولئك ا��ن ٔ�دینوا، ٔ�و �دم قدرته �ىل  املش��ه يف ار�اكهبم اجلرامئ
  .)61(الق�ام بدوره لظروف �ري �ادیة �عدم وجود اس�تقالل وطين، ٔ�و وجود تد�ل من السلطة التنف�ذیة
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ه ویُعد اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة �مكیيل �ور القضاء الوطين ول�س سابقًا �لیه، الغرض م�
ا�رتام مجیع القرارات الصائبة الصادرة �ش�ٔن املسائل حمل اه�م احملمكة اجلنائیة ا�ولیة من السلطات 
الوطنیة، و�لتايل فال جيب �ىل احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ٔ�ن تبادر �ختاذ ٕاجراء ما �ش�ٔن م�ل هذه القضا�، 

ٕاقامة ا�عوى ٔ�م �دم ٕاقامهتا ٔ�و الصادرة من  وهذا املفهوم ال ینطبق �ىل القرارات الوطنیة الصادرة �ش�ٔن
احملامك �ش�ٔن ٔ�حاكم الرباءة �ٔو إالدانة فقط، بل ٔ�یضًا �ىل قرارات السلطات الوطنیة بطلب املسا�دة، 
ویتضمن ذ� �سلمي ا�رمني من دو� ٔ�خرى ؤ�یضًا �ىل القرارات الصادرة من م�ل هذه ا�و� أ�خرى 

اص التمكیيل �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة ٕاىل �دة اعتبارات ی�ٔيت يف مقدمهتا ا�رتام و�س��د �خ�ص. )62(�لتعاون
كام ٔ�ن اخ�صاص احملمكة مس�تق�يل ول�س من الوارد ٕاعام� ب�ٔ�ر رجعي ح�ث ٔ�كدت  .الس�یادة الوطنیة ��ول

خص من النظام أ�سايس �ىل �دم رجعیة أ��ر �ىل أ�ش�اص حبیث ال جتوز مساء� الش) 25(املادة 
ج�ائیا مبوجب هذا النظام عن سلوك سابق واخ�صاص احملمكة م�علق ب�ٔشد اجلرامئ خطورة واليت �كون 

  .)63(موضع اه�م ا�متع ا�ويل ب�ٔرسه

و�س�تقراء النظام أ�سايس �لمحمكة یظهر ٕاهنا ذات طابع س�یايس ٔ�كرث م�ه قانوين و�اصة عند النظر 
من هاتني املادتني ٔ�راد� �س�ی�س دور احملمكة يف ظل النظام العاملي ح�ث یُفهم مضنیًا ) 13/16(يف املادتني 

الراهن وا�ي یعاين �البًا فقدان املعایري الشام� �لتوازن الس�یايس، وهذا ما یفرس ٕاجحام العدید من ا�ول 
ف� یتعلق مبدى جواز التحفظ �ىل هذا النظام أ�سايس، فقد  ٔ�ما .)64(عن �نضامم �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة

و�ىل ذ� فهو �شلك � ال یتجزٔ�، مبعىن ٔ�نه . �ىل �دم جواز وضع ٔ�ي حتفظ �لیه) 120(ٔ�كدت املادة 
وهو ما ی�ٔيت م�سجامً معا الجتاه التقلیدي وا�ي یفضل �اكمال ملعاهدة . جيب ٔ��ذه لكه ٔ�و طر�ه لكه

  . )65(عتبار ٔ�خروو�دهتا �ىل ٔ�ي ا

  تطبیق احملمكة اجلنائیة ا�ولیة �لعدا� اجلنائیة ومعاق�ة م�هتيك القانون ا�ويل إال�ساين: املطلب الثاين

ٔ�ن ٔ�ي نظام قانوين یظل دون قمية معلیة ما مل توضع قوا�ده �زي التنف�ذ، و�خلصوص ح�� یتعلق 
إال�ساين، وذ� نظرًا �لهدف ا�ي �سعى ٕالیه، وهو أ�مر بفرع من فروع القانون ا�ويل اكلقانون ا�ويل 

، ولغرض تنف�ذ ٔ�حاكم هذا القانون، و�لتايل �كر�س -ا�ولیة و�ري ا�ولیة–ٔ��س�نة الزنا�ات املسل�ة بنوعهيا 
العدا� اجلنائیة ا�ولیة مبعاق�ة م�هتيك ٔ�حاكمه، ٔ�و�د ا�متع ا�ويل نظام احملامك اجلنائیة ا�ولیة وذ� �ىل غرار 

ام ، هذا النظ-اليت �سهر �ىل ضامن تطبیق �ٔحاكم القانون ا�ا�يل وذ� مبعاق�ة م�هتك�ه –احملامك الوطنیة 
ا�ي اكنت بدا�ته مع احملاكامت التالیة �لحرب العاملیة أ�وىل اليت تعد اخلطوات أ�وىل اليت �دت ٕال�شاء 
قضاء دويل ج�ايئ حق�قي، هيدف ٕاىل معاق�ة املس�ئولني �ىل ا�هتاك قوانني ؤ�عراف احلرب، اليت تعد ٔ�یضا 

  . )66(ا�هتااك ملبادئ إال�سانیة وأ��الق
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جلنائیة ا�ولیة ب�ٔهنا العقو�ت اليت ُحيمك هبا القايض ا�ويل ٔ�و حممكة دولیة �ىل وتُعرف العقو�ت ا
وتُعد العقوبة الصورة ا�منوذج�ة �لجزاء اجلنايئ ا�ويل، ويه قدر من أ�مل یوقعه ا�متع ا�ويل �ىل . )67(أ�فراد

هتاكك ٔ�حاكم القانون ا�ويل من یُث�ت ٕادانته �ر�اكب ٕا�دى اجلرامئ ا�ولیة، ويه أ��ر املرتتب عن ا�
وٕ��شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، مل یعد مفهوم العدا� اجلنائیة ذو م�ظور ٕاقلميي ینطلق من . )68(اجلنايئ

الصیا�ات ال�رشیعیة �لمرشع الوطين توطئة لتنف�ذها مبعرفة ٔ��زة العدا� اجلنائیة الوطنیة واملمتث� يف السلطة 
بل تعدى هذا املفهوم ٕاىل النطاق ا�ويل وا�ي �ت �س�هتدف ٕاىل اس�تكامل م�ظومة القضائیة دا�ل ا�و�، 

العدا� اجلنائیة من �الل ٕاقرار ٔ�نظمة قضائیة دولیة �هنض مبسؤولیة مقاضاة املهتمني �ر�اكب �ىل س��ل 
  . )69(احلرص ال �س�تطیع القضاء الوطين الفصل فهيا

ورها يف تفعیل وتطبیق قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين وحامیته وداجلنائیة ا�ولیة وتربز ٔ�مهیة احملمكة 
من ��هتااكت، من �الل مالحقة مر�كيب هذه ��هتااكت ومعاق�هتم، مع ال�سلمي �س�تقرار هذا النوع 

رضة احلدیث من العدا� اجلنائیة والتعاطي معه �عتباره واقعًا �بتا يف ا�متع ا�ويل، مما جيعل هذه العدا� �ا
ويف �ا� جعز القضاء الوطين  ی�ٔيت  -وهذا هو أ�صل– يف نطاق لك دو� من �الل قضاهئا اجلزايئ الوطين

  . دور القضاء اجلنايئ ا�ويل

واحلق�قة ٔ�ن فرض قوا�د املسؤولیة اجلنائیة ا�ولیة �ىل �االت �دم �لزتام �لقانون ا�ويل إال�ساين 
النظام القانوين اجلنايئ ا�ويل ح�ث تتوقف فا�لیته مدى توافر الضام�ت یُعد يف الواقع ُجزًء ٔ�ساس�یًا من 

مبا فهيا القوا�د اليت تتوىل  .القانونیة ا�ولیة املوضوعیة وإالجرائیة اليت تؤسس ملبدٔ� �دم إالفالت من العقاب
ا�ولیة الرضوریة ملوا�بهتا  حتدید انعقاد املسؤولیة اجلنائیة ا�ولیة و�یف�ة ٕاس�نادها وكذا توفري ا��لیات القضائیة

�� فٕان ٕا�شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة یُعد ٔ��د ٔ�مه  .واليت تعترب ٔ��د وسائل حفظ أ�من والسمل ا�ولیني
مظاهر سعي ا�متع ا�ويل ٕاىل �كر�س العدا� ا�ولیة واليت یمت ب�ٔعاملها ٕاقرار ٔ�و�ه تنف�ذ املسؤولیة اجلنائیة 

القانون ا�ويل إال�ساين، من ح�ث �وهنا ٔ�داة فعا� لتكر�س ٕالزام�ة القانون ا�ويل ا�ولیة عن ا�هتااكت 
إال�ساين ذاته، لكوهنا �شلك الشق إالجرايئ �لقانون ا�ويل اجلنايئ ا�ي یتوىل أ�طر املرجعیة اليت تعود 

طبیق ٔ�ثناء الزناع املسلح ٕا�هيا احملمكة اجلنائیة ا�ولیة من ٔ��ل جتس�ید خمتلف القوا�د القانونیة واج�ة الت 
ا�ويل و�ري ا�ويل بصدد مساء�هتا وعقاهبا مر�كيب اجلرامئ ا�ولیة واليت جيد اجلزء ا�ٔكرب مهنا يف القانون 

  .    ا�ويل إال�ساين الشق املوضوعي لتجرميه

، مت �شك�ل مخس جلان حتق�ق دولیة 1994وحىت �ام  1919وجتدر إالشارة ٔ�نه �الل الفرتة من �ام 
، واكنت )70(وس�بع حمامك مهنا ٔ�ربع �اصة وثالث رمسیة، وقد ارتبطت ب�ٔس�باب الزنا�ات اليت �س�ب�ت ٕ��شاهئا

لٔ��داث امل�ٔساویة والسلوك املذهل  �س�ت�ابةهذه التحق�قات واحملاكامت جمرد �رضیة ملطلب �ام برضورة 
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ع ا�ويل طالبًا �لعدا�، مت ٕا�شاء هیئات �الل الزنا�ات املسل�ة، و�ىل الرمغ من الضغوط اليت مارسها ا�مت
�لزنا�ات أ�هلیة �ام بلغت �شاعهتا سوى من  �ه�محتق�ق وحمامك لبعض الزنا�ات ا�ولیة فقط، ب�� مل یمت 

  . القوى العظمى اليت اكنت ملزمة ٕال�شاء ت� الهیئات �ه�مالقلیل من 

�لیة دامئة لتحق�ق العدا� اجلنائیة وبذ� ظهرت �لیًا مدى احلا�ة املاسة والرضور  یة ٕاىل نظام و�
ا�ولیة، ح�ث تبّني ٔ�ن احملامك السابق اكنت ت�ش�ٔ حملامكة مهتمني حمدد�ن يف �زا�ات بعیهنا، فاكنت عبارة عن 
حمامكة املنترص�ن �لمهزومني يف احلرب، فضًال عن �دة ٔ�س�باب معلیة �لمطالبة برضورة وجود نظام دامئ 

  .       )71(ئیة ا�ولیة، مفثل هذا النظام سوف یغين عن ٕا�شاء حمامك �اصة لكام اق�ضت احلا�ة ���لعدا� اجلنا

و�س�تقراء النظام أ�سايس �لمحمكة یت�ّني بوضوح ٔ�نه مل یتضمن ٕاشارة رصحية �لعفو من العقوبة، 
وضو�ا جيسد در�ة التقارب وهناك من �رجع ذ� ٕان ا�هتاج احملمكة اجلنائیة ا�ولیة لس�یاسة عقابیة ٔ�كرث 

والت�ا�س بني القانون اجلنايئ ا�ويل والقانون اجلنايئ الوطين، حىت �ٔن العقوبة ٔ�مام احملمكة جيب ٔ�ن �راعي 
وال ختضع اجلرامئ ا�ولیة ٔ�ي م�ادئ توجهيیة ٔ�و تعریفات ٕالصدار أ�حاكم، يف �ون قرار . )72(م�دٔ� الرشعیة

�لوقائع، وجيوز ٔ�ن ی�ٔ�ذ يف �ني �عتبار عوامل م�ل خطورة اجلرمية  احملمكة بدال من ذ� حمددًا تبعاً 
  . )73(والظروف الفردیة �لشخص املدان

وميك�نا القول �ٔن دور احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ��لیة ج�ائیة يف تطبیق القانون ا�ويل إال�ساين یتجسد 
يف  -دون شك-�ساين، أ�مر ا�ي �سامهمن �الل نظر احملمكة يف ��هتااكت اجلس�مية �لقانون ا�ويل االٕ 

فٕاذا اكنت قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين هتدف بدر�ة . حتق�ق فا�لیة �لقانون ا�ويل إال�ساين وتنف�ذ م�ادئه
ٔ�ساس�یة ٕاىل ٕاصباغ امحلایة �ىل ٔ�نواع حمددة من احلقوق يف ظروف اس�ت��ائیة و�اصة، ويه �االت احلروب 

حملمكة اجلنائیة ا�ولیة ل�ست م�عز� عن ا�ٓ�ر اجلزائیة �لحروب، بل ٕان هذه ا�ٓ�ر والزنا�ات املسل�ة، فٕا� 
فالهدف أ�سايس من احملامكة واملعاق�ة �ىل . من ٔ�مه ٔ�س�باب ا�عوة ٕاىل ٕا�شاهئا ويه يف صلب اخ�صاصاهتا

ا�ويل إال�ساين وملا  ار�اكب اجلرامئ ا�ولیة �مكّن يف احلرص �ىل صون حقوق إال�سان وا�رتام قوا�د القانون
اكن إاللزتام ��رتام القانون ا�ويل إال�ساين یفرض �ىل ا�ول حمامكة مر�كيب ��هتااكت اجلس�مية اكن البد 
من ٕا�شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ا�امئة املس�تق� احملایدة �لت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن مر�كيب جرامئ احلرب واجلرامئ ضد 

وبذ� �كون ٕا�شاء . ن یفلتوا من العقاب ٕاذا و�د التعاون القضايئ ا�ويل الالزمإال�سانیة وجرامئ إال�دة ل
احملمكة اجلنائیة ا�امئة قد سد ثغرة جس�مية �لتنظمي ا�ويل �لزنا�ات املسل�ة �ري ا�ولیة واملمتثل يف اف�قاره 

هتمني �ر�اكب جرامئ لن یفلتوا ��لیة الرقابة �ىل املس�توى ا�ويل، كام ٔ�هنا �درة تفاؤل ؤ�مل ب�ٔن أ�ش�اص امل
  . من العقاب
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ودور احملمكة اجلنائیة ا�ولیة يف تنف�ذ القانون ا�ويل إال�ساين هو من ح�ث املبدٔ� اخ�صاص 
اح�یاطي، ح�ث ٔ�ن القضاء الوطين هو صاحب �خ�صاص أ�صیل العتبارات معلیة تتعلق مبوضوع العدا� 

�ا فٕان احملمكة اجلنائیة ا�ولیة �متتع  .فعالیة من السلطات ا�ولیةوإالماك�ت الوطنیة اليت تعترب ٔ�كرث 
�خ�صاص النظر يف ا�هتااكت القانون ا�ويل إال�ساين ج�بًا ٕاىل ج�ب مع احملامك الوطنیة، ذ� ٔ�نه یصعب 

حملمكة ٔ�ن �ىل احملمكة ا�ولیة ٔ�ن تنظر مبفردها يف هذه ��هتااكت، ولكن ميكن �لنظام أ�سايس امل�شئ لهذه ا
مينحها ٔ�ولویة ٔ�و اخ�صاصًا �مكیلیًا ٔ�و ٔ�ن جيعل اخ�صاصها حمتیًا من ٔ��ل املصل�ة العلیا �لمجمتع ا�ويل 

  .وحتق�ق العدا� ا�ولیة

ؤ�كدت �ىل ذ� حممكة العدل ا�ولیة خبصوص قضیة تطبیق اتفاق�ة م�ع ومقع جرمية ٕا�دة اجل�س 
ول وفقًا لالتفاق�ة، وال ختتلف ف� ٕاذا اكن الزناع دولیًا �ٔو تقع �ىل �اتق ا� �لزتاماتال�رشي، ٕان 

، وف� یتعلق �جلرامئ ضد إال�سانیة فقد رصح أ�مني العام لٔ�مم املت�دة يف تعلیقه �ىل النظام )74(دا�لیاً 
دويل �ٔو أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة لیوغوسالف�ا السابقة ٔ�ن هذه اجلرامئ ميكن ٔ�ن حتدث يف �زاع �ري 

من النظام أ�سايس �لمحمكة واخلاصة �جلرامئ ضد إال�سانیة ) 5(دويل، ح�ث ٕان احملمكة ا�هتت ٕاىل �ٔن املادة 
من املمكن ٔ�ن �س��د ٕا�هيا ٔ�ساس لالخ�صاص �جلرامئ اليت �ر�كب يف زمن الزنا�ات �ري ا�ولیة ٔ�و ا�ولیة 

  . )75(�ىل �د سواء

ظمهتا القضائیة اجلنائیة �شلك یناسب مق�ضیات القانون ا�ويل و�كون لزامًا �ىل ا�ول ٕاصالح ٔ�ن
إال�ساين وما یتطلبه النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة، �ىل اعتبار ٔ�ن ا�رتام قوا�د القانون ا�ويل 

  .)76(معوما من الناح�ة الواقعیة یتوقف �ىل مدى كفا� النظم الوطنیة لهذه املهام

لیة اجلنائیة ا�ولیة �لفرد، واليت تطبق عند ار�اكبه �لجرامئ ضد إال�سانیة وجرامئ ؤ�ما عن ق�ام املسؤو
احلرب وجرمية ٕا�دة اجل�س ال�رشي، فقد ٔ�یدها ً� من الفقه والعمل ا�ولیان ف� یتعلق �ال�هتااكت اجلس�مية 

سواء اكن مدنیًا ٔ�و عسكرً� �ًٔ� �ا فالفرد الطبیعي ول�س ا�و� هو حمل املسؤولیة . �لقانون ا�ويل إال�ساين
  .اكنت وظیف�ه

ویرتتب �ىل ق�ام املسؤولیة اجلنائیة الفردیة وجود �خ�صاص العاملي ا�ي یعطي احلق ٔ�یة دو� ٔ�ن 
�� اكنت هناك  .حتامك مر�كيب اجلرامئ ا�ولیة ٔ�ً� اكن ماكن ار�اكب هذه اجلرامئ و�ام اكنت ��س�یة مر�كهبا

ول �ىل ٕاصالح ٔ�نظمهتا القضائیة اجلنائیة �شلك ی��اسب مع القانون ا�ويل إال�ساين وما رضورة ل�شجیع ا�
یتطلبه النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة �ىل اعتبار ٔ�ن ا�رتام قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين یتوقف 
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اين من �الل قوا�ده القانونیة ٕاىل وهيدف القانون ا�ويل إال�س .�ىل مدى كفا� النظم الوطنیة لهذا �ه�م
  .م�ع ٕافالت مر�كيب اجلرامئ ا�ولیة من املسؤولیة والعقاب

وٕامعاً� ف� س�بق فٕان املسؤولیة ا�ولیة اجلنائیة تلحق أ�فراد �ىل خمتلف مس�تو�هتم، ومهنم 
  .     یاس�یة والعسكریةأ�ش�اص ا��ن حيتلون مقة هرم السلطة، ویت��ون املراكز العلیا يف ق�ادة ا�و� الس� 

ویؤدي ثبوت املسؤولیة اجلنائیة ا�ولیة �لفرد ٕاىل خضوع اجلاين �لجزاء املقرر يف القانون اجلنايئ 
ا�ويل، وتوقعه ا�ول �ىل ا�رم حبمك قضايئ ج�ايئ دويل، فق�ام املسؤولیة اجلنائیة ا�ولیة البد ٔ�ن �س�تويف 

وتوافر أ�هلیة اجلنائیة ويه أ�ساس يف . ٔ��ها �اضعا �لقانون اجلنايئ اجلرمية مجیع ٔ�راكهنا، ؤ�ن� الشخص ا�ي
املسؤولیة اجلنائیة وتعين ا�متیزي وحریة �خ�یار، ح�ث �ٔن الرٔ�ي السائد يف الفقه والقضاء والقوانني الوضعیة، 

  . )77(هو ٔ�ن إال�سان و�ده حمل املس�ئولیة اجلنائیة

اجلنائیة ا�ولیة �لفرد، وال �كون �لمحمكة اخ�صاص �لنظر فهيا يف واجلد�ر ذ�ره ٔ�نه ت��في املسؤولیة 
ٕان اكن، مر�كب اجلرمية یعاين من مرض ٔ�و : �االت مت النص �لهيا رصا�ة يف نظام أ�سايس احملمكة، مهنا

 ، وتطبق أ�حاكم الواردة يف النظام أ�سايس �لمحمكة)78(قصور عقيل یعدم �یه القدرة �ىل ا�متیزي وإالدراك
، وكذ� ال )79(�ىل مجیع أ�ش�اص املهتمني دون ٔ�ي متیزي، ودون ٔ�ن یعتد ب�ٔي صفة رمسیة ٔ�و حصانة دولیة

یعفى الشخص من املسؤولیة اجلنائیة ٕاذا ار�كب اجلرمية تنف�ذًا ٔ�مر حكومة ٔ�و رئ�س عسكري، وميكن 
احلكومة، ٔ�و الرئ�س املعين،  حصول ذ� إالعفاء ٕاذا ث�ت ٔ�نه اكن �ىل الشخص الزتام قانوين ٕ�طا�ة ٔ�وامر

و�شرتط انتفاء العمل بعدم مرشوعیة أ�مر،ٔ�نه لو اكن یعمل بعدم مرشوعیة أ�مر، ومع ذ� ٔ�قدم �ىل 
  .)80(تنف�ذه، فٕانه �س�ٔل يف هذه احلا�، وذ� النرصاف ٕارادته ٕاىل ار�اكب الفعل، ا�ي یعد جرمية وهو یعمل

جلرامئ ا�ولیة ٕاما ٔ�مام القضاء الوطين يف دو�هتم ٔ�و ٔ�مام حمامك وميكن ٔ�ن تمت حمامكة أ�ش�اص مر�كيب ا
ا�و� اليت ار�ك�ت �ىل ٕاقلميها اجلرمية، ٔ�و ٔ�مام حممكة ج�ائیة دولیة یمت ٕا�شاؤها لهذا الغرض، وهذا ما ٔ�قرته 

لس�نوات طوی�  ، ٕاال ٔ�ن معظم ا�ول تقاعست)81(1948اتفاق�ة م�ع جرمية إال�دة امجلاعیة واملعاق�ة �لهيا لعام 
عن م�ح حمامكها الوطنیة الوالیة القضائیة ا�ولیة مبوجب ٔ�حاكم قوان�هنا ا�ا�لیة، لكن هناك بعض ا�ول قد 

  .)82(س�ت �رشیعات تقيض مبامرسة الوالیة القضائیة ا�ولیة �ىل بعض اجلرامئ اليت یؤمثها القانون ا�ويل

