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-جرمية التهجري القسري يف القانىن الذويل والقانىن الىطنً
)*(

- 

 جاسن صهٍب خالذ        
 هذرس القانىن الذويل العام  

 كلٍة العلىم السٍاسٍة/ جاهعة املىصل
 املستخلص

ايبشح إ ايتٗذري ايكطسٟ َٔ ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ، اذ مت ادزادٗا ضُٔ ادتسا٥ِ  اظٗس       
ضٝاضات ٚخطط  إطازطا١ْٝ. ٚميهٔ إ تستهبٗا اذتهَٛات ٚايدٍٚ يف اييت تستهب ضد االْ

َدزٚض١. ٚتتهٕٛ َٔ زنٓني: االٍٚ: َادٟ: ٚميهٔ إ ٜتِ باٟ ؾعٌ َادٟ ضُٝا اضتدداّ 
ايك٠ٛ أٚ ايتٗدٜد باضتدداَٗا اٚ اٟ ٚضًٝ٘ اخس٣ ضد املدْٝني. ايجاْٞ َدْٞ ٜتطُٔ ايكصد 

ضع َعاٖد٠ دٚي١ٝ خاص١ ملعادت١ دسمي١ ٚ، ؾإ ادتٓا٥ٞ ايعاّ ٚارتاص. ٚع٢ً ٖرا االضاع
اقسٙ ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايٛثا٥ل  مبا ايدٍٚ إيصاّايتٗذري ايكطسٟ ٜعد ضسٚز٠ ست١ُٝ، ؾطاًل عٔ 

يف ايٓصاعات  ٜستهبايدٚي١ٝ ٚاحملانِ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ. ٚنػـ ايبشح بإ ايتٗذري ايكطسٟ ال
 د زتُٛع١ َٔ املدْٝني ألضباب ضٝاض١ٝ أٚايدٚي١ٝ ٚغري ايدٚي١ٝ ؾكط، بٌ يف ٚقت ايطًِ ض

 غسايف.ٛدميايتػٝري اي بداؾع
: ايتٗذري ايكطسٟ، ايكإْٛ ايدٚيٞ، ايكإْٛ ايٛطين، ايتػٝري ايدميٛغسايف،  ايهًُات املؿتاس١ٝ
 ايطهإ املدْٝني.

Abstract 

      The research concluded that forced displacement is an 

international crime and has become one of the crimes against 

humanity. As well as it can be committed by governments 

and states in accordance with policies and careful plans. It 

consists of two pillars: First: concrete dimension: It includes 

a physical act, especially, the use of force or threat of using 

it or any other means against civilians. Second: The civil 

dimension in which has included a general and private 

criminal intent. 
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       Consequently, enacting a special international treaty 

to deal with the crime of forced displacement is a necessity, 

and obliging States to comply with international law, 

international documents and international criminal tribunals. 

The research revealed that forced displacement does not 

committed only in international and non-international 

conflicts, but also in times of peace whether against a group 

of civilians for political or demographic reasons. 

Keywords: forced displacement, international law, national 

law, demographic change, civilian population. 

 ةـقذهامل
تعد دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ َٔ ادتسا٥ِ اييت الشَت اذتٝا٠ ايبػس١ٜ َٓر إ ٚددت 
ارتًٝك١ ع٢ً االزض، ٖٚرٙ ادتسمي١ ناْت َٚاشايت تػهٌ اسد٣ ايطُات ايبازش٠ يف ايٓصاعات 

اييت قاَت بٗا املطًش١ ايدٚي١ٝ ٚايداخ١ًٝ، ٚغهًت ٖرٙ ادتسمي١ صٛز٠ َٔ صٛز ايكُع 
ضد غعٛبٗا أٚ االقًٝات ايعسق١ٝ أٚ ايد١ٜٝٓ أٚ ايك١َٝٛ اييت تكطٔ ادصا٤  ز١ٜايٓعِ ايدنتاتٛ

َٔ ازاضٞ ايدٚي١، إذ اصبشت ٖرٙ ادتسمي١ اسد٣ ابسش االْتٗانات اييت ٜتعسض هلا ايطهإ 
املدْٕٝٛ يف شتتًـ ازدا٤ املعُٛز٠، ٚقد القت ٖرٙ ادتسمي١ ايصد٣ ايٛاضع يف اطاز 

تا٥ر اييت تستبت ع٢ً ٖرٙ ادتسمي١ خالٍ ايٓصاعات اييت سدثت احملاؾٌ ايدٚي١ٝ إذ غهًت ايٓ
يف ايكسٕ ايعػسٜٔ ساؾصا ٚعاَال قٜٛا يف دؾع املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚاجملتُع ايدٚيٞ إىل جتسِٜ 
ٖرا ايطًٛى  َٚعاقب١ َٔ ٜستهب٘ ٖٚٛ َا سصٌ أثٓا٤ احملانُات اييت دست اَاّ احملانِ 

ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يٝٛغطالؾٝا ايطابك١، َٚا تطُٓ٘  ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ، بصٛز٠ خاص١ احمله١ُ
ْعاّ زَٚا االضاضٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ايدا١ُ٥ َٔ ْصٛص جتسمي١ٝ تعاقب ع٢ً 

 اؾعاٍ ايتٗذري ايكطسٟ يًطهإ املدْٝني.    
 أ١ُٖٝ ايبشح:

تهُٔ ا١ُٖٝ ايبشح يف بٝإ َؿّٗٛ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٚخصا٥صٗا َٚد٣ ؾاع١ًٝ 
تُع ايدٚيٞ يف َهاؾش١ ٖرٙ ادتسمي١، َٚد٣ اْطذاّ ٚاتطام ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ يف ايتعاٌَ اجمل

َع َعٗا، بٛصؿٗا َٔ ادتسا٥ِ اييت هلا خطٛز٠ ٚدطا١َ غدٜد٠ ع٢ً االْطا١ْٝ ملا تطبب٘ َٔ 
ٜٚالت ٚنٛازخ تتعد٣ يف بػاعتٗا االطس ايداخ١ًٝ يًدٍٚ يتذد صداٖا يف اطاز اجملتُع 

 ايدٚيٞ. 
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 ١ٝ ايبشح :إغهاي
 تتذ٢ً إغهاي١ٝ ايبشح سٍٛ ايتطاؤالت االت١ٝ:

 دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ َٚا ٖٞ خصا٥صٗا؟َا ٖٞ  .1
ٖٛ دٚز اجملتُع ايدٚيٞ َتُجال باملٓعُات ايدٚي١ٝ يف َعادت١ َٚهاؾش١ ٖرٙ ادتسمي١ َا  .2

 ٚنٝؿ١ٝ تعاًَ٘ َعٗا؟
تعاٌَ ٖرٙ  َٛقـ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ َٔ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يًطهإ ٚنٝؿ١ٝ .3

 .ايتػسٜعات َعٗا
 َٓٗذ١ٝ ايبشح:

ٜعتُد ايبشح ع٢ً املٓٗر االضتكسا٥ٞ يٓصٛص االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ٚايكٛاْني ايداخ١ًٝ 
ايٛط١ٝٓ، ؾطال عٔ املٓٗر ايتشًًٝٞ عرب حتًٌٝ ْصٛص ٖرٙ االتؿاقٝات، ٚاملٓٗر ايعًُٞ 

 دٟ هلرٙ ادتسمي١.ايتذسٜيب َٔ خالٍ بٝإ دٚز احملانِ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يف ايتص
 ٖٝه١ًٝ ايبشح:

اقتطت ايدزاض١ تكطُٝٗا ع٢ً ثالث١ َباسح ؾطاًل عٔ َكد١َ ٚخامت١ ذنست ؾٝٗا اِٖ 
ايٓتا٥ر، تٓاٍٚ املبشح األٍٚ َؿّٗٛ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ، ٚاَا ايجاْٞ ؾدزع ايتٗذري 

ايكإْٛ ايكطسٟ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ، ٚاَا ايجايح ؾهػـ عٔ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف 
 ايٛطين ٚايٛاقع ايدٚيٞ.

 األول بحثامل
 هفهىم جرمية التهجري القسري

يف ٖرا املطًب ضٓبشح يف َؿّٗٛ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٚخصا٥ص ٚازنإ ٖرٙ 
 ادتسمي١ يف ايؿسٚع االت١ٝ.

 املطلب األول
 تعرٌف جرمية التهجري القسري

ايجا١ْٝ خاص١ يف ظٌ َا ازتهبت٘  مل ٜربش َصطًح ايتٗذري ايكطسٟ اال بعد اذتسب ايعامل١ٝ
ايكٛات االملا١ْٝ َٔ عًُٝات تسسٌٝ يًطهإ املدْٝني اثٓا٤ ٖرٙ اذتسب، ٚيًبشح سٍٛ 
تعسٜـ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ظتب ايبشح يف االصٌ ايًػٟٛ ٚايتعسٜـ االدتُاعٞ ٚايكاْْٛٞ 

 هلرا املصطًح.
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: داز ادس ايكّٛ َٔ داز إىلضد ايٛصٌ. ٚنريو اهلذسإ. ٖٚؾؿٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ اهلذس: 
 ،ٖذسٙ ،. ٚاهلذس٠ َػتك١ َٔ ايؿعٌ )ٖذس( ٜٚعين اهلذس ضد ايٛصٌ(1)تسنٛا األٚىل يًجا١ْٝ

 . (2)ٜٗذس ٖذساْا، ٜٚكاٍ : ٖذست ايػ٤ٞ ٖذسا إذا تسنت٘ ٚاهلذس : ارتسٚز َٔ ازض إىل ازض
اذتسٚب  ٚ))ٖٚذس ؾالْا اخسد٘ َٔ بالدٙ، ٖذس املطتعُس ايٓاع َٔ أزاضِٝٗ، ٖذست

: ادباز ؾ١٦ َٔ ايٓاع ع٢ً تسى َٓاشهلِ ٚممتًهاتِٗ ٚايتٗذري ايكطسٟ .(3)قس٣ بهاًَٗا((
 بأضايٝب عدٜد٠.

اَا يف اطاز ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ؾكد ٚزدت تعسٜؿات عدٜد٠ يًتٗذري بٛصؿ٘ ْٛعًا َٔ 
د٠ دػساؾ١ٝ االْتكاٍ ادتػسايف أٚ املهاْٞ غري املٓعِ يتػٝري ستٌ االقا١َ االعتٝاد١ٜ بني ٚس

، ؾُٝا عسؾ٘ اخسٕٚ باْ٘ ْٛع َٔ االْتكاٍ يألؾساد بصٛز٠ دا١ُ٥ أٚ ادتُاعات (4)ٚاخس٣
بصٛز٠ دا١ُ٥ إىل االَانٔ اييت تتٛاؾس ؾٝٗا ضبٌ ايعٝؼ، ٚقد تهٕٛ ٖرٙ االَانٔ داخٌ 

 .(5)سدٚد ايبًد ايٛاسد أٚ خازد٘ ٜٚتِ ايتٗذري بدٕٚ ازاد٠ ايؿسد أٚ ادتُاع١ ٚزغُا عِٓٗ
طاز ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ بسشت تعسٜؿات عدٜد٠ يًتٗذري ايكطسٟ ٚإ دا٤ت مبطُٝات ٚيف ا

شتتًؿ١ حتت عٓٛإ ايرتسٌٝ أٚ اإلبعاد ايكطسٟ يًُدْٝني َٚٔ ٖرٙ ايتعسٜؿات باْ٘" ْكٌ 
اَانٔ غري اَانِٓٗ االص١ًٝ أٚ ٖٛ ابعاد املدْٝني َٔ َٓطك١ ستت١ً  ايطهإ املدْٝني َٔ ٚإىل

َٛقع اخس يف ايبًد  ٜعترب اإلبعاد داخًٝا إذا ْكٌ االغداص املسسًٕٛ إىلَٓطك١ اخس٣ ٚ إىل

                          

، ص 9979، دار الفكر، بيروت، 6احمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس المغة، جزء ( 9)
43. 

العربية لمتأليف والنشر، الجز األول، ابن منظور محمد ابن مكرم، لسان العرب، الدار ( 1)
 .990بيروت، بدون تاريخ، ص

احمد مختار عبد الحميد، معجم المغة العربية المعاصر، الجزء الثالث، عالم الكتب، ( 4)
 .1415، ص 1008القاىرة، 

، 9983، مبادئ عمم الديموقراطية، مطبعة جامعة الموصل، عمي يونس حمادي( 3)
 .969ص

، دار النيضة العربية لمطباعة سرة المتغيرة في المدينة العربيةالقيصر، االعبد القادر ( 5)
 .905،ص9991، بيروت،9ط والنشر،
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، ؾُٝا عسف ايبعض اإلبعاد باْ٘: ْكٌ املدْٝني قطسا َٔ بًد إىل اخس يف سني إٔ (1)ْؿط٘"
 .(2)ْكٌ ايطهإ ٜٓطبل ع٢ً سسنتِٗ َٔ َٓطك١ إىل اخس٣ داخٌ ايدٚي١ ْؿطٗا

يطٝاض١ املدبس٠ ٚايتدخٌ املباغس أٚ غري بُٝٓا عسف ايبعض ايتٗذري ايكطسٟ باْ٘: ا
املباغس ذته١َٛ دٚي١ َا أٚ ضًط١ َا إلقصا٤ ايطهإ املدْٝني ارتاضعني يطًطتٗا قطسا 
خازز سدٚد ٚطِٓٗ ضٛا٤ مت ذيو بصٛز٠ ؾسد١ٜ أٚ مجاع١ٝ أٚ شزع َطتٛطٓني بٗدف 

 .(3)تػهٌٝ ب١ٝٓ دميٛغساؾ١ٝ أٚ ؾسض ٚاقع ضٝاضٞ ددٜد
ايٓصاع ايداخًٞ املطًح باْ٘ ))ادباز زتُٛع١ َٔ ايطهإ تكِٝ بُٝٓا عسف يف ساي١  

بصٛز٠ قا١ْْٝٛ ع٢ً ازضٗا ٚدٜازٖا ع٢ً االْتكاٍ اىل َٓطك١ أخس٣ ضُٔ ايدٚي١ ْؿطٗا اٚ 
خازدٗا بٓا٤ ع٢ً َٓٗذ١ٝ ٚختطٝط تػسف عًٝٗا ايدٚي١ اٚ ادتُاعات ايتابع١ هلا اٚ مجاعات 

اع ايتُٝٝص ايعسقٞ اٚ االثين اٚ ايك١َٝٛ اٚ أخس٣ اق٣ٛ يف َطع٢ يًتطٗري ٜكّٛ ع٢ً أض
 .(4)((ٓطك١ اييت ٜتِ ابعاد ايطهإ َٓٗاايدٜٔ اٚ ست٢ ايتٛدٝ٘ ايطٝاضٞ يف تًو امل

ابعاد املدْٝني مبٛدب اتؿاق١ٝ دٓٝـ ايسابع١ َٔ " بُٝٓا عسؾ٘ اخسٕٚ مبع٢ٓ ايٓكٌ بأْ٘
" ْكٌ املدْٝني عسٜؿات االخس٣َٚٔ ايت ،(5)ازاضِٝٗ احملت١ً إىل اَانٔ اخس٣ بعٝد٠ عٔ ٚطِٓٗ

املدْٝني بايك٠ٛ )أٚ االغداص االخسٜٔ املػُٛيني باذتُا١ٜ مبٛدب اتؿاق١ٝ دٓٝـ( َٔ 

                          

عمر سعداهلل ، معجم القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ( د.9)
 .7-6، ص ص  1005

)2( M. Cherif Bassiouni، Crimes agnist humanity in international 

criminal law،  Kluwer law international، the Hague، second revised 

edition، 1999, p312. 

