السدؤولية الجشائية الجولية بػصفيا آلية ردع لبشاء الدالم في الذخق األوسط

021

ادلسؤونُح اجلُائُح انذونُح تىطفها آنُح سدع نثُاء انسالو
يف انششق األوسط-)*(-

د .فتُحح طادق خانذٌ

أستارج حماضشج قسى (أ)

كهُح احلقىق وانؼهىو انسُاسُح /جايؼح آكهٍ حمُذ أوحلاج -انثىَشج /اجلضائش

ادلستخهض
تعس املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايطنٝع ٠ا٭غاغ ١ٝيف أْ ٟعاّ قاْٚ ،ْٞٛطٓٝا نإ أ ٚزٚيٝا،
ْعطا ملا تكط َٔ ٙنُاْات تهفٌ اسرتاّ سكٛم ايهشاٜا ٚؼكٝل ايعسايٚ ١بٓا ٤ايػّ٬
ٚا٭َٔ بني ايس ،ٍٚخاقٚ ١إ ايكها ٤اؾٓا ٞ٥ايسٚي ٞايسا ِ٥ممج ٬يف احملهُ ١اؾٓا١ٝ٥
ايسٚي ١ٝأقبح ٚاقعا ًَُٛغا ،ميهٔ مبٛدب٘ َتابع ١فطَ ٞاؿطب عٔ اْتٗانات قٛاعس
ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْٚ ٞايكاْ ٕٛايسٚي ٞؿكٛم اٱْػإ املطتهب ١أثٓا ٤ايٓعاعات ايسٚي،١ٝ
سٝح أنست زٜباد ١اتفام ضَٚا ٱْؿا ٤احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعً ٢نطٚض ٠اؿًٛٝي ١زٕٚ
ايطدٛع إىل اضتهاب ايفعا٥ع اييت غببتٗا اؿطٚب ٚضاح نشٝتٗا َٜ٬ني ايبؿطٚ ،اييت  ٫تعاٍ
تطتهب َٜٝٛا ٚز ٕٚتٛقف يف مجٝع أما ٤ايعامل ٚتؿهٌ تٗسٜسا يًػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني.
ٚتعس ايٓعاعات ايسٚي ١ٝاييت ْؿبت يف بعض ز ٍٚايؿطم ا٭ٚغط ٚأثطت عً ٢اغتكطاض
املٓطك َٔ ١بني ايٓعاعات اييت خًف اضتهابٗا اْتٗانات زٚي ١ٝتطق ٢إىل َكاف اؾطاِ٥
ايسٚيَٗٓ ،١ٝا عً ٢اـكٛم اْ٫تٗانات اٱغطا ١ًٝٝ٥املطتهب ١يف فًػطنيٚ ،اْ٫تٗانات
املطتهب َٔ ١ططف قٛات ايتشايف يف ايعطام ،اييت تهّٝف عً ٢أْٗا دطا ِ٥زٚي ١ٝتسخٌ يف
اختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي. ١ٝ
غري إٔ تفع ٌٝاختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝملتابعَ ١طتهيب ٖص ٙاؾطاِ٥
تعرتن٘ عٛا٥ل غٝاغٚ ١ٝأخط ٣قاْ ،١ْٝٛتػعٖ ٢ص ٙايسضاغ ١إىل تٛنٝشٗا ،بعس ايٛقٛف
عً ٢أِٖ تًو اْ٫تٗانات اييت تؿهٌ دطا ِ٥زٚيٚ ١ٝفكا يٓعاّ ضَٚا ا٭غاغ.ٞ
نًُات املفتاس :١ٝاملػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايسا ،١ُ٥اؾطاِ٥
اٱغطا ،١ًٝٝ٥اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝاملطتهب ١يف ايعطام.
(*) أستمع البحث في  *** 4242/;/35قبل لمشذخ في .4242/34/42
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Abstract
Criminal responsibility is the fundamental pillar of any
national or international legal system, for its established
guarantees established ensuring respect for the rights of
victims and restoring justice, peace and security among
States, particularly as permanent international criminal
justice represented by the International Criminal Court has
become a visible reality allowing the prosecution of war
criminals for breaching International Humanitarian Law and
International Human Rights Law during international
conflicts. The preamble of the Treaty of Rome establishing
the International Criminal Court states that it is necessary to
prevent the repetition of atrocities caused by wars and the
death of millions of people, which are still being committed
daily and relentlessly in all parts of the world and constitute
a threat to international peace and security.
The international conflicts that have erupted in some
countries of the Middle East undermining the stability of the
region are among the conflicts that have witnessed the
perpetration of international violations constituting
international crimes, including particularly the Israeli crimes
committed in Palestine, and the international violations
committed by the coalition forces in Iraq considered
according to the reports of international organizations and
agencies as international crimes within the scope of the
jurisdiction of International Criminal Court.
As such, international criminal responsibility for the
perpetrators of international violations during the conflicts
that have threatened the stability of the Middle East region
for many years is becoming an absolute necessity so as to
prevent the unpunishment of war criminals and international
conflicts, notwithstanding their status, as we consider to be
an important factor in bringing peace and security to the
region. Yet, the implementation of international criminal
responsibility is confronted with a number of political and
legal obstacles, which this study seeks to clarify and find out
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the alternatives available for prosecution.
Keywords: International criminal responsibility, Middle
East conflicts, international crimes, International crimes
committed in Iraq.

ادلقذيـح
متجٌ ايعساي ١اؾٓاَ ١ٝ٥طًب اجملتُع ايسٚيَٓ َٔ ٞطًل َػا٤ي ١نٌ َٔ ٜٓتٗو قٛاعس
ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْٚ ٞقٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚي ٞؿكٛم اٱْػإ ،باضتهاب٘ دطا ِ٥نس
اٱْػاْٚ ١ٝدطا ِ٥إبازٚ ٠دطا ِ٥سطبٚ ،دطا ِ٥عسٚإ ،يصيو بات تفع ٌٝاملػٚ٪ي ١ٝاؾٓا١ٝ٥

نس َطتهيب اؾطا ِ٥ايسٚيٜ ١ٝؿهٌ آي ١ٝضزع ١ٝتػاِٖ يف إس ٍ٬ايػ ّ٬يف ضبٛع ايعامل عاَ،١
ٚايؿطم ا٭ٚغط عًٚ ٢د٘ اـكٛم ،ايص ٟاْتؿطت ايٓعاعات زاخٌ بعض زٚي٘ٚ ،أزت إىل
اضتهاب دطا ِ٥زٚي ١ٝعل املسْٝني.
َٔ ٖصا املٓطًل تعس املػٚ٪ي ١ٝاؾٓاٚ ١ٝ٥غ ١ًٝفعاي ١ملٓع إف٬ت َطتهيب دطاِ٥
اؿطب يف ايؿطم اٚ٫غط َٔ ايعكابٚ ،عً ٢ضأغِٗ اْ٫تٗانات اٱغطا ١ًٝٝ٥املطتهب ١يف
فًػطني ٚاْ٫تٗانات ا٭َطٜه ١ٝايربٜطاْ ١ٝاملطتهب ١اثٓا ٤غع ٚايعطام غٓ ،2003 ١اييت
تهٝف عً ٢اْٗا دطا ِ٥سطب ،اش ميتس اختكام احملهُ ١تأغٝػا عًْ ٢ل املازَٔ 25 ٠
ْعاّ ضَٚا ا٫غاغ ٞيٝؿٌُ املػٚ٪يني ٚايكاز ٠اٱغطاًٝٝ٥ني ٚا٭َطٜهٝني نفاعًني أ ٚآَطٜٔ
باضتهاب دطا ِ٥اؿطب ز ٕٚا٫عتساز باؿكاْٚ ١ايكف ١ايطمس. ١ٝ
أُٖ ١ٝاملٛنٛع
تهُٔ أُٖ ١ٝتٓاٖ ٍٚصا املٛنٛع يف إبطاظ دطا ِ٥اؿطب املطتهب ١يف ايٓعاعات اييت
ْؿبت يف ايؿطم ا٭ٚغط عً ٢اثط ايتسخ٬ت ايسٚيٚ ١ٝاست ٍ٬بعض ايس ٍٚنايعطام
ٚاْ٫تٗانات املتعسز َٔ ٠ططف احملتٌ اٱغطا ًٞٝ٥يف ا٭ضان ٞايفًػطٚ ،١ٝٓٝزٚض ايعساي١
اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝممجً ١يف احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف َػا٤يَ ١طتهيب ٖص ٙاؾطاٚ ،ِ٥تأثري
شيو عً ٢ؼكٝل ايػ ّ٬يف ايؿطم ا٭ٚغط ،غُٝا بعس غع ٞفًػطني إىل ؼكٝل ٖصا املطًب
باْهُاَٗا إىل ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ١ٝقاٚي ١ؼطٜهٗا اختكام
احملهُ ١عً ٢اؾطا ِ٥اييت اضتهبتٗا  ٚتطتهبٗا قٛات ا٫ست ٍ٬ايكٗ ْٞٛٝيف فًػطنيٖ ،صا
املطًب ايص ٟمتٓع ؼكٝك٘ عطاق ٌٝقاْٚ ١ْٝٛأخط ٣غٝاغ ١ٝتأتٖ ٞص ٙايسضاغ ١إىل
تٛنٝشٗا.
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إؾهاي ١ٝايبشح
بٓا ٤عًَ ٢ا تكسّ فإ املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ١ٝفل ْعاّ ضَٚا ا٭غاغ ٞيًكاز٠
ايعػهطٜني ٚايػٝاغٝني املتٛضطني يف اضتهاب دطا ِ٥سطب يف سل ؾعٛب بعض ز ٍٚايؿطم
ا٭ٚغط ٚعً ٢ضأغٗا دطا ِ٥اؿطب املطتهب ١يف فًػطني ٚايعطام ،متجٌ آي ١ٝقها ١ٝ٥زٚي١ٝ
يطزع َطتهيب اؾطا ِ٥ايسٚيَٓٚ ١ٝع اٱف٬ت َٔ ايعكاب َٔٚ ،ثِ إس ٍ٬ايػ ّ٬يف َٓطك١
ايؿطم ا٭ٚغط ،يصيو فإ اٱؾهاي ١ٝاييت تطتهع عًٗٝا ٖص ٙايسضاغ ١تسٚض س ٌٖ :ٍٛميهٔ
يًُػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعٔ دطا ِ٥اؿطب املطتهب ١اثٓا ٤است ٍ٬فًػطني ٚايعطام ،إٔ
ته ٕٛآي ١ٝضزع تػاِٖ يف بٓا ٤ايػ ّ٬يف َٓطك ١ايؿطم ا٭ٚغط يف ظٌ ايعكبات ايػٝاغ١ٝ
ٚايكاْ ١ْٝٛاييت تعٝل تفعًٗٝا؟.
أٖساف ايبشح
ٜٗسف َٛنٛع ايبشح إىل تٛنٝح زٚض املػا٤ي ١اؾٓا ١ٝ٥نس َطتهيب دطا ِ٥اؿطب
أثٓا ٤ايٓعاعات املػًش ١اييت ْؿبت يف ز ٍٚايؿطم ا٭ٚغطَ ،ػًطا ايه ٤ٛعً ٢اْ٫تٗانات
املطتهب ١أثٓا ٤است ٍ٬ايعطامٚ ،اؿطب اٱغطا ١ًٝٝ٥عً ٢ايؿعب ايفًػطٝينٚ ،تأثري شيو عً٢
ضزع ٖ ،٤٫٪ايص٪ٜ ٟز ٫ ٟقاي ١إىل إس ٍ٬ايػٚ ّ٬ا٫غتكطاض يف َٓطك ١ايؿطم ا٭ٚغطَٔٚ ،
ثِ ميهٔ سكط اهلسف ا٭غاغٖ َٔ ٞص ٙايسضاغ ١يف قاٚي ١تٛنٝح تأثري عسّ َتابع١
ايكاز ٠ا٭َطٜهٝني ٚاٱغطاًٝٝ٥ني َطتهيب دطا ِ٥اؿطب يف فًػطني ٚايعطام ٚإف٬تِٗ َٔ
ايعكاب عً ٢ؼكٝل ايػ ّ٬يف ايؿطم ا٭ٚغطٚ ،نؿف ايعٛا٥ل اييت متٓع ٖص ٙاملػا٤ي١
ٚبايتاي ٞايتُاز ٟيف اضتهاب دطا ِ٥زٚي ١ٝأخط ٣يف املٓطك.١
فطن ١ٝايبشح
ٜؿهٌ قٝاّ املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعً ٢دطا ِ٥اؿطب املطتهب ١أثٓا ٤استٍ٬
فًػطني ٚايعطام نأِٖ اْتٗانات أثطت عً ٢اغتكطاض َٓطك ١ايؿطم ا٭ٚغط ،آي١َُٗ ١ٝ
يًطزع تػاِٖ يف َٓع اٱف٬ت َٔ ايعكاب  َٔٚثِ بٓا ٤ايػ ّ٬يف املٓطك ،١يهٔ تفع ٌٝشيو
يٝؼ با٭َط اهلني أَاّ ايعٛا٥ل ايػٝاغٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاييت تعرتض تفع ٌٝاختكام احملهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايسا.١ُ٥
َٓٗذ ١ٝايبشح
ملعاؾ ١املٛنٛع ٚعطض ا٭فهاض املتعًك ١ب٘ اعتُسْا بؿهٌ أغاغ ٞاملٓٗر
ا٫غتكطا ٞ٥ايٛقف َٔ ٞخ ٍ٬عطض اْ٫تٗانات اٱغطا ١ًٝٝ٥يف فًػطني ٚا٭َطٜه ١ٝأثٓا٤
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اؿطب عً ٢ايعطام املؿهً ١ؾطا ِ٥سطبَ ٖٞٚ ،عًَٛات مت اغتكطاٖ٩ا َٔ ايهتب ٚايبشٛخ
ٚايطغا ٌ٥اؾاَعٚ ١ٝغريٖا ،اناف ١اىل املٓٗر ايتشً َٔ ًٞٝخ ٍ٬اغتكطا ٤ايٓكٛم
ايكاْ ١ْٝٛشات ايكً ١باملٛنٛع ٭دٌ تٛنٝح أِٖ املعٛقات ٚا٭غباب ايهآَٚ ١ضا ٤تعجط
ايكها ٤اؾٓا ٞ٥ايسٚي ٞايسا ِ٥ممج ٬يف احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝؿس اٯٕ يف مماضغ١
اختكاقٗا عً ٢دطا ِ٥اؿطب املطتهب ١يف فًػطني ٚايعطام يٛنع سس يٲف٬ت َٔ ايعكاب.
خط ١ايبشح
يٲداب ١عٔ اٱؾهاٍ املططٚح آثطْا إتباع املٓٗذ ١ٝاٯت:١ٝ
املبشح ا٭ :ٍٚإثاض ٠املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعٔ دطا ِ٥اؿطب املطتهب ١يف ايؿطم
ا٭ٚغط
املطًب ا٭ :ٍٚاْ٫تٗانات اٱغطا ١ًٝٝ٥املؿهً ١ؾطا ِ٥اؿطب يف فًػطني
املطًب ايجاْ :ٞاْ٫تٗانات ا٭َطٜه ١ٝاملؿهً ١ؾطا ِ٥اؿطب أثٓا ٤است ٍ٬ايعطام(-2003
)2011
املبشح ايجاَْ :ٞعٛقات تفع ٌٝاملػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف َٛادٗ ١دطا ِ٥اؿطب
املطتهب ١يف ايؿطم ا٭ٚغط
املطًب ا٭ :ٍٚاملعٛقات ايكاْ ١ْٝٛيتفع ٌٝاختكام احملهُ ١اؾٓا١ٝ٥
املطًب ايجاْ :ٞاملعٛقات ايػٝاغ ١ٝيتفع ٌٝاختكام احملهُ ١اؾٓا١ٝ٥
ادلثحث األول

إثاسج ادلسؤونُح اجلُائُح انذونُح ػٍ جشائى احلشب ادلشتكثح

يف انششق األوسط
ؾهًت اْ٫تٗانات املطتهب ١يف ايٓعاعات اييت زاضت يف بعض ز ٍٚايؿطم ا٭ٚغط
دطا ِ٥سطب زٚيٚ ،١ٝعً ٢اـكٛم اْ٫تٗانات املتهطض ٠املطتهب َٔ ١ططف قاز ٠ايهٝإ
ايكٗ ْٞٛٝعل ايؿعب ايفًػطٝين ٚاْ٫تٗانات ايسٚي ١ٝاييت اضتهبتٗا قٛات ايتشايف أثٓا٤
است٬هلا يًعطام ٚاييت تهٝف بأْٗا دطا ِ٥سطب تسخٌ يف اختكام احملهُ ١اؾٓا١ٝ٥
ايسٚي ١ٝترتتب عٓٗا املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٜٚ ،١ٝتعًل ا٭َط باْ٫تٗانات املطتهب ١بعس
ا٭ َٔ ٍٚد ١ًٜٝٛغٓ 2002 ١تاضٜذ ْفاش ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ،١يصيو ْعطض أِٖ
اْ٫تٗانات املطتهب ١أثٓا ٤است ٍ٬فًػطني ٚايعطام اييت تهٝف عً ٢أْٗا دطا ِ٥سطب
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تػتسع ٞقٝاّ املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي.١ٝ
ادلطهة األول

االَتهاكاخ اإلسشائُهُح ادلشكهح جلشائى احلشب يف فهسطني
قػِ ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايسا ١ُ٥دطا ِ٥اؿطب إىل غت١
أقػاّ ،تتعًل أضبعَٗٓ ١ا بايٓعاعات املػًش ١غري شات ايطابع ايسٚيٜٚ ،ٞتعًل ايكػُإ
املتبكٝإ باْ٫تٗانات املطتهب ١أثٓا ٤ايٓعاعات ايسٚي ٖٞٚ ،١ٝا٭فعاٍ اجملطَ ١اييت ؽتل
بٗا احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝعٓسَا تطتهب يف إطاض خط ١أ ٚغٝاغ ١عاَ ١أ ٚيف إطاض عًُ١ٝ
اضتهاب ٚاغع ١ايٓطام(.)1
ٚملا نإ ايٓعاع ايفًػطٝين اٱغطاٜ ًٞٝ٥كٓف نُٔ ايٓعاعات املػًش ١ايسٚي١ٝ
تطبٝكا يٓل املاز ٠ا٭ٚىل َٔ بطتٛن ٍٛدٓٝف اٱنايف ا٭ ٍٚيػْٓ ،1977 ١تٓا ٍٚا٭فعاٍ
امله ١ْٛؾطا ِ٥اؿطب املتعًك ١باْ٫تٗانات اٱغطا ١ًٝٝ٥املطتهب ١نس ا٭ؾدام ٚاملُتًهات
ايفًػط ١ٝٓٝاحملُ ١ٝمبٛدب اتفاقٝات دٓٝف ا٭ضبع يػٓٚ ،1949 ١نٌ اْ٫تٗانات اـطري٠
يًكٛاْني ٚا٭عطاف ايػاض ١ٜعً ٢املٓاظعات ايسٚي ١ٝاملػًش ٚ ،١اييت تسخٌ يف اختكام
احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي.١ٝ
انفشع األول

االَتهاكاخ اجلسًُح ضذ األشخاص أو ادلًتهكاخ انزٍَ حتًُهى

اتفاقُاخ جُُف األستغ نسُح 9191
تؿٌُ اْ٫تٗانات اؾػ ١ُٝاملطتهب ١نس ا٭ؾدام أ ٚاملُتًهات احملُ ١ٝمبٛدب
اتفاقٝات دٓٝف ا٭ضبع ٚاملٓفص ٠يف إطاض خط ١أ ٚعًُ ١ٝاضتهاب ٚاغع ١ايٓطام ٚفكا يٓل
املاز ٠ايجآَ َٔ ١ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝايكتٌ ايعُسٚ ،ايتسَري ايٛاغع
ايٓطام يًُُتًهات ٚا٫غت ٤٬ٝعًٗٝا ٚاملعاًَ ١اي٬إْػاْٚ ١ٝإدطا ٤ايتذاضب ايبٛٝيٛدٚ ١ٝتعُس

إسساخ َعاْا ٠ؾسٜس ٠أ ٚإؿام أش ٣خطري باؾػِ ٚايكشٚ ،١اْتٗاى سكٛم ا٭غط،)2(... ٣

( )3سامح خميل الػادية ،السدؤولية الجولية عغ جخائع الحخب االسخائمية ،مخكد الديتػنة
لمجراسات واالستذارات ،لبشان ،422; ،ص .48
( )4حجدت اتفاقيات جشيف األربع لدشة ; 3;6االنتياكات الجديسة في(السادة  72مغ
االتفاقية األولى ،السادة  73مغ االتفاقية الثانية ،السادة  352مغ االتفاقية الثالثة=،
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سٝح اضتهبت ايكٛات اٱغطا ١ًٝٝ٥يف غٝام ايٓعاع املػًح ايسٚي ٞاٱغطا ًٞٝ٥ايفًػطٝين
اْتٗانات دػ ١ُٝنس ا٭ؾدام ايفًػطٝٓٝني ٚممتًهاتِٗ اييت ؼُٗٝا اتفاقٝات دٓٝف
ا٭ضبع ٚاملٛقٛف ١بأْٗا دطا ِ٥سطب ٚفل ْعاّ ضَٚا ا٭غاغ ،ٞيصيو ْأت ٞإىل شنط أِٖ
قٛضٖا َع تٛنٝح أضنإ نٌ دطمي ١عً ٢سسا ،ثِ تطبٝل شيو عً ٢اْ٫تٗانات اٱغطا١ًٝٝ٥
املؿهً ١ؾطا ِ٥سطب .
أ :٫ٚدطمي ١ايكتٌ ايعُس
سعطت املٛاثٝل ٚا٫تفاقٝات ايسٚي ١ٝا٫عتسا ٤عً ٢اؿل يف اؿٝا ،٠يصيو ْل ايٓعاّ
ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعً ٢دطمي ١ايكتٌ ايعُس يف َكسَ ١مجٝع اؾطاِ٥
املٓكٛم عًٗٝاَٗٓٚ ،ا دطمي ١اؿطب يف ْل املاز/2/8( ٠أ /بٓس )1عٓسَا ٜطتهب ايكتٌ
()1

يف إطاض خط ١أ ٚغٝاغ ١عاَ ١أ ٚيف إطاض عًُٚ ١ٝاغع ١ايٓطام .
ٚيكٝاّ دطمي ١ايكتٌ ايعُس نذطمي ١سطب ،جيب تٛفط ضنٓٗا املاز ٟاملتُجٌ يف قٝاّ
ايفاعٌ بكتٌ ؾدكا أ ٚأنجط َٔ ايف٦ات املؿُٛي ١باؿُا ١ٜمبٛدب اتفاقٝات دٓٝف يػٓ١
()2

ٚ 1949ايربتٛن ٍٛا٭ ٍٚاملًشل يػٓ ، 1977 ١أٜ ٚؿطع يف شيو ،يف إطاض خط ١أ ٚغٝاغ١
عاَ ١أ ٚيف إطاض عًُ ١ٝاضتهاب ٚاغع ١ايٓطام ،أَا ايطنٔ ايجاْٜ ٞتُجٌ يف ايطنٔ املعٓ،ٟٛ
=السادة 369مغ االتفاقية الخابعة) بان السخالفات الجديسة ىي التي تتزسغ احج األفعال
اآلتية إذا اقتخفت ضج األشخاص السحسييغ أو السستمكات السحسية باالتفاقية وىي :القتل
العسج ،التعحيب والسعاممة الالإندانية ،.....تعسج إحجاث أالم شجيجة أو أضخار خصيخة
بالدالمة البجنية او بالرحة ،تجميخ السستمكات واالستيالء عمييا عمى نصاق واسع ال

تبخره الزخورات الحخبية ،وبصخيقة غيخ مذخوعة وتعدفية" ،وىي ذات االنتياكات
السشرػص عمييا في السادة /4/:أ مغ الشطام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية
الجائسة.
( )3سػسغ تسخخان بكة ،الجخائع ضج اإلندانية في ضػء الشطام األساسي لمسحكسة الجشائية
الجولية ،مشذػرات الحمبي الحقػقية ،الصبعة األولى ،لبشان،4228 ،ص .529-526

( )4األشخاص السذسػلػن بالحساية وفق اتفاقيات جشيف األربع لعام ; 3;6وبختػكػل
جشيف األول لدشة  3;99ىع :الجخحى والسخضى في السيجان ،الجخحى والسخضى

والغخقى والسشكػبيغ في البحار ،أسخى الحخب ،السجنيػن العدل الحيغ ال يذاركػن في
العسميات القتالية).
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ٚاملتهُٔ قكس اؾاْٚ ٞعًُ٘ بكتً٘ ف٦ات قعٛض قتًٗا ٚفكا ي٬تفاقٝات ايسٚي ١ٝاملصنٛض٠
شات ايكًٚ ،١قس سسزت ٚثٝك ١أضنإ اؾطا ِ٥يٓعاّ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝأضنإ دطمي١
()1