 يف حتق�ق امحلایة اجلنائیة لض�ا� اجلرامئ ا�ولیة، ٕاذ وال یُمكن ال�شك�ك ف� �لمحمكة من دورًا فا�الً 
وهذا ما حتقق يف النظام أ�سايس ح�ث تناول حامیة . )83(ٔ�ولت اه�مًا �اصًا ��ين �لهيم يف نظا�ا أ�سايس

ا�ين ا�ين �لهيم والشهود املشرتكني يف إالجراءات، جفاء ف�ه ٔ�ن تت�ذ احملمكة تدابري م�اس�بة محلایة ٔ�مان 
ف�ٔلزم النظام . )84(�لهيم والشهود يف إالجراءات وحامیة سالمهتم البدنیة والنفس�یة و�رامهتم وخصوصیهتم
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أ�سايس �لمحمكة ا�و� يف �ا� رفضها �سلمي ٔ�فرادها ٕاىل احملمكة اجلنائیة بناًء �ىل الطلب املقدم من جملس 
من النظام أ�سايس �ىل ) 86(ٕاذ نصت املادةاصها، احملمكة عند ممارس�هتا الخ�ص التعاون معأ�من، برضورة 

يف ٕاطار , تعاوً� �مًا مع احملمكة ف� جتریه, وفقًا ٔ�حاكم هذا النظام أ�سايس, تتعاون ا�ول أ�طراف: "ٔ�نه
ویالحظ من هذا النص ٔ�نه قد �اء بعبارة . )85("من حتق�قات يف اجلرامئ واملقاضاة �لهيا, اخ�صاص احملمكة

، ویفرض هذا التعبري �ىل ا�ول ٔ�ن تتعاون مع احملمكة وفق ا��لیة اليت تقرر احملمكة، واليت �اء "�ماً  تعاو�ً "
  .)86(من النظام أ�سايس) 87(بیاهنا يف املادة

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن اس��عاد عقوبة إال�دام من نظام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، یعترب م�ٔ�ذ �بري وحمل 
ة مع وحش�یة اجلرامئ اليت �ر�كب واملنصوص �يل يف النظام أ�سايس احملمكة واليت من انتقاد شدید مقارن

ش�ٔهنا املساس ب�ٔمن واس�تقرار ا�متع ا�ويل مما یفسح ا�ال ٔ�مام ٕافالت ا�رمني من اجلزاء العادل والرادع، 
�ولیة اجلنائیة �كون قد اكمتل وميك�ا القول ٔ�ن بوجود احملمكة ا. وا�ي یعیق حتق�ق العدا� اجلنائیة ا�ولیة

تطور القضاء ا�ويل اجلنايئ، وصار من املمكن القول ٔ�ن هذه احملمكة يف انتظار جمريم احلرب ٔ�ً� اكنت صفهتم 
ومراكزمه يف جممتعهم، ٔ�ن اس�تقراء الواقع وأ��داث ا�ولیة والفظائع املر�ك�ة ٔ�ثناء احلروب ا�ولیة وأ�هلیة، 

ىن عن ٕا�شاء قضاء دويل ج�ايئ دامئ ی�سم �لزناهة واحلیدة و�س�تقالل، ملالحقة ٔ�بدى �لیا ٔ�نه ال غ
  .طالب ود�اة احلرب وخمططو وم�فذو جرامئها

  اخلامتة

ٔ�ن ٕا�شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة یُعد ٔ��د ٔ�مه مظاهر سعي ا�متع ا�ويل ٕاىل �كر�س العدا� ا�ولیة 
املسؤولیة اجلنائیة ا�ولیة عن ا�هتااكت القانون ا�ويل إال�ساين، من ح�ث  واليت یمت ب�ٔعاملها ٕاقرار ٔ�و�ه تنف�ذ

�وهنا ٔ�داة فعا� لتكر�س ٕالزام�ة القانون ا�ويل إال�ساين ذاته لكوهنا �شلك الشق إالجرايئ �لقانون ا�ويل 
جتس�ید خمتلف القوا�د اجلنايئ ا�ي یتوىل أ�طر املرجعیة اليت تعود ٕا�هيا احملمكة اجلنائیة ا�ولیة من ٔ��ل 

القانونیة واج�ة التطبیق ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة و�ري ا�ولیة بصدد مساء�هتا وعقاهبا مر�كيب اجلرامئ 
  .ا�ولیة واليت جيد اجلزء ا�ٔكرب مهنا يف القانون ا�ويل إال�ساين الشق املوضوعي لتجرميه

ٔ�ي  �عتباراجلنائیة ا�ولیة �لفرد، ومل ی�ٔ�ذ بعني ورخس� النظام أ�سايس �لمحمكة م�دٔ� املسؤولیة 
حصا�ت ٔ�و قوا�د ٕاجرائیة �اصة �كون س��ا النتفاء املسؤولیة اجلنائیة اليت قد �رتبط �لصفة الرمسیة 

ؤ�ن كنا �رى رضورة ٕا�ادة النظر يف بعض مواد النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة اكملادتني  .�لشخص
ی��ح لها اخ�صاص نظر اجلرامئ اليت �ر�كهبا دو� ل�ست طرفا يف النظام،دون اشرتاط  �شلك) 13/16(
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ٕا�ا� جملس أ�من ٔ�و ٔ�ن �كون �ن�ـهاك واقعا �ىل ٕاقلميها ٔ�و ٔ�ن �كون دو� املهتم طرفًا يف النظام ٔ�و ق�لت 
  .اخ�صاص احملمكة

هنا مؤسسة رضوریة ال غىن عهنا لبلوغ وٕامعاً� ف� س�بق ميك�نا القول ٕان ٔ�مهیة احملمكة تتجسد يف �و 
وليك �متكن . ٔ�هداف العدا� اجلنائیة ا�ولیة ويه بذ� تعترب ٕاضافة �مة يف س��ل حتق�ق ت� أ�هداف

بدورها تعمتد  �عتباراتاحملمكة من الوصول ٕاىل ت� أ�هداف جيب ٔ�ن �كون مس�تق� و�اد� وحمایدة هذه 
عضاء يف ٕاضفاء ت� السامت �ىل احملمكة، ومن هنا قد ی�ش�ٔ التخوف من �ٔن �ىل إالرادة الس�یاس�یة ��ول ا�ٔ 

�سعى ا�ول ٕاىل الت�ٔثري يف احملمكة اجلنائیة كام تفعل مع املؤسسات ا�ولیة أ�خرى عن طریق حتجمي ٕادارهتا 
  .الفا�� وفرض ق�ود مالیة �لهيا، ٔ�و ٕاح�اط تنف�ذ أ�حاكم الصادرة عهنا

  إال�االت

                                                   
العقل عبد الوا�د، سلطة جملس أ�من يف إال�ا� ٕاىل احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، مذ�رة ماجس�تري يف القانون العام، املغرب، لكیة  بو )1( 

  . 3 ، ص2013العلوم القانونیة و�ق�صادیة، 
  .10، ص 2010، القاهرة، ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر،  �8ازم عتمل، حمارضات يف القانون ا�ويل إال�ساين، ط. د )2(
ميتنع ٔ�عضاء الهیئة مجیعًا يف �القاهتم ا�ولیة �ىل ٔ�ن هيددوا �لقوة ٔ�و ٔ�ن :" من م�ثاق أ�مم املت�دة تنص �ىل ) 2/4(املادة ) 3(

  ".فق ومفاهمي أ�مم املت�دة�س�ت�دموها ضد سالمة أ�رايض ٔ�و �س�تقالل الس�یايس ٔ�یة دو�، �ىل ٔ�ي و�ه �ٓخر ال یت
زیدان مریبوط، مد�ل ٕاىل القانون ا�ويل إال�ساين، مقال يف حقوق إال�سان، دراسات حول الو�ئق العاملیة وإالقلميیة، ا�� الثاين،  )4(

  . 100، ص  1989، سريا�وزا ٕایطالیا، دار العمل �لمالیني، املعهد ا�ويل ��راسات العلیا يف العلوم اجلنائیة1ط
  .34، ص �1984ان �ك�یه، القانون ا�ويل إال�ساين، م�ادئه وتطوره، ج�یف، معهد هرني دو�ن،  )5(
  .7، ص 1997، تو�س، املعهد العريب حلقوق إال�سان، 2 ط�امر الزمايل، مد�ل ٕاىل القانون ا�ويل إال�ساين، . د )6(
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معل مقدمة ٕاىل ندوة  �ادل ما�د، حنو ٕازا� التفرقة بني امحلایة القانونیة املقررة للك من الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة وا�ا�لیة، ورقة )75(

  .2000ا�ریل  22 القانون ا�ويل إال�ساين،�امعة القاهرة، يف
  .  44، ص  1989دمحم سعید ا�قاق، القانون ا�ويل العام، اجلزء أ�ول،إالسك�دریة، املطبو�ات اجلامعیة. د )76(
، ٔ�طرو�ة دكتوراه يف القانون  1967يض احملت� �امعبد العز�ز الع�شاوي، جرامئ إال�دة امجلاعیة ضد الشعب الفلسطیين يف أ�را )77(

  .2، ص  1995ا�ويل، �امعة اجلزا�ر،
  .من النظام أ�سايس) 31(راجع املادة  )78(
 .من النظام أ�سايس) 27(راجع املادة  )79(
 .من النظام أ�سايس) 33/1(راجع املادة  )80(
املتعاقدون ب�ٔن یت�ذوا، لك طبقا �س�توره، التدابري ال�رشیعیة الالزمة لضامن یتعهد أ�طراف : "�ىل ٔ�نه) 5(ح�ث نصت املادة  )81(

ٕانفاذ ٔ�حاكم هذه االتفاق�ة، و�يل و�ه اخلصوص النص �يل عقو�ت ج�ائیة �جعة تزنل مبر�كيب إال�دة امجلاعیة ٔ�و ٔ�ي من أ�فعال 
حيامك أ�ش�اص املهتمون �ر�اكب إال�دة امجلاعیة ٔ�و ٔ�ي من : "ٔ�نهلتنص �ىل ) 6(مث �اءت املادة  ."أ�خرى املذ�ورة يف املادة الثالثة
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ولیة أ�فعال أ�خرى املذ�ورة يف املادة الثالثة ٔ�مام حممكة خمتصة من حمامك ا�و� اليت ار�كب الفعل �يل ٔ�رضها، ٔ�و ٔ�مام حممكة جزائیة د
  ."�هتا�كون ذات اخ�صاص ٕازاء من �كون من أ�طراف املتعاقدة قد ا�رتف بوال

ومن هذه ا�ول ا�منسا وبلجیاك وبولیف�ا وكندا وش�یيل و�ولوم�یا و�وس�تار�اك وا�منارك وفر�سا ؤ�ملانیا وغوات�ال والهندوراس  )82(
  .واملكس�یك والرنوجي واس�بانیا، لكن القلیل من هذه ا�ول ا�ي مارس ت� الوالیة فعلیاً 

  .338، ص  2005، مرص،�1يل یوسف شكري،القانون اجلنايئ ا�ويل يف �امل م�غري، ٕا�راك �لطبا�ة وال�رش والتوزیع، ط. د )83(
 .من النظام أ�سايس) 68(راجع املادة  )84(
  .من النظام أ�سايس) 86(نص املادة ٔ�نظر  )85(
  .من النظام أ�سايس) 87(راجع املادة  )86(
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Israeli war crimes against Palestinian medical staff 
"2009 War, 2014 War, Peaceful Return Marches" 
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 أستاذ مساعد القانون الدولي العام
  فلسطین - غزة-جامعة األزھر

Alazhr university 
Dr.samia155@hotmail.com 

 

  

  ملخص

وا�رتام �اصني وفق م�ادئ القانون ا�ويل إال�ساين نظرا لطبیعة ا�ور الهام �متتع �ٔفراد الطوامق الطبیة حبامیة 
ا�ي یقومون به ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة و�ري ا�ولیة يف تقدمي اخلدمات الصحیة �لجر� واملصابني 

ضايف أ�ول من املدنیني والعسكریني �ىل �د سواء، وقد وردت ت� امحلایة مضن نصوص مواد الربتو�ول االٕ 
م، ٔ�ن ٕارسائیل ت�هتك ت� امحلایة �الل �دواهنا املتكرر �ىل قطاع غزة �س�مترار، و�س�هتدف 1977لعام 

ٔ�فراد الطوامق الطبیة �شلك م�ارش ومقصود �رىق �ر�ة اعتبار ت� ��هتااكت جرامئ حرب وفق النظام 
وج�ودها الر�اكهبم ت� اجلرامئ ٔ�مام احملمكة أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة، مما �س�تدعي حمامكة قادهتا 

  .اجلنائیة ا�ولیة

القانون ا�ويل إال�ساين، اجلنائیة ا�ولیة، ا�هتااكت،جرامئ حرب، ٔ�فراد الطوامق الطبیة، :لكامت مف�اح�ة
  .امحلایة، احملامكة، قطاع غزة، الربتو�ول إالضايف أ�ول

Abstract 

The medical staff are particularly protected and respected in accordance with the 
principles of international humanitarian law, given the important role they play during 
international and non-international armed conflicts in providing health services to wounded 
and injured civilians and military personnel alike, The protection was provided in the 
provisions of additional Protocol I of 1977, that Israel consistently violated that protection 
during its repeated aggression against the Gaza Strip, and that medical personnel were 
directly and purveyor intended to amount to war crimes under the ICC Statute This requires 
that its leaders and soldiers be tried for such crimes before the International Criminal Court. 
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Key words: International Humanitarian Law, International Criminal, violations, War 
crimes, Medical personnel, Protection, Trial, Protocol I. 

  : مقدمة

وفر القانون ا�ويل إال�ساين حامیة �اصة ٔ�فراد اخلدمات الطبیة نظرا لطبیعة املهام إال�سانیة اخلطرية اليت 
هبا �وهنم من  ٕاضافة ٕايل امحلایة اليت �متتعون_ یقومون هبا ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة و�ري ا�ولیة

و�� حتتل مس�ٔ� ا�رتام ٔ�فراد اخلدمات واملهامت الطبیة ٔ�ولویة �اصة، �ون هذه الف�ة تقوم _ املدنیني
�ال�ا،  ب�شاطات ٕا�سانیة هتدف ٕاىل جتن�ب املدنیني وخباصة اجلر� واملصابني مهنم ویالت احلروب و�

م �الل الزنا�ات املسل�ة، وتقدميهم الر�ایة وختف�ف معا�هتم ٔ�و ٔ�یة مضاعفات یتعرضون لها جراء ٕاصا�هت
  .الصحیة �لمدنیني ٔ�و �لجر� العسكریني ٔ�یضا دا�ل املس�شف�ات ومراكز الر�ایة الصحیة ٔ�و �ار�ا

وقد ار�ك�ت قوات �ح�الل احلريب إالرسائیيل حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة ا�هتااكت خطرية �لقانون 
م التفاق�ات 1977ر�ة اعتبارها جرامئ حرب وفق الربتو�ول إالضايف أ�ول �ام ا�ويل إال�ساين �ريق �

م، وكذ� وفق النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة املنضمة لها دو� فلسطني 1949ج�یف أ�ربع لعام 
م، 2014م، وحرب 2008/2009م، �الل �دواهنا املتكرر �ىل قطاع غزة بدءا من حرب2014يف ن�سان 

صوال ملسريات العودة السلمیة اليت انطلقت �شلك سلمي متاما �ىل احلدود الرشق�ة بني قطاع غزة و 
م، واليت شهدت اعتداءات جس�مية حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة اكن ٔ��رزها 2018وٕارسائیل بتارخي مارس 

ارس�هتا لعملها ٔ�ثناء مم �انیو�سمن  رزان الن�اراس�هتداف قوات �ح�الل إالرسائیيل �لممرضة الشابة 
إال�ساين بطلقة م�ارشة يف الصدر رمغ ارتداءها �لزي املمزي لعمل الطوامق الطبیة وفق ما ینص �لیه القانون 
ا�ويل إال�ساين، وتث�ت املس�ئولیة اجلنائیة ا�ولیة ٕالرسائیل وقادهتا الس�یاس�یني والعسكریني وج�ودها عن 

�لیات م�ا�ة يف القضاء اجلنايئ ت� ��هتااكت واجلرامئ ا�ولیة وفق قوا�د  املس�ئولیة ا�ولیة، وهناك �دة �
ا�ويل �س�تطیع الطرف الفلسطیين ا�لجوء ٕا�هيا ملالحقة وحمامكة مر�كيب ت� اجلرامئ حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة 

یة حتق�قا الفلسطی��ة، يف حماو� �لحصول �ىل العدا� �لض�ا� وم�عا ٔ�یة ا�هتااكت ٔ�و جرامئ ٕارسائیلیة مس�تق�ل 
  .لهدف الردع

  : �ٔمهیة البحث

یعترب هذا البحث من ا�راسات اليت ال زالت حمل دراسة وحبث وتعمق نظرا خلطورة ��هتااكت اليت _ 1
�ر�كب حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة يف الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة و�ري ا�ولیة، ح�ث تعترب ت� ��هتااكت 

اد الطوامق الطبیة يف امحلایة، ٕاال ٔ�هنا كذ� ت�هتك حق املدنیني يف تلقى مبثابة جرامئ حرب ت�هتك حق ٔ�فر 
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الر�ایة الطبیة والصحیة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، مما �س�توجب مسائ� مر�ك�هيا �رب اكفة وسائل التقايض 
  .اجلنائیة ا�ولیة املتا�ة يف القضاء اجلنايئ ا�ويل

رسائیلیة اخلطرية اليت �ر�كهبا قوات �ح�الل احلريب إالرسائیيل ٔ�مهیة �سلیط الضوء �ىل ��هتااكت االٕ _ 2
يف أ�رايض الفلسطی��ة وخباصة قطاع غزة ا�ي یتعرض �س�مترار لعدوانه املتكرر، ا�ي یمت ف�ه ا�هتااكت 

ظام خطرية ملبادئ القانون ا�ويل إال�ساين �ريق �ر�ة اعتبارها جرامئ حرب ٔ�و جرامئ ضد إال�سانیة وفق الن
  .أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة

رضورة اس�ت�دام اكفة وسائل التقايض اجلنائیة ا�ولیة املتا�ة ٔ�مام الشعب الفلسطیين �ىل الرمغ من _ 3
  .وجود بعض العق�ات ٔ�مام ذ�، وحماو� حمامكة اكفة إالرسائیلیني مر�كيب اجلرامئ حبق ٔ�بناء شعبنا

  :مهنجیة البحث*

اد البحث �ىل املهن�ني الوصفي والت�لیيل معا هبدف ٕاغناء البحث وإال�اطة به من اكفة مت �ع�د ٕال�د
  .اجلوانب، ح�ث ٔ�ن موضوع البحث یق�يض اس�ت�دام هذ�ن املهن�ني يف �ٓن وا�د

  :تقس�مي ا�راسة*

ت املسل�ة ا�ولیة نظرا ٔ�مهیة املوضوع املمتثل يف رضورة توفري امحلایة املقررة ٔ�فراد الطوامق الطبیة زمن الزنا�ا
و�ري ا�ولیة الواردة يف القانون ا�ويل إال�ساين، ورضورة ضامن مالحقة وحمامكة مر�كيب جرامئ احلرب 
إالرسائیلیني حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة ا��ن تتعرض ح�اهتم لالس�هتداف واخلطر �س�ب 

�ساين اخلطري ا�ي یقومون به ٔ�ثناء �دوان ٕارسائیل ��هتااكت إالرسائیلیة املس�مترة نظرا ٔ�مهیة ا�ور االٕ 
  :املتكرر �ىل قطاع غزة، فٕانه مت تقس�مي ا�راسة ٕايل ثالثة م�احث رئ�س�یة اكلتايل

  �ٔفراد الطوامق الطبیة يف القانون ا�ويل إال�ساين: املبحث أ�ول*

  .مفهوم ٔ�فراد الطوامق الطبیة يف القانون ا�ويل إال�ساين: املطلب أ�ول

  .ٔ�مه احلقوق اليت �متتع هبا ٔ�فراد الطوامق الطبیة وفق القانون ا�ويل إال�ساين: املطلب الثاين

  جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق �ٔفراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة: املبحث الثاين*

  .م2009جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل حرب : املطلب أ�ول

  .م2014جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل حرب : املطلب الثاين
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جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل مسريات العودة : املطلب الثالث
  .السلمیة

ر�ك�ة حبق �ٔفراد الطوامق الطبیة مس�ئولیة �ح�الل إالرسائیيل عن جرامئ احلرب امل: املبحث الثالث*
  .الفلسطی��ة

  .التحق�قات ا�ولیة عن ��هتااكت إالرسائیلیة ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة: املطلب أ�ول 

�لیات حمامكة قادة �ح�الل إالرسائیيل ٔ�مام القضاء اجلنايئ ا�ويل: املطلب الثاين �.  

