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                           ادلستخهض
 دطا٥ِ ع٢ً تؿتٌُ ألْٗا, ادتطا٥ِ ٚأبؿعٗا أخطط َٔ أعُاٍ ايتطٗري ايعطقٞ تعس

 دعٌ ٖٚٞ َٓٗا ايػا١ٜ حتكٝل غبٌٝ يف سطب ٚدطا٥ِ اإلْػا١ْٝ ضس ٚدطا٥ِ مجاع١ٝ إباز٠
 ٚتعصٜب مجاع١ٝ ٚإباز٠ قتٌ دطا٥ِ اضتهاب عٔ عباض٠ فٗٞ, عطقًٝا َتذاْػ١ َا َٓطك١

 تٓتٗو اييت ادتطا٥ِ َٔ ٚغريٖا ٚتٗسٜس ٚاغتٝال٤ ممتًهات َٚصازض٠ ٚتٗذري ٚاغتصاب
 يف بايتطٗري ايكا١ُ٥ ادتُاع١ عٔ أثٓٝا أٚ عطقٝا ختتًف َع١ٓٝ مجاع١ ضس, اإلْػإ سكٛم
 إال األعُاٍ ٖصٙ بؿاع١ َٔ ايطغِ ٚع٢ً, عطقٝا َتذاْػًا اإلقًِٝ شيو دعٌ يػطض َعني إقًِٝ

 ضُٔ تهٝٝفٗا اىل ايبعض زفع طهمٗا, مماجت ع٢ً ٜٓص مل ادتٓا٥ٞ ايسٚيٞ ايكإْٛ إٔ
 َصطًح ٜعس دطهم١ سٝح اعتباضٖا اآلخط ايبعض ضفض سني يف, ايجالخ ايسٚي١ٝ ادتطا٥ِ
 االتفام ٜتِ ٚمل بعس ناٌَ بؿهٌ َعامل٘ تتطح مل ايٓؿأ٠ سسٜح َصطًشًا ايعطقٞ ايتطٗري

 نُا ايسٚيٞ، ايكإْٛ كٗا٤ف بني نبريًا دساًل أثاض أْ٘ نُا زقٝل، بؿهٌ ايكاْْٛٞ تهٝٝف٘ ع٢ً
 ايسٚيٞ ايكطا٤ قبٌ َٔ فٝٗا ي٘  ايتعطض مت اييت املٓاغبات َٔ ايعسٜس يف ٚاغعًا خالفًا أثاض
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 ٜؿهٌ أْ٘ اخطٕٚ ٜط٣ سني يف ادتُاع١ٝ االباز٠ ملصطًح َطازًفًا ايبعض ٜعتربٙ سٝح
 .شاتٗا عس َػتك١ً دطهم١

 .٥١ٝادتٓا ١عٝايؿطقٞ، ايعط ٗريايتط، ١يٝادتطا٥ِ ايسٚايهًُات املفتاس١ٝ: 

Abstract 

Acts of ethnic cleansing are among the most serious 

and heinous crimes because they include crimes of genocide, 

crimes against humanity, and war crimes to achieve their 

goal, which is to make an area ethnically homogeneous, as 

they consist of committing murders, genocide, torture, rape, 

displacement, confiscation of property, appropriation, 

threats, and other crimes. Which violate human rights, 

against a specific group that is racially or ethnically different 

from the group carrying out purification in a particular 

region to make that region ethnically homogeneous, and 

despite the ugliness of these acts, international criminal law 

did not provide for their criminalization, which prompted 

some to classify them as the three international crimes. 

While others refused to consider it a crime, as the term 

ethnic cleansing is a newly created term whose features have 

not yet been fully clarified and its precise legal adaptation 

has not been agreed upon, and it has also sparked great 

controversy among jurists of international law and has also 

sparked wide disagreement on many occasions. It was 

exposed to by the international judiciary, where some 

consider it synonymous with the term genocide, while others 

see it as an independent crime in itself. 

Key words: International crimes, ethnic cleansing, criminal 

legitimacy. 
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 تـوقذيـادل
ٚاهلطغو خالٍ ايفرت٠   ايبٛغ١ٓ يف إبإ ايٓعاع املػًح ايتطٗري ايعطقٞ ؾاع َصطًح

 يٝؼ نذطهم١ إال إْ٘ ايٓؿأ٠ سسٜح َصطًح , ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ إْ٘(1995 - 1992)
ادتطا٥ِ حتت ٖصا املػ٢ُ نايكتٌ ٚاإلباز٠  َٔ ايعسٜس ٜتطُٔ فٗٛ تشسخ،املػ باألَط

ادتُاع١ٝ ٚارتطف ٚاالغتصاب ٚايتٗذري ٚادتطا٥ِ األخط٣ اييت تٓتٗو سكٛم اإلْػإ يتشكٝل 
ٚع٢ً  ايػا١ٜ األمس٢ يًذُاع١ ايكا١ُ٥ بٗصٙ االعُاٍ ٖٚٞ دعٌ َٓطك١ َا َتذاْػ١ عطقًٝا ،

ايعطقٞ ٚحتسٜس  ايتطٗري مل ٜتِ ايٛصٍٛ اىل اتفام سٍٛ جتطِٜإْ٘  إال ايطغِ مما غبل شنطٙ
 أضناْ٘.

 يف دسٍ َٔ ايعطقٞ ايتطٗري َصطًح  ٜجريٙ َا يف ايبشح ا١ُٖٝ تهُٔ :ايبشح أ١ُٖٝ -أٚال
 زٚي١ٝ نذطهم١ ٚدٛزٖا ٚاقع يف تتُجٌ ٚاييت ايسٚي١ٝ بادتطهم١ املع١ٝٓ ايكا١ْْٝٛ االٚغاط

 يف, َٓٗا اذتُا١ٜ يف باملػؤٚي١ٝ ٜٚطايب ايسٚيٞ اجملتُع ٜطفطٗا خطري٠ دطهم١ ٚاعتباضٖا
 نذطهم١ ايعطقٞ ايتطٗري ٜتٓاٍٚ صطٜح قاْْٛٞ ْص ٖٓاى يٝؼ أْ٘ دٖٛط١ٜ سكٝك١ َكابٌ

 ادتُاع١ٝ االباز٠ ايجالخ ايط٥ٝػ١ٝ ادتطا٥ِ بني عا٥ًُا دعً٘ مما ٚعٓاصط، ٚأضنإ ٚنُفّٗٛ
 .اذتطب ٚدطا٥ِ االْػا١ْٝ ضس ٚادتطا٥ِ

ًٝا  ايتهٝٝف غٝاب يف عجٓا ملٛضٛع األغاغ١ٝ االؾهاي١ٝ تهُٔ :ايبشح إؾهاي١ٝ -ثاْ
 ٖصٙ َٔ ٚتتفطع  بؿع١, دطا٥ِ َٔ عًٝ٘ ٜٓطٟٛ مما ايطغِ ع٢ً ايعطقٞ يًتطٗري ايكاْْٛٞ

 َٔ ايطغِ ع٢ً َع٘ ايسٚيٞ ادتٓا٥ٞ ايكطا٤ تعاٌَ نٝف١ٝ يف تتُجٌ أخط٣ إؾهاي١ٝ االؾهاي١ٝ
 يف غُٝا ال عًٝ٘ ايعكاب ع٢ً َباؾط بؿهٌ ٜٓص صطٜحٚ ٚاضح قاْْٛٞ ْص ٚدٛز عسّ
 .ايسٚيٞ ادتٓا٥ٞ ايكطا٤ عٌُ دٖٛط ٜؿهٌ ايصٟ ادتعا١ٝ٥ ايؿطع١ٝ َبسأ ظٌ

ايتطٗري ايعطقٞ ٚايتهٝٝف ايكاْْٛٞ  إطاض َفّٗٛ يف عجٓا ْطام ٜتشسز :ايبشح ْطام -ثايجا
ٚاملػؤٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥  عطقٞاي يًتطٗري زضاغ١ ايتهٝٝف ايكاْْٛٞ اىل ايبشح خالٍ ٚغٓتططم ي٘

 ايٓاؾ١٦ عٓ٘.

 ٜتػِ مما بايطغِ إْ٘ َفازٖا أغاغ١ٝ فهط٠ َٔ ايبشح فطض١ٝ تٓطًل :ايبشح فطض١ٝ -ضابًعا
 الٜعاٍ اْ٘ إال, اإلْػإ ذتكٛم اْتٗانات َٔ همجً٘ َٚا نبري٠ َٔ خطٛض٠ ايتطٗري ايعطقٞ ب٘
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اعتباض صٛض٠ َٔ  َٚس٣ ٚدٛزٙ عٚاق سٝح َٔ ايكا١ْْٝٛ األٚغاط يف ادتسٍ َٔ ايهجري ٜجري
 .ايسٚي١ٝ صٛض ادتطا٥ِ

بتشًٌٝ  فكُٓا ايتشًًٝٞ، املٓٗر ع٢ً ايطغاي١ ٖصٙ يف اعتُسْا :ايبشح َٓٗذ١ٝ -خاًَػا
 ٚأغباب٘ َفَٗٛ٘ ع٢ً بايتطٗري ايعطقٞ ٚايٛقٛف ايٛقا٥ع ٚايػٛابل ايكطا١ٝ٥ ارتاص١

 ايٛادب١ اذتًٍٛ أِٖ اىل يٓصٌ, فٝ٘ أسهاَ٘ ٖٞ َٚا َٓ٘ ايسٚيٞ ايكإْٛ َٚٛقف ٚأضناْ٘
 .ادتطهم١ ٖصٙ ع٢ً يًكطا٤ ايتطبٝل

 :ٚناالتٞ ٚخامت١ َبشجني ٚ َكس١َ اىل ايبشح ٜكػِ :ايبشح خط١ -غابًعا

 .ايعطقٞ بايتطٗري ايتعطٜف: االٍٚ املبشح

 .ادتٓا٥ٞ ايسٚيٞ ايكطا٤ يف ايعطقٞ ايتطٗري عٔ ادتٓا١ٝ٥ املػؤٚي١ٝ: ايجاْٞ املبشح

 االول ادلبحث
 (Ethnic cleansing) انعرقي ببنتطهري نتعريفا

 يعسّ َفَٗٛ٘ حتسٜس يف صعٛب١ ٖٚٓايو ايٓؿأ٠ سسٜح ايعطقٞ ايتطٗري َصطًح إٕ
 ٖٛ نُا تعطٜف٘ تٓاٚيت زٚي١ٝ اتفاق١ٝ أٚ َعاٖس٠ فال تٛدس, ي٘ ستسز قاْْٛٞ تٛصٝف ٚدٛز
 ٚفل ع٢ً ايعطقٞ ايتطٗري بتٛضٝح غٓكّٛ تكسّ مما ٚاْطالقًا, ايسٚي١ٝ ادتطا٥ِ باقٞ يف اذتاٍ

 -:املطًبني ايتايٝني

 ايعطقٞ ٚمتٝٝعٙ عُا ٜؿابٗ٘. ايتطٗري َفّٗٛ -:االٍٚ املطًب

 ايعطقٞ. ايتطٗري أضنإ -:ايجاْٞ املطًب

 االول ادلطهب
 انعرقي ومتييسِ عًب يشببهّ انتطهري يفهىو

ات ٜكتطٞ ايبشح يف َفّٗٛ ايتطٗري ايعطقٞ ٜكتطٞ ايٛقٛف ع٢ً عسز َٔ املفطز
األغاغ١ٝ اييت تتعًل بتعطٜف٘ يػ١, ٚاصطالسًا, فطال عٔ متٝٝعٙ عُا ٜؿابٗ٘ مما غٓتططم 

 ايٝ٘ تباعا ٚنُا ٜأتٞ:
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 انفرع االول
 تعريف انتطهري انعرقي

 Slobodanًَٝٛغٝفٝتـ ) ايط٥ٝؼ ايٝٛغػاليف األغبل غًٛبٛزإ غتدسّا

Milosevic) )ساٚي٘ َٔ قبٌ َٓع١ُ قبٌ إٔ ٜتِ ت (1)ايعطقٞ( َصطًح )ايتطٗري )سصف
اإلْػإ,  ذتكٛم ادتػ١ُٝ االْتٗانات َٔ زتُٛع١ , ٜٚصف ٖصا املصطًح(2)االَِ املتشس٠

ايبٛغ١ٓ ٚاهلطغو  يف اذتطب َٔ األٚىل املطاسٌ خالٍ ايسٚي١ٝ ايعالقات َفطزات ٚقس زخٌ
 ْطام ع٢ً املصطًح ٖصا اغتدساّ َٔ ايطغِ ٚاضش١, ٚع٢ً ٚغري ٚيهٔ بصٛض٠ غري زقٝك١

 تطمج١ ٖٛ ايعطقٞ ايصطب١ٝ, فايتطٗري َٚعٓاٙ ٜعٛز اىل ايًػ١ ايهطٚات١ٝ أصً٘ إٔ اال غعٚا

                                                      

يكؾن السرظمح االدق واالصح لؾصف هحه الجخيسة وذلػ الن  العخقي( قج ال)التظهيخ  (5)
كمسة العخق في أساسيات المغة العخبية تعشي الجشذ البذخي السؾزع عمى أساس المؾن 
كالجشذ االسؾد واالبيض أو حدب تؾزيعهؼ الجغخافي أو أصمهؼ التاريخي لحلػ 

كنلميدية )االتظهيخ االنشي( ولمسة فالسرظمح االدق هؾ ما يذار اليه في االدبيات اال
المغة أو الحزارة  الجيؽ أو االنشية تجل عمى االختالفات بيؽ البذخ عمى أسذ القؾمية أو

او الثقافة أو االسذ الدياسية او االجتساعية, وبخاصة عشجما يكؾن هشاك عجيج مؽ 
اللالم االختالفات لأساس لمتسييد حتى وإن لاكنت طفيفة ومحمية وغيخ عاهخة فان 

سيكؾن عؽ اختالفات انشية وليذ عخقية والتظهيخ السقرؾد هؾ التظهيخ االنشي وليذ 
,وليؼ كنجيب جؾرج كنرار, مفهؾم الجخائؼ ضج اإلكنداكنية في القاكنؾن    -العخقي. يشغخ:

 .223-220( ص0226الجولي )مخلد دراسات الؾحجة العخبية, بيخوت|
مخة حيؽ  ألولداخل مشغسة االمؼ الستحجة  ( حيث تؼ تجاول مرظمح )التظهيخ العخقي(0)

أداكنت المجشة الفخعية اسشع التسييد العشرخي وحساية األقميات والتظهيخ العخقي, وذلػ في 
, ولحلػ لجشة حقؾق اإلكندان في جمدتها الخاصة اسشاقذة السؾقف في 22جمدتها ال

مؼ لألية العامة م, وقج أشار قخار الجسع5770آب  53 - 51يؾغدالفيا الدااقة لمفتخة 
الى أن الزحية أو ضحايا جخيسة  5770لاكنؾن االول  54في  62/25الستحجة السخقؼ 

التظهيخ العخقي دائسا ما يكؾكنؾن مكخوهيؽ مؽ قبل مختلبي هحه الجخيسة للؾكنهؼ يشتسؾن 
يا لاكنت طبيعة هحه الجساعة, وبالتالي تربح هجفا لمجساعة التي أالى جساعة معيشة, 

لجخيسة. يشغخ د.حامج سيج دمحم, تظؾر مفهؾم جخائؼ اإلاادة الجساعية في تختلب هحه ا
 .15( ص0255اللتب القاكنؾكنية, مرخ| كنظاق السحكسة الجشائية الجولية )دار
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 َط٠ ألٍٚ ايها١ًَ بصٝػت٘  املصطًح , ٚظٗط(1)غٝػٝٓذٞ( ايصطب١ٝ )إتٓٝهٛ يًػ١ سطف١ٝ
 عٓسَا أيك٢ ايػٛفٝٝيت ايػابل, االحتاز غعٚ بسا١ٜ بعس ،1941ايطَٚا١ْٝ ٚشيو يف متٛظ  بايًػ١
قا٥اًل  ايٛظضا٤ زتًؼ أعطا٤ أَاّ خطابًا أْتْٛٝػهٛ" "َٝٗاٟ ٚظضا٤ ضَٚاْٝا ض٥ٝؼ ْا٥ب
 .(2)ايعطقٞ" يًتطٗري ايفطص١ ٖصٙ َجٌ يًطَٚاْٝني غتتاح َت٢ أعطف "ال

ٚقس أطًل أسس ايهتاب َصطًح ايتطٗري ايػهاْٞ ع٢ً ايتطٗري ايعطقٞ ٚايصٟ عطف٘ 
صف١ أٚ أنجط َجٌ نْٛ٘ َٔ بأْ٘ "ْكٌ َسضٚؽ ٚشتطط يؿعب غري َطغٛب فٝ٘, ٜتُٝع ب

عطم أٚ زٜٔ أٚ عٓصط أٚ ف١٦ أٚ دٓؼ َعني َٔ أقايِٝ َع١ٓٝ", ٖٓا اغتدسّ ٖصا ايهاتب 
َصطًح ايتطٗري ايػهاْٞ يهٞ ٜؿٌُ ايتطٗري ادتُاعات األخط٣ اييت ختتًف يٝؼ فكط 
بايعطم, ٚقس ْتفل َع ايهاتب يف ٖصا ادتاْب يهٔ َا ٜؤخص عًٝ٘ أْ٘ انتف٢ بايتطٗري 

 .(3)هاْٞ ٚمل ٜصنط ايتطٗري املؤغػاتٞ أٚ ايػٝاغٞايػ

 ٚاملعين 1999 عاّ ايتكطٜط ايصٟ اعست٘ األَطٜه١ٝ يف ارتاضد١ٝ ٚعطفت٘ ٚظاض٠
 أٚ زتتُع َٔ مجاع١ عطق١ٝ ألعطا٤ املٓٗذ١ٝ بأْ٘ )اإلظاي١ ايعطقٞ ايتطٗري بسضاغ١

