
فعالية الجهود المبذولة للمنظمات الدولية في تعزيز القانون الدولي اإلنساني 

( الجزائر) كلية الحقوق ابن خلدون تيارتباحث في الدكتوراه / الــشاذلي زيـــبار . أ

 

:الملخص   

بات من الضروري إلزام أطراف النزاع اؼبسلح بتسهيل عمل كافة  فإنوحىت يتم إعمال قواعد القانون الدورل اإلنساين 
تقدًن اؼبنظمات الدولية و اؽبيئات اإلنسانية ذات الصلة يف ؾبال ضباية األشخاص اؼبتضررين من العمليات العسكرية و

ؼبساعدات اؼبساعدات اإلنسانية و التدخل من أجل تسليم األشخاص اؼبتضررين من العمليات العسكرية و تقدًن ا
اإلنسانية و التدخل من أجل تسليم اجملرمني اؼبسؤولني عن االنتهاكات إذل األطراف اؼبعنية حملاكمتهم و إنزال 

العقوبات عليهم ، ذلك أن الدور اؼبنوط هبذه اؼبنظمات و اؽبيئات الدولية لو من األمهية و الفعالية ما جيعلو يصون 
ربقق العدالة اعبنائية الدولية من جهة ثانية الدوليني من جهة ، و  السالم االمن و 

ظمة األفبية قد قبحت قباحا مشهودا على اؼبستوى الدورل منها خلق القواعد و ميكن القول بكل تأكيد أن اؼبن
 :القانونية الدولية و إنشاء األجهزة و اللجان اؼبتخصصة يف ؾبال ضباية حقوق اإلنسان منها 

 .1963على صبيع أشكال التمييز العنصري اؼبعتمد عام إعالن اعبمعية العامة للقضاء 
  Résumé :    

Jusqu’à la mise en place des règles de la loi nationale humaine, il a été devenu nécessaire 

d’obliger les bouts du conflit armé de faciliter la mission de toutes les organisations mondiales et 

humaines ayant une relation dans le cadre de protection des individus victimes des opérations 

militaire et d’offrir les soutiens humains et l’intervention pour  livrer les criminels responsables 

des violations aux autorités  compétentes pour les juger et les sanctionner ,  

À cet effet le rôle de ces organisations mondiales a une importance et une efficacité qui 

permet de conserver la paix et la sécurité  internationales d’une part et d’aboutir  la justice 

délictueuse d’autre part  

On peut dire avec certitude que l’organisation des nations a réussi une réussite flagrante 

au niveau des nations de laquelle la création des bases juridiques internationales et créer les 

structures et les comités spécialisés dans le domaine de protection des droits de l’homme 

comme : L’annonce de l’association générale pour éradiquer toute forme de racisme agrée l’an 

1963 . 
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 :مقدمة  

إلزام أطراف النزاع اؼبسلح بتسهيل عمل كافة ،حىت يتم إعمال قواعد القانون الدورل اإلنساين فإنو بات من الضروري 

و تقدًن  ،اؼبنظمات الدولية و اؽبيئات اإلنسانية ذات الصلة يف ؾبال األشخاص اؼبتضررين من العمليات العسكرية

رمني اؼبسؤولني عن االنتهاكات إذل األطراف  اؼبعينة حملاكمتهم و اؼبساعدات اإلنسانية و التدخل من أجل تسليم اؼبج

إنزال العقاب عليهم ، ذلك أن الدور اؼبنوط هبذه اؼبنظمات و اؽبيئات الدولية لو من األمهية و الفعالية ما جيعلو يصون 

 .األمن و السلم الدوليني من جهة و ربقق العدالة اعبنائية الدولية من جهة ثانية 

فإنو ىناك جرائم ترتكب ومن شأهنا أن هتدد  ،النظر عن طبيعة النزاع اؼبسلح و عن القانون الواجب التطبيق وبصرف

و أن سبس اغبقوق األساسية لإلنسان األمر الذي أدى إذل ظهور العديد من األليات  ،األمن و السلم الدوليني

 االنتهاكاتل اليت تعد يف مصف اعبرائم الدولية و و اليت أوكلت إليها مهمة ربديد األفعا،القضائية و القانونية 

اعبسيمة غبقوق اإلنسان ، و باؼبوازاة مع ذلك فإن اجملتمع الدورل أكد و يف العديد من اؼبرات على أمهية الدور الذي 

الدولية و  االنتهاكاتتلعبو اؼبنظمات الدولية اغبكومية و غري اغبكومية و اؼبنظمات اإلنسانية يف قمع و اغبد من 

و ازباذ التدابري اؼبناسبة لعقاب كل من تسول لو نفسو يف ارتكاب افعال أو ،تطبيق مبدأ اؼبسؤولية الشخصية 

ما مدى فعالية اؼبنظمات :انتهاكات خطرية غبقوق اإلنسان ، و السؤال الذي يطرح نفسو و يعترب لب اإلشكالية ىو 

  اإلنساين ؟الدولية يف نشر و ترسيخ مبادئ القانون الدورل

فإن الضرورة اؼبنهجية العلمية األكادميية تقتضي تقسم اؼبوضوع إذل مطلبني حبيث نعاجل  ،ولإلجابة عن ىاتو اإلشكالية

( الفرع األول)و نتناول بالدراسة األكادميية جهود منظمة األمم اؼبتحدة .  )اؼبطلب األول(اؼبنظمات الدولية اغبكومية

، (ثانيا)مث االرباد اإلفريقي ( أوال)و اليت تشمل جامعة الدول العربية ( الفرع الثاين )ليمية ،و اؼبنظمات الدولية اإلق

 (رابعا)، و اؼبنظمة الدولية األمريكية ( ثالثا)منظمة األمن و التعاون االوربية 
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، مث منظمة (لفرع األولا)و نتناول فيو اللجنة الدولية للصليب األضبر( اؼبطلب الثاين)و نعاجل اؼبنظمات غري اغبكومية 

 (الفرع الثاين)العفو الدولية 

المنظمات الدولية الحكومية  :األولالمطلب

اؼبنظمات الدولية اغبكومية دبسألة ضباية حقوق اإلنسان اؼبنتهكة  اىتمامنتطرق يف ىذا الفرع إذل اغبديث عن 

إنشاء قضاء جنائي دورل حملاكمة و معاقبة مرتكيب ىذه  بضرورةأثناء النزاعات اؼبسلحة الدولية و الداخلية ، و 

و لعلى أىم ىذه اؼبنظمات منظمة االمم اؼبتحدة دون أن ننسى اعبهود اإلقليمية يف التصدي  ،االنتهاكات

. و يف دعوهتا إذل تطبيق قواعد القانون الدورل اإلنساين من قبل األطراف اؼبتنازعة ،للنزاعات اؼبسلحة 

