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ملخص
احلماية الدولية ال يكون ذلا أية قيمة قانونية ما مل يتم احًتامها وتنفيذىا من قبل األطراف ادلتنازعة
أثناء النزاعات ادلسلحة ،إذ من أىم االلتزامات اليت تقع على عاتق الدول ىي احًتام قواعد محاية ضحااي
النزاعات ادلسلحة أو ما يطلق عليو القانون الدويل اإلنساين – على وفق اتفاقيات جنيف ،وال شك إن
ىذا االلتزام يًتتب عليو الكثري من ادلسائل اليت ذلا عالقة مباشرة بوسائل تنفيذ أحكام القواعد الدولية
الرامية إىل معاجلة أوضاع ضحااي النزاعات ادلسلحة ،ولضمان فاعلية واستمرار احًتام ذلك القانون مت
ترتيب ادلسؤولية الدولية لقمع انتهاكات قواعد احلماية اليت جاءت هبا.
من ىذا ادلنطلق فإننا نقصد ابلقوة ادللزمة لتطبيق احلماية الدولية لضحااي النزاعات ادلسلحة كافة
اإلجراءات والوسائل اليت مت النص عليها يف اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكولني اإلضافيني ذلما اليت
أخذت موضع التطب يق والرقابة على احًتام قواعد احلماية الدولية يف مجيع األحوال ،مع ترتيب ادلسؤولية
الدولية على خرق تلك القواعد.

الكلمات ادلفتاحية :احلماية ،القوة ،ادللزمة ،النزاعات ،ضحااي ،القمع ،الوقاية ،والرقابة.
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Abstract
International protection has no legal value unless it is respected and implemented
by the parties to armed conflict during armed conflicts. One of the most important
obligations of States is to respect the rules for the protection of victims of armed
conflict - or so-called international humanitarian law - in accordance with the Geneva
Conventions. There is no doubt that this obligation entails many issues directly related
to the means of implementing the provisions of the international rules aimed at
addressing the situation of victims of armed conflict, and to ensure the effectiveness
and continued respect of that law. Ha.
From this standpoint, by force binding to apply international protection to
victims of armed conflict, we mean all the procedures and means provided for in the
four Geneva Conventions and their Additional Protocols that have been applied and
monitored the observance of respect for the rules of international protection in all
circumstances, with international responsibility for breaching those rules.
Keywords: protection, force, binding, conflict, victims, repression, prevention, censorship.

:ادلدخل
إن قواعد احلماية الدولية ال يكون ذلا أية قيمة قانونية ما مل يتم احًتامها وتنفيذىا من قبل األطراف
 إذ من أىم االلتزامات اليت تقع على عاتق الدول ىي احًتام قواعد،ادلتنازعة أثناء النزاعات ادلسلحة
محاية ضحااي النزاعات ادلسلحة أو ما يطلق عليو القانون الدويل اإلنساين – على وفق اتفاقيات

 وال شك إن ىذا االلتزام يًتتب عليو الكثري من ادلسائل اليت ذلا عالقة مباشرة بوسائل تنفيذ،)1(جنيف
 ولضمان فاعلية واستمرار،أحكام القواعد الدولية الرامية إىل معاجلة أوضاع ضحااي النزاعات ادلسلحة
 ومن ىذا،احًتام ذلك القانون مت ترتيب ادلسؤولية الدولية لقمع انتهاكات قواعد احلماية اليت جاءت هبا
ادلنطلق فإننا نقصد ابلقوة ادللزمة لتطبيق احلماية الدولية لضحااي النزاعات ادلسلحة كافة اإلجراءات
والوسائل اليت مت ا لنص عليها يف اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكولني اإلضافيني ذلما اليت أخذت موضع
 مع ترتيب ادلسؤولية الدولية على،التطبيق والرقابة على احًتام قواعد احلماية الدولية يف مجيع األحوال
.خرق تلك القواعد
 ادلكشكلة اليت عع إىل تناول موضوع البحث ىي عدع الضحااي الذين ذىبوا نتيجة:مشكلة البحث
يف تفعيل احلماية الدولية

 وعن مدى تطبيق القواعد القانونية ادللزمة اليت ساعل، مستنقع تلك احلروب
للضحااي يف ظل تلك احلروب الدولية؟

.و1977) يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل ػاو80( ٔانًادج،و1949)انًشرشكح تيٍ اذفاقياخ جُيف األستغ نؼاو1()انًادج1(
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أمهية البحث :تكمن األعلية النظرية الختياران موضوع البحث ((القوة ادللزمة لتطبيق احلماية الدولية
لضحااي النزاعات ادلسلحة يف القانون الدويل اإلنساين)) من الناحية التارؼلية واإلنسانية والقانونية ،فمن
انحية تؤكد احلقائق التارؼلية األعداع اذلائلة من ضحااي احلروب على مر العصور ،وال سيما ما حدث
مؤخراً يف عصر التنظيم الدويل من كوارث ضد اإلنسانية ،جسدت أبكشع الصور النتهاك ادلباعئ والقواعد
الدولية اليت كفلها القانون الدويل لضحااي النزاعات ادلسلحة من القوة ادللزمة من االحًتام واحلماية
وادلعاملة اإلنسانية ،وال سيما يف كل ماػلدث اليوم يف البلدان العربية وبتمويل وعوافع عولية ،وما ػلدث
اليوم يف بلدي العزيز اجلريح!
خطة البحث :وعليو فإننا سوف نبحث يف ىذا البحث ادلبحثني اآلتيني-:
ادلبحث األول :آليات تطبيق احلماية الدولية للضحااي النزاعات ادلسلحة
ادلطلب األول :وسائل الوقائية
ادلطلب الثاين :الوسائل الرقابية
ادلبحث الثاين :القمع اجلزائي النتهاكات قواعد احلماية الدولية
ادلطلب األول :الطبيعة القانونية النتهاكات القانون الدويل اإلنساين
ادلطلب الثاين :ادلسؤولية ادلًتتبة على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين
ادلطلب الثالث :العواقب ادلًتتبة على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين
وأخريا خادتة ادلوضوع ونسألو التوفيق والسداع والرضا من هللا عز وجل

ادلبحث األول :آليات تطبيق احلماية الدولية لضحااي النزاعات ادلسلحة
إن عملية تنفيذ قواعد احلماية الدولية تستلزم التزامات كثرية تقع على الدول ادلتحاربة وتفرض
نظاماً للرقابة لضمان تنفيذ احلماية تلك ،إذ يتم اللجوء إىل إجراءات ووسائل معينة لصاحل الضحااي،
ومن خالل استقراء نصوص اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م والربوتوكولني اإلضافيني ذلما عام
 1977م صلد أهنا قد تضمن آليات معينة ألزم الدول األطراف على إتباعها زمن النزاعات ادلسلحة
وكذلك زمن السلم ،ويعد وجوع ىذه اآلليات أمراً ضرورايً وأساسياً لتطبيق احلماية الدولية ،إذ يتم ذلك
من خالل الوسائل ادلعدة ذلذا الغرض ،وعليو سوف نبحث يف تلك اآلليات والوسائل من خالل
مطلبني ،ادلطلب األول :الوسائل اليت تباشرىا الدول جتاه الضحـااي على الصعيد الداخـلي واليت سنطلق
عليها ( الوسائل الوقائية ) ،أما ادلطلب الثاين :فنتناول فيو وسائل الرقابة اخلارجية اليت يتم اللجوء إليها
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أثناء مدة النزاع للتحقق من تنفيذ األحكام ادلتعلقة حبماية ضحااي النزاعات ادلسلحة واليت سنطلق عليها(
الوسائل الرقابية )( الباجالين ،2006 ،ص .)113

ادلطلب األول :الوسـائل الوقـائية

تلتزم الدول األطراف يف االتفاقيات اإلنسانية – والسيما اتفاقيات جنيف – ابختاذ الوسائل