ايتعطٜف اعالٙ ٜتبني  , َٚٔ خالٍ(4)ملٓطك١ َا( ايعطقٞ ايبٓا٤ تػٝري بٗسف شيو ٚ زتتُعات
إٔ َا مت يف ايبٛغ١ٓ ٚاهلطغو َٔ دطا٥ِ إلبساٍ مجاع١ عطق١ٝ َع١ٓٝ بسال َٔ مجاع١ٝ عطق١ٝ 
أخط٣ يف َٓطك١ َع١ٓٝ ناْت تعٝـ يف ٖصٙ املٓطك١ َا ٖٞ إال َجاٍ سٞ ع٢ً ايتطٗري 

 ٞ.ايعطقٞ, ٜٚؤخص ع٢ً ٖصا ايتعطٜف بأْ٘ مل ٜصنط ايٛغا٥ٌ اييت ٜتِ بٗا ايتطٗري ايعطق

                                                      

(1) Drazen Petrovic, Ethnic Cleansing: An Attempt at Methodology, 

European Journal of International Law 5, No. 3 (1994): p. 1-19.  
  -ما هؾ التظهيخ العخقي؟, متاح عمى الخااط االتي: -( يشغخ:0)

    https://e3arabi.com/?p=443052 , 06/5/0205أخخ زيارة.  
شائي د. دمحم عادل دمحم سعيج, التظهيخ العخقي دراسة في القاكنؾن الجولي العام والقاكنؾن الج( 1)

 .13( ص0227السقارن )دار الجامعة الججيجة, االسكشجرية|
القزائي الجولي، رسالة ماجدتيخ  االجتهادعؾيشة سسيخة، جخيسة اإلاادة الجساعية في ( 2)

 .14( ص0251)كمية الحقؾق، جامعة الحاج خزخ ااتشة، الجدائخ| 

https://e3arabi.com/?p=443052
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ٚٚصفت سته١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ األسساخ اييت دطت يف ايبٛغ١ٓ ٚاهلطغو بايتطٗري 
, ٚقس عطفت احمله١ُ (1)ايػابك١ ايعطقٞ ٚشيو يف ايسع٣ٛ املطفٛع١ أَاَٗا ضس ٜٛغػالفٝا

أعالٙ ايتطٗري ايعطقٞ بأْ٘ "دعٌ َٓطك١ َا َتذاْػ١ عطقًٝا باغتدساّ ايك٠ٛ ٚايتٗسٜس إلبعاز 
, ٚع٢ً ايطغِ َٔ اْتؿاض ٖصا املصطًح (2)ع١ٓٝ َٔ ٖصٙ املٓطك١"أؾداص َٔ مجاع١ َ

 َطاقب١ غتاْتٕٛ، َؤغؼ َٓع١ُ غطٜػٛضٟ ٚؾٝٛع٘ إال اْ٘ مل ٜػًِ َٔ االْتكاز فكس اْتكسٙ
ٚشيو بعس ؾٝٛع٘ ٚاغتدساَ٘ يًسالي١ ع٢ً دطا٥ِ َٔ األفطٌ إطالم  ،(3)ادتُاع١ٝ اإلباز٠

 .(4)تػُٝ٘ إباز٠ مجاع١ٝ عًٝٗا

 املطغٛب غري ايػهإ ٚططز "ع١ًُٝ إظاي١ ٖٛ كٍٛ إٕ ايتطٗري ايعطقٞاي خالص١
 أٚ ثكاف١ٝ أٚ عطق١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ ألغباب ز١ٜٝٓ َعني َٔ قبٌ مجاع١ أخط٣ إقًِٝ فِٝٗ َٔ

 شيو تٓفٝص ٜٚتِ أثٓٝا ٚعطقٝا, َتذاْؼ دػطايف َٓطك١ أٚ إقًِٝ رتًل ستاٚي١ يف اغرتاتٝذ١ٝ
ايكػطٟ  ٚاالعتكاٍ ٚايرتسٌٝ ٚايرتٖٝب أٚ ايفطزٟ عٔ ططٜل عًُٝات ايكتٌ ادتُاعٞ

ايجكاف١ٝ  ارتصٛص١ٝ ٚاالضطٗاز ٚأٟ فعٌ أخط ٜؿهٌ اْتٗانًا ذتكٛم اإلْػإ, يطُؼ

                                                      

, 562لألمؼ الستحجة رقؼ ) تقخيخ لجشة الخبخاء السشذأة عساًل اقخار مجمذ األمؽ التااع( (5
 .507،512، الفقخة 11(، صS / 1994/674) 5772أيار  05(، 5770

(2) Case relating to the application of the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina case v Serbia and the Black Generation), Resolution 

of 26 February 2007, para. 190 .  
مشغسة مخاقبة اإلاادة الجساعية هي مشدق التحالف ضج اإلاادة الجساعية, تأسذ  ((1

مشغسة مؽ جسيع أكنحاء العالؼ ولان أول  53، ويتألف مؽ أكثخ مؽ 5777التحالف عام 
السؾقع  -. يشغخ:تحالف لمسشغسات التي تخلد االلامل عمى مشع اإلاادة الجساعية

 .https://www.genocidewatch.comاالللتخوكني, 
(4) Bloom, Ronnie, Stanton, Gregory, Saji, Shira; Richter, the Jews. 

(2007). "Ethnic cleansing whitens the horrors of genocide." 

European Journal of Public Health. 18 (2): 204-209. PMID 

17513346. doi: 10.1093 / eurpub / ckm01 AD. See also:- Douglas 

Singletree, "Ethnic Cleansing and Genocidal Intent: Failure of 

Judicial Interpretation" , Genocide Studies and Prevention 5, 1 

(April 2010).  

https://www.genocidewatch.com/
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 إٔ ي٘ ُٜطاز ايصٟ االثين احملٝط يف ٚاالث١ٝٓ يًذُاع١ غري املطغٛب فٝٗا ٚتصٜٚبٗا ٚايًػ١ٜٛ
 .ايٝٗا عٛزتِٗ ع٢ً أضضِٗ ٚاغتشاي١ ايػٝطط٠ بػ١ٝ ٜػٛز,

 انثبَي انفرع
 عًب يشببهّ انعرقي متييس انتطهري

)دطهم١ اإلباز٠ ادتُاع١ٝ  ٜتساخٌ ايتطٗري ايعطقٞ َع ادتطا٥ِ ايسٚي١ٝ ايجالخ, ٖٚٞ
ٚادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ ٚدطا٥ِ اذتطب(, ٚقس شٖب ايبعض إىل اعتباضٙ صٛض٠ َٔ صٛض 

 ضَٚا ْعاّ يف اعتُازٙ مت ايصٟ بايؿهٌ دطهم١ نٌ أضنإ حتكل َع ادتطا٥ِ أعالٙ, ٚيهٔ
 َػتك١ً هلا نذطهم١ تهٝٝفٗا ٖٚٛ َعانؼ اجتاٙ يف ايبعض اآلخط ٜػري دعٌ ,األغاؽ

ايسٚي١ٝ, ٚغٓتططم اىل شيو ع٢ً ٚفل َا  ادتطا٥ِ باقٞ عٔ متٝعٖا اييت ٚطبٝعتٗا خصا٥صٗا
 ٜأتٞ:

 ادتُاع١ٝ ٚدطهم١ اإلباز٠ ايعطقٞ أٚال:ـ ايتطٗري

 ادتُاع١ٝ , املكصٛز باإلباز1948٠ ادتُاع١ٝ اإلباز٠ َٓع َٔ اتفاق١ٝ (2املاز٠ ) عطفت
 أٚ ق١َٝٛ دتُاع١ ادتع٥ٞ أٚ ايهًٞ ايتسَري قصس ع٢ً املطتهب١ ايتاي١ٝ األفعاٍ َٔ )أًٜا :ٖٚٞ
 :ٖصٙ بصفتٗا ز١ٜٝٓ، أٚ عٓصط١ٜ أٚ إث١ٝٓ

 .ادتُاع١ َٔ أعطا٤ قتٌ - أ
 ادتُاع١. َٔ بأعطا٤ خطري ضٚسٞ أٚ دػسٟ أش٣ إذتام - ب

 .دع٥ًٝا أٚ نًًٝا املازٟ تسَريٖا بٗا ٜطاز َعٝؿ١ٝ يعطٚف عُسًا، ُاع١ادت إخطاع - ز

 .ادتُاع١ زاخٌ االطفاٍ إصتاب زٕٚ اذتؤٍٚ تػتٗسف تسابري فطض - ز

 .أخط٣ مجاع١ إىل ع٠ٛٓ، ادتُاع١ َٔ أطفاٍ ْكٌ -ٙ 
 ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ يًُشه١ُ األغاغٞ ايٓعاّ يف ادتُاع١ٝ اإلباز٠ دطهم١ تعطٜف ٚدا٤

 .1948 اتفاق١ٝ ضُٔ ايٛاضز يًتعطٜف َطابًكا, هلا األغاغٞ ايٓعاّ َٔ( 6) املاز٠ ضُٔ

 سكٛم يًذ١ٓ ارتاص املكطض أَا فُٝا خيص تعطٜف ايتطٗري ايعطقٞ فكس أٚضح 
 17 ّٜٛ ايصازض تكطٜطٙ يف ايػابك١ ٜٛغٛغالفٝا بؿإٔ املتشس٠، يألَِ اإلْػإ ايتابع١

 إقًِٝ ع٢ً َػٝطط٠ زتُٛع١ عطق١ٝ إظاي١" ٜعين ايعطقٞ ايتطٗري بإٔ 1992ايجاْٞ  تؿطٜٔ
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 إْ٘ ع٢ً ايعطقٞ تعطٜف ايتطٗري عطق١ٝ أخط٣", ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكسّ همهٔ جملُٛعات َعني
 أٚ عٓٝف١" ٚغا٥ٌ باغتدساّ إقًِٝ ستسز َٔ املطغٛب فِٝٗ غري ططز ايػهإ عٔ "عباض٠

 العتباضات أٚ زٜين أٚ عطقٞ أغاؽ ع٢ً بايتُٝٝع ايكا٥ِ تتعًل ألغباب ،"عٓٝف١ غري
 بػببٗا مجٝعٗا". أٚ أٜسٜٛيٛد١ٝ، أٚ اغرتاتٝذ١ٝ غٝاغ١ٝ، أٚ

ُقسّ اقرتاح ٜتطُٔ إزخاٍ  1948اإلباز٠ ادتُاع١ٝ يعاّ  اتفاق١ٝ َٓاقؿ١ ٚأثٓا٤
 اإلباز٠ دتطهمـ١ املهْٛـ١ األفعاٍ ضُٔ اييت تعس َٔ قبٌٝ ايتطٗٝـط ايعطقٞ بعض األفعاٍ

 االحتاز اعترب ممجٌ سٝح االتفاق١ٝ، قبٌ ستطضٟ اح َٔيهٓ٘ مت ضفض ٖصا االقرت ادتُاعٝـ١،
بٌ  ادتُاع١ٝ اإلباز٠ دتطهم١ املازٟ ايطنٔ ضُٔ تسخٌ ايتـسابري ال ٖـصٙ ايػٛفٝيت ايػابل

 .(1)ٖٞ ْتٝذ١ هلا

ايسٚي١ٝ( فكس نإ ي٘ ضأٟ  ايعسٍ سته١ُ أَا يٛتطباخت )ايكاضٞ ايػابل يف
اييت اضتهبتٗا ايكٛات ٚاملًٝٝؿٝات ايصطب١ٝ فُٝا خيص األفعاٍ ٚاملُاضغات , (2)َػتكٌ

ضس َػًُٞ ايبٛغ١ٓ أثٓا٤ ْعط ايسع٣ٛ املطفٛع١ أَاّ سته١ُ ايعسٍ ايسٚي١ٝ َٔ قبٌ 
, فكس اعترب ايتطٗري ايعطقٞ صٛض٠ َٔ صٛض 1993ايبٛغ١ٓ ٚاهلطغو ضس ٜٛغػالفٝا عاّ 

 .(3)اإلباز٠

 18 املؤضر يف 47/121طقِ املتشـس٠ بكطاضٖا امل يألَـِ ايعاَـ١ ادتُعٝـ١ أنست نُا
 فـٞ االغـٛز ٚادتبٌ صطبٝا قٛات تطتهبٗا اييت ايعسٚا١ْٝ األعُاٍ بؿإٔ ,1992 نإْٛ االٍٚ

 تٓفًٝصا يػٝاغ١ ايتطٗٝـط األضاضٞ يػطض االغتٝال٤ ع٢ً ٚاهلطغـو ايبٛغـ١ٓ مجٗٛضٜـ١
                                                      

, جخيسة اإلاادة الجساعية عمى ضؾء االجتهاد القزائي لمسحكسة الجشائية ( زويشة الؾليج5)
( 0251بؽ عكشؾن, جامعة الجدائخ|  -الجولية لخواكنجا, رسالة ماجدتيخ )كمية الحقؾق 

 .15ص
( لؼ تلؽ آراء أعزاء هيئة محكسة العجل الجولية مسانمة لخأي القاضي لؾتخباخت, للؽ (0

ية ليؾغدالفيا الدااقة لان لهؼ رأي مذااه له حيث أقخوا أعزاء السحكسة الجشائية الجول
مارتؽ شؾ,  -اأن التظهيخ العخقي هؾ إاادة جساعية في العجيج مؽ االحكام. يشغخ:

اإلاادة الجساعية مفهؾمها, وجحورها, وتظؾرها, وأيؽ حجنت...؟, )العبيكان, الخياض| 
 .502( ص0255

  .14عؾيشة سسيخة, مرجر سابق, ص( 1)
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 َا عرب عٔ كسف األَٔ زتًؼ االدٓاؽ, أَا إباز٠ أؾـهاٍ ؾهٌ َـٔ اعتربتٗا ايتـٞ ايعطقـٞ
 ٚشيو يف َكبـٍٛ، ٚغٝـط َؿـطٚع غٝـط ٚاعتربٙ فعاًل ايعطقـٞ، ايبٛغ١ٓ بايتطٗٝـط يف دط٣

 .1992 أٜاض 15 ( بتاضٜذ752قـطاضٙ املطقِ )

 ايكطا١ٝ٥ ٚايػٛابل املتشس٠ االَِ ٚقطاضات املفهطٜٔ ٚمما غبل ْط٣ اجتاٙ أغًب
 إباز٠ إْ٘ ع٢ً َؤٌٖ ايعطقٞ ايتطٗري ايػابك١ بإٔ بٝٛغٛغالفٝا ارتاص١ ادتٓا١ٝ٥ يًُشه١ُ

 ايرتابط فطًًا عٔ بُٝٓٗا جتُع اييت يًدصا٥ص ْعطا ادتطهمتني بني ايتطابل مجاع١ٝ ٖٚصا
  إباز٠ ٚتسَري. َٔ ادتطهمتني ْتا٥ر بني ايٛاضح

 ايتطٗري ٜهٕٛ بأْ٘ يهDrazen Petroviٞ) برتٚفٝتـ ) ٚقس شنط زضاظٜٔ
غٛا٤ً نإ  ايتسَري ٖٚٞ عٓاصط البس َٔ حتكل ثالث١ ع١ٝادتُا اإلباز٠ َتطًبات ضُٔ ايعطقٞ

 إٔ ايططٚضٟ َٔ فًٝؼ ٚاي١ٝٓ, املػتٗسف١، يًذُاع١ املُٝع٠ ٚارتصا٥ص دع٥ًٝا، أٚ نًًٝا
َٔ  َعني عسز بٌ ٜهفٞ تسَري يًُذُٛع١ ايتسَري ايهاٌَ ع٢ً ادتُاع١ٝ اإلباز٠ تٓطٟٛ

٘ ايتطٗري ايعطقٞ َع اإلباز٠ ادتُاع١ٝ , ٜٚتؿاب(1)قٝازتٗا َجٌ َٓٗا َِٗ قػِ أٚ اجملُٛع١،
عٓسَا تهٕٛ اإلباز٠ ادتُاع١ٝ ٚغ١ًٝ يتشكٝل ايتطٗري ايعطقٞ, سٝح إٕ أٟ ع١ًُٝ تٗذري 
قػطٟ ٚإبعاز يًػهإ تصاسبٗا َكا١َٚ َٔ قبٌ أصشاب األضض مما ٜؤزٟ إىل اضتهاب 

إلباز٠ ادتُاع١ٝ قس أعُاٍ عٓف َٔ قبٌ ايكا٥ُني بايتطٗري ايعطقٞ تتُجٌ بايكتٌ ٚاإلباز٠, فا
تهٕٛ ٚغ١ًٝ يتشكٝل ايتطٗري فشػب بٌ تصبح أثط َباؾط هلا, عٓسَا ٜتِ تٗذري  ال

 .(2)األؾداص ٚتعطضِٗ يعطٚف َعٝؿ١ٝ صعب١ تؤزٟ اىل فٓا٥ِٗ

ٜٚتؿاب٘ االثٓإ يف ٚدٛب تٛافط ايكصس ارتاص أٚ اي١ٝٓ ايػا١ٝ٥ ٚاييت ٜعس إثباتٗا 
عًٝٗا َٔ خالٍ ايػًٛى ٚايٓتٝذ١ اييت ٜكّٛ بٗا  أَط فٝ٘ صعٛب١ ٚيهٔ همهٔ االغتسالٍ

َطتهبٛ ادتطهم١ مبع٢ٓ إْ٘ إشا مت اغتٗساف ادتُاعات األضبع١ احمل١ُٝ يف اتفاق١ٝ اإلباز٠ 
ًٝا, بُٝٓا  ًٝا َٔ تًو ادتُاع١ فٝعترب شيو تطٗرًيا عطق ادتُاع١ٝ ضُٔ إقًِٝ َعني دتعً٘ خاي

                                                      

 (1) Drazen Petrovic, Cit, p.356 .  