جهود منظمة األمم المتحدة  :الفرع األول

اليت شهدهتا اإلنسانية  الفضائحخصوصا بعد  ،تصدت اؼبنظمة للجرائم اليت هتز أمن و سالمة اجملتمع الدورل

قد قبحت قباحا مشهودا على اؼبستوى  ،و ميكن القول بكل تأكيد أن اؼبنظمة االفبية،أثناء اغبربني العاؼبيتني 

و إنشاء األجهزة و اللجان ،(1)ه يف خلق القواعد القانونية الدولية الدورل من خالل الدور الذي تلعب

: و اليت نذكر من بينها  ،اؼبتخصصة يف ؾبال ضباية حقوق اإلنسان خصوصا يف حالة النزاعات اؼبسلحة

  القاضي بإنشاء اللجنة القانونية الدائمة اؼبسماة عبنة القانون  1947نوفمرب  21اؼبؤرخ يف  177قرارىا رقم

 .1945يف نورمبورغ لعام (2)، و اليت أسندت ؽبا مهمة صياغة اؼببادئ العامة CDIالدورل 

 .(3)و إعداد مشروع تقنني اعبرائم اؼبخلة بسلم البشرية و أمنها 

                                                             
1-Marie Claude Roberge , compétence des tribunaux ad-hoc pour l’ex –Yougoslavie et le Rwanda , concernant les 

crimes contre l’humanité et le crime de génocide , revue internationale la croix rouge , n,823,31 décembre 

,1997 ,p997. 
 (S/24575)لرظبية جمللس األمن، السنة السابعة و األربعون، ملحق شهر أكتوبر و نوفمرب األمم اؼبتحدة، الوثائق ا  -2

. 377، ص 2001، السنة سبتمرب  25ؿبمد عبد الرضبان بوزير ، احملكمة اعبنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا ، ؾبلة اغبقوق ، العدد .د  -3



4 
 

 .1984ديسمرب  09منع جرمية اإلبادة اعبماعية و اؼبعاقبة  عليها و اؼبؤرخة يف  اتفاقية

 التفاقيةالثاين  الربتوكولو  1914الىاي غبماية اؼبمتلكات الثقافية يف حالة النزاعات اؼبسلحة لعام  اتفاقية 

 .1999مارس  26اؼبؤرخ يف  1954الىاي لعام 

 1963شكال التمييز العنصري اؼبعتمد عام إعالن اعبمعية العامة للقضاء على صبيع أ. 

 عدم تقادم جرائم اغبرب و اعبرائم ضد اإلنسانية اؼبتعمدة من قبل اعبمعية العامة بقرارىا رقم  اتفاقية

 .1968نوفمرب  26اؼبؤرخ يف ( 23-د) ألف 2391

دمري ىذه األسلحة و اؼبرفق و التكنسية و ت( البيولوجية ) حظر إستحداث و إنتاج األسلحة البكًتيولوجية  اتفاقية

 .1972أفريل  10اػباص هبا و اؼبؤرخة يف 

 1973الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري لعام  االتفاقية. 

 تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى اؼبؤرخة  استخدامالدولية غبضر  االتفاقية

 .1980أكتوبر لعام  10يف 

 اؼبتحدة ؼبناىضة التعذيب و غريه من ضروب اؼبعاملة أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو اؼبهنية  اتفاقيةاألمم (

 .1984ديسمرب  10اؼبؤرخة يف ( 39/46) قرار اعبمعية العامة رقم

  إلقباز و  1998الدبلوماسيني يف عام  باجتماعاؼبفوضنيالقاضي  1996العامة لعام قرار اعبمعية ،

بشأن إنشاء احملكمة الدولية اعبنائية ، و ىذا ما تأكد بالفعل من خالل اؼبؤسبر الديبلوماسي  سباداتفاقيةاع

إذل غاية  15/06يف روما يف الفًتة اؼبمتدة من  )(FAOاؼبنعقد دبقر منظمة األمم اؼبتحدة لألغذية و الزراعة 

17/07/1998.(4) 

                                                             

دة ، اإلسكندرية د ، حسام عبد اػبالق شيخة ، اؼبسؤولية و العقاب على جرائم اغبرب مع دراسة تطبيقية على جرائم البوسنة و اؽبرسك ، دار اعبامعة اعبدي      -
.263ص .2004

4
 



5 
 

حقوق اإلنسان خالل النزاعات اعبهود االفبية الكثيفة غبماية و غريه ما ىي إال منوذج عن  االتفاقياتىذه 

عن اؼبسؤولية كل شخص ينتهك ىذه القواعد و إقرار مسؤوليتو  االتفاقياتاؼبسلحة و قد أكدت نصوص ىذه 

. بصفتو الرظبية سواء أكان فردا أو مسؤوال أو موظفا ساميا  االعتداداعبنائية دون 

حقوق  احًتاماجملتمع الدورل إذل ضرورة  انتباهيف لفت ،كما أسهمت تقارير األمني العام لألمم اؼبتحدة 

قدم األمني العام تقريرا إذل اعبمعية العامة حول حقوق  1969اإلنسان يف وقت النزاعات اؼبسلحة ، ففي عام 

حقوق اؼبدنيني و  احًتاماػبصوص مسألة  و اليت طلبت منو أن يتابع على وجو،اإلنسان يف النزاعات اؼبسلحة 

 اتفاقيةتعرض األمني العام ؼبسألة تطبيق  1970تقريره لعام  االستعمارمن أجل ربرير أنفسهم من ،اؼبقاتلني 

و خاصة العهد الدورل للحقوق اؼبدنية و السياسية يف النزاعات اؼبسلحة الدولية و الداخلية ،حقوق اإلنسان 
(5). 

جملال دائما أن نذكر بدور ؾبلس األمن يف تطبيق أحكام الفصل السابع من اؼبيثاق عندما و جيدر يف ىذا ا

بإنشاء احملاكم اعبنائية الدولية يعرض السلم و األمن الدوليني إذل اػبطر ، كما ىو اغبال بالنسبة إذل قراراتو 

: الظرفية جملاهبة بعض النزاعات الدولية و الداخلية و اليت منها 

  االنتهاكاتعن  اؼبسؤولنيمن أجل إنشاء ؿبكمة دولية حملاكمة األشخاص  1993لعام  827قراره رقم 

القاضي بإنشاء  1994لعام  955اػبطرية للقانون الدورل اإلنساين يف إقليم يوغسالفيا سابقا ، و قراره رقم 

اؼبتعلق بإحداث  2000لعام  1315ؿبكمة اعبنايات الدولية لرواندا ، كما أصدر ؾبلس األمن قراره رقم 

 االنتهاكاتللنظر يف جرائم اغبرب و اعبرائم ضد اإلنسانية و غريىا من  بسرياليونؿبكمة جنائية خاصة 