الوقائية كافة اليت تتكفل بضمان تنفيذ قواعد احلماية الدولية للضحااي على الصعيد الداخلي ،وإن
الوسائل اليت أشارت إليها اتفاقيات جنيف تكشمل االحًتام لقواعد القانون الدويل اإلنساين ونكشره،
وإعداع العاملني ادلؤىلني ،و استخدام ادلستكشارين القانونيني.
أوالً  :احرتام القانون الدويل اإلنساين :إن مسألة احًتام قواعد القانون الدويل اإلنساين يف مجيع
األحوال ،تعد قاعدة أساسية أكدهتا اتفاقيات جنيف ،إذ نص ادلاعة األوىل ادلكشًتكة بني اتفاقيات
جنيف األربع 1949م على أن ":تتعهد األطراف السامية ادلتعاقدة أبن حتًتم ىذه االتفاقية وتكفل
احًتامها يف مجيع األحوال" ،وإن التزام الدول األطراف الوارع يف ىذه ادلاعة ليس التزاماً أعبياً فقط  ،بل
ىو التزام قانوين على وفق ادلباعئ العامة للقانون وتطبيقاً للقاعدة القانونية العقد شريعة ادلتعاقدين أو
قدسية العهوع وادلواثيق (  ) Pacta Sunt Servandaابلتزام األطراف ادلتعاقدة مبا تضمنتو االتفاقية من
واجبات تقع على ىذه األطراف وتنفيذىا ،وليس فقط اإلعالن اباللتزام مبا ورع يف االتفاقية( الباجالين،
 ،2006ص ص .)115-114
وإذا كان احًتام تلك االتفاقيات رلرع التزام سليب ؽلكن للدولة الطرف أن تتحلل منو عن طريق عدم
سلالفة أي حكم من أحكام ىذه االتفاقية ،فإن فرض احًتام االتفاقية يتطلب القيام بعمل إغلـايب وىو
جعل اآلخرين ػلًتموهنا سـواء كانوا من مواطين الدولـة الطرف يف االتفاقية أو من غريىم)( ىندي،
 ،2001ص .)63
وقد أكدت ادلاعة ( ) 80من الربوتوكول األول ىذه الوسيلة اليت تتخذىا الدول لتنفيذ التزاماهتا بصفة
عامة على النحو اآليت -1":تتخذ األطراف السامية ادلتعاقدة وأطراف النزاع عون إبطاء كافة اإلجراءات
الالزمة لتنفيذ التزاماهتا مبقتضى االتفاقيات وىذا ادللحق " الربوتوكول -2،تصدر األطراف السامية
ادلتعاقدة وأطراف النزاع األوامر والتعليمات الكفيلة بتأمني احًتام االتفاقيات وىذا ادللحق "الربوتوكول"
كما تكشرف على تنفيذىا".
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فيجب على الدولة اختا ذ كافة التدابري واإلجراءات ادلالئمة زمن السلم لضمان احًتام االلتزامات
ادلنصوص عليها يف اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين ،وذلك ألن وق السلم ىو األنسب لدراسة
سلتلف جوانب ىذه االتفاقيات واالىتمام مبضامينها على ادلستوى الوطين.
كما إن الدولة غلب أن حترص على احًتام قواعد القانون الدويل اإلنساين على الصعيد الداخلي أكثر
من غريه من القوانني ،العتباره القانون الوحيد الذي يؤمن محاية حقوق اإلنسان أثناء النزاعات ادلسلحة
وػلمي ضحاايه ،ومن انحية أخرى فإنو مبوجب اتفاقية ( فينا ) لقانون ادلعاىدات عام  1969اليت
نص يف ادلاعة ( )26منها على ":كل معاىدة انفذة ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذىا حبسن نية".
اثنياً :النشر العام ألحكام القانون الدويل اإلنساين :إن من أىم التزامات الدول ادلتعاقدة اليت أخذت
على عاتقها تنفيذ أحكام القانون الدويل اإلنساين ىي االلتزام بنكشر نصوص ادلواع القانونية ادلتضمنة

للقانون اإلنسـاين ويف أوسع نطاق شلكن من البالع ،إذ تعد عمـلية نكشر وترويج أحكام القانون الدويل
اإلنساين أحد أساليب العمل الوقائي الذي يهدف إىل التأثري يف ادلواقف والسلوكيات من أجل ضمان
احًتام مباعئ ذلك القانون يف حالة النزاعات ادلسلحة( الباجالين ،2006 ،ص .)114
وألعلية ىذه الوسيلة الوقائية فقد أكدت اتفاقيات جنيف نكشر أحكامها على أوسع نطاق ويف زمن
السلم واحلرب ،إذ نص  ":تتعهد األطراف السامية ادلتعاقدة أبن تنكشر نص ىذه االتفاقية على أوسع
نطاق شلكن يف بلداهنا ،ويف وق السلم كما يف وق احلرب ،وتتعهد بصفة خاصة أبن تدرج عراستها
ضمن برامج التعليم العسكري ،وادلدين إذا أمكن ،حبيث تصبح ادلباعئ اليت تتضمنها معروفة جلميع
السكان ،وعلى األخص للقوات ادلقاتلة ادلسلحة ،وأفراع اخلدمات الطبية والدينية"( ،)1ومن ادلالحظ أن
ىذه ادلاعة قد أكدت على نكشرىا بصفة عامة يف مجيع أرجاء البالع ،ولكنها قد ركزت بصفة خاصة على
القوات العسكرية ألهنا ادلسؤولة ابدلقام األول على نكشره بني قواهتا( ،)2فضالً عن نكشر ىذه األحكام بني
السكان ادلدنيني ابعتبارىم ادلعنيون أبحكامو ومعرضون للضرر بقدر ال يقل عن أفراع القوات ادلسلحة

ىذا وؽلكن التعريف هبذا القانون وحتفيز أفراع اجملتمع على االىتمام بو أساسـاً من خـالل اجلامعات
وادلعاىد العليا( عافيد ،1987 ،ص  ،)158وال تقتصر عملية النكشر قبل النزاع ،إذ تتم أثناء النزاع
ولكن بطريقة سلتلفة نظراً لوقوع حالة العنف وتواجو بني األطراف ابلسالح وسقوط ضحااي ،لذا تكشمل
عملية النكشر على أىداف ميدانية معينة ،ومن األعلية مبكان أن نكشري إىل الدور اذلام الذي تقوم بو

( )1انًاااادج ( )144( ٔ )127( ٔ )48( ٔ )47اناااتًشرشكح تااايٍ اذفتاقياااتاخ جُياااف نؼااااو 1949ؤ ،كاااتزن انًاااادج ( )83ياااٍ
انثشٔذٕكتٕل األٔلٔ ،انًادج ( )19يٍ انثشٔذٕكٕل انصاَي نؼاو 1977و .
( )2انًادج ( )87يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .

356

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
اجلمعيات الوطنية يف نكشر أحكام ىذه الصكوك الدولية من خالل نكشاطاهتا اإلنسانية( ،)1إذ تطلع ىذه
اجلمعيات ابدلهام اآلتية :التعريف ابحلماية ،أعمـال ادلساعدة ،التعاون مع السلطات الوطنية(العسبلي،
بدون سنة ،ص ص .)353-351
اثلثاً :إعداد العاملني ادلؤهلني :إن السلطة الوطنية للدولة – وبصفة عامة  -تعد ادلسؤولة عن تنفيذ
القانون الدويل اإلنساين إال أن الربوتوكول األول لعام 1977م قد استحدث وسيلة جديدة ألول مرة يف
سبيل تنفيذ قواعد ذلك القانون ،وىي إعداع العاملني ادلؤىلني.
والعاملون ادلؤىلون ىم ":رلموعة من ادلتطوعني من األطباء واحملامني وادلوظفني يف اخلدمات الطبية الذين
ؽلكن توفريىم للدول احلامية وللجنة الدولية للصليب األمحر حينما يكون ذلك ضرورايً" ،وقد ععا
الربوتوكول األول الدول على إعداع ىؤالء العاملني ادلؤىلني مبساعدة اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر
ويف زمن السلم ،إذ أن احلاجة إليهم تظهر يف أوقات النزاعات ادلسلحة دلا ؽلتلكون من خربة وتقدؽلهم
ادلكشورة للسلطات حول اجلوانب ادلختـلفة لتطبيق االتفـاقيات والربوتوكول ،كمـا ؽلكـنهم ادلساعدة يف
نكشاطات الدولة احلامية ،وإن الغرض األساسي من إعداعىم ىو بغية تسهيل تطبيق االتفاقيات
والربوتوكول األول  ،والسيما يف رلال اخلدمات الطبية وأعمال اإلغاثة واإلنقاذ والبحث عن ادلفقوعين
وتباعل ادلراسالت العائلية ومجع مشل األسر ادلكشتتة والعناية ابلضحااي بكشكل عام ،وللمساعلة يف حتقيق
ىذه ادلهام  ،البد من اختيار وتدريب ىؤالء العاملني يف زمن السلم لكي يكونوا قاعرين على مباشرة
أعماذلم يف زمن النزاعات ادلسلحة( الباجالين ،2006 ،ص .)146
رابعاً :ادلستشارون القانونيون :يعد تكشكيل ادلستكشارين القانونيني من الوسائل ادلستحدثة يف الربوتوكول

األول وذلك سعياً إىل توفري أقصى اإلمكانيات ادلمكنة لتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين ،وأصبح
وجوب تعيينهم يف القوات ادلسلحة مبوجب نص اتفاقي ػلقق ذلك ،فادلستكشارون القانونيون يتولون مهمة
لتقدمي ادلكشورة للقاعة العسكريني على ادلستوى ادلالئم ،وذلك بكشأن تطبيق االتفاقيات والربوتوكول( ،)2إذ
ىم األكثر خربة وعراية يف ىذا اجملال ،ويتم تعينهم إما بتدريب ضباط من القوات ادلسلحة تدريباً قانونياً
مالئماً ،وإما بتدريب قانونيني تدريباً عسكرايً)( الباجالين ،2006 ،ص  ،)115وكما يتعني على
ادلستكشار القانوين أن يكشارك يف أنكشطة ختطيط العمليات يف زمن السلم للتأكد من مراعاة سلتلف جوانب
القانون الدويل اإلنساين مراعاة صحيحة يف تلك ادلرحلة(تيلني ،1944 ،ص ص .)39-36