( رشاد السيد، اإلبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي االنساني، المجمة 4)
 .148، ص9995، 59المصرية لمقانون الدولي مجمد 

، مركز دراسات الوحدة 1انية في القانون الدولي، ط ( وليم جورج، مفيوم الجرائم ضد اإلنس3)
 .463، ص 1008العربية، بيروت، 

عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسمطة العقاب عمييا، دار النيضة العربية، القاىرة، ( د.5)
 .143، ص 9996
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املٓاطل اييت ٜكُٕٝٛ ؾٝٗا إىل َٓطك١ اخس٣ تابع١ يطًط١ االستالٍ أٚ َٓطك١ اخس٣ ضٛا٤ 
 . (1)ستت١ً اّ ال ٖٚٛ غتتًـ عٔ ْكٌ ايطهإ ايرٟ ٜصـ ايٓكٌ ايكطسٟ داخٌ اإلقًِٝ

))ايكٝاّ بأعُاٍ  :ف ايتٗذري ايكطسٟ أٜطا يف اطاز َصطًح ايتػٝري ايدميٛغسايف باْ٘ٚعس
ٚتصسؾات َٔ غاْٗا تػٝري ايرتنٝب١ ايطها١ْٝ يف َٓطك١ َا عٝح ٜتِ ادال٤ زتُٛع١ ضها١ْٝ 
ذات عسم اٚ َرٖب اٚ دٜٔ َعني ٚاسالٍ غريِٖ ممٔ هلِ دٜٔ اٚ عسم اٚ َرٖب شتتًـ عرب 

 .(2)ٚتسٖٝب(( ٚضا٥ٌ عد٠ َٔ تسغٝب
ٚال عتدخ ايتٗذري ايكطسٟ اثٓا٤ اذتسٚب ؾكط، ٚقد عتدخ ْتٝذ١ ايتذٜٛع ٚؾسض 
اذتصاز ٚاْعداّ االَٔ ٚارتدَات األضاض١ٝ يتعُد دٚي١ َا يتٗذري مجاع١ َا َٔ َٓطك١ إىل 

 أخس٣ يػا١ٜ َتعدد٠ َٓٗا ايتػٝري ايدميػسايف.
 َٛضعني تشد٠ ايتٗذري ايكطسٟ يفاَا يف اطاز املٓعُات ايدٚي١ٝ ؾكد عسؾت األَِ امل

ْكٌ قطسٟ ٚممٓٗر َٚتعُد يًطهإ اىل داخٌ اٚ خازز َٓطك١ َا باْ٘ )) 1993األٍٚ عاّ 
بٗدف اٚ بػسض تػٝري ايرتنٝب١ ايطها١ْٝ إلقًِٝ َعني ٚذيو ٚؾكا ألٖداف ضٝاض١ٝ اٚ 

١ُٖٓٝ أٜدٜٛيٛدٝا ضا٥د٠ ٚبػهٌ خاص، عٓدَا تهٕٛ ايطٝاض١ اٚ األٜدٜٛيٛدٝا تؤند ع٢ً 
مجاع١ َع١ٓٝ ع٢ً أخس٣ ٜٚهٕٛ ٖدف تٗذري ايطهإ َٓطٜٛا ع٢ً سٝاش٠ أزاض اٚ ايطٝطس٠ 

 .(3)عًٝٗا اٚ يػسض ايػصٚ ايعطهسٟ اٚ اضتػالٍ ايطهإ األصًٝني((
اذ عسؾت ايتٗذري ايكطسٟ باْ٘ طسد دا٥ُٞ اٚ َؤقت  1997ٚاملٛضع ايجاْٞ نإ يف عاّ 

زاداتِٗ َٔ املٓاشٍ اٚ األزاضٞ اييت ٜطتػًْٛٗا دٕٚ ألؾساد اٚ اضس اٚ زتتُعات ست١ًٝ ضد ا
 .(4)إ تٛؾس هلِ اغهاٍ َٓاضب١ َٔ اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اٚ غريٖا

                          

مسعود،  فارسواز بوشيو سولنييو، القاموس العممي لمقانون الدولي االنساني، ترجمة احمد( 9)
 .993، ص1005دار العمم لمماليين، بيروت، 

عبد المنعم زين الدين، التغيير الديموغرافي في سوريا )التيجير القسري في ظل الثورة ( 1)
 .1، ص 1098السورية(، سمسمة دراسات مركز الجسر، تركيا، 

و عوض الحضاونة وروبوت حتانو، ابعاد حقوق االنسان في عمميات نقل السكان ا( 4)
 :ترحيميم بما فييا زراعة المستوطنين، تقرير تمييدي، وثيقة األمم المتحدة

    ecn.4-sub:1993K hgtrvhj ( 97 -95، الفقرات.) 
( االخالء القسري، منشورات مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق االنسان، 3)

 .14، ص 1093، األمم المتحدة،  نيويورك، جنييف، 15الوقائع 
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اَا يف إطاز احملانِ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ؾكد عسف ايٓعاّ االضاضٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ 
ملٓطك١ اييت تسسٌٝ االغداص احملُٝني قطسا َٔ ا" اإلبعاد ٚايٓكٌ ايكطسٟ ع٢ً اْ٘

ٜٛددٕٚ بٗا بصؿ١ َػسٚع١ بايطسد أٚ باٟ ؾعٌ قطسٟ اخس دٕٚ َربزات ٜطُح بٗا ايكإْٛ 
ايرتسٌٝ باْ٘ " ، ٚعسؾت احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يٝٛغطالؾٝا ايطابك١ اإلبعاد(1)ايدٚيٞ"

ايكطسٟ ألغداص ستُٝني عٔ طسٜل ايطسد أٚ طسم قطس١ٜ اخس٣ َٔ االَانٔ اييت 
 .(2)بصؿ١ َػسٚع١ دٕٚ َربزات ٜطُح بٗا ايكإْٛ ايدٚيٞ" ٜتٛاددٕٚ ؾٝٗا

َٚٔ خالٍ ايتعسٜؿات ايطابك١ ٜتبني يٓا إ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ قد مت تٓاٚهلا يف اطاز  
ايؿك٘ ايدٚيٞ ٚيف اطاز احملانِ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يبٝإ ٖرٙ ادتسمي١ َٚؿَٗٛٗا، ٚيف سكٝك١ 

يدٚيٞ ٚخاص١ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٜس٣ إ عباز٠ اإلبعاد أٚ االَس ؾإ داْبًا نبريًا َٔ ايؿك٘ ا
ايٓكٌ ايكطسٟ ٚايرتسٌٝ ايكطسٟ تعرب مجٝعٗا عٔ َؿّٗٛ ٚاسد ٚإ عدّ ايدق١ يف املصطًح 

 .(3)ٜعٛد إىل اختالف ايرتمج١ ايعسب١ٝ يٓصٛص املعاٖدات ايدٚي١ٝ
ٚايعٝؼ ٚادتدٜس بايرنس إٔ ايتٗذري عتدخ أسٝاْا يعدّ صالس١ٝ َٓطك١ َا يًطهٔ 

 ألضباب شتتًؿ١ ٖٚرٙ ايع١ًُٝ َػسٚع١ يٛدٛد َربزات ٜطُح بٗا ايكإْٛ ايدٚيٞ.
 املطلب الثانً

 ممٍزات جرمية التهجري القسري
َٔ خالٍ ايبشح يف تعسٜـ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ َٚا طسس٘ ايؿك٘ ايدٚيٞ َٔ تعسٜـ 

ضاض١ٝ يًُشانِ ادتٓا١ٝ٥ هلرٙ ادتسمي١ َٚا تطُٓت٘ ْصٛص االتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ٚاالْع١ُ  اال
ايدٚي١ٝ ميهٔ اضتدالص خصا٥ص عدٜد٠  تتُٝص بٗا دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٚع٢ً ايٓشٛ 

 االتٞ:

                          

 /د(.1( الفقرة )7النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية، المادة )( 9)
(2) ICTY، RADISLAV KRSTIC، Case no.IT-98-33-T Judgment،02 

august ،2001, p183,  

       www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e. pdf. 

لممزيد ينظر: د. سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد االنسانية في ضوء احكام النظام ( 4)
، 1006االساسي لممحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 

 .318ص

http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e
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: إ ٖرٙ ادتسمي١ تعد َٔ ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ اييت ْصت عًٝٗا ٚثا٥ل دٚي١ٝ عدٜد٠ ٚعاقبت أٚال
١ زتسَٞ اذتسب َستهيب ٖرٙ ادتسمي١، ؾكد اند َٝجام احمله١ُ ايعطهس١ٜ ايدٚي١ٝ حملانُ

االملإ يف ْٛزَربؽ ع٢ً سعس تسسٌٝ ضهإ االزاضٞ احملت١ً الَانٔ اخس٣ ٚعدت تسسٌٝ 
ب( َٔ َٝجام سته١ُ ْٛزَربؽ ع٢ً ايطهإ دسمي١ سسب، إذ اندت املاد٠ ايطادض١ ايؿكس٠ )

ايكتٌ ٚاملعا١ًَ ايط١٦ٝ ٚاإلبعاد ضد " ٜػٌُ ايتعسٜـ ارتاص ظسا٥ِ اذتسب َا ٜأتٞ"
طك١ ستت١ً أٚ ؾٝٗا يًكٝاّ بعًُٝات ايطدس٠ أٚ ألٟ قصد اخس..." نُا عدت ايطهإ َٓ

املاد٠ ايطادض١ ايؿكس٠ )ز( عًُٝات اإلبعاد ضد ايطهإ غري املدْٝني اييت تكرتف قبٌ أٚ 
 .(1)اثٓا٤ اذتسب دسا٥ِ ضد االْطا١ْٝ

ضًٛى  : إ ٖرٙ ادتسمي١ ٜتعدد ؾٝٗا ايطًٛى االدساَٞ ٖٚٛ ال ٜكتصس ع٢ً ؾعٌ أٚثاْٝا
َادٟ ستدد، اال اْ٘ ٜطتًصّ إ ٜتدر صٛز٠ االيصاّ اٟ ظتب إ ٜتِ قطسا، َٚصطًح قطسا ال 
ٜكتصس ع٢ً ايك٠ٛ ايبد١ْٝ ؾكط بٌ ميهٔ إ ٜتطُٔ ايتٗدٜد باضتدداّ ايك٠ٛ أٚ االنساٙ َٔ 
قبٌٝ ارتٛف ايٓادِ عٔ اضتدداّ ايعٓـ أٚ االنساٙ أٚ االستذاش أٚ االضطٗاد أٚ اٟ غهٌ 

اٍ إضا٠٤ اضتدداّ ايطًط١، ٚظتب إ ٜتِ اصداز أٚاَس اإلبعاد يطبب قاْْٛٞ َٔ اغه
 .(2)نشُا١ٜ املدْٝني َٔ االعُاٍ ايعدا١ٝ٥

: إ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ تتُٝص عٔ ادتسا٥ِ ايعاد١ٜ نْٛٗا دسمي١ تطتٗدف يف ايػايب ثايجا
ٔ تصٛز سدٚثٗا يف عددًا نبريًا ٚغري ستدٚد َٔ ايطهإ املدْٝني، ٖٚٞ دسمي١ َٔ املُه

أٚقات ايطًِ ٚاذتسب، ٖٚٞ  نجريًا َا تطتٗدف تػسٜد االقًٝات ايد١ٜٝٓ أٚ ايعسق١ٝ ٚتازٜذ 
ثالث١ َالٜني أٚنساْٞ  1917االحتاد ايطٛؾٝيت ايطابل ساؾٌ يف ٖرا اجملاٍ إذ زسٌ يف ض١ٓ 

َٔ ( ايـ غدص 800َا ال ٜكٌ عٔ ) 1941إىل ضٝبريٜا ٚزسٌ بعد اهلذّٛ االملاْٞ ض١ٓ 
غعٛب ايكٛقاش إىل ضٝبريٜا، َٚا قاَت ب٘ املاْٝا اثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َٔ عًُٝات 

