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ادلستخهص
ٜعترب َبدأ ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜزنٓا ٖاَا َٔ قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْٖٚ, ٞرا
املبدأ غري قابٌ يًغبط ا ٚذبدٜد ايػهٌ بضوٛزٚ ٠اعور, ١إذ يهوٌ ْوصام َطوًه يو٘ هابعو٘
اشباظ اير ٟخيتً بدٚز ٙعٔ اآلخس ٖٚرا َا ٚجدْا ٙخالٍ دزاضتٓا هلرا املبدأ املِٗ.
ٚيف ٚقتٓا املعاصس ظبد ايعدٜود َؤ ايود ٍٚخطوتددّ ٖورا املبودأ نرزٜعو ١الْتٗواى
قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْٚ ٞاييت خطع ٢بدٚزٖا سبُاٜو ١غوري املكواخًث أءٓوا ٤ايٓصاعوا
املطًر ٖٞٚ ١خعترب َٔ ًَحأ قاًْٜ ْٞٛحأ اي ٘ٝاملدْٝث أءٓا ٤ايٓوصام املطوًه ,ضوٛا ٤نوإ
غدضا َكاخال خسد َٔ داز ٠ايٓصام يطبب ا ٚألخس ٚاالعٝإ املدْ ١ٝايويت غايبوا خهو ٕٛغوري
َسخبطٚ ١ال عالق٘ هلا بايٓصام املطًه.
يكد ٚععت اخفاقٝا جٓ ٝاالزبو يعواّ ٚ ّ1949ايربٚخٛنوٛالٕ االعوايٝإ يعواّ
 ّ1977األضظ ايكاْ ١ْٝٛملبدأ ايغسٚز ٠ايعطهس َٔٚ ١ٜأجٌ خٛعوٝه ٖورا املفٗوٖٚ ّٛورٙ
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 وب١ ايٓصاعوا املطوًر٤يالضوتدداَ٘ أءٓوا, د ٖورا املبودأٝاحملددا اييت خكٚ ظٛايٓض
. ايتطبب باآلالّ اييت ال َربز هلاٚعدّ إذداث اٚ ١ْٝ االعتبازا االْطا٠َساعا
 االغوداظ٢ عًو١ٜ ايعطوهس٠زٚ أءوس ايغوس٢ً ع٤ٛط ايغًٝيرا قُٓا بدزاضتٓا بتط
١ ايٓصاعوا املطوًر٤ اءٓا١ٜ ايعطهس٠زٚ اضتدداّ َبدأ ايغس٤ أءٓا١ْٝإ املدٝاالعٚ ثْٝاملد
٠ خطوري١ٝوثى اءواز ضوًبٜ  واٚ ٔ يف اتتُؤٜ ايعٓضوسٜ ٖر٢ًزخ٘ عٛخطٚ ٙإ اءسٝخبٚ,
 االغوداظ١ ألجوٌ ضباضوب١ٜ ايعطوهس٠زٚ َبودأ ايغوس٢ش عًوٚ ايتحوا٤ جوسا١َاٍ ايكادٝيألج
.١ْٝ خٗص عُري االْطا١ِ بػع٥ٓتخ َٔ اْتٗاى ٖرا املبدأ َٔ جساٜ َاٚ املٓتٗهث هلرا املبدأ
.  االزبٝٓا جٝ اخفاق،١ٜ ايعطهس٠زٚ ايغس،ْٞ االْطاٞيٕٚ ايدْٛ ايكا:١ٝايهًُا املفتاذ
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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ادلقذمـت
ٜٗدف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْ ٞاىل محا ١ٜاملدْٝث ٚناي ١ايف٦ا ٚعراٜا ايٓصاعا
املطًر َٔ َِٗٓٚ ١ن عٔ ايكتاٍ ٚخكٝد أهساف ايٓصام يف اضتدداّ ايك ٠ٛايعطهسٚ ١ٜمحا١ٜ
االَٛاٍ ٚاالعٝإ اييت يٝظ هلا صًَ ١باغس ٠بايعًُٝا ايعطهسٚ ١ٜاسباجا االْطاْٖٛٚ ١ٝ
بدٚز ٙميٓه محا ١ٜقاْ ١ْٝٛيأليساد ايعاًَث اءٓا ٤املعازى  َِٗٓٚايضرفٝث ٚايًحإ ايطب١ٝ
ٚايعاًَث ٚغريِٖ .
ٚيهثس ٠ايٓصاعا املطًر ١خضٛصا يف ايػسم االٚضط اصبه يصاَا عًٓٝا إ ْفِٗ
َٛعٛم ايٓصام املطًه ايدٚيٚ ٞايغري دٚيَٚ ٞاٖ ٞايكٛٝد ايٛاجب عً ٢املكاخًث االيتصاّ بٗا
ٚعدّ اْتٗانٗا  َٔٚأِٖ ايكٛٝد ٚايغٛابط ٖ ٞايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜإذ إ ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
االْطاْ ٞمل حيسّ ا ٚسّ َبدأ ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜيأْ٘ حيل يألهساف املتٓاشع ١ايًح ٤ٛاىل
ٖرا املبدأ عٓد ايغسٚزٚ , ٠عً ٢ايسغِ َٔ إٔ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْ ٞقد اجاش ايًح ٤ٛاىل
َبدأ ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜإال اْ٘ ٚع ي٘ َٔ ايغٛابط ٚايكٛٝد اييت ب عً ٢االهساف
املتٓاشع ١االيتصاّ بٗا .
يريو اذتًت ايغسٚز ٠ايعطهسَٛ ١ٜقعا َُٗا يف إعالْا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْٞ
َٛٚاءٝك٘ يدٜباج ١إعالٕ ضإ بطسضبٛزغ يعاّ ٚ ,ّ1868ععت ذدا يالعتبازا االْطاْ١ٝ
اييت ب إ ختٛق اَا املكتغٝا اإلْطاْٖٚ ,١ٝرا َا جا ٤ب٘ ايفكس ٠ايثاْ َٔ ١ٝدٜباج١
الٖا ٟايسابع ١يعاّ  ّ1907اييت أخت مبضطًه (َضاحل اإلْطاْ )١ٝيًرد َٔ آالّ اسبسب
ذطب َا خطُه ب٘ ايغسٚزا ايعطهسٚ ١ٜعً ٘ٝيأْ٘ ال ميهٔ ارباذ ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهس١ٜ
نُربز الْتٗاى قٛاعد اسبسب ٚأعساي٘ ٚذت ٢إذا َا مت اضتدداَ٘ يال ٛش ايتعط ي ٘ٝمبا
ٜطب خطا٥س جط ١ُٝباألزٚاح ٚاالغداظ املدْٝث ٚايعاًَث َٔ اير ٜٔال ٜػازنٕٛ
بايعًُٝا ايعطهسٚ ١ٜخضٛصا َِٓٗ االهفاٍ ٚايٓطاٚ ٤االيساد ايطبٚ ١ٝغريِٖٚ ,إمنا ب
عًٗٝا إٔ ربتاز ايٛضا ٌ٥اييت ختٓاضب َ ٖر ٙايغا ١ٜحبٝث ال ذبدث أعسازاً َفسهٚ ١نبري٠
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ال داع ٞيبًٛغٗا ٚ ,عًٖ ٢را االضاع نإ البد َٔ إجسا ٤دزاض ١قاْ ١ْٝٛذبدد أءس ايغسٚز٠
ايعطهس ١ٜعً ٢املدْٝث ٚاالغداظ ايعاًَث( .ايعباز ٠املؤغس ٠بايً ٕٛاألصفس غري َطتك١ُٝ
املعٓ ،٢خساج يطفاً).
أُٖ ١ٝايدزاض:١
خضب أُٖ ١ٝدزاض ١املٛعٛم عً ٢االءاز اشبطري ٠عً ٢اتتُ ٚاملدْٝث ٚغري
املكاخًث اذا َا مت اْتٗاى ٖرا املبدأ املِٗ أءٓا ٤ايٓصاعا املطًر ١ا ٜثى آءازاً خطري٠
جدا ٚخضٛصا اذا َا يٛذغ ايًح ٤ٛاىل ٖرا املبدأ ٚبضٛز ٠نبري ٠يف اسبسٚب االخري.٠
َػهً ١ايدزاض:١
إ َفَٗ ّٛبدأ ايغسٚز ٠ايعطهسَ ١ٜفَٗ ّٛتغري ٚآءاز ٙنبري ٠عً ٢اتتُ اذا َا
مت اْتٗان٘ َٔ قبٌ ايكادٚ ٠املطؤٚيث ا ٜطبب خطاز ٠نبريٚ ٠اشٖام ازٚاح املدْٝث
ٚااليساد ايعاًَث يرا ضٛف ْعٗس َد ٣اءاز اْتٗاى ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜعًٖ ٢ؤال ٤االيساد.
يسع ١ٝايبرث:
إٕ يسع ١ٝايدزاض ١خرٖب بإ ايد ٍٚاملترازب ١خضٛصا يف ايٛقت املعاصس خطبل
َبدا ايغسٚز ٠ايعطهسٚ ١ٜيل قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْٚ ٞخًتصّ بػسٚهٗا َٚعاٜريٖا
ٚيكا الخفاقٝا جٓ ٝاالزب يعاّ ٚ ّ1949ايربٚخٛنٛيث االعايٝث يعاّ .ّ1977
َٓٗح ١ٝايدزاض:١
خعتُد ٖر ٙايدزاض ١عً ٢املٓٗخ ايٛصف ٞايترً ًٞٝحبٝث أْ٘ ضٛف ٜتِ ايتطسم
اىل ٚضسد االعساف ٚاملعاٖدا ايدٚي ١ٝذا ايضً.١
ٖٝهً ١ٝايدزاض:١
ضٓتٓاٖ ٍٚرا املٛعٛم يف َبرثث َُٗث ُٖا :
 -أءس ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜعً ٢ي٦ا االهفاٍ ٚايٓطا.٤
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 أءس ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜعًَٛ ٢ظف ٞاشبدَا ايطبٚ ١ٝايضرفٝث أعٛإ ايديام املدْٞٚاملتطٛعث َٔ أيساد اإلغاء.١
ادلبحث االول