 .502مارتؽ شؾ, مرجر سابق, ص ((0



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

435 

يف مجٝع األقايِٝ إْهاًضا يٛدٛزِٖ  ٚايتسَري يكتٌإشا مت اغتٗسافِٗ با ادتُاع١ٝ تتشكل اإلباز٠
 .(1)ٚستاٚي١ إفٓا٥ِٗ

ٜٚعٗط االختالف بني ايتطٗري ايعطقٞ ٚاإلباز٠ ادتُاع١ٝ يف إُْٗا ٜٓطٜٛإ ع٢ً 
ادتع٥ٞ دتُاع١  أفعاٍ شتتًف١, سٝح تتطُٔ دطهم١ اإلباز٠ ادتُاع١ٝ ع٢ً االفٓا٤ ايهًٞ أٚ

ري ايعطقٞ فٝٓطٟٛ ع٢ً ادتجاخ ؾعب َعني َٔ أضض عطق١ٝ أٚ ز١ٜٝٓ أٚ ق١َٝٛ, أَا ايتطٗ
أَا  زٚي١ٝ, َػؤٚي١ٝ ٜٓؿ٧ ٚال َصطًح قاْْٛٞ ايعطقٞ يٝؼ فطال عٔ إٔ ايتطٗري ,(2)َع١ٓٝ
 نُا خيتًف ايتطٗري ايعطقٞ عٔ اإلباز٠ ادتُاع١ٝ قاْْٛٞ، ادتُاع١ٝ فٗٞ َصطًح اإلباز٠

 اإلباز٠ خاصا خيتًف عٓ٘ يف ًساقص ٜتطًب ايعطقٞ ايتطٗري فعٓصط اي١ٝٓ يف اي١ٝٓ, بعٓصط
  .(3)مجاع١ٝ

ًٝا:ـ ايتطٗري  اإلْػا١ْٝ ضس ٚادتطا٥ِ ايعطقٞ ثاْ

, تعطٜف ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ ٚشيو يف ْص (4)1998تٓاٍٚ ْعاّ ضَٚا األغاؽ 
 األفعاٍ َٔ فعٌ أٟ ٜؿهٌ األغاغٞ ايٓعاّ ٖصا يػطض -( ٚاييت دا٤ فٝٗا:7املاز٠ )

 َٛد٘ ضس َٓٗذٞ أٚ ايٓطام ٚاغع ٖذّٛ إطاض يف أضتهب ١ْٝ َت٢اإلْػا دطهم١ ضس ايتاي١ٝ
 االغرتقام, اإلباز٠, ايعُس, )ايكتٌ :باهلذّٛ عًِ ٚعٔ املسْٝني، ايػهإ َٔ زتُٛع١ أ١ٜ

 َٔ آخط ضتٛ أٟ ع٢ً ايؿسٜس اذتطَإ أٚ يًػهإ, ايػذٔ ايكػطٟ ايٓكٌ أٚ ايػهإ إبعاز
 أٚ ايتعصٜب, االغتصاب ايسٚيٞ, يًكإْٛ ١ٝاألغاغ ايكٛاعس خيايف ايبس١ْٝ مبا اذتط١ٜ

 ؾهٌ أٟ أٚ ايكػطٟ ايتعكِٝ أٚ ايكػطٟ أٚ اذتٌُ ايبػا٤ ع٢ً االنطاٙ أٚ ادتٓػٞ االغتعباز
 مجاع١ أ١ٜ اضطٗاز ارتطٛض٠, َٔ ايسضد١ ٖصٙ َجٌ ع٢ً ايعٓف ادتٓػٞ أؾهاٍ َٔ آخط

 ثكاف١ٝ أٚ إث١ٝٓ أٚ ١ٝقَٛ أٚ عطق١ٝ أٚ ألغباب غٝاغ١ٝ ايػهإ َٔ ستسز زتُٛع أٚ ستسز٠
 َٔ أخط٣ ألغباب ( أ3ٚ) ايفكط٠ يف املعطف ايٓشٛ ادتٓؼ, ع٢ً بٓٛع َتعًك١ أٚ ز١ٜٝٓ أٚ

                                                      

 .11حامج سيج دمحم حامج, مرجر سابق, ص د.( 5)
 .505مارتؽ شؾ, مرجر سابق, ص ((0

 (3) Linnea D. Manashaw, Genocide and Ethnic Cleansing: Why the 

Distinction? A Discussion IN THE CONTEXT OF ATROCITIES 

OCCURRING IN SUDAN, W. Int'l L.J. 303 (2004-2005), p.315-

317. 

 .5776مؽ كنغام روما األساس لدشة  (5( يشغخ كنص السادة )2)
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 ٖصٙ يف إيٝ٘ َؿاض فعٌ بأٟ ٜتصٌ فُٝا ٚشيو جيٝعٖا، ال ايسٚيٞ بإٔ ايكإْٛ عاملٝا املػًِ
 دطهم١ يألؾداص, ايكػطٟ االختفا٤ احمله١ُ, اختصاص يف تسخٌ دطهم١ بأ١ٜ ايفكط٠ أٚ

 يف تتػبب عًُسا اييت املُاثٌ ايطابع شات األخط٣ ايالإْػا١ْٝ األفعاٍ ايعٓصطٟ, ايفصٌ
 أٚ ايبس١ْٝ(. ايعك١ًٝ بايصش١ أٚ بادتػِ ًٜشل خطري أش٣ يف أٚ ؾسٜس٠ َعاْا٠

 ْٗا١ٜ يف نإ ي٘ تساٍٚ أٍٚ بإٔ غابًكا بٝٓاٙ فهُا ايعطقٞ ايتطٗري َصطًح أَا
 االَٔ ٚزتًؼ املتشس٠ يألَِ ايعا١َ ادتُع١ٝ قبٌ َٔ بعس فُٝا اغتدسّ ثِ, ايعؿطٜٔ ايكطٕ

  َطغٛب غري زتُٛع١ َٔ ايػهإ ططز أٚ إظاي١"ايسٚيٞ ٚفُٝا خيص تعطٜف٘ فٗٛ ٜعين: 
 عطق١ٝ عٓٝف١" ٚشيو ألغباب "عٓٝف١ أٚ غري شتتًف١ ٚغا٥ٌ باغتدساّ ستسز إقًِٝ َٔ فِٝٗ

 ".مجٝعٗا بػببٗا أٚ أٜسٜٛيٛد١ٝ، أٚ اغرتاتٝذ١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ العتباضات ز١ٜٝٓ أٚ

 حتسٜس تفاصٌٝ يف ايػابك١ زٚض باضظ  يٝٛغٛغالفٝا ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ يًُشه١ُ نإٚ
 ايػهإ ضس إدطا١َٝ يػٝاغ١ ٚشيو بأْٗا عست نٌ تٓفٝص ضس اإلْػا١ْٝ، ادتطا٥ِ عٓاصط

ٔ األعُاٍ ايعطقٞ ٜعترب َٔ ضُ ايتطٗري ٚمبا إ اإلْػا١ْٝ, ضس دطهم١ ٜعترب املسْٝني
اإلْػا١ْٝ  ضس احمله١ُ دطهم١ اعتربت٘اإلدطا١َٝ اييت تطتهب ضس ايػهإ املسْٝني فكس 

ضٚاْسا يف قط١ٝ  سته١ُ , ٚنصيو(1)تازٜتـ( ٚنُا يف قط١ٝ املسعٞ ايعاّ ضس )زاغهٛ
 .(2)نٝػـايٞ" ضٜـف َكاطعـ١ "سـانِ نـاضٜطا فطاْـػٛا

ْػا١ْٝ ٖٛ إٔ تتذ٘ األفعاٍ امله١ْٛ إٕ َا همٝع ايتطٗري ايعطقٞ عٔ ادتطا٥ِ ضس اإل
 ي٘ ضس زتُٛع١ َع١ٓٝ )عطق١ٝ أٚ اث١ٝٓ أٚ ز١ٜٝٓ أٚ غريٖا( متٝعٖا عٔ باقٞ اجملاَٝع, َٚٔ

 فإْٓا ْط٣ أْٗا اؾرتطت يطٚاْسا ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ يًُشه١ُ (3ْص املاز٠ ) َالسع١ خالٍ
 بإ انتفت بٌ صا ايؿططتٓص ع٢ً ٖ مل فإْٗا ٜٛغػالفٝا ايػابك١ سته١ُ ْفؼ ايؿطط, أَا

ادتٓا١ٝ٥ يف  ايسٚي١ٝ ٖٚصا َا شٖبت إيٝ٘ احمله١ُ املسْٝني, ايػهإ ضس َٛد١ٗ األفعاٍ تهٕٛ
بايٓػب١  َٔ ْعاَٗا األغاغٞ سٝح إْٗا مل تؿرتط ٖصا ايؿطط إال (7ْص املاز٠ )

 .اإلْػا١ْٝ ضس ادتطا٥ِ ٖٛ أسس صٛض ايصٟ يالضطٗاز

                                                      

 .35( دمحم سعيج حسج, مرجر سابق, ص5)
 .A / 63/209–S/2008/514 ,p.8لؾنيقة, أكنص  -( يشغخ:0)
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ٌٝ ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ عٓسَا ٜطتهب يف إقًِٝ إًشا فايتطٗري ايعطقٞ ٜعس َٔ قب
 تٓفٝص ألدٌ اإلْػا١ْٝ ضس َعني بؿهٌ ٚاغع ٚبصٛض٠ َٓٗذ١ٝ, ٚيهٔ عٓسَا تطتهب دطا٥ِ

 إدباض أدٌ َٚٔ االسٝإ بعض ايعطقٞ فٗٓا ٜصعب ايتُٝٝع بُٝٓٗا, ففٞ ايتطٗري غٝاغ١
 دٓػٞ ٚعٓف غتصابٚدطا٥ِ ا قتٌ ٚتعصٜب ٚإباز٠ تطتهب عًُٝات ايٓعٚح ع٢ً ايػهإ

ٚغريٖا َٔ صٛض ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ, فطال عُا تكسّ فإٕ َا همٝع ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ 
إْٗا تكع نذع٤ َٔ اعتسا٤ات ٚاغع١ ايٓطام ٚع٢ً عسز نبري َٔ املسْٝني ٚبصٛض٠ َٓع١ُ 

همهٔ إٔ تعس َٔ قبٌٝ ادتطا٥ِ ضس  ٚبؿهٌ ممٓٗر, ٚبٗصا فإٕ االعُاٍ ايفطز١ٜ ال
اإلْػا١ْٝ  ضس دطهم١ إْ٘ ع٢ً ٜعطف أصبح ايعطقٞ نُا ٜكٍٛ ايبعض , فايتطٗري(1)١ْٝاإلْػا

 .(2)ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ ايسٚيٞ

 اذتطب ٚدطا٥ِ ايعطقٞ ثايًجا:ـ ايتطٗري

, (3)1863 عاّ يٝٝرب أٍٚ ستاٚي١ يتكٓني قٛاْني ٚعازات اذتطب ٚشيو يف ٜعس قإْٛ
 1864يف ايتٛصٌ اىل اتفاق١ٝ دٓٝف يعاّ  ٜٚعٛز ايفطٌ اىل ايػٜٛػطٟ )ٖٓطٟ زْٚإ(

ثِ ظٗطت بعس شيو اتفاقٝات  يتشػني َصري ايعػهطٜني َٔ ادتطس٢ ٚاملطض٢ يف املٝسإ,
, بعسٖا مت ايتٛصٌ اىل اتفاقٝات 1929ّ ٚاتفاق١ٝ دٓٝف يعاّ 1907ٚ  1899الٖاٟ يعاّ 

 .(4)1977ٚايربٚتهٛالت املًشك١ بٗا يعاّ  1949دٓٝف االضبع١ يعاّ 

 اذتصط، اذتطب ع٢ً غبٌٝ ( دطا8ِ٥) املاز٠ يف ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ أٚضزت احمله١ُٚ
 :بأْٗا فعطفتٗا

                                                      

ذ وجخائؼ الحخب، وتظؾر د. سسعان اظخس فخج، الجخائؼ ضج اإلكنداكنية، إاادة الجش( 5)
 .220( ص0222مفاهيسها )دار السدتقبل العخبي، القاهخة| 

( ايالن اااه, التظهيخ العخقي في فمدظيؽ )مؤسدة الجراسات الفمدظيشية, بيخوت, لبشان| 0)
 .7( ص0225

( عبجالحسيج دمحم عبجالحسيج، السحكسة الجشائية الجولية )دار الشهزة العخبية، القاهخة| 1)
 .362( ص 0252

( غشيؼ قشاص السظيخي, اليات تظبيق القاكنؾن الجولي اإلكنداكني, رسالة ماجدتيخ )كمية 2)
 .07( ص0252الحقؾق جامعة الذخق االوسط, االردن|
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 .1949يـعاّ  دٓٝف االضبع١ التفاقٝات ادتػ١ُٝ االْتٗانات .1
 املٓاظعات املػًش١ يف تطبل اييت ٚاألعطاف يًكٛاْني األخط٣ ارتطري٠ االْتٗانات .2

 .ايٝاس ايكا٥ِ ايسٚيٞ ايكإْٛ إطاض يف ايسٚي١ٝ
 ، يف1949االضبع١ يعاّ  دٓٝف اتفاقٝات بني املؿرتن١ (3) يًُاز٠ ادتػ١ُٝ االْتٗانات .3

 .زٚيٞ طابع شٟ غري َػًح ْعاع ٚقٛع ساي١
 غري املٓاظعات املػًش١ يف تطبل اييت ٚاألعطاف يًكٛاْني األخط٣ ارتطري٠ االْتٗانات .4

 .ايكا٥ِ ايسٚيٞ ايكإْٛ إطاض يف ايسٚيٞ ايطابع شات
ع٢ً َس٣ ايرتابط بني ايتطٗري  1992يعاّ  771االَٔ املطقِ  زتًؼ قطاض نسٚقس أ

 يًكإْٛ اْتٗاى ع٢ً إْ٘ ايعطقٞ ايتطٗري َصطًح  اغتدسّ عٓسَا ايعطقٞ ٚدطا٥ِ اذتطب،
 ٜٛغٛغالفٝا يف اإلْػاْٞ ايسٚيٞ يًكإْٛ ايٛاغع١ االْتٗانات ايسٚيٞ اإلْػاْٞ, ٚأزإ

 ايتطٗري بإٔ (1)غًُٝني داى ٜط٣ أخط٣ ْاس١ٝ اهلطغو, َٔٚ يف ايبٛغ١ٓ ٚالغُٝا ايػابك١،
يًعٓف  داْيب نأثط ٜعٗط قس ٚيهٔ يتشكٝل جتاْؼ عطقٞ ْتٝذ١ بايططٚض٠ ٖٛ يٝؼ ايعطقٞ

 .(2)اذتطٚب أثٓا٤ اْسالع

ايعطقٞ همهٔ إٔ ٜهٕٛ نأثط داْيب يًعًُٝات ايعػهط١ٜ, نُا همهٔ  فايتطٗري
 تػطز األغاغٞ ضَٚا ْعاّ َٔ (8) املاز٠اذتطب, سٝح إٔ  دطا٥ِ ف١٦ ضُٔ تصٓٝف٘

ايػهإ ع٢ً إْٗا  ْكٌ يف ايعطقٞ املتُج١ً ايتطٗري أفعاٍ بٛضٛح تؿهٌ اييت املُاضغات
فايتطٗري ايعطقٞ قس ٜتٛافل َع ايتٗذري ايكػطٟ ايصٟ ٖٛ دطهم١ سطب ْصت  سطب, دطهم١

 َٔ (8) املاز٠ إٔ يٛاقعٚا يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ، ( َٔ ايٓعاّ األغاغ8ٞعًٝٗا املاز٠ )
 زٚي١ قبٌ َٔ َباؾط غري أٚ َباؾط بؿهٌ ايٓكٌ أٚ ايرتسٌٝ إىل أؾاضت األغاغٞ ايٓعاّ

قاْْٛٞ(,  أضاضٝٗا )بايػري خاضز أٚ حتتًٗا زاخٌ اييت األضاضٞ غهإ َٔ ألدعا٤ االستالٍ
 ملٓع يفطع١ٝا ايًذ١ٓ ايعػهط١ٜ, نُا السعت أٚ ألغباب املسْٝني ضطٚضًٜا ألَٔ ٜهٔ شيو َامل

                                                      

مجيخ البحث االسخلد الؾطشي لمبحث العمسي، الستخرص في أشكال السقاومة السجكنية. ( (5
يجية مقاومة الجيكتاتؾريات, متاح جاك سيسميؽ: عؽ الشزال الدمسي واستخات -يشغخ:

 .00/1/0205. أخخ زيارة https://www.alquds.co.ukعمى السؾقع االللتخوكني, 
(2) MARIE-JANINE CALIC, Ethnic Cleansing and War Crimes, 

1991-1995, p.119.    

https://www.alquds.co.uk/
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ايعطقٞ  ٚايتطٗري يًػهإ املؿطٚع غري ايٓكٌ بني تكاضب ٚدٛز األقًٝات ٚ محا١ٜ ايتُٝٝع
 ْٚكٌ ٚتطسٌٝ ادتُاعٞ ٚايططز ايكػطٟ "ايتٗذري :أقط بإٔ ايصٟ (1997/29) ايكطاض ٚشيو يف

 ٚأَٓٗا" نُا سح ٖصا ايكطاض ايسٍٚ غالّ ٜٗسز أخط٣ ٚأؾهاٍ ايعطقٞ ايػهإ ٚايتطٗري
 مجٝع َٚٓع ٚغعٗا يٛقف يف َا بهٌ ايكٝاّ ع٢ً املع١ٝٓ األخط٣ ٚايهٝاْات َٛاتاذته

ايسٚيٞ ٚبٗصا  ايكإْٛ ٜٓتٗو ايعطقٞ ايصٟ ايػهإ ٚايتطٗري ْٚكٌ ايكػطٟ ايتٗذري مماضغات
يف  ْفؼ غٝام  ايعطقٞ ايتطٗري اعتربت ايبٝاْات بٗصٙ اإلزال٤ خالٍ َٔ ايفطع١ٝ فإٔ ايًذ١ٓ

 . (1)كػطٟايتٗذري ٚايٓكٌ اي

 تكسّ ٜتطح ٚدٛز أٚد٘ تؿاب٘ بني ادتطهمتني فهًتاُٖا تؿهالٕ ٚبٓا٤ً ع٢ً َا
بٓا٤ً ع٢ً خط١  فطال عٔ إٔ ادتطهمتني تطتهبإ اإلْػاْٞ, ايسٚيٞ يًكإْٛ دػ١ُٝ اْتٗانات

 األضاضٞ ع٢ً يًػٝطط٠ ايٓطام ٚاغع١ ٚتهٕٛ عا١َ تٓتٗذٗا غٝاغ١ أٚ تطعٗا ايسٚي١
 ٚتٓعٝفٗا َٔ ايػهإ, يهٔ األضاضٞ تطٗري ايكػطٟ ايتٗذري سفٖ خصًٛصا عٓسَا ٜهٕٛ

ًٓا ايعطقٞ ايتطٗري ٜهٕٛ إٔ ٜؿرتط ٖٓا  أّ زٚيًٝا غٛا٤ نإ ايٓعاع املػًح ايٓعاع َع َتعاَ
 زاخًًٝا.