 .(3)تٗذري عل ضهإ ؾسْطا ٚضهإ ازاضٞ ايدمنازى ٚيهطُبٛزؽ ٚبًذٝها ٖٚٛيٓدا

                          

 (.6ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ، المادة )( 9)
(2) ICTY،RADISLAV KRASTIC،OP.CIT.183 

محي الدين عشماوي، حقوق المدنيين تحت االحتالل الحربي مع دراسة خاصة ( د. 4)
بانتياكات إسرائيل لحقوق االنسان في االراضي العربية المحتمة، عالم الكتب، القاىرة، 

 .306، ص9971
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: إ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ اصبشت صؿ١ َالش١َ ألغًب ايصساعات ٚايٓصاعات املطًش١ زابعا
دٚي١ٝ اييت سدثت ابتدا٤ً َٔ َطًع ايكسٕ ايعػسٜٔ ٚيػا١ٜ ايٛقت اذتايٞ ٖٚٛ ايدٚي١ٝ ٚغري اي

َا ٜجبت٘ ايٛاقع ايدٚيٞ سايٝا يف ايعدٜد َٔ َٓاطل ايصساع ضٛا٤ يف دٍٚ ايبًكإ أٚ يف ايعسام 
أٚ يف ؾًططني ٚايطٛدإ ٚغريٖا َٔ ايدٍٚ، إذ غٗدت ٖرٙ ايدٍٚ َٛدات َٔ ايتٗذري 

 .(1)ٜد٠ ٚاضتددَت ؾٝ٘ ايٛضا٥ٌ املاد١ٜ ٚغري املاد١ٜايكطسٟ ايرٟ اختر صٛزا عد
: تتعد اضباب ازتهاب دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٚختتًـ َٔ دٚي١ إىل اخس٣ َٚٔ ٚقت خاَطا

آلخس ؾٗٞ تتٓٛع سطب االضباب اييت تؤدٟ إىل ازتهابٗا بني ايعًُٝات ايعطهس١ٜ ٚاالشَات 
أٚ عدّ االضتكساز ايعطهسٟ أٚ  االقتصاد١ٜ أٚ بطبب ايتؿاٚت االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ

ٚاذتسٚب اال١ًٖٝ، ٚيف اسٝاْا اخس٣ ٜهٕٛ اهلدف َٓٗا ٖٛ ايتطٗري ايعسقٞ ٚاالثين نُا سصٌ 
، أٚ تٗدف إىل ع١ًُٝ ايتػٝري ايدميٛغسايف نُا سصٌ يف ايعسام ابإ (2)يف ٜٛغطالؾٝا ايطابك١
 سهِ ايٓعاّ ايطابل.

هابٗا َٔ قبٌ االؾساد امنا ٜتِ ازتهاب ٖرٙ : دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ال ميهٔ ازتضادضا
ادتسمي١ َٔ ايدٚي١ أٚ نٝاْات َٔ غري ايدٍٚ ناجملُٛعات املطًش١ ٚاملتُسدٜٔ ٚايجٛاز، ٚيف 
اطاز خط١ أٚ ضٝاض١ عا١َ أٚ يف اطاز ٖذّٛ ٚاضع ايٓطام أٚ َٓٗذٞ ضد ا١ٜ زتُٛع١ َٔ 

َٛاد ايٓعاّ االضاضٞ  ايطهإ املدْٝني، ٖٚرٙ ادتسمي١ تتدر صٛزتني يف اطاز ْصٛص
يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ايدا١ُ٥: ؾٗٞ تتدر صٛز٠ ادتسا٥ِ ضد االْطا١ْٝ، أٚ صٛز٠ دسا٥ِ 

، ٖٚرٙ ايٓصٛص دا٤ت َٔ ادٌ اضتٝعاب ٖرٙ ادتسمي١ يف ساي١ ازتهابٗا يف أٚقات (3)اذتسب
 ايطًِ ٚأٚقات اذتسب.

                          

، 1095دولية لمعام لممزيد حول اليجرة والنزوح في المنطقة العربية ينظر تقرير اليجرة ال (9)
 وما بعدىا. 997ص

(2) ICTY،RADSLAV KRASTIC،OP،CIT،P183. 

 (.7/الفقرة أ/8( المادة )1/ 9/فقرة 7( النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية، المادة )4)
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 املطلب الثالث
 اركان جرمية التهجري القسري

يف إطاز ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايداخًٞ إ يهٌ دسمي١ ازنإ البد َٔ اضتهُاهلا  َٔ املعسٚف
ألدٌ إ ٜٓطبل ايٓص ادتٓا٥ٞ عًٝٗا، ٚدسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ البد َٔ ٚدٛد زنٓني هلا 

 :ايسنٔ األٍٚ ٖٛ ايسنٔ املادٟ ٚايجاْٞ ٖٛ ايسنٔ املعٟٓٛ.
 : ايسنٔ املادٟ:الأٚ

املادٟ ارتازدٞ ايرٟ ٜٓص ايكإْٛ ع٢ً جتسمي٘،  ٜكصد بايسنٔ املادٟ يًذسمي١ ايطٛى
ٚايسنٔ املادٟ يًذسمي١ ٜتهٕٛ َٔ ثالث١ عٓاصس: ٖٞ ايطًٛى االدساَٞ ٚايٓتٝذ١ االدسا١َٝ 

 .  (1)ٚايعالق١ بني ايٓتٝذ١ االدسا١َٝ ٚايطًٛى االدساَٞ

 ٚايطًٛى االدساَٞ اٟ ايؿعٌ املادٟ املهٕٛ دتسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ضًٛى غري خاضع
يؿعٌ َعني ٚامنا تتٓٛع ٚتتعدد ايٛضا٥ٌ ٚاالضايٝب اييت تتِ بٗا ٖرٙ ادتسمي١، إذ إ ٖرٙ 
ادتسمي١ تتِ عٔ طسٜل ابعاد ايطهإ أٚ ايٓكٌ ايكطسٟ اٟ ْكٌ ايطهإ املعٓٝني قطسا َٔ 
املٓطك١ اييت ٜكُٕٝٛ ؾٝٗا بصؿ١ َػسٚع١ ٚذيو عٔ طسٜل ايطسد أٚ عٔ طسٜل اٟ ؾعٌ 

أٚ االنساٙ أٚ ايتبًٝؼ أٚ ممازض١ ٚضا٥ٌ ايطػط أٚ بايبٝاْات، دٕٚ قطسٟ اخس نايتٗدٜد 
، نُا إ ؾعٌ اإلبعاد ايتٗذري ال ٜكتصس ع٢ً اضتدداّ (2)َربزات ٜطُح بٗا ايكإْٛ ايدٚيٞ

ايك٠ٛ ايبد١ْٝ ؾكط، بٌ ميهٔ إ ٜتطُٔ ايتٗدٜد باضتدداّ ايك٠ٛ أٚ االنساٙ َٔ قبٌٝ ارتٛف 
االنساٙ أٚ االستذاش أٚ االضطٗاد أٚ اٟ غهٌ َٔ اغهاٍ ايٓادِ عٔ اضتدداّ ايعٓـ أٚ 

اضا٠٤ اضتدداّ ايطًط١، ٖٚرا َا اندت٘ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ارتاص١ بٝٛغطالؾٝا ايطابك١، ٚإ 
َٝصت احمله١ُ بني َصطًح اإلبعاد َٚصطًح ايٓكٌ ايكطسٟ، َعترب٠ اإلبعاد باْ٘ ٜتطًب 

ايكطسٟ ٜػٌُ عًُٝات ايتػسٜد ايداخًٞ  ايرتسٌٝ خازز اذتدٚد ايدٚي١، يف سني إ ايٓكٌ
، ٚايعٓصس ايجاْٞ يًسنٔ املادٟ ٖٛ عٓصس ايٓتٝذ١ (3)يًطهإ اٟ ضُٔ سدٚد ايدٚي١ ْؿطٗا

االدسا١َٝ اييت متجٌ ايتػٝري ايرٟ عتدخ يف ايعامل ارتازدٞ ْتٝذ١ يًطًٛى االدساَٞ باعتباز 

                          

ود. سمطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون  ،عمي حسين الخمف( د. 9)
 .948ص القانونية، بدون سنة،العقوبات، المكتبية 

 /د(.7/1النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية ، المادة )( 1)
(3) ICTY،RADSLAV KRASTIC،OP.CIT،P183.  
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،ٚايٓتٝذ١ االدسا١َٝ يف ٖرٙ (1)ٕٖرٙ ايٓتٝذ١ متجٌ عدٚاْا ع٢ً سل أٚ َصًش١  عتُٝٗا ايكاْٛ
ادتسمي١ َٔ االَٛز اييت تهاد إ تهٕٛ ٜطري٠ ايتشكل َٓٗا نٕٛ ٖرٙ ادتسمي١ يف ايػايب 
تطتٗدف اعدادا نبري٠ َٔ املدْٝني ٚتستهب يف اطاز ٖذّٛ ٚاضع أٚ َٓٗذٞ َٛد٘ ضد 

ؿعٌ اٟ ايطًٛى زتُٛع١ َٔ ايطهإ املدْٝني، اَا ايعٓصس ايجايح ؾٗٛ ايعالق١ ايطبب١ٝ بني اي
االدساَٞ ٚايٓتٝذ١ االدسا١َٝ مبع٢ٓ إ تهٕٛ ايٓتٝذ١ ٖٞ ايسابط َع ايؿعٌ االدساَٞ املهٕٛ 

 هلا.
 ايسنٔ املعٟٓٛ:   :ثاْٝا

ؾطاًل عٔ ايسنٔ املادٟ يًذسمي١ ظتب تٛاؾس ايسنٔ ايجاْٞ ٖٚٛ ايسنٔ املعٟٓٛ ست٢ 
اْٗا ٚمنٛذدٗا ايكاْْٛٞ، ٜٚكصد تصبح دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ دسمي١ قا١ُ٥ براتٗا ٚهلا بٓٝ

بايسنٔ املعٟٓٛ)ايٓؿطٞ( إ ٜهٕٛ ادتاْٞ قد ازاد ايعٌُ املادٟ املهٕٛ يًذسمي١ )ايطًٛى 
االدساَٞ( ايرٟ اتاٙ نُا ٚ ازاد ايٓتٝذ١ ادتس١َٝ اييت سصًت َٓ٘ أٚ ا١ٜ ْتٝذ١ دس١َٝ اخس٣ 

 .(2)غريٖا
َٔ ايطسٚزٟ إ ٜتدر ايسنٔ ٚدسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٖٞ دسمي١ َكصٛد٠ )عُد١ٜ( اٟ 

املعٟٓٛ صٛز٠ ايكصد ادتٓا٥ٞ ايرٟ ظتب إ ٜكّٛ ع٢ً ايعًِ ٚاالزاد٠ ؾٝذب إ ٜعًِ ادتاْٞ 
إ ؾعً٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً تٗذري زتُٛع١ َٔ املدْٝني ٚاْتٗاى سكٛقِٗ ٚظتب إ تتذ٘ ازادت٘ إىل 

 .(3)ٖرا ايؿعٌ
ؾٗٞ َد٣ تطًب ٖرٙ ادتسمي١ إىل اَا املطأي١ اييت ميهٔ اثازتٗا يف زتاٍ ايسنٔ املعٟٓٛ 

ايكصد ارتاص ؾطال عٔ ايكصد ايعاّ، ٜٚكصد بايكصد ادتٓا٥ٞ ارتاص ))١ْٝ اْصسؾت إىل 
، ٚاالصٌ إ ايكصد ادتٓا٥ٞ ارتاص (4)غا١ٜ َع١ٓٝ أٚ ٖٞ ١ْٝ دؾعٗا إىل ايؿعٌ باعح خاص((

إْٛ ٛ َا اندٙ قاملتُجٌ باي١ٝٓ أٚ ايباعح ال ٜعتد ب٘ ايكإْٛ، اال إذا مت ايٓص عًٝ٘ ٖٚ

                          

 .930( د. عمي حسين الخمف ، ود. سمطان عبد القادر الشاوي، مصدر سابق، ص9)
 (.44/9ادة )المعدل، الم 9969لسنة  (999قانون العقوبات العراقي رقم )( 1)
( د. عمي عبد القادر القيوجي ، القانون الجنائي الدولي، اىم الجرائم الدولية، المحاكم 4)

 .915، ص 1009الجنائية الدولية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
، دار النيضة العربية، 5د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط( 3)

 . 608ص ،9981القاىرة، 
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ال ٜعتد بايباعح ع٢ً ازتهاب ادتسمي١ َامل ٜٓص ايكإْٛ ع٢ً ايعكٛبات ايعساقٞ ع٢ً اْ٘ "
 .(1)خالف ذيو"

ٚيف دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ْعتكد بطسٚز٠ تٛاؾس ايكصد ادتٓا٥ٞ ارتاص إىل داْب 
سٚز٠ تٛاؾس ايكصد ادتٓا٥ٞ ايعاّ باعتباز إ ٖرٙ ادتسمي١ ذات طبٝع١ خاص١ ٚديًٝٓا ع٢ً ض

 -ايكصد ادتٓا٥ٞ ارتاص اضاؾ١ إىل ايكصد ادتٓا٥ٞ ايعاّ ٖٛ :
إ ٖرٙ ادتسمي١ ال تستهب اال َٔ قبٌ دٚي١ َع١ٓٝ ٚيف إطاز ضٝاض١ عا١َ ٚختطٝط  .1

 َٓٗذٞ يًكٝاّ بٗرٙ ادتسمي١.
دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ تستبط بتشكٝل غا١ٜ َع١ٓٝ ٖٚٞ تٗذري زتُٛع١ َٔ ايطهإ  .2

 ِ، اٟ إ ادتسمي١ َستبط١ بتشكٝل غا١ٜ ٖٚٞ ايتٗذري.املدْٝني زغُا عٓٗ
دطا١َ ٖرٙ ادتسمي١ ٚخطٛزتٗا ع٢ً اذتٝا٠ االْطا١ْٝ ؾٗٞ يف ايػايب تطتٗدف زتُٛعات  .3

 نبري٠ َٔ ايبػس ٚال ميهٔ ايسنٕٛ إىل ايكصد ايعاّ يًكٍٛ بتشكل ٖرٙ ادتسمي١.

