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املستخلص
األقليات ها جمموعا ما املاوانين الاين نقا عادهه عا ساات وماواني الدولا الاي نيتماو إليهات ونتميا ههاء
األفراه مبمي ا هنيي ولغون واثييه وعرقي حيث اعرتف القتنو الدويل هل مبجموع م احلقوق والي تتمث هيف احلا
يف احليتة واحل يف السالم اجلسدن وكيلك احل يف تقرنر املصري واحل يف التادل اإلنسات ،إىل جتنا هااتنته ما
اإلابهة اجلمتعيا واجلارام ضاد اإلنساتني كمات اقار هلات احلا يف إقتما الشااتمر الدنييا واتنا ممتلاتهتات الثقتفيا هوالدنييا
لالل الي اعت املسلح لا القتنو الدويل اإلنست ،مل نقرر هلت اتن لتص با تساتييد ما احلمتنا ضام هالياات
احملمي يف هيا القتنو على الرغ م أمهي توفريهت اتن هل لالهلت .ه
كمت وضع هلت القتنو الدويل آليت وقتمي تام حتت رقتب هيا األم املتحدة وألرى مساتحدث مبوجا ها تيتقيات
الدوليا والقاوانن الونييا هبادف مياع كا أعماتل التمييا الايصار ومياع التااين وكا ضارو املاتملا القتساي ه
والالإنساتني ماع تقادمي مساتعدا ميدانيا ما نارف اللجيا الدوليا للصالي األاار واهلاالل األاار ابإلضاتف إىله
اساتحدا قضات جياتم هويل نهادف إىل ماتقبا وحمتكما مارتاي اجلارام الدوليا وا نتهتكات اخلطارية للقاتنو الادويله
اإلنسات ،لاا كا هاي اآلليات غاري كتفيا لضامت اتنا فاتلا لألقليات لاالل الي اعات املسالح نظاراه للقياوه
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الوارهة علىهتياي اللجت املستحدث هليا الغار وكايلك توقا حترناك التصات
الدول وجملسهاألم هالدويل .ه

احملاما اجليتميا الدوليا علاى إراهة
Abstract

Minorities are a group of citizens whose number is less than the population and citizens of
the state to which they belong. These individuals are characterized by religious, linguistic, ethnic
and ethnic characteristics. International law recognizes a range of rights, namely the right to life,
the right to physical integrity, As well as the protection of its cultural and religious property
during armed conflicts, but international humanitarian law has not decided to protect it in
particular, but to benefit from protection within the category Protected in this law despite the
importance of the protection provided to them through.
International law has also put in place preventive mechanisms under the control of the
United Nations and others under international conventions and national laws to prevent all acts of
racial discrimination and the prevention of torture and cruel and inhuman treatment, with field
assistance provided by the International Committee of the Red Cross and the Red Crescent, To
establish an international criminal court aimed at punishing and prosecuting the perpetrators of
international crimes and serious violations of international humanitarian law, but all these
mechanisms are insufficient to ensure the effective protection of minorities during armed
conflicts, N developed for this purpose and also stopped moving the jurisdiction of the
International Criminal Court on the will of States and the UN Security Council.

املقدمة
هنوجدهعمليتها هبلدهيفهالاتملهليسهلههاقليا هواحادةهاوهاكثار هقوميا هاوهاثييا هاوههنييا هاوهلغونا هاوهغريهات هوناادهموضاو ه
األقليت هم هأكثرهاملواضيعهحستساي هعلاىهاملساتوىهالادويل هلاوناههحثا هوحسا هأرا هكثاريةهمادلالهللتادل هيفهالشاءو ه
الدالليا هللاادول هوهلااياه هباادهما هالتساات لهماايهوكيا هحاا هأ هناااو هلألقليا هموقااعهللحمتنا هيفهضااو هالقااتنو هالاادويل ه
ومبتهنيسج هماعهميثاتقهاألما هاملتحادةهويفهلا هآليات هاألجها ةهامليشالةهوفقاتهللميثاتق هوذسيساتهعلاىهتلاكهانتقا ها تماعه
ال اادويلهةط ااوةهمه ام ا هلألم ااتيهيفهجم ااتلهاحلمتن ا هعي اادمتهق ااتيه ااتههاآللي اات هالدولي ا هال اايهتض اام هاتن ا هحق ااوقهاإلنس اات ه

وبضميهتهحقوقهاألقليت هوعليههفت هاتن ها قليت هيفهالقتنو هالدويلها نست،هاتاهملهتاتمدهالدولها نرافهواجلهات ه
املايي ا ها لياات هالقتنوني ا هالالمم ا هلضاامت هتيييااي هقب ا هالي اعاات هاملساالح هاوهيفهاثيتمهااتهاوهحاايهبااادهت هفاات هالااي هعلااىه
احلقوقهفقطههو هتوفريهآليت هاحلمتن ههلتهنيقدهتهمضموهنتهونضا هفر هالتمتُّعههبتهوم همثهنبقيهتهحرباهعلىهورق .ه
أمهي ا هالدراس ا ها هنشااو هالي اعاات هاملساالح هومااته ليااههم ا ههمااترهاوهمتس ا ه هنساال هميهااتهاحااد هفقاادهاثبتااته ااتر ه
احلاارو ها هاكثاارهالااين هناتااوو هبيرياهنااتههااوها قلياات هلاايلكها هااتهاجلهااوههاىلهاقارارهباا ها عارافهوالقواعاادهالقتنونيا ه
الايهتايا هاتنا ها قليات هاثيات هالي اعات هاملسالح هالدوليا هوالدالليا هوتاما أمهيا املوضاو يف البحاث عا املركا
القتنو ،لألقليت م لالل التطرق إىل امليهويهاحلقيق هلت يف ك م القتنو الدويل ا نست ،والقتنو الدويل حلقوق
ا نسات ماع ضارورة ا اتههضامت
للحادهآرر وخمليات ا نتهتكات
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وآليات قتنونيا وعمليا ناما هورهات يف اتنا األقليات مما الي اعات املسالح
واجلارام الاي تتاار هلات هوا ها قليات هيفهالغتلا هكتناتهتاات،هما ههيميا هوللا ه
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ا كثرنا هبسااب هعااديهوجاوههالياات هحلمتنا ها قليات هلااياهوجااد ها ليات هنرنقهااتهاىلههسااتتريهالادولهواتيتقياات هالقااتنو ه
الاادويلها نساات ،هرغ ا ها همشااال ها قلياات هم ا هاملشااتك هاملاقاادةهالاايهقاادهتسااتغ هم ا هقب ا هالاادولهالاااربىهم ا هاج ا ه
التاادل هالاسااار هألهاادافهسيتسااي هواقتصااتهن هلاايلكهفاات هموضااو هاتن ا ها قلياات هيفهالقااتنو هالاادويلها نساات،هم ا ه
املواضيعهاملهم هاليهتستدع هالبحث .ه
اشاتلي هالدارس ه هلقدهتبلور اإلشاتلي الي انطلقيت ميهت يف هراستيت البحثي ؛ كتآليت :ه
-1مت مدى فاتلي قواعد القتنو الدويل اإلنست ،يف اتن األقليت لالل الي اعت املسلّح ؟
-2مارف همدىهفاتلي ها ليت هالدولي هوالداللي هيفهاتن ها قليت هاثيت هالي اعت هاملسلح هالدولي هوالداللي ؟ ه
-3حمتول إ ته ضمت وآليت هولي أو ونيي إلقرار حقوق اليات املستضاي يف الي اعت هاملسلح  .ه
-4الاما علاى تيايا قواعاد القاتنو الادويل اإلنسات ،مبات نتمتشاى واليظارة الاي تاطاى هلاي الياات ما هقبا األما

املتحدة .ه
ميهجي هالدراس هوم لالل هراس هيا املوضاو اتبايات املايه ا ساتقرام القاتم علاى مجاع البيات واألفااترهاخلتصا
مبوضو البحث وامليه التحليل الي كت م ورا حتلي خمتلا الورما الاي اعتماد هعليهات يف الدراسا .هيف هنتنا
األمار اعتماد املايه اليقاد الاي نسااى ما لاللاه بيات خمتلا اليقاتم الاي تشاو هباا اليصاو القتنونيا
الدولي املتالق بيا األقليت واحلقوق الي تتمتع هبت يف ل الي اعت هاملسلح  .ه
لط ا هالدراس ا هلإلجتب ا هعلااىهاإلشاااتليت هالاايهتكر هااتهيفهاعااال هقسااميتههااياهالبحااثهاىلهمبحثاان ها ولهسي صصااهه
لألسااتاهالقااتنو،هحلمتنا ها قلياات هوالثاات،هساايتيتولهفيااههالياات هاتنا ها قلياات هيفهالقااتنو هالاادويلها نساات ،همثهسااي ت ه
ةتمت هستض هاه ها ستيتتجت هوالتوصيت هاخلتص هابملوضو .
املبحث االول
االساس القانوين حلماية االقليات

نقصد ابألستاهالقتنو،ههوهك ا تيتقيت واإلعال الدولي الي صدر ع األم املتحدةهوالي تتطرق إىل حقوق
اإلنست بصي عتم هإ هّ أ ّه موضو األقليت هقدهاصبحهمايهبيلك ابعتبترهأ ّههاتن األقليت أصابحت موضاوعتهما
مواضيع حقوق اإلنست بصي عتم  .ولغر هبيت ها ستاهالقتنو،هحلمتن ها قليات هسيقسا ههاياهاملبحاثهاىلهمطلبان ه
ساايبحثهيفها ولها س ااتاهالق ااتنو،هحلمتن ا ها قلي اات هيفهالق ااتنو هال اادويل هام ااتهالث اات،هفس اايبحثهفي ااهها س ااتاهالق ااتنو،ه
حلمتن ها قليت هيفهالقتنو هالدويلها نست .،ه
ه
ه
ه
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املطلب االول
االساس القانوين حلماية االقليات يف القانون الدويل
اتاهكتنااتهاحاااتيهاتن ا ها قلياات همومع ا هومشااتت هباانهخمتل ا هاهوا ها م ا هاملتحاادةهو هساايمتهاليصااو هالاتملي ا هفم ا ه
اليتحي هامليهجي هعلييتهالتصد هلتلكهاليصو هوتبنهمواقيهته ت همسالل هاقارارهاتنا ها قليات هولبيات هتلاكهمهتقساي ه
هياهاملطل هاىلهاليرعنهاآلتين ه ه
الفرع االول
االساس القانوين حلماية االقليات يف ضوء االتفاقيات العامة

علىهالرغ هم هاجلهوههاحلثيث هاليهأسهمتهيفهتطونرهاتن هحقاوقهاألقليات هيفهالقاتنو هالادويل هفاذ ّ ههاياهاأللاريه نا اله

قتصا ارا هفالبا ا ّدهما ا هتقي اانهالتشا ارنات هالدوليا ا هبص اارفهاليظ اارهعا ا ها عتب ااترا هالسيتسا ا هواألندولوجيا ا هوالدنييا ا هلل اادوله
ارهفاتليا ه
األنراف هوكيلكهالام هعلىهاعتمتههاتيتقي ههولي هتا هقوةهقتنونيا هتتالا هابألقليات هحصاراهوذمانهآليات هأكث ّ
م ا هأج ا هضاامت هاح ارتايهالاادولهلتاهااداهتت هوانطالقااتهم ا هتلااكهساايتيتولهاباارمهاليصااو هالاتم ا هالاايهاشااتر هاىلهاتن ا ه
ا قليت هوه هاليحوها يت ه
اوال -ميثاق األمم املتحدة  :1945إ أ هول مت نالحظ على ا تمع الادويل بااد احلار الاتمليا الثتنيا هاو أناه لار

م تلك احلار هوهاو مهات مبسالل الساالي الااتمل أكثار ما ت قبا وماتهاي الساالي نشام مات نتمتاع باه اإلنسات هما
حقاوق تضام لاه كرامتاه وحرنتاه فقاد ارتابط البحاث عا الساالي بصايتغ ميثاتق األما املتحادة حلقاوق اإلنسات  1ه
واملتتبع ملواه امليثتق ندرك أنه مل نتضم أن نصو صرحي تتال حبقوق األقليت هواتنتهت فضالهع هتلكهفات هامليثاتقه
أكادهيفهصادرههنبتجتاههإحات ههاي هالشااو هابحلقاوقهاألستساي هلإلنسات هوباراما اليارههوقادر ومبات للرجاتل واليسات
واألم كبريهت وصغريهت م حقوق متستون هوقد احتو املتهة ()1هعلى أهداف امليظم هولتص هاليقارةه()3هميهاتهالايه
اكد هعلىهحتقي التاتو الدويل على ح املستم الدولي تا الصبغ ا قتصتهن وا جتمتعيا والثقتفيا واإلنساتني
وعلاى تا نا احارتاي حقاوق اإلنسات واحلارت األستساي للياتا مجيااتهوالتشاجيع علاى تلاك إنالقات باال متييا بساب
اجلايس أو اللّغا أو الادن و تيرنا بانهالرجاتلهواليسات هكمات تشاريهاملاتهة ()55همياههإىل رغبا األما املتحادة يف ذمانه
لروفها ستقرار هوالرفتهي هالضرورن لقيتي عالقت سلمي ووهن بن األم قتمم على احرتاي مبادأ املساتواة يفهاحلقاوق
بانهالشااو وحقهاتهيف تقرنار مصاريهتهوما أجا تلاك تاما امليظما الاتمليا علاى أ هنشايع يف الااتمل احارتاي حقاوق
اإلنست هواحلرت األستسي للجميع بال متيي بسب اجليس أوهاللّغا أو الادن و تيرنا بان الرجاتلهواليسات ومراعاتة
تلك احلقوق فااله 2هوهياهابلتصتر أه مت جت به ميثتق األم املتحادة فيمات نتالا حبقاوق اإلنسات وما لااللهتلاك
 1د .جمال فورار العيدي ،حماية االقليات في ضوء القانون الدولي  ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر ،2018 ،ص.119
 2د .احمد ابو الوفا ،الحماية الدولية لحقوق االنسان في اطار منظمة االمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة ،2005 ،ص .19-17
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حقوق األقليت و ادر اإلشاترة إىل أناههعلاىهالارغ هما هاحتاوا هامليثاتق علاى تلاك اليصاو هالاي تكر هات إ هّ أهنات تبقاى
اتهرا ماملا للميثاتق أكثار
قتصرة نظراه لتيتثرهتهوحمدوهنتهت وعلياه كتنات احلتجا متسا هيفهاألما املتحادة إىل ا اتت مب ه
نموحات وفاتليا هولقاد ساد تلاك اليصاو يف كا ما اإلعاال الااتمل حلقاوق اإلنسات الاي تباعهباادههما ه
ا تيتقيت هاملهم هم هامههتهالاهدن هالدولينهلاتيه .31966ه
اثنيا -اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  :1948حا القول يف هيا اإلعال عيد إعداه هأثري مسلل تضمييه

ملتهة تتال حبقوقهاألقليت

وساى اجلميع إىل وضاع نا

نتالا حبمتنا حا األقليا يف اسات دايهلغتهات واحليات علاى

مدارسهت ومءسستهتت الثقتفي واعتارب باا ممثلا هالادول أ عادي نا هاإلعاال علاى األقليات ساوف نايق ما جماتل
اإلعاال إ هّ أ ممثلان آلارن عترضاوا ا ات هالساتب علاى أساتا أناه يف ضاو نصاو عادي التمييا الاي ناي هعليهاته
اإلعال فذنه ل توجدهحتج ليظتي ممي حلمتن حقوق األقليت هونشاري إىل أ اإلعاال هالااتمل حلقاوق اإلنسات نبادأ
جبمل م املبتهئ األستسي ميهت:هاحل يف احلرن واملستواة وعادي التمييا بساب الايصار أو اللّغا أو الاقيادة أو ساب ه
الوضاع السيتسا أوها جتماتع وهايا مات نستشا ما املاتهة األوىل مياههاىلهاكاد هعلاىهاناههنولاد الياتا أحارارا
متستون يف الارام واحلقوق .4ه
اثلثا-العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام  :1966تاهد ك هالدول الي صتهقت عليه حبمتن شاابهت ما
املاتملا القتساي أو غاري اإلنساتني انطالقات ما إحتهنات حبا كا إنسات يف احلرنا واألما واحلياتة هومات نالحاظهأ هاي
ا تيتقي ه الوثيقا الوحيادة الصاتهرة عا امليظما الاتمليا الايهلصصات ماتهة تتالا حبقاوق األقليات هصاراح يف املاتهةه
()27هالي جت فيهت( وم يف الدولهالي توجد هبت أقليت أثيي هأو هنيي أو لغون أ هحياري األشا ت امليتسابو إىل
األقليت هامليكورة م ح التمتع بثقتفته هاخلتصا أو ا اتهرة بادنيه وإقتما شااتمر أو اسات داي لغاته هاب شارتاك ماع
األعضات اآللارن يف مجاتعته ) هونالحاظ أ هاي هاملاتهة تايا اتنا هالارتا الثقاتيف واللّغاو والادني لألقليات حياث
اوم إنااتر حا األشا ت الاين هنيتماو إىل أقليات عيصارن أو هنييا أو لغونا قتمما يفههولا مات يف
تقارر أناه
ا شرتاك مع اآللرن ما همجاتعته يف التمتاع بثقاتفته أو إعالهنات وإتبات تاتليمهات أوهاساتامتل لغاته هكمات نتضاح ما
ن املاتهة األشا ت املساتييدن ميهات وها امليتماو إىلهاألقليات الارقيا أوهالدنييا أو اللّغونا وتاي هعلاىهحا هاليارهه
ضم هاألقلي هوليسهاألقلي هكمجموع هورغ هتلك فذ يف اتنا الياره امليتما إىل األقليا مصالح لألقليا تاهتات نتملات
أنههنستمدههي احلمتن بوصايه عضاواه يف أقليا ساوا بساب الاارق أو الاقيادةهأو اللّغا علاى اليحاو الاواره يفهنا املاتهةه
امليكورةهانيته .5ه

 3د  .قادري حسين ،حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية المحتويات واآلليات  ،ط ،6دار همومة ،الجزائر ، 2008 ،ص .110
 4د .وائل احمد عالم ،حماية حقوق االقليات في القانون الدولي العام،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص.70
 5د .محمد الطاهر ،الحماية الدولية لحقوق االقليات في القانون الدولي المعاصر  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2009 ،ص.92
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رابعا -العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  :1966هنءكدهالاهد يفهاجل هالثات ،مياه علاىه
ا هتتاهدهالدول األنراف بضمت هالتمتع اليال ابحلقوق الوارهة هوعدي التمييا يف ممترسا هاي احلقاوق وعلياه نشاا

الي على هي احلقوق أمهي ابلغ لألفراه امليتمن إىل األقليت فلااوهن موانياو يف هاي الادوله هوابلتاتيل هلا احلا هيفه
التمتاع بتلاك احلقاوق ماثله هكمثا األشا ت امليتمان إىل األغلبيا السااتني وتا هاه أمهيتاه ما لاالل التا اي الادول
األنرافهأب ا احلقوق امليصو عليهت يف ا تيتقي برنا م أ متيي بساب الاارقهأوهاللّاو هأوهاجلايسهأوهاللّغا هأوه
املاتقد هوالتلكيدهعلىها همتتاعها قليا هحبقاوقهلتصا ه ه اتل همبادأهاملساتواةهامليصاو هعلياههيفها عاال هالااتمل هحلقاوقه
ا نست  . 6ه

