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                              ادلستخهص
ٜعترب َبدأ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ زنٓا ٖاَا َٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ ,ٖٚرا 

ذ يهوٌ ْوصام َطوًه يو٘ هابعو٘      إاملبدأ غري قابٌ يًغبط اٚ ذبدٜد ايػهٌ بضوٛز٠ ٚاعور١ ,  
 زاضتٓا هلرا املبدأ املِٗ.ٚجدْاٙ خالٍ د ٖٚرا َااآلخس تً  بدٚزٙ عٔ خيٟ راشباظ اي

ْتٗواى  ٚيف ٚقتٓا املعاصس ظبد ايعدٜود َؤ ايودٍٚ خطوتددّ ٖورا املبودأ نرزٜعو١ ال       
قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ ٚاييت خطع٢ بدٚزٖا سبُاٜو١ غوري املكواخًث أءٓوا٤ ايٓصاعوا       

ٛ  ايٝ٘ املدْٝث أءٓا٤ ايٓوصام املطوًه,   أ١ ٖٚٞ خعترب َٔ ًَحأ قاْْٛٞ ًٜحاملطًر ا٤ نوإ  ضو
غدضا َكاخال خسد َٔ داز٠ ايٓصام يطبب اٚ ألخس ٚاالعٝإ املد١ْٝ ايويت غايبوا خهوٕٛ غوري     

  عالق٘ هلا بايٓصام املطًه. َسخبط١ ٚال

ٕ يعواّ  إ االعوايٝ ّ ٚايربٚخٛنوٛال 1949ٝا  جٓٝ  االزبو  يعواّ   يكد ٚععت اخفاق
را املفٗوّٛ ٖٚورٙ   ضظ ايكا١ْْٝٛ ملبدأ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ َٚٔ أجٌ خٛعوٝه ٖو  ألاّ 1977
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َ ايٓضٛظ ٚاحملددا  اييت خكٝد ٖورا املبودأ ,يال   أءٓوا٤ ايٓصاعوا  املطوًر١  وب      ٘ضوتددا
 َربز هلا. الّ اييت الَساعا٠ االعتبازا  االْطا١ْٝ ٚعدّ إذداث اٚ ايتطبب باآل

يرا قُٓا بدزاضتٓا بتطًٝط ايغ٤ٛ ع٢ً أءوس ايغوسٚز٠ ايعطوهس١ٜ عًو٢ االغوداظ      
د١ْٝ أءٓا٤ اضتدداّ َبدأ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ اءٓا٤ ايٓصاعوا  املطوًر١   املدْٝث ٚاالعٝإ امل

,ٚخبٝإ اءسٙ ٚخطٛزخ٘ ع٢ً ٖرٜٔ ايعٓضوسٜٔ يف اتتُو  ٚ وا ٜوثى اءواز ضوًب١ٝ خطوري٠        
يألجٝاٍ ايكاد١َ جوسا٤ ايتحواٚش عًو٢ َبودأ ايغوسٚز٠ ايعطوهس١ٜ ألجوٌ ضباضوب١ االغوداظ          

 ى ٖرا املبدأ َٔ جسا٥ِ بػع١ خٗص عُري االْطا١ْٝ.ْتٗاااملٓتٗهث هلرا املبدأ َٚا ٜٓتخ َٔ 

 .االزب  جٓٝ  ايعطهس١ٜ، اخفاقٝا ايغسٚز٠ ْٞ، االْطا يٞيكإْٛ ايدٚايهًُا  املفتاذ١ٝ: ا

Abstract 

The principle of military necessity is an important 

pillar of the international law of armed conflict and 

international humanitarian law. However, there is no clear 

definition of the principle which has many applications to 

complex cases,  and this is due to the different categories of 

armed conflicts.  Today , countries and armed groups use 

this principle as an excuse to violate the rules of 

international humanitarian law, which its original goal is to 

protect non-combatants during armed conflicts and 

considered a legal refuge for civilians during armed conflict. 

The four Geneva Conventions of 1949 and Additional 

Protocols of 1977sets the legal basis for the principle of 

military necessity. This article attempts to shed light on the 

principle and its impact on civilians during armed conflicts . 

It argues that the use of this important principle during 

armed conflicts must take humanitarian considerations into 

account and not cause any unnecessary pain. 
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 تـادلقذم
ٜٗدف ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ اىل محا١ٜ املدْٝث ٚناي١ ايف٦ا  ٚعراٜا ايٓصاعا  
املطًر١ َِٚٓٗ َٔ ن  عٔ ايكتاٍ ٚخكٝد أهساف ايٓصام يف اضتدداّ ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ ٚمحا١ٜ 
االَٛاٍ ٚاالعٝإ اييت يٝظ هلا ص١ً َباغس٠ بايعًُٝا  ايعطهس١ٜ ٚاسباجا  االْطا١ْٝ ٖٚٛ 

ميٓه محا١ٜ قا١ْْٝٛ يأليساد ايعاًَث اءٓا٤ املعازى َِٚٓٗ ايضرفٝث ٚايًحإ ايطب١ٝ  بدٚزٙ
 ٚايعاًَث ٚغريِٖ .

ٚيهثس٠ ايٓصاعا  املطًر١ خضٛصا يف ايػسم االٚضط اصبه يصاَا عًٝٓا إ ْفِٗ 
 َٛعٛم ايٓصام املطًه ايدٚيٞ ٚايغري دٚيٞ َٚاٖٞ ايكٝٛد ايٛاجب ع٢ً املكاخًث االيتصاّ بٗا

ذ إ ايكإْٛ ايدٚيٞ إٚعدّ اْتٗانٗا َٚٔ أِٖ ايكٝٛد ٚايغٛابط ٖٞ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ 
االْطاْٞ مل حيسّ اٚ  سّ َبدأ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ يأْ٘ حيل يألهساف املتٓاشع١ ايًح٤ٛ اىل 

ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ قد اجاش ايًح٤ٛ اىل ٖٚرا املبدأ عٓد ايغسٚز٠ , 
يغسٚز٠ ايعطهس١ٜ إال اْ٘ ٚع  ي٘ َٔ ايغٛابط ٚايكٝٛد اييت  ب ع٢ً االهساف َبدأ ا
 بٗا . االيتصا١ّ عاملتٓاش

ذتًت ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ َٛقعا َُٗا يف إعالْا  ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ ايريو 
االْطا١ْٝ  يالعتبازا ٚععت ذدا  ّ,1868َٚٛاءٝك٘ يدٜباج١ إعالٕ ضإ بطسضبٛزغ يعاّ 

جا٤  ب٘ ايفكس٠ ايثا١ْٝ َٔ دٜباج١  ٖٚرا َا إ ختٛق  اَا املكتغٝا  اإلْطا١ْٝ, اييت  ب
الّ اسبسب آ( يًرد َٔ اإلْطا١ّْٝ اييت أخت مبضطًه )َضاحل 1907الٖاٟ ايسابع١ يعاّ 

ميهٔ ارباذ ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ  خطُه ب٘ ايغسٚزا  ايعطهس١ٜ ٚعًٝ٘ يأْ٘ ال ذطب َا
يال  ٛش ايتعط  يٝ٘ مبا  اضتدداَ٘ذا َا مت إسب ٚأعساي٘ ٚذت٢ قٛاعد اسب الْتٗاىنُربز 

ٜػازنٕٛ  زٚاح ٚاالغداظ املدْٝث ٚايعاًَث َٔ ايرٜٔ الٜطب خطا٥س جط١ُٝ باأل
منا  ب إٚ بايعًُٝا  ايعطهس١ٜ ٚخضٛصا َِٓٗ االهفاٍ ٚايٓطا٤ ٚااليساد ايطب١ٝ ٚغريِٖ,

َفسه١ ٚنبري٠  ًا عسازأذبدث  ايغا١ٜ حبٝث العًٝٗا إٔ ربتاز ايٛضا٥ٌ اييت ختٓاضب َ  ٖرٙ 
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جسا٤ دزاض١ قا١ْْٝٛ ذبدد أءس ايغسٚز٠ إداعٞ يبًٛغٗا , ٚع٢ً ٖرا االضاع نإ البد َٔ  ال
ايًٕٛ األصفس غري َطتك١ُٝ )ايعباز٠ املؤغس٠ ب .ع٢ً املدْٝث ٚاالغداظ ايعاًَث ايعطهس١ٜ
 .، خساج  يطفًا(املع٢ٓ

 أ١ُٖٝ ايدزاض١:

 دزاض١ املٛعٛم ع٢ً االءاز اشبطري٠ ع٢ً اتتُ  ٚاملدْٝث ٚغريخضب أ١ُٖٝ 
خطري٠  ًاءازآٖرا املبدأ املِٗ أءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١  ا ٜثى  اْتٗاىكاخًث اذا َا مت امل

 ٚبضٛز٠ نبري٠ يف اسبسٚب االخري٠. أجدا ٚخضٛصا اذا َا يٛذغ ايًح٤ٛ اىل ٖرا املبد

 َػه١ً ايدزاض١:

ءازٙ نبري٠ ع٢ً اتتُ  اذا َا آيغسٚز٠ ايعطهس١ٜ َفّٗٛ َتغري ٚإ َفّٗٛ َبدأ ا
َٔ قبٌ ايكاد٠ ٚاملطؤٚيث  ا ٜطبب خطاز٠ نبري٠ ٚاشٖام ازٚاح املدْٝث  اْتٗان٘مت 

 ٚااليساد ايعاًَث يرا ضٛف ْعٗس َد٣ اءاز اْتٗاى ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ع٢ً ٖؤال٤ االيساد.

 يسع١ٝ ايبرث:

خطبل  املعاصسخضٛصا يف ايٛقت  ١بإ ايدٍٚ املترازب ٕ يسع١ٝ ايدزاض١ خرٖبإ
َبدا ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٚيل قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ ٚخًتصّ بػسٚهٗا َٚعاٜريٖا 

 ّ.1977ّ ٚايربٚخٛنٛيث االعايٝث يعاّ 1949جٓٝ  االزب  يعاّ  الخفاقٝا ٚيكا 

 َٓٗح١ٝ ايدزاض١:

ايترًًٝٞ حبٝث أْ٘ ضٛف ٜتِ ايتطسم خعتُد ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً املٓٗخ ايٛصفٞ 
 اىل ٚضسد االعساف ٚاملعاٖدا  ايدٚي١ٝ ذا  ايض١ً.

