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 التعريف بالمجلة

جمةل املاهون ادلويل ندلراسات امبحثَة يه جمةل دورًة ؿومَة دومَة دورًة حممكة مذخععة يف ال حباث 

وادلراسات املاهوهَة يف جمال املاهون ادلويل مبخخوف أ كسامو وفروؿو وجماالثو، وهتمت ابل حباث امـومَة  

 ندلراسات ادلميلراظي امـريب املركز وادلراسات املاهوهَة ذات امـالكة مبجاالت املاهون ادلويل، ثعدر ؾن

 .أ ملاهَا -برمني- االإسرتاثَجَة وامس َاس َة والاكذعادًة 

ثعدر بضلك دوري لك أ ربـة أ صير وميا ىَئة ؿومَة دومَة فاؿةل جرشف ؿىل معويا وجضمل ٍلوؿة 

ىل اجملةل  .كبرية ل فضل ال اكدميَني من ؿدة دول، حِر جرشف ؿىل حتكمي ال حباث امواردة اإ

ىل الحئة داخوَة ثنّؼم معل امخحكمي، كٌل ثـمتد   ىل مِثاق أ خاليق ملواؿد امنرش فهيا، و اإ وجسدند اجملةل  اإ

 .يف اهخلاء حمخوايت أ ؿدادىا املواظفات امضلكَة واملوضوؾَة نومجالت ادلومَة احملمّكة

 
 يالنشر اإللكترون اإلصدار وقواعد

 
مكرتوهَا بضلك دوري مخلدمي و ورش مجةل من امبحوث ال اكدميَة، اميت ” لك أ ربـة أ صير” ثعدر اجملةل اإ

مت ورش امبحوث بـد حتكمييا من كبل انوجنة . ثـاجل املواضَؽ ذات امـالكة مبجاالت و فروع املاهون ادلويل ًو

امـومَة وثوفر امبحر امللدم نورشوط املعووبة وؿدم ثـارضو مؽ املَثاق ال خاليق ملواؿد امنرش اميت جسدند 

ذن ابمنرش  .ؿوهيا امالحئة ادلاخوَة امخنؼميَة مـمل امخحكمي، و بـد حعول امباحر ؿىل اإ

ؿداد امبحر نونرش فييي اكلآيت  :وخبعوص رشوط امنرش وكَفِة اإ

 .جيب أ ن ٍكون امبحر أ ظَال مـدا نونرش يف اجملةل ومل ٌس بق ورشه -

ثباع ال ظول امـومَة واملواؿد املهنجَة يف امبحر امـومي -  .جيب اإ

ّة -  .جيب أ ن ٍكذب امبحر بوغة سومية وموافلا نولواؿد انوغًو

ىل امخلومي من كبل حممكني خمخعني، ًـمل امباحر بنذاجئ امخحكمي يف حاةل ظوب منو  - خيضؽ امبحر اإ

 .املِام بخـدًالت

د الامكرتوين احملدد سوفا - ىل هفس امرًب رجاع امبحر بـد  امزتام امباحر بخـدًالت احملمكني اإ  .ًمت اإ

مؽ احدساب اميوامش اميت حكون يف   (A4)   ظفحة من احلجم امـادي25ال ًخجاوز امبحر امللّدم  -

آخر امبحر و كامئة املراجؽ  .أ

ٍرفق ابمبحر سرية ذاثَة خمخرصة نوباحر، ثخضمن امسو وملبو ابنوغة امـربَة وال جنبَة، ودرجذو  -

ده االإمكرتوين  .امـومَة، وختععو، ووػَفذو، ومؤسسة امبحر امخابؽ ميا، وبًر

https://business.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?hc_location=ufi
https://business.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?hc_location=ufi
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ة، فروس َة)ٍرفق ابمبحر موخط ابنوغخني امـربَة و مغة أ جنبَة  - جنوزًي ؿىل أ ال ًلّل لك موخط ؾن  (اإ

د ؾن  (150)  .لكمة (300)لكمة وال ًٍز

 Times   ابمنس بة نوغة امـربَة، و14جحم  Simplified Arabic جيب أ ن ٍكذب منت امنط خبط -

New Roman  كذب اميامش خبط12جحم ة أ و امفروس َة، ٍو  Simplified  ابمنس بة نوغة الاجنوزًي

Arabic   ابمنس بة نوغة امـربَة، و12جحم Times New Roman  ة10جحم  . ابمنس بة نوغة الاجنوزًي

 . مس من لك اجليات02.5جيب حرك مسافة  -

ة، وامس وملب امباحر أ و  - ثخضمن اموركة ال وىل الامس اماكمل نوبحر ابنوغة امـربَة و االإجنوزًي

ههيا، أ و اميَئة اميت ًـمل دلهيا،  امباحثني، وادلرجة امـومَة، واموػَفة، واملكَة واجلامـة اميت ًنمتي اإ

ده االإمكرتوين  .وبًر

ىل رئُس امخحٍرر -  .جيب أ ن ًلدم اماكثب ظوبا موكـا من ظرفو ًعوب فِو ورش حبثو، موهجا اإ

جيب أ ن ًلدم اماكثب ثـيدا موكـا من ظرفو ًلر فِو أ ن حبثو مُس مس خال من كخاب مت ورشه أ و  -

مذكرة أ و رساةل خترج، وأ هو مل ًلدم نونرش ل ي جمةل أ خرى، وأ هو مل ٌضارك بو يف أ ي مداخةل، وأ هو 

ىل رئُس  جراء امخـدًالت املعووبة منو وفلا مخلاٍرر خرباء انوجنة امـومَة نومجةل، موهجا اإ ًوزتم ابإ

 .امخحٍرر

 .ال ثخحمل اجملةل مسؤومَة أ ي رسكة ؿومَة، وما ورش ابجملةل ًـرب ؾن رأ ي ظاحب امبحر -

د االإمكرتوين امخايل - ق امرًب   :جيب أ ن ٍرسل امبحر ؾن ظًر

international-law@democraticac.de 

ظالع ؿىل اجملةل وال ؿداد امسابلة ٍرىج زايرة املوكؽ امخايل -  :مالإ

Web: https://democraticac.de/?pageid=61347 
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   حقوق الالج�ني وامحلایة ا�ولیة املقررة هلم
Refugee rights and international protection  

 
  Prof. Kheireddin laib/  خیرالدین العایب. د.أ

 ، كلیة الشرطة، أبو ظبي،اإلمارات العربیة المتحدة أستاذ
Professor, Police College, Abu Dhabi, United Arab Emirates 

Khiredine12@hotmail.com 
 

  

   ملخص

ٔ�قرت قوا�د القانون ا�ويل طائفة من احلقوق لالجئ وطالبت ا�متع ا�ويل بتوفري امحلایة املناس�بة � 
املس�تضعفة يف ا�متع،ومع �ٔن الالج�ني �البا ما یتعرضون ال�هتااكت عند مغادرهتم دوهلم �عتباره من الف�ات 

هرو� من احلروب ٔ�و ما قد یتعرضون � من أ�نظمة الس�یاس�یة �وهلم من املساس حبقوقهم أ�ساس�یة �ٔو 
قد تفامقت يف التضییق �ىل حر�هتم مما یضطرمه �لبحث عن ٔ�ما�ن �ٓم�ة،ٕاال مشالك الالج�ني إال�سانیة 

  .مما د�ا ا�متع ا�ويل ٕاىل البحث عن ٕاجراءات وتدابري فعا� ل�سهیل ح�اهتم الس�نوات أ��رية

  .املل��ٔ  -ا�لجوء - الالجئ :اللكامت املف�اح�ة

Abstract 

The rules of international law have recognized a range of rights for a refugee and 
demanded the international community to provide him with appropriate protection as he is 
one of the vulnerable groups in society, although refugees are often subjected to violations 
when they leave their countries to escape wars or what they may be exposed to from the 
political systems of their countries from prejudice to their basic rights or restrictions 
However, the humanitarian problems of refugees have exacerbated in recent years, which has 
prompted the international community to search for effective measures and measures to 
facilitate their lives. 

Keywords: refugee- asylum- shelter. 
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  مقدمة

الشا�كة يف القانون  القضا�ٕان السعي ملعرفة احلقوق املكفو� لالجئ وامحلایة اليت تتطلهبا وضعیته من 
ا�ويل، وذ� نظرًا لعدم حتدید الفقه والقانون ا�ويل تعریفا �بتا �، ٕاال ٔ�ن اجلهود إالقلميیة وا�ولیة املبذو� 

و�شلك �بري يف بلورة طائفة من احلقوق �متتع هبا من حيمل صفة الالجئ ؤ�قرهتا أ�مم  قد سامهت مع الزمن
  .العاملیة الثانیة م�ارشةاملت�دة بعد هنایة احلرب 

اليت مر هبا  ظهرت مشلكة الالج�ني و�زام�ت مع �ش�ٔة إال�سان والزم�ه �رب خمتلف احلقب التارخيیة
�ىل هذه أ�رض، ح�ث اكن یل��ٔ ٕاىل املغارات واجلبال والغا�ت لالح�ء هبا من أ�خطار اليت حتدق به، 

�ار�ا �لن�اة بنفسه من بطش ا�ٓخر�ن، واكنت دور  وقد تعرف �ىل فكرة الهروب من جامعته وموطنه ٕاىل
  .العبادة من أ�ما�ن املفض� لالح�ء ملا �متتع هبا من قدس�یة عند من یعتقدون بذ�

مث تطورت وسائل وطرق ا�لجوء بعد اخلطوات اليت قطعها إال�سان يف �امل املدنیة والتحرض وبعد 
ن القمي إال�سانیة الن��� اليت �ر�كز يف جزء مهنا �ىل نرصة ظهور ا���ت السامویة اليت �اءت مبنظومة م

  .املظلومني والضعفاء

وهكذا �رّىق ا�لجوء ٕاىل �ٔن ٔ�صبح من احلقوق املرشو�ة ��و� املس�تق��، و�ت م�ح ذ� احلق 
ر يف غضب ا��لهة كام اكن أ�م �ر�كز �ىل مفهوم س�یادة ت� ا�و� �ىل ٔ�راضهيا ول�س خوفًا من انتقام ٔ�و

 .أ�زم�ة القدمية مما ٔ�دى ٕاىل اخ�فاء النظام القامئ �ىل ا�لجوء ا�یين بصفة تدرجيیة

لقد اكن موضوع الالج�ني �ىل مدى عقود من الزمن جمرد قضیة تثار حول موقف بعینه ٔ�و م�طقة 
 معاجلهتا ٕاال يف بذاهتا، ومل یمت النظر ٕالیه �ىل �عتباره من القضا� الهامة اليت یتوجب �ىل ا�متع ا�ويل

ٔ�عقاب احلرب العاملیة أ�وىل، وذ� �س�ب ظهور �دد �بري من الالج�ني ن���ة لت� احلرب اليت رشدت 
عرشات ا��الف ؤ�خرجهتم من ٔ�وطاهنم، وم�ذ ذ� احلني ظهر �ه�م ا�ويل مبوضوع الالج�ني ولكن 

�لموضوع، وهذا ما یظهر  الشام� لرؤیةما شابه من قصور �رشیعي و�دم وضوح ا مبواقف مرتددة یرتمجها
اليت قّرصت يف تعریف الالجئ و�ددته  �1949لیًا يف االتفاق�ات اخلاصة �لالج�ني م�ل اتفاق�ة ج�یف 

اليت تدار�ت بعض النقص ا�ي ا�رتى سابقهتا، مث تتابعت  �1951رشوط زمانیة وماكنیة، واتفاق�ة 
  .ج�ني � مهنا �مكّل ا�ٓخر ویبدٔ� من ح�ث ا�هت�ىاالتفاق�ات واملواثیق ا�ولیة ملوضوع الال

اليت اكنت ختتص بطوائف حمددة من الالج�ني دون �ريمه، ح�ث  ويف ت� الفرتة ظهرت الواكالت
اق�رص دورها �ىل ت�س�یق اجلهود ا�ولیة بني ٔ�عضاء وم�ظامت ا�متع ا�ويل ف� خيص الالج�ني دون �ٔن 

�لالج�ني، وذ�  ت� ا�ول �ىل اختاذ ٔ�ّي من ت� إالجراءات املتعلقة�كون لها ٔ�ي سلطة جترب ٔ�و تلزم 
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نظرًا لظروف وطبیعة الرصا�ات والزنا�ات الس�یاس�یة اليت اكنت سائدة ونظرًا لتعارض املصاحل بني ٔ�طراف 
  .ا�مو�ة ا�ولیة

  �ٔمهیة البحث

يف �دد  زد�د املّطرد�مع  ی��اول البحث موضو�ا ی�ٔيت مضن ٔ�ولو�ت اه�مات ا�متع ا�ويل س��
الزنا�ات ا�ا�لیة واحلروب و�ضطرا�ت الس�یاس�یة،  �س�ب تعدد أ��ريةالالج�ني �الل الس�نوات 

وصار من أ�مهیة مباكن الوقوف �ىل رشوط احلصول �ىل صفة الالجئ والتعرف �ىل املواثیق ا�ولیة 
  .املنظمة ملس�ٔ� الالج�ني

  �ٔهداف البحث

  :یيل ما هيدف البحث ٕاىل

  ٔالتعرف �ىل مفهوم الالجئ وا�لجوء واملل��.  

 رشوط احلصول �ىل صفة الالجئ.  

 سقوط صفة الالجئ.  

 ٕا�ادة الالجئ ٕاىل دولته.  

  ٕاشاكلیة البحث

تعاجل موضو�ا ٕا�سانیا �شغل �ل ا�متع ا�ويل ویضعه ٔ�مام مضريه احلي  �متثل ٕاشاكلیة ا�راسة يف �وهنا
ته �ىل الوفاء �لزتاماته إال�سانیة وجتس�یدها �ىل ٔ�رض الواقع، �اصة ا�ول اليت كام ميثل حتد� واحضا لقدر 

�س�تق�ل الالج�ني ا��ن ٔ�صبحوا �متتعون حبامیة مس�متدة من املواثیق ا�ولیة ويف مقدمهتا اتفاق�ة أ�مم املت�دة 
فاهمي وضبط دالالهتا ،�� تطرح ا�راسة �ساؤال رئ�س�یا حيتاج ٕاىل حتدید امل1951لشؤون الالج�ني لعام 

  ما يه رشوط احلصول �ىل صفة الجئ ومىت �سقط هذه الصفة؟:وهو

  مهنجیة البحث

�ىل املهنج الوصفي الت�لیيل من �الل الت�لیل  لٕال�ابة �ىل ال�ساؤالت املطرو�ة س�مت �ع�د
  .وربط أ�س�باب �لنتاجئ مما �سمح مبعرفة خمتلف جوانب الظاهرة حمل ا�راسة
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  البحثخطة 

مت تقس�مي البحث ٕاىل ثالث فروع، خصصنا الفرع أ�ول م�ه �راسة املفاهمي أ�ساس�یة لالجئ وا�لجوء 
واملل��ٔ،وتناولنا يف الفرع الثاين دراسة رشوط ا�لجوء وسقوطه والفرع الثالث درس�نا ف�ه دوافع ٕا�ادة الالجئ 

  .ٕاىل وطنه

  مفهوم الالجئ وا�لجوء واملل��ٔ  :الفرع أ�ول

اتفاق�ة أ�مم املت�دة لعام حول حتدید مفهوم الالجئ لغة واصطال�ًا وتعریفه يف  ر هذا الفرع�متحو 
ٔ�ي يف �رشیعات أ�مم املت�دة وواكالهتا العاملیة �ٔو  1969واالتفاق�ة إالفریق�ة لعام  1967و�روتو�ول  1951

حتدید صفة الالجئ اه�م الك�ري من إالقلميیة م�ل �حتاد أ�ورويب ٔ�و �حتاد أ�فریقي،ح�ث شغلت قضیة 
الك�ري من ا�ول ٕاىل  املنظامت املعنیة حبقوق إال�سان واليت ا�سمت �ٓراؤها ومواقفها �لك�ري من التبا�ن مما دفع

االتفاق �ىل صیا�ة �دد من االتفاق�ات ا�ولیة ٔ�و إالقلميیة هبدف بلورة مفهوم الالجئ وبیان التفصیالت 
حىت ی�س�ىن لها �ل مشالك الالج�ني وفق رؤیة مشرتكة �شارك امجلیع يف صیاغهتا  املرتبطة هبذه الصفة

  .واملصادقة �لهيا

ٕان حتدید صفة الالجئ من أ�مور الهامة اليت تؤهلنا ملعرفة أ�ش�اص ا��ن �متتعون بصفة الجئ 
ولیات اليت تقع �ىل و�حلقوق اليت متنح هلم �س�ب محلهم ت� الصفة، كام تعّرف�ا �ىل �لزتامات واملسؤ 

  .�اتقهم

وميثل القانون ا�ويل املرجع أ�سايس يف ضبط وتنظمي العالقات والتعامالت بني ا�ول �ىل الرمغ من 
تنوع مصادره وتعددها ما بني ٔ�عراف واتفاقات قانونیة ؤ�عراف اج�عیة ؤ�خرى �رشیعیة سواء اكنت ٕاقلميیة 

  )1(.ٔ�و دولیة

  واصطال�اتعریف الالجئ لغة  :�ٔوال

ء): مفرد(الجئ  ْ َىل اليش�
�
ء یَلَْ��ٔ لَ���، وِجلئ لَ���، والت��ٔ، ؤ�جل�ٔه ا ْ َىل اليش�

�
: امس فا�ل من جل�ٔ ٕاىل، لََ��ٔ ا

  .)2(عصمه: اضطره، ؤ�جل�ٔه

لغة هو من جل�ٔ ٕاىل اليشء، وماكن ا�لجوء یل��ٔ جلوًء مل���، ؤ�جل�ٔت ٔ�مري ٕاىل هللا، وتعریف الالجئ 
من د�ل يف دیوان املسلمني : " هللا ؤ�س�ندته ٕالیه،ومن �دیث �عب ريض هللا عنهمعىن فوضت ٔ�مري ٕاىل

  .)3("مث الت��ٔ مهنم فقد خرج من ق�ة إالسالم
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ویقال جل�ٔ فالن، ٔ�ي الت��ٔ، وجل�ٔت ٔ�ي اس��دت ٕالیه واعتضدت به، و�دلت ٕاىل �ريه عنه، ٔ�نه �شري 
  .ٕاىل �نفراد

ٔ�جل�ٔ فالن، ٔ�ي اس��د ٕاىل اليشء ا�ي حضنه يف مل��ٔه وجل�ٔ : واملل��ٔ هو املعقل، وامجلع مالجئ، ویقال
  ٔ�� جل�ٔ � فالن؟ : وارثه، ویقال والتلجئة ٔ�ن جيعل ما� لبعض ورثته دون بعض، ٔ�ن یتصدق به وهوٕالیه، 

الشخص ا�ي : "ه �ىل ٔ�نهٔ�ما اصطال�ًا فقد تعددت التعریفات لت�دید هویة الالجئ، ح�ث مت تعریف
  )4(". اضطر ٕاىل �رك موطنه، وال �س�تطیع العودة ٕالیه ٕاىل �ني ا�هتاء أ�س�باب اليت جعلته یغادره

ومن املتعارف �لیه �ٔن املدنیني ا��ن خيافون �ىل ٔ�نفسهم من املوت �ٔو الهالك یفرون ٕاىل مراكز مدنیة 
ب�ا �دود� مع موطهنم، طالبني املسا�دة وا�لجوء ٕاىل ت� ٔ�و خم�ت لالج�ني يف ب� جماور، و�البًا ما �كون 

  )5( .ا�و�

 تعریف الالجئ يف االتفاق�ات ا�ولیة : �نیا

تعترب هیئة أ�مم املت�دة العمود الفقري ملنظامت ا�متع ا�ويل يف معلیات ال�رشیع و�رس�یخ القوا�د 
بصیا�ة �دد �بري من  نصوصه وبنوده، ح�ث قامتاخلاصة �لقانون ا�ويل العام، ويف معلیة صیا�ة وسن 

أ�عراف واالتفاق�ات ا�ولیة اليت تعمد ٕاىل حامیة حقوق إال�سان ومهنا حقوق الالج�ني ا��ن توفر هلم امحلایة 
  .وحتافظ �ىل حقوقهم أ�ساس�یة

  تعریف اتفاق�ة أ�مم املت�دة  - 1

م من ٔ�قوى االتفاق�ات اليت ���رمت 1951م اكنت االتفاق�ة ا�ولیة حلقوق الالج�ني اليت صدرت يف �ا
بعد ا�هتاء احلرب العاملیة الثانیة، وقد صیغ يف بنود ت� االتفاق�ة تعریف حمدد ملصطلح الالجئ، ح�ث نصت 

، و�س�ب ختوف � ما 1951لك خشص یو�د ن���ة ٔ��داث وقعت ق�ل أ�ول من ینا�ر س�نة ": �ىل ٔ�نه
�رجع ٕاىل عرقه �ٔو دینه ٔ�و ��س��ه ٔ�و ان�ئه لعضویة ف�ة اج�عیة یربره من التعرض لالضطهاد ٔ�س�باب 

معینة ٔ�و �ٓرائه الس�یاس�یة �ارج دو� ��س��ه و�ري قادر ٔ�و ال �رید �س�ب ذ� التخوف ٔ�ن �س�تظل حبامیة 
دولته، ٔ�و لك خشص ال �متتع جب�س�یة، ویو�د �ارج دو� ٕاقام�ه املعتادة �س�ب ت� الظروف، وال �س�تطیع 

  )6(".ري راغب �س�ب هذا التخوف ٔ�ن یعود ٕاىل ت� ا�و�ٔ�و �

تعترب ت� االتفاق�ة �ىل الرمغ من صفهتا ا�ولیة مو�ة لشعوب بعیهنا، ويه ت� اليت ترضرت من 
احلرب العاملیة الثانیة، و�ىل أ�خص شعوب ٔ�ورو�، و�� اكنت التعاریف يف ت� االتفاق�ة وفقًا �لمفاهمي 

  )7( .العثور �ىل �ل ملشالك الالج�ني أ�وروبیني ا��ن ترضروا ن���ة احلروب هناكهبدف  أ�وروبیة
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وبت�لیل التعریف السابق لالتفاق�ة ميكن ٔ�ن نقف �ىل مالمح مفهوم الالجئ، ح�ث وضعت نطاقًا 
ال ید�ل مضن نطاق االتفاق�ة،  1951زم�یًا لتارخي ا�لجوء، ما یعين ٔ�ن ٔ�ي خشص طلب ا�لجوء ق�ل ینا�ر 

�� مل �شمل ت� االتفاق�ة مجیع الالج�ني واملهاجر�ن وبصفة �اصة الالج�ني يف دول العامل الثالث وبعضًا 
  .من ا�ول يف ٔ�ورو� الرشق�ة

وقد ٔ�درك الفقهاء والقانونیون يف أ�مم املت�دة قصور ت� االتفاق�ة يف حتق�ق املراد مهنا وذ� �س�ب 
عن هیئة أ�مم  1967بنود الربوتو�ول اخلاص �لالج�ني ا�ي صدر يف �ام حتدیدها الزمين، وهذا ما تداركته 

املت�دة، ح�ث ٔ�صبحت صفة الالجئ متنح للك خشص توافرت ف�ه رشوط الالجئ دون تق�ید ٔ�و حتدید 
  .�لفرتة الزم�یة

كام ٔ�ن ت� االتفاق�ة قد تعاملت مع أ�ش�اص ول�س امجلا�ات، ح�ث ركزت يف تعریفاهتا ونصوصها 
ىل وصف �ضطهاد الواقع �ىل الفرد �س�ب دینه ٔ�و عرقه ٔ�و ��س��ه ٔ�و ان�ءاته ٕاىل ف�ات معینة، �ٔو �

�ٓرائه الس�یاس�یة اليت یؤمن هبا ویدافع عهنا، وهذا یدل �ىل انطباقها �ىل صفة ا�لجوء الس�یايس لٔ�ش�اص 
  .اعياملضطهد�ن س�یاس�یًا من �انب ب�اهنم، ٔ�كرث من انطباقها �ىل ا�لجوء امجل

  تعریف م�ظمة الو�دة أ�فریق�ة لالجئ - 2

والربوتو�والت اليت ٔ�حلقت هبا  1951، واتفاق�ة �ام 1945نتج عن القصور الشدید يف اتفاق�ة ج�یف 
التوصل ٕاىل تعریف ٔ�و مفهوم واحض لالجئ �رب �دد من احملاوالت إالقلميیة اليت هتدف ٕاىل  1967يف �ام 

ت�دید صفة الالجئ لتكون �بعة من الظروف �س�ت��ائیة ٔ�و الطبیعیة صیا�ة تعریفات ٔ�كرث مشولیة ودقة ل 
  .اليت یتعرض لها ٕاقلمي ما

 -اليت قامت هبا م�ظمة الو�دة فإالفریق�ة 1969ومن بني ت� احملاوالت ما قامت به معاهدة �ام 
ملسل�ة واحلروب ا�ا�لیة بعد �زاید ٔ��داد الالج�ني يف ٕافریق�ا هروً� من الزنا�ات ا -�حتاد إالفریقي �الیا

  .والطائف�ة اليت بدٔ�ت وتريهتا تتصا�د يف ٔ�واسط امخلس�ی��ات من القرن املايض

وقد �قشت ت� االتفاق�ة أ�وضاع اخلاصة �لالج�ني ومعلت �ىل تنظمي جوانب املشالك اخلاصة هبم 
ص وم�ادئ اتفاق�ة أ�مم يف ٕافریق�ا، ح�ث وضعت �� تعریفًا یمت �سرتشاد به، اس��دت ف�ه ٕاىل نصو 

  )8(.، ولكهنا ٔ�ضافت � بعض ما یتفق مع الظروف الس�یاس�یة اليت متر هبا دول القارة1951املت�دة لعام 

وقد نص تعریف م�ظمة الو�دة إالفریق�ة لالج�ني اليت اعمتدها جملس رؤساء ا�ول واحلكومات يف 
�ىل تعریف  �1974لت �زي التنف�ذ يف �ام واليت د 1969دورته العادیة السادسة يف ٔ�د�س ٔ��� �ام 
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یعين لك خشص یتوا�د �ارج بالده خوفًا من �ضطهاد �س�ب العرق، ٔ�و ا��ن، �ٔو : "الالجئ ب�ٔنه
 –اجل�س�یة، ٔ�و �س�ب عضویة مجمو�ة اج�عیة معینة، �ٔو �س�ب الرٔ�ي الس�یايس، و�كون �ري قادر ٔ�و 

 –من حامیة ت� ا�و�، ٔ�و من �كون �ري قادر  �ري راغب يف �س�تفادة –�س�ب م�ل هذا اخلوف 
ٔ�ن یعود  –�س�ب �دم مح� جل�س�یة، و�ونه �ارج دو� ٕاقام�ه املعتادة السابقة كن���ة ملثل هذه أ��داث 

  .ٕا�هيا

�ىل لك خشص جيرب �ىل �رك حمل ٕاقام�ه املعتادة �س�ب اعتداء " الجئ"ینطبق كذ� مصطلح  
�بیة، ٔ�و ٔ��داث تعكر النظام العام �شلك خطري يف لك ٔ�و جزء من ب� �ار� ٔ�و اح�الل، ٔ�و همينة ٔ�ج 

  )9(".م�ش�ٔه ٔ�و ��س��ه من ٔ��ل البحث عن مل��ٔ يف ماكن �ٓخر �ارج ب� م�ش�ٔه ٔ�و ��س��ه

ومن �الل اس�تقراء التعریف السابق لالجئ �س�تطیع املالحظة ٔ�نه قد توسع يف حتدید الصفة 
، و�رجع ذ� يف املقام أ�ول كام ذ�ر� �لظروف 1951تعریف اتفاق�ة الشخصیة لالجئ ٔ�كرث مما �اء به 

الس�یاس�یة اليت اكنت متر هبا قارة ٔ�فریق�ا من �زا�ات ورصا�ات مسل�ة يف ت� الفرتة، ح�ث ٔ��رزت قمية 
الوطنیة دون �ريها من االتفاق�ات السابقة، فقد ذ�رت ٔ�ن الالجئ هو من جيرب �ىل �رك ب�ه ن���ة �لهمينة 

  .خلارج�ة ٔ�و ن���ة الح�الل عسكري، ول�س فقط �ضطهادا

واخلاصة �شؤون الالج�ني الغطاء القانوين  1969كام وفرت اتفاق�ة م�ظمة الو�دة أ�فریق�ة لعام 
لال�رتاف �لالج�ني ن���ة الكوارث البی��ة ا�تلفة م�ل اجلفاف ٔ�و �دوث ا�ا�ات �ٔو �دوث الف�ضا�ت �ٔو 

  )10( .الزالزل والرباكني
ويف ت� احلا� وفرت االتفاق�ة ش�بكة امحلایة والسالمة املرتبطة حبقوق إال�سان ف� خيص أ�فراد 

  .احملرومني مهنا بصفهتم الج�ني �ىل الرمغ من ٔ�هنا مل تذ�ر ذ� رصا�ة يف نصوصها

اليت ركزت بصورة �برية �ىل توفري امحلایة لالج�ني، فقد  1951وٕاضافة ٕاىل ما ورد يف اتفاق�ة �ام  
اس�تطاعت اتفاق�ة م�ظمة الو�دة إالفریق�ة تلبیة �ح�یا�ات العامة لقارة ٕافریق�ا ف� خيص الالج�ني حىت لو 

�ه قد انقىض م�ذ زمن بعید   .نُظر ٕاىل عرص ما بعد �س�تعامر �ىل ٔ�ن

 ملفهوم الالجئ -�حتاد إالفریقي ٕاىلحتولت  –وبذ� فقد اكن لتعریف اتفاق�ة م�ظمة الو�دة أ�فریق�ة 
احلصول  هبدف اد �ىل اخلروج من ٔ�وطاهنمأ�فر  ٔ�مهیة �برية متثلت يف �ه�م �ٔ�س�باب وا�وافع اليت تدفع

  )11( .�ىل فرصة ا�لجوء
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  أ�وروبیةتعریف الالجئ يف املواثیق  - 3
�د�ر ���ر �ٔن املواثیق أ�وروبیة اليت صدرت عن �حتاد أ�ورويب ف� خيص الالج�ني قد �ربت 

، 1969واملعاهدة إالفریق�ة  �1951تفاق�ة  عن وصف ٔ�كرث مشولیة ودقة ف� خيص مفهوم الالجئ مقارنة
 .م1949ؤ�یضًا اتفاق�ة ج�یف لعام 

ع الالج�ني يف ٔ�عقاب احلرب العاملیة الثانیة قد طغت �ىل وٕاذا اكنت معا�ة ا�متع أ�ورويب من ٔ�وضا
ٔ�وضاعها �ق�صادیة والس�یاس�یة،جند يف املقابل ٔ�ن جممتعات ٔ�خرى قد وا�ت نفس املشلكة م�ل جممتعات 

وما بعده، و�اءت اتفاق�ة مونتف�دیو املتعلقة  1889ٔ�مر�اك الالتی��ة اليت �انت من مشلكة الالج�ني يف �ام 
 1954اجلنايئ ا�ويل تعرب عن ٔ�ول وثیقة ٕاقلميیة ت��اول موضوع ا�لجوء، مث بعد ذ� تلهتا �ام �لقانون 

  )12( .معاهدة اكراكس يف حق ا�لجوء ا�بلومايس وإالقلميي

  املل��ٔ  تعریف :�لثا

یقصد �ملل��ٔ �ىل و�ه العموم املاكن ا�ي ی�ٔوي ٕالیه الالجئ خوفًا من �ضطهاد ٔ�و الق�ل ٔ�و الهالك 
�ام  دیبا�ة اتفاق�ة وقد �ٔشارت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ٕاىل املل��ٔ يف.�ىل ٔ�رسته ا�ي ميكن ٔ�ن یقع �لیه ٔ�و

م�ه  14وٕاذ تضع يف اعتبارها ٔ�ن إال�الن العاملي حلقوق إال�سان یقرر يف املادة : "م  اليت نصت �ىل 1967
  :ما یيل

  . خرى وا�متتع بهاحلصول �ىل مل��ٔ يف دول �ٔ  للك فرد احلق يف-1"

ال ميكن التذرع هبذا احلق ٕاذا اكنت هناك مالحقة �ش�ئة �لفعل عن جرمية �ري س�یاس�یة ٔ�و عن - 2
  )13(."ٔ�عامل ت��اقض مع مقاصد أ�مم املت�دة وم�ادهئا

للك : "بنصها1948من إال�الن العاملي حلقوق إال�سان لعام  13وٕاذ تذ�ر كذ� الفقرة الثانیة من املادة 
  )14( .و� احلق يف العودة ٕاىل ب�ه ب� �ٓخر �ٔوق يف مغادرة ب�ه خشص احل

  :ح�ث نصت �ىل) 1(كام ٔ�شارت ٕاىل املل��ٔ يف املادة رمق 

من  14ٔ�ش�اص حيق هلم �ح��اج �ملادة  حترتم ا�ول أ�خرى املل��ٔ ا�ي متن�ه دو� ما -1" 
  .�ح�اللإال�الن العاملي حلقوق إال�سان، ومهنم املناهضون ضد 

ال جيوز �ح��اج �حلق يف ال�س مل��ٔ وا�متتع به ٔ�ي فرد تقوم دواع �دیة �لظن �ر�اكبه جرمية  - 2
ضد السمل ٔ�و جرامئ احلرب ٔ�و جرمية ضد إال�سانیة �ملفهوم ا�ي عرفت به هذه اجلرامئ يف الصكوك ا�ولیة 

  .املوضو�ة �لنص �ىل ٔ�حاكم �ش�ٔهنا
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  .املل��ٔ تقد�ر مربرات م�ح هذا املل��ٔ  �رجع ��و� ماحنة -3 

وٕاذ یعتربون ٔ�ن م�ح : "م بقولها1951كام ٔ�شارت ٕالیه دیبا�ة االتفاق�ة اخلاصة بوضع الالج�ني لعام 
احلق يف املل��ٔ قد یلقي ٔ�عباء �هظة �ىل �اتق ب�ان معینة، ؤ�ن ذ� جيعل من �ري املمكن دون تعاون 

  ".يت ا�رتفت أ�مم املت�دة بدولیة ٔ�بعادها وطبیعهتادويل ٕاجياد �ل مرض لهذه املشلكة ال

ومن النصوص السابقة �س�ت��ج ٔ�ن ا�و� اليت یل��ٔ ٕا�هيا الفارون يه ا�و� اليت توفر املل��ٔ �لشخص 
الفار، ويه اليت من حقها �ٔن ختتار موقع املل��ٔ �ٓ�ذة يف �عتبار املعایري اليت �ددهتا املنظامت ا�ولیة 

  .الالج�ني ف� خيص معایري ومواصفات خم�ت الالج�ني ؤ�ن حترتم �ٓدم�هتم و�رامهتما�تصة �ش�ٔن 

و�س�تقرٔ� من نص املادة أ�وىل ٔ�ن ا�رتام املل��ٔ من ا�ول أ�خرى واجب وفرض، وذ� �عتباره  
ومن مث جزءا ٔ�صیال من س�یادة ا�و� �ىل ٔ�راضهيا، ح�ث �كون املل��ٔ دا�ل النطاق اجلغرايف �و� ا�لجوء، 

  .رصا�ة نص املادة سالفة ا��ر ٕالیهف�ٔي اعتداء �ىل املل��ٔ �كون اعتداء �ىل س�یادة ا�و� وهو ما ٔ�شار 

  تعریف ا�لجوء :رابعا

ف القانون ا�ويل ا�لجوء يف مجم� �ىل ٔ�نه هروب أ�ش�اص من ٔ�ما�ن اخلطر احملدق هبم �س�ب  عر�
) 2(یتوافر فهيا أ�مان وامحلایة، وهو ما ٔ�شارت ٕالیه املادة الرصا�ات املسل�ة ٕاىل ٔ�ما�ن ٔ�و دول ٔ�و هیئات 

ال یعرض ٔ�ي خشص �لتعذیب وال �لعقو�ت ٔ�و : "�لقول 1948من إال�الن العاملي حلقوق إال�سان لعام 
 .)15("املعام� القاس�یة ٔ�و الوحش�یة

دول ٔ�خرى ب�ٔن للك خشص احلق يف ا�لجوء ٕاىل ) 16(من نفس إال�الن) 14(كام رصحت املادة رمق 
خوفًا �ىل نفسه من الق�ل ٔ�و الهالك، و�لیه فٕانه جيب �ىل مجیع احلكومات وا�ول �ٔن حترتم مجیع مواطنهيا 
ؤ�ن �كفل هلم ��رتام وحفظ �رامهتم وح�اهتم ؤ�ن توفر هلم س�بل احلیاة الكرمية و�ٔال تعرضهم لالعتقال ٔ�و 

ٔ�مر ا�ي یضطرمه ٕاىل الهروب ٕاىل دول ٔ�خرى طلبًا الق�ض ٔ�و العقو�ت اليت حتط من �رامهتم ٔ�و �ٓدم�هتم ا
  .�لحیاة ا�ٓم�ة الكرمية

مفن حق الشخص ا�ي یمت اضطهاده دا�ل موطنه وت�هتك حقوقه و�سلب حر�ته �شلك صارخ ٔ�ن  
یبحث عن املل��ٔ ا�ٓمن ح�� یعجز متامًا عن ٕاجياد ماكن ی�ٔمن ف�ه �ىل نفسه و�ىل ح�اته وح�اة �ائلته، و�ٔن 

يف الفقرة أ�وىل من إال�الن العاملي حلقوق ) 14(ف�ه �ٓدم�ته و�رام�ه، وهذا ما ٔ�كدت �لیه املادة رمق یصون 
حق ا�لجوء من حق ٔ�ي خشص طبیعي یتعرض لالضطهاد دا�ل دولته ٔ�و دو� : "إال�سان واليت تؤكد ب�ٔن

  )17(".ٔ�خرى اكن مق� فهيا يف ٔ�ن یلمتس لنفسه مل��ٔ �ٓم�ا
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حر�ته وحقوقه أ�ساس�یة ٔ�و ا�هتالكق ی�ش�ٔ مبجرد تعرض الشخص ٕاىل اضطهاد و�لیه �كون ا�لجوء ح
سواء اكن �ارج البالد ٔ�و دا�لها، وتعترب نقطة بدایة ��هتاك يه نفسها بدایة متتع الشخص حبق ا�لجوء 

وفقًا ملا ورد وٕاطالق صفة الجئ �لیه، وجيب ٔ�ن �متتع �محلایة القانونیة ا�ولیة اليت كفلها � القانون ا�ويل 
وما �اء يف الربوتو�ول امللحق هبا  1951يف مجیع االتفاق�ات اخلاصة ب�ٔوضاع الالج�ني ومن ذ� اتفاق�ة �ام 

، ح�ث معلت ت� االتفاق�ة و�روتو�ولها إالضايف واالتفاق�ات اخلاصة والعامة مبوجب اتفاق�ات �1967ام 
حلاالت ا�لجوء م�ل الر�ایة الصحیة واملسكن وامل�ٔوى ونصوص القانون ا�ويل �ىل توفري الظروف املناس�بة 

والغذاء لٔ�ش�اص ا��ن یمت هت�ريمه ٕاىل �ارج ٔ�وطاهنم، و�كون هذا طوال مدة وجودمه يف دول املضیف، 
وهلم احلق يف الرجوع ٕاىل ب�اهنم مبجرد ا�هتاء أ�س�باب ٔ�و ا�وافع اليت دعهتم ٕاىل ا�لجوء، و�ىل ا�و� املضیفة 

  .مجیع الس�بل وا��لیات اليت توفر ت� العودة ا�ٓم�ة ٔ�ن توفر

  رشوط ا�لجوء وسقوطه :الفرع الثاين

ٕاىل قضیة حقوق الالج�ني الفار�ن فقط، ولكهنا تذهب ٕاىل ما هو ٔ�بعد  1951ال تتطرق اتفاق�ة �ام 
 ذ�، ح�ث وضعت رشوطا جيب توافرها لت�دید صفة الالجئ حىت یصبح مشموال بت� امحلایة من من

  .طرف ا�متع ا�ويل

وقد اعتربت املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني ٔ�ن أ�فراد الفار�ن من ظروف احلروب 
أ�هلیة والعنف ا�یين ٔ�و الق�يل و�كون دو�هتم ٔ�و مواطهنم �ري قادرة �ىل حام�هتم من ذ� العنف جيب 

�ري ذ�، ح�ث تعتقد �ٔن أ�فراد الفار�ن ن���ة  ٕاال ٔ�ن بعض الب�ان أ�وروبیة �رى. اعتبارمه الج�ني
�لظروف املضطربة يف دو�هتم من جراء احلروب أ�هلیة ٔ�و ا��ن خيافون �ضطهاد من ق�ل التنظ�ت �ري 

  .جيب ٔ�ال یمت م�حهم صفة ا�لجوء املیلش�یاتاحلكوم�ة ٔ�و الرمسیة م�ل املمترد�ن ٔ�و 

ذ من بني ٔ�مه أ�س�باب أ�صلیة لطلب ا�لجوء وم��ه هو ٕاال ٔ�ن رٔ�ي املفوضیة السام�ة خيالف ذ� إ 
  )18( .اخلوف من �ضطهاد ا�ي جيعل ح�اة الشخص �ري �ٓم�ة و�ري مس�تقرة

�ىل �دد من الرشوط اليت جيب ٔ�ن تتوافر يف الشخص طالب  1951و�ىل ذ� اس�تقرت اتفاق�ة 
  .ا�لجوء حىت تصبغ �لیه صفة الالجئ

  رشوط احلصول �ىل ا�لجوء :�ٔوال

م اخلاصة ب�ٔوضاع الالج�ني ٔ�مه القوا�د أ�ساس�یة يف تعیني رشوط الالجئ 1951وضعت اتفاق�ة 
وحتدید صف�ه، فقد نصت �ىل تعریف الالجئ وحتدید العنارص اليت تعد �ٔساسًا الختاذ القرار لت�دید وضعه 

  :واليت جيب توفرها حىت �ك�سب الشخص هذه الصفة، وهذه العنارص يه
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  ص �ارج الب� أ�صيل �ٔو ب� إالقامة املعتادة�ٔن یتوا�د الشخ  - 1

�شرتط يف الالجئ �ٔن �كون �ارج ب�ه أ�صيل ا�ي حيمل ��س��ه، ٔ�و ٔ�ن �كون �ارج الب� ا�ي 
اعتاد ٔ�ن یقمي ف�ه ٕاقامة م�تظمة، ومل ترصح االتفاق�ة ب�ٔیة اس�ت��اءات لت� القا�دة ح�ث ٔ�نه من �ري املق�ول 

دورها ٕاذا اكن الشخص دا�ل نطاق دولته ٔ�و ب�ه أ�صيل، �ا یتوجب �لیه ٔ�ن ٔ�ن تؤدي امحلایة ا�ولیة 
�كون �ارج نطاق دولته �ٔو �ارج نطاق الب� ا�ي یقمي فهيا ٕاقامة �بتة م�تظمة، ؤ�ن یربهن �ىل ما �راوده 
 من خماوف مربرة ومق�و� من تعرضه لالضطهاد وذ� من �الل الو�ئق واملس��دات والبیا�ت �ش�ىت

 )19( .ٔ�خرى ميكن احلصول �لهيا من ٔ�ي مصدر �ٓخر ٕاثبا�تٔ�شاكلها ؤ�نواعها ٔ�و ٔ�ي 

و�د�ر ���ر ٔ�ن اخلوف من �ضطهاد ال یتطلب �ٔن �كون شامًال للك دو� الالجئ أ�صلیة، مفن 
ن املمكن ٔ�ن �كون �ضطهاد واقعا فقط �ىل إالقلمي ٔ�و الطائفة ٔ�و العرق ا�ي ین�در م�ه الالجئ ٔ�و �سك

ف�ه، ويف م�ل هذه احلا� ال ميكن رفض طلب الالجئ من احلصول �ىل حقه يف طلب ا�لجوء، ح�ث ٔ�نه 
�كون �لفعل �ددا �ملوت �ٔو �ضطهاد، وال ميكن رفض طلبه حب�ة ٔ�نه ميك�ه احلصول �ىل مل��ٔ �ٓمن يف 

  .ماكن �ٓخر من ب�ه

�سمح �لشخص �ك�ساب صفة الجئ وهو ٕاضافة ٕاىل هذا فٕانه مفن الوارد ٔ�ن تقوم أ�س�باب اليت 
  )20(.�ارج دولته أ�صلیة، ويف م�ل ت� احلا� ميكن ٔ�ن یمت م�ح الشخص صفة الالجئ وهو يف دو� ا�لجوء

وبناء �ىل ما س�بق فٕانه یتعني �ىل الفرد ٔ�ن یغادر دولته أ�صلیة �رشط ٔ�سايس �لحصول �ىل صفة 
تب �لیه �ٔیة حقوق يف م�ح صفة الالجئ، ولكن ميكن اعتباره الالجئ، ح�ث �ٔن بقاءه يف ب�ه أ�صيل ال ترت 

  )21( .من أ�فراد املرشد�ن قرسً� ٔ�و الناز�ني دا�لیًا دا�ل ٔ�وطاهنم

  �ٔن یو�د خوف � ما یربره  - 2

عنرص موضوعي وعنرص خشيص حلدوث : اشرتطت االتفاق�ة  توفر عنرص�ن ٕالثبات صفة الالجئ
روب من ب�ه، واليت تعد من العنارص الرئ�س�یة يف تعیني وضعه اخلوف ا�ي یضطر معه الالجئ ٕاىل اله

القانوين، وم��ه صفة ا�لجوء من �دمه، وال تعد �دم رغبته يف العودة ٕاىل ب�ه أ�صيل مربرًا اكف�ًا �لت�ٔكد من 
وجود �امل اخلوف �یه، وميكن معرفة ذ� عن طریق الظروف السائدة يف دولته أ�صلیة، ٔ�ما العنرص 

وعي فهو ا�الئل اخلارج�ة اليت تربر ذ� اخلوف، وميكن معرفة ذ� والتحقق م�ه عن طریق تق�مي ت� املوض
ا�الئل م�ل دراسة الظروف السائدة يف دولته أ�صلیة، ح�ث تعترب املعلومات اليت یمت احلصول �لهيا يف 

 . ن �دمهت� املر�� يف �ایة أ�مهیة لت�دید مركزه القانوين وم��ه صفة ا�لجوء م
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قد اشرتطت ٔ�ن �كون هناك خوف مس�تق�يل ٔ�و خوف �ايل  1951وبناء �ىل ما س�بق، فٕان اتفاق�ة 
من �انب طالب ا�لجوء من تعرضه لالضطهاد، ٔ�ما يف �ا� �ونه اكن یعاين من �ضطهاد يف الفرتات القدمية 

یمت م��ه ا�لجوء رشیطة ٔ�ن تتوافر ؤ�ن خطر �ضطهاد ما زال قامئًا ومفرتضًا فميكن وقهتا لطالب ا�لجوء ٔ�ن 
  )22( .ف�ه بق�ة الرشوط املفروضة �ىل طالب ا�لجوء

  التعرض لالضطهاد  - 3

م مفهوم �ضطهاد �ىل و�ه الت�دید حىت ال یق�رص �ىل مفهوم بذاته مما یضّیق 1951مل توحض اتفاق�ة 
 �ضطهاد النفيس واملادي واملعنوينطاق مفهوم الالجئ، ولیكون بذ� مفهوم �ضطهاد شامًال للك ٔ�نواع 

اليت تظهر يف الت�اوزات ضد حقوق إال�سان اليت هتدد ح�اته ٔ�و ترضه �شلك ٔ�و ب�ٓخر، ومن ٔ��رزها 
التعذیب ٔ�و الق�ل، ٔ�و �عتداء ٔ�و السجن ٔ�و وضع ق�ود �ري مرشو�ة �ىل أ��شطة ا�ی��ة ٔ�و الس�یاس�یة �ٔو 

 )23( .املدنیة

ريق ٔ�و العنرصي فال تعده االتفاق�ة من مفهوم �ضطهاد ٕاال ٕاذا اكن شدید ؤ�ما ف� خيص ا�متیزي الع
م ب�ٔن �ضطهاد ميكن ٔ�ن 1951اخلطورة �لشلك ا�ي هيدد ح�اة الالجئ، وهذا ما �اء يف نصوص اتفاق�ة 

یمت ار�اكبه من �انب �ري حكويم وذ� يف �ا� ق�ام ا�و� ب�سهیل ذ� ا�متیزي �ٔو �ضطهاد ٔ�و جشعت 
�لیه ٔ�و �ساحمت معه ٔ�و مع أ�ش�اص ا��ن �ر�ك�ونه ٔ�ن تقوم به م�ظامت ش�به العسكریة، ويف ت� احلا� 
تد�� االتفاق�ة يف نطاق �ضطهاد و�شم� ب�ٔحاكمه، ؤ�یضًا ٕاذا اكنت احلكومة نفسها �ري قادرة �ىل حامیة 

، واكن ذ� �ضطهاد قامئًا �ىل ٔ�بناهئا ٔ�و ر�ا�ها من �را�ن �ضطهاد من �انب ٔ�طراف �ري حكوم�ة
ا��ن ٔ�و العرق ٔ�و �ن�ء ٔ�و اجل�س�یة ٔ�و ا�ٓراء (أ�س�باب ٔ�و أ�راكن امخلسة اليت �ددهتا االتفاق�ة 

  )24( .م1951، ففي ت� احلا� یعد �ضطهاد يف نطاق التعریف كام يف نصوص اتفاق�ة ) الس�یاس�یة

  �س�ب اخلوفال �متتع �لرغبة يف حامیة ذ� الب� - 4

�متثل الهدف الرئ�يس �لقانون ا�ويل لالج�ني يف حامیة ٔ�ي خشص یلمتس ٔ�و یطلب ا�لجوء من دو� 

ٔ�خرى �ري ا�و� ا��صلیة �، ومن املعلوم ٔ�ن أ�صل يف امحلایة يه ا�و� ا��صلیة �لشخص طالب ا�لجوء، 
عة يف اضطهاده،ففي ت� احلا� یعترب ذ� ولكن يف �ا� جعز ت� ا�و� عن حامیته ٔ�و اكنت يه نفسها ضال

 )25( :عنرصًا رئ�س�یًا يف م��ه صفة ا�لجوء ویتحقق ذ� من �الل رشطني ٔ�ساس�یني هام �ىل التوايل

ٔ�ن �كون طالب ا�لجوء �ري قادر �ىل �س�تفادة من حامیة ا�و� أ�ساس�یة � لظروف �ار�ة - 1
�ٔي نوع من ٔ�نواع �ضطرا�ت اخلطرية اليت جتعل عن ٕارادته، م�ل حروب ٔ�هلیة ٔ�و دولیة، ٔ�و �دوث 

  .ا�و� يف �ا� �دم توازن �لقوى املوجودة بدا�لها ما جيعل حامیة أ�ش�اص ٔ�و املواطنني �ري م�وافرة
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�ون الشخص ا�ي یطلب ا�لجوء هو نفسه �ري راغب يف �س�تفادة من حامیة دولته أ�صلیة - 2
  .وف مربرة من التعرض لالضطهاد عند بقائه فهيالس�ب ٔ�و �ٓخر م�ل ٔ�ن �كون �یه خما

ومما تقدم ذ�ره �رى ٔ�ن أ�س�باب اليت ذ�ر�ها �ٓنفًا ل�ست �ىل س��ل احلرص ولكهنا من املربرات 
الرئ�س�یة وأ�ساس�یة لطالب ا�لجوء، ح�ث من الوارد �ٔن تظهر ٔ�یة ٔ�س�باب �دیدة ٔ�خرى مع التطورات 

ويل العام، وم�ال ذ� طلب ا�لجوء �س�ب احلقوق اجل�س�یة، احلاص� يف م�ظومات ونصوص القانون ا�
فعىل س��ل املثال ما زالت هناك العدید من ا�ول إالسالم�ة والعربیة و�ري العربیة ال تعرتف ب�ٔیة حقوق 
�ل��س الثالث ٔ�و املثلیني، بل وتعد ذ� جرمية من اجلرامئ ا�� ��ٓداب ویعاقب فا�لها بنص القانون، وقد 

العدید من ا�ول ٔ�ن ذ� س�ب وج�ه من �ٔس�باب طلب ا�لجوء وم��ه �لشخص املثيل �ٔو صاحب ذ�رت 
اجل�س الثالث، وذ� م�لام �اء يف نص حمك احملمكة أ�وروبیة العلیا مبنح حق ا�لجوء �لمثلیني ��س�یًا ٕاىل 

ت ٔ��ىل حممكة يف أ�ش�اص ا��ن صدرت حبقهم ٔ�حاكمًا �لسجن ٔ�و �عتقال يف ب�اهنم ا��صلیة،وقد قض
حبق جلوء املثلیني ا��ن خيشون �ضطهاد يف دوهلم �ول �حتاد أ�ورويب،  2013نومفرب  7ٔ�ورو� يف 

وتعلق احلمك بقضیة ثالثة ر�ال من سريالیون ؤ�وغندا . ولكن رشیطة ٔ�ن �كونوا معرضني �لسجن يف بالدمه
من "خوفا م�نیا �ىل وقائع حصی�ة"� ب�ٔن �هيم ٕاىل هولندا، مربر�ن ذ ا�لجوء والس�نغال ح�ث ٔ�هنم رغبوا

  )26( .التعرض لالضطهاد �س�ب تو�هم اجل�يس

  سقوط حق ا�لجوء :�نیا

م �ىل ٕادراج احلاالت اليت تقف عندها امحلایة ا�ولیة لالج�ني، ويه احلاالت 1951حرصت اتفاق�ة 
ٔ�وردت ت� االتفاق�ة �ددا من احلاالت اليت ال �س�تطیع الالجئ فهيا ا�متتع بنظام حامیة الالج�ني، كام 

 )27(.أ�خرى �ُس��عد من �اللها �دد من أ�ش�اص من �س�تفادة بت� أ�حاكم

یتضح لنا من اس�تقراء النصوص املتعلقة ب�ٔوضاع الالج�ني سواء ا�ولیة مهنا ٔ�و إالقلميیة ب�ٔن صفة و
انقضاهئا واليت مت حتدیدها �لتفصیل يف الالجئ تنقيض عن الشخص ٔ�و الفرد ٕاذا توفرت مس��ات زوالها ٔ�و 

املتعلقة ب�ٔوضاع الالج�ني وهو ما سوف نفص� يف البنود التالیة �ىل  1951من اتفاق�ة �ام ) ج/11(املادة 
 )28( :النحو التايل

  عودة الالجئ ٕاىل دولته أ�صلیة �خ�یاره - 1

ب�ٔوضاع الالج�ني واخلاصة مبن م املتعلقة 1951من اتفاق�ة  4ج/11ورد نص ت� احلا� يف املادة 
حيملون ��س�یاهتم أ�صلیة و�رجعون ٕاىل بالدمه بعد ا�هتاء وانقضاء الظروف اليت جعلهتم یفرون مهنا 
ویطلبون ا�لجوء، رشیطة ٔ�ن �كون ت� العودة �اكمل ٕارادهتم واخ�یارمه ودون ٕاج�ار ٔ�و ٕا�راه من ٔ��د، 
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 مواطن ٕاقامهتم السابقة ؤ�ن �كون ذ� ٔ�یضًا �اكمل كذ� الالج�ون �دميو اجل�س�یة ا��ن یعودون ٕاىل
فالرجوع ٕاىل ا�و� أ�صلیة يف )29( .اخ�یارمه وٕارادهتم ؤ�ن �كون ن�هتم يف ذ� إالقامة و�س�تقرار ا�امئني

هذه احلا� یعترب مبثابة العودة ٕاىل الوضع الطبیعي ٔ�و العادي �لشخص ا�ي اكن ینطبق �لیه وصف الالجئ 
 .أ�س�باب اليت ٔ��س��ه هذه الصفة و�ادت �الق�ه بدولته أ�صلیة ٕاىل جمراها الطبیعيبعد زوال 

 عودة الالجئ ٕاىل ا�متتع حبامیة دو� ��س��ه - 2

تعين ت� احلا� ٔ�ن الالجئ ا�ي اكن �متتع جب�س�یة دو� ما ولك�ه ال �متتع حبام�هتا مث تبدلت الظروف 
توفرها ا�و� املمتتع جب�س�هتا، ویقصد �محلایة هنا يه امحلایة القانونیة  و�اد ٕاىل اس�تفادته من ت� امحلایة اليت

 .اليت تعمل �ىل توفريها القوانني ا�ا�لیة لت� ا�و� سواء يف ا�ا�ل ٔ�و يف اخلارج

والنصوص واملواثیق ا�ولیة اليت اشرتطت ذ� الس�ب النقضاء صفة ا�لجوء قد اشرتطت كذ� ٔ�ن 
ا حبریة اكم� وٕارادة قانونیة عند عودته ٕاىل حامیة دولته، وذ� �خ�یاره احملض �ري مكره �كون الالجئ ممتتع

ٔ�و جمرب �ىل ذ�، ؤ�ن �كون ت� امحلایة م�وفرة حبیث ميكن �س�تفادة مهنا ٔ�ىن شاء، ؤ��ريًا �شرتط ٔ�یضًا 
  )30( .ٔ�نواع �ضطهاد فهيا�دم وجود ما مينع عودة الالجئ ٕاىل هذه ا�و� وضامن �دم التعرض ٔ�ي نوع من 

  اسرتداد الالجئ جل�س��ه القدمية - 3

�سقط صفة ا�لجوء عن الالجئ يف �ا� ما ٕاذا اسرتد ��س��ه القدمية اليت فقدت م�ه ق�ل حصو� 
�ىل ا�لجوء، ما یعين رجوع العالقات ٕاىل طبیعهتا ب��ه وبني دولته، ومن مث فٕانه البد ٔ�ن �كون اس�تعادته 

ة متك�ه من ا�متتع �محلایة ا�ولیة �لب� ا�ي اكن حيمل ��س��ه ٕاعامًال �� البند، رشیطة ٔ�ن اجل�س�یة القدمي
�كون اسرت�اع ��س��ه القدمية قد مت �اكمل ٕارادته ودون ٕاج�ار ٔ�و ٕا�راه من ٔ��د، ویعد ذ� رشطًا �ٔساس�یًا 

نه ال �سقط صفة ا�لجوء مبجرد لسقوط وانقضاء صفة الالجئ، ٔ�ي �ٔ ) إالرادة واحلریة يف اسرت�اع اجل�س�یة(
 )31( .ق�ام ا�و� �رد ��س��ه ٕالیه، وٕامنا البد ٔ�ن �كون �اكمل ٕارادته وحریته

  اك�ساب الالجئ ��س�یة وحامیة �دیدتني - 4

من بني أ�س�باب اليت تقيض �نقضاء وسقوط حق ا�لجوء هو ٔ�ن �ك�سب الالجئ ��س�یة دو� 
لبًا ما �كون ت� اجل�س�یة يه �و� املل��ٔ، وهنا یفقد الالجئ مركزه ٔ�خرى و�متتع فهيا �محلایة الوطنیة، و�ا

�جئ ویصبح من مواطين ت� ا�و� رشیطة ٔ�ن تنضوي ت� اجل�س�یة املك�س�بة اجلدیدة �ىل حامیة دولیة 
  .1951من اتفاق�ة �ام  3/ج) 1(�، وهذا س�ب من �ٔس�باب انقضاء وسقوط ا�لجوء ا�ي نصت �لیه املادة 

  تغري الظروف يف دو� الالجئ أ�صلیة - 5
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�سقط حق ا�لجوء و�سقط معه مجیع ٔ�شاكل امحلایة التابعة � ٕاذا توافرت ٔ�ّي من احلاالت الواردة يف 
ٔ�نه يف �ال �دم القدرة �ىل مواصلته يف رفض )32(ويه 1951، من اتفاق�ة �ام 5/6ج ) 1(نص املادة 

س�باب جلوئه وختتص ت� احلا� �لالج�ني ذوي اجل�س�یة وكذ� اس�تظال� حبامیة ب� ��س��ه، بعد انقطاع �ٔ 
يف �ا� القدرة �ىل العودة ٕاىل ب� إالقامة �ل�س�بة ٕاىل الفرد �دمي اجل�س�یة، وذ� بعد انقطاع ٔ�س�باب جلوئه 

 .وزوالها

مل تعد  یةومفاد احلالتني السابق�ني ٔ�نه يف ظل انقطاع وزوال �ٔس�باب جلوئه واس�مترار متتعه �محلایة ا�ول 
هناك رضورة الس�متراریة متتعه بت� امحلایة، ال س�� ؤ�نه �ت يف ٔ�مان ومل یعد خيىش �ىل نفسه من �ٔي 

  )33(.اضطهاد ٔ�و هالك، وقد �اءت احلالتان حرصًا ح�ث ال ميكن التعلل ب�ٔي �� ٔ�خرى لسقوط حق ا�لجوء

ت� الظروف اليت �ٔ�ربت الالجئ والظروف اليت نعين هنا بتغريها النقضاء وزوال س�ب ا�لجوء، يه 
�ىل اخلروج من دولته، ويه الظروف الس�یاس�یة يف دولته أ�صلیة حبیث ی��ج عن زوال ت� الظروف 
انقضاء س�ب جلوئه وسقوط صفة الالجئ عنه و�لتايل فٕان عودة ت� العالقة ٕاىل طبیعهتا یعين بطبیعة احلال 

وث ذ� التغیري يف الظروف الس�یاس�یة �ىل النحو زوال صفة الالجئ عن الفرد ٔ�و الشخص مبجرد �د
و�شرتط كذ� ٔ�ن �متتع �محلایة عند عودته ٕاىل ب�ه أ�صيل، سواء اكن �ارج �دودها ٔ�و . سالف ا��ر

دا�لها، ؤ�ن �متتع بت� امحلایة ٔ�ىن� شاء، حبیث ٕاذا ح�ل ب��ه وبني ا�متتع بت� امحلایة ففي ت� أ�وضاع ال 
العالقة طبیعیة ب��ه وبني دولته أ�صلیة مما ی��ج عنه اس�مترار صفة الالجئ والتصاقها به و�دم ميكن القول ب�ٔن 

  )34( .سقوطها، ومتتعه الاكمل �اكفة احلقوق وامحلایة ا�ولیة اليت توفر لالج�ني

وط ووفقًا ملا هو م�عارف �لیه يف التك�یف املنفرد وسلطة ا�و�، فٕان دو� املل��ٔ �كون الوح�دة املن
هبا الفصل يف حتدید ما ٕاذا اكنت الظروف الس�یاس�یة يف ا�و� قد تغريت �لشلك ا�ي �سمح لالجئ 

  )35( .�لعودة وا�متتع �حلیاة ا�ٓم�ة وامحلایة من �دمه، ومن مث سقوط صفة الالجئ عنه

  ٕا�ادة الالجئ �و� �ضطهاد:الفرع الثالث 

اجلوهریة وأ�ساس�یة اليت �ر�كز �لهيا النظام ا�ويل محلایة یعد احلق يف م�دٔ� �دم الرد من املبادئ 
، ویعود �رخي ذ� املبد�ٔ ٕاىل الو�ئق ا�ولیة وحتدیدًا يف )36(الالج�ني يف ظل نطاق القانون ا�ويل العام

ف� خيص الالج�ني أ�رمن والروس، ح�ث ) 3(ف ) 2(م ، ح�ث مت النص �لیه يف املادة  1933اتفاق�ة 
ف� خيص حامیة حقوق املدنیني ٔ�وقات احلروب والزنا�ات بعدم  1949ق�ة ج�یف الرابعة يف �ام قضت اتفا

�رح�ل ٔ�ي خشص یتوا�د دا�ل نطاق ٕاقلمي ٕا�دى ا�ول املتصار�ة �و� ٔ�خرى خياف فهيا �ىل نفسه من 
كذ� اتفاق�ة أ�مم تعرضه �لهالك ٔ�و �ضطهاد ن���ة �ٓرائه ا�ی��ة ٔ�و الس�یاس�یة، وقد ٔ��ذت هبذا املبدٔ� 
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، ح�ث مل جتز ٔ�ي من 33واليت ت��اول ٔ�وضاع الالج�ني يف مادهتا رمق  1951املت�دة اليت ٔ��رمت يف �ام 
ت� ا�ول رد ٔ�و طرد الالجئ ٕاىل ا�و� اليت تعرض فهيا ٕاىل هتدید حلیاته ٔ�و نفسه ٔ�و ٔ�رسته ن���ة لت� 

  )37(ا�ٓراء اليت یعتنقها 

من ٔ�مهیة �برية يف جمال توفري امحلایة لالجئ  99م، وحتدیدًا املادة رمق 1951ونظرًا ملا �متتع به اتفاق�ة 
�لشلك ا�ي متنع الق�ض �لیه من �انب سلطات ٔ�و حكومة ا�و� اليت تعرض مهنا لالضطهاد، فٕانه یعد 

يف االتفاق�ة وذ� وفقًا ملا �اء به  من النصوص اليت ال ميكن ٔ�ن تتحفظ �لهيا ٔ�ي دو� من ا�ول املشاركة
  )38(. من ذات االتفاق�ة 42نص املادة رمق 

ٔ��یدة وال تدع  1951من اتفاق�ة �ام  99وٕاذا اكنت صور امحلایة ا�ولیة اليت توفرها نصوص املادة 
ماهیة  جماال �لمناقشة فهيا، فٕانه و�لرمغ من ذ� قد ٔ�ثريت حولها العدید من ال�ساؤالت اليت اكن ٔ�ولها

الالج�ني ا��ن �شملهم االتفاق�ة بت� امحلایة، فٕاذا اكن أ�مر �لیًا �ل�س�بة لوضع الالج�ني ا��ن تقر هلم دو� 
املل��ٔ بت� الصفة، ومن مث �كون كذ� موج�ة �لتق�د مببدٔ� �دم الطرد، مفا هو الوضع �ل�س�بة لٔ�ش�اص 

م من دو� املضیف فالوضع �ل�س�بة ٕا�هيم خمتلف، حىت تمت طاليب ا�لجوء ا��ن مل یمت البت يف طلبات جلوهئ
 )39(.املوافقة �ىل طلباهتم ف�شملهم امحلایة

حمًال لالنتقاد ٔ�هنا قد ٔ��ذت �رٔ�ي �جتاه الثاين  1951ومن أ�س�باب اليت جعلت اتفاق�ة ج�یف 
ا قد فرقت بني �ىل مك�س�يب صفة ا�لجوء فقط دون �ريمه، �س�ب ٔ�هن ا�ي یقرص �س�تفادة من املبد�ٔ 

طالب الصفة وا�ي مل ی�ت يف ٔ�مره ومك�سب الصفة، �ون ٔ�ن الشخص طالب ا�لجوء هو خشص يف واقع 
 .)40(أ�مر حيتاج ٕاىل امحلایة ٔ�یضاً 

ولهذا الس�ب فقد معلت الو�ئق ا�ولیة الالحقة لت� االتفاق�ة �ىل تدارك ت� الفجوة ال�رشیعیة يف 
من إال�الن اخلاص �ٔ�مم املت�دة ف�  2ما نصت �لیه الفقرة أ�وىل من املادة االتفاق�ة السابقة لها، وهو 
ماليت ٔ�یدت �شلك �بري م�دٔ� �دم الرد، وبذ� �كون قد وفرت امحلایة 1967خيص املل��ٔ إالقلميي لعام 

  . الاكف�ة لالج�ني سواء املوجود�ن �ىل �ٔرضها ٔ�و ٕاقلميها ٔ�و العالقني �ىل �دودها

تعترب امحلایة ا�ولیة لالج�ني من املفاهمي واملصطل�ات احلدیثة �س��ًا وذ� من و�ة نظر القانون 
ا�ويل، ومل ت��لور الفكرة من و�ة النظر القانونیة ٕاال بعد ا�هتاء احلرب العاملیة أ�وىل، وما نتج عهنا من �ٓ�ر 

لقضیة من م�ظور دويل شامل، بل اكنت تعترب قضیة ؤ�رضار �ىل إال�سانیة لكها، كام مل یمت التعامل مع ت� ا
  . وق�یة نتجت �س�ب ظرف معني �حرب ٔ�و �زاع مسلح ت�هت�ي املشلكة مع ا�هتاء ٔ�س�باهبا
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ولكن مع �شوب احلرب العاملیة الثانیة ظهر �لمجمتع ا�ويل مدى تفامق املشلكة وا�ساع �ٓ�رها السلبیة 
یة اليت اكنت يه املترضر ا�ٔكرب وقهتا من ویالت احلروب، ومن حىت بدٔ�ت تطال العدید من ا�متعات الغرب 

مث فقد بد�ٔ ا�متع ا�ويل يف التفكري ببلورة ت� القضیة من م�ظور قانوين ٕالجياد �لول لها من �الل صیا�ة 
قانون دويل و�كو�ن وٕا�شاء هیئات دولیة وٕاقلميیة �لتصدي لت� املشلكة و�ٓ�رها السلبیة اليت بدٔ� ی�سع 

م ا�ولیة املتعلقة ب�ٔوضاع الالج�ني واليت تعترب 1951داها وین�رش وی�ٔ�ذ ٔ�بعادًا دولیة، فاكن مهنا معاهدة م
م اخلاص �لالج�ني وا�ي 1967جحر الزاویة ٕاىل ا�ٓن يف موضوع الالج�ني، مث تالها بعد ذ� �روتو�ول 

ع الالج�ني يف مجیع ٔ�حناء العامل، ح�ث م ل�شمل مجی1951ٔ�زال الق�د املاكين والزماين ا�ي �ددته معاهدة 
نصت �ىل الواج�ات واحلقوق املقررة لالجئ، مث تلهتا بعد ذ� الصكوك واملواثیق إالقلميیة اليت  توسعت يف 

م 1967تعریف مفهوم الالجئ وجعلته ٔ�كرث مرونة لی�ىش مع خصوصیات ا�متعات مع ا�رتافها بربوتو�ول 
  .م1951ومعاهدة 

من ذ� فٕان ما نالحظه الیوم من ا�رتاقات وا�هتااكت لقوانني ومواثیق حقوق الالج�ني و�ىل الرمغ 
یتطلب املزید من اجلهد لتدعمي وتعز�ز ت� احلقوق وضامن توفريها لالج�ني ال س�� يف ظل ز�دة الزنا�ات 

  .املسل�ة واحلروب اليت اج�احت مجیع ٔ�حناء العامل رشقًا وغر�ً 

  اخلامتة

قوق الالج�ني يف مجیع ٔ�حناء العامل �ددة �ال�هتااكت املس�مترة من �انب ٔ�طراف لقد ٔ�صبحت ح
م�عددة، وتوجب �ىل ا�متع ا�ويل ٕاجياد املزید من ا��لیات والضام�ت اليت �كفل توفري ت� امحلایة ا�ولیة 

وهو ما �دا ببعض . یةلالج�ني حول العامل، ال س�� ٕاذا اكن بعضها یتعارض مع بعض املصاحل ا�ولیة والعامل 
م�ظامت ا�متع ا�ويل واحمليل املعنیة حبقوق الالج�ني ٕاىل إالشارة ٕاىل نظام امحلایة ا�ولیة حلقوق الالج�ني يف 

ا�ي جيب ٔ�ن خيضع ٕاىل تغیري هیلكي یتفق يف مجم� �ىل أ��ذ مبامرسات وقوا�د �دیدة ت�ىش  العامل املعارص
یة و�املیة، و�ريم ٕاىل تضییق فرص ا�هتاك ت� القوا�د من �انب ا�ول مع ما �س�ت�د من م�غريات دول 

  .واملنظامت ا�ولیة وإالقلميیة واحمللیة

  الهوامش

                                                   
  .31،ص2012جامل، فوار العیدي، ا�لجوء الس�یاس�یفي القانون ا�ويل،رسا� دكتوراه يف القانون العام،�امعة اجلزا�ر،لكیة احلقوق، )1(
  .361، ص 1، ج2000، 1احملمك واحملیط أ�عظم ال�ن س�یده أ�ندليس، دار الك�ب العلمیة، بريوت،ط  )2(
  .439، ص 2، ج 1999ا�هنایة يف غریب احلدیث ال�ن أ�ثري، دار الرسا�، القاهرة، طبعة ٔ�وىل،  )3(
  .36ص،2008زیع،القاهرة،دار ا�هنضة العربیة �ل�رش والتو .،حق ا�لجوءالس�یايس �رهان ٔ�مر هللا )4(
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  .36ٔ�مر هللا �رهان، حق ا�لجوء الس�یايس،املرجع ذاته، ص )5(
  .واخلاصة �لالج�ني 1951من أ�حاكم العامة يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة لعام ) 1(املادة  )6(

  .34،ص�2004لوان،عبد الكرمي،الوس�یط يف القانون ا�ويل العام،الطبعة أ�وىل،عامن،مك�بة دار الثقافة �ل�رش والتوزیع، )(7
  .39فورار العیدي جامل،ا�لجوء الس�یايس يف القانون ا�ويل،مرجع سابق،ص )8(
" الجئ"مصطلح  –ٔ�غراض هذه االتفاق�ة - 1:صت �ىل، ن1969من اتفاق�ة م�ظمة الو�دة أ�فریق�ة �ش�ٔن الالج�ني لعام ) 1(املادة  )9(

یعين لك خشص �كون م�وا�دا �ارج بالده خوفًا من �ضطهاد �س�ب العرق، ٔ�و ا��ن، ٔ�و اجل�س�یة، ٔ�و �س�ب عضویته يف مجمو�ة 
عبحامیة ت� ا�و�، �ري راغب يف ا�متت  –�س�ب م�ل هذا اخلوف  –اج�عیة معینة، ٔ�و �س�ب �ٓرائه الس�یاس�یة، و�كون �ري قادر ٔ�و 

ٔ�ن یعود  –�س�ب �دم مح� جل�س�یة، و�ونه �ارج دو� ٕاقام�ه املعتادة السابقة كن���ة ملثل هذه أ��داث  –ٔ�و من �كون �ري قادر 
�ىل لك فرد جيرب �ىل �رك حمل ٕاقام�ه �س�ب اعتداء �ار�، ٔ�و اح�الل، ٔ�و همينة ٔ�ج�بیة، ٔ�و " الجئ"ینطبق ٔ�یضامفهوم -2 .ٕا�هيا
وادث تعكر النظام العام �شلك خطري يف لك ٔ�و جزء من ب� م�ش�ٔه ٔ�و ��س��ه من ٔ��ل البحث عن مل��ٔ يف ماكن �ٓخر �ٓمن �ارج ح

  .ب� م�ش�ٔه ٔ�و ��س��ه
  .126، ص �2003س�یوين محمود رشیف ،الو�ئق ا�ولیة املعنیة حبقوق إال�سان،القاهرة ،دارالرشوق،  )10(
  .بترصف 134- 133ذاته،ص �س�یوين محمود رشیف ،املرجع  )11(
  .91ص، ا�لجوء الس�یايس،مرجع سابق،�رهانٔ�مرهللا  )12(
  .م1967دیبا�ة �روتو�ول  )13(
  .1967دیبا�ة �روتو�ول  )14(
  1948املادة الثانیة،إال�الن العاملي حلقوق إال�سان لعام  )15(
  .1948املادة الرابعة عرش،إال�الن العاملي حلقوق إال�سان لعام  )16(
  .1948،إال�الن العاملي حلقوق إال�سان  لعام )1ف/14(املادة نص  )17(
  .82ص،حقا�لجوءالس�یايس،مرجع سابق،�رهانٔ�مرهللا  )18(
املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني، حتدید وضع الالجئ،دلیل القانون ا�ويل لالج�ني،القاهرة،مرص، مركز أ�هرام  )19(

  . 26، ص �2001لرتمجة وال�رش، 
دور املنظامت ا�ولیة : ، كذ�31-30املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني، حتدید وضع الالجئ، مرجع سابق، ص  )20(

احلكوم�ة يف حامیة الالج�ني، بالل محید بدیوي حسن، ٔ�طرو�ة ماجس�تري، �امعة الرشق أ�وسط، قسم القانون العام، لكیة 
  . 37، ص 2016احلقوق،عامن،أ�ردن، 

  .62مك�بة الوفاء القانونیة، ص  2014عق�ة خرضاوي،حق ا�لجوء يف القانون ا�ويل،�سك�دریة، )21(
  .28- 27املفوضیة السام�ة لشؤون الالج�ني، حتدید وضع الالجئ،مرجع سابق، ص  )22(
،حامیة أ�ش�اص ا��ن مه موضع مد�ل ٕاىل امحلایة ا�ولیة لالج�ني) 2005(املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني  )23(

  64، ص 1اه�م املفوضیة، �ر�مج التعلمي ا�ايت 
  .65املفوضیة السام�ة لشؤون الالج�ني،حتدید وضع الالجئ،مرجع سابق، ص  )24(
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  .113ص،حقا�لجوءالس�یايس،مرجع سابق،ربهانٔ�مرا�له )25(
،ف� خيص م�ح ا�لجوء الس�یايس ٕاىل املثلیني ��س�یًا يف �ال 2013نومفرب  7حمك احملمكة أ�وروبیة العلیا حلقوقإال�سان الصادر بتارخي  )26(

  . خوفهم من إالقامة يف ب�اهنم أ�صلیة
ون ا�ويل، رسا� لنیل شهادة �ٓیت قايس حوریة، تطور امحلایة ا�ولیة لالج�ني والناز�ني �ىل ضوء املس�ت�دات الراهنة يف القان )27(

  .67،ص 2014ا�كتوراه يف العلوم القانونیة، �امعة مولود معمري، تزيي وزو،لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة، 
  140ص،حقا�لجوءالس�یايس،نفس املرجع،ربهانٔ�مرا�له )28(
  .�158ٓیت قايس حوریة،تطورامحلایة ا�ولیة لالج�ني، نفس املرجع، ص  )29(
  .424-�422رهان، حق ا�لجوء الس�یايس،مرجع سابق،ص  ٔ�مر هللا )30(
  .25فورار العیدي جامل، ا�لجوء الس�یايس يف القانون ا�ويل،مرجع سابق،ص، )31(
ا�ي دعت ٕالیه امجلعیة العامة ملنظمةأ�مم املت�دة ٕاىل 1951ج من االتفاق�ة اخلاصة �ش�ٔن الالج�نئ لعام ) / 1(نص املادة رمق  )32(

، وفقا ٔ�حاكم املادة 1954ٔ��ریل  22: بتارخي بدء النفاذ 1950د�سمرب �ام  14املؤرخ يف )5-د( 429ق�ىض القرار رمق �نعقاد وذ� مب 
ٕاذا اس�ت�ٔنف  .1 :من هذه املادة" �ٔ "ینقيض انطباق هذه االتفاق�ة �ىل ٔ�ي خشص ینطبق �لیه الفرع : "واليت نصت �ىل مایيل 43

ٕاذا اك�سب ��س�یة �دیدة ؤ�صبح �متتع حبامیة .3ٕاذا اس�تعاد �خ�یاره ��س��ه بعد فقدانه لها،  .2ٕ�رادهت�ٔن �س�تظل حبامیة ب� ��س��ه، 
ٕاذا رجعبٕارادته ٕاىل إالقامة يف الب� ا�ي �ادره ٔ�و ا�ي ظل مق� �ار�ه خوفا من �ضطهاد، ٔ�و  . 4دو� هذه اجل�س�یة اجلدیدة، ٔ�و 

ت ٕاىل ��رتاف � بصفة الجئ، �ري قادر �يل مواص� رفض �س�تظالل حبامیة ب� ٕاذا ٔ�صبح، وذ� �س�ب زوال ا�وافع اليت ٔ�د .5
من هذه املادة و�س�تطیع ٔ�ن حيتج يف رفض (1-�ٔ - ��س��ه، وذ� �لام ب�ٔن ٔ�حاكم هذه الفقرة ال تنطبق �ىل ٔ�ي الجئ ینطبق �لیه الفرع 

ٕاذا اكن خشص ال مي� ��س�یة ؤ�صبح، �س�ب  .6 .ابقطلب �س�تظالل حبامیة ب� ��س��ه، ب�ٔس�باب قاهرة �مجة عن اضطهاد س
زوال أ�س�باب اليت ٔ�دت ٕاىل ��رتاف � بصفة الالجئ، قادرا �ىل ٔ�ن یعود ٕاىل دو� ٕاقام�ه املعتادة السابق، وذ� �لام ب�ٔن ٔ�حاكم 

يف رفض العودة ٕاىل ب� ٕاقام�ه املعتادة من هذه املادة و�س�تطیع ٔ�ن حيتج، ) 1( -�ٔ -هذه الفقرة ال تنطبق �يل ٔ�ي الجئ ینطبق �لیه الفرع 
  .السابق، ب�ٔس�باب قاهرة �مجة عن اضطهاد سابق

  .�153ٓیت قايس حوریة، مرجع سابق، ص  )33(
  .46، ص 2006حق ا�لجوء الس�یايس، حبث لنیال�بلوم يف القانون ا�ويل، لكیة احلقوق، �امعة دمشق، . حقطان �شمي اخلريي)34(
  .م 427- �424لجوء الس�یايس، مرجع سابق، ص ٔ�مر هللا �رهان، حق ا )35(
رسا� ماجس�تري،�ردن،�امعة الرشق  بالل محید بدیوي حسن، دور املنظامت ا�ولیة احلكوم�ة يف حامیة الالج�ني، )36(

  .65، ص ف�2004وسط،
  .طرد ٔ�وٕا�ادةالالج�ني، ٕاىل دوهلم أ�صلیةتتعهد ا�ول أ�طراف املتعاقدة يف مجیع أ�حوال بعدم :"�لى�ٔنه: �لى�ٔنه 3/  2املادة  تنص )37(

  64،ص2006عبدالكرمي �لوان،الوس�یط يف القانون ا�ويل العام،القاهرة،دارالثقافة وال�رش والتوزیع، )38( 
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  من التد�ل إال�ساين ٕاىل م�دٔ� مسؤولیة امحلایة، 
  !صیغة �دیدة لعوملة حامیة حقوق إال�سان �ٔم صیغة بدی� ٕالهناء الس�یادة املطلقة

From humanitarian intervention to the principle of responsibility for protection, 
 a new version of the globalization of the protection of human rights  

or an alternative formula to end absolute sovereignty! 

 
Dr. Abdelkrim KHELIFI عبد الكریم خلیفي.د/  

.جامعة بومرداس، الجزائر ،"أ"أستاذ محاضر قسم   
Associate Professor Boumerdes University 

a.khelifi@univ-boumerdes.dz  
 

  

   ملخص

یعاجل هذا املقال التق�یات الس�یاس�یة والقانونیة اليت اعمتدهتا ا�ول املؤیدة ملفهوم التد�ل إال�ساين القامئ 
مفهوم ی�ىش مع املتغريات ا�ولیة اليت طرٔ�ت �ىل التنظمي �ىل جحة حامیة حقوق إال�سان، لالنتقال ٕاىل 

ا�ويل، ٔ��ن ٔ�صبحت ا�ول املعارضة �لتد�ل ت��قده وتطالب ��رتام س�یادهتا �وهنا خط ا�فاع أ��ري لعدم 
التد�ل يف شؤوهنا ا�ا�لیة، كام یعاجل هذا املقال ٔ�حاكم وقوا�د وٕاجراءات تنف�ذ م�دٔ� مسؤولیة امحلایة وفق 

لقانون ا�ويل واليت �كشف عن مدى ت�ٔثري هذا املبدٔ� �ىل مفهوم الس�یادة، حبیث تصبح س�یادة مسؤو� ا
  .عن ا�رتام حقوق إال�سان وفق الرشعیة ا�ولیة اجلدیدة 

  .الس�یادة املسؤو� -حقوق إال�سان -مسؤولیة امحلایة -التد�ل إال�ساين:  اللكامت املف�اح�ة

Abstract: 

This article examines the political and legal techniques adopted by countries that 
support the concept of humanitarian intervention under the pretext of protecting human 
rights, to move to a concept compatible with the international changes that have taken place 
within the international organization, where countries opposed to intervention have come to 
criticize and demand respect for their sovereignty, and the article also deals with the 
provisions, rules and procedures for implementing the principle of accountability. The 
protection and the extent of its impact on the concept of sovereignty, so that sovereignty 
becomes responsible for respecting human rights in accordance with the new international 
legitimacy. 