( )1أَظش َض انًادذيٍ( )27(ٔ )26يٍ االذفاقيح األٔنىٔ ،انًادذيٍ( )25(ٔ )24يٍ االذفاقيح انصاَيحٔ ،انًاادذيٍ ()81(ٔ )6
يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل ٔ ،انًادج ( )18يٍ انثشٔذٕكٕل انصاَي نؼاو 1977و .
( )2انًادج ( )82يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .
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ادلطلب الثاين :الوسائـل الرقابية
ال شك أن الوسائل الوقائية الرامية إىل تنفيذ قواعد احلماية الدولية ادلكشار إليها سابقاً ال تكفي
لتعزيز تلك احلماية أثناء النزاعات ادلسلحة ،لذا صلد أن اتفاقيات جنيف قد تضمن وسائل أخرى يتم
اللجوء إليها على الصعيد الدويل بغية الرقابة على تنفيذ أحكام القانون الدويل اإلنساين وؽلكن أن
نلخص أىم ىذه الوسائل الرقابية على النحو اآليت -:
أوالً :نظام " الدولة احلامية " :إن ادلقصوع ابلدولة احلامية ىي ":عولة زلايدة أو عولة أخرى ليس
طرفاً يف النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها اخلصم وتوافق على أعاء ادلهام ادلسندة إىل الدولة احلامية
على وفق االتفاقيات وىذا ادللحق الربوتوكول"(.)1
وإن ادلاعة الثالثة ادلكشًتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م قد أرس النظام القانوين
والصالحيات ادلخولة للدولة احلامية ،إذ قض ادلاعة أبن أحكام ىذه االتفاقيات تطبق مبساعدة الدولة
احلامية ادلكلفة برعاية مصاحل أطراف النزاع وحت مراقبتها ،ويقوم هبذا الدور ادلناط ادلمثلون الدبلوماسيون
أو القنصليون أو من تقوم الدولة احلامية بتعيينهم ذلذه ادلهمة ولكي يتم ذلك فالب ّد من موافقة الدولة اليت
سيؤعون فيها مهامهم.
ومـن أجل أعاء تلك ادلهـام ادلوكلة ذلم فقد نص اتفاقية جنيف األوىل لعام 1949م يف ماعهتا ()8
على ":أطراف النزاع تسهيل مهمة شلثلي أو مندويب الدولة احلامية ،إىل أقصى حد شلكن" ،إال أن تعيني
ىذه الدولة احلامـية قد ظل خـاضعاً لألطراف الثالثة ادلعنية ،وىـم طريف النزاع والدولة احلامية ،إذ بقي ىذا
النظام من الناحية العملية خاضعاً لسلطة تلك األطراف وال تتوفر فيو الصفة اإللزامية إال من الناحية
ادلبدئية ،فكان الب ّد من معاجلة ىذا القصور ،األمر الذي ععا الربوتوكول األول اعتماع ادلاعة ( )5منو

لتعزيز النظام الذي أرس أساسو االتفاقيات ،فأكدت الطبيعة اإللزامية اليت تلزم أطراف النزاع للعمل من
بداية النزاع لتطبيق نظام الدولة احلامية من أجل أتمني احًتام وتنفيذ االتفاقيات والربوتوكول األول ،كما
أكدت التزام أطراف النزاع بتعيني الدولة احلامية عند بداية النزاع عون إبطاء( ،)2وإن نظام الدولة احلامية
ؽلارس نكشاطاتو اإلنسانية بقصد محاية األشخاص ادلدنيني وإغاثتهم ،شرط موافقة أطراف النزاع ،فضالً
عن شلارستهم اإلشراف الفعلي يف األماكن اليت يوعع هبا اجلرحى وادلرضى واألسرى وادلعتقلني وادلدنيني
وعلى الوضع الصحي للسكان ادلدنيني يف إقليم احملتل ومدى توفر ادلؤن الغذائية الضرورية ذلم ،والتحقيق
يف استعمال األسلحة الكيميائية (الباجالين ،2006 ،ص  ،)119ومن اجلدير ابلذكر فإنو إذا مل يتم

التوصل التفاق حول اختيار الدولة احلامية ،فثمة ماعة مكشًتكة أخرى بني اتفاقيات جنيف األربع تقضي
( )1انًادج ( )2انفقشج (ض) يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .
( )2انًادج ( )5انفقشج ( )2ٔ1يٍ تشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .

358

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
بتعيني ىيئة بديلة – مبوافقة أطراف النزاع -تتوافر فيها كل ضماانت احليدة والكفاءة اجتاه الضحااي ،كما
نص  ":وإذا مل ينتفع اجلرحى وادلرضى وأفراع اخلدمات الطبية والدينية أو توقف انتفاعهم ألي سبب كان
جبهوع عولة حامية أو ىيئة معينة على وفق الفقرة األوىل ادلذكورة سلفاً ،فعلى الدولة احلاجزة أن تطلب
إىل عولة زلايدة أو إىل ىيئة من ىذا القبيل أن تضطلع ابلوظائف اليت تنيطها ىذه االتفاقية ابلدول
احلامية اليت تعينها أطراف النزاع  ،فإذا مل ؽلكن توفري احلماية على ىذا النحو  ،فعلى الدولة احلاجزة أن
تطلب إىل ىيئة إنسانية ،كاللجنة الدولية للصليب األمحر ،االضطالع ابدلهام اإلنسانية اليت تؤعيها الدولة
احلامية مبقتضى ىذه االتفاقية"(.)1

اثنياً :دور اللجنة الدولية للصليب األمحر :إن اللجنة الدولية للصليب األمحر ىي ىيئة إنسانية زلايدة
أتسس يف سويسرا عام 1863م (الباجالين ،2006 ،ص  )121يتمثل عملها بصفة أساسية يف
محاية ومساعدة الضحااي ادلدنيني والعسكريني أثناء النزاعات ادلسلحة وكذلك زمن السلم ،إذ للجنة عور

مهم يف تقدمي ادلساعدة واحلماية القانونية ألهنا على اتصال ابلضحااي وأبطراف النزاع ،وكذلك دتارس
مهامها الوقائية يف لف نظر السلطات ادلختصة عرب مندوبيها إىل أي انتهاك يقع أو يتكرر وقوعو،
وعليو فإن عملها اإلنساين مستمر وفعال يف مجيع الظروف ،كما تقوم اللجنة يف النزاعات ادلسلحة مبا
أييت-:
 .1االضطالع ابدلهمات ادلوكولة إليها مبوجب اتفاقيات جنيف.
 .2العمل على التطبيق الدقيق للقانون الدويل اإلنساين ادلطبق يف النزاعات ادلسلحة.
 .3تلقي أية شكاوى بكشأن االنتهاكات ادلزعومة لذلك القانون.
ونظراً لتمتع اللجنة ابحلياعية والفعالية ،فقد أشارت اتفاقيات جنيف األربع إىل اعتماع اللجنة الدولية
للصليب األمحر مثاالً " للمنظمة اإلنسانية " اليت ذلا أن تعمل بديالً للدولة احلامية(.)2
أما الربوتوكول األول فقد ألزم األطراف ادلتنازعة مبنحها كافة التسهيالت ادلمكنة ألعاء مهامها اإلنسانية
من احلماية والعون للضحااي شريطة موافقة أطراف النزاع ادلعنية( ،)3ومن اجلدير ابلذكر فإن عور اللجنة ال
يقتصر يف نطاق النزاعات ادلسلحة الدولية ،فقد نص الربوتوكول الثاين على السماح للجنة" أن تعرض
خدماهتا ألعاء مهامها ادلتعارف عليها فيما يتعلق بضحااي النزاع ادلسلح"(.)4
اثلثاً :اللجنة الدولية لتقصي احلقائق :أثبت
نقائص يف الوسائل ادلنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف عام 1949م ،لذا أعرك ادلؤدترون الذين حبثوا
جتارب العالقات العدائية بني أطراف النزاع وجوع عدة

( )1انًادج ( )11(ٔ )10(ٔ )10(ٔ )10انًشرشكح تيٍ اذفاقياخ جُيف األستغ نؼاو 1949و .
( )2انًادج انًشرشكح ( )11(ٔ )10في اذفاقياخ جُيف انشاتؼح نؼاو 1949و .
( )3انًادج ( )81انفقشج ( )2ٔ1يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .
( )4انًادج ( )18انفقشج ( )1يٍ انثشٔذٕكٕل انصاَي نؼاو 1977و .
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مكشروعي الربوتوكولني اإلضافيني عام 1977م إىل أعلية إنكشاء ىيئة جديدة لتقصي احلقائق مبوجب نص
قانوين ،األمر الذي أعى إىل استحداث آلية جديدة يف الربوتوكول األول ىي " اللجنة الدولية لتقصي
احلقائق " اليت تتـألف من ( )15عضواً على عرجة عالـية من اخللق احلميد وادلكشهوع لـهم ابحلياعية(،)1

وإن ىذه اللجنة ختتص ابآليت -:
 .1التحقيق يف الوقائع ادلتعلقة أبي عمل يوصف أبنو خرق أو انتهاك جسيم مبقتضى االتفاقيات
والربوتوكول.
 .2العمل الحًتام أحكام االتفاقيات والربوتوكول من خالل ادلساعي احلميدة(.)2
أما يف اجملاالت األخرى اليت ال تدخل ضمن احلاالت ادلعروفة ابالنتهاكات اجلسيمة فإهنا ال جتري
حتقيقاً إال مبوافقة أطراف النزاع مجيعاً وليس بناءً على طلب أحد األطراف فقط( ،)3وإن ىذا اإلجراء
غري ملزم أبتباعو من قبل األطراف ما مل يصدر بيـاانً رمسيـاً تعًتف فيو ابختصاص اللجنة يف التحقيق يف

االععاءات اليت أعلنها طرف أصدر بياانً شلاثالً.
كما بين ادلاعة ( )90من الربوتوكول األول طريقة عمل اللجنة من حيث إجراء التحقيق ،إذ
عند تلقيها طلباً إلجراء التحقيق تتوىل " غرفة التحقيق " استدعاء أطراف النزاع دلساعدهتا يف إجراء
التحقيق وتقدمي ما حبوزهتا من أعلة ( ،)4فضالً عن عمليات البحث عن األعلة اليت تقوم هبا ابلطريقة اليت

تراىا مناسبة يف ادلكان ادلدعى وقوع االنتهاكات فيو ،إذ تعرض اللجنة  -بعد استكمال التحقيق -
التقرير ادلعد من قبل غرفة التحقيق على األطراف إلبداء أي تعليق عليها ،كما من حق األطراف
االعًتاض على األعلة ادلقدمة يف التقرير( ،)5وؽلكن إبداء مالحظاتنا حول ىذه اللجنة من خالل ما

أييت-:
 .1إهنا جلنة حتقيق وليس ىيئة قضائية.