ايكتٌ ايعُس باعتباضٖا دطمي ١سطب بـــ :
 إٔ ٜكتٌ َطتهب اؾطمي ١ؾدكا ٚاسسا أ ٚأنجط إٔ ٜه ٕٛشيو ايؿدل أ ٚأٚي٦و ا٭ؾدام ممٔ تؿًُِٗ باؿُا ١ٜاتفاق ١ٝأ ٚأنجط َٔاتفاقٝات دٓٝف يعاّ .1949
 إٔ ٜهَ ٕٛطتهب اؾطمي ١عً ٢عًِ بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت شيو ايٛنع احملُٞ إٔ ٜكسض ايػًٛى يف غٝام ْعاع َػًح زٚيٜٚ ٞهَ ٕٛكرتْا ب٘ إٔ ٜهَ ٕٛطتهب اؾطمي ١عً ٢عًِ بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت ٚدٛز ْعاع َػًح.ٚبطغِ ؼط ِٜايكتٌ ايعُس نذطمي ١سطب اضتهب اؾٝـ اٱغطا ًٞٝ٥ايكتٌ عًْ ٢طام
ٚاغع َٔ خ ٍ٬إط٬م ايٓاض ايعؿٛا ٞ٥عً ٢املسْٝني خ ٍ٬اْتفان ١ا٭قكٚ ٢است٬ي٘ َسٕ
ايهف ١ايػطبٚ ،١ٝنصا ايتعصٜب ٚاٱعساّ خاضز ايكاْ ٕٛاملُاضؽ نػٝاغ ١سه ١َٝٛضمس١ٝ
أداظ ٙايكاْ ٕٛاٱغطا ًٞٝ٥ز ٕٚأ ٟاعتباض يًك ِٝاٱْػاْٚ ١ٝاملٛاثٝل ايسٚي ،١ٝسٝح اضتهبت
ايكٛات اٱغطا ١ًٝٝ٥يف ايفرت ٠املُتس 2007/12/27 َٔ ٠إىل  ،2009/12/18فاظض َطٚع ١عل
ا٭طفاٍ ٚايٓػاٚ ٤مجٝع ايف٦ات َٔ ،خ ٍ٬ؾٓٗا ٖذَٛا دٜٛا ٚعطٜا ٚاغع ايٓطام مس"ٞ
عًُ ١ٝايطقام املكبٛب" ،إش أؾاض املطنع ايفًػطٝين ؿكٛم اٱْػإ إىل قتٌ 1419

فًػطٝٓٝا(.)2
ٚيف محً ١ايككف اييت ؾٓتٗا قٛات ا٫ست ٍ٬عً ٢قطاع غع ٠غٓ 2014 ١قكفت
ايطا٥طات اٱغطا ١ًٝٝ٥املٓاظٍ ٚايتذُعات ٚاغتدسَت املٛاطٓني نسضٚع بؿط ،١ٜفُٔ بني
ٖص ٙا٫عتسا٤ات ْصنط قكف ػُع املٛاطٓني يف غٛم" ايبػطات" ايصٜٛ ٟدس يف سٞ
"ايؿذاع "١ٝؾطم َس ١ٜٓغع ٠بتاضٜذ  ،2014/07/30خًف اغتؿٗاز ٚإقاب ١عسز نبري َٔ
( )3وثيقة أركان الجخائع لمسحكسة الجشائية الجولية اعتسجت مغ قبل جسعية الجول األشخاف في
نطام روما األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية في دورتيا األولى السشعقجة في نيػيػرك

خالل الفتخة مغ  5الى  32سبتسبخ .4224

( )4تقخيخ مجمذ حقػق اإلندان بعشػان حالة حقػق اإلندان في فمدصيغ وغيخىا مغ
األراضي العخبية السحتمة ،الجورة  ،34البشج  9مغ ججول األعسال ،ص.29
A/HRC/12/37/19/08/2009
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املٛاطٓنيٚ ،مل تٓرُ أطكِ اٱغعاف ٚايسفاع املسْٚ ٞايكشفٝني ايصٖ ٜٔطعٛا ملهإ ايككف،
ٚايص ٜٔباغتِٗ قكف اخط يطريإ احملتٌ بػت ١قٛاضٜذ ،مما أز ٣إىل َهاعف ١عسز ايكتً٢
ٚاؾطس.)1( ٢
نُا أنست ؾٓ ١تكك ٞاؿكا٥ل يٮَِ املتشس ٠بأْٗا سككت يف عؿط ٠أسساخ ؾٓت
فٗٝا ايكٛات املػًش ١اٱغطاٖ ١ًٝٝ٥ذُات َباؾط ٠عً ٢املسْٝنيٚٚ ،دست اْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى
اٖ ٟسف عػهطٜ ٟربض تًو اهلذُات ،بٌ إٔ غًطات ا٫ست ٍ٬ناْت تػٝطط عً ٢املٓاطل
اييت ٚقع فٗٝا اهلذٚ ،ّٛخًكت ايبعج ١إىل إٔ مجٝع اؿٛازخ اغتٗسفت قتٌ املسْٝني عُسا
ٚإسساخ َعاْا ٠هلِ َ ٖٛٚا ٜؿهٌ اْتٗانا ٚخطقا ٫تفاق ١ٝدٓٝف ايطابع. )2( ١
ثاْٝا :إسساخ َعاْا ٠ؾسٜس ٠أ ٚإؿام أش ٣خطري باؾػِ ٚايكش١
ٜؿهٌ إسساخ َعاْا ٠ؾسٜس ٠أ ٚإؿام أش ٣خطري ظػِ أ ٚقش ١ا٭ؾدام
املؿُٛيني باؿُا ١ٜأثٓا ٤ايٓعاعات املػًش ١ايسٚي ١ٝاْتٗانا دػُٝا ٫تفاقٝات دٓٝف
ا٭ضبعٜ ،عترب دطمي ١سطب ٚفل ْل املاز/2/8(٠أ/بٓس ،)3سٝح ٜتُجٌ ضنٓٗا املاز ٟيف
اضتهاب اؾاْ ٞأفعا ٫ؼسخ َعاْا ٠ؾسٜس ٠يٮؾدام املؿُٛيني باؿُا ١ٜبسافع ايهطاٖ١ٝ
ٚاْ٫تكاّ ،غٛا ٤نإ فعٌ اؾاَْ ٞازٜا أَ ٚعٜٓٛا نإخباض ايهش ١ٝأخباضا غ ١٦ٝأٚ
تكس(ِٜسصف) َعًَٛات ناشب ١ت٪ز ٟإىل إسساخ َعاْا ٠ؾسٜس ٠ي٘ٚ ،أٜها مماضغ ١اؾاْٞ
٭ ٟتكطف عً ٢دػِ ايهش ١ٝأ ٚقشت٘ ٪ٜز ٟإىل إقابت٘ بأش ٣خطري ،نتكس( ِٜسصف)
ٚدبات غري قش ١ٝأ ٚمماضغ ١ايهطب عًٚ...ِٗٝغريٖا(.)3
أَا ايطنٔ املعٓ ٟٛايصٜ ٟؿرتط تٛافط ٙيكٝاّ اؾطمي ١املصنٛض ٠فٝتُجٌ يف تعُس
اؾاْ ٞعٔ عًِ ٚإزضاى َٓ٘ بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت ايٛنع احملُ ،ٞأ ٟإسساخ َعاْا٠
ؾسٜس ٠أ ٚإؿام أش ٣خطري بكش ١أ ٚدػِ ا٭ؾدام املؿُٛيني عُا ١ٜاتفاقٝات دٓٝف
( )3ثائخ خالج عبج هللا العقاد ،حقػق الزحايا في ضػء أحكام القانػن الجولي الجشائي ،ط،3
مخكد الجراسات العخبية لمشذخ والتػزيع ،مرخ ،4239 ،ص .523
( )4عبج الخحسان دمحم عمي ،الجخائع اإلسخائيمية خالل العجوان عمى قصاع غدة ،مخكد الديتػنة
لمجراسات واالستذارات ،بيخوت-لبشان ،4233 ،ص .44

( )5يػسف أبكيخ دمحم ،محاكسة مجخمي الحخب أمام السحاكع الجشائية الجولية (دراسة مقارنة

بيغ الذخيعة اإلسالمية والقانػن الجولي السعاصخ) ،دار الكتب القانػنية ،مرخ،4233 ،

ص .469
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ا٭ضبع ١اييت غبكت اٱؾاض ٠إيٚ ،ِٗٝإ ٜه ٕٛعً ٢عًِ بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت ٚدٛز

ْعاع َػًح(.)1

تطبٝكا عًَ ٢ا غبل اضتهبت إغطا ٌٝ٥اؾطمي ١املصنٛض َٔ ٠خ ٍ٬اغتدساَٗا يٮغًش١

احملطَ ١زٚيٝا نايطقام املتفذط(زَسّ) ايصًٜ ٟشل أش ٟبايكش ١خاق ١عً ٢ا٭طفاٍ،
ٚايطقام املكبٛب يف سطبٗا عً ٢غع ٠غٓ ،2008١يصيو َٓعت اغتدساَ٘ خ ٍ٬ايٓعاعات
املػًش ١اتفاق ١ٝسعط اغتعُاٍ ايطقام ايكابٌ يْ٬تؿاض ٚايتُسز يف اؾػِ بػٗٛي١

امل٪ضخ ١يف .)2(1899/07/19
ثايجا :دطمي ١اٱبعاز أ ٚايٓكٌ غري املؿطٚعني يًػهإ

ٜككس باٱبعاز أ ٚايٓكٌ غري املؿطٚعني تطس ٌٝا٭ؾدام احملُٝني مبٛدب اتفاق١ٝ
دٓٝف ايطابع ١يعاّ  )3(1949إىل أَانٔ أخط ٣تبعس عٔ أٚطاِْٗ ٭ ٟغبب نإَ ،ا عسا إشا
نإ إبعازِٖ َ٪قتا يػبب اَين َؿطٚع ،بفعٌ خطط قسم بِٗ نٛدٛز عًُٝات عػهط ١ٜيف
تًو املٓاطل أ ٚأَطاض ٚأٚبَ ١٦عس ،١ٜعٝح ٜعٛز ٕٚإىل زٜاضِٖ مبذطز ظٚاٍ اـطط.
ٚعًْ ٘ٝل ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايسا ١ُ٥عً ٢اعتباض ٖصٙ
اؾطمي ١دطمي ١سطب يف املاز/2/8( ٠أ /بٓس  ،)7عٝح ٜتُجٌ ضنٓٗا املاز ٟيف قٝاّ اؾاْٞ
أثٓا ٤ايٓعاع املػًح بٓكٌ ا ٚإبعاز ا٭ؾدام احملُٝني َٔ َٛطِٓٗ إىل أَانٔ أخط ٣غٛا٤
زاخٌ زٚيتِٗ ا ٚخاضدٗا ز ٕٚغبب َؿطٚع ،يف سني ٜٓكطف ضنٓٗا املعٓ ،ٟٛاىل عٓكطٟ
ايعًِ ٚاٱضاز ،٠أ ٟإٔ ٜطتهب اؾاْ ٞفعٌ اٱبعاز ٚايٓكٌ  ٖٛٚعامل َسضى بإ َا ٜك ّٛب٘
كايف يًكاْ ،ٕٛنإٔ ٜه ٕٛغطن٘ َٔ ايٓكٌ ٚاٱبعاز إس ٍ٬ضعاٜا ايسٚي ١احملتًَ ١هإ
ا٭ؾدام ايص ٜٔمت ْكًِٗ أ ٚإبعازِٖ بططٜك ١غري َؿطٚع.)4(١
( )3وثيقة أركان الجخائع لمسحكسة الجشائية الجولية  ،مخجع سابق.
( )4سامح خميل الػادية ،مخجع سابق ،ص .;:

( )5نرت السادة ; 6مغ اتفاقية جشيف الخابعة عمى : :يحطخ الشقل الجبخي الفخدي ،آو
الجساعي لألشخاص السحسييغ ،أو نفييع مغ األراضي السحتمة إلى دولة االحتالل ا والى
أراضي أي دولة أخخى محتمة ،أو غيخ محتمة  ،أي كانت دواعيو."......

( )6أركان جخيسة الحخب الستسثمة في اإلبعاد أو الشقل غيخ السذخوع حدب وثيقة أركان
الجخائع الػاردة في الشطام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية ىي -3( :أن يقػم مختكب

الجخيسة بإبعاد أو نقل شخز أو أكثخ إلى دولة أخخى أو مكان أخخ  -4 ،أن يكػن=
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با٫عتُاز عًَ ٢ا غبل اضتهب ا٫ست ٍ٬اٱغطا ًٞٝ٥دطا ِ٥اٱبعاز ٚايٓكٌ ايكػطٟ
عل ايؿعب ايفًػطٝين ٚاملتُجٌ يف ايتٗذري اؾُاع ٞيًػهإ بٗسف ايتػٝري ايسميٛغطايف
يٮضان ٞاحملتًٚ ،١قس اغتدسَت يف شيو عسٚ ٠غاَٗٓ ٌ٥ا تسَري املُتًهات َٚكازض٠
ا٭ضان َٔ ٞأقشابٗا ٚمماضغ ١ايهػٛط عً ٢ايػهإ بػطض زفعِٗ يرتى َٓاظهلِ ٚاهلذط٠
ز ٕٚضدعٚ ،١نصيو ايتٗذري ايفطز ٟإىل خاضز ا٭ضان ٞاحملتً ،١أ ٟاٱبعاز ايفطزٟ
يًؿدكٝات املٗٓٚ ١ٝايٓكابٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝايسٚ ،١ٜٝٓأٜها ايتٗذري ايفطزٟ

زاخٌ ا٭ضان ٞاحملتً ١أ ٟبني احملافعات خاق ١بني احملافعات ايؿُايٚ ١ٝقطاع غع.)1(٠
ٚنُٓٛشز ٫ضتهاب إغطا ٌٝ٥دطمي ١اٱبعاز ،إبعاز أفطاز املكا ١َٚايفًػط١ٝٓٝ
ٚعا٬٥تِٗ َٔ ايهف ١ايػطب ١ٝإىل قطاع غع ٠خ ٍ٬اْتفان ١ا٭قك ٢عٓس ادتٝاسٗا َسٕ
ايهف ١ايػطب ١ٝنُٔ عًُ" ١ٝايػٛض ايٛاق "ٞيف َاضؽ .)2(2002
انفشع انثاٍَ

االَتهاكاخ اخلطريج نهقىاَني واألػشاف انساسَح ػهً ادلُاصػاخ

انذونُح ادلسهحح
ٜتعًل ا٭َط باْ٫تٗانات اـطري٫ ٠تفاقٖ٫ ١ٝا ٟايطابع ١يػٓٚ 1907 ١ايربتٛنٍٛ

اٱنايف ا٭٫ ٍٚتفاقٝات دٓٝفٚ ،ا٫تفاقٝات اييت ؼعط بعض ا٭غًش ١نا٫تفاقٝات املتعًك١
ععط اغتدساّ ا٭غًش ١احملطَ ١زٚيٝا ،إش ٜعس دطمي ١زٚي ١ٝتسخٌ يف اختكام احملهُ١
=ىحا الذخز أو ىؤالء األشخاص مسغ تذسميع بالحساية اتفاقية أو أكثخ مغ اتفاقيات

جشيف لعام ; -5 ،3;6أن يكػن مختكب الجخيسة عمى عمع بالطخوف الػاقعية التي
تثبت ذلظ الػضع السحسي -6 ،أن يرجر الدمػك في سياق نداع مدمح دولي ويكػن

مقتخنا بو -7 ،أن يكػن مختكب الجخيسة عمى عمع بالطخوف الػاقعية التي تثبت وجػد
نداع مدمح).

( )3احسج دمحم دغسير ،جخيسة اإلبعاد في ضػء القانػن الجولي إبعاد إسخائيل لمفمدصيشييغ مشح
عام  ،3;89محكخة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ-غدة ،فمدصيغ ،4236 ،ص :7-95؛
عسخ محسػد السخدومي ،القانػن الجولي اإلنداني في ضػء السحكسة الجشائية الجولية،
دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،ط ،3األردن ،422: ،ص .625
( )4سامح خميل الػادية ،مخجع سابق ،ص .328
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اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝتعُس تٛدٖ ٘ٝذُات نس ايػهإ املسْٝني ٚاملٛاقع املسْ ١ٝأ ٚنس
املٛظفني ٚاملٓؿآت اـاق ١مبٗاّ املػاعس ٠اٱْػاْ ،١ٝباٱناف ١ا٫غتٝطإ ٚاٱبعاز
ٚا٫غتٝا٫ت ٚاغتدساّ ايطقام املتُسز ٚا٭غًشٚ ١ايكصا٥ف ايعؿٛاٚ ١ٝ٥املعاًَ ١املٗ١ٓٝ
ٚا٫غتكاب ٚتعُس ػٜٛع املسْٝني(.)1
أ : ٫ٚدطمي ١تعُس تٛدٖ ٘ٝذُات نس ايػهإ املسْٝني بكفتِٗ ٖص ٙأ ٚنس أفطاز َسْٝني
ٜ ٫ؿاضنَ ٕٛباؾط ٠يف ا٭عُاٍ اؿطب١ٝ
ميجٌ ايطنٔ املاز ٟؾطمي ١تعُس تٛدٖ ٘ٝذُات نس ايػهإ املسْٝني بكفتِٗ ٖصٙ
أ ٚنس أفطاز َسْٝني ٜ ٫ؿاضنَ ٕٛباؾط ٠يف ا٭عُاٍ اؿطب ،١ٝيف تٛد ٘ٝايكٛات املػًش١
هلذ ّٛنس ايػهإ املسْٝني ِٖٚ ،فُٛع ا٭ؾدام ايصٜ ٫ ٜٔؿاضن ٕٛيف ا٭عُاٍ ايكتاي،١ٝ
يصيو ٜتُتع ٕٛباؿُاَ ١ٜا مل ٜكَٛٛا بسٚض َباؾط يف ا٭عُاٍ ايعساٚ ١ٝ٥فكا يٓل املاز٠
/51ف  َٔ 3ايربتٛن ٍٛاٱنايف ا٭ ٍٚاييت ْكت عً ٢إٜ" :تُتع ا٭ؾدام املسْٕٛٝ
باؿُا ١ٜاييت ٜٛفطٖا ٖصا ايكػِ َا مل ٜكَٛٛا بسٚض َباؾط يف ا٭عُاٍ ايعساٚ ١ٝ٥عًَ ٢س٣
ايٛقت ايصٜ ٟك َٕٛٛخ٬ي٘ بٗصا ايسٚض" ،يصيو سعطت ايفكط ٠ايطابعْ َٔ ١فؼ املاز ٠اهلذّٛ
ايعؿٛا ٞ٥عً ٢ا٭ؾدام املسْٝني بايٓل عً " :٢تعترب ٖذُات عؿٛا : ١ٝ٥أ .تًو اييت ٫
تٛد٘ إىل ٖسف عػهط ٟقسز .ب .أ ٚتًو اييت تػتدسّ ططٜك ١اٚ ٚغ ١ًٝيًكتاٍ  ٫ميهٔ
إٔ تٛد٘ إىل ٖسف قسز .ز .أ ٚتًو اييت تػتدسّ ططٜك ١أٚ ٚغ ١ًٝيًكتاٍ  ٫ميهٔ سكط
آثاضٖا عً ٢ايٓش ٛايصٜ ٟتطًب٘ ٖصا ايربتٛن َٔٚ ،ٍٛثِ فإ َٔ ؾاْٗا إٔ تكٝب يف نٌ
ساي ١نٗص ،ٙا٭ٖساف ايعػهطٚ ١ٜا٭ؾدام املسْٝني أ ٚا٭عٝإ املسْ ١ٝز ٕٚمتٝع"،
ٚأنافت ايفكط ٠اـاَػ َٔ ١املاز 51 ٠إىل أْٛاع اهلذُات ايعؿٛا ،١ٝ٥اهلذ ّٛقكفا بايكٓابٌ
أٜا ناْت ايططم ٚايٛغاٚ ،ٌ٥أٜها ٚاهلذ ّٛايص ٟميهٔ إٔ ٜتٛقع َٓ٘ إٔ ٜػبب خػاض ٠يف

أضٚاح املسْٝني أ ٚأنطاضا با٭عٝإ املسْ.)2(١ٝ

( )3أشار نز السادة  :7مغ البختػكػل اإلضافي األول لدشة  3;99الى انتياكات تػصف
بأنيا جديسة تمحق باالنتياكات السشرػص عمييا في اتفاقيات جشيف ،وىي نفديا

االنتياكات السشرػص عمييا في السادة /4/:ب مغ الشطام األساسي لمسحكسة الجشائية
الجولية الجائسة.
( )4نز السادة  73مغ البختػكػل اإلضافي األول لدشة .3;99
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أَا ايطنٔ املعٓ ٟٛهلص ٙاؾطمي ١فٝتُجٌ يف تعُس َطتهب اؾطمي ١دعٌ ايػهإ
املسْٝني بكفتِٗ ٖص ٙأ ٚا٭ؾدام ايصٜ ٫ ٜٔؿاضن ٕٛيف ا٭عُاٍ اؿطبٖ ١ٝسفا يًٗذ،ّٛ
أ ٟجيب إٔ ٜككس َطتهب ايفعٌ شيو يتك ّٛاؾطميَ ٖٛٚ ،١ا أؾاضت إيٚ ٘ٝثٝك ١أضنإ
اؾطا ِ٥يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي َٔ ١ٝإٔ أضنإ دطمي ١اؿطب املتُجً ١يف اهلذ ّٛعً٢
املسْٝني :

-

تٛدَ ٘ٝطتهب اؾطميٖ ١ذَٛا
إٔ ٜهٖ ٕٛسف اهلذ ّٛغهاْا َسْٝني بكفتِٗ ٖص ٙأ ٚأفطازا َسْٝني ٜ ٫ؿاضنٕٛ
َباؾط ٠يف ا٭عُاٍ اؿطب١ٝ
إٔ ٜتعُس َطتهب اؾطمي ١دعٌ ٖسف اهلذ ّٛايػهإ املسْٝني بكفتِٗ ٖص ٙأ.....ٚ
إٔ ٜكسض ايػًٛى يف غٝام ْعاع َػًح زٚيٜٚ ٞهَ ٕٛكرتْا ب٘
إٔ ٜهَ ٕٛطتهب اؾطمي ١عً ٢عًِ بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت ٚدٛز ْعاع َػًح.
ٚتطبٝكا ملا غبل ،تعُست غًطات ا٫ست ٍ٬ايكٗ ْٞٛٝاضتهاب دطمي ١سطب َتُجً١

يف اهلذُات ايعؿٛا ١ٝ٥عً ٢ايػهإ املسْٝني ٚا٭عٝإ املسْ ،١ٝفف ٞاؿازث ١ا٭نجط زَ ١ٜٛيف
تاضٜذ قطاع غع ٠أغاضت  60طا٥ط ٠إغطا ١ًٝٝ٥بتاضٜذ  2008/12/27يف ايػاع ١اؿاز ١ٜعؿط
قباساْٚ ،فصت  250غاض ٠د ١ٜٛعًَٓ ٢ؿآت َٔ املباْٚ ٞا٭عٝإ املسْٚ ١ٝا٭َٓ ١ٝيف عًُ١ٝ
أطًل عًٗٝا تػُ( ١ٝايطقام املكبٛب) ،يٝػتُط ا٫عتسا ٤إىل غاٚ ،2009/01/18 ّٜٛ ١ٜقس
ناْت ايٓتٝذَ ١طٚع ،١سٝح قتٌ خَ ٍ٬سَٜٛ )23( ٠ا َٔ ا٫عتسا ٤سٛاي )1419(ٞؾدكا
َٔ املسْٝني َٔ ب )318( ِٗٓٝطف )111(ٚ ٬اَطأ )249(ٚ ٠عٓكطا َٔ عٓاقط ايؿطط١
املسْ َٔ ١ٝغري ايهايعني يف ايعًُٝات اؿطب ،١ٝإناف ١إىل ايتسَري ايهًٚ ٞاؾع ٞ٥يعسز ٖاٌ٥

َٔ املٓاظٍ(.)1
َٔ دٗتٗا سككت بعج ١تكك ٞاؿكا٥ل ايص ٟأغػٗا فًؼ سكٛم اٱْػإ بتاضٜذ
 ،2009/01/12يف (ٖ )11ذ ّٛؾٓت٘ قٛات ا٫ست ٍ٬عً ٢غع( ٠سصف)أغفط عٔ غكٛط عسز
ٖا َٔ ٌ٥ايكتًٚ ٢اؾطسٚ ٢تسَري املٓؿآت ٚاملُتًهات ٚاملباْ ٞاؿه ١َٝٛباٱناف ١إىل
( )3دمحم عدالجيغ مرصفى حسجان ،انتياكات قػاعج القانػن الجولي اإلنداني :دراسة تحميمية

لتقخيخ جػلجستػن ،السخكد الجيسقخاشي العخبي لمجراسات االستخاتيجية والدياسية

واالقترادية ،بخليغ-ألسانيا ،4242 ،ص .8:-88
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ايتسَري ايٛاغع ٭غاغٝات اؿٝا ،٠مما ٜعين عسّ ايتعاّ إغطا ٌٝ٥باؽاش ا٫ستٝاطات
ايهطٚض ١ٜؿُا ١ٜاملسْٝني يف قطاع غع ٠مبا ف ٘ٝا٫يتعاّ بتٛد ٘ٝإْصاض فعاٍ َٚػبل
باهلذُاتَ ٖٛٚ ،ا ٜعس تٛثٝكا قاْْٝٛا ؾطا ِ٥اؿطب املطتهب ١يف قطاع غع ٠ميهٔ ا٫غتٓاز
عً ٘ٝيكٝاّ املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝملطتهيب اؾطا ِ٥يف فًػطني(.)1
ٚقس أنست ؾٗازات أزىل بٗا دٓٛز إغطا ًٕٛٝٝ٥خ ٍ٬امل٪متط ايص ٟعكست٘ املسضغ١
ايتشهري ١ٜايعػهط ١ٜيف نً" ١ٝاٚضاْ "ِٝمشاٍ إغطا ٌٝ٥يف  ،2009/02/03عٔ اضتهابِٗ دطاِ٥
قتٌ أثٓا ٤اؿطب عً ٢غعٚ ٠إط٬قِٗ ايٓاض بؿهٌ عؿٛاَٚ ٞ٥تعُس ز ٕٚؼصٜط يًػهإ
بٗسف إخ ٤٬املػانٖٔٚ ،صا بعس تًك ٞا٭ٚاَط َٔ قازتِٗ ايعػهطٜني(.)2
ٚأثٓا ٤عسٚاْٗا عً ٢قطاع غع ٠غٓ 2014 ١تعُست قٛات ا٫ست ٍ٬قكف املٓاظٍ َع
عًُٗا بٛدٛز َسْٝني يف زاخًٗا ،إش أؾاضت اٱسكاٝ٥ات إىل تسَري "َٓ "8377ع٫
بايهاٌَٚ ،تعطض َا ٜكاضب " َٓ "23597عٍ يًتسَري اؾع ،ٞ٥ا٭َط ايص ٟأز ٣إىل
اغتؿٗاز امل٦ات ٖٚذط ايص ٜٔتبكٛا عً ٢قٝس اؿٝا ٠ملٓاظهلِ قػطاٚ ،نأَجً ١عً ٢شيو

ْصنط(:.)3

-

قكف َٓعٍ عا ١ً٥ايبطـ بتاضٜذ  2014/07/12يف س ٞايتفاح ؾطم غعٚ ،٠مت تسَريٙ
بايهاٌَ.