  القانون ا�ويل إال�ساين�ٔفراد الطوامق الطبیة يف : املبحث أ�ول

نتطرق يف هذا املبحث أ�ول لت�دید مفهوم ٔ�فراد الطوامق الطبیة يف القانون ا�ويل إال�ساين �الس��اد ٕايل 
م وذ� يف املطلب أ�ول م�ه، ؤ�ما يف املطلب الثاين نتعرض ٔ�مه 1977مواد الربتو�ول إالضايف أ�ول لعام 

هذه احلقوق اليت یعترب الك�ري مهنا  ،امق الطبیة وفق القانون ا�ويل إال�سايناحلقوق اليت �متتع هبا ٔ�فراد الطو 
  .واج�ات ملقاة �ىل �اتق ٔ�فراد الطوامق الطبیة جيب �لزتام هبا والوفاء هبا  ٔ�ثناء ممارسة معلهم

  مفهوم �ٔفراد الطوامق الطبیة يف القانون ا�ويل إال�ساين: املطلب أ�ول

  قوق اليت �متتع هبا �ٔفراد الطوامق الطبیة وفق القانون ا�ويل إال�ساين�ٔمه احل: املطلب الثاين

  مفهوم �ٔفراد الطوامق الطبیة يف القانون ا�ويل إال�ساين: املطلب أ�ول

م تعریف رصحي ٔ�فراد الطوامق الطبیة، ٕاال �ٔن الربوتو�ول إالضايف 1949مل تقدم اتفاق�ات ج�یف لعام 
ف رصحي ٔ�فراد الطوامق الطبیة وذ� من ٔ��ل رفع الغموض عهنم بغیة توفري م �اء بتعری1977أ�ول لعام 

حامیة اكم� هلم وم�ع وقوع �ٔیة اعتداءات �لهيم قد تعرقل معلهم ٔ�و متنعهم من ٔ�داء واجهبم، ٔ�و �س�هتدف 
ملمنو�ة مبوجب ح�اهتم ٔ�ثناء ممارسة معلهم إال�ساين الهام، فقام الربتو�ول إالضايف أ�ول بتوس�یع نطاق امحلایة ا

اتفاق�ات ج�یف ل�شمل �ٔفراد اخلدمات الطبیة والو�دات الطبیة ووسائل النقل التابعة لها سواء ٔ�اكنت 
مدنیة ٔ�م عسكریة، ورمغ �ٔن ٔ�فراد الطوامق الطبیة خيضعون �لحامیة العامة املكفو� �لمدنیني يف الزنا�ات 

ٔ�مهیة ا�ور إال�ساين اخلطري ا��ن یقومون به، وضامنة املسل�ة، ٕاال ٔ�نه مت النص �ىل حامیة ٕاضاف�ة هلم نظرا 
ٔ��یدة الس�مترارمه يف ٔ�داءه بدون عرق� ٔ�و معیقات ٔ�� اكنت، ٔ�و هتدید حلیاهتم وسالمهتم اجلسدیة ٔ�و �ٔي 

  .اعتداء �لهيا ٔ�و ٔ�ن یمت اعتقاهلم ٔ�و جسهنم ٔ�و اس�تجواهبم �ٔو تعذ�هبم، ٔ�و معاملهتم �شلك ميس �رامهتم

حفدد الربتو�ول إالضايف أ�ول �ىل و�ه احلرص والت�دید مفهوم ٔ�فراد اخلدمات الطبیة واملهامت الطبیة، 
�شلك واحض وموسع ل�شمل اكفة أ�فراد مدنیني ٔ�و عسكریني، �شلك دامئ ومس�متر، ٔ�و مؤقت وم�قطع 
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ملرىض، ح�ث �اء يف املادة �الل فرتات الزنا�ات املسل�ة ا��ن یقدمون اخلدمة والر�ایة الطبیة �لجر� وا
  )1(:ما یيل)ج(الثام�ة م�ه الفقرة 

ٔ�فراد اخلدمات الطبیة مه أ�ش�اص ا��ن خيصصهم ٔ��د ٔ�طراف الزناع ٕاما لٔ�غراض الطبیة ) ج(
وٕاما ٕالدارة الو�دات الطبیة، وٕاما ل�شغیل ٔ�و ٕادارة وسائط النقل الطيب، ) ھ(دون �ريها املذ�ورة يف الفقرة 

  :ن م�ل هذا التخصیص دامئا ٔ�و وق�یا و�شمل التعبريوميكن ٔ�ن �كو

التابعني ٔ��د ٔ�طراف الزناع مبن فهيم من أ�فراد , ٔ�فراد اخلدمات الطبیة، عسكریني اكنوا ٔ�م مدنیني .1
  .املذ�ور�ن يف االتفاق�تني أ�وىل والثانیة، ؤ�ولئك ا�صصني ٔ��زة ا�فاع املدين

الهالل أ�محر وأ�سد والشمس (یات الصلیب أ�محر الوطنیة ٔ�فراد اخلدمات الطبیة التابعني مجلع  .2
و�ريها من مجعیات إالسعاف الوطنیة الطوعیة اليت یعرتف هبا و�رخص لها �ٔ�د ٔ�طراف الزناع وفقًا ) أ�محر�ن

  .لٔ�صول املرعیة
رة الثانیة ٔ�فراد اخلدمات الطبیة التابعني �لو�دات الطبیة ٔ�و وسائط النقل الطيب املشار ٕا�هيا يف الفق .3

 .من املادة التاسعة
اكٔ�فراد ا��ن تضعهم حتت ترصفهم  )2(و�شمل هذا التعریف ٔ�یضا ٔ�فراد اخلدمات الطبیة أ��انب،

ٔ��د ٔ�طراف الزناع دو� ل�ست طرفا ف�ه، ٔ�و مجعیة وطنیة يف م�ل هذه ا�و�، وأ�فراد العاملني حتت 
هم امجلعیات الوطنیة حتت ترصف هذه ا�لجنة عند ٕارشاف ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر، ا��ن تضع 

  )3(".مسا�دهتا ٔ��د �ٔطراف الزناع

كام ت�سحب امحلایة املمنو�ة �لطوامق الطبیة �ىل مجیع أ�فراد الالزمني لت�ٔمني العالج املناسب �لجر� 
والشخص ا�ي واملرىض ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة م�ل طباخ املس�شفى ٔ�و الو�دة الطبیة وإالداري والفين، 

وهذا ما س�بق ؤ�كدت  )4(یقوم بصیانة عر�ت إالسعاف و�ريها من اخلدمات املتص� بعمل الطوامق الطبیة،
م بوجوب ا�رتام وحامیة املوظفني العاملني يف ٕادارة 1949من اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام �20لیه املادة 

ن بنقل وٕا�الء اجلر� من ٔ�ما�ن العملیات و�شغیل املس�شف�ات واكفة املسعفني واملمرضني ا��ن یقومو
ذات الطابع العسكري اكليت �شهدها قطاع غزة �س�مترار ن���ة العدوان املتكرر من قوات �ح�الل 

 5)(.إالرسائیيل

كام ٔ�وجب القانون ا�ويل إال�ساين رضورة حامیة وا�رتام �ٔفراد القوات املسل�ة ا��ن یدربون خصیصا 
الس�ت�دا�م �ني احلا�ة مكمرضني ٔ�و �اميل النقاالت، �لبحث عن اجلر� ٔ�و املرىض ٔ�و نقلهم ٔ�و �ال�م 

ق�ضته، ويف احلا� أ��رية یعترب  ٕاذا اكنوا یؤدون هذه املهام يف وقت �ش��اك مع العدو ٔ�و عندما یقعون يف
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من  18، 16، 15، 8هؤالء أ�فراد ٔ�رسى حرب، وذ� حسب اتفاق�يت ج�یف أ�وىل والرابعة، واملواد 
  )6(.مواد الربتو�ول إالضايف أ�ول

  �ٔمه احلقوق اليت �متتع هبا �ٔفراد الطوامق الطبیة وفق القانون ا�ويل إال�ساين: املطلب الثاين

الطوامق الطبیة مبجمو�ة واسعة من احلقوق اليت �كفل هلم ممارسة دورمه إال�ساين والق�ام به  �متتع ٔ�فراد
�ىل ٔ�مكل و�ه، دون ٔ�یة معیقات ٔ�و موانع، وهذه احلقوق �رسي يف �االت الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة ٔ�و �ري 

هتم دامئة ٔ�و مؤق�ة، كام تعترب ا�ولیة وسواء اكن ٔ�فراد الطوامق الطبیة مدنیني ٔ�و عسكریني، و�ام اكنت �م
كثريا من هذه احلقوق واج�ات ملقاة �ىل �اتق ٔ�فراد الطوامق الطبیة جيب �لزتام هبا والوفاء هبا  ٔ�ثناء ممارسة 

  :معلهم، ؤ�مه هذه احلقوق

  احلق يف امحلایة و��رتام: �ٔوال

ملقصود به رضورة ا�رتام ٔ�فراد یعترب هذا احلق قا�دة �ٔساس�یة �بتة يف القانون ا�ويل إال�ساين، وا
الطوامق الطبیة وحام�هتم و�دم التعرض حلیاهتم مطلقا، وحظر �امجهتم ٔ�و اس�هتدافهم �شلك م�ارش ٔ�و �ري 
م�ارش ٔ�و عرق� ٔ�عامهلم ب�ٔیة طریقة اكنت، بل جيب حام�هتم وتقدمي املسا�دة الالزمة هلم ٕاذا لزم أ�مر، �اصة 

من الربتو�ول أ�ول �ىل حامیة الو�دات  12ارصة، ح�ث نصت املادةٕاذا توا�دوا يف م�اطق خطرة وحم
  : الطبیة

  .جيب يف لك وقت �دم ا�هتاك الو�دات الطبیة وحام�هتا ؤ�ال �كون هدفًا ٔ�ي جهوم 1-

  :من ذات الربتو�ول ٔ�ن امحلایة عن الو�دات الطبیة املدنیة ال تتوقف ٕاال ٕاذا 13 وقد قررت املادة

ة اليت �متتع هبا الو�دات الطبیة املدنیة ٕاال ٕاذا دٔ�بت �ىل ار�اكب ٔ�عامل ضارة �خلصم ال توقف امحلای 1-
لكام اكن ذ� _ خترج عن نطاق �مهتا إال�سانیة بید ٔ�ن هذه امحلایة ال توقف ٕاال بعد توج�ه ٕانذار حتدد ف�ه

  .مدة معقو� مث یبقى ذ� إالنذار بال اس�ت�ابة_ مالمئا

 ٔ�فراد الطوامق الطبیة �دم ممارسة ٔ�یة �شاطات ل�س لها �القة مبها�م  وهذا یعين ٔ�نه یرتتب �ىل
إال�سانیة الطبیة اليت یقومون هبا �الل فرتات الزناع املسلح، ؤ�ن الطوامق الطبیة تفقد امحلایة اليت �متتع هبا ٕاذا 

ض تقدميها �لجر� مارست ٔ�ي �شاط �ارج نطاق �ا�ا إال�سانیة ٔ�و ل�س � �القة خبدماهتا الطبیة املفرت 
واملرىض، ولكهنا ال تفقد هذه امحلایة ٕاال بعد توج�ه ٕانذار لها من �ة اخلصم �لتوقف عن ممارسة هذه 
ال�شاطات، ویتضمن هذا إالنذار �� زم�یة معقو� ضامنة لعدم ٕایقاع ٔ�رضار ٔ�و خسا�ر وسط صفوف 

من الربتو�ول أ�ول فقد  16و 15، ٔ�ما املادة اجلر� واملرىض، ٔ�و يف �ٔوساط ٔ�فراد الطوامق الطبیة ٔ�نفسهم
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ٔ�كد� �ىل هذه امحلایة الواجب توفريها ٔ�فراد الطوامق الطبیة وال س�� يف �االت الزنا�ات املسل�ة �ٔو 
ف�ٔفراد الطوامق الطبیة �متتعون �محلایة وهو حق هلم مكفول يف م�ادئ القانون ا�ويل  )7(�ح�الل احلريب،
ملقابل یقع �لهيم واجب �دم التد�ل يف الزناع املسلح ا�ا�ر ب�ٔي شلك اكن، ٔ�و لصاحل ٔ�ي إال�ساين، ولكن �

طرف، وٕاال يف هذه احلا� یفقدون ت� امحلایة ویصبح اس�هتدافهم مرشو�ا وذ� بعد توج�ه ٕانذار هلم 
  .�لتوقف عن ترصفاهتم ا�الفة لطبیعة �ا�م الطبیة

  احلق يف الوصول: �نیا

قوق اليت �متتع هبا ٔ�فراد الطوامق الطبیة وفق القانون ا�ويل إال�ساين احلق يف الوصول ٕاىل من مضن احل
الض�ا� يف اكفة ٔ�ما�ن الزناع املسلح ويف اكفة أ�حوال، نظرا ٔ�مهیة حصول اجلر� واملصابني �ىل اخلدمات 

مبها�م �سهو� ودون معیقات ٔ�و هتدید  والر�ایة الطبیة �لحفاظ �ىل ح�اهتم، وضامنة لق�ام ٔ�فراد الطوامق الطبیة
حلیاهتم ٔ�و تعریضهم �لق�ل �ٔو إالصابة، وتفرض كذ� رضورة ا�رتام �ٔفراد الطوامق الطبیة حامیة مر�باهتا 
وم�ش�ٓهتا من س�یارات ٕاسعاف، ٔ�و مس�شف�ات ٔ�و مراكز ر�ایة �ٔو عیادات ٔ�و مس�تلزمات ؤ�دویة ومعدات 

ق�ة ٔ�ي خشص یقوم ب��ف�ذ املهامت الطبیة ٔ�و یقوم بعملیات إال�الء طبیة، وذ� من �الل حامیة و�دم معا
ٔ�و إال�الء ٔ�و تبادل اجلر� واملرىض يف م�اطق حمارصة ٔ�و اليت یدور فهيا �زاع مسلح، وقد ورد ذ� 

من اتفاق�ة ج�یف  18ويف املادة  )8(م،1949من اتفاق�ة ج�یف أ�وىل لعام  15احلق رصا�ة يف املادة 
  .من االتفاق�ة ج�یف الرابعة 20يف املادة الثانیة، و

ویقع واجب �ىل ٔ�فراد الطوامق الطبیة الوصول لت� املناطق واجلر� واملصابني وتقدمي اخلدمات 
والر�ایة الصحیة والطبیة هلم، ح�ث ٔ�هنم ملكفون �حلفاظ �ىل ٔ�رواح املدنیني واملصابني وتقدمي الر�ایة 

  .�ات املسل�ةالصحیة املطلوبة هلم ٔ�ثناء الزنا

  احلق يف �دم املعاق�ة �ٔو أ�عامل �نتقام�ة: �لثا

من الربتو�ول إالضايف أ�ول �ىل �دم ٕار�ام ٔ�فراد الطوامق الطبیة �ىل  16نصت الفقرة الثالثة من املادة 
لرضر إالدالء مبعلومات عن اجلر� واملصابني ا��ن یعتنون هبم ٕاذا بدا ٔ�ن ت� املعلومات من ش�ٔهنا ٕاحلاق ا

هبم، ح�ث یقع �ىل �اتق ٔ�فراد الطوامق الطبیة حامیة أ�ش�اص املتلق�ني �ل�دمات الطبیة بعدم إالفصاح عن 
هو�هتم ٔ�و ما ميكن ٔ�ن �س�تدل م�ه �لهيم، حامیة ٔ�روا�م، ٔ�و تعرضهم لالعتقال والسجن والتعذیب، وهذا 

ؤ�ما �ل�س�بة لٔ�عامل �نتقام�ة فقد )9(م،1977من الربوتو�ول إالضايف الثانیلعام10ٔ�یضا ورد يف نص املادة 
ٔ�قر يف هذا الش�ٔن م�دٔ� احلظر واملنع، ا�ي یطبق �ىل �ٔي دو� تقوم هبذه أ�عامل ضد أ�ش�اص الطبیني 

 )10(.وأ�عیان الصحیة ٔ�ن ذ� ميثل ا�هتاك جس�مي �لقانون ا�ويل إال�ساين
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  الطوامق الطبیة الفلسطی��ة جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق �ٔفراد: املبحث الثاين

ی��اول هذا املبحث ��هتااكت إالرسائیلیة ضد ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل فرتات �دواهنا  
م، و�الل مسريات العودة السلمیة 2014م، وحرب 2008/2009املتكرر �ىل قطاع غزة بدءا من حرب 

�ة ت� ��هتااكت إالرسائیلیة املر�ك�ة حبق ٔ�فراد م، لت��ان شدة وفظا2018اليت انطلقت يف هنایة مارس 
الطوامق الطبیة الفلسطی��ة ٔ�ثناء ممارسة معلهم إال�ساين يف ٕانقاذ اجلر� واملصابني وٕا�الهئم من م�اطق 
القصف و�س�هتداف ونقلهم ملراكز الر�ایة الطبیة لتلقى العالج، ومن مث �ك�یفها قانونیا �جرامئ حرب 

م، ونصوص مواد النظام أ�سايس �لمحمكة 1977صوص مواد الربتو�ول إالضايف أ�ول لعام �الس��اد ٕاىل ن
  :اجلنائیة ا�ولیة، �� مت تقس�ميه ٕاىل ثالثة مطالب فرعیة اكلتايل

  م2009جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل حرب : املطلب أ�ول

  م2014رب إالرسائیلیة حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل حرب جرامئ احل: املطلب الثاين

جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل مسريات العودة : املطلب الثالث
  السلمیة

  م2009جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق �ٔفراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل حرب : املطلب أ�ول

�ر�كب قوات �ح�الل احلريب إالرسائیيل ا�هتااكت جس�مية حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة 
�الل ممارس�هتا لعملها إال�ساين �الل فرتات �دواهنا املتكررة �ىل قطاع غزة، رمغ ق�ام ت� الطوامق �لت�س�یق 

فقهتم يف ٔ�ح�ا� ٔ�خرى، و�رمغ متیزي ت� املس�بق لتحراكهتا �رب م�دويب ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر ٔ�و مبرا
الطوامق الطبیة من ح�ث لباسها وشاراهتا اليت تظهر �شلك واحض لیال وهنارا، ولون س�یارات إالسعاف املمزية 

ا�ي من املفرتض ٔ�ن خير�ا من دا�رة �س�هتداف إالرسائیيل، ٕاال ٔ�ن )11(�شارة الهالل والصلیب أ�محر،
مما یدل �ىل وجود س�یاسة ممهن�ة ٕارسائیلیة الس�هتداف وعرق� ق�ام الطوامق  - لشدید أ�سف-ذ� ال حيدث 

الطبیة الفلسطی��ة بعملها إال�ساين �الل �دواهنا املتكرر �ىل قطاع غزة، هبدف ٕایقاع ٔ�كرب �دد من اخلسا�ر 
ذه ��هتااكت ال�رشیة يف ٔ�وساط الساكن املدنیني الفلسطین�ني، وبني ٔ�فراد الطوامق الطبیة نفسها، �ريق ه

حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �ر�ة اعتبارها جرامئ حرب وفق �ٔحاكم القانون ا�ويل إال�ساين، ونظام 
  .روما أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة

م، ا�هتااكت 2008/2009وقد ار�ك�ت قوات �ح�الل إالرسائیيل �الل �دواهنا �ىل قطاع غزة 
ا جرامئ حرب اس�هتدفت ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة وكذ� موظفي إال�اثة �رىق �ر�ة اعتباره

وموظف ٕا�اثة م�عاقد _ طب��ان ومخسة مسعفني _ إال�سانیة، ح�ث ق�لت س�بعة من ٔ�فراد الطوامق الطبیة 
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، فقد مع واك� �و�روا ل�شغیل الالج�ني �سائق، ؤ�صابت العرشات مهنم ٔ�یضا ٔ�ثناء ت�ٔدیة واجهبم إال�ساين
�ٓخر�ن ٕ�صا�ت خمتلفة، ب��  50ؤ�ص�ب  )12(اس�شهد ثالثة ٔ�عضاء مهنم يف �ادثة وا�دة يف نفس الیوم،

اكنوا یؤدون واجهبم إال�ساين بتقدمي �دمات إالسعاف والعالج �لجر� واملصابني من املدنیني �شلك واحض 
ا، ٔ�و ٔ�ثناء توا�دمه يف املس�شف�ات واملراكز ومه �رتدون مال�سهم املمزية هلم وشارهتم ا�ولیة املتعارف �لهي

الصحیة ودور الر�ایة لتقدمي اخلدمات الطبیة �لمرىض واملصابني، ح�ث مت اس�هتداف العدید من 
املس�شف�ات وبعضها تعرض �لقصف املبارش ٔ�و التدمري اجلزيئ �ٔو اللكي ٔ�ثناء توا�د ٔ�فراد الطوامق الطبیة 

  . ا م�ل هدم مس�شفى الوفاء �لت�ٔهیل الطيب يف مدینة غزةبدا�لها، وكذ� توا�د املرىض فهي

وف� یيل نذ�ر ٔ�م�� لبعض �االت �س�هتداف املبارش ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة ٔ�ثناء ق�ا�م 
  )13(:بعملهم

حشمت وٕاصابة سائق إالسعاف  دمحم �ٔبو حصريةواملسعف  ٕاهياب فسفوس�ادثة مق�ل الطب�ب *
م، مت اس�هتداف رشق مدینة غزة ؤ�ثناء تقدميهم �دمات إالسعاف 31/12/2008بتارخي ح�ث ٔ�نه : جعور

اس�هتدفت الطا�رات إالرسائیلیة املنطقة بصاروخ مما ٔ�دى ٕاىل مق�ل الطب�ب ٕاهياب فسفوس واملسعف دمحم 
  .ٔ�بو حصرية، وٕاصابة سائق إالسعاف جبراح خطرية

م، ح�ث مت قصف 4/1/2009فلسطی��ة بتارخي جرمية مق�ل ثالثة من ٔ�عضاء الطوامق الطبیة ال * 
م�طقة ا��دوح ج�وب تل الهوى مبدینة غزة، وفور وصول الطوامق الطبیة ٔ�طلقت �لهيم الطا�رات احلربیة 

�رس كامل ش�بري، إالرسائیلیة الصوارخي مما ٔ�دى ٕاىل مق�ل ثالثة ٔ�عضاء من الطوامق الطبیة �ىل الفور، ومه 
  .لعال�ٔ�س فضل نعمي، ور�ٔفت عبد ا

م، تعرضت ثالثة س�یارات 12/1/2009، ففي �رخي ��ىس عبد الرحمي صاحلجرمية مق�ل الطب�ب *
ٕاسعاف �بعة للك من اخلدمات الطبیة العسكریة وا�فاع املدين ووزارة الص�ة �الل ق�ا�م بعملهم يف �الج 

الطبیة بقذیفة من طا�رة  مصابني تعرضوا �لقصف يف �رج سكين يف خممي ج�الیا، وقد اس�هتدف ٔ�عضاء الفرق
اس�تطالع رمغ ٔ�هنم اكنوا واحضني وممزي�ن بل�سهم اخلاص، وس�یارات إالسعاف وا�فاع املدين اكنت واحضة 

  .   وممزية �ٔ��الم والعالمات اخلاصة هبا

  م2014جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق �ٔفراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل حرب : املطلب الثاين

واصلت القوات احلربیة إالرسائیلیة ا�هتااكهتا ال�شعة حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل �دواهنا 
 152شهیدا، ؤ�صابت  33م، �شلك فاق ا�هتااكهتا السابقة ح�ث ق�لت �الل �دواهنا �2014ىل قطاع غزة 
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بعملهم مبسا�دة اجلر� واملصابني يف من العاملني يف القطاع الصحي وا�فاع املدين ٔ�ثناء ق�ا�م  )14(جرحيا
  . املناطق اليت مت اس�هتدافها �لقصف والتدمري

ومن بني �االت �س�هتداف املبارش ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة ٔ�ثناء ق�ا�م بعملهم نذ�ر ما 
  )15(:یيل

�دة قذائف  م،2014/ 21/7ٔ�طلقت ا���ت إالرسائیلیة املمتركزة رشق املنطقة الوسطى بتارخي *
�جتاه مس�شفى شهداء أ�قىص يف مدینة د�ر البلح اس�هتدفت الطابق الثالث م�ه مما ٔ�دى ٕاىل اس�شهاد 

  .ثالثة من املرىض وٕاصابة �دد من أ�طباء والعاملني يف املس�شفى

ٔ�طلقت ا���ت إالرسائیلیة املمتركزة رشق مدینة غزة قذائف مدفعیة �جتاه السوق الشعيب املك�ظ *
م، وتو�ت الطوامق الطبیة الفلسطی��ة الن�شال ج�ث الشهداء وتقدمي العالج �30/7/2014ٔ�هايل بتارخي 

مواطنا اكن  �31لجر� واملصابني، ٕاال ٔ�هنا ت� ا���ت واصلت قصفها املدفعي �لمنطقة مما ٔ�دى ٕاىل مق�ل 
  .من ب�هنم ضابط ٕاسعاف ور�ل ٕاطفاء وٕاصابة �دد مهنم