 ٖٝه١ًٝ ايدزاض١:

 ضٓتٓاٍٚ ٖرا املٛعٛم يف َبرثث َُٗث ُٖا :

 ي٦ا  االهفاٍ ٚايٓطا٤.أءس ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ع٢ً  -
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دْٞ أعٛإ ايديام امل ٚايضرفٝثَٛظفٞ اشبدَا  ايطب١ٝ أءس ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ع٢ً  -
 .اإلغاء١ٚاملتطٛعث َٔ أيساد 

 ادلبحث االول
 فئبث االطفبل وانىسبءأثر انضرورة انعسكريت عهى 
 املدْٝث ايرٜٔ ال األغداظْطاْٞ محا١ٜ خطتٗدف قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإل

ْضت  ٜػازنٕٛ يف االعُاٍ ايعطهس١ٜ اٚ ايرٜٔ يكدٚا ايكدز٠ ع٢ً املػازن١ يٝٗا ,ٚذطب َا
جا٤  ب٘ َٔ قٛاعد اسبُا١ٜ  ّ َٚا1949أب/أغططظ  12جٓٝ  األزب  يف  خفاقٝا اعًٝ٘ 

ٚيكا يتطُٝاخٗا بايتايٞ )ذبطث ذاٍ ازبسذ٢ ٚاملسع٢ بايكٛا  املطًر١ يف املٝدإ 
االخفاق١ٝ األٚىل، ذبطث ذاٍ جسذ٢ َٚسع٢ ٚغسق٢ ايكٛا  املطًر١ يف ايبراز االخفاق١ٝ 

ايثايث١، محا١ٜ األغداظ املدْٝث يف ٚقت اسبسب ايثا١ْٝ، َعا١ًَ أضس٣ اسبسب االخفاق١ٝ 
ذ ٜطبل يف ذاي١ إاألٍٚ  1977االخفاق١ٝ ايسابع١(, إعاي١ إيٞ ايربٚخٛنٛيث املًركث يط١ٓ 

ايٓصاعا  املطًر١ ذا  ايطاب  ايدٚيٞ، ٜٚهٌُ اخفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١، أَا ايربٚخٛنٍٛ ايثاْٞ 
املاد٠ ايثايث١ املػثن١، أٚ االخفاق١ٝ املضغس٠ يٝطبل يف ايٓصاعا  املطًر١ ايداخ١ًٝ ٜٚهٌُ 

 .1َٔ اخفاقٝا  جٓٝ  األزب 

 ألٕٚخعد قغ١ٝ محا١ٜ املدْٝث أءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ َٔ ايكغاٜا اهلا١َ جدا 
، ْػٛب اٟ ْصام َطًه دٚيٞ أٚ داخًٞ ضٛف خهٕٛ ي٘ خداعٝا  خطري٠ ع٢ً ٖرٙ ايف٦ا 

 ّ املتعًك١ حبُا١ٜ املدْٝث اءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ 1949خفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١ يعاّ ا ثٌمتٚ
يًكإْٛ باملدْٝث اءٓا٤ ايٓصاعا   ًاجدٜد ًااٖتُاَْفط٘  خكدَا نبريا ٚ خطحٌ يف ايٛقت 

 املطًر١.

يػدط االْطاْٞ املعثف بٗا عاملٝا َٔ اٚبٗرا اعطت ايتأٜٝد ع٢ً إٔ نسا١َ 
ٛاجب١ خاص١ يف ذاي١ ايٓصاعا  ايدٚي١ٝ ذٝث املبدأ  ب إ ذبثّ ٚخطٓد هلا اسبُا١ٜ اي

الغداظ اخفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١ ربتط باسبُا١ٜ ايدٚي١ٝ يف٦ا  ضبدد٠ َٔ إ إاملطًر١ ,
 ٜٛجد يٝٗا َا  ,اال إٔ ايٓضٛظ املتعًك١ الثاملدْٝث يف ايٓصاعا  املطًر١ بٛصفِٗ َدْٝ

                                                      

,السؤسدة الجامعية لمجراسات  1القانهن الجولي العام, ط( كسال حساد, الشداع السدمح و 1)
 .191, ص1997والشذخ والتهزيع ,بيخوت ,لبشان, 
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غفٞ عًِٝٗ خًو الغداظ املدْٝث ٚايطهإ املدْٝث َٔ ايرٜٔ  ٔ خاميٝصٖا بث 
 .1اسبُا١ٜ

ضتحاب١ اأقس  قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ محا١ٜ ضبدد٠ يبعض ايف٦ا  
ٕ ٖرٙ ايف٦ا  اييت خط هلا ايكإْٛ إاالْطا١ْٝ يف َٛاج١ٗ ايغسٚزا  ايعطهس١ٜ , يالعتبازا 

الَس ,ايرٟ ٜتطًب اضتثٓا١ٝ٥ اذدٚد َع١ًَٛ ٚيل ظسٚف ايدٚيٞ االْطاْٞ محا١ٜ ضبدٚد٠ يف 
خفاقٝا  ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ اذبدٜد ٖرٙ ايف٦ا  َٔ ايكٛاعد ايعا١َ يًرُا١ٜ َٔ خالٍ 

ْتٗانٗا ٚبٗرا ضٛف ْتطسم اىل اميهٔ يًغسٚزا  إ خربز  ٚذبدٜد اسبدٚد ايدْٝا اييت ال
 : ٚيل املطايب االخ١ٝي٦تث َُٗتث ُٖا االهفاٍ ٚايٓطا٤ 

 .ي١٦ األهفاٍ أءس ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ع٢ً -ٍٚألا طًبامل -

 أءس ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ع٢ً ي١٦ ايٓطا٤. –املطًب ايثاْٞ -

 ولألا لطه ادل
 فئت األطفبلأثر انضرورة انعسكريت عهى 

يتُٝٝصِٖ عٔ باقٞ ايف٦ا  ٖٚٞ ايضف١ ايعُس١ٜ اييت  ًاٚاذد ًإ يف١٦ االهفاٍ َعٝازأ
َعٝٓا ٖٚٞ يف ايغايب  سبع١ ايطفٛي١ ٖٚٞ ازبٓث يف زذِ أَ٘ ذت٢ بًٛغ ايطفٌ ضًٓا َٓر أخبد

عػس ,أَا ايكإْٛ ايدٚيٞ يًكد َٓه ايطفٌ اسبُا١ٜ َثٌ ازبسذ٢ ٚاملفكٛدٜٔ,  ١ضٔ ايثآَ
خفاق١ٝ ا( َٔ 41عترب  املاد٠ )ا/أ َٔ ايربٚخٛنٍٛ اإلعايف ايثاْٞ, 8ٚذطب ْط املاد٠ زقِ 

إٔ (, يف ذث ٙض١ٓ َٔ عُس 15)إٔ ايطفٌ ٖٛ ايرٟ مل ٜبًغ ضٔ  1949ّ2جٓٝ  يعاّ 
َٓع١ُ ايعفٛ ايدٚي١ٝ غأْٗا غإٔ املٓعُا  غري اسبه١َٝٛ األخس٣ ٚنرا املٝثام اإليسٜكٞ, 

خفاق١ٝ ذكٛم ايطفٌ ابُٝٓا ,ض١ٓ َٔ عُسٙ( 18يًكد عّسيٛا ايطفٌ بأْ٘) نٌ إْطإ دٕٚ 

                                                      

, دار الغخب االسالمي, بيخوت, 1( عسخ سعجهللا, تطهر تجوين القانهن الجولي االنداني, ط1)
 .167م, ص1997لبشان, 

 م.1919تفاقية جشيف االولى لعام امن  11( السادة 9)
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ض١ٓ, إال إذا بًغ ضٔ ايسغد قبٌ ذيو  18يث٣ إٔ ايطفٌ ٖٛ نٌ إْطإ مل ٜتحاٚش ضٔ 
 .1هين املطبل عًٝ٘مبٛجب ايكإْٛ ايٛ

ٕ ي١٦ االهفاٍ خعد َٔ أنثس ايف٦ا  عسع١ ألخطاز ايٓصاعا  املطًر١ نايدي  بِٗ إ
رباذِٖ دزٚم بػس١ٜ زغِ صغس ضِٓٗ ٚق١ً خربخِٗ ألجٌ ااىل ايضفٛف االَا١َٝ يف ايكتاٍ اٚ 
عاي١ اىل ايعدٜد َٔ غا١ٜ َٔ خغٝري صبسٜا  اسبسٚب باإلصد اهلحُا  اشبضِ ,أٚ اي

ميهٔ خربٜسٖا ذت٢ يف ذاي١ ايغسٚز٠  ا  االخس٣ اييت ٜتعسعٕٛ هلا اييت الالْتٗانا
ضتثٓا١ٝ٥ األخس٣ ,يرا ضٛف ْتطسم اىل أِٖ اسباال  اييت اال ايعسٚفاٚ  ايكض٣ٛايعطهس١ٜ 

 : 2اىل ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٚيل االخٞ االضتٓاد يٝٗا ميهٔ ال

األغداظ املهفٛي١ محاٜتِٗ َٔ اسبكٛم ذسَإ ايفسم االٍٚ: االضتٗداف املباغس يألهفاٍ ٚ
 .ٚاملصاٜا

ايتحٓٝد ايكطسٟ أٚ االجبازٟ ٚعداّ ع٢ً االهفاٍ دٕٚ ايثا١َٓ عػس اسبهِ باإل ايفسم ايثاْٞ:
 .يألهفاٍ

ذسَإ األغداظ املهفٛي١ محاٜتِٗ َٔ اسبكٛم ايفسم االٍٚ: االضتٗداف املباغس يألهفاٍ ٚ
 .ٚاملصاٜا

 م اىل ايٓكاط االخ١ٝ:ٚبٗرا ضٛف ْكّٛ بتكطِٝ ايفس

 الضتٗداف املباغس يألهفاٍ:ا -اٚال

اٚ قد ٜتِ  زب١ بػٔ ٖحُا  عد دبُعا  يألهفاٍكّٛ اذد األهساف املتراٜقد 
اضتدداَِٗ ندزٚم بػس١ٜ بغسض ايتأءري ع٢ً ايطسف اشبضِ اٚ خطًٝط ايغ٤ٛ ع٢ً جاْب 

خغُٓت٘ مجٝ    ٖٚرا َاَعث يًتأءري ع٢ً صبسٜا  اسبسب ٚخعترب ي١٦ االهفاٍ َٔ املدْٝث

                                                      

دار  شترخ سعيج حسهدة, حساية حقهق الطفل في القانهن الجولي العام واإلسالمي,م .( د1)
 .188, ص9117اإلسكشجرية,  الجامعة الجيجة,

ناصخ عهض فخحات العبيجي, الحساية القانهنية لمسجنيين في القانهن الجولي  ( د.9)
 .117م , ص9111,عسان 1دار قشجيل لمشذخ,ط االنداني,
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ع٢ً ايسغِ ٕ ذعس اضتٗداف املدْٝث  اخفاقٝا  ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ يف ْضٛصٗا,
سبسٚب االَسٜه١ٝ ع٢ً ٚاالهفاٍ يف مجٝ  املٛاءٝل ايدٚي١ٝ اال إ اسبسٚب االخري٠ ٚخضٛصا ا

 ّ قد غٗد  ايعدٜد 2014َٔزٖاب يعاّ ٚيغا١ٜ اسبسٚب عد اال 2003ايعسام َٓر عاّ 
ايعاَس١ٜ ايرٟ  أضتٗداف ًَحاايتحاٚشا  عد املدْٝث ٚاالهفاٍ بضٛز٠ خاص١ نُا ذدث يف 

نُا قاَت ,نُا مت قض  قغا٤ اسبٛ ١ ٚاملٛصٌ ايكدمي١  1هفال زعٝعا 54زاح عرٝت٘ 
ايكٛا  االضسا١ًٝٝ٥ يف )ع١ًُٝ ايسصاظ املضبٛب( ٚناْت اسبح١ ايس٥ٝط١ ٖٞ ذبكٝل َٝص٠ 

