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أهدي هذا العمل املتواضع إىل والداي 

الكرميني حفظهما اهللا 



شكر و تقدير 
 

ليتكر    ليتميي  عل  ل  عمه  ليت  نعم  با عليا 
 

 مانع جمال عبد الناصرو نشر  نستاذي ليتفاض  ليتدلتور  -
عل  قبويت  لإلش لف عل  هذه لملذل ة، وعل  ل  لملساعدلت 

و ليتنصائح ليتقيهة ليت  قدمها يل إلجناز هذل ليتبحث. 
 عل  لحرش عبد الرحمنلها نشر  نستاذي ليتر مي ليتدلتور  -

 لافة عصائح  و توجيهات  و عل  قبويت  مناقكة هذه لملذل ة.
ونوج  لام  تقدي ي و لعرتليف و لمتناين يتألستاذ ليتدلتور  -

 عل   عالوة العايب و لألستاذ ليتدلتوربوعبد اهللا أحمد
قبول مناقكته  هذه لملذل ة.  
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بعد سنوات من رفض األمم املتحدة االهتمام بقانون النزاعات املسلحة العتبارها 

أن هدفها هو الوقاية من احلرب و ليس تنظيمها، لكن هذا املوقف مل يدم طويال. 
م، وما شكله هذا 1968فمع انعقاد مؤمتر طهران الدويل حلقوق اإلنسان عام 

املؤمتر من انعطاف حاسم يف تدخل األمم املتحدة يف مسألة احرتام حقوق اإلنسان أثناء 
النزاعات املسلحة، عن طري  القرارات ال  تددرها أههـزتا خاصة اجلمعـية العـامة و جملس 

األمن الداعية الحرتم القانون الدويل اإلنساين.  
باحرتام قانون  مع اإلشارة هنا إىل أّن قرارات جملس األمن خالل تلك الفرتة، املتعلقة

النزاعات املسلحة كانت ال تتعدى املواقف السياسية املعنوية، دون اختاذ إهراءات صارمة 
لوقف اإلنتهاكات، ألّن األمم املتحدة مل تكن تفكر يف استخدام القوة إلعمال أي من 

أحكام القانون الدويل اإلنساين أو قانون حقوق اإلنسان، خاصة لغياب آلية قانونية تسمح 
بذا التدخل سواء من خالل امليثاق أو يف أي من القواعد القانونية األخرى، خبالف بعض 
احلاالت النادرة للتدخل الفردي من قبل بعض الدول، لكنها كانت حمّل شجب و إدانة من 

قبل األمم املتحدة، لذا كانت الّلجنة الدولية للدليب األمحر هي املعنية بتحقي  احلماية . 
لكن دور األمم املتحدة يف اإلهتمام مبسألة احرتام القانون الدويل اإلنساين برز 

بشكل أكرب و بقوة مع  �اية احلرب الباردة، ال  أّدت إىل ظهور نظام عـاملي هديد يتسم 
بتغذية العنـــف و االنتماءات األولية و التفكك الداخلي، و حدوث صراعات داخلية ترتفع 
فيها معدالت انتهاك حقوق اإلنسان على أسس عرقية أو لغوية أو دينية، كمــا حدث يف 
منطقة البلقـان و الدومـال و روانـدا... ، و ما اجنـر عنـها من مآس إنسـانية رهيبـة ارتكبت 

فيها أبشع االنتهاكات ضّد املدنيني الذين كانوا اهلدف الرئيسي يف هذه الدراعات املسلحة 
 .باعتبارهم أهداف عسكرية

فبالرغم من احلماية ال  تقررها اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين للمدنيني أثناء 
النزاعات املسلحة، إالّ أّن هذه االتفاقيات ذات الطبيعة اآلمـرة مل حترتم أثنـاء تلك 

الدراعـات، و ضرب با عــرض احلائط خاصة مع افتقارها مليكانزمات ردعية فعالة لضمان 
تنفيذها و املعاقبة على انتهاكها، لذا فقد ذهب اجتاه من الفقه إىل القول بأن أكثر قضايا 
القانون الدويل إحلاحا هي مشكلة الفاعلية، أي تنفيذ القانون، فتلك هي املشكلة األكثر 



  مقدمة

  

تعقيدا، أل�ا تتعّل  بكيان القانون الدويل بأسره، و الذي تعاين فعاليتـه يف املقام األول من 
كذلك هو احلال بالنسبة للقانون الدويل اإلنساين.  عدم التنفيذ الطوعي،

نتيجة لذلك وهدت األمم املتحدة نفسها، يف تلك املرحلة أي مع �اية احلرب 
الباردة  جمربة على التدخل لوضع حّد لإلنتهاكات اجلسيمة و الواسعة النطاق حلقوق 
اإلنسان، ال  حتدث يف مناط  الدراعات املسلحة خاصة الداخلية منها، لكو�ا اهليئة 

الدولية الوحيدة ال  هلا سلطة حفظ السلم و األمن الدوليني يف العامل، خاصة مع اعتبار 
أن مسألة محاية حقوق اإلنسان مل تعد شأنا داخليا للدول بل هي مسألة عاملية تم 

  .اجلميـع
كما يبدو أّن الوضــع قد بلغ النقطة ال  ينبغي فيها النظر يف مسائل القسر 

اجلمـاعي و املسؤولية اجلماعية، من أهل إعمال أحكـام القـانون الدويل اإلنسـاين و ألن 
جملس األمن الدويل هو اجلهاز التنفيذي و الرئيسي و املسؤول األول عن مهمة حفظ 

السلم و األمن الدوليني، مبوهب سلطاته احملددة يف الفدلني السادس و السابـع من امليثاق، 
خاصة الفدل السـابع منهـا و الذي يتعل  بتدابري األمن اجلماعـي ، فبتحرره من القيود ال  
فرضتها عليه احلرب الباردة أصبح اللس أكثر قدرة على إدارة األزمات اإلنسانية خاصة 
ال  حتدث داخل الدول نتيجة الدراعات املسلحة كاحلروب األهلية مثال، و ال  ترتكب 
فيها انتهاكات هسيمة وواسعة النطاق حلقوق اإلنسان، حيث ربط جملس األمن هذه 

االنتهاكات مبسألة حفظ السلم و األمن الدوليني. 
لقد تأكد هذا يف البيان اخلتامي الدادر عن اهتماع قمة جملس األمن الدويل 

، حبيث اعترب أّن املشاكل اإلنسانية من ضمن املشاكل 1992هانفي 31املنعقد يف 
األخرى ال  ذكرها بيان القمة، تشّكل تديدا للسلم و األمن الدوليني، األمر الذي جييز 

معه للمجلس ممارسة صالحياته مبوهب الفدل السابع من امليثاق، للتدخل يف هذه 
الدراعات املسلحة الداخلية إلدارة األزمات اإلنسانية النامجة عنها، حىت لو استلزم األمر 
استخدام تدابري قمعية عسكرية مما أّدى إىل ظهور مدطلح هديد، هو تدابري مضادة 

إنسـانية مجاعيـة أو احلرب اإلنسانية، حتت إدارة و إشراف جملس األمن. 
بذا أصبح البعد اإلنساين للدراعات الداخلية لتل الددارة يف اهتمامات اللس، 
مبديا بكل وضوح أن محاية املدنيني هزء مهم من فكرة حفظ السلم، و أصبح تدخله يف 
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القانون الدويل اإلنساين يظهر من خـالل التوصيـات ال  يدـدرها و القـرارات و اإلهراءات 
ال  يتخذها مبوهب امليثاق، بغية دعم احرتام هذا القانون أو فرض احرتامه إن لزم األمر، 
إىل غاية تكريسه ملبدأ املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد عن اإلنتهاكات اجلسيمة للقانون 

و حماكمتهم.   الدويل اإلنساين
لكن دوره هذا مل يلقى ترحيبا من طرف الدول، خاصة تلك ال  جتري على أرضها 
االنتهاكات، العتبارها أّن هذا التدخل من طرف جملس األمن لوقف  انتهاكات القانون 

فيه تعّد على سيادتا و تدخل يف شؤو�ا الداخلية، لكن قرارات جملس  الدويل اإلنساين،
األمن و األمني العام تلّوح بأّن هناك ظروف هديدة، تعتليها الضرورات اإلنسانية تستلزم 
معها التخلي عن املفهوم املطل  ملبدأي السيادة و عدم التدخل مستندة يف ذلك ألحكام 

امليثاق. 
 

أهميـة الدراسـة: 
 تربز أمهية املوضوع فيمايلي:

- إن مسألة تطبي  القانون الدويل اإلنساين أصبحت من املواضيع األكثر هدال يف الوقت 
الراهن خاصة مع ازدياد الدراعات املسلحة، خاصة الداخلية منها ال  ترتكب فيها 

إنتهاكات هسيمة للقانون الدويل اإلنساين. 
- و نظرا الفتقار القانون الدويل اإلنساين آلليات فعالة لتطبيقه و توقيع اجلزاء على 

املنتهكني لقواعده األساسية، فقد يدبح جملس األمن هو اجلهاز األكثر فعالية يف هذا 
الال ملا ميلكه من سلطات تنفيدية مبوهب امليثاق. 

- لكن تدخل جملس األمن يف تطبي  القانون الدويل اإلنسـاين، قد يدبـح سـالح ذو 
حدين، حبيث قد يكون اللس أفضل ههاز ممكن أن يستعمل لتطبي  القانون الدويل 

اإلنساين، و يف نفس الوقت قد يكون أخطر آلية أو ههاز للتدخل يف شؤون الدول بذريعة 
وقف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين. 
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- أيضا نظرا لطبيعته السياسية، فقد يثري تدخل جملس األمن يف العمل اإلنسـاين هدال عن 
غرضه احلقيقي وراء ذلك التدخل، أي هل هو لغرض وقف انتهاكات القانون الدويل 

اإلنساين فعال أم له أغراض أخرى مثال سياسية أو مدلحية لفائدة أعضاءه. 
 

إشكالية الدراسة: 
تتمثل إشكالية املوضوع فيمايلي:    

ما مدى تدخل جملس األمن يف تطبي  القانون الدويل اإلنساين؟ ومدى جناعة  -
 اآلليات ال  اعتمد عليها يف ذلك؟

 
أسباب إختيار الموضوع: 

        من األسباب ال  دفعتين إىل إختيار هذا املوضوع سببان مها: 
نظرا الزدياد النزاعات املسلحة ال  كثرت فيها إنتهاكات القانون : سبب ذايت -

الدويل اإلنساين و اجلرائم املروعة ال  ترتكب يف ح  املاليني من املدنيني ، أردت 
أن أبرز دور جملس األمن الذي هو ههاز مهم على الدعيد الدويل يف إيقاف تلك 

اإلنتهاكات اجلسيمة. 
 هو دراسة دور جملس األمن كجهاز أممي يف تطبي  القانون الدويل :سبب موضوعي -

 اإلنساين، من أهل تقييمه و معرفة مدى فعاليته يف هذا الال.
 

هـدف الدراسـة: 
يهدف هذا البحث إىل:       

 حتديد اختداصات جملس األمن مبوهب امليثاق و حتديد ماهية القانون الدويل - 
من أهل الوصول إىل هدف املوضوع األساسي هو إبراز دور جملس األمن يف  اإلنساين،

تطبي  القانون الدويل اإلنساين، من خالل استخـدام سلطـاته ال  منحهـا له امليثاق. 
 حماولة تسليط الضوء على اآلليات ال  استخدمها جملس األمن لتطبي  القانون - 

 . الدويل اإلنساين
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تبيني مدى نزاهة و حيادية جملس األمن يف العمل اإلنساين.           - 
 منهـج الدراسـة: 

اعتمدت يف دراسة هذا املوضوع على كال من املنهجني الوصفي و التحليلي، 
باعتبارمها األنسب يف هذا الددد، فقد وظفت املنهج الوصفي يف البابني يف إطار التعرض 
هليكلة و اختداصات جملس األمن و آليات تطبي  القانون الدويل اإلنساين، و أيضا هيكلة 
و صالحيات احملاكم الدولية، ووظفت املنهــج التحليلي يف البابني أيضا خاصة يف مناقشة 
املواقف الفقهيـة و الندوص القانونية، و ال انكر جلوئي إىل املنهج التارخيي كلما كنت 

 .بددد سرد حقائ  تارخيية ثابتة و مؤصلة
 

صعوبـات البحـث: 
إعرتضتين أثناء إعداد هذا البحث صعوبات من ضمنها: 

 قّلة املراهع املتخددة ال  هلا عالقة بذا املوضوع خاصة باللغة العربية. -
اإلعتماد على بعض املراهع و املقاالت املتخددة باللغة األهنبية،حيث واههتين  -

 صعوبة الرتمجة ال  أخذت مين  وقت و ههد كبريين.
 

خطـة البحث: 
إنطلقت يف معاجلة هذا املوضوع أوال من اجلانب النظري البحت، مث مرورا باجلانب 

التطبيقي ، و على ضوء ذلك قمت بتقسيم الدراسة إىل مقدمة و بابني وخامتة. 
تناولت يف الباب األول جملس األمن كجهاز لتطبي  القانـون الدويل اإلنسـاين و 
قسمناه بدوره إىل فدلني، و كل فدل إىل مبحثني، حيث تناولت يف الفدل األول مـن 

الباب األول التنظيم القانوين للس األمن الدويل و قسمته إىل مبحثني، تعرضت يف املبحث 
األول إىل اهليكل التنظيمي أما يف املبحث الثاين خددته إلختداصاته وفقا مليثاق األمم 
املتحدة ، ويف الفدل الثاين من هذا الباب الذي هاء حتت عنوان ماهية القانون الدويل 
اإلنساين ، قسمته إىل مبحثني تناولت يف املبحث األول مفهوم القانون الدويل اإلنساين، 

ويف املبحث الثاين تطبي  القانون الدويل اإلنساين. 
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أما الباب الثاين فتناولت فيه آليات تدخل جملس األمن لتطبي  القانون الدويل 
اإلنساين وقسمته إىل فدلني، و كل فدل إىل مبحثني، حيث تناولت يف الفدل األول 
اآلليات غري القضائية، وقسمته بدوره إىل مبحثني ، املبحث األول خددته لإلهراءات 
التعزيزية و الوقائية ،أما املبحث الثاين خددته لإلهراءات القمعية ال  يتخذها جملس 

األمن لتطبي  القانون الدويل اإلنساين 
ويف الفدل الثاين من هذا الباب الذي هاء حتت عنوان اآلليات القضائية اجلنائية 
الدولية حيث تعرضت يف املبحث األول منه إىل إنشاء جملس األمن حملاكم هنائية دولية 
مؤقتة ، أما املبحث الثاين فقد تناولت فيه احملكمة اجلنائية الدولية كآلية لتطبي  القانون 

الدويل اإلنساين. 



الباب األول                                                                          
 تمهيد

  

الباب األول 
مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي اإلنساني 

 
 باعتبار حمور الدراسة هلذه املذكرة متمثل يف دور جملس األمن يف تطبيق القانون 

فإنه ال ميكن دراسة املوضوع دون أن التعّرف على عنصريه األساسيـني  ، الدويل اإلنساين
املتمثّلني يف جملس األمن الّدويل و القانون الدويل اإلنساين. 

 ونارا ملا يوليه ميثاا األما املتّّدة من اصتصاتام مَّم ة للس األمن بإعتباره 
األداة التنفيدية لألما املتّد ة، إذ هو اجلَّاز األّول املسؤول عن حفظ السلا و األمن 

الدوليني، هذا األصري الذي ميثل اهلدف األساسي الذي أنشئت من أجله املنامة، وجب 
التعّرض يف الفصـل األّول من هـذا البـاب هلذا اجلَّــاز، من حيـث تشكيلتـه و اصتصاتاتــه 

ال  يتمّت  با و يستعملَّا حلفظ السلا و األمن الّدوليني. 
 باملقابل وجب التعّرض بالدراسة يف الفصــل الثاين ملاهيــة القانون الّدويل اإلنساين، 

وذلك لتّديد مفَّومـه وطبيعته القانونية، مصـادره، مبادئـه، نطاا تطبيقه وآليام تطبيقه. 
 هذا ليمكن يف الباب الثاين من هذه املذكرة أن ندرس اإلشكالية الرئيسية 

للموضوع.  
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الفصل األول 
التنظيم القانوني لمجلس األمن الدولي 

إّن الدول املتزعمة للتحالف الذي كتب له النصر يف احلرب العاملية الثانية حرصت  
منذ بدأ التفكري بإنشاء األمم املتحدة، على حصر اختصاصات املنظمة األساسية يف حفظ 
السلم و األمن الدويل داخل جهاز صغري يتكّون من عدد حمدود من الدول تتمّتع داخله 
بعض الدول بالعضويـة الدائمة و بوضــع متمّيز عند التصويت، جيعل من املستحيل عليه 

(قانونًا إصدار أّي قرار يتعارض و مصاحل أّي منها
0F

1( .
 

 فيعت  بذا جملس األمن أهم أجهزة األمم املتحدة باعتباره اجلهـاز التنفيـذي فيها إذ 
هو املسؤول على حفظ الّسلم و األمن الدوليني، و هو إذ يضطلع بواجباتـــه اليت تفرضها 

 .عليه هذه املسؤولية إّمنا يعمل نيابة عن أعضاء األمم املتحدة
  لذا سنتطـّرإ إا التنظيم النانوج للس األمن ضمن املبحثني التاليني:

 
املبحث األول: اهليكل التنظيمي. 

 املبحث الثاج: إختصاصات اللس وفنا مليثاإ األمم املتحدة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المبحث األول 
                                                 

 .117، ص2002يوسف الشكري، املنظمات الدولية اإلقليمية و املتخصصة، ايرتاك للطباعة و النشر و التوزيع، األردن،  د. علي)   1
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الهيكل التنظيمي  
يعت  جملس األمن الدويل كجهاز له بنية هيكلية متيزه و نظـام عمـل خــاص به، لذا  

سنتناول يف هذا املبحث بنيـته اهليكلية و نظام عمله. 
المطلب األول 

التشكيل 
( عضًوا11 يتأّلف من 1965كان جملس األمن حّىت عام  

1F

حيث كانت املادة  ،)1
 من امليثاإ تنضي بتكوين جملس األمن من أحد عشر عضًوا مخسة أعضاء دائمي 23

 دائمي العضوية، و إعماال التفاإ جنتلمان الذي ّمت إبرامه بني غريالعضويـة و سّتة أعضاء 
 رؤي توزيع املناعد الغري دائمة على النحو 1964الدول اخلمس الك ى يف لندن عام 

التايل: 
منعدان لدول أمريكا الالتينية و منعد واحد لكل من دول الكومنولث ال يطاج و 
منطنة الشرإ األوسط، أوربا الغربية و أوربا الشرقية، مل يكن هلذا الوضع أن يستمر فمع 

التزايد املستّمر يف عدد أعضاء األمم املتحـدة، الذي ترتب على استنالل العديد من البلدان 
املستعمرة و انضمامها للمنظمة العاملية، بات من الواضح أّن املناعد احملجوزة للدول غري 
الدائمة العضوية مبجلس األمن مل يعد متواءما و التغيـّر اجلديـد، من ناحية ثانية فإّن زيادة 
متثيل الدول املستنّلة حديثا يف جملس األمن كان يبدو للدول الك ى كأنّه شرطا لزيادة 
فاعلية هذا اجلهاز، نظرا ملا يؤديه ذلك من إزدياد اهتمام هذه الدول باملنازعات الدولية 

(دون أن يؤثر ذلك على توازن النوى النائم داخل جملس األمن.
2F

2 (

 1963ديسم  17استجابة لإلعتبارات الّسابنــة، أصــدرت اجلمعية العامة يف 
، فبموجب هذا النرار 1965 أغسطـس عـــام 31، الذي صار نافذا يف 1991النرار رقم 

( من امليثاإ ليصبح جملس األمن متكّونا من مخسة عشر عضوا1/ف33ّمت تعديل املادة 
3F

3( .
                                                 

النظرية العامة و املنظمات العاملية و اإلقليمية و املتخصصة)، دار العلوم للنشر والتوزيع (د. مجال عبد الناصر مانع، التنظيم الدويل)  1
. 204، ص2006

، 1994د. حسام أمحد حممد هنداوي، حدود و سلطــات جملس األمن يف ضــوء قواعد النظام العاملي اجلديد، دون دار و بلد نشر، )  2
 .15ص
 .204 د.مجال عبد الناصر مانع، املرجع السابق، ص) 3
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 املعدلة يف فنرتا األوا "يتأّلف جملس األمن من مخسة عشرا 33 حبيث تنّص امل 
عضوا من األمم املتحدة، و تكون مجهورية الصني و فرنسا و احتاد اجلمهوريات االشرتاكية 

السوفياتية و اململكة املتحدة ل يطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية و الواليات املتحدة 
األمريكية أعضاء دائمني فيه، و تنتخب اجلمعية العامـة عشرة أعضاء آخرين من األمم 

املتحدة ليكونوا أعضاء غري دائمني يف اللس، و يراعى يف ذلك بوجه خـاص و قبــل كل 
شيء مسامهة أعضاء األمم املتحــدة يف حفظ السلم و األمن الدويل و يف مناصد اهليئة 

األخرى، كما يراعى أيضا التوزيع اجلغرايف العادل". 
 يتّضح من هذا الّنص أّن للس األمن طرينة تشكيل خاّصة يتمّيز با عن بنية 

األجهزة، إذ تنسم العضوية إا عضوية دائمة و عضوية غري دائمة، و هناك أيضا العضوية 
املؤقتة. 

 
الفرع األولى  

األعضاء دائمة العضوية 
دول 5 من امليثاإ، تتمتع بالعضوية الدائمة داخل اللـس 1/ف33وفنا للمادة  

هي مجهورية الصني و فرنسا و مجهورية روسيا اإلحتادية و اململكة املتحدة ل يطانيا العظمى 
و مشال ايرلندا و الواليات املتحدة األمريكية، أما بالنسبة لروسيا االحتادية ظّل اإلحتاد 

، بيد أن تفكك اإلحتاد 1945السوفييت يشغل هذا املنعد منذ تأسيس األمم املتحدة عام 
السوفييت قد حدا بكومنولث الدول املستنّلة املكّون من أحد عشر دولة من دول اإلحتاد 

 قيام 1991 ديسم  21السوفييت (سابنا)، إا أن تنـرر أثنــاء اجتماعها مبدينة املآثا يف 
 من 24روسيا االحتادية باستخالف اإلحتاد السوفييت يف منعده الدائم يف جملس األمن، ويف 

ذات الشهر أبلغت روسيا األمم املتحدة باستخالفها اإلحتاد السوفييت يف منعده الدائـم يف 
جملس األمن و يف مجيع أجهزة اهليئة العاملية كل ذلك مع التعّهد باستمرار اإللتزام بكاّفة 

(حنوإ و واجبات اإلحتاد السوفييت الّسابق، وفنا مليثاإ األمم املتحدة
4F

1( .

                                                 
. 17املرجع السابق، ص   د.حسام أمحد حممد هنداوي،) 1
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 كما يغدو السبب الرئيسي يف خّص هذه الدول دون غريها حبّق الّتمثيل الّدائم 
داخل جملس األمن، إا أمهية الدور الذي قامت به ضّد دول احملور (أملانيا- إيطاليا- 
اليابان) أثناء احلرب العاملية الثانية، إضافة لذلك فإّن واقع احلال كان يكشف أّن أمهّية 
الدور الذي ينتظر أن تلعبه هذه الدول يف جمال حفظ السلم و األمن الدوليني، نظرا ملا 
يتوافـر هلا من إمكانيات مادية و قدرات عسكرية هائلة األمر الذي ينتضي اإلعتـراف هلا 
بالتمثيل الدائم داخـل هذا اللس، لتتمّكن من املسامهة بفاعلية يف إدراك هـذا اهلدف و 

حتنيق تلك الغاية. 
 من ناحية أخرى، فند استهدف واضعو ميثاإ األمم املتحدة من ابتداع قاعدة 

التمثيل الدائم للدول اخلمس الك ى مع اإلعرتاف هلا ببعض املزايا، يف جمال التصويــت على 
النرارات اخلاّصة باملسائل املوضوعية، إقامة نوع من التوازن بني هذه النوى يف جمال احملافظة 

على السلم و األمن الدوليني، هذا التوازن الذي يفرتض أال حتوز إحدى الـدول من 
الندرات و اإلمكانيات العسكرية و املادية ما كّكنها من فرض إرادتا على سائـر دول 

العالــم ملا يف ذلك من آثار سلبية على إرساء دعائم السالم العاملي. 
 فإلستمرار اضطالع منظمة األمم املتحدة بدورها يف حفظ السـالم و األمـن يرتن 

ببناء حالة التوازن بني هذه الدول، مع ضمان وجود نوع من التفاهم و التوافق فيما بينهما 
بشأن النيام بذه املهمة، حبيث ال تعمل أيّا منها على تعكري صفو السالم العاملي. 

 إضافة إا ذلك فإّن بناء حالة التوازن يف النوى داخل جملس األمن، تتوقف 
بالتأكيد على استمــرار استئثار الدول اخلمس الك ى مبصــادر النـوة العسكرية و 

5Fاإلمكانيات املاديـة اليت متّكنها من ال وز كأقوى دول املنظمة العاملية 

)2( . 
 

الفرع الثاني 
األعضاء غير دائمة العضوية 

                                                 
 .19-18 املرجع نفسه، ص  )2(
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 قد أقّر امليثاإ العضوية غري الدائمة لعشرة أعضاء آخرين من األمم املتحدة تنتخبهم 
6Fاجلمعية العامة ملدة سنتني مبوجب قرار صادر بأغلبية الثلثني

)1( .
 كما ال جيوز إعادة انتخاب العضو الذي انتهت واليته بصورة مباشرة، هذا يرمـي إا 

احليلولة دون حماولة هذه الدولة البناء يف العضوية بصورة دائمة عن طريق التجديد املستمر 
7Fهلا

)2( .
الفقرة األولى: معايير إنتقاء األعضاء غير الدائمين 

فإختيار األعضاء غري الدائمني جيب أن تراعي فيه اجلمعية العامة إعتبارين مها:  
أوال: مدى مساهمة الدولة العضو في حفظ السلم و األمن الدوليين 

نظرا إلضطالع جملس األمن باحملافظة على السلم و األمن الدوليني، فإنّه يكــون من  
املناسب قيام اجلمعية العامة عند إختيارها األعضاء غري الدائمني مبجلس األمن، مراعاة 
مدى مسامهتهم يف احملافظة على السلم و األمن الدوليني، و على قدر مراعاة اجلمعية 

العامة هلذا االعتبار يتوقف أداء جملس األمن ملهـامه و أغراضه األساسية لكن من الصعب 
اكتفاء اجلمعية العامة بذا املعيار، دون األخذ يف احلسبان مدى مسامهة هؤوالء األعضاء 

8Fيف حتنيق املناصد األخرى لألمم املتحدة

، األمر الذي ينتضي الرجوع للمادة األوا من )3(
9Fامليثاإ

)4( .
ففي إطار حتديد معيار مدى مسامهة الدول املرشحة لشغل مناعد غري الدائمة يف 
جملس األمن يف حتنيق السلم و األمن الدوليني، حتبذ الدول دائمة العضوية معيارا ينوم على 
مدى ما تتمتع به هذه الدول من قدرات عسكرية ومدى قدرتا على التدخل عسكريا يف 
املنازعات الدولية، لكن يبدو من غري الناسب اعتماد مثل هذا الرأي، فمسامهة دولة ما يف 
حتنيق السلم و األمن الدوليني ككن أن يتحنق بوسائل أخرى غري تلك اليت قال با الرأي 

السابق، كاملسامهة يف املفاوضات الرامية إلقرار السالم العاملي، وإجتثات أسباب التوتر 
                                                 

  من ميثاإ األمم املتحدة.2/ف28 املادة  )1(
حممد الذوب، التنظيم الدويل( النظرية و املنظمات العاملية و اإلقليمية و املتخصصة)، منشورات احلليب احلنوقية، بريوت،  د.)2(

 .253، ص2005
 .22د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص )3(
 املادة األوا من ميثاإ األمم املتحدة. )4(
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الدويل أو السعي لدى األطراف املتنازعة بالوساطة و املساعي احلميدة إلتماسا حلل ما بينها 
من منازعات، إذ ال يتوقف جناح مثل هذه املساعي على مدى ما تتمتع به هذه الدول من 

قدرات عسكرية، بل قد تنوم با دول صغرى ذات خ ات واسعة يف جمال الدبلوماسية 
الدولية، عندها تستطيع هذه الدول املسامهة أكثر من غريها يف استتباب السلم و األمن 

10Fالدوليني

)1( .
ثانيا: معيار التوزيع الجغرافي العادل للدول األعضاء غير الدائمين 

يتعّني على اجلمعية العامة عند اختيار األعضاء غري الدائمني مبجلس األمن مراعاة  
منتضيات التوزيع اجلغرايف العادل، فمن خالل االنتخابات العديدة اليت جرت يف اجلمعية 
العامة الختيار األعضاء غري الدائمني للس األمن، كان العنصر اجلغرايف عامال حامسا فيها 

فأثناء الدورة األوا للجمعية العامة اليت عندت يف لندن، ّمت بني الدول األعضاء اتفاإ 
 أقر قاعدة توزيع املناعد غري الدائمة 1946عرف باتفاإ لندن أو اتفاإ اجلنتلمان للعام 

(و كانت ستة قبل تعديل امليثاإ) بني املناطق اجلغرافية التالية، منعـدان ألمريـكا الالتينية ، 
منعد لكـل من أوربــا الغربيـة و أوربا الشرقية و الشرإ األدنـــى و الكومنولث ال يطاج. 

 قررت اجلمعية العامة توزيع املناعد غري الدائمة (بعد أن 1963     لكن يف عام 
أصبحت عشرة) على الشكل التايل، ثالثة مناعد للدول اإلفرينية ، منعدان للدول 

11F ،منعدان ألمريكا الالتينية ، منعدان ألوربا الغربية و منعد ألوربا الشرقيةةاآلسيوي

)2( .
 كما يكون لكّل دولة عضو يف جملس األمن مندوب واحد بغّض النظر عن كو�ا 

12Fدولة دائمة العضوية أو غري دائمة

)3( .
 
 

الفرع الثالث 
العضوية المؤقتة 

                                                 
 .23د. حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق ، ص )1(
 .233د.حممد الذوب، املرجع السابق، ص )2(
 .205املرجع السابق، ص د.مجال عبد الناصر مانع، )3(



مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                          
اإلنساني 

 

  

إا جانب العضوية الدائمة و العضوية غري الدائمة يف جملس األمن، هناك عضوية  
(مؤقتة يف حاالت معّينة

13F

 حيث تنص: 44 و 32 و 31يشري امليثـاإ إليها يف املواد التالية)، 1
: أنّه لكل عضو من أعضاء األمم املتحدة، من غري أعضاء جملس األمــن 31- املادة 

أن يشرتك، دون أن يكون له حق التصويت، يف مناقشة أيّة مسألة تعرض على جملس 
األمن، إذا رأى اللس أّن مصاحل هذا العضو تتأثّر با بوجه خاص. 

: أنّه كل عضو من أعضاء األمم املتحدة ليس عضو يف جملس 32- كما تنص املادة 
األمن، و كل دولة ليست عضــوا يف األمــم املتحدة، إذا كان أحدمها طرفا يف نزاع 

معروض على جملس األمن لبحثه ، يدعى إا اإلشرتاك يف املناقشات املتعّلنة بذا النزاع 
دون أن يكون له حق التصويت، و يضع جملس األمن الشروط اليت يراها عادلة إلشرتاك 

 الدولة اليت ليست من أعضاء األمم املتحدة.
 من امليثاإ: إذا قّرر جملس األمن استخدام النوة، فإنّه قبل أن 44- كما تنص املادة

يطلب من عضو غري ممثل فيه، تندمي النوات املسلحة وفاءا بااللتزامات املنصوص 
، ينبغي له أن يشرتك  إذا شاء يف النرارات اليت يصدرها فيما خيتص 43عليهـا يف املادة 

باستخدام الوحدات املسلحة من قّوات هذا العضو." 
ففي هذه احلاالت الثالجي جيوز لدولة غري عضو يف اللس أن تصبح عضوا مؤقتا فيه و 

أن تشرتك يف أعماله، إذ نالحظ أن اللس يف احلالة األوا غري ملزم بدعوة الدولة غري 
العضو و ملزم بدعوتا يف احلالة الثانية، أّما يف الثالثة فاإلشرتاك يف قرارات اللس أمر مرتوك 

للدولة نفسها فاإلشرتاك هنا يعطي الدولة املشرتكة مجيع احلنوإ اليت يتمتع با العضو 
 دولة غري دائمة بدال من 11األصلي، لذا فإّن اللس يصبح يف هذه احلالة مكّونا من 

(دول10
14F

2( .
مع ذلك فالعضوية املؤقتة تثري تساؤلني حريني باإلهتمام: 

- هل تعت  دعوة الدول إا االشرتاك مسألة إجرائية تكفي فيها أغلبية التسع، دون التنيد 
بإمجاع الدول الدائمة، أم أ�ا مسألة موضوعية تستلزم إمجاع هذه الــدول؟ لند أعلن األربعة 

                                                 
 .258حممد الذوب، املرجع السابق، ص) 1(
 .259-258املرجع نفسه، ص )2(
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15Fالكبار يف منرتحات (دومبارتون أوكس)

، أّن النرارات الــيت صـــدرت يف هذه احلاالت )1(
تعت  قرارات صادرة يف مسائل إجرائية، إالّ أّن معظم الفنهاء ال يعت  هذا التصريح تفسريا 

16Fرمسيا للميثاإ و يشك يف إمكان التسليم مبا جاء فيه

)2( .
- فماذا حيدجي أو ما هو احلل فيما لو مل تصدر الدعوة يف تلك احلاالت؟ إّن ذلك سيثري 
نزاعا بني اللس و الدولة، ألن امليثاإ ال يشري إا هذا اإلحتمال و ال يتضّمن عالجا له 

17Fفالدولة اليت ال تدعى ال ككنها فرض نفسها على اللس

)3( .
المطلب الثاني 

فروعه  
 من امليثاإ، على أنّه للس األمن أن ينشئ من الفروع الثانويـة ما 29 تنّص املادة 

يرى له ضرورة ألداء وظائفه و طبنا لذلك أنشأ اللس اللجان األساسية و جلـان غري دائمة 
18Fأو مؤقتة.

)4( 
الفرع األول 

اللجان الدائمة 
ممثلني عن مجيع الدول األعضاء يف اللس و هي تشمل اللجان  تضم هذه اللجان 
التالية: 

 
 

 الفقرة األولى: لجنة الخبراء
 تتألّــف من قانونيني متخصصني مهمتهم 1946 جانفي سنة 17تأسست يف 

دراسة الالئحة للمجلس و كذلك تندمي الرأي حول تفسريات امليثاإ. 
 لجنة أركان الحرب الفقرة الثانية:

                                                 
  يف قصر يسمى دومبارتون أوكس يف واشنطن،1994 أكتوبر سنة 07أعد مشروع دومبارتون أوكس خالل مؤمتر عند بتاريخ  )1(

 وضعت فيه اخلطوط األساسية ملنظمة األمم املتحدة. 
 .259حممد الذوب، املرجع السابق، ص )2(
 .259 املرجع نفسه، ص  )3(
 .210-111املرجع السابق، ص  مجال عبد الناصر مانع، )4(
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( من امليثاإ،47تنص عليها املادة 
19F

إذ تضطلـع هذه اللجنة مبهمة إسداء املشورة و ) 1
املعونة إا جملس األمن يف املسائل املتعّلنة باحلاجات احلربية حلفظ السلــم و األمن 

الدوليني، كاستخدام النوات املوضوعة حتت تصرف اللـس و تنظيم التسليح.  
 الفقرة الثالثة: لجنة قبول األعضاء الجدد

، تتأّلف من مجيع الدول األعضاء يف 1946مايو 17 تشكلت هذه اللجنة يف 
اللس تتمثل مهمتها يف فحص طلبات اإلنضمام إا عضوية األمم املتحدة، اليت حتــال 

(إليها من اللس و كذلك رفع تنارير إليه يف هذا الال
20F

2( .
الفقرة الرابعة: لجنة نزع السالح 

تتألف هذه اللجنة من مجيع أعضاء جملس األمن، وظيفتها الرقابة على احلد من  
التسّلح و تنظيمه، كما تنوم بوضع مشروعات قرارات لتعرضـــها على أعضاء األمم املتحدة 

(إلصدار قرارات بشأ�ا
21F

3( .
الفقرة الخامسة: لجنة اإلجراءات الجماعية 

(عمل هذه اللجنة ينوم على النظر يف اإلجراءات اجلماعية اليت يرى اللس اختادها
22F

4( .
الفرع الثاني 

اللجان المؤقتة 
هذه الّلجان تبنى طاملا استمر الوضع الذي أّدى إا إنشائهــا و تنتـهي بانتهـاءه،  

 ماي 28أمثلة ذلك جلنة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة يف فلسطني وأنشأها جملس األمن يف 
، جلنة األمم املتحدة لكشمري، جلنة األمم املتحدة لصون السالم يف ق ص، 1948سنة 

                                                 
  من ميثاإ األمم املتحدة.47 املادة )1(
، 2005نايف حامد العليمات، قرارات منظمة األمم املتحدة يف امليزان، الطبعة األوا، دار الفالح للنشر و التوزيع األردن،  )2(

 .110ص
 .111املرجع نفسه، ص  )3(
 .112املرجع نفسه، ص  )4(
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(الكونغو و الشرإ األوسط
23F

، اليت متارس تأثريها الرئـيسي من خالل اجلمعية العاّمة كما )1
(متارس دورها بشكل أساسي من خالل جملس األمن

24F

2( .
المطلب الثالث 
نظام العمل فيه  

بعدما تعرضنا إا تشكيلة جملس األمــن وفنا مليثاإ األمــم املتحدة، فإنه من  
الضروري التعّرف على طرينة عمل جملس األمن من الداخل، أي كيف جيتمع وكيف 

يصّوت على قراراته. 
الفرع األول 
إجتماعاته 

يعند جملس األمن اجتماعاته فورا عندما تعرض عليه مسألة تدخل يف اختصاصه  
داخل منّر هيئة األمم املتحدة كما جيوز له أن جيتمع يف غري منّر اهليئة، إذا كان ذلك 

(أحرى لتسهيل مهامه
25F

كما جيتمع اللس بناءا على طلب رئيسه أو بناءا على طلب أحد )، 3
أعضاء األمم املتحدة أو األمني العام، و للرئيس دعوته لإلنعناد بناء على طلب إحدى 

(الدول غري األعضاء
26F

4( .
 يضع جملس األمن الئحة اإلجراءات اليت يسري عليها مبا يف ذلك طرينة اختيار 

رئيسه، و قد قّررت هذه الالئحة أن تكون رئاسة اللس بالتناوب بني أعضائه طبنا 
لألحرف األجبدية ألمساء الدول األعضاء، كما يتوّا األمني العام إعداد مشروع جدول 
أعمال ليعرضه على اللس إلقراره واعتماده من قبل الرئيس، فنرار اللس يف هذا الشأن 

يعّد من قبيل املسائل اإلجرائية اليت ال جيوز إعمال حّق الّننض بشأ�ا. 
 أما إذا قرر اللس إدراج مسألة معّينة يف جدول أعماله فإ�ا تبنى منيدة يف جدول 

األعمال حّىت يفصل فيها أو ينّرر اللس شطبها، إذ ال يؤّدي سحبها من جانب الدول 

                                                 
 .211مجال عبد الناصر مانع، املرجع السابق، ص  ) 1(
 .125-124، ص 2002حسن نافعة، حممد شوقي عبد العال، التنظيم الدويل، مكتبة الشروإ الدولية، الناهرة،  )2(
 . من ميثاإ األمم املتحدة3/ف38املادة  )3(
  من ميثاإ األمم املتحدة99، 1/ف35، 2/ف25، 11املواد  )4(
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اليت تندمت با إا شطبها من جدول أعمال اللس إذا رأى اللس االستمرار يف 
27Fنظرها

)1( .
الفرع الثاني 

نظام التصويت فيه  
 تعت  عملّية التصويت هي املرحلة احلامسة يف عملية صنع النرار يف أجهزة األمم 

املّتحدة، و يعت  جملس األمن من األجهزة التنفيدية املهّمة يف اهليئة نظرًا لألمور املهّمة 
28Fامللناة عليه إلصــدار النرارات اليت تتم باحملافظة على السلم و األمن الدوليني

 فطرينة )2(
 من ميثاإ األمم املّتحدة، فجاء يف فنرتا 27التصويت يف اللس نّصت عليها املادة 

األوا "يكون لكّل دولة عضو من أعضاء اللس صوت واحد، أّما الفنرة الثانية فنّصت 
على أن تصدر قرارات اللس يف املسائل اإلجرائية مبوافنة تسعة من أعضائه، أّما الفنرة 

الثالثة فنّصت على أنه تصدر قرارات اللس يف املسائل األخرى مبوافنة تسعة  من أعضائه 
من بينها أصوات األعضاء الدائمني املتفنة، من هنا كان ظهور فكرة االعرتاض أوحق 

29Fالڤيتو

)3( .
من خالل هذه املادة نستنتج ما يلي: 

أنّه لكل عضو يف جملس األمن صوت واحد، ذلك حسب الفنرة األوا من املادة  -
 و هذا احلكم يعّد من األحكام العاّمة اليت تناولتها املنظمات الدولية فهذه 27

املساواة يف عدد األصوات يف جملس األمن ، جاءت متفنة مع قاعدة املساواة يف 
النانون الدويل العام، لكن هذه املساواة يشوبا عيب ألّن هناك امتيازات منحت 

30Fللدول الك ى هي العضوية الدائمة يف اللس و حق الننض

)4(. 
 
 

                                                 
كاظم حطيط، استعمال حق الننــض يف جملس األمـــن الدويل: (الڤيتو)، الطبعــة األوا، مكتبة الدار العربية للكتاب، سنة   د.)1(

 .53-52، ص 2000
 .17نايف حامد العليمات، املرجع السابق، ص   د.)2(
 .209مجال عبد الناصر مانع، املرجع السابق، ص   د.)3(
 .28نايف حامد العليمات، املرجع السابق، ص   د.)4(
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 الفقرة األولى: حّق اإلعتراض

 يعين اعرتاض إحدى الدول اخلمسة دائمة العضوية على مسألة موضوعية ستعرض 
على جملس األمن، مما يرتتب معه عــدم التعّرض هلذه املسألة فإذا اعرتضت إحدى الدول 
اخلمس الدائمــة بعد البــدء يف االقرتاع، هذا يؤّدي إا اإلنعدام النانوج لوجود النرار، لذا 
يعت  هذا احلق إخالل مببدأ املساواة بني الدول األعضاء يف اهليئة املنصوص عليه يف ميثاإ 

 األمم املّتحدة
31F

، فإعمال هذا احلق من أخطر األمور اليت قد تصيب قرارات جملس األمن )1(
بالشلل بل تؤثر على اللس يف حد ذاته كجهاز مّهم حلفظ السلم و األمن الدوليني. 

الفقرة الثانية: التفرقة بين المسائل اإلجرائية و المسائل الموضوعية 
           هنا فّرإ امليثاإ يف عملية التصويت اخلاصة للس األمن بني املسائل 

اإلجرائية و املوضوعية،معت ا أّن النيمة النانونية للتصويت يف جملس األمن ختتلف حبسب ما 
إذا كان النرار يتعلق مبسألة إجرائية أو موضوعية،فامليثاإ هنا مل يضع ضابطا يّتم االعتماد 

عليه يف التفرقة بني هاتني املسألتني، إذ يعت  هذا من أهم العوائق اليت تعرتض تفسري 
32Fاألحكام املتعّلنة بنظام التصويت

، فضال على أنّه مل يوكل هذه املهمة لسلطة معّينة تتوّا )2(
تصنيف األمر الذي محل اللس على النيام بذه املهّمة، ألّن التصنيف يف هذه احلالة يعدُّ 

مسألة موضوعية، ال يستساغ صدور النرار فيها إذا ما اعرتضت عليها إحدى الدول 
33Fاخلمس دائمة العضوية يف جملس األمن

، بصفة عامة فإّن جملس األمن فيما خيص املسائل )3(
اإلجرائية فهو يصدر قراراته مبوافنة تسعة من أعضاءه من بني اخلمسة عشر عضوا ، و نرى 
من خالل نص الفنرة الثانية باملادة السابنة أّن هذه الفنرة ال تفّرإ بني األعضاء الدائمني و 
الغري دائمني، و تنصد املاّدة باملسائل اإلجرائية األمور املتعّلنة باإلجراءات بصفة عامة، فلم 

حيّدد امليثاإ املعىن احلنيني للمسائل اإلجرائية. 

                                                 
  .30نايف حامد العليمات، املرجع السابق، ص  د.)1(
 .28 املرجع نفسه، ص )2(
 .210د.مجال عبد الناصر مانع، املرجع السابق، ص  )3(
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 أّما فيما يتعّلق باملسائل املوضوعية فتناولتها الفنرة الثالثة من املادة السابعة والعشرين 
املذكورة سابنا، حيث أّن املسائل املوضوعية يّتم التصويت عليها مبوافنة تسعة أعضاء على 
األقل، بشرط أن يكون بينهم أصوات األعضاء الدائمني متفنة حيث جاء يف هذه الفنرة 
تناقض صارخ ملبدأ املساواة بني التصويت بني الدول األعضاء يف نصوص ميثاإ األمم 

،  يعمـل هذا التمييز يف التصويت 27املّتحدة خاّصة الفنرة األوا و الثانية من نص املادة 
على تعطيل عمل اللس، فإذا كانت إحدى الدول األعضاء دائمة العضوية ال ترغب يف 
صدور قرار عن جملس األمن حىت و لو كان مجيع الدول األعضاء ترغب يف صدور هذا 

النرار، فإن هذه الدولة تستطيع معارضة هذا النرار، نتيجة لذلك فالنرار ال يرى النور من 
جراء دولة واحدة ال ترغب يف صدوره، ت ير ذلك هو أن الدول دائمة العضوية ينع عليها 

34Fعبء احملافظة على السلم و األمن الدوليني

)1( .
 

الفقرة الثالثة: التمييز بين الموقف و النزاع 
 من امليثاإ، بفحـص أي نزاع أو موقف قد 34 ملا كان اللس خيتص طبنا للمادة 

يؤدي إا احتكاك دويل أو قد يثري نزاعا لكي ينّرر ما إذا كان هذا النزاع أو املوقف من 
شأنه أن يعّرض للخطر حفظ السلم و األمن الدوليني، لذلك تنرر التفرقة بني النزاع 

واملوقف بشأن اإلمتناع عن التصويت، لكن امليثاإ مل يتضّمن نصوصا ككن اإلستعانة با 
للتفرقة بينهما، ككن النول أّن املوقف هو مرحلة سابنة على وجود النزاع، فكل نزاع 

35Fيتضّمن موقًفا لكن ليس كل موقف يشكل حتما نزاعا

، من مثَّّ◌ فالنزاع يّتسم )2(
باخلصوصية حيث كّثل خالفا دوليا حيمل معىن اخلصوصيـة، مما يؤّدي إا اإلمتناع عن 
املشاركة يف التصويت ذلك لعدم اجلمع بني وصفي اخلصم و احلكم يف آن واحد، أّما 
بالنسبة للموقف فإنّه كّثل وضعا سياسيا تتشابك فيه مصاحل دول متعّددة ويهّم التمع 

36Fالدويل

، فإذا كان عضو من أعضاء جملس األمن طرفا يف نزاع معروض عليه فعليه اإلمتناع )3(

                                                 
 .29د.نايف حامد العليمات، املرجع السابق، ص  )1(
 .210د.مجال عبد الناصر مانع، املرجع السابق، ص  )2(
 .210د.نايف حامد العليمات،املرجع السابق، ص )3(
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عن التصويت، كذلك ال جيوز للدولة غري العضو يف اللس اإلشرتاك يف مناقشاته إالّ إذا 
37Fكانت طرفا يف نزاع معروض على اللس

، لكن إمتناع أحد األعضاء الدائـمني يف جملس )4(
األمـن على التصويـت ال حيــول دون صـدور النــرار إذا حضي باألغلبية اليت يتطلبها امليثاإ، 
كما أّن غياب أحد األعضـاء الدائمــني عن اجتماعات اللس ال حيول دون صدور النرار 

38Fو ال يعت  استعماال حلق الڤيتو

)1( .
المبحث الثاني 

إختصاصاته وفقا لميثاق األمم المّتحدة 
 لند أسند ميثاإ األمم املّتحدة للس األمن مهّمة احملافظة على أهم هدف أشئــت 

من أجله املنظمة، حبيث يعت  اللس صاحب اإلختصاص األصيل يف احملافظة على السلم 
و األمن الدوليني، باإلضافة إا ذلك عّززه امليثاإ باختصاصات أخرى ورد ذكرهــا يف 

الفصل السادس املتمثلة يف التسوية السلمية للمنازعات الدولية، و أيضا اختصاصات أخرى 
ورد ذكرها يف الفصل السابع املتمثلة فيما يتخذه جملس األمن من األعمـال يف حاالت 

تديد السلم و اإلخالل به و وقوع العدوان . 
 

المطلب األول 
إختصاص المحافظة على السلم و األمن الدوليين 

ينّص ميثاإ األمم املّتحدة على أن احلفاظ على السالم و األمن الدولييـــن هو  
اهلدف الرئيسي لألمم املتحدة و يناط مبجلس األمن الدويل املسؤولية الرئيسية لتحنيق هذا 

اهلدف. 
الفرع األول 

مفهوم حفظ السلم و األمن الدوليين 
إذا كان امليثاإ قد ربط بني احملافظة على السلم و احملافظة على األمن فإلكانه بأّن  

النضيتني أمران متالزمان، فالّسلم العاملي يعين إنتناء احلروب أو منعها على األقل واألمن 
                                                 

 .210 د.مجال عبد الناصر مانع، املرجع السابق، ص )4(
 .210د.مجال عبد الناصر مانع، املرجع السابق، ص )1(
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الدويل يعين تيئة األسباب و السبل ملنع اإلضطرابات و املنازعات الدولية، ومتكني الدول 
من العيش براحة و اطمئنان، فالّسالم يفند معناه إذا تعرض األمـن للخطـر فاألمن احلنيني 

ال يتوافر إال إذا ساد السالم، بذلك يصبح كل منهما ضروريا لآلخـر فتصبح احملافظة 
39Fعليهما من أهّم مناصد املنظمة العاملية

، فاألمن الدويل خيتلف عن األمن الداخلي أو )1(
الوطين، و كثريا ما كان حفظ األمن الداخلي الزما و واجبا حلفظ السلـم و األمن الدوليني، 

فالثورات و احلروب األهلية قد تشكل أحيانا خطرا على السالم العاملي. - فهل 
40Fيعت  حفظ األمن الداخلي من مناصد األمم املّتحدة؟

)2( 
 احلنينة أّن األمـن و السالم املنصودين هنا، مها األمن و السالم العامليان بالنسبة للعامل 

أمجع ذلك أّن الفنرة السادسة من املادة الثانية من امليثاإ نّصت على أن " تعمل اهليئة على 
أن تسري الدول غري األعضاء فيها على هذه املبادئ بندر ما تنتضيه ضرورة حفظ السلم و 

األمن الـدويل، تبعا لذلك فالسلم و األمن الذي يعين األمم املّتحدة هو السلم و األمن 
41Fالعاملي للجماعة الدولية بأسرها

، رغم هذا فإنّه حيق لألمم املتحدة أن تتدخل إذا تطورت )3(
42Fاألمـــور و أصبحت االضطرابات الداخلية تشكل خطرا عـلى السـالم و األمـن الدولييــن

)4( ،
فاختصاص اللس حبفظ السلم و األمن الدوليني يساعد على حّل املشاكل بسرعة يف جمال 

43Fاألمن و السلم

)5( .
 

الفرع الثاني 
أسلوب مباشرة مجلس األمن لهذا اإلختصاص 

 هذا اإلختصاص حبيث نصت على ما يلي: "رغبة يف 24 أوضح امليثاإ يف املادة 
أن يكون العمل الذي تنوم به األمم املّتحدة سريعا و فعاال، يعهد أعضاء تلك اهليئة إا 

                                                 
 .190 د.حممد الذوب، املرجع السابق، ص )1(
 .191 املرجع نفسه، ص)2(
 .555، ص 1974د.حممد طلعت الغنيمي، الغنيمي يف التنظيم الدويل، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  )3(
 .190 د.حممد الذوب، املرجع السابق، ص)4(
 .206د.مجال عبد الناصر مانع، املرجع السابق، ص  )5(
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جملس األمن الدويل بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم و األمن الدويل و يوافنون على 
أن هذا اللس يعمل نائبا عنهم يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات". 
 كما يباشر اللس هذا االختصاص األساسي بأسلوبني إما بإصدار التوصيــات  إما 

باختاذ التدابري الالزمة حلفظ السلم و األمن الدوليني أو إعادته إا نصابـــه، ذلك إذا وقع ما 
ككن اعتباره تديدا للسلم أو اإلخالل به أو عمال من أعمال العدوان، حبيث ككن للس 

44Fاألمن يف هذه احلاالت اختاذ تدابري جّد صارمة قد تصـل إا استخدام النوة

، إذ حاولت )1(
 من امليثاإ أن تضع حتديدا عاّما الختصاص اللس، حيث نصت يف املادة 24املادة 

املذكورة أعاله أن اللس ينوم بأداء هذه الواجبات وفنا ملناصد األمم املّتحــدة و مبادئها و 
 7 و 6السلطات املخولة للس األمن لتمكينه من النيام بذه الواجبات املبنيــة يف الفصـول 

 من امليثاإ، كما جاء يف الفنــرة الثالثة من نفس املادة يرفع جملسا األمن تنارير 12و 8و 
سنوية و تنارير خاّصه عند االقتضاء إا اجلمعية العامة للنظر فيها، فإن تركنا جانبا الفنرة 

 حتّدد اختصاصات 24 اليت ال تتضمن اختصاصا باملعىن الصحيح، وجـدنا أّن املادة 03
45Fاللس مبا نّصت عليه يف الفنرتني األوا والثانية

)2( .
المطلب الثاني 

إختصاصاته وفقا للفصل السادس من الميثاق 
أشار الفصل السادس من امليثاإ إا اختصاصات جملس األمن يف تسوية املنازعات  

الدولية بالطرإ السلمية،كما يوّضح هذا الفصل كيفية عرض النزاع على اللس واإلجراءات 
اليت تتخذ حياله، كما حّدد امليثاإ اجلهات اليت هلا أن تطلب تدّخل جملس األمن يف 

46Fالنزاعــات اليت من شأ�ا تديد السلم و األمن الدوليني

)3( .
 هذا ما سنتعّرض له يف الفرعني التاليني: 

 
الفرع األول 

                                                 
 .206د.مجال عبد الناصر مانع،املرجع السابق، ص  )1(
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طرق عمل مجلس األمن للّتسوية السلمية للنزاعات الدولية 
 من امليثاإ " جيب على أطراف أي نزاع من شأن استمــراره أن 33 تنص املادة 

يعّرض حفظ السلم و األمن الدويل للخطر أن يلتمسوا حّله بادئ ذي بدء بطريق املفاوضة 
و التحنيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية النضائية، أو أن يلجأوا إا 

الوكاالت و التنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت ينع عليها اختيارهم".  
 من نفس املادة "و يدعو جملس األمن أطراف النزاع إا أن 02 كما تنص الفنرة 

يسووا ما بينهم من نزاع بتلك الطرإ إذا رأى ضرورة لذلك". 
 من امليثاإ قد أعطت للس األمن حّق دعوة األطراف 33 لئن كانت املادة 

املتنازعة حّل منازعاتا بالطرإ السلمية، فإّ�ا مل تستحدجي طرقا و أشكاال جديــدة لكنها 
اعتمدت الوسائل و الطرإ املعرتف با على صعيد العمل الدويل املنصوص عليها يف املاّدة 

47Fاملذكورة أنفا

)1( .
 لذا ككن للس األمن إتّباع أربع طرإ عمل، هي على التوايل: 

 ككن للس األمن أن يدعوا أطراف النـــزاع أن يسووا ما 33 من املادة 02- وفنا للفنرة 
 من نفس املادة. 01بينهم بالوسائل السلمية املبّينة يف الفنرة 

 ككنه أن يوصي مبا يراه مالئما من اإلجراءات و طرإ التسوية. 36- وفنا للمادة 
، أو يوصي 36 ككنه أن ينّرر النيام بعمل وفنا للمـــادة 37 من املادة 02- وفنا للفنرة 

مبا يراه مالئما من شروط حل النزاع. 
 ككنه أن يندم توصياته جلميع املتنازعني بنصد حّل النزاع سلميا. 38- وفنا للمادة 

 مبا أن أهلية جملس األمن للتدخل يف حال أي نزاع أو موقف يعتمد على كون هذا 
النزاع أو املوقف من النوع الذي من شأن استمراره، أن يعّرض حفظ السلم و األمن 

 أن جيري حتنينا لينّرر هذه الطبيعـة يف 34الدوليني للخطر، ككن للمجلس وفنا للمادة 
حال قّرر اللس ذلك، ككنه أن يتدخل يف هذا النزاع أو املوقف متبعا أيّا من الطرإ 

املنصوص عليها يف الفصل السادس من امليثاإ.  

                                                 
 .44د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص )1(
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48F فإجراء التحنيق يعت  خطوة أوا قبل املباشرة بأعمال التسوية للنزاعات الدولية

)2( .
 

  الفقرة األولى: إجراء التحقيق
 من ميثاإ األمم املتحدة على ما يلي: "للس األمن أن يفحص 34تنص املادة 

أّي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إا احتكاك دويل أو قد يثري نزاعا لكي ينّرر ما إذا كــان 
هذا النزاع أو املوقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم و األمن لدوليني".  

ختول هذه املادة جملس األمن التدخل إلجراء التحنيق يف أي نزاع أو موقـف من 
النوع املشار إليه يف نفس املاّدة، فإجراء التحنيق وفنا هلذه املاّدة يشّكل إجراءا خاصا ككن 
تأسيسه مببادرة ذاتية من جملس األمن، لغرض معاجلة أي نزاع أو موقـف، هذه املبادرة تكون 

،كما ككـن أن تكون هذه املبادرة 36 أو املادة 33 من املادة 02يف سياإ تطبيق الفنرة 
. 38من املادة 02إذا عرض أطراف النزاع نزاعهم عليه وفنا للفنرة 

 إذ له السلطة 34- إّن جملس األمن ليس ملزما بإجراء التحنيق وفنا للمادة 
اإلستنسابية لينرر النيام بذلك أم ال، فنراره إلجراء حتنيق يعت  عمال جّديا يتطّلب قبل 

الوصول إليه وجود قضية تستوجب مثـل هذا العمل، فاللس جيب أن يكون منتنعا من كل 
الوقائع املعروضة عليه، أّن من شأن استمرار الوضع تعريض السلم و األمن الدوليني للخطر 

مما يستوجب قيامه بإجراء التحنيق، فمن الضروري أن حيمي جملس األمن نفسه من أن 
يستغل كجهة للدعاية لصاحل طرف من أطراف نزاع أو موقف و أن يساء استعمال 

49Fإجراءات التسوية السلمية مبوجب الفصل السادس من امليثاإ

)1( .
إّن جّدية و أمهية قرار جملس األمن بإجراء التحنيق تكمن يف النتائج اليت تفّسر عن 
مثل هذا النرار، فالنرار قد يكون منّدمة لسلسلة من اإلجراءات اليت ككن يف النهاية أن 
تتطّلب من اللس اختاذ تدابري قمعية وفنا للفصل السابع من امليثاإ، فمن واجب جملس 
األمن يف حال أمر بالتحنيق و أسفر التحنيق عن التأكيد أّن من شأن استمرار النزاع أو 

                                                 
، ص 1994د.حممد وليد عبد الرحيم، األمم املّتحــدة و حفظ السلم و األمن الدوليني، املكتبة العصرية للطباعة و النشر، بريوت،  )2(
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املوقف تعريض حفظ السلم و األمن الدوليني للخطر أن يتبع هذا التحنيق بإجراءات و 
50Fتدابري أخرى

)2( .
جملس األمن فالتحنيق قد يكون ضروريا كإجراء متهيدي يسبق أي تدبري قد يأمر به 

كما ككن أن ال يكون ضروريا أو أن يكون غري مرغوب فيه، فنرار إجراء التحنيق أو عدمه 
جيب أن يتخذ على ضوء وقائع كل قضية معروضة على جملس األمن. 

كما يهدف جملس األمن من التحنيق مجع املعلومات عن النزاع أو املوقف بتّلني و 
إستماع و فحص كل األدلة و التصاريح و البيانات و الشهادات الضرورية، لتمكينه من 
تبيان ّصحة اإلدعاءات و تنرير نوع النزاع أو املوقف، وعلى ضوء  ذلك التحنيق يّتخذ 

اللس النرار املناسب خبصوص الّتسوية السليمة. 
كما يساعد اللس يف إجراء التحنيق أجهزة خاصة منشأة هلذا الغرض، إذ ككن 

 من امليثاإ إنشاء أجهزة خاصة لتندمي النيابة عنه بالتحنينات يف 29للمجلس وفنا للمادة 
أراضي الدول املتنازعة، فيصبح من واجب الدول املعنية تسهيل مهام هذه األجهزة ألّ�ا 

 بنبول قرارات جملس األمن و تنفيذها، أيضا للس األمن يف بعض 25ملزمة وفنا للمادة 
األحيان أن يتوجه إا األمني العام لألمم املتحدة طالبا منه اإلضطالع مبهّمة تنّصي 

احلنائق بإمسه، و كثريا ما يضطّلع األمني العام بذه املهام مبساعدة ممثلني خاصني، كما أّن 
قرار جملس األمن بإنشاء جلنة حتنيق يتطّلب يف الواقع موافنة الدول املعنيـة يف النزاع أو 

51Fاملوقف

)1( .
فالغرض الّنهائي من إجراء التحنيق هو حتديد نوع النزاع أو املوقف، وتنرير أّن 

 هو خطوة ضرورية إلقامة أهلية جملس 34النزاع أو املوقف من النوع املشار إليه فياملادة 
األمن للتدخل وفنا للفصل السادس من امليثاإ، إالّ أّن اللس يف بعض األحيان كتنع عن 
اختاذ مثل هذا التنرير بسبب وجود معارضة قويّة من أحد األطراف على حتديد نوع النزاع 

                                                 
 .40املرجع نفسه، ص )2(
 .41د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )1(



مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                          
اإلنساني 

 

  

أو املوقف أو بسبب عدم اتفاإ أعضائه على طبيعة التدابري اليت ككن اختاذها مبوجب 
52Fالفصل السادس أو السابع من امليثاإ

)2( .
 على الرغم من عدم 34يف مناسبات أخرى حّدد اللس نوع النزاع وفنا للمادة 

اتفاإ أعضائه على طبيعة التدابري اليت جيب اختاذها، إذ جاء هنا تنرير اللس كحّل وسط 
بني مواقف الدول األعضـاء، حبيـث أّن بعض األعضـاء كانـوا يعت ون النزاعـات أو املواقف 

، و يريدون من اللس أن يتصّرف 39املعروضة على اللس تديدا للسلم وفنا للماد 
53Fمبوجب الفصل السابع من امليثاإ، كما يعارض البعض اآلخر هذا االجتاه

)1( .
 

 من الميثاق 33الفقرة الثانية: حّث أطراف النزاع على الّتسوية وفقا للمادة 
 على ما يلي: " يدعو جملس األمن أطراف النزاع 02/ ف 33 حيث تنص املادة 

إا أن يّسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرإ إذا رأى ضرورة لذلك". 
 حبيث ككن للس األمن وفنا هلذا النص، أن يدعو أطرا ف النزاع، إا تسوية 

نزاعهم بالوسائل السلمية اليت ينع عليها اختيارهم، فاللس يرتك لألطراف حرّية أن خيتاروا 
بأنفسهم الوسيلة املناسبة هلا، و تأه هذه الدعوة إذا رأى اللس ضرورة هلا ، هي كون 

للخطر، حفظ السلم و األمن الدوليني النزاع من النوع الذي من شأن استمراره أن يعّرض 
و قام اللس بتنرير ذلك فمثل هذا التنرير ممكن بعد التحنيق الذي جيريه اللس وفنا 

. 34للمادة 
، و اليت ككن للس األمن أن 33 و ككن تنسيم الطرإ املنصــوص عليها يف املادة 

54Fيدعوا أطراف النزاع الّلجوء إليها، إا وسائل دبلوماسية ووسائل قضائية

)2( .
أوال: الوسائل الدبلوماسية 

                                                 
 أصدر جملس األمن عدة قرارات خبصوص املسألة االندونيسية، دون أن ينرر نوع النزاع وفنا للمادة 1948 و 1947خالل العامني  )2(

، دون أن يشري إا الفصل من امليثاإ، الذي يستند إليه، و كان سبب ذلك عدم اتفاإ أعضائه على طبيعة التدابري، اليت 39 أو 34
 جيب اختاذها باخلصوص. 

 .41د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )1(
 .45د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )2(
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 تتمّيز هذه الوسائل باحرتام ما للدول املعنيـة من سيادة وطنية، فال جيوز فرض أّي 
من هذه الوسائـل على األطراف املتنازعــة و إّمنا يتعّني انعناد اتفاقها مجيعا على اللجوء 
إليها، من ناحية أخرى فإّن احللول اليت يتوّصل إليها من خالل هذه الوسائل تعت  جمرد 

اقرتاحات مندمة لألطراف املتنازعة، من مثّ ال تتمّتع قبلهم بأّي قوة قانونية ملزمة، رمبا يعود 
ذلك إا حنينـة أّن هذه الوسائل تعرتف للدول املتنازعة حبّق البحث عن حلول ملنازعاتم 
خارج دائرة النانـون، إذ تتمثل أهم الوسائل الدبلوماسية حلّل املنازعات و املواقف اليت من 

شأن استمرارها تعريض السلم و األمن الدوليني للخطر فيما يلي: 
المفاوضات:   -1

عندما ينشب نزاع بني دولتني أو أكثر فمن الطبيعي اجتاه جهودهم صوب   
املفاوضات املباشرة التماسا حلّله حالّ مرضيا، كما قد ينوم بالتفاوض رؤساء الدول املتنازعة 
أو رؤساء احلكومات أو وزراء اخلارجية أو أيّة أشخاص آخرين يوكل إليهم النيام بذلك، 
كما تعت  املفاوضات الدبلوماسية من أيسر طرإ التوصل إا حلول سلمية للمنازعات 
الدولية، نظرا لعدم تنيدها بالنواعد و اإلجراءات النانونية اليت كثريا ما حتّد من قدرة 

األطراف املعنية على التوّصل ملثل هذه احللول، بصفة عامة يتوّقف جناح املفاوضات على 
مدى توافر حسن النّية لدى األطراف املعنية و مدى جديتها يف التوصل حلل سلمي، فضال 

55Fعن توقفها على طبيعة النزاع الدولــي و طبيعة العالقة بني األطراف املتنازعة

)1( .
- الوساطة: 2
هي وسيلة سلمية إل�اء النزاع تتمّثل يف تدخل طرف ثالث سـواء كان دولـة أو  

شخصية دولية أو منظمة دولية، مببادرة منه أو بطلب من أحد أطراف النزاع بدف مجع 
هذه األخرية إا طاولة املفاوضات، تنرتب الوساطة بذا من املساعي احلميدة كو�ا 

تستدعي تدخل طرف ثالث لتنريب وجهات النظر بني األطراف املتنازعـة، غيــر أ�ا ال 

                                                 
 .46د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )1(
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تنف عند هذا احلد إمنا يتابع الوسيط مباشرة املفاوضات اليت تتم بني أطراف النزاع كما 
56Fينوم باقرتاح احلل الذي يراه مناسبا للنزاع

)2( .
 لذا فإّن املساعي احلميدة إذا جنحت أّدت إا قبول األطراف مهّمة عرض الوساطة 

ملتابعة املفاوضات حّىت توجيهها إا غاية �ايتها، هلذا فكثري ما تطّورت املساعي احلميدة 
لتصبح وساطة، هذا حصل يف النضية اإلندونيسية عندما قّرر جملس األمن توسيع 

 لبـذل مساعيـها احلميـدة بني هولنـدا و 1947صالحيات اللجنة الثالثـية لعـام 
57Fاندونيسيا

)1( .
- التحقيق: 3
ينصد به أن يعمد إا جلنة مكّونة من أكثر من شخص مبهّمة تنّصي احلنائق  

املتعّلق بنزاع قائم بني دولتني أو أكثر لالستعانة با يف التوّصل حلله وّديا، عادة ما يّتم 
تشكيل هذه اللجان من أشخاص ينتمون للدول املتنازعة، فضال عن أشخاص ينتمون 

58Fلدول حمايدة، و ال يتمّتع ما تنتهي إليه جلنة التحنيق بنوة قانونية ملزمة

)2( .
- التوفيق: 4
وسيلة دولية متّهد لتسوية النزاع بني األطراف املتنازعة عن طريق إحالة املشكلة  

املتنازعة عليها إا هيئة حمايدة، مهّمتها حصر الوقائع و اقرتاح ما تراه مناسبا من حلول 
59Fلتسوية النزاع سلميا

،كما تتكّون جلان التوفيق من ثالثة أو مخسة أعضاء من بينهم )3(
الرئيس و األعضاء نصفهم معّني من أحد الطرفني املتنازعني و النصف اآلخر من الطرف 

60Fالثانـي أين تصدر اللجنة قرارها باألغلبية

، و ال يتمّتع احلّل الذي يتوّصل إليه بواسطة )4(
61Fاللجنة بأية قوة قانونية ملزمة

)5( .

                                                 
حممد نصر مهنا و خلدون ناجي معروف، تسوية املنازعات الدولية مع بعض الدراسة ملشكالت الشرإ األوسط، مكتبة غريب،  )2(

 .41الناهرة، (د. ت)، ص 
، ص 1990د.أمحد سرحان، قانون العالقــات الدولية، الطبعة األوا، املؤسسة اجلامعيـة للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت،  )1(

443. 
 .48د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )2(
 .286، ص1999د.عدنان طه الدوري، عبد األمني عبد العظيم العكيلي، النانون الدويل العام، اجلامعة املفتوحة، )3(
 .243، ص 2002حسني سهيل الفتالوي، النانون الدويل العام ، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، سنة  )4(
 .49د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )5(
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ثانيا: الوسائل القانونية 
تتمثل هذه الوسائل يف اللجوء إّما للتحكيم الدويل أو للنضاء الدويل أو اللجوء إا  

الوكاالت و التنظيمات اإلقليمية. 
التحكيم الدولي:  -1

و 1907/عام 18/10 من اتفاقية الهاي األوا املعنودة بتاريخ 37عّرفت املادة 
اخلاّصة بالتسوية السلمية للمنازعات بني الدول، التحكيم الدويل:" بأنه تسوية املنازعات 
بني الدول  بواسطة قضاة من اختيارهـا و على أساس احرتام النانون و أّن الرجوع إا 

62Fالتحكيم يتضّمن تعهدا باخلضوع للحكم حبسن نية"

، منه فالتحكيم ال ككن اللجوء )1(
إليه دون اتفاإ أطراف النزاع الدولــي اليت إليها يعود احلق يف حتديد موضوع التساؤل الذي 
يّتم طرحــه على هيئة التحكيــم، فإذا كان التحكيم الدويل يتفق يف ذلك مع النضاء الدويل، 

فإنه خيتلف عن هذا األخـري أنه يعود لألطراف املتنازعة احلق يف اختيار أعضاء هيئة 
التحكيم، فبموجب اتفاإ يطلق عليه مشارطة التحكيم تنوم األطراف املتنازعة باختيار 

احملكمني من بني اخلبـــراء أو الفنهاء. 
كما يتمّتع النرار الصادر عن هيئة التحكيم بنّوة قانونية ملزمة إالّ أنّه ال ينّفذ 

بالنّوة، حيث يتوقف ذلك على إرادة الدول اليت صدر احلكم ضدها، يعود ذلــك إا عدم 
وجود سلطة عليا يعود إليها االختصاص بتنفيذ األحكام الدولية بالنّوة. 

  - المحاكم الدولية (القضاء الدولي): 2
حيث تستوجب التسوية النضائية حل املنازعات الدولية على أساس النانون  

 من امليثاإ تعت  92مبوجب أحكام ملزمة تصدرها حماكم قضائية دولية، لذا فطبنا للمادة 
63Fحمكمة العدل الدولية اجلهاز النضائي الرئيسي هليئة األمم املتحدة

، فمن حيث )2(
اإلختصاص النضائي العاملي جند أن كل الدول األعضاء يف األمم املتحدة، هم أعضاء 
أيضا يف احملكمة إذ أّن سلطة احملكمة النضائية على الدول تنوم على الرضا اإلختياري 

                                                 
، ص 2005د.عمر سعد اهللا، معجم يف النانون الدويل املعاصــر، الطبعة األوا، ديوان املطبوعـات اجلامعية، (د م ج)، اجلزائر،  )1(

107. 
 .51حممد هنداوي، املرجع سابق، ص  د.حسام أمحد)2(
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بينهم أي على أساس رضا مجيع الدول املتنازعة بعرض موضوع النزاع عليها للنظر والفصل 
فيه،كما قد يّتم هذا الرضا بشكل اتفاإ خاص يعند بني الدول املتنازعة إّما قبل نشوء 
النزاع أو مبناسبة نشوئه أو يتم يف شكل تصرحيات خاصة أو يف مذكرة خاصة ترسل 

64Fللمحكمة

العدل الدولية ذات اختصاص عام تنظر يف املنازعات اليت تثور  و تعت  حمكمة)، 3(
65Fبني الدول املختلفة، كما ال كلك األفراد املثول أمام احملكمة

فالدول وحدها هلا احلق يف ) 4(
ذلك. 

 كما تباشر حمكمة العدل الدولية نوعني من اإلختصاصات، مها اإلختصاص 
66Fالنضائي

67F و االختصاص االستشاري أو اإلفتائي)1(

)2( .
- اللجوء للوكاالت و التنظيمات اإلقليمية: 3

 تشتمل مواثيق معظم املنظمات الدولية اإلقليمية على نصوص خاّصة بالتسوية 
السلمية للمنازعات الدولية كما هو احلال بالنسبة ملنظمة الوحدة اإلفرينيـــة، منظمة الدول 
األمريكية ومنظمة حلف مشال األطلسي و جامعة الدول العربية، حبيث يتعّني على الدول 
أطراف املنازعات الدولية اللجوء أوال للمنظمات اإلقليمية اليت يكونون أعضاء فيها لتسوية 
مثل هذه املنازعات تسوية ودية، فليس من املستحسن مبادرة هذه الدول  بعرض منازعاتم 
على جملس األمن، بل إّن اللس حيبذ جلوء الدول املتنازعة للتنظيمات و الوكاالت اإلقليمية 

68Fقبل اللجوء إليه التماسا حلّل منازعاتا الدولية

، مع ذلك فإّن هذه النواعد ال تؤثّر يف )3(
صالحية جملس األمـن يف فحص أّي نزاع أو موقف، لينّرر ما إذا كان من شأن استمراره 
تعريض حفظ السالم و األمن الدويل للخطر لذا فإنّه يبدو أّن للس األمن وفنا لنص 

 من امليثاإ اإلختصاص بفحص أي نزاع حىت و لو كانت منظمة 54 و 52املادتني 
إقليمية شرعــت يف حماولة حّله وديا، لكن يتعّني ممارسة هذا االختصاص بندر كبري من 

                                                 
 . 163، ص2005د.مجال عبد الناصر مانع،  النانون الدويل العام (املعاهدات و املصادر)، دار العلوم للنشر، اجلزائر،  )3(
 .221د.مجال عبد الناصر مانع، التنظيم الدويل، املرجع السابق، ص  )4(
 ، من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية.2 و ف1/ ف36املادة  )1(
  من ميثاإ األمم املتحدة.96املادة  )2(
  من ميثاإ األمم املّتحدة.02/ ف 52املادة  )3(
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االحتيـاط و احلذر حّىت ال يعوإ تدخل جملس األمن املساعي اليت تبذهلا املنظمة اإلقليمية 
69Fيف هذا الشأن

)4( .
الفقرة الثالثة: التوصية بإجراءات و طرق التسوية 

 من ميثاإ األمم املتحدة يف فنرتا األوا على ما يلي: 36تنص املادة 
 أو 33 "للس األمن يف أيّة مرحلة من مراحل نزاع من النوع املشار إليه يف املـادة 
موقف شبيه به أن يوصي مبا يراه مالئما من اإلجراءات و طرإ التسوية".  

 فلجلس األمن وفنا هلذا النص السلطة بإصـدار توصيـات خبصـوص أي نزاع أو 
موقف من شأن استمراره أن يعّرض حفظ السلم و األمن الدوليني للخطر، كما تتعلق هذه 
التوصيات بالوسيلة و الطرإ و اخلطوات اليت جيب اتباعها من قبل األطراف لتسوية نزاعهم 

فهي ال متّس جوهر النزاع أو املوقف،لذا فاللس غري خمّول وفنا هلذه املاّدة بإصدار 
توصيات تتعّلق بشروط حل النزاع أو املوقف، فهذا النوع من التوصيات ككن إصدارها 

، بل خمّول أن يعّني الوسيلة السلمية اليت يراها مناسبة 37 من املادة 02فنط وفنا للفنرة 
لتسوية النزاع أو املوقف وحيّدد اخلطوات و اإلجراءات اليت جيب اتباعهـا مثّ الطلب إا 

70Fاألطراف أن يّسووا ما بينهم باستخدام هذه الوسيلة بالذات

)1( .
 كما ككن للمجلس التدخل بإصدار توصياته وفنا هلذه املادة يف أيّة مرحـلة مـن 

مراحل النزاع أو املوقف، هذا يعين أّن اللس ليس حباجة أن يطلب منه التدخل فهو 
71Fيستطيع مببادرة ذاتية منه أن ينوم بذلك

، على أن يراعي ما اختذه املتنازعــون من )2(
 إجراءات سابنة حلل النزاع النائم بينهم.

72F

)3( 
 أيضا فإنه لتعيني طبيعة و نوع النزاع الذي يعرض على جملس األمن يتطّلب منه 

، حّىت يتمكن من إصدار توصياته وفنا 33إجراء حتنينا من النوع املشار إليه يف املادة 
  من أمثلة تلك  التوصيات قد ينشئ اللس أجهزة خاّصة لغرض 36من املادة 1للفنرة 

                                                 
 .55د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )4(
 .56د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )1(
 .44د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )2(
  من ميثاإ األمم املتحدة.2/ف36املادة  )3(
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النيـام بعمليات الوسـاطة أو التوفيـق أوالتحكيـم أو املراقبة أو حفظ السلم ملساعدة األطراف 
73Fللوصول إا احلل السلمي املنشود،

 ففي كثري من األحيان يعهد اللس إا األمني العام )4(
لألمم املتحدة أو رئيسه مبهام وضع هذه اإلجراءات املنرتحة موضع التنفيذ، و قد يصدر 
اللس توصياته لألطراف بالتدابري اليت يراها مالئمة خللق األجواء و الظروف الصاحلة 

74Fلتمكينهم من حتنيق التسـوية

 على أن يراعي اللس  عند إصدار توصياته أن املنازعات )5(
75Fالنانونية هي اليت جيب عرضها على حمكمة العدل الدولية

)6( .
الفقرة الرابعة: التوصية بشروط حل النزاع 

 على أطراف النـزاع من 37 من املادة 1 من امليثاإ، فوفنا للفنرة 38 و 37نظمته املادة 
 عرضه على جملس األمن يف حال أخفنوا يف حله بالوسائل 33النوع املشار إليه يف املادة 

السلمية املبينة يف تلك املادة، يف هذه احلالة تتأسس أهلية جملس األمن ملعاجلة هذا النزاع و 
 اليت تنص على ما يلي: "إذا 37 من املادة 02بالتايل يتوّجب عليه أن يتصّرف وفنا للفنرة 

رأى جملس األمن أّن استمرار هذا النزاع من شأنه يف الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم 
 أو يوصي مبا يراه مالئما من 36و األمن الدوليني قّرر ما إذا كان ينوم بعمل وفنا للمــادة 

شرط حل النزاع". 
 للمجلس وفنا هلذه الفنرة احلرية يف إصدار توصياته بإجراءات و طرإ التسـوية أو 

إصدار توصياته بشروط حّل النزاع، لكن جيب على اللس أن ينّرر: 
أّن املعروض عليه هو نزاع.  -1
 أن من شأن استمراره تعريض حفظ السلم و األمن الدوليني للخطر. -2
 أن األطراف بالفعل أخفنوا يف حّله رغم حماوالتم. -3

فتنرير كل هذا يكون نتيجة للتحنينات اليت ككن اللس إجراءها وفنا للمادة 
 و يصدر توصياته بشروط حل 37، بعدها جيب على اللس أن يتصرف وفنا للمادة 34

النزاع، و هذه التوصيات بعكس التوصيات بإجراءات و طرإ التسوية فهي تتعّلق مببادئ و 

                                                 
 .49د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )4(
 .46املرجع نفسه، ص  )5(
  من ميثاإ األمم املتحدة.3/ف36املادة  )6(
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أسس و بنود التسوية و تتناول جوهر و أساس النزاع، فاللس قد يضطر إلصدار مثل هذه 
التوصيات إذا تبني له عدم قدرة أو رغبة أطراف النزاع للوصول إا أية تسوية و كان هذا 

76Fالنزاع خطريا و الوقت ليس يف صاحل السالم و األمن الدوليني

)1( .
 على أنه ككن للس األمن أن يصدر توصياته بنصد حّل 38كما نّصت املادة 

النزاع حال سلميا إذا طلب إليه مجيع املتنازعني ذلك، من هنا ككن ألطراف أّي نزاع سواء 
 أم ال، أن يعرضوه على اللس إذا اتفنوا على ذلك 33كان من النوع املشار إليه يف املادة 

 يعت  38، فهذا املوقف للمادة 33 من املادة 01حّىت و لو مل حياولوا تسويته وفنا للفنرة 
خروجا على املوقف املبدئي للفصل السادس من امليثاإ، الذي يلزم أطراف النزاع بتسوية ما 

بينهم بأي من الوسائل السلمية اليت ينع عليها اختيارهم، وأن يعرضوا هذا النزاع على 
جملس األمن فنط يف حال إخفاقهم يف حله و يشّكل هذا املوقف توسيعا لسلطات اللس 
اخلاّصة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، اليت ختوله التدخل فنط يف حال النزاع الذي من 

77Fشأن استمراره أن يعرض حفظ السلم و األمن الدوليني للخطر

 تفتح للس 38، فاملادة )1(
األمن الال الواسع ليتدخل يف كل النزاعات الدولية سواء كانت خطرية أم ال، بالتايل 

فمجلس األمن يتمتع بالسلطة التنديرية لوضع شروط التسوية اليت يوصي با أطراف النزاع، 
إالّ أنه ال يضع مثل هذه الشروط إالّ بعد مباحثات حثيثة جيريها مع أطراف النزاع بغرض 

78Fهاحلصول على موافنتهم عليها قبل أن يشملها يف قرارات

)2( .
الفرع الثاني 

تأسيس إجراءات التسوية السلمية للمنازعات الدولية 
وفنا للفصل السادس من امليثاإ ككن تأسيس إجراءات التسوية السلمية بالطرإ  

التالية: 
79Fبشكوى أطراف النزاع -1

)3( .

                                                 
 .50د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )1(
 .51د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )1(
 .52- 51املرجع نفسه، ص  )2(
  من ميثاإ األمم املتحدة.01/ ف37املادة  )3(
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80Fمببادرة من جملس األمن  -2

)4(. 
81Fبتنبيه من دولة عضو -3

)5(. 
82Fبشكوى من دولة ليست عضوا يف األمم املّتحدة -4

)6(. 
83Fمببادرة من اجلمعية العامة -5

)7(. 
84Fمببادرة من األمني العام -6

)8(. 
بني أن نشري يف �ايــة هذا الفصــل إا أن واضعي أحكام الفصل السادس من امليثاإ قد 
رغبوا يف االحتفــاظ للدول األعضــاء يف األمم املّتحدة بأك  قدر من السيادة الوطنية، 

حيث اعرتفوا هلا حبق اختيار الوسيلة املناسبة حلل ما قد ينشب بينها من منازعات، حىت يف 
األحوال اليت فيها يتعني على األطراف املتنازعة اللجوء للس األمـن و هي حالة إخفاقها 
يف التوصل للحل املناسب، فسلطة اللس تظل دائما قاصرة على إصدار التوصيات اليت 

يكون هلذه الدول األخذ با ووضعها موضع التنفيذ أو اإلعراض عنها و البحث عن وسائل 
85Fأخرى حلل مثل هذه النزاعات

)1( .
المطلب الثالث 

إختصاصاته وفقا للفصل السابع من الميثاق 
 مبنتضى الفصل السادس من امليثاإ اخلاص بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، 

ككن للس األمن أو اجلمعية العامة أن ينوم كل بدوره يف احملافظة على السلم و األمن 
الدوليني عن طريق املناقشة أو التحنيق أو التوصية مبا يراه مالئما من اإلجراءات و طرإ 
التسوية السلمية، إالّ أنه ككن أن تفشل طرإ التسوية السلمية يف إجياد احلل للنزاع الدويل 

الذي ككن أن يتطور مهددا السلـم أو خمال به أو قد يؤدي إا وقوع عـدوان، يف هذه احلالة 

                                                 
  من ميثاإ األمم املتحدة.01/ف 36 ، املادة 34 ، املادة 02/ ف 33املادة  )4(
  من ميثاإ األمم املتحدة.3/ف34املادة )5(
  من ميثاإ األمم املتحدة.2/ ف 35املادة  )6(
 من ميثاإ األمم املتحدة.3/ف11املادة  )7(
  من ميثاإ األمم املتحدة.99املادة  )8(
 .63-62د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )1(



مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                          
اإلنساني 

 

  

ككن لألمم املتحدة ممثلة مبجلس األمن أن تتدخل باختاذ تدابري مجاعية قسرية ملنع تفاقم 
النزاع أو إلزالة أثاره. 

 مبا أن حفظ السلم و األمن الدوليني كثل املنصد األساسي لألمم املتحدة، فإّن 
ميثاإ املنظمة قد أفرد فصال كامال و هو الفصل السابع لنظام األمم املتحدة اخلاص 

بالتدابري اجلماعية النسرية، فهذا الفصل من امليثاإ كّثل نظام األمم املّتحدة اخلاص باألمن 
86Fاجلماعي اإلجباري

، إذ يتضمن هذا النظام اختاذ قرارات إلزامية من قبل األمم املتحدة )2(
ملواجهة حاالت التهديد أو إخالل بالسلم و األمن أو العدوان، كما يتناول تدابري مضاّدة 
جتاه الدولة اليت تكون سببا يف قيام تلك احلاالت، أين خيتص جملس األمن باختاذ النرارات 

املذكورة دون غريه من األجهزة. 
الفرع األول 

تحديد مضمون مقتضيات تطبيق الفصل السابع  
 من امليثاإ للس األمن سلطة تنرير وقوع تديد أو خرإ للسلم 39 وفنا للمادة 

أو وقوع عدوان، أي أّن هذه املادة تشرتط الختاذ اللس تدابري قمعية عسكرية أو غري 
عسكرية أو لتفويضه الدول األعضاء استخدام النوة العسكرية، أن ينوم اللس بتكييف 

87F من امليثاإ39الوضع مسبنا وفنا لنص املادة 

، من مت يتعني علينا أوال حتديد مضمون )1(
تلك احلاالت الثالثة املذكورة يف املادة أعاله، مع اإلشارة إا أّن امليثاإ مل يورد أي تعريف 

ألي حالة من تلك احلاالت. 
الفقرة األولى:حالة تهديد السلم 

يفّسر إيراد عبارة تديد السلم يف املادة التاسعة و الثالثون من امليثاإ، بالرغبـة يف  
توسيع جمال استخدام جملس األمن للتدابري املنصوص عليها يف الفصل السابـع من امليثاإ، 
فنيام دولة بتهديد دولة أخرى بالدخول يف حرب أو النيام بعمل من أعمال التدخل أو 
التهديد باستخدام إحدى صور العنف، ككن أن يعد تديدا للسلــم ألّن من شأن هذه 

احلاالت إدخال الردع يف نفس الدولة املهددة بوجود خطر حال من شأن حدوثه اإلخالل 
                                                 

 .118، ص 2005د.زهري احلسين، التدابري املضادة يف النانون الدويل املعاصر، الطبعة األوا، إيرتاك للنشر و التوزيع، الناهرة،  )2(
 .119-118د.زهري احلسيين، املرجع السابق، ص  )1(
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حبالة السلم فعال، كما حينق تديد السلم يف حالة وقوع صدام داخل إقليم إحدى الدول، 
أين يكون على قدر كبري من اجلسامة حيث يؤدي إا تعريض التجـارة و مصاحل الدول 

88Fاألخرى للخطر

، فلوجود هذا التهديد البد من توافر جمموعة من الشروط: )2(
وجود فعل أو عمل خمالف ألحكام النانون الدويل أو ميثاإ األمم املّتحدة كتهديد  -

باستخدام النوة، أو االستعداد خلوض دولة أخرى، أو التدخل يف الشؤون الداخلية 
لدولة ما. 

أالّ يرتتب على هذا الفعل أو العمل االستخدام الفعلي للنوة بالشكل الذي كثل  -
إخالل بالسلم الدويل، لكن يكون من شأنه إيناع الردع يف نفس الدولة املهددة، 

89Fبل استخدام النوة البد أن ينع إعماال للمجرى العادي لألمـور

، فاملتتبع لنرارات )1(
جملس األمن الصادرة يف إطار الفصل السابع جنده قد أشار فيها إا تديد السلم 
الدويل يف أكثر من مناسبة، كما وصف أكثر من تصرف بأنه تديد للسلم الدويل 

 وهي على التوايل:
90Fحالة انتهاك حق الشعوب يف تنرير مصريها و التفرقة العنصرية -

)2(. 
91Fممارسة الدولة لإلرهاب أو تشجيعها له -

)3(. 
92Fاالمتناع عن تنفيذ قرارات جملس األمن -

)4(. 
93Fاحلروب األهلية داخل إحدى الدول -

)5(. 
94Fاالنتهاك اخلطري حلنوإ اإلنسان -

)6(. 

                                                 
 .72-71د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )2(
 .74د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )1(
فند اعت  جملس األمن أن إعالن االستنالل من جانب حكومة األقلية يف روديسيا اجلنوبية تديدا للسلم و األمن الدوليني، ألن هذا  )2(

النظام هو نظام عنصري، النتهاكه ملبدأ من مبادئ النانون الدويل، و هو مبدأ حق الشعوب يف تنرير مصريها، أنظر/د. ماهـر عبد املنعم 
 .205 -204، ص 2004أبو يونس، استخدام النوة يف فرض الشرعية الدولية، املكتبة املصرية للطباعة و النشر، اإلسكندرية، 

 بني مكافحة 773 و 748من خالل األزمة الليبية الغربية و املعروفة بأزمة لوكرييب، يتضح أن جملس األمن قد ربط يف قراريه رقمي  )3(
اإلرهاب و احملافظة على السلم و األمن الدوليني، و جعل عدم قيام ليبيا بإظهار رفضها و نبذها لإلرهاب يشكل تديدا للسلم و األمن 

 .207الدوليني، أنظر/  املرجع نفسه، ص
ربط جملس األمن بني عدم تنفيذ ليبيا لنرارات جملس األمن املتعلنة باملشكلة و بني تديد السلم و األمن الدوليني، و هذا ما تضمنه  )4(

 .207، انظر/ املرجع نفسه، ص 773 و 748النرارين 
 .211املرجع نفسه، ص  )5(



مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                          
اإلنساني 

 

  

 
الفقرة الثانية: حالة اإلخالل بالسلم 

 يرى األستاذ رايت كوينس أّن اإلخالل بالسلم الذي ورد ذكره يف نص املادة 
التاسعة و الثالثون من امليثاإ، ينوم عندما تنع أعمال عنف بني قوات مسلحة تابعة 

حلكومات شرعية أو واقعية وراء حدود معرتف با دوليا، على ذلك ال ككن اعتبار أعمال 
العنف اليت تنع بني اجلماعات السياسية املتناحرة داخل حدود دولة واحدة عمال من 

أعمال اإلخالل بالسلم، أما إذا قام بأعمال العنف املوجهة ضـد دولة ما، جمموعة من ثوار 
تتخذ من أراضي دولة أخرى منطلنا لعملياتا العسكرية، فمثل هذه األعمال تشّكل فعال 

95Fصورة من صور اإلخالل بالسلم و األمن العامليني.

)1( 
الفقرة الثالثة: حالة أعمال العدوان 

 إّن ميثاإ األمم املّتحدة رغم أنـه نّص صراحــة على حترمي استخدام النـوة أو التهديد 
باستخدامها،  إالّ أنه مل يعّرف العدوان لكّنه استخدم عدة اصطالحات منها "استخدام 

96Fالنوة املسلحة"، "ضّد السلم و األمن الدويل"

)2( .
 كما قد أولت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اهتماما كبريا لتحديد املنصود 

، 1974 ديسم  14 يف 3314بالعدوان، فهذه اجلهود توجت بإصدارها النرار رقم 
وفنا لذلك النرار فالعدوان "يعين استخدام النوة املسلحة من جانب دولة ضّد سيادة 
ووحدة األراضي اإلقليمية أو االستنالل السياسي أو بأيّة صورة أخرى تتناىف مع ميثاإ 

97Fاألمم املتحدة...

، كما أوردت املادة الثالثة من هذا النرار احلاالت اليت تكون هلا صفة )3(

                                                                                                                                          
 املتعلق باستخدام النوة يف هاييت مستندا إا أن انتهاك حنوإ اإلنسان يف هاييت يعد تديدا 940فند أصدر جملس األمن قراره رقم  )6(

 .209للسلم الدويل، و يستوجب التدخل العسكري يف هاييت، أنظر/  املرجع نفسه، ص 
. 76-75د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )1(

 يف أول أيام الغزو العراقي للكويت، واصفا إياه 1990 الصادر يف الثاج من أغسطس عام 660   و قد جاء قرار جملس األمن رقم 
 39بأنه كثل خرقا للسلم و األمن الدوليني، وبطبيعة احلال فإن اخلرإ هنا يعين اإلخالل بالسلم و األمن الدوليني املنصوص عليه باملادة 

من امليثاإ. 
 