م، �جتاه س�یارة ٕاسعاف �بعة �لهالل أ�محر 25/7/2014ت املمتركزة شامل غزة بتارخي ٔ�طلقت ا���*
وبعد  �ائد محمود الربعي،الفلسطیين اكنت يف طریقها ٕال�الء �دد من املصابني مما �ٔدى ٕاىل اس�شهاد املسعف 

وصول س�یارات  حوايل سا�ة بعد الت�س�یق مع ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر الن�شال ج�ة املسعف و�ى
بعیار �ري يف  رايم احلاجإالسعاف ٔ��ادت ا���ت ٕاطالق قذائفها �جتاههم مما ٔ�دى ٕاىل ٕاصابة املسعف 

قدمه، ويف ذات الیوم ٔ�طلقت ا���ت إالرسائیلیة املمتركزة يف ذات املاكن قذائف مدفعیة �جتاه مس�شفى 
ملس�شفى وٕاصابة ثالثة من العاملني من الطوامق الطبیة ب�ت �انون لعدة سا�ات مما ٔ�دى ٕاىل ٕاحلاق أ�رضار �

  .ف�ه

جرامئ احلرب إالرسائیلیة حبق �ٔفراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �الل مسريات العودة : املطلب الثالث
  السلمیة

ال �زال قوات �ح�الل إالرسائیيل مس�مترة يف اس�هتدافها �لطوامق الطبیة الفلسطی��ة املشاركة يف تقدمي 
خلدمات الصحیة �لمتظاهر�ن املدنیني السلمیني املشاركني يف مسريات العودة و�رس احلصار املفروض �ىل ا

م، خمالفة بذ� قوا�د القانون ا�ويل 2018مارس  30قطاع غزة اليت انطلقت يف یوم امجلعة املوافق
ا أ�سايس اخلاص �حملمكة م، وم�ثاق روم1977إال�ساين، والربتو�ول إالضايف أ�ول التفاق�ات ج�یف لعام 

  .اجلنائیة ا�ولیة اليت توفر حامیة �اصة لهؤالء أ�فراد
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و�س�هتدف قوات �ح�الل احلريب إالرسائیيل ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة مبامرساهتا حقهم يف  
 حقهم يف احلیاة والسالمة اجلسدیة وأ�مان الشخيص بعدم التعرض و�س�هتداف وإالصابة املبارشة، وكذ�

حریة العمل والوصول �لجر� واملصابني وتقدمي اخلدمات الصحیة هلم، رمغ ارتداء �ٔفراد الطوامق الطبیة الزي 
اخلاص هبم واملمزي كام نص �لیه القانون ا�ويل إال�ساين، وا�ي ال ميكن التذرع بعدم متیزيه لتوفر الوسائل 

متیزي أ�ش�اص ج�دا، ومتیزي أ�فعال الصادرة عهنم، وكذ� املتطورة �ى اجل�ش إالرسائیيل اليت متك�ه من 
متیزي س�یارات إالسعاف اليت یقوم بتدمريها وٕاطالق النريان �لهيا وعرق� معلها وتعریض طوامقها �لخطر 
م�عمدا، و�ادة یتوا�د هؤالء املسعفني بني ٔ�وساط املتظاهر�ن السلمیني ویقومون ب�ٔداء معلهم إال�ساين يف 

ر�ایة واخلدمات الطبیة �لجر� واملصابني، ویمت اس�هتدافهم ٔ�مام �دسات إال�الم احمللیة والعاملیة اليت تقدمي ال
�رصد يف ٔ��لب أ�ح�ان حلظات �س�هتداف ت� مظهرة ٕا�مه ٔ�ثناء ممارس�هتم لعملهم إال�ساين، دون ٔ�ن 

  .م�ادئ القانون ا�ويل إال�ساين �كون قد صدر عهنم ٔ�ي ترصف خمالف قد �زیل امحلایة اليت �متتعون هبا وفق

م ق�لت القوات إالرسائیلیة  2019د�سمرب 31 م ولغایة یوم 2018مارس 30 وبدءا من یوم امجلعة
�ٓخر�ن �الل اس�تعاملها �لقوة املفرطة �شلك ممهنج وواسع  845 ٔ�ربعة من ٔ�عضاء الطوامق الطبیة ؤ�صابت
�بري �س��ا نظرا لعدم اشرتاك ٔ�فراد الطوامق الطبیة يف �ٔیة وهو رمق )16(النطاق ضد املظاهرات السلمیة يف غزة،

ٔ�عامل �دائیة ضد قوات �ح�الل احلريب إالرسائیيل ٔ�و ممارساهتا ٔ�ي ترصف من ش�ٔنه ٔ�ن �زیل امحلایة اليت 
�متتع هبا ٔ�فراد الطوامق الطبیة وقت الزنا�ات املسل�ة، �ٔو يف �ا� �ح�الل احلريب، ٕاذ ی��غي ٔ�ن ال یمت 

س�هتدافهم مطلقا، بل تقدمي املسا�دة ٕاذا لزم أ�مر هلم، كام ٔ�ن ٔ�� من ٔ�فراد الطوامق الطبیة مل �كن �شلك ا
هتدیدا وش�یاك ٔ�و مصدر خطر ٔ�� من ٔ�فراد قوات �ح�الل إالرسائیيل، اجلد�ر ���ر ٔ�ن ت� املسريات 

وا�هتااكت قوات �ح�الل احلريب  السلمیة ال زالت مس�مترة وبطابع مدين سلمي متاما، كام ٔ�ن ممارسات
  .إالرسائیيل كذ� مس�مترة حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة

رزان �اما املسعف املتطوع يف فریق نبض احلیاة، و) 22( عبدهللا صربي عطیة القططي: والشهداء مه
�اما املسعفة املتطو�ة يف مجعیة إال�اثة الطبیة الفلسطی��ة، واليت ٔ��ر مق�لها  (20) �ٔرشف عبد القادر الن�ار

�رب عبد السالم  وموىس�اما املسعف يف مجعیة الهالل أ�محر الفلسطیين، ) 36( ودمحم اجلدیيلجضة �املیة، 
لطبیة ٔ�ثناء ممارسة وقد مت اس�هتداف مجیع �ٔفراد الطوامق ا)17(،�اما املسعف يف ا�فاع املدين (34) �ٔبو حس�نني

معلهم ومه �رتدون الزي الرمسي لوزارة الص�ة ٔ�و مجعیة الهالل أ�محر الفلسطیين، وممزي�ن �لشارة ا�ولیة 
املفرتض اس�ت�دا�ا �شلك واحض �لعیان ٔ�ثناء توا�دمه يف ٔ�ما�ن الزنا�ات املسل�ة ٔ�و املناطق اليت تقع فهيا 

قدميهم �ل�دمات الطبیة �لجر� واملصابني يف مسريات العودة اش��ااكت مسل�ة ٔ�و �االت عنف، ؤ�ثناء ت
السلمیة، و�اصة املسعفة الشابة رزان الن�ار اليت مت اس�هتدافها بطلق �ري م�ارشة يف الصدر ٔ�ثناء تقدميها 
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خلدمات إالسعاف أ�وىل لبعض اجلر�، و�ىل بعد م�ة مرت من الس�یاج الفاصل بني قطاع غزة و�دود 
وين و�ىل مرٔ�ى ج�ود �ح�الل ا��ن مل �شلك ت� املسعفة ٔ�ي خطر �لهيم سواء اكن م�ارش الك�ان الصهی

ٔ�و �ري م�ارش، ح�ث اكنت متارس معلها إال�ساين املعتاد، ومل یصدر عهنا ٔ�ي ترصف ال یعترب من مضن �ام 
ٕاىل ٔ�ن املسعف عبد هللا  الر�ایة واخلدمات الطبیة، و�لصت جلنة التحق�ق املس�تق� املن��قة عن أ�مم املت�دة

القططي اكن �رتدي سرتة بیضاء وحيمل حق�بة ٕاسعافات ٔ�ولیة محراء ا�لون ح�� مت اس�هتدافه، ومل تعلن 
وكذ� ٔ�یضا بق�ة املسعفني ا�ي مت )18(السلطات إالرسائیلیة عن ف�ح ٔ�ي حتق�ق ج�ايئ يف ق�ل القططي،

ٔ�و ٕ�طالق ق�ابل الغاز املس�ی� ��موع �ىل املتظاهر�ن اس�هتدافهم �شلك م�ارش ٕاما ٕ�طالق الرصاص �لهيم، 
  . ٔ�ثناء توا�دمه ب�هنم لتقدمي اخلدمات الصحیة

  مس�ئولیة �ح�الل إالرسائیيل عن جرامئ احلرب املر�ك�ة حبق �ٔفراد الطوامق الطبیة : املبحث الثالث

قات ا�ولیة عن ��هتااكت نقوم بدراسة هذا املبحث من �الل مطلبني، ن��اول يف أ�ول مهنام التحق�
إالرسائیلیة ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة، ٔ�ما املطلب الثاين ف�خصصه ��لیات حمامكة قادة �ح�الل 

  .إالرسائیيل ٔ�مام القضاء اجلنايئ ا�ويل

  التحق�قات ا�ولیة عن ��هتااكت إالرسائیلیة ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة: املطلب أ�ول

عد ا�و� مس�ئو� عن ٔ�فعال قواهتا املسل�ة، و�ادة ما �ر�كب جرامئ احلرب بواسطة ا�و� ٔ�و من ت
ميثلوهنا ٔ�و ی�ٔمرون �ر�اكهبا م�ل رئ�س ا�و� ٔ�و وز�ر ا�فاع ٔ�و رئ�س أ�راكن، كام �ر�كب بواسطة 

الغربیة ٔ�رايض حمت� من ق�ل ، ویعترب قطاع غزة والضفة )19(أ�ش�اص العادیني اكلضباط واجلنود و�ريمه
ٕارسائیل تنطبق �لهيا و�ىل قاطنهيا �ٔحاكم القانون ا�ويل والقانون ا�ويل إال�ساين املتعلقة �ٔ�رايض احملت�، 
وقد صدر عن أ�مم املت�دة العدید من القرارات اليت ٔ�كدت �ىل الوضع القانوين لٔ�رايض الفلسطی��ة 

اعترب ��هتااكت  )20(اق�ة ج�یف الرابعة، و�دد من هذه القرارات�عتبارها ٔ�راض حمت� وختضع التف
إالرسائیلیة اليت �ر�كهبا ٕارسائیل جرامئ حرب وجرامئ ضد إال�سانیة، ومت �شك�ل جلان حتق�ق دولیة خصوصا 

م، وقد ٔ�ث�ت من �اللها ار�اكب ٕارسائیل جلرامئ حرب 2014، و�دوان 2008/2009يف �دوان غزة �ام 
  .ملدنیني الفلسطین�ني وحبق �ٔفراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ةحبق الساكن ا

وتتحمل ٕارسائیل املس�ئولیة القانونیة املدنیة واجلنائیة عن اكفة ��هتااكت اليت یتعرض لها الساكن 
 املدنیني واكفة الف�ات احملمیة م�ل ٔ�فراد الطوامق الطبیة، ومس�ئولیة ٕارسائیل املدنیة �متثل يف وقف أ�عامل �ري

املرشو�ة مبعين الكف عن ��هتااكت واجلرامئ اليت �ر�كهبا ٔ�ثناء �دواهنا �ىل قطاع غزة، وٕا�ادة احلال ٕاىل ما 
، والتعویض املادي الاكيف والرسیع لاكفة املترضر�ن من جرامئها من ٔ�فراد الطوامق "التعویض العیين"اكنت �لیه 
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ٕاميان �ٔبو رسة معلهم �شلك طبیعي، م�ل �ا� املسعفة الطبیة و�اصة ممن ٔ�حلق هبم ٕاصا�ت ٔ�قعدهتم عن مما
م ٔ�ثناء ممارسة معلها يف ٕاسعاف اجلر�، 2014اليت ٔ�صی�ت جبروح خطرية يف سا�دها �الل حرب  ج�اب

واليت رمغ ٕاجراء معلیة جراح�ة م�عت من برت یدها ٕاال ٔ�هنا �تت تعاين من ٕا�اقة دامئة، وٕاضافة ٕاىل مس�ئولیة 
ناك مس�ئولیة ج�ائیة فردیة �س�ٔل مبوجهبا لك من �ر�كب من ٔ�فراد قواهتا ٔ��د اجلرامئ ٕارسائیل املدنیة ه 

ا�ولیة �جرامئ احلرب سواء ار�كهبا بنفسه ٔ�و �الشرتاك مع �ريه ٔ�و عن طریق خشص �ٓخر ٔ�و �ٔ�مر ٔ�و 
  .اد الطوامق الطبیةفاجلنود إالرسائیلیون مس�ئولون ج�ائیا عن اكفة جرامئهم حبق ٔ�فر ، ) 21(إالغراء �ىل ار�اكهبا

وقد صدر قرار عن جملس حقوق إال�سان يف أ�مم املت�دة ب�شك�ل جلنة �لتحق�ق يف ��هتااكت اليت 
، وقد 2018د�سمرب  31مارس حىت  �30دثت م�ذ بدایة مظاهرات مسرية العودة السلمیة �الل الفرتة 

�ه ٔ�ن اجلنود إالرسائیلیني ار�ك�وا ا�هتااكت م، وورد ف 2019ٔ�عمتد التقر�ر يف دورة ا�لس أ�ربعني يف مارس 
حلقوق إال�سان ا�ولیة والقانون إال�ساين و�شلك بعض هذه ��هتااكت جرامئ حرب ٔ�و جرامئ ضد 
إال�سانیة، ؤ�نه جيب �ىل ٕارسائیل التحق�ق فهيا فورا، وقد و�دت ا�لجنة �ٔس�با� معقو� لالعتقاد ب�ٔن 

ٕ�طالق النار �ىل العاملني الصحیني �ىل الرمغ من رؤ�هتم �شلك واحض، ؤ�ن الق�اصة إالرسائیلیني قاموا معدا 
�الل فرتة التقر�ر ق�لت القوات إالرسائیلیة ثالثة مسعفني اكن معهم �المات واحضة ب�ٔهنم ٔ�فراد طوامق طبیة 

من �ال� وهذا تقر�ر ٔ�ممي یث�ت )22(ویقدمون اخلدمات الصحیة �لجر� واملصابني من املتظاهر�ن السلمیني،
ٔ�ن ٕارسائیل ار�ك�ت ا�هتااكت خطرية حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة تعترب جرامئ حرب ح�ث ٔ�ن 
ٕارسائیل ٔ�طلقت النريان م�ارشة �لهيم ومل یفقدوا وضعهم احملمي واكنوا ميارسوا معلهم إال�ساين بني املتظاهر�ن 

  .محرومه �رتدون الزي املمزي وفق الشارة ا�ولیة �لصلیب ا�ٔ 

�لیات حمامكة قادة �ح�الل إالرسائیيل �ٔمام القضاء اجلنايئ ا�ويل: املطلب الثاين �  

ميكن مالحقة وحمامكة مر�كيب اجلرامئ إالرسائیلیني حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة دولیا �رب �دة 
�لیات م�ا�ة يف القضاء اجلنايئ ا�ويل ا�ي یويل ٔ�مهیة كربى ملسائ� ومالحق ة مر�كيب اجلرامئ ا�ولیة م�ل �

جرامئ احلرب، وجرامئ ضد إال�سانیة، وجرامئ إال�دة وجرامئ العدوان ل�شاعهتا وخطورهتا �ىل أ�من والسمل 
  .ا�ولیني

مقاضاة مر�كيب جرامئ احلرب إالرسائیلیني حبق الطوامق الطبیة الفلسطی��ة وفق اتفاق�ات ج�یف : �ٔوال
  أ�ربع

من الربتو�ول إالضايف أ�ول ب�ٔنه تعد ��هتااكت اجلس�مية  85من املادة  نصت الفقرة اخلامسة
مبثابة جرامئ حرب وذ� مع �دم إال�الل بتطبیق هذه املواثیق، " الربوتو�ول"لالتفاق�ات ولهذا امللحق 
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 ووفقا �� یعترب �ٔي ترصف یتعرض حلیاة ٔ�فراد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة �ٔو یعرقل وصوهلم ملس�تحقي
اخلدمات الطبیة ا�هتااكت جسمیة ومبثابة جرامئ حرب، وقد ٔ�عطت اتفاق�ات ج�یف أ�ربع اخ�صاصا �املیا 
��ول أ�طراف �ختاذ ٕاجراءات �رشیعیة بفرض عقو�ت فعا� �ىل أ�ش�اص ا��ن یقرتفون ٔ�و ی�ٔمرون 

من اتفاق�ة ج�یف  49ص املادة وقد ورد ذ�  يف ن)23(�قرتاف ٕا�دى هذه ا�الفات اجلس�مية لهذه االتفاق�ات
من اتفاق�ة  146من اتفاق�ة ج�یف الثالثة، واملادة  129من اتفاق�ة ج�یف الثانیة واملادة  50أ�وىل، واملادة 

  . ج�یف الرابعة، وٕ�لزام لك طرف مبالحقة هؤالء املهتمني وتقدميهم ٕاىل حمامكها الوطنیة �َٔ� �كن ��س�یاهتم

مئ احلرب إالرسائیلیني حبق الطوامق الطبیة الفلسطی��ة وفق النظام أ�سايس مقاضاة مر�كيب جرا: �نیا
  �لمحمكة اجلنائیة

�لنظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة املتعلقة جبرامئ  8من الفقرة ب من املادة  24ینص البند 
نقل وأ�فراد من تعمد توج�ه جهامت ضد املباين واملواد والو�دات الطبیة ووسائل ال " احلرب �ىل ٔ�ن

مس�تعميل الشعارات املمزية املب��ة يف اتفاق�ات ج�یف طبقًا �لقانون ا�ويل، یعترب ٔ��د جرامئ احلرب اليت 
ینعقد �خ�صاص هبا �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة، ٔ��د صور ��هتااكت اخلطرية أ�خرى �لقوانني وأ�عراف 

نطاق الثابت �لقانون ا�ويل، وكذ� ورد يف الفقرة ه من ذات الساریة �ىل املناز�ات ا�ولیة املسل�ة يف ال 
املادة ب�ٔنه یعترب كذ� من جرامئ احلرب ٔ�� من أ�فعال التالیة واليت تعترب ا�هتااكت خطرية ٔ�خرى �لقوانني 

  :وأ�عراف الساریة �ىل املناز�ات املسل�ة �ري ذات الطابع ا�ويل، يف النطاق الثابت �لقانون ا�ويل

تعمد توج�ه جهامت ضد املباين واملواد والو�دات الطبیة ووسائل النقل وأ�فراد من مس�تعميل  - 2
  .الشعارات املمزية املب��ة يف اتفاق�ات ج�یف طبقا �لقانون ا�ويل

ووفقا �� فٕان ما تقوم به قوات �ح�الل احلريب إالرسائیيل من ا�هتااكت خطرية حبق ٔ�فراد الطوامق 
بدلیل وقوع �دد �بري من اجلر� والشهداء يف _ ی��ة من اس�هتداف حلیاهتم وتعریضها �لخطر الطبیة الفلسط 

وم�عهم من الوصول حبریة وسهو� _ فرتات �دواهنا املتكرر �ىل قطاع غزة و�الل مسرية العودة السلمیة
ص�ة ٔ�و مجعیة �لجر� واملصابني يف ٔ�ما�ن �ش��ااكت، واس�هتداف لس�یارات إالسعاف التابعة لوزارة ال

الهالل أ�محر الفلسطیين ٔ�و مجعیة إال�اثة الطبیة وعرق� وصولها �لجر� ونقلهم وٕاسعافهم، تعترب جرامئ 
حرب ینعقد �خ�صاص مبالحقة مر�ك�هيا �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة اليت انضمت لها دو� فلسطني م�ذ 

 .م2014ن�سان 
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  العامليتطبیق م�د�ٔ �خ�صاص القضايئ : �لثا

ميكن تعریف هذا املبدٔ� وا�ي تنعقد مبوج�ه الوالیة القضائیة �لقضاء الوطين ب�ٔنه صالح�ة تقررت "
�لقضاء الوطين يف مالحقة وحمامكة ومعاق�ة مر�كيب ٔ�نواع حمددة من اجلرامئ یقوم بت�دیدها ال�رشیع الوطين 

اط معني جيمع بني ا�و� وبني مر�كيب اجلرمية دون أ��ذ �العتبار ملاكن ار�اكهبا، ودون اشرتاط توافر ارتب
ٔ�و حضا�ها، ؤ�ً� اكنت ��س�یة مر�ك�هيا ٔ�و حضا�ها، ف�صبح حتدید نطاق ٕاقلمي ا�و�، ٔ�و حتدید ماكن وقوع 

  )24(".اجلرمية، ٔ�و النظر ٕاىل ��س�یة مر�كهبا ٔ�و ��س�یة حضا�ها �ري ذي �دوى، وهو ما ٔ��ش�ٔ م�دٔ� العاملیة

خ�صاص العاملي خيالف القوا�د املعتادة لالخ�صاص اجلنايئ ٕاال �ٔن احملامك الوطنیة ورمغ ٔ�ن م�دٔ� �
ذات �خ�صاص العاملي تعتربه ٕا�دى س�بل حتق�ق العدا� ا�ولیة �وهنا تنظر يف اجلرامئ أ�شد خطورة 

صافهم، وتعترب وس�ی� مرشو�ة ��فاع عن حضا� حقوق إال�سان عندما �كون قضاؤمه الوطين �اجزا عن ٕان
  )25(.ٔ�و �ري قادر �ىل حماس�بة املهتمني ��هتاك حرمة هذه احلقوق

  اخلامتة

  :�ٔمه النتاجئ والتوصیات اليت توصلت ٕا�هيا ا�راسة

تتعرض الطوامق الطبیة الفلسطی��ة ٔ�ثناء ممارسة معلها إال�ساين يف أ�رايض الفلسطی��ة احملت� �امة  .1
ق�ل قوات �ح�الل احلريب إالرسائیيل �رىق �ر�ة اعتبارها ويف قطاع غزة �اصة ال�هتااكت خطرية من 

جرامئ حرب، و�اصة ٔ�ثناء مسريات العودة السلمیة، ت��ح ٕاماكنیة ا�لجوء �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة ح�ث 
ینعقد �خ�صاص لها مبالحقة وحمامكة مر�كيب هذه اجلرامئ، وذ� وفقا ملا ورد يف نص املادة الثام�ة من 

 .ٔ�سايسنظا�ا ا
ميكن ا�لجوء لرفع قضا� يف ا�ول اليت تت�ىن تطبیق م�د�ٔ �خ�صاص القضايئ العاملي، ح�ث س�بق  .2

ٔ�ن مت رفع العدید من القضا� من حضا� فلسطین�ني ضد جمريم حرب ٕارسائیلیني يف دول ٔ�وروبیة، ولكن مل 
وان�هنا حبیث یصعب مالحقة تمت حمامكهتم �س�ب ضغوط س�یاس�یة تعرضت لها هذه ا�ول دفعهتا لتغیري ق

وحمامكة هؤالء ا�رمني، �ملقابل �س�تطیع مواص� الضغط حنن كذ� ورفع القضا� ٔ�ما�ا بعد العمل �ىل 
 .اس��فاء الرشوط املطلوبة يف قوان�هنا