خامسا -إعالن األممم املتحمدة حلقموق األشمخا

املنتممن إىل أقليمات قوميمة أو أثنيمة وإىل أقليمات دينيمة ولوويمة:7

صدر هيا اإلعال مبوج قرار اجلماي الاتم لألم املتحدةهرق ه(135/47ه )1992/وقدهتيتول حقوق األش ت
امليتمن إىل األقليت امل تلي هاتهن ههيا اإلعال على مجل م احلقوقهم هامههت  -1حا األقليا يف اتنا وجوههاته
وهونتهتهالقومي هأوها ثيي ه-2حقهت يف التمتع بثقتف لتص وإلهاترههتنتهات هواسات دايهلغتهاتهساراههوعالنيا ه-3حقهاته
يفهاملشاترك هيفهاحلياتةهالثقتفيا هوالدنييا هوا جتمتعيا ه...ا ه-3حقهات يف املشاترك الياليا يف القارارا هالاي هتا األقليا
ساوا علاى هاملساتوى الاوني أوها قليما ه-4حقهات يف إنشات مجايات لتصا ابألقليات وتسايريهت ه -5حقهات يف
ممترس حقوق اإلنست واحلرت األستسي األلرىههو هأ همتيي .8ه ه
كمت تارضت هي املواه إىل ا لت امت الواقا على عتت األقلي ونتمث أه الت ايهملقى علاى عاتت األقليا هاو عادي
املساتا حبقاوق الدولا وتلاك عا نرنا عادي املساتا بسايتهةهالدولا وساالم الارتا الاوني وا ساتقالل السيتسا ه
للدول هإضتف إىل ا متيت ع أ هعم متاتر مع أهداف ومبتهئ األم املتحدة بصي عتم  .9ه
هوخنل م مواه هيا اإلعال أنه عبترة ع ن نض جمموع م احلقوق وكيلك باا هالواجبات الاي ا ا لتا اي
هبات ها ها هغاري ملا يهما هاليتحيا هالواقايا و نايكر كيييا تييياي ها مبااى أ حقاوق األقليات هتبقاى رهييا للسيتسا
املتباا ما نارف الدولا هالاي تيتما إليهات هاي األقليا هوماعهتلاكهأادهأ أجها ة األما املتحادة تبيات هايا اإلعاال
وحتتول الدفع به ليحوم صي اإلل اي .10ه
 6د .احمد ابو الوفا ،مصدر سابق،ص.70
 7قرار اتخذته الجمعية العامة لالمم المتحدة بناء على تقرير اللجنة الثالثة ،رقم الوثيقة ( ،1992 ،)A/RES/47/135ص ،7-5منشور على الموقع االلكتروني:
مساء.
 http://www.un.org/arabic/documents/GARes/47/A_RES_47_135.pdfتاريخ الزيارة  ،2019/1/21الساعة 11.30
ً
 8المواد ( )3-1من إعالن األمم المتحدة لحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية.
 9المادة ( )8من إعالن األمم المتحدة لحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية .
 10د .محمد خالد برع ،حقوق االقليات في القانون الدولي العام ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،2012 ،ص.178
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الفرع الثاين
محاية األقليات يف اطار االتفاقيات اخلاصة

نظراه للاده الابريهم هي ا تيتقيت إ هّ أنيت سيتطرق إىلها تيتقيت هاليهتتال هأبلطرهاجلارام هالدوليا هالايهتتاار ههلاته
ا قليت هوه هاإلابهةهاجلمتعي واليص الايصر واملاتمل الالإنستني  .ه
اوال-االتفاقية اخلاصة مبنع اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام :1948هنتيج جلرام اإلابهة الي ارتاباتهلاالل

احلر الاتملي الثتني ومات ترتا عليهات ما آررههأبات األما املتحادةهعاتيه 1948علاىهوضاعهاتيتقيا ههوليا هملياع وقماع
جرح إابهة اجليس أو اإلابهة اجلمتعي وفيهتهأكد الادول األناراف أ هاي اإلابهة ساوا م ارتاتهبات يف مما السال
أي احلار مات ها إ ّهجرحا مبقتضاى القاتنو الادويل وتاهاد مبياهاتهوإنا ال الاقوبا مبرتابهات هكمات تاهاد الادول
األنراف اب تت مجيع التدابري الداللي التشرناي هأوهغريهالتشرناي هالالمم هحملتسب هوتسلي ا ارمن وفقات للقاتنو الادويل
اإلنست ،وكيتل عدي سرت التقتهي على جرام هاإلابهة .11ه
وقاد حاده املاتهة الثتنيا ميهات املقصاوه ابإلابهة اجلمتعيا أبهناته(هأ فاا ما األفااتل التتليا هنرتاا بقصاد القضات
كليت أو باضت على مجتع بشرن ابليظر إىل صيتهت الونيي أو اجليسي أو الدنيي  :أ-هقتا أعضات هاي اجلمتعا ه -
ا عتادا اجلساي علاى أفاراه هاي اجلمتعا جسامتنيته أو نيسايت ه  -إلضات اجلمتعا عمادا إىل لاروف مايشاي ما
شلهنت القضت عليهت متهت كال أو باضت هه -ا تت وستم م شالهنت إعتقا التيتسا هالا اجلمتعا ه  -نقا الصاغتر
قساراه ما مجتعا إىل مجتعا ألارى) هولضامت تييياي هاي ا تيتقيا هنصات يف مواههات علاى جمموعا ما اإلجارا ا ؛
الابا هميهات تو نبياا هالليا والابا اآللار تو نبياا هوليا فضاالهعا ها هاملاتهة األوىل ميهات جات هلتءكاد أ
األفااتل الاي ترما إىل إابهة اجلايس ساوا م ارتاتهباتهيف مما السال أي يف مما احلار تااد جرحا يف نظار القاتنو
نراف اب تت التادابريهملياع ارتاتهبات هفالاى الصاايد الدالل (تتاهاد الادول املتاتقادة أب تت اي
الدويل وتتاهدهالدولها ه
وفقاته لألوضات الدساتورن هاخلتصا باا ميهات التادابري التشارناي الالمما لتحقيا تطبيا األحااتي هاي ا تيتقيا وعلاى
األل هالي يف تشرناتهتت على الاقواب اجليتمي الاييل مباتقب ك م نرتا جرح إابهة اجليس أوهأ فاا ما
األفااتل امليصاو عليهات يف املاتهةه.12)3هكمات تلتا ي الادول املوقاا علاى ا تيتقيا أب ه(حياتل األشا ت املتهماو
ابرتاات جرحا هإابهة اجلايس أو أ فاا ما األفااتل امليصاو عليهات يف املاتهة3هإىل احملاتك امل تصا يف الدولا هالاي
ارتاا الياا يف أراضايهت أو إىلهحماما هجيتميا ههوليا هتااو هخمتصا هبيظار هوتلاكهابليساب هإىلهالادولهاملتاادهةهالايه

 11ناظر احمد منديل ،جريمة ابادة الجنس البشري دراسة في القانون الدولي الجنائي ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد عام  ،2000ص.11-7
 12المادة ( )5من اتفاقية ابادة الجنس  ،1948فالمادة ( ) 3تـورد قائمة باألفعال التي تدخل تحت طائلة العقاب وهذه األفعال هي  :أ .اإلبادة الجماعية نفسها ب .التآمر على ارتكاب اإلبادة الجماعية .ج .التحريض
المباشر والعلني على ارتكاب اإلبادة الجماعية  .د .الشـروع فــي ارتكاب اإلبادة الجماعيــة .هـ .االشتراك في ارتكاب اإلبادة الجماعية .
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تقبا همثا ههاياها لتصات ).13هأمات علاى الصاايد الادويل نااو لاا هولا نارف(أ ترفاع األمار إىل اهلياات امل تصا ه
التتباا لألما املتحادة لاا تت اي وفقات ألحااتي ميثاتقههياا هاألما هاملتحادة مات نلا ي ما تادابريهمالمما للوقتنا أو

الاقت على أفاتل إابهة اجلايس أو أ فاا ما األفااتل امليصاو هعليهات يف املاتهة.14) 3هإت خنلا إىل أ ا تيتقيا ه
قد هأرست قواعد وضوابط مليع وماتقب مرتاي هي اجلرح هكمات نتبان أ هاي ا تيتقيا هتادف إىل احلادنث عا وضاع
األقليات هالا الدولا ومات تتاار هلاه وأناه يف حتلا ارتاات هاي اجلرحا ضاد جمموعا األقليات يف أنا هولا فاذ
نصاو ها تيتقيا تااو واجبا التطبيا ابعتباتر أ هاي األقليا ما ا موعات أو الايتصار اجلادنرة ابحلمتنا هباي
املتهة( )2م ا تيتقي  .15ه

اثنيا-االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام  :1973اعترب ههي ها تيتقي ها اليص

الايصار جرحا ضاد اإلنساتني  16هوقاد حاده ا تيتقيا األفااتل الاي تااو جرحا اليصا الايصار وتركاتهحتدناد
الاقوب هاليتجا للقوانن الداللي هوا هاألعماتل املاونا للجرحا كمات حادههتتهاملاتهةه()2هما ها تيتقيا هابهناتهكا هاألفااتله
الالإنس ااتني هاملرتاب ا هلغ اار هإقتم ا هوإهاما ا ههيمي ا هفاا ا هعيص ارن هم ااتهم ا هالبش اارهعلا ا هأن ا هفاا ا هعيصا ارن هأل اار هم ا هالبش ااره
واضااطهتههتهإتهااتهبصاهورةهميهجيا ههوأاادهما هتارنا هجرحا هاليصا هالايصاار هال اوارههيفهاملااتهةه(الثتني ا )هما ها تيتقي ا هانااهه
نقااتر هإىلهحاادهمااتهم ا هجرح ا هإابهةهاجلاايسهالبشاار هوتلااكهلاااو هالادناادهم ا هاألفاااتلهاملاون ا هلالاايهاجلاارحتنهمتمتثل ا ه
متتمت هكمتهأ ههيتكهقتمستهمشرتكتهبييهتههواهنمتهنهادفت هإىلهاإلفيات هالالا هأوهاجل ما ه موعا هأوهمجااتعت هبشارن هوعاالوةه
علىهتلكهكوهنمتهجرحتنهم هاجلرام هالدولي ه(.)17ه ه
وبياات هعلااىهمااتهتقااديهأاادهأ هالايص ارن هيفهالقااتنو هالاادويلهووفقااتهللماااىهالاااتيهالااي هأعطااىههلااتهيفهالتصاارحيت هوالورم ا ه
الدوليا ا هأبهنااتهتق ااويهعلااىهواحاادهم ا هاألسااسهاخلمسا هآ تيا ه هالااارق هاللااو هاليسا هاألصا هالقااوم ها صا هالاادني ه
وعليههفت هأ همتيي هنستيدهإىلهأ هم ههي هاألسسهناادهمتييا اهعيصارتهما هوجه ا هنظارهالقاتنو هالادويل هوما ههياتهأادهأ ه
التمييا هالايصار ه ه تلا هما هحيااثهاليتيجا هعا هجرحا هإابهةهاجلايسهالبشاار ه هكا هميهماتهنهاادفهإىلهالقضات هعلااىه

 13المادة ( )6من اتفاقية ابادة الجنس .1948
 14المادة ( )8من اتفاقية ابادة الجنس .1948
 15ناظر احمد منديل ،المصدر السابق ،ص.18
 16د .صالح زيد قصلية ،ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق االنسان،دار النهضة العربية ،القاهرة،2009 ،ص.85-84
( )17إذ نصت المادة ( )2الفقرة (أ  1 -و  )2والفقرة (ب) من اتفاقيه قمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري على األفعال التي تتكون منها هذه الجريمة فنجد أن هذه األفعال تتشابه تماما مع الفقرة ( أ  -ب  -ج) من
المادة ( )2من اتفاقيه منع إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها  .د .ضاري رشيد السامرائي ،الفصل والتمييز العنصري في ضوء القانون الدولي ،دار الرشيد للنشر ،بغداد .1983 ،ص . 144 - 142
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مجتعههبشرن هكليتهأوهج ميتهابستامتلهاإلجرا ا هنيسهت هكمتها هنصو ها تيتقي همل متيع التميي الايصار ما اليتحيا
القتنوني هوالواقاي  . 18ه
املطلب الثاين
االساس القانوين حلماية االقليات يف القانون الدويل االنساين

ا هاتيتقياات هالقااتنو هالاادويلها نساات،هملهتااي هص اراح هعلااىهاتن ا هاألقلياات هاثياات هالي اعاات هاملساالح هولا ا هحا ا ها ه

تياادر هاتن ا هاألقلياات هضاام هاألش ا ت هاملتمتااانهحبمتن ا هاتيتقي ا هجيي ا ها ربااعهوالربوتوك اولنهاإلضااتفينهلاااوهن هم ا ه
ه
املدنينهوابلتتيلهفه هنستييدو هيفههي هالظروفهم هكتف هاألحاتيهاليهتشتم هعلاىهاملبادأهاألساتاهللماتملا هاإلنساتني
(.)19هلياهسيستار هأه هاتيتقيت هالقتنو هالدويلهاإلنست،هاملتالق هحبمتن هحقوقهاألقليات هوما همثهسايتطرقهاىلهبيات ه
املسءولي هالدولي هع ها نتهتكت هوفقتهألحاتيهتلكهالقتنو هوتلكهعلىهاليحوهاآليت ه
الفرع االول
محاية األقليات يف ضوء اتفاقيات القانون اإلنساين الدويل

لا ا اهعااديهتضاامنهاتيتقي ا هجيي ا هالرابا ا هلااي هلاات هحيااعهو ااريهانتهااتكهحقااوقهاملاادنينهأثياات هالي اعاات هاملس الاح ه

بصااورةهعتما هناااوههإىلهقيااتيهالاادولهاملتحتربا هيفهاحلاار هالاتمليا هالثتني ا هباااديهالتمييا هباانهاألهاادافهالاسااارن هواألهاادافه
املدني هيفهأغل هاألحيت هوتلكهبسب هالرغبا هيفها نتقاتيهوهمونا هاألعماتلهالاداميا هورغبا هكا هميهاتهيفهتوليا هضار ه
املاادنينهكوساايل هضااغطهإلجبترهااتهعلااىها ستسااالي هكمااتهكتنااتهاألعمااتلهالاداميا هتشا هضاادهاملاادنينهالااين هنااادو هما ه
القااوىهامليتج ا هوالداعم ا هللمجهااوههاحلاارإ هوعليااههفااذ ا هالاادولهامليتصاارةهأمهلااتهالااي هعلااىهحتاارميهضاار هاملااد هلا ا ه ه
تاو هموضعهإهان هع هأعمتهلاتهالساتبق هوقادهحاتولهالربوتوكاولهاإلضاتيفهاألولهلااتيه1977هأ هناات هالايق هالقاتم هيفه
اتيتقي هجيي هالرابا هفو اسعهم هنطتقهاحلمتن هللسات هاملدنينهومييهتلكهاللحظ هأصبحهم هالصاا هأ هنوجادهنقا ه
صااتهعلااىهأناااهه ا هعلااىهاألن ارافهيفهاليا ا هأ هتام ا هعلااىهالتمييا هباانهاملقااتتلنهوالسااات ه
يفهجمموعا هالقواعاادهالاايهن ا
املاادنين هفضااالهع ا هأ ا هماظ ا هالقواعاادهو ساايمتهالقواعاادهالاايهتسااتهدفهاحلمتن ا هضاادهاأللطااترهاليتمج ا هع ا هالاملياات ه
الادامي ا هوضاااتهحبيااثهتشاام همجيااعهالسااات هاملاادنينهوأ هش ا

همااد،هميياارهاهعلااىهحاادهس اوا هومتهةهعلااىهتلااكه

أوجاادهالربوتوكااولهاإلضااتيفهاألولها ف ارتا هيفهصااتملهالطااتبعهاملااد،هللش ا

( )20هوإ ا هالربوتوكااولهاإلضااتيفهالثاات،هلاااتيه

1977هوحبس همتهجت هيفهاملتهةه()1/1هليطورهونام هاملتهةه()3هاملشرتك هبنهاتيتقيات هجييا هاألرباعهلااتيه.1949ه

 18محمد ذياب سطام ،التمييز العنصري من منظور القانون الجنائي دراسة تحليلية مقارنة ،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ،السنة( ،)2المجلد( ،)2العدد ( )3الجزء( ،)1اذار  ،2018ص.385-351
) (19المادَّة  5من اتفاقية جنيف الرابعة سنة .1949
عمان  ، 2001 ،ص.222
) )20فيصل شنطاوي  ،حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني  ،ط ، 2دار الحامد َّ ،
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فتملبااتهئهامليصااو هعليهااتهيفهاملااتهة()3هاملشاارتك هقاادهاست لصااتهكلهااتهتقرنبااتهم ا هالقااتنو هالاااريفهاملطب ا هيفهالي اعاات ه
املسالاح هالدوليا هكمااتهنقا ّتديهحتسااييت هجوهرنا هيفههااياهالشاال هفهااوهحاايحهضاامت هرميسااي هلاا تّهشا ه هنشااتركهيفه
األعم ااتلهالاداميا ا هو س اايمتهلاا ا تّهاألشا ا ت هاحمل اارومنهما ا هاحلرنا ا هأوهاخلتض ااانهملالحق اات هجيتميا ا ( )21هكم ااتهنتمثاا ا ه
ا هتمتيهالرميسا هللربوتوكاولهاإلضاتيفهالثات،هبوجاههلات هيفهتوسايعهنطاتقهتطبيا هالقواعادهالرميساي هللربوتوكاولهاإلضاتيفه
األولهاملتالتّق هحبمتنا هالساات هاملادنينهما هعواقا هاألعماتلهالاداميا هلتشام هالي اعات هاملسالاح هغاريهالدوليا (.)22هوعلياهه
فتن ااههيفها هن ا ا ا همس ا الاحهتي اادر هاألقليا اات هض اام هاألش ا ا ت هاملتمتا اانهحبمتن ا ا هاتيتقي ا ا هجيي ا ا هالرابا ا ا هوالربوتوك ا اولنه
اإلضااتفينهلاااوهن هم ا هاملاادنينهوابلتااتيلهفه ا هنسااتييدو هيفههااي هالظااروفهم ا هكتف ا هاألحاااتيهالاايهتشااتم هعلااىهاملباادأه
األسااتاهللماتمل ا هاإلنسااتني همبااتهيفهتلااكهاح ا هرتايهاحليااتةهوالارام ا هوالسااالم هالبدني ا هوالاايهحتظاارهعلااىهوجااههاخلصااو ه
املاتقبا هالبدنيا هواإلكارا هوالتاااين هوالاقااواب هاجلمتعيا هوألاايهالرهااتم هوأعمااتلها نتقااتي( )23هولاا هتتمتاااعهاألقلياات هما ه
املدنينهابحلمتن هالاتم هاملقررةهم هآررهاهلجمت هالادامي هفذ ا ههيتكهالت امتهنقعهعليه هأنضاتهوهاوهواجا هعاديهاملشاترك ه
بصااورةهمبتشاارةهيفهالاملياات هالادامي ا هفضااالهع ا هعااديهقيااتمه هأبهوارهفاتل ا هيفها هااوههاحلاارإهوابتاااتهه هقاادرهاإلمااات ه
هحيه هنتسبا هتلكهيفهإحلاتقهأضارارهغاريهمبتشارةه
وعديهتواجده هيفهنطتقههامرةهاألهدافهالاسارن هأوهابلقر هميهت ا
هبا .ه هوقاادهحااده هاتيتقيا هجييا هالراباا هيفهمت اههتااتهالراباا هاألشا ت هالااين هتااوفتّرههلا هاحلمتنا هبيصوصااهتهوحصارهت هيفه
فاتنهمهت هاليا هاألوىل هاألفراههالين ه دو هأنيسه هيفهحلظ همتهوأب هصورةهكتنتهيفهحتل هقياتيهنا ا همسالاحهيفهأناد ه
أحدهاألنرافهاملتيتمع هأوههول هحمتل هوهليسواهم هرعتتهت.هاليا هالثتني هجمموع هاألش ت هاملدنينهيفهاألراضا هاحملتلا ه
هوكمته اكرستههي ها تيتقي هاملبدأهالاتيهحلمتن هاملدنينهالي هقاررهح هاألش ت هاحملمينهأ هالين هحتمايه ها تيتقيا هيفه
مجياعهاألحاوالهيفهاحارتايهأش تصااه هوحقااوقه هالاتمليا هوعقتمااده هالدنييا هوعااتهاهت هوتقتليااده هو ا هماااتملته هبصااورةه
هامم هماتمل هإنستني هواتنته هضدهمجيعهأعمتلهالتهدندهأوهالاي هو ا هاتنا هاليسات هبصاي هلتصا هضادهأ هاعتادا ه

و ساايمتهضاادها غتصاات هواإلكارا هوالتاااين هاجلساامت،هواجلسااد هوأ هعما هنش ا ّتا هبطبياتااهههتاااتهحلاارمته (.)24هامااته

َّ
المجلة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،السنة العاشرة – العدد  ،57أيلول – تشرين األول  ،1997ص.489
()21ينظر  :جان دي برو ،البروتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف ،مقال منشور في
( )22القواعد األساسية التفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيين ،مطبوع صادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،1987 ،ص.59
(( )23المواد )34 ،33 ،32 ،31/من اتفاقية جنيف الرابعة .1949
) (24المادَّة  27من اتفاقية جنيف الرابعة .1949
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الربوتوكولهاإلضتيفهاألولهلاتيه1977هفقدهحدههاليات هاملشمول هابحلمتن همبوج هأحاتمههيفهاملاتهتنه()8 5همياه 25ه
وتتمثا هأه هالقواعدهالات ام هحلمتن هالسات هاملدنينهاليهأقرهتهمبتهأييت ه