أثر انضرورة انعسكريت عهى فئبث االطفبل وانىسبء
خطتٗدف قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞمحا ١ٜاألغداظ املدْٝث اير ٜٔال
ٜػازن ٕٛيف االعُاٍ ايعطهس ١ٜا ٚاير ٜٔيكدٚا ايكدز ٠عً ٢املػازن ١يٗٝا ٚ,ذطب َا ْضت
عً ٘ٝاخفاقٝا جٓ ٝاألزب يف  12أب/أغططظ َٚ ّ1949ا جا ٤ب٘ َٔ قٛاعد اسبُا١ٜ
ٚيكا يتطُٝاخٗا بايتاي( ٞذبطث ذاٍ ازبسذٚ ٢املسع ٢بايكٛا املطًر ١يف املٝدإ
االخفاق ١ٝاألٚىل ،ذبطث ذاٍ جسذَٚ ٢سعٚ ٢غسق ٢ايكٛا املطًر ١يف ايبراز االخفاق١ٝ
ايثاَْ ،١ٝعاًَ ١أضس ٣اسبسب االخفاق ١ٝايثايث ،١محا ١ٜاألغداظ املدْٝث يف ٚقت اسبسب
االخفاق ١ٝايسابع ,)١إعاي ١إي ٞايربٚخٛنٛيث املًركث يطٓ 1977 ١األ ٍٚإذ ٜطبل يف ذاي١
ايٓصاعا املطًر ١ذا ايطاب ايدٚيٜٚ ،ٞهٌُ اخفاق ١ٝجٓ ٝايسابع ،١أَا ايربٚخٛن ٍٛايثاْٞ
يٝطبل يف ايٓصاعا املطًر ١ايداخًٜٚ ١ٝهٌُ املاد ٠ايثايث ١املػثن ،١أ ٚاالخفاق ١ٝاملضغس٠
َٔ اخفاقٝا جٓ ٝاألزب .1
ٚخعد قغ ١ٝمحا ١ٜاملدْٝث أءٓا ٤ايٓصاعا املطًر َٔ ١ايكغاٜا اهلاَ ١جدا ألٕ
ْػٛب اْ ٟصام َطًه دٚي ٞأ ٚداخً ٞضٛف خه ٕٛي٘ خداعٝا خطري ٠عًٖ ٢ر ٙايف٦ا ،
ٚمتثٌ اخفاق ١ٝجٓ ٝايسابع ١يعاّ  ّ1949املتعًك ١حبُا ١ٜاملدْٝث اءٓا ٤ايٓصاعا املطًر١
خكدَا نبريا  ٚخطحٌ يف ايٛقت ْفط٘ اٖتُاَاً جدٜداً يًكاْ ٕٛباملدْٝث اءٓا ٤ايٓصاعا
املطًر.١
ٚبٗرا اعطت ايتأٜٝد عً ٢إٔ نساَ ١ايػدط االْطاْ ٞاملعثف بٗا عاملٝا َٔ
ذٝث املبدأ ب إ ذبثّ ٚخطٓد هلا اسبُا ١ٜايٛاجب ١خاص ١يف ذاي ١ايٓصاعا ايدٚي١ٝ
املطًر, ١إٕ اخفاق ١ٝجٓ ٝايسابع ١ربتط باسبُا ١ٜايدٚي ١ٝيف٦ا ضبدد َٔ ٠االغداظ
املدْٝث يف ايٓصاعا املطًر ١بٛصفِٗ َدْٝث ,اال إٔ ايٓضٛظ املتعًك ١ال ٜٛجد يٗٝا َا
( )1كسال حساد ,الشداع السدمح والقانهن الجولي العام ,ط, 1السؤسدة الجامعية لمجراسات
والشذخ والتهزيع ,بيخوت ,لبشان ,1997 ,ص.191
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ميٝصٖا بث االغداظ املدْٝث ٚايطهإ املدْٝث َٔ ايرٜٔ

اسبُا.1١ٜ

أقس

ٔ خغف ٞعً ِٗٝخًو

قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْ ٞمحا ١ٜضبدد ٠يبعض ايف٦ا

اضتحاب١

يالعتبازا االْطاْ ١ٝيف َٛاجٗ ١ايغسٚزا ايعطهس, ١ٜإٕ ٖر ٙايف٦ا اييت خط هلا ايكإْٛ
ايدٚي ٞاالْطاْ ٞمحا ١ٜضبدٚد ٠يف ذدٚد َعًٚ ١َٛيل ظسٚف اضتثٓا ١ٝ٥االَس ,ايرٜ ٟتطًب
ذبدٜد ٖر ٙايف٦ا َٔ ايكٛاعد ايعاَ ١يًرُا َٔ ١ٜخالٍ اخفاقٝا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْٞ
ٚذبدٜد اسبدٚد ايدْٝا اييت ال ميهٔ يًغسٚزا إ خربز اْتٗانٗا ٚبٗرا ضٛف ْتطسم اىل
ي٦تث َُٗتث ُٖا االهفاٍ ٚايٓطاٚ ٤يل املطايب االخ:١ٝ
 املطًب األ -ٍٚأءس ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜعً ٢ي ١٦األهفاٍ. املطًب ايثاْ –ٞأءس ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜعً ٢ي ١٦ايٓطا.٤ادللطه

األول

أثر انضرورة انعسكريت عهى فئت األطفبل
إٔ يف ١٦االهفاٍ َعٝازاً ٚاذداً يتُٝٝصِٖ عٔ باق ٞايف٦ا  ٖٞٚايضف ١ايعُس ١ٜاييت
خبدأ َٓر سبع ١ايطفٛي ٖٞٚ ١ازبٓث يف زذِ أَ٘ ذت ٢بًٛغ ايطفٌ ضٓاً َعٓٝا  ٖٞٚيف ايغايب
ضٔ ايثآَ ١عػس ,أَا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞيًكد َٓه ايطفٌ اسبُاَ ١ٜثٌ ازبسذٚ ٢املفكٛد,ٜٔ
ذطب ْط املاد ٠زقِ /8أ َٔ ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف ايثاْٚ ,ٞاعترب املاد َٔ )41( ٠اخفاق١ٝ
جٓ ٝيعاّ ( 2ّ1949إٔ ايطفٌ ٖ ٛاير ٟمل ٜبًغ ضٔ  15ضٓ َٔ ١عُس ,)ٙيف ذث إٔ
َٓعُ ١ايعف ٛايدٚي ١ٝغأْٗا غإٔ املٓعُا غري اسبه ١َٝٛاألخسٚ ٣نرا املٝثام اإليسٜك,ٞ
يًكد عسّيٛا ايطفٌ بأْ٘( نٌ إْطإ د 18 ٕٚضٓ َٔ ١عُس,)ٙبُٓٝا اخفاق ١ٝذكٛم ايطفٌ

( )1عسخ سعجهللا ,تطهر تجوين القانهن الجولي االنداني ,ط ,1دار الغخب االسالمي ,بيخوت,
لبشان1997 ,م ,ص.167
( )9السادة  11من اتفاقية جشيف االولى لعام 1919م.
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يث ٣إٔ ايطفٌ ٖ ٛنٌ إْطإ مل ٜتحاٚش ضٔ  18ضٓ ,١إال إذا بًغ ضٔ ايسغد قبٌ ذيو

مبٛجب ايكاْ ٕٛايٛهين املطبل عً.1٘ٝ

إٕ ي ١٦االهفاٍ خعد َٔ أنثس ايف٦ا عسع ١ألخطاز ايٓصاعا املطًر ١نايدي بِٗ
اىل ايضفٛف االَاَ ١ٝيف ايكتاٍ ا ٚارباذِٖ دزٚم بػس ١ٜزغِ صغس ضِٓٗ ٚقً ١خربخِٗ ألجٌ
صد اهلحُا اشبضِ ,أ ٚايغا َٔ ١ٜخغٝري صبسٜا اسبسٚب باإلعاي ١اىل ايعدٜد َٔ
االْتٗانا االخس ٣اييت ٜتعسع ٕٛهلا اييت ال ميهٔ خربٜسٖا ذت ٢يف ذاي ١ايغسٚز٠
ايعطهس ١ٜايكض ٣ٛا ٚايعسٚف االضتثٓا ١ٝ٥األخس, ٣يرا ضٛف ْتطسم اىل أِٖ اسباال اييت

ال ميهٔ يٗٝا االضتٓاد اىل ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهسٚ ١ٜيل االخ:2ٞ

ايفسم اال :ٍٚاالضتٗداف املباغس يألهفاٍ ٚذسَإ األغداظ املهفٛي ١محاٜتِٗ َٔ اسبكٛم
ٚاملصاٜا.
ايفسم ايثاْ :ٞاسبهِ باإلعداّ عً ٢االهفاٍ د ٕٚايثآَ ١عػس ٚايتحٓٝد ايكطس ٟأ ٚاالجبازٟ
يألهفاٍ.
ايفسم اال :ٍٚاالضتٗداف املباغس يألهفاٍ ٚذسَإ األغداظ املهفٛي ١محاٜتِٗ َٔ اسبكٛم
ٚاملصاٜا.
ٚبٗرا ضٛف ْك ّٛبتكط ِٝايفسم اىل ايٓكاط االخ:١ٝ
اٚال -االضتٗداف املباغس يألهفاٍ:
قد ٜك ّٛاذد األهساف املترازب ١بػٔ ٖحُا عد دبُعا يألهفاٍ ا ٚقد ٜتِ
اضتدداَِٗ ندزٚم بػس ١ٜبغسض ايتأءري عً ٢ايطسف اشبضِ ا ٚخطًٝط ايغ ٤ٛعً ٢جاْب
َعث يًتأءري عً ٢صبسٜا اسبسب ٚخعترب ي ١٦االهفاٍ َٔ املدْٝث ٖٚرا َا خغُٓت٘ مجٝ
( )1د .مشترخ سعيج حسهدة ,حساية حقهق الطفل في القانهن الجولي العام واإلسالمي ,دار
الجامعة الجيجة ,اإلسكشجرية ,9117 ,ص.188

( )9د .ناصخ عهض فخحات العبيجي ,الحساية القانهنية لمسجنيين في القانهن الجولي
االنداني ,دار قشجيل لمشذخ,ط,1عسان 9111م  ,ص.117
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