-

قكف بٓاٜات َتعسز ٠ايطٛابل يف قطاع غع.٠
قكف بٓا ١ٜايساي ٞايػهٓ ١ٝبأضبع ١طٛابل ايٛاقعٚ ١غط خإ ْٜٛؼ بتاضٜذ

ْ ،2014/07/29تر عٓ٘ تسَريٖا بايهاٌَ ٚتهطض املٓاظٍ اجملاٚض.٠
ثايجا :اغتدساّ ا٭غًش ١احملعٛض ٠زٚيٝا
جيس اغتدساّ ا٭غًش ١احملعٛض ٠زٚيٝا أغاغ٘ ايكاْ ْٞٛنذطا ِ٥سطب يف املاز٠
/2/8ب/بٓس  َٔ 17،18،19،20ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٜ ،)4(١ٝتُجٌ ضنٓٗا
( )3دمحم عدالجيغ مرصفى حسجان ،مخجع سابق ،ص .;5-98
( )4عبج الخحسان دمحم عمي ،مخجع سابق ،ص .45

( )5ثائخ خالج عبج هللا العقاد ،مخجع سابق ،ص ..559-555
( )6تتسثل جخائع الحخب الستعمقة باألسمحة السحطػرة دوليا ،السشرػص عمييا في الشطام
األساسي لمسحكسة الجشائية الجولي في=:
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املاز ٟيف قٝاّ َطتهب اؾطمي ١باغتدساّ ايػ٬ح احملعٛض مبٛدب ا٫تفاقٝات ٚايربتٛن٫ٛت
ايسٚي ١ٝاملعٓ ١ٝيف غٝام ْعاع َػًحٚ ،املتُجٌ يف ايػُٚ ّٛا٭غًش ١املػُُ ١أ ٚايػاظات
اـاْك ١أ ٚايػاَ ١أ ٚايطقام ايصٜ ٟتُسز ٚبتػطح يف اؾػِ ايبؿط ٟأ ٚا٭غًشٚ ١ايكصا٥ف
أ ٚاملٛاز أ ٚا٭غايٝب اؿطب ١ٝاييت تػبب بطبٝعتٗا إنطاضا أ ٚآَ٫ا  ٫يع ّٚهلاٜٚ...تُجٌ

ضنٓٗا املعٓ ٟٛيف عًِ َطتهب اؾطمي ١بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت ٚدٛز ْعاع َػًح(.)1
اضتهبت ايكٛات اٱغطاٖ ١ًٝٝ٥ص ٙاؾطمي َٔ ١خ ٍ٬اغتدساَٗا يف عسٚاْٗا عً ٢غع٠
ا٭غًش ١ايتسَري ١ٜاحملعٛض ٠زٚيٝا َٔٚ ،بٗٓٝا قٓابٌ ايفػفٛض ا٭بٝض احملعٛض ٠مبٛدب
ايربتٛن ٍٛايجايح املًشل باملعاٖس ٠ايسٚي ١ٝس ٍٛسعط بعض ا٭غًش ١ايتكًٝس ١ٜيػٓ١
 ،1983سٝح اغتعٌُ ٖصا ايػ٬ح بهجاف ١نس ايفًػطٝٓٝني يف َٓاطل آًٖ ١بايػهإ،
ٚايكٓابٌ ايٛقٛز ١ٜاهلٛاٚ ١ٝ٥قٓابٌ اؿطاضٚ ٠ايهػط ايفطاغٚ ،١ٝقٓابٌ ايهجاف ١املعسْ١ٝ
اـاًَ( ١زا.)2()ِٜ
ٚتجبت زضدات اؿطٚم ٚإقابات املسْٝني يف ايععاّ آثاض اغتدساّ تًو ا٭غًش،١
ٚخري َجاٍ عً ٢شيو ساي ١ايطفٌ "ي "ٟ٪ايص ٟفكس ع َٔ ٘ٝٓٝتأثري ايفػفٛض ا٭بٝض اييت
تهاف إىل سا٫ت نجري ٠سريت ا٭طبا ٤ايص ٜٔاتفكٛا عً ٢دػاَ ١اٱقابات غري املأيٛف١
يسَ ٖٛٚ ِٜٗا أنست٘ قشٝف" ١ايتاميع" ايربٜطاْ ١ٝاييت ْؿطت َكا ٫بعٓٛإ "ايؿعاٜا
=
-

جخيسة الحخب الستسثمة في استخجام الدسػم أو األسمحة السدسسة (السادة/4/:ب/بشج.)39

-

جخيسة الحخب الستسثمة في استخجام الغازات أو الدػائل أو السػاد أو األجيدة

-

حخيسة الحخب الستسثمة في استخجام الخصاص السحطػر(السادة/4/:ب/بشج;.)3

-

جخيسة الحخب الستسثمة في استخجام أسمحة أو قحائف أو مػاد أو أساليب حخبية تدبب

السحطػرة(السادة/4/:ب/بشج.)3:

بصبيعتيا اض اخ ار زائجة او االما ال لدوم ليا او تكػن عذػائية بصبيعتيا بالسخالفة لمقانػن
الجولي لمسشازعات السدمحة ،بذخط ان تكػن مػضع حطخ شامل ،وتجرج في الشطام
األساسي بعج تعجيمو (السادة/4/:ب/بشج.)42

( )3وثيقة أركان الجخائع لمسحكسة الجشائية الجولية الجائسة ،مخجع سابق.

( )4ولج يػسف مػلػد،السحكسة الجشائية الجولية بيغ قانػن القػة وقػة القانػن ،دار األمل
لمصباعة والشذخ ،الجدائخ ،4235 ،ص ص .3:;-3::
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ٚايكٓابٌ تجبت اغتدساّ ا٫ست ٍ٬يًفػفٛض ا٭بٝض" سٝح أٚنشت إٔ اؾٝـ اٱغطاًٞٝ٥
ٜػتدسّ ٖص ٙايكٓابٌ ؼت إثاض ٠غتاض َٔ ٠ايسخإ يف َٝسإ ايكتاٍ َٔ ادٌ ايػُاح يًكٛات
ايرب ١ٜايتشطى زَ ٕٚكا ،١َٚنُا اغتدسّ اؾٝـ اٱغطا ًٞٝ٥خ ٍ٬عًُٝيت ايػٛض ايٛاق ٞيف
ايهف ١غٓٚ ،2002 ١يف غع 2008 ٠ايطقام املكبٛبٚ ،أثٓا ٤اْتفان ١ا٭قك ٢اغتدسّ
ايطقام ايكابٌ يْ٬تؿاض أ ٚايتُسز ،باٱناف ١إىل ا٫غتدساّ املتهطض ٚعًْ ٢طام ٚاغع
يًػاظات ايػاَ ١املػ ١ًٝيًسَٛع يتفطٜل املتعاٖط.)1(ٜٔ
باٱناف ١إىل اغتدساّ إغطا ٌٝ٥يف سطبٗا عً ٢ايؿعب ايفًػطٝين قٓابٌ اضػاد١ٝ
تػبب ْٛعا َٔ ايعيعاٍ ٚتسَط ا٭ْفام اييت بٓاٖا ايفًػط َٔ ٕٛٝٓٝادٌ تٗطٜب ايػ٬ح،
خاق ١عً ٢اَتساز ايؿطٜط اؿسٚزَ ٟع َكط قكس تسَري ا٭ْفام مبٓطك ١دٓٛب ضفحٚ ،قس
أسسثت خػا٥ط ٚتكسعات يف بٛٝت ٚممتًهات ايفًػطٝٓٝني ايكطٜب َٔ ١أَانٔ ٚنعٗا،
ٚأٜها اغتدسَت إغطا ٌٝ٥قٓابٌ ايٛٝضاْ ّٛٝاييت تػبب ا٭َطاض ايػططاْ ١ٝسايٝا ٚعً٢
ا٭َس ايط ٌٜٛبعس  50غٓ ١عً ٢ا٭قٌٚ ،أٜها ايكٓابٌ ايعٓكٛزٚ ١ٜا٭غًش ١ايهُٝا ١ٜٚاييت

اغتدسَتٗا بهجط ٠يف سطبٗا عً ٢غع.)2(٠
ضابعا  :دطمي ١تعُس ػٜٛع املسْٝني نأغًٛب َٔ أغايٝب اؿطب عطَاِْٗ َٔ املٛاز اييت
 ٫غٓ ٢عٓٗا يبكا ،ِٗ٥مبا يف شيو تعُس عطقً ١اٱَسازات ا٫غاث ١ٝعً ٢ايٓش ٛاملٓكٛم
عً ٘ٝيف اتفاقٝات دٓٝف
سعطت قٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْ ٞػٜٛع املسْٝني نأغًٛب َٔ أغايٝب اؿطب
عٔ ططٜل سطَاِْٗ َٔ املٛاز اييت  ٫غٓ ٢عٓٗا يبكا ،ِٗ٥مبا ف ٘ٝتعُس عطقً ١اٱَسازات
ا٫غاثٚ ،١ٝأٚدبت عً ٢زٚي ١ا٫ست ٍ٬تعٜٚس ايػهإ ايٛاقعني ؼت است٬هلا بامل ٕ٪ايػصا١ٝ٥
ٚاٱَسازات ايطيبٚ ،إ تػتٛضز َا ًٜعّ َٔ ا٭غصٚ ١ٜاملعسات ايطب ١ٝإشا مل تهٔ َٛاز
ا٭ضان ٞاحملتً ١ناف.)3(١ٝ
ْكت املاز/2/8( ٠ب/بٓس  ) 25عً ٢دطمي ١ايتذٜٛع نأغًٛب َٔ أغايٝب اؿطب،
( )3سامح خميل الػادية ،مخجع سابق ،ص ;.343-33

( )4احسج سي عمي ،السدؤولية الجشائية الجولية عغ الجخائع الشاجسة عغ العجوان عمى غدة،
مجمة السفكخ ،السجمج  ،7العجد ،4232 ، 7جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،ص .492-487
( )5نز السػاد  45و 76و77و; 7و 84مغ اتفاقية جشيف الخابعة ،والسػاد ; 8و 93مغ
البختػكػل اإلضافي األول ،والسادة /4/:ب 47/مغ نطام روما األساسي.
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سٝح ٜتذػس ضنٓٗا املاز ٟيف تعُس اؾاْ ٞػٜٛع املسْٝني نأغًٛب َٔ أغايٝب اؿطب
عطَاِْٗ َٔ َٛاز  ٫غٓ ٢عٓٗا يبكا ِٗ٥عً ٢قٝس اؿٝا ،٠عً ٢إ ٜكسض ايػًٛى يف غٝام
ْعاع َػًح زٚيٜٚ ٞهَ ٕٛكرتْا ب٘ ،اَا ايطنٔ املعٓ ٟٛيكٝاّ اؾطمي ١املصنٛض ٠فٝتُجٌ يف
عًِ َطتهب اؾطمي ١بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت ٚدٛز ْعاع َػًح (.)1
ٚقس ؾٓت غًطات احملتٌ ايكٗ ْٞٛٝث٬ث ١سطٚب ُٖذَ ١ٝتتاي ١ٝيف غع َٔ ٠عاّ
 2008إىل  2014اضتهبت خ ٍ٬دطمي ١ػٜٛع املسْٝني ،سٝح قاَت مبٓع ٚق ٍٛاملػاعسات
اٱْػآَْٚ ١ٝعُات اٱغاث ١إىل اؾطسٚ ٢املطن َٔ ٢املسْٝني ،نف إىل شيو تسَري
ايعؿطات َٔ املػتؿفٝات ٚاملػادس ٚاملساضؽَ ٖٛٚ ،ا أنس ٙتكطٜط بعج ١ا٭َِ املتشس٠
يتكك ٞاؿكا٥ل َٔ ،إٔ غًطات ا٫ست ٍ٬تعُست تسَري أٖساف َسْ ،١ٝمما ٜؿهٌ اْتٗانا
يكٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْ. )2(ٞ
ٚقس تػبب اؿكاض املفطٚض عً ٢ا٭ضان ٞاحملتً ١خاق ١قطاع غع ،٠ايص ٟخيهع
يًشكاض َٓص أنتٛبط  2000بعس أٜاّ َٔ اْس٫ع اْتفان ١ا٭قك ٢ايجاْ ،١ٝيف اْتؿاض ا٭َطاض
ٚا٭ٚب ١٦غُٝا عٓس ا٭طفاٍ ،ضغِ إٔ املاز/54( ٠ف َٔ )2ٚ 1بطتٛن ٍٛدٓٝف ا٭ ٍٚؼطّ
اغتدساّ ايتذٜٛع نٛغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥اؿطبٚ ،تسَري ٚتعط ٌٝا٭عٝإ ٚاملٛاز اييت  ٫غٓ٢
عٓٗا يبكا ٤ايػهإ املسْٝني ناملٓاطل ايعضاعٚ ١ٝاحملاقٚ ٌٝاملاؾَٚ ١ٝطافل َٝا ٙايؿطب
()3

ٚأؾػاٍ ايطٚ ٟغريٖا .
ٚبصيو ؽايف إغطا ٌٝ٥عكاضٖا يًكطاع ايتعاَاتٗا ايسٚي ١ٝنسٚي ١استَ ٖٛٚ ،ٍ٬ا
أنسَ ٙكطض ا٭َِ املتشس ٠املعين عاي ١سكٛم اٱْػإ يف ا٭ضان ٞايفًػط" ١ٝٓٝضٜتؿاضز
فٛيو" بكٛي٘ ":إٔ اؿكاض عً ٢قطاع غع ٠غري َؿطٚعٜٚ ،ؿهٌ مماضغ ١ممٓٗذَٔ ١
ايعكٛبات اؾُاع ١ٝاملفطٚن ١عً ٢ايػهإ املسْٝنيٚ ،ست ٢يف اؿا٫ت ٚايعطٚف اييت ٜتِ
فٗٝا ايتدفٝف َٔ اؿكاض ،فإ مسات٘ ا٭غاغ ١ٝقاٚ ١ُ٥تػتُط َع٘ املؿكات ٚاملداطط
( )3وثيقة أركان الجخائع لمسحكسة الجشائية الجولية الجائسة ،مخجع سابق.

( )4احسج جسال شقػرة ،تفعيل اختراصات السحكسة الجشائية الجولية في مػاجية الجخائع
اإلسخائيمية ،مجمة العمػم اإلندانية ،السجمج ،52عجد ،423; ،5ص .398

( )5ثائخ خالج عبج هللا العقاد ،حقػق الزحايا في ضػء أحكام القانػن الجولي الجشائي ،مخكد
الجراسات العخبية ،مرخ ،4239 ،ص .4;8-4;5
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اييت ٜتعطض هلا غهإ غع ٠املسَْ ٖٛٚ ،"ٕٛٝا ٜؿري اىل اضتهاب إغطا ٌٝ٥ؾطا ِ٥سطب

بأَط ٚقطاضات َتعُس َٔ ٠ايكٝاز ٠ايػٝاغٚ ١ٝايعػهط ١ٜيًسٚي.)1(١

خاَػا :تعُس تٛدٖ ٘ٝذُات نس املباْٚ ٞاملٛاز ٚايٛسسات ايطبٚٚ ١ٝغا ٌ٥ايٓكٌ ٚا٭فطاز

َٔ َػتعًُ ٞايؿعاضات املُٝع٠
متجٌ املباْٚ ٞاملٛاز ٚايٛسسات ايطبٚٚ ١ٝغا ٌ٥ايٓكٌ ٚغريٖا ،أعٝاْا طب ١ٝقُ١ٝ
مبٛدب قٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْٜٚ ،)2( ٞؿهٌ ا٫عتسا ٤عًٗٝا دطمي ١سطب مبٛدب
ْل املاز/2/8 ٠ب/بٓسْ َٔ 24عاّ ضَٚا ا٭غاغ ٞترتتب عٓٗا املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي،١ٝ
ٜتُجٌ ضنٓٗا املاز ٟيف تٛد ٘ٝاؾاْٖ ٞذ َ٘ٛاىل املٓؿآت ٚايٛسسات ايعػهط ١ٜا ٚاملسْ١ٝ
اييت خككت ٭غطاض طب ،١ٝغٛا ٤ناْت ثابت ١اَ ٚتشطن ،١ناملػتؿفٝات َٚطانع ْكٌ
ايسّ َٚطانع َٚعاٖس ايطب ايٛقاٚ ٞ٥املػتٛزعات ٚاملداظٕ ايطبٚ ١ٝايكٝسٚ ،١ْٝ٫متتس
اؿُا ١ٜيٛغا ٌ٥ايٓكٌ املدكك ١يٓكٌ اؾطسٚ ٢املطنٚ ٢املٓهٛبنيٚ ،نصا أفطاز اهل٦ٝات
ايطبٚ ١ٝضداٍ ايسَ ٜٔػتدسَ ٞايؿاضات املُٝع .)3( ٠ايؿعاضات أّ ايؿاضات؟
ٚباعتباض اؾطمي ١املصنٛض ٠دطمي ١عُسٜ ١ٜؿرتط يكٝاَٗا تٛفط ضنٓٗا املعٓ ،ٟٛإش
جيب إٔ ٜككس اؾاْ ٞعٔ عًِ َٓ٘ ٚإزضاى بإ اهلذُات َٛدٗ ١نس املباْٚ ٞاملٛاز
ٚايٛسسات ايطبٚٚ ١ٝغا ٌ٥ايٓكٌ ٚا٭فطاز َٔ َػتعًُ ٞايؿعاضات املُٝع ،٠أٜ ٟه ٕٛعاملا
بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت ٚدٛز ْعاع َػًح(. )4
بٓا ٤عًَ ٢ا غبل قاَت غًطات ا٫ست ٍ٬اٱغطا ١ًٝٝ٥بكُع قٛافٌ اٱغاث ١املٛدٗ١
يكطاع غع ٠يهػط اؿكاضٚٚ ،قٌ ا٭َط ؿس ا٫عتسا ٤عً ِٗٝباغتـدساّ ا٭غًشَٓٚ ١ع
ٚق ٍٛاملٚ ١ْٚ٪املػاعسات اٱْػاْٚ ١ٝعطقً ١اٱَسازات ايػٛثٚ ،١ٝبايتايَٓ ٞع تاَني
( )3ياسخ جياد حديغ السشاعسة ،السسارسات اإلسخائيمية تجاه دور مؤسدات حقػق اإلندان
في حساية السجنييغ الفمدصيشييغ في قصاع غدة ،محكخة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ-غدة،
; ،423ص .82
( )4السػاد 3;،42،43مغ اتفاقية جشيف األولى لعام ; ،3;6والسػاد  3:الى  45مغ

اتفاقية جشيف الخابعة لعام ; ،3;6والسػاد  34و 35و 46مغ بختػكػل جشيف االول

لعام .3;99
( )5يػسف ابكيخ دمحم ،مخجع سابق ،ص ص ..52:-529
( )6وثيقة أركان الجخائع لمسحكسة الجشائية الجولية الجائسة ،مخجع سابق.
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املتطًبات اي ١َٝٛٝيًُسْٝني َ ٖٛٚا خيايف أسهاّ قٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْ.ٞ
اضتهبت ايكٛات اٱغطا ١ًٝٝ٥اؾطمي ١املؿاض إيٗٝا أع َٔ ٙ٬خٖ ٍ٬ذَٗٛا عً ٢أغطٍٛ
اؿط- ١ٜايص ٟنإ َتذٗا اىل قطاع غع ٠قُ ٬مبػاعسات إْػاْ ١ٝيػهإ غع ٠احملاقط-٠
يف أعاي ٞايبشاض عً ٢بعس  ٬َٝ 70عطٜا َٔ ايؿٛاط ٧ايفًػطٚ ١ٝٓٝقتًٗا تػع َٔ ١ضناب
غفَ" ١ٓٝطَطٚ "٠إقاب ١مخػني آخط َٔ ٜٔايٓاؾطني اؿكٛقٝني املتٛادس ٜٔعًَ ٢نت
ا٭غط ٍٛايص ٜٔحيًُ ٕٛدٓػٝات ز ٍٚكتًفٚ ١اعتكاٍ ايبعض اٯخط ٚسذع املػاعسات
اييت ناْت عًَ ٢تٓ٘ٚ ،بصيو ته ٕٛايكٛات اٱغطا ١ًٝٝ٥قس اعتست عً ٢ف٦ات قُ ١ٝمبٛدب
اتفاقٝات دٓٝف ا٭ضبع يػٓ.)1(1949 ١
ٚأثٓا ٤عسٚإ ( )2014عً ٢غع ٠اغتٗسفت ايكٛات اٱغطا ١ًٝٝ٥أعها ٤ايفطم ايطب١ٝ
ٚعُاٍ اٱغاث ١اٱْػاْٚ ،١ٝأعاقت ٚقٛهلِ إىل ايكتًٚ ٢اؾطس ،٢سٝح تٛيف ث٬ث ١عؿط َٔ
املػعفني ٚطٛاقِ اٱغعاف أثٓا ٤قٝاَِٗ بعًُِٗ يف املٝسإ ،بٛاغط ١قكفِٗ باملسفع١ٝ
ٚايكٛاضٜذ(.)2
بٓا ٤عًَ ٢ا غبل ،تؿهٌ اؾطا ِ٥املطتهب ١نس املسْٝني يف قطاع غع ،٠اْتٗانات
دػ ١ُٝتطق ٢إىل دطا ِ٥سطب تٛيس املػٚ٪ي ١ٝايسٚي ١ٝملطتهبٗٝاَ ٖٛٚ ،ا أنس ٙتكطٜط
"غٛيسغت "ٕٛضٝ٥ؼ بعج ١تكك ٞاؿكا٥ل ايص ٟأغػٗا فًؼ سكٛم اٱْػإ بتاضٜذ
 2009/01/12بعس ايعسٚإ اٱغطا ًٞٝ٥عً ٢غع ٠بني  ،2014/01/18ٚ 2008/12/27سٝح بّٔٝ
دطا ِ٥اؿطب املطتهب ١نس املسْٝني يف تًو ايفرت ،٠اييت ضاح نشٝتٗا َٔ  1387إىل 1417
قتْ ٬ٝتٝذ ١اهلذُات ايعؿٛا ١ٝ٥املتعُس ٠عً ٢املسْٝني ٚاغتدساّ أغًش ١قعٛض ٠زٚيٝا،
ٚعسّ ا٫يتعاّ باؽاش استٝاطات ؿُا ١ٜاملسْٝني ٚاؿكاض املفطٚض عً ٢قطاع غعٖٛٚ ،٠
َا ٜعترب زي ٬ٝقاْْٝٛا ميهٔ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝا٫غتٓاز عً ١ٝملتابعٚ ١اتٗاّ َطتهيب
ٖص ٙاؾطا.)3(ِ٥
( )3بذار رشيج ،السدؤولية الجشائية الجولية عمى الجخائع اإلسخائيمية ضج اسصػل الحخية،
مجمة الحقػق والعمػم اإلندانية ،السجمج ،7العجد 4،4234ص ;.336-32