-1هقاررهيفهاملتهةه()1/51هأ هنتمتاعهالسات هاملدنيو هحبمتن هعتم هضدهاأللطاترهاليتمجا هعا هالامليات هالاساارن هو ه
ومهأ هناو هالسات هاملدنيو ههبياهالوص هحمالهللهجويه( .)26ه
-2هحظاارهالربوتوكااولهيفهاملااتهةه( )2 4 6 7/51هممترساات هالاي ا هأوهالتهدناادا هوالاايهتااءه هإىلهنشاارهالرع ا هباانه
السات هاملدنينهوش هاهلجومت هالاساارن هالايه هتيارقهبانهاألهادافهاملدنيا هوالاساارن ه(هجمات هعشاوامي ) هوشا ه
اهلجمت ها نتقتمي هضدهالسات هاملدنينهواست دايهاملدنينهكدرو هبشرن  .ه
-3هأوج هالربوتوكولهكيلكهعلىهمجيعهاألنرافهأ هتت يهتادابريهوقتميا هلااديهإصاتب هاملادنينهفيجا هأ هتبايلهالرعتنا ه
املتواصل هيفهإهارةهالامليت هالاسارن هم هلتيته هاألعيت هاملدني هوالسات هاملدنينه( .)27ه
-4هبشل ها حتيتنت هالالمم هضدهآررهاهلجويهقضتهاملتهةه()58هم هالربوتوكولهعلاىهاألنارافهاملتيتمعا هأ هتقاويهمباته
أييت ه(أ-هالسااا هإىلهنقا همااتهحتااتهساايطرهتتهما هواألفاراههاملاادنينهواألعياات هاملدنيا هبايااداهعا هامليااتن هالاايهتاااو هجمااتورةه
لألهاادافهالاسااارن .ه -ه ي ا هإقتم ا هاألهاادافهالاسااارن ههال ا هامليااتن هامل ها ا هابلسااات هأوهابلقاار هميهاات.ه -ه
ا ااتتها حتيتناات هاأللاارىهالالمم ا هم ا هأج ا هاتن ا همااتهحتااتهساايطرهتتهم ا هسااات هوأف اراههماادنينهوأعياات همدني ا هم ا ه
األلطترهاليتشا هع هالامليت هالاسارن ) .ه
-5هحظاارهالربوتوك ااولهيفهاملااتهتنه()55 54ه ونااعهالسااات هامل اادنينهالت ااتبانهللط اارفهاخلص ا هكم ااتهحظ اارهمهتمج ا هأوه
تاطي هأوهنق هأوهتدمريهاملواههواألعيت هاليه هغىهعيهتهلبقت هالسات هاملدنينه هوبقتمه ( .)28ه
-6هنتمتاااعهالسااات هاملاادنيو هالااين هنقاااو هيفهساالط هأحاادهأن ارافهالي ا ا هاملس الاح هابحل ا هيفهماااتملته هماتمل ا هإنسااتني ه
هوهو همتيي ا هجمح ا هنقااويهعلااىهأسااتاهالايصاار هأوهاللااو هأوهاجلاايسهأوهاللغ ا هأوهالاقياادة....ا هو ا هعلااىهمجيااعه
األنرافهاحرتايههء هاألش ت هيفهش صه هوشاتمره هالدنيي هوماتقداهت ( .)29ه
 25ان الفئات المشمولة بالحماية هي -1:أي فرد غير منتمي إلى القوات المسلحة ويشمل المفهوم النساء واألطفال والمسنين والمعاقين -2 .األشخاص المدنيون أو العسكريون أو الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة
أو مساعدة والذين يحجمون عن أي عمل عدائي -3 .حاالت األطفال حديثي الوالدة واألشخاص اآلخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة مثل أوالت األحمال وذوي العاهات والذين يحجمون عن
األعمال العدائية-4 .فئة المنكوبين في البحار وتضم العسكريين أو المدنيين الذين يتعرضون للخطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب ال طائرة أو السفينة والذين يحجمون عن أي عمل عدائي.
 -5وسائل النقل الطبي وأفراد الهيئات الدينية.
)(26المادة ،49/الفقرات 3 ،2 ،1/من البروتوكول اإلضافي األول . 1977
) )27المادَّة ،57/الفقرة 1/من البروتوكول اإلضافي األول .1977
عمان ،2004 ،ص.260
( )28عبد الكريم علوان ،الوسيط في القانون الدولي العام (حقوق اإلنسان) ،الطبعة  ،1اإلصدار الثاني ،دار الثقافةّ ،
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-7هاكدهعلىهوضعههضمت هقتنونيا هيفهحتلا هالقاب هعلاىهأ هشا هحمما هألعماتلهتتالا هابليا ا هاملسالحهابحلمتنا ه
امت هالالمم ا هحلاانهإعااتههت هأوهإنااالقهس اراحه هإىلهأونااتهن هأوهتااونييه هبصااورةههنتمي ا هحاايهبااادهانتهاات هالي ا ا ه
والضا
ه
املسلاح هإتهحي هللمته هأ هنبلغهبلغ هنيهمهتهابلته هاملوجه هضد هفذتاهجار هحمتكمتاه هلا يهأ هنااو هتلاكهيفهحماما ه
هونتانهتقدميهاملتهمنهجبرام هاحلر هللمحتكما همبوجا هالقواعاده
حمتندةهتشا هتشايالهقتنونيتهحبس هاألصولهاملرعي
ا
املامولههبتهيفهالقتنو هالدويل(.)30ه ه
8ه-ه ا هحج ا هاليساات هالاااليتهماهتقيياادهح ارنته هبسااب هالي ا ا هاملس الاح هيفهأمااتك هميا ل ا هع ا هالرجااتل هكمااته ا هأ ه
نوك هاإلشرافهاملبتشرهعلايه هإىلهنسات ه هوماعهتلاكهفيا هحتلا هاحتجاتمهأوهاعتقاتلهاألساره ا هقادرهاملساتطت هأ هناوفتّره
هلتهكوحدا هعتملي هملوىهواحد( .)31ه
وم هجتن هآلارهتتمثاا هأها هالقواعادهالاتما هحلمتنا هالساات هاملادنينهالايهأقرهاتهالربوتوكاولهاإلضاتيفهالثات،هلااتيه1977ه
مبتهأييت ه
-1التلكياادهعلااىهمباادأهالتمييا هباانهاملاادنينهواملقااتتلن هواتنا هالسااات هاملاادنينهما هاأللطااترهالاايهتاايج هعا هاهلجماات ه
الاسااارن هوأ ه هناااو هاألش ا ت هحمااالهللهجماات هوأ ا ههااي هاحلمتن ا هتشاام همجيااعهاملاادنينهمااتهملهنشاارتكواهفاااالهيفه
األعمتلهالادامي هكحم هالسالحهأوهغريهتلكهم هوستم ها شرتاك( .)32ه
اثهالرتونااعهباانهاملاادنين هوملهتات ا ت هباايلكهفحس ا هب ا ه
-2حظاار هاملااتهة()2/13هأعمااتلهالاي ا هالرامي ا هأستسااتهإىلهبا تّ
تاااد هإىلهحظاارهجماارههالتهدناادهابلقيااتيهبااههومااتهنا ا مهفاتلي ا ههااي هاحلمتن ا هأهنااتهملهتشاارت هأ هتوجااهههااي هاألعمااتلهضااده
امل اادنينهمبتش اارةهب ا هجال ااتهمي اات هاحلظ اارهه ااوهب ااثهال اايعرهب اانهامل اادنينهوتل ااكهاتن ا هملاي ااوت هه ااء هامل اادنينهأس ااوةه
بس ااالمته هالبدني ا ا ( )33هوه ااياهال ااي همط ااتب همتتم ااتهحلظ اارهاألعم ااتلهاإلرهتبيا ا هيفهالي اع اات هاملسا الاح هالدولي ا ا هال ا اوارههيفه
املااتهة()2/51هم ا هالربوتوكااولها ضااتيفهاألول هونيطب ا هاحلظاارهبطبيا ا هاحلااتلهعلااىهاجلااتنبنهكليهماات هأ هعلااىهالق اوا ه
املسلاح هاحلاومي هوالقوا هاملسلح هامليشق ( .)34ه
()29المادَّة ،75/الفقرة 1/من البروتوكول اإلضافي األول .1977
()30المادَّة ،75/الفقرتان 3،4/من البروتوكول اإلضافي األول .1977
()31المادَّة ،75/الفقرة 5/من البروتوكول اإلضافي األول .1977
( )32رشاد السيد ،الحرب األهلية وقانون جنيف ،مقال منشور في َّ
مجلة الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة الكويت ،العدد الرابع ،السنة التاسعة ،كانون األول  ،1985ص.66
()33الفقرة  2من َّ
المادة  13من البروتوكول اإلضافي الثاني .1977
َّ
المجلة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،تموز – آب  ،1986ص.11
( )34هانز بيتر جاسر ،حظر األعمال اإلرهابية في القانون الدولي اإلنساني ،مقال منشور في
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-3هحظرهالربوتوكاوله وناعهالساات هاملادنينهكلسالو هما هأساتلي هالقتاتلهونارتبطههاياهاحلظارهحبظارهتادمريهاألعيات هأوه
املواههاليه هحا ها ستغيت هعيهتهلبقتمه هيفهاحليتة( .)35ه

-4ه همتيعهاملتهةه()3هاملشرتك هم هاتيتقيت هجيي 1949هترحي هاملدنينه هوإعتهةهتونييه ههكمتهإ ا ههل هاحلا هيفهضامت ه
املاتمل هاإلنستني ههو همتييا هبيايه هإ اهإ ا هاتيتقيا هجييا هالراباا هتضاميتهحاماتهحيظارههاياهالرتحيا هيفهاألراضا هاحملتلا ه
يفهن ا هاملااتهةه()49هميهاات ههكمااتهاشااتملتهعليااههاملااتهةه()17هم ا هالربوتوكااولهاإلضااتيفهالثاات ،هونظهاارها لااتالفهباانه
ا تيتقيا ا هوالربوتوك ااولهيفهأ ها تيتقيا ا هاهتم ااتههب ااياهاملوض ااو هيفهحتلا ا ها ح ااتاللهفق ااطهيفهح اانهأ هالربوتوك ااولهنتالاا ا ه
ابلي اعاات هاملس الاح هغااريهالدولي ا هحيااثهأ هالقتعاادةهتءكاادهعلااىهعااديهج اوامهترحي ا هالسااات هاملاادنينهألساابت هتتص ا ه
ابليا ا هإ اهإ ا ههااي هالقتعاادةهناارههعليهااتهاسااتثيت هنقض ا هجب اوامهتلااكهيفهحااتلتن هإ امااته عتبااترا هأمييا هكاال هناااو ههيااتكه
لط اارهعل ااىهالس ااات هامل اادنينهيفهميطقا ا هماييا ا هنتيجا ا هلألعم ااتلهالاس ااارن ه حتم ااتلهتارض ااهتهللقصا ا هابلقيتبا ا هاوه

ألسبت هعساارن هملحا هإتهقادهنااو هوجاوههالساات هاملادنينهيفهميطقا هماييا هعتمقاتهيفهوجاههعمليات هعساارن هخمطاطه
هلااتهوتقتضا هالضاارورةهالاسااارن هإباااتهه هعا ههااي هامليطقا هإىلهميطق ا هألاارى( )36هوإتاهكاات هم ا هاجلااتم هترحي ا هالسااات ه
ت
همتضميتهحلتل هتركهالسات هاملدنينهألراضيه هبشا ههنتم ه( .)37ه
املدنينهفذناهه ه ومهأ هناو هتلكهالرتحي
ّ
-5ههالارياه ااومهجلماياات هالغااو هالاتميا هيفهإقلااي هالدولا هالاايهتشااهدهاليا ا همث ا هميظماات هالصاالي هاألااارهأوهاهلااالله
األار هأ هتار هلدمتهتتهألها هاملهتيهاملتاترفهعليهتهفيمتهنتالا هبضحتتهالي اعت هاملسلاح .)38(.
الفرع الثاين
املسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق األقليات وفقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين
شااكاههأ ا ها نتهتكاات هاجلساايم هحلقااوقهاألقلياات هأصاابحتهأم اراهنقل ا ها تمااعهالاادويلهكا ا تّهأل اهنااتهمتثتّا هحتاادتهسااتلراه
للضمريهاجلمتع هاإلنست،هعلىهاملستوىهاأللالق هيفهالوقاتهاحلتضار هوأ اهناتهمتثتاّ هعلاىهاملساتوىهالقاتنو،هانتهتكاتهصارحيته
لقواعادهقتنونيا هتا هنبياا هتشارناي هآمارةهتياار هالت امات همطلقا هعلاىهعاتت هكا تّهالادولههو هاساتثيت .هفضااالهعا هتلااكه

( )35المادَّة 14/من البروتوكول اإلضافي األول .1977
( )36المادَّة  17الفقرة  1من البروتوكول اإلضافي األول .1977
()37المادَّة  17الفقرة  2من البروتوكول اإلضافي األول .1977
َّ
المسلحة ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة بابل ،2004 ،ص.44
()38حيدر كاظم عبد علي  ،حماية النساء واألطفال أثناء النزاعات
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فذ ا ههي ها نتهتكات همدرجا هضام هاألعماتلها ارما ههولياتهوتسايدهإىلهاألفاراههالطبيايانهولايسهإىلهالادولهفقاطهبوصايهته
أش تصتهقتنوني هاعتبترن (.)39
فتنطبتقهالقتنو هالدويلهاإلنست،ه ج هع هوجوههنها همسلاحه هوناتمدهالبتهفياههحصاراهعلاىهتقياي هاحلقاتم هعلاىهأر ه
الواقااعه هفااذ ا هتقيااي هتلااكه اار هاسااتيتهاهإىلهحتقي ا هاملاااتنريهاخلتص ا هابلي ا ا هاملس الاحهاملوجااوههيفهأحاااتيهالقااتنو هالاادويله
ووفقتهليلكهنتانهعلىهجمموعت هاملاترضا هاملسالاح هاحارتايهالقاتنو هالادويلهاإلنسات ،هو ا ه
اإلنست،هتا هالصل ( )40ه
ا
عليهتهالام هحتتهقيتهةهمساول هولياهحاا هالا ع هأب اهناتهتتح اما هاملساءولي هعا هاألفااتلهالايهنرتابهاتهأش تصاتهنشا ّتالو ه
جا اهما هتلااكها موعاات ( )41هفقاادهقضااتهاتيتقياات هجييا ها ربااعهلاااتيه 1949هعلااىهأ هتتاهاادهاألن ارافهاملتاتقاادةه
بسا هأ هتشارنعهنلا يهفاهر هعقااواب هراهعا هعلااىهاألشا ت هالااين هنرتابااو هأوهأيماارو هابرتااات هأ هما ها نتهتكاات ه
اجلساايم هالاايهحاادههتتها تيتقياات هوبت ااقدحه هإىلهاحملتكم ا ه( )42هكمااتهال ا يهالربوتوكااولها ضااتيفهاألولهاألن ارافهاملتاتقاادةه
علااىهالتاااتو هم ا هأجا هتقاادميهمارتايها نتهااتكت هللقضاات هوتساالي ها اارمنهمااعهمراعااتةهأحاااتيهالقااتنو هالاادويلهاخلتصا ه
بتساالي ها اارمن( )43هأ امااتهيفهحتلا هالي اعاات هاملسالاح هتا هالطااتبعهغااريهالاادويل هفااذ ا ها نتهتكاات هالاوارهةهيفهاملااتهةهالثتلثا ه
املشاارتك هتااادُّهانتهتكاات هلقواعاادهاحلمتن ا هالدولي ا هميهااتها عت اادا ا هعلااىهحيااتةهالسااات هاملاادنينهوسااالمته هالبدني ا هأوه
الاقليا ا هابس اات دايهمجي ااعهالوس ااتم هميه ااتهالقتا ا هواملاتملا ا هالقتس ااي هكتلتش ااونههأوهالتا ااين هأوهأنا ا ههش ااا هما ا هأش اااتله
الاق ا ااواب هالبدنيا ا ا ههوأل ا اايهالره ا ااتم ههواألعم ا ااتلهاإلرهتبيا ا ا هوا غتص ا اات هوالتهدن ا اادهابرتا ا اات هأتههما ا ا هتل ا ااكهاألفا ا ااتله
امليكورة( .)44ه
ويفهضااو هتلااكهحااتولها اات هيفهاليقااههإىلهالتميي ا هباانها نتهتكاات هاجلساايم هال اوارهةهيفهالربوتوكااولهاألولهوا نتهتكاات ه
ال اوارهةهيفهالربوتوكااولهالثاات ،هعلااىهأسااتاهأ ا ها نتهتكاات هاجلساايم ه تلا هعا ها نتهتكاات هما هحيااثهاإلجارا ا هالاايه
تت اايهتهالاادولهإلنقاات هالاقاات هما هجها هوا لتا ايهمبحتكما هاملتهماانهأوهتساالي ها ارمن( )45هإ هإ ا ها اات هالسااتمدهباانه
اليقهاات هناايه هإىلهعااديهوجااوههتيرق ا هباانها نتهتكاات هاجلساايم هال اوارهةهيفها تيتقياات هاألربااعهوالربوتوكااولهاألولهوباانه
ا نتهتكت هالوارهةهيفهك تّهم هاملت اهةهاملشرتك هبانهاتيتقيات هجييا هاألرباعهوالربوتوكاولهالثات ،هإتهنتيا هلاربا هالقاتنو هيفه
) (39سمعان بطرس فرج هللا  ،الجرائم ضد اإلنسانية  ،إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها  ،دراسات في القانون الدولي اإلنساني  ،تقديم مفيد شهاب ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ط،2002 ،1
ص . 423
)َّ (40
المادتان 2و 3المشتركتان في اتفاقيات جنيف لعام .1949
) )41المادَّة  1من البروتوكول اإلضافي األول .1977
( )42المواد ( )49و( )50و( )129و( )146من اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1949م .
( )43المادَّة ( )86من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977م .
( )44المادَّة ( )4الفقرة ( )2من البروتوكول الثاني لعام 1977م .
( )45عامر الزمالي  ،مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني ،منشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسان ،تونس ،ط،1993 ،1ص . 83و د .سعيد سالم جويلي  ،المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني ،دار النهضة
العربية  ،القاهرة ،ط  ،2002 ،1ص 155
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أ ا هكليهمااتهحيتااو هعلااىهحمظااورا همتسااتون هحتم ا هتا هالاواق ا (.)46هوعليااههف ال ا هتلااكها نتهتكاات هتقااعهضاام هج ارام ه
احلار هاملوجبا هالاقاات هعليهااتهيفهكا تّهوقاات( )47هإتهتضااطلعهأنارافهاليا ا هواألنارافهاملتاتقاادةهاأللاارىهباادورهرميسا هيفه

عملي هقمعها نتهتكت هاجلسيم هللقتنو هالدويلهاإلنسات،هحياثهتااو همل ما همبالحقا هاملتهمانهابرتاتهباتهأوهأيمارو ههباته
وتقدحه هللمحتكم هأتهكتنتهجيسيتهت ()48هوف هنظتمهتهالدالل ( .)49ه
ويفهضاو ها حاادا هالايهوقاااتهيفهالااراقهعااتيه 2014هوالايهمت ضااتهعيهاتهاسااتيال هعصاتاب ههاعااالها رهتبيا هعلااىه
حمتفظاات هعدناادةهم ا هامههااتهحمتفظ ا هاملوص ا هالاايهترتك ا هفيهااتهاألقلياات هباثتف ا ه هفقاادهقتمااتهتلااكهاجلمتعاات ها رهتبي ا ه
ابست دايهابشعهالوستم ها جرامي هضدها قليات هابتادا هما هالرتحيا هالقسار هوسايهاليسات هو ييادها نياتل هوانتهات ه
اب ابهةهاجلمتعي هلتلكهاألقليت هممتههعتهجملسهاألم هالدويلهاىلهاصادارهالادنادهما هالقارارا هالايهعاربهفيهاتهعا هإهانتاهه
الشدندةهلالنتهتكت هالواسا هحلقوقهاإلنست هواألقليات هبشاا هلات هالايهتتسا هبطاتبعهابلاغهاخلطاورةهوفقاتههلسيتسات ه
هاعالهاإلجرامي هإتهقاررهجملسهاألم هيفهعدةهميتسابت هأ هعصاتاب ههاعاالها رهتبيا هتشاا هلطاراهعتملياتهملهنساب هلاهه
ّت
هاملتطرفا هوأعمتلاههاإلرهتبيا هاملتواصال هواعتدا اتاههامليهجيا ه
مثي هنهدههالسل هواألم هالدولينهوتلكهبسب هعقيدتههالاييي
السااتفرةهوالواسااا هاليطااتقهالاايهتسااتهدفهاملاادنين هوانتهتكتتااههاجلس اايم هللق ااتنو هالاادويلهاإلنس اات ،همب ااتهفيه ااتهانتهتكتتااهه
املدفوع هبادوافعههنييا هأوهأثييا ( )50همماتهنشا ّتها هافاات هاجراميا هتوجا هالاقات هواملسات ل هابعتبترهاتهتشا ّتا هلرقاتههجسايمتهه