عنابة، العدد –د.أمحد أبو عبد اهللا ، العدوان يف ضوء أحكام النانون الدويل املعاصر، جملة العلوم النانونية، جامعة باجي خمتار  )2(
 .52، ص 1992السابع، ديسم  

 .76-75د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )3(
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 العدوان، بغّض النظر عن إعالن احلرب أو دونه ألحكام املادة الثانية و نوجزها كما يلي:

98F

)4( 
  قيام النوات املسلحـة لدولة ما بنذف إقليـم دولة أخرى، بالننابل أو غريها من

 األسلحة.
 .حصار موانئ دولة أو سواحلها 
 .قيام النوات مبهامجة بريّة أو حبرية أو جوية أو أسطول جتاري لدولة أخرى 
  قيام دولة باستخدام قواتا املسلحة داخل إقليم دولة أخرى مبوافنة دولة مضيفة

 على وجه يتعارض مع الشروط اليت ينص عليها االتفاإ.
 .مساح دولة باستخدام دولة أخرى إلقليمها الرتكاب عمل عدواج ضّد دولة ثالثة 
  إرسال عصابات أو مجاعات أو قوات غري نظامية أو مرتزقة مسلحة من قبل دولة

 ما أو بامسها ضّد دولة أخرى.
أما املادة الرابعة من هذا النرار، فند ذكرت أّن قائمة األفعال املذكورة يف املادة السابنة، 
ليست على سبيل احلصر، مبعىن أنه جيوز للس األمن أن ينرر ما إذا كانت تصرفات أخرى 

99Fتشكل عدوانا وفنا لنصوص امليثاإ

، قد أثار هذا النص اعرتاض بعض الدول حيث أّن )1(
الصني كانت ترى أن مسألة تنرير العدوان من حق مجيع الدول األعضاء يف األمم 

100Fاملتحدة

، فإذا رجعنا إا ممارسات األمم املتحدة يف هذا الشأن جند أن احلالة الوحيدة )2(
اليت استخدمت فيها األمم املتحدة النوة مؤسسة حنها يف ذلك عن وجود عدوان كان يف 

1950101Fكوريا عام 

 660، حىت بالنسبـة للغـزو العـراقي للكويت جملس األمن يف قراره )3(
 و هو اليوم األول لغزو العراإ للكويت، حيث أشـــار 1990 أغسطس 02الصادر يف 

 من امليثاإ، فأدان الغزو و أكّد 40 و 39اللس يف هذا النرار أنه يعمل وفنا للمـادتني 
102Fأّن هذا الغزو يعّد خرقا للسلم و األمن الدوليني

، فهنا جملس األمن مل يعت  هذا الغزو )4(

                                                 
 .55-54د.أبو عبد اهللا أمحد، املنال السابق، ص  )4(
 .55أمحد أبو عبد اهللا، املنال السابق، ص  د.)1(
 .185-184د.ماهر عبد املنعم أبو يونس، املرجع السابق، ص  )2(
 .55د.أمحد بوعبد اهللا، املنال السابق، ص  )3(
 .551د.ماهر عبد املنعم أبو يونس، املرجع السابق، ص  )4(
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الذي هو عدوان يف حنينته إالّ خرقا للسلم و األمن الدوليني و مل يعت ه تديدا للسلم و 
األمن الدوليني. 

 فمن خالل دراستنا هلذه احلاالت الثالجي، نالحظ أنّه من الشائع يف ممارسة جملس 
األمن أن يستخدم وصف " تديد السلم و األمن الدوليني" للشروع يف اإلجراءات الواردة 
يف الفصل السابع، إذ مل يلجأ اللس لفكــرة "اإلخالل بالسلم" أو "العدوان" إالّ يف النادر 

 إذا كانت قد 39جدا من األوضاع و النزاعات املعروضة عليه، قد يعود هذا أّن املادة 
حددت احلاالت اليت تستوجب استخدام النوة أو تعّد األساس النانوج الستخدام النوة يف 
إطار نظام األمن اجلماعي، إالّ أ�ا مل تضع تعريفا لكّل حالة من هذه احلاالت أو معيارا 
ككن مبوجبه حتديد ما إذا كانت تصرفات دولة ما تندرج حتت إحدى هذه احلاالت من 

103Fعدمه

، لذا فإّن حماوالت األمم املتحدة منذ مؤمتر التأسيس يف سان فرانسيسكو إلجياد )1(
تعريفات منبولة للعبارات الواردة يف املادة التاسعة والثالثون مل تكن مثمرة إالّ خبصوص 

تعريف العدوان. 
 فاحلاجة املّلحة إلجياد تعريف لكلمة "عدوان" هذا العمل الذي يعت  أخطر أشكال 

االستخدام غري املشروع للنوة، هي  اليت دفعت بعض الدول األعضاء يف األمم املتحدة ع  
السنني من التندم مبشاريع قرارات خاصة بتعريف هذه الكلمة، إا أن جنحت اجلمعية 

104Fالعامة يف إقرار تعريف منبول لكلمة عدوان

 لعّل أن مرجع سكوت امليثاإ عن وضع )2(
تعريف أو معيار جامدا، حىت يتمكن جملس األمن من حبث كل حالة على حدة، لكي ال 

كنعه هذا التعريف عن مالحنة التطورات املتتابعة اليت تعرتي اجلماعة الدولية.  
 
 

الفرع الثاني 
األساس القانوني التخاذ مجلس األمن للتدابير المنصوص عليها في الفصل السابع 

                                                 
، ص 2005د.حممد خليل املوسى، استخــدام النوة يف النانون الدويل املعاصـر، الطبعة األوا، ايرتاك للنشر و التوزيع، الناهرة،  )1(

183. 
 .109د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )2(
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وفنا لنص املادة التاسعة و الثالثون "ينرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع تديد 

للسلم أو اإلخالل به أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان، ليندم بذلك توصيـاته أو ما 
 من امليثاإ حلفظ السلم و األمن الدويل أو 42  و 41جيب اختاذه من التدابري ألحكام 

إعادته إا نصابه، فهذه املاّدة تكلمـت عن احلاالت اليت من خالهلا يستطيع اللس 
استخدام التدابري املنصـوص عليــها يف هذا الفصل، إذ يتمتع اللس يف إطار حتديد هذه 

احلاالت بسلطات تنديرية واسعة فإليه وحده النول بوجود تديد بالسلـم أو اإلخالل به أو 
وقوع عمل من أعمال العدوان أوبعدم وجود هذا التهديد، لذا وفنا لنص هذه املادة من 

امليثاإ أصبح جملس األمن صاحب احلق يف تكييف الوقائع املعروضة عليه باعتبارها تشّكل 
105Fأوال تديدا للسلم أو اإلخالل به، أو أ�ا متثل عمال من أعمال العدوان

، إالّ أنه على )1(
 من امليثاإ، إتباع خطوات معينة تعت  42و 41اللس قبل اختاذ أي إجراء وفنا للمادتني 

106Fشرطا مسبنا لتطبيق الفصل السابـع من امليثـاإ

، إذ البّد أن يكون النرار الذي يتخذه )2(
جملس األمن الذي يتضمن أحد اإلجراءات املنصوص عليها يف الفصل السابع متفـــق مـع 

نص و روح امليثاإ، بالّذات مع السياإ و التسلسل و احلـاالت و الشروط و املتطلبات اليت 
نص عليها امليثاإ، دون لبس فيها و انتناص منها ســواء من حيث التأكد من وقوع حالة 
العــدوان و اإلخالل بالسلم و األمن الدولييــن، أو من حيث االلتزام بالشروط و األحكام 

107Fاملنصوص عليها يف استخدام النوة العسكرية

)3( .
 

الفقرة األولى: تكييف الوقائع المؤدية إلعمال أحكام الفصل السابع 
حيث متّثل عملية توصيف األوضاع أو النزاعات املعروضة على اللس بأحد 

األوصاف املدرجة يف املادة التاسعة و الثالثون من امليثاإ، عمال حتضرييا غايته السماح 

                                                 
 .57-56 د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )1(
 .103د. حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )2(
، ص 2003 د.حممد فؤاد البطانية، األمم املتحــدة منظمة تبنى و نظام يرحل، الطبعة األوا، دار الفارس للنشر و التوزيع، عمان،  )3(

152. 



مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                          
اإلنساني 

 

  

108F من امليثاإ42 و 41للمجلس باستخدام سلطاته املنررة مبنتضى املادتني 

، إذ يتمّتع )4(
اللس يف قيامه بعملية التكييف أو التوصيف بسلطة تنديرية، كما ال يشرتط على ما يبدو 

من أحكام امليثاإ أن يعلن اللس رمسيا وجود أحد األوضاع املنصوص عليها يف املادة 
التاسعة و الثالثون من امليثاإ لغايات تنرير تدابري النمع سـواء أكانت عسكـرية أم غري 

109Fعسكرية

، بل إّن اللس قد جرى على عدم وضع ضوابط معّينة بشـأن تكييــف ما يعرض )5(
عليه من وقائع، حبيث ينظر يف كل حالة على حدة، كتنرير ما إذا كانت تشكل تديدا 
110Fللسلم أو إخالل به أو عمال من أعمال العدوان، فسلطته يف هذا الال سلطة تنديرية

)1( .
كما اتسمت توجهات اللس يف احلاالت اليت باشر فيها سلطاته املسندة إليـه يف 

  باملرونة و السعة، فند ترك اللس االعتبارات الشكلية لصاحل مناربة 42 و 41املادتني 
عملية و براغماتية، مفضال عدم حتديد أو تسمية النص الذي يستند إليه يف قراراته، يف 

 بأنه يعمل سندا للفصل السابع هالواقع قد يعمد جملس األمن إا اإلشارة صراحة يف قرارات
من امليثاإ أو سندا ملواد بعينها مدرجة ضمن هذا الفصل، لكن الغالب إن مل يكن السائد 

 أن ال ينوم باإلشارة إا الفصل السابع أو إا املواد اليت يعمل سندا إليها بل هيف قرارات
يكتفي بتبين قرارات يستدل مضمو�ا و حمتواها أ�ا قرارات تنفيذية صادرة مبنتضى سلطاته 

املنوطة به مبوجب الفصل السابع من امليثاإ، إذ ال خيفى ما قد يسببه هذا السلوك يف 
العادة من صعوبات بشأن الوقوف على طبيعة النرار و على األساس الذي استند إليه 

اللس يف إصداره، و حتل هذه املشكلة يف العادة بالنظر إا البنود العاملة يف النرار أي من 
111Fخالل مضمونه وحمتواه

)2( .
  املستندة إا صالحياته املستمدة من الفصل السابع، هيبدو من خالل حتليل قرارات

أّن سلطة جملس األمن التنديرية اخلاصة بالتوصيف، متارس بصورة واسعة جدا بالنسبة 
"لتهديد السلم"، ألّن هذا الوصف فضفاض و يتسع ليشمل حاالت ال منتهية من 

                                                 
 .184د. حممد خليل املوسى، املرجع السابق، ص )4(
 .185 املرجع نفسه، ص  )5(
 .184د. حممد خليل املوسى، املرجع السابق، ص )1(
 .184املرجع نفسه، ص  )2(



مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                          
اإلنساني 

 

  

النزاعات الدولية أو الداخلية كما ال يشرتط ـ خالفا للعدوان و اإلخالل بالسلم-أن يكون 
متأتيا أو ناشئا بالضرورة عن عمليات عسكرية، فهي قد تشمل جانبا واسعا من سلوك 

112Fالدول و من مصادر تديد التمع الدويل و استنراره

)3( .
كما يالحظ من جهة أخرى أّن جملس األمن حرص يف العديد من قرارته املتخذة 
وفنا ألحكام الفصل السابع من امليثاإ املتضمنة اختاذ عدد من التدابري النمعية، على عدم 

 من امليثاإ، حيث عمل اللس إا تضمني قراراته إشارة 42 و 41اإلشارة إا املادتني 
عامة للفصل السابع فحسب، فأصبح هذا السلوك شائع و مألوف جدا يف سائر النرارات 

113Fاملشابة

)1( .
لند جنحت ممارسة جملس األمن و تفسريه لسلطته يف التوصيف حنو عدم التنيد 
بالشكليات و احلرفيات و عدم احلرص على اإلشارة للمواد اليت يصدر اللس قراراته 
مبنتضاها، فاللس مل حيفل مطلنا باأللفاظ و املباج و كان جل اهتمامه منصبا على 

املناصد و املعاج دافعه يف هذا مفهوم و منطني جدا، فهو حريص كل احلرص على ممارسة 
أقصى درجات الفاعلية يف جمال حفظ السلم و األمن لكن سلطته التنديرية ليست مطلنة 

114Fمتام اإلطالإ

)2( .
الفقرة الثانية: القيود الواردة على سلطة المجلس التقديرية في التكييف 

تنتضي الصفة املؤسسة لسلطة جملس األمن يف التكييف أو يف التوصيف أن تكون 
خاضعة لعدد من الضوابط و النيود هي: 

جيب أن تتصف عملية التكييف باملوضوعية و التجرد، فإذا كان  -1
للس األمن أن يفوض سلطة استخدام النوة العسكرية إا الدول 
األعضاء يف األمم املّتحدة، فال ككنه بأي حال من األحوال أن 

من 39يفوض سلطته يف التكييف املمنوحة له مبنتضى املادة 
 هي من مسؤولية 39امليثاإ، فإّن سلطة التنرير مبنتضى املادة 

                                                 
 .185املرجع نفسه، ص  )3(
 .186د.حممد خليل املوسى، املرجع السابق، ص )1(
 .187املرجع نفسه، ص  )2(
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جملس األمن وحده دون سواه، كما يلزم اللس بالتنّيد بأّي تنرير 
115Fيتخذه غريه

)3( .
ال تعّد عملية التكييف شرطا أساسيا ملمارسة الدول الدفاع عن  -2

 من 39النفس إذا كان ناشئا عن أحد األوضاع الواردة يف املادة 
 امليثاإ.

حّىت يتمكن جملس األمن من إدانة سلوك دولة ما و يضيفه حتت  -3
 من امليثاإ، جيب أن يكون هذا السلوك حمالّ 39مظلة املادة 

 إلدانة عامة و مشرتكة من قبل "مجاعة الدول بعمومها".
يستطاع النول أّن النيد األخري مل حيرتم من قبل اللس بعد انتهاء احلرب الباردة 

فأصبح اللس اآلن ينوم بتوصيف بعض األوضاع بأ�ا منطوية على تديد للسلم و األمن 
الدويل مع أن غالبية الدول ال تشاطره هذا الرأي. 

الفرع الثالث  
التدابير التي يتخذها مجلس األمن إعماال للفصل السابع 

 من امليثاإ، ما إذا كان 39للس األمن كما ذكرنا سابنا أن ينّرر إعماال للمادة 
وقع تديد للسلم أو اإلخالل به أو عمل من أعمال العدوان، إذ كّثل هذا املدخل الطبيعي 

للتدابري اليت للس األمن أن يطبنها إعماال للفصل السابع من امليثاإ. 
 تتمثل تلك التدابري فيمايلي: 

116F التوصية، التدابري املؤقتة، أعمال املنع، أعمال النمع 

)1( .
 

الفقرة األولى: التوصية 
 اليت 39إذا قّرر جملس األمن وجود حالة من احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

ختوله التصرف وفنا ألحكام الفصل السابع من امليثاإ، كان له أن خيتار ما بني إصدار 

                                                 
 .105د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )3(
 .78د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )1(
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التوصيات أو اختاذ النرارت، كما ال خيضع جملس األمن يف ممارسة هذه الصالحيات أليّة 
قيود ترد عليها من قبل امليثاإ. 

لند أتيحت الفرصة أمام اللس إلصدار توصيات يف منازعات يصدإ عليها 
 ممن امليثاإ، من األمثلة هلذا السلوك نشري إا النرار 39إحدى األوصاف الواردة يف املادة 

 بشأن املسألة الصومالية، فبعدما 1992 مارس عام 17 الذي أصدره اللس يف 746
عّ  جملس األمن عّما يشعر به من انزعاج بالغ لعظم املعاناة اإلنسانية الناجتة عن النزاع بني 
الفرقاء يف الصومال و ما كثله استمرار هذه احلالة من تديد للسلم و األمن الدوليني، آثر 

اللس استخدام أسلوب التوصية اليت ع  عنها باستعمال عبارات: 
حيث، يطلب، يناشد، يدعو... 
الفقرة الثانية: التدابير المؤقتة 

 من امليثاإ على النحو التايل " منعا 40 جاء النص على هذه التدابري يف املادة 
لتفاقم املوقف للس األمن قبل أن يندم توصياته أو يتخذ التدابري املنصوص عليها يف املادة 

 أن يدعو املتنازعني مبا يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابري مؤقتة، و ال ختل هذه 39
التدابري املؤقتة حبنوإ املتنازعني و مطالبهم أو مبراكزهم و على جملس األمن أن حيسب لعدم 

أخذ املتنازعني بذه التدابري املؤقتة حسابه". 
 إذا فالتدابري املؤقتة هي اإلجراءات اليت يلجأ إليها جملس األمن بغية وقف تدهور 

 من امليثاإ دون أن يؤثر 40نزاع من شأنه أن خيل بالسلم و األمن الدوليني، عمال باملادة 
على احلنوإ و ادعاءات أطراف النزاع و مراكزهم النانونية، كما ككن هلذه اإلجراءات أن 

تصدر مبوجب توصيات أو قرارات ملزمة حسب منتضى احلال. 
 بالرغم من اإلعتناد السائد عند وضع هذه املادة الذي كان يتوقع هلا أمهية حمدودة 

فإّن املمارسة العملية للس األمن قد أبانت ما هلذه املـادة من أمهية بالغة يف جمال احملافظة 
على السلم و األمن الدوليني، فال يستطيع أحد إنكار ما للتدابري املؤقتة اليت يأمر با جملس 

األمن من أمهية يف تيئة الظروف املواتية إلقرار تسوية دائمة للمنازعات الدولية. 
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117F فالتدابري املؤقتة متعددة و ال ككن حصرها،

فند تنوعت التدابري املؤقتة اليت دعا ) 1(
 من امليثاإ فهناك على سبيل املثال: التدابري الداعية 40إليها جملس األمن مبنتضى املادة 

لوقف إطالإ النار و األعمال العسكرية و أعمال العنف، أيضا تدابري مؤقتة بإنشاء قوات 
118Fمراقبة دولية

، إذ تظهر جتربة جملس األمن املتعلنة بالتدابري املؤقتة كما تثبته النرارات كيف )2(
 ال حتّدد بالتفصيل ماهية التدابري املؤقتة 40أنه يتمّتع بسلطة واسعة لتنرير امليثاإ، فاملادة 

اليت ككن للس األمن دعوة األطراف املعنية لإلذعان هلا، كل ما تطلبه هذه املادة من 
اللس  هو أن يأخذ يف االعتبار أن تكون التدابري املؤقتة اليت يدعو هلا ضرورية مستحسنة 
ملنع تفاقم املوقف، و أن ال ختل هذه التدابري حبنوإ املتنازعيـن و مطالبهـم أو مبركزهم، هذا 
يعين أنه على اللس من خالل هذه التدابري خلق أو تيئة الظروف املالئمة للحفاظ على 

119Fأو إعادتما إا نصابما السلم الدولينياألمن و 

)1( .
جملس األمن املتضمنـة اختاذ هذه التدابري، فإنه ليس يف  بالنسبة للنيمة النانونية لنرارات 

ميثاإ األمم املّتحدة ما يشري صراحة إا أن هـذه التدابري هلا النوة اإللزامية، كما أنه ليس 
هناك يف جتربة جملس األمن املتعلنة بالتدابري املؤقتة ما يدل بصورة صرحية حامسة على أن 

هلذه التدابري النوة اإللزامية على األطراف املدعوة للتنيد با، هلذا تضاربت اآلراء حــول هذا 
 ال ينّدم إالّ توصيات لذلك ليس 40املوضوع، هناك رأي ينول بأّن اللس مبنتضى املادة 

هلذه التدابري املؤقتة النوة اإللزامية على املتنازعني، و رأي ينول بتمّتع هذه التدابري بالنوة 
اإللزامية، هذا الرأي األخري هو األكثر قبوال لتوافنه مع مناصد األمم املتحدة و مع تبعات 

جملس األمن الرئيسية و مع تعهد أعضاء األمم املتحدة بنبول قرارات جملس األمن و 
120Fتنفيذها وفنا ألحكام ميثاإ األمم املتحدة

)2( .

                                                 
 .81حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  د.)1(
 .145د.زهري احلسيين، املرجع السابق، ص  )2(
 .146د.زهري احلسيين، املرجع السابق، ص  )1(
 .117د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )2(
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فإذا مل يتمكن اللس من اختاذ التدابري املؤقتة أو أمر و لكـن مل يستجب هلـا أو مل 
تكن ناجحة، ككن هلذا اللس أن يباشر باستخدام التدابري النسرية اجلماعيـة اليت منحها 

 من الفصل السابع. 42 و 41إياه امليثاإ مبوجب املادتني 
الفقرة الثالثة: التدابير القسرية الجماعية 

هذه التدابري النسرية بدورها ككن تصنيفها إا صنفني وفنا ملا جاء يف الفصل 
 من الفصل 41السابع من امليثاإ، تدابري قسرية غري عسكرية منصوص عليها يف املادة 

 من نفس الفصل من امليثاإ، 42السابع، وتدابري قسرية عسكرية منصوص عليها يف املادة 
 من أهـم و أجنع 42 و 41إذ تعت  هذه التدابري النسرية املنصوص عليـها يف املادتني 

التدابري اليت ككن لألمم املتحدة أو باخلصوص جملس األمن اختاذها من أجل احلفاظ على 
السلم واألمن الدوليني. 

أوال: التدابير القسرية غير العسكرية 
غري العسكرية حيث نّصت على أنه "للس   من امليثاإ التدابري41تناولت املادة 

األمن أن ينرر ما يتخذه من التدابري اليت ال تتطلب استخدام النوات املسلحة لتنفيذ 
قراراته، وله أن يطلب إا أعضاء األمم املتحدة تطبيـق هذه التدابري و جيوز أن يكون من 

بينها وقف الصالت اإلقتصادية و املواصالت احلديدية و البحرية و اجلوية و ال قية 
والالسلكية وغريها من وسائل املواصالت وقفا جزئيا أو كليا و قطع العالقات 

الدبلوماسية". 
 من هذه املادة يتّضح أّن هذه التدابري ال تنع حتت حصر، أي أن ما ورد يف املادة 

جاء على سبيل املثال ال احلصر، لكن الضابط املميز هلا هو أ�ا تدابري ال تتطلب استخدام 
النوات املسّلحة أي تدابري غري عسكرية، و تعد هذه التدابري بالذات االقتصادية منها ذات 
أثر كبري على الدولة املنررة ضـدها ، إذ أنه ما من دولة مهمـا عظـم شأ�ـا و كثرت مواردها 

121Fككنها أن تناوم مناطعة اقتصادية منظمة مشرتكة فيها جمموعة كبرية من الدول.

)1( 
- التدابير اإلقتصادية: 1

                                                 
 .185د.حممد خليل املوسى، املرجع السابق، ص )1(
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 تعّرف العنوبات أو التدابري اإلقتصادية على أ�ا إجراء اقتصادي يهــدف إا التأثري 
على إرادة الدولة يف ممارسة حنوقها حلملها على احرتام التزاماتا الدوليــة، كما ككن أن 
نعّرفها على أ�ا إجراء تتخذه املنظمات الدولية أو دولة أو جمموعة من الدول يف جمال 

العالقات الدولية االقتصادية ضد دولة ما، ملنعها من ارتكاب عمل خمالف ألحكام النانون 
الدويل أو حلملها على إينافه إذا كانت قد بدأته بغية احلفاظ على السلم و األمن 

122Fالدوليني

)2( .
 - أشكال العقوبات الدولية االقتصادية: 1-1
تتنوع أشكال العنوبات االقتصادية بني احلظر و املناطعة و عنوبة عدم املسامهة.  

سنحاول و لو بإجياز تبيني هذه األشكال: 
الحظر: * 
ينصد باحلظر منع وصول الصادرات إا الدولة اليت اختذ ضدها هذا اإلجـراء، و قد  

حتدد املنظمة احلظر على صادرات معينة أو ترتك للدول تندير نوع الصادرات احليوية اليت 
يشملها هذا احلظر، فند ال ينتصر هذا األخري على السلع و العتاد العسكري و إمنا كتد 
إا السلع و املواد الغذائية الضرورية حلياة السكان، يف مثل هذه احلاالت يعّد احلظر أخطر 

123Fوسائل العنوبات االقتصادية

)1( .
* المقاطعة: 

تعّد املناطعة االقتصادية شكال جديدا من أشكال العنوبات االقتصادية ينصد به 
تعليق كل التعامالت االقتصادية و التجارية مع دولة ما، حلملها على احرتام قواعد النانون 

124Fالدويل، و للمناطعة أثر سليب على التوازن االقتصادي للدولة

)2( .
عقوبة عدم المساهمة: 

                                                 
د.رقية عواشرية، محاية املدنيني و األعيان املدنية يف النزاعات املسلحة غري الدولية، رسالة دكتوراه، كلية احلنوإ، جامعة عني مشس،  )2(

 .382، ص 2001الناهرة، 
 .383د.رقية عواشرية، الرسالة السابنة، ص  )1(
 .383املرجع نفسه، ص  )2(
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 ينصد بعنوبة عدم املسامهة، قيام منظمـة دولية بإصدار قرارات إدارية تنطوي على 
عدم إمكانية استخدام الدولة املخالفة حلنوقها داخل املنظمة، كما حترم تلك الدولة من 

التمتع باالمتيازات اليت متنحها املنظمة ألعضائها، إذ يتوقف مدى خطورة هذه العنوبة على 
مدى أمهية املنظمة اليت توقعها و الدور الذي تنوم به يف إطار العالقات االقتصادية 

125Fالدولية

)3( .
 ال يعين وجوب استنفاذ كافة التدابري 41جتدر اإلشارة إا أّن السرد الوارد باملادة 

 من امليثاإ، فمن 42الواردة بــا قبل اللجوء لإلجراءات العسكرية املنصوص عليها يف املادة 
اجلائز اإلكتفاء بالبعض منها دون البعض اآلخر، فمن ذلك أّن قرار جملس األمن رقم 

 قد رخص للدول املتحالفة مع الكويت باللجوء لألعمال 1990 نوفم  29 لـ 876
 السيما 41احلربية ضد العراإ، قبل استنفاذ كافــة اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

126Fقطع العالقات الدبلوماسية مع احلكومة العراقية

، بل ال ككن للمجلس أن يستخدم )1(
التدابري العسكرية فورا دون أن يسبنها باختاذ خطوات متهيدية، إذا رأى اللس أن التدابري 

غري العسكرية ال تفي أو لن تفي بالغرض املرجو ككنه فورا أن يستخدم التدابري 
127Fالعسكرية.

)2( 
من قبيل هذا النوع من التدابري، ما قرره جملس األمن ضّد نظام األقلية العنصرية يف 

 الداعي إا فرض 1966 ديسم  21 الصادرة يف 232روديسيا اجلنوبية مبوجب قــراره 
. 41عنوبات اقتصادية و مالية من النوع املشار إليه يف املادة 

، قرر جملس األمن فرض عنوبات اقتصادية 1990 أغسطس 06أيضا يف 
وعسكرية شاملة ضّد العراإ إلجباره عن االنسحاب من الكويت، لضمان فاعلية هذه 

العنوبات قّرر اللس إنشاء جلنة تابعة له تتكون من مجيع أعضائه بدف مراقبة مدى إلزام 
الدول املختلفة بتطبيق هذه العنوبات. 

                                                 
وتتخذ عنوبة عدم املسامهة أشكاال متنوعة ما بني احلرمان من املشاركة يف التصويت، و احلرمان من املشاركة يف النشاطات االقتصادية  )3(

اليت متارسها املنظمة، و كذلك إيناف أو منع جتميد أوجه التعاون الدويل بني أعضاء املنظمـة الدولية، و قد يصل األمر إا حد إيناف 
 العضوية ذاتا. 

 .85د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )1(
 .123د.حممد وليد عبد الرحيم، املرجع السابق، ص  )2(
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 الصادرة 748كما فرض جملس األمن عنوبات اقتصادية على ليبيا مبوجب النــرار 
، حيث ألزم أعضاء األمم املتحدة بنطع كافة اتصاالتا اجلوية مع 1992 مارس 31يف 

ليبيا و حظر إمدادهـا باألسلحـة و خفض مستـوى متثيلها الدبلوماسـي و الننصلي مع 
128Fاجلماهريية الليبية

)3( .
 بشأن 1992 ماي 30 الصادرة يف 757أيضا قد أصدر جملس األمن النــرار 

قطع العالقات اإلقتصادية مع مجهورية يوغسالفيا اإلحتادية (الصرب و اجلبل األسود)، 
نتيجة العتدائها املستمر و تطبينها لسياسات التطهري العرقي ضّد مسلمي مجهورية البوسنة 

129Fو اهلرسك

)4( .
لذا فالنرار الذي يصـدره جملس األمن بشأن تطبيق التدابري املنصوص عليها يف املادة 

 من امليثاإ، ال جيوز ألّي من الدول األعضاء االمتناع عن تنفيذه بدعوى ارتباطها مع 41
الدولة املستهدفة بذه التدابري مبعاهدة متنعها من املشاركة يف وضع هذه التدابري موضع 

 من امليثاإ اليت تنرر أنه إذا تعارضت اإللتزامات اليت 103تنفيذ، يعود ذلك إا املادة 
ترتبط با أعضاء األمم املتحدة وفق أحكام هذا امليثاإ مع أي إلتزام دويل آخر يرتبطون به، 

130Fفالع ة بالتزاماتم املرتتبة على هذا امليثاإ

)1( .
كما يكون للدول األعضاء اليت تتعّرض ألضرار غالبا ما تكون إقتصادية نتيجة 
 50تطبيق هذه التدابري، أن تتذاكر مع جملس األمن حلّل مثل هذه املشاكل إعماال للمادة 

131Fمن امليثاإ

، من الواضح أّن هذا النــص مل ينشئ هلذه الدول املتضررة حّنا يف املساعدة و )2(
إمنا قرر هلا فنط احلق يف التذاكر مع جملـس األمن، بعرض ما تواجهه من صعوبات أو بعبارة 
أخرى أن هذا النص يلق بالتزامـات خاصة على عاتق جملس األمن أو الدول األخرى جتاه 

132Fالدول املتضررة من تطبيق هذه اجلزاءات

)3( .

                                                 
، و يهدف هذا النرار إا محل ليبيا على تسليم اثنني من مواطنيها إا الواليات 1992 مارس 31 الصادر يف 748النرار رقم  )3(

 .1988املتحدة األمريكية أو اململكة املتحدة حملاكمتهما عما نسب إليهما من تفجري طائرة أمريكية فوإ لوكريب باسكتلندا عام 
 .67 د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق،ص4(
 .68د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )1(
  من ميثاإ األمم املتحدة.50املادة  )2(
 .68د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )3(
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ثانيا: التدابير القسرية العسكرية 
إذا قّدر جملس األمن أن التدابري السابنة ال تكفي لردع الدولة املتعدية، جاز له أن  

يّتخذ بطريق النوات اجلوية و البحرية و ال ية من أعمال ما يلزم حلفظ السلم و األمن 
الدوليني إلعادتما إا نصابما، كما جيوز أن تتناول هذه األعمال املظاهرات و احلصر 

والعمليات األخرى بطريق النوات اجلوية أو البحرية أو ال ية التابعة ألعضاء األمم املتحدة، 
133F من امليثاإ42و هذا ما نصت عليه املادة 

)4( .
 هو الذي أجاز استخدام النوة مبوجب قرار من جملس األمن يف 42 فنص املادة 

134Fحالة ارتكاب دولة ما يستوجب استخدام النوة ضدها

)5( .
 إذ ال يتوقف اختاذ تدابري النمع على طلب أو موافنة الدولة املعتدي عليها لكن 

جيوز للمجلس أن يبادر من تلناء نفسه باختاذ هذه التدابري، األمر الذي يؤكد أّن احملافظة 
على السلم و األمن الدوليني قد غدا مع إبرام ميثاإ األمم املتحدة أمرا يتعلق بصاحل 
اجلماعة الدولية ليس وضعا يهم فنط الدول املتنازعة، على ذلك فإّن اعرتاض الدولة 

املعتدى عليها على اختاذ مثل هذه اإلجراءات ال ككن أن حيول دون تطبينها، و إن كان 
135Fمن املتوقع أن يستنري اللس برأي هذه الدولة عند اختاذ تلك اإلجراءات النمعية

)1( .
- األساس القانوني لتنفيذ هذه التدابير: 1

، موضع 42 لوضع أعمال النمع أو التدابري العسكرية املنصوص عليها يف املادة 
تنفيذ حّدد ميثاإ األمم املتحدة إطارا عاما لتنظيم النوات اليت تأخذ على عاتنها 

 من امليثاإ على أن يتعهد أعضاء األمم 43االضطالع بذه املهمة، فند نص يف املادة 
املتحدة بأن يضعـوا حتـت تصرف جملس األمن و بناًء على طلبه و طبنـا التفـاإ أو اتفاقات 
خاصة، ما يلزم من النوات املسلحة و املساعدات و التسهيـالت الضروريـة من ذلك حق 
املرور،  وحتدد هذه االتفاقات عدد النوات و أنواعها و مدى استعدادهـا و أماكنها و نوع 

التسهيالت و املساعدات اليت تندم هلا. 

                                                 
  من ميثاإ األمم املتحدة.42املادة  )4(
 .186د.حممد خليل املوسى، املرجع السابق، ص  )5(
 .92د.حسام أمحد حممد هنداوي، املرجع السابق، ص  )1(
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 كما تنص هذه املــادة يف فنرتا الثالثة، على أنه "جتـري املفاوضة يف اإلتفاإ أو 
االتفاقات املذكورة بأسرع ما ككن بناء على طلب جملس األمن، و ت م بني جملس األمن و 
أعضاء األمم املتحدة، أو بينه و بني جمموعات من أعضاء األمم املتحدة، وتصدإ عليها 

الدول املوقعة وفق منتضيات أوضاعها الدستورية". 
 من امليثاإ على أنه "إذا قرر جملس األمن استخدام النوة فإنه 44 و تنص املادة 

قبل أن يطلب من عضو غري ممثل فيه تندمي النوات املسلحة وفاءا باإللتزامات املنصوص 
عليها يف املادة الثالثة و األربعني، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إا أن يشرتك إذا شاء يف 

النرارات. 
 من امليثاإ ما يلي: "رغبة يف متكني األمم املتحدة من 45 كما تضمنت املادة 

اختاذ التدابري احلربية العاجلة، يكون لدى األعضاء وحدات جوية أهلية ككن استخدامها 
فورا ألعمال النمع الدولية املشرتكة، و حيدد جملس األمن قوة هذه الوحدات و مدى 

استعدادها و اخلطط ألعماهلا املشرتكة و ذلك مبساعدة جلنة أركان احلرب و يف احلدود 
الواردة يف اإلتفاإ أو اإلتفاقات اخلاصة املشار إليها يف املادة الثالثة و األربعني". 
 كما يشّكل اللس جلنة أركان احلرب اليت تنوم بتندمي املشورة إا جملس األمن 

وتعاونه يف املسائل املتصلة مبا يلزمه من حاجات حربية حلفظ السلم و األمن الدويل، 
136Fوإلستخدام النوات العسكرية املوضوعة حتت تصرفه و قيادتا

،و هي تساعد اللس أيضا )1(
137Fيف وضع اخلطط الالزمة الستخدام النوة العسكرية

)2( .
 من وقت 43 تنديرا ملا ككن أن يستغرقه إعداد اإلتفاقات املشار إليها يف املادة 

 من امليثاإ حكما انتناليا كّكن جملس األمن من تنفيذ 106طويل، فند أوردت املادة 
إجراءات النمع اليت قد يعهد با هلذه النوات،إذ تنص املادة على ما يلي: "إا أن تصري 

االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف املادة الثالثة و األربعني، معموال با على الوجه الذي يرى 
 تتشــاور 42معه جملس األمن أنه أصبح يستطيع البدء يف احتمال مسؤولياته وفنا للمادة 

                                                 
  من ميثاإ األمم املتحدة.47املادة  )1(
  من ميثاإ األمم املتحدة.46املادة  )2(
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1943138F أكتوبر 30الــدول اليت اشرتكــت يف تصريــح الدول األربــع املوقع عليها يف 

، هي )3(
و فرنسا وفنا ألحكام الفنرة اخلامسة يف ذلك التصريح، كما تتشاور الدول اخلمسة مع 

أعضاء األمم املتحدة اآلخرين كلما اقتضت احلال للنيام نيابة عن اهليئة باألعمال املشرتكة 
اليت قد تلزم حلفظ السلم و األمن الدويل". 

 من امليثاإ ال تستبعد إمكانية استخدام جملس 53 من ناحية أخرى فإن املادة 
األمن للتنظيمات و الوكاالت اإلقليمية يف أعمال النمع، كلما رأى ذلك أمرا مالئما على 

أن يكون عملها حينئذ حتت مراقبته و إشرافه، لذلك فإنه ال جيوز هلذه التنظيمـات و 
139Fالوكاالت النيام بأي عمل من أعمال النمع بغري إذن جملس األمن

)4( .
 من امليثاإ فلم يشكل 43 نظرا ألجواء احلرب الباردة اليت أّدت إا تعطيل املادة 

"جيش دويل" من خالل هذه املادة، بسبب ظهور خالفات حاّدة حول العديد من املسائل 
املتعلنة بذه املسألة بني الواليات املتحدة األمريكية و اإلحتاد السوفييت السابق، األمر ذاته 

 من امليثاإ، فمن الصعوبة 47ينطبق على جلنة أركــان احلرب املنصوص عليها يف املادة 
مبكان للجنة مكونة يف األساس من رؤساء أركان احلرب األعضاء الدائمني يف جملس األمن 

أن تعمل بتناغم و بانسجام و بفاعلية، و بني أعضائــه ما بينهم من اختالفات و 
تناقضات، كما مل تؤد �اية احلرب الباردة و زوال اإلحتاد السوفييت السابق و معسكره 

140F من امليثاإ47 و 43الشرقي إا تطبيق املادتني 

)1(  .
 نتيجة لعدم متكن اللس من استخدام صالحياته بالشكل املنصـوص عليه على 

 بسبب تعطيل املادة األخرية، فإّن للمجلس 43 و املادة 42وجه اخلصوص يف املادة 
إمكانية التوّسع يف اإلمكانيات املتاحة له مبوجب الفصل السابع الختاذ تدابري مضاّدة إيفاءا 

 من امليثاإ، حبيث أنه ليس هناك يف امليثاإ ما 24مبسؤوليته املنصوص عليها يف املادة 
، 43 متوقفا بالضرورة على توفري الشروط املنصوص عليها يف املادة 42جيعل العمل باملادة 

                                                 
، تضمن هذا اإلعالن املتعلق باألمن اجلماعي،ضرورة إنشاء منظمة عاملية على أساس مبدأ 1943-10-30تصريح موسكو يف  )3(

 السيادة بني الدول احملبة للسلم.
  منه.53الفصل الثامن من امليثاإ، و بالتحديد املادة  )4(
 .190-189حممد خليل املوسى، املرجع السابق، ص  د.)1(
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، 42فأحكام املادة األخرية تضع شروطا لبيان أسلوب معني ألداء التدابري الواردة يف املادة 
و هو العمل يف ظل رئاسة أركان حرب توضع حتت تصرف اللس لنيادة قوات دوليـة 
جاهـزة على الدوام ألداء  مهـامها حلفـظ الســالم و األمن يف ظل نظام لألمن اجلماعي 

141Fاإلجباري

 حيول دون توفر األداة الفاعلة لعمل اللس 43،فتعطيل العمل بأحكام املادة )2(
نظرا ألّن مسؤوليته يف هذا الال تنتضي الفاعليـة و السرعة، فإّن تعطيل العمل بذه املادة  

 بأية وسيلة تتاح للمجلس للعمل 42ال حيول دون اختاذ التدابري املنصوص عليها يف املادة 
بتلك التدابري، ألّن هذه املادة ال حتدد الكيفية اليت يتم مبوجبها احلصول على النوات 

الالزمة للنيام بالعمليات العسكرية اليت تنضي با قرارات اللس، لذا فإّن اللس يبنى 
 حال قراره باستخدام قوات دولية دائمة و غري منيد بأحكام املادة 43منيدا بأحكام املادة 

املذكورة حال قراره باستخدام قوات أمن خاصة مؤقتة تندمها الدول األعضاء، دون التنيد 
 االنتنالية املذكورة 106بعند اتفاقات دولية شكليــة معينـــة، و هو ما تسمح به املادة 

142Fسابنا 

)3( .
، 43 و املادة 42 خالصة النول أنّه ليس هناك أي نص يف امليثاإ يربط بني تطبيق املادة 

 تكون قابلة للتطبيق رغم عدم وجود اإلتفاقات املنصوص عليها يف املادة 42فاملادة 
43143F

 10/7/1962، لند أيدت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري الصادر يف )1(
يف قضية نفنات األمم املتحدة، وجهة النظر هذه حيث أعلنـــت أن امليثـاإ مل يرتك جملس 

األمن غري قادر على التصرف يف مواجهة حالة طارئة عند عدم التوصل إا اتفاقات 
، ألنه البد أن يكون يف مندور اللس التعامـل مع حـالة ما حىت لو مل 43مبوجب املادة 

144Fيلجأ إا إجراءات إنفاذ أو قمع دولة ما

)2( .
 لكن هل يستشف من عدم إنشاء اللس "للجنة أركان احلرب" و "اجليش الدويل" 

 من امليثاإ، أن اللـس ينتصـــر دوره على تفويض 43 و 47سندا ألحكام املادتني 

                                                 
 .134د.زهري احلسين، املرجع السابق، ص  )2(
 .135املرجع نفسه، ص  )3(
 .191د.حممد خليل املوسى، املرجع السابق، ص  )1(
 .191املرجع نفسه، ص  )2(
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استخدام النوة فنط، فاقدا بذلك سلطاته الرقابية على سري العمليات العسكرية اجلارية 
سندا لنظام األمن اجلماعي؟ 

 متّة دالئل و أسانيد عديدة تسمح باإلجابة بالنفي، فاللس يظّل حمتفظا بسلطة 
الرقابة و اإلشراف على هذه العمليات أو جبزء منها على أقل تندير، و هذه السلطة تنّلد 

145Fمن خالل اآله

)3(  :
أن جملس األمن هو الذي حيدد مهام و أغراض العملية العسكرية اليت يفّوض با الدول.  -
- ترتبط مهّمة تفويض الدول باستخدام النوة يف إطار تدابري النمع الــواردة يف املادة  

 من امليثاإ، إرتباطا عضويا مبدتا احملددة هلا و هذه املسألة تتحكم بشكل كبري 42
 مبهمة العمليـة و غايتها.

- للس األمن الكلمة األوا و األخرية يف إ�اء   العملية العسكرية املفوضة. 
- مدى وجود تالزم بين التدابير العسكرية و التدابير غير العسكرية: 2

لإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح السؤال التايل: 
 مباشرة دون اللجوء أوالّ إا 42 هل ككن للس استخدام النوة طبنا لنص املادة 

التدابري املؤقتة أو التدابري غري العسكرية؟. 
 ذهب رأي إا أّن جملس األمن غري ملتزم باللجوء إا التدابري غري العسكرية أوال، 

بل له احلرية الكاملة و املطلنة يف اختاذ التدابري املناسبة اليت ينع عليها اختياره ملواجهة 
املوقف لذلك فله أن يلجأ إا التدابري العسكرية مباشرة، فهو غري ملزم بالتتابع الوارد يف 

. 42و 41املواد 
 كما ذهب رأي آخر إا أنّه على جملس األمن أن يلجـأ أوال إا التدابيـــر غري 

العسكرية فإن مل جيد جلأ إا التدابري العسكرية. 
 من امليثاإ 42 ، 41 ، 40، ، 39 فالرأي الراجح هنا أنه إذا كانت نصوص املواد 

توحى بأن للس األمن أن ينـّرر ما يراه من تدابري ملواجهة املوقف دون إتباع ترتيب معني، 
فله طبنا هلذه النصــوص أن يلجأ مباشرة إا التدابري العسكرية، حيث ال توجد يف هذه 
النصوص ما يفـرض على جملس األمــن أن يبدأ بالتدابري املؤقتة مث بالتدابري غري العسكرية، 

                                                 
 .192 املرجع نفسه، ص  )3(
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على أن تكون التدابري العسكريــة هي آخر هذه التدابري اليت ينررها جملس األمن ملا هلا من 
خطورة و أثار شديدة على الدولة املستهدفة با، إا جانب ما تتكلفه هذه العمليات من 
مبالغ كبرية يصعب تدبريهــا يف كثري من األحوال هذا إا جانب أن تدبري النوات العسكرية 

146Fلتنفيذ قرارات جملس األمن قد تستغرإ وقتا طويال

)1( .
 

- مدى إلتزام مجلس األمن باستخدام القوة في فرض الشرعية الدولية: 3
 هذا اإلشكال يتضمن- هل جملس األمن ملتزم قانونا باستخدام النوة حيال أي 

دولة ترتكب ما من شأنه أن يهدد السلم الدويل أو خيل به أو ترتكب عمال من أعمال 
 من امليثاإ، أم أّن استخدام النوة يف هذه احلاالت أمر مرتوك 39العدوان طبنا لنص املادة 

147Fلتندير جملس األمن إن شاء قّرر استخدام النوة و إن مل يشأ إمتنع عن ذلك؟

)2. 
 بداية إّن هدف حفظ السلم و األمن الدوليني هو اهلدف الرئيسي الذي قامـت من 

أجله األمم املتحدة، إذ قدر هلذا اجلهاز " جملس األمن"  أن يكون هو املختص بالتبعات 
 من 01/ف24الرئيسية يف أمر حفظ السلم و األمن الدوليني وفنا ملا تنص عليه املــادة 

امليثاإ، و لعل استخدام جملس األمن آلليات الفصل السابع من أهم سلطات جملــس األمن 
 لفظي 24 من املادة 1فيما يتعلق حبفظ األمن و السلم الدوليني، و قد استخدمت الفنرة 

تبعات و واجبات، هذان اللفظان يفيدان أن هناك التزام على جملس األمن بأن ينوم باملهام 
املنوطة به يف سبيل حفظ السلم و األمن الدوليني فالتبعة والواجب تفيدان معىن اإللزام و 

قد ذكرتما هذه الفنرة صراحة، و قد جاءت الفنرة الثانية من نفس املادة تكرر لفظ 
واجبات مرة أخرى، حيث نصت على أنه "يعمل جملس األمن يف أداء هذه الواجبات وفنا 
ملناصد األمم املّتحدة و مبادئها و السلطات املخولة للس األمن لتمكينه من النيام بذه 

الواجبات املبينة يف الفصول السادس و السابع والثامن و اإلثين عشر، فتؤكد الفنرتان األوا 
و الثانية أن ما ينوم به جملس األمن يف سبيل حفظ السلم و األمن الدوليني هو من قبيل 
الواجبات امللناة على عاتنه، مما جيعله ملتزما باختاذ كل ما يلزم اختاذه من تدابري ألجل 

                                                 
 .289املرجع السابق، ص   د.ماهر عبد املنعم يونس،)1(
 .290املرجع نفسه، ص  )2(
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148Fحفظ السلم و األمن الدوليني

، مبا يف ذلك التدابري املتعلنة باستخدام النوة طبنا لنص )1(
 من امليثاإ، النول بغري ذلك يفرغ اإلختصاصات املسندة إا جملس األمن من 42املادة 

 42 و 41، 40، 39مضمو�ا و جيعلها غري ذات معىن، و إذا كان ظاهر نصوص املواد 
من امليثاإ يوحي بأن للس األمن سلطة تنديرية يف اختاذ تدابري النمع، إالّ أنه البد أن 

تتالءم هذه السلطة التنديرية مع حتنيق أهداف و مناصد األمم املتحدة و ال حتيد عنها و 
أن تسري يف طريق حتنيق هذه األهداف، من هنا فإن جملس األمن يتنيد يف هذه السلطة 
عموما بتحنيق هدف احملافظة على السلم و األمن الدوليني، و يف ذلك إلتزام على جملس 
األمن بأن يعمل دائما على حتنيق هذا اهلدف و إال ملا كان هناك معىن لوجوده أو وجود 

149Fاألمم املّتحدة أصال

)2( .
 

 فالسلطة التنديرية املمنوحة للس األمن ليست فيمـا يتعلق باختاذ تدابري عنابية من 
عدمه بل هي سلطـــة يف اختيار الوسيلــة املناسبة أو التدابري العنابية املناسبة اليت من شأ�ا 
ردع الدولة املوجهة ضّدها، فإذا كانت التدابري غري العسكرية غري رادعة يكون جملس األمن 

ملزما باختاذ التدابري العسكرية طاملا ثبت له أن التدابري غري العسكرية مل تؤّد إا حتنيق 
150Fهدف احملافظة على السلم و األمن الدوليني من خالل ردع الدولة املوجهة ضدها

)1( .
 جتدر اإلشارة أن تدابري األمن اجلماعي و خصوصا التدابري النسرية العسكرية قد 

تستعمل ضد دولة عضو أو غري عضو يف منظمة األمم املّتحدة، عندما ترتكب ما يشكل 
151Fتديدا للسلم و األمن الدوليني أو اإلخالل بالسلم أو تأه بعمل من أعمال العدوان

)2( .
  لنخلص يف األخري إا أهم ما كّيز اختصاصات جملس األمن وفنا للفصل السابع 

من امليثاإ، إذ تتمّثل فيما يلي: 

                                                 
 .289د.ماهر عبد املنعم يونس، املرجع السابق، ص  )1(
 .293املرجع نفسه، ص  )2(
 .293د.ماهر عبد املنعم يونس، املرجع السابق، ص  )1(
 .293املرجع نفسه، ص  )2(
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- ليس بإمكان جملس األمن ممارسة اختصاصاته وفنا للفصل السابع إالّ إذا تأّزم الوضع 
الدويل نتيجة وقوع ما مــن شأنه تديد السلم و اإلخالل به أو حدوجي عمل من أعمال 
العدوان، على إثر ذلك إذا مل ترتق األحداجي الواقعة إا مصاف إحدى هذه املوجبات 

الثالثة، فإن جملس األمن ال يستطيع التدخل إعماال لنصوص هذا الفصل، و إن كان من 
اجلائز أن يتدخل هذا اللس وفنا ألحكام الفصل السادس من امليثاإ لتسوية املنازعات 

الدولية سلميا. 
- أنه يعود إا جملس األمن احلق يف تكييف ما إذا كانت الوقائع احلادثة، متثل حالة من 
حاالت تديد السلم و اإلخالل به أو عمل من أعمال العدوان أو تعد كـذلك، كما تعد 
مسألة التكييف هذه من املسائل املوضوعية اليت تتطلب النرارات الصادرة بشأ�ا أغلبية 

تسعة أعضاء، على أن يكون من بينها أصوات الدول دائمة العضوية يف اللس. 
- تتمتع النرارات اليت تصــدر إعماال للفصل السابـع بنوة قانونية ملزمة فيتعّني على الدول 

املستهدفة بذه النرارات اإللتزام بأحكامه. 
- ال جيوز الدفع بعدم تطبيق التدابري اليت يتخذها جملس األمن إعماال للفصل السابـع 

 من امليثاإ تنص على ما يلي: 07 / ف2اإلحتجاج بنيد اإلختصاص الداخلي، فاملادة 
"ليس يف هذا امليثاإ ما يسـوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من 
صميم السلطان الداخلي لدولة ما، و ليس فيه ما ينتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه 
املسائل ألن حتل حمل امليثــاإ، على أن هذا املبدأ ال خيل بتطبيـق النمع الوارد يف الفصل 

السابع". 
 من املهــم أن نشري يف آخـر هذا املبحث أنه باإلضافة إا اختصاصه يف حفظ 

السلم و األمن الدوليني مبوجب الفصــلني السادس و السابع من امليثاإ، يباشر جملس األمن 
152Fاختصاصات واسعة أخرى ذات طابع إداري و دستوري أوضحها امليثاإ حصرا

)1( .
  
 

                                                 
  من ميثاإ األمم املتحدة.109 و 94، 83، 26 و املواد 6 ، 5، 4لإلطالع على هذه االختصاصات، راجع املواد  )1(
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الفصل الثاني 
 ماهية القانون الدولي اإلنساني

 ت وروا التمعات البشرية و نشوء الدول نشأت قواعد جديدة لتنظيم العالقات 
ابتباةلة بين ا ش  ا الاالت و خاصة أثناء احلروب، فا تازت حروب هذه الفرتة بأن 

السكان ابدنيني مل يكونوا  وضعا للحماية القانونية الدولية، على إثر ذلك اجته ابفكرون و 
 إىل ابرالبة بالعمل على احلد  ن  الفق اء و اهليئات الدولية و الوطنية و العديد  ن الدول

أثاا احلرب و عد  جتاوزها للررواة العسكرية و تذيب ا حبيث وتفق  ت اهلـدف  ن احلرب 
و  ت ابباةئ اإلنسانية، و بذل العديد  ن اجل وة اليت وتوجب إاساء الكثري  ن القواعد 
العرفية و االوفاقات اليت وترمن احلماية أثناء النزاع ابسلح، و قد أطلق على القواعد اليت 

0Fحتمي حقوق اإلنسان أثناء النزاع ابسلح اصرالح القانون الدويل اإلنساين

)1(. 
فما هو القانون الدويل اإلنساين و  ا هي آليات وربيقه؟ هذا  ا سأوناوله بالدااسة 

ش اببحثني التاليني: 
اببحث األول:  ف و  القانون الدويل اإلنساين  

  اببحث الثاين: نراق وربيق القانون الدويل اإلنساين
المبحث األول 

 مفهوم القانون الدولي اإلنساني
القانون الدويل اإلنساين له أصول وااخيية ثابتة لدى  عظم احلرااات القدمية، كما  

ودعو إليه األةيان السماوية، و لقد اكتست احلرب أمهية خاصة  ت ظ وا اجلماعات 
السياسية، و اختلفت النظرة التااخيية إلي ا  ن عصر إىل عصر، كما وؤكد احلقائق التااخيية 

أن هذه العصوا ييزت بوجوة قواعد إنسانية تتل  عن القواعد ابعمــول با ش عصرنا 
الراهن، لكن ا ال وقل أمهية ش جوهرها عن أحدث  ا ووصلـت إليه األعــراف و القوانني 

1Fابعاصرة 

 قبل ابيالة بدأت األ م وتشكل 2000، ففي العصوا القدمية ش حوايل سنة )2(

                                                 
عبد الغين حمموة، القانون الدويل اإلنساين (ةااسة  قاانة بني الشريعة اإلسال ية)، الربعة األوىل، ةاا الن رة العربية، القاهرة،  ة. )1(

  5.، ص1991
. 11، ص 2005حممد ف اة الشاللده، القانون الدويل اإلنساين،  نشأة ابعااف، اإلسكنداية،   ة.)2(
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و وروات العالقات بني الشعوب، فظ رت اجلــذوا األوىل با يسمى اآلن بالقانون الدويل 
2Fاإلنساين

، فلدى السو اايني كانت احلرب بالفعل نظا ا ااسخـــا فيه إعالن للحرب و )1(
3Fحتكيم حمتمل و حصانة للمفاوضني و عاهــدات للصلــح

، وعند ا اصرد ت )2(
ق.   عاهدة لتنظيم األعمال 1269اإل رباطوايتان ابصريـة و احليثية عقدوا عا  

4Fالعدائية

، أّ ا ش العصوا الوسرى  وأثر وروا القانون اإلنساين بظ وا ابسيحية اليت )3(
أعلنت أن البشر أخوة و قتل م جرمية و نعت الرق، و كانت ابفاهيم ثواية إىل حد أ�ا 
زعزعت التمت القدمي  ن جذواه و أس م ذلك ش ا�ياا العامل القدمي، و قا  القديس 

5Fأغسرينوس ش  رلت القرن اخلا س بصياغة نظرية احلرب العاةلة

، فكانت ابذابح جتــرى )4(
 بال حساب حتت هذه احلرب

6F

، أ ا احلرب ش الديانة الي وةية مل وكن حمظواة و ييزت )5(
حروب الي وة باالنتقا  فال ووجد قاعدة واحدة ش هـذه الديـانة حتظـر احلـرب و مل ترت 

7Fألية قواعد إنسانية أو قواعد  نظمــــة هلا

، أّ ا بالنسبة للموق  اإلسال ي، فلقد كانت )6(
الديانة اإلسال ية و  ازالت وستظل ابصدا العريق للقانون الدويل اإلنساين، فاجل ــــاة ش 
اإلسال  ج اة  ن أجـــل ابباةئ، فال يكون القتال إال لدفت االعتداء و هو  ا واة بنص 
القرآن الكرمي ش قوله وعاىل "فمن اعتـــــدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل  ا اعتدى عليكـــــم و 

8Fاوقوا اهللا واعلمـوا أن اهللا  ت ابتقني"

، فلقد أقا ت الشريعــــة اإلسال ية نظا ا  إنسانيـا )7(
 تكا ـال لسري العمليات القتاليـة اليت توضــ ا اجليو  اإلسال يــــة ش حروبـا ضد  

9Fاألعداء

، فبالنسبة للقيوة اليت ورة على سري القتال فلقد جاء الدين اإلسال ي غنيا )1(

                                                 
 .12، ص 2006 ري  عتلم، حماضــرات ش القانون الدويل اإلنساين، الربعة الساةسة،  نشواات جلنة الصليب األمحر، القاهرة،  )1(
 فقد أصدا حا واايب  لك بابل القانون الش ري الذي كان حيمل امسه "قانون حا واايب، و الذي وصفه ش بدايته بالعبااة التالية،"إين  )2(

 أقرا هذه القوانني كما أحول ةون ظلم القوي للرعي " و عرف عنه أنه كان حيرا الرهائن  قابل فدية.
 .11ة. حممد ف اة الشاللدة، ابرجت السابق، ص  )3(
هذه النظرية و  فاةها أن احلرب اليت يبا رها عاهل  رعي، هي حرب أااةها اهللا، و أفعال العن  ابقرتفة ش سبيل ا وفقدها كل  )4(

 صفة  ن صفات اخلريئة، فاخلصم ش هذه احلالة يكون هو عدو اهللا و احلرب اليت يبا رها إمنا هي حرب ظابة. 
 كما وص  الفقيه جان بكتيه، احلروب الصليبية اليت كانت يثل احلروب لعاةلة أ�ا كانت أسوأ  ثال على هذا العدل. )5(
 .18حممد ف اة الشاللدة، ابرجت السابق، ص   ة.)6(
. 194سواة البقرة اآلية  )7(

 .15 ري  عتلم، ابرجت السابق، ص  )1 (
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10Fبابباةئ اإلنسانية

، كحماية غري ابقاولني  ن نساء و أطفال، كما قد أوىل الدين )2(
اإلسال ي عناية خاصة باألسرى األعداء بقوله وعاىل:" و يرعمون الرعا  على حبه 

11F سكينا و يتيما و أسريا"

، و قال اسول اهللا (ص) "استوصوا باألسرى خريا"، و قد كان )3(
12Fابسلمون يقد ون األسرى علي م ش الرعا  و الشراب

، فاإلسال  كان سباقا ش ورسيخ )4(
و وربيق ابباةئ اإلنسانية أثناء احلروب حا أنه اهتم حبماية األعيان ابدنية، حيث �ى 
عن اإلفساة كتد ري األااضي الزااعيـة و احملاصيـل و ابا ية وابواة العدائية  إذا مل وقتريه 

13Fالررواة العسكرية

، أ ا ش العصوا احلديثة فقد أفل جنم احلرب العاةلة، فمت بداية القرن )5(
الثا ن عشر الذي استقرت فيه الدولة بشكل ا احلديث، ظ رت بعض القواعد العرفية و 
العاةات ابتعلقة بسري عمليات القتال و وشكل قانون عرش،  ـت ذلك مل حتظ ابباةئ 
العرفية للقانـون الدويل اإلنساين باالحتــرا  الكاش خالل النزاعات اليت نشبت ش ولك 

14Fالعصوا

)6( .
 حا كانت حرب إيراليا اليت اصرد  في ا النمساويني  ت الفرنسيني و اإليراليني 

، و كانت  وقعة سولڤرينو و اليت وعد واحدة  ن أكثر ابعـااك ة ويـة ش 1859عا  
التاايخ، و ساقت األقداا إىل سولڤرينو  ابا سويسريا هو هنري ةونان، حيث  اهد القتال 

 و ةون خرباوه ش كتاب هالدا ي الذي وقت بني اجليو ، و مجت ةونان  شاهدوه و انرباعات
سرعان  ا ذاع صيته و اكتسب   رة عابية هو" وذكاا سولڤرينو"، و اوى فيه ةونان مجيت 

                                                 
قال اسول اهللا (ص) جليش أاسله: "انرلقوا باسم اهللا و باهللا، و على بركة اسول اهللا، ال وقتلوا  يخا فانيا، و ال طفال صغريا، و ال  ) 2 (

ا رأة، و ال وغلوا و ضعوا غنائمكم و أصلحوا و أحسنوا، إن اهللا حيب احملسنني" و قد أوصى سيدنا أبو بكر الصديق اضي اهللا عنه يزيد 
بن أيب سفيان عند ا أاسله على اأس جيش إىل الشا  فقال: " أ ا بعد فإين  وصيك بعشر ال وقتلن ا رأة، و ال صبيا، و ال كبريا هر ا ، 

 و ال وقرعن  جرا  ثمرا و ال خنال و ال حترق ا و ال تربن عا را، و ال وعقرن  اة و ال بقرة إال بأكل وال جتنب و ال وغلل. "
   ن سواة النساء.8 اآلية  )3(
عا ر الز ايل،  قاالت ش القانــون الدويل اإلنساين و اإلسال ،  نشواات اللجنة الدولية للصليب األمحر، طبت ش  صر (ةت)،   ة.)4(

  و  ا بعدها .122ص 
عبد الغين عبد احلميد حمموة، محاية ضحايا النزاعات ابسلحة ش القانون الدويل اإلنساين و الشريعة اإلسال ية،  نشواات اللجنة   ة.)5(

 .57-56، ص 2000الدولية للصليب األمحر (ةون بلدنشر)، 
 .18-17 ري  عتلم، ابرجت السابق، ص  )6(
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15Fابشاهد اإلنسانية احملزنة للحرب  ن خالل هذه ابعركة

، و اقرتح ةونان ش كتابه هذا، )1(
وأسيس هيئات لإلغاثة وعرف اليو  باجلمعيات الوطنية لل الل األمحر والصليب األمحر و 

هي تدف إىل  ساندة اخلد ات الربية التابعة للجيو ، كما ناةى ةونان بفكرة عقد 
اوفاقية ةولية بني الدول حلماية اجلرحى و ابستشفيات اليت وؤوي م واألفراة الذين يعتنون 

16Fبم

، و هكذا وولد  ن أ نية ةونان ش  ق ا األول،  ؤسسة الصليب األمحر عا  )2(
، و  ن الشق الثاين اوفاقية جني  بشأن حال اجلرحى العسكريني ش ابيدان لعا  1863
17F، حيث كانت هذه االوفاقية نقرة انرالق للقانون اإلنساين كله1864

)3( .
عرب    ن خالل هذا الّسرة التااخيي ابوجز ألصول القانون الدويل اإلنساين

احلرااات و ش األةيـــان السماوية، نتســــاءل عن وعري  هذا القانون و باةئه و صاةاه اليت 
يستقي  ن ا أحكا ه وطبيعته القانونية ؟ ونراق وربيقه و آليات وربيقه؟  
 كل هاوه اإل كاليات سنتعرض هلا بالدااسة و التحليل ش هذا اببحث. 

 
المطلب األول 

 تعريفه
 اختل  فق اء القانون الدويل حول  دلول القانون الدويل اإلنساين، فالبعض يعرفه 

18Fوعريفا  وسعا، و البعض اآلخر يعرفه وعريفا ضيقا

)4( .
 
 

الفرع األول 

                                                 
 على واحد  ن أ د ابشاهد اليت ميكن أن وتصواها هوال، فقد كانت ساحة 25مما جاء ش هذا الكتاب: "... و طلعت مشس يو   )1(

القتال على اوساع ا  غراة جبثث الرجال، و اجلياة، و وناثرت أجساة ابووى على الررق و احلفر... وكانت  داخل سولفرينو  كتظة 
يا ا بابووى... و يقابل ابرء بني الفنية و الفنية  ستنقعات صنعت ا الد اء..."، أنظر/هنري ةونان،  وذكاا سولقرينو، وعريب سا ي 

 .40، ص 2005جرجس، الربعة اخلا سة، القاهرة، 
 .16حممد ف اة  اللدة، ابرجت السابق، ص   ة.)2(
 .18-17 ري  عتلم، ابرجت السابق، ص  )3(
 .06حممد ف اة الشاللدة، ابرجت السابق، ص   ة.)4(
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 تعريفه بالمعنى الواسع
 هو"جمموعة  ن القواعد القانونية الدولية ابكتوبة أو العرفية، اليت وكفل احرتا  الفرة 
و افاهيته"، و هو بذا ابعىن يشمل حقوق اإلنسان وقت السلم اليت ورمن ا ابيثاق 

العابي حلقوق اإلنسان (اإلعالن العابي حلقوق اإلنسان و الع دان الدوليان لسنة 
)، كما يشمل قانون احلرب الذي ينقسم بدواه إىل قسمني قانون الهاي وقانون 1966
19Fجيني 

)1( .
 الفقرة األولى: قانون الهاي

، اليت 1907 و1899 هو جمموعة القواعد القانونية اليت أقرتا اوفاقية الهاي لعا  
ونظم حقوق وواجبات احملاابني ش إةااة العمليات العسكريـة، اليت تدف إىل احلد  ن آثاا 

20Fالعن  و اخلداع، حبيث ال وتجاوز  ا وترلبه الررواة العسكرية

، فقانون الهاي يسعى )2(
21Fش ابقا  األول إلاساء قواعد فيما بني الدول بشأن استخدا  القوة

)3( .
 الفقرة الثانية: قانون جنيف

 ابقصوة بقانون جني  هو القانون الذي يسعى إىل محاية ضحايا النزاعات 
22Fابسلحة

، ف و ي دف إىل ووفري احلماية و االحرتا  و ابعا لة اإلنسانية لأل خاص الذين )4(
أصبحوا خااج ابعركـة، و ألولئك األ خــاص الذين ال يشااكون ش األعمال العدائية، و 

 اخلاصة حبماية ضحايا 1949يشتمل قانون جني  على اوفاقيات جني  األابعة لسنة 
  . 1977احلرب و الربوووكولني ابرافني إلي ا، و اللذين مت إقراامها ش جني  سنة 

 زالت هذه التفرقة، إذ ورمن 1977 و الواقت أنه  نذ ظ وا بروووكويل عا  
الربوووكول اإلضاش األول بصفة خاصة العديد  ن األحكا  اخلاصة بوسائل و أساليب 

القتال،  و مل يعد هلذا التمييز بين ما إالّ قيمة وااخيية. 

                                                 
 .07ة.عبد الغين حمموة ، ابرجت السابق، ص  )1(
 .07ة.حممد ف اة الشاللدة، ابرجت السابق، ص  )2(
 .07ة.عبد الغين حمموة ، ابرجت السابق، ص  )3(
 .11 ري  عتلم، ابرجت السابق، ص  )4(



 مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                         
اإلنساني 

 

 
 

 

 و خاصة األول 1977حيث عرب الدكتوا عا ر الز الـي عن ذلك بأن " بروووكويل عا  
 ن ما، ورمنا قواعد ص رت القانونني  عا، و ليس  ن الوجاهة احلديث عن قانونني 

23F نفصلني، و احلال أن القانون الدويل اإلنساين احلايل يشمل اإلثنني

، حيث أصبحت )1(
هذه القواعد مجيعا نسيجا  تشابكا يشكل القانون الدويل اإلنساين ابعاصر الذي أصبح 

24Fاالصرالح ابعاصر الذي جاء حمل اصرالح قانون احلرب

)2( .
الفرع الثاني 

تعريفه بالمعنى الضيق  
بابعىن الريق، "جمموعة القواعد الدولية   يقصد باصرالح القانون الدويل اإلنساين

ابستمدة  ن االوفاقات و العرف، الرا ية على وجه التحديد إىل حّل ابشكالت اإلنسانية 
النا ئة بصواة  با رة  ن ابنازعات ابسلحة الدولية و غري الدولية، و اليت وقيد ألسباب 
إنسانية حق أطراف النزاع ش استخدا  طرق و أساليب احلرب اليت وروق هلا، أو حتمي 

25Fاألعيان و األ خاص الذين ورراوا أو قد يترراون بسبب ابنازعات ابسلحة"

)3(  .
،  كما عرفته اللجنة الدولية للصليب األمحر كمايلي: "القانون الدويل اإلنساين

ويسمى أيرا قانون ابنازعات ابسلحة" أو "قانون احلرب"، و هو مجلة القواعــد اليت حتمي 
ش ز ن احلرب األ خاص الذين ال يشااكون ش األعمال العدائيــة، أو الذين كفوا عن 

ابشااكة في ا، و وقيد استخدا  أساليب ووسائل القتال، و وتمثل غايته األساسية ش احلد 
 ن ابعاناة البشرية و ةائ ا ش ز ن النزاعات ابسلحة، و ال يقتصر االلتزا  بقواعد القانون 

على احلكو ات و قواتا ابسلحة فحسب، و إمنا ميتد ليشمل أيرا مجاعات ابعااضة 
26Fابسلحة و غريها  ن أطراف النزاعات

)4( .

                                                 
 .11 ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص   )1(
  ري  عتلم، احملكمة اجلنائية الدولية( ابواء ات الدستواية و التشريعية)، الربعة الرابعة،  نشواات اللجنة الدولية للصليب األمحر،  )2(

 .119، ص 2006
. 08ة.عبد الغين حمموة ، ابرجت السابق، ص  )3(

 
 .15 ، ص 2005وعرف على اللجنة الدولية للصليب األمحر، اللة الدولية للصليب األمحر، الربعة الثالثة، أفريل )4(



 مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                         
اإلنساني 

 

 
 

 

بذا ابعىن يعترب  راةفا لقانون احلرب أو بديال له، إالّ أن     فالقانون الدويل اإلنساين
استخدا  اصرالح "القانون الدويل اإلنساين"، يربا الرغبة ش التأكيد على الرابت اإلنساين 

لقانون النزاعات ابسلحة، و قد أصبح هذا اإلصرالح  ن االصرالحات ابتفق علي ا 
27Fاآلن، ةون خالف للداللة على حقوق اإلنسان أثناء النزاع ابسلح"

)1( .
 كما عرفه الدكتوا عا ر الز ايل بأنه "فرع  ن فروع القانون الدويل العا  تدف 

قواعده العرفية و ابكتوبة إىل محاية األ خاص ابترراين ش حالة نزاع  سلح مبا اجنر عن 
ذلك النزاع  ن آال ، كما تدف إىل محاية األ وال اليت ليست هلا عالقة  با رة بالعمليات 

28Fالعسكرية

)2( .
 و  نه نالحظ أن القانون الدويل اإلنساين ال يقتصر على القواعد اإلنسانية الوااةة 

ش اوفاقيات الهاي و اوفاقيات جني  األابعة و الربوووكولني ابرافني إلي ا ، بل يتجاوز 
ذلك إىل كافة القواعد اإلنسانية ابستمدة  ن أي اوفاق ةويل آخر، أو  ن  باةئ القانون 
الدويل كما استقر با العرف و  باةئ اإلنسانية و الرمري العا ، و ذلك ألن أي وقنني 
  ما ووخى واضعوه الكمال، ال ميكن أن يتنبأ بكل  ا ميكن أن حيـــدث ش ابستقبل، 

حيث وتجدة األحداث و وصبح النصوص عاجـــزة عن  ســايرتا،  ن هنا كان  ن 
الررواي إخراع الوقائت اليت مل يرة با نص إىل قاعدة عا ة لتوفر ةائما و ش كل األحوال 

29Fاحلماية للمقاولني و للمدنيني

)3( .
 و وعترب  صرلحات "قانون احلرب" و"قانون النزاعات ابسلحة" و "القانون الدويل 

اإلنساين"  رتاةفة ش ابعىن، فابصرلح التقليدي الذي كان سائدا حا إبرا   يثاق األ م 
ابتحدة كان "قانون احلرب"، و با أصبحت احلرب غري  شروعة وفقا بيثاق األ م ابّتحدة، 

حيث واةت كلمة "احلرب" ش ةيباجة ابيثاق عند اإل ااة إىل" إنقاذ األجيال ابقبلة  ن 
ويالت احلرب"، مث استخدا  ابيثاق وعبري" استخدا  القوة" و اع استخدا   صرلح "قانون 

النزاعات ابسلحة"، و ش بداية السبعينات وأثر هذا القانون حبركة حقوق اإلنسان على 

                                                 
 .09ة.عبد الغين حمموة ، ابرجت السابق، ص  )1(
 .10 ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين ، ابرجت السابق، ص  )2(
 .10ة.عبد الغين حمموة ، ابرجت السابق، ص  )3(
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 و  اع استخدا   صرلح 1968الصعيد الدويل، خاصة ش أعقاب  ؤير ط ران عا  
30F"القانون الدويل اإلنساين"

)4( .
الفرع الثالث 
 مبادئه األساسية

ش  كله     ثل أي علم فإن القانون اإلنساين له  باةئه األساسية، إن هذا القانون
احلايل يقو  على مجلة  ن ابباةئ اهلا ة، اليت وتفرع بدواها إىل أحكا  وفصيلية وست دف 

ش جمموع ا حتديد الرمانات الالز ة للحد  ن أثاا النزاعات ابسلحة، و العمليات احلربية 
باخلصوص على األ خاص الذين ال يشااكون ش القتال أو أصبحوا غري قاةاين على 

31Fابشااكة فيه و يتد ولك الرمانات أيرا إىل ابمتلكات اليت ال وشكل أهدافا عسكرية

)1( .
 كما وفرض أحكا  القانون الدويل اإلنساين على األطراف ابتحاابة احرتا  

الرمانات الوااةة ش  واثيقه، و وقيد أو حتظر استخدا  وسائل و أساليب  عينـــة ش 
القتال، فالقانون الدويل اإلنساين و إن كان ال مينت احلرب فإنه يسعى إىل احلــد  ن أثااها 
حرصا على ابقتريات اإلنسانية اليت ال ميكن أن وتجاهل الررواات احلربيـة، إىل جانب 

 بدأي "اإلنسانية" و "الررواة العسكرية" سنتعرض إىل قاعديت التفرقة بني األهداف 
العسكرية و األ خاص ابدنيني و ابمتلكـــات الثقافيـــة و "التناسـب"ش القيا  باألعمال 

احلربية. 
 .الفقرة األولى: مبدأ اإلنسانية

ال ميكن احلديث عن القانون "اإلنساين" ةون الرجوع إىل األصل،أي اإلنسانيـة و  
هو  ا وؤكده بوضوح األحكا  الدولية، عرفية كانت أو  كتوبة،إذ وقري بوجوب  عا لة 

32Fالرحايا بإنسانية، أي احرتا   رف م و ة  م و  اهلم

)2( .
 و يدعو هذا اببدأ إىل جتنب أعمال القسوة و الوحشية ش القتال، خاصة إذا كان 

استعمال هذه األساليب ال جيدي ش حتقيق اهلدف  ن احلرب و هو إحراز النصر، فقتل 

                                                 
 .10 ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )4(
 .161عا ر الز ايل، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
 .161 ابرجت نفسه، ص  )2(
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اجلرحى أو األسرى أو االعتداء على النساء و األطفال، أو على ابدنيني غري ابشااكني ش 
األعمال القتالية بوجه عا ، كل ا ترج عن إطاا أهداف احلرب و بالتايل وعد أعماال غري 

33Fإنسانية

)1( .
 فمواثيق القانون الدويل اإلنساين وضعت لكل فئة  ن الفئات ابشمولة باحلماية 

نظا ا قانونيا حمدةا، لكن  نرلقات كل ولك ابواثيق و أهداف ا واحدة، وهي وقـو  على 
 بدأ ابعا لة اإلنسانية. 

 فحقيقة األ ر أن ابفاهيم اإلنسانية كا نة ةاخل اإلنسان ذاوه  نذ بداية اخلليقـة و 
هي  فاهيم واحدة غري قابلة للتعديل أو التغيري، و  ن هنا وجد الـــرأي الذي يقري بأن 

34F بدأ اإلنسانية يرجت إىل فكرة القانون الربيعي

)2( .
  ن مث فإن اهلدف األساسي الوفاقيات جني  و  ا والها  ن  واثيق و أعراف 

ةولية، هو ووفري محاية خاصة لإلنسان عسكريا كان أو  دنيا ش ز ن احلرب، و تفي  
آال ه و وقدمي الرعاية اليت يكون هو ش أ ّد احلاجة إلي ا عند ا يكون  ن ضحايا النزاعات 

35Fابسلحة

، و  نه قد كانت النزعة اإلنسانيـة عا ال  لـر  للحــرب على  ّر التاايخ، كما )3(
كانت يّثل احلد األةىن الذي ونربق به على كل ز ان و  كـان، و حتظى ولك النزعة 
اإلنسانية بالقبول  ن قبل الدول اليت وكون طرفا ش االوفاقيات، أل�ا وعرب عن العرف 

36Fالسائد لدى كل الشعوب

)4( .
 .الفقرة الثانية: مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين

نذكر الربوووكول األول اإلضاش إىل     ن أحدث  عاهدات القانون الدويل اإلنساين
  نه على 48، فقد نصت اباةة 1977 و الصاةا عا  1949اوفاقيات جني  لسنة 

                                                 
القانون الدويل اإلنساين ةليل للتربيق على الصعيد الوطين، أعده خنبة  ن اخلرباء و ابختصني، وقدمي أمحد فتحي سروا، الربعة  )1(

 .33، ص 2006الثالثة،  نشواات اللجنة الدولية للصليب األمحر، القاهرة، 
 .33 ابرجت نفسه، ص  )2(
 .113 ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )3(
 .113ابرجت نفسه، ص  )4(
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37Fهذه القاعدةالعرفية

 اليت هي أساس قوانني احلرب و أعراف ا، و ش صياغت ا بوضـوح و )5(
38Fإةااج ا ش  عاهدة ةولية وأكيد ألمهيت ا، أيا كانت أوضاع النزاعات ابسلحة

)6(  .
 كما نالحظ  أّن فئة ابقاولني هي أ  ر  ن ابدنيني، فالقوات ابسلحة نفس ا 

وتكـون  ن ابقاولني و غري ابقاولـني  ن أفراة اخلد ـات الربيـة و الشؤون الدينيـة و وقتري 
قاعدة التمييز بني ابقاولني و غري ابقاولني  ن ج ة، و األهـداف العسكريـة و األعيان 

ابدنيـة  ن ج ة أخرى، عد  است داف ابدنيني بالعمليات احلربية و  ن أصبح غري قــاةا 
على القتال، أي اجلرحى و ابرضى و الغرقى و أسرى احلرب، كما ال يست دف بالعمليات 

احلربية أفراة اخلد ات الربية و الدينية سواء كانوا  دنيني أو عسكريني و أفراة الدفاع 
ابدين، و أفراة  نظمات اإلغاثة الدوليون و احملليون ابرخص هلم. 

 فيما خيص األعيان، يوجب القانون الدويل اإلنساين على األطراف ابتحاابة اال تناع 
عن است داف كل  ا ال يشكل هدفا عسكريا. 

 كما ورمن القانون اإلنساين حظر األعمال نفس ا ش  واضت  عينة ضّد فئات 
ابمتلكات أو األعيان، و يعرى القانون اإلنساين األولوية لقرينة الصفة ابدنية لأل خاص و 

ابمتلكات إذا ثاا الشك حوهلا، و مينت القيا  باهلجمات العشوائيـة و يلز  أطراف النزاع 
39Fباتاذ االحتياطات الالز ة للتثبيت  ن طبيعة اهلدف ابقصوة   امجته

)1( .
 

 الفقرة الثالثة: مبدأي الضرورة العسكرية و التناسب
 أوال: مبدأ الضرورة العسكرية

حتتل الررواة احلربية  وقعا باازا ش  واثيق القانون الدويل اإلنساين، و ش ةيباجة  
إعالن "سان بيرتسبواغ" ورالعنا اإل ااة إىل "ضرواات احلرب اليت جيب أن وتوق  أ ا  

 قتريات اإلنسانية"، بينما وؤكد الفقرة الثانية  ن ةيباجة اوفاقية الهاي الرابعة لسنة 

                                                 
  ن الربوووكول اإلضاش األول "وعمل أطراف النزاع على التمييز بني السكان ابدنيني و ابقاولني و بني األعيان ابدنيـة و 48اباةة  )5(

 األهداف العسكرية، و  ن مت ووجه عملياتا ضد األهداف العسكرية ةون غريها".
 .162ة.عا ر الز ايل، ابرجت السابق، ص  )6(
 .162ة. عا ر الز ايل، ابرجت السابق، ص  )1(
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لـ قوانني احلرب الربية و أعراف ا) "  صاحل اإلنسانية "، و وشري الفقرة اخلا سة  ن 1907
الديباجة نفس ا إىل "احلد  ن آال  احلرب حسب  ا وسمح به الررواات العسكرية"، أّ ا 
الالئحة ابلحقة بذه اإلوفاقية فإ�ا ونص على حمظواات  ن ا "ود ري ممتلكات العّدو أو 
اإلستيالء علي ا إال إذا اقترت ضرواات احلرب ذلك حتمـا" و جند ش اوفاقية جني  و 

بروووكوهلا اإلضاش األول باخلصوص  واة حمدةة واة في ا  ثل عبااة "ابقتريات العسكرية 
40Fاحلتمية"، أو الررواات العسكرية احلتمية

)1( .
 ففي  اةة واحدة فقط  ن  واة الربوووكول اإلضاش  الثاين اخلاص بالنزاعات 

 ذكرت "األسباب العسكرية ابّلحة" اليت ميكن أن 17ابسلحة غري الدولية، و هي اباةة 
41Fوربا استثنائيا نقل السكان ابدنيني

)2( .
 طبقا ألحكا  القانون الدويل اإلنساين، وعّد جرمية  ن جرائم احلرب ود ري 

ابمتلكات و االستيالء علي ا على نراق واست بصواة غري  شروعة و اعتباطية،  ا مل وربا 
42Fالررواة العسكرية ذلك

)3( .
 .ثانيا:مبدأ التناسب

يشكل  بدأ التناسب أحد  باةئ القانون الدويل العرش الذي يترلب ش النزاعات  
ابسلحة وقييم األثاا قبل اهلجو ، فال ميكن حتقيق أي  يء  ن ذلك إذا كان السالح 

ابعين له أثاا ال ميكن التنبؤ با بابرة، أل�ا على سبيل ابثال وعتمـد على وأثري الرقـس، و 
بالتايل ف و يتصل بالسالح ابشروع، على أن يكون اهلدف ابختاا لل جو  هدفا عسكريا 

ش إطاا  عىن القانون اإلنساين، و حيظر هذا اببدأ اهلجو  إذا كانت اإلصابات اجلانبية 
43Fابتوقعة  فرطة بابقاانة  ت قيمة اهلدف العسكري

)4( .
) بشأن حظر استعمال بعض القذائـ  ش 1868 و أقر إعالن سان بيرتسبواغ (

وقت احلرب قاعدة  فاةها أن "اهلدف ابشروع الوحيد الذي جيب أن وسعى إليه الدول 

                                                 
 .164ة. عا ر الز ايل، ابرجت السابق، ص  )1(
   ن الربوووكول اإلضاش الثاين. 17اباةة  )2(
 .165ة. عا ر الز ايل، ابرجت السابق، ص  )3(
 .371، ص 2005ة.عمر سعد اهللا،  عجم ش القانون الدويل ابعاصر، ابرجت السابق،  )4(
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أثناء احلرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية، و وبعا لذلك، فإن إقصاء أكرب عدة ممكن 
 ن القوات يكفي لتحقيق هذا الغرض، و قد يتم جتاوزه إذا استخد ت "أسلحة وزيد بدون 
 ربا  ن آال  األ خاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال، أو جتعل  وتم حمتو ا، و ش 

44Fهذا االستخدا  خمالفة للقوانني اإلنسانية كما واة ش اإلعالن ابذكوا

، و لذلك عدت )5(
 ابتعلقة بقوانني احلرب الربية و 1907الئحة "الهاي" ابلحقة باوفاقية الهاي الرابعة لسنة 

أعراف ا،  ن احملظواات "استخدا  األسلحة و القذائـ  و ابواة اليت  ن  أ�ا إحداث آال  
 فرطة". 

، اهلجمات إذا كانت ستوقت 1977 كما حيظر الربوووكول اإلضاش األول لسنة 
خسااة عرضية ش حياة ابدنيني، أو ضراا باألعيان ابدنية  فرطا  قاانة مبيزة اهلجو  

العسكري اببا ر احملدةة ابتوقعة، و  ن مث يلقي هذا احلكم التزا ا ةائمـــا على كاهل القاةة 
العسكريني بأن يأخذوا باالعتباا نتائج اهلجو   قاانة بابيزة ابتوقعـة، أي أخدهم ش 

االعتباا  بدأ التناسب، و ميكن أن يربق هذا اببدأ على اهلجو  األ ريكـي على  لجأ 
، فقد زعم وقت ا أن اهلجو  است دف ود ري هدف عسكري 1991العا رية ش بغداة سنة 

لكنه أوقت وفيات  دنية عديدة، فإذا كان ابلجأ هدفا عسكريا كما يدعـون و الذ به 
45F دنيون، فإن اهلجو  عليه سيكون  رعيا  ريرة خروعه ببدأ التناسب

)1( .
 فمعاةلة التناسب وعترب  عاةلة صعبة و ةقيقة خاصة أثناء القتال و إةااة العمليات 

46Fاحلربية

، فتحقيق اب مة القتالية و إحراز النصر هدف أساسي للقوات العسكــرية، و ونفيذ )2(
قانون جني  و ضبط التد ري و عد  إحلاق أضراا  فرطة باخلصم التزا  قانوين واجب 
النفاذ، لذلك حيتاج األ ر إىل قائد  اهر  ديد ابراس يكـّرس كل ج ـــده و علمه لكي 

47Fيسوي  يزان هذه ابعاةلة و ميكن أن يتحقق ذلك مبا يلي

)3( :

                                                 
 .162ة.عا ر الز ايل، ابرجت السابق، ص  )5(
 .371ة.عمر سعد اهللا، ابرجت السابق، ص  )1(
 .115  ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل إلنساين، ابرجت السابق، ص  )2(
 .115 ابرجت نفسه، ص  )3(
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- السيررة التا ة على  رؤوسيه و على  صاةا النريان بنت االنت اكات اجلسمية لقانون 
احلرب. 

 - االقتصاا على العمليات الالز ة لق ر العدو و هزميته.
- عد  جواز إصداا األوا ر أو التخريط ابسبق لعد  إبقاء أحد  ن العـدو على قيد 

 احلياة.
- اال تناع عن العمليات أو استخدا  األسلحة اليت وسبب آال ا أو أضــراا ال 

  ربا هلا و احملظوا استخدا  ا ةوليا.
 - عد  استخدا  اهلجمات العشوائية.

 - عد  القيا  بجمات اةع ضد السكان ابدنيني أو األعيان ابدنية.
- احلرص التا  على ووجيه كل عمليات و  صاةا النريان لألهداف العسكريـة و 

 عد  إصابة غريها  ن األهداف إال عرضا و بشكل  با ر.
ش الواقت فإنه ميكننا القول بأن ابباةئ األابعة السابق بيا�ا وتكا ل  عا و وشكل ةائرة 
 تكا لة تدف إىل التلري   ن احلروب  ت اإلقراا واقعيا بوجوةها، ف ذه ابباةئ ساعدت 

على نشأة العرف الدويل ابعىن بذا الال، كما كان باعثا على صياغته ش قواعد قانونية 
48Fوعاهدية  كتوبة وشكل ش جممل ا أحكا  القانون الدويل اإلنساين

)1( .
المطلب الثاني 

 مصادره 
49Fقسما ائيسيا  ن القانون الدويل العا    يشكل القانون الدويل اإلنساين

، بالتايل )2(
هو فرع  ن فروعه و ال نرى غرابة ش ذلك حيث أفل جنم النظرية التقليدية للقانون الدويل 
العا ، الذي كان ينظر إىل أنه ينظم العالقة بني الدول و حيدة عالقات وواجبات الدول 

جتاه بعر ا البعض، و حل حمل ا القانون الدويل احلديث الذي أصبح يتجه باخلراب إىل 
بالقانون الدويل العا  هي  الدول لصاحل األفراة، و  ن هنا فإن عالقة القانون اإلنساين

                                                 
 .115 ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل إلنساين، ابرجت السابق، ص  )1(
، 2006 القانون الدويل اإلنساين، إجابات عن أسئلتك، اللة اللجنة الدولية للصليب األمحر، الربعة اخلا سة، القاهرة، أغسرس)2(

 .04ص 
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عالقة الفرع باألصل، فقواعد القانون اإلنساين  ستمدة  ن القـانون الـدويل و وكّرس لصاحل 
األفراة و األعيان الذين ميكن أن يرااوا  ن جرّاء العمليات العدائية العسكرية اليت نشبت 

50Fبني الدول

،  ن مثّ فإّن  صاةا القانون اإلنساين الدويل هي ذاتا  صاةا القانون الدويل )3(
51Fالعا 

)4( .
 
 

الفرع األول 
 المصادر الرسمية

  ن النظا  األساسي حملكمة العدل الدولية جند أ�ا 38 بالرجوع إىل نص اباةة 
ذكرت  صاةا القانون الدويل العا  بأن نصت على أن: "وظيفـة احملكمة أن وفصـل ش 

ابنازعات اليت ورفت إلي ا وفقا ألحكا  القانون الدويل و هي وربق ش هذا الشأن: 
االوفاقيات الدولية العا ة و اخلاصة اليت ورت قواعد  عرتفــا با صراحة  ن  -أ

جانب الدول ابتنازعة. 
 العاةات الدولية ابرعية ابعتربة مبثابة قانون ةل عليه وواور االستعمال. -ب

  باةئ القانون العا ة اليت أقرتا األ م ابتمدينة -ج
 ن الواضح ش هذا النص أن ابصاةا الرمسية للقانون الدويل العا  هي االوفاقات الدولية، و 

52Fالعرف الدويل، و  باةئ القانون العا ة

،  ن مث فإن هاوه ابصاةا الرمسية للقانون الدويل )1(
هي ذات ابصاةا الرمسية للقانون الدويل اإلنساين، سنوضح ذلك كما يلي: 

 الفقرة األولى: اإلتفاقيات الدولية
 حتتل ابعاهدات الدولية ش الواقت، ابكان األول ش وعداة  صاةا القانون الدويل 

  ن النظا  األساسي حملكمة العدل الدولية. 38العا  ش اباةة 

                                                 
 .19-18القانون الدويل اإلنساين ةليل للتربيـق على الصعيـد الوطين، ابرجت السابق، ص  )3(
 .43ابرجت نفسه، ص  )4(
 .53القانون الدويل العا  ابرجت السابق، ص  ة. مجال عبد الناصر انت، )1(
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53F حيث وعترب ابعاهدات الدولية  صداا ائيسيا للقانون الدويل اإلنساين

،  ن مث فمصاةا )2(
قانون النزاعات ابسلحة هي باألكثر اوفاقية هذا يف م إذا  ا اعتكفنا على هدف هذا 

القانون. 
 فقانون النزاعات ابسلحة خياطب عسكريني جيب علي م أن يتخذوا قرااات صعبة 

فوق ابيدان، و تذيب أعماهلم ش غمرة النزاع ال ميكن أن ينجح فقط بتشكيل  عايري 
واضحة و  عّدة بكل عناية و ةقـة، و هذه ابعايري ال ميكــن أن وكون إالّ  كتوبة ألنه  ن 

الصعب على العسكريني فوق ابيدان، أن يتصرفوا وفقا لألعراف الدولية أل�م جي لو�ا 
أصال، حا أنه ميكن التملص  ن ا حبجة ج ل ا أو لعد  واوةها ش نص  كتوب 

54Fواضح

 ابتعلقة حبماية 1949 أوت 12، و يثل اوفاقيات جني  األابعة ابرب ة ش )1(
55Fضحايا احلروب، ابصاةا الرئيسية للقانون الدويل اإلنساين

، و هاوه االوفاقيات األابعة )2(
هي كالتايل: 

- اوفاقية جني  األوىل اخلاصة بتحسني حال اجلرحى و ابرضى  ن أفراة القوات ابسلحة 
ش ابيدان. 

- اوفاقية جني  الثانية اخلاصة بتحسني حال اجلرحى و غرقى القوات ابسلحة ش البحاا. 
- اوفاقية جيني  الثالثة اخلاصة مبعا لة األسرى، اوفاقية جيني  الرابعة اخلاصة حبماية 

ابدنيني. 
- اوفاقية جني  الرابعة اخلاصة حبماية ابدنيني. 

 قواعد و أعراف قانون 1949 حيث قننت هاوه االوفاقيات األابعة جلني  لعا  
النزاع ابسلح، و ورت قيوةا على طريقة احلرب اليت وستخد ، و أضافت أحكا ا هلا عالقة 

حبماية و إنقاذ األ خاص غري ابقاولني أثناء العمليات العدائية، كما ونص على كل 

                                                 
واكر، األعراف الدولية و القانون الدويل اإلنساين ( نظوا آسيوي)، اللة الدولية للصليب األمحر، خمتااات  ن أعداة، اا يش  )2(

 .11، ص 2001

)1(  ROBERT KOLB, "JUS  IN  BELLO" Le droit international des conflits armés, 
BRUYLANT, BRUXELLES, HELBING ET LICHTENHAHN,2003, p 50.  