أثخ الزخورة العدكخية عمى الفئات واألشخاص السجنيين

291

اخفاقٝا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْ ٞيف ْضٛصٗا ,عً ٢ايسغِ ٕ ذعس اضتٗداف املدْٝث
ٚاالهفاٍ يف مج ٝاملٛاءٝل ايدٚي ١ٝاال إ اسبسٚب االخريٚ ٠خضٛصا اسبسٚب االَسٜه ١ٝعً٢
ايعسام َٓر عاّ ٚ 2003يغا ١ٜاسبسٚب عد االزٖاب يعاّ  ّ2014قد غٗد ايعدٜد َٔ
ايتحاٚشا عد املدْٝث ٚاالهفاٍ بضٛز ٠خاص ١نُا ذدث يف اضتٗداف ًَحأ ايعاَس ١ٜايرٟ

زاح عرٝت٘  54هفال زعٝعا 1نُا مت قض قغا ٤اسبٚ ١ ٛاملٛصٌ ايكدمي, ١نُا قاَت
ايكٛا االضسا ١ًٝٝ٥يف (عًُ ١ٝايسصاظ املضبٛب) ٚناْت اسبح ١ايسٝ٥ط ٖٞ ١ذبكٝل َٝص٠
عطهسٚ ١ٜاييت اضتددَت يٗٝا ايفطفٛز االبٝض عاّ  ,ّ2008ا اد ٣اىل اضتػٗاد ايعدٜد
َٔ االهفاٍ ٚايٓطا ٤يغسض ذبكٝل عسٚز ٠عطهس ١ٜذطب خضسٜه قا٥د ايكٛا االضسا١ًٝٝ٥
ٚاييت خساجعت يٗٝا يُٝا بعد ٚنإ عدد ايغراٜا َٔ ايفًططٝٓٝث ذٝث اضتػٗد يٗٝا
ٚذطب خضسٜه املسنص ايفًططٝين سبكٛم االْطإ ذٛاي )14199( ٞيسدا بًغ عدد ايكتً٢
َٔ االهفاٍ  َٔ %30ايػٗدا.2٤
ءاْٝا -ذسَإ األغداظ املهفٛي ١محاٜتِٗ َٔ اسبكٛم ٚاملصاٜا:
عً ٢اهساف ايٓصام برٍ عٓا ١ٜناي ١ٝيألهفاٍ أءٓا ٤ايٓصاعا املطًر ١ذطب
ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف اال 3ٍٚيعاّ ٚ ّ1977ذيو بعدّ اغسانِٗ بضٛزَ ٠باغس ٠يف املعازى

ايدا٥سٜٚ ٠بكَ ٕٛطتفٝد َٔ ٜٔاسبُا ١ٜاشباص ١عُٔ ْضٛظ االخفاقٝا املتعًك ١بايٓصاعا
املطًر ١يف ذاٍ مت اغسانِٗ بضٛز ٠اضتثٓا ٔ ١ٝ٥مل ٜبًغٛا اشباَط ١عػس يف االعُاٍ
ايعداٚٚ ١ٝ٥قعٛا يف قبغ ١ايعد ٚيٝحب خٛيري محا ١ٜخاصٚ ١ظسٚف اعتكاٍ َٓاضب ١هلِ ٚال
ٛش بأ ٟذاٍ َٔ األذٛاٍ ذسَإ األهفاٍ َٔ اسبكٛم ٚاملصاٜا املهفٛي ١يألغداظ

( )1العامخية جخيسة العرخ ،و ازرة اإلعالم ،دائخة اإلعالم ،عمى السهقع:
www.al-moharer.net/m04239/freijat239L.htm
(2) Operation cast Lead,Gaza Strip,2009.
http//www.alhaq.org/pdf/gaza/Operation
cast
Lead,
statsticalanalysis%20.pdf.
( )3السادة  77الفقخة الثانية من البخوتهكهل األضافي األول لعام 1977م.
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املغُ ١ْٛمحاٜتِٗ َٔ أضسَٚ ٣دْٝث ذبت أَ ٟطُ ٢ضٛا ٤يف ذاال ايغسٚز ٠ايعطهس١ٜ

أ ٚأَ ٟطُ ٢آخس.1

ايفسم ايثاْ :ٞاسبهِ باإلعداّ عً ٢االهفاٍ د ٕٚايثآَ ١عػس ٚايتحٓٝد ايكطس ٟأ ٚاالجبازٟ
يألهفاٍ.
ٚبٗرا ضٛف ْأخ ٞعًٖ ٢را ايفسم بايٓكاط االخ:١ٝ
اٚال -اسبهِ باإلعداّ عً ٢االهفاٍ د ٕٚايثآَ ١عػس :
خغُٓت اخفاق ١ٝجٓ ٝايسابع ١يعاّ َ ّ1949بدأ عدّ جٛاش اسبهِ عً ٢األهفاٍ
بأ ٟذاٍ َٔ اسبٛاٍ إذ عُٓت قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞمحا ١ٜخاص ١يألهفاٍ دٕٚ
ضٔ ايثآَ ١عػس َٔ اسبهِ أ ٚخٓفٝر اسبهِ يف ازبسا ِ٥املسخهب َٔ ١قبًِٗ ٚاييت قد ختعًل
بايٓصام املطًه بث األهساف املترازب.2١نُا أند املاد َٔ (77) ٠ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف
األ ٍٚايفكس ٠اشباَط ١عد خٓفٝر عكٛب ١اإلعداّ بطبب جسمي ١خسخبط بايٓصام املطًه يألعُاز
د ٕٚضٔ ايثآَ ١عػس ٚبٗرا قد ذعس ايربٚخٛن ٍٛخٓفٝر عكٛب ١اإلعداّ نُا جا ٤يف املاد٠
 َٔ 68اخفاق ١ٝجٓ ٝايسابع ١يعاّ .3ّ1949
إٕ ذعس اسبهِ بعكٛب ١االعداّ ا ٚخٓفٝر اسبهِ مشٌ اٜغا ايٓصاعا املطًر ١غري
ايدٚي ١ٝذطب َا جا ٤يف ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف ايثاْ ٞيعاّ  ,ّ1977ذٝث جا ٤حبعس ذهِ
,ا ٚخٓفٝر عكٛب ١اإلعداّ د ٕٚضٔ ايثآَ ١عػسْٚ ,عساً يكط ٠ٛايعكٛب ١حبل ٖر ٙايف ١٦ايعُس١ٜ
جا ٤اخفاقٝا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞسبُاٖ ١ٜر ٙايف ١٦ايعُس ١ٜاءٓا ٤ايٓصاعا املطًر١
ايدٚي ١ٝا ٚايٓصاعا ايداخًٚ ١ٝال ميهٔ االضتٓاد عً ٢ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜيف خٓفٝر ٖرٙ
ايعكٛبا حبل األهفاٍ.
( ) 1د .احسج ابه الخيخ ,حساية الدكان السجنيين واألعيان السجنية في الشداعات السدمحة,
ط,1دار الشهزة العخبية ,القاهخة ,1988ص .911

( )9السادة  68الفقخة الخابعة من اتفاقية جشيف لعام 1919م .
( )3د .عادل عبجهللا ,الحساية الجولية لألطفال في اوقات الشداعات السدمحة ,ط ,1دار
الشهزة العخبية ,لعام  ,9117ص .81
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ءاْٝا -ايتحٓٝد ايكطس ٟأ ٚاالجباز ٟيألهفاٍْ :عسا يألخطاز ايهبري ٠اييت خٓحِ عٔ دبٓٝد
األهفاٍ د ٕٚضٔ ايثآَ ١عػس ٚعٔ اغثانِٗ يف ايعًُٝا ايعطهس ١ٜذٝث إٔ ايربٚخٛنٍٛ
اإلعايف األٜٓ ٍٚط عً ( ٢ب عً ٢أهساف ايٓصام ارباذ ناي ١ايتدابري املطتطاع ,١اييت
خهفٌ عدّ اغثاى األهفاٍ اير ٜٔمل ٜبًغٛا ضٔ اشباَط ١عػس ,يف االعُاٍ ايعدا ١ٝ٥بضٛز٠
َباغسٚ ٠عً ٢األهساف بٛج٘ خاظ إٔ متتٓ عٔ دبٓٝد ٖؤال ٤ايضغاز يف قٛاخٗا املطًر)١
,إذ خعد ظاٖس ٠دبٓٝد األهفاٍ يف ايٓصاعا املطًر َٔ ١أقدّ ايعٛاٖس املسخبط ١باسبسٚب.1
ادللطه

انثبوي

أثر انضرورة انعسكريت عهى فئت انىسبء
يكد جا ٤ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞحبعس مجً َٔ ١األيعاٍ اييت خٓط ٟٛعً ٢أيعاٍ
خط ٤ٞاىل َعاًَ ١ايٓطا ٤نايعٓ ازبٓط ٞا ٚإضا ٠٤املعاًَٚ ١نريو جسمي ١عكٛب ١اإلعداّ
خضٛصا بايٓطب ١يًرٛاٌَ ا ٚاملسععا ٚازخهاب أعُاٍ ٜعاقب عًٗٝا ايكاْٚ ٕٛاييت ال
ٛش يٗٝا االضتٓاد اىل ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜبكضد اإليال َٔ ايعكابٚ2بٗرا ضٛف ْكّٛ
بتكط ِٝاملطًب باأليسم ايسٝ٥ط ١االخ: ١ٝ
 ايفسم اال :ٍٚإضا ٠٤املعاًَ ١بضٛز ٠عُد ١ٜيًٓطاٚ ٤االيعاٍ اييت ختغُٔ اعُاٍ عٓجٓط.ٞ
 ايفسم ايثاْ:ٞذهِ اإلعداّ عً ٢ايٓطاٚ ٤اسبٛاٌَ ٚأَٗا األهفاٍ.ايفسم اال :ٍٚإضا ٠٤املعاًَ ١بضٛز ٠عُد ١ٜيًٓطاٚ ٤االيعاٍ اييت ختغُٔ اعُاٍ عٓ
جٓط.ٞ
ٚبٗرا ايفسم ضٛف ْتطسم اىل االضا٤ا االخ:١ٝ

( )1السادة  77من البخوتهكهل االضافي االول لعام 1977م.