للقتنو هالدويلهاإلنست،هواليهتستوج هاملسءولي ( .)51ه
وأل ارياهحا ا هالقااولهإىلهأ ا هاملسااءولي هع ا هانتهتكاات هحقااوقهاألقلياات هولصوصااتهيفهأوقاات هالي اعاات هاملس الاح هالاايه
تضميهتهالقتنو هالدويلهاإلنست،هترتّت همسءولي هتضتميي هفتليرههأتهكتنتهصيتههترتتا هعلياههمساءولي هجيتميا ههوليا هإتاه
مااتهارتاا هجارام هحاار هأوهأ هانتهااتكهللقواعاادهاملقااررةهلصااتملهضااحتتهالي اعاات هاملسالاح ه هأ امااتهابليسااب هللدولا هفتاااو ه
مسااءول هعا هاألفاااتلهالاايهنقرتفهااتهأفاراههقواهتااتهأوهأ هشا ه بااعههلااتهعا هتلااكهاجلارام هأوها نتهتكاات هوها همل ما هيفه
الوقتهنيسههبضرورةهمالحق همرتابيهتهوتوقيعهالاقت هالاتهلهعليه هأ امتهإتاهكت ها نتهاتكهنيسا هإىلهالدولا همبتشارةه ه
) )46محمود شريف بسيوني  ،مدخل في القانون اإلنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام األسلحة  ،القاهرة  ،1999 ،ص. 88
العامة لألمم المتحدة رقم  )23( 2391في /26تشرين الثاني .1968
) )47تعد جرائم الحرب كاالنتهاكات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف  1949جرائم غير قابلة للتقادم  ،وذلك بموجب قرار الجمعية َّ
( )48المادَّة المشتركة ( )146(،)129(،)50(،)49بين اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م .
( )49دنيزبالتنر ،مصدر سابق ،ص . 391
) (50األمم المتحدة  ،الوثائق الرسمية لمجلس األمن  ،القرار  ،2249الجلسة المعقودة في  20تشرين الثاني  ، 2015ص  ،1رمز الوثيقة S/RES/2249/2015. :
َّ
للمنظمات والترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية أن تساعد بواسطتها في منع اإلبادة
( )51وفقا للفقرة  139من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام  ،2005ارتأى رؤساء الدول والحكومات عدة طرق يمكن
الجماعية  ،وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية والتحريض على ارتكابها ،في حال قصور الوسائل السلمية وعجز السلطات الوطنية البين عن حماية سكانها من تلك الجرائم
واالنتهاكات  .ينظر :األمم المتحدة  ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة ومجلس األمن ،الدورة الخامسة والستون ،تقرير األمين العام ،دور الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية،
 ،2015ص  .2رمز الوثيقة.A/65/877-S/2015/393. :
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فالىهالدول هاملساول هأ هتتوق هع هممترس هتلاكهالسالوكهغاريهالشارع هوتقادميهالتااون هالاتما هللضاحتتهولايونه ()52ه
.ه
املبحث الثاين
اليات محاية االقليات يف القانون الدويل االنساين

نادهموضو هاألقليت هم هأكثرهاملواضيعهحستسي هعلىهاملستوىهالدويل هلاونههحث هوحسا هأرا هكثاريةهمادلالهللتادل ه
يفهالشءو هالداللي هللدول هوهلياه هبدهم هالتست لهميهوكي هحا هأ هناو هلألقليا هموقاعهللحمتنا هيفهضاو هالقاتنو ه
الدويلهالاتيه هومبتهنيسج همعهميثتقهاألم هاملتحدةهويفهلا هآليات هاألجها ةهامليشالةهوفقاتهللميثاتق هفاتلي هعلاىهاحلقاوقه
فقطههو هتوفريهآليت هاحلمتن ههلتهنيقدهتهمضاموهنتهونضاا هفار هالتمتُّاعههباتهوما همثهنبقيهاتهحارباههعلاىهورق.هوذسيساته
علىهتلكهانتق ها تمعهالدويلهةطوةهمه ام هلألمتيهيفهجمتلهاحلمتن هعيدمتهقاتيه اتههاآلليات هالدوليا هالايهتضام هاتنا ه

حق ااوقهاإلنس اات هوبض ااميهتهحق ااوقهاألقلي اات ( )53هوق اادهأس ااهمتهك ا ُّهامل اءمترا هالدولي ا هفض ااالههع ا هتقرن اارهاألم اانهالا ااتيه
بطراهغتيل)ه1992هإىلهاإلشترةهإىلهالتدل هاإلنست ،هالي هجت هفيهه هإهراكهأ ا هحقوقهاإلنسات هواتنا هاألقليات ه
أصاابحتتهم ا هاملس ااتم هالدولي ا هال اايهتقتض ا هالتا ااتو هوالتيسااي هب اانهأعض اات هاجلمتع ا هالدولي ا هوأ ا هاس ااتقرارهالا ااتملهس اايتا مه

اب لتا ايهحلقااوقهاإلنساات همااعهإحسااتاهلاات هحلقااوقهاألقلياات هوت اناادهفتعليا هآليا هاألما هاملتحاادة(.)54هويفهاحلقيقا هلاايسه
م همقتصدهاألم هاملتحدةهاتنا ها ساتقرارهالادالل هومياعهالثاورا هواحلارو هاألهليا هيفههالا هالادولهإ اهإنااههما هواجبهاته
أ هتتد ال هإتاهتطور هاألمورهوست هاألوضت هالداللي هوأصبحتهتش اا هلطراهعلىهالساليهواألم هالدولين( .)55ه
والرياهملهنات هالقتنو هالدويلهاإلنسات ،هابإلجارا ا هتا هالطاتبعهالاونيهالايهنلا يها تتهاتهما هجتنا هالادولهلضامت ه
تطبيا هأحاتمااه هنظاراهإىلهمااتهقاادهنشااو ههااي هاإلجارا ا هما هقصااور هلاايلكهارتاا هالقااتنو هعلااىهجمموعا هما هاآللياات ه
الدولي هاليهتدع هتطبيقههم هلاللهمتهتقويهبههم هرقتب همستمرةهعلىهتييييهأحاتماه هوهاي هاآلليات هتتميا هأبهناتهتااو ه
حماادوهةهيفهالقااتنو هالاادويلهاإلنساات،هوترتا ا هأغلبهااتهعلااىهموافق ا هالاادول هوللتااارفهعلااىهوسااتم هالرقتب ا هالدولي ا هاخلتص ا ه
ابلقااتنو هالاادويلهاإلنساات،هسااوفهنقسا ههااياهاملبحااثهعلااىهمطلباان هاألولهساايبحثهفيااههاآللياات هالوقتميا هوالرقتبيا هأمااته
الثت،هفسيتيتولهفيههاآلليت هالاقتبي .

) (52عامر الزمالي ،آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ،دراسات في القانون الدولي اإلنساني ،مجموعة بحوث لخبراء مختصين ،دار المستقبل العربي ،القاهرة ،ط،1ـ ،2000ص . 264
عمان  ،األردن  ،1999ص .11
( )53نظام عساف ،مدخل إلى حقوق اإلنسان في الوثائق الدولية واإلقليميةَّ ،
( )54بطرس بطرس غالي ،حماية حقوق اإلنسان ،ترجمة :فوزي سعيد ،ط،1لبنان ،بيروت ، 2006،ص .241
َّ
المنظمات الدولية  ،ط ،1بدون مكان طبع  ، 2003 ،ص .63
( )55رامز محمد عمار  ،الوجيز في
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املطلب االول
االليات الوقائية والرقابية
نقصاادههبااتهمجيااعها جارا ا هوالوسااتم هاملامااولههبااتهما هقبا هالاادولهحلمتنا ها قلياات هوتلااكههباادفهتطبيا هتلااكهالقواعااده
ابل مت هامليتس هوالشا هالصحيح.هولبيت هتلكهسيتيتولههياهاملوضو هيفهانترهاليرعنهالتتلين
الفرع االول
االليات الوقائية والرقابية الوطنية

وها هتلااكها جارا ا هالوقتميا هالقتمما هعلااىهواجا هالاادولهيفها متثااتلهألحاااتيهالقااتنو هالاادويلها نساات ،هحيااثهنتااانه
علىهالادولهالقياتيههبات هكيشارهاملارفا هابلقاتنو هالادويلها نسات ،هوتيايا هالادولهالت امتهتاتهالدوليا هاماتهعا هنرنا هاعتماتههوه
موامم ا هتش ارناتهتتهالونيي ا همااعهمواثي ا هالقااتنو هالاادويلهوعلااىهوجااههاخلصااو هاتيتقياات هالقااتنو هالاادويلها نساات،ه(تاادابريه
تش ارناي )هاوهع ا هنرن ا هتشاااي هاهليتك ا هالونيي ا هامل تص ا هبتييياايهالقااتنو هالاادويلها نساات،هوالاايهنطل ا هعليهااتهاللجاات ه
الونيي (تدابريهمءسسي ) هوتادرن هاشا ت هماءهلنهلتساهي هتيييايهالقاتنو هالادويلها نسات،هوتايانهمستشاترن هقاتنوننه
يفهالقوا هاملسلح ه(ا ش ت هاملت صصو ) هوتلكهعلىهاليحوها يت ه ه
او هنشاارهالقااتنو هالاادويلهاإلنساات ،هتقض ا هالقتعاادةهالاتم ا هيفهماظ ا هالق اواننهالداللي ا ه اب هجه ا هالقااتنو ه هناااي ه
جبهلااههواتاهكاات ها ماارهكاايلكهيفهالاايظ هالقتنونيا هالدالليا ه فاات هجها هالقااتنو هالاادويلها نساات،هوعااديهمراعتتااهههااوهعلااىه
وجااههاكااربهم ا هاخلط ااورةهم ا هاجله ا هبياارو هالقااتنو ها لاارىه هوتلااكه هانتهتكاات هه ااياهالق ااتنو هه ا هاكااربهفداح ا هم ا ه
انتهتكاات ها هقااتنو هالاارهاتهتااءه ههااي ها نتهتكاات هاىلهمااات ةهانسااتني هولسااتمرهيفها رواحهالبش ارن  56هكمااتها همارف ا ه
القتعدهالقتنوني هواجب هالتطبي هتادهم هاه هعوام هحتقي هفاتليتهتهلياهاعرتفهاجلمياعهميايهنشالةهالقاتنو هالادويلها نسات،ه
أبمهي هاليشر هحيثهنهدفهاليشرهاىلهتارن هاليات هاملستهدف هأبحاتمهها ههل هحقوقتهوعليه هواجبات هفما هجها ه ه
نسااتطيعهضااحتتهالقااتنو هالاادويلها نساات،هالتمسااكهحبقااوقه هوالااي هوههعيهااتهمااتملههناوناواهعلااىهعلا ههباات هوما هجها هالاارىه

ساايال هم ا هنيتهااكهتلااكهالقواعاادهاب ههيااتكهج ا ا ا هراهع ا هولاايسهبوساااه ها فااال هم ا هالاقاات هو ساايمتها ها تمااعه
الدويلهنبد هحتليتهاهتمتمتهغريهمسبوقهابنتهتكت هالقتنو هالدويلها نست ،هكمتهنهادفهاىلهحتقيا هاحارتايههاياهالقاتنو ه
والوصولهاىلهماتمل هالضحتته نستني هوللتما هم هممترس هالام ها نست،هملصلحته .57

 56د .علي زعالن نعمة واخرون  ،القانون الدولي االنساني ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،2018،ص.237
 57فقد نصت اتفاقيات جنيف االربع  1949وفي مادة مشتركة على انه "تتعهد االطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه االتفاقية على اوسع نطاق ممكن في بلدانها  ،في وقت السلم كما في في وقت الحرب
وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برنامج التعليم العسكري و المدني  "....كما اكدت م( )47من اتفاقية جنيف االولى ،م( )48من اتفاقية جنيف الثانية ،م()127من اتفاقية جنيف الثالثة ،م( )144من اتفاقية
جنيف الرابعة ،واضافت المادتين () 144،127من اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة على التوالي على النص المشترك المذكور في اعاله .
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وم هلااللهقارا ةهنصاو هاتيتقيات هجييا ها رباعههوالربوتااولنها ضاتفيت هحاا هالقاولها هجماتلها لتا ايهبيشارهالقاتنو ه
الاادويلهحتامااههقواعاادهعدنادةهم ا هامههاات ها هالاادولهعليهااتها لتا ايهبيشاارهاملارفا هالضاارورن هابلقااتنو هالاادويلها نساات ،هوا ه
تيشرهتهعلىهأوسعهنطاتق هوا هنااو همادرجتهيفهبار م هالتالاي هالاساار هواملاد،همايهاماا هتلاكهواناههنسار هيفهوقاته
الس اال هكم ااتهيفهوق ااتهاحل اار هكم ااتهنرما ا ها لتا ا ايهبيش اارهالق ااتنو هال اادويلها نس اات،هاىلهمارفا ا هاألشا ا ت هاملي اارننهيفه
الاملياات هالاسااارن هاوهاملتاالثرن ههباات.58هوعليااههفاات هاليااات هاملسااتهدف هابليشاارهفاتاات ها وىلهالسااات هاملاادنيو هوها هعلااىه
ساابي هاملثااتلهاملوليااو هالابااترهيفهالدول ا هكااوهن همسااءولو هع ا هتييياايهالقااتنو هاملاايكور هونلب ا هاجلتمااات هوالاااتملو هيفه
وستم ها عالي هوافراههاخلادمت هالطبيا هوالااتملو هيفهامليظمات هاإلنساتني هوالثتنيا هافاراههالقاوا هاملسالح هالاين ه ا ه
ا هناونواهمبارف ه م ه حاتيهالي عت هاملسلح هوا نال هعلىهمبتهئهوقواننهاحلر هواعرافهت .59ه
رنيت هتياي هالدولهالت امتهتتهالدولي ها هاحرتايهالقاتنو هالادويلها نسات،هنتوقا هاىلهحادهكباريهعلاىهاعتماتههقاواننهونييا ه
ميتسااب هتقااررهاهرا هاملاتهاادا ها نسااتني هيفهاليظااتيهالقااتنو،هالاادالل هاوهاعتمااتههتاادابريهترم ا هاىلهتشاااي همءسساات هاوه
هيتك ا هونيي ا هتا ااىهبتييي اايهالق ااتنو هال اادويلها نس اات ،ها هني ااتتهاملاته اادا هالدولي ا هيفههال ا هك ا ههول ا هق اادهنث ااريهبا ا ه
املشاااال هاخلتص ا هابلتييياايهواررهاملاتهاادا ههال ا هالدول ا هوناااوههتلااكهاىلهالااتالفها نظم ا هالدسااتورن هباانهالاادول ه
ونوجدهعتهةهامتيهاملشر هعدههم هاخليترا هإلهلتلهامل تليات هاجلسايم ه تيتقيات هجييا هيفهقاتنو هالاقاواب هالاوني؛ه
اتهقدهنتبىهاسلو هالي هاجل ام هاخلت هونتمث ههياها سلو هبس هتشرنعهمستق هللاقت هعلىها نتهتكت هاجلسايم ه
للق ا ااتنو هال ا اادويلها نس ا اات،هوال ا اايهع ا اادههتتهاتيتقي ا اات هجييا ا ا ها رب ا ااعهيفهاملا ا اواه()147 130 51 50هعل ا ااىهالت ا ا اوايل ه
وامل ااتهتن()58 11هما ا هالربتوك ااولها ض ااتيفها ول هاوهأيل اايهأبس االو ها هرا هوه ااوهقي ااتيهالدول ا ا ه هل ااتلهامل تلي اات ه
اجلسيم ه تيتقيات هجييا هوغريهاتهما هجارام هاحلار هيفهنصاو هقوانييهاتهالاقتبيا هساوا هكتناتهعتهنا هاوهعساارن هوهباياه
تصبحهالقواعدهالقتنوني هالدولي هاليهنت هاهراجهاتهجا اهما هالتشارنعهالاوني هاوهقادهأيلايهأبسالو ها حتلا هوهاوها هحييا ه
القااتنو هالاادويلهاماارهاليصا هيفهمساالل هماييا هاىلهالقااتنو هالاادالل هاوهابلااااسهفقاادهحييا هالقااتنو هالاادالل هعلااىهالقااتنو ه
الاادويلهح ا همساالل همايي ا هوفقااتهلقواعاادهالقااتنو هاحملااتلهعلي ا هعلااىهاعتبااترها هتلااكهاملساالل هتاادل هيفههاماارةهساالطت ههااياه
القااتنو هوحااد هاوهأيلاايهأبساالو هاملمتثل ا هيفهصااورةهس ا هتش ارنعههالل ا هن ا او هك ا هجرح ا ههولي ا هم ا هاجل ارام هامليصااو ه
عليهتهيفهاتيتقيت هالقتنو هالدويلها نست،هجبرح هممتثلا هاوهمتشاتهب ههلاتهميصاو هعليهاتهيفهالتشارنعهاجل اما هالادالل هاوه
ا كتياات هابلتش ارنعهالااونيهالقااتم هونيطل ا ههااياها ساالو هم ا ها هقااتنو هالاقااواب هالااونيهنااي هابليا ا هعلااىهعقااواب ه

 58فحسبما جاء في م(/83فق ) 1من البروتوكول االضافي االول على انه" تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا اثناء النزاع المسلح بنشر نصوص االتفاقيات ونص هذا الملحق (البرتوكول)
على اوسع نطاق ممكن في بالدها وبأدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برنامج التعليم العسكري وتشجيع الشكان المدنيين على دراستها حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين".
 59ناظر احمد منديل ،تطبيق القانون الدولي االنساني على الصعيد الوطني ،العراق انموذجا ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق بجامعة تكريت،2013 ،ص
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اتلهاجلرمي ا هال اايهتش ااا هانتهتك ااتهلط ارياهللق ااتنو هال اادويلها نس اات،ههو هال ااي هجم اادهاهعل ااىه اارميهاألفا ااتله
ه
ميتس ااب هلألفا ا
حتدنداه .60ه
والارياهتااادهاللجاات هالونييا هلتييياايهالقااتنو هالاادويلها نساات،هعلااىهالصااايدهالااونيهوساايل هالاارىهفاتلا هلتا نا هاحارتايههااياه
القااتنو هوابلاارغ هما هعااديهوجااوههالتا ايهقااتنو،هيفها تيتقياات هالدوليا ها نسااتني هنقضا هأبنشاات همثا ههااي هاللجاات ها ها ه
التجااتر هالامليا هاثبتااتهاهنااتهوساايل هقيما هوفاتلا هلاادع هعملي ا هتييياايهالقااتنو هالاادويلها نساات،هعلااىهالصااايدهالااوني هملااته
تتمتعهبههم هالتصتصت هوسلطت همهم هيفهجمتلهتطبي هالقتنو هامليكورهوحسبمتهنصتهعلياههالقاواننهاخلتصا هأبنشات ه
تلكهاللجت  .61ه
رلثاات هواجباات هالقااتهةهوا ش ا ت هاملت صصاان هنسااتل يهتييياايهالقااتنو هالاادويلها نساات،هالقي ااتيهباابا ها ج ارا ا هاوه
التاادابريها حتيتني ا هالاييلا هابلوقتن ا هما هوقااو هانتهتكاات هللقااتنو هاملاايكورهكمااتهنسااتل يهتييياايههااياهالقااتنو هوجااوههبا ا ه