كذ� مطالبة ا�ول املوقعة �ىل اتفاق�ات ج�یف أ�ربع ب�شك�ل حمامك �لنظر يف ��هتااكت واجلرامئ  .3
�ر�كهبا قوات �ح�الل إالرسائیيل حبق ٔ�فراد الطوامق الطبیة اليت اس�هتدفت حىت ٔ�ثناء ممارسة معلها يف اليت 

مسريات سلمیة وا�هتكت اكفة حقوقها املكفو� يف القانون ا�ويل إال�ساين ؤ�مهها حقها يف امحلایة والسالمة 
 .  اجلسدیة
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حق ب�ٔفراد الطوامق الفلسطی��ة من قوات اس�مترار �سلیط الضوء �ىل اكفة ��هتااكت اليت تل .4
 .يف حماو� لوقف هذه ��هتااكت، ومعاق�ة مر�ك�هيا �ح�الل احلريب إالرسائیيل، وفضح ممارساهتم وا�هتااكهتم

رضورة م�ابعة الشاكوى املقدمة �ى املدعي العام �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة فاتو ب�سودا وصوال حملامكة  .5
 إالرسائیلیني عن اكفة جرامئهم حبق الشعب الفلسطیين مبا فهيا اجلرامئ املر�ك�ة حبق ٔ�فراد اكفة مر�كيب اجلرامئ

الطوامق الطبیة الفلسطی��ة، و�اصة بعد ق�ول املدعیة العامة �م�داد اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة لاكفة 
  .�هتاء مر�� الفحص أ�ويل��هتااكت اليت تقع يف نطاق أ�رايض الفلسطی��ة احملت�، وٕا�الهنا ا

  إال�االت

                                                   
  . م1977املادة الثام�ة من الربتو�ول إالضايف أ�ول التفاق�ات ج�یف لعام  )(1

  :م، واليت �اء فهيا1977الفقرة الثانیة من املادة التاسعة �لربتو�ول إالضايف أ�ول التفاق�ات ج�یف لعام  (2)

ا�امئة ووسائط النقل الطيب ا�امئ، والعاملني من االتفاق�ة أ�وىل �ىل الو�دات الطبیة  32و  27تطبق أ�حاكم املالمئة من املادتني 
  :�لهيا اليت یوفرها ٔ��د ٔ�طراف الزناع بغیة ٔ�غراض ٕا�سانیة ٔ�� من

  .دو� حمایدة ٔ�و ٔ�یة دو� ٔ�خرى ل�ست طرفًا يف ذ� الزناع) �ٔ (

  .مجعیة ٕاسعاف معرتف هبا ومرخص لها يف ت� ا�و�) ب(

  .م�ظمة ٕا�سانیة دولیة حمایدة) ج(
 خلذاري، امحلایة ا�ولیة �لطوامق الطبیة وفق ٔ�حاكم القانون ا�ويل إال�ساين، رسا� دكتوراه، �امعة اجلزا�ر، لكیة احلقوق، دمحم )(3

  . 60م، ص 2018
  .م1977الفقرة الثانیة من املادة الثام�ة �لربتو�ول إالضايف أ�ول التفاق�ات ج�یف لعام  (4)
جيب ا�رتام وحامیة املوظفني ا�صصني لكیة بصورة م�تظمة ل�شغیل وٕادارة املس�شف�ات املدنیة، مبن فهيم أ�ش�اص امللكفون  (5)

  .�لبحث عن اجلر� واملرىض املدنیني والعجزة وال�ساء النفاس ومجعهم ونقلهم ومعاجلهتم

حلربیة ببطاقة لتحق�ق الهویة تبني صفة �املها، و�لیه صورته الشمس�یة، وميزي هؤالء املوظفون يف أ�رايض احملت� وم�اطق العملیات ا_ 
مة حتمل �امت السلطة املس�ئو�، كام ميزيون ٔ�ثناء العمل بعالمة ذراع خمتومة من نوع ال یت�ٔ�ر �ملاء توضع �ىل ا�راع أ��رس، و�سمل �ال

اتفاق�ة ج�یف لتحسني �ال اجلر� واملرىض �لقوات املسل�ة يف  من 38ا�راع بواسطة ا�و� وحتمل الشارة املنصوص عهنا يف املادة 
  .م1949ٔ�غسطس /�ٓب12املیدان، املؤر�ة يف 

جيب ا�رتام وحامیة مجیع املوظفني ا�ٓخر�ن ا�صصني ل�شغیل ٔ�و ٕادارة املس�شف�ات املدنیة، وهلم حق محل شارة ا�راع كام هو _ 
ة، وذ� ٔ�ثناء ٔ�داهئم هذه الوظائف، وتبني املهام املناطة هبم يف بطاقة حتق�ق الهویة اليت مذ�ور ٔ��اله و�لرشوط املب��ة يف هذه املاد

  .ترصف هلم

وحتتفظ ٕادارة لك مس�شفى مدين بقامئة ب�ٔسامء موظفهيا مس�توفاة ٔ�وًال ب�ٔول و�كون حتت ترصف السلطات الوطنیة ٔ�و سلطات _ 
  .�ح�الل ا�تصة يف مجیع أ�وقات

  . 42القانون ا�ويل إال�ساين دلیل لٔ�وساط ا�ٔاكدميیة، جم� ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر، ص رشیف عثمل،  (6)
 :من الربتو�ول إالضايف أ�ول حامیة ٔ�فراد اخلدمات الطبیة ؤ�فراد الهیئات ا�ی��ة تنص �ىل : 15 املادة )(7
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  .ا�رتام وحامیة ٔ�فراد اخلدمات الطبیة املدنیني ٔ�مر واجب 1-

ى لك مسا�دة ممك�ة عندا الق�ضاء ٔ�فراد اخلدمات الطبیة املدنیني العاملني يف م�طقة تعطلت فهيا اخلدمات الطبیة املدنیة �سد 2-
  .�س�ب الق�ال

 تقدم دو� �ح�الل لك مسا�دة ممك�ة ٔ�فراد اخلدمات الطبیة املدنیني يف أ�قالمي احملت� �متك�هنم من الق�ام مبها�م إال�سانیة �ىل 3-
الو�ه ا�ٔمكل وال حيق �و� �ح�الل ٔ�ن تطلب ٕاىل هؤالء أ�فراد، يف ٔ�داء هذه املهام ٕایثار ٔ�ي خشص اكن �ٔ�ولویة يف تقدمي العالج 

  .ٕاال العتبارات طبیة وال جيوز ٕار�ام هؤالء أ�فراد �ىل ٔ�داء ٔ�عامل ال تتالءم مع �مهتم إال�سانیة
 :م تنص �ىل1949وىل لعام من اتفاق�ة ج�یف ا�ٔ  )15(امل�ادة  (8)

یت�ذ ٔ�طراف الزناع دون ٕابطاء مجیع التدابري املمك�ة �لبحث عن اجلر� , و�ىل أ�خص بعد �ش��اك يف الق�ال, يف مجیع أ�وقات  
هبا، ولكام ومجعهم، وحام�هتم من السلب وسوء املعام�، وت�ٔمني الر�ایة الالزمة هلم، وكذ� �لبحث عن ج�ث املوىت وم�ع سل ،واملرىض

مسحت الظروف، یتفق �ىل تدبري عقد هدنة ٔ�و وقف ٕاطالق النريان ٔ�و �رت��ات حملیة ٕالماكن مجع وتبادل ونقل اجلر� املرتوكني يف 
 م�دان الق�ال، و�ملثل، ميكن االتفاق �ىل �رت��ات حملیة بني ٔ�طراف الزناع مجلع ٔ�و تبادل اجلر� واملرىض يف م�طقة حمارصة ٔ�و مطوقة،

  .ملرور ٔ�فراد اخلدمات الطبیة وا�ی��ة واملهامت الطبیة ٕاىل ت� املنطقةو 
 :م  امحلایة العامة �لمهام الطبیة تنص �ىل1977من الربتو�ول إالضايف الثاين لعام  10م�ادة  (9)

بغض النظر ال جيوز ب�ٔي �ال من أ�حوال توق�ع العقاب �ىل ٔ�ي خشص لق�امه ب�شاط ذي صفة طبیة یتفق مع رشف املهنة  - 1
 .عن الشخص املس�تف�د من هذا ال�شاط

, ال جيوز ٕار�ام أ�ش�اص ا��ن ميارسون �شاطًا ذا صفة طبیة �ىل ٕاتیان ترصفات ٔ�و الق�ام ب�ٔعامل ت��اىف ورشف املهنة الطبیة - 2
م من الق�ام بترصفات ٔ�و م�عه" الربوتو�ول " ٔ�و �ري ذ� من القوا�د اليت �س�هتدف صاحل اجلر� واملرىض، ٔ�و ٔ�حاكم هذا امللحق 

 .متلهيا هذه القوا�د وأ�حاكم

حترتم �لزتامات املهنیة لٔ�ش�اص ا��ن ميارسون �شاطًا ذا صفة طبیة ف� یتعلق �ملعلومات اليت قد حيصلون �لهيا �ش�ٔن  - 3
 .وذ� مع التق�د ب�ٔحاكم القانون الوطين, اجلر� واملرىض املشمولني �ر�ا�هتم

أ�حوال توق�ع العقاب �ىل ٔ�ي خشص ميارس �شاطًا ذا صفة طبیة لرفضه ٔ�و تقصريه يف ٕاعطاء معلومات ال جيوز ب�ٔي �ال من  - 4
  .وذ� مع التق�د ب�ٔحاكم القانون الوطين, تتعلق �جلر� واملرىض ا��ن اكنوا ٔ�و ال �زالون مشمولني �ر�ایته

  .210م، ص1997، م�ش�ٔة املعارف، مرص، �سك�دریة, دمحم فهاد الشال�ة، القانون ا�ويل إال�ساين (10)
  .م املتعلق �ع�د شارة دولیة ممزية2005الربتو�ول إالضايف الثالث التفاق�ات ج�یف لعام  )(11
املركز الفلسطیين حلقوق إال�سان، مدنیون مس�هتدفون، تقر�ر حول العدوان الشامل ا�ي ش��ه قوات �ح�الل احلريب إالرسائیيل ) (12

  .  89م، ص 2009م، فلسطني، غزة، 2009ینا�ر  18_ 2008د�سمرب 27الفرتة  �ىل قطاع غزة �الل
م، 2009املركز الفلسطیين حلقوق إال�سان، تقر�ر حول ��هتااكت إالرسائیلیة ضد الطوامق الطبیة الفلسطی��ة، فلسطني، غزة،   (13)
  . 5،6ص
  . 5م، ص 2015قطاع غزة، مارس  وزارة الص�ة الفلسطی��ة، التقر�ر الس�نوي الشهداء واجلر� يف  )(14

�هض زقوت، مخسون یوما هزت العامل العدوان إالرسائیيل �ىل قطاع غزة، مركز عبد هللا احلوراين ��راسات والتوثیق،   (15)
  . 210، 250، 162م، ص 2014فلسطني، غزة، 
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ل حقوق إال�سان الفلسطیين، حصانة مزم�ة، مركز املزيان حلقوق إال�سان ومجعیة العون الطيب �لفلسطین�ني وحمامون من ٔ��  )(16

 .8الهجامت املتكررة �ىل قطاع الص�ة يف غزة، ص
مركز املزيان حلقوق إال�سان، تقر�ر حول ا�هتااكت قوات �ح�الل إالرسائیيل حبق املشاركني يف مسريات العودة وفك احلصار عن  )(17

  .15صم، 2019فربا�ر  28 -م  2018مارس  30قطاع غزة يف الفرتة
 .9مركز املزيان حلقوق إال�سان،جهامت م�كررة، مرجع سابق، ص  )(18

 .243م، ص 2006ٔ�بو اخلري ٔ�محد عطیة، احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ا�امئة، مرص، القاهرة، دار ا�هنضة العربیة �ل�رش والتوزیع،  (19)
  .و�ريها من القرارات 44/48، وقرار 43/58، قرار امجلعیة العامة رمق 1322/2000راجع قرار جملس أ�من رمق  (20)
  .88م، ص2009الس�ید مصطفى ٔ�بو اخلري، احلرب ��رية �ىل غزة، مرص، القاهرة، ایرتاك �ل�رش والتوزیع،  ) (21

 ��هتااكت املر�ك�ة �الل �ح��ا�ات يف أ�رايض الفلسطی��ة احملت� جملس حقوق إال�سان، تقر�ر جلنة حتق�ق أ�مم املت�دة يف  (22)
  .32م، ص2019م، ج�یف، مارس2018يف
سامح �لیل الوادیة، املس�ئولیة ا�ولیة عن جرامئ احلرب إالرسائیلیة، رسا� ماجس�تري، معهد البحوث وا�راسات العربیة، قسم ) (23

  .125م، ص2004ة، القاهرة، ا�راسات القانونیة، �امعة ا�ول العربی
  .25م، ص2006طارق رسور، �خ�صاص اجلنايئ العاملي، مرص، القاهرة، دار ا�هنضة العربیة �ل�رش والتوزیع،  (24)
دمحم ا�ذوب، �یف�ة تفعیل القانون ا�ويل ملالحقة مر�كيب جرامئ احلرب �ىل قطاع غزة، لبنان، بريوت، مركز الزیتونة ��راسات  (25)

 .317م، ص 2011یق، والتوث 
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  املهاجر�ن هتریب جرمية ملاكحفة ا�ولیة اجلهود

The international efforts to combat the crime of smuggling of migrants 
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   ملخص

 �ىل یق�رص اخلطر اكن بعدما �س�ب خطورهتا �زایدت ٕاجرام�ة مشلكة يه املهاجر�ن هتریب جرمية
 مما خمتلفة، وتنظ�ت ش�باكت �لیه �رشف م�ظم معل ٕاىل تدرجيیا حتولت �لسة، �ل�دود اج�یاز أ�فراد

 خمتلف �ىل لها ا�ويل ا�متع اس�ت�ابة �س�تدعي ٔ�صبحت وقد .�ل�دود �ا�رة جرمية ٕاىل القضیة حول
 ماكحفة �رتو�ول به �اء ا�ي لها، مو�د مفاهميي ٕاطار ٕاجياد �الل من والعاملیة، وإالقلميیة الوطنیة املس�تو�ت

 يف املتخصصة املنظامت دور دراسة وحماو� املامث�، إالجرام�ةالظواهر  عن متیزيمه هبدف املهاجر�ن هتریب
 .الظاهرة هذه ماكحفة يف ا�ويل التعاون رضورة لتظهر ا�ال، هذا

  .�اجر -هتریب -م�ظمة جرمية :املف�اح�ة اللكامت

Abstract:  

The crime of smuggling of migrants has now become a global criminal phenomenon 
that requires an international response characterized by universal, regional and national 
cooperation, and to make this situation no worse, the United Nations has taken a series of 
measures at the legal level (the protocol against the smuggling of migrants, additional to the 
convention against transnational organized crime) and institutional, in order to stop the 
smuggling of migrants. 

Key words: Organized crime, smuggling, immigrant. 

  مقدمة

الطبیعیة و�ضطهاد بعض الناس خياطرون حبیاهتم �لهروب من الفقر وانعدام الفرص والكوارث 
عندما ال ميكن ت�ٔمني ح�اة ٔ�فضل ٔ�و ٔ�كرث ٔ�ما� يف ب�مه، یبدو عبور . والرصاع و�دم �س�تقرار الس�یايس

  .احلدود اخلیار أ�فضل، ٕان مل �كن الوح�د هلم ؤ�رسمه
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قًا �ري ٔ�س�باب خمتلفة، ٕاماكنیة الهجرة القانونیة، خيلق هذا الطلب سو  ،ويف �امل ال تتوافر ف�ه �البا 
 . مرشو�ة مرحبة

و یُذ�ر ٔ�ن مرص ب� عبور لٔ�ش�اص ا��ن یمت �جتار هبم واملهاجر�ن ا��ن یمت هتر�هبم، كام ٔ�هنا تُمثل 
وتبدٔ� املسارات أ�وىل �هتریب املهاجر�ن من م�طقة . نقطة عبور لهؤالء أ�ش�اص وكذ� مقصًدا الس�تق�اهلم

كها املهاجرون ا��ن �سعون �لعبور ٕاىل ٔ�ورو� عن طریق القرن أ�فریقي ورشق ٔ�فریق�ا، ح�ث �سل 
�ش�ٔن ماكحفة الهجرة �ري  2016لس�نة  82قانون رمق  2016وقد اعمتدت مرص يف . الشواطئ املرصیة

الرشعیة وهتریب املهاجر�ن، وا�ي دمج بني ا�لجنة الوطنیة الت�س�یق�ة ملاكحفة وم�ع الهجرة �ري الرشعیة، 
�ش�ٔن  2010لس�نة  64كام ٔ�ن �هيا قانون رمق . س�یق�ة ملاكحفة وم�ع �جتار �ل�رشوا�لجنة الوطنیة الت� 
و�ُشلك هذ�ن القانونیني ٕاطاًرا قانونًیا شامًال ملاكحفة �جتار �ٔ�ش�اص وهتریب . �جتار �ٔ�ش�اص

من �الل سلس�  ویقوم مك�ب أ�مم املت�دة املعين ��درات واجلرمية ب��ف�ذ إالطار القانوين. املهاجر�ن
تدریبات معدة لضباط الرشطة، وو�ء النیابة، والقضاة هتدف ٕاىل تعز�ز القدرات الوطنیة �ىل التحق�ق يف 

  . جرامئ �جتار �ٔ�ش�اص وهتریب املهاجر�ن، ومالحقة اجلناة

�ىل  �رد مصطل�ات يه النظام�ة، �ري ٔ�و القانونیة �ري ٔ�و الرسیة الهجرة ٔ�و الرشعیة �ري فالهجرة
�لسة  �ل�دود اج�یاز أ�فراد �ىل یق�رص اخلطر اكن بعدما ٕاذ عهنا، املرتتبة �س�ب خطورهتا �زایدت ظاهرة
 �ا�رة جرمية ٕاىل القضیة حول مما خمتلفة، وتنظ�ت ش�باكت �لیه �رشف م�ظم معل ٕاىل تدرجيیا حتولت ، مث 

  .�ل�دود

 وحفزت و�ول قد ا�ول بني �ق�صادیة والفوارق العوملة طائ� حتت الساكنیة التحراكت �دة ٕان
 یبقى ٔ�ن ا�ويل ا�متع ٕ�ماكن �كن فمل املادي، الرحب يف طمعا احلدود �ىل ال�رش نقل يف م�خصصة ش�باكت
 یمت لهذا وموا�هتا، ملنعها الكف�� الس�بل �لق �لیه اكن و الش�باكت، هذه �شاط �زاید جتاه أ�یدي مك�وف
 جرمية ملاكحفة التعاون ا�ويل و الت�س�یق لتفعیل ا�ولیة �سرتاتیجیات عن الورقة هذه �الل من البحث
  املهاجر�ن؟ هتریب

 اجلرمية ملاكحفة املت�دة أ�مم �تفاق�ة امللحق الربوتو�ول ٕاىل اس��ادا املت�دة أ�مم م�ظمة لتقد�رات وفقا
 " 8 املادة يف �اء ح�ث معاجلهتا وس�بل �لجرمية مفهوما ٔ�عطى ا�ي املهاجر�ن هتریب مباكحفة اخلاص املنظمة

 ل�س طرف دو� ٕاىل أ�ش�اص ٔ��د املرشوع �ري ا�خول تدبري املهاجر�ن هتریب بتعبري یقصد " من " �ٔ 
 �ري ٔ�و م�ارشة بصورة احلصول، ٔ��ل من وذ� فهيا، ا�امئني املقميني من ٔ�و مواطنهيا من الشخص ذ�

 ٕاىل أ�طراف ا�ول دعت اليت الثانیة مادته ٕاىل واس��ادا . اخرى مادیة م�فعة ٔ�و مالیة م�فعة �ىل م�ارشة،
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 املهاجر�ن حقوق حامیة �ىل السهر مع الربوتو�ول، �ایة حتق�ق ٔ��ل من ب�هنا ف� التعاون تعز�ز رضورة
 واملصادقة م�عددة ٔ�و ثنائیة اتفاق�ات ٕا�رام ٕاىل الظاهرة من تعاين اليت �اصة ا�ول سارعت املهربني،

 مت ح�ث االتفاق، جمرد عند اجلهود تتوقف ملو )أ�ول املطلب(والعاملیة  إالقلميیة االتفاق�ات ٕاىل و�نضامم
  .)الثاين املطلب( الظاهرة ملعاجلة م�خصصة ٔ��زة ٕا�شاء �الل من الواقع ٔ�رض �ىل جتس�یدها

  س�ب اخ�یارى موضوع البحث

الهجرة يه قوة ٕاجيابیة من ح�ث �ٔن  یقوض �ود التمنیةجبانب �ون هتریب ال�رش جرمية ج�ائیة فٕانه  
وقد یمت . لكن قد یوا�ه املهاجرون �س��عاد �س�ب ا�یون، ٔ�و یصبحون حضا� �جتار �ل�رش. �لتمنیة

�ن ٕالج�ار ٔ�رسمه �ىل دفع فدیة اخ�طاف ٔ�رسمه من ق�ل ا�رمني �لتواطؤ مع املهربني وٕاساءة معام� املهاجر 
واملهاجرون املهربون  تقل ٔ�یضا اح�الت ٔ�ن �رسلوا حتویالت مالیة ٕاىل ٔ�رسمه مبجرد . ٕالطالق رسا�م

  . وصوهلم ٕاىل و�هتم

:"  و�س�ب كرثة وقوع حوادث هتریب ال�رش قال بعض املعنیني مباكحفة هذا اجلرمية يف حلظة �شاؤم�ة  
تقار�ر امل�ٔساویة عن املهاجر�ن ا��ن یفقدون ح�اهتم يف ر�الت ��سة حبثا عن مالذات ال تبدو هناك هنایة �ل 

هذه الر�الت احملفوفة ��اطر اليت یقوم هبا م�ات ا��الف من ال�ساء والر�ال وأ�طفال تنظمها . ٔ�كرث ٔ�ما�
  .)1(  "�البا عصا�ت ا�هتریب �جرام�ة

ما یتدافعان فال م�اص من البحث عن �لول، وهذا ما ولكن املس�تقر ٔ�ن اجلرمية وماكحفهتا دو 
  . س�ن�اول ٔ�ن نضع ٔ�یدینا �لیه من �الل هذا البحث

 اتفاق�ات ماكحفة جرمية هتریب املهاجر�ن : أ�ول املطلب

 الرشعیة �ري الهجرة ماكحفة ٔ��ل من انفرادیة بصفة ا�ول اختذهتا اليت والتدابري إالجراءات ٔ�ثب�ت
 من ا�ويل �ىل الصعید اجلهود توح�د رضورة اس�توجب مما جناعهتا، و�دم فشلها املهاجر�ن هتریب وجرمية

 .وثنائیة وٕاقلميیة دولیة االتفاق�ات من العدید ٕا�رام مت إالطار هذا ويف مهنا، احلد ٔ��ل