( )9فخاندهاز كخيل ,حساية السخأة في القانهن الجولي االنداني ,السجمة الجولية لمرميب
االحسخ ,العجد ,1981 ,919ص .337
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اٚال -إضا ٠٤املعاًَ ١بضٛز ٠عُد ١ٜيًٓطا :٤ختعسض ايٓطا ٤اىل َعاًَ ١قاض ١ٝجدا اءٓا٤
ايتركٝل َعّٗٔ ٚقد ختعسض اىل ٚضا ٌ٥اخس ٣نايترسش ٚاٖاْ ١نساَتّٗٔ بضٛز ٠عُدٚ ١ٜقد
ذعس ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْٖ ٞرا ايٓٛم َٔ املعاًَ ١جبُ ٝاغهاهلا اَ ٚا خٛاج٘ ايٓطأَ ٤
اسبسَإ َٔ اسبُا ١ٜايضر ١ٝاملٓاضب ١اءٓا ٤االذتحاش  َٔٚاسباال اييت ذعس مبٛجب
ايكاْ ٕٛاالغتضاب ايكطس ,ٟاإلنسا ٙعً ٢اسبٌُٚ ,االْٗا ٤ايكطس ٟيًرٌُ ,اإلنسا ٙعً٢
االذتفاظ بازبٓثٖٓ ٚ ,اى ذاال عدٜد ٠اخس ٣ختعسض هلا ايٓطا ٤نايتعسض اىل صعكا
نٗسباٚ ١ٝ٥غريٖا ٖٚر ٙاسباال
االْطاْ.1ٞ

مجٝعٗا ضبعٛز ٠بهٌ اغهاهلا ٚيل ايكاْ ٕٛايدٚيٞ

إٕ ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهس ٖٞ ١ٜذاي ١اضتثٓا ١ٝ٥اال اْٗا ال ميهٔ االعتداد بٗا ذث
ذبدث ذاال خعُد اإلضا ٠٤يًٓطا, ٤أ ٚخطًٝط عكٛبا قاض ,١ٝا ٚيسض ظسٚف قاض١ٝ
عً ّٔٗٝإذ ال ميهٔ خربٜس ٖر ٙااليعاٍ ٚيل ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهسٖٚ ١ٜرا بايغبط َا أخر ب٘
ايكغا ٤ايدٚي.ٞ
ءاْٝا -االيعاٍ اييت ختغُٔ اعُاٍ عٓ جٓط :ٞيكد ْضت اغًب اخفاقٝا ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اإلْطاْٚ ٞاملٛاءٝل ايدٚي ١ٝعً ٢ذعس ايعدٜد َٔ االيعاٍ اييت ختغُٔ اعُاٍ عٓ
جٓطٚ,ٞالميهٔ ايًح ٤ٛاىل ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜاءٓا ٤ازخهاب ٖر ٙااليعاٍ ,نريو ْضت
املاد َٔ 46٠اخفاق ١ٝالٖا ٟاملتعًك ١بكٛاْث ٚاعساف اسبسب ايرب.١ٜ
نُا جاْ ٤ط املاد َٔ )27(٠اخفاق ١ٝجٓٝ

اييت خٓط عً( ٢محا ١ٜايٓطا٤

خاص ١عد اعُاٍ االعتدا ٤عً ٢غسيٗ ّٔ الضُٝا عد االغتضاب ٚاالنسا ٙعً ٢اعُاٍ ايدعاز,٠
ٖٚتو ذسٜتّٗٔ)ٖ ,را ٚجا ٤ايربٚخٛنٌ االعايف اال ٍٚيعاّ  ّ1977اير ٟذعس ي ٘ٝا ٟغهٌ

َٔ اغهاٍ االعتدا ٤ازبٓطْٚ 2ٞط ايٓعاّ األضاض ٞيًُرهُ ١ازبٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝعً ٢دبسِٜ
أيعاٍ االغتضاب ا ٚاالنسا ٙا ٚايبغا ٤ا ٚاالضتعباد زبٓط ٞا ٚاسبٌُ ايكطس ,ٟيف املاد)8( ٠

َٓ٘ ذٝث جا ٤عً( ٢خعترب جسمي ١ذسب نٌ االيعاٍ اييت خغُٓت االغتضاب ا ٚاالنسا ٙاٚ
( ) 1المجشة الجولية لمرميب األحسخ ,نداء يهاجهن الحخب ,دراسة المجشة الجولية لمرميب
األحسخ حهل أكثخ الشداعات السدمحة عمى الشداء ,ص .911
( )9السادة  76الفقخة االولى من البخوتهكهل اإلضافي االول لعام 1977م.
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االضتعباد ازبٓط ٞا ٚايتعك ِٝايكطس ٟأ ٚا ٟغهٌ َٔ أغهاٍ ايعٓ ازبٓط ,ٞذٝث خعترب

ٖر ٙااليعاٍ اْتٗانا خطريا الخفاقٝا جٓ.1) ٝ

ٚقد غٗد االذداث يف ٜٛغطاليٝاأنثس َٔ(  )1000ذاي ١اغتضاب َطًُ ٚ ١أنثس
َٔ ( )1700عرْ ١ٝتٝح ١يعًُٝا االغتضاب (ذرف) مت االعتدا٤عً َٔ ّٔ ٗٝقبٌ ازبٓٛد
ٚعٓاصس ايػسهٚ ١قٛا عطهس ١ٜخاص ١اذ مت ايكٝاّ باالعتدا٤ازبٓط ٞيف َٓاهل االذتحاش
ٚاالعتكاٍ عُٔ ضٝاض ١ها٥ف ١ٝعٓضس,2١ٜإٕ جسمي ١االغتضاب َٔ ازبسا ِ٥ايػٓٝع ١اييت
الميهٔ خربٜسٖا ذبت ا ٟذزٜعٚ ١الميهٔ االضتٓاد عًٗٝا حبح ١ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜا ٚخطتددّ

يٗٝا اضتعساض يًك ٣ٛا ٚغريٖا َٔ االدعا٤ا اييت خطع ٢يتربٜس ٖر ٙازبسا.ِ٥
يٓعسا يبػاع ١ازبسا ِ٥اشباص ١بايٓطا ٤اييت ذدءت اعكاب اسبسب ايعامل ١ٝايثاْ١ٝ
ٚاسبسب عً ٢مجٗٛزٜٛ ١ٜغطاليٝا يكد اقثذت ازبُع ١ٝايعاَ ١اْػا ٤ضبُه ١دٚي ١ٝحملاضب١
َسخهيب ٖر ٙازبسا ِ٥يكد ادإ صبًظ األَٔ يعًُٝا االغتضاب املُٓٗح ١عد املطًُا
ايبٛضٓٝا مبا خػهً٘ َٔ اْتٗاى يًكاْ ٕٛايدٚي ٞاألْطاْٚ ٞاخفاقٝا جٓ ٝاالزب ٚضٛف
حياضب َٓتٗهٖ ٞر ٙازبساٚ ِ٥يل ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْ ,ٞنُا غٗد ايعسام ايعدٜد َٔ
ذاال االعتدا ٤عً ٢ايٓطا ٤حبح ١ايغسٚز ٠ايعطهسٚ ١ٜاّْٗٔ ٜػهًٔ خطس َا عً ٢ايعًُٝا
ايعطهس, ١ٜنُا ذدث يف قتٌ ايعساق( ١ٝي ٢ًٝذطث يٛش َٔ )ٟقبٌ ايكٛا االَسٜه ١ٝبعد
بضكٗا بٛج٘ جٓد ٟاَسٜه ٞيف ا ٍٚاٜاّ االذتالٍ يف عاّ  ,ّ2003باالعاي ١اىل ايكتٌ ايعُد
النثس َٔ ( )157اَسأ ٠عساق ١ٝخالٍ االٜاّ االٚىل يًعدٚإ عً ٢ايفًٛج ١عاّ  ّ2004باالعاي١
اىل قتٌ ايعدٜد َٔ ايٓطا ٤يف ظسٚف اخس ٣غاَغ.3١

( )1السادة الثامشة من الشظام االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.

( ) 9د .اسساعيل عبجالخحسن ,الحساية الجشائية لمسجنيين في زمن الشداعات السدمحة ,الجدء
الثاني ,9117 ,ص .116
( )3فخاس الطحان ,السدؤولية الجولية عن احتالل العخاق ,دراسة في السقجمات والشتائج وفق
قهاعج القانهن الجولي ,رسالة دكتهراه ,كمية الحقهق ,جامعة دمذق9119 ,م ,ص .117
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ايفسم ايثاْ :ٞذهِ اإلعداّ عً ٢ايٓطاٚ ٤اسبٛاٌَ ٚأَٗا األهفاٍ.
ذعس ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْ ٞإعداّ االهفاٍ بػهٌ َطًل إذ خٓط املاد68 ٠
ايفكس ٠ايسابع َٔ ١اخفاق ١ٝجٓ ٝايسابع ١عً ٢أْ٘ (ال ٛش بأ ٟذاٍ َٔ االذٛاٍ إصداز ذهِ
االعداّ بػدط ضبُٜ ٞكٌ عٔ مثاْ ١ٝعػسعاَا ٚقت اقثاف املدايفٚٚ, ) ١زد ْفظ املبدأ
يف املاد 77 ٠ايفكس ٠اشباَط َٔ ١ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف األٚ ٍٚاملاد ،6٠ايفكسَٔ 4 ٠
ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف ايثاْ.ٞ
ٚذسصت قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚيظ االْطاْ ٞعً ٢خٛيري محا ١ٜخاص ١يًٓطا ٤بضٛز٠
عاَٚ ١اسبٛاٌَ ٚأَٗا االهفاٍ َٔ خالٍ ايعدٜد َٔ ايٓضٛظ َٗٓٚا (املادَٔ )70 ٠
ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف اال ٍٚعً( ٢إٔ االٚي ١ٜٛخعط ٢يًرٛاٌَ ٚأَٗا االهفاٍ ايضغاز,ايالخٞ
ٜعتُد عً ّٔٗٝأهفاهلّٔٚ,احملتحصا أ ٚاملعتكال أ ٚاملكبٛض عً ّٔٗٝألضباب ختعًل بايٓصام
املطًه) ,نريو بٓٝت ايفكس ٠ايثايثْ َٔ ١فظ املادٚ ٠اييت َٓعت يٗٝا اعداّ اسبٛاٌَ اٚ
أَٗا ايضغاز ْتٝح ١الزخهابّٗٔ ازبسا ِ٥يعً ٢ايدٚي ١اسباجص ٠عدّ خٓفٝر ذهِ االعداّ بٌ
حي ٍٛاىل املؤبد ٚذطب ظسٚف نٌ دع.1٣ٛ