 .(6)يف البالد  ارتكاهبااعبسيمة للمبادئ اإلنسانية اليت مت  االنتهاكاتاعبسيمة للمبادئ اإلنسانية و غريىا من 

                                                             
 .94، ص 2006، 01العريب ، الطبعة د، ؿبمد فرحات ، تاريخ القانون الدورل اإلنساين و القانون الدورل غبقوق اإلنسان ، دار اؼبستقبل  -5
. 267، ص  1991د بطرس بطرس غارل ، العالقات الدولية يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية ، مكتبة األقبلو مصرية ، القاىرة  -6
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فقد أصدر ؾبلس األمن سلسلة من القرارات ،دارفور بالسودان  إقليميف  اما خبصوص النزاع اؼبسلح الداخلي

 1556الدول اجملاورة ، فالقرار رقم لتشمل معظم ،خطورة النزاع  اتساعنظرا لتأزم الوضع هبذا اإلقليم و 

و فرض حظر األسلحة على ،دعا فيو ؾبلس األمن إذل تقدًن ميليشيات اعبنجويد إذل العدالة ( 2004)

أصدر اجمللس ثالثة  2005الكيانات غري اغبكومية يف دارفور ، و يف األسبوع األخري من شهر مارس عام 

الذي شكلت دبوجبو بعثة االمم اؼبتحدة بالسودان و القرار رقم  1590القرار رقم : قرارات منفصلة ىي 

العقوبات على األفراد السودانيني اؼبسلحني ،  الذي عزز حضر السالح اؼبفروض على الدول و فرض 1591

و جرائم ضد اإلنسانية يف دارفور إذل النائب  ،اغبربجرائم  بارتكابالذي حييل اؼبتهمني  1593و القرار رقم 

. (7)العام للمحكمة اعبنائية الدولية 

مة اعبنائية الدولية و اؼبتعلق بإنشاء احملك 2007ماي  31بتاريخ  1557كما أصدر ؾبلس األمن قراره رقم 

لسلطات  االهتامو ذلك بعد توجيو " رفيق اغبريري " الرئيس اللبناين  اغتيالضية اػباصة بلبنان للتحقيق يف ق

. يف ىذه القضية  الضطالعهااغبكومة السورية 

عدم حول سلطة ؾبلس األمن بتأسيس احملاكم اعبنائية الدولية اػباصة و  االنتقاداتو لقد طرحت العديد من 

مشروعيتها ، ألن نشأت مثل ىذه احملاكم إمنا تستند إذل قانون أو معاىدة دولية ربت رعاية األمم اؼبتحدة و 

: ليس إذل قرار ؾبلس األمن و ذلك راجع لألسباب التالية 

  كما أن اعبمعية العامة دل تتدخل  اؼبيثاق،من  29عدم وجود سابقة يف تأسيس ؿباكم دولية دبوجب اؼبادة

 منذ تأسيس األمم اؼبتحدة يف إنشاء أي ؿبكمة دولية جنائية خاصة

  الفصل  باستخدامإن ميثاق األمم اؼبتحدة دل مينح ؾبلس األمن حق إنشاء اؽبيئات القضائية دبوجب سلطاتو

 السابع

                                                             
. WWW.amnesty.orgعلى موقع منظمة العفو الدولية على اؼبوقع  APRIL 8- 2005 037/54 AFR 2005رقم الوثيقة  -7
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  إن ؾبلس األمن دل ينشئ يف نزاعات مسلحة ـبتلفة قد تكون أعنف من النزاع يف يوغسالفيا و رواندا مثل

، و يف كمبوديا و النزاع اؼبسلح يف جبهة فاريوندا ماريت و  1960الدميقراطية لعام  الكونغوالنزاع اؼبسلح يف 

 كمإخل مثل ىذه احملا.....................اغبكومة يف السلفادور 

 الدولينيؽبذه احملاكم اؼبؤقتة أن تعزز السلم و األمن  ال ميكن. 

 ليس ؽبيئة ذات صالحية تنفيذية كمجلس األمن تشكيل ؿبكمة دولية مستقلة 

 ؽبذا فإن تشكيل احملكمة اعبنائية الدولية  سياسية،اغبريري جرمية داخلية و ميكن أن تأخذ أبعادا  اغتيالإن

 نني الدولية من قبل ؾبلس األمنلتحقيق فيها يعد خرقا للقوا

و بعيدا عن اػبالف الفقهي حول صالحية ؾبلس األمن يف إنشاء ىذه احملاكم فإن األساس القانوين الذي 

، فطبقا لنص اؼبادة  39.40.41يعود يف األصل إذل الفصل السابع من اؼبواد ،عليو اجمللس يف إنشائها  استند

أو يقرر ما جيب ............. بالسلم أو اإلخالل بو  إضرارن قد وقع يقرر ؾبلس األمن فيما إذا كا: "  39

.  42، 41 اؼبادتنيمن التدابري طبقا ألحكام  ازباذه

و غريىا من ،و تطهري عرقي ،و اغبقيقة أن ما وقع يف يوغسالفيا السابقة و رواندا من قتل و أعمال إبادة 

أعمال ـبالفة للقانون الدورل اإلنساين و و ىي ،اعبرائم تعد أفعاال تشكل هتديدا لألمن و السلم الدوليني 

 استصدارتدخل اجمللس و  استدعىاػباصة حبقوق اإلنسان ، األمر الذي  (8)و الضمانات الدولية لالتفاقيات

، زيادة (9)و معاقبة األشخاص عن مثل ىذه اعبرائم ، مثل ىذه األوضاع اؼبأساوية ؼبعاجلةالقرارات الالزمة 

لو ما يرىمن اؼبيثاق ميكن أن ينشأ من الفروع الثانوية  29إذل نص اؼبادة  استنادو ،على ذلك فإن ؾبلس األمن 

                                                             
دية و االجتماعية و بني الصكوك الدولية و اإلقليمية اليت نصت على ضمان اغبد األدىن من الضمانات القضائية للمتهمني للعهد الدورل اػباص باغبقوق االقتصا من  - 

وتوكول االختياري اؼبتعلق بالعهد الدورل و الرب 1996ديسمرب  16اؼبؤرخ يف ( 21-د)ألف 2200الثقافية اؼبعتمد من طرف اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة بقرارىا رقم 
 .1989ديسمرب  16اػباص باغبقوق اؼبدنية و السياسية اؼبوافق عليو من طرف اعبمعية العامة بتاريخ 