 .2إن األطراف يف الربوتوكول األول ليس ملزمة ابتباع ىذا اإلجراء ما مل تصدر بياانً رمسياً تعًتف
فيو ابختصاص اللجنة يف التحقيق ابدلزاعم اليت أعلنها طرف أصدر بياانً شلاثالً ،لذا يقتصر عورىا
على االنتظار بكشكل سليب حىت غليء أحد األطراف ليطرق ابهبا.
( )1انًادج ( )90انفقشج ( /1أ ) يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و.
( )2انًادج ( )90انفقشج ( /2ض ) يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو1977و.
( )3انًادج ( )90انفقشج ( /2د ) يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .
( )4نقذ َض انثشٔذٕكٕل األٔل في انًادج ( )90انفقشج ( )3يُّ ػهى اآلذي -:
" أ -ذرٕنى جًيغ انرحقيقاخ غشفح ذحقيق ذركٌٕ يٍ عثؼح أػضاء يرى ذؼييُٓى ػهى انُحٕ اآلذائ ،رنا ياا ناى ذرفاق األ اشا
انًؼُيح ػهى َحٕ آخش:
 )1خًغح يٍ أػضاء انهجُح نيغٕا يٍ سػايا أحذ أ شا انُضاع يؼيُٓى سئيظ انهجُح ػهى أعاط ذًصيم يقغط نهًُا ق
انجغشافيح ٔتؼذ انرشأس يغ أ شا انُضاع .
 )2ػضٕاٌ خاطاٌ نٓزا انغشع ٔيؼيٍ كم يٍ شفي انُضاع ٔاحذا ً يًُٓأ،ال يكَٕاٌ يٍ سػايا أيًٓا.
ب -يحذد سئيظ انهجُح فٕس ذهقيّ هثا ً تانرحقيق يٓهح صيُيح يُاعثح نرشكيم غشفح انرحقيق ".
( )5انًادج ( )90انفقشج ( )4يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .
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 .3إن اختصاص اللجنة يكون يف االنتهاكات اجلسيمة الوارع ذكرىا يف اتفاقيات جنيف(.)1
 .4إن نطاق اختصاص اللجنة يكون يف النزاعات ادلسلحة الدولية عون النزاعات ادلسلحة غري
الدولية  ،ولكن على الرغم من أن الربوتوكول الثاين مل يتناول ىذا ادلوضوع إال أن اللجنة قد قررت
أبن لديها صالحية تلقي طلبات التحقيق ولبذل مساعيها احلميدة فيما يزعم وقوعو من
انتهاكات يف أوضاع النزاعات ادلسـلحة غري الدولية أيضاً  ،بكشرط موافقة األطراف ادلعنية(
الباجالين ،2006 ،ص .)122
وبذلك طللص إىل أن اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م والربوتوكولني اإلضافيني ذلما قـد
وفرت الوسائل القانونية الرامية إىل أتمني تنفيذ قواعد احلمـاية لضحااي النزاعات ادلسلحة من خالل
وسائلها القانونية وادلتمثلة بوسائل وقائية اليت تتخذىا الدول مسبقاً وتباشرىا على الصعيد الداخلي
انطالقاً من مبدأ ( الوقاية خري من العالج ) ،مث الوسائل الرقابية اليت ؽلكن اللجوء إليها على الصعيد
الدويل ،ومن خالل ىذه اآلليات نعتقد أن تطبيقها حبسن نية يساىم بال ريب يف صيانة حقوق الضحااي
واحلد من ويالت احلروب.
كما الحظنا إن كافة الوسائل تكون موضع التنفيذ يف النزاعات ادلسلحة الدولية بصورة أكثر من
النزاعات ادلسلحة غري الدولية ،نظراً لعدم وجوع أجهزة تراقب تطبيق ىذا القانون يف تلك احلالة.
ومع ذلك فال ؽلكن إغفال ما أشارت إليو ادلاعة ( )3ادلكشًتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949م
إىل إمكانية اذليئات اإلنسانية احملايدة ( كاللجنة الدولية للصليب األمحر ) أن تعرض خدماهتا على
أطراف النزاع  ،إذ اثب الواقع العملي أن اللجنة الدولية للصليب األمحر دتارس عملها يف النزاعـات
ادلسلحة غري الدولية بكشكل أوسع نطـاقاً من النزاعات ادلسلحة الدولية.

ادلبحث الثاين :وسائل القمع اجلزائي النتهاكات القانون الدويل اإلنساين
على الرغم من تطور أحكام القانون الدويل اإلنساين يف رلال القواعد القانونية حلماية ضحااي
النزاعات ادلسلحة  ،إال أن فاعلـية تنفيذ قواعد احلمـاية الدولية عن طريق الوسـائل العالجية ( الوقائية
والرقابية ) ادلذكورة سابقاً ال تكفي إلضفاء القوة اإللزامية لتطبيق نصوص احلماية تلك ،شلا أعى إىل
االىتمام ابألحكام الكفيلة بضمان احًتام ذلك القانون على ضلو أفضل ،وذلك بتنفيذ نظام العقوابت
الذي يستهدف وقف ادلخالفات ،وقمع االنتهاكات اجلسيمة اليت توصف بعضها أبهنا جرائم حرب،
ولقمع تلك اخلروقات واالنتهاكات فقد تضمن اتفاقيات جنيف ادلواع اليت ترتب ادلسؤولية القانونية

عنها ،ابعتبار أن ادلسؤولية ىي السمة البارزة ألي نظام قانوين ػلرص واضعوه على فاعليتو واستمراره
( )1انًادج ( )147(ٔ )51(ٔ )50يٍ اذفاقياخ جُيف األٔنى ٔانصاَيح ٔانشاتؼاح ذثاػاا ً ٔ ،كازن انًاادج ( )85ياٍ انثشٔذٕكإل
األٔل نؼاو 1977و ٔ ،عٕ َرُأل ْزِ االَرٓاكاخ تانرفظيم في انًثحس انصاَي يٍ ْزا انفظم.
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واحًتام أحكامو ،فما ىي األعمال اليت ورع ذكرىا يف اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م والربوتوكولني
اإلضافيني ذلما اليت يتعني قمعها ؟ ومن الذي ؽلكن أن يعترب مسؤوالً عنها؟ وكيف يتم إصالح الضرر؟
سوف ضلاول أن صليب عن ىذه األسئلة من خالل ادلطالب اآلتية-:
ادلطلب األول :الطبيعة القانونية النتهاكات القانون الدويل اإلنساين
ادلطلب الثاين :ادلسؤولية ادلرتتبة على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين
دلطلب الثالث :العواقب القانونية ادلرتتبة على انتهاكات القانون الدويل اإلنساين