ضتػٗاد ايعدٜد ا ا اد٣ اىل  ,2008ّيٝٗا ايفطفٛز االبٝض عاّ عطهس١ٜ ٚاييت اضتددَت 
َٔ االهفاٍ ٚايٓطا٤ يغسض ذبكٝل عسٚز٠ عطهس١ٜ ذطب خضسٜه قا٥د ايكٛا  االضسا١ًٝٝ٥ 

ضتػٗد يٝٗا اذٝث  ايفًططٝٓٝثٚاييت خساجعت يٝٗا يُٝا بعد ٚنإ عدد ايغراٜا َٔ 
( يسدا بًغ عدد ايكت٢ً 14199ٞ )ٚذطب خضسٜه املسنص ايفًططٝين سبكٛم االْطإ ذٛاي

 .2%  َٔ ايػٗدا30٤َٔ االهفاٍ  

 ذسَإ األغداظ املهفٛي١ محاٜتِٗ َٔ اسبكٛم ٚاملصاٜا: -ءاْٝا

١ ذطب رًصاعا  املطع٢ً اهساف ايٓصام برٍ عٓا١ٜ ناي١ٝ يألهفاٍ أءٓا٤ ايٓ
املعازى  يو بعدّ اغسانِٗ بضٛز٠ َباغس٠ يفّ ٚذ1977يعاّ  3عايف االٍٚايربٚخٛنٍٛ اإل

ايدا٥س٠ ٜٚبكٕٛ َطتفٝدٜٔ َٔ اسبُا١ٜ اشباص١ عُٔ ْضٛظ االخفاقٝا  املتعًك١ بايٓصاعا  
ٍ عػس يف االعُا ١املطًر١ يف ذاٍ مت اغسانِٗ بضٛز٠ اضتثٓا١ٝ٥  ٔ مل ٜبًغٛا اشباَط

 اعتكاٍ َٓاضب١ هلِ ٚال ٚظسٚفمحا١ٜ خاص١  يٝحب خٛيري ايعدا١ٝ٥ ٚٚقعٛا يف قبغ١ ايعدٚ
ٟ ذاٍ َٔ األذٛاٍ ذسَإ األهفاٍ َٔ اسبكٛم ٚاملصاٜا املهفٛي١ يألغداظ  ٛش بأ

                                                      

 :العرخ، وزارة اإلعالم، دائخة اإلعالم، عمى السهقع( العامخية جخيسة 1)
www.al-moharer.net/m04239/freijat239L.htm 
(2) Operation cast Lead,Gaza Strip,2009.   

http//www.alhaq.org/pdf/gaza/Operation cast Lead, statstical-

analysis%20.pdf. 

 م.1977الفقخة الثانية من البخوتهكهل األضافي األول لعام  77( السادة 3)

http://www.al-moharer.net/m04239/freijat239L.htm
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املغ١ُْٛ محاٜتِٗ َٔ أضس٣ َٚدْٝث ذبت أٟ َط٢ُ ضٛا٤ يف ذاال  ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ 
 .1خسآأٚ أٟ َط٢ُ 

ايتحٓٝد ايكطسٟ أٚ االجبازٟ ٚعداّ ع٢ً االهفاٍ دٕٚ ايثا١َٓ عػس اسبهِ باإل ايفسم ايثاْٞ:
 .يألهفاٍ

 ٗرا ضٛف ْأخٞ ع٢ً ٖرا ايفسم بايٓكاط االخ١ٝ:ٚب

 :عداّ ع٢ً االهفاٍ دٕٚ ايثا١َٓ عػس اسبهِ باإل -اٚال

ش اسبهِ ع٢ً األهفاٍ ّ َبدأ عدّ جٛا1949خفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١ يعاّ اخغُٓت 
ْطاْٞ محا١ٜ خاص١ يألهفاٍ دٕٚ ٚيٞ اإلدعُٓت قٛاعد ايكإْٛ اي ذإٛاٍ سبابأٟ ذاٍ َٔ 
خٓفٝر اسبهِ يف ازبسا٥ِ املسخهب١ َٔ قبًِٗ ٚاييت قد  ختعًل  س َٔ اسبهِ أٚضٔ ايثا١َٓ عػ

عايف َٔ ايربٚخٛنٍٛ اإل )77(.نُا أند  املاد٠ 2بايٓصام املطًه بث األهساف املترازب١
عداّ بطبب جسمي١ خسخبط بايٓصام املطًه يألعُاز األٍٚ ايفكس٠ اشباَط١ عد خٓفٝر عكٛب١ اإل

نُا جا٤  يف املاد٠  اإلعداّٝر عكٛب١ فيربٚخٛنٍٛ خٓابٗرا قد ذعس دٕٚ ضٔ ايثا١َٓ عػس ٚ
 .1949ّ3خفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١ يعاّ أَ  68

ٕ ذعس اسبهِ بعكٛب١ االعداّ اٚ خٓفٝر اسبهِ مشٌ اٜغا ايٓصاعا  املطًر١ غري إ
ّ, ذٝث جا٤ حبعس ذهِ 1977ايثاْٞ يعاّ  اإلعايفايربٚخٛنٍٛ يف جا٤  دٚي١ٝ ذطب َااي
يكط٠ٛ ايعكٛب١ حبل ٖرٙ ايف١٦ ايعُس١ٜ  ًاْٚعس عداّ دٕٚ ضٔ ايثا١َٓ عػس,خٓفٝر عكٛب١ اإل,اٚ 

ْطاْٞ سبُا١ٜ ٖرٙ ايف١٦ ايعُس١ٜ اءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ جا٤  اخفاقٝا  ايكإْٛ ايدٚيٞ اإل
ضتٓاد ع٢ً ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ يف خٓفٝر ٖرٙ ميهٔ اال اٚ ايٓصاعا  ايداخ١ًٝ ٚالايدٚي١ٝ 

 يعكٛبا  حبل األهفاٍ.ا

                                                      

( د. احسج ابه الخيخ, حساية الدكان السجنيين واألعيان السجنية في الشداعات السدمحة, 1)
 .911,ص 1988,دار الشهزة العخبية ,القاهخة 1ط

 م .1919جشيف لعام الفقخة الخابعة من اتفاقية  68( السادة 9)
, دار 1( د. عادل عبجهللا, الحساية الجولية لألطفال في اوقات الشداعات السدمحة, ط3)

 .81,   ص 9117الشهزة العخبية, لعام 
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ْعسا يألخطاز ايهبري٠ اييت خٓحِ عٔ دبٓٝد ايتحٓٝد ايكطسٟ أٚ االجبازٟ يألهفاٍ:  -ءاْٝا
غثانِٗ يف ايعًُٝا  ايعطهس١ٜ ذٝث إٔ ايربٚخٛنٍٛ اهفاٍ دٕٚ ضٔ ايثا١َٓ عػس ٚعٔ األ
, اييت عايف األٍٚ ٜٓط ع٢ً ) ب ع٢ً أهساف ايٓصام ارباذ ناي١ ايتدابري املطتطاع١اإل

يف االعُاٍ ايعدا١ٝ٥ بضٛز٠  عػس, ١غثاى األهفاٍ ايرٜٔ مل ٜبًغٛا ضٔ اشباَطاخهفٌ عدّ 
ٓ  عٔ دبٓٝد ٖؤال٤ ايضغاز يف قٛاخٗا املطًر١( تَباغس٠ ٚع٢ً األهساف بٛج٘ خاظ إٔ مت

 .1ايٓصاعا  املطًر١ َٔ أقدّ ايعٛاٖس املسخبط١ باسبسٚب يفظاٖس٠ دبٓٝد األهفاٍ  دذ خعإ,

   انثبويادللطه
 فئت انىسبء أثر انضرورة انعسكريت عهى

ْطاْٞ حبعس مج١ً َٔ األيعاٍ اييت خٓطٟٛ ع٢ً أيعاٍ يكد جا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ اإل
خط٤ٞ اىل َعا١ًَ ايٓطا٤ نايعٓ  ازبٓطٞ اٚ إضا٠٤ املعا١ًَ ٚنريو جسمي١ عكٛب١ اإلعداّ 

 ٝٗا ايكإْٛ ٚاييت العُاٍ ٜعاقب عًأزخهاب اخضٛصا بايٓطب١ يًرٛاٌَ اٚ املسععا  ٚ
ٚبٗرا ضٛف ْكّٛ 2يال  َٔ ايعكابالضتٓاد اىل ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ بكضد اإلايٝٗا   ٛش

 بتكطِٝ املطًب باأليسم ايس٥ٝط١ االخ١ٝ :

االيعاٍ اييت ختغُٔ اعُاٍ عٓ  ٚ ضا٠٤ املعا١ًَ بضٛز٠ عُد١ٜ يًٓطا٤ايفسم االٍٚ: إ -
 .طٞٓج

 .يٓطا٤ ٚاسبٛاٌَ ٚأَٗا  األهفاٍعداّ ع٢ً اذهِ اإلايفسم ايثاْٞ: -

االيعاٍ اييت ختغُٔ اعُاٍ عٓ  ٚ ضا٠٤ املعا١ًَ بضٛز٠ عُد١ٜ يًٓطا٤إ ايفسم االٍٚ:
 .طٞٓج

 ٚبٗرا ايفسم ضٛف ْتطسم اىل االضا٤ا  االخ١ٝ:

                                                      

 م.1977من البخوتهكهل االضافي االول لعام  77( السادة 1)
جولية لمرميب ( فخاندهاز كخيل, حساية السخأة في القانهن الجولي االنداني, السجمة ال9)

 .337,ص 1981, 919االحسخ, العجد 
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ختعسض ايٓطا٤ اىل َعا١ًَ قاض١ٝ جدا اءٓا٤ ضا٠٤ املعا١ًَ بضٛز٠ عُد١ٜ يًٓطا٤: إ -اٚال
ّٔ ّٔٚقد  ايتركٝل َعٗ  قدبضٛز٠ عُد١ٜ ٚ ختعسض اىل ٚضا٥ٌ اخس٣ نايترسش ٚاٖا١ْ نساَتٗ

خٛاج٘ ايٓطا٤ َٔ  ْطاْٞ ٖرا ايٓٛم َٔ املعا١ًَ جبُٝ  اغهاهلا اٚ َاذعس ايكإْٛ ايدٚيٞ اإل
اسبسَإ َٔ اسبُا١ٜ ايضر١ٝ املٓاضب١ اءٓا٤ االذتحاش َٚٔ اسباال  اييت ذعس  مبٛجب 

نساٙ ع٢ً إلا ايكطسٟ يًرٌُ, ٚاالْٗا٤ ٙ ع٢ً اسبٌُ,نسااإل غتضاب ايكطسٟ,ايكإْٛ اال
االذتفاظ بازبٓث, ٚ ٖٓاى ذاال  عدٜد٠ اخس٣ ختعسض هلا ايٓطا٤ نايتعسض اىل صعكا  

غريٖا ٖٚرٙ اسباال  مجٝعٗا ضبعٛز٠ بهٌ اغهاهلا ٚيل ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚ نٗسبا١ٝ٥
 .1االْطاْٞ

ميهٔ االعتداد  بٗا ذث  اْٗا ال ضتثٓا١ٝ٥ االإ ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٖٞ ذاي١ إ
سٚف قاض١ٝ ظعكٛبا  قاض١ٝ, اٚ يسض  يًٓطا٤ ,أٚ خطًٝطضا٠٤ ذبدث ذاال  خعُد اإل

ّٔ ميهٔ خربٜس ٖرٙ االيعاٍ ٚيل ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٖٚرا بايغبط َا أخر ب٘  ذ الإ عًٝٗ
 ايكغا٤ ايدٚيٞ.