سؤولني عن انتهاكات يف ظل الظروف اػباصة يف يوغسالفيا السابقة فإن تأسيس احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص ادل:" الذي تضمن  827قرار ؾبلس األمن رقم   -9
". اب خطرية للقانون الدورل اإلنساين كتدبري خاص من قبل ، سيجعل ىذا اؽبدف قابل للتحقيق و سيساىم يف اغبفاظ على السلم و إعادتو إذل النص
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و من مث يكون من حق اجمللس إنشاء ؿباكم أو ىيئات قضائية لتؤدي ما يتطلبو الفصل  وظائفوضرورة ألداء و 

 (10)السابع من أعمال يف حاالت هتديد السلم و اإلخالل بو 

المنظمات الدولية اإلقليمية  :الفرع الثاني

اغبفاظ على السلم و اعبدير بالذكر أن ميثاق األمم اؼبتحدة نص على أمهية دور اؼبنظمات اإلقليمية يف ؾبال 

و لكنو دل يتعرض صراحة لدورىا يف ؾبال اغبماية اإلنسانية و حقوق  52،53األمن الدوليني يف اؼبواد 

يف الصراعات اؼبسلحة غري الدولية  ،اإلنسان ، و إن كنا نرى أن اؼبيثاق أشار صراحة إذل أمهية الدور اإلقليمي

يف مثل ىذه التنظيمات أو اليت تتألف منهم ربدة الداخلون يبذل أعضاء األمم ادل:"  52/02يف نص اؼبادة 

تلك الوكاالت كل جهدىم لتدبري اغبل السلمي للمنازعات احملققة عن طريق ىذه التنظيمات اإلقليمية و ذلك 

" قبل عرضها على ؾبلس األمن 

الصراعات احمللية فمن  خبصوص ىذه،و اؼبنطق السليم يقول بأن ىذه اؼبنظمات إذا كان ؽبا تدبر اغبل السلمي 

باب أوذل أن تبذل كل ما من شأنو ربقيق اغبماية اإلنسانية و العدالة الدولية خاصة يف ضوء التطور الذي 

حيدث لألليات اإلقليمية 

 العربيةجامعة الدول :أوال

و أعراف اغبرب عن أية قواعد خاصة يف ،دل يعرب موقف اعبامعة من  أعمال أحكام القانون الدورل اإلنساين 

إقليمية أو قرارات صباعية ذلك ألهنا تستند يف ىذا الصدد إذل االعراف  اتفاقياتىذا الشأن سواء يف صورة 

العربية و كذا التعليمات اؼبستمدة من الشريعة اإلسالمية حيث أكدت بعض التجارب ذلك و ان الالئحة اليت 

خبصوص عمل قوات اعبامعة يف أزمة الكويت مع  16/08/1996ة العربية يف أصدرىا األمني العام للجامع

                                                             
  73، ص2004د مرشد أضبد السيد ، األليات القانونية للحفاظ على األمن و السلم الدوليني ، دار األمل ، مصر  -10
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و تعمل يف الكويت عليها و ان تراعي اؼببادئ العامة ،العراق نصت على أن الدول اليت ؽبا قوات عربية 

. (11)الدولية و التقاليد العربية اليت ربكم سلوك العسكريني  االتفاقياتيف  اؼبتضمنة

و لكن بعد تزايد النزاعات اؼبسلحة الدولية و الداخلية على اؼبستوى العريب تعالت األصوات و تظافرت اعبهود 

و ضرورة ضباية اؼبتضررين من النزاعات  ،إلعمال قواعد القانون الدورل اإلنساين اتفاقيةمن أجل إجياد صيغة 

باليوبيل  االحتفالن اؼبؤسبر العريب دبناسبة ع اؼبستمخض،اؼبسلحة ، و من بني ىذه اعبهود إعالن القاىرة 

إذل  انتهىو الذي  1999نوفمرب  16إذل  14اؼبنعقد خالل الفًتة من  1949جنيف لعام  لالتفاقياتالذىيب 

 (12):ؾبموعة من التوصيات منها 

  اعبسيمة  االنتهاكاتالقانون الدورل اإلنساين و مبادئو بالعمل على اغبد من صور  احًتامالسهر على كفالة

مصادرة فبتلكاهتم و قتل واغتصاب األطفال و النساء و باؼبدنيني و ترويعهم و ذبويعهم و  التنكيلمثل 

، إخل …اغبجز الرىائن 

 الالجئني و النازحني يف اؼبنطقة العربية و باألخص يف فلسطني و البحث على اغبلول  االىتمامبأوضاع

 جنيف اتفاقياتللشرعية الدولية و نزوال عند  احًتامااؼبناسبة لتسهيل ظروف إقامتهم و تنقلهم و عملهم 

  أحكام اؼبسؤولية  ليوما متالعمل على تطهري اؼبنطقة العربية العربية من األلغام األرضية اؼبخلفة للحروب وفق

عبان وطنية للقانون الدورل اإلنساين و اليت تكون مرجعا  إنشاءالدولية و روح التضامن الدورل و الدعوة إذل 

 للسلطات الوطنية فيما يتعلق بتطبيق القوانني اإلنسانية على اؼبستوى العاؼبي استشاريا

من إعداد اؼبستشار شريف يب بشأن اعبرائم الدولية وعلى ىامش ىذا اؼبؤسبر مت تقدًن مشروع قانون منوذجي عر

اؼبتكونة من طبسة عشر مادة ، حيث أشارت النصوص اؼبتعلقة هبذا اؼبشروع إذل  05/11/1999علتم بتاريخ 

                                                             
 15، ص 2002، القاىرة ICRCد زيد بن عبد الكرًن، مقدمة يف القانون الدورل اإلنساين يف اإلسالم، منشورات  -  
 . 75د مرشد أضبد السيد، مرجع سابق ص  -12
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اإلبادة اعبماعية ، اعبرائم ضد اإلنسانية ، جرائم اغبرب ، و :  ىيئاألفعال اليت تعد من قبيل اعبرائم الدولية و 

. لية األشخاص دبا فيهم فبثلي الدول من حكام و مسؤولني سياسيني و قادة عسكريني إذل مسؤو

اػبرباء العرب بالقاىرة من أجل متابعة تنفيذ إعالن  اجتمع 2001ماي  09إذل 07و يف الفًتة اؼبمتدة من 

:  االجتماعالقاىرة ، و قد أوصى اؼبشاركون يف ىذا 

التدابري فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الدورل اإلنساين خصوصا يف ؾبال قمع جرائم اغبرب حيث  ازباذ-

الدولية ذات  االتفاقياتتشريعاهتا الوطنية النافذة حبيث تتفق و أحكام ناشد اؼبشاركون الدول العربية دبراجعة 

ة القانونية عبامعة الدول العربية وقسم اػبدمات دعوة اإلدار-. إليهاانضمتالصلة بالقانون الدورل اإلنساين الذي 

باللجنة الدولية للصليب األضبر إذل تقدًن اؼبعونة الفنية الالزمة للدول العربية من أجل إعداد  االستشارية