 ادلطهب انثبَي
 أركبٌ انتطهري انعرقي

 بهْٛ٘ ٜتعًل ,ايسٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ األٚغاط يف دسال ٚاغعا يكس أثاض ايتطٗري ايعطقٞ
جيطَ٘  قاْْٛٞ أغاؽ ي٘ يٝؼ اْ٘ شيو َكابٌ يف, ايسٚيٞ اجملتُع ٜطفطٗا خطري٠ دطهم١

 ٚأضناْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ اغتعُاٍ َصطًح ايتطٗري ايعطقٞ يف زتًؼ االَٔ ٜٚبني َفَٗٛ٘
ايػابك١ ٜتبني إٔ ايتطٗري ايعطقٞ  املفاِٖٝ خالٍ َٚٔ ايبٛغ١ٓ، سصٌ يف َا يٛصـف

 ا١َ ٚاألغاغ١ٝ يًذطهم١ ايسٚي١ٝ, اييت )سصف( غٓتٓاٚهلا ع٢ً ٚفل َاحيتٟٛ ع٢ً األضنإ ايع
 ٜأتٞ:ـ

 

                                                      

 (1) Clotilde Pégorier, The Legal Qualification of Ethnic Cleansing, a 

thesisSubmitted  to the University of Exeter , 17 December 2010, 

p.89-93.  
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 انفرع األول
 انركٍ ادلبدي

املكصٛز بايطنٔ املازٟ يًذطهم١, ايػًٛى اإلدطاَٞ غٛا٤ً نإ إجيابًٝا اٚ غًبًٝا 
ٚايصٟ ٜأتٝ٘ اإلْػإ ٚترتتب عًٝ٘ ْتٝذ١ إدطا١َٝ تطبطٗا بايػًٛى االدطاَٞ عالق١ غبب١ٝ, 

 ٚايٓتٝذ١ ايػًٛى فِٗ مما تكسّ إٔ ايطنٔ املازٟ يًذطهم١ ٜتهٕٛ َٔ ثالخ عٓاصط ٖٜٞ
  (1)ايػبب١ٝ. ٚايعالق١

فايػًٛى االدطاَٞ يًتطٗري ايعطقٞ ٜتُجٌ يف اضتهاب أفعاٍ تؤزٟ بايٓتٝذ١ اىل ايػٝطط٠  .1
ع٢ً إقًِٝ َعني َٔ قبٌ مجاع١ َع١ٓٝ بعس تطٗريٙ َٔ ادتُاعات اييت ختتًف عٓٗا, 

 :(2)سز ٖصٙ األفعاٍ ٚختتًف فُٝا بٝٓٗا ٚأِٖ ٖصٙ األفعاٍٚتتع
 اإلباز٠ ادتُاع١ٝ - أ

(3)ايكتٌ ايعُس ألفطاز ادتُاعات غري املطغٛب فٝٗا - ب
 

 إْػا١ْٝايتعصٜب ٚاملعا١ًَ ايال - ت

ايػذٔ أٚ االعتكاٍ أٚ االستذاظ أٚ أخص ايطٖا٥ٔ ٚاذتطَإ َٔ اذتط١ٜ زٕٚ اٟ َػٛغ  - خ
 قاْْٛٞ

 أٚ ايعٓف ادتٓػٞ (4)ايتعكِٝ ٚاذتٌُ ايكػطٟ ايبػا٤ أٚاإلنطاٙ ع٢ً  االغتصاب أٚ - ز

 
 

                                                      

( د. محسؾد صالح العادلي, الجخيسة الجولية, دراسة مقاركنة )دار الفلخ الجامعي، 5)
 45( ص0221االسكشجرية، 

 .517( د. دمحم عادل دمحم سعيج, مرجر سابق, ص0)
 .330( د. عبجالحسيج دمحم عبج الحسيج, مرجر سابق, ص1)
عمى  التأنيخ( يقرج االحسل القدخي هشا إكخاه السخأة عمى الحسل والؾالدة قدخا اقرج 2)

/ و( مؽ الشغام 5/0التلؾيؽ العخقي ألي مجسؾعة مؽ الدكان. يشغخ بحلػ السادة )
 األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.
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االغرتقام ٚاضطٗاز مجاع١ ستسز٠ َٔ ايػهإ ألغباب عطق١ٝ أٚ اث١ٝٓٝ أٚ ز١ٜٝٓ أٚ  - ح
(1)ثكاف١ٝ أٚ ألغباب أخط٣

 

َٔ َٓاطكِٗ اييت  ٌ أفطاز ادتُاعات املػتٗسف١ قػطًاإبعاز ٚططز ايػهإ: ٜٚعين ْك - ر
(2)ططٜك١ أخط٣ زٕٚ َربض ٜػُح ب٘ ايكإْٛ ايسٚيٞ ٜتٛادسٕٚ فٝٗا بايططز أٚ بأٟ

 

ايتُٝٝع ايعٓصطٟ: ٜٚكصس ب٘ متٝٝع أٚ تفطٌٝ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ ايعطم أٚ ايًٕٛ أٚ  - ز
ايك١َٝٛ ٜٗسف اىل عسّ االعرتاف عكٛم ٚسطٜات اإلْػإ ٚايتُتع بٗا ع٢ً قسّ املػاٚا٠ 

(3)ذتٝا٠يف مجٝع اجملاالت ايػٝاغ١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ ٚغريٖا َٔ زتاالت ا
 

تكػِٝ األقايِٝ أٚ ززتٗا بأقايِٝ أخط٣ ٚتسَري املسٕ ٚايكط٣ ٚايب٢ٓ ايتشت١ٝ  - ش
 ٚاملُتًهات ايعا١َ ٚارتاص١ ٚاملٛاقع ايس١ٜٝٓ ٚاألثط١ٜ ٚاالغتٝال٤ عًٝٗا.

إقًِٝ  َٔ عطق١ٝ مجاع١ أعطا٤ ٚططز ايٓتٝذ١: ٚتتُجٌ ايٓتٝذ١ يف ايتطٗري ايعطقٞ بإظاي١ .2
تًو ادتُاع١ نًٝا أٚ دع٥ٝا أٚ ططزِٖ ٚتٗذريِٖ قػطًٜا أٚ  عٔ ططٜل إباز٠ شيو ٚ َعني

اغتدساّ ايٛغا٥ٌ اييت مت شنطٖا يف ايطنٔ املازٟ, ٚيٝؼ بايططٚض٠ إ ٜهٕٛ ايططز أٚ 
 ايتٗذري دتُٝع أفطاز تًو ادتُاع١.

ايعالق١ ايػبب١ٝ: فًهٞ تتشكل املػؤٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ عٔ ايتطٗري ايعطقٞ جيب إٔ ٜهٕٛ  .3
يػًٛى ايٓاتر َٔ ايفاعًني, ٚنُجاٍ ع٢ً شيو َا سصٌ يف اذتطب قس مت ْتٝذ١ ا

ايٝٛغػالف١ٝ َٔ أعُاٍ تطٗري عطقٞ َٔ قبٌ ايصطب ضس َػًُٞ ايبٛغ١ٓ ٚاهلطغو 
 ْتٝذ١ أعُاٍ ايكتٌ ٚايتٗذري ٚايتعصٜب إلْؿا٤ زٚي١ صطبٝا ايهرب٣.

 

 

 

                                                      

 /ز( مؽ الشغام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.5/0) يشغخ كنص السادة ( 5)

 /د( مؽ الشغام األساسي لمسحكسة الجشائية الجولية.5/0( يشغخ كنص السادة )0)
 ( مؽ االتفاقية الجولية لمقزاء عمى جسيع اشكال التسييد العشرخي.5( يشغخ كنص السادة )1)
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 انفرع انثبَي
 انركٍ ادلعُىي

 ٜطٜس اييت ايٓتٝذ١ اإلدطا١َٝ يتشكٝل ٞادتاْ ١ْٝ ٜٚكصس بايطنٔ املعٟٓٛ )اجتاٙ
يكٝاّ املػ٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ إٔ  ٜهفٞ فال يًفعٌ املازٟ يًذطهم١(, اضتهاب٘ ططٜل عٔ حتكٝكٗا

 ٜهٕٛ إٔ جيب ٚامنا إدطا١َٝ، ْتٝذ١ سسٚخ ٜؤزٟ اىل َؿطٚع غري بفعٌ َا ؾدص ٜأتٞ
ؾدص ناٌَ األ١ًٖٝ  اجتٗت اىل تًو ايٓتٝذ١, ٚاييت جيب إٔ تهٕٛ صازض٠ َٔ ٖٓايو إضاز٠

 .(1)يًُػا٤ي١ ادتٓا١ٝ٥

ٚالبس َٔ تٛافط ايكصس ادتٓا٥ٞ يف ايتطٗري ايعطقٞ يهٞ ٜعس دطهم١ زٚي١ٝ, فبُا إْ٘ 
ٜتطُٔ ايعسٜس َٔ ادتطا٥ِ نايكتٌ ٚايتعصٜب ٚاالغتصاب ٚغريٖا َٔ ادتطا٥ِ اييت تعس اْتٗانًا 

س٣ ادتاْٞ اي١ٝٓ اإلدطا١َٝ اييت يكٛاعس ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚاإلْػاْٞ يصا ٜؿرتط إٔ ٜتٛافط ي
تتذ٘ اىل حتكٝل ٖصٙ ادتطهم١ فطال عٔ غًٛن٘ اإلدطاَٞ, ٜٚتُٝع ايتطٗري ايعطقٞ باْ٘ يهٞ 
تجاض املػ٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ عٓ٘ جيب تٛافط قصس دٓا٥ٞ خاص اىل داْب ايكصس ادتٓا٥ٞ 

البس َٔ تٛافط ايعاّ, فايكصس ادتٓا٥ٞ ايعاّ الٜهفٞ ٚسسٙ يكٝاّ املػ٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ بٌ 
يًذُاعات ايػري َطغٛب فٝٗا َٔ َهإ  اإلظاي١ ايكصس ادتٓا٥ٞ ارتاص أٜطا ٚاملتُجٌ ب١ٝٓ

 ألعطا٤ املٓٗذ١ٝ اٟ إٔ تتذ٘ ١ْٝ ايفاعٌ أٚ قصسٙ االدطاَٞ ارتاص اىل اإلظاي١ َعني،
 .(2)هلا ايعطقٞ ايبٓا٤ تػٝري بٗسف شيو ٚ َٓطك١ َع١ٓٝ َٔ عطق١ٝ مجاع١

ٜٛغػالفٝا ايػابك١ ٚضٚاْسا يًكصس ادتٓا٥ٞ ارتاص بايتطٗري  يكس تططقت ستهُيت
ايعطقٞ يف ايعسٜس َٔ ايكطاٜا, فكس أٚضشت سته١ُ ٜٛغػالفٝا ايػابك١ يس٣ ستان١ُ بعض 
املتُٗني ايصطب بإٔ ايتطٗري ايعطقٞ ٜطتهب ضس أؾداص بػبب اْتُا٥ِٗ اىل مجاع١ 

بػبب اْتُا٥ِٗ اىل مجاع١  َع١ٓٝ, أٟ إٕ ايكصس ارتاص ٖٛ اغتٗساف ٖؤال٤ األؾداص
عطق١ٝ أٚ ز١ٜٝٓ أٚ غريٖا, أَا سته١ُ ضٚاْسا فكس أثبتت اي١ٝٓ اإلباز١ٜ يف قط١ٝ املتِٗ 
)ناٜؿُٝا( َٔ خالٍ اغتٗساف أفطاز ادتُاعات غري املطغٛب فٝٗا ٚممتًهاتِٗ, ٚاغتدساّ 

                                                      

 .46( د. محسؾد صالح العادلي, مرجر سابق, ص5)
عرام عبجالفتاح مظخ, السحكسة الجشائية الجولية مقجمات أكنذائها )دار الجامعة  ( د.0)

 .062( ص0252الججيجة, االسكشجرية| 
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غتبعاز االفطاز األغًش١ يإلصاب١ ٚايكتٌ, بصٛض٠ َٓٗذ١ٝ بػبب االْتُا٤ اىل ٖصٙ ادتُاعات ٚا
 .(1)املٓتُني اىل ادتُاعات األخط٣

 انفرع انثبنث
 انركٍ انشرعي

 أغاغ١ٝ ٖٚٞ قاعس٠ بٓص( اال عكٛب١ ال ٚ دطهم١ خيطع ايطنٔ ايؿطعٞ يكاعس٠ )ال
 بٓا٤ً ع٢ً إال دطهم١ ٜعس ايؿدص ال ب٘ ٜكّٛ ايساخًٞ، ٚاييت تعين إٕ أٟ فعٌ يف ايكإْٛ

عكٛب١ ع٢ً فعً٘، إال إْ٘ َٔ ايصعب تطبٝل ٖصا املبسأ  طضجيطّ شيو ايفعٌ ٜٚك قاْْٛٞ ْص
 ألْ٘ قإْٛ شٚ طبٝع١ عطف١ٝ ٜعتُس يف جتطِٜ األفعاٍ ٚاعتباضٖا ادتٓا٥ٞ ايسٚيٞ ايكإْٛ يف

زٚي١ٝ ٚفطض عكٛبات عًٝٗا َت٢ َا اعترب اجملتُع ايسٚيٞ إٔ ٖصا ايفعٌ ٜٗسز ايػًِ  دطا٥ِ
اعس ايكإْٛ ايسٚيٞ, ٚشيو بػبب عسّ ٚدٛز ١٦ٖٝ ٚاالَٔ ايسٚيٝني ٚهمجٌ اعتسا٤ً ع٢ً قٛ

 .تؿطٜع١ٝ تؿطع ايكٛاْني ايسٚي١ٝ

 ٚاالتفاقٝات ٚايكطاضات املٛاثٝل يف عٓسَا ْبشح عٔ ايطنٔ ايؿطعٞ يًتطٗري ايعطقٞ
ْالسغ بأْ٘ ال تٛدس َعاٖس٠ أٚ بطٚتهٍٛ أٚ اتفاق١ٝ زٚي١ٝ تٓاٚيت جتطِٜ  فإْٓاايسٚي١ٝ 

صتس بإٔ ايًذ١ٓ ايفطع١ٝ املع١ٝٓ مبٓع ايتُٝٝع ايعٓصطٟ ٚمحا١ٜ  ايتطٗري ايعطقٞ, إال أْٓا
ٚنصيو دت١ٓ  44ملتشس٠ أزاْت غٝاغ١ ايتطٗري ايعطقٞ يف دًػتٗا اٍا يألَِاألقًٝات ايتابع١ 

, أَا يف 1992آب  15-13سكٛم اإلْػإ يف دًػت٘ ارتاص١ بٝٛغػالفٝا ايػابك١ يف ايفرت٠ 
, فكس ضبط بني 1992نإْٛ االٍٚ  16يف  ٠80/47 املطقِ املتشس يألَِقطاض ادتُع١ٝ ايعا١َ 

 .(2)ايتطٗري ايعطقٞ ٚايهطٙ ادتٓػٞ

ٚبايٓعط ملا تكسّ فاْ٘ ٜصعب جتطِٜ )ايتطٗري ايعطقٞ( اغتٓازًا ملبسأ ايؿطع١ٝ 
املٛضٛع١ٝ ايصٟ أخصت ب٘ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ٚشيو بػبب عسّ ٚدٛز أغاؽ 

ٙ األفعاٍ ٜٚٓؿ٧ املػ٦ٛي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ عًٝٗا يف ْعاَٗا قاْْٛٞ َباؾط ٚٚاضح جيطّ ٖص
                                                      

( جسال حسه رشيج دمحم, جخيسة اإلاادة الجساعية وتظبيقاتها عمى االيديجييؽ في العخاق, 5)
 .66( ص0253رسالة ماجدتيخ )كمية الحقؾق, جامعة السشرؾرة, مرخ| 

. عالء بؽ دمحم, تظؾر السدؤولية الجشائية الجولية حؾل جخيسة اإلاادة الجساعية )مكتبة ( د0)
 .07( ص0250القاكنؾن واالقتراد, الخياض| 
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َبسأ  بإخطاع شيو همهٔ َعادت١ بأْ٘ بٝٓٛا ايسٚيٞ ايكإْٛ األغاغٞ, يهٔ بعض فكٗا٤
 بايٓص شيو ٚ ايسٚيٞ يًكإْٛ عٝح ٜتُاؾ٢ َع طبٝع١ ايكٛاعس ايعطف١ٝ يًُط١ْٚ ايؿطع١ٝ