١ٝ ملستهيب ٖرٙ ادتسمي١ ٚبريو إذا انتًُت ازنإ ٖرٙ ادتسمي١ ؾتتشكل املطؤٚي١ٝ ادتٓا٥
ضٛا٤ يف اطاز ايكإْٛ ايداخًٞ أٚ يف اطاز ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ، اَا إذا مت ايكٝاّ بعًُٝات 
ايتٗذري ايكطسٟ بصٛز٠ قا١ْْٝٛ أٚ يف ساي١ ٚدٛد ضبب قاْْٛٞ ع٢ً ٚؾل ايكإْٛ ايدٚيٞ 

ْٝني أٚ جتٓٝبِٗ ؾٝطُح بعًُٝات ايتٗذري ايكطسٟ أٚ طسد ايطهإ ناذتؿاظ ع٢ً سٝا٠ املد
 .(2)اثاز ايٓصاع املطًح، ؾال تكّٛ ٖرٙ ادتسمي١ ٚال تتشكل املطؤٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ عٓٗا

 
 
 
 
 

                          

 (.48المعدل، المادة ) 9969لسنة  (999( قانون العقوبات العراقي رقم )9)
تصدر  د. منير نسيبة، التيجير القسري في فمسطين والعدالة الجنائية، مجمة حق العودة،( 1)

(، 94(، السنة)69عن المركز الفمسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين، العدد )
 .9، ص 1095اذار 
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 املبحث الثانً
 جرمية التهجري القسري يف القانىن الذويل

ٜكسز ايكإْٛ ايدٚيٞ مبا ؾٝ٘ َٝجام االَِ املتشد٠ ٚايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ ايعدٜد َٔ ايٓصٛص 
 حتعس دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يًطهإ، ٚعدٖا َٔ ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ اييت ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ اييت

متظ ايبػس١ٜ مجعا٤ ٚاْتٗانًا صازخًا ذتكٛم اإلْطا١ْٝ ٚألدٌ اإلساط١ مبٛقـ ايكإْٛ 
ايدٚيٞ َٔ ٖرٙ ادتسمي١ ضٓبشجٗا يف َطًبني األٍٚ شتصص هلرٙ ادتسمي١ يف ايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ 

 دٚي١ٝ َٔ ٖرٙ ادتسمي١.ٚايجاْٞ ٜهػـ َٛقـ احملانِ اي
 املطلب األول

 جرمية التهجري القسري يف الىثائق الذولٍة
يف اطاز ايبشح عٔ ايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ اييت تٓاٚيت َطأي١ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٚحتسِٜ 
ممازض١ ٖرٙ ادتسمي١ عل االْطا١ْٝ، صتد إ ))َد١ْٚ يٝرب(( ٖٚٞ أٍٚ َد١ْٚ قا١ْْٝٛ تدزز 

ػهٌ دسا٥ِ سسب، ٚايصادز٠ عٔ ايس٥ٝظ االَسٜهٞ "ابساٖاّ يٓهٛئ" يف ؾٝٗا االعُاٍ اييت ت
اثٓا٤ اذتسب اال١ًٖٝ االَسٜه١ٝ ٚاييت غهًت دص٤ًا َٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ  1863عاّ 
مل ٜعد دا٥صا إ ٜٓكٌ املٛاطٕٓٛ ايعادٜٕٛ بايك٠ٛ " ، إذ تؤند ٖرٙ املد١ْٚ ع٢ً اْ٘(1)ايعسيف

 .(2)إىل َٓاطل بعٝد٠"
ايًرٜٔ ْتر عُٓٗا تٛقٝع اتؿاقٝات  1907ٚ 1899يف َؤمتسٟ الٖاٟ يًطالّ يطٓيت ٚ 

عدٜد٠، يف زتاٍ ايكإْٛ ايدٚيٞ اال اْٗا مل ٜتطسقا إىل ساالت اإلبعاد أٚ ايٓكٌ ايكطسٟ بعدٖا 
دسمي١ ضد اإلْطا١ْٝ، عدت ٖرٙ ادتسا٥ِ اَسا غري ضسٚزٜا الٕ عدّ َػسٚعٝتٗا نإ اَسا 

. اال إ بعض ايؿك٘ ٜرٖب إىل إ دٜباد١ االتؿاق١ٝ (3)ع املعاٜري اذتطاز١َٜؿسٚغا  ٜتٓاضب َ

                          

( 5محكمة الجنائية الدولية، المالحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب، صحيفة الوقائع )( ال9)
 :منظمة العفو الدولية ،1000( اب/اغسطس (IOS40/06/00الوثيقة 

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR40/006/2000/dom/ar/dom-

IOR400062000ar.html 

بك، قواعد القانون الدولي االنساني  993( جون ماري ىنكرتس ولويز دوزوالدن ص1)
 .993، 105العرفي، المجمد األول، منشورات المجنة الدولية لمصميب األحمر، جنييف، 

 ،13( وليد بن شعير، مصدر سابق، ص 4)

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR40/006/2000/dom/ar/dom-IOR400062000ar.html
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/IOR40/006/2000/dom/ar/dom-IOR400062000ar.html
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إ ٜبك٢ ايطهإ املدْٕٝٛ ٚاحملازبٕٛ يف غري اذتاالت املٓصٛص عًٝٗا اييت ْصت ع٢ً "
صساس١ يف ظٌ محا١ٜ قٛاعد َٚبادئ قإْٛ ايػعٛب نُا دا٤ت يف ايتكايٝد اييت اضتكس عًٝٗا 

ٚقٛاْني االْطا١ْٝ َٚكتطٝات ايطُري ايعاّ" نُا ْصت املاد٠ اذتاٍ بني ايػعٛب املتُد١ْ 
( َٔ االتؿاق١ٝ ع٢ً عدّ َٓح احملازبني اذتل املطًل يف اضتدداّ ٚضا٥ٌ االضساز 22)

بايعدٚ، تٓص ع٢ً سل ايطهإ يف عدّ تعسضِٗ إىل ايتٗذري ٚاإلبعاد أٚ ايٓكٌ ايكطسٟ بعدٖا 
 .(1)سكا دٖٛسٜا ال عتتاز إىل ايتكٓني

( َٔ ٖرٙ االتؿاق١ٝ ع٢ً ٚدٛب اسرتاّ غسف االضس٠ ٚسكٛقٗا 46اغازت املاد٠ )نُا 
ٚسٝا٠ األغداص ٚممتًهاتِٗ ٚال غو إ عًُٝات ايرتسٌٝ ٚايتٗذري ايكطسٟ تؤدٟ اىل تؿهو 
ايٛسد٠ ايعا١ًٝ٥ ٚتػتٝت االضس ٚضٝاع سكٛقٗا ٖٚرا َا السعٓاٙ َٔ دسا٥ِ ايتٗذري ايكطسٟ 

 .(2)يعامل١ٝ األٚىلاييت ازتهبت ابإ اذتسب ا
ٚاندت اتؿاقٝات دٓٝـ االزبع١ ادا١ْ ٚسعس عًُٝات ايتٗذري ٚايرتسٌٝ ايكطسٟ، إذ دا٤ت 

يتؤند ع٢ً سعس تسسٌٝ ٚادال٤ ايطهإ املدْٝني عٔ  1949اتؿاق١ٝ دٓٝـ ايسابع١ يط١ٓ 
( اييت ْصت ع٢ً اْ٘ 49املاد٠ ) اَانٔ ضهٓاِٖ يف ايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ مبٛدب

ايٓكٌ ادتُاعٞ أٚ ايؿسدٟ يألغداص احملُٝني أٚ ْؿِٝٗ َٔ االزاضٞ احملت١ً إىل  عتعس"
ازاضٞ دٚي١ االستالٍ أٚ ألٟ ازاضٞ دٚي١ اخس٣ ستت١ً أٚ غري ستت١ً أًٜا ناْت دٚاعٞ 

 .(3)ذيو..."
( َٔ اتؿاق١ٝ دٓٝـ ايسابع١ إىل إ عًُٝات اإلبعاد ٚايرتسٌٝ" 147نُا اغازت املاد٠ )

يًطهإ املدْٝني تعترب اعُاال غري قا١ْْٝٛ ٚتػهٌ اْتٗانا خطريا يكٛاعد  ايٓكٌ ايكطسٟ"
املدايؿات ادتط١ُٝ اييت تػري ايٝٗا إ " ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ إذا اندت ٖرٙ املاد٠ ع٢ً

املاد٠ ايطابك١ ٖٞ اييت تتطُٔ اسد االؾعاٍ ايتاي١ٝ إذا اقرتؾت ضد اغداص ستُٝني أٚ 
١ٝ: ايكتٌ ايعُد ٚايتعرٜب أٚ املعا١ًَ ايالإْطا١ْٝ مبا يف ذيو ممتًهات ست١ُٝ باالتؿاق

                          

 .317د. سوسن تمر خان بكة، مصدر سابق، ( 9)
محمد عادل محمد سعيد شاىين، التطيير العرقي )دراسة مقارنة في القانون الدولي العام ( 1)

وما 909، ص 1009والقانون الجنائي المقارن(، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 
 بعدىا.

 (.39، المادة)9939اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ( 4)
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ايتذازب ارتاص١ بعًِ اذتٝا٠ ٚتعُد اسداخ االالّ ايػدٜد٠ أٚ االضساز ارتطري بايطال١َ 
 .(1)ايبد١ْٝ أٚ ايصش١ ٚايٓؿٞ  ٚايٓكٌ غري املػسٚع..."

كٌ ايكطسٟ أٚ ٚتطُٔ ايربتٛنٍٛ االضايف األٍٚ اٜطا سعسا ع٢ً ع١ًُٝ ايتٗذري ٚايٓ 
ْكٌ َٛاطين ايدٚي١ احملت١ً إىل االزاضٞ اييت استًتٗا بعدٖا اْتٗانا دطُٝا التؿاقٝات دٓٝـ 

تعد االعُاٍ ايتاي١ٝ ؾطال عٔ االْتٗانات ( ع٢ً إ "/أ4( ايؿكس٠ )85االزبع١ إذ ْصت املاد٠ )
املًشل  ادتط١ُٝ هلرا ايًشل "ايربٚتٛنٍٛ" إذا اقرتؾت عٔ عُد شتايؿ١ االتؿاقٝات أٚ

 "ايربٚتٛنٍٛ":
قٝاّ دٚي١ االستالٍ بٓكٌ بعض ضهاْٗا املدْٝني إىل االزاضٞ اييت حتتًٗا أٚ تسسٌٝ أٚ  -أ 

ْكٌ نٌ ضهإ أٚ بعض ضهإ االزاضٞ احملت١ً داخٌ ْطام تًو االزاضٞ أٚ خازدٗا 
 .(2)( َٔ االتؿاق١ٝ ايسابع49١شتايؿ١ يًُاد٠)

ع٢ً سعس ْكٌ  1977التؿاقٝات دٓٝـ يعاّ  نُا أند ايربٚتٛنٍٛ االضايف ايكاْْٛٞ
( بؿكستٝٗا األٚىل 17ايطهإ املدْٝني يف ايٓصاعات املطًش١ غري ايدٚي١ٝ، مبٛدب املاد٠ )

 ٚايجا١ْٝ ٚاييت اندت ع٢ً اْ٘:
ال ظتٛش االَس برتسٌٝ ايطهإ املدْٝني ال ضباب تتصـ بايٓصاع َا مل ٜتطًب ذيو أَ  .1

 اضباب عطهس١ٜ ًَش١.ايطهإ املدْٝني املعٓٝني أٚ 
 .(3)ال ظتٛش ازغاّ االؾساد املدْٝني ع٢ً ايٓصٚح عٔ ازاضِٝٗ ألضباب تتصٌ بايٓصاع .2

( َٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ ايعسيف ع٢ً سعس 129نُا اندت ايكاعد٠ زقِ )  
ت قٝاّ االطساف املتٓاشع١ بايكٝاّ باإلخال٤ ٚايٓكٌ ايكطسٟ يًطهإ املدْٝني اثٓا٤ ايٓصاعا

 املطًش١ ايدٚي١ٝ ٚغري ايدٚي١ٝ إذ ْصت ٖرٙ ايكاعد٠ ع٢ً إ :
ال ٜكّٛ االطساف يف ْصاع َطًح دٚيٞ برتسٌٝ أٚ ْكٌ ايطهإ املدْٝني قطسا بصٛز٠  .1

ن١ًٝ أٚ دص١ٝ٥ َٔ ازض ستت١ً اال إذا اقتط٢ ذيو أَٔ املدْٝني املعٓٝني أٚ ألضباب 
 قٗس١ٜ.