اعبنائية اػباصة بقمع اعبرائم اغبرب و تشجيع تبادل اؼبعلومات بني الدول العربية بالنسبة التشريعات 

 (13)فذة للتشريعات النا

. مناشدة اغبكومة العربية بازباذ اإلجراءات الالزمة للتصديق على النظام األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية -

و بناء على  2003أما بالنسبة ػبطة اعمل اإلقليمية لتطبيق القانون الدورل اإلنساين على الصعيد العريب لعام 

للمحكمة اعبنائية الدولية ، و مشروع القانون  لالنضمامما مت إعداده من دراسات مشًتكة للجوانب الدستورية 

حملكمة اعبنائية الدولية و ما قام بو مكتب متابعة العريب النموذجي يف مكافحتو عبرائم اغبرب و التعاون مع ا

اعبهود العربية يف ؾبال تطبيق القانون الدورل اإلنساين و قمع  مت تكثيف 2002تنفيذ اػبطة اإلقليمية لعام 

الدول العربية للتشريعات اعبديدة يف ىذا الشأن و بصفة خاصة اليمن و األردن و ما  اعتماداعبرائم الدولية و 

. (14)ن دراسات ؼبوائمة التشريعات يف مصر أعده م

 

                                                             
. 23، ص1992،ماي 25 سيد ىاشم ، حقوق اؼبتقاتلني و ضحايا النزاعات اؼبسلحة ، رؤية عربية و إسالمية ، اجمللة الدولية للصليب األضبر ، العدد -  
 126، ص 2002د شريف عتلم ، ؿباضرات يف القانون الدورل اإلنساين ، جامعة اعبزائر ، -14
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 االتحاد اإلفريقي:ثانيا

من اؼبعلوم أن القارة اإلفريقية عانت كثريا من الصراعات اؼبسلحة خصوصا اغبروب األىلية فبا أدى إذل تزايد 

مأساة حقيقية بالرغم من وجود قانون دورل  بالفعلعدد الضحايا و اؼبشردين و الالجئني و الذين شكلوا 

على مواجهة ىذه اؼبشاكل يف ضوء عجز اعبهود  -سابقا–إنساين ، لذلك عملت منظمة الوحدة اإلفريقية 

الدولية سواء من قبل االمم اؼبتحدة ، أو اؼبنظمات اإلنسانية ، و إزاء اجملازر اليت حدثت يف رواندا و بورندي 

ووضع ألية قضائية  اإلنسانيةول اإلفريقية على وضع بروتوكول إفريقي للحماية عملت الد 1990بعد سنة 

 .(15)ؼبعاقبة مرتكيب اعبرائم ضد اإلنسانية و اعبرائم ضد حقوق اإلنسان اإلفريقي 

لذا سعت اؼبنظمة من أجل إنشاء ؿبكمة جنائية إفريقية و ىو ما أكده إعالن رؤساء الدول و اغبكومات 

.. 1996نوفمرب  05نريويب اؼبنعقد يف  اجتماع، و كذا 1994األعضاء لعام 

: األوربيةاألمن و التعاون  منظمة: ثالثا

أما خبصوص القانون الدورل اإلنساين فلم قطعت الدول االوربية شوطا كبريا يف ؾبال ضباية حقوق اإلنسان 

تكن بنفس التقدم لذا يرى اذباه من الفقو يف القانون الدورل اإلنساين فلم تكن بنفس النقد لذا يرى اذباه من 

الفقو أن القانون الدورل اإلنساين يدخل يف إطار االتفاقية الدولية غبقوق اإلنسان اليت تطبق على األفعال اليت 

طرف متعاقد مشارك يف نزاع مسلح ما و يتحمل ىذا الطرف اؼبتعاقد مسؤولية حالة إمهال أو  تنسب إذل أي

من ذات االتفاقية اؼبتعلقة باغبق يف اغبياة و اؼبادة  02انتهاك لقواعد ىذه االتفاقية ، و ىو ما أكدتو اؼبادة 

إخل ..اػباصة حبظر االسًتقاق  04اػباصة حبظر التعذيب  و اؼبادة  03

د أتيحت للمحكمة األوربية غبقوق اإلنسان الفرصة للنظر يف اغبالتني من النزاعات اؼبسلحة و أثبتت و لق

منهما أمهية وجود معايري للقانون الدورل اإلنساين 

الدائم يف قربص  باالحتاللعندما تناولت الشكاوى اػباصة -1
                                                             

15-MuyoMuhalia ,la cour africaine des droit de l’homme et des peuples mimétisme ou avance judicaire ? Revue 

générale de droit international publique, vol102.p665-677 
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عنيفة  اضطراباتحالة الطوارئ اؼبمتدة يف جنوب شرق تركيا ؼبواجهة التمرد الكردي فيها و اليت أدت إذل -2

بني قوات األمن و حزب العمال الكردستاين ، إال أن احملكمة دل ترد ما إذا كانت اؼبادة الثالثة  1985سنة 

 .(16)من تطبيقها على الصراع القائم فيها و أحكام الربتوكول الثاين  1949اؼبشًتكة إلتفاقيات جنيف لعام 

من الفقو إذل أن الدعاوى اغبديثة العهد اؼبرفوعة أمام ؿبكمة سًتاتسبورغ تبني تداخل  اذباهيف حني ذىب 

األوروبية غبقوق اإلنسان و أمام ىذه اؼبسألة اليت القت بالغ األمهية حبيث  االتفاقيةالقانون الدورل اإلنساين يف 

يف رأي مستقل أنو يطلب من احملكمة أن تنظر يف مسائل تتعلق "  jamberekجامربك " أدذل القاضي 

بالنزاعات اؼبسلحة غري ذات الطابع الدورل كتلك اليت حدثت يف كرواتيا و البوسنة و اؽبرسك و ىي يف 

 (17)األساس تدخل ضمن أحكام القانون الدورل اإلنساين 

: األمريكيةالمنظمة الدولية :رابعا

إن ميثاق منظمة الدول األمريكية نص يف الفصل الثاين منو على ضرورة سبسك الدول األعضاء باغبقوق 

إخل، و بناء على ذلك عقدت الدول .......اعبنسيةاألساسية لألفراد دون أي سبييز بسبب العنصر أو الدين أو 

غبقوق اإلنسان إال أن اؼبيثاق األمريكي دل يتعرض بصورة مباشرة للقانون الدورل اإلنساين ، و إن كانت  اتفاقية

ىناك بعض الوقائع اليت أدت باعبنة األمريكية غبقوق اإلنسان للنظر يف اؼبسائل اليت تدخل يف إطار القانون 

شنت ؾبموعة  1989وقائعها يف أنو يف عام  الدورل اإلنساين و منها قضية تابالدا باألرجنتني و اليت تتلخص