Keywords: Humanitarian intervention- the responsibility to protect- human rights- 
Responsible sovereignty. 
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  مقدمة

ٔ��اط مبفهوم ومعلیات التد�ل إال�ساين نقاشا �ادا �اصة يف احلاالت اليت �س�تعمل فهيا القوة 
املمتث� يف م�د�ٔ الس�یادة وم�د�ٔ و املسل�ة، وذ� ن���ة تعارضه مع م�ادئ وقوا�د �ٔساس�یة يف القانون ا�ويل 

ؤ�مام هذا التعارض و�زاید ��هتااكت اجلس�مية حلقوق إال�سان   ،وم�دٔ� حظر اس�ت�دام القوة �دم التد�ل
وقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، اكن من الرضوري ٕا�ادة النظر يف ت� املفاهمي اجلدیدة اليت طرٔ�ت �ىل 

نتقادات الواسعة ٔ�سس العالقات ا�ولیة يف ظل ٔ��ادیة القطب وال س�� بعد احلرب الباردة، و�زاید �
شاكالت اليت ٔ��اطت مببدٔ� التد�ل املثارة من طرف الك�ري من احلكومات واملنظامت ا�ولیة، و�ريها من االٕ 

إال�ساين، مىت �كون حقا، ومىت �كون واج�ا، ومن يه السلطة اليت تقرره، وما يه �دود وضوابط 
  .اكن �س�ت�دام القوة ٕاذاممارس�ته �اصة 

�ويف "�شف عهنا الواقع العميل ا�ي �رب عنه أ�مني العام لٔ�مم املت�دة السابقويه لكها ٕاشاكالت  
ٕاذا اكن التد�ل إال�ساين هو، يف احلق�قة اعتداء �ري مق�ول : "...يف اج�ع أ�لف�ة لٔ�مم املت�دة بقو�" عنان

هن�ة حلقوق إال�سان �ىل الس�یادة فك�ف ی��غي �ٔن �س�تجیب لرواندا، لسربن�شا، لال�هتااكت اجلس�مية واملم
  . )1("اليت تؤ�ر �ىل لك م�دٔ� من م�ادئ ٕا�سانی��ا املشرتكة 

ٕاىل رضورة  د�اؤ�مام ذ� التعارض وت� ��هتااكت، وما مت طر�ه من طرف أ�مني العام ا�ي 
تغلیب املصاحل إال�سانیة �ىل �يق املبادئ أ�خرى دون القضاء �لهيا، ُو�د مفهوم م�دٔ� مسؤولیة امحلایة 
مكصطلح �دید يف معجم القانون ا�ويل والعالقات ا�ولیة، وهو هنج بدیل �لتد�ل إال�ساين حيمل يف ثنا�ه 

�متع ا�ويل دون اخلروج عن الرشعیة ا�ولیة ٔ�و مس�تو�ت حمددة هتدف ٕاىل ٕارساء القمي إال�سانیة يف ا

حنو " ا�ٓن�حنراف عن قوا�دها، مبا حيفظ س�یادة ا�و� وحقوق إال�سان وهو ما ٔ�صبح یصطلح �لیه 
د�ٔ ب�ري ٔ�ن ممارسة هذا املفهوم متخض عنه خماوف ٔ�خرى �ل�س�بة ��ول اليت ت�ش�ث مب " س�یادة مسؤو�

جماال حمجوزا لها ٔ�و ختوفها من تغیري ٔ�و حتول ذ� املبد�ٔ ٕاىل م�فذ مقنن  الس�یادة واعتبار حقوق إال�سان
 .لتنف�ذ ٔ�ج�دات س�یاس�یة

  : و�لیه؛ فإالشاكلیة اليت ميكن ٔ�ن ننطلق مهنا ملعاجلة هذا املوضوع يه اك�ٓيت

حامیة هل یعترب مفهوم م�د�ٔ مسؤولیة امحلایة صیغة بدی� لتصحیح مفهوم التد�ل إال�ساين ت�ٔ�یدا لعوملة 
  حقوق إال�سان، �ٔم �ٔنه هنج مس�ت�دث ٕالهناء فكرة الس�یادة املطلقة وجمال �خ�صاص احملجوز  ��و�؟ 

ٕال�داد هذه ا�راسة مت �ع�د �ىل مج� من املناجه العلمیة، ف�دایة مت �ع�د �ىل املهنج الوصفي 
واثیق وأ�عامل ا�ولیة، كام مت اس�ت�دام الت�لیيل لعرض وحتلیل مج� من النصوص القانونیة الواردة يف امل
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كام مت اس�ت�دام املهنج  املهنج املقارن �راسة �خ�الف بني املصطل�ات الواردة يف هذه ا�راسة،
�س�تقرايئ الس�ت��اج التطور ال�رشیعي يف ا�ال ا�ويل واس�ت��اط �ٔحاكمه املس�ت�دثة اليت تت�ه حنو عوملة 

  .س�یادةحقوق إال�سان وٕاهناء فكرة ال 

ولٕال�ابة �ىل إالشاكلیة املطرو�ة و�الع�د �ىل مهنجیة �لمیة مت تقس�مي هذه ا�راسة ٕاىل م�احث 
  :مفص� اك�ٓيت

  م�د�ٔ مسؤولیة امحلایة يف العالقات ا�ولیة: املبحث أ�ول

نعرض يف هذا احملور بعض ح�ثیات وتداعیات ظهور مصطل�ات يف واقع العالقات ا�ولیة يف ظل 
املتغريات ن ا�ويل احلدیث ا�ي ٔ�حضى یعرف مصطل�ات �ري م�ٔلوفة يف املايض وطرحت �شدة مع القانو

ت�ٔلك من س�یادة ا�و� وم�د�ٔ �دم التد�ل بدمع قوي  إال�سانصبحت حامیة حقوق �ٔ ا�ولیة الراهنة، ٔ��ن 
�ح�ة �ري  إال�ساينو�ىل نطاق واسع من ا�ول الفا�� يف التنظمي ا�ويل، يف �ني �ش�تد انتقاد التد�ل 

مق�عة �لتعدي �ىل م�دٔ� الس�یادة وما یرتتب عهنا، لی�د ا�متع ا�ويل نفسه مرغام �ىل ٕا�ادة صیا�ة فكرة 
وجتد يف نفس الوقت ت�ٔییدا دولیا یقر حامیة ت�  إال�ساينووسائلها �بدیل عن التد�ل  إال�سانحامیة حقوق 

 :حتت ٕارشاف ا�متع ا�ويل، ون��اول ذ� يف املطالب ا�ٓتیةاحلقوق وجيعل من س�یادة ا�و� س�یادة مسؤو� 

  �لف�ات ظهور مفهوم م�د�ٔ مسؤولیة امحلایة �بدیل �لتد�ل إال�ساين: املطلب أ�ول 

، فقد 1990ميتد ظهور مفهوم م�دٔ� مسؤولیة امحلایة ٕاىل النقاش اخلاص �لتد�ل إال�ساين م�ذ س�نة 
تعبري عن ٕارادته يف بعض الظروف �ىل أ�قل ملوا�ة ��هتااكت ٔ�ظهر جملس أ�من ا�ويل اس�تعداده �ل 

اخلطرية حلقوق إال�سان �عتبارها متثل هتدیدا �لسمل وأ�من ا�ولیني، الختاذ ٕاجراءات قرسیة مبوجب الفصل 
هر السابع من م�ثاق أ�مم املت�دة، �ري ٔ�ن املشلكة ظهرت يف الفجوة الك�رية بني النظریة والتطبیق، وقد ٔ�ظ 

، انقساما يف الرٔ�ي حول مدى جناح 1995وسربی�شا �ام  1994يف رواندا �ام  إال�دةالتد�ل ٕا�ر معلیات 
ب�ٔن التد�ل العسكري رمبا �كون ٔ�داة  2001دراسة �رشهتا أ�مم املت�دة س�نة  ٔ�ظهرتوفا�لیة التد�ل، وقد 

قوع جمازر ضد املدنیني، ؤ�یدت ميكن ٔ�ن تؤدي بدورها ٕاىل و  ٕا�سانیةرضوریة �لحیلو� دون تفجر ٔ�زمة 
عضوا �ر�ایة   12ا�راسة اليت ٔ�مر  هبا أ�مني العام لٔ�مم املت�دة السابق �ويف عنان ونفذهتا جلنة م�كونة من 

اس�ت�دام التد�ل العسكري يف ٔ�ي دو� ال �كون فهيا احلكومة قادرة �ىل م�ع �دوث جمزرة �ر�كب "كندا، 
  . )2("قد �كون مسحت  حبدو�اضد املدنیني �ىل نطاق واسع ٔ�و 

ٕاذ ٔ�ن عبارة التد�ل إال�ساين ٔ��رت �دال واسعا ومل " مسؤولیة امحلایة "وحتمل هذه ا�راسة عنوان 
تق�� ٕاىل �د �بري الك�ري من احلكومات اليت ختىش من تق�ني ٔ�ي تد�ل عسكري �ار� يف شؤوهنا 
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تغیريه ٕاىل مسؤولیة امحلایة من �الل مقاب� عرشات ا�ا�لیة، �� قررت ا�لجنة اليت ٔ�رشفت �ىل ا�راسة 
من ممثيل احلكومات وا�ول ح�ث ٔ�بدى بعض املسؤولني من �كني وموسكو ق�وهلم �لفكرة اليت �سمح 

  .)3(�لتد�ل من �ٔ�ل الكف عن ق�ل املدنیني أ��ر�ء

ريات اجلدیدة اليت هتدد صدى واسعا ٕال�ادة النظر يف املتغ 2005ولقد اكن ملؤمتر القمة العاملي لعام 
�لیة �دیدة محلایة حقوق إال�سان وتفعیل  السمل وأ�من ا�ولیني، ح�ث �د املؤمتر ٕالجامع ش�به �ام �ىل �
قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، وٕا�ادة تعز�ز دور أ�مم املت�دة يف صیانة السالم العاملي وق�ادة ا�متع ا�ويل، 

عیة العامة نتاجئه واعمتدهتا �ىل شلك قرار صیغت ف�ه القمي واملبادئ الرضوریة ؤ�مهیة هذا املؤمتر تب�ت امجل 
   )4(.لضامن التعاون ا�ويل يف جماالت حتقق الرفاهیة وأ�من و�س�تقرار �لمجمتع ا�ويل

واكنت املسؤولیة عن حامیة الساكن من إال�دة امجلاعیة وجرامئ احلرب والتطهري العريق واجلرامئ 
املؤرخ يف  1/60ضد إال�سانیة، من املفاهمي اجلدیدة اليت ت��اها قرار امجلعیة العامة رمق  املر�ك�ة

، ويه صیغة �دیدة  )6(بل وصفت ب�ٔهنا هنج �دید محلایة الساكن من الفظائع امجلاعیة )5(،24/10/2005
وما تق�ضیه املبادئ ) الس�یادة وم�دٔ� �دم التد�ل(خللق نوع من التوازن بني م�ادئ القانون ا�ويل أ�ساس�یة 

إال�سانیة من ا�رتام حقوق إال�سان وصیا�هتا يف مجیع ا�االت واحلاالت حسب نظر العدید من القادة 
یني ومفكر�ن، وروج لها بعض الفا�لني ا�ولیني يف الس�یاس�یني والعسكریني مت تدعميها من طرف ٔ�اكدمي 

  .لتدعمي السمل وأ�من ا�ولیني أ��سبالعالقات ا�ولیة �ىل ٔ�هنا الصیغة 

ویقوم مفهوم مسؤولیة امحلایة �ىل املبادئ أ�ساس�یة �لقانون ا�ويل بصیغهتا الواردة بصفة �اصة، يف 
إال�سان، والقانون ا�ويل لالج�ني، وینطوي تنف�ذها �ىل  القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل حلقوق

مجمو�ة واسعة النطاق من أ�دوات والتق�یات والرشاكء يف احلاالت الفردیة، مبا يف ذ� ال�سویة السلمیة 
�لمناز�ات يف ٕاطار الفصل السادس من املیثاق، وأ�عامل املتعلقة ��هتدیدات اليت یتعرض لها السالم 

لسالم ؤ�عامل العدوان يف ٕاطار الفصل السابع من املیثاق، وأ�عامل اليت تقوم هبا الرتت��ات وا�هتااكت ا
  .)7(إالقلميیة ودون إالقلميیة يف ٕاطار الفصل الثامن من املیثاق

، ذ� ٔ�ن )8(و�رى ٕایف ماس��غهام ٔ�ن مسؤولیة املنع هو البعد الوح�د ا�ٔكرث ٔ�مهیة ملسؤولیة امحلایة
املعنیة �لتد�ل والس�یادة تعتقد اعتقادا �ازما ب�ٔن مسؤولیة امحلایة تنطوي �ىل مسؤولیة ا�لجنة ا�ولیة 

مصاح�ة لها، �متثل يف مسؤولیة الوقایة، ؤ�ن احلا�ة ٕاىل الفعل الوقايئ واس��فاذ خ�ارات الوقایة ق�ل 
��رتام س�یادة ا�و� يف  ، وال یمت ذ� ٕاال)9(�ندفاع ٕاىل خ�ارات التد�ل ميثل ٔ�جنح أ�سالیب ؤ�قلها �لكفة
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تنف�ذ هذه املسؤولیة من �الل جعلها مسؤو� عن حامیة ساكهنا ابتداًء، وعن طریق �ك�یف اجلهود ا�ولیة 
  .إال�سانملسا�دة السلطات الوطنیة يف درء وم�ع �دوث ��هتااكت الصار�ة حلقوق 

  م�د�ٔ مسؤولیة امحلایةحنو س�یادة مسؤو� وجممتع دويل رشیك يف �كر�س : املطلب الثاين

تتدرج مس�تو�ت م�دٔ� مسؤولیة امحلایة وذ� ٕ�س�ناده ٕاىل ا�و� املعنیة ابتداًء مث حث ا�متع ا�ويل 
�ىل مسا�دة ا�و� يف بناء قدراهتا ا�اتیة لتكر�س املبد�ٔ، مث ٕاس�ناد تفعیل املبدٔ� ٕاىل ا�متع ا�ويل يف �االت 

  :اماهتا اجتاه ساكهنا، ون��اول ذ� يف النقاط التالیة�دم قدرة ا�و� �ىل الوفاء �لزت 

  ة ا�و� وم�د�ٔ مسؤولیة امحلایةس�یاد :�ٔوال

 مفاهمي املت�دة حول أ�مم ٔ�روقة ويف املفكر�ن صفوف بني ا�ي ان�رش والعلمي ا�ٔاكدميي �ل�دل اكن
 اجلدیدة، والتطورات الت�د�ت مع وتعام� العام، ا�ويل القانون مضامني هاما �ىل ت�ٔثريا والس�یادة التد�ل

 التد�ل مفاهمي بني �لربط جرس ٔ�ىت مبثابة ا�ي مكسؤولیة، م�دٔ� الس�یادة �روز املضامني هذه ومن بني
 مفهوم يف النظر املبد�ٔ  هذا بقوة، فقد ٔ��اد نفسها تطرح اليت مازلت التقلیدیة ��و� وبني الس�یادة احلدیثة
  . )10(مكسؤولیة الس�یادة ٕاىل الس�یادة �س�یطرة من �نتقال �ىل تقوم �دیدة رؤیة وفق الس�یادة

الوارد�ن يف  139و 138يف �ني بني� تقر�ر أ�مني العام �یف�ة تنف�ذ مسؤولیة امحلایة يف الفقر�ن 
، ا�لتان ٔ�وحضتا �یف�ة �ل معاد� التعارض بني التد�ل )11(2005الوثیقة اخلتام�ة ملؤمتر القمة العاملي لعام 

بدٔ� �رسو �لیه العالقات ا�ولیة، �واجب یقع �ىل �اتق ا�متع ا�ويل، وم�دٔ� �دم التد�ل  مك  إال�ساين
والیة تنف�ذ مسؤولیة امحلایة يه �مة م�وطة ٔ�ساسا ��ول املعنیة حبمك ٔ�هنا ملزمة وفق انطالقا من ٔ�ن 

ة، وكذ� حبامیة الساكن من ت� القانون ا�ويل بعدم ار�اكب اجلرامئ أ�ربعة احملددة لنطاق مسؤولیة امحلای
اجلرامئ، و�مكن دور ا�متع ا�ويل يف تنف�ذ هذه املسؤولیة يف �شجیع ومسا�دة ا�ول �ىل بناء قدراهتا من 
ٔ��ل ٔ�دوار هذه امحلایة، وال ميكن �لمجمو�ة ا�ولیة ٔ�ن تتد�ل ٕاال عن طریق جملس أ�من، بوصفه راعي 

اءا يف �ا� ما ٕاذا ث�ت العجز البني ��و� �ٔويف �ال �دم رغبهتا يف السمل وأ�من ا�ولیني، وذ� اس�ت��
   .الق�ام مبها�ا أ�صلیة يف حامیة الساكن

املسؤولیة عن حامیة الساكن من إال�دة "من الوثیقة اخلتام�ة املذ�ورة ٔ��اله، ٔ�ن 138كام ذ�رت الفقرة 
ة ضد إال�سانیة، تقع �ىل �اتق لك دو� �ىل �دًى، امجلاعیة وجرامئ احلرب والتطهري العريق واجلرامئ املر�ك�

و�س�تلزم هذه املسؤولیة م�ع وقوع ت� اجلرامئ، مبا يف ذ� التحریض �ىل ار�اكهبا عن طریق الوسائل املالمئة 
وحنن نوافق �ىل ت� املسؤولیة وس�نعمل مبق�ضاها، وی��غي �لمجمتع ا�ويل ٔ�ن یقوم، حسب .... والرضوریة،
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شجیع ومسا�دة ا�ول �ىل �ضطالع هبذه املسؤولیة ودمع أ�مم املت�دة �ىل ٕا�شاء قدرة �ىل �ق�ضاء، ب� 
  .)12("إالنذار املبكر

ومن �الل هذه الفقرة یتضح ب�ٔن مسؤولیة امحلایة �كون �فذة يف ٔ�ربع جرامئ حمددة �لنص، ٔ��ن  
س�هبا يف �دود الوسائل املالمئة والرضوریة تبدي ا�و� املعنیة �ملوافقة �ىل حتمل املسؤولیة يف درء لك ما � 

�ضامن لعدم التوسع يف ا�هتاك حقوق إال�سان من �الل جزء املنع من �دو�ا، وهنا ی�ٔيت التق�ني بتق�یة نصیة 
مفادها حرص الس�یادة عن طریق ٕالزا�ا رصا�ة مبسؤولیة دولیة اجتاه ساكهنا، ح�ث یالحظ يف ظاهر هذه 

ٕارادهتا توافق �ىل العمل �ختاذ إالجراءات املناس�بة، ومن هنا یت�ىل لنا من �الل الفقرة ٔ�ن ا�و� ومبحض 
اليت �س�تدعي ٕابقاء ا�متع ا�ويل عن طریق أ�مم املت�دة مطلعة �ىل تنف�ذ ت�  138ما ورد يف �ٓخر الفقرة 

ابعة ��و� �رى �ري ذ�، ح�ث یصف مسؤولیة امحلایة ب�ٔهنا تضیف مزية ر " فا�س"املسؤولیة، �ري ٔ�ن 
اليت تضاف ٕاىل خصائص صلح " ا�رتام حقوق إال�سان"ذات الس�یادة، ف�عد إالقلمي والسلطة والساكن ی�ٔيت 

، ويف هذا الطرح جند ٔ�ن هناك من �رید تعدیل جزء �م من مفهوم الس�یادة، مففهوم ا�الفة )13("واس�تفالیا
 .من دون ذ� س�یادة م�قوصة ٔ�و س�یادة �ري مسؤو�لت� املزية الرابعة یعين ٕالزام ا�و� هبا ٔ�و اعتبارها 

 من جزء امحلایة ويه يف مسؤولیة يف �ني �رى أ�مني العام لٔ�مم املت�دة ٔ�ن هذه النقطة �ٔول ركزية
 ال، ٔ�م ر�ا�ها ٔ�اكنوا من يف حامیة الساكن من ت� اجلرامئ أ�ربعة سواء ��و� الس�یادیة ا�امئة املسؤولیة
 ٔ�ساس �لزتامات �ىل م�نیة عن امحلایة ا�و� مسؤولیة وذ� ٔ�ن .)14(ار�اكهبا �ىل التحریض وكذا م�ع

 مسؤولیة ملبد�ٔ  الصلب يه أ�ساس ا�و� جبدید ٔ�ن ل�س مبوجب خمتلف الو�ئق ا�ولیة، فأ�مر القامئة
 عنرص إال�سان حقوق الس�یادة، وا�رتام لهذه تقویض مسؤولیة، ال ذات س�یادة ٕاقامة به یقصد ا�ي امحلایة

 مسؤولیة �ىل أ�ساس يف تقوم مس�ٔ� امحلایة وكام ٔ�ن مسؤولیة. املسؤو� الس�یادة عنارص من ٔ�سايس
 يف ٔ�ساسها �ىل یت�دد اليت الرئ�س�یة السامت من الساكن حامیة وتعد ا�ا�ل، تبدٔ� من الوقایة ٔ�ن ا�و�،

 هاتني واحلكومات ا�ول رؤساء ٔ�كد وقد �لس�یادة ٔ�م ال، ممتتعة ا�و� اكنت ٕاذا ما والعرش�ن القرن احلادي
 بوسعه سوى ا�ويل ل�س متعلمجب�ٔن ا ٔ�قّروا فقد املذ�ورة سابقا 138 صیاغهتم �لفقرة �الل من احلق�ق�ني

  .)15(ممكل بدور الق�ام

  القدرات وبناء ا�ولیة املسا�دة يف ٕاس�ناد مسؤولیة امحلایة ٕاىل ا�متع ا�ويل: �نیا

من الوثیقة اخلتام�ة ملؤمتر القمة  139جتد مسؤولیة امحلایة املولكة ٕاىل ا�متع ا�ويل س�ندها يف الفقرة 
ح�ث �ربت املشار ٕالیه مسابقا؛  01/60، املعمتد من طرف امجلعیة العامة مبوجب القرار 2005العاملي لعام 

امجلاعیة �لمسا�دة يف حامیة الساكن من بوضوح عن املسؤولیة  2005القمة لس�نة  ملؤمتر اخلتام�ة الوثیقة
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اجلرامئ أ�ربعة و�متثل هذه النق� يف حتویل النقاش من احلق يف التد�ل ٕاىل مسؤولیة ا�مو�ة ا�ولیة يف 
  . )16(مسا�دة ا�و� �ىل الوفاء مبسؤولیهتا عن امحلایة

 �ىل ا�ول ومسا�دة ب�شجیع �ق�ضاء، ٔ�ن یقوم عند ا�ويل �لمجمتع ٔ�نه ی��غي 138 الفقرة ٕاذ تؤكد
 يف ا�ول الرضورة مبسا�دة حسب الزتام ا�متع ا�ويل ٔ�یضا �ىل 139 مسؤولیة امحلایة، والفقرةب �ضطالع

 ضد املر�ك�ة واجلرامئ العريق والتطهري وجرامئ احلرب امجلاعیة إال�دة من انهساك حامیة �ىل القدرات بناء
و�زا�ات، وت�ٔ�ذ أ�شاكل  ٔ�زمات فهيا ت�شب ٔ�ن تو�رات ق�ل هد�ش  اليت ا�ول ومسا�دة إال�سانیة،

  :)17(ا�ٓتیة

ویمت ذ� �ختاذ تدابري هیلكیة ملنع اجلرامئ أ�ربعة : يف امحلایة مبسؤولیاهتا الوفاء �ىل ا�ول �شجیع  .�ٔ 
إال�ساين، ودمع تنف�ذها �رب �رش املعایري القانونیة و�لزتامات ذات الص� حبقوق إال�سان والقانون ا�ويل 

ب�رش ثقافة حقوق إال�سان وتطو�ر املؤسسات الوطنیة امللكفة هبا، وتذكري ا�ول ب�ٔمهیة املشاركة واحلوار 
�ش�ٔن مسؤولیهتا عندما یتطلب أ�مر اس�ت�دام ا�بلوماس�یة الوقائیة �ل�د من حتیید الساكن ٕازاء خماطر ت� 

 .اجلرامئ

ش�ىت  يف املؤسسات وبناء التدریب ویمت هذا بواسطة: امحلایة �ىل اهتاقدر  بناء �ىل ا�ول مسا�دة. ب
 حملیة حلل وقدرة إال�سان، حلقوق مس�تق� ومؤسسات املس�تقل، القضاء أ�من، قدرات �بناء ا�االت
 .�نتقالیة والعدا� الزنا�ات

 الفظا�ات الر�اكب الس�بل �متثل املسا�دة يف قطع :مسؤولیة امحلایة ممارسة �ىل ا�ول مسا�دة. ج
 إالجراءاتاملدين، �رب ٕا�انة ا�و� جبم� من  ا�متع ومؤسسات ا�ولیة املنظامت طرف من املدنیة واملسا�دة
  .والتق�یات

  �امسة وبطریقة �س�ت�ابة يف ا�ويل ا�متع مسؤولیة :�لثا

مسؤولیة �س�ت�ابة بوقت ٔ�ن مسؤولیة الرد ٔ�و ٔ�شارت ا�لجنة ا�ولیة املعنیة �لتد�ل والس�یادة ٕاىل 
م�اسب وبطرق �امسة عندما �كون احلا�ة مل�ة ٕاىل حامیة ال�رشیة وبعد فشل التدابري الوقائیة يف �ل 
الوضع ٔ�و اح�وائه، وال �كون ٕاال يف �ا� ثبوت �دم قدرة ا�و� ٔ�و �دم رغبة حكومهتا يف توفري امحلایة 

ویمت العمل يف هذا ال�سق حسب ما مت توضی�ه من ، )18(املناس�بة، و�كون القرار حمصن �لرشعیة ا�ولیة
امحلایة �لساكن من اجلرامئ أ�ربعة املذ�ورة سابقا  توفري يف دو� ما فشل عندما یت�ىل"طرف أ�مني العام 

 جامعیة اس�ت�ابة ٕاطار يف املناسب الوقت يف التحرك أ�عضاء يف أ�مم املت�دة يف تقوم مسؤولیة ا�ول
 السلمیة، الوسائل من و�ريها وإال�سانیة ا�بلوماس�یة الوسائل أ�دوات �متثل بدایة يف مجمو�ة من�رب  �امسة
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مع  التعاون السابع، وكذ� قرسیة مضن الفصل ومن مث اختاذ تدابري املیثاق، من السادس مضن الفصل
 أ�مم ومقاصد وم�ادئ حاكم�ٔ  حترتم ٔ�ن رشیطة الثامن، الفصل مضن و�ري إالقلميیة إالقلميیة الرتت��ات خمتلف
املراد الق�ام به، وحتقق  إالجراء�ىل  أ�من جملس أ�م�ل �لتد�ل، وهذا بعد موافقة الس��ل حتدید يف املت�دة

  :)19(الرشطني هام

 السلمیة يف حامیة الساكن وم�ع ت� ��هتااكت من احلدوث �ام مت  الوسائل والرتت��ات قصور ثبوت
  اختاذه؛

 من ت� اجلرامئ  حامیة لساكهنا ملؤسسات ا�و� الرمسیة عن ٔ�داء مسؤولیهتا يف توفريالبني  العجز
  .و��هتااكت

اس�تعداد ا�مو�ة ا�ولیة �ىل  ٕا�اللمن  2005من نتاجئ مؤمتر القمة لس�نة  139 وهذا ما ٔ�كدته الفقرة
�امسة، بعد  املناسب وبطریقة الوقت يف أ�من، جملس طریق السابع من املیثاق عن �لفصل ووفقا التد�ل

دراسة لك �ا� �ىل �دة، وعند �ق�ضاء التعاون مع املنظامت إالقلميیة يف س��ل وقف ت� ��هتااكت، يف 
ٔ�حاكم  مع متاما وت�سجم ا�ا�لیة ��و� املراد التد�ل فهيا الظروف مع تتك�ف ومرنة م�كرة ٕاطار اس�ت�ابة

  .)20(وا�د �ٓن يف املیثاق

 اختاذ ٕاماكنیة امحلایة دون توافر مبسؤولیة �لوفاء ٕاسرتاتیجیة �دم اك�ل ٔ�یة حق�قة الفقرةهذه  وتعكس
 ا�و� ٔ�و أ�عامل القرسیة العسكریة يف �ال دعت الرضورة ٔ�و رفض فهيا اجلزاءات مبا امجلاعیة، إالنفاذ تدابري
 أ�قل �دم اس�ت�ا�هتا �لتدابري ٔ�و مبسؤولیة امحلایة،املتص�  اجلرامئ ار�اكبالوقائیة ملنع  ا�ولیة املسا�دة ق�ول

مبوجب مسؤولیة امحلایة، ويف هذا  ابه نفسه ٔ�لزم اليت �لهنوض �ملسؤولیات ا�ويل متعلمجٕار�اما، كام یدعو ا
ٔ�و ٔ�ن  املیثاق، من 42و 41 املادتني مبوجب امجلاعیة التدابري أ�من ٕ�نفاذ هذه جملس ی�ٔذن إالطار ميكن ٔ�ن

 �س�ب ا�ولیني وأ�من السالم ح�ال مسؤولیته ممارسة يف لسلمجا عندما خيفق العامة امجلعیة ابه ت�ٔذن
 ابه ت�ٔذن السالم، وكام ميكن ٔ�ن ٔ��ل من �حتاد ٕاجراء مبوجب امخلسة ا�امئني بني ٔ�عضائه إالجامع غیاب

  .)21(جملس أ�من من مس�بق ٕ�ذن ،53 املادة مبوجب إالقلميیة دون ٔ�و إالقلميیة الرتت��ات

 اتهمبسؤولیا الوفاء ا�و� �ىل وخيلص أ�مني العام ٕاىل ٔ�ن التد�ل �س�هتدف يف هذا إالطار مسا�دة
 �دید مضن الضطالعها هبا من أ�ساس وضع و�ىل توفري امحلایة ول�س احللول بدلها يف ت� املسؤولیات، يف

أ�صلیة عن حامیة الساكن، أ�مر ا�ي من ش�ٔنه  �دود مسؤولیهتا يف املب��ة الراخسة �لزتامات القانونیة
 الختاذ اس�تعداد من ا�ويل متعلمجا یظهره و��هتااكت مبا اجلرامئ لتفادي ت� الوطنیة السلطات ٕارادة تعز�ز
 مبسؤولیهتا، وی��غي الوطنیة بوضوح السلطات تفي وال السلمیة، الوسائل �كفي ال جامعي عندما ٕاجراء
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يف  املس�ت�دمة وأ�دوات أ�سالیب اخ�یار ٔ�ن مو�د، �ري و�شلك ��ساق مسؤولیة امحلایة م�ادئ تطبیق
احملمت�، وهذا هو الهدف  العواقب �ىل و�حلمك الواقع ٔ�رض �ىل السائدة �لظروف یت�دد ٔ�ن ی��غي �ا� لك

�ىل حنو  �ا� للك املس�تق� اخلصائص املیثاق ٕاىل معاجلة �دود مضن اخلیارات من واسعة من توفري مجمو�ة
 هذه جعل تطبیق �لك �ا�، ٕاذ لك وا�دة ختتلف عن �ريها ولك حماو� اخلاصة الظروف مع ی��اسب
  . )22(نتاجئ عكس�یة س�تعطي احلاالت مجیع يف یبدو م�ثال املبادئ

ویقع �ىل �اتق ا�متع ا�ويل ٔ�یضا من �الل أ�مم املت�دة، �لزتام " :�ىل 139ح�ث تنص الفقرة  
�س�ت�دام ما هو مالمئ من الوسائل ا�بلوماس�یة وإال�سانیة و�ريها من الوسائل السلمیة، وفقا �لفصلني 

العريق  السادس والثامن من املیثاق، �لمسا�دة يف حامیة الساكن من إال�دة امجلاعیة وجرامئ احلرب والتطهري
واجلرامئ املر�ك�ة ضد إال�سانیة، ويف هذا نعرب عن  اس�تعداد� الختاذ ٕاجراء جامعي، يف الوقت املناسب 
وبطریقة �امسة، عن طریق جملس أ�من، ووفقا �لمیثاق، مبا يف ذ� الفصل السابع م�ه، �ىل ٔ�ساس لك 

ق�ضاء يف �ال قصور الوسائل السلمیة �ا� �ىل �دة و�لتعاون مع املنظامت إالقلميیة ذات الص� حسب �
وهنا . )23(..."مع مرا�اة م�ادئ املیثاق والقانون ا�ويل.......وجعز السلطات الوطنیة الَبّنيِ عن حامیة ساكهنا

ٕاشارة واحضة ٕاىل ٔ�ن م�دٔ� �دم التد�ل يف الشؤون ا�ا�لیة ��ول أ�خرى خيضع ملسؤولیة امحلایة ا�ولیة، 
�ري قادرة �ىل حام�هتم، من خسا�ر يف أ�رواح، فعلیة  ري راغبة يف حامیة مواطنهيا، ٔ�وعند ما �كون دو� �

  . )24(واسع النطاق"تطهري عريق"ٔ�و) بدوهنا مع نیة ٕا�دة جامعیة ٔ�و(مرتق�ة �ىل نطاق واسع  ٔ�و

امئ �ىل ٕاذا؛ ميكن القول ٔ�ن ا�متع ا�ويل حيدث تغیريا �ىل مفهوم الس�یادة من �الل ذ� �لزتام الق
تدر�ا م�طق�ا وقانونیا، حبیث �س�ت�دم  �139اتقه، وحتت غطاء أ�مم املت�دة واليت �راعي حسب الفقرة 

التدابري والوسائل السلمیة وفقا �لفصلني السادس والثامن من م�ثاق أ�مم املت�دة وبصورة �دیة �ختاذ اكفة 
نیني، مث اختاذ إالجراءات القرسیة يف �ا� العجز إالجراءات الالزمة واملناس�بة لتحق�ق امحلایة �لساكن املد

البني وإالخفاق الواحض من ا�و� املعنیة يف حتق�ق ت� امحلایة، وهذا ما یو� ب�ٔن تنف�ذ مسؤولیة امحلایة 
�س�ت�دام القوة مرهونة �س��فاذ الوسائل السلمیة املتا�ة يف املیثاق والعجز البني ��و� املعنیة، ومرهونة 

��رتام ٔ�حاكم م�ثاق أ�مم املت�دة، ويف هذا حتاول ا�ول املؤیدة ملبدٔ� مسؤولیة امحلایة م�ح ضام�ت كذ� 
قانونیة ��ول املمتسكة ��رتام م�دٔ� الس�یادة وم�د�ٔ �دم التد�ل يف الشؤون ا�ا�لیة مقابل �لزتام ��رتام 

  .حقوق إال�سان والعمل �ىل تعز�زها
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  امحلایة م�د�ٔ مسؤولیة ب��ف�ذ وٕانفاذ ا�تصة السلطات :املبحث الثاين

الواقعني ٔ�و ا��ن  الساكن حامیة يف ٕاطار مسؤولیة امحلایة ٔ�لقى ا�متع ا�ويل �ىل �اتقه مسؤولیة
، من �الل اس�تعامل 2005یوشكوا ٔ�ن یقعوا حتت وط�ٔة اجلرامئ و��هتااكت اليت �ددها مؤمتر القمة لس�نة 

سالمة ؤ�من الساكن، مبا فهيا الق�ام بعملیات عسكریة يف �ال تطلب أ�مر  لك الوسائل املتا�ة لضامن
 �خ�صاص صاحب أ�من جملس ذ�، و�ني یتعلق أ�مر �س�تعامل القوة العسكریة يف ٕاطار جامعي ف�عترب

ٔ�و �ري  إالقلميیة واملنظامت العامة ٕاىل امجلعیة اح�یاطیة بصفة ت��قل ٔ�ن ٕاعامل هذه املسؤولیة �ىل يف أ�صیل
الترصف، يف �ني مت اس��عاد تد�ل ا�ول الراغبة يف املسامهة يف  جملس أ�من عن ختلف �ا� يف إالقلميیة

  : خنترص ذ� يف املطالب ا�ٓتیة ٔ�ن، وميكن )25(الق�ام مبثل هذه املهام سواء فرادى ٔ�ويف ٕاطار حتالفات

  امحلایة مسؤولیة تفعیل �سلطة  أ�من جملس اس�ت��ار :املطلب أ�ول

 �لمواد وفقا وأ�من ا�ولیني، السمل حفظ �لق�ام مبهام الرئ�يس املفوض دولیا أ�من اجلهاز یعترب جملس
 ما بقدر عسكریة تدابري يف تقر�ر اختاذ 42 املادة تفویض مبوجب املت�دة، كام � أ�مم م�ثاق من 25و 24
العسكریة،  �ري التدابري جعز �ا� ثبوت وذ� يفٕاىل نصابه،  ٔ�و ٕال�ادته ا�ولیني وأ�من السمل حلفظ یلزم

السلطة  أ�من جملس ختول املت�دة اليت أ�مم م�ثاق من 42 املادة السابع والس�� هذا؛ ویعترب حمتوى الفصل
 يف التد�ل �دم اس�ت��اًء من م�د�ٔ  �� املناس�بة التدابري واختاذ ا�ولیني، وأ�من السمل �ىل احلفاظ يف

 من ؤ��سب ٔ�فضل یو�د ال ٔ�نه الوارد يف املادة الثانیة الفقرة السابعة من املیثاق، ٕاذ ��ول ا�ا�لیة الشؤون
 القضا� اليت موا�ة يف من ح�ث اختاذ القرارات امللزمة العسكري التد�ل مع قضا� �لتعامل أ�من جملس
 ��هتااكت واجلرامئ، وهذا ما من الساكن ٕالنقاذ والعسكریة الفعا� املوارد ا�ول، وتعبئة س�یادة م�د�ٔ  تت�اوز
  .)26(اجلدیدة �لهتدیدات الرسیعة واملوا�ة العمل تنظمي �ىل أ�مم املت�دة هیئات ٔ�قدر ب�ٔنه الت�ارب ٔ�ظهرته

ويف هذا املوضع �لصت ا�لجنة ا�ولیة املعنیة �لس�یادة والتد�ل ٕاىل رضورة �كر�س ممارسة عرضت 
 وجوب ال�س �ىل نوهت ذ� �ىل العسكري، وبناءً  ٕاىل التد�ل الرام�ة �قرتا�ات بصفة رمسیة مجیع

تد�ل عسكري ٔ�و  ب�ٔي الق�ام ق�ل احلاالت مجیع يف أ�من جملس من ٕاىل التد�ل یدعون ���ن رمسیا إالذن
 املادة مبوجب یثري املس�ٔ� ٔ�ن العام أ�مني من یطلبوا ٔ�و ٔ�ن م�ه مببادرة املس�ٔ� یثري ٔ�ن ا�لس من ٔ�ن یطلبوا

 تو�د ح�ث ٕاذن �لتد�ل طلب ٔ�ي يف الفور �ىل ینظر أ�من ٔ�ن جملس وی��غي �ىل املیثاق، من 99
التحقق  یلمتس ٔ�ن الس�یاق هذا و� يف عريق، ٔ�و تطهري واسع نطاق �ىل �رشیة ٔ�رواح بفقدان اد�اءات

  .)27(عسكري بتد�ل الق�ام تؤید اليت �ىل أ�رض، املوجودة ٔ�و أ�حوال احلقائق من الاكيف

 ٕالیقاف و�امس رسیع ٕاجراء فهيا اختاذ یلزم اليت احلاالت ٔ�ن تفعیل مسؤولیة امحلایة يف إالشارةوجتدر 
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 امخلسة ا�امئون أ�عضاء الف�تو ا�ي قد �س�تعم� ٔ��د حبق �برية، قد یصطدم ٕا�سانیة ٔ�زمة �دوث جتنب ٔ�و
فعال، ولتجنب هذا  دويل ٕاجراء اختاذ ٔ�ي ٔ�مام الرئ�يس هو العائق �كون ٔ�ن من املمكن أ�من، جملس يف

حق الف�تو، حبیث يف  اس�ت�دام واقع مع م�سقة التد�ل ٕاجراءات �كون ٔ�ن �ىل ا�لجنة أ�شاكل  اقرتحت
 اس�ت�دام حق النقض ميتنعوا عن ا�امئني ٔ�ن أ�عضاء �ىل �ال توافر رشوط تفعیل مسؤولیة امحلایة، جيب

لقوا�د  مدونة امخلس �ىل ا�ول ، ويف هذا الس�یاق اقرتح اتفاق)28(القوم�ة ممصاحله متس ال اليت املسائل يف
املس�توى من  الرف�ع الفریق ، ويف هذا الصدد كذ�، طلب)29(اس�ت�دام حقها يف النقض يف السلوك
 واسعة النطاق وا�هتااكت امجلاعیة إال�دة �االت يف النقض حق اس�ت�دام عن �الم�ناع یتعهدوا ب�ٔن أ�عضاء
  .)30(إال�سان حلقوق

�لنظر  امخلسة كام حث أ�مني العام يف �ٔول تقار�ره اخلاصة مبسؤولیة امحلایة أ�عضاء ا�امئون
ا�هتدید  ٔ�و احلق اس�ت�دام هذا عن إالجحام املیثاق �ىل املمنوح هلم مبق�ىض النقض وحق الوالیة الم�یازات

التوصل ٕاىل  �ىل والعمل امحلایة، مبسؤولیة املتعلقة �اللزتامات الوفاء عن البني العجز �االت يف �س�ت�دامه
اخلتام�ة ملؤمتر س�نة  الوثیقة من ا�هنائیة ال�س�ة ٔ�ن إالشارةوجتدر  ،)31(الغرض حتق�قا �� م�بادل تفامه

خيص �االت ��هتااكت واجلرامئ  ف� حق النقض حتد من اس�ت�دام ٔ�ن ش�ٔهنا من تدابري ٔ�ي ت��اول مل 2005
  .اخلطرية

  التد�ل عن أ�من جملس ختلف �ا� يف البدی� السلطة: املطلب الثاين

 تتعلق مس�ٔ� ٔ�ي يف الفصل يف ا�تصة الوح�دة هو الهیئة أ�من جملس فٕان ةكام س�بقت إالشار 
ٔ�ن هذا أ��ري قد یت�لف عن ٔ�داء هذا ا�ور ب�ٔن �رفض  �ري امحلایة، مسؤولیة ٕالعامل �لتد�ل العسكري

ٔ�و  �بري، خلطر إال�سان معرضة حقوق ٔ�و مسائل إال�سانیة املسائل �كون �ني �لتد�ل اقرتا�ا رصا�ة
، و��ل �لخروج من هذه أ�زمة اس�ُت�دثت )32(معقو� زم�یة فرتة يف �قرتاح هذا م�ل معاجلة مياطل يف

 العسكري العمل ت�ٔیید امحلایة، و�متثل يفٕا�هيا لتنف�ذ مسؤولیة  یُل��ٔ  اح�یاطیة قوا�د یُعمتد �لهيا يف ٕاجياد بدائل
إالقلميیة  املنظامت دور ٔ�و حتریك السالم ٔ��ل من �حتاد بقرار العامة لٔ�مم املت�دة معال امجلعیة طرف من

  :نتطرق ٕا�هيام كام یيل

  يف ٕاطار قرار �حتاد من �ٔ�ل السالم العامة تد�ل امجلعیة - �ٔوال

 وأ�من ا�ولیني السمل مسائل معاجلة الرئ�س�یة يف املسؤولیةتقيض نصوص م�ثاق أ�مم املت�دة ٔ�ن 
 العامة ف� �لجمعیة �امة من املیثاق مسؤولیة 10 املادة م�حت فقد أ�من، �لس حرصا ٔ�و حكرا ل�ست
 ف� ٕا�هيا الرجوع صالح�ات ميكن 11 وم�حهتا املادة املت�دة، أ�مم سلطة نطاق يف تقع مس�ٔ� ب�ٔي یتعلق
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 تت�ذ وال التوصیات، تقدمي اخلصوص �ىل و�ه �ىل تق�رص ا�ولیني، �ري ٔ�هنا وأ�من السمل حبفظ یتعلق
حسب ما تنص �لیه  نفسه الوقت ذاهتا يف القضیة یناقش أ�من جملس ٔ�ال �كون ملزمة، �رشط قرارات
�حتاد من ٔ��ل  �ش�ٔن 377، ٕاال ٔ�ن هناك �االت ميكن �لجمعیة اختاذ ٕاجراء فهيا مبوجب القرار رمق 12املادة 

السالم، حبیث يف �ال جعز جملس أ�من عن الترصف يف قضا� هتدد السمل وأ�من ا�ولیني ن���ة لتصویت 
ٔ��د ٔ�عضائه ا�امئني تصویتا سلبیا، ف�جوز �لجمعیة العامة عندئذ الترصف، وحيدث ذ� يف احلا� اليت یبدو 

وميكن �لجمعیة العامة ٔ�ن تنظر يف أ�مر . ٔ�و معال �دوانیافهيا ٔ�ن هناك هتدیدا �لسالم، ٔ�و خرقا �لسالم 
ویعترب . هبدف رفع توصیات ٕاىل أ�عضاء الختاذ تدابري جامعیة لصون السمل وأ�من ا�ولیني ٔ�و اس�تعادهتام

  : )33(هذا القرار مبثابة حتول يف نظام أ�من امجلاعي من �الل حمتواه ا�ي انصب يف جوهره �ىل

 امة يف املسائل املتعلقة حبفظ السمل وأ�من ا�ولیني يف �ال تعطل معل جملس أ�من نظر امجلعیة الع
  .هبدف تقدمي التوصیات لٔ�عضاء من ٔ��ل اختاذ التدابري امجلاعیة املناس�بة مبا فهيا اس�ت�دام القوة املسل�ة

 ختصیص ا�ول أ�عضاء لعدد معني من قواهتا املسل�ة الس�ت�دامه عند احلا�ة.  

  نة ملراق�ة يف املناطق اليت �شهد اضطرا�تٕا�شاء جل.  

 ٕا�شاء جلنة التدابري امجلاعیة ملكفة �ختاذ ما یلزم �لحفاظ �ىل السمل وأ�من ا�ولیني.  

  ٕاماكنیة دعوة امجلعیة العامة لعقد �لسة اس�ت��ائیة مس�تع�� يف ظرف ٔ�ربعة وعرشون سا�ة �لنظر
یة وذ� بطلب من أ�مني العام ٔ�و من امجلعیة العامة مبوافقة تطبیق قرار اختاذ التدابري امجلاع  ٕاماكنیةيف 

  . ٔ��لبیة ٔ�عضاهئا ٔ�و بطلب �سعة من ٔ�عضاء جملس أ�من دون ٔ�ن �كون من ب�هنا ٔ�عضاء دامئون

مضن هذا اجلوهر طرحت ا�لجنة املعنیة �لس�یادة والتد�ل يف ٕاطار مسؤولیة امحلایة بتقدمي ال�س ٕاىل 
 العمل السالم لت�ٔیید ٔ��ل من �حتاد مبوجب ٕاجراءات �اصة اس�ت��ائیة دورة يف قدةاملنع العامة امجلعیة

 ا�امئني، عن ٔ�عضائه ٕاجامع �دم �س�ب أ�من، جملس ف�ه یت�لف ا�ي الوضع ٔ��ل معاجلة من العسكري
 �كون ال العامة امجلعیة قرارات ٔ�ن ، ومع)34(ا�ولیني وأ�من السمل حفظ عن أ�ساس�یة مسؤولیته ممارسة
در�ة  یعطیه أ�عضاء هو ما ٔ��لبیة امحلایة املوسوم بت�ٔیید يف ٕاطار مسؤولیة التد�ل قرار فٕان قانو�، ملزمة
 �ىل ل�شجیعه أ�من جملس �ىل ضغطا �شلك قوي وس�یايس ٔ�ديب ملا یعطیه من دمع الرشعیة من �الیة

تعلق بتحمل مسؤولیاته بتفعیل مسؤولیة موقفه ف� ی  يف النظر ٔ�و دفعه ٕال�ادة ومالمئا �اسام ترصفا الترصف
  .)35(امحلایة

متكن  حق�قة الس�تصدار م�ل هذا القرار اليت تصطدم ف�ه مع العملیة هنا ٕاىل الصعوبة إالشارةوجتدر 
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 من قوا�د �حتاد هو مرشوط مبوجب كام مرشوع قرار �ىل االتفاق ثليث ٔ�عضاء أ�مم املت�دة من ٔ��لبیة
ٔ�و اس�ت�دام  أ�من، جملس يف ٔ��لبیة فهيا حتصل مل الس�یاس�یة ا�ولیة اليت الب��ة وذ� �س�ب السالم، ٔ��ل
  .)36(�س�ت�دامه الف�تو ٔ�و هددوا حق ا�امئني أ�عضاء من ٔ�و ٔ�كرث وا�د

  إالقلميیة املنظامت :�نیا

 مع �لتعاون أ�من جملس ٕاىل اس�تعداد العاملي ملؤمتر القمة اخلتام�ة الوثیقة من 139 الفقرة ٔ�شارت
ساكهنا تطبیقا  حامیة عن الواحض الوطنیة السلطات وجعز السلمیة الوسائل �ال قصور يف إالقلميیة املنظامت

، ومن هذا املنطلق طرحت ا�لجنة املعنیة �لس�یادة )37(املت�دة أ�مم م�ثاق من الفصل الثامن يف ورد ملا
 إالقلميیة ٔ�و دون ٕاقلميیة م�ظمة  ب�ٔن تترصفامجلاعي يف ٕاطاره، وذ� التد�ل یمت البدیل الثاين ا�ي ميكن ٔ�ن

املعینة اليت متتد لها �ٓ�ر م�ارشة من دو� �ٔو دول جماورة حتدث هبا جرامئ وا�هتااكت خطرية،  �دودها مضن
 ٕاقلمي ا�و� ا�اورة ممترد�ن مجمو�ات ٔ�و اس�ت�دام لالج�ني تدفقات شلك �ىل الوطنیة احلدود �رب تف�ض
وفعالیة، وجزء  �رس�ة الاكرثة جامعیة يف التد�ل ملعاجلة و�كون لهذه املنظامت مصل�ةمهنا؛  تنطلق قا�دة

 ٔ�قرب �عتبارها املت�دة �لترصف أ�مم من ٔ�فضل يف موقع ٕا�سانیة، وكام �كون بدوافع مدفو�ا �كون فقط م�ه
  .)38(الت�ٔ�ري�رس�ة �اصة يف الوقائع اليت ال تتحمل  �س�تجیب ٔ�ن ميكن ٔ�هنا كام ٕاىل أ��داث،

يف اس�ت��اب أ�من العاملیني،  إالقلميیة ودون إالقلميیة املنظامت من املیثاق بدور الثامن الفصل ویعرتف
ٔ�ن املامرسة  �ري دون ٕاذن جملس أ�من، القمع ٔ�عامل من معل ق�ا�ا ب�ٔي �دم جواز �ىل رصا�ة وینص

 تد�ل املوافقة �ىل يف �دث كام ق��، ال احلدث بعد احلاالت بعض يف ی�ٔيتإالذن  هذا العملیة ٔ�ثب�ت ٔ�ن
 �ام يف سريالیون ويف 1992 �ام يف لیرب� يف ٕافریق�ا غرب �ول �ق�صادیة �لجام�ة التابع املراق�ة فریق

 الاكمن وراء �لمسائل والس�یاق حساس�یة ٔ�كرث إالقلميیة املنظمة يف الواقعة ا�ول ٔ�ن ؛ ٕاذ من املسمل به1997
ٕاىل  وأ�من السمل عودة �ىل إالرشاف يف مصل�ة ٔ�كرب و�هيا ف�ه، الفا�� �جلهات معرفة ؤ�كرث الزناع

، كام )39(واملتابعة ولالس�تدامة امحلایة مبسؤولیة �لوفاء الالزمة التعبئة �سهل ٔ�ن لكه هذا ش�ٔن ومن نصاهبام،
يف هذا ا�ال، ٕاذ نصت املادة الرابعة من الوثیقة الت�ٔس�س�یة لالحتاد  إالفریق�ةٕاىل التجربة  إالشارةمتت 

إالفریقي �ىل ٔ�ن من م�ادئ هذا التنظمي إالقلميي احلق يف التد�ل يف دو� عضو يف ظل ظروف خطرية 
امجلاعیة وجرامئ ضد إال�سانیة وذ� مبوجب قرار صادر عن  إال�دةو�متثل يف ار�اكب جرامئ احلرب وجرامئ 

  .)40(متر رؤساء دول وحكومات �حتادمؤ 

 م�د�ٔ  يه"ا�لجنة املعنیة �لتد�ل والس�یادة  ٔ�قرتهوفق ما  امحلایة و�لیه؛ ميكن القول ٔ�ن مسؤولیة
لك وا�دة  و�ىل ٕاىل �ٔخرى، م�طقة من والثقاف�ة املؤسس�یة تنف�ذه �خ�الفات حيرتم يف ٔ�ن ی��غي شامل
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قدر  ضامن س��ل يف خطوة، خطوة قدما، متيض اخلاصة، ؤ�ن وبطریقهتا شالكهتا �ىل املبد�ٔ  هذا تُعمل مهنا ٔ�ن
 هذا، مع وجوب .بعد ٔ�خرى س�نة امجلاعیة، الفظائع ار�اكب اح�ل �راجع وضامن ا،نهلساك امحلایة من ٔ�كرب
   . )41("ٔ�و الوطين إالقلميي ٔ�و دون إالقلميي �ىل الصعید ت�ٔویلها ٕا�ادة طریق عن مهنا ٔ�و احلط متییعها �دم

  امتةاخل

من �الل ما مت دراس�ته يف هذا البحث �س�ت��ج ٔ�ن قوا�د القانون ا�ويل يف تطور دامئ، يف �ني 
 �ُس�ت�دث يت�ٓ�ره �ل�س�بة ٔ�عضاء ا�متع ا�ويل، حبیث ٔ�ن انعاكسات املفاهمي ال اخ�الفیُربز هذا التطور 

صیغة اعمتدهتا  إال�ساينيف العالقات ا�ولیة يه أ�خرى تؤ�ر �ىل التنظمي ا�ويل حبد ذاته، فٕاذا اكن التد�ل 
بعض ا�ول �لتد�ل يف شؤون دول ٔ�خرى هو ٔ�مر ملفت لاله�م، �ونه یرضب قا�دة وم�دٔ� ٔ�سايس يف 

ا�ول ا�فع القانوين أ��ري لها ٔ�مام تطور مفهوم العالقات ا�ولیة وهو الس�یادة، واليت تعترب عند الك�ري من 
  وعوملة نطاقه؛ إال�سانالقانون ا�ويل حلقوق 

طرح  إال�سانوطاملا ٔ�ن م�دٔ� الس�یادة هو عبارة عن طرح قانوين قام �لیه التنظمي ا�ويل فٕان حقوق 
ٔ��ن متحى س�یادة  إال�سانحب�ة حامیة حقوق  إال�ساينس�یايس ٔ�كرث م�ه قانوين، حبیث مل ینجح التد�ل 
، ولعل ما دفع ا�متع ا�ويل ٕاىل طرح ذ� إالسرتاتیجیةا�و� و�س�ت�لف �س�یادة دولیة ختتلف فهيا املصاحل 

صیغة خللق التوازن ا�ي تق�ضیه العالقات  ٕاجياداجلدل الواسع هو ما دفع القوى الفا�� يف ا�متع ا�ويل حنو 
 إال�سانيف حامیة حقوق  إال�ساينافظة �ىل س�یادة ا�و� وما یق�ضیه الضمري ا�ولیة يف القانون ا�ويل �حمل

م�د�ٔ  ٕاطارما یعرف يف  ٔ�و�دتيف ٔ�ي جزء من العامل من دون عوائق س�یاس�یة ٔ�و قانونیة ويه املعاد� اليت 
  .مسؤولیة امحلایة  �س�یادة مسؤو�  و�كون هذه الصیغة يه �ٓخر معاقل الس�یادة املطلقة

وس�یادة ا�و� من ِق�ل ومن �الل م�د�ٔ  إال�سانر �ٓخر فٕان حماو� التوف�ق بني حقوق ومن م�ظو 
مسؤولیة امحلایة وفق ما مت طر�ه من طرف ا�لجنة املعنیة �لتد�ل والس�یادة، وأ�مني العام لٔ�مم املت�دة، 

د ج بدفع هذه القوا�حىت وٕان اكن مق�وال نظر� فٕانه من الناح�ة العملیة س�تظل ا�و� حتاول دامئا التحج
ن اكنت �ري مطلقة س�ت�ري م�دٔ� مالزم لها وهو م�د�ٔ �دم التد�ل، وتبقى إ اجلدیدة لصاحل م�دٔ� الس�یادة و 

ا�ول املدمعة ملفهوم امحلایة �س�تغل سلطاهتا ا�ولیة وقوهتا املادیة والعسكریة لاللتفاف حول حامیة حقوق 
  .أ�خرىا�ول  مس�تغ� القا�دة لصاحل تد�لها يف شؤون إال�سان

و�رى حنن يف هذا الصدد �ٔن مسؤولیة ا�و� اجتاه مواطنهيا �ٔو ساكهنا بصفة �امة، ال �س�تدعي 
�لرضورة التوق�ع واملصادقة �ىل اتفاق�ات دولیة، بل يف اس�تحضار قوان�هنا أ�ساس�یة ومؤسساهتا الوطنیة يف 

ىش مع النظم ا�ولیة املقارنة واليت جعلت الفرد حام�هتم و�كر�س حر�هتم وحقوقهم ومعتقداهتم وفق قوا�د ت�
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ٔ�ساس وحمور القمية القانونیة للك �رشیع، وختصیص م�دٔ� مسؤولیة امحلایة يف مسا�دة ا�و� يف ماكحفة اجلرمية 
املنظمة و�جتار �ل�رش والفقر والتصحر والعمل �ىل �منیهتا املس�تدامة ول�س يف تفعیلها �س�ت�دام القوة من 

 .    أ�مني العام ٕا�هيا د�ااملبكرة اليت  إالنذاراتلنظر ٕاىل دون ا

  الهوامش

                                                   
 ،یة اس�ت�دام القوة ٔ�غراض ٕا�سانیةهل تعزز عق�دة مسؤولیة امحلایة مرشوع : التد�ل العسكري الغراض ٕا�سانیة ،ٕایف ماس��غهام )1(

   .158ص  ،)2009, د�سمرب( ،)876(91خمتارات من ا�� ا�ولیة �لصلیب أ�محر، 
جم� لكیة احلقوق .  نظریة مسؤولیة امحلایة ٕاطارمعاجلة الفجوات يف نظام امحلایة ا�ولیة لالج�ني والناز�ني يف  ،رسمد �امر عباس )2(

  .232،233 ص، 2014، 3، العدد 16ا�� . جلامعة ا�هنر�ن
، م�شور 2005مؤمتر القمة العاملي لعام املتعلق �ع�د نتاجئ .2005ٔ�كتو�ر  24املؤرخ يف  1/60قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة رمق  )3(

 www.un.org: م�اح �ىل املوقع.RES/A/01/60مضن و�ئق أ�مم املت�دة، الوثیقة رمق 
، م�شور 2005العاملي لعام املتعلق �ع�د نتاجئ مؤمتر القمة .2005ٔ�كتو�ر  24املؤرخ يف  1/60قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة رمق ) 4(

  www.un.org: م�اح �ىل املوقع.RES/A/01/60مضن و�ئق أ�مم املت�دة، الوثیقة رمق 
  .41نفس املرجع، ص )5(
  .158ٕایف ماس��غهام، املرجع السابق، ص )6(
  .233ص رسمد �امر عباس، املرجع السابق، )7(
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م�شور مضن و�ئق امجلعیة العامة  �2009انفي  12تنف�ذ املسؤولیة عن امحلایة، املؤرخ يف : تقر�ر أ�مني العام لٔ�مم املت�دة حول )11(
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جویلیة  11، بتارخي 69امحلایة، ا�ورة  عن واملسؤولیة ا�ولیة املسا�دة: امجلاعیة مبسؤولی��ا الوفاء: العام بعنوان أ�منيتقر�ر  )16(
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   ملخص

�دم �م�ثال لس�یادة القانون الب�يئ، و�دم  �شلك الفساد أ�خرض مبجمو�ه لك املامرسات النامجة عن
املراق�ة الفعلیة واحلق�ق�ة لرصامة إالنفاذ الاكمل لقوا�ده و�ٔحاكمه لصاحل جام�ات تبغي من وراء ذ� حتق�ق 

ٔ�ر�ح طائ�، مث العمل �ىل تب��ضها يف الق�وات الرشعیة لقطع العالقة ب�هنا وبني مصدرها �ري املرشوع،  
، فٕان فشل حكومات ا�ول يف �رس�یخ م�ظومة احلمك الب�يئ الرش�ید، یعد م�ا�ا خصبا و�ىل هذا أ�ساس

�لفساد دا�ل م�ظومة القرار املؤسسايت، ومساسا جس�� ��متتع الفا�ل والاكمل �حلقوق البی��ة، مما �زید من 
ت �ري احلكوم�ة يف �االت �س�تزناف �ري املسؤول �لموارد الطبیعیة، وهذا أ�مر ٔ�دى ٕاىل مسامهة املنظام

اس��انة الفساد أ�خرض ؤ�س�بابه، وٕاذاكء الوعي ا�متعي مب�اطره، �ل�د من تقویض الفساد أ�خرض لعنارص 
 .�س�تدامة البی��ة، وهتدیدمعامل أ�من الب�يئ العاملي

الشفاف�ة  - احلیاة الربیة - احلمك الب�يئ الرش�ید -أ�من الب�يئ العاملي -الفساد أ�خرض: اللكامت املف�اح�ة
  .البی��ة

Abstract 

The green corruption constitutes all practices resulting from non-compliance with the 
rule of environmental law, lack of effective and real control and strict enforcement of its rules 
and provisions in favour of groups that want to make profits, and use this money in the 
legitimate channels to break the relationship between them and their illegal source, On this 
basis, the failure of governments to consolidate the system of good governance helps to 
spread the corruption in the institutional decision system affecting negatively the full 
enjoyment of environmental rights, and squandering natural resources , These consequences 
push the NGOs to identify the green corruption and its causes, and raise community 
awareness of its risks to reduce its dangers that compromises the environment and threaten 
the global environmental security 
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Keywords: The green corruption- Global environmental security- good environmental 
governance, wildlife- Environmental Transparency. 

  مقدمة

الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن جرمية الفساد سلوك یقوم من �ال� أ�ش�اص يف القطا�ني العام ٔ�و اخلاص  جيب
ٕ�ساءة اس�ت�دام م�اصهبم ٔ�و سلطهتم الرمسیة ٕال�راء ٔ�نفسهم ٔ�و املقربني مهنم �شلك �ري الئق و�ري قانوين، ٔ�و 

عة ٔ�و مزیة �ري وهذا من �الل حصوهلم �ىل و�د ٔ�و عرض ٔ�و م�ف حىت حث ا�ٓخر�ن �ىل الق�ام به،
مس�تحقة �شلك م�ارش ٔ�و �ري م�ارش، ٔ�و ملصل�ة طرف �ٓخر من �الل ق�ا�م بفعل ما ٔ�و ام�ناعهم عن 
الق�ام بفعل ما مضن نطاق ممارس�هتملمها�م الرمسیة حبمك املناصب اليت �شغلوهنا، والصالح�ات املمنو�ة 

  )1(.هلم

بني جرمية الفساد مع �ريها من اجلرامئ أ�خرى،  حيتل هذا املوضوع ٔ�مهیة �برية �س�ب �رتباط الوثیق
و�خلصوص اجلرمية املنظمة واجلرامئ �ق�صادیة، وما �زید من خطورة جرمية الفساد تعلقها مبقاد�ر هائ� من 

، واليت  یمت اس�تزنافها و�لتبعیة س�هتدد مفاهمي التمنیة املس�تدامة لت� ا�ول، )موارد ا�ول(املوجودات 
�ل شعوهبا، وجتعلها بید ٔ�قلیة من الرشاكت العا�رة �لقارات، وحمط اس�تغالل من ش�باكت و�رهن مس�تق 

�جرام املنظم املتغلغ� يف نطاق دورة �ق�صاد النظايم العاملي، ومن �الل ذ� فٕان ٔ�مه املوارد اليت �كون 
ج�ال احلارضة واملس�تق�لیة حمال لالس�تزناف �س�ب ان�شار الفساد، املوارد الطبیعیة، وهذا ما جيعل حقوق ا�ٔ 

  .يف خطر مزتاید

ويف نفس الس�یاق، فٕان هذا النوع من الفساد یطلق �لیه مصطلح الفساد أ�خرض مبعىن الفساد ا�ي 
�س�هتدف النظام الب�يئ املر�كز �ىل اس�تزناف الطبیعة، ومصادرة حق ال�رش يف ب��ة سلمية ومس�تدامة، 

دات اليت جتنهيا التنظ�ت إالجرام�ة وش�باكهتا �ىل مس�توى العامل، مما وخطورة هذه اجلرمية مرتبط بقمية إال�را
  .حيرم الب�ان من إال�رادات وفرص التمنیة

وخبصوص أ�س�باب املتعلقة �خ�یار هذا املوضوع، فهو مرتبطبخطورة الفساد أ�خرض املرتبط حبجم 
یالك الس�یاسة الفاسدة اليت �سهل لك ما وقمية أ�ر�ح اليت تتحصل �لهيا تنظ�ت إالجرام املنظم، وكذا ه 

  :یؤدي �لمساس اخلطري �ملوارد الطبیعیة، وهيدد اس�تدامة التوازن الب�يئ العاملي، ح�ث

اجلرمية العا�رة �ل�دود والعامل " ، بعنوان 2017حسب تقر�ر الزناهة املالیة العاملیة الصادر يف مارس  -
�ریلیوندوالرٔ�مر�يك  �2.2ریلیوندوالرٔ�مر�ك�ٕاىل  1.6ل�دودالوطنیة قميةاجلرميةالعا�رة�یبلغ م�وسط "النايم 

، وخبصوص املوضوع حمل ا�راسة فه�ي �شمل �جتار ��درات، وقطع "صنا�ة" 11س�نوً�، اس��اًدا ٕاىل 
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ة، أ�جشار �ري القانوين، والتعد�ن �ري القانوين، والصید �ري القانوين، و�جتار �ري املرشوع �ٔ�ح�اء الربی
  )2(.ورسقة النفط اخلام 

، الصادر عن م�ظمة أ��ذیة والزرا�ة و�ر�مج أ�مم 2020وفقا لتق�مي املوارد احلرج�ة يف العامل لعام  -
  )3(.مالیني هیك�ار س�نوً�  10، قُّدر معّدل ٕازا� الغا�ت بنحو 2015-2020املت�دة �لب��ة و�الل الفرتة 

فٕانه �الل القرون امخلسة املاضیة  �2021لحفاظ �ىل الطبیعة حسب تقد�رات �حتاد ا�ويل  -
نو�ًا من  �80رمائیات، و 35طا�ًرا،  159من الثدییات،  85نو�ا، وهذا �شمل  900انقرض حوايل 

  )4(.نوع �دد   �النقراض 38500أ�سامك، ومازال ٔ�كرث من 

 دون ٕابالغ ودون تنظمي ما یصل حسب تقد�رات م�ظمة أ��ذیة والزرا�ة ميثل الصید �ري القانوين -
  )5(.ملیون طن من أ�سامك اليت یمت اصطیادها س�نو�ً  26ٕاىل 

حسب تقد�رات م�ظمة الرشطة اجلنائیة ا�ولیة و�ر�مج أ�مم املت�دة �لب��ة فٕان قمية أ�ر�ح اخلیالیة  -
ملیار دوالر  91تقل عن  اليت جتنهيا �ات مش�بوهة من رسقة و�س�تغالل إالجرايم �لموارد الطبیعیة ال

  )6(.ملیار دوالر س�نو�ً  258وتصل ٕاىل 

حسب تقد�رات م�ظمة الرشطة اجلنائیة ا�ولیة و�ر�مج أ�مم املت�دة �لب��ة فٕان قمية أ�ر�ح النامجة  -
ام ملیار دوالر ٔ�مر�يك �ملقارنة مع � 259-91یقدر بنحو  2016عن إالجتار �ري القانوين �ٔ�ح�اء الربیة �ام 

  .ملیار دوالر 213- 70اليت قدرت ب  2014

حسب تقد�رات م�ظمة الرشطة اجلنائیة ا�ولیة و�ر�مج أ�مم املت�دة �لب��ة تقدر قمية �اج الف�ل  -
 188-165ا قميته بني إالفریقي اخلام الناجت عن صیده �ري املرشوع وا�ي یصل �لمس�ت�دم ا�هنايئ ا�ٓس�یوي م

  .ملیون دوالر

تقد�رات م�ظمة الرشطة اجلنائیة ا�ولیة و�ر�مج أ�مم املت�دة �لب��ة تقدر قمية �اج وح�د حسب  -
 192- 63.7القرن إالفریقي اخلام الناجت عن صیده �ري املرشوع يف لك من زميبابوي وج�وب ٕافریق�ا ما بني 

  .ملیون دوالر ٔ�مر�يك

مم املت�دة �لب��ة فٕان جحم صادرات الفحم حسب تقد�رات م�ظمة الرشطة اجلنائیة ا�ولیة و�ر�مج ا�ٔ  -
ملیون دوالر، وحتت سلطة م�ل�ش�یات امجلا�ات إالرهابیة  384-�360ري املرشو�ة من الصومال ما بني 

اليت تفرض رضائب �ري مرشو�ة �ىل هذه الت�ارة، تصل ٔ�ر�ح م�ل�ش�یات التنظ�ت إالرهابیة يف هذه 
  .  ٔ�مر�يك س�نو� ملیون دوالر 289-111" املناطق ما بني 
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حسب تقد�رات م�ظمة الرشطة اجلنائیة ا�ولیة و�ر�مج أ�مم املت�دة �لب��ة فٕان قمية املداخ�ل  -
النامجة عن إالجتار �ري القانوين �لعاج إالفریقي واليت �سهم يف متویل م�ل�ش�یات امجلا�ات إالرهابیة 

  .امر�يكملیون دوالر  12.2- 04و�خلصوص يف ج�وب الصحراء ما بني 

حسب تقد�رات م�ظمة الرشطة اجلنائیة ا�ولیة فٕان قمية أ�ر�ح اليت جتنهيا ر�� س�تة ٔ�سابیع  -
  )7(.مالیني یورو من أ�ر�ح �06لصید �ري املرشوع لٔ�سامك يف القارة القطبیة اجلنوبیة ميكن یدر 

ٕاذا اكن : لیة التالیةمن �الل ما س�بق، فٕاننا س�ن�اول يف مضمون هذه الورقة إال�ابة �ىل إالشاك
الفساد أ�خرض یعد هتدیدا حق�ق�ا ملفاهمي السمل و�من ا�ولیني، ومساسا خطريا ملقدرات ا�ول وموارد 
الشعوب، و�لتبعیة حلقوق أ�ج�ال املس�تق�لیة يف ب��ة حصیة �ري مس�تزنفة، ومؤسسات وطنیة ودولیة جتسد 

ا املقصود �لفساد أ�خرض ٔ��د ٔ�شاكل الفساد؟، وهل یعد البعد الب�يئ يف س�یاساهتا وخططها التمنویة، مف
حق�قة هبذه ا�ر�ة من اخلطورة مما �س�تدعي تعاون ٕارادة امجلا�ة ا�ولیة ملوا�ته وماكحفته يف س�یاق املنظومة 

ه واحلد العاملیة ملاكحفة �جرام املنظم، وتبعا �� ف� �متثل مظاهر مسامهة املنظامت �ري احلكوم�ة يف ماكحفت
  من خماطره؟

ولٕال�ابة �ىل هذه إالشاكلیة،اس�ت�دم�ا يف ھذا املقال � من املنھج الوصفي، ومهنج حتلیل املضمون 
حمل ا�راسة، وھذا من �الل عرض مجموع التعاریف اخلاصة �لفساد أ�خرض اليت  ملالءمهتام مع املوضوع

ور ا�تلفة لهذا الفساد، وكذا التطرق ل�ذج عن سرتكز �ىل جوانب خمتلفة من هذه اجلرمية، مع ت��ان الص
  .أ�دوار اليت تقوم هبا املنظامت �ري احلكوم�ة يف موا�ته

فقد مت تقس�مي املقال حماللعرض ٕاىل ثالثة حماورٔ�ساس�یة، من �الل  وعن ھیلكیة املوضوع املقرتح
خرض يف نطاق ا�راسات �اكدميیة، احملور أ�ول س�مت التطرق �موع التعاریف املقدمة ملصطلح الفساد ا�ٔ 

مث يف نطاق املنظومة القانونیة ا�ولیة، ومن �الل احملور�ن الثاين والثالث س�مت حتدید أ�شاكل ا�تلفة 
�لفساد أ�خرض، مث لٔ�دوار أ�ساس�یة ل�ذج من املنظامت �ري احلكوم�ة يف موا�ة وماكحفة الفساد أ�خرض 

  .�ىل التوايل

  ساد أ�خرضتعریف الف - 1

س�مت من �الل هذه اجلزئیة التطرق �موع التعاریف املقدمة ملصطلح الفساد أ�خرض يف نطاق 
قرارات امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة، قرارات (ا�راسات �اكدميیة، مث يف نطاق املنظومة القانونیة ا�ولیة 

، مع )يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد ا�لس �ق�صادي و�ج�عي، وقرارات مؤمتر ا�ول أ�طراف
  .تقدمي تعریف �اص �لفاسد أ�خرض
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  الفساد أ�خرض يف نطاق ا�راسات �اكدميیة- 1- 1

وردت العدید من التعاریف خبصوص الفساد أ�خرض، وهذا ٔ�مر �د �ادي نظرا ٔ�ن هذا املصطلح 
مازال �دیدا يف املنظومة القانونیة الوطنیة وا�ولیة، يف �ني قد ت�شابه او تتالىق بعض املصطل�ات معه، 

وس�ٔ�اول يف الب�يئ الرش�ید، اكالس�تغالل �ري القانوين �لموارد الطبیعیة، فساد املنظومة البی��ة، ضعف احلمك 
هذه اجلزئیة التطرق لبعض من التعاریف املقدمة من ا�ٔاكدميیني والك�اب املتخصصني يف ا�ال ا�راسات 
البی��ة والقانونیة ، كام س�مت تفحص بعض النصوص القانونیة ا�ولیة ملعرفة ورود مصطلح الفساد أ�خرض من 

  .، ونطاق موا�ته دولیا�دمه، يف س�یاق حتدید عنارص هذا الفعل

ظاهرة ٕاجرام�ة �ا�رة �ل�دود الوطنیة ��ول، لها ص� بني جرمية الفساد وسا�ر "یعد الفساد أ�خرض 
اشاكل إالجرام املنظم، �س�هتدف �سب �روات خشصیة بطرق �ري رشعیة متس وهتدد وت�هتك املنظمة 

�ب ا�اطر واملشالك املرتتبة عهنا، واليت �س�هتدف القانونیة ا�ولیة اخلاصة حبامیة الب��ة �لك مكو�هتا، و�س 
س�یاسة ا�ول واق�صاداهتا، وكذا تقویض القمي أ��الق�ة، وهتدید معامل التمنیة املس�تدامة، مما جيعل من 

  )8(. "ول واملنظامت ملنعها وماكحفهتا الرضوري تظافر �ود ا�

التدهور الب�يئ الناجت عن �س�تغالل �ري املرشوع �لموارد الطبیعیة، "كام ٔ�ن الفساد أ�خرض هو 
وهذا �س�ب احلومكة الضعیفة وتفامق اجلرامئ الصغرية اليت تؤدي �لتدرجي لتدهور ب�يئ ممهنج ومدمر، مما هيدد 

د ش� �اصا من ٔ�شاكل الفسا" ، كام ٔ�عتربمن �ة ٔ�خرى )9(" وجودً� ح�اة لك من احلیوا�ت وال�رش
املهدد ملنظومة احلیاة إال�سانیة، فهو الفساد النامج عن أ��شطة �ري مرشو�ة اليت تطال ا�ال الب�يئ هبدف 
حتق�ق ٔ�ر�ح �برية �ىل حساب الب��ة واملواطنني، من �الل �س�تغالل �ري القانوين �لموارد أ�ساس�یة �ري 

  )10(". القاب� �لترصف 

�لموارد الطبیعیة واس�هتدافها بصورة ٕاجرام�ة �شلك هيدد  اس�تزناف: "ويف نفس الس�یاق عرف ب�ٔن
ضعف املؤسسات املركزیة واحمللیة و�دم قدرة ا�متع املدين �ىل موا�ة املش�ت اس�تدامهتا، وهذا �س�ب 

البی��ة من �ة، ومن �ة ٔ�خرى هشاشة ا��لیات احلكوم�ة و�دم جودة س�یاساهتا القانونیة واملالیة يف ت��ع 
، وورد تعریف �ٓخر یعرت )11(" معاق�ة املتورطني يف هذه اجلرامئت اليت تطال الب��ة الطبیعیة، و ��هتااك

مجموع من السلو�یات �ري املرشو�ة �لس�یاس�یني واملسؤولني الفاسد�ن، واليت تؤدي " الفساد أ�خرض
تورط يف لتقویض معل مؤسسات ا�و� من �الل �سهیل تغلغل �ق�صاد�ت �ري املرشو�ة، واليت ت 

ار�اكب اجلرامئ البی��ة من ٕاجتار يف احلیاة البی��ة، والقطع �ري القانوين لٔ�جشار، وكذا التعد�ن �ري القانوين، 
  )12(". وتعمل هذه السلو�یات �ىل هتدید �ق�صاد الرمسي واس�تزناف النظم البی��ة الطبیعیة 
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عیة من �الل ار�اكب اجلرامئ اليت هتدد الفساد املرتبط بقطاع املوارد الطبی " كام �ّدالفساد أ�خرض
الب��ات البحریة وب��ة املیاه العذبة، والب��ة الغابیة، واحلیاة الربیة، مما یؤ�ر سلًبا �ىل أ�من الغذايئ 

الربیة احلیوانیة الاكئنات و�ق�صادات الوطنیة وس�بل الع�ش احمللیة، كام یعد من عوامل انقراض جممتع
فسادا �جام عن جتاهل دور " الفساد أ�خرض ، كام ٔ�عترب )13(" �لتنوع البیولو� والربیة، وتقویض مهنجي

ت�ٔ�ر إالدارة البی��ة �لحكومات �لفساد و�لتبعیة ت�ٔثريها سلبا عن تنف�ذ ماكحفة الفساد يف التمنیة اخلرضاء، و 
  )14(. "املس�تدامةالس�یاسات البی��ة

�ري امللزتمة (الفساد الب�يئ النامج عن اس�تغالل الرشاكت الكربى : "�ٕالضافة ٔ�ن الفساد أ�خرض هو
من �الل ابزتازمه ورشوهتم ) �ري أ�م�اء(مجمو�ة من البريوقراطیني الفاسد�ن ) �ل�رشیعات البی��ة ��و�

�لحصول �ىل الرتاخ�ص اخلرضاء ل�شاطاهتم، وحصول هذه الرشاكت �ىل الرتخ�ص �كون مع حتقق املوظف 
راطي من ام�ثالها �لواحئ البی��ة ، وهذه العالقة س�تؤدي �لرضورة لعدم ام�ثال هذه الرشكة �لق�ود البريوق

البی��ة يف م�ارشة �شاطاهتا و�لتبعیة هتدید ممهنج �لموارد البی��ة من �ة، ومن �ة ٔ�خرى حصول املوظف 
  )15(" . عدیة �لرشكة و�شاطاهتا الفاسد �ىل ام�یازات ؤ�ر�ح نتاج ام�نا�ه عن م�ابعة رقابیة ق�لیة وب

الفساد الناجت عن سوء ختصیص املوارد وتوجهيها، والفساد "تعریف �ٓخر �لفساد أ�خرض ب�ٔنه  كام ورد 
احلكويم و�خلصوص احمليل م�ه، وا�ي س�یؤ�ر سلبا �ىل كفاءة �س�ت�دام املس�تدام �لموارد الطبیعیة 

الفساد النامج عن الرضر " فة ٕاىل �ٔن الفساد أ�خرض هو ، �ٕالضا)16(" و�لتبعیة �ىل �ق�صاد أ�خرض
الب�يئ يف صنا�ات التعد�ن والصنا�ات �س�تخراج�ة، وإال�دة البی��ة، واجلرمية املنظمة وغس�یل أ�موال 

 )17(". املرتتب عن جتارة ا�هب واملاس

لها الب��ة ٔ�و ا�هتدید  مجموع ا�هتدیدات النامجة عن إال�دة اليت تتعرض: " والفساد أ�خرض كذ� هو
هبا �شلك دامئ وممهنج �ونه قامئ �ىل نفي رشوط احلیاة، ال إال�سانیّة فقط، بل ميتد ل�شمل اكفة الاكئنات 

فساد ميثل ش� خطريا : " ، كام ٔ�نه)18(" احلّیة، وهبذا املفهوم قد �ك�ف هذا الفساد �جرمية ضد إال�سانّیة 
متورطني يف ٔ��شطة �ري مرشو�ة يف ا�ال الب�يئ حتق�ق ٔ�ر�ح �برية من ٔ�شاكل الفساد، وهو ا�ي ی��ح �ل 

�ىل حساب الب��ة واملواطنني، من �الل اس�تغالل یصل ٕاىل �د إال�دة و�س�تزناف �لموارد أ�ساس�یة 
الفساد النامج عن �رتباط التاكميل : " ، وكذا �ّد الفساد أ�خرض)19(" �ري القاب� �لترصف �لمجمتع 

واملصلحي بني �س�تغالل �جرايم �لموارد الطبیعیة ، وارتباطه �لرصاع والفساد، ونظم الت�ارة ا�ولیة 
  )20(" . لتحق�ق �ائدات مالیة خضمة لصاحل املتورطني يف ار�اكب هذه اجلرامئ 
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الفساد النامج عن التالعب يف ٕادارة املوارد الطبیعیة : "ويف الس�یاق ذاته،الفساد أ�خرض هو 
وهذا �س�ب فشل املؤسسات ) الصنا�ات �س�تخراج�ة، الطاقة املت�ددة(املت�ددة مهنا و�ري املت�ددة 

زي، �ٕالضافة لضعف الرمسیة املسؤو� عن الس�یطرة �ىل الفساد يف م�ع الو�ء من السلوك الفاسد ��هتا
�لیات املراق�ة والتق�مي وٕادارة ا الفساد : "، ؤ�یضا یعرف الفساد أ�خرض)21(" �اطر املرتتبة عن ماكمن الفساد�

النامج عن معلیات قطع العالقة بني املتحصالت املالیة الضخمة ومصدرها �ري املرشوع، والنامجة عن الت�ارة 
هنا حصائل وع البیولو� وا�هتدیدات املرتبطة �جلرامئ البی��ة مما یرتتب ع�ري املرشو�ة يف احلیاة الربیة والتن

  )22(."مالیة خضمة �ري مرشوع

مجموع املامرسات اليت �شوه احلومكة الرش�یدة، وتقوض إالدارة السلمية : "كام ٔ�عترب الفساد أ�خرض
لت�ارة �ري املرشو�ة، وتدفع املوارد �لموارد الطبیعیة، و�س�تزنف التنوع البیولو�، و�سهل اجلرمية البی��ة وا

من ": ، وهو كذ�)23(" بعیًدا عن الصاحل العام ٕاىل ٔ�یدي القطاع اخلاص، مما هيدد معامل التمنیة العاملیة 
اجلرامئ املر�بة بني الفساد وجرامئ احلیاة الربیة والغا�ت، وهبذا املفهوم �سهل الفساد معل الش�باكت إالجرام�ة 

ع احلیواين والنبايت �لحیاة الربیة اليت �كون �ىل وشك �نقراض الش�باكت إالجرام�ة، ويف يف اس�تزناف التنو 
ا�هنایة مسا�دهتا �ىل ز�دة مواردها املالیة �ري املرشو�ة، وتب��ضها يف الق�وات الرشعیة قصد إالفالت من 

  )24(" .العقاب

ت النامجة عن سوء إالدارة البی��ة، وع املامرسامجم: "�ٓخر �لفساد أ�خرض �عتباره هناك ٔ�یضا تعریف
عیة، مما یقوض والفشل يف ضامن إالنفاذ و�م�ثال لس�یادة القانون الب�يئ، والرصاع املزتاید �ىل املوارد الطبی 

من ٔ�خطر �ٔشاكل الفساد النامج عن اهنیار مفاهمي العاملیة أ��الق�ة، : "ٔ�یضا، وهو )25("�س�تدامة البی��ة
العاملي، وشفاف�ة القرارات �ق�صادیة ا�ولیة، واملصري الب�يئ املشرتك، و�س�ب املساس ا�ي و�زاهة ا�متع 

بلغ �دا من اجلسامة �ملنظومة البی��ة �لك م�اكمل سواء �س�تزناف ملواردها وعنارصها دون ام�ثال لقوا�د 
ورط يف ار�اكب جرامئ ضد الب��ة امحلایة الواردة يف املنظومة القانونیة الوطنیة وا�ولیة، وكذا ن���ة الت

  )26(".م حتق�ق ٔ�هداف التمنیة املس�تدامةب�ٔنواعها، ويف تفس الس�یاق یعد هذا الفساد �ائقا ٔ�ما

�شاط ٕاجرايم قامئ �ىل الص� : " كام وردت صیغ ٔ�خرى لتعریف الفساد أ�خرض مهنا �ٔیضا ٔ�نه 
 The environmental(ر الب�يئ �لفساد الواحضة بني الفسادواخنفاض جودة الب��ة �ٔو ما یعرف �ملنظو 

perspective of corruption ( س�ب ا�هترب العمد عن �لزتام خلفض انبعا�ت �ين ٔ��س�ید الكربون�
و�س�ت�دام �ري السلمي لٔ�رايض والتدهور الب�يئ والرقابة امل�ساه� الس�تزناف الرثوات الطبیعیة، ویبدو 

دة الب��ة وا�ي یت�ىل بوضوح يف الب�ان النام�ة �كون ا�افع الرئ�يس ٔ�ن �رتباط بني الفساد واخنفاض جو 
  )28( ."الفساد النامج عن �دم رصامة الس�یاسات البی��ة : "وانه ،)27(" وراء اس�تف�ال املشالك البی��ة 
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فساد �مج عن ضعف أ�داء الب�يئ لس�یاسات ا�ول، سواء يف : "الفساد أ�خرض ك كام مت حتلیل
وا�هترب ) ترصیف امللو�ت(تقوم به الرشاكت امللوثة �لب��ة من ترصفات اح�یالیة لتعز�ز مصاحلها موا�ة ما 

من مسؤولیاهتا �رب رشوة املسؤولني احلكوم�ني لعرق� معلیة �رشیع �لقوانني البی��ة، ٔ�و من ٔ��ل احلد من 
احئ البی��ة بني ا�ول كنتاج �لتبا�ن يف ٕانفاذ ا�لواحئ البی��ة احلالیة، ٔ�و من �الل اس�تغالل �خ�الفات يف ا�لو 

س�یاساهتا وتو�اهتا �ق�صادیة، ٔ�و �س�ب �دم ٕابالغها عن ترصیف ملو�هتا �لهترب من الرضائب البی��ة، 
  .وكذا ق�ا�ا �لتالعب يف بیا�هتا الرمسیة و�حصائیة كغطاء ال�هتااكهتا البی��ة و�دم وفاهئا �لزتاماهتا القانونیة

و�دم فعالیة ا�لواحئ البی��ة يف موا�ة ضعف أ�داء الب�يئ لس�یاسات ا�ول ضعف  كام �شمل
القطا�ات �ق�صادیة ا�ف�ة، مما یعزز من ترصیف امللو�ت �س�ب ضعف إالحصاءات البیانیة حول جحم 

أ�خرض وعرف الفساد ، )29(" �ق�صاد اخلفي ومؤرشاته الرحبیة، والتدق�ق الرضیيب، والعبء �ج�عي
سوء ٕادارة واس�تغالل املوارد الطبیعیة �س�ب الرشاوى املدفو�ة �لموظفني العموم�ني �لتغايض : "كذ� ب�ٔنه

یة ، عن املامرسات �ري القانونیة و�ري املس�تدامة املؤدیة ٕاىل تدهور املوارد الطبیعیة ، وتلوث ا�اري املائ 
  )30(. "و�رشید ا�متعات احمللیة 

الفساد املتدا�ل مع إالجرام الب�يئ من �الل "الفساد أ�خرض عریف فقد ٔ�عترب ٔ�ما خبصوص هذا الت
كتقدمي  الفساد مف�ا�ا ل�سهیل ار�اكب اجلرامئ البی��ة یعدلالرتباط أ�ولثالثة ارتباطات رئ�س�یة، �ل�س�بة 

ید، �ٔو الرشاوى �لت�ٔثري �ىل �یف�ة م�ح ام�یازات قطع أ�خشاب �ٔو حصص مصاید أ�سامك �ٔو �راخ�ص الص 
تقدمي الرشاوى �لتالعب ب��اجئ دراسة أ��ر الب�يئ، �ٕالضافة �لتواطؤ مع حراس الغا�ت وموظفي امجلارك 
واحلدود ل�سهیل النقل احمليل ٔ�و ا�ويل لٔ�ح�اء الربیة �ٔو املنت�ات البحریة احملمیة؛ وغسل العائدات املت�ٔتیة 

 .عن اجلرامئ البی��ة والفساد املرتبط هبا

اكلسامح الفساد ٔ�داة �لت�ٔثري �ىل س�یاسات ٕادارة املوارد الطبیعیة  ف�س�ت�دم�رتباط الثاين ما عن �ٔ 
والتغايض عن أ�رضار البی��ة اخلطرية و�دم معاق�ة املتورطني يف ار�اكهبا، وكذا تواطؤ النخبة الس�یاس�یة يف 

مصاحلهم اخلاصة ٔ�ولویة عن  التفاوض �ىل االتفاق�ات اخلاصة �س�تغالل مصاید أ�سامك؛ ووضع املسؤولني
اسرتاتیجیات حامیة احلیاة الربیة، �ٕالضافة حلصول الس�یاس�یني �ىل مزا� وام�یازات �لت�ٔثري �ىل املشاریع 

 .الصناعیة ٔ�و الب��ة التحتیة اليت تنطوي �ىل ٔ�رضار بی��ة خطرية

، من امیة املوارد الطبیعیةتقویض الفساد تطبیق القانون الفعال يف ح، ف�متثل يف �رتباط الثالثوعن 
�الل ٕانفاذ انتقايئ ٔ�و م��زي �ىل مس�توى أ�رض ح�ث یعمد ضباط ٕانفاذ القانون حبمك مركزمه �ىل ابزتاز 
ا�الفني �لقانون �لحصول �ىل رشاوى، �ٕالضافة �لتد�ل الس�یايس يف معلیات مقع أ��شطة �ري املرشو�ة، 
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اة ، وكذ� ضباط ٕانفاذ القانون لضغوطات س�یاس�یة بدافع ح�ث ميكن ٔ�ن یتعرض املدعون العامون والقض
مصاحل فاسدة اكلتد�ل يف مرا�ل سري ٕاجراءات ا��اوى القضائیة، ٔ�و  فقدان الو�ئق يف قضیة معینة، �ٔو 
إالخفاق يف مجع وتقدمي ٔ�د� �مة ن���ة ضعف القدرات ٔ�و حمدودیة املوارد ، كام یصل التد�ل الس�یايس يف 

هتم، وكذا تقد�ر مس�تو�ت تقدمي رشاوى �لقضاة �لت�ٔثري �لت�دید �ىل مر�� �ك�یف ا�بعض احلاالت ب 
  )31(. "العقوبة

یُضعف قدرة ا�و� �ىل تعز�ز �م�ثال الاكمل الفساد ا�ي : " الفساد أ�خرض ب�ٔنهويف أ��ري عرف 
املعایري ا�ولیة لشفاف�ة املالیة العامة قوا�د تنظمي الب��ة وسوء ٕانفاذها، وهذا راجع �لت�دید لعدم تفعیل ل

ج �ري مس�تدام �لموارد و�خلصوص يف الصنا�ات �س�تخراج�ة اليت تؤدي ٕاىل ز�دة التلوث واس�تخرا
  )32(. "الطبیعیة

، نالحظ ٔ�ن التعاریف املقدمة تنوعت بني من ركز �ىل �ٔن الفساد أ�خرض من من �الل ما س�بق
الب�يئ، ومهنم من اعتربه نتاج ابزتاز الرشاكت �لموظفني �لهترب من �ا� �دم أ�س�باب املؤدیة لتدهور النظام 

ام�ثالها �لواحئ البی��ة، ومهنم من صنفه �عامل مسهل الر�اكب إالجرام الب�يئ، ومهنم من اعتربه �شلك من 
�ب بني اشاكل الفساد، والبعض اعتربه �جرمية قامئة بذاهتا، و�ٓخر�ن ٔ�قروا �ن الفساد أ�خرض جرم مر 

  .الفساد وإالجرام الب�يئ وتب��ض أ�موال

 الفساد أ�خرض يف نطاق املنظومة القانونیة ا�ولیة- 2- 1

مل یظهر مصطلح الفساد أ�خرض يف مضامني الو�ئق ا�ولیة سواء يف نصوص االتفاق�ات ا�ولیة، او 
س�ن�اول اس�تعراض ما �اءت به يف و�ئق املؤمترات اخلاصة �لب��ة �ىل و�ه اخلصوص، ويف هذا الس�یاق 

قرارات امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة، مث قرارات ا�لس �ق�صادي و�ج�عي، �ٕالضافة لقرارات مؤمتر 
  .ا�ول أ�طراف يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد

  قرارات امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة  - 

�دة �ىل خطورة جرمية الفساد �س�ب ما تثريه من مشالك ٔ�كدت قرارات امجلعیة العامة لٔ�مم املت
وهتدید الس�تقرار ا�متعات، وتقویض املؤس�س�ات والقمي ا�ميقراطیة وأ��الق والعدا�، وتعریض ٔ�هداف 
التمنیة املس�تدامة �لخطر، و�خلصوص قصد ضامن إالدارة املس�تدامة �لموارد الطبیعیة املائیة والغذائیة 

ملناخ�ة، وهذا �لهنوض مبس�تو�ت �من املايئ والغذايئ، ومعاجلة الفقر م�عدد أ�بعاد، و�رش�ید والطاقویة وا
  .     احلومكة البی��ة ا�امعة، وتعز�ز ا�متعات السلمیة، واملؤسسات الفعا� واخلاضعة �لمساء�
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اك م�بوذا ؤ�مرا �ري كام ٔ�كدت امجلعیة العامة �ىل دور التثق�ف يف م�ع وماكحفة الفساد ٕاذ جيع� سلو
مق�ول اج�عیا، ٕاذ �شلك الفساد �ائقا ٔ�مام تعبئة املوارد وتوزیعها �ىل حنو فعال وحيول هذه املوارد عن 
أ��شطة اليت ال غىن عهنا لتحق�ق التمنیة املس�تدامة ب�ٔبعادها الثالثة �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ �ىل حنو 

لتضامن العاملي، ويف نفس الس�یاق مت الت�ٔ�ید �ىل رضورة �رتقاء م�وازن وم�اكمل �روح من الرشاكة وا
  .برتوجي حامیة حقوق إال�سان ومهنا حق إال�سان يف ب��ة نظیفة ٔ�داة ملنع الفساد وماكحفته

مع رضورة اختاذ التدابري الفعا� ملنع التحویل ا�ويل لعائدات اجلرمية و�شفها وردعها واسرتداد 
ملوجودات، والسعي �ل�د من املالذات ا�ٓم�ة اليت توفر حوافز لنقل �ائدات الفساد، العائدات احملو� وا

  .واملتحصالت املش�بوهة واملوجودات �ىل املس�تو�ت الوطنیة وا�ولیة

�ٕالضافة ملوا�ة أ�سالیب اليت ت�هتجها امجلا�ات إالجرام�ة �رب الوطنیة يف ار�اكب الفساد النامج عن 
سل �ائدات اجلرمية النامجة عن إالجتار �ري املرشوع �ملعادن ا�مثینة وموادها اخلام �شلك اجلرامئ البی��ة، كغ 

  )33(. من ٔ�شاكل ال�شاطات إالجرام�ة اليت ترتتب عهنا تدفقات مالیة �ري مرشو�ة

  قرارات ا�لس �ق�صادي و�ج�عي - 

اجلرمية والعدا� اجلنائیة �ىل  ٔ�كدت العدید من قرارات ا�لس �ق�صادي و�ج�عي يف نطاق م�ع
ماكحفة الفساد النامج عن �س�تغالل �جرايم �لبی��ة يف صور �دیدة، من �الل الت�ٔ�ید �ىل ال�شاور مع 
ا�ول أ�عضاء واملنظامت إالقلميیة وا�ولیة ذات الص� ٕالجراء الت�لیالت حول خماطر هذه اجلرامئ، ؤ�بعادها 

  .يف ار�اكهبا، ومجموع الت�د�ت املس�ت�دة  املت�ددة، وأ�سالیب املتبعة

ويف س�یاق التعاون ا�ويل ملنع وماكحفة الفساد النامج عن اجلرامئ البی��ة سواء من إالجتار �ري املرشوع 
ب�ٔنواع احلیوا�ت والنبا�ت الربیة، واملنت�ات احلرج�ة املهددة �النقراض، وهذا وفقا ٔ�حاكم اتفاق�ة أ�مم 

، و�س�ب ما �شلكه من خماطر �ىل ة اجلرمية املنظمة �رب املنظمة، واتفاق�ة ماكحفة الفساداملت�دة ملاكحف
الص�ة والسالمة و�من واحلمك الرش�ید والتمنیة املس�تدامة ��ول، مع رضورة الت�ٔ�ید �ىل العمل �شلك دامئ 

ود الوطنیة املتورطة يف هذه ومهنجي �ىل اختاذ التدابري الالزمة ملتابعة التنظ�ت إالجرام�ة العا�رة �ل�د
ال�شاطات، وكذا �ىل حتدید العائدات �ري املرشو�ة املرتتبة عن هذا إالجتار واق�فاء ٔ��رها وجتمیدها �ٔو 

  )34(. ضبطها

  قرارات مؤمتر ا�ول أ�طراف يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد -

یة التفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد، الهیئة الس�یاسات الرئ�س� ) COSP(یعد مؤمتر ا�ول أ�طراف
وهو یدمع ا�ول أ�طراف وا�ول املوقعة يف تنف�ذها لالتفاق�ة ، ویقدم توجهيات ملك�ب أ�مم املت�دة املعين 
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��درات واجلرمية من ٔ��ل تطو�ر ٔ��شطة ماكحفة الفساد وتنف�ذها، �ٕالضافة لتحسني قدرة ا�ول أ�طراف 
یق ف� ب�هنا لتحق�ق أ�هداف املنصوص �لهيا يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد وتعز�ز والتعاون والت�س� 

، ويف س�یاق ماكحفة تنف�ذها واس�تعراضها يف نطاق تعز�ز ا�متعات السلمیة والشام� من ٔ��ل �منیة مس�تدامة
  )35(. رئ�س�ی�نيالفساد أ�خرض، فقد مت إالشارة ولو �شلك �ري م�ارش لهذا النوع يف دورتني

، ويف جمال 2017ا�ورة السابعة ملؤمتر ا�ول أ�طراف يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد �ام ففي 
تعز�ز تنف�ذ ٔ�حاكم االتفاق�ة يف ا�ول اجلزریة الصغرية النام�ة، مت الت�ٔ�ید �ىل خطورة املشالك اليت �شلكها 

ا�ول، وهذا من �الل تعز�ز نظم احلومكة والزناهة والشفاف�ة الفساد �ىل اس�تدامة �منیة جممتعات هذه 
واملساء� يف ٕادارة موارد احملیطات وأ�رايض محلایة الب��ة وس�بل ��ش ا�ول اجلزریة الصغرية النام�ة ولتعز�ز 

  )36( .وبناء قدرة ا�ول اجلزریة الصغرية النام�ة �ىل التك�ف مع �ٓ�ر تغري املناخ

�ٔكد ف ،2019 الثام�ة ملؤمتر ا�ول أ�طراف يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفسادا�ورة  ٔ�ما عن
، وال س�� اجلرمية املنظمة واجلرمية �ق�صادیة، وأ�شاكل أ�خرى �لجرميةاملشار�ون �ىل الروابط بني الفساد 

 يف الب��ة ، واليت قد �شلك مصدرًا كام مت إالقرار ��ور ا�ي ميكن ٔ�ن یؤدیه الفساد يف اجلرامئ اليت لها ت�ٔثري
مزتایدًا لٔ�ر�ح من خمتلف أ��شطة إالجرام�ة ، مع العمل �ىل ٕاخفاء مصادر العائدات املتو�ة �شلك �ري 
قانوين ، وكذ� لت�سري اجلرامئ اليت لها ت�ٔثري �ىل الب��ة واليت ميكن ٔ�ن تو� ٕاجراًما واسعة النطاق، مع 

اس�متراریة ا�ول أ�طراف التعاون مع مك�ب أ�مم املت�دة املعين ��درات رضورة الت�ٔ�ید �ىل وجوب 
  )37(.واجلرمية يف م�ع الفساد وماكحفته حامیة �لب��ة الطبیعیة

  التعریف اخلاص- 3- 1

من �الل اس�تقراء� لبعض من نصوص االتفاق�ات ا�ولیة اخلاصة حبامیة الب��ة، نالحظ ٔ�هنا مل تتطرق 
الفساد أ�خرض، لكن بنوع من التفحص وبناء �ىل ما مت عرضه من تعاریف سابقة، جند ٔ�هنا بتا� ملصطلح 

ركزت �ىل ما جيب �ىل ا�ول أ�طراف �ٔن تلزتم به �لوفاء بتعهداهتا االتفاق�ة حامیة وصیانة �لرتاث الب�يئ 
  .املشرتك

  : ومه العامويف س�یاق ما مت ٕاقراره سابقا، س�نقدم تعریفا �س�یطا �لفساد أ�خرض مبفه

مجموع املامرسات والسلو�یات والترصفات النامجة عن �دم �م�ثال لس�یادة القانون الب�يئ، و�دم " 
، لصاحل جام�ات تبغي من وراء ٕاما م�عا ٔ�و تعطیال ٔ�و ت�ٔ�ريا ٔ�و تعلیقارصامة إالنفاذ الاكمل لقوا�ده ؤ�حاك�

ما �لفعل ٔ�و �م�ناع عن الفعل �ري املرشوع، إ ذ� حتق�ق ٔ�ر�ح طائ�، مما یؤدي خلروقات وا�هتااكت 
  :تطال م�ظومة القانون الب�يئ ا�ويل، واليت �شملواليت 
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و�روتو�والهتا  (1979) (CLRTAP) اتفاق�ة ج�یف �ش�ٔن التلوث اجلوي بعید املدى �رب احلدود -
روتو�ول �ش�ٔن امللو�ت ، � �1999روتو�ول تقلیل التحمض والتغذیة وأ�وزون �ىل مس�توى أ�رض (ال�نیة 

�ش�ٔن املعادن الثق�� ، �روتو�ول �ش�ٔن ز�دة خفض  1998، �روتو�ول �ام POPs (1998(العضویة الثابتة 
، �روتو�ول التحمك يف انبعا�ت املر�بات العضویة املتطا�رة �ٔو تدفقاهتا �رب احلدود 1994انبعا�ت الكربیت 

يف ٔ�اكس�ید النیرتو�ني ٔ�و تدفقاهتا �رب احلدود، �روتو�ول خفض  املتعلق �لتحمك 1988، �روتو�ول �ام 1991
، �روتو�ول �ش�ٔن ا�متویل 1985يف املائة �ىل أ�قل  30انبعا�ت الكربیت ٔ�و تدفقاهتا �رب احلدود ب�س�بة 

 )1984طویل أ��ل �لرب�مج التعاوين لرصد وتق�مي �نتقال بعید املدى مللو�ت الهواء يف ٔ�ورو� 

�روتو�ول قرطاج�ة �لسالمة أ�ح�ائیة ( ، و�روتو�و�هيا) 1992(ة ریو �ش�ٔن التنوع البیولو� اتفاق� -
، و�روتو�ول �غو� التمكیيل �ش�ٔن احلصول �ىل املوارد اجلی��ة والتقامس العادل واملنصف �لمنافع 2000

 )2010الناش�ئة عن اس�ت�دا�ا 

 .1998املوافقة املس�بقة عن �ملاتفاق�ة رو�ردام املوافقة املس�بقة عن �مل �ش�ٔن  -

 .2001اتفاق�ة امللو�ت العضویة الثابتة من س�تو�هومل �ش�ٔن امللو�ت العضویة الثابتة

 .2013اتفاق�ة م�ناما� �ش�ٔن الزئبق  -

 .1992اتفاق�ة هلس�نيك �ش�ٔن احلوادث الصناعیة -

 .1992اتفاق�ة هلس�نيك �ش�ٔن حبر البلطیق -

 .1992) امیة واس�ت�دام ا�اري املائیة العا�رة �ل�دود والب�ريات ا�ولیةاتفاق�ة ح(اتفاق�ة ٔ�وس�بار  -

 .1983اتفاق�ة حامیة أ�نواع املهاجرة من احلیوا�ت الربیة (اتفاق�ة بون  -

  )1992(اتفاق�ة بو�ارست �ش�ٔن حامیة البحر أ�سود من التلوث -

، و�روتو�ول �یوتوامللحق هبا �1992ش�ٔن تغري املناخاالتفاق�ة إالطاریة التفاق�ة أ�مم املت�دة إالطاریة  -
1997. 