ادلطلب األول :الطبيعة القانونية النتهاكات القانون الدويل اإلنساين
الشك أن االنتهاكات الوحكشية حلقوق اإلنسان أصبح أمراً يقلق اجملتمع الدويل ككل ألهنا دتثل
حتدايً ساخراً للضمري اجلماعي اإلنساين على ادلستوى األخالقي ،كما أهنا دتثل على ادلستوى القانوين
انتهاكاً صرػلاً لقواعد قانونية ذات طبيعة تكشريعية آمرة تفرض التزامات مطلقة على عاتق كل الدول عون
استثناء ،فضالً عن ذلك فإن ىذه االنتهاكات مدرجة ضمن األعمال اجملرمة عولياً ،وتسند إىل األفراع
الطبيعيني وليس إىل الدول فقط بوصفها أشخاصاً قانونية اعتبارية ( فرج هللا ،بدون سنو ،ص ،)423
وعليو سوف ضلاول أن نبحث عن الطبيعة القانونية لالنتهاكات اليت تضمنتها نصوص االتفاقيات
جنيف األربع لعام 1949م والربوتوكولني ادللحقني هبما لعام 1977م.
فقد قض ادلاعة ادلكشًتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م على أن تتعهد األطراف
ادلتعاقدة بسن أي تكشريع يلزم فرض عقوابت راععة على األشخاص الذين يرتكبون أو أيمرون ابرتكاب
أي من " ادلخالفات اجلسيمة " اليت حدعهتا االتفاقيات ،وبتـقدؽلهم إىل احملاكمة ( ،)1فما ىي الطبيعة
القانونية ذلذه االنتهاكات اجلسيمة ؟ وىل ؽلكن اعتبار ىذه االنتهاكات جرائم حرب؟ لقد بين
اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م أن " ادلخالفات اجلسيمة"( عوض ،1965 ،ص  )296تكشمل
األعمال اآلتية ":القتل العمد ؛ التعذيب أو ادلعاملة الالإنسانية  ،مبا يف ذلك التجارب اخلاصة بعلم
احلياة؛ تعمد إحداث آالم شديدة أو األضرار اخلطرية ابلسالمة البدنية أو ابلصحة؛ تدمري ادلمتلكات أو
االستيالء عليها على نطاق واسع ال تربره الضرورات احلربية  ،وبطريقة غري مكشروعة وتعسفية".
وقد وسع الربوتوكول األول من نطاق األعمال اليت تعد (انتهاكات جسيمة) وذلك مبوجب ادلاعة
( )85بفقراهتا ( )2،3،4من الربوتوكول لتكشمل األعمال اآلتية -:
أ .إذا اقًتف أعمال ضد اجلرحى أو ادلرضى أو ادلنكوبني يف البحار أو ضد أفراع اخلدمات الطبية
واذليئات الدينية أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل الطيب التابعة للخصم.
( )1انًٕاد ( )146(ٔ )129(ٔ )50(ٔ )49يٍ اذفاقياخ جُيف األستؼح نؼاو 1949و ذثاػا ً .
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ب .إذا اقًتف األعمال اآلتية عمداً وسبب وفاة أو أذى ابلغاً ابجلسد أو ابلصحة:
 )1جعل السكان ادلدنيني ىدفاً للهجوم.
 )2شن ىجوم عكشوائي ،يصيب السكان ادلدنيني أو األعيان ادلدنية مع العلم أبن مثل ىذا اذلجوم
يسبب خسائر ابلغة يف األرواح ،أو إصاابت يف األشخاص ادلدنيني أو إضراراً لألعيان ادلدنية.
 )3اذلجوم على األشغال اذلندسية أو ادلنكشآت اليت حتتوي على قوى خطرة ،مع العلم أن مثل ىذا
اذلجوم يسبب خسائر ابلغة يف األرواح ،أو إصاابت ابألشخاص ادلدنيني ،أو إضراراً لألعيان
ادلدنية.
 )4إختاذ ادلواقع اجملرعة من وسائل الدفاع ،أو ادلناطق ادلنزوعة السالح ىدفاً للهجوم.
 )5إختاذ شخص ما ىدفاً للهجوم ،مع العلم أبنو عاجز عن القتال.
 )6االستعمال الغاعر للعالمة ادلميزة للصليب األمحر أو اذلالل األمحر أو أية عالمات أخرى للحماية
تقرىا االتفاقيات أو ىذا الربوتوكول.
ج .األعمال اآلتية إذا أقًتف عمداً:
 )1قيام عولة االحتالل بنقل بعض سكاهنا ادلدنيني إىل األراضي اليت حتتلها أو ترحيل أو نقل كل أو
بعض سكان األراضي احملتلة عاخل نطاق تلك األراضي أو خارجها.
 )2كل أتخري ال مربر لو يف إعاعة األسرى أو ادلدنيني إىل أوطاهنم.
 )3شلارسة التفرقة العنصرية وغريىا من أساليب التمييز العنصري وادلنافية لإلنسانية وادلهنية.
 )4شن اذلجوم على اآلاثر التأرؼلية واألعمال الفنية أو أماكن العباعة اليت ؽلكن التعرف عليها
بوضوح .
مث ختتتم نفس ادلاعة ادلذكورة ابلنص على إنو ":تعد االنتهاكات اجلسيمة لالتفاقيات وذلذا ادللحق
(الربوتوكول) مبثابة جرائم حرب وذلك مع عدم اإلخالل بتطبيق ىذه ادلواثيق"(( ،)1بالتنيز ،1994 ،ص
 ،)391ومن اجل دير ابلذكر إن ىذه االنتهاكات اجلسيمة قد ورعت يف حالة النزاعات ادلسلحة الدولية ،
إذ ألزم الربوتوكول األول األطراف ادلتعاقدة على التعاون من أجل تقدمي مرتكيب االنتهـاكات للقضاء و
تسـليم اجملـرمني مع مراعاة أحكام القانون الدويل اخلاص بتسليم اجملرمني( ،)2أما يف حالة النزاعات ادلسلحة
غري الدولية فإن اخلروقات الوارعة يف ادلاعة الثالثة ادلكشًتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949م والربوتوكول
اإلضايف الثاين ادللحق هبا عام 1977م تعد انتهاكات لقواعد احلماية الدولية  ،إذ تكشمل ىذه
( )1انًادج ( )85انفقاشج ( )5ياٍ انثشٔذٕكإل األٔل نؼااو 1977ؤ ،يالحا أٌ جاشائى انحاشب انراي ػاذدذٓا اذفاقيااخ جُياف
ٔانثشٔذٕكاإل اافااافي األٔل ذكاااد ذشااًم كاام األػًااال انًجشيااح تًقرضااى جااشائى انحااشب انًرضااًُح فااي انظااكٕ
انقإََيح انغاتقح ٔتظفح خاطح في ذه انري اعرخذيد كقاػاذج الذفاال نُاذٌ فاي /8آب  1945تُاا ًء ػهاى يحاكًاح كثااس
يجشيي انحشب انُاصييٍ.
( )2انًادج ( )86يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .

363

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
االنتهاكات األعمال احملظورة اآلتية  ":أ -االعتـداء على حياة األشخاص وصحتهم وسالمتهم البدنية أو
العقلية وال سيما القتل وادلعاملة القاسية كالتعذيب أو التكشويو أو أية صورة من صور العقوابت البدنية.
ب -اجلزاءات اجلنائية .ج -أخذ الرىائن .ع -أعمال اإلرىاب .ىـ -إنتهاك الكرامة الكشخصية وبوجو
خاص ادلعاملة ادلهينة واحملطة من قدر اإلنسان واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وكل ما من شأنو خدش
احلياء .و -الرق وجتارة الرقيق جبميع صورىا .ح -التهديد إبرتكاب أي من األفعال ادلذكورة"( ،)1ىذا
وقد حاول اجتاه يف الفقو إىل التمييز بني االنتهاكات اجلسيمة الوارعة يف الربوتوكول األول وبني
االنتهاكات الـوارعة يف الربوتوكول الثاين  ،على أساس أن" االنتهاكات اجلسيمة " ختتلف عن
"االنتهاكات" من حيث اإلجراءات اليت تتخذىا الدول إليقاع العقاب من جهة وااللتزام بعقاب أو
تسليم اجملرمني ،عالوة على أهنا " جرائم حرب " حسب الفقرة ( )5من ادلاعة ( )85من الربوتوكول
األول ،إال أن االجتاه السائد بني الفقهاء يذىب إىل عدم وجوع تفرقة بني " االنتهاكات اجلسيمة " الوارع
يف االتفاقيات األربع والربوتوكول األول وبني " االنتهاكات " الوارعة يف كل من ادلاعة ادلكشًتكة بني
اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكول الثاين  ،إذ يتفق خرباء القانون يف أن كليهما ػلتوي على زلظورات
متساوية حتمل ذات العواقب ،وعليو طللص أبن االنتهاكات احملظورة الوارعة يف كل من اتفاقيات جنيف
األربع لعام 1949م والربوتوكولني ادللحقني هبما عام 1977م  ،الالئي أشران إليها تعد انتهاكات قانونية
تقع ضمن جرائم حرب موجبة العقاب عليها يف كل وق ( بسيوين ،1999 ،ص ص ،)90 -88
وتًتتب عليها ادلسؤولية الدولية اجلنائية فضالً عن ادلسؤولية الدولية ( ادلدنية ) إن كان ذلا مقتضى.