ا ش ا ت هاملت صصاانهيفههااياها ااتل هلقاادهاقاارهالقااتنو هالاادويلها نساات،هبا ا هالواجباات هاوها حتيتناات هالاايهنل ا يه
القتماادهالاسااار هالقيااتيههباات هاتهاشااتر هاملااتهةه()57هم ا هالربتوكااولها ضااتيفهوبشااا هميص ا هلتلااكهالتاادابريهالرامي ا هاىله
تييياايهالقااتنو هالاادويلها نساات،هع ا هنرن ا هاحليلول ا ههو هوقااو هانتهتك ات هللقااتنو هاملاايكور هوحا ا ها هتااءه هاملءسس ا ه
املا اايكورةهعملها ااتهعلا ااىهاليحا ااوها فض ا ا هم ا ا هلا اااللهوجا ااوهها ش ا ا ت هاملت صصا اانهكتلاا ااتملنهاملا ااءهلنهواملستشا ااترن ه
القتنونين 62هو هتقتصرهواجبت هالقتهةهالاسارننهعلىهمراقب هتطبي هالقتنو هوقمعهانتهتكتتههب هناونواهمل منهابلاما ه
علىهميعهانتهتكت هتلكهالقتنو ها هبابترةهالرىهالام هعلىهميعهوقو هاجلرح هم هقب همر وسيه  .63ه
امااتها شا ت هاملت صصاانهمهاات هالاااتملنهاملااءهلنهواملستشااترن هالقااتنونينهلاادىهالقاوا هاملساالح ه هفتلاااتملو هاملءهلااو ه

نا هعلاايه هالربتوكااولها ضااتيفها ولهيفهاملااتهةه()6هالاايهتءكاادهعلااىهتاااون هجمموع ا هم ا ها ف اراههقااتهرن هعلااىهالام ا هيفه
جمتلهتييييهالقتنو هالدويلها نست،هوا هتسه هاللجي هالدولي هللصلي ها اارهيفهتادرن ههاء ها فاراه هاماتهاملستشاترو ه
القااتنونينهيفهالق اوا هاملساالح هفهااوهنظتمااتهحاادنثتهنساابيتهفقاادهورههالااي هعليااههألولهماارةهيفهالربتوكااولها ضااتيفها هولهاته
جات هاملااتهةه()82هابلقااولهتاما ها نارافهالسااتمي هاملتاتقاادةههوماتهوانارافهاليا ا هاملساالحهعلااىه ماانهتااوفرهاملستشااترن ه
القتنونينهعيدها قتضت هلتقدميهاملشورةهللقتهةهالاساارننهعلاىهاملساتوىهامليتسا هبشات هتطبيا هاتيتقيات هجييا ها رباعه
 64ه
وهياهالربتوكولهم هلاللهاعطت هالتاليمت هامليتسب هللقوا هاملسلح هفيمتهنتال ههبياهاملوضو .
 . 60د .محمد الطراونة ،القانون الدولي اإلنساني ،النص واليات التطبيق على الصعيد الوطني األردني ،مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان ،2003 ،ص.114
 61إيزابيل كونتزيجر ،تطبيق القانون على الصعيد الوطني ،دور اللجان الوطنية وتأثيره ،مقالة منشورة في مجلة اإلنساني ،تصدر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر ،العدد  ،22خريف  ،2002ص .128
 62د .علي زعالن نعمة واخرون ،مصدر سابق ،ص.272-271
 63المصدر نفسه ،ص.277-273
 64حيدر كاظم عبد علي ،اليات تنفيذ القانون الدولي االنساني ،مصدر سابق ،ص.100
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الفرع الثاين
االليات الوقائية والرقابية الدولية

ه

تستطيعهك ههول هيفهمم هالسل هأ هتتحق هم هكييي هماتمل هالدول هاأللرىهلرعتتهتهوكي هتطبا هتلاكهالدولا ه
ا تيتقي اات هالدوليا ا هفلاا ا ههولا ا هممثلوه ااتهالدبلومتس اايو هال ااين هنوجه ااو ها نتب اات هعل ااىهالي ااورهإىلهأ هلط االهنالحظون ااهه

ونتاادللو هعياادهاللا وي هلاا هالوضااعه تلا همتتمااتهيفهمما هالي اعاات هاملساالح هفقطااعهالاالقاات هباانهاملتحااتربنهحيااعهأ ه
حتق همبتشرهم هاألوضت هإ هيفهجبه هالقتتل هونتيج هلايلكهكات هما هأها هالتطاورا هالايهأهللاتهعلاىهاتيتقيا هجييا ه
لاتيه1929هبشل هماتمل هأسرىهاحلر هإقتم همراقب هفاتل هوميتظم هللتحقي هم هتطبيقهات( )65هوما هأجا هتطبيا هقواعاده
القااتنو هالاادويلهاإلنساات،هاملتالق ا هحبمتن ا هضااحتتهالي اعاات هاملساالح ه باادهم ا هتا ن ا هومسااتندةهالام ا هالوقااتم هلتطبي ا ه
القتنو هامليكورهيفهإ تههتدابريهوآليات هرقتبيا هلاياهنصاتهاتيتقيات هجييا هعلاىهنظاتيهقاتنو،هلرقتبا هتطبيا هأحااتيههاياه
القااتنو هوتلااكهما هلاااللهنظااتيهالدولا هاحلتميا هأوهبااداملهت هوأنشااط هاللجيا هالدوليا هللصاالي هاألااار هوالتحقيا هالاادويل ه
واستام هاليظتيهامليكورهيفهالربوتوكولهاألولهالاي هنا هعلاىهآليا هجدنادةههباياهالشال هوها هاللجيا هالدوليا هاإلنساتني ه

لتقص هاحلقتم ( )66ههوه هعلىهاليحوها يته ه
أو ه-هنظتيهالدول هاحلتمي هوبداملهت هإ هنشلةهنظاتيهالادولهاحلتميا هالايهعهادهإليهاتهابلتصتصات هرقتبيا هيفهجماتلهالقاتنو ه
الدويلهاإلنست،هبدأهمعهاتيتقيا هجييا هلااتيه1929هاملتالقا هأبسارىهاحلار هوحتدناداهاملاتهةه()86هميهات هحياثهأعطاته
للدول هاحلتمي ههوراهيفهتلكها تيتقي هم هلاللهإقرارهاألنرافهاملتاتقدةهأب هالتطبي هامليتظ ههلي ها تيتقيا هإااتهناما هيفه
إماتني هقيتيهالتاتو هبنهالدول هاحلتمي هاملالي هحبمتن همصتملهاألنارافهاملتحتربا هوابلياا هقادهجات هاتيتقيات هجييا ه
األرب ااعهلا اتيه1949هلت ااولهالدول ا هاحلتمي ا هس االطت هأوس ااعهيفهه ااياهالش اال هومهاس ااتامتلهاألحا ااتيهاملتالق ا هابليظ ااتيه
القااتنو،هللدولا هاحلتميا هيفهالربوتوكااولهاإلضااتيفها ولهلاااتيه )67(1977هوهيااتهنثااترهتساات لهمها هعمااتهإتاهكاات هابإلمااات ه
اساات دايهآليا هكهااي ه(الدولا هاحلتميا )هأوهشا هشاابيهههبااتهيفهالياها هاملساالحهالاادالل ؟هكمااتههااوهمالااويهأ هاأللااريهحماااويه
ابلربوتوك ااولهالث اات،هلا ااتيه 1977هوأ هع ااديهال ااي هعل ااىهالدولا ا هاحلتمي ا هيفهالربوتوك ااولهالث اات،هنا اايهللوهل ا هاألوىلهع ااديه
إماتنيا هاسات دايهاآلليا هاملايكورة هإ هإنيااتهنارىهأنااهه هماتنعهما هاللجاو هإىلهالدولا هاحلتميا هيفهتلااكهالي اعات هتلااكهأل ه
الربوتوكااولهالثاات،هإتاهملهنااي هعلااىهاآللي ا هالسااتبق هفلنااههيفهتا هالوقااتهملهحيااعهم ا هاللجااو هإليهاات هوعليااههأاادهإماتني ا ه
إعمتلهاآللي هامليكورةهيفهحتل هالي اعت هاملسلح هالداللي هيفهحتل هتوافرهشرو هتاينهالدول هاحلتميا هاألمارهالاي هحيقا ه
( )65د .سعيد سالم جويلي ،تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابق ،ص .25
( )66د .عامر الزمالي ،آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابق،ص.257
( )67حيدر كاظم عبد علي ،مصدر سابق ،ص.169
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الغتنا هاملرجاوةهما هوجاوهههولا هحتميا هواملتمثلا هبرعتنا همصاتملهاألنارافهاملتيتمعا هساوا هكتناتهأنرافاتههوليا هأيهتيتما هإىله
هول ا هواح اادةهكم ااتهه ااوهاحل ااتلهيفهالي ا ا هاملس االحهال اادالل هإ هإني ااته ا هأ ه هنتي اات لهكث ارياهيفهإعم ااتلهه ااي هاآللي ا هيفه
الي اعت هاملسلح هالداللي هفتلواقعهالاملا هنايه هولصوصاتهما هجتنا هالقاوا هاحلاوميا هإىلهأ هاحلادنثهعا هتايانه
هول هحتمي هيفهنطتقهالي اعت هاملسلح هالداللي هنادهم هقبي هالتدل هيفهشءوهنتهالداللي هاألمرهالي ه ا هما هالياتهره
تاينههول هكهي هيفهمث هتلكهالي اعت ( .)68ه
أمتهفيمتهنتال هببدام هالدول هاحلتمي هفلنههإتاهملهتتي هاألنرافهيفهاليا ا هاملسالحهعلاىهتايانهالدولا هاحلتميا هفهياتهنااو ه
هلي هاألنرافهاللجو هإىلهبدام هألرى هوهي هالبدام هه هأ هتاهدهاملهتيهاليهكتنتهساتقويههباتهالدولا هاحلتميا هإىلههياا ه
تت اوافرهفيهااتهالاياات ةهكتللجيا هالدوليا هللصاالي هاألااارهأوهأن ا ههياا هإنسااتني هألاارىهوهااوهاحل ا هاألكثاارهانتشااتراه( )69هو ااده
باادام هالدول ا هاحلتمي ا هأستس ااهتهيفهاتيتقي اات هجيي ا هاألرب ااعهلا ااتيه 1949هويفهالربوتوك ااولهاألول 70هكم ااتهحا ا هللجي ا ه
الدولي هللصلي هاألار هأ هتام هبصيتهتهالش صي هلتر هحدوههنظاتيهالدولا هاحلتميا هفلناههومماته شاكهفياههأ هتايانه
الدولا هاحلتميا ه ا هأ ه هنشااا هعقبا هيفهساابي هاجلهااوههالاايهتقااويههبااتهاللجيا هالدوليا هللصاالي هاألااار( )71هفاثارياهمااته
عملااتهالدول ا هاحلتمي ا هواللجي ا هالدولي ا هللصاالي ها ااارهماااتهأوهكااالهعلااىهاني اراههلصااتملهاألف اراههأنيسااه هوقاادهأثبتااته
التجااتر هأ هتلااكهملهنا ا هامهواجااتهيفهالام ا هأب هحااتلهم ا هاألح اوالهفقاادهنا ااو هعمااالهم ا هاجل ااتنبنهمامااالهلام ا ه

اجلتن هاآللر هعلىهالرغ هم ها لتالفت هاملوجوهةهبييهمت( .)72ه
رنيااته-هاللجيا هالدولي ا هللصاالي هاألااار هتااادهاللجي ا هالدوليا هللصاالي هاألااارهم ا هأه ا هاآللياات هالرقتبي ا هلتطبيا هالقااتنو ه
الاادويلهاإلنساات )73(،هكوهنااتهما هنقااعهعليهااتهالاا هاألكااربهيفهتطبي ا هقواعااد هوإ هالبحااثهيفهاللجيا هالدولي ا هللصاالي ه
( )68د .إبراهيم احمد خليفة ،نظرة على فعالية تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابق ،ص.62-60
( )69ينظر ف ( )3من م 10/من اتفاقية جنيف األولى وما يقابلها ف ( )3م 10/من اتفاقيتي جنيف الثانية والثالثة  ،وف  3م11/من اتفاقية جنيف الرابعة.
 70الفقرة ( )3من المادة ( )11 ،10 ،10 ،10المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع.
( )71المادة ( )10 ،9 ،9 ،9المشتركة من اتفاقيات جنيف األربع لعام .1949
( )72إذ تختلف اللجنة الدولية للصليب األحمر عن الدولة الحامية ،من حيث الطبيعة ،فاالخيرة وكما هو معلوم دولة ذات سيادة تتمتع بالتأثير بوسائل عمل دبلوماسية ،بمقتضى هذه السيادة وهي تتصرف كذلك في
مجموعة من األعوان والمستفيدين في حين أن الثانية مجرد مؤسسة خاصة ال تتمتع إال بالقوة المعنوية للفكرة التي تمثلها ،ومن جهة أخرى فإن الدولة الحامية ما هي إال وكيلة أو نائبة عن دولة معينة إلى حد ما
وتتصرف بناء على إيعاز منها ولحسابها ،في حين أن اللجنة الدولية ليست وكيلة عن أي شخص ،وهذا التوصيف للجنة الدولية ،دفعها إلى أن تعلن منذ عام  1949وما بعده تحفظاتها بشأن نطاق الصالحيات التي
ال عن بلد معين ،كما تفعل الدولة الحامية .ينظر  :عبد علي محمد سوادي ،حماية أسرى الحرب في القانون الدولي ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ،جامعة
يمكن أن تقبلها فقد بينت أنها ال يمكن أن تعمل وكي ً
بغداد ،1988 ،ص.138
( )73د .فيصل شطناوي ،حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،ط ،2دار الحامد للنشر ،عمان ،2001 ،ص 175وكذلك د .إسماعيل عبد الرحمن ،األسس األولية للقانون الدولي اإلنساني ،بحث منشور في
القانون الدولي اإلنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ،مصدر سابق ،ص.28
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األاارهكلليا هرقتبيا هلتطبيا هالقاتنو هالاادويلهاإلنسات ،هنتطلا هالتاار هللوضاعهالقااتنو،هالاي هتتمتاعهبااههاللجيا هاملاايكورة ه
واإلجرا ا هاملت يةهم هقب هاللجي هيفهحتل هتار هالقتنو هالدويلهاإلنست،هلالنتهتك ههواألنشط هالايهتقاعهعلاىهعتتقهاته
حلمتن هومستعدةهالضحتتهاملدنينهوالاسارننهيفهالي اعت هاملسلح ه هوإ هاللجي هابعتبترهتهميظما هغاريهمتحيا ةهوحمتنادةه
ومستقل ههلتهوضعهلات هحي هاتهعا هامليظمات هالدوليا هاحلاوميا هوغاريهاحلاوميا ()74هأسايد هإليهاتهالادولهمهما هاتنا ه
ومساتعدةهضاحتتهالي اعات هاملسالح هاساتيتهاهإىلهاتيتقيات هالقاتنو هالادويلهاإلنسات ،هو نقتصار عما هاللجيا الدوليا
علاى هولا أوهجمموعا هماييا ما الادول و علاى فارتة حمادهة ما الا م با هاوهعما متواصا ساوا ما لاالل
امليشاورا هاملت صصا أو اليادوا الالميا أو الاربام التاليميا هالتدرنبيا أو بارام التااتو ماع اجلمايات الونييا ه
للصالي هواهلااللهاألااار واملءسسات هالرتبونا واألكتهحيا واللقاات ا ماع اخلاربا واملت صصان(.)75هونالحااظهأ ه
اتيتقيت هجيي هاألربعهلاتيه1949هوالربوتوكولنهاإلضتفينهلاتيه1977همهتهاملصدرهواملسيدهالي هتساتق هما هاللجيا ه
الدولي هميرها هاتنتهتهحلقوقهاإلنست هسوا هيفهالي اعت هاملسلح هالدولي هأوهغريهالدولي هأل للجيا حاي يف أوقات
السل تادعو الادول إىل ا اتتهاإلجارا ا هوالتادابري الدوليا لايتلا احارتاي تطبيا القاتنو الادويل اإلنسات ،ومالحقا ما
أوهنيتهااكهأحاتمااه هكمااتهأهنااتهتقااويهبتلق ا هونق ا هالشاااتوىهوه ا هفاتاات هاليا ا ها وىلهشاااتوىهتتلقتهااتهم ا ه
ااتل
اجلمايت هالونيي هالاتمل هيفهأراضا هأنارافهاليا ا هوتتالا هبااديهتطبيا هأوهساو هتطبيا هقواعادهالقاتنو هالادويلهاإلنسات ،ه
ويفهه ااي هاحلتلا ا هتق ااويهاللجيا ا ه جا ارا هجه ااوههماثيا ا هللتلك اادهما ا هه ااي هالش اااتوىهلتق ااويهبا اادهتهاب تص ااتلهابملس ااءولنه
إلقيااتعه هبتصااحيحهاأللطاات هالاايهمهالتبليااغهعيهاات هوالياا هالثتنيا هتتضاام ها حتجتجاات هالاايه ا ها نتهتكاات هاخلطااريةه
للقتنو هالدويلهاإلنست،هاليهترتا هيفهلروفه هتستطيعهاللجي هأ هتت يهإجرا همبتشاراهحلمتنا هالضاحتت هفتقاويهبيقا ه
هي ها حتجتجت هم هأحدهاألنارافهيفهاليا ا هاملسالحهإىلهالطارفهاملاته هنتلبا همياههإجارا هحتقيا هيفهاملسالل هماعهإبادا ه
اسااتاداههتهبيقا هاإلجتبا هإىلهالطاارفهاآللاار( )76هولاا ههااياهالادورهاوهالوساايل هنتوقا هعلااىهموافق ا هاألنارافهيفهالي ا ا ه
املسلح( .)77ه
( ) 74يمكن وصف اللجنة الدولية للصليب األحمر ،بأنها منظمة غير حكومية دولية ذات طبيعة خاصة ،وخاصية اللجنة هذه ترجع إلى عوامل عدة ،منها أن اللجنة تسلمت تفويضًا من الدول اإلطراف في اتفاقيات
جنيف ،أي من غالبية دول العالم تقريباً التي اعترفت بطابعها اإلنساني وعدم تحيزها وفقًا لما ورد في الصكوك القانونية المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية ،أن هذا المركز الخاص للجنة قد جاء
بسبب ما اشتهرت به من الموضوعية والحياد حينما تقوم بدور الوسيط بين أطراف النزاع .للمزيد من التفصيل ينظر :كتيب تعرًّف على اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ط ،5اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة،
 ،2007ص. 3
( )75ديفيد ديالبرا ،اللجنة الدولية للصليب األحمر والقانون الدولي اإلنساني ،بحث منشور ضمن كتاب محاضرات في القانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابق  ،ص.152
( )76إجراءات اللجنة الدولية للصليب األحمر في حاالت انتهاك القانون الدولي اإلنساني ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،الناشر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،عدد آذار – نيسان  ،1981 ،ص،7-4
وماريون هاروف – تافل ،الحياد وعدم التحيز وصعوبة استرشاد الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بهذين المبدأين  ،بحث منشور في المجلة الدولية للصليـب األحمر  ،الناشر اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،س  ،2ع  ، 1989 ،10ص.447
( )77ينظر ماريون هاروف – تافل  ،المصدر السابق  ،ص.450–449
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رلثته-هالتحقي هالدويل هتستل يهك ها نتهتكات هاجلسايم هللقاتنو هالادويلهاإلنسات،هضارورةهإجارا هالتحقيا هبشالهنت هوهاياه
الي ااو هم ا هالتحقي ا هورههيفهاتيتقياات هجيي ا هاألربااعهلا ااتيه 1949هوالربوتوك ااولهاإلض ااتيفهاألولهلاااتيه 1977هكم ااتهأ ه
التحقيا هالاادويلهقاادهأصاابحهم ا هالساامت هاألستسااي هلق ارارا هجملااسهاألم ا هللتلكاادهم ا هوقااو هانتهتكاات هللقااتنو هالاادويله
اإلنست ،هوهياهمتهستيتولههيفهاليقت هالتتلي  -ه
-1هالتحقيا ا هيفهإن ااترهاتيتقي اات هجييا ا هاألرب ااعهلا ااتيه 1949هتا اادهه ااي هاآلليا ا هأح اادهالوس ااتم هاملتتحا ا همبوجا ا هتل ااكه
ا تيتقياات هوماياات هإج ارا هحتقي ا هبياات هعلااىهنل ا هأحاادهأن ارافهالي ا ا هاملساالح هبطرنق ا هناات ها تيااتقهعليهااتهفيمااتهباانه
األنرافهاملايي هيفهأ هانتهتكهنقاعههلاي ها تيتقيات هولاا هماتهتتميا هباهههاي هالوسايل هها هأهناتهمرهونا همبوافقا هاألنارافه
يفهالي ا هاملسلح هفذتاهملهنتي هاألنرافهعلىهإجرا ا هالتحقي هفاله ومهفرضاهتهعلاىهالدولا هاملتهما هبوقاو ها نتهتكات ه
م هجتنبهت هب هسياو هعليهتها تيتقهعلىهالتيترهحا هليقررهاإلجارا ا هالايهساتتبعهيفهالتحقيا هوهاياهاحلا هاأللاريه
أنض ااتهمره ااو همبوافقا ا هاألنا ارافهاملاييا ا هوه ااوهم ااتهملهنتحقا ا هيفهتطبيا ا هاملا اواهه( 52ه 53ه 132ه)149هاملش اارتك هما ا ه
اتيتقياات هجييا هاألربااعهلاااتيه 1949هحاايهنوميااتههاايا هومااتهإ هنتباانهبااادهتهوجااوههانتهتكاات هألحاااتيهالقااتنو هالاادويله
اإلنست ،هفهيتهنتانهعلىهاألنرافهاملايي هأ هتقويهبوضعهحدههلتهوقماهتهأبسر همتهحا (.)78ه
-2هاللجيا ا هالدوليا ا هاإلنس ااتني هلتقصا ا هاحلق ااتم ( )79همهاس ااتحدا هه ااي هالوس اايل هيفهالربوتوك ااولها ض ااتيفهاألولهلا ااتيه
 1977هبغاار هاسااتامتلهالاايق هالااي هكاات هموجااوهاهيفهاتيتقياات هجييا هاألربااع هةلا هجليا ههامما هتتااوىلهالتحقيا هيفه
ا هعاات ا هاملقدم ا هم ا هأحاادهاألن ارافهيفهالي ا ا هاملساالحهحااولهوجااوههانتهتكاات ه تيتقياات هجيي ا هاألربااعهوبروتوكوهلااته
األول هارتابتهااتههول ا هأوههولهألاارىهأن ارافهيفهالي ا ا هاملس االح( )80هوابليا ا همهإنش اات ههيا ا هلتقص ا هاحلق ااتم همسي ااته
ابللجيا هالدولي ا هلتقص ا هاحلقااتم ( )81هاسااتيتهاهلااي هقااتنو،هجدناادهحاادههتركيبا هاللجي ا هوهولتميهاات هوقاادهشااالتهاللجي ا ه
ابليا ا هعااتيه 1990هبااادهحتق ا هالشاار هال اوارههيفهالربوتوكااولهاألول( )82ه عااال هعش ارن ههول ا هع ا هقبوهلااتهابلتصاات ه