ًب اخفاقٝا  ايكإْٛ ايدٚيٞ يكد ْضت اغطٞ: ٓااليعاٍ اييت ختغُٔ اعُاٍ عٓ  ج -ءاْٝا
ع٢ً ذعس ايعدٜد َٔ االيعاٍ اييت ختغُٔ اعُاٍ عٓ   ٚاملٛاءٝل ايدٚي١ٝ ْطاْٞاإل

جٓطٞ,ٚالميهٔ ايًح٤ٛ اىل ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ اءٓا٤ ازخهاب ٖرٙ االيعاٍ, نريو ْضت 
 خفاق١ٝ الٖاٟ املتعًك١ بكٛاْث ٚاعساف اسبسب ايرب١ٜ.أَ   46املاد٠

( َٔ اخفاق١ٝ جٓٝ  اييت خٓط ع٢ً )محا١ٜ ايٓطا٤ 27ط املاد٠)جا٤ ْ نُا
الضُٝا عد االغتضاب ٚاالنساٙ ع٢ً اعُاٍ ايدعاز٠,  ّٔخاص١ عد اعُاٍ االعتدا٤ ع٢ً غسيٗ

ّٖٔٚتو ذسٜت ّ ايرٟ ذعس يٝ٘ اٟ غهٌ 1977(, ٖرا ٚجا٤ ايربٚخٛنٌ االعايف االٍٚ يعاّ ٗ
ضاضٞ يًُره١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ع٢ً دبسِٜ ايٓعاّ األ ْٚط 2العتدا٤ ازبٓطٞأَ اغهاٍ 

( 8أيعاٍ االغتضاب اٚ االنساٙ اٚ ايبغا٤ اٚ االضتعباد زبٓطٞ اٚ اسبٌُ ايكطسٟ, يف املاد٠ )
الغتضاب اٚ االنساٙ اٚ اذٝث جا٤  ع٢ً )خعترب جسمي١ ذسب نٌ االيعاٍ اييت خغُٓت  َ٘ٓ

                                                      

( المجشة الجولية لمرميب األحسخ, نداء يهاجهن الحخب, دراسة المجشة الجولية لمرميب 1)
 .911األحسخ حهل أكثخ الشداعات السدمحة عمى الشداء, ص 

 م.1977ضافي االول لعام الفقخة االولى من البخوتهكهل اإل 76( السادة 9)
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اٍ ايعٓ  ازبٓطٞ, ذٝث خعترب االضتعباد ازبٓطٞ اٚ ايتعكِٝ ايكطسٟ أٚ اٟ غهٌ َٔ أغه
 .1(جٓٝ خفاقٝا  ا الريٖرٙ االيعاٍ اْتٗانا خط

غتضاب َط١ًُ ٚ أنثس ا( ذاي١ 1000ٚقد غٗد  االذداث يف ٜٛغطاليٝاأنثس َٔ) 
ّٔ )ذرف(غتضاب ( عر١ٝ ْتٝح١ يعًُٝا  اال1700َٔ ) َٔ قبٌ ازبٓٛد  مت االعتدا٤عًٝٗ

كٝاّ باالعتدا٤ازبٓطٞ يف َٓاهل االذتحاش ٚعٓاصس ايػسه١ ٚقٛا  عطهس١ٜ خاص١ اذ مت اي
غتضاب َٔ ازبسا٥ِ ايػٓٝع١ اييت ٕ جسمي١ اال,إ2ٚاالعتكاٍ عُٔ ضٝاض١ ها٥ف١ٝ عٓضس١ٜ
ضتٓاد عًٝٗا حبح١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ اٚ خطتددّ الميهٔ خربٜسٖا ذبت اٟ ذزٜع١ ٚالميهٔ اال
 .ٖرٙ ازبسا٥ِ دعا٤ا  اييت خطع٢ يتربٜسيٝٗا اضتعساض يًك٣ٛ اٚ غريٖا َٔ اال

زبسا٥ِ اشباص١ بايٓطا٤ اييت ذدءت اعكاب اسبسب ايعامل١ٝ ايثا١ْٝ ايٓعسا يبػاع١ 
قثذت ازبُع١ٝ ايعا١َ اْػا٤ ضبُه١ دٚي١ٝ حملاضب١ اٚاسبسب ع٢ً مجٗٛز١ٜ ٜٛغطاليٝا  يكد 

َسخهيب ٖرٙ ازبسا٥ِ يكد ادإ صبًظ األَٔ يعًُٝا  االغتضاب املُٓٗح١ عد املطًُا  
ْتٗاى يًكإْٛ ايدٚيٞ األْطاْٞ ٚاخفاقٝا  جٓٝ  االزب  ٚضٛف ا  مبا خػهً٘ َٔ ايبٛضٓٝا

حياضب َٓتٗهٞ ٖرٙ ازبسا٥ِ ٚيل ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ, نُا غٗد ايعسام ايعدٜد َٔ 
ّٔ ٜػهًٔ خطس َا ع٢ً ايعًُٝا   ذاال  االعتدا٤ ع٢ً ايٓطا٤ حبح١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٚاْٗ

ي٢ًٝ ذطث يٛشٟ( َٔ قبٌ ايكٛا  االَسٜه١ٝ بعد ٌ ايعساق١ٝ )قت ايعطهس١ٜ ,نُا ذدث يف
كتٌ ايعُد ايّ, باالعاي١ اىل 2003بضكٗا بٛج٘ جٓدٟ اَسٜهٞ يف اٍٚ اٜاّ االذتالٍ يف عاّ 

ّ باالعاي١ ٠2004 عساق١ٝ خالٍ االٜاّ االٚىل يًعدٚإ ع٢ً ايفًٛج١ عاّ أَسا( 157النثس َٔ )
 .3ف اخس٣ غاَغ١سٚظاىل قتٌ ايعدٜد َٔ ايٓطا٤ يف 

 

 
                                                      

 الثامشة من الشظام االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.( السادة 1)
( د. اسساعيل عبجالخحسن, الحساية الجشائية لمسجنيين في زمن الشداعات السدمحة, الجدء 9)

 .116, ص 9117الثاني, 
( فخاس الطحان, السدؤولية الجولية عن احتالل العخاق, دراسة في السقجمات والشتائج وفق 3)

 .117م, ص 9119جولي, رسالة دكتهراه, كمية الحقهق, جامعة دمذق, قهاعج القانهن ال
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 .عداّ ع٢ً ايٓطا٤ ٚاسبٛاٌَ ٚأَٗا  األهفاٍذهِ اإل ايفسم ايثاْٞ:

 68ذ خٓط املاد٠ إذعس ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ إعداّ االهفاٍ بػهٌ َطًل 
خفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١ ع٢ً أْ٘ )ال ٛش بأٟ ذاٍ َٔ االذٛاٍ إصداز ذهِ اايفكس٠ ايسابع١ َٔ 

( ,ٚٚزد ْفظ املبدأ  قثاف املدايف١امثا١ْٝ عػسعاَا ٚقت  االعداّ بػدط ضبُٞ ٜكٌ عٔ
َٔ  4ايفكس٠  ،6اإلعايف األٍٚ ٚاملاد٠ ٍٛنايفكس٠ اشباَط١ َٔ ايربٚخٛ 77يف املاد٠ 
 .ٍٛ اإلعايف ايثاْٞنايربٚخٛ

ري محا١ٜ خاص١ يًٓطا٤ بضٛز٠ يذسصت قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيظ االْطاْٞ ع٢ً خٛٚ
( َٔ 70اٍ َٔ خالٍ ايعدٜد َٔ ايٓضٛظ َٚٓٗا )املاد٠ عا١َ ٚاسبٛاٌَ ٚأَٗا  االهف

 الخٞعايف االٍٚ ع٢ً )إٔ االٚي١ٜٛ خعط٢ يًرٛاٌَ ٚأَٗا  االهفاٍ ايضغاز,ايايربٚخٛنٍٛ اإل
ّٔ ّٔ ٜعتُد عًٝٗ ّٔأهفاهل ألضباب ختعًل بايٓصام  ,ٚاحملتحصا  أٚ املعتكال  أٚ املكبٛض عًٝٗ

فظ املاد٠ ٚاييت َٓعت يٝٗا اعداّ اسبٛاٌَ اٚ املطًه(, نريو بٝٓت ايفكس٠ ايثايث١ َٔ ْ
َّٔٗا  ايضغاز ْتٝح١ الأ ازبسا٥ِ يع٢ً ايدٚي١ اسباجص٠ عدّ خٓفٝر ذهِ االعداّ بٌ  زخهابٗ

 .1سٚف نٌ دع٣ٛظحيٍٛ اىل املؤبد ٚذطب 

 انثبوي بحثادل
 ن أعوان انذفبع ادلذوي واخلذمبث انلطبيت وانصحفي وموظف

 غبثتمه أفراد اإلن ووادلتلطوع
ْطا١ْٝ اءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ إٖٓاى بعض ايف٦ا  امل١ُٗ اييت خكّٛ خبدَا  

ْطاْٞ, ٕ هبكا ألذهاّ ٚقٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلٛاييت قد ٜطتفٝد َٓٗا االغداظ احملُٝ
عاي١ اىل أعٛإ ايديام املدْٞ نُا ٖٛ اسباٍ غاء١ٝ باإلإضٛا٤ ناْت خدَا  هب١ٝ أٚ 

قد خٓتٗو ذكٛقِٗ َٔ  ٜٔرث ايًُٝرُياي١ ٚخكدِٜ اشبدَا  عالّ ٚايضربايٓطب١ يسجاٍ اإل
 خٞ:ٚناآليف ءالث َطايب  ٚبٗرا ضٛف ْتٓاٍٚ ٖرٙ ايف٦ا جاْب اذد اشبضّٛ 

 

                                                      

 .1977من البخوتكهل االضافي االول لعام  76( الفقخة الثالثة من السادة 1)
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 .َٛظفٞ اشبدَا  ايطب١ٝاملطًب االٍٚ :أءس ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ع٢ً 

 .عالَٝثي١٦ ايضرفٝث ٚاإلأءس ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ع٢ً  :ايثاْٞ املطًب 

أعٛإ ايديام املدْٞ ٚاملتطٛعث َٔ أيساد  أءس ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ع٢ً ايثايث:املطًب 
 .غاء١اإل