ادلطلب الثاين :ادلسؤولية ادلرتتبة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين
ؽلكننا أن ضلدع ابتداءً أن ادلسؤولية القانونية عن انتهاكات قواعد احلماية الدولية لضحااي
النزاعات ادلسلحة ىي مسؤولية تتعلق ابلدولة والفرع ،وعليو سوف نتناول ادلسؤولية لكل من الدولة والفرع
عن تلك االنتهاكات ،وعلى النحو اآليت -:
اوال :مسؤولية الدولة  :إن الدولة الطرف يف النزاع حتتل مكان الصدارة بني الكياانت اليت ؽلكن حتميلها
ادلسؤولية عما يقع من انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين يف النزاعات ادلسلحة الدولية وغري الدولية(
الباجالين ،2006 ،ص  )133إذ تضطلع أطراف النزاع واألطراف ادلتعاقدة األخرى بدور أساسي يف
عملية قمع االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ،فالدولة ملزمة مبالحقة ادلتهمني الذين يقًتفون
ادلخالفات اجلسيمة أو أيمرون هبا ،وتقدؽلهم للمحاكمة أايً كان

جنسياهتم( ،)2كما تلتزم األطراف

( )1انًادج ( )4انفقشج ( )2يٍ انثشٔذٕكٕل انصاَي نؼاو 1977و .
( )2انًادج انًشرشكح ( )146(،)129(،)50(،)49تيٍ اذفاقياخ جُيف األستغ نؼاو 1949و ذثاػاً.
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ادلتعاقدة على التعاون من أجل تقدمي مرتكيب االنتهاكات للقضاء وتسليم اجملرمني مع مراعاة أحكام
القانون الدويل اخلاص بتسليم اجملرمني( )1وكذلك يف حال االنتهاكات اجلسيمة لالتفاقيات والربوتوكولني
اإلضافيني تتعهد األطراف ادلتعاقدة ابلتعاون مع األمم ادلتحدة لضمان تطبيق االتفاقيات والربوتوكولني

وذلك على وفق أحكام ميثاق األمم ادلتحدة ( ،)2إذ يعكس ىذا التوجو االعًتاف بدور األمم ادلتحدة
ادلتزايد يف معاجلة آاثر النزاعات ادلسلحة ادلعاصرة ومكافحة اجلرائم ادلرتكبة أثناء احلروب.
ومن ادلالحظ أن اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م والربوتوكولني اإلضافيني ذلما عام 1977م مل
حتدع العقوبة لكل سلالفة من ادلخالفات حىت يف حالة االنتهاكات اجلسيمة – جرائم احلرب – ولكنها
حدعت واجبات كل طرف متعاقد يف مثل ىذه احلاالت على ضرورة مالحقة ومتابعة كل انتهاك ذلذه
القواعد إذا مل تقم السلطة ادلختصة مبالحقة ومتابعة وتوقيع العقاب ادلالئم( غري معروف ،1996،ص
 ،)422إذ نص اتفاقيات جنيف على أن ":يلتزم كل طرف متعاقد مبالحقة ادلتهمني ابقًتاف مثل ىذه
ادلخالفات اجلسيمة أو األمر ابقًتافها  ،وبتقدؽلهم إىل احملاكمة أايً كان جنسياهتم "( ,)3وكما ترك
اتفاقيات جنيف مسألة حتديد العقوبة لتقدير الدولة على وفق نظامها الداخلي ،إن الدولة مسؤولة عن
األفعال ادلكشار إليها كانتهاكات  ،ولكن ادلكشكلة يف القانون الدويل ىي أنو ال ؽلكن زلاسبة الدولة من
الناحية اجلنائية عند سلالفتها لقواعد القانون الدويل اإلنساين  ،ألهنا تتمتع بكشخصية معنوية مستقلة ال

ؽلكن مبوجبها زلاسبتها جنائياً  ،وكل ما يتخذ ضد الدولة ىو التعويض( الفتالوي ،2002 ،ص
 ،)422وعليو فإن ادلسؤولية الدولية اجلنائية زللها الفرع وليس الدولة  ،وأايً كان ىذا الفرع سواء كان
صفتو مدنيـاً أو عسكريـاً  ،وأايً كان وظيفتو رئيس عولة أو حكومة  ،أو موظفاً عاماً رئيساً أو مرؤوساً ،
ىو ادلسؤول جنائياً.
اثنياً :ادلسؤولية الفردية :إ ن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين تنكشئ ادلسؤولية اجلنائية الفرعية،

فإذا ما أخل الفرع اباللتزام الذي ألقاه عليو ذلك القانون فإنو يكون زلالً للمسؤولية يف حدوع طبيعة
السلوك الذي ارتكبو وترتب عليو إخالل ابلقاعدة القانونية ،ويتأتى ذلك ابرتكاب فعل منهي عنو أو
االمتناع عن فعل مطلوب أعاؤه من خالل القانون الدويل ،وادلسؤولية الفرعية لألشخاص حتكمها القواعد
اآلتية-:

( )1انًادج ( )88يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .
( )2انًادج ( )89يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .
( )3انًادج انًشرشكح ( )146(،)129(،)50(،)49تيٍ اذفاقياخ جُيف األستغ ذثاػا ً  ،كًا يغرٕجة ػهى اناذٔل انًرحاستاح أٌ
ذأيش انقادج انؼغكشييٍ تقًغ ٔيُاغ اَرٓاكااخ انقاإٌَ اناذٔني ااَغااَئ ،اٌ ذثها انغاهااخ انًخرظاح تاالَرٓاكااخ ذها
ساجغ انفقشج ( )1يٍ انًادج ( )87يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل.
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أ .يسأل األشخاص عن اجلرائم اليت يقومون ابرتكاهبا أثناء النزاعات ادلسلحة الدولية( ،)1وكذلك يف
النزاعات ادلسلحة غري الدولية على وفق ما جرى عليو العمل الدويل(.)2
ب .إن ارتكاب شخص لالنتهاكـات ال تعفي رئيسو من ادلسـؤولية اجلنائية أو التأعيبية ،حسب
األحوال  ،إذا علم أو كان لديو ادلعلومات أبن ذلك الكشخص سوف يستعد الرتكابو أو
ارتكبو ،ومل يتخذ رئيسو كل ما يف وسعو دلنع أو قمع ىذه االنتهاكات(.)3
وأخرياً ؽلكن أن طللص ابلقول إن ادلسؤولية عن انتهاكات قواعد احلماية الدولـية لضحااي النزاعات
ادلسلحة اليت تضمنها القانون الدويل اإلنساين ترتب مسؤولية تضامنية ،فالفرع أايً كان صفتو تًتتب عليو

مسؤولية جنائية عولية إذا ما ارتكب جرائم حرب أو أي انتهاك للقواعد ادلقررة لصاحل ضحااي النزاعات
ادلسلحة  ،أما ابلنسبة للدولة فتكون مسؤولة عن األفعال اليت يقًتفها أفراع قواهتا أو أي شخص اتبع ذلا
عن تلك اجلرائم أو االنتهاكات  ،وىي ملزمة يف الوق نفسو بضرورة مالحقة مرتكبيها وتوقيع العقاب
العاعل عليهم ،أما إذا كان االنتهاك ينسب إىل الدولة مباشرة ،فعلى الدولة ادلسؤولة أن تتوقف عن شلارسة
ذلك السلوك غري الكشرعي وتقدمي التعويض الكامل ،وقد أشران سابقاً إىل أن قواعد محاية ضحااي
النزاعات ادلسلحة ىي قواعد عولية ال غلوز سلالفتها ،وأن انتهاك تلك القواعد يعد عمالً غري شرعي
مبوجب القانون الدويل  ،لذا فإن سلالفة تلك القواعد ال تؤعي إىل استنكار عويل أو تعويض الدولة
ادلتضررة فحسب  ،وإظلا قد تعد ىذه ادلخالفات جرؽلة حرب يًتتب عليها معاقبة مرتكبها بعقوبة جنائية،
إذ يطلق على الكشخص الذي يرتكبها رلرم حرب ،بغض النظر عن صفة ىذا الكشخص كونو رئيساً للدولة
أو قائداً أو مقاتالً يف القوات ادلسلحة أو مدنياً ،وسواء كان ذلك االنتهاك يف ظل النزاعات ادلسلحة
الدولية أو غري الدولية ،وال شك أن ىناك الكثري من النماذج التطبيقية للمحاكم الدولية اليت رتب
ادلسؤولية اجلنائية الدولية عن اجلرائم ادلرتكبة ضد ضحااي النزاعات ادلسلحة ،واليت كان ذلا األثر الكبري
على صعيد القانون الدويل كاحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا ورواندا ،وما أعقبها من استحداث
( )1ساجغ َظٕص انًٕاد ( )147(ٔ )130(ٔ )51(ٔ )50ػهى انرشذياة ياٍ اذفاقيااخ جُياف األستاغ نؼااو 1949ؤ ،كازن
انًادج ( )85يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .
( )2نقذ أشثد انؼًم انذٔني إنى إيكاَيح ذجشيى انًخانفاخ انجغيًح نهقإٌَ انذٔني انري يشذكثٓا األفشاد ٔتانرااني يرشذاة ػهيٓاا
انًغؤٔنيح انذٔنيح انفشديح ٔ ،رن يٍ خالل -:
أ ) انرظااشيحاخ انذٔنيااح انرااي ذؤكااذ ذاثيااق انًغااؤٔنيح انجُائيااح انفشديااح ػهااى انًُاصػاااخ انًغااهحح انذاخهيااح كرظااشي
انٕالياخ انًرحاذج األيشيكياح ٔفشَغاا تًُاعاثح إطاذاس يجهاظ األياٍ قاشاسِ سقاى  827نؼااو  1993تااجًااع تشاأٌ
إَشاء انًحكًح انجُائيح انذٔنيح نيٕغغالفيا انغاتقح .
ب) انقاإاَيٍ انؼغااكشيح ،كانقاإٌَ انؼغااكشا األنًاااَي نؼاااو  ،1992إر ذضااًٍ ااراااسج إنااى انًااادج ( )3انًشاارشكح تاايٍ
اذفاقياخ جُيف األستغ نؼاو 1949ؤ ،كزن انثشٔذٕكٕل اافافي انصاَي نؼاو 1977و ْٕٔ ،تظذد تياٌ انًخانفااخ
انخايشج نهقإٌَ انذٔني ااَغاَي .
ض) انرشااشيؼاخ انٕ ُياح ،كانقااإٌَ انثهجيكااي نؼاااو  ،1993إر يؼااذ أٔل ذشااشيغ ٔ ُااي أدسض انًخانفاااخ انجغاايًح نهقااإٌَ
انذٔني ااَغاَي انًشذكثح في انُضاػاخ انًغهحح غيش انذٔنيح في ائفح جشائى انحشب.
د) أحكاااو انًحاااكى انٕ ُيااح ،كااانحكى انظااادس يااٍ يحكًااح االعااركُا األيشيكيااح ترااتاسي /13ذشااشيٍ أٔل ػاااو  1995إر
قشسخ انًحكًح قثٕل انًغؤٔنيح انفشديح ػٍ انجشائى انًشذكثح في انُضاػاخ انًغهحح انذاخهيح.
( )3انفقشج ( )2يٍ انًادج ( )86يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و .
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احملكمة اجلنائية الدولية اليت أرس
االنتهاكات.