)2(  HANS PETER GASSER, Droit international humanitaire, introduction, Editions 
PAUL HAUPT BERNE, STUTTGART, VIENNE, 1993, P. 19. 
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56Fالشروط اليت ووفر اإلغاثة لفئة  عينة  ن األ خاص

، باإلضافة إىل هذه االوفاقيات )3(
األابعة هناك الربوووكوالن اإلضافيان األول و الثاين ابلحقان باوفاقيات جني  األابعة، مت 

 لتعزيز و وروير أحكا  محاية ضحايا النزاعات ابسلحة، ف ي وشكل 1977وبني ا ش سنة 
أيرا  صداا اوفاقيا للقانون الدويل اإلنساين ويعزز الربوووكول اإلضاش األول الوفاقيات 

جني  ابروبط حبماية ضحايا النزاعات ابسلحة الدولية و يكمل البنوة اليت طرحت ا 
57Fاوفاقيات جيني  األابعة

)4( .
كما يكمل الربوووكـول اإلضاش الثاين ابروبط حبمايــة ضحايا النزاعات ابسلحة غري الدولية، 
بنوة محاية ضحايا النزاعات ابسلحة غري الدولية ابرروح أصال ش اباةة الثالثة ابشرتكة ش 

58Fمجيت اوفاقيات جيني  األابعة

)1( .
 فمت  روا الز ن أّةى ثبات وبقاء أحكــا  النزاع ابسلح إىل اعتباا عدة  ن ا على 

أ�ا "عرفية"، هذا يعين أ�ا  لز ة حا للدول أو األطراف ابتحاابة اليت مل ولتز  امسيا بذه 
األحكا ، و هذه حالة اوفاقيات جني  بالذات لكن الرمانات األخرى وقت ضمن فئة 

59Fالقانون العرش الدويل

)2( .
باإلضافة إىل اوفاقيات جني  األابعة و الربوووكوالن اإلضافيان، فإنه ميكن وجوة 
األحكا  ابكتوبة للقانون الدويل اإلنساين ش اوفاقيات ةولية و إعالنات و ؤيرات ونذكر 

، و 1864، و اوفاقية جني  لعا  1856 ن ا على وجه اخلصوص، وصريح باايس لعا  
186860F، و إعالن ســان بيرتسبواغ سنة 1899/1907اوفاقيـات الهاي لعا  

)3( .
 بذا يثل االوفاقيات الدوليــة  صداا   مـا للقانون الدويل اإلنساين، و  ا 

االوفاقيات اليت ذكرناها إال جزء يسري  ن االوفاقيات اليت ونظم سري األعمال العدائية أثناء 

                                                 
فرانسواز بو يه سولينييه، القا وس العملي للقانون الدويل اإلنساين، وعريب حممد  سعوة، الربعة األوىل، ةاا العلم للماليني، لبنان،  )3(

 .418، ص 2005
 .418ابرجت نفسه، ص  )4(
وعترب اباةة الثالثة ابشرتكة بني اوفاقيات جيني  الربعة، مبثابة اوفاقية  صغرة ونظم األحكا  اليت وربق كحد أةىن ش النزاعات ابسلحة  )1(

 غري الدولية و اليت ولتــز  با األطراف ش النزاع غري الدويل. 
. 418فرانسواز بو يه سولنييه، ابرجت السابق، ص  )2(
براجعة ولك االوفاقيات، أنظر/ ة. عمر سعد اهللا، وروا ودوين القانون الدويل اإلنساين، ةاا الغرب اإلسال ي، ةيوان ابربوعات  )3(

 . 2000اجلا عية، اجلزائر، 
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النزاعات ابسلحة، ف ناك العديد  ن ا و  ن الربوووكوالت اليت يثل جزء  ن ابصاةا 
61Fاالوفاقية للقانون الدويل اإلنساين

)4(. 
لذا ميكن القول أن كل اوفاق ةويل  كتوب، أو بروووكول يترمن ونظيم سري  

العمليات العدائية أو ونظيم احلماية أثناء النزاعات ابسلحة، هو  صدا اوفاقي للقانون 
الدويل اإلنساين. 

 
 

 الفقرة الثانية: العرف
 ميثل العرف الدويل  صداا ثانيا للقانون الدويل، و خيتل  العرف ش  عناه القانوين 

على ابعىن العاةي الذي يستعمل  راةفا للعاةة، و ميكن القول أن العرف الدويل هو 
 للقاعدة العرفية ش القانون الدويل أو القانون الدويل العرش، وللعرف ةوا ها  ش حاصرال

62Fوكوين قواعد القانون الدويل العا 

)1( .
  ن نظا  حمكمة العدل الدولية، جند أ�ا اعتربت ب 1/ ف38 بالرجوع إىل اباةة 

العرف  ن  صاةا القانون الدويل العا  و ذلك بقوهلا: "العاةات الدولية ابعتربة مبثابة قانون 
63Fةل عليه وواور االستعمال"

)2( .
 كما يعّرف القانون الدويل العرش بأنه جمموعة  ن قواعد السلوك الدويل غري 

ابكتوب، وكونت  ن خالل اعتياة الدول على إوباع ا، بوصف ا قواعد ثبت هلا لدى 
ابخاطبني بأحكا  ا صفة اإللزا  القانوين. 

64F  ن خالل هذا التعري  يتبني أن للعرف اكنني أساسيني: األول  اةي و الثاين  عنوي

)3( .
 فالركن اباةي يتمثل ش وواور االستعمال أي وكراا واقعة  عينة، و الركن ابعنوي 

يتمثل ش الشعوا باإللزا . 

                                                 
)4(  ROBERT KOLB, Op. Cit, P. 51. 

 .230مجال عبد الناصر انت، القانون الدويل العا ، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
 .231ابرجت نفسه، ص  )2(
. 11اا يش واكر، ابقال السابق، ص  )3(
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 حيث يعترب العرف  صداا   ما آخر للقانون اإلنساين، فبالرغم  ن وعدة النظا  
 هذا ال جيعل العرف عدمي اجلدوى، بل جيعله أكثر ،االوفاقي ش القانون الدويل اإلنساين

65Fأمهية كرابط وحيد بني التعدة االوفاقي الذي يبقى   دةا بالتمزق

)4( .
فالقواعد ابتعلقة بتسيري العمليات العدائية إ�ا عرفية أصال ، لكن ا كانت  وضوع اوفاقيات 

66Fعملت على وقنين ا

)5(. 
 فالعرف يلعب أةوااا خمتلفة: 

 ففي ابروبة األوىل ميثل قانون ثانوي جدير بأن يسد الثغرات أو الفراغ أو النقصان ابوجوة 
ش القانــون االوفاقي. 

أيرا فالقاعدة العرفية ميكن أن وستعمل كتفسري للقاعدة االوفاقية. 
و ش ابروبة الثانيــة العرف يبقى   م بابقاانة  ت اوفاقيات غري  صاةق علي ا بشكل غري 

197767Fكاف أو ليست عابية، إ�ا احلالة  ثال بالنسبة للربوووكوالن اإلضافيان لسنة 

)1(. 
 فعلى العمو  العرف   م للتعري  أو لتحديد االلتزا ات بني الدول، اليت هي 

ليست أطرافا ش نفس االوفاقيات و ليسوا  روبرني با ش عالقاتم ابتباةلة، فالعرف ميثل 
هنا جسر بديل.  

 أ ا ش ابروبة الثالثة، العرف يلعب ةوا   م لألطراف و اليت هي ألسباب خمتلفة مل 
68Fوستريت أن وكون، أو مل وستدعى لكي وصبح أطرافا ش االوفاقيات الدولية

)2(. 
جند جمموعة كبرية  ن القواعد و اليت أصبحت  قننة  ففي القانون الدويل اإلنساين 

لكن ش األصل هي قواعد عرفية، فمثال  بـدأ التمييز بني ابدنيني و ابقاولني جند أن هذا 
اببدأ الذي أصله عرش  قنن ش النزاعات ابسلحة الدولية و غري الدولية، و أيرا  بدأ 

التمييز بني األعيان ابدنية و األهداف العسكرية، أيرا  بدأ التناسب، و قاعدة 

                                                 
)4(  ROBERT KOLB, Op. Cit, P. 53. 

 PAUL REUTER, Droit international public, presse universitaire de France, paris, 1973, p. 365. )5(  
) 1 (  HANS PETER GASSER, Op. Cit, P. 19. 
)2(  ROBERT KOLB, Op. Cit, P.55. 
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69Fاالحتياطات ش اهلجو ، و أيرا  رطا  ااونز

، و ال يق  األ ر عند هذا احلد بل وعترب )3(
األغلبية العظمى  ن أحكا  اوفاقيات جني ، مبا ش ذلك اباةة الثالثة ابشرتكة، جـزءا  ن 

القانون الدويل العرش و هذا  ا يرفي علي ا الرابت اإللزا ي باحرتا  ا و العمـل على 
70Fاحرتا  ا حا بالنسبة للدول اليت مل وصاةق علي ــا

، كما واة ش الدااسة اليت أجرتا )4(
 العرفني بناءا على طلب  ن  اللجنة الدولية للصليب األمحر عن القانون الدويل اإلنساين

ابؤير الدويل للصليب األمحر و اهلالل األمحر، أن الكثري  ن قواعد القانون الدويل العرش 
ونربق ش ابنازعات ابسلحة الدولية و غري الدولية على حد سواء، وووّضح ابدى الذي 

وصلت إليه ممااسات الدول ش الذهاب إىل أبعد  ن القانون التعاهدي القائــم، و وسعت 
القواعد ابنربقة ش ابنازعات ابسلحة غري الدولية، و هكذا يتناول العرف ونظيم إةااة 
األعمال العدائية و  عا لة األ خاص ش ابنازعات ابسلحة الداخلية بتفصيل أكرب مما 

71Fورمنه القانون التعاهدي

، و ورمنت هـذه الدااسة قائمة بالقواعد العرفية ش القانون )1(
72Fالدويل اإلنساين، ف ي تدف إىل وروير و ووضيح القانون الدويل اإلنساين

)2( 
الفقرة الثالثة: المبادئ العامة 

 ينصرف  صرلح ابباةئ العا ة للقانون، إىل ابصدا األصلي الثالث  ن  صاةا 
  ن النظا  األساسي حملكمة العدل 38القانون الدويل حسب التعداة الوااة ش اباةة 

الدولية، اغم اختالف الفق اء حول ابقصوة با إال أن الرأي السائد عند غالبية الفق اء 
بأن ابقصوة با، هي ابباةئ العا ــة للقانــون الداخلي اليت ميكن وربيق ا على النراق 

73Fالدويل عند عد  وجوة

،  صدا قانوين ةويل آخر  عرتف به كابعاهدة والعرف،  ن )3(
                                                 

 و الذي ينص على أنه يرل ابدنيون و ابقاولون حتت محاية وسلران  باةئ  القانون 1899 هذا  رط وضعه فيوةوا  ااونز عا   )3(
الدويل ابشتقة  ن األعراف ابستقرة و  باةئ اإلنسانية و  ا ميليه الرمري العا ، و كان هذا اببدأ يعترب جزءا وقليديا  ن القانون العرش 

  .1977  ن الربوووكول اإلضاش األول لعا  02إىل أن جرى ورمينه ش اباةة األوىل للفقرة 
جون  ااي هنكروس، ةااسة حول القانون الدويل اإلنساين العرش (إس ا  ش ف م و احرتا  حكم القانون ش النزاع ابسلح)، عدة اقم  )4(

 .16، ص 2005 للمجلة الدولية للصليب األمحر ،  ااس سنة 857
 .29جون  ااي هنكروس، ابرجت السابق، ص  )1(

)2(  ANNE PETIPIERRE, L’évolution du droit international humanitaire coutumier 
international humanitaire, Acte du premier colloque Algérien sur le Droit 
international humanitaire, ALGER, Mai 2000, Editions CASBAH, 2006, PP. 41-61. 

 .369-368ة.عمر سعد اهللا،  عجم ش القانون الدويل ابعاصر، ابرجت السابق، ص  )3(
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أ ثلث ا  بدأ عد  جواز اللجوء الستخدا  القوة الذي يعترب  ن ابباةئ العا ة ش القانون 
اخلاص، و يربق بصواة  رلقة على العالقات الدولية، أيرا  بدأ حسن النية الذي أسس 
به الفق اء،  دى إلتزا  الدول غري األعراء ش األ م ابتحدة بقرااات جملس األ ن اخلاصة 

74Fباستخدا  القوة

)4(  .
 لكن يبقى السؤال اب م هل استعملت هذه ابباةئ كمصدا للقانون الدويل 

اإلنساين؟ 
 ففي قانون النزاعات ابسلحة يوجد طبقة عريرة  ن القواعد ذات طابت إةااي 

 ستمدة  ن القوانني الداخلية، حمدةة و  فصلة الستعمال العسكريني، و لكن وااء هذه 
القواعد يوجد بعض ابباةئ الكربى، أين قواعد التفصيل ال يثل إال جتسيدات  ثال،  بدأ 
اإلنسانية،  بدأ حترمي إحلاق آال  ال  ربا هلا،  بدأ التفرقة بني ابدنيني، و العسكريني،  بدأ 
التناسب،  بدأ الررواة العسكرية، إذن نالحظ أن جمموع قواعد التفصيل لقانون النزاعات 
ابسلحة،  ا هي إال جتسيدات هلذه ابباةئ، إذن فقانون النزاعات ابسلحة قانون  زةوج 

بربقة وأسيسية مبباةئ كربى للماةة، يروبط كل واحد  ن هذه ابباةئ بقواعد  فصلة اليت 
75Fحتدة كل النتائج ابختلفة

، و  نه نستنتج أن ابباةئ العا ة للقانون ولعب ةوا قواعد )1(
لكن هذه القواعد ال ولغي هذه ابباةئ و إمنا ، وفصيلية بباةئ القانون الدويل اإلنساين

76Fوبقى خلف ا  ثل  صداها الذي  نه وستمد طاقت ا

)2( .
 فإذا كان  عىن هذه ابباةئ العا ة للقانون، هي ابباةئ العا ة للقانون الداخلي اليت 

ميكن نقل ا حنو القانون الدويل لغاية  أل فراغ أو نقص، ف ذه التقنية ممكن أن وستعمل 
أيرا ش إطاا قانون النزاعات ابسلحة، فمثال هذا القانون الذي ينظم سري العمليات 
العدائية أثناء النزاعات ابسلحة الدولية أو الداخلية، يفرض إجراءات  نصفة ألسرى 
احلرب، فمترلبات اإلجراءات ابنصفة ممكن أن حتدة أو وعرف باألخذ بعني االعتباا 

                                                 
 .369ابرجت نفسه، ص  )4(

 )1   ( ROBERT  KOLB, OP. Cit, P. 55 
 )2(  Ibid, P. 55. 
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بقراء احملاكم أو ابنظمات الدولية األخرى ابروبرة حبقوق اإلنسان، و لكن كذلك ميكن 
77Fأن حتدة هذه اإلجراءات  ن القوانني الداخلية

)3( .
 هذه القياسات إ�ا  تكراة و  تعدةة ش القانون الدويل اجلنائي، فإنه جند  ن 

الررواي أن نرجت للقانون الداخلي الذي له جتربة ش جمال القمت اجلنائي، عند ا يتعلق 
78Fاال ر بقمت إنت اكات القانون الدويل اإلنساين

)4( .
 
 

الفرع الثاني  
 المصادر اإلحتياطية

  ن النظا  األساسي حملكمة العدل الدولية أحكـا  احملاكـم و 38 اعتربت اباةة 
وعاليم أكثر الكتاب كفاءة ش خمتل  الدول،  صداين احتياطيني لتجديد أحكا  القانون 

79Fالدويل العا 

، وفقا لنص الفقرة الثانية  ن نفس اباةة  ن ذات النظا  ميكن للمحكمة )1(
الفصل ش القرية ابعروضة علي ا "... وفقا بباةئ العدل و اإلنصاف  ا وافق األطراف 

على ذلك". 
 لذا فابصاةا اإلحتياطية للقانون الدويل العا  هي: 

- أحكا  احملاكم 
- الفقه الدويل 

-  باةئ العدل و اإلنصاف. 
 و هي ذات ابصاةا االحتياطية للقانون الدويل اإلنساين بإعتبااه فرع  ن فروع 

القانون الدويل العا .  
 

 الفقرة األولى: أحكام المحاكم

                                                 
)3(  Ibid, P. 55. 
)4(  Ibid, P. 55. 

 .263ة. مجال عبد الناصر انت ، القانون الدويل العا ، ابرجت السابق، ص  )1(
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  ن النظا  38/  ن اباةة 01 واةت اإل ااة إىل هذا ابصدا االحتياطي ش الفقرة 
األساسي حملكمة العدل الدولية بقوهلا " أحكا  احملاكم باعتبااها  ن السوابق اليت ميكن أن 

وفيد ش إوباث وجوة قاعدة قانونية  عينة". 
 و لقد أس مت حمكمة العدل الدولية ش وأكيد احرتا  القانون و قرعت  وطا كبريا 

80Fش جمال سّد الفراغ و إزالة الغموض و القصوا ش قواعد القانون الدويل

)2( .
 فما هو ةوا حمكمة العدل الدولية ش ورسيخ قواعد القانون الدويل اإلنساين؟ 

 إن الظروف اليت أحاطت عمل احملكمة أواحت هلا الفرصة بأن وبدي اأي ا ش 
و ذلك مبناسبة إبدائ ا أااء إستشااية أو قرااات فيما خيص قرايا   القانون الدويل اإلنساين،
طرحت علي ا فمثال:  

يترمن    لقد أويحت الفرصة للمحكمة أن وذكر بأن القانون الدويل اإلنساين،
 عايري وربق ش النزاعات الدولية ابسلحة، أو ش النزاعات ابسلحة غري الدولية، هذا  ت 
81Fالعلم أن هذه ابباةئ اليت وشكل احلد األةىن القابل للتربيق ش مجيت النزاعات ابسلحة

)1( ،
 ابتعلق بقرية 1986ش هذا السياق جاء ش قراا حمكمة العدل الدولية الصاةا سنة 

"األعمال العسكرية و  به العسكرية ش نيكااغوا"  ا يلي: 
194982F" وترمن اباةة الثالثة ابشرتكة الوفاقيات جني  األابعة لسنة 

، بعض )2(
القواعد اليت جيب أن وربق ش النزاعات ابسلحة غري الدولية، ال  ك أن وربيق هذه 

القواعد على النزاعات الدولية، يشكل حدا أةىن مبعزل عن وربيق سائر القواعد القانونية 
اليت ورعى هذه النزاعات، إ�ا برأي احملكمة قواعد وعرب عن االعتبااات اإلنسانية البدي ية" 

. )83F)3"1949اليت نص علي ا قراا احملكمة لسنة 

                                                 
 .263 ابرجت نفسه، ص  )2(
و آليات  ة.عبد اهللا األ عل و آخرون، القانون الدويل اإلنساين، آفاق و حتديات، اجلزء الثالث، ورسيخ القانون الدويل اإلنساين )1(

 .31، ص 2005احلماية، الربعة األوىل،  نشواات احلليب احلقوقية، لبنان، 
  اباةة الثالثة ابشرتكة  ن اوفاقيات جني . )2(
 .31ة. عبد اهللا األ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص  )3(
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 و 1996 جويلـية 7 كما اعتربت احملكمة ش اأي ا االستشااي الصـاةا بتاايخ 
84Fابتعلق مبوضوع " شروعية الت ديد باستخدا  أو استخدا  األسلحة النووية"

، أنه بعرفة  ا )4(
إذا كان اللجوء إىل السالح النووي عمال غري  شـروع بالنـظر إىل  بـاةئ و قواعد القانون 
الدويل اإلنساين ابربقة على النزاعات ابسلحة، جيب العوةة إىل"قوانني و أعراف احلرب" 

اليت وستند على "قانون الهــاي"،  ن ج ة، و على القواعد الوااةة ش "قانون جيني " 
الذي حيمي ضحايا احلرب، و وؤكد احملكمة  ن أن العالقة بني القوانني ابذكواين أعاله، 

قد ورــوات إىل ةاجة كربى حا أصبحت وداجييا نظا ا واحدا يسمى القانون الدويل 
اإلنساين. 

 أيرا فإن احملكمة أعاةت اهتما ا كبريا و خاصا لألعراف الدولية باعتبااها  صداا 
  ما للقانون الدويل اإلنساين، ففي اأي ا االستشااي السابق ذكره، فقد استندت أيرا 
على القانون العرش، بعد أن وبني للمحكمة غياب النصوص الدولية اليت حتظر بالتحديد 

85Fاستخدا  األسلحة النووية

)1( .
 والربوووكوالن 1949 فاحملكمة وذكـر صراحـة باوفاقيـات حني  األابعــة لســنة 

. 1996 و اأي ا االستشااي لسنة 1986اإلضافيان، ش قرااها الصاةا سنة 
 إىل أمهية اباةة الثالثة ابشرتكة 1986 كما وشري احملكمة ش قرااها الصاةا سنة 

، و وذكر الواليات ابتحدة بررواة احتــرا  أو فرض احرتا  1949الوفاقيات جني  لسنة 
. 1949اوفاقيات حني  لسنة 

، وعدة احملكمة ابباةئ الرئيسية ابكرسـة ش 1996 أّ ا ش اأي ا االستشااي لسنة 
86Fالنصوص و اليت وشكل نسيج القانون الدويل اإلنساين كما يلي

)2( :
التمييز بني ابقاول و غري ابقاول على سبيل محاية ابدنيني.  •
 واجب عد  إحلاق الررا و ابعاناة غري الررواية أو غري ابرباة. •

                                                 
 و الحقا بناء على 1993 آياا 14 لقد جاء هــذا الرأي االستشااي بناء على طلب اجلمعية العا ة بنظمة الصحة العابية بتاايخ  )4(

 .94 كانون األول 15طلب اجلمعية العا ة بنظمة األ م ابتحدة بتاايخ 
 .33-32ة. عبد اهللا األ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص  )1(
 .33ابرجت نفسه، ص  )2(
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 ضرواة  واج ة وروا التقنيات العسكرية مببدأ النسبية عند استخدا  ا. •
يتبني أن هذا ابنرق قاة احملكمة إىل التأكيد، على أن القانون اإلنساين يربـــق على 

األسلحة النووية إذا كان أحد ليقول العكس "... ف و بالتأكيد جي ل الربيعة اإلنسانية 
اجلوهرية، اليت وتسم با هذه ابباةئ القانونية ابراة وربيق ا و اليت حتكم قانون النزاعات 

ابسلحة و استخدا  مجيت أنواع األسلحة، أسلحـة اباضــي واحلاضــر و ابستقبل". 
و اعتربت احملكمة أن الت ديد باستخدا  أو استخدا  األسلحة النووية، يكون 

 بدئيا  تنافيا  ت قواعد القانون الدويل، و يكون أيرا  نافيا خاصة بباةئ و قواعد القانون 
87Fاإلنساين

)3( .
لكن احملكمة ش اأي ا االستشااي، تربت  ن   مة حتديد الربيعة القانونية لقواعد 

القانون اإلنساين، و لكن ا مل ورتةة ش الرتكيز على ابفاهيم األساسية التالية: 
- أكدت على إاساء ابباةئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين ش القانون العرش. 

- أعرت اباةة الثالثة ابشرتكة الوفاقيات جني  و  رمون الربوووكوليني، قسط كبري  ن 
األمهية. 

- أكدت على أّن احلد األةىن بعايري القانون الدويل اإلنساين، وربق على مجيت أنواع 
النزاعــات ابسلحة، و ذلك بغض   النظر عن غياب حتديد واضح للنزاعات ابسلحة حا 

اآلن. 
 الفقرة الثانية: الفقه الدولي

 يشري النظا  األساسي حملكمة العدل الدولية، إىل آااء كباا الفق اء ش القانون العا  
 ن خمتل  األ م، و  ن البدي ي أننا أ ا   صدا احتياطي، ألنه ال يعقل أن يكون الفقيه 
  ما ذاع صيته و علت مسعته صانعا للقانون أو واضعا له، و ذلك لتأثره مبحيرـه، و  يله 
للدفاع عن  صلحة الموعة اليت وعيش حوله، لكن هذا ال يعين االنتقاص  ن ةوا الفقه 

88Fش ونوير الفكر القانوين و إاساء النظريات الكربى اليت يقو  علي ا التنظيم القانوين.

)1( 
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 كان للفقه ةوا كبري ش إاساء ابباةئ األساسية للقانون اإلنساين، فقد اهتم فق اء 

القانون و الفالسفة  أ�م  أن غروسيوس، حيث كان هذا الفقيه أبا لقانون األ م، ففي 
أعقاب حركة اإلصالح اليت أّةت إىل انقسا  الكنيسة ابسيحية ش أوابا، اأى غروسيوس أن 

القانون مل يعد وعبريا عن العدل اإلهلي، لكنه مثرة للعـدل البشـري و أنه مل يعد يسبق 
األفعال بل ينبت  ن ا، و  ن هنا اأى احلاجة على إجياة اابط آخر للعالقات الدولية، و 

هذا اببدأ يتمثل ش" قانون األ م"، الذي واة ش كتابه "قانون احلرب والسال "، قواعد وعد 
 ن أاسخ ةعائم قانون احلرب، بوضت قواعد لتنظيم النزاعات ابسلحة، و ذلك قبل اعتماة 

89F بوقت طويل.1864و وروير اوفاقية جني  األوىل لعا  

)1( 
 ففي القرن الثا ن عشر، قد  "جان جاك اوسو"، إس ا ا ائيسيا بوضعه اببدأ التايل 

لتروير احلرب بني الدول، "إن احلرب ليست على اإلطالق عالقة بني إنسان وآخر، و 
لكن ا عالقة بني ةول ال يصبح في ا األفراة أعداء إال على حنو عااض، ليس حبكم كو�م 
بشرا أو  واطنني بل حبكم م جنوةا (...) و با كانت الغاية  ن احلرب هي ود ري الدولة 

ابعاةية، فمن ابشروع قتل ابدافعني عن ا  ا ةا وا حيملون السالح، لكن م ال يعوةون 
أعداء أو عمالء للعدو مبجرة إلقاء السالح و االستسال ، و يصبحون جمرة بشر  رة 

90Fأخرى، و ال حيق االعتداء على حياتم"

)2( .
، وضت "فيوةوا  ااونز" اببدأ التايل للحاالت اليت ال يغري ا 1899 و ش عا  

القانون اإلنساين: "(...) يظل ابدنيون و ابقاولون حتت محاية و سلران  باةئ القانون 
الدويل ابشتقة  ن األعراف ابستقرة، و  باةئ اإلنسانية، و  ا ميليه الرمري العا "،و كان 
هذا اببدأ يعرف باسم " رط  ااونز"، يعترب جزءا وقليديا ش القانون العرش إىل أن جرى 

197791F  ن الربوووكول اإلضاش األول لعا  02ورمينه ش اباةة األوىل الفقرة 

)3( .

                                                 
 .05القانون الدويل اإلنساين إجابات عن أسئلتك، اللة الدولية للصليب األمحر، ابرجت السابق، ص  )1(
 .07ابرجت نفسه، ص  )2(
  .1977  ن الربوووكول اإلضاش األول لعا  02/ف01اباةة  )3(
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 ش حني أاسى "اوسو" و " ااونز"   باةئ اإلنسانية ش احلرب، صاغ واضعوا إعالن 
سان بيرتسبواغ صراحة و ضمنا  باةئ التمييز، و الررواة العسكرية، و حظر ابعاناة غري 

الررواية. 
، ليؤكدا و يرواا هذه ابباةئ، 1977 و قد جاء الربوووكوالن اإلضافيان لعا  

وبصفة خاصة  بدأ التمييز بني ابدنيني و ابقاولني، و بني األعيان ابدنية و األهداف 
92Fالعسكرية

)4( .
 
 

 الفقرة الثالثة: مبادئ العدل و اإلنصاف
  ن النظا  38  ن اباةة 02 واةت اإل ااة هلذا ابصدا االحتياطي ش الفقرة 

األساسي حملكمة العدل الدولية اليت ونص صراحة: "... للمحكمة سلرة الفصل ش القرية 
وفقا بباةئ العدل و اإلنصاف  ا وافق أطراف الدعوى على ذلك"، ف ذه الفقرة وعترب 

 ن حق احملكمة ش الفصل ش القرايا وفقا بباةئ العدالة و اإلنصاف  ا وافق األطراف 
ابتنازعة على ذلك ف ذا  رط، و ال ميكن للمحكمة أن ولجأ بباةئ العدل واإلنصاف 

93Fلتستمد  ن ا القانون  ا مل ينح ا الدول ابتنازعة ذلك

)1( .
 فبتوافر هذا الشرط، فإنه ميكن للمحكمة االستعانة با ش حالة نقص القانون 

الوضعي وسكووه عن ونظيم  سألة  عينة، كأةاة لتربيق القانـون الدويل، أو لتكملتـه أو 
الستبعاة وربيقه. 

 كذلك هو احلال بالنسبة للقانون الدويل اإلنساين، فإنه ميكن للمحكمة أن وستند بباةئ 
أو لتكملتـه أو   العدل و اإلنصاف ش حالة سكوت االوفاقيات و العرف، كأةاة لتربيقه

الستبعاة وربيقه. 
الفرع الثالث 

المصادر األخرى 
                                                 

   ن الربوووكول اإلضاش الثاين، ابلحقان باوفاقيات جني .13  ن الربوووكول األول، و اباةة 48اباةة  )4(
 .265ة.مجال عبد الناصر  انت، القانون الدويل العا ، ابرجت السابق، ص  )1(
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 إن وروا القانون الدويل العا  استلز  ضرواة األخذ بعني االعتباا لبعض ابصاةا 
  ن النظا  األساسي حملكمة العدل الدولية، وهي قرااات 38األخرى اليت مل ورة ش اباةة 

94Fابنظمات الدولية، و التصرفات الدولية الصاةاة عن اإلااةة ابنفرةة للدول

)2( .
 هو هل وعترب قرااات ابنظمات الدولية، - هنا يتباةا إىل أذهاننا  با رة سؤال، 

كمنظمة األ م ابّتحدة، و اليت وتخذها أج زتا فيما يتعلق بتربيق القانون الدويل اإلنساين 
 صداا  ن  صاةا القانون الدويل اإلنساين؟، و أيرا هل وعترب التصرفات الدولية الصاةاة 
عن اإلااةة ابنفرةة للدول اخلاصة ش إطاا التدخل اإلنساين وؤةي إىل وكريس عرف ةويل 

؟  لز ، و بالتايل اعتبااها كمصدا للقانون الدويل اإلنساين
 فبالنسبة للسؤال األول: إّن قرااات ابنظمات الدولية اليت هلا صفة اإللزا ية، ف ي 

وصدا عن أج زة خمتصة،  زوةة بسلرة فرض قواعد عا ة و ةائمة على الدول األعراء، 
ف ي بذلك  صدا  ستقل  تميزة لقواعد القانون الدويل العا ، و ال ميكن اعتبااها على أية 

حال جمرة وعبري عن إااةة سياسية  وج ة حلل ابنازعات ذات الرابت السياسي، و هو  ا 
أكدوه إحالة حمكمة العدل الدولية إىل هذه القرااات، ش العديد  ن أحكا  ا و آاائ ا 

، الذي صدا حول قرية 1971االستشااية، و  ن ا قراا حمكمة العدل الدولية لعا  
95Fنا يبيا، و الذي اعترب قراا اجلمعية العا ة له صفة إلزا ية قانونية

، و أيرا جملس األ ن )1(
فقراااوه الصاةاة مبوجب الفصل السابت وتمتت بالقوة اإللزا ية. 

 فاستمراا إوباع القرااات الدولية ش جمال  ا، جيعل  ثل هذا السلوك و بشرط ووافر 
96Fعنصر اإللزا   كونا لعرف ةويل

،  ن مث فإن القرااات اليت وصداها هذه األج زة و )2(
ابتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين، ميكن أن وكون  صداا له، إذا  ا وواور العمل على 

ممااست ا. 
 أ ا بالنسبة للتصرفات الدولية الصاةاة عن اإلااةة ابنفرةة للدول، فعلى الرغم  ن 

  ن القانون األساسي حملكمة العدل الدولية، على التصرفات الصاةاة 38عد  نص اباةة 

                                                 
 .265ابرجت نفسه، ص  )2(
 .274ة. مجال عبد الناصر  انت، القانون الدويل العا ، ابرجت السابق، ص  )1(
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عن اإلااةة ابنفرةة أل خاص التمت الدويل، إالّ أّن احملكمة حني يررح أ ا  ا نزاع  عني، 
97Fفإ�ا ميكن أن وعتمد على هذه التصرفات اليت قد وساعدها ش احلل النزاع

)3( .
 لذا فإن هذه التصرفات ابنفرةة للدول اخلاصـة  ثال بالتدخـل اإلنسـاين أي استعمال 
القوة ألغراض إنسانية  ن أجل وربيق القانون الدويل اإلنساين  ثال، جيب أن يكون 

بتفويض  ن جملس األ ن الذي ميثل  نظمة األ م ابّتحدة، اليت بدواها يثل ابصلحة العليا 
للمجتمت الدويل،  ن مث التصرفات ابنفرةة للدول ألغراض إنسانية إذا كانت  شروعة وفقا 
بيثاق األ م ابّتحدة و وواور استعماهلا على الساحة الدولية، فإ�ا ميكن أن وشكل  صداا 

.  ن  صاةا القانون الدويل اإلنساين
 

المطلب الثالث 
 الطبيعة القانونية للقانون الدولي اإلنساني

 الحظنا فيما سبق أن  ن بني أهم ابصاةا الرمسية للقانون الدويل اإلنساين، هي 
 إىل غاية اوفاقيات جيني  1899/1907االوفاقيات الدولية ابتداء  ن اوفاقيات الهاي 

،  ن مث فإنه 1977 و الربوووكوالن اإلضافيان هلا الصاةاان سنة 1949األابعة لعا  
للبحث ش الربيعة القانونية للقانون الدويل اإلنساين، يستوجب  نا البحث ش الربيعة 

. القانونية هلذه االوفاقيات الدولية اليت وشكل ش جممل ا القانون الدويل اإلنساين
الفرع األول 

م  1899/1907الطبيعة القانونية التفاقيات الهاي لعام 
 لقد ناقشت حمكمة نوا ربغ  دى إلزا  اوفاقيات الهاي، و اللوائح ابلحقة با لغري 

األطراف، و ذلك ش جمال  دى وربيق هذه االوفاقيات بني أبانيا و إيراليا، فلقد اعتربت 
  لز ة ألبانيا بصرف النظر عن ابشااكة العا ة 1907احملكمة أن اوفاقية الهاي لسنة 

  ن هذه االوفاقية، و أن هذه االوفاقية وعترب كا فة لقوانني و 02ابنصوص علي ا ش اباةة 
أعراف احلرب اليت كانت  وجوةة  ن قبل، و اليت كانت  عرتفا با عند بداية احلرب  ن 

                                                 
 .278ابرجت نفسه، ص  )3(
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الدول ابتمدينة، بذلك وكون حمكمة نوا ربغ قد اعتربت لوائح الهاي ذات صفة آ رة لكل 
الدول، بوصف ا كا فة لعرف كان  ستقرا قبل وضت هذه اللوائح و ليست  نشئة لقواعد 

98Fجديدة ،  بالتايل ف ي وربق على كل الدول سواء كانت طرفا في ا أ  ال.

)1( 
 لذا فإنه ميكننا أن نعترب أن هذه االوفاقيات و اللوائح وترمن قواعد قانون ةويل 

99Fذات طبيعة خمتلرة

، مبعىن أ�ا وعد قواعد اوفاقية بالنسبة للدول األطراف ش هذه )2(
االوفاقيات، كما أ�ا  ن ج ة أخرى وعد قواعد عرفية بالنسبة لباقي الدول غري األطراف 
في ا، نتيجة هلذه الربيعة ابختلرة أو ابزةوجة، وصبح هذه االوفاقيات  لز ة لكل ةول 

العامل، ذلك ألنه  ن ناحية كو�ا اوفاقية، أّ ا  ن ناحية كو�ا عرفية فإّن األ ر ابستقر هو 
أن الدول مجيعا ولتز  بالعرف سواء ا رتكت ش وكوينه أ  مل وشرتك. 

 و اخلالصة هي أن القواعد اليت جاءت با اوفاقيات الهاي و لوائح ا ذات صفة 
100Fآ رة  لز ة لكل الدول بوصف ا كا فة لقواعد عرفية  لز ة

)1( .
الفرع الثاني 

 1949الطبيعة القانونية التفاقيات جنيف لسنة 
الوفاقيات  اف ذه،  يثل اوفاقيات جني   صداا امسيا   ما للقانون الدويل اإلنساين

ونداج ضمن ابعاهدات الدولية الشااعة، اليت وتجاوز اإلطاا التعاقدي هلا، فتنربق على 
غري األطراف، قد أكدت ذلك اباةة الثانية ابشرتكة بني اوفاقيات جني  األابت لعا  

 اليت ونص على: "و إذا مل وكن إحدى ةول النزاع طرفا ش هذه االوفاقية، فإن 1949
ةول النزاع األطراف فيما وبقى  ت ذلك  لتز ة با ش عالقاتا ابتباةلة، كما أ�ا ولتز  

101Fباالوفاقية إزاء الدولة ابذكواة إذا قبلت هذه األخرية أحكـا  االوفاقيـة و طبقت ا".

)2( 

                                                 
ة.حمي الدين على عشماوي، الصفة اآل رة لقواعد فانون االحتالل احلريب، اللة ابصرية للقانون الدويل، اجلمعية ابصرية للقانون  )1(

 .192، ص 1973، القاهرة، 29الدويل، اللد 
،  1907 أكتوبر 18لإلضرالع على إوفاقية الهاي اخلاصة باحرتا  قوانني و أعراف احلرب الربية و الالئحة ابتعلقة با الصاةاة ش  )2(

-128 ،ص ص2002أنظر / ة. عمر سعد اهللا، القانون الدويل اإلنساين وثائق و آااء ، الربعة األوىل، ةااجمدالوي، عمان األاةن، 
133. 

 .195ة.حمي الدين على عشماوي، ابقال السابق، ص  )1(
 .257ة.عبد اهللا األ عل و آخرون، القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )2(
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  ن ج ة أخرى إذا كانت االوفاقيات الدولية تدف إىل احملافظة على  صاحل 
، أل�ا تدف إىل احملافظة 1949أطراف ا، فإن الوضت خمتل  ش اوفاقيات جني  لعا  

على  صاحل البشرية،  ن خالل جمموعة  ن القواعد ابوضوعية اليت وعلن للعامل ضمانات 
هي  ن حق كل إنسان. 

 كما وتميز اوفاقيات جني  بأ�ا جتاوزت ابفاهيم التقليدية اليت كانت وستند إلي ا 
االوفاقيات الدولية، و ذلك مبخاطبت ا  با رة لكيـانات أخرى غري الدول  ثل األفـراة و 

ابنظمات غري احلكو ية، و الشعوب اليت وسعى إىل احلصول على حق ا ش وقرير  صريها. 
 أيرا ف ي وبرل أية اوفاقات أخرى يلجأ إلي ا األطراف، ونتقص  ن قواعد احلماية 

102Fابنصوص علي ا ش اوفاقيات جيني 

)1( .
 أ ا بالنسبة بدى إلزا ية هذه االوفاقيات، فإن الفقه احلديث يقرا ش جمال  ناقشة 

، أن هذه االوفاقيات باعتبااها وشكل جزءا  ن القانون 1949الوفاقيات جني  لسنة 
الدويل اإلنساين، هلا صفة اإللزا  العابي لكل الدول ش جمتمعنا الدويل احلديث، ف ي 

وترمن ابباةئ الرئيسية اليت وعرتف با األ م ابتمدينة و وؤيد بال ورةة وربيق ا ش حاالت 
النزاع ابسلح الدويل و الداخلي،  ن أجل ووفري محاية إنسانية لأل خاص ابدنيني ابقيمني 

103Fش األااضي حمل النزاع.

)2( 
 

 كما يؤكد الفقه الدويل على أن قواعد القانون الدويل اإلنساين، ونداج ش طائفة 
 60القواعد اآل رة، اليت ال جيوز االوفاق على  ا خيالف ا، هذا  ا نصت عليه صراحة اباةة 

، فبعد أن ذكرت إ كانية التحلل  ن 1969 ن اوفاقيات فيينا لقانون ابعاهدات لعا  
االلتزا ات اليت وترمن ا ابعاهدات  تعدةة األطراف، ش حالة إخالل أحد األطراف 

مبخالفة هذه االلتزا ات، نصت على أن يستثىن  ن ذلك النصوص ابتعلقة حبماية 
104Fالشخصية اإلنسانية ش القانون الدويل اإلنساين

، و  ن مث فإن وربيق القانون الدويل )3(

                                                 
 .261-260ة.عبد اهللا األ عل و آخرون، القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )1(
 .148ة.حمي الدين على عشماوي، ابقال السابق، ص  )2(
 . 1986  ن اوفاقية فيينا لقانون ابعاهدات لسنة 5/ف60اباةة  )3(
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فال جيوز للدولة أن وعلق وربيق اوفاقية  ن اوفاقيات  اإلنساين، ال خيرت ألي  رط كان،
جني  على قيا  الررف اآلخـر ببعض األعمـال، أو ووافـر ظروف  عينة سياسيـة أو 

عسكرية بعيدة عن نصوص االوفاقيات، فال جيوز ألحد األطراف أن يعلق وربيق اوفاقيات 
جني  حا يتم االعرتاف به  ن قبل ةولته أو  ن قبل ةولة  ن الغري، أو  ن أجل وغيري 

105Fوص  النزاع ةويل أ  ةاخلي

)4( .
 

 و  نه خنلص إىل القول بأن قواعد القانون الدويل اإلنساين بشقيه قانون الهاي 
وقانون جني ، هي قواعد آ رة وتسم بالعمو  و التجريد،  لز ة جلميت الدول وش  واج ة 

106Fالكافة، سواء كانت أطرافا فيه أو ليست أطرافا، أي وسري ش  واج ة اجلميت

)1( .
هو مجموعة   ن هنا ميكن أن نعّرف القانون الدويل اإلنساين على هذا النحو "

القواعد القانونية اآلمرة التي أقرها المجتمع الدولي "ذات الطابع اإلنساني" التي 
يتضمنها القانون الدولي العام، و التي تهدف إلى حماية األشخاص و األعيان من 
جراء العمليات العدائية العسكرية و التي تجد مصدرها في المعاهدات الدولية و 

. )107F)2"العرف الدولي
الفرع الثالث 

اإللتزام باحترام و العمل على احترام القانون الدولي اإلنساني. 
أو قواعد النظا  العا ،   باعتباا قواعد القانون الدويل اإلنساين  ن القواعد اآل رة

باعتبااها  ن قبيل القواعد السااية  ن قبل الكافة، أي أ�ا وسري ش  واج ة مجيت أعراء 
التمت الدويل، بالتـايل فإن كل عرو  ن أعراء التمـت الدويل  لز  باحتـرا  و العمل على 

وقد جاء األساس القانوين هلذا االلتزا  ش نص اباةة األوىل ، احرتا  القانون الدويل اإلنساين

                                                 
 .265ة.عبد اهللا األ عل و آخرون، القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )4(
  ن اوفاقية فينا لقانون ابعاهدات، بأ�ا "قاعدة وقبل ا و وسلم با األسرة الدولية بكافة ةوهلا 35إذ عرفت القاعدة اآل رة ش اباةة  )1(

 كمعياا ال جيوز انت اكه و ال ميكن وعديله إال بقاعدة جديدة ش القانون الدويل العا ، وكون هلا نفس الصفة."
 .18القانون الدويل اإلنساين ةليل للتربيق على الصعيد الوطين، ابرجت السابق، ص  )2(
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، الذي ورمن حكما يعد مبثابة نواة لنظا  1949ابشرتكة بني اوفاقيات جيني  لعا  
108Fابسؤولية اجلماعية

، و قد جاء النص على النحو التايل: )3(
"وتع د األطراف السا ية ابتعاقدة أن حترت  هذه االوفاقية و وكفل احرتا  ا ش مجيت 

األحوال"، أيرا فإن نص هذه اباةة قد وكرا ش الفقرة الرابعة  ن اباةة األوىل للربوووكول 
، يعين ذلك أن االلتزا ات الوااةة ش اباةة األوىل ابشرتكة وسري على 1977اإلضاش لعا  

ابنازعات ابسلحة الدولية، و غري الدولية أيرا بقدا  ا وغري ا اباةة الثالثة ابشرتكة بني 
اوفاقيات جني . 

 كذلك ينروي اإللتزا  ابنصوص عليه ش اباةة األوىل ابشرتكة باحرتا  و كفالة 
   و "أن تحترم"ذلك أنه يدعو إىل أ رين مها:  احرتا  القانون الدويل اإلنساين على جانبني،

 االوفاقيات. "تكفل احترام"أن 
 

الفقرة األولى: اإللتزام باحترام القانون الدولي اإلنساني في جميع األحوال 
 يترمن هذا اإللتزا ، التزا  األ خاص ابخاطبة بالقانون الدويل اإلنساين باتاذ 

مجيت التدابري اليت يقري با هذا القانون، و االلتزا  بالتصرف ش مجيت األحوال وفقا بباةئه 
وقواعده، و ال وقتصر هذه األحوال على ز ن احلرب، ف ناك التزا ات  ا وتحمل ا الدول 

 وةجمه ش األنظمة القانونية أيرا ش وقت السلم،  ن ا االلتزا  بنشر القانون الدويل اإلنساين
109Fاحمللية

)1( .
 

 حيث يترمن التزا  الدولة هنا، التزا  أج زتا و األ خاص الذين يعملون حلسابا، 
والقوات ابسلحة لدولة  ا ليست  لز ة باال تثال هلذا القانون ةاخل حدوة الدولة فحسب 
بل و أثناء خوض ا احلرب ش اخلااج أيرا، و قد أكد احلكم الصـــاةا عن احملكمة اجلنائية 
الدولية ليوغسالفيا السابقة، ش قرية "ةوسكوواةيتش"، على أمهية التزا  القوات ابسلحة 

. لدولة  ا أثناء وجوةها باخلااج باحرتا  القانون الدويل اإلنساين
                                                 

  .255ة. عبد اهللا األ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص )3(
 . 268عبد اهللا األ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
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 كما ولتز  أيرا القوات اليت وعمل حتت إ راف  نظمة األ م ابّتحدة لقوات حفظ 

للكتاب الدواي الصاةا عن األ ني العا    طبقا،السال ، باحرتا  القانون الدويل اإلنساين
 بعنوان "احرتا  قوات األ م ابتحدة للقانون 1999 أغسرس لعا  6لأل م ابتحدة ش 
110Fالدويل اإلنساين"

)2( .
 

 و يعين اإللتزا  باحرتا  القانون الدويل اإلنساين ش مجيت األحوال، عد  التذاع بأي 
سبب كمربا ألي انت اك حمدة لاللتزا ات اإلنسانية، و ذلك ألن القانون الدويل اإلنساين 

خيرج عن ابنرق العا  الذي يقو  عليه  ف و  ابعا لة بابثل الذي يسيرـر على النظا  
، عند ا 1996القانوين الدويل، و قد أكدت حمكمة العدل الدولية ذلك ابعىن ش عا  

ذكـرت أن الكثري جدا  ن قواعد القانون الدويل اإلنساين يعّد جوهريا إىل احلد الذي يوجب 
على مجيت الدول احرتا  ا سواء كان قد صدقت على االوفاقيات اليت وترمـــن هذه 

القواعـد أ  مل وصدق علي ا، على اعتباا أن هذه القواعد هي قواعد القانون الدويل العرش 
111Fالـذي ال جيوز انت اك حر ت ا

)1( .
 لنخلص إىل القول أن االلتزا ات النابعة  ن القانون الدويل اإلنساين، مبا في ا 

االلتزا  باحرتا ه، ولز  التمت الدويل بأسره مبا ش ذلك الدول و ابنظمـات الدوليـة، و بالتايل 
.  ال جيوز لأل م ابتحدة أن تال  قواعد القانون الدويل اإلنساين

 
الفقرة الثانية: اإللتزام بكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني. 

 ف ذا اإللزا   يعين أنه يتعني على الدول، سواء أكانت  شرتكة أ  غري  شرتكة ش 
نزاع  ا، أن وتخذ ش مجيت األحوال التدابري ابمكنة اليت وكفل احرتا  القواعد  ن قبل 
اجلميت و  ن قبل أطراف النزاع بصفة خاصة، أي أنه التزا   ن االلتزا ات الدولية اليت 

وسري ش  واج ة الكافة. 
                                                 

 .269ابرجت نفسه، ص  )2(
  .269عبد اهللا األ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
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 كما وبني اوفاقيات جني  و برووكولي ا اإلضافيان، و سائل ميكن أن ولجأ إلي ا 
الدول ال للوفاء فحسب بالتزا اتا باحرتا  القانون الدويل اإلنساين، بل "ولكفالة 

112Fاالحرتا "له أيرا ش مجيت األحوال.

)2( 
 فتستريت هذه الدول أن ودعو  ثال إىل عقد اجتماعات لألطراف ابتعاقدة وربيقا 

  ن الربوووكول األول، أو أن ولجأ إىل نظا  الدول احلا يــة أو بدائـله أووفرض 07للماةة 
نظا   نت االنت اكات اجلسمية، أي أن ولجأ إىل جلنة وقصي احلقائق ابنشأة مبقترى اباةة 

  ن الربوووكول اإلضاش األول، كما ميكن ونفيذ اإللتزا  بكفالة احرتا  القانون الدويل 90
اإلنساين،  ن خالل العمل الدبلو اسي أو إصداا بيانات عا ة، على حنو  ا فعلت اللجنة 

الدولية للصليب األمحر  ثال ش الثمانينات، أثناء احلرب اإليرانية العراقية، حني وج ت 
نداءات عالنية إىل مجيت األطراف ابتعاقدة طالبة  ن ا كفالة احرتا  اوفاقيات جني . 

 بدأ االختصاص   كذلك ميكن كفالة احرتا  القانون الدويل اإلنساين  ن خالل
العابي، الذي يوجب على الدول أن وقو  مبحاكمة ابت مني بااوكاب جرائم أو وسليم م 

113Fوفقا لقواعد القانون الدويل و  باةئه.

)1( 
  ن الربووكول األول، ابلحق باوفاقيــات جنيـــ  على  ا يلي: 89 كما ونص اباةة 

"وتع د األطراف السا ية ابتعاقدة بأن وعمل جمتمعة أو  نفرةة ش حاالت اخلرق اجلسيم 
لالوفاقيات و هذا الربوووكول بالتعاون  ت األ م ابّتحدة، و مبا يتالء   ت  يثاق األ م 

ةاخل األ م ابّتحدة و   ابّتحدة" و يعكس هذا النص، كيفية ونفيذ القانون الدويل اإلنساين
وبعا هلذا النص، فإن األ م ابّتحدة يلك اختصاصا التاذ التدابري ابناسبة ش  واج ة 

114Fاالنت اكات اجلسمية للقانون الدويل اإلنساين، وذلك لكفالة احرتا ه.

)2( 
هو ذو طبيعة    ش ضوء  ا وقد  نستريت أن خنلص إىل أن القانون الدويل اإلنساين

آ رة، ينجم عن ا التزا  الدول و ابنظمات الدولية باحرتا  و العمل على احرتا  قواعده 
سواء ش أوقات السلـم أو احلرب. 

                                                 
 .270 ابرجت نفسه، ص  )2(
 .271ة. عبد اهللا األ عل و آخرون، ابرجت السابق، ص )1(
 .282 ابرجت نفسه، ص  )2(
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المبحث الثاني  
تطبيق القانون الدولي اإلنساني  

 أي فائدة وكون لقاعدة قانونية وظل بدون وربيق عملي؟ هذا السؤال جدير بأن 
الذي يشكل اإلنسان غايته و   يررح السيما إذا كنا بصدة قواعد القانون الدويل اإلنساين

وسيلته، إن وقدير  دى ضرواة و فعالية هذا القانون الذي يربق ش النزاعات ابسلحة ورتن 
بدون وربيق لن يتسىن له  باإلجابة على هذا السؤال، فإن ظل القانون الدويل اإلنساين

حتقيق اهلدف الذي  ن أجله مت إعداةه و صياغته، أال و هو محاية فئات  عينة  ن 
األ خاص و األعيان ش ابنازعات ابسلحة. 

وعّد  سألة وربيق القانون الدويل اإلنساين،  ن أهم  ابسائل اليت وررح نفس ا هلذا الفرع 
  . ن القانون ، فعن طريق التربيق يتم جتسيد  باةئ ذلك القانون

 ابقصوة  ن وربيق القانون الدويل اإلنساين، هو العمل الذي يتم ش ز ن السلـم و 
ش فرتات ابنازعات ابسلحة، لتج يز و وسيري كل اآلليات ابنصـــوص علي ــا ش هذا القانون 

115Fمبا يكفل وربيقه و احرتا ه ش مجيت الظروف

)1( .
كل التدابري اليت ينبغي اتاذها   بصيغة أخرى يقصد بتربيق القانون الدويل اإلنساين

لرمان االحرتا  الكا ل لقواعد القانون الدويل اإلنساين، و ال وقتصر الررواة اليت وقتري 
وربيق هذه القواعد على حالة بدء ا تعال القتال، إذ يتعني أيرا اتاذ ودابري خااج  ناطق 

116Fالقتال، سواء ش وقت السلم أو ش وقت احلرب

)2( .
عملية  عقدة، وفرتض وجوة آليات عديدة وؤةي    فتربيق القانون الدويل اإلنساين

وظيفت ا ش ز ن السلم أو ش فرتات ابنازعات ابسلحة ، و وشرتك ش هذه العملية أطراف 
كثرية (األطراف ابتعاقدة، األطراف ابتنازعة و الوسراء احملايدون)، و ش حالـة 
117F عد  احرتا  القواعد ابنصوص علي ا، يتحمل الررف الذي انت ك ا ابسؤولية

)3( .
 

                                                 
 .119 ري  عتلم، (حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )1(
 .293 القانون الدويل اإلنساين ةليل للتربيق على الصعيد الوطين، ابرجت السابق، ص )2(
 .121  ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص )3(
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المطلب األول  
نطـاق تطبيـقه  

 إىل النزاعات ابسلحة  ن حيث اباةة و   ميتد نراق وربيق القانون الدويل اإلنساين
إىل فئات  عينة  ن األ خاص الذين ال يشااكون ش لقتال أو مل يعوةا قاةايــن على 

ابشااكة فيه. 
 

الفرع األول 
النطاق المادي 

وربيق القانون الدويل اإلنساين يدوا حول وجوة نزاع  سلح ةويل، والقانون الدويل  
ابعاصر يقسم النزاعات ابسلحة إىل ةولية و غري ةولية، و قد جتلى ذلك بوضـوح ش عنواين 

، فقد ورمنت اباةة 1949، أ ا اوفاقيات جني  لعا  1977الربوووكولني الصاةاين عا  
الثالثة ابشرتكة ابتعلقة" بالنزعات ذات الرابت غري الدويل" وبقيت عناوين ا " خصية"، و 

هي بربيعت ا وتعلق برحايا احلروب بني ةولتني أو أكثر. 
ي دف إىل محاية ضحايا النزاعـات الدوليـة و غري    فإذا كان القانون الدويل اإلنساين

الدولية فسنبني  ابقصوة بتلك النزاعات، كما سنتعرض حلاالت أخرى ال يربق علي ا 
118Fو هي االضررابات و التوورات الداخلية  القانون الدويل اإلنساين،

)1( .
 أوال: النزاعات المسلحة الدولية:

بالنسبة للقانون التقليدي أي قانون الهاي يشرتط أن ال ونشب احلرب إال بعد  
إعالن سابق وكون له  رباات، أو إنذاا  ت إعالن حرب بشروط، و خالفا للماةة الثانية 

 ابتعلقة بقوانني احلرب و عاةاتا، و اليت ونص على 1899 ن اوفاقية الهاي الثانية لعا  
 ال وترمن ولك اإل ااة باعتباا 1907أن أحكا  ا وربق "ش حالة احلرب"، فإن اوفاقية 

 وكتفيان 1929أ�ا  وضوعة بداهة لتربيق ز ن احلرب، كما أن اوفاقييت جيني  لعا  
119Fبالنص على األ خاص الواجب محايت م

)2( .
                                                 

 .33، ص 1993عا ر الز ايل،  دخل إىل القانون الدويل اإلنساين، الربعة األوىل،  نشواات ابع د العريب حلقوق اإلنسان،  ة.)1(
 .33ابرجت نفسه، ص  )2(
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، أو اليت اندلعت 1907 و ابعلو  أن العديد  ن احلروب السابقة الوفاقيات 
بعدها، نشبت ةون إعــالن حرب أو سابــق إنذاا، و اجت ـت ابمااسة الدولية إىل االعرتاف 
بذلك التروا و التعا ل  عه، إذ ال يقبل أن يكون غياب بعض الشروط الشكلية سببا ش 

إنكاا واقت احلرب و اآلثاا ابرتوبة علي ا. 
 فأةاك واضعو  شروع أحكا  اوفاقيات جني  اخللل ابوجوة ش القانون التقليدي، 

فاقرتحوا أن ونص االوفاقيات اجلديدة على وجوب وربيق ا ش مجيت احلاالت اليت وندلت في ا 
120Fأعمال عدائية   ما كانت  كل ا و حا ش غياب إعالن احلرب

)1( .
 كما ونص االوفاقيات األابت جلني  ش  اةتا الثانيــة ابشرتكة على أ�ا "وربق ش 

حالة احلرب ابعلنة، أو أي نزاع  سلح آخر ينشب بني طرفني أو أكثر  ن األطراف 
السا ية ابتعاقدة، حا و إن مل يعرتف أحدها حبالة احلرب". 

 "و وربق االوفاقيات أيرا ش مجيت حاالت االحتالل اجلزئي أو الكلي إلقليم أحد 
األطراف السا ية ابتعاقدة حا و إن مل يلق هذا االحتالل  قاو ة  سلحة". 

 "و إذا مل وكن إحدى ةول النزاع طرفا ش هذه االوفاقية، فإن الدول األطراف في ا 
وبقى  لتز ة با ش عالقاتا ابتباةلة، كما أ�ا ولتز  باالوفاقية ابذكواة إذا قبلت ولك الدولة 

121Fأحكا  االوفاقية و طبقت ا"

)2( .
 هكذا نرى أن "احلرب ابعلنة" هي نوع  ن أنواع النزاعات ابسلحة، و الن ج الذي 

أقروه اوفاقيات جني ، إمنا ي دف إىل وفاةي أثاا إنكاا واقت النزاع على ضحاياه، و ةاء 
 ا ال حيمـد عقباه ش حاالت ابواج ة ابسلحة، و  ا تلفه ش ابيدان و خااجه ش وقت 

أصبحت فيه وسائل الد اا  ديدة الوطء و بالغة اخلرواة، و كم  ن طرف أنكر  شااكته 
ش احلرب اليت خيوض ا بشا األسلحـة و الررق، لكن ذلك ال يعفيه  ن الوفاء مبا التز  به 

                                                 
 .34عا ر الز ايل،  دخل إىل القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
اباةة الثانية ابشرتكة ش اوفاقيات جيني ، أنظر/  ري  عتلم ،  وسوعة القانون الدويل اإلنساين (النصوص الرمسية لالوفاقيـات و  )2(

 .2005الدول ابصدقة وابوقعة)، إصداا بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر، ، الربعة الساةسة، القاهرة، 
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مبوجب االوفاقيات، حا أن الررف الذي ينكر وجوة حالة احلرب، ف ذا ال وأثري له على 
122Fوجوب وربيق القانون اإلنساين

)3( .
 و وتعلق الفقرة الثانية  ن اباةة الثانية ابشرتكة باالحتالل، و هو يدخل ضمن إطاا 

 كا ل وراب أحد األطراف ابتعاقدة أو –النزاع ابسلح الدويل، و أيا كان  دى االحتالل 
 وسواء اصرد  مبقاو ة  سلحة أو مل يصرد  با، فإن االوفاقيات وربق ش –بعره 

حاالت االحتالل اليت وضعت االوفاقية الرابعة أهم أحكا  ا. 
، فإن الفقرة الثالثة  ن اباةة الثانية ابشرتكة 1929 و على غراا  ا أقروه اوفاقيتا 

ولز  أطراف النزاع باحرتا  االوفاقيات اليت صاةقت علي ا، حا و إن كان أحدها غري 
 روبط بأحكا  ا، و إزاء هذا األخري، على األطراف األخرى التع د بتربيق االوفاقيات ، 
عالوة على ذلك فإن اوفاقيات جني  و نظرا لرابع ا اخلاص، ال وتوق  ش ونفيذها على 
 بدأ ابعا لة بابثل، و  ن ابباةئ اليت أقرتا، نبذ األعمال االنتقا ية، و إىل جانب قواعد 

اوفاقيات جني ، فإن النزاعات ابسلحة الدولية ترت جلميت األحكا  العرفية و قانون 
123Fابعاهدات باخلصوص

)1( .
كما نصت اباةة األوىل  ن الربوووكــول األول ش فقرتا الثانية على ا تداةه إىل 

احلاالت اليت ذكرناها بصدة حبث اباةة الثانيــة ابشرتكة لالوفاقيات، و اجلديد اهلا  ش اباةة 
األوىل، هو  ا جـاء ش فقرتا الرابعــة: "وترمن األوضاع ابشاا إلي ا ش الفقرة السابقة 

النزاعات ابسلحة اليت وناضل الشعوب با ضد التسلط االستعمااي واالحتالل األجنيب، و 
ضد األنظمة العنصرية، و ذلك ش ممااساتا حلق الشعوب ش وقرير ابصري، كما كرسه 

 يثاق األ م ابّتحدة و اإلعالن ابتعلق مبباةئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الوةية بني 
الدول طبقا بيثاق األ م ابّتحدة"، بذلك فإن حروب التحرير ااوقت إىل  ستوى النزاعات 

124Fبني الدول و هو  سعى قدمي حرصت  عوب البالة ابستعمرة على حتقيقه

)2( .

                                                 
 .34عا ر الز ايل،  دخل إىل القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  ة.)3(
 .35عا ر الز ايل،  دخل إىل القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
 .35ابرجت نفسه، ص  )2(
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كتيجة هلذا التروا اجلديد، فإن الدولة الررف ش الربوووكول األول اليت وواجه 
نرال حركة حترير ولتز  بتربيق القانون اإلنساين،  رط أن وقبل احلركة ابعنية اإلعالن 

125F ش فقرتا الثالثة  ن الربوووكول األول96ابنصوص عليه باباةة 

)3( .
و ودخل االوفاقيات و هذا الربوووكول ش حيز التربيق بالنسبة للسلرة ابذكواة 

بوصف ا طرفا ش النزاع، و ذلك بأثر فواي. 
 
 

ثانيا: النزاعات المسلحة الغير دولية 
يروبط ونظيم الصراعات ابسلحة غري الدولية وفق أحكا  الربوووكول الثاين ااوباطا  

، و الواقت 1949وثيقا بالنظا  الذي وضعته اباةة ابشرتكة الثالثة  ن  واثيق جني  لعا  
أن اهلدف األويل للجنة الدولية للصليب األمحر ش عمل ا ابؤةي على  ؤير جيني  لعا  

، كان البــدء ش  راجعة اباةة الثالثة بدال  ن خلق جمموعة أحكا  1974-1977
 نفصلة قائمة بذاتا، غري أنه برز اجتاهان  تناقران أثناء  ؤيري اخلرباء احلكو يني لعا  

، فقد اأى البعض أن جمال وربيق القواعد اإلنسانية اليت حتكم 1982 و عا  1971
الصراعات ابسلحة غري احلكو ية، جيب ووسيعـه حبيث يغري  زيدا  ن األوضاع أو على 

األقل  ووضيحه حبيث يزيد  ن فرص التربيق، حا و إن كان الثمن هو التخلي عن 
إطناب ووفصيل ش حمتوى القواعد و األحكا ، و ااوأى آخرون أن النراق األضيق للتربيق 

أفرل، ألنه سيسمح مبزيد  ن اإلس اب و اإلوقان ش ونظيم أكثر اوساعا للصراعات 
ابسلحة غري الدولية، و جاء احلل الذي مت االوفاق عليه ش الن اية  تمثال ش إجياة أسلوبني 

األول: اباةة الثالثة أوست جماال لكن أضيق حمتوى، و الثاين، الربوووكول الثاين ممثال ش 
إ كانية وربيق أكثر حمدوةية، لكن ا حتتوي على قواعد وأحكا   فصلة، و  ن حيث 

                                                 
 األول.الربوووكول ، 3/ف96اباةة )3(
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التعري  ستكون مجيت الصراعات اليت ينربق علي ا الربوووكول الثاين حمكو ة أيرا باباةة 
126Fابشرتكة الثالثة

)1( .
أ ا جمال وربيق الربوووكول الثاين  بسوط ش  اةوه األوىل، وواة في ا وعري  

للصراعات ابسلحة غري الدولية، حيث جاء في ا: "أن هذا الربوووكول ينربق على مجيت 
النزاعات ابسلحة اليت ترت للماةة األوىل  ن الربوووكول األول ابراف الوفاقيات جني  
و ابتعلقة حبماية ضحايا الصراعات الدولية ابسلحة، و اليت حتدث ش أاض أحد األطراف 

ابتعاقدة السا ية بني قواوه ابسلحــة و القوات ابسلحـة ابنشقة، أو غريها  ن اجلماعات 
ابسلحة ابنظمة اليت يااس حتت إ رة قياةة  سؤولة  سؤوليات فوق أاض ا، يكن ا  ن 

القيا  بعمليات عسكرية  ستمرة  نسقة كما يكن ا  ن ونفيذ هذا الربوووكول". 
أ ا اباةة الثالثة ابشرتكة فإ�ا وكتفي ش مجلت ا األوىل بذكر النزاع ابسلح الذي 

ليس له طابت ةويل، و الدائر ش أااضي أحد األطراف السا ية ابتعاقدة، و ووجب على كل 
طرف ش النزاع، وربيق أحكا  ا، و هذه اباةة ال وعّرف النزاع ابسلح غري الدويل بل ونرلق 

 ن كونه ظاهرة  وضوعية. 
ميكن بإجياز  أن نقول إن النزاعات ابسلحة الداخلية هي ولك اليت توض في ا 
127Fالقوات ابسلحة لدولة  ا،  واج ة  سلحة  ت فئة أو بعض الفئات ةاخل ورابا الوطين

)1( .
ثالثا: حاالت ال يشملها القانون الدولي اإلنساني 

 إستثنت اباةة األوىل  ن الربوووكول الثاين ش فقرتا الثانية، حاالت التوورات 
 الداخلية  ن نراق قانون النزاعات، ذلك أن هذا النوع  ن أنواع العن  تواالضررابا

يقسم ، الذي ابسلح ال يعترب "نزاعا  سلحا" حسب  قاييس القانون الدويل اإلنساين
النزاعات ابسلحة إىل ةولية و غري ةولية، و ابلفت لالنتباه أن الربوووكول الثاين استثناها 
بصريح العبااة، أل�ا غالبا  ا وكون ةاعيا للمالبسات و اخللط و قد يذهب البعض إىل 

اعتبااها نزاعات  سلحة حمرة، و ورمنت الفقرة الثانية  ا يلي: 

                                                 
ة. واير سيلرز، النظا  العابي اجلديد (حقوق حدوة السياةة، حقوق اإلنسان، وقرير  صاير الشعوب، وعريب صاةق إبراهيم عوةة،  )1(

 .192، ص 2001الربعة األوىل، ةاا الفااس للنشر، األاةن، 
 .37عا ر الز ايل،  دخل إىل القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  ة.)1(
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" ال يسري هذا الربوووكول على حاالت االضررابات و التوورات الداخلية  ثل الشغب 
(ابظاهرات) و أعمال العن  العرضية، و غريها  ن األعمال ابماثلة اليت ال وعد نزاعات 
 سلحة"، فاألعمال ابذكواة هنا جاءت على سبيل ابثال ال احلصر، و هي ال وشكل 

عناصر وعري  للتووـرات و االضررابـات، و إمنا هي  ؤ ـرات هلا، و ال وتشابـه و العمليات 
العسكرية ابنظمة، اليت يسبق ا تريط و ونسيق و وقو  با مجاعات ترت لقياةة 

128F سؤولة

)2( .
 لكن هذا ال يعين أّن استثناء حاالت التوورات و االضررابات الداخلية  ن جمال 

وربيق القانون الدويل اإلنساين، أن القانون الدويل يتجاهل ا، بل إن  واثيق حقوق اإلنسان 
وعاجل أثااها، و ورمن ابعا لة اإلنسانية للموقوفني أو ابعتقلني بسبب األوضاع النامجة عن 

التوور أو اإلضرراب الداخلي، فرال عّما ش القوانني الداخليـة  ن حقـوق و ضمانات 
129Fمجاعية و فرةية

)1( .
الفرع الثاني 

 النطاق الشخصي
يترمن هذا النراق الفئات احملمية مبوجب القانون الدويل اإلنساين ، كما يترمن 

الفئات ابعنية باحرتا ه، هذا  ا سأوعرض له وباعا ش هذه الفقرة: 
 

أوال: الفئات المحمية بموجب القانون الدولي اإلنساني: 
ي دف القانون الدويل اإلنساين إىل محاية ضحايا النزاعات ابسلحة اخلاضعني لسلرات 

، أو أسرى احلرب أو  العدو، سواء كانوا  ن اجلرحى أو ابرضى، أو ابنكوبني ش البحـاا
130Fابدنيني

، وكثريا  ا جيري احلديث عن األ خاص احملميني أثناء النزاعات ابسلحـة وقد )2(

                                                 
 .262 ابرجت نفسه، ص  )2(
 .41-40ة. عا ر الز ايل،  دخل إىل القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )1(
 .83ة.حممد ف اة الشاللدة ، ابرجت السابق ، ص )2(
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حدةها القانون الدويل اإلنساين الذي طبـق على هذه النزاعـات، وأقر  بدأ احرتا  ا و 
131Fمحايت ا

: وقد خصصت اوفاقيات جني  األابعة حلماية ولك الفئات كمايلي، )3(
 

- أفراة القوات ابسلحة اجلرحى و ابرضى ش ابيدان مبوجب اوفاقية جيني  األوىل 
1949 .
أفراة القوات ابسلحة اجلرحى و الغرقى ش البحاا مبوجب اوفاقية جيني  الثانية  -

1949. 
 .1949فئة أسرى احلرب مبوجب اوفاقية جيني  الثالثة  -
 .1949فئة األ خاص ابدنيني مبوجب اوفاقية جيني  الرابعة  -
و وعززت احلماية ابكفولة لرحايا النزاعات ابسلحة الدولية مبوجب الربوووكول  -

، كما وعززت احلماية ابكفولة لرحايا النزاعات ابسلحة 1977اإلضاش األول 
1977132Fالدولية مبوجب الربوووكول اإلضاش الثاين 

)1(. 
، 1949سنحاول التعرض هلذه الفئات احملمية، وذلك بالرجوع إىل إوفاقيات جني  لسنة 

. 1977وبروووكولي ا اإلضافيني لسنة 
فئة الجرحى و المرضى و الغرقى:  -1

ميكن القول أن أول  عاهدة  تعدةة األطراف اهتمت بذا ابوضوع، هي اوفاقية جني  
 وهي خاصة بتحسني حالة العسكريني اجلرحى ش جيو  ابيدان  وهذه 1864لعا  

، و أضي  ابرضى إىل عنوا�ا أي هلا ، وهو  ا 1906االوفاقية  مت وعديل ا عا  
 األوىل ابعمـول با حاليــا  و وروات 1949 و عاهـدة 1929احتفظت به  عاهدة 

، ن الربوووكول 8أحكا  اجلرحى و ابرضى ورواا  لحوظا نلمسه ش  رمون اباةة 
، حيث نصت فقرتا ( أ) علـى أن " اجلرحــى و ابرضى، هم 1977األول لسنة 

األ خاص العسكريني أو ابدنـيون الذين حيتـاجون إىل  ساعـدة أو اعاية طبية بسبب 
الصد ة أو ابرض أو أي اضرراب أو عجز بدين كان أو عقلي  الذين حيجمون عن 
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أي عمل عدائي" ، فيما خيص ضحايا احلرب البحرية هنا لقد مت إنعقاة  ؤير الهاي 
، هذا ابؤير حاول وربيق األحكا  اليت حتمي اجلرحى 1899األول للسال  ش سنة 

وابرضى ش القوات الربية على القوات العسكرية البحرية، أي االحكا  اليت حتمي م، 
وحلت حمل اوفاقية الهاي العا رة اليت أبر ت خالل  ؤير السال  الثاين لسنة 

1907133F

)2( .
، أقرت االوفاقية الثانية 1949وإثر انعقاة ابؤير الدبلو اسي ابنعقد جبني  عا  

لتحسني حال اجلرحى و ابرضى والغرقى التابعني للقوات البحرية، و مبوجب الفقرة(ب) 
، فابقصـوة بالغرقـى أو ابنكوبني ش 1977  ن الربوووكول األول لسنة 8 ن اباةة 

البحاا ، هم األ خاص العسكريون أو ابدنيون الذين يتعرضون للخرر قي البحاا أو 
أية  ياه أخرى نتيجة با يصيب م، أو يصيب السفينة اليت وقل م  ن نكبات ، والذين 
حيجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر اعتباا هؤالء األ خاص  نكوبني ش البحاا 

أثناء إنقاذهم، إىل أن حيصلوا على وضت آخر مبقترى االوفاقيات أو الربوووكول ، 
وذلك بشرط استمرااهم ش اإلحجا  عن أي عمل عدائي. 

- أسرى الحرب:  2
إن األسر ظاهرة  الز ة جلميت احلروب ، قدمي ا ، وحديث ا، ويروبط نظا  األسر ش القانون 
الدويل احلديث بوضت ابقاول ، إذ جيب أن وتوفر ش هذا األخري  روط حمدةة خلوض غماا 
ابعااك و احلصول على  عا لة أسري احلرب ، إذا وقت بأيدي العدو. وأفرةت اوفاقية جني  

  عا لة خاصة ألسرى احلرب ، ويقصد بأسري احلرب " كل  قاول يقت 1949الثالثة لعا  
ش قبرة العدو أو ش أيدي اخلصم "، ويراعى أن أسرى احلرب يكونون حتت سلرة العدو 

134Fال حتت سلرة االفراة أو الوحدة العسكرية اليت أسرتم

، ففيما خيص  عا لة أسرى احلرب )1(
، فاوفاقية جني  الثالثة ونص على  بدأ ابعا لة اإلنسانية هلم و أن ووفر هلم الدولة اليت 
قبرت علي م أةىن الرمانات ابعنوية و اباةية،  نذ وقوع أسرهم  حا انت اء ه ، أي 

أةىن احرتا   نذ القبض علي م إىل غاية انت اء  هذه ابدة  ويتمتت األسري بالعديد  ن ابزايا 
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،  ن ا ، أن وكون ابعسكرات اليت يقيم في ا وكذلك ابالبس  و األغذية اليت وقد  له 
كافية و  ناسبة ،و جيب ووفري العناية الصحية والربية له  كما له حق ممااسة الشعائر 
والواجبات الدينية ،  ت ووفري االوصال بينه وبني العامل اخلااجي كاستال  اخلرابا ت و 
إاساهلا ، واستال  الرروة والربقيات ، كذلك ميكن وكليفه ببعض األعمال غري اخلررية 

135F قابل أجر مينح له

)2( .
  ما كانت نوع العالقة القائمة بني األسرى والدولة احلاجزة، ف ي  سؤولة عن حياتم  و 
 عا لت م ، وال جيوز هلا نقل م خااج أااضي ا إالّ إذا اقترت  صلحت م ذلك بشرط أن 

وكون الدولة اليت ينقلون إلي ا طرفا ش االوفاقية الثالثة ، وقاةاة على وربيق أحكا  ا، كما 
ميكن لألسرى ووجيه  كاواهم و  رالب م إىل السلرة ابعنية، و ينوبم ممثلون  نتخبون  ن 
قبل م لدى سلرات الدولة احلاجزة أو الدولة احلا ية ، أي الررف احملايد الذي يتوىل اعاية 
 صاحل ةولت م ش إطاا اوفاقيات جني  إن وجدت ، و اللجنة الدولية للصليب االمحر أو 

136Fأيه  نظمة إنساينة أخرى حمايدة.

)1( 
إىل جانب احلقوق ف ناك واجبات على األسرى علي م التقّيد با ، ف م خيرعون لقوانني 
الدولة احلاجزة و نظم ا ابربقة على قواتا ابسلحة، و القاعدة هي  ساواتم بأفراة هذه 
القوات  ت  راعاة وضت األسرى بصفت م  واطين ةولة أخرى، و ميكن عقابم جزائيـا أو 
وأةيبيا  وفق اإلجراءات ابتبعة و احرتا  ابباةئ القرائية، و الشروط ابنصوص علي ا ش 

االوفاقية الثالثة بشأن  راحل التحقيق و احملاكمة و التنفيذ، وكفلت االوفاقية حق الدفاع  و 
137Fالرعن إستئنافيا، أو إلتماس إعاةة النظر ش احلكم الصاةا ضد األسري

)2( .
و يعترب القانون الدويل اإلنساين حالة األسر ظرفا  ؤقتا، ينت ي بانت اء العمليات احلربيـة و 

امبا قبل ذلك ش بعض احلاالت كالوفاة  ثال. 
-المدنيون :  3
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الدويل إىل  يتأثر ابدنيون ، بصواة أو بأخرى بعواقب النزاعات ابسلحة ، ومل يتوصل القانون
 ، عند إبرا  اوفاقية جني  1949 عاجلة أوضاع الفئات األكثر ورراا باحلروب إالّ عا  

الرابعة ابتعلقة حبماية ابدنيني ز ن احلرب، بعد أن أورح أن الئحة الهاي مل وكن كافية 
لرمان احلماية الالز ة، اغم  واةها اليت وناولت جوانب حمدوةة  ن العالقة بني احملتل و 
سكان األاض احملتلة ، وإىل جانب اإلضافات اهلا ة اليت واةت ش الربوووكول األول لسنة 

، فيما يتصل باالوفاقيات الثالث األخرى، فإن الباب الرابت  نه جاء وتمة لالوفاقية 1977
الرابعة، و نصت اباةة الرابعة  ن هذه االوفاقية على أ�ا حتمي األ خاص الذين جيدون 

أنفس م ش حلظة  ا و بأي  كل كان ، ش حالة قيا  نزاع أو إحتالل حتت سلرة طرف 
138Fش النزاع، ليسوا  ن اعاياه أو ةولة احتالل ليسوا  ن اعاياها

)3( .
 على بعض القواعد 1977  ن الربوووكول اإلضاش األول لعا  50كما نصت اباةة 

اخلاصة بتحديد الوضت القانوين للمدنيني هي: 
-أن ابدين هو  ن ال ينتمي إىل الفئات التالية:  

-أفراة القوات ابسلحة و ابليشيات ابتروعة اليت وعد جزء ا  ن ا. 
- أفراة ابيليشيات األخرى و الوحدات ابتروعة ، مبن في م أعراء حركات ابقاو ة الذين 

وتوافر في م الشروط الواجبة. 
- أفراة القوات ابسلحة النظا ية الذين يعلنون و الءهم حلكو ة أو سلرة ال وعرتف با 

الدولة احلاجزة 
- السكان الذين ال حيملون السالح  ن ولقاء أنفس م عند اقرتاب العدو بقاو ة القوات 

الغازية. 
- ينداج ش السكان ابدنيني كافة السكان ابدنيني. 

- ال يفقد ابدنيون صفت م هذه بسبب وجوة أفراة بين م ال يسري علي م وعري  ابدنيني. 
وخبصوص احلماية ابقراة للمدنيني نفرق بني القواعد اليت حتكم م أثناء النزاع ابسلح و 

حتت اإلحتالل احلريب. 

                                                 
ة.أسعد ةياب و آخرون، القانون الدويل اإلنساين، (آفاق و التحديات)، اجلزء األول، وأصيل القانون الدويل اإلنساين، الربعة  )3(
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أ-القواعد التي تحكم حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح: 
139Fوتمثل أهم القواعد اليت حتكم ابدنيني أثناء النزاع ابسلح ش اآليت:

)1( 
لألطراف ابعنية إنشاء  ناطق صحية، و  واقت آ نة حلماية اجلرحـى و ابرضى و  -

العجزة و ابسنني  و األطفال ةون سن اخلا سة عشرة، و احلوا ل، كذلك ميكن 
إنشاء  ناطق حميدة حلماية اجلرحى و ابرضى  ن ابقاولني و غري ابقاوليـن و كذلك 

ابدنيني الذين ال يشرتكون ش العمليات العدائية  
  ال جيوز   امجة ابناطق الرةة  ن وسائل الدفاع أو ولك  نزوعة السالح. -
ال جيوز بأي حال اهلجو  على ابستشفيات ابدنية إال إذا استخد ت ش القيا   -

 بأعمال ورر بالعدو.
حتظر اهلجمات العشوائية ، وهي ولك اليت ال ووجه إىل هدف عسكري ، أو  ن  -

  أ�ا أن وصيب أهدافا عسكرية و  دنية، و أ خاصا  دنيني على السواء.
 ال جيوز استخدا  ابدنيني كذاوع بنت أو ةاأ اهلجو  على أهداف عسكري. -
ضرواة اتاذ اإلحتياطات الالز ة عند اهلجو  ، سواء عند التخريط له أو أثناء  -

 ونفيده ، حبيث يّتم جتنيب السكان ابدنيني و األعيان ابدنية  ن أثااه.
 ال جيوز جتويت ابدنيني كسالح ش احلرب. -
ال جيوز ووجيه اهلجو  ضد األ ياء اليت ال غىن عن ا حلياة ابدنيني ،  ثل ابواة  -

 الغذائية ، و ياه الشرب ، و ياه الري ، وابناطق الزااعية.
 جيب إطالق سراح ابدنيني بأقصى سرعة بعد إنت اء االعمال العدائية. -

 ب -حماية المدنيين تحت اإلحتالل الحربي:
يعترب اإلقليم حمتال، إذا أصبحت الدولة اليت ينتمي إلي ا ال وستريت على إثر الغزو الذي 
وقو  به الدولة ابعتدية ممااسة سلراوه العاةية فوقه  ن الناحية الواقعية و الفعلية  ت قيا  

الدولة الغازية حبفظ النظا  هناك . 
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 يفرتض االحتالل أ رين ، حيازة اإلقليم، وووافر نية اكتساب السياةة عليه، و وقري 
أبسط القواعد أن اإلقليم يعترب حمتال، حينما يوضت حتت سلرـة اجليـش ابعـاةي أو 

140Fالقياةة العسكرية هلذا األخري  ن الناحية الفعلية

)1( .
حبكم االحتالل احلريب هناك العديد  ن القواعد، اليت مت وقنني أغلب ا ش اوفاقية  -

 و اوفاقية الهاي 1949جني  الرابعة اخلاصة حبماية ابدنيني وقت احلرب لعا  ،
 ، وكذلك قوانني احلرب 1907بشأن قوانني و أعراف احلرب الربية ابعقوةة عا  

، وميكن إجياز أهم ولك القواعد 1880الربية اليت وبناها جممت القانون الدويل عا  
141Fفيمايلي

)2( :
 جيب إحرتا  األفراة ابوجوةين ش ظل االحتالل و ممتلكاتم. -
حيظر النقل اإلجبااي لألفراة و اجلماعات ، باإلضافة إىل إبعاة األ خاص احملميني  -

 ن األاض احملتلة،إىل أاض السلرة القائمة باالحتالل أو إىل أاض أي بلد آخر 
حمتلة أو غري حمتلة، بصرف النظر عن ةافت ذلك ، وال وبعد السلرة القائمة 
 باالحتالل، وال ونقل مجاعات  ن سكا�ا ابدنيني إىل األااضي اليت حتتل ا.

باختصاا على القوة احملتلة حتقيق األ ن و النظا  العا  و ضمانه،  ت احرتا  القوانني 
السااية ش البالة ، و تول االوفاقية الرابعة ،  الحقة و حماكمة أي  خص يقو  بأعمال 
يس بأ ن الررف اآلخر،  ثال قيا   خص بأعمال تريب ش أاض حمتـلة أو يقو  مبا ميس 

ةول االحتالل. 
كما حيظر ش مجيت احلاالت، سواء ش حالة النزاع ابسلح، أو حالة االحتالل، 

أعمال اإلكراه، و التعذيب،  و العقاب اجلماعي، و االنتقا ي، و احتجاز الرهائن، و 
ورحيل السكان ابدنيني، وأهم  بدأ يتم اإلعتماة عليه ش احلماية ابمنوحة للمدنيني مبوجب 

القانون الدويل اإلنساين، هو  بدأ التفرقة بني ابقاولني و غري ابقاولني، حيث يعترب هذا 
اببدأ قاعدة أساسية  نصوص علي ا ش الربوووكول اإلضاش األول، مما يستوجب  عه وضت 
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142Fوعري  لكلي ما

، فابقاول ال يتمتت باحلماية إالّ إذا أصبح خااج القتال  أي ووق  عن )1(
ابشااكة ش العمليات احلربية ، و ابقاول  ن حيث اببدأ هو عنصر القوات ابسلحة 

باستثناء اجال اخلد ات الربية و الدينية، أ ا غري ابقاول أو ابـدين و هو  خص يتمتت 
143Fأساسا باحلماية بصفته هذه

)2( .
ج -فئات من المدنيين يقرر لها القانون الدولي اإلنساني حماية محددة: 

- فئة النساء: 
وتمتت هذه الفئة باحلماية العا ة ابقراة للمدنيني ، وإذ يشكلن جزءا  ن القوات 

ابسلحة للررف ابعاةي، وإذ كن يشكلن جزءا  ن القوات ابسلحة للرجال وفرال عن 
144Fذلك ، وقرا قواعد القانون الدويل اإلنسايت أوجه محاية أخرى  ثل:

)3( 
محايت ن ضد كل صوا اإلهانة الشخصية ، مبا ش ذلك االغتصاب ، أو صوا  -

خد  احلياء. 
 احلماية ابقراة لأل  ات احلوا ل والليت يرضعن. -
ضرواة احتجاز النساء ش أ اكن  نفصلة عن ولك ابخصصة للرجال، عند  -

 احتجازهن كمدنيني أو كأسرى حرب.
- فئة األطفال: 

بوصف م جزء  ن السكان ابدنيني، يوفر القانون الدويل اإلنساين محاية عا ة 
لألطفال، بوصف م أ خاصا غري  شااكني ش األعمال احلربية ، ويوفر هلم كذلك محاية 

145Fخاصة نظرا لكو�م فئة حتتاج إىل محاية و اعاية خاصة

)1( .
فاوفاقية جني  الرابعة بشأن محاية األ خاص ابدنيني وقت احلرب، اليت وربق أثناء 

النزاعات ابسلحة الدولية، وكفل لألطفال باعتبااهم أ خاصا حمميني ، عا لة إنسانية 
                                                 

)1( Marie –francoise furet/ jean-claud martinez / henri dorandeu : « la guerre et le droit » , EDITIONS 
A.PEDONE-PARIS 1979 , p. 126. 

، ابيت 39أسا ة ة ج، محاية ابدنيني (قراءات لبعض  باةئ القانون)، جملة اإلنساين،  ربوع اللجنة الدولية للصليب األمحر، العدة  )2(
 .31-30، ص2007

 .205-204ة.أسعد ةياب و آخرون، ابرجت السابق، ص )3(
ةااسات ش القانون الدويل اإلنساين، إعداة خنبة  ن اخلرباء و ابتخصصني، وقدمي  فيد   اب، الربعة األوىل، ةاا ابستقبل العريب،  )1(

 . 143، ص 2000القاهرة، 
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وشمل احرتا  حياتم و سال ت م البدنية و كرا ت م، كما حتظر االوفاقية التعذيب، و 
اإلكراه، و ابعاقبة البدنية، و العقوبات اجلماعية، و أعمال االنتقا . أيرا ش حاالت النزاع 

ابسلح غري الدويل، مينح األطفال حق ابعا لة اإلنساينة باعتبااهم أ خاصا ال يقو ون 
بدوا إجيايب ش األعمال العدائية، وفقا با وقري به اباةة الثالثة ابشرتكة بني اوفاقيات 

146Fجني  األابت

 احلماية اخلاصة لألطفال 1 ف77، ويروا الربوووكول األول ش اباةة )2(
حيث ينص " جيب أن يكون األطفال  وضت احرتا  خاص ، وأن وكفل هلم احلماية ضد 

أية صواة  ن صوا خد  احلياء  وجيب أن تيئ هلم أطراف النزاع العناية والعون الذين 
حيتاجون إلي ما، سواء بسبب سن م أ  ألي سبب آخر ، كما أن احلماية خالل ابنازعات 

 ، واليت ونص على أنه جيب 3-ف4غري الدولية  كفولة أيرا ش الربوووكول الثاين ،باباةة 
147Fووفري الرعاية و ابعونة لألطفال بالقدا الذي حيتاجون إليه

)3( .
 
 
 

موظفو الخدمات اإلنسانية: 
اخلد ات اإلنسانية، على مجيت األعمال اإلنسانية اليت يستفيد  ن ا  يرلق وعبري

األ خاص احملميون طبقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين ، وقد وعدةت ولك اخلد ات 
وونوعت، باإلضافة إىل أن القائمني با أو ابشرفني علي ا ال ميثلون فريقا واحدا  تجانسا بل 

يتبعون  نظمات وهيئات خمتلفة، ووشمل هذه الفئة  وظفي اخلد ات الربيـة والروحية، و 
أفراة مجعيـات اإلغاثـة، و أفراة احلمايـة ابدنيتة و كذلك  وظفي األ م ابتحدة ، وجممل 

القول أن حصانة العا لني ش الال اإلنساين أثناء النزاعات ابسلحة، وستند إىل حياةهم 
ابرلق أثناء ولك النزاعات ، أي ا تناع م عن القيا  بأي عمل عدائي، و ال يعترب عمل م 

  ن االوفاقية األوىل صراحة، وش نراق 27ودخال ش النزاع بأي حال كما ذكرت اباةة 

                                                 
 .143ابرجت نفسه، ص  )2(
و  ا 186، ص2007 نتصر سعيد محوةة ، محاية حقوق الرفل ش القانون الدويل العا  ،ةاا اجلا عة اجلديدة ، اإلسكنداية،  ة.)3(

 بعدها.
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النزاعات ابسلحة الداخلية ورمن الربوووكول الثاين النص على احرتا  اجلرحى و ابرضى 
والغرقـى و اعايت م ،إالّ أّن ذلك ال يتم إال حبماية القائمني باخلد ات الدينية و الربية 

148Fوالوسائل ابستخد ة ألةاء   ماتم.

)1( 
باإلضافة إىل ولك الفئات  ن ابدنيني، هناك فئات أخرى حيمي م القانون الدويل 

اإلنساين باعتباهم  دنيني، كالصحفيني و الالجئني. 
 كما ي تم القانون الدويل اإلنساين أيرا حبماية االعيان ابدنية أثناء النزاعات ابسلحة.  

ثانيا: الفئات المعنية باحترام القانون الدولي اإلنساني 
القانون الدويل اإلنساين ميكن أن يربق على كل أ خاص القانون الدويل: 

فاوفاقيات جني  تاطب الدول، هذه األخرية اليت وروبط بالقانون الدول:  -1
149Fالدويل اإلنساين حسب وصديق ا أو ووقيع ا على هذه االوفاقيات

، و جيب )2(
150Fةائما أن نراقب هل الدولة مل ورت أي حتفظات على االوفاقيات

)3( .
 أصبحت اليو  ابنظمات الدولية  عنية بالتزا ات القانون المنظمات الدولية: -2

 الدويل، فابمااسة الدولية أثبتت أن القانون الدويل اإلنساين ميكن أن يربق
على ابنظمات الدولية، فمنظمة األ م ابّتحدة أصبحت  عنية باحرتا  القانون 

كما أصبحت قوات حفظ السال  األممية  الدويل اإلنساين و كفالة احرتا ه،
151F عنية باحرتا  القانون الدويل اإلنساين

)1(. 
ش  ف ي  رالبــة باحرتا  القانون الدويل اإلنساينحركات التحرر الوطنية:  -3

152Fحالتني:

)2 ( 
 أ- إذا كان الكفاح  ن أجــل التحرا الوطين، يشن ضد ةولة طرف ش اوفاقيات 

 جني .

                                                 
 .100 ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق،  ص  )1(

)2(  ROBERT KOLB, OP. Cit, P. 51. 
)3(  HENRIE - D. BOSLY, Actualité du droit humanitaire, La charte, BRUXELLES, 

2001, P. 18. 
 )1( HENRIE – D, BOSLY, OP. Cit, P. 19. 

)2(  Ibid, P. 19. 



 مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                         
اإلنساني 

 

 
 

 

ب- إذا كانت حركات التحرا قا ت بإصداا إعالن بتربيق القانون الدويل اإلنساين. 
: فمن خالل ورسيخ و ودويل  بدأ ابسؤولية اجلنائية الدولية لألفراة -  األفـراد 4

153Fأصبح الفرة  عين باحرتا  القانون الدويل اإلنساين و وربيقه

)3(. 
الفرع الثالث 
النطاق الزمني 

القانون الدويل اإلنساين يربق ش فرتات السلم كما يربق ش فرتات النزاع ابسلح، 
فتربيقه ش فرتة السلم، يترمن التزا  الدول بنشره خاصـة لدى قواتا العسكرية وإة اجه ش 

 الوطنية.  اقوانينه
ش التربيق  نذ بداية   أ ا ش فرت ة النزاع ابسلح، فالقانون الدويل اإلنساين يبدأ

وجوة النزاع ابسلح و ليس قبله، لكن ال يتوق  وربيقه آليا بانت اء النزاع ابسلح. 
 فتربيق قانون النزاعات ابسلحة ال يتوق  �ائيا إال إذا ووفرت ثالثة  روط: 

الشرط األول: بانت اء العمليات العسكرية.  •
 الشرط الثاين: بانت اء حالة االحتالل العسكري لإلقليم •

ففي حالة اوفاق السال ، فإنه جيب  دة  عينة لكي ونسحب القوات احملتلة  ن  ناطق 
االحتالل، فماةا ت القوة األجنبية احملتلة  وجوةة، فتبقى قواعد القانون الدويل 

ابربقة ش حالة االحتالل سااية.    اإلنساين
الشرط الثالث: ش حالة �اية  اإلعتقال أو احلجز  •

و  ش هذه احلالة أيرا، فإنه جيـب  دة  عيـنة، لكي يتم وسريـح كل أسرى احلرب
154Fابدنيني احملتجزين، فخالل هذه ابدة يبقوا حتت محاية قواعد القانون الدويل إلنسان

)1 .(

المطلب الثاني 
آليات تطبيقه  
على  دى ووافر األج زة   وستند آليات وربيق و ونفيذ القانون الدويل اإلنساين،

الكفيلة إ ا إبتداءا باحليلولة ةون حدوث أية انت اكات أولية لتلك القواعد، و إ ا ببدل 
                                                 

)3(  Ibid, P. 20. 
)1(  HENRIE – D, BOSLY, OP. Cit, P. 20. 
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اجل وة براقبة  دى التزا  الدول و األطراف ابتنازعة باحرتا  ولك القواعد، و  راعاة 
155F ترلبات كل  ن ما بشكل حاز  يكفل العمل با و عد  السماح مبخالفت ا 

)2( .
سنتناول هذه اآلليات ش فرعني: 

الفرع األول 
األجهزة الرئيسية  

الفقرة األولى: األطراف المتعاقدة 
 صلحة ش احرتا  قواعده  با كان للدول األطراف ش وثائق القانون الدويل اإلنساين 

و وربيق أحكا ه، فإنه يتعني على هذه األطراف ش ابقا  األول وضت هذه الوثائق  وضت 
على هذه األطراف ش ابقا  األول وضت هذه الوثائق  وضـت التنفيــذ و التع د امسيا 

باحرتا  ا، و العمل على ضمان  فرض هذا االحرتا  ش مجيت األحوال،  ن مث يتعني علي ا 
أن وتخذ التدابري الررواية لتنفيذ هذا االلتزا ، و إعراء األوا ر و التعليمات ابناسبة، و 

اإل راف على ونفيذها، و وقو  بذلك عن طريق القائد العا  للقوات ابسلحة، و أن ورت 
عند اللزو  حتت وصرف اجليش ابستشااين القانونيني األكفاء إلعراء ابشواة للقاةة 

العسكريني ش هذا الشأن، كما يتعني على األطراف ابتعاقدة ش ز ن السلم، و كذلك ش 
ز ن احلرب، أن ونشر على أوست نراق ممكن نصوص الوثائق القانونية اخلاصة بالقانون 
الدويل اإلنساين، و يشمل هذا  ن بني أ وا أخرى، إةااج ةااسة هذه النصوص ضمن 
برا ج التعليم و على األخص التعليم العسكري حا وصبح هذه الوثائق  عروفة للقوات 

156Fابسلحة و للسكان ابدنيني

)1( .
 كما ووجد  اةة  ترابقة بصفة أساسية ش كل االوفاقيات األابت جلني  ش ابواة 

 على الرتويب، ونص على أن وتع د األطراف السا ية 144 و 127 و 48 و 47
ابتعاقدة بأن ونشر نص هذه االوفاقية على أوست نراق ممكن ش بلدا�ا، ش وقت السلم 

كما ش وقت احلرب، و وتع د بصفة خاصة بإةااج ةااست ا ضمن برا ج التعليم 
العسكري، و ابدين إذا أ كن، حبيث وصبح ابباةئ اليت وترمن ا  عروفة جلميت السكان، 

                                                 
 .308ة. حممد ف اة الشاللدة، ابرجت السابق، ص  )2(
 .178 عبد الغين حمموة،  ابرجت السابق، ص  )1(
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157Fو على األخص للقوات ابقاولة ابسلحة، و أفراة اخلد ات الربية و الدينية

، و يتناول )2(
83158Fالربوووكول األول نفس الفكرة ش الفقرة األوىل  ن اباةة 

)3( .
الفقرة الثانية: الدولة الحامية 

مبقترى أحكا  اوفاقيات جيني ، وعترب الدولة احلا ية، الدولة اليت وتوىل اعاية 
 صاحل ةولة  تحاابة و  صاحل اعايا هذه الدولة، لدى ةولة  تحاابة أخرى مبوافقة هاوني 

الدولتني، و ونص االوفاقيات األابت على أن أحكا  ا وربق مبساعدة الدولة احلا يـة و حتت 
159Fإ راف ا

، و وررلت مب ا  ا بواسرة ممثلي ا الذين تتااهم  ن بني اعاياهـا أو  ن بني )4(
اعايا ةولة حمايدة،  رط قبوهلم  ن طرف الدولة اليت سيقو ون بوظائف م لدي ا. 