 .2015اتفاق�ة �ر�س�ش�ٔن تغري املناخ  -

، و�روتو�ول مونرت�ل �ش�ٔن املواد املس��فذة لطبقة أ�وزون 1985اتفاق�ة ف�ینا محلایة طبقة أ�وزون -
1987 .  
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صنع القرار والوصول ٕاىل العدا� يف  اتفاق�ة �ٓرهوس �ش�ٔن الوصول ٕاىل املعلومات واملشاركة العامة يف -
 .2009، و�روتو�ولها �ش�ٔن جسالت ٕاطالق امللو�ت ونقلها 1998املسائل البی��ة 

  .1991اتفاق�ة ٕاس�بو �ش�ٔن تق�مي أ��ر الب�يئ -

  .1973اتفاق�ة الت�ارة ا�ولیة ب�ٔنواع احلیوا�ت والنبا�ت الربیة املهددة �النقراض -

  .1979أ�نواع املهاجرة اتفاق�ة بون�ش�ٔن حفظ -

  1995أ�وروبیة ا�ٓس�یویة - اتفاق�ة احلفاظ �ىل الطیور املائیة املهاجرة أ�فریق�ة  -

  1979اتفاق�ة �رن �ش�ٔن احلیاة الربیة واملوائل أ�وروبیة  -

اتفاق�ة حامیة احلیوا�ت الفقاریة املس�ت�دمة يف أ�غراض التجری��ة و�ريها من أ�غراض  -
  .1986العلمیة

  . 1994االتفاق�ة ا�ولیة لٔ�خشاب �س�توائیة  -

الطاقة،  الس�یا�ة ، والنقل ، والغا�ت ( ن ، و�روتو�والت تنف�ذیة �ش�ٔ )1991(اتفاق�ة ج�ال أ�لب  -
اجلبلیة ، والزرا�ة اجلبلیة، والتخطیط إالقلميي والتمنیة املس�تدامة، وحامیة الطبیعة واحلفاظ �ىل املناظر 

  .1998، و�روتو�ول تنف�ذي ف� یتعلق �حلفاظ �ىل الرتبة)1991الطبیعیة لعام 

  .1971اتفاق�ة رامسار �ش�ٔن أ�رايض الرطبة ذات أ�مهیة ا�ولیة -

  . 2010 (Prespa Park Area) اتفاق �ش�ٔن امحلایة والتمنیة املس�تدامة ملنطقة �ر�س�با �رك -

  .�1980ٔنتاركتیاك �لحفاظ �ىل املوارد البحریة احلیة يف CAMLR اتفاق�ة -

  .1994ملاكحفة التصحر يف ٔ�فریق�ا UNCCD اتفاق�ة -

ٔ�و من التصحر، /اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة التصحر يف الب�ان اليت تعاين من اجلفاف الشدید و -
  .1994وخباصة يف ٔ�فریق�ا 

  .1989اتفاق�ة �زل �ش�ٔن التحمك يف نقل النفا�ت اخلطرة والت�لص مهنا �رب احلدود  -

  .1992اتفاق�ة هلس�نيك �ش�ٔن حامیة واس�ت�دام ا�اري املائیة العا�رة �ل�دود والب�ريات ا�ولیة -

  .1987التعاون من ٔ��ل امحلایة و�س�ت�دام املس�تدام �هنر ا�انوب (اتفاق�ة حوض هنر ا�انوب -

  .1999اتفاق�ة حوض هنر الرا�ن -
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ة السا�لیة �لبحر اتفاق�ة حامیة الب��ة البحریة واملنطق(بصیغهتا املعد� ) 1976(اتفاق�ة �رشلونة  -
الربوتو�ول املتعلق �لتعاون يف م�ع التلوث من السفن وماكحفة تلوث (و�روتو�والهتا ) 1995أ�بیض املتوسط 

، و�روتو�ول م�ع تلویث السفن والطا�رات البحر أ�بیض املتوسط 2002البحر املتوسط يف �االت الطوارئ 
، و�روتو�ول حامیة البحر املتوسط من التلوث من 1995النفا�ت ٔ�و الت�لص مهنا يف عرض البحر  ٔ�و ٕالقاء

، و�رتو�ول املناطق املمتتعة حبامیة �اصة والتنوع البیولو� يف البحر املتوسط 1996مصادر ؤ��شطة �ریة 
ل الرصیف القاري وقاع ، و�روتو�ول محلایة البحر املتوسط من التلوث النامج عن اس�تكشاف واس�تغال1995

، و�روتو�ول �ش�ٔن حامیة البحر املتوسط من التلوث النامج عن نقل النفا�ت 1994البحر و�ربته التحتیة 
إالدارة املتاكم� �لمناطق السا�لیة يف املتوسط  ، و�روتو�ول1996اخلطرة والت�لص مهنا �رب احلدود 

2008.(  

  .1992) بحریة لشامل رشق احملیط أ�طليساتفاق�ة حامیة الب��ة ال (اتفاق�ة ٔ�وس�بار -

  .Bonn-Agreement (1983(اتفاق التعامل مع تلوث حبر الشامل �لنفط واملواد الضارة أ�خرى  -

املواد (مبالحقها اخلاصة ب 1992اتفاق�ة هلس�نيك �ش�ٔن حامیة الب��ة البحریة ملنطقة حبر البلطیق  -
البی��ة ؤ�فضل التق�یات املتا�ة، املعایري والتدابري املتعلقة مبنع الضارة، معایري اس�ت�دام ٔ�فضل املامرسات 

التلوث من املصادر الربیة، م�ع التلوث من السفن، اس�ت��اءات من احلظر العام ٕاللقاء النفا�ت واملواد 
  )أ�خرى يف م�طقة حبر البلطیق، م�ع التلوث من أ��شطة البحریة، و�س�ت�ابة حلوادث التلوث

حامیة الب��ة البحریة (و�روتو�والهتا ) 1992(بو�ارست �ش�ٔن حامیة البحر أ�سود من التلوث  اتفاق�ة -
�لبحر أ�سود من التلوث من مصادر �ریة، التعاون يف ماكحفة تلوث الب��ة البحریة �لبحر أ�سود �لنفط 

حر أ�سود من التلوث النامج واملواد الضارة أ�خرى يف �االت الطوارئ، و�روتو�ول حامیة الب��ة البحریة �لب
، 1992عن إالغراق، وكذا �روتو�ول التنوع البیولو� واحلفاظ �ىل املناظر الطبیعیة يف البحر أ�سود 

  ) .2009و�روتو�ول �ش�ٔن حامیة الب��ة البحریة �لبحر أ�سود من املصادر وأ��شطة الربیة 

 �ىل مواد �ميیائیة وم�یدات �ٓفات معینة خطرة اتفاق�ة رو�ردام �ش�ٔن ٕاجراء املوافقة املس�بقة عن �مل -
  .1998م�داو� يف الت�ارة ا�ولیة 

   2001اتفاق�ة س�تو�هومل �ش�ٔن امللو�ت العضویة الثابتة -

  )38(. 2013اتفاق�ة م�ناما� �ش�ٔن الزئبق -
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ة �لحمك وتبعا ��، فعدم وفاء ا�ول أ�طراف املتعاقدة �لزتاماهتا یعد فشال يف م�ظومهتا الوطنی
الب�يئ الرش�ید، وم�ا�ا خصبا �لفساد دا�ل م�ظومة القرار املؤسسايت، ومساسا جس�� ��متتع الفا�ل والاكمل 
�حلقوق البی��ة، مما �زید من �االت �س�تزناف �ري املسؤول �لموارد الطبیعیة، ویقوض عنارص �س�تدامة 

  " .�لتبعیة أ�من الب�يئ العاملي البی��ة، وهيدد

  �ٔشاكل الفساد أ�خرض-  2

ت��وع اشاكل الفساد أ�خرض، وهذا ما یؤكد من خصوصیة هذه اجلرمية اليت �متزي �لتعق�د الشدید، 
و�رتباط جبرامئ ٔ�خرى، مما هيدد �شلك خطري اس�تدامة النظام الب�يئ، �س�ب صعوبة ماكحفهتا، وا�ساع 

ملتحصالت املالیة املرتتبة عهنا، ولهذه أ�س�باب س�مت نطاق ار�اكهبا، وز�دة �دد املتورطني فهيا، مع خضامة ا
التطرق �لفساد النامج عن جرمية صید أ�سامك �ري املرشوع، والنامج عن اجلرمية املتص� �لغا�ت، وكذا 
النامج عن اجلرامئ املاسة �حلیاة الربیة، ؤ�یضا املرتتبة عن جرمية التلوث، والفساد النامج عن �س�تغالل 

  . �لنفط والغاز والتعد�ن، وكذ� الفساد املرتتب عن �س�ت�دام �ري أ��اليق �لوقود احلیوي�جرايم

  الفساد النامج عن جرمية صید أ�سامك �ري املرشوعو�ري املبلغ عنه و�ري املنظم - 1- 2

نظمة �ر�كز الفساد النامج عن جرامئ الصید �ري املرشوع �لموارد السمك�ة جلوء امجلا�ات إالجرام�ة امل  
بصورة مزتایدة ٕاىل الصید �ري املرشوع، مما �شلك هتدیدا لٔ�من الغذايئ ��ول السا�لیة، �ٕالضافة 
الس�تغالل ا�رمني مرا�ب صید أ�سامك لالجتار ��درات وال�رش، من �الل �ٔن ٔ�مناط املال�ة املرتّ�� 

لسفن أ�خرى من دون ٔ�ن تثري ولفرتات طوی� يف الب�ار �سهّل �ىل هذه السفن ٔ�ن تندس يف صفوف ا
الشكوك، كام تضخ ش�باكت إالجرام املنظم �ائدات الصید الت�اري �متویل سلس� ٔ��شطهتا �ري املرشو�ة، 

لعمل من �الل اس�تغالل رخص صید �ٕالضافة لالس�تعامل �ح�یايل لس�الت سفن الصید �ى دول ا
  (39) .السالمة الغذائیةسامك والترصحيات امجلر�یة وشهادات املصید، وشهادات ا�ٔ 

 الفساد النامج عن اجلرمية املتص� �لغا�ت - 2- 2

ین�رش الفساد يف لك مر�� من مرا�ل سالسل إالمداد �خلشب وجتارة الفحم �ىل الصعید العاملي، 
ملیار دوالر، ٕاذ تعمد الش�باكت إالجرام�ة  13ح�ث تبلغ قمية الت�ارة �ري املرشو�ة يف قطاع الغا�ت و�ده 

ا�ولیة من �الل رشاكهتا �ىل تدمري الغا�ت �س�توائیة وٕاحراقها كت� املوجودة يف أ�مازون وحوض 
الكونغو و�بوا غی��ا اجلدیدة ذات أ�مهیة املناخ�ة �لمجمتعات احمللیة، واليت تؤوي تنو�ا بیولوج�ا ٔ�نواع 

بة، مما �زید من تدفق أ�موال ٕاىل هذه ح�وانیة �ددة �النقراض م�ل الشمبا�زي والغوریال والف�� وا�ب 
  (40) .نالرشاكت ویوسع من ٔ�عاملها الت�اریة الضارة �من الب�يئ و�ىل مصري إال�سا
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وكام مت ٕاقراره سابقا، فٕان الفسادٔ��د العوامل الرئ�س�یة اليت ت�رس ار�اكب اجلرامئ املتص� �لغا�ت، 
العاملي، ح�ث تعد هذه اجلرمية مسؤو� عن حوايل  و�خلصوص يف لك مرا�ل إالمداد �خلشب �ىل الصعید

ويف نفس الوقت تعد ٔ�كرث اجلرامئ اس�تقطا� �لعصا�ت املتنافسة  من اج�ثاث الغا�ت �س�توائیة، % 90
  :اليت حتاول الس�یطرة �ىل أ�سواق املتا�ة، ففي

�لحصول �ىل الرتاخ�ص مر�� ٕاصدار �راخ�ص قطع أ�جشار، ف�مت الت�ٔثري �ىل تقدمي العطاءات  -
  .�شلك خمالف �لقانون

مر�� احلصاد، ح�ث یمت رشوة مف�شو الب��ة، وحراس الغا�ت �لسامح �لم�الفني �الس�مترار  -
  .ب�شاطاهتم �ري املرشو�ة

مر�� النقل، ح�ث یمت �زو�ر و�ئق الشحن والنقل، وتقدمي الرشاوى ملوظفي احلدود ل�سهیل  -
  .ونیةمرور الشحنات �ري القان

مر�� ا�مج، ح�ث یمت �لط �خشاب املقطو�ة �شلك �ري رشعي مع ت� املقطو�ة �شلك  -
  .قانوين يف مصانع نظام�ة، قصد قطع العالقة �هيا وبني مصدرها �ري املرشوع

  .مر�� التصد�ر، ح�ث یمت تصد�رها �ل�ارج وختلیصها مجر�یا بو�ئق مزورة ومعلومات �اطئة -

�ث یمت رشوة املوظفني الرمسیني واملفشني لیغضوا الطرف عن البیع �ري الرشعي مر�� البیع، ح  -
  )41(.لٔ�خشاب ولٔ�صناف احملمیة

  الفساد النامج عن اجلرامئ املاسة �حلیاة الربیة- 3- 2

ی��ج عن اجلرامئ املاسة �ٔ�ح�اء الربیة عواقب وخمية وبعیدة املدى �ىل ا�متع والص�ة العامة 
ملي، ٕاذ یعَرض ا�رمون الرثوة النباتیة واحلیوانیة احملمیة يف العامل خلطر جس�مي، ح�ث تبلغ قمية و�ق�صاد العا

یعترب هذا �جتار ٔ�كرث من جمرد ق�ل �ري قانوين و  ملیار دوالر س�نوً�، 20الت�ارة ا�ولیة �ٔ�ح�اء الربیة حنو 
س�ت�دم رشاكت جمهو� لتحویل البضائع � �لحیوا�ت الربیة ، ٕانه �شلك جزءا من ش�بكة ٕاجرام�ة معقدة 

وأ�موال �شلك �ري قانوين، وهذا ما جيعل احلیاة الربیة حضیة اس�تزناف واس�تغالل م�ظم �ا�ر  �ل�دود 
  )42(. الوطنیة مسؤول عن ق�ل أ�صناف احملمیة و�جتار هبا

، ويه �ىل )43(قراض و�شمل هذه أ�صناف العدید من الاكئنات احلیة والنبا�ت احملمیة واملعرضة لالن
  : س��ل املثال

  ).African and IndianElephants(أ�ف�ال إالفریق�ة والهندیة  -
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، غوریال Chimpanzee، قردة الشام�ا�زيOrangutanقردة ٕا�سان الغاب ( القردة  -
Gorillasالبونونو ،Bonobo  قردة العنك�وت أ�سود ،Black Spider Monkey .(  

، وح�د White Rhino، وح�د القرن أ�بیض Black Rhinoلقرن أ�سود وح�د ا(وح�د القرن  -
  ).Javan Rhino، وح�د القرن �افان  SumatranRhinoالقرن السومطري

 Blue، الفراشة الزرقاء Olive ClubtailDragonflyیعسوب زیتون لكوب��ل ( احلرشات  -
Butterfly خ�فساء منر م�ايم ،Miami tigerbeetle ، ا�عسوقةLadybird ،  

، ا�ب Brown Bear، ا�ب البىن Polar Bear، ا�ببة القطبیة pandaدببة الباند ( ا�ببة  -
  ).Grizzly Bearأ�ش�ب 

، ا�ئب الرمادي Ethiopianwolf، ا�ئب أ�ثیويب Gray Foxالثعلب الرمادي ( اللكبیات -
  ) ، Darwin's foxرو�ن ، ثعلب داredwolf، ا�ئب أ�محر Mexican gray wolfاملكس�یيك 

 Lynx، الوشق الك�دي snowleopard، منر الثلجJaguarاجلاغوار(القطط الك�رية  -
canadensis  منر فلوریدا ،Florida panther.(  

 Hawksbillسلحفاة م�قار الصقر  -  Green Turtleالسالحف اخلرضاء (السالحف البحریة -
Turtle سالحف ��یة الظهر ،LeatherbackTurtle.(  

،  احلوت BowheadWhale، احلوت القطيب bluewhale(احلوت أ�زرق (الثدییات البحریة  -
، دولفني هنر Hector'sDolphin، دولفني هیك�ور Orca، حوت �وراكGray Whaleالرمادي 
 West، خروف البحر الهندي الغريب Sea Lions، ٔ�سود البحر Amazon River Dolphinأ�مازون 

IndianManatee  

 Great، القرش �بیض الك�ري  SharpfinHoundsharkالقرش ذو الز�انف احلادة (سامك ا�ٔ  -
White Shark  قرش احلوت ،Whale Shark  مسكة وراس مهبید املر�انیة ،HumpheadWrasse 

 OrnateSleeper، راي سلیرب املزخرف   Green Sawfish، مسك امل�شار أ�خرض Tuna، التونة 
Ray راي ا�لساع أ�حقوان ،Daisy Stingray  مسك السلمون أ�طليس ،Atlantic salmon ، فرس

مسك الید امحلراء ،  Gulf sturgeonمسك حفش اخللیج ،  Snapper، مسك ا�هناش  Seahorseالبحر 
The redhandfish ، مسك الشق أ��دبHumpbackchub.(  
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، البومة Kiwi، �یوي Mariana fruit، حاممة الفا�هة kakapoببغاء البومة ( الطیور النادرة  -
 California، كندور اكلیفورنیا Great Curassow، طا�ر �وراسو العظمي Snowy Owlالثلجیة 

Condor الببغاء الرمادي إالفریقي ،African Grey Parrot ٔ�بو م��ل أ�صلع الشاميل ،Northern 
Bald Ibis ال�رس أ�بیض ،White-RumpedVulture ٓلك العسل املليك� ،The 

regenthoneyeater ما� احلز�ن أ�زرق العظمي �لمحیط الهادئ  ،Pacific Great Blue Heron ،
  ، �Whooping Cranesريك ٔ�مر�يك 

 Chinese، ا�متساح الصیين Madagascar blindsnakeثعبان مدغشقر أ�معى (الزواحف  -
Alligator ة ، حسلیة ا�متساح الصی��Chinese Crocodile Lizard ا�متساح الكويب ،

Crocodylusrhombiferثعبان مس��قعات امللح أ�طليس ، Atlantic saltmarshsnake ثعبان ،
  )PuertoRican boa، ٔ�فعى بورتور�كو Black pine snakeالصنو�ر أ�سود 

، Poritiporapaliformis ،Moseleyalatistellata ،Alveoporaexcelsa(املر�ان  -
Alveopora minuta ،Stylocoeniellacocosensis ،Stylophoramadagascarensis ،
Montastreasalebrosa.(  

، أ�ور�ید Corpseflower، زهرة اجلثة Jellyfishtreeجشرة ق�دیل البحر (النبا�ت النادرة  -
 American، اجلی�س�نغ أ�مر�يك Western Underground Orchidالغربیة حتت أ�رض 

Ginseng ٔ�ور�ید مف التنني ،Dragons-Mouth-Orchid لوى الصنو�ر� ،SweetPinesap زنبق ،
 Hawaiian white، �ركدیه هاواي أ�بیض Liliumcatesbaei، زنبق الصنو�ر Wood Lilyاخلشب 

hibiscus زهرة �� �ٔال�ما ،Alabama leatherflower حش�شة الر�شة السوداء ،Black 
sporedquillwort رسخس جشرة عفریت ،Elfintreefernال�الی�ٔوما�وا� ،Palapalaiaumakua ،

      .، Caucasus Plant، ن��ة القوقاز Carnivorous Plantن��ة �ٓلك ا�لحوم 

ويف مجیع ٔ�حناء العامل، تتغلغل الش�باكت إالجرام�ة �لتوازي مع ضعف ٔ��زة ا�و�، وكذا رشاء ا�مم 
وة وا�هترب الرضیيب وتب��ض أ�موال يف سالسل الت�ارة ا�ولیة لٔ�صناف املعرضة عن طریق الفساد والرش

لالنقراض عن طریق �س�ترياد والتصد�ر، ويه ذاهتا املسا� املس�ت�دمة �هتریب أ�سل�ة وا�درات 
  )44(. و�ريها من السلع �ري املرشو�ة
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  الفساد النامج عن جرمية التلوث - 4- 2

�ر�كز الفساد النامج عن جرامئ تلویث الب��ة �ىل ق�ام التنظ�ت إالجرام�ة �لت�لص من النفا�ت 
نفا�ت املعدات الكهر�ئیة وإاللكرتونیة، والك�و�ت : وريم املواد السامة بطریقة �ري قانونیة، و�خلصوص

و�ة عن ال�شغیل العادي �لسفن والنفا�ت الصناعیة والبالس��ك�ة، والتورط �لت�لص من القاممة املت
، والنفا�ت ال�شغیلیة، وبقا� )املواد البالس��ك�ة(�عتبارها حشنات ضارة �لب��ة البحریة من ا��ا�ن 

الشحنات، �ٕالضافة لرتش�یح الزیوت وتفریغ النفط من السفن، وكذا الت�لص من النفا�ت الطبیة املرتبطة 
�لطرق �ري املرشو�ة �بدیل سهل و�ري ملكف عن الت�لص من ح�ث تل��ٔ هذه التنظ�ت  19- �كوف�د 

النفا�ت، وهذا �س�ت�دام جسالت مزورة ختفي معلیات التفریغ �لهترب من الرقابة والتف��ش، مع اس��ر هذه 
التنظ�ت لالخ�الف املوجود يف �رشیعات ماكحفة التلوث بني ا�ول، وتضاعف الطلب العاملي �لت�لص 

  )45(. ظم ٕانفاذ القواننيمهنا، مع ضعف ن

 الفساد النامج عن �س�تغالل �جرايم �لنفط والغاز والتعد�ن- 5- 2

) الوقود �حفوري(ٕان الفساد و�ح�یال يف الصنا�ات �س�تخراج�ة من النفط والغاز والتعد�ن 
تدمري (یعیة یدعامن �س�تغالل إالجرايم لهذه الرثوات دون أ��ذ بعني �عتبار �س�تدامة املوارد الطب 

، )التلوث الزئبقي و�شعاعي(، وتلویث الب��ة الطبیعیة )الرثوة النباتیة واحلیوانیة، تدهور املناظر الطبیعیة
معدا عن ٕاجراء حفوصات دق�قة  سحل الرشاكت واحلكومات اليت تتقاعمع اس�تزنافها �شلك وحيش لصا

لسلس� تورید الرثوات املعدنیة املس�تخر�ة، كام �س�تويل �ىل �ائدات صفقات النفط والغاز والتعد�ن، 
  )46(. فالرسیة يف هذه الصنا�ة �رخس الفساد

تعد�ن ا�هب �تت مصدرا رئ�س�یا �متویل امجلا�ات إالجرام�ة (كام ٔ�ن جتارة الرثوات املعدنیة العاملیة 
�ٔفریق�ا ؤ�مر�اك الالتی��ة ؤ�جزاء من (والرصا�ات املسل�ة و�دم �س�تقرار الس�یايس ��ول الغنیة هبذه املوارد 

، واليت ٔ��رت �شلك سليب �ىل حقوق إال�سان واس�تزناف صارخ �لموارد �ج�عیة والبی��ة، )�ٓس�یا
الناس يف هذه املناطق، ٕاذ ميكن ٔ�ن ، بدال من تعز�ز ح�اة �ق�صادي، وتفامق �دم املساواةا�منو وتقویض 

تد�ل هذه املوارد يف سالسل إالنتاج والتورید العاملیة ، بعد التالعب يف الفواتري الت�اریة �لتصدیق بطریقة 
اح�یالیة �ىل ٔ�ن املس�تخرج مهنا بطریقة �ري مرشو�ة �ىل ٔ�نه رشعي، وی�هت�ي هبا أ�مر يف الهواتف احملمو� 

یة، ویمت و� وا�وهرات و�ريها من املنت�ات، كام یمت تداولها يف بورصات السلع العامل ؤ��زة المكبیو�ر احملم
  )47(. تبادلها من ق�ل البنوك
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  الفساد النامج عن �س�ت�دام �ري أ��اليق �لوقود احلیوي- 6- 2

یؤ�ر الفساد يف م�ظومة ٕانتاج واس�تغالل الوقود احلیوي، وهذا �س�ب ضعف البعد أ��اليق يف 
زیت (، ٕاذ ٔ�ن ز�دة الطلب �ىل أ�رايض لزرا�ة حماصیل �ذائیة ذات طابع جتاري اس�ت�دامهعنارص 

ٕالزا�  �س�ت�دم مكواد ٔ�ولیة �لوقود احلیوي یؤدي) النخیل، بذور ا�لفت، زیت فول الصو�، قصب السكر 
ٔ�رايض الغا�ت احلالیة، و�لتبعیة س�یؤدي ٕاىل ز�دة انبعا�ت �ازات �ح�باس احلراري �س�ب ٕاطالق 
الكربون ا�زن يف الك�� احلیویة �لغا�ت والرتبة، وفقدان التنوع البیولو� ، ورفع ٔ�سعار الغذاء، وهتدید 

الطاقوي        أ�منٕانتاج الغذاء ما بني حتق�ق لٔ�من الغذايئ �س�ب �ا� الرصاع النامجة عن تضارب مصاحل 
  )48(. ٔ�و حتق�ق أ�من الغذايئ

وهبذا املفهوم، �كون م�ظومة صنا�ة الس�یاسات اخلاصة بتطو�ر الوقود احلیوي فاسدة ٕاذا اكنت �ىل 
تاج ، وٕاذا مل حترتم مرا�ل إالن )الغذاء والص�ة واملیاه(حساب التفعیل احلق�قي حلقوق إال�سان أ�ساس�یة 

لقا�دة �س�تدامة البی��ة، وٕاذا مل �سامه الوقود احلیوي يف احلد من ٕاجاميل انبعا�ت �ازات �ح�باس 
الوقود احلیوي مببادئ الت�ارة العاد�، وكذا مل �كن �دا� م�صفة يف توزیع  م�تجواحلراري، وكذا ٕاذا یلزتم 

 (49) .�اكلیف وفوائد ٕانتاج الوقود احلیوي بطریقة �اد� بني دول العامل الغين والفقري

   يف نطاق املنظامت �ري احلكوم�ةمعامل ماكحفة الفساد أ�خرض - 3

�ىل املس�توى الوطين وإالقلميي وا�ويل، ويف س�یاق  يف نطاق ا�ور املركزي �لمنظامت �ري احلكوم�ة
الس�یاسة العامة ذات البعد العاملي ملاكحفة اجلرمية املنظمة و�كر�س العدا� اجلنائیة، ومن ا�ل احلد من خماطر 
الفساد أ�خرض كت�دي �املي املوا�ة، ومشلك �ا�ر �ل�دود الوطنیة، وفعل ٕاجرايم م�ظم، مفوا�ته 

وفقا السرتاتیجیة �املیة النطاق، تعاونیة التو�ه، حمددة أ�بعاد، �ل�د ٔ�قىص در�ة ممك�ة  �لرضورة س�تكون
  . من خماطر هذه اجلرمية اليت �تت هتدد �شلك واحض أ�بعاد التمنویة �لس�یاسة العاملیة

رمية املنظمة ويف س�یاق إالطار املرجعي ��لیة �س�تعراض امل�ش�ٔة لتنف�ذ اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة اجل
�لیة اس�تعراض تنف�ذ اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد، مت ت��ان ا�ور املنوط �ملنظامت  �رب الوطنیة، وكذا �
�ري احلكوم�ة ذات املركز �س�شاري وذات الص� من ٔ��ل اس��انة حتدي الفساد ؤ�س�بابه، وٕاذاكء الوعي 

املامرسات اجلیدة، وتبادل املسا�دات التق�یة، و�رس�یخ احلوار البناء، و�كر�س جتس�ید ا�متعي مب�اطره، و 
  )50(. ٕال�الم التوعوي، وتعممي املعلومات و�رشها
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 (Transparency International) الشفاف�ة ا�ولیة م�ظمة- 1- 3

ب�ٔن الفساد یؤ�ر سلبا �ىل خمتلف قطا�ات ٕادارة املوارد الطبیعیة من  ٔ�كدت م�ظمة الشفاف�ة ا�ولیة
املناخ وأ�رايض والتعد�ن، ٕاذ لك هذه القطا�ات تنطوي �ىل م�الغ خضمة من املال یمت اس��رها يف مشاریع 

ق ٕ�دارة تنفذ يف م�اطق �ئیة ح�ث یعمتد الناس �ىل بی�هتم الطبیعیة، وتوا�ه هذه املشاریع مشالك ف� یتعل
أ�موال، مع وجود جفوات �برية من ح�ث �یف�ة مشاركة هؤالء أ�ش�اص ا�ٔكرث ت�ٔ�رًا يف معلیات صنع القرار 
وحول �یف�ة ٕانفاق أ�موال، وحول املبادرات اليت تعمل من �اللها م�ظمة الشفاف�ة ا�ولیة ملوا�ة الفساد 

مج متویل املناخ، و�ر�مج فساد أ�رايض، وكذا �ر�: النامج عن سوء ٕادارة املوارد الطبیعیة فه�ي �شمل
  )51(. �ر�مج التعد�ن من �ٔ�ل التمنیة املس�تدامة

ٔ�كدت م�ظمة الشفاف�ة ا�ولیة مبوجمبؤرش مدراكت الفساد �ر�مج �زاهة حومكة املناخ، ف�خصوص 
خ يه أ�سؤ� يف مؤرش ٔ�ن بعض الب�ان ا�ٔكرث عرضة �لت�ٔ�ر �ملنا 2016اخلاص مبنظمة الشفاف�ة ا�ولیة لعام 

دول �ٓس�یا واحملیط الهادئ، دول الرشق أ�وسط وشامل ٕافریق�ا، دول ٕافریق�ا ج�وب (مدراكت الفساد 
، وهذا معناه �دم �زاهة ٔ�نظمهتا املالیة يف مراق�ة رصد متویل �رامج حامیة املناخ، وكذا هشاشة )الصحراء

غري املناخ، وما �زید أ�مر سوءا �دم مشاركة وضعف هیالك احلومكة اليت تد�ر اس�ت�ا�هتا �هتدیدات ت
، لعامل �ل�د من خماطر تغري املناخا�متعات يف صنع القرار اخلاص بعملیات ا�متویل ومراق�ته، مما یعرقل �ود ا

�� تعمل م�ظمة الشفاف�ة ا�ولیة وفق م�ادئ الزناهة واملساء� �ىل مسا�دة ا�ول �ىل �ك�ف اس��راهتا 
تغري املناخ املتطرف، ومراق�ة مدى اس�تحقاقها �لمتویل املتعلق بربامج املناخ، وتعز�ز ارشاك فعالیات مع �ٓ�ر  

ا�متع املدين �لكشف عن خماطر الفساد يف هذا القطاع، وتفعیل الرصد العاملي من �الل فروعها إالقلميیة 
�لیات �سجیل  �رب  التعلمي والتق�مي واملراق�ة واقرتاح �لول معلیة، ويف �ال سوء ٕادارة هذه املوارد یمت تفعیل �

  )52(. الشاكوى واملنارصة وتقدمي �س�شارات القانونیة

، تعمل م�ظمة الشفاف�ة ا�ولیة �ىل احلد من خماطر الفساد النامج �ر�جمها اخلاص بفساد أ�رايضوعن 
ٕادارة أ�رايض بني مس�مثري عن ٕاساءة اس�ت�دام السلطة ا�و� لتحق�ق ماكسب �اصة ٔ�ثناء الق�ام بوظائف 

القطاع اخلاص والسلطات احمللیة ، ٔ�و دفع رشاوى ٔ�ثناء معلیات ٕادارة أ�رايض ، ٔ�و التخطیط احلرضي �ري 
اخلاضع �لمساء� ، و�ىل هذا أ�ساس مف�دودیة الوصول ٕاىل املعلومات وضعف مشاركة املواطنني يف صنع 

ات اليت تنظم ملك�ة أ�رايض يه من املامرسات اليت تنخر قوا�د القرار ، ٕاىل �انب تعق�د القوانني وإالجراء
احلمك الرش�ید، وتقوض معامل التمنیة �ج�عیة و�ق�صادیة ، و�زید من خماطر الرصاع، ومن ٔ�مه م�ادرات 

ع ا�ي طّور م�اجه م�تكرة لفهم وت�� 2015املنظمة اخلاصة هبذا املوضوع �ر�مج أ�رايض والفساد يف ٕافریق�ا 
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والتغلب �ىل الفساد يف أ�رايض، حتت ٕارشاف أ�مانة العامة يف �رلني ، و�لت�س�یق مع الفروع الوطنیة 
  )53(. �لاكمريون وج�وب ٕافریق�ا و�ا� ولیبري� ومدغشقر و�ی��ا وسريالیون ؤ�وغندا وزام�یا وزميبابوي

فقد اكدت املنظمة �ر�مج م�ظمة الشفاف�ة ا�ولیة حول التعد�ن من �ٔ�ل التمنیة املس�تدامة، ٔ�ما عن 
راكز اختاذ القرارات �ش�ٔن ما ٕاذا اكن مسموً�ا �لتعد�ن ؤ��ن وحتت ٔ�ي ظروف �ىل ٔ�نه �كون �ىل مس�تو�

ض النظر عن مر�� التمنیة ، وكذ� �ىل مس�توى ٔ�نظمة املوافقة �ىل التعد�ن بغ) الت�ٔثري �ىل الب��ة وا�متع(
�ق�صادیة ٔ�و الس�یاق الس�یايس ٔ�و املنطقة اجلغراف�ة ٔ�و جحم ونضج قطا�ات التعد�ن اخلاصة هبا، �� معل 
�ر�مج التعد�ن من ٔ��ل التمنیة املس�تدامة �ىل تق�مي خماطر الفساد يف معلیات املوافقة �ىل التعد�ن لفهم 

جلة خماطر الفساد يف معلیات املوافقة �ىل التعد�ن بوضع وتنف�ذ الطبیعة واملصدر وأ�س�باب، وكذا معا
 -يف احلكومة وا�متع املدين وا�متعات احمللیة  - خطط معل ل�منعه �لت�س�یق مع  ٔ�حصاب املصل�ة الرئ�س�یني 

إالجيايب  �جزء �سرتاتیجیات الوطنیة وإالقلميیة والعاملیة لبناء الثقة وحتسني الشفاف�ة واملساء� والت�ٔثري
  )54(. ملبادرات الشفاف�ة التعدی��ة لتعز�ز مسامهة التعد�ن يف التمنیة ال�رشیة املس�تدامة

 (WWF)  الصندوق العاملي �لطبیعة - 3-2

 100مكنظمة حامیة مس�تق� �شطة ف� یقرب من  1961مت ت�ٔس�س الصندوق العاملي �لطبیعة �ام 
دو�، تعمل �ىل اس�تدامة العامل الطبیعي، واس�تعادة املوائل الطبیعیة، وكذا وضع الطبیعة �ىل طریق التعايف 

ا�راسة �سامه الصندوق يف ، وهذا لصاحل إال�سانیة واحلیاة الربیة، وخبصوص املوضوع حمل 2030حبلول �ام 
  : موا�ة الفساد �عتباره من أ�س�باب العاملیة املؤدیة لفقدان الطبیعة، وهذا �رب �دة تد�الت

  .ماكحفة الفساد ا�ي یطال التنوع البیولو� العاملي -

  .ماكحفة الفساد ا�ي �س�هتدف اس�تدامة اس�ت�دام املوارد الطبیعیة املت�ددة -

  .ي �زید من مظاهر التلوث وإالرساف يف �س�هتالكماكحفة الفساد ا� -

  .دمع ا�متعات احمللیة ٕالدارة املوارد الطبیعیة  -

  .ضامن اح�یا�ات الساكن احمللیني مع أ��ذ �لبعد الب�يئ يف خطط التمنیة  -

  . تعز�ز الشفاف�ة البی��ة يف معلیة صنع القرار الس�یايس -

  . شهم �رب تعز�ز حقوقهم ومسا�دهتم يف حامیة الطبیعةمسا�دة الناس �ىل حامیة م�اطق ��  -

من �الل معاجلة اخللل مسا�دة احلكومات والرشاكت �ىل وضع الزتامات �س�تدامة موضع التنف�ذ -
 .بني ا�منو الك�ري يف ال�رشیعات الوطنیة وا�ولیة محلایة الب��ة من �ة، والفشل واسع النطاق يف ٕانفاذها
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  )55(.يف موا�ة الفساد وتفعیل س�یادة القانون الب�يئركة املدنیة تعز�ز ثقافة املشا -

  (globalwitness)  م�ظمة الشاهد العاملي - 3-3

�ململكة املت�دة الربیطانیة، ح�ث سعت ملاكحفة الفساد  1993ت�ٔسست م�ظمة الشاهد العاملي �ام 
الطبیعیة ، وارتباطه �لرصاع والفساد، أ�خرض، وذ� بفك �رتباط بني �س�تغالل �جرايم �لموارد 

ونظم الت�ارة ا�ولیة اليت تعمد �ىل اس�تزناف املوارد الطبیعیة و�دم ضامن اس�تدامهتا، لتحق�ق �ائدات مالیة 
خضمة لصاحل املتورطني يف ار�اكب هذه اجلرامئ، ومن �الل موظفهيا املتخصصني وماك�هبا يف لندن 

نب ش�بكة �املیة م�عددة أ�قطاب من الرشاكء واحللفاء �ر�كز س�یاسة وواش�نطن العامصة و�رو�سل ٕاىل �ا
محالهتا �ىل احلد من الق�ول �ج�عیللفساد النامج عن �س�تغالل �جرايم �لرثوات الطبیعیة من النفط 

  .والغاز والتعد�ن ، موارد الرصاع ، الغا�ت ، أ�رض واملدافعني عن الب��ة ، و�جتار �ٔ�ح�اء الربیة

كام �سهم املنظمة يف تعقب التدفقات املالیة �ري املرشو�ة ومصادرة العائدات النامجة عن اجلرمية 
البی��ة، مع تفك�ك املنظامت إالجرام�ة اليت �س�تغل الكو�ب لتحق�ق ماكسب خشصیة، �ٕالضافة �ل�د من 

جام�ات اجلرمية املنظمة  �االت الضعف يف سالسل التورید العاملیة اليت جتعلها عرضة لالس�تغالل من ق�ل
  )56(. واجلهات احلكوم�ة الس��ة اليت تعمل يف ٔ�عامل املرشو�ة

 )The Basel Institute on Governance(معهد �زل �لحومكة  - 3-4

یقع مقرها الرئ�يس يف �زل، ويه مكنظمة  �ري حكوم�ة یعد معهد �زل �لحومكة مؤسسة سو�رسیة
دولیة ومس�تق� �ري هادفة �لرحب تعمل يف مجیع ٔ�حناء العامل مع القطا�ني العام واخلاص ملاكحفة الفساد واجلرامئ 

التابع �لمعهد  �ر�مج الفساد أ�خرضاملالیة أ�خرى وحتسني جودة احلومكة، ويف س�یاق موضوع املقال �ركز 
ٕانفاذ معایري ماكحفة الفساد وماكحفة اجلرامئ املالیة املتعلقة �الجتار �ري  ر خماطر الزناهة �ىلومن �الل مس�شا

 .املرشوع يف احلیاة الربیة والغا�ت وم�ت�ات أ�خشاب وأ�سامك والتعد�ن

كام یعمل املعهد من �الل مس�شار خماطر الزناهة التابع لرب�مج الفساد أ�خرض �ىل التق�مي املس�متر 
وتولید ، �اطر الفساد يف س�یاق التحق�قات اجلنائیة ومعلیات املالحقات القضائیة �لمتورطني يف هذه اجلرامئ

أ�د� ودمع الس�یاسات واملامرسات املبتكرة من ٔ��ل �رجمة ٔ�كرث فعالیة ملاكحفة الفساد قصد احلد ٔ�قىص �د 
  )57(. �لرثوات واملوارد البی��ة والطبیعیة ممكن من املتحصالت املالیة املت�ٔتیة من �س�تغالل إالجرايم

املمول  مرشوع اس�هتداف فساد املوارد الطبیعیةومن ٔ�مه أ�عامل اليت جسدها �ر�مج الفساد أ�خرض 
�س�ري املعرفة وتولید أ�د� ودمع الس�یاسات واملامرسات من الواك� أ�مر�ك�ة �لتمنیة ا�ولیة وا�ي �س�هتدف 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م  ام،-ااد 
 

  

 

 

67 

 

ٔ�كرث فعالیة ملاكحفة الفسادلتحسني نتاجئ التنوع البیولو�، ومعاجلة ا�هتدیدات اليت  املبتكرة من ٔ��ل �رجمة
  :�شلكها الفساد �ىل احلیاة الربیة ومصاید أ�سامك والغا�ت، ومن م�ادرات هذا املرشوع

  .م�ادرة ت��ع سلس� التورید �لسلع الرئ�س�یة و�خلصوص الطبیعیة مهنا -

  .الت�اریة لكشف التدفقات املالیة �ري املرشو�ة يف سلع املوارد الطبیعیةم�ادرة اس�ت�دام البیا�ت  -

  .م�ادرة معاجلة التاكلیف �ج�عیة و�ق�صادیة والبی��ة النامجة عن سلس� تورید النبا�ت الربیة -

  .م�ادرة حتلیل التناقض الت�اري النامج عن الروابط �ري القانونیة لت�ارة ا�ولیة لٔ�خشاب -

  .�ادرة ضوابط �س�ترياد والشفاف�ة واملامرسة �ل�د من الفساد يف قطاع مصائد أ�سامكم  -

  )58( .م�ادرة تعز�ز دور الص�افة �س�تقصائیة يف ماكحفة اجلرامئ البی��ة  -

  )World Resources Forum(م�تدى املوارد العاملیة - 3-5

لربط وتعز�ز تبادل املعرفة حول ٕادارة �شلك املنتدى م�ظمة دولیة مس�تق� �ري رحبیة تعمل مكنصة 
املوارد بني قادة أ�عامل وصانعي الس�یاسات واملنظامت �ري احلكوم�ة ، والرشاكت والواكالت احلكوم�ة 
واملنظامت ا�ولیة واملنظامت �ري احلكوم�ة واملؤسسات العلمیة وا�ٔاكدميیة، والعلامء وامجلهور، كام هتدف ل�رش 

املس�تدام �لموارد يف مجیع ٔ�حناء العامل �حق�قة واقعیة من �الل تنظمي املؤمترات رؤ�هتا حول �س�ت�دام 
ا�ولیة رف�عة املس�توى، وتعز�ز مشاریع التعاون يف جمال البحث والتطو�ر العلمي، و�رش س�یاسات شام� 

التمنیة �س�هتدف �رتقاء ��منو �ق�صادي واحلد من الفقر وا�هتم�ش و�قصاء �لوصول لتحق�ق ٔ�هداف 
  .املس�تدامة

ويف نطاق ماكحفة الفساد أ�خرض، یعد املنتدى مكنصة �املیة قامئة �ىل ٔ�ساس �لمي لتبادل املعرفة 
حول التفا�ل اجلامع بني صناع القرار وممثيل ا�متع املدين ور�ال �عامل، وقطاع الصنا�ة ، والعلامء الرائدون 

س�تدام �لموارد يف مجیع ٔ�حناء العامل ، مع ٕایالء �ه�م �لتفا�ل وامجلهور لتطو�ر احللول �ش�ٔن �س�ت�دام امل 
الاكمن بني ا�ٓ�ر �ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة الس�ت�دام املوارد، وكذا موا�ة الت�د�ت املمتث� يف ز�دة 

ایة الضغط �ىل املوارد املتا�ة، ويف نفس الوقت ضامن اس�تدامهتا من �الل حتق�ق توازن كفاءة وكف
 )59( .اس�ت�دام املوارد بني املس�هتلكني واملنت�ني

  اخلامتة

من �الل ما مت عرضه، فقد رٔ�ینا ان الفساد أ�خرض�شلك مبجمو�ه لك املامرسات والسلو�یات 
والترصفات النامجة عن �دم �م�ثال لس�یادة القانون الب�يئ، و�دم املراق�ة الفعلیة واحلق�ق�ة لرصامة إالنفاذ 
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لقوا�ده ؤ�حاكمه ٕاما م�عا ٔ�و تعطیال ٔ�و ت�ٔ�ريا ٔ�و تعلیقا، لصاحل جام�ات تبغي من وراء ذ� حتق�ق الاكمل 
ٔ�ر�ح طائ�، مث العمل �ىل تب��ضها يف الق�وات الرشعیة لقطع العالقة ب�هنا وبني مصدرها �ري املرشوع، مما 

وع، واليت تطال م�ظومة القانون الب�يئ یؤدي خلروقات وا�هتااكت ٕاما �لفعل ٔ�و �م�ناع عن الفعل �ري املرش 
  .ا�ويل

و�ىل هذا أ�ساس،فٕان فشل حكومات ا�ول يف �رس�یخ م�ظومة احلمك الب�يئ الرش�ید، یعد م�ا�ا 
خصبا �لفساد دا�ل م�ظومة القرار املؤسسايت، ومساسا جس�� ��متتع الفا�ل والاكمل �حلقوق البی��ة، مما 

صید أ�سامك �ري املرشوع، اجلرامئ املتص� (املسؤول �لموارد الطبیعیة  �زید من �االت �س�تزناف �ري
�لغا�ت، واجلرامئ املاسة �حلیاة الربیة، وجرامئ التلوث، و �س�تغالل �جرايم �لنفط والغاز والتعد�ن، 

ة ، وهذا أ�مر س�یؤدي �لرضورة لتقویض عنارص �س�تدام)و�س�ت�دام �ري أ��اليق �لوقود احلیوي
  . البی��ة، وهيدد �لتبعیة معامل أ�من الب�يئ العاملي

و�لنظر حلجم ��هتااكت اليت تطال توازن النظام الب�يئ، وارتباطها �جلرامئ العا�رة �لحود الوطنیة 
��ول، و�عتبار ٔ�ن ما یمت اس�تغال� وإالجتار به �شلك �ري رشعي �لموارد الطبیعیة احلیوانیة مهنا والنباتیة 

مت إالجتار به يف نطاق سالسل �مداد يف دوا�ر الت�ارة ا�ولیة، مع رضورة الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن التورط يف س�
جرمية الفساد أ�خرض دلیل �ىل التورط يف نفس الق�وات �ري الرشعیة �لهتریب والقرصنة واملساس �حلدود 

�م�ثال املرتبطة حبامیة الرثوات احلیوانیة  الوطنیة ��ول، و�دم �م�ثال �لقوا�د امجلر�یة، و�دم ا�رتام قوا�د
والنباتیة، وكذا تب��ض م�حصالت هذه اجلرامئ �لهترب من املسؤولیة ا�ولیة، وهذا ما یتطلباسرتاتیجیة 
ملوا�ة خماطر الفساد أ�خرض �شلك �دي وحق�قي الرتباطه جبرامئ إالجرام املنظم �شلك سابق ٔ�و الحق، 

ة دولیةالعنارص، �املیة النطاق، تعاونیة التو�ه، حمددة أ�بعاد، �ل�د ٔ�قىص در�ة �ا جيب ٔ�ن �كون املاكحف
  .ممك�ة من خماطر هذه اجلرمية اليت �تت هتدد �شلك واحض أ�بعاد التمنویة �لس�یاسة العاملیة

 ويف نطاق ا�ور املركزي �لمنظامت �ري احلكوم�ة �ىل املس�توى الوطين وإالقلميي وا�ويل، ويف س�یاق
الس�یاسة العامة ذات البعد العاملي ملاكحفة اجلرمية املنظمة و�كر�س العدا� اجلنائیة، ومن ا�ل احلد من خماطر 
الفساد أ�خرض كت�دي �املي املوا�ة، ومشلك �ا�ر �ل�دود الوطنیة، وفعل ٕاجرايم م�ظم، مفوا�ته 

، حمددة أ�بعاد، �ل�د ٔ�قىص در�ة ممك�ة �لرضورة س�تكون وفقا السرتاتیجیة �املیة النطاق، تعاونیة التو�ه
من خماطر هذه اجلرمية اليت �تت هتدد �شلك واحض أ�بعاد التمنویة �لس�یاسة العاملیة، و�ىل هذا أ�ساس 
سامهت العدید من املنظامت �ري احلكوم�ة مكنظمة الشفاف�ة ا�ولیة ، والصندوق العاملي �لطبیعة، وم�ظمة 

و�ريها وما زالت �سامه  يف اس��انة الفساد ....زل �لحومكة ، وم�تدى املوارد العاملیةالشاهد العاملي، ومعهد �
أ�خرض ؤ�س�بابه، وٕاذاكء الوعي ا�متعي مب�اطره، وجتس�ید املامرسات اجلیدة، وتبادل املسا�دات التق�یة، 
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ز�ز الشفاف�ة البی��ة يف و�رس�یخ احلوار البناء، و�كر�س إال�الم التوعوي، وتعممي املعلومات و�رشها حول تع
معلیة صنع القرار الس�یايس، واملسامهة يف تعقب التدفقات املالیة �ري املرشو�ة ومصادرة العائدات النامجة 
عن اجلرمية البی��ة، مع تفك�ك املنظامت إالجرام�ة اليت �س�تغل الكو�ب لتحق�ق ماكسب خشصیة، �ٕالضافة 

كون عرضة لالس�تغالل من ق�ل جام�ات اجلرمية املنظمة واجلهات لتقویة سالسل التورید العاملیة ليك ال �
  . احلكوم�ة الضعیفة

ويف أ��ري، س�نعمل �ىل تقدمي بعض املقرت�ات اليت �راها ٔ�ساس�یة �ل�د من ا�ٓ�ر السلبیة النامجة 
ئنات احلیوانیة عن �رتفاع الك�ري لعدد ��هتااكت اليت تطال اس�تدامة احلیاة الطبیعیة، وهتدد بقاء ب��ة الاك

  :والنباتیة، و�س�تزنف موارد ا�ول ومقدراهتا، وهذا من �الل

، وٕاضافة ملحق �بع لها 2003العمل �ىل تعدیل وتنق�ح اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد لعام  -
  .معنون مباكحفة الفساد أ�خرض �جرمية م�ظمة �ا�رة �ل�دود الوطنیة

بني املنظامت �ري احلكوم�ة وحكومات ا�ول لتعز�ز التعاون وال�شاور  العمل �ىل الت�س�یق املبارش -
  .خبصوص تبادل املعلومات، واملشاركة يف الربامج اخلاصة �ل�د من مظاهر الفساد أ�خرض

تقویة املنظامت �ري احلكوم�ة ٔ�سالیب موا�هتا املبارشة ضد امجلا�ات �جرام�ة املنظمة اليت  -
رد الطبیعیة واحلیاة الربیة، وم�ع تب��ض م�حصالهتا �ري املرشو�ة يف دوا�ر �ق�صاد �س�هتدف اس�تزناف املوا

النظايم العاملي، �لت�س�یق مع ٔ��زة ٕانفاذ القانون الوطنیة، و�لتعاون بني م�ظمة الرشطة اجلنائیة ا�ولیة، 
  .ن ا�ويلوجلنة أ�مم املت�دة ملنع اجلرمية والعدا� اجلنائیة، ومبرافقة من جملس أ�م

والیة مواضعیة �اصة مباكحفة الفساد أ�خرض يف نطاق جملس حقوق ��سان،  ٕا�شاءالعمل �ىل  -
یعمل من �اللها املقرر اخلاص املسقل هبذا املوضوع بوضع دراسات مواضیعیة س�نویة، ومجع املعلومات وعقد 

ز الوعي العام خبطورة الفساد أ�خرض �ىل مشاورات مع اخلرباء، واملسامهة يف ٕا�داد املعایري ا�ولیة اليت تعز 
  .النظام الب�يئ وا�متعات احمللیة وا�ول النام�ة

العمل �ىل ا�شاء جلنة �اصة مباكحفة الفساد أ�خرض �بعة �لس �من ا�ويل لتعز�ز قدرة ا�ول  -
ف�ا، ومعلوماتیا، ؤ�م�یا لرمس أ�عضاء يف أ�مم املت�دة �ىل التعاون الفعيل واحلق�قي قانونیا، وادار�، وثقا

اسرتاتیجیات، ووضع �رامج ملوا�ة هذه أ�عامل اخلطرية اليت ال هتدد فقط احلیاة الربیة، والبقاء إال�ساين، 
واس�تدامة الرثوات احلیوانیة والنباتیة، بل تعد هذه اجلرمية هتدیدا حق�ق�ا لٔ�من الب�يئ العاملي، �س�توجب 

  .ٔ��زهتا عن معد ملوا�ة املتورطني فهيا تتقاعسول اليت اختاذ اجراءات ردعیة ضد ا�
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  الهوامش

                                                   
جترمي الفساد، اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة �رب الوطنیة، اعمتدت وعرضت �لتوق�ع والتصدیق : بعنوان 08املادة  )1(

، وثیقة أ�مم  2000نومفرب/�رش�ن الثاين 15ا�ورة اخلامسة وامخلسون املؤرخ يف  25و�نضامم مبوجب قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة 
  :، مك�بة حقوق إال�سان، �امعة مان�سو�، موقعA/RES/55/25 املت�دة

http://hrlibrary.umn.edu/arab/CorgCRIME.html 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/CorgCRIME.html 

And : Anticorruption Policy, Institutional Document |July 1998, Asian Development Bank, 
https://www.adb.org/documents/anticorruption-policy 

3 - Definitions - fraud and corruption, UNEP Anti-Fraud and Anti-Corruption Guidelines, (effective as 
of 01.12.2020), 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34365/AFG.pdf?sequence%3D1%26isAllowe
d%3Dy&usg=ALkJrhjKxaZzBT1p_T-HRwno4isYZnelOA#2 

https://www.unep.org/about-un-environment-programme/policies-and-strategies/misconduct-and-anti-
fraud-policies 
(2) Channing Mavrellis- Transnational Crime and the Developing World, March 27, 2017, 
https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/ 

، م�ظمة )الغا�ت والتنوع البیولو� والسّاكن(�2020ا� النظم إال�كولوج�ة احلرج�ة، �ا� الغا�ت يف العامل : بعنوان 2الفصل  )3(

 ISBN 978-92-5-132422-6،ISSN، روما، )FAO and UNEP( أ��ذیة والزرا�ة لٔ�مم املت�دة و�ر�مج أ�مم املت�دة �لب��ة

  :موقع، 7542-2521

http://www.fao.org/3/ca8642ar/CA8642AR.pdf 

http://www.fao.org/state-of-forests/en/ 
(4) Hannah Ritchie and Max Roser - Biodiversity Extinctions ,Our World in Data, 2021, 
https://ourworldindata.org/extinctions  

And: DTE Staff- Over 900 species of animals have become extinct according to latest IUCN Red List, 
Sunday 05 September 2021, https://www.downtoearth.org.in/news/wildlife-biodiversity/over-900-
species-of-animals-have-become-extinct-according-to-latest-iucn-red-list-78836 
(5) Checklists and technical guidelines to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. 
Volume II: a legal checklist of the main duties and responsibilities of coastal, flag and port States, and 
internationally agreed market-related measures to. FAO ,05/08/2021, https://www-fao-
org.translate.goog/iuu-
fishing/resources/detail/en/c/1419027/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,sc,ele
m&_x_tr_sch=http  

اجللسة من �دول �عامل،  108ا�ورة الثام�ة وامخلسون، البند  58/4: اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد، قرار امجلعیة العامة رمق )6(
  :، موقع04، ص A / RES/58/4 ، رمق الوثیقة،2003ٔ�كتو�ر  31، 51العامة 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf 

And : Shining a light on environmental corruption, 
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/governance/environmental_corruption/? 

  :ملزید من التفصیل راجع )7(
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 -ٔ�زمة اجلرمية البی��ة ( تق�مي �س�ت�ابة الرسیعة  -�ر�س��ان نیلامن ، رون هیرن�كسن، ��ر�ش�یا را�سرت، نیف��ٓش، ٕالزياب�ث مرم�ا  -
، م�ظمة الرشطة اجلنائیة ا�ولیة و�ر�مج أ�مم املت�دة )ة من ٕاس�تغالل احلیاة الربیة وموارد الغا�ت وإالجتار فهياهتدیدات التمنیة املس�تدام

  : ، موقع�ISBN :0-137-7701-82-978 ،2014لب��ة، 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/The%20Environmental%20Crime%20Crisis%20-
%20Threats%20to%20sustainable%20development%20from%20illegal%20exploitation%20and%20tr
ade%20in%20wildlife%20and%20forest%20resources%20AR%20(1).pdf 

And: REPORT, The rise of environmental crime: A growing threat to natural resources peace, 
development and security, 2015, https://www.unep.org/resources/report/rise-environmental-crime-
growing-threat-natural-resources-peace-development-and?_ga=2.72393808.2127908394.1631898446-
1882467610.1630393533 

  .6-4اتفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد، ص )8(
(9) Juhani Grossmann - Green Corruption, 16-07-2021 , https://baselgovernance.org/green-corruption 
(10) Vittoria Luda di Cortemiglia and Annelies Pauwels - Green corruption - More than“victimless” 
crimes, Source: Freedom from Fear , Volume 2016, Issue 11 , Aug 2016, p. 120 – 125, 
https://www.un-ilibrary.org/content/journals/25190709/2016/11/16 
(11) Leslie Forsyth - Climate change and corruption (What is the relationship between environmental 
sustainability and corruption?), 13th June, 2019, Measuring & Governing, Green Economy Coalition 
International Institute of Environment & Development, London, 
www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/climate-change-and-corruption 
(12) Giulia D’Amico- Tackling corruption as an enabler for environmental crime, Posted on 16 Jun 
2021, https://globalinitiative.net/analysis/corruption-environmental-crime-ungass/ 
(13) Aled Williams , Curbing green corruption through research, Knowledge for global development 
and justice, 1 Jul 2019, https://www.cmi.no/news/2230-curbing-green-corruption-through-research 

And: Team: David Aled Williams (Consortium Research Coordinator), Arne Strand, Saul Mullard, 
Anwesha Dutta, Maya Havre, Camila Gianella, Sophie Lemaitre, Targeting Natural Resource 
Corruption (TNRC), Timeframe: Aug 2018 - Nov 2023, Funder: USAID, 
https://www.cmi.no/news/2230-curbing-green-corruption-through-research 
(14) Anhua Zhou, Jun Li -Impact of anti-corruption and environmental regulation on the green 
development of China's manufacturing industry, Sustainable Production and Consumption, Volume 
27, July 2021, Pages 1944-1960,  

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352550921001433 
(15) Angelo Antoci& Simone Borghesi&GianlucaIannucci -Green licenses and environmental 
corruption: a random matching model, 2016. "Green licenses and environmental corruption: a random 
matching model," Working Paper CRENoS 201615, Centre for North South Economic Research, 
University of Cagliari and Sassari, Sardinia, https://ideas.repec.org/p/cns/cnscwp/201615.html 
(16) Hao Yu ZhiqiangGaiHaitao Wu- How Do Resource Misallocation and Government Corruption Affect Green Total 
Factor Energy Efficiency?Evidence From China, Energy Policy, Volume 143, August 2020, 111562,Date Written: August 
24, 2020, Posted: 16 Apr 2021, p.55, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3811571 

(17) ZabyelinaYuliya , van UhmDaan - Illegal Mining (Organized 
Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World), Edition 
Number 01, Palgrave Macmillan, 

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030463267 
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  ، 2020یولیو  11البد لٔ�خرض ٔ�ن ی��رص وٕاال الف�اء �لجمیع، : إال�دة البی��ة -ّمعار فراس )18(

https://www.alaraby.co.uk 
(19) Vittoria Luda di Cortemiglia , Annelies Pauwels - Green corruption - More than“victimless” 
crimes, Freedom from Fear , Volume 2016, Issue 11 , Aug 2016, p. 120 – 125, Published online: 01 
Aug 2016 , DOI :https://doi.org/10.18356/1e23aa9c-en, https://www.un-
ilibrary.org/content/journals/25190709 /2016/11/16 
(20) About us, Challenging abuses of power to protect human rights and secure the future of our planet, 
Where we work, https://www.globalwitness.org/en/about-us/ 
(21) David Aled Williams, Kendra Dupuy -At the extremes: Corruption in natural resource management 
revisited, Michelsen Institute (U4 Brief 2016:6) ,p6,https://www.cmi.no/publications/5950-at-the-
extremes-corruption-in-natural-resource 
(22) Anti-corruption approaches to protect biodiversity: launch of new Green Corruption collaboration 
with the TNRC project, 13. January 2021, https://baselgovernance.org/news/anti-corruption-
approaches-protect-biodiversity-launch-new-green-corruption-collaboration-tnrc 
(23) Targeting Natural Resource Corruption, World Wildlife Fund, 2021, 
https://baselgovernance.org/news/anti-corruption-approaches-protect-biodiversity-launch-new-green-
corruption-collaboration-tnrc 
(24) Corruption and wildlife and forest crime, United Nations Office on Drugs and 
Crime,https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ 
(25) Niamh Brannigan, UN Environment Law Division ,Dramatic growth in laws to protect 
environment, but widespread failure to enforce, finds report, Nairobi, 24 January 2019, 
niamh.brannigan[at]un.org 

https://www-unep-org.translate.goog/news-and-stories/press-release/dramatic-growth-laws-protect-
environment-widespread-failure-
enforce?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,elem 

And:Environmental Rule of Law: First Global Report,NAIROBI- 24 January 2019, https://www-unep-
org.translate.goog/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-
report?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,elem 
(26) CecilieWathne, Series editor : Saul Mullard- Understanding corruption and how to curb it, A 
synthesis of latest thinking, Anti-Corruption Resource Centre, Chr,  
https://www.u4.no/publications/environmental-crime-and-corruption 
(27) Lauri Turpeinen - The environmental cost of corruption, August 03, 2020, 
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/esg-risk-briefing-3-2020.html 
(28) Pellegrini, Dr. Lorenzo- Corruption, Development and the Environment, 
https://www.springer.com/gp/book/9789400705982 
(29) Shi Wang , Yuan de Yizhou, Hua Wang- Corruption, Hidden Economy and Environmental 
Pollution: A Spatial Econometric Analysis Based on China’s Provincial Panel Data, International 
Journal of Environmental Research and Public Health , 2019 Aug, Published online 2019 Aug 11. doi: 
10.3390/ijerph16162871, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of 
Medicine, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6719902/ 
(30) Natural Resource Governance, The Anti-Corruption Knowledge Hub,Visit Transparency 
International, https://knowledgehub-transparency-org.translate.goog/topics/natural-resource-
governance?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,elem 
(31) Aled Williams- Understanding effects of corruption on law enforcement and environmental crime, 
TNRC Publication |, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Michelsen Institute (TNRC Publication 
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December 2019) , https://www.u4.no/publications/understanding-effects-of-corruption-on-law-
enforcement-and-environmental-crime 
(32) Corruption : Costs and Mitigating Strategies, International Monetary Fund, May 11, 2016, 
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Corruption-Costs-and-
Mitigating-Strategies-43888 

  :راجع يف ذ� )33(

من �دول �عامل، م�ع اجلرمية والعدا�  106، البند )74(، ا�ورة �س�ت��ائیة 2020قرار امجلعیة العامة من ٔ��ل ماكحفة الفساد  -
 :لٔ�مم املت�دة، موقع، املك�بة الرمقیة A/RES/74/276: ، امجلعیة العامة، أ�مم املت�دة، رمق2020یونیو  01اجلنائیة، 

https://digitallibrary-un-
org.translate.goog/record/3863803?ln=ar&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,
elem 

https://ungass2021.unodc.org/ungass2021/index.html 

یل �ائدات الفساد وت�سري اسرتداد املوجودات وٕا�ادة ت� املوجودات قرار امجلعیة العامة من ٔ��ل م�ع وماكحفة ممارسة الفساد وحتو  -
 109، البند 73، ا�ورة 2018ٕاىل ٔ�حصاهبا الرشعیني وٕاىل ب�اهنا أ�صلیة �ىل و�ه اخلصوص، وفقا التفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة الفساد 

:  ، امجلعیة العامة، أ�مم املت�دة، رمقA/73/590 ( ،17/12/2018(من �دول �عامل، بناء �ىل تقر�ر ا�لجنة الثالثة 
A/RES/73/190املك�بة الرمقیة لٔ�مم املت�دة، موقع ،:  

https://digitallibrary-un-
org.translate.goog/record/1661233?ln=ar&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,
elem 

، بناء �ىل تقر�ر ا�لجنة 19/12/2011من �دول �عامل، ) ب( 69، البند )66( التمنیة، ا�ورة احلق يف: قرار امجلعیة العامة بعنوان -
  :، موقع11، صA/RES/66/155: ، امجلعیة العامة، أ�مم املت�دة، رمق)A/66/462/Add2(الثالثة 

https://digitallibrary-un-
org.translate.goog/record/724294?ln=ar&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,el
em 

تعز�ز التعاون ا�ويل �ىل ماكحفة ا�ٓ�ر الضارة �لتدفقات املالیة �ري املرشو�ة املت�ٔتیة من أ��شطة : قرار امجلعیة العامة بعنوان -
، امجلعیة )A/66/463(الثة ، بناء �ىل تقر�ر ا�لجنة الث19/12/2011من �دول �عامل،  107، البند )66(�جرام�ة، ا�ورة 

 :، موقع3، صA/RES/66/177: العامة، أ�مم املت�دة، رمق

https://digitallibrary-un-
org.translate.goog/record/724422?ln=ar&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,el
em 

  :راجع هبذا اخلصوص )34(

التدابري الالزمة يف س�یاق م�ع اجلرمية والعدا� اجلنائیة ملاكحفة إالجتار �ري : بعنوان 40/2013و�ج�عي قرار ا�لس �ق�صادي  -
من �دول ) ج(14، البند 2013، ا�ورة املوضوعیة لعام 2013یولیه  25: املرشوع ب�ٔنواع احلیوا�ت والنبا�ت الربیة احملمیة، بتارخي

: ، أ�مم املت�دة، ا�لس �ق�صادي و�ج�عي، رمق) E/2013/30(اجلرمية والعدا� اجلنائیة  �عامل، بناء �ىل توصیة جلنة م�ع
E/RES/2013/40 6-2، ص. 

تعز�ز التعاون ا�ويل �ىل ماكحفة اجلرمية املنظمة العا�رة �ل�دود الوطنیة جبمیع : بعنوان 19/2012قرار ا�لس �ق�صادي و�ج�عي  -
من �دول �عامل، ) ج(14، البند 2012، ا�ورة املوضوعیة لعام 46: ، اجللسة العامة رمق2012یولیه  26: ومظاهرها، بتارخئ�شاكلها 
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: ، أ�مم املت�دة، ا�لس �ق�صادي و�ج�عي، رمق) E/2012/30(بناء �ىل توصیة جلنة م�ع اجلرمية والعدا� اجلنائیة 
E/RES/2012/19 موقع7-6، ص ، :  

https://digitallibrary.un.org/record/734870 
(35) Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, 
https://globalinitiative.net/analysis/corruption-environmental-crime-ungass/ 
(36) Resolution 7/7, Strengthening the implementation of the United Nations Convention against 
Corruption in small island developing States, seventh session of the Conference of the States Parties to 
the United Nations Convention against Corruption, Vienna, from 6 to 10 November 2017, United 
Nations Office on Drugs and Crime,  

https://globalinitiative.net/analysis/corruption-environmental-crime-ungass/ 
(37) Resolution 8/12 : Preventing and combating corruption as it relates to crimes that have an impact 
on the environment, Eighth session of the Conference of the States Parties to the United Nations 
Convention against Corruption, Abu Dhabi, from 16 to 20 December 2019,United Nations Office on 
Drugs and Crime, https://globalinitiative.net/analysis/corruption-environmental-crime-ungass/ 
(38) Multilateral Environmental Agreements, International Issues, 
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/agreements_en.htm 

And: Barcelona Convention and Protocols, https://www.unep.org/unepmap/who-we-are/barcelona-
convention-and-protocols 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Ara.pdf 

And: Our Oceans, Seas and Coasts, https://ec.europa.eu/environment/marine/international-
cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-convention/index_en.htm 

And also: Heidi Frostestad Kuehl - UPDATE: A Basic Guide to International Environmental Legal 
Research, Published May/June 2017(Previously updated in Apr. 2008, Nov/Dec 2010 and Aug. 2013, 
https://www-nyulawglobal-
org.translate.goog/globalex/International_Environmental_Legal_Research1.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_t
l=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc#subtopicsforinternational 

And: International Environmental Agreements (IEA) Database Project, https://iea-uoregon-
edu.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc 
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The security and military privatization of some acts of the Israeli occupation 
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 ملخص

ٔ�و ما (ٔ�و العسكریة اخلاصة لتنف�ذ بعض ٔ�عاملها /ن موضوع اس�تعانة ٕارسائیل �لرشاكت أ�م�یة وإ
یثري العدید من ال�ساؤالت �ىل صعید القانون ا�ويل �اصة ) یصطلح �ىل �سمیته خبصخصة �ح�الل

 املسؤولیة القانونیة القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل حلقوق إال�سان؛ أ�مر ا�ي یدعو� �لبحث يف
 . ا�ولیة اليت ترتتب �ىل خصخصة �ح�الل إالرسائیيل بعض ٔ�عام� أ�م�یة والعسكریة

هذا املوضوع �ىل الرمغ من ٔ�مهیته ٕاال ٔ�نه �البًا ما جيهل الفلسطی��ون ٔ�هنم یتعاملون مع ٔ�فراد ٔ�مٍن 
ؤ�ن الك�ري من ٔ�عامل �ح�الل أ�م�یة والعسكریة  - �ىل س��ل املثال–�اص �ىل نقاط التف��ش إالرسائیلیة

�ح�الل إالرسائیيل �لقطاع  یمت ٕاس�نادها ٕاىل القطاع اخلاص؛ �� البد من اس��ضاح حق�قة اس�تعانة
 . اخلاص يف تنفذ بعض �امه وا�هتااكته مكحتل ملزم بتطبیق قانون �ح�الل احلريب �ىل أ�رايض احملت�

كام یثري التك�یف القانوين لٔ�فراد العاملني يف ت� الرشاكت ٕاشاكلیات �دیدة يف الواقع العميل من 
دى ٕاماكنیة اعتبارمه مقاتلني، ٔ�و حىت تطبیق وصف املدنني ح�ث مدى انطباق وصف املر�زقة �لهيم، وم

 .وهذا ما س�مت إال�ابة عنه من �الل هذا البحث، وصوًال ٕاىل نتاجئ حق�ق�ة ن�ين �لهيا توصیات. �لهيم

الرشاكت العسكریة  -الرشاكت أ�م�یة اخلاصة - اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة :اللكامت املف�اح�ة
  .خصخصة �ح�الل - اخلاصة

Abstract 

The issue of Israel’s use of private security and/or military companies to carry out some 
of its work (or what is termed as privatizing the occupation) raises many questions at the level 
of international law, especially international humanitarian law and international human 
rights law. Which calls us to discuss the international legal responsibility that entails the 
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privatization of some of its security and military actions by the Israeli occupation.This issue, 
despite its importance, Palestinians often do not know that they deal with private security 
personnel at Israeli checkpoints - for example - and that much of the occupation's security 
and military actions are outsourced to the private sector; Therefore, it is necessary to clarify 
the fact that the Israeli occupation uses the private sector to carry out some of its tasks and 
violations, as the occupier is obligated to apply the law of belligerent occupation on the 
occupied territories. 

The legal statusof individuals working in private security and military companies also 
raises many problems in practice in terms of the extent to which the description of 
mercenaries applies to them, and the extent to which they can be considered fighters, or even 
the application of the description of civilians to them. This is what will be answered through 
this research, in order to arrive at real results on which to build recommendations. 

Keywords: Security and military privatization- private security companies- private 
military companies- privatization of occupation. 