 ايكطا٤ ايسٚيٞ إ أٟ َهتٛب، أٚ طيفع ايكإْٛ ايؿطع١ٝ بػض ايٓعط عُا اشا نإ َبسأ ع٢ً
 َصسض ايعطف ٖٛ نٕٛ زٚي١ٝ، دطهم١ ايفعٌ ٖصا ٜعترب ايعطف إٔ ٜط٣ عٓسَا ايفعٌ جيطّ

 زٚي١ٝ، ٚاتفاقٝات َعاٖسات ؾهٌ ع٢ً ايعطف نتاب١ همٓع ال ٖٚصا ايسٚيٞ، ايكإْٛ يف أغاغٞ
 بإ ايكٍٛ همهٓٓا , باختصاض(1)املػت٣ٛ ايساخًٞ ع٢ً املهتٛب ايٓص تٓايف مما جيعًٗا

 ايٛطين، ايكإْٛ يف ختتًف عُا ٖٛ َٛدٛز ايسٚيٞ ادتٓا٥ٞ ايكإْٛ يف ايؿطع١ٝ َبسأ طبٝع١
 قا١ْْٝٛ قاعس٠ ع٢ً بٓا٤ً اال عكٛب١ ٚال دطهم١ )ال نايتايٞ صٝػت٘ تهٕٛ ٚايصٟ جيب إ

 .َهتٛب١ أٚ عطف١ٝ(

 انفرع انرابع
 انذويل انركٍ

طهم١ بٓا٤ً ع٢ً خط١ َطغ١َٛ َٔ زٚي١ ضس املكصٛز بايطنٔ ايسٚيٞ اضتهاب ادت
زٚي١ أخط٣ أٚ ضس مجاع١ بؿط١ٜ شات عكٝس٠ َع١ٓٝ ٚيٛ ناْت تتُتع بٓفؼ دٓػ١ٝ 

, أٚ بٓا٤ً ع٢ً خط١ َطغ١َٛ َٔ ايسٚي١ ٜٓفصٖا املػ٦ٛيني ايهباض أٚ تؿذع املٛظفني (2)ايسٚي١
ضس أفطاز زتُٛع١ تعرتض ع٢ً تٓفٝصٜٗا َٔ قبٌ املٛاطٓني ايعازٜني  ع٢ً تٓفٝصٖا أٚ ال

 ,(3)تطبطِٗ ضٚابط عطق١ٝ أٚ اث١ٝٓ أٚ ز١ٜٝٓ أٚ غريٖا َٔ ايطٚابط األخط٣ املؿرتن١ بِٝٓٗ

ٜٚكّٛ  ايسٚيٞ ايطنٔ ايساخ١ًٝ ٖٛ ادتطهم١ عٔ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ إٕ َا همٝع ادتطهم١
 املٛضٛعٞ ٚايجاْٞ أٟ صف١ َطتهبٗا، ايؿدصٞ االٍٚ عٓصطٜٔ، ايعٓصط ع٢ً ايطنٔ ٖصا
ٖٛ  ايؿدصٞ يًتطٗري ايعطقٞ ايعٓصط خيص , أَا فُٝا(4)عًٝٗا املعتس٣ ملصاحلا أٟ

                                                      

( سمسى جهاد، جخيسة إاادة الجشذ البذخي بيؽ الشص و التظبيق )دار الهجى، الجدائخ| 5)
 .15( ص0227

لية, دراسة تأصيمية لمجخائؼ ضج اإلكنداكنية ( د. دمحم عبجالسشعؼ عبجالخالق, الجخائؼ الجو 0)
 .125( ص5767والدالم وجخائؼ الحخب )دار الشهزة السرخية| 

د. عمي عبج القادر القهؾجي, القاكنؾن الجولي الجشائي )مشذؾرات الحمبي الحقؾقية, ( 1)
 .516( ص0225بيخوت| 

 .47مرجر سابق، ص, د. محسؾد صالح العادلي( 2)
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دت١ٗ سه١َٝٛ  أٚ أٚ ٜعًُٕٛ ذتػابٗا تابعني يسٚي١ َا أٚ زتُٛع١ أؾداص اضتهاب ؾدص
 زتُٛعات ْفصتٗا سصٌ يف ايبٛغ١ٓ َٔ دطا٥ِ َٓٗا، ٖٚصا َا بتؿذٝع أٚ سه١َٝٛ غري أٚ

 ايعٓصط املػًُني, أَا املسْٝني ضس صطبٝا َٔ املسع١َٛ ايبٛغ١ٓ صطب َٔ عػهط١ٜ
 ايسٚي١ٝ باذتُا١ٜ يف املصًش١ اييت ٜعتس٣ عًٝٗا ٚاييت تهٕٛ َؿُٛي١ فٝتُجٌ هلا املٛضٛعٞ

ايسٚيٞ ايعاّ, ٚنُجاٍ  بايٓعاّ إخالال اإلْػإ اييت ٜعس اْتٗانٗا عكٛم ٚتتُجٌ يف ايػايب
, سٝح مت 1991ٚ1995بني عاَٞ  ايٛاقع١ ايػابك١ ٜٛغػالفٝا سطٚب ع٢ً شيو َا سصٌ يف

 ايبٛغ١ٓ يف ايصطاع ٚاالغتصاب أثٓا٤ ٚايتعصٜب ٚايكتٌ ايعطقٞ ايتطٗري دطا٥ِ تٓفٝص
 ٚاهلطغو.

ٜٚرتتب ع٢ً ايطنٔ ايسٚيٞ يًتطٗري ايعطقٞ ْؿ٤ٛ سل يًُذتُع ايسٚيٞ يف ضزع ٚ 
سل  قُع املػؤٚيني عٔ ٖصٙ ادتطهم١ ٚايتسخٌ ذتُا١ٜ ادتُاعات املططٗس٠, نُا ٜٓؿأ

يًسٚي١ بايطًب َٔ االَِ املتشس٠ اختاش اإلدطا٤ات ايالظ١َ اييت َٔ ؾاْٗا إٔ متٓع ٚقٛع 
ادتطهم١, ٚطًب املػاعس٠ ايسٚي١ٝ املاز١ٜ ٚايعػهط١ٜ, نُا حيل هلا إٔ تفٛض ايسٍٚ يًسفاع 

 املعتس٣ عٓٗا, فطال عٔ سل اجملتُع ايسٚيٞ ٚاالَِ املتشس٠ ايتسخٌ ذتُا١ٜ ادتُاعات
, ٖٚصا ٜعس شيو اْتٗانًا يػٝاز٠ ايسٚي١قبٌ اذته١َٛ أٚ ايسٚي١ ايتابعني هلا ست٢ ٚال عًٝٗا َٔ 

 .(1)1948, َٚعاٖس٠ اإلباز٠ ادتُاع١ٝ 1945شنطٙ َٝجام االَِ املتشس٠  َا

َٔ خالٍ َا تكسّ تٛصًٓا اىل إْ٘ همهٔ تهٝٝف ايتطٗري ايعطقٞ ع٢ً إْ٘ أسس 
از٠ ادتُاع١ٝ بػبب ايتؿاب٘ يف خصا٥ص ٚطبٝع١ صٛض ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ, أٚ دطهم١ اإلب

ٜهٕٛ اىل دطهم١ اإلباز٠  ٚأضنإ نٌ َُٓٗا يهٓٓا ْطت٦ٞ بإٔ ايتطٗري ايعطقٞ أقطب َا
ادتُاع١ٝ ٚشيو بػبب ٚدٛب تٛافط ايكصس ارتاص فُٝٗا, فطال عٔ اغتٗسافُٗا دتُاع١ 

اهلُا يف ظٌ ٖذّٛ ٚاغع ٜتطًبإ إٔ تطتهب أفع عطق١ٝ َع١ٓٝ بػبب ٖصا االْتُا٤, ٚإُْٗا ال
َٚٓٗذٞ, فٝهفٞ إٔ تطتهب دطهم١ قتٌ ٚاسس٠ يتٓفٝص ايتطٗري ايعطقٞ أٚ دطهم١ اإلباز٠ 

 ادتُاع١ٝ.

 

                                                      

 562,563 سعيج, مرجر سابق, ص( د. دمحم عادل دمحم5)
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 ادلبحث انثبَي
 اجلُبئي انذويل انوقضبء يف انعرقي انتطهري عٍ اجلُبئيت ادلسؤونيت
 تٌُتؿ ألْٗا, غابكا بٝٓا نُا زٚي١ٝ دطهم١ ايعطقٞ ايتطٗري أعُاٍ تعس إٔ همهٔ

 ضُٔ تسخٌ قس اييت ادتطا٥ِ َٔ ٚغريٖا ٚاالغتصاب ٚايتعصٜب نايكتٌ ادتطا٥ِ َٔ عسٜس ع٢ً
 أٚقات يف ٚتطتهب, اذتطب دطا٥ِ أٚ اإلْػا١ْٝ ضس ادتطا٥ِ أٚ ادتُاع١ٝ اإلباز٠ دطهم١ َفّٗٛ
 بعض َٔ بٗا ٚاالعرتاف ادتطهم١ ٖصٙ دػا١َ َٔ ايطغِ ٚع٢ً, أًٜطا اذتطب أٚقات ٚيف ايػًِ
 ستانُتِٗ متت قس َطتهبٝٗا َٔ ايكًٌٝ إٔ صتس إْٓا إال, دطهم١ بٛصفٗا ايسٚي١ٝ انِاحمل
 َٔ ايسٚيٞ ادتٓا٥ٞ ايكطا٤ َٛقف ٚيتٛضٝح, ايػطض هلصا أْؿ٦ت اييت ايسٚي١ٝ احملانِ أَاّ

 ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ احمله١ُ يف ايعطقٞ ايتطٗري األٍٚ املطًب يف غٓتٓاٍٚ ايعطقٞ ايتطٗري
 احمله١ُ يف ايعطقٞ ايتطٗري )سصف( عٔ ايجاْٞ املطًب يف ابك١ ْٚتهًِايػ يٝٛغٛغالفٝا

 احمله١ُ يف ايعطقٞ ايتطٗري اىل ايجايح املطًب يف ْتططم ثِ, ايػابك١ يطٚاْسا ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥
 .ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥

 ادلطهب األول
 انسببوقت نيىغىسالفيب انذونيت اجلُبئيت يف احملكًت انعرقي انتطهري
اذتطب ايباضز٠ ٚتفهو مجٗٛض١ٜ ٜٛغػالفٝا ٚإعالٕ مجٗٛض١ٜ ايبٛغ١ٓ  ا٤اْتٗبعس 

خطري٠  اْتٗاناتفٝٗا  اضتهبتْؿبت سطب أ١ًٖٝ بني نٝاْاتٗا ايػابك١  اغتكالهلاٚاهلطغو 
يًكإْٛ ايسٚيٞ ٚالغُٝا َٔ قبٌ ايصطب ضس املػًُني ٚايهطٚات, مما  زعا زتًؼ االَٔ 

مسٝت باحمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ يٝٛغػالفٝا ايػابك١, إلْؿا٤ سته١ُ ملعادت١ ٖصٙ األظ١َ, 
 ٚغٓتططم اىل ايتطٗري ايعطقٞ يف إطاض عٌُ ٖصٙ احمله١ُ يف ايفكطات االت١ٝ ٚع٢ً ٚفل َا

 -ٜأتٞ:

 نفرع األولا
 تشكيم احملكًت

يًفصٌ ايػابع َٔ َٝجام  اغتٓازًاأصسض زتًؼ االَٔ  1993ؾباط  22بتاضٜذ 
(، ايصٟ مت مبٛدب٘ تؿهٌٝ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ 808قِ )االَِ املتشس٠ قطاضٙ املط

املتطُٔ ايٓعاّ األغاغٞ  1993أٜاض  25بتاضٜذ  827يٝٛغػالفٝا، ٚايكطاض املطقِ 



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

444 

( َٔ ايٓعاّ األغاغٞ يًُشه١ُ ع٢ً ثالخ أدٗع٠ 11, ٚقس ْصت املاز٠ )(1)يًُشه١ُ
 :(2)(قًِ احمله١ُٚاملسعٞ ايعاّ ٚزٚا٥ط احمله١ُ )ٖٚٞ

 ثبَيرع انانف
 احملكًت اختظبص

ختتص احمله١ُ مبشان١ُ املتُٗني يف إقًِٝ ٜٛغٛغالفٝا ايػابك١ َٓص نإْٛ األٍٚ 
 باالْتٗاناتدطا٥ِ ضس ايكإْٛ ايسٚيٞ اإلْػاْٞ، ٚاييت همهٔ سصطٖا  باضتهاب 1991يعاّ 

ُاع١ , ٚشتايفات قٛاْني ٚأعطاف اذتطب ٚدطا٥ِ اإلباز٠ ادت1949دٓٝف  التفاقٝاتارتطري٠ 
 :(3)ٚادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ

: ٚتؿٌُ األفعاٍ ايتاي١ٝ )ايكتٌ ٚايتعصٜب أٚ 1949دٓٝف  التفاقٝاتارتطري٠  االْتٗانات .1
املعا١ًَ غري اإلْػا١ْٝ نايتذاضب ايبٝٛيٛد١ٝ ٚتسَري املُتًهات َٚصازضتٗا زٕٚ َربض 

يطٖا٥ٔ(, ٚأخص ا ٚاالعتكاٍأٚ ضطٚض٠ عػهط١ٜ ٚاالنطاٙ ٚاملعا١ًَ ايػ١٦ٝ يألغط٣ 
 /ظ( غٝاغ١ ايتطٗري ايعطقٞ املتُج١ً بايٓكٌ ايكػطٟ ٚاإلبعاز2ٚدطَت املاز٠ )

شتايفات قٛاْني ٚأعطاف اذتطب: سٝح ْصت املاز٠ ايجايج١ ع٢ً األفعاٍ اييت ختتص  .2
يكٛاْني ٚأعطاف اذتطب، ٚاييت  اْتٗانات اعتباضٖااحملهُـ١ بايٓعط فٝٗا ٚاييت همهٔ 

ٚأعطاف اذتطب  ارتاص١ بكٛاْٝـٔ 1907ٖاٟ ايطابعـ١ يعاّ ال اتفاق١ٝجتس أغاغٗا يف 
 ايرب١ٜ(

( َٔ ْعاّ سته١ُ ٜٛغػالفٝا األغاغٞ ع٢ً 4اإلباز٠ ادتُاع١ٝ: ٚقس ْصت املاز٠ ) .3
دطا٥ِ إباز٠ ادتٓؼ ٚعطفتٗا بأْٗا "أٟ َٔ األفعاٍ ايتاي١ٝ اييت تطتهب بكصس حتطِٝ 

غالي١ٝ أٚ ز١ٜٝٓ: )ايكتٌ املتعُس  أٚ تسَري نًٞ أٚ دع٥ٞ دتُاع١ ق١َٝٛ أٚ عطق١ٝ أٚ
                                                      

د. دمحم عبج السشعؼ عبج الغشي, الجخائؼ الجولية )دار الجامعة الججيجة, االسكشجرية| ( 5)
 .255( ص0255

د. زياد عيتاكني, السحكسة الجشائية الجولية وتظؾر القاكنؾن الجولي الجشائي )مشذؾرات  (0)
 .552( ص0227الحمبي, بيخوت| 

حسيج, تظؾر القزاء الجولي الجشائي مؽ السحاكؼ السؤقتة الى د. حيجر عبجالخزاق ( 1)
 .505( ص0226السحكسة الجولية الجشائية الجائسة )دار اللتب القاكنؾكنية, مرخ| 
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ألفطاز ادتُاع١ ٚايتػبب يف إسساخ أش٣ أٚ أضطاض خطري٠ أٚ ْفػ١ٝ دػ١ُٝ ألفطاز 
َٓع دطهم١  اتفاق١ٝادتُاع١ ..., إش دا٤ ايتعطٜف يف أعالٙ َطابًكا يًتعطٜف ايٛاضز يف 

 .1948 اإلباز٠ ادتُاع١ٝ ٚاملعاقب١ عًٝٗا يعاّ

( َٔ ْعاّ سته١ُ ٜٛغػالفٝا األغاغٞ غًط١ 5ت املاز٠ )ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ: َٓش .4
ستان١ُ األؾداص املػؤٚيني عٔ ادتطا٥ِ املطتهب١ ضس ايػهإ املسْٝني غٛا٤ 
اضتهبت يف ْعاع َػًح زٚيٞ أٚ زاخًٞ: )ايكتٌ املتعُس ٚاإلباز٠ ٚايتعصٜب ٚايػذٔ 

أٚ ز١ٜٝٓ ٚنٌ  ألغباب غٝاغ١ٝ أٚ عطق١ٝ ٚاالضطٗازٚاالبعاز  ٚاالغتصابٚاالغرتقام 
 ٜعترب أفعاٍ غري إْػا١ْٝ(. َا

 ثبنثانفرع ان
 َتبئج احملبكًبث

( َصنط٠ 161سٛايٞ ) 2013آشاض  8ست٢  1993أصسضت احمله١ُ َٓص إْؿا٥ٗا غ١ٓ 
 صٜٔ، ٚقس تٛيف غت١ عؿط َِٓٗ قبٌ احملان١ُ، َٚٔ أِٖ املتُٗني اي( َتًُٗا18اتٗاّ يف سل )

( 20"زاغهٛ تازٜتـ" ايصٟ سهِ عًٝ٘ بايػذٔ ملس٠ )سانُتِٗ ٖصٙ احمله١ُ ِٖ, املتِٗ 
َٚعا١ًَ ال إْػا١ْٝ, فطال عٔ قٝاَ٘ بططز ٚتٗذري  ٚاضطٗازدطا٥ِ قتٌ  الضتهاب٘عاَا، 

دطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ, ٚاملتِٗ "زضاظٜٔ  اعتربتٗا احمله١ُايػهإ َٔ ايبًسات ٚايكط٣ ٚاييت 
دطا٥ِ إباز٠ ٚإعساّ  الضتهاب٘ٚشيو ( غٓٛات 10إضزهمٛفٝتـ" إش سهِ عًٝ٘ بايػذٔ ملس٠ )

( غٓٛات, نُا سهِ ع٢ً "ضاتهٛ 5املسْٝني املػًُني ، ٚمت اغت٦ٓاف اذتهِ فتكًص اىل )
دطا٥ِ إباز٠ مجاع١ٝ ٚدطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ يف "غطبطٜٓٝتؿا", ٚأتِٗ  باضتهابَايسٜتـ" 

ٝني ايهطٚاتٝني دطا٥ِ إباز٠ مجاع١ٝ سٝح قاّ بكتٌ ٦َات املسْ باضتهاب"غٛضإ ٖازظٜتـ" 
دطا٥ِ تطٗري  باضتهاب, ٚأتِٗ "غًٛبٛزإ ًَٝٛغٛفٝتـ" (1)ٚؾطز عؿطات االالف َِٓٗ

عطقٞ ٚدطا٥ِ إباز٠ مجاع١ٝ ٚدطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ ٚشيو يتػبب٘ مبذاظض َٚصابح عل 
أٚاَط يًذٝـ ايٝٛغػاليف بكتٌ ٚتعصٜب املسْٝني يف  بإعطا٥٘ االتٗاّتطُٔ قطاض ٚ املسْٝني,

                                                      

أيت مختار راضية, السدؤولية الجشائية الجولية عؽ جخيسة اإلاادة الجساعية, رسالة ( 5)
( 0251مي محشج أولحاج, الجدائخ| ماجدتيخ )كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية, جامعة أك

 .46ص
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ٚتٗذريِٖ ٚتسَري ممتًهاتِٗ ٚقطأِٖ بك٠ٛ ايػالح، يهٓ٘ تٛف٢ قبٌ ستانُت٘, نٛغٛفٛ 
تطٗري عطقٞ اىل املتِٗ "ضازغالف نطغتو" ٚيهٓ٘ سٛنِ بايػذٔ  اضتهابٚٚدٗت ت١ُٗ 

, ٚمت تٛدٝ٘ االتٗاّ يًذٓطاٍ )بالؾهٝتـ( (1)ٚاالضطٗاز( غ١ٓ عٔ دطا٥ِ أخط٣ نايكتٌ 46)
 .(2)هإ املػًُني يف ايبٛغ١ٓدطا٥ِ تطٗري عطقٞ عل ايػ الضتهاب

تٗاّ "فالغتُٝط زٚضزٜفٝتـ" ايصٟ عٌُ مبٓصب َػاعس ٚظٜط ايساخ١ًٝ اٚمت 
دطا٥ِ إبعاز قػطٟ ٚغريٖا َٔ ادتطا٥ِ ضس  باضتهابٚض٥ٝؼ دٗاظ االَٔ يف صطبٝا، 

اإلْػا١ْٝ, فطال عٔ تٓفٝصٙ عًُٝات إعساّ عطق١ٝ َٚؿاضنت٘ يف عسٜس َٔ أعُاٍ ايتطٗري 
نٛغٛفٛ يطُإ غٝطط٠ ايصطب عًٝٗا، ٚيف األسساخ اييت ٚقعت يف نٛغٛفٛ عاّ ايعطقٞ يف 

ًَا, ٚقاّ بايطعٔ بٗصا اذتهِ 27بايػذٔ ملس٠ ) , ٚأصسضت احمله١ُ عك٘ سهًُا1999 ( عا
اييت قطضت ْكض اذتهِ ايصازض عك٘ ٚضطٚض٠ ختفٝف٘ إىل عكٛب١  االغت٦ٓافأَاّ سته١ُ 

 .(3)أقٌ

ايعطقٞ نإ إسس٣ ايتِٗ اييت ٚدٗت ضس بعض  ٜتطح مما غبل بإٔ ايتطٗري
قس أؾاضت  االغت٦ٓافاملتُٗني إال إْ٘ مل حيانِ عًٝٗا أٟ َتِٗ, َٚا ٜؤنس شيو ٖٛ إٔ زا٥ط٠ 

( ايصٟ أْؿا احمله١ُ ٚعربت عٔ دععٗا ايؿسٜس 827اىل قطاض زتًؼ االَٔ ايسٚيٞ املطقِ )
صطب ضس املػًُني ٚأنست بإٔ ضس غٝاغ١ ايتطٗري ايعطقٞ ظُٝع أؾهاي٘ ٚاييت ْفصٖا اي

احمله١ُ ال همهٓٗا ايتصطف إال ع٢ً أغاؽ ايكإْٛ ٚال ٜؿهٌ ايتطٗري ايعطقٞ دطهم١ يف سس 
 .(4)شات٘ مبٛدب ايكإْٛ ايسٚيٞ ايعطيف بٌ ٜؿري اىل غٝاغ١ َع١ٓٝ

                                                      

أكنذ صالح عبؾد, السدئؾلية الجولية عؽ جخيسة التظهيخ العخقي )دار الفلخ الجامعي,  (5)
 .32( ص0255االسكشجرية| 

د. حدام عمي عبجالخالق الذيخة, السدئؾلية والعقاب عمى جخائؼ الحخب )دار الجامعة  (0)
 .324( ص0222الججيجة لمشذخ, القاهخة| 

( سجا جؾاد عبج الجبار, السدؤولية الجشائية الفخدية عؽ الجخائؼ ضج اإلكنداكنية في القاكنؾن 1)
( 0257الجولي الجشائي, رسالة ماجدتيخ )كمية الحقؾق, جامعة الذخق االوسط, االردن| 

 .512ص
( A/HRC/ 6/ 52تقخيخ مفؾض االمؼ الستحجة الدامي لحقؾق اإلكندان, رقؼ الؾنيقة )( 2)

 .52(, ص12الفقخة ), 0226
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عٌُ احمله١ُ تبني بأْٗا مل تصسض أٟ سهِ عٔ ايتطٗري ايعطقٞ, ع٢ً  اْتٗا٤ٚبعس 
( يعاّ 757بٗا بٛصفٗا دطهم١, عػب قطاض زتًؼ االَٔ ايسٚيٞ املطقِ ) افاالعرتايطغِ َٔ 

َٔ عًُٝات ايتػٝري االثين يػهإ ايبٛغ١ٓ, ٚايصٟ أزإ  اغتٝا٥٘, ٚايصٟ عرب فٝ٘ عٔ 1992
, ٚأزإ 1992( يعاّ 769أعُاٍ ايعٓف ضس املسْٝني ألغباب عطق١ٝ يف قطاضٙ املطقِ )

, ٚ عَسََّ مماضغات ايتطٗري 1992( يػ١ٓ 771اض املطقِ )مماضغات ايتطٗري ايعطقٞ يف ايكط
, ٚأنس 1992( يعاّ 787غري قاْْٛٞ ٚال همهٔ قبٛي٘ ٚشيو يف قطاضٙ املطقِ ) ًاايعطقٞ أَط

 عسٖا يتع٢ً حتٌُ املػؤٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ يألفطاز ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ ٖصٙ األعُاٍ, اي
, ٚأنس األَني ايعاّ 1994( يعاّ 941يًكإْٛ ايسٚيٞ اإلْػاْٞ سػب قطاضٙ املطقِ ) اْتٗانًا

 اختصاصيألَِ املتشس٠ ع٢ً إٔ ايتطٗري ايعطقٞ دطهم١ ضس اإلْػا١ْٝ تسخٌ ضُٔ 
احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ يٝٛغػالفٝا ايػابك١, يف تكطٜطٙ املكسّ بٓا٤ً ع٢ً ايكطاض ارتاص 

 .(1)(808بإْؿا٤ احمله١ُ املطقِ )

أعُاٍ تطٗري عطقٞ يف  اضتهبٛاأغًب األؾداص ايصٜٔ  بإٔخالص١ ايكٍٛ, 
دطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ ٚدطا٥ِ إباز٠  عٔ َكاضاتِٗ َٔ احمله١ُ أعالٙ تٜٛغػالفٝا ايػابك١ مت

ايكطا٥ٞ يًٓعط يف ايتطٗري ايعطقٞ, مما  االختصاصمجاع١ٝ ع٢ً ايطغِ َٔ أْٗا ناْت متًو 
ٜعس ايتطٗري ايعطقٞ صٛض٠ َٔ صٛض ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ يف ايكطا٤  ٜسٍ ع٢ً إْ٘ همهٔ إٔ

 ادتٓا٥ٞ ايسٚيٞ.

 انثبَي ادلطهب
 حمكًت رواَذاانتطهري انعرقي يف 

, أصسض زتًؼ االَٔ قطاضٙ بإْؿا٤ سته١ُ 1993بػبب األسساخ اييت سصًت يف ضٚاْسا عاّ 
، ايصٟ ْص ع٢ً ايٓعاّ 1994ض أٜا 8( يف 955دٓا١ٝ٥ زٚي١ٝ يطٚاْسا مبٛدب قطاضٙ املطقِ )

 ٜأتٞ: األغاغٞ يًُشه١ُ, مما غٓتٓاٚي٘ ع٢ً ٚفل َا

 

 

                                                      

 .064د. حدام عمي عبج الخالق الذيخة, مرجر سابق, ص (5)
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 ولألاانفرع 
 تشكيم احملكًت

تؿهًت احمله١ُ بٓفؼ ايٓعاّ ٚاهلٝه١ًٝ اييت تؿهًت َٓٗا سته١ُ ٜٛغػالفٝا إش 
، ٜسٜطٖا أضبع١ عؿط قاضًٝا،  تٓتدبِٗ اغت٦ٓافٚغطف١  ابتسا٥ٝتنيتأيفت َٔ غطفتني 

ايعا١َ َٔ زٍٚ شتتًف١ ٚفل ؾطٚط ٚإدطا٤ات َع١ٓٝ, ٜٚٛظع يف نٌ زا٥ط٠ َٔ زٚا٥ط  ادتُع١ٝ
, َع ايعًِ إٔ زا٥ط٠ االغت٦ٓافمخػ١ قطا٠ ٚثالخ قطا٠ يف زا٥ط٠  االبتسا١ٝ٥احمله١ُ 

مت   1998ْٝػإ  30ٚاسس٠ بايٓػب١ حملهُيت ٜٛغػالفٝا ٚضٚاْسا، ٚيف تاضٜذ  االغت٦ٓاف
(, ٜٚعس املسعٞ ايعاّ 1165ًؼ االَٔ مبٛدب قطاضٙ املطقِ )إْؿا٤ ايػطف١ ايجايج١ َٔ زت

( َٔ ْعاَٗا األغاؽ ٖٛ املسعٞ ايعاّ ْفػ٘ حمله١ُ 15يًُشه١ُ عػب ْص املاز٠ )
ٜٛغػالفٝا, ٚحتتٟٛ احمله١ُ ع٢ً قًِ احمله١ُ، ايصٟ ٜتهٕٛ َٔ َػذٌ ٚعسز َٔ 

 .(1)املٛظفني ٜٚهًف بتكسِٜ ارتسَات ايالظ١َ ٚإزاض٠ يًُشه١ُ

 ثبَينفرع انا
 احملكًت اختظبص

بايٓعط يف دطا٥ِ  اختصاصٗا( َٔ ْعاّ احمله١ُ األغاغٞ ع٢ً 7ْصت املاز٠ )
ايطٚاْسٜٕٛ ع٢ً  اضتهبٗااإلباز٠ ادتُاع١ٝ ٚغريٖا َٔ ادتطا٥ِ ايسٚي١ٝ احملسز٠ يف ْعاَٗا اييت 

 1994ايجاْٞ  نإْٛ 1إقًِٝ ضٚاْسا ٚأقايِٝ ايسٍٚ اجملاٚض٠ خالٍ ايفرت٠ املُتس٠ َٔ تاضٜذ 
( ادتطا٥ِ اييت ختتص بايٓعط فٝٗا 4, 3, 2, ٚ سسزت املٛاز )1994نإْٛ األٍٚ  31ٚست٢ 

 إش همهٔ إٔ حتصط مبا ٜأتٞ:

 دطا٥ِ إباز٠ ادتٓؼ .1

 ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ .2

ّ 1949دٓٝف االضبع١ يعاّ  اتفاقٝاتايٛاضز٠ يف املاز٠ ايجايج١ َٔ  االْتٗانات .3
 .1977ٞ يعاّ ٚبطٚتٛنٛهلا االضايف ايجاْ

 

                                                      

 .52-51أيت مختار راضية, مرجر سابق, ص( 5)
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 ثبنثانفرع ان
 َتبئج احملبكًبث

دطا٥ِ  الضتهابِٗعسٜس٠ ضسِٖ,  ًا( ؾدصا ٚأصسضت أسها21َاحمله١ُ ) اتُٗت
اإلباز٠ ادتُاع١ٝ ٚادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ، إش نإ أٚهلا ضس )دٕٛ أناٜػٛ( عُس٠ َس١ٜٓ تابا 

٠ مجاع١ٝ ٚأعُاٍ دطا٥ِ إباز اضتهاب، بت١ُٗ ايتشطٜض ع٢ً 1998أًٍٜٛ  2ٚشيو بتاضٜذ 
، عػب ؾٗاز٠ ايؿٗٛز نإ ٜكّٛ بايتشطٜض ٚاملؿاضن١ يف (1)عٓف دٓػ١ٝ ٚتعصٜب ٚغريٖا

ٚقس أنست احمله١ُ ع٢ً متتع٘  ٚتٗذري أفطاز مجاع١ ايتٛتػٞ, ٚاغتصابقتٌ ٚتعصٜب 
بصالسٝات ٚاغع١ يف تًو ايبًس٠ ألْ٘ املػؤٍٚ األٍٚ فٝٗا ٚخصًٛصا يف َٛضٛع سفغ 

دطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ ٚسهِ  اضتهابَ٘ٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٚأزاْت٘ عٔ  ٘ َكصطًاايٓعاّ يصا ٚدست
يطٚاْسا  االغت٦ٓافعًٝ٘ باذتبؼ َس٣ اذتٝا٠, ٚع٢ً ايطغِ َٔ طعٓ٘ باذتهِ إال إٔ سته١ُ 

بايػذٔ َس٣ اذتٝا٠ ضسٙ, نُا  االبتسا٥ٞٚأٜست اذتهِ  االغت٦ٓايفأصسضت سهُا بطز ايطعٔ 
دطا٥ِ ضس  باضتهاب التٗاَ٘)ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ايػابل يطٚاْسا(، مت ستان١ُ املتِٗ "ناَبازا" 

دطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ ٚايتآَط  باضتهاب٘ اعرتفاإلْػا١ْٝ يف أثٓا٤ ايٓعاع املػًح يف ضٚاْسا، ٚقس 
دطا٥ِ إباز٠ مجاع١ٝ, ٚأتِٗ ظطا٥ِ قتٌ ٚإباز٠  اضتهابٚايتٛاطؤ ٚايتشطٜض ايعًين ع٢ً 

ادتٓػٞ ٚايرتٖٝب  ٚاالعتسا٤فطال عٔ دطا٥ِ ايتعصٜب  تسخٌ ضُٔ ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ,
اإلبعاز ضس قب١ًٝ ايتٛتػٞ، ٚسهِ عًٝ٘ بايػذٔ املؤبس, ٚقاّ املتِٗ أعالٙ بايطعٔ يف قطاض ٚ

 .(2)االغت٦ٓايفاذتهِ ايصازض ٚضز ايطعٔ  االغت٦ٓافسته١ُ  أٜستاحمله١ُ, ٚقس 

َٓطك١ "نٟٝٛ" يف  ٚدطت ستان١ُ َؿرتن١ يهٌ َٔ"أٚبٝس ضٚظْساْا" ٖٚٛ سانِ
دطا٥ِ إباز٠  اضتهابُٗاضٚاْسا ٚنصيو "نًُْٝٛت ناٜٝؿُا" ستافغ َكاطع١ يهٝبٛبٞ, بػبب 

, (3)( عاَا25مجاع١ٝ، ٚقس سهِ ع٢ً "أٚبٝس" بايػذٔ املؤبس ٚع٢ً "نًُْٝٛت" بايػذٔ )
سهُٗـا ضس ستافغ نٝػايٞ ايػابل  االغت٦ٓافأصـسضت زا٥ـط٠  2009ؾـباط  2ٚبتاضٜذ 

                                                      

( فالح مديج السظيخي, السدؤولية الجشائية الفخدية لالفخاد في عل تظؾر القاكنؾن الجشائي 5)
 .20( ص0255ن| الجولي, رسالة ماجدتيخ )كمية الحقؾق, جامعة الذخق االوسط, االرد

 .522-516سجا جؾاد عبج الجبار, مرجر سابق, ص (0)
 .57-56أيت مختار راضية, مرجر سابق, ص (1)
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بايػذٔ َس٣  1992تِٗ أٜطا بكتٌ ٦َات ايتٛتػٞ عاّ اايصٟ  )فطاْـػٛا نـاضٜطا( املتِٗ
 .(1)اذتٝا٠

ٚمتت إساي١ املتُٗني نٌ َٔ )فطزٜٓاتس ٚ سػٔ ْػٝعٟ ٚدإ بٛغهٛ باضٜا غٜٛعا( 
يف اثٓا٤ ايٓعاع املػًح يف ضٚاْسا ع٢ً إْٗا  اضتهبٖٛاإىل احمله١ُ حملانُتِٗ عٔ ادتطا٥ِ اييت 

ْػا١ْٝ، ٚأصسضت احمله١ُ سهُٗا بإزا١ْ املتُٗني يف أعالٙ عٔ ت١ُٗ ايتآَط دطا٥ِ ضس اإل
ع٢ً ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ  االعرتاضدطا٥ِ إباز٠ مجاع١ٝ ٚايتشطٜض ٚعسّ  الضتهاب

ٚاإلباز٠، ٚسهُت ع٢ً املتُٗني )فطزٜٓاتس ٚ سػٔ ْػٝعٟ( بايػذٔ َس٣ اذتٝا٠، ٚسهُت 
 .(2)عاّ 35بايػذٔ َس٠  ع٢ً املتِٗ )دإ بٛغهٛ باضٜا غٜٛعا(

بت١ُٗ ايتطٗري  ابٓ٘ضاعٞ إسس٣ ايهٓا٥ؼ َع  2003ٚأزاْت احمله١ُ يف ؾباط 
دطا٥ِ ايتطٗري ايعطقٞ ضس  اضتهابايعطقٞ, نُا ٚدٗت هلِ تِٗ ايتشطٜض ٚاملػاعس٠ ع٢ً 

إٔ مجٝع األزي١  االبتسا١ٝ٥قبا٥ٌ ايتٛتػٞ ضداال ْٚػا٤ً ٚأطفاال, ٚقس ٚدست زا٥ط٠ احمله١ُ 
َجٌ  الضتهابايتطٗري ايعطقٞ ٚايتآَط  اضتهابيت قسَت ضسِٖ تهفٞ إلزاْتُٗا بايتٛضط يف اي

تًو األعُاٍ ٚاإلباز٠ نذطهم١ ضس اإلْػا١ْٝ, ٚعَسََّت بكطاضٖا ٖصا ايتطٗري ايعطقٞ نذطهم١ 
, مما ٜسٍ ع٢ً إْ٘ همهٔ إٔ ٜعس (3)ضُٔ ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ ٚمل تعَسََّٖا دطهم١ َػتك١ً

ع٢ً األسهاّ  االطالعايعطقٞ صٛض٠ َٔ صٛض ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ, ٜٚتبني بعس ايتطٗري 
ايػابك١ ايصنط ايصازض٠ َٔ احمله١ُ يف أعالٙ بإٔ أغًبٗا عَسََّت أعُاٍ ايتطٗري ايعطقٞ دطا٥ِ 

 ضس اإلْػا١ْٝ.