و للدول احلا ية   ا  واسعة النراق مبوجب االوفاقيتني الثالثة و الرابعة باخلصوص 
  ن الربوووكول األول  دعمة 05(محاية أسرى احلرب و ابدنيني)، حيث جاءت اباةة 

لتلك الوظائ . فالدول احلا ية وررلت مب مة  زةوجة، إذ وس م  ن خالل  ندوبي ا، 
بالتربيق اببا ر للقانون الدويل اإلنساين، بتولي ـا أعمـال اإلغاثـة و احلماية لصاحل الرحايا، 
و وشرف ش الوقت نفسه على وفاء أطراف النزاع بالتزا اتا و وكون اب ا  ابوكلة إىل الدول 

احلا ية واسعة النراق، و  تنوعة نظرا الحتياجات األ خاص احملميني مبوجب االوفاقيتني 
، و 1949الثالثة و الرابعة بوجه خاص، و قد ةعم الربوووكول األول النظا  ابقرا ش عا  

ع د إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر بدوا جديد يتيــح هلا أن وعرض "  ساعي ا احلميدة 
160Fعلى أطراف النزاع  ن أجل وعيني ةولة حا ية ةون إبراء"

)1( .
الفقرة الثالثة: البدائل 

                                                 
 ابواة على التوايل:  )2(

  ن اوفاقيات جني  األوىل. 47- اباةة 
 الثانية. اوفاقيات جيني   ن 48- اباةة
 الثالثة. اوفاقيات جيني   ن 127- اباةة 
  الرابعة.اوفاقيات جيني   ن 144- اباةة 

 اإلضاش األول.  ن الربوووكول 01/ف83 اباةة  )3(
   ن اوفاقية جني  الرابعة.09 اباةة  )4(
 .125  ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )1(
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إذا مل يتم وعيني ةولة حا ية، جيب بالررواة اللجوء إىل نوع  ن أنواع البدائل  
ابختلفة ابنصوص علي ا ش االوفاقيات و الربوووكول، و وعّد اللجنة الدولية للصليب األمحر 
واحدا  ن هذه البدائل، ةون ابساس بسائر أنشرت ا ابعرتف با صراحة، و وقو  البدائل 

ابوكلة إىل الدول احلا ية بنفس الشروط ابقراة هلذه الدول. 
 لكن مل يتحقـق وعـيني الدول احلـا ية، على النحـو ابقرا ش االوفاقـيات و الربوووكول 

األول، إال ش حاالت ناةاة جدا، و بصواة غري كا لة، و بالنسبة لبعض العالقات ةون 
سواها، األ ر الذي اضررت إزاءه اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل القيا  مب ا  هذه 

161Fالدول

)2( .
الفقرة الرابعة: اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 ن ابعلو  أن اللجنة الدولية للصليب األمحر ليست طرفا ش اوفاقيـات جنيـ  و  
الربوووكولني اإلضافيني، ف ذه  عاهدات  فتوحة، وصاةق علي ا الدول فحســب، بالتايل 

فإن  سؤولية ونفيذها وقت بالداجة األوىل على عاوق الدول، و  ت اإلقراا بذلك فإن 
162Fللمؤسسات اإلنسانية ةواا باازا ش العمل على احرتا   واثيق  القانون الدويل اإلنساين

)1( ،
حيث وقو  اللجنة الدولية للصليب األمحر، مبوجب نظا ـ ا باإل ــراف على "التربيق 

الدقيق للقانون الدويل اإلنساين"، و هو  ا يقتري  ن ا التعاون  ت كافة األطراف ابتعاقدة، 
ألنه ال ميكن لعمل  ن هذا النوع أن يكون مثرة لفعل يتم  ن جانب واحد، و بعيدا عن 
أي حالة  ن حاالت النزاع ابسلح، وبذل اللجنة الدولية للصليب األمحر ج وةا هائلة ش 

 ف ي وقو  على سبيل ابثال، باستقبال  تدابني، و ،جمال نشر القانون الدويل اإلنساين
إصداا  ربوعات  ا و ونظيم برا ج ودايبية، و وائد  ستديـرة و حلقات ةااسية، كما 

 و وتعاون  ت ،وشااك ش خمتل  اللقاءات اليت وعقد حول القانون الدويل اإلنساين
163Fاجلمعيات الوطنية و الدوائر العلمية، و جتري  شـــاواات  ت اخلرباء

)2( .

                                                 
 .125 ابرجت نفسه، ص  )2(
 .262 القانون الدويل اإلنساين، ةليل للتربيق على الصعيد الوطين، ابرجت السابق، ص  )1(
 .126 ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )2(
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 و ش إطاا اضرالع اللجنة الدولية للصليب األمحر مب مت ا ش محاية و إغاثة 
ضحايا ابنازعات ابسلحة، فإ�ا ورلب  ن أطراف النزاع االلتزا  بالقانون ابربـــق  ت إواحة 
الال له بمااسة واليته االوفاقية و التأسيسية، و  ت احرتا  احلقوق ابعـرتف با لأل خاص 

احملميني. 
 كما وعد  راقبة التربيق الفعلي للقانون الدويل اإلنساين واحدة  ن الصعوبات اليت 

يتوجب على اللجنة الدولية للصليب األمحر  واج ت ا بصفة  ستمرة، إن مل يكونـوا هم 
أنفس م ضحايا هذه االنت اكات، أو أن ودعي وقوع هذه االنت اكات أطراف النزاع، أو 

الرحايا أنفس م، أو أطراف ثالثة. 
 فاللجنة الدولية للصليب األمحر خمولة مبوجب نظا  ا األساسي و نظا  احلركة 

الدولية للصليب األمحر "بتلقي أيّة  كوى بشأن االنت اكات ابزعو ة". 
   ن حيث اببدأ وكون ابساعي اليت وبذهلا اللجنة الدولية للصليب األمحر لدى 

السلرات اليت وج ت إىل أج زتا اهتما ا باقرتاف انت اكات للقانون الدويل اإلنساين 
 ساع وتم ش نراق السرية، فقد أثبتت التجربة الرويلة فعالية اختياا السرية ش هذا الشأن، 
و  ت ذلك ميكن للجنة الدولية للصليب األمحر أن ولجـأ إىل  سـاع أخـرى و لكن بشروط 

حمدةة بوضوح: 
أوال: البد أن وكون هذه اإلنت اكات جسمية. 

164Fثانيا: أن وكون العالنية ش صاحل األ خاص أو السكان اب دةين

)1( .
ثالثا: أن يكون  ن بني   وة اإلنت اكات حمل الرعن  ندوبني للجنة الدولية للصليب 

األمحرأو أن وكون اإلنت اكات  علو ة للكافة. 
 ، بصفة عا ة وعترب اللجنة الدولية للصليب األمحر حااس القانون الدويل اإلنساين

 ووبعا هلذا الدوا وقو  اللجنة بوظائ   تعدةة  ن ا:
165F

)2( 

                                                 
 .127 ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )1(
 وقت اللجنة الدولية للصليب   قالة على  بكة اإلنرتنت، على، ةوا اللجنة الدولية للصليب األمحر ش وربيق القانون الدويل اإلنساين )2(

 http/ :www.cicr.orgاالمحر، 
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- وظيفة الرصد: أي إعاةة التقييم بصفة  ستمرة للقواعد اإلنسانية لرمان أ�ا ووجه 
لتتناسب  ت أوضاع النزاع. 

- وظيفة احلفز: أي التنشيط و بصفة خاصة ش إطاا جمموعات اخلرباء احلكو يني. 
- وظيفة التعزيز: أي  ناصرة القانون و ابساعدة على نشره. 

ضد الترواات القانونية   - وظيفة ابالك احلااس: أي الدفاع  عن القانون الدويل اإلنساين
اليت وتغاضى عن وجوةه أو وؤةي إىل إضعافه. 

- وظيفة العمل اببا ر: أي القيا  بإس ا   با ر و عملي لتربيق القانون ش أوضاع النزاع 
ابسلح. 

- وظيفة ابراقبة: أي اإلنذاا باخلرر، أينما حدثت انت اكات خررية للقانون الدويل 
اإلنساين. 

بقي أن نشري ش األخري أن اللجنة الدولية للصليب األمحر قد  نحت  ركز  راقب ش األ م 
166Fابتحدة

)3( .
الفرع الثاني 

الوسائل األخرى  
الفقرة األولى: إجراءات التحقيق 

167Fونص االوفاقيات األابعــة على إجراءات للتحقيق

، و جيري التحقيق بناء على طلب أحد )1(
أطراف النزاع بشأن أي اةعاء بانت اك االوفاقيات، فإذا مل يتفق ابتحاابون على إجراءات 
التحقيق الواجب إوباع ا، يتعني علي م اختياا حكم يقرا اإلجراءات اليت وتبت، و هكذا 

يرتن أي إجراء مبوافقة أطـراف النزاع عليه كشرط للبدء ش وبيني االنت ـاك و العقوبات 
                                                 

 ةعوة اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل ابشااكة ش 1990 أكتوبر 16حيث قرات اجلمعية العا ة لأل م ابتحدة يو  الثالثاء  )3(
 ةولة  ن 138ةواتا و أ غاهلا، واعتمدت  شروع قراا ةون التصويت يقري مبنح اللجنة الدولية  ركز ابراقب ، وقد وبنت هذا ابشروع 

. أنظر ش هذا/ وائل أنوا بندق ،  وسوعة القانون الدويل اإلنساين، ةاا الفكر 159بني الدول األعراء ش األ م ابتحدة و عدةها 
 .536-513ص ص  ،)ةت(اجلا عي ، اإلسكنداية، 

  ن اوفاقية جني  األوىل. 52اباةة  )1(
  ن اوفاقية جني  الثانية.  53   اباةة 
  ن اوفاقية حني  الثالث. 132   اباةة 
   ن اوفاقية حني  الرابعة.149   اباةة 
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الالز ة، فال بد أن يتم كل  يء باالوفاق بني أطراف النزاع، و ليس مثة ةوا للدول احلا ية 
أو بدائل ا، و هو  ا قد يشكل أحد األسباب اليت يرجت إلي ا عد  حتقيق هذا اإلجراء ألي 

168Fجناح يذكر

)2( .
الفقرة الثانية: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 

أثبتت جتااب العالقات العدائية بني أطراف النزاع وجوة عدة نقائص ش الوسائل ابنصوص 
علي ا ش اوفاقيات جيني ، و أةاك ابؤيرون الذين حبثوا  شروعي الربوووكولني اإلضافيني 

إىل اوفاقيات جني  أمهية إنشاء هيئة جديدة لتقصي احلقائق، إثر ااوكاب انت اكات 
  ن الربوووكول 90للمواثيق ذات الصلة، و يت ابوافقة على ذلك، فصيغت أحكا  اباةة 

169Fاألول

، ابتعلقة بلجنة وقصي احلقائق، و يقو  عمل ا على: )3(
- التحقيق ش أي عمل يوص  بأنه خرق و انت اك جسيم على ابعىن الوااة ش 

االوفاقيات و الربوووكول. 
وس يل العوةة إىل االلتزا  بأحكا  االوفاقيات و الربوووكول بفرل  ا وبديه  ن  -

 ساع محيدة، و ليست اللجنة هيئة قرائية، و إمنا هي هيئة ةائمة، حمايدة و غري 
سياسية، و وتكون  ن مخسة عشرة عروا ميثلون خمتل  ابناطق اجلغرافية، و يقت 
انتخابم بدة مخس سنوات، و للجنة أن وبحث عن وسائل اإلثبات  ن ولقاء 

نفس ا، إضافة إىل  ا يديل به األطراف  ن وسائل، و ميكن ا إجراء التقصي على 
عني ابكان، و ورفت إىل األطراف ابعنية وقريرا  شفوعا بتوصياتا، و يكون ذلك 

سريا إال إذا قبل األطراف إعالنه بوضوح، و وتوىل الدولة ابتعاقدة اليت قبلت 
اختصاص اللجنة يويل  يزانيت ا الوظيفية، و حيق للجنة ولقي ابسامهات الروعية 

 أ ا نفقات طلب التحقيق فتتحمل ا األطراف ابتنازعة.
و قد  كلت اللجنة فعال بعد  وافقة عشرين ةولة على قبول اختصاص ا، و أقرت 

  ن الربوووكول األول، واغم النص 90، وفقا ألحكا  اباةة 1992نظا  ا الداخلي عا  
على إنشائ ا ش إطاا قانون النزاعات ابسلحة الدولية فقط، فإن اللجنة عربت عن 

                                                 
 .253  ةااسات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص )2(
 .161القانون الدويل اإلنساين  ةليل للتربيق على الصعيد الوطين، ابرجت السابق، ص  )3(



 مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                         
اإلنساني 

 

 
 

 

استعداةها للقيا  بدواها ش حاالت النزاعات الداخلية، إذا وافقت األطراف ابتحاابة على 
ذلك. 

و بعد  ري عشر سنوات على وشكيل اللجنة ال ميكن احلكم على جدوى عملـ ا إذ 
هي مل وعمل أصال ش احلاالت اليت وجدت بسبب ا أو بسبب نتائج ا، و ابلفت لإلنتباه 

170Fأن عدة الدول اليت قبلت اختصاص ا ش وزايد  ستمر

)1( .
الفقرة الثالثة: دور األشخاص في تطبيق القانون الدولي اإلنساني 

جتدا اإل ااة إىل نوعني  ن األ خاص حدةمها الربوووكول األول بوضوح ومها: األ خاص 
 نه، و 82 نه، و ابستشااون القانونيون لدى القوات ابسلحة، باباةة  6ابؤهلون ش اباةة 

اهلدف  ن إبراز ةوا هاوني الفئتني يتمثل ش وس يل وربيق  واثيق القانون الدويل 
171Fاإلنساين

)2( .
أوال: األشخاص المؤهلون أو العاملون المؤهلون 

يتم إعداةهم ش السلم و وقو  به األطراف ابتعاقدة مبساعدة اجلمعيات الوطنيـة و 
ينص الربوووكول األول بأن وتخذ أطراف النزاع و األطراف ابتعاقدة "ةون إبراء كافة 

اإلجراءات الالز ة لتنفيذ التزا اتا مبقترى االوفاقيات و هذا الربوووكول"، ويقد  العا لون 
ابؤهلون ش ز ن السلم إىل سلرات بلدا�م ابساعدة، و ابعلو ات الالز ة لتربيق القانون 

الدويل اإلنساين أثناء النزاع ابسلح، لذلك ميكن اإلفاةة بكفاءة األ خاص ابؤهلني ش 
172Fإطاا أنشرة الدول احلا ية

)1( .
فإذا قا ت ةولة  ا بإعداة أ خاص  ؤهلني ش جمال القانون اإلنساين، فإن علي ا 

أمسائ م إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر، حا وتمكن أطراف  تعاقدة  إاسال قائمة
173Fأخرى  ن االستفاةة  ن خرباتم عد احلاجة

)2( .
 

                                                 
 .262-161 القانون الدويل اإلنساين ةليل للتربيق على الصعيد الوطين، ابرجت السابق، ص )1(
 .259 ابرجت نفسه، ص )2(
 .128  ري  عتلم، حماضرات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص )1(
 .259 القانون الدويل اإلنساين ةليل للتربيق على الصعيد الوطين، ابرجت السابق، ، ص )2(
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ثانيا: المستشارون القانونيون 
يكونون لدى القوات ابسلحة،   مت م وتمثل ش وقدمي ابشواة للقاةة العسكريني 

الذي وتلقاه القوات  حسب الروب بشأن وربيق القانــون الدويل اإلنساين، و التعليم ابناسب
ابسلحة ش هذا الال، و ابالحظ أن وشعب أحكا  قانون النزاعات ابسلحة و ورواها، 
يستوجبــان الكثري  ن التخصص و اخلربة لدى فئات  عينة، وهو  ا يفرض على القوات 

ابسلحة اللجوء إىل آااء اخلرباء، كما باةات إىل ذلك عدة ةول قبل إبرا  الربوووكول األول، 
باإلضافة إىل ذلك فإن القاةة أنفس م  رالبون بالتأكد  ن  عرفة القاةة أنفس م 

لاللتزا ات الوااةة ش  واثيق القانون الدويل اإلنساين، فرال عن  سؤوليت م ش  الحقة 
174F  ن الربوووكول األول87 روكيب االنت اكات، كما حتدة ذلك اباةة 

)3( .
المطلب الثالث 

دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني 
و اتاذ إجراءات صاا ة، طبقا ،   ن أجل ضمان فعالية القانون الدويل اإلنساين

بدف وضت   ألحكا  هذا القانون، ضد الدول ابسؤولة عن انت اك القانون الدويل اإلنساين
175Fحد هلذه االنت اكات

، ووجد ودابري أخرى ميكن أن وتخذها بالتعاون  ت ابنظمات )1(
الدولية، ش عامل الذي يتميز بازةياة القلق فيه على انت اكات القانون الدويل اإلنساين اليت 

176Fوقرتف ش بعض احلاالت على نراق واست، ال ميكن قبوله

)2( .
 بل ش العديد  ن األحيان، بعض الدول هلا حساسيات ش التعا ل  ت بعض 

الدول، و للحد  ن هذه االنت اكات فقد وستعني بابنظمات الدولية، اليت وعترب نظا ا 
قانونيا  ستقال عن الدول األعراء ابكونني هلا، و  ن مث ف ي وقو  بوضت عديد  ن 

177Fالقواعد القانونية هلذا التمت الذي تيمن عليه

)3( .

                                                 
 .260 ابرجت نفسه، ص )3(
جيب أن نفرق بني االنت اكات و االنت اكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين، فانت اكات القانون الدويل اإلنساين هي اليت مل يتم  )1(

 1977و بروووكولي ا لعا  اوفاقيات جني  وعريف ا على أ�ا انت اكات جسيمة، أ ا اإلنت اكات اجلسيمة هي اليت مت النص علي ا ش 
 .240-235بوضوح و ذكرتا على سبيل احلصر، أنظر/ فرنسواز بو يه سولنييه، ابرجت السابق، ص ص 

 .131، ص 1999فوزي أوصديق،  بدأ التدخل و السياةة، باذا و كي ، ةاا الكتاب احلديث، اجلزائر، سنة   ة.)2(
 .131ابرجت نفسه، ص  )3(
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الفرع األول 
دور منظمة األمم المّتحدة 

ش السنــوات األخرية، حتول عظيم أةى إىل    قد طرأ على القانون الدويل اإلنساين
وغيري ش  را ينه و  فاهيمه األساسية، و هذا التحول يتجلى ش أن هناك اجتاها عابيا 

وتزعمه هيئة األ م ابّتحدة، ي دف إىل وروير و إمناء قواعد و  باةئ القانون الدويل 
اإلنساين ابربق ش النزاعات ابسلحة، و قد أسفرت اجل ــوة ابخلصة ش هذا الال عن 

178Fوضت قواعد جديدة، يثل إضافة بناءة إىل  باةئ القانون الدويل اإلنساين

، و عليه )4(
أي العمل على   سنتعرف على كيفية اهتما  األ م ابّتحدة بتربيق القانون الدويل اإلنساين

احرتا ه و كفالة احرتا ه. 
الفقرة األولى: بداية اهتمام األمم المّتحدة بالقانون الدولي اإلنساني 

الذي ينظم حقوق اإلنسان ش ز ن النزاعات   لقد كان القانون الدويل اإلنساين
ابسلحة ينظر إليه وقليديا على أنه فرع  ستقل للقانون الدويل، يق  خااج نراق القانون 
الدويل حلقوق اإلنسان  وازيا له و ليس  ندجما، و ش هذا السياق فإن جلنة القانون الدويل 

، عد  وضت قانون النزاعات ابسلحة على جدول 1949باأل م ابّتحدة قرات ش سنة 
أعماهلا، ألن اهتما  األ م ابّتحدة بذا الفرع  ن القانون الدويل قد ينظر إليه على أنه 

"يعكس عد  الثقة ش قداة األ م ابّتحدة على حفظ السلم و األ ن الدوليني، وهي إحدى 
179Fاب مات الرئيسية اليت ألقاها ابيثاق على عاوق ا

)1( .
  ت ذلك فإّن هذه النظرة قد أخذت وتال ى وداجييا، لصاحل اند اج قواعد القانون 

ش القانون الدويل حلقوق اإلنسان، عن طريق اجل وة ابكثفة وابستمرة  الدويل اإلنساين
لأل م ابّتحدة، ش وأ ني حقوق اإلنسان ش وقت النزاعات ابسلحة و ش حظر و حترمي و 

180Fوقييد استعمال األسلحة الكيماوية، و ابيكروبية، و غريها  ن أسلحة الد اا الشا ل

)2( .

                                                 
 .45-44ة.حممد ف اة الشاللدة، ابرجت السابق، ص  )4(
 .93ةااسات ش القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق، ص  )1(
 .93ابرجت نفسه، ص  )2(
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 و قد وتابت ةوا األ م ابّتحدة و أج زتا ش محاية حقوق اإلنسان ش ز ن النزاعات 
، 24/1989ابسلحة، فاتذت اللجنة الفرعية بنت التمييز و محاية األقليات قرااها اقم

أةانت فيه افتقاة احرتا  القانون الدويل اإلنساين و قانون حقوق اإلنسان ش النزاعات 
، اعرتفت 60/1990 اتذت اللجنة أيرا قرااها اقم 146ابسلحة، و ش اجللسة اقم 

فيه بالدوا احليوي للجنة الصليب األمحر ش نشر  باةئ القانون الدويل اإلنساين، و ةعت 
الدول إىل ودايس  باةئ القانون الدويل اإلنساين و القانون الدويل حلقوق اإلنسان، لقوات 

 1967األ ن، و القوات ابسلحة، و ابوظفني، و ابسؤولني عن إنفاذ القوانني، و ش سنة 
، الذي أكد فيه أن حقوق اإلنسان جيب أن حترت  237اتد جملس األ ن قرااه اقم 

بواسرة كافة أطراف النزاع ابسلح، و أنه على الدول أن ووش بالتزا اتا وفقا الوفاقيات 
181Fجني ، و قد احبت اجلمعية العا ة بذلك

)3( .
 

 1968الفقرة الثانية: مؤتمر طهران الدولي لحقوق اإلنسان لسنة 
كان  ؤير األ م ابّتحدة الدويل األول حلقوق اإلنسان، الذي عقد ش ط ران ش  

، نقرة حتول على طريق  شااكة األ م ابّتحدة 13/05/1968 أفريل إىل 22الفرتة  ن 
182Fابربق ش النزاعات ابسلحة  ش اجل وة الراهنة لتروير القانون الدويل اإلنساين

 و قد جنم )1(
عن هذا ابؤير إعالن ط ران، و  ن مجلة  ا ورمنه هذا اإلعالن ةعوة أعراء التمت 

الدويل احرتا  حقوق اإلنسان، و التشجيت على إحرتا  ا، و أيرا أن السلم هو الشرط 
األول الحرتا  حقوق اإلنسان احرتا ا كا ال، و احلرب وعد إنكاا هلذه احلقوق. 

كما أكد ابؤير صراحة أن ابباةئ اإلنسانية جيب أن ورجح، و وكون هلا الغلبة ش فرتة 
النزاع ابسلح، و حتت عنوان "احرتا  حقوق اإلنسان ش النزاعات ابسلحة"، حث ابؤير 

على وربيق االوفاقات القائمة على حنو أفرل ش النزاعات ابسلحة، و على إبرا   زيد  ن 
االوفاقات، و أّةى هذا القراا إىل بداية نشاط ش األ م ابتحدة، بشأن القانون الدويل 

                                                 
 .94ابرجت نفسه، ص  )3(
 .47-46ة. حممد ف اة الشاللدة، ابرجت السابق، ص  )1(



 مجلس األمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب األول                                         
اإلنساني 

 

 
 

 

 اليت تاإلنساين، األ ر الذي صاات وش د عليه التقااير السنوية لأل ني العا ، و القرااا
183Fوتخذها اجلمعية العا ة سنويا

)2( .
 و قد استجابت اجلمعية العا ة لأل م ابتحدة، لدعوة ابؤير الدويل حلقوق اإلنسان، 

 بتاايخ 2444فأصدات فأصدات خالل ةواتا الثالثة و العشرين التوصية اقم 
، اليت ةعت في ا األ ني العا  بعد استشااة اللجنة الدولية للصليب 1968ةيسمرب 19

األمحر و غريها  ن اهليئات الدولية ابعينة بأن يقو  بدااسة: 
 و  * اخلروات الواجب اتاذها لرمان أفرل وربيق لقواعـد القانـون الدويل اإلنسـاين

اوفاقياوه القائمة على كافة النزاعات ابسلحة. 
(سواء ش  كل اوفاقيات  * احلاجة إىل قواعد جديدة ش إطاا القانون الدويل اإلنساين

وكميلية أو أي  كل آخر  الئم) لرمان أفرل محاية للمدنيينن و األسرى و ابقاوليـن ش 
184Fكافة النزاعات ابسلحة

)3( .
 وقد باةا األ ني العا  هليئة األ م ابّتحدة، بإعداة وقريره األول حول احرتا  حقوق 

اإلنسان خالل النزاعات ابسلحة، الذي عرض على اجلمعية العا ة ش ةواتا الرابعة و 
، و انروى التقرير على عرض لقواعد القانون الدويل 2444العشرين ونفيدا للتوصية اقم 

القائمة، و أوجه النقص و القصوا اليت وعتواها، و اخلروات ابقرتحة لرمان   اإلنساين
احرتا  ابباةئ اإلنسانية ش كافة النزاعات ابسلحة. 

 و أبرز التقرير وجوب التأكيد على  باةئ حقوق اإلنسان ش عملية وروير القوانني 
ابربقة ش النزاعات ابسلحة،  وضحا أن  يثاق األ م ابّتحدة، كان أول وثيقة ةولية وعرض 
حلقوق اإلنسان، و أن ورمني حقوق اإلنسان ش  يثاق األ م ابّتحدة جاء نتيجة لألهوال 

اليت   دتا اإلنسانية خالل احلرب العابية الثانية، كما أكد التقريــر على حقيقة أن 
نصوص  يثاق األ م ابّتحدة ابتعلقة حبقوق اإلنسان و اإلعالن العابي حلقوق اإلنسان ال 

وعرف التفرقة بني وقت السلم و وقت احلرب، و انت ى التقرير إىل أن هناك عدةا  ن 
الوثائق الدولية ابلز ة لعدة كبري  ن الدول أعراء اجلماعة الدولية، ينروي على قدا 

                                                 
 .29- 28، ص 2002ة. حممد إمساعيل عماا، حقوق اإلنسان بني التربيق و الرياع، ةاا حمدالوي، األاةن،  )2(
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 عقول نسبيا  ن احلماية فيما لو صاةفت وربيقا أفرل، بالنسبة للجرحى و ابرضى  ن 
ابقاولني و ألسرى احلرب و ابدنيني ش األقاليم احملتلـة، و أن القواعد التقليدية ابتعلقة 
185Fبتسيري العمليات احلربية، حتتاج بال أةىن  ك إىل جعل ا وتالء   ت الظروف ابعاصرة

)1( .
 علـى ضرواة 1993كما قـد أكد أيرـا ابؤير الـدويل حلقوق اإلنسان ابنعقد بفيينا سنة 

186Fاحرتا  حقوق اإلنسان ش النزاعات ابسلحة

)2( .
الفقرة الثالثة: دعم هيئة األمم المّتحدة للقانون الدولي اإلنساني  

بعـدة  ن االوفاقيــات واإلعالنات  لقد ةعمت األ م ابتحدة القانــون الدويل اإلنساين
الدولية، و القرااات الصاةاة عن اجلمعية العا ة، و جملس األ ن، سواء مبناسبة نزاعات 

 سلحة قائمة أو حتسبا بستقبل وقوع نزاعات  سلحة. 
من خالل اإلتفاقيات الدولية  أوال:

187F ن إوفاقيات األ م ابتحدة اهلا ة ش هذا الشأن  ايلي

)3( :
-إوفاقية  نت جرمية اإلباةة اجلماعية و ابعاقبة علي ا اليت أقرتا اجلمعية العا ة عا  1

،حيث أكدت هذه اإلوفاقية أن اإلباةة اجلماعية وعترب عمال إجرا يا ش ز ن السلم 1948
كما ش ز ن احلرب.  

- عاهدة حظر جتااب األسلحة النووية ش اجلو، وش الفراء اخلااجي، وحتت سرح اباء 2
، بالرغم  ن أن ابعاهدة مل وعقد حتت اعاية األ م ابتحدة ، فقد 1948ابرب ة ش عا  

أقرتا اجلمعية العا ة. 
-إوفاقية حظر أو وقييد استعمال أسلحة وقليدية  عينة ميكن اعتبااها  فرطـة الررا أو 3

عشوائية األثر و الربوووكوالت ابرفقة با ، حيث اعتمد  ؤير األ م ابتحدة هذه الصكوك 
 .1980 وشرين األول 10ش 
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-اوفاقية عد  وقاة  جرائم احلرب و اجلرائم ابروكبة ضد اإلنسانية، حيث اعتمدت 4
 . 1970 وشرين الثاين 11اجلمعية العا ة هذه االوفاقية وبدأ نفاذها ش 

- إوفاقية حظر و استحداث وإنتاج و تزين و إستخدا  االسلحة الكيميائية و ود ريها 5
 ابسماة باختصاا اوفاقية األسلحة الكيماوية ، ةخلت 1993 كانون الثاين 13ابؤاخة ش 

. 1997 نيسان 29حيز النفاذ ش 
ثانيا : من خالل أجهزتها 

وشمل اآللية الدولية ابوجبة حلماية قواعد القانون الدويل اإلنساين األج ـزة الرئيسيـة و 
الفرعية هليئة األ م ابتحدة، و ن ضمن ا اجلمعية العا ة ،اللس اإلقتصاةي 

188Fواإلجتماعي،جملس األ ن الدويل ،حمكمة العدل الدولية

)1( .
فمنظمة األ م ابّتحدة بصفت ا ااعي السلم واأل ن الدوليني، ميكن ا أن ولعب ةواا جد 

و ذلك  ن خالل أج زتا، خاصة  ت اعتباا أن ،   ما ش وربيق القانون الدويل اإلنساين
انت اكات حقوق اإلنسان أثناء النزاعات ابسلحـة، هي ش ذاتا وشكـل تديدا للسلـم و 

األ ن الدوليني،  ن مث فدوا األ م ابّتحدة ش هذا الال له أثره ش كش  طبيعة و 
ممااسات الدول، و إحراج ا سياسيا و أخالقيا أ ا  الرأي العا  العابي، و حا اةع ا 

بالقوة. 
  ن الربوووكول اإلضاش األول على  ا يلي: 89 فقد أكدت هذا  نص اباةة 

"وتع د األطراف السا ية بأن وعمل جمتمعة أو  نفرةة، ش حاالت اخلرق اجلسيم 
لالوفاقيات، وهذا ابلحق "الربوووكول" بالتعاون  ت األ م ابّتحدة و مبا يتالء   ت  يثاق 

189Fاأل م ابّتحدة"

)1( .
 لذلك وعترب األ م ابّتحدة  ن أهم الوسائل ابستخد ة على نراق واست  ن أجل 

ضمان إحرتا  القانون الدويل اإلنسـاين، و قد وتخذ ش سبيـل ذلك ودابيـر عديـدة و  تنوعة، 
سواء على  ستوى األج زة التابعة هلا كمجلس األ ن أو اجلمعية العا ة  ثال، أو  ن خالل 

                                                 
 .56حممد ف اة الشاللدة ، ابرجت السابق ، صة. )1(
  وسوعة اوفاقيات القانون الدويل اإلنساين، ابرجت السابق. )1(
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190Fابشااكة ش اجل وة اإلنسانية

، حبيث وعترب اجلمعية العا ة وجملس األ ن الدويل  ن أهم )2(
أج زة األ م ابتحدة ابوجبة إلحرتا  القانون الدويل اإلنساين، خاصة جملس األ ن الدويل 

، مما يجعلنا الذي خوله ابيثاق، أهم اختصاص الذي هو حفظ السلم واال ن الدوليني 
؟ القانون الدولي اإلنساني نتساءل كيف تدخل هذا الجهاز المهم في تطبيق

 اإلجابة على هذا السؤال سنتعرض هلا بالتفصيل ش الباب الثاين. 
 

الفرع الثاني 
دور المنظمات اإلقليمية  

 ميكن لبعض الوكاالت ابتخصصة النشرة ش جمال حقوق اإلنسان و القانون الدويل 
  أن وساعد على وعزيز احرتا  كل  ن حقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين،،اإلنساين

كاللجنة األوابية حلقوق اإلنسان، فمثال قد أوفدت هذه اللجنة بعثات لتقصي احلقائق 
 يدانيا، و إجراء حماةثات  خصية  ت السجناء، كذلك قد بعثت جلنة البلدان األ ريكية 

191F ببعثة وقصي احلقائق خالل احلرب األهلية ش اجلم واية الدو ينكية1965سنة 

)3( .
 أيرا بالنسبة لإلحتاة اإلفريقي كمنظمة إقليمية،  ن بني أهداف ا وعزيز الدميقراطية و 

و قد ةعم هذا اهلدف أيرا إنشاء جملس ، حقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين
السلم و األ ن اإلفريقي، و ذلك با هلذه ابواضيت  ن عالقة وطيدة مبسألة األ ن 

192Fاإلفريقي

)1(. 
 

                                                 
 .265ة.فوزي  أوصديق، ابرجت السابق، ص  )2(
 .131ابرجت نفسه، ص  )3(
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 خال صة الباب االول
 

من خالل دراسة هذا الباب خلصت إىل أن جملس األمن الدويل هو جهاز تابع هليئة األمم 
 إذ خوله امليثاق مهمة حفظ السلم و األمن الدوليني ، ماحنا إياه ،املتحدة لكنه ليس كبقية األجهزة

ة يف ـاختصاصات و سلطات مهمة تساعده على تنفيد تلك املهمة سواء بطـرق سلميـة واملتضمن
الفصل السادس من امليثاق أو بطرق قمعية تنفيدية ملزمة متضمنة يف الفصل السابع، إذ هو هنا 

يعمل نائبا باسم اجلماعة الدولية لتحقيق األمن اجلماعي . 
 

إىل أن القانون الدويل اإلنساين هو جمموعة القواعد القانونية اآلمرة اليت كما خلصت أيضا 
أقرها التمع الدويل "ذات الطابع اإلنساين" اليت يتضمنها القانون العا  و اليت تدف إىل محاية 
األشخاص و األعيان من جراء العمليات العدائية و العسكرية و اليت جتد مصدرها يف املعاهدات 
الدولية و العرف الدويل، وينجم عن هذا القانون اآلمر بطبيعته التزا  الدول باحرتامه و العمل علـى 

احرتامه، وعليه لزو  وجود آليات تضمن تطبيقه ، ومن ضمن تلك اآلليات منظمة األمم املتحدة اليت 
الفرعية والرئيسية   تلع  دورا مهما يف دعم احرتا  القانون الدوايل اإلنساين وذلك من خالل أجهزتا

خاصة منها جملس األمن الدويل ، الذي ميلك من االختصاصات ما جيعله أهم جهاز ختول إليه مهمة 
تطبيق القانون الدويل اإلنساين  سـواء عن طريق اختصاصـاته املمنوحـة له مبوج  الفصل السادس من 

امليثاق أو عن طريق اختصاصاته املمنوحة له مبوج  الفصل السابع من امليثاق  
هذا ما سأتعرض إليه بالتفصيل يف الباب الثاين من هذه املذكرة . 

 



الباب الثاني                                                                      
 تمهيد

  

الباب الثاني 
آليات تدخل مجلس األمن في تطبيق القانون الدولي اإلنساني  

 
كما رأينا سابقا أن اهتمام جملس األمن بتطبيق القـانون الدويل اإلنسـاين مّر 

فيها على احلل السلمي للنزاعات املسلحة  بثالثة مراحل، املرحلة األوىل اقتصر دوره
 كفالة احتــــرام القانون الدويل اإلنساين يف حّد ذاته، ألّن األمم  دون االهتمام مبسألة

املتحدة ال ترغب يف االهتمام بالقانون املطبق يف النزاعات املسلحة ألن امليثاق يتضمن 
مبدأ أساسي هو حترمي اللجوء إىل القوة و أن مهامهـــا تقتصر فقط على حفظ السلم، 

 1968لكن هذا الوضع تطور بعد انعقاد مؤمتر طهران الدويل حلقوق اإلنسان لعام 
فهو يشكل مرحلـــة ثانية حامسة الستغراق اإلهتمامات اإلنسانية يف دائرة إختصاصـــات 

 .األمم املتحدة ككل وجملس األمن خاصة
 

فاللس أصبح بعد انعقاد ذلك املؤمتر يتخذ بشكل أكرب مسؤولية تطبيق 
القانون الدويل اإلنساين وذلك بصصداره عّدة قرارات تدف إىل دعم احرتام ذلك 
القانون دون التفكري يف إستخدام القوة لتحقيق ذلك الغرض كماحدث يف النزاع 

العراقي اإليراين. 
 

 مقابل ذلك شهدت مرحلة ما بعد احلرب الباردة  أي منذ بداية أزمة اخلليج 
م و سقوط اإلحتاد السوفيييت، مساندة قانونية حامسة من جانب جملس 1990لعام 

األمن الذي اعترب أن اإلخالل حبقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين من مصادر 
تديد السلم و األمن الدوليني، ممّا يسمح باختاذ تدابري الفصل السابع من امليثاق 

لوقفها، لتحّرره من حالة اجلمود والشلل اليت فرضتها عليه احلرب الباردة خاصة فيما 
يتعلق باستخدام آلية األمن اجلماعي، فتطبيق القانون الدويل اإلنساين أصبح اإلهتمام 
األكرب للمجلس العتباره أن احرتام القانون الدويل اإلنساين شرط مسبق إلقرار السالم 

العادل. 



الباب الثاني                                                                      
 تمهيد

  

 
ونظرا ملا متيزت به هذه الفرتة من تزايد ظهور الصراعات املسلحة الداخلية بدال 

من الدولية نتيجة للتفتت العرقي أو الديين وما أسفرت عنه من مآسي إنسانية اليت 
فاقت يف بعضها النزاعات املسلحة الدولية، مما أّدى مبجلس األمن إىل القفز على مبدأ 

لكي يتوىل إدارة األزمات اإلنسانية حّىت لو تطلب ذلك إستخدام التدابري  السيادة
اإلكراهية الواردة يف امليثاق، ألنه قّدر أّن حتقيق السلم و األمن داخل الدول خطوة 
رئيسية يف حتقيق السلم و األمن الدوليني، العتبار التمع الدويل يتكون من جمموع 

الدول و االستقــــرار الداخلي يف هذه األخرية أمر ضروري لتحقيق السلم واألمن 
الدوليني يف التمع كافة، فتحّرب بذلك اللس ليتواجد يف ساحات جديدة مل يطرقها 

من قبل أو مل يتخـــذ حياهلا سوى تدابري حمدودة، هي النزاعات املسلحة غري ذات 
الطابع الدويل لغرض كفالة احرتام القـانون الدويل اإلنسـاين و تطبيقه. 

 
فاهتمام جملس األمن باحتـــرام القانـون الدويل اإلنسـاين يعكـس حترب الضمائر و 

أثبت القبول العاملي ملباده هذا القانون، واملمارسة اإلنسانية للس األمن غنية 
بالنشـاطات اليت تدخل مجيعـها بطريـقة أو بأخرى يف تطور ذلك القانون. 

 
لـذا سأتطرق هلذه املمارسة للس األمن من خالل دراسيت لكيفية استخدامه 
لسلطاته املمنوحــــة له مبوجب امليثاق  سواء املتعلقة منها بالفصل السادس أو السابع 

منه لتطبيق القانـــون الدويل اإلنساين، وكيف استغل جملس األمن سلطاته تلك خاصـــة 
الواردة يف الفصل السابع، إلنشاء آليات غري قضائية و أخرى قضائية جنائية دولية، 

وحىت استعمال سلطتـه يف اإلحالة املمنوحة له مبوجب النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية الدائمة لفرض احرتام القانون الدويل اإلنساين.   

 
إذ سأتعـــرض لدراســـة تلك اآلليـات بالتفصيـــل و ذلك يف الفصلني التاليني:  

 



الباب الثاني                                                                      
 تمهيد

  

الفصل األول: اآلليات غري القضائية.  
الفصل الثاين:اآلليات القضائية اجلنائية الدولية. 
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الفصل األول  
اآلليات غير القضائية  

تخثّل  اد  لليتي     ليتخدلري  ليت  تخذها  لس  لمن،  ليت   تدف إىل تدعيم 
0Fو حتسني لحلث تة لجلسدتة يتألفرلد أثن ء ليتنزلع   لملسسلحة

 ع، طرتق ليتوس ئ  ليتسي سية )1(
و ليتدريسون سية ك يتوق تة ن، ليتنزلع   لملسسحة  أتض  لخت ذ  إجرلءل  تعزتزتة يتدعم لحرتلم 
ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  ن، خالل حبّه ع، ليتسب  و ليتخدلري  ليت  ميك، لخت ذا  حلث تة 

لملدنيني ن، آث ر ليتصرلع   لملسسحة  ن، جهة أخرى لس  لمن، تخذه إجرلءل  
متهيدتة عند ريدلتة نشوب ليتنزلع   لملسسلحة ع، طرتق دعوة لمطرلف الحرتلم ليتق نون 

ليتدويل لإلنس ين. 
   ح ل فش  اه  لإلجرلءل  ليتسسثية  فيثكنه أن تسجأ إىل لخت ذ إجرلءل  

قثعية أكّر صرلنة  عسكرتة إن تخطسب لمنر  نسخذدن    ذيتك لالخخص ص   
لملثنوحة يته مبوجب ليتفص  ليتس ريع ن، لمليّ ق. 

 وسأتن ول اهل ليتفص    نبحّني : 
 

 لإلجرلءل  ليتوق ئية و ليتخعزتزتة. المبحث األول:
لإلجرلءل  ليتقثعية. المبحث الثاني:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
حيي وي نورة ري، عسي  مح تة حقوق لإلنس ن   ليتق نون ليتدويل وليتق نون ليتدلخسي دلر اونة يتسطب عة و ليتنشر  لجلزلئر   )1(

 .79.ص2004
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المبحث األولى 
اإلجراءات الوقائية و التعزيزية 

نظرل يتسثآسي لإلنس نية ليت  ختسفه  ليتنزلع   لملسسحة خ صة لالنخه ك   
  لجلسيثة يتسق نون ليتدويل لإلنس ين لملخثّسة خصوص    لالعخدلءل  ليتعنيفة ريك  أنولعه 

ولل زر ليتدنوتة ليت  ترتكب ضد لملدنيني  حيث أصبحت تسك لالنخه ك   تشك  
تدتدل يتسسسم ولمن، ليتدويتيني  وري عخب ر ليتوق تة خ  ن، ليتعالج  فإن ليتخفك    لعخث د 
طرق أو إسرتلتيجي   يتسوق تة ن، ليتنزلع   لملسسحة وخسق تدلري  حلث تة ووق تة لملدنيني 

ن، آث ر تسك ليتنزلع   أصبح ضرورة نسلحة ونسؤويتية تقع عسى ع تق لمنم لملخحدلة ليت  
متّل  للخثع ليتدويل   نسأيتة حتقيق ليتسسم ولمن، ليتدويتيني ثّسة ريأجهزت  خ صة لجلثعية 

ليتع نة ولس  لمن،  اهل لمخ  ليتهي أصبح تسعب دورل نشيط    اهل لل ل لخل ص 
ري يتوق تة ن، ليتنزلع   لملسسحة و نسأيتة مح تة لملدنيني ن، آث ر تسك ليتنزلع   نربزل ريهيتك 

 دور    ل ل دعم لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين.
اهل ن  سنخن ويته   لملط يتب للتية: 

 المطلب األول
اإلجراءات الوقائية في وقت السلم وبعد انتهاء النزاع المسلح 

 نري عخب ر لهلدف لمس سي يتألنم لملخحدة او حفظ ليتسسم و لمن، ليتدويتيني  فإ
لس  لمن، ميكنه إتب ع لسرتلجتي   يتسوق تة ن، ليتنزلع   لملسسحة ري عخث د  عسى 

 اه  ليتنزلع   لملسسحة ليت  عليتدريسون سية ليتوق ئية ليتدويتية أو ليتدلخسية  بدف تف دي وقو
ن، شأن حدوثه   ميك، أن تؤدي إىل لنخه ك   جسيثة يتسق نون ليتدويل لإلنس ين. 

 ليتهي أصدر  1992 ج نفي 31كث  قد طسب لس  لمن،   ريي نه لملؤرخ   
يتدى لخخخ م أول لجخث ع تعقد  عسى نسخوى رؤس ء ليتدول و لحلكون   ن، لمنني ليتع م 
يتألنم لملخحدة تقدمي تقرتر إىل لس  لمن،  تخضث، حتسيال و توصي   ريشأن سب  تعزتز 



آليات تدخل مجلس األمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
اإلنساني 

  

و زت دة قدرة لمنم لملخحدة   إط ر لمليّ ق و أحك نه  عسى لالضطالع مبه م 
1Fليتدريسون سية ليتوق ئية وضع ليتسسم و حفظ ليتسسم 

)1( .
 أ�  ليتعث  ليترلني          كث  عرلف لمنني ليتع م   أجندته ليتدريسون سية ليتوق ئية

ننع نشوب لملن زع   ريني لمطرلف وننع تص عد لملن زع   ليتق ئثة وحتوهل                إىل
2F لنخش ر اه  ليتصرلع   عند وقوعه  ف  ووق إىل صرل ع 

)2( .
  اهل ليتسي ق ميّ  ننع نشوب ليتصرلع   لملسسلحة ري يتنسبة يتألنم لملخحدة  ادف       ال 

تعسو عسيه ادف و ليتخزلن  ال تفوقه ليتخزلم  إذ تشك  ليتدريسون سية ليتوق ئية و لالنخش ر 
ليتوق ئي و نزع ليتسالح ليتوق ئي  لالسرتلجتي   ليترئيسية ملنع تطور لملن زع   غ  ليتعنيفة إىل 

3Fحروب وننع لحلروب ليتس ريقة ن، لالندالع ن، جدتد.

)3( 
 لخته  شك  ليتوس طة أو ليتخوفيق أو لملف وض   تنخهج �ج ءف يتدريسون سية ليتوق ئية سول

و تأيت لالنخش ر ليتوق ئي يتبعض قول  حفظ    غ  قسري و تخوخى لهلدوء و ليتسرتلة
 ليتوق ئي رليتسالم و نزع ليتسالح ليتوق ئي  كعنصرت، تكثالن ليتدريسون سية ليتوق ئية  ف النخش 

 إىل حتدتد خط رفيع أزرق س عد عسى لحخولء ليتصرلع   يشأنه شأن حفظ ليتسالم ترم
 متّل  ريعّة وو ريني لجلث ع   ليتشدتدة ليتخن فر      تر أن، خالل رين ء ليتّقة   نن طق ليتخو

لمنم لملخحدة إىل مجهورتة نقدوني  ليتيوغسالفية ليتس ريقة ليتنثوذج ليتوحيد يتالنخش ر ليتوق ئي 
 كث  تسخهدف نزع ليتسالح ليتوق ئي ختفيض عدد لمسسحة ليتصغ ة و لخلفيفة   لملن طق 

لملعلرضة يتسصرلع   و تدن ا   ري عخب ر أنل تدن  أسسحة لمن  حيول دون أن تسخذدم 
4F  حروب ليتغد

  كث  ميّل  لإلنهلر لملبكر أتض  عنصرل أس سي  ن، عن صر لإلسرتلجتية )4(
ليتوق ئية  كهيتك تقوم لس  لمن، ريدور ري يتغ لممهية     ليتفرتة ليت  تعقب نب شرة لنخه ء 

                                                 
 وثيقة لمنم لملخحدة نسحق رقم 17/01/1992تقرتر لمنني ليتع م ريطرس ريطرس غ يل أجند  ن، أج  ليتسالم ليتص در    )1(

277/47/A عسى شبكة لالنرتنت عسى لملوقع :  
http://daccessdds.un.org/doc/un.doc/gen/n92/259/59/img/n9225959.pdf? Open 
element. 

    . لملخحدةم ليتع ملية   إدلرة شؤون لإلعالم  لممةإعدلد قسم خدن   ليتشبك
 .تقرتر ريطرس غ يل نفسه  )2(
 أغسط  21نولجهة ليتخحدي لالنس ين   ليتص در    تقرتر لمنني ليتع م كو  عن ن ع، أعث ل ننظثة لالنم لملخحدة  )3(

  : عسى شبكة لالنرتنت عسى لملوقع A/54/1 وثيقة لمنم لملخحدة  نسحق رقم 1999
http://www.un.org/arabic/documents/sgrepts.htm. 

تقرتر كو  عن ن نفسه .  )4(
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ليتنزلع لملسسح ريإنش ء  يتسجنة رين ء ليتسلالم ليت  ادفه  ننع نشوب ليتنزلع ن، جدتد ري يتقض ء 
 عسى أسب ريه لملب شرة.

 الفرع األول
الوقاية من نشوب النزاعات المسلحة 

  ليتهي أكد فيه ضرورة قّ 2005 سبخثرب 14 ليتص در     1625ففي قرلر  رقم 

لعخث د إسرتلجتية ع نة ملنع نشوب ليتنزلع    تع جل لمسب ب لجلهرتة يتسنزلع   لملسسحة  
إذ تؤكد فيه عسى إق نة شرلكة فع يتة ريينه و لملنظث   لإلقسيثية ن، أج  تيس  ليتخصدي 

5F  نرحسة نبكرة يتسنزلع   و لمزن   ليتن شئة 

  نعرري  فيه ع، تصثيثه عسى تعزتز )1(
قدرل  لمنم لملخحدة   ل ل ننع نشوب ليتنزلع   ع، طرتق ن  تسي: 

 عـ ليتقي م ريصفة ننخظثة ريخقييم ليتخطورل    لملنـ طق لملهـدلدة رينشـوب ليتنزلعـ    وتشجي
 ن، 99لمنني ليتع م عسى تزوتد للس  ري ملعسون   ريشأن اه  ليتخطورل  وفق  يتسث دة 

 .لمليّ ق 
ـ تعزتز نخ ريعة نب درل  لمنني ليتع م   ل ل ليتدريسون سية ليتوق ئية.  

 لإلقسيثية و دون لإلقسيثية  ـ دعم نب درل  ليتوس طة لإلقسيثية   تش ور وثيق نع لملنظث 
لملعنية. 

ـ دعم ليتقدرل  لإلقسيثية ودون لإلقسيثية يتننهلر لملبكر ملس عدت    وضع تف صي  
 ملؤشرل  لإلنهلر لملبكر. ةنالئثة تخيح لخت ذ إجرلءل  ع جسة و نن سبة  لسخج ب

ـ  تطسب ن، لمنني ليتع م تزوتد  ريصفة ننخظثة ع، ليتخطورل  لحل صسة   لملن طق    ليت  
6F   إفرتقي لحيخث  أن تنشب فيه  نزلع   نسسحة  السيم

 نولف ته ريخحسيـ  هلـ   و و  )2(
7Fليتقي م حسب لالقخض ء ريخوف  عرض ملب درل  ليتدريسون سية ليتوق ئية لجل رتة

)3(   

                                                 
عسى شبكة  S/RES/1625/(2005 لمنم لملخحدة  نسحق رقم ة  و وثيق24/09/2005  ليتص در   1625ليتقرلر  )1(

لالنرتنت  عسى نوقع قرلرل  لمنم لملخحدة لس  لمن،: 
http :www.un.org/arabic/sc/archived/sc res/htm.  

فبعد لنخه ء لحلرب ليتب ردة  تزلتد عدد ليتصرلع   لملسسحة   خ صة   أفرتقي   و أنّسة ذيتك ن  حدث   رولندل وليتكونغو  )2(
وكو  دتفولر وليتسودلن  وآخر نرلح  ذيتك ليتنزلع   دلرفور  أنظر /د.نن  زارلن لمنم لملخحدة و رين ء  ليتدميقرلطية وس ليتيون ويتيب ت 

 .  "113   ص2005 جوتسية161  ليتعدد40ليتسالم(عرض نقدي)  لسة ليتسي سة ليتدويتية  للسد 
    ليتس ريق ذكر .1625قرلر لس  لمن،  )3(
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عسى ضرورة نع جلة أسب ب ليتصرلع   لملسسحة  ) 2001 ( 1366 كث  تشدد   قرلر 
ريصورة ش نسة ن، أج  تعزتز مح تة لملدنني عسى أس س طوت  لمج   و ذيتك ريسب   ن، 

ريينه   تعزتز ليتنثو ليتدميقرلطي و ليتقض ء عسى ليتفقر و حتقيق ليتخنثية لملسخدلنة       و 
8Fلملص حلة ليتوطنية و لحلكم ليترلشد  و حكم ليتق نون ولحخـرلم حقـوق لإلنسـ ن و مح تخه 

)1(  
الفرع الثاني 

دعم جهود التسوية السياسية للنزاعات المسلحة 
تخلم ذيتك ع، طرتق دعوة لس  لمن، لمطرلف   ليتصرلع لملسسح  حل  نزلع ت  

ليتص در    492ريطرق سي سية ك يتوس طة  ليتخف وض  لملس عي لحلثيـدة  فثّال   قرلر  
 فيه لس  لمن، لاليتخزلم د لملخعسلق ري يتنزلع   توغسالفي  س ريق   تؤك1994 سبخثرب 23

ريخحقيق ليتخسوتة ع، طرتق ليتخف وض يتسنزلع   نع لحلف ظ عسى ليتسالنة لإلقسيثية جلثيع 
 ذل  ليتصسة تنصل هليتدول ان ك دلخ  حدودا  لملعرتف ب  دويتي    و أتض  مجيع قرلرل 

9Fعسى دعثه جلهود ليتخسوتة كث  حتثل لمطرلف عسيه .

)2( 
الفرع الثالث 

اإلجراءات الوقائية بعد انتهاء الصراع المسّلح 
تخثّل  اه  لإلجرلءل    تبينل لس  لمن، ليتدويل يتفكرة رين ء ليتسسم ريعد إنخه ء 
ليتصرلع لملسسح  إذ تعخرب اهل نفهون  جدتدل متل تن ويته مول نرة   أجندة ليتسالم يتبطرس 
غ يل  وقد ج ء تعرتفه عسى أنه او ليتعث  عسى حتدتد ودعم لهلي ك  ليت  ن، شأ�  تعزتز 

10Fودعم ليتسسم  يتخجنب لالرتدلد إىل ح يتة ليتنزلع ن، جدتد

)3( . 
 / 25 ليتص در            1645يتقد كرلس لس  لمن، اهل لملفهوم   قرلر  

    قرلر إنش ء 2005ليتع ملي يتسنة   وتنفيهل يتسقرلر ليتهي لخته  نؤمتر ليتقثة12/2005
نهثة  جلنة رين ء ليتسلالم ريوصفه  ايئة لسخش رتة حكونية دويتية                 أوك  هل 

                                                 
عسى نوقع قرلرل  RES/1366/2001  S/  وثيقة لمنم لملخحدة  نسحق رقم 2001/ 20/08 ليتص در  1366ليتقرلر    )1(

  .لس  لمن، ليتس ريق ذكر 
 عسى نوقع قرلرل   S/RES/492/1994رقم  نسحق  لمنم لملخحدة  ة  وثيق1994 سبخثرب 23 ليتص در   492ليتقرلر  )2(

  .لس  لمن، ليتس ريق ذكر  
 . تقرتر لمنني ليتع م ريطرس ريطرس غ يل  أجندة ن، أج  ليتسالم  ليتس ريق ذكر  )3(
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حتقيق لإلنخع ش   نرحسة ن  ريعد ليتصرلع  وتنسيق لجلهود إلع دة ليتبن ء  ولملس عدة   
تدعيم نقون   ليتدويتة   لملرحسة لجلدتدة  و قرلر لس  لمن، أتض  أن تكون يتسجنة رين ء 
ليتسلالم جلنة تنظيثية دلئثة نسؤويتة ع، وضع نظ نه  ليتدلخسي وحتدتد أس يتيب عثسه   

كث  تؤكد للس  عسى طسبه ليتهي قدنه إىل لمنني ليتع م ريإنش ء نكخب صغ  يتدعم رين ء 
 . ليتسالم  و إنش ء صندوق دلئم نخعدد ليتسنول  يتبن ء ليتسالم

 فقي م لس  لمن، ريإنش ء ا ته ليتسجنة  ريعخرب تعزتزل يتعثسه ليتوق ئي   ننع لنخش ر 
ليتنزلع   لملسسلحة ن، جدتد  ولضع  ريهيتك دع ئم قوتة ونخينة إلرس ء سالم دلئم حترتم 
  لسله حقوق لإلنس ن إذ او بهل تعث  عسى ليتوق تة ن، نشوب ليتنزلع   ليت  تنخهك 

11Fفيه  ليتق نون ليتدويل لإلنس ين.

)1( 
المطلب الثاني 

اإلجراءات التعزيزية لحماية المدنيين من أثار الصراعات المسلحة 
      تخثخلع لملدنيون مبوجب أحك م ليتق نون ليتدويل لإلنس ين حبث تة ع نلة سولء 

12Fح يتة ليتنزلع لملسسلح أو ح يتة لالحخالل لحلريب

  فال تزلل لالسخهدلف لملخعثـد يتسثدنيني و )2(
يتسع نسني قي لملنظث   لإلنس نية  فضال ع، لحليسويتة دون توصي  لملس عدل  لإلنس نية 
تسبب ن صعوري   حتول دون لالضطالع ري معث ل لإلنس نية   ليتوقت لملن سب   كّ  
ن، ليتبسدلن  ملولجهة ذيتك ليتخج ا  غ  لملقبول يتسثع تر لإلنس نية فقد لاخم لس  لمن، 

13F لملخعسلقة ريصون ليتسسم ولمن، ليتدويتينيهبهل لملوضوع و جعسه جزءل ن، لاخث ن  

)3(  
ري عخب ر  يتالنخه ك   ليت  تخعرض هل  لملدنيون أثن ء ليتنزلع   لملسسلحة  تشك  لنخه ك  
يتسق نون ليتدويل لإلنس ين وتدتدل يتسسسم ولمن، ليتدويتيني  فقد شرع للس    إجرلء 

لثوعة ن، لملن قش   ليتعسنية ريشأن مح تخهم    ن، أث ر ليتصرلع   لملسسلحة مب  فيهم 
لمطف ل  كث  تشكل  ليتخق رتر لملخعسقة حبث تة لملدنيني   نن طق ليتصرلع   لملسسلحة  ليت  

و ريطسب ن، لس  لمن،  وسيسة يتكشف        تصدرا  لمنني ليتع م ريصفة ننخظثة 
أثر اه  ليتصرلع   لملسسلحة عسى لملدنيني  تخم ذيتك ع، طرتق إح يتة لملعسون   و 

                                                 
 .113نن  زارلن  لملق ل ليتس ريق  ص د.)1(
 .199-198 أسعد دت ب و آخرون  لملرجع ليتس ريق  صد.)2(
تقرتر لمنني ليتع م  كو  عن ن  ليتخحدي لإلنس ين   ليتس ريق ذكر .  )3(
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 هو آيتيـ   ملع جلخهـ  و ليتوق تة ننه   وريدور         ليتخحسيال  ذل  ليتصسة و لقرتلح سب  
14Fلس  لمن، وريعد نن قشخه هله  ليتخق رتر تخلذه قرلرل  تولفق تسك ليتخق رتر

)1(  .
الفرع األول 

دعم الحماية القانونية 
تخثّل  اه  لإلجرلءل    دعوة لس  لمن، جلثيع لمطرلف   ليتنزلع   

لملسسلحة إىل ليتخصدتق عسى خمخسف نص در ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  وحقوق لإلنس ن 
 تطسب ننه  أن تخذه ليتخدلري  ليتخشرتعية و ليتقض ئية لوحقوق ليتالجئني و تطبيقه   كم

 حسب لالقخض ء دولإلدلرتة ليتالزنة يتخنفيه اه  ليتصكوك عسى ليتصعيد لحملسي  ري العخث 
عسى لملس عدة ليتخقنية ليت  تقدنه  لملنظث   ليتدويتية لملعنية  مب  فيه  جلنة ليتصسيب لممحر 
ليتدويتية و لهليئ   ليتخ ريعة يتألنم لملخحدة  كث  تؤكلد لس  لمن، عسى أمهية نشر ليتق نون 

15Fليتدويل لإلنس ين وق نون حقوق لإلنس ن وق نون ليتالجئني عسى أوسع نط ق ثك،

   إذ )2(
 و لملخعسق حبث تة لملدنيني أثن ء ليتصرلع   2006 ليتص در سنة 1738نصل   قرلر  

لملسسحة   فقرته ليتع شرة  ليتدول ليت  يتيست أطرلف   لتف قي   جنيـف            و 
 أن تصبح طرف فيه    أقرب 1977ليتربوتوكويتني لإلض فيني لمول و ليتّ ين يتع م 

16Fوقت

  كث  حيثل ليتدول لمعض ء ليت  ريوسعه  أن توقلع و تص دق عسى ليتربوتوكول )3(
لالخخي ري التف قية حقوق ليتطف  لملخعسلق ريإشرلك لمطف ل   ليتصرلع   لملسسلحة أن 

 ليت  تصدرا    اهل لل ل مجيع هتفع  ذيتك  و تدعو لس  لمن، مبوجب قرلرل 
لمطرلف   ليتصرلع   لملسسلحة أن متخّ  اليتخزلن ت  مبوجب ليتق نون ليتدويل السيث  

 لملنطبقة عسيه  مبوجب   و لاليتخزلن 1949 أو  12لتف قي   جنيف لملؤرخة  
 أنله 1738 لملسحقني تهث   كث  ج ء   ليتقرلر 1977ليتربوتوكويتني لإلض فيني يتع م 

 لمنم لملخحدلة  و يتقولعد قتهيب جبثيع أطرلف ليتصرلع لملسسلح أن متخّ  محك م  نيّ 

                                                 
 كو  عن ن  ليتخحدي لإلنس ين   ليتس ريق ذكر .   تقرتر) )1(
  ليتس ريق ذكر . 1625ليتقرلر )2(
عسى نوقع   S/RES/1738(2006)  و ثيقة لمنم لملخحدة  نسحق رقم 2006/ 23/12 ليتص در  1738ليتقرلر  )3(

 قرلرل  لس  لمن، ليتس ريق ذكر  .
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ليتق نون ليتدويل و نب دئه  السيث  ليتق نون لإلنس ين ليتدويل و ق نون حقوق لإلنس ن وق نون 
17Fليتالجئني و أن تنفله قرلرل  لس  لمن، ذل  ليتصسة تنفيهل ت ن 

)1( .
الفرع الثاني 

دعم الحماية الوقائية  
 مح تة لملدنيني جيب أن حتظى ري مويتوتة نل  إ،قد صرلح لمنني ليتع م ري ن كيثون

ليتقصوى ن، قب  لمنم لملخحدة ولس  لمن، و ليتدول لمعض ء  ليت  شدد عسى أ�  
تخحث  لملسؤويتية لمس سية   مح تخهم  و  لجلسسة ليت  عقدا  لس  لمن، حول مح تة 

اهل للس  لخته عددل        إنل   ليتسيد ري ن فلملدنيني أثن ء ليتصرلع   لملسسلحة  أض 
 حول مح تة لملدنيني ليتهي 1674 إصدلر قرلر رقم لن، لخلطول  لملهثة وننه

 عسين  للن أن نخع ون ن، أج  ترمجة نص ليتقرلر بتضع إط رل نهث  ن، أج  ليتعث   وتج
18Fإىل عث  حقيقي 

  و تخضثل، اهل ليتقرلر لثوعة ن، ليتخدلري  لملهثلة حلث تة لملدنيني )2(
19Fأثن ء ليتصرلع   لملسسحة  وثل  ورد   اهل ليتقرلر

)3( 
 إذ تعرب فيه ع، أسفه ليتعثيق من لملدنيني ميّسون ليتغ يتبية ليتعظثى ن، ليتضح ت  

  ح ال  ليتصرلع لملسسح  و إذ تسسلم ري إلسه م لملهم يتسثنظث   لإلقسيثية   مح تة 
لملدنيني   ليتصرلع   لملسسلحة  كث  تضع   لعخب ر  نسؤويتيخه لمس سية مبوجب نيّ ق 

 تدلري  ن، أج  ذ تؤكد أمهية لخت ذلمنم لملخحدة ع، صون ليتسالم و لمن، ليتدويتيني  وإ
ننع وقوع ليتصرلع   لملسسحة  تش  إىل أنل لالسخهدلف لملخعثد يتسثدنيـني  و غ ام ن، 

لمشذ ص لملشثويتني ري حلث تة   ح ال  ليتصرلع لملسسح ميّل  لنخه ك  س فرل يتسق نون 
ليتدويل لإلنس ين  و تؤكد إدلنخه ريك  شدلة ميل ث رس   ن، اهل ليتنوع وتط يتب مجيع 
لمطرلف ريوضع حدل هله  لملث رس   عسى ليتفور  و لالنخّ ل محك م ليتق نون ليتدويل 

20Fلإلنس ين وليتخنفيه ليتخ م جلثيع قرلرلته ذل  ليتصسة

)1( . 

                                                 
  . ليتس ريق ذكر 1738ليتقرلر  )1(
   عسى نوقع لمنم لملخحدة: لس  لمن، تبحث مح تة لملدنيني أثن ء ليتصرلع   لملسسحة )2(

http//www.un.org. 
عسى نوقع قرلرل    S/RES/1647(2006) لمنم لملخحدة  نسحق رقم ة  وثيق28/04/2006 ليتص در  1674ليتقرلر  )3(

 لس  لمن، ليتس ريق ذكر . 
   ليتس ريق ذكر . 1674ليتقرلر  )1(
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كث  تط يتبه  ري يتخع ون ليتخ م بهل ليتشأن نع ريعّ   لمنم لملخحدلة حلفظ ليتسالم        
و أفرقخه  ليتقطرتة  و تشجع لمنني ليتع م و رؤس ء لملنظث   لإلقسيثية عسى نولصسة ريهل 
لجلهود يتخعزتز ليتشرلك   ليتق ئثة ريينه  ريشأن مح تة لملدنيني كث  تدعو  إىل نولصسة إح يتة 
لملعسون   و ليتخحسيال  ذل  ليتصسة ريشأن مح تة لملدنيني إىل للس   إذل لرتأى أنل تسك 

لملعسون   أو ليتخحسيال  قد تسهم   تسوتة لملس ئ  لملعروضة عسيه  وتشجلعه عسى 
نولصسة إجرلء نش ورل  ولخت ذ خطول  حمدلدة يتخعزتز قدرل  لمنم لملخحدة    اهل 

21Fليتصدد

)2( 
كث  تالحظ لس  لمن، أن تعثد لسخهدلف ليتسك ن لملدنيني و غ ام            

ن، لمشذ ص لملشثويتني ري حلث تة  و لرتك ب لنخه ك   ننخظثة و س فرة وولسعة 
لالنخش ر يتسق نون لإلنس ين ليتدويل و ق نون حقوق لإلنس ن   ليتصرلع لملسسح  قد 

تشكالن تدتدل يتسسالم و لمن، ليتدويتيني  إذ تؤكد ن، جدتد لسخعدلد  يتسنظر   تسك 
لحل ال  ولعخث د تدلري  نن سبة عند لالقخض ء  و تطسب إىل لمنني ليتع م أن تقدلم تقرتر  

 شهرل ن، ت رتخ صدور 18لملقب  ع، مح تة لملدنيني   ليتصرلع   لملسسحة   غضون 
اهل ليتقرلر  كث  تقرلر إريق ء لملسأيتة قيد نظر   و قدلم لمنني ليتع م يتسثجس  تقرترل ع، 

مح تة لملدنيني أثن ء ليتصرلع   أورد فيه عدلة نقرتح   ننه  تشكي  جلنة عث  ن، لس  
لمن، ختخص ريخسك ليتقضية 

ري إلض فة إىل ك  ا ته ليتخدلري  ليت  نصل عسيه  لس  لمن، يتدعم مح تة لملدنيني 
أثن ء ليتصرلع   لملسسحة   قرلر  اهل  إالل أنله ان ك تدلري  أخرى تدلوم عسى ليتخأكيد 

عسيه    مجيع قرلرلته ذل  ليتصسة حبث تة لملدنيني ن، ضثنه : 
- ليتخأكيد عسى أنل لمطرلف   ليتنزلع لملسسح تخحثسون لملسؤويتية لمس سية     

ع، لخت ذ مجيع لخلطول  لملثكنة يتكف يتة مح تة لملدنيني لملضرورت،. 
- تعخرب أن لالعخدلءل  لملوجهة ع، قصد ضدل لملدنيني   ح ال  ليتنزلع لملسسح 

 تش  إىل ضرورة أن تكفل ليتدول ع، ليتسث ح ملرتكيب اه  لمفع ل وجرلئم حرب  
لجلرنية ري إلفال  ن، ليتعق ب. 

                                                 
ليتقرلر نفسه.  )2(
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ع، لمشذ ص  ثـ- وتؤكـد نسؤويتيـة ليتـدول لمطـرلف   لتف قي   جنيف ري يتبح
لملدلعى أ�م لرتكبول أو أنرول ري رتك ب خرق جسيم هله  لالتف قي     و أ�  نسزنة 

 تسسيثهم يتسثح كثة ومبح كثخهم   حم كثه  لخل صة ريصرف ليتنظر ع، جنسيخهم  أ
ريدويتة أخرى نعنية  شرتطة أن تكون اه  ليتدويتة قد أعطت ديتيال أويتي  ضد لمشذ ص 

 لملهكورت،
22F

)1( .
الفرع الثالث 

العناية الخاصة لبعض الفئات المحمية من المدنيين 
من آثار الصراعات المسلحة  الفقرة األولى: دوره في حماية األطفال و النساء

حماية األطفال أوال: 
ج ء   تقرتر لمنني ليتع م ري ن كيثون ليتهي قدنه يتسثجس  ع، مح تة لملدنيني  

أثن ء ليتصرلع   " أنه ك  ع م تقخ  آالف لمطف ل و تص ريون كنخيجة نب شرة يتسقخ ل   
23Fإذ تقدلر عدد لمطف ل للندت، حول ليتع مل مب ئخني ومخسني أيتف"

  ف يتصرلع   )2(
لملسسلحة تؤثلر تأث ل خط ل عسى فئة لمطف ل ن، لملدنيني ريصفخهم أ�م ليتفئة لمكّر ضعف  

 تخلم لسخغالهلم أريشع لسخغالل حىت ليتوصول إىل تورتطهم ري ملش ركة ن  وسط لملدنيني  أي
  لمعث ل ليتعدلئية كأطف ل لندت، و إرغ نهم عسى لرتك ب أريشع لجلرلئم. هلهل أوىل 
لس  لمن، اه  ليتفئة ن، لملدنيني ريعن تة خ صة  ريإدرلجه نسأيتة مح تة لمطف ل ن، 
ليتصرلع   لملسسحة كبند نهم   جدول أعث يته  و ري يتخع ون نع لمنني ليتع م يتألنم 

لملخحدلة ليتهي تقدم تق رتر دورتة لس  لمن، ع، ح يتة لمطف ل            ليتصرلع   
لملسسلحة  إذ تخضث، اه  ليتخق رتر  نقرتح   و تدلري  حلث تخهم. 

حيث أصدر لس  لمن، لثوعة ن، ليتقرلرل  ليت  تخعسق حبث تة لمطف ل أثن ء 
ليتص در 1314  ليتقرلر 1999 ليتص در سنة 1261 ليتقرلر لليتصرلع   لملسسحة  ننه

 ليتص در سنة 1460  ليتقرلر 2001 ليتص در سنة 1379  ليتقرلر 2000سنة 
  2005 ليتص در سنة 1612  ليتقرلر2004 ليتص در سنة 1539   ليتقرلر 2003

                                                 
  ليتس ريق ذكر .  1738ليتقرلر  ) )1(
 لس  لمن، تبحث مح تة لملدنيني أثن ء ليتصرلع   لملسسحة  عسى نوقع لمنم لملخحدة  ليتس ريق ذكر  . )2(
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ري إلض فة إىل لثوعة ن، ليتبي ن   ليترئ سية ليتص درة ع، للس   فك ل اه  ليتقـرلرل  و 
ليتبي ن   تضثنلت أحك ن  و تدلري  حلث تة لمطف ل لملخأثرت، ري حلرب  إذ تعدل قرلر لس  

 أول قرلر تكرس يتسطف  و ليتنزلع لملسسح  حيث أكدل عسى (1999) 1261لمن، رقم 
 وسنركلز عسى أالم    ن  ورد ن،  لملوضوع ريوصفه ش غال ن، شولغ  ليتسلالم و لمن،

24Fتدلري  و إجرلءل    اه  ليتقرلرل  ن، أج  مح تة لمطف ل ريصفة ع نة:

)1( 
ليتدول لمعض ء عسى لسخبع د لجلرلئم لخلط ة ضد لمطف ل  ن، أحك م          -حثل 

 تدعو إىل لخت ذ تدلري  ضد لالجت ر ليتغ  لملشروع ري مسسحة وو تشرتع   ليتعفو  
ليت  تأجج لحلرب 

ـ تشجيع لملنظث   لإلقسيثية عسى إنش ء وحدل  حلث تة ليتطف   وإشرلك نولفي 
 جتنيد لمطف ل عمح تة لمطف ل   عثسي تم لمليدلنية ون،

ـ دعوة ليتدول إىل وضع حدل يتظ ارة لإلفال  ن، ليتعق ب  و حم كثة لملسؤويتني 
ع، جرلئم لإلري دة لجلث عية ولجلرلئم لملرتكبة ضدل لإلنس نية وجرلئم لحلرب وغ ا  ن، 

لجلرلئم ليتفظيعة لملرتكبة ضدل لمطف ل 
ـ إقرلر لس  لمن، ري يتصسة ريني لنخه ك   حقوق لمطف ل ولمخط ر       ليت  

 تدلد لمن، و ليتسسم ليتدويتيني.
طسب ن، لمنني ليتع م أن تضع مح تة لمطف ل   لالعخب ر    خطط  ـ كث 

ليتسالم لملقدنة إىل لس  لمن،  ريأن تشرك   مجسة أنور و عسى أس س ك  ح يتة عسى 
حدة لملولفني ليتع نسني   ل ل مح تة لمطف ل   عثسي   حفظ ليتسالم  وحسب 

 ق ئثة ري مطرلف   لالقخض ء   عثسي   رين ء ليتسالم  كث  طسب ننه أن تدرج   تقرتر 
ليتصرلع   لملسسلحة ليت  تسجأ إىل جتنيد لمطف ل لنخه ك  يتاليتخزلن   ليتدويتية       ليت  

تسري عسيه   وذيتك    لحل ال  لملدرجة   جدول أعث ل لس  لمن،         أو ليت  
 ن، لمليّ ق            و اي 99ميك، أن توجله لمنني ليتع م لنخب اه إيتيه  وفق  يتسث دة 

25Fح ال  ميك، أن تعرلض صون ليتسلسم و لمن، ليتدلويتيني يتسذطر

)1(. 

                                                 
  ج نفي 159  ليتعدد 40ف طثة شح تة زتدلن  لحلث تة ليتدويتية يتألطف ل   ليتنزلع   لملسسحة  لسة ليتسي سة ليتدويتية  للسد  )1(

 .19  ص2005
 .20-19ف طثة شح تة زتدلن  لملق ل ليتس ريق  ص )1(
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ـ أنل  أامل خطوة ق م ب  لس  لمن، حلث تة لمطف ل   ليتصرلع   لملسسحة     
 2004 لفرت  22 ليتص در   1539 قرلر  ياو إنش ء آيتية يتسرلصد و لإلريالغ  فف

 ك فلة ليتقرلرل  ليت  سبقخه              و ىري إلض فة إىل إع دة تأكيد    اهل ليتقرلر  ع 
ليت  أصدرا  لس  لمن،  وليت  توفلر إط رل ش نال ملع جلة نسأيتة مح تة لمطف ل ليتهت، 

 إدلنخه ليتشدتدة يتقي م لمطرلف          دتضررول ريآث ر ليتصرلع   لملسسلحة  وريع
ليتصرلع   لملسسلحة ريخجنيد لمطف ل و لسخذدلنهم ... تطسب إىل لمنني ليتع م ولضع  

 نقي لعخب ر  لالقرتلح   ليتولردة   تقرتر  فضال ع، أيل عن صر أخرى ذل  صسة  أ
 تخعسلق ريآيتية ل عمة عسى لمفض  خالل ثالثة شهور  خطل وتسخحدث ريصورة ع جسة 

ننخظثة وش نسة يتسرصد و لإلريالغ   تسخذدم لخلربة لملخوفرة   ننظثة لمنم لملخحـدلة 
 ف لحلكون   ليتوطنية و لملنظث   ليتغ  حكونية ريوصفه  تخيح لملشورة وخمخ  وإسه ن 

نوثوقة   أج  توف  نعسون   نوضوعية و دقيقة ونلجله   ليتع نسة   للخثع لملدين  م
ريشأن جتنيد لمطف ل  ولسخذدلنهم كجنود ث  تنخهك ليتق نون ليتدويل لملطبق وغ  ذيتك 

ن، لالنخه ك   و لإلس ءل  لملرتكبة ضدل لمطف ل لملخضررت، ري يتصرلع   لملسسحة  يتسنظر 
فيه  و لخت ذ لإلجرلء لملالئم ريشأ�   و  آخر اهل ليتقـرلر تطسب    ن، لمنني ليتع م أن 

 ع، تنفيـه اهل ليتقـرلر و خ صة تقدمي نعسون   2004 أكخورير 31تقدم يته تقرتر حبسول 
ع، ليتخقدم لحملرز   ن  تخعسق خبطة ليتعث  لملطسورية  ليت  تدعو إىل إنش ء  آيتية يتسرصد و 

26Fلإلريالغ 

  ليتهي او   لثسه تخعسلق ريآيتية 2005 ليتص در سنة 1612  و   قرلر  )2(
ليترصد ولإلريالغ لملهكورة س ريق   تطسب فيه  لس  لمن،    ن، لمنني ليتع م أن تب در 

دون إريط ء إىل إنش ء اه  لليتية  عسى أن تبدأ   تطبيقه       حدود لملولرد لملخ حة و 
  إط ر ن، ليتخش ور ليتوثيق نع ليتبسدلن لملعنية  كث  تؤكد لس  لمن، أن عثسية إنش ء 
آيتية ليترصد و لإلريالغ ليت  سيضطسع ريخنفيها  لمنني ليتع م  سوف تنحصر   سي ق 

                                                 
عسى نوقع   S/RES/1539(2005)  وثيقة لمنم لملخحدة  لملسحق رقم 2004/ 22/04 ليتص در   1539ليتقرلر  )2(

قرلرل  لس  لمن،  ليتس ريق ذكر  . 
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ليتعث   عسى  ضث ن مح تة لمطف ل لملخضررت، ن، ليتصرلع   لملسسحة إذ توجد هلهل 
27Fليتغرض و حد  حتدتدل.

)1( 
ثانيا: حماية المرأة  

يتقد لاخلم لس  لمن، أتض  حبث تة لملرأة أثن ء ليتصرلع   لملسسلحة ريصفخه  جزء 
 لملخعسق ري ملرأة 2000 أكخورير 31 ليتص در   1325ن، ليتسك ن لملدنيني  وتعد قرلر  

وليتسالم و لمن،  أول قرلرل  لس  لمن، ليت  تعرتف حتدتدل ريآث ر ليتنزلع   وخ صة 
28Fليتعنف لجلنسي عسى ليتنس ء و ليتفخي  

و تؤكد فيه عسى ليتدلور لهل م يتسثرأة   ننع   )2(
 إىل مجيع لمطرلف   ليتصرلع   لملسسلحة بتط  ليتصرلع   وحسله  و رين ء ليتسلالم  كث 

أن حترتم لحرتلن  كـ نال ليتقـ نون ليتدويل لملنطبـق عسى حقـوق ليتنسـ ء و ليتفخيـ   و مح تخه،  
خ صة ري عخب را، ندنيني. 

السيث  لاليتخزلن   لملنطبقة عسى اه  لمطرلف  مبوجب لتف قي   جنيف يتع م 
          و 1951 ليتالجئني يتع م ة  ولتف قي1977 وريروتوكويتيه  لإلض فيني يتع م1949

 ولتف قية ليتقضـــ ء عسى مجيع أشكـــ ل ليتخثييــز ضد لملرأة يتع م 1967ريروتوكوهل  يتعـــ م
...  وتدعو مجيــع لمطــرلف   ليتصرلع   1999 وريروتوكوهل  لالخخي ري يتع م 1977

لملسسحة أن تخذه تدلري  خ صة حتثي ليتفخي   و ليتنس ء ن، ليتعنف ليتق ئم عسى أس س 
29Fلجلن    ح ال  ليتصرلع لملسسح 

)3( 
 41كث  تؤكد لددل عسى لسخعدلد  كسلث  لخته  تدلري  مبوجب لمل دة           

ن، نيّ ق لمنم لملخحدلة ليتنظر   لالحخي ج   لخل صلة يتسثرأة و ليتفخ ة  يتسنظر       ننح 
30Fلالسخّن ءل  لإلنس نية لملن سبة 

)4( 

                                                 
لملوقع ليتس ريق  S/RES/1212/2005     و ثيقة لمنم لملخحدة  لملسحق رقم 26/07/2005 ليتص در  1612ليتقرلر  )1(

ذكر  . 
سالح   لحلرب و عقبة      (ليتعنف لجلنسي1325ج كي ك ك و سوزلن ت تسور  قرلر لس  لمن، ليتخ ريع يتألنم لملخحدة رقم  )2(

  ن رس 27وجه ليتسالم) نشرة لهلجرة ليتقسرتة  نركز درلس   ليتالجئني ري يتخع ون نع صندوق لمنم لملخحدة يتسسك ن  ليتعدد 
  .13  ص2007

  عسى لملوقع ليتس ريقS/RES/1325(2000)  وثيقة لمنم لملخحدة  لملسحق رقم 2000/ 31/10 ليتص در 1325ليتقرلر  )3(
ذكر . 

 ليتقرلر نفسه. )4(
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الفقرة الثانية: دوره في تعزيز حماية الفئات المحمّية األخرى من المدنيين  

أوال: حماية الصحفيين  
 2006 يتسنة 1738فثجس  لمن، تن ول نسأيتة  مح تة ليتصحفيني   قرلر  
إذ ج ء   نص قرلر  ن    ليتس ريق ذكر  و لملخعسق حبث تة لملدنيني أثن ء ليتصرلع   لملسسحة

تسي:  
إذ تس ور  ري يتغ ليتقسق إزلء تكرلر أعث ل ليتعنف   أجزلء عدتدة ن، ليتع مل ضدل 

 لإلعالم  و ن، ترتبط بم ن، أفرلد   ليتنزلع   لملسسلحة طليتصحفيني و نولفي وس ئ
           نوخب صة لهلجث   لملخعثدة ضدام ك نخه ك يتسق نون لإلنس ين ليتدويل  وتدي

31Fاه  لهلجث   و تطسب ن، مجيع لمطرلف أن توقف اه  لملث رس  .

)1( 
كث  تش  أتض  إىل ضرورة لعخب ر ليتصحفيني و نولفي وس ئط لإلعالم        

 أالل تقونول ة ندنيني  شرتطلريعّ   نهنية حتفه  لملذ طر   نن طق ليتنزلع لملسسلح  أشذ ص
  و حيثل ليتدول و مجيع لمطرلف   ليتنزلع لملسسلح أن  ريأيل عث  تضرل ريوضعهم كثدنيني

تبهل قص رى جهدا  ملنع لرتك ب لنخه ك   يتسق نون ليتدويل لإلنس ين ضدل لملدنيني مب، 
 تضثل، تق رتر  ليتق دنة ريشأن مح تة لملدنيني نفيهم ليتصحفيني  وتطسب إىل لمنني ليتع م أ

 لإلعالم و ط سالنة و أن، ليتصحفيني ونولفي وس ئة  ح ال  ليتنزلع لملسسلح نسأل
 لمفرلد لملرتبطني بم

32F

)2( .
 ري إلض فة إىل ذيتك فإنل لس  لمن، ليتدويل تخذه تدلري   يتخف دي ليتخحرتض 

ري  وتوصي لملص حل لملعنية و ثّسي رئي    لملفخوح يتسعنف ليتهي مت رسه ليتوس ئ  لإلعالنية
لس  لمن، ليتدويل وكهل لملنسقني لملخولجدت،   ليتبسدلن لملعنية  يتخشجيع لحلثال  

لإلعالنية ليت  تدف إىل تكهتب لإلش ع   وإع دة لحلقيقة   ح ل حترتفه  وكهيتك 
تشجيع تب دل لملعسون   وجع  نهثلة لإلعالم ا دفة يتخسقني حقوق لإلنسـ ن وكهل نب دئ 

33Fليتق نون ليتدويل لإلنس ين  و محال  ليتسلسم ليت  تخذها  عسى ع تقه  لمنم لملخحدة

)1( .
                                                 

 ليتس ريق ذكر .   1738ليتقرلر  )1(
ليتقرلر نفسه.   )2(
 .80حيي وي نورة ري، عسي   لملرجع ليتس ريق  ص )1(
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 حماية موظفي اإلغاثة اإلنسانية ثانيا:
 لمن،    دلئث  سري يتنسبة يتدور    تعزتز مح تة نولفي لإلغ ثة لإلنس نية  فثج 

تشدلد عسى ضرورة لحرتلم أطرلف ليتصرلع لملسسلح ملولفي لإلغ ثة لإلنس نية وعدم ليتخعرض 
 ليت  تخذها  لملخعسقة  هلم أثن ء ليتقي م ريوليفخهم لإلنس نية  و ذيتك ن، خالل ليتقرلرل

ري يتصرلع   لملسسلحة. 
  لملخعسق حبث تة لملدنيني 2003 دتسثرب26 ليتص در   1502 قرلر   ي فف

فيه لس  لمن، ري خلصوص عسى ليتخزلم توف  لحلث تة  أثن ء ليتصرلع   لملسسحة  ليتهي تركلز
ملولفي لملس عدة لإلنس نية ونولفي لمنم لملخحدة لملرتبطني بم  إذ تؤكلد فيه عسى أمهيلة 

لملنظلث   لإلنس نية   ليتدف ع  عسى نب دئ لحلي د و ليتنزلاة و لإلنس نية       ن  تقوم ريه 
ن، أنشطة إنس نية  و تعرب فيه ع، إدلنخه ليتشدتدة جلثيع أعث ل ليتعنف مب    ذيتك 

ليتقخ    أخه ليترا ئ،   لالحخج ز و شل، لهلجث   عسى ليتقولف  لإلنس نيـة ريإتالف 
 م كث  تؤكلد إيتخزلم مجيع لمطرلف   أي نزلع نسسلح  ري النخّ ل ليتخل  ثخسك ت  و �به 

يتقولعد ليتق نون ليتدويل و نب دئه ليتسل رتة عسيهم و لملخعسلقة حبث تة نوللفي لملس عدة 
لإلنس نية و نوللفي لمنم لملخلحدة لملرتبطني ب   السيث  ليتق نون ليتدويل لإلنس ين وحقوق 
لإلنس ن  إذ تعرب ع، عزنه لخت ذ لخلطول  لملالئثة يتكف يتة سالنة أننهم و ليت  تشث  

34Fمجسة أنور ننه :

)2(  
-تشجيع لمنني ليتع م عسى أن تقوم وفق  يتصالحي ته مبوجب نيّ ق لمنم لملخلحدة  

 بريخوجيه لنخب   لس  لمن، إىل لحل ال  ليت  مينـع فيه  وصـول لملس عـدة لإلنسـ نية  مبوج
ليتعنف ليتهي تخعرلض يته لمفرلد ليتع نسون   لل ل لإلنس ين        و نولفو لمنم لملخلحدة 

و لمفرلد لملرتبطون ب . 
-كث  تطسب ننه أتض  أن تخن ول   مجيع تق رتر  إىل لس  لمن،  ع، لحل ال  لملخعسلقة 

 لمنم لملخلحدة يريبسدلن نعنية ريشأن سالنة و أن، نولفي لملس عدة لإلنس نية و نولف
 اهل ليتقبي   ن حولدث معلملرتبطني ب   وليتخدلري  ليتعالجية لملخذهة يتسحيسويتة دون وقو

                                                 
عسى قرلرل    S/RES/1502(2003)  وثيقة لمنم لملخحدة  لملسحق رقم 2003/ 26/12 ليتص در   1502ليتقرلر  )2(

 .لس  لمن، ليتس ريق ذكر  
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 لملخذهة يتخعيني اوتة نرتكيب تسك لمعث ل و حم سبخهم عسيه       و أن  ولإلجرلءل
تسخكشف و تقرتح ليتسب  و ليتوس ئط لإلض فية ليتكفيسة ريخعزتز سالنة اـؤالء لمفرلد و 

.  أننهم
جئين الالحماية ثالثا: 

 حيث ج ء فيه  1738تنص عسيه    لثوعة ن، ليتقرلرل   ن، ضثنه  ليتقرلر 
أنه تدرك ح يتة ليتضعف ليتشدتد ليت  تعيشه  ليتالجئون و لملشردون دلخسي  ريصورة خ صة  
إذ تؤكد ن، جدتد نسؤويتية ليتدول   لملق م لمول ع، ضث ن مح تخهم السيث  ري حلف ظ 

عسى أن، خميث تم ولحلف ظ عسى ط ريعه  لملدين  كث  تؤكد للس   عسى لحلقوق ليت  
تخثخع ب  مجيع ليتالجئني مبوجب ليتق نون ليتدويل مب    ذيتك ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  و 

 ق نون  حقوق لإلنس ن
35F

)1( .
فك  ا ته لإلجرلءل  ليتخعزتزتة حلث تة لملدنيني ليت  لختها  لس  لمن، تدف 

مجيعه  إىل تعزتز لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين. 
 

المطلب الثالث 
 في دعم إحترام القانون الدولي اإلنساني عند بداية نشوب النزاع المسلح  دوره

عند نشوب نزلع نسسلح ن  دويل أو دلخسي تنطسق نهثة لس  لمن،        ليت  
أس سه  حفظ ليتسسم و لمن، ليتدويتيني  و تقوم ريخهك  لمطرلف ري حرتلم و ليتعث  عسى 
كف يتة لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين ن، خالل لنخّ هل  اليتخزلن ت  ليتدويتيـة       و قد 

تص  ريه لحلد إىل إدلنة لالنخه ك   لجلسيثة يتسق نون ليتدويل لإلنس ين . 
 