  مقدمة

ٕارسائیل وم�ذ �ش�ٔهتا حتاول ٔ�ن تت�ایل �ىل القانون ا�ويل، فرضبت بعرض احلائط قرارات أ�مم 
، ورفضت تطبیق اتفاق�ة 1967لعام  242، والقرار رمق 1947لعام  181املت�دة ابتداًء من قرار التقس�مي رمق

ا�لیربايل سعت ٕارسائیل حنو  ختصیص بعض قطا�اهتا الهامة، ومع �روز التیار . 1949ج�یف الرابعة لعام 
�اصًة قطاع الصنا�ات احلربیة، وزادت من اع�دها �ىل الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة سواًء 
إالرسائیلیة ٔ�و ا�ولیة يف تنف�ذ العدید من املهام وار�اكب ��هتااكت، مما یثري ال�ساؤل حول املسؤولیة 

رتتبة �ىل �س�تعانة �لقطاع اخلاص لتنف�ذ بعض ٔ�عامل وا�هتااكت �ح�الل إالرسائیيل، الوضع القانونیة امل
  ".خصخصة �ح�الل"ا�ي ميكن التعبري عنه مبصطلح 

  : �ٔمهیة البحث
ٕان ٔ�مهیة أ�حباث اليت ت��اول الش�ٔن إالرسائیيل ت��ع بصورة �اصة من ٔ�مهیة حتكمي القانون ا�ويل فهيا 

انون ا�ويل إال�ساين، ف�غض النظر عن الس�یاس�یة، ال ميكن ٔ�ن ننصف القضیة الفلسطی��ة ٕاال ٕاذا و�اصة الق
رجعنا ٕاىل القانون ا�ويل �حض اكفة �د�اءات إالرسائیلیة والتغلب �ىل اكفة احلیل اليت ت��عها ٕارسائیل 

فهذا املوضوع قدمي �دیث ٕاال �لهترب من املسؤولیة ا�ولیة،ومهنا ا�لجوء خلصخصة بعض ٔ�عامل �ح�الل، 
ٔ�نه �ري ظاهر �ىل السطح، ح�ث قلت ا�راسات وأ�حباث اليت ت��اول موضوع اخلصخصة أ�م�یة 

 .والعسكریة �شٍلك �ام، واخلصخصة أ�م�یة والعسكریة إالرسائیلیة �شٍلك �اص
 : مشلكة البحث

ل ٕارسائیل لٔ�رايض الفلسطی��ة ٕان قانون �ح�الل احلريب هو الواجب التطبیق ف� یتعلق �ح�ال
و�لیه فٕان دو� �ح�الل ملزمة به ٕاال ٔ�هنا ما زالت ت�هتك بصورة واحضة القانون ا�ويل إال�ساين، وتل��ٔ يف 
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س��ل متویه ا�هتااكهتا لالس�تعانة �لرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة لتنف�ذ بعض �ا�ا؛ مما یثري ال�ساؤل 
ما املسؤولیة القانونیة :�ىل ذ�، وهذا ما ميكن التعبري عنه �ل�ساؤل الرئ�يس التايلحول املسؤولیة املرتتبة 

  ا�ولیة اليت ترتتب �ىل خصخصة �ح�الل إالرسائیيل بعض �ٔعام� أ�م�یة والعسكریة؟
  : �ٔهداف البحث

ته اس��ضاح حق�قة اس�تعانة �ح�الل إالرسائیيل �لقطاع اخلاص يف تنف�ذ بعض �امه وا�هتااك - 1
 .مكحتل ملزم بتطبیق قانون �ح�الل احلريب �ىل أ�رايض احملت�

البحث يف التك�یف القانوين لٔ�فراد العاملني يف الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة، وبیان  - 2
 .املسؤولیة ا�ولیة املرتتبة �ىل ٕارسائیل ن���ة خصخصة بعض ٔ�عامل �ح�الل

  :تقس�مي البحث

يف هذا املوضوع تقس�ميه ٕاىل م�حثني؛ ی��اول املبحث أ�ول معلیات  تق�يض الغایة من البحث
اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة إالرسائیلیة؛من ح�ث املقصود �خلصخصة أ�م�یة والعسكریة، ؤ�س�باهبا 

  .ودوافعها، وصور اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة إالرسائیلیة

. يف الرشاكت أ�م�یة ٔ�و العسكریة اخلاصة ٔ�ما املبحث الثاين ی��اول التك�یف القانوين �لعاملني
بت� الرشاكت يف تنف�ذ س�یاس�هتا �س��طانیة  واملسؤولیة ا�ولیة اليت ترتتب �ىل ٕارسائیل جراء اس�تعا�هتا

  .يف أ�ريض الفلسطی��ة احملت�

  معلیات اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة إالرسائیلیة: املبحث أ�ول

اخلصخصة ل�س �دیثًا، فقد رصح نت��اهو يف مؤمتر حصفي مضن د�ایته التو�ه إالرسائیيل حنو 
، ؤ�ن ذ� س�یكون )2(وت�ٔس�س اق�صاد حر وٕازا� لك العوائق البريوقراطیة) 1(�نت�ابیة بتو�اته ا�لیربالیة

."ٕالرسائیل"مبثابة املف�اح لتحق�ق احلمل الصهیوين جبلب ٔ��لبیة الشعب ا�هيودي 
)3 (  

�الل التقلیل من اع�دها �ىل ج�ودها النظام�ني وز�دة �ع�د �ىل عنارص وحتاول قوات �ح 
الرشاكت العسكریة وأ�م�یة اخلاصة ح�ث ظهرت �ا�ة قوات �ح�الل ٕاىل الق�ام بعملیات ٕاجرام�ة خمالفة 

مام القانون �لقانون ا�ويل بواسطة ٔ�فراد من الرشاكت العسكریة وأ�م�یة اخلاصة؛ لتجن�ب قواهتا املساء� �ٔ 
  )4(.ا�ويل بصفهتا قوات اح�الل

وحىت نفهم التو�ه إالرسائیيل حنو اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة يف الق�ام �لعدید من املهام اليت تدمع 
�ح�الل البد من توضیح مفهوم اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة، ودوافعها ؤ�ساهبا، مث احلدیث عن صور 

  .ٕالرسائیلیةاخلصخصة أ�م�یة والعسكریة ا
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  ودوافعها مفهوم اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة: املطلب أ�ول

  مفهوم اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة: �ٔوالً 

�شري مفهوم اخلصخصة �شٍلك �ام ٕاىل التحول حنو منط إالنتاج اخلاص، واحلد من البريوقراطیة من 
اليت متلكها احلكومة ٔ�و �س�یطر  �الل ز�دة مشاركة القطاع اخلاص يف ملك�ة وٕادارة أ�صول وأ��شطة

  )5(.�لهيا

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه ال یو�د تعریف قانوين معمتد �لخصخصة أ�م�یة والعسكریة؛ وحىت نفهم 
املقصود هبا البد ٔ�ن ن��اول جزئیات هذا املفهوم لك �ىل �دا، مفا املقصود �خلصخصة أ�م�یة؟ وما املقصود 

  صورة اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة؟�خلصخصة العسكریة؟ و�یف تت�ىل 

  مفهوم اخلصخصة أ�م�یة- 1

�متثل اخلصخصة أ�م�یة يف جلوء ا�و� ٕاىل القطاع اخلاص �لق�ام ببعض �ا�ا أ�م�یة؛ اك�مع 

ا�لوجس�يت وإالس�ناد، و�س�شارات أ�م�یة وتقد�ر ا�اطر، ومرافقة قوافل إالمدادات وأ��ذیة �لجیوش 
  )6(.املعلومات وحتلیلها و�ريها من املهام أ�م�یةالنظام�ة، ومجع 

جفوهر اخلصخصة أ�م�یة �متثل يف ق�ام القطاع اخلاص ممثًال �رشاكت أ�من اخلاصة مبهاٍم ٔ�م�یة حبتة 
  .نیابًة عن ا�و� وبتلكیٍف مهنا

  مفهوم اخلصخصة العسكریة  - 2

من �ا�ا العسكریة �لقطاع اخلاص، �متثل مضمون اخلصخصة العسكریة يف ق�ام ا�و� بتحویل جزء 
ح�ث ختوض الرشاكت )7()خصخصة احلروب(احلروب �لواك� و العسكریة والتدریب، تقدمي املشورةو 

العسكریة ا�ولیة اخلاصة احلروب نیابة عن بعض ا�ول، ف�حولت احلرب ٕاىل ٔ�عامل جتاریة یولك الق�ام هبا ٕاىل 
  .)8(املر�زقةمقاولني عسكریني مه قادة جام�ات 

وميكن ٔ�ن ت�ٔ�ذ اخلصخصة ٔ�شاكًال خمتلفة م�ل التعاقد اخلار�، والتعاقد من الباطن، وتعاقدات 
  )9(.إالدارة، وإالجيار طویل املدى، ومعل املرافق العامة �ىل ٔ�سس جتاریة
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  ) Private Military Companies/PMC(الرشاكت العسكریة اخلاصة - 3

الرشاكت العسكریة اخلاصة يه اليت تقدم مجمو�ة من اخلدمات العسكریة �لعمالء و�سعى �لت�ٔثري  
وتؤكد التعریفات ) 10(.العسكري يف املیدان و�شارك يف اخلدمات ؤ�كرب م�ال �لهيا رشكة بالك وو�ر أ�مر�ك�ة

یه لها مما ٔ�دى ٕاىل تعدد اليت ت��اول هذه الرشاكت �ىل الصفة العسكریة لها، وال یو�د تعریف م�فق �ل 
  .�جهتادات

رشاكت تقدم �دمات إالمداد والتدریب وا�متو�ن : وقد عرفها الفریق العامل املعين مبس�ٔ� املر�زقة ب�ٔهنا
�ري املسلح و�دمات حرس أ�من املسلح ومتتد  ٕالمدادياو�س�شارة �ش�ىت ٔ�نواعها، ويه تبدٔ� من ا�مع 

ٕاىل اخلدمات املتص� ب�ٔ�شطة دفاعیة ٔ�و جهوم�ة عسكریة ٔ�و ٔ�م�یة ال س�� يف م�اطق الزنا�ات املسل�ة �ٔو 
  )11(.عقب الزنا�ات

كام عرفت ٔ�یضًا ب�ٔهنا رشاكت جتاریة تقدم �دماهتا �لقطا�ني أ�مين والعسكري �ارج �دود دو� امل�ش�ٔ 
  )12(.حتق�ق الرحبهبدف 

و�د�ٌر ���ر ٔ�ن جلوء ا�و� ٕاىل الرشاكت العسكریة اخلاصة �لق�ام ببعض �ا�ا العسكریة ميثل جوهر 
  .اخلصخصة العسكریة

  ) (Private Security Companies/PSCالرشاكت أ�م�یة اخلاصة - 4

 �DSLش�به الرشاكت العسكریة لكهنا تقدم �دمات ٔ�م�یة دفاعیة محلایة أ�فراد والرشاكت م�ل رشكة 
ویت�ىل الفرق الواحض ب�هنا وبني الرشاكت العسكریة يف ٔ�ن الرشاكت أ�م�یة تقدم مجیع ) 13(.أ�م�یة اخلاصة 

  )14(.ق�ال املبارشاخلدمات اليت تقد�ا الرشاكت العسكریة اخلاصة �س�ت��اء املشاركة يف ال 

وقد عرف مركز ج�یف �لرقابة ا�ميقراطیة �ىل القوات املسل�ة الرشاكت العسكریة وأ�م�یة اخلاصة 
ب�ٔهنا رشاكت جتاریة تقدم �دمات م�خصصة يف احلروب والزنا�ات، مبا فهيا العملیات العسكریة والتخطیط 

سرتاتیجي والتدریب ورشاء أ�سل�ة واملعدات �سرتاتیجي، واملهام �س�تخباراتیة وا�مع ا�لوجس�يت و�
  )15(.وصیا�هتا

وجتدر بنا إالشارة ٕاىل �رتباط الوثیق بني مفهوم اخلصخصة أ�م�یة واخلصخصة العسكریة؛ حبیث 
ميكن تناوهلام مكفهوٍم وا�د كام تفعل الك�ري من أ�دبیات؛ ح�ث ٔ�ن معظم الرشاكت العام� يف هذا ا�ال تقوم 

يه كام ٔ�ن هناك رشاكت ٔ�من حملیة �اصة تقدم �دماهتا �لمواطنني و. ٔ�م�یة وعسكریة يف �ٍٓن وا�دمبهاٍم 
حراسة : م�ل رشاكت وطنیة مرخص لها من السلطات احمللیة ا�تصة لتوفري وتقدمي اخلدمات أ�م�یة ا�تلفة
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ٔ�ما ) 16(.سلطات أ�م�یةأ�ش�اص، والبنوك، وامل�ش�ٓت اخلاصة واحلكوم�ة، ونقل أ�موال، حتت ٕارشاف ال 
الرشاكت موضوع هذا البحث فه�ي الرشاكت م�عددة اجل�س�یات والعا�رة �لقارات اليت ال تق�رص �دماهتا 

  .دا�ل �دود دو� امل�ش�ٔ بل �س�ت�د�ا ا�و� يف �ا�ا أ�م�یة والعسكریة يف اخلارج

  �ٔس�باب ودوافع اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة: �نیاً 

باب وا�وافع اليت �ذت ��ول حنو اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة، ولكن ميكن ال ميكن حرص أ�س� 
ٔ�ن جنملها يف مجمو�ة من العوامل �متثل يف ز�دة التو�ه حنو اخلصخصة �شٍلك �ام، وان�شار السالح، 
وخفض نفقات احلروب، وضعف احلكومات واجلیوش، والتحول يف طبیعة احلرب، واملتطلبات التق�یة، 

  .اخلار� والتعاقد

ٔ�دت الق�ا�ة ا�ولیة يف ظل فشل النظام �شرتايك ب�ّٔن ٕادارة أ��شطة : صعود اخلصخصة - 1
�زاید �ق�صادیة تتطلب �ارات جتاریة ومالیة وٕاداریة وف�یة �الیة، وهو ما یف�قر ٕالیه القطاع العام؛ و�لتايل 

�لیات السوق  ؛ )17(اليت حتقق الكفاءة وتقلص إالنفاق العام�جتاه العاملي حنو اخلصخصة، �عتبارها ٕا�دى �
  )18(.ویعين ذ� ا�س�اب ا�و� تدرجيیًا من تقدمي اخلدمات العامة مبا يف ذ� �دمات أ�من

ٕان �س�تعانة �لرشاكت العسكریة وأ�م�یة اخلاصة �لكف احلكومات ٔ�قل : خفض نفقات احلروب - 2
د ق�الها من ج�ودها النظام�ني؛ ح�ث جيبهنا ذ� �اكلیف �ك�ري من اس�ت�دام قواهتا املسل�ة؛ ویقلل من �د

  )19(.التجنید وإالنفاق �ىل اجلنود

ظهرت الك�ري من الرشاكت أ�م�یة اليت تتعامل �ٔ�نظمة إاللكرتونیة و�ك�ولوج�ا : م�طلبات التق�یة- 3
تق�یات �الیة، املعلومات، ح�ث تقدم �دمات يف جمال ٔ�من املعلومات ويف جماالت التجسس معمتدة �ىل 

  )20(.و�س�تعني هبا احلكومات الف�قارها لهذه التق�یات

یل��ٔ القطاع احلكويم �لتعاقد مع رشاكت �ارج�ة يف ا�ال العسكري �س�ت�دام : التعاقد اخلار� - 4
ويف هذا ا�ال تقسم الرشاكت العسكریة ٕاىل رشاكت ق�الیة ورشاكت تدریب " منوذج �لكفة املعامالت"

وهناك الك�ري من الرشاكت إالرسائیلیة اليت ال یق�رص معلها يف أ�رايض احملت� بل تصدر �دماهتا ) 21(.وٕامداد
  )22(.اليت تدرب احلراس الشخصیني لرئ�س الكوجنو) Levdan Limited(�ل�ارج م�ل رشكة 
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رافق عرص العوملة تفيش السالح ح�ث تدل املؤرشات �ىل ز�دة ٕانتاج  :ان�شار السالح - 5
وز�دة �دد الرشاكت اليت تعمل يف ٕانتا�ا، و�ٔصبح هناك سوق م�نام�ة �لسالح ن���ة التغريات  أ�سل�ة،

اليت ظهرت بعد ا�هتاء احلرب الباردة، وهناك ارتباط بني ان�شار السالح وتفيش اجلرمية، و�زاید احلروب 
اع بني القوتني العظمیتني أ�هلیة واحلروب بني ا�ول �س�ب زوال توازن القوى ا�ي اكن قامئًا �س�ب الرص 

ظهور الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة ن���ًة  وقد ازداد)23().الوال�ت املت�دة و�حتاد السوف�یيت(
خلصخصة قطاع السالح وظهور املصانع أ�م�یة والعسكریة اخلاصة اليت ت��ج السالح و�س�تمكل م�ظومة 

  )24(.التوزیع والبیع دون رقابة

یزتاید ا�لجوء ٕاىل الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة مع �دم قدرة : واجلیوشضعف احلكومات  - 6
احلكومات �ىل الق�ام بواج�اهتا، وت�ٔثري هذا الضعف �ىل قدرات ج�وشها، �س�ب تفيش الفساد يف صفوف 
اجل�ش وضعف ٕاماكنیات احلكومات، ومما زاد من ضعف احلكومات ظهور فا�لني �دد �ري ا�و� يف جمال 

�دام العنف م�ل ا�مو�ات ا�ی��ة املتطرفة وعصا�ت ا�درات واملل�ش�یات اخلاصة، وش�باكت اجلرمية اس�ت
  )25(.املنظمة وقوات ا�فاع ا�ايت ومجمو�ات امحلایة

أ�م�یة والعسكریة اخلاصة من العسكریني املتقا�د�ن  ٔ��لب أ�ح�ان �كون العاملني يف الرشاكت ويف
�اصة ا��ن س�بق ومعلوا ٔ�فراد حامیة ملسؤولني يف دوهلم، و�كونوا قد اك�س�بوا ح�اة اجلندیة اليت متنحهم 

  . )26(قدرة ق�الیة وكفاءة �الیة

ميها ومن هذه شهدت احلرب يف ا�ٓونة أ��رية تغريًا يف طبیعهتا، وتنظ : التحول يف طبیعة احلرب - 7
التحوالت؛ ظهور فا�لني �ٓخر�ن �ري ا�و� ومه املقاولون العسكریون، وكذ� التطور ا�ي طرٔ� �ىل حرب 

ویضاف ٕاىل ذ� التغري يف ٔ��الق�ات احلرب ح�ث مل تعد احلرب وس�ی� يف ). احلرب الس�یربانیة(املعلومات 
ٔ�صبح الرحب هدفًا ٔ�ساس�یًا لبعض احلروب كثري من أ�ح�ان بل ٔ�صبحت �ایة تتورط فهيا دول ورشاكت، و 

  )27(.م�ل احلرب يف سريالیون اليت اكن هدفها الس�یطرة �ىل أ�ملاس

فضًال عن ذ� �س�تغل املقاولون العسكریون من القطاع اخلاص أ�زمات أ�م�یة ویعززوهنا لتحق�ق 
قدم اخلوف والفوىض لنا "): مایك �لزت(الرحب، ؤ�فضل وصف �� ما قا� ٔ��د ٔ�حصاب الرشاكت أ�م�یة 

، ح�ث سا�دت الفوىض اليت تلت اج�یاح العراق رشكته أ�م�یة �ىل حتق�ق رحب یقارب م�ة "فرصة ذهبیة
ملیون دوالر، بعد ٔ�ن اكنت �دمية اخلربة والشهرة؛ وبذ� تعزز الرٔ�ساملیة من ثبات ٔ�قدا�ا عن طریق 

  .)28(اخلوف والفوىض
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و�ه حنو اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة احلصول �ىل القوة الس�یاس�یة من دوافع الت: القوة الس�یاس�یة - 8
و�ح�فاظ هبا؛ فقد وضعت العوملة بصمهتا يف جمال أ�من عندما ٔ�صبح ان�شار أ�سل�ة، واغتصاب املوارد 
�ري الرشعیة، وجشع الرشاكت العا�رة �لحود، وظهور رشاكت م�عددة اجل�س�یات ٔ�مورًا مرتبطة ببعضها 

  )29(. یق�ل �نفصامارتباطًا ال

  اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة إالرسائیلیة: املطلب الثاين

ف� یتعلق ٕ�رسائیل �ىل و�ه اخلصوص فٕاهنا اكنت ومازالت حبا�ة ٕاىل عنرص�ن �مني ٕالثبات 
والشك ٔ�ن اس�تعا�هتا )30(.وجودها وم�حها الرشعیة وهام الرٔ�ي العام ا�ويل والقدرات العسكریة املتفوقة

�لرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة حيقق لها هذ�ن العنرص�ن ف�تیح لها ار�اكب ا�هتااكت بعیدًا عن الرٔ�ي 
العام ا�ويل، والتقلیل من �دد الق�ىل من اجلنود النظام�ني مما یضمن �دم ٕا�رة الرٔ�ي العام ا�ا�يل، وحيقق 

وهذا ما �رب عنه الصحفي .�دت ج�ودًا لصاحلهالها القدرة العسكریة املتفوقة ب�ٔقل مما اكنت س��فقه لو ج 
س�متكن ��ش ا�فاع إالرسائیيل ا�ي متت خصخصته  :إالرسائیيل �ويب تیف يف حصیفة معاریف ح�ث قال

  )31(.من ا�خول يف ٔ�ي معلیة دون النظر ٕاىل �دد إالصا�ت، ؤ�یضًا س��خفض �لكفة ا�فاع عن البالد

بعض املزا� اليت حتققها ٕارسائیل من اخلصخصة أ�م�یة ) ل�ش�ميٕالعاد (وقد ذ�ر الباحث إالرسائیيل 
  : والعسكریة

حتق�ق نظام دفاع م�سط من ح�ث جودة اخلدمات والتاكلیف، وحتق�ق وفورات يف نفقات . 1
  .مؤسسة ا�فاع �شلك �ام و��ش ا�فاع إالرسائیيل �شلك �اص

  .فاع  وهو يشء ال ميكن حتق�قه ذاتیاً اس�ت�دام التق�یات والتك�ولوج�ا احلدیثة يف مؤسسة ا�. 2

  )32(.خصخصة ٔ�م�یة ج�دة لالق�صاد إالرسائیيل وتطو�ر الصنا�ات ا�فاعیة وز�دة م�یعاهتا. 3

�س�ت��ج من النقاط السابقة �ٔمهیة �ق�صاد �ل�س�بة ٕالرسائیل فه�ي حبا�ة ٕاىل اق�صاد قوي لالس�مترار 
، ويه بذ� ترضب عصفور�ن حبجر وا�د؛ ح�ث ت��ح يف اغتصاب أ�رض الفلسطی��ة وبناء املس�توطنات

لها معلیات اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة تطو�ر اق�صادها من �ة وار�اكب ��هتااكت بعیدًا عن الرقابة من 
  .   �ٍة �نیة

اجلدیدة معدت ٕارسائیل ٕاىل تقلیص النفقات العسكریة وزادت من اع�دها  )33(ويف ٕاطار النیولیربالیة
ارة أ�سل�ة والس�� تصد�ر التك�ولوج�ا العسكریة و�ك�ولوج�ا أ�من ا�ا�يل، ويف مقابل ختف�ض �ىل جت

  )34(.إالنفاق العسكري اكن هناك ٕانفاقًا خضامً �ىل الرشاكت أ�م�یة اخلاصة
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من ملك�ة مصادر إالنتاج وجردت ٕارسائیل نفسها من أ�صول  )35(وقد مت جترید الهس�تدروت
  )36(.�ق�صادیة حىت يف الصنا�ات املتعلقة �ٔ�من، �اصة صنا�ة السالح والبحث والتطو�ر العسكري

وتصا�دت �الل العقد املايض معلیات خصخصة أ�من يف ٕارسائیل �رب ٕاس�ناد بعض املهام واخلدمات 
اخلاصة، �ىل الرمغ من ٔ�ن احلكومة إالرسائیلیة اكنت دوما �سعى �لحفاظ �ىل �لرشاكت أ�م�یة والعسكریة 

  )37(.همينهتا �ىل هذا القطاع

وقد شلكت قوات أ�من إالرسائیلیة السابقة ؤ�فراد ٔ�من اخلطوط اجلویة إالرسائیلیة رشكة أ�من 
یة �لرشكة يف هولندا، وهذه م، وتقع املاكتب الرئ�س� 1982يف �ام ) ٕاك�س ٕانرت�شو�ل(اخلاصة  إالرسائیلیة

، ومن الرشاكت الصهیونیة )38(الرشكة توفر �لوًال ٔ�م�یة م�طورة وشام� لقطاعي الطريان وأ�من ا�ا�يل
اليت تعمل �شلك �ٔسايس ضد املقاومة الفلسطی��ة، وال ) یغال �ل�دمات أ�م�یة(العام� يف جمال �ر�زاق 

مبر�زقة ممن توظفهم الرشاكت أ�م�یة والعسكریة ا�ولیة اخلاصة يشء ی�ين حكومة �ح�الل من �س�تعانة 
اليت توفر املر�زقة –اليت یو�د مركزها يف اكلیفورنیا  -) وا�ن جروب(م�ل رشكة )39(�سالح ضد الفلسطین�ني

  )40(.�لك�ان الصهیوين

ون ا�ويل ٕاما وتلعب الرشاكت اخلاصة �شٍلك �ام دورًا رئ�سًا يف دمع ��هتااكت إالرسائیلیة �لقان
�متویلها ٔ�و �سهیلها؛ وقد ٔ��حت هذه الرشاكت ا�ال الواسع �مو�ة من املامرسات إالرسائیلیة اليت ت�هتك 

و�شمل . حقوق إال�سان الفلسطیين ومعلت �ىل �سهیلها والرتحب مهنا، سواء �شلك م�ارش �ٔو �ري م�ارش
وين، ورشاء م�ت�ات املس�توطنات، والبناء �ىل هذه املامرسات املشاركة يف املرشوع �س�تعامري الصهی

أ�رايض احملت�، وتوفري اخلدمات �لمس�تعمرات، ٕاضافًة اس�تغالل موارد ومصادر أ�رض احملت�، وبناء �دار 
  )41(.الضم والفصل العنرصي، والتحمك حبركة املدنیني

قامت  2009ح؛ ففي العام كام تقوم ٕارسائیل �الس�تعانة �لرشاكت اخلاصة لزتویدها ���رية والسال
ب��ع ق�ابل صواعق ومعدات ٔ�خرى �ل��ش إالرسائیيل كام تقوم بزتوید ٔ�نظمة مراق�ة ) موتوروال(رشكة 

  )42(.�لمس�توطنات وتورید ٔ�نظمة اتصاالت �ل��ش إالرسائیيل

ائیل تقوم الرشاكت أ�م�یة والعسكریة إالرسائیلیة اخلاصة بتصد�ر �دماهتا �ل�ارج ح�ث جتد فهيا ٕارس و 
)  وٕالب�ت ما�ال،(ٔ�داة لتطو�ر سوق السالح دون رقابة، و�ري م�ال �ىل ت� الرشاكت؛ رشكتا 

إالرسائیلیتان ا�لتان تقدمان �دماهتام خبصوص احلواجز أ�م�یة لبعض ا�ول م�ل ت�ٔمني احلدود بني الوال�ت 
جمانیة ف� یتعلق �سوق احلواجز املت�دة واملكس�یك، وبذ� شلك �دار الفصل العنرصي إالرسائیيل د�ایة 

  )43(.أ�م�یة ا�ي متث� ها�ن الرشكتان
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ومن صور اخلصخصة أ�م�یة إالرسائیلیة ٔ�یضًا خصخصة نقاط التف��ش؛ویعترب ذ� مرشوع وطين 
م، وحيدد �شغیل نقاط التف��ش، 2005د�سمرب �ام / مس�متد من قرار احلكومة إالرسائیلیة يف اكنون أ�ول

املسؤو� عن التدریب أ�مين واملهين، وكذ� الهیئات املسؤو� عن �شغیل نقاط التف��ش، واملؤسسات 
  .)44(وذ� بنقل ٕادارهتا و�شغیلها ٕاىل رشاكت ٔ�من �اصة

شعارٕافرامي (م 2006ینا�ر �ام / واكنت ٔ�ول احلواجز إالرسائیلیة اليت متت خصخصهتا يف اكنون الثاين
م اكنت ٕارسائیل قد نقلت 2016، وحىت العام )الشاميل لقطاع غزةاملد�ل  -�لقرب من طولكرم، وٕا�رز

ٕا�ل، (�اجزًا يف الضفة الغربیة ) 12(نقطة تف��ش ٕالدارة و�شغیل رشاكت أ�من إالرسائیلیة اخلاصة؛ ) 14(
). ٕالیاهو، ج�لبوا، هابیاك، هو�ز، شومرون، هامشونمي، م�تارماكبود، هيودا، رحيان، شعار ٕافرامي، �رقوم�ا

  . )45()ٕا�رز، وكريم شالوم(اجز�ن بني الك�ان إالرسائیيل وغزة و�

؛ ح�ث صادق واكن هناك مساعٍ حلكومة �ح�الل حنو خصخصة جسون أ�رسى الفلسطین�ني
ٔ�ّن حممكة العدل العلیا إالرسائیلیة  ٕاال الك��ست �ىل تعدیل قانوين �سمح ٕ�قامة جسون تد�رها رشاكت �اصة

ٔ�ما الهدف ا�ٔكرب لسلطات .)46(م، یقيض ٕ�بطا�2009نومفرب �ام / �رش�ن الثاين 19ٔ�صدرت قرارًا بتارخي 
�ح�الل من وراء خصخصة السجون هو التنصل من املسؤولیة القانونیة جتاه أ�رسى الفلسطین�ني؛ 

ومن الرشاكت العام� يف السجون . )47(ویصبح أ�رسى بذ� سوقًا اق�صادیة دا�ل �یان �ح�الل
ويه رشكة ٔ�م�یة �ریطانیة تلعب دورًا  �بريًا يف ٕادارة السجون إالرسائیلیة اليت ) G4S(رشكة إالرسائیلیة 

�ىل توفري اخلدمات واملعدات لعدة جسون ٕارسائیلیة، ) G4S(حتتجز فهيا أ�رسى الفلسطین�ني، تعمل 
ت ٕارسائیل �لقانون ا�ويل مبا يف ذ� جرامئ التعذیب اليت تعترب جرامئ وتعترب م�واطئة �شلك �بري يف ا�هتااك

ضد إال�سانیة، وتعدمن ٔ��رز املتعاقد�ن أ�م�یني مع حكومة �ح�الل؛ و�سا�د ٔ�یضًا يف ٕادارة مراكز تدریب 
  )48(.الرشطة واحلواجز واملس�تعمرات والقوا�د العسكریة

یلیة يف قامئة ٔ�كرب م�ة رشكة دفاع يف العامل، واليت مت تصنیف ٔ�ربع رشاكت ٕارسائ  2015ويف العام 
  )IMI, Rafael, IAI, Ltd.()49: (�رشهتا جم� ا�فاع أ�مر�ك�ة أ�س�بوعیة ويه

مقاًال ٔ�شارت ف�ه ٕاىل ٔ�ن املهام واخلدمات اليت اكنت يف )یدیعوت ٔ�حرنوت(و�رشت الصحیفة العربیة
�لرشاكت املدنیة، وتؤكد وزارة ا�فاع ٔ�ن هذه اخلطوة تمت �شلك  ٔ�یدي اجل�ش انتقلت يف الس�نوات أ��رية

وهذه الرشاكت ٔ�صبحت رٔ�س احلربة احلق�قي يف معلیة ا�رع الشاميل، و�شري . م�ظم وٕ�رشاف مس�متر
ٔ�حرنوت ٔ�هنم من حيفرون حبثًا عن ٔ�نفاق حزب هللا كام �س�تعني هبم ٕارسائیل �لق�ام مبهام ٔ�م�یة يف خط 
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امل، كذ� �س��د شعبة غزة ٕاىل مقاولني مدنیني �لق�ام �لك�ري من املهام ح�ث یعملون ج�بًا املوا�ة يف الش
  )50(.ٕاىل ج�ب مقاتيل ��ش ا�فاع إالرسائیيل

و�س�تعني ٕارسائیل �شلك �بري خبدمات الرشاكت أ�م�یة اخلاصة يف جمال ٔ�من املعلومات واملهام 
مري "ٔ��رمت رشكة أ�من إالرسائیلیة اخلاصة  �1999ام �س�تخباراتیة والتجسس ؤ�نظمة املراق�ة، ففي 

ا�ي مبوج�ه نص�ت حنو ٔ�لف اكمريا " املدینة ا�ٓم�ة"عقدًا مع الرشطة إالرسائیلیة ٕال�شاء منوذج " س�یك�وريت
ويه  –و�ٔشار تقر�ر الهیئة اخلصوصیة ا�ولیة . مراق�ة يف الب�ة القدمية يف القدس لیصبح ا�منوذج ٔ�یقونة �املیة

رشكة مراق�ة ٕارسائیلیة تقدم  27ٕاىل ٔ�ن هناك  �2017ٓب /يف ٔ�غسطس - و�ة رقابیة هتمت �ملراق�ة احلكوم�ةمجم
  )51(.�دماهتا �لحكومة؛ وبذ� تعد ٔ��ىل �س�بة رشاكت مراق�ة �ل�س�بة ٕاىل �دد الساكن يف العامل

هتدف ٕاىل هتوید مدینة ويف رٔ�ي الباح�ة یعترب منوذج املدینة ا�ٓم�ة من مضن ٔ�كرث إالجراءات اليت   
  .القدس، وشل حركة املواطن املقديس

وقد قامت ٕارسائیل خبصخصة صنا�اهتا احلربیة والعسكریة، ویعترب ا�ور ا�ي یؤدیه التصنیع احلريب 
واكن من ٔ�مه الرشاكت احلكوم�ة اليت مت خصخصهتا ،)52(إالرسائیيل من الوظیفة الكربى ��و� الصهیونیة

  )53(.، وتعاس �لصنا�ات اجلویة احلربیة، رفائیل �لصنا�ات احلربیة)نٕالعال �لطريا(رشكة

رشكة ٕارسائیلیة تعمل يف جمال ا�فاع والفضاء وأ�من تقدر �ائداهتا حبوايل  450وهناك ما یقارب من 
ملیار دوالر وتوفر �س�بة �برية من أ�سل�ة واملعدات اليت �س�ت�دم ضد الفلسطین�ني، �دا عن تق�یات  3.5
  )54(.واملراق�ة املتقدمة املس�ت�دمة يف �دار الضم ونقاط التف��ش ولق�ل املدنیني الفلسطین�ني القمع

الرصاص "وقد لعبت الرشاكت دورًا �رزًا يف ا�هتااكت ٕارسائیل �لقانون ا�ويل �الل معلیة 
  )55(.�ىل غزة ح�ث زودت ٕارسائیل �ٔ�سل�ة واملعدات العسكریة" املصبوب

بعض املؤرشات وا�الئل �ىل اس�تعانة ٕارسائیل �لرشاكت أ�م�یة والعسكریة و�ىل الرمغ من وجود 
يف بعض ٔ�عاملها سواء الرشاكت ٕارسائیلیة اجل�س�یة ٔ�و الرشاكت ا�ولیة؛ ٕاال ٔ�نه ال ميكن حرصها، ح�ث ٔ�ن 

وجود  الك�ري من ت� املهام تمت بعقود رسیة وال یمت الترصحي عهنا، ويف رٔ�ي الباح�ة ٔ�ن ذ� هو س�ب �دم
  .مراجع �لمیة كثرية توثق الرشاكة ما بني القطاع اخلاص العسكري وأ�مين وبني ٕارسائیل

  اخلصخصة أ�م�یة والعسكریة إالرسائیلیة يف ظل القانون ا�ويل: املبحث الثاين

 ٕان أ��شطة اليت یقوم هبا أ�فراد التابعني �لرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة سواء اكنت ٔ�م�یة �جمع
املعلومات ٔ�و التجسس، ٔ�و اكنت �ام عسكریة جهوم�ة �ٔو دفاعیة، جتعلهم �ىل اتصال م�ارش مع ٔ�ش�اص 
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مما یدفعنا ٕاىل حبث مسؤولیة هؤالء أ�فراد عن ا�هتااكهتم ومسؤولیة ا�ول اليت ) 56(حيمهيم القانون ا�ويل؛
  .یعملون لصاحلها وب�ٔمرها

ح مساء� ا�ول عام �ر�ك�ه من ا�هتااكت، سواء ضد فقد جرت صیا�ة القانون ا�ويل بطریقة ت��
مواطنهيا ٔ�و ضد أ��انب، �ري ٔ�نه ل�ست ا�ول و�دها من �ر�كب ا�هتااكت حلقوق إال�سان؛ ح�ث �ٔن 

  )57(.العدید من اجلرامئ �ر�كب من ق�ل �ات فا�� �ري حكوم�ة واليت قد ال �رغب ا�ول يف وقفها

حول التك�یف القانوين لٔ�فراد العاملني يف الرشاكت أ�م�یة  ويف ٕاطار هذا البحث یثور ال�ساؤل
والعسكریة اخلاصة، ومسؤولیة ٕارسائیل عن اس�تعا�هتا هبم يف ا�هتااكهتا وخصخصة الك�ري من �ا�ا أ�م�یة 

  .، وهذا ما س�مت توضی�ه �الل هذا املبحث يف مطلبني"خصخصة �ح�الل"والعسكریة 

  �ٔو العسكریة اخلاصة/القانوين �لعاملني يف الرشاكت أ�م�یة والتك�یف : املطلب أ�ول

ٕاّن مس�ٔ� التك�یف القانوين �لرشاكت العسكریة وأ�م�یة ا�ولیة اخلاصة تثري �دًال و�شلك مس�ٔ� 
�الف�ة، نظرًا لعدم الت�دید الرصحي يف القانون ا�ويل هلم، �� البد من الرجوع ٕاىل نصوص القانون ا�ويل 

يف التك�یف السلمي �لعاملني يف الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة، من ح�ث مدى اعتبارمه  والبحث
  :مر�زقة، ٔ�و مقاتلني، ٔ�و مدنني، ٔ�و مقاتلني �ري رشعیني، وهذا ما نوحضه �ىل النحو التايل

  مر�زقة: �ٔوال

ؤ�هنم صورة �دیثة ل�سوا ٕاال جمرد مر�زقة الرشاكت أ�م�نة والعسكریة ٔ�ن موظفي  )58(اعترب الك�ري
ٕاال ٔ�ن وصف املر�زقة � رشوط �اصة وقوا�د قانونیة �اصة تنظمه يف القانون ا�ويل إال�ساين، .�لمر�زقة

  .هذه الرشاكتومن �اللها س��حث يف مدى انطباق وصف املر�زقة �ىل موظفي 

معًال �ري  -سواء �س�ت�دام ٔ�و التدریب �ٔو التجنید-اعترب القانون ا�ويل صور املر�زقة اكفة  وقد
وقد صدرت العدید من القرارات عن أ�مم املت�دة حترم معل املر�زقة وجترمه يف . مرشوع �ام اكن الهدف مهنا

د�سمرب / اكنون أ�ول 4املؤرخ يف  44/34واعمتدت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة يف قرارها رمق . صوره اكفة
  . االتفاق�ة ا�ولیة ملناهضة جتنید املر�زقة واس�ت�دا�م ومتویلهم وتدر�هبم �1989ام 

 ، یعد املر�زق هو ٔ�ي خشص)47/2(يف املادة التفاق�ات ج�یف وحسب الربوتو�ول إالضايف أ�ول 
  :تنطبق �لیه الرشوط التالیة

  .يف �زاع مسلح،حملیًا ٔ�و يف اخلارججيري جتنیده خصیصًا، لیقاتل .  1

  .�شارك يف أ�عامل العدائیة فعلیًا وم�ارشةً . 2
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حتفزه الرغبة يف حتق�ق مغمن خشيص ٔ�ساسًا لالشرتاك يف أ�عامل العدائیة، ویُبذل � فعًال و�د . 3
قاتلون ذوو بتعویض مادي من ق�ل طرف يف الزناع ٔ�و نیابة عنه، ویت�اوز التعویض ٕ�فراط ما یو�د به امل

  .الرتبة والوظائف املامث� يف القوات املسل�ة �� الطرف ٔ�و مم یدفع هلم

  .ل�س من ر�ا� طرف يف الزناع وال م�وطنًا ٕ�قلمي ُمس�یطر �لیه من ٔ��د ٔ�طراف الزناع. 4

  .ل�س عضوًا يف القوات املسل�ة ٔ��د ٔ�طراف الزناع. 5

  .ت طرفًا يف الزناع بوصفه عضوًا يف قواهتا املسل�ةل�س موفدًا يف �مة رمسیة من ق�ل دو� ل�س. 6

املذ�ورة حىت یعد موظفو الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة مر�زقة البد ) 47(وبذ� ووفقًا �لامدة 
 موظفي اس��عاد ٕاىل جممتعة سوف یؤدى �لرشوط جند ٔ�ن التق�دو . ٔ�ن تنطبق �لهيم الرشوط املذ�ورة

الرشاكت أ�م�یة والعسكریة  ويف احلق�قة جند ٔ�ن. اخلاصة من وصف املر�زقة الرشاكت أ�م�یة والعسكریة
؛  فلك مهنام �شارك يف الزنا�ات ب�ٔ�شطة املر�زقة بغض النظر عن �دم انطباق الرشوط جممتعة تقوم اخلاصة

ل�سوا من املسل�ة ویقاتل يف س��ل قضیة ال تعنیه مقابل ٔ�جر، ول�سوا ٔ�عضاء يف القوات املسل�ة،و�البًا مه 
  .ر�ا� ٔ�ي طرف من ٔ�طراف الزناع

ويف �الصة القول نؤید الرٔ�ي ب�ٔن الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة يه تطور ملهنة �ر�زاق 
ول�ست مر�زقة �ملفهوم القانوين ا�ق�ق ا�ي �اء به القانون ا�ويل، وجند حر�ًا يف ت�ين الرٔ�ي ا�ي ال یفرق 

من الربوتو�ول إالضايف ) 47(م��اهًال بذ� النص القانوين الوارد يف املادة بني هذه الرشاكت واملر�زقة 
 .أ�ول، واالتفاق�ة ا�ولیة ملناهضة جتنید املر�زقة واس�ت�دا�م ومتویلهم وتدر�هبم

ؤ��ريًا البد من إالشارة ٕاىل �ٔن ٔ�مهیة متیزي املر�زقة عن �ريمه، تعود ٕاىل ٔ�نه ال حيق �لمر�زق ا�متتع بوضع 
من الربوتو�ول إالضايف ) 47/1(�لامدة قاتل ٔ�و ٔ�سري احلرب عند املشاركة يف ٔ�ي �زاع مسلح دويل، وفقًا امل

  .أ�ول،ومع ذ� حيق � احلصول �ىل ظروف اح��از مالمئة وحمامكة �اد�

  مقاتلون: �نیاً 

ا�ويل إال�ساين،  املقاتلون مه ٔ�ش�اص خمولون �س�ت�دام القوة يف �ا� الزناع املسلح يف ٕاطار القانون
  .)59(ويف املقابل فٕاهنم �شلكون ٔ�هدافًا عسكریة مرشو�ة يف ٔ�وقات الزناع املسلح

وت��ع ٔ�مهیة حتدید ف� ٕاذا اكن أ�فراد العاملني يف الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة �متتعون بوصف 
إال�ساين ال �متتع هبا موظفو ت� املقاتلني ٔ�م ال من ٔ�ن املقاتلني �متتعون حبقوق مبوجب القانون ا�ويل 
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الرشاكت ٕاال ٕاذا انطبق �لهيم وصف املقاتلون ومن ٔ��رز �خ�الفات ٔ�ن املقاتل �متتع بوصف ٔ�سري احلرب ٕاذا 
  )60(.ق�ض �لیه ب�� ال �متتع هبذا الوصف أ�فراد العاملني يف الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة

ويل إال�ساين الق�ام ب�ٔعامل حربیة مه املقاتلون ا��ن بی�هتم اتفاق�ة فأ�ش�اص ا��ن خيوهلم القانون ا�
�ٔفراد القوات املسل�ة �س�ت��اء �ري املقاتلني ٔ�فراد اخلدمات الطبیة وا�ی��ة حسب الربوتو�ول : ج�یف ومه

تطو�ني ا��ن إالضايف أ�ول التفاق�ات ج�یف، وكام ذ�رت املادة أ�وىل من الحئة الهاي ٔ�فراد املل�ش�یات وامل 
  )61(:�س�توفون ٔ�ربعة رشوط جممتعة

  . ٔ�ن یقودمه خشص مسؤول عن مرؤوس�یه. 1

  .ٔ�ن حيملوا شارة ممزية ميكن التعرف �لهيم مهنا عن بعد. 2

  .ٔ�ن حيملوا السالح �لناً . 3

  .ؤ�ن یقوموا بعملیاهتم وفقًا لقوانني احلرب ؤ�عرافها. 4

لرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة مما یعين انتفاء ویصعب انطباق هذه الرشوط �ىل العاملني يف ا
  . وصف املقاتلني عهنم؛ فهم كام الحظنا �ٔقرب ٕاىل مفهوم املر�زقة

ونالحظ مما س�بق �رتباط مابني العاملني يف الرشاكت أ�م�یة والعسكریة ومفهوم املر�زقة فهو املفهوم 
ة اليت حيتوهيا مفهوم املر�زقة، وبذ� ال ميكن ٔ�ن نطبق أ�قرب وا�ٔكرث توافقًا �ىل الرمغ من الثغرة القانونی

  . وصف املقاتلني �ىل العاملني بت� الرشاكت نظرًا �لفرق الواسع ب�هنا

 مدنیون: �لثا

ی�شلك الساكن املدنیون من ٔ�فراد ال ی�متون ٕاىل ٔ�ي من الف�ات ا�تلفة �لمقاتلني، ویُعرف الفرد املدين 
ل،وهو ٔ�ي فرد �ري �بع �لقوات املسل�ة، وعرفه الربوتو�ول إالضايف أ�ول ب�ٔنه ٔ�ي �ىل ٔ�نه الشخص �ري املقات

ومه الف�ات اليت س�بق توضیحها عند احلدیث )62(خشص ال ی�متي ٕاىل ف�ات أ�ش�اص ا��ن یعدون مقاتلون،
  .عن املقاتلني

فٕان ذ� الشخص یعد و�د�ٌر ���ر ٔ�نه ٕاذا �ر الشك حول ما ٕاذا اكن خشص ما مدنیًا ٔ�م �ري مدين 
ٔ�ش�اص مدنیون ما  وبذ� یمت التعامل مع موظفي الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة �ىل ٔ�هنم . )63(مدنیاً 

مل ینضموا ٕاىل القوات املسل�ة ٕال�دى ا�ول، ٔ�و تولك ٕا�هيم �ام ق�الیة لصاحل جام�ة مسل�ة م�ظمة ت�متي 
ىق ٕاىل مس�توى املشاركة املبارشة يف العملیات العدائیة فٕاهنم ٔ��د ٔ�طراف ال�ـزاع، ٔ�ما ٕاذا قاموا ب�ٔعامل �ر
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یفقدون امحلایة من الهجامت، وجتوز حمامكهتم ٕاذا وقعوا يف أ�رس �رد املشاركة يف العملیات العدائیة، حىت 
 )64(.وٕان مل �ر�ك�وا ٔ�یة ا�هتااكت �لقانون ا�ويل إال�ساين

العملیات العدائیة تعد معیارًا �اسامً يف حتدید الوضع القانوين ومما س�بق جند �ٔن املشاركة املبارشة يف 
ملوظفي الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة، والبد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن معاهدات القانون ا�ويل إال�ساين ال 

العادي تقدم تعریفًا �لمشاركة املبارشة يف العملیات العدائیة؛ �� جيب ٔ�ن یفرس هذا املفهوم وفقًا �لمعىن 
عنارصه املكونة مضن س�یاقها اخلاص واس��ادًا ٕاىل موضوع القانون ا�ويل إال�ساين  وحبسن نیة حبیث ی��اول

  )65(.وغرضه
و�شري مفهوم املشاركة املبارشة يف العملیات العدائیة ٕاىل ٔ�عامل حمددة یقوم هبا أ�فراد �جزء من سري 

  )66(.العملیات العدائیة بني ٔ�طراف الزناع املسلح
وبذ� �س�ت��ج ٔ�ن موظفي الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة يف الوضع الطبیعي ميكن اعتبارمه 
مدنیني، ٔ�ما يف �ال اشرتا�هم يف أ�عامل العدائیة فهم ل�سوا مدنیني ٕاذ ال تنطبق �لهيم املادة الثالثة املشرتكة 

وال خيضعون . يف أ�عامل العدائیة بني اتفاق�ات ج�یف اليت تنص �ىل ٔ�ن املدنیني مه ا��ن ال �شرت�ون
  .لقوا�د حامیة املدنیني وفقًا �لامدة الرابعة من اتفاق�ة ج�یف الرابعة

املدنیون مه ٔ�ش�اص �ري مقاتلني وال ی��غي هلم ٔ�ن �شار�وا يف أ�عامل العدائیة حىت حيظوا �محلایة ف
  )67(.�امجهتم ب�ٔي �ال من أ�حوالضد الهجامت واليت كفلها هلم القانون ا�ويل إال�ساين ا�ي م�ع 

  مقاتلون �ري رشعیني: رابعاً 

ٕاذا مل �كن موظفو الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة ا��ن �شرت�ون يف الزنا�ات املسل�ة مقاتلني 
". مقاتلون �ري رشعیني"وال مر�زقة وال مدنیني، یقود� أ�مر �لبحث يف وصف ٔ�قرب ؤ��سب هلم وهو 

القانوين أ��سب ملوظفي الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة ا��ن �شرت�ون يف ٔ�عامل الق�ال ٕاذا فالتوصیف 
مل �كونوا جزءًا من القوات املسل�ة ٔ��د ٔ�طراف الزناع، هو اعتبارمه مقاتلني �ري رشعیني، ووصف املقاتل 

ل الق�الیة دون ٔ�ن �ُرخص هلم مجیع أ�ش�اص ا��ن یقومون بدور م�ارش يف أ�عام "�ري الرشعي ینطبق �ىل
�دم اس��فاء هؤالء أ�ش�اص �لرشوط املذ�ورة يف املادة  "دون �ٔن �رخص هلم بذ�"بذ�، وتعىن عبارة 

اليت ٔ�رش� لها سابقًا عندما حتدثنا عن - من اتفاق�ة ج�یف الثالثة �ش�ٔن من یُعدون ٔ�رسى احلرب    ) �ٔ /4(
قاتلني �ري الرشعیني، مبن فهيم املر�زقة، يف ف�ة ٔ�رسى احلرب، بل جتوز ، و�لتايل ال ميكن تصنیف امل-املقاتلني

  )68(.حمامكهتم مبق�ىض القانون الوطين ��و� اليت تعتقلهم �رد مشاركهتم يف أ�عامل الق�الیة
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و�الصة القول يف هذا املطلب ٔ�نه ال ميكن اعتبار موظفي الرشاكت أ�م�نة والعسكریة اخلاصة ا��ن 
يف الزنا�ات املسل�ة مر�زقة �ملعىن ا�ق�ق، كام ال ميكن اعتبارمه مقاتلني طاملا ٔ�هنم ل�سوا جزءًا من  �شرت�ون

القوات املسل�ة ٔ��د ٔ�طراف الزناع، يف �ني ٔ�هنم يف الوضع الطبیعي قد یُعتربون مدنیون طاملا مل �شرت�وا يف 
امحلایة القانونیة، وی��في عهنم وصف املدنني،  العملیات العدائیة، ٔ�ما يف �ني اشرتا�هم فٕاهنم یتجردون من

  .وبذ� یصح اعتبارمه مقاتلني �ري رشعیني

املسؤولیة ا�ولیة ٕالرسائیل عن اس�تعا�هتا �لرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة يف : املطلب الثاين
  ا�هتااكهتا 

والقدس �ىل اعتبار ٔ�هنا جيب تطبیق قانون �ح�الل احلريب يف لك من الضفة الغربیة وقطاع غزة 
وم�ذ ذ� الوقت  .1967عقب أ�عامل العدوانیة اليت قامت هبا �ام " ٕارسائیل"ٔ�راٍض حمت�؛ ح�ث اح�لهتا 

ويه حتاول �ذ� ٔ�قىص �د �لتنصل وا�هترب من تطبیق ٔ�حاكم قانون �ح�الل احلريب �لهيا، و�ىل و�ه 
وجند ٔ�نه ال يشء ی�ين  )69(.قة حبامیة املدنیني وقت احلرباملتعل 1949اخلصوص اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام 

دو� �ح�الل ٔ�ن ت��ع ٔ�یة وس�ی� �لت�ایل �ىل القانون ا�ويل والتنصل من املسؤولیة ا�ولیة جتاه ا�هتااكهتا 
ا�ي یدفعها لالس�تعانة  -ٕاىل �انب التو�ات ا�لیربالیة -حبق الشعب الفلسطیين ولعل هذا الس�ب أ��رز

   .رشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة�ل 

وبو�ٍه �ام ال مينع القانون ا�ويل إال�ساين ا�ول من التعاقد مع رشاكت ٔ�م�یة ٔ�و عسكریة �اصة �لق�ام 
   )70(.ببعض أ��شطة، و�ني تفعل ذ� تبقى ملزمة �لوفاء �اللزتامات اليت یفرضها �لهيا القانون ا�ويل

دو� �ح�الل ٔ�ن تضبط معل الرشاكت العسكریة وأ�م�یة اخلاصة وقد فرض القانون ا�ويل �ىل 
اليت تتعاقد معها ؤ�ن حتاسب �ٔي موظف من موظفي ت� الرشاكت يف �ال ق�امه ب�ٔي معل ٕاجرايم ضد 
املدنیني، وتمت حمامكته ٔ�مام قضاء الب� احملتل ٔ�و قضاء دو� �ح�الل، وجتوز حمامكهتم مبجرد اشرتا�هم يف 

  )71(.العدائیة دون ٔ�ن یث�ت ق�ا�م ب�ٔي ا�هتااكت �لقانون ا�ويل إال�ساينأ�عامل 

وتظل ا�و� املتعاقدة مع الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة ملزمة بضامن ا�رتام موظفي هذه 
الرشاكت لقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل حلقوق إال�سان، ش�ٔهنم يف ذ� ش�ٔن ٔ�فراد قواهتا 

ويف �ال وقوع ا�هتااكت لقوا�د ٔ�ي من هذ�ن الفر�ني من ق�ل موظفي الرشاكت، فٕان ا�و� . ملسل�ةا
  )72(.املتعاقدة تتحمل املسؤولیة عن هذه ��هتااكت

، تبقى ا�ول اليت �س�تعني 1949ووفقًا ملا نصت �لیه املادة أ�وىل املشرتكة من اتفاق�ات ج�یف لعام 
یة اخلاصة مسؤو� عن كفا� الزتام موظفي الرشاكت �لقانون ا�ويل إال�ساين، �لرشاكت أ�م�یة والعسكر 
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حتدید رشوط : ح�ث یتوجب �لهيا اختاذ التدابري املناس�بة ملنع ٔ�ي ا�هتاك قد یصدر عن الرشاكت، ؤ�مهها
يف تعیني التعاقد وفق القانون ا�ويل، وحتدید العقو�ت اليت تطال من ی�هتك ت� الرشوط، وٕاجراء التدق�ق 

املوظفني، وٕالزام املوظفني بتلقي التدریب الاكيف واملناسب يف جمال القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل 
�لیات م�اس�بة ملساء� موظفي الرشاكت    )73(.حلقوق إال�سان، ووضع �

ونیة �و� ومن السوابق القضائیة يف هذا الس�یاق حمك حممكة العدل ا�ولیة يف ٕاطار �لزتامات القان
�ح�الل يف قضیة الكونغو ضد ٔ�وغندة �عتبارها قوة حمت�، ح�ث قررت احملمكة يف حمكها ب�ٔن ٔ�وغندة 

بضامن أ�من والنظام العام قدر إالماكن وبذ�  1907من اتفاق�ة الهاي لعام ) 43(ملزمة مبوجب املادة 
ذل العنایة الواج�ة ملنع ا�هتااكت القانون ا�ويل تعترب مسؤو� عن �دم اختاذها الیقظة الالزمة و�دم ق�ا�ا بب

إال�ساين من ق�ل ممثلهيا املوجود�ن يف املنطقة، مبا يف ذ� جام�ات املمترد�ن ا��ن یترصفون �شلك ٕانفرادي 
    )74(.يف املنطقة

ریة ويف هذا الس�یاق �شري ٕاىل �ٔن هناك العدید من القوانني يف ال�رشیعات إالرسائیلیة وأ�وامر العسك
ذات الص� ب�ٔ�شطة الرشاكت العسكریة وأ�م�یة اخلاصة يف أ�ريض الفلسطی��ة احملت�، ٕاىل احلد ا�ي 
ینظمون ف�ه الرتخ�ص و�س�ت�دام العام، وصالح�ات الرشاكت، ح�ث نُظمت ت� الصالح�ات بصورة 

نون يف أ�رايض الفلسطی��ة �سمح لرشاكت أ�من اخلاصة واملواطنني العادیني ب�ٔداء �ام ٔ�م�یة وٕانفاذ القا
احملت�، و�سط صالح�اهتا �لق�ام ٕ�جراءات متس حقوق إال�سان م�ارشة اكس�ت�دام القوة، والتف��ش، 

 )75(.واملصادرة، والتوق�ف و�ح��از

يف س��ل تنظمي معل الرشاكت " ٕارسائیل"ويف معرض الت�لیل، �ام اكنت إالجراءات اليت تت�ذها 
اصة املتعاقدة معها، فٕاننا �س�ت��ج من �الل الصالح�ات املمنو�ة لت� الرشاكت ب�ٔهنا أ�م�یة والعسكریة اخل

ٕاجراءات تصب فقط يف مصل�ة دو� �ح�الل، ٔ�ما �ىل صعید م�ع ��هتااكت حبق الفلسطین�ني فٕاهنا تبقى 
  .من ٕاجراءات لوقفها" ٕارسائیل"بعیدة لك البعد عام تت�ذه 

ن ٔ�عامل الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة ت�ٔ�ذ اجتاهني، أ�ول، يف ومسؤولیة ا�و� املتعاقدة ع
والثاين، يف �ال مل تقم ٕ�دما�م يف قواهتا . �ال قامت ا�و� ٕ�دماج موظفي الرشاكت مضن قواهتا املسل�ة

  :املسل�ة، وهذا ما س��عرف �لیه ف� یيل

  العسكریة اخلاصة جزءاً من قواهتا املسل�ةبوصف موظفي الرشاكت أ�م�یة و " ٕارسائیل"مسؤولیة  - �ٔوالً 
 قواهتا يف الرشاكت موظفي ٕ�دماج ا�و� املتعاقدة مع الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة قامت ٕاذا
 ��و� �ىل املسؤولیة ٕاس�ناد ميكن مث ومن ا�و�، ٔ��زة جلهاز من ح�نئذٍ  س�ت�سب ٔ�فعاهلم فٕان املسل�ة،
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 ٔ�ي عن الترصف الصادر ٔ�نه یعد تقرر اليت )76(مرشوع جلنة القانون ا�ويلمن ) 4/1( املادة نص ٔ�ساس
  )77(.ا�ويل القانون مبق�ىض عن ت� ا�و� صادراً  ترصفاً  ا�و� ٔ��زة من �از

�كون الطرف املت�ارب ا�ي خيل  : "�ىل 1907من اتفاق�ة الهاي الرابعة لعام ) 3(وقد نصت املادة 
ملزمًا �لتعویض ٕاذا دعت احلا�ة، كام �كون مسؤوًال عن مجیع أ�عامل اليت �ر�كهبا ب�ٔحاكم الالحئة املذ�ورة 

  ".ٔ�ش�اص ی�متون ٕاىل قواته املسل�ة
�ُس�ٔل طرف الزناع ا�ي  : "من الربوتو�ول إالضايف أ�ول) 91(كام نصت �ىل ذات أ�حاكم املادة 
و�كون . تعویض ٕاذا اق�ضت احلال ذ� عن دفع" الربوتو�ول"ی�هتك ٔ�حاكم االتفاق�ات �ٔو هذا امللحق 

  ".مسؤوًال عن اكفة أ�عامل اليت یقرتفها أ�ش�اص ا��ن �شلكون جزءًا من قواته املسل�ة

نالحظ من النصوص السابقة ٔ�ن ا�و� �ُس�ٔل عن ترصف أ�ش�اص ا��ن �شلكون جزءًا من قواهتا 
ت� أ�عامل، ويف �ال موظفي الرشاكت  املسل�ة، و�كون ملزمة �لتعویض جلرب الرضر ا�ي �رتب �ىل

أ�م�یة والعسكریة اخلاصة ٕاذا متك�ا من ٕاثبات ق�ام ا�و� ٕ�دما�م مضن قواهتا املسل�ة مع توافر الرشوط 
  .القانونیة ��؛ فٕاننا نعتربمه ح�نئذ �ازًا من ٔ��زة ا�و� وتتحمل ا�و� وفقًا �� تبعات ا�هتااكهتم

مسؤو� مسؤولیة اكم� عن ٔ�فعال موظفي الرشاكت أ�م�یة " ٕارسائیل"بق تعد واس��ادًا ٕاىل ما س� 
والعسكریة اخلاصة ٕاذا ٔ�مكن اعتبارمه جزءًا من قواهتا املسل�ة، وتتحمل بذ� املسؤولیة عن اكفة أ�رضار 

  .النامجة عن ٔ�فعاهلم

ل�سوا من قواهتا  بوصف موظفي الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة" ٕارسائیل"مسؤولیة  - �نیاً 
  املسل�ة

ٕاىل أ��رية " ٕارسائیل"ميكن ٔ�ن ت�سب �ٔفعال موظفي الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة العاملني مع 
من مرشوع جلنة القانون ا�ويل �ش�ٔن مسؤولیة ا�ول عن أ�فعال �ري ) 8(وفقًا ملا �اء به نص املادة 

یع��رب فع�ال ص�ادرًا عـن ا�ول�ة مبق�ضــى الق�انون "ا ٔ�نه ح�ث �اء هب -كام �ٔرش� سابقاً - املرشو�ة دولیًا  
ال�دويل تصــرف شــخص ٔ�و مجموع�ة ٔ�شــ�اص ٕاذا ك�ان الشــخص ٔ�و مجموع�ة أ�ش�اص یترصفون يف 

وبذ�  )78(".الواقع بناًء �ىل تعل�ت ت� ا�و� ٔ�و بتوجهيات مهنا ٔ�و حتت رقا�هتا �ى الق�ام بذ� الترصف
�ٔو " ٕارسائیل"یعترب ترصف الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة بناءًا �ىل تعل�ت ) 8(فقًا ملرشوع املادة و 

  .حتت ٕارشافها ورقا�هتا فعًال صادرًا عهنا وی�سب ٕا�هيا وتتحمل بذ� تبعاته
 تصـرف یعترب فعال صادرًا عن ا�و� مبق�ىض القانون ال�دويل: "�ىل ما یيل) 5(كام نص مرشوع املادة 

ولكـن خيول�ه ق�انون تل�ك ا�ول�ة ) 4(شـخص ٔ�و ���ان ال �ش�لك جـهازًا مـن ٔ�جـهزة ا�ول�ة مبق�ضـى امل�ادة 
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صالح��ة ممارس�ة بعـض اخ�صاص�ات الس�لطة احلكوم��ة، �شـرط ٔ�ن �كـون الشـخص ٔ�و الك��ان ق�د 
  ."تصــرف هبذه الصفة يف احلا� املعینة

رسة بعض عنارص السلطة احلكوم�ة �متتع الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة مباموذ� یعين ٔ�نه ح�� 
وذ� ینطبق �ىل الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة اليت تقوم ب�ٔعاملها بناًء . فٕان الفعل ح�نئذ ی�سب ��و�

  .�ىل صالح�ات خمو� لها مبوجب القانون إالرسائیيل، كام ٔ�رش� ٕاىل ذ� سابقاً 

 ترصفات موظفي عن مسؤو� اخلاصة وأ�م�یة الرشاكت العسكریة مع املتعاقدة كون ا�و�وبذ� �
 مل ولو حىت إال�سان حلقوق ا�ويل والقانون إال�ساين القانون ا�ويل لقوا�د ا�هتااكً  �شلك اليت الرشاكت هذه

 حتت ٔ�و ا�و� وفقًا لتعل�ت بترصفاهتم ٔ�هنم قاموا ث�ت ٕاذا املسل�ة، قواهتا من جزءاً  املوظفون �كن هؤالء
    )79(.ول�س الفعلیة، ٔ�و قاموا مبامرسة بعض عنارص السلطة احلكوم�ة العامة رقا�هتا

، ٔ�ن وضع موظفي الرشاكت -ا�ويل) NOVACT(وكام ٔ�شار تقر�ر معهد -ونذ�ر يف هذا الس�یاق 
كقوة " ٕارسائیل"إالرسائیلیة قد مينع  أ�م�یة والعسكریة اخلاصة وحق�قة ٔ�هنم ل�سوا ٔ�فرادًا يف القوات املسل�ة

حمت� من التعاقد معهم �لق�ام ب�ٔ�شطة معینة، �ىل الرمغ من ٔ�ن القانون ا�ويل إال�ساين ال حيظر رصا�ًة 
اس�ت�دام الرشاكت العسكریة وأ�م�یة اخلاصة، ٕاال ٔ�نه فرض ق�ودًا معینة �ىل حریة ا�و� يف التعاقد �ش�ٔن 

العسكریة وأ�م�یة اخلاصة، ٔ�ول هذه الق�ود ی��ع من ٔ�حاكم القانون ا�ويل ٔ��شطة معینة مع الرشاكت 
إال�ساين اليت تتطلب من سلطات ا�و� و�ىل و�ه الت�دید قواهتا املسل�ة الق�ام ب�ٔ�شطة معینة والس�� ف� 

 �ح�الل �حلفاظ �نیًا، ت�ش�ٔ الق�ود ٔ�یضًا من الزتام دو�.   یتعلق ٕ�دارة معسكرات احلرب ؤ�ما�ن �عتقال
ٔ��ًريا، حریة ا�و� يف التعاقد مع الرشاكت العسكریة وأ�م�یة . �ىل القانون العام والنظام يف أ�رايض احملت�

اخلاصة مق�دة بنطاق أ��شطة اخلاصة بت� الرشاكت، ٕاذ ٔ�نه ال ی��غي هلم املشاركة م�ارشة يف أ�عامل 
    )80(.العدائیة

عن ا�هتااكت موظفي " ٕالرسائیل"دة أ�ساس�یة ٕالس�ناد املسؤولیة ا�ولیة وميكن ٔ�ن �س�ت��ج القا�
من اتفاق�ة ج�یف الرابعة ح�ث ) 29(الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة ا��ن تتعاقد معهم، من نص املادة 

طرف الزناع ا�ي �كون حتت سلطته �ٔش�اص محمیني مسؤول عن املعام� اليت یلقوهنا من : "نصت �ىل
 ".ئه، دون املساس �ملس�ئولیات الفردیة اليت ميكن التعرض لهاو�

املذ�ورة ميكن ٔ�ن تنطبق �ىل موظفي ) و�ئه(ويف معرض الت�لیل �لنص السالف جند ٔ�ن لكمة 
الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة، مبا ٔ�ن ا�و� تولك ٕا�هيم الق�ام ببعض املهام، يف �ال ٔ�هنم یقومون 

  .   ىل تعل�ت ا�و�بترصفاهتم بناًء �
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و�د�ٌر ���ر وفقًا ملیثاق روما ٔ�نه ٕاذا ٔ�د�ن خشص �ر�اكب ا�هتااكت جس�مية �لقانون ا�ويل إال�ساين 
ووفقًا لهذا النص ال تُعفى  )81(.والقانون ا�ويل حلقوق إال�سان فٕان ذ� ال یعفي ا�و� من املسؤولیة ا�ولیة

اجلرامئ اليت �ر�كهبا موظفو الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة حبق من املسؤولیة ا�ولیة عن " ٕارسائیل"
  .الفلسطی��ة ٕاذا ث�ت ٕادا�هتم بذ�

مبا يف  )82(وعطفًا �ىل ما س�بق �ىل ا�ول ح�� تث�ت مسؤولیهتا ٔ�ن توفر س�بل ٕانصاف فعا� �لض�ا�
ااكت والرضر ا�ي حلق هبم، ذ� �رب الرضر، ف�نبغي �ٔن حيصل الض�ا� �ىل �رب ی��اسب مع فدا�ة ��هت

رد احلق ٕاىل صاح�ه، التعویض، ورد �عتبار، والرتضیة، : وميكن ٔ�ن یت�ذ اجلرب الفعال أ�شاكل التالیة
 )83(.وضام�ت �دم التكرار

فقد قررت حممكة العدل ا�ولیة ٔ�ن بعض ��هتااكت املر�ك�ة يف س�یاق الزناع املسلح ميكن ٔ�ن ت�ش�ٔ 
�لض�ا�، ففي قضیة �دار الفصل العنرصي يف أ�رايض الفلسطی��ة احملت� ذ�رت احملمكة عهنا حقوق يف اجلرب 

ملزمة بتقدمي تعویضات عن أ�رضار اليت حلقت جبمیع أ�ش�اص، ومبوجب ذ� فه�ي ملزمة " ٕارسائیل"ٔ�ن 
�ري ممكن  ٕ��ادة أ�رض واملمتلاكت اليت جحزهتا من ٔ�ي خشص طبیعي ٔ�و اعتباري، وٕاذا اكن رد املمتلاكت

  )84(.مادً� فه�ي ملزمة �لتعویض عهنا

 مدنیة، يه مسؤولیة ا�ٓن حىت ا�و� مسؤولیة ٔ�ن ا�ويل والعمل والفقه القضاء يف �لیه املس�تقر مفن
تلزتم �لتعویض عن أ�رضار املرتتبة �ىل  فٕاهنا جرامئ احلرب، ٕا�دى ار�اكب عن ا�و� مسؤولیة ثب�ت فٕاذا

 يا� املرشوع �ري العمل ٔ�و �لترصف ا�و� قد �كون عیين من �الل وقف والتعویض )85(.ت� اجلرامئ
 ٔ�و مادیة بصورة ٔ�رضار من �لیه �رتب ما الرضر وٕا�ادة احلال ٕاىل ما اكنت �لیه، وٕازا� لك ٔ��دث
   )87(.املرضورة ��و� املال من م�لغ دفع يف �متثل وقد �كون تعویضًا ماد�ً )86(.قانونیة

هذا املطلب ٔ�نه ميكن ٔ�ن تث�ت مسؤولیة ا�و� املتعاقدة عن ٔ�ي فعل من ٔ�فعال موظفي  و�س�ت��ج من
الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة، بطریق�ني، أ�وىل، �كون عندما یمت ٕادماج هؤالء املوظفني مضن القوات 

. لتعل�ت ا�و� املسل�ة ��و�، والثانیة، �كون ح�� ال یمت ٕادما�م ولكهنم یقومون �لترصف وفقاً 
و�س�ت�لص ٔ�نه ٕاذا اكنت ا�هتااكت القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل حلقوق إال�سان �شلك جرامئ 
دولیة، فٕان ا�ول تتحمل مجمو�ة من �لزتامات القانونیة اليت ت�ش�ٔ من القانون اجلنايئ ا�ويل، ح�ث یقع �ىل 

وواجب حمامكة أ�ش�اص ا��ن ار�ك�وا ��هتااكت، ح�ث تظل �اتق ا�ول واجب التحق�ق يف ��هتااكت، 
املالحقة القضائیة احمللیة يف احملامك إالرسائیلیة يه الس��ل أ�سايس ملقاضاة م�عاقد�ن من القطاع اخلاص، 
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ویقع �ىل �اتقها �ٔیضًا ٕا��ة ٕاماكنیة اجلرب . ملزمة مبوجب اتفاق�ات ج�یف �لق�ام بذ�" ٕارسائیل"ح�ث ٕان 
  )88(.إالنصاف �لض�ا� ؤ�رسمهو 

  اخلامتة

ٕان حق الشعب الفلسطیين يف التحرر وتقر�ر مصريه هو حق �بت ومعرتف به من ق�ل أ�مم املت�دة، 
و�لینا حنن كفلسطین�ني ٔ�ن نتصدى للك ما یدمع �ح�الل ویعیق حق�ا يف تقر�ر املصري؛ والوقوف �ىل اكفة 

القانون ا�ويل، فٕان وجود �ات �ري حكوم�ة تدمع �ح�الل واليت ��هتااكت إالرسائیلیة وٕار�اعها ٕاىل 
�متثل �لرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة ٔ�مر یتطلب �ود ح�یثة لوضع ٕارسائیل وت� الرشاكت موضع 

املسؤولیة القانونیة �اصًة يف ظل التعق�د ا�ي حيیط هبا، وغیاب التنظمي القانوين ا�ويل ا�ي حيمكها 
؛ ٕاال ٔ�ن ذ� ال جيب ٔ�ن یث��نا ٔ�ن نبحث عن حق�ا ونوا�ه ا�هتااكت �ح�الل وفقًا ٔ�حاكم القانون م�ارشة

  .ا�ويل وقوا�ده

  :وتوصلت الباح�ة يف ٕاطار هذا البحث ٕاىل مجمو�ة من النتاجئ والتوصیات �ىل النحو التايل

  النتاجئ: �ٔوالً 

والعسكریة دورًا �رزًا يف دمع ا�هتااكت یلعب القطاع اخلاص ممثًال �لرشاكت اخلاصة أ�م�یة  .1
 .�ح�الل إالرسائیيل

خصخصة �ح�الل ا�هتاك رصحي �لقانون ا�ويل وقوا�ده �اصة اتفاق�ات ج�یف، واحلق يف تقر�ر  .2
 .املصري
ٕان الهدف الرئ�س من خصخصة بعض ٔ�عامل �ح�الل إالرسائیيل أ�م�یة والعسكریة هو الت�ایل  .3

لهترب من املسؤولیة ا�ولیة، وجتنب ٕا�رة الرٔ�ي العام ا�ا�يل واخلار�، وخفض �ىل القانون �ويل �
 .النفقات احلكوم�ة

اس�ت��جت الباح�ة من �الل هذا البحث ٔ�ن املهام أ�م�یة والعسكریة إالرسائیلیة اخلاصة تمت بصورة  .4
هذا البحث نظرًا لق�  �ایة يف الرسیة، وهناك الك�ري مهنا مل �كشف بعد وهذا ما وا�ته من صعوبة يف

 . املعلومات إالرسائیلیة الرمسیة خبصوص هذا املوضوع
تتحمل ٕارسائیل املسؤولیة ا�ولیة عن ا�هتااكت أ�فراد ٔ�و ا�مو�ات التابعة �لرشاكت العسكریة  .5

�ادًا ٕاىل حق وأ�م�یة اخلاصة العام� لصاحلها وفقًا لقوا�د املسؤولیة ا�ولیة عن ٔ�عامل أ�فراد العادیني، واس� 
 .الشعب الفلسطیين يف تقر�ر مصريه واملعرتف به من ق�ل أ�مم املت�دة
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یثري التك�یف القانوين لٔ�فراد العاملني يف الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة ٕاشاكلیات �ىل  .6
زقة ٕاال ٔ�ن الصعید ا�ويل؛ فال ميكن اعتبارمه مقاتلني، ومن �انب �ٓخر و�ىل الرمغ من متتعهم مبواصفات املر�

هناك ثغرة قانونیة يف تعریف املر�زقة ا�ي مل �شمل املر�زقة املنظمني يف رشاكت؛ رمغ و�دة هدفهم و�ون لك 
 .مهنم یقاتل يف س��ل قضیة ال تعنیه مقابل الرحب

  التوصیات: �نیاً 

حملاس�هتا قانونیًا يف رصد ا�هتااكت �ح�الل إالرسائیيل بواسطة الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة؛  .1
 .حممكة اجلنا�ت ا�ولیة

يف ظل �ح�الل إالرسائیيل نظرًا لندرة أ�حباث  �ك�یف ا�راسات اليت ت��اول موضوع اخلصخصة .2
 .اليت ت��اول هذا املوضوع

یقع �ىل �اتق ا�ول مسؤولیة سلبیة �متثل يف �م�ناع عن تصد�ر صنا�اهتا العسكریة ٕاىل  .3
یيل و�م�ناع عن رشاء أ�سل�ة من رشاكهتا اخلاصة، وكذ� �م�ناع عن �س�تعانة �ح�الل إالرسائ 

�لرشاكت أ�م�یة والعسكریة إالرسائیلیة، اليت تدمع ا�هتااكت �ح�الل إالرسائیيل، ح�ث جيب �لهيا ٔ�ن 
بة الرشاكت املقامة ویقع �لهيا واجب ٕاجيايب �متثل يف حماس� .تلزتم م�د�ٔ احلیاد ا�ي نص �لیه القانون ا�ويل
 .�ىل ٔ�راضهيا وتدمع ا�هتااكت �ح�الل إالرسائیيل

رصد ودراسة التعاون ما بني الرشاكت العسكریة وأ�م�یة ا�ولیة مع ٕارسائیل �اصة رشاكت التصنیع  .4
 .احلريب والرشاكت اليت تورد املر�زقة؛ حملاس�بة حكومات ت� ا�ول

لفلسطی��ة اس��ادًا ٕاىل القانون ا�ويل ال النظر�ت �لینا كفلسطین�ني ٔ�ن نت�دث عن القضیة ا .5
 .الس�یاس�یة؛ حىت منتكن من �زع حق�ا يف تقر�ر املصري يف احملافل ا�ولیة

  الهوامش

                                                   
ریقة تفكري تدور حول إال�سان والس�یاسة و�ق�صاد، و�رتبط ا�لیربالیة �ق�صادیة �ملدرسة الطبیعیة عبارة عن ط:ا�لیربالیة) 1(
  .والتاسع عرش يف ٔ�ورو�وتعترب من ٕانتاج القرنني الثامن عرش ) الفزیقراط(

  .149ص. 2000جم� �ٓفاق، العدد السادس، ا�لیربالیة يف ٕارسائیل، : ٔ�محد ٔ�بو غوش
طریقة يف احلمك ٔ�و العمل تالزم ا�و� �س�تغاللیة، �متزي بتغلیب املك�بیة والروتني، و�ه�م �جلانب الشلكي من ":البريوقراطیة)2(

  ". وهري يف العمل، و�نعزال عن الشعب وٕاهامل �ا�اتهأ�مور، وفقدان �ه�م مبا هو ج

  .90، ص1978دار الفارايب، بريوت،  ،الطبعة الثالثةالقاموس الس�یايس، : عبد الّرزاق الصايف
أ�یدیولوج�ا  -، مقال مضن سلس� قراءات نقدیة يف ا�متع إالرسائیيل والصهیونیة�ق�صاد واحلمل ا�لیكودي: مششون بی�لر )3(

  .90ص. 1998ق�صاد يف ٕارسائیل، مركز املعلومات البدی�، القدس، و�
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، بعنوان �ح�الل أ�مر�يك 56سلس� كتب املس�تق�ل العريب، العدد  م�ل�ش�یات وفرق موت،.. املر�زقة يف العراق: رائد احلامد)4(

  .65، 64، ص�2007لعراق املشهد أ��ري، الطبعة أ�وىل، مركز دراسات الو�دة العربیة، بريوت، 
  .9، 5، ص2010الطبعة أ�وىل، م�شورات املنظمة العربیة �لتمنیة إالداریة، مرص، �رامج اخلصخصة يف الوطن العريب، : �يل لطفي )5(
جم� احلقوق  ،"خصخصة احلرب"اجلوانب القانونیة لعمل الرشاكت العسكریة اخلاصة �ىل ضوء القانون ا�ويل إال�ساين : مىن غبويل )6(

  .83، ص2014، اجلزا�ر، 18والعلوم إال�سانیة، العدد 
، الطبعة أ�وىلاملسؤولیة عن ٔ�فعال الرشاكت العسكریة وأ�م�یة اخلاصة يف ضوء ٔ�حاكم القانون ا�ويل إال�ساين، : هه لو جنات محزه) 7(

  . 25، ص2017مك�بة ز�ن احلقوق�ة وأ�دبیة، لبنان، 
  .12ص، 2008، الطبعة أ�وىل، مك�بة العبیاكن، الر�ض، ر�زقة ج�وش الظلامل: �سل النريب) 8(

الطبعة أ�وىل، مركز إالمارات �لبحوث  ،)ا�ور املتنايم �لرشاكت العسكریة وأ�م�یة اخلاصة(خصخصة أ�من :حسن احلاج ٔ�محد ( 9)
 .17، 16، ص2007وا�راسات إالسرتاتیجیة، ٔ�بو ظيب، 

  . 19ص ،املرجع سابق )10(
  .84مرجع سابق، ص: مىن غبويل )11(
  .84املرجع سابق، ص )12(
  .20مرجع سابق، ص: حسن احلاج ٔ�محد )13(
�الجنريسون و�ت �ولیتا) 14( ، �رمجة اسعد �لمي، الطبعة العربیة أ�وىل، امجلعیة املرصیة ل�رش خصخصة السالم من الزناع ٕاىل أ�من: �

  .124ص، 2004املعرفة والثقافة العاملیة، القاهرة، 
  .427، ص2016، اجلزا�ر، 42، جم� العلوم إال�سانیة، �دد املر�زقة يف القانون ا�ويل إال�ساين: حسني �سمة) 15(
املومس . رسا� ماجس�تري يف العلوم الج�عیةدور رشاكت أ�من اخلاصة يف ا�ال أ�مين م�ة �ة نظر ا�تصني،  :م�صور العت�يب) 16(

  .�9یف العربیة �لعلوم أ�م�یة، الر�ض، ص هـ ، �امعة 1427اجلامعي 
  .20، ص2008الطبعة أ�وىل،  دار ٔ�سامة �ل�رش والتوزیع، أ�ردن، اخلصخصة وت�ٔثرياهتا �ق�صادیة، : فاحل ٔ�بو �امریة) 17(
  .34مرجع سابق، ص: حسن احلاج ٔ�محد )18(
، 2013، 1ا�� أ�ردنیة يف القانون والعلوم الس�یاس�یة، العدد ،املر�زقة وموظفو الرشاكت أ�م�یة والعسكریة اخلاصة: �امر فاخوري) 19(

  .21ص
  .180املرجع سابق، ص) 20(
  .44مرجع سابق، ص: موىس احلاج ٔ�محد )21(
  .180مرجع سابق، ص: �امر فاخوري )22(
  .35،36املرجع سابق، ص) 23(
  .82مرجع سابق، ص: مىن غبويل )24(
  .37مرجع سابق، ص: حسن احلاج ٔ�محد )25(
  .137، ص2008. القاهرة. ایرتاك �لطبا�ة وال�رش والتوزیع -1ط .الرشاكت العسكریة وأ�م�یة ا�ولیة اخلاصة: الس�ید ٔ�بو اخلري) 26(



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م  ام، -ااد 
 

  

 

 

101 

 

                                                                                                                                                               
  .42- 39مرجع سابق، ص: حسن احلاج ٔ�محد )27(
، 2011، بريوت، �رمجة �د�ن خوري، الطبعة الثالثة، رشكة املطبو�ات الوطنیة �لتوزیع وال�رشعق�دة الصدمة، : نعويم ��ن) 28(

  .19ص
�الجنريسون و�ت �ولیتا) 29(   . 123مرجع سابق،  ص: �
  .94، ص1995، 43جم� شؤون أ�وسط، العدد  مظالت ٕارسائیل أ�م�یة ا�ولیة،: ٕاحسان مرتىض )30(
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  . من البريوقراطیة
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وتعمقت قوة الهس�تدروت . أ�هداف أ�خرى دمع الهجرة ا�هيودیة وتوطني املهاجر�ن والس�یطرة �ىل فلسطني وٕاقامة اق�صاد مزدهر فهيا
تت�ٔلف الهس�تدروت من نقا�ت عاملیة و�نیة م�نو�ة .ساط العاملیة ا�هيودیة و�دت من اقوى الهیئات ا�امعة �لمرشوع الصهیوين يف أ�و 

  .متثل قطا�ات واسعة من العامل واملوظفني والفال�ني و�ريمه، وتتصارع أ�حزاب �ىل الق�ادة يف هذه النقا�ت و�حتادات العاملیة

  .10:15: ، السا�ة24/10/2021: ، متت مراجعته بتارخي/https://www.madarcenter.orgس�تدروت، اله  :موقع مركز مدار
  .22، ص 2012، �47رمجة ولید ٔ�بو �كر، جم� قضا� ٕارسائیلیة، العدد  من الصهیونیة ٕاىل الرٔ�ساملیة و�لعكس،: یو�ٓف�ی�) 36(
، مقال م�شور �ىل موقع ا�� �ىل 2018، ٔ�بو ظيب، 27، جم� املس�تق�ل، العدد خصخصة أ�من إالرسائیيل: ٔ�مرية صالح )37(

  .2/5/2019: متت مراجعته بتارخي. https://futureuae.com: �نرتنت
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https://paltoday.ps/ar/post/63592. م27/4/2019:  متت مراجعته بتارخي .  
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  .من الربوتو�ول إالضايف أ�ول التفاق�ات ج�یف) 50/1(و) 43(املادة 
  .من الربوتو�ول إالضايف أ�ول التفاق�ات ج�یف) 50/1(املادة  )63(
  . 306ص. 2010جم� دراسات ٕاقلميیة، مرشوعیة معل الرشاكت أ�م�یة اخلاصة العام� يف العراق، : شهالء عبد اجلواد )64(

موقع مركز ، 2017د�سمرب / ن أ�ولدور الرشاكت أ�م�یة اخلاصة يف �زا�ات م�طقة الرشق أ�وسط، اكنو: زهري املاليك: انظر ٔ�یضاً 
، 28/08/2020: متت مراجعته بتارخي ،/https://www.bayancenter.org/2017/12/3879. البیان ��راسات والتخطیط

  .19:32: السا�ة
  .من اتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات) 31/1(املادة  )65(
، الطبعة دلیل تفسريي ملفهوم املشاركة املبارشة يف العملیات العدائیة مبوجب القانون ا�ويل إال�ساين: ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر) 66( 

  . 42ـ ص2010العربیة أ�وىل، 
  .1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول التفاق�ات ج�یف، لعام ) 3، 51/2(املادة  )67(
جم� دراسات �لوم الرشیعة املسل�ة،  الزنا�ات ٔ�ثناء اخلاصة أ�م�یة الرشاكت وموظفي �لمر�زقة القانوين لوضعا: ماهر ٔ�بو خوات )68(

  .169ص. 2012، 1، ع 39عامدة البحث العلمي، مج  -والقانون، اجلامعة أ�ردنیة
  .27، 21ص. 2012، مك�بة دار الفكر، القدس، 3طالقدس والقانون ا�ويل، : موس ا�ویك )69(
ا�� ا�ولیة �لصلیب  أ�م�یة اخلاصة والقانون ا�ويل إال�ساين،/ الرشاكت العسكریة: الرشاكت تد�ل احلرب: ٕاميانویال ج�الر )70(

  .133ص. 863، ع 88أ�محر، مج 
  .89ص. مرجع س�باق: زبري قدوري  )71(
  .89ص. مرجع سابق: هه لو جنات محزه )72(
، دار الف�صل الثقاف�ة، 418 -417جم� الف�صل، العددان  اخلاصة مر�زقة يف �دمة احلكومات،الرشاكت العسكریة : زبري قدوري  )73(

  . 90ص. 2011السعودیة، 

وقد ٔ�كدت ا�لجنة املعنیة حبقوق إال�سان هذه املسؤولیات القانونیة الواقعة �ىل ع�اتق ا�ول واليت تبقى من مسؤولیهتا حىت لو �ٓ�رت  -
  .ة ٕاىل �ات �ارج�ةا�ول ٔ�ن تعهد ببعض أ��شط

تقر�ر الفریق العامل املعين �س�ت�دام املر�زقة �وس�ی� ال�هتاك حقـوق إال�سان وٕا�اقة ممارسة حق الشعوب يف تقر�ر : �لمزید راجع 
  . 13ص. یولیو/ ،  متوز A/HRC/25مصريها، جملس حقوق إال�سان، ا�ورة اخلامسة عرش، 

  .370ص. السابقمرجع : زبري قدوري: ورد ذ�ره يف) 74(
(75 )Leticia Armendáriz: THE PRIVATIZATION OF SECURITY IN THE OCCUPIED 
PALESTINIAN TERRITORY, Report by NOVACT-International Institute for Nonviolent 
Action,2015.P 9, 59.  

، A/56/10، وثیقة رمق 53مرشوع مسؤولیة ا�ول عن أ�فعال �ري املرشو�ة دولیًا املعمتد من ق�ل جلنة القانون ا�ويل يف دورهتا  )76(
2001.  

  .172ص. مرجع سابق: ماهر ٔ�بو خوات ) 77(
، A/56/10، وثیقة رمق 53دورهتا مرشوع مسؤولیة ا�ول عن أ�فعال �ري املرشو�ة دولیًا املعمتد من ق�ل جلنة القانون ا�ويل يف ) 78(

2001.  
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 أ��شطة العسكریة قضیة يف ا�ولیة العدل حممكة أ�طراف الثالثة، حمك ترصفات عن مسؤولیة ا�و� من السوابق القضائیة ٕالس�ناد) 79(

 حمكها يف ٔ�شارت احملمكة فقد الق�اس �لیه،  ميكن ، ح�ث �شلك ٔ�ساسًا قانونیًا دولیاً  �1986ام وضدها نیاكراجوا يف العسكریة وش�به
 ختطیط من املت�دة به الوال�ت قامت ملا اس��اًدا "الكونرتا" مقاتلو هبا قام اليت أ�فعال مسؤو� عن تعترب املت�دة الوال�ت ٔ�ن ٕاىل

  .املقاتلني لهؤالء ودمع وتوج�ه

  .172ص. مرجع سابق: ماهر ٔ�بو خوات 
)80(

Leticia Armendáriz: 77ص. مرجع سابق.  
ال یؤ�ر ٔ�ي حمك يف هذا النظام أ�سايس یتعلق : "من النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة، ونصت �ىل) 25/4(املادة ) 81(

  ".�ملس�ئولیة اجلنائیة الفردیة يف مس�ئولیة ا�ول مبوجب القانون ا�ويل
  .من العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة) 2(املادة : انظر )82(

  . من اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي العنرصي) 6(دة املا -

  .من اتفاق�ة م�اهضة التعذیب) 14(املادة  -

  .من اتفاق�ة حقوق الطفل) 39(املادة  -
مرجع م�شورات أ�مم املت�دة،  امحلایة القانونیة ا�ولیة حلقوق إال�سان يف الزناع املسلح،: مك�ب املفوض السايم/ أ�مم املت�دة) 83(

  .92ص. سابق
  .93ص. املرجع سابق )84(
�امعة / رسا� ماجس�تري يف القانون ا�ويل العام، لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة ٕانفاذ قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين،: شويق حمزم) 85(

  .77ص. �2013/2014سكرة، اجلزا�ر،  -دمحم خضري
  .764- 763ص . 2003دار ا�هنضة العربیة، القاهرة،  العام، مقدمة �راسة القانون ا�ويل: صالح ا��ن �امر )86(
مت مبوج�ه حتمیل  ا�ي 1991لعام  )867( رمق أ�من جملس قرار ا�و�، �ىل یفرض ا�ي املايل التعویض ومن ٔ�مه أ�م�� عن ) 87(

 ا�ويل القانون ٔ�حاكم وفقا مسؤول العراق ٕان( :   �ىل 16 الفقرة يف نص ح�ث الكویت، غزو عن النامجة أ�رضار  مسؤولیة العراق
 ٔ�ج�بیة بدو� حلقت م�ارشة ٔ�رضار ٔ�یة وعن الطبیعیة، املوارد وٕاتالف الب��ة �ىل �عتداءات ف�ه مبا رضر ولك خسارة لك عن

  .)�لكویت الرشعیني �ري واح�ال� جراء غزوه من ٔ�ج�بیة ورشاكت طبیعیني، وب�ٔش�اص
ب�ٔن  -�ٔ  :تتعهد لك دو� طرف يف هذا العهد -3:" من العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة )2/3(انظر ٔ�یضًا املادة  )88(

�كفل توفري س��ل فعال �لتظمل ٔ�ي خشص ا�هتكت حقوقه ٔ�و حر�ته املعرتف هبا يف هذا العهد، حىت لو صدر ��هتاك عن ٔ�ش�اص 
  یترصفون بصفهتم الرمسیة،

هذا النحو ٔ�ن ت�ت يف احلقوق اليت یدعى ا�هتا�ها سلطة قضائیة ٔ�و ٕاداریة ٔ�و �رشیعیة خمتصة، ٔ�و ٔ�یة  ب�ٔن �كفل للك م�ظمل �ىل -ب
 سلطة خمتصة ٔ�خرى ینص �لهيا نظام ا�و� القانوين، وب�ٔن �منى ٕاماكنیات التظمل القضايئ،

  ".ب�ٔن �كفل ق�ام السلطات ا�تصة ٕ�نفاذ أ�حاكم الصادرة ملصاحل املتظلمني -ج
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 سلطة املدعي العام يف التحق�ق يف ا�عوى اجلنائیة ا�ولیة
  ٔ�مام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة 

The authority of the Prosecutor to investigate the international criminal case  
before the International Criminal Court 

 
 Dr. Ahmed Al-Awaiti/  لعویطياأحمد .د

   أستاذ محاضر غیر متفرغ في مجال القانون العام والقانون الدولي في العدید من الجامعات الفلسطینیة
Part-time lecturer in public and international law at several Palestinian universities 

abumohand670@gmail.com  
 

  
  ملخص

یقوم املدعي العام �ى احملمكة اجلنائیة ا�ولیة �لق�ام بنو�ني من التحق�قات يف ا�عوى اجلنائیة، أ�وىل 
لثانیة تتعلق �لتحق�قات تتعلق �ٕالجراءات اليت یقوم هبا لتقيص احلقائق ٔ�و ما یعرف �لتحق�قات أ�ولیة، وا

ا�متهیدیة اليت یقوم هبا بعد تلقي موافقة ا�ا�رة ا�متهیدیة �لبدء يف التحق�ق، يف احلا� اليت �كون م�ادرة حتریك 
ا�عوى اجلنائیة من املدعي العام نفسه وتلقائیا، ليك ميارس املدعي العام صالح�ات التحق�ق أ�ويل، جيب 

ة دولیة تد�ل يف اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، ویمت ذ� ب�ٔ�د الطرق ٔ�ن �كون قد بلغ بوقوع جرمي
من النظام أ�سايس �لمحمكة ، ٕاذا قرر املدعي العام �دم وجود ٔ�ساس ) 13(املنصوص �لهيا يف املادة 

لق معقول اكنعدام وجود أ�ساس القانوين ٔ�و الواقعي الاكيف ملبارشة ٕاجراء حتق�ق، ٔ�و ٔ�ن الظروف اليت تتع
مبدى خطورة اجلرمية ومصاحل الض�ا� ٔ�و  دور الشخص امل�سوب ٕالیه اجلرمية ميكن ��ا�رة ا�متهیدیة مراجعة 
قرار املدعي العام بعدم م�ارشة ٕاجراء حتق�ق ولها ٔ�ن تطلب م�ه ٕا�ادة النظر يف ذ�، و� احلق يف ٔ�ن ینظر 

�ادا ٕاىل وقائع �ٔو معلومات �دیدة ، وال یصبح من �دید يف اختاذ قرار الرشوع يف التحق�ق ٔ�و املقاضاة اس� 
  .  قرار املدعي العام �فذا ٕاال ٕاذا اعمتدته ا�ا�رة ا�متهیدیة

  .احملمكة اجلنائیة ا�ولیة -ا�عوى اجلنائیة ا�ولیة  -ا�ويل سلطة املدعي العام يف التحق�ق :اللكامت املف�اح�ة 
                                                               

Abstract 

The Prosecutor of the International Criminal Court carries out two types of 
investigations in a criminal case, the first is related to the fact-finding procedures that he 
undertakes or what is known as preliminary investigations, and the second relates to the 
preliminary investigations that he undertakes after receiving the pre-trial chamber’s approval 
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to start an investigation, in the case that is an initiative The criminal case is initiated 
automatically by the public prosecutor himself, in order for the public prosecutor to exercise 
the preliminary investigation powers, he must have been informed of the occurrence of an 
international crime within the jurisdiction of the International Criminal Court, and this is 
done by one of the methods stipulated in Article (13) of the statute of the court, if The 
Prosecutor has decided that there is no reasonable basis, such as the lack of a sufficient legal 
or factual basis to initiate an investigation, or that the circumstances related to the 
seriousness of the crime, the interests of the victims, or the role of the person accused of the 
crime. It has the right to review the decision to initiate an investigation or prosecution based 
on new facts or information, and it has the right to review the decision. The public may be 
invoked unless approved by the Pre-Trial Chamber. 

Keywords: Authority of the Prosecutor in the International Investigation - International 
Criminal Case - International Criminal Court. 