 

 

                                                      

االكنجاز لمسحكسة الجشائية  استخاتيجية(, تقخيخ عؽ S/2009/247كنص الؾنيقة ) -( يشغخ:5)
 .50(, ص12(, فقخة )0227/ أيار  2الجولية لخواكنجا )حتى 

 .520ر, مرجر سابق, صسجا جؾاد عبج الجبا (0)
( السحكسة الجشائية الجولية لخواكنجا تجيؽ راعي لشيدة وإبشه بتهسة التظهيخ العخقي, متاح 1)

أخخ زيارة بتاريخ  (https://news.un.org/ar/story/2003/02/3062)عمى السؾقع 
3/1/0205. 

https://news.un.org/ar/story/2003/02/3062
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 ادلطهب انثبنث
 انتطهري انعرقي يف احملكًت اجلُبئيت انذونيت

اىل احملانِ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ املؤقت١ ٚاملدتًط١ بعسَا  االْتكازاتٚدٗت نجري َٔ 
ستاٚالت عسٜس٠ يف  بعس اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ فؿًت يف اذتس َٔ ادتطا٥ِ ايسٚي١ٝ, فعٗطت

غبٌٝ ايتٛصٌ اىل إجياز أزا٠ قطا١ٝ٥ زٚي١ٝ زا١ُ٥ حتهِ ايٓعاعات ٚاذتطٚب ٚتطع سسا  
إْؿا٤ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ,  إش متني, يًذطا٥ِ ايسٚي١ٝ، ٚتصٕٛ ايػًِ ٚاالَٔ ايسٚيٝ

, ٚذتُا١ٜ سكٛم اإلْػإ ٚسطٜات٘ األغاغ١ٝ, ٚاغتكطاضٙيًشفاظ ع٢ً أَٔ اجملتُع ايسٚيٞ 
ٚستاغب١ َطتهيب اؾس ادتطا٥ِ خطٛض٠ ع٢ً اجملتُع ايسٚيٞ ٚاييت همهٔ سصطٖا بادتطا٥ِ 

طا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ ٚدطهم١ ايسٚي١ٝ االضبع١, دطهم١ اإلباز٠ ادتُاع١ٝ ٚدطا٥ِ اذتطب ٚادت
ايعسٚإ(, ٚقس أنست احمله١ُ يف زٜبادتٗا بإٔ "احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ املٓؿأ٠ مبٛدب 

ايكطا١ٝ٥ ادتٓا١ٝ٥ ايٛط١ٝٓ"، ٚيإلساط١  يالختصاصاتٖصا ايٓعاّ األغاغٞ غتهٕٛ َه١ًُ 
ثِ ْتهًِ بؿهٌ َفصٌ بٗصٙ احمله١ُ غٛف ْتٓاٍٚ تؿهٌٝ ٖصٙ احمله١ُ يف ايفطع األٍٚ, 

 ٖصٙ احمله١ُ ٚادتطا٥ِ اييت تٓاٚيتٗا يف ايفطع ايجاْٞ: اختصاصعٔ 

 انفرع األول
 تشكيم احملكًت اجلُبئيت انذونيت

مبٛدب قطاضٖا املطقِ  1989يكس طًبت ادتُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشس٠ يف عاّ 
١ٝ زٚي١ٝ ( َٔ ايًذ١ٓ ارتاص١ بايكإْٛ ايسٚيٞ ايبشح يف َػأي١ إْؿا٤ سته١ُ دٓا44/39٥)

قاَت دت١ٓ ايكإْٛ ايسٚيٞ بٛضع َؿطٚع ايٓعاّ األغاغٞ هلصٙ  1994زا١ُ٥, ٚيف عاّ 
احمله١ُ، بعسٖا قطضت ادتُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشس٠ إْؿا٤ دت١ٓ حتطري١ٜ َُٗتٗا إدطا٤ 

, 1998يف عًُٗا ملس٠ ثالخ غٓٛات ٚيف عاّ  ٚاغتُطت، 1995زضاغ١ ٖصا املؿطٚع يف عاّ 
ارتاص١ بإْؿا٤ احمله١ُ  يالتفاق١ًٝذ١ٓ َٔ صٝاغ١ ايٓصٛص األغاغ١ٝ ٖصٙ اي اْتٗت

 .(1)ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

                                                      

 ةكميطخوحة دلتؾراه )أالقاكنؾن الجولي الجشائي,  لرالح روان, الجخيسة الجولية فيدمحم ا( 5)
 .105( ص0227الحقؾق, جامعة مشتؾري قدشظيشة, الجدائخ| 
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( َــــٔ ْعــــاَٗا 34ٚتتهــــٕٛ احملهُــــ١ عػــــب َــــا دــــا٤ يف املــــاز٠ )
ٚايؿعب١  االبتسا١ٝ٥ٚايؿعب١  االغت٦ٓافاألغاغٞ َــــٔ )٦ٖٝــــ١ ايط٥اغــــ١ ٚؾــــعب١ 

 اغتٓازًا اختٝاضِٖٜتِ  ( قاضًٝا18ٝس١ٜ َٚهتب املسعٞ ايعاّ ٚقًِ احمله١ُ(, ٜسٜطٖا )ايتُٗ
ايػطٟ ملس٠ تػع  االقرتاع( َٔ ايسٍٚ األططاف مجٝعٗا بططٜك١ 1ف 36يٓص املاز٠ )

/ 3اىل ايفكط٠ ) اغتٓازاغٓٛات قاب١ً يًتذسٜس نٌ ثالخ غٓٛات ٜٚؿرتط إٔ ٜتٛفط يف املطؾح 
 اغتٓازًااذتٝاز ٚارتًل, ٚجيب َطاعا٠ ايتُجٌٝ ايعازٍ يإلْاخ ٚايصنٛض أ( ايصفات ايتاي١ٝ ن

 .(1)َٔ املاز٠ يف أعالٙ, فطال عٔ ايتٛظٜع ادتػطايف ايعازٍ 8يًفكط٠ 

ْٚا٥بني ٚعػـــب املـــاز٠  االغت٦ٓافٚتتهٕٛ َٔ ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ  ١٦ٖٝ ض٥اغ١ احمله١ُ: -أٚال
١ عٔ إزاض٠ احملهُـــ١ عسا َهتـــب املـــسعٞ ( َـــٔ ْعـــاّ احملهُـــ١, ٚتهٕٛ َػؤٚي38)

 اْتدابايعـــاّ، ٚنُـــا قس تهًف مبذُٛع١ َٗاّ أخط٣ سػب ْعاّ احمله١ُ, ٜٚتِ 
ايـــط٥ٝؼ ْٚا٥بـــٝ٘ باألغًبٝـــ١ املطًكـــ١ يًكطـــا٠، ٚعٓـــس غٝاب ايـــط٥ٝؼ أٚ تٓشٝت٘ 

ـــٌ ايـــط٥ٝؼ عٓـــس ايػٝـــاب أٚ ٕ ستً٘، إش حيـــٌ ايٓا٥ـــب األٍٚ ستاحيٌ ايٓـــا٥ب
ٙ ملــس٠ ثــالخ غــٓٛات أٚ ذتــني اايتٓشـــٞ ٚسػب ايرتتٝب، ُٜٚعني ايــط٥ٝؼ ْٚا٥بــ

 َط٠ ٚاسس٠ فكط. اْتدابِٗعًُــِٗ بٛصفِٗ قطــا٠ ٚجيٛظ إعاز٠  اْتٗا٤

ًٝا ثالخ  /ب( ع٢ً إٕ احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ تتهٕٛ 34َْٔصت املاز٠ ) زٚا٥ط احمله١ُ: -ثاْ
(, ٚتٛظع ٖصٙ ايؿعب ع٢ً ٚفل 39ؾعب ٚمتاضؽ ايٛظا٥ف ايكطا١ٝ٥ ٚطبكا يٓص املاز٠ )

 ٜأتٞ: َا

 ( قطا٠ ع٢ً االق6ٌايؿعب١ االبتسا١ٝ٥: ٚاييت تتهٕٛ َٔ ) .1

 : ٚتتهٕٛ َٔ ايط٥ٝؼ ٚأضبع١ قطا٠ أخطٜٔاالغت٦ٓافؾعب١  .2

( قطا٠ 6ٔ )ٚتػ٢ُ أٜطا ؾعب١ َا قبٌ احملان١ُ اييت تتأيف َ ايؿعب١ ايتُٗٝس١ٜ: .3
ع٢ً األقٌ ٜتٛيٕٛ َٗاَٗا ٜٚعٕٝٓٛ ملس٠ ثالخ غٓٛات ٚمتتس ٖصٙ املس٠ يػا١ٜ إمتاّ أٟ 

 قط١ٝ بسأت ٖصٙ اهل١٦ٝ يف ايٓعط فٝٗا.

                                                      

 .523أكنذ صالح عبؾد, مرجر سابق, ص (5)
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 ْٚا٥ـب أٚ أنجـــط ٚعـــسز َـــٜٔٚتهـــٕٛ َـــٔ املـسعٞ ايعـاّ  ثايجا: َهتب املسعٞ ايعاّ:
ٖٚٛ أسس األدٗــع٠ ايتابعــ١ يًُشهُــ١ شٟٚ ارتــرب٠ ٚاملػتؿـاضٜٔ َٚٛظفٞ املهتب, 

جيــــٛظ ايتــــسخٌ يف أعُـــاي٘,  ٜٚهٕٛ َػــتكاًل عــٔ زٚا٥ـــطٖا ٚؾــعبٗا، ٚيــــصيو ال
ٜٚؿـــرتط إٔ ٜهٕٛ املــــسعٞ ايعـــاّ ْٚٛابــ٘ َـــٔ دٓػـــٝات شتتًفـــ١ عػـــب 

اي١ٝ نإٔ ٜهٕٛ َٔ شٟٚ األخالم ايطفٝع١ (، فطال عٔ تـــٛافط ايؿـــطٚط ايت42/2املـــاز٠ )
أٚ احملانُات ادتٓا١ٝ٥ ٚإٔ ٜتكٔ ٚبطالق١  االزعا٤ٚايهفا٠٤ ايعاي١ٝ ٚهمتًو ارترب٠ يف زتاٍ 

 (.42/3يًفكط٠ ) اغتٓازاإسس٣ يػات احمله١ُ ع٢ً األقٌ ٚشيو 

ه١ُ املػذٌ ْٚا٥ب ي٘ يف قًِ احمل اْتداب( ع٢ً 43/4ٚ5: ْصت املاز٠ )قًِ احمله١ُ -ضابعا
ٚملس٠ مخؼ غٓٛات قاب١ً يًتذسٜس  غطًٜا االقرتاعَٔ ايكطا٠ ٚباألغًب١ٝ املطًك١ ٚإٔ ٜهٕٛ 

( َٔ ْعاّ احمله١ُ األغاؽ إٔ 43/3دا٤ بٓص املاز٠ ) َط٠ ٚاسس٠, ٜٚؿرتط سػب َا
 تٛفط يف املػذٌ ْٚا٥ب٘ ايهفا٠٤ ٚاألخالم ايطفٝع١ فطال عٔ إتكاْ٘ إلسس٣ يػات احمله١ُ.ت

 انفرع انثبَي
 احملكًت اختظبطبث

عسٜس٠ َٓٗا ؾدص١ٝ َٚٛضٛع١ٝ ٚظَا١ْٝ َٚها١ْٝ, ٚتتُجٌ  اختصاصاتيًُشه١ُ 
 فُٝا ٜأتٞ: االختصاصاتٖصٙ 

 اختصاصٗا( َٔ ْعاّ احمله١ُ ع٢ً 25: ْصت املاز٠ )ايؿدصٞ االختصاص -أٚال
تِ ستانُتِٗ ع٢ً أغاؽ ؾدصِٗ تبايٓعط يف َػؤٚي١ٝ األفطاز ايطبٝعٝني ٚيٝؼ ايسٍٚ، ٚ

ادتطهم١ َٔ قبٌ  اضتهابايسٚي١ َٔ َػؤٚيٝتٗا, نُا إٕ  االختصاصَٔ زٕٚ إٔ ٜعفٞ ٖصا 
همهٔ إٔ ٜعفٝ٘ َٔ  ( تٓفًٝصا ألَط ايط٥ٝؼ أٚ اذته١َٛ  الأٚ عػهطًٜا ايؿدص )َسًْٝا

 اْتفا٤بإطاع١ األٚاَط،  َع  قاًْْٛا ًااملػؤٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥, أَا إشا ثبت إٔ ايؿدص نإ ًَعَ
( ، 33ْصت عًٝ٘ املاز٠ ) ؿطٚع١ٝ فُٝهٔ إٔ ٜؿًُ٘ شيو اإلعفا٤ ٖٚصا َاعًُ٘ بعسّ امل

احمله١ُ ع٢ً أٟ ؾدص ٜكٌ عُطٙ عٔ مثا١ْٝ عؿط  اختصاص( بعسّ 26ْٚصت املاز٠ )
 ادتطهم١. اضتهاب٘عاَا ٚقت 

ًٝا احمله١ُ بايٓعط يف  اختصاص( ع٢ً 5/1ْصت املاز٠ )املٛضٛعٞ:  االختصاص -ثاْ
اجملتُع ايسٚيٞ بأنًُ٘، ٚمبٛدب ٖصا ايٓعاّ َٓشت  اٖتُاّع أؾس ادتطا٥ِ خطٛض٠ َٛض
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يًٓعط يف ادتطا٥ِ ايتاي١ٝ:)دطهم١ اإلباز٠ ادتُاع١ٝ ٚادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ ٚدطا٥ِ  االختصاص
 اذتطب ٚدطهم١ ايعسٚإ(.

احمله١ُ بايٓعط يف دطهم١ ايعسٚإ عٓس  اختصاص( ع٢ً 5/2ْٚصت يف ايفكط٠ )
ٚ  121يعسٚإ ٜٚطع ؾطٚطٗا ٚسػب َا دا٤ يف املازتني )سهِ ٜعطف دطهم١ ا اعتُاز

 (, ٚقس مت ايتططم هلصٙ ادتطا٥ِ بؿ٤ٞ َٔ ايتفصٌٝ يف ايفصٌ ايػابل.123

( َٔ ْعاّ احمله١ُ ع٢ً 11ٚ12ْصت املٛاز ) االختصاص ايعَاْٞ ٚاملهاْٞ: -ثايجا
ايكإْٛ بأثط  ايعَاْٞ ٚاملهاْٞ هلا, إش أخصت احمله١ُ مببسأ عسّ دٛاظ تطبٝل االختصاص

ضدعٞ، أٟ إٔ احمله١ُ ختتص بايٓعط يف ادتطا٥ِ اييت تطتهب بعس زخٍٛ ْعاَٗا األغاغٞ 
سٝع ايٓفاش, أَا ايسٍٚ اييت تٓطِ هلا بعس ايٓفاش فال ختتص احمله١ُ إال بادتطا٥ِ اييت تكع 

١ بعس ْفاش ْعاَٗا يف ٖصٙ ايسٚي١، َا مل تهٔ تًو ايسٚي١ قس أٚزعت إعالٕ همٓح احملهُ
ظطهم١ َطتهب١ قبٌ ْفاش ايٓعاّ يف تًو ايسٚي١ ٚال ظايت قٝس ايبشح،  اختصاصٗامماضغ١ 

( ع٢ً عسّ خطٛع ادتطا٥ِ اييت ختتص بٗا ملبسأ ايتكازّ, 29ْٚصت احمله١ُ يف املاز٠ )
( َٔ ْعاَٗا األغاؽ ٚفل 12ٚسسزت احمله١ُ االختصاص املهاْٞ هلا مبٛدب املاز٠ )

ع٢ً ادتطهم١, إش ْصت ع٢ً إٔ تهٕٛ ادتطهم١ قس  صاصٗااختؾطٚط َػبك١ ملُاضغ١ 
يف إقًِٝ زٚي١ ططف، أٚ إٔ ٜهٕٛ ايؿدص املتِٗ بادتطهم١ أسس ضعاٜاٖا أَا إشا  اضتهبت

فٝٗا ادتطهم١ يٝػت َٔ أططاف املعاٖس٠ فعًٝٗا إٔ تكسّ إعالٕ  اضتهبتناْت ايسٚي١ اييت 
 تكبٌ فٝ٘ باختصاص احمله١ُ.