 ادللطه  االول
 موظفي اخلذمبث انلطبيتأثر انضرورة انعسكريت عهى 

ٚخعد قغ١ٝ محا١ٜ املدْٝث أءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ َٔ ايكغاٜا اهلا١َ جدا 
هٕٛ ي٘ خداعٝا  خطري٠ ع٢ً ٖرٙ عتباز ْػٛب اٟ ْصام َطًه دٚيٞ أٚ داخًٞ ضٛف خاب

ّ املتعًك١ حبُا١ٜ املدْٝث اءٓا٤ ايٓصاعا  1949خفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١ يعاّ اذ خعترب إايف٦ا  
يًكإْٛ باملدْٝث اءٓا٤  اجدٜد ااملطًر١ متثٌ خكدَا نبريا ٚ خطحٌ يف ْفظ ايٛقت اٖتُاَ

 ّْط يعدٜد َٔ املٛاد اييتيكد ذسظ ايكإْٛ يدٚيٞ االْطاْٞ يف ايرا ,ايٓصاعا  املطًر١
َٚٔ ٖرٙ عًٝٗا ع٢ً عدّ ايتعسض ملٛظفٞ اشبدَا  ايطب١ٝ ذبت أٟ ذح١ اٚ ذزٜع١ 

 :االعُاٍ

عُاٍ خازد غسف أع٢ً ايكٝاّ بزغاَِٗ آَ  َٛظفٞ اشبدَا  بايكٝاّ بأعُاهلِ اٚ  -اٚال
 امل١ٓٗ:

َٛظفٞ ذعس  قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ مجٝ  االيعاٍ اييت خعثض َٗاّ 
اشبدَا  ايطب١ٝ, أٚ ايكٝاّ بتضسيا  ختٓاي٢ ٚغسف امل١ٓٗ ايطب١ٝ أءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ 
َٚٓٗا خعرٜب اضس٣ اسبسب ٚايتػٜٛ٘ ايبدْٞ ٚايتحازب ايطب١ٝ املُٓٛع١ َامل خهٔ يضاحل 

 .1املسٜض

االعُاٍ ذبعس ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ يًٓصاعا  املطًر١ ذعس األيعاٍ االْتكا١َٝ : -ءاْٝا
ساد اييت خدخٌ عُٔ االعُاٍ االْتكا١َٝ ٚخضٛصا عد االغداظ احملُٝث قاْْٛا نأي

                                                      

 م.1977ضافي االول لعام من البخوتهكهل اإل 16السادة ( 1)
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ال٤ االغداظ هلِ اسبل بايديام عٔ أْفطِٗ بايٛضا٥ٌ ؤاشبدَا  ايطب١ٝ ٚاملدْٝث يٗ
 . 1املػسٚع١

ٕ ايساد إ عطا٤ َعًَٛا  ضس١ٜ عٔ َسعِٗ:إع٢ً ايساد اشبدَا  ايطب١ٝ بايغغط  -ءايثا
 ٛش  هب١ٝ اْطا١ْٝ ٚيدِٜٗ َعًَٛا  خاص١ عٔ َسعاِٖ ال ًايطب١ٝ ٜؤدٕٚ َٗاَاشبدَا  ا

اخر ٖرٙ  ميهٔ ايًح٤ٛ اىل ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ يغسض ايبٛح بٗا بأٟ ذاٍ َٔ االذٛاٍ يال
ٜٛجد اٟ ضٓد قاْْٛٞ  ربِٖ ع٢ً ذيو اال اذا ناْت  املعًَٛا  اشباص١ باملسع٢ ٚال
جا٤  عًٝ٘ )املاد٠  ؤدٟ اىل نػ  جسا٥ِ خطري٠ ٖٚرا َااملع١ًَٛ ربدّ ايضاحل ايعاّ اٚ خ

)ال  ٛش بأٟ ذاٍ َٔ  ّ اييت ْضت ع٢ً ا1977ْ٘( َٔ ايربٚخٛنٍٛ االعايف االٍٚ يعاّ 16
األذٛاٍ خٛقٝ  ايعكاب ع٢ً أٟ غدط يكٝاَ٘ بٓػاط ذٟ صف١ هب١ٝ ٜتفل َ  غسف امل١ٓٗ 

 .2ايطب١ٝ بغض ايٓعس عٔ غدط املطتفٝد َٔ ٖرا ايٓػاط(

عاي١ ع٢ً اْ٘ ال  ٛش إزغاّ األغداظ ايرٜٔ ميازضٕٛ ْػاهًا ذا صف١ هب١ٝ باإل
 ب٘جا٤   ع٢ً إخٝإ خضسيا  أٚ ايكٝاّ بأعُاٍ ختٓاي٢ ٚغسف امل١ٓٗ ايطب١ٝ ,نريو َا

ال  ٛش بأٟ ذاٍ َٔ ) أْ٘ ع٢ً ت ْضيتاملاد٠ ايعاغس٠ َٔ ايربٚخٛنٍٛ االعايف ايثاْٞ اي
ٟ غدط يكٝاَ٘ بٓػاط ذٟ صف١ هب١ٝ ٜتفل َ  غسف امل١ٓٗ األذٛاٍ خٛقٝ  ايعكاب عًٞ أ

, نُا ال  ٛش إزغاّ األغداظ ايرٜٔ ٔ ايػدط املطتفٝد َٔ ٖرا ايٓػاط(بغض ايٓعس ع
ميازضٕٛ ْػاها ذا صف١ هب١ٝ عًٞ إخٝإ خضسيا  أٚ ايكٝاّ بأعُاٍ ختٓاي٢ ٚغسف امل١ٓٗ 

ذ٢ ٚاملسعٞ، أٚ أذهاّ ٖرا ايطب١ٝ، أٚ غري ذيو َٔ ايكٛاعد اييت خطتٗدف صاحل ازبس
 .3ايًرل "ايربٚخٛنٍٛ" أٚ َٓعِٗ َٔ ايكٝاّ بتضسيا  متًٝٗا ٖرٙ ايكٛاعد ٚاألذهاّ

خكّٛ ايكٛا  باهلحُا  عد َٛاق  ٖرٙ ذسَإ ٖرٙ ايف٦ا  َٔ اسبُا١ٜ املكسز٠ هلِ.  -زابعا
ايف٦ا  بضٛز٠ َتعُد٠ ٚبػهٌ َباغس ذٝث ختعُد َٔ ذسَإ ٖرٙ ايف١٦ َٔ اخفاقٝا  

نُا  ّ ذٝث ذبُٞ أذهاَٗا ٖرٙ ايف٦ا  املكسز٠ هلِ عُٔ بٓٛد االخفاق1949,١ٝجٓٝ  يعاّ 

                                                      

ول لعام من البخوتهكهل االضافي اال 91السادة ,من اتفاقية جشيف االولى 16( السادة 1)
 م.1977

 م.1977من البخوتهكهل االضافي االول لعام  16( السادة 9)
 م.1977( السادة العاشخة من البخوتهكهل االضافي الثاني لعام 3)
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ّ اييت ْضت ع٢ً )إٔ 1977( َٔ ايربٚخٛنٍٛ االعايف االٍٚ يعاّ 85جا٤  يف املاد٠ )
االعُاٍ املسخهب١ عد ايساد اشبدَا  ايطب١ٝ اٚ اهل٦ٝا  ايد١ٜٝٓ َٔ االيعاٍ اييت نٝفت ع٢ً 

ٚقد قاَت اضسا٥ٌٝ بايعدٜد َٔ اهلحُا  عد االيساد ٚايهٛادز  ,1ط١ُٝ(اْٗا اْتٗانا  ج
ت اضسا٥ٌٝ هايطب١ٝ نُا ذدث اءٓا٤ َٗامج١ َطتػف٢ ايكدع يف َد١ٜٓ غص٠ ٚبٗرا قد اْتٗ
 .2ألنثس َٔ َس٠ اخفاقٝا  جٓٝ  ايسابع١ يًعدٜد َٔ املسا  بغ١ٝ ذبكٝل َضاسبٗا

 انثبوي ادللطه  
 عالمينيفئت انصحفيني واإلأثر انضرورة انعسكريت عهى 

عسيت املٛضٛع١ ايعسب١ٝ ايعامل١ٝ ايضراي١ بأْٗا )أذد اِٖ املٗٔ اييت خٓكٌ 
  ,نُا خطاعد ايٓاع ٚايعامل امج يًُٛاهٓث االذداث اييت دبسٟ يف ضبٝط صبتُعِٗ ٚأَتِٗ,

 زا٤ ذٍٛ ايػؤٕٚ ازباز١ٜ َٔ خالٍ ايضر , ٚاتال  ٚاالذاع١ ٚايتًفصٜٕٛ,يف خهٜٛٔ اآل
 . 3ٜٚػاز اىل ايٛضا٥ٌ املرنٛز٠ بايضراي١(

ّٕ عالَٝث ذبت ٜعطٞ اسبل يف َٗامج١ ايضرفٝث ٚاإل ال اإلْطاْٞايكإْٛ ايدٚيٞ  إ
ضتثٓا٤ ٖٛ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٚاييت ٕ ناْت ٖرٙ ايرزٜع١ اٚ االإاٟ ذزٜع١  ه١ٓ ذت٢ ٚ

ا  ضٛا٤ ناْت ايٓصاعا  خكغٞ باشبسٚد ع٢ً ايكٛاعد ايعا١َ املٓع١ُ ٚاملٓع١ُ هلرٙ ايٓصاع
ٕ اضاع َػسٚع١ٝ ايعٌُ ايضرفٞ إ ،املطًر١ دٚي١ٝ أٚ غري دٚي١ٝ يف ذاٍ َٗامج١ ٖرٙ ايف١٦

بضٛز٠  ٚضٓتطسمأءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ ٜتطًب َٓا َساجع١ املٛاءٝل ٚاالخفاقٝا  ايدٚي١ٝ 
 : ٞأخع٢ً ٚيل َا ٜ ثعالَٝتعسض هلا ي١٦ ايضرفٝث ٚاإلخانثس بعدا يأليعاٍ اييت 

 :ذسَإ ايضرفٝث ٚاالعالَٝث َٔ املٝص٠ اييت متٓرٗا اخفاقٝا  جٓٝ  -اٚال

ٕ َٔ ذل ايدٍٚ االهساف يف ايٓصاعا  إاضتٓادا اىل ايغسٚزا  اسبسب١ٝ ٚايكتاي١ٝ ي
عطا٤ إاٟ غدط ٜهٕٛ يف َٓطك١ ايكتاٍ ضٛا٤ نإ َدْٝا اٚ غري َدْٞ, ٚ اعتكاٍذتحاش اٚ ا

                                                      

 م.1977من البخوتهكهل االضافي االول لعام  81( السادة 1)
د الديتهن مخك عبجالخحسن دمحم, الجخائم االسخائيمية خالل العجوان عمى قطاع غدة, .( د9)

 .66م,  ص 9111, , بيخوت1لمجراسات واالستذارات, ط
 .11ص م ,1999, 11( السهسهعة العخبية العالسية, السجمج 3)
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ٜعطٝٗا اسبل َٔ ذسَاِْٗ َٔ  غداظ املدْٝث ٚغريِٖ الاذتحاش االبذل هلرٙ ايدٍٚ 
ٕ َٔ ي١٦ ايضرفٝث اٚ املساضًث ٚاَتٝاشا  اخفاقٝا  جٓٝ  خضٛصا اذا نإ احملتحص