 
 

  مقدمة

 يف أ�وىل یعترب املر�� كام اجلنائیة، ا�عوى يف احلق�قة عن البحث ٕاىل هتدف مر�� هو التحق�ق
 هو والتحق�ق أ�سايس، روما نظام من) 5(املادة يف �لهيا املنصوص ا�ولیة �لجرامئ اجلزائیة �ل�س�بة اخلصومة

 ، أ�ساس روما نظام من اخلامس الباب من (53 ) نص املادة يف ورد ما حسب العام املدعي سلطات من
 �ىل �لعرض قاب� اجلزائیة ا�عوى �كون حىت احلق�قة معرفة �سا�د �ىل اليت أ�د� ٕالجياد فعلیه وم�ه

القوا�د  هذه مرا�اة ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة العام املدعي �ىل جيب قوا�د حتمكه ٔ�ن التحق�ق كام احملامكة،
  )1( .التحق�ق حمل �لشخص الالزمة الضام�ت توفري من �متكن حىت

  :  ا�راسة �ٔمهیة

ٔ�مهیة هذه ا�راسة يف معرفة ودراسة السلطة املمنو�ة �لمدعي العام �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة �مكن 
من م�ثاق روما أ�سايس ميثل ، ومن هنا ) 5(ٔ�ثناء التحق�ق يف اجلرامئ ا�ولیة املنصوص �لهيا يف املادة 

  .يئ ومر�� احملامكة تتضح ٔ�مهیة دراسة السلطات اخلاصة �ملدعي العام يف مر�� التحق�ق �بتدا

 :ا�ارسة �ٔهداف

   :يتل�ٓ  التوصل ا�راسة هذه من الباحث هيدف  

ق�ل التحق�ق �بتدايئ ٔ�ثناء التحق�ق �بتدايئ  دور املدعي العام يف مر�� ما �ىل التعرف •
  .وكذ� يف مر�� احملامكة
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اجلرامئ ا�ولیة اليت تد�ل  معل املدعي العام يف التحق�ق يف حتمك القوا�د اليت �ىل الضوء �سلیط •
 .يف ّاخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة

�لمدعي العام �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة  معرفة إالجيابیات والسلبیات لنوع السلطة املمنو�ة •
 .وتناس�هبا مع العدا� اجلنائیة ا�ولیة

 : ا�راسة مشلكة

�لمدعي العام يف مجیع مرا�ل ا�عوة  املهمة الرئ�سة�مكن مشلكة ا�راسة يف �سلیط الضوء �ىل 
اجلنائیة و يه التحق�ق يف اجلرامئ احملا� ٕالیه وحفظ أ�د� وم�ارشة �د�اء ٔ�مام احملمكة عن اجلرامئ اليت 

ٔ�مه ما یالحظ �ىل الطبیعة القانونیّة ملهام �د�اء العام ٔ�مام احملمكة اجلنائّیة ا�ولّیة . ختتص هبا احملمكة
  .واخ�صاصاته 

  : ا�راسة مهنج

 عن حتدثت اليت القانونیة النصوص بیان لعرض  الت�لیيل الوصفي و  مت اتباع املهنج ا�راسة هذه يف
  .السلطات املمنو�ة �لمدعي العام �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة 

  :هیلك ا�راسة 

  :ٔ�غراض هذه ا�راسة مقنا بتقس�مي هذه ا�راسة ايل مقدمة وم�حثني ح�ث �ش�متل �ىل 

 �بتدايئ التحق�ق يف مر�� العام املدعي سلطات : أ�ول املبحث

  دور املدعي العام يف ف�ح ا�عوى اجلنائیة  :أ�ول املطلب

  م�ارشة التحق�ق أ�ويل من ق�ل املدعي العام: املطلب الثاين 

  اخ�صاصات املدعي العام ٔ�ثناء التحق�ق �بتدايئ: املطلب الثالث 

  سلطات التحق�ق املمنو�ة املدعي العام يف مر�� احملامكة:  املبحث الثاين

  صالح�ات التحق�ق �لمدعي العام يف مر�� احملامكة: املطلب أ�ول  

  سلطات املدعي العام يف الطعن يف قرار احملمكة: املطلب الثاين 

  الطبیعة القانونیة �لسلطة املمنو�ة �لمدعي العام ٔ�ثناء احملامكة: املطلب الثالث  

 ويف هنایة ا�راسة �اءت اخلامتة مش�مت� �ىل النتاجئ  و التوصیات ؤ��ريًا قامئة ب�ٔسامء املراجع 
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 �بتدايئ التحق�ق يف مر�� العام املدعي سلطات : أ�ول املبحث

 ا�عوى التحق�ق وتقدمي ف�ح ٔ�وال جيب التحق�قات ا�ولیة يف اجلنائیة �لمحمكة العام املدعي ليك یبادر
 ٔ�و أ�من جملس ق�ل من طریق إال�ا� عن ٔ�و طرف دو� ق�ل من احملا� سواء ا�ولیة، اجلنائیة احملمكة ٔ�مام

 لیتوصل بت�لیلها یقوم اليت املعلومات ف�ه یتلقى أ�ويل ا�ي �لتحق�ق یقوم مث العام، �لمدعي التلقائیة �ملبادرة
 )2(.التحق�ق ف�ح �دوى مدى ٕاىل

  املدعي العام يف ف�ح ا�عوى اجلنائیةدور  :أ�ول املطلب

 يف اخ�صاصها �لمحمكة ممارسة ٔ�ن �ىل ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 31 املادة نصت
 ٕ��ا� ٔ�و ، روما نظام من اخلامسة املادة يف ٕا�هيا اجلرامئ املشار ٕ��دى تتعلق �ا� طرف دو� ٕا�ا� �ا�
 .العام املدعي من مببادرة ٔ�و أ�من جملس من

  ا�ول من إال�ا� : �ٔوال

 النظام يف أ�طراف الرئ�س�یة �وهنا روما نظام من 31 املادة مبوجب إال�ا� حق أ�طراف ��ول
 النظام يف طرف �ري ��و� نفس النظام من 31 املادة من الثالثة الفقرة م�حت ، كام �لمحمكة أ�سايس
 من ٕاقلميها �ىل وقع قد �كون ف� إال�ا� حق احملمكة ق�لت �خ�صاص اليت ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس
 )3(هبا مهتام ر�ا�ها ٔ��د اكن جرامئ ٔ�و

   أ�طراف ا�ول طرف من إال�ا� -�ٔ 

 اخلامسة املادة يف اجلرامئ الواردة من ٕاقلميها �ىل وقعت العام �لمدعي جرمية ٔ�ي ٕا�ا� حق طرف �و�
 تقدمي احملی� ��و� معني لشخص االهتام یتوجب توج�ه اكن ٕاذا ف� ، �لتحق�ق �لمحمكة أ�سايس النظام من
 خطیا ذ�رت إال�ا� �كون ٔ�ن طلهبا �ىل يف �اء ما تؤید ٔ�هنا وو�ئق �رى مس��دات من حوزهتا يف ما لك

 ٔ�ن �ىل طرف، دو� ق�ل من ��عوى احملا� احملمكة ق�ول �االت �لمحمكة أ�سايس النظام من 31 املادة
 �ىل ٔ�و طا�رهتا منت �ىل ٔ�و ٕاقلميها �ىل وقعت ٕاذا) احملمكة (اخ�صاص يف اجلرامئ ا�ا�� من اجلرمية �كون

 ، ٔ�و �كونٕاقلميها�ارج  ر�ا�ها ٔ��د �ر�كهبا اليت اجلرمية يف اخ�صاصها م�ارشة ميكهنا لها كام سف�نة �بعة منت
  )4(طرف دو� ومواطين مواطنهيا بني �الشرتاك

   أ�طراف �ري ا�ول طرف من إال�ا� -ب

 ٕا�دى اكنت ٕاذا م�ارشة اخ�صاصها �لمحمكة جيوز ٔ�نه روما نظام من 31 املادة من )2( الفقرة نصت
 النظام يف طرف �ري اكنت لو حىت ٔ�ي �خ�صاص احملمكة، ق�لت ٔ�و أ�سايس النظام يف طرفا ا�ول املعنیة
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 منت �ىل ٔ�و ٕاقلميها �ىل وقعت جلرمية ٔ�و احملمكة �خ�صاص ق�لتا�ولیة لكن  اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس
 ٕاذا اكنت اجلرمية ت� يف التحق�ق ملبارشة احملمكة ٕاىل احلا� ٔ�ن حتیل ميكهنا لها �بعة منت سف�نة �ىل ٔ�و طا�رهتا
  )5( .ا�ولیة احملمكة اجلنائیة اخ�صاص ق�ول ٕا�الن بعد إال�ا� هذه اخ�صاصها و�كون يف تد�ل

  أ�من جملس من إال�ا� :�نیا

 �ري ٔ�و طرف دو� اكنت يف سواء ا�ولیة اجلنائیة احملمكة ٕاىل ما وضع ٕا�ا� صالح�ة أ�من �لس
 � خول ا�ي املت�دة أ�مم م�ثاق السابع من الفصل مبوجب وذ� ، �لمحمكة أ�سايس النظام يف طرف
 من 31 املادة من )ب( ا�ولیني   والفقرة وأ�من السمل )6(هتدید �ا� يف ا�ولیني وأ�من السمل حفظ سلطة
 احلا� یبدو �كون ٔ�ن �ىل وضع ٕا�ا� يف اخ�صاصه �ىل نصت اليت اجلنائیة ا�ولیة أ�سايس �لمحمكة النظام

املوضوعیة ،  املسائل من احملمكة وهذا یعترب اخ�صاص يف تد�ل اجلرامئ اليت من ٔ�كرث ٔ�و جرمية ار�اكب فهيا
 حبق املمتتعني ا�امئني أ�عضاء ب�هنم من �سعة ٔ�عضاء موافقة �ىل �ٕال�ا� قراره حصول �شرتط و�لتايل

 وقوا�د إالجرائیةالقوا�د  الحئة من 25 القا�دة مبوجب وذ� إال�ا� خطیة �كون ٔ�ن جيب الف�تو، كام
  )7(.إالثبات

  العام املدعي من مببادرة يف ا�عوى اجلنائیة التحق�ق :ا�لث

هو مجمو�ة إالجراءات الهادفة ٕاىل البحث عن معلومات و ٔ�د� قد تؤدي ٕاىل معرفة : یقصد �لتحق�ق
احلق�قة ٔ�و مجعها، و اليت یرتتب �لهيا ٕا�ا� املهتم ٕاىل احملمكة ا�تصة ملقاضاته، يف �ا� ن تل املعلومات تعزز 

و� بذ�، وقد سارت ٔ��لب ال�رشیعات اجلنائیة اجلرمية ، �ٔو إالفراج عنه ٕان اكنت ال ت �ر�اكبهالشكوى 
الوطنیة �ل �دم جواز تقدمي ا��اوى اجلنائیة ٕاىل احملمك ا�تصة ق�ل الت�ٔكد من ٕامتام التحق�ق �ىل ٔ�یدي 
سلطات خمتصة حتددها ت� ال�رشیعات  وتقرص �لهيا اس�تعامل إالجراءات اليت تؤدي يف الك�ري من أ�ح�ان 

ش�اص ، واملس حبقوقهم ، ٕاذ جيب �دم تقدمي ا�عوى  ٕاال بعد تدق�ق وت�ٔكد من ٕاىل حتدید حر�ت ا�ٔ 
أ�د� ، خوفا من ٕار�ك احملامك يف قضا� �یدیة ٔ�و �ري حصی�ة وكغريها من احملامك متر ا�عوى ٔ�مام احملمكة 

  )8(:يت�ٓ اجلنائیة ا�ولیة مبر�� التحق�ق ولتخطي هذا أ�مر تقوم احملمكة �لق�ام �

یقوم املدعي العام ٕ��ا� ٔ�ي معلومات �ش�ٔن �ا� یعتقد ٔ�هنا �شلك  :ٕالجراءات ا�متهیدیة لتحق�قا- 
ا�ول أ�طراف، و�ات ٔ�خرى مهنا ة من ثالث مصادر، جملس أ�من و احملمك اخ�صاصجرمية دا�� يف 

إالجراءات اليت ی��عها املدعي العام  اخ�الفمك�ب املدعي العام، وس�ب تقس�مي مصادر إال�االت هو 
النظام أ�سايس جملس أ�من املصدر الوح�د ا�ي ی��ع يف  اعترب�خ�الف املرجع ا�ي تقدم �ٕال�ا�، فقد 

  . ٕال�ا� إالجراءات اخلاصة �
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 من أ�مور املهمة اليت تثري ٕاشاكلیة يف هذه املر��: اجلهة ا�تصة �لتحق�ق وسلطات املدعي العام- 
حتدید اجلهة اليت تقوم �لتحق�ق، ومدى السلطة املمنو�ة ملامرسة معلها، مفن املعروف ٔ�ن أ�نظمة إالجرائیة 

، ومل جيز ذ� لٕالد�اء العام، حب�ة ٔ�نه من ذهب ٕاىل ٕا�طهتا �لقضاء حرصا: تنقسم ٕاىل قسمني هبذا الش�ٔن
عات ٔ�خرى ٕاىل ٕا�طة التحق�ق ، وقد ، يف �ني ذهبت �رشیوالتحق�ق االهتامی��غي الفصل بني سلطيت 

ٔ�عامل جلنة  واالهتامقد ٔ�ولكت ٕالیه سلطتا التحق�ق  هذا اخلالف �ىل �ٕالد�اء العام ، وبذ� �كون انعكس
القانون ا�ويل و ا�لجنة التحضريیة ٕال�شاء احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، عند ٕا�داد مرشوع نظا�ا أ�سايس، 

ٕاىل ختویل هذه السلطة  اجتهايس ا�ي متخض عنه ٕاقرار النظام أ�سايس، ٕاذ وكذ� يف مؤمتر روما ا�بلوم
  )9(.واالهتاماملر��، لیجمع بني یدیه سلطيت التحق�ق  ٕاىل املدعي العام فكفل � سلطات واسعة يف هذه

اجلرامئ  من ٔ�كرث جرمية ٔ�و ٔ�ن فهيا یبدو احملمكة، �ىل �ا� ٕ��ا� أ�من جملس ٔ�و ا�ول تبادر مل ٕاذا
 يف �رس �لمحمكة أ�سايس النظام ار�ك�ت فٕان قد أ�سايس النظام من اخلامسة املادة يف �لهيا املنصوص

 ما ، ٕاذام�ه مببادرة التحق�ق م�ارشة يف التلقائیة �لمدعي العام السلطة م�ه 35 واملادة  )ج( الفقرة 31 املادة
 �كن مل ح�ث العام �لمدعي املمنو�ة السلطة هذه حول ��، لكن هناك اخ�الف الالزمة الرشوط توفرت

ٔ�ید  من وهناك �ارض، من مفهنم ا�ٓراء �ش�ٔهنا، تبا�ن فهناك روما، مؤمتر يف الوفود املشاركة لك موافقة حمل
 املعارض أ�مر�ك�ة �جتاه املت�دة الوال�ت فزتمعت  ا�عوى، لتحریك التلقائیة السلطة العام املدعي م�ح
 ضام�ت اكف�ة وجود �دم واكنت مربراهتا ، اجلنائیة ا�عوى لتحریك التلقائیة السلطة العام املدعي ملنح

 ٔ�داة جتع� قد احملمكة فهذه ٔ�خرى �ة ومن هذه السلطة، اس�تعامل يف العام املدعي تعسف �دم تضمن
 العام املدعي ملنح املؤید �جتاه أ�ساس ٔ�ما �دمية ٔ�و طا�شة تلق�ه شاكوى لس�ب ا�ول �س�یادة ماسة

 التحق�ق م�ارشة العام فللمدعي تق�ید، دون ا�ولیة احملمكة اجلنائیة ٔ�مام ا�عوى، لتحریك التلقائیة السلطة
  .احملمكة اخ�صاص يف تد�ل بوقوع جرمية �مل مىت نفسه، تلقاء من

 لكن رصا�ة�لهيا  تنص مادة هناك فل�ست العام املدعي ق�ل من ا�عوى حتریك لرشوط �ل�س�بة ٔ�ما
 �لمدعي اجلنائیة ا�ولیة هناك �دة �االت ميكن  �حملمكة املتعلقة وإالجراءات املواد یت�ني من �الل دراسة

  : ا�عوى من �اللها حتریك العام

 .العام املدعي ٕاىل احلا� ٔ��ال قد أ�من جملس ٔ�و طرف دو� �كون ال ٔ�ن -�ٔ 

 ٔ�و احملمكة اخ�صاص ق�لت ٔ�و طرف دو� ٕاقلمي �ىل ار�ك�ت قد اجلرمية �كون ٔ�ن -ب

 )10( .ر�ا�ها ٔ��د مبعرفة

 أ�ويل التحق�ق م�ارشة  الثاين املطلب
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 �خ�صاص ق�لت �ري طرف ٔ�و طرف دو� من �ا� �ش�ٔن معلومات ٔ�و ٕا�ا� العام املدعي تلقى ٕاذا
 اكنت ٕاذا ما ٕاىل �لوصول بتحر�ت والق�ام حفص احلا� �لیه نفسه، تلقاء من ٔ�و أ�من جملس من ٔ�و احملمكة،
  )11(.احملمكة اخ�صاص يف تد�ل

 .وحتلیلها املعلومات العام املدعي تلقي : �ٔوال

 تتعلق معلومات �لحصول �ىل العام املدعي معها یتعامل اليت اجلهات �لمحمكة أ�سايس النظام �دد
 .املعروضة �حلا�

 : املعلومات تلقي -

 :املعلومات تلقي من العام املدعي متكن مصادر �دة هناك

 احملمكة �خ�صاص ق�لت واليت ��و� اليت �كون طرف : ا�ول من املعلومات العام املدعي تلقي - �ٔ 
 ٕاقلميها �ىل وقعت جرمية فهيا �كون �ا� ٕا�ا� حق

 مؤیدة ومس��دات بو�ئق طلهبا ٕارفاق �لهيا و�كون مبعرفهتم، ٔ�و �ريمه ٔ�و ر�ا�ها من سواء

 ٕاضاف�ة معلومات طلب العام �لمدعي �از كفا�هتا �دم �ا� ويف �ل�ا�

 ا�ي أ�من جملس ٔ�ولها : املت�دة أ�مم �ٔ�زة من املعلومات العام املدعي تلقي  -ب

  املادة من ب �لفقرة طبقا العام املدعي ٕاىل إال�ا� سلطة �لمحمكة أ�سايس النظام � خول

 من ٕاضاف�ة طلب معلومات حق العام �لمدعي كام ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 31 
 طلهبا طریق عن املعلومات، هذه معه بتقدمي �لتعاون أ��رية هذه تعهدت وقد املت�دة أ�مم م�ظمة هیئات

  .مالمئ مسؤول ٔ�و املعنیة رئ�س الهیئة ٕاىل ٕ��ا�هتا یقوم ا�ي العام أ�مني ٕاىل

 التعاون صالح�ات العام �لمدعي ح�ث احلكوم�ة مهنا : املنظامت من املعلومات العام املدعي تلقي -ج
 �لمحمكة، أ�سايس النظام مع تتعارض ال اتفاق�ات من یلزم ما یعقد ؤ�ن دولیة ، حكوم�ة م�ظمة ٔ�ي مع

 �اصة �لوقائع م�ارش اتصال �ىل �كون �وهنا �ملعلومات احملمكة ٔ��زة �زوید يف ٔ�مهیهتا نظرا حكوم�ة والغري
 �لصلیب ا�ولیة اك�لجنة مهنا املعلومات ال�س سلطة العام �لمدعي روما نظام مفنح املسل�ة، الزنا�ات ٔ�ثناء

  .أ�محر
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 من 35 املادة من) 2(الفقرة نصت : احملمكة مبقر والشفهیة التحر�ریة الشهادات العام املدعي تلقي  -د
 ٔ�خرى مصادر ٔ�ي من ٔ�و املصادر املذ�ورة سابقا من املعلومات �ىل احلصول ٕاماكنیة �ىل أ�سايس روما نظام

 )12(.موثوق هبا

 :�لهيا املتحصل املعلومات حتلیل -

 لتق�مي مصداق�هتا و�لوصول لها أ�ويل والت�لیل �لفحص یقوم واملعلومات إال�االت املدعي تلقي بعد
 ٔ�ساس تصلح اليت مفهنا �لمعلومات وأ�د� ، مس�بق بفرز العام املدعي یقوم املعلومات ت� تق�مي ٕاىل

 �لقا�دة طبقا املعمق �لفحص ختضع وهذه احملمكة يف اخ�صاص تد�ل ٔ�هنا الواحض من ل�س اليت ومهنا �لمقاضاة
 وطیدة �القة لها اليت وأ�د� املعلومات العام حيدد املدعي )13(،إالثبات وقوا�د إالجرائیة القوا�د من 28

التحق�ق  يف �لرشوع إالذن ا�متهیدیة ا�ا�رة من العام املدعي یطلب ٔ�ساسها ح�ث �ىل الفحص حمل �حلا�
 بذ�، مقدمهيا �مل ي ف احملمكة، اخ�صاص لعدم �اللها من یتوصل اليت ت� املعلومات �بتدايئ ، ٔ�ما

 . احلا� نفس عن الحقا �ك�شف معلومة ٔ�ي تقدمي اجلهة ت� ٕ�ماكن لكن

 التحق�ق ف�ح �دوى مدى يف العام قرار املدعي : �نیا

 ٕالقامة معقول وجود ٔ�ساس ح�ث من بتق�ميها یقوم املعلومات حتلیل من العام املدعي ی�هت�ي بعدما
  .�دمه من ا�ولیة اجلنائیة احملمكة ٔ�مام ا�عوى

  �بتدايئ التحق�ق يف �لرشوع معقول �ٔساس وجود بعدم العام املدعي قرار - 

 حبفظ ا�عوى وی�ٔمر عن النظر یرصف التحق�ق لٕالجراء معقول ٔ�ساس وجود �دم ٕاىل التوصل بعد
 �رتبط ٔ�س�باب ٔ�و قانونیة ٕاما ملوانع وذ� احلا�، بنفس تتعلق �دیدة ووقائع ٔ�د� ظهور �ایة ٕاىل امللف

 .التحق�ق حمل الواقعة مبوضوع

 يف الرشوع ار �دمبقر  ا�متهیدیة وا�ا�رة احملی� اجلهة ٕاخطار �لیه القرار ، لهذا العام املدعي توصل بعد
 بعدم القرار ٔ�ن ا�متهیدیة ا�ا�رة من ق�ل واملراجعة  النظر ٕال�ادة قابل فهو هنائیا ل�س القرار وهذا ، التحق�ق
 .التحق�ق من العام املدعي مينع ال التحق�ق يف الرشوع

 ٕاذا أ�من، جملسٔ�و  �ل�ا� احملی� ��و� ف�جوز �دیدة، ٔ�د� ظهور �ا� يف �دید من احلا� نفس يف
 ا�متهیدیة ��ا�رة املؤیدة مرفق �ٔ�س�باب كتايب طلب یقدم ٔ�ن العام، املدعي ٕاىل احلا� ٕا�ا� من هو اكن

 )14(.العام املدعي قرار ملراجعة
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 �بتدايئ التحق�ق يف �لرشوع معقول �ٔساس بوجود العام املدعي قرار  -

 كتابیا طلبا �بتدايئ، یقدم التحق�ق يف �لرشوع معقول ٔ�ساس وجود ٕاىل العام املدعي توصل بعد
 ا�ا�رة بعد دراسة وذ� ٕاذن �لتحق�ق، �ىل �لحصول ٕا�هيا توصل اليت املؤیدة �ملواد مرفقا ا�متهیدیة ��ا�رة

 يف تفصل مث ،ٕاضاف�ة معلومات طلب لها إالجرائیة ، كام جيوز الرشوط لك اس�توىف ٕاذا �لطلب ا�متهیدیة
 لكن التحق�ق، يف �لرشوع � إالذن �رفض ٔ�و التحق�ق، �لرشوع يف العام �لمدعي �ٕالذن ٕاما الطلب،

 احلا� يف بنفس تتعلق �دیدة ؤ�د� لوقائع مس��دا العام �لمدعي �ٓخر طلب يف �ال �لمراجعة قابال �كون
 ٔ�ن ٕاىل وتوصل نفسه تلقاءمن  ٔ�و طرف دو� ق�ل من ٕا�ا� �ىل بناءً  أ�ولیة بتحق�قاته العام املدعي ق�ام �ا�

اجلرامئ  �ىل والیة لها اليت وا�ول دول أ�طراف مجیع خيطر فٕانه التحق�ق، يف �لبدء معقول ٔ�ساس هناك
 س�تجري ٔ�و ٔ�جرت ٔ�هنا العام املدعي وتعمل تطلب املعلومة دول أ�طراف تلقي من شهر النظر، وبعد موضع
ت�ٔذن  مل ا�متهیدیة ا�ا�رة �كون ٔ�ن رشط لصاحلها التحق�ق عن التنازل العام �لمدعي ر�ا�ها فميكن مع حتق�قا

 )15(.املتعلقة �لتحق�ق املعلومات الطلب ذ� یتضمن ٔ�ن وجيب طلبه، �ىل بناءً  �لتحق�ق العام �لمدعي

 ومرفقا ذ� خطیا و�كون ا�متهیدیة ا�ا�رة �ىل ا�و� من املقدم الطلب بعرض العام املدعي یقوم
 العام املدعي به وتبلغ ٕالیه ا�ي اس��دت �ٔ�ساس مرفقا قرارها ا�متهیدیة ا�ا�رة تصدر مث املقدمة، �ملعلومات

 من �الس�ت��اف �لمراجعة �لطعن القرار قابال و�كون هذا �دمه، ٔ�و �لتنازل � �لسامح ٕاما احملی� وا�و�
  .املعنیة ا�و� ٔ�و العام املدعي

 يف النظر ٔ�و ٕا�ادة دوریة بصفة التحق�ق ذ� يف احملرز التقدم �ىل احلصول طلب العام �لمدعي حيق
 يف راغبة �ري ٔ�و قادرة �ري ٔ�صبحت ا�و� �ال يف التنازل من ٔ�شهر س�تة بعد ��و� التحق�ق عن تناز�
 ٕاجراء ا�متهیدیة ا�ا�رة من یلمتس ٔ�ن ميك�ه كام ، ٕاجراء التحق�ق عن العام املدعي تنازل رمغ �لتحق�ق الق�ام

  )16(.�لهيا �لحصول فریدة فرصة و�دت أ�د� ٕاذا حلفظ الالزمة التحق�قات

 �بتدايئ التحق�ق �ٔثناء العام املدعي اخ�صاصات : ثالثال املطلب

 �ىل ٔ�ي ینص واملقاضاة، التحق�ق ٕالجراءات م�ه اخلامس الباب أ�سايس روما نظام خصص لقد
 .احملامكة ق�ل عن احلق�قة �لكشف أ�د� كفحص التحق�ق سلطات تبارشها إالجراءات اليت مجمو�ة

   �بتدايئ التحق�ق م�ارشة : أ�ول الفرع

 أ�د� عن وهيدف البحث حمددة، ؤ�وضاع لرشوط طبقا وذ� �بتدايئ التحق�ق العام املدعي یبارش
 )17(.احملامكة ملدى ٕالزام�ة لیتوصل املر�ك�ة اجلرمية ش�ٔن يف احلق�قة عن �لكشف وتقد�رها
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 املعروضة �حلا� املتص� أ�د� مجع : �ٔوال

 اكنت ٕاذا ما املتعلقة بتقد�ر وأ�د� الو�ئق مجیع ل�شمل التحق�ق نطاق بتوس�یع العام املدعي یقوم
 ) �ٔ  (الفرعیة �لفقرة طبقا العام یقوم املدعي و�لیه �لمحمكة، أ�سايس النظام مبوجب ج�ائیة مسؤولیة هناك

 التدابري اختاذ سواء و�لیه �د �ىل التجرمي والتربئة ظروف يف �لتحق�ق 52 املادة من (4 ) الفقرة من
  .اخ�صاص احملمكة يف اجلرامئ اليت تد�ل يف التحق�ق فعالیة لضامن الالزمة

 واملسا�دة القضايئ التعاون ٔ�حاكم �ىل بناءً  دو� ٕاقلمي �ىل بتحق�قات الق�ام العام �لمدعي ميكن
 أ�ش�اص حضور طلب و� ا�ا�رة ا�متهیدیة، به ت�ٔذن مبا ٔ�و ا�و� مع التعاون �تفاق�ة سواء وذ� القضائیة،

 �ىل �لحفاظ الالزمة التدابري اختاذ مع حكوم�ة م�ظمة دو� �ٔو ٔ�یة مع التعاون طلب ميك�ه كام الس�تجواهبم ،
 )18(.ملعلومات ٔ�و أ�د� ٔ�و املس��دات رسیة

 احملمكة اخ�صاص يف تد�ل جرمية وجود مدى يف النظر : �نیا

 نقطتني من �لت�ٔكد ملزم العام املدعي ٔ�ن جند �لمحمكة أ�سايس النظام من 51 املادة نص �ىل اس��ادا
 : التحق�ق يف الرشوع ق�ل

 مرشوعیة مدى تقد�ر العام فللمدعي احملمكة، اخ�صاص يف تد�ل جرمية وجود مدى من الت�ٔكد -�ٔ 
 ا�ول من إال�ا� اكنت ا�عوى فٕاذا ملبارشة معقول ٔ�ساس وجود مدى يف �لتحق�ق وذ� اجلنائیة ا�عوى

 ففي .م�ه مببادرة ا�عوى حتریك عند جيریه املدعي العام ا�ي أ�ويل التحق�ق مبر�� متر ال أ�من جملس ٔ�و
 سلطة بصف�ه �بتدايئ التحق�ق مث اد�اء �سلطة أ�ويل التحق�ق العام یبارش املدعي من مببادرة إال�ا� �ا�

  .املر�� هذه يف ا�عوى ویقدر مرشوعیة حتق�ق،

 واملعنویة أ�راكن املادیة توفر مدى يف العام املدعي ینظر ا�عوى، مرشوعیة مدى ٕاىل التوصل بعد
 هذه املسؤولیة يف موانع من �االت �ا� يف ف�ه املش��ه اكن وٕاذا خشص، ٕاىل �س�هتا من والت�ٔكد �لجرمية
 من اكف�ة در�ة �ىل ا�عوى مل �كن وٕاذا احملمكة  اخ�صاص يف تد�ل جرمية ار�اكب من الت�ٔكد یمت املر��

 ٕاضاف�ة معلومات ا�و� من یطلب ٔ�ن � جيوز التحق�ق، كام مالمئة �دم تقد�ر سلطة العام فللمدعي اخلطورة
 .احمللیة  �ٕالجراءات م�علقة

 اجلرامئ املنصوص من التحق�ق حمل اجلرمية �كون ٔ�ن �كفي ال مرشو�ة ا�عوى ليك �كون – ب



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م ام،  -ااد 
 

  

 

 

115 

 

ٔ�یضا،  احملمكة ٔ�مام مق�و� ا�عوى �كون ٔ�ن جيب بل فقط، روما نظام من اخلامسة املادة يف �لهيا
 من 33 املادة مبوجب القضیة مق�ولیة مدى يف النظر التحق�ق يف الرشوع قرار اختاذ عند العام فللمدعي

  :ٕاذا ما �ا� يف ا�ولیة اجلنائیة احملمكة ٔ�مام ا�عوى تق�ل فال �لمحمكة، أ�سايس النظام

  .املقاضاة ٔ�و �لتحق�ق �ضطالع يف قادرة �ري ٔ�و راغبة �ري لكن ا�عوى، �ىل والیة لها ا�و� اكنت - 

 �كن مل ما املعين، الشخص مقاضاة �دم وقررت ا�عوى يف التحق�ق ٔ�جرت قد اكنت ٔ�و -  

 .املقاضاة �ىل حقا القدرة �دم ٔ�و الرغبة �دم عن القرار �جتا

  .الوقائع نفس �ىل مرتني جيوز حمامكته فال الوقائع، نفس �ىل حمامكته س�بق قد الشخص اكن ٔ�و - 

 )19(اخلطورة من اكف�ة در�ة �ىل ا�عوى �كن مل ٔ�و - 

 التحق�ق �ٔوامر ٕاصدار : �لثا

 ب�ٔن �ش��ه ا��ن ميتثل أ�ش�اص ٔ�ن جيب �، املس�ندة �لوظیفة الق�ام من العام املدعي �متكن حىت
 روما نظام م�ح طوعیة ا�ولیة اجلنائیة ٔ�مام احملمكة املثول الشخص رفض �ا� ويف �لتحق�ق، �القة هلم

 سلطةال  أ��رية ولهذه ا�متهیدیة، ا�ا�رة من احلضور ٔ�و �لق�ض اس�تصدار ٔ�مرا سلطة العام �لمدعي أ�سايس
 ٕاجراءات  ٔ�خطر من �لق�ض أ�مر ال، یعترب ٔ�م معقول ٔ�ساس �ىل م�ين الطلب اكن ما ٕاذا لفحص التقد�ریة
 ومن �لمحمكة، أ�سايس النظام يف وحمددة واحضة وٕاجراءاته ف��د �ٔحاكمه الشخص، حبریة املاسة التحق�ق

 معر" السوداين السابق الرئ�س ضد العام املدعي من بطلب ا�متهیدیة ا�ا�رة ٔ�صدرهتا �لق�ض اليت أ�مر ٔ�م��
 "حسن ال�شري

 العام �لق�ض و�لمدعي أ�مر من الشخص حریة �ىل خطورة ٔ�قل ٕاجراء هو �حلضور أ�مر جند ب��
 اق�نعت وٕاذا الطلب ذ� بفحص أ��رية هذه ف�قوم ا�متهیدیة ، ا�ا�رة من �حلضور ٔ�مر ٕاصدار طلب سلطة
 ويف ٔ�مام احملمكة، م�و� �رخي �ىل أ�مر هذا و�شمل احلضور  ب�ٔمر رمسیا الشخص ٕاخطار أ�مر جيب تصدر
  )20(.ضده �لق�ض ٔ�مرا  ٕ�صدار تقوم احملمكة ٔ�مام ام�ثا� �دم �ا�

 التحق�ق  مر�� �الل العاد� احملامكة ضام�ت : رابعا

 يف ٔ�ساسا ملمتث� ٔ�و اخلاصة �ملهتم، الضام�ت من مجمو�ة ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام م�ح
 املعام� ٔ�شاكل من شلك ٔ�ي ٕاخضا�ه ميكن كام ال مذنب، ٔ�نه ��رتاف ٔ�و نفسه جترمي �ىل ٕاج�اره �دم

 ��هتم ٕاخطاره وجيب یفهمها، ال اليت ��لغة �س�تجواب جرى مبرتمج ٕاذا �س�تعانة يف احلق و� الالٕا�سانیة ،
قانونیة ، وجيب ا�رتام  مسا�دة �ىل احلصول مب�ام، وميك�ه �س�تعانة حق و� �س�تجواب ق�ل � امل�سوبة
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 اجلرمية طبیعة �عتبار ویؤ�ذ بعني والص�ة اكلسن الشخصیة ظروفهم ور�ایة والشهود �لهيم ا�ين مصاحل
  )21(.ضد أ�طفال العنف ٔ�و اجل�سني بني عنف �ىل تنطوي عندما و�اصة

 ا�ولیة اجلنائیة احملمكة �ٔمام ا�عوى مالمئة مدى : �امسا

 النظام من 51 من املادة )1(الفقرة �الل من ا�عوى ٕاقامة مالمئة مدى تقد�ر سلطة العام �لمدعي
 يف ٔ��ذ اكن ٕاذا ف� ینظر املدعي العام ٔ�ن مهنا)  ج (الفرعیة الفقرة يف ٔ�شارت اليت �لمحمكة، أ�سايس

 خيدم لن حتق�ق ٕاجراء ب�ٔن تدعو لالعتقاد ٔ�س�باب ذ� هناك ومع �لهيم ا�ين ومصاحل اجلرمية خطورة اعتباره
 املهتم مالحقة بعدم قرار یصدر ٔ�ي .التحق�ق يف �لرشوع معقول وجود ٔ�ساس بعدم ف�قرر العدا�، مصاحل
 ٔ�و ٔ�مر الق�ض ٕالصدار وقائعي ، اكف ٔ�و قانوين ٔ�ساس توفر �دم من ت�ٔكده بعد به، ا�ا�رة ا�متهیدیة وخيطر

 نظام من 33 املادة ا�عوى مبوجب مق�ولیة لعدم ٔ�و �لمحمكة، أ�سايس النظام من 58 �لامدة طبقا احلضور
 )22(العدا� مصاحل لن خيدم التحق�ق ٕاجراء ٔ�ن ٔ�و ا�ولیة ، اجلنائیة احملمكة ٔ�مام روما

 ا�هتم تث��ت �لسة �الل العام املدعي اخ�صاصات : الفرع أ�ول

 اجلنائیة ٕاىل احملمكة ٕ��ا� خشص تقوم ال ح�ث �بتدايئ، �لتحق�ق قضائیة ضامنة ا�متهیدیة ا�ا�رة تعترب
 قضاة ٔ�مام ا�عوى ملف وضع جيب احملامكة ٕاىل مر�� فلالنتقال اكف�ة، ٔ�د� وجود من الت�ٔكد بعد ٕاال ا�ولیة
 امل�سوب والشخص العام املدعي حبضور ا�متهیدیة ا�ا�رة تعقدها يف �لسة ا�هتم اع�د بعد ذ� و�كون احلمك
 .العام املدعي من الصادر �د�اء طلب بناء �ىل ا�هتم، ٕالیه

 ا�هتم اع�د مر�� يف العام املدعي اخ�صاصات :�ٔوال

 ٕاجراءات �ختاذ اليت تقوم ا�متهیدیة ا�ا�رة ٕاىل ا�عوى حيیل التحق�ق، من العام املدعي ا�هتاء بعد
 .ٔ�طراف ا�عوى �ىل احملافظة ٔ��ل من املعين الشخص ضد ا�هتم الع�د

 ٕاىل الشخص التحق�ق وتقدمي ا�هتاء من معقو� فرتة �الل ا�هتم اع�د �لسة بعقد ا�متهیدیة ا�ا�رة تقوم
 ا�هتم ٕالیه امل�سوب والشخص العام حبضور املدعي اجللسة هذه ، وتعقد ٔ�ما�ا طوعیة حضوره ٔ�و احملمكة

املهتم لفراره ،  غیاب �ا� يف العام املدعي طلب �ىل بناءً  تلقائیا ٔ�و اجللسة ا�متهیدیة ا�ا�رة ف�عقد وحمام�ه،
 ٕاىل ا�ا�رة وٕا�ا�هتا عریضة ٕ��داد أ��ري هذا یقوم ٔ�ساسها �ىل احملامكة العام املدعي اليت یطلب ا�هتم والع�د

 املدعي س�یقد�ا اليت املتضمن ا�هتم املس��د من بصورة املعين الشخص بزتوید أ��رية هذه وتقوم ا�متهیدیة،
 ٔ�قصاها فرتة يف االهتام عریضة تقدمي العام و�ىل املدعي دفا�ه، لتحضري یعمتدها، اليت وأ�د� اجللسة يف العام

 ا�متهیدیة ا�ا�رة ترصف امله� هبذه العام املدعي ٔ��ل ٕاذا ٔ�ما ٕاقرار ا�هتم، �لسة عقد مو�د ق�ل یوم)  (11
 وعرض ا�هتم بتالوة ا�هتم ٕاقرار �لسة تبد�ٔ  لها متدید ي �ٔ  ٔ�و امله� انقضاء بعد دمةاملق ا�هتم وأ�د� عن نظرها
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 ح�ث أ�د�، هذه �ش�ٔن ٔ�بدیت اليت واملالحظات  يف ��رتاضات النظر يف ا�ا�رة رئ�س یبد�ٔ  مث أ�د�،
  )23(.ٔ�خرى ٔ�د� دمیق ٔ�و ا�هتم عن یعرتض ٔ�ن ا�هتم امل�سوب ٕالیه �لشخص ميكن

 من والطلب ت�ٔج�ل اجللسة ٕاما تقرر املهتم، حملامكة اكف�ة ٔ�د� وجود ٕاىل �بتدائیة ا�ا�رة تتوصل مل ٕاذا
 .كفایة أ�د� لعدم ا�هتمة تعدیل ٔ�و أ�د� من املزید تقدمي العام املدعي

  ا�هتم تعدیل مر�� يف العام املدعي اخ�صاصات :�نیا

 ا�هتم من ٔ�ي ٔ�و حسب تعدیل وميك�ه ٕاقراراهتم، �لسة ق�ل التحق�ق مواص� سلطة العام �لمدعي
 عقد ق�ل املعين والشخص ا�ا�رة ا�متهیدیة ٕاخطار العام املدعي و�ىل ا�هتم ٕالیه امل�سوب �لشخص املو�ة
 �لسة بعد التعدیل يف احلق � كام السحب، ٔ�و هبذا التعدیل یوم (35) عن تقل ال مبادة ٕاقرار ا�هتم �لسة
 .�بتدائیة ا�ا�رة ٕ�ذن من احملامكة وق�ل ا�هتم تث��ت

 هیئة ٕاىل وملف ا�عوى املهتم ا�متهیدیة ا�ا�رة حتیل لها، احملمت� وٕاقرار التعدیالت ا�هتم اع�د بعد
 متارس ٔ�ن لها وجيوز سري إالجراءات الالحقة عن مسؤو� �كون ، ابتدائیة دا�رة �شك�ل تتوىل اليت الرئاسة

   .إالجراءات ت� لسري اكنت الزمة ٕاذا بعملها �كون م�ص� ا�متهیدیة ا�ا�رة وظائف من وظیفة ٔ�ي

  يف التحق�ق  وجملس أ�من العام املدعي الطبیعة القانونیة الخ�صاصات : الرابع املطلب

 من ٕا�ا�هتا ابتداًء من مرا�ل بعدة تمت مبرورها ا�ولیة اجلنائیة احملمكة ٔ�مام ا�ولیة اجلنائیة ا�عوى ٕاقامة
 ٔ�و أ�من، جملس ٔ�و طرف، ا�و� (أ�سايس روما نظام من 31 املادة يف �لهيا املنصوص اجلهات ٕا�دى

 يف املمتث� احملمكة هیئات فهيا �شرتك اليت التحق�ق ٕاجراءات ٕاىل وصوال ،) العام �لمدعي التلقائیة �ملبادرة
 املنصوص اخ�صاصاته �ىل الق�ود من مجمو�ة جند ٔ�نه �ري �م، تنظميي از�ونه � العام واملدعي ا�متهیدیة ا�ا�رة

 العام املدعي إالثبات، �متتع وقوا�د إالجرائیة والقوا�د ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام �لهيا يف
 جلهات مبا مق�دة لكهنا احملمكة، يف اخ�صاص اجلرامئ ا�ا�� حول ٕاجراء التحق�قات يف واسعة �سلطات

 جملس مع �الق�ه يف سواء وذ�.�ش�ٔهنا ٕاجراء حتق�قات اليت �رید القضیة يف ٔ�ولویة ذات سلطات من ٔ�خرى
  )24(.أ�طراف ا�ول مع يف �الق�ه ٔ�و ، أ�من

 ا�ولیة اجلنائیة احملمكة معل يف أ�من جملس تد�ل : أ�ول الفرع

 وأ�من السمل ملعاجلة ٕاشاكلیة ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 35 و 31 املواد �اءت
 تتعلق صالح�ات أ�من جملس مبنح أ�سايس، وذ� روما نظام ظل ويف املت�دة أ�مم ملیثاق وفقا ا�ولیني

 من 31 املادة من )ب( الفقرة ومبوجب أ�مم املت�دة م�ثاق من الفصل السابع وفق احملمكة ٕاىل �ا� ٕا�ا� حبق



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م ام،  -ااد 
 

  

 

 

118 

 

ٕار�اء  صالح�ة ٔ�یضا � النظام نفس من 35 املادة ومبوجب العاملي السمل هتدید �ا� أ�سايس يف روما نظام
 �ىل السالم مع احلفاظ ا�ولیة العدا� حتق�ق تعارض �ا� يف ، �شاطها جتمید ٕ�ماكنه ح�ث احملمكة، �شاط
  )25(.العاملي

 أ�من جملس من إال�ا� : �ٔوال

 �لفصل وفقا ا�ولیني أ�من والسمل �ىل احلفاظ �مة أ�من �لس إال�ا� �ون حق أ�من �لس
 أ�عضاء لهمينة القرار خيضع هذا لكن ، والسمل ا�ولیني أ�من هتدید �ا� يف املت�دة أ�مم ملیثاق السابع
 فعال �شلك اكنت ٕاذا ما احلا� �ك�یف يف املوافقة �ىل ٕاجامعهم ح�ث جيب الف�تو حبق املمتتعني ٔ�ي ا�امئني
معینة  ضأ�غر  وذ� الف�تو حق �س�تعامل ا�امئني أ�عضاء ٔ��د رفض فٕاذا وأ�من ا�ولیني، �لسمل هتدیدا
 جملس من �ون إال�ا� احملمكة اخ�صاص يف تد�ل اجلرامئ اليت ٕا�دى فهيا وقعت اليت ا�و� ت� �حامیة
 تصبح الف�تو حق العضو فمبامرسة ٔ�صال، احملمكة �خ�صاص تق�ل ومل طرف دو� �ىل یقع ٔ�ن ميكن أ�من

 قرارات مرشوعیة رقابة حق ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس روما نظام مينح ، مل مس�تحی� إال�ا�

 اجلنائیة ممارسة احملمكة �ىل نصت اليت م�ه 31 املادة من  )ب (�لفقرة اكتفى ح�ث أ�من، جملس
 املت�دة أ�مم م�ثاق من السابع مبوجب الفصل أ�من جملس طرف من وضع ٕا�ا� �ا� يف اخ�صاصها، ا�ولیة

 قد أ�سايس روما نظام من اخلامسة املادة يف �لهيا اجلرامئ املنصوص من جرمية ٔ�ن فهيا یبدو العام املدعي ٕاىل
 يف العام املدعي طرف من اتباعها الواجب إالجرائیة القوا�د �لمحمكة أ�سايس حيدد النظام مل ار�ك�ت، كام

 )26(.هذه احلا�

 �ا� يف القضائیة الوطنیة �لهیئات التاكمل م�د�ٔ  متارس ال ا�ولیة اجلنائیة احملمكة ٔ�ن من املالحظ
 �سمو ا�ولیة اجلنائیة اخ�صاص احملمكة �كون بل أ�سايس روما نظام من ) ب 31 (املادة مبوجب إال�ا�

 هبذا معال العام املدعي طرف من اختاذها إالجراءات الواجباملتضمنة  املادة �ون الوطين، �خ�صاص �ىل
ق�لت  طرف �ري ٔ�و طرف بدو� إال�ا� تعلقت ٕاذا وهذا أ�من  جملس طرف إال�ا� من ٕاىل �شري مل املبد�ٔ 

 جيزي النظام أ�سايس يف نص ٔ�ي هناك ل�س ب�ٔن �رى من)27(هناك تق�ل، لكن مل ٔ�و احملمكة �خ�صاص
 مرا�اة الرشطني دون متارس اخ�صاصها ٔ�ن أ�من جملس من إال�ا� اكنت وان حىت ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة

 من  )و ج �ٔ ( الفقرتني مبوجب إال�ا� عكس روما، �ىل نظام من 32 و 38 املادتني يف �لهيام املنصوص
 النظام يف �لهيا املنصوص �خ�صاص بقوا�د العام یلزتم املدعي ٔ��ن أ�سايس روما نظام من 41 املادة

القرار  ویت�ذ املعلومات �دیة بتق�مي یقوم أ�من جملس من إال�ا� �ا� يف ب�� ، تق�د وظائف واليت أ�سايس
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 التحق�ق يف �دم الرشوع قرار ویت�ذ التحق�ق، مببارشة � لٕالذن ا�متهیدیة ��ا�رة طلبا ف�قدم التحق�ق مببارشة
  .ٔ�و احلضور �لق�ض ٔ�مر ٕاصدار لطلب وقائعي ٔ�و قانوين ٔ�ساس ٔ�ي انعدم ٕاذا

 التحق�ق ٕ�ر�اء أ�من جملس سلطة : �نیا

 ٕ��ا� اجيابیا أ�من دورا �لس ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 31 املادة م�حت لقد
 35 املادة جند املادة هذه �انب واىل قد ار�ك�ت، احملمكة اخ�صاص يف تد�ل جرمية ٔ�ن فهيا یبدو ما، �ا�
ا�ولیني  وأ�من �لسمل هتدیدا وقع التحق�ق ٕاذا ٕ�ر�اء وذ� دورا سلبیا م�حته اليت أ�سايس روما نظام من

عند  اكن سواء ٔ�ي مرا�� لك يف التحق�ق ٕاجراءات بتعلیق العام املدعي معل یوقف ميكن ٔ�ن النص ، وهذا
 � ا�ي أ�من تعود �لس ا�ولیني وأ�من السمل �ىل احلفاظ مفس�ٔ� ف�ه  السري ٔ�ثناء ٔ�و التحق�ق يف الرشوع

 العام �لمدعي جيوز ال الفرتة هذه �لت�دید ، و�الل قاب� شهر 31 ملدة احملمكة �شاط وتعلیق ٕایقاف حق
املقدم  النظام مرشوع من 35 املادة يف �لیه املنصوص "إالذن رشط" اس��دال فهيا رمغ التحق�ق م�ارشة
 )28(.ا�ول من مجمو�ة �ارضته ا�ي ا�یبلومايس روما ملؤمتر

 ا�ول  مع �الق�ه يف العام املدعي اخ�صاصات : الثاين الفرع

 ذ� حتق�ق ٔ��ل ا�ولیة، ومن اجلنائیة العدا� حتق�ق هو ا�ولیة اجلنائیة احملمكة ٕا�شاء من الهدف ٕان
 التحق�ق ميك�ه كام .روما نظام يف �لیه املنصوصالتاكمل  م�د�ٔ  ٕاطار يف وذ� ا�ول مع العام املدعي یتعامل

 )29(.بعم� الق�ام من متك�ه اليت من �خ�صاصات و�ريها املعنیة ا�و� ٕاقلمي �ىل

 النظر اجلرامئ موضع �ىل والیة لها اليت وا�ول أ�طراف ا�ول ٕاشعار : �ٔوال

 من  5املادة يف �لهيا اجلرامئ املنصوص من جرمية �ش�ٔن  31 املادة مبوجب ٕا�ا� العام املدعي تلقي بعد
 35 و  31 �ملادتني معال التحق�ق �رش ٔ�و التحق�ق، معقوال لبدء ٔ�ساسا هناك ٔ�ن وقرر أ�سايس روما نظام
 مجیع ٕ�شعار هبا ، یقوم املوثوق املصادر خمتلف من یتلقاها اليت �ىل املعلومات بناءً  وذ� روما نظام من

 �یه، املتوفرة رسي �ملعلومات ٔ�ساس �ىل النظر، اجلرامئ موضع �ىل والیة لها اليت وا�ول دول أ�طراف
 �الل العام املدعي من تطلب ٔ�ن ��و� ��و�، وجيوز یقد�ا اليت املعلومات نطاق من احلد � جيوز كام

 أ�ش�اص من �ريمه ٔ�و ر�ا�ها مع حتق�قا جتري ٔ�و ٔ�جرت ٕاذا عن التحق�ق التنازل إالخطار تلقهيا من شهر
 اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 5 املادة يف �لهيا اجلرامئ املنصوص خبصوص وال�هتا القضائیة �دود يف

 أ�ساس هذا �ىل ا�ي جتریه، �لتحق�ق املتعلقة املعلومات م�ضمنا خطیا التنازل طلب و�كون ا�ولیة،
 العام �لمدعي �لتحق�ق، حيق ا�متهیدیة � ا�ا�رة ٔ�ذنت ٕاذا ٕاال ا�و� لصاحل التحق�ق عن العام املدعي ی��ازل

 ٔ�ن ميك�ه طلبه، كام �ىل بناءً  ٔ�و املقاضاة التحق�ق يف احملرز �لتقدم ٕا�المه ��و� التحق�ق عن تناز� بعد
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 هذا يف وینظر الحق، وقت يف �لهيا احلصول ميك�ه ال ٕاذا اكن وذ� أ�د� حفظ ا�متهیدیة ا�ا�رة من یلمتس
 تنازل من ٔ�شهر س�تة مس�تع�ل بعد ٔ�ساس �ىل ا�متهیدیة ا�ا�رة ف�ه مغلقة وتفصل �لسة يف �ل�س
 �ري ا�و� ٔ�ن فهيا یتنب الظروف يف ملموس ف�ه تغیري یطر�ٔ  وقت ٔ�ي يف ٔ�و ��و� التحق�ق عن العام املدعي
� ٕ�جراء  لٕالذن ا�متهیدیة ��ا�رة طلب تقدمي العام �لمدعي الق�ام �لتحق�ق ف�جوز يف راغبة �ري ٔ�و قادرة

  )30(.التحق�ق

  ا�ولیة اجلنائیة احملمكة اخ�صاص �ىل الوطين �خ�صاص �ٔولویة :�نیا

 �لمحمكة النظام أ�سايس ٕال�داد التحضريیة أ�عامل بدایة م�ذ �بري �ه�م التاكمل م�د�ٔ  حظي لقد
 اخ�صاص �كون ٔ�ن �ىل روما ا�یبلومايس  مؤمتر يف املشاركة الوفود بني �بري اتفاق فهناك ا�ولیة، اجلنائیة
 اخلاصة، ا�ولیة اجلنائیة احملامك عكس اجلنايئ الوطين، �ىل اخ�صاص القضاء مع �مكیلیا ا�ولیة اجلنائیة احملمكة
 �مكیلیا القضايئ اخ�صاصها ویعد الوطنیة، القضائیة �ىل �خ�صاصات صدارة ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة ل�س

 مما احمللیة لٔ�نظمة

 ٔ�و �لتحق�ق ما ختضع قضیة اكنت ما ٕاذا اخ�صاصها ممارسة ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة جيوز ال ٔ�نه یعين
 اكتفت بل التاكمل ، ملبد�ٔ  تعریفا حمددا ا�ولیة اجلنائیة احملمكة تضع �لهيا مل والیة لها دو� ق�ل من احملامكة

 من النظام أ�وىل املادة يف ٕالیه إالشارة وردت كام أ�سايس، النظام دیبا�ة من )10( الفقرةيف  ٕالیه �ٕالشارة
 أ�سايس روما نظام ٔ�ي القضائیة الوطنیة، لالخ�صاصات ممك� س�تكون ا�ولیة اجلنائیة فاحملمكة أ�سايس،

 واملنصوص اخ�صاصها يف تد�ل اليت اجلرامئ ا�ولیة لالضطالع �ىل الوطين اجلنايئ �لقضاء أ�ولویة ٔ�عطى
 اختاذ من الوطين اجلنايئ القضاء �متكن مل ٕاذا ، ٔ�ما �لمحمكة أ�سايس من النظام اخلامسة املادة يف �لهيا

 ٔ�و ذ� يف فش� ٔ�و ا�ولیة اجلنائیة احملمكة اخ�صاص يف مر�كيب اجلرامئ ا�ا�� ملالحقة إالجراءات الالزمة
روما أ�سايس  نظام من 33 املادة �لیه نصت ما وهو ا�ولیة، اجلنائیة احملمكة اخ�صاص ٕا�ه ف�عقد رفضه

 : )31(�ا� وذ� يف

 �اللزتامات القانونیة الق�ام رفضها ٔ�و جعزها ٔ�و ا�و� رغبة لعدم ٔ�ي : الرغبة �دم -

 القضايئ، لنظا�ا جزيئ ٔ�و لكي �هنیار ا�و� يف قضايئ رغ ا ف وجود �ا� يف وذ� : القدرة �دم -
 ٔ��زة خمتلف ٕاقلميها ت� اجلرامئ وختيل �ىل وقعت اليت ��و� لكي اهنیار مع تزتامن اجلرامئ ا�ولیة ومعظم
 ٔ�ي الوطين، ٕالجراءات القضاء �مكیلیا القضاء ا�ويل القضايئ یعترب اجلهاز ب�هنا ومن مسؤولیهتا عن ا�و�
  )32(.ب�هنام  تنافس ول�س بني القضائیني وتعاون �اكمل هناك

  طرف دو� ٕاقلمي �ىل التحق�ق : �لثا
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 قد تتطلب ظروف �دیدة، ٔ�د� عن والكشف ٔ�قوا� يف صادقا املهتم اكن ٕاذا ما ٕاىل التوصل هبدف
 العام �لمدعي أ�سايس روما نظام ٕاتالفها خول ق�ل ومعای��ه الواقعة �دوث ماكن ٕاىل �نتقال التحق�ق
 إالجراء وفقا هبذا العام املدعي حمددة یقوم وٕاجراءات طرف �رشوط دو� ٕاقلمي �ىل ٕاجراء التحق�ق سلطة

 ا�ا�رة به ت�ٔذن ا�ي النحو �ىل ٔ�و ، القضائیة ا�ويل واملسا�دة �لتعاون املتعلق التاسع الباب ٔ�حاكم
 توج�ه العام �لمدعي جيوز القضائیة، واملسا�دة ا�ويل التعاون ملق�ضیات اس�ت�ابة ا�و� �ا� ففي ا�متهیدیة،

 ٕالزام�ة فللمحمكة تدابري ٔ�ي دون ٕاقلميها �ىل التحق�ق ٕاجراءات ببعض �لق�ام � �سمح ليك لهذه ا�و� طلب
 ٔ�خرى، دو� ٔ�ي ٕاقلمي يف النظام أ�سايس هذا يف �لیه املنصوص النحو �ىل  وسلطاهتا وظائفها متارس ٔ�ن
 تنف�ذ اجلرامئ �ىل ت� ٕاقلميها �ىل املر�كب طرف ا�و� قدرة �دم �ا� يف ا�و� ٔ�ما ت� ٕاقلمي يف متارسها ٔ�ن

 تنف�ذ ا�ا�رة ا�متهیدیة من إالذن ٔ��ذ بعد العام �لمدعي جيوز القضايئ، نظا�ا اهنیار طلب التعاون ، �س�ب
 ال�شاور بعد ا�و� �س�ت�ابة مق�د العام ا�و� فاملدعي ت� مع املمك�ة ٕاجراء املشاورات بعد الطلب ذ�
  )33(.طلب التعاون تنف�ذ �ىل املعنیة ا�و� قدرة �دم �ا� ا�متهیدیة يف ا�ا�رة من إالذن ؤ��ذ معها،

  املؤ�ل النفاذ رخصة : رابعا

 عندما �و� ٔ��ازت �لمحمكة اليت أ�سايس النظام من 312 املادة تضمنهتا رخصة املؤ�ل النفاذ یعترب
 املادة يف ٕا�هيا املشار �ٔ�فعال یتعلق ف� اخ�صاص احملمكة ق�ولها �دم تعلن ٔ�ن أ�سايس النظام يف طرفا تصبح
 ٔ�ن وقت ٔ�ي يف وميكن رس�نه، بدء من س�نوات س�بع ملدة جبرامئ احلرب، املتعلقة روما نظام من الثام�ة

من  312 �لامدة طبقا تعدی� ميكن �لمحمكة أ�سايس النظام يف قصور ؤ�ي ذ� إال�الن  ا�و� �سحب
 ٔ�ن املت�دة العام لٔ�مم أ�مني �س�تطیع النظام، هذا رس�ن بدء �ىل س�نوات س�بع انقضاء ف�عد روما، نظام
 اجلنائیة �لمحمكة ،النظام أ�سايس يف تعدیالت ٔ�ي يف �لنظر أ�طراف ��ول اس�تعراضیا مؤمترا یعقد

 اخ�صاص يف اجلرامئ ا�ا�� بعض �ش�ٔنٔ�ي ٕاجراء  م�ارشة العام املدعي �ىل مينع ا�ي الق�د ا�ولیة، فهو
  )34(.احملمكة

 ا�ولیة اجلنائیة ا�عوى ٕاقامة �ٔثناء �لمحمكة �ٔ��زة ا�ا�لیة العام املدعي �القة: اخلامس املطلب

 ثالث ملدة تعی�هنم قضاة ویمت س�تة من تتكون ا�ولیة، اجلنائیة احملمكة هیئات من ا�متهیدیة ا�ا�رة تعترب
 احملمكة �لنظر ختتص اجلرامئ اليت يف التحق�قات يف رئ�س�یا دورا ا�متهیدیة ا�ا�رة �لت�دید تلعب قاب� س�نوات

 ��ا�رة أ�سايس نظام روما خو� مبا مق�د هو بل مطلقا، ل�س التحق�قات يف العام املدعي دور لكن فهيا،
 قضائیة ضامنة ا�متهیدیة ا�ا�رة تربف�ع  مرا�لها ا�تلفة، يف التحق�قات هبذه تتعلق اخ�صاصات من ا�متهیدیة
 وحترص أ�د�، كفایة من الت�ٔكد بعد ٕاال ا�ولیة اجلنائیة احملمكة ٕاىل حتیل خشص ال حبیث �بتدايئ �لتحق�ق
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 �ٕالجراءات املتعلقة �ع�د حىت وتقوم التحق�ق ٔ�وامر ٕ�صدار تتكفل كام العام، املدعي حصة قرارات �ىل
 )35(.ا�هتم

  التحق�ق يف الرشوع يف العام املدعي سلطة من حتد اليت الق�ود : أ�ول الفرع

ٕ�جراء  طلبه �ىل � بناءً  ت�ٔذن ب�ٔن وذ� العام، �لمدعي املمنو�ة السلطة بتق�ید ا�متهیدیة ا�ا�رة �متتع
 �ىل بناءً  �لتحق�ق والقرارات املتعلقة ٕ�صدار أ�وامر ختتص كام طلبه، �ىل بناءً  رفضه ٔ�و �بتدايئ التحق�ق

  )36(العام املدعي طلب

 ٕ�جراء التحق�ق العام �لمدعي ا�متهیدیة ا�ا�رة �رخ�ص : �ٔوال 

 يف املتعلقة جبرامئ تد�ل املعلومات ٔ�ساس �ىل نفسه تلقاء من التحق�قات العام املدعي یبارش
 التحق�قات من العام املدعي ا�هتاء ا�متهیدیة بعد ا�ا�رة من ٕاذن �ىل حصو� �رشط احملمكة، اخ�صاص

 �لمحمكة، أ�سايس النظام من 31 املادة يف �لهيا احلاالت املنصوص ٔ��د مبوجب ٕا�ا� �ىل بناءً  أ�ولیة،
 ٕاذن �ىل لیحصل ا�متهیدیة ��ا�رة كتابیا طلبا یقدم التحق�ق، يف �لرشوع ٔ�ساس معقول بوجود واق�نا�ه

من  ٔ�ي من ٔ�و العام املدعي من ٕاضاف�ة معلومات طلب ا�متهیدیة ��ا�رة وجيوز يف التحق�ق، �لرشوع
 ٔ�ساس وجود وتوصلها ٕاىل حصهتا، من والت�ٔكد �لهيا املعروضة املعلومات ا�متهیدیة ا�ا�رة دراسة الض�ا�، بعد

 يف �لبدء إالذن قرار ف�صدر اخ�صاص احملمكة، يف تد�ل ا�عوى ؤ�ن ٕاجراء حتق�ق يف �لرشوع معقول
 ٔ�ساس بوجود ا�متهیدیة ا�ا�رة تق�نع مل ٕاذا ذ�، ٔ�ما ٕاىل اليت دعت �ٔ�س�باب مرفقا و�كون ٕاجراء التحق�ق،

 بتقدمي العام املدعي ق�ام مينع ال فهذا ٕ�جراء التحق�ق، إالذن تقدمي ورفضت ٕاجراء حتق�ق �لرشوع يف معقول
 مببارشة إالذن �ىل العام املدعي حصول احلا�، بعد بنفس تتعلق �دیدة ؤ�د� ٕاىل وقائع �س��د الحق طلب

 بعد ٕاال طلهبا �ىل بناء النظر اجلرامئ موضع �ىل والیة لها �و� ذ� التحق�ق عن التنازل � حيق ال التحق�ق
 معارضة قرار اس�ت��اف العام املدعي ٔ�و املعنیة ��و� جيوز �لتنازل، كام ا�متهیدیة ا�ا�رة ٕاذن من �ىل حصو�
  )37(.مس�تع�� بصورة املوضوع يف �لفصل �س�ت��اف ٔ�مام دا�رة ا�متهیدیة ا�ا�رة

 التحق�ق �ٔوامر اس�تصدار : �نیا

ا�متهیدیة،  ا�ا�رة واحلضور من الق�ض ٔ�وامر ٕاصدار طلب العام �لمدعي التحق�ق يف الرشوع بعد
 ب�ٔن لالعتقاد معقو� ٔ�س�باب بوجود املدعي العام من املقدمة واملعلومات أ�د� حفص بعد اق�نعت ٕاذا وذ�

 حضوره لضامن رضور� ٔ�مرا یعترب الق�ض ٔ�مر اخ�صاص احملمكة، ؤ�ن يف تد�ل جرمية ار�كب قد الشخص
املعلومات  اكفة �ىل الق�ض ٔ�مر توفر جيب احملامكة، وٕاجراءات التحق�ق ق�امة بعرق� ولعدم احملمكة ٔ�مام

 احملمكة ت�ٔمر ٔ�ن ٕاىل �ایة املفعول ساري و�كون الق�ض، ٔ�مر ٕاصدار من ا�متهیدیة ا�ا�رة متكن اليت والرشوط
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 تعدیل ا�متهیدیة ��ا�رة ميكن الشخص اح�یاطیا، كام �ىل �لق�ض ٔ�مر ٕاصدار ا�متهیدیة و��ا�رة ذ�، بعكس
 اق�نعت وٕاذا ف�ه، املذ�ورة اجلرمية وصف تعدیل يف �ا� وذ� العام املدعي طلب �ىل بناءً  الق�ض ٔ�مر

 احلضور ٔ�مر يف و�شرتط احملمكة، ٔ�مام ملثو� �كفي ٔ�نه ٕاذا رٔ�ت ٔ�مرا �حلضور تصدر ٔ�ن ميكن ا�متهیدیة ا�ا�رة
 ٔ�مام �دم ام�ثا� �ا� يف �ٔ�مر، ٔ�ما رمسیا وٕاخطاره املثول، و�رخي الشخصیة املعلومات �ش�متل �ىل ٔ�ن

  )38(. ضده الق�ض ٔ�مر ٕ�صدار تقوم احملمكة

 ا�هتم اع�د �ٔثناء ا�هتم تعدیل يف العام املدعي صالح�ة �دود : الثاين الفرع

 ��ا�رة ٔ��ل تقدميها من ا�متهیدیة ا�ا�رة ٕاىل ا�عوى حيیل التحق�ق، من العام املدعي ا�هتاء بعد
 ا�متهیدیة ا�ا�رة من العام للك املدعي ویقدم املعين، الشخص ضد ٕاقرار ا�هتم بعد وذ� �بتدائیة،
 وميكن ، ا�هتم الع�د �لسة بعقد ا�ا�رة ا�متهیدیة وتقوم وأ�د�، ا�هتم للك مفصل تقر�ر املعين والشخص

 )39(.�لسة ٕاقرار ا�هتم بعد ٔ�و ق�ل ا�هتم تعدیل العام �لمدعي

 ا�هتم اع�د �لسة ق�ل ا�هتم تعدیل : �ٔوال

 ا�هتم من للك �لتقر�ر املفصل تقدميه رمغ ا�هتم، اع�د �لسة ق�ل التحق�ق م�ابعة العام �لمدعي ميكن
 ق�ل ا�هتم حسب ٔ�و تعدیل التحق�ق نتاجئ �الع�د �ىل ميك�ه كام حبوزته، اليت وأ�د� املعين �لشخص املو�ة
 یوم 35 ٔ�قصاها مدة يف اجللسة عقد ق�ل املهتم والشخص ا�ا�رة ا�متهیدیة ٕ�شعار یقوم ٔ�ن ، �ىل اجللسة

 �ا� ويف اجللسة، يف ا�هتم لت� تدع� تقدميها وینوي ٕا�هيا �س��د اليت أ�د� قامئة ٕاىل وٕاضافة املعد�، ��هتم
  .السحب ب�ٔس�باب ا�متهیدیة ا�ا�رة یبلغ السحب

 ا�هتم اع�د �لسة بعد ا�هتم تعدیل : �نیا

 جرمية �ش�ٔن العام من املدعي املقدمة أ�د� ٔ�ن ٕاىل ٕاقرار ا�هتم �لسة يف ا�متهیدیة ا�ا�رة تتوصل قد
 اجلرمية عن ختتلف ٔ�خرى جلرمية تؤسس ت� أ�د� ٔ�ن یبدو ح�ث ا�هتمة، ت� تناسب ال لكن اكف�ة، معینة
 أ�د� مع ت��اسب ٔ�خرى �هتمة ا�هتمة ت� تعدیل العام املدعي الطلب من ا�متهیدیة فل�ا�رة االهتام، حمل

 �ىل حصل ا�هتمة، ٕاذا ت�ٔ�ید ا�متهیدیة ا�ا�رة رفضت ولو حىت التحق�ق م�ابعة العام �لمدعي ميكن املقدمة كام
 وجود تدمع أ�د� ت� ٔ�ن ٕاىل توصل احملامكة ٕاذا بدء وق�ل ا�هتم اع�د بعد ا�هتمة، ت� لتدعمي ٕاضاف�ة ٔ�د�

 الشخص ٕاىل ٕاشعار وتقدمي ا�متهیدیة، ا�ا�رة من ٕاذن حصو� �ىل بعد وذ� ا�هتم ت� الع�د �دیة ٔ�س�باب
 ا�هتم الع�د ٔ�خرى �لسة عقد ف�طلب مهنا، ٔ�شد ب�ٔخرى هتمة تعویض ٔ�و ٔ�خرى هتًما ٕ�ضافة املهتم،

  )40(.اجلدیدة

 احملامكة  يف مر�� سلطات التحق�ق املمنو�ة املدعي العام  :الثاين املبحث
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 املمثلتني احلمك �يت اليت تتوالها ا�هنائیة املر�� اجلنائیة ا�عوى تد�ل ا�هتم، اع�د مر�� ا�هتاء بعد
 ٔ�ساسها �ىل اليت اجلنائیة ا�عوى يف املر�� احلامسة تعترب ٕاذ �س�ت��اف، ودا�رة �بتدائیة ا�ا�رة يف

 القضیة، يف یفصل قرار ٔ�و حمك وٕاصدار �بتدائیة ٕاجراءات احملامكة ا�ا�رة ف�توىل املهتم، مصري یت�دد
 حىت احملامكة، ٕار�اء طلب مهنا سلطات بعدة �متتع �ونه ٔ�یضا املر�� هذه هام يف دور العام �لمدعي ح�ث

 و قوا�د إالجرائیةالقوا�د  من (231) القا�دة من )1( الفقرة وفقا احملامكة جللسة یلزم ما حتضري �متكن من
 الت�ٔكد طلب العام �لمدعي جيوز كام ا�و� املضیفة، �ري يف دو� ٕاجراء احملامكة طلب ٔ�یضا وميك�ه إالثبات،

 �ٕالدانة احلمك ٕاصدار ٕاىل التوصل أ�د� بعد تقدمي حق و� ٔ�ما�ا ا�عوى ومق�ولیهتا يف احملمكة اخ�صاص من
 وتقومي مراجعة لها ٔ�س�ند ح�ث ،�س�ت��اف دا�رة يف القرار ٔ�مام الطعن مر�� ت�ٔيت التربئة، ٔ�و العقوبة ٔ�و

 املهتم، حبضور ٕاجراهئا جيب ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام عن حسب الصادرة والقرارات أ�حاكم
 خمتلف املعلومات ٕاىل والتوصل املهتمني �ىل �لق�ض رشطة جبهاز �متتع ال ا�ولیة اجلنائیة و�ون احملمكة

 من التاسع �لباب وفقا ا�ول وذ� مع التعاون طلب ٕاماكنیة فللمحمكة م�ظمة  ٔ�و دو� حوزة يف املوجودة
  )41(. ا�ويل اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام

 احملامكة مر�� يف العام �لمدعي صالح�ات التحق�ق : أ�ول املطلب

 �بتدائیة ��ا�رة الرئاسة هیئة �شك�ل وذ� بعد  ذ�  یتقرر �ري مل ما احملمكة مقر يف احملامكة تنعقد
 ميكن كام .املهتم حبضور احملامكة ٔ�ن �كون وجيب �بتدائیة ، ٔ�مام ا�ا�رة ٕاجراءات احملامكة عن املسؤو�
 اخ�صاص مدى يف النظر �بتدائیة و��ا�رة �ل�لسة، ما یلزم لتحضري احملامكة ت�ٔج�ل طلب العام �لمدعي
 �ريه ٔ�و املعين الشخص ٔ�و العام �لمدعي جيوز احلمك، صدور ٕاىل التوصل احملمكة، وبعد ٔ�مام ا�عوى ومق�ولیة

 �دة من احملمكة النظر ، تتكون ٕا�ادة �ل�س ٔ�و �الس�ت��اف ٕاما احلمك ذ� يف الطعن بذ� � صفة ممن
 شعبة لك يف �لمحمكة القضائیة الوظائف س�تة قضاة، ومتارس من تتكون اليت �بتدائیة الشعبة مهنا شعب،
 �دة �بتدائیة �بتدائیة ��ا�رة ا�ا�رة مبهام �بتدائیة الشعبة قضاة ثالثة من دوا�ر، ویقوم بواسطة

 يف وتبد�ٔ  احملامكة، مو�د حتضريیة لت�دید �لسة فور �شك�لها تعقد ح�ث املر��، هذه يف اصاتاخ�ص
  احلمك صدور حىت ٕاجراءات احملامكة

 احملامكة يف البدء ق�ل �بتدائیة الغرفة �ٔمام العام املدعي سلطات : أ�ول الفرع

 ا�عوى مجیع �ٔطراف ٕاخطار �بتدائیة ا�ا�رة �ىل احملامكة، مو�د وحتدید التحضريیة اجللسة عقد بعد
ٕ�جراء  ٔ�و احملامكة ، مو�د ٕار�اء طلب ٔ�و ا�فاع العام املدعي ٔ�و �بتدائیة ��ا�رة ميكن لكن احملامكة، مبو�د

 )42(.املضیفة ا�و� �ري دو� يف احملامكة
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  احملامكة �لسة ت�ٔج�ل  :�ٔوال

 جللسة وقصد التحضري ا�متهیدیة، ا�ا�رة طرف من بقرار �بتدائیة ا�ا�رة ٕاىل القضیة ٕا�ا� بعد
 �ادل حنو إالجراءات �ىل التدابري لسري من مجمو�ة وتت�ذ أ�طراف مع �بتدائیة ا�ا�رة ت�شاور احملامكة

 ا�عوى مجیع ٔ�طراف وتقوم ٕ�شعار احملامكة مو�د �لسة لت�دید حتضريیة �لسة �شك�لها فور ورسیع، ف�عقد
 وجيوز احملامكة، ت�ٔج�ل طلب ��فاع ٔ�و ا�عوى يف ٔ�سايس �طرف �لمدعي العام جيوز املو�د، وهنا هبذا

 قد من ٔ�نه الت�ٔكد �لهيا اجللسة، وجيب لهذه یلزم ما لتحضري مهنا، بطلب اجللسة �رجئ �بتدائیة ٔ�ن ��ا�رة
  )43(. الت�ٔج�الت وعن املو�د ذ� عن ٔ��لن

 املضیفة ا�و� �ري دو� يف ٕاجراء احملامكة :�نیا

 ا�ولیة اجلنائیة أ�سايس �لمحمكة النظام يف �اء فأ�صل احملامكة، ف�ه تنعقد ا�ي املاكن حتدید جيب
 املضیفة ا�و� ٔ�خرى �ري دو� يف احملامكة جيوز عقد ٔ�نه �ري هبولندا، الهاي مدینة هو ا�امئ احملمكة مقر ٔ�ن
 ب�ٔقل الشهود وانتقاء أ�د� حتصیل رس�ة ح�ث مناحملامكة  سري العدا� وحلسن صاحل يف ذ� اكن ٕاذا

من  توصیة ٔ�و طلب �ىل بناء احلا� هذه يف احملامكة انعقاد ماكن تغیري �بتدائیة جيوز ��ا�رة التاكلیف ،كام
 ویقدم رئاسة احملمكة، ٕاىل التوصیة ٔ�و الطلب هذا ویو�ه احملمكة، قضاة ٔ��لبیة ٔ�و ا�فاع ٔ�و العام املدعي
 ٔ�ن من والت�ٔكد املعنیة، ا�ا�رة من ٔ�راء الرئاسة وتت�ٔكد فهيا، احملمكة تنعقد ٔ�ن املراد ا�و� ف�ه وحتدد خطیا

 صاحل بتحق�ق مربرة املقر دو� �ري دو� ٕاىل احملمكة ماكن انعقاد تغیري ٔ�ساسها �ىل الطلب مت اليت أ�س�باب
�ىل  كدلیل الس�تعاملها احملمكة، اكملقا�ر مقر ٕاىل ٕاحضارها یتعذر ا�و� ت� دا�ل ٕاقلمي ٔ�د� �وجود العدا�،
  )44(.جامعیة جرامئ ٕا�دة ار�اكب

 احملامك �ٔثناء �بتدائیة الغرفة �ٔمام العام املدعي سلطات  :الثاين الفرع

 �راءة متیل ٕالظهار ٔ�هنا یعتقد واليت حوزته يف اليت أ�د� �ىل ��فاع �كشف ٔ�ن العام املدعي �ىل
 اس�تد�اءمه ینوي ا��ن الشهود �د�اء، وكذ� ٔ�سامء ٔ�د� مصداق�ة �ىل تو�ر ٔ�و ذنبه، من ختفف ٔ�و املهتم،

  )45(.احملامكة تبد�ٔ  مث ��فاع، الاكيف إال�داد �متك�نه من هبا ٔ�دلوا اليت البیا�ت من و�س�ا �لشهادة،

  �ٔما�ا ومق�ولیهتا ا�عوى يف احملمكة اخ�صاص من الت�ٔكد : �ٔوال

 ف�بارش ٔ�ما�ا  ��عوى ومق�ولیهتا اخ�صاصها من �لت�ٔكد �بتدائیة ا�ا�رة ٔ�مام ٕاجراءات احملامكة تبد�ٔ 
 بدء عند یقدم ا�عوى ق�ول بعدم ٔ�و بعدم �خ�صاص دفع ٔ�ي يف النظر �بتدائیة وا�ا�رة الرئ�س القايض
 ا�و� ٔ�و املهتم، طلب �ىل بناء نفسها، ٔ�و تلقاء من ٕاما هبا وتقوم من احملمكة، ٕ�ذن الحق وقت يف ٔ�و احملامكة

 النظام من �ملادة معال �الخ�صاص ق�ولها یُطلب اليت ا�و� ٔ�و ا�عوى، يف النظر لها اخ�صاص اليت



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م ام،  -ااد 
 

  

 

 

126 

 

 وقوا�د إالجرائیة القوا�د من (21) القا�دة العام �ٔشارت املدعي ا�ولیة، �ٔو اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس
 3) و (1 �لفقرة وفقا قضیة مق�ولیة ٔ�و �خ�صاصها تتعلق مس�ٔ� ٔ�و دا�رة طعنا ت�سمل عندما ٔ�نه �ىل إالثبات

النحو  �ىل ٕالجراءاهتا وفقا تترصف عندما ٔ�و ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام 21من 22 املادة من
إالجراء  يف ت�ت ا�ولیة فٕاهنا اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 22 املادة من )1( الفقرة �لیه املنصوص
 �س�ب ال ذ� دام ما ٔ�و ٕ�جراءات قضائیة بت�ٔیید املس�ٔ� ٔ�و الطعن تلحق ٔ�ن لها وجيوز ٕاتبا�ه، الواجب

 يف الطعن �كون وال ٔ�وال، املس�ٔ� ٔ�و الطعن �ش�ٔن احملمكة وت�ت تنعقد احلال هذا ويف .� داعي ال ت�ٔ�ريا
 �لمحمكة أ�سايس النظام من 22 املادة يف ٕالیه مشار خشص ٔ�ي من اخ�صاص احملمكة ٔ�و ا�عوى مق�ولیة

 مرة وا�دة، ٕاالّ  ٕاالّ  أ�سايس روما نظام من 22 املادة من) 2( الفقرة يف ٕا�هيا مشار دو� ٔ�و اجلنائیة ا�ولیة،
 )46(.من مرة ٔ�كرث �لطعن إالذن صالح�ة فهيا لها �كون اليت �س�ت��ائیة الظروف يف

  اجللسات �النیة م�د�ٔ  : �نیا

 اختاذ معینة يف ظروف تقرر ٔ�ن �بتدائیة ��ا�رة جيوز �لنیة، لكن �لسات يف احملامكة تعقد ٔ�صال
 محلایة إالجراءات ٔ�و يف �همارت واش �لهيم والشهود ا�ين محلایة رسیة، وذ� �لسة إالجراءات يف بعض

 النظام من 11 املادة من )5(الفقرة نصت ح�ث ٔ�د�، یتعني تقدميها اليت احلساسة ٔ�و الرسیة املعلومات
 الكشف ش�ٔن من معلومات ٔ�و ٔ�د� ٔ�یة جحب العام �لمدعي جيوز " ٔ�نه ا�ولیة �لمحمكة اجلنائیة أ�سايس

  )47( ".جس�مي خلطر ٔ�رسته ٔ�و شاهد ٔ�ي سالمة عهنا تعریض

  أ�د� تقدمي املرافعة و يف العام املدعي حق : �لثا

 ٕ�لقاء � وتقدمي أ�د�، و�سمح رفعة ا امل حق �الل من احملامكة �لسة يف العام املدعي دور یظهر
 النظام م�ح التحق�ق وقد ٔ�ثناء �لهيا مت احلصول اليت لها املؤیدة وأ�د� ا�هتم �ال� یعرض اف�تا� بیان

 مجیع واختاذ صلهتا، ٔ�و أ�د� ق�ول يف �لفعل الق�ام �بتدائیة سلطة ��ا�رة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس
 لتقر�ر ٕا�هيا املقدمة أ�د� مجیع تق�مي يف السلطة اجللسة، ولها ٔ�ثناء �ىل النظام �لم�افظة الالزمة اخلطوات

 من ٔ�و ٔ��د أ�طراف طلب �ىل بناء املق�ولیة يف احملمكة دا�رة وتفصل مق�ولیهتا،  ٔ�و صلهتا �ملوضوع مدى
 لال�هتاك ن���ة ٔ�ي أ�سايس، النظام خمالفة ٔ�حاكم بطرق �لهيا احلصول مت قد �كون ال ٔ�ن وجيب ذاهتا تلقاء

 وحفظ ٕا�داد املس�ل دولیا، یتوىل هبا املعرتف إال�سان ٔ�و حلقوق ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام
 مهنا والف�دیو، الصوتیة وال�سجیالت املس�ت�س�ة إالجراءات اكلنصوص مجیع ف�ه تدون ودق�ق اكمل جسل

 الكشف موانع انتفت مىت إالجراءات الرسیة جسل من جزء ٔ�و الاكمل �لكشف ت�ٔمر، ٔ�ن �بتدائیة و��ا�رة
 یعمل كام ا�ا�رة �بتدائیة، من ٕ�ذن ا�متهیدیة، ا�ا�رة اعمتدهتا اليت ا�هتم حسب العام �لمدعي عنه جيوز
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 اس��ادا ا�ولیة، العدا� لتحق�ق سواء وذ� �د �ىل التربئة و التجرمي ظروف يف التحق�ق �ىل العام املدعي
 العام املدعي �ىل التطبیق، و�كون الواجب �لقانون احملمكة وفقا ٔ�مام ٕادانته تث�ت ٔ�ن ٕاىل �ريء إال�سان ملبد�ٔ 

حمكها  ٕاصدار ق�ل معقول شك دون مذنب املهتم ٔ�ن تق�نع ٔ�ن احملمكة �ىل جيب مذنب، كام املهتم ٔ�ن ٕاثبات
 ٕاىل العام وا�فاع املدعي �بتدائیة ا�ا�رة �رٔ�س ا�ي القايض یدعو أ�د� تقدمي من ��هتاء ٕ�دانته بعد

  )48(.املتلكمني �ٓخر �كون ٔ�ن فرصة و��فاع اخلتام�ة، ب��ا�هتم إالدالء

 �رب ا�ٔرضار  �ٔو أ�حاكم ٕ�صدار املتعلق املسائل �ش�ٔن ٕاضاف�ة �لسات عقد :رابعا

 �حلمك ذات ص� ٕاضاف�ة دفوع ٔ�و ٔ�د� ٔ�یة يف �لنظر ٔ�خرى �لسة تعقد ٔ�ن �بتدائیة ��ا�رة جيوز
 ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة النظام أ�سايس من 12 املادة يف �لهيا املنصوص ��نب  ��رتاف �ا� �س�ت��اء

 �لقوا�د وفقا اجللسة وتعقد املهتم ٔ�و العام املدعي �ىل طلب بناء ٔ�و مهنا مببادرة وذ� احملامكة، ٕامتام وق�ل
 ٔ�و مهنا، بطلب اس�ت��ائیة ظروف يف اجللسة ت� ٕار�اء �بتدائیة ��ا�رة ميكن إالثبات كام وقوا�د إالجرائیة

 أ��ري يف إالجراءات يف املشرتكني �لض�ا� القانونیني املمثلني من بطلب ٔ�و ا�فاع، ٔ�و العام من املدعي
  )49(.مك�و� ومس��ا �كون ٔ�ن وجيب املهتم حضور ويف �لنیا احلمك احملمكة تصدر

 احملمكة قرار يف الطعن يف العام املدعي سلطات : الثاين املطلب

 �س��د قد اجلنائیة ا�ولیة، احملمكة مس�توى �ىل �بتدائیة ا�ا�رة تصدرها اليت والقرارات أ�حاكم ٕان
 هذه يف �لطعن طریق�ني النظام أ�سايس ت�ىن أ�خطاء، ت� وٕالصالح احلق�قة تطابق ال ومعلومات ٔ�د� ٕاىل

 وذ� ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس من النظام الثامن الباب يف �لیه م�صوص هو ملا طبقا أ�حاكم
  )50(. النظر ٕا�ادة ٔ�و ال�س �الس�ت��اف �لطعن

 �س�ت��اف طلب �ا� يف العام املدعي سلطات : أ�ول الفرع

 ا�متهیدیة ٔ�مام ا�ا�رة أ�د� تقدمي يف املتبعة إالجراءات القانونیة نفس �س�ت��اف دا�رة ٔ�مام تطبق
 أ�سايس �لمحمكة من النظام والسادس اخلامس �لباب �ل�س�بة احلال اخ�الف مرا�اة مع و�بتدائیة،

 يف �ا� العام ملدعيا صالح�ات �لتحق�ق واحملامكة، �مكن إالجراءات املتعلقة لهذه املنظامن ا�ولیة اجلنائیة
 القرارات اس�ت��اف يف ٔ�یضا تظهر كام ، العقوبة ٔ�و حمك إالدانة ٔ�و التربئة اس�ت��اف قرار �س�ت��اف مبا خيص

  .املق�ولیة �الخ�صاص ٔ�و املتعلقة أ�خرى

 إالدانة �ٔو التربئة قرار اس�ت��اف : �ٔوال
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 ا�ا�رة عن أ�حاكم الصادرة اس�ت��اف أ�سايس روما نظام ٔ��از وإالنصاف، العدل ملق�ضیات حتق�قا
 رشط والصفة، املصل�ة رشط � �س�ت��اف �ون �لمهتم ف�حق التربئة، ٔ�و والعقوبة �ٕالدانة املتعلقة �بتدائیة

 ميثل �ونه إالدانة ٔ�و �لرباءة احلمك �ا� يف حق �س�ت��اف العام �لمدعي ب�� �لرباءة، احلمك �كون ال ٔ�ن
 اس��ادا وذ� ا�عوى، يف خشصیة مصل�ة � ل�س ٔ�ن نظرا اجلنائیة، ٕاقامة العدا� يف ا�ويل ا�متع مصل�ة

 املدان �لشخص ميكن كام)  القانون يف الغلط – الوقائع يف الغلط   إالجرايئ الغلط : (التالیة  ٔ��د أ�س�باب
 وهو ٔ�خر س�ب وجود مع السابقة، �ٕالدانة لٔ�س�باب الصادرة أ�حاكم اس�ت��اف عنه نیابة العام املدعي ٔ�و

 �بتدائیة ا�ا�رة من الصادرة القرارات يف الزناهة متس وجود ٔ�س�باب ٕاىل یدعو ما هناك اكن ٕاذا ما �ا�
 یتقدم ٔ�ن الشخص ذ� عن نیابة العام ٔ�و املدعي املدان، �لشخص حمل الطعن  ، كام احلمك ٔ�صدرت اليت

إالجراءات ٔ�و القرار  موثوق�ة ٔ�و �زاهة ميس ٔ�خر س�ب ٔ�ي ٔ�و سابقا، املذ�ورة أ�س�باب �الس�ت��اف ٔ��د
 اجلرمية بني التناسب �س�ب �دم إالثبات وقوا�د إالجرائیة �لقوا�د وفقا �لعقوبة حمك ٔ�ي اس�ت��اف هلام ، كام

 النظام أ�سايس من 66 املادة مبق�ىض املت�ذ التربئة ٔ�و إالدانة قرار ضد �س�ت��اف رفع والعقوبة، كام جيوز
 مبق�ىض صادر الرضر ٔ�و جبرب روما، نظام من 61 املادة مبق�ىض صادرة عقوبة ٔ�و ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة

  .روم نظام من 62 املادة

 قرار یصبح احملدد الوقت يف �س�ت��اف تقدمي �دم �ا� ويف املس�ل ٕاىل �س�ت��اف ٕاخطار یقدم
 امله� متدید �ا�رة �س�ت��اف الرضر جيوز جبرب ٔ�مر ٔ�و قرار ٔ�و حبمك تعلق سواء هنائیا �بتدائیة ا�ا�رة
  )51(.�س�ت��اف رفع ملمتس من الطرف طلب تقدمي عند ،) یوم 30 ( احملددة الزم�یة

 مجیع وخيطر دا�رة �س�ت��اف، ٕاىل احملامكة جسل ٕ��ا� �الس�ت��اف ٕاخطار تقدمي عند املس�ل �ىل
�الس�ت��اف ،  ٕاخطار تقدمي مت قد ب�ٔنه �بتدائیة ا�ا�رة ٔ�مام إالجراءات القانونیة يف شار�ت اليت أ�طراف

 صدور ق�ل وقت ٔ�ي يف �س�ت��اف یوقف ٔ�ن اس�ت��افا قدم طرف ٔ�ي جيوز كام

 أ�خرى بذ� أ�طراف ٕ�خطار یقوم مث �س�ت��اف، بوقف خطیا ٕاخطارا املس�ل یقدم وهنا احلمك،
 الفرعیة �لفقرة وفقا الشخص املدان �مس �الس�ت��اف ٕاخطارا العام املدعي قدم ٕاذا ما �ا� ويف إالخطار،

 العام املدعي �ىل �كون �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة أ�سايس النظام من 12 املادة من )1( الفقرة من  )ب(
 )52(. �س�ت��افٕاجراءات  ملواص� الفرصة ملن�ه �س�ت��اف وذ� وقف یعزتم ب�ٔنه املدان الشخص ٕابالغ

  أ�خرى القرارات اس�ت��اف : �نیا

 حمل الشخص إالفراج عن رفض مبنح ٔ�و املق�ولیة ٔ�و �الخ�صاص املتعلقة القرارات اس�ت��اف جيوز
 (3) الفقرة مبوجب مهنا مببادرة �لترصف اخلاص ا�متهیدیة قرار ا�ا�رة اس�ت��اف جيوز كام احملامكة ٔ�و التحق�ق
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 یتعلق ف� ا�ا�رة ا�متهیدیة دور عن نصت اليت ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 21 من املادة
 �بريا ت�ٔثريا  یو�ر ٔ�ن ش�ٔهنا من مس�ٔ� �ىل ینطوي قرار ٔ�ي اس�ت��اف جيوز �لتحق�ق، كام فریدة فرصة بوجود

قرارا  دا�رة �س�ت��اف اختاذ ٔ�ن ا�متهیدیة ا�ا�رة و�رى احملامكة، ن���ة �ىل ٔ�و إالجراءات، ورس�ة �ىل �دا�
 ٔ��م مخسة �الل �س�ت��اف ٔ�ن یقدم وجيب إالجراءات سري يف �بري تقدم ٕاىل حتق�ق یودي ٔ�ن ميكن �ش�ٔنه 

 ف�ه القرار ویبني ٔ�صدرت اليت ا�ا�رة ٕاىل طلب خطي بواسطة �كون ٔ�ن �ىل �لقرار ، الطرف ٕاخطار من
)   (222 القا�دة من  (2 )�لفقرة طبقا �الس�ت��اف ٕاذن �ىل �لحصول طلبه يف ٕا�هيا �س��د اليت أ�س�باب

 اس�ت��اف ا�متهیدیة ا�ا�رة من ٕ�ذن العام املدعي ٔ�و املعنیة ��و� ، جيوزإالثبات وقوا�د إالجرائیة القوا�د من
 النظام من 26 من املادة) 3 (الفقرة    من )د (الفرعیة الفقرة مبوجب ا�متهیدیة ا�ا�رة صادر من قرار

هذا  ویقدم مس�تع�ل، ٔ�ساس �ىل �س�ت��اف هذا يف وینظر ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس
  )53 (.�لقرار الطرف ٕاخطار من ٔ��م مخسة غضون يف �س�ت��اف

  النظر ٕا�ادة ال�س �ا� يف العام املدعي سلطات : الثاين الفرع

 احملمكة قرار يف �لطعن ٔ�خرى وس�ی� جند أ�ول الفرع يف ٕالیه تطرق�ا ا�ي �س�ت��اف حق �انب ٕاىل
 16 املادتني نصوص مضن أ�سايس روما ت��اه نظام ولقد احلمك، يف النظر ٕا�ادة ال�س ٔ�و رجعة ا امل حق يه
  .م�ه 12 و

 �س�ت��اف دا�رة عن الصادر احلمك يف النظر ٕا�ادة: �ٔوال

 ی��ح ما أ�س�باب و�د من ٕاذا ٕاال الطعن تق�ل ال هنائیة �س�ت��اف�ة ا�ا�رة عن الصادرة أ�حاكم اعترب
 ٔ�و وا�یه ٔ�و ٔ�والده ٔ�و ولزوج�ه املدان �لشخص أ�سايس النظام ٔ��از ،أ�حاكم ت� يف النظر ٕا�ادة فرصة

ٔ�و  �ٕالدانة الصادر احلمك موا�ة وفاته ق�ل م�ه خطیة تعل�ت تلقى ٕاذا وفاته، بعد أ�ح�اء من خشص ٔ�ي
 النظر ٕال�ادة دا�رة �س�ت��اف ٕاىل طلب تقدمي �لیه احملكوم عن نیابة العام �لمدعي ٔ�یضا ميكن كام العقوبة،

 من )1(الفقرة من  )ج(و ) ب( ،)�ٔ ( الفقرات الفرعیة العقوبة، �ددت ٔ�و �ٕالدانة الصادر ا�هنايئ احلمك يف
 يف النظر ٕ��ادة الطعن �لهيا �س��د اليت أ�س�باب ا�ولیة �لمحمكة اجلنائیة أ�سايس النظام من 16 املادة

 )54(:العقوبة

 عن الصادرة العقوبة ٔ�و إالدانة النظر ٕا�ادة ٔ�س�باب ٔ�وىل يه و �دیدة ٔ�د� اك�ُشفت ٕاذا - 1
 :�رشط وذ� �س�ت��اف�ة ا�ا�رة

 قد النظر ٕا�ادة ال�س طلب مقدم �كون ال ٔ�ن �ىل احملامكة، وقت م�ا�ة �كن مل ٔ�هنا  -
 راجعا احملامكة ٔ�ثناء أ�د� هذه ظهور �دم س�ب اكن ٕاذا ما�ٔ  ذ�، يف جزئیا ٔ�و لكیا �س�ب
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 . احملمكة هیئة �ىل عرضها و�دم ٕاخفاهئا تعمد حبیث املدان الشخص ٕاىل

 �لهيا احملامكة واعمتدت وقت �عتبار يف ُوضعت �امسة ٔ�د� ٔ�ن احلمك صدور بعد تبني ٕاذا  –
 .مزورة ٔ�و ملفقة ٔ�و مزیفة اكنت ،إالدانة