 

الفرع األول 
إصدار نداءات باحترام و العمل على احترام القانون الدولي اإلنساني 

                                                 
    ليتس ريق ذكر .1738 ليتقرلر  )1(
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عند ريدلتة نشوب ليتنزلع لملسسح تقوم لس  لمن، ريخهك  لمطرلف لملعنية بهل 
ليتنزلع ري يتخزلن ت  ليتدويتية ليتق ضية ري حرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين و ليتعث            عسى 

  إذ تكون     اهل  ن، هو لملخضثنة   قرلرل  لحرتلنه  ن، خالل ليتندلءل  ليت  تصدرا 
أو طسب  خالل طسبه مطرلف ليتنزلع لحرتلم لملب دئ لمس سية يتسق نون ليتدويل لإلنس ين

36Fوقف ليتخصرف   ليت  تشك  لنخه ك  يتسق نون ليتدويل لإلنس ين

  فههل ليتخصرف ميّ   أول )1(
37Fرد فع  ثك، أن تصدر ع، لس  لمن،

 و لمنّسة  عسى اهل كّ ة نّال  لحلرب )2(
و ليتصرلع ليتعريب لإلسرلئيسي  حيث أعطت ليتفرصة لس  لمن، يتيسح  ليتعرلقية لإلترلنية

38Fعسى لحرتلم قولعد ليتق نون لإلنس ين

)3(  
 ر ليتقرل1995) يتسنة 12020( ر  ليتقرل)1993يتسنة 813( أتض  ليتقرلر 

 )1996يتسنة(1071  ليتقرلر1996)يتسنة 1059(ليتقرلر ) 1996 يتسنة (1041
ولملخعسقة مجيعه  ري حل يتة   يتيب ت   ليت  ن، خالهل  ط يتب 1996يتسنة 1038وليتقرلر 

39Fلس  لمن، ري حرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين

  ف يتفقرل  ليتعثسية جلثيع اه  ليتقرلرل  )4(
تن دي ري حرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين وذيتك إن  ري يترجوع إىل ليتنصوص ليتدويتية ليت  
تخضثنه  أو ريطسب وقف ليتخصرف   ليت  تعخربا  لس  لمن، أ�  تشك  لنخه ك   

 لس  لمن، أصبح ل لمنر عند اهل لحلد بف  كث  ال تق يتسق نون ليتدويل لإلنس ين
 توجه ندلءل  مطرلف ليتصرلع لملسسح حتت اهل وتخصرف مبوجب ليتفص  ليتس ريع 

 ليت  وجهه  يتسعرلق الحرتلم ليتق نون  ليتفص  ري حرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  ك يتندلءل
 تؤدي إىل توقيع ل  نم1949ليتدويل لإلنس ين و ري يتخحدتد لالتف قية ليترلريعة جلنيف يتسنة 

 1992 يتسنة 764ضغوط عسى اه  ليتدويتة  و   نف  لملس ر ان ك أتض  ليتقرلر 
 تؤكد عسى أن مجيع لمطرلف نعنيني ري حرتلم ليتق نون  لملخعسق ري يتنزلع   توغسالفي  س ريق 

                                                 
 )1( MATHIEU NABOT, “ Le role du Conseil de Securité dans la mise en oeuvre du droit 

international humanitaire(notamment au travers de son pouvoir coercitif), Article écrit dans le 
cadre du séminaire du professeur Sylvain Vite, centre universitaire de droit Intrnational 
Humanitaire, Geneve, été 2004, P. 4. 

)2( HERVE ASCENSIO  – EMMANUEL DECAUX ET ALAIN PELLET,  Droit International 
Penal ,Edition A.Pedone, PARIS, 2000, p.2. 

)3( LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES, « Les Rrésolutions des Organes des Nations 
Uies, et en particulier celles du conseil de sécurité, en tant que source du droit international 
humanitaire », les Nations Unies et le droit international humanitaire, Actes du colloque 
international de Genève, luigi Condorelli et al. (éd), octobre 1995, Pedone, 1996,p.154. 

)4(  HERVE ASCENSIO, OP.CIT, P.2.      
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194940F يتع م فليتدويل لإلنس ين و ري خلصوص لتف قي   جين

  ن، جهة أخرى )1(
 ه ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  فإنمفثجس  لمن، عندن  تقوم ريإصدلر اه  ليتندلءل  ري حرتل

يتسنة 674تّبت ريأن ان ك أعث ل أو تصرف   يتسدويتة تنخهك اهل ليتق نون فثّال   قرلر  
 تعس، فيه لس  لمن، ريأن ريعض ليتخصرف   ليت  لختها  ليتعرلق ضد نولطنني 1990

 لنخه ك   لليتدول ليتغ  أو نولطنني كوتخيني و ري يتخحدتد أخه ليترا ئ، لملخكرر  تشك
جنيف ليترلريعة  إذ أن تصرف كههل ن، قب  لس  لمن، تخثّل    أنه خط ة التف قية 

  فبثجرد أن توقع عسى ليتدويتة لملعنية ضغط ع م جيربا  عسى إتق ف تصرف ت  لخل طئة 
 ليت  تعسم ري يتسسطة ةتقوم لس  لمن، بهل ليتخصرف فإنه ن، ليتصعب عسى ليتدويتة لملنخهك

41F تّبت أو تبني عك  ذيتكنليت  ميسكه  للس  ريأ

)2(  .
الفرع الثاني 

إدانة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
أصدر لس  لمن،   عدة قرلرل  مبن سبة صرلع   نسسحة نعينة  إدلنة شدتدة 
ليتسهجة يتالنخه ك   لجلسيثة محك م و قولعد ليتق نون ليتدويل لإلنس ين      ليت  لرتكبت 

        و لملخعسق ري يتنزلع 1995ليتص در سنة 1019أثن ء تسك ليتنزلع     فثّال   قرلر  
 ليتعب رل  لملثكنة مجيع لنخه ك   ليتق نون دل  فيه لس  لمن، ريأشن  توغسالفي   تدي

ليتدويل لإلنس ين  ولنخه ك   حقوق لإلنس ن   إقسيم توغسالفي  ليتس ريقة  كث  تط يتب 
مجيع لمطرلف لملعنية أن متخّ  لنخّ ال ت ن  اليتخزلن ت               اهل ليتصدد  أتض     

 لملخعسق أتض  ري يتنزلع   توغسالفي  س ريق  1995دتسثرب 21 ليتص در   1034قرلر  
تدت، فيه ريقوة ك فة لنخه ك   ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  نؤكدل  ن، جدتد  أن مجيع ن، 
تقونون ري رتك ب لنخه ك   يتسق نون ليتدويل لإلنس ين تخحثسون لملسؤويتية فرلدى ع، اه  

 تدت، خصوص  ريأشد ليتعب رل  لملثكنة لنخه ك   ليتق نون ليتدويل لإلنس ين و ولمفع ل  
 حقوق لإلنس ن   ليت  لرتكبخه  قول  صرب ليتبوسنة وليتقول  شبه ليتعسكـرتة  لنخه ك 

                                                 
)1(  MATHIEUT NABOT,OP.CIT, P.04. 

)2(  Ibid, P.05. 
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ليتبوسنية   نن طق سرريرتنخش  زتب  ريني يتوك  وتدت، عثسي   لإلعدلم و ليتقخ  لجلث عي  و 
42Fتدت، أشد ن تكون لإلدلنة لرتك ب تسك لمفع ل

)1( .
الفرع الثالث 

تكييف النزاع المسلح 
فثجس  لمن، عندن  تقوم ريخهك  لمطرلف ري يتخزلن ت  لملخعسقة ري حرتلم وتطبيق 

 ل تؤدي ريه اهل إىل ليتخكييف ليتق نوين يتسنزلع لملسسح          هدليتق نون ليتدويل لإلنس ين ق
او نزلع نسسح دويل أو غ  دويل  وذيتك ريخحدتد  يتسق نون ليتولجب ليتخطبيق    عسى 

43Fليتصرلع لملسسح ليتق ئم أكّر نّ ال عسى اهل تكون   ليتصرلع ليتعريب لإلسرلئيسي 

 فقد )2(
لجلوالن و  إسرلئي  ريأن وجودا    نرتفع   ذكلر لس  لمن،   نن سب   عدتدة

 لحخالل عسكرت  حتكثه ل  تشك1967لملن طق لمخرى لخل ضعة يتسيطرت  ننه ع م 
 لتف قي   جنيف ال ن ريهيتك لملوقف لإلسرلئيسي ليتق ئ  ريأللتف قية جنيف ليترلريعة   نن قض

 طسب ن، لحلكونة 1990 يتع م 681تنطبق عسى نّ  اهل ليتوجود و   قرلر  
لإلسرلئيسية أن تطبق لتف قية جنيف لملخعسقة حبث تة لملدنيني   ح ال  لحلرب و   ك  

196744Fلمق يتيم ليتعرريية لحملخسة ننه ع م 

 )يتورن  ريوسون دتش زورن( فحسب ليتفقيهة)3(
 ري يتخأكيد إىل توصيف ي"إن إحل ح لس  لمن، ريخطبيق لالتف قية ليترلريعة جلنيف  تؤد

45F لتف قي   جنيف لمرريعـة " بلحل يتة   لمرلضي ليتعرريية لحملخسة كنزلع دويل ح 

 و )4(
تكون لس  لمن، ان  قد و سع ل ل لحلث تة ليت  ميك، أن تسخفيد ننه  لمشذ ص 

   ح يتة ليتنزلع ليتدويل تطبق لتف قي   جنيف لمرريعة نع ليتربوتوكول هلملخأثرت، ري يتنزلع من
46F )اهل ري يتنسبة يتسدول ليت  ص دقت(لإلض   لمول 

  و ري ملّ  ففي رفضه الدع ء )5(
    لس  لمن،ر ليتعرلق ق م ريضم ليتكوتت  ذكن ريأ1990ليتعرلق   شهر أغسط  

 أن لتف قية جنيف ليترلريعة تنطبق لنطب ق  ت ن  عسى لالحخالل 1990 يتسنة 670قرلر  

                                                 
عسى لملوقع ليتس ريق    S/RES/1019(1995) وثيقة لمنم لملخحدة  لملسحق رقم     1995/ليتص در سنة 1019ليتقرلر  )1(

ذكر .  
)2(  HERVé ASCENSIO, OP.CIT, P.02.   

 .244نورمتر سيسرز  لملرجع ليتس ريق  ص )3(
)4( HERVE ASCENSIO, OP.CIT, P.06. 
)5( MATHIEU NABOT, OP.CIT,P.06. 
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ليتعرلقي يتسكوتت  كث  أكد لس  لمن، نرة أخرى لنطب ق لتف قي   جنيف يتسنة 
47Fعسى ليتعثسي   ليتقخ يتية ليت  ك نت جتري عسى أرض توغسالفي  ليتس ريقة 1949

فهو ، )1(
بهل تكون قد و سع ا ن  لحلث تة ليت  تخثخع ب  لملدنيون   اه  ليتنزلع   وس ام   

ح  نشكسة ليتخوصيف   تطبيق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين ريأن حدد نوع ليتنزلع لملسسح ا  
او دويل أم دلخسي ع، طرتق حتدتد  يتسق نون لملنطبق  بهل تكون دور    ل ل تطبيق و 
لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين   اهل لل ل ث ريت وولضح و عرف لنعك س   إجي ريية  

48F

)2( . 
  آخر اهل لملطسب ريقي أن نش  إىل أن لمس س ليتق نوين ليتهي تعخثد عسيه 
لس  لمن،   لخت ذ اه  لإلجرلءل  يتدعم لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين و ذيتك 

 ن، نيّ ق ننظثة لمنم لملخحدة  ليت  ختول لس  لمن، 24يتضث ن تطبيقه اي لمل دة 
لملسؤويتية ليترئيسية   ل ل حفظ ليتسسم  إذن فهو خمخص ريخطبيق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  

49Fط مل  أنه تضع ن، اه  ليتغ تة شرط حلفظ و إسخب ب ليتسسم 

)3( .
المبحث الثاني 

اإلجراءات القمعية  
فبفش  ليتطرق ليتسسثية و ليتوق ئية ليت  تخذها  لس  لمن، حل  ليتنزلع   

لملسسلحة  عند عدم لسخج رية ليتدول لمطرلف   ليتصرلع لملسسلح يتسندلءل  ليت  تصدرا  
وليت  تخعسق ري حرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين نع إصرلر اه  ليتدول عسى لرتك ب 

 أكّر  لنخه ك   جسيثة يتسق نون ليتدويل لإلنس ين  حترلك لس  لمن، يتيخذه إجرلءل
   ذيتك سسط ته   ليتخنفيه لصرلنة ضدل اه  ليتدول ليت  تنخهك اهل ليتق نون  نسخذدم

 ري يتسجوء إىل ليتخدلري  لإلكرلاية ليت  ءلملثنوحة يته مبوجب ليتفص  ليتس ريع ن، لمليّ ق سول
تخضثنه  اهل ليتفص  إلرغ م ليتدول عسى لملّول اليتخزلن ت  ليتدويتية خبصوص وقف 

                                                 
 .211 ص نورمتر سيسرز  لملرجع ليتس ريق  )1(

)2(  MATHIEU NABOT, OP.CIT,P.06. 
)3( Ibid, P.04. 
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 تسخعث  للس  اهل ليتفصـ  إلنش ء آيتيـ   أو ولنخه ك   ليتق نون ليتدويل لإلنس ين أ
نيك نيزن   أخرى  ليتغرض ننه  او كف يتة لإليتخزلم ري حرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين. 

وسأتعرض هله  لليتي   ري يتخفصي    لملطسبني ليتخ يتيني: 
  

 المطلب األول
إستخدام التدابير الواردة في الفصل السابع لتطبيق القانون الدولي اإلنساني 

 لمليّ ق تخضث، لثوعة ن، ليتخدلري  نكث  عرفن  س ريق  أن ليتفص  ليتس ريع م
ليتخنفيهتة ليتقسرتة ليتعسكرتة و ليتغ  عسكرتة لملسزنة و ليت  تسثح فقط لس  لمن، 

   ن، 39ري سخذدلنه  عندن  توجد ان ك تدتد يتسسسم و لمن، ليتدويتيني   إذ متّ  لمل دة 
لمليّ ق شرط أس سي و ضروري النطالق سسط   لس  لمن، لملثنوحة يته   اهل 

ليتفص   و عسيه أن تّبت او نفسه أنه توجد تدتد يتسسسم  يتكي تفخح ري ب ليتدخول هلهل 
 ليتهي جيب     أن مير ننفه ليتعبورليتفص  لملهم ن، لمليّ ق  فهه  لمل دة تكون ريشك  ن  

ريه اهل لجله ز يتيثكنه أن حيرك سسط ته ليتخنفيهتة. 
 

يتقد قطع لس  لمن، شوط  كب ل   ل ل كف يتة لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين 
عندن  قرر أن لالنخه ك   لجلسيثة يتسق نون ليتدويل لإلنس ين و ليت  حتدث عسى نط ق 

 ن، لمليّ ق و اي نسأيتة ميسك حي هل  39ولسع   تشك  تدتدل يتسسسم طبق  يتنص لمل دة 
لخت ذ تدلري  مبقخضى أحك م اهل ليتفص  ن، لمليّ ق مب  فيه  لسخذدلم تدلري  ليتقثع 

ليتعسكري مغرلض إنس نية  اهل ن  تأخهن  إىل ليتقول ريأنل نسأيتة لاليتخزلم ري حرتلم ليتق نون 
ليتدويل إنس ين  أضحت تخثخع ريطبيعة دسخورتة   ل   نظ م لمن، لجلث عي ليتهي 

50Fأصبحت ليتقيم لإلنس نية فيه سبب  الخت ذ عدد كب  ن، ليتخدلري 

)1(. 
 
 

الفرع األول 

                                                 
 .273د.عبد لهللا لالشع  و آخرون  لملرجع ليتس ريق  ص )1(
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تمثيله لألزمات اإلنسانية كتهديد للسلم و األمن الدوليين 
تخذه لس  لمن، اهل ليتخثّي  ع، طرتق ليتخفس  لملوسع ليتهي تخبن   يتخحدتد نفهوم 

51Fتدتد ليتسسم و لمن، ليتدويتيني 

)1( .
 حيث أنل لملفهوم ليتخقسيدي يتفكرة تدتد ليتسسم ولمن، ليتدويتيني ك ن نرتبط  

ري حل ال  ليت  حتدث فيه  تصرف   نصحورية ري سخعث ل غ  نشروع يتسقوة  اهل ن  
 أن ليتخهدتد " تخثّ  إن  هعرب عنه ليتفقيه إمي نوت  ك نت   ليتقرن ليتخ سع عشر  ريقول

 إزلءا  و لجب ليتوق تة  أو فقط   تع لم خط  يتقوة ب  حتض ل  عسكرتة ترت 
 ري يتخ يل خيخسف ليتخهدتد  ع، ليتعدولن ليتفعسي  ليتهي تفخح ل ال حلق ودويتة أخرى 

52Fلحمل ررية" 

)2( .
 ك نت ريعيدة ع، ل ل تدتد ليتسسم و لمن، ليتدلويتيني  دأن ل لمزن   لإلنس نية فق

 جتررية ليتعرلق أام خطوة   لجت   دخول لملش ك  لإلنس نية   ل ل تدتد ليتسسم  وك ن
 ريعد أن سجست ريدلتة ليتخوسع   قضية رودتسي  وجنوب كو لمن، ليتدلويتيني  وذل

فعندن  أعسنت لحلكونة ليتق ئثة   رودتسي  لجلنوريية ريرئ سة لت م مسيث لالسخقالل إفرتقي   
   2160ن، ج نب ولحد أصدر لس  لمن،   ليتيوم ليتّ ين إلعالن لالسخقالل قرلر  

 أعس، فيه إدلنخه إلعالن لالسخقالل ن، ج نب ولحد ليتص در ن، 1965 نوفثرب 12
 مجيع ليتدول ريعدم لالعرتلف رينظ م بج نب أقسية عنصرتة   رودتسي  لجلنوريية  وط ل

لمقسية ليتعنصرتة غ  ليتشرعي   رودتسي  لجلنوريية وري النخن ع ع، تقدمي أي نس عدة 
53Fيتهيتك ليتنظ م

)3( .
 أصدر لس  لمن، قرلرل جدتدل نخعسق  رينف  1965 نوفثرب 20أتض    

لملشكسة أعس، فيه خطورة لملوقف ليتن شئ ع، إعالن لالسخقالل  إذ أنه ميّ  خطرل تهدد 
ليتسسم و لمن، ليتدلويتيني   كث  ط يتب ليتدول ريقطع عالق ت  لالقخص دتة نعه  و حظر 

تصدتر لمسسحة إيتيه   كث  دع  إىل فرض حظر عسى تزوتدا  ري يتنفط وتخ ريعت ليتقرلرل  

                                                 
)1( MATHIEU NABOT, OP.CIT, P.09. 

طوت  نص ة  ليتخدخ  لإلنس ين (درلسة ح يتة ليتعرلق)  رس يتة ن جسخ    ليتق نون ليتدويل و ليتعالق    ج نعة ري، عكنون  لجلزلئر  )2(
 .162  ص2001

. 204ن ار عبد لملنعم أريو تون   لملرجع ليتس ريق  ص د.)3(



آليات تدخل مجلس األمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
اإلنساني 

  

 ليتص در قي سنة 253ليتص درة ع، لس  لمن، لملخعسقة به  لملشكسة  ن، أمهه  ليتقرلر 
  وليتهي قرر فيه لس  لمن، لخت ذ تدلري  عق ريية تخن ول ك فة ل ال  ليتنش ط 1968

54Fلالقخص د   رودتسي 

)1( .
يتقد لعخرب لس  لمن، إعالن لالسخقالل اهل أنه تدتدل يتسسسم و لمن، ليتدلويتيني 
منه لنخهك نبدأ ن، نب دئ ليتق نون ليتدويل  و او نبدأ حق ليتشعوب   تقرتر نص ا  

وكهيتك منه  نظ م عنصري لنخهك حقوق لإلنس ن و حرت ته لمس سية ليت  كفسه  نيّ ق 
 أصدر لس  لمن، ليتقرلر دلمنم لملخحدة   و كهيتك لحل يتة ري يتنسبة جلنوب إفرتقي   فق

 رين ء عسى لقرتلح نصر و لثوعة دول ليتع مل ليتّ يتث  1984   أغسط  554رقم 
ليتهي أكد فيه عسى أن سي سة ليتفص  ليتعنصري ليت  مت رسه  جنوب إفرتقي  متّل  تدتدل 

 وقد صدر ع، لس  لمن، قرلرل  نخعدلدة تضثنت فرض ليتسسسم و لمن، ليتدلويتيني  اه
 تطور  اه  لجلزلءل  يتخص  إىل حظر تزوتد   مثل جزلءل  لقخص دتة عسى جنوب إفرتقي 

و مشست لجلزلءل  أتض  رفض 1987جنوب إفرتقي  ري مسسحة و لملعدل  ليتعسكرتة ع م 
 1973أورلق لعخث د ليتوفد ليتعنصري   لجلثعية ليتع نة ع م 

ن، اهل نسخنخج أن تبين للس  ليتخفس  ليتولسع يتفكرة تدتد ليتسسم ولمن، 
 ويتيد حقبة ن  ريعد لحلرب ليتب ردة    أو س ن، لمليّ ق  يل39ليتدلويتيني   ليتولردة   لمل دة 

 أثرل ن، أث ر عوملة للخثع ليتدويل"
55F

)2( .
 ليت  أت حت لس  لمن، ين، مث فإن فكرة تدتد ليتسسم و لمن، ليتدويل  ه

إنك نية ليتخوسع   فكرة" ليتسسم و لمن، ليتدويل ذلت  و او ن  أدى ري يتنخيجة إىل توسيع 
56Fفكرة لملصسحة ذلت   يتدى ننظثة لمنم لملخحدة يتغ ت   نب شرت  معث هل  وتصرف ت  

)3( 
 جع  لس  لمن، ن، لخلروق   لجلسيثة يتاليتخزلن   ليتدويتية" لحلجة عسى ليتعثوم دفق
"Ergas Omnes"حترمي لسخذدلم ليتقوة   ليتعالق   ليتدويتية و حترمي لإلري دة ل  نث 

لجلث عية و ليتفص  ليتعنصري  لالنخه ك   ليتولسعة ولجلسيثة حلقوق لإلنس ن لمس سية  
لإلرا ب و لمزن   لإلنس نية  أس س  ص حل  يتخهدتد ليتسسم و لمن، ليتدلويتيني يتهيتك 

                                                 
. 205-204صن ار عبد لملنعم أريو تون   لملرجع ليتس ريق   د.)1(
 .206لملرجع نفسه   ص )2(
 .185د.حمثد خسي  لملوسى  لملرجع ليتس ريق  ص  )3(
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تعخرب لمزن   لإلنس نية تدتدل ن، نوع جدتد يتسسسـم و لمن، ليتدلويتيني   نظرل مل  تشكسه 
57Fاه  لمزن   ن، حتدل يتألن، ليتدويل

  اهل ن  أثبخه ريي ن قثة لس  لمن، ليتص در   )1(
 ليت  عقد  عسى نسخوى رؤس ء ليتدول و 3046   خخ م لجلسسة 1992 ج نفي 31

يتية لس  لمن،   صون ليتسسم و لمن، ولحلكون   مول نرة  ريشأن ليتبند لملعنون "نسؤ
  حبيث أدىل رئي  لس  لمن، ري يتبي ن ني رية ع، أعض ء للس  و ث  ج ء   ليتدلويتيني"

58Fاهل ليتبي ن:

)2( 
"حبيث تعخرب أعض ء لس  لمن، لجخث عهم لعرتلف  ج ء   حينه ريأنل ان ك 

لروف دويتية جدتدة نولتية ريدأ لس  لمن،   لسله  تضطسع ريفع يتية أكّر مبسؤويتيخه 
 تعقد اهل لالجخث ع   وقت تشهد ثليترئيسية ع، صون ليتسسم ولمن، ليتدلويتيني  حبي

و  أننـــ   ريعث لنخه ء لحلرب ليتب ردة لمن  قي قي م ع مل أكّردتغي ل ري يتغ لممهية  فق
وإنس نية  وأحرز تقدم سرتع   كّ  ن، نن طق ليتع مل   حتقيق ليتدميقرلطيـة و  إنص ف 

إق نة أشك ل حكم نخج ورية و كهيتك قي حتقيق لملق صد ليتولردة      لمليّ ق  ون، شأن 
إزليتة ليتفص  ليتعنصري   جنوب إفرتقي  أن تشك  إسه ن  كب ل   اه  لملق صــد و 

   ذيتك تشجيع لحرتلم حقوق لإلنس ن ولحلرت   لمس سية...  للالجت ا   لإلجي ريية  مب
و تالحظ أعض ء للس  أن نه م لمنم لملخحدة يتصي نة ليتسسم قد زلد  و لتسع نط قه  

 نرلقبة لالنخذ ري   و ليتخحقق ن، لحرتم  ريشك  كب    ليتسنول  لمخ ة  فعثسي 
  ال تخجزأ ن، لجلهود ليت  تبههل  ءحقوق لإلنس ن و إع دة ليتالجئني إىل وطنهم  جز

 عسى طسب ءلس  لمن، يتصون ليتسسم ولمن، ليتدلويتيني   تسوتة لملن زع   لإلقسيثية  رين 
 تدرك أعض ء للس  أن ليتخغي   وإن تك، حم  ترحيب  للمطرلف لملعنية أو مبولفقخه   كم

قد أتى مبذ طر جدتدة تـدد لالسخـقرلر و لمن،   فث، ريني أكّر لملش ك  حدلة ن  تكون 

                                                 
) )1( Maurizio Arcari, Maitien de La Paix Et Protection Des Droits De 

L’homme (L’action Du Conseil De Securite ), Sur Site Internet : 
 Http//Revel .Unice.Fr./Pre/Document.Altml .P.03. 

 لمنم لملخحدة  لملسحق رقم ة  وثيق3046  حمضر حر  يتسجسسة 1992ج نفي 31ريي ن قثة لس  لمن، ليتص در    )2(
3046.S/PV:عسى شبكة لالنرتنت عسى لملوقع 

http:// daccessdds.un.org/doc/undoc/pro/n92/601/96/img/n9260196.pdf ? opent 
element.   
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ننه  نخيجة يتخغ  اي ك  ليتدويتة ...  ن، مث فإن للخثع ليتدويل تولجه حتدت   جدتدة   
ليتسعي إلحالل ليتسسم  و تخوقع مجيع ليتدول لمعض ء ن، لمنم لملخحدة أن تقوم ريدور 

 رئيسي   لملرحسة لحل مسة..." 
ون، أام ن  ج ء   اهل ليتبي ن: 

إّن عدم نشوب الحروب و المنازعات العسكرية بين الدول ليس في حذاته "
ضمانا للسلم و األمن الدوليين، فقد أصبحت المصادر غير العسكرية لعدم 

االستقرار في الميادين االقتصادية، و االجتماعية، و اإلنسانية، و االيكولوجية 
تشكل تهديدا للسلم   و األمن، و من الضروري أن تولي الدول األعضاء في األمم 

المتحدة ككل أولوية عليا لحّل هذه المشاكل من خالل العمل عن طريق األجهزة 
 المناسبة" .

وج ء   فقرة أخرى ن، ليتبي ن "تشكل  لنخش ر ك فة أسسحة ليتخدن  ليتش ن  
59Fتدتدل يتسسسم و لمن، ليتدويتيني " 

  بهل تكون اه  ليتقثلة قد أرست لخلطوط ليتعرتضة )1(
يتسخفس  لملوسلع ملفهوم تدتد ليتسلسم و لمن، ليتدويتيني  ليت  سخرتجم   ث رسة لس  

لمن، ري عخب ر  لجله ز ليترلئيسي يتسحف ظ عسى ليتسسم و لمن، ليتدويتيني   ليتسنول  
60Fليتالحقة  و ري يتخحدتد   لل ل لإلنس ين 

ع، لس  لمن،    إذ ك ن أول قرلر تصدر)2(
 لملخعسق ري يتعرلق ليتهي لعخرب       أن 1991 ليتص در سنة 688  اهل لخلصوص ليتقرلر 

ليتقثع ليتهي تخعرض يته ليتسك ن لملدنيون ليتعرلقيون و ري خلصوص لمكرلد تشك  تدتدل 
يتسسسم و لمن، ليتدويتيني   أتض  كيلف لس  لمن، لمزنة لإلنس نية ليتن شئة ع، ليتنزلع  

لملسسلح    ليتصون ل كخهدتد يتسسسم و لمن، ليتدويتيني  و غ ا  ن، ليتقرلرل  ليتدويتية ليت  
أصدرا  لس  لمن، و لعخرب فيه  ننع و صول لملس عدل  لإلنس نية تشك  تدتدل 
يتسسسم و لمن، ليتدويتيني  ك ل اه  لحل ال  سنخعرلض هل  ري يتخفصي         نوضع 

الحق. 

                                                 
 ريي ن قثة لس  لمن،  ليتس ريق ذكر .  )1(

)2( MAURIZIO ARCARI, OP.CIT, P.03. 
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 ري سم 1993 فيفري 26أتض  أكد رئي  لس  لمن،   ريي نه ليتص در   
ليتدول لمعض ء للخثعة ليتهي تقنل، فيه لملث رسة لجلدتدة يتسثجس    ل ل مح تة حقوق 
لإلنس ن  و ريعد إجرلء نش ورل  نع أعض ء للس  فإنل للس  سسلم ريسي دة لالاخث ن   

لإلنس نية   ح ال  ليتنزلع  و تالحظ ريقسق نشوب لمزن   لإلنس نية  مب  ذيتك 
عثسي   ليتخشرتد لجلث عي يتسسكل ن ثل  أصبح تشك  تدتدل  أو نزتدل ن، ليتخهدتدل  

61Fيتسسسم و لمن، ليتدويتيني...

)1( .
ث  تقدلم نالحظ أن توسلع لس  لمن،   حتدتد نفهوم تدتد ليتسسم و لمن، 

 ليت  مسحت يته أن تعث  ن، ح يتة أزنة إنس نية دلفع ةليتدويتيني  ك نت ليتطرتقة ليتوحيد
62Fشرعي يتخصلرفه 

)2(. 
وعسيه فقد أصبح لس  لمن، ريعد لنخه ء لحلرب ليتب ردة ريوصفه نِ ِ◌ؤوال ع، ليتسسم       
و لمن، ليتدويتيني  أكّر قدرة عسى تدوت  لمزن   ليتدلخسية و لإلقسيثية و ليتخدخ    فيه  
حبجة أ�  تسببت   أزن   إنس نية تشك  تدتدل يتسسلسم و لمن، ليتدويتيني             

ن، مثل إنك نية حسثه  ريقرلرل  دلويتية قد تسخذدم ليتقوة ليتعسكرتة   إط ر ليتفص  
ليتس ريع  فيرتتلب عسى ذيتك أن تصبح ليتخدلخ  ليتدويل   دويتة ن  نقبوال و خب صة       

63Fإذل لقرتن ريشع رل  حقوق لإلنس ن 

)3( .
الفرع الثاني 

العقوبات االقتصادية 
كث  رأتن    ليتفص  لمول أنله ميك، لس  لمن، أن تدعو إىل فرض عقوري   

ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ذ ن، نيّ ق لمنم لملخحدة  إ41 لمل دة ىلقخص دتة مج عية مبقخض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ل ك ن قد قرل
 ان ك تدتدل يتسسسم أو خرق  يتسسسم أو عثال ن، أعث ل نل  أ39 لمل دة ىأوالل مبقخض

ليتعدولن  و إذل ك ن لهلدف ن، فرض ليتعقوري   او لحلف ظ عسى ليتسلالم و لملن، 
 لس  لمن، ريصورة نخزلتدة إىل أليتدويتيني أو إع دته  فثنه لنخه ء لحلرب ليتب ردة جل

                                                 
)1(  Maurizio Arcari,Op.Cit, P.04. 
)2(  Mathieu Nabot, Op.Cit,P.09. 

ليتخدخ  لإلنس ين   ليتعالق   ليتدويتية  ليتطبعة لموىل  نركز لإلن رل  يتسدرلس   و ليتبحوث  حمثد تعقوب عبد ليترمح،  )3(
 .153  ص2004لإلسرتلجتية  أريو ليب 
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 فرضت عسى ليتعرلق و عسى توغسالفي  ليتس ريقة وعسى دليتعقوري   لالقخص دتة لجلث عية  فق
ا ت  و ليتصون ل و يتيبي  و أنغوال و رولندل و ليتسودلن  حبجلة خروجه  عسى ليتشلرعية 

ليتدويتية خ صة   لروف ليتنزلع   لملسسحة غ  ذل  ليتط ريع ليتدويل م�ل  تنخهك ليتق نون 
64Fلإلنس ن  ليتدويل لإلنس ين أو ق نون حقوق 

)1(  .
 

و قد ترتبلت عسى اه  ليتقرلرل  ليتكّ  ن، لملآسي لإلنس نية و لمضرلر      ليت  
  أص ريت شعوب ليتدول ليت  فرض عسيه  اهل لحلظر ففي ليتسلنول  لمخ ة  أصبح

 فيه  لليتعقوري   وخ صة ليتعقوري   ليتخج رتة ليتش نسة تّ  قسق لملنظث   لإلنس نية   مب
 ن  ترتتلب عسى اه  ليتعقوري   ن، أث ر إنس نية  و بليتسلجنة ليتدلويتية يتسصسيب لممحر  ريسب

 نالحظة للث ر لإلنس نية ليتق سية ن عثسيخه  لمليدلنية  مءيتقد متكنت اه  لملنظث   أثن 
 أنل ليتعقوري   قد ال تؤثلر سسبي  عسى لموض ع كيتبعض أنظثة ليتعقوري   س يتفة ليتهكر  ذل

 قد تؤثلر أتض  عسى تقدمي لملس عدة للإلنس نية يتسك ن ليتدويتة لملسخهدفة فحسب  وإمنل 
65Fلإلنس نية

)2(. 
 

فإذل ك ن ليتولقع ليتعثسي ملذسف   ليتعقوري   لالقخص دتة   كّ  ن، ليتدول 
تكشف ع، حقيقة اه  لمخ ة ريصفخه  شكال ن، أشك ل لحلرب و إجرلء عشولئي   
أث ر   تؤدي إىل تعطي  عثسي   ليتخنثية لالجخث عية و ليتبشرتة و ترتك تأث   لالجخث عي  

66Fو ليتنفسي يتدى ع نة للخثع

  اهل ن  دع  ري منني ليتع م ليتسيد    ليتدكخور ريطرس غ يل )3(

                                                 
 د. نسعد عبد ليترمح، زتدلن ق سم  تدخ  لمنم لملخحدة   ليتنزلع   لملسسحة غ  ذل  ليتط ريع ليتدويل  دلر لجل نعة لجلدتدة )1(

 . 454  ص 2003يتسنشر  لإلسكندرتة   
  ص 1999آن  سيغ ل  ليتعقوري   لالقخص دتة "ليتقيود ليتق نونية و ليتسي سية "  للسة ليتدويتية يتسصسيب لممحر  خمخ رل  ن، أعدلد  )2(

193. 
إنل ليتصورة لحلية يتولقع ليتعقوري   لالقخص دتة ميك، أن نسثسه    ح يتة ليتعرلق حيث وإن ك نت اه  ليتعقوري   فرضت مبن سبة نزلع   )3(

آالف طف    ليتشهر  5 إىل وف ة ففقد أش ر  إحص ئي   ليتيونيسي دويل  فإنل لمنر ال خيخسف   ليتنزلع   لملسسحة غ  ليتدويتيةل 
ث، ام دون لخل نسة ن، ليتعثر  وتقف ن ئة أيتف طف  آخر   لالنخظ ر   ط ريور لملو   و اؤوالء كسهم أطف ل ال ذنب هلم   ن  

  259أنظر/دني  اويتيدي: ليتوالت   لملخحدة و عقوري   حرب لخلسيج ضد ليتعرلق  لسة لملسخقب  ليتعريب  ليتعدد، حص 
 . 104  ص2000سبخثرب
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 وحبقل -ريأ�  وسيسة "عدمية لحل ل "–إىل وصف ليتعقوري   لالقخص دتة 
67F

  ونظرل يتخزلتد )1(
جلوء لس  لمن، يتفرض عقوري   لقخص دتة  وري يتنظر            إىل ن  ترتتلب عنه  ن، 

آث ر إنس نية  تصبح ن، لملهمل ليتبحث ع، لإلط ر ليتق نوين   ليتهي ميك، أن تفرض دلخسه 
عقوري   لقخص دتة  و لحلدود ليتق نونية يتفرضه            و لمسب ب ليت  تدعو إىل وضع 

حدود ملث رسة لس  لمن، يتسسطخه   فرض ليتعقوري  . 
 الفقرة األولى: القيود القانونية التي ترد على سلطة مجلس األمن في توقيع 

العقوبات  
إنل سسطة لس  لمن،   توقيع ليتعقوري   لالقخص دتة عسى ليتدول لملذسلة ري يتسلسم 
و لملن، ليتدويتيني جيب تفس ا    ضوء أحك م ليتق نون ليتدويل لإلنس ين و لإلعالن   

ليتدويتية ذل  ليتصسة  فهو نسزم مبرلع ة نب دئ حقوق لإلنس ن و ليتق نون ليتدويل لإلنس ين 
عند تصثيم نظم ليتعقوري   و رصدا  و نرلجعخه   وال ريدل ن، ليتنظر إىل سسطة فرض 

ليتعقوري     سي ق نيّ ق لمنم لملخحدة ككل   كث  تخعنيل ث رسة اه  ليتسسطة مب  تخفق 
و أادلف لمليّ ق و نب دئه ليت  تخضث، تعزتز حقوق لإلنس ن و ليتقولعد ليتس ئدة يتسق نون 
ليتدويل  فسوضع  لحلدود ليتق نونية يتفرض عقوري   لقخص دتة   أوق   ليتنزلع لملسسح الريدل 
ن، ليتنظلر إىل أحك م ليتق نون ليتدويل لإلنس ين ولمحك م غ  ليتق ريسة يتالنخق ص   ق نون 

 لملنهج ليتهي تقول ريأنل ان ك حدودل ملدى ل للن قبول نخزلتد هلهكحقوق لإلنس ن   ان 
 رؤتخـه             لملث رس   لمخ ة و نلملع ن ة ليت  جيوز يتسعقوري   أن تسبلبه  ميك

ليتبي ن   ليتص درة ع، لس  لمن،  و ع، جلنة لمنم لملخحدة لملعنية ري حلقوق لالقخص دتة 
و لالجخث عية و ليتّق فية  و ليتقرلرل  ليتص درة ع، لملؤمتر ليتدويل ليتس دس و ليتعشرت، 

يتسصسيب لممحر و لهلالل لممحر ريشأن ليتعقوري   لالقخص دتة  و ريي ن ليتسلجنة ليتدلئثة فيث  
68Fريني ليتوك ال  ريشأن للث ر ليتسسبية لملرتتبلة     جرللء ليتعقوري   

)2( .
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أوال:  االستثناءات اإلنسانية : 
     ال لال تش  ليتق نون ليتدويل لإلنس ين إىل ليتعقوري   لالقخص دتة ري يتخحدلتد كثـ

 أنله عندن  تفرض ليتعقوري     سي ق نزلع ىتخن ول أث را  عسى ليتسكل ن لملدنيني  ع 
نسسلح دويل ك ن أو دلخسي تطبلق ليتقولعد لملخعسقة حبث تة لملدنيني ن، أث ر ليتعثسي   

ليتعسكرتة  و اكهل فإنل أيل قرلر تفرض نّ  اه  ليتخدلري  تنبغي أن تأخه ريعني لالعخب ر 
ليتق نون ليتدويل لإلنس ين و خ صة ليتقولعد لملخصسة ري إلندلدل  ليتطبيلة و ليتغهلئية إىل 

خمخسف شرلئح لمشذ ص نوضع لحلث تة   وولقع لحل ل أنل أيل نظ م يتسعقوري   ليتش نسة 
 أن تخضثل،         ي أي نظ م يتسعقوري   ميك، أن تؤثلر عسى ليتسكل ن لملدنيني  تنبغلب

 إنس نية"  فههل لملنر ضروري سولء فُرضت ليتعقوري   ريولسطة دويتة      أو  "لسخّن ءل
 نسخزنة شأ�  شأن لس  لمن، ريأن تأخه ريعني لالعخب ر ل لس  لمن،  ف يتدوةريولسط

69Fليتقولعد ذل  ليتصلسة حبث تة ليتسكل ن لملدنيني  ن، آث ر ليتنزلع لملسسح 

)1( .
ميك، تسذيص اه  ليتقولعد عسى ليتنحو ليتخ يل: 

ـ حظر جتوتع ليتسكل ن لملدنيني  
 ـ لحلقل   لملس عدة لإلنس نية 

 ـ إندلدل  لإلغ ثة   ح ال  لحلص ر ليتبحري 
 ـ إندلدل  لإلغ ثة يتألرلضي لحملخسلة 

ري يتنسبة ملث رسة لس  لمن، ليتدويل هله  لالسخّن ءل  لإلنس نية سنخن ول ح يت  
 فرض فيه  عقوري   مج عية  كث  توضلح لمنّسة أنل لس  نحرب لخلسيج و توغسالفي  أي

لمن، تعخرب ري يتفع  أنل لالسخّن ءل  لإلنس نية تنبغي أن تكون هل  نك ن عند فرض 
عقوري   مج عية . 

  ن، نظ م 1990 يتسنة 661ففي ح يتة ليتعرلق: تسخّىن قرلر لس  لمن، رقم 
 تسخّين لملولد ليتغهلئية لليتعقوري   لإلندلدل  لملذصلصة يتألغرلض ليتطبلية فقط  كم

 "ليتظروف لإلنس نية"  و اكهل فقد لسخّنيت لإلندلدل  يتألغرلض ليتطبلية لسخّن ءل ك نال 
ريينث  مسح ري سخ لد لملولد ليتغهلئية إذل ن  دعت ليتظروف لإلنس نية يتهيتك وريشرط لحلصول 
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70Fعسى ترخيص 

  وضع لس  لمن، نظ ن  تخعنيل عسى 1990 يتسنة 666  ففي ليتقرلر )1(
ة  ريأن تسثح  جلنة ليتعقوري   مبقخض   أن ترصد ليتوضع   ليتعرلق و   ليتكوتت لحملخ ل◌ل

  ح يتة ليتضلرورة ريخسسيم لملولد ليتغهلئية يتص حل ليتسك ن لملدنيني ختفيف  يتسثع ن ة لإلنس نية  
كث  دع  ليتقرلر لمنني ليتع م يتألنم لملخحدلة إىل تزوتد جلنة ليتعقوري   ري ملعسون   لسخن دل 
إىل ن  تخوصل  إيتيه وك ال  لمنم لملخحدلة و لملنظلثـ   لمخرى   مب  فيه  ليتسلجنة ليتدلويتية 

ه لس  لمن، قرلر  رقم   يتشهر لفرت  986يتسصسيب لممحر  و   ليتسلي ق نفسه لختل
 وليتهي تصرلح يتسعرلق ريخصدتر كثيلـة نهـثلة       ن، ليتبرتول و أن تبيعه    1995

 أن تسخذدم ع ئدل  ليتبيع "يتسوف ء ري الحخي ج   لإلنس نية ىلمسولق لخل رجية  ع 
يتسشعب ليتعرلقي"   "ليتنفط نق ري  ليتغهلء"  و قد لسخذدم لجلزء لمكرب ن، لمنولل 
يتخثوت  لسخ لد لمدوتة و لإلندلدل  ليتصحـية ولملـولد ليتغهلئيـة و لإلندلدل  ليتالزنة 

71Fيتنحخي ج   لملدنية ليتضرورتة 

)2( .
إالل أنل اهل ال مينعن  أن نقول ريأنل ك  اه  ليتعقوري   ك نت وري ال عسى ليتعرلق        

إذ تسببت   وف ة ن  تقدلر رينصف نسيون طف  نخيجة يتنقص ليتدلولء و ليتغهلء و ليتخدن  
 666شبه ليتك ن  القخص د   ري إلض فة إىل ذيتك فإنل نظ م ليتعقوري   ليتهي طبلقخه ليتسلجنة 

 ل حتول 666 يتألنم لملخحدة و ليت  لكخسبت اهل لإلسم ن، قرلر لس  لمن، رقم ةليتخل ريع
 مسح يتسوالت   د لملقصودة ننه   فقةإىل ك رثة إنس نية مل حتقلق لمادلف لإلسرتلتيجي

 ليتسلسع ولملخحدلة و لملثسكة لملخحدلة ريإس ءة لسخغالل لنخي ز تعسيق رييع ليتنفط نق ري  ليتغهلء 
 مسح هل  ري سخنزلف نولرد ليتعرلق ريشك  فعل ل ملصسحة ليتشلرك   لليتضلرورتة لمخرى  كم

 ليتنخيجة ك رثة يتالقخص د  لمجنبية و ليتشلرك   ليتخل ريعة يتسدلول ليتصدتقة لمخرى وك ن
72Fليتعرلقي لجنرل  عنه أزنة إنس نية ا ئسة لمريع د ع ىن ننه  ليتشعب ليتعرلقي.

)1( 

                                                 
تبقى لالسخّن ءل  لملش ر إيتيه  بهل ليتقرلر قسيسة جدل و نبهثة  حتخث  ن، ليتخأوتال  و ليتخفس ل  يتيكون ل ال يتسخالعب ري يتفرلغ  )1(

ليتق نوين ليتهي تركخه أن م ليتق ئثني عسى تطبيق لحلظر لإلقخص دي  مب  فيه  ليتدول ليت  تسخزم ريخطبيق ليتقرلر  أنظر/ نب ركي ليتخه ني  مح تة 
لملدنيني   ل  لحلظر لإلقخص دي (درلسة عسى ضوء لحل يتة ليتعرلقية)  رس يتة ن جسخ    ليتق نون ليتدويل ليتع م   كسية لحلقوق  ج نعة 

 .84  ص2004ري جي خمخ ر-عن رية-  سنة 
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ري يتنسبة يتسح يتة ليتّ نية اي مجهورتة توغسالفي  لالحت دتة                         
 لس  لمن، فرض عقوري   لقخص دتة ش نسة  عسى ر قرل 1992 يتسنة 757ففي ليتقرلر 

مجهورتة توغسالفي  لالحت دتة  و نصل ليتقرلر عسى أالل تشث  حظر لملع نال  ليتخج رتـة و 
لمل يتية نع مجهورتة توغسالفي  لالحت دتة  لإلندلدل  لملوجهة فقط يتألغرلض ليتطبيـة و لملولد 

ليتغهلئية ليت  ختطر ب  جلنة ليتعقوري    و اهل نّ ل آخر عسى لملنهج ليتهي تخبعه لس  
73Fلمن، ري يتنسبة يتالحخي ج   لخل صة يتسسكل ن لملدنيني   ريسد خيضع يتسحظر

)2(  .
ويتقد لضطر  ليتسلجنة ليتدلويتية يتسصسيب لممحر    قي نه  ريعثسي   لإلغ ثة    إىل 

 أدلى   ريعض لحل ال  إىل تأخ  تسسيم للملرور ريإجرلءل  ترخيص نعقدلة و طوتسة  نم
 870 شدلد ليتقرلر ل عندم1993نولد لإلغ ثة  و  ليتفرتة ليت  أعقبت شهر أفرت  سنة 

 لحلصول عسى شه دل     ليتسلجنة ليتدلويتية ريعض ليتصعوري   نظ م ليتعقوري    ص دف
ريعدم لملث نعة  السيث  ري يتنسبة ملولد نّ  ليتوقود و نولد ليتبن ء و أن رييب لملي   (رغم أنله مل 
حيدث نطسق  أن رُفض طسب ليتسلجنة ليتدلويتية يتسصسيب لممحر)  ونع نرور ليتوقت أنك، 

إق نة عالقة عث  جيدلة ريني ليتسلجنة ليتدلويتية يتسصسيب لممحر وجلنة ليتعقوري   ففي 
 ش نال يتك  لملولد ل ُننحت ليتسلجنة ليتدلويتية يتسصسيب لممحر لسخّن ء1995/فيفري/07

74Fليت  تسخذدنه    ريرلله  لإلنس نية 

)3( .
  تظهر ن، خالل ن  تقدلم أنل ث رسة لس  لمن، تخجله إىل إدرلج لسخّن ءل

 لإلنس نية  فإنل لس   إنس نية   نظم ليتعقوري   ليتش نسة  ري إلض فة إىل تسك لالسخّن ءل
لمن، عسيه نرلع ة لعخب رل  إنس نية أخرى عند صي غخه يتنظ م عقوري   ننه  ضث ن لحلقل 

 تخعنيل عسى نظ م ليتعقوري   أن تعرتف ريقدرة ليتدول و ث  لملس عدة لإلنس نية  حبي
ليتوك ال  لإلنس نية عسى تقدمي لملس عدة لإلنس نية   أوق   ليتنزلع لملسسلح حيّث  تسثح 

ريهيتك ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  فإذل ك ن ان ك لحخث ل ريأن تؤدلي ليتعقوري    إىل 
نص عب مجلة يتسسك ن لملدنيني  فال ريدل يتقرلر ليتعقوري    أن تخضثل، تقدمي نس عدة 

إنس نية ك فية يتضث ن أالل تعرلض نظ م ليتعقوري   حي ة ليتسك ن أو صحلخهم يتسذطر    ن، 
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مثل فإنله عند تصثيم ليتعقوري   الريدل يتوضع ليتسكل ن لملدنيني   ليتدويتة لملسخهدفة    أن 
تؤخه ريعني لالعخب ر  

 ري إلض فة إىل لالعخب رل  لإلنس نية ان ك لعخب رل  أخرى  فثّال عند صي غة 
 حيدلد ريعب رل  حمدلدلة ليتسلسوك لملخوقلع ن، نقرلر ليتعقوري   تخعنيل صي غخه ريُسغة ولضحة  و أ

ليتدلويتة لملسخهدفة حبيث تكون ولضح  ن  او ليتخغ ل   ليتسسوك ليتهي تؤدلي إىل رفع 
ليتعقوري    فهه  لملسأيتة ا نلة منل ليتعقوري   لملثخدلة حتث    طي ت  لحخث ال قوتل  

75Fريإحدلث أضرلر طوتسة لمج  يتسثجخثع 

  ويتقد أدلى لالنشغ ل حول شرعية ليتعقوري   )1(
 لملعقبلني إىل لنخق د فكرة ليتعقوري   ذلت   أنل  ضو جدولا  و حول أث را  لإلنس نية  ريبع

 أنل ك لملسأيتة تبدو أكّر تعقيدل إىل حدل ن   ذلنل ري يتنسبة يتسثنظلث   لإلنس نية  فإ
لملنظلث   لسخن دل إىل ق نون حقوق لإلنس ن وليتقـ نون ليتدويل لإلنسـ ين و لالعخب رل  

 تهاب إىل أنل ان ك حدودل ملدى لملع ن ة ليت ل قد تسبلبه  ليتعقوري    دلإلنس نية لمويتية  ق
 عسى ليتدول و كهيتك لس  لمن، أن ترلعي نب دئ حقوق لإلنس ن و ليتق نون ليتدويل نل وأ

لإلنس ين و لالعخب رل  لإلنس نية لمويتية عند وضع نظ م ليتعقوري   و رصد  و نرلجعخه. 
 ض ن، ان  نسخنخج أن لس  لمن، عندن  تسخذدم ليتعقوري   لالقخص دتة ريغر
تنفيه ليتق نون ليتدويل لإلنس ين او ريدور  تكون نسزن  ري حرتلم أحك م ليتق نون ليتدويل 

لإلنس ين عند صي غخه يتقرلر ليتعقوري    فب يترغم ن، لالسخّن ءل  لإلنس نية ليت  ترلعيه    
قرلرلته  إالل أ�ل  تظ ل حربل عسى ورق  ف ملالحظ عسى ليتعقوري   لالقخص دتة ألا  تعدل 

خروج  صرحي  ع، لاليتخزلن   لملقرلرة مبقخض ليتنظ م ليتق نوين ليتدويل . 
 

يتنذسص ريأنل ليتعقوري   لالقخص دتة اي نظ ن  تخن ىف وقولعد ليتق نون ليتدويل 
 ليتهي تسخدعي إع دة ليتنظر فيه خ صلة فيث  رلإلنس ين و لتف قي   حقوق لإلنس ن  لمم

 أثبت ليتولقع د غ  ق ري  يتسدف ع عنه و ال ميك، تربتر   فقهتخعسق ري حلص ر ليتغهلئي  منل 
ليتعثسي أنل آث ر  ليتسلسبية عسى حي ة لملدنيني أكّر فدلحة ن، لمادلف لملرجولة  ن، ورلئه  

 إجرلء عشولئي   أث ر  و ذو ط ريع وو او وقف ليتنزلع أو تغي  سسوك لمطرلف فه
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تد يته   ذيتك  تدلنر  نفسي  و صحيل  يتيثو  نوت   لنخق ني  إذ مي ل ليتشعب ليتهي ال
 أويتئك ليتهت، تقرلرون و قف ليتنزلع أو لسخثرلر  أصح ب لريطيئ   حتت غط ء شرعي  أم

 يتيسول غ يتب  ليتهت، تع نون ن، ليتنقص   لملولد ليتغهلئية لملرتتبة عسى لحلص ر  مليتقرلر  فإنه
إذ   ال تخهوقون نع ن ة لملدنيني ري  تسثعون عنه  كث  تسثع عنه  ع نة أعض ء للخثع 

76Fليتدويل و ان  تكث، لخلطورة 

)1( .
عند اهل لحلدل ميك، ليتقول ريأنل اه  لليتية تبقى ق صرة   تنفيه ليتق نون ليتدويل 
لإلنس ين خ صة   غي ب نع ت  نوضوعية   إصدلر و تنفيه اه  ليتعقوري     ع مل 

تغسب عسيه نص حل ليتدول ليتكربى  فضال ع، للث ر ليتسسبية عسى لملدنيني ليتعزلل و ليتهي 
وجد ليتق نون ليتدويل لإلنس ين أس س  حلث تخهم  و عسيه فإن لحل  لمنّ  او  ليتعدول ع، 

ليتعقوري   لالقخص دتة و قصرا  عسى لملي دت، ليتسي سية  ليتدريسون سية                و 
ليتعسكرتة  كث  تخعنيل عسى لملنظلث   غ  لحلكونية أن تسفت لنخب   ليترأي ليتع م ليتع ملي 

حول ندى خطورة ليتعقوري   لالقخص دتة  و ليتضغط عسى لمنم لملخحدة يترفع نّ  اه  
ليتعقوري   عسى ليتشعوب ليت  فرضخه  عسيه   إن لسخسزم لمنر توقيع تسك ليتعقوري   

فيجب تطبيق فكرة ليتعقوري   ليتهكية واي تسك ليت  تكون لهلدف ننه  توجيه ضررية 
77Fيتسنظ م لحل كم فقط ويتي  أفرلد ليتشعب   حدل ذلتم

  ولملف رقة ان  أنل تسك ليتعقوري   )2(
قد فرضت  يتسضغط عسى ليتطرف ليتهي تنخهك ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  وإذ ب  

ليتعقوري   نفسه  تنخهك ليتق نون ليتدويل لإلنس ين.  
 

الفرع الثالث 
التدخل اإلنساني 

نع ليتخطورل  لجل رتة   ليتنظ م ليتدويل ونع ريروز أمن ط نخعددة يتسعالق   ليتغ  نخك فئة  
   لإلنس نية  فّ ر   و لنعك س ذيتك عسى لملف ايم ليتنظرتة  رولج ليتغرب يتالعخب رل

نق ش   ولسعة   لحمل ف  ليتسي سية و ليتق نونية ليتدويتية ع، تطور نفهوم ليتخدخ  ليتدويل 
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د.سعيد ليتالوندي  وف ة لمنم لملخحدة "أزنة لملنظث   ليتدويتية   زن، لهليثنة لمن كية"  �ضة نصر يتسطب عة و ليتنشر  ليتطبعة  )2(

 .209  ص2004لموىل  فربلتر 
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لملربر مبنطسق   إنس نية أو ن  تطسق عسيه لخخص رل (ليتخدخ  لإلنس ين)  ذيتك لملفهوم 
ليتهي تهخم ريخربتر ليتخدخ  ليتدويل   ليتشؤون ليتدلخسية يتدويتة ن  عسى أس س إنس ين  سولء 
ج ء نّ  اهل ليتخدخ  ن، ج نب ننظثة دويتية أو إقسيثية   أو أخه شك  حت يتف جيثع 

78Fريني عدد ن، ليتدول أو حىت ن، ج نب دويتة ولحدة

)1(   .
فأصبحت فكرة لسخذدلم ليتقوة ليتعسكرتة مغرلض إنس نية  أو ن  تعرف ري يتخدخ  
لإلنس ين ن، قب  لمنم لملخحدلة مبوجب ليتفص  ليتس ريع ن، لمليّ ق  نقبويتة ريشك  ولسع 

نظرل مل  تشكسه ليتصرلع   لملسسلحة  خ صة ليتدلخسية ننه  ن،  ن، قب  ليتنظ م ليتدويل 
خطر  عسى ليتسسم و لمن، ليتدويتيني  إذ أصبح ليتخدخ  لملسسلح        اه  ليتنزلع   

 ن، لمليّ ق 07 فقرة 02 ن، ليتن حية ليتنظرتة عسى لمق  وفق  يتسث دة وأنرل حمسون   و ل
 كث  أنل حق ليتخدخ  لإلنس ين جيد أس نيد  ليتق نونية   تطور ليتق نون ليتدويل لإلنس ين 

وليتق نون ليتدويل حلقوق لإلنس ن ليتسهت، تطورل ك  عسى حدة بدف مح تة وصي نة 
79Fكرلنخه

  فث، ليتولضح أنل توقيع جزلءل  عسى ليتدويتة ليت  تنخهك حقوق لإلنس ن ن، )2(
80Fشأنه تهك ا  مب  جيب عسيه  نرلع ته 

  حيث ترى ليتبعض أنل ان ك ضرورة   لسخعث ل )3(
ليتقوة حلث تة حقوق لإلنس ن  حيث تقول ليتدكخور عبد ليتعزتز ليتعش وي  أنل لالنخه ك 
لجلسيم و لملخكرلر حلقوق لإلنس ن وريغضل ليتنظر ع، أتة لعخب رل  تعود إىل ليتعرق أو 

لجلن  أو ليتدلت، أو ليتّق فة  يتهل تسوغ لسخعث ل ليتقوة لملسسلحة كح ل نقبول   اهل لل ل 
81F

  وقد أضحى لحلق   لملس عدل  لإلنس نية نربلر قوي السخعث ل ليتقولة  ون، مثل )1(
تفعي  آيتية ليتخدخ  لإلنس ين لجلث عي حتت إدلرة لمنم لملخحدلة  وري إلشرلف لملب شر 

لس  لمن، ليتدويل  اهل لمخ  ليتهي يتدته ن، لإلنك ني   وليتوس ئ  ن  تسثح يته ن، 

                                                 
-170   ص2003د. دا م حمثد ليتعزلوي  لمقسي   و لمن، ليتقوني ليتعريب  ليتطبعة لموىل  دلر ولئ  يتسنشر  عث ن  لمردن   )1(

171. 
د. عث د ج د   ليتخدخ  ليتدويل ريني لالعخب رل  لإلنس نية ولمريع د ليتسي سية  نركز ليتدرلس   ليتسي سية و لإلسرتلتيجية  ليتق ارة    )2(

 .42   ص2006
د.عبد ليتكرمي عسولن  ليتوسيط   ليتق نون ليتدويل ليتع م   ليتكخ ب ليتّ ين  ليتق نون ليتدويل لملع صر  ليتطبعة لموىل  دلر ليتّق فية  )3(

 .25  ص 1997يتسطب عة وليتنشر و ليتخوزتع  عث ن 
عبد ليتعزتز ليتعش وي  أحب ث   ليتق نون ليتدويل لجلن ئي  لجلزء ليتّ ين   ليتطبعة لموىل   دلر اونة يتسنشر و ليتخوزتع   د.)1(

. 193  ص2006لجلزلئر 
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حتقيق أفض   حلث تة حقوق لإلنس ن   فرتل  ليتنزلع   لملسسحة  ويتع ل أجنعه  و أكّرا  
82Fلسخذدلن  قول  حفظ ليتسالم 

 واهل ن  سنالحظه   ليتفقرل  ليتخ يتية: )2(
الفقرة األولى:استخدام مجلس األمن قوات لفرض السالم كميكانيزم لتطبيق 

القانون الدولي اإلنساني 
 دويتة  دل  لجلثـ عي يتسقوة ضـل ليتخربتر ليتوحيد يتالسخعث نل   إط ر نخعدد لمطرلف  فإ

ن   لسخن دل إىل ليتفص  ليتس ريع ن، نيّ ق لمنم لملخحدة تعخثد عسى ليتخهدتد ليتهي تشكلسه 
تصرف ليتدويتة عسى لمن، و ليتسالم ليتدويتيني  إالل أنل لنخه ك   ليتق نون لإلنس ين مل تهكر 
صرلحة   نولد لمليّ ق  نع اهل فسقد أش ر  ليتعدتد ن، قرلرل  لس  لمن،  إىل مح تة 

 مسحت اه  ثليتعث  لإلنس ين و إىل لالنخه ك   ليتص رخة حلقوق لإلنس ن  حي
 إىل ليتقوة لملسسلحة ليتدويتية   إط ر عثسي   خمخسفة حلفظ ليتسالم   ءليتقرلرل  ري يتسجو

 حتول كسي    طرتقة فهم ثفعندن  تبنلت لمنم لملخحدة و ليتدول ق رلة حق ليتخدخ   حد
 )83F)3:ي حدثت ثالثة تغ ل  تخسذص          فيث  ت وعثسية حفظ ليتسالم  

- مثل توسيع ليتخفوتض لإلنس ين ن، لمنم لملخحدة وذيتك من توصيف ن  تعخرب تدتدل 
يتسسالم ولمن، ليتدويتيني "جرى توسيعه يتيشث  لمزن   لإلنس نية"  و ك نت ليتنخيجة اي 
لسخذدلم آيتي   ليتسجوء إىل ليتقوة ليت  تنصل عسيه  ليتفص  ليتس ريع ريصورة نخزلتدة ن، أج  

تطبيق قرلرل  إنس نية. 
- ريدأ  ليتعثسي   لملنفلهة مبوجب ليتفص  ليتس ريع تكخسب تفوتض  ذل طبيعة إيتزلنـية  و 
تنفيهتة أكّر  و جت وز  ليتسسطة لملثنوحة يتسقول  ري سخذدلم ليتقولة حصرل            

ح ال  ليتدف ع ع، ليتنف   و ريصورة خ صلة نظرت   مح تة ليتعثسي   أو ليتسك ن لملدنيني 
  نن طق آننة. 

- ُننحت لمنم لملخحدلة ثّسة مبجس  لمن، ريصورة نخزلتدة ليتخفوتض ري سخذدلم ليتقوة 
يتفرق عسكرتة وطنية مبوجب حت يتف   دويتية نشكسة خصيص  هلهل ليتغرض أو   سي ق 

                                                 
ليتيزتد عسي  آيتي   لمنم لملخحدة حلث تة حقوق لإلنس ن   رس يتة ن جسخ    ليتق نون ليتدويل و ليتعالق   ليتدويتية  كسية لحلقوق   )2(

 .44  ص2007-2006 عن رية -  ليتسنة لجل نعية –ج نعة ري جي خمخ ر 
 .190فرلنسولز ريوشيه سويتنيية   لملرجع ليتس ريق  ص )3(
  



آليات تدخل مجلس األمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
اإلنساني 

  

 يتقي دة لمنم لملخحدة نب شرة نع أ�  نسؤويتة عننظث   إقسيثية  و اه  ليتفرق ال ختض
نظرت  ع، أعث هل   فنجم ع، اه  ليتخغ ل  نوع جدتد ن، ليتعثسي   جيثع ريني عن صر 

عسكرتة و إنس نية  إذ ك ن تخلم نشر    نعظم لحل ال    ليتنزلع   ليتدلخسية        أو 
أوض ع لمزن   لمخرى   ليتبعض تش  إىل أنل اه  ليتعثسي   عسى أ�  لجلي  ليتّ يتث ن، 
عثسي   حفظ ليتسالم   ريينث  مييلز آخرون ريني عثسي   حفظ ليتسالم ليتخقسيدتة و شك  
جدتد ن، عثسي   إنف ذ مبعىن فرض ليتسالم   أوصنع ليتسالم  و نع ذيتك فإنل ليتفص  

ليتس ريع ن، نيّ ق لمنم لملخحدلة ال تنصل عسى أي ن، أنولع ليتعثسي   اه   رغم أنله تخلم 
لالسخشه د  ريه كأس س السخذدلم ليتقوة ن، قب  قرلرل  لمنم لملخحدلة ليت  متنح ليتخفوتض 

84Fهله  ليتعثسي   

)1( .
الفقرة الثانية:أنواع عمليات حفظ السالم التي يمنحها مجلس األمن التفويض 

باستخدام القوة ألغراض إنسانية  
إنل آيتية ليتخدخ  ليتعسكري لإلنس ين لجلث عي ليت  تخلم ريخفوتض ن، لس  لمن، 

تكون ع، طرتق عثسي   حفظ ليتسالم ليت  تخحول إىل عثسي   يتفرض ليتسالم   ح ل 
85Fليتسث ح هل  ري سخذدلم ليتقوة  و اه  لمخ ة تنقسم إىل نوعني:

)2( 
أوال: عمليات خاضعة لقيادة األمم المتحّدة  

لملقصود ن، اه  ليتعثسي   او أن تكون غ  قسرتة  يتك، ليتخفوتض لملثنوح هل   
توسلع أحي ن  يتيشث  لسخذدلم ليتقوة   إض فة إىل ليتدف ع ع، ليتنف      ل  لروف 

نعينلة حلث تة ليتقولف  لإلنس نية و ليتسكل ن لملدنيني  و   ريعض لحل ال  قد تخأيتلف 
ليتقول  ليت  تخلم نشرا  فقط ن، عن صر حلفظ ليتسالم ت ريعة يتألنم لملخحدلة   تعرفون 
أحي ن  ري سم أصح ب "لخلوذل  ليتزرق ء "  كث  ك ن لحل ل  نع قول  لمنم لملخحدة 

)  وعثسية لمنم ليتّ نية           UNPROFORيتسحث تة   توغسالفي  ليتس ريقة (
)  و أتض  ريعّة لمنم لملخحدة   س ليتيون UNOSOMIليتصون ل (

)UNAMSIL ففقد ننحت اه  ليتقول  حلفظ ليتسالم تفوتض  ري سخذدلم ليتقوة  (

                                                 
 .272فرلنسولز ريوشيه سويتنييه  لملرجع ليتس ريق  ص  )1(
 .273 لملرجع نفسه  ص )2(
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86Fحلث تة لملدنيني وتسهي  تقدمي لملعون   لإلنس نية 

  و   ح ال  أخرى ميك، دعم )1(
قول  حفظ ليتسالم ليتدويتية سولء عسى لمرض أو ن، لجلو   ريولسطة فرق عسكرتة 

وطنية  كث  ك ن لحل ل نع قوة ليترد ليتسرتع   ليتبوسنة  أو ننظث   عسكرتة إقسيثية 
كخدخ  ليتن تو   ليتبوسنة  و  اهل ليتسي ق ك ن لقرتلح ريطرس غ يل ري سخبدلل "قول  

حفظ ليتسالم" ريقول  "صنع ليتسالم "   تعثيثه" خطلة ليتسالم "عندن  ك ن ليتخفوتض 
87Fخمخسف 

)2( .
ثانيا:عمليات تّتم "بعقود من الباطن" أو بتفويض من األمم المتحّدة 

 ليتخفوتض ب  ن إنل اه  ليتعثسي   ال ختضع يتسقي دة لملب شرة ن، لمنم لملخحدة  يتك
 مينحه  لحلق ري سخذدلم ليتقولة لج ء ريخكسيف ن، لس  لمن، ليتخ ريع يتألنم لملخحدة  نمل 

ري يتخ يل فإنل اه  ليتعثسي   تكون دلئث  ذل  طبيعة قسرتة  و ليتقول  ليت  تخلم نشرا   ال 
تضم عن صر حلفظ ليتسالم ت ريعة يتألنم لملخحدة  و إمن  اي تخأيتف ن، فرق عسكرتة 

وطنية ختضع يتخح يتف دويل ُشكل  يتغرض خ ص  نّ  عثسية "إع دة لمن "            
ليتصون ل حتت قي دة أنرتكيـة  أو عثسية "تركولز"   رولندل حتت قيـ دة فرنسيـة أو ختضع 
يتخح يتف دويل تشرف عسيه ننظثة إقسيثية  نّ  "قوة ليتخنفيه" و"قوة  حتقيق لالسخقرلر" 

88Fحتت إشرلف ليتن تو   ليتبوسنة و قوة لحلث تة لملخعددة لمطرلف   أيتب ني  

  ريصفة ع نة )3(
تطسق عسى اه  ليتعثسي   لملسخحدثة يتعثسي   حفظ ليتسالم ليتخقسيدتة سولء لموىل أو 
ليتّ نية ريعثسي   "فرض ليتسالم" واي تدلري  تخذه مبقخضى ليتفص  ليتس ريع ن، نيّ ق 
لمنم لملخحدلة  وتقوم ب  قول  لمنم لملخحدة أو دول  أو لثوع   ن، ليتدول أو 

ننظث   إقسيـثية ريدعـوة ن، ليتدويتة لملعنيـة أو ريرتخيص ن، لس  لمن،  و لملهثة ليت  
تخوالا  اه  ليتقول  نهثة قخ يتية        ون، حقه  ليتسجوء إىل ليتقوة يتخنفيه لملهثة لملسندة 

 تصدرا  لس  لمن، وليت  تكون ادفه  لمس سي  ةإيتيه   ان  اي تطبيق قرلرل  إنس ين

                                                 
 .225-224د.حمثد خسي  لملوسى  لملرجع ليتس ريق  ص )1(
 .273فرلنسولز ريوشيه سويتنييه  لملرجع ليتس ريق  ص )2(
 .273لملرجع نفسه   )3(
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مح تة لملدنيني ومح تة ليتقولف  لإلنس نية يتخأنني وصول لملس عدل  لإلنس نية  وال تعدل   
89Fاه  لحل يتة نولفقة لمطرلف شرط  ضرورت    اه  ليتعثسي  

)1( .
الفقرة الثالثة :دراسة تطبيقية لبعض حاالت التدخل اإلنساني لمجلس األمن  

أوال: التدخل اإلنساني في العراق  
 إنل ليتزعم ري نخه ك ليتنظ م ليتعرلقي حلقوق لإلنس ن يتي  و يتيد ع صفة ليتصحرلء 

فحسب و إمن ل ترجع إىل ليتّث نين    وتعد لمكرلد ن، لمقسي   ليت  ع نت  ن، اهل 
ليتوضع ري عخب را  جزء ن، ليتشعب ليتعرلقي أوالل ومجـ عة  هل  خصوصيخـه  ليتّق فيـة و ليتقونية 

 قرتة كردتة يتسقصف لجلوي ليتعرلقي   أكخورير 450ث ني   فقد تعرضت ن  ال تق  ع، 
 نولط، عسى لمق  خالل نف  ليتشهر ري  300 إىل ج نب إعدلم حنو 1985

90Fلسخعثست لمسسحة ليتكيث وتة لحملرنة دويتي  ضدام .

)2( 
فبعد ازمية ليتعرلق   حرب لخلسيج ليتّ نية وجد لمكرلد   ليتخح يتف ليتدويل ضد ليتعرلق 

فرصة نن سبة إلق نة دويتة كردتة مش ل ليتعرلق  فق م لمكرلد ري يتخثرد عسى لحلكونة لملركزتة 
ريعد أسبوع ن، مترد ليتشيعة جنوري  ومتل خالل اهل ليتخثرد قخ  مجيع لمشذ ص لملرتبطني 

 ليتسيطرة ليتخ نة عسى 1991ن رس 20   لري حلكونة   خمخسف أجهزة ليتدويتة  وأعسنو
 أدلى لنسح ب لجلي  ليتعرلقي ن، دويتة ليتكوتت إىل متكني نإقسيم كردسخ ن ليتعرلقي  يتك

لحلكونة ن، سحق ليتخثرد ليتكردي   ليتشث ل  و إع دة ليتسيطرة ليتك نسة عسى ننطقة 
كردسخ ن ليتعرلقية وعث  عسى نه مجة لملدنيني ليتهت، أتدلول ليتخثرد ليتكردي ففرل آالف 

91Fليتالجئني ننهم إىل إترلن و تركي 

  ولعخرب اهل ليتوضع لنله تشكل  تدتدل يتسسسم و لمن، )3(
 ريخوصية إىل جلنة حقوق 1990 أغسط  23ليتدويتيني  فخقدنت لمنم لملخحدة   

لإلنس ن تدعوا  إىل درلسة ح يتة حقوق لإلنس ن و تطورا    ليتعرلق وأن تعني شذص  
ذي نك نة دويتية كثقرر خ ص يتنشرلف عسى اه  لملهثة  يتقد ك ن اهل ليتوضع ليتبدلتة 

حنو تدخ  إنس ين   ليتعرلق  يتيجيء و مول نرلة   ت رتخ لس  لمن، ليترلريط ريني لنخه ك 

                                                 
 .38ليتق نون ليتدويل لالنس ين إج ري   عسى لسئسخك  لسة ليتسجنة ليتدويتية يتسصسيب لالمحر  لملرجع ليتس ريق  ص  )1(
 .400د.رقية عولشرتة   ليترس يتة ليتس ريقة  ص)2(
 .202د.حمثد حسني تعقوب   لملرجع ليتس ريق  ص  )3(
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92Fحقوق لإلنس ن   دويتة ن  وتدتد ليتسسم      و لمن، ليتدويتيني

  يتهل سنخن ول )1(
 ليتق ضي ري يتخدخ . 688نضثون قرلر لس  لمن، 

 : 688مضمون القرار  -أ
 ليترئي  لمنرتكي جورج نقد ق نت ليتدول ليتغرريية ريخقدمي لملأوى للن، يتألكرلد  فأع 

 عسى لتف ق ليتوالت   لملخحدة لمنرتكية      و ريرتط ني  1991أفرت  17ريوش لمب   
و فرنس  عسى جتثيع أكرلد ليتعرلق   خميث   آننة مش ل ليتعرلق و حتت لحلث تة ليتعسكرتة 
يتسدول ليتّالث  بدف توصي  لملس عدل  لإلنس نية ليتع جسة هلم    واو ن  أتدته ليتدول 

  ليتغرريية فأرسست قول  عسكرتة أنرتكية و أوروريية حلث تة لمكرلد و إغ ثخهم  فك ن
اه  لملرلة لموىل ليت  حيضى ب  لمكرلد ليتعرلقيون ريخع طف دويل و إقسيثي ولسع ليتنط ق 

93F

)2( .
 لملؤرخ 688 ولسخندل ليتخدخ  لإلنس ين ليتدويل   ليتعرلق إىل قرلر لس  لمن، رقم 

  و ليتهي تدت، فيه ليتقثع ليتهي مت رسه لحلكونة ليتعرلقية ضد 1991 أفرت  05 
 ليتعرلق ريأن تكف ع، نالحقة لملخثردت، و أن بلمكرلد و غ ام ن، لملنشقني  و تط ل

 الحرتلم حقوق لإلنس ن يتسثوطنني ليتعرلقيني عسى لخخالف ةتخذه ليتخدلري  ليتالزم
لنخث ءلتم ليتسي سية  و ن شد ليتقرلر ايئ   لإلغ ثة ليتدويتية ريأن تخج وب عسى ليتفور    

نع لحخي ج   ليتالجئني ليتعرلقيني عسى وجه ليتسرعه و ط يتبت ن، ليتعرلق ريأن تخع ون نع 
اه  لهليئ   و ننحه  ك ن  حرتخه    ليتعث  ن، لج  توصي  لملس عدل  لإلنس نية إىل 

94Fك  ن،   ح جة إيتيه  

)3( .
 وليتولقع فإنل أامل خصوصية متيلز اهل ليتقرلر أنله أرسى مول نرلة ق عدة جدتدة     

ليتق نون ليتدويل ترريط ريني لنخه ك حقوق لإلنس ن   دويتة ن  و تدتد ليتسسم و لمن، 
95Fليتدويتيني

 ن، لمليّـ ق و 7 ليتفقرة 2  فعسى ليترغم  ن، إشـ رته   ليتدتب جة إىل لمل دة )1(

                                                 
 . 400رقية عولشرتة  ليترس يتة ليتس ريقة  صد. )1(
 .203حمثد حسني تعقوب  لملرجع ليتس ريق  ص د.)2(
صدر اهل ليتقرلر ليتهي لقرتحت نشروعه فرنس  ريأغسبية عشرة أصول  ضد ثالثة و اي:كوري    ليتيثني  زميب توي  ريينث  لنخنعت ك   )3(

 ن، ليتصني و لهلند ع، ليتخصوتت .
 .401د.رقية عولشرتة   ليترس يتة ليتس ريقة   ص )1(
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تأكيد  عسى ليتخزلم مجيع ليتدول لمعض ء جت   سي دة ليتعرلق ومجيـع دول لملنطقـة و 
  فإنله أصرل عسى مس ح ليتعرلق يتسثس عدل  يسالنخه  لإلقسيثية و لسخقالهل  ليتسي س

لإلنس نية ريأن مترل نب شرة و تص  إىل ك  حمخ جيه  دون لنخظ ر نولفقة لحلكونة ليتعرلقية  
96Fو اهل او ليتشرط لمول ملشروعية لملس عدل  لإلنس نية 

  تعدل ذيتك خروج  ع، )2(
لمص  ليتع م ليتهي تقضي أن قبول لملس عدل  لإلنس نية أنر تخم مبولفقة ليتدويتة 

97Fليتضحية

)3( .
آلية التدخل في هذا القرار: 

عسى أس س اهل ليتقرلر متل إرس ل قول  أنرتكية و فرنسية و ريرتط نية  يتضث ن تنفيه و 
 ن  وجود ثرلل  آننة   مش ل ليتعرلق إلندلد لمكرلد ري ملعونة لإلنس نية             و ه

خي يتف شرط ليتنزلاة و لحلي د و عدم ليتخثييز ليتهي تخحكلم مبشروعية لملس عدة لإلنس نية 
 فيث  ةمنه خصل لمكرلد دون ري قي فئ   ليتشعب ليتعرلقي   و قد جنحت لمنم لملخحد

) فرد ن، قول  لمن، 500ريعد   فرض لتف ق عسى ليتعرلق ميك، هل  مبقخض   إرس ل (
ليتخ ريعيني هل   وليتهت، تسثون ري حلرس لمزرق  يتيحسول حم  ليتقول  ليتغرريية ليت  أرسست إىل 

ان ك ن، قب   يتخقدمي لملس عدة لإلنس نية يتألكرلد و مح تة نولفي لمنم لملخحدة ليتع نسني 
  ريرن نج لملس عدل  لإلنس نية يتألنم لملخحدة و لملفوضية ليتس نية يتشؤون ليتالجئني و 

98Fغ ا  ن، لملنظث   لإلنس نية

)4(  .
 كردي ن، لحلدود ليترتكية لإلترلنية        ء أيتف الجي500 ريعد عودة ن  تقرب ن، 

إىل لملن طق للننة  متل تشكي  قوة تدخ  سرتع قولنه  ثالثة آالف جندي ن، ليتوالت   
لملخحدلة لمنرتكية و فرنس   ريرتط ني   إتط يتي   وريعض ليتدول لمورريية لمخرى         و 

ليت  متركز  جنوب تركي  يتغرض مح تة لمكرلد ن، أي اجوم عرلقي  جدتد      و فق   
مل  تسثىل ريعثسيلة "توف  ليترلحة"حيث ق نت اه  ليتدول ريإنش ء ننطقة آننة      مش ل 

كسم عسى طول 60 كسم مش ل ليتعرلق و 40 متخد ملس فة 1991 أفرت  23ليتعرلق   

                                                 
 204د.حمثد حسني تعقوب  لملرجع ليتس ريق  ص  )2(
 .401د.رقية عولشرتة   ليترس يتة  ليتس ريقة  ص )3(
 .205د.حمثد حسني تعقوب  لملرجع ليتس ريق  ص )4(
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لحلدود ليترتكية ليتعرلقية  و تقوم اه  ليتدول حبث تة لملن طق ندعونة ري يتط لن لملنطسق نـ، 
199199F لغسط  18لمرلضـي ليترتكيـة كثـ  تـمل إنشـ ء ننطقـة حظـر جـوي   

)1( .
 و عدل  تدخالل   شؤونه ليتدلخسية و تدتدل يتسي دته 688يتك، ليتعرلق رفض ليتقرلر 

ووحدة أرلضيه فح ول لحخولء اهل ليتقرلر و لحليسويتة دون تنفيه نظ م لملن طق للننة     
ري قي أجزلء ليتعرلق  ن، خالل توقيعه عسى لتف ق نع لمنم لملخحدة تسثح هل  ريإنش ء 

نرلكز لإلغ ثة لإلنس نية و إع نة ليتالجئني مش ل ليتعرلق و جنوريه  يتكنه ريعد تنفيه ليتقرلر 
جلأ إىل أعث ل تصعيدتة فشدلد لجلي  ليتعرلقي حص ر  عسى نن طق ليتشيعة و لمكرلد 

كو�م نسخهدفني ري حلث تة ليتدلويتية  فأدلى ذيتك النخش ر لمنرلض و ليتفقر ريني أاسيهث  
 عندن  تغ ل  سي سة لحلكونة   و يتع ل جتررية ليتخدخ  1996حىت متل رفعه   أغسط  

ليتدويل لإلنس ين   ليتعرلق ال ميك، فصسه  ع، تبع   حرب لخلسيج ليتّ نية  حيث تطغى 
لالعخب رل  ليتسي سية عسى لالعخب رل  لإلنس نية   اهل ليتخدخ  ليتعسكري ليتهي ُعدَّ 

 يتسضغط عسى ليتنظ م ليتسي سي   ليتعرلق  ف يتخدخ  مل تخم  ن، قب  لمنم لملخحدلة ةوسي 
و إمنل  ن، قب  ليتوالت   لملخحدة لمنرتكية وريرتط ني   وفرنس   و يتك  ننه  نص حل قونية 
تسعى يتخحقيقه   ريديتي  توسيع ننطقة لحلظر لجلوي   لملنطقة لجلنوريية ن، طرف أنرتك  
وريرتط ني  ننفردتني  دون تفوتض ن، لمنم لملخحدة واو ن  تعدُّ نس س ً ريسي دة ليتعرلق و 

100Fسالنخه لإلقسيثية و خرق  ملبدأ عدم ليتخدخ  و نبدأ ليتنزلاة و لحلي د  و عدم ليتخثييز 

)2( .
 

ثانيا :التدخل اإلنساني في الصومال: 
 عثلت مجيع أحن ء 1991شهد  ليتصون ل حرري  أاسية ط حنة نع ريدلتة ع م  

 ريهيتك ليتفص ئ  لملخن حرة أريشع لنخه ك   بليتبالد و ل� ر  ليتدويتة ليتصون يتية كسيلة  يترتتك

                                                 
 أي ثسث نس حة ليتعرلق تقرتب   كث  مت توسيع ننطقة ² أيتف كسم140° مبس حة 32مت حتدتدا  ري ملنطقة جنوب خط عرض  )1(

°  و ذيتك دون نربر تسخدعي ذيتك و يتقد لسخند  ليتوالت   لملخحدة 33 إىل جنوب خط عرض 1996لحلظر اه    سبخثرب 
 يتخربتر ننطقة لحلظر اه  عسى أس س أنه تدت، سي سة ليتقثع ليت  مي رسه  ليتعرلق ريشك  688لمنرتكية نرة أخرى و حبهر إىل ليتقرلر 

ع م  و او لمنر ليتهي تربر ليتخدخ    ح يتة ليتشث ل و لجلنوب العخب رل  إنس نية . 
 .212-210د.حمثد حسني تعقوب  لملرجع ليتس ريق  ص  )2(
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101Fحقوق لإلنس ن 

  ري يترغم ن، لجلهود ليترلنية يتخحقيق لملص حلة ليتوطنية غ  أن تأزلم )1(
ليتوضع   ليتصون ل و تف قم لملشكسة لإلنس نية حولهل  إىل ندتنة يتسثو  جع  اه  لجلهود 

102Fتفش   يتيفخح لل ل أن م نص حلة نسخندة   ذيتك إىل قرلرل  لس  لمن،

)2(  .
قرارات مجلس األمن:  

يتقد ج ء ليتخدخ  لإلنس ين   ليتصون ل ريعد حوليل ع نني ن، سقوط نظ م "سي د 
 ع، قسقه إزلء 1992 ج نفي 23  ليتص در   733ريرلي"  و عربل لس  لمن،   قرلر  

تداور ليتوضع   ليتصون ل تداورل فضيع   كث  وصف للس  اهل ليتوضع ريأنله تنطوي 
عسى تدتد يتسسسم و لمن، ليتدويل  و قد فرض حظرل عسى تصدتر ليتسالح     

ليتصون ل   كث  ط يتب ليتقرلر ريوقف إطالق ليتن ر و زت دة لملس عدل  لإلنس نية      
103Fمجيع أحن ء ليتصون ل

)3( .
: 1992لعام 751القرار 

 و ليتهي أنشأ مبوجبه قوة حلفظ 1992 أفرت  24تبىنل للس  اهل ليتقرلر   
 أن أعس، صرلحة أنل لملع ن ة لإلنس نية ليتن شئة ع، لحلرب لماسية           دليتسالم  ريع

  ليتصون ل تشك  تدتدل يتسسسم و لمن، ليتدويتيني  ومتّسلت لملهثلة لمس سية هله   
ليتقولل    نرلقبة و قف إطالق ليتن ر   نقدتشو  و   توف  لمن، و لمن ن 

 )UNOSOM Ι (104F)1( يتسثس عدل  لإلنس نية دلخ  ليتصون ل كث  أطسق عسيه  لسم
: 794القرار 
    أج ز للس  Ι (UNOSOM(  ل  فش  عثسية لمنم لملخحدة  

 تشكي  قوة نخعدلدة لجلنسي   يتيست ت ريعة يتألنم لملخحدة  حيث 1992دتسثرب

                                                 
قد قدر ليتخقرتر ليتص در ع، لملركز ليتدويل يتسدرلس   لإلسرتلتيجية ريسندن  ألن عدد ليتقخسى ليتصون يتيني ننه لندالع لحلرب لماسية    )1(

  ع، أرريعة نسيون و نصف ل أيتف قخي   كث  أعس، ليتفرتق ليتخ ريع يتسيونسيف أن ن  ال تق75ريسغ حنو 1994 و حىت ع م 1991ع م 
  اهل 1991 ليتنس ء و لمطف ل  ك نول   أن  لحل جة يتسثس عدة ليتغهلئية ليتع جسة   ع م نصون يل  ريينهم نسيون ن و نصف م

 أيتف 250 أيتف صون يل ن يل   و إىل نزوح حوليل 450ليتوضع أدى إىل حركة كب ة ن، ليتالجئني إىل خ رج لحلدود قدر  رينحو 
 دلخ  ريالدام .

 . 404د.رقية عولشرتة  ليترس يتة ليتس ريقة   ص )2(
 .217د.حمثد خسي  لملوسى  لملرجع ليتس ريق  ص )3(
. 405د.رقية عولشرتة  ليترس يتة ليتس ريقة  ص )1(
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أنيطت نهثة لإلشرلف عسيه  و قي دت  ري يتوالت   لملخحدة و ك ن لهلدف ننه  تأنني 
لملس عدل  لإلنس نية يتسشعب ليتصون يل و قد أطسق عسيه  لسم "قوة لملهثة 

 كث  خويتت ليتسلجوء إىل س ئر ليتوس ئ  ليتالزنة يتخوف  لمن،     UNITAFلملوحدة
ليتصون ل  و أريرز للس  ن، خالل اهل ليتقرلر "ليتط ريع ليتفرتد يتسوضع لحل يل... ليتهي 

تخطسب ردلل فورت  و غ  نأيتوف و قرلر أنل ضذ نة حجم لملأس ة  لإلنس نية ...ليت  
ف قثخه  ليتعقب   ليت  وضعت أن م توزتع لملعونة لإلنس نية شكل  تدتدل يتسسسم و لمن، 
ليتدويتيني "  يتهيتك و عثال ريأحك م ليتفص  ليتس ريع فقد فولض للس  ليتدول لمعض ء 

"ري سخذدلم مجيع ليتوس ئ  ليتضرورتة إلق نة رييئة آننة قدر لإلنك ن يتعثسي   لإلغ ثة 
 أيتف جندي أغسبهم ن، 37لإلنس نية   ليتصون ل"    و قد ريسغ عدد أفرلدا  حوليل   

لمنرتكيني  كث  حققت اه  ليتعثسية جن ح  حمدودل   تأنني توزتع لملس عدل  
 1993لإلنس نية  يتكنله  فشست   نزع سالح ليتفئ   لملخح ررية  و أ�يت نهثخه  ع م 

105Fدون توف  رييئة آننة يتسعثسي   لإلنس نية.

)2(  
: 814القرار 

   لعخرب لمنني ليتع م أنل إق نة رييئة نأنونة أنر تعخثد إىل حدل ريعيد عسى نزع ليتسلالح 
طوع  أو كرا  يتسجث ع   ليتصون يتية و رين ء عسيه عندن  أصرل  ليتوالت   لملخحدة عسى 

) دعت ليتضرورة     إىل تويل UNITAFلنسح ب قوة ليتولجب و لمله م لخل صة (
UNOSOM  ل رين ء عسى ليتفص  ليتس ريع  ريسبب لملهثلة غ  لملنجزة ليت  تركخه  نه نه

106F ورلءا  UNITAFقوة 

 قولة جدتدة حم  814  و أح ل لس  لمن، مبقخضى ليتقرلر )3(
 عثسية لمنم لملخحدة ليتّ نية   ليتصون ل أليتقوتني لملش ر إيتيهث  أعال   فأن 

UNOSOM П   حتت إشرلف و قي دة لمنم لملخحدة ذلت   و لسخند إنش ء للس 
هله  ليتقوة إىل أحك م ليتفص  ليتس ريع ن، لمليّ ق  كث  أنيط ب  مجسة ن، لمله م        ليت  

جت وز  نه م عثسية حفظ ليتسالم ليتخقسيدتة ن، ضثنـه  نرلقبة و قف إطالق ليتنـ ر و 
107Fمح تة ثرل  لإلغ ثة لإلنس نية و نس عدة ليتالجئني   ليتعودة إىل وطنهم.

)1( 

                                                 
 .217حمثد خسي  لملوسى  لملرجع ليتس ريق  ص د.)2(
 .214 نورمتر سيسرز  لملرجع ليتس ريق  ص م3(
 .248حمثد خسي  لملوسى  لملرجع ليتس ريق  ص د.)1(
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ري يترغم ن، لنسح ب ليتوالت   لملخحدة لمنرتكية ن، قي دة ليتعثسية ليتدويتية          
ريقي دة  UNOSOM II و ريدء ن  عرف ري سم عثسية 1993 ن ي 04ليتصون ل   

 جندي  1400 لمنرتكية    اه  ليتعثسية إىل  لمنم لملخحدة و ختفيض عدد ليتقول
إالل أنله مل ميض شهر ولحد عسى اه  لخلطول  حىتل ع د  ليتوالت   لملخحدة لمنرتكية 
إىل تدعيم و جودا  ليتعسكري  ريإرس ل فرقة ن، ليتقول  لخل صة و ذيتك يتسثس مهة   
إيتق ء ليتقبض عسى لجلنرلل "عيدتد" لملخهم ريقخ  لجلنود ليتب كسخ نيني ليتع نسني           

 ليتص در   جوتسية 837ليتقول  ليتدويتية  و ذيتك تنفيهل يتقرلر لس  لمن، رقم 
 اهل ليتقرلر و ن  تبعه ن، حترك   عسكرتة لسخحولذ لهلدف ليتعسكري د  ج ل 1993

عسى ليتخدخ  ليتدويل   ليتصون ل و لحنرلفه ع، ليتعث  لإلنس ين ليتهي لختهته شع رل 
يتسخدخ .  

و اكهل دخست لمنم لملخحدة كطرف   ليتصرلع يتخخحولل اه  ليتقول    نظر 
 ليتصون يتيني ذلتم ن، قول  نس عدة إىل قول  حمخسة تخعنيل نولجهخه 

108F

  و جدلد لس  )2(
 ريعد       أن UNOSOM П  نهثة1994 ليتص در   سنة 879لمن،   قرلر  

أوضح لسخثرلر و جود تدتد يتسسسم و لمن، ليتدويل ريعـد أن أسند قرلر  ري يتفص  ليتس ريع 
 ليتعثسية ريرنلخه  رجعت إىل ليتطبيعة ليتخقسيدتة يتعثسي   حفظ ليتسالم  نن، لمليّ ق  يتك

 يتخسك ليتعثسي          و مل تعد ة ع د  يتخسخجيب يتسثع ت  و لخلص ئص ليتخقسيديثحي
قوة لمنم لملخحدة ليتّ نية خمويتلة لسخذدلم ليتقوة يتنزع سلالح لجلث ع   لملخح ررية أو يتسرد 

اهل فقد حلق ري يتعثسية فش  ذرتع  ن،   عسى لنخه ك   و قف إطالق ليتن ر  ري يترغم
 1995وجرى إ� ؤا    ن رس 

109F

)1( .
ثالثا: التدخل اإلنساني في رواندا: 

 ليتقوة ليتعسكرتة م اه  ح يتة أخرى تربز تفوتض تدخ  لس  لمن، ري سخذدل
 ريرولندل و ليت  لرتكبت ن، طرف قبيسة ةيتغرض إلنس ين  نظرل جلرمية لإلري دة لجلث عي

                                                 
 .407د.رقية عولشرتة  ليترس يتة ليتس ريقة   ص )2(
. 225صرجع ليتس ريق  ند حسني تعقوب  لملد.نح ) )1(
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  فقد فرض )110F)2 1994 أفرت 16ليتخوتسي عسى لهلوتو ريعد لغخي ل ليترئي  (ح ريي  رمي ن )  
   و ج ء   دتب جة اهل 918لس  لمن، حظر أسسحة عسى رولندل مبوجب ليتقرلر 

ليتقرلر تركز عسى نو  "آالف كّ ة ن، لملدنيني لمريرت ء  و تشرتد ليتسك ن دلخ  ريسدام 
...و نزوح أعدلد كب ة ن، ليتالجئني إىل ليتبسدلن لل ورة...ث  إجنرل عنه أزنة إنس نية ا ئسة 
لمريع د "  كث  تخحدث ليتقرلر ع، لنخه ك   صرحية و ننخظثة و ولسعة ليتنط ق يتسق نون 

111Fلإلنس ين ليتدويل "

  إذ تعس، للس  قسقه ليتعثيق ريسبب ضذ نة لملع ن ة لإلنس نية )3(
ليتن مجة ع، ليتصرلع  و ع، قسقه ن، أنل ليتوضع   رولندل تشكل  تدتدل يتسالم لملنطقة و 

 ليتهي فوضل 1994 يتسنة 929 تبىنل للس  ليتقرلر 1994 جولن 22أننه     
112Fمبوجبه فرنس  ريقي دة عثسية طولرىء نخعدلدة لجلنسي   ذل  ط ريع إنس ين 

   ري نخظ ر )4(
  كث  ج ء   نقدلنة اهل UNAMIRليتخعزتزل  ن، ريعّة لمنم لملخحدة   روندل 

113Fليتقرلر أنل ضذ نة لمزنة لإلنس نية   رولند تشك  تدتدل يتسالم لملنطقة و أننه  

)5( .
رابعا: التدخل اإلنساني في يوغسالفيا  

عندن  ووجه لس  لمن، ري نفص ل كرولتي  و سسوفيني  و ريطسب توغسالفي       ن، 
 أنله ك نت يتسحرب  1992 يتسنة 713للس  لخت ذ إجرلءل    الحظ للس    ليتقرلر 

  توغسالفي  و لخلس ئر ليتبشرتة ليت  تسبلبت فيه   نخ ئج عسى ريسدلن لملنطقة  و أ�  
ك نت تدد ليتسالم و لمن، ليتدويتيني  فقد فوضت ليتفقرة ليتس دسة ن، اهل ليتقرلر  حظرل 

عسى لمسسحة ضدل مجيع أرلضي مجهورتة توغسالفي  لالحت دتة لالشرتلكية  و جرى    
 تكرلر قرلر نقخضب  نف د  أنل ليتوضع   توغسالفي  ل ل ةعدد ن، ليتقرلرل  ليتالحق

تشكل  تدتدل يتسسالم و لمن، ليتدويتينيل و أريرز لندالع ليتقخ ل   ليتبوسنة  و لهلرسك و 
ليتفظ ئع لملعروفة ضد لملدنيني السيث  لملسسثني  ليتبعد لإلنس ين يتألزنة ليتبسق نية   كث  

 ليت  لختها  لس  لمن،  فع، طرتق ليتقرلر ةأعطى شكال يتنجرلءل  و ليتقرلرل  ليتالحق
  مسح للس  مولل نرلة ري سخذدلم ليتقوة ن، أج  مح تة لملس عدل  1992 يتسنة 770

                                                 
)2(  Véronique Harouel Bureloop, traité De Droit Humanitaire, Presse Universitaire 

De France, Paris, Edition, Aout 2005, P.510. 
 .239نورمترسيسرز  لملرجع ليتس ريق  ص )3(

)4(     Véronique Harouel , Op.Cit, P .505.  
 .239نورمتر سيسرز  لملرجع ليتس ريق  ص )5(
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لإلنس نية     خمخسف أحن ء ليتبوسنة و لهلرسك  و  نف  ليتقرلر تعس، للس  أنل اه  
لملس عدة لإلنس نية عنصر ا م   نس عي للس  ليترلنية    إىل إع دة ليتسالم و لمن، 

ليتدويتيني   لملنطقة  إذ تعربل ع، ليتخلصثيم عسى تيئة ليتشلروط و ليتظلروف ليتالزنة يتخوف ا  
114F  أسرع وقت ثك،

 أعطى للس  قوة 1993يتسنة 836  و   ليتقرلر )1(
UNPROFOR و حسف مش ل لمطسسي  ليتصالحية يتفرض لحلث تة   نن طق آننة  

رلريط  نرة أخرى 1993 يتسنة 824فعسي    أقيثت   ليتبوسنة و لهلرسك مبوجب ليتقرلر 
115Fلسخذدلم ليتقوة ليتعسكرتة يتخحقيق أادلف إنس نية

)2( .
نالحظ   مجيع لحل ال  ليت  تعرضن  هل    كيف أنل لس  لمن، رريط ريني ضرورة 

تقدمي لملس عدة لإلنس نية وتدتد ليتسسم ولمن، ليتدويتيني  نسخذدن  ليتقوة ليتعسكرتة 
يتخحقيق ذيتك ليتغرض لإلنس ين  وان  نطرح ليتسؤلل ليتخ يل : ا  ثك، أن تشكل     اه  

لحل ال  سولريق تؤدي إىل ريزوغ نولة ليتعن صر لملكونة يتسعرف؟ أي إقرلر عر  حبق  
ليتخدخ  لإلنس ين  و ك ن ردل لمسخ ذ ليتعثيد ريخ يت ع، تدخ  لس  لمن، لإلنس ين 

116Fري إلجي ب.