ادلبحث انثبوي

موظفو اخلذمبث انلطبيت وانصحفيون أعوان انذفبع ادلذوي

وادلتلطوعون مه أفراد اإلغبثت
ٖٓاى بعض ايف٦ا املُٗ ١اييت خك ّٛخبدَا إْطاْ ١ٝاءٓا ٤ايٓصاعا املطًر١

اييت قد ٜطتفٝد َٓٗا االغداظ احملُ ٕٛٝهبكا ألذهاّ ٚقٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ,ٞ
ضٛا ٤ناْت خدَا هب ١ٝأ ٚإغاء ١ٝباإلعاي ١اىل أعٛإ ايديام املدْ ٞنُا ٖ ٛاسباٍ
بايٓطب ١يسجاٍ اإلعالّ ٚايضرايٚ ١خكد ِٜاشبدَا يًُرُٝث اير ٜٔقد خٓتٗو ذكٛقِٗ َٔ
جاْب اذد اشبضٚ ّٛبٗرا ضٛف ْتٓاٖ ٍٚر ٙايف٦ا يف ءالث َطايب ٚناآلخ:ٞ

( )1الفقخة الثالثة من السادة  76من البخوتكهل االضافي االول لعام .1977
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املطًب اال: ٍٚأءس ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜعًَٛ ٢ظف ٞاشبدَا ايطب.١ٝ
املطًب ايثاْ :ٞأءس ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜعً ٢ي ١٦ايضرفٝث ٚاإلعالَٝث.
املطًب ايثايث :أءس ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜعً ٢أعٛإ ايديام املدْٚ ٞاملتطٛعث َٔ أيساد
اإلغاء.١
ادللطه

االول

أثر انضرورة انعسكريت عهى موظفي اخلذمبث انلطبيت
ٚخعد قغ ١ٝمحا ١ٜاملدْٝث أءٓا ٤ايٓصاعا املطًر َٔ ١ايكغاٜا اهلاَ ١جدا
باعتباز ْػٛب اْ ٟصام َطًه دٚي ٞأ ٚداخً ٞضٛف خه ٕٛي٘ خداعٝا خطري ٠عًٖ ٢رٙ
ايف٦ا إذ خعترب اخفاق ١ٝجٓ ٝايسابع ١يعاّ  ّ1949املتعًك ١حبُا ١ٜاملدْٝث اءٓا ٤ايٓصاعا
املطًر ١متثٌ خكدَا نبريا  ٚخطحٌ يف ْفظ ايٛقت اٖتُاَا جدٜدا يًكاْ ٕٛباملدْٝث اءٓا٤
ايٓصاعا املطًر,١يرا يكد ذسظ ايكاْ ٕٛيدٚي ٞاالْطاْ ٞيف ايعدٜد َٔ املٛاد اييت ْطّ
عًٗٝا عً ٢عدّ ايتعسض ملٛظف ٞاشبدَا ايطب ١ٝذبت أ ٟذح ١ا ٚذزٜعٖ َٔٚ ١رٙ
االعُاٍ:
اٚالَٛ َٓ -ظف ٞاشبدَا بايكٝاّ بأعُاهلِ ا ٚازغاَِٗ عً ٢ايكٝاّ بأعُاٍ خازد غسف
املٗٓ:١
ذعس قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاالْطاْ ٞمج ٝااليعاٍ اييت خعثض َٗاّ َٛظفٞ
اشبدَا ايطب ,١ٝأ ٚايكٝاّ بتضسيا ختٓايٚ ٢غسف املٗٓ ١ايطب ١ٝأءٓا ٤ايٓصاعا املطًر١
َٗٓٚا خعرٜب اضس ٣اسبسب ٚايتػ ٜ٘ٛايبدْٚ ٞايتحازب ايطب ١ٝاملُٓٛعَ ١امل خهٔ يضاحل

املسٜض.1

ءاْٝا-ذعس األيعاٍ االْتكاَ : ١ٝذبعس ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاملٓعُ ١يًٓصاعا املطًر ١االعُاٍ
اييت خدخٌ عُٔ االعُاٍ االْتكاَٚ ١ٝخضٛصا عد االغداظ احملُٝث قاْْٛا نأيساد

( )1السادة  16من البخوتهكهل اإلضافي االول لعام 1977م.
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اشبدَا ايطبٚ ١ٝاملدْٝث يٗؤال ٤االغداظ هلِ اسبل بايديام عٔ أْفطِٗ بايٛضاٌ٥

املػسٚع. 1١

ءايثا -ايغغط عً ٢ايساد اشبدَا ايطب ١ٝبإعطاَ ٤عًَٛا ضس ١ٜعٔ َسعِٗ :إٕ ايساد
اشبدَا ايطبٜ ١ٝؤدَٗ ٕٚاَاً هب ١ٝاْطاْٚ ١ٝيدَ ِٜٗعًَٛا خاص ١عٔ َسعاِٖ ال ٛش
ايبٛح بٗا بأ ٟذاٍ َٔ االذٛاٍ يال ميهٔ ايًح ٤ٛاىل ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜيغسض اخر ٖرٙ
املعًَٛا اشباص ١باملسعٚ ٢ال ٜٛجد ا ٟضٓد قاْ ْٞٛربِٖ عً ٢ذيو اال اذا ناْت
املعً ١َٛربدّ ايضاحل ايعاّ ا ٚخؤد ٟاىل نػ جسا ِ٥خطريٖٚ ٠را َا جا ٤عً( ٘ٝاملاد٠
 َٔ )16ايربٚخٛن ٍٛاالعايف اال ٍٚيعاّ  ّ1977اييت ْضت عً ٢اْ٘ (ال ٛش بأ ٟذاٍ َٔ
األذٛاٍ خٛق ٝايعكاب عً ٢أ ٟغدط يكٝاَ٘ بٓػاط ذ ٟصف ١هبٜ ١ٝتفل َ غسف املٗٓ١
ايطب ١ٝبغض ايٓعس عٔ غدط املطتفٝد َٔ ٖرا ايٓػاط).2

باإلعاي ١عً ٢اْ٘ ال ٛش إزغاّ األغداظ اير ٜٔميازضْ ٕٛػاهاً ذا صف ١هب١ٝ
عً ٢إخٝإ خضسيا أ ٚايكٝاّ بأعُاٍ ختٓايٚ ٢غسف املٗٓ ١ايطب, ١ٝنريو َا جا ٤ب٘
املاد ٠ايعاغس َٔ ٠ايربٚخٛن ٍٛاالعايف ايثاْ ٞاييت ْضت عً ٢أْ٘ (ال ٛش بأ ٟذاٍ َٔ
األذٛاٍ خٛق ٝايعكاب عً ٞأ ٟغدط يكٝاَ٘ بٓػاط ذ ٟصف ١هبٜ ١ٝتفل َ غسف املٗٓ١
بغض ايٓعس عٔ ايػدط املطتفٝد َٔ ٖرا ايٓػاط) ,نُا ال ٛش إزغاّ األغداظ ايرٜٔ
ميازضْ ٕٛػاها ذا صف ١هب ١ٝعً ٞإخٝإ خضسيا أ ٚايكٝاّ بأعُاٍ ختٓايٚ ٢غسف املٗٓ١
ايطب ،١ٝأ ٚغري ذيو َٔ ايكٛاعد اييت خطتٗدف صاحل ازبسذٚ ٢املسع ،ٞأ ٚأذهاّ ٖرا
ايًرل "ايربٚخٛن "ٍٛأَٓ ٚعِٗ َٔ ايكٝاّ بتضسيا متًٗٝا ٖر ٙايكٛاعد ٚاألذهاّ.3
زابعا -ذسَإ ٖر ٙايف٦ا َٔ اسبُا ١ٜاملكسز ٠هلِ .خك ّٛايكٛا باهلحُا عد َٛاق ٖرٙ
ايف٦ا بضٛزَ ٠تعُدٚ ٠بػهٌ َباغس ذٝث ختعُد َٔ ذسَإ ٖر ٙايف َٔ ١٦اخفاقٝا
جٓ ٝيعاّ  ّ1949ذٝث ذبُ ٞأذهاَٗا ٖر ٙايف٦ا املكسز ٠هلِ عُٔ بٓٛد االخفاق ,١ٝنُا
( )1السادة  16من اتفاقية جشيف االولى ,السادة 91من البخوتهكهل االضافي االول لعام
1977م.
( )9السادة  16من البخوتهكهل االضافي االول لعام 1977م.
( )3السادة العاشخة من البخوتهكهل االضافي الثاني لعام 1977م.
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جا ٤يف املاد َٔ )85( ٠ايربٚخٛن ٍٛاالعايف اال ٍٚيعاّ  ّ1977اييت ْضت عً( ٢إٔ
االعُاٍ املسخهب ١عد ايساد اشبدَا ايطب ١ٝا ٚاهل٦ٝا ايد َٔ ١ٜٝٓااليعاٍ اييت نٝفت عً٢
اْٗا اْتٗانا جطٚ ,1)١ُٝقد قاَت اضسا ٌٝ٥بايعدٜد َٔ اهلحُا عد االيساد ٚايهٛادز
ايطب ١ٝنُا ذدث اءٓاَٗ ٤امجَ ١طتػف ٢ايكدع يف َد ١ٜٓغصٚ ٠بٗرا قد اْتٗهت اضساٌٝ٥
ألنثس َٔ َس ٠اخفاقٝا جٓ ٝايسابع ١يًعدٜد َٔ املسا بغ ١ٝذبكٝل َضاسبٗا.2
ادللطه

انثبوي

أثر انضرورة انعسكريت عهى فئت انصحفيني واإلعالميني
عسيت املٛضٛع ١ايعسب ١ٝايعامل ١ٝايضراي ١بأْٗا (أذد اِٖ املٗٔ اييت خٓكٌ
يًُٛاهٓث االذداث اييت دبس ٟيف ضبٝط صبتُعِٗ ٚأَتِٗٚ ,ايعامل امج ,نُا خطاعد ايٓاع
يف خه ٜٔٛاآلزا ٤ذ ٍٛايػؤ ٕٚازباز َٔ ١ٜخالٍ ايضر ٚ ,اتال ٚاالذاعٚ ١ايتًفص,ٕٜٛ