نظاماً قضائياً عولياً حملاكمة األشخاص ادلسؤولني عن اقًتاف تلك

ادلطلب الثالث :العواقب القانونية ادلرتتبة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين

إن العواقب القانونية تتمثل اباللتزامات اليت ترتب على الدولة ادلسؤولة من واقع مسؤوليتها

نتيجة لالنتهاكات اليت دتارس ضد ضحااي النزاعات ادلسلحة وعلى وفق قواعد القانون الدويل اإلنساين
اليت ؽلكن أن نلخصها يف أمرين علا زلاكمة مرتكب االنتهاكات و التعويض ،إذ تعد احملكمة من أىم
األجهزة الراععة والفعالة اليت تضمن احًتام قواعد احلماية الدولية لضحااي النزاعات ادلسلحة وتفرض
العقوابت اجلزائية على مرتكيب اجلرائم –جرائم احلرب – نتيجة دلسؤوليتهم عنها بتقدؽلهم إىل احملاكمة
وتوقيع اجلزاء العاعل عليهم وعلى وفق القانون ،وإن ادلسؤولية قد ال تقتصر على توقيع العقاب فحسب،
إذ قد تتضمن التعويض أو جرب الضرر ،إذ يعد االلتزام ابلتعويض من ادلباعئ ادلعًتف هبا يف القانون
الدويل اإلنساين يف حالة االنتهاك وقيام ادلسؤولية الدولية ،إذ نص ادلاعة ( )3من اتفاقية (الىاي)
الرابعة لعام 1907م على أن ":يكون الطرف ادلتحارب الذي ؼلل أبحكام الالئحة ادلذكورة ملزماً
ابلتعويض إذا عع احلاجة" ،كما أكد الربوتوكول األول يف ماعتو ( )91ذلك ،إذ نص على أن ":يسأل
طرف النزاع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات أو ىذا اللحق "الربوتوكول" عن عفع تعويض إذا اقتض
احلال ذلك" ،وإن مسألة عفع التعويض ال تكون للدول فقط  ،وإظلا للضحااي( الباجالين ،2006 ،ص
ص  ،)137 -136وعليو ؽلكن القول إن العواقب القـانونية النتهاكات قواعد احلمـاية الدولية لضحااي
النزاعات ادلسلحة تقرر ادلسؤولية اجلنائية وادلدنية ،وعلى غرار ذلك مت إنكشاء زلكميت يوغسالفيا ورواندا مث
احملكمة اجلنائية الدولية هبدف مالحقة ومعاقبة مرتكيب اجلرائم الدولية ( ،)1األمر الذي يدعوان أن نتطرق
إىل ىذه احملاكم اجلنائية الدولية الثالثة مسلطني الضوء على ادلسؤولية اليت رتبتها ىذه احملاكم نتيجة
لالنتهاكات ضد الضحااي.
 .1حمكمتا يوغسالفيا ورواندا :لقد كان

احملاكم اخلاصة ابجلرائم ادلرتكبة يف يوغسالفيا السابقة

ورواندا ،ادلؤسسات القضائية الدولية األوىل دلعاقبة انتهاكات القانون الدويل اإلنساين ،إذ أعت

اجلرائم واالنتهاكات اليت صاحب النزاعات ادلسلحة بني مجهورايت يوغسالفيا السابقة عام
1991م  ،إىل أن إنكشاء زلكمة جنائية عولية – مبوجب قرار رللس األمن رقم 1993 / 808م -
حملاكمة األشخاص ادلسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين  ،إذ دتكن

جلنة

( )1نقذ اقرظشَا ػهى ْزِ انًحاكى انجُائيح انصالز تاػرثاسْا حذشد تؼذ اذفاقياخ جُيف األستاغ نؼااو 1949و ٔانثشٔذٕكإنيٍ
انًهحقيٍ تًٓا نؼاو 1977و إر أٌ ُْان أيصهح ذاثيقيح نهًحاكى انذٔنيح انري عثقد رن كانًحااكى انؼغاكشيح انذٔنياح انراي
أَشأْا انحهفاء نًحاكًح يشذكثي جشائى انحشب انؼانًيح انصاَيح ػاو 1945و في كم يٍ (َٕسيثشض) ٔ( ٕكيٕ) .
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اخلرباء اليت أنكشأىا رللس األمن من خالل زايراتو ادليـدانية الككشف عن جرائم القتل العمد ،وصور
للقـتل اجلماعي وادلقابر اجلماعية ،األمر الذي أعى إىل إقامة زلكمة جنائية عولية ليوغسالفيا
السـابقة(()1اتفرينية ،1997 ،ص  ،)589أما يف رواندا فقد نكشب نزاع عاخلي واسع النطاق أعى
إىل جرائم إابعة مجاعية راح ضحيتها نصف مليون شخص ،وإزاء ىذا الوضع مت إنكشاء زلكمة عولية
سلصصة لرواندا على غرار زلكمة يوغسالفيا ،ختتص ابلفصل يف جرائم اإلابعة اجلماعية وغري ذلك
من االنتهاكات للقانون الدويل اإلنساين الدويل اليت ارتكب يف رواندا عام 1994م ،وؽلكن
مالحظة أنو قد مت تكشكيل احملكمتني كجهازين قضائيني مستقلني مؤقتني استناعاً إىل قرار رللس
األمن  ،وإن النظام األساسي للمحكمتني قد مشل االختصاص بـ( االنتهاكات اجلسيمة للقانون
الدويل اإلنساين )( ،)2إذ جاء النظام األساسي حملكمة رواندا على غرار النظام األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ،ولكن مبا يتالءم مع ظروف رواندا ،إذ إن النزاع ادلسلح الذي
حدث هبا نزاع عاخلي أو غري عويل ،بينما النزاع ادلسلح الذي نكشب يف يوغسالفيا السابقة يندرج يف
نطاق النزاعات ادلسلحة الدولية ،وقد بين احملكمة أبهنا ختتص ابالنتهاكات ادلخالفة التفاقيات
جنيف لعام 1949م( ،)3كما تناول النظام األساسي للمحكمتني مسألة التعويض ،وععا إىل ضرورة
التعاون بني احملكمتني واحملاكم الوطنية لتعويض الضحااي(.)4
 .2احملكمة اجلنائية الدولية  :لـقد صلح مؤدتر ( روما ) الدبلوماسي عام 1998م يف إقرار نظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،وإنكشاء ( احملكمة اجلنائية الدولية)( ،)5وخالفاً للمحاكم
اجلنائية الدولية ادلذكورة سابقاً فقد مت إنكشائها كهيئة عولية عائمة ومبوجب معاىدة عولية ،لغرض

التحقيق وزلاكمة األشخاص الذين يرتكبون أشد اجلرائم خطورة موضع االىتمام الدويل
كاآليت:
 -1جرؽلة اإلابعة اجلماعية.
 -2اجلرائم ضد اإلنسانية.

()6

وىي

 -3جرائم احلرب.

( )1نقااذ اقيًااد ْاازِ انًحكًااح تقااشاسا يجهااظ األيااٍ انراااتغ ن يااى انًرحااذج سقًااي  827ٔ 808انهاازاٌ اػرًااذا فااي /22رااثا
ٔ/25آياس . 1993
( )2انًادج ( )1في كال انُظاييٍ األعاعيٍ .
( )3انًادج ( )2يٍ انُظاو األعاعي نًحكًح يٕغغالفيأ ،انًادج ( )4يٍ انُظاو األعاعي نًحكًح سٔاَذا.
) (4ساجغ َض انًادج ( )24يٍ انُظاو األعاعي نًحكًح يٕغغالفيأ ،انًادج (  )23يٍ انُظاو األعاعي نًحكًح سٔاَذا.
( )5نقذ دخهد انًحكًح حيض انُفار في  /1ذًٕص .2002
( )6انًادج ( )1يٍ انُظاو األعاعي نهًحكًح .
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 -4جرؽلة العدوان( ،)1وقدر تعلق األمر ببحثنا فسوف نركز على االنتهاكات الوارعة يف ادلاعة ()8
من النظام األساسي للمحكمة ،إذ عدعت يف ادلاعة أنواعاً من جرائم احلرب اليت أعرجتها ضمن
ثالثة عناوين سلتلفة-:
أ -االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف األربع لعام 1949م .
ب -االنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف الواجبة التطبيق يف ادلنازعات الدولية ادلسلحة.
ج -االنتهاكات اجلسيمة للماعة ( )3ادلكشًتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م عند وقوع
نزاع مسلح غري عويل ،ومـن خالل قراءة نصوص ادلاعة ؽلكن أن نالحظ أهنا عدعت ( )50نوعاً
من االنتهاكات اليت عدهتا جرائم حرب ،و تكاع تكون ىذه االنتهاكات ىي االنتهاكات نفسها
الوارعة يف اتفاقيات جنيف لعام 1949م والربوتوكولني ادللحقني هبما لعام 1977م(.)2
أما ما يتعلق بتعويض الضحااي فإن احملكمة قد اعتمدت هنجاً مغايراً ،إذ منح نفسها سلطة إصدار