 ار�ك�وا قد ا�هتم، اع�د يف ٔ�و إالدانة تقر�ر يف اشرت�وا ا��ن القضاة من ٔ�كرث ٔ�و وا�د ٔ�نّ  تبني ٕاذا - 2
 ذ� عزل لترب�ر �كفي اخلطورة بدر�ة من ی�سم حنو جس��، �ىل ٕا�الال بواج�اهتم ا�لوا ٔ�و جس�� سلواك

 يف املنصب من العزل �ىل تنّص  ا�ولیة، اليت اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 61 املادة مبوجب القايض
 النظام مبق�ىض بواج�اته جس�� ٕا�الال ا�لّ  ٔ�و جس�� سلواك ار�كب ٔ�ن الشخص یث�ت معینة �االت

 مبوجب املطلوبة م�ه املهام ممارسة �ىل قادر �ري الشخص �كون ٔ�ن ٔ�و ا�ولیة  اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس
 )55(.ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام

  العقوبة ختف�ف �ش�ٔن احملمكة ق�ل من النظر ٕا�ادة : �نیا

 ٔ�حاكم ب��ف�ذ املتعلق 20) (الباب  يف املس�ٔ� هذه �ىل ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام نّص 
 النظام 16املادة مبوجب �س�ت��اف  دا�رة ٕاىل النظر ٕ��ادة الطعن تقدمي يف املدان حق ٕاىل احملمكة �ٕالضافة

 �لعقوبة، ختف�ف ٔ�يّ  يف البت �ريها حق دون احلمك ٔ�صدرت اليت �لمحمكة ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس
 ختف�فه، ی��غي اكن ٕاذا ما لتقر�ر العقوبة حمك يف النظر احملمكة املدان تعید الشخص ٕاىل �س��ع بعد وذ�
 ميكن وال املؤبد، السجن �ا� يف س�نة  (12 )ٔ�و العقوبة، مدة ثليث قىض قد �كون الشخص عندما وذ�

 اس��ع �لسة بعقد �س�ت��اف دا�رة قضاة القانونیة املطلوبة، یقوم املدد انقضاء ق�ل احلمك يف �لمحمكة النظر
 توصلت القرار ا�ي ب��لیغ �س�ت��اف دا�رة تقوم مث حمام�ه، ٔ�ن �سا�ده جيوز ا�ي املدان الشخص حبضور

  )56(:القرار�ن ٔ��د احملمكة وتت�ذ النظر ٕاجراءات ٕا�ادة يف شار�وا ا��ن مجلیع وقت ممكن ٔ�قرب يف ٕالیه

 :التالیة العوامل من ٔ�كرث ٔ�و �امل توافر �هيا ث�ت ما ٕاذا العقوبة حمك ختف�ف  - 1
 التحق�ق ٔ�عاملمن  به تقوم ف� احملمكة مع �لتعاون الشخص �انب من واملس�متر املبكر �س�تعداد – �ٔ 

  .واملقاضاة

 يف من احملمكة الصادرة وأ�وامر أ�حاكم تنف�ذ �ىل �ملسا�دة طواعیة املدان الشخص ق�ام – ب
  .ٔ�خرى قضا�

 القوا�د حسب العقوبة لترب�ر �كفي الظروف يف وهام واحض تغیري �دوث تث�ت عوامل ٔ�یة – ج
 .العقلیة �ٔو البدنیة �الته تدهور ذ� يف مبا املدان �لشخص الشخصیة اكلظروف ،إالثبات وقوا�د إالجرائیة
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 العوامل ا�د توفر �دم �ا� يف وذ� ا�ولیة، اجلنائیة احملمكة عن الصادر أ�صيل احلمك �ىل إالبقاء - 2
  )57(.ا��ر السابقة
 ٕاذا نه�ٔ  يف �متثل هامة نقطة یتضمن �ىل ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام اجلد�ر ���ر ٔ�ن 
 النظر طلبا ٕال�ادة یقدم ٔ�ن العام �لمدعي �از روما، نظام من 26 �لامدة وفقا دعوى ق�ول �دم احملمكةقررت 

 س�بق ا�ي أ�ساس تلغي ش�ٔهنا ٔ�ن ومن �ش�ٔت قد �دیدة وقائع �ن �م اق�ناع �ىل �كون القرار عندما يف
  .مق�و� �ري �لیه بناء ا�عوى اعُتربت وان

 احملامكة �ٔثناء العام القانونیة �لسلطة املمنو�ة �لمدعيالطبیعة : الثالث املطلب

 مر�� ق�ل م�عددة سلطات م�ح املدعي العام مبوجب النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة
 ٔ�هنا ٕاالّ  واسعة ٔ�هنا رمغ هذه �خ�صاصات لكن احملامكة، مر�� ٔ�ثناء ٔ�خرى سلطات �انب ٕاىل احملامكة،

 �بتدائیة ا�ا�رة مع ٔ�ي اجلنائیة ا�ولیة، �لمحمكة أ��زة ا�ا�لیة مع �الق�ه يف سواء وذ� ٔ�یضا، ضیقة
 العقوبة ٔ�و �ٕالدانة �بتدائیة ا�ا�رة عن القرار الصادر يف �لطعن دا�رة �س�ت��اف مع ٔ�و احملامكة، كت�ٔج�ل

 اخلارج�ة أ��زة مع �الق�ه يف ٔ�یضا ضیقة ٔ�هنا النظر، كام ٕا�ادة �ل�س ٔ�و �الس�ت��اف ٕاما التربئة وذ� ٔ�و
 أ�سايس النظام من 21 �لامدة طبقا أ�من جملس من املقاضاة ٕار�اء يف ویظهر هذا ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة

 عن ب�هنام �لق�ض �لتعاون ا�ول مع �الق�ه يف ٔ�و أ�من، جملس مع �الق�ه يف ٔ�ي ا�ولیة �لمحمكة اجلنائیة
 روما نظام من التاسع الباب �لیه يف نص ملا وفقا وذ� ، املعلومات تبادل الشهود، اس�تجواب املهتمني،

 �ىل العقاب بتوق�ع من ٔ���، ٔ��ش�ٔت ا�ي حتق�ق الهدف و ا�ولیة اجلنائیة احملمكة معل سري حسن لضامن
  )58( . ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام يف املنصوص �لهيا اجلرامئ ا�ولیة ٔ��شع مر�كيب

 اجلنائیة ا�ولیة �لمحمكة ا�ا�لیة أ��زة مع العام املدعي سلطات: الرابع  املطلب

 ٕاىل ا�عوى وٕا�ا� املقررة ��، القانونیة املدد وا�هتاء لها احملمت� وٕاقرار التعدیالت ا�هتم اع�د عند
 حىت تتوىل واليت القضیة يف یفصل ٔ�و قرار حمك ٕاصدار تتوىل اليت ابتدائیة دا�رة �شلك اليت الرئاسة هیئة

 ٔ��از احلق�قة عن یعرب احلمك هذا ٔ�ن من الت�ٔكد ٔ��ل ؤ�ثناء احملامكة من احملامكة بدء ق�ل إالجراءات املتبعة
 )59(.النظر ٕا�ادة �ل�س ٔ�و �الس�ت��اف ف�ه الطعن ٔ�طراف ا�عوى ا�ولیة �لمحمكة اجلنائیة أ�سايس النظام

  �بتدائیة ا�ا�رة يف معل العام املمنو�ة �لمدعي السلطة : أ�ول الفرع

 �لتفصیل ذ� ذ�ر احملامكة ومت ق�ل ما مر�� يف �بتدائیة ا�ا�رة ٔ�مام یقوم املدعي العام بدور هام
 ا�ا�رة من الطلب يف العام صالح�ة املدعي ذ� يف يشء ٔ�مه واكن إالثبات، وقوا�د إالجرائیة �لقوا�د
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 إالثبات، وقوا�د إالجرائیة القوا�د من 231 من القا�دة أ�وىل �لفقرة وفقا وذ� احملامكة ٕار�اء �بتدائیة
  .املضیفة ا�و� دو� �ري يف ٕاجراء احملامكة ٔ�یضا يف دورا � ٔ�ن جند ذ� �انب واىل

 احملامكة ت�ٔج�ل : �ٔوال

 یفصل قرار ٔ�و حمك وٕاصدار احملامكةٕاجراءات  تتوىل اليت �بتدائیة ��ا�رة الرئاسة هیئة �شك�ل بعد
 إالجراء جيوز هذا وح�ال مو�د احملامكة، حتدید بغیة حتضريیة �لسة �بتدائیة ا�ا�رة تعقد القضیة، يف

 حتضري من �متكن حىت احملامكة، �لسة مو�د طلب ت�ٔج�ل ا�عوى من ٔ�طراف ٔ�سايس �طرف العام �لمدعي
ٔ�ي  مؤسس الطلب اكن وان حىت نفسه تلقاء من احملامكة ت�ٔج�ل العام �لمدعي جيوز اجللسة ال لهذه یلزم ما

ٕاجراءات  اليت تتوىل �بتدائیة ا�ا�رة مبوافقة مق�د فهو لت� اجللسة، یلزم ما حتضري بغیة الت�ٔج�ل یطلب
  .احملامكة

 املضیفة ا�و� �ري دو� يف ٕاجراءات احملامكة : �نیا

 مقر هو �ٔ�صل احملامكة انعقاد مفاكن ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايسالنظام  من 11 املادة لنص وفقا
 مدینة الهاي، جيوز ٔ�خرى �ري دو� يف احملامكة تعقد �اصة �االت ويف اس�ت��اء لكن مبدینة هولندا، احملمكة

 )60(.احملمكة انعقاد ماكن لتغیري توصیة ٔ�و طلب یقدم ٔ�ن العام �لمدعي

 وتقوم احملامكة  مو�د ا�فاع، ٔ�و العام املدعي من بطلب ٔ�و مهنا، بطلب �رجئ ٔ�ن �بتدائیة ��ا�رة
 ٔ��لن قد ٔ�نه من الت�ٔكد �بتدائیة ا�ا�رة و�ىل .احملامكة مبو�د ا�عوى مجیع ٔ�طراف �بتدائیة ٕ�خطار ا�ا�رة

 وان حىت ٔ�مرا مق�دا ٔ�یضا احملمكة انعقاد ماكن تغیري فهيا ٕان احملمكة تنعقد "ٔ�ي ت�ٔج�الت وعن املو�د ذ� عن
 اليت احملمكة، رئاسة ٕاىل احملمكة انعقاد ماكن بتغیري بطلبه أ��ري هذا ف�تقدم املدعي العام، صالح�ات من اكن

 موافقة �ا� ويف احملمكة فهيا،  انعقاد املقصود ا�و� �س�شارة تقوم كام املعنیة، ٔ�راء ا�ا�رة من تت�ٔكد بدورها
 وب�ٔ�لبیة �امة �لسة يف وذ� دو� �ري ا�و� املضیفة يف احملمكة انعقاد قرار القضاة یت�ذ أ��رية  هذه

  )61( .الثلثني

 �س�ت��اف دا�رة يف  العام �لمدعي السلطة املمنو�ة : الثاين الفرع

 �س�ت��اف دا�رة ٔ�خرى ويه دا�رة ٔ�عامل وتبد�ٔ  ت�هت�ي �مهتا فٕان حكام �بتدائیة ا�ا�رة تصدر عندما
 مببد�ٔ  ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام احلمك، ٔ��ذ اس�ت��اف �لیه احملكوم ٔ�و العام املدعي قرر ما ٕاذا

 وذ� ا�ولیة اجلنائیة احملمكة مس�توى �ىل �بتدائیة ا�ا�رة اليت تصدرها والقرارات أ�حاكم يف الطعن
 .�س�ت��اف بطریقيت
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 �س�ت��اف  يف العام املدعي اخ�صاصات بتق�ید تتعلق إالجراءات اليت : �ٔوال

 وفق ٕاجراءات ومدد اس�ت��افها ميكن وهنائیة ٔ�ولیة مهنا خمتلفة قرارات ا�ولیة اجلنائیة احملمكة تصدر
 أ�طراف لك خيطر ا�ي احملمكة مس�ل ٕاىل �س�ت��اف طلب تقدمي القرار، یمت نوع حسب وذ� خمتلفة

ٕاىل  �بتدائیة ا�ا�رة من امللف حيیل مث �س�ت��اف، بذ� �بتدائیة ا�ا�رة ٔ�مام القضیة سامهت يف اليت
 القضاة، ب�ٔ�لبیة ٔ�راء حمك ٕاصدار ٕاىل �لوصول اس��ع، �لسة وقت ٔ�رسع يف تعقد اليت �س�ت��اف دا�رة

 )62(.�لنیة �لسة يف ینطق وا�ي

 ال مو�د يف اكملتعلقة �ملق�ولیة، ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�ولیة القرارات يف �س�ت��اف طلب �كون
 املدعي فهيا یطلب ال اليت احلاالت يف �س�ت��اف ب�� مقدم الطرف ٕاخطار �رخي من ٔ��م مخسة یت�اوز

 ا�متهیدیة ا�ا�رة �رى ولكن ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة النظام أ�سايس من 21 �ملادة معال تدابري اختاذ العام
 بعد توصلت وٕاذا احملامكة، ٔ�ثناء ��فاع تعتربها ٔ�ساس�یة اليت أ�د� �ىل مطلوبة �لحفاظ التدابري هذه ٔ�نّ 

 تت�ذ هذه ٔ�ن ا�متهیدیة �از ��ا�رة التدابري، اختاذه لعدم مق�ع س�ب وجود �دم ٕاىل العام مع املدعي ال�شاور
 ٕاخطار �رخي یومني من یت�اوز ال مو�د القرار يف اس�ت��اف العام �لمدعي جيوز مهنا هنا مببادرة التدابري
 القرارات يف القرار ب�� بذ� املس�ت�ٔنف الطرف ٕاخطار �رخي من ٔ��م مخسة �س�ت��اف �الل مقدم الطرف
 املت�ذ التربئة ٔ�و إالدانة قرار �س�ت��اف ضد طلب العام �لمدعي جيوز ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة ا�هنائیة
 من 61 املادة مبق�ىض الصادر العقوبة ٔ�و قرار اجلنائیة ا�ولیة، �لمحمكة أ�سايس النظام من 66 املادة مبوجب
 مو�د يف أ�سايس روما نظام من 62 املادة مبوجب الرضر جبرب ٔ�و ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام
  .الرضر جبرب أ�مر ٔ�و احلمك �لقرار ٔ�و �س�ت��اف مقدم الطرف ٕاخطار �رخي من یوم (30)ٔ�قصاه

  النظر ٕا�ادة وٕاجراءات ال�س مبا خيص �ٔس�باب العام املدعي اخ�صاصات :�نیا

 دا�رة الصادر عن التربئة ٔ�و �ٕالدانة احلمك يف النظر ٕا�ادة ال�س بصالح�ة العام املدعي �متتع
 اجلنائیة �لمحمكة النظام أ�سايس من 16 املادة �لهيا نّصت أ�س�باب من مج� �ىل اس��ادا �س�ت��اف

  : ا�ولیة

الطرف  یعود ٕاىل ال أ�د� هذه ٕا��ة �دم ؤ�نّ  احملامكة وقت م�ا�ة �كن مل :�دیدة ٔ�د�ّ  اك�شاف  -
 حمك تصدر ٔ�ن املمكن من لاكن احملامكة عند م�وفّرة اكنت لو ح�ث ٔ�مهیة ذات �كون ؤ�ن �لطلب، املقدم

  .خمتلف

 .صدور احلمك بعد ذ� اك�شاف ومتّ  مزّورة، ٔ�و مزیفة ٔ�د� �ىل إالدانة يف احملامكة اع�د  -
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 جس�� سلواك قد ار�ك�وا ا�هتم اع�د يف ٔ�و إالدانة تقر�ر يف اشرت�وا ا��ن القضاة ٔ�و القايض اكن ٕاذا -
 وجب مب القايض ذ� لعزل اخلطورة �كفي من بدر�ة ی�سم حنو �ىل ا�عوى ت� يف بواج�اهتم ٔ��لوا ٔ�و

   )63(.إالثبات وقوا�د إالجرائیة ٔ�وردت القوا�د ا�ولیة كام اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 61 املادة

 احملامكة �ٔثناء العام املدعي اخ�صاصات طبیعة : اخلامس املطلب

 �لنظام 21 طبقا �لامدة املقاضاة ٕ�ر�اء التد�ل حق أ�من �لس ٕاجراءات املقاضاة، يف الرشوع بعد
 أ�مم م�ثاق من �لفصل السابع ا�ولیني طبقا والسمل أ�من هتدد اكنت ٕاذا ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس

 ا�ولیة �خ�صاصات اجلنائیة احملمكة متارس  املقاضاة ٕالر�اء أ�من جملس تد�ل �دم �ا� يف املت�دة، لكن
 أ�سايس النظام من 2 املادة يف �لهيا اجلرامئ املنصوص ٔ��د ا�رمني وم�ابعة حمامكة ا�ل من لها ا�ول

 )64(. واحملامكة التحق�قات يف ا�ول مع اكلتعاون معلها حلسن سري املمك� مهنا ا�ولیة، اجلنائیة �لمحمكة

           أ�من جملس سلطة خيص مبا العام املدعي اخ�صاصات طبیعة : أ�ول الفرع

ٕاطار اجلرامئ  يف تد�ل ٔ�هنا �رى �ا� ٔ�ي ٕا�ا�يف  احلق أ�من جملس أ�سايس روما نظام خول
 أ�مم ملیثاق السابع الفصل مبوجب وهذا العاملیني والسمل هتدد �ٔ�من واليت احملمكة اخ�صاص يف ا�ا��

 � ٔ�نّ  جند هذا �انب ٕایقافه واىل ٔ�و �لتحق�ق البدء �دم مبق�ضاه یويص قرار �ختاذ احلق � املت�دة، كام
 وأ�من ا�ولیني السمل هتدد اكنت ٕاذا ما �ا� يف ٔ�یضا  بوقفه ٔ�و املقاضاة يف البدء لعدم قرار يف اختاذ احلق
 الفصل مبوجب أ�من جملس اختذ ا�ولیة ٕاذا اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 21 املادة مبوجب وذ�
 �ىل الطلب العام أ�مني ف�حیل املقاضاة، يف امليض ٔ�و �دم البدء احملمكة ف�ه یطلب قرار املیثاق من السابع
قاب�  شهر (21 ) ملدة ذ� و�كون مبق�ضاه، التق�ید احملمكة و�ىل العام ، ٕاىل رئ�س احملمكة ومدعهيا الفور

 يف مفاوضات الالتی��ة ٔ�مر�اك دول من مجمو�ة �اولت ح�ث احملمكة، معل یعیق ٕاجراء سليب �لت�دید وهو
 مرة الت�دید �كون وطالبت ٔ�ن احملمكة، اس�تقاللیة �ىل خطري اعتربته إالجراء ا�ي هذا تق�ّد ن�ٔ  روما

 صالح�ة أ�من جملس م�ح دامئة العضویة  یعترب ا�ول من معارضة لقى فقد �دوى دون لكن فقط، وا�دة
  )65( .أ�من وجملس ا�ولیة اجلنائیة احملمكة بني العالقة من صور وهو احملمكة، معل يف سليب دور إالر�اء

 ا�ول مع العالقة يف العام سلطات املدعي  :الثاين الفرع

 ینعقد فال القضاء الوطين، ٔ�ولویة ٔ�ي التاكمل م�د�ٔ  ٕاىل معلها يف ا�ولیة اجلنائیة احملمكة �س��د
 ا�و� قدرة �دم يه و ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام يف �لهيا م�صوص �االت يف ٕاال اخ�صاصها

 تقوم ا�� من ٔ��ش�ٔت ا�ي الهدف ا�ولیة اجلنائیة احملمكة ، ولتحق�ق)66( ذ� يف ری�هتا �دم ٔ�و الطرف
 ما نّص  هو و ا�ول مع التعاون مهنا العدا� حتق�ق ٕاىل �لوصول اجلهات بعض �ىل إالجراءات وتعمتد ببعض
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 ٔ�سايس الزتام أ�طراف ا�ول �اتق �ىل ا�ولیة یقع اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من التاسع الباب �لیه
 النظام يف طرفا �وهنا وذ� �لهيا، اجلرامئ املعروضة يف التحق�ق واملقاضاة يف احملمكة مع التام �لتعاون
  (2 )الفقرة روما خولت نظام من التاسع الباب ٔ�حاكم بتطبیق تتعهد �ٔيا�ولیة  �لمحمكة اجلنائیة أ�سايس

عن  ا�ول ٕاىل التعاون طلبات صال� تقدمي ا�ولیة اجلنائیة �لمحمكة أ�سايس النظام من 16 املادة من
 م�اس�بة، ٕاقلميیة م�ظمة ٔ�یّة ٔ�واجلنائیة،  �لرشطة املنظمة ا�ولیة طریق عن ٔ�و ،ا�بلوماس�یة الق�وات طریق

 ی��غي العدل كام وزارة املسا�دة ويه الطلبات �ادة �س�تق�ل اليت السلطة ذ� �ىل بناء حتدد ٔ�ن و��و�
 ٔ�و الطلب ٕا�هيا املو�ه الرمسیة ��و� ا�لغات ٕ��دى �كون ٔ�ن ��ول احملمكة من املقدمة التعاون لطلبات
 عند ا�و� ت� ختتاره ملا وفقا احملمكة، معل ٕ��دى لغات ٔ�و ا�لغات، هذه ٕا�دى ٕاىل رمسیة برتمجة مصحوبة
 �لقدر ٕاال � املؤیدة واملس��دات الطلب رسیة �ىل احملافظة أ��رية لهذه التصدیق، كام ٔ�و الق�ول ٔ�و �نضامم

 أ�سايس النظام ٔ�حاكم مع ی��اىف مبا التعاون لطلب ا�و� ام�ثال �دم �ا� الطلب يف الرضوري لتنف�ذ
 وان املعىنقرار هبذا  اختاذ لها ف�جوز احملمكة، وسلطات وظائف عرق� �لیه وی��ج ا�ولیة، �لمحمكة اجلنائیة

 اجلنائیة احملمكة �ىل املس�ٔ� ٔ��المن  هو اكن ٕاذا ،أ�من جملس ٕاىل ٔ�و أ�طراف دول مجعیة ٕاىل املس�ٔ� حتیل
 حبق أ�من وجملس أ�طراف دول مجعیة من إالجراءات الواجب اختاذها حيدد مل روما نظام ٔ�ن ٕاال ا�ولیة،

ا�و�  وام�نعت أ�من جملس من بقرار ا�ولیة اجلنائیة احملمكة �ىل إال�ا� اكنت �لتعاون ٕاذا الرافضة ا�و�
  )67(. م�اس�با �راه إالجراء ا�ي اختاذ أ�من جملس ف�توىل املطلوب، التعاون عن

  اخلامتة

مق�دة  احملمكة اجلنائیة ا�ولیة تعترب ٕان السلطات املمنو�ة ملدعي �ام احملمكة اجلنائ��ة ا�ول��ة، �ى
�س��ا، وميكن ٔ�ن �كون م�اس�با ٔ�ن اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة تتعلق جبرامئ دولیة خطرية بعض اليشء 

متس س�یادات ا�ول، فاكن البد من تق�ید هذه الصالح�ات وخصوصًا عند ق�ام املدعي العام مببارشة 
املهتم سواء اكن التحق�ق�ات فـي ا�ول ٔ�ن ذ� �لطبع ميس �س�یادة ا�و�، والق�ام بطلب الق�ض �ىل 

ولكن قد �س�ت�دم املدعي العام وسائ� واحملمكة س�لطاهتا لتحق�ـق  .خشـصًا �ادً� ٔ�و خشصًا � نفوذ يف ا�و�
ٔ�غـراض س�یاس�یة مدفو�ة ٕالیه �رغبة بعض ا�ول املؤ�رة ومغلفة بغطاء الرشعیة القانونیة، وهذا ما یفرغ 

وهذا یت�ىل يف �االت مت فهيا  .لعدم الثقة هبذه احملمكة ؤ��زهتا بعدالعدال�ة ا�ولیة من مضموهنا ویف�ح ا�ال 
م�ادرة املدعي العام بف�ح التحق�ق من تلقاء نفسه يف بعض القضا� اليت ختص دول بعیهنا م�ل  دو� السودان 

ا�عوى و�ىل الو�ه أ�خر اكنت هناك فرصة �برية �لمدعي العام ٔ�ن یقوم بف�ح حتق�ق فوري و�ا�ل �لبدء يف 
اجلنائیة  يف اجلرامئ اليت �ر�كب يف فلسطني و�اصة قطاع غزه  الس�� ٔ�ن هذه اجلرامئ يف معظمها �شلك 

م�ه  وهنا شاب  معل ) 5(جرامئ یعاقب �لهيا القانون ا�ويل اجلنايئ وفقا ملیثاق روما أ�سايس يف املادة 
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اجلنائیة لف�ح ا�عوى اجلنائیة وفقا  إالجراءات املدعي العام  �لمحمكة �دم املصداق�ة والت�زي يف السري يف
ق�قها لسلطاته مبوجب م�ثاق روما أ�سايس ، من ش�ٔن هذا فقدت الثقة يف احملمكة اجلنائیة ا�ولیة يف حت 

 .                                                                         من ٔ��لها تالعدا� اجلنائیة اليت قام

  النتاجئ

م�ح جملس أ�من مبوجب الفصل السابع، صالح�ة ٕا�ا� ٔ�ي دعوى ٕاىل املدعي الع�ام سواء اكنت  - 1
هذه ا�عوى تتعلق بدو� طرف ٔ�و �ري طرف، مما ی�شلك م�ساسًا ب�س�یادة ا�ول �ري أ�طراف مبا ٔ�هنا مل 

  .تد�ل مضن نظام روما أ�سايس
سلطة ٕا�ا� ا�عوى اجلنایة ويه سلطة م�نازع �لهيا مع املدعي العام �لمحمكة اجلنائیة  أ�من�لس  - 2

 .فه�ي سلطة ٔ�صلیة من مصمي معل املدعي العام ا�ولیة،
شهرا قاب�   وهذا من ش�ٔنه �ٔن  12وفقا لنظام روما أ�سايس ٕار�اء التحق�ق ملدة  أ�منجيوز �لس  - 3

 .لك �ام ومعل املدعي العام �لمحمكة �ىل الو�ه اخلصوصیعیق العدا� اجلنائیة �لمحمكة �ش
، فامجلع بني سلطة االهتام عي العام سلطيت التحق�ق واالهتاممبوجب نظام روما أ�سايس ٔ�ولك �لمد - 4

 .والتحق�ق یبدد توفري الزناهة والشفاف�ة يف معل احملمكة اجلنائیة ا�ولیة
تبني من �الل معل املدعي العام حتزي واحض يف ف�ح ا�عوة اجلنائیة يف قضا� معینة وتغاف� عن  - 5

بعض اجلرامئ اليت �ر�كب صبا�ا ومساء يف بعض املناطق وا�ول مما نتج عنه �دم الثقة يف �دا� احملمكة 
 ) قضیة فلسطني منوذ�ا (وٕانصاف املظلومني وحمامكة جمريم احلرب 

  التوصیات
، خصوصا لمدعي العام يف ٔ�ي قضیة مس�تق�لیةق�د سلطة جملس أ�من يف ٕا�ا� ا�عوى اجلنائیة �ت   - 1

 .يف حق ا�ول �ري أ�طراف وحرصها يف املدعي العام
�شك�ل �ة قانونیة �كون من ا�ول أ�طراف من معلها م�ابعة ومراق�ة معل املدعي العام وتوجهيه  - 2

 .ولیةعند �دم حتق�ق العدا� اجلنائیة ا�
الفصل بني سلطيت االهتام والتحق�ق املمنو�ة �لمدعي العام وفقا لنظام روما أ�سايس مما حيقق  - 3

 .و�دم �س�س معل احملمكة  لزناهة يف التحق�ق يف مجیع مرا��العدا� اجلنائیة وا
اليت  رضورة حتقق املدعي العام �لمحمكة من �دیة  ق�ام بعض  ا�ول يف ٕاجراءات  التحق�ق واحملامكة - 4

تقام ٔ�مام احملامك الوطنیة  �شلك صوري و�ري حق�قي وهيدف ذ� ٕاىل  �دم  حمامكة جمريم هذه ا�ول ٔ�مام 
 ).دو� الك�ان إالرسائیيل منوذ�ا(  القضاء ا�ويل اجلنايئ
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، ص  2015لبنان، احلقوق�ة، احلليب م�شورات  الطبعة أ�وىل، اجلنايئ، ا�ويل القانون وتطور ا�ولیة اجلنائیة احملمكة عیتاين، ز�د )22(

127.  
، 2010عامن،  التوزیع، و أ�وىل، دار الثقافة �ل�رش الطبعة إال�ساين، ا�ويل القانون ربیع، دمحم وعامد الف�الوي حسني سهیل )23(

  .157ص



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م ام،  -ااد 
 

  

 

 

138 

 

                                                                                                                                                               
  .254دمحم رشیف �س�یوين ،ّ مرجع سابق ، ص  )24(
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  . 152، ص2008العشاوي ،  ٔ�حباث يف القانون ا�ويل اجلنايئ، اجلزا�ر، دار هومه، اجلزء الثاين،  عبد العز�ز )37(
 .82، ص2007،إالسك�دریةعبد الف�اح بیويم جحازي، احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، دار الفكر اجلامعي،  )38(
 .178، مرجع سابق ، ص  محمود رشیف �س�یوين )39(
  .152محمود رشیف �س�یوين، مرجع سابق ، ص )40(
 .101عبد الف�اح بیويم جحازي، مرجع سابق، ص )40(
  .188سابق، صعبد الف�اح بیويم جحازي، مرجع  )41(
حنال رصاح، تطور القضاء اجلنايئ ا�ويل،مذ�رة لنیل شھادة املاجس�تري يف القانون والقضاء اجلنائیني  ا�ولیني، لكیة  احلقوق،�امعة ) 42(

  .124ص .2007م�توري، قس�نطینة، 
 .187ص ، 0020، ضة العربیة، القاهرةٔ�رشف توف�ق مشس ا��ن، م�ادئ القانون اجلنايئ ا�ويل، دار ا�هن )43(
 .167، مرجع سابق، صٔ�رشف توف�ق مشس ا��ن )44(
  .�183س�یوين، مرجع سابق ، ص رشیف محمود )45(
  .125محد �ربیل العویطي ،  مرجع سابق ، ص �ٔ  )46(
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  .198 ص 2006
  .187، مرجع سابق  ، صمحودة سعید م�ترص )48(
  .185، املرجع السابق ، ص  محودة سعید م�ترص )49(
  .113ص  1998دمحم حمي ا��ن عوض، دراسات يف القانون ا�ويل اجلنايئ، جم� القانون و�ق�صاد  )50(
  . 152العشاوي ،  مرجع سابق، ص عبد العز�ز )51(
  . 84عبد الف�اح بیويم جحازي، مرجع سابق، ص )52(
  .256، مرجع سابق، ص محودة سعید م�ترص )53(
  .212دمحم رشیف �س�یوين، مرجع سابق، ص  )54(
  .321، مرجع سابق، ص عبد الف�اح بیويم جحازي )55(
  .214، مرجع سابق، ص ضاري �لیل محمود و �س�یل یوسف )56(
  .182،صمحودة ،  مرجع سابق  سعید م�ترص )57(
  .150حسني �لیل ، اجلرامئ ،  مرجع سابق ،ص )58(
  .133ٔ�محد �ربیل العویطي، مرجع  سابق، ص  )59(
 .257رشیف �سس�یوين، مرجع سابق، ص دمحم  )60(
 .136مرجع سابق ، ص عیتاين، ز�د )61(
  .335دمحم رشیف ب�س�یوين، مرجع سابق ، ص  )62(
  .236ص   2008   الثقافة دار ، ا�ولیة اجلنائیة احملمكة ضوء يف ، إال�ساين ا�ويل القانون ، ا�زويم دمحم معر )63(
 .327دمحم رشیف �سس�یوين، مرجع سابق، ص  )64(
  .357مرجع سابق ، ص  ، ا�زويم دمحم معر )65(
 368املرجع سابق ، ص  ، ا�زويم دمحم معر )66(
 .335دمحم رشیف �سس�یوين ، مرجع سابق، ص  )67(
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   ملخص

 :ٕاىل إالساليمهيدف القانون ا�ويل إال�ساين وكذ� القانون ا�ويل إال�ساين 

املمتلاكت  احلد من أ�رضار النامجة عن الزنا�ات املسل�ة، سواء ت� اليت تتعلق �ٔ�فراد، ٔ�و -
  .الب��ة وأ�موال، ٔ�و

توفري احلد أ�دىن من امحلایة إال�سانیة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة واحلروب؛ من ح�ث احلیاة، والعالج،  -
  .والطعام، والرشاب، و�ريه

  .تق�ید حق ٔ�طراف الزناع يف اخ�یار �ٔسالیب الق�ال، ووسائ� يف م�دان املعركة -

ش�اص وأ�عیان، �اصة ت� اليت ل�ست لها �القة فالهدف أ�سايس كام هو واحض هو حامیة ا�ٔ 
   .�لعملیات العسكریة

قرر إالسالم حقوق إال�سان ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة م�ذ ٔ�كرث من ٔ�ربعة عرش قرً�، ح�ث �اء 
ال�رشیع إالساليم م�ًال حيتذى به يف ا�رتام وحامیة حضا� الزنا�ات املسل�ة ا�ا�لیة وا�ولیة، ويف حامیة 

  .یان وأ�موال الالزمة هلم ووضع ق�ودًا �ش�ٔن طرق ؤ�سالیب الق�ال �ل�د �ٓ�رهأ�ع 

ال تو�د قوة ما ٕالخضاع ا�ول ٔ�حاكم القانون ا�ويل ٔ�ما أ�حاكم إالسالم�ة احلربیة فٕاهنا �ريم ٕاىل 
�ه مصحفه، العدل والرمحة ولها من ٕاميان املسمل قوة تنف�ذیة �كفل ٕامضاءها؛ فاجلندي املسمل حيمل ق�ل سال

  .وعق�دته وٕاميانه

، ٔ�و ق�ل ال�ساء و�ري ذ�، وبذ� املث�ال یل��ٔ املسلمون ٕاىل املعام� �ملثل ف� حرمه هللا �لهيم من 
�زال قوا�د إالسالم ٔ�مسى �ك�ري من قوا�د القانون ا�ويل، ولقد ٔ�رست الرشیعة إالسالم�ة قوا�د احلرب  ال

  .قا�دة التفرقة بني املقاتل واملدين، وقا�دة التعامل مع ٔ�رسى احلرب: م�لق�ل ٔ�ن تعرفها ا�ول أ�وروبیة 
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   .القانون ا�ويل إال�ساين إالساليم  - القانون ا�ويل إال�ساين: ف�اح�ةامل لكامت ال

Abstract 

  Human International Law and Islamic Human International Law aim to:               

-Reduction of damage caused by armed conflicts, whether those involving individuals, 
property, money or the environment. 

-Provide minimum humanitarian protection during armed conflicts and wars; in terms 
of life, treatment, food, drink, etc… 

-Restricting the right of parties to a conflict to choose methods of warfare and their 
means on the battlefield. 

The main objective, as it is clear, is to protect persons and objects, especially those that 
have nothing to do with military operations. 

Islam has established human rights in armed conflict for more than fourteen centuries. 
Islamic law is a model for the respect and protection of victims of internal and international 
armed conflicts, protection of property and funds and restrictions on methods and methods of 
fighting to reduce its effects. 

There is no power to subject States to the provisions of international law, unlike the 
Islamic military provisions, they are aimed at justice and mercy and have a Muslim faith in 
the executive force to ensure its signature; the Muslim soldier carries his Koran and faith 
before his weapon. 

Muslims do not resort to reciprocity in what God has forbidden them from mutilating a 
corpse, or killing women, and so on. Thus, the rules of Islam are still much higher than the 
rules of international law. 

The Islamic Sharia laid down the rules of war before European countries knew them, 
such as: the rule of distinction between combatant and civilian and the rule of dealing with 
prisoners of war. 

Keywords: Human International Law- Islamic Human International Law. 

  

  مقدمة

�س�متر ��هتااكت حىت ا�لحظة حبق املدين والف�ات الضعیفة والتنك�ل هبم وهت�ريمه قرس� وكذ� 

 أ�سل�ةتدن�س املقدسات وحرق الو�ئق وتدمري املمتلاكت و�س��الء �لهيا واحلصار والتجویع واس�ت�دام 
والعنقودیة وامل�شظیة وق�ل الر�ال وال�ساء وأ�طفال وقصف الب��ة التحتیة  والفسفوریةالعمیاء والكميیائیة 

واملشايف واملدارس واجلامعات وأ�سواق واملمتلاكت الثقاف�ة ودور العبادة وحىت الغا�ت مل �سمل من نريان 
  .احلرب
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نفسه لنیل حقه  ولك هذه اجلرامئ ممهن�ة وعشوائیة ٔ�مام عیون العامل املتفرج وعندما یدافع الشعب عن
يف احلریة والكرامة �هتم ب�ٔنه �ارج عن القانون ا�ويل و�اصة عندما �كون الشعب من املسلمني ومن هنا 
تربز ٔ�مهیة البحث واملقارنة مع موقف إالسالم مما حيدث من ا�هتااكت ومدى الزتام املسلمني �لقانون ا�ويل 

  .إال�ساين

اء �لهيا، فقد جرى السعي ٕاىل ختف�ف ویالهتا، وقرص ٔ�رضارها وملا اكنت �ٓفة احلرب من املتعذر القض
�ىل ٔ�طرافها املشاركني فهيا بقدر إالماكن، يك ال ميتد لظاها ٕاىل ٔ�طراف ٔ�خرى �ارج دا�رة احلرب، وهذا هو 

  .ٔ�ساس فكرة القانون ا�ويل إال�ساين

ا�ويل إال�ساين ومدى لقد مت تقس�مي البحث ٕاىل ٔ�ربعة م�احث تناولت يف املبحث أ�ول القانون 
يه مصادر القانون ا�ويل إال�ساين ويف  ٕالزام�ته �ىل ٔ�طراف الزناع املسلح و�ريمه من ا�متع ا�ويل وما

املبحث الثاين حتدثت عن القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل العام يف إالسالم وما يه ضام�ت الفقه 
ساين ويف املبحثني الثالث والرابع مقت �ملقارنة بني امحلایة املقررة يف لك إالساليم ال�رتام القانون ا�ويل إال� 

من القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل إال�ساين إالساليم للك من الساكن املدنیني، وأ�عیان املدنیة، 
املقررة فهيام لٔ�طفال  ؤ�رسى احلرب، واجلر� واملرىض واملنكوبني يف الب�ار، واملفقود�ن واملتوفني وامحلایة

  .وال�ساء ؤ�فراد اخلدمات الطبیة

  : البحث ٕاشاكلیة

  ؟هل القانون ا�ويل إال�ساين موجود يف إالسالم وما مدى �لزتام به عند املسمل

  : �ٔهداف البحث

  .توضیح ٔ�و�ه ال�شابه بني القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل إال�ساين إالساليم-

  .�ىل �خ�الف بني القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل إال�ساين إالساليم �سلیط الضوء-

  :�ٔمهیة البحث

�سلیط الضوء �ىل التقارب بني القانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل إال�ساين إالساليم ؤ�ن 
  .ة احلربأ��ري ذو طابع ٕالزايم دا�يل ولقد اكن ٔ�س�بق من القانون ا�ويل إال�ساين يف ٔ��س�ن

  :مهنجیة البحث

مت اتباع املهنج �س�ت��اطي واملهنج املقارن من �الل اس�ت��اط أ�حاكم من النصوص القانونیة املتعلقة 
  .�لقانون ا�ويل إال�ساين والق�ام مبناقش�هتا وحتلیلها ومقار�هتا مع ما ورد يف الرشیعة إالسالم�ة
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  القانون ا�ويل إال�ساين: املبحث أ�ول

ٔ�صل القانون ا�ويل إال�ساين یعود ٕاىل املامرسات العرف�ة �لجیوش واليت تتطور �س�مترار ف�تی�ة ٕان 
املعارك واملوا�ات بني القوات املسل�ة �ش�ٔ ما یعرف بقوانني احلرب ح�ث وصف النظام أ�سايس حملمكة 

  .العدل ا�ولیة القانون ا�ويل العريف �ىل ٔ�نه ممارسة �امة مق�و� كقانون

ن واجب ا�رتام القانون ا�ويل إال�ساين من ق�ل ا�ول هو جزء من واجهبا العام يف ا�رتام القانون إ 
ا�ويل؛ و�لتايل �ىل لك طرف يف الزناع ٔ�ن حيرتم القانون ا�ويل إال�ساين ؤ�ن �كفل ا�رتامه من ق�ل قواته 

�ملعام� �ملثل ح�ث جيب �لزتام املسل�ة ومجیع من یعمل حتت ٕارشافه ٔ�و س�یطرته، كام ال ميكن التذرع 
بقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين وا�رتا�ا وال یربر خرقها �دم الزتام الطرف أ�خر هبا؛ مبعىن ٔ�نه ال ميكن 

  .ا�لجوء لالق�صاص احلريب عندما �كون خمالف �لقانون ا�ويل إال�ساين

لهيم اتفاق�ات ج�یف أ�ربع يف ويف مجیع أ�حوال جيب حامیة أ�ش�اص وأ�عیان ا��ن نصت �
الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة و�ري ا�ولیة؛ و�لتايل �ىل ا�ول ٔ�ن حترتم الزتاماهتا مبق�ىض القانون ا�ويل سواء 

  .ٔ�اكنت هذه �لزتامات ن���ة معاهدات وهذه ا�ول ٔ�طراف فهيا �ٔم ن���ة �لقانون ا�ويل العريف

حلرب والهدف الثانوي هو حامیة إال�سانیة يف موا�ة واقع ٕان الهدف أ�سايس �لقانون هو م�ع ا
  .احلرب وحىت ال ین�در الزناع املسلح ٕاىل قاع احلرب الشام� اليت ال تبقي وال تذر

  التعریف بالقانون الدولي اإلنساني ومدى إلزامھ: المطلب األول

أ�عراف ا�ولیة، اليت تطّبق �ال عبارة عن مجمو�ة من املواثیق، و : یعرف القانون ا�ويل إال�ساين ب�ٔنه
وقوع الزنا�ات املسل�ة، �ىل اخ�الف ٔ�قسا�ا، وهتدف ٕاىل تق�ید ٔ�طراف الزناع ف� یتعلق حبق اس�ت�دام 
ٔ�سالیب الق�ال ووسائ�، وحامیة املترضر�ن من هذا الزناع، وختف�ف �ٓ�ره عهنم، وذ� حفاظًا �ىل �رامة 

  .إال�سان وحقوقه أ�ساس�یة

 :أ�هداف اليت �ريم ٕا�هيا القانون ا�ويل إال�ساين يه و�لتايل

احلد من أ�رضار النامجة عن الزنا�ات املسل�ة، سواء ت� اليت تتعلق �ٔ�فراد، ٔ�و املمتلاكت  -
  .الب��ة وأ�موال، ٔ�و

والعالج، توفري احلد أ�دىن من امحلایة إال�سانیة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة واحلروب؛ من ح�ث احلیاة،  -
  .والطعام، والرشاب، و�ريه

  .تق�ید حق ٔ�طراف الزناع يف اخ�یار �ٔسالیب الق�ال، ووسائ� يف م�دان املعركة -
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فالهدف أ�سايس كام هو واحض هو حامیة أ�ش�اص وأ�عیان، �اصة ت� اليت ل�ست لها �القة 
   .�لعملیات العسكریة

ه فرع من القانون ا�ويل العام مس�تو� من الشعور �ىل ٔ�ن )Jean Pictet ")1"كام عرفه �ان �ك�یه 
   )2(.�ٕال�سانیة و�متحور حول حامیة خشص إال�سان

ینظم القانون ا�ويل إال�ساين العالقات بني ا�ول واملنظامت ا�ولیة و�ريها من �ٔش�اص القانون 
ا�ويل فهو فرع من القانون ا�ويل العام ا�ي �سعى يف ٔ�وقات الزناع املسلح ؤ�س�باب ٕا�سانیة محلایة 

  . د وسائل ؤ�سالیب احلربأ�ش�اص ا��ن ال �شار�ون ٔ�و كفوا عن املشاركة يف أ�عامل العدائیة ولتق�ی

ویتكون القانون ا�ويل إال�ساين من قوا�د املعاهدات �ٔو القوا�د العرف�ة ا�ولیة املتعلقة �لزناع املسلح 
  .سواء اكن ذا طابع دويل ٔ�م �ري دويل

  :�لقانون ا�ويل إال�ساين فر�ان

 عسكریني ا��ن ٔ�صبحوا وهو القوا�د اليت حتمي حضا� الزناع املسلح اكٔ�فراد ال : قانون ج�یف
  .�اجز�ن عن الق�ال واملدنیني ا��ن ال �شار�ون يف أ�عامل العدائیة ٔ�و كفوا عن املشاركة

 وهو مجمو�ة من القوا�د املتعلقة �سري العملیات احلربیة واليت حتد من وسائل و�ٔسالیب : قانون الهاي
 .احلرب

بة بغض الطرف عن �ٔس�باب الزناع ٔ�و مدى وینطبق القانون ا�ويل إال�ساين �ىل أ�طراف املت�ار 
�دا� �ٔس�بابه؛ فالقصد من القانون ا�ويل إال�ساين حامیة حضا� الزناع املسلح بغض النظر عن ان�ء ٔ�طراف 

  .الزناع ومسو�ات احلرب

 :إال�ساين �لزتام بتطبیق القانون ا�ويل

-�ات مسل�ة م�ظمة من �ري ا�ولسواء اكنت دوال ٔ�و جام–تلزتم مجیع أ�طراف يف ٔ�ي �زاع مسلح 
وتنطبق قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين العريف يف مجیع . �ملعاهدات والقوا�د العرف�ة �لقانون ا�ويل إال�ساين

  )3(.أ�وقات �ىل مجیع أ�طراف، بغض النظر عن تصدیقها �ىل معاهدات القانون ا�ويل إال�ساين

. عاهدات ا�ولیة م�ل اتفاق�ات ج�یف و�روتو�والهتا إالضاف�ةميكن ٔ�ن تصبح ا�ول فقط ٔ�طرافا يف امل
، اكنت ومخس و�سعون دو� ٔ�طرافا يف اتفاق�ات ج�یف، وحق�قة 2013واعتبارا من شهر �رش�ن الثاين �ام 

، اكنت 2014واعتبارا من �ٓذار . ٔ�ن االتفاق�ات �اكد �كون لكها قد مت التصدیق �لهيا �املیا ٕامنا �شهد ب�ٔمهیهتا
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�ة وثالث وس�بعون دو� ٔ�طرافا يف الربوتو�ول إالضايف أ�ول، وم�ة وس�بع وس�تون دو� ٔ�طرافا يف م 
  )4(.الربوتو�ول إالضايف الثاين، وست وس�تون دو� ٔ�طرافا يف الربوتو�ول إالضايف الثالث

تفاق�ات �لزتام �ملادة املشرتكة الثالثة من ا- من �ري ا�ول–وجيب �ىل امجلا�ات املسل�ة املنظمة 
ج�یف و�لربوتو�ول إالضايف الثاين وبقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين العريف املتص� �لزنا�ات املسل�ة �ري 

  .ا�ولیة

القانون ا�ويل إال�ساين ول�س فقط  )5(كام جيب �ىل ا�متع ا�ويل ب�ٔرسه ٔ�ن حيرتم ؤ�ن �كفل ا�رتام
أ�وىل بني اتفاق�ات ج�یف و�لزتام مبنع ا�هتااكت القانون  املشرتكة املادة يف ٔ�طراف الزناع، وذ� واحض

  . إال�ساين ا�ويل

  م�ادئ �امة ونطاق التطبیق: امل�ادة أ�وىل من الربوتو�ول إالضايف أ�ول

يف مجیع " الربوتو�ول " تتعهد أ�طراف السام�ة املتعاقدة ب�ٔن حترتم ؤ�ن تفرض ا�رتام هذا امللحق  - 1
   )6( .أ�حوال

  مصادر القانون الدولي اإلنساني: المطلب الثاني

یعد القانون ا�ويل إال�ساين، ٔ��د فروع القانون ا�ويل العام، �� فٕان مصادره يه نفس مصادر 
القانون ا�ويل العام؛ ٔ�ي ٔ�ن مصادره يه املعاهدات ٔ�و االتفاق�ات ا�ولیة، العرف ا�ويل، املبادئ العامة 

   .قرارات املنظامت ا�ولیة و�ٓراء �بار الفقهاء، واجهتادات احملامك، مكصادر اح�یاطیة �لقانون كام ميكن ٕاضافة

  االتفاق�ات ا�ولیة: �ٔوالً 

هو �رخي م�الد ٔ�ول اتفاق�ة دولیة  1864ميكن القول ب�ٔن م�تصف القرن التاسع عرش، وحتدیدًا يف �ام 
أ�طراف، واتفق الحقًا ب�ٔهنا متثل �رخي محلایة حضا� احلروب، و�شلك �اص املرىض، واجلر�، م�عددة 

  .والدة القانون ا�ويل إال�ساين املقنن يف اتفاق�ات دولیة

ویقسم القانون ا�ويل إال�ساين، ٔ�و كام �سمیه البعض قانون احلرب يف نطاق هذا املصدر من مصادره 
 :أ�ول قانون الهاي، والثاين قانون ج�یف: ٕاىل قسمني

 قانون الهاي. �ٔ 

ح�ث ٔ��رمت �دة  1907-�1899ٔسس هذا القانون يف مؤمتري الهاي �لسالم يف �ايم وضعت 
اتفاق�ات لت�دید واج�ات، وحقوق ا�ول، يف ٕادارة العملیات احلربیة، ؤ�یضًا احلد من حریة ا�ول يف اخ�یار 

-�1929ايم  مع أ��ذ بعني �عتبار أ�جزاء اليت نقلت من هذا القانون يف.  وسائل ٕاحلاق الرضر �لعدو
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ٕاىل قانون ج�یف، واخلاصة �لوضع القانوين ٔ�رسى احلرب، والوضع القانوين �لجر� واملرىض الغرىق  1949
   )7(.يف العملیات احلربیة البحریة، والوضع القانوين �لساكن املدنیني يف أ�رايض احملت�

ة الهولندیة الهاي م�ل ٕا�الن وید�ل يف نطاق هذا القانون بعض االتفاق�ات اليت ال حتمل امس العامص
�ش�ٔن  1925ا�ي حيظر اس�تعامل الرصاص املتفجر، و�روتو�ول ج�یف لعام  1868سان بطرسربغ لعام 

حظر اس�تعامل الغازات اخلانقة ،والسامة، ٔ�و ما شاهبها ،والوسائل اجلرثوم�ة يف احلرب، واتفاق�ة ج�یف لعام 
دیة معینة ميكن اعتبارها مفرطة الرضر ٔ�و عشوائیة أ��ر، �ش�ٔن حظر، ٔ�و تق�ید اس�تعامل ٔ�سل�ة تقلی 1980

�ش�ٔن الشظا� اليت ال ميكن الكشف عهنا، والربوتو�ول الثاين لعام  �1980ام ) ج�یف(والربوتو�ول أ�ول 
املتعلق حبظر ٔ�و تق�ید اس�تعامل أ�لغام، وأ�رشاك اخلداعیة، و النبائط أ�خرى، والربوتو�ول الثالث  1996
�ش�ٔن ٔ�سل�ة ا�لزير  �1995ش�ٔن حظر ٔ�و تق�ید اس�تعامل أ�سل�ة احملرقة، والربوتو�ول الرابع لعام  1980لعام 

 .1997املعمیة، ؤ��ريًا اتفاق�ة حظر اس�تعامل، وختز�ن وٕانتاج ونقل أ�لغام املضادة لٔ�فراد وتدمريها لعام 

  قانون ج�یف. ب

ا���ن ٔ�صبحوا �ارج العملیات احلربیة، ٔ�و ٔ�لقوا  هيدف ٕاىل حامیة العسكریني العاجز�ن عن الق�ال، ٔ�ي
السالح اكجلر�، واملرىض، والغرىق، ؤ�رسى احلرب، ؤ�یضًا حامیة أ�ش�اص ا��ن ال �شرت�ون يف 

  .العملیات احلربیة؛ ٔ�ي املدنیني اكل�ساء، وأ�طفال، والش�یوخ

واليت مت وضعها  1977 لعام ، و�روتو�و�هيا إالضاف�ني1949ویت�ٔلف من اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام 
  .حتت ر�ایة ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر، و�ودها املس�مترة لتطو�ر قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين

   :ح�ث مت ت�ين هذه االتفاق�ات ويه اكلتايل

  .لتحسني �ال املرىض، واجلر� �لقوات املسل�ة يف املیدان: االتفاق�ة أ�وىل -

   .لتحسني �ال جر�، ومرىض، وغرىق القوات املسل�ة يف الب�ار: الثانیةاالتفاق�ة   -

   .�ش�ٔن معام� ٔ�رسى احلرب: االتفاق�ة الثالثة -

 )8(.�ش�ٔن حامیة أ�ش�اص املدنیني يف وقت احلرب: االتفاق�ة الرابعة -

واس�تكامل  ،1949لتطو�ر قوا�د اتفاق�ات ج�یف لعام  1977وقد وضع الربوتو�ولني إالضاف�ني لعام 
   :النقص املوجود فهيا، وسد الثغرات وهام اكلتايل

   .یتعلق حبامیة حضا� الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة: الربوتو�ول أ�ول -
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 .یتعلق حبامیة حضا� الزنا�ات املسل�ة �ري ا�ولیة: الربوتو�ول الثاين -

  العرف: �نیاً 

انونیة اليت ت�ش�ٔ يف ا�متع ا�ويل، �س�ب �كرار مجمو�ة القوا�د الق: العرف ا�ويل امللزم ب�ٔنه یعرف
ا�ول لها مدة طوی�، و�س�ب الزتام ا�ول هبا يف ترصفاهتا، واعتقادها ب�ٔن هذه القوا�د تتصف �ٕاللزام 

  . القانوين

ی�ٔيت العرف يف مقدمة القوا�د ا�ولیة اليت تناولت احلروب، و�شلك مصدرًا �امً من مصادر القانون 
�ساين ٕاىل �انب االتفاق�ات ا�ولیة اليت ق�نت القوا�د اليت تنظم الزنا�ات املسل�ة، وهو ما ٔ�كدته ا�ويل االٕ 

، وقد وضع هذه القا�دة فردریك )بقا�دة مارتیزن(القا�دة الشهرية واملعروفة يف القانون ا�ويل إال�ساين 
يف اتفاق�ة الهاي الثانیة اخلاصة  1899الرويس أ�صل يف �ام   "Friedrich Von  Martens" )9(مارتیزن

يف الفقرة الثالثة من مقدمهتا، مث ٔ�عید الت�ٔ�ید �لهيا يف اتفاق�ة الهاي الرابعة اخلاصة  �1899حلرب الربیة لعام 
ا �ٔحاكم يف احلاالت اليت ال �شمله: "يف الفقرة السابعة من مقدمهتا اليت نصت �ىل �1907حلرب الربیة �ام 

االتفاق�ة اليت مت عقدها، یظل الساكن املدنیون، واملقاتلون حتت حامیة، وسلطان م�ادئ قانون أ�مم كام 
�اءت يف أ�عراف اليت اس�تقر �لهيا احلال بني الشعوب املمتدنة، وقوانني إال�سانیة، ومق�ضیات الضمري 

ا حمك العرف يه ما ٕاذا اكن ٔ��د أ�طراف واحلاالت اليت مل �كن االتفاق�ة �شملها وینطبق �لهي" العام
املت�اربة ل�س طرفًا سام�ًا يف هذه االتفاق�ة، واحلا� الثانیة يه ما ٕاذا اكنت هناك مسائل �دیدة �ري حمكومة 
بقوا�د االتفاق�ة، وخترج عن ٕاطارها فهنا اكن حمك العرف هو املنطبق �لهيا، وسواء اكن الطرفان املت�ار�ن 

  .     تفاق�ة، ٔ�م الٔ�طرافًا يف اال

و�لتايل فالعرف هو مصدر ٔ�سايس �لقانون ا�ويل إال�ساين، وهو ملزم ��ول سواء شار�ت يف 
�كوینه، ٔ�م ال، وسواء اكنت هذه ا�ول موجودة وقت �شوئه، ٔ�م ال، ٔ�ما الطریقة اليت یث�ت فهيا وجود 

ناء احلروب، والزنا�ات املسل�ة، و�لنظر العرف ف�ٔنه �كون �لنظر ٕاىل ما �سلكه ا�ول يف ترصفاهتا يف ٔ�ث 
ٕاىل مشاریع االتفاق�ات اليت مل توضع موضع التنف�ذ بل حىت االتفاق�ات ا�ولیة النافذة ميكن الوقوف �ىل 

  .القوا�د العرف�ة، ذ� ٔ�ن هذه االتفاق�ات قد ت�ٔيت يف بعض، ٔ�و معظم قواع�دها ت�دوینًا ٔ�عراف دولیة

�ات، و�اصة ت� العرف�ة مهنا ملزمة حىت ��ول الغري أ�طراف يف و�كون قوا�د هذه االتفاق 
االتفاق�ة، والس�ب يف ٔ�ن قوا�د هذه االتفاق�ات لكها، ٔ�و بعض مهنا يه عبارة عن تق�ني ٔ�عراف دولیة 

 .ق�اتسائدة، و�لتايل الزتام ا�ول �ري أ�طراف هبذه القوا�د ٕامنا هو الزتا�ا بقوا�د عرف�ة �رس�هتا هذه االتفا
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 املبادئ العامة �لقانون: �لثاً 

تو�د ٕاىل �انب االتفاق�ات ا�ولیة املكونة �لقانون ا�ويل إال�ساين وأ�عراف املس�تقر �لهيا اليت 
  . وضعت الزتامات �دیدة �ىل �اتق ا�ول، مج� من املبادئ القانونیة اليت �س��د ٕا�هيا هذا القانون

س�یاق النص القانوين ٔ�هنا تعرب عن جوهر القانون، وبعضها متت  بعض هذه املبادئ یمت اس�ت��اطها من
 .صیاغهتا �شلك رصحي يف االتفاق�ات ا�ولیة، ؤ�خرى ان��قت من أ�عراف ا�ولیة

ومن اجلد�ر ���ر ٔ�ن هذه املبادئ اليت یقوم �لهيا القانون ا�ويل إال�ساين، تنقسم ٕاىل قسمني 
�ادئ قانونیة �امة تصلح للك أ�نظمة القانونیة ا�ا�لیة وا�ولیة مبا فهيا تتصف ب�ٔهنا م : القسم أ�ول :رئ�سني

 .نظام القانون ا�ويل إال�ساين

) القانون ا�ويل إال�ساين(فه�ي م�ادئ قانونیة �اصة بقانون الزنا�ات املسل�ة : ٔ�ما القسم الثاين
  )10(.ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة تنطبق

القانون ا�ويل إال�ساين اليت يه من نوع املبادئ القانونیة العامة، و�دها ٕان القسم أ�ول من م�ادئ    
اليت سوف تتصف بوصف املصدر القانوين املس�تقل من مصادر القانون ا�ويل العام كام بی�هتا املادة الثام�ة 

خمتلف أ�نظمة ، ٔ�هنا �متزي �لعموم�ة، و�س��د ٕا�هيا، وتقرها )11(والثالثون من نظام حممكة العدل ا�ولیة
م�دٔ� حسن النیة يف تنف�ذ �لزتامات ، والعقد رشیعة املتعاقد�ن، : القانونیة، ومن هذه املبادئ القانونیة العامة

م�دٔ� التعویض عن أ�رضار فا�ول ی��غي لها ٔ�ن تنفذ الزتاماهتا ا�ولیة حبسن نیة، ومن ب�هنا �لزتامات 
�ساين، وٕاذا �الفت أ�حاكم الواردة يف قانون الزنا�ات املسل�ة، فٕاهنا املفروضة �لهيا يف القانون ا�ويل االٕ 

تلزتم �لتعویض كام س�تكون مسؤو� عن مجیع أ�عامل اليت یقوم هبا ٔ�ش�اص ی�متون ٕاىل قواهتا املسل�ة اليت 
  .ا�الفات �شلك خمالفة، وا�هتاك لهذا القانون، وال حيق لها ٔ�ن تت�لل من مسؤولیهتا جتاه هذه ��هتااكت و 

م�دٔ� املساواة ٔ�م�ام القانون، مساواة أ�فراد ٔ�مام : ومن املبادئ القانونیة العامة، واملس�تقرة دا�لیًا ودولیاً 
القانون، و�دم ا�متیزي ب�هنم ف� یتعلق �رس�ن القانون �لهيم، وهو م�دٔ� ٔ�كده القانون ا�ويل إال�ساين يف ٕاطار 

املسل�ة، ومق�ضاه ٕان مجیع أ�ش�اص ا��ن حيمهيم القانون ا�ويل إال�ساين ت�ٔم�نه امحلایة لض�ا� الزنا�ات 
جيب ٔ�ن یعاملوا معام� ٕا�سانیة بدون ٔ�ي متیزي، ومن املبادئ ٔ�یضًا ال جرمية وال عقوب�ة ٕاال بنص، واحلق يف 

  .حمامكة �اد�

مة يف القانون ا�ويل ویعد م�دٔ� حق الشعوب يف تقر�ر مصريها، ا�ي هو ٔ��د املبادئ القانونیة امله
    )12(.العام عامد العالقات الودیة بني ا�ول
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ٔ�ما القسم الثاين من املبادئ أ�ساس�یة �لقانون ا�ويل إال�ساين فه�ي م�ادئ �اصة �رسي، وتنطبق 
فقط يف �ا� الزنا�ات املسل�ة، ومزيهتا يه ٔ�هنا اس�تقرت وثب�ت يف االتفاق�ات ا�ولیة وأ�عراف ا�ولیة، 

ال تعد مصدرًا مس�تقًال من مصادر القانون ا�ويل إال�ساين بقدر ما تعرب عن قوا�د قانونیة اتفاق�ة  ��
لزام�هتا من ٕالزام�ة النص القانوين املس�تقرة ف�ه، ومن هذه املبادئ م�دٔ� الرضورة العسكریة إ وعرف�ة، وت�ٔيت 

خططًا ٔ�م ح�ًال يف احلروب، ا�ي یعين ٔ�ن اس�ت�دام وسائل الق�ال سواء اكنت معدات عسكریة، ٔ�م 
والزنا�ات املسل�ة ٕامنا �كون ٔ��ل فرض إالرادة �ىل العدو وٕاج�اره �ىل �س�سالم، والرتاجع عن موقفه، 
ولتحق�ق هذا الهدف  ی��غي ٔ�ن �كون اس�ت�دام وسائل ؤ�سالیب الق�ال يف احلدود اليت �كفل حتق�ق هذا 

�الم إال�سان الهدف ليك �كون مرشو�ة، ومن مث حيرم �ىل ا�ٔ  طراف اس�ت�دام وسائل يف الق�ال �زید من �
 .دون مربر، و�لتايل ی��غي ٔ�ن �كون اس�ت�دام الوسائل يف احلدود اليت تق�ضهيا الرضورة العسكریة 

  قرارات املنظامت ا�ولیة: رابعاً 

اكن هناك تعد قرارات املنظامت ا�ولیة مصدرًا اح�یاطیًا من مصادر القانون ا�ويل إال�ساين وٕان 
     .اخ�الف يف مدى ٕالزام�ة قرارات املنظامت ا�ولیة

و�رى البعض ٔ�ن بعض املنظامت ا�ولیة مت� ٕاصدار قرارات ملزمة هبذا الش�ٔن، �عتباره اجلهاز املولك 
ٕالیه �مة حفظ السمل وأ�من ا�ولیني، وذ� يف نطاق نظام أ�من امجلاعي، مبوجب �ٔحاكم الفصل السابع 

   .قمن املیثا

ٔ�ما القرارات الصادرة عن املنظامت أ�خرى فغالبًا ما �كون لها صفة التوصیات، ولكن ٕاذا �كررت 
هذه التوصیات يف نفس املوضوع �ٔكرث من مرة، فٕانه من املمكن ٔ�ن تتحول ٕاىل قا�دة عرف�ة ملزمة، ولكهنا 

  )13(.دولیة هنا �س�متد ٕالزام�هتا من �وهنا قا�دة عرف�ة ول�ست توصیة صادرة عن م�ظمة

  الفقه: �امسا

�شلك �ٓراء �بار فقهاء القانون ا�ويل إال�ساين، وكتا�هتم، مصدرًا اح�یاطیًا من مصادر القانون ا�ويل  
إال�ساين، وذ� عن طریق الكشف عن الثغرات، والنواقص يف االتفاق�ات ذات الص�، ولفت ٔ�نظار ا�ول 

   .ٕا�هيا، وحهثا �ىل تب�هيا يف اتفاق�ات دولیة

 فدراسة الفقهاء لنصوص االتفاق�ات، وتفسريها، وانتقادها �البًا ما یؤ�ر �ىل الرٔ�ي العام الوطين،
وا�ويل، وحيرض احلكومات �ىل ت�ين �ٓراهئم، وقد تعمل هبذا �جتاه دول ٔ�خرى مما یؤدي ٕاىل التكرار �ىل 

   )14(.ت�ين �ٓراهئم، وهذا التكرار ینقلب ٕاىل عرف والعرف ٕاىل قا�دة قانونیة
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  القانون ا�ويل إال�ساين إالساليم: املبحث الثاين 

فقط و�هن�ى عن اس�هتداف �ري املقاتلني  ٕان النصوص ال�رشیعیة اليت تق�د العملیات احلربیة �ملقاتلني
كثرية يف الك�اب والس�نة ويف ٔ�قوال الص�ابة وسلو�هم؛ ويه �رشیعات ٕا�سانیة ٔ��الق�ة �سودها الرمحة ح�ث 

  .وضع ق�ودًا �ش�ٔن طرق ؤ�سالیب الق�ال �ل�د من �ٓ�ره

ويل إال�ساين اليت والتعاون مس�متر من ق�ل املسلمني �ىل ردع ا�هتااكت حقوق إال�سان، والقانون ا�
  .ما �اء به إالسالم، من ق�یل حتق�ق الّرب والتقوىتتفق مع 

  التعریف �لقانون ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل العام يف إالسالم : املطلب أ�ول

قرر إالسالم حقوق إال�سان ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة م�ذ ٔ�كرث من ٔ�ربعة عرش قرً�، ح�ث �اء  
 م�ًال حيتذى به يف ا�رتام وحامیة حضا� الزنا�ات املسل�ة ا�ا�لیة وا�ولیة، ويف حامیة ال�رشیع إالساليم

أ�عیان وأ�موال الالزمة هلم، �الوة �ىل اعتبار احلرب �ا� رضورة، والرضورة تقدر بقدرها، ومن مث وضع 
  .ق�ودًا �ش�ٔن طرق ؤ�سالیب الق�ال �ل�د من �ٓ�ره

ن ا�ويل إال�ساين إالساليم ب�ٔنه القوا�د وأ�حاكم الرشعیة اليت تطبق يف وميكن �لتايل تعریف القانو
�ال الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة، واليت هتدف محلایة إال�سان وصیانة �رام�ه، وحقوقه أ�ساس�یة يف وقت 

  .الزناع

�ّل مجمو�ة أ�حاكم املس�متدة من القر�ٓن ٔ�و الس�نة ٔ�و �جهتاد اليت هتدف ٕاىل : كام یعرف ب�ٔنه
املش�ت إال�سانیة الناش�ئة بصورة م�ارشة عن الزنا�ات واليت تق�د حق ٔ�طراف الزناع يف اس�ت�دام طرق 

  .ؤ�سالیب احلرب، وحتمي املترضر�ن �س�ب الزنا�ات املسل�ة

وملا اكنت �ٓفة احلرب من املتعذر القضاء �لهيا، فقد جرى السعي ٕاىل ختف�ف ویالهتا، وقرص ٔ�رضارها 
ملشاركني فهيا بقدر إالماكن، يك ال ميتد لظاها ٕاىل ٔ�طراف ٔ�خرى �ارج دا�رة احلرب، وهذا هو �ىل ٔ�طرافها ا

  .ٔ�ساس فكرة القانون ا�ويل إال�ساين

وقد ٔ�طلق �ىل هذا القانون ا�ي هيدف ٕاىل حامیة حقوق إال�سان ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة اصطالح 
  )15(.إال�ساين �ىل هذه القوا�دالقانون ا�ويل إال�ساين، وذ� ٕالضفاء الطابع 

ِت :فإالسالم د�ن السالم ح�ث قال تعاىل �ِ�ُعوْا ُخُطَو� �ٗة َوَال تَ� ۡملِ َاكٓف �َن َءاَم�ُوْا ��ۡدُ�لُوْا ِيف ��لّسِ ِ َا ���� ٓ��هي� ﴿یَ��
ِ�ٞني﴾ �ُهۥ لَُمكۡ �َُدّوٞ م� ن

�
ِنۚ ا ـ� ۡیَط   )16(��لش��



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م،  ام -ااد 
 

  

 

 

151 

 

�ٔحس�نوا " :القانون ا�ويل إال�ساين إالساليم بقو�ولقد خلص رسول هللا �لیه الصالة والسالم دور 
؛ فقرن امللحمة �ملرمحة وقّدم املرمحة �ىل امللحمة حىت یقرر يف قلب املقاتل )17("ٕان هللا حيب احملس�نني

  .املسمل ب�ٔنه ید العدا� ول�س س�یف النذا�

 ٔ�ثناءمقات� �ري املقاتلني ٕانه قانون ٕاله�ي یلزم املسلمني �تباع ما ٔ�مرمه به من �الل تعا�ميه �عدم 
الزنا�ات املسل�ة؛ فإالسالم حرم �شلك قاطع التعرض للك من ال حيمل السالح، وشارك مشاركة فعلیة يف 
العملیات احلربیة، كام ميتاز إالسالم مبعام� لك من ٔ�لقى السالح، من العسكریني ق�ل ٔ�و �الل ٔ�و بعد 

دنیني، وال یعامل معام� ٔ�رسى احلرب، �الفًا ملا هو م�صوص املعركة، بضامن معاملهتم معام� الساكن امل
  .�لیه يف القانون ا�ويل إال�ساين من معاملهتم ٔ�رسى حرب

�لمقاتلني ٔ�فرادًا وجام�ات  إال�ازةعندما م�ح حق ) ٕ��ازة أ�مان(ميتاز إالسالم بنظام فرید یعرف 
حق�ًا ��ماء وم�عًا الس�مترار احلرب، ومبوجب هذا احلق، فٕان إالسالم یعصم دم من ٔ�لقى السالح ٔ�و طلب 
أ�مان ٔ�ثناء الق�ال، وكذ� یعصم ما� ؤ�ه� ویعامل معام� املسلمني �ىل ٔ�ال خيل �لنظام العام وال ی�ٔيت 

  .معًال هيدد السالمة العامة

ب�ٔن الق�ال يف إالسالم هو ق�ال دفاعي، وال یل��ٔ ٕالیه ٕاال يف �ا� ا�فاع الرشعي عن العق�دة، ٔ�و �لامً 
أ�موال اخلاصة والعامة �ام �كن الس�ب، وحرم تدمري أ�عیان  ٕاتالفم�ع . )18(النفس وفقًا �لرٔ�ي الراحج

ويل إال�ساين تدمري أ�موال اليت �كون لها املدنیة وأ�ما�ن املقدسة، ووىص حبامیة الب��ة، ب�� ٔ��از القانون ا�
  . ت�ٔثري م�ارش يف الق�ال

السري الك�ري ویدور موضوع  )19(ویظهر القانون ا�ويل إال�ساين يف إالسالم يف كتاب إالمام الش��اين
الك�اب حول مجیع أ�مور اليت تتعلق �حلرب، والعالقة مع العدو ؤ�حاك�ا واعمتد يف كتابه �ىل القر�ٓن 

، وّمت )20(لكرمي، وأ��ادیث النبویة الرشیفة و�رمج هذا الك�اب ٕاىل ا�لغة الرت�یة يف عهد السلطان محمود �انا
  .تطبیق �ٔحاكمه من ق�ل ا�اهد�ن الع�نیني يف حروهبم، وف�و�اهتم

واكن اه�م إالمام الش��اين بقوا�د القانون ا�ويل ٔ�س�بق من غروس�یوس الهولندي ا�ي �اش يف 
وس�بق من . ٔ�نه حبث يف بعض أ�مور اخلاصة �لقانون ا�ويل) �ٔبو القانون ا�ويل(ن السابع عرش ومسي القر 

مه ق�ل غروس�یوس ٔ�و من �ارصوه ٔ�م�ال فاسكو�ز، وف�تور� وسوار�ز من فقهاء ٔ�ور�، مفن العدل �سمیة 
  ).ٔ�بو القانون ا�ويل إال�ساين(الش��اين 
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فلقد حتدث عنه الفقهاء  ،�لهم به العامصطلح القانون ا�ويل ال یعين �دم اس�ت�دام املسلمني مل
املسلمون يف كتا�هتم، ولكن حتت مسمیات ٔ�خرى اكجلهاد، والّسري، واملغازي، ؤ�حاكم ٔ�هل ا�مة، 

  .واخلراج، والس�یاسة الرشعیة

 العام، ؤ�شهر هذه ال�سمیات، الّسري، ح�ث یطلق هذا املصطلح �ىل ما �سمى الیوم �لقانون ا�ويل
يف دروسه لطالب العمل، -رمحه هللا تعاىل -  )21(ؤ�ول من اس�تعمل هذا املصطلح هو إالمام ٔ�بو ح�یفة النعامن

السري الك�ري، والسري : مث دّون تلمیذه دمحم �ن احلسن الش��اين هذه ا�روس بعد تنق�حها يف كتابني هام
  )22(ختتص �لقانون ا�ويل العام يف إالسالم الصغري، ویعّد هذان الك�ا�ن ٔ�ول موسو�ة فقهیة م�اكم�

  ضام�ت الفقه إالساليم ال�رتام القانون ا�ويل إال�ساين : املطلب الثاين

ا�ويل  یعد ارتباط املقاتلني يف إالسالم �لعق�دة ا�ی��ة من أ�سس الهامة لتحق�ق فا�لیة القانون
التعاون �ىل ردع ا�هتااكت حقوق . إال�ساين، فاجلندي املسمل حيمل ق�ل سال�ه مصحفه، وعق�دته وٕاميانه

  .إال�سان، والقانون ا�ويل إال�ساين من ق�یل حتق�ق الّرب والتقوى، ویتفق مع ما �اء به إالسالم

  :ضام�ت الرشیعة إالسالم�ة ال�رتام قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين

 .واجب �م�ثال، والطا�ة، وا�متسك �لعق�دة ا�ی��ة

  :ت�ٔ�ید الرشیعة إالسالم�ة �ىل ٕالزام�ة قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين

 الزتام قائد اجل�ش �الم�ثال لقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين. 
 دم طا�ة اجل�ش لٔ�مري ٕاذا ٔ�مرمه ��هتاك قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين�. 

رقابة يف الرشیعة إالسالم�ة ٕاىل حماس�بة �ٔحصاب النفوذ والسلطة، والوالة، والقضاة ٕان صدر هتدف ال
  .من ٔ��دمه ظمل، ٔ�و اعتداء �ىل ٔ��د من ٔ�فراد ا�متع املسمل، ٔ�و من ٔ��د املدنیني يف �ا� الزناع احلريب

�لیة محلایة إال�سان من ��هتااكت، وامل عام� الٕال�سانیة، �ٔو كام سعت ا�و� إالسالم�ة ٕاىل ٕا�شاء �
  )23(.املهینة وذ� اس��ادًا ٕاىل م�ادئ العدا�، ورفع الظمل و�متثل هذه ا��لیة يف والیة املظامل

�سلمي ا�رمني، مجع أ�د� وتقوميها، �سهیل : وميكن ٔ�ن �شمل التعاون ا�ويل ٔ�مور �دیدة مهنا
  .�تلفة لقوا�د القانون ا�ويل إال�ساينإالجراءات اجلنائیة و�ريها مما �سهم يف مقع ��هتااكت ا

كام ٔ�ن من اخ�صاصات وايل املظامل القضا� املتعلقة مبرا�اة قضا� اجلهاد، وما فهيا من تقصري، وٕا�الل 
  .�لرشوط؛ ٔ�ي أ�حاكم املرتبطة �لق�ال ؤ�سالیبه و�ٓدابه
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جيوز ٔ�ن خيضع املسمل حملمكة ويه تتضمن رفع الظمل ودفعه ٕان وقع من و�ة نظر الفقه إالساليم ال 
ٔ�ج�بیة، �ٔو دولیة قضاهتا من �ري املسلمني، ٔ�ن القضاء من ٔ�عظم الوال�ت، و�ري املسمل ل�س � والیة �ىل 

  .1987املسمل، كام ٔ�نه یو�د حممكة �دل ٕاسالم�ة م�ذ �ام 

مي، �سودها روح و�لتايل ختضع �القات املسلمني بغريمه لقوا�د م�ظمة مس�متدة من ٔ�حاكم القر�ٓن الكر
  .العدا�، وال�سامح، وحروهبم اكنت تدافع عن العدا� واحلریة ول�س �ىل قهر الشعوب

ن� :قال تعاىل
�
ُمكۡ ُشُعوٗ� َوقَ�َآئَِل ِلتََعاَرفُو�ْاۚ ا ن َذكَٖر َو��نَىثٰ َوَجَعلۡنَ�� ُمك ّمِ �� َ�لَۡق�َ��

�
لن�اُس ا

َا �� ٓ��هي� ِ  ﴿یَ�� ��
��ۡكَرَمُمكۡ ِعنَد ��

َ �َِلٌمي َخِ�ٞري﴾ ��
ن� ��

�
ۚ ا    )24(��تۡقَٰ�ُمكۡ

كام ٔ�ن �القة دار إالسالم مع دار احلرب اكنت تعمتد �ىل دفع العدوان �ىل املسلمني قال 
�ۡعتَُدوْا �َلَۡیِه :تعاىل ـ�ُت ِقَصاٞصۚ فََمِن ��ۡعتََدٰى �َلَۡیُمكۡ فَ� هِۡر ��لَۡحَراِم َو��لُۡحُرَم �لش� هُۡر ��لَۡحَراُم ِب� ِبِمثِۡل َما ��ۡعتََدٰى �َلَۡیُمكۡۚ ﴿��لش�

لُۡمت�ِقَني﴾
َ َمَع �� ��

َ َو���ۡلَُمو�ْا ��ن� �� ��
�قُوْا ��   )25(َو��ت

  :ولقد ٔ�رست الرشیعة إالسالم�ة قوا�د احلرب ق�ل ٔ�ن تعرفها ا�ول أ�وروبیة م�ل        

اس�توصوا ": ول النيب ملسو هيلع هللا ىلصقا�دة، التفرقة بني املقاتل واملدين، وقا�دة التعامل مع ٔ�رسى احلرب لق
  )26( "�ٔ�سارى �ريا

  امحلایة املقررة �لمدنیني ولٔ�عیان املدنیة ؤ�رسى احلرب: املبحث الثالث

املدين هو ٔ�ي خشص ال ی�متي �لف�ات العسكریة وأ�صل ٔ�ن الشخص مدين ٕاذا �ر الشك حول ما ٕاذا 
  .الشخص یعد مدنیاً اكن خشص ما مدنیًا �ٔم �ري مدين فٕان ذ� 

وأ�عیان املدنیة يه ت� اليت ال �سهم مسامهة فعا� يف العمل العسكري ول�س لها �ٔي مزية عسكریة 
  .ٔ��یدة وأ�صل ٔ�ن العني مدنیة ٕاذا �ر الشك حول ما ٕاذا اكنت �ني ما �كرس ٔ�غراض مدنیة ٔ�و عسكریة

  .ال�ه �شلك اضطراري، ٔ�و اخ�یاريوأ�سري هو املقاتل ا�ي یقع يف ق�ضة العدو، ویت�ىل عن س

  امحلایة املقررة �لساكن املدنیني ولٔ�عیان املدنیة: املطلب أ�ول

  امحلایة املقررة �لساكن املدنیني: الفرع أ�ول

  امحلایة املقررة �لساكن املدنیني يف القانون ا�ويل إال�ساين: �ٔوال ً 

  :من الربوتو�ول إالضايف أ�ول 48نصت امل�ادة 
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تعمل ٔ�طراف الزناع �ىل ا�متیزي بني الساكن املدنیني واملقاتلني وبني أ�عیان املدنیة وأ�هداف  
العسكریة، ومن مث تو�ه معلیاهتا ضد أ�هداف العسكریة دون �ريها، وذ� من ٔ��ل ت�ٔمني ا�رتام وحامیة 

  .  الساكن املدنیني وأ�عیان املدنیة

  :م�ه ح�ث نصت �ىل 51وكذ� املادة 

"...  

وحتظر . ال جيوز ٔ�ن �كون الساكن املدنیون بوصفهم هذا وكذا أ�ش�اص املدنیون حمًال �لهجوم -2  
  ". ٔ�عامل العنف ٔ�و ا�هتدید به الرام�ة ٔ�ساسًا ٕاىل بث ا�عر بني الساكن املدنیني

  حامیة الساكن املدنیني": من الربوتو�ول إالضايف الثاين 13ولقد نصت امل�ادة 

ساكن املدنیون وأ�ش�اص املدنیون حبامیة �امة من أ�خطار النامجة عن العملیات �متتع ال  - 1
  .العسكریة وجيب ٕالضفاء فا�لیة �ىل هذه امحلایة مرا�اة القوا�د التالیة دوماً 

ال جيوز ٔ�ن �كون الساكن املدنیون بوصفهم هذا وال أ�ش�اص املدنیون حمًال �لهجوم وحتظر ٔ�عامل  - 2
  ".د به الرام�ة �ٔساسًا ٕاىل بث ا�عر بني الساكن املدنینيالعنف ٔ�و ا�هتدی

و�لتايل �ىل ٔ�طراف الزناع يف مجیع أ�وقات ا�متیزي بني املدنیني واملقاتلني وجيب �دم توج�ه الرض�ت 
  ٕاال �لمقاتلني، وال جيوز بث ا�عر بني الساكن املدنیني 

  امحلایة املقررة �لساكن املدنیني يف إالسالم: �نیاً 

فرقت الرشیعة إالسالم�ة بني املقاتلني، و�ريمه من املدنیني املساملني والتفرقة بني امل�ش�ٓت العسكریة، 
وامل�ش�ٓت املدنیة فقد قرر إالسالم بنصوصه الرشعیة وجوب حامیة أ�فراد املدنیني املساملني من �عتداء 

ِ�لُوْا ِيف َسِ��ِل :�لهيم، ٔ�و أ�رضار هبم، قال تعاىل ـ� َ َال ُحيِب� ﴿َوقَ ��
ن� ��

�
ِ�لُو�َُمكۡ َوَال تَۡعتَُدو�ْاۚ ا ـ� �َن یُقَ ِ ���� ِ ��

��
  )27(��لُۡمۡعتَِد�َن﴾

ريض هللا  )28(وت�ٔيت وصیة الرسول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص جلنده، وهو یبعهثم لق�ال أ��داء، فعن ٔ��س �ن ما�
انطلقوا �مس هللا و��، و�ىل م� رسول هللا، وال تق�لوا ش�ی�ًا فانیًا، ": تعاىل عنه ٔ�ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

  )29("وال طفًال، وال صغريًا، وال امرٔ�ة، وال تغلوا، ومضوا غنامئمك، ؤ�صلحوا، ؤ�حس�نوا ٕان هللا حيب احملس�نني

تق�لوا  ال": كام تضمنت وصیة ٔ�بو �كر ريض هللا عنه قو� لزيید �ن ٔ�يب سف�ان ملا بعثه ٕاىل الشام
صبیًا، وال امرٔ�ة، وال ش�ی�ًا �بريًا، وال مریضًا وال راهبًا، وال تقطعوا ممثرًا، وال ختربوا �امرًا، وال تذحبوا بعريًا، 

  )30("وال بقرة ٕاال مل�ٔلك، وال تغرقوا حنًال، وال حترقوه
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ۡ َوَال تَنُقُضوْا ﴿َو��ۡوفُوْا ِبَعهِۡد �� :ا�رتام إالسالم واملسلمني �لعهود واملواثیق ح�ث قال تعاىل هَدمت� ـ� َذا َع �
ِ ا ��

َ یَۡعَملُ َما تَۡفَعلُوَن﴾ ��
ن� ��

�
َ �َلَۡیُمكۡ َكِف�ًالۚ ا ��

َن بَۡعَد تَۡوِكیِدَها َوقَۡد َجَعلُۡمتُ �� ـ� ۡ��یَۡم
��)31(  

  امحلایة املقررة لٔ�عیان املدنیة: الفرع الثاين

  القانون ا�ويل إال�ساينامحلایة املقررة لٔ�عیان املدنیة يف : �ٔوال

  امحلایة العامة لٔ�عیان املدنیة  ": من الربوتو�ول إالضايف أ�ول 52نصت امل�ادة 

وأ�عیان املدنیة يه اكفة أ�عیان اليت . ال �كون أ�عیان املدنیة حمًال �لهجوم ٔ�و لهجامت الردع -1  
  .  ل�ست ٔ�هدافًا عسكریة وفقًا ملا �ددته الفقرة الثانیة

وتنحرص أ�هداف العسكریة ف� یتعلق . تقرص الهجامت �ىل أ�هداف العسكریة حفسب -2  
�ٔ�عیان �ىل ت� اليت �سهم مسامهة فعا� يف العمل العسكري سواء اكن ذ� بطبیعهتا ٔ�م مبوقعها ٔ�م بغا�هتا 

ها يف الظروف السائدة ٔ�م �س�ت�دا�ا، واليت حيقق تدمريها التام ٔ�و اجلزيئ ٔ�و �س��الء �لهيا ٔ�و تعطیل 
  .  ح�نذاك مزية عسكریة ٔ��یدة

ٕاذا �ر الشك حول ما ٕاذا اكنت �ني ما �كرس �ادًة ٔ�غراض مدنیة م�ل ماكن العبادة ٔ�و مزنل  -3  
ٔ�و ٔ�ي مسكن �ٓخر ٔ�و مدرسة، ٕامنا �س�ت�دم يف تقدمي مسامهة فعا� �لعمل العسكري، فٕانه یفرتض ٔ�هنا ال 

  ".�س�ت�دم كذ�

تعمل ٔ�طراف الزناع �ىل ا�متیزي بني الساكن " :من الربوتو�ول إالضايف أ�ول 48مل�ادة ولقد نصت ا
املدنیني واملقاتلني وبني أ�عیان املدنیة وأ�هداف العسكریة، ومن مث تو�ه معلیاهتا ضد أ�هداف العسكریة 

  ".یةدون �ريها، وذ� من ٔ��ل ت�ٔمني ا�رتام وحامیة الساكن املدنیني وأ�عیان املدن 

و�لتايل فأ�عیان املدنیة يه مجیع أ�عیان اليت ل�ست ٔ�هداف عسكریة وال جيوز ٔ�ن تو�ه الهجامت 
  .لها

  يف إالسالم امحلایة املقررة لٔ�عیان املدنیة :�نیاً 

ال جيوز رش�ًا تدمري املسا�ن، واملباين، واملس�شف�ات املدنیة، واملصانع، وأ�رايض الزراعیة واملاش�یة، 
الغذائیة، و�ريها مما هو رضوري حلیاة الساكن املدنیني ٕاذا مل تق�ضه رضورة عسكریة، ٔ�ن تدمريها  واملواد

بدون رضورة یعد نو�ًا من العبث، والفساد يف أ�رض، وقد هن�ى هللا تعاىل عن الفساد ح�ث یقول 
َِّعَصاَك ��لۡ :س�ب�انه ِذ ��ۡس�َۡسقَٰى ُموَىسٰ ِلقَۡوِمِهۦ فَُقلۡنَا ��ۡرضِب ب

�
َة َعۡیٗناۖ قَۡد �َِملَ ُلك� ﴿َوا �نَفَجَرۡت ِم�ُۡه ��ثۡ�َ�َا َعۡرشَ َحَجَرۖ فَ�

ِ َوَال تَۡعثَۡوْا ِيف ��ۡ��ۡرِض ُمۡفِسِد�َن﴾ ��
ۡزِق �� بُوْا ِمن ّرِ ۡرشَ

َهبُۡمۖ ُلكُوْا َو��   )32(��َ�ٖس م�ۡرشَ
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ٰ َسَعٰى ِيف ��ۡ��ۡرِض  :وإالفساد صفة �لمنافق قال تعاىل َذا تََوىل�
�
ُ  ﴿َوا ��

�ۡسَلۚ َو�� ِلُیۡفِسَد ِفهيَا َوُهيِۡ�َ ��لَۡحۡرَث َو��ل�
  )33(َال ُحيِب� ��لَۡفَساَد﴾

ومن أ�حاكم احلربیة وجوب ٕا�الن احلرب بطریق مينع الغدر، وأ��ذ غی�، وحترمي اس�تعامل ٔ�نواع من 
  )34(.جر� وأ�رسىالق�ابل، والقذائف، وأ�سل�ة اليت �زید يف تعذیب إال�سان، وٕاحسان املعام� �ل

ال تو�د قوة ما ٕالخضاع ا�ول ٔ�حاكم القانون ا�ويل فأ�حاكم إالسالم�ة احلربیة مع ٔ�هنا �ريم ٕاىل 
   )35(.العدل والرمحة لها من ٕاميان املسمل قوة تنف�ذیة �كفل ٕامضاءها

والرهبان يف نصت الرشیعة إالسالم�ة �ىل ٔ�نه ال جيوز ق�ل ال�ساء، والصبیان، والقسس يف كنا�سهم، 
صوامعهم، والش�یوخ، والك�ار، والزمين، واملرىض ومن ا�زتل الق�ال، ٔ�و �الت �اهته دون ٔ�ن �كون من 

  .املقات� ٕاال ٕاذا اشرتك وا�د من هؤالء يف احلرب بقول، ٔ�و فعل، ٔ�و رٔ�ي

. مونمه املس�ت�د: مه اململو�ون والعسفاء: كام هنت الرشیعة عن ق�ل الوصفاء، والعسفاء، والوصفاء
وید�ل يف هؤالء املمرضون، والنقا� ولك من �س�ت�دمون ٕالسعاف اجلر�، واملرىض، والق�ام حبا�اهتم، 

�ال�م    )36(.وختف�ف �

فعن �ریدة �ن احلص�ب  )37(،"ال تعذبوا عباد هللا": ولقد هن�ى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن الغدر، وعن املث� وقال
هللا �لیه وسّمل اكن ٕاذا �ٔمر �ٔمًريا �ىل ��ش �ٔو رسیّة، �ٔوصاه يف �اّصته �ّٔن الرسول صّىل ": ريض هللا عنه

اغزوا �مس هللا يف س��ل هللا، قاتلوا من كفر ��، اغزوا، : بتقوى هللا، ومن معه من املسلمني �ريًا، مث قال
- فادعهم ٕاىل ثالث خصال وال تغلّوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تق�لوا ولیدًا، وٕاذا لق�ت �دّوك من املرشكني

  )38("، ف�ٔ�ّهتّن ما �ٔ�ابوك، فاق�ل مهنم، وكّف عهنم- �ٔو �الل

و�اء يف الرشیعة إالسالم�ة ا�هن�ي عن ق�ل العزل، وعن إالحراق �لنار ملیت ٔ�و � وعن ٕافساد 
   )39(.ال�ر، والزروع، وٕاحراق ا�ور، وأ�م�عة وعن لك ٕاتالف، وٕافساد �كون م�ه م�دو�ة

  امحلایة املقررة ٔ�رسى احلرب وأ�ش�اص �ري املس�تف�د�ن من هذه امحلایة: الثايناملطلب 

  امحلایة املقررة ٔ�رسى احلرب: الفرع أ�ول

  امحلایة املقررة ٔ�رسى احلرب يف القانون ا�ويل إال�ساين: �ٔوال

ٔ�و  املقاتل ا�ي یقع يف ق�ضة العدو، ویت�ىل عن سال�ه �شلك اضطراري،: یعرف أ�سري ب�ٔنه
  .اخ�یاري
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م مقررة محلایة 1949حريب وقايئ، ولقد �اءت اتفاق�ة ج�یف الثالثة لعام  ٕاجراءویعد أ�رس هو 
أ�سري ف�ضمنت مجمو�ة من احلقوق، والضام�ت هلم من حلظة، وقوعهم يف أ�رس ٕاىل إالفراج عهنم، 

  .ورجوعهم ٕاىل ٔ�وطاهنم

ل العدائیة من حقه بصفة ٔ�سري حرب ٕاال ٔ�نه ويف مجیع أ�حوال ٕاذا تقرر حرمان املشرتك �ٔ�عام
�ٕالضافة �لضام�ت أ�ساس�یة اليت تنص �لهيا املادة  �1949س�تف�د من �ٔحاكم اتفاق�ة ج�یف الثالثة لعام 

  .اخلامسة والس�بعون من الربوتو�ول أ�ول

  امحلایة املقررة ٔ�رسى احلرب يف إالسالم: �نیاً 

من یظفر هبم املسلمون من �دومه من الر�ال املقاتلني، ومن يف لك : یعرف أ�رسى يف إالسالم ب�ٔهنم
حمكهم ممن ميدون املقاتلني �رٔ�هيم، ٔ�و مشورهتم، وحيرضوهنم �ىل الق�ال طاملا ٔ�ن العداء قامئ ب�هنام، ولو مل �كن 

  .احلرب قامئة فعلیًا بني الطرفني

  رى الحرباألشخاص غیر المستفیدین من الحمایة المقررة ألس: الفرع الثاني

  املر�زقة: �ٔوال

  يف القانون ا�ويل إال�سايناملر�زقة . �ٔ 

 1977مل یمت وضع تعریف �لمر�زقة يف ٕاطار القانون ا�ويل إال�ساين ٕاال بعد ت�ين الربوتو�ول أ�ول لعام 
�زق هو ٔ�ي الفقرة الثانیة مهنا �ىل ٔ�ن املر  وأ�ربعوناخلاص �ملناز�ات املسل�ة ا�ولیة، وتنص املادة السابعة 

  :خشص

 .جيري جتنیده خصیصًا حملیًا، ٔ�و يف اخلارج لیقاتل يف �زاع مسلح -

 .�شارك فعًال، وم�ارشة يف أ�عامل العدائیة -

حيفزه ٔ�ساسًا ٕاىل �شرتاك يف أ�عامل العدائیة الرغبة يف حتق�ق مغمن خشيص، ویبذل � فعال من  -
مادي یت�اوز ٕ�فراط ما یو�د به املقاتلون ذوو الرتب،  ق�ل طرف يف الزناع، ٔ�و نیابة عنه و�د بتعویض

 .والوظائف املامث� يف القوات املسل�ة �� الطرف، ٔ�و ما یدفع هلم

 .ل�س من ر�ا� طرف يف الزناع، وال م�وطن ٕ�قلمي �س�یطر �لیه ٔ��د �ٔطراف الزناع -

 .ل�س عضوا يف القوات املسل�ة ٔ��د �ٔطراف الزناع -

 .�مة رمسیة من ق�ل دو� ل�ست طرفًا يف الزناع بوصفه عضوا يف قواهتا املسل�ةول�س موفدا يف  -
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  .ویتعني توافر مجیع هذه الرشوط ٕالضفاء وصف املر�زق �ىل خشص ما

ٔ�ي خشص یلتحق طو�ًا بصفوف القوات املسل�ة املقات� �و� حماربة ل�س من : ویعرف املر�زق ب�ٔنه
  .ر�ا�ها بدافع حتق�ق مغمن خشيص

   )40(. ال �متتع بوضع املقاتل، ٔ�و بوضع �ٔسري احلرب ٕاذا ٔ�رسكام

  يف إالسالم املر�زقة. ب

ال ميكن ب�ٔي �ال من أ�حوال ٔ�ن �كون املسمل مر�زقًا ٔ�ن ق�ا� من ٔ��ل املبادئ وحامیة العق�دة ورّد 
  .�ري م�ٔمونني يف اجلهاد�عتداء ٔ�ما �ل�س�بة لغري املسمل، فال جيوز �س�تعانة �لكفار لق�ال الكفار ٔ�هنم 

" الرضورات ت��ح احملظورات "وٕاذا اكنت الرضورة ٔ�ح�اً� قد تتطلب �س�تعانة �لكفار، وفقًا لقا�دة 
وهو –ٔ�ي من ر�ا� ا�و� إالسالم�ة –فالفقهاء ا�زيون �� ق�دوا �س�تعانة ب�ٔن �كون من ٔ�هل ا�مة 

اليت ) 2الفقرة /املادة السابعة وأ�ربعون(م 1977ٔ�ول لعام أ�مر ا�ي یتعارض مع ما �اء به الربوتو�ول ا
�شرتط ٔ�ال �كون الشخص من ر�ا� طرف يف الزناع، وال م�وطنًا يف ٕاقلمي �س�یطر �لیه ٔ��د ٔ�طراف 

 )41(.الزناع

 اجلواس�س: �نیا

 يف القانون ا�ويل إال�سايناجلواس�س . �ٔ 

ب�ٔنه الشخص  31- 29ة اجلاسوس يف املواد من اخلاصة �حلرب الربی 1907عرفت الحئة الهاي لعام 
ا�ي یعمل يف خف�ة، ٔ�و حتت س�تار مظهر اكذب يف مجع، ٔ�و يف حماو� مجع معلومات يف م�طقة أ�عامل 
احلربیة ٕال�دى ا�ول احملاربة بقصد ٕایصال هذه املعلومات �و� العدو، كام نًصت املادة السادسة وأ�ربعون 

ال یعّد مقارً� �لتجسس فرد القوات املسل�ة لطرف يف " :1977و�ول أ�ول لعام الفقرة الثالثة من الربوت
الزناع ا�ي یقمي يف ٕاقلمي حيت� اخلصم، وا�ي یقوم لصاحل اخلصم ا�ي ی��عه جبمع، ٔ�و حماو� مجع معلومات 

د التخفي ذات قمية عسكریة دا�ل ذ� إالقلمي ما مل �ر�كب ذ� عن طریق معل من ٔ�عامل الزیف ٔ�و تعم
"...  