( )78المواد ( )52من اتفاقية جنيف األولى  )53( ،من اتفاقية جنيف الثانية  )132(،من اتفاقية جنيف الثالثة )149( ،من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949وكذلك الفقرة (/2هـ) من المادة ( )90من بروتوكول
جنيف األول لعام .1977
( )79أن تعبير تقصي الحقائق أكثر قبوالً لدى الدول من تعبير التحقيق ،طالما أنه ال تنطوي على معنى التدخل في شؤونها ا لذي قد يثيره تعبير التحقيق .للمزيد ينظر :لويجي كوندوريلي ،اللجنة الدولية لتقصي الحقائق
؛ أداة غير مجدية أم وسيلة فعالة لتطبيق القانون الدولي اإلنساني ،بحث منشور في المجلة الدولية للصليب األحمر ،مختارات من أعداد عام  ،2001ص.105
( )80ينظر ف (أ) من ( )1م 90/من بروتوكول جنيف األول.
( )81غير أن اللجنة المذكورة قررت ومنذ أول اجتماع لها في تموز 1992/أن تضمن اسمها صفة اإلنسانية فأطلقت على نفسها اسم اللجنة الدولية اإلنسانية لتقصي الحقائق ،حرصًا منها على تأكيد اختصاصها
األصيل والمحدد بالمجال اإلنساني ،ووضع حد ألي خلط بينها وبين الهيئات األخرى .ينظر :لويجي كوندوريلي ،المصدر السابق ،ص.147
( )82المادة ( /1 /90ب) من البروتوكول األول.
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اللجي ( )83هولا هابلرغ هما هاساتحدا ههاي هالوسايل هإ هأهناتهتتسا هابلضاا هفتلتصتصاهتهابلتحقيا هنثاترهيفهحاتلتنه
ر هفيهتهالتميي هبنهنوعنهم ها نتهتكت ها نتهتكت هاجلسايم هوا نتهتكات هاأللارىهأوهكماتهتسامىهابمل تليات ه
البسيط هوالتصتصهتهيفهالتحقي ها نتهتكت هاجلسيم هنااو همتوقياتههعلاىهتقادميهشااوىهما هأحادهاألنارافهيفهاليا ا
املساالح هفااذتاهمااتهتقااديهالطاارفهاملااايهابلشاااوىهكاات ههلااتهمبتشاارةهمهمتهاات هحاايهوإ هملهنواف ا هالطاارفهاآللاارهيفهالي ا ا
املساالحهعلااىهتلااك هأمااتهإتاهكاات ها نتهااتكه هنتال ا هاب نتهتكاات هاجلساايم هفااذ هاللجي ا ه هتبتشاارهعملهااتهإ هإتاهواف ا
الطاارفهاآللاارهيفهالي ا ا هعلااىهقيتمهااتهابلتحقي ا ( )84ه هوإ ههااي هالوساايل هإىلهجتن ا هوساايل هالتحقي ا هاملاايكورةهآنياات هه ا

ه
ه
ه
ه

قتصاارةهعلااىها نتهتكاات هالاايهحتص ا هيفهأثياات هالي اعاات هاملساالح هالدولي ا ههو هالداللي ا هإ هيفهحتل ا هواحاادةهإتاهواف ا ه
األنرافهيفهالي ا هاملسلحهعلىهتشاي هجلي هحتقي هنبقتهملتههوهمامولهبههيفهاتيتقيت هجيي هاألرباعهوهاوهماتهنيها هما ه
حا هورههيفهاملتهةه()3هاملشرتك ه( .)85ه
-3هجلت هاخلربا هوالتحقي هالد هولي هاملشال هم هقب هجملسهاألم هالدويل هلقدهأنشلهجملسهاألم هجلت هلاربا هكاذجرا هما ه
اإلج ارا ا هالاايهجلاالهإليهااتهللتلكاادهما هوقااو هانتهتكاات هجساايم هللقااتنو هالاادويلهاإلنساات ،هوبصااورةهلتص ا هجلي ا هاخل اربا ه
بشاال هالي ا ا هيفهنوغسااالفيتهالسااتبق هالاايهأنشاالهتهجملااسهاألم ا همبوج ا هالق ارارهرق ا ه()780هلاااتيه 1992هوكاايلكهجلي ا ه
اخلاربا هاخلتصا هببحااثهوحتليا هاملالوماات هبشاال هوجااوههأهلا هعلااىهانتهتكاات هجساايم هللقااتنو هالاادويلهاإلنساات،هيفهإقلااي ه
روانداهاليهنشل همبوج هالقرارهرق ه()935هلاتيه )86(1994هألمهي هالدورهالي هلابتهبهههي هاللجت هساوفهنتياتوله
بقاادرهم ا هاإل ااتمهإحاادىههااي هاللجاات ها هوه ا هجلي ا هاخلاربا هع ا هج ارام هاحلاار هيفهنوغسااالفيتهالسااتبق هالاايهأساايد ه
إليهتهاليقرةه()2هم هالقرارهو ن هفح هوحتلي هاملالومت هاملقدم هعمالهابلقارارن ه()771هو()780هلااتيه 1992هوأنا ه

مالوماات هألاارىهقاادهحتص ا هعليهااتهجلي ا هاخل اربا هم ا هحترتهتااتهاخلتص ا هوجبهااوههغريهااتهم ا هأش ا ت هوكياات هم ا هأج ا ه
تقاادميهتقرناارههنااتم هلألماانهالاااتيهح ااولهامل تلياات هاجلس اايم هملاتهاادا هجيي ا هوا نتهتكاات هاألل اارىهللق ااتنو هال اادويله
اإلنست،هواليهارتابتهيفهأراض هنوغسالفيتهالساتبق ( )87هولقادهلصالتهاللجيا هبيات هعلاىهماتهمهمجااههوهراساتههوحتليلاهه
(Fifteenth Round Table of The International Institute of Humanitarian Law (San Reno, 4-8 September 1990), International review of the Red Gross, No. 28 )83
January- February, 1991,P. 61.
( )84الفقرة (  / 2ج و د) من المادة ( )90من بروتوكول جنيف األول.
( )85الفقرة ( )3من المادة ( )3المشتركة التفاقيات جنيف األربع.
( )86د .محمود شريف بسيوني ،مدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابق ،ص.187-182
( )87تجدر اإلشارة أنه في ضوء الفقرة الخامسة من القرار ( )771لعام  ،1992والفقرة األولى من القرار رقم ( )780لعام  1992طلب مجلس األمن فيهما إلى الدول األعضاء" ...أن تجمع المعلومات الموثقة
الموجودة في حوزتها ،أو التي قدمت إليها ،فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي اإلنساني ،وطلبت منها إتاحة هذه المعلومات إلى المجلس ،"...للمزيد :ينظر د .محمود شريف بسيوني ،مدخل لدراسة القانون الدولي
اإلنساني ،مصدر سابق ،ص.182- 171
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م ا همالوماات  88هإىلهأنااههقاادهارتابااتهيفهإقلااي هنوغسااالفيتهالسااتبق هانتهتكاات هجساايم هللقااتنو هالاادويلهاإلنساات،هعلااىه
نطااتقهواسااع هونتلبااتهاللجي ا هم ا هجملااسهاألم ا هالتاادل هلوضااعهحاادهلتلااكها نتهتكاات هومقتضااتةهمرتابيهااتهوماااتقبته ه
وتلكهم هلاللهتشاي هحمام ههولي هلتص هحملتكم همرتايهتلاكهاجلارام هوابلياا هاساتجت ها لاسهملاتهجات هابلتقرناره
واصا اادرهق ا ارار هرق ا ا ه()808هعا ااتيه1993هاخلا اات ه نشا اات هحمام ا ا هجيتمي ا ا ههولي ا ا هحملتكم ا ا هاألش ا ا ت هاملسا ااءولنهع ا ا ه
ا نتهتكاات هاجلساايم هللقااتنو هالاادويلهاإلنساات،هوالاايهارتابااتهيفهأراض ا هنوغسااالفيتهالسااتبق همياايهعااتيه 1991ههكمااته
نل ا ا ها ل ااسهم ا ا هاللجي ا ا ه حتل ا ا هك ا ا هاملالوم اات هال اايهمجاتها ااتهأثي اات هعمله اات هإىلهمات ا ا هامل اادع هالا ااتيهللمحام ا ا ه
الدولي ( .)89ه
والارياهجاات هاق ارارهاليظااتيهاألستس ا هللمحاما هاجليتميا هالدولي ا هليصاابحهقمااعهانتهتكاات هالقااتنو هالاادويلهاإلنساات،همشاايداه
علىهحنوهمءسس هوميظ هوهياهاألمرهحث هإحدىهمسات هالقاتنو هالادويلهاإلنسات،هاملاتصار هكماتهتاادهتلاكهاحملاتك هها ه
إحدىهاآلليت هالاقتبي هللقتنو هالدويلهاإلنست،ه.هه ه
املطلب الثاين
األليات العقابية
رغ هتاادههآليات هالقاتنو هالادويلهاإلنسات،هإ هأناهه همالهنيتقارهإىلهاليتعليا هلتيييايهقواعاد هفايالحظهالتطاورهيفهالقاتنو ه
الدويلهاإلنست،هفيمتهنتال هببيت هاألفاتلهغاريهاملشاروع هوالايق هوالاجا هيفهآليا هالاره هوهاياهمايات هأ هاجلمتعا هالدوليا ه
مدعوةهإىلهبيلهاجلهوههألج هاإلهان هالدولي هوتوقيعهاجل ا هعلىهم هنيتهكهقواعدهالقتنو هالدويلهاإلنسات ،هوهاياهالادوره
الي هأسايدهاستساتهللمحاتك هاجليتميا هالونييا هابعتبترهاتهإحادىهآليات هالقاتنو هالادويلهاإلنسات،هيفهالاره هوالاقات هواىله

جتنا هالقضاات هالااونيهباارمههورهالقضاات هالاادويلهيفهمقتضااتةهاألفاراههعا هانتهتكاات هالقااتنو هالاادويلهاإلنساات.)90(،هولبياات ه
تلكهارذنييتهسيقس ههياهاملطل هعلىهاليرعنهالتتلين ه
الفرع االول
القضاء الوطين

إ هم همظتهرهضا هأ هنظتيهقتنو،ههوهللاو هما هاليظاتيهالاقاتإهامليتسا هملواجها ها نتهتكات هالايهترتاا هلقواعاد ه
وأحاتمه هوقدهل هقاتنو هاحلار هفارتةهنونلا هلتلياتهما هأحااتيهعقتبيا هوكات هتلاكهبساب هأ هالادولهالايهتشا هاحلار ه
هترغا هيفهإجارا هحتقيقاات هأوهتسااون هاخلالفاات هأوها عارتافهةطاهاات هأوهتاتقا هاملسااءولنهعا هتلااكها نتهتكاات ه

() 88د .محفوظ سيد الحميد محمد ،دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة  ،....مصدر سابق ،ص.33
( )89د .المصدر نفسه ،ص.35-34
( ) 90ايمانويل ديكو ،تعريف الجزاءات التقليدية :نطاقها وخصائصها ،مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر ،المجلد  ،90العدد  ،2008 ،870ص.38
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ولا ا هبااادهاحلاار هالاتملي ا هالثتني ا هونتيج ا هلالنتهتكاات هاخلطااريةهالاايهارتابااتهيفهتلااكهاحلاار هوبااادهمراجا ا هاتيتقياات ه
جييا هما هلاااللهميتقشا هاملقرتحاات هاملقدما هبشاال هقمااعها نتهتكاات هالاايهحتااد هللقااتنو هالاادويلهاإلنساات،ههوالاايهمتااته
املوافق ا هعليه اات( )91هفمي اايهتل ااكهالوق ااتهأص اابحتهقواع اادهالق ااتنو هال اادويلهاإلنس اات،هتي اار هعل ااىهال اادولههواجا ا ها ااتته
إج ارا ا هحماادهةهجلا ا هقواعاادههااياهالقااتنو هتيطب ا هانطبتقااتهمبتش اراهيفهقتنوهنااتهالاادالل هوم ا ههااي هاإلج ارا ا ها لت ا ايه
صادارهالتشارنات هالضارورن هاخلتصا همباتقبا هاألشا ت هالااين هنقرتفاو هانتهتكات هجسايم هللقاتنو هالادويلهاإلنساات،هأوه
الين هأيمرو هابقرتافهت( )92هوعليههأصابحتهاألنارافهاملتاتقادةهيفهاتيتقيات هجييا هاألرباعهتتحما همساءولي هإهرا هتلاكه
األحاتيهضم هتشرناهتهالوني هسوا هعا هنرنا هسا هقاواننههبات هأيه هراجهاتهكماتهها هوما همثهحاا هللقضات هالاونيه
القيتيهبدور هوفقتهملقتضيت هالقتنو هالدويلهاإلنست ،هإتهحده هاتيتقيت هجيي هوعلىهسبي هاحلصرهماتهناادهما هقبيا ه
امل تليت هاجلسيم هألحاتمهت( )93هوتركتهلا همشر هعلىهالصايدهالادالل همهما ههجمهاتهيفهتشارناتتههاجل اميا هووضاعه
الاقااواب هالالمم ا ههلاات هوم ا همثهفااذ هم ا هالطبيا ا هأ هنام ا هاملشاار هالااونيهمااتهأأ ا هاملشاار هالاادويل هوم ا همثهفااذ هذثااي ه
ا نتهتكت هوحتدندهالاقواب هنظ هم هالتصت هاملشر هالوني( )94هوما هجتنا هآلارهبانهالقاتنو هالادويلهاإلنسات،ه
أ ههيااتكهالت اماات هألاارىهتقااعهعلااىهعااتت هالاادولهاألن ارافهيفهاتيتقيتتااه هوه ا هأ هتقااويهمبالحق ا هم ارتايها نتهتكاات ه
اجلسايم هوأ هتقاادمه هإىلهحمتكمهااتهأتهكتنااتهجيساايته ( )95هكمااتهمايحههلااي هالاادولهاحلا هيفهأ هتقااويهبتساالي هاملتهماانه
ابق ارتافههااي ها نتهتكاات هإىلهالاادولهاألن ارافهاأللاارى هإتاهفضاالتهتلااكهوت اوافر ههلااي هالاادولهاألن ارافهاملايي ا هأهل ا ه