  ا�ولیة االتفاق�ات: أ�ول الفرع

 من .صورها مبختلف املنظمة �لجرمية ماكحفهتا ٕاطار يف االتفاق�ات من مجمو�ة املت�دة أ�مم وضعت
 ما دمت وطیدة، �القة يه إال�سان حقوق وا�رتام الرشعیني �ري �اصة املهاجر�ن وضع �القة ٔ�ن املؤكد
 ا�ي ا�ويل ا�متع �ىل مطرو�ة ا�ولیة امحلایة مس�ٔ� اكنت لهذا .ٕا�ساين بعد ذات اج�عیة ظاهرة الهجرة
 أ�وىل، ��ر�ة ٕا�سانیة مس�ٔ� معتربا حقوقهم اكنوا، ٔ�ی� املهاجر�ن لقضیة قانونیة �لول صیا�ة ٕاىل توصل
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 ٕا�رام يف املنحى هذا جتسد .إال�سانیة احلقوق ب�ٔمه ا�متتع من احملرومة الف�ة لهذه �عتبار رد بغرض وذ�
 ٕارشاف حتت 1990 د�سمرب 18 بتارخي ٔ�رسمه ؤ�فراد املهاجر�ن العامل مجیع حقوق محلایة ا�ولیة االتفاق�ة
  .)2(س�نة عرشة اثين طی� دام ا�ولیني اخلرباء من فریق �هود كتتوجي �اءت واليت املت�دة، أ�مم م�ظمة

 املهاجر�ن وضامن حقوق ا�رتام عن ٕا�هيا املهاجر ا�ول رمسیا مسؤولیة ا�ولیة االتفاق�ة وتقرر هذه
 و�متثل .ور�ایته سواء احلا�ز�ن املهاجر�ن معاجلة لتناول امللزمة ا�ولیة املعایري من مجمو�ة �ىل وتنص حام�هتم،
 معلیات ماكحفة يف االتفاق�ة لهذه ي الرئ�س لهدف �دا �ىل لها احلا�ز�ن �ري واملهاجر�ن الالزمة، الو�ئق

 .العطب �لغة ساكنیة مجمو�ة �شلكون وا��ن املهاجرون، لها یتعرض اليت إال�سان حقوق وا�هتاك اس�تغالل
 من ف�الرمغ حمدودا، مازال القانوين ٔ��رها ٔ�ن ٕاال العامل مجیع حقوق محلایة ا�ولیة االتفاق�ة ٔ�مهیة من الرمغ �ىلو 

 دو� ٔ�ربعني یقارب ما قامت ح�ث ،  2003س�نة يف ٕاال التنف�ذ �زي تد�ل مل ٔ�هنا ٕاال 1990 س�نة ٕاصدارها
 �س�تقطب اليت �س�تق�ال دول �لهيا توقع ومل تصادق مل �ني يف  )3(�لهيا �ملصادقة امل�ش�ٔ  دول من �الب�هتا
 مما اخللیج ودول واسرتالیا اكلیا�ن ٔ�خرى دول يف ٔ�و الشاملیة، ٔ�مر�ك�ا ٔ�و ب�ٔورو� سواء املهاجر�ن العامل ٔ��لب
 بدل الرشعیني و�ري الرشعیني املهاجر�ن العامل ٕانتاج�ة حول اه�مه �متحور ا�ول هذه ٔ�ن قاطعة دال� یدل

 ٔ�مل خ�بة الوضع هذا عن اجنر التصدیق، �دم یفرس ما وهذا ٔ�فراد ٔ�رسمه، وحقوق حقوقهم حبامیة �ه�م
 �س�مترار واملعرضني املهاجر�ن، جتاه ٕا�سانیة ٔ�كرث معام� حتق�ق يف إال�سان حقوق عن واملدافعني ا�ويل ا�متع

 احلدود �ىل اخلناق لتضییق .التعسف�ة واملامرسات القوانني جراء من حلقوقهم السالبة ��هتااكت �تلف
 هبم وجيولوا أ�فراد ینقل إالجرام�ة أ�مناط ونظرا من �دید نوع ظهر العفویة، الرشعیة �ري الهجرة وفشل
 املنظمة اجلرمية ماكحفة اتفاق�ة ٕا�رام ٕاىل ا�ويل ��متع ٔ�دى مما القانونیة، إالجراءات ا�رتام دون ا�ولیة احلدود

و�متثل  )5(املهاجر�ن هتریب ماكحفة بربتو�ول وٕاحلاقها  2000  س�نة ٕ�یطالیا �لريم يف املوقعة )4( الوطنیة �رب
 )6(املهربني املهاجر�ن حقوق حامیة �ىل احلرص مع اجلرمية هذه �ىل والقضاء املنع يف م�ه أ�سايس الهدف
 اجلنائیة �لمالحقة تعرضهم �دم ٔ�مهها الرشعیني، �ري �لمهاجر�ن الضام�ت من العدید مواده يف حيمل وا�ي
  .ا�هتریب لسلوك هدفا ٔ�هنم

 ا�ويل القانون مبق�ىض الزتاماهتا مع ی�سق مبا تت�ذ ٔ�ن طرف دو� لك �ىل ا�ويل الربتو�ول قىض كام
 �اصة املهاجر�ن، حقوق وحامیة لصون �ق�ضاء عند ال�رشیعات سن ذ� يف مبا املناس�بة، التدابري لك

 املهینة، ٔ�و الالٕا�سانیة ٔ�و العقوبة املعام� ٔ�شاكل من �ريه ٔ�و �لتعذیب اخلضوع �دم يف واحلق احلیاة يف احلق
 �ا� ويف هتر�هبم، �س�ب �لخطر سالمهتم ٔ�و ح�اهتم تتعرض ا��ن �لمهاجر�ن املناس�بة املسا�دة توفر ؤ�ن

 �لعالقات ف�نا اتفاق�ة مبق�ىض ا�ولیة �لزتاماهتا تتق�د ٔ�ن طرف دو� لك �ىل یتعني املهربني املهاجر�ن اح��از
 واالتصال الق�صلیني املوظفني ٕ�بالغ املتعلقة أ�حاكم ٕابطاء دون املعين الشخص �طالع القاضیة الق�صلیة
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 املهاجر�ن ٕا�ادة معقول �ري ٔ�و � مسوغ ال ٕابطاء دون وق�ول ب�س�یري طرف دو� لك موافقة رضورة مع هبم،
 .)7(ٕا�ادهتم وقت ٕاقلميها يف ا�امئة إالقامة حبق �متتعون ٔ�و مواطنهيا من اكنوا مىت املهربني

 ومن ال�ساء ٔ�و أ�طفال ا�هتریب معلیات اش�متلت ٕاذا اخلاصة الر�ایة تقدمي �ىل الربتو�ول ٔ�كد كام
 مصدر ٔ�ي عن ٕابعادمه :ٔ�مهها وا�ٓمن امحلایة هلام �كفل ٕاجراءات وٕاتباع الرشحية، هذه ا�رتام أ�طراف واجب
 املتخصصني ٔ��د �ىل فورا عرضهم فهيم، املش��ه من فرد ب�ٔي االتصال مبواص� هلم السامح �دم خطر،
 ضباط ٔ�یدي �ىل ذ� بعد التعامل معهم ٕاضاف�ة، مبال�س �زویدمه الصحیة، �ا�هتم حفص ٔ��ل من الطبیني
 من التحقق تعذر ما ٕاذا ٔ�و طفال الشخص اكن ٕاذا ما حول الشكوك بعض هناك �كون وعندما .مدربني

 ٕاىل الربوتو�ول هذا به ینادي ا�ي التعاون �س��د .طفال ٔ�نه افرتاض يه املتبعة املامرسات ٔ�فضل فٕان س�نه
 العدا� جمال يف إالقلميیة ٔ�و أ�طراف املتعددة و الثنائیة واملعاهدات االتفاق�ات من �مو�ة ا�ول ٕا�رام

 یتعلق ما �اصة اجلنائیة، املسائل يف املتباد� القانونیة واملسا�دات املطلوبني ب�سلمي املتعلقة واملسائل اجلنائیة
تفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة �كام حيتوى الربوتو�ول امللحق  )8(اجلنايئ �خ�صاص �املیة مببد�ٔ 

بني�ىل �دد من أ�حاكم اليت قد  �رب احلدود الوطنیة اكلرتخ�ص ��رتاض . تؤ�ر �ىل ملمتيس ا�لجوء املهر�
السفن يف ٔ��ايل الب�ار، و�لزتام بتعز�ز املراق�ة احلدودیة، واع�د العقو�ت �ىل الناقالت الت�اریة، ٔ�و 

بني قد یؤ�ر �لفعل �ىل ٔ�ولئك ا��ن �سعون �لحامیة ا�ولیة ن وقد �كو. �لزتام بق�ول عودة املهاجر�ن املهر�
  .لعدد من أ�حاكم املامث� يف �روتو�ول ماكحفة �جتار �ل�رش ٔ��ر مماثل

و�الل دورات ا�لجنة ا�صصة، شددت املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤن الالج�ني  �لتايل �ىل 
لقانون رضورة التوف�ق بني تدابري ماكحفة هتریب املهاجر�ن و�جتار �ٔ�ش�اص و�لزتامات القامئة مبوجب ا

�رحب املفوضیة اع�د رشط يف � الربوتو�ولني، هيدف ٕاىل حامیة حقوق ملمتيس ا�لجوء . ا�ويل لالج�ني
املتعلقني بوضع الالج�ني، ال س�� ف� یتعلق مببد�ٔ �دم  1967و�روتو�ول  1951والالج�ني مبوجب اتفاق�ة �ام 

طراف إالطار القانوين ا�ويل ا�ي �دده � إال�ادة القرسیة ، و ت�ٔمل املفوضیة ٔ�ن حترتم ا�ول ا�ٔ 
الربوتو�ولني من �الل اع�د ضام�ت مماث� يف مجیع االتفاقات الثنائیة ٔ�و إالقلميیة ٔ�و الرتت��ات ال�شغیلیة اليت 

  .  9)( تنفذ ٔ�و تعزز ٔ�حاكم هذه الربوتو�والت

 إالقلميیة االتفاق�ات: الثاين الفرع

 �دم ��ول الفردیة الوسائل ٔ�ثب�ت بعدما ا�ويل التعاون �ك�یف ٕاىل ا�ولیة امجلا�ة �ا�ة من انطالقا
 إالطار يف التعاون ٕاىل ا�لجوء احلا�ة حمتت الرشعیة، �ري الهجرة ماكحفة يف املرجوة �ا�هتا حتق�ق يف جناعهتا
 .إالقلميي
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 أ�ورويب الصعید �ىل:�ٔوال

 يف وم�سكة صلبة قوة عن یعرب احتاد شلك يف قواها وجتمیع ٔ�جزاهئا، �ك�ل ٕاىل أ�وربیة ا�ول سعت
 :نذ�ر ذ� مظاهر ٔ�مه ومن و�ق�صادیة، و�ج�عیة الس�یاس�یة ا�االت مجیع

 )10(ش�نغن معاهدة .1

 Bénélux �ق�صادي  �حتاد دول حكومات بني م 1985 یونیو 14 يف املعاهدة هذه ٔ��رمت
 اصةوخب�ىل أ��انب  ت�ٔشريات وفرض املشرتكة، احلدود ملراق�ة التدرجيي �ٕاللغاء وفر�سا الف�درالیة ؤ�ملانیا
 ب�هنا التعاون يف �دیة قامت خبطوة ا�ول هذه ٔ�ن یعين وهذا أ�عضاء، ا�ول مجیع ق�ل من وأ�فارقة العرب
 فٕانه ش�نغن ٕاقلمي �خول ت�ٔشرية �لحصول �ىل �لهجرة املرحشني أ�ش�اص متكني ٔ�ما ش�نغن، فضاء ملراق�ة
 .موضوعیة عنارص �ىل یعمتد

 1999 �م�ري مقة .2

 التحمك من ٔ��ل الهجرة مع �لتعامل مشرتكة س�یاسة ت�ين �حتاد أ�وريب دول رؤساء �اللها قرر
 وس�یاسات ملس�توى التدفقات املراق�ة س�یاسات �ىل والرتكزي �ق�صادیة، احلا�ات �ىل القامئ الهجرة بتدفق

 الرشعیة �ري الهجرة الس�یايس وحماربة وا�لجوء الهجرة وتق�ني لتق�ید �رشیعات ٕاصدار مع ا�ا�ل، يف إالدماج
 ٕاضافة س�مت ح�ث أ�وربیة، رهتا املفوضیة ٔ�صد اليت اجلدیدة أ�وربیة ا�ٓمن اسرتاتیجیة مضن املنظمة واجلرمية

 يف تؤ�ر الهجرة ظاهرة ٔ�ن ٕالدرا�هم السفر أ�م�یة وو�ئق املشرتكة الفزيا س�یاسة �مع ال�رشیعات هذه
  . أ�عضاء دول ؤ�من املشرتك التعا�ش

 سالونیيك مقة .3

 الس�یاس�یة و�ندماج�ة التطورات ظل يف القمة هذه انعقاد �اء م 2003 یونیو 19 يف عقدت اليت
 واس�تحقاقات �حتاد اجلدیدة وهیالك املو�د ا�س�تور �ىل التصدیق بعد أ�وريب، �حتاد فهيا اخنرط اليت

 ٔ��ل من �حتاد مو�دة �ول معایري وضع القمة هذه �اولت أ�وربیة، القارة رشق املس�تق�يل التوسع
 .رشوط حمددة وفق ال إ  ٔ�ورو� ٕاىل ا�خول فرص وتضییق الرسیة �لهجرة التصدي

 الهجرة حول أ�خرض الك�اب ٕاصدار .4

 ٔ�خطر من یعد ا�ي الهجرة أ�خرض حول الك�اب  2005ینا�ر   11يف أ�وريب ا�لس ٔ�صدر
 هتدف لكوهنا �اصة، بصفة املتوسط ج�وب ورشق وجهرة �امة ا�ولیة الهجرة جمال يف املعمتدة الس�یاسات

�لیة ت�ين ٕاىل ٔ�ساسها يف  �ىل یدل مما �ريمه، �ىل وتغلقها العقول وذوي ٔ�مام املهارات أ�بواب تف�ح انتقائیة �
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 وٕاغراقه ال�رشیة موارده لك من اجلنوب الس�تزناف حماو�هتا يف �لهجرةأ�وربیة  الس�یاسة واسرتاتیجیة �راغامتیة
 )(11ا�ٓمن �ىل حب�ة احلفاظ والتبعیة الت�لف يف

 2008 لس�نة أ�وريب الهجرة م�ثاق .5

 الهجرة �ىل القضاء هبدف �لهجرة القوا�د املنظمة �ىل �ردد دون أ�وربیني الزعامء ف�ه صادق وا�ي
 مؤمتر �الل "سار�وزي نیكوال " السابق ي الرئ�س الفر�س رصح ا�ال هذا ويف .أ�وربیة �لب�ان الرسیة
 �ش�ٔن أ�وريب املیثاق ویتضمن ".�لهجرة حق�ق�ة س�یاسة �هيا الیوم ٔ�ور� ٕان" بربو�سل املنعقد أ�وريب القمة

 و�اصة القانونیة الهجرة يف �لتحمك ٕالزام�ة �ري قوانني �الل من م�ادئ توجهيیة ي الس�یاس وا�لجوء الهجرة
 لٔ��انب متنح وثیقة ويه ، الزرقاء البطاقة �سمى ما �ىل املیثاق يف الواردة �الل القوا�د من الرسیة الهجرة

 متنحهم ح�ث العمل ٔ��ل أ�وريب �حتاد �ارج دول من ی�ٔتون وا��ن العالیة املؤهالت املهنیة ذوي من
 .)12(أ�وريب �حتاد ي ٔ�راض يف حمددة لفرتات حق إالقامة و�ائالهتم

 ظاهرة �ىل الس�یطرة �ىل العمل ٕاىل �حتاد الوثیقة دول هذه �الل من أ�ورويب ا�لس دعى وقد
 يف مو�دة س�یاسة واع�د لالحتاد اخلارج�ة احلدود �ىل حامیة والعمل هبا، املتعلقة الس�یاسات بتوح�د الهجرة
  .العبور ب�ان ٕاىل ٔ�و أ�صلیة ب�اهنم ٕاىل املهاجر�ن ٕ�ر�اع هؤالء وذ� الرشعیة �ري الهجرة موا�ة

 )13( الهاي �ر�مج .6

 مضن وا�ٓمن ٔ�هدافا لتقویة احلریة یضع وا�ي 2004 س�نة الهاي �ر�مج أ�وريب �حتاد جملس ت�ىن
 أ�ساس�یة تقویة احلقوق الرئ�س�یة ٔ�هدافه واكنت ، 2010 – 2005 بني ما الفرتة �الل أ�وريب �حتاد
 وضامن مشرتكة وفرض ٕاجراءات أ�وريب، لالحتاد اخلارج�ة �ل�دود م�اكم� ٕادارة وتطو�ر التنقل، �حریة

  . فعا� وقائیة ٕاجراءات

 العريب الصعید �ىل :�نیا

 ز�دة الت�س�یق ٕاىل وسعى ا�ٓمر هذا يف اه�ما العربیة ول ا� �امعة ٔ�ظهرت فقد �لهجرة یتعلق ف�
 العربیة من االتفاق�ة 48 �لامدة وفقا الرسیة الهجرة ماكحفة و الهجرة و الساكنیة الس�یاسات ٕادارة �الل من

 املهاجر�ن هتریب :تنص اليت املنظمة اجلرمية ملاكحفة

 أ�فعال ار�اكب لتجرمي ا�ا�يل، قانوهنا ٕاطار يف تدابري من یلزم ما تت�ذ ٔ�ن طرف دو� لك تتعهد
  :م�ظمة ٕاجرام�ة جام�ة هبا تقوم اليت التالیة
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ال  طرف دو� ٕاىل مرشوع �ري حنو �ىل أ�ش�اص ٔ��د ٕ�د�ال الق�ام طریق عن املهاجر�ن هتریب .1
ٔ�و �ري  م�ارشة بصورة احلصول، ٔ��ل من وذ� فهيا، املقميني من ٔ�و مواطنهيا من الشخص ذ� یعترب

  مالیة م�فعة �ىل م�ارشة،

 �ش�ٔن حریة املتعلقة االتفاق�ة مهنا االتفاق�ات من العدید العربیة العمل م�ظمة ٔ�صدرت ذ�، �انب ٕاىل
 العربیة مث العام� الوطنیة العام� ٔ�ولویة �اللها من ٔ�كدت العربیة، أ�قطار بني العام� أ�یدي وتناول تنقل
 ٔ��ش�ٔت كام .والضامن �ج�عي �لعمل املتعلقة القوانني جتا�س ٔ��ل من هذا أ�ج�بیة، العام� ت�ٔيت ٔ��ريا

 اكفة تغطي بیا�ت ٕاقامة قا�دة �الل من العربیة الهجرة بیا�ت ب�رش خيتص ا�ي �لهجرة العريب املرصد
  .)14(الهجرة تیارات و جحم ملعرفة ربیةعال الب�ان

 الثنائیة االتفاق�ات: الثالث الفرع

 والهدف مهنا الرشعیني، �ري املهاجر�ن مشالك وتتعاظم فهيا تظهر اليت ا�ول بني االتفاقات هذه تمت
لهؤالء  املصدرة ��و� املزا� بعض هذه إال�ادة معلیة یصحب ما و�البا الف�ة، هذه توطني ٕا�ادة

 يف ا�االت �لرشاكة املتعلق اجلزء يف القانونیة �ري الهجرة ٕاىل مغاربیةو ورا�ٔ  الرشاكة اتفاق�ة تعرضت.املهاجر�ن
 �ك�یف مع ٕالزام�ة �القاهتم يف الهجرة تلعبه ا�ي املهم ��ور ا�رتف ٕاذ وإال�سانیة، والثقاف�ة �ج�عیة

 ٕا�ادة التفاق�ة أ�وربیة منوذ�ا املفوضیة ٔ�صدرت هذا �ىل وبناء اخلف�ة، الهجرة ضغوط لتخف�ف التعاون
   .القانونیني �ري �لمهاجر�ن الق�ول

جمال  يف أ�وسط الرشق من دول مع ثنائیة اتفاق�ات ٕ�جراء أ�ورويب �حتاد من دول قامت كام
 املرتتبة و�الج ا�ٓ�ر الرشعیة �ري الهجرة ماكحفة جمال يف ؤ�یضا ب�هنا ف� املواطنني وانتقال الهجرة معلیة تنظمي
  :عهنا

 ٕال�ادة توطني املرصیة �لسلطات اكف�ة فرتة ٕاعطاء �ىل االتفاق�ة هذه تنص  :ومرص ٕایطالیا بني اتفاق�ة -
 اجلانب إالیطاىل بتوف�ق قام ومبوجهبا التوطني، ٕا�ادة معلیة �اكلیف لاكفة إالیطايل اجلانب حتمیل مع مواطنهيا
 من  )سزنیة(ؤ�م�ت حصة  ، 2006 �ام ٕایطالیا يف رشعي �ري �شلك املقميني املرصیني من ا��الف ٔ�وضاع
 .) 15(املرصیة �لعام� ومومسیة دامئة معل ت�ٔشرية  7000 تبلغ العمل سوق

من  التحقق بعد الرشعیني �ري اجلزا�ریني املهاجر�ن �رح�ل مت مبوجهبا  :واجلزا�ر ٕایطالیا بني اتفاق�ة -
 .خشص ملیون نصف من ٔ�كرث ٕاىل املر�لني �دد وصل وقد ��س�هتم،
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تضمنت  الرشعیة، �ري الهجرة من �ل�د   2003 يف وقعت تفامه مذ�رة يه :ولی��ا ٕایطالیا بني اتفاق�ة -
  .الرشعیة �ري الهجرة �ىل القضاء يف ا�لی��ة احلكومة ملسا�دة مراق�ة وجتهزيات ف�یة معدات تقدمي

 �دید ٕاطار وضع ٕا�رامه وراء من ا�افع اكن :  2002 ٔ��ریل يف وٕاس�بانیا اجلزا�ر بني املربم االتفاق -
تطو�رها  دون �س�تف�ال و الرشعیة �ري الهجرة مراق�ة ٔ��ل من التعاون �اصة الثنائیة لتعمیق العالقات

مع ٕاس�بانیا  ٔ��رمهتا اليت االتفاق�ة ف�عد املغرب ٔ�ما ، ا�ولیة القوانني ا�رتام ٕاطار يف الوسائل مجیع �س�ت�دام
 .)16(الرسیة  الهجرة ماكحفة جمال يف االتفاق�ات ٔ�جنح من

 املهاجر�ن هتریب جرمية ملاكحفة املؤسسايت إالطار: الثاين املطلب

 سواء �ىل ا�ويل ا�متع �ىل اس�توجب املنظمة، اجلرمية ٔ�نواع �تلف فعا� ماكحفة حتق�ق قصد
 ف�ه ا�ويل مبا إالجرام ماكحفة يف خمتصة م�طورة ٔ��زة اس�ت�داث و ٕا�شاء العاملي ٔ�و إالقلميي املس�توى