)3(    
الفقرة الرابعة:مدى احترام قّوات فرض السالم للقانون الدولي اإلنساني 

تخعنيل   ح ال  ليتنزلع لملسسلح ليتدويل و غ  ليتدويل عسى أفرلد ليتوحدل    
ليتعسكرتة ليت  تش رك   عثسية تخعسق ري يتسسم  أن حيرتنول ليتق نون ليتدويل لإلنس ين عندن  

تش ركون فعسي    نولجه   نسسحة ضدل أحد أطرلف ليتنزلع إذ تعخرب اؤالء لمفرلد 
117Fندنيني عندن  ال تش ركون   نولجهة ن دلم اهل ليتوضع دون تغي  

)1( .

                                                 
 .242-241نورمتر سس ز  لملرجع ليتس ريق  ص  )1(
 .243لملرجع نفسه  ص  )2(
حيث ق ل ليتعثيد ريخ يت:"ال تزلل ليتط ريع ليتعثسي لملنفعي يتسعث  لإلنس ين ليتدويل حيخجز   لمعث ل لالرجت يتية ليتدريسون سية  رييد أن   )3(

لزدت د ليتعثسي   ليت  غ يتب  ن  تقب  و ترحب ب  أكّر فأكّر او أنر نشجع  حىت و يتو مل تقن، ليتق نون ليتوضعي حىت للن أتة ق عدة 
ق ارة   اهل لل ل   فه  ريزغت نولة ليتعن صر لملكونة يتسعرف؟ إن ك  ليتشولاد حتّن  عسى ليترد ري إلجي ب عسى اهل ليتسؤلل و يتك، ا  

 .467اهل او ليتعرف حق ؟  أنظر/درلس     ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  لملرجع ليتس ريق  ص 
 
 

 .38ليتق نون ليتدويل لإلنس ين إج ري   ع، أسئسخك  للسة ليتدويتية يتسصسيب لالمحر  لملرجع ليتس ريق  ص )1(
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كث  تنطبق ليتق نون لإلنس ين ري يتنسبة يتك  فرقة تبع  يتاليتخزلن   ليتدويتية ليت  تقع 
عسى ع تق ك  ريسد نش رك ريقوللته   ليتعثسية  و تخعنيل عسى ليتدول ليت  تقدلم قولل  ملّ  
اه  ليتعثسيل   أن تكف  إمل م ليتوحدل  ليتخ ريعة هل  ري يتقولعد لإلنس نية  اهل و قد أعيد 

تأكيد لنطب ق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين عسى ليتقولل  ليت  تقوم ريعثسي   حتت إنرة     أو 
 ليتص دلر 1999إشرلف لمنم لملخحدلة  و ذيتك   ليتكخ ب ليتدلوري يتألنني ليتع م يتسنة

مبن سبة ليتهكرى لخلثسني العخث د لتف قي   جنيف   طبق  يتسث دة لموىل     ن، اهل 
ليتكخ ب  فإن ليتقولعد و لملب دئ لمس سية يتسق نون ليتدويل لإلنس ين تطبق    عسى قرلرل  

118Fلمنم لملخحدة عندن  تشرتك.

)2( 
 

المطلب الثاني  
 إنشاء ميكانيزمات جديدة لوقف انتهاكات القانون الدولي اإلنساني

قد أنشأ لس  لمن،   اهل لخلصوص عدلة نيك نيزن   أو آيتي   جدتدة 
وجرتئة قض ئية وغ  قض ئية  قصد دعم وفرض لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين نسخندل   

إنش ئه  يتسسطخه ليتخنفيهتة مبوجب ليتفص  ليتس ريع ن، لمليّ ق. 
 

وسخقخصر درلسخن    اهل لملطسب عسى لمليك نيزن   غ  ليتقض ئية  عسى أن 
 نخعرلض يتسثيك نيزن   ليتقض ئية   نوضع الحق. 

 
الفرع األول 

 المناطق اآلمنة  
تخثّل  إحدى و س ئ  توف  لحلث تة يتسثدنيني ليتسلهت، تخلم لسخهدلفهم ع، قصد  

أثن ء ليتنزلع   لملسسلحة    إنش ء أن ك، يتسحث تة و نرلقبخه   سولء مبولفقة ريعض أوك ل 
أطرلف ليتنزلع أو دو�   ففي ليتسنول  لمخ ة  ق م لس  لمن، مبولفقة ريعض         أو 
ك  لملخح رريني ري يتخلصرتح ريإق نة أن ك، يتسحث تة  يتوق تة لملدنيني ن، لخلرلب ليتهي تسببله 

                                                 
  1999آن رتنيكر  لحرتلم قول  لمنم لملخحدة يتسق نون ليتدويل لإلنس ين  للسة ليتدويتية يتسصسيب لممحر  خمخ رل  ن، أعدلد  )2(

 . 96-95ص
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ليتنزلع   لملسسلحة (ونّ ل ذيتك لملن طق للننة   توغسالفي  ليتسل ريقة  نن طق لحلث تة 
لإلنس نية   رولندل   ليت  تب شرا  لمنم لملخحدة مبرلقبخه  مبسخوت   خمخسفة      اهل 

ليتسي ق ترد   تقرتر لهليئة لملعنية ريعثسي   ليتسالم يتألنم لملخحدة (تقرتر لإلريرلايثي):"أنل 
لعخرب أن لسخهدلف لملدنيني أثن ء 2000 يتسنة  1296لس  لمن،   قرلر  رقم 

ليتنزلع   لملسسحة و ننع وصول لملس عدل  لإلنس نية إيتيهم  ميّالن تدتدل يتسساللم و 
لمن، ليتدويتيني  ن، مثَّ تكون ن دلفعني إلجرلءل  لس  لمن،  و   ح ل تنفيه عثسية 

سالم يتألنم لملخحدة فإنل تنفيه تسك لإلجرلءل  قد تصبـح نسؤويتيخهـ  و عسيه  لالسخعدلد 
119Fيتهيتك

  ن، ليتضروري ان  أن منيلز ريني لملن طق للننة ليت  أنشأا  لس  لمن، وفق  )1(
يتقولعد ليتق نون ليتدويل لإلنس ين (أي أحك م لتف قي   جنيف)  و ريني لملن طق لجلدتدة        

ليت  أنشأا  و مسح ري سخذدلم ليتقوة حلث تخه . 
 الدولي اإلنساني نالفقرة األولى: المناطق اآلمنة وفقا ألحكام القانو

اه  لملن طق و لملولقع لحملثيلة لملنصوص عسيه    لتف قي   جنيف 
و  ريروتوكويتيه  لإلض فيني  اي مخسة نن طق: 

أوال: المناطق الغير محمية 
 اي لمن ك، لملأاويتة ليتقرتبة ن، أو   نن طق تكون فيه  ليتقول  لملسسحة   عسى 

مت س نع ريعضه  ليتبعض  و لخل ضـعة الحخالل ليتعـدو ن، أجـ  جتنب ليتقخـ ل وليتخدن   
تؤكد ليتق نون لإلنس ين إنك نية تعرتف نن طق نعينة عسى أ�  "غ  حمثية" بدف ننع 

120Fحدوث ليتقخ ل ان ك و لهلدف او مح تة ليتسك ن لملدنيني و لمعي ن لملدنية.

)1(  
ثانيا: مناطق و مواقع المستشفيات 

                                                 
)1( Bruce M.Oswald, The Creation And Control Of Places Of Protection During 

United Nations Peace Operations, Rice, Decembre 2001, Vol.83, N °844, P 1013. 
Sur Le Site: http:// www.cicr.org. 

 
  لإلض   لمول. ل ن، ليتربوتوكو1/ف59لمل دة  )1(
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اي لملن طق و لملولقع ليت  تق م عسى أرلضي طرف ن، أطرلف ليتنزلع أو عسى أرض حمخسة 
بدف مح تة لجلرحى و لملرضى ن، أفرلد ليتقول  لملسسحة ري إلض فة إىل أفرلد لخلدن   

121Fليتطبية لملعينني   ك  ننطقة ن، أث ر لحلرب   كث  ميك، إنش ؤا    أوق   ليتسسم.

)2( 
ثالثا: مناطق و مواقع المستشفيات و المناطق اآلمنة: 

 كرر  لتف قي   جنيف لموىل(لخل صة ري ملرضى و لجلرحى ن، أفرلد ليتقول  
لملسسحة)    اه  لحل يتة أنه جيب إق نة نّ  اه  لملولقع حلث تة لملدنيني ن، أث ر لحلرب  

كث  جيب حتدتد نّ  اه  لملولقع   أوق   ليتسسم  كث  جيب لالتف ق عسيه  ريني 
122Fلمطرلف لملخذ صثة   أوق   لحلرب 

)3( .
رابعا: المناطق المحايدة: 

ميك، إق نة نن طق حم تدة   نن طق تقع فيه  ليتقخ ل  تدف نّ  اه  لملن طق   
إىل مح تة لمشذ ص لحملددت، فيث تسي دون متييز ن، أثر حلرب  و ام لجلرحى         و 

لملرضى ن، لملق تسني و غ  لملق تسني و لملدنيون ليتهت، ال تش ركون   أعث ل عدلئية وال 
123Fتؤدون عثال ذل طبيعة عسكرتة أثن ء إق نخهم   اه  لملن طق 

)4(.  
خامسا: المناطق المنزوعة السالح  

اي لملن طق ليت  حيظر فيه  عسى أطرلف ليتنزلع ليتقيـ م ريعثسيـ   عسكرتـة أو 
لسخعث ل اه  لملن طق مي ادف ترتبط ريس  ليتعثسي   ليتعسكرتة كث  جتدر لإلش رة أن 

اه  لملولقع لحملثية مجيعه  تخم إنش ؤا  مبوجب لتفـ ق ريني أطرلف ليتنزلع أو ريوس طة 
124Fلملنظث   لإلنس نية و ليتدول.

)1( 
الفقرة الثانية:المناطق اآلمنة التي أنشأها مجلس األمن وفقا ألحكام القانون الدولي 

اإلنساني  
لس  لمن، أق م ننطقة ننزوعة ليتسالح عسى لنخدلد لحلدود نع ليتكوتت  ان  

 ليتص در                     687ري يتخشـ ور نـع ليتدويتخيـ، لملعنيخيـ،   وذيتك مبوجب ليتقرلر

                                                 
  ن، لتف قية جنيف لموىل. 23لمل دة  )2(
  ن، لتف قية جنيف ليترلريعة 14لمل دة  )3(
 ن، لتف قية جنيف ليترلريعة.15لمل دة  )4(
  ن، ليتربوتوكول لإلض   لمول.7 ف6/ف60لمل دة )1(
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  و تسخند اهل ليتقرلر إىل ليتقولعد ليت  حيددا  ليتق نون ليتدويل لإلنس ين   1991 أفرت  3
ن، ن حية أخرى متل إنش ء نن طق ث ثسة عدتدة أخرى   ليتعرلق نّ  نن طق "حظر 

ليتط لن"   ليت  فرضخه  ليتوالت   لملخحدة   ليتشث ل و لجلنوب ( و ليت  تغطي حوليل 
  ن، أرضيه )  وك نت تدف إىل مح تة ليتسك ن لمكرلد و ليتشيعة     و حتظر 60%

أي ط لن ري إلض فة إىل أي نش ط جوي  أتض  إنش ؤ  " ننطقة آننة "         ليتشث ل 
 688(تدعثه  ليتوالت   لملخحدة و فرنس   أقيثت عسى أس س قرلر لس  لمن، رقم 

ليتهي أدلن "لضطه د ليتسك ن لملدنيني   ليتعرلق مب    ذيتك لملن طق ليت  تسكنه  
125Fلمكرلد.

)2( 
يتك، تسك لملن طق مل تعرتف ب  ليتعرلق  ومل تفي ري ملع ت  ليتق نونية ليت  حددت  لتف قي   

جنيف و ريروتوكوالت  لإلض فية. 
الفقرة الثالثة:المناطق اآلمنة الجديدة التي أنشأها مجلس األمن  

أوال:المناطق اآلمنة 
ننطقة آننة او نصطسح أطسق عسى لملولقع للننة ليت  أق نخه  لمنم لملخحدة     

  مجهورتة ليتبوسنة و لهلرسك  و قد طرح لس  لمن، مول نرة نفهوم        "لملن طق 
 يتسنة 819للننة "   ننطقة سرريرتنخش  و لملن طق لحمليطة ب   مبوجب ليتقرلر 

أت، لس  لمن، "تطسب ريشدة ن، مجيع لمطرلف   ليتنزلع و لمطرلف لملعنية 1993
لمخرى ريأن تع نسول سرريرتنخش  كثنطقة آننة خ رج ك  اجوم نسسح و ك  تصرف 

126Fعدولين آخر 

 تشدلد عسى أن ع صثة مجهورتة 1993يتسنة 824أتض    ليتقرلر   )1(
 ندن توزال  ص  و أتض  لملن طق لمخرى لملهدلدة ري خلصووليتبوسنة و لهلرسك  سرلتيق

 و أتض  سرريرتنخش  و ضولحيه  جيب أن تع ن  كثن طق آننة    ن، كزريي   قورلزد  رييه 
طرف ك فة لمطرلف لملعنية و أن تكون خ رج لهلجون   لملسسحة"  إذ ك ن ادف اه  

ليتقرلرل  حظر أي نش ط   عسكرتة دلخ  وحول اه  لملن طق  و بدف ليتسث ح رينشر 
قوة لمنم لملخحدة يتسحث تة ليت  ك ن لهلدف ننه  او ضث ن توزتع لملس عدل  لإلنس نية  

                                                 
 .605فرلنسولر ريوشيه سويتنييه  لملرجع ليتس ريق  ص )2(

)1( Mathieu Nabot , OP.CIT, P.06. 
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 ل جيعسهميومت لعخث د ليتقرلرت، عسى أس س ليتفص  ليتس ريع ن، نيّ ق لمنم لملخحدة ليته
127Fنسزنني يتك فة ليتدول و مل خيضع  التف قية خ صة ريني أطرلف ليتنزلع

 إىل ذيتك ة  ري إلض ف)2(
  ليتهي مت 1993 جولن04 ليتص در          836 لس  لمن،   قرلر  رقم ضل فو

لعخث د  مبوجب ليتفص  ليتس ريع أتض   قوة لمنم لملخحدة يتسحث تة السخعث ل ليتقوة "يتردع 
128Fلهلجث   ضد لملن طق للننة 

   اه  لملب درة ن، لس  لمن، تدف إىل حتسني مح تة )3(
لمشذ ص ليتهت، ال تش ركون   ليتنزلع   لملسسحة كث  تدف أتض  إىل تطبيق ندلعم 

يتسق نون ليتدويل لإلنس ين   ن، لملالحظ ان  أنه يتخشكي  اه  لملن طق للننة لس  لمن، 
 ن، لالتف قية ليترلريعة 14حترلرل ن، ليتطـ ريع ليتكالسيـكي لملوصوف و لملطولر    لمل دة 

 فرض ريطرتقة ننفردة وجلنيف   و ري يتخحدتد للس  تعدلى ليتشرط لملخعسلق ريرض  لمطرلف  
إنش ء اه  لملن طق للننة   مجهورتة ليتبوسنة و لهلرسك  و اهل ن  تّبت جرأة لس  

129Fلمن، عسى إق نة ديتي  ولضح حول دور     حتسني لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين 

)4( .
 وننه خنسص إىل أن ليتبعد لإلنس ين يتسثن طق للننة لجلدتدة اه  تنخج ع، لإلرلدة 

 تس ام   ادف أوسع      ن،   يليتسي سية معض ء لس  لمن، وعسى اهل لمس س  ه
لهلدف ليتبسيط ليتهي أنشئت ن، أجسه و او مح تة لملدنيني  إنه حفظ ليتسسم و لمن، 

130Fليتدويتيني 

)1(.  
 إالل أنل اه  للثوعة ن، ليتقرلرل  و ليتوس ئ  ليتعسكرتة مل تنجح   إجب ر أطرلف 

 سيطر جي  صرب ليتبوسنة عسى ندتنة لليتنزلع عسى لحرتلم لملن طق للننة  فعندم
 أعس،  ع، فقدلن ذ عددل كب ل ن، ليتسك ن لملدنيني  إح  ذب1995سرريرتنخش    تويتيو 

أكّر ن، سبعة آالف شذص  حينه  مل تسجأ جنود لمنم لملخحدة ليتهت، كسلفول حبث تة 
 عسيه فإن نفهوم ولملنطقة للننة إىل ليتقوة حلث تة لملدنيني كث  مسح ريهيتك ليتخفوتض هلـم  

131F"لملن طق للننة"تنطوي عسى عيب كب  حيث أنه خيفف ن، نسؤويتية مح تة ليتسك ن 

)2(  

                                                 
)2( Katia Boustany Et Daniel Dormoy,  Perspectives Humanitaire Entre Conflits, 

Droits Et Action, Bruxelle, Bruylant, 2002,  P.261. 
 

. 605فرلنسولز ريوشيه سويتنيبية  لملرجع ليتس ريق  ص)3(
)4(  Mathieu Nabot, OP.CIT, P.6. 

)1(   KATIA BOUSTANY, OP.CIT, P.231. 
 .605فرلنسولز ريوشيه سويتنيه  لملرجع ليتس ريق  ص )2(
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ويتقد ق م لمنني ليتع م يتألنم لملخحدة ريخقدمي تقرتر ك ن  حول لملن طق للننة     
132F 9941دتسثرب 

  اه  ليتوثيقة ال تخولىن   عرض عيوب عثسي   إنش ء لملن طق )3(
 وث  ورد فيه 844  836و 824للننة ن، طرف لس  لمن، مبوجب ليتقرلرل  

واي أخط ء نخجهرة   فسسفة لحلي د و جتنب –"ري يتطبع لرتكبت أخط ء   ليتخقدتر 
ليتعنف ليت  ال تسيق ليتبخلة ري يتنزلع   ليتبوسنة يتك، اهل ال جيب أن حييد رين  ع، لمخط ء 

 أنشأ لس  لمن، اه  لملن طق للننة دون نولفقة لمطرلف   عسى دلجلوارتة لمكرب  فق
 مل تك، نن طق حمثية     وال يذيتك و دون توف  أي رلدع عسكري ذي نصدلقية  فه

"نالجئ آننة "ن، ننظور ليتق نون لإلنس ين ليتدويل  وال نن طق آننة ن، أي ننظور ذي 
 ليتع نة إىل ةنغزى عسكري   و قد أش ر ليتعدتد ن، لملثّسني ري لس   فضال ع، لمن ن

 ن، أنه إذل مل تأ  سي سة لملن طق للننة ريرلدع عسكري ناه  لملشكسة آنهلك  حمهري
133F ضررل خط ل ريسـثعة للسـ  و ري يتفع  ري منم لملخحدة كك "قذي نصدلقية  فسخسح

)1(  
ق م لمنني ليتع م   اهل ليتخقرتر ري إلش رة إىل لالقرتلح   ليت  قدنه  يتخفعي  اه  لليتية 

"لملن طق للننة"  ن، أمهه :  
 - رسم حدود لملن طق للننة سولء ع، طرتق لالتف ق ريني لمطرلف           أو 

ع، طرتق والتة ن، لس  لمن،  ن  جيب أن تكون لردة ن، ليتسلالح وننشأة مبوجب 
لتف ق ريني لمطرلف لملخح ررية  نّ  ن  او لحل ل   "لملن طق لحملثية"و "لملالجئ للننة" 

ليت  أقرلا  ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  أو تكون  حقيقة نن طق آننة تدلفع عنه  دف ع  
134Fك نال.

)2(  
ثانيا :المناطق اإلنسانية اآلمنة: 

 وسلع لس  لمن، ليتخ ريع يتألنم لملخحدة ن، صالحي   1994  شهر ن ي  
ريعّة تقدمي لملس عدة ليتخ ريعة يتألنم لملخحدة   روندل (ريعّة لمنم لملخحدة يتخقدمي لملس عدة 

                                                 
 لمنم ة  وثيق15/11/1999تقرتر لمنني ليتع م يتألنم لملخحدة "لحل يتة   ليتبوسنة و لهلرسك (سقوط سرريرنيخش  )  ليتص در    )3(

  عسى شبكة لمنرتنت  عسى لملوقع ليتخ يل: A/54/549لملخحدة  نسحق رقم 
http://daccessdds.un.org/doc/undoc/geiu/n99/348/74/img/n 9934834.pdf 

 .174 ن، تقرتر لمنني ليتع م  لحل يتة   ليتبوسنة و لهلرسك  ليتس ريق ذكر   ص499ليتفقرة  )1(
)2(  Michel Liegeois, Maintien De La Paix Et Diplomatie Coercitive, Bruxelle 

.Bruylant , 2003, PP.158-173. 

http://daccessdds.un.org/doc/undoc/geiu/n99/348/74/img/n�
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  ملس عدت      1994 أفرت  21   912إىل روندل)  ليت  شكلسه  مبوجب ليتقرلر رقم 
 ريعّة لمنم لملخحدة ن  إق نة لملن طق لإلنس نية للننة و لحلف ظ عسيه   كث  أقرل كهيتك أ

يتخقدمي لملس عدة إىل روندل قد تطسب إيتيه  لسخعث ل ليتقوة حلث تة ليتسكل ن لملعرضلني 
يتسذطر و نولفي لمنم لملخحدة و لملولفني ليتع نسني   ل ل لملس عدل  لإلنس نية     

135Fأو وس ئ  تقدمي و توزتع  لإلغ ثة لإلنس نية

)3(. 
نع ذيتك فإنل "لملنطقة للننة ليتوحيدة" ليت  أقيثت   روندل مل تنشئه  ريعّة لمنم  

 جوتسية 03لملخحدة يتخقدمي لملس عدة  فقد متل ليتشـــروع ريعثسية مسيت ريعثسية "تركولز"   
  مبب درة فرنسية ندعونة ن، لس  لمن،  و قد مشست لملنطقة لجلنوريية ن، 1999

روندل  ليت  حتيط ب  نن طق سي جنوجو  جيكو جنورو  جنوب كيبوين  قد لسخند  سسطة 
 ليتهي جرى لعخث د  929دويتة أجنبية   إق نة  نّ  اه  لملنطقة إىل قرلر لس  لمن، 

  مبوجب ليتفص  ليتس ريع ن، لمليّ ق  ليتهي فولض ليتقولل  لملسسلحة 1994جولن 22  
حتت قي دة وسيطرة وطنية"لإلسه م   تأنني و مح تة ليتن زحني   وليتالجئني  ولملدنيني 

لملعرضني يتسذطر " أت، فوض يتسفرنسيون و ليتسنغ يتيون ولملورتخ نيون ليتهي ش ركول   اه  
136Fليتعثسية ري سخعث ل ليتقوة حلث تة اه  لملنطقة 

)1( .
 وعندن  لنسحب لجلي  ليتفرنسي و حسلت حمسه قول  حفظ ليتسالم ليتخ ريعة يتألنم 

لملخحدة مبوجب تفوتض خمخسف  تعرضل ليتسك لن ليتهت، ن زليتول نوجودت،   اه  لملنطقة 
إىل اجث   و عثسي   قخ  ن، ج نب لجلي  ليترولندىل  وأصبح ن ريني سخة آالف و 

مث نية آالف شذص   عدلد لملفقودت،  نرة أخرى مل تك، نسؤويتي   قول  لمنم 
لملخحدة حمدلدة مب  فيه ليتكف تة   ن  تخعسق حبث تة ليتسك ن و ملنع وقوع تسك لملهلريح 

137Fلجلث عية

)2(  .
الفرع الثاني: لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة  

 أعس، لس  لمن، ريأنل ليتعرلق نسؤول مبقخضى 1991 يتع م 687 ففي قرلر  
ليتق نون ليتدويل ع، أيل خس رة نب شرة أو ضرر نب شر مب    ذيتك ليتضرر ليتالحق ري يتبيئة و 

                                                 
 .606فرلنسولز ريوشيه سويتنيية  ص )3(
 .606فرلنسولز ريوشيه سويتنيية  لملرجع ليتس ريق  ص )1(
 لملرجع نفسه. )2(
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لشخع ل لملولرد ليتطبيعية  أو ضرر وقع عسى لحلكون   لمجنبية أو رع ت اـ        أو 
شرك ت  نخيجة يتغزو  و لحخاليته غ  لملشروعني يتسكوتت بهل تعخرب لس  لمن،      تنفيه 

نسؤويتية ليتعرلق  جيب أن تطبلق ع، طرتق نيك نيزم نؤسلسي  تنشأ   إط ر لمنم 
لملخحدلة  حيث أنشأ لس  لمن، هلهل ليتغرض وحتت إط ر ليتفص  ليتس ريع صندوق يتدفع 

138Fليتخعوتض   لملخعسقة مبط يتب   ليتضح ت   و جلنة تعوتض   إلدلرة يتصندوق

  ف مضرلر )3(
ليتن جتة ع، لمعث ل ليتعدلئية تخعسق ري ملهثلة لملسندة هله  ليتسلجنة   وان  توجد إسه م ولضح 
  تطبيق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  فثسأيتة لملسؤويتية ليتدويتية و ليتخعوتض تصبل يتسضح ت  

 ن، ليتربوتوكول 91نب شرة ع، فع  غ  نشروع  و اهل ليتخزلم عر  تكرلر   لمل دة 
لإلض   لمول ليت  تنص عسى ن  تسي"تسأل طرف ليتنزلع ليتهي تنخهك أحك م لالتف قي   
أو اهل ليتسحق"ليتربوتوكول" ع، دفع تعوتض إذل لقخضت لحل ل ذيتك  وتكون نسؤوال ع، 
ك فة لمعث ل ليت  تقرتفه  لمشذ ص ليتهت، تشكسون جزءل ن، قولته لملسسحة"  و جيد 

139Fاهل لإليتخزلم أتض  تكرتس  نؤسلسي تخثّل    إنش ء لس  لمن، هله  ليتسلجنة

)1( .
140Fوتعدل اه  س ريقة ا لنة يتسببني:

)2( 
         ليتسبب لمول  أن نط ق لخلس ئر ليت  تخم ليتخعوتض عنه  ال تقخصر عسى  

لنخه ك   ليتق نون ليتدويل لإلنس ين أو ملع ت  حقوق لإلنس ن  وإمن  تشث  أي خس رة 
ميك، أن تعخرب نخيجة نب شرة يتالحخالل. 

          ليتسبب ليتّ ين  او أن لمفرلد و ليتكي ن   ن، غ  ليتدول هلم لحلق   رفع 
دع وى ليتخعوتض وتسقي ليتخعوتض   نب شرة دون أن تكونول نسزنني ري خت ذ اه  لإلجرلءل  

ن، خالل ليتدويتة ليت  حيثسون جنسيخه .  
 

المطلب الثالث  
األسانيد التي اعتمد عليها المجلس لتبرير تدخله تحت إطار الفصل السابع 

                                                 
)3(  Laurence Boisson de Chazourne, Op.Cit, P.170. 
)1( Laurence Boisson, OP.CIT, P. 171. 

 ش ريتو  يتيندسي :نس ء تولجه، لحلرب  درلسة ليتسجنة ليتدويتية يتسصسيب لالمحر حول أثر ليتنزلع   لملسسحة عسى ليتنس ء  أكخورير  )2(
 .176  ن، دون ريسد ليتنشر  ص2002
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 أنل لس  لمن، دأب عسى توسيع ندى  فرأتن  ن، خالل ليتعرض ليتس ريق  كي 
وصويته لإلنس ين   لجت ا   نخعددلة نسخذدن  أحي ن  سسط ته   ليتخنفيه مبوجب ليتفص  
ليتس ريع ن، نيّ ق لمنم لملخحدلة ريطرتقة غ  نعهودة  ألهر فيه  لاخث نه ري حرتلم ليتق نون 

 نسسحة ذل  ط ريع دلخسي   ليتدويل لإلنس ين و حقوق لإلنس ن لمس سية   صرلع 
ان  ميك، أن نخس ءل ع، لمس  ليتق نونية ولحلجج ليت  أخه ب  لس  لمن، يتخربتر 

تدخسه   نزلع   نسسلحة نعظثه  دلخسية  يتدعم لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين ن، 
خالل تقدمي لملس عدل  لإلنس نية و مح تة لملدنيني  اهل ن  سنح ول لإلج رية عسيه . 

الفرع األول: األسس القانونية  
تربز لالعخب رل  س يتفة ليتهكر إمج ع  نخزلتدل دلخ  لمنم لملخحدة            عسى  

 لإلنس ن ق ليتف ضحة حلقو أنه   أوض ع ليتصرلع لملسسح غ  ليتدويل  تربلر لالنخه ك 
141Fليتقي م ريردود مج عية 

  ن، متل تخمل أجهزة لمنم لملخحدة و عسى رأسه  لس  لمن، )1(
ري ملن زع   لملسسحة يتي  ع، طرتق لملس عدل  فحسب  ري  كهيتك ع، طرتق ليتقرلرل  
ليت  تخذها  ملط يتبة ليتدول ري حرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  و قد تفسلر اه  ليتقرلرل  
عسى أ�ل  ث رسة يتالخخص ص   لملرتتبلة عسى نيّ ق لمنم لملخحدة  أي حفظ ليتسسم و 

142Fلمن، ليتدويتيني 

)2( .
 وري عخب ر  لجله ز لملذخلص  ليتهي أوك  يته نيّ ق لمنم لملخحدة نهثلة حتقيق   اهل 

لهلدف فإن لمس س ليتق نوين لمول يتقي م لس  لمن، ري سخذدلم آيتي   ليتخنفيه لملنصوص 
عسيه    ليتفص  ليتس ريع تسخند إىل والتخه ليتع نة   حفظ ليتسسم و لمن، ليتدويتيني 

 ن، لمليّ ق . 24لملنصوص عسيه    لمل دة 
 كث  تصلر لس  لمن، ريصفة خ صة و ريوت ة نخزلتدة عسى أن ليتصرلع   

ليتدلخسية و ن  تشكسه ن، لنخه ك   ف ضحة حلقوق لإلنس ن  ندلر لاخث م دويل        
ر لملش ركة لجلث عية و رمبل  حضورل نيدلني  يتألنم  و أ�ل  تؤثر عسى لمن، ليتدلويل  ث ل تربل

لملخحدة ن، أج  لملس عدة   تسوتة ليتصرلع إن ل ريطسب ن، لمطرلف لملشرتكة   ليتصرلع 

                                                 
 .235نورمتر سيسرز   لملرجع ليتس ريق  ص  )1(
 .106فوزي أوصدتق   لملرجع ليتس ريق  ص )2(
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143Fأو ريقبول ننه  

  وأنله   ح ال  نخطرلفة السيث  عندن  تكون لحلكونة لملركزتة قد )3(
ل� ر  أو أصبحت ع جزة أو ع زفة ع، ث رسخه  سسطخه   فإنل إجرلءل  ليتخنفيه ري يتقولة و 

ن، 07 ف2ليتفلرض لملخلذهة حتت إط ر ليتفص  ليتس ريع  تصبح نربلرة مبوجب لمل دلة 
لمليّ ق و ليت  تنصل عسى أنه " يتي    اهل لمليّ ق ن  تسوغ "يتألنم لملخحدة" أن تخدخ  

  ليتشؤون ليت  تكون ن، صثيم ليتسسط ن ليتدلخسي يتدويتة ن  ويتي  فيه ن  تقخضي 
لمعض ء أن تعرضول نّ  اه  لملس ئ  من حت  حبكم اهل لمليّ ق  عسى أنل اهل لملبدأ ال 
خي  ريخطبيق تدلري  ليتقثع ليتولردة   ليتفص  ليتس ريع "  كث  تسخند لس  لمن، إىل نص 

 ن، لمليّ ق  ليت  متنحه سسط   ولسعة يتخقدتر ح ال  تدتد ليتسسم و لمن، 39لمل دلة 
ليتدويتيني   و ري يتطبع فإنه يتي  ك  صرلع دلخسي تؤدي إىل رد       ن، ج نب لس  
لمن،  ن، و جهة نظر ق نونية فقد لعخرب  ريعض ليتصرلع   ليتدلخسية خ رج حدود 

  و ري يترغم ن، أنل ث رس   للس  أريعد ن  تكون ع، 7 فقرة 2إنك نية تطبيق لمل دة 
ليتّب    فإنل عثسي   حفظ ليتسالم ليت  تخلم ليتقي م ب  متي  إىل جع  " حدل     أو عخبة" 

ليتخدخ  تخثّ    و جود صرلع نسسلح ريني مج ع   حمدلدة لهلوتلة و ننظلثة حت رب ن، 
أج  ليتسسطة أو تط يتب ريخقرتر لملص   و تبنيل لسخعرلض اه  ليتعثسي    خالل عقد 

ليتخسعين   سولء ك نت ري يترتلضي أو مبوجب ليتفص  ليتس ريع  أنل لموض ع ليت  مسح فيه  
لس  لمن، رينشر ليتقولل    عثسية نيدلنية  أوض ع تنطبق عسيه  تعرتف "ليتصرلع   

لملسسحة غ  ليتدويتية" مبوجب لمل دة لموىل ن، ليتربوتوكول ليتّ ين و لنخه ء ري تف قي   
144Fجنيف

  فعندن  لسخذدم للس  سسط ته   ليتخنفيه ري يتقوة فيث  تخعسق رينشر ليتقول  )1(
(كث    توغسالفي  س ريق  و ليتصون ل  فإنله أثبت و جود تدتد يتسسالم      عسى 

أس س ليتقرلر ريأن لسخذدلن  ننخظث  و ننظلث  يتسقولة ليتعسكرتة دلخ  إحدى ليتدول أنر يته 
عولقب خط ة قد متخد يتخنشر دلخ  ننطقة حميطة  و تقدلم  وجود صرلع نسسح كههل 

دلخ  دويتة ن   أس س  قوت  ملش ركة لس  لمن،  ن، مثل فإن نفهوم ليتخهدتد يتسسلالم تزتد 
ريصورة نّ ة ن، سسط   تسك لهليئة  و توسلع ا ن  ليتشلرعية يتخدخسله  مبوجب نيّ ق 

                                                 
 .236نور متر  سيسرز  لملرجع ليتس ريق  ص )3(
 .236 نور متر  سيسرز  لملرجع ليتس ريق  صل1(
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145Fلمنم لملخحدلة 

ها  لس  لمن،       و ليتسل حمة )2(   يتنذسص أتض  أنل ليتقرلرل  ليت  لختل
ري سخذدلم ليتقوة لملسسحة ريغية ضث ن لحرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين   قد لختهل  عسى 

أس س نيّ ق لمنم لملخحدة و يتي  عثال ري يتق نون ليتدويل لإلنس ين  م�  تدف إىل 
حتقيق لهلدف لمس سي ليتهي او إحالل ليتسلسم و لمن، ليتدويتيني  وننه عدم ق نونية 

        89ويتو عسى لمل دة  لسخذدلنه عسى أيل حكم أو ق عدة يتسق نون ليتدلويل لإلنس ين
146Fن، ليتربروتوكول لإلض   لمول

)3( .
 ف يتخدلري  يت  تخذهلا  لس  لمن، خترج عسى نط ق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين واي 

نسثوح ب  رين ء عسى ليتفص  ليتس ريع ن، لمليّ ق  يتك، ال ميك، ريأي ح ل       ن، 
لمحولل ليترلريط ريني ليتق نون ليتدويل لإلنس ين و ق نونية لسخذدلم ليتقوة فههل تنسجم نع 

147Fننطق ون اية اهل ليتق نون 

)1( .
الفرع الثاني 

الحجج الدولية األخرى 
الفقرة األولى: األثر العابر للحدود لألزمات اإلنسانية  

ك نت ريدلتة تدخ  لس  لمن،   لل ل لإلنس ين   أزن   دلخسية حبخة  تدلد  
ريإحدلث أث ر "عرب حدودتة " تؤدلي إىل عدم لالسخقرلر عسى رقعة جغرلفية نهثلة  اهل ن  

 لس  لمن،  وضع ريوضوح 688 ففي قرلر  1991جند  نّال   ح يتة ليتعرلق ع م 
عنصر ليتدويتية يتسك رثة لإلنس نية ليت  ميّسه  قثع لمكرلد ن، طرف نظ م صدلم حسني  
حيث ج ء   نص ليتقرلر "أنل ليتقثع ليتهي تخعرلض يته ليتسكل ن لملدنيون ليتعرلقيون    

أجزلء كّ ة ن، ليتعرلق  وليتهي تشث  نؤخرلل لملن طق ليتسكل نية ليتكردتلة  أدلى إىل تدفلق 
ليتاللجئني  عسى نط ق ولسع عرب لحلدود ليتدويتية و إىل حدوث غ رل  عرب لحلدود مب  

تهدد ليتسلسم و لملن، ليتدويتيني"   فثجس  لمن، ان  مل تقدم ريعد    عسى جع  ليتغرض 
لإلنس ين   لملنطقة او ليتسلبب ليتوحيد يتخدخسله عسى إقسيم دويتة ذل  سي دة  و يتك، 
أض ف عنصر ليتدويتية يتسنزلع  أي لعخرب تدفق ليتاللجئني عسى نط ق ولسع عرب لحلدود 

                                                 
 .237لملرجع نفسه  صل2(
  لإلض   لمول. ل ن، ليتربوتوكو89لمل دة  )3(
 .  339-338فوزي أو صدتق  لملرجع ليتس ريق  ص )1(
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148Fليتدويتية تشكل  تدتدل يتسسسم و لمن، ليتدويتيني   لملنطقة 

  اهل ليتقرلر ك ن ريدلتة )2(
ها  لس  لمن، ن، نف  ليتنلوع  حيث تش              يتقرلرل  أخرى لختل

 لملخعسلق ري يتنزلع   توغسالفي  س ريق "ريأنل تطولر ليتوضع   1998ليتص در سنة1199قرلر 
كوسوفو تشكل  تدتدل يتسسسم و لمن،   لملنطقة "ريعدن  صرلح ريأنه "نهخلم جدلل مبسأيتة 

 .تدفق ليتالجئني   مش ل أيتب ني   ليتبوسنة   لهلرسك و   دول أورريية أخرى"
 نالحظ ث  تقدلم ريأنل لس  لمن، ال تخدخل  مغرلض إنس نية  إالل   ح يتة     و 

جود أث ر عرب حدودتة يتألزن   لإلنس نية ليتدلخسية  اهل نؤشلر عسى لنخص ص اه  
لمخ ة   لملفهوم لملخغ  و لملخعدد لمشك ل ملفهوم تدتد ليتسسم   تعين توسيع لس  

149Fلمن،   حتدتد نفهوم ليتسسم و لمن، ليتدويتيني".

)1( 
 

الفقرة الثانية: المساعدات اإلنسانية  
ري عخب ر أن إع قة وصول لملس عدل  لإلنس نية ن، لالعخدلءل  ليت  تسخهدف لملدنيني 

ن،      سولء ريطرتق نب شر  أو ع، طرتق غ  نب شر مبنعهم ن، ليتوصول إىل لالسخف دة 
لإلع ن   لإلنس نية ليت  تقدنه  هلم لملنظث   لإلنس نية  لس  لمن، حترلر   اه  لحل يتة 

ن، عنصر ليتدويتية لملخثّل    لمثر ليتع رير يتسحدود يتألزنة لإلنس نية  يتكي جيعـ  ن، 
ليتسبب ليتوحيد يتخصرفه  ليتغرض لإلنس ين ولملخثّل    ضث ن وصول لملس عدل  لإلنس نية 

150Fحتت إط ر ليتفص  ليتس ريع.

)2( 
يتيخدخل  ريهيتك   نزلعـ   دلخسية مغرلض إنس نية   ن، مثل فهو ال تسخنـد إىل  

أيل عنصر خ رجي نّال:كزت دة تدفق ليتاللجئني عرب لحلدود أو لنخش ر ليتنزلع لملسسح   
 و لملخعسق 1992 ليتص در سنة 770رقعة جغرلفية كب ة  و اهل ن  جند    قرلرته 

       و لملخعسق ري حل يتة 1992ليتص در سنة794ري حل يتة   ليتبوسنة و لهلرسك  و قرلر  
ليتصون ل  فإنله ع، طرتق اهت، ليتقرلرت، ليتسلهت، لنطسق ننهث  لس  لمن،  حبيث مل 

ترتدلد أريدل  ن، جع  لالاخث ن   لإلنس نية ليتدلفع ليترلمسي و ليتوحيد يتخصرفله لملخذهل عسى 

                                                 
)2( Mathieu Nabot, Op.Cit, P.9. 
)1( Mathieu Nabot, Op.Cit, P.9. 
)2( Ibid, P.11. 
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أس س ليتفص  ليتس ريع  فخوجيه أو تقدمي لملس عدة لإلنس نية أصبح ع ن  نهم حلفظ 
151Fليتسسم

)3(   .
 جند أن لس  لمن، تعخرب 1992ليتص در سنة 770 ف يتربجوع إىل نص ليتقرلر   

أن لحل يتة   ليتبوسنة و لهلرسك تشك  تدتدل يتسسسم و لمن، ليتدويتيني            و أنل 
.  لملس عدة لإلنس نية تشك  عنصر نهلم يتسثجهود ليتهي تبديته حلفظ ليتسسم "

 لملخعسلق ري يتصون ل "أت، تعخرب أنل ضذ نة حجم 794 وأتض  ج ء   نص قرلر  
لملأس ة لإلنس نية ليت  ف قثخه  ليتعقب   ليت  و ضعت أن م توزتع لملعونة لإلنس نية تشك  

تدتدل يتسسالم و لمن، ليتدويتيني "  و ليتشيء لملهلم أتض  و لجلدتد   اهت، ليتقرلرت،  أنل 
لس  لمن، و لسخن دل محك م ليتفص  ليتس ريع مسح ري سخذدلم ليتقوة ليتعسكرتة مول نرلة 

ن، أج  مح تة لملس عدل  لإلنس نية و يتي  ن، أج  ليتردل عسى اجوم نسسلح عدولين 
152Fق نت ريه دويتة ضد دويتة أخرى 

مسح للس  مول نرة ري سخذدلم 770  ففي قرلر   )1(
ليتقوة ن، لج  مح تة لملس عدل  لإلنسـ نية قي خمخـسف أحنـ ء ليتبوسنـة و لهلرسك  ففي 

دتب جخه تهكر ليتقرلر أنل اه  لملس عدل  "عنصر ا م   نس عي للس  ليترلنية إىل إع دة 
 فقد فولض للس  ليتدلول 794ليتسالم و لمن، ليتدويتيني   لملنطلقة" وكهيتك   قرلر  

لمعض ء "ري سخذدلم مجيع ليتوس ئ  ليتضرورتة إلق نة رييئة نأنونة قدر لإلنك ن يتعثسي   
لإلغ ثة لإلنس نية   ليتصون ل   ن، مثل فقد لسخذدم لس  لمن،  نعي ر ليتقولة و ليتضرورة 

يتخوصي  لملس عدل  لإلنس نية  مصح ب        أي ريعب رة أخرى لحرتلم ليتق نون ليتدويل 
153Fلإلنس ين ُدعلم ريخحرتك تصرف لسخذدلم ليتقوة السخخب ب ليتسسم

  إذن ف يتقرلرت،  )2(
لملهكورت، أعال  تكرسل ن وضع ليتسسطة لإلكرلاية لس  لمن،   خدنة 794و770

تطبيق أفض  يتسق نون ليتدويل لإلنس ين          لروف دلخسية حبخة   فههل تعخرب زيتزلل 
ق نوين حدث   نيكروزوم لإلنس نية        و   كسخ   ليتقرلرت، أحدث لس  لمن، رلريط 

ريني ضرورة تقدمي لملس عـدل  لإلنسـ نية  و حفظ ليتسسم  فع، طرتق اهل ليترلريط لحليوي 
ريني لملس عدة لإلنس نية    و لسخخب ب  ليتسسم تخم ليتسث ح مبرور للس  إىل لإلجرلءل  

                                                 
)3( Ibid, P12. 
)1( Mathieu Nabot .Op.Cit.P12. 
)2( Ibid, p.12. 
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 تداور لحل يتة تخطسلب نلإلكرلاية لملنصوص عسيه    ليتفص  ليتس ريع ن، لمليّ ق إذل ك 
154Fذيتك .

)3( 
 بهل تكون لملس عدل  لإلنس نية قد أصبحت ن، ليتعن صر لملكولنة يتسسلسم و لمن، 

ليتدلويتيني  سسم و أن، ميكنهث  أن تكون  نهدلدت، ع، طرتق رفض طرف أو لثوعة ن، 
 نع ولجب لملس عدة لإلنس نية ف ملس عدل  نلمطرلف قي ليتصرلع لملسسلح  ليتخع و

 او حقل حيثيه ليتق نون ليتدويل حلقوق يلإلنس نية حقل تنبع نب شرة ن، لحلقل   لحلي ة  ليتله
لإلنس ن و ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  ري يترغم ن، أنل ث رسة اهل لحلق ال تكفسه آيتي   

155Fفروع ليتق نون ليتدويل لإلنس ين و ليتق نون ليتدويل حلقوق لإلنس ن

             مب  فيه )1(
ليتكف تة  فقد أجنز لس  لمن، عث  ضذم ريرريطه   نن سب   عدتدة لالنخه ك    
لجلسيثة و ليتضلذثة و لملنظلثة هلهل لحلقل  ريوجود تدتدل يتسسسم و لمن، ليتدلويتيني ث ل 

156Fتسثح يته ري خت ذ إجرلءل  حتت ليتفص  ليتس ريع

)2( .
دون أن ننسى ذكر لملعي ر ليتّ ين ليتهي تؤسل  عسيه لس  لمن، لسخذدلنه يتسقوة 
إلتص ل لملس عدل  لإلنس نية ومح تخه  حتت إط ر ليتفص  ليتس ريع  او "إخف ق ليتدويتة"  
أي نشوء وضع ل� ر  فيه ليتسسطة لحلكونية لملركزتة و أصبحت ليتسلسط   ليت  تسيطر 
عسى ننطقة ن   ع جزة أو ع زفة ع، تويلل لملسؤويتية ع، مح تة حقوق لإلنس ن لمس سية 

157Fأو حىتل ضث ن ريق ء لملدنيني عسى قيد لحلي ة

  ث ل جيع  اه  ليتدويتة ع جزة ع، لخت ذ )3(
لالحخي ط    ليتالزنة   ح ل وجود تدتد يتسسسم  ث ل تسثح يتألنم لملخحدلة ري يتخدخل    

إقسيم ليتدويتة   دون نولفقخه    نربلرة ذيتك ريوجود تدتد يتسسسـم و لخت ذ إجرلءل  وفق  
 لس  لمن، تعس،"     وإذ تفزعه لسخثرلر 770يتسفص  ليتس ريع  فثّال   ليتقرلر 

لمحولل ليت  تعيق توصي  لإلندلدل  لإلنس نية إىل نق صدا  دلخ  ليتبوسنة و لهلرسك و 
ن  خيسفه ذيتك ن، نع ن ة يتشعب اهل ليتبسد"  صحيح            ان  أنل لس  لمن، ال 
حيدلد طبيعة اه  لمحولل  و يتك، ن، ليتولضح أنل زولل نظ م ليتدويتة ك ن نن سب  يتخطور 

                                                 
)3( Ibid, p.12. 
)1( Harouel Veronique , Op.Cit, P.505. 

ليتخنظيم ليتق نوين يتسثس عدل  لإلنس نية  ليتنزلع   لملسسحة (لإلجن زل  و ليتفجول )  خمخ رل  ن، للسة  روث أريرت  سخوفسز  )2(
 .19 ص2004ليتدويتية يتسصسيب لممحر( حولرل  إنس نية   ليتق نون و ليتسي س   و ليتعث  لإلنس ين)  سنة 

)3( MATHIEU NABOT, OP. CIT, p.13. 



آليات تدخل مجلس األمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
اإلنساني 

  

لملسيشي   و ليتعص ري   ليت  تسخغ ل لملس عدل  لإلنس نية       ل ل غي ب ليترق رية   أت، 
تصبح أتض  لمدوتة سبب حقيقي يتسحرب  فذطورة ليتوضع ليتدللخسي اهل تنخج عنه تربتر 

لسخذدلم لس  لمن، يتسقولة يتضث ن ليتوصول ليتفعسي يتسثس عدل  لإلنس نية   واكهل 
 ن، لمليّ ق 39أصبح لس  لمن، رلغب    أن تؤكد وجود تدتد يتسسسم مبوجب لمل دة 

لمنم لملخحدة   أوض ع تعك  أزن   إنس نية ح دلة دلخ  دويتة ن   ك نت فيه  
لليتي   لملعخ دة حلفظ ليتسالم                         و لإلغ ثة لإلنس نية غ  ثكنة أو 

158Fغ  فع يتة  و ل� ر  فيه  ريىن لحلكونة أو حتويتلت ضدل ليتسك ن

)1( .
  لمخ  تخضح يتن    إجرلءل  ليتخلنفيه ليت  تبنل ا  لس  لمن،  أنل ليتضلرورة  

لإلنس نية تربز ريوضوح و أ�ل  تقع   صثيم ك  ن، ليتقرلرل  ليتس ريقة ليتق ئسة ريوجود تدتد 
 تخضلح ريقدر نخس وي أنل أزن   نّ  تسك ليت  جرى لسخعرلضه    ليتسسلالم  كم

ليتفقرل  ليتس ريقة هل  أث ر خط ة عسى لملن طق ليت  حتدث فيه   و يتك، لمغرلض ليترئيسة 
ليت  تخم ليتخعب  عنه    اه  ليتقرلرل  اي ضث ن سالنة لملس عدل  لإلنس نيـة و مح تة 

ليتسك ن لملدنيني   نن طق آننة و إع دة ليتق نون و ليتنظـ م وليتسليطرة عسى لنخه ك   
ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  ث  تدعم لحرتلنه و ضث ن تطبيق أفض  يته  و تقول   اهل 

لمسخ ذ كوندورتسي" ريأن ليتخ ترل  ليت  تضعه  لس  لمن، يتخأسي  عثسه لإلنس ين عسى 
وجود تدتد يتسسسم   أ�  حسول نوع  ن  نسفقة و يتكنه  مثينة  نسخحسنة م�  مسحت 

159Fريـخأسي  عث  لس  لمن، و تربتر قرلرلته ليتخنفيهتة عسى ليتصعيد لإلنس ين"

)2( .
 

الفرع الثالث: اآلثار المترتبة  
إن تدخ  لس  لمن،   ل ل تطبيق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين ن، خالل فرض لحرتلنه 

ع، طرتق لسخذدلم ليتخدلري  ليتولردة   ليتفص  ليتس ريع  أو لسخن د  هلدل لمخ  إلنش ء 
آيتي   جدتدة يتخطبيق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين ك ملن طق للننة  وليت  تدف مجيعه  

                                                 
 .244-243نورمتر سيسرز  لملرجع س ريق  ص )1(

)2( Mario Bettati (Le Principe De Libre  Accés Aux Victimes Dans Les 
Resolutions Humanitaires Du Conseil De Securité ), Les Nations Unies Et Le 
Droit International Humanitaire, Actes Du Colloque Internationalde Geneve, 
Luigi condorelli Et Al. (éd), Octobre 1995,Paris, Pedone ,1996, P.290. 
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يتخأنني وصول لملس عدل  لإلنس نية يتسثدنيني و مح تخهم  تنجم عنه عدة أث ر ري يتغة 
لممهية  خ صة ري يتنسبة ملبدأي ليتسي دة وعدم ليتخدخ   ري إلض فة يتخأث   عسى عث  

 ليتسلجنة ليتدلويتية يتسصسيب لممحر ريصفخه  ح رس ليتق نون صلملنظث   لإلنس نية وري خلصو
ليتدويل لإلنس ين. 

الفقرة األولى: أثره على مبدأ السيادة 
تعرلض نبدأ ليتسي دة يتالاخزلز ننه أن مسحت ليتدول ليتغرريية يتنفسه  ري يتخدخ  ليتعسكري 
لإلنس ين   ليتعدتد ن، ليتدول ننه أولخر ليتقرن ليتخ سع عشر نسخندة   ذيتك إىل فكرة 

لحلث تة لإلنس نية  وريعد دخول نسأيتة حقوق لإلنس ن إىل نط ق ليتق نون ليتدويل ث ر 
 حقوق كلخلالف ليتق نوين حول جولز ليتخدخ    ليتشؤون ليتدلخسية يتسدول ملنع لنخه 

لإلنس ن  فأث ر ذيتك لجلدل حول نبدأ ليتسي دة ري عخب ر  نطسق  أو نسبي  خصوص      نع 
160Fليتخغ ل  ليتدلويتية لجلدتدة

  فخطبيق وتنفيه ليتق نون ليتدويل لإلنس ين تشث  لحرتلنه )1(
ونرلقبة تنفيه   إىل ج نب نع قبة لالنخه ك   لجلسيثة ولملخكرلرة يته  وع دة ن  تصطدم 
نع لملفهوم ليتخقسيدي يتسسي دة لملطسق  ف يتدول مل  تخشبلث أو تفخذر ريسي دت    فهيتك ال 

تعدل ع ئق  شرعي  يتخنفيه ليتق نون ليتدويل ليتع م ع نلة و ليتق نون ليتدويل لإلنس ين خ صلة  
وري يتخ يل ال ميك، ليتخحسل  ن، لاليتخزلن   ليتدويتية ولملع ادل  ري سم ليتسي دة   ف يتسي دة ال 

ترلدف نطسق  عدم لاليتخزلم ري يتق نون ليتدويل ونب دئه ف يتدول ليت  تخحس  ن، ليتخزلن ت  
ليتدويتية ريخشه  سالح ليتسي دة  فقد تعجل     قي م نسؤويتيخه  ليتدويتية وإصالح ليتضرر 

161Fلملرتتب عنه

  ومن نيّ ق لمنم لملخحدة حرلم ليتخدخ  لإلنس ين لمح دي حفظ  )2(
يتالسخقرلر ليتدويل  فإنله ح ول تطوتر شك  ن، أشك ل ليتخدخ  لجلث عي ريخفوتض ن، 
لس  لمن، حلث تة قيم لجلث عة ليتدويتية  وأصبح اهل لمخ  تسعب دورل كب ل   إدلرة 

لمزن   لإلنس نية عـ، طرتـق تدخسلـه يتخسهي  عبور لملس عدل  لإلنس نية  وتقدمي لحلث تة 

                                                 
 .68حمثد تعقوب عبد ليترمح،  لملرجع ليتس ريق  ص د.)1(
 .354د.فوزي أوصدتق   لملرجع ليتس ريق  ص )2(
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يتسثدنيني  و يتو لسخسزم لمنر لسخذدلنه يتسقوة ليتعسكرتة  ف يتدويتة ان  ال ميكنه  أن ختخفي 
162Fورلء سي دت  يتكي تنخهك ليتقولعد لإلنس نية

  واهل ن  تهاب إيتيه تق رتر لمنني ليتع م. )3(
متل ريهيتك لالنخق ل ن، نسأيتة حق ليتخدخ  لإلنس ين إىل فكرة نسؤويتية لحلث تة   حيث 

ان ك قبول نخزلتد يتفكرة أنل للخثع ليتدويل جيب أن تخدخ  عندن  تكون لحلكون   ذل  
ليتسي دة غ  ق درة أو غ  رلغبة   مح تة نولطنيه  ن، كولرث ن، اهل ليتنوع  رغم أ�  
اي ليت  تخحث  لملسؤويتية ليترئيسية ع، مح تخهم    اه  لحل يتة تخحث  للخثع ليتدويل 
تسك لملسؤويتية ن، خالل لمنم لملخحدة  ري سخذدلم ليتوس ئ  ليتدريسون سية ولإلنس نية  
وغ ا  ن، ليتوس ئ  ليتسسثية  ولملس عدة   مح تة ليتسك ن لملدنيني       ن، لإلري دة 

لجلث عية و جرلئم لحلرب وليتخطه  ليتعرقي ولجلرلئم ضد لإلنس نية  كث  تنبغي عسى لمنم 
لملخحدة لخت ذ إجرلء مج عي   ليتوقت لملن سب  و ريطرتقة ح مسة ع، طرتق لس  لمن، 

ووفق  يتسثيّ ق  مب    ذيتك ليتفص  ليتس ريع ننه   عسى أس س ك  ح يتة عسى حدة   
وري يتخع ون نع لملنظث   لإلقسيثية   ح ل قصور ليتوس ئ  ليتسسثية وعجز ليتسسط   

ليتوطنية ع، مح تة سك �  ن، لإلري دة لجلث عية وجرلئم لحلرب وليتخطه  ليتعرقي ولجلرلئم 
لملرتكبة ضد لإلنس نية  بهل تخبنيل يتن  أن ان ك لروف جدتدة   ليتعالق   ليتدويتية   

أدل  إىل تقسيص دور ليتسي دة ليتوطنية يتدولعي إنس نية          إال أنل ليتخسسيم ري السخنخ ج 
ليتس ريق ال تنبغي أن تفهم ننه ـ حب ل ـ أن نبدأ ليتسي دة ليتوطنية او ريسبيسه إىل لالخخف ء 

مت ن   وأن أقصى ن  ميك، هله  ليتخطورل  لجل رتة         ليتنظ م ليتدويل لملع صر أن تفعسه 
 ك ن لاو أن تن ل ن، طبيعة ليتول ئف أو لمدولر        ليت  تضطسع ب  ليتدويتة ري ملق رنة مب

 عسيه لحل ل   ليتنظ م ليتدويل ليتخقسيدي.
163F

)1( 

                                                 
حيث ج ء   تقرتر لمنني ليتع م مبن سبة لميتفية " إذل ك ن ليتخدخ  لإلنس ين ميّ  حق  تعدت  غ  نقبول عسى ليتسي دة  فعسى أي  )3(

حنو تنبغي عسين  أن نسخجيب حل ال  شبيهة ريرولندل وسرريرتنخس  ويتالنخه ك   لجلسيثة ولملنخظثة حلقوق لإلنس ن  ليت  متّ  تعدت  عسى 
ك  نبدأ ن، نب دئ إنس نيخن  لملشرتكة ... ن، لملؤكد أنه ن  ن، نبدأ ق نوين  حىت نبدأ ليتسي دة نفسه   ميكنه أن حيثي لجلرلئم ضد 
لإلنس نية ...وأنه تنبغي أن تظ  ليتخدخ  لملسسح مبّ رية نسجأ أخ   ويتكنه خي ر ال تنبغي ليتخذسي عنه   نولجهة ليتقخ  لجلث عي"   

  170أنظر   اهل / ويتيد حس، فهثي  " لمنم لملخحدة ن، ليتخدخ  لإلنس ين إىل نسؤويتية لحلث تة"  لسة ليتسي سة ليتدويتية  ليتعدد
 http://www.siyassa.org.eg  نق ل ننشور عسى لملوقع ليتخ يل:                            2007أكخورير 

  1999  ليتق ارة  55أمحد ليترشيدي ريعض لالجت ا   لحلدتّة   درلسة ليتق نون ليتدويل  للسة لملصرتة يتسق نون ليتدويل  للسد د.)1(
 .72-71ص 
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 الفقرة الثانية: أثره على مبدأ عدم التدخل
164Fتعدل نبدأ عدم ليتخدخ  ن، لملب دئ ليتخقسيدتة ليترللسذة   ليتق نون ليتدويل

  وقد لنبّق ن، )2(
فكرة ليتسي دة ليت  ترتب عسيه  ننع أتلة دويتة ن، ليتخدخ    ليتشؤون ليتدلخسية يتدويتة أخرى 

165Fعسى لعخب ر أن ليتخدخ  تعد لنخه ك  يتسي دت  وتعرلض ليتنظ م ليتدويل يتسذطر

  وتعرف )3(
اهل لملبدأ أتض  ري سم لل ل لحملفوظ  أو لالخخص ص ليتوطين  أو لالخخص ص لمل نع 

166Fيتسدول

  ومييز ليتب حّون ريني نوعني ن، عدم ليتخدخ  ومه  عدم تدخ  ليتدول    )1(
ليتشؤون ليتدلخسية يتسدول لمخرى  وعدم تدخ  لمنم لملخحدة   ليتشؤون ليت  تعخرب ن، 

167Fصثيم ليتسسط ن ليتدلخسي

  حبيث تعخرب اهل لملبدأ ن، أام لملب دئ ليت  تقوم عسيه  )2(
168Fنيّ ق لمنم لملخحدة  ون، أكّرا  إث رة يتسجدل

  فقد نصلت ليتفقرة ليتس ريعة ن، لمل دة )3(
ليتّ نية ن، لمليّ ق عسى اهل لملبدأ   مث أض ف ليتنص عسى ليتفور  قيدل عسى اهل لإلطالق 

حني قرلرل " عسى أن اهل لملبدأ ال حيول دون تطبيق تدلري  ليتقثع ليتولردة   ليتفص  
ليتس ريع"  ونعىن ذيتك أنه ال جيوز ليتدفع مببدأ حظر ليتخدخ    ليتشؤون ليتدلخسية   يتخقييد 

 يتسثح فظة عسى ليتسسم و لمن، ليتدويتيني  ةحرتة لس  لمن،   لخت ذ ليتخدلري  ليتالزم
وخصوص  تسك لملخعسقة ريأعث ل ليتردع أو لملنع لملثنوحة يته مبوجب ليتفص  ليتس ريع  وقد 

أكدل لس  لمن،   عدتد ن، ليتنزلع   لملسسحة  عسى وجود عالقة نب شرة ريني حرن ن 
لملدنيني ن، لملس عدل  لإلنس نية وتدتد ليتسسم ولمن، ليتدويتيني  وأصبح تفرض اهل 

لحلق نسخذدن    ذيتك ليتفص  ليتس ريع   س حم  ريهيتك يتسدول      و قول  حفظ 
ليتسالم ري سخذدلم ليتقوة يتضث ن وصول لملس عدل  لإلنس نية رغم إرلدة أطرلف ليتنزلع  

                                                 
حيث لهر اهل لملبدأ   شك  إعالن   ن، طرف ليتدول  وتبن   ليتفقه ليتدويل  وتطور ع، طرتق ليتعرف إىل أن لسخقر          )2(

صورة ق عدة لتف قية ولردة   نيّ ق لمنم لملخحدة ولتف ق   ونولثيق دويتية أخرى  أنظر/ د. ريوكرل إدرت    نبدأ عدم ليتخدخ    
 .237 ص1990ليتق نون ليتدويل لملع صر  لملؤسسة ليتوطنية يتسكخ ب   لجلزلئر 

 .78حمثد تعقوب عبد ليترمح،  لملرجع ليتس ريق  صد. )3(
 .259  ص2006د.أمحد أريو ليتوف ء   ليتق نون ليتدويل و ليتعالق   ليتدويتية  دلر ليتنهضة ليتعرريية   ليتق ارة   )1(
 ف يتنوع لمول نص عسيه لمليّ ق   ليتفقرة ليترلريعة ن، لمل دة ليتّ نية  و تط يتب ليتدول لمعض ء ري إلنخن ع   عالق تم ليتدويتية ع،  )2(

ليتسجوء إىل ليتخهدتد ري يتقوة أو لسخذدلنه  ضد ليتوحدة لإلقسيثية أو لإلسخقالل ليتسي سي متة دويتة  أن  ليتنوع ليتّ ين ن، عدم ليتخدخ  
فيجد نسخند  ليتق نوين    ليتفقرة ليتس ريعة ن، لمل دة ليتّ نية لملكرسة يتخعدلد نب دئ لمنم لملخحدة  أنظر/ د. حمثد للدوب  ليتوسيط   

 .311 ص  1999ليتق ارة   ليتق نون ليتدويل ليتع م   ليتدلر لجل نعية 
 .110  حس، ن فعة   حمثد شوقي عبد ليتع ل  لملرجع ليتس ريق  ص)3(
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فثبدأ عدم ليتخدخ  ان  ال ميك، أن تشكل  وسيسة فع يتة ختخفي ورلءا  دويتة ن   يتخنخهك 
169Fقولعد ليتق نون ليتدويل لإلنس ين

 ن، لمليّ ق  7ف2   فهن  تكون ليتخطبيق ليتفعسي يتسث دة)4(
يتهيتك تبدو أن ليتق نون ليتدويل سيأخه ري يترأي ليتق نوين لملع صر يتألغسبية ليتس حقة ن، 

ليتفقه ء ليتدويتيني ليتهت، ترون أن ليتخدخ  لإلنس ين سيكون أحد لالسخّن ءل  لجلدتدة ملبدأ 
عدم ليتخدخ    حيث أن وجود نيّ ق لمنم لملخحدة ولثوعة ليتقولنني ليتدويتية ليت  حتثي 

حقوق لإلنس ن   ري إلض فة إىل ث رس   ليتعرفية حل ال  ليتخدخ    ليتقرنيني لمل ضيني 
تسوغ اهل لالسخّن ء لجلدتد  ونظرل مل  خويته نيّ ق لمنم لملخحدة لس  لمن، ن، 
 39سسط   فضف ضة   تقدتر ح ال  تدتد ليتسسم و لمن، ليتدويتيني مبوجب لمل دة 

ن، لمليّ ق   فقد أصبح لس  لمن، تسخعث  سسط ته اه    تفس  تدخسه لإلنس ين  
نكرس  ريهيتك لالنخق ل ن، فكرة ليتخفس  لجل ند إىل ليتخفس  لملرن ملبدأ عدم ليتخدخ  

 وذيتك يتغرض تطبيق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين ثّال   ضث ن حق لملس عدل  لإلنس نية. 
 

الفقرة الثالثة: أثره على عمل المنظمات اإلنسانية  
إنل دور ننظثة لمنم لملخحدة فوق لمليدلن يتخسهي  تطبيق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين 
ال خيسو ن، ليتغثوض  صحيح أن لملنظثة تسخطيع تسهي  نرور لملس عدل             و 

لإلندلدل  إىل ريعض لملن طق   ويتك، إدلن   لس  لمن، وتصرف ته لإلكرلاية    ليت  
تخذها  ال جتع  ن، تسك لملس عدل  نقبويتة ن، ج نب لثوع لمطرلف          

170Fليتصرلع

  و النشغ ل لس  لمن، ريخطبيق أفض  يتسق نون ليتدويل لإلنس ين جع  ن، )1(
ليتسجنة ليتدويتية يتسصسيب لممحر حسيفه لملفض   واهل ن  تش  إيتيه ليتفقيهة ريولسون دي 

ش زورن"ريأن نق صد لس  لمن، تسخطيع   ريعض لمحي ن   أن تهاب   إىل أريعد ن  
تخثن   ليتسجنة  أت،   مجيع لحل ال   تضع اه  لملؤسسة   وضعية غ  نرحية ري يتنظر إىل 

                                                 
)4( MATHIEU  NABOT, OP.CIT, P.13. 

)1  Yves Sandoz « Rapport Général » les nations unies et le droit international 
humanitaire, Actes Du Colloque International De Genéve, Luigi Condorelli  Et al  
.(éd), Octobre 1995, Paris, Pedone, 1996, P.72 .   
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نب دئه  لمس سية وطرق عثسه "  فيجب أن تكون اه  ليتسجنة ولملنظث   لإلنس نية 
171Fلمخرى ريعيدة ك  ليتبعد ع، ليترا ن   ليتسي سية.

)2( 
جتدر لإلش رة ان  أن تع ون  لس  لمن، نع ليتسجنة ليتدويتية يتسصسيب لممحر تنجرل   عنه 

172Fنشكسخني أس سيخني ومه  عسى ليتخوليل:

)3( 
        أوال: ففي لحل يتة ليت  تطسب فيه  لس  لمن، ن، ليتسجنة ليتدويتية ليتخحقيق        

نهثة   وأن تقدم يته تقرتر ع، ذيتك  اهل لمخ  تؤدي إىل لملس س مببدأ ليتسرتة ليتهي 
تخثخع ريه ليتسجنة  و لمسوأ ان  أن تعخرب كفرع ث نوي لس  لمن، ث ل تضعف عث  ليتسجنة 

وخي ل مبصدلقيخه  يتدى لمطرلف. 
      ث ني : لإلشك يتية ليتّ نية ان  تخثّ    أنله عندن  تصدر لس  لمن، حتت ليتفص  

ليتس ريع قرلرل  نسزنة ري سخذدلم ليتقوة حلث تة ليتقولف  لإلنس نية  وتخم ذيتك ع، طرتق 
قول  حفظ ليتسالم  فههل أتض  تؤدي إىل جترتد ليتسجنة ن، نبدأ لحلي د  ري يترغم      ن،   
أن لحلث تة ان  ك نت حتت ل  لإلنس نية وحي د ليتسجنة   منله عندن  تخعسق لمنر حبث تة 
ليتقولف  لإلنس نية ضدل قطل ع ليتطرق مبولفقة ك فلة لمطرلف  فإنل لحلث تة لملسسلحة ن، طرف 
قول  لمنم لملخحدلة تبدو أق ل قبوال"  نظرل منل اه  لحلث تة تنبع ن، جه ز سي سي او 
لس  لمن،  ففي لعخق د ريعض لمطرلف لملخح ررية أنل مح تة ليتقولف  لإلنس نية ن، طرف 
قول  لمنم لملخحدلة  متّل  وسيسة تغسغ    إقسيثه  ونزلع       عسى سي دت   ث  تؤدلي 

إىل لإلخالل مبصدلقية عث  ليتسلجنة وجترتدا  ن، نبدأ لحلي د. 
يتنذسص ث  تقدم أنل إدن ج قرلرل  لس  لمن، ريصورة كب ة يتـ ليتسجنة ليتدويتية يتسصسيب 

لممحر   نسأيتة حفظ ليتسسم و لمن، ليتدويتيني  قد تؤدلي إىل تثي  عث  ليتسجنة 
وتضعف قدرت  عسى ليتخدخ   يتهيتك جيب لحلف ظ عسى حي دا  يتكي تبقى ريعيدة 

173Fوكوسيط إنس ين ريني لثوع لمطرلف لملخح ررية

)1( .
وبهل نكو ن قد لسخوفين  ك فة عن صر اهل ليتفص  و لملخعسق ري ليتي   غ  ليتقض ئية    

   دعم وحتسني لليت  لسخند هل  لس  لمن، يتخطبيق ليتق نون ليتدويل لإلنس ين  ولملخثث

                                                 
) 2( Laurence Boisson De Chazourne,  Op.Cit, P.162.     
)3( Mathieu Nabot, Op.Cit, P.19.  
)1( Yves Sandoz, Op.Cit, P. 72-73. 
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وفرض إن لسخسزم لمنر لإليتخزلم ليتق ضي ري حرتلم ليتق نون ليتدويل لإلنس ين وليتعث     عسى  
لحرتلنه . 

فث  اي إذل لليتي   ليتقض ئية ليت  جلأ إيتيه  لس  لمن، يتخطبيق ذيتك لإليتخزلم ؟ 
  اهل ن  سأجيب عسيه   ليتفص  ليتّ ين ن، اهل ليتب ب.
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الفصل الثاني 
 اآلليات القضائية الجنائية الدولية 

الدولية الفردية عن اإلنتهاكات اجلسمية لقواعد   يعترب ترسيخ مبدأ املسؤولية اجلنائية
القانون الدو  اإلنسا  من أم  التوواات ال  ققت بذا القانون، و يف الوقت الذي 

كانت فيه اجلرائ  الدولية عاّمة و جرائ  اقرب بشكل خاص ترتكب من قبل األشخاص 
الوبيعيني، فقد ّمت إستبعاد فكرة املسؤولية اجلنائية للدول، و أصبحت املسؤولية اجلنائية 

0Fتقترر عل  األفراد الوبيعيني الذين ااتكبوا اجلرةة باس  و قسابا

، و قد ّمت تقرير مذا )1(
1Fاملبدأ يف العديد من الوثائق الدولية، كما ّمت تأكيده يف النظام األساسي حملكمة نوامربج

)2( .
 إالّ أّن التوّوا األّم  و األعمق الذي شهده مذا املبدأ، قد جاء يف العقد األخيـر من 

القرن العشرين، و ذلك من خالل إنشاء حمكمتني دوليتني خاصتني، مبقتض  قرااات من 
، حملاكمة جمرمي اقرب يف ميثاق األم  املّتحدةجملس األمن حتت مظّلة الفرل السابع من 

يوغسالفيا  الّسابقة و يف اواندا، حيث اختّذت ماتان احملكمتان قـــرااات و أصدات 
أحكاما ماّمة، توّضح األبعاد التوبيقية ألم  قواعد القانون الّدو  اإلنسا ، و قد حّفز 
مذا التووير إىل إحياء االمتمام بإنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة، ال  ّمت بالفعل إقراا 

2Fنظامها األساسي و دخوله حيز النفاذ

)3( .
 كما صاحب مذا التووا املؤسسي توّوا آخر ال يقّل أمهّية، و يتعّلّ◌ق بتوّوا 

مفامي  قواعد و مبادئ القانـــون الدو  اإلنسا ، و لقـــد ّمت مذا التوّوا املؤّسّسـي و 
املوضوعي بوقع أسرع بكثري، من التوـــّوا الذي ّمت خالل الفرتة املاضية منذ حماكـــ  نوامربج 

 و إبرام اتفاقيات جنيف بشــأن محاية ضحايا النزاعات املسلحــة يف جويلية 1945يف 
1949 3F)4( :و عليه سأتناول مذه احملاك  اجلنائية الدولية يف مبحثني ،

املبحث األول: إنشاء جملس األمن حملاك  جنائية دولية مؤقتة.  

                                                 
 .44د. عماد جاد، املرجع السابق، ص )1(
، 2008د. حممد املخزومي، القانون الدو  اإلنسا  يف احملكمة اجلنائية الدولية، الوبعة األوىل، داا الثقافة للنشر و التوزيع، القامرة،  )2(

 .259ص 
 .45-44د. عماد جاد، املرجع السابق، ص )3(
 .260د. حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )4(
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  املبحث الثا : احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة كآلية لتوبيق القانون الدو  اإلنسا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث األول 
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إنشاء مجلس األمن لمحاكم جنائية دولية مؤقتة  
 نظرا للفضائع اإلنسانية املرّوعة ال  حدثت يف كل من يوغسالفيا السابقة واواندا و 

اإلنتهاكات اجلسيمة للقانون الدو  اإلنسا ، قّرا جملس األمن إنشاء ماتني احملكمتني 
اخلاصتني ملعاقبة األشخاص الذين ااتكبوا جرائ  خورية للقانون الدو  اإلنسا ، مكّرسا 

بذلك مبدأ املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد عن تلك اإلنتهاكات، وإنشاء ماتني احملكمتني 
خيتلف متاما عن احملكمة اخلاصة لسرياليون ال  أنشأما جملس األمن  ذات الوبيعة املختلوة 

4Fو ال  كان هلا نفس اهلدف الذي أنشأت من أجله حمكمتا يوغسالفيا واواندا

)1( .
 لكّن جملس األمن قبل إنشــاء ماتني احملكمتني، جلــأ أوال إىل ميكانيزم للتحقيق يف 

انتهاكات القانــون الدو  اإلنســا ، عن طريق إنشائه جلان لتقري اققائق عن انتهاكات 
القانون الدو  اإلنسا ، سواء يف يوغسالفيا سابقا أو اواندا، و بناءا عل  تقااير ماته 

الّلجان قام بإنشاء تلك احملاك ، لذا سنتناول مذا املبحث يف ثالثة موالب: 
 جلوء جملس األمن إىل ميكانيزم التحقيق كخووة أوىل حنو إنشاء حماك  المطلب األول:

جنائية دولية مؤقتة. 
 احملكمة اجلنائية الدولية املؤقتة ليوغسالفيا سابقا. المطلب الثاني: 
 احملكمة اجلنائية الدولية املؤقتة لرواندا. المطلب الثالث:

 
المطلب األول 

ميكانيزم التحقيق كخطوة أولى نحو إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 
                                                 

، مساعدة األم  املتحدة 2000تتلّخص خووات إنشاء احملكمة اخلاصة بسرياليون يف طلب تقدّمت به حكومة سرياليون يف جوان  )1(
يف إنشاء حمكمة خاصة حملاكمة األعضــاء القياديني يف اجلبهة املتحــّدة الثواية، وقّرا جملس األمن التابع لألم  املتحدة يف أغسوس 

 تشكيل تلك احملكمة اخلاصة ملقاضاة من يتحملون مسؤولية أكرب يف اجلرائ  املرتكبة ضد اإلنسانية  ،وجرائ  اقرب ، و 2000
 يف جانفي ناالنتهاكات األخرى اخلورية للقانون الدو  اإلنسا  ، إثر ذلك أوفدت األم  املتحدة أول األمر بعثة ختويط إىل فريتا و

،وّقعت األم  املتحدة 2002جانفي 16، ال  قامت مبناقشة تدابري حمّددة إلنشاء احملكمة اخلاصة مع حكومة سرياليون ،ويف 2002
وحكومة سرياليون عل  اتفاق إنشاء تلك احملكمة اخلاّصة بقرد تعزيز سيادة القانون يف مذا البلد ، أنظر/د. عمر سعد اهللا، حقوق 

.  315-312، ص ص2005اإلنسان وحقوق الشعوب، ديوان املوبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
    و ملزيد من التفاصيل حول مذا املوضوع أنظر :

Photini pazartzis : tribunaux pénaux internationalisés,une nouvelle approche de la 
justice pénale internationale , A.F.D.I,2003 , édition  , paris,PP. 640-663. 
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يتمّثل ميكانيزم التحقيق مذا، يف إنشاء جملس األمن جلان حتقيق يوكل هلا مهّمة  
التحقيق يف انتهاكات القانون الدو  اإلنسا  يف مناطق الرراع املسّلح،  مثل ما مو اقال 
بالنسبة للجن  التحقيق يف يوغسالفيا سابقا أو اوانـدا، فهاتان اللجنتان ّمت تشكيلها مبباداة 

مباشرة من جملس األمن. 
 هلذا ستنرب دااستنا يف مذا املولب عل  ماتني الّلجنتني باعتباامها خووة أوىل إلنشاء 

حماك  جنائية دولية مؤقتة. 
 

الفرع األول 
لجنة التحقيق الدولية في يوغسالفيا سابقا 

الفقرة األولى: واقع النزاع في يوغسالفيا 
 طيلة قرون ا كانت شبه جزيرة البلقان مسرحا للرراع بني القرى العظم  يف أاوب

عديدة، خاصة بعد دخول اإلسالم إليها عن طريق ألبانياو تركيا و اليونان و بلغاايا 
والبوسنة، إذ تعرض اإلقلي  األخري لإلضوهاد من قبل صربيا، خاصة بعد سقوط الدولة 

، سعت كل 1992العثمانية ال  كانت حتكمه، و عل  إثر تفكك اإلحتاد السابق سنة 
مجهواية من مجهوايات مذا اإلحتاد لإلستقالل بنفسها، لكــن مذا التوجه مل يرق جلمهواي  
صربيا و اجلبل األسود، الّلتان كانتا ترغب يف اإلبقاء عل  شكل من أشكال اإلحتاد، من 

منا ثاات املنازعات املسّلحة بني الررب والكروات و املسلمني يف مجهواية البوسنة و 
اهلرسك، إذ كان مذا الرراع يف بدايته عبااة عن حرب أملية ما لبثت أن حتولت إىل صراع 

5Fدو ، عل  إثر تدخل صربيا واجلبل األسود ملساندة صرب البوسنة

، ونتيجة لعدم التكافؤ )1(
يف القـوة بني طريف النزاع فقــد ااتكب الررب أشّد الفظائع يف مواجهة املسلمني، فأبادوا 

القرى و قتلوا املدنيني األبريـاء و شّردوا آالف السكان، و مااسوا أشّد أنواع التعذيب 

                                                 
د. علي يوسف الشكري، القانون اجلنائي الدو  يف عامل متغري، الوبعة األوىل، ايرتاك للوباعة و النشر و التوزيع، مرر اجلديدة،  )1(

. 42، ص 2005
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6Fاجلسدي و النفسـي من اغتراب النساء و قتل األطفال و الدفن يف املقابر اجلماعية...

)1( ،
و سواء ُعّدت مذه اقرب نزاعا دوليا أو حرب أملية، فإّن ما ّمت ااتكابه من جرائ  فيها 

يُعّد انتهاكا صرحيا التفاقيات جنيف األابعة، خاّصة االتفاقية الثالثة اخلاّصة بأسرى 
7Fاقرب

)2( .
الفقرة الثانية: إنشاء مجلس األمن للجنة الخبراء للتحقيق في انتهاكات القانون 

الدولي اإلنساني  
 نتيجة لإلنتهاكات الرااخة للقوانني و األعراف الّدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وما 

ّمت ااتكابه من جرائ  دولية، تشكلت مذه اللجنة عن طريق سكرتري عام األم  املّتحدة، 
19928F أكتوبر 06 الرادا يف 780بناء عل  قراا جملس األمن اق  

. فبعدما أشاا )3(
جملس األمن يف ديباجة القراا واجب مجيع األطراف اإلمتثال إىل التزامات  مبوجب القانون 

وأّن األفراد الذين يرتكبون انتهاكات خورية التفاقيات جنيف أو يأمرون ، الدو  اإلنسا 
9Fبااتكابا يكونون مسؤولون شخريا عن مذه االنتهاكات

، إذ يعرب فيه عن بالغ جزعه )4(
إزاء التقااير املتعلقة بعمليات القتل اجلماعي و استمراا "التوهري اإلثين"، و عليه يولب إىل 

األمني العام أن ينشئ عل  وجه السرعة، جلنة خرباء حمايدة لدااسة و حتليل املعلومات 
 ومذا القراا، وكذلك أّي معلومات أخرى 1993 الرادا سنة 771املقدمة عمال بالقراا 

قد حترل عليها جلنة اخلـرباء عن طريق حتقيقاتا مي، أو اجلهود ال  يبذهلا أشخاص آخرون 
) بغية تزويد األمني العــام مبا ختلص إليه من 1993 (771أو ميئات أخرى عمال بالقراا 

                                                 
وااتكبت العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان و اجلرائ  الدولية عل  يد القوات الرربية قبل السكان املدنيني العزل من مسلمي  )1(

،وكان من بني تلك االنتهاكات و اجلنايات الدولية ، العديد من 1991البوسنة و اهلرسك و كرواتيا و ألبان إقلي  كوسوفو منذ عام 
جرائ  التعذيب البشعة يف قسوتا ، وال  أشاات إليها وسائل اإلعالم املختلفة،وقامت بتوثيقها و ختليدما العديد من تقااير األم  

املتحدة املعنية ببيان مائل وانتهاكات حقوق اإلنسان، لالضوالع عل  بعض تلك التقااير و للمزيد من التفاصيل عن تلك االنتهاكات، 
د. حممد عبد اهللا أبو بكر سالمه، جرةة التعذيب يف القانون الدو  اجلنائي و القانون الداخلي، املكتب العريب اقديث، اإلسكنداية 

 .55، ص 2006،
 .42د. علي يوسف الشكري، القانون اجلنائي الدو ، املرجع السابق، ص  )2(
 .56، ص 2006د. منترر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، داا اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكنداية،  )3(
، RES/S/780) 1992، وثيقة األم  املتحدة، ملحق اق  (12/10/1992الرادا يف 780 من ديباجة القراا 02الفقرة  )4(

عل  موقع قرااات جملس األمن السابق ذكره. 
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استنتاجات بشـأن ما يوجد من أدّلة عل  حدوث انتهاكات خورية التفاقيات جنيف، و 
10Fترتكب يف إقلي  يوغسالفيا السابقة غري ذلك من انتهاكات للقانون الدو  اإلنسا 

، و )1(
قد أسفرت جهود مذه اللجنة عن الوقائع التالية:  

 صفحة من املستندات. 65000-قيامها بتجميع 
 ساعة من شرائط الفيديو املختلفة ال  توضح اجلرائ  ال  300-ترويـر أكثر من 

 تعرض هلا السكان يف يوغسالفيا السابقة، السيما يف البوسنة و اهلرسك.
 صفحـة من 3300-عّدة مالحق مرفقة بالتقريــر النهائي للجنة مشلت أكثر من 

11Fالتحليالت

)2(. 
-الكشف عن عّدة جرائ  دولية خورية مثل جرائ  االغتراب اجلماعي، وجرائ  

اإلبادة اجلماعية و التوهري العرقي لعدد من السكان السيما املسلمني منه ، و قد بدا 
ذلك واضحا حني ّمت الكشف بواسوة أعضاء مذه الّلجنة، عن عدد من املقابر 

12Fاجلماعية لضحايا جرائ  اإلبادة من املسلمني 

)3(. 
 و قد حاول أعضاء مذه اللجنة إجناز املهّمة املوكلة إليه  بنجاح، اغ  العراقيل 

املختلفة ال  ّمت وضعها عمدا يف طريقها، من أجل محايــة بعض املسؤولني السياسيني يف 
يوغسالفيا السابقة من املثول أمام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، وحماكمته  
عن اجلرائ  الدولية ال  ااتكبوما يف حّق بعض األقلّيات، السيما األقلّية املسلمة يف البوسنة 

13Fو اهلرسك، من مذه العراقيل األخرى ال  واجهت مذه الّلجنة

)4(  :
- سعي جملس األمن و الدول األاوبية، و الواليات املتحّدة األمريكية، عل  عمل تسوية 

سياسية يف يوغسالفيا السابقة، عل  حساب العدالة اجلنائية الدولية املتمثّلة يف تقدمي 
املسؤولني عن جرائ  اقرب و اجلرائ  ضد البشرية يف يوغسالفيا السابقة إىل احملكمة اجلنائية 

الدولية اخلاصة. 

                                                 
  السابق ذكره.780 من منت القراا 02الفقرة  )1(
 .53د. علي يوسف الشكري، القانون اجلنائي الدو ، املرجع السابق، ص  )2(
 .57-56د. منترر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  )3(
 .57املرجع نفسه، ص  )4(
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- ضعف التمويل املادي من األم  املّتحدة لـ اللجنة، مع ضيق الوقت حيث ّمت إخواا 
. 1994-04-30اللجنة أنه يتحت  عليها إ�اء أعماهلا قبل 

- وضع املعوقات اإلدااية من جانب األمــ  املّتحدة أمام مذه اللجنة، ااّ حــدا با إىل 
البحث عن مرادا متويل أخرى. 

كما جتدا اإلشااة أنّه من أم  ما جاء يف تقريـر جلنة اخلرباء مذه، أنّه توجد جرائ  عل  
نواق واسع، و أشاات إىل أّن إنشاء حمكمة جنائية دولية مؤقتة يف يوغسالفيا يستجيب 

 1949لعام اتفاقيات جنيف إىل توجيه أعماهلا، كما أشاات فيه إىل مدى توبيق 
الربوتوكولني اإلضافيني هلا، و أيضا تعريف جرةة ضّد إنسانية و جرةة اإلبادة اجلماعية و و

14Fمبدأ املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد... اخل

)1( .
 و يف األخري قد أكّد جملس األمن عل  واجب تعاون الدول و املنظمات اإلنسانية 

الدولية و ميئات األم  املّتحدة ذات الرلــة، بتجميع مجيع املعلومات املوثقة لديها عن 
 يوما من 30انتهاكات القانون الدو  اإلنسا  يف إقلي  يوغسالفيا، و تقدةها يف غضون 

صدوا مذا التقرير إىل جلنــة اخلرباء، وأن تقّدم املساعدات املالئمة األخرى إىل مذه 
15Fاللجنة

)2( .
الفرع الثاني 

لجنة التحقيق الدولية في رواندا 
الفقرة األولى: واقع النزاع في رواندا 

 تعود األزمة الرواندية إىل النزاع املسّلح الذي اندلع بني القوات اقكومية الرواندية و 
ميليشيات اجلبهة الوطنية الرواندية، عقب منع مشااكة بعض قبائل مذا البلد يف نظام 

اقك  و خباصة قبيلة "التوتسي"، حيث استأثرت بزمام اقك  قبيلة "اهلوتو"، وتفجر النزاع 
بني القبيلتني و تقّوض األمن يف اواندا، بل امتد إىل الدول اإلفريقية الاواة وسعت مذه 
الدول من خالل منظمة الوحدة اإلفريقية إىل التوّسط بني أطراف النزاع قرد التوصل إىل 

وضع حد لألعمال القتالية، و ال  كانت مرجحة أن تؤدي إىل زعزعة األمن يف القااة ككل 

                                                 
)1(  HERVE ASCENSIO, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 710. 

 ، السابق ذكره.780 من منت القراا 01الفقرة  )2(
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16Fإن مل يّت  احتواؤما سريعا

، و  توجت الوساطة اإلفريقية بإبرام اتفاق "أاوشا" للسالم )1(
، اا تقرا مبوجبه وقف العمليات القتالية و اقتسام السلوة 1993-08-04بتنزانيا يف 

بني القبيلتني التوتسي و اهلوتو، و قد نّن التمع الدو  مذا اإلتفاق من خالل األم  
17Fاملّتحدة و اهليئات و املنظمات الدولية األخرى

. وبدأ تدفق املساعدات اإلنسانيـة آلالف )2(
الالجئني و املشرّدين يف اواندا و خااجها ّان اضوروا إىل اهلرب من القتال، مل حيل اتفاق 

أاوشا دون جتدد القتال، و اشتدت وتريته عل  نواق أوسع، كمامل تظهر األطراف 
، حيث وقع 1994-04-06املتنازعة أيّة نية يف تنفيذه، و ظّل الوضع مشتعال حىت 

حادث حتو  الوائرة ال  كان عل  متنها الرئيسان الرواندي و البواندي قــرب مدينة 
18F"كيجا "

، عقب اقــادث، وقبل )3(
 اندلع قتال ضاا بني امليليشيات املسّلحة اإلنفرالية و وحدات 1994-04-07 يوم 

اقرس اجلمهواي الروانـدي، أسفر عن سقــوط عدد كبري من العناصر اقكومية من بينه  
الوزير األول و ائيس احملكمة العليا، و قادة اقزب اإلجتماعي الدةقراطي، وجمموعة كبرية 
من عناصر "قوات حفظ السالم"، إضافة إىل الضحايا املدنيني من قبيل  "التوتسي" و 

وجرّاء الفراغ الدستواي الذي خّلفته اقوادث الدامية يف اواندا، ّمت تشكيل "اهلوتو"، 
حكومة مؤقتة للبالد بقيادة قبيلة "اهلوتو" مدعومة بفلول القوات اقكومية. 

 و عل  إثر الزيااة ال  قام با ائيس الوزااء و بعض طاقــ  الوزااء يف اقكومـة املؤقتة يوم 
 إلقليمي "بوتاا" و "جيكودجواو" الذين يقونامها سكــان من قبيلة 14-04-1994

"التوتسي"، بدأت املذابح اجلماعية ضّد سكان اإلقليميـن و متت إبادتـــ  و القضاء عليه  
كلية من طراف القوات اقكومية ال  قامت بتجميع آالف منه  داخل الكنائس و 

املدااس و املستشفيات، حبّجة محايته  من االعتداءات ال  ةكن أن يتعرضوا هلا، و مكذا 
بات واضحا أّن الفريل املستهدف مو قبيلة "التوتسي"، و عّمت املذابح فيما بعد عرب 

أاجاء البالد، مستهدفة األبرياء من قبيلة "التوتسي"،  إىل أن متكنت اجلبهة الوطنيـة 
                                                 

يف القانون الدو  و العالقات الدولية، كلية  خوالدية فؤاد، املسؤولية الدولية اجلنائية لألفراد عن جرائ  اقرب، اسالة ماجستري )1(
 .171، ص 2007-2006اققوق، جامعة باجي خمتاا- عنابة-، 

 .47، ص 2002د. حممد صادق صبوا، مناطق الرراع يف إلفريقيا، داا األمني للنشر و التوزيع، القامرة،  )2(
 .193، ص 2004د. أمحد ومبان، الرراعات العرقية و استقراا العامل املعاصر، الداا اجلامعية، اإلسكنداية،  )3(
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، بعد أن أفرزت 1994-04-18الرواندية من السيورة عل  مدينة "كيجا " يف 
حريلــة املذابح ما يزيـد عن مليون اواندي و كانت وسائل اإلعالم املختلفة وااء إضرام 

19Fفتيل مذه املذابح من خالل حتريض الرأي العام يف اواندا عل  ااتكاب املزيد منها

)1( .
 