ٜٚػاز اىل ايٛضا ٌ٥املرنٛز ٠بايضراي.3)١

إّٕ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞال ٜعط ٞاسبل يف َٗامج ١ايضرفٝث ٚاإلعالَٝث ذبت
ا ٟذزٜع ١هٓ ١ذتٚ ٢إٕ ناْت ٖر ٙايرزٜع ١ا ٚاالضتثٓا ٖٛ ٤ايغسٚز ٠ايعطهسٚ ١ٜاييت
خكغ ٞباشبسٚد عً ٢ايكٛاعد ايعاَ ١املٓعُٚ ١املٓعُ ١هلر ٙايٓصاعا ضٛا ٤ناْت ايٓصاعا
املطًر ١دٚي ١ٝأ ٚغري دٚي ١ٝيف ذاٍ َٗامجٖ ١ر ٙايف ،١٦إٕ اضاع َػسٚع ١ٝايعٌُ ايضرفٞ
أءٓا ٤ايٓصاعا املطًرٜ ١تطًب َٓا َساجع ١املٛاءٝل ٚاالخفاقٝا ايدٚيٚ ١ٝضٓتطسم بضٛز٠
انثس بعدا يأليعاٍ اييت ختعسض هلا ي ١٦ايضرفٝث ٚاإلعالَٝث عًٚ ٢يل َا ٜأخ: ٞ
اٚال -ذسَإ ايضرفٝث ٚاالعالَٝث َٔ املٝص ٠اييت متٓرٗا اخفاقٝا جٓ: ٝ
اضتٓادا اىل ايغسٚزا اسبسبٚ ١ٝايكتاي ١ٝيإٕ َٔ ذل ايد ٍٚاالهساف يف ايٓصاعا
اذتحاش ا ٚاعتكاٍ ا ٟغدط ٜه ٕٛيف َٓطك ١ايكتاٍ ضٛا ٤نإ َدْٝا ا ٚغري َدْٚ ,ٞإعطا٤
( )1السادة  81من البخوتهكهل االضافي االول لعام 1977م.

( )9د .عبجالخحسن دمحم ,الجخائم االسخائيمية خالل العجوان عمى قطاع غدة ,مخكد الديتهن
لمجراسات واالستذارات ,ط ,1بيخوت9111 ,م ,ص .66
( )3السهسهعة العخبية العالسية ,السجمج 1999 ,11م  ,ص.11
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ذل هلر ٙايد ٍٚباذتحاش االغداظ املدْٝث ٚغريِٖ ال ٜعطٗٝا اسبل َٔ ذسَاِْٗ َٔ
اَتٝاشا اخفاقٝا جٓ ٝخضٛصا اذا نإ احملتحص َٔ ٕٚي ١٦ايضرفٝث ا ٚاملساضًث
اسبسبٝث ٚاملصاٜا املهفٛي ١هلِ ٚيل االخفاقٝا ايدٚي ,١ٝياملساضٌ اسبسب ٞضٛا ٤نإ َعتُداً
اّ غري َعتُد ب إٔ خيغ يألذهاّ ٚايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت جا ٤بٗا اخفاقٝا جٓٝ

ايثايث ١يعاّ .1ّ1949

يعٌ انثس املٓاهل اييت غٗد خساجعا يف َطت ٣ٛادا ٤ايضرفٝث ,بطبب
االْتٗانا ايضازخ ١هلر ٙايف ١٦املَُٗٚ ١كساخِٗ ايضرف ٖٞ ١ٝنٌ َٔ ايعسام ٚضٛزٜا
ٚيًططث ٚيٝبٝا ذٝث ٜعد ايضرف ٕٛٝيف ٖر ٙاملٓاهل االنثس عسع ١يالعتدا َٔ ٤قبٌ
أهساف ايٓصاعا املطًر.2١
ءاْٝا -عدّ َساعاَ ٠بدأ ايتٓاضب يف اضتٗداف ايضرفٝث :نُا اغسْا ضابكا يف َبدأ
ايتٓاضب ايرٜٗ ٟدف اىل عبط َعادٍ ايتٛاشٕ بث ايٓتا٥خ ذبكٝكٗا ٚاألعساز ازباْب١ٝ
ايٓادب َٔ ١االضتٗداف ا ٚاهلحٚ ّٛاير ٟب إ ٜطتبعد ي ١٦ايضرفٝث ٚاإلعالَٝث َٔ
ْطام اهلحٚ ّٛبٗرا ٜٓبغ ٞإ ال خربز ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهسٖ ١ٜرا االْتٗاى ذٝث َٔ ايٛاعه
اشدٜاد ْطب ١اإلصاب َٔ ١ايضرفٝث ٚاإلعالَٝث اءٓا ٤ايٓصاعا املطًرٚ ١بضٛز ٠نبري٠
ٚخضٛصا يف ايعسام ذٝث اعترب اخطس بًد ملٗٓ ١ايضرايٚ ١خضٛصا اءٓا ٤ايطٓٛا اييت
غٗد ْصاعا ها٥فٝا خطريا ,يًًضرفٝث ٚاإلعالَٝث ذل اسبُا ١ٜنَ ِْٗٛطتكًث غري
خابعث زبٗا ضبدد. 3٠

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

( )9بهزيجي خالج ,االليات القانهنية لحساية الرحفيين أثشاء الشداعات السدمحة ,رسالة دكتهرا,
تمسدان ,الجدائخ ,9118 ,ص .8
(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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ءايثاَٗ-امج ١ايضرفٝث ٚاالعالَٝث بضٛزَ ٠تعُد:٠
إٕ َٗامج ١ايضرفٝث بضٛزَ ٠باغسٚ ٠د ٕٚضبب َعث قد خؤد ٟاىل اصابا
غدٜدٚ ٠خطري ٠ا ٚاىل ايٛياٚ ٠خعد اْتٗاناً صازخاً ٚخطرياً ٚنريو خعد جسمي ١ذسب هبكا
يًكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْٚ ٞخضٛصاً َا قاَت ب٘ ايكٛا االَسٜهٚ ١ٝنريو االضسا ١ًٝٝ٥ذٝث
اعتد ايكٛا االَسٜه ١ٝبضٛزَ ٠باغس ٠ألنثس َٔ َس ٠عً ٢ايضرفٝث ٚاإلعالَث.
نُا ذدث اءٓا ٤غص ِٖٚيًعسام عاّ  ,ّ2003باضتٗداف يٓدم يًططث مبدتً
اْٛام االضًر ١حبحخ َتعدد ٠ا اد ٣اىل جسٚح خطري ٠بث ايضرفٝث ٚاإلعالَٝث ٚنريو
َا قاَت ب٘ ايكٛا اإلضسا ١ًٝٝ٥يف األزاع ٞاحملتًٚ ١نإ َكتٌ ايضرف ٞاإلٜطاي( ٞزاياًٞ٥
خػري) بتازٜذ .ّ2002
غٗد اجتٝاح ايعسام قتٌ ايعدٜد َٔ ايضرفٝث ٚاالعالَٝث بعد االجتٝاح األَسٜهٞ
يًعسام َٗٓٚا َكتٌ ايضرف ١ٝايعساق( ١ٝأهٛاز بٗحت) عاّ  ّ2006برزا ٥طبتًف ١ال ظبد يٗٝا
أ ٟضٓد قاْ ْٞٛيف قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ,1ٞيكد ٚصٌ عدد ايضرفٝث اير ٜٔيكٛ
ذتفِٗ ذت ٢عاّ  ّ2003اىل ( )42صرفٝا  ٚنإ يًٓصام االخري يف ايعسام ايٓضٝب االنرب
ئُ بث ايضرفٝث ٚايعاًَث يف ايعسام يك ٢ازبع ١عػس ذتفِٗ ٚاختف ٢اءٓإ ٚجسح عبٛ
( )15مخط ١عػس صرفٝا.2

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

بعج تخخجها من الجامعة في صحف ومجالت عجة حتى انتقمت إلى قشاة العخاق
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
قشاة العخبية الفزائية قبل مهتها بثالثة أسابيع ,اختطفت واغتيمت مع طاقم العسل أثشاء
تغطيتها لتفجيخ مقام اإلمام عمي الهادي في سامخاء في صباح يهم األربعاء  99فبخايخ

 9116م.
 Reporters sans frontières,على موقع المنظمة (2) <http://www.rsf.org>:
Bilan 2003, p. 8.
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ٚيعٌ أبسش َثاٍ ميهٔ إ ْطٛق٘ يف ٖرا اتاٍ خًو اسبادء ١اييت نإ يإلعالّ دٚز
نبري يف إبساشٖا  ٖٞٚذادء ١قتٌ ايضيب ضبُد ايدز ٠يف غص ٠بتازٜذ  30دٜطُرب عاّ ّ2000
ذٝث ايتكطت عدض ١املضٛز ايفسْط( ٞغازٍ أْدزالٕ) املساضٌ بكٓا ٠يسْطا ايثاَْ ١ٝػٗد
قتٌ املٛاهٔ ايفًططٝين اَا ايهاَريا ٚعً ٢اهلٛا ٤خً بسَ ٌٝامسٓيت ٚضط ضباٚال
اهالم ايٓاز ٖٛٚ ,املػٗد اير ٟاٖتص ي٘ ايسأ ٟايعاّ.1
ادللطه