 ًاياملساضٌ اسبسبٞ ضٛا٤ نإ َعتُد خفاقٝا  ايدٚي١ٝ,اسبسبٝث ٚاملصاٜا املهفٛي١ هلِ ٚيل اال
خفاقٝا  جٓٝ  اايكا١ْْٝٛ اييت جا٤  بٗا اّ غري َعتُد  ب إٔ خيغ  يألذهاّ ٚايكٛاعد 

 .1949ّ1ايثايث١ يعاّ 

بطبب  يعٌ انثس املٓاهل اييت غٗد  خساجعا يف َطت٣ٛ ادا٤ ايضرفٝث,
االْتٗانا  ايضازخ١ هلرٙ ايف١٦ امل١ُٗ َٚكساخِٗ ايضرف١ٝ ٖٞ نٌ َٔ ايعسام ٚضٛزٜا 

عتدا٤ َٔ قبٌ ١ يالٕ يف ٖرٙ املٓاهل االنثس عسعٝٛٚيًططث ٚيٝبٝا ذٝث ٜعد ايضرف
 .2أهساف ايٓصاعا  املطًر١

نُا اغسْا ضابكا يف َبدأ : ضتٗداف ايضرفٝثاعدّ َساعا٠ َبدأ ايتٓاضب يف  -ءاْٝا
ازباْب١ٝ  األعسازٚذبكٝكٗا   عبط َعادٍ ايتٛاشٕ بث ايٓتا٥خايتٓاضب  ايرٟ ٜٗدف اىل

َٔ  ٚاإلعالَٝثرفٝث طتبعد ي١٦ ايضٜضتٗداف اٚ اهلحّٛ ٚايرٟ  ب إ ايٓادب١ َٔ اال
ْتٗاى ذٝث َٔ ايٛاعه خربز ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٖرا اال ْطام اهلحّٛ ٚبٗرا ٜٓبغٞ إ ال

عالَٝث اءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ ٚبضٛز٠ نبري٠ صاب١ َٔ ايضرفٝث ٚاإلاشدٜاد ْطب١ اإل
اييت اءٓا٤ ايطٓٛا   ٚخضٛصاٚخضٛصا يف ايعسام ذٝث اعترب اخطس بًد مل١ٓٗ ايضراي١ 

عالَٝث ذل اسبُا١ٜ نِْٛٗ َطتكًث غري ْصاعا ها٥فٝا خطريا ,يًًضرفٝث ٚاإل  غٗد
 . 3خابعث زبٗا  ضبدد٠

 
                                                      

( لجشة حساية الرحفيين, تخجسة أيسن حجاد, دليل التغطية الرحفية في االوضاع الخطخة, 1)
 .6, ص 9119بحث مشذهر, 

ة الرحفيين أثشاء الشداعات السدمحة, رسالة دكتهرا, ( بهزيجي خالج, االليات القانهنية لحساي9)
 .8, ص 9118تمسدان ,الجدائخ, 

(3) Hans-Peter Gasser et Theodore Meron, Future Directions in Light 

of the U.S. Decision Not to Ratify, American Society of 

International Law, Proceedings of the 81st Annual Meeting, 

Boston, Massachusetts, 8-11 avril 1987, pp. 33. 
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 َٗامج١ ايضرفٝث ٚاالعالَٝث بضٛز٠ َتعُد٠:-ءايثا
ؤدٟ اىل اصابا  خقد  فٝث بضٛز٠ َباغس٠ ٚدٕٚ ضبب َعثٕ َٗامج١ ايضرإ

عد جسمي١ ذسب هبكا خٚنريو  ًاٚخطري ًاصازخ ًاعد اْتٗانٚخغدٜد٠ ٚخطري٠ اٚ اىل ايٛيا٠ 
َت ب٘ ايكٛا  االَسٜه١ٝ ٚنريو االضسا١ًٝٝ٥ ذٝث اق َا ٚخضٛصًاْطاْٞ يًكإْٛ ايدٚيٞ اإل

 .عالَثاعتد  ايكٛا  االَسٜه١ٝ بضٛز٠ َباغس٠ ألنثس َٔ َس٠ ع٢ً ايضرفٝث ٚاإل
مبدتً   ضتٗداف يٓدم يًططثاّ, ب2003نُا ذدث اءٓا٤ غصِٖٚ يًعسام عاّ 

عالَٝث ٚنريو اْٛام االضًر١ حبحخ َتعدد٠  ا اد٣ اىل جسٚح خطري٠ بث ايضرفٝث ٚاإل
ٜطايٞ )زايا٥ًٞ يف األزاعٞ احملت١ً ٚنإ َكتٌ ايضرفٞ اإل اإلضسا١ًٝٝ٥َا قاَت ب٘ ايكٛا  

 .2002ّخػري( بتازٜذ 
ح األَسٜهٞ قتٌ ايعدٜد َٔ ايضرفٝث ٚاالعالَٝث بعد االجتٝا غٗد اجتٝاح ايعسام

ظبد يٝٗا  ّ برزا٥  طبتًف١ ال2006يًعسام َٚٓٗا َكتٌ ايضرف١ٝ ايعساق١ٝ )أهٛاز بٗحت( عاّ 
 يكد ٚصٌ عدد ايضرفٝث ايرٜٔ يكٛ,1ْطاْٞأٟ ضٓد قاْْٛٞ يف قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإل

( صرفٝا ٚ  نإ يًٓصام االخري يف ايعسام ايٓضٝب االنرب 42) ّ اىل2003ذتفِٗ ذت٢ عاّ 
 ءٓإ ٚجسح عبٛاختف٢ أ بث ايضرفٝث ٚايعاًَث يف ايعسام يك٢ ازبع١ عػس ذتفِٗ ٚيُ
 .2صرفٝا سمخط١ عػ( 15)

                                                      

م سامخاء، العخاق و تــهفيت في  1976( أطهار بهجت صحفية ومخاسمة وأديب ولــجت في 1)
م سامخاء، العخاق لها ديهان شعخي بعشهان "غهايات البشفدج", عسمت  9116فبخايخ  99

تقمت إلى قشاة العخاق بعج تخخجها من الجامعة في صحف ومجالت عجة حتى ان
الفزائية كسحيعة ومقجمة بخامج ثقافية, وبعج احتالل العخاق عسمت لعجة قشهات فزائية 
حتى استقخت في قشاة الجديخة الفزائية حتى استقالت مشها احتجاجا عمى اإلساءة 
لمسخجع الجيشي الذيعي عمي الديدتاني في بخنامج االتجاه السعاكذ, وانتقمت لمعسل في 

اختطفت واغتيمت مع طاقم العسل أثشاء  العخبية الفزائية قبل مهتها بثالثة أسابيع, قشاة
فبخايخ  99تغطيتها لتفجيخ مقام اإلمام عمي الهادي في سامخاء في صباح يهم األربعاء 

 م. 9116
(2) <http://www.rsf.org>: المنظمة موقع على  Reporters sans frontières, 

Bilan 2003, p. 8. 
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عالّ دٚز ٚيعٌ أبسش َثاٍ ميهٔ إ ْطٛق٘ يف ٖرا اتاٍ خًو اسبادء١ اييت نإ يإل
ّ 2000دٜطُرب عاّ  30بساشٖا ٖٚٞ ذادء١ قتٌ ايضيب ضبُد ايدز٠ يف غص٠ بتازٜذ إنبري يف 

ذٝث ايتكطت عدض١ املضٛز ايفسْطٞ )غازٍ أْدزالٕ( املساضٌ بكٓا٠ يسْطا ايثا١ْٝ َػٗد 
مسٓيت ٚضط ضباٚال  ايهاَريا  ٚع٢ً اهلٛا٤ خً  بسٌَٝ قتٌ املٛاهٔ ايفًططٝين اَا ا
 .1ٖتص ي٘ ايسأٟ ايعاّااهالم ايٓاز, ٖٚٛ املػٗد ايرٟ 

 ادللطه  انثبنث
 غبثتفراد اإلن مه أوأعوان انذفبع ادلذوي وادلتلطوع

خفاقٝا  اييت ذبُٞ ٖرٙ ايف٦ا  ايتطٛع١ٝ اييت يكد ظٗس  ايعدٜد َٔ ايٓضٛظ ٚاال
ْطا١ْٝ يًُتغسزٜٔ اءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ يًدٚز املُٝص خعٌُ ع٢ً خكدِٜ املطاعدا  اإل

ايرٟ خًعب٘ ٖرٙ ايف٦ا , ٚسبُاٜتِٗ َٔ االْتٗانا  اشبطري٠ يًكٛاْث ٚايكٛاعد ايكتاي١ٝ اييت 
ضتٗداف ٖرٙ ايف٦ا  اًت احمله١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يف َادخٗا ايثا١َٓ ٚاييت اعترب  يٝٗا عُ

ْتٗانا  حبل ٖرٙ ايف٦ا  ٖٛ خسم خطري يًكٛاْث املٓع١ُ يًٓصاعا  املطًر١, ٖٚرٙ اال
ضتٗداف ٕ الٛايٝٗا ايكاد٠ ايعطهسٜ أٓتفٞ يٝٗا ايًح٤ٛ اىل ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ اييت قد ًٜحٜ

ضتٗدايِٗ يدٚزِٖ ايهبري االْطاْٞ أءٓا٤ االشَا  ٜكاف اٟ َربز ٜعط٢ الٚإلٖرٙ ازبٗا  
أِٖ االعُاٍ اييت ٜتعسض هلا إىل ٚيًٛقٛف ع٢ً أغهاٍ ٖرٙ االْتٗانا  ضٛف ْتطسم  

 خٞ: ٕ أءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١  ٚناآلٛٚاألعٛإ املدْٝ اإلغاء١ٕ ايساد ٛتطٛعامل

 إ ايديام املدْٞ:ٚأعٛ اإلغاء١عسق١ً ْػاها  ٦ٖٝا  -اٚال

ٕ ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٖٞ ذاي١ اضتثٓا١ٝ٥ ٚيٛز١ٜ ٜتِ خطبٝكٗا ٚايًح٤ٛ ايٝٗا إ
يف ذاي١ ايغسٚز٠ ايكض٣ٛ ٚأءٓا٤ املعازى يهٔ يتطبٝل ذاي١ ايغسٚز٠ خداعٝا  اْطا١ْٝ 

ْطا١ْٝ  ا خياي  ٚق  اٚ عسق١ً ايكٛايٌ اإل اَباغس٠ ع٢ً االغداظ املدْٝث ذٝث ٜتِ يٝٗ
١ْٝ األٚي١ٜٛ اعتبازا  االْطايرٟ ٜعطٞ يال اإلْطاْٞخفاقٝا  ايكإْٛ ايدٚيٞ اٛظ ْض

ْطا١ْٝ يف َٛاج١ٗ خضٛصا أءٓا٤ املعازى املطًر١  ا ٜطتدعٞ اىل خغًٝب املتطًبا  اإل
عايف االٍٚ ّ ٚايربٚخٛنٍٛ اإل1949ذ أند  اخفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١ يعاّ إ ,ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ

                                                      

القشاة الثانية لمتمفديهن الفخندي, لمسديج حهل السهضهع راجع عمي محافظة, الشظام العخبي  (1)
 .967م, ص 9111والعهلسة, دار الفارس لمشذخ والتهزيع, االردن, 
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ايٓصام  ع٢ً إ هسيف ١ط١ ١َُٗ ذٍٛ خطٌٗٝ َسٚز قٛايٌ االغاء١ االْطاّْٝ ع٢ً ْك1977يعاّ 
زضايٝا  ٚاملطاعدا  االْطا١ْٝ َٔ اغر١ٜ َٚالبظ ٕ ٜطٗال ٜٚطُرا باملسٚز االَٔ يإل ب ا
 . 1بطا٤ َتعُدإٚدٕٚ 

خكّٛ ب٘ بعض ايدٍٚ َٔ عسب ذضاز ع٢ً َٓاهل ضه١ٝٓ َٚٓ  ٚصٍٛ  غري إ َا
الضسا١ًٝٝ٥ ع٢ً اذضاز َد١ٜٓ َغاٜا ايطٛز١ٜ ٚنريو ذضاز ايكٛا   َٓ٘ٚالْطا١ْٝ اايكٛايٌ 

 َٔ َاخفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١ اايدٚي١ٝ ن ٚاالخفاقٝا قطام غص٠ ٚعدّ اذثاَٗا يًٓضٛظ 
جسمي١ ذسب ذٝث  ٜٚعدهلرٙ االخفاقٝا  ٚنريو ملٝثام األَِ املترد٠  ًاصازخ ًاػهٌ اْتٗانٜ

باْٗا عسٚزا  عطهس١ٜ ٚبسزخٗا بأْٗا ديام عٔ ايٓفظ ضسا١ًٝٝ٥ ٚايطٛز١ٜ بسزخٗا ايكٛا  اإل
تٓتخ بإٔ غسط ذبكل ايغسٚز٠ َٔ قطام غص٠ َٚٓٗا ْط ١ايكادَ ايضٛازٜذ ٢ًٚزد ع

ايتٓاضب نٕٛ ايٛضا٥ٌ املطتدد١َ بث  أبريو َبد  دباٚشايعطهس١ٜ غري ضبكل ٚذت٢ أْٗا 
 .2اايطسيث ال ميهٔ َكازْتٗا ٚنريو األضايٝب اٜغا ٖٞ ضبس١َ دٚيٝ

 : ْطا١ْٝإلاغاء١ ضتٗداف قٛايٌ اإلا -ءاْٝا

ٚازد ع٢ً ايكٛاعد  ناضتثٓا٤الباذ١ أٚ ايتحاٚش اخعين  ٕ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ الإ
ْطاْٞ بٌ بايعهظ ٖٞ خكغٞ بعدّ ايتحاٚش ع٢ً ايكٛاعد ايعا١َ يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإل

ععاي٘ ٚ ا خػٗدٙ إيعدٚ ٚ, بٌ ذدٚد ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ختُثٌ بكٗس اخفاق١ٝ ٚايعسي١ٝاال
اٚش ٚاْتٗاى خطري دب َا ْٖٛطا١ْٝ بعض اسبسٚب َٔ ايتحاٚش ع٢ً ايكٛايٌ ٚاملطاعدا  اإل

ضٌ اىل جسمي١ ذسب خطس٠ خطتٗدف املدْٝث ٚاالهفاٍ ٚغري ٜ, بٌ يًكٛاعد ايعا١َ
ػازنث يف املعازى ايعطهس١ٜ ٚذبسَِٗ َٔ ايغرا٤ ٚايدٚا٤ ع٢ً ذطاب ذبكٝل َٝص٠ امل

 ١ٜ غري ضبكك١.عطهس

نُا ذضٌ يف اسبسٚب االخري٠ يف ايعسام ٚايبٛض١ٓ ٚاهلسضو اذ ذنس املكسز اشباظ 
% َٔ ايفسم اييت أزضًت إلصالح  90يًح١ٓ ذكٛم اإلْطإ يتكضٞ اسبكا٥ل يف ايبٛض١ٓ إٔ 

اشبطٛط ايهٗسبا١ٝ٥ قد خعسعت يٓريإ ايكٓاص١ ايضسب يف ضساٜبفٛ، ٚ يكد اضتددَت ايكٛا  
                                                      

 م.1919تفاقية جشيف الخابعة لعام امن  93( السادة 1)
 المجشة الجولي العام،والهجهم اإلسخائيمي عمى قطاع غدة في ضهء القانهن  ( جسعية الحق9)

 .3، ص9119 بحث مشذهر, ندان،اال العخبية لحقهق 
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َٛاهٔ ناْٛا  40000ملديع١ٝ ايثك١ًٝ ٚايدبابا  ٚ ايكٛا  ايرب١ٜ إلزٖاب أنثس َٔ ايضسب١ٝ ا
 .1ٜٓتعسٕٚ املطاعدا  اييت اْكطعت عِٓٗ

 غاء١ ايدٚي١ٝ:ضتدداّ أشٜا٤ ٚغازا  اهل٦ٝا  َٚٓعُا  اإلاخدام ايعدٚ ب -ءايثا

يكد جسَت قٛاعد ايٓعاّ األضاضٞ يًُره١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ االغداظ اٚ 
ا  اٚ اهل٦ٝا  اييت ختعُد اضتدداّ أشٜا٤ ٚغازا  اهل٦ٝا  ٚاملٓعُا  ايدٚي١ٝ ذطب ايٛذد

ْط املاد٠ ايثا١َٓ ايفكس٠ ايطابع١ ع٢ً اْ٘ )جسمي١ ذسب ٚخضٛصا عٓدَا خطتددّ أءٓا٤ 
 .2ايٓصاعا  املطًر١ نايغدز بايعدٚ عٓدَا ٜتِ أٜٗاَ٘ باْ٘ يف محا١ٜ أيساد اهل٦ٝا  احملاٜد٠(

 غسانِٗ يف ايعًُٝا  ايعدا١ٝ٥:امحا١ٜ ايساد ايديام املدْٞ ْٚتٗاى ا -زابعا

ٕ ٜتُتعٕٛ باسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ املكسز٠ ٕٛ ايساد ايديام املدْٞ ِٖ اغداظ َدْٝإ
اسبُا١ٜ املهفٛي١ هلِ ٚيل ٚإ ذسَإ  هلِ هاملا بك٢ ٖؤال٤ يف االهاز املدضط هلِ,

ٜٓبغٞ ع٢ً  ٢ قٛاعد اسبُا١ٜ ٚبٗرا ال٠ هلا ٜعد خسٚجا عًدايػسٚط املب١ٓٝ ٚايغٛابط احملد
زخهاب ٖؤال٤ االغداظ اذتالٍ يتٛق  اسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ َسٖٕٛ بأهساف ايٓصام اٚ يكٛا  اال

 .3ٚاأليساد اعُاال عاز٠ أٚ اضتدداّ ادٚا  خابع١ ألذد اهساف ايٓصام

ت٢ ذ إ االجٗص٠ ايتابع١ أليساد ايديام املدْٞ خبك٢ ختُت  باسبُا١ٜ املُٓٛذ١ هلإ
ّ 1977عايف االٍٚ يعاّ َٔ ايربٚخٛنٍٛ اإل 62يف ذاي١ خٛيس ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٚيل املاد٠ 

ذتفاظ بطابعِٗ غري  ٛش إ ٜتُت  ٖؤال٤ األيساد بضف١ َصدٚج١ بٌ عًِٝٗ اال ,يال
ٜػازنٛا بضٛز٠ َباغس٠ أٚ غري َباغس٠ يف  عطهسٟ, يٝحب إ ٜبكٛا ضباٜدٜٔ ٚإٔ الاي

عُاٍ أزخهاب اعُاٍ عدا١ٝ٥ اٚ ايكٝاّ باد اذد األهساف أٚ ٜطًٗٛا ايعًُٝا  ايعطهس١ٜ ع
نريو ال ٜٓبغٞ إجباز أيساد  خس,آ١ يٓكٌ َعًَٛا  ذطاض١ سبطاب هسف عد هسف دبططَّ

                                                      

نتهاك قهاعج القانهن الجولي االنداني, دار اأبخاهيم, السدؤولية الجولية عن  ( د. نجاة أحسج1)
 .111, ص 9119مرخ  االسكشجرية, السعارف,

 م.1998شائية الجولية ( السادة الثامشة ,الفقخة الدابعة من الشظام االساسي لمسحكسة الج9)
 م.1977ضافي االول لعام كهل اإلمن البخوته  61( السادة 3)
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ايديام املدْٞ ع٢ً ايتحٓٝد يف صفٛف قٛا  االذتالٍ، ٚ إٔ ال  ربٚا ع٢ً االغثاى يف 
 .1ايعًُٝا  ايعطهس١ٜ عد جٝػِٗ أٚ ٚهِٓٗ

عساز اٚ ايترٝص يف َٗاَِٗ بػهٌ ٜؤءس ع٢ً ايطهإ نساٙ أيساد ايديام املدْٞ باألإ -اَطاخ
 :املدْٝث

نساٙ اٚ ازغاّ ايساد ايديام املدْٞ بايكٝاّ إإٕ قٝاّ اذد اهساف ايٓصام ع٢ً   
عايف عُاٍ اٚ َٗاّ خغس بضاحل ايطهإ املدْٝث أَس قد مت ذعسٙ ٚيل ايربٚخٛنٍٛ اإلأب

حيعس ع٢ً دٚي١ االذتالٍ إٔ خسغِ أٚ ( اييت ْضت ع٢ً )63ّ ٚيل املاد٠)1977االٍٚ يعاّ 
خهسٙ أٚ ذبث األجٗص٠ املد١ْٝ يًديام املدْٞ ع٢ً أدا٤ َٗاَٗا ع٢ً أٟ عبٛ ٜغس مبضاحل 

ضٛصا اذا نإ ٖرا ٝال٤ ع٢ً االجٗص٠ املدضض١ هلِ ٚخاٚ االضت ايطهإ املدْٝث(,
 .2املدْٝثاالضتٝال٤ اٚ ايترٌٜٛ ٜغس بايطهإ 

تكدِٜ املطاعد٠ ب ِيصاّ ايساد ايديام املدْٞ اٚ االغداظ ايتابعث هلإٜٓبغٞ  نُا ال
خس ع٢ً اضاع ايتُٝٝص اٚ عدّ آألذد اهساف ايٓصام اٚ ايطًطا  احملت١ً ع٢ً ذطاب هسف 

ْطاْٞ املطاٚا٠ اٚ األيغ١ًٝ ذٝث خعد ٖرٙ االيعاٍ َغاٜس٠ يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإل
 ّ )ال1949خفاق١ٝ جٓٝ  ايسابع١ يعاّ أَ  46جٓٝ  نُا جا٤ ذطب املاد٠  خفاقٝا اٚ