الفقرة الثانية: إنشاء المجلس للجنة الخبراء في رواندا للتحقيق في انتهاكات القانون 
الدولي اإلنساني 

، و اقرب األملية 1994 كان الوضع السيئ الذي عاشته اواندا يف غضون عام 
الضروس ال  داات و أودت حبياة املاليني من الشعب الرواندي، وااء قراا جملس األمن 

 اخلاص بإنشاء جلنة اخلرباء للتحقيق يف اإلنتهاكات اخلورية 1994 لعام 935الدو  اق  
20Fو اجلسمية للقانون الدو  اإلنسا 

، مبا يف ذلك جرائ  اإلبادة اجلماعية ال  ااتكبت )2(
21Fأثناء اقرب األملية يف اواندا

، فبعدما أشاا فيه جملس األمن إىل بيان ائيس جملس ،)3(
 ) الذي كـان اّا قام به PRST/S/21/1994 ( 1994 أفريل 30األمن املؤاخ يف 

، ال سيما افـي اوانـد  جملس األمن فيه أن أدان مجيع انتهاكات القانون الـدو  اإلنســـا 
تلك ال  ترتكب ضد السكان املدنيني، و ذكر بأّن األشخاص الذين حيرضون عل  مذه 

22Fاألعمال أو يشااكون فيها يتحملون مسؤوليتها برواة فردية

 و إذ يشري أيضا إىل الولبات )4(
، و يف 1994 أفريل 30ال  وجهها إىل األمني العام يف بيان ائيس جملس األمن املؤاخ يف 

 بشأن التحقيــق يف االنتهاكات اخلورية للقانون اإلنسا  1994 الراداسنة 918القراا 
23Fالدو  املقرتفة يف اواندا أثــناء الــنزاع

، إذ يعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء التقااير املستمرة )5(
ال  تفيد بأّن انتهاكات منتظمة و واسعة النواق و صااخــة للقانون اإلنسا  الدو ، مبا يف 

                                                 
 .171خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة ، ص  )1(
، عل  موقع قرااات جملس األمن، RES/S/935) 1994، وثيقة األم  املتحدة، ملحق اق  (1994 الرادا سنة 935 القراا  )2(

السابق للذكر. 
 .68د. منترر سعيد حممود، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  )3(
 )، السابق ذكره.1994 (935 الفقرة الثالثة من ديباجة القراا  )4(
 )، نفسه.1994 (935الفقرة الرابعة من ديباجة القراا  )5(
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24Fذلك إبادة األجناس، قد ااتكبت يف اواندا

، إذ يشيــر إىل أّن مجيع األشخاص الذين )1(
يقرتفون انتهاكات خورية للقانون اإلنسا  الـــدو  أو يأذنون با يكونون مسؤولني برواة 

25Fفردية عن تلك االنتهاكات و ينبغي تقدةه  للعدالة

، و عليه يولب إ  األمني العام أن )2(
ينشئ عل  وجه االستعجال جلنة خرباء حمايدة لبحث و حتليل املعلومات املقدمة عمال بذا 
القراا، إىل جانب املعلومات األخرى ال  قد حترل عليها جلنة اخلرباء من خالل حتقيقاتا 
اخلاصة، أو جهود أشخاص آخريـن أو ميئات أخرى، مبا يف ذلك املعلومات ال  يقدمها 

املقرا اخلاص لرواندا، بغية أن تقدم إىل األمني العـام ما تتوصل إليه من نتائج، بشأن األدلة 
عل  اقرتاف االنتهاكات اجلسمية للقانون اإلنسا  الدو  يف إقلي  اواندا، مبا يف ذلك 

26Fاألدلة عل  إمكانية وقوع أعمال إبادة األجناس"

 مذا و قد حّدد القراا مّدة عمل اللجنة )3(
و جعلها أابعة أشهر فقط، عل  أّن يبلغ أعضاؤما سكرتري عام األم  املّتحدة، ما توصلوا 

 لعـــام 935إليه من أحــداث و مستندات ونتائج خاصة مبوضوع قراا جملس األمن اق  
199427F

28F، يبدو أّن مذه املدة مل تكن كافية لتنجز اللجنة املهام الثقيلة املسندة إليها)4(

)5( ،
ففيما خيص التعاون مع مذه اللجنة فقد حّث جملس األمن مجيع املعنيني باألمر عل  

التعاون الّتام مع مذه اللجنة لتنفيذ واليتها، مبا يف ذلك تلبية الولبات املقدمة من جلنة 
29Fاخلرباء بشأن املساعدة و اإلطـالع يف متابعة التحقيقات

، كما يولب إىل الدول و )6(
ميئات األم  املتحدة ذات الرلة، واملنظمات اإلنسانية الدولية، بتجميع املعلومات املوثقة 

و املوجودة حبوزتا واملتعلقة بانتهاكات القانون الدو  اإلنسا  يف اواندا، و تقدةها يف 
يوما من صدوا مذا القراا إىل جلنة اخلرباء، و توفر املساعدة املالئمة هلذه 30غضون 
30Fاللجنة

، مذا و قد طلب جملس األمن من اللجنــة عدم إجراء أية حتقيقات حول اجلرائ  )7(
يف الفرتة من أول يناير حىت �اية   ال  وقعت اعتداءا عل  القانون الدو  اإلنسا ،

                                                 
 )، السابق ذكره.1994(935 الفقرة السابعة من ديباجة القراا )1(
  الفقرة الثامنة من ديباجة القراا نفسه. )2(
  الفرتة األوىل من منت القراا  نفسه. )3(
  الفقرة الثالثة من منت القراا  نفسه. )4(
 .53 د. علي يوسف الشكري، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  )5(
 ، السابق الذكر.935 من منت القراا05 الفقرة  )6(
  من القراا نفسه.02 الفقرة  )7(
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 يف اواندا و الدول احمليوة هلا، و قرر دواما عل  مجع البيانات و 1994ديسمرب من عام 
31Fاملعلومـات والوقائع، وافع تقرير بذلك إىل سكرتري عام األم  املتحدة

، كما قد سع  )1(
جملس األمن جامدا إلجناح عمل مذه اللجنة من خالل حتديد مهام اللجنة مبسائل معينة، 

 4و دون التحقيق يف أي ادعاءات أخرى، و بعد ثالثة أشهر من عمل اللجنة قدمت يف 
32F تقريرما املبدئي إىل السكرتري العام لألم  املتحدة1994أكتوبر 

، مث قدمت تقريرما )2(
، و مها التقريران اللذان اعتمد عليها جملس 9/12/1994النهائي إىل جملس األمن يف 

33Fاألمـن يف تقريره اخلاص بإنشاء حمكمة اواندا

، اّا جاء يف تقرير مذه اللجنة أّ�ا تقر )3(
بوجود أدلة قاطعة، تؤكد عل  ااتكاب أعمال إبادة من طرف اهلوتو عل  قبيلة التوتسي، 

34Fبوريقة متعمدة خمووة و منظمة و انهجة"

، لكن ما كان يوغ  عل  التقريرين عدم )4(
35Fالدقة

36F، اّمبا يرجع ذلك إىل ضيق الوقت الذي منحه هلا جملس األمن إلعداد تقريرما)5(

)6( ،
37Fفقد اعتمدت مذه اللجنة عل  تقااير الرحف ووسائل اإلعالم

)7( .
الفرع الثالث 

األساس القانوني إلنشاء هذه اللجان 
إّن حتليل القرااين الذين عن طريقهما جملس األمن طلب من األمني العام تشكيل  

عل  "وجه السرعة، جلنة حمايدة من خرباء"، ال يسمح لنا اإلستنباط بوريقة مؤكدة األساس 
القانو  إلنشاء مذه اللجـان، باملقابل ةكننا إثبات أّن جملس األمن مل يعتمد عل  الفرل 
السابع أيضا إلنشاء ماتني اللجنتني، غري أنه دائما يرجع بوريقة مستعجلة للفرل السابع، 

 و FORPRONUعندما استعمله كأساس قانـو  لتشكيل ميئـات أخـرى كتشكيل (
MINUAR38) أو احملكمتني اجلنائيـتني الدوليتنيF

، أيضا فإن احتواء القرااين اللذين )1(

                                                 
 ، السابق ذكره.935 من منت القراا 02 الفقرة  )1(
 .68د. منترر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  )2(
 .55د. علي يوسف الشكري، القانون اجلنائي الدو ، املرجع السابق، ص  )3(
 .69د. منترر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  )4(

)5(  HERVE ASCENSIO, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 711. 
 .68د. منترر سعيد محودة، احملكمة اجلنائية الدولية، املرجع السابق، ص  )6(
 .55د. علي يوسف الشكري، القانون اجلنائي الدو ، املرجع السابق، ص  )7(

)1(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL, OP. Cit, P. 704.   
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أنشآ اللجنتني لقرااات أنشئت مبوجــب الفرـل السابع، ال يكفي لكي خنلص بأّن ماتني 
اللجنتني أنشئتــا عل  أساس مذا الفرل لذا يبدو من امله  البحث عن أي أساس قانو  

إعتمد عليه جملس األمن لتشكيل ماتني اللجنتني، خاصة يف ظل سكوت القرااين 
)؟. 1994( 935) و 1992(780

 من ميثاق األم  املتحدة 34 ماته اإلشكالية تذمب بنا مباشرة إىل التفكري بأّن املاّدة 
ةكــن أن تكون أساس قانو  إلنشاء ماته اللجان من طرف جملس األمن، منا جيب أن 

 من 34نشري بالنفي، ألّن جملس األمن مل يريد تأسيس مذين القرااين، حتت إطاا املـادة 
39Fامليثاق

، صحيح أّن مذه املـــادة تعوــي للس األمـن سلوـة خاصة  يف التحقيق، حيث )2(
تنص عل  مايلي: "للس األمن أن يفحص أي نـزاع أو أي موقف قد يؤدي إىل احتكاك 
دو ، أو قد يثري نزاعا لكي يقرا ما إذا كان استمراا مذا النزاع أو املوقف من شأنه أن 

يعرض للخور حفظ السل  و األمن الدوليني"  إالّ أّن املوقف الذي أّدى باللس إلنشاء 
 من امليثاق، ألن النزاع 34ماتني اللجنتني ال يتوافق مع التعريف الذي تضمنته املادة 

40Fموجود أصال و ال يشّكل تديدا للسل  واألمن الدوليني، و لكن يشكل إخالال بالسل 

)3( ،
 935) و 1992(780لذا يبدو من احملّبذ البحث عن األساس القانو  للقرااين 

 24 من ميثاق األم  املّتحدة، فالفقرة األوىل من املادة 29 و 24) يف املادتني 1994(
 29تعهـد إىل جملس األمن "باملسؤولية الرئيسية يف حفظ السل  و األمن الدوليني"، و املادة 
من امليثاق و ال  تعوي للس األمن السلوة يف أن ينشئ من الفـروع الثانوية ما يـرى له 

ضــرواة ألداء وظائفــه، من مث خنلص أّن جملس األمن أنشأ ماتني اللجنتني بالرجوع لسلوته 
41F من امليثاق29 و 24العامة يف حفـظ السل  و األمن الدوليني عل  أسـاس املادتني 

)4( .
 من جهة أخرى فإنّه ةكننا أن نرجع منا إىل نظرية "الّسلوات الضمنية" للس األمن 

42Fاملكّرسة  من طرف حمكمة العدل الدولية

، مذه النظرية مفادما أّن "السلوات الضمنية )1(

                                                 
2( ) MATHIEU NABOT, OP. Cit, P. 07. 

)3(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL, OP. Cit, P. 704.  
)4(  Ibid, P. 704. 

 و املتعلق بتعويض األضراا املتكبدة يف خدمة األم  1949 أفريل 11مذه النظرية ظهرت مبناسبة الرأي االستشااي الرادا يف:  )1(
املتحدة، تفسر حمكمة العدل الدولية ضرواة اللجوء إىل نظرية السلوات الضمنية كما يلي: 
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مي ال  تكون ضرواية للتكملة الفعلية للسلوات املعّددة يف الفرل السـادس أوالسابع"، 
قياسا عل  ذلك جملس األمن يقر بأّن االنتهاكات اخلورية للقانون الدو  اإلنسا  تّدد 

السل  و األمن الدوليني، حيث نستويع أن نستنبط من ذلك أنّه من منظوا عقوبة جنائية 
43Fأو ادع ، فإّن إنشاء جلان حتقيق ضـرواي لتحقيق األمداف املـحّددة يف الفرل السابع

)2 ( ،
مذه النظرية تعترب كوسيلة من وسائل التفسري املوّسع ال  ةكن للس األمن إعتمادما يف 

44Fتفسري مهامه بقرد منح مرداقية وفعالية هلذه املهام

)3( .
 

الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للقرارين المنشأين لهاتين اللجنتين: 
إّن إشكالية البحث عن األساس القانو  إلنشاء الّلجنتني يأخذنا إىل التساؤل حول  

الوبيعة القانونية هلذين القرااين مل مي توصيــة أم أوامر؟ فهذين القرااين يوّجهان إىل 
جهتني خمتلفتني مها األمني العام الذي طلب منه إنشاء اللجان من جهة، و الـدول من 

جهة ثانية، فإذا أخذنا بالنظام املرتبط باألمني العام مذه القرااات ةكـن أن تفّسـر عل  أّ�ا 
قرااات داخلية (أوامر)، أّما فيما يتعلق بالدول فهنا بدون شك تكون توصيات، و الدليل 

45Fعل  ذلك

)4( :
- ضرواة موافقة الدول ال  سيجري التحقيق عل  أاضها. 

- غياب إلزام جملس األمن الدول بالتعاون مع مذه اللجان، من جهة أخرى 
 من امليثاق، ال  ال يرد عليها 07/ف2إىل املادة  فموافقة الدول ضرواي بالرجوع

استثناء سواء عند اختاذ تدابري القمع الواادة يف الفرل السابع، فالنظام الداخلي 
هلاتني الّلجنتني يشري إىل أ�ما ةكنهما أن متااسا وظيفتهما عل  إقلي  كل دولة مع 

                                                                                                                                          
Selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant 
(des) pouvoirs qui, s'il ne sont pas expressément énoncés dans la charte, sont par une 
conséquence nécessaire, conférés a l'organisation en tant qu'essentiel. 

 74، ص 2006أنظر/ بلخريي حسينة، املسؤولية اجلنائية لرئيس الدولة، داا اهلدى للوباعة و النشر، اجلزائر، 
)2(  MATHIEU NABOT, OP. Cit, P. 8 .   

 .          74بلخريي حسينة، املرجع السابق، ص )3(
)4(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 705 .   
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اشرتاط "موافقة الدولة املعنية"، و أيضــا غياب اإللزام القانو  يف القرااين للدول 
46Fللتعاون مع مذه اللجان.

)1( 
 يف األخري خنلص إىل أّن جملس األمن بإنشائـه مذه اللجان، فهو يلعب دوا كبري يف 

توبيق القانون الدو  اإلنسا ، و ذلك من خالل اصد االنتهاكات اخلورية هلذا القانون و 
إقراا مبدأ املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد املسؤولني عن مذه االنتهاكات بل ال يتوقف 

األمر عند مذا اقد، فهو يسام  بوريقة أخرى يف تووير ميكانيزمات توبيق القانون الدو  
اإلنسا  ال  جتد أساسها القانو  يف مواد ميثاق األم  املّتحدة. 

المطلب الثاني 
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسالفيا سابقا 

 بالنظر إىل مجيع قراااتـه السابقـة و إىل تقرير جلنة التحقيق الدولية، ال  تشري إىل وقوع 
انتهاكات جسيمة للقانون الدو  اإلنسا  عل  إقلي  يوغسالفيا سابقا، وبناء عل  مباداة 

، الذي أنشأ 1993 فيفري 12 يف 808فرنسية أصدا جملس األمن الدو  القراا اق  
مبوجبه حمكمة دولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدو  

 السيما مـا يتعلق 1991اإلنسا  املرتكبة عل  إقلي  يوغسالفيا سابقا، منذ سنة 
مبمااسات التوهري العرقي يف البوسنة و اهلرسك، بعدما اعترب جملس األمن أّن مذه اقالة 

تشكل تديدا للسل  و األمن الدوليني، حيث قّرا أنّه يف ظل الظروف اخلاصة يف 
يوغسالفيا السابقة، فإّن تأسيس احملكمة الدولية يهدف إىل حتقيق إعادة السل  و األمن إىل 

47Fنرابه

، و بعد صدوا مذا القراا قام جملس األمن بتكليف األمني العام لألم  املتحدة )2(
مبهمة حتضري مشروع مذه احملكمة الدوليــة، و أعويت له مهلة ستون يوما من تاايخ صدوا 
مذا القراا لتقدمي مذا املشروع للس األمن، تنفيذا لذلك القراا أصدا األمني عام تقريرا 

48Fتضمن مشروع النظام األساسي للمحكمة وتعليقا عل  مواد النظام األساسي

)1( .

                                                 
)1(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 705.  

د. مرشد أمحد السيد ، د. أمحد غازي مرمزي، القضاء الدو  اجلنائي (دااسة حتليلية للمحكمة الدولية اجلنائية اخلاصة بيوغسالفيا  )2(
 .26، ص2002مقاانة مع حماك  نوامربغ و طوكيو و اواندا)، الوبعة األوىل، الداا العلمية و داا الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

 .368د. حممد فهاد الشاللدة، املرجع السابق، ص  )1(
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 بإنشاء احملكمة مبوجب الفرل 827 عل  إثر ذلك أصدا جملس األمن القراا اق  
السابع و أقّر مشروع األمني العام بدون تعديل، من مث اكتسبت احملكمة وجودما القانو  

49F مبقرما يف الماي1993-05-25يف 

 ّمت انتخاب القضــاة 1993 سبتمرب 15، و يف )2(
، و أطلق القضاة عل  احملكمة اس  1994 سبتمرب 15و شغل املدعي العام مكتبــه يف 

"احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا"، و يعّد النظام األساسي للمحكمة الدولية 
ليوغسالفيا سابقا توبيقا فعليا لقواعد اقماية يف القانون الدو  برواة خاصة يف جمال 

و قانون حقــوق اإلنسان نظرا ملا تضمنته من أحكام  خروصا يف  القانـون الدو  اإلنسا 
50Fجمال اختراصها

، أيضا أل�ا املرة األوىل ال  يلجأ فيها جملس األمن إىل إنشاء ميئة )3(
قضائية لغرض مالحقة و متابعة األشخاص الذين ااتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدو  

اإلنسا ، لغرض حفظ واستتباب السل ، فقد أّدى مذا إىل طرح العديد من التساؤالت 
حول األسـاس القانو  الذي اعتمده اللس إلنشاء مذه احملكمة و مدى شرعية إنشاءما؟ 
من مث سنتعرض إىل اإلجابة عل  مذه األسئلة يف سياق حتليلنا، و لكن جيب علينا أوال أن 

نتعّرف عل  اختراصات مذه احملكمة وأجهزتا؟  
 

الفرع األول 
التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة 

 
الفقرة األولى: أجهزة المحكمة 

 من النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية اخلاصة بيوغسالفيا 11 تعرض املادة 
السابقة، ميئات احملكمة و مي:  

- الدوائر: و عددما دائرتان للمحاكمة ودائرة االستئناف 
 - مكتب املدعي العام

 - قل  مشرتك للدوائر و مكتب املدعي العام

                                                 
 .179، ص 2005د. عبد القادا البقريات، العدالة اجلنائية الدولية، ديوان املوبوعات اجلامعية،اجلزائر، )2(
 .74د. مرشد أمحد السيد و د. أمحد غازي مرمزي، املرجع السابق، ص  )3(
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أوال: دوائر المحكمة 
 من النظام األساسي، 12 تتأّلف احملكمة الدولية من أحد عشر قاضيا حسب املادة 

موزعني عل  ثالث دوائر، و تض  كل دائرة من دوائر احملاكمة ثالثة قضاة بينما تتكون 
51Fدائرة االستئناف من مخسة قضاة

، و ال جيـوز أن يكون إثنان من القضاة من اعايا الدولة )1(
نفسها، و يّت  اختياا القضاة عن طريق آلية معّينة، حيث يدعو األمني العام لألم  املتحدة 
الدول األعضاء يف منظمـة األم  املّتحدة و الدول غري األعضاء ال  حتتفظ ببعثات مراقبة 
دائمة يف مقر األم  املّتحدة، إىل ترشيح شخريـات لشغل منرب قضاة يف احملكمة، و 
خالل مّدة ستني يوما من دعوة األمني العام، لكّل دولة أن تسمي مرشحني حيمل كل 

52Fمنهما جنسية خمتلفة عن جنسية اآلخر

، و حييل األمني العام بعدما الرتشيحات ال  )2(
 مرّشحا و 22يتّلقاما إىل جملس األمن، الذي خيتـاا من بني قائمة تتضّمن ما ال يقل عن 

 مرّشحا عل  األكثر، عل  أن يّت  مراعاة الّتمثيل املناسب لألنظمة القانونية 33ال تزيد عن 
53Fالرئيسية يف العامل

)3( .
 

 مث يرفع ائيس جملس األمن القائمة إىل ائيس اجلمعية العامة لألم  املتحـــدة وتنتخب 
اجلمعية العامة من تلك القائمة ال  اختااما جملس األمن القضاة األحد عشر، ويف حالة 

شغوا منرب أحد القضاة يسمي األمني العام و بعد استشااة كل من ائيس جملس األمن 
 من املادة 1و اجلمعية العامة شخص تتوفر فيه املؤمالت و الشروط ال  حددتا (الفقرة 

) من النظام األساسي، و عضــو احملكمــة املنتخب بدال من عضو مل تكتمل مدته يـُّت  13
)، و يشغل قضاة احملكمة مناصبه  ملدة أابع سنوات و 13مّدة َسلفه (الفقرة الرابعة، املادة 

جيوز إعادة انتخاب ، و توّبق عليه  نفس قواعد و شروط اخلدمة املوبقة عل  قضاة 
. )1(54F)13، املادة5حمكمة العدل الدولية إلعادة انتخاب ، (الفقرة

                                                 
 .168-167، ص 2004د. سعيد عبد اللويف حسن، احملكمة اجلنائية الدولية، داا النهضة العربية، القامرة،  )1(
 .275-274، ص 2001د. علي عبد القادا القهوجي، القانون الدو  اجلنائي، منشواات اقليب اققوقية،  )2(
 .536فرانسواز  بوشيه سولنييه، املرجع السابق، ص  )3(
 .275 د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )1(
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، قائمة بأمساء 20/8/1993 املؤاخ يف 857 و كان جملس األمن قد اختذ بقرااه 
 مرشحا حيملون جنسيات الدول األعضاء يف منّظمة األم  املتحدة، و مرّشحا واحدا 23

55Fحيمل جنسية دولة غري عضو مي سويسرا.

)2( 
ثانيا: هيئة اإلدعاء العام 

اإلدعاء العام يف احملكمة الدولية جهاز منفرل، و يعمل برواة مستقّلة عن أجهزة  
)، و يتوىل املّدعي العام مسؤولية التحقيـــق مع 16، املادة 2احملكمة األخرى ( الفقرة 

األشخاص املسؤولني عن اإلنتهاكات اجلسمية للقانـون الدو  اإلنسا  املرتكبـة يف 
، و ال يوجد جهاز حتقيق خاص، و يتوّىل املّدعي 1/1/1991يوغسالفيا السابقة منذ 

)، و يتأّلف جهاز اإلّدعاء العام، 16، املادة 1العام إقامة الّدعوى ضّد املّتهميـن (الفقرة 
)، وتعيني 13،م/3من مكتب املّدعي العام وما يلزم من موظفني مؤملني آخرين (ف

56Fاملّدعي العام يّت  عن طريق جملس األمن، بعد تسميته من قبل األمني العام،

 و يشرتط )3(
فيه أن يكون عل  داجة عالية من اخللق اقميــد، و له إختراص و خربة عاليني يف 

التحقيق و حماكمة القضايا اجلنائية، و ةااس املّدعي العام أعماله ملّدة أابع سنوات قابلة 
/ 4للتجديد، و تنوبق عليه شروط اخلدمة اخلاّصة باألمني العام لألم  املتحدة (الفقرة 

57F).16املادة 

)4( 
ثالثا: قلم المحكمة 

يلعب قل  احملكمة دواا ال يقل أمهية عن باقي ميئات احملكمة يف إجناز مهامــها، و  
سّجل و ما يلزم من املوظفني اآلخريـن ( الفقرة 

ُ
) من 17/ املادة 2يتأّلف قل  احملكمة من امل

سّجل من قبل األمني العام لألم  املتحدة، بعد التشاوا مع 
ُ
النظام األساسي، و يّت  تعيني امل

ائيس احملكمة الدولية ، ملّدة أابع سنوات، و جيوز إعادة تعيينه، و تكون أحكام و شروط 
سّجل، مي نفسها اخلاّصة خبدمة األمني العام املساعد باألم  املتحـدة،

ُ
58Fخدمة امل

 و يكون )1(

                                                 
 .79د. مرشد أمحد السيد و د. أمحد غازي مرمزي، املرجع السابق، ص  )2(
 .536فرانسواز بوشيه سولنييه، املرجع السابق، ص  )3(
 .81د. مرشد أمحد السيد، و د. أمحد غازي مرمزي، املرجع السابق، ص  )4(
، ص 2006عقايب آمال، إجراءات احملاكمة أمام احملكمة اجلنائية الدولية، اسالة ماجستري، كلية اققوق، جامعة باجي خمتاا عنابة،  )1(
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قل  احملكمة مسؤوال عن اإلدااة و تقدمي اخلدمات للمحكمة الدولية، أّما بالنسبة ملوظفي 
59Fاحملكمة فيّت  تعيينهـ  أيضــا من قبل األمني العام، بناء عل  توصية املسجل

)2( .
الفقرة الثانية: إختصاصات المحكمة 

 إّن اإلختراص األصيل الذي أنشئت من أجله احملكمة، كما واد يف ديباجة نظامها 
األساسي، مو أن متااس احملكمة الدولية ال  أنشأما جملس األمن مبوجب الفرل السابع 
من ميثاق األم  املّتحدة، حماكمة األشخاص املسؤولني عن اإلنتهاكات اجلسمية للقانون 

 وفقا ألحكام مذا 1/1/1991الدو  اإلنسا  يف أااضي يوغسالفيا سابقا، منذ 
60Fالنظام.

)3( 
 لكّن النظام األساسي للمحكمة حّدد بّدقة إىل جانب مذا االختراص اختراصات 
احملكمة األخرى، من اختراص نوعي و شخري و زمين و مكــا  واختراص غري 

استئثااي و مو ما سنتعّرض له تبعا: 
أوال: االختصاص النوعي و الشخصي للمحكمة: 

نعاجل كل اختراص منهما عل  الرتتيب فيما يلي:  
اإلختصاص النوعي: -1
ينبغي التنويه أوالّ إىل أّن احملكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا ال ختتص إالّ باجلرائ   

اجلسمية، و يبق  من اختراص احملاك  الوطنية املعنية نظر اجلرائ  األخرى األقل جسامة 
61Fعن طريق إجراءات اإلسرتداد أو التسلي  أو املساعدة القضائية بني الدول.

)4( 
 تبعا لذلك نرت املادة األوىل من النظام األساسي للمحكمة عل  أّن مذه األخرية، 

ختتص مبحاكمة األشخاص املسؤولني عن اإلنتهاكات اجلسمية للقانون الدو  اإلنسا  
، و القانون الدو  اإلنسا  حسب مذه املادة ال 1991/ 1/1عل  إقلي  يوغسالفيا منذ 

                                                 
 . 279د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )2(
 .179املرجع نفسه، ص  )3(
 .155خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )4(
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بّد أن يقّرا بشكل أوسع، حبيث يشمل القانون الدو  اإلنسا  االتفاقـي و العريف عل  
62Fالسواء

)1( .
، من النظام اجلرائ  ال  تدخـل يف 05-04-03-02 لذا فقد حّددت املــواد 

اختراص احملكمة و مي: 
- جرائ  اقرب: و تض  جمموعتني  
 من النظام، و مي جرائ  اقرب املرتكبة 02- الموعة األوىل: نّرت عليها املادة 

 ضد األشخاص و األموال. 1949باملخالفة إلتفاقيات جنيف 
 من النظام، و مي جرائ  اقرب املرتكبة 03- الموعة الثانية : و نّرت عليها املادة 

باملخالفة لقوانني و عادات اقرب ( األعراف الدولية املتداولة). 
 من النظام. 04- جرةة اإلبادة اجلماعية: نّرت عليها املادة 

- اجلرائ  ضّد اإلنسانية: إذا ااتكبت خالل نزاع مسّلح له طابع دو  أو داخلي مستهدفا 
63F من النظام.05يف اقالتني السكان املدنيني فقط، و مذا ما قّراّته املادة 

)2( 
- اإلختصاص الشخصي: 2
ختتص حمكمة جمرمي حرب يوغسالفيا السابقة مبحاكمة األشخاص الوبيعيني فقط،  

الذين يرتكبون اجلرائ  الدولية احملددة يف نظام احملكمة، فال ختتص مذه احملكمة مبحاكمة 
64Fاألشخاص اإلعتبااية

)3( .
 

ثانيا: اإلختصاص الزماني و المكاني 
اإلختراص الزما : ختتص مذه احملكمــة باجلرائ  ال  تقع يف فرتة زمنية حمّددة، و  -1

 (املادة 1991قد حّدد نظام احملكمة بداية تلك الفتـــرة و مي األول من شهر جانفي سنة 
65F)، لكّنه مل حيّدد �ايتهـا و ترك أمر مـذا التحديد للس األمن يف قراا الحق7

)1( .

                                                 
 .25 شريف عتل ، احملكمة اجلنائية الدولية، (املواءمات الدستواية)، املرجع السابق، ص  )1(
 .170د. سعيد عبد الويف حسن، املرجع السابق، ص  )2(
 .126 د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )3(
 .25شريف عتل ، احملكمة اجلنائية الدولية، (املواءمات الدستواية)، املرجع السابق، ص  )1(
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اإلختصاص المكاني:  -2
 فاحملكمة خمترة مبعاقبة األشخاص الذين ااتكبوا أفعاهل  يف إقلي  يوغسالفيا السابقة، 

) من النظام األساسي 8واملقرود بعبااة إقلي  يوغسالفيا السابقة، ما حّدّدته (املادة 
للمحكمة الدولية، إذ بّينت أّن اإلختراص املكا  للمحكمة يّتسع ليشمل كل إقلي  

66Fمجهواية يوغسالفيا السابقة و يشمل جماهلا الربي، البحري و اجلوي

)2( .
 

ثالثا: االختصاص اإلستئثاري للمحكمة: 
مل جيعل النظام األساسي للمحكمة نظر اجلرائ  الواادة فيه حكرا عل  مذه األخرية،  

 منه. 90بل أشرك معها يف مذا اإلختراص احملاك  الوطنية من خالل املادة 
 لكّن األولوية يف مذا اخلروص تعود للمحكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا السابقة، 

للمحكمة يف أي وقت، و طيلة مراحل  فإذا كانت الدعوى حتت نظر احملكمة الوطنية جيوز 
الدعوى أن تولب امسيا من مذه احملاك  التوقف عن نظرما، و إحالتها إليها وفق 

67Fاإلجراءات املنروص عليها يف النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا.

)3( 
 كما تعترب األحكام ال  ترداما مذه األخرية متمّتعة باقّجية املولقة أمام احملاك  

الوطنية، بناء عل  ذلك ال جيوز هلذه احملاك  إعادة حماكمة الّشخص نفسه عن ذات اجلرةة 
68Fال  قضت فيها احملكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا حبك  �ائي.

)4(  
 يف املقابل يتمّتع اقك  الذي ترداه إحـدى احملاك  الوطنية بشأن جرةة تدخل يف 

اختراص احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا، بنفس اقّجية يف مواجهة مذه األخرية، غري 
أّن مذه القاعدة ليست مولقة، إذ يبق  من حق احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا أن 

تعيد حماكمة نفس الشخص الذي حاكمته إحدى احملاك  الوطنية، و أصدات حبّقه حكما 

                                                 
 .126د. مرشد أمحد السيد، و د. أمحد غازي مرمزي، املرجع السابق، ص  )2(
 .542د. فرانسوا ز بوشيه سولنييه، املرجع السابق، ص  )3(
 ) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املؤقتة ليوغسالفيا.1/ف10املادة ( )4(
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 من النظام و 10�ائيا، مىت توافـرت اقالتان املنرــوص عليهما بالفقرة الثانية من املادة 
69Fمها:

)1( 
- إذا كانت احملاك  الوطنية قد كّيفت مذه اجلرائ  كجرائ  عادية، تدخل يف القانون العام 1

الوطين (و مي يف األصل جرائ  دولية، و جيب اإلحتفاظ هلا بوبيعتها مذه حّىت ولو ّمتت 
احملاكمة عنها أمام أجهزة قضائية وطنية). 

- إذا ظهر فساد القضاء الوطين بأن كان غري حمايد أو متحيزّا و غري مستّقل، أو كان 2
الغرض من احملاكمة أمامه جتنيب املّته  أو تفادي حتميله املسؤولية اجلنائية، أو كانت 

إجراءات الدعوى أمامه غري صحيحة. 
 و بتوافر اقالتني السابقتني وقضاء احملكمة الدولية اجلنائية بإدانة املته ، فإ�ا تأخذ 

70Fيف اقسبان ما سبق اختاذه من إجراءات و جزاءات عند تقدير العقوبة.

)2(  
 

الفقرة الثالثة: الّنشاط اإلجرائي للمحكمة: 
)، فعل  دائرة الداجة األوىل للمحكمة أن 20  بالنسبة الفتتاح الدعوى و إدااتا (م 

تّت  بأن تكون الدعوى ال  تنظرما عادلة و سريعة، و أّ�ا تسري وفق اإلجراءات وقواعد 
اإلثبات املنروص عليها، و أن حترتم مجيع حقوق املّته  كاملة، و توّفر اقماية للمجين 

، إذ يف كل حالة يتأيد فيها قراا االتام ضّد شخص و 22عليه  و الشهود وفقا للمادة 
يّت  توقيفه و حبسه بناء عل  مذّكرة أو أمر توقيف من احملكمة الدولية، فإنّه جيب إبالغه 
71Fبسبب توقيفه و األفعــال املّته  با فواا، و أن تنظر دعواه أمام احملكمة يف أقرب فرصة.

)3( 
 كما جتري إجراءات احملاكمة عل  أساس الالئحة ال  يعتمدما قضاة احملكمة اجلنائية 
الدولية، فيما يتعّلق باملرحلة الّسابقة عل  انعقاد جلسات الّدوائر، و أثناء اجللسات و 

إجراءات الّوعن، و قبول األّدلة و محاية الين عليه  و الشهود، و كّل املسائل األخرى ال  
72Fيرى القضاة تنظيمها

73F، كما يكون املّتهمون عل  قدم املساواة أمام احملكمة الدولية)1(

)2( ،
                                                 

 .182د. عبد القادا البقريات، املرجع السابق، ص  )1(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا.3/ف 10املادة  )2(
 .284د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )3(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا.15املادة  )1(
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كما يدعو النظام األساسي للمحكمة الدولة لكي تتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف 
74Fالبحث عن املتهمني و حماكمته 

)3( .
 كما تردا دائرة الداجة األوىل األحكام يف جلسة علنية بأغلبية األصوات، بعد 

التيّقن من أّن املتّه  قد ااتكب فعال اجلرائ  املسندة إليه يف قراا االتام، و جيب أن يكون 
75Fاقك  مكتوبا و مسّببا، و ةكن أن يذكر فيه الرأي املخالف إذا صدا باألغلبية

 وحيّدد )4(
 من النظام األساسي حملكمة 24يف اقك  مقداا العقوبات و اجلزاءات، كما حّددت املادة 

يوغسالفيا السابقة، العقوبات ال  ختتص احملكمة بتوقيعها يف بيان ينص عل  أنّه ةكن 
للمحكمة أن تردا اقك  بتوقيع اقّد األقر  للعقوبة، و مو السجن مدى اقياة، من َمث 
فليس من سلوة احملكمة أن تقضي بعقوبة اإلعدام مهما كانت جسامة اجلرائ  املرتكبة أو 

76Fخوواة اجلناة، كما نّص النظام عل  عدم جواز اقك  يف غياب املته 

، أّما بالنسبة )5(
لتنفيذ األحكام، فهي تنّفذ يف دولة ختتااما احملكمة من بني الدول ال  أعلمت جملس األمن 
برغبتها يف استقبال احملكوم عليه  بالعقوبة، و التنفيذ يكون خاضعا للقوانني الوطنية للدولة 

77Fاملعنية حتت اقابة احملكمة الدولية

)6( .
الفرع الثاني 

التطبيق العملي لنظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 
 من النظام األساسي للمحكمة، انتخب القضاة من بينه  ائيسا 14 توبيقا للماّدة 

78Fللمحكمة، و مو السيد "أنوونيو كاسيري" من إيواليا عضو دائرة االستئناف وائيسها

)7( .
 من النظام، عّني السيد "اامون أسكوف" من فنزويال، مّدعي عام 16 توبيقا للمادة 

، فُعّني خلفــا له السيــد 1994احملكمة، لكّنه استقال من منربه يف الشهر األول من عام 
-8-15"ايتشااد قولدستان" مــن جنوب إفريقيـا، و استمّر يف تأدية مهامه من 

                                                                                                                                          
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا.21املادة  )2(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا.29املادة  )3(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا.23املادة  )4(
 193-192د. سعيد عبد اللويف حسن، املرجع السابق، ص  )5(
، ص 2004القاضية. باية سكاكين، العدالة اجلنائية الدولية ودواما يف محاية حقوق اإلنسان، داا مومة للوباعة و النشر، اجلزائر،  )6(

54 
 . 288د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )7(
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 حيث اختاا جملس األمن مبقتض  القراا الرادا بتاايخ 1996-09-31حىت 1994
 السيّدة "لويز آابوا" من كندا مّدعي عام جديد للمحكمة اعتبااا من 29-02-1996

 من النظام، تبّىن قضاة احملكمة الئحة 17، و توبيقا للمادة 1996-10-01تاايخ 
،  كما ّمت وضع الئحة نظام داخلي 1994-02-11قواعد اإلجراءات واإلثبات يف 

، و كانت حمالّ للتعديل 94/01 حتت اق  1994-07-28يتعّلق مبحامي الدفـاع يف 
، تتعّلق الالئحة بكل ما خيص حمامي الدفاع (تعيينه ، حقوقه  و 1996-06-25يف 

79Fواجبات  أمام احملكمة... اخل)

)1( .
 تأسيسا عل  مذه اخلووات باشرت احملكمة فعليا حماكمات لعدد من جمرمي اقرب 

يف يوغسالفيا السابقة، و أصدات احملكمة اجلنائية الدولية عدة أحكام . 
 

 فقد وّجهت للمحكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا سابقا العديد من 
االتامات بشأن اجلرائ  ال  ااتكبت يف مجهواية البوسنة و اهلرسك، إذ غالبية مذه 
االتامات صدات ضّد أشخاص من صرب البوسنة الاتكاب  جرائ  ضّد مسلمي 

80Fالبوسنة

)2( .
  أماّ بالنسبة لألوضاع و الازا الرميبة املرتكبة من طرف الررب يف كوسوفو، فقد 

متّكن احملققون من العثوا عل  أدلة قوعية مسحت للنائب العام الّسابق للمحكمة اجلنائية 
الدولية السيدة "لويز أابوا" مبتابعة الرئيس الرريب "ميلوزفتش"، و وجهت ضّده بعد إعالم 
األمني العام لألم  املتحدة  أمر بالقبض، و مو األّول من نوعه الذي يردا ضد ائيس 

دولة، أّما عن أوجه اإلتام فتمثّلت يف تشويه اجلثت، اإلغتراب، القتل اجلماعي و غريما 
من اجلرائ  ضّد اإلنسانية، و ّمت تسليمه من طرف يوغسالفيا مث إيقافه و إيداعه السجن 

                                                 
 82-79د. مرشد امحد السيد، د. أمحد غازي اهلرمزي، املرجع السابق، ص  )1(
 عل  "داازت أادةوفينش و مو من كروات البوسنة، من أجل االشرتاك يف 1996حيث صدا أول حك  بالسجن يف ديسمرب  )2(

 10، بعقوبة 1995 شخص من مسلمي البوسنة بعد أسرم  بالقرب من سربرينتشا يف جويلية 1200إطالق الناا عل  ما يقااب من 
 سنوات.
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81Fبالمـاي تنفيذا لألمر بالقبض، حىت احملاكمة

 لكن ميلوزفيتش تويف يف السجن قبل )1(
حماكمته. 

 احملاكمة املشرتكة "لزينيل ديالليتش"، 1997 مااس 10 حمكمة شليتشي: بدأت يف 
و"زداافكومو تستشومازمي ديليليتش" و" إساد لندجو"، عل  شّىت اجلرائ  ال  ااتكبــت يف 

، و ذلك مبا يتعلق 1992معسكر شيليتشي إلحتجاز املدنيني يف البوسنة الوسو  عام 
بعّدة ت  منها القتل ، التعذيب، اإلعتداء اجلنسي و حبس املدنيني يف ظـــروف ال إنسانيــة 

 و مو أول حك  يشمل عدة 16/11/1998و برــواة غري قانونيــة، و صدا اقك  يف 
82Fمتهمني ترداه احملكمة

)2( .
كما أعلنت الدائرة اإلبتدائية يف حكمها اأيها يف عّدة من املسائل اهلاّمة، فيما 
يتعّلق بتفسري القانون اإلنسا  الدو  و توبيقه، و فيما خيص املسائل األولية املتعّلقة 

 من النظام األساسي للمحكمــة، و االنتهاكـات اجلسمية احملّددة يف 02بانوباق املادة 
 ، وااتأت الدائرة أّن البوسنة و اهلرسك شامدت صراعا مسّلحا 1949إتفاقية جنيف لعام

دوليا، و أّن ضحايا اجلرائ  كانوا أشخاصــا مشمولني باقماية باملعىن الوااد يف اتفاقية 
جنيـف، و أعلنت احملكمة االبتدائية اأيها أيضا يف مفهوم مسؤولية القادة، ومو أّول قراا 
يردا عن ميئة قضائية دولية بشأن مذا املبدأ، و خلرت احملكمة إىل أّن مبدأ مسؤولية 
القادة يشمل الرؤساء العسكريني و املدنيني عل  حّد سواء بناء عل  وجودم  يف موقع 

الّسلوة حبك  القانون و الواقع، باإلضافة إىل ذلك قضت احملكمة للمرّة األوىل قضاء مهّما، 
مؤّداه أّن أفعال اإلغتراب ةكن أن تشّكل يف ظروف معينة تعذيبا مبقتض  القانون الدو  

اإلنسا ، و قضت احملكمة بأّن "ماامي ديالليتش" كان عنررا مؤثراّ يف إجياد مناخ من 
الرعب، نتيجة أفعالـه و تديداته و إمانته للمحتجزين يف معسكر شيليتشي، واعتربته 

 القاسية ةتمة بالقتل مع سبق اإلصراا، و التعذيب واإلغتراب و املعامل11مسؤوال عن 
 15و إحداث معاناة شديدة، و بناء عل  مذه الّته  حكمت عليه احملكمة بالسجن ملدة 
عاما، باإلضافة إىل مذه احملاكمة لرمي حرب يوغسالفيا الّسابقة، فقد قامت احملكمة 

                                                 
 .54باية سكاكين، املرجع السابق، ص  )1(
 .183د. عبد القادا البقريات، املرجع السابق، ص  )2(
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بإجراء عدة حماكمات، منها حماكمة كوبريشكتش وآخرين، حماكمة بيليسيتش، حماكمة 
83Fكرسيـــش

، و املالحظ أّن نظام احملكمة قد استبعد عقوبة اإلعدام و مذا ااّ يتّضـح من ) 1(
  من نظام احملكمة، إذ اقتررت العقوبات عل  السجن فقط.24الفقرة األوىل من املــادة 

84F

)2( 
 

الفرع الثالث 
مدى شرعية مبادرة مجلس األمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا 

سابقا 
كما اأينا يف الّسابق أّن جملس األمن قد قام بتأسيس احملكمة مبوجب الفرل 

السابع من ميثاق األم  املّتحدة، باعتباا أنّه مناك تديدا للّسل  و األمن الدوليني نتيجة 
اإلنتهاكات اخلورية للقانون الدو  اإلنسا ، أيضا عندما قّدم األمني العام لألم  املّتحدة 

النظام األساسي للمحكمـة الدولية عل  شكل مشــروع، أشاا يف مقدمة تقريـره إىل األساس 
القانو  للمحكمة الدولية، مذّكرا بعدد من قرااات جملس األمن ذات الرلة بالنزاع يف 

يوغسالفيا السابقة و بّني أنّه يف مذه القضية اخلاّصة، فإّن جملس األمن سيؤّسس مبوجب 
 من امليثاق، لكّنها ذات طبيعة قضائية.29الفرل السابـــع ميئة ثانويــة إستنادا إىل املادة 

85F

)3( 
 مذه اهليئة ستعمل إلجناز وظائفها برواة مستقّلة عن اإلعتبااات السياسية، ولن 
تكون حتت سيورة سلوة جملس األمن، مـن أجل إجناز وظائفها القضائية ال  تستمر إىل 
فرتة زمنية حمّددة بإعادة الّسل  و األمن الدوليني إىل نرابه يف يوغسالفيا السابقة، بناءا 

86Fعل  قراا من جملس األمن

)4( .
لكن تأسيس جملس األمن الذي مو جهاز سياسي هليئة قضائية، مل يكن حمّل 

ترحيب من طرف البعض و شّككوا يف شرعية مباداة جملس األمن مذه، و مـــذا ما حدث 

                                                 
 .185-184د. عبد القادا البقريات، املرجع السابق، ص  )1(
 .293 د. عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )2(
 .75د. مرشد أمحد السيد، د. أمحد غازي مرمزي، املرجع السابق، ص  )3(
 .76املرجع نفسه، ص  )4(
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يف قضية "ديسكوتاديتش" وموصريب بوسين  املّته  بااتكاب جرائ  القتل والتعذيب و 
87Fاإلغتراب، يف خمي  أومااسكا ضّد مسلمي وكروات البوسنة، املعروضة أمام احملكمة

)1( .
حيث طرح حمامي الدفاع العديد من اإلنتقادات حول تأسيس احملكمة الدولـية و 

عدم مشروعيتها، ألّن نشأة مثل مذه احملكمة جيب أن يكون مبوجب قانون أو مبعىن آخر، 
إّما بواسوة معامدة متعّدّدة األطراف حتت اعاية األم  املّتحدة، أو بتعديل امليثـاق، و ليس 

88Fبقراا مـن جملس األمــن، آخذين بعني اإلعتباا عّدة مالحظات من بينها

)2(  :
 من امليثاق، كما أّن 39عدم وجود سابقة يف تأسيس حماك  دولية مبوجب املادة  -

اجلمعية العامة مل تتدّخل و منذ تأسيس األم  املّتحدة يف إنشاء أي حمكمة دولية 
جنائية خاصة. 

 أّن ميثاق األم  املّتحدة مل ةنح جملس األمن حّق إنشاء ميئة قضائية مبوجب  -
 سلوات الفرل السابع من امليثاق.

 أّن جملس األمن مل ينشئ يف نزاعات مسّلحة خمتلفة، قد تكون أعنف من النـزاع يف  -
 يوغسالفيا السابقة مثل مذه احملكمة الدولية.

 ال ةكن ملثل مذه احملكمة الدولية أن تؤدي دواا يف تعزيز الّسل  و األمن الدوليــني،  -
 ال سيما يف مجهوايات يوغسالفيا السابقة.

ليس هليئة ذات صالحيات تنفيذية كمجلس األمن تشكيل حمكمة دولية مستقــّلة و  -
غري متحّيزة يف الوقت نفسه للمحاكمة عل  أنواع معّينـــة من اجلرائ . 
الفقرة األولى: موقف قضاء الهاي من مدى شرعية مبادرة مجلس األمن 

لقد حاول قضاء الماي من خالل قضية تاديتش، الّرد عل  اعرتاضات الّدفاع حول  
عدم شرعية مباداة جملس األمن  بإنشاء تلك احملكمة،  أي مدى شرعية الالئحتني اقـ    

 الراداتني عنه، إذ قد عرف موقف قضاء الماي موقفا مزدوجا فيما 827 و  808
يتعّلق بذه املسألة، حبيث افضت غرفة الّداجة األوىل القيام بفحص مسألة الشرعية معتربة 

                                                 
)1(  YVES PETIT : Droit international du maintien de la paix, L.G.D.J , ELGA, PARIS, 2000, P. 151. 

 .23-22د. مرشد أمحد السيد، د. أمحد غازي مرمزي، املرجع السابق، ص  )2(
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89Fأّ�ا ال تتمّتع بذه الّرالحية

، بينما قّرات غرفة اإلستئناف القيام بذلك فقامت بفحص )1(
مسألة الّشرعية، مبقتض  إجراء املراقبة عن طريق فحص الدفوعات التمهيدية، فرّدت بشكل 

90Fمستفيض عل  اعرتاضات الّدفاع فيما خيص شرعية إنشاء احملكمة من قبل جملس األمن

)2( ،
و ذلك من خالل ثالثة دفوعات ماّمة، الّدفع األول يستهدف حمكمة الماي كهيئة 
قضائية حيادية، أّما الدفعان اآلخران فيستهدفان اختراص جملس األمن و حدود 

91Fصالحياته يف اختاذ إجراءات قضائية تستهدف حماكمة ائيس الّدولة و اثليها.

)3( 
 

أوال: مبدأ إختصاص اإلختصاص 
حيث اعتربت غرفة اإلستئناف أّن غياب أملية قانونية صرحية للقيام بذه املراقبـة من  

النظام األساسـي حملكمــة الماي، ال ةنعها مــن إصداا حكمها باالعتماد عل  خروصية 
الوظيفة القضائيـة، فاحملكمــة متلك بالّضرواة إخترــاص النظر يف اختراصها و ذلك من 

92Fخالل الدفوعات التمهيدية

)4( .
 

ثانيا- صالحية قمعية محّددة: 
 حاولت غرفة االستئناف توسيع سلوات جملس األمن باعتمادما تفسريات موّسعة 

 من امليثاق األاي، فوفقا هلاتني املادتني إّن جملس األمن مؤّمل 41 و  39للمادتني 
ملالحظة ما إذا كان مناك مساس أو تديد للسل  باختاذ التدابري املناسبة، و ما التدابري 

القضائية إالّ إحداما، فإنشــاء احملكمة اجلنائيــة كوسيلة حفظ السلــ  تدخل يف 

                                                 
 71بلخريي حسينة، املرجع السابق، ص . )1(

)2(  ANTONIO CASSES, The international criminal court for the former 
YUGOSLAVIA and the implementation of international humainitarian law, "Les 
Nations unies et le droit international humanitaire, actes du colloque international de 
GENEVE, LUIGUI CONDORELLI et al. (ed), Octobre 1995, Paris pedone, 1999, 
PP. 241-242. 

 .71بلخريي حسينة، املرجع السابق، ص  )3(
 .73-72املرجع نفسه، ص  )4(
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93Fاختراصاته

 ما ةنع اللس من اللجوء إىل الوسائل القضائية إذا 39، فال يوجد يف املادة )1(
اأى ضرواة لذلك بدف إقراا السل ، و قد جيد مذا املوقف تفسريا وتربيرا له فيما يسم  
بنظرية السلوات الضمنية، كوسيلة من وسائل التفسري املوّسع ال  ةكن للس األمن أن 

94Fيعتمد عليها يف تفسري مهامه

)2( .
ثالثا- صالحية تشريعية مفترضة: 

 مذه حّجة أخرى تقّدمت با غرفة اإلستئناف، لتربير شرعية إنشاء احملكمة اجلنائية 
الدولية بغرض التردي العرتاض الدفاع، الذي مبقتضاه ال ةكن تأسيس حمكمة إالّ طبقا 
للقانون، فاعتربت احملكمة أّن مرولح "مؤّسس مبقتض  القانون" يستهدف ميئة قاداة 

95Fعل  اختاذ قرااات ملزمة كما مو اقال بالنسبة للس األمن يف إطاا الفرل السابع

)3( .
المطلب الثالث 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
مجيع تقاايره الّسابقة و املتعّلقة بالوضع يف اواندا، و إىل تقرير جلنة اخلرباء   إستنادا إىل

أّكدت  الدو  اإلنسا  عل  إقليـ  اواندا، وال  ال  أنشأما للتحقيق يف انتهاكات القانــون
 الرادا 955فيه عل  وجود أعمال إبادة مجاعية شاملة، أصدا جملس األمن قرااه اق  

، الذي اعترب فيه أّن اقالة يف اواندا مابرحت تشّكل تديدا للسل  8/11/1994بتاايخ 
و األمن الدوليني، ومتررفا فيه مبوجب الفرل السابع ، وبعد طلب من اقكومة الرواندية، 

96Fقّرا إنشاء حمكمة جنائية دولية

، حملاكمة و معاقبة املّتهمني بااتكاب جرائ  القتل )4(
97Fاجلماعي  و انتهاكات القانون الدو  اإلنسا 

، تبعا لذلك ّمت إعتماد النظام األساسي )5(

                                                 
)1(  LAURENT MOREILLON, ANDRE KUHN et autres, Droit pénal humanitaire, 

série II, Volume 4, BRUYLANT, BRUXELLES, 2006, P. 48. 
 76بلخريي حسينة، املرجع سابق، ص  )2(

)3(  ANTONIO CASSES, OP. Cit, P. 242. 
فقراا تأسيس احملكمة الدولية لرواندا اعرتضت عليه اواندا وغياب صوت الرني  ، وكان مدف اواندا من اإلعرتاض مو أن مشااكة  )4(

دائرة اإلستئناف و اإلدعاء مع احملكمة الدولية ليوغسالفيا يعرض إستقاللية احملكمة للخور، كما واقرتحت أن يكون للمحكمة حق 
،  1/10/1990فرض عقوبة اإلعدام و أن يبدأ اإلختراص الزما  للمحكمة من 

 
 .18عقايب أمال، الرسالة السابقة، ص  )5(
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للمحكمة، إذ تعّد مذه احملكمة ثا  حمكمة جنائية دولية متخّررة مؤقّتة تُنشأ بقراا من 
98Fجملس األمن يف العقد األخري من القرن العشرين

)1(     . 
الفرع األول 

التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة 
 نظرا الشرتاك احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ويوغسالفيا السابقة بالعديد من 

اخلرائص املشرتكة ، سوف نبحث يف اختراصات احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا برواة 
سريعة وموجزة جتنبا للّتكراا، مربزين يف ذات الوقت أوجه الشبه و اإلختالف بني 

احملكمتني. 
 مادة تعرّضت إىل طبيعة احملكمة 32 يتكّون الّنظام األساسي للمحكمة من 

واختراصاتا و إجراءات احملاكمة أمامها، فقد نّرت املادة األوىل من النظام عل  أن 
ختتص احملكمة مبحاكمة األشخاص املتهمني بااتكاب أفعال خورية ضّد القانون الدو  

اإلنسا  عل  إقلي  اواندا، و كذا املواطنني الروانديني الذين ااتكبوا مثل مذه األفعال عل  
 و 1994-12-31 و1994-01-01إقلي  الـــدول الاواة، خــالل الفرتة املمتدة بني 

99Fمكذا بّينت املادة األوىل من النظام االختراص العام للمحكمة.

)2( 
الفقرة األولى:أجهزة المحكمة 

 من نظامها األساسي عل  أّ�ا تشمل 10 بالنسبة ألجهزة احملكمة، نّرت املاّدة 
الدوائر و املّدعي العام و قل  احملكمة، و مي يف مذا الشأن من حيث ميكلة احملكمة 

 من النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا. 11موابقة لنص املادة 
 من النظام األساسي للمحكمة، فإّن 16 و 15، 13، 12 فحسب املواد: 

انتخاب القضاة و أعضاء أجهزة احملكمة، يتّــ  بنفس الكيفية و املواصفات املعتمدة يف 
100Fنظام احملكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا.

)3( 

                                                 
 .34د. علي يوسف الشكري، القانون الدو  اجلنائي، املرجع السابق، ص  )1(
 .155خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )2(
 .302-301د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )3(
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 إالّ أّن دائرة اإلستئنــاف مشرتكة بني احملكمتني، حيث أّنّ◌ الوعن باإلستئناف يف 
األحكام الراداة عن احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، يّت  أمام دائرة اإلستئناف الّتابعة 

 من نظام احملكمة األوىل. 12للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا، طبقا للمادة 
 كما أّن ميئة اإلدعاء العام مشرتكة مي األخرى بني احملكمتني، حيث أّن املّدعي 

العام للمحكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا مو نفسه الذي ةااس وظيفة اإلدعاء أمام 
101F من النظام األساسي هلذه األخرية.15احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، طبقا للمادة 

)1( 
الفقرة الثانية:إختصاصات المحكمة: 

أوال: اإلختصاص النوعي و الشخصي: 
-   اإلختصاص النوعي: 1

 يبدو أّن اإلختراص النوعي ليس متوابقا متاما بني احملكمتني، إذ ختتران معا يف 
جرائ  اإلبادة اجلماعية و اجلرائ  ضّد اإلنسانية، و اإلختالف قائ  فيما يتعلق جبرائ  

اقرب، حيث ينحرر اختراص احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف بعض األفعال املشكلة 
جلرائ  حرب، عل  وجه التحديد يف إطاا املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف 

، ومي االنتهاكات الواقعة عل  األشخاص 1977 و بروتوكوهلا اإلضايف الثا  1949
فقط، بينما اختراص احملكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا بشأن جرائ  اقرب واسع حبيث 
ينررف إىل اجلرائ  الواقعة عل  األشخاص و األموال و األعيان غري اقربية عل  السواء، 

 وأعراف اقرب و عاداتا، ال  ترتكب يف إطاا 1949كما بّينتها اتفاقيات جنيف لعام 
نزاع مسّلح دو ، عل  خالف طبيعة النزاع يف اواندا، كما نّرت عل  اإلختراص النوعي 

102F من نظامها األساسي.04للمحكمة الدولية اجلنائية لرواندا املادة 

)2( 
 
 

                                                 
األمر املنتقد يف تشكيل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن املدعي العام حملكمة يوغسالفيا السابقة مو املدعي العام حملكمة اواندا ومو  )1(

السيد / ايتشااد جولدستون ، والدائرة اإلستئنافية للمحكمتني كذلك كانت واحذة ، فكان أفراد مذه احملكمة عليه  عبء ثقيل يف 
البحث عن اجلرائ  يف أاض يوغسالفيا السابقة ويف اواندا يف دولتني بينهما ألوف األميال، األمر الذي تتولب من أعضاء احملكمتني  أن 

 ينجحوا يف إعداد قائمة اتام و تعا  أخرى من اإلمهال ، وكان األخري من نريب اواندا بال شك. 
 .303-302د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )2(
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- اإلختصاص الشخصي: 2
 فيما يتعلق باإلختراص الشخري للمحكمـة، فهو موابق لذلك املنروص عليه يف 

النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية ليوغسالفيا، إذ يقترر عل  األشخاص 
الوبيعيني، بررف النظر عن داجة مسامهته  يف اجلرةة و مركزم  الوظيفي، كما وّضحت 

103F من النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية لرواندا.06 و 05ذلك أحكام املادتني 

)1( 
 

ثانيا: اإلختصاص المكاني والزماني: 
- اإلختصاص المكاني: 1

 بالنسبة لإلختراص املكا  للمحكمـة، لقد حّدد النظام األساسي حملكمة اواندا يف 
 منه، إختراص احملكمة بالنظر يف اجلرائ  املنروص عليها يف املادتني الثانية و 07املادة 

الثالثة من نظامها األساسي ال  وقعت داخل حــدود الدولة الرواندية، وكذلك ال  وقعت 
يف أااضي الدول احمليوة با، بذلك يكون مذا النظام قد وّسع اختراص مذه احملكمة إىل 
أااضي الدول الاواة لرواندا، ومذا ما مل  يّت  النص عليه يف النظام األساسي للمحكمة 

104Fاجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة

)2( .
- اإلختصاص الزماني: 2

 1 يبدأ إختراص احملكمة من حيث الزمان بالرجوع إىل بداية األحداث و الــازا من 
، مذا ما نّص عليه نص قراا جملس األمن 1994 ديسمرب 31 إىل غاية 1994جانفي 

105F ،وديباجة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.955اق  

)3( 
 
 
 
 

                                                 
 .303-302د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )1(
 .538فرانسواز بوشيه سولنييه، املرجع السابق، ص  )2(
 بداية االختراص الزما  للمحكمة. 1990وذلك بالرغ  من أّن حكومة اواندا اقرتحت بداية اقرب األملية يف شهر أكتوبر )3(
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ثالثا: اإلختصاص اإلستئثاري: 
 فقد نّرت املادتان الثامنة و التاسعة من نظام حمكمة اواندا، عل  اإلختراص 

املشرتك بني احملكمة الدولية لرواندا و احملاك  الرواندية الوطنية، بنفس التفريل الّسابق بيانه 
106Fبالنسبة حملكمة يوغسالفيا السابقة

)1( .
الفقرة الثالثة:النشاط اإلجرائي للمحكمة: 

 تتوابق إجراءات احملاكمة و إصداا األحكام يف النظام األساسي للمحكمة الدولية 
اجلنائية لرواندا، مع تلك املنروص عليها يف النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية 

)، افتتاح الدعوى و إدااة احملاكمة 17ليوغسالفيا من حيث وظيفة املدع  العام (املادة 
)، لغات العمل 14)، إقراا الئحة اإلجراءات وقواعد اإلثبات (املادة 19 و 18(املادتني 
)، محاية الين عليه  و الشهود (املادة 20)، ضمانات حقوق املته  (املادة 31(املادة 

)، التعاون مع احملكمة و املساعدة القضائية (املادة 22)، إصداا األحكام (املادة 21
28(107F)2( .

 من نظامها األساسي عل  26 أّما بالنسبة لتنفيذ أحكام احملكمة، فقـد نّرت املادة 
أّن مكان تنفيذ العقوبة احملكوم با يكــون يف اواندا، أو يف دولة تعّينها احملكمة من قائمة 

108Fالدول ال  أعربت للس األمن عن استعدادما لقبول احملكوم عليه .

)3( 
 من 27 أما خبروص إجراءات العفـو و ختفيض العقوبــة، فتخضع حسب املادة 

النظام، لنفس الشروط و الكيفيات املقراة يف النظام األساسي للمحكمة الدولية اجلنائية 
ليوغسالفيا عل  النحو السابق بيانه. 

 مل حيّدد النظام األساسي للمحكمة مقرما، إذ ّمت ذلك الحقا بقراا من جملس األمن 
، الذي حيدد مقر احملكمة مبدينة "أاوشا" بتنزانيا 1995 الرادا يف سنة 775حتت اق  

109Fكما ّمت تعيني "الي  كاةا" ائيسا هلا

)4( .

                                                 
 .303د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )1(
 .183د. سعيد عبد اللويف حسن، املرجع السابق، ص  )2(
 .304د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )3(
 .144 د. مرشد أمحد السيد و د. أمحد غازي اهلرمزي، املرجع السابق، ص )4(
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الفرع الثاني 

التطبيق العملي للنظام األساسي للمحكمة 
 لتفعيل دوا احملكمة يف العقاب عل  جرائ  اقرب، و جتسيد نروص نظامها 

 حيّث فيه الدول عل  القيام بالقبض و 978/95األساسي، أصدا جملس األمن قرااه اق  
احتجاز األشخاص الذين يتواجـدون عل  إقليمهــا، املّتهمني بااتكاب اجلرائ  ال  تدخل يف 

اختراص احملكمة. 
، معظمه  كان يشغل 1997 متهما قبل �اية عام 24 و قد ّمت بالفعل احتجاز 

110Fوظائف قيادية عل  املستوى السياسي و العسكري و اإلدااي يف اواندا.

)1( 
، و باشرت دائرتا احملاكمة حماكمتها برواة 1995 بدأت احملكمة أعماهلا يف نوفمرب 

 21 الئحة اتام وجهت إىل 14 بالتناوب، بعـد أن ّمت إقراا 1997فعلية يف سبتمرب 
111Fمتهما من األشخاص الذين كانوا حمل احتجاز من قبل احملكمة.

)2( 
 شخرـا من 48 مذكرة اتام ضّد 25 أصـدات احملكمة 1999 حّىت تاايخ آب 

 يف حالة توقيف وق . 38بينه  
 أحكام تراوحت ما بني السجن املؤبّد 04 أصدات احملكمة 1999 يف متوز 

والسجن املؤقت ألشخاص ّمتت إدانته  جبرائ  القتل اجلماعي، و ت  بانتهاك القوانني 
112Fوعادات اقرب و جرائ  ضد اإلنسانية.

)3( 
وقد مثل أمام احملكمة عّدة مسؤولني كانوا يشغلون مناصب عليا يف حكومة اواندا منه   
"جون كامبندا" الذي كان يشغل منرب الوزير األول، و"جون بول أكايسو" الذي كان 

113Fيشغل منرب عمدة مدينة تابا

، و "باستوا بيزةونغو" الذي كان يشغل منرب ائيس )4(
114Fمجهواية اواندا السابق

)5( .

                                                 
 .306د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )1(
 .306املرجع نفسه، ص  )2(
 .178خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )3(
 .307د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )4(
 .179خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )5(
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 و لتفعيل دواما أكثر و ملواجهة التأخريات ال  تعرفها احملاكمات، أدخلت عليها 
 الذي أقال املدعية 1503إصالحات عديدة بواسوة قرااات جملس األمن، منها القراا 

العامة للمحكمة (للمحكمتني يف اققيقة) "كااال دي بون " مستخلفا إياما باملدعي العام 
، كما أحالت احملكمة عل  السلوة القضائية الرواندية 2003"حسن جالو" يف سبتمرب 

عددا من القضايا ال  اأتا أقّل أمهية، لتخفيف الضغط عليها و اإلسراع بنظر القضايا 
 الفرع الثالث:املهّمة.                             

مدى شرعية مبادرة مجلس األمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
 مذه اإلشكالية تتوابق مع اإلشكالية املوروحة سابقا بالنسبة للمحكمة اجلنائية  

الدولية ليوغسالفيا سابقا، وباعتباا أّن احملكمتني أنشئتا من طرف جملس األمن مبوجب 
قرااين أختذا حتت إطاا الفرل السابع، لنفس اهلـدف مو حماكمة ومعاقبة املسؤولني عن 
إنتهاكات القانون الدو  اإلنسا ، فإنّه ةكننا يف مذه اقالة اإلعتماد عل  نفس اقجج 
واألسانيد القانونية، ال  إستندت إليها حمكمة الماي يف قضية تاديتش، لتربير مدى شرعية 
مباداة جملـس األمن بتأسيس ميئة قضائيــة، وطرحت مذه اإلشكالية يف "قضية كانياباشي" 

115Fأمام احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

)1( .
 فقرااات جملس األمن ال  ّمت با تأسيس احملكمتني اخلاصتني املوكول هلا مهمة قمع 

أومنع إنتهاكات القانون الدو  اإلنسا ، فهي مؤّسســة عل  إختراصاته املكتسبة من 
امليثاق وال  أنشئت مبوجب توبيق الفرل السابع منه. فاحملكمتني جتد شرعيتها القانونية يف 

تكييف جملس األمن ، الذي يعترب بأّن اإلنتهاكات اجلسيمة والشاملة للقانون الدو  
اإلنسا  املرتكبة يف يوغسالفيا سابقا واواندا ،تشكل تديدا للسل  واألمن الدوليني، مذا 
التكييف يسجـل يف التوــوا املتقدم للتوسع يف مفهوم تديد السل  من طرف جملس األمن، 

116F من امليثاق39وذلك بتوبيقه لسلوته القمعية بتوبيق املادة 

)2(. 

                                                 
)1(  LAURENT MOREILLON- ANDRE, OP. Cit, P. 53. 
)2(  LAITIY KAMA, Le tribunal pénal international pour le Rwanda et la répression 

des crimes de guerre, acte du colloque international de GENEVE, les Nations unies 
et le droit international humanitaire, LUIGI CONDORELLI et al (éd), Octobre1995, 
Paris pedone, 1996, P. 251. 
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يف آخر مذا املبحث نستويع أن خنلص إىل أّن إنشاء ماتني احملكمتني متّثل مرحلة مهّمة  
المتمام التمع الدو  بالعمل عل  إحرتام القانون الدو  اإلنسا ، ومعاقبة املسؤولني عن 

إنتهاكات ذلك القانون. وأ�ما عملتا عل  تووا تقنني القانون الدو  اجلنائي والقانون 
الدو  اإلنسا . 

 
 فمجلس األمن بتأسيسه هلاتني احملكمتني فهو يسام  يف توبيق أفضل للقانون الدو  

اإلنسا ،  ذلك بضمان إحرتامه عن طريق تكريسه ملبدأ املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد ااّ 
يسام  يف بناء صرح عدالة جنائية دولية، فهو منا يبّني أنّه يقوم بوظيفته كحااس للّسل  

117Fمبعىن أوسع، وبالرغ  من اإلنتقادات ال  وّجهت هلما

، فهاتان احملكمتان، متثالن القاعدة )1(
القانونية ال  بدأ يكتمل نضوجها لتجاوز مرحلة القضاء الدو  اجلنائي املؤقت والدخول يف 

مرحلة القضاء الدو  اجلنائي الدائ . 
 

 كما قد ذمب البعض يف جمال تقومي جتربة ماتني احملكمتني إىل القول بأّن :"... 
صحيح أّن ماتني التجربتني مازالتا خميبتني لآلمال يف كثري من النواحي، فهما شديدتا 

اجلزئية والغموض، إالّ أ�ما مع ذلك نينتان و مليئتان بالداوس، وقد تربحان حامستني 
بالنسبة لظهوا قضاء جنائي دو  حديث أخذت تظهر بالفعل إمكانيته، و بالنسبة لتوبيق 

118Fالقانون الدو  اإلنسا  الذي ال ينبغي أن تبق  إنتهاكاته دون عقاب"

)2( .
المبحث الثاني 

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني  
 بعد مخسني سنة من احملاوالت و اقتفاء ألثر ذات الوريقة املرسومة إلنشاء احملاك  

ذات املهام اخلاصة بشأن يوغسالفيا السابقة و اواندا، جنحت الدول األعضاء يف األم  

                                                 
من أبرز االنتقادات ال  وجهت للمحكمتان أ�ما أنشئتا مبوجب قراا  من جملس األمن ،ومو ما يضفي عليها طابعا سياسيا أكثر  )1(

منه قانونيا و يفسح الال لتدخل القوى الكربى دائمة العضوية يف جملس األمن، يف توجيه عملها ،وامبا تدخلها يف األحكام ال  
ترداما، السيما أنه مو ذاته من يتوىل اختياا املدعي العام وقضاتا، وكذلك من االنتقادات أن تأسيس ماتني احملكمتني مل حتقق اهلدف 

منها من معاقبة املسؤولني عن اجلرائ  واالنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدو  اإلنسا . 
 .135-134شريف عتل ، احملكمة اجلنائية الدولية "املواءمات الدستواية و التشريعية، املرجع السابق، ص  )2(
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119Fاملّتحدة يف وضع األموا يف نرابا، و بلوغ أمل طال انتظااه

 طلبت 1989، ففي عام )1(
اجلمعية العامة لألم  املتحدة من جلنة القانون الدو  أن تتناول مسألة إنشاء حمكمة جنائية 
دولية، بناء عل  ذلك فقد نظرت اللجنة يف مسألة إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ابتداءا من 

، 1994 وإىل دواتا السادسة و األابعني يف عام 1990داوتا الثانية و األابعني يف عـام 
حيث أ�ت اللجنة مشروع نظام أساسي إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية وُقّدم مذا املشروع 

120Fإىل اجلمعية العامة لألم  املتحدة

 أنشئت اجلمعية العامة 1994 ديسمرب 9، و يف )2(
121Fلألم  املتحدة جلنة ذات مهمة خاّصة للتحضري إلنشاء احملكمة وإقراا نظامها األساسي

)3( ،
 قّرات اجلمعية العاّمة أن يعقد مؤمتر دبلوماسي للمفوضية يف عام 1996و يف ديسمرب 

 بغرض إجناز واعتماد اتفاقية دولية بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، و قد 1998
انتهت اللجنة التحضريية من إعداد مشروع اإلتفاقية املتعّلقة بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، 

، و اجتمع املؤمتر الدبلوماسي يف مقر منظمة 1998 أفريل 3و أحالته إىل املؤمتر يف 
، أين ّمت فيه تبّين 1998 جويلية 17 جوان إىل 15األغذية والزااعـة يف اوما يف الفرتة من 

122Fالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

. حيث دخل مذا النظام حّيز النفاذ بتاايخ )4(
123F دولة60 عندما بلغ عدد الدول املردقة 1/07/2002

، و ختتص احملكمة مبالحقة و )5(
معاقبة األشخاص الذين ااتكبوا أشد اجلرائ  خوواة يف القانون الدو  اإلنسا  كاجلرائ  
ضد اإلنسانية و جرائ  اقرب، و جرائ  اإلبادة اجلماعية، باعتباا أّن مذه اجلرائ  تّدد 
السل  و األمن و الرفاه يف العامل، فإنشاء مذه احملكمـــة يعترب يف حّد ذاته وحسب خرباء 
القانون والتمـــع املد  أم  توّوا عرفه القانون الدو  منـــذ تأسيس ميئة األمــ  املتحـــدة 

1945سنة  124F

125F، ويشّكل عالمـــة باازة و نقوــة حتّول يف تاايــخ القانــون الدو  اإلنسا )6(

)1( ،

                                                 
 .211د. سعيد عبد اللويف حسن، املرجع السابق، ص  )1(
 .372 د. حممد فهاد الشاللدة، املرجع السابق، ص  )2(
 .211 د. سعيد عبد اللويف حسن، املرجع السابق، ص  )3(
 .26د. شريف عتل ، احملكمة اجلنائية الدولية (املواءمات الدستواية و التشريعية)، املرجع السابق، ص  )4(
 .373 د. حممد فهاد الشاللدة، املرجع السابق، ص  )5(
د. عالوة العايب، احملكمة اجلنائية الدولية من الالعقاب إىل حتقيق عدالة دولية، ملخص مداخالت، للملتق  الوطين  حول احملكمة  )6(

 .14 ، ص2005 ديسمرب 5و4عنابة-، يومي –اجلنائية الدولية"واقع وآفاق، املنعقد جبامعة باجي خمتاا 
 .153، ص 2004د. حممد شريف بسيو ، احملكمة اجلنائية الدولية، الوبعة األوىل، داا الشروق، القامرة،  )1(
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كما قد منح النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية للس األمن، سلوات مهمة 
لتحريك الدعوى أمامها ملالحقة األشخاص الذين ااتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدو  
اإلنسا ، اّا يدل عل  أّن مذه احملكمة تشّكل آلية ادع قويّة، ةكن أن يستخدمها جملس 

باقّد من انتهاكاته من خالل توقيع  و ذلك، األمن لتوبيق القانون الدو  اإلنسا 
املسؤولية اجلنائية الدولية عل  األفراد الذين ااتكبوا تلك اجلرائ  الدولية اخلورية، بإحالته  
أمام مذه احملكمة لتوقيع اجلزاء عليه ، و تشّكل أزمة داافوا مثال حي عل  جتسيد مذه 
العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية و جملس األمن كما سنرى فيما بعد، لذلك قبل أن 
نتناول مذه العالقة بالدااسة سنبّني أوال اختراصات احملكمة و ميكلتها، مث يف املولب 
الثا  سنتناول آليات حتريك الدعوى أمام احملكمة اجلنائية الدولية، مربزين فيه دوا جملس 
األمن كآلية، مث يف املولب الثالث نبّني كيف قام جملس األمن بإدااة األزمة اإلنسانية يف 

داافوا وذلك مبوجب سلوته باإلحالة يف إطاا عالقته مع احملكمة اجلنائية الدولية . 
  

المطلب األول 
التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة الجنائية الدولية 

الفرع األول 
التنظيم الهيكلي 

أوال: التشكيل 
 قاضيا خيتااون باالنتخاب و يتوزعون بني ميئة الرئاسة 18تتكّون احملكمة من  

وشعب احملكمة الثالث، يّت  اختياام  باإلنتخاب من قبل مجعية الدول األطراف يف نظام 
اوما، إذ جيوز لكّل دولة طرف يف مذا النظام أن تقّدم ترشيحات لإلنتخاب للمحكمة، و 
ال جيوز للدولة الورف أن تقّدم سوى مرتشح واحد، كما ال يشرتط أن يكون أحد اعاياما 

و لكن جيب أن يكون من اعايا إحدى الدول األطراف عل  األقل، و يشغل القضاة 
126F سنوات و ال جيوز إعادة انتخاب  لفرتة والية أخرى9مناصبه  ملّدة 

)1( .

                                                 
 .374د. علي يوسف الشكري ، القانون الدو  اجلنائي، املرجع السابق، ص  )1(
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ثانيا: أجهزة المحكمة 
 من نظام اوما، أجهزة احملكمة عل  النحو التا : 34حّددت املادة 

هيئة الرئاسة   -1
ُيكّون قضاة احملكمة الثما  عشر مجعية عمومية تنتخب الرئيس و نائباه األول والثا   

باألغلبية املولقة، و يعمل كل منه  ملّدة ثالث سنوات أو قني انتهاء مّدة خدمته كقاض، 
و جيوز إعادة انتخاب  ملدة واحدة أخرى، و تشّكل ميئة الرئاسة من الرئيس والنائبني األول 

127Fو الثا ، و تكون مهمتها القيام عل  شؤون إدااة احملكمة باستثناء مكتب املدعي العام

)2( .
دوائر المحكمة و تشكيلها:  -2
-فقرةب) من النظام األساسـي للمحكمة، عل  أن تتأّلف احملكمة 43نّرت املادة ( 

128Fمن ثالث شعب مي الشعبة التمهيدية، الشعبة االبتدائية، الشعبة اإلستثنائية.

)3( 
أ- الشعبة التمهيدية: تتأّلف من عدد ال يقل عن سّتة قضاة، و يتوىل مهام الدائرة 

التمهيدية، إماّ ثالثة قضاة أو قاض واحد من قضاة تلك الشعبة، وفقا للنظام األساسي 
129Fوللقواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات

)4( .
ب- الشعب اإلبتدائية: تتأّلف من عدد ال يّقل عن ستة قضاة، و يقوم ثالثة من قضاة 
تلك الشعبة مبهام الدائرة االبتدائية، و ليس مناك ما حيول دون تشكيل أكثر من دائرة 

 ابتدائية إذا اقتض  ذلك حسن سري العمل باحملكمة
130F

)5( .
تتأّلف من ائيس و أابعة قضاة آخرين، و تتأّلف دائرة االستئناف ج- شعبة اإلستئناف: 

شعبة االستئناف، و يعمل مؤالء القضاة يف تلك الشعبة طوال مّدة واليته   من مجيع قضاة
و ال يعملون إالّ يف تلك الشعبة، كما تتوىل ميئة الرّئاسة تسمية قضاة كل شعبة من بني 

131Fميئة قضاة احملكمة وفق ما تقّراه الالئحة الداخلية و النظام األساسي للمحكمة

)1(. 
- قلم كتاب المحكمة: 3

                                                 
 317د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص . )2(
 / ف ب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة.43املادة  )3(
 319د. عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )4(
 318املرجع نفسه، ص  )5(
 375د. عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )1(
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132F يرأسه شخص يسمّ  املسجل الذي ةااس وظائفه حتت سلوة ائيس احملكمة

)2( 
وخيتص املسجل باجلوانب غري القضائية اخلاّصة باحملكمة و إدااتا، خاصة يف تلقي 

تررحيات الدول بقبول اختراص احملكمة، و اإلبالغ باإلعالنات و الولبات و عرائض 
 الدعاوي و غريما

133F

)3( .
يعمل مكتب املّدعي العام كجهاز مستقل - مكتب المدعي العام (هيئة اإلّدعاء): 4

134Fومنفرل عن احملكمة اجلنائية الدولية

، إذ يرتأسه املدعي العام و يكون له الّسلوة الكاملة )4(
عل  اإلدااة و اإلشراف عل  املكتـب، و يساعد املدعي العام وكالؤه ويكونون مجيعا من 

جنسيات خمتلفـة، و جيب أن يكون املدعي العام و وكالؤه ذوي شخريات عل  خلق افيع 
و كفاءة عاليـة و خربة عملية واسعة، ويتكّلمون بوالقة إحدى لغات العمل يف احملكمة 

135Fاجلنائية الدولية

، و خيتص مذا املكتب بتلقي البالغات و املعلومات اخلاّصة باجلرائ  ال  )5(
تدخل يف اختراص احملكمة، و فحرها وإجراء التحقيق بشأ�ا و تأييد االتام أمام 

 احملكمة
136F

)6( .
ختتص مجعية الدول األطراف حبق إمتياز انتخاب القضاة - جمعية الدول األطراف: 5

137Fواملّدعي العام واملسّجل

، فضال عن ذلك فإ�ا تراجع و تردق عل  امليزانية، و متنح )7(
الّدع  للمحكمة مبا يشمل توفري املقداة عل  التعامــل مع الدول األطراف ال  تفشل يف 
الوفاء بالتزاماتا، و للجمعية الّسلوة يف إنشاء قواعد للعمل الداخلي للمحكمة، ووضع 
 قواعد اإلجراءات و الّدليل مبا يّتفق مع النظام األساسي، و لكّل دولة طرف صوت واحد

138F

)1( .
الفرع الثاني 

                                                 
 .67د. حممد شريف بسيو ، املرجع السابق، ص  )2(
 .375د. علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص  )3(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة.42/01املادة  )4(
 .64د. حممد شريف بسيو ، املرجع السابق، ص  )5(
 .375د. علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص  )6(
  من النظام األساسي للمحكمة.112املادة  )7(
 .68د. حممد شريف بسيو ، املرجع السابق، ص  )1(
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إختصاصات المحكمة 
 وفقا لنروص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ينحرر اختراص احملكمة 

يف أشّد اجلرائ  خوواة موضع امتمام التمع الدو  بأسره، لذا يتحّدد إختراص احملكمة 
يف اجلرائ  التالية: 

139Fجرةة اإلبادة اجلماعية، اجلرائ  ضد اإلنسانية، جرائ  اقرب و جرةة العدوان

 كما )2(
يتحّدد اختراص احملكمة عل  أساس نوع اجلرةة و شخص مرتكبهـــا و زمان ومكان 

 ااتكابا
140F

، و يكون مذا اإلختراص نوعيــا و شخريا و مكانيا و زمانيا عل  الّتفريل )3(
التا : 

 
الفقرة األولى: اإلختصاص الّنوعي  

يقوم مذا اإلختراص عل  أساس نوع اجلرةة ال  نّص نظام اوما عل  اختراص  
احملكمة بالتحقيق فيها، و مالحقتها و الفرل فيها، و اقك  عل  مرتكبيها، ففي 

مناقشات اللجنة التحضريية املكّلفة بإعداد مشروع النظام األساسي، شّددت عّدة وفود 
عل  أمهّية قرر اختراص احملكمة املوضوعي عل  أخور اجلرائ  ال  ت  التمع الدو  

 ككل لألسباب التالية:
 

 تشجيع أكرب عدد من الدول عل  قبول االنضمام للمحكمة، ما يعزز من فاعليتها 
وأيضا لتعزيز مرداقية احملكمة و سلوتها األدبية، كذلك لتجنب إثقال كامل احملكمة 

بالنظـر يف قضايا ةكن أن تنظر فيهـا احملاك  الوطنيــة عل  حنو مناسب، و للحّد من العبء 
141Fاملا  املفــروض عل  التمع الدو 

، أما فيمـا يتعّلق باختياا اجلرائ  ال  ختتّص احملكمة )1(
بالفرل فيها، فقد اقرتحت العديد  من الوفود قرر اختراص احملكمة علــ  ثالث أو أابع 

أنواع من اجلرائ  ال  تقع حتت طائلة القانون الدو  العام، املذكوا الحقــا يف النظام 

                                                 
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة.05املادة  )2(
 .323د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )3(
 .144د. علي يوسف الشكري، القانون الدو  اجلنائي، املرجع السابق، ص  )1(
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األساسي للمحكمة يف الفقرات (أ-د) من املادة اخلامسة، نظرا جلسامـة مذه اجلرائ  و 
142Fخوواة اآلثاا املرتتبة عليها

، يف حني ااتأى جانب آخر من الوفود ضرواة إضافة بعض )2(
اجلرائ  اهلاّمة و ال  تّدد أمن و سالمة التمع الدو ، كجرةة اإلاماب واجلرائ  املّترلة 

باملخداات و التعذيب، و الفرل العنرري، و اجلرائ  املرتكبة ضّد موظفو األم  املّتحدة و 
األفراد املرتبوني با، و جرائ  البيئة، لكن االجتاه الغالب يف مؤمتر اوما افض إدااج مثل 
مذه اجلرائ  عل  أساس أّن تعريفها غري حمدد، وأّن اختراص احملكمة الدولية بنظرما يثري 

143Fالكثري من املتاعب، إذ أنّه من األفضــل أن خيتص بنظرما احملاك  الوطنية الداخلية

، كما )3(
نادى جانب من الوفود بضرواة قرر اختراص احملكمة عل  جرائ  اإلبادة اجلماعية، 

اجلرائ  ضد اإلنسانية ، جرائ  اقرب  وجرةة العدوان، مع العمل يف الوقت ذاته عل  إجياد 
آليـة ما لتمكني الدول األطراف يف النظام األساسي من النظر يف إضافة جرائ  أخرى يف 
مرحلة الحقة، و ُقّدا للرأي األخري أن يسود يف مناقشات الّلجنة التحضريية، فقد نّرت 
املادة اخلامسة من الّنظام األساسي عل  أنّه  يقترر اختراص احملكمة عل  أشّد اجلرائ  
خوواة موضع امتمام التمع الدو  بأسره، و للمحكمة مبوجب مذا النظام األساسي 

اختراص النظـــر يف اجلرائ  التالية: 
 - جرةة اإلبادة اجلماعية 
 - اجلرائ  ضّد اإلنسانية 

 - جرائ  اقرب
- جرةة العدوان، (و أاجأ النظام األساسي اختراص احملكمة بالنظر، يف جرةة 

العدوان قني اعتماد حك  بذا الشأن من قبل مؤمتر ملراجعة النظام األساسي وفقا 
 من النظام يعّرف العدوان، و يضع الشروط ال  مبوجبها متااس 123- 121للمادتني 

144Fاحملكمة اختراصها فيما يتعّلق بذه اجلرةة

)1(  .
 سنبحث يف أاكان اجلرائ  ال  ختتص با احملكمة اجلنائية الدولية تباعا فيما يلي:

                                                 
 .144املرجع نفسه، ص  )2(
 .324د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )3(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.06 املادة  )1(
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أوال: جريمة اإلبادة الجماعية  

145Fتعريفها: لقد أوضح الّنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية-1

، املقرود جبرائ  )2(
اإلبادة اجلماعية بأّ�ا أّي فعل من األفعال التالية، يرتكب بقرد إمالك مجاعة قوميـة 

أوإثنيـة، أو عرقية، أو دينية، برفتها تلك إمالك كّليا أو جزئيا:  
قتل أفراد اجلماعة.  •
 إقاق ضرا جسدي، أو عقلي جسي  بأفراد اجلماعة. •
 إخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشة، يقرد با إمالكها الفعلي، كليا أو جزئيا. •
 فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة. •
 نقل أطفال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى. •
 

ترتيبا عل  ذلك تعترب جرائ  اإلبادة اجلماعية أخور اجلرائ  الدولية، أل�ا تدد باخلور  
حياة اإلنسان و صحته و كرامته، كما تظهر خوواتا برواة أكرب إذ أّ�ا التّدد باإلبادة فردا 
واحدا أو جمموعة أفراد، بل تّدد مجاعة أو مجاعات كاملة ألسباب قومية أوإثنية أو عرقية أو 

146Fدينية

، كما قد أثري موضوع حترمي جرائ  اإلبادة اجلماعية أمام جلنة األم  املّتحدة املتخررة )3(
إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، فقد قدمت عّدة اقرتاحات حول تعريفها فقد اأي بأّن التعريف 

املعتمد لتلك اجلرائ ، موجود يف اتفاقية منع جرةة اإلبادة اجلماعيــة و املعاقبة عليها لعام 
، و اقرتح استنساخ ذلك التعريف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، عل  1948

غراا ما جرى عليه العمل بالنسبة للنظامني األساسيني (ليوغسالفيا، و اواندا)، بدف العمل 
147Fعل  توحيد السياسة التشريعية الدولية

، واقرتح عدد آخر من الوفود توسيع نواق تعريف جرةة )1(
إبادة اجلنس البشري الوااد يف االتفاقية حبيث يشمل الموعات السياسية واإلجتماعية، و الق  

148Fيف التعريفمذا اإلقرتاح تأييد بعض الوفود ال  ااتأت أّن من الضرواي سّد أّي ثغرة 

و جتدا  ،)2(

                                                 
 املادة نفسها.  )2(
، 2007 د. حممد عبد املنع  عبد الغين، اجلرائ  الدولية، (دااسة يف القانون الدو  اجلنائي)، داا اجلامعة اجلزائرية للنشر، اإلسكنداية، )3

  604ص 
 . 605د. حممد عبد املنع  عبد الغين، املرجع السابق، ص  )1(
 .147د. علي يوسف الشكري، القانون الدو  اجلنائي، املرجع السابق، ص  )2(



آليات تدخل مجلس األمن في تطبيق القانون الدولي الباب الثاني                                       
 اإلنساني

 

  

اإلشااة إىل أّن الرأي األول قد عااض إجراء أي تعديل باعتباا االتفاقيات ملزمة للجميع، و 
 إدااج التعريف يف تشريعات الكثري من الدول، كما أّن التعديل يتجاوز نواق كونه قد متّ 

 من 02أعمال اللجنة و قد منعت تلك األسباب و غريما املشرع الـدو  من جتاوز املادة 
 من النظام األساسي 06، فقد جاءت جرائ  اإلبادة اجلماعية يف املادة 1948اتفاقية عام 

 من االتفاقيـات، و يالحظ أّن مذا التعريف 02للمحكمة اجلنائية الدولية  موابقة للمادة 
) من النظام األساسي حملكمــة (يوغسالفيا 2/ف4مو ذات التعريف املداج يف املادة (

149F) من النظام األساسي حملكمة اواندا2/ف2السابقـة)، و املادة (

)3( .
- أركانها: 2

أ- الركن املادي: يالحظ أّن الركن املادي جلرةة إبادة اجلنس البشري يقع بأحد األفعال 
ال  نرت عليها املادة الثانية من اتفاقية منع جرةة إبادة اجلنس البشري، أو املادة السادسة 

من نظام اوما، حيث ال يوجد أّي اختالف بني املادتني السابقتني، إالّ من حيـث 
الرياغــة، و يتمّثل الركن املادي لتلك اجلرةة يف كل عمل من شأنه أن يـؤدي إىل إبادة 

مجاعية بشرية معّينة، إبادة كلية أو جزئية، بالنظر إىل صفتها الوطنية أوالعنررية أو اجلنسية 
أو الدينية، كما قد ذكرت تلك املادة بعض األفعال ال  يتحّقق با الرّكن املاّدي جلرةة 

150Fاإلبادة اجلماعية عل  سبيل املثال، من مذه األعمال:

)4( 
قتل أعضاء من مجاعة معينة.  •
 اإلعتداء اجلسي  عل  السالمة اجلسدية أو العقلية ألعضاء اجلماعة. •
 إخضاع اجلماعة إىل ظروف معيشية قاسية تفضي إىل القضاء عليه  برفة كلية أو جزئية. •
 إعاقة التناسل داخل اجلماعة. •
 نقل الرغاا قهرا من مجاعته  إىل مجاعة أخرى. •

يالحظ أّن الركن املعنوي اكنا أساسيا لقيام و ثبوت جرةة اإلبادة ب- الركن المعنوي: 
اجلماعية، فهذه اجلرةة مقرودة،   يتخذ اكنها املعنوي صواة القرد اجلنائي الذي يتكون 
من العل  و اإلاادة، فينبغي أن ينرـرف عل  اجلا  إىل أّن فعله ينووي عل  قتل أوإيذاء  

                                                 
 . 606 د. حممد عبد املنع  عبد الغين، املرجع السابق، ص )3(
 .607املرجع نفسه، ص  )4(
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بد  أو عقلي جسي  ألفراد مجاعة ذات عقيدة دينية أو سياسية معيّنة، كما ينبغي أن 
تنرـرف اإلاادة إىل ذلك، و جتدا اإلشااة إىل أّن القرد العام ال يكفي لقيام الركن 

 املعنوي، إذ جيب توافــر القرــد اخلاص لدى اجلا  أو اجلنـاه، و يتمّثل يف "قرد اإلبادة"

151F

)1( .
ج- الركن الدولي: 

يقرد بالرّكن الدو  ااتكاب مذه اجلرةة بناء عل  خوّة مرسومة من الدولة ينّفذما 
املسؤولني الكباا فيها، أو تشّجع عل  تنفيذما من قبل املوظفني، أو ترض  بتنفيذما من 

قبل األفراد العاديني ضّد جمموعـة، أو مجاعة يربط بني أفرادما اوابط قومية أو أثنيـة أو عرقية 
 أو دينية

152F

)2( .
ثانيا: الجرائم ضّد اإلنسانية 

- تعريفها: مي اجلرائ  ال  ترتكب يف إطاا مجوم واسع النواق أو منهجي، ضّد أي 1
جمموعة من السكان املدنيني، و عن عل  باهلجوم و القتل العمد و اإلبادة واإلسرتقاق، 
وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، التعذيب ، االغتراب، واالختفاء القسري، 

 والفرل العنرري
153F

، و نظرا خلوواة مذه اجلرةة و مساسها املباشر باإلنسان و كرامته فقد )3(
 واد النص عليها يف ميثاق األم  املّتحدة

154F

، كما تعّرض هلا اإلعالن العاملي ققوق )4(
155Fاإلنسان

، كما ّمت النص عل  مذه اجلرائ  يف املاّدة السابعة من النظام األساسي )1(
 للمحكمة اجلنائية الدولية

156F

)2( .
ال ايب أّن اجلرةة ضّد اإلنسانية تعّد جرةة دولية، لذلك فإنه يشرتط - أركانها: 2

لتحققها توافر أاكان ثالث، ال قيام هلا بدون مذه األاكان، تتمّثل مذه األاكان يف: 

                                                 
 .619د. حممد عبد املنع  عبد الغين، املرجع السابق، ص  )1(
 .619املرجع نفسه، ص  )2(
 .377د. حممد فهاد الشاللدة، املرجع السابق، ص  )3(
  من ميثاق األم  املّتحدة.01املادة  )4(
  من اإلعالن العاملي ققوق اإلنسان.05 و 02املادة  )1(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.07املادة  )2(
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 يالحظ أّن الركن املادي للجرةة ضّد اإلنسانية يتمّثل يف أعمال أ- الركن المادي:
االعتداء الالإنسا  الّرـااخ، الذي يريب املراا اجلومريــة لشخص أو لموعة من 

األشخاص جيمعها اباط ديين أو سياسي أو عنرري واحد، كالقتل العمد و اإلبادة و 
 اإلسرتقاق و اإلبعاد و التعذيب و اإلضوهاد... اخل

157F

، وقـد نّرت املاّدة الّسابعة من )3(
نظام اوما األساسي يف فقرتا األوىل عل  إحدى عشر فعال ال إنسانيا تشّكل جرائ  ضّد 
اإلنسانية، بعد أن ذكرت أنّه يشكل أي فعل من األفعال التالية، جرةة ضّد اإلنسانية مىت 

ااتكبت يف إطاا مجـوم واسع النواق أو منهجــي، ضّد أي جمموعة من السكان 
158Fاملدنييـن

، و مذه األفعال متّثل بعض الروا للركن املادي للجرائ  ضّد اإلنسانية ونتناول )4(
فيما يلي مذه األفعال واحدا تلوى اآلخر: 

 القتل العمد- 
ينرر ف معىن اإلبادة إىل تعمــد فرض أحوال معيشية من بينها اقرمان من : اإلبادة- 

159Fاقرول عل  الوعام و الدواء بقرد إمالك جزء من السكان

، و اإلبادة كإحدى اجلرائ  )5(
) من نظام اوما، 06ضّد اإلنسانية، ختتلف عن جرةة اإلبادة اجلماعية الواادة يف املادة (

 ذلك أل�ا تشمل اقاالت ال  يقتل فيها مجاعة من األفراد ال جتمعه  مسات مشرتكة
160F

)6( .
اإلسرتقاق : يعين اااسة أّي من السلوات املرتتبة عل  حق امللكية أو مذه السلوات - 

مجيعها عل  شخص ما، مبا يف ذلك اااسة مذه السلوـات يف سبيل االجتاا باألشخاص و 
161Fالسيما النساء و األطفال

)1( .
يعين نقل األشخاص املعنيني قسرا من املنوقة   إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان:-

ال  يوجد با برفة مشروعة بالورد أو بأي فعل قسري آخر دون مرباات يسمح با 

                                                 
 .551د. حممد عبد املنع  عبد الغين، املرجع السابق، ص  )3(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.07/01املادة  )4(
 /ب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.07/02املادة  )5(
 و ذلك كما تفعل إسرائيل مع الشعب الفلسويين حني تفرض حراا عليه  و متنع دخول الوعام و الدواء إليه . )6(
 /ج من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ف07املادة  )1(
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162Fالقانون الدو 

، و تعّد مذه األعمال جرةة حرب إذا ااتكبت يف زمن اقرب، وجرةة )2(
 ضّد اإلنسانية إذا ااتكبت يف زمن السل 

163F

)3( .
تعّد مذه جرةة دولية ضّد اإلنسانية مىت   السجن أو اقرمان الشديد من اقرية املدنية:-

 ااتكبت يف إطاا مجوم واسع النواق
164F

)4( .
يعين تعّمد إقاق أمل شديد، أو معاناة شديدة بدنيا أو عقليا بشخص موجود   التعذيب:-

حتت إشراف املته  أو سيورته، لكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاناة ينجمان فحسب 
 عن عقوبات قانونية أو يكون جزءا منها أو نتيجة هلا

165F

)5( .
أو االستبعاد اجلنسي أو اإلكراه عل  البغاء، أو اقمل القسري أو أي شكل   اإلغتراب-

 من أشكال العنف اجلنسي
166F

)6( .
أّي مجاعة حمّددة، أو جمموعة حمّددة من السكان ألسباب سياسية، أو عرقية   إضوهاد-

 أوقومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعّلقة بنوع اجلنس
167F

)7( .
 اإلختفاء القسري لألشخاص : يعين إلقاء القبض عل  أّي أشخاص أو احتجازم  -

أواختوافه  من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو بدع  منها هلذا الفعل أوبسكوتا 
عليه، و افضها اإلقراا حبرمان مؤالء األشخاص من حريته  أو إعواء املعلومات عن 
 مرريم  أو عن أماكن وجودم ، بدف حرما�  من محاية القانون لفرتة زمنية طويلة

168F

)1( .
 جرةة الفرل العنرري: تض  كل فعل من األفعال غري اإلنسانية، يرتكب يف سياق -

نظام مؤسسي قوامه اإلضوهاد املنهجي و الّسيورة املنهجية، من جانب مجاعة عرقية 
 واحدة إزاء أية مجاعة أو مجاعات عرقية أخرى، و ترتكب بنية اإلبقاء عل  ذلك النظـام

169F

)2( .
                                                 

 /د من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ف07املادة  )2(
 .154د. علي يوسف الشكري، املرجع السابق، ص  )3(
 .558د. حممد عبد املنع  عبد الغين، املرجع السابق، ص  )4(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.1/2/ف07املادة  )5(
 /م و من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ف07املادة  )6(
 /ز من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ف07املادة  )7(
 /ط من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ف07املادة  )1(
 /ح من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ف07املادة  )2(
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ال  تتسّبب عمدا يف معاناة شديدة أو   األفعال الالإنسانية األخرى ذات الوابع املماثل،-
 يف أذى خوري يلحق باجلس ، أو الّرحة العقلية أو البدنية

170F

)3( .
يالحظ أّن اجلرةة ضّد اإلنسانية، جرةة مقرودة يّتخذ الركن ب- الركن المعنوي: 

املعنوي فيها صواة القرد اجلنائي، الذي �ض عل  العل  و اإلاادة، فيجب أن يعل  اجلا  
بأن فعله ينووي عل  الّتمثيل بوريقة غري إنسانية بالين عليه ، أو عل  اضوهاده ألفراد 

جمموعة معّينة ،كما جيب أن تنررف إاادته إىل ذلك، و القرد العام ال يكفي لقيام الركن 
املعنوي، بل جيب أن يضاف إليه القرد اخلاص، الذي يتمّثل يف نّية القضاء عل  أفراد 

171Fاجلماعة الين عليه ، و ذلك نتيجة النتمائها إىل عقيدة معّينة

)4( .
يتحّقق الركن الدو  يف اجلرائــ  ضّد اإلنسانية، إذا متت بناء عل  خوّة الركن الدولي:  ج-

مرسومة من جانب دولة ضّد أخرى، أو ضّد مجاعة بشرية ذات عقيدة معّينة، و لو كانت 
172Fتتمتع بنفس جنسية الدولة

)5( .
جرائم الحرب  ثالثا:

ج) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 1/ف5لقد عرفت املادة (- تعريفها: 1
، "جرائ  اقرب" بأ�ا تعين: 1998لعام 

. 1949 آب/أغسوس 12- اإلنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جينيف املؤاخة يف 
- اإلنتهاكات اخلورية األخرى للقوانني و األعراف، ال  توبق يف املنازعات املسّلحة 

الدولية يف إطاا القانون القائ  حاليا. 
 12 املشرتكــة بني اتفاقيات جنيف األابع املؤّاخة يف 03-  اإلنتهاكات اجلسيمة للمادة 

، و يف حالة وقوع نزاع مسلح غري ذي طابع دو . 1949آب/أغسوس 
- اإلنتهاكات اخلورية األخرى للقوانني و األعراف ال  توبق يف املنازعات املسلحة غري 

ذات الوابع الدو  يف إطاا القانون القائ . 