                          

 (.937، المادة)9939( اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 9)
( 85المادة ) 9939التفاقيات جنيف لسنة  9977( البروتوكول االضافي األول لعام 1)

 /أ(3الفقرة )
 (.97، المادة )9939التفاقيات جنيف لسنة 9977البروتوكول االضافي الثاني لعام( 4)
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بٓصٚح ايطهإ املدْٝني نًٝا أٚ دص٥ٝا ال ٜأَس االطساف يف ْصاع َطًح غري دٚيٞ  .2
ألضباب تتعًل بايٓصاع اال إذا اقتط٢ ذيو أَ املدْٝني املعٓٝني أٚ ألضباب عطهس١ٜ 

 .(1)قٗس١ٜ
نُا سعست املبادئ ايتٛد١ٝٗٝ ايصادز٠ عٔ األَِ املتشد٠ ارتاص١ بايتػسٜد       

خاص١ املبدأ ارتاَظ  عًُٝات ايتٗذري ايكطسٟ اذ ْصت ٖرٙ املبادئ 1998ايداخًٞ يعاّ 
ع٢ً اسرتاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ ٚسكٛم االْطإ ملٓع سدٚخ تػسٜد داخًٞ ٚاند املبدأ 
ايطادع ع٢ً إ يهٌ اْطإ اذتل يف اذتُا١ٜ إ تػسد َٔ َٓصي٘ اٚ َطهٓ٘ تعطؿا ٚعتعس 

 :(2)ايتػسٜد ايتعطؿٞ يف اذتاالت اآلت١ٝ 
 .عٓدَا ٜٓطٟٛ ع٢ً ضٝاضات ايؿصٌ ايعٓصسٟ .1
 ساي١ ايٓصاع املطًح. .2
 يف ساي١ ايت١ُٝٓ اييت ال تٓاضب ادتُٗٛز. .3
 ساي١ ايهٛازخ. .4
 عٓدَا ٜطتددّ أدا٠ يف ايعكٛب١ ادتُاع١ٝ. .5

 املطلب الثانً
 جرمية التهجري القسري يف القضاء الذويل

ألدٌ اإلساط١ مبٛقـ ايكطا٤ ايدٚيٞ ضٓتطسم اىل بٝإ َٛقـ احملانِ ايدٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ 
ايعدٍ ايدٚي١ٝ ؾع٢ً صعٝد احملانِ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ؾإ أٚىل احملانِ اييت  َٚٛقـ سته١ُ

عجت دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ناْت احمله١ُ ايعطهس١ٜ يٓٛزَربؽ إذ تطُٔ َٝجام ٖرٙ 
( ايؿكستني )ب/ز( ع٢ً اعتباز إ ايرتسٌٝ يػسض ايعٌُ أٚ اٟ عٌُ 6احمله١ُ يف املاد٠ )

ني ٜعد دسمي١ سسب ٚدسمي١ ضد االْطا١ْٝ، ٚ اداْت اخس ٚممازضت٘ ضد ايطهإ املدْٝ
 :احمله١ُ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف ايكط١ٝ املعسٚؾ١ باضِ

                          

 ر سابق.جون ماري ىنكرتس ولويز دوزوالد بك، مصد( 9)
 esn.4-1998-53-add2المبادئ التوجييية المتعمقة بالتشريد الداخمي، األمم المتحدة، الوثيقة، ( 1)
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(THE EINSATZ GRUOPEN CASE)  ِٗبعض املتُٗني االملإ الزتهاب
دسا٥ِ ايطسد االدبازٟ يًطهإ املدْٝني يف بٛيٓدا ٚنريو االيصاع ٚايًٛزٜٔ ٚغريٖا َٔ 

 .(1)ٗا ايكٛات االملا١ْٝ اثٓا٤ اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝاالَانٔ اييت استًت
ع٢ً دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف  1945ْٚص ايٓعاّ األضاضٞ حمله١ُ طٛنٝٛ يط١ٓ 

/ز( بٛصـ االبعاد اسد٣ األؾعاٍ امله١ْٛ يًذسا٥ِ ضد اإلْطا١ْٝ ٚعدت ايتٗذري 5املاد٠ )
 .(2)ايكطسٟ دسمي١ ٜعاقب عًٝٗا قإْٛ احمله١ُ 

ه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ارتاص١ بٝٛغطالؾٝا ايطابك١ ؾكد تطُٔ ايٓعاّ األضاضٞ يًُشه١ُ اَا احمل
( اييت عدت ٚعسؾت ادتسا٥ِ ضد اإلْطا١ْٝ ٚأندت 5ع٢ً دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف املاد٠ )

إ ايتٗذري ايكطسٟ اسد٣ ٖرٙ ادتسا٥ِ ضٛا٤ ازتهبت اثٓا٤ ايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ اٚ غري 
( ١ُRADSLAV KRASTIC إىل جتسِٜ ٖرا ايؿعٌ ٚاملعاقب١ عًٝ٘ يف قط١ٝ )ايدٚي١ٝ ٚذٖبت احمله

/ش( َٔ 2باعتباز ٖرٙ ادتسمي١ َدا١ْ يف زتاٍ ايؿإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ مبٛدب املاد٠ )
( َٔ اتؿاق١ٝ دٓٝـ ايسابع١ ارتاص١ عُا١ٜ 49/147ايٓعاّ االضاضٞ يًُشه١ُ ٚاملادتني )

/أ( َٔ ايربٚتٛنٍٛ 85/4طًش١ ايدٚي١ٝ، ٚاملاد٠ )االغداص املدْٝني ٚقت ايٓصاعات امل
( َٔ ايربٚتٛنٍٛ ايجاْٞ، ٚإ ٖرٙ املٛاد تدٜٔ ايرتسٌٝ ايكطسٟ 17االضايف األٍٚ، ٚاملاد٠ )

 .(3)يًُدْٝني
( ْصا 3ٚتطُٔ ايٓعاّ األضاضٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يف زاْٚدا أٜطا يف املاد٠ )

ًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ارتاص١ بٝٛغطالؾٝا ايطابك١، بعد َػابٗا مبا تطُٓ٘ ايٓعاّ األضاضٞ ي
ايتٗذري ايكطسٟ اسد٣ ادتسا٥ِ ضد اإلْطا١ْٝ ٚدسا٥ِ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ ٚقد أصدزت احمله١ُ 
اسهاَا ضد اغداص عد٠، نإ َٔ ضُٓٗا تطبب ادتٓا٠ يف عًُٝات ايتٗذري ٚايتػسٜد 

د َٛضٞ( ٚقط١ٝ )دٛزدٝظ ايكطسٟ يطشاٜا َٔ ايتٛضيت َِٓٗ )دني ناَباْدا( ٚ)ايعساٜ
 .(4)اْدزضٕٛ(

 
                          

 .719د. محي الدين عمي عشماوي، مصدر سابق، ص( 9)
 .53سوسن تمرخان بكة، مصدر سابق، ص ( 1)

)3  ( ICTY،RADSLAV KRASTIC.OP.CIT، P183. 

موقع محكمة  www.unmict.orgالرابط االلكتروني: ( لممزيد حول ىذه القضايا، ينظر 3)
 راوندا

http://www.unmict.org/
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اَا احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ايدا١ُ٥ ؾكد ْص ْعاَٗا االضاضٞ ع٢ً جتسِٜ ايتٗذري 
/ ؾكس٠ ٖـ( َٔ ٖرا ايٓعاّ 6ايكطسٟ يف ايعدٜد َٔ َٛاد ايٓعاّ االضاضٞ َٚٓٗا املاد٠ )

اع١ٝ، ٚاملاد٠ ٚعدت عًُٝات ْكٌ أطؿاٍ مجاع١ )عٓٛد( اىل مجاع١ أخس٣ دسمي١ إباد٠ مج
/د( اييت عدت ابعاد ايطهإ أٚ ايٓكٌ ايكطسٟ يًطهإ دسمي١ َٔ ادتسا٥ِ ضد 1( ايؿكس٠ )7)

االْطا١ْٝ َت٢ َا ازتهبت يف اطاز ٖذّٛ ٚاضع ايٓطام أٚ َٓٗذٞ َٛد٘ ضد زتُٛع١ َٔ 
ايطهإ املدْٝني ٚعٔ عًِ باهلذّٛ، نُا تطُٔ ايٓعاّ األضاضٞ يًُشه١ُ ْصٛصا عدٜد٠ 

( سٍٛ اذتعس 7/أ/8/2تٗذري ايكطسٟ يف اطاز دسا٥ِ اذتسب َٓٗا َا تطُٓت٘ املاد٠ )تطع اي
/ أ( املتعًك١ باْتٗانات 8/2اٚ ايٓكٌ غري املػسٚعني اٚ اذتبظ غري املػسٚع،  ٚاملاد٠ )

(  اصداز أٚاَس تػسٜد ايطهإ 8/ٖـ/8/2ٚاملاد٠ ) ،1949اتؿاقٝات دٓٝـ األزبع يط١ٓ 
ايٓصاع َامل ٜهٔ ذيو بداعٞ أَ املدْٝني املعٓٝني اٚ ألضباب املدْٝني ألضباب تتصٌ ب

ايٓعاّ االضاضٞ عد ايتٗذري ايكطسٟ دسمي١ سسب يف ساي١ ازتهابٗا يف  إ .(1)عطهس١ٜ ًَش١
اطاز خط١ أٚ ضٝاض١ عا١َ أٚ يف اطاز ع١ًُٝ ازتهاب ٚاضع١ ايٓطام هلرٙ ادتسمي١ يف املاد٠ 

َباغس أٚ غري َباغس بٓكٌ ادصا٤ َٔ ضهاْٗا املدْٝني (، بكٝاّ دٚي١ االستالٍ ع٢ً ضتٛ 8)
إىل االزض اييت حتتًٗا أٚ ابعاد أٚ ْكٌ نٌ ضهإ االزض احملت١ً أٚ ادصا٤ َِٓٗ داخٌ ٖرٙ 

 .(2)(8/ب/8/2االزض أٚ خازدٗا ٚذيو يف املاد٠) 
يف  2015ٚؾُٝا غتص سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ ؾكد عدت احمله١ُ يف سهُٗا ايصادز عاّ 

تطبٝل اتؿاق١ٝ َٓع دسمي١ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ ٚاملعاقب١ عًٝٗا )نسٚاتٝا ضد صسبٝا( إ قط١ٝ 
ايكٝاّ بأعُاٍ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٜدخٌ ضُٔ َؿّٗٛ دسمي١ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ اثٓا٤ 
االسداخ اييت زاؾكت مجٗٛز١ٜ ٜٛغطالؾٝا ْٗا١ٜ ايكسٕ ايعػسٜٔ ٚذٖبت احمله١ُ اىل إ اعُاٍ 

ٚايطسد املٓٗذٞ ٚؾسض ايكٝٛد ع٢ً اذتسن١ ايطهإ تدخٌ ضُٔ دسمي١  ايتٗذري ايكطسٟ
 .(3)اإلباد٠ ادتُاع١ٝ إذا نإ ايػسض َٓٗا تدَري ادتُاع١ نًٝا اٚ دص٥ٝا

                          

 8/ب/8/1و  7/أ/8/1و  8/1/9/د و 7/9، ىـ و6( النظام األساسي لممحكمة، المواد )9)
 (.8/ىـ/8/1و 

 (.1/ب/8/1/د(، المادة)7/9النظام االساسي لممحكمة الجنائية الدولية، المادة ) ( 1)
( موجز االحكام والفتاوى واالوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، األمم المتحدة، 4)

 .99، ص 1096نيويورك، 
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ٚعرب ٖرا املطًب ٜتبني يٓا إ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ َٔ ادتسا٥ِ اييت سسّ ايكإْٛ 
ا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ تطُٓت ايعكاب ع٢ً ٖرٙ ايدٚيٞ ازتهابٗا ٚإ املُازض١ ايع١ًُٝ يًُشانِ ادتٓ

ادتسمي١، نُا إ ٖرٙ ادتسمي١ َٔ املُهٔ إ تستهب يف ٚقت ايطًِ ٚٚقت اذتسب، ٚإ 
ايُٓٛذز ايكاْْٛٞ هلا ٜتدر صٛزتني ؾٗٞ اَا تهٕٛ َٔ ضُٔ دسا٥ِ اذتسب أٚ َٔ ادتسا٥ِ 

ٚدطاَتٗا اييت تستهب ضد االْطا١ْٝ، ٚإ جتسِٜ ٖرٙ ادتسمي١ ٜدٍ ع٢ً َد٣ خطٛزتٗا 
 َٚطاضٗا باملصاحل ايعًٝا يًُذتُع ايدٚيٞ.

 املبحث الثالث
 جرمية التهجري القسري يف القانىن الىطنً والىاقع الذويل

إ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ َٔ ادتسا٥ِ ذات ايتأثري ايهبري يف ايطهإ املدْٝني نُا 
ايٛط١ٝٓ ؾطال عُا  السعٓا، ٚقد اختًؿت املعادت١ ايتػسٜع١ٝ هلرٙ ادتسمي١ يف ايكٛاْني

ٜػٗدٙ ٚاقع اجملتُع ايدٚيٞ َٔ تصاٜد يف ازتهاب ٖرٙ ادتسمي١ ٚيإلساط١ بٗرا املٛضٛع، 
ين يف املطًب األٍٚ ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا املبشح دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف ايكإْٛ ايٛط

ٚطتصص املطًب ايجاْٞ يبشح ٚاقع دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ع٢ً ايصعٝد ايدٚيٞ يف ع١ٓٝ 
 َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ.

 املطلب األول
 التهجري القسري يف القانىن الىطنً

إ ايبشح عٔ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف إطاز ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ غتتًـ عٔ تٓاٍٚ ٖرٙ 
إْٛ ايدٚيٞ، بطبب اختالف ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ هلرٙ ادتسمي١ ٚنٝؿ١ٝ ادتسمي١ يف إطاز ايك

َعادتتٗا يف إطاز نال ايكاْْٛني، يٛدٛد ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ اييت تؤثس يف ضٝاض١ ايتذسِٜ 
 ٚاختالف االغداص ٚطبٝع١ املصاحل ٚاذتكٛم اييت عتُٝٗا نالٍ ايكاْْٛني.