حكم ابلتعويض( ، )3كما عع احملكمة إلنكشاء رصيد ائتماين لصاحل ضحااي اجلرائم اليت تدخل يف
اختصاصها( ،)4وإن ىذا األمر يدعوان للقول أبن احملكمة اجلنائية الدولية قد فاق احملكمتني السابقتني
من حيث معاجلتها لقضااي ضحااي النزاعات ادلسلحة اليت أنمل أن تثب وجوعىا الفعلي وشلارسة عورىا
اذلام يف قمع جرائم احلرب وخصوصاً ما يتعلق ابلقمع اجلزائي لضحااي النزاعات ادلسلحة ،وتكون األعاة
التنفيذية للقانون الدويل اإلنساين ،وبذلك نكون قد تناولنا أىم الضماانت القانونية حلماية ضحااي
النزاعات ادلسلحة من خالل الوسائل الوقائية والرقابية السابقة  ،عالوة على وسيلة القمع اجلزائي ادلتمثلة
ابألجهزة الفعالة لتطبيق وفرض العقوابت اجلزائية وادلاعية على ادلسؤولني عن انتهاك قواعد احلماية الدولية

لضحااي النزاعات ادلسلحة ،وأن ىذه الوسائل غلب أن ؽلتد العمل هبا ليكشمل زمن السلم كما ىو مقرر يف
زمن النزاعات ادلسلحة على حد سواء ،والشك أن ىذه اآلليات القانونية دتثل تطوراً ىاماً لضحااي
النزاعات ادلسلحة يف أن ينالوا حقهم القانوين ادلتمثل ابحلماية الدولية من أىوال النزاعات ادلسلحة ،وقيام
ادلسؤولية الدولية اجلنائية مع التعويض  -إن اقتضى ذلك  -عن أي انتهاك لقواعد احلماية تلك ،وعلى
الرغم من ذلك التطور ادللحوظ يف رلال العدالة اجلنائية إبنكشاء احملكمة اجلنائية الدولية اليت ؽلكن أن
نعدىا من أىم اإلصلازات اليت أقامتها األمم ادلتحدة  ،إال إنو ال ؽلكن لنا أن نتغاضى عن اجلرائم اخلطرة
ادلرتكبة يف احلروب احلديثة واجلارية يف الوق احلاضر يف كل من العراق وفلسطني وأفغانستان وغريىا من
( )1انًادج ( )5يٍ انُظاو األعاعي نهًحكًح .
) (2ػُذ انًقاسَح تيٍ انُظاو األعاعي نهًحكًح ٔاذفاقياخ جُياف َ ،جاذ أٌ انًاادج ( )8انفقاشج (/2أ) ياٍ انُظااو األعاعاي قاذ
كشسخ يا جاء في انًٕاد ( )50،51،130،147ػهى انرٕاني يٍ اذفاقياخ جُياف األستاغ نؼااو 1949و  ،أياا انًاادج ()8
انفقشج (/2ب) فقذ كشسخ انًادج ( )85( ٔ )11يٍ انثشٔذٕكٕل األٔل نؼاو 1977و ،تيًُا ػذدخ انًادج ( )8في فقشاذٓاا
( /2ض،دْ،ت )ٔ،االَرٓاكاخ انري ذؼذ تًصاتح جشائى انحشب ٔرن نرغذ انُقض انزا كاٌ انثشٔذٕكٕل انصاَي يؼاَي يُّ .
) (3انًادج ( )75يٍ انُظاو األعاعي نهًحكًح .
) (4انًادج ( )79يٍ انُظاو األعاعي نهًحكًح .
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الدول اليت تتعاىل فيها األصوات الصارخة لالنتهاكات اليت ترتكب حبق الضحااي ،وابدلقابل صلد بعض
مرتكيب ىذه اجلرائم الدولية بال عقاب على مرأى ومسمع من العامل ،وعلى الرغم من ثبوت ىذه
االنتهاكات إال أن األمم ادلتحدة مل تصدر أي إعانة ذلذه االنتهاكات كما مل يتحرك رللس األمن لبحث
ىذه ادلخالفات وإصدار قرار عويل ملزم مبوجب الفصل السابع من ادليثاق أو إحالة القضية إىل احملكمة
اجلنائية الدولية( ، )1بل صلد أن تلك ادلعايري الدولية تطبق على الدول الصغرى األمر الذي يككشف تغليب
االعتبارات السياسية على القانونية  ،والشك أن ىذه االزعواجية يف ادلعايري الدولية تؤعي إىل تعطيل
أحكام ادليثاق ومنافية للعدالة اجلنائية وابلتايل تنتج آاثرىا على السلم واألمـن الدوليني.

) (1ساجغ قشاس يجهظ األيٍ انًشقى ( )1593نؼاو 2005و انخاص تئحانح انًرًٓيٍ في انجشائى انًشذكثح فذ انقإٌَ انذٔني
ااَغاَي في داس فٕس نهًحكًح انجُائيح انذٔنيح.
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اخلامتة
بعد التعرف على القوة ادللزمة لتطبيق احلماية الدولية لضحااي النزاعات ادلسلحة ويف خادتة البحث توصل
الباحث اىل النتائج والتوصيات التالية:

النتائج:
 -1تبني أن اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949م والربوتوكولني اإلضافيني ذلما قـد وفرت الوسائل
القانونية الرامية إىل أتمني تنفيذ قواعد احلمـاية لضحااي النزاعات ادلسلحة من خالل وسائلها القانونية
وادلتمثلة بوسائل وقائية اليت تتخذىا الدول مسبقاً وتباشرىا على الصعيد الداخلي انطالقاً من مبدأ (
الوقاية خري من العالج ) ،مث الوسائل الرقابية اليت ؽلكن اللجوء إليها على الصعيد الدويل ،ومن خالل
ىذه اآلليات نعتقد أن تطبيقها حبسن نية يساىم بال ريب يف صيانة حقوق الضحااي واحلد من ويالت
احلروب وخصوصا يف ىذه األوقات العص يبة اليت دتر هبا البلدان من نزاعات مسلحة أفت حبياة ال أقول
األلوف من األشخاص بل ادلاليني وىذا مستمرا على الساحة.
 -2إن كافة الوسائل تكون موضع التنفيذ يف النزاعات ادلسلحة الدولية بصورة أكثر من النزاعات
ادلسلحة غري الدولية ،نظراً لعدم وجوع أجهزة تراقب تطبيق ىذا القانون يف تلك احلالة ،ومع ذلك فال
ؽلكن إغفال ما أشارت إليو ادلاعة ( )3ادلكشًتكة بني اتفاقيات جنيف لعام 1949م إىل إمكانية اذليئات
اإلنسانية احملايدة ( كاللجنة الدولية للصليب األمحر ) أن تعرض خدماهتا على أطراف النزاع ،إذ اثب
الواقع العملي أن اللجنة الدولية للصليب األمحر دتارس عملها يف النزاعـات ادلسلحة غري الدولية بكشكل

أوسع نطـاقاً من النزاعات ادلسلحة الدولية.
 -3إ ن األمم ادلتحدة مل تصدر أي إعانة ذلذه االنتهاكات كما مل يتحرك رللس األمن لبحث ىذه
ادلخالفات وإصدار قرار عويل ملزم مبوجب الفصل السابع من ادليثاق أو إحالة القضية إىل احملكمة اجلنائية
الدولية ،بل صلد أن تلك ادلعايري الدولية تطبق على الدول الصغرى األمر الذي يككشف تغليب
االعتبارات السياسية على القانونية ،والشك أن ىذه االزعواجية يف ادلعايري الدولية تؤعي إىل تعطيل
أحكام ادليثاق ومنافية للعدالة اجلنائية وابلتايل تنتج آاثرىا على السلم واألمـن الدوليني.

التوصيات:

-1يوصى الباحث مجيع اذليئات وادلنظمات الدولية االلتزام بتطبيق كل ما يتعلق ابحلماية ليس وق
احلرب فقط ،وإظلا أبوق السلم واالزمات الداخلية.
-2يوصي الباحث الدول االلتزام وعدم جتاوز كل ما يتعلق ابالعتداء على حقوق االنسان.
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 -3يوصي الباحث االمم ادلتحدة ورللس األمن الدويل اصدار قرار اعانة ألي انتهاك من قبل أي عولة
مبوجب الفصل السابع من ادليثاق أو احالة القضية على احملكمة اجلنائية الدولية وأبسرع وق وعدم ترك
ادلوضوع يطول ،ويطبق قرارتو على الدول الصغرية والضعيفة وترك احلبل على الغراب للدول الكبرية.
وبذلك ختم حبثي واسأل هللا سبحانو وتعاىل التوفيق والسداع.
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