النزاع ثالثون ساعة وقتل  استمرمسلحة ىجوما على ثكنة عسكرية تابعة للقوات اؼبسلحة الوطنية يف تابالدا و 

فيها عدد كبري من القوات اغبكومية يف حني مت القبض على ؾبموعة من اؼبتمردين الذين تقدموا بشكوى إذل 

اإلتفاقية األمريكية غبقوق اإلنسان و بعض أحكام  انتهكواا فيها بان رجال الدولة اللجنة االمريكية إدعو

. القانون الدورل غبقوق اإلنسان 
                                                             

 201،ت ص 2005مسعد عبد الرضبان زيدان قاسم ، القانون اإلنساين و تطبيقاتو على اؼبسألة الكردية ، اعبزائر ، .د  -  
 (l’Oddo de Lacroixولعلى من أىم األمثلة اغبية اليت عرضت على القضاء البلجيكي استنادا ؼببدأ االختصاص العاؼبي للقانون اإلنساين قضية ليدوا ال كروا   -17

 .الذي كان وزيرا للدفاع يف رواندا خالل الفًتة السابقة لإلبادة »ليوا "حيث تقد عدد من الضحايا البلجيكيني و الروانديني ضد 
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بنظرىا و بررت ذلك بأهنا ترى من واجبها تطبيق القانون  اختصاصهاوقد حبثت اللجنة يف الشكوى و أقرت 

، ألن ذلك يدعم قدرهتا على  1949جنيف لسنة  الدورل اإلنساين السيما أحكام اؼبادة اؼبشًتكة إلتفاقيات

. العمل ؼبواجهة النزاعات اؼبسلحة بني ؾبموع دول األعضاء 

حملكمة البلدان األمريكية غبقوق اإلنسان و اليت جاء فيها أن  االستشاريةيف ذلك على الفتوى  استندتكما 

يت تتعلق حبماية ىذه اغبقوق يف الدول اللجنة ؽبا أن تتمسك يف ؾبال حقوق اإلنسان باؼبعاىدات األخرى ال

 (18)من قبل ىذه الدول أم ال  االتفاقياتاعتمدتاألمريكية بصرف النظر عما إذا كانت ىذه 

الحكومية المنظمات غير  :المطلب الثاني 

أن أشري إذل دوركل من عبنة الصليب األضبر و منظمة العفو الدولية يف إثارة مسؤولية مرتكيب  ارتأيتيف البداية 

على ىاتني  اختيارياعبسيمة أثناء النزاعات دبا فيها اؼبسؤولني و اغبكام ، و قد وقع  االنتهاكاتاعبرائم و 

السلم أو أثناء الصراعات أثناء  اؼبنظمتني لطبيعة عملهما و نشاطهما يف تعزيز و ضباية حقوق اإلنسان سواء

اللجنة الدولية للصليب األحمر  :الفرع األول

اللجنة الدولية للصليب األضبر و ىي الطرف اؼبؤسس للحركة الدولية للصليب األضبر و  ارتبطتمنذ نشأهتا 

اؽبالل األضبر على كبو وثيق بتطور القانون الدورل اإلنساين على ضوء تطور و تزايد النزاعات اؼبسلحة الدولية 

روجيو و شرحو من خالل و الداخلية و يعكف خربائها القانونيني على تطوير القانون الدورل اإلنساين و ت

. التعليقات فضال عن اإلسهام يف نشره 

 التفاقياتو تقوم اللجنة الدولية للصليب األضبر دبوجب نظامها األساسي باإلشراف على التطبيق الدقيق 

و ىو ما يقتضي منها التعاون مع كافة  1977و الربوتوكولني اإلضافيني لعام  1949جنيف األربع لعام 

عاقدة ألنو ال ميكن لعمل مثل ىذا النوع أن يكون شبرة لفعل يتم من جانب واحد أو أن يتحقق األطراف اؼبت

                                                             
18 - Carrillo solde, la cour pénal internationale ,revue générale de droit international puplic,France 01, 1994,p63 
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خالل فًتة وجيزة أو يقتصر على منطقة معينة ، و بعيدا عن أي حالة من حاالت النزاع اؼبسلح تبذل اللجنة 

لتنفيذ القانون الوطنية  جهودا ىائلة يف ؾبال صبع أكثر ما ميكن من معلومات عما ربقق يف ؾبال اإلجراءات

 .(19)الدورل اإلنساين 

و لقرهبا من واقع تطبيق ىذا القانون و مناطق النزاعات اؼبسلحة وفق مهامها اؼبعًتف هبا صراحة يف أحكام 

( من الربوتوكول الثاين  18من الربوتوكول األول و اؼبادة  81اؼبشًتكة ، اؼبادة  03اؼبادة ) جنيف  اتفاقيات

فإن للجنة الدولية موقعا فبيزا ميكنها من تقدًن اؼبالحظات و القيام دببادرهتا لدى األطراف اؼبتحاربة و الدول 

اؼبتعاقدة 

دائم  اتصالهنا على م دبهام اؼبساعدة و اغبماية القانونية ألللجنة الدولية للصليب األضبر دور خاص أثناء القيا

ـبالفا للقانون الدورل  ما يرونوتلفت أنظار السلطات إذل  مندوبيتهابالضحايا و بأطراف النزاع و ىي عرب 

عن أفعال أوجبها القانون ، و يسعى اؼبندوبون لتقصي  امتناعشكل أعمال ؿبظورة أو  ازبذاإلنساين سواء 

.  االنتهاكاتملموسة بغية ذبنب  اقًتاحاتئق بدقة و لتقدًن اغبقا

حكومات أو ) وؼبا كان نظامها األساسي يسمح ؽبا بتلقي الشكاوي من جانب أطراف النزاع أو أطراف ثالثة 

فإهنا تقوم ....( منظمات حكومية أو غري حكومية أو صبعيات وطنية للصليب األضبر أو اؽبالل األضبر 

زمة لدى السلطات اؼبعنية و مبدئيا تتم ىذه اؼبساعي لدى السلطات اليت وجهت إذل أجهزهتا باؼبساعي الال

للقانون الدورل اإلنساين يف نطاق السرية و لكن قد تلجأ اللجنة إذل الطعن وفق شروط  اهتاماتباقًتافانتهاكات

: ؿبددة أمهها 

جسيمة و خطرية  االنتهاكاتأن تكون ىذه -

لالنتهاكات بصورة متعمدة إذل مبادرات و معاينة مندوبيها  االستجابةعدم -

أن تكون العالنية يف صاحل األشخاص أو السكان اؼبتضررين أو اؼبهددين -

                                                             
  