( )4ثائخ خالج عبج هللا العقاد ،مخجع سابق ،ص ;.553-54

( )5شيتخ عبج الػىاب ،نتائج انزسام فمدصيغ لمسحكسة الجشائية الجولية في مػاجية الجخائع
اإلسخائيمية ،السجمة األكاديسية لمبحث القانػني  ،السجمج  ،34العجد الثاني ،4237 ،ص
456؛ دمحم عدالجيغ مرصفى حسجان ،مخجع سابق ،ص .;5-:8
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غري اْ٘ ْعطا يًشكاْ ١اييت ٜتُتع بٗا فطَ ٛاؿطب اٱغطا ًٕٛٝٝ٥اٯَطٕٚ
ٚاملٓفص ٕٚيًذطا ِ٥املصنٛض ٠أعٚ ٙ٬املُٓٛس ١هلِ مبٛدب تؿطٜعات بًسِٖ ٚعسّ إظٗاض زٚي١
إغطا ٌٝ٥٭ ٟدس ١ٜيف ايتعاَ ٕٚع ؾإ ايتشكٝل ا٭ممٚ ١ٝعسّ تٓفٝص تٛقٝاتٗاٚ ،نصا
اَ٫تٓاع عٔ ايتشكٝل َع اؾٓاٚ ٠تكسميِٗ يًُشانُ ،١مما ٜعس ٖصا ا٭َط تكاعػا ميٓح
ا٫ختكام ايتهُ ًٞٝيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيبػط ٜ٫ٚتٗا ايكها ١ٝ٥عً ٢اؾطاِ٥
املطتهب ١يف فًػطني با٫غتٓاز عً ٢املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايفطز ١ٜيًكاز ٠ايػٝاغٝني
ٚايعػهطٜني ايص ٜٔاضتهبٛا دطا ِ٥سطب تسخٌ يف اختكام احملهُ ،١خاق ١بعس اْهُاّ
()1

فًػطني يف  2014/12/31إىل ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ، ١ٝثِ إٜساعٗا
بتاضٜذ 2015/01/02قو اْهُاَٗا إىل ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيس ٣ا٭َني ايعاّ يٮَِ املتشس٠
تطبٝكا يٓل املاز/125 ٠فكط َٔ 2 ٠ايٓعاّ ا٭غاغ.)2(ٞ
ادلطهة انثاٍَ

االَتهاكاخ االيشَكُح -انربَطاَُح ادلشكهح جلشائى احلشب

أثُاء احتالل انؼشاق()3099-3002
ٜهّٝف ايػع ٚا٭َطٜه ٞيًعطام عً ٢اْ٘ سطب عسٚاْ ١ٝاضتهبت فٗٝا دطا ِ٥سطب أثٓا٤
ا٫ست ٍ٬ا٭َطٜه ٞيًعطام( ،)2011-2003سٝح غعت ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝإىل إقاَ١
ايؿطم ا٭ٚغط ايهبري َٔ ،خ ٍ٬إعاز ٠ضغِ اـطٜط ١اٱقًُٝٝـ ١يًؿطم ا٭ٚغطٚ ،يتشكٝل
( )3نذيخ إلى رفس السجعي العام سشة ; 422شمب الدمصة الفمدصيشية بقبػل اختراص
السحكسة الجشائية الجولية بسحاكسة مختكبي الجخائع الجولية في فمدصيغ وفقا لمسادة

/34فقخة  5مغ الشطام األساسي ،بحجة أن الصمب لع يكغ صحيحا في جانبو اإلجخائي
عمى أساس أن الدمصة الفمدصيشية ليدت بجولة معتخف بيا ،وكان األصح رفع الصمب
مغ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية ،الحي حرل بتاريخ  4236/28/53بصمب مػجو إلى
السحكسة مغ شخف الخئيذ الفمدصيشي وتع التػقيع عغ إعالن القبػل الخسسي بتاريخ

 ،4236/34/53وىػ ما يعشي اختراص السحكسة بستابعة الجخائع السختكبة في فمدصيغ
بجءا مغ ىحا التاريخ وليذ قبل ذلظ.
( )4فاشسة احسج دمحم الذخيف ،مالحقة اإلسخائيمييغ وفقا لشطام السحكسة الجشائية الجولية"
ميثاق روما " ،محكخة ماجدتيخ ،جامعة األزىخ-غدة ،423; ،ص .385-383
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ٖصا اهلسف اضتهبت ايس ٍٚاملتسخًَٓ ١ص بس ٤ايعًُٝات اؿطب ١ٝعً ٢ايعطام أبؿع اؾطا ِ٥نس
ايؿعب ايعطاق ،ٞاييت تتٓافٚ ٢أسهاّ ايكاْ ٕٛايسٚي ٞؿكٛم اٱْػإ ٚايكاْ ٕٛايسٚيٞ
اٱْػاْ ،ٞسٝح اضتهبت ايكٛات ا٭َطٜه ١ٝدطا ِ٥اؿطب َٔ خ ٍ٬تعطٜض ايػهإ املسْٝني
يًدطط بفعٌ اغتدساّ ا٭غًش ١احملطَ ١زٚيٝا نس املسْٝني ،مبٛدب قٛاعس قاْ ٕٛاؿطب
ٚا٫تفاقٝات ايسٚي ١ٝشات ايكًٚ ،١تسَري املُتًهات ايجكاف ١ٝايعطاق.)1(١ٝ
ٚبٓا ٤عً ٘ٝتؿهٌ ا٭فعاٍ املطتهب ١أثٓا ٤است ٍ٬ايعطام دطا ِ٥سطب تهُٓت
قٛضٖا املاز ٠ايجآَ َٔ ١ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝتطتب املػٚ٪ي١ٝ
اؾٓا ١ٝ٥عًَ ٢طتهبٗٝا ،تسخٌ نُٔ ا٫ختكام ايعَين يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايسا١ُ٥
باعتباضٖا قس اضتهبت بعس عاّ  َٔٚ ،2003بني ٖص ٙاْ٫تٗانات :تٛد ٘ٝاهلذُات يًػهإ
ٚا٭عٝإ املسْ ،١ٝاْتٗاى سكٛم ا٭غطٚ ٣احملتذع ،ٜٔاغتدساّ ا٭غًش ١احملعٛض ٠زٚيٝا،
َ ٖٛٚا ْأت ٞإىل تفك ً٘ٝيف ايفطٚع املٛاي.١ٝ
انفشع األول

تىجُه اذلجىو نهسكاٌ ادلذَُني واألػُاٌ ادلذَُح
ٜؿهٌ اهلذ ّٛاملٛد٘ يًػهإ ٚا٭عٝإ املسْ ١ٝاحملُ ١ٝمبٛدب اتفاقٝات دٓٝف
يػٓ 1949 ١دطمي ١سطب ْل عًٗٝا ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥يف املاز٠

(/2/8ب/بٓسٚ ،)1اييت ٜؿرتط يكٝاَٗا تٛفط ا٭ضنإ اٯت: )2(١ٝ
 تٛدَ ٘ٝطتهب اؾطميٖ ١ذ َ٘ٛإىل ايػهإ املسْٝني بكفتِٗ ٖص ،ٙأ ٟباعتباضِٖ أفطازاَسْٝني ٜ ٫ؿاضنَ ٕٛباؾط ٠يف ا٭عُاٍ اؿطب.١ٝ
 قسٚض ٖصا ايػًٛى يف غٝام ْعاع َػًح زٚيٜٚ ٞهَ ٕٛكرتْا ب٘. إٔ ٜعًِ َطتهب اؾطمي ١بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت ٚدٛز ْعاع َػًح.ٚقٝاغا عً ٢شيو اضتهبت ايكٛات ا٭َطٜه ١ٝاؾطمي ١املصنٛض َٔ ٠خ ٍ٬مماضغ١
ايكتٌ عً ٢أٚغع ْطامٚ ،اٱفطاط يف اغتدساّ ايك ٠ٛنس ايف٦ات احملُ ١ٝمبٛدب اتفاقٝات
دٓٝف ا٭ضبع ١يػٓٚ 1949 ١ايكتٌ ايعؿٛا ٞ٥يًُسْٝني ٚقكف ا٭سٝا ٤ايػهٓٚ ١ٝاغتدساّ
( )3مميكة قادري ،الحخب األمخيكية عمى العخاق عام  4225تحت مطمة الحخب العادلة،
مجمة العمػم االجتساعية واإلندانية ،العجد الثاني عذخ ،4238 ،ص .6::
( )4وثيقة أركان الجخائع لمسحكسة الجشائية الجولية الجائسة ،مخجع سابق.
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ا٭غًش ١احملطَ ١زٚيٝا ،مما أز ٣إىل ٖ٬ى عسز نبري َٔ ايعطاقٝني مل تػتطع ايػًطات
تكسٜط ٙبسي ٌٝا٫عرتاف ايكازض عٔ ايعُٝس ا٭َطٜهَ" ٞاضى نُٝٝح" غٓ 2004 ١بكٛي٘":
أْٓا  ٫منًو ايكسض ٠عً ٢تػذ ٌٝمجٝع اٱقابات اييت تكع يف قفٛف املسْٝني" ،سٝح قسض
عسز ايكتً ٢يف اغتط٬ع قش ١ا٭غط ٠ايعطاق ١ٝاملسع َٔ ّٛططف ا٭َِ املتشس ٠بـــ  150أيف
قت ٌٝبني ؾٗطَ ٟاضؽ ٚدٛإ َ ٖٛٚ ،2006ا أنست٘ املٓعُ ١ايعطب ١ٝؿكٛم اٱْػإ يف
تكطٜطٖا ايػٓ ٟٛعٔ تعاٜس عسز ايكتً ٢املسْٝني ٚقسَت ؾٗازات تجبت شيو(.)1
نُا اْتٗهت اٱزاض ٠ا٭َطٜه ١ٝسكٛم اٱْػإ يف ايعطام ٚاضتهبت اْتٗانات دػ١ُٝ
بػبب ايككف ايربٚ ٟاؾ ٟٛايص ٟطاٍ املسْٝني ايععٍٚ ،ػٓٝس املطتعقٚ ١متًِٜٗٛ
ٚتسضٜبِٗ يكتٌ املسْٝني ٚاضتهاب دطا ِ٥زٚي ،١ٝإش أؾاض تكطٜط بعج ١ا٭َِ املتشس ٠يتكسِٜ
املػاعسات يًعطام غٓ 2006 ١إٔ ٚنع سكٛم اٱْػإ يف ايعطام َكًل دسا بػبب
املُاضغات اـطري ،٠نايكتٌ خاضز إطاض ايكاْٚ ٕٛا٫عتسا٤ات عً ٢املسْٝني ٚتكٜٛض سط١ٜ
ايتعبري ٚتسَري ايرتاخ ايجكايف(.)2
 َٔٚاَجً ١تًو اْ٫تٗانات اضتهبت قٛات املاضٜٓع ا٭َطٜه ١ٝدطمي ١ايكتٌ عًْ ٢طام
ٚاغع يف َس ١ٜٓايفًٛد ١غٓ 2004 ١٭نجط َٔ ( )1700ؾدل غايبٝتِٗ َٔ ايٓػاٚ ٤ايؿٛٝر
ٚا٭طفاٍ ،اْتؿطت دججِٗ يف أما ٤ؾٛاضع املسٚ ١ٜٓزاخٌ ايبٛٝت ٚعً ٢ا٭غطحٖٚ ،صا عً٢
َطأَٚ ٣ػُع ايعامل نً٘ٚ ،اضتهبت ايكٛات ا٭َطٜه ١ٝغٓ 2004 ١يف قط ١ٜتكع عً ٢اؿسٚز َع
غٛضٜا فعضٚ( ٠نط ايسٜب) ،إش فادأت ا٭ٖايْ ِٖٚ ٞاٚ ُٕٛ٥قكفت َٓاظهلِ ٚناْت ايٓتٝذ١
غكٛط ( )42قت َٔ ٌٝاملسْٝني ايععٍٚ ،مك ٞنصيو َٔ بني اؾطا ِ٥ا٭َطٜه ١ٝاملطتهب١
أثٓا ٤است ٍ٬ايعطام ،دطمي ١غاس ١ايٓػٛض عٓسَا أطًل اؾٓٛز ايٓاض عً ٢املٛاطٓني ايععٍ
يف ايؿاضع بؿهٌ عؿٛا.)3(ٞ٥

( )3ميسػن مشى ،جخائع الحخب في العخاق خالل الغدو األمخيكي (مجازر بال عقاب) ،مجمة
االجتياد القزائي ،العجد ،3جامعة دمحم خيزخ بدكخة ، 4242،ص .8;:

( )4دمحم عبج العال دمحم عبج العاشي ،العجوان األمخيكي عمى العخاق في ضػء القانػن الجولي
العام ،رسالة دكتػراه ،جامعة أسيػط  ،مرخ ،422; ،ص.695 -693

( )5أسساء إبخاليع عمي الياسخي ،مدؤولية الذخكات األمشية عغ انتياكات القانػن الجولي
اإلنداني في العخاق ،مجمة رسالة الحقػق ،الدشة الثامشة ،العجد األول،4238 ،

ص.556
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أَا ْكٝب ا٭طفاٍ َٔ اْ٫تٗانات فكس نإ ا٭نرب ،سٝح اْ٘ تٛيف ايهجري َِٓٗ
بػبب ايطًكات اؾ ١ٜٛاملتعُس َٔٚ ،٠مل ًٜل ستف٘ تٛيف بػبب غْٚ ٤ٛكل ايػصاْ ،٤اٖٝو
عٔ اٯثاض ايكش ١ٝاملرتتب ١عٔ ا٫ست ٍ٬اييت خًفٗا ا٫غتدساّ ايعؿٛا ٞ٥يٮغًش ١احملطَ١
زٚيٝاٚ ،اٯثاض ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز ١ٜاملرتتب ١عٔ ا٫ست ٍ٬عَُٛا(. )1
انفشع انثاٍَ

اَتهاك حقىق األسشي واحملتجضٍَ
تٛيت اتفاق ١ٝدٓٝف ايجايج ١يعاّ ٚ 1949ايربتٛن ٍٛاٱنايف ا٭ ٍٚيػٓ1977 ١
محا ١ٜأغط ٣اؿطب َٔ ،خ ٍ٬تعساز أقٓاف ا٭غطٚ ،٣سكٛقِٗ ٚايتعاَاتِٗ ،سٝح تهُٔ
ايباب ايجاْ َٔ ٞا٫تفاق ١ٝاملباز ٨ا٭غاغ ١ٝاييت جيب إٔ حيع ٢بٗا ا٭غري يف مجٝع
ا٭ٚقات ٚا٭َانٔ َٔ ،سٝح َعاًَت٘ َعاًَ ١إْػاْٚ ١ٝاسرتاّ ؾطف٘ َٚطاعا ٠املػاٚا ٠يف
املعاًَ ١بني ا٭غط.)2(٣
اْتٗهت ايكٛات ا٭َطٜه ١ٝايربٜطاْ ١ٝأثٓا ٤غعٖٚا يًعطام سكٛم ا٭غطٚ ٣احملتذعٜٔ
خاق ١يف غذٔ اب ٛغطٜب ايتابع يًكٛات ا٭َطٜهٚ ،١ٝغذٔ املٛقٌ ٚايبكطٚ ٠تهطٜت،
اؿكٛم ايٛاضز ٠يف اتفاق ١ٝدٓٝف ايجايج ١يعاّ َٗٓ ،1949ا :مماضغ ١ايكتٌ ايعُس ،ايتعصٜب،
املعاًَ ١ايكاغٚ ١ٝاي٬إْػاْٚ ١ٝاؿاطَّ ١بايهطاَ ١اٱْػاْ ،١ٝاعتكاٍ ا٭طفاٍ ٚايٓػا٤
ٚاغتكابِٗ ،اؿطَإ َٔ ايطعا ١ٜايكشٚ ١ٝاٱنطاض بايػ ١َ٬ايبسْ ،١ٝا٫عتكاٍ ايتعػف ٞغري
احملسز املس ،٠سطَاِْٗ َٔ احملانُات ايعازي ،ّ١ايعكاب اؾُاع ،ٞايتُج ٌٝبا٭غطٚ ٣غريٖا.
فُٓص است ٍ٬ايعطام غٓ 2003١قاَت ايكٛات ا٭َطٜهٚ ١ٝايربٜطاْ ١ٝعًُ ١اعتكا٫ت
ٚاستذاظ ٚاغع ١ايٓطام ،ز ٕٚتٛد ٘ٝا٫تٗاّ  ٫ٚقانُ ،١اشا بًؼ عسز املعتكًني يف غذٔ ابٛ
غطٜب ٚسسَ ٙع بسا ١ٜغَٓ )4500( ،2004 ١عتكٌ ،سٝح تفٓٓت ايكٛات ا٭َطٜه ١ٝيف أغايٝب
ايتعصٜب ٚغ ٤ٛاملعاًَ ،١باٱناف ١إىل افتكاز أَانٔ ا٫ستذاظ ملتطًبات ايػٚ ١َ٬ايكش،١
( )3أمل حسجي دكاك ،االحتالل األمخيكي لمعخاق وانتياك حقػق األشفال العخاقييغ (دراسة
ميجانية لعيشة بحثية مغ األشفال الالجئيغ في دمذق) ،مجمة جامعة دمذق ،السجمج ،48

العجد  ،4232 ،5ص .662-652

( )4السػاد( )38-34 ،26مغ اتفاقية جشيف الثالثة بذان معاممة أسخى الحخب السؤرخة في
.3;6;/2:/34
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نُا مت سذع ا٭غطٚ ٣املعتكًني اْفطازٜا ٚتعطٜهِٗ يسضدات سطاض ٠عايٚ ،١ٝقس ؾاٖس ايعامل
عرب ٚغا ٌ٥اٱع ّ٬عًُٝات ايكتٌ مجاع ١ٝيٮغطٚ ٣املعتكًني ضَٝا بايطقامٚ ،تعصٜب
ا٭طفاٍ بؿهٌ َٗني َٚاؽ بايهطاَ ١اٱْػاْٚ ،١ٝاغتدساّ ايعٓف اؾٓػٚ ٞا٫نطٗاز
ٚاٱنطا ٙعً ٢ايبػاٚ ٤غريٖا.)1( ..
نُا اْتٗذت اٱزاض ٠ا٭َطٜه ١ٝأغايٝب ٚمماضغات ممٓٗذَٓ ١اف٫ ١ٝتفاق ١ٝدٓٝف
ايجايج ١بؿإ َعاًَ ١ا٭غط ،٣خاق ١املازَٗٓ )130( ٠ا ،سٝح اضتهبت دطمي ١ايتعصٜب
عكِٗ ست ٢املٛت َٔ ،خ ٍ٬غهب املٝا ٙايػاخٓٚ ١ايباضز ٠عً ٢املعتكًني  ِٖٚفطزٜٔ
َٔ ثٝابِٗ ٚمماضغ ١ايًٛاط عكِٗ ٚاغتكاب ايٓػا ٤املعتك٬ت ،باٱناف ١إىل نطبِٗ
مبكابض املهاْؼ ٚايهطاغٚ ،ٞدطِٖ َ ِٖٚكٝس ٕٚباؿباٍ ،مما ْتر عٓ٘ إقاب ١بعهِٗ
باؾٓٚ ٕٛتٛيف ايهجري َِٓٗ يف ايػذٚ ٕٛاملعتك٬تٚ ،مت إيكا ٤دججِٗ يف أَانٔ ا٫ؾتباى

ٱخفا ٤دطا.)2( ُِٗ٥
ٚضغِ فعاع ١اؾطا ِ٥ا٫لً-ٛاَطٜه ١ٝاملطتهب ١يف غذٔ أب ٛغطٜب ،اييت ؽايف
ا٫تفاقٝات ايسٚي ١ٝؿُا ١ٜا٭غطٚ ٣املعتكًني ،خاق ١اتفاق ١ٝدٓٝف ايجايج ١يػٓ،1949 ١
اييت ٜؿهٌ اْتٗانٗا دطمي ١سطب ٚفكا يٓل املاز/8( ٠فكط َٔ )2 ٠ايٓعاّ ا٭غاغٞ
يًُشهُ ١اؾٓا ،١ٝ٥إ ٫اْ٘ مل حيانِ ايكاز ٠ايعػهطٚ ٕٜٛايػٝاغ ٕٛٝايص ٜٔأَطٚا ٚخططٛا
هلص ٙا٭فعاٍ اجملطَ ١اييت تطق ٢نُا اؾطْا إىل دطا ِ٥سطبٚ ،انتفت اٱزاض ٠ا٭َطٜه١ٝ
مبشانُات قٛضٚ ١ٜؾهً ١ٝيبعض اؾٓٛز أَاّ احملانِ ا٭َطٜه ،١ٝنُا مل تػتطع احملانِ
ايعطاق ١ٝاْ٫تكاف يًهشاٜا بػبب اتفاقٝات اؿكاْ ١املربََ ١ع ايٜ٫ٛات املتشس٠
ا٭َطٜهٚ ،١ٝيف شيو اعتربت َٓعُ ١ايعف ٛايسٚي ١ٝإٔ إف٬ت عٓاقط ا٭دٗع ٠ا٭َطٜهَٔ ١ٝ
ايعكاب عًَ ٢ا اضتهب َٔ ٙٛدطا ِ٥زٚي ١ٝعل احملتذع ٜٔظًِ ٚاْتٗاى نبري ؿكٛم ٖ٤٫٪
ٚإف٬ت َٔ ايعكاب (.)3
( )3يػسف مطيخ احسج العيداوي وآخخون ،السدؤولية الجشائية الجولية عغ انتياكات حقػق

األسخى العخاقييغ مغ قبل أفخاد القػات األمخيكية البخيصانية ،دراسات ،عمػم الذخيعة

والقانػن ،السجمج ،68عجد ،423; ،6ص .448-444
( )4أسساء إبخاليع عمي الياسخي ،مخجع سابق ،ص.554

( )5العخبي حساني ،فعالية السحكسة الجشائية الجولية في ضل التيجيجات األمخيكية ،مجمة
القانػن الجولي لمجراسات البحثية ،العجد ،5السخكد العخبي الجيسقخاشي ،4242 ،ص.59
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فاْ٫تٗانات اـطري ٠نس ا٭غط ٣يف غذٔ أب ٛغطٜب ٚغري َٔ ٙغذ ٕٛا٫ستٍ٬
ا٭َطٜه ٞيف ايعطامٚ ،املتُجً ١يف قٛض املعاًَ ١اي٬إْػاْٚ ١ٝاملٗٚ ١ٓٝايتعصٜب،
ٚا٫غتكاب ،...تعس دطا ِ٥سطب تسخٌ يف اختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايساَٚ ،١ُ٥ع شيو مل
ؼطى ايسع ٣ٛبػبب ايػٝطط ٠ا٭َطٜه ١ٝعً ٢نٌ املٓافص امل٪ز ١ٜيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي.١ٝ
انفشع انثانث

استخذاو انشطاص احملظىس
ٜؿهٌ اغتدساّ ا٭غًش ١املُٓٛع ١زٚيٝا أٚقات ايٓعاعات املػًش ١دطمي ١سطب أؾاض
إيٗٝا ْل املاز ٠ايجآَ َٔ ١ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝاييت قٓفتٗا ٭نجط
َٔ دطميَٗٓٚ ،١ا دطمي ١اغتدساّ ايطقام احملعٛض يف ايبٓس ( َٔ )19ايفكط/2 (٠ب) ،اييت
تؿهٌ دطمي ١سطب تطتب املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يٮفطاز َطتهبٗٝا ؾطط تٛفط أضناْٗا املتُجً١
يف(: )1
 إٔ ٜػتدسّ َطتهب اؾطمي ١ضقاقا َعٓٝا إٔ ٜه ٕٛايطقام َٔ ايٓٛع ايصٜٓ ٟتٗو اغتدساَ٘ ايكاْ ٕٛايسٚي ٞيًُٓاظعات املػًش١٭ْ٘ ٜتُسز أٜ ٚتػطح بػٗٛي ١يف اؾػِ ايبؿطٟ
 إٔ ٜهَ ٕٛطتهب اؾطمي ١عً ٢عًِ بإ طبٝعٖ ١صا ايطقام ػعٌ اغتدساَ٘ ٜهاعفا٭مل أ ٚاؾطح ايٓادِ عٓ٘ بس ٕٚدس.٣ٚ
 إٔ ٜكسض ايػًٛى يف غٝام ْعاع َػًح زٚيٜٚ ٞهَ ٕٛكرتْا ب٘ أٜ ٟهَ ٕٛطتهب اؾطمي ١عً ٢عًِ بايعطٚف ايٛاقع ١ٝاييت تجبت ٚدٛز ْعاع َػًح.بٓا ٤عًَ ٢ا غبل ،اغتدسَت قٛات ا٫ست ٍ٬ا٭غًش ١ايهاضٚ ٠احملطَ ١زٚيٝا أثٓا٤
غعٖٚا ايعطامَٗٓٚ ،ا قصا٥ف ايٛٝضاْ ّٛٝاملٓهب اييت تػببت يف ٚفا ٠مخػني أيف طفٌ
عطاق ٞعً ٢ا٭قٌَٚ ،ا خًف٘ اغتدساَ٘ َٔ اْتؿاض ا٭َطاض ايػططاْٚ ١ٝايتؿٖٛات اـًك،١ٝ
ْاٖٝو عٔ اٯثاض اـطري ٠عً ٢ايب ١٦ٝايطبٝع ،١ٝفف ٞتكطٜط يًسنتٛض "نٚ٬ؽ تٜٛفط" ضٝ٥ؼ
بطْاَر ا٭َِ املتشس ٠يًب ،١٦ٝأؾاض إىل إٔ نُ ١ٝايٛٝضاْ ّٛٝاملٓهب املػتدسَ ١يف ايعطام
غٓ 2003 ١تؿهٌ تٗسٜسا ملكازض املٝا ٙاملدتًف ١يف ايعطام ،نُا إٔ اْتؿاض ايػباض املؿع
َٔ ؾاْ٘ تٗسٜس سٝاٚ ٠قش ١اٱْػإ ٚايبٚ ١٦ٝناف ١ايهآ٥ات اؿَ ٖٛٚ ،١ٝا ْتر عٓ٘ اْتؿاض
( )3وثيقة أركان الجخائع لمسحكسة الجشائية الجولية الجائسة ،مخجع سابق.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )77السنة ()22