                                                 
 /ك من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.1/ف07املادة  )3(
 .588د. حممد عبد املنع  عبد الغين، املرجع السابق، ص  )4(
 .588املرجع نفسه، ص  )5(
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إّن جرائ  اقرب مي األفعال ال  تقع أثناء اقرب،  وذلك باملخالفة مليثاق - أركانها: 2
اقرب كما حّددته قوانني اقرب و عاداتا و املعامدات الدولية، و يالحظ أّن مذه اجلرائ  

تفرتض نشوب حالة و استمرااما فرتة من الزمن، فضال عن ااتكاب أطرافها أفعاال غري 
173Fإنسانية أثناء نشوبا

)1( .
 و يالحظ أّن جرائ  اقرب،  مثل كل جرةة دولية ، تتكّون من اكن ماّدي، واكن 

معنوي و اكن دو . 
أ- الركن المادي: 

 الركن املادي جلرةة اقرب يتكّون من عنررين، و مها توافر حالة اقرب، وااتكاب 
 أحد األفعال ال  حترمها قوانني و عادات اقرب

174F

)2( .
ب- الركن المعنوي: 

 فجرائ  اقرب مي جرائ  عمدية يتوّلب اكنها املعنوي، ضرواة توافر القرد اجلنائي، 
 و مو القرد العام فحسب و الذي يتكّون من العل  و اإلاادة

175F

)3( .
 ج- الركن الدولي:

 يقرد بالركن الدو  ااتكاب إحدى جرائ  اقرب، بناء عل  ختويط من جانب 
إحدى الدول املتحاابة، و تنفذ من أحد مواطنيها أو التابعني هلا باس  الدول أو برضاما 
ضّد التابعني لدولة األعــداء، لذلك فهناك شرط جومــري، يتعّني توافره يف كل من املعتدي 

و املعتدى عليه، و مو أن يكون كالمها منتميا لدولة متحاابة مع األخرى. 
رابعا: جريمة العدوان 

لقد بذل التمع الدو  جهودا مضنية من أجل التوّصل لتعريف حمّدد للعدوان، وقد توالت 
اجتماعات اللجنة القانونية املكّلفة بوضع تعريف للعـدوان، إىل أن ّمت اإلتفاق عل  تعريف 

                                                 
 .660د. حممد عبد املنع  عبد الغين، املرجع السابق، ص  )1(
 .682-661املرجع نفسه، ص ص )2(
 .684املرجع نفسه، ص  )3(
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م، و مو التعريف اإلاشادي الذي تبّنته اجلمعية العامة لألم  1994للعدوان يف أفريل سنة 
. )176F)1 م1974 ديسمرب 14املتحدة يف قرااما الرادا بتاايخ 

 بالنسبة الختراص احملكمة يف جرةة العدوان، فقد نّرت الفقرة الثانية من املاّدة 
اخلامسة، عل  أّن اإلختراص املتعّلق جبرةة العدوان، ةكن أن ينعقد عند اختاذ اإلجراء 
الذي سُيعّرف مذه اجلرةة، و الذي سيحّدد شروط اختراص احملكمة يف مذا الردد 

 وسوف يّت  اختاذ مذا اإلجراء، بواسوة مؤمتر سينعقد ملراجعة النظام األساسي للمحكمـة

177F

، و يالحظ عل  تعريف اجلمعية العامة لألم  املتحدة جلرةة العدوان، بأّن مذا التعريف )2(
يتجّرد من القّوة امللزمة، ألن قرااات و توصيات اجلمعية العاّمة لألم  املتحدة، ليست هلا 
مذه القوة، إالّ أنّه سيكون ماديا و مرشدا لكافة الدول و ألجهزة األم  املّتحدة و يف 

مقدمتها جملس األمن، و القضاء الدو  اجلنائي، عندما تترّدى للقول بقيام العدوان أو 
178Fعدم قيامه

)3( .
كما قد يرجع عدم وضع تعريف جلرةة العدوان يف ظّل نظام اوما للمحكمة اجلنائية الدولية 

 إىل إنشغالني:
179F

)4( 
إنشغال بعض القوى الكربى (السيما الواليات املتحدة األمريكية و اململكة أولهما: 

املتحدة)، بأّن احملكمة ةكن استخدامها كالوبل الونان، ضّد املباداات باستخدام القوة 
املتوافقة متاما مع ميثاق األم  املّتحدة. 

 امتمام كثري من الدول (السيما و لكن بدون تأثري، دول العامل الثالث) بتوسيع، ثانيهما:
بأكرب قدا اكن فكـرة اجلرةة، لتوفري أكرب قدا اكــن من اقماية للضحايا لتجنب يف نفس 
الوقت، تدخل جملس األمــن يف توجيه الوظائف القضائية للمحكمة يف مذا املوضوع، و مع 
ذلك لألسف فالرعوبات السياسية البديهية و عدم االتفاق الواضح الذي استمر خبروص 

                                                 
 . 40-38ص  الفرل األول من الباب األول، ص )1(
 .230د. سعيد عبد اللويف حسن، املرجع السابق، ص  )2(
 .715د. حممد عبد املنع  عبد الغين، املرجع السابق، ص )3(
 .235-234د. سعيد عبد اللويف حسن ، املرجع السابق، ص )4(
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تعريف العدوان، و خبروص الرالت (عالقات التناسب) بني اختراصات احملكمة، و 
اختراص جملس األمن يبدو أ�ا مل تذلل، و قد ال يت  التغلب عليها يف املستقبل القريب. 

 
اإلختصاص الشخصي  الفقرة الثانية:

 ختتص احملكمة اجلنائية الدولية مبحاكمة األشخــاص الوبيعيني فقط، فال يسأل عن 
اجلرائ  ال  ختتص بنظرما تلك احملكمة األشخاص املعنوية أو اإلعتبااية، أي ال تقع 
املسؤولية اجلنائية عل  عاتق الدول أو املنظمات أو اهليئات، ال  تتمّتع بالشخرية 

180Fاالعتبااية، و ترتتب مذه املسؤولية اجلنائية عل  الشخص الوبيعي مهما كانت صفته.

)1( 
 

اإلختصاص المكاني و الزماني  الفقرة الثالثة:
أوال: اإلختصاص المكاني 

 ختتص احملكمة اجلنائية الدولية، باجلرائــ  ال  تقع يف إقلي  كل دولة تربح طرفا يف 
نظام اوما، أّما إذا كانت الدولـة ال  وقعت عل  إقليمهــا اجلرةة ليست طرفا يف املعامدة، 
فالقاعدة أّن تلك احملكمة ال ختتص بنظرما إال إذا قبلت الدولة باختراص تلك احملكمة 

181Fبنظر اجلرةة، مذا توبيقا ملبدأ نسبية أثر املعامدات

)2( .
ثانيا: اإلختصاص الزماني 

 وفقا للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ال يسري اختراص احملكمــة عل  
اجلرائ  ال  ااتكبت قبل سريان معامدتا (أي أن اختراصها مستقبلي فقــط)، معىن ذلك 
أّن اختراص احملكمة ينوبق فقط عل  اجلرائ  ال  ترتكب بعد انضمام أّي دولة طرف إىل 

 و 11نظامها األساسي، و ليس قبل مذا اإلنضمام، لقد ّمت تأكيد مذا املبــدأ يف املادتني 
 كانت قد ميزت بالنسبة لبدء 11 من النظام األساسي للمحكمة، علما أّن املادة 24

182Fاختراص احملكمة الزما  بني حالتني:

)1( 

                                                 
 .38د. حممود شريف بسيو ، املرجع السابق، ص  )1(
 .329د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )2(
 .127، املرجع السابق، ص 3د. عبد اهللا األشعل و آخرون، القانون الدو  اإلنسا  (آفاق و حتديات)، اجلزء  )1(
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الحالة األولى: 
تتعّلق بالدول األطراف يف النظام األساســـي، و ال  يسري اختراص احملكمــة يف مواجهتها 
مبجّرد دخول النظام األساسي حّيز التنفيذ، بالتا  فإّن مذه الدول األطراف تعّد مسؤولة 

أمام احملكمة عن اجلرائ  ال  ترتكبها بعد بدء نفاذ مذا النظام. 
 علما أنّه بالنسبة جلرةة العدوان، لن يسري اختراص احملكمة الزما  يف مواجهة 

الدول األطراف إالّ بعد سنة من إيداع وثيقة املوافقة عل  تعريف العدوان، و الذي سيعرض 
للبحث يف املؤمتر اإلستعراضي للدول األطراف، الذي سيعقد بعد سبع سنوات من تاايخ 
دخول النظام األساسي حّيز النفاذ،  أّما إذا كانت الدولة الورف مل توافق عل  تعريف 

183Fالعــدوان، فإّن اخترــاص احملكمة بنظــر مذه اجلرةة لن يسري يف مواجهتها

)2( .
الحالة الثانية: 

 تتعّلق بالدول ال  تنظ  بعد بدء سريان املعامدة، يف مثل مذه اقالة فإّن اختراص 
احملكمة سوف يسري يف مواجهتها يف اليوم األّول من الّشهـر الذي يلي الستون يوما من 

184Fإيداع تلك الدولة لوثيقة الترديق

، مع اإلشااة منا إىل أّن تلك الدولة إذا كانت قد )3(
انضمت بعد اعتماد تعريف جرةة العدوان ، سوف يسري من ذلك التاايخ أيضا. 

الفقرة الرابعة: اإلختصاص التكميلي 
 إستنادا إىل الفقرة العاشرة من ديباجة النظام و إىل املادة األوىل منه، فإّن اختراص 

185Fاحملكمة الدولية اجلنائية مكّمل للواليات القضائية اجلنائية الوطنية

، مذا يعين أّن احملكمة )4(
ال تقوم بأكثر اّا تقوم به كل دولة من دول التمع الدو  يف إطاا القانون الدو  القائ ، 
فهي تعبري عن عمل جممع للدول يف معامدة أنشئت مبقتضاما مؤسسة ملباشرة قضاء جممع 
جلرائ  دولية حمّددة، من مثّ فاحملكمة اجلنائية الدولية مي امتداد لإلختراص اجلنائي الوطين، 
إذ مي منشأة مبوجب معامدة عند الترديق عليها من قبل السلوة الربملانية الوطنية تربح 
جزءا من القانون الوطين، بناء عل  ذلك فاحملكمة اجلنائية الدولية ال تتعّدى عل  السيادة 

                                                 
 .128املرجع نفسه، ص  )2(
 ) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/الفقرة 162 املادة ( )3(
 .331، املرجع السابق، ص 3د. عبد اهللا األشعل و آخرون، القانون الدو  اإلنسا  (آفاق و حتديات)، اجلزء  )4(
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الوطنية، أو تتخّو  نظ  القضاء الوطين، طاملا كان األخري قاداا وااغبا يف مباشرة التزاماته 
186Fالقانونية الدولية

، من مث فالدول األطراف ينعقد هلا االختراص أوال بنظر اجلرائ  الدولية، )1(
و ال حتل احملكمة الدولية اجلنائية برفة مولقة حمل القضاء الوطين الداخلي يف مذا 

اخلروص، بل إّن الفقرة السادسة من ديباجة النظام تؤكد عل  أن من واجب كل دولة، أن 
متااس واليتها القضائية اجلنائيــة عل  أولئك املسؤولني عن ااتكاب جرائ  دولية، لكن مذه 

 من النظام عل  أّن احملكمة الدولية اجلنائية 17القاعدة ليست مولقة إذ نرت املادة 
ختتص بنظر اجلرائ  الدولية إذا تبّني أّن الدولة صاحبة الوالية غري ااغبة حّقــا يف القيام 

بالتحقيق أو املقاضاة، أو غري قاداة عل  ذلك، كما تتوّىل احملكمة الدولية اجلنائية نفسها 
 17مهّمة حتديد عدم الرغبة أو عدم القداة، وفقا لضوابط معّينة حّددما النظام يف املادة 

187Fمنه، و مذه الضوابط تكون كالتا :

)2( 
لتحديد عدم الرغبة قي دعوة معّينة، تنظر احملكمـة الدولية يف مدى توافر واحـد أو أكثر 

من األموا التالية: 
- إذا تبّني أّن اإلجراءات ال  اختذما القضاء الوطين، كانت تدف إىل محاية 
الشخص املعين من املسؤولية اجلنائية من جرائ  تدخل يف اختراص احملكمة 

188Fالدولية.

)3( 
- إذا حدث تأخري ال مربّا له يف اإلجراءات، يستنتج منه عدم اجتاه النيــّـة إىل تقدمي 

189Fالّشخص املعين إىل العدالة.

)4( 
- إذا مل يباشر اإلجراءات، أوال جتري مباشرتا بشكل مستقل أو نزيه، أو كانت 

190Fمباشرتا عل  حنو يتعااض مع نّية تقدمي الشخص املعين للعدالة.

)1( 
 فلتحديد عدم قداة الدولة صاحبة الوالية يف دعوى معّينة، تنظر احملكمة الدولية فيما 
إذا كانت الدولة غري قاداة، بسبب ا�ياا كّلي أو جومري لنظامها القضائي الوطـين، 

                                                 
 .19د. حممود شريف بسيو ، املرجع السابق، ص  )1(
 .332-331د. علي عبد القادا القهوجي، املرجع السابق، ص  )2(
  أ من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ ف 17املادة  )3(
  ب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ ف 17املادة  )4(
  ج من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ ف 17املادة  )1(
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أوبسبب عدم توافره عل  إحضاا املته ، أو اقرول عل  األدلة والشهادة الضروايــة، أو 
191Fغري قاداة لسبب آخر عل  القيام بإجراءاتا.

)2( 
 يتبّني اا تقدم أّن احملاك  الداخلية الوطنية صاحبة الوالية ختتص برفة أصلية للفرــل 

يف اجلرائ  الدولية إذا تبّني أ�ا ااغبة و قاداة عل  القيام بذه املهّمة، ويكون حكمهــا يف 
مذه اقالة له حجّيّ◌ة، أي يتمتع بقوة الشيء املقضي به، كما ال جتوز إعادة حماكمة 

192Fذات الشخص عن ذات اجلرةة مرة أخرى.

)3( 
 

المطلب الثاني  
آليات تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة 

 يّت  حتريك الدعوى اجلنائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية حبسب ما واد يف النظام 
األساسي إىل ثالث جهات و مي: 

- عن طريق تدخل املّدعي العام للمحكمة مباشرة، و فتحه للتحقيق من تلقاء نفسه 
دومنا إحالة. 

- بواسوة إحالة إىل املّدعي العام من دولة طرف يف النظام األساسي للمحكمة أوبشكوى 
 .من دولة غري طرف بناء عل  شروط و إجراءات حمّددة بشكل دقيق

- بواسوة إحالة عن طريق جملس األمن وفقا للباب السابع من امليثاق. 
 
 
 

الفرع األول 
التدخل المباشر للمدعي العام 

 حبيث جيوز للمدعي أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه عل  أساس املعلومات 
املتعلقة جبرائ  تدخل يف اختراص احملكمة، بعد القيام بتحليل جّدي للمعلومات امللقاة 

                                                 
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.3/ ف 17املادة  )2(
  من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.20املادة  )3(
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193Fومـذا ما أشاات إليه املادة اخلامسة عشر من النظام األساسي للمحكمة

، أي يقوم )1(
املّدعي العام قبل البـدء يف إجراءات التحقيق، بتقدمي طلب مّدع  باملستندات املادية للدائرة 

194Fالتمهيديــة و اقرـول عل  موافقتها بأغلبية األصوات

)2( .
الفرع الثاني 

اإلحالة من دولة طرف أو غير طرف في النظام األساسي للمحكمة 
حبيث تّت  اإلحالة عن طريق دولة طرف إىل املدعي العام، عندما يبدو هلا أّن جرةــة أو 

أكثر من اجلرائ  الداخلة يف اختراص احملكمة قد ااتكبت، و أن تتولب من املّدعي العام 
التحقيق يف مذه اقالة، و البحث فيما كان يتعّني توجيه االتام إىل شخص معيّـن أو أكثر 

195Fبااتكاب مذه اجلرائ 

، و عل  الدولة احمليلة أن حتدد الظروف احمليوة و ترفق با )3(
196Fاملستندات املدعمة

، من جهة أخرى جيوز للدولة غري الورف يف النظام األساسي أن )4(
تتقدم بشكوى للمحكمة مبوجب إعالن يودع لدى مسجل احملكمة، عل  أن تقبل احملكمة 

197Fاااسة اختراصها فيما يتعّلق باجلرةة

)5( .
الفرع الثالث 

اإلحالة من طرف مجلس األمن 
 من النظام األساسي إلنشاء 13فقد أشاات إىل مذه السلوة الفقرة-ب- من املادة 

احملكمة، و ال  نّرت عل  أنّه للمحكمة أن متااس اختراصها فيما يتعّلق جبرةة مشاا 
) وفقا ألحكام مذا النظام األساسي: 5إليها يف املادة(

-" إذا أحال جملس األمن متررفا مبوجب الفرل السابع من ميثاق األم  املّتحدة حالة إىل 
املدعي العام يبدو فيها أّن جرةة أو أكثر من مذه اجلرائ  قد ااتكبت..."، و تبدو خوواة 
مذه السلوة املمنوحة للمجلس، أّن اإلحالة الراداة منه سوف تؤدي تلقائيا إىل تعويل 
العمل مببدأ االختراص التكميلي، بالتا  سلب القضاء الوطين اختراصه األصيل للنظر 

                                                 
 229د. عبد القادا البقريات، املرجع السابق، ص  )1(
 385-384د. حممد فهاد الشاللدة ، املرجع السابق، ص  )2(
 228د. عبد القادا البقريات، املرجع السابق، ص  )3(
 )، من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.2/ف14 املادة ( )4(
 )، من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.3/ف12 املادة ( )5(
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بذه اجلرةة املرتكبة مذا من جهة، من جهـة أخرى فإّن اإلحالة الراداة من جملس األمن 
198Fالدو  تسري عل  مجيع الدول األطـراف و غري األطراف يف النظام األساسي للمحكمة

)1( ،
بالرغ  من ذلك، فإّن سلوة اإلحالة املمنوحة للمجلس لقيت تأييدا من عدد كبــري من 
الدول ال  اعتربت أّن منح اللس مثل مذه السلوة سوف حيول دون إقدام اللــس يف 
املستقبل عل  إنشاء حماك  متخررة جديدة، اا يعين أّن مذا سيشّكل تعزيزا لفاعلية 

199Fاحملكمة الدولية الدائمة

، يف حني عااضت ليبيا منح اللس مثل مذه الّسلوة حمـذاة من )2(
أّن "إعواء جملس األمن الذي يعترب ميئة سياسية، اقّق يف حتريك إجراء، سوف يقّوض 
الثقة يف حياد و استقالل احملكمة، و بالتا  ينقص من مرداقيتهـا فمثل مذا الرتتيب 

سوف ةّكن األعضاء الدائمني يف جملس األمن من جعل احملكمة أداة ملمااسة الضغط عل  
 البلدان الرغرية و النامية"

200F

)3( .
لكن بالرغ  من كل اإلنتقادات ال  وّجهت إىل سلوة اإلحالة املمنوحة للس األمن فهي 

متتاز بعّدة إجيابيات، إذ أ�ا الوريقة الوحيدة ال  تسمح مبالحقة و حماكمة ائيس اجلمهواية 
201Fعن اجلرائ  ال  ااتكبها، املعاقب عنها يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

)4( ،
ذلك ألّن عائق السيادة الدولية يظهر يف التزام قبول اختراص احملكمة بواسوة الدول 

املعنية، ةكن أن يفوق و يتجاوز وضع جملس األمن بالنسبة للمحكمة حينما "يتررف 
وفقا ألحكام الفرل السابع من امليثاق، فيحيل إىل نائب اإلتام حالة يظهر فيها أّن جرةة 

202Fأو أكثر وقعت"

، منا ةكننا أن نتساءل عل  أّي أساس قانو  يتدخل جملس األمن يف )5(
صالحيات احملكمة، مادام أّن مذه األخرية ليست جهازا تابعا لألم  املتحدة؟ يرتكز جملس 

األمن يف ذلك عل  كونه اجلهاز األاي الوحيد املختص حبفظ السل  و األمن الدوليني، 
203Fبوضع الّلوائح ال  مبوجبها تلتزم الدول باحرتامها و توبيقها

 و مو ما تؤكده حمكمة )1(
                                                 

 .134د. عبد اهللا األشعل و آخرون، القانون الدو  اإلنسا ، (آفاق و حتديات)، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص  )1(
 359د. عمر حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )2(
 . 359املرجع نفسه، ص  )3(
، جامعة باجي خمتاا عنابة، اجلزائر، 13د. منرتي مسعود، احملكمة اجلنائية الدولية و مسؤولية ائيس اجلمهواية، جملة التواصل العدد  )4(

 .51، ص 2004سنة 
 290د. سعيد عبد اللويف حسن، املرجع السابق، ص  )5(
 . من ميثاق منظمة األم  املّتحدة25املادة  )1(
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العدل الدولية يف القضية الناميبية بقوهلا إنّ : " مذا االختراص للس األمن اختراص عام 
204Fال حيتاج إىل أن يستند إىل أحكام امليثاق"

، و من الناحية العملية  فسلوة  اإلحالة )2(
املمنوحة للس األمن مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تعترب وسيلة 
مهّمة، يتمّكن با اللس من إحالة األشخاص املتهمني بااتكاب انتهاكات جسيمة 
للقانون الدو  اإلنسا  حملاكمته  أمام احملكمة اجلنائية الدولية، ال  تعترب آلية قضائية 
جنائية دولية، من ّمت فمجلس األمن مبمااسته لسلوته مذه و بعيدا عن كل تقديرات 

من خالل فرض احرتامه،  سياسة، فهو يسام  فعال يف توبيق القانون الدو  اإلنسا 
مبحاابة ظامرة اإلفــالت من العقاب. 

 و تعترب األزمة اإلنسانية بداافوا، بالسودان، أول حالة يتدخل فيها جملس األمن، 
بإحالة الوضغ القائ   يف داافوا، إىل النائب العام للمحكمة اجلنائية الدولية، و ذلك 

، الرــادا حتت الفرل السابع 2005مااس سنة31 املتخذ يف 1593مبوجب قرااه اق   
205Fمن امليثاق، و ذلك بالرغ  من أّن السودان مل يرادق عل  النظام األساسي للمحكمة

)3( .
 

المطلب الثالث 
إحالة مجلس األمن الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية  

تواجه احملكمة اجلنائية الدولية حتّديا يعترب األول من نوعه منذ دخول نظامها األساسي حّيز 
)، الذي حييل 1593التنفيذ و مباشرة مهامها، إثر صدوا قراا جملس األمــــن الدو  اق  (

مبوجبه الوضع يف داافوا إىل احملكمة اجلنائية الدولية، متررفا بذلك مبوجب الفرل السابع 
من ميثاق األم  املّتحدة، مستندا يف ذلك إىل سلوتــه يف اإلحالة املمنوحة له مبوجب النظام 

206Fاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

، يعترب مذا اإلخواا فريد من نوعه لعّدة أسباب )1(

                                                 
 .97 ص باية سكاكين، املرجع السابق، )2(

، جوان 328باسل يوسف جبك، اآلليات القانونية إلفالت قوات االحتالل من تبعات جرائ  التعذيب ، جملة املستقبل العريب،العدد )3(
 .125، ص 2006

 /ب من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.13املادة  )1(
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منها، أّ�ا املرة األوىل أين جملس األمن حييل قضية إىل احملكمة اجلنائية الدولية، كذلك أّن 
207Fالدولة موقع النزاع ليست طرف يف نظام اوما

)2( .
- لكن السؤال الذي يهّمنا كيف كانت بداية تدخل جملس األمن يف أزمة داافوا؟ 

و ما فحوى ذلك القراا، و عل  أي أساس أصدا ؟ 
 كل ماته التساؤالت جتاه قضية داافوا سنحاول اإلجابة عليها يف الفرعني الثا  والثالث 
من مذا املولب، و ذلك بعد أن خنرص الفرع األول لبحث طبيعة الوضع يف داافوا. 

 
الفرع األول 

طبيعة الوضع في دارفور 
الفقرة االولى: جذور النزاع في إقليم دارفور 

 يعترب إقلي  داافوا من األقالي  القاحلة و الفقرية ال  تقع غرب السودان، تقونه قبائل 
عربية و أخرى إفريقية، تتحّدث إىل جانب اللغة العربية لغتها اخلاّصة، و يقّدا عدد القبائل 

ال  تقون اإلقلي  حبوا  املائة، عل  اقعة شاسعة من األاض تبلغ حوا  نرف املليون 
كليو مرت مربع، بتعداد سكا  يقّدا حبوا  ستة ماليني و نرف. 

و من املتعااف عليه تااخييا و حىت اليوم، بأّن القبائل العربية يف إقلي  داافوا تعيــش يف حالة 
تنقل متااس الرعي، بينما القبائل اإلفريقية يف ذات اإلقلي  مستقرة و متااس الزااعة، و 

عندما حياول الرعاة اللجوء إىل املناطق املخّضرة مربا من اجلفاف و الترحر تضور القبائل 
اإلفريقية إىل الدفاع عن أااضيها، اا يؤّدي إىل نشوب نزاعات بني مذه القبائل، و لكن 
العالقة كانت دائما تعود إىل وتريتا السابقة من سالم و تبادل للمنافع بعد أن حيس  

 اخلالفات زعماء العشائر من الورفني
208F

)3( .
 إالّ أّن مناك عوامل أخرى أّدت إىل تراعد النزاع عل  الداجة اخلورية ال  وصل إليها 
يف اآلونة األخرية، إذ ال ةكن تضييق ذلك النزاع يف إطااه القبلي و البيئي فقط، كما ال 

                                                 
د. بن محو عبد اهللا، احملكمة اجلنائية الدولية يف مواجهة الواقع "قضية داافوا"، ملخص مداخلة امللتق  الوطين حول احملكمة اجلنائية  )2(

 .18، ص 2005) ديسمرب 5-4الدولية واقع وآفاق، املنعقد جبامعة باجي خمتاا عنابة، (
 اجلذوا التااخيية ملشكلة داافوا، مقال عل  شبكة االنرتنت، عل  املوقع التا :  )3(

hTTP ://news.BBC.Co.Uk/hi/ARABIC/MIDDLE-EAST-mewsid-360/3601730.STM 



آليات تدخل مجلس األمن في تطبيق القانون الدولي الباب الثاني                                       
 اإلنساني

 

  

ةكن بالقدا ذاته حتميل اقكومة اقالية مسؤوليته الكاملة، فباإلضافة إىل العامل البيئي و 
القبلي، مناك عوامل أخرى تتمّثل أّمهها فيما يلي: 

يتمّثل يف وفرة الّسالح يف املنوقة بني أيدي القبائل، نتيجة ألّن داافوا العامل األول: 
كانت مسرحا لكثري من العمليات املسلحة و عمليات القتال الدائرة يف الدول الاواة 
حيث كان جيري النزاع اللييب التشادي، و حيث جرى تغيري نظام اقك  التشادي عرب 
املعااضة الداخلية املسلحة لثالث مرّات، إضافة إىل عدم االستقراا يف إفريقيا الوسو . 

ومو األكثر أمهية، يتمّثل مبوقف اقركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العامل الثاني: 
و مو من أبناء –"جون غاانغ" من نزاع داافوا، إذ مترد عل  اقكومة (داوود حيي بوالد

الفوا)، الذي كان قياديا باازا يف صفوف اقركة اإلسالمية، و عندما انقلبت اقركة 
اإلسالمية إىل سّدة اقك ، عزا عدم إسناد دوا بااز له إىل التفرقة العنررية وتزامن ذلك 

مع استقالة عدد من أبناء داافوا من عضوية اجلبهة اإلسالمية.  
 إىل اقركة الشعبية بقيـــادة "جون غاانغ"، ال  وفرت له ولغريه 1990انض  (بوالد) عام 

، التدايب العسكــري، فتبّنوا طروحات غاانغ ال  توالب املركز يف  من أبناء الفوا و الزغاوة
اخلرطوم مبنح األطراف املهّمشة نريبا من الّسلوة و الثروة والتنمية. حينئذ بدأ الرراع يأخذ 

بعده السياسي و العرقي، حيث قاد (بوالد) متردا ضد حكومة اجلبهة اإلسالمية ال  كان 
ينتمي إليها، و بعثت اقكومة عددا من ضّباط أمنها إللقاء القبض عليه، و جنحوا بالفعل 
يف اعتقاله مبساعدة مسّلحني كان يولق عليه  اس  (اجلنجويد)، وقّدم بوالد للمحاكمة يف 

209Fداافوا و ّمت إعدامه

، كانت تلك املرّة األوىل ال  تعّرفت فيها اقكومة عل  ) 1(
210F(اجلنجويد)

، و ّقرا جهاز األمن دعمه  اغ  حتفظات اجليش من أن ترعب السيورة )2(
 و أّدى القضاء  عليه  يف وقت الحق، حيث أصبحت مذه القوات النظامية يف اإلقلي ،

عل  متّرد (بوالد) يف مهده إىل زوال اقركة ال  تزعمها، قبل أن تعود إىل الوجود مرّة أخرى 
م حتت اس  (حركة حترير السودان)، برئاسة عبد 2000بعد سنوات، إذ ظهرت يف عام 
                                                 

 .380د. عمر حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )1(
جتدا اإلشااة إىل أن اقكومة السودانية تنفي نفيا قاطعا أية والية هلا عل  اجلنجويد، و تقول إ�  يهامجون قواتا أيضا  )2(

   حممد مجال عرفة، داافوا... التاايخ و القبائل اجلنجويد، مقال عل  شبكة االنرتنت، املوقع: 
http : // www.Islamonline.net/arabic/politics/2004/05/article 03b.shtml 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/05/article�
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الواحد حممد نوا، بينما أّسس اإلسالميون من أبناء داافوا من املعااضني للحكومة 
211Fالسودانية (حركة العدل و املساواة) برئاسة الدكتوا خليل إبرامي .

)1( 
الفقرة الثانية : ظهور األزمة اإلنسانية في دارفور 

م و يف اهلجوم الذي استهدف مدينة الفاشر (كربى مدن اإلقلي  2003 ففي عام 
وعاصمة والية مشال داافوا)، و بدأت حركتا التمرد ترفعان شعااات املظامل السياسية 

واإلجتماعية و التنموية و اإلقترادية، و اتامه  للحكومة مبمااسة سياسة التوهري العرقي 
عرب مليشيات (اجلنجويد)، ال  استعانت اقكومة با يف قمع التمرد األخري، و ما صاحبه 

من عمليات نزوح مجاعية داخل اإلقلي  و إىل دولة تشاد الاواة، و بدأ ينفجر اجلانب 
212Fاإلنسا  للرراع

، حيث وصف األمني العام لألم  املتحـدة كويف عنان، بأّن املوقف يف )2(
213Fداافوا عل  أنّه "األزمة اإلنسانية األكثر خوواة ال  ةّر با العامل"

، عل  اعتباا أّن )3(
األموا يف إقلي  داافوا توّوات و تراعدت و خرجت عن كو�ا جمـرد أزمة داخلية أو شأن 

من الشؤون الداخلية للدولة السودانية، إىل أزمة ذات أبعاد و تداعيات حملية وإقليمية و 
دولية، وسط ادعاءات و اتامات متبادلة من جانب العديد من القوى الفاعلة يف التمع 

214Fالدو  مبسؤولية النظام اقاك  يف السودان عن تراعد و تفاق  تلك األزمة

)4( .
 
 
 

الفقرة الثالثة: دور الحكومة السودانية في التعامل مع األزمة 

                                                 
 .38د. عمر حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )1(
حبيث تعددت التقااير ال  أفادت عن ااتكاب انتهاكات ققوق اإلنسان يف داافوا، و عل  سبيل املثال، أصدات منظمة العفو  )2(

 جويلية املاضي بعنوان "داافوا: االغتراب كسالح يف اقرب"، اكزت فيه عل  العنف اجلنسي الذي متت اااسته 19الدولية تقريرا يف 
 عل  نواق واسع، من جانب ميليشيات اجلنجويد، و بعض جنود اقكومة.

 .56، ص2004، أكتوبر 308عماد عواد، أزمة داافوا، (تعدد األبعاد و تنوع اإلشكاليات)، جملة املستقبل العريب، العدد  )3(
د. مجال حممد السيد ضلع، تسوية أزمة داافوا يف إطاا اإلحتاد اإلفريقي، جملة العلوم القانونية، كلية اققوق، جامعة باجي خمتاا  )4(

 .65، ص 2007، سنة 11عنابة، العدد 
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 إزاء تراعد وترية األنباء عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف داافوا، أمر الرئيس 
، بتكوين جلنة لتقري اققائق حول مذه 2004السودا  (عمر البشري) يف ماي 

االنتهاكات، و قد شكّلت مذه اللجنة فعال برئاسة (دفع اهللا اقاج يوسف) ائيس القضاء 
السودا  األسبق، و باشرت اللجنة أعماهلا وفقا للقانون و مبدأ الشفافية مستندة عل  

و النظام األساسي ، القانون الدو  ققوق اإلنسان و أحكام القانون الدو  اإلنسا 
 للمحكمة اجلنائية الدولية و السوابق التااخيية ذات الرلة

215F

)1( .
 اخلمسة عشر- الذين أشاات إليه  اللجنـة مع حج  –اغ  عدم تناسب عدد املتهمني 

الكااثة يف داافوا، إالّ أ�ا توصلت إىل نتائج مهمة، إذ اتمت كافة أطراف النزاع باملشااكة 
يف وقوع انتهاكات جسيمة ققوق اإلنسان و القانـون الدو  اإلنسانـي، يف واليات داافوا 

216Fالثالث، أّدت إىل معاناة إنسانية ألمل داافوا

)2( .
 جانفي 23ففي تقريرما الذي سّلمته اللجنة لرئيس اجلمهواية حول نتائج أعماهلا يف 

، أشاات عل  أّن ما حدث يف داافوا بالرغ  من جسامته، ال يشّكل جرةة اإلبادة 2005
و   اجلماعية، لعدم توافر شروطها، لكّنها أشاات إىل انتهاكات القانون الدو  اإلنسا 

قانون حقوق اإلنسان، و جرائ  ضّد اإلنسانية، و أتت عل  ذكر جمموعة كبرية من اجلرائ  
املرتكبة، أمهها (حرق القرى، القتل، االغتراب، التهجري القسري، االعتقال، التعذيب، 

اإلعدام خااج نواق القانون القضائي...، و غريمـا من اجلرائ )، و أوصت اللجنة يف ختام 
تقريرما إىل ضرواة اإلسراع يف تشكيل جلان للتحقيق القضائي و اإلدااي فيما واد من 

انتهاكات، و اختاذ اإلجراءات القانونية ضّد من تقوم عليه بّينة مبدئية، و عل  ضوء مذا 
التقرير، أمر الرئيس السودا  بتكوين ثالث جلان، األوىل للتحقيق القضائي، الثانية قرر 

اخلسائر و جرب الضرا، الثالثة للجوانب اإلدااية، إالّ أّن تباطؤ تكوين مذه اللجان و جتامل 
اقكومة للتقرير املقّدم من جلنة تقري اققائق، يشري إىل عدم قداة القضاء السودا  أو 

عدم اغبة السلوـات يف كفالة العقاب عن اجلرائ  املرتكبة يف داافوا، باإلضافة إىل ذلك و 
                                                 

 381د. عمر حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )1(
نتائج أعمال جلنة تقري اققائق حول إدعاءات انتهاكــات حقوق اإلنسان بداافوا املشكلة مبوجب فراا الرئيس السودا ، عل   )2(

املوقع التا :                                                    
http://www.Sudantv.tv/darfurpeace/result.doc 
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يف إطاا اجلهود الذي بذهلا اإلحتاد اإلفريقي قّل األزمة، فقد دخلت اقكومة السودانية يف 
217Fسلسلة مفاوضات مع حرك  التمرد يف جنامينا و أديس أبابا و أبوجا... و غريما.

)1( 
كما حّث جملس األمن و التمع الدو ، األطراف االلتزام بوقف إطالق الناا و غريما من 

االلتزامات ال  ّمت اإلتفاق عليها يف تلك املفاوضات، إالّ أّن مذه اإلتفاقات قد ا�اات 
مجيعها، نظرا لعدم التزام أطراف النزاع مبضامينها، إزاء تلك الظروف واإلخفاقات املتتالية 
لوضع حد لتلك الكااثة اإلنسانية، فقدت اجتهت األم  املّتحـدة إىل إنشاء جلنة دولية 

218Fللوقوف عل  حقيقة الوضع يف داافوا

)1( .
 

الفرع الثاني 
 إنشاء مجلس األمن للجنة دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور 
قام األمني العام لألم  املّتحدة (كويف عنان) بتشكيل جلنة حتقيق دولية للوقـــوف عل  

حقيقة األوضاع يف إقلي  داافوا، و التأكد من وقوع أعمال إبادة مجاعيـــة يف اإلقليـ  من 
 الرادا 1564عدمه، إذ جاء تشكيل مذه الّلجنة عل  ضوء قراا جملس األمن اق  

 من القراا أّن جملس األمن يولب 12، حيث جاء يف الفقرة 2004 سبتمرب 18بتاايخ 
إىل األمني العام، أن يقوم عل  وجه الّسرعة بإنشاء جلنة حتقيق دولية تضولع فواا بالتحقيق 

يف التقااير املتعلقة بانتهاكات القانون الدو  اإلنسا  و قانون حقوق اإلنسان، ال  
ترتكبها مجيع األطراف يف داافوا، و لتحديد أيضا ما إذا كانت وقعت أعمال إبادة 

مجاعية، و حتديد مويّة مرتكيب تلك اإلنتهاكات لكفالة حماسبة املسؤولني عنها، و يدعو 
مجيع األطراف إىل التعاون مـع تلك الّلجنة، و يولب كذلك إىل األمني العام أن يتخذ 

اخلووات املناسبة لزيادة عدد مراقيب حقوق اإلنسان املوفدين إىل داافوا، و ذلك بالتعاون 
 مع مفوضية حقوق اإلنسان

219F

 ، وفعال قام األمني العام بتشكيل مذه اللجنة)1(
220F

)2(. 

                                                 
 .384د. عمر حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )1(
 .382املرجع نفسه، ص  )2(
، عل  موقع قرااات جملس األمن السابقة الذكر S/RES/ 1546) 2004، وثيقة األم  املتحدة (2004 لسنة 1546القراا  )1(
 األمني العام للمنظمة العربية ققوق اإلنسان، أنوونيو كاسيس من إيواليا- –و تكونت اللجنة املذكواة من (حممد فائق من مرر  )2(

 وزير اخلااجية و العدل السابق، مينا –أول ائيس للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، دييجو جااساي سايان من البريو 
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كما قد وافقت اقكومة السودانية عل  مذه اللجنة، و بالفعل باشرت اللجنة أعماهلا  
، و قد حّددت هلا ثالثة أشهر لتقدمي تقريرما، و كان مبساعدة مذه 2004 أكتوبر 25يف 

اللجنة طاق  كبري من اخلرباء القانونيني و احملققني الدوليني، و خرباء يف الوب الشرعي و يف 
االعتداءات اجلنسية، إىل جانب خرباء عسكريني. 

 إذ تركزت مهّمة مذه اللجنة يف التحقيق من وجود إبادة مجاعية و توهري عرقي، 
وكذلك فحص مجيع االتامات و التقااير، سواء كانت من حكومات أو منظمــات أم 
أفراد، ملعرفة اققيقة بالنسبة للجرائ ، كما متثلت املهّمة األساسية يف مجع املعلومــات و 
التحّري عن األشخاص الذين ةكن أن يكونوا متهمني حمتملـــني و بالفعل قامت اللجنة 

) متهما، بعضه  من اقكومـة، و آخريـــن من امليليشيات، و البعض اآلخر 51بتحديد (
 من املتمردين

221F

)3( .
 و قد أحالت اللجنة تقريرما النهائي إىل األمني العام لألم  املّتحدة، الذي أحال 

 2005 جانفي 31بدواه مذا التقرير إىل جملس األمن بتاايخ 
222F

، و يف بيانه بشأن تقرير )4(
جلنة التحقيق الدولية، أشاا األمني العام لألم  املّتحدة إىل أم  النتائج ال  توصلت إليها 

اللجنة، و املتمثلة يف إثبات أّن حكومة السودان و ميليشيات اجلنجويد مسؤوالن عن 
جرائ  تقع حتت طائلة القانون الدو ، ووجدت اللجنة أّن اهلجمات عل  القرى وقتل 
املدنيني و اإلغتراب و السلب و التشريد القسري، كانت مستمرة، حـّىت و مي جتري 

حتقيقاتا، كما وجدت  اللجنة دالئل موثوقة تشري بأّن القوات املتمردة مسؤولة مي أيضا 
عن انتهاكات خورية قد ترل إىل جرائ  اقرب، مبا يف ذلك قتل املدنييـن وسلب 

اتلكات . 
 وقد انته  اأي اللجنة إىل أّن حكومة السودان مل تتبع سياسة تقوم عل  اإلبادة 

اجلماعية، و إن كان بعض األفراد مبن فيه  مسؤولون حكوميون، قد يرتكبون يف بعض 

                                                                                                                                          
 ائيس اللجنة العليا – املمثل اخلاص ألمني عام املدافعني عن حقوق اإلنسان، تيربسي سرتجينر من غانا –جيال  من الباكستان 

 http://www.Sudanesconline.com/anews/Oct9-276947-htmإلصالح القانون يف غانا)،   
 383د. عمر حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )3(
 النص الكامل لتقرير اللجنة الدولية، عل  شبكة األنرتنت عل  املوقع التا :  )4(

 http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf  

http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf�
http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf�
http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf�
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اقاالت أفعاال بنّية اإلبادة اجلماعية، و أضاف التقرير بأّن اجلرائ  ضّد اإلنسانية وجرائ  
223Fاقرب ال  ااتكبت يف داافوا، قد ال تقّل خوواة و بشاعة عن اإلبادة اجلماعيـة

، حيث )1(
تضمن تقرير اللجنة أمساء األشخاص الذين تعتقد أ�  مسؤولون عن االنتهاكات اخلورية، 

مبا يف ذلك اجلرائ  املرتكبة ضّد اإلنسانية و جرائ  اقـــرب. 
 يف النهاية أوصت اللجنة بضرواة تسلي  امللف إىل مدّع عام خمتص، و أوصت بأن حييل 

 جملس األمن عل  جناح الّسرعة، الوضع يف داافوا إىل احملكمة اجلنائية الدوليــة
224F

)2( .
وتوافقت توصيات مذه اللجنة مع مقرتح فرنسا ال  مااست ضغوطها داخل جملس األمن 
إلحالة قضية داافوا إىل احملكمة اجلنائية الدولية، و مو ما ّمت فعال، إذ أصدا جملس األمن 

، الذي أحـال فيه الوضع يف داافوا 2005 مااس 31 بتاايخ 1593الدو  القراا اق  
 إىل احملكمة اجلنائية الدولية

225F

)3( .
 

الفرع الثالث 
قرار مجلس األمن بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية  

، القاضي بإحالـة الوضع يف داافوا إىل 1593جملس األمن الدو  اق    صدا قراا
احملكمة اجلنائية الدولية، و ذلك بعد اجلهود ال  بذلت سواء عل  املستوى العريب واإلفريقي 

أو عل  املستوى الدو ، لوضع حّد لتلك النزاعــات الدائرة يف اإلقلي ، وال  نتج عنها 
عشرات اآلالف من القتل  و مئات اآلالف من الالجئني و املشردين، وإزاء عدم احرتام 

أطراف النزاع يف داافوا التفاقات وقف إطالق الناا ووضع حّد النتهاكات حقوق اإلنسان 
املرتكبة يف اإلقلي ، فقد أصدا جملس األمن الدو  جمموعة من  و القانون الدو  اإلنسا 

1593القرااات يف مذا الشأن، كان آخرمـا القراا  226F

، الذي أحال فيه الوضع يف داافوا )1(

                                                 
، منشوا عل  املوقع التا :  2005 فيفري 01بيان األمني العام لألم  املتحدة بشأن تقرير جلنة التحقيق الدولية لداافوا،  )1(

http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsid=441 
 البيان نفسه )2(
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إىل احملكمة اجلنائية الدولية، متررفا بذلك مبوجب الفرل السابع، و قد كان لتقرير جلنة 
التحقيق الدولية أثره البالــغ يف صدوا مذا القراا، إذ تعترب مذه اإلحالة مبوجب مذا القراا، 

 مي األوىل من نوعها ال  تواجهها احملكمة اجلنائية الدولية
227F

)2( .
 على اختصاص المحكمة 1593الفقرة األولى: أثر قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 سبق و أن أشرنا يف موضع سابق، بأّن جملس األمن الدو  يستند يف إحالة قضـية ما 
إىل احملكمة اجلنائية الدولية، إىل سلوته املشاا إليها يف الفرل السابع من ميثاق األم  

املّتحدة، و إذا كان جملس األمن الدو  يف استخدامه لسلوته باإلحالـة املمنوحـــة له مبوجب 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ال يثري مسألة اختراص احملكمــة يف نظر 

القضايا احملالة إليها إذا كان أحد أطرافها دولة طرف يف النظام األساسي للمحكمة، فإّن ما 
 أي اجلهة املدع  –يثري التساؤل مو تلك اقالة ال  يكون فيها أحد أطراف القضية 

عليها- دولة ليست طرفا يف النظام األساسي هلذه احملكمــة، وإن كانت مذه الدولة عضوا 
يف منظمة األم  املّتحدة، و مو ما ينوبق عل  حالة السودان فيما يتعلق بقراا جملس األمن 

) الذي أحال فيه الوضع يف داافـوا إىل احملكمــة اجلنائية الدولية، علمـا بأّن 1593اق  (
دولة السودان ليست طرفـا يف النظام األساسي للمحكمة، و لكّنها عضو يف منظمة األم  

228Fاملّتحدة

/ ب) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 13، ففي مذه اقالة املادة ()3(
229Fالدولية

، ختتص بإحالة جملس األمن الدو  لقضية أحد أطرافها أو مجيعه  دول أطراف )4(
يف النظام األساسي هلذه احملكمة أو قبلت اختراص احملكمة، إضافة إىل ذلك فإّن جملس 
األمن الدو ، وفقا لنّص املادة املذكواة خيتص بإحالة أّي قضية بشأن مرتكيب جرائ  دولية 

) من نظامها األساسي، بررف النظر عّما إذا كانت 5إىل احملكمة وفقا لنص املادة (
الدولة ال  ينتمي إليها مرتكيب تلك اجلرائ  طرفا يف النظام األساسي أم غري ذلك، حّىت ال 

يفلت جمرموا اقروب من العقاب عن طريق امتناع دوهل  عـن الترديــق عل  النظام 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و مو ما ينوبق متاما عل  قراا جملس األمن اق  

                                                 
 386د. عمر حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )2(
 .387املرجع نفسه، ص  )3(
 /ب) من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 13 املادة ( )4(
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) الذي صدا حبق متهمني بااتكاب جرائ  دولية تابعني لدولة غري طرف يف 1593(
النظام األساسي للمحكمة و مي السودان، اّا جتدا مالحظته يف مذا الشأن، أنـّه و عل  

 لوضع حّد لتلك اإلنتهاكات اجلسيمة 1593الرغ  من أاية قراا جملس األمن الدو  اق  
للقانون الدو  اإلنسا  و لقانون حقوق اإلنسان املرتكبة يف إقلي  داافــوا إالّ أّن أم  ما 

يؤخذ عل  مذا القراا مو االنتقائية، و تدخل الفقرة السادسة منه ال  تتيح الفرصة إلفالت 
230Fالرمني غري السودانيني من احملاكمة، حّىت لو كانوا من املسامهيـن يف تلك الفظائع

، و )1(
لقد اعرتض السودان عل  مذا القراا، و أعرب عن استنكااه للقراا الذي وصفه بأنّه غري 

عادل و غري حكي  و يّن  عن ضيق أفق، و أعلن أنّه يرفض التفكيــر يف تسلي  أي مواطنني 
231Fإىل احملكمة يف اخلااج

، مع العل  أّن جملس األمن استند يف قرااه إىل تقرير اللجنة الدولية )2(
لتقري اققائق، ال  أكّدت عدم قداة النظام القضائي السودا  أو عدم اغبته يف معاقبة 

232Fاملسؤولني عن اجلرائ  املرتكبة يف داافوا

)3( .
الفقرة الثانية: رّد فعل المحكمة الجنائية الدولية على قرار اإلحالة 

بالنسبة لتقرير اختراص احملكمة اجلنائية الدولية و قبوهلا النظر يف قضية داافوا احملالة إليها 
)، فإّن نروص النظام األساسي 1593من قبل جملس األمن الدو  مبوجب القراا اق  ( 

هلذه احملكمة تؤّكد بوضوح، أّن املدعي العام ليس ملزما بإحالة جملس األمن الدو ، إذ أّن 
) من النظام األساسي متنح املّدعي العام سلوـة تقديـر ما إذا كان له أن 1/ف53املادة (

يشرع بالتحقيق أم ال، و ال تعّد إحالة جملس األمن وحدما أساسا معقوال للبدء أو متابعة 
233Fالتحقيق

، و مو ما ةنح مذه احملكمة ضمانة أكيدة ضّد أّي حماولـة من قبل جملس األمن )1(
للهيمنة عليها يف حتديد اختراصها و قبول الدعوى أمامها، يؤكد ذلك أيضا السلوة 

 من النظام األساسي، و ال  3/ف53التقديرية املمنوحة للمدعي العـام مبوجب املـادة  
                                                 

 يف أن يفعلوا ما يشاؤون، و قد كان تضمني القراا مذه –، األمر الذي يولق العنان لغري السودانيني 1593 من القراا 6الفقرة  )1(
الفقرة نتاج موازنة سياسية، حاول فيها أصحاب املقرتح (فرنسا) تقليص فرصة افض املشروع من قبل الدول الدائمة العضوية، و مو ما 

يؤكد موقف الواليات املتحدة األمريكية، ال  مل تعرقل صدوا القراا مذه املرة، و لكنها يف الوقت ذاته أاادت إثبات عدم خضوع 
 جنودما لنظام احملكمة و يظهر ذلك من خالل امتناعها عن الترويت عل  القراا. 

)2(  http://BBC.ARABIC.COM  
 .390د.عمر حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )3(
 .389د.عمر حممد املخزومي، املرجع السابق، ص  )1(
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تتيح له أن يقّرا عدم الشروع يف التحقيق بالنسبة لقضّية أحيلت إليه من قبل جملس األمن 
الدو ، و إن كان للس األمن يف مذه اقالة أن يولب من الغرفة التمهيدية للمحكمة 
مراجعة قراا املّدعي العام مذا، و الولب منه إعادة النظر يف ذلك القراا، بالتا  تبق  

السلوة التقديرية بعدم الشروع يف التحقيـق أو طلب حتقيق ما داخل إطاا احملكمة اجلنائية 
234Fالدولية

)2(  .
 

) و أعلن "لويس 1593 و فعال لقد قبلت احملكمة اجلنائية الدولية بقراا اإلحالة (
، 2005 جوان 06مواينو أوكامبو" ائيس اإلدعاء يف احملكمة اجلنائية الدولية، يوم االثنني 

بدء حتقيق امسي مو األكرب من نوعه يف جرائ  حرب يشتبه أّ�ا ااتكبت يف إقلي  داافوا 
بغرب السودان، و أفاد بيان احملكمة أّن التحقيق يستند إىل آالف من الوثائق ال  تلقتها 

احملكمة، و إىل مقابالت مع ما يزيد عن مخسون خبريا مستقال. 
 

 و بناء عل  نتائج التحقيق اأت ميئة االدعاء للمحكمة أّن وزير الدولة السودا  
السابق للشؤون الداخلية أمحد مااون، و أحد قادة ميليشيا اجلنجويد علــي كشيـب، مها من 

بني أبرز املسؤولني عن اجلرائ  ال  حرلت يف داافوا، و وّجهت إليه  االتام امسيا 
جرةة من جرائ  اقرب و جرائ  ضّد اإلنسانية، وفقا للنظام األساسي 51بااتكاب 

ملعامدة اوما، و يدعو حكومة اخلرطوم إىل تسليمه  للمحاكمة. 
 

لكن حكومة السودان طعنت باختراص احملكمة اجلنائية الدولية، و أكّدت أن القضاء 
السودا  وحده مو الراا حملاكمة مواطنيه، مسقوة أّي اختراص للمحكمة الدولية عل  

235Fاألااضي السودانية

)1( .
لكن يبق  السؤال: 

                                                 
 .390املرجع نفسه، ص  )2(
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 ماذا لو بقيت السودان مّررة عل  افضها التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية و عدم 
تسلي  املتهمني و اإلمتثال لقراا جملس األمن؟ 

احملكمة منا ال متتلك آلية تنفيذ إلجباا الدولة عل  التعاون معها، لكن جملس األمن ةتلك 
من الرالحيات و السلوات ما خيوله إلجباا السودان لإلمتثال لقراااته، و مي السلوات 

) منه، 42و 41املستمدة من الفرل السابع من ميثاق األم  املّتحدة، خاصــة املادتيــــن (
كما أّن املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية دعا جملس األمن ملوالبة السودان بتسلي  

236Fاملتهمني بااتكاب جرائ  حرب يف داافوا

)2( .
لكن مذا مل يتبط من عزةة حكومة السودان باإلصراا عل  عدم تسلي  أّي من مواطنيها 

أو مسؤوليها للمحكمة اجلنائية الدولية، العتبااما ذلك تعّد عل  سيادتا. 
من خالل دااستنا لقضية داافوا يبدو لنا للوملة األوىل، أّن جملس األمن تدخل بقـوة 

واستعمل سلوته باإلحالة املخولة له مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
قرد مالحقة مرتكيب جرائ  اقرب يف داافوا، أي جملس األمن منا يوبق القانون الدو  

اإلنسا  و ذلك بفرض احرتامه، عن طريق جلوءه إىل ميئة قضائية جنائية دولية دائمة 
 ،لتوقيع اجلزاء عل  الرمني، فدواه منا يف فرض احرتام القانون الدو  اإلنسا  يبدو جلياّ 

بتكريسه ملبدأ املسؤولية اجلناية الدولية لألفراد عن انتهاكات القانون الدو  اإلنسا ، ومنه 
إاساءه لعدالة جنائية دولية عادلة تقوم عل  مكافحة اإلفالت من العقاب مهما كان الفرد 

الذي يرتكبها. 
لكن مذا اليعفي من ذكر أن الكونغرس األمريكي مو أول من أطلق إس  اإلبادة اجلماعية 
عل  اإلنتهاكات ال  ترتكب يف داافوا، حيث صرّح وزير اخلااجية اإلمريكي كولني باول 

يف شهادة أدىل با أمام جلنة العالقات اخلااجية يف جملس الشيوخ بأّن اإلدااة قد " خلرت 
إىل أّن إبادة مجاعية ااتكبت يف داافوا، وأّن ميليشيات اجلنجويد تتحمالن املسؤولية "، و 
قد اافق ذلك تقدم الواليات املتحدة مبشروع قراا إىل جملس األمن الدو  يوالب بإجراء 

 دون أي قيود- يف ما أمساه اإلنتهاكات ققوق اإلنسان و القانون الدو  –حتقيق شامل 
ال  حدثت يف داافوا، كما جيدد التهديد بفرض العقوبات عل  اخلرطوم، وال  قد تشمل 

                                                 
املوقع نفسه.   )2(
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237Fقواع النفط

، منا يظهر لنا الوجه اآلخر لألزمة اإلنسانية يف داافوا، فهذه األزمة )1(
استغلت أشّد إستغالل من طرف الواليات املتحدة واإلحتاد األاويب الّلتني إختذتا من شعاا 
إنتهاكات القانون الدو  اإلنسا  سببا للتدخل يف داافوا، والقرد من ذلك مو الومع يف 

ثروات داافوا و تفتيت السودان ، وما إحالة الوضع إىل احملكمة اجلنائية إالّ خووة يف 
طريقهما إىل ذلك. 

و نستويع أن نفه  املوضوع أكثر إذا طرحنا السؤال التا : 
ملاذا جملس األمن ال حييل الرمني األمريكيني الذين يقومون جبرائ  بشعة يف العراق، جراء 

238Fالعدوان الغري شرعي الذي مت خااج الشرعية الدولية؟

)2( 
 منا ةكننا أن جنيب بكل بساطة إ�ا إتفاقات اقرانة من العقاب ال  ال تتواىن اإلدااة 
األمريكية يف إبرامها مع الدول، ملنع حماكمة مواطنيها أمام احملكمة اجلنائية الدولية، فقد 

مّددت أمريكا بأ�ا ستحظر مشااكتها يف قوات األم  املتحدة قفظ السالم، إذا مل يعف 
جملس األمن املوظفني العسكريني األمريكيني من املقاضاة اجلنائية أمام احملكمة اجلنائية 

 لسنة 1422الدولية، وقد اضخ جملس األمن الدو  لإلبتزاز األمريكي وأصدا قرااه اق  
 الذي منح اقكومة األمريكية اقرانة ال  طلبتها، وّكرا هلا مذه اقرانة وجّددما 2002

12/6/2003 يف 4772ثانية مبوجب قرااه اق   239F

)3( .
 أيضا مناك سؤال آخر يورح نفسه بالنسبة جلرائ  اإلحتالل اإلسرائيلي يف دولة 

فلسوني ملاذا ال حييل جملس األمن الرمني اإلسرائليني أمام احملكمة اجلنائية الدولية؟ منا 
أيضا ستكون اإلجابة حبق الفيتو الذي ستستخدمه أمريكا ضّد صدوا أي قراا من مذا 

النوع ولو كان يهدف إىل إدانة تلك اإلنتهاكات، واملمااسة الدولية تثبت ذلك. 

                                                 
 .58-57د. عماد عواد، املقال السابق، ص  )1(
فمنذ أن بدأت العمليات اقربية يف حرب اخلليج الثالثة قامت قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة بااتكاب العديد من انتهاكات  )2(

حقوق املدنيني العراقيني عل  طول و عمق األااضي العراقية ، وذلك باملخالفة لكافة قواعد القاون الدو  (قوانني اقرب) القانون الدو  
 ، للمزيد من التفاصيل حول مذه 1979 و الربوتوكولني اإلضافيني لعام 1949اإلنسا  اثال يف اتفاقيات جنيف األابعة لعام 

االنتهاكات،أنظر/  د. السيد مروف  أمحد أبو اخلري، حتالفــات العوملة العسكرية،الوبعة األوىل، إيرتاك للنشر و التوزيع، القامرة، 
 .279-225، ص ص2005

 .145-144د. عبد اهللا األشعل و آخرون، القانون الدو  اإلنسا ، (آفاق و حتديات)، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص  )3(
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 مذا يعين أن سلوة جملس األمن باإلحالة للمحكمة مو امن املراا السياسية للدول 
ال  تشكله و باخلروص الواليات املتحّدة، ال  تستغل االعتبااات اإلنسانية حسب 

مراقها السياسية، فانتهاكات القانون الدو  اإلنسا  أصبحت الواقة الراحبة للواليات 
املتحدة األمريكية إلصداا قرااات التدخل من جملس األمن الدو  حتت إطاا الفرل 

السابع.  
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 خالصة الباب الثاني
لقد تبني من خالل دراسة هذا الباب أن تدخل جملس األمن يف تطبيق القانون الدويل 

نشيطا و متنوعا ، و ذلك من خالل التدابري اليت استخدمها سواء قبل نشوب النزاع  اإلنساين كان
املسلح أو  أثناءه  أو بعده  مستخدما يف ذلك اإلختصاصات اليت منحها له امليثاق. 

فقبل نشوب النزاع املسلح  متثل عمل جملس األمن يف نشر القانـون الدويل اإلنسـاين  من 
خالل دعوة الدول املصادقة على اإلتفاقيات اليت تكونه، كذلك كان دوره يف هذه املرحلة وقائي  

حيث اعتمد على الدبلوماسية الوقائية ملنع نشوب النزاعات املسلحة اليت تكون سببا لوقوع انتهاكات 
القانون الدويل اإلنساين، كما كان دوره أيضا تعزيزي من خالل تعزيزه حلماية املدنيني من أثار 

النزاعات املسلحة و ثثه عن السبل و الليات اليت با يكفل محايتهم  كإنشائه للجنة اإلبالغ و 
الرصد عن انتهاكات حقوق األطفال أثناء النزاعات املسلحة، معتربا أن اإلستهداف املتعمد للمدنيني 

ننتهاكا سافرا للقانون الدويل اإلنساين وتديدا للسلم واألمن الدوليني . 
باإلضافة نىل ذلك فمجلس األمن ميكنه اللجوء نىل التدابري الواردة يف الفصل السادس مـن 
امليثاق لدعم احرتام القانون الدويل اإلنساين، كلجوئه للتسوية السياسية بني الدول عن طريق دعوة 
األطراف للتفاوض بدل احلرب وتسوية ما بينها من نزاعات بطرق سلمية أيضا عند نشوب النزاع 

املسلح يقوم جملس األمن بتذكري األطراف بالتزاماتا املتمثلة يف احرتام القانـون الدويل اإلنسـاين و قد 
يصل بـه احلد نىل ندانة األطراف بلهجة يديدة عن اتنتهاكات اليت يرتكبو،ا، كما يقوم اللس 
باملسامهة يف حل مشكلة التوصيف يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين من خالل تذكري األطراف 

بالقانون الواجب التطبيق.  
 كما اعتمد جملس األمن أيضا على فكرة بناء السلم بعد انتهاء الصراع املسلح، بإنشائه 

للجنة بناء السلم اليت تعمل على منع نشوب النزاع من جديد عن طريق معاجلة أسبابه املبايرة  فدوره 
هنا وقائي أيضا، وباختصار فكل هذه التدابري اختذها جملس األمن للحفاظ على السلم واألمن 

الدوليني. 
أما نذا فشلت تلك التدابري السلمية  فمجلس األمن قد يلجأ نىل التدابري الواردة يف الفصل 
السابع ملنع انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أثناء النزاعات املسلحة، كالعقوبـات اإلقتصاديـة  و 

التدابري القمعية العسكرية، مؤسسا ذلك على سلطته يف حفظ السلم و األمن الدوليني ، و أن منع 
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وصول املساعدات اإلنسانية للمدنيني يشكل تديدا للسلم واألمن الدوليني ، كما قد يستند جملس 
األمن لسلطته التنفيذية مبوجب الفصل السابع من امليثاق إلنشاء ميكانيزمات جديدة حلماية املدنيني 

كاملناطق المنة. 
باإلضافة نىل ذلك فقد يلجأ اللس نىل ننشاء ميكانيزمات قضائية جنائية دولية مؤقتة لتطبيق 

القانون الدويل اإلنساين ملكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب، مكرسا بذلك مبدأ املسؤولية اجلنائية 
الدولية لألفراد عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين قصد حماكمتهم ومعاقبتهـم عن اجلرائم اليت 
ارتكبوها، أيضا جملس األمن قد يستخدم سلطته يف اإلحالة املمنوحة له مبوجب النظام األساسي 

للمحكمة اجلنائية الدولية إلحالة األفراد املسؤولني عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين أمام احملكمة 
اجلنائية الدولية كما هو احلال بالنسبة للوضع يف دارفور. 

 لكن تدخل جملس األمن يف تطبيق القـانون الدويل اإلنساين مل يسـلم من اإلنتقـادات و 
 لسيادتا ، وأنه يتخذ من االرفض من قبل الدول باعتبارها أن تدخله يف ذلك يشكل انتهاك

الضرورات اإلنسانية حجة لذلك، و تعتبارها جملس األمن جهازا سياسيا  خيضع إلرادة أعضاه كما 
يتسم عمله باإلنتقائية.  
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 من خالل دراسيت و حبثي عن دور جملس األمن يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين
كجهاز فريد تابع لألمم املتحدة نظرا للسلطات املهمة اليت مينحها له امليثاق خاصة املتعلقة 
منها بالل ا السادو و السابع، تبيل يل  ن دوريف يف ا ا الـال اتسـم بالوفرة و النشاط ، 
وذلك بدءا من عمله الوقائي ملنع نشوب النزاعات املسلحة وحبثه عن سبا توفري احللول 

إىل غاية إصداريف  و التسوية السياسية للنزاعـات املسلحـة، الوقائية كالدبلوماسية الوقائية
وتلرض احرتامه بالقوة إن  قرارات تدعو إىل احرتام القانون الدويل اإلنساين وتدعم احرتامه

ويظهر ذلك من خالل جعله حلماية املدنييل وضمان وصول املساعدات  لزم األمر،
إليهم جزءا مهما من ملهوم حلظ السلم واألمن الدولييل.  اإلنسانية

حيث انتقا جملس األمن خالل ذلك، من فكرة حلظ السلـم إىل صنع السلـم و 
فرض السلم إىل غاية بناء السلم بعد انتهاء ال را  املسل،، و كلها تدف لضمان احرتام 
القانون الدويل اإلنساين، عن طريق محاية املدنييل و تأميل وصول املساعدات اإلنسانية 

إليهم. 
 مـن ك القانون الدويل اإلنساين، وذلقكما قد ساام جملس األمن يف تطوير وتطيب

خالل إنشائه آلليات متنوعة قضائية وغري قضائية، مستندا يف ذلك إىل سلطاته التنلي ية 
املمنوحة له ووج  الل ا السابع من ميثاق األمم املتحدة، واليت تدف مجيعها إىل فرض 
احرتام القانون الدويل اإلنساين وتلعيا تطبيقه،كإنشائه ملناطق آمنة حلماية املدنييل، فضال 
عن تكريسه ملبد  املسؤولية الدولية عن التعويض عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، 

 العراق عن األضرار ة ال أ  علن فيه اللس مسؤويل1991 لعام 687جتسد ذلك يف قراريف
النامجة جراء عدوانه علا الكويو وطالبه بالتعويض و  نشأ اللس ل لك الغرض صندوق 

لدفع التعويضات. 
  كما  نشأ جملس األمن  يضا جلان حتقيق دولية عن انتهاكات القانون الدويل 

اإلنساين، و حماكم جنائية دولية مؤقتة ملعاقبة منتهكي القانون الدويل اإلنساين، واليت تعترب 
سابقة مهمة وقلزة نوعية يف جمال تطبيق القانون الدويل اإلنساين، ال أ يلتقر بدوريف إىل 
ميكانيزمات ردعية فعالة لتطبيقه، ليكون ب لك جملس األمن قد وضع خطوة مهمة حنو 
جتسيد فكرة اجلزاء الدويل وتكريس مبد  املسؤولية اجلنائية الدولية لألفراد عن انتهاكات 

القانون الدويل اإلنساين، مما فت، الطريق إىل إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة من، نظامها 
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 يف اإلحالة ووج  الل ا السابع من هاألساسي سلطات مهمة هل ا اجلهاز، منها سلطو
"،ملعاقبة جمرمي احلرب. رامليثاق واليت استخدمها جملس األمن ألول مرة يف"  زمة دارفو

واألساو القانوين ال أ اعتمد عليه جملس األمن لتدخله يف تطبيق القانون الدويل 
اإلنساين قد اخت  علا  ساو ميثاق األمم املتحدة، ال أ مينحه الوالية العامة حللظ السلم 

 منه، و علا  ساو الل ا السادو ال أ مينحه سلطة 24و األمن الدولييل ووج  املادة 
حا املنازعات سلميا ، و علا  ساو الل ا السابع ال أ مينحه سلطة إختاذ التدابري 
الالزمة عند و جود إخالل بالسلم  و وجود عدوان  و يف حالة تديـد للسلـم و ا ا ما 

 من ميثاق األمم املتحدة و اليت اعتمد عليها جملس األمن كثريا يف 39تنص عليه املادة 
تربير تدخله لتأميل املساعدات اإلنسانية للمدنييل، باعتباريف  ن إعاقة وصول املساعدات 

اإلنسانية يشكا تديدا للسلم و األمن الدولييل و ا ا ما يطلق عليه التلسري املوسع مللهوم 
تديد السلم و األمن الدولييل، كما يستند جملس األمن عـلا التدخـا يف  وضا  داخلية 

 مـن امليثاق ، كما إستند 7/ف2حبتة جنمو عنها  زمات إنسانية حادة علا نص املادة
اللس  يضا علا الل ا السابع إلنشاء احملكمتيـن اجلنائيتيل كمـا ميكـن  ن  يكون نص 

 من امليثاق اليت متنحه حق إنشاء من اللرو  الثانوية مايرى له ضرورة ألداء 29املادة 
وئائله  ساسا قانونيا صاحلا يف ا ا الال .   

ومن خالل كل هذا توصلت إلى النتائج التالية: 
-  ن جملس األمن قد يتدخا يف نزاعات مسلحة غري دولية، لغرض فرض احرتام 1

القانون الدويل اإلنساين، وقد يلجأ يف سبيا ذلك إىل استعمـال القوة العسكريـة إن 
كيل  االنتهاكات  اا تشكلا تديدا للسلم واألمن الدولييل، وليس للدول  ن تتشبث 
 و حتت  بسيادتا  و وبد  عدم التدخا يف شؤواا الداخلية، إلعاقة تنلي  القانون 
الدويل اإلنساين، وتعارض تدخا جملس األمن يف ا ا اخل وص، وذلك استنادا 

 من امليثاق، وب ا يكون جملس األمن قد ساام يف إدراج ملاايم 7/ف2للمادة
مستحدثة كملهوم مبد  السيادة املرن، وملهوم مبد  عدم التدخا املرن، لتربير تدخله يف 

شؤون داخلية حبتة للدول باسم محاية حقوق اإلنسان ومحاية املدنييل، وتقدمي 
املساعدات اإلنسانية هلم، ا ا ما يؤدأ بنا إىل القول بوجود نظام إنساين دويل جديد 
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تغي  فيه امللاايم القدمية ملبد أ السيادة وعدم التدخا، وحتتا االعتبارات اإلنسانية 
فيه ال دارة، مع ذلك فإن الدول مازالو تتمسك ب ين املبد ين ولهومهما التقليدأ، 
حىت يف حاالت وقو  انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين فوق إقليمها، وذلك ملواجهة 
تدخا جملس األمن يف شؤواا الداخلية العتبارات إنسانية، معتربة إيايف  نه جهاز 

 سياسي قائم علا االنتقائية وتدخله يشكا خطرا علا سيادتا.
 ما النتيجة الثانية اليت توصلو إليها، او  ن جملس األمن قد يكون او نلسه  -2

 من م ادر انتهاك القانون الدويل اإلنساين، يظهر ذلك خاصة من خالل ام در
 إنسانية تالعقوبات اإلقت ادية اليت يلرضها علا الدول واليت تنجر عنها  زما

 حدث يف ااائلة، وذلك بالرغم من ن ه يف قراراته علا االستثناءات اإلنسانية كم
العراق مثال، و يضا بإنشائه املناطق اآلمنة حلماية املدنييل والسماح لقوات حلظ 
السالم باستخدام القوة حلمايتها، اليت مل تستخدم  صال، مما ساام يف جعا ا يف 
املناطق  ادافا عسكرية مدنية سهلة املنال للعدو، حيث حدثو فيها         جمازر 
رايبة ضد املدنييل،كمجزرة"سربرينتشا"املنطقة اآلمنة اليت  نشأاا جملس األمن 
ألجا محاية املدنييل البوسنييل من اجمات ال رب، لكن النتيجة كانو عكس 

 ذلك. فها ميكن اعتبار جملس األمن مسؤوال عن ا يف الزرة؟
 النتيجة الثالثة، او  ن تدخا جملس األمن يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين تؤثر  -3

عليه عدة عواما تشكك يف نزااته وحياديف، و مهها  نه جهاز ذو طابع سياسي 
خيضع لرغبة الدول اليت تشكله، فكي  ميكن للعما اإلنساين ال أ يقوم به ا ا 
اجلهاز  ن يتوافق مع مباد  احلياد والنزااة واالستقاللية اليت يتميز با العما 

اإلنساين؟ يظهر ذلك جليا يف ت رفاته يف العديد من األزمات اإلنسانية اخلطرية 
اليت حدثو فيها انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدويل اإلنساين واليت مازالو 
حتدث إىل اليوم يف مناطق كثرية من العامل، فااتمام جملس األمن حبماية املدنييل 

 قد اخت  إجراءات هوضمان وصول املساعدات اإلنسانية مل يكن متساويا، فقد جند
 يف ثصارمة للرض احرتام القانون الدويل اإلنساين يف مناطق معينة،كما حد

ال ومال  و يف العراق حيث  ن تدخا جملس األمن انا كان وبادرة من  مريكا، يف 
حيرك ساكنا اجتايف االنتهاكات اليت متارسها إسرائيا ضد املدنييل  حيل جنديف ال
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الللسطينييل،  و االنتهاكات اليت متارسـها روسيـا ضد املدنيـيل يف الشيشان، حىتل 
إن فكر اللس بإدانة تلك االنتهاكات فإن قراريف يعرتضه حق النقض"الليتو" من 
إحدى الدول الكربى اليت تشكله، واليت تكون هلا م لحـة يف ذلك،كأمريكا اليت 
تعرتض صدور  أ قرار يدين اهلجمات اإلسرائيلـية علـا املدنييل الللسطينييل، 

 الشيشان العتبار نومعارضة روسيا ألأ قرار يدين اهلجمات اليت يتعرض هلا املدنيو
ذلك شأنا داخليا روسيا، فدور ا ا اللس يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين يتميز 
باالزدواجية يف املعايري، فهو لعبة يف  يدأ الدول الكربى اليت تكونه خاصة  مريكا، 
فهو يعرب عن م احلها ويرتجم سياستها االنتقائية، وإن حدث وتدخا اللس يف 

 ختطيطها،  و بعد حدوث الازر ضد ت فهو مل لحتها وت،ة زمات إنسانية خطري
املدنييل جيد جملس األمن نلسه حتو ضغط الر أ العام العاملي ال أ جيربيف علا 

التدخا لوق  تلك االنتهاكات كما حدث يف رواندا سابقا، لكن ا ا ال ميكن  ن 
ينج، يف مجيع األحوال كما حيدث يف غزة اآلن، وميكن  ن خنتزل كا ا ا يف سؤال 

 ال حييا جملس األمن جمرمي احلرب يف إسرائيا إىل احملكمة اجلنائية اواحد -ملاذ
  إىل ا يف احملكمة؟رالدولية واو يف نلس الوقو حييا جمرمي احلرب يف دارفو

فمجلس األمن ب يف االنتقائية السياسية اليت ميارسها يف جمال تطبيق القانون الدويل 
اإلنساين، يضع ا ا األخري راينة امل احل السياسية والدبلوماسية للدول الكربى اليت 

تشكله. 
 
 
 
 
 

اإلقتراحات: 
علا ضوء كا تلك النتائ ، وباعتبار  ن مسألة تطبيق القانون الدويل اإلنساين  صبحو 
ضرورة ملحة، وج  البحث عن سبا وآليات  كثر فعالية من جملس األمن يف تطبيق 



  الخاتمة

  

 بعيدا هالقانون الدويل اإلنساين، تنسجم مع مباد  ا ا القانون، وحتقق الغاية املرجوة من
عن كا االعتبارات السياسية،  و  أ اعتبارات  خرى  قد حتد مـن تطبيقه، وإن حتتم 

 جعا تدخا ا ا اجلهاز ةاألمر تدخا جملس األمن يف التطبيق وج  البحث يف كيلي
 كثر فعالية و حيادية، وعليه  تقدم باإلقرتاحات التالية:  

 نعلم  ن مسألة حتديد حالة  اا تشكا تديدا للسلم و األمن الدولييل ترجـع إىل ـ1
جملس األمن، واالقرتاح يكمن انا يف جعا ا ا امللهوم من االخت اص األصيا 

للجمعية العامة يف حالة واحدة علا األقا، واي حالة وجود انتهاك جسيم للقانون 
 به اجلمعية العامة من م داقية  كثر من جملس  الدويل اإلنساين، وذلك نظرا ملا تتمو

األمن خاصة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال يلوتين  ن  ذكر انا قراراا التارخيي، 
 األمن بكا جدارة يف حيل فشا ا ا واإلحتاد من  جا السلم،  ين لعبو فيه دور جما

األخري. 
 اإلقرتاح الثاين يكمن يف وجود جهاز آخر، يكون له حق استعمال السلطات ـ2

املمنوحة للس األمن ووج  الل ا السابع، وذلك يف حالة وجود انتهاكات خطرية 
للقانون الدويل اإلنساين تشكا تديدا للسلم و األمن الدولييل، واجلهاز املقرتح انا او 
 ةاللس الدويل حلقوق اإلنسان، ال أ  ثبو جر ة كبرية بإدانة جرائم احلرب اإلسرائيلي
علا قطا  غزة يف حيل امتنع جملس األمن عن ذلك، مع اإلشارة يف ا ا االقرتاح  ن 
سلطة التكيي  للحالة  اا تشكا تديدا للسلم و األمن الدولييل تكون للجمعية 

العامة بدال من جملس األمن. 
 إن لزم األمر تدخا جملس األمن يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين، فيج   ن ـ3

 اليت تلرضها عليه الدول الكربى اليت تشكله، وذلك إما ديتحرر ا ا اللس من القيو
العتبارات سياسية  و م لحيه متنعه من التدخا اللعال، وعليه وج  تعديا ا ا 
اجلهاز من الداخا وذلك بإلغاء حق النقض"الليتو"  و تقييديف ولو يف حالة واحدة 
فقط، اي حالة انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ب لة عامة وانتهاكات القانون 
الدويل اإلنساين ب لة خاصة، و يضا زيادة عدد الدول اليت تشكله خاصة من دول 



  الخاتمة

  

العامل الثالث مما خيلق توازن يف عملية صنع القرار داخا اللس خاصة يف جمال التدخا 
اإلنساين يف نزاعات مسلحة داخلية. 

  ن يكون التدخا بالقوة العسكرية آخر الوسائا،  أ  ن يتم استنلاذ كا الوسائا ـ4
السلمية للتوصا إىل حا سلمي لألزمات اإلنسانية، و إذا فشلو ا يف الوسائا يتمل 

اللجوء إىل القوة العسكرية اليت جي   ن تكون متناسبة مع الغايات اإلنسانية و حمدودة 
احلجم و املدة الزمنية. 
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ويف األخري وليس آخرا، نعلم  ن مجيع االقرتاحات السابقة، خاصة الثالثة األوىل منها 
ستبقا حربا علا ورق، طاملا  ن وجوداا يرتكز علا تعديا امليثاق، وال أ ال يكـون إال 

. !ووافقة الدول اخلمسة األعضاء يف جملس األمن 
ألخلص من كا البحث يف املوضو ،  ن دور جملس األمن يف تطبيق القانون الدويل 

اإلنساين ميكن تلخي ه يف اجلملة التالية:  
 ه"إن مجلس األمن جهاز سام في مركزه، مثالي بمبادئه، قوي بسلطاته، ولكن

 انتقائي في تصرفاته يغلب عليها الطابع السياسي".
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15- Maurizio Arcari, Maitien de La Paix Et Protection 
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 األساس القانوين الختاذ جملس األمن للتدابري املنصوص عليها يف الفصل السابع الفرع الثاني:
 ---------------------------- التدابري اليت يتخذها جملس األمن إعماال للفصل السابعالفرع الثالث:

-------------------------------------------------------الفصل الثاني: ماهية القانون الدولي اإلنساني 

-- 
-----------------------------------------------------المبحث األول: مفهوم القانون الدولي اإلنساني

-- 
 ------------------------------------------------------------------------------------المطلب األول: تعريفه 

 ----------------------------------------------------------------------- تعريفه باملعىن الواسعالفرع األول:
 ----------------------------------------------------------------------- تعريفه باملعىن الضيق الفرع الثاني:
  --------------------------------------------------------------------------. مبادئه األساسيةالفرع الثالث:

 ----------------------------------------------------------------------------------.المطلب الثاني: مصادره

-- 
  ----------------------------------------------------------------------------. املصادر الرمسيةالفرع األول:
 -------------------------------------------------------------------------- املصادر االحتياطيةالفرع الثاني:
 -------------------------------------------------------------------------- املصادر األخرى الفرع الثالث:

 --------------------------------------.: الطبيعة القانونية للقانون الدولي اإلنسانيالثالثالمطلب 

-- 
 ------------------------م. 1899/1907 الطبيعة القانونية اتفاقيات الهاي لعام الفرع األول:
 --------------------------------------1949 الطبيعة القانونية التفاقيات جنيف لسنة الفرع الثاني:
  ------------------ االلتزام باحرتام و العمل على احرتام القانون الدويل اإلنساين.الفرع الثالث:

 --------------------------------------------المبحث الثاني: تطبيق القانون الدولي اإلنساني. 
  -------------------------------------------------------------------------المطلب األول: نطاق تطبيقـه.

 ----------------------------------------------------------------------------- النطاق املادي. الفرع األول:
---------------------------------------------------------------------------  النطاق الشخصيالفرع الثاني:

------------------------------------------------------------------------------  النطاق الزمينالفرع الثالث:
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---------------------------------------------------------------------------المطلب الثاني: آليات تطبيقه 

-- 
 ------------------------------------------------------------------------- األجهزة الرئيسية الفرع األول:
 --------------------------------------------------------------------------- الوسائل األخرى الفرع الثاني:

------------------المطلب الثالث: دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

---- 
 --------------------------------------------------------------- دور منظمة األمم املّتحدة الفرع األول:
 ------------------------------------------------------------------- دور املنظمات اإلقليمية الفرع الثاني:

 ----------------------------------------------------------------------------------------خالصة الباب األول
 

----------------الباب الثاني: آليات تدخل مجلس األمن في تطبيق القانون الدولي اإلنساني

----- 
 -------------------------------------------------------------------الفصل األول :اآلليات غير القضائية 

 -----------------------------------------------------المبحث األولى: اإلجراءات الوقائية و التعزيزية 
-------------المطلب األول: اإلجراءات الوقائية في وقت السلم وبعد انتهاء النزاع المسلح

-- 
 ---------------------------------------------------الوقاية من نشوب النزاعات املسلحة الفرع األول:
 --------------------------------------- دعم جهود التسوية السياسية للنزاعات املسلحةالفرع الثاني:
 ---------------------------------------- اإلجراءات الوقائية بعد انتهاء الصراع املسّلحالفرع الثالث:

--------اإلجراءات التعزيزية لحماية المدنيين من أثار الصراعات المسلحة المطلب الثاني:

------ 
 ---------------------------------------------------------------------: دعم احلماية القانونية الفرع األول
 -----------------------------------------------------------------------: دعم احلماية الوقائية الفرع الثاني
 -------------------------------------: العناية اخلاصة لبعض الفئات احملمية من املدنينيالفرع الثالث

المطلب الثالث: دوره في دعم احترام القانون الدولي اإلنساني عند بداية نشوب النزاع 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------المسلح

- 
 ------------ إصدار نداءات باحرتام و العمل على احرتام القانون الدويل اإلنساينالفرع األول:
 ------------------------------------------------- إدانة انتهاكات القانون الدويل اإلنساينالفرع الثاني:
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 -----------------------------------------------------لنزاع املسلحا تكييف الفرع الثالث:
--------------------------------------------------------------------المبحث الثاني: اإلجراءات القمعية 

- 
المطلب األول: استخدام التدابير الواردة في الفصل السابع لتطبيق القانون الدولي 

------------------------------------------------------------------------------------------------------اإلنساني 

- 
 -------------------------- متثيله لألزمات اإلنسانية كتهديد للسلم و األمن الدولينيالفرع األول:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ----------------------------------------------------------------------- العقوبات اإلقتصادية الفرع الثاني:
 --------------------------------------------------------------------------- التدخل اإلنساينالفرع الثالث:

--------المطلب الثاني:إنشاء ميكانيزمات جديدة لوقف إنتهاكات القانون الدولي اإلنساني

-- 
 ------------------------------------------------------------------------------- املناطق اآلمنةالفرع األول:
 --------------------------------------------------- جلنة التعويضات التابعة لألمم املتحدةالفرع الثاني:

المطلب الثالث: األسانيد التي اعتمد عليها المجلس لتبرير تدخله في تطبيق القانون 
--------------------------------------------------------------------اإلنساني تحت إطار الفصل السابع 

 -------------

 ----------------------------------------------------------------------------األسس القانونية الفرع األول:
 ------------------------------------------------------------------- احلجج الدولية األخرى الفرع الثاني:
 ------------------------------------------------------------------------------- اآلثار املرتتبة الفرع الثالث:

 
---------------------------------------------------- اآلليات القضائية الجنائية الدوليةالفصل الثاني: 

- 
------------------------------المبحث األول: إنشاء مجلس األمن لمحاكم جنائية دولية مؤقتة 

------ 
المطلب األول: ميكانيزم التحقيق كخطوة أولى نحو إنشاء المحاكم الجنائية الدولية 

 ---المؤقتة
 ---------------------------------------------- جلنة التحقيق الدولية يف يوغسالفيا سابقاالفرع األول:
 ----------------------------------------------------------- جلنة التحقيق الدولية يف روانداالفرع الثاني:
 --------------------------------------------------- األساس القانوين إلنشاء هذه اللجانالفرع الثالث:
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-------------------المطلب الثاني: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسالفيا سابقا

------- 
 -------------------------------------------------- التنظيم اهليكلي و الوظيفي للمحكمةالفرع األول:
 ---------------------------- التطبيق العملي لنظام احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفياالفرع الثاني:
 مدى شرعية مبادرة جملس األمن بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا الفرع الثالث:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------سابقا
-----------------------------------------المطلب الثالث: إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

----- 
 -------------------------------------------------- التنظيم اهليكلي و الوظيفي للمحكمةالفرع األول:
 --------------------------------------------- التطبيق العملي للنظام األساسي للمحكمةالفرع الثاني:
 --------مدى شرعية مبادرة جملس األمن بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا الفرع الثالث:

 -المبحث الثاني: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني

------ 
------------------------المطلب األول: التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة الجنائية الدولية

--- 
 ----------------------------------------------------------------------------- التنظيم اهليكليالفرع األول:
 ------------------------------------------------------------------------ اختصاصات احملكمةالفرع الثاني:

----------------------------------المطلب الثاني: آليات تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة

------- 
 ------------------------------------------------------------- التدخل املباشر للمدعي العامالفرع األول:
 -------------- اإلحالة من دولة طرف أو غري طرف يف النظام األساسي للمحكمةالفرع الثاني:
 --------------------------------------------------------- اإلحالة من طرف جملس األمنالفرع الثالث:

--------المطلب الثالث: إحالة مجلس األمن الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية 

---- 
 ------------------------------------------------------------------- طبيعة الوضع يف دارفورالفرع األول:
 --------- إنشاء جملس األمن للجنة الدولية للتحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف دارفورالفرع الثاني:
 ---------: قرار جملس األمن بإحالة الوضع يف دارفور إىل احملكمة اجلنائية الدولية الفرع الثالث

 ---------------------------------------------------------------------------------------------خالصة الباب الثاني
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------الخاتمة
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------------------------------------------------------------------------------------------------قائمة المراجع

-- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------الفهرس
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