 . 2 ، شريف علتم ، مرجع سابق ، ص د -
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 االنتهاكاتمندوبني للجنة الدولية للصليب األضبر أو أن تكون ىذه  االنتهاكاتأن يكون من بني شهود -

معلومة للكافة 

نة الدولية أن تقدم نداء إذل اجملتمع الدورل بوضع حد ؽبا و خالل األعوام ميكن للج (20)ويف ىذه اغباالت

الصومال ، رواندا )األخرية تزايدت تلك النداءات أكثر فأكثر خاصة على مسرح بعض النزاعات اؽبامة 

.....( ،يوغسالفيا سابقا

و التظطلع بسلطة قانونية دل يتم و بالرغم من الدور اؼبنوط هبذه اللجنة الدولية إال أهنا التقف فوق األطراف 

إسباغها عليها ، ألن العمل على تطبيق القانون الدورل اإلنساين يفرض على اللجنة أن رباول تاليف 

االنتهاكات و تصحيحها من خالل دورىا كوسيط إنساين ؿبايد و مستقل بني األطراف اؼبتحاربة و ال يدخل 

ية أو قضائية من أجل إقرار حقوق الضحايا ، با و سبتنع ىذه يف إطار مهمتها أن سبارس أية اختصاصات قمع

اللجنة عن ؾبرد البحث عن ىوية مرتكيب ىذه االنتهاكات ، غاية ما يف األمر أهنا تساىم و بصفة وقائية يف 

. التقليل من اعبرائم الدولية و من ضحايا النزاعات اؼبسلحة 

منظمة العفو الدولية  :الفرع الثاني 

دولية غري حكومية زبضع لنظام القانون اػباص و تتشكل من أعضاء ينتمون إذل جنسيات ـبتلفة ىي منظمة 

جنسية تسعى إذل ترقية حقوق اإلنسان و حرياتو الواردة يف اإلعالن العاؼبي غبقوق   150و متعددة تفوق 

اإلنسان و حرياتو الواردة يف اإلعالن العاؼبي و يف اؼبواثيق الدولية األخرى 

و اإلجتماعي التابع لألمم  االقتصاديمن ميثاق االمم اؼبتحدة الذي يسمح للمجلس  71إطار اؼبادة ويف 

من اؼبركز   استفادتللمنظمات اػباصة فإن منظمة العفو الدولية  استشارياؼبتحدة بإعطاء دور 

                                                             
يصرح ؼبندويب اللجنة الدولية للصليب األضبر بالذىاب إذل صبيع األماكن اليت يوجد هبا " من االتفاقية الرابعة  143من اتفاقية جنيف الثالثة و اؼبادة  126اؼبادة  - 2

" فيما يتعلق باختيار األماكن اليت يرغبون زيارهتا ...الكاملةو ؽبم أن يتحدثوا معهم دون رقيب و تعطى ؽبم اغبرية ......أشخاص ؿبميون 
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لتمييزية و ضباية األقليات لدى ىذا اجمللس و ىي فبثلة أيضا يف اللجنة الفرعية ؼبناىضة كل الًتتيبات ااالستشاري

. و يف عبنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم اؼبتحدة 

أما عن دورىا فمنذ نشأهتا عملت اؼبنظمة جاىدة على بناء نظام دورل يضمن حقوق اإلنسان و اغبد من 

مة العفو الواقعة عليها سواء مت ذلك أثناء السلم أو أثناء النزاعات اؼبسلحة ، لذلك تستعمل منظ االنتهاكات

الذي ميكنها من تقدًن شكاوي لدى منظمة األمم اؼبتحدة و ذلك  1970لسنة  03/15الدولية اإلجراء 

الرسالة : ومن أمثلة ذلك  االنتهاكاتىذا اإلجراء و سيلة ضغط على الدول اؼبسؤولة عن ىذه  العتبار

قدمت فيها توصيات ؿبددة حول  ، و 2005فيفري  21اؼبفتوحة اليت بعثت هبا اؼبنظمة إذل ؾبلس األمن يف 

اعبسيمة يف دار فور ووضع حد  االنتهاكاتإنشاء بعثة أفبية يف السودان و حول فرض خطر تسليح مرتكيب 

 .(21)اإلفالت من العقاب يف اإلقليم  لظاىرة

و اؼبتعلق  2005مارس  29الصادر بتاريخ  1591كما رحبت منظمة العفو الدولية بقرار ؾبلس األمن رقم 

حبظر األسلحة على صبيع الكيانات غري اغبكومية أو األفراد دبن فيهم اعبنجويد العاملني يف مشال دارفور و 

 انتهاكاتنطقة و من يرتكبون جنوهبا و غرهبا و بفرض عقوبات على كل من يشكلون خطرا يف دارفور و ادل

. للقانون الدورل اإلنساين أو القانون الدورل غبقوق اإلنسان 

القاضي ( 2005مارس  31) 1593إزاء قرار ؾبلس األمن رقم  ارتياحهاكما أكدت ذات اؼبنظمة عن 

نائية الدولية و بوجوب إحالة صبيع اؼبسؤولني عن اعبرائم اؼبنصوص عليها يف القانون الدورل إذل العدالة اجل

إجالء اغبقيقة عن الوضع يف دارفور و تقدًن تعويضات إذل الضحايا و عائالهتم و أكدت أنو جيب أن ربظى 

 .اإلفريقي و صبيع الدول األخرى  االربادبدعم فعال من األمم اؼبتحدة و  االسًتاتيجيةىذه 

أبعادا خطرية شكلت هتديدا للسلم و األمن الدوليني فإن منظمة  ازباذهو نظرا لتأزم الوضع يف السودان و 

العفو الدولية دعت اجملتمع الدورل ككل حملاربة ظاىرة اإلفالت من العقاب من أجل تقدًن مرتكيب اعبرائم 
                                                             

 WWW.amnesty.org:على اؼبوقع AFR 2005/54( 2005أفريل 8)رقم الوثيقة -21



17 
 

على  الدولية إذل العدالة عن طريق فبارسة الوالية القضائية العاؼبية و يف إقامة العدل يف السودان مسؤولية تقع

 اغتصابميليشيات اعبنجويد من تقتيل و  ارتكبتهاعاتق اغبكومة بالدرجة االوذل حيث أن جرائم اغبرب اليت 

: و هتجري السكان كانت كلها مدعومة من اغبكومة السودانية و عليو دعت منظمة العفو الدولية إذل 

رب و جرائم اإلبادة وغريىا من تشكيل عبنة ربقيق دولية لدراسة األدلة اؼبتوفرة على وقوع جرائم احل-

للقانون الدورل اإلنساين  االنتهاكات

النشر الفوري ؼبراقيب حقوق اإلنسان يف دارفور بأعداد كبرية و كافية و تزويدىم باإلمكانيات الالزمة إلجراء -