155

اٱقاب ١بأَطاض ايػططإٚ ،اضتفاع عسز املٛايٝس بتؿٖٛات خًك ١ٝايص ٜٔناْٛا ميٛتٕٛ
غايبا ،فبُٛدب إسكاٝ٥ات قازض ٠غٓ 2009١بٓٝت إٔ  َٔ:24املٛايٝس اؾسز يف ايفًٛد١
ميٛت ٕٛبعس ٫ٚزتِٗ بتؿ ٙٛخًك.)1(ٞ
ٚيف ٖصا ايػٝام أؾاض تكطٜط يٛظاض ٠ايب ١٦ٝايعطاق ١ٝإٔ َا ٜكاضب  2000طٔ َٔ
ايٛٝضاْ ّٛٝاملٓهب اغتدسَت غٓ 2003 ١أزت إىل تًٛخ َٛ 350قعا يف ايعطام أثطت عً٢
ايكش ١ايعاَ ،١فكس أقٝب  140أيف ؾدل مبطض ايػططإٚ ،ظٗٛض  8000أ٫ف إقاب١

دسٜس ٠نٌ غٓ ،١سٝح ٚقٌ عسز ايٛفٝات غٓ 2005 ١إىل  15أيف ٚفا.)2(٠
نُا ْؿطت قشٝف( ١اْ٫سبٓست) ايًٓسْ ١ٝتكطٜطا يفطٜل طيب َتدكل نؿف بعس
املػح ايص ٟقاّ ب٘ يف َس ١ٜٓايفًٛد ١غٓ 2010 ١عٔ اغتدساّ َاز ٠ايٛٝضاْ ّٛٝاملٓهب،
خاق ١ا٭غًش ١ايفػفٛض ١ٜاحملًُ ١بايٛٝضاْ ّٛٝاملٓهب ،يف َعاضى املس ١ٜٓغٓ ،2004 ١مما
أز ٣إىل تًٛخ بٚ ٞ٦ٝقشٜ ٞفٛم َا تعطنت ي٘ َسٜٓتا (ٖريٚؾُٝا) ْ(ٚاغاظان )ٞيف
ايٝابإٚ ،اْعهؼ شيو عً ٢اي٫ٛزات اييت سكًت بعس .)3( 2004
انفشع انشاتغ

اذلجىو ػهً ادلًتهكاخ انثقافُح انؼشاقُح وختشَثها
تعرب اٯثاض ٚاملُتًهات ايجكاف ١ٝيًسٚي ١عٔ ٖٜٛتٗا ايجكاف ،١ٝيصيو أغٓست محاٜتٗا إىل
اتفاقٝات زٚي ١ٝخاق َٔٚ ،١ثِ فإ تسَريٖا أ ٚاهلذ ّٛعًٗٝا أثٓا ٤است ٍ٬ايبًس ٜؿهٌ
إخ ٫٬بايتعاّ زٚي ٞترتتب عٓ٘ املػٚ٪ي ،١ٝسٝح أٚيت اتفاقٖ٫ ١ٝا ٟاـاق ١عُا ١ٜايرتاخ
ايجكايف يف ساٍ ايٓعاع املػًح يعاّ ٚ 1954بطتٛنٛيٗٝا املًشكني محا ١ٜيًُُتًهات ٚاٯثاض إش
ْكت عً -1 ": ٢تتعٗس ا٭ططاف ايػاَ ١ٝاملتعاقس ٠باسرتاّ املُتًهات أ ٚايٛغاٌ٥
املدكك ١ؿُاٜتٗا ٚا٭َانٔ اجملاٚض ٠هلا َباؾط ٠٭غطاض قس تعطنٗا يًتسَري أ ٚايتًف يف
( )3ميسػن مشى ،مخجع سابق  ،ص .8;8
( )4يػسف ازروال ،واقع العخاق بعج االحتالل األمخيكي :تحميل أبعاد األمغ اإلنداني بيغ
 ،4233-4225مجمة العمػم االجتساعية واإلندانية، ،

السجمج ،9العجد  ،4جامعة

العخبي تبدي ،تبدة ،4238 ،ص .594

( )5حسيج حسج الدعجون ،االستخجام األمخيكي لميػرانيػم السشزب في العخاق ،مجمة دراسات
دولية ،مخكد الجراسات الجولية-جامعة بغجاد ،العجد  ،4234 ،76ص .;3
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24

045

السدؤولية الجشائية الجولية بػصفيا آلية ردع لبشاء الدالم في الذخق األوسط

ساٍ ْعاع َػًح أ ٚباَتٓاعٗا عٔ أ ٟعٌُ عسٚاْ ٞإظاٗ٥ا ٫ -2 ،جيٛظ ايتدً ٞعٔ ا٫يتعاَات
ايٛاضز ٠يف ايفكط ٠ا٭ٚىل َٔ ٖص ٙاملاز ٠إ ٫يف سا٫ت ايهطٚضات اؿطب ١ٝايكٗط -3 ،١ٜتتعٗس
ا٭ططاف ايػاَ ١ٝاملتعاقس ٠أٜها بتذط ِٜأ ٟغطق ١أْٗ ٚب أ ٚتبسٜس يًُُتًهات ايجكاف١ٝ
ٚٚقاٜتٗا َٔ ٖص ٙاٱعُاٍ ٚٚقفٗا عٓس ايًعَُٗ ّٚا ناْت أغايٝبٗاٚ ،باملجٌ ؼط ِٜا ٟعٌُ
ؽطٜيب َٛد٘ نس ٖص ٙاملُتًهات ،نُا تتعٗس بعسّ ا٫غت ٤٬ٝعً ٢ممتًهات ثكافَٓ ١ٝكٛي١
نا ١ٓ٥يف أضان ٞا ٟططف غاََ ٞتعاقس أخط.)1( "....
ٚقبٌ شيو سعطت اتفاق ١ٝدٓٝف ايطابع ١يػٓ 1949 ١يف املازَٗٓ 53 ٠ا تسَري
املُتًهات اـاق ١ايجابت ١أ ٚاملٓكٛي ١اييت تتعًل باٱفطاز أ ٚاؾُاعات أ ٚايسٚي ١أٚ
ايػًطات ايعاَ ١أ ٚاملٓعُات ا٫دتُاع ١ٝأ ٚايتعا ،١ْٝٚإ ٫إشا ناْت ايعًُٝات ايعػهط١ٜ
تكته ٞستُا ٖصا ايتسَري.
ٚقس نطؽ ايربتٛن ٍٛايجاْ ٞيعاّ  1999يف ايفكٌ ايجاْ َ٘ٓ ٞاملػٚ٪ي ١ٝاؾٓا١ٝ٥
ايسٚي ١ٝيٮفطاز عٔ اْتٗاى قٛاعس ٚأسهاّ محا ١ٜاملُتًهات ايجكاف ١ٝاملكطض ٠مبٛدب اتفاق١ٝ
ٖ٫ا ٟيعاّ  ،1954بعس اٱؾاض ٠إىل شيو يف املاز َٔ 28 ٠ا٫تفاق ١ٝاملصنٛض ٠اييت مل ؼسز
ا٭فعاٍ اييت تطتب املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ٫ٚ ١ٝ٥ايعكٛبات املكطض ٠يصيو ،سٝح دا ٤ايربتٛنٍٛ
املصنٛض بكا ١ُ٥دسٜس َٔ ٠املدايفات اؾػ ١ُٝاملطتهب ١أثٓا ٤ايٓعاعات ايسٚي ١ٝأ ٚغري
ايسٚيٚ ١ٝاييت تهٝف عً ٢أْٗا دطا ِ٥سطب تطتب املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝسٝح ٜهٕٛ
أ ٟؾدل َطتهبا ؾطمي ١باملعٓ ٢املككٛز يف ٖصا ايربتٛن ٍٛإشا اقرتف شيو ايؿدل
()2

عُسا ٚاْتٗانا ي٬تفاق ١ٝي ٛهلصا ايربتٛن ،ٍٛأٜا َٔ ا٭فعاٍ اٯت:١ٝ
 -اهلذ ّٛعً ٢املُتًهات ايجكاف ١ٝاملؿُٛي ١باؿُا ١ٜاملععظ.٠

 اغتدساّ املُتًهات ايجكاف ١ٝاملؿُٛي ١باؿُا ١ٜاملععظ ٠أ ٚدٛاضٖا املباؾط يسعِايعًُٝات ايعػهط١ٜ
 إٜكاع ايتسَري ايٛاغع ايٓطام باملُتًهات ايجكاف ١ٝاحملُ ١ٝمبٛدب ا٫تفاقٚ ١ٝبطتٛنٛهلاايجاْ ٞأ ٚا٫غت ٤٬ٝعًٗٝا.
( )3السادة الخابعة مغ اتفاقية الىاي الخاصة بحساية التخاث الثقافي في حال نداع مدمح
الرادرة بتاريخ  3;76/27/36ودخمت حيد الشفاذ في 9اغدصذ.3;78
( )4السادة  37مغ البختػكػل الثاني التفاقية الىاي لعام  3;76الخاص بحساية السستمكات
الثقافية في حالة نداع مدمح ،الىاي ،بتاريخ .3;;;/25/48
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 اهلذ ّٛعً ٢املُتًهات ايجكاف ١ٝاحملُ ١ٝمبٛدب ا٫تفاقٚ ١ٝبطٚتٛنٛهلا ايجاْ.ٞ اضتهاب ايػطقٚ ١ايٓكب ٚا٫خت٬ؽ أ ٚايتدطٜب يًُُتًهات ايجكاف ١ٝاحملُ ١ٝمبٛدبا٫تفاق. ١ٝ
بٓا ٤عًَ ٢ا غبل اعترب ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايسا،١ُ٥
اْ٫تٗانات املطتهب ١نس املُتًهات ايجكاف ١ٝأٚقات ايٓعاعات املػًش ١دطا ِ٥سطب مبٛدب
املاز/2/8 ٠ب/بٓس  ،9إش ٜعترب تٛد ٘ٝاهلذُات نس املباْ ٞاملدكك ١يًعبازٚ ٠ايتعًِٝ
ٚايفٓٚ ٕٛايعًٚ ّٛاٯثاض ايتاضخي ،١ٝدطمي ١سطب ؾطط أ ٫تؿهٌ ٖص ٙاملُتًهات أٖسافا
عػهط ،١ٜإش ٜه ٕٛايؿدل َػ ٫ٚ٪غٛا ٤اضتهب ايفعٌ مبفطز ٙا ٚبا٫ؾرتاى أ ٚبا٭َط َٔ

ططف ؾدل آخط(.)1
 َٔٚثِ تك ّٛدطمي ١اؿطب املصنٛض ٠إشا تٛفطت أضناْٗاٚ ،املتُجً ١يف ٚدٛز اْتٗاى
خطري ٜطتهب خ٬فا يًكٛاعس ا٫تفاق ١ٝاـاق ١عُا ١ٜاملُتًهات ايجكافٚٚ ،١ٝقٛع اْ٫تٗاى
عًَ ٢كًش ١زٚي ١ٝقُ ١ٝأ ٚق ١ُٝإْػاْ ١ٝدٖٛط ١ٜيًُذتُع ايسٚي(ٞايطنٔ ايسٚي،)ٞ

باٱناف ١إىل ايطنٔ املعٓ ٟٛاملتُجٌ يف إٔ ٜه ٕٛاْ٫تٗاى عٔ عًِ ٚإضاز.)2(٠
ٚبايتطبٝل عًَ ٢ا سكٌ أثٓا ٤است ٍ٬ايعطام غٓ ،2003 ١فكس تعطنت اٯثاض
ايتاضخي ١ٝايعطاق ١ٝيًتدطٜب ٚايػطق ١أثٓا ٤غع ٚايعطام ٚاست٬ي٘ ،أُٖٗا املتشف ايٛطين
ايعطاق ٞيف بػساز ايص ٟتعطض يهاضث ١إْػاْٚ ١ٝثكاف ،١ٝطايت٘ انرب غطق ١يٰثاض يف ايتاضٜذ
املعاقط ،سٝح نإ ٜهِ أنجط َٔ  180أيف قطع ١أثط ،١ٜمتت غطقَٗٓ ١ا َا ٜكاضب 15
أيف قطع ،١باٱناف ١إىل تهطض َٓشٛتات فٚ ٘ٝتهػري خعا ٔ٥ايعطض ٚغطقَ ١ا بساخًٗا،
نُا تعطنت َٛاقع عطاق ١ٝنجري ٠يًتسَري املتعُس ٚايٓٗب ٚايتٗطٜب(.)3
نُا زَطت َسٕ تاضخيٚ ١ٝممتًهات زٚ ١ٜٝٓثكاف ١ٝأثٓا ٤است ٍ٬ايعطام ،اش أت٢
ايككف عً٦َ ٢ات املػادس ٚايهٓا٥ؼٚ ،سطم ٚؽطٜب امل٪غػات ٚاملٓؿآت اؿهاض١ٜ
( )3دمحم حدغ خسػ ،اآلليات الجولية الستخداد اآلثار العخاقية السدخوقة ،مجمة الخافجيغ
لمحقػق ،السجمج ; ،3العجد  ،423; ،8:ص .475

( )4حفيطة مدتاوي ،السدؤولية الجولية عغ انتياك قػاعج حساية السستمكات الثقافية في
الشداعات السدمحة ،مجمة العمػم القانػنية والدياسية ،السجمج ،9العجد ،4238 ، 4ص
.356-354
( )5دمحم حدغ خسػ ،مخجع سابق ،ص 475-473
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ٚايجكافٚ ،١ٝؼ ٌٜٛبعض املتاسف إىل ثهٓات عػهط ،١ٜأ ٚإْؿا ٤قٛاعس عػهط ١ٜقطٜب١
َٓٗاَ ،جٌ َتشف ايٓاقطٚ ١ٜش ٟقاض ،يف إؾاضٚ ٠انش ١إىل قاٚي ١ق ٛايصانط ٠اؿهاض١ٜ
ايعطاق ،١ٝسٝح ٜكع ا٫يتعاّ عُا ١ٜاٯثاض ٚاملُتًهات ايجكاف ١ٝايعطاق ١ٝعً ٢ايٜ٫ٛات املتشس٠
ا٭َطٜه ١ٝنسٚي ١است ،ٍ٬ايص ٟمت إخطاضٖا بإَهاْ ١ٝقٝاّ عًُٝات ْٗب يًُٓؿآت ايجكاف١ٝ
ٚايتاضخي ١ٝيًعطام ،فبُٛدب اتفاقٖ٫ ١ٝا ٟؿُا ١ٜاملُتًهات ايجكاف ١ٝيػٓ 1954 ١اييت
سطَت ْٗب ٚغطق ١أ ٚتبسٜس ٖص ٙاملُتًهاتٚ ،أٚدبت اسرتاَٗا َٓٚعت اغتعُاهلا أٚ

ا٭َانٔ اجملاٚض ٠هلا ٭غطاض عػهط. )1(١ٜ
إشٕ فُػٚ٪ي ١ٝز ٍٚا٫ست ٍ٬يف ايعطام عٔ اْ٫تٗانات املطتهب ١أثٓا ٤است ٍ٬ايبًس
تبك ٢قاٜٚ ،١ُ٥ؿًُٗا اختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝايص ٟزخٌ سٝع ايٓفاش قبٌ
اضتهاب ٖص ٙا٭فعاٍ اجملطَ ،١غري اْ٘ ْعطا يه ٕٛايعطام يٝؼ ططفا يف ايٓعاّ ا٭غاغٞ
يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝفاْ٘  ٫ميهٓ٘ َػا٤يَ ١طتهيب اؾطا ِ٥ايسٚي َٔ ١ٝأفطاز ايسٍٚ
احملتً ١إ ٫بعس إٔ ٜكبح عهٛا أٜ ٚكبٌ باختكام احملهُ ١ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛعهٛا فٗٝا،
نُا  ٫ميهٓ٘ َكانا ٠ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝباعتباضٖا ٖ ٞا٭خط ٣يٝػت ططفا يف
ْعاّ ضَٚا ،يصيو انتف ٢ايعطام بتٛد ٘ٝاتٗاَ٘ يربٜطاْٝا باعتباضٖا عهٛا باحملهَُٓ ١ص
.)2(1998
احملىس انثاٍَ

يؼىقاخ تفؼُم ادلسؤونُح اجلُائُح انذونُح يف يىاجهح جشائى احلشب

ادلشتكثح يف انششق األوسط
ٜعرتض مماضغ ١احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايسا ١ُ٥يك٬سٝتٗا عطاق ٌٝنجري ٠ؼٍٛ

ز٬َ ٕٚسك ١ايكاز ٠اٱغطاًٝٝ٥ني ٚقٛات ايتشايف ا٭َطٜه ١ٝايربٜطاْ ١ٝايص ٜٔاضتهبٛا دطاِ٥
سطب نس ايؿعب ايفًػطٝين ٚايعطاق ٞايصٜ ٫ ٜٔعاي ٕٛمبٓأ ٣عٔ أَ ١ٜتابع ١أَ ٚػا٤ي١
( )3عمي شسخي جبخ ،استيجاف الحاكخة الحزارية لمعخاق-نيب وتجميخ اآلثار نسػذجا،-
مجمة آداب الكػفة ،السجمج  ،3العجد  ،4242 ،65ص .757
( )4عساد خميل إبخاليع ،السدؤولية الجولية الستختبة عمى احتالل العخاق ،مجمة الخافجيغ
لمحقػق ،السجمج  ،37العجد ،4234 ،75ص .552
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دٓاَ ٖٛٚ ،١ٝ٥ا اثط عً ٢ؼكٝل ايػ ّ٬يف َٓطك ١ايؿطم ا٭ٚغط.
تتُجٌ ٖص ٙايعطاقٚ ٌٝاملعٛقات يف َعٛقات قاْ ١ْٝٛزاخً ١ٝتتعًل بايٓعاّ ا٭غاغٞ
يًُشهُ ١اؾٓا(١ٝ٥املطًب ا٭ٚ ،)ٍٚأخط ٣غٝاغ ١ٝأ ٚخاضد ١ٝؽل إسذاّ ايس ٍٚعٔ
اْ٫هُاّ إىل احملهُٚ ١ايسٚض ايٛاغع املُٓٛح جملًؼ ا٭َٔ ٚاملتُجٌ إساي ١دطا ِ٥ايسٚي١ٝ
َٗٓٚا دطا ِ٥اؿطب إىل احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ١ٝنصا غًط ١إضدا ٤ايتشكٝل ٚاملكانا ٠اييت
قٝست اختكام احملهُ ١يف املتابعَٓٚ ١ع اٱف٬ت َٔ ايعكاب (املطًب ايجاْ.)ٞ
ادلطهة األول

ادلؼىقاخ انقاَىَُح نتفؼُم اختظاص احملكًح اجلُائُح انذونُح
تكف أَاّ تفع ٌٝاملػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝنس َطتهيب دطا ِ٥اؿطب يف فًػطني
ٚتًو املطتهب ١أثٓا ٤است ٍ٬ايعطام قٛٝز قاْ ١ْٝٛتطتبط بٓعاّ ضَٚا ا٭غاغ ،ٞأُٖٗا قٝسإ
حيسإ َٔ تفع ٌٝاختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٜ ،١ٝتعًل ا٭ ٍٚبا٫ختكام ايكهاٞ٥
ايتهُ ًٞٝيًُشهُ(١ايفطع ا٭ ،)ٍٚأَا ايكٝس ايجاْ ٞفٝتُجٌ يف قسٚز ١ٜبعض ايٓكٛم
ايكاْ ١ْٝٛيف ْعاّ ضَٚا ا٭غاغ( ٞايفطع ايجاْ.)ٞ
انفشع األول

انذوس انقضائٍ انتكًُهٍ نهًحكًح اجلُائُح انذونُح
ٜه ٕٛاختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايساَ ١ُ٥هُ ٬ي٬ختكام ايكهاٞ٥
ايٛطين ،عٓسَا ٜٗٓاض ايٓعاّ ايكها ٞ٥ايٛطين أ ٚعٓس ضفه٘ أ ٚفؿً٘ يف ايكٝاّ بايتعاَات٘
ايكاْ ١ْٝٛػاَ ٙطتهيب اؾطا ِ٥املٓكٛم عًٗٝاٚ ،بٗصا ٜه ٕٛا٫ختكام ايٛطين ٚفكا
ملبسأ ايتهاٌَ نُاْ ١أغاغ ١ٝيػٝاز ٠ايسٚي ١يف فاٍ ايطزع ايسٚي ٞاؾٓا َٔ ٞ٥خَٓ ٍ٬ح
ا٭ٚي ١ٜٛيًسٚي ١يف َتابع ١ضعاٜاٖا أ َٔ ٚاضتهب دطا ِ٥عً ٢إقًُٗٝا( ،)1يصيو ْبني َهُٕٛ
( )3تع التأكيج عمى ىحا السبجأ في الفقخة العاشخة مغ ديباجة الشطام األساسي لمسحكسة الجشائية
الجائسة بالقػل...":الجول األشخاف في الشطام ،...وإذ تؤكج أن السحكسة الجشائية الجولية

السشذأة بسػجب ىحا الشطام األساسي ،ستكػن مكسمة لالختراصات القزائية الجشائية

الػششية" ،باإلضافة إلى نز السادة األولى ... ":تكػن السحكسة مكسمة لالختراصات
القزائية الجشائية الػششية" ،والسادة  39بقػليا ":يشعقج االختراص لمسحكسة الجشائية
الجولية إذا تبيغ أن الدمصات الػششية غيخ راغبة أو غيخ قادرة."...
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َبسأ ايتهاٌَ ثِ ْأت ٞإىل تٛنٝح نٝف ميجٌ ٖصا ايتهاٌَ عا٥كا يف ٚد٘ ؼكٝل ايعساي١
ايسٚيَٓٚ ١ٝع َطتهيب اؾطا ِ٥ايسٚي ٞيف ايؿطم ا٭ٚغط َٔ اٱف٬ت َٔ ايعكاب.
أَ :٫ٚهُ ٕٛايتهاٌَ يف ا٫ختكام بني ايكها ٤ايٛطين ٚايسٚيٞ
ٜكتهَ ٞبسأ ايتهاٌَ اْعكاز ا٫ختكام مبتابعَ ١طتهيب اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝيًكها٤
ايٛطين أ ،٫ٚفإ عذعت غًطات ايسٚي ١أ ٚتكاعػت عٔ املتابع ١ايكها ١ٝ٥اؾٓآٜ ١ٝ٥عكس
ا٫ختكام يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ،١ٝاهلسف َٔ شيو تأنٝس اسرتاّ ايػٝاز ٠ايٛطٓ١ٝ

يًس ٍٚعًَ ٢ا ٜكع يف إقًُٗٝا أٜ ٚطتهب َٔ ضعاٜاٖا َٔ دطا ِ٥زٚي.)1(١ٝ
فُبسأ ايتهاٌَ ميجٌ تًو ايكٝاغ ١ايتٛفٝك ١ٝاييت تبٓاٖا اجملتُع ايسٚي ٞيتهٕٛ
مبجابْ ١كط ١ا٫ضتهاظ ؿح ايس ٍٚعً ٢قانُ ١املتُٗني باضتهاب اؾس اؾطا ِ٥ايسٚي١ٝ
خطٛض ،٠عً ٢إٔ تهٌُ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٖ ١ٝصا ايٓطام َٔ ا٫ختكام يف ساي ١عسّ
قسض ٠ايكها ٤ايٛطين عً ٢إدطاٖ ٤ص ٙاحملانُ ،١بػبب عسّ اختكاق٘ أ ٚفؿً٘ يف شيو
ْٝٗ٫اض بٓٝاْ٘ ايكها ٞ٥أ ٚاٱزاض ،ٟأ ٚعسّ إظٗاض اؾس ١ٜيف تكس ِٜاملتُٗني يًُشانُ.)2(١
فطاملا تك ّٛايسٚي ١بٛادبٗا يف َتابع ١اجملطَني تبك ٢احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥بعٝس ٠عٔ
ا٫ختكام ٚتًعب زٚض املطاقبٜٚ ،بك ٢ايسٚض ايهبري َٓٛطاً باهل٦ٝات ايكاْ ١ْٝٛايساخً١ٝ
اييت َٔ ٚادبٗا َطاعا ٠اسرتاّ اٱدطا٤ات ٚتطبٝل ايكآَْٚ ٕٛع اٱف٬ت َٔ ايعكاب ،غري اْ٘
إشا أخًت ايسٚي ١بٛادب املتابع ١أ ٚتكاعػت دعٝ٥ا أ ٚنًٝا عٔ ضزع اؾطمي ،١أ ٚعذعت عٔ
شيو ،ففٖ ٞص ٙاؿاي ١حيل يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايتسخٌ .

فٛفكا يٓل املازْ َٔ 17 ٠عاّ ضَٚا ا٭غاغ ،)3(ٞفا٭قٌ إٔ تًتعّ نٌ زٚي١

( )3داودي مشرػر ،ايت افتان صارة ،عػائق السدؤولية الجشائية الجولية في الشطام األساسي
لمسحكسة الجشائية الجولية ،مجمة القانػن والعمػم الدياسية ،السجمج الخامذ ،العجد األول،

; ،423ص .449
( )4خالج حداني ،مبجأ التكامل في االختراص الجولي والػششي في الشطام األساسي
لمسحكسة الجشائية الجولية ،مخجع سابق ،ص .457

( )5ورد في السادة /39فقخة  3مغ نطام روما األساسي مايمي ":مع مخاعاة الفقخة  32مغ
الجيباجة والسادة  3تقخر السحكسة أن الجعػى غيخ مقبػلة في حالة :

-

إذا كانت تجخي التحقيق أو السقاضاة في الجعػى دولة ليا والية عمييا ،ما لع تكغ الجولة
حقا غيخ راغبة في االضصالع بالتحقيق او السقاضاة أو غيخ قادرة عمى ذلظ=.
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مبتابعٚ ١قانَُ ١طتهيب اؾطا ِ٥ايسٚي ،١ٝإش ٜٓ ٫عكس ا٫ختكام يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥طاملا
تك ّٛايسٚي ١بٛادبٗا يف ا٫نط٬ع أ ٚاحملانُ ،١أَا إشا مل تطغب أ ٚناْت غري قازض ٠عً٢
ايكٝاّ بصيو فٝشاٍ ا٫ختكام إىل احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ،١ٝبصيو ٜه ٕٛا٫ختكام
ايكها ٞ٥ايٛطين ايتعاَا ٜكع عً ٢ايسٚي ١يٝؼ َرتٚنا هلا متاضغ٘ نٝفُا ؾا٤تٚ ،إمنا يف

ساٍ إخ٬هلا حيل يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاؿً ٍٛقًٗا يًتكس ٟيٲف٬ت َٔ ايعكاب(.)1
ثاْٝاَ :بسأ ايتهاٌَ ٜعٝل َتابعَ ١طتهيب دطا ِ٥اؿطب يف ايؿطم ا٭ٚغط

بايطغِ َٔ أَُٖ ١ٝبسأ ايتهاٌَ خاقْ َٔ ١اس ١ٝؼكٝل اسرتاّ غٝاز ٠ايسٚي َٔ ١دٗ١
ٚنُإ عسّ َعاقب ١ايؿدل عٔ فعً٘ َطتني َٔ ْاس ١ٝأخط ،٣إ ٫اْ٘ ميجٌ عا٥كا يف ٚد٘
َتابع ١ايكها ٤ايسٚي ٞملطتهيب اؾطا ِ٥ايسٚي ،١ٝإش جيعٌ زٚض احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝ
اغتجٓاٝ٥ا ٚنٝكا ٚأسٝاْا َػتش ،٬ٝغُٝا إشا تعًل ا٭َط بايس ٍٚايهرب ٣نايٜ٫ٛات املتشس٠
ا٭َطٜه ١ٝاييت عًُت عً ٢تهطٜؼ ا٫ختكام املهٌُ يًُشهُ ١يػطض محا ١ٜدٓٛزٖا
ٚقازتٗا َٔ املتابع ١اؾٓا.)2(١ٝ٥

=
-

إذا كانت قج أجخت التحقيق في الجعػى دولة ليا والية عمييا وقخرت الجولة عجم مقاضاة
الذخز السعشي ،ما لع يكغ القخار ناتجا عغ عجم رغبة الجولة أو عجم قجرتيا حقا عمى

السقاضاة.
-

إذا كان الذخز السعشي قج سبق ان حػكع عمى الدمػك مػضػع الذكػى وال يكػن مغ
الجائد لمسحكسة إجخاء محاكسة شبقا لمفقخة مغ السادة .42

-

إذا لع تكغ الجعػى عمى درجة كافية مغ الخصػرة تبخر اتخاذ السحكسة إجخاء آخخ".

( )3مبخػتة احسج ،مبجأ التكامل والية انعقاد االختراص بيغ السحكسة الجشائية الجولية
والقزاء الػششي ،مجمة الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة زيان عاشػر  ،الجمفة،
السجمج ،32العجد ،4239 ،4ص ص ..39:-399
( )4عبج المصيف دحية ،معػقات فعالية السحكسة الجشائية الجولية الجائسة ،مجمة الحكيقة،
السجمج  ،37العجد  ،4238 ،59ص .564
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ٚيف اٯتْ ٞبني أِٖ ايعٛا٥ل اييت ؼ ٍٛز ٕٚمماضغ ١احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝ
٫ختكاقٗا ايكها ٞ٥ايتهُ:ًٞٝ
 َطَ ١ْٚعٝاض ؼسٜس عٓكط ٟعسّ ضغبٚ ١قسض ٠ايسٚي ١عً ٢ايتشكٝل أ ٚاحملانُ١املصنٛض ٜٔيف ْل املاز َٔ 17 ٠ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝإش ٜعترب
عاََ ٬ػاعسا عً ٢ؼا ٌٜايس َٔ ٍٚادٌ غًب ا٫ختكام ايتهُ ًٞٝيًُشهُ ١اؾٓا١ٝ٥
ايسٚي ،١ٝخاق ١يف سايَ ١طاٚغ ١ايسٚي ١بػطض متهني املتِٗ َٔ اٱف٬ت َٔ ايعكاب،
يصيو فإ أ ٟتكطف قازض عٔ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٜ ١ٝؿري إىل غ ١ْٝ ٤ٛايسٚي ١قس
ٜجري سفٝعٖ ١ص ٙا٭خريٚ ،٠قس ٜٓعهؼ غًبا عً ٢دٗٛز تعا ٕٚايسٚيَ ١ع احملهُ١
َػتكب.)1(٬
 تجاض إؾهاي ١ٝايتهاٌَ املٛنٛع ٞبني ايكها ٤ايساخًٚ ٞايكها ٤ايسٚيَ ،ٞجَٔ ٬ْاس ١ٝاْعكاز اختكام احملهُ ١يف َتابع ١ا٭ؾدام ايص ٜٔػاٚظٚا غٔ ايجُاْ ٞعؿط٠
غٓ ١فكط ،يف سني ٜعترب ػٓٝس أ ٚتطٛع ا٭طفاٍ بني غٔ أنجط َٔ 15غٓٚ ١اقٌ َٔ
 18غَٓ ١باح ،باعتباض إ ػٓٝس ا٭طفاٍ ز ٕٚاـاَػ ١عؿط ٠غٓ ١بكف ١إيعاَ ١ٝاٚ
طٛاع ١ٝيف ايكٛات املػًش ١ايٛطٜٓ ١ٝعس دطمي ١سطب(.)2
 اخت٬ف ايٛقف ايكاْ ْٞٛيًفعٌ اجملطّ بني ا٫ختكام ايكها ٞ٥ايٛطينٚا٫ختكام ايسٚي ،ٞجيعٌ ايفعٌ اجملطّ حيٌُ أنجط َٔ ٚقف قاْ ْٞٛتبعا يًذٗ١
املططٚح أَاَٗا ،اش اْ٘ ٜتِ ْعط ايفعٌ أَاّ ايكها ٤ايٛطين ؼت ٚقف َعنيٚ ،إشا َا
اْتكٌ ا٫ختكام يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝتٓعط ف ٘ٝبٛقف قاْ ْٞٛآخط ،بايطغِ َٔ
ٚسس ٠ايفعٌ ٚايفاعٌ(.)3
 مل ٜفكٌ ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف َػاي ١ايعف ٛايعاّ ،فإشا َاقاَت غًطات ايسٚي ١بإقساض عفٛا ؾاَٜ ٬ؿٌُ َطتهيب اؾطا ِ٥ايسٚي ٞفٜٓ ٬تكٌ
ا٫ختكام إىل احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝباعتباض إٔ ْل املاز َٔ 17 ٠ايٓعاّ
( )3داودي مشرػر ،ايت افتان صارة ،مخجع سابق ،ص.452
( )4السادة  48و السادة /:ه 9/مغ الشطام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.
( )5شمعت جياد لجي الحجيجي ،اثخ مبجأ التكامل في تحجيج مفيػم الجخيسة الجولية ،مجمة
الخافجيغ لمحقػق ،السجمج  ،33العجد; ،5;،422ص  46:و.483
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ا٭غاغ ٞمل ٜؿط إىل شيو(.)1
انفشع انثاٍَ

حمذودَح انُظىص انقاَىَُح يف َظاو سويا األساسٍ
أثطت قسٚزْ ١ٜكٛم ْعاّ ضَٚا ا٭غاغ ،ٞيف إغفاٍ ايهجري َٔ ايتفاقٌٝ
املتعًك ١بايتذط ِٜعً ٢تفع ٌٝاختكام احملهُ ،١نف إىل شيو قسٚز ١ٜا٫ختكام
ايؿدكٚ ٞايعَاْ ٞيًُشهُ ،١ا٭َط ايص ٟأعام اختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف
َتابعَ ١طتهيب اخطط اؾطا ِ٥ايسٚيٚ ١ٝيف َكسَتٗا دطا ِ٥اؿطبَ ٖٛٚ ،ا ْأت ٞإىل تٛنٝش٘
يف اٯت:ٞ
أ :٫ٚقسٚزْ ١ٜكٛم ايتذطِٜ
يكس اغفٌ ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاٱؾاض ٠إىل دطا ِ٥أخط٣
خطريَٗٓ ،٠ا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ غٝاب ْل يف املاز ٠ايجآَ/2/8 (١ب )20/اـاق ١ظطمي١
سعط اغتدساّ ا٭غًش ،١جيطّ اغتدساّ ا٭غًش ١ايٓٚ ١ٜٚٛايهُٝا ١ٜٚنذطمي ١سطب قا١ُ٥
بصاتٗا بايطغِ َٔ آثاضٖا ايتسَري ،١ٜبػبب ٖ ١ُٓٝايس ٍٚايهرب ٣املايه ١هلصا ايٓٛع َٔ
ا٭غًش ١ساٍ ز ٕٚشيوٚ ،نصيو ا٭َط بايٓػب ١يًذطمي ١اٱضٖابٚ ١ٝدطا ِ٥تبٝٝض ا٭َٛاٍ
اييت مل تسضز يف ايٓعاّ ا٭غاغ ٞبايطغِ َٔ اْتؿاض ٖصا ايٓٛع َٔ اٱدطاّ ٚتػًػً٘ يف

ايس. )2(ٍٚ
ثاْٝا :قسٚز ١ٜا٫ختكام ايعَاْٞ

مبٛدب ْل املاز َٔ 11 ٠ايٓعاّ ا٭غاغ ٞفإ احملهُ ١ؽتل مبتابع ١اؾطاِ٥
املطتهب ١بعس زخ ٍٛايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١سٝع ايٓفاشٜ ٫ٚ ،ػط ٟبأثط ضدع ٞعً٢
اؾطا ِ٥املطتهب ١قبٌ شيوٚ ،بايٓػب ١يًسٚي ١اييت تٓهِ بعس ْفاش ايٓعاّ ا٭غاغ ٞفاحملهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝمتاضؽ اختكاقٗا عً ٢اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝاملطتهب ١بعس تاضٜذ اْهُاَٗا ،مما
جيعٌ أنجط اؾطا ِ٥اٱغطا ١ًٝٝ٥املطتهب ١عل ايؿعب ايفًػطٝين قٝس ايٓػٝإٜٚ ،ؿهٌ ٖصا

( )3ت اخربيت رشيجة ،مخجع سابق ،ص .547
( )4عبج القادر زرقيغ ،استخجام األسمحة الشػوية مغ مشطػر السحكسة الجشائية الجولية ،مجمة
أندشة لمبحػث والجراسات ،السجمج ،7عجد ،3،4236ص.88
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عا٥كا يف َتابعَ ١طتهيب اؾطا ِ٥ايسٚيٚ ،)1(١ٝا٭نجط َٔ شيو ْكت املاز َٔ 124 ٠ايٓعاّ
ا٭غاغ ٞعً ٢اْ٘ جيٛظ يًسٚي ١ايططف ايتٓكٌ َٔ اختكام احملهُ ١بايٓػب ١ؾطاِ٥
اؿطب ملس )07( ٠غٓٛات َٔ بس ٤غطٜإ ايٓعاّ ا٭غاغَ ٖٛٚ ،ٞا ٜعين تعًٝل ْعط
احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف دطا ِ٥اؿطب ملس ٠ط ١ًٜٛقس ٜعط ٞتطخٝكا نُٓٝا ٫ضتهاب
دطا ِ٥أخط ٣أنجط ٚسؿ ،١ٝنُا ٜتٓاقض ٖصا ايططح َع ْل املاز َٔ )12( ٠ايٓعاّ
ا٭غاغ ٞاييت تٓل عً ٢إٔ أ ١ٜزٚي ١ططف يف ٖصا ايٓعاّ ته ٕٛبصيو قس قبًت اختكام

احملهُ.)2( ١
ثايجا :قسٚز ١ٜا٫ختكام ايؿدك ٞيًُشهُ١

نطؽ ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يٮؾدام ايطبٝعٝني عٓس
اضتهابِٗ ؾطا ِ٥زٚي ١ٝاييت تسخٌ يف اختكام احملهُ ،١غري اْ٘ باملكابٌ مل ٜعطِٗ اؿل
يف ؼطٜو ايسع ٣ٛأَاّ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝقُ ٬إٜاِٖ ايتعاَات ز ٕٚا٫عرتاف هلِ
باؿكٛم ،هلصا جيب إعاز ٠ايٓعط يف املاز 13 ٠يٝكبح ايفطز ي٘ اؿل يف ؼطٜو ايسع ٣ٛإىل

داْب ا٭ططاف ا٭خط.)3(٣
نُا إٔ اقتكاض ايٓعاّ ا٭غاغ ٞعًَ ٢ػا٤ي ١ا٭ؾدام ايطبٝع ١ٝز ٕٚا٭ؾدام
املعٓ ١ٜٛمبٛدب ْل املاز َٔ 25 ٠ايٓعاّ ا٭غاغ ٞحيس َٔ اختكام احملهُ ،١خاق١
أَاّ خكدك ١ايٓعاعات املػًشٚ ١ظٗٛض َا ٜػُ ٢بايؿطنات ا٭َٓ ١ٝاييت اضتهبت اْتٗانات
تطق ٢إىل َكاف اؾطا ِ٥زٚي.)4(١ٝ

( )3عبج الحميع بغ مذخي ،دمحم جغام ،عػلسة الشطام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية:
اختراص مبتػر وعكبات تديج القرػر ،مجمة اتجاىات سياسية ،ترجر عغ السخكد
الجيسقخاشي العخبي ،بخليغ ،ألسانيا ،سبتسبخ; ،423ص .:
( )4عبج المصيف دحية ،مخجع سابق ،ص .568

( )5بػفخقان حسامة ،السدؤولية الجشائية الجولية لمفخد عغ انتياكات القانػن الجولي اإلنداني
في الشداعات السدمحة غيخ الجولية ،أشخوحة دكتػراه ،جامعة مػلػد معسخي-تيدي وزو،

 ،4242ص;.56
( )6عبج القادر زرقيغ ،مخجع سابق ،ص.84
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )77السنة ()22

165

ادلطهة انثاٍَ

ادلؼىقاخ انسُاسُح نتفؼُم اختظاص احملكًح اجلُائُح انذونُح
يكس بطظ زٚض ا٫عتباضات ايػٝاغ ١ٝيف قٝاغ ١ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١يف قاٚي١
تكطٜب ٚدٗات ايٓعط بني ايس ٍٚاملؿاضن ١يف َ٪متط ضَٚا ،ا٭َط ايص ٟاْعهؼ عً ٢بعض
ْكٛم ايٓعاّ ا٭غاغ ٞمما ؾهٌ عا٥كا عً ٢تفع ٌٝاختكام احملهَُٗٓ ،١ا إعطا٤
فًؼ ا٭َٔ غًطات تعٝل اختكاقٗا (ايفطع ا٭ٚ ،)ٍٚإسذاّ ايس ٍٚايهربٚ ٣عً ٢ضأغٗا
ايٜ٫ٛات املتشسٚ ٠إغطا ٌٝ٥عٔ اْ٫هُاّ إىل ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُٚ ١إبطاّ ايٜ٫ٛات
املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝاتفاقٝات سكاْ ١خؿَ ١ٝتابع ١قازتٗا ايعػهطٜني ٚايػٝاغٝني املتُٗني
باضتهاب دطا ِ٥سطب(ايفطع ايجاْ.)ٞ
انفشع األول

انسهطاخ انىاسؼح ادلًُىحح جملهس األيٍ انذويل
ضبط ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝبني فًؼ ا٭َٔ ايسٚيٚ ٞاختكام
احملهُٖٚ ،١صا َٔ ؾاْ٘ دعٌ اختكام احملهُ ١عطن ١يٮٖٛا ٤ايػٝاغٚ ١ٝؼهِ ايسٍٚ

ايهرب ،٣سٝح َٓش٘ ايٓعاّ ايػٝاغ ٞسل إساي ١ايكهاٜا ايسٚي ١ٝإىل احملهُ ١يًٓعط فٗٝا(،)1
ٚغًط ١إضدا ٤ايتشكٝل أ ٚاملكاناٖ ،)2(٠ص ٙايػًط ١اييت  ٫تعطٌ فكط اختكام احملهُ،١

بٌ أٜها ايعٌُ مببسأ ا٫ختكام ايتهُ ،ًٞٝأ ٟغًب ايكها ٤ايٛطين اختكاق٘
ا٭ق ،ٌٝغُٝا ٚإ اٱساي ١ايكازض َٔ ٠فًؼ ا٭َٔ تػط ٟعً ٢ايس ٍٚا٭ططاف ٚغري
ا٭ططاف(.)3
أداظ ْل املاز/13( ٠فكط ٠ب) َٔ ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١جملًؼ ا٭َٔ ايسٚيٞ
إٔ حيَٛ ٌٝاقف إىل احملهَُ ١تكطفا مبٛدب أسهاّ ايفكٌ ايػابع َٔ َٝجام ا٭َِ

( )3أشارت إلى ذلظ السادة /35فقخة (ب) مغ الشطام األساسي بالقػل ...":إذا أحال مجمذ
األمغ مترخفا بسػجب الفرل الدابع مغ السيثاق حالة إلى السجعي العام ،يبجو فييا أن

جخيسة أو أكثخ مغ ىحه الجخائع قج ارتكبت."...

( )4السادة  38مغ الشطام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية الجائسة.
( )5إبخاليع الجراجي ،جخيسة العجوان ومجى السدؤولية القانػنية الجولية عشيا ،مشذػرات حمبي
الحقػقية ،ط ،3لبشان ،4227 ،ص.3253
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املتشس ،٠إش حيل هلصا ا٭خري يفت ْعط احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝإىل ٚقٛع دطمي ١تسخٌ يف

اختكاقٗا َٔٚ ،ؾطٚط ٖص ٙاٱساي:)1(١
 َٛافك ١تػع ١أعها ٤مبذًؼ ا٭َٔ َٔ بٗٓٝا أقٛات ا٭عها ٤ايساُ٥ني َتفك ١عً٢قطاض اٱساي١
 اضتباط اؿاي ١املٓعٛض فٗٝا بٓكٛم ايفكٌ ايػابع َٔ َٝجام ا٭َِ املتشس٠ إٔ تؿهٌ ايٛاقع ١املططٚس ١أَاّ اجملًؼ دطمي ١أ ٚأنجط تطتهب طبكا يٓل املاز٠اـاَػ َٔ ١ايٓعاّ.
ٚيف ساي ١اٱساي َٔ ١ططف فًؼ ا٭َٜٔ ،ه ٕٛيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝمماضغ١
اختكاقٗا بػض ايٓعط عٔ قب ٍٛأ ٚعسّ قب ٍٛايسٚي ١اييت اضتهبت اؾطمي ١عً ٢إقًُٗٝا أٚ
اييت حيٌُ املتِٗ دٓػٝتٗاٚ ،ز ٕٚأ ٟاعتباض يهْٗٛا ططفا أ ٚغري ططف يف ايٓعاّ
ا٭غاغَٚ ،ٞطز شيو إٔ اٱساي ١يف ٖص ٙاؿاي ١تتِ ٚفكا يًفكٌ ايػابع َٔ املٝجام اييت تعس
نٌ ايس ٍٚأعها ٤فٚ ،٘ٝايصٜ ٟعس اجملًؼ ْا٥با عِٓٗ يف سفغ ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني(.)2
ٜٚهاف إىل َا غبل ْل املاز َٔ )16( ٠ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥اييت
دا٤ت ؼت عٓٛإ "إضدا ٤ايتشكٝل ٚاملكانا "٠اييت تػاِٖ يف نبح عٌُ احملهُٚ ١ايعساي١
اؾٓا ،١ٝ٥إش ٜتُتع فًؼ ا٭َٔ بػًط ١تأد ٌٝايتشكٝل ٚاحملانُ ١ملس ٠اثين عؿط ؾٗطا
قابً ١يًتُسٜس ،سٝح مل حيسز ايٓل عسز طًبات ايتأد ٌٝاملػُٛح بٗا ٚنصا غطٜإ ٖصٙ
ايػًط ١عً ٢احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝز ٕٚاحملانِ ايٛطَٓ ٖٛٚ ،١ٝا قس ٜػتػٌ يكاحل
ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ ١ٝإغطاٚ ٌٝ٥غريٖا يتأد ٌٝايتشكٝل ٚقانَُ ١طتهيب اؾطاِ٥
ايسٚي ١ٝيف فًػطني ٚايعطام ٜٚؿهٌ عكب ١سكٝك ١ٝيف ٚد٘ اختكام احملهُ ١اؾٓا١ٝ٥

( )3عيذة بمعباس ،صالحية مجمذ األمغ في اإلحالة إلى السحكسة الجشائية الجولية ،مجمة
الحقػق والعمػم الدياسية ،جامعة زيان عاشػر  ،الجمفة ،السجمج ،32العجد،4239 ،4

ص;.3

( )4خالج حداني ،مبجأ التكامل في االختراص الجولي والػششي في الشطام األساسي
لمسحكسة الجشائية الجولية ،مجمة كمية القانػن الكػيتية العالسية ،الدشة الخابعة ،العجد ،35

 ،4238ص .486
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ايسٚي ،١ٝمما جيعٌ احملهُ ١نذٗاظ قها ٞ٥تابع ١جملًؼ ا٭َٔ ا٫مم ٞنذٗاظ غٝاغ.)1(ٞ
تبني َٔ خ ٍ٬مماضغات فًؼ ا٭َٔ ايسٚي ٞأْٗا  ٫تعهؼ عل تٛد٘ ا٭َِ
املتشس ٠اييت تعٗست عُا ١ٜسكٛم ايؿعٛب َٔ خ ٍ٬إسايَ ١طتهيب دطا ِ٥سكٛم اٱْػإ
إىل ايكها ٤اؾٓا ٞ٥ايسٚي ،ٞبايطغِ َٔ اْتٗانات سكٛم اٱْػإ يف َٓطك ١ايؿطم ا٭ٚغط
ٚتأثريٖا عً ٢تٗسٜس ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚي(،ٞسصف)مل ٜتسخٌ فًؼ ا٭َٔ باغتدساّ ايفكٌ
ايػابع َٔ املٝجام َجًُا نإ عً ٘ٝاؿاٍ يف زاضفٛض ٚضٚاْسا ٚانتف ٢بإقساض ٙقطاضات ٚفكا
يًفكٌ ايػازؽ بؿإ اْتٗانات سكٛم اٱْػإ يف فًػطني ٚايص ٟمل متتجٌ هلا ايػًطات
اٱغطا.)2(١ًٝٝ٥
( )3ياسخ دمحم عبج هللا ،معػقات تحقيق العجالة الجشائية الجولية أمام السحكسة الجشائية الجولية،
مجمة كمية القانػن لمعمػم القانػنية والدياسية ،السجمج  ،8العجد /4الجدء  ،4239 ،3ص
.494