 يف إالسالماجلواس�س . ب

یعد التجسس معل مرشوع من ٔ�عامل احلرب الهدف م�ه معرفة قوات العدو، وحتصیناته ومواقعه، 
ويف الوقت نفسه م�حت ��و� إالسالم�ة احلق يف ا�فاع عن نفسها ضد خطر اجلاسوس�یة، فقررت 
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اكن حربیًا ٔ�و ذم�ًا، وكذ� ال �متتع اجلاسوس إال�دام سواء : ٔ�قىص عقوبة؛ عقوبة اجلاسوس يه�ل�اسوس 
  .�محلایة املقررة ٔ�رسى احلرب يف إالسالم

امحلایة املقررة �لجر� واملرىض واملفقود�ن واملتوفني وأ�طفال وال�ساء ؤ�فراد اخلدمات : املبحث الرابع
  الطبیة

ث�، ٔ�و ق�ل ال�ساء و�ري ذ�، وبذ� ال یل��ٔ املسلمون ٕاىل املعام� �ملثل ف� حرمه هللا �لهيم من امل 
  )42(ال�زال قوا�د إالسالم �ٔمسى �ك�ري من قوا�د القانون ا�ويل

وال یقر إالسالم احلرب الهجوم�ة بقصد الف�ح، ٔ�و التوسع، ٔ�و ال�سلط، و�س�تعالء، احلرب 
بت مبق�ىض عهد، ٔ�و املرشو�ة يف إالسالم يه احلرب ا�فاعیة لرد اعتداء بدٔ�ه العدو، ٔ�و ��فاع عن حق �

  .معاهدة نقضها اخلصم، ٔ�و ت�ٔم�نًا ��عوة

  .ولقد هن�ى الرسول الكرمي عن ا�متثیل جبثث أ��داء، ؤ�مر بدفن ق�ىل املرشكني يف غزوة بدر

ال ی��ح إالسالم ٕاال حرب املقاتل ا�ي حيمل السالح فٕان ٔ�لقى سال�ه فال نقات�، وٕان ٔ�د�ر فال 
  .محه، و�رٔ�ف به، ؤ�وىل به املداواةنق��، وٕان جرح ٔ�و مرض فرن 

وهن�ى إالسالم عن ق�ل اجلرحي، وهن�ى عن مقاتلته، وهن�ى عن مقات� من ٔ�لقى السالح، وهن�ى عن ق�ل 
   )43(.الرهبان، ور�ال ا��ن، وعن هدم الصوامع والبیع

  �لمفقود�ن واملتوفنيامحلایة املقررة �لجر� واملرىض واملنكوبني يف الب�ار وامحلایة املقررة : املطلب أ�ول

  امحلایة املقررة �لجر� واملرىض واملنكوبني يف الب�ار: الفرع أ�ول

  امحلایة املقررة �لجر� واملرىض واملنكوبني يف الب�ار يف القانون ا�ويل إال�ساين :�ٔوالً 

مر م ٔ�ّي تعریف لٔ�ش�اص اجلر�، واملرىض، وٕامنا �رك هذا ا�ٔ 1949مل �رد يف اتفاق�ة ج�یف لعام 
م حلسن إالدراك، والنیات احلس�نة لٔ�طراف املت�اربة مع العمل ٔ�ن فكرة 1964م�ذ ٕاقرار اتفاق�ة ج�یف لعام 

  )44(.النیات احلس�نة ال وجود لها يف زمن الزناع املسلح

من دا�رة أ�ش�اص ا��ن �متتعون �محلایة �س�ب اجلرح، ٔ�و املرض  1977وسع الربوتو�ول أ�ول لعام 
أ�ش�اص العسكریون، ٔ�و املدنیون ا��ن : ا عسكریني ٔ�م مدنیني فعرف اجلر�، واملرىض ب�ٔهنمسواًء ٔ�اكنو 

حيتاجون ٕاىل مسا�دة، ٔ�و ر�ایة طبیة �س�ب الصدمة، ٔ�و املرض، ٔ�و ٔ�ّي اضطراب، ٔ�و جعز بدنیًا اكن ٔ�م 
  .عقلیًا، وحيجمون عن ٔ�ّي معل �دايئ



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م،  ام -ااد 
 

  

 

 

160 

 

  واملنكوبني يف الب�ار يف إالسالمامحلایة املقررة �لجر� واملرىض : �نیاً 

مل یضع فقهاء إالسالم القداىم تعریفا ًحمددًا �لجر� واملرىض ا��ن �متتعون حبامیة ٕا�سانیة ٔ�ثناء 
الزنا�ات املسل�ة ا�ولیة، ٕاال ٔ�نه �س�تقراء أ�حاكم الرشعیة اليت وضعها الفقهاء لهؤالء الض�ا� ميكن حتدید 

لك من اكن يف سا�ة الق�ال، وبه داء ٔ�و جرح ال �س�تطیع معه الق�ال وال : �ٔنهاملقصود �جلرحي، واملریض ب
   )45(.�ر� �رؤه

خيتلف الفقه إالساليم عن القانون ا�ويل يف ش�ٔن من یطلق �لیه صفة اجلرحي، ٔ�و املریض، فطبقًا 
ال، ویعد لرٔ�ي الفقهاء ال تطلق هذه الصفة ٕاال �ىل من جعز عن ٔ�ي معل �س�ب مرضه، ٔ�و جر�ه وٕاال ف

ٔ�ما وفق القانون ا�ويل ف�كفي إالصابة مبرض �ٔو جرح ولو مل یعجزه عن . مقاتل ٕاىل ٔ�ن �كف عن الق�ال فعالً 
  .لیدر�ه مضن امحلایة ٔ�ن �كّف عن الق�الالق�ال، ٕاال ٔ�نه �شرتط 

  امحلایة املقررة �لمفقود�ن واملتوفني: الفرع الثاين 

  واملتوفني يف القانون ا�ويل إال�ساينامحلایة املقررة �لمفقود�ن : �ٔوالً 

قررت ٔ�حاكم القانون ا�ويل إال�ساين حامیة ممتّزية �لمفقود�ن فوفقًا لنص املادة الثالثة والثالثني من 
  .م یتعني �ىل أ�طراف املت�اربة الق�ام ب�ٔمه الواج�ات خبصوص املفقود�ن1977الربوتو�ول أ�ول لعام 

م  1949ن ا�ويل إال�ساين املنصوص �لهيا يف اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام تقرر قوا�د القانو: املتوفني
  . م مجمو�ة من الواج�ات �ىل أ�طراف املت�اربة محلایة املتوفني 1977والربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام 

  امحلایة املقررة �لمفقود�ن واملتوفني يف إالسالم: �نیاً  

ولیة يف الغالب عن وجود مفقود�ن ال یعمل عهنم ٔ�هلهم، ٔ�و �سفر الزنا�ات املسل�ة ا�: املفقودون
ٔ�قر�ؤمه ش��ًا هل مه من أ�ح�اء، ٔ�م أ�موات، وال ميكن معرفة ٔ�حوال هؤالء املفقود�ن ٕاال �لبحث عهنم 

 ٔ�ما �ل�س�بة �لمتوفني فقررت ٔ�حاكم الرشیعة. وتبادل املعلومات اخلاصة هبم بني ا�ول املتناز�ة ملعرفة مصريمه
  . إالسالم�ة ا�رتام ج�ث املوىت، دفن املوىت، ا�رتام املقا�ر، وحام�هتا

  امحلایة املقررة لٔ�طفال و�ل�ساء ؤ�فراد اخلدمات الطبیة: املطلب الثاين

  امحلایة املقررة لٔ�طفال وال�ساء: الفرع أ�ول

  امحلایة املقررة لٔ�طفال وال�ساء يف القانون ا�ويل إال�ساين : �ٔوالً 

بقوا�د �اصة محلایة أ�طفال، ومن هذه أ�حاكم ما  �1949اءت ٔ�حاكم اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام 
�اءت به املادة الرابعة عرشة من جواز ٕا�شاء م�اطق م�ٔمونة، ؤ�ما�ن ٔ�مان م�ظمة حتمي أ�طفال ا��ن تقل 
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ة من االتفاق�ة نفسها أ�طراف كام ٔ�لزمت املادة السابعة عرش . ٔ�عامرمه عن اخلامسة عرش �ام من �ٓ�ر احلرب
مث �اءت املادة الثالثة والعرشون ف�ٔلقت �ىل �اتق . �لسامح مبرور أ�طفال من أ�ما�ن املطّوقة، ٔ�و احملارصة

رساالت من أ��ذیة الرضوریة، �ٔو املال�س، ٔ�و املقو�ت إ أ�طراف املتناز�ة �لزتام ب�ٔن �سمح مبرور ٔ�ّي 
  . س عرشة �اما�صصة لٔ�طفال دون اخلام

لك خشص مل " الطفل ب�ٔنه  20/11/1989اليت ٔ�قرهتا أ�مم املت�دة يف  )46(عرفت اتفاق�ة حقوق الطفل
مل یبلغ سن الرشد ق�ل ذ� مبوجب قوا�د القانون ا�ويل ا�ي یطّبق  یت�اوز الثام�ة عرش من العمر، ما

  "�لیه 

  امحلایة املقررة لٔ�طفال وال�ساء يف إالسالم: �نیاً 

ٔ�قّرت ٔ�حاكم إالسالم قوا�د سام�ة محلایة أ�طفال بصفة �امة، وحام�هتم ٔ�ثناء الزنا�ات املسلّ�ة بصفة 
  .�اصة ٔ�هنم ضعاف ال یقاتلون، وال رٔ�ي هلم، ٔ�و تدبري يف الق�ال

یغضب ٔ�شّد الغضب ٕاذا �مل ٔ�ّن ج�ده ق�لوا صبیًا، ٔ�و طفًال، - �لیه الصالة والسالم -ولقد اكن النيب 
ما �ل ٔ�قوام �اوز هبم الق�ل حىت ق�لوا ا�ریّة، ٔ�ال ال ((لغه ق�ل بعض أ�طفال فوقف یصیح يف ج�ده ولقد ب

  )47())تق�لوا ا�ریّة، ٔ�ال ال تق�لوا ا�ریّة، ٔ�ال ال تق�لوا ا�ریّة

من س�بة �لحامیة املقررة �ل�ساء ف�تفق �ٔحاكم الفقه إالساليم مع ما یقّرره القانون ا�ويل إال�ساين و�ل� 
  .�دم امهتان الكرامة الشخصیة، والنیل من رشف إال�سان، وعرضه، و�اصة املرٔ�ة

  امحلایة املقررة ٔ�فراد اخلدمات الطبیة: الفرع الثاين

�س�توجب املهام إال�سانیة اخلطرية اليت یقوم هبا ٔ�فراد اخلدمات الطبّیة ٕاقرار حامیة اكف�ة هلم ضّد خماطر 
   )48(.ٕانقاذ، وٕاسعاف الض�ا� يف م�دان الق�ال العملیات العسكریة، فهم یتولون

ولقد قرر � من القانون ا�ويل إال�ساين إالساليم والقانون ا�ويل إال�ساين امحلایة هلم ح�ث نص 
جيب يف لك وقت  1977من الربوتو�ول أ�ول إالضايف ٕاىل اتفاق�ات ج�یف لعام  11أ��ري �ىل يف املادة 

  .وحام�هتا ؤ�ال �كون هدفًا ٔ�ي جهوم �دم ا�هتاك الو�دات الطبیة

  اخلامتة
عن  إالسالم�ةٕا�ساين �سوده الرمحة والعدا� ح�ث هنت الرشیعة  ٔ��اليق�رشیع  إالساليمال�رشیع 

الق�ام �لعملیات �نتقام�ة من حرق الزروع وقطع أ�جشار وق�ل احلیوا�ت �لعدو وختریب غراسهم فهذا 
  .ٕاتالف لٔ�موال من �ري رضورة وال حيقق هدف عسكري
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�دم  إالسالم�ةالبد من املوازنة بني الرضورة العسكریة و�عتبارات إال�سانیة كام ٔ�ن هدف الرشیعة 
� م�عه ٔ�یضا ٔ�ما هدف القانون ا�ويل إال�ساين یق�رص �ىل حامیة إال�سانیة يف زمن حصول اعتداء وحماو

هو حامیة أ�ش�اص وأ�عیان، �اصة ت� اليت  إال�ساين ا�ويل فالهدف أ�سايس من القانون. احلرب
   .ؤ�سالیب احلرب وسائل املسلّح ولتق�ید الزناع ٔ�وقات ل�ست لها �القة �لعملیات العسكریة يف

خضوع القانون ا�ويل لس�یاسة القوى الكربى ول�س �لقضاء العادل وال تو�د قوة ٕالخضاع ا�ول 
  .ٔ�حاكم القانون ا�ويل ٔ�ما أ�حاكم إالسالم�ة احلربیة فلها من ٕاميان املسمل قوة تنف�ذیة �كفل ٕامضاءها

رقة بني امل�ش�ٓت العسكریة، فرقت الرشیعة إالسالم�ة بني املقاتلني، و�ريمه من املدنیني املساملني والتف
وامل�ش�ٓت املدنیة فقد قرر إالسالم بنصوصه الرشعیة وجوب حامیة أ�فراد املدنیني املساملني من �عتداء 

  .�لهيم

ال جيوز رش�ًا تدمري املسا�ن، واملباين، واملس�شف�ات املدنیة، واملصانع، وأ�رايض الزراعیة واملاش�یة، 
ا هو رضوري حلیاة الساكن املدنیني ٕاذا مل تق�ضه رضورة عسكریة، ٔ�ن تدمريها واملواد الغذائیة، و�ريها مم

  .إال�ساين ا�ويل بدون رضورة یعد نو�ًا من العبث، والفساد يف أ�رض وهذا ینص �لیه ٔ�یضا القانون

ومن أ�حاكم احلربیة يف ال�رشیع إالساليم وجوب ٕا�الن احلرب بطریق مينع الغدر، وأ��ذ غی�، 
مي اس�تعامل ٔ�نواع من الق�ابل، والقذائف، وأ�سل�ة اليت �زید يف تعذیب إال�سان، وٕاحسان املعام� وحتر

  .إال�ساين ا�ويل �لجر� وأ�رسى وهذا ورد كذ� يف القانون

نصت الرشیعة إالسالم�ة �ىل ٔ�نه ال جيوز ق�ل ال�ساء، والصبیان، والقسس يف كنا�سهم، والرهبان يف 
والش�یوخ، والك�ار، والزمين، واملرىض ومن ا�زتل الق�ال، ٔ�و �الت �اهته دون ٔ�ن �كون من صوامعهم، 

  إال�ساين؛ ا�ويل املقات� ٕاال ٕاذا اشرتك وا�د من هؤالء يف احلرب وكذ� فعل القانون

  .إال�ساين إالساليم ا�ويل إال�ساين والقانون ا�ويل و�لتايل هنا� تقارب �بري بني القانون

  الهوامش

                                                   
  . �ان �ك�یه، �ئب الرئ�س الفخري �لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر سابقاً  )1(
  .393، ص1994 ،�لب محمود مرحشة، الو�زي يف القانون ا�ويل العام، مد�ریة الك�ب واملطبو�ات اجلامعیة، �امعة )2(
 .31، ص2014ن أ�ول ، اكنؤ�س�ئلتكا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر، القانون ا�ويل إال�ساين، ٕا�ا�ت �ىل  )3(
 .31نفس املرجع، ص )4(
  .نیّة حبسن املعاهدات هذه تًطبّق ٔ�ن جيب إال�ساين ا�ويل القانون معاهدات يف أ�طراف ٔ�ن یعين ��رتام )5(
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 .أ�ول إالضايف الربوتو�ول من 1 ، الفقرة1 املادة :�لمزید راجع  )6(
بو��شة بوغفا�، جملس حقوق إال�سان ا�ويل ��لیة لتنف�ذ القانون حلقوق إال�سان والقانون ا�ويل إال�ساين، رسا� دكتوراه، لكیة  )7(

 .227- 226، ص�2014/2015تنة ،-�امعة احلاج خلرض  –قسم احلقوق  –احلقوق والعلوم الس�یاس�یة 
  .227املرجع السابق، ص )8(
لقانون يف �دمة إالمرباطوریة الروس�یة، قدم مساهامت هامة يف �مل القانون ا�ويل، اكن ميثل روس�یا يف اكن دبلومايس ور�ل ا )9(

  .مؤمتري الهاي �لسالم
 .231بو��شة بوغفا�، مرجع سابق، ص )10(
، تت�ٔلف 1945يه ا�راع القضايئ أ�سايس ملنظمة أ�مم املت�دة، ویقع مقرها يف الهاي هبولندا، ت�ٔسست �ام : حممكة العدل ا�ولیة )11(

 .س�نوات 9قاضیًا، ت��خهبم امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة وجملس أ�من، ملدة  15احملمكة من 
 .232بو��شة بوغفا�، مرجع سابق، ص  )12(
 .233رجع، صنفس امل )13(
 . 233بو��شة بوغفا�، مرجع سابق، ص )14(
، ا�لجنة ا�ولیة 1عبد الغين عبد امحلید محمود، حامیة حضا� الزنا�ات املسل�ة يف القانون ا�ويل إال�ساين والرشیعة إالسالم�ة، ط )15(

 .6، ص�2000لصلیب أ�محر ،

 .208سورة البقرة، ا�ٓیة رمق  )16(

  ).4/395:( د ٔ�خر�ه ٔ�محد يف املس�ن )17(

هناك رٔ�ي �ٓخر یعترب اجلهاد مرشوع �ىل ٔ�نه طریق من طرق ا�عوة ٕاىل إالسالم، �ىل معىن ٔ�ن �ري املسلمني البد من ٔ�ن یدینوا  )18(
ا�و� عبد الوهاب �الف، الس�یاسة الرشعیة ٔ�و نظام : �لمزید راجع؛ ٔ�و �رهًا �لغزو واجلهاد طو�ًا �حلمكة واملوعظة احلس�نة،: �ٕالسالم

 .84- 64، ص 1977إالسالم�ة يف الشؤون ا�س�توریة واخلارج�ة واملالیة، دار أ�نصار، القاهرة ،
  .جهري وهو من ٔ�كرب ٔ�حصاب إالمام ٔ�يب ح�یفة) 189- 132(إالمام دمحم �ن احلسن الش��اين، و� يف واسط �لعراق  )19(

 .م1839یولیو  2م وهو يف الثالثة والعرش�ن من معره، تويف يف �1808ام تق� السلطان محمود الثاين مقالید اخلالفة الع�نیة  )20(
هو النعامن �ن �بت التّميي، موالمه الكويف، فق�ه العراق، ؤ��د ٔ�مئة إالسالم، من ٔ�صل فاريس �ويف، و� �ام : إالمام ٔ�بو ح�یفة )21(

 .مثانني جهري �ىل أ�حص

لكیة الرشیعة –غزة –نون ا�ويل إال�ساين يف إالسالم، رسا� ماجس�تري، اجلامعة إالسالم�ة دمحم سل�ن نرص هللا الفّرا، ٔ�حاكم القا )22(
  .43، ص2007والقانون ،

سوري ٕاميان، حامیة املدنیني ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة ما بني القانون ا�ويل إال�ساين والفقه إالساليم، رسا� ماجس�تري، �امعة ٔ�بو  )23(
 .15، ص2015-2014حلقوق والعلوم الس�یاس�یة ،لكیة ا-تلمسان-�كر بلقاید

 .13سورة احلجرات، ا�ٓیة رمق  )24(
 .194سورة البقرة، ا�ٓیة رمق  )25(
 .977/18449ٔ�بو عز�ز �ن معري، املعجم الك�ري �لطرباين ، )26(



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م،  ام -ااد 
 

  

 

 

164 

 

                                                                                                                                                               
 .190سورة البقرة، ا�ٓیة رمق ) 27(

عبد هللا ما� ا�ن ٔ��س �ن ما� �ن ٔ�يب �امر �ن معرو �ن احلارث  هو ش�یخ إالسالم جحة أ�مة، ٕامام دار الهجرة، ٔ�بو: إالمام ما� )28(
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  من م�ثاق �مم املت�دة) 51(ا�ٔصل التارخيي وأ�بَعاد القانونیة �لامدة 
  دراسة ت�ٔصیلیة حلق ا�فاع الرشعي ا�ويل
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  ملخص

يف ش�ٔن حق ا�فاع الواردة يف م�ثاق أ�مم املت�دة ) 51(اهمتت ا�راسة مبناقشة مضمون املادة 
الرشعي ا�ويل، وما صاحب ٕاقرارها من �دل قانوين واسع ٕانصب حول ت�ٔصیل هذا احلق ونطاق تطبیقه، 
الس�� ٔ�نه حق متت ٕا�ازته �شلك ٕاس�ت��ايئ عن املبد�ٔ العام املتعلق بتحرمي اس�ت�دام القوة ٔ�و ا�هتدید 

  .�س�ت�دا�ا يف ٕاطار العالقات ا�ولیة

أ�بَعاد القانونیة �لامدة وما ٔ�دت الیه من ظهور نظریتني فقهیتني ت��از�ان يف تفسري  كام تناولت ا�راسة
هذه املادة، ٕاذ توسعت ٕا�داهام يف التفسري اع�دًا �ىل القوا�د العرف�ة، وفقًا �لقانون ا�ويل التقلیدي، 

رة لنظریة امل�ش�ئة لتنادي بعدم و�ىل النق�ض مهنا تقف النظریة أ�خرى املعروفة �. وُعرفت �لنظریة املقّرِ
التوسع يف التفسري، ويه �س��د يف ذ� اىل القانون ا�ويل املعارص وم�ثاق أ�مم املت�دة ا�ي ٔ�قر هذه 

  .املادة ٕاكس�ت��اء جيزي ممارسة حق ا�فاع الرشعي دون إالرساف يف اس�ت�دامه

  .فاع الرشعي ا�ويلحق ا� -م�ثاق أ�مم املت�دة من) 51(املادة : اللكامت املف�اح�ة
Abstract 

The study concentrated on discussing the content of Article (51) contained in the 
Charter of the United Nations regarding the right of international legitimate defense and 
what attended its approval of an extensive legal controversy focused on the rooting of this 
right and the scope of its application. Remarkably, since it is a right that was exceptionally 
permitted from the general principle related to the prohibition of the use of force or 
threatening to use it in the context of international relations.  
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Furthermore, the study dealt with the legal dimensions of the article and what led to it 
from the emergence of two jurisprudential theories that dispute the interpretation of this 
article, as one of them expanded in interpretation based on customary rules according to 
traditional international law and was known as the established theory. In contrast, the other 
theory known as the founding theory stands calling for non-expansion in the interpretation 
and it is based on contemporary international law and the Charter of the United Nations, 
which approved this article as an exception that allows the exercise of the right of legitimate 
defense without excessive use. 

Keywords: Article (51) of the Charter of the United Nations- The right of international 
legitimate defense. 

  مقدمة

اىل حق ا�فاع  )1(الواردة يف الفصل السابع من م�ثاق أ�مم املت�دة) 51(ینرصف مضمون نص املادة 
الرشعي ا�ويل و�رتبط به ٕارتباطًا یعكس املدلول واملعىن ا�ي حيم� هذا النص، ا�ي ینفرد مبعاجلة مس�ٔ� 
ا�فاع عن النفس جبزئیة الفردي وامجلاعي يف موا�ة ٔ�ي �دوان مسلح تتعرض � دو� عضو يف ا�متع 

  .ا�ويل �متتع �لشخصیة القانونیة ا�ولیة

الرشعي ا�ويل املشار الیه يف النص ما هو ٕاال ٕاجراء ذو طابع حريب متارسه اس�ت��اء ٕا�دى وا�فاع 
لكن هذا إالجراء احلريب � صفة مرشو�ة ٔ�قرها القانون ترب�رًا الس�ت�دامه . ا�ول ٔ�و مجمو�ة مهنا ضد ٔ�خرى

  .مضن ضوابط ومعایري حمددة ال جيوز جتاوزها،و ٕاال فقد مرشوعیته

�فاع الرشعي ا�ويل شهد الك�ري من التبا�ن يف الرؤى وإالجتاهات ٔ�ثناء صیا�ة املادة وٕان ٕاقرار حق ا
،مما ٔ�دى ٕاىل ٕافراز نظریتني م�عارضتني حول تفسري مفرداته،وهذا ما یدعو اىل التعرف �ىل حق�قة هذه )51(

  .ید العالقات ا�ولیةاملادة،وظروف �ش�ٔهتا واقرارها، وما نتج عهنا من ابعاد قانونیة �لغة أ��ر �ىل صع 

من ح�ث ٔ�هنا تعاجل موضو�ًا یعد م�ار �دل و�الف بني الفقهاء ف� یتعلق  و�مكن �ٔمهیة ا�راسة
، ويه املادة اليت ٔ�قرت ممارسة حق ا�فاع الرشعي ا�ويل لصد العدوان املسلح )51(بتفسري نص املادة 

ت ا�ٓراء يف تطبیق النص املذ�ور بني من ا�ي �س�هتدف سالمة ا�و� ٔ�و نظا�ا الس�یايس، وقد ٕاخ�لف
یتوسع يف تطبیقه ل�شمل �ٔي نوع من العدوان مبا يف ذ� العدوان إالق�صادي والس�یايس وأ�یدولو� وبني 

  .من �رفض ٕاح�ل النص لتفسري واسع �هذا، قد یؤدي ٕاىل ٕاخرا�ه من س�یاقه ا�ي وضع �

 تطبیقًا وا�دًا، �متثل يف �ا� وقوع �دوان مسلح �ال ال تعرف ٕاال) 51(ووفقًا لهذا الرٔ�ي فٕان املادة 
وم�ارش ی��ح ��و� الضحیة اس�ت�دام هذا احلق ��فاع عن نفسها، ويف ذ� ٕاس��عاد ��فاع الوقايئ لعدوان 

  .وش�یك ٔ�و حممتل
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ٕاىل البحث يف اجلذور التارخيیة لت�ٔصیل ما �اء يف املادة ومعرفة ظروف �ش�ٔهتا وهتدف ا�راسة
عن التفسري الصائب ملعىن لفظ القوة املسل�ة اليت تربر ا�لجوء اىل ممارسة ا�فاع والتعامل مع  �لكشف
  .العدوان

فٕاهنا ت��اول اجلوانب �ساس�یة �لموضوع من �الل م�حثني ولك م�حث  وف� یتعلق مبهنجیة ا�راسة
هيا وفقًا لت�لیل النص والكشف عن به مطلبني، مث ت�هت�ي ٕاىل �امتة تتضمن النتاجئ والتوصیات اليت توصلت ا�

  :مدلو� احلق�قي و�لیه س�مت تقس�مي البحث �ىل النحو التايل

  )51(ماهیة املادة : املبحث أ�ول

  )51(أ�بعاد القانونیة �لامدة : املبحث الثاين

 )51(ماهیة املادة : املبحث أ�ول 

ذه املادة وما دار من نقاش الرجوع ٕاىل أ�صل التارخيي ل�ش�ٔة ه) 51(�س�توجب دراسة املادة 
و�الفات يف الرٔ�ي حول ما اح�وت �لیه من ٔ�حاكم ذات ٔ�بَعاد و�ٓ�ر قانونیة ٔ�دت ٕاىل اخ�الفات يف و�ات 
النظر لها در�ة �برية من أ�مهیة تتعلق بتفسري لفظ القوة املسل�ة اليت تربر ا�لجوء ٕاىل اس�ت�دام القوة 

يه القوة املسل�ة ) 51(قصود بلفظ القوة املسل�ة يف م�طوق املادة فهل امل. اس��ادًا �ىل حق ا�فاع الرشعي
سواء اكن اس�ت�دا�ا م�ارشًا ٔ�و �ري م�ارش وهو ما یعين تفسريًا موسعًا لنص املادة، ٔ�م ٔ�ن املقصود بلفظ 

ذا ما القوة املسل�ة هو �س�ت�دام املبارش فقط وهو ما یعين تفسريًا ضیقًا ملعىن �س�ت�دام لهذه القوة، وه
سرناه من �الل دراس��ا لهذا املبحث ا�ي یتفرع اىل مطلبني ن��اول يف �ول مهنام أ�صل التارخيي �لامدة 

 .، ونناقش يف الثاين �ش�ٔة هذه املادة واجلدل ا�ي صاحب ٕاقرارها)51(

  )51(أ�صل التارخيي �لامدة : املطلب أ�ول

ٕان إالخفاق ا�ي الزم عصبة أ�مم و�ال ب�هنا وبني القدرة �ىل موا�ة أ��داث والقضا� ا�ولیة یعد 
من أ�س�باب الرئ�س�یة اليت جعلت ٕ�ندالع احلرب العاملیة الثانیة، وولوج العامل يف اكرثة م�ٔساویة كربى شاب 

يف البحث عن السالم وصیانة ال�رشیة من  لها الو�ان، �ري ٔ�ن هذه الاكرثة دفعت دول العامل ودمعت رغبهتا
الوقوع يف م�ٓيس �دیدة، جفاءت فكرة ا�عوة ٕاىل تنظمي ٕاس�تعامل القوة يف العالقات ا�ولیة عن طریق 
إالتفاق �ىل حترمي احلرب وم�ع وقوعها بوضع ضوابط وقوا�د دق�قة تضمن توق�ع عقو�ت راد�ة �ىل ٔ�ي دو� 

ملنع العام ٔ�و عرق� ٕاقامة أ�من امجلاعي املشرتك ا�ي جيب ٔ�ن تتوىل �مة ٔ�و مجمو�ة من ا�ول حتاول خرق ا
  . ا�فاع عنه هیئة دولیة قادرة �ىل تطبیق القانون وفرض ا�رتامه �ىل اكفة أ�عضاء
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وحتق�قا �� اجمتع م�دوبو ا�ول أ�ربعة الكربى ويه الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة واململكة املت�دة 
يف مؤمتر  - ويه ا�ول اليت اضطلعت �لعبء ا�ٔكرب يف ت� احلرب  -�حتاد السوف�يت والصني الربیطانیة و

ٔ�نه من "م، وورد ف�ه قرار ینص �ىل 1943ٔ�كتو�ر  30موسكو  ا�ي صدر عنه ترصحي موسكو يف 
ل احملبة الرضوري التعجیل ٕ��شاء هیئة دولیة �املیة تقوم �ىل �ٔساس املساواة يف الس�یادة بني مجیع ا�و 

�لسمل، وتضم ٕاىل عضو�هتا هذه ا�ول ال فرق بني �بريها وصغريها لتضمن اس�تقرار أ�من والسمل 
م 1944اكتو�ر  2القریبة من واش�نطن يف  Dumberton Oaksمث �اء مؤمتر دمربتون ٔ�و�س . )2("ا�ولیني

اجلدیدة اليت �كون بدی� عن  وف�ه مت وضع املرشوع ا�متهیدي ا�ي اش�متل �ىل مقرت�ات �ش�ٔن ٕا�شاء الهیئة
م وتقرر �ال� عقد اج�ع يف سان فرا�س�سكو 1945و ٔ�عق�ه مؤمتر �لطا يف فربا�ر من �ام  )3(عصبة �مم

م 1945یونیو  26ا�ریل و  �25لوال�ت املت�دة �مر�ك�ة و�لفعل انعقد �ج�ع يف الفرتة الواقعة ما بني 
وُاقر م�ثاقها ا�ي شلك  )4()�مم املت�دة(ظمة ا�ولیة اجلدیدة البدی� وخصص لوضع النظام ا�هنايئ �لمن

  .�دً� �رخيیًا نقل ا�متع ا�ويل اىل مر�� �دیدة لها سامهتا املمزية يف �رخي ال�رشیة

ینا�ر  10وانعقد ٔ�ول اج�ع �لجمعیة العامة لالمم املت�دة یوم .اكتو�ر د�ل املیثاق طور النفاذ 24ويف 
  .)5(م يف مدینة لندن وتقرر ف�ه اخ�یار مدینة نیویورك مقرًا دامئًا �لمنظمة الولیدة1946

ویبدو ٔ�ن مقرت�ات دمربتون ٔ�و�س وما حلقها من م�اقشات يف مؤمتر سان فر�سسكو اكن حمورها 
الغرض أ�ساس یدور حول أ�من امجلاعي والرتكزي �لیه، ومل �كن حق ا�فاع الرشعي حمط اه�م �بري، ٔ�ن 

أ�ساس هو حترمي اس�تعامل القوة ونبذ احلرب واح�اكر اس�ت�دا�ا لصاحل ا�مو�ة ا�ولیة دون سواها، ومن 
�الل اس�تعراض بعض �ٓراء املندوبني يف مؤمتر سان فر�سسكو یت�ني ذ� بوضوح، فعىل س��ل املثال یقول 

  : م�دوب ش�یيل

ويل حيرم احلرب ال بوصفها فقط وس�ی� لتحق�ق السمل �شلك احلیاة العادیة ��ول وٕان ا�متع ا�"  - 1
  . الس�یاسات القوم�ة والتوسعیة، بل ٔ�یضا بوصفها تدبريًا ل�سویة املناز�ات ا�ولیة

ٔ�ن ا�متع ا�ويل هو و�ده ا�ي �س�تطیع عن طریق تنظ�ته ا�تلفة اس�تعامل القوة �مينع العدوان  - 2
 .)6("ٔ�و یقمعه ویعید احلق ٕاىل نصابه

وهكذا یتضح ٔ�ن إاله�م يف مؤمتر سان فر�سسكو یت�ه حنو مذهب أ�من امجلاعي بدال من ٔ�ن تنفرد 
ا�ول �س�ت�دام القوة، وهذا یعين ٔ�ن العدوان ظل حيافظ �ىل ماكنته أ�وىل ل�س فقط بوصفه رشطا 

ة ٕ�عتباره س��ًا لتد�ل رضور� لق�ام ا�فاع الرشعي وٕامنا بوصفه ٔ�یضا یربر ٕاختاذ التدابري امجلاعیة، و�اص
  . جملس أ�من ا�ويل
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وقد جتسد هذا املفهوم ا�ي ساد مؤمتر سان فر�سسكو يف املواد اليت وردت يف م�ثاق أ�مم املت�دة 
، وبذ� مل یرتك املیثاق ��ول ٔ�ي فرصة تل��ٔ ٕا�هيا الس�ت�دام القوة 42، 41، 39، 2/4، 1/1ويه املادة 

  .)7(�شلك انفرادي

تصحب إالجراءات اليت اختذت يف عهد العصبة وم�ثاق �ر�س ٔ�ي ٕاجراءات تقر م�دٔ� ا�فاع وٕاذا مل 
وال . الرشعي فل�س جعبًا ٔ�ن ال حتتوي مقرت�ات دمربتون ٔ�و�س �ىل مضامني واحضة حلق ا�فاع عن النفس

تقر�ر مرشوعیة من املیثاق ل  2/4حظر، هتدید، اس�ت�دام القوة، الواردة يف املادة : �كفي جمرد عبارات م�ل
�ري �ٔن ا�لجنة أ�وىل يف سان فر�سسكو اختذت و�ة نظر تف�د . ا�فاع الرشعي دون النص �لیه رصا�ة

 2/4يف نص املادة  )8(ٔ�ن ٕاقرار م�د�ٔ ا�فاع الرشعي �كون مق�وال بعد احلظر ا�ي ورد �ىل اس�ت�دام القوة
  . من املیثاق

وىل اليت �كرس حق ا�فاع الرشعي يف مادة مس�تق� وبذ� تو� عن مؤمتر سان فر�سسكو ا�مثرة ا�ٔ 
  . واليت نصت �ىل حق ا�فاع يف صورتیه الفردیة وامجلاعیة) 51(يف املیثاق، يه املادة 

و�اء ٕاقرار هذه املادة بعد مداوالت وم�اقشات وجمادالت طوی� بني م�دويب ا�ول أ�عضاء يف 
  .)9(املنظمة اليت شار�ت يف مؤمتر سان فر�سسكو

ویؤكد الفقهاء ٔ�ن ٕاقرار م�ل هذه املادة �مج عن العالقة الوطیدة بني فكرة أ�من امجلاعي امللقاة �ىل 
�اتق الهیئة ا�ولیة وبني حق ا�فاع الرشعي �عتباره جزءًا ممكًال لٔ�من امجلاعي يف �ا� ما ٕاذا جعزت الهیئة 

ذ �ام بلغت قدرة الهیئة ا�ولیة يف الق�ام بوظیفهتا يف ا�ولیة عن ٔ�داء دورها اكمًال ٔ�و الت�ٔ�ري يف ت�ٔدیته، إ 
حفظ السمل وأ�من ا�ولیني، فقد ال �متكن من توفري امحلایة الالزمة، و�لتايل فال یعقل ٔ�ن تُرتك ا�و� حضیة 

  . الهجوم دون جندة �ىل ٔ�مل �ٔن �متكن هذه الهیئة من التوسط بني الطرفني حلسم أ�مر

عتبارات العملیة اليت تؤدي ٕاىل حتق�ق وجود حق ا�فاع الرشعي يف القانون ومن املالحظ �ٔن �
ا�ا�يل، قد مت أ��ذ هبا �ىل در�ة مماث� يف القانون ا�ويل، ٔ�ن املشلكة تعرض يف القانون �ىل منط 

  .)10(م�شابه

تول ٔ�ي  خنلص مما تقدم ٕاىل القول ٕان مجیع املؤمترات ا�ولیة اليت س�بقت مؤمتر سان فر�سسكو مل
اه�م ٕالقرار م�د�ٔ ا�فاع الرشعي، فاكن شغلها الشا�ل هو الرتكزي �ىل الت�لص من مرشوعیة احلرب ونبذ 

ٔ�ما م�دويب مؤمتر سان فر�سسكو فقد اس�تطاعوا جتاوز ت� . اس�ت�دام القوة يف فض املناز�ات ا�ولیة
وقد . ا�فاع الرشعي اكس�ت��اء عن املبدٔ� العامالعقدة ورٔ�وا ٔ�نه مع ال�سلمي مببدٔ� نبذ احلرب البد من ٕاقرار حق 
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، وهذا ما نتعرض ٕالیه يف )51(تبای�ت �ٓراء املندوبني يف هذا الصدد ؤ�كرثوا اجلدل حول ٕا�شاء املادة 
  : املطلب التايل

  واجلدل حول ٕاقرارها) 51(�ش�ٔة املادة : املطلب الثاين

فاع الرشعي الفردي وامجلاعي، كام هو اهمتت بعض ا�ول يف م�اقشات سان فر�سسكو بق�ول حق ا�
م�صوص �لیه يف االتفاق�ات ا�ولیة، ومبا ٔ�ن �ٔحاكم الفصل الثامن املتعلقة �لتنظ�ت إالقلميیة ا�رتاها بعض 

  : القصور، فقد اكن من الطبیعي ٔ�ن ینجم عن ذ� اخ�الف يف و�ات النظر بني فریقني

ویضها سلطة مطلقة يف مجیع الظروف، حبیث حتتكر يف فریق یؤید موقف الهیئة ا�ولیة و�رغب يف تف
وفریق یؤید املبدٔ� ا�ي یؤمن ��ول انفراد� ٔ�و جامعیا حق التحرك يف �ال جعز ت� الهیئة . یدها تدابري القمع
وتب�ت فر�سا وب� و�ة النظر الثانیة، ح�ث �اء يف الرٔ�ي ا�ي تقدمت به فر�سا كام .  عن الق�ام بواجهبا

  : یيل

يف �ا� جعز ا�لس عن اختاذ قراره فٕان ٔ�عضاء املنظمة حيتفظون ٔ�نفسهم حبق الترصف مبا �رونه "
  .)11("رضور� ملصل�ة السمل والقانون والعدل

من عهد العصبة  15/7ٕاال ٔ�ن هذا الرٔ�ي قد مت رفضه ٔ�نه عبارة عن �س�ة طبق أ�صل من املادة 
الترصف مبا �رونه رضور� ٕالقامة القانون والعدل يف �ال  یرتك ٔ�عضاء العصبة حق"اليت تنص �ىل ٔ�نه 
  .)12("فشل جملس العصبة

ٔ�ما م�دوب الرنوجي فقد اقرتح تعدیال مق�دا ال ميكن مبق�ضاه اس�تعامل ٔ�یة قوة ما مل ی�ٔذن هبا جملس 
من  أ�من، ووصف بعض الفقهاء هذا املقرتح �لغموض، ح�ث ٔ�نه ال هيمت ٕاال �ك�ف�ة احلصول �ىل إالذن

  .)13(جملس أ�من لالس�ت�دام دون عوائق

) 51(اليت ميكن الرجوع ٕا�هيا يف �ا� ٔ�یة مغوض ٕان نص املادة ) 51(و�اء يف أ�عامل ا�متهیدیة �لامدة 
  .)14(ی��غي ٔ�ن حيمي حق ا�فاع الرشعي عن النفس ال ٔ�ن یق�ده

زتام قانوين �الم�ناع عن یرتتب �ىل لك دو� ال" - :ويف التعدیل ا�ي تقدمت به ب� �اء ما یيل
اس�ت�دام ٔ�یة قوة ٔ�و ا�هتدید هبا يف �القهتا مع ا�ول أ�خرى، ما �دا املرخص به طبقا لهذا املیثاق، ولكهنا 
ختضع ٕاىل دلیل �ال ومصدق �لیه من ق�ل العضو ا�تص يف املنظمة، فا�و� ميكهنا ٔ�ن تقاوم �لقوة ملوا�ة 

  .)15("ملس�ت�دمة ضدها من ق�ل دو� ٔ�خرى�س�تعامل �ري املرشوع �لقوة ا
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ٔ�ما التعدیل الربازیيل فمل �رش ال من بعید وال من قریب ٕاىل حق ا�فاع الرشعي واكتفى �لت�ٔ�ید �ىل 
الزتام ٔ�عضاء املنظمة �الم�ناع عن اس�تعامل القوة يف �القاهتم ا�ولیة ٔ�و ا�هتدید هبا �ٔو التد�ل يف الش�ئون 

ي عضو �ٓخر يف املنظمة، و�� فقد رفضت ا�لجنة أ�وىل املقرتح الربازیيل اخلاص اخلارج�ة ٔ�و ا�ا�لیة �ٔ 
�لتد�ل ومل ت�ٔ�ذ به، ويف املقابل ٔ�قرت التعدیل ا�ي �اءت به ٔ�سرتالیا واكن مطابقا �لصیا�ة ا�هنائیة لنص 

  .من املیثاق 2/4املادة 

 2/4الوطیدة اليت �ربط بني املادة ال شك ٔ�ن العرض املتقدم �كشف لنا بصفة مزتایدة مدى العالقة 
من املیثاق وهذا ما یدعو �لتذكري مبا س�بق يف ش�ٔن املقارنة بني و�يت نظر الفریقني السابقني ) 51(و املادة 

يف ما یتعلق �ك�ف�ة ممارسة حق ا�فاع الرشعي، واكنت و�ة نظر ا�دهام تبالغ يف اح�اكر الترصف من ق�ل 
ب�� اكنت و�ة النظر الثانیة �ىل النق�ض من ذ� اذ . كرة اليت تت��اها الرنوجيجملس أ�من ا�ويل ويه الف

اهنا تعطي ا�و� العضو صالح�ة الترصف يف �ال جعز ا�لس عن الق�ام بدوره، و دون �ا�ة لالس��ذان 
�ٔ�ذ يف حس�باهنا �ري ٔ�ن هناك نظریة �لثة توف�ق�ة �رزت �ىل السا�ة، ت. م�ه، ومتثل هذه النظریة اقرتاح ب�

  : التنظ�ت إالقلميیة و�متثل هذه يف التعدیالت اليت تقدمت هبا فر�سا و�اء فهيا ما یيل

ميكن �لس أ�من �س�تفادة من االتفاق�ات والتنظ�ت إالقلميیة �ختاذها تدابري مقع بناء �ىل �رخ�صه "
  ".ٕالقلميیة دون ٕاذن ا�لسوال ميكن اختاذ ٔ�ي تدبري قهري من ق�ل االتفاق�ات واملنظامت ا

وف� یبدو ٔ�ن النص الفر�يس املقرتح حياول ٕالغاء حق ا�فاع الرشعي الفردي وٕاقرار ا�فاع الرشعي 
ب�� �اء التعدیل �سرتايل لیبدد هذا امجلود ویرتك �لس أ�من ممارسة صالح�اته يف ا�فاع . امجلاعي فقط

  .)16(ديٕاىل �انب إالقرار ��فاع الرشعي الفر 

فقد وضعوا نصب ٔ�عیهنم  3/4ٔ�ما ٔ�عضاء ا�لجنة أ�وىل املن��قة عن سان فر�سسكو وا�لجنة الفرعیة 
�مة البحث عن ٕاجياد �رت��ات �لتوف�ق بني صالح�ة التنظ�ت إالقلميیة اليت اكنت قامئة �ٓنذاك مكنظمة ا�ول 

ارسة ا�فاع الرشعي، ال س�� ٔ�ن هذا أ�مر مل أ�مر�ك�ة وصالح�ة م�ظمة أ�مم املت�دة الولیدة �ش�ٔن حریة مم
  .)17(�رد يف مقرت�ات دمربتون ٔ�و�س

  : ما یيل 3/4و�اء يف التعدیل �سرتايل املقدم ٕاىل ا�لجنة 

ٕاذا مل یت�ذ جملس أ�من تدابري من تلقاء نفسه ومل �سمح �ختاذ تدابري قهریة من ق�ل االتفاق�ات "
السمل ا�ويل وٕا�ادته ٕاىل نصابه فال یو�د يف املیثاق احلارض �ٔي نص مينع واملنظامت إالقلميیة من ٔ��ل حفظ 

أ�طراف من التعاقد يف ٔ�ي تنظمي یتفق واملیثاق احلايل، ٔ�و یت��وا ٔ�ي تدبري رضوري ٕالقامة وحفظ السمل 
  .)18("وأ�من ا�ولیني بفضل هذا التنظمي
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دون لك من ) �ٔي �لس أ�من(ومن الواحض ٔ�ن املقرتح �سرتايل یعطي أ�ولویة �لحق ا�ويل فقط 
  . احلق إالقلميي واحلق الفردي، ولهذا فقد مت رفضه

بوضوح ؤ�قر بصفة مؤق�ة اس�ت�دام حق ا�فاع الرشعي  )19("اكمارجو"وقد �رب م�دوب �ولوم�یا 
  : م�دوب �وملبیا ا�ي هو نفسه رئ�سا �لجنة الثالثة وهو كام یيلوتقدم هبذا �قرتاح . بصورة انفرادیة

ومع ذ� فٕانه يف ٔ�ي وقت یطرٔ� ف�ه بغتًة جهوم مسلح ضد دو� عضو يف مجمو�ة ٕاقلميیة، فلها ٔ�ن تل��ٔ "
�لیة مبوجب املیثاق لتدابري ا�فاع الرشعي الفردي ٔ�و امجلاعي، ح�ث یعترب حقا طبیعیا لها، كام هو  بصورة �

وهذا ما یدعى . ال يف املنظمة أ�مر�ك�ة، فللجمیع احلق يف ا�فاع الرشعي ملساندة ا�و� املعتدى �لهيااحل
  .)20("��فاع الرشعي امجلاعي

والواقع �ٔن التعدیل ا�ي ٔ�تت به �وملبیا یلغي مس�ٔ� التدرج بني ا�فاع الرشعي الفردي وامجلاعي 
ؤق�ة ��فاع الرشعي ا�ي ی��غي ٔ�ن تتوقف ممارس�ته مىت ما اختذ وجيعلها �ىل در�ة م�ساویة، ویقر الصفة امل

ولكن رمغ م�طق�ة هذا التعدیل ٕاال ٔ�نه مل یمت . جملس أ�من التدابري الرضوریة لقمع املعتدى ووقف �دوانه
  . ٕاقراره

ٔ�ما املقرتح ا�ي تقدمت به الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف املناقشات اليت شهدها مؤمتر سان 
  :فقد اكن یدور بني ٔ�مر�ن )21(فر�سسكو

أ�ول الرغبة يف إالبقاء �ىل املبدٔ� إالقلميي ��ول أ�مر�ك�ة ا�ي تنادي به املنظمة أ�مر�ك�ة خبصوص 
وقد تدارست الوال�ت املت�دة هذا . ا�فاع الرشعي، وأ�مر الثاين ا�رتام ا�متسك مببادئ دمربتون ٔ�و�س

�لهيا مع ا�ول الكربى �اصة �حتاد السوف�يت ا�ي اختذ يف �دئ أ�مر موقفا املقرتح والتعدیالت ا�تلف 
رافضا ٔ�ي اح�الت تطرٔ� �ىل جعز جملس أ�من، مث �اد و�دل عن موقفه ؤ�قر و�ة النظر أ�مر�ك�ة اليت مت 

  . ٔ�صبحت جزءا م�همن املیثاق و ) 51(ٕاقرارها وق�ولها بدون م�اقشة، ويه اليت محلها النص الوارد يف املادة 

وبذ� اس�تطاع م�دوبو مؤمتر سان فر�سسكو وضع �د �لطریق املسدود ا�ي الزمه بعضا من 
  . وال خيتلف التعدیل أ�مر�يك عام �اء يف املقرتح الكومليب. الوقت

اتبعت نظام التدرج بني القوا�د القانونیة، ف�عد ٔ�ن ٔ�ورد ) 51(ومن الواحض ٔ�ن عبارات نص املادة 
والتدابري اليت اختذها أ�عضاء اس�تعامال حلق ا�فاع الرشعي : "مك ممارسة ا�فاع الرشعي ٔ�ردف قائالالنص ح

مبق�ىض سلطته  –وال تؤ�ر ت� التدابري ب�ٔي �ال ف� �لم�لس "مث قال " عن النفس تبلغ ٕاىل ا�لس فورا
وقت ما �رى رضورة الختاذه من ومس�ئولیاته املس�متدة من ٔ�حاكم هذا املیثاق من احلق يف ٔ�ن یت�ذ يف ٔ�ي 

  ".أ�عامل حلفظ السمل وأ�من ا�ويل ٔ�و ٕا�ادته ٕاىل نصابه
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و�لم�لس . والعبارة أ��رية تف�د ٔ�نه �ىل ا�ول أ�عضاء ٔ�ن ختضع ٔ�یة قرارات یصدرها ا�لس
  .)22(�ح�فاظ حبقه يف ا�فاع الرشعي من �الل الترصف ا�ي �راه م�اس�با وفقا ٔ�حاكم املیثاق

ومما تقدم �س�تطیع القول ٕان مؤمتر سان فر�سسكو حقق ٕابدا�ا م�قدما متثل يف ٕاقرار م�ثاق أ�مم 
املت�دة ا�ي ٔ�س�ند ٔ�ول مرة يف �رخي ال�رشیة اخ�صاص اس�تعامل تدابري القهر ٕاىل هیئة دولیة جتمع بني یدهيا 

ضد �ٔي دو� خترق ٔ�و ت�هتك حرمات  ممارسة ش�ىت ٔ�نواع العقو�ت ا�ولیة مبا فهيا اس�تعامل القوة العسكریة
ا�ول أ�خرى من �ري ٔ�ن �سلب هذا إالجراء ٔ�عضاء املنظمة من لك صالح�اهتم يف ممارسة حقهم يف ا�فاع 
الرشعي، ح�ث قد �رك هلم حریة الترصف يف موا�ة ٔ�ي �دوان �ار�، دون ٔ�ن یضع رشوطا حتد من 

  ه من تدابري ليك �س�تطیع هذا أ��ري ٕاثبات واقعة �ا� ا�فاع صالح�هتم سوى ٕابالغ ا�لس فورًا مبا مت اختاذ
  . الرشعي وٕاماكنیة التد�ل ٕاذا رٔ�ى ذ� رضور�

متنح ا�و� صالح�ة ممارسة حق  ا�فاع ق�ل جملس أ�من حبیث ال حترم من ) 51(وهكذا فٕان املادة 
هو النص الوح�د ا�ي ٔ��از ��و� ) 51(كام ٔ�ن نص املادة . الترصف �ش�ٔن موا�ة العدوان فوروقو�ه �لهيا

ا�خول يف حرب وصفت ب�ٔهنا حرب مرشو�ة بغري ٕاذن مس�بق من جملس أ�من اع�دا �ىل حقها يف ا�فاع 
الرشعي، �ري ٔ�ن ممارسةهذا احلق تظل مؤق�ة ومرهونة بتد�ل ا�لس فٕاذا تد�ل وجب �ىل ا�و� وقف 

  . وٕارشاف ا�لس ف� تقوم به من خطوات تتعلق ��فاع ٕاجراءات ا�فاع، كام ٔ�ن ا�و� ختضع لرقابة

: فقرة وا�دة اليت تنص �ىل ا�ٓيت �24اءت خرقا �لامدة ) 51(ویبدو ٔ�ن هناك من �رى ٔ�ن املادة 
رغبة يف �ٔن �كون العمل ا�ي تقوم به أ�مم املت�دة رسیعا فعاال، یعهد ٔ�عضاء ت� الهیئة ٕاىل جملس أ�من "

ة يف حفظ السمل وأ�من ا�ولیني، ویوافقون �ىل �ٔن هذا ا�لس یعمل �ئبا عهنم يف ق�امه �لتبعات الرئ�س�ی
  .)23("بواج�اته اليت تفرضها �لیه هذه التبعات

ول�ست م�عارضة  24ممك� �لامدة ) 51(ٕاال ٔ�ن الرٔ�ي أ�رحج وا�ي نؤیده یذهب ٕاىل القول ب�ٔن املادة 
یبدیه أ�عضاء لصاحل جملس أ�من خبصوص التبعات الرئ�س�یة حلفظ معها ٔ�و �ارقة لها، ٔ�ن التنازل ا�ي 

السمل وأ�من ا�ولیني ال ميكن �ٔن حتول دون ممارسة ا�فاع الرشعي من ق�ل من یتعرض خلطر العدوان 
الس�� ٕاذا جعز ا�لس ومل �متكن من الق�ام بواج�اته جتاه املعتدي، وٕان القول بغري ذ� ال �متىش مع م�طق 

ٔ�ما حيق لنا ٔ�ن ن�ساءل عن ا�ٓ�ر �ٔو ) 51(وبعد ٕاقرار املادة . ا� وال �س�تقمي مع حق�قة أ�ش�یاء والواقعالعد
  .أ�بعاد القانونیة اليت ترتتب �ىل ٕاقرارها؟ هذا ما سرناه من �الل م�ابعتنا �لمبحث التايل ٕ�ذن هللا
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  )51(أ�بعاد القانونیة �لامدة : املبحث الثاين

�الفا �بريا يف فقه القانون ا�ويل ٔ�دى ٕاىل ظهور نظریتني ٕا�داهام ت�ٔ�ذ ) 51(ٔ��ر تفسري املادة 
مؤكدة حلق ا�فاع الرشعي الطبیعي وحمافظة �ىل حق ا�فاع الرشعي ) 51(بتفسري واسع �رى يف املادة 

فٕاهنا ت�ٔ�ذ بتفسري ضیق یعترب �ا�  ٔ�ما النظریة الثانیة. التقلیدي ا�ي اكن سائدًا ق�ل �ش�ٔة هیئة أ�مم املت�دة
  . ا�فاع الرشعي ما يه ٕاال �ا� وا�دة مق�دة بوقوع العدوان املسلح

ومن هنا فقد ذهب بعض الفقهاء ٕاىل �سمیة النظریة ذات التفسري املوسع �لنظریة املقررة، وطبقا لها 
فاع الرشعي املعروف �ى القانون ا�ويل ل�س لها ٕاال بعدًا قانونیا مقررًا، مبعىن ان ٔ��ر ا�) 51(فٕان املادة 

  . ق�ل املیثاق یبقى دون تغیري و�رسي مفعو� بصورة قانونیة حصی�ة ال غبار �لهيا

ويف املقابل فقد ٔ�طلق �ىل النظریة ذات التفسري الضیق �لنظریة امل�ش�ئة، ويه ل�س لها ٕاال ٔ��رًا 
عارص وفق مضمون اكمل وحمدد، وحنن بدور� ال م�ش�ئًا فقط حلق ا�فاع الرشعي يف القانون ا�ويل امل

  : و�لیه فٕان هذا املبحث ینقسم ٕاىل مطلبني هام. �سعنا ٕاال السري وراء هذا التقس�مي

  النظریة املقررة: املطلب أ�ول

  النظریة امل�ش�ئة : املطلب الثاين

  النظریة املقررة: املطلب أ�ول

ٔ��ل الت�ٔ�ید �ىل حق ا�فاع الرشعي حبالته اليت اكن ٔ�تت من ) 51(�رى ٔ�نصار هذه النظریة �ٔن املادة 
الواردة يف املادة ٕاال دلیل یؤكد �دم املساس هبذا احلق و�ركه كام اكن سائدا " حق طبیعي"�لهيا، وما عبارة 

  . ويف ذ� ٕاشارة �لعودة ٕاىل فلسفة القانون الطبیعي وا�متسك هبا. من ق�ل �ش�ٔة أ�مم املت�دة

املفهوم توسعت ا�ول يف تطبیق م�د�ٔ ا�فاع الرشعي بقصد �لتفاف حول الق�ود واس��ادًا �ىل هذا 
  .)24(�ىل ممارسة احلق الطبیعي لت� ا�ول يف ا�فاع عن نفسها) 51(اليت فرضهتا املادة 

ویقوم م�طق هذه النظریة �ىل ٔ�ساس ٕان حق ا�فاع الرشعي �س�متر �لحفاظ �ىل التدابري املرشو�ة 
ا�و� بعض حقوقها اجلوهریة دون ٔ�ن تق�رص �ىل �ا� وا�دة تتوقف �ىل وقوع العدوان اليت حتمي هبا 

" ویقول مقرر ا�لجنة الفرعیة ملؤمتر سان فر�سسكو ویبدو �لیه ٔ�نه من ٔ�نصار هذه النظریة ٕان . املسلح فقط
  .)25("اس�ت�دام أ�سل�ة يف ا�فاع الرشعي عن النفس یظل م�ا�ًا و�ري مق�د

لهذه النظریة عندما حيدث اعتداء من دو� �ىل حق جوهري �و� ٔ�خرى فٕان ا�و� و�لیه وطبقا 
�عتبار ٔ�ن ا�فاع الرشعي ی�ش�ٔ ضد . الضحیة �س�تطیع اختاذ تدابري ا�فاع الرشعي يف موا�ة ا�و� املعتدیة
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ٔ�و �س�تقالل ا�الفات اليت ال تصل ٕاىل �د اس�ت�دام القوة املسل�ة املر�ك�ة ضد الس�یادة إالقلميیة 
ویفهم من هذا  )26(الس�یايس �ٔو حامیة الر�ا� يف اخلارج �ٔو حامیة بعض احلقوق ذات الطبیعة �ق�صادیة

  . التفسري ان اس�ت�دام القوة ٔ�و ا�هتدید هبا ی�شئ حق ا�فاع الرشعي كام جيعل ا�فاع الوقايئ ٔ�مرًا �ا�زًا ٔ�یضا

�عتداء املسلح جيب ٔ�ن �كون سابقا �ىل اختاذ هو ٔ�ن ) 51(ٔ�ما ا�ي �س�تفاد من م�طوق املادة 
ويه تف�د حصول العدوان فعال وهذا ی��اىف " ٕاذا وقع �دوان"وسائل ا�فاع الرشعي كام هو واحض من عبارة 

وقد اعمتدت بعض ا�ول �ىل هذا . )27(مع ما یطلق �لیه حبق ا�فاع الرشعي الوقايئ درءا لهجوم م�وقع
و�ررت تد�لها ضد �ريها، من ذ� اس��اد الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ) 51(ة التفسري املوسع لنص املاد

م واس��اد ٕارسائیل لترب�ر تدمريها �لمفا�ل النووي العرايق �ام �1962لیه يف رغبهتا �لتد�ل ضد �و� �ام 
العراق  ،ول�س ببعید عن ذ� ما قامت به الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة و�ریطانیا من التد�ل يف)28(م1981

م حتت جحج واهیة من ب�هنا الت�لص من خطر �رسانة العراق من ٔ�سل�ة ا�مار 2003وغزوهام � �ام 
  . الشامل، اس��ادا �ىل ا�فاع الرشعي الوقايئ

ویرص ٔ�نصار النظریة املقررة ویؤكدون �ىل رٔ�هيم �لقول ٕان م�ثاق أ�مم املت�دة مل یتضمن لك املبادئ 
وحىت لو ٔ�ن املیثاق �ٔ�لن قا�دة قانونیة �دیدة فٕان فرضها . اليت حتمك القانون ا�ويل ق�ل ظهور هذا املیثاق

ويل، جيب ٔ�ن حتمل معها الزتاما دق�قا م�اقضا �ىل مجیع ٔ�عضاء املنظمة ا�ولیة وٕاحلاقها �لنظام القانوين ا�
�لقا�دة القدمية املعمول هبا سابقا، و�لیه فٕان ٔ�ي قا�دة يف القانون ا�ويل التقلیدي �ري م�عارضة مع الزتام 

  . قانوين يف ظل املیثاق تبقى حصی�ة وحتتفظ �رس�هنا اكم� يف ظل هذا املیثاق

م�صوص �لیه رصا�ة ویقصد به �دم فص� " طبیعي"لفظ جند ٔ�ن ) 51(و�لرجوع ٕاىل صدر املادة 
عن احلق، وٕان لكمة طبیعي مل ت�ٔت م�اقضة ٔ�و م�اف�ة حلق ا�فاع الرشعي املعروف �ى الفقه التقلیدي ب�ٔنه 

و�لتايل ال ميكن التغايض عهنا ٔ�و ٕاسقاطها من النص، وهذا یعين . حق طبیعي، بل ٕاهنا �اءت مؤكدة �لیه
  .)29(ا�ولیة مل �شلك ٔ�ي ق�د �ام اكن نو�ه �ىل هذا احلقٔ�ن �شوء املنظمة 

مل ) 51(واملادة  4، 2/3و�رى بعض الفقهاء من ٔ�نصار النظریة املقررة ٔ�ن املیثاق عندما ٔ�ورد املادة 
ل�س "تنص يف مقدمهتا قائ� ) 51(یقصد هبام تغیري قوا�د القانون ا�ويل اخلاصة حبق ا�فاع الرشعي، فاملادة 

، وهذا التعبري ٕامنا یعكس "املیثاق ما یضعف �ٔو ی��قص احلق الطبیعي ��ول يف ا�فاع عن ٔ�نفسهم يف هذا
رغبة حق�ق�ة يف إالبقاء �ىل القانون الطبیعي و�دم املساس به، بل ٕانه یظل حمتفظا �ك�انه اخلاص ووجوده 

�افظة ٔ�كرث ) 51(اعتربت املادة  املس�تقل عن املیثاق �عتباره ٔ��د املبادئ ا�ولیة أ�ساس�یة، ومن هنا فقد
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القائ� ٕان هذا احلق ل�س � ٕاال حمتوى وا�د �ددته املادة " لكسن"مهنا ماحنة، ويف ذ� دحض لو�ة نظر 
  .)30(رصا�ة) 51(

ال متنع من بقاء حق ا�فاع الرشعي الطبیعي، بل ٕاهنم ) 51(ومهنم من �رى ٔ�ن الق�ود الواردة يف املادة 
ٔ�بعد من ذ� ویقولون ٕان حق ا�فاع الرشعي یظل سار� طبقا �لعرف ا�ويل حىت ولو یذهبون ٕاىل ما هو 

  .)31(و�دت نصوص يف املیثاق متنعه

ویبدو ٔ�ن ٔ�نصار املذهب املقرر یغالون يف التفسري الواسع كثريا ٕاىل �د �اكد خيرج النص من حمتواه 
 ال تق�رص �ىل بقاء حق ا�فاع الرشعي احلق�قي ا�ي وضع من �ٔ��، یظهر ذ� من �الل و�ة نظرمه اليت

العريف اكمال و�ري م�قوص يف ظل املیثاق وٕامنا تضیف لٔ�عضاء احلق يف اختاذ تدابري املسا�دة ا�اتیة 
و�س��دون يف ترب�ر . التقلیدیة محلایة مصاحلهم، يف �ا� جعز هیئات أ�مم املت�دة من اختاذ التدابري الفعا�

التحضريیة ملیثاق أ�مم املت�دة، ح�ث قررت ا�لجنة أ�وىل يف مؤمتر سان فر�سسكو  رٔ�هيم ذ� �ىل أ�عامل
ب�ٔن اس�ت�دام القوة املسل�ة يف ا�فاع الرشعي یبقى مق�وال " 2/4ويه ا�لجنة اليت اخ�صت بوضع املادة 

 هو �ىل ، وهذا یعين حسب رٔ�هيم ٔ�ن ا�فاع الرشعي ا�ي اكن سائدا ق�ل املیثاق س��قى كام"و�ري م�قوص
  . �الته دون ٔ�ن یلحقه ٔ�ي نقص

من �ٔ�ل التوف�ق بني ٔ�عامل املنظامت إالقلميیة والسلطات ) 51(نص املادة  3/4كام تضیف ا�لجنة 
ٕادانة معلیات " اعتداء قوة مسل�ة"الواسعة اليت �متتع هبا جملس أ�من، دون �ٔن تقصد �س�ت�دام تعبري 

  .)32(رشوع �لقوة ال یصل ٕاىل �د العدوان املسلحا�فاع الرشعي القهري ضد اس�ت�دام �ري م 

ٕاىل القول ٕان حق ا�فاع الرشعي هو حق طبیعي للك دو� ذات س�یادة،  Killogویذهب �یلوق 
وهو موجود مضنا يف لك االتفاق�ات، ولك دو� حرة يف �دم التق�ید �لرشوط الواردة يف هذه االتفاق�ات 

  .)33(� ٕاقلميها ��فاع ملوا�ة ٔ�ي جهوم ٔ�و غزو یتعرض

  �ٔنصار النظریة املقررة 

، Killog، �یلوق Meekerیربز يف مقدمة ٔ�نصار هذه النظریة املدافعني عهنا �شدة لك من م�كر 
ذا شقني، یقول يف الشق أ�ول م�ه، ) 51(، وقد طرح هذا أ��ري سؤ� حول املادة )Waldk)34وا�ك 

هل هذه املادة قصدت وضع ق�ود �ىل ممارسة حق ا�فاع الرشعي وقرصته �ىل �ا� وا�دة فقط، ٔ�ال ويه 
ظل  يف) العريف(مقاومة جهوم مسلح من ق�ل ا�ول أ�خرى، ٔ�م ٔ�هنا قصدت تقر�ر إالبقاء �ىل هذا احلق 

  السلطات الواسعة ا�و� �لس أ�من يف احملافظة �ىل السمل وأ�من ا�ولیني؟ 
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ال تقصد وضع ق�ود �ىل ممارسة حق ا�فاع الرشعي العريف، ذ� ) 51(وجيیب وا�ك قائال ٕان املادة 
�لیا يف عهد عصبة أ�مم ويف م�ثاق بريان  وج، مث �اء �یل –ٔ�ن حق ا�فاع الرشعي الفردي اعترب اس�ت��اء �

مل یدرج يف املیثاق من ٔ��ل ) 51(م�ثاق أ�مم املت�دة لیجسد ذ� �س�ت��اء ویقره رصا�ة، ؤ�ن نص املادة 
تق�ید حق ا�فاع الرشعي الفردي، وٕامنا من �ٔ�ل یصف الوضع املتعلق ��فاع الرشعي امجلاعي فقط، ا�ي 

" شابلت��ك"اتفاق�ة املنظمة أ�مر�ك�ة �شري يف م�ثاق  �راد به ا�فاع الرشعي املتبادل، و�ىل س��ل املثال فٕان
ذ� العدوان وتطلق ) 51(ٕاىل ا�فاع الرشعي امجلاعي لصد �دوان �ار�، ومن الطبیعي ٔ�ن حتدد املادة 

ٕان هذه : لو ق�لنا التفسري القائل) 51(ویضیف وا�ك القول ٕاننا �شوه املادة . �لیه وصف العدوان املسلح
وء ا�فاع الرشعي ضد ٔ�ي اس�ت�دام �لقوة �ري مرشوع ٕاذا مل یصل ذ� العدوان ٕاىل در�ة املادة متنع �ش

  .)35(العدوان املسلح

یقول وا�ك هل یقصد " ٕاذا �دث جهوم مسلح"ٔ�ما الشق الثاين من السؤال فٕانه یدور حول عبارة 
اره وس�ی� �لرد �ىل الرضبة من هذه العبارة ٕاد�ال م�دٔ� الرضبة الثانیة �ىل مفهوم حق ا�فاع الرشعي �عتب

  . أ�وىل اليت قام هبا املعتدي �ٔوال

فٕان أ�مر خيتلف ٔ�ن ا�هتدید ) 51(وفقا �لنظریة امل�ش�ئة اليت تعمتد �ىل التفسري الضیق �لامدة 
الوش�یك الوقوع ال ی�شئ حق ا�فاع الرشعي، وهذا هو رٔ�ي لكسن ؤ��لبیة الفقهاء الس�� احملدثني مهنم، 

وء حق ا�فاع الرشعي �لتحقق من وقوع العدوان املسلح ق�ل اختاذ وسائل ا�فاع الرشعي كام ویق�دون �ش
ووصف العدوان ب�ٔنه مسلح متیزي � عن �ريه من صور العدوان �ق�صادي �ٔو . )36("ٕاذا اعتدت"تق�د عبارة 

ائیة ل�س �لرضورة ٔ�ن أ�یدلو�، فهناك فارق بني العمل العدايئ والعدوان املسلح، ذ� ٔ�ن أ�عامل العد
یصاحهبا اس�ت�دام �لقوة العسكریة م�ل التحریض �ىل قلب نظام احلمك واملقاطعة �ق�صادیة، فهذه ال تربر 

  . حسب تصور النظریة امل�ش�ئة، كام ت�ٔت��ا دراس�هتا. )37(�ا� ا�فاع الرشعي

�ىل التفسري الفقه�ي الواسع  ب�� طبقا �لنظریة املقررة اليت حنن بصدد دراس�هتا فٕان �ٔنصارها �س��دون
القامئ �ىل ق�اس �ادثة الكروال�ن وهو تفسري �سمح �س�ت�دام حق ا�فاع الرشعي ل�س فقط ملوا�ة جهوم 
مسلح، بل ٔ�یضا ملوا�ة ا�هتدید هبجوم وش�یك الوقوع، ٕاذا اكنت هناك ٔ�د� واحضة تؤكد وتف�د �ىل و�ه 

  . ا�قة بوجود خطر ینذر بوقوع الهجوم

  : ا�ك �ىل الشق الثاين من السؤال مبا یيلجيیب و 

من الثابت ٔ�ن املیثاق مينع اس�ت�دام القوة ف� �دا �ا� ا�فاع الرشعي، كام ٔ�نه یلزم أ�عضاء ��لجوء 
ٕاىل جملس أ�من ٔ�و امجلعیة العامة ٕاذا و�د خطر هيدد السمل، ومل یت�رس هلم �� ب�ٔنفسهم، حفی��ذ �لهيم 
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ٔ�ما ٕاذا تطور ذ� اخلطر ؤ�حضى ینذر هبجوم مسلح وش�یك . زة ملوا�ة ما حيدثا�لجوء ٕاىل ت� أ��
الوقوع، وت�ٔخرت هیئات أ�مم املت�دة يف الترصف ٔ�و اكن ترصفها �ري اكف حلل الزناع، مفا �ىل ا�و� املهددة 

ملدافعة �النتظار ول�س من العدل وإالنصاف ٔ�ن حنمك �ىل ا�و� ا. ٕاال موا�ة خطر ا�هتدید مبا �هيا من قوة
حىت تتلقى الرضبة أ�وىل املو�ة ٕا�هيا من ق�ل ا�و� املعتدیة، ومن یدري قد �كون هذه الرضبة قاس�یة 

  .)38(وقامصة ال جيدي ا�فاع بعدها نفعا، ويف ذ� ٕاهدار ٔ�هداف وم�ادئ أ�مم املت�دة

�ٔي معىن ٕاذا مت تفسريها تفسريا لن �كون لها ) 51(ویضیف ٔ�نصار النظریة املقررة قائلني ٕان املادة 
یف�د �دم ٕاقرار حق ا�فاع الرشعي العريف، فه�ي عندئذ ت��ح �لمعتدي ٕاماكنیة الق�ام برضبته أ�وىل وقد 
�كون القاضیة كام تقدم الس�� مع أ�سل�ة احلدیثة املتطورة ذات التدمري الشامل اليت �متزي �لرس�ة وا�قة 

ة الطاقة ا�ریة امللكفة مبراق�ة أ�سل�ة النوویة ٔ�ن تفرض رقابة فعا� طبقا وهذا ما �دى بلجن. يف أ�هداف
، واعتبار ا�هتدید �ٔ�سل�ة النوویة معادال �لهجوم املسلح الوارد يف )39(لالتفاق�ات املعقودة يف هذا الش�ٔن

ة احلربیة تعطي ، بل ٕاهنم ذهبوا ٕاىل ما هو ٔ�بعد من ذ� وقالوا ٕان التطورات احلدیثة لٔ�سل�)51(املادة 
، برصف النظر عن اس�ت�دام )40(�كون مطابقا حلمك احملمكة يف ش�ٔن قضیة مضیق �ورفوا) 51(تفسريا �لامدة 

ٕاذا وقع "ويف رٔ�هيم ٕان عبارة . ولهذا مل یرتددوا يف ��رتاف مببدٔ� ا�فاع الرشعي الوقايئ. أ�سل�ة النوویة
ا یقصد هبا تعبري عن فرض معني ال یق�د من حق ا�و� يف مل یقصد هبا وضع ق�د من الق�ود وٕامن" جهوم مسلح

وهو تفسري خيالف متاما ما ذهب ٕالیه �ريمه، ح�ث �شرتط وقوع . )41(ممارسة ا�فاع الرشعي الطبیعي
العدوان فعال وٕاال فال مرشوعیة الس�ت�دام حق ا�فاع الرشعي يف موا�ة جهوم حممتل، وهذا هو الرٔ�ي 

  . أ�صوب يف تقد�ر�

�شرتط وقوع العدوان فعال لوجب ) 51(ري ٔ�ن وا�ك ی��قد م�ل هذا الرٔ�ي ویقول فلو اكنت املادة �
�ىل غرار اجلزء الثاين من املادة نفسها اليت متنح جملس أ�من  "Restore"�لهيا اس�ت�دام لفظ إالر�اع 

  .)42(سلطة اختاذ ما �راه رضور� من أ�عامل حلفظ السمل وأ�من ا�ويل ٔ�و ٕا�ادته ٕاىل نصابه

احلق الطبیعي "ح�ث ذ�رت ) 51(ویُعّول ٔ�نصار النظریة املقررة كثريا �ىل ما ورد يف صدر املادة 
ویؤكد �ىل ٔ�ن حق ا�فاع الرشعي مل �كن م��ة من .  نصا ٕاقرار� ول�س م�ش�ٔ فهم �رون يف ذ�" ��ول

و�لتايل فال داعي . ونصت �لیه رصا�ة ب�ٔنه حق طبیعي) 51(املیثاق وٕامنا ا�رتاف جمدد �اءت به املادة 
ق�ید فٕان من ش�ٔن هذا الت . لتق�یده ٕاال يف �ا� وا�دة �ٔال ويه الهجوم املسلح ضد عضو يف أ�مم املت�دة

وذ� ال یتفق مع م�ادئ . حرمان ا�ول �ري أ�عضاء يف املنظمة من حقهم الطبیعي يف ا�فاع عن ٔ�نفسهم
  . املیثاق، بل ویعترب خرقا �لسمل وأ�من ا�ولیني
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لكن هذه النظریة تعرضت ٔ�شد �نتقادات الس�� من ق�ل مؤیدو النظریة امل�ش�ئة ا��ن ال �رون يف 
حنة حلق ول�ست �افظة � كام یدعي اتباع النظریة املقررة السا�ني اىل حتق�ق قدر من � ما) 51(املادة 

 .�ح�فاظ بقوا�د القانون ا�ويل التقلیدي مبا فهيا القوا�د العرف�ة

  النظریة امل�ش�ئة: املطلب الثاين

ثل يف تق�ید �ىل تفسري ضیق ی��ج عنه ٔ��را قانونیا م�ش�ٔ، �مت ) 51(تؤسس هذه النظریة مفهوم املادة 
ممارسة حق ا�فاع الرشعي واق�صاره �ىل �ا� وا�دة فقط، يه �ا� وقوع العدوان املسلح، وذ� عكس 

  . ما ذهبت ٕالیه النظریة املقررة

و�لیه فٕان أ�بعاد القانونیة لهذه النظریة تقود ٕاىل القول ب�ٔن ٔ�ي اس�ت�دام �لقوة ٔ�و ا�هتدید هبا ال ی�شئ 
  . 2/4یصل ٕاىل در�ة الهجوم املسلح، وٕاال فٕانه یعد خمالفا لنص املادة  حق ا�فاع الرشعي ما مل

ٕان حق ا�فاع الرشعي حق معرتف به يف القوا�د االتفاق�ة والعرف�ة �لقانون ا�ويل العام، وطبقا 
القوة �لقوا�د االتفاق�ة ال ميكن ممارسة هذا احلق ٕاال يف �ا� �دوث العدوان املسلح، ٕاذ ال �كفي �لت�اء ٕاىل 

  .)43(�فع هتدید ال �رىق ٕاىل مرتبة العدوان حىت ولو انطوى ذ� �ىل هتدید �س�ت�دام أ�سل�ة النوویة

ليك : ، وهو یقولBrowenlieومن ٔ�نصار هذه النظریة ا��ن یؤیدون التفسري الضیق بقوة �راونيل 
ه العبارة ق�دا �ىل ممارسة حق جيب اعتبار هذ" ٕاذا وقع �دوان مسلح) "51(نعطي معىن اكمال لعبارة املادة 

ال یعين ٕاال ) 51(واملادة  2/4فٕان اج�ع املادة . ا�فاع الرشعي حىت ال �س�ت�دم ٕاال ضد جهوم مسلح فقط
  .)44(حترمي اس�ت�دام القوة يف مجیع أ�حوال ما �دى ممارسة حق ا�فاع الرشعي ٕاذا وقع جهوم مسلح

التحضريیة املسل�ة اليت تقوم هبا ٕا�دى ا�ول ا�اورة ال ٕان أ�عامل : قائالJessupكام یقر جوسب 
، وٕان الق�د الوارد يف هذه املادة یق�د بدقة حریة الترصف )51(تربر ق�ام ا�فاع الرشعي املؤسس �ىل املادة

وهذا یعين �ٔن جمرد التحضريات العسكریة �و� . اليت اكن معرتفا هبا ��ول يف ظل القانون ا�ويل التقلیدي
اورة �ري اكف�ة الس�ت�دام القوة الوقائیة من طرف ا�و� املهددة، وٕامنا �لهيا ا�لجوء ٕاىل جملس أ�من جم

  .ٕالبال�ه �حلا� لیت�ذ ما هو رضوري �ش�ٔهنا

) 51(ٔ�ن الهجوم املسلح یعترب رشطا ٔ�ساس�یا ل�شوء حق ا�فاع الرشعي وفقا �لامدة Kunzو�رى �یزن 
یعين حترمي احلرب الوقائیة ؤ�ن ٔ�ي هتدید ) 51(ق، ويف رٔ�یه ٔ�ن نص املادة وبدونه ال جتوز ممارسة هذا احل

  .)45(�لعدوان �ام بلغ ال یربر الق�ام ��فاع الرشعي ولو متثل ذ� يف هتدید �س�ت�دام أ�سل�ة النوویة
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دوان ال تطبق ٕاال يف �ا� وا�دة فقط يه �ا� وقوع الع) 51(ویؤید لكسن هذا الرٔ�ي ویقول ٕان املادة
هو �دوث الهجوم املسلح �لفعل، ومن �ري " ٕاذا وقع جهوم مسلح"ٕان التفسري الصحیح لعبارة . )46(املسلح

من ) 51(املق�ول القول مبامرسة ا�فاع الرشعي �ال وجود هتدید وش�یك الوقوع، فذ� �ري اكف وفقا �لامدة
  . املیثاق

، جوسب Brounlie، �رنيل Kelsenلكسن �Kunzیزن : وهكذا یتفق فقهاء النظریة امل�ش�ئة ومه
Jessup ىل رضورة ق�ام �ا� من العدوان املسلح حق�قة، فهو ا�ي یربر �ا� وح�دة مق�دة ول�ست�

  . مفرتضة ت�شئ حق ا�فاع الرشعي الفردي وامجلاعي

الوارد يف النص ل�س ق�ول حق ا�فاع الرشعي " طبیعي"ومن الفقهاء من �رى ٔ�ن املراد بلفظ 
لیدي، ٔ�ن دال� هذا ا�لفظ دال� نظریة ال �متتع ب�ٔیة قمية قانونیة، و�لتايل فه�ي ال یقصد هبا سوى شد التق 

ولكن . أ�ذهان وبیان مدى عراقة هذا احلق، �عتباره حق قدمي ومعروف حىت �ى ا�متعات البدائیة
ٔ�ن یوا�به تغیري يف املبادئ القانونیة، كام  التطور ا�ي ساد ا�متع ا�ويل القانوين م�ذ ق�ام أ�مم املت�دة البد

اليت ٔ�تت ٕ�حاكم فهيا تغیري لهذا احلق عام اكن �لیه سابقا، ح�ث �ت ا�ٓن یق�رص ) 51(هو احلال يف املادة 
  .�ىل �ا� وا�دة فقط، يه وقوع الهجوم املسلح

ائه قمية قانونیة وٕاعط" طبیعي"ٕاىل ذات الن���ة، ح�ث �رى ٔ�ن �ٔي تفسري �لفظ  Scelleویصل س�یل 
يه املصدر الوح�د �لجوء ٕاىل اس�ت�دام القوة من ق�ل ا�ول اليت ) 51(معینة یعد تفسريا مردودا فاملادة 

  . تتعرض لهجوم مسلح

هو تق�ید ممارسة ) 51(واملادة 2/4ویؤكد كثري من الفقهاء املؤید�ن لهذه النظریة ٔ�ن أ��ر املزدوج �لامدة 
ول�س ��و� ٔ�ي ٔ�ساس الس�تعامل القوة . ت اليت یقع فهيا �دوان مسلح �ىل ا�و�حق ا�فاع الرشعي �حلاال

، فه�ي املصدر الوح�د ا�ي ميكن �س��اد �لیه يف صد العدوان املسلح، وٕان �ٔي اس�تعامل )51(ٕاال املادة
  .)47(�2/4لقوة ال ی�ين �ىل هذا أ�ساس یؤدي ٕاىل خمالفة رصحية �لامدة 

احلدیث عن ) 51(لعل ٔ�ول ما یعن��ا يف رشح املادة: عت الغنميي ٕاىل القولویذهب ا�كتور دمحم طل
  �عتداء ا�ي یربر اس�تعامل حق ا�فاع الرشعي، فقد �ربت عنه هذه املادة قائ� 

ٔ�ي الهجوم املسلح حسب النص إالجنلزيي وهو تعبري  armed attackٕاذا اعتدت قوة مسل�ة "
ا�ي یعين العدوان املسلح، فلفظ العدوان لفظ حيیط به  L' agressionarmee ٔ�دق من التعبري الفر�يس

الغموض وميكن ٔ�ن ینطوي حتته جمرد التحریض ٔ�و ا�هتدید، ٔ�ما لفظ الهجوم املسلح فهو ینرصف م�ارشة ٕاىل 
ویقول الغنميي لعل دقة تعبري الهجوم هو ا�ي د�ا . املعىن املقصود ا�ي یربر ممارسة حق ا�فاع الرشعي
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أ�من ٕاىل اس�تعام� يف قراره املتعلق �لقضیة الكوریة، رمغ ٔ�ن الشكوى أ�مر�ك�ة اليت عرضت  جملس
  .)48(املوضوع اس�ت�دمت لفظ �عتداء

وبناء �ىل ذ� ال ميكن ٔ�ن یطبق النص �ىل �ا� ٕا�الن احلرب اليت ی��عها ٕاجراء عسكري، وال �ىل 
ن �از اعتبارها اعتداء، ٔ�هنا ال تت�اوز �وهنا حتضري �لهجوم، وسائل ا��ایة املعتدیة، فهذه ال تعترب جهوما وإ 

وٕان التحضري  �لهجوم ال جيزي ا�فاع عن النفس كام تقدم، وهذا التفسري یقيض متاما �ىل املذاهب اليت 
تتوسع يف احلاالت اليت جيوز فهيا اس�تعامل حق ا�فاع الرشعي، وٕان من ش�ٔن التوسع يف التفسري قد جيلب 

  . ىل السمل العاملي�وارث �

 2/4تعد اس�ت��اء من املنع العام الس�تعامل القوة الوارد يف املادة) 51(هذا وكام هو معروف فٕان املادة
ميتنع ٔ�عضاء الهیئة مجیعا يف �القاهتم ا�ولیة عن ا�هتدید �س�تعامل القوة ٔ�و "من املیثاق، ويه اليت �اء فهيا 

ل الس�یايس ٔ�یة دو� ٔ�و �ىل ٔ�ي و�ه �ٓخر ال یتفق ومقاصد اس�ت�دا�ا ضد سالمة أ�رايض ٔ�و �س�تقال
  .)49(أ�مم املت�دة

، وٕامنا اكتفى )51(ویتضح من هذا النص ٔ�نه مل �س�ت�دم عبارة الهجوم املسلح كام ورد يف املادة
وهو تعبري یبدو ٔ�قل جسامة من الهجوم وقد یفهم م�ه " ا�هتدید �س�تعامل القوة ٔ�و اس�ت�دا�ا"�لتعبري عن 

ي يف �ا� ا�هتدید �س�تعامل ت�شئ حق ا�فاع الرشع 2/4بوصفها اس�ت��اء �لامدة ) 51(ٔ�ول وه� ب�ٔن املادة
ضد سالمة إالقلمي "القوة، ولكن بقراءة النص قراءة م��ٔنیة یت�ني �ٔن هذه العبارة �اءت م�بو�ة م�ارشة بعبارة 

وا�ي �س�ت��ج من ذ� ٔ�ن واضعي املیثاق اكنوا �ریدون من هذا الربط ". ٔ�و �س�تقالل الس�یايس ٔ�یة دو�
ومن �ري . س�تعامل القوة ٔ�و اس�ت�دا�ا ليك �ريق ٕاىل در�ة الهجوم املسلحٕاس�باغ اجلسامة �ىل هذا ا�هتدید �

ذ� ال ميكن تصور اس�ت�دام قوة فعا� ومؤ�رة �ىل سالمة إالقلمي ٔ�و �س�تقالل الس�یايس بدون ٔ�ن یصل 
  . ٕاىل �د اس�ت�دام القوة املسل�ة

، سور�سو Oppenhiemمي وهذا ما یؤكده معظم الفقهاء املؤید�ن �لنظریة امل�ش�ئة ٔ�م�ال ٔ�و�هنا
Sorenseo 50(و�ريمه(.  