انثبنث

أعوان انذفبع ادلذوي وادلتلطوعون مه أفراد اإلغبثت
يكد ظٗس ايعدٜد َٔ ايٓضٛظ ٚاالخفاقٝا اييت ذبُٖ ٞر ٙايف٦ا ايتطٛع ١ٝاييت
خعٌُ عً ٢خكد ِٜاملطاعدا اإلْطاْ ١ٝيًُتغسز ٜٔاءٓا ٤ايٓصاعا املطًر ١يًدٚز املُٝص
اير ٟخًعب٘ ٖر ٙايف٦ا ٚ ,سبُاٜتِٗ َٔ االْتٗانا اشبطري ٠يًكٛاْث ٚايكٛاعد ايكتاي ١ٝاييت
عًُت احملهُ ١ازبٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝيف َادخٗا ايثآَٚ ١اييت اعترب يٗٝا اضتٗداف ٖر ٙايف٦ا
ٖ ٛخسم خطري يًكٛاْث املٓعُ ١يًٓصاعا املطًرٖٚ ,١ر ٙاالْتٗانا حبل ٖر ٙايف٦ا
ٜٓتف ٞيٗٝا ايًح ٤ٛاىل ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜاييت قد ًٜحأ ايٗٝا ايكاد ٠ايعطهس ٕٜٛالضتٗداف
ٖر ٙازبٗا ٚإلٜكاف اَ ٟربز ٜعط ٢الضتٗدايِٗ يدٚزِٖ ايهبري االْطاْ ٞأءٓا ٤االشَا
ٚيًٛقٛف عً ٢أغهاٍ ٖر ٙاالْتٗانا ضٛف ْتطسم إىل أِٖ االعُاٍ اييت ٜتعسض هلا
املتطٛع ٕٛايساد اإلغاءٚ ١األعٛإ املدْ ٕٛٝأءٓا ٤ايٓصاعا املطًرٚ ١ناآلخ:ٞ
اٚال-عسقًْ ١ػاها ٖ٦ٝا اإلغاءٚ ١أعٛإ ايديام املدْ:ٞ
إٕ ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهس ٖٞ ١ٜذاي ١اضتثٓاٚ ١ٝ٥يٛزٜ ١ٜتِ خطبٝكٗا ٚايًح ٤ٛايٗٝا
يف ذاي ١ايغسٚز ٠ايكضٚ ٣ٛأءٓا ٤املعازى يهٔ يتطبٝل ذاي ١ايغسٚز ٠خداعٝا اْطاْ١ٝ
َباغس ٠عً ٢االغداظ املدْٝث ذٝث ٜتِ يٗٝا ٚق ا ٚعسقً ١ايكٛايٌ اإلْطاْ ١ٝا خياي
ْضٛظ اخفاقٝا ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞايرٜ ٟعط ٞيالعتبازا االْطاْ ١ٝاألٚي١ٜٛ
خضٛصا أءٓا ٤املعازى املطًر ١ا ٜطتدع ٞاىل خغًٝب املتطًبا اإلْطاْ ١ٝيف َٛاجٗ١
ايغسٚز ٠ايعطهس ,١ٜإذ أند اخفاق ١ٝجٓ ٝايسابع ١يعاّ ٚ ّ1949ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف االٍٚ
( )1القشاة الثانية لمتمفديهن الفخندي ,لمسديج حهل السهضهع راجع عمي محافظة ,الشظام العخبي
والعهلسة ,دار الفارس لمشذخ والتهزيع ,االردن9111 ,م ,ص .967
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

أثخ الزخورة العدكخية عمى الفئات واألشخاص السجنيين

122

يعاّ  ّ1977عًْ ٢كط ١َُٗ ١ذ ٍٛخطَٗ ٌٝسٚز قٛايٌ االغاء ١االْطاْ ١ٝعً ٢إ هسيف ايٓصام
ب إ ٜطٗال ٜٚطُرا باملسٚز االَٔ يإلزضايٝا ٚاملطاعدا االْطاْ َٔ ١ٝاغرَٚ ١ٜالبظ
ٚد ٕٚإبطاَ ٤تعُد. 1
غري إ َا خك ّٛب٘ بعض ايد َٔ ٍٚعسب ذضاز عًَٓ ٢اهل ضهٓٚ َٓٚ ١ٝصٍٛ
ايكٛايٌ االْطاْ َ٘ٓٚ ١ٝذضاز َدَ ١ٜٓغاٜا ايطٛزٚ ١ٜنريو ذضاز ايكٛا االضسا ١ًٝٝ٥عً٢
قطام غصٚ ٠عدّ اذثاَٗا يًٓضٛظ ٚاالخفاقٝا ايدٚي ١ٝناخفاق ١ٝجٓ ٝايسابعَ َٔ ١ا
ٜػهٌ اْتٗاناً صازخاً هلر ٙاالخفاقٝا ٚنريو ملٝثام األَِ املتردٜٚ ٠عد جسمي ١ذسب ذٝث
بسزخٗا ايكٛا اإلضساٚ ١ًٝٝ٥ايطٛز ١ٜباْٗا عسٚزا عطهسٚ ١ٜبسزخٗا بأْٗا ديام عٔ ايٓفظ
ٚزد عً ٢ايضٛازٜذ ايكادَ َٔ ١قطام غصَٗٓٚ ٠ا ْطتٓتخ بإٔ غسط ذبكل ايغسٚز٠
ايعطهس ١ٜغري ضبكل ٚذت ٢أْٗا دباٚش بريو َبدأ ايتٓاضب ن ٕٛايٛضا ٌ٥املطتددَ ١بث
ايطسيث ال ميهٔ َكازْتٗا ٚنريو األضايٝب اٜغا ٖ ٞضبسَ ١دٚيٝا.2
ءاْٝا -اضتٗداف قٛايٌ اإلغاء ١اإلْطاْ:١ٝ
إٕ ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜال خعين االباذ ١أ ٚايتحاٚش ناضتثٓاٚ ٤ازد عً ٢ايكٛاعد
ايعاَ ١يكٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞبٌ بايعهظ ٖ ٞخكغ ٞبعدّ ايتحاٚش عً ٢ايكٛاعد
االخفاقٚ ١ٝايعسي ,١ٝبٌ ذدٚد ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜختُثٌ بكٗس ايعدٚ ٚإععاي٘  ٚا خػٗدٙ
بعض اسبسٚب َٔ ايتحاٚش عً ٢ايكٛايٌ ٚاملطاعدا اإلْطاَْ ١ٝا ٖ ٛدباٚش ٚاْتٗاى خطري
يًكٛاعد ايعاَ ,١بٌ ٜضٌ اىل جسمي ١ذسب خطس ٠خطتٗدف املدْٝث ٚاالهفاٍ ٚغري
املػازنث يف املعازى ايعطهسٚ ١ٜذبسَِٗ َٔ ايغراٚ ٤ايدٚا ٤عً ٢ذطاب ذبكٝل َٝص٠
عطهس ١ٜغري ضبكك.١
نُا ذضٌ يف اسبسٚب االخري ٠يف ايعسام ٚايبٛضٓٚ ١اهلسضو اذ ذنس املكسز اشباظ
يًحٓ ١ذكٛم اإلْطإ يتكض ٞاسبكا٥ل يف ايبٛضٓ ١إٔ  َٔ % 90ايفسم اييت أزضًت إلصالح
اشبطٛط ايهٗسبا ١ٝ٥قد خعسعت يٓريإ ايكٓاص ١ايضسب يف ضساٜبف ٚ ،ٛيكد اضتددَت ايكٛا
( )1السادة  93من اتفاقية جشيف الخابعة لعام 1919م.

( )9جسعية الحق والهجهم اإلسخائيمي عمى قطاع غدة في ضهء القانهن الجولي العام ،المجشة
العخبية لحقهق االندان ،بحث مشذهر ،9119 ,ص.3
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ايضسب ١ٝاملديع ١ٝايثكٚ ١ًٝايدبابا  ٚايكٛا ايرب ١ٜإلزٖاب أنثس َٔ َٛ 40000اهٔ ناْٛا
ٜٓتعس ٕٚاملطاعدا اييت اْكطعت عِٓٗ.1
ءايثا -خدام ايعد ٚباضتدداّ أشٜاٚ ٤غازا اهل٦ٝا َٓٚعُا اإلغاء ١ايدٚي:١ٝ
يكد جسَت قٛاعد ايٓعاّ األضاض ٞيًُرهُ ١ازبٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝاالغداظ اٚ
ايٛذدا ا ٚاهل٦ٝا اييت ختعُد اضتدداّ أشٜاٚ ٤غازا اهل٦ٝا ٚاملٓعُا ايدٚي ١ٝذطب
ْط املاد ٠ايثآَ ١ايفكس ٠ايطابع ١عً ٢اْ٘ (جسمي ١ذسب ٚخضٛصا عٓدَا خطتددّ أءٓا٤
ايٓصاعا املطًر ١نايغدز بايعد ٚعٓدَا ٜتِ أٜٗاَ٘ باْ٘ يف محا ١ٜأيساد اهل٦ٝا احملاٜد.2)٠
زابعا -اْتٗاى محا ١ٜايساد ايديام املدْٚ ٞاغسانِٗ يف ايعًُٝا ايعدا:١ٝ٥
إٕ ايساد ايديام املدْ ِٖ ٞاغداظ َدْٜ ٕٛٝتُتع ٕٛباسبُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛاملكسز٠
هلِ هاملا بكٖ ٢ؤال ٤يف االهاز املدضط هلِٚ ,إ ذسَإ اسبُا ١ٜاملهفٛي ١هلِ ٚيل
ايػسٚط املبٚ ١ٓٝايغٛابط احملدد ٠هلا ٜعد خسٚجا عً ٢قٛاعد اسبُاٚ ١ٜبٗرا ال ٜٓبغ ٞعً٢
أهساف ايٓصام ا ٚيكٛا االذتالٍ يتٛق اسبُا ١ٜايكاَْ ١ْٝٛسٖ ٕٛبازخهاب ٖؤال ٤االغداظ
ٚاأليساد اعُاال عاز ٠أ ٚاضتدداّ ادٚا خابع ١ألذد اهساف ايٓصام.3
إٕ االجٗص ٠ايتابع ١أليساد ايديام املدْ ٞخبك ٢ختُت باسبُا ١ٜاملُٓٛذ ١هلا ذت٢
يف ذاي ١خٛيس ايغسٚز ٠ايعطهسٚ ١ٜيل املاد َٔ 62 ٠ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف اال ٍٚيعاّ ّ1977
,يال ٛش إ ٜتُت ٖؤال ٤األيساد بضفَ ١صدٚج ١بٌ عً ِٗٝاالذتفاظ بطابعِٗ غري
ايعطهس ,ٟيٝحب إ ٜبكٛا ضباٜدٚ ٜٔإٔ ال ٜػازنٛا بضٛزَ ٠باغس ٠أ ٚغري َباغس ٠يف
ايعًُٝا ايعطهس ١ٜعد اذد األهساف أٜ ٚطًٗٛا ازخهاب اعُاٍ عدا ١ٝ٥ا ٚايكٝاّ بأعُاٍ
دبطط ١َّٝيٓكٌ َعًَٛا ذطاض ١سبطاب هسف عد هسف آخس ,نريو ال ٜٓبغ ٞإجباز أيساد