( )4استسخت سمصات االحتالل في انتياك حقػق السجنييغ الفمدصيشييغ رغع صجور الكثيخ مغ
الق اخرات مغ مجمذ األمغ تجيغ تمظ االنتياكات ،مشيا القخار رقع ( )79الرادر بتاريخ
 3;6:/2;/3:الحي أعخب فيو أسفو عغ اغتيال "الكػنت بخنادوت" وسيط األمع الستحجة
في فمدصيغ ،والقخار رقع ( )459لدشة  3;89الحي دعا مغ خاللو إسخائيل إلى صيانة
سكان األراضي السحتمة والحفاظ عمى حقػقيع وفق اتفاقية جشيف الخابعة .والقخار رقع

( )493لعام ; 3;8يجيغ فيو إسخائيل لتجنيديا السدجج األقرى ،ودعى فيو إلى إلغاء
جسيع اإلجخاءات التي مغ شانيا تغييخ وضع القجس ،والقخار( )464لدشة  3;98الحي

وضع مبادئ التدػية الدمسية في الذخق األوسط ،مغ خالل تصبيقو مبجأيغ بخرػص

القزية الفمدصيشية ،يتعمق األول باندحاب القػات اإلسخائيمية مغ األراضي السحتمة في

آخخ نداع والثاني يخز إنياء جسيع ادعاءات وحاالت الحخب واحتخام الديادة والػحجة
اإلقميسية واالستقالل الدياسي لكل دولة في السشصقة ،باإلضافة إلى تدػية مذكمة
الالجئيغ ..إال أن إس اخئيل لع تستثل لألمخ ،معمشة أن قزيتي االندحاب والالجئيغ ال
يسكغ حميسا إال عغ شخيق السفاوضات السباشخة بعج التػصل إلى معاىجة سالم شاممة،

والقخار( )674لدشة ; 3;9الحي شالب فيو إسخائيل وقف األنذصة االستيصانية في
األراضي العخبية السحتمة بسا فييا القجس ،وكحا القخار رقع ( )688لدشة ; 3;9الحي أكج
عمى تصبيق اتفاقية جشيف الخابعة الستعمقة بحساية السجنييغ في زمغ الحخب عمى سكان
األراضي السحتمة والقخار ( )8;6لدشة  3;;3الحي استشكخ فيو إبعاد الفمدصيشييغ الحي=
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ٖٚصا ٜسٍ عً ٢إخفام بٌ عذع َٓعُ ١ا٭َِ املتشس ٠يف ايتكس ٟيًعسٚإ ايكْٗٞٛٝ
نس ايفًػطٝٓٝنيٚ ،يعٌ َا ميٓع قسٚض قطاض زٚي ٞبإزاْ ١إغطاٚ ٌٝ٥ايتسخٌ ملٓع اْتٗاى
سكٛم ايؿعب ايفًػطٝينٜ ،طدع بايسضد ١ا٭ٚىل إىل اغتدساّ سل ايفٝتٚ ٛا٫عرتاض َٔ
ططف ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ،١ٝيًشًٛٝي ١ز ٕٚإزاْٖ ١ص ٙايسٚي ١باْتٗانات سكٛم اٱْػإ
يف فًػطني ،فشت ٢غٓ 1989 ١اغتدسَت سل ا٫عرتاض نس أضبعَ ١ؿاضٜع َٔ أقٌ مثاْ١ٝ
َكسَ ١إىل فًؼ ا٭َٔ بؿإٔ املُاضغات ايكٗ ١ْٝٛٝنس ايؿعب ايفًػطٝين(:)1
إشٕ ضغِ اْتٗانات سكٛم اٱْػإ املطتهب َٔ ١ططف ايػًطات اٱغطا ١ًٝٝ٥اييت
تطق ٢ب ٬ؾو إىل دطا ِ٥زٚي ،١ٝإ ٫إٔ فًؼ ا٭َٔ ايسٚي ٞمل ٜػتطع إقساض قطاض بإساي١
=يسثل انتياكا التفاقية جشيف الستعمقة بحساية السجنييغ وقت الحخب ،باإلضافة إلى

مجسػعة أخخى مغ الق اخرات بخػص اعتجاءات إسخائيل عمى األراضي األردنية وجشػب

لبشان وحقػق الفمدصيشييغ .وكحلظ نحكخ في ىحا الرجد الق اخرات (; 52:و5458

و )4894الرادرة عغ الجسعية العامة والستعمقة بحقػق الذعب الفمدصيشي ومشيا حقو
في تقخيخ مريخه ،وقج صجرت ىحه الق اخرات جسيعيا تحت الفرل الدادس مغ السيثاق
ولع تشفح ،باإلضافة إلى الق اخرات الرادرة أثشاء االنتفاضة التي قخرت تجويل القزية
الفمدصيشية ،غيخ أن الق اخرات الدابقة غالبا ما ال تراحبيا إجخاءات لتشفيحىا وتبقى مجخد

حبخ عمى ورق ،وىكحا تدتسخ الدمصات اإلسخائيمية في انتياك حقػق الذعب الفمدصيشي
وشسذ ىػيتو العخبية.
( )3تتسثل ىحه السذاريع في:
 مذخوع قخار يجعػ إسخائيل إلى احتخام اتفاقية جشيف الخابعة في األراضي السحتـمة قجم إلىمجمذ األمغ بتاريخ .3;::/24/23

 مذخوع قخار يتعمق بإبعاد إسخائيل لشاشصيغ فمدصيشييغ في االنتفاضة بعج شكػى مقجمة مغلبشان.
 مذخوع قخار مقجم بتاريخ  ،3;:7/27/32يجيغ اجتياح إسخائيل لسشاشق في جشػب لبشانوانتياكيا لديادتو.

 مذخوع قخار مقجم مغ شخف دول عجم االنحياز بتاريخ  3;::/34/39يتعمق بإدانة أعسالالقسع في فمدصيغ.
نبيل محسػد حدغ ،مخجع سابق ،ص .568-566
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اْ٫تٗانات املطتهب َٔ ١ططف ايكاز ٠اٱغطاًٝٝ٥ني إىل احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيَ ،١ٝجًُا فعٌ
يف قه" ١ٝزاضفٛض" بايطغِ َٔ ايػٛزإ يٝؼ عهٛا يف احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ،١ٝبصيو
تعٌ َتابع ١فطَ ٞاؿطب َٓٚتٗه ٞقٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْ ٞيف ايؿطم ا٭ٚغط ضٖٔ
ايفٝت ٛا٭َطٜهٚ ٞتكاعؼ فًؼ ا٭َٔ(. )1
انفشع انثاٍَ

ايتُاع انذول ادلُتهكح ػٍ االَضًاو إىل احملكًح اجلُائُح انذونُح
أْؿ٦ت احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝمبٛدب اتفاق ١ٝزٚي ١ٝبعس دساٍ طٚ ،ٌٜٛبايتاي٫ ٞ
تعس ًَعَ ١إ ٫يًس ٍٚا٭عها ٤املٛقع ١عً ٢ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهَُ ٖٛٚ ،١ا ٜعطف با٭ثط
ايٓػيب يًُعاٖسَ ،٠ا عسا بعض ا٫غتجٓا٤ات ايٛاضز ٠يف ايٓعاّ ا٭غاغ ٞأ ٜٔميهٔ بػط
اختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعً ٢ايس ٍٚغري ا٭ططاف عٓس اٱساي ١عًٗٝا َٔ ططف
فًؼ ا٭َٔ ايسٚي ٞأ ٚعٔ ططٜل اَتجاٍ ايسٚي ١غري ايططف بطناٖا إىل اختكام احملهُ،١
نُا ميهٔ إٔ متاضؽ اختكاقٗا عًَٛ ٢اطين زٚي ١غري ططف بططٜل ايتبع ١ٝسُٓٝا تطتهب
اؾطمي ١عً ٢إقً ِٝزٚي ١ططف أ ٚعً ٢إقً ِٝزٚي ١قبًت اختكام احملهُ.)2(١
ٖصا اؿل َهّٔ بعض ايس ٍٚايهربٚ ٣عً ٢ضأغٗا ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه -١ٝاييت
اضتهب ضعاٜاٖا دطا ِ٥زٚي َٔ -١ٝاَ٫تٓاع عٔ اْ٫هُاّ يًُشهُٚ ،١مل تهتفِ بصيو بٌ غعت
إىل إبطاّ اتفاقٝات يًتًُل َٔ دطاُٗ٥ا ٚايهػط عً ٢فًؼ ا٭َٔ ٫غتكساض قطاضات
سكاْ.١
أ :٫ٚإسذاّ ايس ٍٚاملطتهبْ٫ ١تٗانات زٚي ١ٝعٔ اْ٫هُاّ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝ
ٜؿهٌ عسّ َكازق ١ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ ١ٝإغطا ٌٝ٥عً ٢ايٓعاّ ا٭غاغٞ
يًُشهُ ١عا٥كا قٜٛا حيس َٔ دٗٛز احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥يف َتابعَ ١طتهيب اؾطا ِ٥ايسٚيٚ ١ٝعً٢
ضأغِٗ ايكاز ٠ايػٝاغٝني ٚايعػهطٜني اٱغطاًٝٝ٥ني ٚا٭َطٜهإ ايص ٜٔاضتهبٛا دطا ِ٥زٚي ٞيف
ايؿطم ا٭ٚغط ،فبعس تٛقٝعٗا عً ٢ايٓعاّ ا٭غاغ ٞبتاضٜذ  2000/12/31يف عٗس ايطٝ٥ؼ
(نًٓٝت ،)ٕٛعازت بعس مخػ ١أؾٗط ٚغشبت تٛقٝعٗا يف َا ٟغٓ 2001 ١يف عٗس ايطٝ٥ؼ
( )3عبج الخحسان دمحم عمي ،مخجع سابق ،ص .332

( )4عسخ محسػد السخدومي ،القانػن الجولي اإلنداني في ضػء السحكسة الجشائية الجولية،
دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،الصبعة األولى ،األردن ،422: ،ص ;.575-56
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(دٛضز بٛف) عذ ١إ احملهُ ١تعٝل نفاسٗا يٲضٖاب(.)1
ٚعً ٢غطاض ايٜ٫ٛات املتشس ٠ضفهت زٚي ١ايهٝإ ايكٗ ْٞٛٝاْهُاَٗا إىل ايٓعاّ
ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اييت أيػت تٛقٝعٗا يف  ،2002/08/28خؿَ ١ٝتابعَ ١ػٚ٪يٗٝا ٚقازتٗا
ايص ٜٔاضتهبٛا دطا ِ٥زٚي ١ٝيف فًػطنيٚ ،قس ؼذذت إغطا ٌٝ٥بعس ٠سذر َٔ ادٌ ايتٗطب
َٔ ايتعاَاتٗا َٓٗا َعاضن ١إزضاز دطمي ١ايعسٚإ ٚدطمي ١ا٫غتٝطإ يف ايٓعاّ ا٭غاغٞ
يًُشهُ.)2(١
يكس ؼذذت إغطا ٌٝ٥يتربٜط اْػشابٗا َٔ عه ١ٜٛاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝبهٕٛ
أعُاٍ ايعسٚإ اييت تطتهبٗا ايس ٫ ٍٚميهٔ إزضادٗا يف اختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝ
اييت اغٓس إيٗٝا ػطٚ ِٜعكاب ا٭فعاٍ املطتهب َٔ ١ططف ا٭فطاز ،باٱناف ١إىل َعاضنتٗا
إزضاز دطمي ١ا٫غتٝطإ نُٔ ف ١٦دطا ِ٥اؿطب يف ْل املاز ٠ايجآَ َٔ ١ايٓعاّ
ا٭غاغ ،ٞخؿ ١ٝإٔ ٜفػح شيو اجملاٍ َٔ ادٌ َ٬سك ١دٓٛزٖا ٚقازتٗا ايعػهطٜني عً٢
اضتهابِٗ دطا ِ٥اٱبعاز ٚايٓكٌ غري املؿطٚع يًػهإ ،يصيو أعًٓت بتاضٜذ 2002/06/12

ضفهٗا ايتكسٜل عًَٝ ٢جام إْؿا ٤احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي.)3(١ٝ
بٓا ٤عًَ ٢ا غبل ٫ ،ميهٔ َتابع ١فطَ ٞاؿطب ا٭َطٜهٝني ٚاٱغطاًٝٝ٥ني يف ايٛقت
ايطأٖ أَاّ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝغري اْ٘ ميهٔ اغتػ ٍ٬فطق ١اْهُاّ بعض ايسٍٚ
املٓتٗه ١يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝنربٜطاْٝا َٔ ادٌ بػط اختكام احملهُ ١اؾٓا١ٝ٥
ايسٚي ١ٝملتابعَ ١طتهيب دطا ِ٥زٚي ١ٝيف ايعطام ،عً ٢ؾطط اْهُاّ ايعطام إىل ْعاّ احملهُ١

اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝسٝح غبل ٚإ ضفع احملاَ ٞايفطْػ( ٞداى فريداؽ) عاّ  2003زع٣ٛ
نس بطٜطاْٝا أَاّ املسع ٞايعاّ يًُشهُ ١اتُٗٗا باضتهاب دطا ِ٥سطب يف ايعطام اغتٓس فٗٝا
عًَ ٢صنطات اؾٓطاٍ ا٭َطٜه )Antonio Taguba( ٞغكٛم اضتهاب اؾٓٛز
ايربٜطاْٝني ؾطا ِ٥ايتعصٜب ٚاملػاؽ بايهطاَٚ ١قتٌ ايػذٓاٚ ،... ٤مبا إٔ زٚي ١بطٜطاْٝا
غتتُػو بٓعط ايسع ٣ٛتهطٜػا ملبسأ ايتهاٌَ َجًُا فعًت ٚاييت اْتٗت إىل عسّ َػٚ٪ي١ٝ
( )3ياسخ دمحم عبج هللا ،مخجع سابق ،ص .4:2

( )4ت اخربيت رشيجة ،العخاقيل القانػنية التي تحػل دون مسارسة السحكسة الجشائية الجولية
لرالحياتيا القزائية في مػاجية الجخائع اإلسخائيمية السختكبة في األراضي الفمدصيشية

السحتمة ،مجمة صػت القانػن ،السجمج الخامذ ،العجد الثاني ،423: ،ص .543
( )5ولج يػسف مػلػد ،مخجع سابق ،ص ص .3:5-3:4
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دٓٛزٖا عٔ اْ٫تٗانات املطتهب ١يف غذٔ أب ٛغطٜب باعتباضٖا ْتا٥ر عاز ١ٜيًشطب يف ايعطام،
ٚايٓتٝذ ١عسّ تػً ِٝضعاٜا ايسٚي ١يًُشهَُ ٖٛٚ ١ا ٜكف عا٥كا أَاّ تهطٜؼ ايعساي ١اؾٓا١ٝ٥
ايسٚي.)1(١ٝ
ثاْٝا :إبطاّ اتفاقٝات اؿكاْ ١يٲف٬ت َٔ ايعكاب
ؾأت ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝإىل عكس عس ٠اتفاقٝات ثٓاَ ١ٝ٥ع ز ٍٚأططاف ٚغري
أططاف يف ايٓعاّ ا٭غاغ َٔ ٞادٌ ايتٗطب َٔ َتابع ١احملهُ ١يطعاٜاٖا ايص ٜٔاضتهبٛا

دطا ِ٥سطب يف ايس ٍٚاييت استًتٗا َٗٓٚا ايعطام(ٚ ،)2متجٌ ٖص ٙا٫تفاقٝات تعٗسا أ ٚاتفاقا
ٜتُجٌ يف ايتدًٚ ٞعسّ املتابعٚ ١ايكٝاّ بإدطا٤ات ايتشكٝل أْ ٚكٌ أ ٚتػً ِٝاملٛاطٓني أٚ
ا٭ؾدام ا٭َطٜهٝنيَٛ ،ظفني ناْٛا أ ٚعػهطٜني املؿتب٘ باضتهابِٗ اؾطا ِ٥اييت تسخٌ
يف اختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝإ ٫مبٛافك ١ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهَ ٖٛٚ ،١ٝا ٜعرب
عٔ ايتفػري ا٭َطٜه ٞأساز ٟاؾاْب يًعساي ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝايص ٟتػع َٔ ٢خ٬ي٘
اؿًٛٝي ١ز ٕٚتٛقٝع ايعكاب عً ٢قازتٗا ٚغاغتٗا َطتهيب اؾطا ِ٥ايسٚيَ ٖٛٚ ،١ٝا ٜتٓاقض
َع ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞا٫تفاقٝات ايسٚي ١ٝاملطع ١ٝيف ٖصا ايؿإٔ ٚعً ٢ا٭خل اتفاق ١ٝفٓٝا
يكاْ ٕٛاملعاٖسات اييت قازقت عًٗٝا(.)3
ٚت٪غؼ ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝإبطاّ اتفاقٝات اؿكاْ ١عً ٢أعُاٍ ايػًط١
ايتؿطٜع ١ٝأ ٚايهْٛػطؽ َٔ ،خ ٍ٬تعس ٌٜقاْ ٕٛايع٬قات اـاضدٚ ١ٝإزخاٍ محا ١ٜأفطاز
ايكٛات املػًش ١ا٭َطٜه ١ٝإىل فًؼ ايٓٛابَ ،هطغ ١بصيو ٚادب محا ١ٜاؾٓٛز ا٭َطٜهٝني
َٔ أ ٟإدطا ٤أَ ٚتابع ١نسِٖ ،باٱناف ١تهُني قاْ ٕٛمحا ١ٜأفطاز ايكٛات املػًش١
ا٭َطٜه ١ٝاَتٓاع ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝعٔ تكس ِٜايسعِ ايعػهط ٟيًس ٍٚاملٛقع ١عً٢
ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝنُا ٜكٝس َؿاضنتٗا يف عًُٝات ايػ ّ٬يٮَِ
املتشس ،٠إ ٫إشا سكًت عً ٢ايتعاّ فًؼ ا٭َٔ ايسٚي ٞبعسّ َتابع ١دٓٛزٖا أَاّ احملهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝنُا ميٓع ايكاْ ٕٛاملصنٛض أ ٟؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتعاَ ٕٚع احملهُ ١مبا

( )3يػسف مطيخ وآخخون ،مخجع سابق ،ص .456
( )4شيتخ عبج الػىاب ،مخجع سابق ،ص .466

( )5خمفاوي خميفة ،اتفاقيات اإلفالت مغ القانػن أمام السحكسة الجشائية الجولية ،مجمة
القانػن ،ترجر عغ السخكد الجامعي غميدان ،العجد  ،4236 ،6ص .3;9
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ف ٘ٝسعط تػً ِٝأَٛ ٟاطٔ أَطٜه ٞإيٗٝا(.)1
ٚمتهٓت بصيو َٔ غٔ ايكاْ ٕٛامل٪ضر يف  2002/09/30ايصٜ ٟتهُٔ محا ١ٜأفطاز
ايكٛات املػًش ١ا٭َطٜهٜٗ ،١ٝسف عً ٢ا٭خل إىل َٓع ا٭دٗعٚ ٠اهل٦ٝات ا٭َطٜه ١ٝايتعإٚ
َع احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ،١ٝاَ٫تٓاع عٔ تكسَ ِٜػاعسات عػهط ١ٜيًس ٍٚا٭عها ٤يف
ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١أ ٚإىل احملهُ.)2(١
نُا تهُٔ ايكاْ ٕٛاملصنٛض َا ٜػُ( ٢بكاْ ٕٛغعٖ٫ ٚا )ٟأ ٟايرتخٝل يًطٝ٥ؼ

اغتدساّ ناف ١ايػبٌ ايهطٚض َٔ ١ٜادٌ ؼطٜط أَٛ ٟاطٔ أَطٜه ٞتعتكً٘ احملهُ ١اؾٓا١ٝ٥
ايسٚي َٔ ،١ٝخ ٍ٬غًػً َٔ ١اٯيٝات تػُح يًطٝ٥ؼ بصيو(.)3
نُا ت٪غؼ ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝإبطاّ ٖص ٙا٫تفاقٝات عً ٢تفػري بعض
ْكٛم ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝ٭دٌ خسََ ١كاؿٗا ٚأغطانٗا
ايؿدك ٫ ،١ٝغُٝا ْل املاز )98( ٠املتعًل بايتعا ٕٚفُٝا ٜتعًل بايتٓاظٍ عٔ اؿكاْ١
ٚاملٛافك ١عً ٢ايتكسٚ ،ِٜاييت تككس ا٫تفاقٝات ايػابك ١اييت أبطَتٗا ايسٚ ٍٚايتعَت بٗا قبٌ
تٛقٝعٗا أ ٚتكسٜكٗا عً ٢ايٓعاّ ا٭غاغٚ ،ٞيٝؼ إبطاّ اتفاقٝات دسٜس َٔ ٠ادٌ تٛفري
اؿكاْ ١ملٛاطين ايس ،ٍٚسٝح أبطَت ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝبٓا ٤عً ٢شيو اتفاقٝات
ثٓاَ ١ٝ٥ع أنجط َٔ  40زٚيَٗٓٚ ،١ا ايعطام مبٛدب ا٫تفاق ١ٝا٭َٓ ١ٝاملٛقع ١بني ايسٚيتني

غٓ َٔ ،2009 ١ادٌ محا ١ٜقازتٗا ٚدٓٛزٖا ايص ٜٔاضتهبٛا دطا ِ٥زٚي ١ٝيف ايعطام(.)4
ٚأنجط َٔ شيو قاَت بػشب املعْٛات ايعػهط 35 َٔ ١ٜزٚي ١ططف يف ايٓعاّ
ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝضفهت ايتٛقٝع عً ٢اتفاقٝات اؿكاَْ ١عٗاٚ ،أنجط َٔ
( )3خمفاوي خميفة ،مخجع سابق ،ص .422-3;:

( )4بغ عيدى األميغ ،السعػقات التي تحػل دون متابعة السحكسة الجشائية الجولية لسشتيكي

قػاعج القانػن الجولي اإلنداني ،مجمة السعيار ،السجمج التاسع ،العجد الثاني ،423: ،ص

.;:-;8

( )5ولج يػسف مػلػد ،السحكسة الجشائية الجولية بيغ قانػن القػة وقػة القانػن ،مخجع سابق،
ص .369

( )6عادل حسدة عثسان ،السدؤولية القانػنية عغ الجخائع الجولية(دراسة في حالة السػقف
األمخيكي) ،مجمة دراسات دولية ،مخكد الجراسات الجولية-جامعة بغجاد ،العجد،6:
 ،4233ص .323-322
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شيو غشبت َعْٛاتٗا ا٫قتكاز َٔ ١ٜايس ٍٚاييت متػهت بطفض ايتٛقٝع عٔ ٖصٙ

ا٫تفاقٝات(.)1
ٚمل تهتف ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝمبا غبل بٌ َاضغت نػٛطٗا عً ٢فًؼ
ا٭َٔ ايسٚي َٔ ٞادٌ اغتكساض قطاضات اؿكاْ ١ملٛاطٓٗٝا نس أ٬َ ١ٜسك ١يًُشهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝ
يف ٖصا ايػٝام اقسض فًؼ ا٭َٔ عس ٠قطاضات متٓع احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيْ َٔ ١ٝعط
بعض اؾطا ِ٥املطتهب َٔ ١ططف قٛات ا٭َطٜه ،١ٝنإ أٚهلا ايكطاض ضقِ  1422يػٓ،2002 ١
ايصَٓ ٟع مبٛدب٘ َ٬سك ١أفطاز قٛات ايسٚي ١غري ايططف املؿاضن ١يف عًُٝات سفغ ايػّ٬
ا٭مم ،١ٝسٝح قسض ٖصا ايكطاض بعس ايهػٛط ا٭َطٜه َٔ ١ٝادٌ محا ١ٜدٓٛزٖا ايصٜٔ
اضتهبٛا دطا ِ٥زٚي ١ٝأثٓا ٤عًُٝات سفغ ايػ ّ٬يف ايبٛغٓٚ ١اهلطغوٚ ،قس مت ػسٜس ايكطاض