( )91أن المواد التي تم الموافقة عليها ،تكاد تتطابق في اتفاقيات جنيف األربع ( المواد  52-49باالتفاقية األولى ،والمواد  53-50باالتفاقية الثانية ،والمواد  132-129في االتفاقية الثالثة ،والمواد 149-146
باالتفاقية الرابعة) للمزيد ينظر :د.سعيد سالم جويلي ،تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابق ،ص.40
( )92أوردت اتفاقيات جنيف نصوصاً مشتركة تلزم الدول باتخاذ التشريعات الالزمة لنفاذها وقمع االنتهاكات الجسيمة لها ،وبصورة خاصة المواد ( 49من االتفاقية األولى 50،من االتفاقية الثانية 129،من االتفاقية
الثالثة 146،من االتفاقية الرابعة) ،وال يجوز االتفاق على ما يخالفه طبقاً للمادة المشتركة ( 148، 131، 52، 51على الترتيب من اتفاقيات جنيف األربع) .للمزيد ينظر :د .شربف عتلم و محمد ماهر عبد الواحد،
موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني ،ط ،3اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاهرة ،2003 ،ص ص.86،111،172،245
( )93تورد كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف األربع قائمة بالمخالفات الجسيمة في (المواد50و51و130و 147على الترتيب ،من اتفاقيات جنيف األربع وتكمل هذه القائمة الفقرة ( )4من المادة  11والفقرتان (3و )4من
المادة ( ) 85من البروتوكول األول ،كما يرد نص صريح بأن التقصير في أداء عمل واجب األداء يمكن أن يشكل مخالفة جسيمة المادة ( )86من البروتوكول األول لعام .1977
( )94د .شريف عتلم ،تجريم انتهاكات القانون الدولي اإلنساني -منهج وموضوع التعديل التشريعي ((دراسة مقارنة)) بحث منشور في المحكمة الجنائية الدولية -المواءمات الدستورية و التشريعية (مشروع قانون
نموذجي)) ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ط ،2006 ،4ص .366
( )95في دعوى مرفوعة من قبل ضحايا يحملون الجنسية البوسنية ضد رادوفان كاراديتش في عام  ، 1995أمام محكمة االستئناف بالواليات المتحدة ،أتيحت لهذه المحكمة النظر في جرائم الحرب المرتكبة في نزاع
داخلي ،والمسؤولية الجنائية الفردية الناجمة عنها ،وقد قامت المحكمة بمقارنة االنتهاكات المدعى بها بالمادة ( )3المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام  ، 1949وانتهت إلى تقرير قبول المسؤولية الجنائية الفردية عن
الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة الداخلية ،استناداً إلى قضاء المحكمة العسكرية بنورمبرغ ،كما أوضحت أن االختصاص العالمي يمكن أعماله في شأن بعض المخالفات المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
ينظر :د .سعيد سالم جويلي ،تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابق ،ص.108
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اهتااتيهكتفي ا هضاادههااء هاألش ا ت ( )96هوجبتن ا هاملسااءولي هالاايهتتحملهااتهالدول ا هع ا هاح ارتايهقواعاادهالقااتنو هالاادويله
اإلنست،هوكيتلا هاحرتامهاتهابلوساتم هالايهحادههتههاياهالقاتنو هيفهحتلا هالي اعات هاملسالح هالدوليا ه هفاذ هاليارههما هجها ه
ألرىهنتحما هجتنباتهما هاملساءولي هعا هاحارتايهتلاكهالقواعاد هحياثه هنلا يهالقاتنو هالادويلهاإلنسات،هالادولهفقاطهساوا ه
بقواعد هالارفي هأيها تيتقي هوإاتهنادهمل متهلألفراههأنضتهابتدا هم هر ست هالدولهوكتف هاملسءولنهيفهالدول همباتهيفهتلاكه
أفراههالقوا هاملسلح ( .)97ه
أمااتهيفهحتلا هالي اعاات هاملساالح هغااريهالدوليا هفااذ هالتا ايهالياارههأييتهما هاحلاا هالاااتيهالااي هسااب هأ هأشاار هإليااههالاوارههيفه
املااتهة()3هاملشاارتك ه تيتقياات هجييا هاألربااع هو ه تلا هاحلااتلههااياهحاايهيفهالربوتوكااولها ضااتيفهالثاات ،هحاايهإ هكاات ه
أحاادهاألن ارافههول ا هوالطاارفهاآللاارهأف اراهاهميشااقنهعليهااتهم ا هقواهتااتهاملساالح هأوهكااتنواهعبااترةهع ا همجتعاات همساالح ه
متماارهةهعليهاات هفهااء هليساواهأبنارافهيفهالربوتوكااول هوتييياايه هألحاتمااههمتوقا هعلااىهإراههتا هوغتلبااتهمااتهنقااويههااء ه
أبفاااتلهيفهحقيقتهااته ااتل هاحلاادهاأله هامليصااو هعليااههوالواجا همراعتتااههيفهأثياات هالي اعاات هاملساالح هالداللي ا هإ هأ ه
القتممنههبتهندعو هبشرعيتهتهألهنتهم هوجه هنظره همتث هالسالحهالياتلهإلأتحهعملياتهت هضادهاحلاوما هالقتمما ( )98ه
وابليظرهإىلهأحاتيهاملتهةه()3هاملشارتك هوماواههالربوتوكاولها ضاتيفهالثات ،هأادهأهناتهملهذ هأب هحاا هحيادههاإلجارا ا ه
الاايهنيبغا ها تتهااتهيفهحا هالقااتممنههبااي هاألعمااتلهوعلااىهحاادهساوا هابليسااب هإىلهاإلفاراههالتااتبانهلقاوا هالدولا هتاهتااتهأيه
ابليس ااب هإىلها موع اات هأوهاألف اراههاملس االحنهاآلل ارن هال ااين هنش ااتركو هيفهالي ا ا هاملس االحهال اادالل هوه ااياهم ااتهنا اايهأ ه
املاتجلا هسااوفهتاات هوفقااتهلألنظما هوالقاواننهالدالليا هالقتمما هيفهالدولا هاملاييا ()99ه.هولاا همااتتاهلااوهامتياااتهالاادولهأوه
أمهلااتهأوهكتنااتهغااريهقااتهرةهعلااىهحمتكم ا هاألش ا ت هالااين هنقرتفااو هاألفاااتلهاحملظااورةهمبوج ا هقواعاادهالقااتنو هالاادويله
اإلنس اات،هال اايهتش ااا هجا ارام هلط ااريةه هحاا ا هالتغتضا ا هعيه اات هسا اياو هاحلا ا هام ااتهبتق اادميهه ااء هإىلهاحمل ااتك هالدوليا ا ه
وماااتقبته هعلااىهأسااتاهاملسااءولي هاجليتمي ا هالدولي ا هع ا هأفاااتلهشااالتهج ارام ههولي ا هأوهحمااتكمته هسااتاو هأمااتيهحمااتك ه
هولي ا هلتص ا همش ااال هلصيص ااتهلليظ اارهيفهج ارام هوقا ااتهيفهأق ااتلي هباييه اات هميه ااتهاحملام ا هاجليتمي ا هالدولي ا هليوغس ااالفيته
الستبق ( )100هواحملام هاجليتمي هالدولي هلرواندا( .)101ه
( )96الفقرة ( )2من المواد 146 ،129 ،50 ،49من اتفاقيات جنيف األربع و الفقرة ( )1من بروتوكول جنيف األول.
)J.G. Stark, An introduction to international law, Butt Erworths, London, 1977, p.586. (97
( )98د .رشاد السيد  ،الحرب األهلية وقانون جنيف  ،بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق ،جامعة الكويت ،س  ،9ع  ، 1985 ،4ص ص.79 ،78 ،65
( )99توماس جراديتزكي ،المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني المطبق في حالة النزاع المسلح غير الدولي ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،س ،11ع  ،59آذار ،1998ص.23-20
( )100د .محمود شريف بسيوني  ،المحكمة الجنائية الدولية  ،مطابع روز اليوسف الجديدة  ،القاهرة  ، 2001 ،ص ص 54و .62و كذلك ايلينا بريجيتش  ،مصدر سابق  ،ص .186- 185
( )101هورتنسيا دي .تي .جوتيريس بوسي ،العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والمحاكم الجنائية الدولية ،بحث منشور ضمن مختارات من المجلة الولية للصليب األحمر ،القاهرة  ،2006 ،ص .7
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ولقدهوجدها تمعهالدويلها هتلاكهاحملاتك هملهتاا هلتلايهحتجتاههيفهماتقبا هاألشا ت هاملتهمانهابرتاات هجارام هلطارية ه
ممااتههفا اههإىلهتشاااي هحمام ا هجيتمي ا ههوليا ههامم ا هعااتيه1998ه اات هابليظاارهيفهمجيااعهاجل ارام هالاايهتشااا هلط اراهعلااىه
ا تمعهالدويل هوعلىهحقوقهاإلنست هيفهأوقت هالسل هوأوقت هالي اعات هاملسالح هالدوليا هوغاريهالدوليا هوالايههللاته
حي هالييتتهعتيه 2002هلتتوىلهاليظرهيفهالقضتتهاليهتقعهأوهوقاتهبادههياهالتترنخ( .)102ه
الفرع الثاين
القضاء الدويل

لقدهشالتهاتن هاألقليت هترنا هللاثريهم هالدولهم هأج هالتدل هيفهالشاءو هالدالليا هللادولها لارىهساوا هبصاورةه
مبتشارةهأوهغاريهمبتشاارة هماتهأهىهإىلهللا هجاوهما هالتااوترهوالقلا هوهتدناادهالسااليهيفهكثاريهما هاألحيات هولقاادهتبياتههياا ه
األم ا هاملتحاادةهنظتمااتهجدنااداهفيمااته ا هاألقلياات هخمتليااتهملااتهسااتههيفهل ا هعصااب هاألم ا هم ا هحيااثهأ هاحلمتن ا ه هتقاارره
لألقلي هبوصيهتهجمموع همتمي ةهوااتهلألفراههامليتمنههلتهبوصيه هأفراها هأ هأ هاتنا هاألقليات هتات هما هلااللهاتنا هأعا ه
وأمش ا هحلقااوقهاإلنساات هو اادرهاإلشااترةهإىلها هميثااتقههيا ا هاألم ا هاملتحاادةهملههنااي هعلااىهم اواههلتص ا هحبمتن ا هاألقلياات ه
وسب هتلكهحس همتهنيسر هالبا ههناوههإىلهبرومهسيتهةهالدول هبقوةهواسا هحبيثهحاا هأ هناتاربهتكارهاألقليات هأوه
اتنتهتهتدلالهيفهالشءو هالداللي هومدعتةهل ع ع هاستقرارهالدول  .103ه
امتهيفهعهدهالقضت هالادويلهكلاههملهنات هاحلادنثهعا هاتنا هاألقليات هبصاي همبتشارة104ه هإ هأناههحاا هأ هأادهما هلاالله
التطبيقاات هالقضااتمي همااتهنشااريهإىلهاتنا هاألقلياات هبطرنقا هغااريهمبتشاارةهلتصا هفيمااتهنتالا هجبرحا هاإلابهةهاجلمتعيا هحيااثه
انهجرحا هاإلابهةهاجلمتعيا هواألقليا ؛هإتهأ ه
ا هأ هنقا هعلااىهأماارهميااته هأ ههيتلااكهتالممااتههكبارياههما هحيااثهالتاييا هبا ه
األقليت هكثرياههمتهتاو هحمالههجلرحا هاإلابهةهاجلمتعيا هوالتصايي هالارقيا هو هأادهأبلاغهما هقضاييهنوغساالفيتهساي  1991ه
وروناداهساي ه 1993ههووفقاتهلر نا هجملاسهاألما هوتيسارياتههالايهبادأ هتتساعهاتساتعتههمطارهاههميايهتساايييت هالقار هاملتضا ه
لييظرهإىلهانتهتكهحقوقهاإلنست هوهتدندهتهبوصيهتههتدنداههمبتشراههللسل هواألم هالدويل هممتهنتطالا هللحيات هعلياهها اتته
ا لسهإلجرا ا هغريهاعتيتهن هوسلطت هواسا هلضمت هقمعهأ ههتدندهللسل هواألم هالدولين( .)105ه
( )102د .براء منذر كمال عبد اللطيف ،النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ،ط ،1دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2008 ،ص.15
 103د .محمد يوسف علوان  ،مالحظات حول بعض جوانب الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ،بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق ،جامعة الكويت ،السنة  ،6العدد  ،1982 ،3ص.120
 104أوردت محكمة العدل الدولية الدائمة تفسي ار لمصطلح األقليات في رأيها االستشاري الصادر عام  1930ردا على تساؤل مجلس العصبة حول تفسير ماهية الجماعات المتيسر لها الهجرة المتبادلة بين بلغاريا
واليونان والواردة في المادة  6و 7من االتفا قية المبرمة بين البلدين وقد عرفت المحكمة على إثر ذلك مصطلح األقليات كمرادف للجماعات المتيسر لها الهجرة على أنهم ” :مجموعة من األشخاص الذي يقيمون في أقاليم
أو منطقة معينة ولهم أصل عرقي أو ديانة أو لغة أو عادات وتقاليد خاصة به"  .خلواتي مصعب ،الحماية القانونية لألقليات في القانون الدولي ،جامعة أبي بكر بلقايد -تلمسان -الجزائر ،مقال نشر في مجلق جيل
حقوق االنسان العدد ،30ص .65
( )105كارم محمود حسين ،آليات حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة األزهر ،غزة ،2001،ص.68
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ادل هإعمات هههلاياهالياو هما ها لتصات ه
هويفهضم ههياهالسيتقهفت هالساءالهالاي هنطارحههاوهها ه اومه لاسهاألما هالت ُّ
حلمتن هحقوقهاألقليت ؟هإ ا هاإلجتب هعلىههياهالسءالهتوح همييهالوهل هاألوىلهإىلهعديهإماتني هتادل هجملاسهاألما هيفه
الشااءو هالدالليا ههوا هالي اعاات هالاايهقاادهتيشا هباانهاألغلبيا هواألقليا هلدولا هماييا هنياادر هضاام ها لتصاات هالاادالل ه
ادل هكقتعادةهقتنونيا هولاا ه
لتلكهالدول هاستيتهاهإىلهاملتهةه()7/2هم هميثتقهاألم هاملتحدةهالي هكااراهعقيادةهعاديهالت ُّ
إما هاألمما هاإلنسااتني هالاايهحاادثتهيفهالبوسااي هواهلرسااكهوأعااداههالضااحتتهالاايهنتلااتهاألقلياات هبسااب هانتماات اهت هالارقيا ه
والدنيي هومتهرافقاههما هأعماتلهإابهةهوتطهاريهعرقا هوكلُّهاتهأعماتلهتشا ّتا هانتهتكات هلطاريةهللقاتنو هالادويلهاإلنسات،هأ اهىه

إىلهتدل هجملسهاألم هملاتجل هتلكها نتهتكات هالواساا هاليطاتقهعلاىهالارغ هما هحجا هامللساتةهاإلنساتني هوأعار هأنضاته
ُّ
ع هاستيتمههم هعديهمراعتةهنلبههاملتال هابلوق هاليور هلامليت هالطارههابلقاوةهوحماتو هتغياريهالتااون ها ثايهللساات ه
ممتهنشا ههافاتههلتوفريهاحلمتن هاليتعلا هحلقاوقهاإلنسات هواحلارت هالرميسا همباتهفيهاتهحقاوقهاألقليات هاألثييا ()106ه هولاا ه
ادل هباا هاألنارافهالدوليا هيفهمثا ههااياه
متتاهلوهمهتدون هالي ا هاملتالتّ هحبقاوقهاألقليات هيفههولا هماييا هما هلااللهت ُّ
هالتدل هحل تّهتلاكهاليا ا هما هأجا هاحليات ه
ن ا ؟ههيتهحا هأ هنقتلهإ ا هالوضعهخمتل همتتمت هإتهنتحتا هعلىهجملسهاألم
ُّ
علااىهالغتن ا هالرميسااي هالاايهانبث ا ها لااسهم ا هأج ا هحتقيقهااتهواملتمثال ا هابحلياات هعلااىهالساال هواألم ا هالاادولين هفي ا هحتل ا ه
ت
ادل هجملااسهاألما هحلمتنتهااتهعا هنرنا هالتاادابريه
اءه هإىلهتا ُّ
حاادو هانتهااتكهحلقااوقهاألقلياات هعلااىهحنااوهلطااريهحاا هأ هنا ّ

الاايهنت اايهتهوفقااتهلليص ا هالسااتبعهم ا هامليثااتقهعلااىهأسااتاهوجااوهههتدناادهللساال هأوهإلااالله ش ا هع ا هانتهااتكهحقااوقه
ص ا هابألقلياات هوالاايه
اإلنساات هوانطالقااتههم ا هتلااكهفقاادهتااد ال هجملااسهاألم ا هوفقااتههلااياهاملباادأهيفهالادناادهم ا هالقضااتتهاخلت ا
عداهتهوفقتههلقراراتههتش ّتا ههتدنداههللسل هواألم هالدويل( .)107ه
والارياها هاقارارهاليظااتيها ستسا هللمحاما هاجليتميا هالدوليا هلاااتيه 1998هكهياا ههامما ههلااتهالساالط هملمترسا هالتصتصااهته
م هحيثهاملوضو هعلىها ش ت هاملتهمنهابرتاات هاشادهاجلارام هلطاورةهموضاعهاهتماتيها تماعهالادويله(جرحا ها ابهةه
اجلمتعي ه هاجلرام هضدهاإلنستني هجارام هاحلار )108هوا هاحملاما هخمتصا همبحتكما ها شا ت هالطبيايان هوا هالتصات ه
احملاما ههااوهالتصاات هتاميلا ها همباااىها هانشاات ههااي هاحملاما ه هحيااعهاحملااتك هالونييا هما ها همتااتراهالتصتصااهتهيفه

ماتقب ا ها ش ا ت هاملسااءولنهع ا ها نتهتكاات هاجلساايم هللقااتنو هالاادويلها نساات ،هوباايلكهليسااتهباادنالهع ا هالقضاات ه

( )106د .صالح عبد الرحمن الحديثي ود .سالفة طارق الشعالن  ،حقوق اإلنسان بين االمتثال واإلكراه في َّ
منظمة األمم المتحدة ،ط ،1دار المطبوعات الجامعية  ،االسكندرية ،مصدر ،2009 ،ص .187
( )107د .صالح الحديثي ود .سالفة طارق الشعالن  ،مصدر سابق ،ص .181
( )108آن-ماري الروزا ،استعراض فاعلية العقوبات كوسيلة لتحقيق احترام أفضل للقانون اإلنساني ،مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر ،مج  ،90ع  ،870حزيران ،2008/ص.24
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الااونيهبا هماملا هلااه( )109ههكمااتهاكاادهاليظااتيهاألستسا هللمحاما هعلااىهموضااو هالتاااتو همااعهاحملاما هما هلاااللهالباات ه
التتسعهالي هجت هحتتهعيوا ه"التاتو هالدويلهواملستعدةهالقضتمي "( .)110ه
اخلامة

بااادهاكمليااتهحبثيااتهيفهموضااو هاتن ا هاألقلياات هيفهميظااورهالقااتنو هالاادويلها نساات،هتوصااليتهاىلهعاادههم ا ها سااتيتتجت ه
والتوصيت هوه هكمتهنل ه ه
او -ها ستيتتجت ه

-1عادي وجاوه تارنا لات ابألقليات يف القاتنو الادويل اإلنسات ،لااو هايا األلاري نهات حبمتنا هضاحتت الا
الي اعت املسلح بشا عتي لا ابلرجو إىل أحاتي اتيتقيت جيي األربا لسي ه1949هوبروتوكوليهت اإلضاتفين
لااتيه 1977أاد أب األقليات حتظاى ابملركا القاتنو ،نيساه الاي نتمياع باههاألشا ت املادنين لاالل الي اعات
املسلح مع ا عرتاف حبمتن ك املمتلات الثقتفي والدنيي هالتتبا هلت .ه
-2أقر القتنو الادويل ا نسات ،هلاي ا موعات عادة حقاوق وها احلقاوق نيساهت الاي أقرهاتهللمادنين لاالل الي اعات ه
املساالح هوها هاحلا هيفهاحليااتةهواحل ا هيفهالسااالم هاجلساادن هوميااعهك ا هأشاااتلهالتمييا هالايصاار هواملاااتمال القتسااي
الالإنساتني كمات أقار كايلك لألقليات احلا يف إقتما الشااتمرهالدنييا ما لاالل السامتح مبارور رجاتل كتفا األهت
لتقدمي املستعدا الروحي  .ه
-3همبات أ األقليات تيادر ضام الساات املادنين فها حتظاى باييس احلقاوق املقاررة هلا هابإلضاتف إىل حظار كا
اجلرام الواقا على األقليت والي تتمث يفهجرام اإلابهة واجلرام ضدهاإلنستني هوجارام هاحلار ويف هايا اإلناتر نشاري
قتنونيا صارحي تقار لألقليات حبقاوقهلتصا وهايا هاو الايق

الاي تاات ،مياه قواعاد القاتنو

إىل عدي وجاوه نصاو
الدويل ا نست .،ه
 -4نسته جملس األم بدور كباري يف اتنا األقليات حياث وجاد أناه أحارمهتقادمت يف جماتل اتنا األقليات لاالل
الي اعات املسالح لتصا يف نوغساالفيتهالساتبق هوروانادا هوكايلك تدللاه يف مسالل اتنا ها قليات هيفهالااراقهما ه
عصااتاب ههاعااالها رهتبيا هويفهسااورتهبسااب هاليا ا هالاادالل هوتلااكهعا هنرن ا هإصاادار هلق ارارا همل ما هوفا هاليص ا
الستبع م هميثتق األم املتحدة .ه

( ) 109د .سعيد عبد اللطيف حسن ،المحكمة الجنائية الدولية(إنشاء المحكمة ،نظامها األساسي ،اختصاصها التشريعي وال قضائي) وتطبيقات القضاء الجنائي الدولي الحديث والمعاصر ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2004ص.176
( )110تضمن الباب المذكور ،المواد ( ،)102 -86والتي عالجت مسألة التعاون بشكل واف للمزيد ينظر :د .مريم ناصري ،فعالية العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني ،مصدر سابق،
ص.317-305
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-5ههيتكهعدةهآليات يف إناتر ا تيتقيات الدوليا والقاوانن الونييا الاي هتادفهللقضات هعلاىهالتمييا الايصار بشاي
أنواعه وميع التاين م لالل إنشت جلي تقوي بتقص هاحلقتم ومجع املالومت بشل انتهتك حقوق األقليت لالل
الي اعت املسلح لا هيا ندل علىهعدي وجوه نقتم حتد م فاتليتهت ومدى حجي قراراهتت .ه
-7ها هاللجي الدولي للصلي األار ابعتبترهتهميظم ههوليا غاري حاوميا تقادي املساتعدا اإلنساتني و هسالط هلات
يف التحقيا حاول ا نتهتكات الاي تتاار هلات األقليات لاالل الي اعات املسالح لاا ناما ههورهات يف حتصاي
املالومات الاي تيياد جلات التحقيا وهايا بغيا إقارار اتنا فاتلا للضاحتت وهاوهالتحقيا الاي ناشا عا أمسات
املتورنن يف انتهتكت حقوق األقليت أمتي القضت اجليتم الدويل .ه
-8هنظهار اليشات الاملا للقضات اجلياتم الادويل يف إنشات كا ما احملاتك اجليتميا املءقتا هواحملاما اجليتميا الدوليا
الدامما حياث أقار كا ما حماما نوغساالفيت ساتبقت وروانادا جمموعا ما هاألحااتي للحاد ما ا نتهتكات املتواليا
حلقوق األقليت وحمتسب همرتاي أشد اجلرام الدولي هلطورة ولا مت نات علاى هاي احملاتك اعتمتههات علاى قارارا
جملس األم م حيث نشلهتت كمتهأ عملهت والتصتصهت نقتصر على رقا جغرافي مايي ومم حماده وابلتاتيل عادي
مشوليا أحاتمهاتهوقراراهتات.هونظاراه لالنتقاتها الاي تارضات هلات احملاتك املءقتا وفشالهت يف إرسات الادالا اجليتميا قارر
ا تماعهالادويل انشات حماما جيتميا هوليا هامما حتاتك وتاتقا مارتاي اجلارام الدوليا هوا نتهتكات اجلسايم للقاتنو
الدويل ا نست ،م لالل حظر جرام اإلابهة اجلمتعي واجلرام ضدهاإلنستني هوجرام هاحلر  .ه
اثنيا -التوصيات:

 -1بد م حتدند مرك قتنو ،لت

ابألقليت

ومتيي هت ع ابق اليات

األلرى املشتهب هلت م هاملهتجرن

واليتمحن واملرضى والغرقى واجلرحى واألسرى .ه
-2ضرورة اعتمته حقوق لألقليت بصي حصرن مع وضع ميهوي حمده هلت يف اتيتقيت جيي هلاتي ه1949ه
وبروتوكوليهت اإلضتفين لاتيه .1977ه
-3هوضع ماتنري للتدل التلقتم لس األم لالل الي اعت هاملسلح م أج توفري احلمتن هلألقليت وتلك ع
نرن تادن نظتي التصونتهعلىهالقرارا هم أج تيته تدل ا عتبترا هالسيتسي فيه .ه
 -5ضرورةهضمت هاستقاللي هجملسهحقوقها نست هع هالدولهاألعضت هيفها تتهالقرارا هعيدهثبو هوقو هانتهتكت ه
جسيم هحلقوقهاألقليت هلاللهالي اعت هاملسلح .ه
-6ه هالي هصراح هعلىهحقوقهاألقليت هيفهأحاتي اليظتي األستس للمحام اجليتمي الدولي هالدامم هوكيلكه
تياي التصت احملام اجليتمي الدولي يف ماتفح اجلرام الواقا على األقليت ع هنرن رفع القيوه يف
حترنك التصتصهت ابليظر يف ا نتهتكت الواقا ضد أفراههت.
 -8هضرورة تاتو الدول مع احملام اجليتمي الدولي يف جمتل السمتح هلت جرا التحقي هال هأقتليمهت واملستمه
ماهت يف حتقي الادال م لالل تارنس مبدأ التاتم بن القضت اجليتم هالدويل والقضت الوني .ه
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-9على الدول أ تسته يف التاتو مع اهليات الدولي م لالل التصرنح ع الرتكيب القومي هللسات الين
أنضت أ تقوي ابلتصدن وبيشر قواعد القتنو الدويلها نست ،املتالق ابألقليت  .ه
نقطيو يف اقليمهت كمت
املصادر
اوال -املصادر العربية :

 .1ه.هابراهي هاادهلليي ه الرقتب هالدولي هعلىهتطبي هالقتنو هالدويلهاإلنست ،ههارهاجلتما هاجلدندة هاإلسايدرن همصر ه.2007
 .2ه.هاادهابوهالوفت هاحلمتن هالدولي هحلقوقها نست هيفهانترهميظم ها م هاملتحدةهوالوكت
القتهرة ه .2005ه
 .3ه.هبرا همييرهكمتلهعبادهاللطيا
.2008

هاملت صص ه  2ههارهاليهض هالاربي ه

هاليظاتيهالقضاتم هللمحاما هاجليتميا هالدوليا ه  1ههارهاحلتمادهلليشارهوالتومناع هعمات هاألره ه

 .4ه.هبطراهبطراهغتيله اتن هحقوقهاإلنست هترمج هفوم هسايد ه  1لبيت هبريو .2006ه

 .5ه.همجتلهفورارهالايد هاتن ها قليت هيفهضو هالقتنو هالدويل ههارهاجلتما هاجلدندة ها سايدرن .2018

 .6جاات هباتيااه هالقااتنو هاإلنساات،هواتن ا هضااحتتهاحلاار هضاام هكتاات هماادل هيفهالقااتنو هاإلنساات،هالاادويلهوالرقتب ا هالدولي ا هعلااىه
است دايهاألسلح هحترنر هحمموههشرن هبسيو،ه هبدو هجه هنشر ه.1999ه ه
 .7ه.هرام هحممدهعمتر هالوجي هيفهامليظامت هالدولي ه هه  1ههبدو همات هنبعه ه2003ه.

 .8ه.هسايدهستملهجونل ه هاملدل هلدراس هالقتنو هالدويلهاإلنست ،ههارهاليهض هالاربي ه هالقتهرة ه ه 1ه.2002ه ه
 .9ه.هسايدهستملهجونل هتييييهالقتنو هالدويلهاإلنست ،ههارهاليهض هالاربي هالقتهرة ه.2003

 .10ه.هسايدهعبدهاللطي هحس هاحملاما هاجليتميا هالدولي (إنشات هاحملاما هنظتمهاتهاألستسا هالتصتصاهتهالتشارنا هوالقضاتم )ه
وتطبيقت هالقضت هاجليتم هالدويلهاحلدنثهواملاتصر ههارهاليهض هالاربي هالقتهرة ه.2004
 .11ه.هش ارب هعااتل هوهحمماادهمااتهرهعباادهالواحااد هموسااوع هاتيتقياات هالقااتنو هالاادويلهاإلنساات ،ه  3هاللجي ا هالدولي ا هللصاالي ه
األار هالقتهرة ه.2003ه ه
ه((هراس همقترن ))هحبثهميشوره
ه
 .12ه.هشرن هعتل ه رميهانتهتكت هالقتنو هالدويلهاإلنست-،هميه هوموضو هالتادن هالتشرنا
يفهاحملاما هاجليتميا هالدوليا -هاملوا ماات هالدسااتورن هوهالتشارناي ه(مشارو هقااتنو هاااوتج )) هاللجيا هالدوليا هللصاالي هاألااار ه  4ه
 .2006ه
 .13ه.هشرن هعتل ههورهاللجي هالدوليا هللصالي هاألاارهيفهإاات هوتطاونرهقواعادهالقاتنو هالادويلهاإلنسات ،هما هميشاورا هاللجيا ه
الدولي هللصلي هاألار هالقتهرة ه.2010
.14

ه.هصتملهمندهقصلي هضمت

.16

ه.هضتر هرشيدهالستمرام هاليص هوالتميي هالايصر هيفهضو هالقتنو هالدويل ههارهالرشيدهلليشر هبغداه ه.1983

هاحلمتن هاجليتمي هالدولي هحلقوقها نست هارهاليهض هالاربي هالقتهرة ه.2009

 .15ه.هصالحهعبدهالرا هاحلدنث ه هوه.هسالف هنترقهالشاال ه هحقوقهاإلنست هبنها متثتلهواإلكرا هيفهميظام هاألما هاملتحادة ه
 1ههارهاملطبوعت هاجلتماي ه ها سايدرن همصدر ه.2009ه
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 .17ه.هعتمرهال متيله هآليت هتييييهالقتنو هالدويلهاإلنست،ه هراست هيفهالقتنو هالدويلهاإلنست ،هجمموع هحبو هخلربا هخمتصن ه
هارهاملستقب هالارإ هالقتهرة ه  1ا2000ه.
.18

ه.ه عتمرهال متيله همدل هإىلهالقتنو هالدويلهاإلنست ،هميشورا هاملاهدهالارإهحلقوقهاإلنست هتونس ه  1ه.1993

 .19ه.هعتمرهال متيل هآليت هتييييهالقتنو هالدويلهاإلنست ،ههراست هيفهالقتنو هالادويلهاإلنسات ،ه  3هاللجيا هالدوليا هللصالي ه
األار هالقتهرة ه 2006ه
هعمات ه
 .20ه.هعبدهالاارميهعلاوا هالوسايطهيفهالقاتنو هالادويلهالااتيه(حقاوقهاإلنسات ) هالطباا ه 1هاإلصادارهالثات ،ههارهالثقتفا ّ
.2004
.21
.22
.23

ه.ه عبدهاليتصرهأبوهمند هحقوقهاإلنست هيفهالسل هواحلر ههارهاليهض هالاربي هالقتهرة ه .2003ه
ه.هعل همعال هنام هوالرو ه هالقتنو هالدويلها نست ،هماتب هالسيهور ه بغداهه .2018
ه.هفيص هشطيتو هحقوقهاإلنست هوالقتنو هالدويلهاإلنست ،ه  2ههارهاحلتمدهلليشر هعمت ه.2001ه

 .24ه .قتهر حسن هحقوق اإلنست يف القتنو الدويل و الاالقت الدولي هاحملتوت و اآلليات
 .2008ه

ه  6ههار مهوما

اجل امار

. .25هه.هحمي ا ااو هس ا اايدهعب ا اادهاحلمي ا اادهحمم ا ااد ههورهاحملاما ا ا هاجليتميا ا ا هالدوليا ا ا هليوغس ا ااالفيتهالس ا ااتبق هيفهتط ا ااونرهالق ا ااتنو هال ا اادويله
اإلنست(،هراس هتطبيقي هذصيلي هلألحاتي) ههارهاليهض هالاربي هالقتهرة ه.2009
.26
.27
.28
.29

هه.هحممدهالطتهر ههاحلمتن هالدولي هحلقوقها قليت ه يفهالقتنو هالدويلهاملاتصره ههارهاليهض هالاربي هالقتهرة ه.2009
ه.هحممدهلتلدهبر هحقوقها قليت هيفهالقتنو هالدويلهالاتي ه  1هميشورا هاحلليهاحلقوقي هلبيت ه.2012ه ه
ه.هحمموههشرن هبسيو،ه هاحملام هاجليتمي هالدولي ه همطتبعهرومهاليوس هاجلدندةه هالقتهرةه ه2001ه.
ه.ه حمموههشرن هبسيو،ه همدل هيفهالقتنو هاإلنست،هالدويلهوالرقتب هالدولي هعلىهاست دايهاألسلح ه هالقتهرةه ه1999ه .ه

.30

ه.هحمموههشرن هبسيو ،همدل هلدراس هالقتنو هالدويلهاإلنست ،هومارةهحقوقهاإلنست هبغداه ه .2005ه

.32

ه.هنظتيهعستف همدل هإىلهحقوقهاإلنست هيفهالورم هالدولي هواإلقليمي هع امت هاألره ه .1999ه

 .31ه.هم ا اارميه ص ا اار هفاتلي ا ا هالاق ا اات هعل ا ااىها نتهتك ا اات هاجلس ا اايم هلقواع ا اادهالق ا ااتنو هال ا اادويلهاإلنس ا اات ،ههارهاليا ا اارهاجل ا ااتما ه
اإلسايدرن .2011ه ه
.33

ه.هوام هاادهعالي هاتن هحقوقها قليت هيفهالقتنو هالدويلهالاتي  2ههارهاليهض هالاربي هالقتهرة ه .2000ه

اثنيا -الرسائل واالطاريح اجلامعية:

 .1حيدرهكتل هعبدهعل ه هاتن هاليست هواألنيتلهأثيت هالي اعت هاملسلاح هرساتل همتجساتري هكليا هالقاتنو هجتماا هاببا ه 2004ه
.44

 .2حيدرهكتل هعبدهعل ه اليت هتييييهالقتنو هالدويلها نست ،هأنروح ههكتورا همقدم هإىلهكلي هاحلقوق هجتما هاليهرن ه .2009ه
 .3عباادهعل ا هحمماادهس اواه هاتن ا هأساارىهاحلاار هيفهالقااتنو هالاادويل هرسااتل همتجسااتريهمقدم ا هإىلهكلي ا هالقااتنو هجتما ا هبغااداه ه
 1988ه  138ه
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 .4كااتريهحممااوههحساانه ههآلياات هاتن ا هحقااوقهاإلنساات هيفهالقااتنو هالاادويلهحلقااوقهاإلنساات ه ههرسااتل همتجسااتري ههكلي ا هاحلقااوقه ه
جتما هاألمهر ههغ ةه ه 2001هه .68
 .5لرهاادهميدن هتطبي هالقتنو هالدويلها نست،هعلىهالصايدهالوني هالاراقهااوتجت هانروح ههكتورا همقدم هاىلهكلي هاحلقاوقه
جبتما هتارنت ه.2013
 .6لرهاادهميدن هجرح هاابهةهاجليسهالبشر ههراس هيفهالقتنو هالدويلهاجليتم هرستل همتجساتريهمقدما هاىلهكليا هالقاتنو هجبتماا ه
بغداههعتيه.2000

اثلثا -البحوث واملقاالت:
 .1إجرا ا هاللجي هالدولي هللصلي هاألارهيفهحت هانتهتكهالقتنو هالدويلهاإلنست ،ها ل هالدولي هللصلي هاألار هاليتشرهاللجي ه
الدولي هللصلي هاألار هجيي هعدههآتاره–هنيست ه ه.1981
 .2آ -متر ه روما ه استارا هفتعلي هالاقواب هكوسيل هلتحقي هاحرتايهأفض هللقتنو هاإلنست ،هخمتترا هم ها ل هالدولي هللصلي ه
األار هم ه 90ه ه 870هح نرا .2008/ه ه
 .3إن ابي هكونت ر هتطبي هالقتنو هعلاىهالصاايدهالاوني ههورهاللجات هالونييا هوذثاري همقتلا هميشاورةهيفهجملا هاإلنسات ،هتصادرهعا ه
اللجي هالدولي هللصلي هاألار هالادهه 22هلرن ه .2002ه
 .4انلييتهبر يتالهاملست ل هع هاجلرام هالدولي هم هالت منهإىلهالواقع هامليشورهيفها ل هالدولي هللصلي هاألارهاليتشرهاللجي هالدوليا ه
للصلي هاألار هجيي ه هالادهه45ه ه .2002ه
 .5احتنونا ههنااو هتارنا هاجلا ا ا هالتقليدنا ه نطتقهاتهولصتمصااهت هخمتاترا هما ها لا هالدوليا هللصالي هاألااار ها لاده 90هالااادهه
 870ه.2008
 .6توماتاهجراهنتكا هاملسااءولي هاجليتميا هاليرهنا هعا هانتهتكاات هالقااتنو هالاادويلهاإلنساات،هاملطبا هيفهحتلا هاليا ا هاملساالحهغااريهالاادويل ه
ا ل هالدولي هللصلي هاألار ها 11ه ه 59هآتاره .1998ه
 .7جت هه هبرو هالربوتوكو هاإلضتفيت ه تيتقيت هجيي
–هالادهه 57هأنلوله–هتشرن هاألوله.1997

همقتلهميشورهيفها لا هالدولي هللصلي هاألار هجييا

هالساي هالاتشارةه

 .8للوايتهمصا هاحلمتن هالقتنوني هلألقليت هيفهالقتنو هالدويل هجتماا هأإهباارهبلقتناد-هتلمسات -هاجل امار ه مقاتلهنشارهيفهجملا ه
جي هحقوقها نست ههالاده 30ه
 .9ه.هإمستعي هعبدهالارا هاألساسهاألوليا هللقاتنو هالادويلهاإلنسات ،هحباثهميشاورهيفهالقاتنو هالادويلهاإلنسات،ههليا هللتطبيا هعلاىه
الصاايدهالاوني ه  2هإعاداههخنبا هما هاملت صصانهواخلاربا هتقادميهه.هااادهفتحا هسارور هاللجيا هالدوليا هللصالي هاألااار ههاره
املستقب هالارإ هالقتهرة ه.2006

 .10ه.هرشتههالسيده هاحلر هاألهلي هوقتنو هجيي ه هحبثهميشورهيفهجمل هاحلقاوقهالصاتهرةهعا هكليا هاحلقاوق هجتماا هالاونات ه
اه 9ه ه 4ه1985ه .ه
 .11ه.هحمماادهنوس ا هعل اوا ه همالحظاات هحااولهبا ا هجوان ا هاحلمتن ا هالدولي ا هحلقااوقهاإلنساات هحبااثهميشااورهيفهجمل ا هاحلقااوقه
الصتهرةهع هكلي هاحلقوق هجتما هالاونت هالسي ه 6هالادهه 3ه .1982ه
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 .12هني بالت اايره هالقمااعهاجل ام ا ه نتهتكاات هالقااتنو هالاادويلهاإلنساات،هامليطب ا هيفهامليتمعاات هاملس الاح هغااريهالدولي ا ها لا ا هالدولي ا ه
للصلي هاألاره هالاده 15ه .1994ه
 .13هنيياادههنالب ارا هاللجي ا هالدوليا هللصاالي هاألااارهوالقااتنو هالاادويلهاإلنساات ،هحبااثهميشااورهضاام هكتاات هحمتض ارا هيفهالقااتنو ه
الدويلهاإلنست ،ه ه  5هاللجي هالدولي هللصلي هاألار هالقتهرة ه.2005
 .14رشتههالسيد هاحلر هاألهلي هوقتنو هجيي
الرابع هالسي هالتتسا هكتنو هاألوله.1985

همقتلهميشورهيفهجملا هاحلقاوقهالصاتهرةهعا هكليا هاحلقاوقهجبتماا هالاونات هالاادهه

 .15مساات هبطاراهفار ه ه هاجلارام هضادهاإلنساتني ه هإابهةهاجلاايسهوجارام هاحلار هوتطاورهميتهيمهااته ههراسات هيفهالقاتنو هالاادويله
اإلنست،ه هتقدميهمييدهشهت هميشورا هاللجي هالدولي هللصلي هاألار ه  1ه.2002
 .16هلو هكوندورنل هاللجيا هالدوليا هلتقصا هاحلقاتم ه؛هأهاةهغاريهجمدنا هأيهوسايل هفاتلا هلتطبيا هالقاتنو هالادويلهاإلنسات ،هحباثه
ميشورهيفها ل هالدولي هللصلي هاألار هخمتترا هم هأعداههعتيه.2001
 .17مترنو ههتروفه–ه ف هاحليتههوعديهالتحي هوصاوب هاسرتشتههاحلرك هالدولي هللصلي هاألارهواهلاللهاألارههبين هاملبدأن ه ه
حبثهميشورهيفها ل هالدولي هللصليا هاألاره هاليتشرهاللجي هالدولي هللصلي هاألار هاه 2ه ه 10ه1989ه.ه ه
 .18حممدهتت هسطتي هالتميي هالايصر هم هميظورهالقاتنو هاجلياتم ههراسا هحتليليا همقترنا هحباثهميشاورهيفهجملا هجتماا هتارناته
للحقوق هالسي ( )2ها لد( )2هالادهه()3هاجل ( )1هاتاره.2018
 .19هااتن هبياارتهجتساار هحظاارهاألعمااتلهاإلرهتبي ا هيفهالقااتنو هالاادويلهاإلنساات ،همقااتلهميشااورهيفها لا ا هالدولي ا هللصاالي هاألااار ه
جيي همتومه–هآ ه.1986

 .20هورتيساايتهه .هيت.هجااوترينسهبوس ا هالاالق ا هباانهالقااتنو هالاادويلهاإلنساات،هواحملااتك هاجليتمي ا هالدولي ا هحبااثهميشااورهضاام ه
خمتترا هم ها ل هالولي هللصلي هاألار هالقتهرةه ه .2006ه

رابعا -االتفاقيات والواثئق والقرارات الدولية  :ه
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

ميثتقها م هاملتحدةه.1945
اتيتقي هاابهةهاجليسهالبشر ه1948
اتيتقيت هجيي ها ربعهه.1949
اتيتقيههقمعهوماتقب هجرح هاليص هالايصر ه1973
الربوتاولنها ضتفينها ولهوالثت،هلاتيه1977
إعال األم املتحدة حلقوق األش ت امليتمن إىل أقليت قومي أو أثيي هوإىل أقليت هنيي ولغون ه .1993ه
قرارها يتههاجلماي هالاتم هلالم هاملتحدةهبيت هعلىهتقرنرهاللجي هالثتلث هرق هالوثيق ه( )A/RES/47/135ه 1992ه  7-5ه
ميشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااورهعلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااىهاملوقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااعها لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارتو ،ه
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/47/A_RES_47_135.pdfه رنا ا ا ا ا ااخهال ا ا ا ا ا ا ترةه
 2019/1/21هالستع ه11.30همست  .ه
القواعدها ألستسي ه تيتقيت هجيي هوبروتوكوليهتهاإلضتفين همطبو هصتهرهع هاللجي هالدولي هللصلي هاألار هجيي ه.1987
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 .9األم ا هاملتحاادةه هالورم ا هالرمسي ا ه لااسهاألم ا ه هالق اراره 2249هاجللس ا هاملاقااوهةهيفه20هتش ارن هالثاات،ه2015ه هرم ا هالوثيق ا ه ه
S/RES/2249/2015.
 .10األم ا هاملتحاادةه هالور م ا هالرمسي ا هللجماي ا هالاتم ا هوجملااسهاألم ا ه هالاادورةهاخلتمس ا هوالسااتو هتقرناارهاألماانهالاااتي ههورهالرتتيباات ه
اإلقليمي هوهو هاإلقليمي هيفهتييييهاملسءولي هع هاحلمتن ه ه 2015هرم هالوثيق ه.A/65/877-S/2015/393.
هتارفهعلىهاللجي هالدولي هللصلي هاألار ه  5هاللجي هالدولي هللصلي هاألار هالقتهرة ه .2007ه
 .11كتي ًّ
 .12كتي هالقتنو هالدويلهاإلنست،هإجتاب هع هأسالتك هم هميشورا هاللجي هالدولي هللصلي هاألار ه ه 11هالقتهرة ه .2009ه
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January- February, 1991.
2.J.G. Stark, An introduction to international law, Butt Erworths, London, 1977.
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