ايٓعاّ األغاؽ يًُشه١ُ يف أعالٙ بأْٗا مل تٓص ع٢ً  ع٢ً االطالعٜتبني بعس 
(, ٚتطبٝكا ملبسأ 5ايتطٗري ايعطقٞ نذطهم١ َػتك١ً ضُٔ ادتطا٥ِ ايٛاضز٠ يف ْص املاز٠ )

همهٔ إٔ ٜعس ايتطٗري ايعطقٞ دطهم١ زٚي١ٝ َػتك١ً بصاتٗا,  ايؿطع١ٝ ايصٟ أخصت ب٘ فإْ٘ ال
٢ إٔ ٜعس ايتطٗري ايعطقٞ دطهم١ زٚي١ٝ, أٚ َعاٖس٠ زٚي١ٝ تٓص عً اتفاق١ٝتٛدس  ٚإْ٘ ال

ست٢ بايعطف ايسٚيٞ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ احمله١ُ مل تأخص ب٘, يصا البس يٓا َٔ ايبشح عٔ 
ططٜك١ أخط٣ يتذطِٜ ٖصٙ األعُاٍ, أال ٖٚٞ تهٝٝفٗا ضُٔ ادتطا٥ِ ايسٚي١ٝ ايجالخ )دطهم١ 

ٕ ٖصٙ املُاضغات تطق٢ إىل اإلباز٠ ادتُاع١ٝ أٚ ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ أٚ دطا٥ِ اذتطب(, أل
دطهم١ إباز٠ مجاع١ٝ أٚ دطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ أٚ دطا٥ِ سطب يف ايٓعاّ األغاغٞ يًُشه١ُ 

( يف ايٓعاّ أعالٙ 6صٛض٠ َٔ ايصٛض ايٛاضز٠ يف املاز٠ ) اضتهابادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ففٞ ساٍ 
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ُاٍ ع٢ً إْٗا دطهم١ َٔ قبٌ ادتُاع١ ايكا١ُ٥ بايتطٗري ايعطقٞ فأْ٘ همهٓٓا تهٝٝف ٖصٙ األع
 ( َٓ٘ فُتهٝف7صٛض٠ َٔ صٛض األعُاٍ ايٛاضز٠ يف املاز٠ ) اضتهبتإباز٠ مجاع١ٝ, أَا إشا 

أعُاٍ ايعٓف اييت تتِ َٔ  اضتهابٖصٙ األعُاٍ ع٢ً إْٗا دطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ, أَا يف ساٍ 
دطا٥ِ سطب،  فٝٗا مماضغ١ ايتطٗري ايعطقٞ أثٓا٤ ايٓعاعات املػًش١ فُٝهٔ تهٝٝفٗا ع٢ً إْٗا

 ٚحيعط ايكإْٛ ايسٚيٞ اإلْػاْٞ ايرتسٌٝ ايكػطٟ يًػهإ ٚتٗذريِٖ.

 تـاخلبمت
 عٔ ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ املػؤٚي١ٝ)) بــ املٛغّٛ عجٓا نتاب١ َٔ اْتٗٝٓا إٔ بعس

 إٔ همهٓٓا ٚاييت بؿأْ٘ ٚايتٛصٝات االغتٓتادات َٔ ايعسٜس اىل تٛصًٓا(( ايعطقٞ ايتطٗري
 -:تٞاآل بايؿهٌ ْسْٚٗا

 -ايٓتا٥ر: -أٚال

 ايسٚي١ٝ ادتطا٥ِ باقٞ تهٕٛ إٔ املُهٔ َٔ ٚيهٔ ٚغ١ًٝ ٚيٝؼ  غا١ٜ ايعطقٞ ايتطٗري -1
 إال ايكا١ْْٝٛ يًصف١ ٜفتكس ايعطقٞ ايتطٗري إٔ َٔ فبايطغِ, ادتطهم١ ٖصٙ يتشكٝل ٚغ١ًٝ

 زٚي١ٝ اتفاق١ٝ ٚضع ٜٓكصٗا, بصاتٗا َػتك١ً دطهم١ جتعً٘ ٚطبٝع١ خصا٥ص حيٌُ إْ٘
 .أضناْٗا ٚحتسٜس تذطهمٗاي

عسّ ٚدٛز تٛصٝف قاْْٛٞ زقٝل يًتطٗري ايعطقٞ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ ادتٓا٥ٞ, فع٢ً  -2
ٚحتسز  اٜٛدس عطف أٚ َعاٖس٠ زٚي١ٝ جتطَٗ ايطغِ َٔ بؿاع١ ٖصٙ األفعاٍ إال إْ٘ ال

 َٔ املعامل األغاغ١ٝ هلا ٚتٛضح أضناْٗا األغاغ١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا ٚتٛقع ايعكاب ع٢ً
 .اضتهبٗا

قطاضات زتًؼ االَٔ ايسٚيٞ نُا مت ٚ َٔ احملانِ يف ايعسٜس ٚضز َصطًح ايتطٗري ايعطقٞ -3
تٗسز ايػًِ ٚاالَٔ ايسٚيٝني, ٚع٢ً ايطغِ  بٛصف٘ دطهم١تساٚي٘ يف أضٚق١ االَِ املتشس٠ 

ستان١ُ أسس بٗصٙ ايت١ُٗ نُا مل ٜتِ اختاش أٟ إدطا٤ َٔ قبٌ تِ تإال إْ٘ مل  شيو َٔ
 .األَِ املتشس٠ فُٝا خيص جتطِٜ ٖصٙ األعُاٍ َٓع١ُ
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 -ايتٛصٝات: -ثاْٝا

ضطٚض٠ إجياز قاعس٠ قا١ْْٝٛ زٚي١ٝ تٛضح َعامل ايتطٗري ايعطقٞ ٚأضناْٗا, ٚشيو عٔ  -1
 اْتٗانًاْٗا تؿهٌ ألططٜل سح اجملتُع ايسٚيٞ إلبطاّ َعاٖس٠ زٚي١ٝ تٓص ع٢ً شيو, 

 ْػاْٞ.ذتكٛم اإلْػإ ٚيًكإْٛ ايسٚيٞ اإل دػًُٝا

ايعٌُ ع٢ً إزضاز ايتطٗري ايعطقٞ نذطهم١ َػتك١ً ضُٔ املاز٠ ارتاَػ١ َٔ ايٓعاّ  -2
أٚ بطتٛنٍٛ إضايف ٜٓص ع٢ً  اتفاق١ٝاألغاغٞ يًُشه١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, عٔ ططٜل 

إىل دٓب َع ادتطا٥ِ ايسٚي١ٝ األخط٣ املٓصٛص  دطهم١ زٚي١ٝ ٜٚطٝفٗا دٓبًا اعتباضٙ
ٙ, أٚ إزضادٗا ضُٔ إسس٣ صٛض ادتطا٥ِ اييت ْصت عًٝٗا املاز٠ عًٝٗا يف املاز٠ أعال

اإلباز٠ ادتُاع١ٝ ٚاييت تعترب أقطب ادتطا٥ِ  هم١دط الغُٝاارتاَػ١ َٔ ايٓعاّ األغاغٞ 
 ., يٛدٛز تؿاب٘ نبري بُٝٓٗاهلا

The Authors declare That there is no conflict of interest 

 بدرـادلظ

 ايهتب -أٚاًل
, ادتاَعٞ ايفهط زاض, دطهم١ ايتطٗري ايعطقٞ عٔ ايسٚي١ٝ املػ٦ٛي١ٝ, عبٛز صالح أْؼ .1

 .2017, االغهٓسض١ٜ
, يبٓإ, بريٚت, ايفًػط١ٝٓٝ ايسضاغات َؤغػ١, فًػطني يف ايعطقٞ ايتطٗري, باب٘ اٜالٕ .2

2007. 
 ادتٓا١ٝ٥ احمله١ُ ْطام يف ادتُاع١ٝ اإلباز٠ دطا٥ِ َفّٗٛ تطٛض, ستُس غٝس ز. ساَس .3

 .2011,َصط, ايكا١ْْٝٛ زاض ايهتب, ايسٚي١ٝ
 ادتاَع١ زاض, اذتطب دطا٥ِ ع٢ً ٚايعكاب املػ٦ٛي١ٝ, ايؿٝد١ عبسارتايل عًٞ ز. سػاّ .4

 .2004, ايكاٖط٠, يًٓؿط ادتسٜس٠

 اىل املؤقت١ احملانِ َٔ ادتٓا٥ٞ ايسٚيٞ ايكطا٤ تطٛض, محٝس عبسايطظام سٝسض. ز .5
 .2008, َصط, ايكا١ْْٝٛ بايهت زاض, ايسا١ُ٥ ادتٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ احمله١ُ
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 َٓؿٛضات, ادتٓا٥ٞ ايسٚيٞ ايكإْٛ ٚتطٛض ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ احمله١ُ, عٝتاْٞ ظٜاز. ز .6
 .2009, بريٚت, اذتكٛق١ٝ اذتًيب

 ادتعا٥ط، اهلس٣، زاض ايتطبٝل، ٚ ايٓص بني ايبؿطٟ ادتٓؼ إباز٠ دطهم١ دٗاز، غ٢ًُ .7
2009. 

 ٚتطٛض اذتطب، ٚدطا٥ِ ادتٓؼ إباز٠ اإلْػا١ْٝ، ضس ادتطا٥ِ فطز، بططؽ مسعإ. ز .8
 .2000 ايكاٖط٠، ايعطبٞ، املػتكبٌ زاض َفاُٖٝٗا،

, ايعطب١ٝ ايٓٗط١ زاض, ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ احمله١ُ, اذتُٝس عبس ستُس عبساذتُٝس. ز .9
 .2010, ايكاٖط٠

, االغهٓسض١ٜ, ادتسٜس٠ ادتاَع١ زاض, ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ احمله١ُ, َطط عبسايفتاح ز. عصاّ .10
2010. 

 اإلباز٠ دطهم١ سٍٛ ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ املػؤٚي١ٝ تطٛض, صاحل بٔ ستُس بٔ ز. عال٤  .11
 .2012, ايطٜاض, ٚاالقتصاز ايكإْٛ َهتب١, ادتُاع١ٝ

, اذتكٛق١ٝ اذتًيب َٓؿٛضات, ادتٓا٥ٞ ايسٚيٞ ايكإْٛ, ايكٗٛدٞ ايكازض عبس ز. عًٞ  .12
2001. 

, ؟...سسثت ٚأٜٔ, طٛضٖاٚت, ٚدصٚضٖا, َفَٗٛٗا ادتُاع١ٝ اإلباز٠, ؾٛ َاضتٔ .13
 .2017, ايطٜاض, ايعبٝهإ

 ٚايكإْٛ ايعاّ ايسٚيٞ ايكإْٛ يف زضاغ١ ايعطقٞ ايتطٗري, غعٝس ستُس عازٍ ز. ستُس .14
 . 2009, االغهٓسض١ٜ, ادتسٜس٠ ادتاَع١ زاض, املكاضٕ ادتٓا٥ٞ

 ػا١ْٝاإلْ ضس يًذطا٥ِ تأص١ًٝٝ زضاغ١, ايسٚي١ٝ ادتطا٥ِ, عبسارتايل عبساملٓعِ ز. ستُس .15
 .1989 زاض ايٓٗط١ املصط١ٜ, َصط, ,اذتطب دطا٥ِ ٚايػالّ

, االغهٓسض١ٜ, ادتسٜس٠ ادتاَع١ زاض, ايسٚي١ٝ ادتطا٥ِ, ايػين عبس املٓعِ عبس ستُس. ز .16
2011. 

ادتاَعٞ،  ايفهط زاض َكاض١ْ، زضاغ١ ايسٚي١ٝ, ادتطهم١ ايعازيٞ، صاحل ز. ستُٛز .17
 .2003 االغهٓسض١ٜ،
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َفّٗٛ ادتطا٥ِ ضس اإلْػا١ْٝ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ, َطنع ٚيِٝ صتٝب دٛضز ْصاض,  .18
 .2008زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, بريٚت, 

ًٝا  طاضٜحٚاأل ايطغا٥ٌ -ثاْ
 ضغاي١, ادتُاع١ٝ اإلباز٠ دطهم١ عٔ ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ املػؤٚي١ٝ, ضاض١ٝ شتتاض أٜت .1

 .2013, عا٥طادت, أٚذتاز ستٓس أنًٞ داَع١, ايػٝاغ١ٝ ٚايعًّٛ اذتكٛم ن١ًٝ, َادػتري

, ايعطام يف االٜعٜسٜني ع٢ً ٚتطبٝكاتٗا ادتُاع١ٝ اإلباز٠ دطهم١, ستُس ضؾٝس مح٘ مجاٍ .2
 .2015, َصط, املٓصٛض٠ داَع١, اذتكٛم ن١ًٝ, َادػتري ضغاي١

 ادتٓا١ٝ٥ يًُشه١ُ ايكطا٥ٞ االدتٗاز ض٤ٛ ع٢ً ادتُاع١ٝ اإلباز٠ دطهم١, ايٛيٝس ظ١ٜٓٚ .3
 .2013, ادتعا٥ط داَع١, عهٕٓٛ بٔ -اذتكٛم ن١ًٝ, َادػتري ضغاي١, يطٚاْسا ايسٚي١ٝ

 ايكإْٛ يف اإلْػا١ْٝ ضس ادتطا٥ِ عٔ ايفطز١ٜ ادتٓا١ٝ٥ املػؤٚي١ٝ, ادتباض عبس دٛاز غذا .4
 .2019, االضزٕ, االٚغط ايؿطم داَع١, اذتكٛم ن١ًٝ, َادػتري ضغاي١, ادتٓا٥ٞ ايسٚيٞ

 َادػتري، ضغاي١ ايسٚيٞ، يكطا٥ٞا االدتٗاز يف ادتُاع١ٝ اإلباز٠ دطهم١ مسري٠، ع١ٜٓٛ .5
 .2013 بات١ٓ، رتطط اذتاز داَع١ اذتكٛم، ن١ًٝ

 ن١ًٝ, َادػتري ضغاي١, اإلْػاْٞ ايسٚيٞ ايكإْٛ تطبٝل ايٝات, املطريٟ قٓاص غِٓٝ .6
 .2010, االضزٕ, االٚغط ايؿطم داَع١ اذتكٛم

 ادتٓا٥ٞ يكإْٛا تطٛض ظٌ يف يألفطاز ايفطز١ٜ ادتٓا١ٝ٥ املػؤٚي١ٝ, املطريٟ َعٜس فالح .7
 .2011, االضزٕ, االٚغط ايؿطم داَع١, اذتكٛم ن١ًٝ, َادػتري ضغاي١, ايسٚيٞ

 ايسٚي١ٝ ٚاملٛاثٝل االتفاقٝات -ثايًجا
 .1993ايػابك١  ٜٛغػالفٝا حمله١ُ األغاؽ ايٓعاّ .1
 .1994ضٚاْسا  حمله١ُ األغاؽ ايٓعاّ .2
 .1998ايسٚي١ٝ  ادتٓا١ٝ٥ يًُشه١ُ األغاغٞ ايٓعاّ .3

 ايسٚي١ٝ ٚايًٛا٥ح يكطاضاتا -ضابًعا
, 780) ضقِ املتشس٠ يألَِ ايتابع األَٔ زتًؼ بكطاض عُاًل املٓؿأ٠ ارتربا٤ دت١ٓ تكطٜط .1

 (.S / 1994/674) 1994 أٜاض 27 ،(1992
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 .1992 االٍٚ نإْٛ 16 يف 80/47 املطقِ املتشس٠ يألَِ ايعا١َ ادتُع١ٝ قطاض .2

 ادتٓا١ٝ٥ يًُشه١ُ االصتاظ ١اغرتاتٝذٝ عٔ تكطٜط(, S/2009/247) ايٛثٝك١ ْص .3
 (.٩٠٠٢ أٜاض/  ٤ ست٢) يطٚاْسا ايسٚي١ٝ

/ 8/ 14) ايٛثٝك١ ضقِ, اإلْػإ ذتكٛم ايػاَٞ املتشس٠ االَِ َفٛض تكطٜط .4
A/HRC )2008. 

 .A / 63/209–S/2008/514, أيٛثٝك١ ْص .5
 َصازض ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ -خاًَػا

 َتاح, ايعطقٞ ايتطٗري بت١ُٗ ٚإبٓ٘ نٓٝػ١ عٞضا تسٜٔ يطٚاْسا ايسٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ احمله١ُ .1
 . https://news.un.org/ar/story/2003/02/3062 املٛقع ع٢ً

 ع٢ً َتاح, ايسٜهتاتٛضٜات َكا١َٚ ٚاغرتاتٝذ١ٝ ايػًُٞ ايٓطاٍ عٔ: غًُٝني داى .2
 https://www.alquds.co.uk, االيهرتْٚٞ املٛقع

 https://www.genocidewatch.com, اإلباز٠ غاع١ .3
 .https://e3arabi.com/?p=443052 ؟ايعطقٞ ايتطٗري ٖٛ َا .4

 صازض االدٓب١ٝامل -غازًغا
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