ا��لیات  بني خمتلف �لتعاون ذ� املهاجر�ن، هتریب جرمية ب�هنا من واليت صورها، املنظمة �ش�ىت اجلرمية
  . ��ول أ�م�یة أ��زة مع �لت�س�یق وإالقلميیة ا�ولیة

  املهاجر�ن هتریب ملاكحفة ا�ولیة أ��زة: أ�ول الفرع

الهدف الرئ�يس لٔ�مم املت�دة يف جمال ماكحفة هتریب املهاجر�ن هو تعز�ز التفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة 
ا�ول يف �ودها الرام�ة ٕاىل التنف�ذ الفعال ، ودمع مؤسسات العدا� اجلرمية املنظمة �رب الوطنیة، ومسا�دة 

اجلنائیة يف م�ع ومالحقة هذه اجلرامئ، وحامیة حقوق أ�ش�اص ا��ن یقعون فر�سة �لمجرمني ا��ن 
ة وتعز�ز اس�ت�ابة العدا� اجلنائیة �لب�ان مع احلفاظ �ىل حقوق املهاجر�ن، وا�هنوض بتعاون الرشط. �ر�ك�وهنا

  .والقضاء بني ب�ان امل�ش�ٔ والعبور واملقصد
  :يهؤ�مه املنظامت الىت تعمل �ىل ذ� 

 �لهجرة ا�ولیة املنظمة :�ٔوالً 
 تقدم مسا�داهتا فه�ي أ�م�یة، الظروف ٔ�حسن يف سفرمه وتنظمي املهاجر�ن نقل �شاطاهتا ٔ�مه من
 مو�ة وضعت �رامج وقد .إالج�اریة عودهتم �ا� يف �رح�ل تتطلب اليت الطارئة احلاالت يف �لمهاجر�ن

 الطوعیة العودة أ�صلیة، تدعمي ب�اهنم ٕاىل الكفاءات ذوي املهاجر�ن عودة �سهیل ٕاىل هتدف إالفریق�ة ��ول
 أ�صلیة، ب�اهنم ٕاىل وتعیدمه �ري الرشعیني واملهاجر�ن طلباهتم رفضت ا��ن ا�لجوء طاليب �اصة �لمهاجر�ن

 الب�ان بعض به تقوم ا�ي امجلاعي املهاجر�ن والطرد �ح��از واملتعلقة القمعیة التطبیقات لتجنب وهذا
   .إال�سان حلقوق م�هتكة املامرسات ت� �كون ما و�ادة
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�اجرًا �ىل أ�قل ٔ�ثناء  4077، مات 2014وتقدر املنظمة ٔ�نه يف أ�شهر ال�سعة أ�وىل من �ام 
وهذه أ�رقام ال�زال . �لاكمل �2013االت الوفاة املس�� يف �ام عن % 70هتر�هبم ٕاىل اخلارج �ز�دة تفوق 

�ري قادرة �ىل عكس العدد احلق�قي �لض�ا� �س�ب �االت �خ�فاء وصعوبة إالبالغ عن �االت الوفاة 
   . )17(والت�ٔكد مهنا

 يتال وندوات ومؤمترات وتقار�ر دراسات ٕاجراء �الل من الظاهرة لهذه �د وضع حماو� ٕاىل �سعىو 
 يف واملتخصصة( امللكفة ا�ول ٔ��زة املسا�دات تقدم ٔ�هنا كام  .املشلكة �ل ٕاىل الوصول هبدف تعقدها
  .)18(املهاجر�ن هتریب موا�ة

 :الهجرة مبوضوع یتعلق ف� اس�ت��ا�ات �دة املنظمة وضعت وقد
 القانونیة الهجرة ل�س�یري ٕاجراءات �ىل حتتوي الهجرة جمال يف واحضة وطنیة س�یاسات وضع رضورة - 1

  .العوملة مع �اصة العمل جهرة ٔ�و
 �دم فعالیهتا ٔ�كدت مقعیة بوسائل الهجرة من واحلد احلدود مراق�ة جمال يف املتطورة الب�ان جتربة ٕان - 2

 حمل لت�ل �شلك مهنجي و�س�یريها والقانونیة املنظمة الهجرة ٔ�مام ا�ال ف�ح ی��غي ؤ�نه الهجرة مشلك �ل يف
  .الهجرات من النوع هذا عن املرتتبة املرضة من ا�ٓ�ر وحتد القانونیة �ري الهجرة
 وٕارفاقها ���ا�ت املهاجر�ن هتریب ماكحفة �ىل �سا�د �رامج ووضع البحث جمال يف اجلهود �ك�یف - 3

 .إال�الم�ة
 ا�ولیة �لهجرة العاملیة �لجنةا: �نیاً 

 ، تضم 2003 �ام ٔ�واخر يف املت�دة لٔ�مم العام ا�ٓمني من بقرار ا�ولیة �لهجرة العاملیة ا�لجنة ٔ��ش�ت
 �دة ٔ�س�ند ٕا�هيا الهجرة، حول املتنا�رة ا�ولیة املناقشات مجع بقصد الهجرة شؤون يف م�خصص خ�ري 49
  :م�ه �ام

املهمتة  أ�طراف ولك ا�ولیة املنظامت و احلكومات جيمع الهجرة حول حوار تنظمي ٕاىل السعي السعي - 1
 . الهجرة مبوضوع
  .احلالیة �لهجرة املعاجلة املناجه يف النقص ٔ�و�ه دراسة - 2
 .الهجرة جمال يف والعاملي إالقلميي التعاون تعز�ز ٔ��ل من ا�ويل �لمجمتع توصیات و ٕارشادات تقدمي - 3

 ٔ�ن ا�متع ٕاىل ف�ه �اء حتلیالت، و اس�ت��ا�ات یتضمن 2117 ٔ�كتو�ر 5 يف تقر�رها ٔ�صدرت هذا �ىل بناء
 متثلها، الت�د�ت اليت مس�توى ٕاىل �رتفع مل ٔ�نه ا�ولیة الهجرة يف الاكم�ة إالماكنیات ٕادراك عن جعز ا�ويل
 وإالقلميي املس�توى الوطين �ىل الهجرة س�یاسة بتوح�د والتعاون اجلهود من املزید �ك�یف ٕاىل ا�لجنة ف�ادت

  : �متثل )19( ئم�اد س�تة �ىل ٔ�سس ا�ويل �لعمل شامل ٕاطار ا�لجنة فاقرتحت ا�ويل،
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 �ٓمن ب�ٔسلوب ذ� یمت ٔ�ن و احلا�ة �س�ب ل�س و طواعیة الهجرة أ�فراد �س�تطا�ة :املبد�ٔ أ�ول
 .�اراهتم ٕاىل و�ا�ة یو�د تقد�ر ح�ث وقانوين

 الفقر مس�توى وخفض والتمنیة �ق�صادي ا�منو حتق�ق يف املهاجر�ن بدور ��رتاف جيب :املبد�ٔ الثاىن
 . ا�ولیة التمنیة اسرتاتیجیات من یتجز�ٔ  ال جزء الهجرة تصبح جيب ٔ�ن كام

 التعاون �لهيا جيب فٕانه ٔ�راضهيا بدخول � �سمح من تقرر ٔ�ن يف ا�ول حبق ��رتاف :املبد�ٔ الثالث
 الالج�ني و املهاجر�ن حقوق حترتم ٔ�ن ذاته الوقت يف و�لهيا القانونیة، �ري الهجرة من �ل�د يف حماو� ب�هنام ف�

  . ٔ�وطاهنم ٕاىل یعودون ا��ن املهاجر�ن بدخول السامحو  اكمال ا�رتاما
 ا�متعات يف فعال دجما طوی� فرتة ٔ�مضوا ا��ن القانونیني املهاجر�ن دمج �ىل العمل جيب :املبد�ٔ الرابع

 .�ج�عي ال�سك و التنوع وتقویة فهيا اس�توطنوا اليت
 تنف�ذ جيب كام القانونیة، الزتاماهتم ا�رتام و�لهيم حقوقهم املهاجرون یعرف ٔ�ن جيب :املبد�ٔ اخلامس

  .�لمهاجر�ن املتا�ة العاملیة امحلایة مس�توى لتحسني فعالیة، ٔ�كرث بصورة ا�ولیني إال�سان �لمهاجر�ن حقوق
 �ىل إالماكنیات تعز�ز وكذا ا�ساقا ٔ�كرث جيعلها مبا الهجرة س�یاسات تعز�ز جيب :املبد�ٔ السادس

 بني فعالیة ٔ�كرث ومشاورات حوار وتنظمي إالقلميي املس�توى �ىل التعاون توثیق من �الل الوطين املس�توى
  . )20(ا�ولیة املنظامت و احلكومات
 �لهجرة العاملیة ا�مو�ة: �لثا

 بني املنظامت الت�س�یق ٔ��ل من �لهجرة دولیة مجمو�ة ويه ، 2003 ٔ��ریل يف ا�مو�ة هذه ٔ��ش�ت
 الرؤى ٔ��ل توح�د من الهجرة جماالت يف ٔ�عضاؤها هبا یقوم اليت أ�عامل بني الت�س�یق �ىل تعمل ا�ولیة،

 أ�مم ملنظمة �بعة 42 ب�هنا من ولیة د واك� 41 من ٔ�كرث جتمع .�لهجرة ج�یف مجمو�ة ٔ�یضا و�سمى واملقار�ت،
 ملشلك �اصة ٔ�مهیة ؤ�عطت ا�ولیة، القانونیة واملبادئ إال�سان حلقوق الاكمل �ال�رتام وهتمت )21(املت�دة
 اخلطرية و��هتااكت �لت�اوزات نددت وقد. الرشعیني �ري املهاجر�ن حقوق وحامیة الرشعیة �ري الهجرة

 �ري املهاجر�ن �ا� تفحص ٕاىل ا�ول ا�مو�ة دعت �� أ�طفال، و�اصة املهاجر�ن هؤالء لها یتعرض اليت
 .إال�سان حبقوق املتعلقة وإالقلميیة ا�ولیة االتفاق�ات جتاوز �دم من والت�ٔكد الرشعیني

 املهاجر�ن هتریب ملاكحفة إالقلميیة أ��زة: الثاين الفرع

 من طرف امهتاهنا بعد �اصة الرسیة، الهجرة ان�شار و ي تفش من العامل ٔ�قالمي من ٕاقلمي ٔ�ي ینجو مل
 من ٔ�كرب حضیة ٔ�ور� تعد و املادیة، العائدات ح�ث من ا�درات و ال�رش جتار ینافسون ٔ�صبحوا �ربني
 صارمة وضع تدابري �لهيا اس�توجب �ا املهاجر�ن، من �لعدید ومقصد �مل �عتبارها ال�رش هتریب حضا�
 .ا�ال هذا يف دور ٔ�یضا العريب و�لنظام .�دودها حبامیة �اصة ؤ��زة
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  أ�وروبیة أ��زة: �ٔوال
 :�ٔورو� جملس - 1

والالج�ني  الهجرات جلنة" وٕا�داد ٕارشاف حتت يه الهجرات مبوضوع املتعلقة ا�لس �شاطات
 �ري الهجرة مبشلكة أ��رية الس�نوات يف واهمت �لهجرة، تتعلق تقار�ر �دة ا�لس �رش وقد ."وا�ميوغراف�ا

 �ىل املصادقة �سهیل يف ومبسامهته �مة وملبادئ التوصیات �ع�ده املهاجر�ن حامیة �ىل یعمل كام الرشعیة،
  .االتفاق�ات
 حلل املشالك البعید املدى �ىل تطبق شام� اسرتاتیجیة أ�وروبیة احلكومات �ىل ا�لس اقرتح وقد

 ٔ�ن ی��غي كام وعودة املهاجر�ن، الرشعیة �ري الهجرة ا�لجوء، حق من لك متس واليت الهجرة مب�االت املتعلقة
   .وم�ناسقة شفافة �لهجرة املتعلقة الس�یاسات �كون

 مدینة وتعترب  2004  ٔ�كتو�ر  26ىف  FRONTEX  احلدود ٕالدارة أ�وربیة الواك� ا�لس ٔ��ش�ٔ  وقد
 أ�مم حول �حتاد دول بني التعاون العملیايت ت�س�یق يف املنظمة هذه دور �متثل و لها، مقر فرسوف�ا أ�لبانیة

 �ك�یف �الل من احلدودي ا�ٓمن مادة التطو�ر حول و البحث م�ابعة كذ� و اخلارج�ة، احلدود حامیة و
 يف لتقدم ا�ول، هذه هبا هتدد اليت ا�اطر حتلیل �ل ٕاىل ٕاضافة ،أ�طراف ��ول احلدود حلراس التدریبات

  .)22(ٔ�جرهتا اليت البحوث من �لهيا واملتفق واملعلومات املتوفرة �زمة التق�یة املسا�دات الوقت نفس
 يف �حتاد التعریب ش�باكت وم�ابعة مباكحفة الرشعیة �ري الهجرة من �ل�د �اهدة الواك� وتعمل

 .مزيان�هتا رفع مت معلیاهتم ٕاجناح ٔ��ل ومن ش�نغن، وفضاء أ�ورويب
 :أ�ورويب �حتاد  - 2

 �ام �زي النفاذ د�ل ا�ي ٔ�مسرتدام اتفاق اع�د م�ذ �اصة وا�لجوء الهجرة ملوضوع �برية ٔ�مهیة ٔ�عطى
 �اصة مهنا الهجرة تدفقات ملوا�ة م�فردا منوذ�ا ال�رشیعیة و�راجمه أ�ورويب �حتاد مشاریع تعترب 1999
 لتحسني �س�یري شام� �ویة مقاربة ت�ين رضورة �ىل �حتاد ركز إالطار هذا ويف الرشعیة، �ري الهجرة

 وت��ان حقوقهم �حتاد يف أ��انب وٕاقامة دخول رشوط بوضوح بت�دید ا�ول تقوم ٕاطارها يف الهجرات
 تضع ا�ول ٔ�ن �ىل ی��غي كام املعلومات، هذه �ىل �طالع ٕاماكنیة ترصفهم حتت وضع مع وواج�اهتم

   .املقاربة لهذه العادل التطبیق �اللها من تضمن م�اكنزيمات
لقاءات  عقد ٕاىل أ�ورويب �حتاد سعى املتوسط، أ�بیض البحر ضفيت بني اكمل عزل ولتحق�ق

 اخلناق ا�ا�لیة بتضییق س�یاساهتا يف الت�ٔثري وحماو� املغاربیة، ا�ول من دو� لك وبني ب��ه ثنائیة واتفاق�ات
 هذه مظاهر ٔ�مه ردعیة، ومن �رشیعات وسن إالقلميیة �دودها بت�ٔمني وذ� الرشعیني، �ري املهاجر�ن �ىل

 معاجلة ٔ�مهها املسائل من ٕاىل العدید تطرقت واليت أ�ورويب و�حتاد تو�س بني املربمة االتفاق�ة جند الس�یاسة
 أ�وروبیة، رايضا�ٔ  �ىل قانونیة �ري املتوا�د�ن بصورة املهاجر�ن عودة وضامن الرشعیة، �ري الهجرة ظاهرة
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 أ�وريب �حتاد ٔ��رم املسار، ذات ويف. )23(هذه الظاهرة من �لتخف�ف والتعاون إال�سانیة حقوقهم و��رتام
 املادة يف والثقاف�ة �ج�عیة �لرشاكة اخلاص يف القسم الرشعیة �ري الهجرة مس�ٔ� �اجلت املغرب مع اتفاق�ة
 هبم املتعلقة واملشالك املهاجر�ن، العامل ظروف ٔ��ل احلوار من عن تت�دث اليت )ج-ب -�ٔ ( 8 فقرة 29

 رضورة �ىل ح�ت اليت 14 املادة من أ�وىل والفقرة عودهتم، قانونیة وضامن �ري بصفة املوجود�ن وأ�ش�اص
  . أ�ورويب �حتاد دول حنو املغرب من القادمني الرشعیني �ري حجافل املهاجر�ن ختف�ف ٔ��ل من التعاون
 : أ�وربیة الرشطة م�ظمة - 3

 یونیو 29 يف لو�سمبورغ مقةمبناس�بة  Helmut Kohl أ�ملاين املس�شار ٕاىل ٕا�شاءها فكرة تعود
 التصدیق ومت الفكرة هذه وجنحت إالجرام املنظم، ملاكحفة أ�ملاين الفدرايل ا�منوذج م�وال �ىل وذ� ، 1991

 �مة لها �ددت 1992 فربا�ر 1 ويف،  Maasticht رتخت اسم اتفاق�ة من k أ�وىل املادة مبق�ىض �لهيا
 املرشوع �ري و�جتار إالرهاب م�اهضة ٔ��ل من �حتاد أ�وريب مس�توى �ىل املعلومات لتبادل نظام �لق

 التصدي املنظمة هبا قامت اليت أ�عامل ٔ�مه ومن . اجلس�مي إالجرام ا�ويل ٔ�شاكل من شلك ؤ�ي ، ��درات
 ؤ�صبحت ٕافریق�ا، وشامل اجلنوبیة، �ٓس�یا ٕا�ران، ٔ�فغا�س�تان، العراق، ، ف�تنام: يف   الناشطة ا�هتریب لش�بكة

 رضورة �ىل ح�ت كام .الو�ئق �ىل احلصول بغرض یمت ا�ي الزواج حباالت 2010 م�ذ س�نة ٔ�یضا �متة
هلم  امل�ٔوى لتوفري �ودمه قصارى یبذلون وا��ن ، الرشعیني �ري املهاجر�ن من ضبط املس�تف�د�ن

 .)24()قذرة خطرية، قاس�یة،   D3 ). (3 (�لهيا یطلق اليت �ٔ�عامل �لق�ام أ�سعار ب�ٔخبس واس�تغالهلم
 :احلدود ملراق�ة أ�وريب النظام - 4

 الناح�ة الرشق�ة ومن الناح�ة أ�وريب من �حتاد ٔ�عضاء دول يف 2013 س�نة أ��ري هذا ٔ�سس
 بلغار�، الربتغال، ایطالیا، اس�تونیا، اس�بانیا، ( حبر� املط� أ�وريب �حتاد �دود �ىل و�را الواقعة اجلنوبیة،
 هنغار�، مالطة، لیتوانیا، التف�ا، �رواتیا، فلندا، قربص، فر�سا، سلوف�نیا، سلوفا�یا، رومانیا، بولندا،

 السوید، بلجیك�ا، ٔ�ملانیا( وحبریة �ریة �ارج�ة لها �دود اليت أ�عضاء ا�ول �يق يف ٔ�ما ،)الرنوجي الیو�ن،
 وطبق ،)هولندا السوید، بلجیك�ا، ٔ�ملانیا( وحبریة  �ریة �ارج�ة د�سمرب �دود يف النظام وطبق ،)هولندا
 ٔ�راض ید�لون ا��ن النظام�ني �ري املهاجر�ن �دد ختف�ض ٕاىل النظام وهيدف هذا 2014 د�سمرب يف النظام

 ٔ�كرب �دد ٕانقاذ طریق عن النظام�ني �ري املهاجر�ن بني الوف�ات �دد �لسة ، وختف�ض أ�وريب �حتاد ي
 يف إالسهام طریق عن ٕاجامال أ�وريب �حتاد يف ا�ا�يل ا�ٓمن تدابري وز�دة يف البحر �لغرق املعرضني من
 العملیة املعلومات تبادل احلدود مراق�ة عن املسؤو� الوطنیة �لسلطات ی��ح كام العا�رة �ل�دود، اجلرامئ م�ع

 .)25( ب�هنا والتعاون ف�
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  الرشعیة �ري الهجرة وط�ٔة من التخف�ف يف العريب التعاون مظاهر :ا�نی

 )26(الرسیة الهجرة عن املرتتبة السلبیة ل�ٓ�ر �لنظر ثق� من الرمغ �ىل الرشعیة �ري الهجرة ملف ٕان
 �ري الهجرة حماربة يف عربیة �ود من �س�ل وما أ�وروبیة، ��ول مقارنة �ه�م ذات یلقى مل ٔ�نه ٕاال

 اكفة مبشاركة �لر�ط  2013 ٔ��ریل 24 يف العريب املغرب احتاد دول دا�لیة وزراء اج�ع نذ�ر الرشعیة
  :نذ�ر مهنا احملاور، من العدید وتناول املغريب لالحتاد العام ا�ٓمني وحبضور الوزراء

 املساس دون �لمهاجر�ن الرشعیة �ري التدفقات من واحلد �ل�رش �جتار ش�باكت جماهبة :احملور أ�ول
  .وم�وازي �منوي مغاريب ٕاطار يف �كرامهتم

 وجرامئ الرشعیة �ري الهجرة ظاهرة من �ل�د املشرتكة املسؤولیة ٕاطار يف اجلهود �ك�یف :احملور الثاىن
 ٔ�فضل معاجلة ضامن ٔ��ل من املعنیة ا�ولیة واملنظامت أ�وروبیني الرشاكء مع �لتعاون وذ� �ل�رش �جتار
 عن یرتتب ما مع اس�تقرار ب�ان ٕاىل حتولت اليت املغريب �حتاد دول ٕاىل الرشعیني �ري املهاجر�ن لتدفق
  .املنظمة اجلرمية �ن�شار �رتبط خماطر من حيم� وما لها �ل�س�بة ومعنویة مادیة ٔ�عباء من ذ�

 �ل�رش و�جتار الرشعیة �ري الهجرة جمال يف مغربیة اسرتاتیجیة بلورة �ىل العمل :احملور الثالث
 جماهبة �ىل العربیة املنظامت بعض معل �انب ا�ال ٕاىل هذا يف وا�ولیة إالقلميیة اجلهود تعزز و�مكل �ل�رش
  :، ونذ�ر مهناالهجرة معلیة تنظمي �لل من املهاجر�ن هتریب

  العربیة العمل م�ظمة: �ٔوالً 

 العمل اتفاق�ات من العدید الصدد هذا يف العربیة العمل وم�ظمة العربیة ا�ول �امعة صدرتوقد �ٔ 
 مت ما وتطبیق العربیة، أ�قطار بني العام� أ�یدي وتناول تنقل حریة ش�ٔن يف الصادرة اكالتفاق�ة ،  العربیة
 يف أ�ج�بیة مث العربیة تلهيا الوطنیة �لعام� أ�ولویة ٔ�ن �كون من العريب العمل مؤمترات �الل �لیه االتفاق
  .العربیة العام� من توافرها ميكن ال اليت والتخصصات املهن ويف احلدود، ٔ�ضیق

�لتعاون مع وزارة الشغل و�دماج املهين ومك�ب العمل ا�ويل وقامت املنظمة العمل العربیة 
�ملغرب بعقد ندوة ٔ�فر ؤ�س�یویة ٕاقلميیة، هتدف ٕاىل التعرف �ىل املس�ت�دات وأ�مناط و�جتاهات اجلدیدة 
 املتعلقة �لهجرة والتنقل يف ا�ول العربیة و�فریق�ة، و�لق م�اخ دامئ �ل�شاور والتباحث وتبادل اخلربات
�ش�ٔن إالشاكلیات واحملاور اليت �س�توجب دعام �لقدرات من طرف املنظامت ا�ولیة ا�تصة ٔ�و ا�ول 
املشاركة، �تلف اجلهات والهیئات ذات العالقة �لتعامل مع تیارات الهجرة ا�تلفة، وكذا م�ابعة اجلهود 