 .ربقيقات و رفع تقارير حول اإلنتهاكات اؼبستمرة غبقوق اإلنسان 

: الخاتمة 

طرحو أنو و ألغراض تطبيق أحكام القانون الدورل  ما تقدمكخالصة ؽبذه اؼبداخلة اؼبتواضعة يتضح من صبيع 

اإلنساين ، وبعيدا عن اػبالفات الفقهية و القانونية فإنو تبني أن صبلة قواعد القانون الدورل للنزاعات اؼبسلحة 

فحسب يف مواجهة النزاعات اؼبسلحة الدولية اليت سبثلت أطرافها  انصرفتو ما يستتبعو من مبادئ إنسانية قد 

بصفة خاصة يف الدول و اغبركات التحررية الوطنية حبيث دل تطبق يف مواجهتها النزاعات الداخلية إال تلك 

. 1977و الربوتوكول الثاين لعام  1949جنيف لعام  التفاقياتاؼببادئ اليت تضمنتها اؼبادة الثالثة اؼبشًتكة 

و باؼبوازاة مع ذلك فإن اجملتمع الدورل أكد يف العديد من اؼبرات على أمهية الدور الذي تلعبو اؼبنظمات الدولية 

الدولية و تطبيق مبدأ اؼبسؤولية  االنتهاكاتو غري اغبكومية و اؼبنظمات اإلنسانية يف قمع و اغبد من 

خطرية  انتهاكاتأفعال أو  ارتكابنفسو على  التدابري اؼبناسبة لعقاب كل من تسول لو ازباذالشخصية و 

، إال أن الشيء اؼبالحظ ىو ان الفعالية الدولية و احمللية للمنظمات غبقوق اإلنسان أثناء النزاعات اؼبسلحة 

الدولية بدأت يف التقلص بصورة تدرجيية للهيمنة األحادية للواليات اؼبتحدة األمريكية من جهة ومن جهة 

صل بني اؼبصاحل الكربى للدول اؼبصدرة للسالح و الرغبة يف إشعال نريان التقتيل و اغبروب أخرى التداخل اغبا

 .يف شىت بقاع العادل 
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 :المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائمة

 :باللغة العربية أوال المراجع  

 :الكتب  -01

  جرائم اغبرب مع دراسة تطبيقية على جرائم البوسنة د حسام عبد اػبالق شيحة ، اؼبسؤولية و العقاب على

 .2004و اؽبرسك ، دار اعبامعة اعبديدة ، اإلسكندرية ، صبهورية مصر العربية ،

  الطبعة د ؿبمد فرحات ، تاريخ القانون الدورل و القانون الدورل غبقوق اإلنسان ،دار اؼبستقبل العريب ،

 .2006األوذل ، اإلسكندرية 

 لسيد ، األليات القانونية للحفاظ على األمن و السلم الدوليني ، دار األمل ، مصر ، د مرشد أضبد ا

2004 

  د زيد بن عبد الكرًن ، مقدمة يف القانون الدورل اإلنساين ،منشوراتicrc ، 2002، القاىرة. 

  ، 2005اعبزائر د مسعد عبد الرضبان ،زيدان قاسم ، القانون اإلنساين و تطبيقاتو على اؼبسألة الكردية 

 المقاالت المتخصصة -2

  2001، سبتمرب د عبد الرضبان بوزير ،احملكمة اعبنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا ، ؾبلة اغبقوق 

  2002د شريف علتم ، ؿباضرات يف القانون الدورل اإلنساين ، اعبزائر. 

  اجمللة الدولية للصليب "وإسالمية رؤية عربية "د سيد ىاشم ، حقوق اؼبتقاتلني و ضحايا النزاعات اؼبسلحة ،

 .1992، ماي 25األضبر ، العدد

 :الوثائق -3 

  ( /24575)شهر أكتوبر و نوفمرب األربعون، ملحقالسنة السابعة و األمن،الوثائق الرظبية جمللسs 
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  8 2005رقم الوثيقةApril- 54/0372005  على موقع منظمة العفو الدولية

www.amnesty.org 

المراجع باللغة األجنبية  : ثانيا 

1-Marie coude roberge, compétence des tribunaux ad-hoc pour l’ex-Yougoslavie et le 

Rwanda, consternant les crimes de génocide, revue internationale la croix rouge ,1997 

2-Muyo muhali, la cour africaine des droit de l’homme et de poule mimétisme iu avance 

judiciaires 2002. 

3-carrille solde, la cour pénal internationale, revue générale de  

Droit internationale publique ; France ,01.1994 

 

:اؼبلخص العام للبحث   

 :العربية اؼبلخص باللغة  -1

اؼبنظمات الدولية اغبكومية دبسألة ضباية حقوق اإلنسان اؼبنتهكة أثناء  اىتمامميكن القول أن 

على أمن و سالمة  تؤثرالنزاعات اؼبسلحة الدولية و الداخلية وهبا تصدت ىذه األخرية للجرائم اليت 

 .ربني العاؼبيتني اجملتمع الدورل خصوصا بعد الفضائح اليت شهدهتا اإلنسانية ، أثناء احل

كما أسهمت االتفاقيات الدولية اليت تعترب كنموذج عن اعبهود االفبية الكثيفة يف ضباية حقوق 

اإلنسان خالل النزاعات اؼبسلحة وقد أكدت نصوص ىذه االتفاقيات  عن مسؤولية كل شخص 

ء كان فردا أو موظفا ينتهك ىذه القواعد وإقرار مسؤوليتو اعبنائية دون االعتداد بصفتو الرظبية سوا

ساميا كما أسهمت تقارير األمني العام لألمم اؼبتحدة يف لفت االنتباه للمجتمع الدورل إذل ضرورة 

 .احًتام حقوق اإلنسان يف وقت النزاعات اؼبسلحة 

Résumé de recherche:: 

 

http://www.amnesty.org/
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On peut dire que l’intérêt des organisations internationales gouvernementales du problèmes de la 

protection des droits de l’homme atteinte durant les conflits armés internationaux et intérieurs et 

avec laquelle cette dernière a affronter les crimes qui ont une influence sur la sécurité et 

l’intégrité de la société internationale surtout après le déshonneur qui a vécu l’humanité durant 

les deux guerres mondiales, et que les accords internationaux ont contribuer expressivement 

comme un exemple des efforts nationaux intensifs dans la protection de droit de l’homme durant 

les conflits armés, et les textes ont confirmés ses accords de la responsabilité de chaque individu 

qui atteint ses normes et reconnaissance de sa responsabilité pénale sans préemption  de façon 

officielle que ce soit individu ou fonctionnaire supérieur, et que les rapports de la sureté générale 

ont contribuer aux nations unies pour prêter attention à la société internationale la nécessité de 

respect des droit de l’homme au temps des conflits armés.  

 