سِٜ ٖرٙ ادتسمي١ يف إطاز ايكإْٛ ؾؿٞ إطاز ايكإْٛ ايداخًٞ ٜكتطٞ تٓاٍٚ َد٣ جت
ادتصا٥ٞ، ٚعرب ايبشح يف ثٓاٜا ٖرا ايكإْٛ ٜتبني يٓا عدّ اخر ايكإْٛ ايعساقٞ أٚ ايكإْٛ 
املصسٟ ٚايكإْٛ االزدْٞ بٗرٙ ادتسمي١ إذ مل تتطُٔ ايٓصٛص ايعكاب١ٝ يف ٖرٙ ايدٍٚ 

ٗا، ٚميهٔ إ ٜتِ ازداع املعادتات ايهؿ١ًٝ ملٛاد١ٗ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٚاملعاقب١ عًٝ
ٖرا االَس إىل عٛاٌَ عد٠ اييت دعًت املػسع يف ايعدٜد َٔ ايدٍٚ َٚٔ بٝٓٗا ايعسام َٚصس 

 ٚاالزدٕ ٜتكاعظ أٚ ٜػؿٌ االغاز٠ إىل ٖرٙ ادتسمي١ ٖٚٞ:
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: إ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ال ميهٔ تصٛز ازتهابٗا َٔ قبٌ ؾسد أٚ اؾساد َعدٚدٜٔ، الأٚ
تتُٝص بٗا ٖرٙ ادتسمي١، ؾٗٞ يف ايػايب تطتٗدف زتُٛعات ضها١ْٝ بطبب ايطبٝع١ اييت 

يٝطت بايك١ًًٝ نُا إ ٖرٙ ادتسمي١ ال ميهٔ تصٛز ازتهابٗا اال َٔ قبٌ سهَٛات أٚ دٍٚ يف 
اطاز ضٝاض١ عا١َ ٚخط١ َسض١َٛ أٚ يف اطاز ٖذّٛ ٚاضع أٚ َٓٗذٞ َٓعِ نُا عربت عٓ٘ 

ج٘ ضابكا، يرا ؾُٔ غري املتصٛز إ تكّٛ ٖرٙ ايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ ايطابك١ ٚ ٖٚٛ َا مت ع
اذتهَٛات أٚ ايدٍٚ بتذسِٜ ْؿطٗا بٓؿطٗا، ٚيعٌ ايدال٥ٌ ايع١ًُٝ ع٢ً ٖرا االَس ٚاضش١ 
يًعٝإ َٚا ازتهب َٔ دسا٥ِ تٗذري قطسٟ َٚا زاؾكٗا َٔ ادتسا٥ِ االخس٣ اييت ازتهبت عل 

ْطتإ ٚايُٝٔ َٚا عتصٌ يف ايطهإ يف دٍٚ عد٠ خري ديٌٝ ع٢ً ذيو َٓٗا ايعسام ٚاؾػا
ضٛزٜا َٔ دسا٥ِ ايتٗذري ايكطسٟ َٚا تستهب٘ اضسا٥ٌٝ يف ؾًططني َٔ دسا٥ِ تٗذري قطسٟ 
ٚطسد يًطهإ َٚصادز٠ يألزاضٞ ٚتٛطني يًٝٗٛد ٚاييت اَتٓعت ع٢ً اثسٖا اضسا٥ٌٝ عٔ 

 ايتٛقٝع ٚاالْطُاّ إىل احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ.
ايكإْٛ ايداخًٞ إىل َبدأ غسع١ٝ ادتسا٥ِ ٚايعكٛبات، ع٢ً خطٛع ايتذسِٜ يف اطاز  :ثاْٝا

ايعهظ َٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايرٟ تطتُد اغًب قٛاعدٙ ايكا١ْْٝٛ ٚتطتٓد إىل ايعسف ؾإ 
ايكإْٛ ادتصا٥ٞ ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين غتطع إىل َبدأ غسع١ٝ ادتسا٥ِ ٚايعكٛبات ايرٟ ال 

را املبدأ ٜعد سايٝا َٔ املبادئ ايدضتٛز١ٜ ٜهاد غتًٛ َٓ٘ تػسٜع َٔ ايتػسٜعات ال بٌ إ ٖ
، مما ٜرتتب عًٝ٘ عدّ قٝاّ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ (1)اييت تٓص عًٝٗا اغًب دضاتري ايدٍٚ

 يف ساي١ ازتهابٗا يف ا١ٜ دٚي١ ال جتسّ ٖرٙ ادتسمي١ ٚال ختطعٗا إىل ْصٛصٗا ادتصا١ٝ٥.
ٚاملعاقب١ ع٢ً دسمي١ ايتٗذري  : َبدأ ضٝاد٠ ايدٚي١ اٜطا ي٘ دٚز يف زتاٍ ايتذسِٜثايجا

ايكطسٟ يف االطاز ايدٚيٞ، ؾؿٞ ظٌ عدّ ٚدٛد ْصٛص قا١ْْٝٛ يف ايتػسٜعات ادتصا١ٝ٥ 
ايٛط١ٝٓ، ؾإ َطأي١ احملان١ُ ع٢ً دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف اطاز ايكطا٤ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ 

ايدٚي١ مل تعد تصطدّ مبطأي١ ضٝاد٠ ايدٚي١، ؾع٢ً ايسغِ َٔ إ ايبعض ٜرٖب إىل إ ضٝاد٠ 
متجٌ اذتادص ايٛاقٞ ايرٟ ظتٓب اذتهاّ ٚاالؾساد  َػب١ َطؤٚيٝتِٗ عٔ اعُاهلِ االدسا١َٝ 

                          

لممزيد حول مبدأ الشرعية الجزائية، ينظر: طالل عبد حسين البدراني، مبدأ الشرعية في ( 9)
وما  11ص ،1001القانون الجنائي، اطروحة دكتوراه، كمية القانون، جامعة الموصل، 

 بعدىا.
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، اال إ املتتبع يًٛاقع (1)بعد إ تأندت املطؤٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ ايؿسد١ٜ يف ْطام ايكإْٛ ايدٚيٞ
ٚي١ٝ عل  ايدٚيٞ ٜؤند اؾالت ايهجري َٔ ايدٍٚ َٔ احملاضب١ ع٢ً َا تكّٛ ب٘ َٔ دسا٥ِ د

االْطا١ْٝ َٚٓٗا دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٖٚٛ َا ٜؤندٙ ٚاقع ايتعاٌَ االضسا٥ًٝٞ َٚٛقـ 
ايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ َٔ ايكطا٤ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ ٚعدّ تعاُْٚٗا َع ٖرا ايكطا٤ أٚ 

 .(2)تكدِٜ َستهيب ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ َٔ زعاٜاٖا إىل ايكطا٤ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ
عض ايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ املتعًك١ ظسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ نُا يف ايدضتٛز : ٚدٛد بزابعا

عتعس ايتٗذري ايكطسٟ ( َٔ ٖرا ايدضتٛز ع٢ً "63ملاد٠ )إذ تٓص ا 2014املصسٟ يط١ٓ 
، (3)ايتعطؿٞ يًُٛاطٓني ظُٝع صٛزٙ ٚاغهاي٘ ٚشتايؿ١ ذيو دسمي١ ال تطكط بايتكادّ"

( اييت 44إذ صتد جتسِٜ ايتٗذري ايكطسٟ يف املاد٠ )ٚنريو ٖٓاى ايتباع يف ايدضتٛز ايعساقٞ 
 ْصت ع٢ً:

 : يًعساقٞ سس١ٜ ايتٓكٌ ٚايطؿس ٚايطهٔ داخٌ ايعسام ٚخازد٘.أٚال
. ٚذٖب ايدضتٛز (4): ال ظتٛش ْؿٞ ايعساقٞ أٚ ابعادٙ أٚ سسَاْ٘ َٔ ايعٛد٠ إىل ايٛطٔثاْٝا

، إغازات ض١ُٝٓ إىل َٓع ( َٔ ٖرا ايدضتٛز9األزدْٞ بايتٛد٘ ْؿط٘ إذ تطُٓت املاد٠ )
 عًُٝات ايتٗذري ٚجتسميٗا بايٓص يف ايؿكسات:

 ال ظتٛش ابعاد أزدْٞ. .1
ال ظتٛش إ عتعس ع٢ً أزدْٞ اإلقا١َ يف د١ٗ َا ٚال إ ًٜصّ باإلقا١َ يف َهإ َعني اال يف  .2

 األسٛاٍ املب١ٓٝ يف ايكإْٛ.
غاز٠ إىل دسمي١ ايتٗذري ٚإ َٛقـ املػسع ايدضتٛزٟ ايعساقٞ بسأٜٓا أنجس ٚضٛسا يف اإل

ايكطسٟ بإٜساد َصطًشات عد٠ َٓٗا َصطًشات )اإلبعاد، ايٓؿٞ، اذتسَإ( بُٝٓا ايدضتٛز 

                          

ترجمة حسين حيدر، عويدات لمنشر  وميديا القضائيةجاك فرجيس، جرائم الدولة الك( 9)
 .5، ص1003والطباعة، بيروت، 

عصام اسماعيل نعمة "الواليات المتحدة االمريكية والقضاء الجنائي الدولي" في القانون ( 1)
لحمبي الحقوقية، بيروت، مؤلف جماعي، منشورات ا -افاق وتحديات-الدولي االنساني

 .69، ص 1005
 (64، المادة )1093الدستور المصري لسنة ( 4)
 (.33، المادة )1005الدستور العراقي الدائم لسنة ( 3)



 (19( ، السنة )86( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21) 

404 

األزدْٞ اضتددّ َصطًشٞ )اإلبعاد ٚاإلقا١َ( ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً ايٓؿٞ أنجس َٔ ايتٗذري 
 .(1)ايكطسٟ

 َٚٔ َالسع١ َٛقـ املػسع ايدضتٛزٟ املصسٟ ٚايعساقٞ ٚاالزدْٞ صتد جتسِٜ 
ايدضتٛز دتسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ بٓصٛص ٚاضش١ ٚصسعت١، اال إ َا ٜؤخر ع٢ً ٖرا االَس 
ٖٛ نٝؿ١ٝ تؿعٌٝ ٖرٙ ايٓصٛص يف ظٌ عدّ ٚدٛد ْصٛص دصا١ٝ٥ تعاجل دسمي١ ايتٗذري 
ايكطسٟ، مما ٜؤدٟ إىل ٚقٛع تطازب بني ايٓص ايدضتٛزٟ َٚبدأ ال دسمي١ ٚال عكٛب١ اال 

االضاض١ٝ اييت ْصت عًٝٗا ايكٛاْني ادتصا١ٝ٥ يف اغًب دٍٚ  بٓص، ايرٟ ٜعد َٔ املبادئ
 ايعامل.
: إ عدّ استٛا٤ ايكٛاْني ادتصا١ٝ٥ يف ٖرٙ ايدٍٚ ع٢ً ْصٛص خاص١ بتذسِٜ دسمي١ خاَطا

ايتٗذري ايكطسٟ بٛصؿٗا دسمي١ َطتك١ً عد ذاتٗا ٜؤدٟ إىل اٖداز سكٛم ايطشاٜا، ست٢ 
ْصٛص عكاب١ٝ تؤدٟ إىل اذتام دسمي١ ٚيف ساي١ ٚدٛد ْصٛص دصا١ٝ٥ تػتٌُ ع٢ً 

ايتٗذري ايكطسٟ بٗرٙ ادتسا٥ِ َجٌ ايكتٌ أٚ ارتطـ أٚ ايٓٗب أٚ تدَري املُتًهات ؾٗرٙ 
ادتسا٥ِ هلا منٛذدٗا ايكاْْٛٞ ارتاص بٗا ٚٚضع دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ضُٓٗا ٖٛ تصسف 

 ميهٔ ايتطًِٝ ب٘.أقسب إىل اْهاز ايعداي١ ادتٓا١ٝ٥ ٚاٖداز ذتكٛم ايطشاٜا ٖٚٛ اَس ال 
 املطلب الثانً

 واقع جرمية التهجري القسري على الصعٍذ الذويل
عرب عجٓا يف دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف إطاز ايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ ٚايكٛاْني ايٛط١ٝٓ، ْالسغ 
َد٣ َداخ١ً ٚتأثري ٖرٙ ادتسمي١ ع٢ً سٝا٠ االالف َٔ ايطهإ املدْٝني يف َٓاطل ايعامل 

 . (2) ١ٚعرب َساسٌ تازغتٝ

                          

المعدل، وقانون العقوبات  9969لسنة  999إذ لم يتضمن قانون العقوبات العراقي رقم ( 9)
المعدل.  9947لسنة  58ي رقم المعدل، وقانون العقوبات المصر  9960األردني لسنة 

 اية قواعد قانونية تعالج ىذه الجريمة من حيث ركنييا المادي والمعنوي وبيان تفاصيميما.
-فتوح عبداهلل الشاذي، القانون الدولي الجنائي: اوليات القانون الدولي الجنائي النظرية( 1)

 .60ص، 1001العراق أنموذجًا، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 
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ٚع٢ً ايسغِ َٔ ايتطٛز ع٢ً ايصعٝد ايكاْْٛٞ يف اإلطاز ايدٚيٞ ضتٛ جتسِٜ ٖرٙ ايؿعٌ 
ٚاحملاضب١ عًٝ٘ اال إ ايٛاقع ايدٚيٞ ٜػري اىل إ ازتهاب ٖرٙ ادتسمي١ َا ٜصاٍ يف تصاعد 

 َطتُس يف دٍٚ عد٠.
تٗذري ؾؿٞ ايعسام َٚٓر االستالٍ األَسٜهٞ ٚيػا١ٜ ايٛقت ايسأٖ غهًت عًُٝات اي

 .(1)2003ايكطسٟ اسد٣ أدٚات اذتسب اال١ًٖٝ اييت اْديعت َٓر عاّ 
باستالٍ عصابات داعؼ اإلزٖاب١ٝ  2014ٚتصاٜدت ٚتريتٗا يتصٌ ذزٚتٗا َع أٚاضط عاّ 