( )1د .نجاة أحسج أبخاهيم ,السدؤولية الجولية عن انتهاك قهاعج القانهن الجولي االنداني ,دار
السعارف ,االسكشجرية ,مرخ  ,9119ص .111
( )9السادة الثامشة ,الفقخة الدابعة من الشظام االساسي لمسحكسة الجشائية الجولية 1998م.
( )3السادة  61من البخوتهكهل اإلضافي االول لعام 1977م.
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ايديام املدْ ٞعً ٢ايتحٓٝد يف صفٛف قٛا االذتالٍ ٚ ،إٔ ال

ربٚا عً ٢االغثاى يف

ايعًُٝا ايعطهس ١ٜعد جٝػِٗ أٚ ٚهِٓٗ.1
خاَطا -إنسا ٙأيساد ايديام املدْ ٞباألعساز ا ٚايترٝص يف َٗاَِٗ بػهٌ ٜؤءس عً ٢ايطهإ
املدْٝث:
إٕ قٝاّ اذد اهساف ايٓصام عً ٢إنسا ٙا ٚازغاّ ايساد ايديام املدْ ٞبايكٝاّ
بأعُاٍ اَٗ ٚاّ خغس بضاحل ايطهإ املدْٝث أَس قد مت ذعسٚ ٙيل ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف
اال ٍٚيعاّ ٚ ّ1977يل املاد )63(٠اييت ْضت عً( ٢حيعس عً ٢دٚي ١االذتالٍ إٔ خسغِ أٚ
خهس ٙأ ٚذبث األجٗص ٠املدْ ١ٝيًديام املدْ ٞعً ٢أداَٗ ٤اَٗا عً ٢أ ٟعبٜ ٛغس مبضاحل
ايطهإ املدْٝث) ,ا ٚاالضتٝال ٤عً ٢االجٗص ٠املدضض ١هلِ ٚخضٛصا اذا نإ ٖرا
االضتٝال ٤ا ٚايترٜ ٌٜٛغس بايطهإ املدْٝث.2
نُا ال ٜٓبغ ٞإيصاّ ايساد ايديام املدْ ٞا ٚاالغداظ ايتابعث هلِ بتكد ِٜاملطاعد٠
ألذد اهساف ايٓصام ا ٚايطًطا احملتً ١عً ٢ذطاب هسف آخس عً ٢اضاع ايتُٝٝص ا ٚعدّ
املطاٚا ٠ا ٚاأليغً ١ٝذٝث خعد ٖر ٙااليعاٍ َغاٜس ٠يكٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْٞ
ٚاخفاقٝا جٓ ٝنُا جا ٤ذطب املاد َٔ 46 ٠اخفاق ١ٝجٓ ٝايسابع ١يعاّ ( ّ1949ال
ٛش يدٚي ١إٔ خسذٌ أ ٚخٓكٌ َٔ ضهاْٗا اىل االزاع ٞاييت ذبتًٗا). 3
ضادضا -إجسا ٤خغٝري يف بٓ ١ٝأجٗص ٠ايديام املدْٚ ٞاهل٦ٝا ايتابع ١هلا:
يكد جا ٤يف ايربٚخٛن ٍٛاإلعايف األ ٍٚاملاد َ٘ٓ 63 ٠عً ٢إٔ (حيعس عً ٢دٚي١
االذتالٍ إٔ دبس ٟا ٟخغٝري يف بٓ ١ٝاالجٗص ٠ايتابع ١أليساد اجٗص ٠ايديام املدْ ٞا قد خيٌ

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

االنداني ,العجد الثالث, 9119 ,ص . 318
( )9السادة  63من البخوتهكهل االضافي االول لعام 1977م.
( )3السادة  16الفقخة الثانية من اتفاقية جشيف الخابعة لعام 1919م.
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بأداٗ٥ا ايفعاٍ ا ٜؤءس عً ٢عًُٗا  ,1)....ئُ ايٛاعه إ ٖر ٙايفكس ٠قد ذسَت ا ٟخغٝري
قطس ٟيًعاًَٝث يف اجٗص ٠ايديام املدْ٦ٖٝٚ ٞاخٗا ايتابع ١هلا ا ٚايتدخٌ يف خعٝث أيساد جدد
هلا ا ٜؤد ٟإىل خطٝظ ألذهاَٗا يُٝا ٜتعًل بتدَري االَٛاٍ ٚاملُتًها أ ٚاالضتٝال٤
عًٗٝا ا ٚااليعاٍ اييت خسخهب عد األغداظ احملُٚ ١ٝيل ايكٛاْث ايدٚي, ١ٝيأيعاٍ نإباد٠
ازبٓظ ايبػس ٟأ ٚجعٌ املدْٝث ضبال يًٗح ّٛأ ٚايتٗحري ايكطس ٟأ ٚاإلجٗاش عً ٢املسع٢
ٚازبسذْ ,٢اٖٝو عٔ إجسا ٤دبازب عً ِٗٝنُا ذدث يف اسبسب ايعامل ١ٝايثاْ ١ٝبكٝاّ ايكٛا
ايٓاش ١ٜبإجسا ٤دبازب عً ٢االضسٚ ٣جسذ ٢اسبسب نٌ ٖر ٙااليعاٍ خك ضبعٛزٚ ٠يكا
يكٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞيال ميهٔ االضتٓاد عً ٢ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜيتربٜس َثٌ

ٖر ٙاالْتٗانا اشبطري ٠أ ٚايدي بٗر ٙاسباال يإليال َٔ املطؤٚي ١ٝأ ٚايعكاب2يضاحل
أذد األهساف ا ٚضًطا االذتالٍ َٔٚ ,خالٍ خغُث بعض ايٓضٛظ اييت خكس صساذ١
بٛجٛد ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜخضٛصا يف اخفاقٝا جٓٚ ٝايربٚخٛنٛيث اإلعايٝث اييت
خفسعٗا ظسٚف ايكتاٍ ا جعٌ يبعض اهساف ايٓصام َربزا الْتٗانا جط.١ُٝ
اخلبمتـت
َٔ خالٍ دزاضتٓا ملبدأ ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜخٛصًٓا اىل صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥خ
ٚايتٛصٝا  ٖٞٚناالخ:ٞ
االضتٓتاجا :
 -1اصبرت ايغسٚز ٠ايعطهسٚ ١ٜاقعا ال َفس َٓ٘ خًحأ ايد ٍٚايٚ ٘ٝايكاد ٠ايعطهسٕٜٛ
يتركٝل ْتا٥خ ضسٜع ١عً ٢االعدا ٤بغض ايٓعس عٔ اشبطا٥س املادٚ ١ٜايبػس.١ٜ
 -2مل خكِ املعاٖدا ايدٚي ١ٝبغبط َفٗ ّٛايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜبػهٌ دقٝل.
 -3إٕ ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜاعترب قٝداً ا ٚغسهاً عً ٢املكاخًث أءٓا ٤ايٓصاعا املطًر ١يال
ٛش يًُكاخًث اضتدداّ غت ٢أْٛام األضًر ١أ ٚعدّ ايٛقٛف أَاّ االعتبازا
االْطاْ.١ٝ
( )1السادة  63الفقخة االولى من البخوتهكهل االضافي االول لعام 1977م.
( )9دمحم حسج عبج العديد العديمي ،مرجر سابق ،ص .319
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 -4عدّ ٚجٛد َعٝاز ضبدد ملا ٖ َٔ ٛايغسٚزا  ،يغالً عٔ إٔ خوسى خكودٜس ذايو١
ايغوسٚز ٠يهوٌ ضبوازب ذطوب ذاجاخو٘ ايعطوهسَ ١ٜؤ غوأْ٘ إٔ ٜٗودّ أذهواّ ٚ
قٛاعود ايكواْ ٕٛايودٚي ٞاإلْطواَْ ٞؤ أضاضٗا. .
 -5إٕ ايغووسٚز ٠ايعطووهس ١ٜاضووتثٓا ٤خطووري جووا ٤بوو٘ بعووض االخفاقٝووا ٚ
خضٛصووا يُٝووا ٜتعًوول باألذهاّ ايٓاظُ ١يالذتالٍ اسبسب ٞيضاحل ايدٚي ١احملتً١
عد ايف٦وا احملُٝو ١يف األزاعو ٞاحملتً.١
املكثذا :
 -1أدع ٛأغداظ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاىل اذثاّ ٖرا املبدأ ٚايعٌُ عًْ ٢ػسٚ ٙعدّ
اضتدداَ٘ اال يف اسباال ايكٗسٚ ١ٜادع ٛاغداظ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاىل االْغُاّ اىل ناي١
ايٛءا٥ل ايدٚي ١ٝذا ايضً.١
ٚ -2عو عوٛابط َٚعواٜري ٚاعور ١املعامل ,خكٝد ايٛضوا ٚ ٌ٥األضوايٝب املطوتددَ١
أءٓوا ٤ازضو ١ذاي ١ايغسٚز ٠ايعطهس, ١ٜمبا ٜفٝد ذضس ٖرا االضتثٓا ٤يف أعٝل ْطام
ي٘.
 -3وب إٔ خعًو ٛايغوسٚزا اإلْطواْ ٚ ١ٝاملتطًبوا اإلْطواْ ١ٝعًو ٢ايغوسٚزا
اسبسبٝو ١يف صوٝاغ ١أ ٟقاعد ٠قاْ ٚ ,١ْٝٛيف ذاي ١ايتعازض بث ٖر ٜٔاسبايتث خكدّ
األٚىل عً ٢ايثاْ.١ٝ
 -4ايتعسٜوو بايكوواْ ٕٛايوودٚي ٞاإلْطوواْ ٞبضٛز ٠عاََٚ ١بدأ ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜبضٛز٠
خاص ٚ , ١إدخايوو٘ يف بووساَخ ايتوودزٜظ ٚ ,خضٛصووا يف املٓعَٛوو ١ايعطهس.١ٜ
 -5عسٚز ٠اضتدداّ ايٛضا ٌ٥ايتهًٓٛج ١ٝاسبدٜث َٔ ١أجٌ زصد االْتٗانا اشبطري ٠اييت
خك اءٓا ٤ايٓصاعا املطًرَٗٓٚ ١ا ايًح ٤ٛاىل ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜأءٓا ٤املعازى.
 -6دبس ِٜنٌ خضسف ٜتعد ٣ذدٚد ايغسٚز ٠ايعطهس ١ٜعٔ هسٜل احملانِ ايدٚي١ٝ
ٚايٛهٓ.١ٝ
The Authors declare That there is no conflict of interest
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