ومن �الل ما تقدم ميكن القول ٕان حق ا�فاع الرشعي الفردي وامجلاعي وفقا �لنظریة امل�ش�ئة ال ی�ش�ٔ 
ٕاال يف �ا� وا�دة فقط، يه �ا� وقوع جهوم مسلح، ولهذا لن �كون هناك ماكن حلق ا�فاع الرشعي 

  . �دوانیة وش�یكة الوقوع الوقايئ ا�ي یت�ذ يف موا�ة ٔ�عامل

وقد دٔ�بت أ�مم املت�دة �ىل ت�ىن هذه النظریة، ومبوجهبا �ٔدانت العدید من الترصفات املر�ك�ة من ق�ل 
ويف هذا الس�یاق فقد رفضت أ�مم . ا�ول حتت غطاء حق ا�فاع الرشعي اس��ادا �ىل النظریة املقررة



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eighth Issue- November 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 .2021 م ام،  -ااد 
 

  

 

 

182 

 

م والعدوان 1948هو يف الزناع البا�س�تاين الهندي �ام كام : املت�دة اس�ت�دام القوة حب�ة حامیة املصاحل
م، ا�ي اشرت�ت ف�ه لك من فر�سا و�ریطانیا وٕارسائیل دون ٔ�ن تقوم مرص ب�ٔي 1956الثاليث �ىل مرص �ام 

م 1967كام رفضت أ�مم املت�دة العدوان إالرسائیيل �ىل ا�ول العربیة . جهوم مسلح �ىل ٔ�ي من هذه ا�ول
، ٔ�ن ٕارسائیل اكنت �س��د يف هذا العدوان �ىل جحة 242ٔ�من قراره الشهري رمق ح�ث ٔ�صدر جملس ا

مفادها ٔ�هنا تتعرض �لهتدید �س�ت�دام القوة من ق�ل ا�ول العربیة، يف �ني ٔ�نه مل یث�ت صدق هذه احل�ة، 
هجوم فقد ومبا ٔ�ن ٕارسائیل يه البادئة �ل . ح�ث مل �شن ٔ�ي من ا�ول العربیة جهوما مسل�ا �ىل ٕارسائیل

  .اعترب ما قامت به �دوا� مسل�ا �ىل �ريها دون مربر مرشوع

اكن واحضا  242وٕاذا اكنت أ�مم املت�دة مل �شجب رصا�ة ذ� العدوان ٕاال ٔ�ن قرار جملس أ�من رمق 
يف دعوته ٕالرسائیل �ال�س�اب من أ�رايض اليت اح�لهتا ن���ة �لحرب، وهو ما یف�د مضنا ٔ�ن اس�ت�دام 

  .)51(ملسل�ة من ق�ل ٕارسائیل �شلك معال �دائیا �ري مرشوع وال �رتب حقاالقوة ا

كذ� فقد ٔ�یدت مجیع مشاریع تعریف العدوان اليت مت طر�ا �لنقاش يف ظل أ�مم املت�دة النظریة 
  .امل�ش�ئة، واكنت لكها تؤكد �ىل ٔ�ن حق ا�فاع الرشعي ال ی�ش�ٔ ٕاال يف �ا� وا�دة يه وقوع الهجوم املسلح

  امتةاخل

ٕان املنطق القانوين ال یق�ل العودة والرجوع اىل قوا�د القانون ا�ويل التقلیدي اليت تتحمك فهيا ا�ول 
وفقا ملصاحلها ا�اتیة �ميتد حمكها �ىل حق ا�فاع الرشعي ا�ي �ت خيضع ا�ٓن لضوابط حمددة ومق�دة طبقًا 

،فه�ي كام یبدو )51(اليت تضمهنا نص املادة " طبیعيحق "وال یقدح يف هذا القول عبارة .ملیثاق أ�مم املت�دة
  .عبارة زائدة ال یغري �دم وجودها ش��ًا يف احلمك ٔ�و املعىن

. ٕان �ایة م�ثاق أ�مم املت�دة ومفهومه هيدفان ٕاىل تضییق نطاق اس�ت�دام القوة يف العالقات ا�ولیة
ع الرشعي الفردي وامجلاعي بوصفه و�لیه جيب ٔ�ن یبقى رشط وقوع العدوان مالزمًا ملامرسة حق ا�فا

اس�ت��اءًا ی��غي تطبیقه يف �ٔضیق �دود ممك�ة،رفضًا ملا ت�ش�ث به النظریة املقررة، ومتش�یًا مع ما تنادي به 
النظریة امل�ش�ئة اليت تعد �ٔقرب اىل الصواب ٕالتفاقها مع م�ادئ املیثاق واهدافه، و�ٔن احلجج اليت صاغها 

ٕاذا وقع �دوان "، �اصًة �ع�د �ىل تفسري عبارة )51(اقعیة مع نص املادة ٔ�نصارها تبدو ٔ�كرث م�طق�ة وو
فهذه العبارة واحضة مبا ف�ه الكفایة لت�دید املقصود ا�ي هو وجوب التحقق من وقوع �عتداء " مسلح

ٔ�مم املسلح �لفعل ق�ل ممارسة حق ا�فاع الرشعي ا�ويل، و�ا و�دت هذه النظریة الت�ٔیید والق�ول من ا
رة(املت�دة،ٕاذ مبوجهبا ٔ�دانت العدید من الترصفات املس��دة �ىل النظریة �خرى    ).املقّرِ
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ومن هنا فال �كفي ا�هتدید �س�تعامل القوة �س�ب مربر لق�ام �ا� ا�فاع الرشعي، كام ال جيوز ا�فاع 
  .الوقايئ املبين �ىل تفادي خطر وش�یك الوقوع

  :يتوصیات اليت ی�ٔيت ذ�ر ٔ�مهها يف ا�ٓ النتاجئ والتوتوصلت ا�راسة اىل مج� من 

�ُس�ت��ج من ا�راسة ٔ�ن حق ا�فاع الرشعي ا�ويل قد تطور تبعًا �لتطور التارخيي �لمجمتع  )1(
 .ا�ويل، واكن �� ٔ��ره �ىل املامرسة والتطبیق

حصی�ة ملفهوم تعمتد بعض ا�ول �ىل تفسري �ري واقعي �لقوا�د القانونیة یقوم �ىل اعتبارات �ري  )2(
 .ا�فاع الرشعي ا�ويل بغیة ترب�ر �دواهنا �ىل الغري

من م�ثاق �مم املت�دة فٕان ٕاس�ت�دام حق ا�فاع الرشعي ال جيوز ما مل ) 51(وفقًا لنص املادة  )3(
یو�د �دوان مسلح �ال، ويف ذ� اس��عاد ��فاع الوقايئ ا�ي یقوم �ىل جهوم وش�یك الوقوع ٔ�و خطر 

 .ٕاح�يل

  :ميكن ان نويص مبا یيل و�لیه

جيب ٔ�ن ال �كون التطور ا�ي �شهده م�دٔ� ا�فاع الرشعي مد�ًال لتفسريات وت�ٔویالت م�ناقضة  - 1
 .تنعكس �ٓ�رها سلبًا �ىل تطبیق املبد�ٔ 

من املیثاق ا�ي قد ی��ح ا�فاع الوقايئ، مع أ��ذ ) 51(�دم أ��ذ �لتفسري الواسع لنص املادة  - 2
ذه املادة ال حيمتل ٕاال تفسريًا وا�دًا،ٔ�ال وهو وقوع العدوان املسلح املبارش احلال، يف إالعتبار ب�ٔن نص ه

  .ول�س العدوان احملمتل ٔ�و الوش�یك

  الهوامش

                                                   
ل�س يف هذا املیثاق ما یضعف او ینقص احلق الطبیعي ��ول فرادى او جام�ات يف ا�فاع عن انفسهم اذا ) "51(نص املادة ) 1(

. جملس �من التدابري الالزمة حلفظ السمل و�من ا�ويل اعتدت قوة مسل�ة �ىل ا�د اعضاء �مم املت�دة، وذ� اىل ان یت�ذ 
وال تؤ�ر ت� التدابري ب�ٔي �ال ف� �لم�لس . والتدابري اليت اختذها �عضاء اس�تعامًال حلق ا�فاع عن النفس تبلغ اىل ا�لس فورًا 
 اي وقت ما �رى رضورة الختاذه من �عامل مبق�ىض سلطته و مس�ئولیاته املس�مترة من احاكم هذا املیثاق من احلق يف ان یت�ذ يف

 "حلفظ السمل و�من ا�ويل او ا�ادته اىل نصابه
 .�534يل صادق ٔ�بو هیف ، قانون دويل �ام، م�ش�ٔة املعارف �السك�دریة، ص) 2(
 .26، التنظمي ا�ويل، القاهرة، �امل الك�ب، ص)د(عبد الوا�د دمحم الفار ) 3(
 133، املنظامت ا�ولیة، م�ش�ٔة املعارف �السك�دریة، الك�اب �ول، ب ت، ص)د(الشافعي دمحم �شري ) 4(
 .26، التنظمي ا�ويل، مرجع سابق، ص)د(عبد الوا�د دمحم الفار  )5(
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، حق ا�فاع الرشعي يف القانون ا�ويل اجلنايئ، رسا� دكتوراه، لكیة احلقوق، �امعة القاهرة، م�شورة، الطبعة )د(دمحم �لف  )6(
 .248م، ص1977لثانیة، ا
 .249، املرجع السابق ، ص)د(دمحم �لف  )7(

(8) Bowett (D.W) self- defense , in international law , 1958 , p182. 
، م�دٔ� حترمي �س��الء �ىل ٔ�رايض الغري �لقوة يف ضوء القانون ا�ويل املعارص، رسا� دكتوراه، لكیة )د(رجب عبد املنعم م�ويل  )9(

 .295، ص.م1999احلقوق، �امعة القاهرة، 
 .84م ص1960-59، دروس يف القانون اجلنايئ ا�ويل، القاهرة، دار ا�هنضة العربیة، )د(دمحم جنیب حس�ين  )10(
 .250، صمرجع سابق ،)د(دمحم �لف  )11(
 .عهد عصبة أ�مم 15/7مادة  )12(
العدوان املسلح يف القانون ا�ويل، رسا� دكتوراه، لكیة احلقوق، �امعة  ): د(صاحل ا ویص؛ 250، مرجع سابق، ص)د(دمحم �لف  )13(

 .377م، ص1975القاهرة، 
(14) Bowett, OP, cit, p188. 

  .250، ص، مرجع سابق)د(دمحم �لف ؛ 378-.�377ويل، املرجع السابق، صالعدوان املسلح يف القانون ا، )د(صاحل ا ویص)15(
 .252، مرجع سابق ، ص)د(دمحم �لف  )16(
 .378، العدوان املسلح يف القانون ا�ويل مرجع سابق ، ص)د(ویصا صاحل  )17(
 .252، مرجع سابق ، ص)د(دمحم �لف  )18(

(19) Bowett, op, cit, p183. 
 .380، العدوان املسلح يف القانون ا�ويل مرجع سابق ، ص)د(ویصا صاحل  )20(
 .381، العدوان املسلح يف القانون ا�ويل، املرجع السابق، ص)د(ویصا صاحل  )21(
 .556م ص1980، م�ادئ القانون ا�ويل العام، ب ن، )د(عبد العز�ز دمحم رس�ان  )22(
 .من م�ثاق أ�مم املت�دة 24/1مادة  )23(
 . 28، اس�ت�دام القوة يف العالقات ا�ولیة من م�ظور القانون ا�ويل، ب ن، ب ت، ص)د(ن��ل ٔ�محد �لمي )24(
 .394-393، العدوان املسلح يف القانون ا�ويل مرجع سابق ، ص)د(ویصا صاحل  )25(
 .Bowett , OP, cit p158؛ 394يل، املرجع السابق ، ص، العدوان املسلح يف القانون ا�و)د(ویصا صاحل  )26(
 .924، الغنميي يف قانون السالم، ب ن، ب ت، ص)د(دمحم طلعت الغنميي  )27(
 .29، مرجع سابق، ص)د(ن��ل ٔ�محد �لمي  )28(
 .259، مرجع سابق ، ص)د(دمحم �لف  )29(
 .79یيل، القاهرة، دار ا�هنضة العربیة، ب ت، ص، بعض اجلوانب القانونیة �لزناع العريب إالرسائ )د(�ا�شة راتب  )30(

(31) Bowett , op , cit , p182. 
 .79ص  ،، بعض اجلوانب القانونیة �لزناع العريب إالرسائیيل، مرجع سابق)د(�ا�شة راتب  )32(
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 .260، ص، مرجع سابق)د(دمحم �لف  )33(
 .296، مرجع سابق ، ص)د(رجب عند املنعم م�ويل  )34(
 .80- 79، بعض اجلوانب القانونیة �لزناع العريب إالرسائیيل، مرجع سابق، ص)د(�ا�شة راتب  )35(
 .924، الغنميي يف قانون السالم، مرجع سابق ، ص)د(دمحم طلعت الغنميي  )36(
 .25، مرجع سابق ، ص)د(ن��ل ٔ�محد �لمي  )37(
  .263، مرجع سابق ، ص)د(دمحم �لف  )38(
 . 177م، ص1971،القانون ا�ويل واس�ت�دام الطاقة النوویة، القاهرة، مؤسسة دار الشعب، )د(محمود �ريي بنونة  )39(

(40) Bowett , op , cit , p189. 
 . 296، مرجع سابق ، ص)د(رجب عبد املنعم م�ويل  )41(
 .80، صقساب، بعض اجلوانب القانونیة �لزناع العريب إالرسائیيل، مرجع )د(�ا�شة راتب  )42(
 .177، مرجع سابق ، ص)د(محمود �ريي بنونة  )43(
 .400، العدوان املسلح يف القانون ا�ويل مرجع سابق ، ص)د(ویصا صاحل  )44(
 .177، مرجع سابق ، ص)د(محمود �ريي بنونة  )45(
 .269، مرجع سابق ، ص)د(دمحم �لف  )46(
 .271مرجع سابق ، ص) د(دمحم �لف  )47(
 .25، مرجع سابق ، ص)د(ن��ل ٔ�محد �لمي ؛ 922قانون السالم، مرجع سابق ، ص ، الغنميي يف)د(دمحم طلعت الغنميي  )48(
 .من م�ثاق أ�مم املت�دة 2/4مادة  )49(
 272، مرجع سابق ، ص)د(دمحم �لف  )50(
 .16، مرجع سابق ، ص)د(ن��ل ٔ�محد �لمي  )51(
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    ملخص

ت��اول ا�راسة جرامئ دو� �ح�الل إالرسائیيل  يف أ�رايض الفلسطی��ة و�اصة ت� اجلرامئ ا�ولیة 
، جفاءت تبني إالطار العام النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیةاليت �شلك جرمية ضد إال�سانیة يف ضوء ٔ�حاكم 

مكة اجلنائیة ا�ولیة، واحلدیث عن ٔ�مه �لجرمية ضد إال�سانیة وفق املواثیق ا�ولیة والنظام أ�سايس �لمح
،  يف أ�رايض الفلسطی��ةاجلرامئ اليت �شلك جرمية ضد إال�سانیة  قامت �ر�اكهبا  دو� �ح�الل إالرسائیيل

موحضة ا��لیات املتا�ة  لتحریك دعوى ٔ�مام القضاء اجلنايئ �ىل الصعید الوطين وا�ويل، و�متثل يف احملمكة 
  .واحملامك اخلاصة ا�ولیة، واحملامك الوطنیةاجلنائیة ا�ولیة 

  .اجلرمية ضد إال�سانیة، احملامك ا�ولیة، الفصل العنرصي، ا�هت�ري القرسي :اللكامت املف�اح�ة

Résumé 

L’étude traite des crimes de l’État d’occupation israélien dans les territoires 
palestiniens, en particulier les crimes internationaux qui constituent un crime contre 
l’humanité à la lumière des dispositions du statut de la Cour pénale, de sorte que l’étude est 
sortie 

Montrant le cadre général du crime contre l’humanité conformément aux conventions 
internationales et au statut de la Cour pénale internationale, et en analysant des crimes les 
plus importants qui constituent un crime. Contre l’humanité, il a été commis par l’État 
d’occupation israélien dans les territoires palestiniens, expliquant les mécanismes 
disponibles pour engager une action en justice devant la justice pénale aux niveaux national 
et international, représentée par la Cour pénale internationale, les tribunaux internationaux 
spéciaux et les tribunaux nationaux.  

Mots clés : crime contre l’humanité- tribunaux internationaux- apartheid- déplacement 
forcé. 
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  مقدمة

يف هذا الكو�ب ا�ي ميتلئ �جلرامئ والرصا�ات املسل�ة اليت ت�هتك القمي إال�سانیة، �ٔصبحت اجلرامئ 
واحلروب طریقا الح�الل الشعوب وٕاخفاء حضارهتا و�ٓ�رها وثقافهتا، ول�س هناك طریق ٕالنقاذ ال�رشیة من 

ٕاذ البد من وجود  -�اصة عندما یلقي املتصارعون بقوا�د القانون ا�ويل �لف ظهورمه–�ا� احلروب 
�لیات حق�ق�ة وفعا� �لمالحقة والعقاب للك من ميس �لقوا�د القانونیة ا�ولیة �. 

واجلرمية مل �كن یوما �د� مفاج�ا ٕاذ شهدت ال�رشیة م�ذ جفرها أ�ول صورا ٔ��شع اجلرامئ 
، ومن ٔ�قدم اجلرامئ ا�ولیة جرمية احلرب، وجرمية القرصنة يف ٔ��ايل الب�ار واليت تعترب س��ا يف )1(هتااكتو��

قام ا�متع  - بعد فشل عصبة أ�مم املت�دة-توق�ع املعاهدات يف الِقَدِم بني امللوك، ولكن يف الوقت احلارض
ات دولیة واكن من ٔ�مه ٔ�هدافها احلفاظ �ىل أ�من ا�ويل ٕ��شاء م�ظمة أ�مم املت�دة واليت قامت بوضع �رشیع

م �ىل ٔ�ربع جرامئ دولیة يه 1998والسمل ا�ولیني،، وقد نصت املادة اخلامسة من نظام روما أ�سايس �ام 
  .)2(جرمية احلرب وإال�دة امجلاعیة، وجرمية العدوان واجلرمية ضد إال�سانیة اليت تعترب حمور ا�راسة

تَلَُف �لهيا، ٕاذ ومع ظهور احملمكة ا جلنائیة ا�ولیة مل یصبح تطبیق القوا�د العرف�ة جمرد و�ة نظر ُخيْ
ینص النظام أ�سايس �لمحمكة �ىل ٔ�ولویة تطبیق القوا�د املنصوص �لهيا يف النظام، وميتد اخ�صاص هذه 

�ول دو� �ري احملمكة الزماين من حلظة دخول النظام أ�سايس �زي التنف�ذ �ل�س�بة ��و� الطرف ٔ�و قَ 
طرف، ٔ�ما من الناح�ة الشخصیة فهو �شمل أ�فراد فوق سن الثام�ة عرش من العمر، وال �س�ت�ىن 

  .)3(الشخص �ام اكنت صف�ه الرمسیة

و�لمحمكة اخ�صاص �مكیيل مع �خ�صاص الوطين كام �ٔهنا من الناح�ة املوضوعیة ختتص بنوع اجلرامئ 
مسة من النظام أ�سايس، و�كون حماس�بة ا�رمني عن طریق احملمكة أ�شد خطورة الواردة يف املادة اخلا

اجلرامئ اجلرمية ضد إال�سانیة اليت  اجلنائیة ا�ولیة اليت �ُرفع ٕا�هيا �لنظر فهيا والبث وٕاصدار أ�حاكم  ؤ�مه هذه
ها التارخي، قام �ر�اكهبا وما زال �ر�كهبا �ىل أ�رايض الفلسطی��ة احملت�، وقد نتج عن ذ� جمازر خض مة ���

وم�ثاق أ�مم املت�دة  1977وهو ما حّرم�ه ال�رشیعات ا�ولیة، مهنا اتفاق�ات ج�یف أ�ربعة، و�رتو�و�هيا لعام 
ونظام روما أ�سايس، و�د�ر ���ر ٔ�ن الباحث اخ�ار أ�رايض الفلسطی��ة منوذ�ا �راس�ته حمددا ٕاطاَر 

  .ا�راسة يف اجلرمية ضد إال�سانیة

  املشلكة البحثیة  :�ٔوال

وس�یقوم الباحث يف هذه ا�راسة بتعریف اجلرمية ضد إال�سانیة وتوضیح ٔ�شاكلها ومتیزيها عن اجلرامئ 
  .أ�خرى مع بیان ٔ�راكهنا
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  :و�مكن مشلكة ا�راسة يف السؤال الرئ�يس التايل

ماهیة اجلرمية ضد إال�سانیة �ىل ضوء ٔ�حاكم النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة ومدى قابلیة 
  �ك�یفها القانوين �ىل جرامئ ٕارسائیل يف أ�رايض الفلسطی��ة؟ 

  :ولتفك�ك هذه إالشاكلیة نطرح ٔ�س�ئ� فرعیة ٔ�خرى

  هو تعریف اجلرمية ضد إال�سانیة ؟ ما- 1

ا�ولیة،وما يه ا��لیات املتا�ة �ىل  یك دعوى ٔ�مام احملمكة اجلنائیةهل �س�تطیع فلسطني حتر - 2
  الصعید ا�ويل والوطين ؟

  ما يه املعیقات اليت تعطل معل احملمكة اجلنائیة ا�ولیة؟ - 3

  �ٔهداف البحث : �نیا 

  .تعریف اجلرمية ضد إال�سانیة يف ضوء النظم ا�ولیة و�اصة احملمكة اجلنائیة - 1

مئ اليت �شلك جرمية ضد إال�سانیة اليت ار�ك�هتا دو� �ح�الل إالرسائیيل يف أ�رايض بیان اجلرا - 2
  .الفلسطی��ة

  .توضیح ا��لیات القانونیة لتحریك ا�عوى ٔ�مام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة - 3

  املهنجیة املتبعة يف ا�راسة : �لثا 

ا�راسة عبارة عن اس�ت��اط لبعض القوا�د القانونیة مت �ع�د يف هذه ا�راسة املهنج القانوين جفاءت 
ا�ولیة مث اس�تقراء لبعض النصوص املتعلقة �لنظام أ�سايس، و�ك�یف ذ� �ىل احلا� الفلسطی��ة مس��دا 

  .يف ذ� �ىل القانون أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة

  تقس�مي ا�راسة :رابعا

  :رامئ إالرسائیلیة يف أ�رايض الفلسطی��ة �ىل النحو ا�ٓيتس�نقسم هذه ا�راسة اليت حتمل عنوان اجل

  إالطار العام �لجرمية ضد إال�سانیة : أ�ول املبحث

  جرامئ ٕارسائیل ضد إال�سانیة يف فلسطني، وس�بل املالحقة القضائیة:  الثاين املبحث

  إالطار العام �لجرمية ضد إال�سانیة: أ�ول املبحث
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وم العام �لجرمية ضد إال�سانیة كام هو وارد يف العدید من املواثیق س��طرق يف هذا املبحث �لمفه
وبعض النظم اجلنائیة ا�ولیة ؤ�مهها نظام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة اليت توسعت يف مفهوم ) مطلب ٔ�ول(ا�ولیة

  ).مطلب �ين(اجلرمية ضد إال�سانیة 

  ملواثیق ا�ولیة تعریف اجلرمية ضد إال�سانیة يف املشاریع وا: املطلب أ�ول

لقد ظهر مفهوم اجلرامئ ضد إال�سانیة من ق�ل جلنة القانون ا�ويل اليت �اولت ت�ٔس�سه م�ذ بدء 
ٔ�شغالها املتعلقة ٕ��داد مدونة �اصة �جلرامئ ضد سمل ؤ�من إال�سانیة، واليت مل �متخض عهنا اتفاق�ة �اصة 

  .هبا، لتربز يف ٕاطار اتفاق�ات �رست بعض صورها

اجلرامئ ضد إال�سانیة يف مرشوع جلنة القانون ا�ويل اخلاص مبدونة اجلرامئ ضد سمل و�ٔمن : أ�وىلالفقرة 
  إال�سانیة

عرفت مر�� عصبة أ�مم حماو� لتمنیة القانون ا�ويل اجلنايئ، ٕاال ٔ�ن �خ�الفات اجلوهریة حول 
یة والفظائع اليت نتجت عهنا، و�ىل ٕا�ر ، وبعد هنایة احلرب العاملیة الثان 4املفاهمي أ�ساس�یة �الت دون ذ�

حماكامت نورمربج اليت عرفت انتقادات �لنظر �لنقائص اليت طبعت النظام أ�سايس �لمحمكة، شعرت ا�ول 
إالطار املناسب ��،  5برضورة تق�ني اجلرامئ املاسة �سمل ؤ�من إال�سانیة، ٕاذ شلكت جلنة القانون ا�ويل

عیة العامة مبهمة ٕا�داد مرشوع هذه املدونة وصیا�ة م�ادئ القانون ا�ويل ح�ث مت �لكیفها من ق�ل امجل 
  .املعرتف هبا يف م�ثاق حممكة نورمربج

لوضع مرشوع ٔ�ويل یتكون من مخس مواد  1949كام ٔ�هنا توصلت يف دورهتا أ�وىل املنعقدة �ام 
�شلك هتدیدا لسمل ؤ�من ٔ�درجت ف�ه بعض اجلرامئ اخلطرية ذات الصبغة الس�یاس�یة، واليت ميكن ٔ�ن 

، و�ىل ٕا�ر ذ� مت ٕاد�ال بعض التعدیالت �لیه من ق�ل ا�لجنة ذاهتا، ومت اع�د ٔ�ول مرشوع 6إال�سانیة
  .�1954لمدونة �ام 

یالحظ �ٔن املادة أ�وىل من املدونة اعمتدت تعریفا �لجرامئ ضد سمل ؤ�من إال�سانیة معتربة ٕا�ها جرامئ 
  :دولیة ف�صت �ىل ما یيل

فَة يف هذه املدونة جرامئ قانون دويل، ومعاق�ة املسؤول " �شلك اجلرامئ ضد سمل و�ٔمن إال�سانیة املَُعر�
  ".عهنا

هذا النص م�ل تطورا �بريا يف �ك�یف ت� أ�فعال اليت تعترب جرامئ دولیة، وميكن اعتبار ٔ�ن هذا 
د ما یصدر عن ا�لجنة من ٔ�عامل من ق�ل التعریف یعرب عن موقف الفقه ٔ�ثناء ت� الفرتة، ح�ث ٕانه ق�ل اع�
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ا�ول يف امجلعیة العامة، تبقى �ىل قدر �بري من أ�مهیة حىت ق�ل اع�دها يف اتفاق�ة، ذ� ٔ�نه �البا ما یمت 
  . )7(اع�د املشاریع اليت تعدها جلنة القانون ا�ويل

مجلعیة العامة، ح�ث اعتربت �ري ٔ�ن هذا التطور إالجيايب ما ف� ٔ�ن تباط�ٔ عند عرض املرشوع �ىل ا
ا�ول ٔ�نه یثري مسائل هامة مرتبطة بتعریف العدوان، وتقرر تعلیقه �ىل ٕا�ر ذ�، وتوقفت ا�لجنة عن 

من ق�ل امجلعیة العامة  3314البحث ف�ه ٕاىل �ني وضع تعریف م�فق �لیه �لعدوان، ورمغ اع�د الالحئة رمق 
تعریف العدوان، ٕاال ٔ�ن جلنة القانون ا�ويل مل �س�ت�ٔنف ٔ�شغالها حول  1974د�سمرب  14لٔ�مم املت�دة بتارخي 

، ح�ث مت تقدمي �دة تقار�ر شهریة �اءت فهيا مج� من �قرتا�ات ٕاىل 1983حول هذا املرشوع ٕاال �ام 
  .)8(الع�د املرشوع بصیغته ا�هنائیة �1996ایة 

ر�س حم�شم �لجرامئ ضد إال�سانیة، من �ك 1954ومما یثري �ن��اه ٔ�نه �ىل عكس ما ورد يف مرشوع 
اجلرامئ ضد "عرف �كر�سا رصحيا لها يف املادة اليت �اءت حتت عنوان  1996فٕان املرشوع املعمتد �ام 

  .)9("إال�سانیة

م�ه، واليت عرفت اجلرامئ ضد إال�سانیة بذ�رها  12و�لوقوف عن هذا التطور البد من الرجوع �لامدة 
، وجند �ٕالضافة ٕاىل 1954شلكة لها، وتضمن هذا التِّْعَداد ما �اء يف مرشوع ٔ��د عرش فعال من أ�فعال امل 

املادة (احل�س التعسفي ) 2فقرة  18املادة (ذ� ٔ�فعاال �دیدة ٔ�صبحت تعد مضن هذه اجلرامئ م�ل التعذیب 
  ). 2فقرة 12

نصف القرن،  هو ن���ة �هودات م�عددة ام�دت �ىل فرتة قاربت )10(1996ما ميكن قو� ٔ�ن مرشوع 
ويه فرتة شهدت �دة حتوالت �ىل صعید العالقات ا�ولیة بدایة �زوال املعسكر الرشيق، وأ��ادیة 
القطبیة الس�یاس�یة، مرورا �ٔ��داث اليت �اش�هتا فلسطني مع الك�ان الصهیوين وا�هتاء �ال�هتااكت حلقوق 

تتحرك ب�ٔعامل �دیدة مل �س�بق ؤ�ن عرفهتا  إال�سان يف ٔ�جزاء من ٕافریق�ا واليت جعلت م�ظمة أ�مم املت�دة
  .خمتلف أ�زمان السابقة

لكن رمغ هذه التطورات وإالجيابیات، یبقى املرشوع هبذه الصفة ٕاىل �ایة یوم�ا هذا لكونه مل یعمتد 
ذا اكتفاق�ة دولیة تصبح ملزمة  ٕاال� بعد اس��فاذ خمتلف إالجراءات اليت یتطلهبا القانون ا�ويل االتفايق يف ه

  .)11(ا�ال

  القانون االتفايق لبعض صور اجلرامئ ضد إال�سانیة: الفقرة الثانیة 

جرمية : ٕاذا اكنت اجلرامئ ا�ولیة �شلك النواة أ�ساس�یة �لقانون ا�ويل اجلنايئ يف تقس�ميها الثاليث
���ل وضع تعریف إال�دة امجلاعیة، جرامئ احلرب، واجلرامئ ضد إال�سانیة، فٕان اجلهود ا�ولیة تضافرت من 
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یضبطها من ح�ث العنارص املكونة لها، كام ٔ�ن ا�ٓراء اجتهت حنو تعریف جرامئ احلرب �عتبارها ت� 
وبق�ت  ��1949هتااكت اخلطرية لقوانني ؤ�عراف احلرب، واليت �رمجهتا اتفاق�ات ج�یف أ�ربعة يف �ام 

ول يف ٕادما�ا مضن اتفاق�ة وا�دة �امة اجلرامئ ضد إال�سانیة يف وضع خمتلف، ح�ث مل تنجح �ود ا�
  .تتضمن تعریفها مبختلف عنارصها، �س�ب �دم حصولها �ىل ٕاجامع ِلتكر�سها مكفهوم قانوين مؤكد

�ملوازاة مع العمل ا�ي قامت به جلنة القانون ا�ويل �ل�س�بة ملرشوع املدونة، توصلت ا�ول �الل 
فت بعض اجلرامئ اليت �شلك حمورا �لجرامئ ضد  فرتات زم�یة م�با�دة �س��ا ٕاىل اع�د بعض االتفاق�ات عر�

 )12()�ٔ ( 2013نومفرب  30إال�سانیة، لعل ٔ�مهها اتفاق�ة مقع جرمية الفعل العسكري واملعاق�ة �لهيا املعمتدة يف 
رب د�سم 10واتفاق�ة م�اهضة التعذیب ومجیع رضوب املعام� الالٕا�سانیة ٔ�و القاس�یة ٔ�و املهینة املوقعة يف

  ).ب( 1984

  اتفاق�ة مقع جرمية الفعل العنرصي واملعاق�ة �لهيا: �ٔوال

الفعل : "لقد اكنت اتفاق�ة مقع جرمية املزي العنرصي ٔ�كرث حتدیدا ٕاذ اعتربت املادة أ�وىل مهنا ٔ�ن
  ".العنرصي یعترب جرمية ضد إال�سانیة

العنرصیة اليت مارس�هتا حكومة لقد اعمتدت هذه االتفاق�ة �رد فعل �لمنظمة أ�ممیة �ىل الس�یاسة 
 1952ج�وب ٕافریق�ا يف املايض ضد أ�فارقة السود، كام ٔ�ن امجلعیة العامة نددت ��متیزي العنرصي م�ذ �ام 

من م�ثاق أ�مم املت�دة، كام اش�متلت �ىل ٔ�حاكم �سمح  56و 55وٕاىل �ایة زوا� معتربة ٔ�نه خمالف �لامدتني 
�ا جبرمية الفعل العنرصي ٔ�مام اجلهات القضائیة ��ول أ�طراف، �ري �ٔن مبتابعة ممثيل حكومة ج�وب ٕافریق 

س�یاسة ا�متیزي العنرصي ما زالت موجودة، وما یتعرض � الشعب الفلسطیين من ممارسات من هذا الق�یل 
 �ىل ید �ح�الل إالرسائیيل یندرج ال حما� حتت هذا الوصف، وهو ما مت التوصل ٕالیه يف التقر�ر ا�ي مت

حتت �سمیة جملس  2006مارس  15الصادرة عن امجلعیة العامة بتارخي  251/60ٕا�داده وفقا لالحئة رمق 
حقوق إال�سان، ال س�� ف� یتعلق بتق�ید حریة الفلسطیين يف التنقل �رب اجلدار العازل واخلط أ�خرض يف 

  .�ني ال یتعرض إالرسائیيل لنفس هذه املعام�

العهد ا�ويل : إال�سان اليت �شلك الرشعیة ا�ولیة حلقوق إال�سان م�ل ٕاذا اكنت اتفاق�ات حقوق
م�ه، واالتفاق�ة أ�وربیة حلقوق إال�سان  2و 1يف الفقرتني  26اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة يف املادة 

�شلك متیزيا  ، قد م�عت أ�فعال اليت2، واملیثاق إالفریقي حلقوق إال�سان، والشعوب يف املادة 14يف املادة 
عنرص�، ٕاال ٔ�هنا مل تتضمن جترميا لها يف القانون ا�ويل، �ىل عكس االتفاق�ة ضد الفعل العنرصي اليت 

 .تضمنت هذا اجلانب
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  اتفاق�ة م�اهضة التعذیب: �نیا

، ويه 1984لقد تضافرت اجلهود ا�ولیة من ٔ��ل توطید اجلرامئ ضد إال�سانیة �ع�د اتفاق�ة �ام 
�اهضة التعذیب واليت شلكت خطوة م�قدمة يف هذا املسار، ولقد اس�مترت اجلهود يف مسار م�ع اتفاق�ة م 

 9التعذیب �رب حماوالت تعریف لهذه اجلرمية، ویعد إال�الن ضد التعذیب ا�ي اعمتدته امجلعیة العامة يف 
  :ٕاذ �اء يف املادة أ�وىل م�ه ما یيل )13(، تعریفا شامال1975د�سمرب 

�ٔي معل ی��ج عنه ٔ�مل ٔ�و عناء شدید، جسد� اكن ٔ�و عقلیا، : ٕال�الن، یعد التعذیبلغرض هذا ا"
  ".یلحق معدا �شخص ما

ال �ك�ف التعذیب �ونه �شلك ا�هتااك جس�� حلقوق إال�سان، فٕانه یالحظ ٔ�ن  1984ٕاذا اكنت اتفاق�ة 
ي معل من ٔ�عامل التعذیب یعترب �ٔ :"، واليت نصت �ىل ٔ�نه1975من ٕا�الن  2هذا التك�یف وارد يف املادة 

ٔ�و �ريه من رضوب املعام� ٔ�و العقوبة القاس�یة ٔ�و الالٕا�سانیة ٔ�و املهینة امهتا� �لكرامة إال�سانیة یدان بوصفه 
ٕا�اكرا ملقاصد م�ثاق أ�مم املت�دة وا�هتااك حلقوق إال�سان واحلر�ت إال�سانیة املنصوص �لهيا يف إال�الن 

  ".العاملي حلقوق إال�سان

،  �دة الزتامات 1984یتوجب �ىل اعتبار التعذیب خمالفة حلقوق إال�سان حسب ما ورد يف اتفاق�ة و 
اختاذ ٕاجراءات دا�لیة �سفر من �اللها ٕاىل جترمي هذه أ�فعال ح�ث : �ىل �اتق ا�ول أ�طراف، من ب�هنا

ذیب جرامئ مبوجب قانوهنا تضمن لك دو� طرف ٔ�ن �كون مجیع ٔ�عامل التع: "يف فقرهتا أ�وىل 4نصت املادة 
اجلنايئ، وینطبق أ�مر ذاته �ىل ق�ام ٔ�ي خشص ب�ٔیة حماو� ملامرسة التعذیب و�ىل ق�امه ب�ٔي معل �شلك 

  ".مشاركة يف التعذیب

  . وتعد هذه االتفاق�ة من ٔ�مه االتفاق�ات ا�ولیة اليت ٔ�سهمت يف �كر�س اجلرامئ ضد إال�سانیة

  إال�سانیة وفق احملامك ا�ولیةاجلرمية ضد : الثاين املطلب

لقد حظي مفهوم اجلرمية ضد إال�سانیة �ه�م العدید من احملامك العسكریة وا�ولیة بدء �حملمكة 
الفقرة (العسكریة ا�ولیة نورمربج ومرورا �حملمكة ا�ولیة لیوغسالف�ا السابقة واحملمكة اجلنایة ا�ولیة لرواندا 

  ).الفقرة الثانیة(مكة اجلنائیة ا�ولیة وا�هتاء بنظام احمل)  أ�وىل
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  اجلرامئ ضد إال�سانیة يف احملمكة ا�ولیة املؤق�ة : أ�وىل الفقرة

  اجلرامئ ضد إال�سانیة يف احملمكة العسكریة لنورمربج: �ٔوال

ار�كب النازیون و�ريمه من ٔ�طراف الزناع يف احلرب العاملیة الثانیة جمازر �شعة يف حق ر�ا� بعضهم 
املدنیني والعسكریني، وانفرد النازیون �ر�اكب فظائع وجرامئ وحش�یة يف حق الر�ا� أ�ملان ق�ل احلرب  من

َر العدد ا�ي متت ٕا�دته بنحو س�تة  وبعدها، و�اصة من ٔ�حصاب �ن�ء �شرتايك والش�یوعي، فقد قُّدِ
وقد اكن لهذه املذاحب �لغ أ��ر مالیني ق�یل مهنم ٔ�ربعة مالیني يف مؤسسات ٔ��ش�ٔت خصیصا لهذا الغرض، 

يف تعریف اجلرامئ ضد إال�سانیة، ٕاذ اكنت املعض� الكربى اليت وا�ت واضعي املیثاق ٔ�ن هذه أ�فعال �ىل 
الرمغ من وحش�هتا وقسوهتا واليت ال تقل عن جرامئ احلرب مل �كن تندرج حتت معناها التقلیدي من الناح�ة 

ق�ل �شوء احلرب ومن اجلهة الثانیة جرامئ ار�ك�ت من ق�ل أ�ملان يف الر�ا� القانونیة، فه�ي من �ة ار�ك�ت 
  . )14(املدنیني من أ�ملان ومن مت اكن ابتداع مصطلح اجلرامئ ضد إال�سانیة

فَْت املادة  الق�ل العمد، إال�دة، : "ج من م�ثاق نورمربج مصطلح اجلرامئ ضد إال�سانیة ب�ٔنه/6لقد َعر�
اء، وأ�فعال الالٕا�سانیة أ�خرى املر�ك�ة ضد ٔ�یة مجمو�ة من الساكن املدنیني ق�ل احلرب �ٔو �سرتقاق، إالیذ

  ".ٔ�ثناءها اليت تد�ل يف اخ�صاص احملمكة

یالحظ من هذا التعریف ٔ�نه مل یفرق بني جرامئ احلرب واجلرامئ ضد إال�سانیة �ىل الرمغ من املبادئ 
��ر، وقد اكن هذا واقعا �ٔساس�یا لفقهاء القانون ا�ويل �لسعي ٕالجياد ج السابقة ا/6املهمة اليت �ٔرس�هتا املادة 

  .ٔ�نظمة ٔ�خرى لت�دید اجلرامئ ضد إال�سانیة وتطو�ر مفهو�ا

  اجلرامئ ضد إال�سانیة يف نظام احملمكة ا�ولیة لیوغسالف�ا السابقة: �نیا

لیة لیوغسالف�ا السابقة يف نص املادة لقد �اء تعریف اجلرامئ ضد إال�سانیة يف نظام احملمكة اجلنائیة ا�و 
  :اخلامسة كام یيل

سوف متارس احملمكة اجلنائیة ا�ولیة لیوغسالف�ا السابقة �خ�صاص مبقاضاة أ�ش�اص املسؤولني "
عن اجلرامئ التالیة عندما �ر�كب يف الزنا�ات املسل�ة سواء اكنت ذات طبیعة دولیة ٔ�م دا�لیة، ٔ�و �كون 

  :�ة من الساكن املدنینيمو�ة ضد ٔ�یة مجمو 

  .الق�ل العمد - 1

  .إال�دة - 2

  .�سرتقاق - 3
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  .إالبعاد - 4

  .السجن - 5

  .التعذیب - 6

  .�غتصاب - 7

  .�ضطهاد ٔ�س�باب عرق�ة ٔ�و دی��ة - 8

  .)15("أ�فعال الالٕا�سانیة أ�خرى - 9

و�غتصاب واليت مل �كن یالحظ ٔ�ن املادة اخلامسة املشار ٕا�هيا قد �ٔضافت جرامئ السجن والتعذیب 
�لس  10ج من القانون رمق /2واليت ظهرت يف املادة " نورمربج"مذ�ورة يف نظام احملمكة العسكریة ا�ولیة 

الرقابة �ىل ٔ�ملانیا ٕاال ٔ�ن هناك �شاهبا بني املادة اخلامسة من نظام حممكة یوغسالف�ا ا�ولیة واحملمكة العسكریة 
  .امئ اليت �ٔضافهتا املادة اخلامسة�دا اجلر " نورمربج"ا�ولیة 

  اجلرامئ ضد إال�سانیة يف نظام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة لرواندا: �لثا

م، حملامكة مر�كيب 1994ٔ�صدر جملس أ�من النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة لرواندا �ام 
  :فا �لجرامئ ضد إال�سانیة �اء ف�ه ما یيلم�ه تعری 3اجلرامئ ضد إال�سانیة، وقد تضمن نظام احملمكة يف املادة 

س�یكون �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة يف رواندا �خ�صاص مبقاضاة أ�ش�اص املسؤولني عن اجلرامئ "
التالیة عندما �ر�كب �جزء من جهوم واسع النطاق ٔ�و مهنجي ضد ٔ�یة مجمو�ة من الساكن املدنیني ٔ�س�باب 

  :دی��ةقوم�ة، س�یاس�یة، ٕاث��ة، عرق�ة ٔ�و 

  .الق�ل  - 1

  .إال�دة - 2

  .�سرتقاق - 3

  .إالبعاد - 4

  .السجن - 5

  .التعذیب - 6

  .�غتصاب - 7
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  .�ضطهاد ٔ�س�باب س�یاس�یة، عرق�ة ٔ�و دی��ة - 8

  .)16("أ�فعال الالٕا�سانیة أ�خرى - 9

ا ا�ولیة، من نظام حممكة راوند 3من �الل املقارنة بني اجلرامئ ضد إال�سانیة ا�ي ٔ�شارت ٕا�هيا املادة 
والتعریف ا�ي ورد يف نظام حممكة یوغسالف�ا السابقة جند ٔ�ن �خ�الف �متثل يف �دم ذ�ر الزناع املسلح 

بل ٕانه اشرتط وجود جهوم واسع النطاق، ٕاال ٔ�نه مل حيدد تعریفا واحضا لهذا الهجوم ا�ي ورد  3يف املادة 
  .�لنظام

  ظام احملمكة اجلنائیة ا�ولیةاجلرامئ ضد إال�سانیة يف ن: الفقرة الثانیة

لقد توالت �جهتادات الفقهیة يف تعریف اجلرامئ ضد إال�سانیة وتطو�ر مفهو�ا، وتواصلت املؤمترات 
ا�ولیة وا�ل�ان املتخصصة �لسعي ٕالجياد تعریف شامل یعد املرجعیة الثابتة ملفهوم اجلرائد ضد إال�سانیة 

هود ا�ولیة �لوصول ٕاىل نظام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، وا�ي مت �لعمل به ك�رشیع دويل ٕاىل ٔ�ن �لكلت اجل 
، وا�ي ٔ�و�د لها تعریفا شامال 1998یولیوز  17یونیو ٕاىل  15ٕاقرار مرشو�ه يف مؤمتر روما ا�ي عقد من 

  :من النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة اليت �اءت كام یيل 7من �الل املادة 

مىت " جرمية ضد إال�سانیة"ام أ�سايس، �شلك ٔ�ي فعل من أ�فعال التالیة لغرض هذا النظ - 1
�ِة مجمو�ة من الساكن املدنیني وعن �مل �لهجوم   :ار�كب يف ٕاطار جهوم واسع النطاق ٔ�و مهنجي مو�ه ضد ��ی

  .الق�ل العمد - �ٔ 

  .إال�دة -ب

  .�سرتقاق -ج

  .ٕابعاد الساكن ٔ�و النقل القرسي �لساكن -د

جن ٔ�و احلرمان الشدید �ىل ٔ�ي حنو �ٓخر من احلریة البدنیة مبا خيالف القوا�د أ�ساس�یة الس - هـ
  .�لقانون ا�ويل

  .التعذیب - و

�غتصاب، ٔ�و �س�تعباد اجل�يس، ٔ�و إال�راه �ىل البغاء، ٔ�و امحلل القرسي، ٔ�و التعقمي القرسي،  - ز
  .من اخلطورة ٔ�و ٔ�ي شلك �ٓخر من �ٔشاكل العنف اجل�يس �ىل م�ل هذه ا�ر�ة
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اضطهاد ٔ�یة جام�ة حمدودة ٔ�و مجمو�ة حمددة من الساكن ٔ�س�باب س�یاس�یة ٔ�و عرق�ة ٔ�و قوم�ة �ٔو  -ح
ف يف الفقرة  ، �ٔو ٔ�س�باب ٔ�خرى من املسمل 3ٕاث��ة ٔ�و ثقاف�ة ٔ�و دی��ة ٔ�و م�علقة بنوع اجل�س �ىل النحو املعر�

صل ب�ٔي فعل مشار �لیه يف هذه الفقرة ٔ�و ٔ�یة جرمية تد�ل �املی�ا ٔ�ن� القانون ا�ويل ال جيزيها، وذ� ف� یت
  .يف اخ�صاص احملمكة

  .�خ�فاء القرسي لٔ�ش�اص -ط

  .جرمية الفعل العنرصي - ي

أ�فعال الالٕا�سانیة أ�خرى ذات الطابع املامثل اليت ت�س�ب معدا يف معا�ة شدیدة ٔ�و يف ٔ�ذى  -ك
  .البدنیةخطري یلحق �جلسم ٔ�و الص�ة العقلیة ٔ�و 

  1لغرض الفقرة  - 2

تعين عبارة جهوم مو�ه ضد ٔ�یة مجمو�ة من الساكن املدنیني، هن�ا سلو�یا یتضمن �ر�اكب املتكرر  - �ٔ 
ضد ٔ�یة مجمو�ة من الساكن املدنیني، معًال �س�یاسة دو� ٔ�و م�ظمة تقيض  1لٔ�فعال املشار ٕا�هيا يف الفقرة 

  .اسة�ر�اكب هذا الهجوم ٔ�و تعز�زا لهذه الس�ی

تعمد فرض ٔ�حوال مع�ش�یة ن��جهتا احلرمان من احلصول �ىل الطعام وا�واء " إال�دة"�شمل  -ب
  .بقصد ٕاهالك جزء من الساكن

ممارسة ٔ�ي من السلطات املرتتبة �ىل حق امللك�ة، ٔ�و هذه السلطات مجیعها، " �سرتقاق"یعين  -ج
  .ار �ٔ�ش�اص والس�� ال�ساء وأ�طفال�ىل خشص مبا يف ذ� ممارسة هذه السلطات يف س��ل �جت

نقل أ�ش�اص املعنیني قرسا من املنطقة اليت " ٕابعاد الساكن ٔ�و النقل القرسي �لساكن"یعين  -د
  .یو�دون فهيا بصفة مرشو�ة �لطرد ٔ�و ب�ٔي فعل قرسي �ٓخر دون مربرات �سمح هبا القانون ا�ويل

ا�ة شدیدة سواء بدنیا �ٔو عقلیا �شخص موجود تعمد ٕاحلاق ٔ�مل شدید �ٔو مع" التعذیب"یعين  - هـ
حتت ٕارشاف املهتم ٔ�و س�یطرته، ولكن ال �شمل التعذیب �ٔي ٔ�مل ٔ�و معا�ة ینجامن حفسب عن عقو�ت 

  .قانونیة ٔ�و �كو�ن جزءا مهنام ٔ�و ن���ة لها

الت�ٔثري �ىل  ٕا�راه املرٔ�ة �ىل امحلل قرسا ٔ�و �ىل الوالدة �ري املرشو�ة بقصد" امحلل القرسي"یعين  - و
التكو�ن العريق ٔ�یة مجمو�ة من الساكن ٔ�و ار�اكب ا�هتااكت خطرية ٔ�خرى �لقانون ا�ويل، وال جيوز ب�ٔي �ال 

  .تفسري هذا التعریف �ىل حنو ميس القوانني املتعلقة �محلل
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ق حرمان جام�ة من الساكن ٔ�و مجمو�ة الساكن حرما� م�عمدا وشدیدا من احلقو " �ضطهاد"یعين  - ز
  .أ�ساس�یة مبا خيالف القانون ا�ويل، وذ� �س�ب هویة امجلا�ة ٔ�و ا�موع

 1ٔ�یة ٔ�فعال ال ٕا�سانیة متاثل يف طابعها أ�فعال املشار ٕا�هيا يف الفقرة " جرمية الفعل العنرصي"تعين  -ح
�ة وا�دة و�ر�كب يف س�یاق نظام مؤسيس قوامه �ضطهاد املهنجي والس�یطرة املهنجیة من �انب جام�ة عرق 

  .ٕازاء جام�ة ٔ�و جام�ات عرق�ة ٔ�خرى و�ر�كب ب��ة ذ� النظام

ٕالقاء الق�ض �ىل �ٔي ٔ�ش�اص ٔ�و اح��ازمه ٔ�و اخ�طافهم " �خ�فاء القرسي لٔ�ش�اص"یعين  -ط
من ق�ل دو� ٔ�و م�ظمة س�یاس�یة، ٔ�و ٕ�ذن �ٔو دمع مهنا لهذا الفعل ٔ�و �سكوهتا �لیه، مث رفضها إالقرار حبرمان 

ٔ�ش�اص من حر�هتم ٔ�و ٕاعطاء معلومات عن مصريمه ٔ�و عن ٔ�ما�ن وجودمه، هبدف حرماهنم من هؤالء ا
  .حامیة القانون لفرتة طوی�

من النظام أ�سايس �لمحمكة ا�ولیة ٔ�و�دت تعریفا �لجرامئ ضد إال�سانیة ) ح(�لرمغ من ٔ�ن املادة 
نَت �الصة مجعت لك التعریفات السابقة واس�تفادت من  الث غرات اليت اكنت هبا ٕاال ٔ�هنا اش�متلت �ىل َكو�

بعض اجلرامئ املوجودة ٔ�صال يف القوانني الوطنیة، اكلق�ل و�غتصاب مما ٔ�و�د تناز�ا بني احملمكة اجلنائیة 
ا�ولیة واحملامك الوطنیة وم�ال ذ� ما جيري من تنازع يف �خ�صاص يف اجلرامئ اليت جنمت عن الرصاع 

ختذ جملس أ�من قرارا بتحویلها ٕاىل احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، يف �ني �ٔن حكومة وا" دارفور"الق�يل يف 
  . )17(السودان �رى ٔ�هنا من اخ�صاص حمامكها الوطنیة

  ��هتااكت إالرسائیلیة اليت �شلك جرامئ ضد إال�سانیة وس�بل املالحقة القضائیة: الثاين املبحث

جرامئها يف فلسطني م�ذ الوه� ا��وىل الح�اللها أ�رايض لقد اقرتفت دو� �ح�الل إالرسائیيل 
  .ا�ولیة حبام�هتا الفلسطی��ة، و نتج عن ذ� العدید من ا�ازر والض�ا� املدنیني، و اليت �َكفلت االتفاق�ات

فالسؤال هنا هل جنحت أ�مم املت�دة يف حتق�ق أ�من والسمل ا�ولیني يف فلسطني؟ وما هو دورها 
  رامئ احلروب اليت �ر�كهبا دو� �ح�الل إالرسائیيل يف أ�رايض الفلسطی��ة؟ اجتاه ج

د اجلرامئ اليت �شلك جرمية ضد إال�سانیة الواقعة �ىل  وحىت �س�تطیع ٔ�ن نُقّميِ احلا� الفلسطی��ة وحنّدِ
ة ا�هت�ري من ٔ��ل أ�رايض الفلسطی��ة، فقد انتق�نا بعض اجلرامئ اليت تعترب جرمية ضد إال�سانیة ومهنا جرمي

دفع الفلسطین�ني �لهروب وحتق�ق س�یاسة التطهري العريق،ومل تتوقف الس�یاسة إالجرام�ة عند هذا احلد وٕامنا 
وا��لیات املتا�ة �ىل الصعید ا�ويل   لتحریك دعوى ضد  )مطلب ٔ�ول(ام�دت ل�شمل الفصل العنرصي 

ٕالدانة الصادرة عن حممكة اجلنا�ت ا�ولیة وتنف�ذ دو� �ح�الل إالرسائیيل ومث س��طرق بعد ذ� ٔ�حاكم ا
 ).مطلب �ين (هذه أ�حاكم 
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  مظاهر ��هتااكت إالرسائیلیة ضد الشعب الفلسطیين :أ�ول املطلب

وتعددت صور اجلرامئ ا�ولیة اليت ار�ك�هتا ٕارسائیل يف حق الشعب الفلسطیين، من جرامئ ضد 
ت ا�وافع واملربرات إالرسائیلیة الر�اكب هذه اجلرامئ، واس�ت�دا�ا إال�سانیة و�ريها من اجلرامئ ح�ث تعدد

القوة املفرطة ضد املدنیني وأ�عیان املدنیة و�ريها من أ�فعال و��هتااكت اليت جير�ا القانون ا�ويل ولك�نا 
  س��طرق جلرمييت ا�هت�ري القرسي والفصل العنرصي �وهنم جرامئ دولیة مس�مترة 

  ا�هت�ري القرسي:الفقرة أ�وىل 

مارست ٕارسائیل س�یاسات وحش�یة ضد الفلسطین�ني من ٔ��ل دفعهم �لهرب، و�اءت معلیة الرتح�ل 
بعد صدور التقس�مي، ففي  �1947ىل مرا�ل �رافقت مع املامرسات اجلرم�ة أ�خرى، ابتداء من ٔ�واخر س�نة 

هروب الفلسطین�ني طلبا �لن�اة، مث املر�� أ�وىل اخ�لط فهيا الرتهیب مع املامرسات اجلرم�ة لیدفع ٕاىل 
حلقهتا مر�� ٔ�خرى ٔ�كرث تصم� �ىل هت�ري الفلسطین�ني، و�رافق مع معلیات الرتهیب ٕاقدام القوات ا�هيودیة 

وابتدٔ�ت هذه املر�� من مذحبة د�ر �سني ورس�ان ما حلقهتا مر�� �لثة  )18(�ىل هت�ري الفلسطین�ني �لقوة
ويف أ�شهر  1948ٔ�وسع يف ا�هت�ري �اءت يف ٔ�عقاب الهدنة الثانیة وحىت وقف ٕاطالق النار يف ٔ�كتو�ر 

قد �اءت املر�� الرابعة من معلیة ا�هت�ري يف الك�ري من املناطق اليت اكن الق�ال  1948أ��رية من س�نة 
  .)19(هدٔ� فهيا، ح�ث مت ا�لجوء فهيا م�ارشة ٕاىل ا�هت�ري ومضن خمططات مس�بقة ��

ویت�ني من ٕاحصاءات واك� الغوث ا�ولیة، ويه إالحصاءات اليت �شمل فقط الالج�ني املس�لني "
لُوا عن د�رمه بلغ    .)20("1950الج�ا وفقا ٔ�رقام یونیو 960021يف ق�ودها، ٔ�ن �دد الفلسطین�ني ا��ن ُرّ�ِ

ولقد ام�دت مرا�ل ا�هت�ري مخلس مرا�ل تبدٔ� املر�� أ�وىل من معلیات ا�هت�ري القرسي ،م�ارشة 
، ولقد �اءت املر��  1948واس�مترت هذه املر�� حىت هنایة  1947نومفرب  29بعد صدور قرار التقس�مي يف 

س�مترت هذه املر�� ثالثة �ٔشهر وما وا 1948/ٔ��ریل /142الثانیة اليت اكنت بدا�هتا مبذحبة د�ر �سني يف 

قامت به القوات إالرسائیلیة يف هذه الفرتة وق�ل الهدنة الثانیة قد فاق �د إالجرام، واقرتفت العدید من 
  .املذاحب وبدٔ�ت فهيا فعال معلیات هت�ري واسعة النطاق، �ٕالر�ام املسلح �لساكن

الف خشص، ویقول 300اىل 250لغ حوايل ویقدر مور�س ٔ�ن �دد ا�ي مث هت�ريمه يف هذه الفرتة ب
خرج الك�ري من الفلسطین�ني  1948يف ت� أ�سابیع من ٔ��ریل وحىت وسط یونیو من �ام " هبذا اخلصوص

ٔ�لف واكن احملفز الرئ�يس خلرو�م هو الهجوم العسكري لقوات  300ٕاىل  250یرتاوح �ددمه بني 
  . )21(ٔ�و اخلوف من جهومه" لها�ا�هوإالی�سل 
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ت املر�� الثالثة من ا�هت�ري بعد اهنیار ا�هتدئة الثانیة واس�مترت حىت وقف ٕاطالق النار هنائیا بني وبد�ٔ 
القوات إالرسائیلیة والعربیة، وجرت يف هذه املر�� ٔ�وسع معلیات إالبعاد وا�هت�ري �لساكن الفلسطین�ني 

 ا�� والرم� يف متوز يف �ام �شلك �ري مس�بوق و�اصة املدن، وقد بدٔ�ت ٔ�وسع معلیة ا�هت�ري يف مدی�يت
يف ت�  إالرسائیلیةحبیث مت طرد ساكن املدن �لقوة بناء �ىل تعل�ت ٕاحساق رابني، قائد القوات  1948

، ٔ�ما عن املر�� الرابعة من مرا�ل )22(ٔ�لف خشص من بیوهتم60الفرتة، واكنت ن���ة ذ� طرد ٔ�كرث من 
ت تنظیف يف القرى يف اجللیل ��ات، �لت�لص من الساكن يف إالبعاد وا�هت�ري �لفلسطین�ني بدٔ�ت �حمال

املناطق احلدودیة مع لبنان دون ٔ�ن �متكن ٕارسائیل من اح�ال� يف ٔ�ثناء املوا�ات �لمرا�ل السابقة، كام 
  .)23(1948مشلت بعض م�اطق النقب وام�دت هذه املر�� طی� أ�شهر الثالثة أ��رية من س�نة 

ة اليت اكنت مر�� �امضة يف مسرية إالبعاد والك�ري من املؤر�ني یقفون عند هنایة ويف املر�� اخلامس
،�عتبارها هنایة معلیات إالبعاد ا�هت�ري ولكن يف احلق�قة هذه املر�� مت �اللها ٕابعاد ا��الف من 1948س�نة 

اء البالد، ؤ�مه معلیة الفلسطین�ني خصوصا من م�طقة النقد، كام مشلت معلیة ا�هت�ري مجمو�ات م�فرقة من �ٔحن
�ائ� بدویة من م�طقة برئ الس�بع،  500ٕابعاد يف هذه الفرتة يه هت�ري ساكن ا�دل ٕاىل غزة، ؤ�رمغت حنو 

ومل یتوقف  1950خشص �جتاه احلدود أ�ردنیة يف م�تصف س�مترب 1000مث جرت معلیات ٔ�خرى �هت�ري حنو 
  .)24(د ٔ�ن �ٔ�لن ا�هيود دو�هتمالطرد وإالبعاد عند هذه الس�نة بل اس�متر حىت بع

  الفصل العنرصي : الثانیة الفقرة

رمغ ٔ�ن جرمية ا�متیزي العنرصي تعترب من اجلرامئ اجلس�مية ضد إال�سانیة، ٕاال ٔ�ن نظام روما مل یعاجل ٕاال 
شقا وا�دا مهنا، ؤ�ورده �ىل ٔ�نه من اجلرامئ ا�ولیة، وهو ذ� الشق اخلاص �لفصل العنرصي، وهو الشق 

  .سرنكز �لیه يف هذه الفقرة ا�ي

  مفهوم الفصل العنرصي: �ٔوال

مشولیة مفهوم جرمية الفصل العنرصي ختتلف عن �يق اجلرامئ، �ون ٔ�ن اجلرامئ أ�خرى ضد إال�سانیة، 
االتفاق�ة "�رامكت مع الوقت من �الل املامرسات وأ�عراف اليت اكنت سائدة، و�ا عندما متت صیا�ة 

، ٔ��ذت هذه اجلوانب من املامرسات اليت 1973لس�نة " الفصل العنرصي واملعاق�ة �لهياا�ولیة لقمع جرمية 
جير�ا القانون ا�ويل بعني �عتبار عند ٕاقرار االتفاق�ة، فقد نصت املادة الثانیة من االتفاق�ة �ىل ٔ�مه هذه 

ملر�ك�ة لغرض ٕاقامة وٕادامة أ�فعال الالٕا�سانیة ا"املامرسات املمنو�ة، وقد س�بق ٔ�ن ٔ�رش� ٕا�هيا ويه �شمل 
  . )25(همينة ف�ة عنرصیة ما من ال�رش عن ٔ�یة ف�ة عنرصیة ٔ�خرى من ال�رش واضطهادها ٕا�ها بصورة مهنجیة
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  یدفصل العنرصي صورة من صور ا�ٔ�ر��دار ال: �نیا

 عندما نت�دث عن �دار الفصل العنرصي، س�ن��او� �ىل ٔ�نه التطبیق اجلدید ا�ٔكرث ٕایذاء لعملیة
الفصل العنرصي اليت متارسها ٕارسائیل ضد العرب مجیعا ول�ست فلسطني و�دها وما یالحظ يف هذا اجلدار 
هو ٔ�نه �شلكه وام�داده ووظائفه وانعاكساته ٕامنا هو جزء فرید ممتزي �لمامرسة إالرسائیلیة لس�یاسة الفصل 

ٔ�ساس هيدف ٕاىل جعل العنرصي، فهو أ�ول من نو�ه يف العامل ا�ي حيمل هذه الصفات، وهو �
الفلسطین�ني يف �ا� من الی�ٔس ا�ي مينعهم من ق�ام دو�هتم، ٔ�و التوصل حلل س�یايس یقررون ف�ه مصريمه 

، وهذا اجلدار و�ده بطابعه هو جتس�ید �ىل أ�رض، ؤ�مه ر�ن من ٔ�راكن جرمية الفصل ونؤ �شاحس�� 
فهذا اجلدار ميثل " ال�رش �ىل ٔ�ي ف�ة عنرصیة �ٔخرىٕاقامة وٕادامة همينة ف�ة عنرصیة ما من "العنرصي وهو 

لك ما یعنیه مفهوم الفصل العنرصي من ممارسات �ري ٕا�سانیة تقوم هبا مجمو�ة من ال�رش حبق جمو�ة ٔ�خرى، 
  .)26(�ىل �ٔساس ا�متیزي العنرصي

وعندما نت�دث عن �نعاكسات الس�یاس�یة، فٕاننا نقصد ما هو ٔ�وسع �ك�ري من ذ�، فٕاننا نقصد 
يف بناء ) طموح و�ٓمال الشعب الفلسطیين(�ٔ�ساس ت� �نعاكسات املؤ�رة يف احلل الس�یايس مبا �شمل 

ا�و� الفلسطی��ة ومل مشل لك الفلسطین�ني يف لك ٔ�حناء العامل، لتكو�ن ب�هتم ا�ٓمن و�جعهم أ��ري عندما ال 
نعاكسات السلبیة �ل�دار ل�ست فقط وجيب القول ٔ�ن �. )27(جيدون يف ا�هنایة ماك� �ٓخر هيجعون ٕالیه

ون���ة لك هذه . 28زراعیة، فقد اكن هناك الك�ري من ورشات العمل وامل�ش�ٓت �ق�صادیة اليت تعطلت
، وهذا [...]ٔ�دى بناء اجلدار ٕاىل تدمري ومصادرة أ�مالك"ا�ٓ�ر السلبیة �اء قرار حممكة العدل ا�ولیة ِلتَقول 

ه وبني اخلط أ�خرض، و�لق معازل، فرض انعاكسات جس�مية �ىل حریة احلركة البناء ٔ�قام م�اطق مغلقة ب��
لساكن املناطق الفلسطی��ة احملت�، كام اكنت هناك ٔ�یضا ارتدادات خطرية �ىل إالنتاج الزراعي وصعو�ت 

هبذا و  )29("مزتایدة �ىل الساكن ف� خيص اخلدمات الصحیة واملؤسسات التعلميیة واملصادر أ�ساس�یة �لمیاه
  .احملمكة مضنیا خبطورة هذا اجلدار حبق الشعب الفلسطیين  ٔ�قرت

  س�بل املالحقة القضائیة: املطلب الثاين

وق�ل ٔ�ن نتطرق ٕالماكنیة مالحقة ٕارسائیل ٔ�مام احملمكة اجلنائیة البد من ت��ع التطور التارخيي �لوضع 
م واليت 22/10/1974الصادر بتارخي 3237مق الفلسطیين لٔ�مم املت�دة، ح�ث ٔ�نه وفقا لقرار امجلعیة العامة ر

مت دعوة م�ظمة التحر�ر لالشرتاك يف دورات امجلعیة لٔ�مم املت�دة، وكذ� املشاركة يف مؤمتر أ�عامل اليت 
تقدمت فلسطني بطلب �لس أ�من لالنضامم واحلصول  23/09/2011تعهدت �ر�ایة امجلعیة العامة بتارخي 

ٔ�مم املت�دة ٕاال ٔ�نه مل یطرح �لتصویت وذ� �س�ب تبا�ن و�ات النظر، وقد �ىل العضویة الاكم� يف ا
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، ٕاال ٔ�ن املدعي العام �لمحمكة قام �رفض �2009اولت فلسطني �نضامم �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة �ام 
مت رفع ماكنة فلسطني يف أ�مم املت�دة،  29/11/2012الطلب حب�ة فلسطني ل�ست دو�، ويف �رخي 

دو�  138بعد ٔ�ن تقدمت بطلب �رب مجمو�ة من ا�ول العربیة والصدیقة وقد �از �ىل موافقة  وذ�
عن التصویت، وتال ذ� ٕاصدار امجلعیة العامة توصیة ملنح فلسطني  141و�ارضته ست دول وام�نعت 

من ٔ�مهها تغیري مركز مراقب يف أ�مم املت�دة، وهو أ�مر ا�ي �رتب تبعات قانونیة �ىل املس�توى ا�ويل،  و 
املركز القانوين ��و�، مما ٔ��الها ٕاىل ٕاماكنیة ا�لجوء ٕاىل احملمكة اجلنائیة ا�ولیة حملاس�بة دو� �ح�الل �ىل 

  .)30(جرامئها حبق الشعب الفلسطیين

  ا��لیات القضائیة �ىل الصعید ا�ويل  :الفقرة أ�وىل

�لخروج من دا�رة املسؤولیة عن ا�هتااكهتا  �اولت ٕارسائیل التالعب يف القانون ا�ويل وكثريا ما
اخلطرية، وس�نعرض ا��لیات املتا�ة �ىل الصعید ا�ويل ملالحقة جمريم احلرب إالرسائیلیني من �الل ما 

  :یيل

  احملمكة اجلنائیة ا�ولیة: �ٔوال

ٕالشاكلیات خبصوص ٕاماكنیة مالحقة ٕارسائیل ٔ�مام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة فهذا یضع إالماكنیة ٔ�مام ا 
  :التالیة

  .من مي� سلطة ٕا�ا� ا�هتااكت ٕارسائیل ٕاىل احملمكة اجلنائیة ا�ولیة - 1

  .ٕارسائیل دو� �ري طرف يف نظام روما - 2

  ما دور جملس أ�من يف هذا ا�ال؟ - 3

  : وميكن توضیح ت� النقط �ىل النحو التايل

من النظام أ�سايس فٕان احملمكة  12ل�ست دو� طرف يف النظام أ�سايس، وحسب املادة  ٕارسائیل
يف النظام أ�سايس ٕاال ٕاذا ق�لت ت�  لن �س�تطیع �سط وال�هتا �ىل اجلرامئ املر�ك�ة من دو� �ري طرف

قا�دة �دم ا�و�، ونفرتض �دال ٔ�ن ٕارسائیل ق�لت ذ� وهو �ٔمر يف �ایة املس�تحیل، جيب �ن��اه ٕاىل 
الرجعیة ٔ�و نطاق �خ�صاص الزمين �لمحمكة ولكن ميكن القول ٔ�ن هناك جرامئ مس�مترة لالح�الل ميكن ٔ�ن 

من  13وهناك �ا� ٔ�خرى ميكن فهمها مضنیا من املادة )31(�كون ٔ�ساسا �لمالحقة م�ل جرمية �س��طان
ملادة �ىل ٕا�ا� �ا� من جملس النظام أ�سايس واملتعلقة �الخ�صاص، ح�ث نصت الفقرة ب من هذه ا

، وهنا هل من املتصور )32(أ�من ٕاىل احملمكة مضن صالح�اته وفقا �لفصل السابع من م�ثاق هیئة أ�مم املت�دة
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ٔ�ن توافق ٕارسائیل �ىل تقدمي من ار�كب جرمية تد�ل يف اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة �لم�امكة ٔ�مام 
  هذه احملمكة؟

یت�اوز جملس أ�من عق�ات حق النقض الف�تو وال�سو�ت الس�یاس�یة، لیقوم  ٔ�و هل من املمكن ٔ�ن
  ٕ��ا� ا�هتاك ید�ل يف اخ�صاص احملمكة اجلنائیة ا�ولیة ملالحقة مر�ك�یه ومعاق�هتم؟

ٕاذا اكنت إال�ابة بنعم، وهو ما �راه ش�به مس�تحیل بناء �ىل املعطیات ا�ولیة الراهنة، فٕان احملمكة 
غرض من وجودها، وهو السعي ملنع ٕافالت ا�رمني ا��ن �ر�ك�ون جرمية تد�ل يف �س�تطیع حتق�ق ال

اخ�صاصها من العقاب، ولكن الواقع ا�ويل یث�ت ٔ�ن �ٔي حترك دويل وقانوين �شان اجلرامئ إالرسائیلیة حيتاج 
نو�، مفثال قامت جلهود دولیة و�املیة �برية واحلصی� �ٔن هذا التحرك ال یصل ٕاىل هنایة الطریق الطبیعیة قا

أ�مم املت�دة بتلكیف جلنة تقيص احلقائق ورفع تقر�ر �لس حقوق إال�سان ا�ويل ف� یتعلق بوقوع جرامئ 
احلرب واجلرامئ ضد إال�سانیة يف احلرب أ��رية �ىل غزة، وقد �دث ذ� وقدم التقر�ر بعد ٔ�شهر من 

،ولكن )33(تعاون مع البعثة وحماو� طمس معامل جرامئهاالبحث ن���ة ام�ناع دو� �ح�الل إالرسائیيل عن ال 
هذا التقر�ر مل یفِض لرفع القضیة �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة لعدد من أ�س�باب �متحور حول الضغط واملصاحل 

وقد قامت ٕارسائیل يف حماوالهتا لتضلیل الرٔ�ي العام وٕاق�ا�ه ب�ٔهنا تعاقب ٔ�ي ج�دي من ج�ودها . الس�یاس�یة
اك یقرتفه ٔ�ثناء �زا�اهتا مع الفلسطین�ني، فقد ٔ�كدت تقدمي بعض اجلنود �لم�امكة ٔ�مام حمامكها �ىل ٔ�ي ا�هت

الوطنیة �هتم م�ل الرسقة و�ريها من ا�هتم أ�قل خطورة مقارنة مع اجلرامئ ال�شعة املر�ك�ة من ق�ل اجل�ش 
  . )34(ال تذ�ر إالرسائیيل وٕاذا ٔ�د�ن املهتم ٔ�مام هذه احملامك فٕان ٔ�حاك�ا �كون �س�یطة

من �ح�ة ٔ�خرى هناك ٕاماكنیة ملالحقة ٕارسائیل عن طریق احملمكة اجلنائیة ا�ولیة عن ا�هتااكهتا اخلطرية 
) �حتاد من ٔ��ل السالم(والعلنیة، واليت تعد جرامئ دولیة اكم� أ�راكن، وذ� اس��ادا لقرار أ�مم املت�دة 

  .)35(م03/11/1950الصادر عن امجلعیة العامة بتارخي 

�ٕالضافة ملا ذ�ر فٕان اخ�صاص احملمكة اجلنائیة �شمل ا�ول �ري أ�طراف ٕاذا ما ا�هتكت ٔ�حاكم 
القانون ا�ويل، واكنت من ا�ول املوقعة �ىل اتفاق�ات ج�یف، و�لتايل یرتتب �ىل ذ� اخ�صاص احملمكة 

  .)36(ح�الل إالرسائیيل ورضاهااجلنائیة جبرامئ احلرب إالرسائیلیة، وال یتوقف �ىل موافقة دو� �

  ٕاماكنیة مالحقة إالرسائیلیني مر�كيب اجلرامئ ضد إال�سانیة �ٔمام القضاء الوطين: �نیا

�ایة يف أ�مهیة هبذا ا�ال، فذ� یعين ٔ�ن ��ول مجیعا ) �خ�صاص العاملي ( بعد أ��ذ مببد�ٔ 
اخ�صاصا �املیا ميكهنا مالحقة مر�كيب اجلرامئ ا�ولیة وهذا نوع من التعاون بني بعضها البعض، وهناك العدید 

ة مر�ك�هيا وحمامكهتم ٔ�مام حمامكها، ٕاذا من ا�ول تدرج مضن قوان�هنا الوطنیة اجلرامئ ا�ولیة، وتقوم مبالحق
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ومتك�ت من ٕالقاء الق�ض �لهيم، وهذا اجتاه العدید من ا�ول ا�ي �سا�د �ىل ٕارساء العدا�  ٕاقلميهاوطُئوا 
وقد �اولت بعض ا�ول فعلیا ٔ�ن تالحق ٕارسائیلیني . )37(ا�ولیة وم�ع ٕافالت هؤالء ا�رمني من العقاب

، وحىت یؤ�ذ مببدٔ� �خ�صاص )38(بلجیاك و�ریطانیا: لسطین�ني ومن بني هذه ا�ول الر�اكهبم جرامئ حبق الف 
  . العاملي البد من الق�ض �ىل ا�رمني ٕاذا وطئ ٔ��د ٔ�قا�ميها

  ٕاماكنیة �شك�ل حممكة �اصة ملالحقة جمريم احلرب إالرسائیلیني: الثانیة الفقرة

�ىل غرار احملامك اخلاصة للك من یوغسالف�ا وهذه احملمكة اخلاصة ت�شلك بقرار من جملس أ�من، 
ویعد �شك�ل هذه احملامكة مضن صالح�ات جملس أ�من وموجب الفصل السابع من . )39(السابقة وروندا

  .م�ثاق أ�مم املت�دة لغا�ت حفظ أ�من والسمل ا�ولیني

ضوع �شك�ل و�لتايل فٕان ٔ�ي حماو� لعرض مو ) هی�ٔة س�یاس�یة(ومما ال شك ف�ه ٔ�ن جملس أ�من 
حممكة �اصة ملالحقة جمريم احلروب إالرسائیلیة وا�هتااكهتم اخلطرية �لقانون ا�ويل، س�تاليق حتد�ت 

ضد �ٔي قرار ید�ن س�یاسات " النقض الف�تو"س�یاسات فعلیة، وذ� يف ظل اس�ت�دام القوى العظمى حلق 
  .)40(ٕارسائیل

والس�یايس وا�ويل يف مالحقة جمريم احلروب بناء �ىل ذ� فٕان أ�مر الوح�د �ىل الصعید القانوين 
إالرسائیلیة، وليك یتحقق ذ� �ىل ٔ�رض الواقع ال بد من تاليق مصل�ة ا�ول امخلسة ا�امئة العضویة يف 
جملس أ�من ؤ�ن جتمتع من ٔ��ل حتق�ق �دا� دولیة بعیدا عن الشق الس�یايس وهذا أ�مر یعترب خ�الیا بل 

  .الس�یاس�یة وكفة مزياهنا تطغى �ىل الكفة القانونیة مس�تحیال حتق�قه ٔ�ن الغلبة

من �الل ذ�ر� ل��لیات املمك�ة ملالحقة جمريم احلرب إالرسائیلیة، یتضح لنا ٔ�ن هذه ا��لیات توا�ه 
فعا� و�بعة لتحق�ق �دا� وسمل وسالم دويل  ا��لیاتحتد�ت ومشالك �برية ال بد من ختطهيا لتصبح هذه 

�دة ا�ولیة والعربیة و�ىل اكفة أ�صعدة مما ی��ح الفرصة �لتو�ه قدما حنو �ر أ�مان وهذا حيتاج ٕاىل الو 
وحتق�ق العدل وٕاحقاق احلق وٕانصاف . والتغیري ا�ي یصب يف مصل�ة القا�دة احلقوق�ة وا�ولیة وإال�سانیة

  شعب فلسطني جراء ما مت ار�اكبه من جرامئ من ق�ل دو� �ح�الل إالرسائیيل

   اخلامتة

جرامئ ٕارسائیل ضد إال�سانیة يف حق الشعب الفلسطیين، واليت ال  ويف خ�ام هذا البحث حول
یطالها العقاب ا�ويل، البد من القول ٔ�ن اجلرمية ضد إال�سانیة من ٔ�خطر اجلرامئ ا�ولیة ، وان مجیع اجلرامئ 

صاص احملمكة اجلنائیة اليت �ر�كب من ق�ل دو� �ح�الل مجیعها �شلك جرمية دولیة وتد�ل مضن اخ�
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ا�ولیة س�� ؤ�هنا الرصح القضايئ ا�ويل ا�ٔكرث فعالیة بغض النظر عن العیوب اليت �مكن ف�ه، مع رضورة 
  .تد�ل ا�متع ا�ويل ٕالهناء أ�فعال �ري املرشو�ة ضد الشعب الفلسطیين

  الهوامش

                                                   

، يف ضوء ٔ�حاكم النظام أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة ، م�شورات �ليب احلقوق�ة، بريوت، الطبعة أ�وىل، سوسن مثر �ان �كة)1( 
 . 1،ص2016

حسام حيىي مخ�س البنا، جرمية العدوان يف ضوء ٔ�حاكم النظام أ�سايس من نظام روما أ�سايس ،  5انظر يف ذ� نص املادة  )2(
، رسا� ماجس�تري، �امعة أ�قىص، ٔ�اكدميیة إالدارة والس�یاسة، غزة ، )دوان إالرسائیيل �ىل غزة منوذ�االع(�لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة 

  . 1، ص 2017فلسطني، 
  .من نظام روما أ�سايس 27و 18انظر يف ذ� نص املادة  )3(

(4) Mahiou,Ahmed, «les processus de codification du droit international pénal »,in=ASCENCIO, 
(Hervé), Decaux, (Emmanuel), pellet, (Alain) (sousdire), droit international pénal…, 2008,p39. 

، ولقد �ددت املادة أ�وىل من نظا�ا أ�سايس )11(مت ٕا�شاء هذا اجلهاز مبوجب القرار الصادر عن امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة رمق  )5(
  .ام ا�لجنة �متثل يف تدو�ن وتطو�ر القانون ا�ويلاملرفق ٔ�ن �

  .لقد اس��عد هذا النص بعض اجلرامئ اليت اكنت معروفة يف القانون اجلنايئ ا�ويل م�ل القرصنة وجتارة ا�درات )6(
- 2015یة احلقوق، اجلزا�ر، بوروبة سام�ة، معاق�ة اجلرامئ ضد إال�سانیة بني القانون ا�ويل والقانون ا�ا�يل، ٔ�طرو�ة دكتوراه، لك  )7(

  . 34، ص 2016
  .36بوروبة سام�ة، مرجع سابق، ص  )8(
  .�36روبة سام�ة، املرجع املذ�ور ٔ��اله، ص )9(
جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع �ىل ٔ�مهیته مل �رق ٔ�ن تعمتده ا�ول يف اتفاق�ة، و�شلك نصا م�اكمال �لجرامئ ا�ولیة، �ري ٔ�ن  )10(

  .اجلرامئ ضد إال�سانیة عرفت حماوالت لتكر�س �رب اتفاق�ات م�فرقة وم�با�دة زم�یا
  .ا�ورة السادسة والس�تون �لجنة القانون ا�ويل �س�بة ذ� يف املرشوع حول االتفاق�ة ا�ي مت اقرتا�ه �الل)11(

(12) DELMAS_MARTY, M, FOUCHARD, I, FONDA, ENEYRET, L, le crime contre l, humanite op. 
cit,2013, p16. 
(13) YAHIA_BACHA, MOULOUD, «la convention des nations unies contre la torture», R.A.S.J.E.P, 
1986,n° 3 et 4, vol XXIV.P 530. 

  .46سوسن متر �ان �كة، مرجع سابق، ص  )14(
�رش والتوزیع، عامن، أ�ردن، الس�ید مرشد ٔ�محد الهرمزي، ٔ�محد �ازي، القضاء ا�ويل اجلنايئ،  الطبعة الرابعة، ا�ار العلمیة �ل  )15(

  .122، ص 2002
  .370، ص 2005دمحم فهاد الشال�ة، القانون ا�ويل إال�ساين، الطبعة أ�وىل، م�ش�ٔة دار املعارف، إالسك�دریة، مرص،  )16(
، ص 2003القاهرة، مرص، محمود الرشیف �س�یوين، مد�ل �راسة القانون إال�ساين ا�ويل، الطبعة أ�وىل، دار ا�هنضة العربیة، ) 17(

84.  
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  .423، ص2008ولمي جنیب نصار، مفهوم اجلرامئ ضد إال�سانیة، الطبعة أ�وىل، مركز دراسات الو�دة الوطنیة، بريوت، لبنان،  )18(
  .424ولمي جنیب نصار، مرجع سابق، ص )19(
  .9، ص2012، دار الك�اب، بريوت، لبنان، ا�هت�ري والر�ایة �ج�عیة، الطبعة الثانیة: الفلسطی��ون ‘�لیل السواحري  )20(
، 2003املركز الفلسطیين ��راسات إالرسائیلیة، رام هللا، فلسطني،  ،ٕارسائیلهيود وعرب يف ٔ�رض : مور�س بين، تصحیح خط�ٔ ) 21(

  .43ص
  .427:ولمي جنیب نصار، مرجع سابق، ص )22(
  .427:ولمي جنیب نصار، املرجع املذ�ور ٔ��اله، ص )23(
  .24مور�س بين، مرجع سابق، ص )24(
،دورة 3068قرار: ، امجلعیة العامة"االتفاق�ة ا�ولیة لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاق�ة �لهيا: م�ظمة أ�مم املت�دة" )25(

  .392،ص28/11/1973
  .245ص ولمي نصار، مرجع سابق، )26(
  .23/07/2006:أ��م ،"�دار الفصل العنرصي وانعاكساته الس�یاس�یة "ولمي جنیب نصار،  )27(
مسح ٔ��ر الضم والتوسع �ىل الواقع �ج�عي و�ق�صادي �لتجمعات الفلسطی��ة اليت مير "اجلهاز املركزي لٕالحصاء الفلسطیين،  )28(

  .8،ص2005، حز�ران"اجلدار من ٔ�راضهيا
  9/7/2004ي �س�شاري حملمكة العدل العلیا يف قضیة اجلدار العازل ، بتارخي �ٔ الر  )29(
  . 37، ص2014فدوى ا�ویب، احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، رسا� ماجس�تري، لكیة احلقوق، �امعة بري زیت، فلسطني، )30(
دراسة حول احملمكة اجلنائیة ا�ولیة، جم� القانون والقضاء، جم� دوریة م�خصصة ب�رش البحوث القانونیة وأ�حاكم :  �ابد�ن عصام )31(

  .66،ص2002ف�وى وال�رشیع الفلسطیين، العدد الثامن، یونیو القضائیة، تصدر عن دیوان ال 
مذ�رة لنیل شهادة املاجس�تري، لكیة ) حسب نظام روما (س�ناء عودة عید،ٕاجراءات التحق�ق واحملامكة ٔ�مام احملمكة اجلنائیة ا�ولیة  )32(

  .144،ص2014احلقوق، �امعة بريزیت، فلسطني، 
 16مقال بعنوان هل تقدم ٕارسائیل ٔ��د ج�ودها �هتمة الق�ل، �رش یوم أ�ربعاء  http/www.alfajer:�لرجوع �لموقع �لكرتوين )33(

  .2020نومفرب  5، مت �طالع بتارخي 2010یونیو
نومفرب  5وقال �لم�ايم ا�كتور �ا� یوسف الزعيب، مت �طالع بتارخي    httb/www.koctail.com: �لرجوع �لموقع إاللكرتوين )34(

2020 .  
هل تقدم ٕارسائیل �ىل احملامكة ٔ��د ج�ودمه هتمة الق�ل : مقال بعنوان htto://www.alfajertv.comالرجوع �لموقع إاللكرتوين  )35(

  .2018س�مترب  7ومت �طالع بتارخي  2010یونیو  �16رش یوم أ�ربعاء 
  www.isLmonline.net، ن�رش �ىل املوقع إاللكرتوين،ٕارسائیلدمحم جامل عرفة،مقال بعنوان هتاون العرب یعرقل حمامكة جمريم  )36(

  .2020نومفرب 7مت �طالع بتارخي 
وقد دعت امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة ا�ول اىل ت�ين إالجراءات الالزمة ملالحقة ومعاق�ة مر�كيب جرامئ احلرب واجلرامئ ضد  )37(

  ).258300(حتت الرمق  ��1969سانیة يف التوصیة الصادرة عهنا �ام 
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ملا ار�ك�ه من جرامئ دولیة حبق  –رئ�س الوزراء �رسائیيل سابقا ) شارون(ح�ث اصدرت حممكة بلجیك�ة قرارا �لق�ض �ىل ) 38(

هتاون العرب یعرقل معاق�ة جمريم ٕارسائیل، �رش �ىل املوقع : الفلسطین�ني، ويف هذا املوضوع كتب دمحم �ا� عرفة مقال بعنوان
قائد يف اجل�ش ) املوج(، كام اصدرت حممكة �ریطانیة قرارا �ىل 2018ش�ت�رب  �7رخي �طالع   www.islamonline.net:إاللكرتوين

 etwww.islamonline.n: �رسائیيل ملا ار�ك�ه من جرامئ ایضا حبق الفلسطین�ني، �لمزید من التفاصیل انظر املوقع إاللكرتوين 
  .2020نومفرب  5مت �طالع بتارخي   .املذ�ور انفا

�ام  1315، والفرار رمق 1993الصادر �ام  808قرار جملس أ�من اخلاص ٕ��شاء احملمكة اخلاصة بیوغسالف�ا السابقة حيمل الرمق  )39(
  .ا�ي لكف مبوج�ه جملس أ�من أ�مني العام لٔ�مم املت�دة حممكة خمتلطة �اصة �سريالیون 2000

  .147:س�ناء عودة عید، مرجع سابق، ص )40(