حملاؾعات عساق١ٝ تطبب عٓٗا َٛدات َٔ ايتٗذري ٚايتػسد ايداخًٞ ٚعًُٝات ْصٚح ١ًَْٝٛٝ 
 .(2)ٚاؾكٗا ازتهاب ابػع ادتسا٥ِ

( ًَٕٝٛ ْاشح عساقٞ يف ساي١ تػسد داخًٞ خازز 2،9اشاٍ يػا١ٜ ايٛقت ايسأٖ سٛايٞ )َٚ
دٕٚ إ تتِ ستاضب١ َستهيب ٖرٙ ادتسا٥ِ حتت طا١ً٥ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ (، 3)دٜازِٖ

ايرٟ تعسضت ي٘ اجملُٛعات ايطها١ْٝ ٚاالقًٝات يف ايعسام ٚيعٌ ابسش ٖرٙ ادتسا٥ِ تًو اييت 
 ١ٝ االٜصٜد١ٜ اييت بسأٜٓا تٓدزز حتت اطاز دسا٥ِ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ.ازتهبت عل األقً

اَا ع٢ً ايصعٝد ايؿًططٝين ؾُاشايت إضسا٥ٌٝ متازع عًُٝات ايتٗذري ايكطسٟ ٚايطسد 
ٚيػا١ٜ ايٛقت ايسأٖ، دٕٚ أٟ زادع  1948ٚايتػسٜد عل ايػعب ايؿًططٝين َٓر عاّ 

يٞ بدعِ َٔ ايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ يف قاْْٛٞ ٜٛقـ ٖرٙ ايعًُٝات ٚحتت ايػطا٤ ايدٚ
األَِ املتشد٠ يف ظٌ زؾض إضسا٥ٌٝ االيتصاّ بايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ َٚٔ ضُٓٗا زؾطٗا املصادق١ 
ع٢ً ايٓعاّ األضاضٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يتطُٓ٘ جتسِٜ عًُٝات ايتٗذري ايكطسٟ 

 .(4)يًطهإ يف األزاضٞ احملت١ً

                          

( لممزيد حول عمميات التيجير القسري في العراق ينظر: يحيى الكبيسي، التيجير القسري 9)
 4، ص1094الحرب االىمية غير المعمنة في العراق، مركز الجزيرة لمدراسات، الدوحة، 

 وما بعدىا.
لممزيد ينظر: كرار أنور البديري، سقوط الموصل: العراق ومحصمة األعباء الداخمية ( 1)

 وما بعدىا. 96، ص1096، دار دجمة، عمان، 9الخارجية، طو 
، الوثيقة 1097( لسنة 1167تقرير األمين العام الى مجمس االمن الدولي عماًل بالقرار )( 4)

(91/1098/S )1097.الفقرة د ، 
عصام عبدالفتاح مطر، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ( 3)

 .956، ص1008
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، ازتهبت ؾٝٗا ابػع ادتسا٥ِ 201اعًا َطًشًا داخًًٝا َٓر ايعاّ ٚيف ضٛزٜا اييت تعٝؼ ْص 
ضد اإلْطا١ْٝ مبا ؾٝٗا عًُٝات ايتٗذري ايكطسٟ ٚايتٗذري ٚاخال٤ املدْٝني اييت أدربت 

، دٕٚ ايًذ٤ٛ اىل ا١ٜ ايٝات دٚي١ٝ اٚ ٚط١ٝٓ (1)املالٜني ع٢ً ايٓصٚح ٚايتػسد داخًًٝا ٚخازدًٝا
 ايكطسٟ اييت متازضٗا اطساف ايٓصاع ٚيف ظٌ عذص اجملتُع ملعاقب١ َستهيب دسمي١ ايتٗذري

 ايدٚيٞ عٔ املبادز٠ يًكٝاّ بدٚزٙ نُا سصٌ يف ٜٛغطالؾٝا ٚزٚاْدا . 
اَا ع٢ً ايصعٝد ايُٝٔ ؾإ عكٛد عدّ االضتكساز ايطٝاضٞ ٚاذتسٚب اال١ًٖٝ ٚاذتسب 

تكٛدٙ املًُه١ بتشايـ  2015، ٚاْتٗت بايتدخٌ ايعطهسٟ 2011األخري٠ اييت بدأت عاّ 
ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ تطببت بازتهاب دسا٥ِ ايتٗذري ايكطسٟ ٚطسد ايطهإ املدْٝني ٚايتػسٜد 
ٚايٓصٚح ايداخًٞ ٚارتازدٞ، اذ أصبشت عًُٝات ايتٗذري ايكطسٟ اسد٣ أدٚات اذتسب يف 

 .(2)ٖرٙ ايدٚي١ تستهبٗا اطساف ايٓصاع ع٢ً ْطام ٚاضع ؾٝٗا
١ْْٝٛ ملستهيب ٖرٙ ادتسا٥ِ يف ٖرا ايٓصاع يتبكٞ ٚأٜطا دٕٚ ٚدٛد احملاضب١ ايكا

ْصٛص ايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ دٕٚ أٟ تؿعٌٝ يف ٖرٙ اذتسب ٜٚبك٢ ادتٓا٠ اسسازًا. ؾايٓعس٠ اىل 
ايٛاقع ايدٚيٞ َٚا ٜػٗدٙ اجملتُع ايدٚيٞ َٔ تطٛزات َتالسك١ ٜعٗس يٓا تصاٜدًا يف ازتهاب 

يٝات دٚي١ٝ اٚ ٚط١ٝٓ زادع١ حملاضب١ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف دٍٚ عدٜد٠، دٕٚ ٚدٛد ا
 َستهيب ٖرٙ ادتسا٥ِ ٚيعٌ األضباب اييت تؤدٟ اىل اؾالت ادتٓا٠ َٔ ايعكاب ٖٞ اآلت١ٝ:

عذص اجملتُع ايدٚيٞ عٔ ايكٝاّ بدٚزٙ يف ظٌ ضٝطس٠ ق١ً َٔ ايدٍٚ ع٢ً االيٝات ايدٚي١ٝ   -1
ضًط١ حتسٜو َتُج١ً بايدٍٚ ايدا١ُ٥ ايعط١ٜٛ يف زتًظ االَٔ ايدٚيٞ اييت متًو 

املطؤٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ عرب احملانِ ادتٓا١ٝ٥ املؤقت١ نُا سصٌ يف ساالت عدٜد٠ 
، اٚ عرب اإلساي١ اىل احمله١ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ايدا١ُ٥ (3)َجٌ ٜٛغطالؾٝا ٚزٚاْدا ٚغريٖا

 /أ.13مبٛدب املاد٠ 
                          

تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق االنسان لممشردين داخميًا عن بعثتو الى الجميورية ( 9)
  :، الوثيقة1096لسنة  41العربية السورية، مجمس حقوق االنسان، الدورة 

     (1ADD //45/AXHRCص ،)وما بعدىا. 9 
عممية تصدر عن  محمد فوزي حسن، تطورات االزمة اليمنية، مجمة افاق عربية، دورية( 1)

 .949-940، ص ص1097، 9الييئة العامة لالستعالمات، مصر، العدد
عمي وىبي الديب، المحاكم الجنائية الدولية تطورىا ودورىا في قمع الجرائم الدولية، ( 4)

 .58، ص1095، بيروت، 9منشورات الحمبي الحقوقية، ط
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َٔ ايصَٔ ع٢ً  عدّ ؾاع١ًٝ دٚز احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ع٢ً ايسغِ َٔ َسٚز عكدٜٔ -2
تأضٝطٗا اال اْٗا مل متازع اختصاصٗا ع٢ً ضتٛ ناف يف إطاز قُع َٚعاقب١ َستهيب 

 ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ َٚٔ بٝٓٗا دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ.
زؾطت دٍٚ عدٜد٠ االيتصاّ بايكإْٛ ايدٚيٞ الضُٝا ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ َجٌ  -3

عرتاف بايٓعاّ األضاضٞ يًُشه١ُ ايطٛدإ ٚإضسا٥ٌٝ ايًتني تسؾطإ االْطُاّ اٚ اال
 ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ.

ميهٔ تصٛز ازتهابٗا َٔ قبٌ ايؿسد ٚامنا  إ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ َٔ ادتسا٥ِ اييت ال -4
تستهب َٔ قبٌ ايدٍٚ ٚيف إطاز ضٝاض١ ممٓٗذ١ َٚٓع١ُ، يريو َٔ ايصعب تصٛز قٝاّ 

 ايدٍٚ مبشاضب١ ايكا٥ُني ع٢ً ايٓعاّ ايطٝاضٞ داخٌ ايدٚي١.
قصٛز ايٓصٛص ايتػسٜع١ٝ ٚخًٛ اغًب ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ َٔ ْصٛص جتسِٜ َٚعاقب١  -5

َستهيب دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ تػهٌ َعٛقًا اَاّ جتسِٜ ٖرا ايؿعٌ ست٢ ٚإ ٚددت 
ْصٛص قا١ْْٝٛ استٝاط١ٝ يًتذسِٜ اال إ ٖرٙ ادتسمي١ بسأٜٓا تتُتع بُٓٛذز قاْْٛٞ 

 خاص بٗا ٚظتب متٝٝصٖا عٔ غريٖا.
أ ايطٝاد٠ ايرٟ تتُطو ب٘ ايدٍٚ بٛصؿ٘ ضدًا بٛد٘ حتكٝل احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ َبد -6

ايدٚي١ٝ حملاضب١ َٚعاقب١ ادتٓا٠، َاشاٍ سذس عجس٠ اَاّ تؿعٌٝ اجملتُع ايدٚيٞ 
 باضتدداّ االيٝات ايكطا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ.

 ةـاخلامت
ٚايكإْٛ بعد اْتٗا٥ٓا َٔ عح َٛضٛع دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ يف إطاز ايكإْٛ ايدٚيٞ 

 ايٛطين، تٛصًٓا إىل اضتٓتادات َٚكرتسات عدٜد٠ ْرنس اُٖٗا.
 أٚال: االضتٓتادات

ع٢ً ايسغِ َٔ اختالف املطُٝات )اإلبعاد، ايٓكٌ، ايرتسٌٝ، ايتٗذري، ايٓؿٞ( اال اْٗا  .1
مجٝعا ختطع ملؿّٗٛ ٚاسد ٖٛ ايتٗذري ايكطسٟ، ٚإ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ تتطُٔ 

طهإ املدْٝني بصٛز٠ ن١ًٝ أٚ دص١ٝ٥ َٔ َٓاطكِٗ اييت ٜكُٕٝٛ ايكٝاّ بع١ًُٝ ْكٌ اي
ؾٝٗا بصؿ١ َػسٚع١ إىل َٓاطل اخس٣ بصٛز٠ شتايؿ١ يًكإْٛ ايدٚيٞ أٚ ايٛطين ٚبصسف 

 ايٓعس عٔ ايٛضا٥ٌ املطتدد١َ ٚايؿ١٦ املطتٗدؾ١ ٚايعسٚف اييت تساؾل ع١ًُٝ ايٓكٌ. 
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 نُا، جتسميٗا ع٢ً ايدٚي١ٝ ايٛثا٥ل صتْ اييت ايدٚي١ٝ ادتسا٥ِ َٔ ايكطسٟ ايتٗذري دسمي١ .2
ادتسمي١، اال إ ادتٗٛد ايدٚي١ٝ مل  ٖرٙ ازتهاب ع٢ً عاقبت ايدٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ احملانِ إ

 تطؿس عٔ ٚضع َعاٖد٠ خاص١ مبعادت١ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ.
دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ تتهٕٛ َٔ زنٓني األٍٚ ٖٛ ايسنٔ املادٟ ايرٟ ٜتِ باٟ ؾعٌ  .3

٤ تطُٔ اضتدداّ ايك٠ٛ أٚ ايتٗدٜد باضتدداَٗا أٚ ا١ٜ ٚض١ًٝ يًطػط أٚ َادٟ ضٛا
اإلنساٙ ع٢ً املدْٝني، ٚايسنٔ املعٟٓٛ هلا ٜٚتطُُٔ ايكصد ادتٓا٥ٞ ايعاّ ؾطال عٔ 

 ايكصد ادتٓا٥ٞ ارتاص.
اختالف ايتعاٌَ ايدٚيٞ َع ٖرٙ ادتسمي١ َٔ سٝح طبٝعتٗا، إذ مت ادزادٗا ضُٔ ادتسا٥ِ  .4

االْطا١ْٝ تاز٠، ٚادزدت ضُٔ دسا٥ِ اذتسب تاز٠ أخس٣، ٚتاز٠ ضُٔ اييت تستهب ضد 
 دسا٥ِ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ.

دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ َٔ ادتسا٥ِ ارتطري٠ ٚادتط١ُٝ ع٢ً ايبػس١ٜ ٚاالْطا١ْٝ مجعا٤،  .5
ٖٚٞ يف اغًب االسٝإ ال تستهب اال َٔ قبٌ سهَٛات ٚدٍٚ ٚيف إطاز ضٝاضٝات ٚخطط 

ات َع١ٓٝ َٔ ايطهإ بٗدف االباد٠ ادتُاع١ٝ أٚ ايتػٝري عا١َ َٛد١ٗ ضد زتُٛع
 ايدميٛغسايف.

اؾتكاز ايتػسٜعات ايداخ١ًٝ إىل ْصٛص دصا١ٝ٥ تعاجل ٖرٙ ادتسمي١، ؾؿٞ ايعسام ٚاالزدٕ  .6
ع٢ً ايسغِ َٔ جتسِٜ ٖرٙ ادتسمي١ دضتٛزٜا اال إ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ ٚاالزدْٞ َا 

ٖرٙ ادتسمي١، نُا إ املػسع ايدضتٛزٟ املصسٟ يف شاال خايٝني َٔ ْص عكابٞ ٜعاجل 
َعادتت٘ يًتٗذري ايكطسٟ نإ أنجس ٚضٛسا ٚدق١ يف ايصٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ ٚايٓتا٥ر املرتتب١ 
عًٝٗا اال اْ٘ ناملػسع ايعساقٞ مل ٜٛزد ْصا يف قإْٛ ايعكٛبات املصسٟ غتص ٖرٙ 

 ادتسمي١.
 ثاْٝا: املكرتسات 

ايتٗذري ايكطسٟ ٚاضبابٗا ٚاثازٖا ٚنٝؿ١ٝ اظتاد ايطبٌ  ضسٚز٠ ايبشح ادتدٟ يف دسمي١ .1
 ٚايٛضا٥ٌ املٓاضب١ ملعادت١ ٖرٙ ادتسمي١ َٚهاؾشتٗا.

ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ ٚباقٞ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚضع ايٓصٛص ادتصا١ٝ٥ اييت تعاجل  .2
دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ بٛصؿٗا دسمي١ َطتك١ً ٚهلا منٛذدٗا ايكاْْٛٞ ارتاص بٗا، دٕٚ 
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يًذ٤ٛ اىل اسايتٗا ْصٛص دصا١ٝ٥ تعاجل دسا٥ِ بأمنٛذز قإْٛ غتتًـ عٔ ٖرٙ ا
 ادتسمي١.

جتسِٜ ايتٗذري ايكطسٟ َٔ قبٌ املػسع ٖٛ اعُاٍ يًٓص ايدضتٛزٟ ٚتدازى يًكصٛز  .3
 .2005ايتػسٜعٞ ٚاالغؿاٍ ايرٟ َا شاٍ َطتُسا َٓر اقساز ايدضتٛز ايدا٥ِ يط١ٓ 

١ دسمي١ ايتٗذري ايكطسٟ ٚجتسميٗا ع٢ً ضسٚز٠ ٚضع َعاٖد٠ دٚي١ٝ خاص١ مبعادت .4
ايصعٝد ايدٚيٞ بٓصٛص صسعت١ ًَٚص١َ يًدٍٚ، خصٛصا يف ظٌ َا تطبب٘ ٖرٙ 

 ادتسمي١ َٔ ٜٚالت ع٢ً ايبػس١ٜ خاص١ يف ايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ ٚغري ايدٚي١ٝ.
ضسٚز٠ تؿعٌٝ دٚز احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ضتٛ ستاضب١ َستهيب دسا٥ِ ايتٗذري  .5

ٟ ضُٔ دسا٥ِ اذتسب ٚدسا٥ِ ضد اإلْطا١ْٝ ٚدسمي١ اإلباد٠ ادتُاع١ٝ ٚإ ال ايكطس
 تهتؿٞ احمله١ُ َٛقؿا ضًبٝا جتاٙ ٖرٙ ادتسمي١ َٚستهبٝٗا.

تؿعٌٝ ايتعإٚ ايدٚيٞ يف ايتعاٌَ َع َستهيب ٖرٙ ادتسا٥ِ بٛصؿٗا دسمي١ ذات اثاز  .6
عٗا دٍٚ اٚ زتُٛعات ٚخ١ُٝ يف ايطهإ ٚغايبا َا تستهب يف إطاز ضٝاضات َٓٗذ١ٝ تتب

تابع١ هلا اذ ال بد َٔ تؿعٌٝ ٖرا ايتعإٚ يػسض ستاضب١ َستهيب ٖرٙ ادتسمي١ خصٛصا 
 يف ظٌ تػاضٞ بعض ايدٍٚ عٔ تطبٝل ايكإْٛ عل ادتٓٛد.

ضسٚز٠ إ تأخر األَِ املتشد٠ ٚخاص١ زتًظ االَٔ ايدٚيٞ يف ستاضب١ َستهيب ٖرٙ  .7
دٚيٞ دٕٚ االخر مبصاحل ايدٍٚ دا١ُ٥ ايعط١ٜٛ، ادتسمي١ ٚبصٛز٠ عادي١ ٚؾكا يًكإْٛ اي

ٚضٝاض١ املعاٜري املصدٚد١ نُا سصٌ يف زاْٚدا ٜٚٛغطالؾٝا ايطابك١ ٚصُت زتًظ 
 االَٔ ايدٚيٞ عُا ظتسٟ يف دٍٚ أخس٣ َجٌ ايعسام ٚضٛزٜا ٚايُٝٔ ٚيٝبٝا ٚؾًططني.

ٓع اإلباد٠ تػذٝع ايدٍٚ ع٢ً االْطُاّ اىل َعاٖدات ايكإْٛ ايدٚيٞ َٓٗا اتؿاق١ٝ َ .8
ٚايربٚتٛنٛيني املًشكني بٗا  1949ٚاتؿاقٝات دٓٝـ األزبع يعاّ  1948ادتُاع١ٝ ض١ٓ 

ٚٚضع االيٝات  1998ٚايٓعاّ األضاضٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يط١ٓ  1977يط١ٓ 
ايٛط١ٝٓ اييت تهؿٌ تطبٝل ْصٛص ٖرٙ املعاٖدات ع٢ً ايصعٝد ايٛطين ٚعدّ االنتؿا٤ 

 ايٝٗا. باملصادق١ ٚاالْطُاّ
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 ادرـاملص
 أٚال: ايهتب 

ٚايٓػس، ادتص األٍٚ، بريٚت، بدٕٚ  يًتأيٝـ ايعسب١ٝابٔ َٓعٛز، يطإ ايعسب، ايداز  .1
 .تازٜذ

 .1979، داز ايؿهس، بريٚت، 6امحد بٔ ؾازع شنسٜا، َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١، دص٤  .2
ايهتب،  امحد شتتاز عبد اذتُٝد، َعذِ ايًػ١ ايعسب١ٝ املعاصس، ادتص٤ ايجايح، عامل .3

 .2008ايكاٖس٠، 
عٜٛدات يًٓػس  ،زتسمج١ سطني سٝد ’داى ؾسدٝظ، دسا٥ِ ايدٚي١ ايهَٛٝدٜا ايكطا١ٝ٥ .4

 .2004ٚايطباع١، بريٚت، 
ايعسيف، اجملًد  ٚيٜٛص دٚشٚايد بو، قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ دٕٛ َازٟ ٖٓهستظ .5

 األٍٚ، َٓػٛزات ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب االمحس.
ادتسا٥ِ ضد االْطا١ْٝ يف ض٤ٛ اسهاّ ايٓعاّ االضاضٞ  به١، إضٛضٔ متسخد.  .6

 .2006يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ، َٓػٛزات اذتًيب اذتكٛق١ٝ، بريٚت، 
داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ يًطباع١  ،عبد ايكادز ايكٝصس، االضس٠ املتػري٠ يف املد١ٜٓ ايعسب١ٝ .7

 .1992، بريٚت،1ٚايٓػس،ط
ايعسب١ٝ،  ايٓٗط١يدٚي١ٝ ٚضًط١ ايعكاب عًٝٗا، داز عبد ايٛاسد ايؿاز، ادتسا٥ِ اد.  .8

 .1996 ،ايكاٖس٠
طا٤ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ" يف كعصاّ امساعٌٝ ْع١ُ "ايٛالٜات املتشد٠ االَسٜه١ٝ ٚاي .9

كٛق١ٝ، مجاعٞ، َٓػٛزات اذتًيب اذت َؤيـ-ٚحتدٜاتاؾام -االْطاْٞ ايدٚيٞايكإْٛ 
 .2005بريٚت، 

١ٝ ايدٚي١ٝ، داز ادتاَع١ ادتدٜد٠، اإلضهٓدز١ٜ، عصاّ عبدايؿتاح َطس، احمله١ُ ادتٓا٥ .10
2008. 

، املبادئ ايعا١َ يف قإْٛ ايػاٟٚٚد. ضًطإ عبد ايكادز  عًٞ سطني ارتًـ،د.  .11
 ايعكٛبات، املهتب١ٝ ايكا١ْْٝٛ، بدٕٚ ض١ٓ.
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عًٞ عبد ايكادز ايكٗٛدٞ، ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ايدٚيٞ، اِٖ ادتسا٥ِ ايدٚي١ٝ، احملانِ د.  .12
 .2001ي١ٝ، َٓػٛزات اذتًيب اذتكٛق١ٝ، بريٚت، ادتٓا١ٝ٥ ايدٚ

 ايدٚي١ٝ، ادتسا٥ِ قُع يف ٚدٚزٖا تطٛزٖا ايدٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ احملانِ ايدٜب، ٖٚيب عًٞ .13
 .2015 بريٚت، ،1ط اذتكٛق١ٝ، اذتًيب َٓػٛزات

 .1984عًٞ ْٜٛظ محادٟ، َبادئ عًِ ايدميٛقساط١ٝ، َطبع١ داَع١ املٛصٌ، د.  .14
دٜٛإ املطبٛعات ادتاَع١ٝ  ،ٕ ايدٚيٞ املعاصسٛايكاْ عُس ضعداهلل، َعذِ يفد.  .15

 .2005ادتصا٥س، 
ؾازضٛاش بٛغٝ٘ ضٛيٓٝٝ٘، ايكاَٛع ايعًُٞ يًكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ، تسمج١ امحد  .16

 .2005، بريٚت، نيَطعٛد، داز ايعًِ يًُالٜ
ؾتٛح عبداهلل ايػاذٟ، ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ: اٚيٝات ايكإْٛ ايدٚيٞ ادتٓا٥ٞ  .17

 .2002ايعسام أمنٛذدًا، داز املطبٛعات ادتاَع١ٝ، اإلضهٓدز١ٜ، -ٓعس١ٜاي
، 1نساز أْٛز ايبدٜسٟ، ضكٛط املٛصٌ: ايعسام ٚستص١ً األعبا٤ ايداخ١ًٝ ٚارتازد١ٝ، ط .18

 .2016داز دد١ً، عُإ، 
، داز ايٓٗط١ 5ستُٛد صتٝب سطين، غسح قإْٛ ايعكٛبات، ايكطِ ايعاّ، طد.  .19

  .1982ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 
خاص١  دزاض١، سكٛم املدْٝني حتت االستالٍ اذتسبٞ َع عػُاٟٚستٞ ايدٜٔ د.  .20

ذتكٛم االْطإ يف االزاضٞ ايعسب١ٝ احملت١ً، عامل ايهتب، ايكاٖس٠،  إضسا٥ٌٝ باْتٗانات
1972. 

 :ثاًْٝا: ايسضا٥ٌ ٚاالطازٜح
، ن١ًٝ نتٛزاٙدَبدا ايػسع١ٝ يف ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ، اطسٚس١  ،طالٍ عبد سطني ايبدزاْٞ .1

 .2002، داَع١ املٛصٌ، ايكإْٛ
 :ٚايدٚزٜات ايبشٛخ: ثايجًا

 ،ايعٛد٠ذري ايكطسٟ يف ؾًططني ٚايعداي١ ادتٓا١ٝ٥، زت١ً سل َٗٓري ْطٝب١، ايت .د .1
(، 61تصدز عٔ املسنص ايؿًططٝين ملصادز سكٛم املٛاط١ٓ ٚايالد٦ني، ايعدد )

 .2015ذاز (، ا13ايط١ٓ)
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اجمل١ً  ٚيٞ االْطاْٞ،دايكإْٛ اي ض٤ٛايكطسٟ يف  زغاد ايطٝد، اإلبعاد ٚايرتسٌٝ .2
 .1995، 51ًكإْٛ ايدٚيٞ زتًد ياملصس١ٜ 

ستُد ؾٛشٟ سطٔ، تطٛزات االش١َ اي١ُٝٓٝ، زت١ً اؾام عسب١ٝ، دٚز١ٜ ع١ًُٝ تصدز عٔ  .3
 .2017، 1اهل١٦ٝ ايعا١َ يالضتعالَات، َصس، ايعدد

ع١ًٓ يف ايعسام، َسنص ادتصٜس٠ عت٢ٝ ايهبٝطٞ، ايتٗذري ايكطسٟ اذتسب اال١ًٖٝ غري امل .4
 .2013يًدزاضات، ايدٚس١، 

 زابعًا: ايٛثا٥ل ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ:
 .ٚي١ٝ يف ْٛزَربؽداي َٝجام احمله١ُ ايعطهس١ٜ .1
 .1949 اتؿاق١ٝ دٓٝـ ايسابع١ يط١ٓ .2
 .1949التؿاقٝات دٓٝـ يط١ٓ  1977ايربٚتٛنٍٛ االضايف األٍٚ يعاّ  .3
 .1949التؿاقٝات دٓٝـ يط١ٓ  1977ْٞ يعاّايربٚتٛنٍٛ االضايف ايجا .4
 ايدٚي١ٝ. ادتٓا١ٝ٥ يًُشه١ُ االضاضٞ ايٓعاّ .5
 .2005 يط١ٓ ايدا٥ِ ايعساقٞ ايدضتٛز .6
 .2014 يط١ٓ املصسٟ ايدضتٛز .7
 .1952ايدضتٛز األزدْٞ يط١ٓ  .8
 .1960قإْٛ ايعكٛبات األزدْٞ يط١ٓ  .9

 .1937قإْٛ ايعكٛبات املصسٟ يط١ٓ  .10
 .املعدٍ 1969(يط١ٓ 111زقِ )قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ  .11
 .2015 يًعاّ ايدٚي١ٝ اهلذس٠ تكسٜس .12
تكسٜس املكسز ارتاص املعين عكٛم االْطإ يًُػسدٜٔ داخًًٝا عٔ بعجت٘ اىل ادتُٗٛز١ٜ  .13

  :، ايٛثٝك2016١يط١ٓ  32ايعسب١ٝ ايطٛز١ٜ، زتًظ سكٛم االْطإ، ايدٚز٠ 
(2ADD //35/AXHRC.) 

، ايٛثٝك١ 2017( يط١ٓ 2267َٔ ايدٚيٞ عُاًل بايكساز )تكسٜس األَني ايعاّ اىل زتًظ اال .14
(92/2018/S )2017. 
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