 . 3الزاعٞ اييت ذبتًٗا(ا ٛش يدٚي١ إٔ خسذٌ أٚ خٓكٌ َٔ ضهاْٗا اىل 

 جسا٤ خغٝري يف ب١ٝٓ أجٗص٠ ايديام املدْٞ ٚاهل٦ٝا  ايتابع١ هلا:إ -ضادضا

ٕ )حيعس ع٢ً دٚي١ َٓ٘ ع٢ً أ 63عايف األٍٚ املاد٠ يكد جا٤ يف ايربٚخٛنٍٛ اإل
الجٗص٠ ايتابع١ أليساد اجٗص٠ ايديام املدْٞ  ا قد خيٌ اذتالٍ إٔ دبسٟ اٟ خغٝري يف ب١ٝٓ اال

                                                      

القهاعج السذتخكة لجخائم الحخب بين الشظام االساسي  ( دمحم حسج عبجالعديد العديمي,1)
لمسحكسة الجشائية الجولية والقانهن الجولي االنداني ,السشتجى االسالمي لمقانهن الجولي 

 . 318,ص  9119لثالث, االنداني, العجد ا
 م.1977من البخوتهكهل االضافي االول لعام  63( السادة 9)
 م.1919تفاقية جشيف الخابعة لعام االفقخة الثانية من  16( السادة 3)
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ئُ ايٛاعه إ ٖرٙ ايفكس٠ قد ذسَت اٟ خغٝري  ,1ءس ع٢ً عًُٗا ....(ؤبأدا٥ٗا ايفعاٍ  ا ٜ
ٌ يف خعٝث أيساد جدد ٦ٖٝاخٗا ايتابع١ هلا اٚ ايتدخٚقطسٟ يًعاًَٝث يف اجٗص٠ ايديام املدْٞ 

خطٝظ ألذهاَٗا يُٝا ٜتعًل بتدَري االَٛاٍ ٚاملُتًها  أٚ االضتٝال٤  إىل هلا  ا ٜؤدٟ
باد٠ إيعاٍ نأي١ٝ ,يعًٝٗا اٚ االيعاٍ اييت خسخهب عد األغداظ احمل١ُٝ ٚيل ايكٛاْث ايدٚ
٢ً املسع٢ جٗاش عازبٓظ ايبػسٟ أٚ جعٌ املدْٝث ضبال يًٗحّٛ أٚ ايتٗحري ايكطسٟ أٚ اإل

ذدث يف اسبسب ايعامل١ٝ ايثا١ْٝ بكٝاّ ايكٛا   اجسا٤ دبازب عًِٝٗ نُإْاٖٝو عٔ  ٚازبسذ٢,
كا جسا٤ دبازب ع٢ً االضس٣ ٚجسذ٢ اسبسب نٌ ٖرٙ االيعاٍ خك  ضبعٛز٠ ٚيإايٓاش١ٜ ب

ع٢ً ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ يتربٜس َثٌ  االضتٓادميهٔ  ْطاْٞ يالكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلي
يضاحل 2ْتٗانا  اشبطري٠ أٚ ايدي  بٗرٙ اسباال  يإليال  َٔ املطؤٚي١ٝ أٚ ايعكابٙ االٖر

َٚٔ خالٍ خغُث بعض ايٓضٛظ اييت خكس صساذ١  ,ذتالٍهساف اٚ ضًطا  االألاأذد 
اييت  اإلعايٝثخفاقٝا  جٓٝ  ٚايربٚخٛنٛيث ابٛجٛد ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ خضٛصا يف 

 .ْتٗانا  جط١ُٝعض اهساف ايٓصام َربزا البيايكتاٍ  ا جعٌ  ظسٚفخفسعٗا 

 ت ـاخلبمت
َٔ خالٍ دزاضتٓا ملبدأ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ خٛصًٓا اىل صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥خ 

 ٚايتٛصٝا  ٖٚٞ ناالخٞ:

 :  االضتٓتاجا 

َفس َٓ٘ خًحأ ايدٍٚ ايٝ٘ ٚايكاد٠ ايعطهسٜٕٛ  اصبرت ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ ٚاقعا ال -1
 ا٤ بغض ايٓعس عٔ اشبطا٥س املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ.يتركٝل ْتا٥خ ضسٜع١ ع٢ً االعد

 مل خكِ املعاٖدا  ايدٚي١ٝ بغبط َفّٗٛ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ بػهٌ دقٝل. -2

 إٕ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ اعترب  قٝدًا اٚ غسهًا ع٢ً املكاخًث أءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ يال -3
ازا   ٛش يًُكاخًث اضتدداّ غت٢ أْٛام  األضًر١ أٚ عدّ ايٛقٛف أَاّ االعتب

 االْطا١ْٝ.
                                                      

 م.1977الفقخة االولى من البخوتهكهل االضافي االول لعام  63( السادة 1)
 .319( دمحم حسج عبج العديد العديمي، مرجر سابق، ص 9)
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خوسى خكودٜس ذايو١  يغاًل عٔ إٔ عدّ ٚجٛد َعٝاز ضبدد ملا ٖٛ َٔ ايغسٚزا ، -4
ايغوسٚز٠ يهوٌ ضبوازب ذطوب ذاجاخو٘ ايعطوهس١ٜ َؤ غوأْ٘ إٔ ٜٗودّ أذهواّ ٚ 

  ..قٛاعود ايكوإْٛ ايودٚيٞ اإلْطواْٞ َؤ أضاضٗا

و٘ بعووض االخفاقٝووا  ٚ ٕ ايغووسٚز٠ ايعطووهس١ٜ اضووتثٓا٤ خطووري جووا٤  بوإ -5
خضٛصووا يُٝووا ٜتعًوول باألذهاّ ايٓاظ١ُ يالذتالٍ اسبسبٞ يضاحل ايدٚي١ احملت١ً 

 عد ايف٦وا  احملُٝو١ يف األزاعوٞ احملت١ً.

 :املكثذا 

اىل اذثاّ ٖرا املبدأ ٚايعٌُ ع٢ً ْػسٙ ٚعدّ  ايدٚيٞغداظ ايكإْٛ أ أدعٛ -1
 ناي١الْغُاّ اىل ا اىل ايدٚيٞدعٛ اغداظ ايكإْٛ اٚ ١ سٜاسباال  ايكٗ َ٘ اال يفااضتدد
 .ذا  ايض١ً ايدٚي١ٝايٛءا٥ل 

ايٛضوا٥ٌ ٚ األضوايٝب املطوتدد١َ  خكٝد ,َعواٜري ٚاعور١ املعاملٚٚعو  عوٛابط   -2
مبا ٜفٝد ذضس ٖرا االضتثٓا٤ يف أعٝل ْطام ,أءٓوا٤  ازضو١ ذاي١ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ 

 .ي٘

عًو٢ ايغوسٚزا   املتطًبوا  اإلْطوا١ْٝ ٚ اإلْطوا١ْٝ وب إٔ خعًوٛ ايغوسٚزا   -3
ٚ يف ذاي١ ايتعازض بث ٖرٜٔ اسبايتث خكدّ  ,اسبسبٝو١ يف صوٝاغ١ أٟ قاعد٠ قا١ْْٝٛ

 .األٚىل ع٢ً ايثا١ْٝ

بضٛز٠ عا١َ َٚبدأ ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ بضٛز٠  ايتعسٜوو  بايكووإْٛ ايوودٚيٞ اإلْطوواْٞ -4
 .ٚ خضٛصووا يف املٓعَٛوو١ ايعطهس١ٜ ,خ ايتوودزٜظٚ إدخايوو٘ يف بووساَ ,خاص١ 

عسٚز٠ اضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايتهًٓٛج١ٝ اسبدٜث١ َٔ أجٌ زصد االْتٗانا  اشبطري٠ اييت  -5
 خك  اءٓا٤ ايٓصاعا  املطًر١ َٚٓٗا ايًح٤ٛ اىل ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ أءٓا٤ املعازى.

ايدٚي١ٝ  دبسِٜ نٌ خضسف ٜتعد٣ ذدٚد ايغسٚز٠ ايعطهس١ٜ عٔ هسٜل احملانِ -6
 ٚايٛه١ٝٓ.

The Authors declare That there is no conflict of interest 
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 بدرـادلص
 اٚال: ايهتب:

داز  ,محا١ٜ ايطهإ املدْٝث ٚاألعٝإ املد١ْٝ يف ايٓصاعا  املطًر١, اشبري محد ابٛد. أ -1
 .1988, ايكاٖس٠ ,ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ

ازبص٤  ,ْٝث يف شَٔ ايٓصاعا  املطًر١اسبُا١ٜ ازبٓا١ٝ٥ يًُد ,مساعٌٝ عبدايسمحٔأ د. -2
 .2007 ,ايثاْٞ
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املٓتد٣ االضالَٞ ,االضاضٞ يًُره١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ٚايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ 

 ّ. 2009 ,ثايعدد ايثاي ,يًكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ
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اسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًُدْٝث يف ايكإْٛ ايدٚيٞ  ,ْاصس عٛض يسذا  ايعبٝدٟ د.  -12
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 ءاْٝا: ايبرٛث ٚايدٚزٜا .
دزاضو١ ايًحٓو١ ايدٚيٝو١ يًضوًٝب      ,ْطا٤ ٜٛاجٗٔ اسبسب ,ايًح١ٓ ايدٚي١ٝ يًضًٝب األمحس -1

 .األمحس ذٍٛ أنثس ايٓصاعا  املطًر١ ع٢ً ايٓطا٤
 .ّ 1999 ,15اتًد  ,سب١ٝ ايعامل١ٝاملٛضٛع١ ايع -2
ايٓعواّ   ,يًُصٜد ذٍٛ املٛعٛم زاجو  عًوٞ ضبايعو١    ,ايكٓا٠ ايثا١ْٝ يًتًفصٜٕٛ ايفسْطٞ -3

 .2004ّ ,االزدٕ ,داز ايفازع يًٓػس ٚايتٛشٜ  ,ايعسبٞ ٚايعٛمل١
 ءايثا: ايسضا٥ٌ ٚاألهازٜه.

 االٚعووام خسمجوو١ أميؤ ذووداد, ديٝوٌ ايتغطٝوو١ ايضورف١ٝ يف    ,زبٓو١ محاٜوو١ ايضورفٝث   -1

 ّ.2009 ,حبث َٓػٛز ,اشبطس٠

ّ  مجع١ٝ اسبل -2  ايًحٓو١ ,ٚاهلحّٛ اإلضسا٥ًٝٞ ع٢ً قطام غص٠ يف ع٤ٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعوا

 ّ.2009,حبث َٓػٛز,اإلْطإ ايعسب١ٝ سبكٛم

 زابعا: ايٛءا٥ل ٚايتػسٜعا  ايكا١ْْٝٛ:
 ّ.1949خفاق١ٝ جٓٝ  االزب  يعاّ ا -1
 ّ.1977عاّ ايربٚخٛنٍٛ االعايف االٍٚ ٚايثاْٞ ي -2
 ّ.1998ايٓعاّ االضاضٞ يًُره١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ  -3

 خاَطا: َضادز غبه١ االْثْت.
 :املٛق  ,اإلعالّ دا٥س٠, اإلعالّ ٚشاز٠ ,ايعضس جسمي١ ايعاَس١ٜ -1

www.al-moharer.net/m04239/freijat239L.htm. 
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