لعاملي من ٔ��ل الهجرة ا�ٓم�ة واملنظمة العاملیة �ش�ٔن الهجرة والتنقل وٕادماج ال�رش يف �ٔفق اع�د املیثاق ا
  .)27(واملنتظمة
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 الهجرة العريب املرصد: �نیا

 �شمل العربیة الهجرة العربیة وتیارات الب�ان تغطي بیا�ت قا�دة وضع هبدف  2008 س�نة ٔ��شئ
 ب�ان يف تنظمها اليت وإالجراءات الهجرة حتمك اليت وال�رشیعات وتوزیعاهتا �لهجرة إالحصائیة البیا�ت
 ب�ان يف املهاجر�ن مجعیات  مع وال�شاور �لهجرة املعنیني بني والتواصل .و�س�تق�ال إالرسال

  .)28(�س�تق�ال

مت هذا وقد قامت بعض ا�ول العربیة ٕ��شاء �یا�ت لر�ایة لشؤن الالج�ني كدو� تو�س ح�ث 
، مكؤسسة 2014ٔ��ریل  30املؤرخ يف  2014لس�نة  1930ٔ��داث املرصد الوطين �لهجرة مبق�ىض أ�مر �دد 

معوم�ة ذات صبغة ٕاداریة، �متتع �لشخصیة املعنویة و�س�تقالل املايل وخيضع ٕالرشاف وزارة الشؤون 
 : الق�ام �ملهام التالیةویتوىل  �ج�عیة

لیلها واقع الهجرة ومجع املعلومات واملعطیات املتعلقة هبا وطنیا ودولیًا والعمل �ىل حتی�هنا وحت رصد  .1
 .وتوثیقها وٕارساء بنوك وقوا�د معلومات يف الغرض

ٕاجناز البحوث وا�راسات حول الهجرة واس�رشاف �ٓفاقها املس�تق�لیة، الت�س�یق مع خمتلف أ�طراف  .2
 .واملؤسسات الوطنیة املتد��

املسامهة يف تصور وتق�مي الربامج والس�یاسات الهادفة �لهنوض بواقع املهاجر�ن وتعز�ز روابطهم  .3
 .�لوطن ومسامههتم يف جمهود التمنیة

 .التعاون مع املنظامت ا�ولیة واخلرباء ومراكز البحوث ا�تصة يف الهجرة .4

 .ٕاصدار م�شورات دوریة وظرف�ة حول الهجرة .5

املشاركة يف املنتد�ت والندوات ا�ولیة وإالقلميیة وتنظمي ندوات التدریب والتكو�ن وامللتق�ات  .6
  .)29(والتظاهرات حول الهجر

  �ود مرص ىف ر�ایة املهاجر�ن

ومرص دو� مراقب �ملنظمة ا�ولیة �لهجرة وقد ٔ�صبحت عضو اكمل العضویة يف �ام  1974م�ذ �ام 
�ني ٔ��ش�ٔت املنظمة ا�ولیة �لهجرة بعثهتا يف القاهرة هبدف مسا�دة الر�ا� أ��انب ا��ن رشدهتم  1991

  .حرب اخللیج �ىل العودة الطوعیة
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ع املبدٔ� العاملي �لمنظمة ا�ولیة �لهجرة ب�ٔن الهجرة أ�دم�ة واملنظمة حتقق اس�تفادة �لجمیع، ومتاش�یا م
دمع حكومة مرص والفا�لني ذوي  وه: فٕان الهدف �سرتاتیجي أ�مشل ملك�ب املنظمة ا�ولیة �لهجرة مبرص 

 :�ىل النحو التايل )30(الص� �يل ٕادارة الهجرة بطریقة تعظم ٔ��رها إالجيايب

ٔ�ن تضع احلكومة املرصیة س�یاسات مرتابطة وقامئة �ىل أ�د� ذا هنج �شمل احلكومة ب�ٔمكلها ف�  .1
 .یتعلق بتدفقات الهجرة املعقدة وأ��ر �ج�عي و�ق�صادي �لهجرة

 .ت�ىن  رشااكت ٕاقلميیة ف� یتعلق ٕ�دارة الهجرة بغرض تعز�ز التعاون .2

لهجرة من مرص والعودة ٕاىل مرص �ىل الرفاه �ج�عي حتق�ق ٔ�قىص قدر من الت�ٔثري إالجيايب �  .3
 .و�ق�صادي �لمهاجر�ن وا�متع

�لیات �راعي التنوع لتلبیة اح�یا�ات مجیع املهاجر�ن والف�ات الضعیفة وتوفري امحلایة هلم حىت  .4 وضع �
 .يف موا�ة التدفقات امجلاعیة

من ان�شار الهجرة الغري نظام�ة لغري املرصیني ضامن ٔ�ن تمت الهجرة بطریقة �ٓم�ة وم�ظمة و�رمية مع احلد  .5
  .من وٕايل و�رب مرص

�لمنظمة ا�ولیة �لهجرة يف مرص  وتوفر هذه ا�ر�ات امخلس معًا ٕاطارًا �لمشاركة احلالیة واملس�تق�لیة 
 .)31(مع احلكومة املرصیة ورشاكهئا ا�ٓخر�ن دا�ل مرص

یونیو س�نة  ٤ٕاىل  ٢روبیني، مبدینة رشم الش�یخ و�الل املؤمتر أ�ول �لنواب العموم أ�فارقة وأ�و 
م و�ه ممثل السفرة إالیطالیة �لقاهرة، ومد�ر مك�ب ماكحفة الهجرة �ري الرشعیة، فاس�یلو م�الیا،  2016
لوزارة ا�ا�لیة املرصیة، ف� ٔ�بدته من تعاون مع سلطات بالده ىف موا�ة �جتار �ل�رش، والهجرة   الشكر

كدا وجود ت�س�یق وتعاون ٔ�اكدميى بني الضباط إالیطالیني واملرصیني ملاكحفة ت� اجلرامئ، �ري املرشو�ة، مؤ
  .)32(وذ� من �الل تقدمي اخلربات اخلاصة لضباط الهجرة واجلوازات ورفع كفاءة ٕادارة احلدود

  :واكنت �ٔمه نتاجئ املؤمتر

و�سویة الزنا�ات ح�ث متثل  الت�ٔ�ید �يل دمع دول القارة أ�فریق�ة وف�ح مسارات �لهجرة الرشعیة .1
 .�لوال حمتیة ملعاجلة ظاهرة الهجرة �ري الرشعیة

اختاذ تدابري �لتصدیق وتنف�ذ االتفاق�ات واملواثیق ا�ولیة وإالقلميیة ذات الص� و اليت تعاجل �جتار  .2
 .يف ال�رش وهتریب املهاجر�ن واجلرمية املنظمة العا�رة �ل�دود
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 امیة احلقوق إال�سانیة �لمهاجر�ن والالج�ني، وفقا �لمواثیق الوطنیةالت�ٔ�ید �ىل رضورة تعز�ز وح .3
 .وإالقلميیة وا�ولیة

�لیات حمددة لتعز�ز الت�س�یق والتعاون إالقلميي بني دول رشق ٕافریق�ا  .4 تضمن البیان اخلتايم خطوات و�
ٕالفریقي يف جمال يف والقرن لتمنویة �جيابیة والتصدي ملا توا�ه من ظواهر سلبیة وحتد�ت يف القرن ا

 .مقدمهتا هتریب املهاجر�ن و�جتار يف ال�رش

قدمت مرص مقرت�ًا ٕ��شاء موقع الیكرتوىن �شمل اكفة املعلومات والتفاصیل ذات الص�، واكفة  .5
ٔ��شطة ا�ول  أ�عضاء يف املبادرة، وكذ� قامئة املقرت�ات الوطنیة واملرشو�ات إالقلميیة حبسب 

  .)33(أ�ولو�ت

  متةاخلا

 اجلرمية يف املمتث� ٔ�مناطها مبختلف و واسع �شلك م�فش�یة خطرية ظاهرة ٔ�مام یتخبط الیوم العامل ٔ�صبح
 هتریب جرمية �كون و ا�ولیة، العالقات زعز�ة و ��ول، العاملي لٔ�من مزتایدا هتدیدا �شلك اليت املنظمة،
 ح�ث من ا�ولیة اجلرامئ سمل يف الثالثة املرتبة حتتل الوطنیة، �رب املنظمة اجلرمية صور من صورة املهاجر�ن
 ا�ي ا�ٓمر . العواقب نفس ٕاىل تؤدي و ا�ٓ�ر نفس ت��ج فٕاهنا وأ�سل�ة، ا�درات بعد املالیة �ائداهتا
 احللول ٔ�ن �لام الرشعیني �ري �لمهاجر�ن املس�تق�� و العا�رة و املرس� ا�ول بني اجلهود �ك�یف یتطلب
 طرف من �س�تغل ٔ�صبحت ٕاذ حملدود�هتا نظرا اكف�ة و�دها تعد مل أ�م�یة املعاجلة ٔ�ن و فعا�، �ري اجلزئیة

 .ٕادار� وفسادا ماكحفهتا يف �رشیعیا قصورا تعاين اليت ا�ول ٔ�قالمي يف جرامئ ار�اكب يف ا�هتریب ش�باكت

  : و�س�ت��ج مما س�بق

ٔ�یضا الظروف املتغرية �لعرض والطلب و  معٕان ٔ��د ٔ�كرب حتد�ت هذه اجلرمية �متثل يف سهو� �ك�فها  .1
فاجلهود �ركز �شلك �بري �ىل اعتقال . مع اخ�الف قدرات العدا� اجلنائیة يف ب�ان امل�ش�ٔ والعبور واملقصد

 .و�رح�ل املهاجر�ن وتويل اه�مًا ٔ�قل لتفك�ك امجلا�ات إالجرام�ة املنظمة املتورطة

وما مل تتو�د �ود ا�ول �لتصدي . رة �ل�دود و املناطقٕان هتریب املهاجر�ن جرمية �رب وطنیة �ا� .2
 .لها فلن یت�ٔ�ر تواصل صنا�ة ا�هتریب

  :التالیة التوصیات تقدمي ميكن تقدم ما �الل من 

نظمها   وتطو�ر فهيا احلمك نظم و�رش�ید �ق�صادیة التمنیة بتحق�ق �لمهاجر�ن املرس� ا�ول ق�ام .1
 . ش�باهبا كفاءة مس�توى لرفع التعلميیة
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اس��رات  وٕا�شاء املسا�دات تقدمي �الل من والنام�ة املتقدمة ا�ول بني ا�ويل التعاون تعز�ز .2
 معلیات الهجرة من التقلیل مث ومن دوهلم، يف الش�باب تث��ت ٔ��ل من النام�ة ا�ول يف شغل م�اصب خللق
 .ٔ�س�باهبا بقطع

 ا�ول �ىل جيب �� ٕا�سان، یبقى ٔ�نه ٕاال �لمهاجر قانونیًا  �ري اً مركز  ت�شئ الرسیة الهجرة ٔ�ن رمغ .3
 .الف�ة لهذه إال�سان حقوق من أ�دىن �حلدـ ا�ولیة  املعاهدات طریق ٔ�ن تعرتف ـ عن

ف�عز�ز مراق�ة احلدود قد یؤدي . جيب الق�ض �ىل هؤالء ا��ن جينون أ�ر�ح احلق�ق�ة وحمامكهتم .4
 .�خول البالد بطریقة �ري قانونیةلو�ده ٕاىل ز�دة الطلب �ىل �دمات ا�هتریب 

جيب ٔ�ن �كون هناك تعاون بني الرشطة والقضاء يف ب�ان امل�ش�ٔ والعبور واملقصد وكذ� حتق�قات  .5
 .مالیة ، واس�هتداف ٔ�ر�ح عصا�ت ا�هتریب ، واختاذ موقف صارم ضد الفساد

  إال�االت

                                                   
 12،ا�و�ة من لیوندوك ، مشاركة مبؤمتر أ�مم املت�دة  الثالث عرش �لمنع اجلرمية والعدا� اجلنائیة  یوري ف�دوتوف، املد�ر التنف�ذي )1(

  �11/7/2020رخي الز�رة  .2015ٔ��ریل  19ٕاىل 
  https://www.un.org/ar/events/crimecongress2015/migrants.shtl 

 املغربیة الهجرة حول ا�ولیة ٕاىل الندوة مقدمة ٔ�ور�، مدا�� يف املغربیني املهاجر�ن �ا� �لمهاجر�ن ا�ولیة امحلایة ،الزباز محد )2(
  15 ص و�دة، ، 2005 نومفرب 24-25 املغربیة، الهجرة  حراكت حول وأ�حباث ا�ارسات مركز واملناز�ات، نیةا�ٓ  الرها�ت

 الهرسك، البوس�نة، الس�نغال، سريال�اك، ٔ�وغندا، الفلبني، �ولوم�یا، س�شل، سور�، مرص، موریتانیا لی��ا اجلزا�ر، املغرب، " ويه )3(
 ا�لبیوتو، البريو، مايل، غوات�ال، السلفادور، إال�وادور، بیلزي، ٔ�ورغواي، بولیف�ا، غی��ا، �ا�، املكس�یك، ٔ�ذربی�ان، أ�خرض، الرٔ�س

  ."ٔ�ورغواي �ر�یا، الرشق�ة، �ميور طا�ا�س�تان، كزي�زي�ن، الهوندروس، الش�یيل، بور�ینافاسو،
 211 ف�فري 17 يف اجلزا�ر ب�هنا من دو� 471 �لهيا وصادقت ٕاضاف�ة �روتو�والت وثالث مادة 14 �ىل االتفاق�ة هذه حتتوي )4(
 العامة امجلعیة قرار مبوجب واجلو والبحر الرب �رب املهاجر�ن هتریب مباكحفة اخلاص إالضايف الربوتو�ول �ىل والتصدیق التوق�ع مت 1-)5(

 اجلزا�ر ب�هنا من دو� 122 �لیه وصادقت مادة 27 �ىل حيتوي و 2000نومفرب 10 بتارخي وامخلسني اخلامسة ا�ورة يف املت�دة لٔ�مم
  .�2000ام  418/03 املرسوم مبوجب

  .املهاجر�ن  هتریب ماكحفة �رو�كول من الثانیة املادة )6(
 �رب املنظمة اجلرمية ملاكحفة املت�دة أ�مم التفاق�ة املمكل واجلو والبحر الرب طریق عن املهاجر�ن هتریب ماكحفة �رتو�ول من 18 املادة )7(

  .الوطنیة
 املت�دة أ�مم وثیقة ،الوطنیة �رب املنظمة اجلرمية ملاكحفة املت�دة أ�مم اتفاق�ة يف أ�طراف مؤمتر ٔ�عامل )8(

CTOC/COP/WG.7/2012/02  مر�ك�یه ومالحقة ف�ه والتحق�ق املهاجر�ن هتریب جمال يف اجلیدة املامرسات و الت�د�ت"بعنوان 
  .2 ص " قضائیا
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املهاجر�ن عن طریق الرب والبحر واجلو و�روتو�ول م�ع  موقف املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤن الالج�ني �ش�ٔن �روتو�ول هتریب )9(

یة �ىل ومقع ومعاق�ة �جتار �ٔ�ش�اص، وخباصة ال�ساء وأ�طفال، املمكل التفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة �رب احلدود الوطن 
  https://www.unhcr.org/ar/5c5969034.html  �15/7/2020رخي الز�رة . موقع املفوضیة �ىل �نرتنت  

 ،الرابع العدد والقانون، الس�یاسة دفا�ر جم� ا�ولیة، واملواثیق الوطنیة ال�رشیعات �الل من القانونیة �ري الهجرة ا�متميي، رضا دمحم )10(
  .22 ص ، 2001

�لیات املوا�ة اسرتاتیجیات بني الرشعیة �ري الهجرة جحاج، ملیكة،طعیبة ٔ�محد )11(  �امعة والقانون، الس�یاسة دفا�ر جم� امحلایة، و�
  .اجلزا�ر / 2142 جوان ، 47 �دد ورق�،

  .السابق املرجع فسن) 12(
  .29 ص السابق، املرجع نفس جحاج، ملیكة و طعیبة ٔ�محد )13(
 �لعلوم العربیة �یف �امعة ، الرشعیة �ري الهجرة ماكحفة جمال يف ا�ولیة املواثیق و الصكوك و املعاهدات الش�ش�ين، محد عزت )14(

 8.ـ ص 2014 الر�ض، ، أ�وىل، الطبعة أ�م�یة،
 .47 ص املرجع، فسن )15(
 155, 154صـ  السابق املرجع فسن )16(
   �11/7/2020رخي الز�رة  . 2015ٔ��ریل  19ٕاىل  12مؤمتر أ�مم املت�دة  الثالث عرش �لمنع اجلرمية والعدا� اجلنائیة ، ا�و�ة من  )17(

https://www.un.org/ar/events/crimecongress2015/migrants.shtl 
 والعلوم احلقوق لكیة قانون، ختصص العلوم، يف دكتوراه ٔ�طرو�ة الرسیني، املهاجر�ن هتریب ماكحفة صا�ش، املا� عبد )18(

  .81صـ  2014وزو ، �ام  تزيي معمري، مولود �امعة الس�یاس�یة،
  .17-16 ص - العربیة، مرص مجهوریة أ�مين، إال�الم مركز ، ) احلا�ة و الرضورة ( املرشو�ة �ري الهجرة شعبان، محدي )19(
م�ظمة العمل ا�ولیة، قسم الشؤون �ق�صادیة و�ج�عیة ملنظمة أ�مم املت�دة، الیو�سكو، صندوق : وهذه الواكالت �متثل يف )20(

أ�مم املت�دة لٕالساكن، احملافظة السام�ة حلقوق إال�سان، احملافظة السام�ة لالج�ني، البنك ا�ويل، مك�ب أ�مم املت�دة �لوقایة من 
  . مية، معهد أ�مم املت�دة �لتكو�ن والبحث وم�ظمة أ�مم املت�دة �لطفو�ا�درات واجلر 

  .292 ص . سابق، مرجع صا�ش، املا� عبد )21(
�لیات املغاربیة، الرسیة الهجرة ٕازاء أ�وريب ال�رشیع مواله، عبد رهما )22(  مركز :بريوت العريب، املس�تق�ل جم� والتحفزي، الردع �

 .51، صـ 2012، �ام  398العدد العربیة، الو�دة دراسات
  .89 ص سابق، مرجع صا�ش، املا� عبد )23(
  .89 ص سابق، مرجع صا�ش، املا� عبد )24(
 يف اجلیدة املامرسات املهاجر�ن، �هتریب املعين العامل الفریق الوطنیة، �رب املنظمة اجلرمية ملاكحفة أ�مم اتفاق�ة يف أ�طراف مؤمتر )25(

 ٔ�محد عن نقال؛ 2 ص ، 2013 نومفرب  13 – 11 ف�ینا املؤق�ة، أ�عامل �دول من 3 البند واكالت، �دة بني مشرتكة مراكز ٕا�شاء جمال
  .30صصا�ش ، املا� جحاج ،نفس املرجع السابق عبد ملیكة و طعمية

  . 33 صـ السابق، املرجع نفس جحاج، ملیكة و طعمية ٔ�محد )26(
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 2018د�سمرب  19ٕاىل  17ململكة املغربیة، املقامة  �“ حتسني ٕادارة الهجرة من ٔ��ل العمل والتمنیة“ الندوة أ�فرؤ�س�یویة حول  )27(

   https://alolabor.org/129/36/18/7/2020.�ر�ایة م�ظمة العمل العربیة ، �ىل موقع املنظمة �ىل �نرتنت 
  . 34 صـ السابق، املرجع نفس جحاج، ملیكة و طعمية ٔ�محد )28(
  :موقع املرصد الوطىن التو�ىس �لهجرة �ىل �نرتنت )29(

  http://www.migration.nat.tn/ar/publications/revue-de-presse//14/7/2020    
ل�رش �لتعاون مع وزارة الص�ة هذا وقد قامت املنظمة ا�ولیة �لهجرة وا�لجنة الوطنیة ملاكحفة الهجرة �ري الرشعیة و�جتار � )30(
تدری��ًا ملقديم �دمات الر�ایة الصحیة �ىل ماكحفة �جتار �ل�رش يف القاهرة، مسامهة وزارة �ارج�ة مملكة ا�منارك، ٕ�طالق �ر�جمًا و 

هدفت ٕاىل تعز�ز . 2020فربا�ر  6و 5وذ� يف یويم " تعز�ز قدرات مقديم الر�ایة الصحیة �ىل ر�ایة حضا� �جتار �ل�رش"بعنوان 
  . ار �ل�رش وفقًا لٔ�طر الوطنیة ؤ�فضل املامرسات العاملیةمعارف و�ارات أ�طباء املرصیني يف ر�ایة وضامن حامیة حضا� �جت

مي وركز �ىل معاجلة ا�ٓ�ر الصحیة الناجتة عن �جتار �ل�رش، والر�ایة املس�ت�رية لض�ا� �جتار �ل�رش، ؤ�مهیة موافقة الض�ا� وتعظ
والتعرف �ىل مواطن ضعف . مود ٔ�ثناء معلیة ٕا�ادة الت�ٔهیلدور مقديم �دمات الر�ایة الصحیة يف ر�ایة الض�ا� وتعز�ز قدرهتم �ىل الص

وقانون زرع  2010لعام  64الف�ات ا�تلفة اليت تقع حضیة لهذه اجلرمية، و�ىل الصكوك القانونیة ذات الص� م�ل القانون املرصي رمق 
  .أ�عضاء �لتعرف �ىل الفرق بني زرع أ�عضاء و�جتار �ل�رش بغرض �زع أ�عضاء

ًا، تضمنت الورشة م�اقشات حول دراسات �ا� العملیة، واملبادئ التوجهيیة �لحامیة، فضًال عن ٕایالء اعتبار �اص یتصل بدور ؤ��ري 
ٔ�و احلاالت م�ل العمل مع أ�طفال والص�ة اجل�س�یة وإالجنابیة /مقديم �دمات الر�ایة الصحیة، عند التعامل مع خمتلف الف�ات و

  .�لض�ا�

 https://egypt.iom.int/ar/15/7/2020": مك�ب م�ظمة العمل ا�ولیة مبرص" ك�ب القطرىاملوقع الرمسى �لم 
   https://egypt.iom.int/ar/15/7/2020 :"مك�ب م�ظمة العمل ا�ولیة مبرص" املوقع الرمسى �لمك�ب القطرى )31(
  https://www.youm7.com/story/2018/9/18 :جریدة الیوم السابع املرصیة    )32(
   pdf-https://www.sis.gov.eg/UP/16.45:ورقة م�شورة حول  نتاجئ املؤمتر �ىل الرابط  )33(