ايػابل مبكته ٢ايكطاض  1487يػٓ ،2003 ١يتػشب ايكطاض بطَت٘ َٔ ايتسا ٍٚفُٝا بعس(.)2
ٚأَاّ َٛقف إغطاٚ ٌٝ٥ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه َٔ ١ٝاْ٫هُاّ إىل ْعاّ ضَٚا تٗطبا
َٔ َتابع ١ضعاٜاِٖ َطتهيب اؾطا ِ٥ايسٚيٚ ،١ٝايعطاق ٌٝاييت ؼس َٔ اختكام احملهُ ١يف
ايٛقت ايطأٖ ،غُٝا َا تعًل با٫ختكام ايتهُٚ ًٞٝايك٬سٝات ايٛاغع ١املُٓٛس١
جملًؼ ا٭َٔ نذٗاظ غٝاغٜ ،ٞبك ٢بػط اختكام قهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيٜ٫ٛتٗا
ايكها ١ٝ٥قه ّٛباعتباضات غٝاغ ١ٝأنجط َٓٗا قاْ.١ْٝٛ
اخلادتـح
يكس أْؿ٦ت احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝبػطض قُع اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝا٭ؾس خطٛض ٠عً٢
اجملتُع ايسٚي ،ٞمب٬سكَ ١طتهبٗٝا ٚؼكٝل ايعساي ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝغري أْٗا مل تػتطع
ؿس اٯٕ فطض اختكاقٗا عًَ ٢تابع ١فطَ ٞاؿطب اٱغطاًٝٝ٥ني ٚا٭َطٜهٝني ايصٜٔ
اضتهبٛا مبا ٜ ٫سع ٛيًؿو دطا ِ٥سطب أثٓا ٤است ٍ٬فًػطني ٚغع ٚايعطام ،بايطغِ َٔ تٛفط
ا٭زيٚ ١اٯيٝات ايكاْ ١ْٝٛاييت تػُح باملتابع ،١غُٝا بعس اْهُاّ فًػطني إىل احملهُ١
اؾٓاٚ ،١ٝ٥عً َٔ ٘ٝخَٓ ٍ٬اقؿَٛ ١نٛع ايبشح خًكت ايباسج ١إىل مجً َٔ ١ايٓتا٥ر
ٚا٫قرتاسات ْٛضزٖا يف اٯت:ٞ
( )3ولج يػسف مػلػد،مخجع سابق ،ص ;.36
( )4ياسخ دمحم عبج هللا ،مخجع سابق ،ص .496
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أ :٫ٚايٓتا٥ر
 أثطت دطا ِ٥اؿطب املطتهب ١يف فًػطني ٚأثٓا ٤است ٍ٬ايعطام عً ٢اغتكطاض ٚأََٔٓطك ١ايؿطم ا٭ٚغط ،أ ٜٔتؿهٌ املػا٤ي ١اؾٓا ١ٝ٥ب ٬ؾو ضازعا سكٝكٝا َٔ ادٌ
َٓع اٱف٬ت َٔ ايعكابٚ ،بٓا ٤ايػٚ ّ٬ا٭َٔ يف املٓطك ،١خاق ١إٔ اغًب دطا ِ٥اؿطب
اضتهبت بعس زخْ ٍٛعاّ ضَٚا ا٭غاغ ٞسٝع ايٓفاش ،أ ٟبعس ا٭ َٔ ٍٚد ١ًٜٝٛغٓ١
٬َ( .2002سع)١أ ،ٜٔتتعاضض َع ايػٝام
 تهٝف اْ٫تٗانات املطتهب ١يف ا٭ضان ٞايفًػط ١ٝٓٝاحملتًٚ ،١تًو املطتهب ١أثٓا٤است ٍ٬ايعطام ،بأْٗا دطا ِ٥سطب اضتهبت نس ا٭ؾدام ٚاملُتًهات احملُ ١ٝمبٛدب
اتفاقٝات دٓٝف ا٭ضبع يػٓٚ 1949 ١ايكٛاْني ٚا٭عطاف ايػاض ١ٜعً ٢املٓاظعات ايسٚي١ٝ
املػًش ،١تسخٌ يف اختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝتطبٝكا يٓل املاز ٠ايجآََٔ ١
ايٓعاّ ا٭غاغ.ٞ
 سايت أٚد٘ ايككٛض َٚعاٖط اـًٌ املٛدٛز ٠يف ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا١ٝ٥ايسٚي ١ٝز ٕٚمماضغ ١اختكام احملهُ ١عً ٢دطا ِ٥اؿطب املطتهب ١يف فًػطني
ٚايعطام.
 حيس ا٫ختكام ايتهُ ًٞٝايصٜ ٟهطؽ غٝاز ٠ايسٚي َٔ ١اختكام احملهُ ١اؾٓا١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف َتابعَ ١طتهيب دطا ِ٥اؿطب يف فًػطني ٚايعطام ،بػبب قعٛب ١ايتؿهٝو
يف ايكها ٤ايساخً ٞهلص ٙايسٚ ٍٚاثبات عٓكط ٟعسّ ايكسض ٠أ ٚايطغب َٔ ١دَٗٔٚ ،١
دٗ ١أخطَ ٣طنع ٖص ٙايس ٍٚيف فًؼ ا٭َٔ ا٫مم ٞايص ٟي٘ سل إضدا ٤ايتشكٝل
ٚاملكانا. ٠
 تًعب ا٫عتباضات ايػٝاغٚ ١ٝاْ٫تكا ١ٝ٥يف َعاؾ ١ايكهاٜا َٔ ططف فًؼ ا٭َٔ ايسٚيٞزٚضا نبريا يف إعاق ١مماضغ ١اختكام احملهُ ،١خاقْ َٔ ١اس ١ٝتكاعػ٘ ٚغهٛت٘
عٔ إساي ١اؾطا ِ٥اٱغطاٚ ١ًٝٝ٥ا٭َطٜه ١ٝإىل احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي.١ٝ
ثاْٝا :املكرتسات
بٓا عً ٢ايٓتا٥ر املصنٛض ٠تٛقًٓا إىل ا٫قرتاسات اٯت ٞشنطٖا:
 -1جيب إٔ تعٌُ ايعساي ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝدٓبا إىل دٓب َع ؼكٝل ايػًِ ٚا٭َٔ ايسٚيٝني
ايصٜ ٟتأت َٔ ٢خ ٍ٬تفع ٌٝاملتابع ١اؾٓا ١ٝ٥نس ايص ٜٔأَطٚا أ ٚخططٛا أْ ٚفصٚا
ا٭عُاٍ اٱدطاَ ١ٝخ ٍ٬ايٓعاعات اييت ْؿبت يف ايؿطم ا٭ٚغطٚ ،يف َكسَتٗا دطاِ٥
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اؿطب املطتهب ١نس ايؿعب ايفًػطٝين خاق ١بؿإ اؾطا ِ٥املطتهب ١بعس تاضٜذ
 2002/07/01أ ٟبعس ْفاش ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ،١ٝدطا ِ٥اؿطب
اييت اضتهبتٗا ايكٛات ا٭َطٜه ١ٝايربٜطاْ ١ٝأثٓا ٤است ٍ٬ايعطام.
َ -2طادع ١ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيٝتَ ّ٤٬ع ايكٛاْني اؾٓا١ٝ٥
ايساخً ١ٝيًسَٚ ،ٍٚعاؾ ١ايجػطات اييت ؼس َٔ اختكام احملهُ ،١نتذُٝس ْل
املاز َٔ 124 ٠ايٓعاّ ا٭غاغ ٞاييت متٓح ايس ٍٚاملٓعُ ١سسٜجا إىل احملهُ ١سل
تعًٝل اختكاقٗا ملس )07( ٠غٓٛات عًَ ٢تابعَ ١طتهيب دطا ِ٥اؿطب َٔ َٛاطٓٗٝا
ا ٚدطا ِ٥اؿطب املطتهب ١عً ٢أضانٗٝا ٖٛٚ ،سل ٜعطٌ اختكام احملهُ ١ز ٕٚأٟ
زاع.
 -3إعاز ٠ايٓعط يف ا٫ختكام ايتهُ ًٞٝيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝبإعطاٖ ٤ص ٙا٭خري٠
ا٭غبك ١ٝيف ا٫ختكام أ ٚإيػا ٘٥متاَا.
 -4ميهٔ ا٫غتٓاز إىل ايطبٝع ١اٯَط ٠يكٛاعس سكٛم اٱْػإ َٔ ادٌ فطض احملهُ١
اؾٓاٜ٫ٚ ١ٝ٥تٗا ايكها ١ٝ٥عً ٢نٌ ز ٍٚايعامل بػض ايٓعط إشا َا اْهُت أ ٚمل تٓهِ
إىل ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ.١
ٚ -5نع سس ٫تفاقٝات اؿكاْٚ ١عسّ تػً ِٝاجملطَني يٲف٬ت َٔ ايعكاب اييت تربَٗا
ايس ٍٚيًتٗطب َٔ َتابع ١ضعاٜاٖا ايص ٜٔاضتهبٛا دطا ِ٥زٚيَ ،١ٝع نطٚضَ ٠طادعْ ١ل
املاز َٔ 98 ٠ايٓعاّ ا٭غاغ َٔ ٞادٌ غس أ ١ٜثػط ٠قاْ ١ْٝٛميهٔ ا٫غتٓاز عًٗٝا
ٱبطاّ ٖص ٙا٫تفاقٝات.
 -6بجبٛت َػٚ٪ي ١ٝايكاز ٠ايعػهطٜني ٚايػٝاغٝني اٱغطاًٝٝ٥ني عٔ اضتهابِٗ دطا ِ٥سطب
زٚي ١ٝعل ايؿعب ايفًػطٝينٚ ،اضتهاب دطا ِ٥سطب أثٓا ٤است ٍ٬ايعطام َٔ ططف
ايكٛات ا٭َطٜهٚ ١ٝايربٜطاْ ،١ٝجيب عً ٢اجملتُع ايسٚي ٞمب٪غػات٘ ايعٌُ عً ٢تهطٜؼ
قٛاعس املتابعٚ ١فل أسهاّ ايكاْ ٕٛايسٚي ،ٞخاقَ ١ا تعًل بتفع ٌٝا٫ختكام
ايكها ٞ٥ايعامل. ٞ
 -7نطٚض ٠اْهُاّ ز ٍٚايؿطم ا٭ٚغط خاق ١تًو اييت اضتهبت اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝيف سل
ؾعٛبٗا إىل ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ،١ٝتعس ٌٜبعهٗا يتؿطٜعاتٗا
اؾعا ١ٝ٥ايساخً ١ٝبإناف ١اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝإيٗٝا .
ٚأخريا جيب إٔ ٜػع ٢اجملتُع ايسٚي ٞإىل ايعٌُ عً ٢إٔ ته ٕٛاملػا٤ي ١اؾٓا١ٝ٥
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ضازعاً فع ّاٜ ٫ٚ ٫تشكل شيو إ ٫بإيػا ٤ايؿطٚط املػبك ١ملُاضغ ١احملهُ٫ ١ختكاقٗا،
عٓس٥ص غٝه ٕٛا٫ختكام عاملٝا غري َكٝس بؿطٚط أَٛ ٚاعٝس قسز.٠
ادلظـادس
أ :٫ٚايهتب
 -1إبطاٖ ِٝايسضاد ،ٞدطمي ١ايعسٚإ َٚس ٣املػٚ٪ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝعٓٗآَ ،ؿٛضات
سًيب اؿكٛق ،١ٝط ،1يبٓإ.2005 ،
 -2ثا٥ط خايس عبس اهلل ايعكاز ،سكٛم ايهشاٜا يف ن ٤ٛأسهاّ ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاؾٓا،ٞ٥
َطنع ايسضاغات ايعطبَ ،١ٝكط.2017 ،
 -3غاَح خً ٌٝايٛاز ،١ٜاملػٚ٪ي ١ٝايسٚي ١ٝعٔ دطا ِ٥اؿطب اٱغطاَ ،١ًٝٝ٥طنع ايعٜت١ْٛ
يًسضاغات ٚا٫غتؿاضات ،يبٓإ.2009 ،
 -4غٛغٔ متطخإ به ،١اؾطا ِ٥نس اٱْػاْ ١ٝيف ن ٤ٛايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيَٓ ،١ٝؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝايطبع ١ا٭ٚىل ،يبٓإ.2006 ،
 -5عبس ايطمحإ قُس عً ،ٞاؾطا ِ٥اٱغطا ١ًٝٝ٥خ ٍ٬ايعسٚإ عً ٢قطاع غعَ ،٠طنع
ايعٜت ١ْٛيًسضاغات ٚا٫غتؿاضات ،بريٚت-يبٓإ.2011 ،
 -6عُط قُٛز املدع ،َٞٚايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْ ٞيف ن ٤ٛاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي،١ٝ
زاض ايجكاف ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايطبع ١ا٭ٚىل ،ا٭ضزٕ.2008 ،
 -7قُس ععايسَ ٜٔكطف ٢محسإ ،اْتٗانات قٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْ :ٞزضاغ١
ؼً ١ًٝٝيتكطٜط دٛيسغت ،ٕٛاملطنع ايسميكطاط ٞايعطب ٞيًسضاغات ا٫غرتاتٝذ١ٝ
ٚايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكاز ،١ٜبطيني-أملاْٝا.2020 ،
ْ -8ب ٌٝقُٛز سػٔ ،اؿُا ١ٜاؾٓا ١ٝ٥يهشاٜا اؾطمي ١يف ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْ ،ٞزاض
اؾاَع ١اؾسٜس ،٠اٱغهٓسض.2009 ،١ٜ
ٚ -9يس ٜٛغف َٛيٛز ،احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝبني قاْ ٕٛايكٚ ٠ٛق ٠ٛايكاْ ،ٕٛزاض ا٭ٌَ
يًطباعٚ ١ايٓؿط ،اؾعا٥ط.2013 ،
ٜٛ -11غف أبهري قُس ،قانُ ١فطَ ٞاؿطب أَاّ احملانِ اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي( ١ٝزضاغ١
َكاضْ ١بني ايؿطٜع ١اٱغٚ ١َٝ٬ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاملعاقط) ،زاض ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛكط،
.2011
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ثاْٝا :اجمل٬ت
 .1امحس مجاٍ ؾكٛض ،٠تفع ٌٝاختكاقات احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف َٛادٗ ١اؾطاِ٥
اٱغطا ،١ًٝٝ٥فً ١ايعً ّٛاٱْػاْ ،١ٝاجملًس ،30عسز.2019 ،3
 .2امحس غ ٞعً ،ٞاملػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعٔ اؾطا ِ٥ايٓامج ١عٔ ايعسٚإ عً ٢غع،٠
فً ١املفهط ،اجملًس  ،5ايعسز ،5داَع ١قُس خٝهط بػهط.2010،٠
 .3أمسا ٤إبطاٖ ِٝعً ٞايٝاغطَ ،ٟػٚ٪ي ١ٝايؿطنات ا٭َٓ ١ٝعٔ اْتٗانات ايكاْ ٕٛايسٚيٞ
اٱْػاْ ٞيف ايعطام ،فً ١ضغاي ١اؿكٛم ،ايػٓ ١ايجآَ ،١ايعسز ا٭.2016 ،ٍٚ
 .4أٌَ محس ٟزناى ،ا٫ست ٍ٬ا٭َطٜه ٞيًعطام ٚاْتٗاى سكٛم ا٭طفاٍ ايعطاقٝني ( زضاغ١
َٝساْ ١ٝيع ١ٓٝعج َٔ ١ٝا٭طفاٍ اي٬د٦ني يف زَؿل) ،فً ١داَع ١زَؿل ،اجملًس ،26
ايعسز .2010 ،3
 .5بؿاض ضؾٝس ،املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعً ٢اؾطا ِ٥اٱغطا ١ًٝٝ٥نس أغط ٍٛاؿط،١ٜ
فً ١اؿكٛم ٚايعً ّٛاٱْػاْ ،١ٝاجملًس ،5ايعسز. 2،2012
 .6بٔ عٝػ ٢ا٭َني ،املعٛقات اييت ؼ ٍٛزَ ٕٚتابع ١احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝملٓتٗهٞ
قٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاٱْػاْ ،ٞفً ١املعٝاض ،اجملًس ايتاغع ،ايعسز ايجاْ.2018 ،ٞ
 .7تطاضبٝت ضؾٝس ،٠ايعطاق ٌٝايكاْ ١ْٝٛاييت ؼ ٍٛز ٕٚمماضغ ١احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝ
يك٬سٝاتٗا ايكها ١ٝ٥يف َٛادٗ ١اؾطا ِ٥اٱغطا ١ًٝٝ٥املطتهب ١يف ا٭ضان ٞايفًػط١ٝٓٝ
احملتً ،١فً ١قٛت ايكاْ ،ٕٛاجملًس اـاَؼ ،ايعسز ايجاْ.2018 ،ٞ
 .8سفٝعَ ١ػتا ،ٟٚاملػٚ٪ي ١ٝايسٚي ١ٝعٔ اْتٗاى قٛاعس محا ١ٜاملُتًهات ايجكاف ١ٝيف
ايٓعاعات املػًش ،١فً ١ايعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ ،١ٝاجملًس ،7ايعسز.2016 ،2
 .9محٝس محس ايػعس ،ٕٚا٫غتدساّ ا٭َطٜه ٞيًٛٝضاْ ّٛٝاملٓهب يف ايعطام ،فً١
زضاغات زٚيَ ،١ٝطنع ايسضاغات ايسٚي-١ٝداَع ١بػساز ،ايعسز .2012 ،54
 .10خايس سػاَْ ،ٞبسأ ايتهاٌَ يف ا٫ختكام ايسٚيٚ ٞايٛطين يف ايٓعاّ ا٭غاغٞ
يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝفً ١نً ١ٝايكاْ ٕٛايهٜٛت ١ٝايعامل ،١ٝايػٓ ١ايطابع ،١ايعسز
.2016 ،13
 .11خًفا ٟٚخًٝف ،١اتفاقٝات اٱف٬ت َٔ ايكاْ ٕٛأَاّ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝفً١
ايكاْ ،ٕٛتكسض عٔ املطنع اؾاَع ٞغًٝعإ ،ايعسز .2014 ،4
 .12زاٚزَٓ ٟكٛض ،اٜت افتإ قاض ،٠عٛا٥ل املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف ايٓعاّ
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ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝفً ١ايكاْٚ ٕٛايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝاجملًس اـاَؼ،
ايعسز ا٭.2019 ،ٍٚ
 .13ؾٝرت عبس ايٖٛابْ ،تا٥ر اْهُاّ فًػطني يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف َٛادٗ ١اؾطاِ٥
ا٫غطا ،١ًٝٝ٥اجملً ١ا٭نازمي ١ٝيًبشح ايكاْ ،ْٞٛاجملًس  ،12ايعسز ايجاْ.2015 ،ٞ
 .14طًعت دٝاز ؾ ٞاؿسٜس ،ٟاثط َبسأ ايتهاٌَ يف ؼسٜس َفٗ ّٛاؾطمي ١ايسٚي ،١ٝفً١
ايطافس ٜٔيًشكٛم ،اجملًس  ،11ايعسز.2009 ،39
 .15عازٍ محع ٠عجُإ ،املػٚ٪ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛعٔ اؾطا ِ٥ايسٚي(١ٝزضاغ ١يف ساي ١املٛقف
ا٭َطٜه ،)ٞفً ١زضاغات زٚيَ ،١ٝطنع ايسضاغات ايسٚي-١ٝداَع ١بػساز ،ايعسز،48
.2011
 .16عبس اؿً ِٝبٔ َؿط ،ٟقُس دػاّ ،عٛمل ١ايٓعاّ ا٭غاغ ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي:١ٝ
اختكام َبتٛض ٚعكبات تعٜس ايككٛض ،فً ١اػاٖات غٝاغ ،١ٝتكسض عٔ املطنع
ايسميكطاط ٞايعطب ،ٞبطيني ،أملاْٝا ،غبتُرب.2019
 .17عبس ايكازض ظضقني ،اغتدساّ ا٭غًش ١ايَٓٓ َٔ ١ٜٚٛعٛض احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝفً١
اْػٓ ١يًبشٛخ ٚايسضاغات ،اجملًس ،5عسز.1،2014
 .18عبس ايًطٝف زسَ ،١ٝعٛقات فعاي ١ٝاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝايسا ،١ُ٥فً ١اؿكٝك،١
اجملًس  ،15ايعسز .2016 ،37
 .19ايعطب ٞمحاْ ،ٞفعاي ١ٝاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف ظٌ ايتٗسٜسات ا٭َطٜه ،١ٝفً١
ايكاْ ٕٛايسٚي ٞيًسضاغات ايبشج ،١ٝايعسز ،3املطنع ايعطب ٞايسميكطاط.2020 ،ٞ
 .20عً ٞمشد ٞدرب ،اغتٗساف ايصانط ٠اؿهاض ١ٜيًعطامْٗ-ب ٚتسَري اٯثاض منٛشدا،-
فً ١آزاب ايهٛف ،١اجملًس  ،1ايعسز  ،2020 ،43م .535
 .21عُاز خً ٌٝإبطاٖ ،ِٝاملػٚ٪ي ١ٝايسٚي ١ٝاملرتتب ١عً ٢است ٍ٬ايعطام ،فً ١ايطافسٜٔ
يًشكٛم ،اجملًس  ،15ايعسز.2012 ،53
 .22عٝؿ ١بًعباؽ ،ق٬س ١ٝفًؼ ا٭َٔ يف اٱساي ١إىل احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝفً١
اؿكٛم ٚايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝداَع ١ظٜإ عاؾٛض ،اؾًف ،١اجملًس ،10ايعسز.2017 ،2
َ .23بدٛت ١امحسَ ،بسأ ايتهاٌَ ٚاي ١ٝاْعكاز ا٫ختكام بني احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝ
ٚايكها ٤ايٛطين ،فً ١اؿكٛم ٚايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝداَع ١ظٜإ عاؾٛض ،اؾًف،١
اجملًس ،10ايعسز.2017 ،2
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 .24قُس سػٔ مخ ،ٛاٯيٝات ايسٚي٫ ١ٝغرتزاز اٯثاض ايعطاق ١ٝاملػطٚق ،١فً ١ايطافسٜٔ
يًشكٛم ،اجملًس  ،19ايعسز .2019 ،68
ًَٝ .25ه ١قازض ،ٟاؿطب ا٭َطٜه ١ٝعً ٢ايعطام عاّ  2003ؼت َعً ١اؿطب ايعازي ،١فً١
ايعً ّٛا٫دتُاعٚ ١ٝاٱْػاْ ،١ٝايعسز ايجاْ ٞعؿط.2016 ،
 ،٢َٓ َُٕٛٝ .26دطا ِ٥اؿطب يف ايعطام خ ٍ٬ايػع ٚعً ٢سطن ١ايتؿطٜع ،داَع ١قُس
خٝهط بػهط.2020،٠
ٜ .27اغط قُس عبس اهللَ ،عٛقات ؼكٝل ايعساي ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝأَاّ احملهُ ١اؾٓا١ٝ٥
ايسٚي ،١ٝفً ١نً ١ٝايكاْ ٕٛيًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ ،١ٝداَع ١نطنٛى ،اجملًس ،6
ايعسز /2اؾع.2017 ،1 ٤
ٜٛ .28غف اظضٚاٍٚ ،اقع ايعطام بعس ا٫ست ٍ٬ا٭َطٜه: ٞؼً ٌٝأبعاز ا٭َٔ اٱْػاْ ٞبني
 ،2011-2003فً ١ايعً ّٛا٫دتُاعٚ ١ٝاٱْػاْ،١ٝاجملًس ،7ايعسز  ،2داَع ١ايعطبٞ
تبػ ،ٞتبػ.2016 ،١
ٜٛ .29غف َعٗط امحس ايعٝػاٚ ٟٚآخط ،ٕٚاملػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝعٔ اْتٗانات سكٛم
ا٭غط ٣ايعطاقٝني َٔ قبٌ أفطاز ايكٛات ا٭َطٜه ١ٝايربٜطاْ ،١ٝزضاغات ،عً ّٛايؿطٜع١
ٚايكاْ ،ٕٛاجملًس ،46عسز.2019 ،4
ثايجا :ايطغا ٌ٥اؾاَع١ٝ
 .1امحس قُس زغُٝـ ،دطمي ١اٱبعاز يف ن ٤ٛايكاْ ٕٛايسٚي ٞإبعاز إغطاٌٝ٥
يًفًػطٝٓٝني َٓص عاّ َ ،1967صنطَ ٠ادػتري ،داَع ١ا٭ظٖط-غع ،٠فًػطني.2014 ،
 .2بٛفطقإ محاَ ،١املػٚ٪ي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيًفطز عٔ اْتٗانات ايكاْ ٕٛايسٚيٞ
اٱْػاْ ٞيف ايٓعاعات املػًش ١غري ايسٚي ،١ٝأططٚس ١زنتٛضا ،ٙداَعَٛ ١يٛز َعُط-ٟ
تٝعٚ ٟظ.2020 ،ٚ
 .3فاطُ ١امحس قُس ايؿطٜف٬َ ،سك ١اٱغطاًٝٝ٥ني ٚفكا يٓعاّ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝ
"َٝجام ضَٚا "َ ،صنطَ ٠ادػتري ،داَع ١ا٭ظٖط-غع.2019 ،٠
 .4قُس عبس ايعاٍ قُس عبس ايعاط ،ٞايعسٚإ ا٭َطٜه ٞعً ٢ايعطام يف ن ٤ٛايكإْٛ
ايسٚي ٞايعاّ ،ضغاي ١زنتٛضا ،ٙداَع ١أغٛٝطَ ،كط.2009 ،
ٜ .5اغط دٗاز سػني املٓاعُ ،١املُاضغات اٱغطا ١ًٝٝ٥ػا ٙزٚض َ٪غػات سكٛم
اٱْػإ يف محا ١ٜاملسْٝني ايفًػطٝٓٝني يف قطاع غعَ ،٠صنطَ ٠ادػتري ،داَع١
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